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انیت  خواهشان است گمان و آنچه دل از  جز    آنان   . ها هیچ دلیلی نفرستاده است[ آن]حقا

 . (آمده استهدایت پروردگارشان برایشان سوی  از راستی در حالی که به  ؛کنند پیروی نمی 

 ه العلی العظیم صدق اللا 
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 تصدقی فرما من  هبپذیر و باز من را  ناچیز  ۀسرمای این 

 ...دهندگان را دوست داردخدا صدقه که 





 مقدمه

 لله رب العالمین  الحمد

ه علی محمد و آل محمد الطیبین الطاهرین المعصومین،  وصلی اللا

م تسلیمًا کثیراً    اْلئمة والمهدیین، و سلا

 : و اما بعد

نحو  از   1علم  بزرگی  زمانیسهم  از  را  عرب  قوانینریشهنخستین  که    توجه    ش های 
است  شدریزی  پایه  داده  اختصاص  خود  عرص  ،به  در  پژوهشگران  عربی    ۀو  زبان 

  ؛ پردازدمیآن  اند که به جوانب مختلف  های فراوانی را ارائه دادهو بحث بسیار  های  پژوهش
  ؛ نیز قرار گرفت  پردازندکه به زبان و قرآن میکسانی  توجه علما و  در کانون  این علم  آنجا که  تا  

استخراج  نقش بزرگی در تفسیر کتاب خدا و  ها، این علم  توجه به اینکه از دید آنبا  البته  
   .کندبازی مینی  آمعانی مخفی آیات قر 

ها نقش داشته است،  آنتفکر  در  دار شدن این دیدگاه  ریشه که در  هایی  فهجمله مؤلاز  
گوید  است که می بوده  از پژوهشگران  در میان بخش بزرگی    هااز نظر آنایده  این  شدن  شایع 

ـ  طور که شرح آن خواهد آمد   همانو این اندیشه ـ   ؛کردوضع  بود که نحو را    کسی  لیع
 .نقیض شکل گرفته استوضد با استناد به تعدادی از روایات 

می  در  امروز  غیرعامل  علمای  تجلیل بینیم  و  جایگاه    تقدیس  و  مبالغه    نحو قوانین 
سنجیده  که با آن، کالم معصوم اند گرفته ترازویی در نظر میزان و  آن را که  تا آنجا ؛ کنندمی
دانند  و راهی می،  انددر نظر گرفته برای شناخت خلیفۀ خدا    یعنوان دلیلبه و آن را    ،شودمی

قلمداد  قانونی  عنوان  به ها آن را  آن  . کنندصاحب دعوت الهی را مشخص می   ش که از طریق
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آن را در  و به این ترتیب    ؛کنند میداوری  با آن    را   یاکه قرآن و کالم انبیا و اوصاند  کرده
و خروج از آن    ، باشدملتزم    خدا به آن  ۀکه َلزم است خلیفند  ا ه جایگاه قوانین درستی قرار داد

این    دیدگاه طبق  ـ گویا معصوم  اند؛  در نظر گرفته ای در عصمت  را نقصی در کمال و طعنه 
 ! کندمخالفت  با قوانین نحومحال است   ـعلما 

دیدم  رو  ایناز پژوهشی  مناسب  به  انتقادی با  ریشهگیری  شکل ،  نحو  و  قوانین  و  ها 
، تناقضات علمای  علما   هایدیدگاه میزان قرآن و سنت و    هآن ب  ۀو از طریق عرض  ،مبپرداز 

 هانقص ساختن همراه آشکاربه   ؛قوانین نحو روشن کنم   بارۀرا در   شاناختالفاتکثرت  نحو و  
خود  سفر استقرایی  ها در این  آن که در  اشتباهاتی  و    ،هاآنرویکرد  موجود در    هایو کاستی

مخالفت قرآن و سنت و شعرا و قاریان  مواضع  ذکر  برسیم به    اند؛ تا دچارش شده نحو    بارۀ در 
،  ی قوانین نحو حقیقت که    این  ؛، آشکارا روشن شودبه این ترتیب واقعیتتا    ؛قوانین نحو با  

هرگز    در نتیجهد و  نممکن است گاهی دچار خطا شو  بسا  چه و  هستند  قوانینی استقرایی  
به    ؛دنشوآن سنجیده    با  و انبیا و اوصیاقرآن    کهبرشمرد  انونی  قعنوان  به را  نحو  توان  نمی 

و اثبات    ؛د نحاکم باش  این قوانین  نه اینکه خود  ،رانده شودحکم  باید بر این قوانین  این ترتیب  
از طریق  ما  و  باشد  که نحو، تابع میزان قرآن و سنت کند  اقتضا می درست،  رویکرد  شود  می

برای  پژوهش  در این  ما  است که  هدفی    و این   ؛ حکم کنیم  زیان نحو این دو، به سود یا به  
   .ایمتالش کرده   تحقق آن

 : ما هتقسیم کرد پایانیفصل   یک و ، سه فصل ،را به مقدمه پژوهش   بنده این

 : شودمیرا شامل بحث مپردازد و سه نحو میگیری  شکل به   ،فصل اول

به موضوع    ، از آنپس  و    ؛پرداخته است   نحو گیری  اسباب و علل شکلبه    ،بحث اولم
همراه بررسی به   ؛پرداخته خواهد شدنحو و نخستین چیزی که از نحو وضع شد کنندۀ وضع

   . وضع کرده استکه نحو را  بوده کسی  لیامام عاین ادعا که آیا 

ب، یعنی مکاتب  ترین این مکاترویکردهایشان، و مهم به مکاتب نحوی و    ،بحث دومم



 17 ............................................................................................................. مقدمه 

وجود    اتیاختالفدر سطح اصول و قواعد  نحوی   ۀمدرساین دو  میان  اینکه  و  بصره و کوفه،  
و مصری    ، اندلسی  ، مکتب بغدادیمثل    ی مکاتب دیگر ادامه به  در    . شودپرداخته می دارد  

   .نیز پرداخته خواهد شد

سوم  مدر   خواهدبحث  بر    شد  بررسی  مبتنی  و  قراردادی  علمی  نحو،    ات اجتهادکه 
است این    ،شخصی  شد  اخباراز    برخیپشتوانۀ  با    ،بررسیو  خواهد  اشتباهات    انجام  که 

 .کندرا بیان می  شانو مصالح شخصی نفسانی   هایستا خو نحویون و تبعیت نحو از 

دوم آن  ،فصل  قوانین  و  نحو  اصول  طریق    ، به  در  آشکارسازی  از  رویکرد  اشتباهات 
  ؛ پرداخته است  ، اند و انعکاس این خطاها در فروعاعتماد کرده   آن به  نحویون در اصولی که  

کنده  و  نادرست    یهایمنجر به ظهور قوانین مبتنی بر پایه   اشتباهاتی که شده    از تناقضاتآ
   :بحث تشکیل شده است مفصل از سه   این .است

، شنیدن  اینکه نخستین اصل  ؛گویدنحوی سخن می  ۀگاناصول سه   راجع به  ،بحث اولم
این مبحث    .پردازدمیزمانی و مکانی شنیدن    ۀی و نظر نحویون در تعیین حوز أ ر به  است و  

به   سه همچنین  حدیثاری  شنید  ۀگانمنابع  عرب    ، )قرآن،  کالم  نثرشامل  و  و    ( نظم 
در    .دپرداز ها می و بررسی آنو بحث  در برابر این منابع  نحویون    گیری موضع به  و  پردازد،  می

و   1« رایجبه اصطالحات »و نیز    ؛ قیاسپرداخته خواهد شد؛ یعنی اصل  اصل دوم  به    ادامه
شود، و در  پرداخته می  «رایج»در تعیین مفهوم    نحویون  همچنین آشفتگیو   2، «»نامتعارف

در  ادامه   نحویون  از کالم عرب»مخالف    چهآنبا  برخورد  رویکردهای  بررسی    است  «رایج 
   .خواهد شد

ی  أ و نیز ر   ،که اصل سوم از اصول نحو استپرداخته شده،  معنی اجماع  به  از آن،  پس  
هایی از  و نمونه   ؛بودن آن و حکم مخالفت با آن بیان شده استحجت   بارۀنحویون در و نظر  
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 . نیز بیان شده استمخالفت نحویون با اجماع 

و    ، اختصاص دارد  و دشواری نحو   ،تناقضات آنقوانین نحوی و  بررسی به  ،بحث دوم م
دَلیلی اشاره  اسباب و  و به  کرده،  بیان  خصوص  نحویون را در این    انبخشی از سخنبنده  
نحو  سازی  ساده برای    ییادعاها از    در ادامهو    ،م که منجر به دشواری نحو شده استا هکرد

   . به میان آمده استسخن 

نحو  از فصل دوم  بحث سوم  مدر   در  اجتهاد  فروع    بارۀدر توسط محدثین  به  و  اصول 
م که  ا ههای نحوی را بیان کردگیری تصمیم و    آرا صدور  هایی از  و نمونه خته شده است،  ا پرد

عموم نحویون در  نظرات و تفکرات  و با    ، شده اتخاذ  عربی در قاهره  زبان  توسط فرهنگستان  
را  و  مخالفت کرده،  مسائل نحوی   و نظراتی  داده که در آنآرا  بوده  به ها منحصر ارائه  فرد 

 .است

از  پس  و    ، دانمخالفت داشته  که با قوانین نحو، ام  آوردهآیاتی را  بنده  اما در فصل سوم،  
دو گروه شیعه و سنی با این قوانین  هر  م که در منابع  ا هعنوان شاهد آوردآن، روایاتی را به 

به    ؛شده استآورده  و قاریان با این قوانین    مخالفت شاعراندر ادامه  و    اند،مخالفت کرده
 .هابحث و بررسی آن و  ،هااین مخالفتبرای علما همراه توجیهات  

همراه به   ؛آمده استاین پژوهش  ترین نتایج  ای از مهم ، خالصه این پژوهشدر پایان  
که    و آرایی را   ، دو مکتب بصری و کوفی میان    مورد اختالف مسائل  ها  در آنکه  هایی  پیوست 

 . شده است اختصاص دارند آوردهآندلسی و مصری  ،بغدادی  های به مکتب فقط 

خودش قرار  وجه  برای    خالص این عمل را  خواهم  میمتعال  وسبحان  وند در پایان از خدا 
و    ؛ دهد یاری  سبحان،  معبود  آن  از  مسو  دارم؛  ئ تسدید  خود لت  تقصیر  و  کوتاهی  از    و 

 ؛پروردگار جهانیان است  وندخدا  ستایش از آِن و سپاس و  .معذرخواه

 . ن بادوائمه و مهدی ، محمدبر محمد و آل  وند خدا تام و بسیار درود  سالم و  و 



 درآمدپیش

تمام  او    .نیستپوشیده  بر ما    از آن برخوردار استخدا    ۀ که خلیف  میزان اهمیت جایگاهی
زیرا    ؛ گیردو احکام از او سرچشمه میاعتقادات  است که    «اصلی»همان  او  و    ، دین است

و روز قیامت را شناخته  ش  و فرشتگانفرستادگان  و    وندخدا را شناخت، خدا   ۀهرکس خلیف
است که  ای  نکته و این    ؛ استها را نشناخته  کدام از این هیچو هرکس او را نشناخت،    ،است

  که   دهممی   سپس به تو خبر »  :خود بر آن تاکید کرده استاین فرمایش  با    امام صادق
دین   مرداصل  آن مرد،    ؛ است  یک  اهل  است  ایمان  همان  و  است  یقین  همان  و  امام  و 

و هرکس او را انکار کرد خدا و    ،را شناخته  شدین  هرکس او را شناخت خدا و  .زمانش است
، و خدا و  نه دینش را   استشناخته  را  خدا  نه  او را نشناخت    هرکسو    ، را انکار کرده  ش دین

چنین جریافت یافت که شناخت این  این   .شودشناخته نمی دین و شرایعش بدون آن امام  
 1«.مردان، دین خداوند عزوجل باشد 

پشت سر گذاشت  خدا    ۀ که در اطاعت از خلیف  داستان ابلیس و امتحانی را ما  وقتی  و  
رخ  به حقیقت  این  خوانیم  می عبادت  .نماید می روشنی  با  بودابلیس  داده  انجام  که  به    ی 

چنین  ابلیس در تعدادی از آیات    دربارۀن  آرو قر همین  ارتقا یافته بود و از    باَلترین مراتب
ْلنا   ِإذْ   وَ   :فرمایدمیتعالی  حق   . استبوده  از فرشتگان  او  که  فرماید  تعبیر می 

ُ
  ِلْلَمالِئَکِة   ق

ب 2ِإْبِلیَس   ِإََلا   َفَسَجُدوا   ِلَِدَم   اْسُجُدوا  به فرشتگان گفتیم  آنگاه که  آدم سجده کنید،    ه )و 
 . ابلیس(جز به کردند   ههمه سجد

عبرت   پس» : ِلکی« بود»مَ کند که او یمتعبیر چنین  او دربارۀقاصعه   ۀ در خطب علی



الدرجات،  .  1 بصائر  حلیبن    حسنمختصر  بن  نجف  سلیمان  الحیدریة،  مطبعة  منشورات  اول،  ،  چاپ  اشرف، 
. 82م: ص 1950ق/ 1370
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را باطل    شفراوانعمل طوَلنی و تالش آن هنگام که با ابلیس کرد؛   وند از آنچه خدا  بگیرید 
های  دانیم از سال نمی ما  را شش هزار سال عبادت کرده بود و   وندخدا او  کرد؛ در حالی که  

یا  بوده  دنیا   آخرتسال از  است  ساعتآخرتی    ؛های  یک  است  ش که  طوَلنی  پس    . بسیار 
  وندخدا هرگز!  ؟  خواهد بودایمن  از خداوند  مانند او،  هکسی بعد از ابلیس، با معصیتی  چه

 1« .نمایدای را با آن اخراج کرد، وارد بهشت  سبحان را نسزد بشری را با امری که فرشته 

آنکه  پس   خودداری    ۀخلیف  به از سجده  ابلیس  از  تا  کرد خدا  کرد  که  ، سقوط  از  آنجا 
محک  سنگ  خدا    ۀگونه جریان یافت تا خلیفاین   و سنت خدا در خلق   ؛شدگان گردیدلعنت

 .در طول تاریخ شود ی آزمایش هر بشر 

وجود  است، ناگزیر باید قانونی  خطیر  مهم و    در این حد، خدا    ۀ ایمان به خلیفحال که  
و او را از دیگر مدعیان این  رهنمون کند،  این مرد الهی  شناخت  را به  مردم  باشد که  داشته  

  .شودنامیده می   «حجت خدا شناخت    قانوِن »  و این قانون قدر متمایز گرداند؛  گرانمنصب  
زمین  روی  ها بر  آن  خدا تا آخریِن   ۀشایسته است این قانون همراه با نخستین خلیفهمچنین  

در    ه بالغحجت  ،  این قانونو با  استدَلل کند،  مردم  برای    آن  وسیلۀه ب او  وجود داشته باشد تا  
نداشته  ای  بهانه و   ر عذخدا  علیه  قانون، کسی  این  و با وجود    ،باشد از آِن خداوند مردم  برابر  
خدا عذر و بهانه    ۀ از خلیفنکردن  ق در پیروی خالی این قانون، بسیاری از  چراکه با نبود    ؛ باشد

   .بازبشناسدگو دروغ  را ازگو نتوانسته است راست چراکه   ؛خواهند داشت

ۀ  خلیفشناخت  برای    متعالوسبحان خداوند  که  را    یاین قانونبسیار  آیات محکم و روایات  
   : از سه بخش تشکیل شده استاین قانون  .اندداشته ، بیان وضع کرده استخود در زمین 

وصیت)تصریح(  نص   -1 ابلیس    فرشتگان حضور    در متعال    وندخدا   : یا  و 
  . است  هفرمودمعرفی   ش خدا در زمینۀ  خلیفرا  او  و  کرده  تصریح    آدم  ه بالله(  )لعنه



قاهره .  1 ـ  المصری  الکتاب  دار  تحقیق: صبحی صالح،  البالغه،  بیروت،  نهج  ـ  اللبنانی  الکتاب  دار  ق/  1425ـ 
. 287م: ص 2004
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اَل   َوِإذْ   : فرمایدتعالی میحق
َ
َك   ق ي   ِلْلَماَلِئَکِة   َرُبا ْرِض   ِفي   َجاِعٌل   ِإِنا

َ
اُلوا  َخِلیَفةً   اْْل

َ
 ق

َتْجَعُل 
َ
َماءَ   َوَیْسِفُك   ِفیَها   ُیْفِسدُ   َمْن   ِفیَها   أ ُح   َوَنْحُن   الِدا ُس   ِبَحْمِدَك   ُنَسِبا اَل   َلَك   َوُنَقِدا

َ
  ق

ي ْعَلُم   ِإِنا
َ
شتگان گفت من در  پروردگار تو به فر آن هنگام که  و  ) 1َتْعَلُموَن   ََل   َما  أ

جانشینی   می   ،گمارممی زمین  آن  در  را  آیا کسی  فساد  گفتند  آن  در  که  گماری 
کنیم؛ و به تقدیست  ها بریزد؟ و حال آنکه ما با ستایش تو، تنزیه می و خون  انگیزد

   .( دانیددانم که شما نمی میمن چیزی  :فرمود  . پردازیممی

تعالی  حق   .آموختها را به او  اسم ۀ  هم  آفریدرا    آدم  وند از آنکه خدا پس    : لمعِ  -2
َم   : فرمایدمی ْسَماءَ   آَدَم   َوَعَلا

َ
َها  اْْل ْنِبُئوِني   َفَقاَل   اْلَماَلِئَکِة   َعَلی   َعَرَضُهْم   ُثَما   ُکَلا

َ
  أ

ْسَماءِ 
َ
ُؤََلءِ   ِبأ را   هاسپس آن  .موختآ  او  ها را بهنام ۀ  )و هم 2َصاِدِقیَن   ُکْنُتْم   ِإْن   َه 
گفت  هب و  کرد  عرضه  نام   : فرشتگان  این  دهید از  خبر  من  به  راست  ،ها  گو  اگر 

 . هستید(

آدم    هبه فرشتگان و ابلیس فرمان داد ب  وندسپس خدا   : خدا دعوت به حاکمیت   -3
ْلَنا  َوِإذْ   : سجده کنند

ُ
  اْلِجِنا   ِمَن   َکاَن   ِإْبِلیَس   ِإََلا   َفَسَجُدوا   ِلَِدَم   اْسُجُدوا   ِلْلَماَلِئَکِة   ق

ْمرِ   َعْن   َفَفَسَق 
َ
ِه   أ ِخُذوَنهُ   َرِبا َفَتَتا

َ
َتهُ   أ َیا ْوِلَیاءَ   َوُذِرا

َ
  ِبْئَس   َعُدٌوا   َلُکْم   َوُهْم   ُدوِني  ِمْن   أ

اِلِمیَن  کن ) 3َبَدًَل(   ِللَظا ]یاد  را سجده  و  آدم  گفتیم  فرشتگان  به  که  را  هنگامی   ]
بود و از فرمان پروردگارش    یانجز ابلیس که از جنا   [ سجده کردندکنید، پس ]همه 

به شما  آیا    . سرپیچید را  آنکه  می دوستی    بهجای من  او و نسلش  گیرید، و حال 
 . (ندا جانشینانی برای ستمگرانها دشمن شمایند؟ و چه بد آن

در روایات  ـ  شد پرسیده  خدا  ۀ  روش شناخت خلیف  دربارۀآنان  از  وقتی  ـ   نیز  بیتاهل ۀ  ائم



. 30بقره: . 1
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 : این روایاتۀ از جمل  .اندقانون اشاره کردهخود به این 

و حفص بن    از هشام از  بن    سالم  است  ابوعبداللهبختری  گفتروایت شده  به    : ، 
با وصیت آشکار و با  »  :شود؟ فرمود شناخته میچیزی  امام با چه  :گفته شد   عبداللهااب

تا مثالً   ایدهان و شکم و عفت امام طعنه  هتواند بکسی نمی   .برتری و فضیلت   وارد کند 
 1«.هااین  و مشابه  ، خورداموال مردم را می ،گوستدروغاو گفته شود 

این  سوی  هکسی که ب  :گفتم  عبداللها به اب  :، گفتاستشده  اَلعلی روایت  و از عبد 
حالل و حرام از او    دربارۀ»  :؟ فرمود هستعلیه او  چه دلیلی  شتاب و آن را ادعا کند،    امر

شودپرسیده   به  «.می  امام  فرمود سپس  و  رفت  راوی  حجت  »  :سوی  در  که  هست  سه 
ترین مردم به کسی است که  شایسته او اینکه  :شودجمع نمی جز صاحب این امر  یکسهیچ 

مردم  و صاحب وصیت آشکاری است که وقتی به    ،ستسالح نزد اوو    ،است بوده  قبل از او  
به چه  : آن می پرسند  دربارۀ شهر عرضه کند عامی و کودک   کسی وصیت کرد؟ و  فالنی 

 2« .گویند به فالنی پسر فالنیمی

دشمنی    محمدمبادا با آل»  : ، فرموداستشده  روایت    از جابر جعفی از امام باقر 
ساکن  در جای خود  پس    .هاپرچم   دارند و دیگران  یک پرچممحمد و علی  آلراستی  به   .کنی

تا آنکه مردی از فرزندان حسین را ببینی که   ،ها هرگز پیروی نکناز آنکدام  هیچ و از  باش  
سپس  و  حسین  بن    عهد پیامبر خدا به علی  .ستوی با اوعهد پیامبر خدا و پرچم و سالح  

 3« .کندهرچه بخواهد می علی رسید و خدا بن   به محمد

که به قانون    یهایمیزانها و  مالک انقالبی را در  وارونگی و  الزمان،  امروز فقیهان آخر 


( تصحیح: اکبر غفاری، ق329و    328کلینی رازی )ت:  اَلسالم ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق  کافی، ثقة.  1
. 284ص  1: ج  ق1388تهران،  ،دار الکتب اَلسالمی

. 284ص  1کافی، کلینی: ج . 2
ـ لبنان.  3 باقر مجلسی، دار احیاء التراث العربی، بیروت  ، بحار اَلنوار الجامعة لدرر اخبار اَلئمة اَلطهار، محمد 

. 224ص  52م: ج 1983 /ق1403
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میزانی  مالک و  ،  یاز قوانین نحو   بنابراین، اند؛  شود ایجاد کردهمربوط می شناخت حجت  
با آن خلیفا ه ساخت را میۀ  ند که  از آن   ،شناسند خدا  از طریق آناند  تراشیدهدلیلی    و  ،  که 

کردند  قلمداد قانونی  عنوان به پس قواعد نحو را    ؛دهندمیصاحب دعوت الهی را تشخیص  
سوی راه به   ه استشدباعث    که   رانند،می  حکم  انبیا و اوصیان و کالم  آقر   دربارۀکه با آن  

کسی است که از مخالفت با قواعد  معصوم    ،این علما   یۀنظر طبق    . را به خطا بروندخدا  ۀ  خلیف
  ؛است  وارد شده   بیتاین، خالف چیزی است که از اهل   در امان باشد در حالی که نحو  

 1«.شودبازداشته می  محارم خدا ۀ خدا از همکسی است که توسط معصوم » :کهاین

است  و   را  خطیر  نتایج  ،  اینظریه چنین  نهادن  بنیان بدیهی  بزرگی  مفاسد  دنبال  به و 
ای  دروازهنباشد در حالی که آن را  چنین  و چگونه    ؛ انحراف از راه مستقیم  خواهد داشت؛ یعنی

گرفته  نظر  در  کهوسیع  خلفایش    هبگیرندگان  اشکال  اند  و  خدا  آنکتاب  طریق  وارد   از 
اند و با  داده   را مسیحیان، معیاری برای شناخت کتاب خدا و رسولش قراراین باب    .شوندمی

شده از طرف خدا نیست؛ زیرا در  قرآن، کتابی نازل اند  گفتهو  کرده  آن، علیه قرآن استدَلل  
است عربی  نحو  قوانین  مخالف  که  است  شده  وارد  بسیاری  آیات  اشتباه    ؛ آن،  این  در  و 

  زیرا حق را از غیر   ؛گمراه کردنددیگران را نیز  گمراه شدند و  خود  و  هولناک گرفتار شدند  
   .طلبیدند شجایگاه

نوین می طور که زبان   همانـ   نقش زبان ارتباط میان گوینده    ـگوید شناسی  و  برقراری 
از آن،  است    شنونده  نهایی  یا معنانتقال  و هدف  این  است؛اندیشه  به   هدف،  و  بردن  کاربا 
در    « انیسابراهیم  »دکتر    .شودبرآورده می فرد  توسط  افراد یک محیط  میان  متعارف  گویش  
 : گویدمی زبان تعریف 

صوتی است که مردم در ارتباط با یکدیگر به نمادهای  رفی برای  نظام عُ یک  زبان،  »



( تصحیح: علی اکبر ق 381معانی اَلخبار، شیخ صدوق ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی )ت:  .  1
. 132: ص ق1361ت اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، اغفاری، انتشار 
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 1« .برندکار می

 : کند« زبان را چنین تعریف می دی سوسیر»و 

 2« .رودمیبه کار  مردم  میان  درک مشترک  برآوردن  ای اجتماعی است که برای  پدیده»

نیز مانند  امام  و   3؛ کندزندگی می  گیرد که در آن ای میرا از جامعهانسان، زبان خود  پس  
محیط  افراد  رایج  وسیلۀ  به ،  خود  دیگر  خودمیان  زبان  قوم  با  می  شمردم،    . گویدسخن 

میحق ْرَسْلنا  ما  وَ   :فرماید تعالی 
َ
ْوِمِه   ِبِلساِن   ِإََلا   َرُسوٍل   ِمْن   أ

َ
َن   ق هیچ  )و   4َلُهْم   ِلُیَبِیا ما 

 . (ها بیان کندنفرستادیم تا برای آن  شخود  را جز با زبان قومای فرستاده 

 :گفته است آیهاین طباطبایی در تفسیر  

و    ؛فرستاد  گفتندسخن میبا یکدیگر  که قوم خود    متعارفیزبان  همان  ها را با  آن»
ها  و آن  ؛دروشن کنن  شان برایوحی را  مقاصد  تا    ندکردگو میو گفتمردم  با    با آن زبان ها  آن

 5« .دیگری نداشتندوظیفۀ جز بیان، 

حتی   شروط    « شیوا   بیان »و  جمله  نمیخدا  ۀ  خلیفاز  محسوب    موسی  . شودنیز 
  وند خدا به همین دلیل    .گفت خوبی سخن نمی ولی به   ، است  العزمو الله و از انبیای اولم کلی

ْم  : فرمایدمی ـ کندمی  را توصیف  موسیاو در حالی که ـ   متعال از زبان فرعون
َ
َنا   أ

َ
  َخْیرٌ  أ

ْن  َذا   ِما ِذی   َه  بی ) 6ُیِبیُن   َیَکادُ   َوََل   َمِهیٌن   ُهوَ   ٱَلا خود  که  این کس  از  من  و  آیا  است  مقدار 



. 11م: ص 1970بودن، ابراهیم انیس، دار المعارف ـ مصر، گرایی تا جهانیزبان از قوم. 1
. 44: ص 1990، 145شناسی زبان و بیماری ذهنی، جمعه سید یوسف، نشریۀ جهان معرفت، شمارۀ  روان. 2
. 13همان منبع: ص . 3
.4ابراهیم: . 4
انتشارات م، محمدالقرآنتفسیر    فيالمیزان  .  5 لبنان،  ؤحسین طباطبایی،  ـ    ق، 1417سسۀ علمی چاپ، بیروت 

. 15ص  122م: ج 1997
.52 زخرف:. 6
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 . (؟نیستم تواند درست بیان کند بهترنمی 

ِخي  وَ   :فرماید می  ن موسیزبااز    تعالیحقو  
َ
ْفَصُح   ُهوَ   هاُروُن   أ

َ
ي  أ ْرِسْلهُ   ِلساناً   ِمِنا

َ
  َفأ

ِني  ِرْدءاً   َمِعي
ُ
ق ي  ُیَصِدا خاُف   ِإِنا

َ
ْن   أ

َ
ُبوِن   أ   ؛ است  گویاتر  من  از  زبانش  ،و برادرم هارون) 1ُیَکِذا

 . (تکذیب کنند ترسم مرا زیرا می   ؛ دار تا مرا تصدیق کندب گسیل  امیاری پس او را با من به 

با خود دارد    ی رسالتفقط  کافی است    معصومبنابراین برای   برای مردم  را که  برساند و 
به انواعی از کالم اطالق    را که مردم وجه الزامی ندارد تا اصطالحاتی  هیچ به و    ؛تبیین کند 

و خصوصیاتی    ، ترین باشدترین و فصیح کند؛ اینکه حتمًا از نظر گفتاری، بلیغ رعایت  اند  کرده
 2. از این دست داشته باشد



. 34قصص: . 1
، 113، شمارۀ:  عصمت، عبدالرزاق الدیراوی، انتشارات انصار امام مهدی  بارۀمراجعه کنید به: پژوهشی در .  2

. 117م: ص  2011 /ق1432





 :فصل اول

 پیدایش نحو

 وضع نحو  : اولمبحث 
خوی خودشان و بدون هیچ تکلفی به  ولق ُخ   بر اساس ب در جاهلیت و صدر اسالم،  ا عر ا 

کنند  مراجعه  خود به آن  گفتار  در  هیچ قانون وجود نداشت تا  گفتند و  سخن می زبان خود  
اینکه اشتباهات  تا  سالیق فطری و ذاتی بنا شده بود؛    تقلیدهایی که برها و  رعایت سنت مگر  

و    ؛ زبانشان از میان برود و تباه شودمبادا پس ترسیدند    .یافتگسترش آشکار شد و  گفتاری  
ایجاد  به   کنندوسیلۀ  بهتا  افتادند  روشی  فکر  حفظ  را  خود  زبان  به    بنابراین  .آن،  شروع 

 . وضع کردند هادانی و نظر نحوی أ ی را بر اساس ر و قوانینگردآوری زبان نمودند 

داشت    شانزیرا ارتباطی قوی با قومیت عربی   ؛ کردندتوجه می بسیار  ها به زبان خود  آن
حقارت  دیدۀ    ا مخالف بودند ب  شانو به کسانی که با قوانین لغوی   ، کردندکه به آن افتخار می

 1. کردندنگاه می

زبان    هشدن قرآن بنازل باَلتر برد  ها  آنرا در نظر  عربی  زبان  جایگاه  از جمله عواملی که  
های تاریخی قرار  توجه مسلمانان در طول دوره به این ترتیب زبان عربی در کانون    . عربی بود



یه از اهالی شام اجازه خواست به حضور عبدالملک  نمونۀ آن ماجرایی است که عتبی روایت کرده است. مردی از ِعلْ .  1
کردند. گفت: ای غالم! آن را بپوشان. وقتی مرد  بازی میشطرنج  ای در محضر او  ی که عده مروان وارد شود، در حال

داشت. عبدالملک گفت: ای غالم! پرده را از روی شطرنج بردار؛   اعرابی(اشتباهی  »لحنی« )وارد شد در کالمش  
ی صادق بن عبدالرزاق گوید حرمتی ندارد. )مراجعه کنید به: تاریخ آداب عرب، مصطفکسی که اینچنین سخن می

( 155/1، دار الکتاب العربی، ق1356بن سعید بن احمد بن عبدالقادر رافعی، ت: 
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ت  عربی غلو کردند و    دربارۀای  عده که  جا  تا آن  ؛گرفت زبان عربی    داشتندوست  را باخدا  محبا
 1. زدندیکدیگر پیوند به  

و اصل علوم    ، به خود اختصاص دادعلوم زبان عربی  در میان  را  واَل  نحو، جایگاهی  
ب قرار  ا عر ا توجه    مورد  درقشمرده شد و آنشده در زبان عربی بر  نخستین علم ایجاد عربی و  

منتسب    امام علیو وضع آن را به  نیز بر آن افزودند،  شرعی  و بوی  رنگ  حتی  گرفت که  
  خدا به رسول  را    عربیزبان  و بیان فضیلت نحو و منزلت    ، یاهایی تراشیدندؤو ر  ،کردند

 گذارمعرفت عرب اعرابگذاشته و گفته است  از این هم فراتر  پا را  فارس بن ا  2. نسبت دادند
خدایی  همان  به  آنجا که  تا    ، ها بوده استنشانه و توقیفی از پیشینیان آن  ی،اصطالحات نحو 

 3.آموختبه آدم را ها اسم ۀ که هم رسد می

اینکه   از  تولد آن در هاله   ولی  ، عربی استزبان  علوم    تریِن قدیمی   « نحو»با وجود  ای 
همواره    وضع آنجزئیات    دربارۀ  نحویونمیان  امروز  به  ها قبل تا  و از قرن قرار دارد،    اتابهام

و واضع  ،  که منجر به وضع نحو شد و عواملی    ها در اسبابآن   .اختالفاتی وجود داشته است
،  و علت این اختالفات دچار اختالفاتی هستند؛    که آن را وضع کرد  و نخستین کسی  ،آن



( تحقیق: ق 429مراجعه کنید به: فقه زبان و راز عربی، عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ابومنصور ثعالبی )ت:  .  1
. 15م: ص 2002 /ق1422عبدالرزاق المهدی، احیاء التراث العربی، 

مجاهد روایت کرده است؛ گفت: ثعلب به من گفت: ای ابابکر اصحاب قرآن،  بناز این جمله، حکایتی است که ا. 2
به قرآن پرداختند و رستگار شدند؛ و اصحاب حدیث، به حدیث پرداختند و رستگار شدند؛ و اصحاب فقه، به فقه  

چگونه  دانستم حال و روزم در آخرت  مشغول شدم. ای کاش میپرداختند و رستگار شدند؛ و من، به زید و عمر دل 
او   نزد  از  پیامبر خداخارج شدم  است.  در آن شب در خواب،  به   و  از طرف من  را دیدم که به من می فرمود: 

عبد صالح گفت: منظور او    روذباریالعباس سالم برسان و به او بگو: تو صاحب علمی متعالی هستی. ابوعبدالله  ابا
گردد، و همۀ علوم به آن نیازمند هستند.  به آن زیبا می   هشود، و خطاببا عربی کامل می   ،این بوده است که کالم

الدین احمد بن محمد بن ابراهیم بن ابوبکر بن خلکان برمکی  )وفیات اَلعیان و انباء ابناء الزمان، ابوالعباس شمس 
. 103و  1/102( تحقیق: احسان عباس، دار صادر ـ بیروت: ق681اربلی )ت: 

في کالمها، احمد بن فارس بن زکریا    سنن العربو  مسائلها  ه اللغة العرب و  مراجعه کنید به: الصاحبي في فق.  3
. 16و  15م: ص 1997 /ق1418(، محمد علی بیضون، ق 395قزوینی رازی، ابوالحسین )ت: 
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به این متون خواهیم  ما   .اندبیان کردهخصوص  تعدد روایاتی است که منابع تاریخی در این  
   . را بشناسیم شانمیزان ارزش علمی پرداخت تا 

 :روایت اول

کرد روایت  وارد    طالبابیبن    علی  امیرالمؤمنین  ه حضورب  :گفت  ،ابواَلسود 
من  »   :فرمود  ؟!امیرالمؤمنین ای    ،این چیست  :گفتم  .دیدم  در دست اوای  برگهشدم و  

  ـ بود  هامنظور ایشان عجم ها ـگونهسرخبا این  اختالط  مل کردم و دیدم  أ در کالم مردم ت
تا به آن رجوع  وضع کنم  ها چیزی  پس خواستم برای آن  .شده استکالمشان  باعث فساد  

کالم، اسم  »همۀ  :نوشته بود برگه را به من داد و در آنآن سپس  «.آن اعتماد کنند  هو ب
  ی است که خبر   ،فعل  ،دهدخبر می  ااسم چیزی است که از مسما   .است  و فعل و حرف

را    این نحو»  :و به من گفت«  .آیدچیزی است که برای معنی می  و حرف  ،شودمی  داده
ها سه  ـ اسمای ابواَلسودبدان ـو    ؛ به آن اضافه کنرسد  به نظرت میو آنچه    ، کنکامل  

  ، ای ابااَلسودو  ر؛  مضمنه  و  است  ظاهر  نه  و اسمی که  ،  )پنهان(   رضم مُ   ،ظاهر  :ستتا
  و منظور او «  .رمضمنه  و  است  ظاهر  نه  جویند که  برتری میبه یکدیگر  چیزی  با  مردم  

   .بود «اسم مبهم»

وقتی    .بود  «لکن»  جزبه  انشو مشابه  «ن»إ  :رسیدمن  به نظر  آنچه    :َلسود گفتو اب
ب را  به حساب   :مگفت  «کجاست؟  "لکن"و  »  :عرضه کردم فرمود  علی  هآن  را  آن 
چقدر    :سپس گفت  «.کننیز ضمیمه  را  این  پس    ؛ستهااز آنهم  این  »  :فرمود   .نیاوردم

نحو نامیده    «نحو»و به همین دلیل    زیباست!بیان کردی    صورتاین  به  این نحوی که  
 1. شد



)ت:    الدین انبارین بن محمد بن عبیدالله انصاری، ابوالبرکات، کمال انزهة اَللباء فی طبقات اَلدباء، عبدالرحم.  1
و نیز وارد شده  ؛  19و    18م: ص  1985  /ق1405ـ اردن،    تحقیق: ابراهیم سامرائی، مکتبة المنار، زرقاء  (ق 577

)ت:   قفطی  یوسف  بن  علی  ابوالحسن  الدین  جمال  النحاة،  أنباه  علی  الرواة  إنباه  در:  المکتبة  ق 646است   ،)
1/39: ص الفاظو با اختالف در بیان ؛ ق1424العنصریة، 
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 : روایت دوم

ابابیه، کسی را بهبن    همچنین روایت شده است زیاد اَلسود فرستاد و به او  و سوی 
ای کاش    .اندزبان عرب را فاسد کردهزیاد شده و  ها  گونهسرخَلسود! این  او ای اب  :گفت

میچیزی   خداکردی  وضع  کتاب  و  یابد  بهبود  مردم  زبان  شود  متعال  وندتا  ! واضح 
و به زیاد به مردی رو کرد    .ال زیاد را بدهدؤپاسخ سمایل نبود  ابواَلسود خودداری کرد و  

تو رد شد چیزی از قرآن را بخوان و از کنار  وقتی    و  اَلسود بنشین و راه ابسر  بر    :او گفت
گذشت  میاو  از کنار  اَلسود نشست و وقتی  و راه ابسر  مرد بر  آن    .را اشتباه بخوانآن    اً عمد

گفت و  کرد  بلند  را  خود  رسوِله)  :صدای  و  المشرکین  من  بریء  الله  از   1( ان  )خداوند 
بر ابواَلسود گران    این  .خواند»کسره«  و رسول را با  اش(؛  مشرکان بیزار است و از فرستاده

است که از رسولش بیزاری بجوید! و به زیاد رو کرد  از آن    ترعزیز  وندوجه خدا  :آمد و گفت
  گذاری عرابدیدم با اِ مناسب  و  دهم،  انجام میخواستی  فالنی، کاری را که  ای    :و گفت
از  ها را حاضر کرد و ابواَلسود ده تن زیاد آن .برایم فرابخوانسی مرد را  .ع کنمروقرآن ش

برگزیدها  آن از  گزید  برمیها  آن از میان  همچنان  او    .را  به مردی  و   یسعبدالقتا  رسید 
وقتی    . انتخاب کن  هایشطور مرکبی با رنگ مخالف نوشته  همین  و  ،بردار را  قرآن    :گفت

کنار    در، نقطه را  و وقتی با ضمه خواندم  ،بدهر  یک نقطه باَلی هر حرف قرا  فتحه دادم
از این  ی  و اگر چیز  ،در پایین آن قرار بده  نقطه راخواندم  کسره    باو وقتی    ،هر بدحرف قرا

را   بینی حرکات  درون  صدای  نقطه    با  دو  به  روشرا  قرآن    او  .هبد  قرارخواندم  تا  کرد  ع 
 2.وضع نمود ستکه منسوب به او رامختصری پس این و س ،رسید شانتهای

 : سوم روایت

  طالبابیبن    علی  امیرالمؤمنین  ه حضورب  :، گفت استشده  اَلسود روایت  و از اب
اسم و فعل و حرف است   ،کالمۀ هم»  :نوشته بود بر آنکه به من داد ای برگه .وارد شدم

  : ؟ فرمودچیزی باعث شد چنین کاری انجام بدهیدچه  :گفتم  «.آیدمعنی میی  که برا



.3توبه: . 1
. 20زهة اَللباء: ن. 2
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،  که با آنخواستم چیزی ترسیم کنم  پس    .مدرا در کالم برخی از اهل خود دی  فسادی»
ای کسی  ستاند و بر   نحو را از علیآن  ابواَلسود    « .مشخص شودنادرست  از  درست  

 .آشکار نکرد

اشتباهات گفتاری  دید  زیاد  و  به گوش زیاد رسید،  اَلسود بود  و نزد ابخبرهایی از آنچه 
  . برای مردم باشد  راهنماییکن تا  آشکار    داریرا  آنچه    :اَلسود گفتو به اب  .است  شدهشایع  

او   از  و  کرد  خودداری  درگذردخواست  او  او  شنید    ؛از  ابواَلسود  آنکه  قاریان  تا  از  یکی 
بیزار و  مشرکین  از    وند)خدا  (وِلهِ ُس رَ   وَ   رکیَن ْش الُم   َن مِ   ریءٌ بَ   هَ اللا   ن  أ)  :گویدمی رسولش 

زیاد    نزد  به  .شده باشدمنحرف  تا این اندازه    مردمو روز  م حال  ردکتصور نمی  :گفت  .(است
برای  هوش  تیز ای  نویسنده  .دهمانجام میاست    دستور داده  آنچه امیر  :بازگشت و گفت

او راضی    اما  ،فرستادرا    عبدالقیسزیاد کاتبی از    .گویم انجام دهدمن بفرست تا هرچه می
د گفتـدیگری آورد ۀ نویسند . نشد ابواَلسود  ت به یکی از آنان رضایت دادـ ای نه در  :المبرا

ار  ر باَلی آن ق  اینقطه  فتحه خواندم خود    دهانبا  برای حرفی    دیدی  یوقت  :به او گفت
  اینقطه  مو اگر کسره داد  ، ای جلوی حرف قرار بدهو وقتی دیدی ضمه خواندم نقطه  ،بده

  ، کردچنین  او این  .ن دو نقطه بگذارآباَلی    دماد  و اگر به کلمه تنوین  ،قرار بده  رفپایین ح
1. وضع نمود که به این دلیل نخستین چیزی بوداین و 

 : روایت چهارم 

نازل    محمد کسی چیزی را که خدا بر چه  : و گفتپیش آمد  ابی در زمان عمر  عر ایک  
 هَ اللا   ن  أ)  :خواند و گفتبرایش  برائت را  ۀ  یآشخصی    :گفت ؟  خواندکرده است برای من می

  : ابی گفت عر ا  .( رسولش بیزار استو  مشرکین  از    وند)خدا  ( وِلهِ ُس رَ   وَ   رکیَن ْش الُم   َن مِ   ریءٌ بَ 
بیزار  است من هم از او    بیزاراگر خدا از رسولش    ؟استجسته    یرسولش بیزار   ازآیا خدا  
خدا  ل  سو آیا از ر   ، ای اعرابی  :او را خواند و گفت  پس  .به عمر رسید  ابیعر اگفتۀ    باشم؟

قرآن در حالی که چیزی از  من به شهر رفتم   ،امیرالمؤمنینای  :جویی؟ گفتبیزاری می



. 40/1إنباه الرواة: . 1
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م را برایبرائت ۀ سور این کسی  .خواند ب من قرآن  ایر ی ب کردم کس   درخواست .دانستمنمی
رسولش بیزار  و  مشرکین  از    وند)خدا  (وِلهِ ُس رَ   َو   رکیَن ْش الُم   َن مِ   ریءٌ بَ   هَ اللا   ن  أ)  : و گفتخواند  
ی  یزار رسولش ب  ازمتعال    وند خدااگر  ؟  بیزاری جسته است رسولش  خدا از  آیا  گفتم    .(است

. من هم از او بیزارمجوید می

؟  امیرالمؤمنینچگونه است ای  پس  :پرسید .نیست گونهابی اینعر ای ا :عمر گفت 
از مشرکان و فرستاده  وند)خدا  (هُ ولُ ُس رَ   وَ   رکیَن ْش الُم   َن مِ   ریءٌ بَ   هَ اللا   ن  أ)  :تعمر گف اش 

ی  ار بیز  از او  لشسو که خدا و ر   یاز کسمن هم  خدا سوگند  به  و    :ابی گفتعر ا  .ند(بیزار 
اَلسود فرمان  و و به اب   ؛نخواندقرآن    زبان،م به  داد جز عالِ فرمان    عمرو  اند بیزارم؛  جسته

 1. را وضع کندنحو داد 

 : روایت پنجم

اببن    زیاد  :است  شدهگفته   به  گفتو ابیه  قرآن  :اَلسود  من  نادرست    فرزندان  را 
کرد  ی  گذار ن را نقطهآقر   اوپس    .بیاوری  شانبرای  الخطیرسمشد  ای کاش می  .خوانندمی

ها کالمی  نآبرای  شد  میای کاش    .اندکردهزبان خود را فاسد  ها  حشم و خدم  :و گفت
 2. را وضع کردی عرباصول او ! پس کردیوضع می

 : روایت ششم

اعرابی  یک  این بود که شنید    علیتوسط    سبب وضع این علماست    شدهروایت  
  وضع پس نحو را    .خورند(ن را جز خطاکاران نمیآ)  3( َل یاکله اَل الخاطئین)  :گویدمی
4. کرد



(، تحقیق: ق328ایضاح الوقف و اَلبتداء فی کتاب الله عزوجل، ابوبکر محمد بن قاسم بن بشار انباری نحوی ). 1
. 39و  38م: ص 1971 /ق139مجمع اللغة العربیة دمشق، انتشارات ن رمضان،  ارحملمحی الدین عبدا
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 : هفتمروایت  

و   ـزیاد امیر بصره بودو  ـ  زیاد آمدحضور  به    لیؤ ابواَلسود د  :است  کردهعاصم روایت  
آیا   .است  ا فاسد شدهنه شاناند و زبانشدهها مخلوط ام عرب با این عجمهددی من  :گفت

اسند؟ زیاد به  شنخود را ب ن، کالم  آتا با  وضع کنم  ی  دهی برای عرب چیز به من اجازه می
 ؛ خدا امیر را اصالح کند  :د و گفتآمزیاد  حضور  مردی به    :گفت  .چنین نکن  :او گفت

  : زیاد به او گفت   .«و فرزندانی باقی گذاشترا وفات داد  پدر ما  » «  ابانا و ترک بنونا   يتوف »
  . سود را بخوان َل ا و اب  « پدر ما را وفات داد و فرزندانی را گذاشت؟»«  بنونا؟  ترک  و   باناأ  يتوف »

و او   ؛ردم وضع کنمنهی کردم برای  را از آن  را که تو  ی  چیز  :که آمد به او گفت  همین 
 1. نیز چنین کرد

 : هشتمروایت 

علرکن در ال  بکر واببن    یالدین  تقویة  الرکِن »  کتاب   حدیثی  النحوی  فی  گفته  کالم   »
 :است

کس » کردی  نخستین  وضع  را  نحو  دابو   که  علیوی    .بود لی  ؤ اَلسود  از  را    آن 
  پدر   :د شد و گفتار و   معاویه  ه حضور، زنی بزمان عثمان  دراین بود که    شعلت  .فراگرفت

وی  به علی رسید و  خبر .ناپسند دانست کالم را این معاویه  .رد و مالی باقی گذاشتمن مُ 
2« .باب یاء و اضافه را وضع کرد ،اول از همه و ؛م کردیرس ت نحو را اَلسودو برای اب

 : روایت نهم

  زبان عرب دیدم    :مد و گفتآ عباس  بن    عبداللهنزد  ابواَلسود به    :است  شدهگفته  
زبان خود را استوار    ، با آنوضع کنم تا  ی  چیزها  آنم برای  تپس خواس  ؛ است  فاسد شده



. 21نزهة اَلنباء: . 1
صدر،  .  2 حسن  اَلسالم،  لعلوم  الشیعة  تأسیس  به:  کنید  المحدودة، شرکت  مراجعه  العراقیة  الطباعة  و  النظر 

. 48ص م، 1951 /ق1370
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1. کمک بگیروسف  یۀ از سور  .حق است، این است؛ نحومنظور تو د  شای  :گفت  .کنند

 : روایت دهم

بر سعد گذشت و او از آن ناراحت شد؛ اینکه دید و چیزی سود  ابواَل  :است شدهگفته 
ادعا   .بصره شدوارد با جماعتی از اهل خود او  .زبان از اهل نوبندجان بوداو مردی فارس 

او    ان موالیبه این ترتیب  اند و  مسلمان شدهمظعون  بن  ها به دست قدامة  شده است آن
ابواَلسود  ـ  کردهدایت میاو اسبی را برای وی و  ـود گذشت  ساَل و قتی سعد بر ابو  . هستند

لنگ   مناسب »«  ان فرسی ظالعاً »  :تشوی؟ گفمین  آن سوارچرا  ،ای سعد :به او گفت
  : ابواَلسود گفت  .او خندیدنده  ب  حاضران  ازبرخی    .« ظالع»  خواست بگویدو می  «دزن می

ای کاش به    .اندبه اسالم گرویدند و برادران ما شدهو  داشتند یل  ام تماین موالیان به اسال
 2. وضع کردفاعل و مفعول را  پس باب .دادیمیرا یاد م گفتن سخنها آن

 : روایت یازدهم

او گفتؤ ابواَلسود ددختر    :است  روایت شدههمچنین   به  « السماءِ   حسُن »أ ما  :لی 
من  و    ،منظور من این نبود  :دختر گفت  ش؟ستارگان  : به او گفت  «آسمان چه زیباست!»

«  السماءَ   ما احسَن »  :پس بگو  :ابواَلسود به او گفت  .زده شدمفقط از زیبایی آن شگفت 
  ش که ترسیم  و نخستین چیزیوضع کرد؛  نحو را  به این ترتیب  و    «چقدر آسمان زیباست!»

 3! دبو باب تعجب کرد

 : روایت دوازدهم

  . استیعمر لیثی نسبت داده  بن    آن را به یحیی و    هنقل کرد  راحکایتی  ثمان مازنی  ابوعُ 
»َیا أبه    : و دخترش گفت  شد   دخترش وارد نزد  به  لی در بصره  ؤ اَلسود دو کند اباو نقل می

شد اْلحر«  
َ
او گمان کرد دختر   [و اشد را رفع داد] «!چقدر گرما شدید است ،ای پدرم »ما أ
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در یکی از    :تر است؟ به او گفتهایی هوا گرمچه زمان  :پرسدمیو  کند  از او سوال می
تابستانماه گفت  .های  پدر   :دختر  سمن    ،ای  و  دادم  خبر  تو  نکردمؤبه  نزد    .ال  به  او 

زبان عربی وقتی با عجم آمیخته    ،منینؤای امیرالم  :آمد و گفت  علی  امیرالمؤمنین
 ؟چه شده است  : علی فرمود  .از بین برود  یکلگذر زمان بهبا  و ممکن است    تباه شد،  شد

  فرمان داد کاغذهایی با چند درهم بخرد   یپس عل  .او گفت  هو خبر خود و دخترش را ب
  شود؛ نمیخارج  ـ  آیدکه برای معنی میـ  کالم از اسم یا فعل یا حرفۀ  هم  :و بر او امال کرد

 .م کردیرستاصول نحو را  ۀ سپس همو 

روزگار   بصرهبن    زیاددر  در  به  َل ابوا   ،ابیه  وی  سود  گفتحضور  و  را    :آمد  امیر  خدا 
با عرب در این سرخبینم  من می  .اصالح کند تغییر کرده  آمیختهرویان  و زبان عرب  اند 

آیا به من    .ها را اصالح کند طالب چیزی را وضع کرده تا زبان آنابیبن    و علی  ،است
خدا    :زیاد آمد و گفتحضور  مردی به    بعداً   .هدهی آن را منتشر کنم؟ زیاد گفت ناجازه می

و   .«پدر ما مرد و فرزندانی باقی گذاشت»«  مات ابانا و خلف بنوَن »  .امیر را اصالح کند
سود  َل چیزی است که ابواهمان  این  «  مات ابانا و خلف بنوَن؟!»   :گفتشد و  زیاد متعجب  

 . گفته بود

از سورۀ    تعالیحقسخن  این  خواند تا آنکه به  بر مردی گذشت که قرآن میوی  سپس   
و رسوِله)  :رسیدتوبه   المشرکین  الله بریء من  با کسر   (ان  را  زیاد    .َلم خواندۀ  و رسول 
سود را  واَل اب  .این به خدا سوگند کفر است  ؛اَل بالله العلی العظیم  ةَل حول و َل قو  :گفت

برای مردم  تو را از آن نهی کردم همان چیزی را که  : و به او گفتبخوانید؛ من حضور  به 
کن گفتَل ابوا  .وضع  بفهمد نویسنده  :سود  مرا  کالم  تا  بده  من  به  از   .ای  مردی  پس 

وقتی دیدی با دهان    :و مردی از قریش آمد و به او گفت  ؛نپسندیدرا  عبدالقیس آمد ولی او  
نقطه و وقتی ضمه دادم جلوی حرف،    ،باَلی آن نقطه بگذار  حرفی فتحه دادم  هخود ب
و وقتی با صدای درون بینی خواندم    ، و وقتی کسره دادم نقطه را زیر حرف قرار بده  ، بگذار

او جز باب فاعل و   ، گفته شدهو   ، سود بودَل ا و اب هایگذاریها نقطهاین . هدو نقطه قرار بد
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 1. را وضع نکرده استمفعول 

 : سیزدهمروایت 

در    ؛اما بعد»  :ابوموسی نوشتخطاب به  بن    عمر  :، گفتاست شده  از شعبی روایت  
را یاد    «دری»بر زبان  ۀ  و طعن  ،و عربی را بفهید   ،و سنت را یاد بگیرید  ،تفقه کنید   دین

 2« .عراب را یاد بدهدسود باید به اهل بصره، اِ َل ا، و ابو کنیدبه نیکی تعبیر  یا را  ؤو ر  ،بگیرید

 : روایت چهاردهم

اب شدَل او به  گفته  گفت  :سود  داری؟  کجا  از  را  نحو  علم  علی  :این  از  را  بن    آن 
 3. امبه دست آورده طالبابی

 وضع نحواسباب و عوامل 

   : نقیض هستندوضد  شد منجر  که به وضع نحو ای واقعه  دربارۀمتون قبلی 

در    -1 قرآن  قرائت  در  اشتباه  به ظهور  را  نحو  وضع  روایت،  آیات پنج  و  متعدد    وقایع 
   . دندهنسبت می مختلف 

 ن  أ )  تعالیحق سخن  ِاعرابی در  قرائت  وقوع اشتباه    دربارۀروایت دوم و و سوم و چهارم  
گفته   متفاوت حوادثی  در    ( هُ ولُ ُس رَ   وَ   رکیَن ْش الُم   َن مِ   ریءٌ بَ   هَ اللا  اشاره    .اندسخن  دوم  روایت 

در زبان  اعرابی  اشتباهات  و  حن  لوقوع  دلیل  اَلسود خواست به و زیاد از اببه اینکه  کند  می
شده را  گفته ۀ  آیفرستاد تا  کسی را    پس زیاد  .او اهمیت نداد  لیو   ، عرب، نحو را وضع کند

 . مثبت دادسود به درخواست زیاد، پاسخ َل ا هنگام بود که ابو اشتباه بخواند و در آن  اً عمد



(، تحقیق: احمد ارناؤوت و ترکی ق764لوفیات، صالح الدین خلیل بن أیبک بن عبدالله صفدی )ت:  الوافی با.  1
. 307-306/ 16م، 2000 /ق1420مصطفی، دار احیاء التراث ـ بیروت، 
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که  بوده  زیاد کسی  به اینکه  گوید و اشاره نکرده  خود حادثه سخن می   دربارۀ روایت سوم  
 . اشتباه بخواند اً تا عمدفرستاده بود  مرد را آن 

واضع نحو    دربارۀد ولی  نگوییک حادثه سخن می  دربارۀ  دوم و سوم تقریباً   هایروایت
   .اختالف دارند

  )رسوِله(  آیه را با جرا این  خطاب از یک عرب شنید  بن    عمرکند  روایت چهارم بیان می
 . َلسود فرمان داد نحو را وضع کندو به ابوا  ،پس بر او گران آمد .خواندمی

به   را  نحو  وضع  پنجم،  قرآنِاعرابی  اشتباهات  روایت  خواندن  در  زیاد  ربط    فرزندان 
 . کندبیان نمیخواندند  اشتباه میها و آیه یا آیاتی را که آندهد می

آیۀ زیر را  که  یکی از اعراب بوده  وضع این علم،  علت  اما روایت ششم بیان کرده است  
صورت مرفوع  را به آن  خوانده است، ولی باید    « خاطئین»با نصب    ( َل یاکله اَل الخاطئین)

»فعِل   فاعِل »خاطئین«  زیرا  خواند؛  می استثنایی    «خوردمی»«  کلأ ی   و  اینجا  هم  است  در 
   . وجود ندارد

  ،د ندانمربوط می  در کالماعرابی  اشتباهات  ها وضع نحو را به شیوع  روایت این  چهار تا از    -2
روایت بیان کردهاول    هایو  نهم  انجام شده  دلیل فساد کالم عرب  به نحو  که وضع    اندو 

در  کند،  معرفی میرا دلیل وضع نحو  «  بانا و ترک بنوناأ   ي توف»  روایت هفتم عبارت  .است
 . « را پیش کشیده استمات و ترک ماَلً   ي بو یعنی »أ حالی که روایت هشتم عبارت دیگری را  

زبان را مطرح کرده که گفته »إن فرسی ظالعًا«  فارس مردی  خطای گفتاری  روایت دهم    -3
حاضران به او خندیدند و  « و  ظالع»بگوید    هخواستدر حالی که می«  است  من لنگ مرکب  »

   . شد وهمین عاملی برای وضع نح 

  ،داشتاشتباهات گفتاری  لی، در کالم خود  ؤ سود دَل ا و کنند دختر ابدو روایت بیان می   -4
این  نحو    و  روایت  هر  و    ، شدمنجر  به وضع  این  دارند  نظر  اتفاق دو  از  خطا در  که  استفاده 

این  ولی    ؛تعجب خود را نشان دهد خواسته  میدر حالی که او    ،استفهامی اتفاق افتادترکیبی  
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 . در عبارتی که خطا در آن وارد شده است اختالف دارنددو روایت،  

  اما روایت دوازدهم عبارت  « استفاده کرده،ما احسن السماءِ »  روایت یازدهم از عبارت
   . کندمیمطرح را « ما اشُد الحرِ »
باشد    ای که منجر به وضع نحو شدهذکری از حادثه ها  که در آن  اندآمده   نیزدو روایت    -5

   .هستندسیزدهم و چهاردهم  های، روایت هاو این شود؛ دیده نمی 

 نحو ۀ  کنندوضع

   :شودهای قبلی برای ما روشن می بررسی روایت با  

   . استبوده علم نحو گذار بنیان  طالبابی بن  علی  اندشش روایت بیان کرده  -1

می اشاره  نخست  اینکه  کند  روایت  کرد   برخی   علیبه  وضع  را  نحو  از    ، ابواب  و 
 .شده را اجرا کردداده  او نیز فرماِن و  ، آن چیزی اضافه کند ه خواست ب ابواَلسود

در   در حالی که است هوارد شد علی محضره کند بسود در روایت سوم بیان میَل ابوا 
آن    ابواَلسود سپس    .تدوین شده بود  چیزی از نحو ای بود که در آن  برگهآن حضرت  دست  

نداد نشان  به کسی  و  گفتاری  که  هنگامی    .را گرفت  او  اشتباهات  از  زیاد  بود  شایع شده 
شنید کسی قرآن را به اشتباه  و وقتی    ،از این کار خودداری کرداو  خواست آن را نشان دهد و  

گذاری قرآن  ، اقدام به نقطه تبانکاسوی زیاد بازگشت و با کمک یکی از  به کند  قرائت می 
 .کرد

ابواَلسود در آن  گوید و ذکری از  می  سخن   علیتوسط  وضع نحو    دربارۀروایت ششم  
 . نیست

کرد    دریافت   از علیرا  های نحو  سرفصلبعد از آنکه    ابواَلسود گوید  روایت هشتم می 
 . را وضع نمودآن 

پدرش از  و  ، اشتباه کرد  توضیح منظور خود در    ابواَلسود گوید دختر  روایت دوازدهم می
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 . و نحو را وضع کردبرد و امام برای ا  شکایت  امامآن به 

   . است گرفته علی کند او حدود نحو را از اقرار می ابواَلسوددر روایت چهاردهم 

بدون    ی دیگر، ص خش ۀ  اشار یا با  ابتدا  از همان    ابواَلسودد  نکنروایات بیان می ۀ  بقی  -2
 . ر آن داشته باشد نحو را وضع کردد  نقشی علیآنکه امام 

وضع کند  چیزی را  فرستاد تا برای مردم ابواَلسوددنبال در روایت دوم، زیاد کسی را به 
زیاد به مردی فرمان داد تا    بعداً   .آن را نپسندید  ابواَلسودولی  را اصالح کند؛    شانکه زبان

   . شنید درخواست زیاد را اجابت کرد ابواَلسود و وقتی به اشتباه قرائت کند؛ ن را آقر 

دهد و این  نسبت می   ابواَلسود خطاب به  بن    روایت چهارم وضع نحو را به فرمان عمر
 . دچار اشتباه شدن آدر قرائت قر عرابی یک اَ بود که  هنگامی 

کند که در آن به او فرمان  خطاب را به ابوموسی نقل می بن    عمر نامۀ  روایت سیزدهم  
 . وضع کندرا دهد نحو می

هنگامی بود  دهد و این  نسبت می  ابواَلسودروایت پنجم، وضع نحو را با فرمان زیاد به  
   .خواننددرستی نمی را به   نآدید فرزندانش قر زیاد که 

  ی قوانین نحو ترسیم    یبرا کند تا  بیان می ا ر زیاد محضر به  ابواَلسود آمدن روایت هفتم 
او  محضر بعد از آنکه مردی به سپس،  .کندخودداری می   این کارو زیاد از بگیرد اجازه از او 

 . دهدبه او اجازه می است اعرابی اشتباهات آید و در مجلس او دارای می

یید نهایی او أو ت  ،عباسبن ا   ه بتوسط ابواَلسود  نحو  طرح ایدۀ وضع    دربارۀروایت نهم  
   .گویدسخن می 

  ابواَلسودوضع نحو توسط    ایرا دلیلی بر زبان  فارس مردی  اشتباه گفتاری  روایت دهم  
 .کندمعرفی می

شنود دخترش در  بعد از آنکه می ابواَلسود اما روایت یازدهم به وضع قوانین نحو توسط  
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   . اشاره دارد کنداشتباه می  شتعجبابراز بیان منظور خودش برای 

اسم منابع    -3 آن نیز    یدیگر های  از  به  را  نحو  داده  هاکه وضع  خبر    اندنسبت  ما  به 
 . بینیمها نمی در این روایتها از آنذکری در حالی که  ؛ دهندمی

هرمز اعرج  بن    ناعبدالرحم  که نحو را وضع کرد   ند نخستین کسیا ه تصور کردای  عده
 1؛ استبوده 

بوده  عاصم  بن    ند نخستین کسی که نحو را وضع کرد نصرا هتصور کردای دیگر  عده و  
 2.است

است گفته شده  از  هیچ    : و  یحییهیچ چیزی  از  قبل  )بن    کسی  بن  ا   و  ( ق129یعمر 
 3.  ... وبه ما نرسیده است   (ق117اسحاق حضرمی )ابی

 وضع شد از نحو  که چیزی  نخستین 

روایت  به  رجوع  دربار   بینیمقبلی می های  با  را  ابواب مختلفی  و  نخستین  ۀ  موضوعات 
 : اندکرده بیان   که از نحو وضع شده است چیزی 

   :داد که در آن نوشته بود ابواَلسودبه   ایبرگه علی است ه بیان کرداول روایت 

،  فعل   ،دهدخبر می  ااسم چیزی است که از مسما   .است  کالم، اسم و فعل و حرف»
 «  .آیدچیزی است که برای معنی می و حرف شود،داده می ی است کهخبر 

 . ه آن اضافه کندبرسد به نظرش می که  را سپس از ابواَلسود خواست چیزی 

نخستین چیزی که از  که  این  ؛هستند نزدیک  به روایت اول  دوازدهم  و  سوم    های روایت



. 21مراجعه کنید به: نزهة الباء: ص . 1
. 21الباء: ص مراجعه کنید به: نزهة . 2
. 160ص م، 1994 /ق1414ها و مطبوعات دانشگاهی، في اصول النحو، سعید افغانی، مدیر کتاب. 3
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   .بندی کلمه بودتقسیم شد ع وض امامنحو توسط 

دوم   روایت  رنگ  با    ابواَلسوددر  با  مصحفنوشته   مخالِف مرکبی  به  های  شروع   ،
کنار  ۀ و نقط ،دادن فتحه، نقطه را باَلی حرف گذاشتو برای نشان ؛کردقرآن گذاری  نقطه

صدای  ۀ  و دو نقطه را نشان  ،پایین حرف را دَللتی بر کسرهۀ  و نقط  ،حرف را دَللتی بر ضمه
   . گرفتدر نظر بینی  درون

باب یاء و  »  وضع نمود   ابواَلسود نخستین چیزی که  بیان شده است که  در روایت هشتم  
 . نمودم  ی رسترا برای او  یعریض  خطوط  لیو پس از آن ع ،بود  «اضافه

  ابواَلسود باب فاعل و مفعول نخستین چیزی بود که  به اینکه  کند  روایت دهم اشاره می 
 .وضع کردنحو برای 

ؤلی وضع کرد د  ابواَلسودکند نخستین چیزی که  روایت یازدهم بیان میدر حالی که  
 . باب اضافه بود

   .اندچیزی نگفته  ه استوضع شددربارۀ نحو  ی که نخستین چیز  دربارۀروایت ها ۀ  بقی

 گیری نتیجه 

وضع  برای  ها  اولویتبه  طور قطعی  به کنیم که  پیدا نمی در روایات  ما چیزی  به این ترتیب  
  ،واضع آننحو،  اسباب وضع    دربارۀ چیزی که پژوهشگران  تمام  و دَللت داشته باشد؛  نحو  

چیز  نخستین  نحو    یو  از  شدکه  می  وضع  دایر بیان  از  نمی   ت احتماَل ۀ  کنند    ؛رودفراتر 
 . حقیقتش دست یافتتوان به از طریق این متون، نمی طوری کهبه 

ها  ریختگی را در آنهم به اضطراب و  ابتدا  از همان    که این روایات را بررسی کند  کسی
به جعلیدلیل  به آنجا که  تا    ؛کندمیمشاهده   تقریبًا  تضارب میانشان  بودنشان یقین  وجود 

   .ها را بر دیگری ترجیح دهدیکی از این روایت ای وجود ندارد که  زه هیچ وجه ممیا و کند می

ما    ، ثابت شد  مانمتون تاریخی برایاین  اعتبار بودن  بعد از آنکه بی  :نحوواضِع    دربارۀاما  
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وضع   دلیل که  نداریم  اختیار  در  کند نحو    ۀکنندکافی  معرفی  ما  به  برخی  ایناز   ؛را  رو 
بغرنج  نحو در عربی  ۀ  کنندشناخت وضع اساسًا  که  اند  ایده متمایل شدهپژوهشگران به این  

وجود    راهی برای تحقیق آنهیچ  و  دارد  ابهام قرار    سرآغاز آن در نهایِت و  رسد،  به نظر می 
 1. ندارد

علوم، وضع نحو  در میان تالش برای باَل بردن جایگاه نحو با هدف برخی پژوهشگران 
و عدم اثبات آن  تفکر  و میزان درستی این    ؛اندداده   نسبت  طالبابی بن    را به امام علی 

   :از جمله در برابر نقد علمی، از چند جنبه برای ما روشن خواهد شد؛ 

واردریختگی  هم به و  پریشانی    -1 این  روایات  در  با  آنارب  ض ت و  موضوع  شده  ها 
تواند از این  زیرا انسان نمی  ؛کنداعتبار ساقط میدرجۀ  از  که این ایده را  ،  یکدیگر
   . ترسیم نمایداین علم خاستگاه نخستین  دربارۀ واضح و تصویری روشن  ،روایات

عدم    ه وارد شده است که ب  متعددی   روایات  ایشان بیت  و اهل   خدا از رسول   -2
موضعی مخالف   هاآنامکان ندارد  و    ؛ ندنککید می أ ت   توجه ایشان به علم نحو

علی امام  که  کنند  اتخاذ  علمی  ت  با  را  کردأآن  جمل  . باشد  هسیس  این  ۀ  از 
   :هاروایت

موسیو اباز   پدرانش  الحسن  علیهم)  از  الله    : فرمود،  استشده  روایت    (صلوات 
ها  به آن  .اندجمع شده  یمرد ر دو  هبدید که  را به مسجد وارد شد و جماعتی  خدا رسول »

داناترین    : عالمه کیست؟ گفتند  :فرمود  .او عالمه است  : این چیست؟ گفته شد  :فرمود
نَ    پیامبر  .و روزهای جاهلیت و اشعار و زبان عربیرخدادهای اعراب  و    هاب َس مردم به 

سودی    بداندکسی که آن را  و  بیند  نمی زیانی    آن را نداند  هرکسعلمی است که    این  :فرمود



مراجعه کنید به: اصول علم عربی در مدینه، عبدالرزاق بن فراج الصاعدی، مجلۀ جامعۀ اسالمی در مدینۀ منوره:  .  1
. 293ص م، 1988و  1987 /ق1418و  1417، 106و  105های: هشتم؛ شماره و چاپ سال بیست 
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 1«.بردنمی 

نداند  آن را    هرکسکه  کشد  را چنین به تصویر میدر اینجا روایت شریف، علوم عربی  
نمی   هرکسو  بیند  نمی زیانی   سودی  بداند  را  در و  برد؛  آن  که    این  است  از    « نحو»حالی 

 .شودشمرده میترین علوم عربی مهم 

تالش بسیار به خرج دهد    هرکس در طلب نحو»  :، فرموداست  شدهروایت    صادقاز  
 2«.شودخشوع و فروتنی از او ستانده می

   .سخن گفته خواهد شد شاندربارۀپژوهش این در طول که  دیگری و روایات 

امام   -3 که  کرده  علیعلمی  باید    وضع  قاعدتًا  و  بودن  شمول جهان با  است 
و  لی ما شاهد هستیم  و   ؛ توصیف شودو تکامل    پذیری توسعه  اختالفات  نحو  در 
لغزش   مبناها تناقضات  و  و  دارد  ها  وجود  ناقصناشی  که  بسیاری  استقرای    از 

این و  هستند؛   اهلها،  به  و  قرآن  قوانین    بیتمخالفت  همنحو  با  اضافه    را 
   .روشن خواهد شد تحقیق  این خود در  گاهدر جایکه  ،کنممی

نحو اند  گفته علما   -4 استت  قومیهای  انگیزه  ،دَلیل وضع  بوده  به  اعراب    .عربی 
شدن  تباه از  ها  آن شده است  باعث  و این افتخار    ،ردندکزبان خود بسیار افتخار می 

افراد عجم   با زبان  ادغام  باشند،  زبان در  این  ترس داشته  از ترس  ـ شد  باعث  و 
اهتمام    زبان خود قواعد ترسیم  ه بـ  های عجمینابودی و ذوب زبان خود در زبان 

ابواَلسود  شده از  است که روایت واردای  همان نکته و این   3؛ بسیار داشته باشند 



 ۀسسؤ(، تحقیق و تصحیح: حسن بن علی نمازی، مق 1405مستدرک سفینة البحار، علی نمازی شاهرودی )ت:  .  1
. 7/348انتشارات اسالمی ـ قم مشرفه: 

َلحیاء التراث:    بیت سسۀ آلؤ(، مق1320مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، حسین نوری طبرسی )ت:  .  2
4/279 .
12(، دارالمعارف، صق1426مراجعه کنید به: مکاتب نحوی، احمد شوقی عبدالسالم )ت: . 3
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است  دؤلی کرده  به    منین ؤامیرالمحضور  به    ابواَلسودکه  آنجا    ؛بیان  و  آمد 
و    تباه شد،   شدن عربی وقتی با عجم آمیخته ، زباامیرالمؤمنین ای    :گفتایشان  

و خبر    ؟ چه شده است  : علی فرمود  .از بین برود  یکلگذر زمان به با  ممکن است  
ب را  داد   علیپس    . او گفت  ه خود و دخترش  با چند درهم    فرمان  کاغذهایی 

 1.  ...و بر او امال کرد بخرد

حالی   ناحیۀ  که  در  از  تصوراتی  ایشان  اینکه  است؛  بعید  بسیار    ایشانچنین  گویا 
شده تا با آن، هویت عربی را    یم قوانین نحو یرس تمشغول به  دل است که    پرسترهبری نژاد

م راه هدایت و  یرس تعمر شریف خود را در تالش برای    حفظ کند؛ در حالی که ایشان 
ابعاد  در  حسنه  ای  سیرهاعطای  و    هاتحریف   ها وها و بدعت از گمراهی   حفظ سنت پیامبر

ها سپری کرده بود،  جنبه متفاوت زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و دیگر  
در   تفرمایشات  و  حقیقت،  این  بر  است أ خود  کرده  فرمایش  کید  این  مثل    :ایشان؛ 

 2«. شما به ِاعراب کارها نیازمندتر از ِاعراب سخنان هستیدراستی »به

استفرمود  ایشان  همچنین  کارها »  :ه  به  شایسته شما  در  نیازمند   ی  بالغت  از  تر 
 3« .سخن هستید

 4« .نه با کالم نیکوست،  خدا با کارهای نیکو»شرافت در نظر  : ه استفرمودو نیز 

ند امام کسی  نککه بیان میوجود دارد  دو فرقه  هر  های  در کتاب بسیاری  های  و روایت 
 .کندوارد نمیباطل به  ها را  د و آنبر هدایت بیرون نمی است که مردم را از 



. 307و  16/306الوافی بالوفیات: . 1
لبنان،  .  2 بیروت،  اعلمی،  حسین  شیح  تصحیح:  و  ترتیب  تمیمی،  اَلمدی  عبدالواحد  الکلم،  درر  و  الحکم  غرر 

. 80ص م، 2002 /ق1422
.80ر الحکم: ص غر . 3
. 168غرر الحکم: ص . 4
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زندگی  من  مانند  هدوست داشته باشد    هرکس»  :، فرموداست شده    روایت  از پیامبر
درختش را پروردگارم پرورش  که    شود  یبهشت عدنهمان  و با مرگ من بمیرد و وارد    ،کند

ۀ  ها شما را وارد درواز زیرا آن  ؛ بدارد  باید بعد از من، علی و اوصیای او را دوست داده است،  
نمی  درواز گمراهی  از  را  شما  و  نمی ۀ  کنند  بیرون  آن شما  و    ؛ برندهدایت  یاد  به  چیزی  ها 

جدایی    ها و کتاب آنمیان  خواستم    م و من از پروردگار داناترند؛  ها از شما  دهید، زیرا آن نمی 
و پیامبر انگشتان خود را در هم  ـ  وارد شوندحوض بر من چنین در این ها تا آنکه آن ،نیفکند 
به تعداد  در آن  و  ؛صنعا تا شهر باستانی ابله استمابین ۀ و عرض آن حوض، فاصل  ـفرو برد 

 1«.هستنقره و طال  هایی از ستارگان قدح 

  هفرمود  رزندانشدر حق امام علی و ائمه از فکه  است  شده  روایت    جعفروو از اب
  خارج و  از هدایت کس  هیچ و    ،هایابد مگر با آن گمراهی هدایت نمی کس از  »هیچ   :است

 2«.هابا کوتاهی از حق آنشود مگر گمراه نمی 

به  که  روایاتی  دیگر  می و  نشان  وظیفندهصراحت  نجات  ۀ  د  و  هدایت  از  مردم  امام، 
آموختن    اندکشیده تصویر  به  الزمان برای ما  طور که فقهای آخر و آن  ،گمراهی و انحراف است

   . نحو نیست



ص م،  2010/ق1431(، بیروت ـ لبنان،  ق209صفار )ت:    فروخبصائر الدرجات، ابوجعفر محمد بن حسن بن  .  1
 . 82و  81
  خدا  یامبر: پنقل شده است، گفت  بن ارقم  ید از ز همین حدیث را روایت کرده است:  به    یکنزدحاکم  و  

که پروردگارم به من   ساکن شود  یو در بهشت جاودان  یردکند و مانند من بم  یمانند من زندگهرکس بخواهد  »فرمود:  
خارج نخواهد کرد و هرگز شما    یترا او هرگز شما را از هدا یز دوست بدارد؛ را  طالبیبن اب یعل ید با ه استوعده داد

ابوعبدالله الحاکم محمد بن عبدالله بن محمد بن    یحین،الصح علی  مستدرک  ال)«  وارد نخواهد کرد.  یرا به گمراه
عبدالقادر    ی: مصطفیقتحق  ، (ق405)ت:  یع  بن البامعروف به    یشابورین  یطهمان  یبن حکم ضب  یم بن نع  یهحمدو

( 3/139 :1990/ 1411 یروت،ب یة،العلم کتابعطا، دار ال
. 236بصائر الدرجات: ص . 2
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نحو و مسائل  ابواب  وضع  انتساب  که  کنیم  پیدا نمی روایتی    ، های تاریخیدر روایت  -5
را   امروز  معروف  علیبه  نحوی  کند  برای  امام  ثابت  در  که  مطلبی  مگر    ، ما 

  ابواَلسود به    ایشانکه  ه است؛ اینآمدشده  گفتههای  روایت از روایت نخستین  
 : نوشته بود  در آنای داد که برگه

  ، دهد ی خبر میاسم چیزی است که از مسما   .است  کالم، اسم و فعل و حرفهمۀ  »
 1« .آیدچیزی است که برای معنی می و حرف  شود، داده می ی است کهخبر ،  فعل

 :فرمود امال   ابواَلسود  هب  علیکه آمده است دوازدهم و در روایت 

 2«.شود نمیـ خارج آیدکه برای معنی میـ کالم از اسم یا فعل یا حرفۀ  هم»

این  دانیم  می ما  آنچه  تمام  .  برای ما ثابت شد  اعتباردرجۀ  ها از  روایت شدن این  ساقط و  
  ؛شودنخستین کتاب در نحو در سطح تدوین شناخته می عنوان نگارندۀ به  سیبویهاست که  

با وجود نام تألیفات  و  3شده استگفته »قرآن نحو« این کتاب عبارت توصیف در  تا آنجا که  
توسط  تدوین قوانین نحو    .موجود در این عرصه، هیچ کتابی قبل از آن به ما نرسیده است

در  حق  او را به   یدیگر   هرکسقبل از    ، و مرتب با دقتی بسیار زیاد فراگیر  سیبویه در کتابی  
نام  با  علم نحو  به همین دلیل    .داده استقرار    اشهشدصورت شناخته واضع نحو به جایگاه  

 .استقرین شده او 

گفته فارس نقل از ابن به  آموخت  به آدم وند خدا هایی که نام توضیح صدد حیان در بنا 
 :است



. 18نزهة الباء: ص . 1
. 16/307 الوافي بالوفیات:. 2
(، تحقیق و پانوشت: محمد ق351مراجعه کنید به: مراتب نحویون، ابوطیب عبدالواحد بن علی لغوی حلبی ).  3

. 65ابوالفضل ابراهیم، نهضت مصرـ قاهره: ص 
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 1« .آموخت حتی نحو سیبویه را   چیز،همه به اویا »

 :سروده استخواند می در آن مرثیه تمیمه بن ا ای که و ذهبی در قصیده 

 2مخترع است ، تمام معنا در فنون هب ....فهمید اندیشید مینیک میو اگر در نحو سیبویه  

علمی    ه است؛بهره بردعرصه  تردیدی نیست که سیبویه از علم گذشتگان خود در این  
   . خارج نشده بود از شکل شفاهی و تلقین که 

  بیتهل ا از  خصوص  شده در این  ، عدم صدور روایات واردنظردر بطالن این   -6
من در میان شما  »  : استفرموده    شاندربارۀ  که پیامبر بیتی  کافی است؛ اهل 

هرگز گمراه    ها چنگ بزنیدگذارم که تا زمانی که به آن بها باقی می نا دو چیز گر 
جدا نخواهند  از یکدیگر  و این دو هرگز  ؛  بیتماهل  م کتاب خدا و عترت  :شویدنمی 

که در این مضمون    روایاتیهمچنین تمام   3« .بر من وارد شوند  آنکه در حوضشد تا  
کسی بود که نحو را وضع    واگر علیاند؛  وارد شده  بیتاهلاز طریق غیر  

خانه  این  داناترین افراد به    کهـ  بیتاهل   ۀ زبان ائم  ر ب این نکته  قطعًا    ، بود کرده  
   .وارد شده بود  ـهستند 



التفسیر.  1 في  المحیط  )ت: ،  البحر  آندلسی  الدین  اثیر  حیان  بن  یوسف  بن  علی  بن  یوسف  بن  ابوحیان محمد 
. 10/235: ق1420تحقیق: صدقی محمد جمیل، دارالفکر ـ بیروت، (، ق 745

آندلسی )ت: .  2 ثناء  ابی  ابومعالی محمود شکری بن عبدالله بن محمد بن  النبهانی،  الرد علی  غایة اَلمانی في 
 /ق1422(، تحقیق: ابوعبدالله دانی بن منیر آل زهوی، مکتب الرشد، ریاض ـ مملکت العربیة السعودیة، ق1342
. 2/288م، 2001

فصول المهمة في اَلصول اَلئمة، محمد بن حسن حر عاملی، تحقیق و اشراف: محمد بن محمد الحسین ال.  3
و مراجعه کنید به: سنن ترمذی، محمد بن عیسی ؛  1/549:  ق  ،1379سسۀ معارف اسالمی امام رضا ؤقائینی، م

شار عواد معروف، دار الغرب اَلسالمی ـ  (، تحقیق: بق 279بن سوره بن موسی بن ضحاک، ترمذی ابوعیسی )ت: 
. 6/133م، 1998بیروت، 
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 مکاتب نحوی  : بحث دومم
دهد بیش از یک مکتب نحوی وجود  به ما نشان می   یهای نحو به کتاب گذرا    ینگاه

  ؛ قوانین مکتب دیگر متفاوت استبا  که  دارد  را    شو هر مکتب، اصول و قوانین خود دارد،  
اختالف این  از    ، و  نحوی  ناشی  قوانین  استنباط  در  شخصی  ما    . استبوده  اجتهادهای 

رویکرد  با  حتی    خودش اجتهادهای شخصی  و  تمایالت  بر اساس    دانبینیم یک نحوی می
خود  آن  و  منتسب  که    شمکتب  به  می   استمتعلق  بر    ،کند مخالفت  آنچه  این  شدت  و 

   .و تمایل به خودنمایی است  تیافزاید، عوامل شخصیمی ات اختالف

شوند تقدیم حضور  ها متمایز میبه آنکه    یو اصول و قوانینو مدارس نحوی،  این مکاتب  
  :گرددمی

 ب بصری مکت -1

اختالفاترغم  به  جزئیات    ی وجود  از  بسیاری  نحو  که  میپیدایش  شامل  منابع  شودرا   ،
این  آغوش  و این علم در  است،    «بصرهبرگرفته از شهر »که نام این مکتب  بر ایناجماع دارند  

 . در طول یک قرن رشد کردو  ، متولد شد شهر

ای  ساده شکل  ـ به همچون هر علم دیگری در ابتدای پیدایش خودـ نحو در این شهر  
شد صاحب نخستین مکتب نحوی  باعث    نحو از این شهر برکشیدن  شعله آغاز  سر و    ،آغاز شد 

قوانینی خود که  باشد   و  این مکتب  داننخستین نحوی بزرگان  و    ، ددار را    شاصول  به  ها 
 . منتسب هستند

اسحاق حضرمی آغاز شد که از نخستین  و اببن    با عبدالله  «نحو»  هادانر نحوی ظبه ن
 : گویداو می خصوص  آبادی در  فیروز   .را وضع کردها  ت شود که قیاس و علکسانی شمرده می

و مقایسه استخراج کرد،  و قوانین آن را    ،بودکلمه  ی واقعی  امعننخستین نحوی بهاو  »
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 1« .یابی کردو علت

 : گویدمی او  دربارۀسالم بن ا  و

 2«.توسعه دادرا  هاتو قیاس و علموشکافی کرد، که نحو را   بود نخستین کسی»او 

عیسی ابوعمروبن    سپس  و  ثقفی  یونس  ءعالبن    عمر  آمدندبن    و  این   ،حبیب  ها  و 
 . برداشتند تکامل نحو ۀ در عرصای برجسته های  گام

  ینحو داشت؛ زیرا نحو گسترش فراوان  در پیشرفت   یبزرگ  احمد فراهیدی، نقشبن    خلیل
یابی  و علت   ی مسائل نحو استخراج  و هدف نهایی، تصحیح قیاس و  را به دست او شاهد بود،  

 : گویداو می دربارۀزبیدی   . بود هاو تفسیر آن 

اش  ابی، و معانییهریشرا  ش هایو علت ،نحو را بسط داد و گستراند او کسی بود که »
برهانموشکافی،  را   کرد  ینحو   هایو  روشن  که  تا    ؛را  مرزهای  به  آنجا  و دورترین  آن 

ارائه  می از آن یرستلیف کند یا  أحرفی ت آن دربارۀراضی نشد اما  ؛رسیدش اهدافباَلترین 
و در  گفته شد  علیه او بسیار    لیکنجایگاهش را رفیع گرداند؛  و  خودنمایی کند  با آن  و  دهد  
پیشی    پیگیر کسی باشد که بر اوولی او خوش نداشت    ؛ارائه شد  اتیلیفأتخصوص  این  
پردازی کرده بودند الگوبرداری کند،  نظریهاز او  پیش  که    ی انکسدیدگاه  و از    ه است،گرفت

از  به  این خصوص فقط  و در   بود،سیبویه  به    شعلمآنچه  های  دیدگاهبه  و    الهام کرده 
پس سیبویه    ؛ه بود بسنده کرداو تلقین نمود  هبکه    شو لطایف حکمت   یو نتایج فکر   ظریف

را    ی هرکسکتابی نوشت که  این زمینه  کرد و در  الگوبرداری  گرفت و از او  بر را از او    هاآن
3« .ساختناتوان  از او آمدپس را که  یهرکسپیش از او چنین کرده بود و  که



(، دار سعد الدین  ق817البلغة فی تراجم ائمة النحو و اللغة، مجدالدین ابوطاهر محمد بن یعقوب فیروزآبادی )ت:  .  1
. 9ص  م، 2000 /ق1421للطباعة و النشر، 

(، تحقیق: محمود محمد  ق232جمحی، ابوعبدالله )ت:  طبقات فحول الشعراء، محمد بن سالم بن عبیدالله  .  2
.1/14شاکر، دار المدنی ـ جدة: 

اد علی  ؤ(، تحقیق: فق 911الدین سیوطی )ت:ن بن ابوبکر، جاللاالمزهر فی علوم اللغة و انواعها، عبدالرحم.  3
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نموده   تدوین را خود افکار نحوی  ۀ و کتاب خود را که در آن برگزیداز راه رسید و سیبویه 
و این، اولین کتاب    ؛ گرفته بودبر   ش که از نحویون قبل از خود  افکاریبود به مردم ارائه کرد؛  

و  استقبال  که به ما رسیده است و  برشمرده شد  های ترتیبی و بسیار دقیق دارای باب   کامِل 
عربی   پژوهشگران  بیشتر  آِن خود کردشگفتی  از  آن  سپس   . را  از  بزرگان  نسلی  ها  بعد  از 

و  رویکرد  آموزش دیده بودند و بر  ها را  دیدگاه ها از کسانی بودند که این  و این   ؛آمدند  ینحو 
با  البته    ،کردندها حرکت می آنمنهج   که  پیشینیان خود  با وجود مخالفتشان  در مسائلی 
   .کردامال میها آنبر اتشان اجتهاد 

 مکتب کوفی  -2

ـ  اند طور که مورخان بیان کرده  همانـ کوفه    بود   «نحو» وضع  شاهد    هبصر که    یا در دوره 
 : پس نحو کوفی آغاز شد . تمایل داشت  رادنو اشعار و به روایت خبرها و 

که  بودند  و این دو کسانی    ؛"فراء" آغاز شد  ش کسایی و شاگردبا  به صورت حقیقی  »
آن و با مهارت و زیرکی خود    ،ها و اصول آن را وضع کردندو پایهترسیم،  تصویر این نحو را  

  گرداند میاز نحو بصری متمایز  را  که آن  های خاص خودش  از ویژگیتا    ،مهیا نمودند را  
که حالی  در  باشد؛  کردند  شمقدمات   برخوردار  مرتب  قوانین  ، را  در  نمودند  شو  و    ،دقت 

 1« .برگرفتند کرداستوار میرا  شکه پایه و بنیان دَلیلی را

مکتب  های  بنیانسپس به کوفه بازگشت و  و  بصره ستاند  پیشروان  از  علم را  این  کسایی  
در  اصلی  عنوان  به و آن را    ، روایت اشعار بودمبتنی بر توسعه در  که  ریزی کرد  پایه کوفی را  

اساس آننظر گرفت   بر  و   «فراء»سپس    .گیردصورت می  هامقایسه  که  پیروی کرد  او  از 
   .شداندازهایش آشکار چشم و توسعه یافت او توسط کوفی  رویکرد 



. 1/64م، 1998 /ق1418منصور، دار الکتب العلمیه ـ بیروت، 
. 154: ص مکاتب النحویة، شوقی ضیف. 1
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 : گفته استثعلب 

  و اگر فراء نبود مند کرد؛  قاعده  و  ؛ زیرا او عربی را خالصاگر فراء نبود عربی هم نبود»
هرچه    ههرکو    ،بود  های بسیار شدهمحل کشمکشزیرا عربی    ؛کردعربی سقوط میقطعًا  

  یقۀ خودشان سلذوق و  ها و با توجه به  عقل  اندازۀمردم به  و    کرد،ادعا می  خواستدلش می
 1« .رفتعربی از میان میو به این ترتیب  گفتند؛به عربی سخن می

تا    ؛ آمدند تا آرای مکتب کوفی را آشکار کنند پی میدرپی علمای کوفی  ها  از آنپس  و  
و    ؛رقابت داشت  یمکتبی مستقل در اصول و قوانین ایجاد شد که با مکتب بصر آنجا که  

ثبت و ضبط کردند،  مسائل مختلف  در پرداختن به  دو مکتب را  هر  و آرای  دانشمندانی آمدند  
داد،  خالفالمسائل  في  نصاف  َل ا خود »  در کتاب  « انباریبن گونه که »ا   همان انجام  و  « 

   .اندکه به این اختالفات پرداخته  یهایدیگر کتاب  طورهمین  

 مکتب میان این دو   اتاختالف

احمد  بن   یعنی خلیل ـ   این دو مکتبسرآمد دو میان  ،اختالف نحوی این آتش نخستین 
را  راه خود  شخصی بود که    فقط یک اختالف   این   . آغاز شد  ـبصری و ابوجعفر رواسی کوفی 

عمق  سپس این اختالف در عهد سیبویه و کسایی    .نگرفتپیش  شدن در  سوی روشمند  به 
و    ، شد آشکار  دو مکتب  های این  بیشتری یافت؛ یعنی به دست کسانی که معالم و شاخصه 

و بیشتر  نحویون بصره و کوفه بیشتر  میان  اختالف    .به خود گرفتمکتبی  و خصلت    یخو 
نزاع  که  آنجا  تا  شد   برپاو مظاهر متعددی    ،شد و کشمکشی شبیه  به  و  یی  مثل  مجالس 

 . به خود گرفترا  شامل اختالفات های کتاب لیف أتها و  مناظره

   : توان به دو بخش تقسیم کرددو مکتب را می میان   مورد اختالف اما مسائل 



اللغویین.  1 و  النحویین  ابراهیم،  ،  طبقات  ابوالفضل  محمد  تحقیق:  آندلسی،  زبیدی  حسین  بن  محمد  ابوبکر 
. 132دارالمعارف: ص 



 بر عصمت نحو  با ابطال احتجاجشناسی ـ مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبان ................... 52

 اصولی مسائل  :اول

اساسی  این مسائل  اساس مکتب  رویکرد  که  هستند  ها  می ها  آن  بر  و    ؛گیردشکل 
   :شوند بندی میدسته صورت زیر  اصول به در  ات اختالف

 شنیدن )سماع(  -1

پا می   کالم عرب فصیح  های شنیده   بر اساسها قوانین خود را  بصری  یعنی    ؛ کنندبر 
رو  ایناز   ؛ مخلوط نشده بودندها  شهرنشین و با    ، را حفظ کردهخود  نشینی  کسانی که بادیه 

نظر از صحت  کنند، با صرفمی محدود    شنیدندها میکه از آن را    قبایلیها  آن   بینیممی
 . کننداعتماد نمیطمئن، مثقه و افراد شود؛ و جز به روایت آنچه شنیده می

کوفی از  اما  اعراب  ها  شنید  ، شنیدندمیتمامی  را  آن  هایه و  دلیل عنوان  به ها 
به  اطمینان  شدن  ثابتو  کنند؛  ریزی  پایه   هاآن اساس  قوانین خود را بر  تا  گرفتند  میبر

 1. اش برایشان چندان اهمیتی نداشتداریکننده و امانت روایت

 قیاس -2

  شان باشد و آنچه را مخالف قیاس  این کار اصرار دارندکنند و بر  میقیاس  ها بسیار  بصری 
یا  تأویل می است    ی« نادر »یا    « شاذ»عنوان  به کنند  نظر می که حفظ شده  بر  گیرند،  در  و 
   .شودنمی و تأویالت دیگر انجام قیاس  هااساس آن

قیاس  شاهد  یک    بر اساسفقط  بینیم  بلکه می   ؛اندها اعتقادی به کثرت نداشته کوفیاما  
به عنوان پذیرند و  ها میدانند، کوفیمی شاذ و نامتعارف  ها  بصری را که  و آنچه    ،کنندمی



مراجعه کنید به: البحث اللغوی عند العرب مع دراسة لقضیة التأثیر والتأثر، احمد مختار عمر، عالم الکتب ـ قاهره، .  1
؛  108و    107ص  م،  1985  /ق 1405النحویون، سید رزق طویل، مکتب فیصلی،  الخالف بین  ؛  137: ص  1988

. 201تا  197في اصول النحو: ص 
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 1. گیرندای در نظر میقاعده 

 موضوعات نحوی  :دوم

  در نتیجه ، و  کندنمود پیدا میقوانین نحوی  در  اختالف در اصول،  بازتاب  بدیهی است  
مورد  مسائل    دربارۀهایی که  اگر به کتاب   . خواهد شدتر  ، بیشتر و عمیققوانیناختالف در  

این  فرعی    اختالف کنیم   د نگویدو مکتب سخن می میان  کتاب می ،  مراجعه  این  ها  بینیم 
بین  الخالف  مسائل  في  نصاف  َل ا »  کتاب   . دنگیر برمی از این نظر در را  له  ئ بیش از صد مس

شاملبن ا   از«  ین کوفیالو    ین بصری الن  ینحویال و  نخستین  کتابانباری،  حساب    ی ترین  به 
بیش    لف آن ؤ و م  ، به ما رسیده است  اختالفات این  ۀ  کننده دربار های بحث آید که از کتاب می

برشمرده   دو مکتباین  نحو و صرف بین   ، لغتهای  زمینه را در    مورد اختالفۀ  لئ از صد مس
 2.است

 ادی مکتب بغد -3

مکتب  دو  قضایای نحوی، حالتی میانی بین  بسیاری از  در  توان  را میمکتب بغدادی  
یا    ،برگزیده   دو مکتب درست دیده استاین  که از    را   چهزیرا آندر نظر گرفت؛  بصری و کوفی  

  ی جدید اگر در موضوعی نظرات این دو مکتب را درست ندیده باشد تالش کرده است نظر  
 . استنباط کند

این مکتب، از دو مکتب    هایداننحوی داشته باشیم که  اشاره  َلزم است به این نکته  
وقتی  و  تشخیص دادند برگزیدند،  که موافق الگوی درست پژوهش زبانی  را    اصولیقبلی،  

ها اصول  جای آن به   ،مکاتب بصری و کوفی محرز شداصول  نبودن برخی  درست از نظرشان  



في أصول النحو: ص  ؛ 139الخالف بین النحویین: ص ؛ 137مراجعه کنید به: البحث اللغوی عند العرب: ص . 1
. 207تا  205

مراجعه شود. 1به پیوست شمارۀ . 2
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  های گیری موضع این    .شدندها از دیگران متمایز میدیگری را خودشان وضع کردند که با آن 
آن  به جدید  استینمود    شواهدۀ  در قضیروشنی  ها  به شعر شاعران جدید   .افته    1نحویون 

را آخرین شاعری که به شعرش    (ق176  :)ت   قرشی  ۀمهر بن    و ابراهیم   ، احتجاج نکردند
 : اصمعی گفته است .در نظر گرفتند  کننداحتجاج می 

 2« .ستهاو او آخرین حجت ،به پایان رسید   هرمهبن   شعر با ابراهیم»

ابوعلی فارسی با    .استدَلل کردند  هاشعر آن   ه ها مخالفت کردند و بها با آنولی بغدادی 
   :گواه آورده و گفته است «تمامابی»شعر 

 3مانی لم یزل مهزوَل روض اْل  ...من کان مرعی عزمه و همومه 

   : عنوان شاهد آورده استشعر او را به  زمخشری   همچنین

 مرد أشیب أ جه ظالمیهما عن و ...جلیا  أ ثمت   يظلما حالأ هما 

 : ه استو گفت

 ،او از علمای عرب بود  ؛شدنمیهاد  شتسابه شعر او  زبان  در    و او اگر محدث بود»
سخنان علما  آیا    .در نظر بگیر   کندآن چیزی که روایت میۀ  منزلبه  پس آنچه را گفته است

دلیل اطمینانشان  پس به ؛است یحماس بیتی  ،است؛ اینخودش دلیل بر که بینی نمیرا 
 4« .شوند به آن روایت قانع میتسلطش،  به روایت او و 



مولدین. . 1

( قرائت و تعلیق: دکتر محمود سلیمان یاقوت، ق 911اَلقتراح فی علم اصول النحو، جالل الدین سیوطی )ت: . 2
. 148ص م،  2006 /ق1426دار المعرفة الجامعیة، 

 /ق1416(، تحقیق: کاظم بحر المرجان، ق377اَلیضاح، ابوعلی الحسن بن احمد بن عبدالغفار النحوی )ت: . 3
. 118 صم، 1996

اف عن حقائق التنزیل و عیون اَلقاویل فی وجوه التاویل، ابوالقاسم محمد بن عمرو بن احمد زمخشری جار  الکش.  4
. 1/119(، تحقیق: عبدالرزاق مهدی، دار احیاء التراث العربی ـ بیروت: ق538الله )ت: 
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 : استشهاد کرده است «نواسابی»شعر به و رضی، 

 1ینقضی بالهم و الحزن ...  سوف علی زمن أم غیر

ها  را نزد بصری   هاآندارند که    فردی بهمنحصر   نظرات جدیدی  در مسائل نحو ها  بغدادی 
به  بودن عدد با توجه  نثؤ ها که مذکر و مسخن آنمثل این  ؛ بینیمهای گذشته نمی و کوفی 
 2. رنددا نیز و نظرات دیگری  فقط برای حالت جمع است نه معدود مفرد؛  معدود

 مکتب آندلسی  -4

از مشرق  هایشان  داننحوی منحصر به قواعدی بود که   شروع خودبدو  نحو آندلسی در  
که تسلیم    یی و در برخی قضایا  ، کردند بسنده  دو مکتب  درست  و به گزینش آرای    ه بودند گرفت

قواعد را شامل  اصول و    شان و اجتهادهای  ؛نظر جدیدی آوردند   نظر گذشتگان نشده بودند 
 .شدمی

آوردن  با گواهشنیدن را  ۀ  دایر وی    .هایی داشتمالک جیانی آندلسی در نحو نوآوری بنا 
نحویون در میان گذشتگان  نخستین  عنوان  حیان، او را به بنا   رواین از   ؛توسعه داداحادیث  به  

  ؛ گرفتمی   ککماین روش بسیار  کرد و از  حدیث استشهاد می که به  و آیندگان آورده است  
 : وی گفته است دربارۀو 

  بر اساسهای زیادی  استدَللاثبات قواعد کلی در زبان عرب    ایبر نویسنده  این  »
ندیدم  را  کسی از گذشتگان و آیندگان  جز او  و    ،استارائه داده  احادیث  شده در  مطالب وارد

 3« .که چنین راهی پیموده باشد



، اه طرابلسشرح الرضی علی الکافیة، رضی الدین آسترابادی، تصحیح و پانوشت: یوسف حسن عمر، دانشگ .  1
. 4/290 م:ص1978 ق/ 1398

. 2مراجعه شود: پیوست شما رۀ . 2
. 90و  89اَلقتراح: ص . 3
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طور کامل  به ها  مانند کوفیه او    .بینابینی اتخاد کرد  یموضع   کمالبن ا   قیاس،  دربارۀاما  
 1. متمایل نشدطور کامل به قیاس ها به مانند بصری ه و  ،اعتماد نکرد شنیدن به 

ناماو   و  جدید  اصطالحات  قبلی  أاز  مکاتب  نحویون  کردنیز  نوس  جمل  ؛ استفاده  ،  هاز 
الخفاء»  بردنکاربه  وجوباً »جای  به «  واجب  الخفاء»و  «  المستتر  المستتر  »  جایبه «  جائز 

 2. «جوازاً 
آندلسی در سطح اصول، چیزی است که نحو  در  نوآوری  مضاء قرطبی  بن ا   از مظاهر 

استآورد کرد  وی    . ه  که    را   3« عاملۀ  نظری»درخواست  عامل  نظریۀ  کند؛  با  الغا  را  نحو 
دلیل یا  هیچ که نحویون بدون  هاآنناشی از شدن الفاظ ها و تقدیرها و زیاد ویل أت ،هاتعدیل 
بودند  یبرهان کرده  بود  اضافه  کرده  کرداو    .سنگین  سوم   هایتعلا   تالش  و  و    ،دوم 

ه  نوشت« نحویونعلی الرد »ال که در کتاب خودشرا قواعدی و دیگر  ،های غیرعلمیتمرین 
 . ـ الغا کندشدنحویون قلمداد می  نحوِ در برابر انقالبی  که همچون بود ـ 

با    هابا آنراتی داشتند که  ظآرا و نمسائل و موضوعات نحوی،  از  ای  ها در پاره آندلسی
نحوی   مکاتب  بود دیگر  کرده  برای  ۀ  لئ مسمثل    ند؛ مخالفت  تعدد خبر  مبتدا منع  و    ،یک 



مراجعه کنید به: تاریخ النحو العربی في المشرق و المغرب، دکتر محمد مختار ولد اباه، دار الکتب العلمیة، بیروت .  1
. 316ص م،  2008 /ق1429ـ لبنان، 

التسهیل َلبن مالک، جمال الدین محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالک طایی جیانی مراجعه کنید به: شرح  .  2
)ت:   عبدالرحمق672آندلسی  دکتر  تحقیق:  اول، ا(،  چاپ  هجر،  دار  مختون،  محمد  دکتر  سید،  ن 

. 121-120/ 1م، 1990/ق1410
فعل فاعل را مرفوع و    مثالً   ؛ دهندی م  ییرگذارند و اعراب آن را تغیر بعد از خود تأث  ۀکلم   بر  ،کلمات در جمله  یبرخ.  3

و حروف جر اسم پس از خود را    کنندیادوات جزم فعل مضارع را مجزوم م  ینهمچن  ؛کندیبه را منصوب ممفعوٌل 
اسم مسبوق به   یا مثل فاعل، مفعول،    یشود. کلماتیعامل گفته م  یا مؤثر    یکلمات  ینچن  ین. به ا سازندیمجرور م

 یان م  ین. در اشوندیم  یدهمعمول نام  یاثر  أمت  کندی م  ییراز خود تغ  یشاز کلمه پ  یافتن  یرثأها با تحرف جر که اعراب آن
به این  د.  ناین چنینمثل هل، بل، قد، سوف، هالا ا  ی. حروفپذیرندی م  یرو نه تأث  گذارندی م  یرهستند که نه تأث یکلمات

( factor-the-of-theory-https://natahaddath.com/theشود. )مترجم، منبع: کلمات عاطل گفته می 

https://natahaddath.com/the-theory-of-the-factor-in-arabic-grammar
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 1. نظرات دیگر

 مکتب مصری  -5

که در شرق و غرب شهره    هاییداناز نحوی نسلی  های نحوی در مصر با بروز  پژوهش
رویکرد بغدادی    درست از دو مکتب بصره و کوفی مطالب  ها در انتخاب  آن   . آغاز شدبودند  

هایی  چیزهایی را نیز اضافه کردند؛ عرصه   در عرصۀ مسائل فرعی جدید و  را در پیش گرفتند،  
قوانین نحوی  بازنویسی  و    ش،هایعربی و ترکیب ۀ  اعتنا به جمل  ،نحوی ادوات  توجه به  مثل  

 .هاعرصه و دیگر  ، های شعریشکل مجموعه به 

مختص    َلم تعریف عهد مثل اینکه    ؛ د دارنددر قواع  فردی به و نظرات منحصر   ها آرا آن
 2.دیگرنظرات و  ، است اذهانبه مختص جنسیت اینکه و  ،اعیانبه 

نشد   هب فقط    ات اختالف منحصر  میبلکه  ؛  مکاتب  بزرگان  مالحظه  مکتب کنیم    یک 
نظر  خودشان اختالف در میان  در بسیاری از مسائل نحوی    شانشخصی  هایاجتهاد   دلیلبه 

 : یهایی از مخالفت نحویون با مکاتب خودشان در قواعد نحو نمونه   .دارند

  
ُ
ۀ منزلدر تثنیه و جمع به   «یاء»و    «واو»و    «الفگفته است »مستنیر  بن    ْب رُ ْط ابوعلی ق

اختالف  وی  با  خصوص  مکتب بصری در این    اما   ؛ هستندفتحه و ضمه و کسره در اعراب  
 3. هستند ها حروف اعراب گوید این دارد و می

شامل  گویند خبر مبتدا اگر اسم محض باشد ضمیری را که به مبتدا بازگردد  ها میبصری 
هم  ضمیر تواند شامل میگوید ها می عیسی رمانی از بصری بن   علی  در حالی که ؛شودنمی 



مراجعه کنید. 3به پیوست . 1

مراجعه کنید. 4به پیوست . 2

ن بن محمد بن  امراجعه کنید به: اَلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین و الکوفین، عبدالرحم.  3
. 1/29م،  2003 /ق1424، (، مکتب عصریق577عبیدالله انصاری، ابوالبرکات، کمال الدین انباری )ت: 
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 1. بشود

  ۀحمزبن    علی  در حالی که  ؛ دو اسم مبتدا هستند«  ِبئس »و    «ِنعماند »گفته ها  کوفی
 2. دنشوصرف نمی و گوید این دو، فعل ماضی هستند ها می کسایی از کوفی 

مقدم گفته ها  کوفی »مااند  خبر  و    «زالداشتن  است  مجاز  آن،  برای    طور همین  بر 
زیاد فراء  بن    ابوزکریا یحییدر حالی که    ؛ روندهای دیگری که به همین معنا به کار میعبارت 

 3.جایز نیست کار  گوید اینها میاز کوفی 

این ترتیب دانش اتب متعدد و آرای مختلف و  مک ازدحام  نحو عربی، در میان    جویبه 
سرگردان میاجتهاد متنوع  نمی های  و  حق  شود  کدام  باطلاست  داند  کدام  قضی   ،و  ۀ  و 
به همین    .احتماَلت و اجتهادهای شخصی است  ،هازنیه ها مرهون گمانآنمیان  ترجیح  

  بر اساس   عدم وجود قوانین ثابتی که در حل اختالف دلیل  به ـ بینیم اختالف نحوی  میدلیل  
 .باقی است و حل نشده است خود نحویونمیان امروز همین تا  ـآن حکم شود 

این قوانین نحوی و عدم جواز مخالفت با آن، با وجود  و صحت  شدن به درستی  قائل   پس
  ، دور از صواب استبه نظری  رأی و  ،  ای در میان نحویونگسترده اختالفات  چنین    مانندِ ه

   .تلقی گرددخدا  ۀ چه برسد به اینکه این قوانین، قانونی برای شناخت خلیف



. 1/48منبع قبل: . 1
. 1/81منبع قبل: . 2
. 1/126منبع قبل: . 3
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 دادی است نحو، علمی قرار  : بحث سومم

انسانی  درست  نحویون،  هستند که گاهی  گاه گویند  می هایی    و 
 اشتباه 

مختلفوجود    رغمبه  نحوی و    مبانی  به  عدۀ  ،  هادانخطاهای  نحو»بسیاری    «قواعد 
ها  کسی مجاز نیست با آنطوری که هیچ به   ؛ کننداز خطا نگاه میمصون  عنوان قواعدی  به 

کند  این   ؛ مخالفت  که  حالی  قراردادی  ها،  در  خطا  هستند،  قوانینی  احتمال  اشتباه  و  و 
و  درست بگویند    بسا   چههستند که  هایی  انسان   هازیرا واضعان آنشان وجود دارد؛  دربارۀ
که استنباط    قوانینی نه برای  ها و  برای آن تواند نه  نمی   کسهیچ و  کنند،  اشتباه مینیز  گاهی  

 !داشته باشدادعای عصمت  اندکرده

خاطرنشان کرده    «مضاء قرطبیبن ا »مثل  است که برخی نحویون  ای است  نکته   این 
برای بیان اشتباهات    «نحویون   پاسخ به :  »الرد علی النحاةتحت عنوان    یکتابوی    .است

 :گویدوی در کتاب خود می  . ه استنوشت نشانحویون و تصحیح قوانین نحوی 

دین،  بود که »  سخن پیامبراین  آنچه مرا به نوشتن این کتاب واداشت    ،اما بعد »
  ، نظر بدهد طبق رأی خود کتاب خدا  دربارۀ  هرکس »  :ایشاناین فرمایش و « استاندرز 
کتاب خدا    دربارۀبدون علم    هرکس»  :« همچنین.درست بگوید خطا کرده استاگر  حتی  

برای خود  نظر بدهد این فرمایش رسول خدا.کند  مهیا  ش باید جایگاهی در آتش  و   » :  
تغییر دهد کدام  هر » با دست خود  را  آن  باید  با    ،از شما منکری دید  باید  نتوانست  اگر  و 

   «.با قلب خود چنین کند  و اگر نتوانست ،زبانش چنین کند

شایستگی چنین جایگاهی را داشته َلزم است  کند  دقت میکه در این کتاب    کسی
  ه نزدیکی خود بۀ و علم را وسیلکند  احتیاط می  که در دین خود است اگر از کسانی    ، باشد

به آن بازگردد و    برایش روشن شد دهیم  به او خبر میگر آنچه  ا   .دهدمیپروردگارش قرار  
اشکال  در  ن،  اار گ پرهیز همچون  و اگر برایش روشن نشد  شاکر باشد؛    خاطرشبهخدا را  

شده است  آشکار  برایش آشکار شد آن چیزی را که برایش    و اگر خالف آن   ؛توقف کند
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   .بیان کند نوشتارییا صورت گفتاری به

که صنعت نحو را برای حفظ کالم  (  ها بادرحمت خدا بر آن)ام  دیده  را نحویون  بنده  
آنجا  تا  خصوص  در این    و  ،اند وضع کرده  اتو صیانت از تغییر   های گفتاریاز خطا  عرب

توان داشتند   به مطلوبی که میکه در  و  آن  ؛خواستند توجه نمودندکوشیدند  به  ولی  ها 
از مقدار کافی  با چیزهایی که آوردند  ها َلزم نبود و  بر آنالتزامش  چیزی ملتزم شدند که  

ه  ک   ایمرتبهآن  سست گردید و از    اش ناهموار شد و مبانی  شهایپس راه  .تجاوز کردند 
   :گفته است  ش ا هدربار شاعر آنجا که تا  ؛پایین آمد کننده باشدقانعحجت  

 1« . حجت نحوی کاست و این از  ... ساحر، ضعیف نگریستند با چشم

 : گویدمی  کتاباین و در جای دیگر 

ها  دان به آن نحوی  یک  نحوی را که  این بود که چیزهای زائد  من از این کتاب»قصد 
 2« . دهمبنشان اند  بیان داشتهکه در نحو  خطاهایی راۀ  و همحذف کنم،   نیاز ندارد

 :گوید استاد علی نجدی ناصف می

در برگرفتن از مآخذ به درستی    هایش و برخی از نقل  هاو سیبویه در برخی از درس »
خصوص در عمل خطیر و  هیهات که کسی بتواند همیشه درست بگوید، بهو عمل نکرد،  

و عصمت،  ای چون این عمل؛ با وجود اقوام بسیار، و اعمال و اسباب متعدد؛  گسترده
از غفلت و    بسا  چهایمن باشد نیز  که از خطا و نادانی    کسیحتی    و  ؛ست خدافقط از آِن 
 3« .نباشدایمن  فراموشی 

ای پیش آمد که در آن،  مسئله ها  آن میان  داشت سپس  یه را بزرگ میمِ یْ تَ بن ا   ابوحیان،



( ق592ن بن محمد بن مضاء بن عمیر لخمی قرطبی، ابوالعباس )ت: ا پاسخی به نحویون، احمد بن عبدالرحم. 1
. 94و  93ص م، 1979 /ق1399هیم بنا، دار اَلعتصام، اتحقیق: دکتر محمد ابر 

. 69پاسخی به نحویون: ص . 2
. 166ص م، 1979 /ق1399سیبویه امام النحاة، علی النجدي ناصف، . 3
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 : تیمیه گفتبن و ا  ،ابوحیان چیزی را از سیبویه نقل کرد

گذر کرد    هااز کتابش خطا کرد و از آنموضع   یدر س اما و سیبویه، پیامبر نحو بود! »
 1« .سپرد ش خود   اتتفسیر به دست ـ بدی تمامبا ـرا  هاو آن 

در  زیرا عرب    ؛ نده بودخودشان رد کرد  قبالً که    هایی را به کار بردند اسلوب برخی    نحویون
به کار  کالم خود آن را  ا   !ه استبرد نمیها  به هشام  بن مثل  برای منع  ب  لوبردن اسکارکه 

 : « گفته استَلغیر»

  همان   "لیس"  مجاز نیست؛ مگر فقط بعد از   به آن اضافه شده است  حذف آنچه "غیر"»
چنین  عرب  ،  علما آمده استهای  گفتهدر  غیر"  "َل   دربارۀآنچه  و اما    ؛طور که مثال زدیم

شرط  از یاد بردن  یا با    ،اند "لیس" قیاس کردها  ب  ها یا "َل" راآنپس    .نداشته است  یتکلم
 2« . اندگفتهرا  لهئ مساین 

 :ه استو گفت هدر همان کتاب، آن را در دو جا استفاده کرد لی خود اوو 

  ؛ غیر"و"َل گیرد  قرار میگانه  این انواع سه  گویم کلمه، جنس است که در ذیل آنو می»
  3« .توافق دارد باشد بر این اصلداشته اعتنا محلی از سخنش  هرکسو 

 : گفته است همچنین

  4« .غیر"و "َل ، یافتمهر کلمه را حروف چهارگانۀ  و به این ترتیب »

مسائل نحوی    دربارۀ او را    رات نظو    ، کنندنحویون یکدیگر را تضعیف می ما شاهد هستیم  



النحاة، عبدالرحم.  1 اللغویین و  الوعاة فی طبقات  ابیابغیة  (، تحقیق:  ق91الدین سیوطی )ت:  بکر جاللن بن 
. 1/282محمد ابوالفضل ابراهیم، مکتب عصری، لبنان ـ صیدا: 

الذهب  .  2 شذور  ابومحمد،  شرح  یوسف،  بن  عبدالله  بن  احمد  بن  یوسف  بن  عبدالله  العرب،  کالم  معرفة  فی 
. 139و  138(، تحقیق: عبدالغنی الدقر، سوریه: ص ق 761الدین، ابن هشام )ت: جمال 

. 1/17همان منبع: . 3
. 1/30همان منبع: . 4
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ُهْم   ِشیَعٍة   ُکِلا  ِمْن   َلَنْنِزَعَنا   ُثَما  :تعالیحق سخن    دربارۀ  .داندبسیاری اشتباه می  ُیا
َ
َشُدا   أ

َ
  َعَلی   أ

ْحمِن  ا   الَرا نزاع می 1ِعِتًیا با هر گروهی  بر خدای رحم)سپس  ببینیم کدامشان  تا    ن اکنیم 
را    ـ2ملقب به امام نحویون ـ سیبویه  ها این گفتۀ  داننحوی بیشتر    ( بیشتر سرکشی کرده است

 : که گفته است داننداشتباه می 

مخالفت    ،زیرا سیبویه با همتایانش، در حذف  است؛ضمه  مبنی بر  در اینجا    ُیهم"أ"»
تا     ش هایبرای من روشن نشد سیبویه در نوشته  :که زجاج گفته استآنجا  کرده است؛ 

 3« .ستهاکه این، یکی از آن  ،در دو جااشتباهی کرده باشد مگر 

دیگر  آن  خود   از کتاب  ی و در جای  از  نحویون    چهبرخی  اساسـ را که  ـ جایز  قیاس   بر 
 :وی گفته است  .کرده استها را تکلم نمی که عرب آنبه این دلیل    ؛اند رد کرده استدانسته

بودن[  ]در باب دو مفعولیدر این باب  گاهی عالمتش این است که  بدان مفعول دوم  »
توان  نیز می، و گاهی  شوده  مفعولی دوم به کار بردضمیر  عنوان  تواند بهنمی  "اایا "گاهی  
ا"کلمۀ   بردبهرا    "ایا کار  به  دوم  مفعول  را    مثالً   ؛جای  اول  مفعول  متکلم  که  جاهایی  در 

ا"توان  ]در اینجا نمی " طانیکاع"و   "أعطانیه"مثل  دهد قرار  خودش عنوان مفعول  را به " ایا
کرد[؛ استفاده  شروع  متکلم  اگر  یا    دوم  خودش  از  قبل  غایب    گوید میکه  کند  با 

ولی نحویون آن را قیاس  راند؛ بر زبان نمیعرب که است  ی قبیحاین کالم   ."اعطاهونی"
 4« .اندکرده



.69م، مری. 1
(، دار العلم  ق1396فارس، زرکلی دمشقی )ت:    مراجعه کنید به: خیرالدین بن محمود بن محمد بن علی بن.  2

. 5/81م، 2002، می للمالیین
(، تحقیق:  ق1250الله الشوکانی الیمني )ت:  مراجعه کنید به: فتح القدیر، محمد بن علی بن محمد بن عبد.  3

. 364و  2/363م،  1988 /ق1408السالم محمد هارون، مکتبة الخانجي ـ القاهرة: چاپ سوم، عبد
(، تحقیق: عبدالسالم محمد ق180کتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر حارثی بالوَلء، ابوبشر ملقب به سیبویه )ت:  ال.  4

. 364-2/363م، 1988 /ق1408هارون، مکتب خانجی ـ قاهره، 
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 : نیز گفته استو 

قیاس  که  "قد اعطاهوک" و "اعطاهونی" این چیزی است    :نحویوناین گفتۀ  و اما  »
 1« .اندقرار داده  و کالم را در غیرجایگاه خودگوید، چنین نمیو عرب اند کرده

انی  اصل فعل در سخنکه گفته است خطاکار دانسته این سخنش  جرمی، سیبویه را در 
حرف  سپس  و  کند  میتعدی  از حرف جر  «  سمیته زیداً « و »اخترت الرجاَل عبدالله »  این  مثل

کند و  نفوذ می   ـ که حرف جر از آن حذف شده استـ   فعل به مفعول  پس   ؛ شودحذف می  جر
 2. شودمنصوب می

 : گویدآن می دربارۀ مبرد الو 

عساک    :گویدو می  ،آیدمیُمضِمر  با    «لعل»ۀ  منزلدر برخی جاها به  :سیبویهگفتۀ  اما  »
ُمضِمرها به همان صورتی که در  زیرا افعال در  بوده است؛ اشتباهی از او و این ؛يو عسان

 3« .کنندکنند، عمل نمیُمظهرها عمل می

 : سخن فرزدق دربارۀو 

 فَ 
َ
  ْم ُه  ذْ إ ... ْم َتهُ َم عْ ه نِ اللا  عادَ أ وا قد ُح بَ ْص أ

ُ
 رُ َش َلهم بَ ثْ ا مِ مَ  ذْ إ ریٌش و ق

 : گفته استمبرد ال

و    ؛مقدم استخبر اند و برخی نحویون آن را منصوب کرده و گفته  ؛رفع، وجهی دارد»
مقدم    نعِت دهد  اجازه میکردنش  منصوبولی    ؛استبدیهی  و غلطی  فاحش  این اشتباهی  

ما  ائِ ا قَ یهَ فِ   :گفتهمانند این    ؛و خبر را پنهان کند و آن را مصوب کنددر نظر گرفته شود،  



. 364/ 2منبع قبلی: . 1
نامۀ کارشناسی ارشد(،  )پایانمراجعه کنید به: نزع الخافض فی الدرس النحوی، حسین بن علوی بن سالم حبشی  .  2

. 148: ص ق 1425دانشگاه علوم و تکنولوژی حضر الموت، 
(، تحقیق: محمد بن عبدالخالق عضیمه، لجنه احیاء  ق285المقتضب، ابوالعباس محمد بن یزید المبرد )ت:  .  3

. 3/71م، 1994 /ق1415التراث اَلسالمی ـ قاهره، 
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 1« .رجل

 : گویدکند و میسیوطی نقل می 

تذکر » بطلیوسی  امبن  ا  ۀدر  سید  که  است  آمده  که  گفته  عبارتی    اخفش  ز امکتوم 
نکرده استکدام  هیچ بیان  قبلی  نحویون  گفته شود  ؛از  بهم  »  اینکه مجاز است  مررت 

ر  مرکب  بتوان  و  «  خمسة عشرهم ترین اشتباهات  و این، از بزرگُمضمر گرداند؛  را  مفسا
 2« .است

 : « گفته استفراء» دربارۀزجاجی 

از آن  بیش  ،  خصوص زیرا اشتباهات او در این    ؛کنیماما ما حدود فراء را بیان نمی»
 3« .است که شمرده شود

 : کندتوصیف می جریان داشت  آن دو میان ای که خروف را در مناظره بن ا  و سهیلی 

ه نکرد  ش کند که کسی انکار زیرا چیزی را انکار می  ؛چقدر این جاهل، نادان است»
مقلدین    ...است   از  جاهل  این  انکار    ...است  جفاکار  و  ستمگر،  جاهل  جز  را  آن  و 

  4« .کندنمی

های  ان دوره سخنتحقیقات در  به  فقط  گوید نحویون وقتی نحو را  ابراهیم مصطفی می
   : شدند عربی دچار اشتباه دربارۀ جنبه از دو  ، کردند اخیر محدود

خودشان و ما را محروم    را تنگ کردنددایرۀ تحقیقاتش  ها وقتی نحو را محدود و  آن -1
های  اسلوببسیاری از اسرار زبان عربی و  از  ها را برای اطالع  آنزیرا ما    ؛کردند



. 192و  191/ 4منبع قبلی: . 1
م.(، دار الکتب العلمیه، بیروت ـ لبنان:  1505  /ق911الدین سیوطی )ت:  و النظائر فی النحو، جالل اَلشباه  .  2
. 77و  3/76
. 205/ 4منبع قبلی: . 3
. 171/ 3منبع قبلی: . 4
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مجهول و  این اسرار،  حال آنکه  و    ؛ کردیمپیروی    در تعبیر  هایشو توانایی  متنوع
کنیم  میخوانیم و آن را حفظ  ن عربی را می همچناما  و    ، باقی مانده است  ختهناشنا

های  اشارات و اسلوبو به کنیم، درک میآن را پنداریم می و  ،کنیممی شو روایت
آنکهدَللتی حال  داریم؛  احاطه  که    اش  است  این  بسیار واقعیت  از    ی فهم 
   .مخفی مانده استبرای ما آن، با   سازیآن و ظرایف تصویر های اسلوب

برای نحو،  آن -2 را  ای  طریقه ها  متفاوت  های  ند حالت و تالش کرد  ،می رستلفظی 
ثیر  أ تبدون اینکه دربارۀ   ؛بیان کنندهیچ ادراکی  رفع یا نصب را بدون شامل  لفظ،  

از    ی بیشتر وجوه  در کالم، دو وجه یا  ها  آن  . تتبعی کرده باشنداین وجوه در معنی 
به چیزی که هر    ،شمرند اعراب را مجاز می معنا    گریم و تصویر یرستدر    وجهو 

استدَلَلتشان شدت  و    هاو به این ترتیب جدال کنند؛  نمی   ایدنبال دارد اشاره به 
 1.شودالخطابی منتهی نمی به هیچ فصل و گیرد، می

 و مصالح شخصی نحویون  ها از خواسته ثیرپذیری قواعد نحوی أت

میبسیاری  شواهد   نشان  که  دارد  در خواستهدهد  وجود  شخصی  مصالح  و    ها 
 : انعکاس یافته است؛ از جمله  شانثیر گذاشته و در آرای نحوی أت هاداننحوی 

ه و ن الل  إ»  :چنین قرائت کرد سلیمان هاشمی که امیر بصره بود، بر منبر بن    محمد »
  . شده است لحن در گفتار  فهمید دچار    .و آن را با رفع خواند  2« مالئکته یصلون علی النبی

ما آن را   :ها گفتندآن  .پیدا کنیدبرایش  راهی    :ها گفتنحویون فرستاد و به آندنبال  به  
ها را  او نیز تحفۀ آن  .زیرا بر مبتدا و خبر وارد شده استکنیم؛  به موضع »أن« عطف می

 3« .اشتباه تلفظ کرده استبازنگشت تا مبادا گفته شود امیر آن و از نیکو دانست، 



. 8و  7ص م،  1959لیف و الترجمة و النشر ـ القاهره، أاحیاء النحو، ابراهیم مصطفی، مطبعة لجنة الت. 1
. 56احزاب: . 2
ابوالقاسم )ت:  امراجعه کنید به: امالی، عبدالرحم.  3 زجاجی،  بغدادی نهاوندی  (، تحقیق: ق337ن بن اسحاق 



 بر عصمت نحو  با ابطال احتجاجشناسی ـ مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبان ................... 66

این خبر به بشار    .شمردو او را خطاکار می رد  یگاشکال می  «بردبن    بشار»به    ،و اخفش
کرد تا از او  هایش به شعر او استدَلل میاخفش بعد از آن در کتاب   . رسید و به او ناسزا گفت

 2. شوداحتجاج نمی شانبه شعر   بود که 1«مولدین»بشار از دانیم می و  ؛ درَ درگذَ 

  ه و بانحراف داشت،  مالک  بن]تفکرات[ ا   ازشدت  به   « حیان  ابا»نحویون  به نظر بیشتر  
 3.کردمی چینی سخن  شا ه دربار  و از روی حسادت ،کرداو اعتراض می

 هادان نحویکشمکش میان 

شد که  منجر  و در نتیجه به نزاعی    ،نحویون گذاشتروان    وروح  ثیر خود را در  أتعصب، ت 
ها،  این ۀ  از جمل  . دیگر  منازعاتو    ،هامناظره   ،مجالسمثل برپایی    ؛ داشتمظاهر متعددی  

و آن    ؛در این شعر عیبی پیدا کن   :یزیدی است که از کسایی در حضور رشید پرسید و گفت
   :چنین خواند را شعر 

 البیض صقررعنه فا  ...  ینا خربانأ ما ر 

 َل یکون المهر مهر ... العیر مهرا  َل یکون

  :کسایی گفت  .کندقت  در آن    :گفت  یزیدی به او  .شاعر قوی بوده است  :کسایی گفت
یزیدی کاله خود را بر    :گفت   .است«  کان»زیرا خبر    ، منصوب باشدباید    دوم  «مهر»به نظرم  

ابومحمد هستم  : و گفتکوبید  زمین     : و گفت  .ابتداستاین    . شعر درست است  این  .من 
شوی و  خشمگین می   امیرالمؤمنینآیا در حضور    :خالد به او گفتبن    یحیی  . «مهر  المهر»

گفتن  ، از درست بودنش دب ؤم؟! به خدا سوگند اشتباه کسایی با وجود  داریکاله از سر برمی



. 1/226م، 1987 /ق1407عبدالسالم هارون، دار الجیل ـ بیروت، 
)مترجم(که در اسالم متولد شدند.  شاعرانی. 1

البالغیة عند عبد .  2 الوجهة  النحویة من  التراکیب  به:  کنید  المریخ، مراجعه  دار  دکتر عبدالفتاح َلشین،  القاهر، 
. 43و  42: ص سعودی پادشاهی عربستانریاض ـ 

. 329مراجعه کنید به: تاریخ النحو العربي في المشرق و المغرب: ص . 3
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یادم  دادن، از  شکستلذت    : گفت  .تر استداشتنیدوستات،  با وجود بدرفتاری تو نزد ما  
 1. برد کدام بهتر است

   : گفته است شکسایی و یاران دربارۀو یزیدی 

 کردیم قیاس می نخستین اعرابزبان   بر اساسدر گذشته نحو را ما »

 کردند به نزد ما آمدند  قیاس می قطربلشیوخ ۀ و قومی که آن را با نغم

 د  وشو از حق پیروی نمی ،رسند حق نمی انجامشو با  نقصانی بود شانههمکار   در

 2« .درجات تنزل دادندترین ، نحو را به پایینش کسایی و پیروانراستی  به

و کسایی و یارانش را دشنام   ، ستایدای دارد که در آن، نحویون بصری را می او قصیده و 
   :در این قصیده آمده است ؛دهدمی

 کنی بعد از ابوعمرو و حماد  آیا گریه نمی .... نحو جویای دانش

 النادي و  ،مشهدالدر و الزین  ... اسحاق در علمشو اببنا و

   ؟!آوردها را میآنافرادی شبیه روزگار  ...عیسی و شبیهان عیسی؟ و آیا 

 ها محکم و استوار کردند  اصل را با ستون  ... ها بگوید  آن  دربارۀهرگز! جز آنکه کسی  

 ، نه از سر ناسپاسی هاآن تل یخاطر فضبه ... کند حرکت میها آنمسیر و او در 

 خلیل حیة الوادی را  نیز و ... و یونس نحوی را فراموش نکن



(، تحقیق: إحسان عباس، ق626الله الرومي الحموي )ت:  الله یاقوت بن عبدعبدالدین ابومعجم اْلدباء، شهاب.  1
. 4/1742م، 1993 /ق1414دار الغرب اإلسالم، چاپ اول، 

ابوسعید )ت:  .  2 مرزبان سیرافی،  البصریین، حسن بن عبدالله بن  النحویین  (، تحقیق: طه محمد  ق368اخبار 
 36ص م، 1996 /ق1373حلبی،  زینی، محمد عبدالمنعم خفاجی، و مصطفی بابی
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 زدفریاد باَلترین صدا او با  که  ...که به دنبال علم است بگو، بدان  ی هرکسو به 

 د  یبرود باَل یخواه می  کهکشانی گردن  ...یدنحو  کنندگان نحو که غروبتباهای 

کوچک  و  کردند  فاسد  را  آن  یا  از    ...  شمردند  شقومی  نیستند  فصیح  یا  که  کسانی 
 ورزند کینه

 نو شوندههمیشگی و هایی پست ...لکنت دارند و هستند خودنما  

 نیست قبول مقیاسی بد که   ... اند بدعتش نهادهقیاسی دارند که 

  های بسیاری دشمنی  . ..  که در نحوهمچون کسی هستند  هم عمر کنند    قدرها هر آن
 دارد 

 که در نحو، حیران شد و به مقصود نرسید    ... است همان کسی اما کسایی  

کسی   برای  او  برای  خشک    یسرابهمچون    ...رودمی  شسویبهجاهالنه  که  و 
 1. ماهیگیران است

اول    دراست  واقع شده  نحویون  میان  اختالفاتی که  این   از  واقع در درجۀ  نوعی دفاع 
اختالف   ؛ است  گراییتعصبو    قدرت  این  و  همچون  متعددی  های  جلوه   اتو  جلسات 

ثیر  أو ت  ؛گرفتها و در مجالس حاکمان درمیآنمیان  که  به خود گرفت؛ مناظراتی  ها  مناظره
 . بودنمایان   هادر آن طلبی ثروت و مقام   تعصب و خودنمایی و

 : مرزبانی به فراء نسبت داده است است که حکایتی از جمله  

با  خالد تصمیم گرفت او و کسایی را  بن    یحیی  .وارد شد به حضور برمکیان  سیبویه  »
آن که حاضر شد بر   همین . مقرر کردرا  روزی   این کار ای بر و  کند، حاضردر مجلسی هم 

شد  یرو سرخ داخل  و  گرفت  یحیی    .پیشی  و  نشست  مجلس  صدر  وی روبهدر  روی 
  . نشستند   شاندر حضور نیز  ای  عدهو  نشستند،  ، جعفر و فضل  در کنار صدرو    ،نشست



. 34و  33منبع قبل: ص . 1
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شد حاضر  او    یرو سرخآن    .سیبویه  کرد  به  او  لهئمس  دربارۀو  رو  از  سیبویه    .پرسیدای 
پاسخ  سیبویه  سپس برای بار دوم از او پرسید و    .اشتباه کردی  :به او گفت  .داد ش را  پاسخ

همان پاسخ  سیبویه  سپس برای بار سوم از او پرسید و    .کردی اشتباه    :و به او گفت  ؛داد
  : فراء گفت  .ادبی استبی این :سیبویه به او گفت .کردیاشتباه  :به او گفتباز و  ؛را داد
گویند  اینکه اینان می  دربارۀ ولی    ؛هست  یو تیز  یتند مرد  در این    :و گفتمرو کردم  به او  

مثل چنین چیزی »وأیت« یا »أویت«    دربارۀ  گویی؟ چه می  امدیده  »أبین«من    لیو »أبون«  
  ؛ کن دقت  دوباره    :گفتم  به او  .و اشتباه کردچیزی گفت  او    : گفتسیبویه    ؟گویی چه می
من نبودم که  این    :وقتی بر او گران آمد گفت  !دهی و همه اشتباه استمیپاسخ  سه بار  
  . با شما سخن بگویم یا دوست شما را من حاضر نکردم تا با او مناظره کنم  ه باشمخواست
پرسی یا من از تو بپرسم؟  آیا از من می  :و گفترو کرد  سیبویه  و به  کسایی حاضر شد    :گفت
ان العقرب »ور کرده بودم تص  گوییچگونه می :کسایی به او گفت  .تو از من بپرس  :گفت

الزنبور نیش زنبور استگزنده  عقربنیش  »«  اشد لسعة من  از  اینجا »هي«    .«تر  آیا در 
کسایی به او    .نصب مجاز نیستدر اینجا »هي« است و    : سیبویه گفت  آید »ایاها«؟می

)اشتباه  :گفت او    .داشتی  (گفتاری   لحن  از  نوع  ای  لهئمس  دربارۀسپس  این  پرسید  از 
  دربارۀ سیبویه    .«خارج شدم ناگاه عبدالله ایستاد »یا »القائَم«    «الله القائُم خرجت فاذا عبد»

عرب در    .گویدچنین نمیعرب اما    :کسایی گفت  .باید رفع شوند نه نصب  گفتها تمام آن
شما    :خالد گفتبن    یحیی  .خود دفاع کرد نظر  سیبویه از    .دهدرفع و نصب میها  اینۀ  هم

کسی در میان  چه .سرزمین خود هستیدهرکدام سرآمد  ف کردید در حالی که دو تن اختال
ها را از  آنۀ  همتو  و    ،تو هستنداعراب در حضور  این    :شما حکم کند؟ کسایی به او گفت

گوشه کردهکناری  وهر  سرزمین   ،ایجمع  از هر  مردمی  آن  .اند آمدهتو  به حضور    یو  ها 
مصر اهل  و  هستند  شدهها  آنبا    فصیح  آن  ،اند قانع  از  بصره  اهل  و  کوفه  اهل  ها و 

و دستور  این منصفانه است؛    :یحیی و جعفر گفتند  .بپرسندحاضر شوند و  ها  آن  .اندشنیده
و ابوثروان   ،جراحابو  ،ابودثار  ،ها ابوفقعسآن  .داخل شدند ها  آن  .ها حاضر شوندداد آن

که بین کسایی و سیبویه    دربارۀها  آن  .بودند بود پرسیدندمسائلی  از  آن  .جاری شده  ها 
   . کسایی پیروی کردند و سخن او را درست دانستند
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سیبویه را سبک  او  و    ؛ای مرد این را شنیدی  :یحیی بر سیبویه وارد شد و به او گفت
از    هوارانامید  هیوب سی  ؛خدا وزیر را اصالح کند  :کسایی بر یحیی وارد شد و گفت  .شمرد

به    . اگر صالح بدانید او را ناامید برنگردانید  .شما وارد شده استبه حضور    خود   سرزمین 
به فارس رفت و در آنجا ماند تا اینکه مرد و دیگر او هزار دینار به او بدهند و  او دستور داد

 1« .بازنگشتبه بصره 

نحویون  واقعهاین  طبق   امام  عباسیان  به  طمع  با    ـسیبویه ـ ،  ب  و  عطای  آن تقرا ها به 
عباسی به  آمدسوی  کسایی    لیو   ،ها  مقاماز  ترس  و  منصبش  جایگاه  کرد    و  وادار  را  با  او 

  ، او را در آن مجلس سرزنش کندو حتی  در روی او بایستد و آرای او را انکار کند  تیزهوشی رو  
را    ی امروز شدۀ  ته شناخاساس نحو که    دو مکتب نحوی بودند   گان دو نمایند هر  در حالی که  

 . گذاری کرده بودندپایه 

تقرب به پادشاه قرار  نزدیکی و  ای برای  کردند و آن را وسیله می کاسبی نحویون با نحو، 
 : مدعاستشاهدی بر این  «شبرمهبن سخن »ا  .دادندمی

  ، شوی گر  جلوه  یبزرگبه    که در چشمش کوچک هستی  در چشم کسیبخواهی  اگر  »
عربی تو را به   .عربی یاد بگیر و کسی که در چشم تو بزرگ است در چشمت کوچک شود

 2« .سازد کشاند و تو را به پادشاه نزدیک میمنطق می

 تقدیس نحو 

بینیم  میاند  دچارش شده یند استقرایی خود  آخطاهایی که نحویون در فر کثرت  با وجود  
مقام و جایگاهی    و   ، کسایی در بیان منزلت نحو  . نندکمی مبالغه    شمردن نحو ها در مقدس آن

   :گویددهد می می صاحبش که به 



. 1746تا  4/1745معجم اَلدباء: . 1
:  ق1418(، دار الکتب العلمیه ـ بیروت،  ق276الله بن مسلم بن قتیبه دینوری )ت:  عیون اَلخبار، ابومحمد عبد.  2

2.172 .
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 توان از آن سود بردو در هر امری می ... شودنحو، قیاسی است که از آن پیروی می

 و پیشرفت کرد پا گذاشت در منطق  ... مهارت یافتنحو در جوانی پس وقتی  

 یا شنونده نشینی با گوینده از هم ... پروا کرداو از  نشینش شدهمکه   هرکسو 

 از سخن گفتن ترسید و بازماند  ... مهارت نیافتنحو  در و اگر جوانی 

 گذارد و کسره و رفع، را ضمه می ... رفع را منصوب که بینی او را می

 بگوید صرف کند و چه را  شاعراب  ... داند چگونهخواند و نمیقرآن می

 گردد و وقتی در حرفی شک کرد بازمی... خواندقرآن میو کسی که آن را بشناسد 

 شود نحو را نشناخته باشد گمراه میاگر پس  ... نگردمی شو در آن و در اعراب

 ها نیست بدعتهمچون و سنت نزد ما   ... انددو نزد شما یکساناین 

 دیدیم سقوط کردهو چه بسیار شریف که  ...رفیعش گرداند چه بسیار حقیر که نحو، 
 1. است

ها  آن   .پذیرفتندها و قواعدشان را نمی علمایی قرار گرفتند که آن ۀ  رو در معرض طعنایناز
ها  آنبه  صفت قداست را  داشتند؛ قواعدی که  قواعدشان برحذر می مردم را از ایشان و از  

   : سرودچنین اهل ادب یکی از   .داطالق کرده بودن 

 وحال من دونها غیران مزعوج  ... بانت نعیمة والدنیا مفرقة 
 در سختی استست زیر بار دنیا هرکسو  ... است کننده نعمت آشکار شد و دنیا ترک 

ظلمی  را  گفته  این  او    .«مزعجگویند »می بلکه    «مزعوج»گوید  کسی نمی   :به او گفته شد 



(، تحقیق: مجدی فتحی ق349هاشم بزار )ت:  أخبار النحویین، ابوطاهر، عبدالواحد بن عمر بن محمد بن ابی.  1
. 54و  53: ص ق1410دار الصحابه للتراث ـ طنطا، ، السید
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 : خود تصور کرد و نحویون را سرزنش کرد و گفت هب

 اند بدعت نهادهکه  ن،اشو از قیاس نحو... ایماند چه کشیدهاز کسانی که عرب شده

قیاس کردند یا  یا آن را  کهشد   یاختالفۀ خان  ...ای تازه گفتی آن قافیه اگر قافیه
 گستاخی نمودند 

 مرفوع نیست   و این کسره دارد و این ...منصوب نیست  و اینکردی، گفتند خطا 

طوَلنی  ها شتموضربو  ؛زید نزاع ایجاد کردند  ...  عبدالله ومیان و از روی حماقت  
 شد 

خاطر اعرابشان نزاع  منطقشان و به خاطربه ...چه بسیار در میان قومی با قوم دیگر 
 درگرفت 

فهمیدید و درک  را نمیو آنچه  ...هایم برایتان مفهوم است برگیرید  آنچه از گفتههر 
 رها کنید  نکردید

خرید   بر آن  و افروخته نشود، آتش مجوس در آن ... هزیرا زمین من، زمینی است ک
 1. شودن و فروشی

انیس   ابراهیم  مقدس زیاده   دربارۀدکتر  در  نحویون  نحو  روی  قوانین  صحبت  شمردن 
 : گویدمیکرده، 

اساسش در زبان عربی وجود دارد،  پایه و  با وجود اینکه    ،گذاری عراباِ   قواعدِ »این  
در آن   شانو ابتکارهای  هاقیاس   خط مشیی جدید برایش ترسیم کردند، که  هاداننحوی
  جدید یا اختراعی نوین   یصورت علم اصول اعرابی بهتا آنجا که این    ؛نبوده استاندک  

آنان  کدام  هر   .آشکار شده است کنندگان سرکش  که به آن مسلط شود از نظر آن نقد از 
مردم به سطح خواص    ۀو خود را از سطح عام  رفیعی یافته، جایگاه    ـیعنی اصحاب نحوـ



.595/ 4معجم اَلدباء: . 1
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عراب، شعار روزگار هارون  اِ   ،اسالمیکوفایی  شهای  در دوره  به این ترتیب  .استارتقا داده  
  ، تر شداین اصول استوار و  سپری شد  اصول اعرابی  این  روزگاران بر    .شد  مونأ الرشید و م

 1«. را از آِن خود کردجایگاه تقدیس و عبادت جویان، دانشروح و روان و در 

 استقرای ناقص 

 : گویندنحویون در تعریف نحو می 

2« .شده با قیاس و استقرا از کالم عرباستنباطاست علمی »

 : گویدسراج میابن

که  » است  علمی  را  نحو،  عرب    گذشتگانمحتویاتش  کالم  استقرای  استخراج  از 
 3« .اندکرده

دستاورد  و کسی که    ؛ندا هآن را استقرا کرد  پس نحو، علمی اجتهادی است که گذشتگان
  اتها و انحرافلغزش خواهد دید رویکردی که در پیش گرفته بودند  کند،  را بررسی  نحویون  



. 209ص م، 1978من اسرار اللغة، ابراهیم انیس، مکتبة اْلنجلو المصریة، چاپ دوم، . 1
ف.  2 الد   ياللباب  محب  ابوالبقاء  العراب،  و  البناء  حسعبدالله    ینعلل  تحق  ینبن  عبدالله،  غاز یقبن  مختار    ی: 

 . 1/40م، 1995دمشق،  ـ دار الفکر یمات،طل
  یری گیجهچند نمونه، نت ۀبا مشاهد هاکه در آن یتجرب  یهامانند آزمون  ؛از جزء به کل است یریگیجهاستقرا، نت* 
 یی ناقص، استقرا  یشود. استقرای م  یم تقس   ناقص  یکامل و استقرا  یاستقرا  دستۀبه دو  استقرا،    شود.ی مانجام    یکل

و پس از اطالع از    شودیها مالحظه ماز آن  یبلکه تنها تعداد  شود،ی نم  یابیو ارز   یبررس  یاتشجزئ  ۀاست که هم
بدون »استقرا«    ۀواژ  ی. وقتشودی داده م   یم تعم   یاتجزئ  ۀآن صفت، به هم  صفت اشتراک دارند  یکدر  همه  که  ینا

و تنها موجب   یستآور نیقین  نوع استقرا   ین ا  است  بدیهیناقص است.    ی استقرارود منظور،  هیچ قیدی به کار می
فقط  و نه  ـها  نمونه  ۀهم  ۀبا مشاهد  یریگیجهشود و نتیم  یاجزا بررس  ۀتام، هم  ی. در استقراشودی»ظن غالب« م

)مترجم( .آیدبه دست می ـها از نمونهقسمتی 

ـ بیروت،  ؤ(، تحقیق: د. عبدالحسین فتلی، مق316صول فی النحو، محمد بن السراج )ت:  اَل .  3 سسۀ الرسالة 
. 35/ 1: ق1417چاپ سوم، 
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زیرا   ؛ باشندپایبند در سفر استقرایی خود به آن باید است که    داشته علمی  رویکرد از  بسیاری  
 : گویدالدین بلقینی می سراج  .داردنیاز نشاندن قواعد نحوی، به استقرای تام  کرسیبه 

 1« .استاستقرای تام از کالم عرب نیازمند اثبات قواعد نحوی »

را  آن  در حالی که  از کالم عرب  اندکی  آنـ ها جز  با  با آن سخن    چهدر مقایسه  اعراب 
گواهی نکته  این    ه ب  ء عالبن    عمرووابگفتۀ  و    ؛قرار ندادند و بررسی  مورد تحقیق    ـگویند می
 :دهدمی

و اگر مقدار زیادی    ، اند به شما نرسیده استجز اندکی از آنچه عرب با آن سخن گفته»
  ، آنچه در دست داریم  بودنو کم  ،رسید علم و شعر بسیاری به شما میقطعًا    رسیده بود 

 2«.روایت شده است بسیار  او در این معنکنید؛  مالحظه میواقعیتی است که 

از کالکسی میچه بسیاری  اگر  به ما می م آنداند شاید  نحوی    رسیدها  طور  به قواعد 
 شد که امروز وجود دارد! متفاوت از آن چیزی می کامل 

در ضمن  معین و    یهای از قبیله از کالم عرب  نحویون به کالم عرب پرداختند و متونی را  
نادیده    زمانی و مکانی بودهای  محدودیت از این  خارج  آنچه  برگرفتند و هر زمانی خاصی  ۀ  دور 

  هایینحوی را بنا نمودند که ظواهری لغوی را برای محیط   یقواعد به این ترتیب  و  گرفتند  
هایی از قوانین  عنوان مدلبه را  این قوانین  و    ،دادمیخصوص نشان  به و زمانی  مشخص  

و فراموش کردند یا  مناسب است،  ها  زمان ۀ  ها در همسرزمین ۀ  هم برای  کردند که  معرفی  
بلکه   ،ماندگاه ثابت نمی تماعی که هیچ اجاست ای خود را به فراموشی زدند که زبان، پدیده 

 : گویدمی «محمود سعران»دکتر  .کندهای اجتماعی تغییر میبا دگرگونی 



( ق 827)ت:  دمامینیالشریفة علی إثبات القواعد النحویة، مکاتبه میان بدر الدین  النبویةاَلستدَلل باَلحادیث . 1
(، پژوهش و تحقیق: د. ریاض بن حسن خوام، عالم الکتب، بیروت ـ لبنان، چاپ ق 805و سراج الدین بلقینی )ت:  

. 28ص م، 1998 /ق1418اول، 
1/386م،  المصریة العامة للکتاب: چاپ چهار   (، الهیئةق 392خصائص، ابوالفتح عثمان بن جنی موصلی )ت:  ال.  2



 75 ...................................................................................................... نحو  پیدایش

زبانکدام  هر » استواقع    درها،  از  اجتماعی  نظم  از  معین  ـو    ؛نظامی  این  زبان  با 
 1« .د نگویاست که با آن سخن میای جامعهبه تکامل  وابسته  تابع تکامِل  ـدیدگاه

؛  بودنش است 2گرایانه دقیق« واقع علم  یکی از خصوصیات »  «تمام حسان»دکتر  از نظر  و  
کردن در حکم  ششخصی و اعتقاداتنظرات  که تمایالت پژوهشگر و عواطف و    ا به این معن

با دو رکن  گرایی  واقعو این    دخالتی نداشته باشد؛  ع پژوهش استوکه موض  هاییپدیده بر  
را به نظر  وی  و   3؛ ناقص است   یاستقرا   : آنه نخستین  شود کمحقق می صورت زیر  خود 
   : کندتوجیه می

دقیقپیادهوقتی  » علم  برای  کامل  استقرای  می  ،سازی  دشوار  و  ـسخت  زیرا  شود 
  و   صعبشرایط  در برابر چنین  ـ علم دقیق  تابداستقرای کامل هیچ محدودیتی را برنمی

سپس با تکیه  و  آورد  رو میاستقرای ناقص  به  بلکه    ، شودمتوقف نمی  ، عاجزانهَلینحلی 
ناقص،  قطعیتبر اصل   گوید  میکند؛ اصل قطعیتی که  را جبران می  بودنخصوصیت 

اند صادق  ها و واژگان محدود و مشخصی که در استقرا وارد شدهنمونه  ایحکمی که بر 
اند  های دیگری که در موضوع مورد پژوهش وارد نشدهبرای نمونه  قطعًا و یقیناً بوده است  

اعطا  علم    ایبر »قطعیت«  بودن را به  صفت فراگیربه این ترتیب    نیز صادق خواهد بود؛
و    دهدقرار میهای حاضر  نمونه  در ردیفاند  بررسی نشدههایی را که  نمونهزیرا  کند؛  می

علمِی  بهدستبه  نتایج  را  پژوهشگر  توسط  غایب معتبر  آمده  و  برای حاضر  یکسان  طور 
  4« .کندمی

و آن    ، را تعمیم دهد یمشخص زبانی  ۀ از رصد پدیدآمده  دستبه   خواهد حکِم او می  پس



. 168زبان و جامعه: ص . 1
الموضوعیة. . 2

حسان،  .  3 تمام  العرب،  عند  اللغوي  للفکر  إبیستمولوجیة  دراسة  ـ  اَلصول  به:  کنید  م،  2000  /ق1420مراجعه 
.16ص 

. 17منبع قبل: ص . 4
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  ؛ به آن اقتدا شود  جا و در هر زمانهر که َلزم است در  معرفی کند  ل  ئاحکمی ایدعنوان  به را  
در نتیجه این قواعد،  دهد؛  نشان میعربی  های  ب سلوا محتملی را از    اتترکیباین حکم،  زیرا  

 . شودد که از طریق آن، کالم سنجیده مینشومیزانی می تبدیل به 

تا   کردندمیریزی  را مبتنی بر استقرای ناقص پایه   نحوی قواعدوقتی    نحویوندانیم  می
در  اشاره کردیم نحویون تر  پیش و   ،علمی عمل نکردند پذیر بود طبق رویکرد  آنجا که امکان

»رویکرد  پژوهش طبق  خود  زبانی  از  و    ؛کردند  رفتار 1« گرایانهمعیار های  قیدهایی 
طور که در سندهای فارابی آمده  همان  ـ و  در نظر گرفتند،  زمانی و مکانی را  های  محدوده

با توجه به حدود این قیدها مشخص  شود  ها گرفته میهایی را که زبان از آنقبیله ـ  است
بسیاری از متون عربی را با  بندی خاصی محدود کردند و  با توجه به دسته را  زبان  و  کردند،  

مردی به    . نادیده گرفتند  ،دنگردمی بازفصیح  های غیر که این متون به قبیلهاستدَلل  این  
 : گفت ء عالبن  عمروواب

کالم  ۀ آیا هم  نامیدی به من خبر بده؛آن را عربی    وتو وضع کردی  چیزی که   دربارۀ»
با تو مخالفت    هادر آناعراب  که  چیزهایی  ۀ  دربار   :گفتم   .نه  : در آن هست؟ گفت  عرب
بیشترین و    بر اساس من    :حجت هستند؟ گفتها  ایندر حالی که    ،کنی اند چه میکرده
2« .کنمکار می اندکردهنبا من مخالفت که  ییهازبانترین شایع

و نهایت چیزی که  نیستند،  عرب  نمایندۀ کالم    ندا هقواعدی که نحویون وضع کردپس  
می استندهنشان  نحویون  ذهنی  تصورات  اساسزیرا    ؛د  علمی    بر  روشی  و  که ـ راه 

را بدون هیچ  پدیده  ای مورد رصد و مشاهده قرار داده  زمینه داوری و پسپیشهای زبانی 
بر استنطاق و واکاوی    ـباشد  این  زبان نبوده است،    خودِ مبتنی  آنان در پیش  و  روشی که 

  عاملی برای   ـکند بسیاری از ساختارهای عربی را توجیه نمی وقتی نحویون دیدند  ـ گرفتند  



المنهج المعیاري.. 1
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رویکردی  ا ناچار شوند قواعدی را بر اساس  هشد آن باعث    شد و این  بیشترهای  ایجاد لغزش 
بسیاری از اختالفات و ظهور مکاتب نحوی  باعث بروز    قبلی وضع کنند و اینبا رویکرد  مغایر  

   .مختلف شد

این قواعد   اسلوبوقتی  توضیح  پس    ،اندبوده ناتوان  احتجاجات  عصر  های کالمی  از 
های  دوره رفته در کارهای به اسلوب شوند، با توجه به تغییراتی که حادث می د نتوانمی چطور 
طبق نظر  ـ   زبانکه  چرا   ؛و البته واقعیت هم به همین صورت است   ،را توضیح دهند بعدی  

)دستور زبان( را  و این تکامل، نظام نحوی  ،  است پیوسته  تکامل  توسعه و  در  ـ  شناسان زبان 
بیان    «تمام حسان»  که دکترقطعیتی را  است که اصل  ای  کته نو این    ؛شودمی شامل  هم  

   .کندنقض می کرده است

گذشته توصیف  نحویون  عنوان محصول سازوکار  به نحو را    «ابراهیم انیس قواد»دکتر  
   : گویداو می .دهدنمیتوضیح را  « زبانواقعیت  » با توجه به استقرای ناقص کهکند می

و حتی  محل لغزش و اشتباه بین اصحاب زبان    گذاری،عرابوقتی فهمیدیم اصول اِ »
وقتی  ،استبوده    شانفصیحان قرائت  و  با  گاهی  عربی  اصول  قرآنی  این  سند  که  های 

موسیقایی را  قرآنی و نظم  های  گذاریبا برخی فاصلهحتی  و  خوانی ندارند،  اند همداشته
ندارد هم  طلبدکه می وقتی  ،  خوانی  این  ساقطو  وقف،    حرکاتشدن  در حاَلت  اعرابی 

وضع  دنبال  ، و وقتی آرای نحویونی که بهندارد در آن  ثیری  أ تهیچ  دهد و  معنی را تغییر نمی
آیا    ،بوده است  شانهایو اختالف شایع در کتابمبتنی بر آشفتگی    اندبوده  اصول اعرابی

و آیا بعد    ؟!کند پیدا می  ها اطمینانشگر منصف، به قواعد آنها پژوهاینوجود تمامی    با
به و    اندهکه شنید  زبانیۀ  که نحویون در تفسیر پدیدکند  باور میها پژوهشگر  اینتمامی  از  

 1اند؟!« اند موفق بودهاستنباط کردهرا  شهایو راه ،اقرار  ش شواهد 

مخالف    شانترکیب  دهد کهی را نتیجه می ها متونشود استقرای ناقص آنمالحظه می



. 248از اسرار زبان: ص . 1
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ها پیش از آنکه قواعد  زیرا آن ؛ ندا هکردو وضع  ه نشاندبه کرسی  خودشان که  استضوابطی 
  یتفسیر تأویل و شد به باعث  و این ،مطالعه نکردند طور کاملخود را وضع کنند متون را به 

  « فصیِح موافِق قیاس»کالم را به    در نتیجهو  شده است،    شانبخشی از قواعدکه    بیاورند   یرو 
محدثین  و نقد  ؛کردند بندی دسته  ـدارد و تأویل که نیاز به تفسیر « ـ فصیِح مخالِف قیاس»و 

 1. در این خصوص آمد گذشته

 2ساختگی تکیه بر متوِن  

هرگز  ها  آن انگیزد؛ اینکه  را برمی   هاییتردیدومتون اندکی که به ما رسیده است شک این  
  ها به های آنبسیاری از شواهد در کتاب شده تحقیق نکردند، و  متوِن روایت سند  اثبات  در  

کنیم بسیاری از متون  خود متون، مالحظه می  دربارۀهستند؛ اما  منسوب    شانهغیر گویند
شواهدی نادرست    بر اساسها قواعد خود را  آنو  ها صحیح نبوده است،  شده نزد آنروایت

ا ساخته  هی را که قواعد نحوی بر مبنای آنساختگ عالوه بر آن، وجود اشعار   3؛اندبنا کرده 
 . کنماضافه می نیز شده است 

   : کرده است؛ یعنی این گفتۀ شاعراستناد به شعری ساختگی  خود بویه در کتابیس

 4نجیه من اَلقدار مالیس مُ  ... َل تضیر و آمٌن  موراً أ حذٌر 

 دهد( ها نجات نمی از پلیدی را  وا  ...ایمن هستند د و  ن)ترس از اموری که زیانی ندار 

گفت استابوجعفر  به  بن    محمد   :گفتمن  به  سلیمان  بن    علی  :ه  از    :گفتما  یزید 
  :گفتمرا دید و به من  سیبویه    : گفتابوعثمان َلحقی    :گفتمیکه  اباعثمان مازنی شنیدم  



ابراهیم نصیف فهدی )رسالۀ دکتر   فيمراجعه کنید به: التأویل النحوی  .  1 (، دانشگاه  یالحدیث الشریف، فالح 
. 8ص م، 2006 /ق1427بغداد، 

النصوص الموضوعة. . 2

73مراجعه کنید به: في اَلصول النحو: ص . 3
. 1/113مراجعه کنید به: الکتاب: . 4
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بیتی   در آنمی را  آیا  بوده  به   (ُل عِ )فَ   شناسی که  این    ؟باشدصورت منصوب  در  من چیزی 
 1. برای او سرودمو فکر کردم و این بیت را   ، حفظ نداشتمموضوع از 

 : ، گفتاستشده روایت  ءعالبن   عمرو و از اب «خصائص»الدر 

 : خواندمی  هنگامکه شبهمان بیتی  یعنی    ؛فزودمایک بیت  من فقط  در شعر عرب  »

 2الشیب و الَصَلعا« إَل من الحوادث   ... نکرت يما کان الذوأنکرتنی و

 3. کنددر کتاب سیبویه اقرار میجعلی و ساختگی  بیتپنجاه و سیوطی به وجود 

دیگر، آن را با    داننحوی در حالی که  ،  آوردله می ئمسیک شاهدی را بر   دانیک نحوی 
سیبویه    ه بیتی است که جمل این  از  را یاری کرده باشد؛  آورد تا مکتب خود  روایت دیگری می 

   : ه استقیس روایت کرد ؤامراز 

 4إثما من الله وَل واغل  ...شرب غیر مستحقب  أفالیوم 

 . آوردشدن فعل مرفوع »أشرُب« گواه میو با این بیت برای ساکن 

 : کندولی »المبرد« این بیت را در »الکامل« چنین روایت می 

سقی فالیوم 
ُ
 5إثما من الله وَل واغل  ...غیر مستحقب   أ



به:  .  1 کنید  نحوی    إعرابمراجعه  مرادی  یونس  بن  اسماعیل  بن  محمد  بن  احمد  نحاس  ابوجعفر  القرآن، 
ـ  ق338)ت: العلمیة  الکتب  دار  بیضون،  علی  محمد  انتشارات  ابراهیم،  خلیل  عبدالمنعم  پانوشت:  و  توضیح   ،)

. 3/124: ق 1421بیروت، 
. 3/310خصائص: ال. 2
. 117اَلقتراح: ص مراجعه کنید به: . 3
. 4/203کتاب: ال. 4
(، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، دار ق 285الکامل في اللغة و اْلدب، محمد بن یزید المبرد، ابوالعباس )ت:  .  5

. 1/195م، 1997 /ق1417الفکر العربي ـ القاهرة، چاپ سوم، 
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 : گفته است  «تنبیهات»الحمزه در بن  و علی

مشهور    اتتغییر این از جمله  و  را گفته است،    "شربأفالیوم  "  عبارتفقط  قیس  امرؤ  و  »
 1« .در روایت از او بوده است

 لفظی صنایع توجه به 

آثار آنکسی که کتاب  و  را مطالعه  نحویون  را جست های  به وها  تأثیر  جو کند،  روشنی 
آنکه به معنی توجه  ها بیش از  آن   .کندمشاهده می   آنان  در قوانین نحوینایع لفظی را  ص

به این ترتیب    که   زند سالفظ می  بر اساس نند و قواعد خود را کبه لفظ توجه میداشته باشند  
شده  نظریناچار  توجیه  برای  نامیده خود  ۀ  اند  »عامل«  که  را  مختلفی  نظر  تقدیرات  در  اند 

کنند  برمال می   در مسائل نحوی را  نحویون    اتد که اختالف ن وجود دار بسیاری  د  شواه  . بگیرند
ها  ها و کوفی اختالف بصری   ه از جمل  ؛ استبوده  لفظی  صنایع    اتاین اختالف  أ منشاینکه    و

بر  دانستن  مقدم در   گفتۀ  در    .است  اشه کنندرفع ]عامل[  فاعل  قام »   مااین  زید    :زید 
ها آن را  بصری   لیو   ؛گیردمقدم اعراب می  به عنوان فاعل ـ  هااز نظرکوفی ـ   زید  «برخاست

و تقدیر  است    ه کنندرفع دلیل وجود ضمیر مستتر،  به و فعل بعد از آن،  گیرند،  در نظر می مبتدا  
و    ،اختالف بین این دو جریان، لفظیمشخص است که   2« .زید قام هو»  :آن چنین است

»زید« در هر دو حالت، فاعل  زیرا    ؛ است  سان، یک ااما معن،  مرتبط با اعراب اسم متقدم است
 3.است

معمول  به ها  آن اساس طور  وجه لفظی،    های ه جنب  بر  بر    یک  ترجیح  وجهی  را  دیگر 



. 1/118المقتضب: . 1
ن عقیلی همدانی مصری اعقیل، عبدالله بن عبدالرحممالک، ابن عقیل علی ألفیة بنمراجعه کنید به: شرح ابن. 2

(، تحقیق: محمد محیی الدین عبدالحمید، دار التراث ـ قاهره، دار مصر للطباعة، سعید جودة السحار  ق769)ت:  
. 2/77م، 1980 /ق1400و شرکائه، 

. 1/344: الخصائصمراجعه کنید به: . 3
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ُهْم   ُثَما   :تعالیحقاین فرمایش  در    .باشدبوده  عرب  ۀ  مخالف سلیقحتی اگر    ،دهندمی   َبَعْثَن 
ُیا  ِلَنْعَلَم 

َ
ْحَصی   ٱْلِحْزَبْیِن  أ

َ
َمًدا  َلِبُثوٓاْ  ِلَما أ

َ
یک از  کدامبدانیم سپس آنان را برانگیختیم تا ) 1أ

متمایل  تفکر  بسیاری از نحویون به این   ( ؟ آورندمی  ه آن دو گروه، مدت درنگشان را به شمار 
این وجهه را صناعت  اینکه  و    ،مفعول آن است  «امدا »فعل گذشته و  «  احصی»  کهاند  شده

را  این توجیه  عربۀ  سلیقاینکه و  ،اسم تفضیل است  ،صافی؛ اما به نظر کندیید می ألفظی ت
 2. دهدترجیح می 

با قوانین دستوری  آن ،  لفظینایع  ص وادار کرده است متون مخالف  را  را  کلی  ها  خود 
ب  هااین مخالفتها  آن پس    ؛ کنندتأویل   نظر گرفته هایی که مهجور  زبان  هرا  حمل  اند  در 

  . اعتماد نکردند  هاآن  هببا این توجیه که فصیح نیستند  استقرایی خود  ت  استدَلَل و در    ،ندکرد
هذان    ن  خواند »إ که چنین می گانه  هفت   هایقرائتیکی از  ها در تفسیر  آن از نظر    این پدیده
حمل    «کعببن    بلحارث»ۀ  این قرائت را به زبان قبیل ها  آن  . نمود پیدا کرده است 3« لساحران

جرا کرده و  نصب  و  رفع  که  با    اند  را  می   «الف»مثنی  از    «بلحارث»و   4؛ دادندنشام 
زبان  ، به ه با فارس و حبشها  یمنیشدن دلیل مخلوط و به  5ترین قبایل یمن بود شدهشناخته 

 : گویدمی مثل چنین تأویالتی ماوردی در  6.شودنمی استدَلل آن 

بر  » قرآن  نیست  دار هایی  زبانمجاز  اشکال  که  شود  درست  ،د ن حمل  از  و    ترینو 



. 12کهف: . 1
(، دار الرشید، ق1376الجدول فی إعراب القرآن الکریم، محمود بن عبدالرحیم صافی )ت:  مراجعه کنید به:  .  2

. 15/148: ق 1418سسۀ اَلیمان، بیروت، ؤدمشق ـ م
. 63طه: . 3
ها در دانشکدۀ (، مرکز پژوهش ق370مراجعه کنید به: معانی القراءات، محمد بن احمد بن ازهری هروی )ت:  .  4

. 2/150م، 1991/ ق1412ـ پادشاهی عربستان سعودی،  اِلداب، دانشگاه ملک سعود
. 59: ص النحو احیاءمراجعه کنید به: پاورقی . 5
. 80اد حنا ترزی، دار الکتب ـ بیروت: ص ؤمراجعه کنید به: در اصول اللغة و النحو، ف. 6
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 1« .ها دور شود زبان ترینصحیح

و  فراگیرشان لفظی است  مخالف با قوانین    ها از متوِن آنهای  و تأویل   تفسیرهاعالوه  به 
معنا  ثیری  أت سخن  در    . ندارددر  ْفَواِهِهْم   :تعالیحق این 

َ
أ ِمْن  َتْخُرُج  َکِلَمًة    2َکُبَرْت 

«  کبرت»بر مجهول  مبنی  بعد از فعلی    ة«کلم»  ( آیدسخنی است که از دهانشان برمیزرگ ب)
  . آیه، منصوب آمده استاین  ولی در  نایب فاعل است،  زیرا    ،مرفوع باشد باید  و  آمده است،  

دلیل   را  می به همین  آیه  این  نحاس  تأویل  این بینیم  مقالُتهم »  : کندمی گونه    یعنی کبرت 
تأویلی  و این    «کبرت مقالُتهم کلمةً »  شودگونه میاین تأویل  این  تقدیرًا طبق  و   3شان(« )گفته

 . کندایجاد نمی هیچ تغییری  امعن و در لفظی است 

درنایع  ص دیگر،    لفظی  برای  جاهای  و  عاملی  شنونده  شبهه به سرگردانی  افکندن 
قرار  ؛شوندمی »اسم«  وضعیت  »واو«مثل  از  بعد  اسم،  اند  گفته  هاداننحوی   .گرفته  این 
   : داشته باشد؛ از جملهچهار حالت تواند می

ت«   در ترکیب  را    یعطف، ضعف، اگر ضعفوجود جواز عطف بر  با  ترجیح نصب بر »معیا
ت نبوده باشد، د از گفتارمقصویا َلزم گرداند   . معیا

آن بر ها  و  نصب  جواز  وجود  با  را  صورت    ای عطف  در  ت«  ترجیح    ضعف وجود  »معیا
 . اگر عطف، ضعفی را در ترکیب و معنی َلزم نگرداند ، دهندمی

 : غالیینی گفته است

ت«  و نصب  اول،  ها در صورت  دانستن عطف از طرف آن بینیم مجازو می» در »معیا
به این  است؛  بوده  صناعت لفظی  نظر  از  فقط    دو(هر  دوم )با وجود ضعف در  شکل  در  



(، ق 450ماوردی )ت:  تفسیر ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب بصری بغدادی، مشهور به . 1
. 3/411تحقیق: سید بن عبدالمقصود بن عبدالرحیم، دار الکتب العلمیة، بیروت ـ لبنان: 

. 5کهف: . 2
. 2/288مراجعه کنید به: اعراب القرآن: . 3
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نحوی،  نظر  از  که    امعن وجود  هیچ  قوانین  آن  برای  شما    ؛داردن مانعی  که  حالی  به  در 
گاه شود ای که برایش ایجاد میشنونده و شبهه ایبودن آن بر پریشانتشویش و   1« .یآ

که   حالی  ایجاد  نحویون  در  برای    ات توجیهبرای  متفاوت  اجباری  کالم  یک  لفظی 
هنگامی که  کند  ها کمک میاست و به آن گسترده  ،  تأویلخصوص اینکه باب  ؛ به اندنداشته 

چنین رخ  کسایی  طور که برای    همان  ،خواهند برسندبه آنچه میبینند  خود را در تنگنا می 
بیان    بیت شعریک  خطای او را در قرائت    الرشیدکه اصمعی در مجلس هارونداد، پس از آن

گرفتار  که در آن  تنگنایی  توجیه کند و از شکلی  کالم را به   راهی پیدا نکرد تاهیچ و او    ،کرد
   : کند کسایی این شعر را خواندثعلب روایت می . رها شودشده بود 

 
َ
 یجزوننی السوآی من الحسن  یَف م کَ أ  ...سوآی بفعلهم  راً امِ نی جزوا عَ أ

 بِن الل  بَ  ا ضن  ذا مَ إِ نٍف أ رئمان  ... هِ وق بِ علُ عطی الْ ا تُ ینفع مَ  یَف م کَ أ 

رئمان  »و  ،ساکت باش  :کسایی به او گفت .با نصب است «رئمان انف» :اصمعی گفت
  : اما رفع  . با رفع و نصب و کسره هر سه مجاز است  «رئمان انٍف »و    « رئمان انٍف »و    «انٍف 

بر چیزی است  ایبر  رفع   ، رد  در موضع  تقدیرًا چنین می   ؛است سودمند    زیرا  شود که  پس 
با    .رساندسود می  «رئمان انٍف »چگونه   پاسخ بر    ایو کسره بر   ، است  ( دادنتعطي )نصب 

و لغت  ا   . دانستچیزی نمیعربی  از اصمعی سکوت کرد و    . هست  «به»  است که در   «هاء»
 2.ب اطالع نداشتاز ِاعرا و دانست می

 اصل تکامل نادیده گرفتن 

توان آن را و نمی  ،مستمر است  حال رشد و تکاملدر  پیوسته و   ،زنده  یک موجود،  زبان



العربیة، مصطفی بن محمد سلیم غالیینی )ت:  .  1 الدروس  بیروت، ق1364جامع  ـ  العصریة، صیدا  المکتبة   ،)
. 78-3/77 م،1993 /ق1414

. 51و  50مراجعه کنید به: أمالی الزجاجی: ص . 2
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بر زبان  و نحوی   ،صرفی ، ، صوتیهای لغویجنبه این تکامل از  و    ؛ کردتوصیف   «جمود»با  
می  اینشود؛  عارض  که  موضوعی    و    اشمطالعهبه    «تاریخیشناسی  زبان علم  »است 

 1.پردازدمی

 : گویدمی « ماریوبای»

رویکردی  ـ اش گفتارییا  معمول و متداول  خصوص در شکل  بهـ  رویکرد طبیعی زبان»
 cenrifugal"گریز از مرکز"  یتوان آن را رویکردکند و میدور می  است که آن را از مرکز

عوامل  آنجا که  تا  به تغییر دارد  تمایل    ـیمکان و چه از نظر  زمان  طول  چه در  زبان ـ  . میدنا
 2« .کند متوقف نمیتعییراتش را موج   گرا""مرکز

ای است که با آن  به تکامل جامعهاش قرار دارد وابسته  در سیطرهکه هر زبانی    تکامل
های جامعه و  حیاتی است که تابع مقیاس اجتماعی  ۀپدیدیک  ،  زبانزیرا کنند؛  صحبت می 

 3.استهایش نت سو  هاتمدن و عرف 

در   دیراوی  تکامل  نحویون و غفلت آن  هایلغزشبررسی  دکتر عبدالرزاق  از اصل  ها 
 : گویدمی

که    تواندنمی  یکس» کند  تکامل  زبان  انکار  به  رو  است  در  موجودی  تکامل  این  و 
اش نیز  نحویساختار  قطع    طوربهبلکه    ؛شودمتوقف نمی  «رفَص » و    نامهلغتچهارچوب  

ترین  ، یکی از مهم]زبان[  اصل تکاملتوجهی به  بییا  گرفتن  نادیدهشاید    .یابدگسترش می
به    هاآن  .کشدرا به تصویر میعرب  هایی باشد که سیمای کلی لغزش نحویون  خصیصه

تکامل پدیده زبان    یهای  "در  گفتاری(لحنبرچسب  )اشتباهات  انحراف    "  ِالصاق و  را 



. 39مراجعه کنید به: علم اللغة العربیة، محمود فهمی حجازی، دار غریب للطباعة و النشر والتوزیع: ص . 1
زبان.  2 )اصول  اللغة  علم  الکتب،  أسس  عالم  عمر،  مختار  احمد  دکتر  پانوشت:  و  ترجمه  ماریوپای،  شناسی(، 

. 71ص م، 1998 /ق1419
اللغة العربیة معناها  ؛  63ص  م،    963مراجعه کنید به: اللغة والمجتمع رأی و منهج، محمود السعران، اسکندریه،  .  3

. 28ص م، 2006 /ق1427و مبناها، تمام حسان عمر، عالم الکتب، 
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طبیعی تکامل    ۀ نتیج  هایشانسلیقههای مردم و  که تغییر در زبانندارند    توجهو  کنند  می
 1« .است

ناپذیر  اجتناب سنتی طبیعی و امری  که    یاصل  ؛ اقرار کنند  «اصل تکامل»به  باید  نحویون  
باشد  محدود  ها به ثبت و شرح این تکامل و کشف قوانینی  آن   کردعمل  است و شایسته    ؛است

در   دارد آن  ورای  که  آن  ؛وجود  پدیدهولی  این  می  ها  نادیده  که  به    و   گیرند،را  در  تغییری 
مردم  زبان  میهای  لحن  ایجاد  برچسب  و  و  شود  گفتاری  الصاق انحراف  اشتباهات  را 
  شانبازگرداندن مردم به میراث قدیمی  و در تالش برای  ،شمارند کنند و آن را ایراد برمی می

مربوط به دورۀ استدَلَلت    زبانشدن  کهنه از  ترس  دلیل  به کنند؛  ایستادگی میدر برابر آن  
به  ـ که دانند آرمانی میزبان  را و آن  کنندترین و برترین زبان تصورش میعنوان کاملکه به 

   . به آن اقتدا شودای و دوره است در هر عصر  ـ َلزم هانظر آن 



. 138پژوهشی در عصمت: ص . 1





 : فصل دوم 

 نحواصول و قواعد 

 اصول نحو  : بحث اولم
ها بنا  بر آن  یاتشاست که مسائل نحوی و فرعهایی  و بنیانها  پایه منظور از اصول نحو،  

این  سیوطی با  .  دنبر آن تمرکز دار   ی که قواعد نحو   است  ستون فقراتی منظور،  و    شوند،می
 : کندرا معرفی می نحو خود  گفتۀ 

آن» در  که  است  نحو  دربارۀ  ،علمی  اجمالی  دَللتاز    ،دَلیل  و  داشتنشان  نظر 
 1« .شودکننده، بحث میو حالت استدَلل هااستدَلل به آنچگونگی 

َلی  ه و مباحث آن در َلب  ،اندنداشته تألیفی  اصول نحو    دربارۀنخستین،    هایداننحوی 
اصول  میان  ارتباط  به وجود  آمد و    (ق 392  : )ت  جنیبنا   تا آنکه  ؛ آمده است  شانهایکتاب

  ارتباط برقرار   دو علممیان این  ،  نوع این  از  و در نخستین تالش    ،توجه کردفقه و اصول نحو  
 : فته استگ یو  .کرد

اصول کالم و فقه،  رویکرد  برخالف  که  سرزمین را ندیدیم  این دو  از علمای  کدام  »هیچ
 2« . پرداخته باشدبه اصول نحو 

ثیرپذیری  أاین کثرت، ت  أو منش  ؛دشوار است   هاآن  ششمار   طوری کهبه   ؛ ندنحو بسیار ۀ  ادل
نحو از  آنجا که  تا    ؛منطق و کالم و فقه و اصول استهای مختلف مثل  جریان و    علوماز  آن  
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 . رد مطالعه قرار گرفتمواین علوم رویکردهای مسیر لغوی خود بیرون رفت و بر اساس 

ه است؛  تقسیم کرددسته  را به سه  ـ ادلۀ نحو  طور که سیوطی گفته است   همانـ جنی  بنا 
 1. و قیاس  ،اجماع  ،شنیدن :یعنی

 شنیدن )سماع(  :اول 

تعیین  قواعد خود  به  دادن  شکل  ای که نحویون بر اساسی است  ۀ  مادمثابه  به شنیدن،  
 : کنند چنین تعریف می ند و آن را ا هکرد

کالم  پس    ؛شود ثبت شده استکسی که به فصاحتش اطمینان میگفتار  آنچه در  »
ـ  وندخدا قرآنمتعال  پیامبرش   ـیعنی  و در زمان   و کالم  بعثت  از    و کالم عرب قبل 

از    پیامبر بعد  را شامل میو  زبانشد،  ایشان  اینکه  با کثرت  تا  نثر  مولدین  ها  و  از ـنظم 
 2« .فاسد شد ـانکافر  و انمسلمان 

نخستین  و آن را  کنند،  می  فرساییما سخن   ایبر شنیدن  جایگاه و اهمیت    دربارۀنحویون  
از  اینکه  و  آورند،  زبان به شمار میتر در  بزرگ دروازۀ  و    ، نحوارکان  در میان  رکن  ترین  مهم   و

ابوعلی   3. جایگاهی نداردقیاس    »شنیدن«و در  شود،  میشنیدن ستانده  فقط از طریق  ،  زبان
 : گویدمی فارسی 

زیرا    ؛شودو قیاس رها می  ،برگرفتهسماع، وقتی به چیزی وارد شود  استفاده از  »در  
 4« .کند شنیدن، قیاس را باطل می



.14به: اَلقتراح : ص مراجعه کنید . 1
. 74اَلقتراح: ص . 2
(، ق 392مراجعه کنید به: المنصف کتاب التصریف، ابوعثمان مازنی، ابوالفتح عثمان بن جنی الموصلی )ت:  .  3

.1/3م، 1954 /ق1373دار احیاء التراث القدیم، 
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. 8/421م، 1997 /ق1418محمد هارون، مکتبة الخانجی، قاهره، 
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فر  در  تدوین  آعلما  پیشاپیش  علمی  منهج  بر  زبان،  یند  زیرا  نکردند؛  و  شرط حرکت  ها 
ص  خمش  ها ستاندند از آنزبان را  هایی را که  قبیله   هااز طریق آن   کهرا وضع کردند    یضوابط

بودند؛ بود که آنو    کرده  از آن  این کار پس  را  البته  زبان قبایل  به فصیح و غیرفصیح  ها 
بودند کر بندی  دسته  خود جود  وبا    ؛ ده  که آن   اینکه  بودند  کسانی  را    ها  فصاحت  مفهوم 

 1. کرده بودندمشخص 

   :گویدکند و می ه است نقل می ستانده شد هافارابی برای ما قبایلی را که زبان از آن

و از    شدها اقتدا  ها نقل و به آنعربی از آنزبان  و کسانی که در میان قبایل عرب،  »
ها کسانی هستند که  این  ؛قیس و تمیم و اسد  اند از عبارت  ها زبان عربی گرفته شدآن

ها اعتماد  عراب و صرف به آنإیب و  ادر غر ، و  ها گرفته شداز آنعمدۀ متون  بیشترین و  
چیزی   و از دیگر قبایل  ؛ها بودندها هذیل و برخی از کنانه و برخی طائیبعد از آن  .شدمی

 . ستانده نشد

در  و  خود    هایسرزمینت  سرحداکه در  نشینانی  بیابانبه طور کلی از حضری و از  
 .گرفته نشد چیزی  کردند  زندگی میخود  ۀهای همسایدیگر امتمجاورت 

از قضاعه    .ها نزدیک اهل مصر و قبط بودند آنزیرا    ؛چیزی گرفته نشد  از لخم و جذام
مسیحی   شانو بیشتر  ، اهل شامۀ همسایها آن زیرا ؛چیزی گرفته نشدنیز   و غسان و ایاد

  زیرا   ؛از تغلب و نمر هم چیزی گرفته نشد  .خواندندغیر از زبان عربی نماز میبهو    ،بودند 
ۀ  ها همسایزیرا آن  ؛چیزی گرفته نشدنیز  از بکر    . ها بودندیونانیۀ  ها در جزیره و همسایآن

ها ساکنان بحرین بودند و  زیرا آن  ؛چیزی گرفته نشدنیز از عبدالقیس    . نبط و فرس بودند
  شدنشان با هند و حبشه مخلوط  دلیلاز ازد عمان به  .شدندمخلوط میها  با هند و فارس 

نشد  گرفته  میان  دلیل  بهنیز  و    ،چیزی  در  حبشه  فرزندان  بنی  . آنانحضور  و از  حنیفه 
و   یمامه  طائف همچنین  ساکنان  ساکنان  و  ثقیف  نشدنیز    از  گرفته  دلیل  به  ؛چیزی 

نیز    حجازشهرنشینان  از    .ها مقیم بودند هایی که نزد آنها با تاجران امتشدن آنمخلوط
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که شروع به انتقال زبان    هنگامیکردند  را نقل میزبان  زیرا کسانی که    ؛چیزی گرفته نشد
های دیگر مخلوط شده و  ها با امتآن  شدند که   روها روبهبا آن  نمودند در حالی عربی  

 1« .بود زبانشان فاسد شده 

آخرین    ابـ  گونه که اصمعی گفته استآنه ـ این دور   ،زمانی احتجاجۀ  دور در خصوص  اما  
 2.رسیده است به پایان   (ق 176 :هرمه )تبن  ها یعنی ابراهیم حجت

ها مخلوط  تمدن بودند و با عجم دور از  به   بدوی کهقبایلی  به  ها  بینیم آن به این ترتیب می 
ها  ن آاز برخی از    ، پس  .نشده است فاسد    شاناین بهانه که زبان  ا ب  اند،اعتماد کرده   نشده بودند 

  . ثروت عظیم لغوی را هدر دادند و به این ترتیب شدند؛ گردان گرفتند و از برخی دیگر روی بر 
قبایل   این  از  اگر  ـ ۀ  گرفتند معادلمیبرشاید  تغییر    ـ طور خاص بهـ و نحو    ـعام   طور بهزبانی 

  شد؛ می، باطل  است  شدن با دیگر اقوام گفته شدهبا مخلوط زبان  فساد    دربارۀکرد و آنچه  می
محدودکردن که    طورهمان  شود؛  زبان  که منجر به فساد    به حدی نبودشدن  زیرا مخلوط 
درست    دوره  مربوط به آنزبان  به سالمت و گمان نسبت  ای معین با ظن ه دور خودشان به  

قبل از  سال    150تا    200عربی که به ما رسیده است از  زبان  ترین آثار  زیرا قدیمی   ؛ نیست
این زبانی بوده که به ما رسیده  با  قبل از این دوره، متفاوت    و شاید زباِن رود،  فراتر نمی   اسالم
به این  دانیم شاید  و چه می   ،است اساس  هایی  انگیزهتجارت و دیگر    دلیلجاهلین  بر  که 

 ؟! نشده بودندمخلوط با اقوام دیگر شود میمنجر زبان ها به فساد  منطق آن 

قریش    .شودنمی منجر  های دیگر به فساد زبان با امتاختالط هر کنیم خاطرنشان می 
  ، اشتدبا دیگر قبایل  مراودات بسیاری  تجاری و اجتماعی خود،    ، موقعیت دینیبا توجه به  

 3.شدها شمرده می زبان ترین خالص ترین و فصیح جزو بلکه   ؛نشد فاسد  شان ولی زبان



. 104تا  101اَلقتراح: ص . 1
. 148مراجعه کنید به: اَلقتراح: ص . 2
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  »محدودۀاز    خارج او  اینکه  وجود  با  ـ   ( ق204)متوفای  شافعی  سخنان  برخی علما  به نظر  
او  بارۀ  حنبل در بن    احمد  .زبان، حجت بوددر    ـاستکرده  زندگی می  «احتجاجمورِد  زمانی  

 : گویدمی

 1«.کالم شافعی در زبان، حجت است »

 :هشام گفته است بن  و عبدالملک 

پس   ؛بودزبان او، گفتار و  ، شودگرفته میبر و از او  ،بصیرت داشت  ،زباندر شافعی »
 2« .مکتوب کنید آن را 

 : گویدمی « لیستوضیح »و سیوطی در  

"َل"  » مانند  را  لیس  به  عطف  کوفی  نظر  و مکتب  استدر  را    ،گرفته  آن    " حرف"و 
   :اندو به سخن او احتجاج کردهشمارد، برمی

 
َ
 . ُب الغالِ  َس یْ لَ  وُب لُ المغْ  ُم رَ ْش و اْل  ...ُب الِ الطا  لهُ و اإل فر  الَم  َن یْ أ

 . «غالب نیست: بالِ غَ  الْ ََل »یعنی  

به پدرم  »  «ي بعل لیَس بشبیه  ی  بِ الن  بِ   بیهَش »ِبأبي    : آمده استبکر  ودر صحیح از قول اب
کردند که  چنین تأویل ها آن را  و بصری  «همچون شبیه علی نیست  ، شبیه پیامبرسوگند،  

  یعنی   ؛استمحذوف  ضمیر متصل  ـ  تخفیفاً ـ  و خبر   ، اسم آن است   »لیس«مرفوع بعد از  
  »باب«   این نظر هست که حذف خبر  ش اهدربار و  است،  طور نبوده که گفته باشی غالب  این

 »  دربارۀاو    .(گفته استچنین  اینو شافعی  )  بوده استی  ر ضرو 
ُ
گفته  ای  لهئدر مس«  ْم أ

اِهر َلْیَس علی اْلجواف« »   :است َهاَرة علی الظ  نه  است،  چون طهارت بر ظاهر  »ْلن الط 
نیِث  أ مستتر برای وجوِب ت  یدرست نیست که اسم، ضمیر و    ؛«نه:  »َلَ یعنی  ؛  (درونبر  
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 1« . ، حجت استدر زبان در حالی که سخن شافعی  ؛فعل شود

در    در خارج از چهارچوب زمانِی های فصیح که  وجود محیط   دربارۀ  «بردبن    بشار »شاعر  
 : گویدمی چنین برای ما   ،انددر امان مانده خطای گفتاری از  شده توسط نحویون نظر گرفته 

آن  دربارۀآنکه است مگر کدام از شاعران عرب شعری نداشته هیچ  :به او گفته شد»
در شعر اما    ؛کرده استشک    در آن  و  داشتهناپسند  را    آن  الفاظکه عرب  شده  گفته  چیزی  

  ، شوم دچار  خطا  به  و از کجا    :گفت  .شودتردید  وشک  ش ا هدربار تو چیزی وجود ندارد که  
عقیل  های هشتاد شیخ از فصیحان بنیام و در حجرهدر حالی که در اینجا به دنیا آمده

وارد   شان زنان و اگر بر، بگویدخطا  ایها کسی نیست که کلمهو در میان آن ، امرشد کرده
زنانشان فصیح آنشوی  از خود  و فهم  بزرگ شدم  پس    ؛ها هستندتر  به درک  و شروع 

 2«کردم؛ پس از کجا دچار اشتباه شوم؟

در   مقابل  و  جاهلی  نقطۀ  اعراب  از  تعدادی  به کالم  احتجاح  علما  بن    ة امیمثل  آن، 
از نظر  زیرا  اند؛  ساقط کردهاعتبار  درجۀ  و اعشی را از    ، زید عبادیبن    و عدی   ،صلتالابی

عربی در کالم  و الفاظ و اصطالحات غیر ،  زبانشان با زبان اجانب مخلوط شدهها  برخی از آن
 3. بودها وارد شده آن

فصیحان و  ۀ  کردن آنها از دایر خارج ها توجیهی برای  توسط آنبیگانه  بردن الفاظ  کاربه 
مثل    ؛استبیگانه وارد شده  زیرا در قرآن هم الفاظ    ؛شودنمیها  احتجاج به شعر آن نپذیرفتن  

  و   ، به زبان ترکی  « بوسرد و بد یعنی »  «اُق س  غَ »الْ   و   ،به زبان حبشی  « شیر»یعنی  «  ةرَ وَ القْس »
  ،به زبان فارسی   « سنگ و گل« یعنی »یُل ج  س  »الو    ،به زبان رومی  «ترازو« یعنی »اُس َط ْس ِق »الْ 
  و  ، به زبان عجمی  «زمین« یعنی »روی  وُر ن  ت  »ال  و   ،به زبان سریانی   «کوه»یعنی    «ورط  »الو  



عبدالرحم.  1 الجوامع،  شرح جمع  فی  الهوامع  ابیاهمع  بن  جاللن  )ت:  بکر،  سیوطی  تحقیق: ق911الدین   ،)
. 218- 217/ 3مصر: عبدالحمید هنداوی، مکتب توفیقی ـ 

. 3/142اْلغانی، أبوالفرج اْلصبهانی، تحقیق: سمیر جابر، دار الفکر ـ بیروت: . 2
. 25مراجعه کنید به: فی أصول النحو: ص . 3
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قرآن را از اینکه عربی   ـبودنشان با توجه به کم و واژگانی ـ الفاظ  چنین  و وجود  کلمات؛  دیگر  
 1. کندنمی خارج مبین باشد 

آوری  جمع برای  شناسان  شده توسط زبان وضع  برخی نحویون با قیدهای زمانی و مکانِی 
مخالفت  زبان نحویون  .اندکرده ،  امی  ، امام  شعر  به  ابی 2صلت ابیبن    ةسیبویه  محجن  و 

که   7، ی عبد الو صلتان   6،یشنالو اعور   5اعجم بن   و زیاد 4، ثقیف بودند از  هر دو  که   3الثقفی 
و شعر  مراوده داشت  ها  که از کسانی بود که با عجم  9زیادبن    و عدی  8، القیس بودند از عبد 

نظر  او   اخطل 10، نیستحجت  علما  از  تغلب   13،و قطامی 12، جعیلبن    و کهب  11،و  از  که 



ابی.  1 بن  احمد  بن  محمد  ابوعبدالله  القرآن،  ْلحکام  الجامع  به:  کنید  خزرجی  مراجعه  انصاری  فرح  بن  بکر 
)ت:  شمس  قرطبی  قاهره،  (،  ق671الدین  ـ  المصریة  الکتب  دار  اطفیش،  ابراهیم  و  البردونی  احمد  تحقیق: 
. 1/68م، 1964 /ق1384

. 109و  2/108الکتاب: . 2
. 2/286الکتاب: . 3
(، دار الحدیث،  ق 276مراجعه کنید به: الشعر و الشعراء، ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتیبة الدینوری )ت:  .  4

. 1/413و  1/450: ق1433قاهره، 
. 3/48الکتاب: . 5
. 64و  1/63الکتاب: . 6
. 237و  2/236الکتاب: . 7
  ۀ سس ؤالحمید المعیني، مالقیس و شعرهم في العصرین اإلسالمي واْلموي، جمع و تحقیق: دکتر عبدشعراء عبد.  8

. 6ص م،  2002العزیز سعود البطاطین لإلبالغ الشعري، جائزة عبد
. 2/312الکتاب: . 9

. 1/219مراجعه کنید به: الشعر و الشعراء: . 10
. 42و  3/41الکتاب: . 11
. 2/173الکتاب: . 12
. 1/284الکتاب: . 13



 بر عصمت نحو  با ابطال احتجاجشناسی ـ مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبان ................... 94

 . اندهاحتجاج کرد 4از بکر بودند هر دو که  3توسعه بن  و نهاُر  2، علسبن   و مسیب 1، بودند

و ابوحیان    ؛استاستدَلل کرده    لخم و خزاعه و قضاعه و دیگرانزبان    ه مالک ببنا   و
 : به او گفته استاعتراض  در تسهیل الدر شرح 

 5« .زندنمی سراز ائمه  معموَلً »چنین کاری 

و زبان  روی گرداندند    یاز قبایلشناسان  زبان فارابی آمده است  ۀ  که در وثیق  طورهمان  
ها  با این رویکرد نادرست آن مخالفت  برای  قرآن    در حالی که  ؛برشمردند ها را غیرفصیح  آن

ترین  فصیح   هقران ب»  :گوید فارس میکه ابن   طورهمان  ها گواه آورده است؛ و  با این زبان 
وقتی  اند  نظر داشته مردم اتفاق   ۀ هم»  : خالویه گفته استابن و   6« .نازل شده استها  زبان 

؛ و در  است موجود    در غیر قرآنلغات دیگری است که  تر از  لغتی در قرآن آمده باشد فصیح 
نیست قبیله  7« .این، خالفی  این  به    ییهاو  قرآن  اشاره کرده است عبارت آن که  ازها    : اند 

 8« .و ثقیف ، حنیفهبنی   ،ازد ، تغلب ،لخم»

و کالم خدا و    تکیه،  9بوالی  ان زبانعرب به نسل  کند که  حزم، علمایی را سرزنش می بنا 
 :گوید او می .گردانندبازمی ه خود  کنند و آن را از وجرسولش را رد می 



. 713و  2/635و  1/473مراجعه کنید به: الشعر والشعراء: . 1
. 586و  3/585الکتاب: . 2
. 2/282الکتاب: . 3
. 528و   1/172مراجعه کنید به: الشعر والشعراء . 4
. 105اَلقتراح: ص . 5
. 31صاحبی: ص ال. 6
. 1/168مزهر: ال. 7
مراجعه کنید به: اللغات في القرآن، اسماعیل بن عمرو مقری، از عبدالله بن حسین بن حسنون مقرئ، با رساندن  .  8

. 6: ص 1946/  1365الدین المنجد، قاهره، تحقیق و نشر: صالحعباس از آن خبر داد، سند به ابن
ای در سومالی. )مترجم(منطقه . 9
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یا حطیئة    ،یا جریر   ،یا زهیر  ،قیسامرئ الاز  از افرادی  از کسانی که  و شگفتا    او شگفت»
،  زبانانعربهای نسلیا دیگر  ،سلمی یا تمیمی بن  سدی ا هاییا برای اعرابی  ،و طرماح

د و  ندان مید و آن را قطعی  نده میقرار  زبان  و آن را در  د  نکن پیدا میثر  لفظی در شعر یا ن 
ها و اهل کالم سخنی  خالق زبانمتعال    وندسپس وقتی خداو    ،دن کنمین  یاعتراضبه آن  

د و آن را از ن دهمیند و آن را حجت و برهان قرار ننک میکند به آن توجه نمیرا ایجاد  
د و آن را از چیزی که  نکن میمنحرف    ش و از جایگاه خود د  ن گردانبازمیصورت خودش  

د  ن کالمی پیدا کن نیز  خداو وقتی از رسول  د؛  نگردانبازمی  ه استبر آن قرار داد  وندخدا
 1« .دنده همین کار را انجام می

بن    محمد  . و الفاظ را جعل کردند  ، دروغ اعتماد  ه ، بتحقیق زبانها در آن  : اینعالوه بر 
  یعقوب   . به جعل زبان کردعامدانه اقدام  نخستین کسی بود که    ، مستنیر معروف به قرطب

 : گفته استسکیت بن 

زبان دروغ   دربارۀ برایم روشن شد او  سپس  ؛  (شد)صندوق پر  "  اً قمطر " از او نوشتم  »
 2«.گوید و چیز دیگری از او بیان نکردممی

در حالی که    ؛ متهم کردندنیز  را    ق 345ابوعمرو زاهد معروف به غالم ثعلب متوفی  ها  آن
  دربارۀورقه را  هزار    او سیشد  گفته می  شا ه دربار تا آنجا که    ؛داشتخوبی  بسیار  ۀ  حافظاو  

زدند و  او طعنه می   هبرخی اهل ادب ب  .برانگیز بوداین واقعًا شک و    ؛خوانداز حفظ می زبان  
ای  اگر پرنده  :گفتندزدند و میمی  ییهامثال   شبرای  او  هایوضعیت و شبهه این  به خاطر  

معنی آن، چیزی   دربارۀ و  چیزی گفت، ما به اعرابی یک ثعلب از   :گویددر هوا پرواز کند می 
 3گوید!می



الفصل فی الملل و اَلهواء و النحل، ابومحمد علی بن الحمد بن سعید بن حزم اندلسی قرطبی ظاهری )ت: .  1
. 108-3/107(، المکتبة الخانجی ـ قاهره: ق 456

. 1/225تاریخ آداب العرب: . 2
. 1/225تاریح آداب العرب:  .3
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 : او روایت کرده است .ها اصمعی استآنۀ از جمل

در    :؟ گفتکند میعمویت چه    : دید و به او گفتاخیه را  بن    نامردی، عبدالرحم»
 1« .بنددمیاعراب دروغ  هو باست  هخورشید نشست

از قبایل،  برخی  کردن زبان دلیل رها علما به توسط  زبانی  دادن ثروت عظیم هدر این  و با  
زبان ها  آن از  سطحی  ها  تعدادی  در  مطالعه  را  زبانبه   کردند؛ یکسان  این  اینکه  ها  رغم 

مشخصه داشت،  هرکدام  دیگری  به  نسبت  متمایزی  کار  های  این  قواعدی    بهو  ظهور 
استاد سعید افغانی به این   . های متعددی که در هم تنیده بودند انجامیدنقیض از زبان وضد

 : گویدمی  ،حقیقت اعتراف کرده

منطبق    هزبان کدام قبیلبر  د  ی کنتدریش میشما امروز  که    ینحو این  اگر بپرسیم  »
نام هیچ  ما نمی  ،شود می اگر  بلکه دقیقببریم؛  را    ایقبیلهتوانیم  بود  چنین  تر خواهیم 

نظامی    بر اساس نه    ،ها بنا شده استاز زبانای  آمیزه  بر اساس این نحو،  دهیم که  پاسخ ب
 2« .اند آن تکلم کرده بر اساس ش گفته شود اعراب اهدربار که 

ها آن   .است  بوده روایات  در    پافشاریعدم وسعت شنیدن و    رویکرد کوفی، مشخصۀ  اما  
کردند  اعتنا نمی بودنش  دقیق راوی و  صداقت و درستی  شنیدند و به  قبایل عرب میۀ  از هم

 : ریاشی بصری گفته است  .گرفتندبرمیراویان  ۀ و از هم

از کس»ما   را  سوسمار  ان زبان  که  موش  کسانی  و  کردند  شکار میی    د ند خور میکه 
 4« .گرفتند  خوردند میو ترخینه  3که کامه  ینشینان را از بیابانزبان ها و این ؛گرفتیمبر 



. 49 مراتب النحویین: ص. 1
. 71في اصول النحو: ص . 2
. )مترجم(نان خورش از پودنه و شیر و ادویه حارهکامه: . 3

(، ق438ندیم )ت:  الفهرست، ابوالفرج محمد بن اسحاق بن محمد وراق بغدادی معتزلی شیعی معروف به ابن.  4
. 82ص م، 1997 /ق1417رفة بیروت ـ لبنان، تحقیق: ابراهیم رمضان، دار المع
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 منابع شنیدن 

   :ها عبارت است ازآن از نظر منابع شنیدن 

 قرآن کریم  -1

ترین کالم  د که قرآن، فصیح ندار   نظراتفاق  ـ شاننحوی رویکرد  با وجود اختالف  ـ نحویون  
و از  ؛  کندفروکش نمی   در باب شواهدهرگز  است که  و زَلل  ای صاف  چشمه عربی است و  

از  بودن  حجت از نظر  قرآن  که فراء گفته است    طورهمان  و    ؛مقدم است   بر شعر  ، این جنبه
آورند نشان  را که به زبان میخالف چیزی    ،واقعیت عملیاما   1؛ تر استتر و قوی روشن  شعر
در  از شعر  از نظر استشهاد بعد  قرآن  یابیم  درمی ها  آنو مدارک  شواهد  در  مل  أتبا    .دهدمی

ترین کتاب  مشهورترین و قدیمی   «قرآن نحو»ب سیبویه موسوم به  اکت   .مرتبۀ دوم قرار دارد
  1050ـ  شده توسط الجرمیبرآورد آمار  طبق  ـ آن  در  شواهد شعری  و  شود،  شمرده میدر نحو  

او    در حالی که 2؛ شودرا شامل میبیت   قرآنی  علی  ـ شواهد  استاد  آمار  اساس  نجدی  البر 
 3.شودمدرک می  373بالغ بر  ـناصف 

 : گفته است « انباریبن  ابوبکر»

عنوان شاهد روایت شده  هزار بیت بهچهلبالغ بر  نحو   ایبر  مبارک احمربن    از علی»
 4« .است

  ،ها ترسیم کرده های آنعقل که دیدند قرآن کریم با اصولی که  پس نحویون هنگامی  
ـ به قرآن کریم  کرده بودند ها و اصولی که وضع  قیاس از  محافظت  جهت  بهاست ـ   مخالف



(، تحقیق: احمد  ق 207زکریا ابن زیاد بن عبدالله بن منظور دیلمی فراء )ت:  مراجعه کنید به: معانی قرآن، ابو.  1
. 1/14لیف و الترجمة ـ مصر: أیوسف نجاتی، محمد علی نجار، و عبدالفتاح اسماعیل شلبی، دار المصریة للت

. 1/369کنید به: خزانة اَلدب: مراجعه . 2
. 95مراجعه کنید به: مقدمة المقتضب: ص  . 3
. 2/42بغیة الوعاة: . 4
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قرآن با بسیاری از قواعد    ، بله   . آوردندرا از جایگاه خودش پایین  قرآن  و  کم استشهاد کردند  
و   استشان  کلی   دستوراتمشهور  کرده  خواست خدا  و    ،مخالفت  آیات  نمونه به  از  هایی 

 . خواهد آمدفصل سوم   درزمینه شده در این  وارد

احادیث  به نحویون   اینکه  اساس » دلیل  شده   « امعن  بر  احتجاج  به    اندروایت  احادیث 
ها در  آن رویکرد  رازی در نقد بر    .نشده استنقل به معنا    ، قرآناما بدیهی است که    ؛ نکردند

توسط  گرفتن قرآن  است و ترک شاهد   سناشنا  اشه شعری که گوینداستشهاد به  بودن  مجاز 
 : گویدها میآن

  نقل شده است  ای ناشناس از طرف گویندهکه را با شعری ناشناخته زبان اثبات »اگر 
و    ... تر است  اثبات آن با قرآن عظیم باید مجاز باشد و این شایستهپس  ایم،  مجاز شمرده

وقتی    .اندحیران مانده  شده در قرآنالفاظ واردشرح و توضیح  بینیم نحویون در  بسیار می
ها از این کار  آن آورد،دان در تقریرات خود با بیتی مجهول و ناشناخته گواه مییک نحوی

  ها صرفاً زیرا آن ؛  شوممیزده  ها بسیار شگفتمن از آندر حالی که    شوند،او مسرور می
تر است که  پس شایسته  ؛دانندمی  شصحت  ایشناخته را دلیلی بر آن بیت ناشدن  روایت
 1« .عبارت بدانندآن قرآن را دلیلی برای صحت در عبارتی شدن واردصرفًا 

 حدیث نبوی  -2

خدا حدیث    «جاخظ»  بسیار    رسول  زبردستانه  را  و  استکامل  کرده  او    .توصیف 
 : گویدمی

حروف» تعداد  که  است  معانیشمارش،  قابل  شکالمی  است،    اشو  نظر  بسیار  از 
است که  گونه    همانو  دور از تکلف و پیچیدگی است،  است، بهدر جایگاه واَلیی    صنایع

ِفیَن   :بگو ای محمد  :ه استتعالی فرمودوتبارک   وندخدا َنا ِمَن اْلُمَتَکِلا
َ
و من از  ) 2َوَما أ



الدین رازی خطیب تفسیر الکبیر، ابوعبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین تیمی رازی ملقب به فخرال.  1
. 9/401: ق 1420التراث العربی ـ بیروت،  ء(، دار احیاق606ری )ت: 

. 86 ص:. 2
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از خود   نیستم که چیزی  ایشان    ؛سازند(میکسانی  که  در حالی  باشد،  و چگونه چنین 
است،  عیب  را    رگوییپُ  که  و  شمرده  کسانی  میغلیظ  را  کلمات  از  دوری  کنند  بیان 

که اختصار َلزم است به    یو جای دهد  نیاز است بسط میمبسوط  که    یو در جای گزیند،  می
می بیان  را  بیگانۀ  و  کند،  اختصار  از  نهد،  وامیوحشی  کوچهگویشو  اری  باز های 

و جز با کالمی که با عصمت پوشیده   ،جز با میراث حکمتآن حضرت  .گردان استروی
ت  .ه استسخن نگفت  ،شده توفیقبود  یید  أبسیار مورد  بود،    اتشو  ایشان،  و  فراهم  کالم 

آن    وندکالمی است که خدا بر  را  و  محبت  پوشاند،افکند  قامتش  بر  و   لباس مقبولیت 
با کلمات اندک    را   هافهمدر  نیکویی  آن حضرت  و    ،جمع کرد   را در آنو هیبت  شیرینی  
آن   ...نیاز به تکرار آن نداشت    و شنوندهکرد بدون اینکه به تکرار نیاز داشته باشد  بیان می
مگر  به مردم  کالمی  حضرت   نکرد  میآنکه  ارائه  آن  با  را  هیچ  و    ، رساندبیشترین سود 

وزن کالم ایشان، و بهتر از  نبود، و کالمی همتر از کالم ایشان  تر و گزیدهکالمی کوتاه
تر از کالم حضرت، و با بیان  شناسانهروش بیان ایشان، و رساتر از کالم ایشان، و موقع

تر از کالم  تر از کالم او، و با فحوای روشنتر از گفتار ایشان، و از نظر معنایی فصیحساده
م کثیرًا( نبود  1« .آن حضرت )صلی الله علیه و سلا

با    ؛ استقرار نگرفته  توجه نحویون در باب شواهد  در کانون    آن حضرتحدیث  اما  
ۀ  حدیث پیامبر در ارائۀ  بهر پس    .معنی شده استبه    نقِل   ، حاَلت که در بسیاری  توجیه  این  

نخستین  های  به کتاب هنگام مراجعه  و    ، کمتر از شعر و قرآن کریم بوده است   ی قوانین نحو 
  « حدیثیالخدیجه  »دکتر    .ندا هکرداحادیث احتجاج می   هب ندرت  به ها  بینیم آننحویون می

حدیث  به  ولی   2،استدَلل کرده استبه سیزده حدیث    خود  است که سیبویه در کتابگفته  
نکردبودن آن   این  به  فقط  آن را عرضه کرده است؛ گویا کالم عرب  فقط  بلکه    ، هتصریح 



(، ق255)ت:    جاحظالبیان و التبیین، عمرو بن بحر بن محبوب کنانی بالوَلء، اللیثی، ابوعثمان، مشهور به  .  1
. 14-2/13: ق 1423الهالل، بیروت،  کتابخانۀ

م، 1981الرشید،  خدیجه الحدیثی، دار  گرفتن از حدیث شریف، گیری نحویون در شاهدمراجعه کنید به: موضع.  2
. 76ص 
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ی  هاو عبارت   «...  و اما قولهم»و    «...اما»و  «  ...و مثل ذلک»  :کرده استبسنده  او    انسخن
در  نیز  مبرد  الو   2آورده استشاهد  عنوان  را به   فراء در سیزده جا حدیث 1. دیگر از این دست

  4، آورده استعنوان شاهد  ه حدیث را به ج، نُ ا سر بن ا   و 3کندسیزده جا به حدیث استشهاد می
تعداد اندکی    ، ها به شعردر مقایسه با استشهاد آنها  و این؛  دیگر  نحویون  طور  همین  ...و  

 . هستند

رویۀ  ـ   مالکبنا  استدَلل  رسیده  ثبت به برخالف  حدیث  به  که  گذشته  نحویون  برای 
ای بود  نکته و این  آورد  را به حدیث  ها  استدَلل نخستین کسی بود که بیشترین  ـ  کردندنمی 

 : گویدابوحیان می  .اعتراض کردنداو  هکه ب جا تا آن ،نگران کردکه علما را  

به احادیث بسیار    برای اثبات قواعد کلی در زبان عرب، برای استدَللنویسنده این »
کرده مانند او عمل  که هخران را ندیدم  أکسی از گذشتگان و متبنده  و    ،کردمیاستدَلل  

 5« .باشد

ی  علما   اند،روایت شده   ا معناحادیث با  که  ند  ا ه که برخی علما گفت ای  به این سخن گزافه و  
 : اند؛ از جملهپاسخ دادهبه آن  با دَلیل بسیاری   دیگر

وجود داشت و   قبل از آنکه زبان فساد شود ، در همان دوران نخستین، انقل به معن  -1 
 6.گرداندنهایت آن تبدیل یک لفظ به لفظی دیگر بود که استدَلل به آن را صحیح می

الفاظ  ،  اصل  -2 تبدیل  است عدم  بوده  تالش  راویان  اینکه  خصوص  به   ؛احادیث 
باشند دقت    و در نقل احادیث، باشند  دقیق  کردند  می این    ؛داشته  شود ترجیح  باعث می و 



. 50منبع قبلی: ص . 1
. 85منبع قبلی: ص . 2
. 97منبع قبلی: ص . 3
. 107منبع قبلی: ص . 4
. 90و  89اَلقتراح: ص . 5
.1/9مراجعه کنید به: خزانة اَلدب: . 6
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با لفظ داده شود که   باب،    اند؛ نقل شده   احادیث  این  بوده  ظن و گمان  ۀ  غلبو مطلوب در 
فرومایگان اعرابی که  کالم    ه کند که ببینیم شاطبی به نحویونی حمله می رو میازاین  1؛است

  شانکه راویانـ   نبوی را احادیث به استدَلل  و  ، کردهاند استدَلل بوده   شانبر مسیر گذشتگان
نیز توجه  که به مع  ورطهمان   الفاظشان  انی و سندهایشان توجه داشتند به دقت در نقل 
 2. ندا هرها کردـ داشتند 

به  ها  آندهد  و این نشان می  ،اندکرده احادیث در زبان استدَلل  شناسان به  زبان   -3
و  طیب بیان کرده  بن ا   است کهای  نکته   این  .انداین احادیث اطمینان داشته   لفظِی صدور  

 : استگفته 

و احادیث  به احتجاج به    ـاین صناعتو پیشوای    از جمله دو شیِخ ـاز ائمه  »جماعتی  
ترکیب و  الفاظ  به  آناستدَلل  شده  هاهای  مالک    بزرگواردو  این  ؛  اندمتمایل  پسران 

همچنین  بوده بدیع  ،جوهری  ،هشاماند؛    ، فارس بنا  ،سیدهبنا  ،حریری   ،صاحب 
و    ؛شودها طوَلنی میکه ذکر آندیگر افرادی  سهیلی و    ،بری بنا  ،جنی بنا  ،خروفبنا

3« .گرداندای است که توجه و اهتمام به آن را َلزم مینکته این

انیس»دکتر   نقد    «ابراهیم  احادیث رویکرد  در  به  استشهاد  عدم  در  این  ـ   نحویون  با 
 : گویدمی  ـکردندعربی صحبت نمی  یخوب به  احادیث که راویان استدَلل 

همان کسانی  ؟  وجود داشته استنحویون  اعمال قدرت  باَلتر از  اعمال قدرتی آیا  »و  
کردند و  عربی صحبت نمی  ی خوببه  شان که راویان  این بهانه  ا استشهاد به احادیث را بکه  

 4« .اندکردهرد  اشتباهات گفتاری داشتند



. 15-1/14خزانة اَلدب: مراجعه کنید به: . 1
. 1/12خزانة اَلدب: مراجعه کنید به: . 2
المتحفظ، محمد بن طیب  .  3 کفایة  پادشاهی  الفاسيشرح  ـ  ریاض  العلوم،  دار  بواب،  د. علی حسین  تحقیق:   ،

. 96ص م،  1983 /ق1403عربستان سعودی، 
. 208مراجعه کنید به: من أسرار اللغة: ص . 4
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 کالم عرب   -3

 : شعر -لفا 

  که کالمی با آنطوری به   ؛آیدنحویون، کالمی مقدس به حساب می از نظر شعر فصیح 
برای وضع  استدَلل  ۀ  نباشد در حالی که در قضیچنین  و چگونه  کند؛  نمی   ی برابر  به آن 

  1!قرآن، از خطا منزه استهمچون  و    ،ث برتری دارددیقرآن و احانسبت به  ،قوانین نحوی 
شعری را نسل  و مدارک    که شواهدبه اینکند  عربی را توصیف میدکتر ابراهیم انیس، علمای  

شرح و تحلیل و    هو ب   ،پیدا کرد  شان بعد از نسل به ارث بردند تا آنکه جایگاه مقدسی در میان
 2. ها پرداختندآن  تفسیر

رویکرد   قواعد  عنوان  به شعر    گرداَند که َلزم می  صحیح اما  از آن    یک زبان منبعی که 
گرفته نشود  استنباط شود  نظر  انحزیرا    ؛در  در  فقط  زبان  ار  ص شعر  که  است  معینی  گروه 

گرداند  مجاز می که  گیرد  قرار می   هاییضرورت شعر در سیطرۀ  خاص خود را دارند؛ در نتیجه  
شعر،    دربارۀدلیل اینکه  به   و نیز   خارج شودشدۀ عرب  و شناختهکالم مرسوم  دایرۀ  از    شاعر

یید استدَلَلت و  أ برای تای سرودن اشعاری را به نحویون ـ متعددی وجود دارد؛ عده روایات 
به اینکه    اندنحویون متهم شده از  کنم برخی  اضافه می  همچنین  اند؛ـ نسبت داده قواعدشان

نمی  را  ال  « حلبیالسمین  »  . شناسنداشعار عرب  اشعار  می  مبرد دربارۀ  قرائت  گوید که وی 
 :دانستبا عمرو را غلط می توسط ا 

 3« .رساندمیبه اشعار عرب  را و جهل او  ،مبرد السوی از است  و این جسارتی»



المفصل للزمخشری، یعیش بن علی بن یعیش بن ابی.  1 ،  ءوالبقاسرایا محمد بن علی، ابمراجعه کنید به: شرح 
الکتب (، ارائه: دکتر امیل بدیع یعقوب، دارق643صانع )ت:  یعیش و ابنالدین اسدی الموصلی، معروف به ابنموفق

. 2/262م، 2001 /ق1422، العلمیة، بیروت ـ لبنان
. 343مراجعه کنید به: از اسرار زبان: ص . 2
اب الدین احمد بن یوسف بن عبدالدائم معروف به  الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون، مولف: ابوالعباس شه.  3

. 1/362دار القلم، دمشق: ، (، تحقیق: دکتر احمد محمد الخراطق 756سمین الحلبی )ت: 
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شعر جز اهلش  در  و اینکه    ، در نقل شعر سخن گفته استروایات  اشتباه    دربارۀسالم  بنا 
 : گویداو می .کنددقت نمی 

دقت    ششعر جز اهلدر  و    ،دارند اشتباه    شعرخواندن  ایم که در  راویان علم را دیده»
 1کند« نمی

به ما نرسیده  و صحیحش صورت درست شعر عربی به شود که  این احتمال تقویت می و 
 . انددچار اشتباه شده آن زیرا راویان در نقل  ؛است

به  را    هاو آن جعل کردند  )مولدین( اشعاری    شاعران بعد از اسالم  :گفته استسیوطی   
  ه گفته شدو  ؛احتجاج کردند  هابه آن  استبوده عرب از که  و با این گماننسبت دادند ائمه 

   :ه از جملجعلی وجود دارد؛ است در کتاب سیبویه، پنجاه بیت 

 شبها ظبیبا أ و منخرین  ... نف و العینانا عرف منها اْل أ 

 کوهی(مانند بینی بز  ه و دو بینی  ... فهمم)از آن، بینی و دو گوش را می 
و توجیه    اندداشته در سر  تقویت طرز تفکری بوده که  ،  این کار اسباب مهم  جمله  و از  
   .اندبر زبان رانده که بوده کالمی 

« حکایت کرده است که درة الغواص»  حریری در  :است  گفته  ة«تعلیق»النحاس در  بنا 
  دربارۀشعری  و  اند،  چیده   تا »دهم«  »یکم«را از  «  َفعال»روایت کرده است آنها    «حمرْل ا خلف»

   :بودن آن سروده که ابیات زیر از این شعر استجعلی

 و خماسا فاطعنا  ... و ثالثا و رباعا 

 و ثمانا فاجتلدنا  ... و سباعاً  و سداساً 



. 1/60طبقات فحول الشعراء: . 1
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 1أصبنافاصبنا و  ...  و عشاراً  و تساعاً 

نظر   به  نحویون،  از  گویند استشهاد  که  نیست  اشهشعری  مجاز  است    . ناشناس 
  کنند استدَلل می   آنبه  ها  که کوفی   یکی از شواهدی توضیح  در  این نکته را    « انباریبنا »

 : استخاطرنشان 

بیت» است   این  گویند   ،ناشناخته  نیست   اش هو  حجتی  و    ،مشخص  آن هیچ    در 
 2« .نیست

  بودن مدا مجاز   ایبر   ها با آنشعری را آورده است که کوفی   «الفیه»هشام در شرح  بن  ا   و
   :اندمقصور در صورت ضرورت، استدَلل کرده

 و علمت ذاک مع الجزاء  ...  يخت بنأ قد علمت 

 یا لک من تمر و من شیشاء  ... السعالء

 ینشب فی المسعل و اللهاء  ... کول علی الخواء أ نعم م ْن أ 

 : ه استسپس گفتو 

 3« .نداردپس این شعر، حجیتی    ؛مشخص نیست  آنۀ  گویند»و پاسخ ما این است که  

 : گفته است ة«خزان»البغدادی در 

  : است  گفته عنوان شاهدبه شعریک آوردن از پس  "ناظم"هشام در شرح ابیات  ابن»
و  اشکال گرفته  این شعر  از    "بغیة اَلمل و منیة السائل "  خود   در کتاب   " عبدالواحد طراح"

اند؛ منسوب نکرده  یکسآن را به هیچ  شارحانو    ،این بیت، ناشناخته است  :است  گفته



. 119تا 117مراجعه کنید به: اَلقتراح: ص . 1
. 2/475اَلنصاف فی مسائل الخالف: . 2
هشام  الدین، ابنألفیة ابن مالک، عبدالله بن یوسف بن أحمد بن عبدالله بن یوسف، جمال أوضح المسالک الی  .  3

. 13و  1/12(، تحقیق: یوسف شیخ محمد بقاعی، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع: ق 761)ت: 
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 1« .ساقط است  استدَلل به آن از درجۀ اعتبارپس 

ابیاتی از این  یهای نحو در کتاب گذرا  مرور  فقط یک   دست را برای ما نمایان  ، وجود 
مشخص    شان دارد که گویندگاندر خود  کتاب سیبویه، پنجاه بیت  به عنوان مثال    ؛کندمی

 2. نیست

عدم احتجاج به کالم    ه بنحویون ،  محدثینو    (شاعران بعد از اسالممولدین )  دربارۀ اما  
 : گویدبغدادی می 3. اندنظر داشته آنان اتفاق 

چیز دیگری یا  است،  شعر  یا    : شود بر دو نوع استعنوان گواه آورده میبهکالمی که  »
  : اند کردهبندی  طبقات چهارگانه دستهدر  ها را  آنعلما  نوع اول،  ۀ  گویند  دربارۀاما  و  است؛  

  .القیس و اعشیامرءمثل   ،شاعران جاهلیت قبل از اسالم هستندطبقه، نخستین 

این  " هستند؛مخضرمون"  :دومطبقۀ   را  ها  و  اسالم  و  جاهلیت  کسانی هستند که 
 . لبید و حسانمثل   ؛نداهدرک کرد

آن متقدمین هستند،    :سومطبقۀ   به  ها  آن  .شودگفته می 4" اسالمی شاعران  "ها  و 
 . جریر و فرزدقمثل  اند کسانی هستند که در صدر اسالم بوده

شاعران ها  آن  . شودهم گفته می  ین" محدث "ها  و به آنهستند،  ن  یمولد  :چهارم  طبقۀ
 . نواسوو اب  ،بردبن  بشارمثل  ؛تا زمان ما هستندسوم طبقۀ بعد از 

صحت  سوم،  طبقۀ    دربارۀاما    ؛استناد به دو طبقۀ اول و دوم، اجماع وجود دارد  دربارۀ
که کالم  است    درست این  ی، چهارم   دربارۀو اما    ؛استدرست  ها  استشهاد به کالم آن



. 9/317خزانة اَلدب: . 1
. 1/369مراجعه کنید به: خزانة اَلدب: . 2
. 144ح: ص اَلقترامراجعه کنید به: . 3
اإلسالمیون. . 4
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 1«.شودنآورده به عنوان شاهد وجه هیچبه انآن

ای  نکته   و این اند،  نسبت داده  یاز قواعد نحو   «مولدین»را به خروج  ها این ممنوعیت  آن
  ، ندا ه از آن در امان نماندنیز    شوندوارد می استدَلَلت  ۀ  دایر به  که    ی است که حتی فصیحان

با    طورهمان    ، این امکان را داشتند که توجیهاتی برای این خروج ایجاد کنندها  آنو   که 
 . چنین کردنددیگران 

به او منسوب  شعر را  بدون آنکه    «تمامواب»به شعر    «علی فارسیواب»به استشهاد  تر  پیش 
   :وی شعر زیر را نقل کرده است . اشاره کردیمکند 

 2ي لم یزل مهزوَل مانروض اْل  ...من کان مرعی عزمه و همومه 

  :اشاین گفته و استشهاد زمخشری به شعر او در 

 شیب أ مرد أ ظالمیهما عمن وجه  ...ثمت اجلیا    يظلما حالأ هما 

 : ه استو گفت

او اما    ؛شوددر لغت استشهاد نمی  ش به شعر   محدث بوده استاز این نظر که  و او  »
که روایت  در نظر بگیر  چیزی  ۀ  منزلگوید بهپس آنچه را می  ،استبوده  از علمای عرب  

دلیل اطمینان  بیتی حماسی است و به  ،علما   انسخنبر    بینید که دلیل مگر نمی  .کندمی
 3شوند؟!« و اعتمادی که به وی دارند با آن بیت قانع می

شاعران عرب بعد  مولدین یعنی  که از    « بردبن    بشار »به شعر    های خود اخفش در کتاب 
 4.احتجاج کرده استشود، بوده و به شعرشان احتجاج نمی  از اسالم



.6تا  1/5خزانة اَلدب: . 1
. 118اَلیضاح: ص . 2
. 1/119الکشاف: . 3
. 43التراکیب النحویه: ص . 4
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 مروان نحوی بن مثل ا ـ   اسالم( )شاعران عرب بعد از    به ابیات شاعران مولدنیز  سیبویه  
   :شعر زیر را از وی نقل استو ، احتجاج کرده ـ( ق190 :)ت

  ِلهِ عْ ی نَ اَد حتا الز  و  ... َلهُ ْح رَ  َف ف  َخ یُ  ْی کَ  حیفةَ ی الص  قَ ُالْ 
َ
 1ااَه قَ لْ أ

کردن قواعد نحوی نیاز به بازنگری  نخست در پیچیده ۀ  نحویون بر شعر در درجتکیۀ  پس  
با آنهایی که  خصوصیات و ویژگیداشتن  نظر در با    ؛دارد آن را  و  شود  ها توصیف می شعر 

زبانی خاص مطرح میبه  اشعار    ،نحویوندیدیم    .کندعنوان  ناشناخته  جعلی  به  مراجعه و 
شاعرانی    ؛هستند (  مولدین)  اسالمپس از  از شاعران  شاعرانشان  برخی از  اینکه و    ،کنندمی

دلیل اثرات منفی بر قواعدی که بر  به   اند؛داشته نظر  اتفاق   شانبه شعر استدَلل  عدم    هکه ب
بنا می رسد نمایندۀ اسلوب کالم و خطاب منهج  می به ما  که  پس نحوی    . شوداین اشعار 

که    ،یعنی شعر   ؛روش خاصی از بیان است  صرفًا تمثیلگر قوانینبلکه    ؛عربی نخواهد بود 
ها  همۀ این   . است  هوزن و قافی در قید و بند  و  خودش را دارد  و الفاظ  و سیاق  و سبک  اسلوب  

   .کردمنسوب  شانه این اشعار را به گویندبتوان که به شرطی است 

  :نثر -ب

به آن مراجعه نحویون در استخراج قواعد نحوی  شود که  شمرده می  یاز منابعیکی  نثر،  
کمتر از  اما با نسبتی    ،شوندرا شامل می نحو، گروهی از نثر عربی    هایب او کتکنند،  می

اند نسبت به دیگر انواع نثر، سهم بیشتری از استشهاد را از آن خود کرده ها  المثل ضرب  .شعر
 : زیرا گیرند؛ برمی  آناز خذی است که نحویون أو م

ش در  مجاز  کاربردهای  از  ضربعر  »بسیاری  بهها  المثلدر  است،  مجاز  دلیل  نیز 
 2« .کاربردهای بسیارشان
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ها  بودن این با وجود بسیار و ها زمینه و دیگر رسائل و اعراب در خطابه و با وجود شهرت 
اند؛ با وجود اینکه  نکردهمراجعه    هابه آن  قوانین نحویکشف  ، نحویون در  در میان اعراب

عربی از  های و ساختارهای  اطالع از اسلوب و  کالمی عرب،  الگوهای  شناخت  در  ها  این
 .اندبرخوردار بوده ارزش زیادی  از طریق این فنون، 

کردند رها  را  نثر  به  استشهاد  قضی  ، نحویون  در  که  جایگاهی  در  را  آن  استشهاد  ۀ  و 
م  نثر  هاز آن بود که شعر را ب پس  و این  قرار ندادند،  است    اشه شایست وجود  با   ؛دانستند مقدا

است  زیرا نثر، زبان عوام    ؛ تر از زبان شعر استقواعد، شایسته   سازی اینکه زبان نثر در استوار 
شود  نمی مقید  و نثر، کالمی آزاد است که به قید و بند    ؛زبان خواص است  ،شعردر حالی که  

  گیشایستاز ه چیزهایی اعتماد کردند ک هها بآن  .نیستدر آن الزامی وزن و قافیه رعایت و 
ـ  نبودند  رها   ـشعر مثل  َلزم برخوردار  نبود  رها کردند که شایسته  را  کنند    نایشو چیزهایی 

   .واجب دانستند اسلوب شعر را بر اسلوب نثر، گی ر چیبا این کار، و  ـی دیگر فنون نثر مثل  ـ

 قیاس   :دوم

خاصی به    ها توجه آنو  برخوردار است،  نحویون  روح و روان  جایگاه بزرگی در  از  قیاس،  
و  اند؛  در نظر گرفته نحو را قیاس  ۀ همآنجا که  تا    ؛اندکردهمبالغه   آنتقدیس  و در    داشتهآن  
   :در کالم کسایی واضح است نکته این

بع    و به في کلا أمر ینتفع  ...إنما النحو قیاس یتا

 1.« آیدمنفعت به دست می در هر امریبا آن و  ،شود می  پیرویاز آن نحو، قیاسی است که »

 : گویدابوعلی فارسی می 

هم    سئلهدر یک محتی  قیاس  در    لیو   ؛کنماشتباه می  له در زبانئدر پنجاه مس»من  
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 1« .کنماشتباه نمی

غیرعلمی در استقرای زبان کشانده  رویکردی  ها را به پیروی از  این غلو در قیاس، آن 
را در  توصیفی  باید در مطالعۀ خود رویکرد    ،زبان ۀ  کنندمطالعه  ، استقراییدر شیوۀ  زیرا  ؛  است

گونه  کند و آن را آنقواعد را استقرا می  سپسو  اقدام،  آوری ماده  پس به جمع   پیش بگیرد؛
کرده باشد؛  قوانین قبلی حکم    بر اساس بدون آنکه    ؛ کندکه مشاهده کرده است توصیف می

 .اندانجام داده است که نحویون کاری خالف  و این

  ، دیدند  هازیادی از شنیده حجم آوری زبان، خود را در برابر  جمع فراغت از  از  ها پس  آن
، در  آوریجمع فرآیند  به  اقدام  را پیش از    هاکه آنبود  اصول ثابتی    شاندر دستان  در حالی که

خود  ذهن کرده  یرس تهای  آن  فصیحانسخنان  و  بودند،  م  با  میرا  مقایسه  و  ها  کردند 
تحت سیطرۀ آن قوانین قرار  را  شنیداری    ۀاین ماد  هابنابراین آن  ؛ راندندمی حکم  شان  دربارۀ
روش  توصیفی، عکس این رویکردی  در حالی که    آن قوانین حکم راندند،   بر اساس و دادند  

   .کندرا اقتضا می 

در  پس   که  ـ   ما برابر  نحوی  دارد  ادعقرار  نحویون برخالف  زبان  ـ  ای  اعراب  واقعیت 
فقط  و این    ؛ کندمنعکس نمی شود  هاد می شمنتسب به محیط سالمی را که به کالمشان است

های  گفته   . ایجاد کرده استها را  آن   شانهایاست که عقل بوده  هایی  فرضپیش ل  محصو 
پرسیده    رودمی به کار  عنوان علت  هایی که در نحو به علت  دربارۀ« هنگامی که از او  خلیل»

را  آن آیا  شد که   اَ ها  این نکته گواهی ایاز پیش خودت ساخته   یا ای  برگرفته عراب  از  به   ،
 : وی گفت .دهدمی

دانسته،  را خود کالم  سخن گفته، و جایگاه خود   یوخو و خلق یعت»َاعراب طبق طب 
  . ها نقل نشده باشد اگرچه از طرف آن  هایشان نقش بسته است، های آن در ذهنعلتو  

ساختارها  داشتم  دست  در  آنچه  از  از    یعلت  که  یطور به  ؛کردم  یجاد ا  ییمن  باشند 
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کرده باشم همان    یدااگر من علت درست را پ  .شوند یم   یکه از آن )کالم( ناش  ییساختارها
علتی برای آن  ام باشد، از آنچه من گفته یرغ  یام و اگر علتدنبالش بودهخواهد بود که به

اگر کس  ...وجود دارد   پیدا  علت  یبرا  یگرید  یعلت دستور   یپس  یابی نحوی که من 
آن را ام دارد رسد که با معلول تناسب بیشتری از آنچه من ذکر کردهمی ش ام به نظر کرده

 1« . کند یانب

او  گویند و  سخن نمی   ساختارهاها و  ت این عل   بر اساسعراب  اَ کند  اقرار می   خلیل پس  
باب  این پس  ؛ ندارد  اطمینانییافته است   چهآن دربارۀو  ابداع کرده ش از طرف خودها را این

ه  او آورد  چهآن بهتر از  شاید چیزی  تا  است  همچنان گشوده    دنآیکه بعد از او میکسانی  برای  
 . است بیاورند

 : کند به اشاره می یکی از نحویون جدید

زیرا    ؛تمایز قائل شد  زبان  دربارۀتصورات ذهنی نحویون    و  حقایق زبانیمیان    باید»
استدَلل  راهی برای  هیچ  که  اند  در نظر گرفتهفرض  طور پیشبهرا  ذهنی    ی نحویون، اصول

ندارد  از طریق زبان  شاندرستی  ایبر  بلکه    .وجود  این نحویون  اما فقط همین نیست؛ 
ساختار و شالودۀ و  اند  در نظر گرفتهم  حقایق بدیهی و مسلا ۀ  منزلاصول فرضی خود را به

خالف  ها و مقوَلتی بر باباین ساختار،    بر اساساند و  ریختهها  آن  بر اساس نحوی خود را  
 2« . نداهبندی کردالگوی معیارهای آن اصول ذهنی، تصنیف و دسته

الدوله  علی فارسی با عضد ابو وگویی است که میان  گفت،  ای این گفته بهترین شاهد بر 
،  اچرا اسم مستثن :الدوله از او پرسیدعضد بدل شده و نقل شده است. ورد  یمیدانعرصۀ در 

  : . ابوعلی گفت«همه برخاستند به جز زید»«  قام القوم اَل زیاداً »  مثل  ؟در نحو منصوب است
استایندلیل  به  کرده  استثنا  را  زید  می  که  بود  عضد   شود.منصوب  فاضلی  فرد  که  الدوله 
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بگویی »زید  توانستی  ؟ و آیا نمیکردی  شمنصوبو    در نظر گرفتی  ا نزید را استث   چرا   :گفت
میدانی  پاسخی  عنوان  که بهپاسخی بود    این   : و آن را مرفوع کنی؟ ابوعلی گفتامتناع کرد«  

 1خواهم آورد.و وقتی بازگشتم برای تو جواب درست را  ، برایت بیان کردم

  . است که اصول قیاس نحو را توسعه داددانی  نحوی اسحاق حضرمی اولین  بن    عبدالله
 : او گفته است دربارۀ «سالمبنا »

ها را شرح  و علت  ،و قیاس را توسعهموشکافی کرد،  که نحو را  بود  نخستین کسی  »او  
 2.« داد

  دربارۀ که    طورهمان  ؛  بودند   هایشمخالف قیاس که  کرد  شاعرانی  حمله به  پس شروع به  
  که پدید آمد    یونانی   منطقاز    پذیری ثیر أ ت  با   قیاسی،  دیدگاه  این   و  ؛ افتاد   ی اتفاقچنین    فرزدق 
 . شودمی شمردهمباحثش  ترینمهم  از  قیاس،

 :گویدمی  « عید محمد » دکتر

  با شباهت دارد که فقط در ابتدای کار خود    استقراظاهر به    در  فقط  نحوی  قیاس »
  أ منش اما واقعیت این است که    ؛استانجام شده    نحو  ابزارهای  عنوانبه  متون  بردنکاربه

  أ منشـ  تر گفته شدکه پیش  طورهمان  ـ   بلکه  ؛است  نبوده  لغوی  متون  نحویون،ایده در    این
قطعًا یک ابزار علمی   بود لغوی متون  از فقط آن أو اگر منش ،است بوده   یونانی منطق آن

توسعه   و  ماندمی  باقی  زبان  دوشادوش   و  ،شد میصحیحی    یمطالعات  رویکرد  وموفق  
ت  ولی  ؛یافتمی به آن    ساده  منطق  از   اشگیریی شکلابتدا  در   که  و ذهنیتی   فکر این 

  شکل   آن  با  منطق  قیاس   که  یافت  تحولروشی    به  ،ا هصناعت  کردکار   باتسری یافته بود  
بررسی و پژوهش    و  ، گرفت  قرار  اولیه  ات بدیهی  جایگاه  در  عقلی  های دیدگاه  پس  . گرفت

 بیان   را  آن  متوِن   که  یقواعد   در  هاییبحث  به  ندنک می  بیان  را  آن  قواعدِ   که  در متونی
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 1« .تحول یافت دنکن می

از  پا را   شدهایی که در آن دادند باعث  ه توسع و  ،قیاساستفاده از    در  نحویون  رویزیاده 
شیوۀ    این  نحویون  برخی  شدباعث   و این  ؛کنند تکیه  و به قیاس  فراتر نهند    سماع  و  شنیدن
 :گوید می سیبویه  .کنند رد  را  قیاس 

باشد که    شعالمت تواند  می  ـباشدضمیر    در این باب  اگرـ  مفعول دومعالمت  بدان  »
عالمت خودش باشد اگر »ی« ضمیر بوده    تواندمیو    گیرد،»ی« در موقعیت آن قرار نمی

  : شماستاین سخن  گیرد مثل  قرار نمیآن  موقعیت  در  »ی«  اما عالمت دوم وقتی    .باشد
اگر  .  باشدکرده  خودش شروع  با  متکلم  چنین است اگر  و این  «عطانیک»أو    «عطانیه»أ

م   قبل از  اگر  یا    «،عطاکنیگوید »أمیا مخاطب شروع شده باشد  قبل از خودش بمتکلا
  قبیح است و عرب   ایناما    «؛قد اعطاهونی»  گوید باشد میشروع کرده  با غایب  خودش  

 2« .اند ولی نحویون آن را قیاس کرده ،گوید نمیچنین 

 : ه استگفت  همچنین

تر از غایب به متکلم  مخاطب نزدیکوقتی تر است با مخاطب شروع شود  و شایسته»
زیرا    ؛با خودش شروع کندمتکلم قبل از مخاطب  تر است  که شایسته  طورهمان  و    باشد؛

 جای غایب با او شروع شود. تر است بهشایستهتر به غایب است مخاطبی که نزدیک

  این قبیح است و مجاز نیست   ،« اعطاهوک » گفتی    اگر با غایب شروع کردی وحال  
اگر بخواهی  ولی    ها شروع شود؛اگر قبل از متکلم با آن  ،دباش غایب و مخاطب  منزلۀ  به

 . «قد اعطاه ایاک کنی باید بگویی »با غایب شروع 

ها با  آناین چیزی است که    « اعطاهونی»و    «قد اعطاهوک »  :نحویوناین گفتۀ  اما  
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 1« .اندکالم را در غیرمحل خود قرار دادهها  آن و    ؛نگفته استچنین  عرب  و  اند  قیاس گفته

سخن  چنین  زیرا عرب    ؛داردناپسند میاند  قیاسی را که نحویون جایز دانسته   سیبویه پس  
 . کالم عرب جریان نیافته استاساس زیرا بر   ؛ قیاسی قبیح است ، رو اینایناز  ؛ نگفته است

  .ها در معرض نقد و تمسخر قرار بگیرندشد آن باعث  در قیاس  شان زیادعالوه اصرار به 
 : گفتشد خوانده می  ایش عثمان مازنی بر بن ا  ۀناموقتی  روایت شده است ابوعلی فارسی 

فعل یا صفتی اضافه کند    ،را به اسم «َلمیا خطیبی بخواهد » اگر شاعر یا سخنران»
این و  و   أکرم من دخلٍل خرجٌج  »   :این سخنمثل    ؛از کالم عرب استکار    مجاز است 

از  آیا  »  :جنی به او گفتبنا   .«و مررت برجل ضریٍب و کرمٍم و نحو ذالک  ضربب زید عمراً 
ها مقایسه شده کالم آن  ابلکه ب  ،این ابداع نیست»  :گفت «  کنی؟ابداع میخودت زبانی  

و   نتیجهاست  کالم  در  نمی  :گفت  «.هاستآن  از  تو  نی  ی بآیا  طاب  »گویی  میکه 
نگفته باشد؟ به  چنین  دهی هرچند عرب  کالم عرب قرار میجزو  و آن را    «شکنانالخ

است  همین   گفته  کرفعها»ترتیب  ایاه  همچنان    «فبرفعک  این  عرب  حمل  و  کالم  بر 
 2« .استزبان اعراب شود و منسوب به می

 .اندرد کرده دلیل مخالفت با قیاس گانه را به های هفت قرائت از   برخی هاآن

 : گویدمی «جنیبنا »

ما پذیرفته  از نظر  «َلم» در  «راء»ادغام  اب (شما را بیامرزد وندخدا) عمرواما قرائت اب»
اند  روایت کردهچیزی است که قاریان  فقط  و    ،اصحاب ما ناشناخته استاز نظر  نیست و  

 3« .در تی نداوا قهیچ   و در قیاس 
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ها  های آنبینیم قیاس بلکه می   ؛خصوص نبوده استبه یک شیوۀ به و قیاس نحویون  
با   اختالفتناقضات  همراه  بر   .بوده است  اتیو  نمونه  و   ایدکتر محمد عید، سه  اضطراب 

 : اند ازکه عبارت ها ارائه کرده است های آن پریشانی قیاس 

  گویی می   مثالً   ؛ستحذف عامل مصدر، قیاسی در دعامبرد و فراء  الاخفش و  به نظر   -1
 . نیستقیاس قابل مکتب سیبویه  به نظر و  ها؛ این و مانند  « قتال« و »له ضرباً »

و    « کنته»  در نتیجه اقدام کرده و    « باب کان و خال»  مالک به اتصال ضمیر در بن ا   -2
سیبویه انفصال را    اما  ؛ و این یعنی اتصال، اصل است  ه است؛ را برگزید«  خلتنیه»

باید انفصال   و خبر ،استباب، در اصل، خبر دو هر  و نیز اینکه ضمیر در  ،برگزیده
 . خودش قیاس کرده است یقیاس ولها بر اساس اصو هر دوی آن ؛ داشته باشد

   : دو وجه استباب  در آن از    جرا   « هذا حسُن الوجِه »   هاسخن آن  دربارۀسیبویه  گفتۀ   -3
با علم به اینکه    ؛است  «بالضارب الرجِل »  و دیگری تشبیه آن  ،طریق اضافهاولی از  

الرجِل »در    جرا  است   تشبیه برای    «الضارب  و مجاز  آن  ؛آمده  تشبیه  زیرا  را  آن  ها 
و از فرع همان حکمی را    ، پس اصل، بازگشته است  «.بالحسن الوجه»به    اندکرده

 .به امانت گرفته که اصل به آن داده است

 : دهدقبلی را چنین توضیح می های مثال سپس 

است که قیاس    هاییو اضطرابتناقضات  ای از دریای  گانه، قطرهسههای  مثالاین  »
تعارض وجود    نفی  در قیاس اثبات و  ،اولمثال  در    ی دچارش است. های نحو در کتاب

؛ و  های متعارض ارائه شده استقیاس   بر اساسسان است و  له، یکئدر دومی مس   .دارد
کنند  تصور مینقیض وضدآرای این صحاب یک چیز واحد به اعتبار آنچه ا  در مثال آخر،

 1.« است شده «مقیس علیه»و   «مقیس»
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عنوان دستور  به بر اساس آنچه از ظواهر   «قاعدهنهادن »یعنی بنا نحویون  قیاس از نظر  
اند؛  را برای ما مشخص نکرده»دستور کلی«  و منظور از اصطالح  کلی استخراج شده است،  

برای  آنکه    طورهمان   مطلوب  کثرت  که  را  کمیتی  می ساختن  ها  محقق  را  کند  قاعده 
و در نتیجه قواعدی    ند،شد نقیض  وضد   ها در تعیین آنپس کلمات آناند؛  مشخص نکرده
  ه یک نمونفقط با  یک بار  ها  آنبینیم  می  پس  ه است؛شدچندگانه  بنا کردند    که بر اساس آن

 : گفته است «جنینبا »  .زنندمی سرباز از قیاس کثرت با وجود دیگر و بار  ،کنند مقایسه می

و دیگر موارد    ،باشداندک و قلیل  و این وقتی است که چیزی که قیاس شده است  »
 . شودبیش از آن باشند که در این صورت قیاس نمی

توانی  می  بر این اساس و    است؛  ي شنئ  :شنوءةبه  دادن  در نسبتها  سخن آن  :اول 
و در اضافه    ي«،رکب »بگویی   «رکوبة»و در اضافه به    ي«،قتب »بگویی    « قتوبة» در اضافه به  

اما آنچه از باب  شود ...  انجام می  يبا شنئبا قیاس  و این    ي«؛حلب »بگویی    ة«حلوب»به  
  . پس زیرا بر اساس قیاس نیست ؛آن قیاس کردبا توان است بیشتر است و نمی ي«شنئ »

هرچند    ي،سلم  :و سلیم  ي،قرش  :و قریش  ي،ثقف  :به ثقیف  دادننسبتدربارۀ  آنان  سخن  
  دربارۀ   اساس این  بر    پس  ؛از نظر سیبویه در قیاس، ضعیف استاما  است،    يبیشتر از شنئ 

 1« .مجاز نیست  ي کرم ،کریم  دربارۀو  ي،سعد ، سعید

با   برخورد  در  نحویون  دستور  رویکردهای  مخالف  آنچه 
 شده از کالم عرب است استخراج 

ها متون  ند آنا همقرر کرداکثریت غالب    بر اساساز ساخت قواعد خود  ها  آن آنچه  طبق  
یافت را  آنا ه اندکی  بر  قواعد  این  که  نیست   هاند  با  پس    ؛منطبق  آنچه  رجوع  و  رفع  برای 

   : ند ازا عبارت   و این توجیهاتلفت دارد دست به توجیهاتی زدند؛  مخااین قواعد  های  خروجی
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  ضرورت :اول

دهد برای حفظ  که به شاعر اجازه میهای اضطراری است  حالت به    شبیهاین بسیار  و  
 : گویدسیبویه می . افتداتفاق نمی نثر یا و در متن  ،ندن با قواعد مخالفت کوزن و قافیه 

که در  شکلی  بهصرف  بدان در شعر،    .محتمل است شعر  برای  این بابی است که  »
کنند که حذف شده است و و آن را تشبیه به چیزی می ؛مجاز استشود  کالم صرف نمی

 1« . رودبه کار میمحذوف صورت  به

  ، تقدیم   ،، نقصان، حذفت زیاد  :اند ازاست که عبارت هفت وجه  بر    یشعر   های ضرورت
نیث مذکر  أ و تغییر وجهی از إعراب به وجه دیگر به روش تشبیه و ت  ی(، جایگزینابدال )  ،خیر أت

 2. نث ؤو تذکیر م

است حمل  بر خالف قواعدشان  چیزی را که  اینکه نحویون    دربارۀ ابراهیم انیس    دکتر
 : گویدمی  کنندمی  بر ضرورت

که برخی  هایی خطور کرد  داننحوینخستین  شعری به ذهن    هایضرورتایدۀ  و  »
طور  را این  هاپس آنشود؛  نمیبر قواعد و اصولشان منطبق  که  را دیدند  و مدارکی  شواهد  

داشته  چنین رفتاری  ناچار شده است  سراینده با توجه به وزن و قافیۀ شعر  تفسیر کردند که  
مجاز و  ا را  هاز آن و برخی    ،ضرورت، استنباط کردنداین  برای    هاییسپس پدیده  ؛باشد

این  شود  بیشتر تصور می  .مطمئن شدند  هارا پذیرفتند و به آن  هاو آنمطلوب برشمردند  
ها  آنبرخی دیگر  باشد.  نداشته    در شعر گذشتگان  هاجز شیوع آندلیلی    ،هااطمینان آن

 3استثنا بدانیم.« را  هاکه شایسته است آنبرشمردند   یضروریات قبیحرا 

اسمی»کردن  اضافه   ، شدهمطرح یات  ضرور جمله  از   شاعر    هب  «کاف  سخن  در  ضمیر 
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   :است

م  و  ... َکَثبا  ی الذناباِت ِشماَلً ح  نَ 
ُ
 أ و أ عاٍل کها وْ أ  أ

ْ
 ا بَ َر ق

 : گفته استیعیش ابن

ضرورت  از نظر ما از قبیل  و این    ؛کردن کاف بر ضمیر است، وارداین باب و شاهد در  »
 1«.شعری است

 : گویدجنی میبن ا  و

بوده است مجاز است  چیزی که برای عرب جایز  ما نیز  اینکه آیا برای شعر    در باب»
که جایز است نثر    طورهمان    :او گفتو  پرسیدم  خصوص  در این    از ابوعلی  ،خیریا  

ها قیاس  شعر آنبا  شعر خود را  توانیم  میها قیاس کنیم به همین ترتیب  نثر آن  ا خود را ب
ها  آن  ایبرای ما هم مجاز است و آنچه بر داده است  ها اجازه  به آن  و آنچه ضرورت  ؛کنیم

 2« .ما هم ممنوع استمنع شده است برای 

 های عربی  گویش از  در یکی استعمال نسبت  :دوم

تفسیر  ۀ  وسیل  این در  نحویون  که  است  قواعد    نحوِی های  پدیده دیگری  برخالف 
آن  شاننحوی  می   به  از    ؛برندپناه  جمله و  باین  رضی  استشهاد    معنیبه   «کی»  آوردن  ه ، 

   :در سخن شاعر است« کیف»

 ثرا أ َل یحسان من بعراننا  ي ک ... أو راعیان لبعران لنا شردت 

 : کنیمنقل میآندلسی   دربارۀو سخن او را  

دلیل  بهفاء کیف،    :یا گفته شود  ؛است  یَف کَ معنی  ای بهواژه  این  :گفته شودتواند  »می
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   «.ضرورت حذف شده است

 تأویل :سوم

  ،نحویونشده توسط  وضع   ها و قواعد قیاس با  مخالف    فصیِح   توجیه متون عربِی   یعنی
سازگار  به  قواعد  این  با  که  را  ند.  شوطوری  آن  معاصر  پژوهشگران  از  تعریف  یکی  چنین 

 :کندمی

شده و مخالف  نقل  کالم فصیح  در  که  مطالبی  در  نظر  تأویل یعنی دقت و اعمال»
و توجیه آن  رفت  برای برونو تالش    ،از متون درست استشده  استنباطها و قواعد  قیاس 

ها و قواعد است؛ بر این مبنا که این توجیه منجر به تغییر  با این قیاس شدن  سازگاربا هدف  
 1« .بودنشان نشودو کلی درستیکاستن از یا   ،قواعد

»حال«    دربارۀ اصل    . است وقتی معرفه باشد»حال«    دربارۀویل نحویون  أو مثال آن، ت
اما    ؛نحویون استاین دیدگاه غالب  و  این است که نکره باشد  ها  آنۀ  شدقواعد وضع طبق  

  ه ب تأویل این متون  به  ها  آنپس    ؛ ها آمده استاین قیاس با در کالم فصیح، متونی مخالف  
 : گویدعقیل میابن  . پناه بردندبودن،  نکره

که از نظر لفظی   "حالی"و  است،  نکره  فقط    "حال"   نحویون این است که»دیدگاه غالب  
که در این  ها  آن؛ مثل این گفتۀ استنکره  ز نظر معنایی،  اصورت معرفه وارد شده است  به

جماء،   ،"إلی في   جائوا الجماء الغفیر و ارسلها العراک و اجتهد وحدک و کلمته فاه" عبارت  
تقدیرًا چنین  د و  ن شو به نکره میتأویل  ولی  هستند  و معرفه    "حال"  و فاه  ، عراک، وحدک 

  " را به میدان جنگ فرستاد  هاآن:  ارسلها معترکة"و    "همه آمدند:  جائوا جمیعا"   :هستند
 2« ".او شفاهی بود ۀکلم:  کلمته مشافهة"و  "تنهایی جهاد کرد به: واجتهد منفرداً "
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 عربی ۀ تخطئ :چهارم

 : سیبویه استگفتۀ ، هجملاین از 

  و   ،عون ذاهبونمجأ نهم  إ "  :گویندسخن میچنین  غلط به  ابعر ااز  جماعتی  و بدان  »
او گفته است  شده  دیده    .ی ابتداستامعنای آن، معن   به این دلیل که  ." نک و زید، ذاهبانإ
 1« ".جائیاَ  کان اذا شیئاً  سابٍق  َل"گفته است  و نیز "هم"

 اختالف روایات  :پنجم

  . شودقوانین کلی می نحویون در غیر  میان  اختالف  بروز  در  عاملی  گاهی اختالف روایات،  
   :گویدمی  مبردال ه در پاسخ ب « دوَلا بن ا »

اند و آن را  ویران کردهاز زبان خودش  خانه را  این  راویان از فرزدق و دیگر شاعران،  »
 آن؛مخالف    زبان شاعر است و گاهموافق  گاه  که  کنند  روایت می  مکتب خود  بر اساس 

 روایات متعددی وجود دارد. یک بیت،  دربارۀرو ایناز

این بر  فقط    ،کند استشهاد می  ییک بیت با وجوه متفاوتفقط  بینی سیبویه به  آیا نمی
عرب، شاهد    راوِی زبان  زیرا    ؛اندداده  شخود تغییر   هایزبانتوجه به  اساس که راویان، با  

 . باشندبوده دو فصیح  اگر هر  ،که قول شاعر، شاهد است  طورمان ه  ،است

  :استآورده چیزی است که سیبویه  جمله از این 

 جائیا  اَن ذا کَ أِ   سابٍق شیئاٍ ََل  وَ   ....  ا مضیلست مدرک مَ  ينا أ  يبدا ل

   .هم روایت کرده استترکیب »وََل سابقًا« با و در جای دیگر آن را 

 :است «اعور شنیا »این سخن  همچنین 

 ک مأمورها نْ  قاصٌر عَ ََل  وَ  ...َس یآتیک منهیها  یْ لَ فَ 



. 2/155الکتاب: . 1



 بر عصمت نحو  با ابطال احتجاجشناسی ـ مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبان ................. 120

 1« .هستندبسیار زیاد  ها نمونهاین از و آورده است؛  ربا رفع و ج 

کوفی هرچیز  آن   .دارندکمتری  کید  أ ت  قیاسروی  ها  اما  اساس  بر  را  خود  قواعد  ها 
یک  فقط  قیاس بر    بر اساسرا فقط  نحوی  ۀ  بنای قاعدۀ  و اجاز   ،کنندبنا می   ایشدهشنیده 

شاذ و نامتعارف، اندک  موارد  ها  باعث شده است در رویکرد آن  این که    ؛اندنمونه صادر کرده
؛  اندخود مخالفت کرده و گاهی به آن ملتزم نبوده نیز در جاهایی با رویکرد  ها  ولی آنشود؛  
مثل    ؛اندندانسته شدنشان جایز  رغم شنیده به ها نصب فاعل و رفع مفعول را  اینکه آن   ه از جمل

   : و شاعر گفته است  «؛حجَر جاُج الْ کسر الزا »و « ُب المسماَر وْ خرق الث  » هاسخن آناین 

 ران ْج نَ  ...ت غَ لَ ا جوان قد بَ د  القنافِذ َه  مثُل 
َ
 2رُ َج سوآتهم َه  ْت غَ لَ و بَ أ

توصیفی در  رویکرد  از  ها  آنزیرا    ؛تر استنزدیک زبان  ها به واقعیت  کوفی این رویکرد  
  عمرو واب»سخن    . هایی داشته باشندفرض پیش بدون آنکه    ،انداستفاده کرده زبان  پژوهش  

ها از آن و اگر مقدار زیادی  تر گفته شد؛  پیشبسیاری از اشعار  رفتن  بین از   دربارۀ   « ءعال بن  
و آن را از تقویت،  شاهد را  یک موضع  که این  دیدیم  میها شاهد را  ده ما  شاید  رسید  میبه ما  

یک  ها  زیرا آن   ؛نیاز نماندندبی خذ  آمها از  آن وجود  با این    لیو   ؛کردمی ت به کثرت تبدیل  قلا 
واحد برای    نحو  واحدرا  گویش  پژوهش   ،نساختند   یک  در  با  گویشخود    هایبلکه  را  ها 

 . واحد ساختند نحویک   شانبرایها، تنوع و اختالف آن   با وجودمخلوط کردند و  یکدیگر 

 اجماع : سوم

و سیوطی آن  اند،  تکیه کرده  آن  ه اصول نحو است که نحویون ب  از   ین اصلاجماع، سوم
 : کندتعریف می طور را این 
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 1.« اجماع نحویوِن دو سرزمین بصره و کوفه استاز اجماع، منظور »

تعریف آنمقید و علت   ها کسانی  که بصری بوده  این    به نحویون بصره و کوفه  کردن 
رقابت  ها  آنبا    این کار در  نیز  ها  و کوفی   ، نحو را بنا کردندهای  نخستین شالوده که  اند  بوده 

ها،  اجماع نحوی   «مبردال»تر کردند. به نظر  رفیع را    شرا استوار و ارکان  شهایکردند و پایه 
 2. مخالفت کند  وی حجتی علیه کسی است که با 

فقط    ؛ است «جنیبناز نظر »ا نحو ۀ  گاناجماع یکی از اصول سه شود یادآور میسیوطی  
به نظر    . بهره ندارد  ـیعنی شنیدن و قیاسـ دو اصل دیگر  به اندازۀ  این اصل،  با این تفاوت که  
قیاس  متون  بر اساسو   نباشدمخالف   وقتی با متون فقطدو سرزمین،  این او اجماع اهالی 

او در باب قول در اینکه اجماع    .شودتقدیم می   متن کالم او  .حجت خواهد بود  شده باشد
 : است حجت است گفتهچه وقت اهل عربی 

اهل  » اجماع  سرزمیناین  بدان  هنگامی    ،دو  که  فقط  است  طرف حجت  دست 
وی  اگر    متون مقایسه شده باشد. چیزی باشد که با    خالی از هرگونه متن یاشما  مخالف  

زیرا از نخواهد داشت؛  تی  یحج علیه وی  ها  اجماع آنچنین دَلیلی در دست داشته باشد  
ها بر خطا  نقل نشده است که آن  ،شده اطاعت    در قرآن و در سنت  انامرشکسانی که  
»امت من بر گمراهی    : استروایت شده    خداکه از رسول    طورهمان  کنند؛  اجماع نمی

پس   ؛استاستخراج شده  زبان  این    یاز استقرااست که  علمی  این  و  «  .کنند ماع نمیاج
راه   یعلتبا    هرکس و  و  چیزی  هدفمند    یدرست  خودش  دوست  شود،  روشن  برایش 

 3« .است ش خود  فکر عمروِ ابو

کالمش    ایبا دو دلیل بر وی  آور نیست و  الزام  «جنیبن از نظر »ا ن  واجماع نحویپس  
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 :کنداستدَلل می 

عدم اجتماع نحویون بصره و کوفه  به در قرآن و سنت، چیزی وارد نشده است که  :اول
 . دَللت داشته باشد   ، بر خطا

به این علم بپردازد    هرکسو  بنا شده است،    نحو، علمی است که بر اساس استقرا   :دوم 
ابو  هایی برایش آشکار شود که او را از خلیل و  وارد شود و علت   شیفنکات ظر و بتواند در  

   .تواند با این اجماع مخالفت کندمی نیاز کند بی   ءعالبن  عمرو

 : جنی قائل است به عدم جوازِ بن شک ا و بی 

 است پیشتاز بوده    انشکرده و نظر تحقیقات  مدت طوَلنی  مخالفت با جماعتی که به»
و از روی   ،از روی یقین و اطمینان در برابر آن ایستادگی کند شخصی مگر بعد از آنکه  ...

بپردازد  شناخت آن  اثبات  کرده  ؛به  خوش  جا  ذهنش  در  خوبی  فال  فقط  اینکه  و   ،نه 
  1جوششی از تفکراتش به ذهنش خطور کرده باشد.« 

هذا شان »این گفته در   2« برای قاعدۀ »خفض به جوارجنی اجماع نحویون را  بن ا خوِد    و 
نحویون اجماع  نقض کرده است.    «سوسمار است که ویران شدۀ  این َلن»«  جحر ضب خرب

با اسم مجروِر »  علتبه   «خرب»دارند که   در    ،استصورت مجرور آمده  « به ضبمجاورت 
و نحویون آن را از    ؛استبوده  مرفوع )جحُر(    ی برایزیرا صفت  ؛حالی که باید مرفوع باشد 

به آن،  بازگرداندن دیگری و شود، حمل نمی شمارند که علیه نحو نادر می شاذ و  موارد جمله 
 . مجاز نیست

  اً و تقدیر   ، سببی استنعتی  و  «،  ضٍب »  مجرور   ی برای صفت «  خرٍب »جنی  بن به نظر ا   اما
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 1.«هذا جحر ضب خرب جحره» :به این صورت است جنیبن از نظر ا جمله 

گفتۀ  در  چیزی است که  کند  نقض می ن را  واجماع نحویآن    رد  جنیبنا   که  یدومۀ  لئمس
 :گرددمی به آن بازضمیر  «نابغه»زیر از 

 جزاء الکالب العاویات و قد فعل   ...حاتم بن   يعد  ي جزی ربه عن

عمدۀ   نظر  در به  ضمیر  برربه»  نحویون  متقدم  به  مفعوٌل   تا   ،گرددمی «    علیه ضمیر 
 . مقدم نشوداز نظر لفظی و معنوی بر آن  وپیشی نگیرد بر آن    (فاعل به  ) شده اضافه

که ضمیر متصل به فاعل  داند  جایز می و  کند  می   ضنقاجماع نحویون را  این  جنی  بنا 
 : او گفته است .گرددـ باز است  بهکه مفعوٌل ـ  «عدی» به

زیرا از نظر لفظی   «؛ضرب غالمه زیداً گفته شود »  ند که جایز نیستاهو اجماع کرد»
   :اندسخن نابغه گفته دربارۀو  ؛پیشی گرفته استاش آشکارکننده، ضمیر بر معناییو 

 جزاء الکالب العاویات و قد فعل  ....حاتم بن   يعد  ي جزی ربه عن

شده  اضافهتا ضمیِر مفعول    ،بیان شد  گردد که قبالً آن چیزی برمیۀ  هم  هب  «هاء»
م    بر آن  یای و معن  یپیشی نگیرد و از نظر لفظ  بر آن)به فاعل(   اما من جایز    ؛باشدمتقدا

این  «هاء ـ »جماعت نحویونخالف نظر  بر ـدانم  می او  باشددر سخن  جزی ربه  "   :گونه 
 2.«گرددي" باز عد " هب  "حاتمبن   يعد  يعن

 3. خالف اجماع استبر  و این  ، ابواسحاق الزجاج تثنیه و جمع، مبنی هستندو به نظر 

و شواهدی از کالم    ،نشده استادعایی ثابت صرفًا  نقل اجماع در مسائل نحوی،  گاهی  
 :؛ از جمله کندثابت میگفتۀ ما را هست که خصوص نحویون در این 
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مرادی  ؛ اما  است  «تعقیب»برای    «فاء»جماع وجود دارد که  اند  تصور کرده برخی نحویون  
 1. درست نیست یاجماعنقل چنین گفته است 

منعقد  العین، اجماع  ساکنة   «مع»  بودنحرف   ای ادعا کرده است که بر   « ابوجعفر نحاس»
 : عقیل گفته استبن ا  .استشده 

 2« .اسم استالعین، ساکنة ،سیبویهبه نظر  .است  یفاسد »و این نظر  

 : و اشمونی گفته است

 3.«فاسد است و اینوجود دارد؛ آن  ایو نحاس ادعا کرده است اجماع بر »

 : گویدعقیل میبن ا  و

مبنی بر  را  ها  ها و کوفیشجری، اجماع بصریالبن    السعادات هبة اللهو شریف ابو»
نقل  ما  و    ،درست نیست  و این  ؛کرده استنقل  جمله باشد  اگر  انداختن خبر  جواز پیش

 4«.کردیمتقدیم ها  خالف این را از کوفی

 : و در جای دیگر گفته است

  آن را ادعا کند اجماع جواز کاربرد    هرکس و    ؛اسم مصدر، اندک استکاربردن  بهو  »
 5« .و خالف آن مشهور استدچار توهم شده است، 



ابو.  1 ـ  المعانی  الداني في حروف  الجنی  به:  کنید  بن علی  مراجعه  عبدالله  بن  قاسم  بن  الدین حسن  بدر  محمد 
الدین قباوة، استاد محمد ندیم فاضل، بیروت ـ لبنان،  (، تحقیق: دکتر فخرق749المرادی المصری المالکی )ت:  
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آن را حجت  با وجود اینکه    ؛ کندناتوانی در درک اجماع اعتراف میعجز و  و سیوطی به  
 : گویداو می .داندمی

و از    شویم؟!مطمئن  آن  از  توانیم  ولی از کجا ما می  ؛و اجماع عرب، حجت است»
آن  شکل چهاعراب  بفهمیم  اینکه  برای  های  چیزی  چهو    ،د نگوی میسخن  چیزی  با 

 1« .کنندمیسکوت  چیزی چهو بر   ،دن رسان می

نظری  اند بر آن اجماع کرده   دو سرزمین این    نحویوِن آنچه  پیروی از  وجوب  به  پس قول  
با  خصوص به و  که ثابت شد نحو، علمی اجتهادی است پس از آن ؛ استبعید است که دور و 

و این حکمی است که نحویون خودشان    ،گشوده است  ، اینکه باب اجتهاد در آنتوجه به  
بر مردم  دارند    نظرپیروی از چیزی را که نحویون دو سرزمین بر آن اتفاق و  اند  صادر کرده
 . کندیید أ وجوب را تهیچ نشانه یا روایتی نیست که این در حالی که  ؛اندواجب کرده

 : گویدجدید می  هایاندیکی از نحوی 

  یا تعریف  ۀ آن،یا قاعد  آن،   یا شروط  ،اصطالح یک  اجماع نحویون گذشته بر  »پذیرفتن  
اقرار  خودشان  که    طورهمان  ـ   زیرا نحو   ؛ ممنوع نیستنیز  از آن  خروج  و  ضروری نیست،  ،  آن

به آن   چه آن از غیر ای نتیجه هرکس پس   ؛شودمی زبان استنباط علمی است که از  ـاندکرده
ای که به دست  نیز برایش مشخص شود، از نتیجه   شو دلیلرسیده بودند برایش آشکار شود  

  2« .ها را نادیده بگیردو حق دارد روش آنکند آورده است پیروی می 
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 قواعد نحو : بحث دومم

 تناقضات قواعد نحو  :اول

  ،ندا ه به خرج دادهایت تالش خود را برای استخراج قوانین نحو  ن با وجود اینکه نحویون  
عملاما   به  آن  کردنتایج  که  ان  زمیها  چشمگیر  تالشی  بودند  داده  است؛نبودانجام  و    ه 

بعد    ، پر از تناقضات باشدها  آن  ه توسط شدطرح کلی مببینیم قواعد  که  نیست    انگیزشگفت
آن تناقضات خالی  که دیدیم اصول آناز  این  از  قائم بر  چرا   ؛نبوده است ها  اجتهادهای  که 

را مطرح   1گانه« های شش وقتی ماجرای »اسم مالک  بن که ا   طورهمان    ؛ اندبوده شخصی  
   :یابددست می یبه نتایج متفاوتو  کشدمی را پیش نقیضی وهای ضد کند علت می

 هاعراب آنند اِ اهنحویون تصور کردای از  عده  :ها اختالف هستاسماین    عراِب اِ در  »
آنه ،  بودناضافهدر صورت   اعراب  استبه  هامانند  از    ،صورت مجرد  بعد  و حروف مد 

  . ند اعراب هست   ها همان قبل از آن  و حرکات   ، دنشوحرکات، از اشباع حرکات ناشی می
به نظر    .گیرنددر نظر می  حروفهم با و    حرکاتبا  هم  را   هاها اعراب آناز آن عدۀ دیگری  

در    «واو»پس    ؛اند از آن نقل شدههستند  قبل از حروف مد    حرکاتی کهبعضی از نحویون  
تجانسبهـرفع   وجود  اعالل،    ،استمناسب    ـدلیل  مقتضای  به  موارد  دیگر  در  تغییر  و 
از    .کنندمی و گیرند  در نظر می  ف مدوحر شده در  قصدرا    هااعراب آننحویون  گروهی 

  ، اندقصد شدهاعراب  آن    بر اساس ها  مدلول آنوابسته به  حرکات    هاستآنچه قبل از آن
 . خواهد آمدخصوص  و کالم در این 

  و این اند،  در نظر گرفتهرا با حروف مد به نیابت از حرکات    هاعراب آن اِ ای دیگر  عده
پیچیدگی  بهو  ها  دیدگاه  تریِن ساده و  ف  تکلا از  اِ   ؛استدور  بیان  عراب  زیرا  برای  فقط 

  نزاع وجود دارد برای دَللتشان  که  گرفتن تقدیراتی  نظرو درمقتضیات عامل آمده است،  
نیز آن و اصالت حروف  کند؛  کفایت میو الغای ظاهر، بر دَللت مطلوب  ندارد،  ای  فایده
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حال    ؛ندبرخوردار دَللت  اساسًا از شایستگی  البیان،  مختلف  فوحر زیرا  کند؛  را منع نمی
دادن همان ِاعراب به  قراراینکه در  داشتن  نظردربا  .  دنباش   چه زائد و    د نباش   شانچه خود

سازی برای  خود، زمینهخودِی این کار بهاینکه  ؛هستدیگری نیز  ۀ فاید شدهاشاره حروِف 
دو، با حروفی  هر  و اعراب   ،یک چیز هستند از    رعف  ،زیرا این دو   ؛ عراب مثنا و جمع استاِ 

بودنش  بعیددر آحاد آمده باشد  تر  پیشمانند آن  هو اگر    ، است که گریزی از آن وجود ندارد
 1« .رودحد معمول فراتر نمیو از  ، شود منتفی می

می  ترتیب مطمئن  این  این  جهتشویم  به  که  است  بوده  سمت  این  به  حروف،  گیری 
  ه استچهارمی را که بیان کردنظر  گردد تا  پس از آن بازمی ولی او ؛  هستند اعراب    عالمات

 : گویداو می الخطاب همین است.فصلو  به نظرش نظر درست است و کند تقویت 

ابنم    "نون"امرأ را فتحه و    "راء"ها  یکی از آن  :و در "امرئ" و "ابنم" دو لغت وجود دارد»
می مطلق  اِ پیروی  دومی    و  ،کندرا  حرکات  در  میم  و  آنعراب  همزه  این  هاست،  در  و 

 . ترین لغات استفصیح

دیدگاه و این    ،سیبویه و ابوعلی است آن از نظر  مشابه  کلمات  و    " فوک "   دو،   مانند آنه
  ی صورت ظاهری یا تقدیر عراب این است که بهاصل در اِ زیرا    ؛تر استقویـ  نظر قیاس از  ـ

از آن عدول  پیدا کند    با آن  متناظر صورت تقدیری وجهی  بتواند بهپس اگر    ؛باشدبا حرکات  
پس باید به این سو حرکت کرد    ؛پذیر بوده استا امکانهاسماین  این کار برای  و    ،کندنمی

  «، جاء الفتی»  نمود داشته باشد مثلاگر تقدیر در مقصور    الخطاب، همین است.و فصل
 3و در تعقیب   «،یت زیدا أر »  :ۀبرای گویند«  من زیدا؟ »   :گفتهاین  مثل   2شده و در حکایت

از آنمثل   و در    ،«و اغالم زیداه»  :هامانند سخن آنو  «  الحمدلله»از    هاقرائت برخی 
و اولی  تر  شایستهصورت با وجود این شرایط  در این    ،رعدم ظاهر تابع برای مقدا   صورت



. 1/43شرح التسهیل: . 1
المحکي.. 2

المتبع. . 3
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دلیل    .الیه استگانه بر قول مشاٌر شش  یاسماهمان وضعیت  و این    ،رعایت شوداست  
به کار   بدون عاملگانه  های ششگاهی اسماینکه  ؛وجود دارد  نظربرای این دیگری هم 

پس  می بودواو»با  روند،  خواهند  هواز»  :گفتهاین  مثل    ؛ «  پس  .ابوجاد  از    «واو»اگر  « 
  ، د وشآن میمعادل با    ،در توقف بر عامل قطعًا  ،  باشداعراب  ۀ  در مقام ضممذکور  های  اسم

 1« .استآن خالف بر امر، است برای اینکه   یدلیلچنین وضعیتی و نبود 

ترتیب هر دو   این  دار نظر،  به  ر    از  بیشچیزی  امر  این  و گویا    ؛د نترجیح  بر  ِاظهار مقدا
و    اساس ر برای  ادله  دهی  جهت   تواناییو  ،  استدَللمناقشه  منظور  أ ترجیح  اثبات  و  ی 
 2. نیست

برگزیده که  مالک  بنا اما   را  از ظرف  واقع   مرفوِع   اسِم این نظر  بعد  یا جار و  باشد،  شده 
عنوان فاعل بر آن دو  به شرطی که نفی یا استفهام یا موصوف یا دیگر موارد به ؛ باشدمجرور 

 : محذوف باشدفعل و اینکه عامل آن   ،پیشی بگیرد 

زیرا ضمیر    ؛این تناقض استو    ،با اعتراف او به اینکه ضمیر، مستتر در ظرف است»
 3« .شودجز در عامل خود مستتر نمی

 :گویدو فراء می 

و    ،آن را با نون بنویسدگذارد باید  مینصب  اعراب    ،فعل بعدی توجه به  کسی که با  »
 4« .شودمی، با الف نوشته باشد  لغوو ، گفتار با واسطه وقتی  



. 49و  1/48شرح التسهیل: . 1
. 68تا  66مقدمه شرح التسهیل: . 2
عبدالله بن یوسف، ابومحمد جمال الدین بن  مغنی اللبیب عن کتاب اَلعاریب، عبدالله بن یوسف بن احمد بن  .  3

. 579(، تحقیق: مازن المبارک محمد علی حمدالله، دار الفکر ـ دمشق: ص ق 761هشام )ت: 
(، تحقیق: محمد الدالی، مؤسسة الرسالة: ق276ادب الکاتب، ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری )ت:  .  4
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 : او در تناقض استگفتۀ با  و این

 1.« نویسی گرنه با نون میو  ،با الف بنویسیتوانی بخواهی میو اگر  »

»  ،رضی تمایز ه«  تاء وحدآمدن  برای  آرا  میان  و  گذاشتن  و  ها  جنسحاد  در مخلوقات 
با »تمر«    بر اساس ـ منابع   گفته  معتبر دانسته، و  ـ  نث ؤ در باب مذکر و م«  ضرب»  وقیاس 
 :است

 2« .منابعو    ،مخلوقیعنی آحاِد    ؛شده استگفته  در هرکدام از دو جنِس   یقیاس این  و  »

   :الحاجب(ن ب)شرح شافیه ا  کند، خودش را نقض می گفتهسپس با این 

  ، مگر در منابع  ،قیاسی نیست صورت  به،  است  ها با تاءها که یکی از آنجنساسم  و  »
 3".« ضرب"و  "ضربةمثل "

بازگردد  چیزی    ه بباید  ،  غایبضمیر  اند این است که  یکی از نکاتی که نحویون مقرر داشته 
این قاعده را قواعد    .را بزداید  شو ابهامتوضیح دهد  ، آن را  که قبل از آن ذکر شده است 

   : از جمله ؛کندمی نقض اند  وضع کردهها آن که دیگر 

  :تعالیحق مثل این فرمایش    ؛خیر بیفتدأبه ت   شاز مرجع  نأضمیر شَلزم است   -1
 .«قل هو الله احد»

مستتر   « ئسبِ »و    « عَم نِ »فاعل   -2 نکر   ی ضمیر  که  توضیحش    منصوبۀ  است 
 .«العلم نعم صدیقاً مثل » ؛ َلزم است بعد از آن بیایدبرای تمییز و  دهد، می

از  شده  ضمیر واقع -3 از آن  یتمی «، که  ربه رجال»  مانند  «رب»بعد  بعد  توضیحش  ز 



. 31مغنی اللبیب: ص . 1
. 3/325لرضی علی الکافیة: شرح ا. 2
(، تحقیق: ق715الحسینی آسترآبادی، رکن الدین )ت:  شرح شافیة بن الحاجب، حسن بن محمد بن شرف شاه.  3

. 200/ 2م، 2003 ق/1425عبدالمقصود محمد عبدالمقصود، مکتبة الثقافة الدینیة،  دکتر
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 دهد، باید بعد از آن بیاید. می

مثل    ؛شوداعمال می  شاندومیبر  که  متنازع  ضمیر مستتر یا بارز در ابتدای دو   -4
 . «کرمت محمداً أ حضر و »جملۀ 

 . «کرمه محمداً مثل »أ  ؛آن شده است منه« مبدل » ضمیری که اسم ظاهر  -5

کند و کسی می  ش کسی که خارج« برای  البراغیث  يکلون»أ   مرجع ضمیر در لغت  -6
 ـ یکسان است.بدون تخریج ـ  پذیرد میکه آن را 

 . در استثنا« ما حاشا» و «ما خال» و «ما عدا » فاعل -7

خبر آن، اسم با معنی ظاهری است که آن را   که  ،مبتدا   عنوانشده به واقع ضمیر   -8
   :مثل  ؛کندمی بیان و منظور از آن را دهد توضیح می 

 1و حتی یکون الیوم للیوم سیداً  ...ختها أ هو الخط حتی تفضل العین 

ولی    ؛انددر باب توابع، شرط کردهرا  موصوف بر صفت  داشتن  مقدم نحویون،  همچنین  
،  شان موصوف و صفتجایگاه میان  با    هابیند که در آن را میجاهایی  مسائل ابواب،  ۀ  خوانند

   : از جمله ؛گیردصفت بر موصوف پیشی می  هاو در آن  ، مخالفت شده است

این جمله  ، در نعت سببی -1 اینجا    «کریمةکه »  «مهأ الکریمة    ي جاء عل»  : مثل  در 
برای موصوف   ما    ؛است   «مهأ »صفت  کَ   «علی»زیرا  با  نه  رَ را  و  م  رَ کَ با  م مادرش 
   .پیشی گرفته است  «مهأ »بر موصوف  «  کریمة»  و صفت   ،ایمخودش توصیف کرده 

به موصوف  ۀاضاف -2 پیشی می   ،در آن  که  ؛ صفت  خیر  أتبه  گیرد و موصوف  صفت 
 2. «ان هذا لهو حق الیقینل »ثافتد، م می



. 120تا  118مراجعه کنید به: القاعدة النحویة: ص . 1
. 95واقعه: . 2
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بها م منادلَ عَ  -3 وجود  با  گیرد،  می حرکت    «تعاملۀ  فتح »با  وقتی    ،بن ا   ی موصوف 
  برای آن  یکه صفت  گرفته استشکلی    ،در این فتحه  فتحاز حرکت    با پیرویاینکه  

است »  ؛ منادی  محمدُ مثل  استکه  ـ   محمد که    « علیبن    یا  تواند  می   ـمنادی 
فتحه    ، اتباعۀ  بنا یا فتح ۀ  اعراب یا فتحۀ  فتح)عالوه بر ساخت آن مبنی بر ضم( با  

  « یا محمَد »منادی    پس  ؛ ما در اینجاست  ۀشدگم  همان،  ی آخر مورد  و این  بگیرد،  
فتحه داده است تا  در انتهایش است که به علی اضافه شده( بن ا  موصوف به که )

ابن در  فتح  ـ   حرکت  بهرا  است عنوان  که  شده  واقع  منادی  برای  ـ  صفتی 
 . سازی کندهمسان

و مخالفت با چیزی است    ،شده استاصل فرض ۀ  کننداین نحو، نقض به  کردن  رتبم
م »متبوع« و تأخر »تابع«ضرورت یعنی   ؛اندبر آن بنا شده  که قواعد در اینجا   « تابع»؛ زیرا تقدا

جا  که  هایی  کس و تناقضات و پارادو از  متأخر است؛  و  بن  »متبوع« ا و    ،م استو متقدا   ،منادی 
وجود  با    ،و متبوع، صفت است  ،است  موصوف  ،تابع این است که  در اینجا ذکر شود  دارد  

 1. ستهاخالف تمامی ایناینکه مقررات قواعد بر 

در  بودن  مقدار معرفهکه به  اند  ای پرداخته له ئمسبه    ()یا تأکید   »توکید«نحویون در باب  
انتصر  »  :صحیح نیست چنینی  این   باتیترکیها  به نظر آن و  تعلق دارد،  اسم ظاهر و ضمیر  

از نظر    اتی ترکیبچنین  و فساد  ،  «شدندمجاهدان خودشان پیروز  »«  المجاهدون هم انفسهم
این  آن به  ت  « هم»  گردد که ضمیرمیبازها  بر اسم ظاهر آمده استأ برای  درجۀ  زیرا    ؛ کید 

است که نحویون در باب  ای نکته و این   ،از ضمیر استباَلتر ، برای اسم ظاهربودن معرفه
و  اند  ها به آن اقرار داشته مطالبی را که آن و    ، کنندآن اقرار می   ه ظاهر با ضمیر ب   اسم توکید  

 : کندنقض میآید در ادامه می 

ند ضمیر در نردبان معارف، باَلتر  نکبیان می صراحت  به در قواعد باب ضمیر که   -1



. 202و  201القاعدة النحویة: ص مراجعه کنید به: . 1
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  منع توکیدۀ  توان بر قاعدپس چگونه می  ؛است  از اسم ظاهر تر  قوی و    ،اناز دیگر 
نقض شده  دیگری در باب ضمیر  مورد  با  که    ایه قاعدبا وجود  ظاهر با ضمیر  اسم  

واحد، درستی دو قاعده با هم بیاید که    یک نحوو چگونه در  ؟  است اعتماد کرد
و دیگر  )اسم ظاهر  بودن از  نظر مقدار معرفه کند ضمیر از  یکی از آن دو مقرر می 

در باب  شده  مطلب گفتهدیگر عکس این  حال آنکه قاعدۀ  و    ؛تر استقوی   (معارف
می را    ضمیر نتیجهو    ؛کندمقرر  می  در  مالحظه  ظاهر  کنی  شما  نظر  اسم  از 
 دارد؟  قرار  ضمیر و در درجۀ باَلتری نسبت به ، ترقوی تعریف ن  بودمعرفه

با -2 ت در  با  به پاسخ  گویند که  سخن میاز توکیدی  که نحویون  آنجا    کید لفظیو ب 
با حرف به آنچه درون آن است رسد باید به نظرشان میو کند،  دَللت نمی حروف  

توکید داشته باشیم؛   صورت لفظی بر حرف خواهیم به میما بازگردیم؛ در حالی که 
شود حرفی غیر از جوابی باشد که  آنچه وارد میکند در این خصوص و فرقی نمی 

ضمیر   دارددر  یا  باشد  در  وجود  ظاهر  نمونه   .اسم  فرمایش  از  این  اولی،  های 
ُکْم ُمْخَرُجوَن   :است  تعالیحق َنا

َ
ْم َوُکْنُتْم ُتَراًبا َوِعَظاًما أ ُکْم ِإَذا ِمُتا َنا

َ
َیِعُدُکْم أ

َ
  که  أ

آن پس  کید  أ ت  «ن»إ   حرف  ، در  است؛  بکرده  را  است    ه آن  آن  درون  آنچه 
ه غنی  اللا  نا إ  هَ اللا  نا »إ  گوییم می  است که این ،دومیهای نمونه و از  ؛دگردانمیباز 

 .کندبا آن اقتضا می را   شولپس تکرار مدخ«، حمید
با  توکید  نحویونی که از  برای ما اهمیت دارد این نکته است که  آنچه در اینجا   ظاهر 

  ـبودن معرفه ۀ  در درجظاهر  اسم  با    ه در مقایسضمیر  ضعف  دلیل  بهـ ند  ا همنع کرد  ضمیر 
تری دارد  پایین ۀ  و با چیزی که درجشود،  انجام می   مساوی تر یا  با قوی توکید فقط  )و  

نمی  در  آن  (شودانجام  جواب  توکید  به    ،ماخصوص  به ۀ  قضیاین  ها  غیر  اقرار  حرف 
اسم ظاهر است  در حالی که    ،کد استؤ اینکه مدخول، حرفی غیر از جواِب م  :اندداشته

   .تر و نیکوتر از بازگرداندن اسم ظاهر استو بازگرداندن ضمیر آن، شایسته 

مثال  است    « ه غنی حمیداللا   نا إ ه  اللا   نا »إ   در  غنی حمید»بگوییم  بهتر  انه  الله    ؛« ان 
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الله ان الله غنی حمید»  جای آنکه بگوییم به  که ضمیر در  َلزم به یادآوری نیست  و    ؛ «ان 
پس چگونه درست است در یک نحو    ؛ اسم ظاهر است توکیدی برای    ـهادر نحو آن ـ اینجا  
توکید اسم  مقرر شود   نحوهمان سپس در    ،د کید نکنأ مقرر شود ضمیر بر اسم ظاهر ت   واحد

 تر و نیکوتر است؟شایسته با ضمیر، 

به  نتیجه  بنابراین  می اینکه    گیریم میطور خالصه  تصور  برنحویون  ضمیر  اسم    کنند 
بر    تراست و ضعیف دومی  از  تر  بودن اولی قوی معرفه   به این دلیل کهـ   کندکید نمی أ ظاهر ت 

ضمیر است    ادعایی  ـکند نمی کید  أ تتر  قوی  باب  در  آنچه  می   که  ضمیر    کهـ شود  مقرر 
نیز    گفته شد لفظی  توکید  و آنچه در باب    ؛ کندآن را نقض می  ـاستمعارف    تریِن شدهشناخته 

کند تأکیدی لفظی افاده نمی را    جوابعنوان »اداة« که  بهکید  أ تکه  این  ؛ کندآن را نقض می
با آن اسم یا ضمیرش  ـ  با استحسان اخیر ـ   به آن متصل شود  ظاهر اسم  که  هنگامی  و    است

 1کند(. ها تأکید نمیهمراه آناین دو به )و ادات خالی از ذکر ظاهر خواهد شد  

همین  و    ، وجود ندارد  ی های نحو در کتاب  یتناقضاتچنین  راهی برای انکار وجود  هیچ  
از این    شانکنند و قواعد نحوی خطا می هایی هستند که  اثبات اینکه نحویون، انسان برای  

؛ تناقضات و خطاهایی که محقق را در جایگاه  کافی است  خطاها و تناقضات ایمن نیست 
   .دهدقرار می  شانی نحو قواعد  درستی    دربارۀتردید وشک

 دشواری نحو   :دوم

به  کتاب  هرکس را مطالعه کند  و  های نحو  این    ؛کنداقرار می  نحو   دشواریسختی  و 
منطقی است که نحو    ، این دشواری  أ منش  . وجود ندارد  اختالفی در آن هیچ  است که  ای  نکته 

های  بحث مو اصطالحات و  تعلیالت  و  منطق  آن  از  ثر  أو قواعدش مت  ،آمیخته است در آن    با
اصول فقه و فلسفه و کالم  مثل  علوم عقلی دیگر  و این عالوه بر تأثیرپذیری آن از  آن است؛  



.93تا  91القاعدة النحویة: ص . 1
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ت است    ومیو دیگر عل از جایگاه  اند،  ثیر داشته أکه در نحو  را  زبانی  مطالعهو آن  خارج  ای 
   .استقرار گرفته مطالعه مورد عقلی  این علوِم در چهارچوب تا آنجا که نحو،   ؛اندکرده

ابوعلی فارسی گفته  که  آنجا  تا    ،آمیختبا منطق در هم می   کالم خود را در نحو  «رمانی»
 :است

و اگر چیزی باشد که    ،نداریم نحو  ما چیزی از    ،چیزی است که رمانی گفته  »اگر نحو 
 1«.او چیزی از نحو نداردپس ایم ما گفته

بر  ی  کردن قواعد نحو پذیری نحو از علم کالم و منطق، استوار ثیری أبارزترین مظاهر ت
 : عراباَ  .استبوده توسط نحوین  « عاملۀ نظری» اساس

های  کاوش در  که  و عقالنیت علمی    ،شدند  اش هگرفته و شیفتمنطق را یاد  اخیرًا  »
گذار بوده  ثیر أت  ـصورت غیرمستقیمهرچند بهـ  ه داشتسیطره  فکری عامی که بر آن  فضای  

خود  ۀ  فکر منطقی، سایتزیرا    ؛است  روشن کرده  ،نحویایدۀ عامل  آغاز راه را در  سر   ،است
تفکر منطقی    ـخودۀ  نوببهنیز ـها  نآو    ،گستراندپژوهشگران و علمای نحو  های  ذهنرا بر  

 2«.منتقل کردند   های خودرا به پژوهش

و    ؛ شد نحو منجر  که به دشواری و پیچیدگی  عواملی بود  ترین  از مهم   «عاملۀ  نظری»و  
ای  فایده هیچ بدون اینکه  ، شدند  اتی دچار اختالف «هاعامل» دربارۀ ها آنکنیم می مالحظه 
ها  آندارند که مبتدا مرفوع است ولی اختالف    نظرها اتفاق آن   .لفظی داشته باشددر حکم  

های لفظی طوَلنی کشاند؛  آنان را به جدال   ،این اختالف و    ، ست در مبتدا   رفِع   عامِل   دربارۀ 
 : درگرفتعامل رفع در مبتدا  دربارۀزکریای فراء  واب  باعمر جرمی وابمثل جدالی که میان 

مرفوع  به من بگو چرا زید را  «  زید منطلقگفته »این    دربارۀ  :گفتفراء به جرمی  »



بن طیب )ت:  .  1 باقالنی محمد  ابوبکر  القرآن،  دارق403اعجاز  احمد صقر،  تحقیق: سید  :  1997المعارف،  (، 
.10ص 
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  : معنی ابتدا چیست؟ گفت :فراء به او گفت  .ست چون مبتدا  :اند؟ جرمی به او گفتکرده
از نظر    این   :جرمی به او گفت  .این را نشان بده  :فراء به او گفت  . بودن آن عواملعاری

  : آن چیست؟ جرمی گفت پس هماننِد    :فتفراء به او گ   .شودنمیظاهر  و  است  معنایی  
همانندی  شود و نه  م که نه ظاهر میاهعاملی ندید  تا امروزمن    :فراء گفت  .نداردهمانندی  

زید را  شما  چرا    « که زید ضربته»  این سخن به من بگو  دربارۀ  :دارد! جرمی به او گفت
  ، اسم است   «هاء»   : جرمی گفت  . زید  ه شده باضافه  « هاء»خاطر  به  :؟ گفتدمرفوع کردی 

این    ما هرکدام از  .برای ما مهم نیستاین    :؟ فراء گفتشودمیمرفوع    پس چگونه اسم
خاطر آنچه همراه دارد، رفع شده به  «زید منطلقاگر بگویی »  ؛دهیمرا قرار میدو اسم  

اسم    این دواز  کدام  زیرا هر   ،گونه باشد این  «زید منطلق»  جایز است در   :جرمی گفت  .است
  « ضربته»و اما هاء در  ؛مرفوع باشدنیز دیگری تواند میپس  ؛خودش مرفوع استۀ نوببه

آن را با هاء  ما    :فراء گفت   شود؟پس چگونه اسم آن، مرفوع می  ،استمحاًل منصوب  
جرمی    .ایممرفوع کرده  استبازگشته  خاطر اینکه به زید  بلکه آن را به  ،کنیممرفوع نمی

جرمی  شود.  نمیکه ظاهر  معنایی است    : معنی بازگشت به اسم چیست؟ فراء گفت  :گفت
 مثل آن؟و    :جرمی گفت  .اظهار آن ممکن نیست  :فراء گفت  .آن را ظاهر کن  :گفت
گرفتار  چیزی  همان  در    :جرمی گفت  .شودو متمثل نمی  ،ندارد مثل و همانندی    :گفت

 . کردیمیکه از آن فرار  شدی 

جرمی را چگونه    :ال کردند و به او گفتندؤساز فراء  بعد از آن    کهه است  حکایت شد
او    :گفت  ؟فراء را چگونه یافتی   : ال شدؤو از جرمی س  .ای یافتم یافتی؟ گفت او را نشانه

 1« .را شیطانی دیدم

 : بگویدرا واداشت حیان ابو  یسرانجامجدال بیمثِل چنین و 

 2«.د ن هیچ سودی ندار  ات و این اختالف»



. 42 و 1/41اَلنصاف فی مسائل الخالف: . 1
. 1/359همع الهوامع: . 2
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است یا  وصل  ۀ  که آیا همز  ، استاتفاق افتاده  تعریف  ۀ  همز  دربارۀ  یاختالفمثل چنین  
 : ؟ ابوحیان گفته استقطعۀ همز

 1«.و شایسته نیست به آن مشغول شوی ؛دن سودی ندار هیچ ،  ات و این اختالف»

ادت  یس  دهد نشان میثیرپذیری نحو را از علم فلسفه و منطق  أکه تجمله شواهدی  از  
)علت  پژوهش یابی(  تعلیل  نحوی  بر  استبه سبک  های  و متکلمان  جنی  بن ا   . فیلسوفان 

 : گویدمی

نه افراد ضعیف و  ،است ماهر   قنحویون حاذو منظور من ـ نحویونهای علتبدان »
 2« .متکلمین است های  علتبسیار نزدیک به  ـپذیرشانآسیب

چهار  وبیست   شانو مشهورترین،  ندبسیار اند  تعلیل کرده   هاهایی که نحویون با آنو علت 
   : اند ازعبارت و  ؛ علت است

علت    ،علت توکید   ،علت فرق   ، علت استثقال  ، علت استغنا  ، علت شنیدن، علت تشبیه
علت    ، علت معادله  ،علت مشاکله  ،علت حمل بر معنی   ،علت نقیض   ،علت نظیر   ،تعویض 

علت    ،علت تخفیف   ، علت اختصار  ، علت تغلیب  ، علت جواز  ، علت وجوب  ، قرب و مجاورت 
 و علت  ،علت تضاد  ، شعارعلت اِ  ، علت تحلیل ، علت اصل ، دَللت حال

َ
 3.ولیأ

اکراه منجر به  که در نتیجه    ؛ استشده  دشواری آن  باعث  اشتیاق نحو به کثرت تعلیل، 
فارس  بن ا   . ون گردیدنحویشکایت  محل    ، این پدیدهآنجا که  تا    ؛ شدنحو  محدثین از  فقیهان و  

 : گویدمی

خودداری  اشتباهات گفتاری خواندند از نوشتند یا میو مردم در گذشته در آنچه می»
آنجا که  تا  ؛دانند؛ اما اکنون آن را مجاز میدرست مثل پرهیز از برخی گناهان ؛کردندمی



. 1/308همع الهوامع: . 1
. 1/49الخصائص: . 2
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در  کند  لیف میأو فقیه تاشتباهات گفتاری دارد،  که    گوید در حالیسخن می  گو،سخن
دارد؛   خطا  که  آنحالی  به  وقتی  میو  شود  داده  تذکر  اِ نمیما    : گویندها  عراب  دانیم 

ما   فقیه هستیمسخنفقط  چیست؛  و  آن هر  و    ؛گو  با  ناپسندش می  چهدو  دارد  خردمند 
 1خرسندند.« 

برای  تا نیاز مردم  اند  تعمد داشته   نامفهوم زبانی  با  های خود  وضع کتاب   ه برخی نحویون ب
جاحظ روایت کرده است که   .کننددرآمد  به ایشان بیشتر شود و با آن کسب    آن کتابفهم  

 : از اباالحسن اخفش پرسید 

و چرا    ؟نویسینمیمفهوم  هایت را  پس چرا کتاب  ؛تو داناترین مردم به نحو هستی»
را پیش    اتو چرا برخی مبهم  ؟فهمیمرا نمی  شانفهمیم و بیشتر را می  هاما برخی از آن

 آوری؟! می  اندازی و برخی مفاهیم را بعداً می

گفت کتاب  :او  که  هستی  مردی  را  من  راه  هایم  در  و  ننوشتهخدا  فقط  ها  اینام، 
میآناگر    .نیستند  ی دینهای  کتاب صورتی  همان  به  را  توها  که  آن    نوشتم  به  مرا 
هدف مورد  این همان  و  ؛شدها به من کم میاین کتاببرای فهم نیاز مردم  خوانی فرامی
فهمند  تا شیرینی آنچه مینوشتم  فهم  قابلرا  هایی از آن  قسمتپس    از این کار بود.انتظار  
را که نمیتالش کنند  شود  باعث   و  با  و    ؛فهمند درک کنندچیزی  به کسب  تدبیر،  این 

 2دی داشته باشم.« خواستم کسب درآمزیرا می ؛امپرداخته یکار 

و از   ،بود  ه را خواند از نحو تا باب واو و فاء «عبیدهواب»همدم دوست و  « سانغ دماذ ابو»
فهم  خوبی قابل مبهم است و به که آنچه بعد از آن است  بود  قول خلیل و اصحابش خوانده  

به    ماهان مروزیبن    عبدالله  : سعد گفتعبدالله ابی  .بیان کرد  و فهم خود را از آننیست؛  



. 35صاحبی: ص ال. 1
ابوعثمان مشهور به جاحظ )ت:  .  2 اللیثی،  بالوَلء،  بن بحر بن محبوب کنانی  (، بیروت، ق255الحیوان، عمرو 
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   : دماذ به مازنی نوشت :جبان نحوی گفتبن  عبدالله :ما گفت

 و روح و بدن خود را برای آن خسته ساختم  ...در نحو فکر کردم تا اینکه خسته شدم 

یدر طول مسائل در هر  ... و صبحگاه خسته شدم و یاران نحو   فنا

 بودم تیزهوشی و در باطن  ...و من در ظاهر، عالم بودم  

 آیا برای فاء است؟ و ای کاش نبود  ... طور نیست که بابی بر آن باشد و از آن بگذرداین

 کنم لعنت شده استاز خشم تصور می  ...رودو واو بابی دارد که به کنار می

 آوری؟ ام یا می شود تو را نیاورده چرا گفته می ...  وقتی گفتم بیاورید

 «ن»أ نصب؟ گفتند برای پوشاندن   بر  ...شودمی طور گفته این  پاسخ دهید چرا 

 1اندیشم دیوانه شوم ش میا ه دربار  ...  هبودن آنچنزدیک بود ای بکر از طوَلنی 

پیچیدگی  از  بسیار  نحو،  این   ،نیست خالی  های  برابر  موانعی  ها  و  در  و  دانشجویان  را 
میپژوهشگران   دشواری  .دهدشکل  کرده  این  َلزم  که  ها  در  بود  نحو  همان  تدریس 

آیا بر دریا سوار  »کتاب سیبویه  خواستند  می   کسانی که  هو ب  ، های نخستین شکل بگیرددوره 
 2است.   ۀ آنمطالع  برایتالش و مشقت  از  ای  کنایه اسم  شد این  گفته می د  ن بخوان« را  یا هشد

سوق داد  نحو    دربارۀ های مختصر  کتاب   فلی أتکه برخی پیشینیان را به  عاملی بود    این
  « خلف احمر»نوشتۀ    «نحو   ای دره مقدم»  کتابمثل    ؛ دنرا پاسخ ده  جویانتا نیازهای دانش

 : او گفته است . (ق180 :)ت

و  » نحویون  دیدم  بسیار سخن  یعربشناسان  زبانوقتی  و  میفرسایی  همگی  کنند 
از  اشکاَلت بسیاری در کارشان است،     اند کردهغفلت  نحو    جویدانش های  نیازمندیو 



. 61و  60اخبار النحویین البصریین: ص . 1
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مثل  نیازمندیـ عربی راه  ها،گوییخالصههایی  آن مآخذی  و    ،های  حفظ  برای    هاکه 
تفکر کردم و اندیشیدم    ـذهنش جای بگیرد، و بتواند درکش کندو در    ، مبتدی آسان باشد

های  نیازمندیاصول  با توجه به  و عوامل را  ادوات  اصول و    ،و در آن  ، لیف کنمأکتابی را تو  
مبت جمعافراد  کردم  دی  دانشآوری  زیاده  جویتا  از  بینحو  پس  گویی  شود؛  این  نیاز 
مگر  ار نکردم، ذفروگرا در آن  یا ادوات یا حجت یا دَللتی  اصل  هیچ  و    ، را نوشتم  صفحات

در آن کند و    شآن را بخواند و حفظ   هرکسپس    ؛امال کردماین کتاب  در  را  ها  آناینکه  
یا  سراید  میبنویسد یا شعری که خواهد میاصول نحو را در کتابی که ۀ  همنظر کند، دقت

رساله یا  تخطبه  که  صورتی    کندمیلیف  أای  آن  شایستبه  آموخته    است  شزبان ۀ  که 
 1« .است

با  بنده   را  نحو  دشواری  و  نشان  برای    هاگریمطالبه بودن  بسیار صعوبت  آن  تسهیل 
و حتی همانند چنین  ؛ استبه خود ندیده آن را  ای که قواعد هیچ زبانی پدیده یعنی   ؛امنداده

دیگر علوم  صرف و بالغت و  مثل  عربی  زبان  ای از علوم  را در هیچ شاخه هایی  درخواست
  « مضاء قرطبیبنا »  ازهای خود را  شراره،  سازیادعاها برای آسان این  بلکه    ؛ایمنیافته نیز  

ادعا را  می   او نخستین کسی شمرده  .گرفته است این  اوبرافراشت  شود که پرچم   و کتاب 
  انقالبی علیه نحوِ تصویری از  و این کتاب،  « این ادعا را مطرح کرد،  نحویون»پاسخی به  

 . را به نمایش گذاشتنحویون 

 :گویدمی  «انقالب»ف این یوص تدکتر شوقی ضیف در 

  ، فقه و فقیهانکارزاری علیه  نه در  شکل گرفت،  مضاء  بنایدۀ این انقالب در ذهن ا  و»
و  تعلیالت  و  تأویالت  و با تقدیرات  عربی ۀ  مادش؛ زیرا دید نحو و نحویون اطرافعلیه  بلکه  

غنای حقیقی  هیچ  در حالی که ،شماره نیستقابلی که ی ها و فروع و آراها و شاخهقیاس 
بسیار حجیم شده    ،وجود ندارد   هادر پیگیری بسیاری از آنکم  دسِت یا    هاآن  در پیگیری



(، تحقیق عزالدین تنوخی، مطبوعات مدیریة إحیاء ق 180مقدمه في النحو، خلف بن حیان اَلحمر البصری )ت:  .  1
. 34و  33ص م، 1961 ق/1381التراث القدیم ـ دمشق، 
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تهاجم  با  پس  است؛   کتاب،  را  سه  کردخود  آغاز  آن  عبارتو    ؛به  کتاب  سه  از این    اند 
و «  الرد علی النحاة»  و کتاب«  تنزیه القرآن عما َل یلیق بالبیان»  و«  المشرق فی النحو»

که نحو  «  ملعاۀ  نظری»  هب  این کتابدر    یو   .مانده از اوستکتاب آخر، تنها اثر باقیاین  
و مباحث بسیاریو    ،را پیچیده کرده ـ   تقدیرها  و  اوکه در آن است  ورایشان در  ـ  به نظر 

ء جنی خاطرنشان  مضابنا  که  طورهمان  ـمتکلم  حال آنکه  و  ه است؛  ، تاختنیست  ایفایده
و   برد؛به کار میکسی است که رفع و نصب و جر را در کالم  واقع همان    در  ـکرده است

وارد کرده است بسیار سخن گفته  نحو    هبهای تقدیراتی که این نظریه  دربارۀ پیچیدگی
پیچیدگی این  و  هماناست،  می  هاییها  شناخته  محذوف  عوامل  در  که  و  است  شود، 

وجه طبیعی خودصیغه از  را  حیله  ،کنددور می  ها  به  که  می  هاییو  دلیلی  هیچ  انجامد 
 1« .برایشان وجود ندارد

 : توصیف کرده استچنین  را وی  «محمد عید»و دکتر 

رو به تکامل او در   در رویکردِ کس هیچو  !بودامتی تنها در میان نحویون  ،مضاءابن»
گونه که بعد از او آن  سنتِی   های دانو نحوی  تعامل با اصول نحو بر او پیشی نگرفته بود، 

ی او از درس نحو غایب  أو ر   ، اسم او فراموش شدپس  !  شایستۀ اوست قدرش را ندانستند
سوی او  ها با بزرگداشت و عظمت بهکه مردم پس از قرنما رسید، عصر امروز به تا   ،ماند 

 2« .آوردجدید به دست زبانی   هایخود را در پژوهشمنزلت  تا او جایگاه و   ،بازگشتند

   : اند ازبود؛ که عبارت استوار  مضاء بر چند پایه بن ا  دعوت

 عامل. ۀ الغای نظری  -1

 محذوف. تقدیر عوامل  ه اعتراض ب -2

 . نحوی های  علت الغای  -3



. 305النحویه، شوقی ضیف: ص المدارس . 1
.6اصول النحو العربی: ص . 2
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 . دعوت به الغای قیاس -4

 . غیرعملیهای دعوت به الغای تمرین  -5

   .دهدنتیجه نمی   گفتاریآنچه هر دعوت به الغای  -6
بر  نو  لباس  و  شود  این احساس ایجاد شده است که نحو باید آسان  دوران مدرن ما،  در  و  

مضاء چندین  شناسی مدرن، پرده از ارزش حقیقی نظراتی که ابنپس از آنکه زبان و  تن کند،  
برداشت بود  کرده  مطرح  قبل  دعوت   ،قرن  شد،  نداهای  آغاز  دیدگاه  این  به  و  کننده 

سازی و اصالح نحو پا به عرصه گذاشت؛ و از جملۀ این  بسیاری در جهت سادههای  تالش 
   :هاتالش 

 . م1938تالش وزارت معارف مصر در سال  -1

مطرح  -2 توسط  پیشنهادات  در  شده  ضیف  شوقی  علی  »  کتابدیباچۀ  دکتر  الرد 
 «.النحاة

النحو  »  کتابانتهای العال الصعیدی در  استاد عبد شده توسط  پیشنهادات مطرح  -3
 «.الجدید

   : ای برخوردارندویژه اهمیت از زیر ، دو تالش یهای اصالحو از تالش 

خود را  نظر  و در آن    ؛ «احیاء النحوخود »  تالش استاد ابراهیم مصطفی در کتاب   :اول
   .بیان کرده است «گذاریاعرابۀ پدید» دربارۀ 

شناسان در استانبول در  که برای شرق ای  مطالعه تالش استاد امین الخولی در    :دوم
استاد  بود.  اجتهاد در نحو عربی    و موضوع آن  ؛ارائه کرد  1950در سال    آیی منعقدهگردهم

بر    ینحو   هایو ضرورت پژوهشماهیت زبان    بارۀ، آرای جدیدی را در این کنگرهخولی در  
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 1.ارائه کرده استماهیت اساس این 

های  کتاب   که  هرکس  ای، ضرورتی است که بر سازی و اصالح نحوساده ۀ  لئپس مس
در یادگیری  دشواری  و    ،داشته باشد پوشیده نیست به یادگیری آن  نحو را مطالعه کند یا تمایل  

آنعلت  اختالف    ،های  تضارب  و  با  آن  یآرا و  به  یکدیگرها  را  او  قوانین  وجوی  جست، 
را در یادگیری  باارزش  بدون آنکه عمر    ،را برآورده کند  یشکه نیازهادهد  ای سوق میساده

   .بدهدهدر   بهفایده،  مسائل بی 

 محدثین  توسط اجتهاد در نحو   : بحث سومم
به  برای    هاداننحوی نخستین  که  ای  وقفهبی های  تالش رغم  به  نحوی  قواعد  وضع 

کنده  ها  آنند عملکرد  ا ه خرج داد ند  ا ه پیشینیان آوردکه  و هرآنچه را    ،بود   های بسیار از لغزشآ
است که عموم نحویون    و نظری بوده   یأ زیرا ر   ؛نیستیم پایبند  و به آن  شماریم  نمی درست  ما  
 .اندارائه کرده نحو پیشروان یا  

م    نحویوِن که  علم نحو گشوده باشد تا آنچه را    درباب اجتهاد باید  از این رو ناگزیر    متقدا
دچارش  ها  آنکه  را    یا خطاهایی  ،به دست آوریمند  ا هاصول و فروع از دست داد  مسائل مهِم از  

آن را خاطرنشان    ـخلیل مثل  ـ است که نحویون گذشته  ای  نکته   و این   ؛ تصحیح شوداند  شده
 : اند؛ آنجا که گفته استکرده

ام به یابی نحوی که من پیدا کردهعلت  یبرا  یگرید  یعلت دستور   یپس اگر کس »
می کردهنظرش  ذکر  آنچه من  از  بیشتری  تناسب  معلول  با  که  دارد  رسد  بام  را    یان آن 

 2.« کند 

نظر  دهای مصالحیت که    ی هرکسجنی بیان کرده است باب اجتهاد در نحو، برای  بن ا   و



. 641و  640الخالف بین النحویین: ص . 1
. 66اَلیضاح فی علل النحو: ص . 2
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کار    یبرا  باشد  را این  برای    ؛ استگشوده    داشته  عرب یعنی  استقرای کالم  از  که    علمی 
 : گفته است «خصائص»الدر  استخراج شده است. وی 

  ی علت   با   هرکسپس    ؛استزبان استخراج شده  این    یاز استقرااست که  علمی  این  و  »
راه  و  ابوعمروی  چیزی  هدفمند    یدرست  و  خودش  دوست  شود،  روشن  فکر تبرایش 

 1.« است شخود

  بینیم از پژوهشگران جدید بلکه می   ؛ منحصر نبوده استبه گذشتگان  فقط    دیدگاه این  و  
 : گویدکرباسی می   .خوانندفرامی باب اجتهاد در نحو به گشودن  هستند که ای نیز عده 

 2« .باز بماند شکلی معقولباشد و بهگشوده باید   در نحو»باب اجتهاد 

دوش  ئمس  جدیدعصر  در    شناسیزبان بزرگ  سسات  ؤم بر  را  نحو  در  اجتهاد  ولیت 
در قاهره نشان داده است باب اجتهاد    «زبان عربیفرهنگستان  »زیرا تصمیمات    اند؛گرفته 

و  در دو علم   نحو  رویکردی  ،  این فرهنگستانو    ؛استگشوده  نحو  صرف  در  را  اجتهادی 
ر  و تصمیماتی را در مسائل فرعی صاد   ، است که مرتبط با اصول نحوی است  کرده  ترسیم

در    ،کرده گذشته  با    سائل مای  پاره که  است،  موافق  نحویون  آرایی  بوده  که  نیز  و  دارد 
تقدیم    این فرهنگستانو اجتهادهای    آرا   .و با نحویون مخالفت کرده استبوده  فرد  به منحصر
   : شودمیحضور 

 مسائل اصولی :اول

 شنیدن )سماع(  -1

بات  تعدادی از  این فرهنگستان   های دور  از زماناعراب  نحوی را بر اساس آنچه از  ُمصوا



. 191و  1/190الخصائص: . 1
. 150ص م، 2004 ق/1425بصائر النور، محمد صادق محمد الکرباسي، إعداد الشیخ عبدالعزیز حبیب، . 2
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 : زیرمصوبۀ است؛ مثل  صادر کرده  ،نقل شده 

  « کم ذا نصحتک» این سخنمثل  را در    « کم»  بعد از  «ذا» آمدن  برخی پژوهشگران»
زائد    «ذا»با این توجیه که    ،تعبیری درست استبه نظر این هیئت این    .انددانستهنادرست  

اعراب که نقل شده است؛ این «اعرابیبن»ا استناد به چیزی که در زبان ازبا ، در آن است
به    خود  کالم می  « ذا»و    « ذی»را  این  ؛دن کنمتصل  حساب   1حشوی   و  به  که  است 
 2« .آیدنمی

برخی  مجاز برای  را  ای  مصوبه و   اساس ها  اسلوببودن  آننسبت   بر  به  دادن  زبان  ها 
 : آمده استبعدی مصوبۀ  در که   طورهمان   ،هصادر کرد مثل »طيء« برخی قبایل 

حسن من ذی  أ فالن  »   :کاربردهای نوشتاری معاصر جملۀ زیر بوده استاز جمله  »
اصل درست  ه  روشن شد  شو برایمورد مطالعه قرار داده  این تعبیر را    فرهنگستان  .«قبل

«  ذیفرهنگستان » به نظر  و    « .فالن احسن منه قبل»   : که گفته شوداست    این  آن  دربارۀ
ب  اسم موصول  تواند  میدر اینجا   نظر  این  و    ؛باشد  « بودهطیء»ۀ  قبیلبان  ز   بر اساس معرا

یعنی حال فالنی، بهتر از چیزی است که  و تقدیرًا    ؛ استبوده  حذف مضاف  با توجه به  
بردن این تعبیر، مجاز  کارفرهنگستان مقرر داشته که بهبر این اساس    .ه استبود  قبالً 

 3است.« 

 منابع شنیدن

ها به آن   ی کردن قواعد نحو منابع شنیدن که نحویون در پیچیده   دربارۀ این فرهنگستان  
   : صورت زیر استبه  گیری موضعاین و گیری داشته است؛ کردند موضع تکیه می 



ندارد و تعادل   یازیبه آن ن  اکه جمله از جهت معن   شودیگفته م  ئدیعبارت زا  یابه کلمه    «حشو»  ،در دستور زبان.  1
پدیا فارسی()مترجم، منبع: ویکی  شود. اباعث فساد معن تواند یو گاه م زندیرا در جمله به هم م یلفظ و معن 

آوری و تنظیم: محمد شوقی امید و  م، جمع 1987تا    1934ها از  ها و اسلوبواژه   بارۀتصمیمات فرهنگستان در .  2
. 113ص م،  1989 /ق1141، قاهره ابراهیم ترزی، الهیئة العامة لشؤون المطابع اْلمیریة ـ

. 142منبع قبل: ص . 3
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 :قرآن کریم -1

به   فرهنگستان را  قرآنی  بر آیات  شاهدی  و  ها  اسلوب برخی    سازی قاعده   ای عنوان 
ترکیبات  این کاربردها،  ۀ از جمل  .انداعتراض کرده  هاآنای به که عده  ، ها آورده استترکیب 

   : استزیر بوده 

 : تصمیمات مجمع آمده استدر   :عدم تأییدو بیش از چهل  یید أ تبیست  حدود

نوشتهاسلوب  این  » معاصر  در  افراد  میار  بسیهای  اعتراض  به  و  شود،  دیده  آن 
به طور  در حالی که شود، استفاده میبرای عاقل ها "رفته در آنکاربه «یما»  شود کهمی

با و  است"  این را بررسی کرده  فرهنگستان  و  ؛  رودبه کار میعاقل  برای غیر«  ما» معمول  
   :اسلوب داده استاین توجه به ادلۀ زیر رأی به قبول 

 اند »ما« برای عاقل استفاده شود.  جایز دانستهندرتًا نحویون  ،اول

  ، دو تعبیرهر  در    «ما» که  است    این  ،استانجمن    أیوجه در ر این دو    بهتریِن که    ،دوم
طور  این  امعن  و در این صورت  ؛است  «عدد »  و معنای آن در اینجا  ؛موصوفه استۀ  نکر 
ن کریم  آمانند آن در قر ه و    ؛ حاضر شدندبیش از آن  یا  آن  تعدادی نزدیک به    : شودمی

اُهْم ِفي    :فرمایدمی  تعالی حق  .آمده است َنا ْهَلْکَنا ِمْن َقْبِلِهْم ِمْن َقْرٍن َمَکا
َ
أ َیَرْوا َکْم  َلْم 

َ
أ

ْن َلُکْم  ْرِض َما َلْم ُنَمِکا
َ
کردیم؟    ک ها را هال اند که پیش از آنان چه بسیار امتآیا ندیده)  اْْل

.  (ایمرا فراهم نکرده  هانان امکاناتی دادیم که برای شما آندر زمین به آ[  هایی که]امت
به  تمکینی  یعنی    ؛موصوفه استۀ  آیه، نکر این  در    «ما»   کنندمی  تصوراکثر قریب به اتفاق  

   .ایشان دادیم که به شما ندادیم

غیر«ی  ما»   اینکه  ،سوم برای  صفتی  باشدموصوله،  تقدیر   ؛عاقل  یعنیو  تعدادی    ًا 
 . حاضر شدند   بیش از آن،نزدیک یا 

این دَلیل،   به  این اسلوب  و  به کار میمعنایی  را در  فرهنگستان  برند  که معاصران 
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 1داند.« مجاز می

   :حدیث نبوی -2

به  استدَلل    دربارۀ خود را    گیریموضع   در آن   کهرا صادر کرد  ای  مصوبه   فرهنگستان
 : اعالم داشته استبرای تدوین قواعد دستوری حدیث  

دلیل  بهـزیرا  ؛اندعرب در احتجاج به احادیث نبوی اختالف داشته»دانشمندان زبان 
راویانها  عجمکثرت   میان  معنا  نقلـ  در  بر  نقل  با  است  احادیث  بوده  این و    ؛مجاز 

که در ادامه آمده   أی داده،ر  یخاص شرایط در  هابر برخی از آناستدَلل ، به فرهنگستان 
  :است

شده در صدر اول یافت نشود  های تدوینعربی به حدیثی که در کتابزبان  در   -1
  .هاقبل از آنهای  کتابو  2، صحاح ستههایی مثل  کتاب شود؛استدَلل نمی

اندکی پیشهاشده در کتابتدویناحادیث  به   -2 به وجوه زیر  یی که  گفته شد  تر 
  :شودمیاستدَلل 

 . احادیث متواتر و مشهور .لفا

 . شود ها استفاده میدر عبادت شاناحادیثی که الفاظ .ب

 . دن شوالکلم شمرده میاحادیثی که از جوامع .ج

 .  پیامبر هایکتاب .د

را با زبان خودش    هر قوم  که پیامبراین بیان    ایشده بر احادیث روایت  .ـه
   .داد قرار میمخاطب  

به  .و که  تربیتۀ  وسیلاحادیثی  اعراب  شده  افراد  میان  تدوین در  فصیح، 



. 157ها: ص ها و اسلوبواژه  بارۀتصمیمات فرهنگستان در . 1
سنت. )مترجم( گانۀ حدیث صحیح از نظر اهل های شش کتاب . 2
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 اند. شده

 ا روایت با معننقل  ها  شود آنمیدانسته    شانراویانوضعیت  احادیثی که از    .ز
   . سیرینبنا و ،حیاتبن   رجاء ،محمد بن   قاسم  :دانند؛ مثلرا مجاز نمی

 1« .با الفاظ یکسانشده از طرق متعدد احادیث روایت .ح

؛ از  حدیث اعتماد کرده است   ه بمصوباتش  در تعدادی از  فرهنگستان  و بر این اساس،  
 : جمله

و    ،الخمسة کتبمثل    ،الیه مجاز است فاکردن "ال" بر عدد مضاف بدون مضوارد»
آمده،  در حدیث    چهبا استناد به مانند آن   ؛ لف کتباْل  و  ، دینار  ةالثالثمائو    ة، ئة صفحاالم
  عصفور؛ هرچند بنمثل ابرخی نحویون  ۀ  و با اجاز   ،که در صحیح بخاری آمده استگونه  آن

  2« .آن را قبیح دانسته است شهاب خفاجیبنا

 : کالم عرب  -3

 : شعر -لف ا 

جاهلی   مواردی در  فرهنگستان   شعر  استاستناد  اسالمی  و    به  جمله    ؛ کرده  از 
ها ایمن نیستند  آن»«  منة لما طالبوا بالحدود اِلَلا آمنین وإ هم غیر  »  : دانستن اسلوب جایز 



آوری و پژوهش و ارزیابی تا نهایت دورۀ  های نحوی و صرفی فرهنگستان زبان عربی در قاهره، جمع گیریتصمیم .  1
دار التدمریه، ریاضـ  پادشاهی عربستان  ،  م، خالد بن سعود بن فارس عصیمی1995  ق/1415یکم در سال  وشصت 

. 680ص م، 2003 ق/1424حزم، بیروت ـ لبنان، سعودی، دار ابن
 في أصول اللغة.. 2
زبان   یاصول و اوضاع عموم هابر اساس آن  فرهنگستانشود که ی را شامل ممصوباتی ، اصول و تئ کارهای هیو »

در کار    ینا  و  ؛آن آورده است  بارۀ که در مذاکراتی  ها و  و همراه با بحث با توضیحاتی برای آن،    ه است،را وضع کرد
  ی مصطفو  ،  ینام  یمحمد شوقتهیه و تنظیم و توضیح:    « .یکم و چهل   ۀتا دور پنجم  ویس  ۀاز دور   انجام شد:  هفت دوره

. 2/182 م،1975 /ق1359، یحجاز 
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   ْن »إ   و   .«من نبودندیدنبال حدود ا وگرنه هرگز به 
ُ
اگر  »«  نسان ما طلب لتمنی لو یزاداإل   يعطأ

 .« بشودبیشتر  کند ای کاش شود قطعًا آرزو می داده خواسته است  که به انسان چیزی 

 :فرهنگستان آمده است مصوبۀ در 

را اشتباه  ها  رفته در آنکار)نحو( به  دستور زباِن و  اسلوب  کنندگان این دو  برخی نقد »
از  «َلمها » در آنکه  ایناز جمله    ؛دانندمی این اساس که    ،آید می  هشرطی  «إن»  بعد  بر 

 . دهدنمی« َلم» با  « راانپاسخ »  همراهیۀ  اجاز  ،قواعد نحوی

مسفرهنگستان   کردئاین  بررسی  را  این  صحیحبه    نهایت  درو  ،  له  کاربرد  دو بودن 
یا    محذوف،  «لوِ پاسخ به »در این دو، در    «َلم»که  اسلوب رأی داد، و چنین توجیه کرد  

ر،در جواب ـ اگر کالم، توکید را اقتضا کندـ  . شده استآورده  قسمت مقدا

ها استناد  آناست که به    هبودی  ان مانند آن در شعر کسهبا توجه به ورود  توجیه،  این  
1.«نابغه و شنفریشود؛ افرادی مثل می

آرای   به کالم  فرهنگستان  اما  احتجاج  )در  اسالم»مولدین«  چندگانه    ( شاعران صدر 
 : شد تصویب زیر مصوبۀ  های طوَلنی در میانشان، است، و پس از بحث و بررسی 

«برخالف کاربرد عرب به    ( یا شاعران بعد از اسالم)ن  یلفظی است که مولد  : المولد
 : استبخش بر دو و  ،اندکار برده

از جمله مجاز، اشتقاق یا    ؛برندبخشی که در آن معیارهای کالم عرب را به کار می
این زمینهنظایر  دیگر  و  و صنایع  علوم  آنها، مثل اصطالحات  و حکم  همچون  ها  ها؛ 

 است.  زمجا  بِی عر 

خارج شدهبخش   معیارهای کالم عرب  از  آن  در  که  یا  دیگر  استعمال  با  اند؛ حال 
ه  تصمیم خود را صادر کرد  خصوصو مجمع در این    ،ب نکردند لفظی عجمی، آن را معرا 

تغییرات  با  یا    است؛ دَللتالفاظ  در  اعمال  به  ،هایا  لفظی  وضع  با  بالبداهه  یا  که  طور 



. 130ها: ص ها و اسلوبواژه  بارۀتصمیمات فرهنگستان در . 1
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دو مورد آخر را در کالم فصیح  فرهنگستان کاربرد  و    ؛دهد حی نتیجه  شکل صحی  دتوان نمی
 1« .داند مجاز نمی

اشجع  مثل  ـ   ( شاعران صدر اسالم)  کالم مولدین   ه بفرهنگستان  و تعدادی از اعضای  
  2اند.ـ استشهاد کرده و بشار  ،نواسو اب ،المتنبی  ،سلمی

 :نثر -ب 

بوده باشد، و چه  چه حکمت  حال    ، بوده است، اندک  فرهنگستاننثر توسط  استشهاد به  
 :بعدی آمده است مصوبۀ که در  طورهمان   3؛ پوشیده ان یا سخن  ،لثَ مَ 

خبر، اسم  بدون اینکه    ،مجاز است  ی تنبیه بر ضمیر «ها»ورود »به نظر فرهنگستان  
  ی بسیار شواهد    هب   آن  صحتبرای  و    ؛«نت تفعلأها  » و    «فعلأ نا  أها  »  مثل  ؛باشداشاره  

هایشان استدَلل  که به گفته اعرابیکالم  ؛اندآمدهعرب که در کالم استدَلل شده است 
 : سخن شاعر ابوکبیر هذلیمثل   ؛شودمی

 اد قریح ؤبکی و الفأنا أفها   ...  ولوعا فشطت غربة دار زینٍب 

- 1« ) .موت علی فراشیأ نا  أثم ها  »   :استمنسوب  ولید  بن    که به خالدمتنی  و از نثر،  
 ( عبیون اَلخبار  165

به  متنی  و   منسوبخارجیالعلفه  بن    مستورد » که  ها  »  : است  «  تعلمون  و  أنتم 
 الکامل للمبرد(  48- 1) « .حدث ما

به همین  و    ،ها هو   ،نتأنا، ها  أها    :َحَرجی نخواهد بود اگر نویسنده بنویسدرو  ایناز



. 695و  694القرارات النحویه و التصریفیه لمجمع اللغة العربیة در قاهره: ص  . 1
. 697و  696منبع قبل: ص . 2
. 698منبع قبل: ص . 3
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   1ترتیب با ضمیرهای دیگر.« 

 قیاس  -2

اصل مهمی است که در اتخاذ تصمیمات  قیاس  اینکه    دربارۀ فرهنگستان   گیریموضع
می تکیه  آن  با  به  تفاوتی  نخستین    گیریموضع شود،  و  نحویون  از  ندارد،  بسیاری 

   :از جمله ؛بر این اصل بنا کرده استواعد نحوی،  قبرای وضع را  های خود گیری تصمیم 

  :لفا 

« بسیار آمده  رجل صوم و عدل و رضا»  مثل  هاییعبارتدر  که  توصیف با مصدر،  »
 . منحصر به سماع و شنیدن استاین فقط  کنند نحویون تصور می و با این همه ؛است

توصیف با مصدر،    ،گویند با استناد به آنچه برخی محققان میبه نظر فرهنگستان،  
مقرر داشته    »سمع« )شنیدن(که  البته تحت شرایطی    ؛معمول بوده استقیاسی  همواره  
   :و از جملهاست؛ 

. مذکر باشد  اینکه مفرد

. باشدمصدر ثالثی یا به وزن  2، باشدثالثی  مصدراینکه 

3« .میمی نباشد 

دیگر مصوبات  در  فرهنگستان   اصول  به  خود  نیز نحوی  است  ی  کرده  مثل    ؛ استناد 
  مثالً   . استبوده  نث با مذکر در القاب مناصب و اعمال  ؤو این در توصیف م 4؛ استصحاب



. 117منبع قبلی: ص . 1
گونه در الکتاب و الصواب آمده است: »اینکه مصدر ثالثی باشد.« این. 2

. 2/160في أصول اللغة: . 3
  تریش که پ  ستا  یزیچ  یحکم به بقا  یمعنادر اصول فقه و حقوق، به   یاصل،  اعتبار حالت سابق  یااستصحاب  .  4

آن   داشته  یقینبه  در   یزمان  استصحاب  است.  وجود  ما  که  دارد  در   ،یدترد  یزیچ  ِی فعل  یتوضع  بارۀکاربرد  بارۀ  و 
)مترجم( .یم داشته باش یقینسابق آن  یتوضع
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با موصوف در  توصیف  مطابقت  وجوب  زیرا اصل،    «یسئر أو    ذ فالنة استا»  :شودگفته نمی 
 1.استبودن نث ؤمذکر و م

اسم  »در    « یاء»که در اثبات    طورهمان  استحسان )نیکو شمردن( بوده است؛    ه،و از جمل
نکره منقوص  است   «فاعل  آمده  وصل،  مجرور    ،در  یا  مرفوع  گفته    ؛ باشد بوده  وقتی  و 

  2.« عادل ي قاض»هذا  :شودمی

 موضوعات نحوی   :دوم

مصوبات   کردهرا  بسیاری  فرهنگستان  صادر  نحوی  موضوعات  ر که    در  عموم  أ با  ی 
 :شودتقدیم حضور می مصوبات برخی از این  . مخالف بودهنحویون 

کلمات شبیه  و    «سواء»شده بعد از  واقع   ۀ تسویۀ  بعد از همزعطف  در    ، نحویون به نظر    -1
«  .م قعدتأ قمت  أ   يا سواء عل»  :یگویپس می  ،باشد ه  متصل«  مأ »عطف به  آن، واجب است  

 : گویدمیخصوص در این  «رمانی»ال

 « سواء»زیرا در    ،مجاز نیست «  أوآوردن »  و  "م جئتأذهبت  أ  يسواء عل"گویی  و می»
سواء  "گویی  و نمی  "سواء علیا هذان"گویی  میشما  زیرا    ؛باید دو چیز وجود داشته باشد

 3".« علیا هذا

 : حاجب گفته استبن ا  و

سواء علیا "  تقدیرًا یعنی پس    "م قعدت أقمت  أسواء علیا  "ای  بینی وقتی گفتهآیا نمی»
  ؛ شودوگرنه کالم، مختل می  ،همراه باشد  «واو»با    «م»أ پس َلزم است    "؛قیامک و قعودک 



. 709و  708قاهره: ص  در العربیة اللغة لمجمع التصریفیه و النحویه مراجعه کنید به: القرارات. 1
. 710و  709منبع قبل: . 2
(، تحقیق: ابراهیم  ق384ابوالحسن زمانی معتزلی )ت:  ،  منازل الحروف، علی بن عیسی بن علی بن عبدالله.  3

.60الفکر ـ عمان: ص سامرائی، دار
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 1کالم درست نخواهد بود.«  "و قعودکأقیامک  يسواء عل "بگویی شما زیرا اگر 

 : هشام گفته استابن

از طلب  )یا(  و"  "أ  و» بعد  چند چیز  یا  دو چیز  از  یکی  )اختیاربرای  یا  داشتن(  تخییر 
و مثال آن برای یکی از دو چیز،    ؛بودن و بعد از خبر شک یا تشکیک، سودمند استمجاز

َیْوٍم   :است  تعالیحقکالم   َبْعَض  ْو 
َ
أ َیْوًما  )یک روز یا قسمتی از یک روز درنگ    َلِبْثَنا 

ْوَسِط َما ُتْطِعُموَن   :و برای یکی از چند چیز  ؛کردیم(
َ
اَرُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِکیَن ِمْن أ َکَفا

ْو ِکْسَوُتُهْم 
َ
ْهِلیُکْم أ

َ
ْو َتْحِریُر َرَقَبٍة أ

َ
دادن به ده بینواست از غذاهای  ک اش خورا و کفاره)  أ

و چون   ؛(ایکردن بندهیا آزاد  ،یا پوشانیدن آنان  ،خورانید متوسطی که به کسان خود می
سواء  "جایز نیست گفته شود پس   چند چیز استیکی از یکی از دو چیز یا    ]انتخاب[ برای  
 علیا  
َ
 قمت  أ

َ
سواء  "گویی  نمیشما  زیرا    ؛باید دو چیز باشدحتمًا    «سواء »  زیرا در  "،و قعدتأ

 2.« "علیا هذا الشیء 

را با سواء، مجاز  «  و»أ   و نویسندگان، کاربرد متکلمین  بر  گیری  برای آسان فرهنگستان  
 :آورده است خودمصوبۀ و در دانسته، 

است که    چهو این در همراهی با آن   ،استمجاز    با غیر آن،با همزه و  «  م »أ  کاربرد»
بر   ؛با غیر آن، نیز به همین صورت استبا همزه و « و»أ و کاربرداند؛ مقرر داشتهنحویون 

   :زیراساس تعبیرهای 

 و غبت أحضرت  أسواء علیا  ؛  (م غبتأسواء علیا حضرت  )م غبت  أحضرت  أسواء علیا  
 3.« "سواء" استاسلوب  م، در أتر کاربرد همزه و و فصیح (؛و غبتأسواء علی حضرت )



(،  ق646الدین بن حاجب کردی مالکی )ت:حاجب، عثمان بن عمر بن ابوبکر بن یونس، ابوعمرو جمالأمالی ابن.  1
. 2/745 ،م1989 ق/1409ـ اردن، دار الجیل ـ بیروت،   دار عمارپژوهش و تحقیق: د. فخر صالح سلیمان قدارة، 

هشام الدین، ابنشرح قطر الندی وبل الصدی، عبدالله بن یوسف بن احمد بن عبدالله بن یوسف، ابومحمد، جمال.  2
. 305ص  ق،1383الدین عبدالحمید، قاهره، (، تحقیق: محمد محییق 761)ت: 

  :بالقاهرة  العربیة  اللغة  لمجمع  التصریفیه  و  النحویه   القرارات؛  101القرارات المجمعیة في اْللفاظ واْلسالیب: ص  .  3
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  . تعریف بر عدد مفرد بدون معدود است «ال»  نحویون عدم جواز وروداز نظر قاعده    -2
 : زید را نقل کرده استواب سخن  «قتیبهبنا »

عدهاَ از  » "اْل  "المائة  : گویندمیای  عراب،  و  المائة  درهم"  "الخمس  و  الدرهم"  لف 
و زباِن قوِم فصیح    ،است   فاسد  ،در قیاس ها  اینو    ؛ الخمسة العشر الدرهم"الدرهم" و "

 1« .نیست

اند تعریف  ها گفتهاما کوفی  ؛اندها ورود آن را بر معدود بدون عدد، مجاز دانسته بصری 
 : گویدسیده می بن ا  .، مجاز استبا یکدیگر  هر دو بخش

و آخر آن، الف و  ی،کنبرخی را بر برخی اضافه می  ،اگر بر یک یا بیشتر اضافه شود»
مائة    :مائة درهم  دربارۀ و    ؛ثالثة اَلثواب  :گوییدر تعریف ثالثة اثواب می  ی. گذار َلم می
 ؛مائة الف الدرهم  :مائة الف درهم دربارۀو  ؛الدرهم

الرحمه گفته  شاعر ذو  . و از کالم عرب است  است  و اختالفی نیست که این درست
  :است

 یم لِ ْس هل یرجع الت   وَ 
َ
 َثاَلث اْلثافی و الدیار البالقع  ...می عَ و یکشف الْ أ

  حسِن بالْ »شبیه  و آن را  دانسته،  را بر اولی و دومی مجاز    «َلم »و    «الف»ها ورود  کوفی
 2« .ماِه رَ و الخمسة الد   ،ثوابة اْل الثَ الث   :اندو گفته دانسته «هْج وَ الْ 

 : حکایت کرده و گفته استسیوطی اجماع بر آن را 

جدا وجود  با  که  دارد  وجود  دومی»اجماع  داخل  نخستین  بر    «ال» ،  بودن  مضاف 



. 296ص 
. 273ادب الکاتب: ص . 1
ا.  2 فی  الموسی )ت:  لالعدد  اسماعیل بن سیده  بن  ابوالحسن علی  الحسین ق458لغة،  بن  تحقیق: عبدالله   ،)

. 64ص  ،م1993 ق/1413، الناصر، عدنان بن محمد الظاهر
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 1.« شود نمی

ب«  ال»  کردنواردفرهنگستان   را  در    ،داندمجاز می   ـالیهمضاف نه  ـ مضاف    رتعریف  و 
 : فرهنگستان آمده استمصوبۀ 

و    ،الخمسة کتبـ مجاز است؛ مثل  الیهنه مضافکردن "ال" تعریف بر مضاف ـ»وارد
در    ها با توجه به ورود مشابه آنو این    ؛لف کتابو اْل  ،و الثالثمائة دینار  ،المائة صفحة

استکه    طورهمان    ؛استاحادیث   آمده  بخاری  صحیح  به    همچنین  ؛در  توجه  با 
شهاب خفاجی آن را بنا  ؛ هرچنداست  عصفوربنمثل انحویون  دانستن آن توسط  مجاز
2.« دانسته استقبیح 

  در دو حالِت   ، نکره باشداگر  از اسم منقوص    « یاء»اینکه  برای  نحویون  از نظر  قیاس    -3
 : گویدسیبویه می .شودمی رفع و جر، حذف 

نام    دربارۀو از خلیل  » در  او در حالت جر و رفع    : او گفت  . پرسیدم  "جوار" مردی به 
ها این بود که صرف آن را  ن آنأو اگر از ش  ، است قبل از آنکه اسم باشدجایگاه خودش  

زیرا چیزی دورتر    کردند قبل از آنکه معرفه باشد؛صرف آن را رها میادعا کنند    هدر معرف
مفاعل    باید وقتی   ، شودمنع  و اگر از انصراف در چیزی   ؛کردن مفاعل وجود ندارداز صرف

در نظر بگیری  اگر آن را اسم زن    : گفتم  . نیز منع شود  باشد آن  و فواعل و موارد مشابه  
پس وقتی    .قرار داده شده است  جای آنزیرا این تنوین به  ؛آن را صرف کن  : ؟ گفتچطور

  ، ثابت شده است   «ذرعات»أداربودن در  که تنوین  طورهمان    ،شودثابت می  جایگزین باشد
   .نون مسلمین باشدوقتی همچون  

او   به  دربارۀاز  زن  عنوان  "قاض"  صرف    :گفتپرسیدم؛  اسم  جر،  و  رفع  حالت  در 
اسم "أدل" نیز  جایگاه خودش خواهد بود.  در  مفاعل و فواعل باشد  اگر در باب و    ؛شودمی

که  وقتی    ،، حذف یاء را برگزیده استخصوصعرب در این  به همین صورت است؛ زیرا  
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  ، شود بوده باشدصرف نمیحالتی که و در  و رفع باشد جرا حالت ضعی غیر تنوین در در مو
 1« .قرار دهند و آن را حذف کنند "یاء "جای  و اینکه تنوین را به

 : عقیل گفته استبن ا  و 

این  » حکم  کهو  است  آن  می  منقوص  ظاهر  »  ؛شودنصب  القاضأر مثل  .  ي«یت 
هِ َیا  )  :فرمایدمی  تعالیحق ِجیُبوا َداِعَي الَلا

َ
سوی خدا را  کننده به ای قوم ما، دعوت)  (َقْوَمَنا أ

 2بودنشان بر "یاء".« دلیل سنگینتقدیرًا رفع و جر را در آن آورده، به( و اجابت کنید 

 :منقوص که و غالیینی گفته است 

  آن از نظر لفظی و خطی در دو حالت رفع و جر  "یاء "و اضافه جدا شود  وقتی از "ال"»
جعلک  مثل    ،ماندو در حالت نصب، باقی می«  حکَم قاٍض علی جاٍن مثل »  ،شود حذف می

 3.« لیهإداعیا  ،لی الحقإ هادیاً  هُ اللا 

 :گفته است مصوبۀ خود  درفرهنگستان 

")باقیاثبات  » نکره    "یاء ماندن(  فاعل منقوص  اسم  دو    ـصورت ضرورتدر  ـدر  در 
4.« حالت رفع و جر، مجاز است

  ، ها پسر، دومی پدرو اولین آن   ،د نافراد مختلف بیان شوبرای  پی  در پی َاعالم  وقتی    -4
"ابن"    ۀعربی معین شده است که کلمزبان  در    ؛علی و حسن  ، محمد  مثل  ؛جد است  و سومی

یت  أ ر »و  حسٍن« بِن  علٍی   بُن  هذا محمُد » شودگفته میبیاید؛ پس دوم و سوم اسم َعَلم بین 
بر اساس  اسم َعَلم    .«حسٍن   بِن   علٍی   بِن   »سلمت علی محمدِ   و   «حسٍن   بِن   علٍی بن    محمدَ 

خود کلمگیرد،  میاعراب    شجایگاه  آن    «بن»  ۀو  به  شود،  میصفت  دوم  لَ عَ و  اضافه  م 
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این کاربرد در جاهلیت   شود. میسوم اضافه علم موصوف و به  «بن» ۀو نیز با کلم  ،شودمی
َوَمْرَیَم    : فرمایدمی  تعالیحق   . با آن نازل شده استنیز  و قرآن کریم    ، و اسالم شایع بوده

ْت ِبکَ 
َ
ق ْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفیِه ِمْن ُروِحَنا َوَصَدا

َ
ِتي أ َها َوُکُتِبِه َوَکاَنْت  اْبَنَت ِعْمَراَن اَلا ِلَماِت َرِبا

و مریم دخت عمران را، همان کسی که خود را پاکدامن نگاه داشت و در  ) 1ِمَن اْلَقاِنِتیَن 
دمیدیم خود  روح  از  کتاب او  و    ؛ او  و  خود  پروردگار  از  سخنان  و  کرد  تصدیق  را  او  های 

 . (بود فرمانبرداران
َاعالم  ثبت این  برای  و تعدادی پیشنهاد    ، مجاز کردهرا از آن    «بن»  حذف   فرهنگستان

   :استارائه کرده 
اضافه،  عنوان  به ها و بقیه علم   ، شودداده  ، بر اساس عوامل اعراب  م اوللَ اینکه عَ   .الف
جاء محمُد علٍی  » شودگفته می مثالً  ؛ شودهر علم به بعد از آن اضافه میزیرا ؛  شوندمجرور 

 .«حسٍن 

از    .ب اول  بر اساس عوامل این اعالماینکه علم  با  علم ۀ  و بقی  ،شودداده  اعراب    ،  ها 
جاء محمُد علٍی  »  شودگفته می  و مثالً   ، د نبگیر   قبل از علم دوم و سوم، جرا   « ابن»تقدیر لفظ  

 .«حسٍن 

و  « ابن» ۀ کلمجایگاه و علم دوم،   ، شودداده اعراب  بر اساس عوامل  اینکه علم اول .ج
به این  و    ؛گیردمی آن را  و اعراب    دوم »ابن«  ۀ  کلمجایگاه    نیز  علم سوم  گیرد،میآن را  اعراب  
از نظر    «ابن»  ۀکلمکه    طورهمان    ؛شودتابع قبل از خودش می   ،اعراباز نظر  علم،    ترتیب 

 .«حسٍن  افر محمٌد علٌی س» :شودگفته می  و مثالً از خودش است،   قبل تابع  اعراب 

عَ   .د پی م لَ اینکه  نظر  پی  در های  علی  نحو از  محمد  ترکیب،    حسن(  ی)سافر  باب  از 
با    ؛قرار داده شوددومشان  و اعراب بر جزء    ،دنو دو جزء اول و دوم باز شو   ،دن شوممزوج  
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برای   صرف  از  آن  منع  ترکیب  بودن علموجود  می  مثالً   ؛ و  علَی  »  شودگفته  محمَد  سافر 
 .«حسُن 

سافر محمَد علَی  »  و گفته شود  ، بر فتح قرار دادمبنی  سه جزء را  هر  توان  می   همچنین
 .«حسُن 

  سافر محمدْ مثل »  ، ساکن شوند   «بن»  ۀ پی بعد از حذف کلمدر های پی اینکه علم   .ـه
« که به این صورت  الممثل »  ،هاسوره   ی حروف هجا در ابتدا با  قیاس    بر اساس«،  حسْن   علْي 

 . الف، َلم، میم : شوندتلفظ می 

توانند  می و  بر مجرای وقف، ساکن شوند؛ گانه برای اجرای وصل سه  ی هااینکه علم  .و
ترتیب که    ، دناعراب بگیر  این  با اضافه به  اول بر اساس عوامل  به علم دوم  علم  شدن آن 

  بر این اساس که وصل در آن از طریق وقف   ،علم دوم به علم سوم شدن  و اضافه   ، باشد
 .مرکب، ساکن شده استچه آن علم مفرد باشد و چه در پس  ؛ جریان یافته است

  ه را صادر کردای  مصوبه و    ، بازنگری کرده  خودش  قبلیمصوبۀ  در  فرهنگستان  سپس  
شود را مجاز دانسته  درپی حذف میهای پی صورت محاوره »ابن« در علم اینکه به   ،که در آن

زیر  ها به یکی از دو صورت  علم نظر داده است که و  ؛«سافر محمد علی حسنمثل » ،است
   : دنشوثبت می

،  شدناضافه توجه به  و بقیه با  گیرد،  میاعراب    موقعیت خودشعلم اول بر اساس    .الف
 . گیرندمیجر 

 1شوند. همۀ اعالم در جریان وصل بر مجرای وقف، ساکن می  .ب
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 : فصل سوم 

 قرآن و سنت و علما با قواعد نحو  مخالفت

 مخالفت قرآن و سنت با قواعد نحو   : بحث اولم

 مخالفت قرآن با قواعد نحو   :اول

قواعد با  کریم  قرآن  آیات  اینکه  برای    نحوی،  مخالفت  قواعداثبات  قواعد این    ی ، 
قوانینی    ؛ استکافی    کردداوری  ها  آن استفاده از  توان معصوم را با  و نمی هستند  قراردادی  

بر  حاکم    را   تا آنجا که آن  ؛دانندکه نحویون التزام به آن را َلزم و خروج از آن را حرام می
   .اندمعرفی کردهخدا ۀ قانونی برای شناخت خلیفعنوان به و آن را معصومین قرار داده، 

ها آن به ذکر برخی از  ما فقط  و  ند؛  بسیار هستند  آیات قرآنی که برخالف قواعد نحویون  
   : کنیمبسنده می 

پیروی  علیه  از معطوفـ  رفع، نصب، جر یا جزم ـ معطوف  ِاعراب  قانون نحویون،  طبق    -1
 : گویدمیخصوص مبرد در این ال .کندمی

داشته است  آید اعرابی را که اولی  می  ـیعنی حروف عطفـآنچه پس از این حروف  »
1« .گیردبه خود می

   : از جمله را شاهد هستیم؛ مخالف این قاعده آیاتی در قرآن، ما ولی 

ِذیَن   ِإَنا   :تعالیحق فرمایش  در    .الف ِذیَن   آَمُنوا   اَلا اِبُئوَن   َهاُدوا   َواَلا َصاَری    َوالَصا   َمْن   َوالَنا
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هِ  آَمَن  کسانی که ایمان  ) 1َیْحَزُنوَن  ُهْم  َوََل   َعَلْیِهْم  َخْوٌف  َفاَل  َصاِلًحا َوَعِمَل  اِلِْخرِ  َواْلَیْوِم  ِبالَلا
اند، هرکس به خدا و روز بازپسین ایمان آورد  و کسانی که یهودی و صابئی و مسیحی  ند،آورد

 . (شونداندوهگین پس نه بیمی بر ایشان است و نه  ، و کار نیکو کند

  . شدطبق قوانین نحویون باید منصوب می و    ، است  «نإ »اسم    ه معطوف ب  «صابئون»
 : گفته است «عکبری»ال

اما   ،استشاذ ت، ا و این در روای ؛شودخوانده می  با همزه و نصبعطف به الذین،  و »
 2.« در قیاس، درست است

ۀ  در سور  تعالیحقدر فرمایش  .منصوب آمده استصورت به در قرآن، زیر    ۀدر دو آیاما 
ِذیَن   ِإَنا   :استآمده  بقره   ِذیَن   آَمُنوا   اَلا َصاَری    َهاُدوا   َواَلا اِبِئیَن   َوالَنا ِه   آَمَن   َمْن   َوالَصا   َواْلَیْوِم   ِبالَلا
ْجُرُهْم   َفَلُهْم   َصاِلًحا   َوَعِمَل   اِلِْخرِ 

َ
ِهْم   ِعْندَ   أ در حقیقت،  ) 3َیْحَزُنوَن   ُهْم   َوََل   َعَلْیِهْم   َخْوٌف   َوََل   َرِبا

ترسایان و صابئان، هرکس به خدا  اند، و ، و کسانی که یهودی شده ند کسانی که ایمان آورد 
و روز بازپسین ایمان داشت و کار شایسته کرد، پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند  

 . (وند ش کو نه اندوهنا  داشت، و نه بیمی بر آنان است

این  و   سور   تعالیحق سخن  در  است  حجۀ  در  ِذیَن   ِإَنا   :آمده  ِذیَن   آَمُنوا   اَلا  َهاُدوا  َواَلا
اِبِئیَن  َصاَری    َوالَصا ِذیَن   َواْلَمُجوَس   َوالَنا ْشَرُکوا   َواَلا

َ
هَ   ِإَنا   أ هَ   ِإَنا   اْلِقَیاَمِة   َیْوَم   َبْیَنُهْم   َیْفِصُل   الَلا   َعَلی    الَلا

صابئی) 4َشِهیٌد   َشْيءٍ   ُکِلا  و  شدند  یهودی  که  کسانی  و  آوردند  ایمان  که  و  کسانی  ها 
که   و کسانی  زرتشتیان  و  داوری    ک شر مسیحیان  میانشان  قیامت  روز  خدا  البته  ورزیدند، 
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 . (گواه استخدا بر هر چیزی راستی به زیرا  ؛خواهد کرد

 . مخالفت کرده و آن را رفع نموده استبا این قاعده مائده ۀ ولی قرآن در سور 

عطف شده  مرفوع  به    منصوب  ـدر مخالفتی صریح با قواعد نحوی ـ دیگری    ۀ آیدر    .ب
ِکِن   :فرمایدمی  تعالیحق است.   اِسُخوَن   َل  ْنِزَل   ِبَما   ُیْؤِمُنوَن   َواْلُمْؤِمُنوَن   ِمْنُهْم   اْلِعْلِم   ِفي  الَرا

ُ
  أ

ْنِزَل   َوَما  ِإَلْیَك 
ُ
ْبِلَك   ِمْن   أ

َ
اَلةَ   َواْلُمِقیِمیَن   ق َکاةَ   َواْلُمْؤُتوَن   الَصا ِه   َواْلُمْؤِمُنوَن   الَزا   اِلِْخرِ   َواْلَیْوِم   ِبالَلا

ِئَك  وَل 
ُ
ْجًرا   َسُنْؤِتیِهْم   أ

َ
، و مؤمنان، به آنچه بر تو نازل  علم از آنانلیکن راسخاِن در  ) 1َعِظیًما  أ

دهندگان و  ، و زکات دارندگان نماز پا و بر  ؛ایمان دارند  ،شده و به آنچه پیش از تو نازل گردیده
روز  ایمان و  به خدا  بزرگ خواهبه اند که  اینان  ، بازپسینآورندگان  پاداشی  آنان  به  یم  زودی 

 .(داد

شود گفته  مرفوع  به  عطف  که  است  آن  درست  نحوی،  قوانین  طبق  که  حالی    : در 
 »والمقیمون الصلوة«! 

با    دیگرجایی  در    .ج کریم  با  قرآن  منصوب،  به  مجزوم  مخالفت    قواعد عطف عطف 
ْنِفُقوا  :آمده است تعالیحق فرمایش در  . کندمی

َ
َناُکْم  َما ِمْن  َوأ

ْ
ْبِل  ِمْن  َرَزق

َ
ْن  ق

َ
ِتَي  أ

ْ
َحَدُکُم  َیأ

َ
  أ

ْرَتِني  َلْوََل   َرِبا   َفَیُقوَل   اْلَمْوُت  َخا
َ
َجٍل   ِإَلی    أ

َ
ِریٍب   أ

َ
َق   ق َدا َصا

َ
ُکْن   َفأ

َ
اِلِحیَن   ِمَن   َوأ و از آنچه  ) 2الَصا

گردانیده  شما  از    ایم روزی  پیش  کنید،  بگوید انفاق  و  فرارسد  مرگ  را  شما  از  یکی    : آنکه 
تا مدتی بیشتر ]اجل نیکوکاران  پروردگارا، چرا  از  تأخیر نینداختی تا صدقه دهم و  به  [ مرا 

 . (؟ باشم

قواعد    در اینجا مجزوم )وأکْن( به منصوب )أصدَق( عطف شده است، در حالی که طبق 
 . کوَن(أ )و  معطوف، منصوب شود که است آن ها درست آن
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است  ای  نکته   این   .گیردکسره می   ،بیاید «  هاء»قبل از ضمیر    «یاءاگر »  ، قیاسطبق    -2
 : سیبویه گفته است . گویندکه نحویون می 

 1گیرد.« کسره میباشد  قبل از هاء»اگر یاء  

قرآن به  قطعًا  بوده است؟  یبند  ا پرایج،  ۀ  آیا قرآن به این قاعد  : شودطرح میپرسشی که م
   : کرده استرا نقض  بلکه در دو جا آن ؛ملزم نبوده این قاعده 

ْوَفی    َوَمْن   :تعالیحق سخن  این  در    ،اول
َ
هَ   َعَلْیهُ   َعاَهدَ   ِبَما  أ آنچه با  به  و هرکه  )  2الَلا

در حالی که طبق قواعد    آمده،  « علیه»در    «هاء»ۀ  با ضم  ؛( وفادار بمانداست  خدا عهد بسته  
 . کسره داشته باشدنحوی باید 

اَل   :تعالیحق این فرمایش  در    ،دوم
َ
ْیَت   ق

َ
َرأ

َ
َوْیَنا   ِإذْ   أ

َ
ْخَرةِ   ِإَلی  أ ي  الَصا   اْلُحوَت   َنِسیُت   َفِإِنا

ْنَساِنیهُ   َوَما
َ
ْیَطاُن   ِإََلا   أ ْن   الَشا

َ
ْذُکَرهُ   أ

َ
َخذَ   أ دیدی وقتی به  آیا    :گفت) 3َعَجًبا  اْلَبْحرِ   ِفي  َسِبیَلهُ   َواَتا

آن صخره پناه جستیم، من ماهی را فراموش کردم، و جز شیطان، آن را از یاد من نبرد، تا  
ه  در اینجا    «هاء»  ،( طور عجیبی راه خود را در دریا پیش گرفتو به   ؛ به یادش باشم نیز با ضما

   .مخالفت کرده است ، نحویونشده توسط وضع  ۀقاعدبا و آمده 

جمع  ۀ  صیغاطالق  یعنی   4؛ ست تعداد برای جمع، سه تاکمترین  این است که  مشهور    -3
خالف چیزی است که در قرآن کریم    و این  ؛بر کمتر از سه تا از نظر قیاسی درست نیست

   :از جمله ؛استفاده کرده استنفر برای دو جمع  ۀ از صیغآیات  قرآن در بسیاری  .آمده است

ِه  ِإَلی َتُتوَبا ِإْن   :تعالیحق این فرمایش در  .الف ُلوُبُکَما َصَغْت  َفَقْد  الَلا
ُ
گر ]شما دو  ) 5ق
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]بهتر استزن توبه کنید  به درگاه خدا  ا دلراستی  به [،  [  پیدا کرده  انحراف  .  (ستهایتان 
رو با  اینو از  1عایشه و حفصه است  ،آیه این  خطاب در  اند  که مفسران شرح داده  طورهمان 

از آن    ؛ مثتی)تتوبا( آمده است  ۀصیغ بعد  قلوبکمافرماید »می ولی  از صیغ  «فقد صغت  ۀ  و 
   ! است  «قلباکما»  درستـ  طبق قواعد نحوی ـ در حالی که    ،کنداستفاده می  «قلوبکما»جمع  

که  نکته   .ب کردیم  ۀ  آیدر  ای  بیان  این  قبلی  است  تعالیحق سخن  برای    :نیز جاری 
 اِرُق ةُ   َوالس 

َ
اِرق َطُعوا   َوالس 

ْ
ْیِدَیُهَما  َفاق

َ
َن   َنَکاًَل   َکَسَبا  ِبَما  َجَزاءً   أ ِه   م  هُ   الل  و  ) 2َحِکیٌم   َعِزیزٌ   َوالل 

  قطع کنید؛ عنوان کیفری از جانب خدا  اند، دستشان را به سزای آنچه کردهمرد و زن دزد را به 
توانا و حکیم است آمده است  ۀبا صیغ  « ایدیهما»ۀ  کلم  .(و خداوند  به   با   ؛جمع  طور  اینکه 

و درست    ،صریح با قواعد نحوی است  یمخالفتاین  و  ؛  )مرد و زن دزد(  مثنی استمعمول  
 «. یدیهما» :از نظر نحوی این است که گفته شود

این قواعد مخالفت کرده است    ی از موارد دیگر   .ج با    تعالیحق این فرمایش  که قرآن 
ِهْم   :است َذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي َرِبا   ۀ این دو ]گروه[ دشمنان یکدیگرند که دربار ) 3َه 

  : گفته شوددرست آن است که  از نظر نحوی  در حالی که    ؛در ستیزند( پروردگارشان با هم  
 «.اختصما»

َتَتُلوا  اْلُمْؤِمِنیَن  ِمَن  َطاِئَفَتاِن  َوِإْن  :تعالیحق این فرمایش در  .د
ْ
ْصِلُحوا  اق

َ
  َفِإْن  َبْیَنُهَما َفأ

ْخَری    َعَلی  ِإْحَداُهَما   َبَغْت 
ُ
ِتي  َفَقاِتُلوا   اْْل ی    َتْبِغي  اَلا ْمرِ   ِإَلی    َتِفيءَ   َحَتا

َ
ِه   أ ْصِلُحوا   َفاَءْت   َفِإْن   الَلا

َ
  َفأ

ِسُطوا   ِباْلَعْدِل   َبْیَنُهَما 
ْ
ق
َ
هَ   ِإَنا   َوأ   و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند) 4اْلُمْقِسِطیَن   ُیِحُبا   الَلا

ی کرد ی میبا آن   میان آن دو را اصالح دهید، و اگر یکی از آن دو بر دیگری تعدا کند  که تعدا
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ها را دادگرانه سازش دهید و  میان آن   ،گشتپس اگر باز   ؛ بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد
از نظر قواعد نحو  درست این است که    ،(داردعدالت کنید، که خدا دادگران را دوست می

 «. اقتتلتا» : گفته شود

   : هاز جملبه کار رفته است؛ مثنی برای مفرد  ۀ صیغ هاآیاتی که در آن  -4

ِتَیا   :فرمایدمی  تعالیحق  .الف
ْ
ا َرُسوُل َرِبا اْلَعاَلِمیَن َفأ سوی پس به ) 1ِفْرَعْوَن َفُقوََل ِإَنا

مثنی  ۀ  خطاب در اینجا با صیغ.  (پروردگار جهانیانیمفرستادگان  ما    :فرعون بروید و بگویید
سپس این صیغه، تغییر  «؛  فقوَل « و »تیاأف»  :گرددمی باز  به موسی و هارونو  آمده است  

  ۀشود؛ در حالی که از نظر قاعدمیتبدیل  )رسول(    مفردۀ  به صیغ سیاق  کند و در همان  می
ۀ  در سور   تعالیحق در سخن  که    طورهمان   ،)رسوَل(ن است که گفته شود  ی ا درست  نحوی  

ْرِسْل َمَعَنا َبِني  :طه آمده است
َ
َك َفأ ا َرُسوََل َرِبا ِتَیاُه َفُقوََل ِإَنا

ْ
ْد ِجْئَناَك  َفأ

َ
ْبُهْم ق ِإْسَراِئیَل َوََل ُتَعِذا

َبَع اْلُهَدی   اَلُم َعَلی  َمِن اَتا َك َوالَسا   ۀما دو فرستاد  : سوی او بروید و بگوییدپس به )  2ِبآَیٍة ِمْن َرِبا
راستی ما برای تو  به   .پروردگار توایم، پس فرزندان اسرائیل را با ما بفرست، و عذابشان مکن

 . (هدایت پیروی کند هرکس که از سالم بر ایم، و آورده آیتی از جانب پروردگارت 

فرمایش  در    .ب ُه    :تعالیحق این  َوالَلا ِلُیْرُضوُکْم  َلُکْم  ِه  ِبالَلا ْن  َیْحِلُفوَن 
َ
أ َحُقا 

َ
أ َوَرُسوُلُه 

در    سازند؛ کنند تا شما را خشنود  برای شما به خدا سوگند یاد می ) 3ُیْرُضوُه ِإْن َکاُنوا ُمْؤِمِنیَن 
  و همان کاربرد   (او را خشنود سازند   ۀصورتی که اگر مؤمن باشند سزاوارتر است خدا و فرستاد

پس    و  گویدسخن می   ـ«رسوله»و    «الله»  یعنیـ نفر  دو    دربارۀشریفه  ۀ  آی شده است. این  تکرار  
ن است  ی ا درست  یقواعد نحو طبق  در حالی که ؛آوردمیرا  «یرضوه»مفرد ۀ از آن دو، صیغ

 «. یرضوهما» :گفته شود  که



.16: ءشعرا. 1
. 47طه: . 2
.62توبه: . 3



 165 ............................................................... نحو  قواعد  با علما و سنت و قرآن مخالفت

و  کند  را مرفوع میو مبتدا    آیدمی مبتدا و خبر  در  است که    هاز افعال ناقص «  کان»  -5
در حالی   1؛ شودمینیز خبر »کان«  و خبر  کند  می منصوب  را  و خبر    ،شودمی   اسم آنمبتدا  

  ُذو   کاَن   ِإْن   وَ   :با این قاعده مخالفت کرده است  تعالیحقاین فرمایش  قرآن کریم در  که  
ْن   وَ   َمْیَسَرةٍ   ِإلی  َفَنِظَرةٌ   ُعْسَرةٍ 

َ
وا   أ

ُ
ق اگر  ) 2َتْعَلُموَن   ُکْنُتْم   ِإْن   َلُکْم   َخْیرٌ   َتَصَدا [ ]بدهکارتان و 

[ گشایش، مهلتی ]به او دهید[؛ و بخشیدن آن برای شما  پس تا ]هنگام   تنگدست باشد
در حالی که طبق نظر نحویون    ـ« ذویعنی »ـ مرفوع است   ، آمده  خبرِ   . (اگر بدانید،بهتر است 

 باید منصوب باشد!

و  باید به اسمی که قبل از آن ذکر شده است بازگردد،  غایب   نحویون، ضمیراز نظر    -6
ولی  3؛ داشته باشد   تمطابقباید با آن    های دیگر ت و حالجمع  و  مثنی  و  از نظر مفرد  ضمیر  

قاعدۀ  آی این  به  ِذي  َکَمَثِل   َمَثُلُهْم   : فرماید می  تعالیحق   . نیستملتزم  نحوی    ۀ بعدی    اَلا
دَ 

َ
ا  َناًرا   اْسَتْوق َضاَءْت   َفَلَما

َ
هُ   َذَهَب   َحْوَلهُ   َما   أ َمَثل  ) 4ُیْبِصُروَن   ََل   ُظُلَماٍت   ِفي  َوَتَرَکُهْم   ِبُنوِرِهْم   الَلا

خدا    را روشنایی داد  ش، و چون پیرامونبرافروختاست که آتشی  کسی  همچون َمَثل    آنان
مثال  شخصی را  آیه  این    . (بینند رهایشان کردهایی که نمی ی در تاریک را  آنان  را برد؛ و    اننورش

آتش و  برافروخت  یزده است که  بازمیرا    یسپس ضمیر ه است  این شخص  به  با  گردد  که 
  «، در حالی که َل یبصرون»و  «  ترکهم»و  «  بنورهم»  :فرمایدو می آورده است  جمع  ۀ  صیغ

 «.َل یبصر» و « ترکه»و « بنوره» : ـ بفرمایدی قوانین نحو طبق ـ َلزم بود  

عموم نحویون  از نظر  است و  بوده  اعداد از یازده تا نود و نه، مفرد و منصوب  ۀ  مشخص   -7
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  با این قانون مخالفت    ،در حالی که در قرآن 1؛ آورده شود  جمعصورت  این اعداد به جایز نیست  
ْعَناُهُم   :تعالیحق مثل این فرمایش    ؛وجود دارد ط 

َ
ْسَباًطا  َعْشَرةَ   اْثَنَتْي   َوق

َ
َمًما  أ

ُ
ْوَحْیَنا  أ

َ
 ِإَلی  َوأ

ْوُمهُ   اْسَتْسَقاهُ   ِإذِ   ُموَسی
َ
ِن   ق

َ
ْد   َعْیًنا  َعْشَرةَ   اْثَنَتا  ِمْنهُ   َفاْنَبَجَسْت   اْلَحَجرَ   ِبَعَصاَك   اْضِرْب   أ

َ
  َعِلَم   ق

َناٍس   ُکل  
ُ
ْلَنا  َمْشَرَبُهْم   أ ْنَزْلَنا   اْلَغَماَم   َعَلْیِهُم   َوَظل 

َ
ْلَوی  اْلَمن    َعَلْیِهُم   َوأ َباِت   ِمْن   ُکُلوا   َوالس    َما   َطی 

َناُکْم 
ْ
ْنُفَسُهْم   َکاُنوا   َوَلِکْن   َظَلُموَنا  َوَما  َرَزق

َ
  ک و آنان را به دوازده عشیره که هری﴿ 2َیْظِلُموَن   أ

موسی   به  و  کردیم،  تقسیم  بودند  خواستند ـ امتی  آب  او  از  قومش  با    ـوقتی  کردیم  وحی 
پس، از آن، دوازده چشمه جوشید. هر گروهی آبشخور خود را  .  عصایت بر آن سنگ بزن

شناخت؛ و ابر را بر فراز آنان سایبان کردیم، و گزانگبین و بلدرچین بر ایشان فرو فرستادیم.  
پاکیزه  چیزهای  روز از  که  کردهی ای  و  تان  بخورید.  نکردندآنان  ایم  ستم  ما  بر    بر  لیکن 
«  (اسباطاً »  جمعۀ  آیه با صیغاین  در  «  عشرة  ياثنت»  معدود عدد  .﴾کردندخودشان ستم می 

   . « آمده باشدسبطاً »مفرد ۀ صیغبا جای آنکه آمده است به 
به  آن برای دَللت  از  ولی قرآن  کند،  می و آینده دَللت  حال  زمان  به    فعل مضارع  -8

ِه   ِعْنَد   ِعیَسی    َمَثَل   ِإَنا   :تعالیحق سخن  مثل این    ؛ گذشته استفاده کرده است   آَدَم   َکَمَثِل   الَلا
اَل   ُثَما   ُتَراٍب   ِمْن   َخَلَقهُ 

َ
در واقع، َمثل عیسی نزد خدا همچون َمثل آدم  ) 3َفَیُکوُن   ُکْن   َلهُ   ق

از خا است ]که  را  او  ب   ک [  یافت  : گفتاو    هآفرید؛ سپس  از این    . (»باش«؛ پس وجود    آیه 
را نشان دهدرده است  کاستفاده  «  فیکون» این، خالف    ، تا گذشته  ای  قاعده در حالی که 

   .استفاده شود  شبرای  «فکاناین بوده که »اند و درست است که نحویون مقرر داشته 
بگیرد«  عالمت تثنیه و جمع تواند نمی، شود بر فاعل مقدم اگر فعل این قاعده که » -9

آمده  این قاعده  ا بدر قرآن، آیاتی مخالف ولی  4؛ شده استشناسی معروف و شناخته در زبان 
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ُلوُبُهْم   َلِهَیةً   :تعالیحق مثل این فرمایش    ؛است
ُ
وا   وَ   ق َسُرا

َ
ْجَوي  أ ذیَن   الَنا   هذا   َهْل   َظَلُموا   اَلا

ُتوَن   ِمْثُلُکْم   َبَشٌر   ِإََلا 
ْ
َفَتأ

َ
ْحَر   أ ْنُتْم   وَ   الِسا

َ
و    ؛هایشان مشغول استدر حالی که دل ) 1ُتْبِصُروَن  أ

  ! مانند شماست؟هآیا این ]مرد[ جز بشری    :که ستم کردند پنهانی به نجوا برخاستند که  آنان
این است  درست  طبق قواعد نحوی    در حالی که   ؛ (!روید؟سوی سحر میآیا دیده و دانسته به 

  .ولی قرآن به قوانین نحوی مشهور توجه نکرده است «؛اسر النجوا که بفرماید »
از نظر    خبراند که  داشته نحویون مقرر    -10 مطابقت  با مبتدا  بودن  نث ؤمذکر و مباید 
آیاتی   2؛ باشد داشته   قرآن  در  که  حالی  نمی هست  در  رعایت  را  مطابقت  این  در  و  کند  که 

   :؛ مثلاستفاده کرده است  همراه مبتدای مذکر به نث ؤجاهایی از خبر م
ْرِض   ِفي  ُتْفِسُدوا   َوََل   :فرماید می  تعالیحق   .الف

َ
  َوَطَمًعا   َخْوًفا  َواْدُعوهُ   ِإْصاَلِحَها   َبْعدَ   اْْل

ِه   َرْحَمَت   ِإَنا  ِریٌب   الَلا
َ
َن   ق و در زمین پس از اصالح آن فساد مکنید، و با بیم  ) 3اْلُمْحِسِنیَن   ِما

مذکر است با    )قریب(  خبر  .(است   کبخوانید که رحمت خدا به نیکوکاران نزدیو امید او را  
 . استبوده نث  ؤ م )رحمة(  اینکه مبتدا وجود 

هُ   : نیز چنین مخالفتی آمده است  تعالیحق سخن  این  در    .ب ِذي  الَلا ْنَزَل   اَلا
َ
  اْلِکتاَب   أ

اَعةَ   َلَعَلا   ُیْدِریَك   ما  وَ   اْلِمیزاَن   وَ   ِباْلَحِقا  ِریٌب   الَسا
َ
  ۀ کسی است که کتاب و وسیل   وند خدا ) 4ق

با  «  قریب»  از   . (باشد  کدانی شاید رستاخیز نزدی حق فرود آورد، و تو چه می سنجش را به 
   . استشده استفاده  «ساعة» نثؤ مذکر با مبتدای مۀ صیغ
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  علٌی »  سخن مااین  در   2. استضروری   1« عامبودن  »عموم نحویون حذف به نظر    -11
تعلق دارد و »به  «  عندک»  ظرف «  عندک یعنی غیرمقید به چیزی    «وجود مطلقمحذوف 

عنوان به ها که  آنچه از این به  یا    ، و وقوعهستی  و حصول و استقرار و وجود و  مثل حدوث  
ق،  و  دَللت دارد؛    ،یا صفت مشتق شده است فعل   از نظر عموم،  واجب است و  حذف این متعلا

 .« زید مستقٌر عنَدک» بگوییم پس جایز نیست  . جایز نیستآن اظهار 

و متعلق به    ،عموم نحویون مخالفت کردهشده توسط  استخراج ۀ  ولی قرآن با این قاعد
ا   : استچنین آمده    تعالیحق در سخن    .را آشکار نموده است  ظرف )مستقر(  ا َرآُه ُمْسَتِقًرا َفَلَما

 .  (د خود مستقر دی[ را نزد [ آن ]تخت پس چون ]سلیمان )  3ِعْنَدهُ 
 : بیضاوی گفته است

ا ِعْنَدهُ »  4« . حاصل شد  شیعنی در جلوی :ُمْسَتِقًرا

 : ، گفته استتوضیحی که دادهشهاب در و 

او گفتۀ  جلوی"  :»این  شد"  شدر  است  حاصل  ظرف  به  عام«  کونی  » وقتی    ؛متعلق 
  حذف آن شدن وجود داشته باشد، از نظر نحویون  حاصل و مستقرمثل    )بودنی عمومی( 

 5« .کرده استها ایجاد اشکال  این آیه برای آنبه همین دلیل و  ؛واجب است

در آن که  دیگری هم هست  هآیات  این مخالفت ها  ما  مانند  و  است  آمده  جهت  به ها 
این آیات و قواعد  اند میان  تالش کرده علما    .کردیمبسنده  ها  به ذکر برخی از آن اختصار، تنها  
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ایجاد کنند که  آیات  تفسیرهایی برای  سعی کردند تأویالت و  و    ،ایجاد کنند سازگاری    ی،نحو 
این  دیگر اهداف خودنمایی کرده است.  لغات یا    از   یکی تقدیر محذوف یا حمل بر  صورت  به 

   :از جمله  ؛توجیهات از چند جنبه، خالی از ضعف نیست 

مخالفت با قواعد  کند به اینکه  شود دَللت می پناه برده میتأویالت  ه  بکه    همین  -1
ی برای  ات، توجیهتأویالت کنند از طریق این  میتالش  نحوی وجود دارد و نحویون  

مخالفت  همینبتراشند،    هااین  آنکار  و  اعتقاد  را  ،  تصوربه  ها  قواعد    این  که 
معصومانه  ی نحو  قواعدی  نیست  هستند  ،  مجاز  کسی  آن و  کند   هابا    مخالفت 

   .نماید می نقض 

ای است  و این نکته   ؛ نحویون است  های شخصِی اجتهاد تأویالت مبتنی بر  این   -2
بدون    ،آیه شده استیک  برای  بسیاری    ات که در نهایت، منجر به ظهور توجیه

ر اینکه   یکسانی  ی  أ بر  نظر  باشنداتفاق شان  دربارۀو  داشته    «عکبری»  .نظر 
مثال به ـ وارد ـ  عنوان  مخالفت  برای  را  مختلف  توجیه  در  هفت  سخن  این  شده 

ِذیَن   ِإَنا   :آورده است  تعالیحق ِذیَن   آَمُنوا   اَلا اِبُئوَن   َهاُدوا   َواَلا َصاَری    َوالَصا   َمْن   َوالَنا
ِه   آَمَن  کسانی  ) 1َیْحَزُنوَن   ُهْم   َوََل   َعَلْیِهْم   َخْوٌف   َفاَل   َصاِلًحا  َوَعِمَل   اِلِْخرِ   َواْلَیْوِم   ِبالَلا

اند، هرکس به خدا و روز  و کسانی که یهودی و صابئی و مسیحی   ند، که ایمان آورد
پس نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین    ، بازپسین ایمان آورد و کار نیکو کند

 2. انددچار اشتباه شده یمواردرفع و رجوع چنین دهد در نشان می  که  ؛شوند( 

  مخالفت  ایقاعده  بادهد  ن میاامک   یهرکسبه    که  است  یوسیع  ۀدرواز أویل«  ت»  -3
  این   به  و  ،کند  پیدا   حلیراه   شده،گفته   توجیهات  از   یکی  بر   آن  حمل  باسپس    و  کند

  فرزدق   که   استای  نکته   این  و  ؛ دندهمی   دست  از   را   خود   ارزش   قواعد این    ترتیب 
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وقتی ابواسحاق    . کندمی  کید أ ت  آن  بر   حضرمی   اسحاقو اببن    عبدالله  با   گوو گفت  در 
  بر»:گویدگیرد، فرزدق در پاسخ میدلیل مخالفت با قواعد نحوی از او ایراد میبه 
 « .کنیدکه تأویل  شماست بر و ، بگوییمکه   ستما

  ؛است  آشکار  ندا هکرد  ابداع  نحویون  کهتأویالتی    از  بسیاریصنایع در    در  اغراق -4
  در   سیبویه   است کهوجهی    ه، جملاین  از    . باشد  داشته  ا معن  در   ثیری أ ت  آنکه   بدون

ِذیَن   ِإَنا   :استارائه داده    تعالیحق   سخنتأویل   ِذیَن   آَمُنوا   اَلا اِبُئوَن   َهاُدوا   َواَلا   َوالَصا
َصاَری   هِ   آَمَن   َمْن   َوالَنا   ُهْم   َوََل   َعَلْیِهْم   َخْوٌف   َفاَل   َصاِلًحا   َوَعِمَل   اِلِْخرِ   َواْلَیْوِم   ِبالَلا

اند،  و کسانی که یهودی و صابئی و مسیحی  ند،کسانی که ایمان آورد) 1َیْحَزُنوَن 
پس نه بیمی بر ایشان    ،هرکس به خدا و روز بازپسین ایمان آورد و کار نیکو کند 

  از   بعد  خبر   در خیرأت   آن،  از  منظور »  :است  گفتهوی   ؛ (شونداست و نه اندوهگین  
یعنی    ؛است  «إن  » تقدیرًا    گونهاین   هم  صابئون  وشوند؛  نمی   گیناندوه  ها آنو 

  اضافه به معنا    یجدید   چیزکند  وجهی که وی مطرح می در حالی که   2« .هستند
  ترکیب   در کردن نامعقول جمله،  قطعهپس از قطعه   ، الفاظ  سطح   در فقط    و   کندنمی 
 3. کندمی  ایجاد اختاللآن 

  استناد   ـاننبودنشفصیح   ضعف و   دلیلبهـ   قبایل  برخی   های زبان  به   هاآن   عالوهبه   -5
  پناه زبان همین قبایل    بر اساسها این مخالفت توجیه بینیم به لی میو  ،اندنکرده

 4. بودند کرده  طرد را  هاآنتر هایی که پیش برند؛ زبان می

به  ـ   نحو   قواعدبا    مخالف   ِی قرآن  آیات تأویل    در  نحویون   بینیم می   ترتیب   این   به  با توجه 
  تااند  به سختی انداخته   را   خود در تالشی نافرجام    ـدانند ترین زبان میاینکه قرآن را فصیح 
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  ترشایسته   ه خورده است؛ در حالی که ها گر به آن   شانقواعد  که  بپوشاند   را   نواقصی  ومآخذ  
نادرست    هاییپایه   بر  قواعد،  این  کهاین  ؛کردندمی  اقرار  تلخ  حقیقت  این   بهها یک بار  آن  بود
  از  دور به   کهچنین تأویالتی    مانند   در  و  بیفکنند   سختی   به  را   خود  اینکه   جایبه اند؛  شده   بنا 

 . ور شوندغوطه  است  زبان روح

 نحوی  قواعد با  سنت مخالفت   :دوم

 شیعه  منابع  در   -1

  تفاوتی ندارد.   قرآن  گیریموضع با    نحوی،   قواعد   با   برخورد  در   بیتاهل   گیریموضع
  کیدأ ت  طلب آن  در   عمرنکردن  صرف   و  نحو شدن به  نمشغولدل   هب  که  هست  بسیاری   روایات

یادگیری   است  شایسته   آنچه اینکه    و   ؛ دنکنمی و تالش  اش  برای    علومصرف شود،  وقت 
 . است سنت و کتاب

  توجه   عربی  زبانعلوم    به   هاآن   دندهمی   نشان  که  اندشده وارد    بیتاهل   از  روایاتی
کمال  را   انسان  که   نیست   علومی  از   زیرا   ؛ اندنداشته   اهتمامی   و نتیجه و    ، برساند   به    در 

 : روایات این ۀ جمل از . رساندنمی  انسان به ندانستنش زیانی 

اب موسیو از  پدرانش    الحسن  علیهم)از  الله  فرمود استشده  روایت    ( صلوات   ،:  
ها  . به آناندگرد آمده دید که به دور مردی  را  به مسجد وارد شد و جماعتی    »رسول خدا 

داناترین    : عالمه کیست؟ گفتند  : فرمود  او عالمه است.  :گفته شد   ؟ یستکاین    :فرمود
نَ    ها و رخدادهای اعراب و روزهای جاهلیت و اشعار و زبان عربی. پیامبرب َس مردم به 

بیند و کسی که آن را بداند سودی  آن را نداند زیانی نمی   هرکساین علمی است که    :فرمود
 1برد.«نمی 
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  را )دستور زبان(   نحو  ، هاروایت   این   در شده  وارد  عربی منظور از علوم که    نیست  پنهان   و
 . شودمی شامل  هم

  از  .اندکرده  منحرف  خود   جایگاه  از   را   کالم  که  اندشده  توصیف چنین    ،نحو و اصحاب  
  منحرف  خود  جای  از  را   کالم  ربشناسان عزبان»  :، فرموداست شده    روایت  عبداللهااب

 1«.اندکرده

  نه   ،است  اشنیکوکاری   و  کارها  در  انسان  ارزش   ندنکمی  بیان  که  دنآیمی   دیگری   روایات
هیچ ارزشی    الفاظ  باشد   ناصالح   فرد   باطن  و   کارهااش؛ پس اگر  آراسته   سخنان  و  ظالفا  در

  ،رودمی   باَل  خدا   سوی به  اعمالشبندۀ صالح    . استصحیح  آن    عکس   بلکه   ؛ نخواهد داشت 
تقدیم    خصوص  این   در  روایاتاز    برخی  .باشد  نحو   قواعد  مخالفو عباراتش    الفاظ  هرچند

 : شودحضور می

  ی امروز بالل با فالن  ،امیرالمؤمنین   یا   : گفت  و  آمد  امیرالمؤمنین حضور    به   مردی   -1
و    کردی صحبت م  یحفص   یاما فالن  ؛شد  یجادا   یکه در سخنش اشتباه گفتار   کردی بحث م

م بالل  م  خندید یبه  تمسخر  را  امکردی )بالل  خدا!    ۀبند  ی»ا   : فرمود  یرالمؤمنین(. 
انسان    است که کارها و اعمال  ینداشتنش تنها ا منظور از درست ادا کردن کالم و استوار

را دارد، ِاعراب درست گفتارش و    های زشت  ین که کردارش بدتر ؛ لذا آن شود  یزه ار و پاکاستو 
و آراسته  بهترین شکل  خواهد داشت؟ و بالل اگر کردارش به    یش برا   یقوام سخنش چه نفع

 2؟«خواهد داشت یشبرا  یدر کالمش چه ضرر  ی باشد اشتباه گفتار  هایپاک ین به بهتر 
  سندی »ۀ  خان  کنار  در  :، گفتاستشده    روایت  «برجمی  هعلیبن    ناصح  اَلزهرو اب»  از  و  -2

  کردیم می  گوو گفت   عربی  زبان  دربارۀ   و  شدیم   جمع   مسجدی  در  «سکیتابن»  و   «شاهکبن  
  دین  کردناستوار   به  شما  ،مردم   ای  :گفت  ما   به  او  . شناختیمنمی   را   او  که   بود  ما  با   مردی  و
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میان    : گفت  وکشاند    وقت  امام  به   را روی سخن    و  ؛ خود  زبان  کردناستوارنیازمندترید تا    خود
  :گفت  است؟   موسی   ،فرد زندانی  این   تو   منظور   : تیمفگ.  نیستفاصله    دیوار   این جز    ، او  و  شما 
  و  اینشسته  ما  با  که  ببیند   را   تو  کسی  مبادا   ،برخیز   ؛ حفظ کند   تو  از   را   ما   وند خدا   :گفتیم   . بله
  جز   سوگند  خدا   به   و   ،کنند نمی   چنین   هرگز  سوگند   خدا   به   :گفت خاطر تو بازخواست شویم.  به 
 1. نگفتم چنین  خدا  فرمان به

   2«.است شین  خدا  نزد بالل،  سین » :است شده  روایت ایشان از -3
اش  عجمی زبان  همان    با )غیرعرب( قرآن را    ی عجم  مرد »  : فرمود  خدا   رسول   -4

ه  ب   را   آن  و فرشتگان   ، خواندمی  [ هایشکاری شکسته و بدون رعایت ریزه وپا  ]عربی دست 
   3« .برندمی باَل  زبان عربی 

  خطا  واو  و  َلم  درکه    بینیمی  را   ردی م»  :، فرموداستشده    روایت   عبداللهااب  از  -5
که    بینی می   را   مردی   و  ؛ است  تار  شب   از   ترتاریک   قلبش ولی    است،   قهار  خطیبی   و   کندنمی 
در   آنچه   زبانش   با   تواندنمی    چراغ همچون    او  قلب   که   حالی  در   ، کند   بیان   دارد   دل  را 
  4«.درخشدمی

  عراباِ   از   بیشتر دادن درست کارها[  ]انجام   کارها   عراباِ   به   شما »  : فرمود  علی  -6
 5« .دارید نیاز   [گفتن فصیح]سخن  سخنان

با    نه است،    نیک   کارهای  با   خدا   نزد»شرافت    :استشده    روایت   ایشان  از  و   -7



  ، (ق۵۸8:  ت)مازندرانی    السروی  یش  ابی  نصرینبن    شوبآشهربن    علیبن    محمد  ابوعبدالله  طالبابی   آل  مناقب.  1
.۴۱۵و  ۳/۴۱۴ ،م۱۹۵۶ ق/ ۱۳۷۵ نجف،

. 4/278طالب: ابی  آل مناقب. 2
. 4/279طالب: ابی  آل مناقب. 3
. 2/422کافی:  . 4
.۸۰ ص :الحکم  غرر. 5
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 1.«نیک   سخنان

  در  قواعد  اینسازی  پیاده   و  نحو  قواعد  بهبسیار  ۀ  احاط  بیت اهلاز نظر    میزانپس  
روایت    صادق  اماماز    .دانندمی   خشوعۀ  برندبین از   را   قواعد  این  هاآن  بلکه   ؛ نیست  کالم

 2« .شودمی  زدوده او از  فروتنی  ، تالش کند  بسیار   نحو   طلب در  هرکس » : شده است، فرمود

وقتی  جلوه   هاآن رفتار  در    عملیطور  به واقعیت    این   و  است،  شده    و  کالم   در گر 
  فتلمخا  هاآن  باصراحت  به   و  دادندنمی   اهمیتی  قواعد  این  به  خودۀ  روزان  هایخطبه

 : است آمده بعدی  روایات در که  طورهمان   ؛کردندمی

َناَداَنا  )  : قرائت کرد  ابوعبدالله  : ، گفتنقل شده است  مسلم بن    محمد   از   -1 َوَلَقْد 
  یندر ا   کاشی شوم، ا   یت فدا   :نوح! سپس گفتم   :ما را ندا داد( عرض کردم  )و نوح  (حاً ُنو
  ین مرا از ا »«  عن سهککم  دعنی»  :. حضرت فرمودکردیدی دقت م  ـی در قواعد عرب  یعنیـ

 3.«یدگندتان رها کن یبو 

  ید فاعل است و با  که  یحال  در  کندی »نوح« را با فتحه قرائت م  ینجادر ا   صادق  امام
کند و به  را متوجه مخالفت نحوی می   یشان ا محمد بن مسلم    که  یمرفوع باشد، و هنگام

دهد که ارزش  پاسخی به وی می   امام  کند قواعد نحوی را بیاموزد، ولی ایشان اشاره می 
  یبو   یمعن. »سهک« به کنددارد و این قوانین را به »سهک« تشبیه میاین قواعد را بیان می 

بوی ماهی گندیده نیز    ینهمچن  شود؛ی م  یدهد   کندیکه عرق م  یکه در شخص   تاس  یبد 
 4شود.چنینی گفته می زده و بوهای این و بوی آهنگ زنگ  ی ماه یبه بو  نیز   هست، و



. 168 ص :الحکم  غرر. 1
. 4/279ل:  ئمستدرک الوسا. 2
. 280و  4/279ل:  ئمستدرک الوسا. 3
به:.  4 کنید  انصاریبنا  الدین جمال  ابوالفضل،  علی،بن    مکرم بن    محمد  العرب،   لسان  مراجعه   رویفعی   منظور 

  قزوینی   زکریابن    فارسبن    احمد  اللغة،  مقاییس  المعارف  دایرة؛  ۱۰/۴۴۵  :ق ۱۴۱۴  بیروت،  (،ق۷۱۱:اإلفریقی )ت
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  . دانداین را می  و شکی نیست امام صادق ،مرفوع است که نداند فاعلنیست کسی 
گاه  داشته باشد    ی قواعد نحو از    اطالعیکمترین  ی  هرکسای است که  له ئاین مس از آن آ
کار خواست است؛   این  با  امام  است ولی  بیاموزد    ه  ما  که    ، «نحو»به  است  قراردادی  علمی 

علمی نیست که کسی نتواند    پس  ؛دارددر آن وجود  اند و احتمال خطا  کرده  ش نحویون ایجاد
   .واضح استـ  حتی بدون التزام به این قواعد ـ  «معنی»خصوص اینکه  به   ؛با آن مخالفت کند 

خوب    ی، هست  یشما مرد فاضل  : گفتم  به ابوعبدالله  : گویدی اسماء مبن    یزةحو   -2
ا  در  عرب  ین است  فرمود افکندیدیم  ی نظر   یقواعد  ا   :. حضرت  به  گند شما    ی بو   ین »مرا 

 1  « یست.ننیازی  

  بسیار   نحوی   قواعد  با   خود ۀ  روزان  گفتار  در   صادقبه اینکه    کند می  اشاره نیز    روایت   این
  یاد  را   قواعد   این   کند می  توصیه   ایشان   به   یارانش   از   یکیبینیم  می  رواین از   ؛کردمی  مخالفت

  شناسایی برای    میزانیمعیار و    «نحو»  اگر  .دهدمی  او  به  را   قبلی پاسخ    همان  امام  و  ،بگیرد
  مخالفتش   دلیلبه ـ   را   صادق امام    امامِت   قواعد،   این   بانیان  بود   تر شایسته   باشد   خدا ۀ  خلیق

 کردند!می  انکار  ـقواعد  این  با

  توجه   نحو  علم   به  بیت آید که اهل چنین برمی  شانظاهر   از   که  هست نیز    روایات  برخی
  آن   از  غیر  دیگری  معانی  روایات  این  که  حالی  اند؛ در کرده  تشویق  آن  یادگیری  به  و  داشته

 : روایات اینۀ جمل از  .انددر خود داشته  اندبرداشت کرده نحو   به  معتقدان کهچیزی 

  برابر   خدا   نزد  دین  و  بَس َح   در   مرد  دو»  :فرمود ،  استشده    روایت  جواد  جعفرواب  از  -1
  را آن    برتری   ،شوم   شما  فدای  :گفتم  .«هاستآن  ترینباادب  هاآن   برترین  آنکه  مگر  نیستند؛ 

  است؟  چگونه  عزوجل  وند خدا   نزد  آن  برتری  .امدانسته   مجالس   در  و  آشکار  در  مردم  نزد
  عزوجل   وند خدا درگاه    به  دعا   و  ، است  شده  نازل  که  گونهآن  قرآن  خواندن»با    :فرمود  امام



. ۳/۱۱۰ ،م ۱۹۷۹ ق/۱۳۹۹ هارون، محمد عبدالسالم: تصحیح (،۳۹۵: ابوالحسن )ت رازی، 
. 4/279مستدرک الوسائل:  . 1



 بر عصمت نحو  با ابطال احتجاجشناسی ـ مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبان ................. 176

 1«.رودنمی   باَل  خدا  سویبه  دارند  خطا  که کسانی  دعای و  ؛باشد   خطا نداشته که ایگونهبه 

  در   اشتباهخطا و    ،اندکرده   تصور  برخی  کهگونه  آن  اینجا  در»لحن« )خطا(    از  منظور  و
 : و گفته است کرده اشارهنکته  این  به  روایت  این برتوضیح    در حلی فهد بن ا  و ، نیستالفاظ 

  پس   ؛هستیم  فصیح  قومی  ما  :که  است  صادقاین فرمودۀ امام    آن،  به  نزدیک  و»
 « .کنید بیانفصیح(  و روشنبا اعراب درست ) را آنکنید می  روایت ما  از وقتی

با اعراب نادرست    دعاهای  بسیار  چهبوده باشد    هاآن  ظاهر   حدیث،  دو  این   از  منظور  اگر
  به که ی را انکس و پرهیزکاری و نیکوکاری اهل از بسیار چه  واند؛ شده اجابت  که بینیممی را 

 . دانندنمی  نحو  از  چیزی  که کنیم می مشاهده امید است انشدعای اجابت

  او به صورت  این  در  و  داشت خواهدن  ایفایده دیگر  نشود  شنیده او دعای  اگرهمچنین 
فقط    دعا خواندن    و  ،نداشت  ایفایده   دعا   صورت   در این   زیرا   ؛بخواند   دعا   شدنمی   داده  فرمان

  ممکنهم    داننحوی   فرد  بسا  چه شد! و حتی  فرمان داده می   دست زبر   و  ماهر   به نحویون 
  و  هاتقدیر   و  هاضمیر   زیرا   ؛شودلحن و خطای گفتاری    دچار  دعاها  برخی  خواندن  در  است
  وند خدا   به   توجهو تضرع و    خشوع  با  دعا  حالت  به  شدنمشغول  ورا در اختیار ندارد،    هاحذف

  و  باطل   امور،  این ۀ  هم  و   ؛ داردبباز در ذهنش    نحو  قوانین   و  هکردن ادلحاضر   از   را   اومتعال  
  ایشان  زیرا   ؛هاستآن های  سفارش   و  بیت اهل   خبرهای  ضد   و  ، علم  و  م عالِ   شواهد  خالف

کرده  راهنمایی  دارند  تعلق  بندگان  مصالح  به  که  چیزی  هر    و   دعا   آداب   دربارۀ  و اند،  به 
ها  درنگی بر آن  کتاب  این  در تعالی    شاءاللهان  که   اندکرده  بیان  را   بسیاری   امور   آن،   هایشرط

  اگر   . حالاندنکرده  ذکر  هاآن   در  را   نحو   شناخت  یا  اعرابرعایت    از  چیزی  وخواهیم داشت،  
 ؟چه معنایی دارند  هاآنپس  ،نیست  ااین معناین دو روایت  از  منظور

  خبر   دو  هرظاهر    که  است  چیزی  خالف  واقعیت،  وقتی  ـدهد  توفیقت  خداـ  بدان»



(، تصحیح و تعلیق: احمد موحدی قمی، دارالکتاب ق841عدة الداعی و نجاح الساعی، احمد بن فهد حلی )ت:.  1
. 23اَلسالمي، چاپ اول: ص 
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 ی منظور از دعا  :اندگفته  یبرخ  آوردند.روی  تأویل این دو روایت    به  مردم  دهدمی  نشان
راند  بر زبان میخودش    یهعل  یارو اندوه بس  یاست که انسان هنگام نگران  ییدار دعاخطا
  ۀ گفت  یبرا  یتعالسخن حق  ینو با ا  شود،یبه خودش م  یببه خودش( و باعث آس  ین)نفر 

ر  اْسِتعْ   : اندآورده  یل خود دل اِس الش  ُل اللُه ِللن  َجُلُهْم   َجاَلُهم َوَلْو ُیَعج 
َ
 ِباْلَخْیِر َلُقِضَي ِإَلْیِهْم أ

اگر همان به  )و  در  در مجازاتشان   یرآوردن خدستگونه که مردم  دارند، خداوند  عجله 
اگر همان اندازه که  یعنی    :اندگفته  مفسران.  رسید(یکرد، عمرشان به پایان م یشتاب م 

خود و   یبرا یآن هنگام که و ـ کندیمردم شتاب م یر خ  یخداوند متعال در برآوردن دعا
به م  یرخ   یسو اهلش  دعاها  ـ کندیشتاب  برآوردن  عل  یدر  خاندانش    یهشر  و  خودش 

 ؛ رسیدیفرام   یزود مرگشان به  فرمود، یـ شتاب م شما بردارد و...  یانمانند خدا مرا از مـ
 تا توبه کنند و بازگردند.    دهدیکند، بلکه به آنان مهلت م ینم   ینمتعال چن واو سبحان  یول

دعا  : اندگفته  یگرد  یبرخ از  نفر   یمنظور  برا  ینخطادار،  است   ی پدر    ، فرزندش 
و   که  یهنگام  ز   یر دلگ  یاربس  ی از  باشد؛  نگران  متعال    اکرم  یامبرپ   یراو  خداوند  از 

 نکند.  اب در حق دوست و محبوبش مستجرا  انسان  یندرخواست فرمود که نفر 

دعا  :اندگفته  یزن  یاعده شرا  ییمنظور،  که  باشد  یطاست  نداشته  را  اما  ؛  َلزمش 
ا   یک یچه به  یناز  ؛ زیرا مقدمۀ خبر به چنین چیزی دَللت  یستواقع درست نسخنان، 

 کند؛ زیرا این خبر در معرض مدح و ستایش نحو آورده شده است. نمی

  ی سو دار بهطغل   ی»دعا  فرمایدیاول که م   یثحد  دربارۀ  :ییمحق آن است که بگو
و خداوند مطابق    ،دهد یگوش نم  نادرستش  لهمان شکبه    یعنی  «رودیباَل نم  یخدا

جار  خود  لفظ  در  انسان  م   کند یم   ی آنچه  دَللت  لفظش  ظاهر  عقاب    کند یو  و  ثواب 
ن   بربلکه    ؛دهدینم و  از دعا  یتاساس قصد  انجام م   ییانسان  و جزا    دهدیکه  پاداش 
  : گویند یکه م  شنویمیم   ینمعصوم  یارتمردم هنگام ز   یهمانند آنچه از برخ  دهد؛یم

معنا که »شهادت    ینحرف نخست به ا  ی»اشهد انک َقتلت و َظلمت و َغصبت« با فتحه رو 
با توجه به    یماست اگر بخواهبدیهی    .«یو غصب نمود  یو ظلم کرد  یتو ُکشت  دهمیم

ا   ییم بگو  یدبا  یم،حکم کن   یاشتباهات لفظ  ینموجب همو به  یملفظ نظر بده   ینظاهر 
  ین چن  ی احد   که  یحال   واجب خواهد بود، در   یهشو تنب   یر شخص کافر شده است و تعز   ینا
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بر    ییدعا  ینشده باشد چن گفته  از لفِظ   یرغ   یزیچ   یندهاگر منظور گو  ین ندارد؛ بنابرا  ینظر 
 1« .اساس ظاهر تلفظش ثواب و عقاب داده نخواهد شد

 : گویدمی  همچنین

  یعنی  «رودیخدا باَل نم  یسو دار بهغلط ی»دعا  فرمایدیکه م  سخن امام ین»و ا
تغ را  معنا  دعا،  در  اشتباه  ا  ییراگر  و  عقوبت  ییرتغ  یندهد  مستوجب  برا  یمعنا   یباشد، 

و به همان صورت    رودیباَل نم   ی،لفظ  یخطا  یدارا  یعقوبت، آن دعا  ینمحافظت از ا
به او جزا و پاداش داده    اش یندهبلکه طبق مقصود و مراد گو  ؛شودیاشتباه جزا داده نم 

 . شود یم

  ، ی از نوفل  ،از پدرش  ، یمبن ابراه   ی عل  از  ،یعقوب  است که محمد بن  یتی شاهد ما روا
سکون صادق   یاز  امام  اباعبدالله  استروایت    از  فرموده  که  خدا  :کرده    »رسول 

اگر با همان زبان خودش قرآن بخواند، مالئکه آن را    یفرد  :فرمود عجم از امت من 
 « .برندیباَل م   یحشصح ِی صورت عرببه

  شان یکه ممکن است معان  بینیمیم  یالفاظ  یت باهل  یۀدر ادع  هاینگذشته از ا
د  یفوا ت،»اغراض، حاجا   نیز« و  سوگندها ها و  از جمله »اسم  ؛یارندالفاظ بس   ین. ایمرا ندان 

  که  در حالی  یم،را خواهان   یزهایی و از او چ   خوانیمیها مها«. ما خدا را با آن اسمو خواسته
نشده باشد    یگذار اگر ِاعراب  ییدعا  ینچن  گویدینم  یز ن   یو کس  دانیمینم   هایناز ا  یزیچ

  دار الفاظ اشکال  ی از معان   سوادیو ب   یفرد عام  یکفهم    بسا  چه.  رودیمردود است و باَل نم 
  ی و معنا و کلمات توجه   یرتفس  هباشد که ب  یعرب  یبه دعاها  یبو اد  دانینحو   یکاز    یشب

وجه  خداوند، شخص دعاکننده را با ت  ینبنابرا  شناسد؛یم  یخوب ندارد و تنها ِاعراب آن را به
 . دهدیپاداش و عقاب م  یتشقصد و ن به

کارها با  »  «یات »اَلعمال بالن  :فرمایدیاست که م  سخن رسول خدا  ینما ا  یلدل
قصد  »من عمله«    یرالمؤمن خ  یة»ن   :ایشانفرمایش   ینو ا  .« شودیم   یدهسنج  هایتن



. 26تا  23عدة الداعي: ص . 1
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ا  یثحد   ینبهتر   ینا  .«مؤمن، برتر از عملش است  یتو ن خصوص است؛ چراکه    یندر 
اگر    یحت   ،شودیمند م بهره  یتاست و دعاکننده بر اساس ن   یتپاداش و عقاب مطابق ن

 . شود باشد که باعث هالکت   یاگونهظاهر، عملش بهبه

 « .است ینبالل از نظر خدا ش  ین»س  :فرمایدیکه م   یامبرسخن پ  ینا  ینهمچن

امروز بالل    ،امیرالمؤمنین   یا  :آمد و عرض کرد  یعل  یرالمؤمنیننزد ام  یشخص
صحبت    یحفص  یاما فالن  ؛شد  یجادا  یکه در سخنش اشتباه گفتار   کرد یبحث م   ی با فالن

بال   کردیم به  م  خندیدیم   لو  تمسخر  را  امکردی)بالل    ی ا»  :فرمود  یرالمؤمنین (. 
است که کارها و    ین کردن کالم و استوار داشتنش تنها اخدا! منظور از درست ادا  ۀبند

را دارد، ِاعراب    ها یزشت   ینکه کردارش بدتر گردد؛ لذا آن  یزهاعمال انسان استوار و پاک 
خواهد داشت؟ و بالل اگر کردارش به    یشبرا  یدرست گفتارش و قوام سخنش چه نفع

بهتر   ین بهتر  به  آراسته  و  گفتار   ها یپاک  ین شکل  اشتباه    ی در کالمش چه ضرر   ی باشد 
 « داشت؟ خواهد یشبرا

در کردار وارد    تواندیکه خطا و اشتباه م   شودیبرداشت م  ینچن   یفشر   یثحد  یناز ا
هنگام    شودیکه از آن حاصل م  یضرر   ی ول  ؛شودیگونه که در گفتار وارد م   شود، همان

 1« .شدنش در عمل خواهد بود، نه صرفًا در لفظ و گفتارواقع

  یپزشک   یان، اد  یفقه برا   : تاستعلوم چهار  »  : ، فرموداست  شده   روایت  علی  از  -2
 2« .اوقات ی برا  یشناسو ستاره  ،زبان   یها، نحو برا بدن یبرا 

 : گویدمی حدیث  این  دربارۀ  دیراوی عبدالرزاق دکتر

  یافتم ن   یرا قبل از کراکج  ی»مرسل« است و کس  یتروا  ینکه ا  یدتوجه داشته باش »



. 27و  26عدة الداعي: ص . 1
  العالمة  مکتبة :اشراف( ۴۴۹: ت)کراجکی  عثمانبن  علیبن  محمد ابوالفتح الخواطر، ریاضه و الجواهر معدن. 2

. 128 ص : ق۱۴۳۰ ،تحقیق: سید حسن موسوی بروجردی، چاپ عمران ـ قم  ،المجلسی
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اند  کرده  یانرا ب   یت روا   ینکه ا  ی کسان  ۀهم  یدم گونه که من دکرده باشد و آن  یتکه آن را روا 
عالوه بر    ؛سنت(است از عامه )اهل  یتی روا  یار،احتمال بس  اند و بهنقل کرده  یاز کراکج 

از آنچه ما    یرغ  یی را به معنا  یتروا   یندر ا  شدهیان»نحو« ب  ی ن معناتوایبودن، م مرسل
بر اهمه اتفاق  ینکها   یژهوبه  ؛یمحمل کن  دانیمیامروز م  ا  ینکهنظر دارند    ین علم نحو به 

شناخته علشدهصورت  امام  زمان  در  نبود  یاش  است.موجود  ـحتی    ه    یل دل بهاگر 
گفته شده    ی ارشاد ابواْلسود توسط عل  دربارۀـ آنچه را که  وجدلآمدن از بحثکوتاه

شناخته    یاکامل    یعلم در زمان عل  ینا  یدکه بگو  یابیمیرا نم  یکس   یم،کن   یقاست تصد 
حساب  علوم به  ۀ[ آن را از جمل یکه او ]امام عل  یا گونهبوده است، به  یج مردم را   ینو ب

 آورده باشد. 

  یم، خوانده باش  اسحاقیاب بن    عبدالله  دربارۀو مورخان را    دانانیما نظرات نحو   اگر
ها را گسترش داد«، پس  علتو  یاس،ائه کرد و قاست که نحو را ار  یکس  یناو اول ینکه»ا

ـ  ینا  هاییدگاهد   یفتوص  ی،از مدت را  م  بن  گونه که محمدآنمرد    ین چن  ـگویدیسالم 
 : یدد  یمخواه

  : گفت   یونس.  کند یو علمش سؤال م   اسحاقیاب ابن    ۀدربار   یونس از    یمرد شنیدم»
امروز دانش او در  "  :و مقصد نحو است. مرد گفت  یتاو غا  یعنی  ." هستند  یکی او و نحو  "
باشد که    یمردم کس  یاناگر امروز در م"  :پاسخ داد  یونس  "دارد؟  یگاهیمردم چه جا  یانم

باشد    ی آنان کس  یانگرچه، اگر در م   خندیدند؛یبه او م  اً جز علم او نداشته باشد قطع  یعلم
 « ". شدیمردم م   یِن تر او باشد عالم یدگاههمانند د  یدگاهشکه ذهن و اعتبار او را دارا و د

با عنوان ُمضحک و  ـکردیم  یکه بعد از ابواْلسود زندگ ـ اسحاقیابعلم ابن  بنابراین
  یش همچون ابواْلسود که پ  ی علم شخص  دربارۀحال نظر شما    شود؛یم  یفآور توص خنده

زندگ  او  چ  کردهیم   ی از  آ  یست؟است  تمام  یاو  وجود    یگاه جا  یکس  ها ینا   ِی با 
م  یبرا  یاشدهشناخته در  شناخته  یاننحو  معلوم  تصور  از  کند؟یشده  من  منظور  و   !

ممکن    دانیمیاست که مردم از آن شناخت دارند، و ما چه م  یزیهمان چ   ینجا »نحو« در ا
باشد    یگرید  یزـ چبوده باشد  یحنقل از او صح   یناگر ا( ـیهعلالله)سالم  یاست منظور عل

  ین از ا  یگری،د  یل به هر دل  یا  ت،ها سر زده اسکه از آن  یدر اثر اشتباه  نیونحو  یدو شا
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 1« برداشت کرده باشند.را  »اسم«  یکصرفًا  یگرد یهاعبارت یاعبارت 

 سنت اهل  منابع در  -2

و  کتاب   در  خدا   رسول   ازبسیاری    روایات   ، هاآن  در   که  هست  سنتاهل   منابع ها 
  :شودتقدیم حضور می  هاآن از  برخی و ؛ دارد وجود نحو   قواعد با  صریحی  هایمخالفت

« به کار برده  عاقل  مذکر  افراد   از »جماعتی    برای   «واو جماعت»  گویندمی   نحویون   -1
شده    استفاده  زناندر حالی که روایتی وارد شده است که در آن از این ضمیر برای   2؛شودمی

  : فرمایدمی  ه است کهشنید  خدا   رسول  از  او  که  است  شده  روایت  خدری  سعیدواب  از  .است
ابصارکم )  رفتید   سجده   به   وقتی  زنان!   جماعت   ای» چشم   ( فاحفظوا  خود  )مراقب  های 

 3.« نکنید نگاه  هایشانشلوار خاطر تنگی به  مردان هایعورت  به وباشید(، 

  از   که  حالی  در   ؛است  شده   استفاده   زنان  برای  «فاحفظوا »  درجمع    «واو»  در این روایت 
 . «فاحفظنکه گفته شود » استآن  درست  نحوی  نظر

  ؛ غایب زنانجمع  برای «هن» ضمیر و آیدمی  غایب مردانجمع  برای  «مُه » ضمیر -۲
 : بعدی روایت  در اما

  اینکهمگر    نباید خارج شوند   زنان»  :فرمود   خدا   رسولکه    است شده    روایت عمر بن ا   از
  در   ایبهره س لهم"  "لی  و   ؛ قربان  و   فطر   عید   دو   در   جز   ندارند   خادمی   زنان   شوند؛ یعنی   ناچار 

  زنان   دربارۀ  روایت کنیم سیاق این  مالحظه می   اینجا   در 4ها.«حاشیۀ راه  درندارند مگر    هاراه



. 143و  142پژوهشی در عصمت: ص . 1
مراجعه کنید به: المعجم الوافی فی ادوات النحو العربی، علی توفیق الحمد، یوسف جمیل زعبی، دار اْلمل، .  2

. 360ص م، 1993 ق/1414چاپ دوم، 
(، دار الفکر ـ  ق456المحلی باِلثار، ابومحمد علی بن احمد بن سعید بن حزم اندلسی قرطبی ظاهری )ت:  .  3

. 2/375بیروت: 
(، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید السلفی، دار ق36معجم الکبیر، ابوالقاسم سلیمان بن احمد طیرانی )ت:ال.  4
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 . است برده کار  به  «لهن» جایبه را  « لهم» مذکر ضمیر در حالی که ؛گویدمی  سخن

  را   دومی  و  منصوب  را   اولی  نحویون،از نظر    و  است  «فعلالب  ةهمشب»  حروف  از  «ان»  -۳
و    اسمرون«  »مصو  بعدی   روایت   در 1. کندمی  مرفوع است  نحوی»إن«  قاعدۀ   برخالف 

  ْن مَ   ن  »إ   : فرمود  خدا   رسول که    است شده    روایت   عبداللها اب  از  . است  آمدهصورت مرفوع  به 
  قیامت   روز  در   کههستند    کسانی  از  تصویرگران» 2«وَن رُ و  َص ُم الْ   ِة امَ یَ قِ الْ   َم وْ یَ   اباً ذَ عَ   اِس الن    د  َش أ 

  گفته   که  است  درست این  نحویون،در حالی که طبق قاعدۀ    .«دارند   را   عذاب  ترینسخت
 «. مصورین»ال شود

  رسول   از   . استآمده    منصوب «  نإ »  خبر   دیگری   روایتدر    ، قبلی  روایت   برخالف   -۴
بیده  »:  استشده    روایت  خدا  الذی نفسی    به   سوگند » 3« ن قعر جهنم سبعین خریفاً إ و 
  قواعد این است که طبق    درست   و  .« است  پاییز   هفتاد   دوزخ  قعر   ، اوست  دست  به   م جان  کهآن

 ـکردیم   بیان   که   طورهمان  « ـ نإ »  خبر   و   است «  نإ »  خبر   زیرا   ؛ «سبعون»  شود   گفته   نحویون
 .است مرفوع

منِه   حکم  -۵ واقع»محذور  واو عطف،  «  از  بعد  اینکه شما   4؛ است  منصوبشده  مثل 



. 13/172 ،م1983احیاء التراث العربی، چاپ دوم، 
.1/346عقیل: ه کنید به: شرح ابنمراجع. 1
(، تحقیق: حسن عبدالمنعم ق 303ن احمد بن شعیب بن علی خراسانی، نسائی )ت:  االسنن الکبری ابوعبدالرحم.  2

ن  االدیباج علی صحیح مسلم بن حجاج، عبدالرحم؛  8/461م،  2001  /ق 1421سسۀ الرسالة ـ بیروت،  ؤشلبی، م
والتوزیع، ق911الدین سیوطی )ت:  بکر، جاللبن ابی للنشر  ابن عفان  دار  ابواسحاق حوینی اْلثری،  تعلیق:   ،)

. 5/15م، 1996 ق/1416پادشاهی عربستان سعودی، 
جامع المسانید و السنن الهادی ْلقوم َسَنن، ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر قرشی بصری ثم الدمشقی )ت:  .  3

الدهیق 774 عبدالله  بن  عبدالملک  دکتر  تحقیق:  لبنان،  (،  ـ  بیروت  والتوزیع،  والنشر  للطباعة  خضر  دار  ش، 
بکر بن سلیمان  الدین علی بن ابیو مانند آن در: کشف اْلستار عن زوائد البزار، نور؛  2/342م،  1998  ق/1419

. 4/168م، 1979 ق/1399سسۀ الرسالة، بیروت، ؤن اعظمی، ما(، تحقیق: حبیب رحمق 807هیثمی )ت:  
الله  الدین حسن بن قاسم بن عبدمحمد بدربه: توضیح المقاصد والمسالک بشرح ألفیة ابن مالک، أبومراجعه کنید  .  4
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ما مخالف این    روایات  در  ولی  ؛استصورت منصوب )اْلسَد(  « که به سَد واْل   یاکإ گویی »می
:  فرمود  خدا  رسولکه  است آمده مسعود نب  عبدالله از روایت در  مثالً بینیم. قاعده را می 

محذور   1« ِم َج عَ الْ   ُر َس یْ مَ   ا َم هُ ن  إِ فَ   ا رً ْج زَ   اِن رَ َج زْ تُ   اِن تَ ل  ال  س انِ تَ ومَ ُس وْ َم الْ   اِن تَ بَ عْ کَ الْ   اِن اتَ وَه   ماکُ یا إ »
به  استمنه  مرفوع  که  آمده  »هاتان«  مقرر    ،صورت  باب  این  در  نحویون  آنچه  ولی طبق 
 آمد.صورت منصوب »هاتین« میبه  ید اند باداشته

  منصوب  باید   بگیرد   قرار تام    مثبت  کالم   از  بعد   « امستثن»   وقتی  گویدمی   نحویۀ  قاعد -۶
آیا 2؛ باشد   رسول   از  که  را   روایت  این   بیایید  اند؟بوده  زمتمل   قاعده  این   به  روایاتۀ  هم  ولی 
  مورد   من   امتۀ  هم» 3رون«هاج»کل أمتي معافی إَل الم:  بخوانیم   است  شده   روایت  خدا 
  « مجاهرون»ۀ  کلم  اینجا  در   ا مستثن  .«کنندمی  گناه  آشکارا   که  کسانی  جزبه   دنگیر می   قرار  عفو

  قاعده   آن  با   مخالفت  در   بلکه   ؛ استنیامده    منصوب صورت  برخالف قاعدۀ نحویون به   و  است
 .است آمده مرفوعصورت ، به کردیم  بیان  که

  4؛ طبق قاعدۀ نحویون باید منصوب بیایدجنس، اگر معرب باشد    نفی  ی«َل»  اسم  -۷
صورت مرفوع  به   شده از رسول خدا حدیث روایت اسم در  این  شود  مالحظه می   در حالی که 

 و به این ترتیب قواعد نحو را نقض کرده است. 5« ٍة لَ یْ ی لَ فِ  اِن رَ تْ  وِ ََل »آمده است: 



ن علی سلیمان، دار الفکر العربي،  االرحم(، شرح و تحقیق: عبدق 749بن علیا المرادي المصري المالکي )ت:  
. 1154و   3/1153م، 2008/ ق1428چاپ اول، 

(، تحقیق:  ق241بدالله احمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن اسد شیبانی )ت:  ابوع،  مسند امام احمد بن حنبل.  1
م ترکی،  عبدالمحسن  بن  عبدالله  د.  إشراف:  دیگران،  و  مرشد،  عادل  آرنووط،  الرسالة،  ؤشعیب   ق/1421سسۀ 

. 7/298م، 2001
. ۱۳۰و  ۱۲۹/ ۳ :العربیه الدروس مراجعه کنید به:جامع. 2
(، تحقیق: ابوتمیم ق 449بطال ابوالحسن علی بن خلف بن عبدالملک )ت: بطال، ابنشرح صحیح بخاری ابن. 3

. 9/263م، 2003 ق/1423ال سعودیة، الریاض،  یاسر بن ابراهیم، مکتب الرشد ـ
. 371هشام:ص مراجعه کنید به: شرح شذور الذهب ابن. 4
(،  ق275شداد بن عمرو ازدی سجستانی )ت:  داوود، ابوداوود سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن  سنن ابی.  5
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8-  « نحویون،  از وجو  « نعتطبق گفتۀ  یکی  پیروی    « منعوت»از    گانهاعراب سه   ه در 
ها این قاعده به دیوار کوبیده شده  روایت بینیم در برخی  لی میو  1؛ نصب و جر   ، رفع  :کندمی

فاَعِة، أو  »   :است که فرمودشده  روایت    عمر از پیامبر بن    از عبدالله  .است ْرُت َبیَن الش  ُخیا
ْیَن، ََل َوَلِکن   َتَرْوَنَها ِلْلُمَنق 

َ
ها أَعم  وأْکَفی، أ فاعَة، ِْلن  َة، َفاْخَتْرُت الش  تي اْلَجن  م 

ُ
َها  َیدُخُل ِنصُف أ

ِثیَن اْلَخط     ؛ مخیر شدموارد بهشت شوند    م نیمی از امتاینکه  بین شفاعت یا  » 2«َن ئواِلْلُمَتَلوا
برگزیدم را  تبعیدتر استتر و کافی زیرا عمومی  ، پس شفاعت  را برای  آیا آن  شدگان تصور  . 

صورت  « به نئوالخطا»  نعت  .«بلکه این شفاعت برای گناهکاران خطاکار است  ،کنید؟ نهمی
 .استبوده  مجرور  متولثین(لل)« منعوت»است با وجود اینکه آمده مرفوع 

کردن مانند ویرانکه به ـ   هابرای این مخالفت رفتی  برون  راهاند  تالش کردهبرخی علما  
توجیه کردند که بیشتر  به این صورت  را  ها  این مخالفتپس    .پیدا کنند  ـاست  ی قواعد نحو 

خوبی  عربی را به زبان  اند و  بوده   هازیرا بیشتر راویان از عجم   ؛ اندشده نقل به معنی  ها،  روایت
تر  پیش و    ؛وارد شده است  شانهایدر روایت   های گفتاریو خطالحن  رو  ایناز ؛  شناختند نمی 

 3. کردیم علما بیان های  گفته از را پاسخ به این شبهه 

 مخالفت علما با قواعد نحو   : بحث دومم

 مخالفت شعرا با قواعد نحو  :اول

معاصر ـ   منابع شاعران  بر  فصیحبسیاری  شواهد  ـ  عالوه  شاعران  اشعار  به  را    یاز  که 



. 1/540عبدالحمید، المکتبة المصریة، صیدا ـ بیروت:  الدین محییتحقیق: محمد 
شمس .  1 العرب،  کالم  معرفة  فی  الذهب  شذور  شرح  به:  کنید  محمد  مراجعه  بن  عبدالمنعم  بن  محمد  الدین 

)ت:    الَجوَجِری  الشافعی  جزاءق889القاهری  بن  نواف  محقق:  بالجامعة   (،  العلمی  البحث  عمادة  الحارثی، 
. 2/773م، 2004 ق/1423اَلسالمیة، مدینه منورة، پادشاهی عربستان سعودی، 

. 9/327مسند احمد بن حنبل:  . 2
. پژوهش  همیناز  59و  58ص: مراجعه شود به . 3
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و این    اند،بیان کرده برای ما  اند  مخالفت کرده   ی با قواعد نحو و  شود  میاستدَلل    شانشعر 
و  اشتباهات گفتاری  و خطا و    ،ها در معرض نقد نحویون قرار بگیرندآن باعث شده است  

نادرست   این دست دیگر اتهامات  و  استعماَلت  از  این    ؛ دهندها نسبت  به آن را    ی  فقط به 
 : گویدفارس میبن ا  .اندمخالفت کرده شانها با قواعد نحوی آن دلیل که 

هستندو  » کالم  امیران  می  راکشیده    ؛شاعران،  کوتاه    ،کنندکوتاه  طوَلنی   راو 
از    ،کنند اشاره می  ، بخشنداطمینان می  ، اندازندخیر میأبه ت  ،اندازندپیش می  ؛کنندنمی

خطای گفتاری از نظر    دربارۀاما    ؛گیرندد و به امانت مین دهامانت می  ،گیرنددیگران می
بیرون یا  درست،  اعراب،  روش  از  کالم  نسبتالصاق  بردن  درست  چنین  آنان  به  هایی 

مجاز  که  ضرورت باید در شعرش چیزی را  هنگام  شاعر    ندارد کسی بگوید  نیست و معنا
 . يم نْ نباء تَ و اْل  تیَک ألم یأ  معنا ندارد گفته شودو  ؛بیاوردنیست 

 . باعَ ه مْص خوانُ إفا لما َج  که گفته شود این استو این اگر درست باشد شبیه 

 . بوُع فان ُر ا تعرِ ما فا عند مِ قِ  :نیز این گفتهو 

و   ،شاعران را معصوم قرار نداده است  وند و خدا  ؛و اشتباه استنادرست  ها  اینتمامی  
  ، ها درست باشد پذیرفته است آنچه از شعر آنپس  ؛از خطا و اشتباه مصون نیستند ها آن

 1« .استمردود دور باشد  به شبودن و اصولعربیاز و آنچه 

ها از  آن   .اندگرفتار کردهتناقضی شدید  هایشان خود را در  ها و کردهبا گفته نحویون    ، بله
استنباط قواعد  نخستین منبع را شعر  و خود برگرفتند تقریر اصول نحوی برای  سندی  ،شعر

ها آن در کالم  عرابی وقوع لحن و اشتباهات اِ به  خودشان  با وجود اعتراف  ؛ محسوب کردند
 . ندا هکرد ش شاعران بزرگ در جاهایی که بیانتخطئۀ و 

بن    که بین خلیل   گوییو و گفت اند،  برشمرده بر شاعران  تسلط  را صاحب    نحویون خود 



. 213الصاحبی: ص . 1
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 : خلیل به او گفتکند.  به این نکته دَللت می  مناذر شاعر در گرفته استبن    و محمد  ،احمد

کشتی هستم؛ اگر شما را  سکان  و من    ،شما ای گروه شاعران، پیروان من هستید »
کنم   شما  ستایش  سخن  از  شما  و  کنم،  رضایت  کردهابراز  نیکو  راه    ،ایدکار  از  وگرنه 

 1« .ایدماندهباز

در    «ینبمت»التا آنکه    ؛رسیدنهایتش  شد و به  شدیدتر  شاعران و نحویون  میان  دشمنی  و  
کلیدی را که در کمربند خود مخفی  وی  کرد و  تعدی    «خالویهبن »ا ه  ب«  سیف الدوله»دربار  

 2. را زخمی کردوی زد و  «متبنی»البر سر   ودرآورد کرده بود 

ها  و آن  ،تحمیل کردند ها  آن و نحویون خود را بر    ، ها شدنددر نهایت، شاعران تسلیم آن 
بر علوم و قانون حاکم است    ی هنوز قواعد نحو امروزه هم  و    ؛درآوردند خود    تحت سیطرۀرا  
   .شوندداوری می مردم حتی خلفای خدا ۀ هم اشدادی قوانین و موازین قرار  بر اساس و 

 : گویددکتر ابراهیم انیس می 

  ها استوار شد آنشان  کنیم نحویون وقتی قواعد اعرابیها مشاهده میاینتمامی از  »
سپس در نهایت امر    ؛واجب کردند  دستو بر شاعران چیره  ،فصیحان عرب تحمیل   هرا ب
  ند اهبه دست آورداز کجا  را  اقتدار  این همه  ها  اینکه آن  ؛فرض نمودند  را بر خوانندگان  هاآن

  ی زبان عربهایی در ریشهاینکه با ـعرابی قواعد اِ این بگوییم  توانیم فقط می ؟دانیمما نمی
به مقدار    شاناتو ابتکار   هاو از قیاس دادند،    ها شکل و شمایل جدیدی به آننحویون   ـ دندار 

  ین صورت علمی جدید یا اختراعی نواصول اعرابی بهاین  و    ،وارد کردند  هابه آنبسیاری  
مردم   کردبرای  پس  خودنمایی  کرد  هرکس؛  تالش  آن  استوارسازی  آن    ،در جهت  نزد 

از سطح عامه به سطح  و خودش را  ،  یافتاجر و قربی    ـیعنی اصحاب نحوـ  نقادان سرکش
ترتیب  خاصه نزد مردم ارتقا داد؛   به این  مون و  أ رشید و مروزگار  شعار عصر    «عراباِ »و 



. 190و  189/ 18اْلغانی: . 1
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آن اصول  و  سپری شد  گذاری  عرابروزها بر آن اصول اِ   .های شکوفایی اسالمی شددوره
دواند،   ریشه  از  و  بیشتر  دانشجویان  روان  و  روح  عبادت  در  و  تقدیس  برخوردار  جایگاه 

 1« .شد

   :شودتقدیم حضور می  اندکه با قواعد نحو مخالفت کرده  هایی از اشعارینمونه 

عبدالله -1 که  است  کرده  روایت  ببن    بغدادی  فرزدق  ن شعر  ی ا   هاسحاق حضرمی 
   :اعتراض کرد

ف مسحتاً َلا إ ال من الَم  ... مروان لک یدْع ن بْ ا  او عضا زمان یَ  و مجلا
َ
 2 أ

ف«چرا    :گفتو   و مجلا
َ
به خاطر اینکه تو ناراحت شوی و بدت    :را رفع دادی؟ گفت  »أ

 3. که تأویل کنید ستشمابر و  ست که بگوییم، مابیاید. بر

 :ایراد گرفتفرزدق نیز سخن این از و  -2
 بحاصب کندیف القطن منثور  ... مستقبیلن شمال الشام تضربنا 

 علی زواحف تزجی مخها ریر  ...رحلنا أ علی عمائمنا یلقی و 

 . تر است« باید مرفوع باشد و اگر مرفوع شود، قوی ریر» :گفتو 

زبان  حلی در  من راه  بیِت برای    موجود پلیدآیا این    :و گفتبه تندی به او رو کرد  فرزدق  
   : گویماما اگر بخواهم می عربی پیدا کرده است؟

 علی زواحف نزجیها محاسیر  ...رحلنا أ علی عمائمنا یلقی و 

   :سخن خود سرزنش کرداین را با او سپس  .گویمنمی چنین ولی به خدا سوگند 



. 209من أسرار اللغة: ص . 1
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 ولکن عبدالله مولی موالیا  ... و لو کان عبدالله مولی هجوته 

این است  درست  باز هم اشتباه کرده است.    .بدتر از گناهش است»عذر او    : عبدالله گفت
 1مولی موال.« :که بگوید 

 : اواین گفتۀ از جمله ات اعرابی داشت؛ اشتباه  «ابونواس» :گفته است «مبرد»ال -3

 کعب و َل لزیاد  يَل المزنو  .... َل یکون لجرول أ ها فما ضرا 

داشته  اشتباه نحوی  در حشو شعر،  ي«  المزناش »این گفتهدر    «یاء نسب»او در تخفیف  
 2. ها مجاز استدر قافیه فقط  مانند آنکارهای و کار و این  ؛است

از شعرش    «یزید »   را در صرف  «ابوالعتاهیهو » -4 و   3خطاکار معرفی کرده در دو جا 
 : او گفته است دربارۀ 

، بسیار  ایششعر بر سرودن  و سهولت    ،در شعرو تسلط  ابوالعتاهیه با وجود اقتدار  »
4« .داشته استنحوی   اتاشتباه ش و گرفتار سقوط شده و در شعر دچار لغزش 

را  بن    عبدالصمدکه    طورهمان   -5 گفته معذل  این  خاطر  دانسته    کارخطا اش  به 
   :است

مه أ ن إ  غه الله منتهی هممه  ... با رهم فی تکرا  بلا

 5. را  « رهمکلمۀ »شود، صرف نکرده است؛ یعنی ای را که منصرف می کلمه زیرا او 
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2  .( المرزبانی  ابوعبدالله محمد بن عمران بن موسی  الشعراء،  العلماء علی  و  ق384الموشح فی مآخذ  (، تحقیق 
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   :اشتباه کرده استاش این گفته نابغه در  :گفتعمر می بن  و عیسی -6

قش فی  ...  ضئیلة ينای ساورتنأفبتا ک  نیابها السما ناقع أ من الرا

 1.است «ناقعاً » جایگاه آن :گویدو می

   : استاش دچار اشتباه در این گفته معری اینکه الو  -7
عب منه کلا عضب   فلوَل الغمد یمسکه لساَل  ...یذیب الرا

از   بعد  وقتی  مبتدا  امتناعلوَل»زیرا  بگیرد    «ی  نظر  قرار  نحویون  از  باید  عموم  خبرش 
 2. نباید داشته باشدو جز وجودی مطلق   ،حذف شود طور کامل به 

مرداس  بن    عباس»در سخن    «مرداسکلمۀ منصرف یعنی »  ترک صرف   دربارۀاما   -8
   :«سلمی

 یفوقان مرداَس فی مجمع   ... فما کان حصن و َل حابس 

 : آن گفته است دربارۀمرزبانی 

است  این» نمی  ، زشت  قیاس  اساس  آن  بر  )اشتباه  مرتکب  او  زیرا    ؛شودو  لحن 
 3.« استشده گفتاری( 

 اند: شمردهو آن را ضعیف دانسته متنبی بد شعر زیر را برای ال ،و اهل علم  -9

بریُح  کما ب جَلالً  شا اْل أ  ...ي فلَیُک التا  غنا الشیُح ِغذاء ذا الر 
إ  گفته شیفتگان  از    :اندعراب  نون  بگیرد،    « َلم»وقتی    «تکن»حذف  قرار  آن  از  قبل 

ـ ساکن  فقط وقتی  و  کند،  تبدیل می   هبه کسر حرکت آن را  زیرا    ؛اشتباه است دلیل به باشد 



. 54آخذ العلماء علی الشعراء: ص الموشح فی م. 1
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 1.شودحذف می  ـاستخفاف

   :اندوی نیز اشکال گرفته این سخن از و   -10
َحَم و العْظ أ ٌف نَ أ بها  ... ن نفوَسناأقوٍم ک مْن لِ  ينإ و   مان تسُکن اللا

او باید  و  قطع شده است،  ، خبریافتن پایان کالم و  ی استیفاند کالم اول، قبل از ا و گفته 
و این از بدترین    ؛برگردد و کالم با آن تمام شود  «قوم»تا ضمیر به    «کانا نفوسهم»  :گفتمی
 2. است که در شعر او پیدا شده است هاییچیز

   : انداو را سرزنش کردهاش به خاطر این سروده و   -11
 ي و َل احٌد مثل يحٌد فوقأ فال   ... هبما و کانا   يعنک تشبیهأمِط 

  ،گیردتشبیه صورت می چنینی  کلماتی این و    هِ یو شب  با مثِل فقط  ها  برای اسم   :اندو گفته
راهی  هیچ  دارد و در ابواب آن،    ایشدهشناخته های  موضع«  ما»اما    ؛ ادوات با کافبرای  و  

 3. برای تشبیه نیست

الاز    -12 که  اشعاری  نحوی شدهدر آنمتنبی  جمله  اشتباه  و  لحن  مرتکب  این    ، ها 
   :سخن اوست

 ودِ قُ ِر الَح ْد شفی لغل َص ِظ وأ ... ُب للغی َه ذْ أ رؤوُس الرماِح فَ 

زیرا گفته شده است    ؛است ِظ« نادرست  ُب للغی َه ذْ أ   »  او این گفتۀ    :وکیع گفته است ابن
  « ذهب بالغیظگفت »مییا   « ذهابًا للغیظإ شد  گفت »أ باید می و    «، ذهبهأف »یعنی    « ذهب به»
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قائل نشده  دو تفاوت  این  میان    ،دلیل ضعف در عربیولی او به   ؛ ماندبتا از اشتباه در امان  
 1است.

 : دچار اشتباه نحوی شده است «مستثنی»در  خود،  ن این سخو ابونواس در  -13

 اهر المیمون الطا  يا ب النا َلا إ ...  یا خیر من کان و من یکون

که آن را  نیست  و کسی    ، نحو استجمله بدیهیات از    و این   ،واجب است   ،رفع در استثنا 
 2نداند. 

   :متنبی گفته استالابوالطیب  «المثل السائر»در   -14
 ا مجمرا نقلت یدا سرحا و خفا  ...  ناقة   يف  ية ناقتیت هما أ ر أ 

 طلبا لقوم یوقدون العنبرا  ...  وطانهاأ  يمث فترکت دخان الرا 

مت رکباتها عن مبرک   ذفرا أ تقعان فیه و لیس مسکا   ... و تکرا

او  ولی  دارد،  دو زانو  )شتر( فقط    «ناقه»زیرا    ؛استاستفاده شده  در حالت تثنیه، جمع  
است   نحو   «؛ رکبات»گفته  ظواهر  آشکارترین  از  این  مثل  و   ؛است   یو  شخصی  برای  لی 

 3. استمانده مخفی  «متنبی»ال

   :استشده خطا دچار  خود  سخن این در   «الرمه و ذ ءعالبن  ابو عمرو »  -15



(،  ق393وکیع )ت:  المنصف للسارق و المسروق به، الحسن بن علی الضبی التنیسی ابومحمد، معروف به ابن.  1
. 262ص  ،م1994بن ادریس، دانشگاه قات یونس، بنغازی،  ةتحقیق: عمر خلیف

الله بن محمد بن محمد بن عبدالکریم شیبانی، الجزری، ابوالفتح  المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر، نصر.  2
الدین عبدالحمید، المکتبة العصریة للطباعة (، تحقیق: محمد محیق637اثیر کاتب )ت:  بنا الدین معروف به  ضیاء

. 49و  1/48 ق،1420و النشر ـ بیروت، 
. 1/49المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر: . 3
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 بها بلدا قفرا  يو ترمأ علی الخسف  ...َل مناخة إ حراجیج ما تنفک 

 1« آورده است. ا تنفکمَ اش »این گفته را بعد از  «َل  »إ و ا 

جهت اجتناب از اطالۀ  به و  بود،    ی هایی از مخالفت شاعران با قوانین نحو ها نمونه این
شعری    های ضرورت   ه ها را بتوان این مخالفتنمی   های بسیار دیگر نپرداختیم. کالم به نمونه 
و    بودن کار خطا   ه ها را بایم نحویون آنزیرا ما دیدهحمل نمود؛  کار ببرد  تواند به  که شاعر می 

   .رسانندمی قواعد را از  خروج  ایاند که معندیگر الفاظی توصیف کرده 

قتیبه  بن ا   .تأویالتی بعید را پیش بکشندها  آن  ه استشدیی باعث  هامخالفتچنین  وجود  
   :گویدسخن فرزدق می  دربارۀ 

ف أ َل مسحتا إا من المال ...  مروان لم یدعبن ا  و عضا زمان یا  و مجلا

را مرفوع کرده است    آخر  ،دلیل ضرورت »وی به برای  را  شناسان عرب  زبانو  بیت 
آنعلت،  وجوی  جست و  است،  کرده  سختی  گفتند  دچار  نظر    لی و   ؛گفتندبسیار  و  ها 

ها  نچه از علتآاست که نداند هر از اهل نظر یک کدام . بخشی برایش ارائه ندادندرضایت
 2« است؟بوده و پوشاندن حقیقت  گریآوردند، حیله

مخالفت با قواعد  اینکه  از  واقع    اند درنامیده   «خطا»آنچه نحویون  جا دارد یادآور شویم  
 :رودفراتر نمی  ی باشدنحو 

  است به این معنا   «اشتباه»این است که وقتی بگوییم  در  و تفاوت بین دو عبارت  »
  ها آنباید به    کهایم  نحو را قوانینی صحیح دانسته  شدۀ شناختهکه ما قواعد    خواهد بود

ه  ب  ،« مخالفت»گوییم  میوقتی    که  در حالی  ؛کنیممخالفت    هاآنبا  نباید  ملتزم باشیم و  
  ، شوند ی که نباید نقض  صددرصد قوانین    صورتبه  ،که ما به قواعد نحوخواهد بود    ن معناآ



. 9/248مراجعه کنید به: خزانة اَلدب: . 1
. 90و  1/89شعر و الشعراء: ال. 2
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 1« کنیم.نمینگاه 

 مخالفت قاریان با قواعد نحو    :دوم

  ، قبول شود سه شرط وجود دارد که باید فراهم باشد تا صحیح و قابل   ]قرآن[  برای قرائت
ها این شرط   .آیدو مردود به حساب میشاذ  ها مختل گردد قرائت  و وقتی یکی از این شرط

   : ند ازا عبارت 

 . درستی سند -1

 مصحف.الخط موافقت با رسم  -2

 . باشدبوده جنبه  یک  از  حتی اگر  ، موافقت با عربی -3

   : استبیان داشته نظم شروط را در قالب جزری این بنا 

 ي و ْح اًَل یَ َم تِ اْح  ِم ْس لر  لِ  اَن کَ  وَ  ... وِ َه نْح ْج وَ  َق افَ ا وَ مَ  ل  کُ فَ 

 الثَ الث   هِ ذِ هَ فَ  ... رآُن قُ الْ  وَ ُه  ناداَ ْس إ  ح  َص  وَ 
َ
 اُن کَ رْ ُة اْل

 ٌن کْ رُ  ل  تَ ْخ ا یَ َم یثُ و َح 
َ
 2ةَ بعَ الس   يفِ  هُ ن  أ  وْ لَ  وَذهُ ذُ ُش  ...  ِبِت ثْ أ

 : گویدمی خصوص و در این 

که  » قرائتی  جنبهـهر  یک  از  از  ـ  حتی  یکی  با  و  باشد  عربی  های  مصحفموافق 
درست است    یقرائت   ،درست باشدنیز  موافق و سند آن    ـصورت احتمالیهرچند بهـعثمانی  

ای است که  گانهبلکه از حروف هفت  ؛کردانکارش  توان  نمیکردنش مجاز نیست و  ردو  
بوده باشد،  گانه  هفت  ۀچه از ائم  ؛نازل شده است و مردم باید آن را قبول کنند  هاقرآن با آن 



. 118پژوهشی در عصمت: ص . 1
(، ق 833د یوسف )ت:  الجزري، محمد بن محمالدین ابوالخیر ابنمتن طیبة النشر في القرائات العشر، شمس .  2

. 32ص  ،م1994 ق/1414تحقیق: محمد تمیم الزغبی، دار الهدی، جدة، 
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گانه  ارکان سهرکنی از این  گاه  و هر   ؛باشدبوده  شده  پذیرفتهۀ  ا از دیگر ائمی  گانه،یا از ده
بوده    گانههفتائمۀ  چه از  حال    ؛شودیا باطل گفته میشاذ  مختل شود به آن ضعیف یا  

َخَلف،  و  َسَلف  ق  اماماِن محق  از نظر  ؛ این  ستهاتر از آنگر بزکه  از کسی  حتی  یا  باشد  
 1« .استصحیح 

  ای ها را بر پاسخ ای از  مجموعه ها  این کتاب بینیم  های نحو می به کتاب هنگام مراجعه  و  
ها با قواعد  قرائت خود دارند، وقتی ببینند این  برخی قاریان در    متواترِ های متواتر و غیر قرائت
آنو    ؛استمخالف    شاننحوی  که  پاسخ عاملی  این  به  را  اعتقاد  سها  ها  این  داده،  وق 

   :گویدزمخشری می   .تر از قاریان هستندخواندن، دقیق در ست که نحویون هاآن

دقت،    بودنکمعامل  و    ، دقت راویان  بودنها کماین روایت»و عامل اشتباهات نحوی  
 2« .کنددقت نمی دانینحو جز  هاایندر و  ؛درایت است بودنکم

را شرطی  این قوانین  و    ، کنندسازگار    یقواعد نحو را با   هاقرائت تا نحویون تالش کردند  
اساس  و  قرار دادند،  قرائت  صحت  های  از شرط  این  و  های هفت برخی قرائتبر    نیزگانه 

بو آن  ، وارد کردنداشکال  قاریان  به  و  کردند،  را رد  ها  دیگر قرائت  را  اشتباه و  داشتن    هها 
 . توصیف کردند مخالفت با قواعد نحو استۀ دهندکه نشانالفاظی و دیگر لحن ضعف و 

 :گفته است «مقتضب»الۀ در مقدم «محمد عبدالخالق عضیمه»استاد  

حمالت   این  متهمگناه»باب  با  قاریان  به  اِ آلود  اشتباهات  به  رد کردنشان  و  عرابی 
شد قرائت گشوده  پرچم،  هایشان  حمالت و  این  نحوی  ،داران  بصره داننخستین  های 

ها نیز در  کشیده شد و آن آتش آن به برخی نحویون کوفه هم  های  سپس شرارهو  بودند،  
شدند سهیم  حمالت  قاریان   «فراء»   مثالً   ؛این  برخی  قرائت  یبه  میان    شانهایکه  در 

  ت در این حمال نیز    و کسایی   ؛ دهدمی  «توهم»نسبت    بود،متواتر    ۀ گانهای هفتقرائت



(، تحقیق: ق833الدین ابوالخیر بن الجزری، محمد بن محمد بن یوسف )ت:  النشر فی القراءات العشر، شمس.  1
.1/9علی محمد الضباع، المطبعة التجاریة الکبری: 

. 1/358کشاف: ال. 2
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 . مشارکت داشت

یکی از  و    داشتآلود  حمالت گناههبری این ادر ر نقش بسزایی   «مبرد»المازنی استاد 
شد   رضایتش  باعث  که  »التصریف«  رساندن  پایانبهکارهایی  و  اشکالبا  کتابش  گیری 

کنند ولی  در زمرۀ جاهالنی برشمرد که در الفاظ دقت میرا  ها  آناو  و    ،بود قاریان  تمسخر  
 1« . گیرندمعانی را نادیده می

ها بر اساس مشهورترین  آنپس  ؛  گذاشته بودندد قرائت  سنتمرکز خود را روی  اما قاریان،  
در نقل    هاترین درست طبق  بلکه    ؛ندردکنمی عمل  عربی  زبان    های و قیاس زبان  عبارت در  

و قیاس نحویون آن را  شود  پذیرفته  است که باید  زیرا قرائت، سنتی  کردند؛  می عمل  و روایت  
   .کندباطل نمی 

 : گویددکتر ابراهیم انیس می 

موضع» موضع  دربارۀنحویون    گیریاما  امر  ابتدای  در  و   گیریقاریان  مماشات 
به  است    کارانهسازش  و شر  خیر  دیدۀ  با  از  پردازد؛  نمیها  قرائتکه  میان نخستین  زیرا 

نحو بوده  ،امامان  بودهکسانی  هم  قرآن  قرائت  امامان  که  شاید  مثل    ،اند اند  و  کسایی 
یافتند  ولی  ؛  ءعالبن    عمروواب استقالل  یکدیگر  از  گروه  دو  این  در  ای  عدهو  وقتی 

شدند،    ینحو   هایپژوهش عدهمتخصص  ودیگر    ایو  تحقیق  به  روی پژوهش    نیز 
ها  به آنو    ختندپرداها مینحویون به برخی قرائتمالحظه کردیم که    ،پرداختندها  قرائت

میان آنو  گرفتند،  اشکال می بودند که قرادر  را رد میئتها کسانی هم  از  ها  و  کردند 
 2«. کردندها خودداری میاعتراف به آن

 :دهدادامه میو 

های  نام »قرائتکه بهو چیزی    تر شد،وسیع  نحویون و قاریانسپس شکاف میان  »



. 1/119المقتضب: مقدمۀ . 1
. 208من أسرار الغتة: ص . 2
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اینکه توسط و  رغم صحت سند آن روایت  به  ؛شاذ یا نامتعارف« نامیده شد به گوشمان خورد
قرائت   امامان  بود برخی  شده  روایت  پیشینیان  فراهم،  از  باعث  نفوذ  آمدن  که  امکان 
آن تسلط  و  روینحویون  برای  قرائتگردانها  این  از  مردم  شد؛کردن  قرائت  مثل    ها 

از نظر  آن  به  دادن  و کسره  ،برخی قاریان از نظر  با نصب دال  «  لله رب العالمین  الحمد »
ها را  آن  « محتسبخود »ال  جنی در کتاببنا  هایی که قرائتچنین  اینو    ؛دیگرای  عده

است کرده  و  بیان  مت ،  تسلیم  پس  خر  أقاریان  آنکه  آنسلطۀ  از  شدند  از    هانحویون  را 
 . به حساب آوردندیافته شاذ و انحرافهای قرائت

  این گفتۀ   اجزری ببناند و اهای بسیاری که به ما نرسیدهرسد این قرائتبه نظر می
و سیزده تا  ، ده  تا  هفتکه    یهای مشهور امروز قرائت»این  ـ  اشاره کرده استها  خود به آن
ای و قطره  ، اندکی از بسیار  اندهنخستین، مشهور بوداعصار  در مقایسه با آنچه در  تا هستند  

ماَحَصل تفکراتشان و    هاداننحوی  گذاریعرابها با اِ بسیاری از مخالفت  ـ«ستاز دریا
   .اندخود داشتهدر  رادر برپایی قواعد نحو 

و دیدیم  مسلط شوند،  ها  نحویون در عصرهای بعدی توانستند بر پژوهشگران قرائت
درستی قرائت،    دربارۀکه  اند  بودهلیف کردند کسانی  أها تقرائت  دربارۀ  هاکسانی که بعد 

  ، جزری در قرن هشتم بند؛ افرادی مثل اان دانستهشرط    یبا قواعد نحو را  بودنش  موافق
 1«.و دیگران

قرائت ای  گوشه هفت از  دههای  و  کردهگانه  مخالفت  نحو  قواعد  با  که  تقدیم    اندگانه 
   : شودحضور می

استابن   -1 خوانده  شرکاِئهم»  : عامر  اوَلَدهم  قتل«  قتُل  رفع  اوَلد  ، با  جرا   ، نصب    و 
  .فاصله انداخته استهیچ ظرفی و بین آن دو بدون  ،اضافه کرده ء و قتل را به شرکا ،شرکاء

 :این قرائت گفته است دربارۀزمخشری 

که    طورهمان    بود؛و نادرست  قطعًا قبیح    بودـ  شعریعنی  ـ  هاضرورتجایگاه  اگر در  »



. 209و  208ة: ص لغمن أسرار ال. 1
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 وِص لْ قَ ج  الْ َز » :استمردود و  قبیح عبارت زیر  
َ
« اَدهْ زَ مَ   يبِ أ

در  تواند چنین ترکیبی میو چگونه تواند درست باشد، میپس چگونه در کالم منثور   
  این   هآسا دارد؟ آنچه او را به این کار کشاندبیاید که حسن نظم و کفایتی معجزه  یقرآن

اوَلد    و اگر با جرا   ، شرکاء با یاء نوشته شده است  ،هامصحفدر برخی    هتصور کرداست که  
در آن، گشایشی  قطعًا و شرکاؤهم في أموالهم«  وَلدْل اشد »قطعًا میو شرکاء خوانده بود 

1« .کردبرای این کار پیدا می

حیان گفته  بن ا  2« جرا عظیماأ منین  ؤت الله المؤسوف ی»و  :تعالیحق سخن    دربارۀو    -2
 :است

الخط به پیروی از رسمگانه  و قاریان هفت  ،با یاء وقف کرده استآن را    "یعقوب"و  »
  . روایت شده است  و وقف با یاء، از حمزه و کسایی و نافع  ؛اندوقف کرده  با غیر یاءمصحف  

وقف شود با   زیرا اگر با غیر یاء  ؛شایسته است بر آن وقف نشود :ابوعمرو گفته است 
 3«.مخالفت کرده استمصحف وقف شود با لفظ  و اگر با یاء لفت کرده،نحویون مخا

مخالف  ـ  همان طور که گفته شد این ـ و    ،اندوقف کرده  گانه با غیر یاء قاریان هفت پس  
 . است یقواعد نحو 

ُئ«ُر الس  کْ َم الْ  یُق ِح  یَ ََل »وَ  ت حمزهئقرا   دربارۀ -3  : زجاج گفته است ـبر وقف ـ  4ی 

مثل چنین  و    ؛نیستجایز  و    ،است اعرابی    یاشتباه زبردست  نحویون  از نظر    و این»
5« . مجاز استکاری فقط در شعر آن هم در صورت اضطرار 



. 2/66الکشاف: . 1
. 146نساء: . 2
. 4/114البحر المحیط بن حیان: . 3
. 43فاطر: . 4
 ، م1988  ق/1408(، بیروت،  ق311معانی القرآن و إعرابه: ابراهیم بن السری بن سهل، ابواسحاق زجاج )ت:  .  5
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ی الم»   عاصم 1« منینؤالم  يو کذلک ننج»  :تعالیحق فرمایش    دربارۀ  -4 با    «منینؤنجا
 : واحدی گفته است . خوانده استجیم تشدید 

2« .است  لحن )اشتباه ِاعرابی(و آن  اند  برشمردهنحویون این قرائت را اشتباه ۀ  و هم»

 کَ شدند: » اختالف  دچار    تعالیحقاین فرمایش قاریان در قرائت    -5
َ
  3« ي  را دُ   ٌب کَ وْ ا کَ هَ ن  أ

و حمزه و   ؛اندآن را خوانده یاء ممدوددن ر کمهموز و  ،دالکردن مکسور ابوعمرو و کسایی با 
 :اندبیشتر نحویون گفته  .اندممدود خواندهۀ را با همز «دال» ابوبکر

یل "   زیرا در کالم  ؛اشتباه است»این از نظر اعرابی   وجود    عینۀ  فاء و کسر   با ضما   "فعا
4« .ندارد

 َي زِ َیْج لِ »  تعالیحق ابوجعفر سخن    -6
َ
ق و جزم دومی خوانده  5« ماً وْ   اول  یاء  با ضم  را 

 6.«استبی( ا عر روشنی "لحن" )خطای اِ این به و : »ابوعمرو گفته است .است

و آن را اشتباه   7ة«امَ یَ قِ م الْ وْ یَ ْلقسم بِ »  :اندناپسند داشته کثیر را  بن ا   نحویون قرائت   -7



4/275 .
. 88: ءانبیا. 1
)ت:  .  2 شافعی  نیشابوری  واحد  علی  بن  بن محمد  احمد  بن  علی  ابوالحسن  المجید،  القرآن  تفسیر  فی  الوسیط 

(، تحقیق و تعلیق: شیخ عادل احمد عبدالموجود، شیخ علی محمد معوض، دکتر احمد محمد صیره، دکتر ق 468
ائه توسط: دکتر عبدالحی فرماوی، دار الکتب العلمیة، بیروت  ن عویس، ار االغنی الجمل، دکتر عبدالرحماحمد عبد

. 3/249 ،م1993 ق/1415ـ لبنان، 
. 35نور: . 3
. 7/102تفسیر ثعلبی: . 4
. 14جاثیة: . 5
(، تحقیق: امام  ق427الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، احمد بن محمد بن ابراهیم ثعلبی، ابواسحاق )ت:  .  6

ـ لبنان،  ابومحمد بن عاشور، مراجع   ق/ 1422ة و تدقیق: استاد نظیر الساعدی، دار احیاء التراث العربیة، بیروت 
. 8.360 ،م2002

. 1قیامت: . 7
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 1.ندا ه تصور کردإعرابی 

وا  وبُ تُ فَ »  تعالیحق همزه در سخن  کردن  ساکن با  «  بارْئکمبرای »  عمرووقرائت اب   دربارۀ  -8
 : مبرد گفته استال خود بازگردید( ۀ سوی آفرینند)به  2« ْم ئکُ ارِ ی بَ لَ إِ 

عمرو  وو قرائت اب  ،مجاز نیست   توالی حرکات در حرف اعراب وجود  با  کردن  »ساکن
3« ."بارئکم" اشتباه است

عطیه  ابن  4«نما یقول له کن فیکونإف مراً أ ذا قضی : »إ تعالیحق سخن این  دربارۀو  -9
 : گفته است

و با وجود    ،ضعیف دانسته آن را  و ابوعلی    ؛با نصب  "فیکوَن " عامر خوانده استبنا  و»
موسی  بن    و احمد   ؛ضعف، آن را توجیه کرده است تا راهی برای شباهت لفظ پیدا کند

5.« اشتباه است از نظر اعراب،  :قرائت او گفته دربارۀ

  ِه ل  لِ  ةُ یَ ََل وَ الْ  َک الِ نَ ُه » تعالیحق وثاب در سخن بن  حمزه و کسایی و اعمش و یحیی  -10
معانی مشابه دیگر  معنی ریاست و رهبری و  به که  اند  واو خواندهۀ  را با کسر   «وَلیت» 6،«ق  َح الْ 

معانی  معنی دوستی و مواَلت و اتصال و  به که  اند  و دیگران آن را با فتح واو خوانده  ؛است
روایت شده است که کسر   . استدیگر  مشابه   ابوعمرو و اصمعی  اینجا  ۀ  از  در  نظر  واو  ]از 



بن احمد مروزی سمعانی تمیمی حنفی    الجبارعبدمراجعه کنید به: تفسیر القرآن، ابومظفر منصور بن محمد بن  .  1
الشافعی )ت:   دارق489ثم  و غنیم بن عباس بن غنیم،  ابراهیم،  بن  یاسر  ـ سعودی،  (، تحقیق:  الوطن، ریاض 

. 102و  6/101 ،م1997 ق/1418
. 54بقره: . 2
: عبدالسالم  المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عطیه اِلندلسی، تحقیق.  3

. 1/126 ،م1993 ق/1413الشافی محمد، لبنان، عبد
. 47عمران: آل. 4
. 1/187المحرر الوجیز: . 5
. 44الکهف: . 6
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ی تقلیدی  اییا معن صناعت  آید که  چیزی می  دربارۀ فقط    «فعالة »زیرا    ؛ اشتباه استنحوی[  
 1. مواَلة نیست «تولی امر»و در اینجا  ، باشد

و این با وجود    ،را با یاء ساکن و نون مکسور خفیف خوانده است  «مرونیأت»  عامربن ا   -11
نخست حذف شود    و مجاز نیست نوِن   ؛یاء متکلم استۀ  بر پای  و این  ،است  هحذف نون واحد

 2. ، عالمت رفع فعل استاین نونزیرا  ؛ اشتباه استاین کار و 
حمزه    -12 و  را  السیء»اعمش  سخن  «     يفِ   باراً کْ تِ اْس »  تعالیحق در 

َ
  َر کْ مَ   وَ   ِض رْ اْْل

کثرت  به  3ِئ« ی  الس   داده  ،حرکاتدلیل  استاند.  جزم  گفته  این  »  :زجاج  نظر  و  نحویون  از 
 4« .اشتباه استزبردست 

 : است گفته  نحاس -13

  اشتباه  5«وَن لُ َخ بْ یَ   یَن ذِ ن  ال  بَ َس ْح یَ   َلوَ »  در  تاء  به  حمزه  قرائتت  سپنداشته ا  ابوحاتم»و  
6« .کردند پیروی او ازجماعتی نیز   و ،نیست مجاز و است

در    ض« خف»  دربارۀ  حمزه   و   اعمش  و   قتاده و  نخعی  ابراهیم  قرائت   دربارۀ   نحویون   -14
ْرَحاَم«  

َ
ْرَحاَم »  تعالیحق   سخن  در»اْل

َ
ِذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْْل َه اَلا ُقوا الَلا   اما  ؛اندگفته   سخن 7«َواَتا

گفتند    هاکوفی   . نیستمجاز    قرائت  این  و  ، استنحوی    اشتباهاین    :اندگفته   بصریون بزرگان  



. 3/545الوجیز : المحرر. 1
. 4/607الوجیز : المحرر. 2
. 43فاطر: . 3
جمال .  4 التفسیر،  علم  فی  المسیر  عبدالرحمزاد  ابوالفرج  بن  االدین  علی  بن  )ت:  ن  الجوزی  (،  ق597محمود 

. 3/515ق، 1422تحقیق: عبدالرزاق المهدی، دار الکتاب العربی ـ بیروت، 
. ۱۸۰: عمرانآل. 5
. ۲۸۷/۴: القرآن َلحکام جامعال. 6
. 1: ءنسا. 7
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 1. نکردند بیانرا این قباحت  علت و ، نیفزودند دیگری به آن چیز و ، است قبیح

 : است گفته مبردال

»   که  بخوانم  نماز  امامی  پشت  اگر»  يالذ  الله  واتقوا »  وي«بمصرخ   نتمأ  مابخواند 
 2« . روممی وکنم به پا می  را خود کفش« رحاَم اْل  و به لونءتسا

 : است گفته  زجاج و

  اصول   در   بزرگ  اشتباهی   عربی،  زبان  در بودنش  حیقب   و   ضعف  وجود  با  حمزه  قرائت »
3« .است دین امر

 » :تعالیحق  سخن دربارۀ -15
َ
  اَل ق

َ
 4: «ِه الل   يفِ   يوناج  َح تُ أ

   نافع»
َ
جمع در نون    با ادغام نوِن ـ  دیگران  و  است  خوانده  نون  تخفیف باي" را  وناج  َح تُ "أ

  ، است حذف کرده    را  هانون  از  یکی  و  ،داده  تخفیف  نافع، .  اند خوانده  نون  تشدید  باـ  وقایع
  نافع،   قرائت   که  استشده    روایت  ءعالبن    ابوعمرو  از  .است  دادهاجازه    را   آن  سیبویه  و

5« .است  اشتباه

ِئَك  »  :تعالیحق   سخن  دربارۀ  -16 وَل 
ُ
َتِدهْ أ

ْ
اق ُه َفِبُهَداُهُم  الَلا ِذیَن َهَدی    گفته   نحاس  6« اَلا

 :است

  هاء  زیرا ؛است اشتباه این، و  "؛بگو " یعنی " ِدهتَ اقْ "   :چنین قرائت کرده است عامر ابن»
آید و نیست و بعد از آن نیز نه واو میاضمار  برای    هاء  و  ،است  وقف  در  حرکت  بیان  برای



.5/2: القرآن َلحکام الجامع. 1
.5/3: القرآن َلحکام الجامع. 2
.5/3: القرآن َلحکام الجامع. 3
. ۸۰: انعام. 4
. ۱۵۳/۲: القدیر فتح. 5
. 90انعام: . 6
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 1نه یاء.« 

َیْحَسَبَنا  »  :تعالیحق »یحسبن« را در این سخن    حمزه،  و  حفص  و  عامربن ا   -17 َوََل 
ِذیَن َکَفُروا َسَبُقوا  ُهْم ََل ُیْعِجُزوَن  اَلا  : قرطبی گفته است .اندرا با یاء خوانده  2«ِإَنا

ند این اشتباه  اهکردادعا   ـاز جمله ابوحاتمـاز نحویون  ای  عدهقرائت یاء،    دربارۀو اما  »
  ه است یا آن را دریافت  هعراب را شناختاِ و به کسی که    ،نیست درست  است و قرائت با آن  

3« .گوش نکن

قرائت    -18 نحویون  »أئمة«  حبیشتر  سخن  مزۀ  در  دانسته   تعالیحق را    : انداشتباه 
َة اْلُکْفِر فَ » ِئَما

َ
ْیَماَن َلُهْم َقاِتُلوا أ

َ
ُهْم ََل أ  5.جمع کرده استه در یک کلمدو همزه را زیرا  4« ِإَنا

روایت  -19 در  سخن  را  «  َتَرِیَنا »  یابوعمرو  َحًدا »  تعالیحق در 
َ
أ اْلَبَشِر  ِمَن  َتَرِیَنا  ا    6« َفِإَما

یاء  به  به همزه  تبدیل    با همچنین    ؛ مکسوره خوانده استۀ  با همزجای  او  واو  «از   »لَترؤن 
 :زمخشری گفته است . روایت شده است

اببُن ا  و» گفتهوخالویه،  و  کرده  سرزنش  را  نظر    :است  عمرو  از  نحویون،  او  بیشتر 
7« . دارد بیاعر اِ ات اشتباه



. 7/36الجامع ْلحکام القرآن: . 1
. 59انفال: . 2
. 34و  8/33الجامع َلحکام القرآن: . 3
.12توبه: . 4
. 8/85الجامع َلحکام القرآن: . 5
.26مریم: . 6
ابوحفص سراج.  7 الکتاب،  اللباب فی علوم  النعمانی )ت:  الدین عمر بن عادل  مراجعه کنید به:  حنبلی دمشقی 

(، تحقیق: شیخ عادل احمد عبد الموجود و شیخ علی محمد معوض، بیروت ـ دار الکتب العلمیة، لبنان،  ق 775
. 13/50م، 1998 ق/1419
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  با تشدید در این دو 1« ن کاًل لماإ و»  دربارۀفکرانش  همقرائت حمزه و    دربارۀاما    -20
 : کلمه

  ، مجاز نیستکار  این  که  زید حکایت شده است  بن    از محمد  .اشتباه است  ،گفته شده»
ی گفته  ایو کس   «،لما لضربته »شود  و نیز گفته نمی  «ضربنهَل ْل إ  ن زیداً »إشود  و گفته نمی

  ابوعلی فارسی و  و او    ؛شناسمبرای آن وجهی نمیما  و    ، است خدا به این قرائت داناتر است
2« .مشکل دارداین دو کلمه تشدید در  اند گفته

   َي زِ ْج یَ لِ »  تعالیحق این فرمایش  ابوجعفر    -21
َ
 با ضم یاء اولی و جزم دومیرا   3« ماً وْ ق

 4. اشتباهی آشکار استاین و  : است ابوعمرو گفته .خوانده است
ها صفحه را پر  ده عمیق شویم  که اگر در آن  دریایی است  آنچه بیان کردیم اندکی از  

ت  دهد مخالفو نشان می   ، کافی استکند  مل  أت در آن  برای کسی که    همین مقدار و    ، کندمی
طور نیست  این   و ضرورتاً   ، شودقاری نمی گرفتن از  لااشک قواعد عربی، باعث طعنه و    قرائت با 

قرائت،   باشدباید  که  نحو  قواعد  با  شرط،    ،مطابق  این  تالش قسمتی  و  هدفمند  های  از 
اضافه  برای   نحویون 

ُ
ق به    یدسیت کردن  خودشان  مضاعف  استقواعد  آنکه  ؛  بوده  از  پس 

غلبۀ نهایی از    در نتیجه  ؛شده بودند طوَلنی با شاعران و قاریان و دیگران درگیر کشمکشی 
نحو  ای  عده آن،  وه بر  ، و عالکنندحاکم  علوم  ۀ زیرا توانستند نحو را بر هم شد؛ نحویون  آِن  

و اگر کالم معصوم با قوانین    ، شودخدا با آن شناخته میۀ  که خلیفپذیرفتند  قانونی  عنوان  به را  
او صرفًا یک  و اگر مخالف با آن بود،  گرفتند  در نظر میاو را امام  مطابقت داشت    ینحو 

ادعای امامت کرده  ه او  کاست    شود این او گفته می   دربارۀ و کمترین چیزی که    ، مدعی است
ها را  نیز آن علم  دانشجویان  ترین  ساده حتی  که  دستور زبانی  در مسائل  ؛ در حالی که  است



. 111هود: . 1
. 9/105مراجعه کنید به: الجامع َلحکام القرآن:  . 2
. 14جاثیه: . 3
. 8/360مراجعه کنید به: تفسیر الثعلبی: . 4
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مخالفت قرآن و سنت و شاعران و  ما  این در حالی است که    .دانند دچار خطا شده استمی
   .مالحظه کردیمقاریان را با این قوانین 



 پایان ... 

   : کرد خالصهصورت زیر به توان می را این پژوهش ترین نتایج حاصل از برجسته

نخستین کسی  و    ،کیست  شو واضعشد،  وضع  چرا    کهو این  ،پیدایش نحو چگونگی   -1
در خود  فراوانی    ات اسرار و ابهامکسی بوده است،  که چیزی از نحو را وضع کرد چه 

.  استموضوع  شده در این  روایات تاریخی وارد تعارضات    ات،و منبع این ابهامدارد،  
وجود    ایش بر دلیلی  زیرا    ؛ واضع نحو بود درست نیست   که امام علی  این ادعا 

   .ندارد

شده    نحو، علمی قراردادی است که بر اساس اجتهادهای شخصی نحویون وضع -2
  ؛اشتباه کنند   بسا   چه درست بگویند و    بسا  چههایی هستند که  ها انسانو آن  ،است

از  و  یکدیگر دچار اختالف شده،  با  ها  آنبینیم  رو می ایناز را  آنیکی  ها دیگری 
است کرده  سرزنش  و  خوانده  نتیج  ،خطاکار  اتفاقاتی ۀ  و  مکاتب  ظهور  ،  چنین 

نحو   در  که  بوده  فراوان  و  هم  است  اصول  در  در  با  هم  اختالف  یکدیگر  فروع 
بر اساس  مکاتب نیز    کردن درست از نادرست در میان اینمشخص و  اند،  داشته

  اجتهادات  اینترجیح در  ۀ  قضیبه این ترتیب  و    ، استبوده  اجتهادهای شخصی  
   .هاستزنی ه احتماَلت و گماندرگرِو  نیز 

گرفته   رویکردِ  -3 پیش  توسط  در  مآخذ    ، نحویونشده  و  انحرافات  در  بسیاری  دچار 
   : جملهاز است؛  سطح اصول

اعتراف    با وجود  ؛مقدم دانستند بر قرآن و حدیث  را    شعر  بر اساس استشهاد  ها  آن  .الف
خاص است و    ی زبانشعر،    در حالی که  ،ترین متون استفصیح   ،قرآنها به اینکه  خود آن
   .دهدقرار می  را در اختیار شاعر ُعرف  که امکان خروج از کند  هایی بر آن حکم می ضرورت

  اندفصیح شمرده را غیر   هاکه آن   ی بسیاری از قبایلهای  زبان ها از استشهاد به  آن  .ب
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به کالم  گاهی،  با این حال    ؛ و به این ترتیب ثروت لغوی بزرگی را هدر دادند   ، خودداری کردند
   .انداستشهاد کرده   ندا ه های فصیح بودزمانی و مکانی محیط حوزۀ  کسانی که خارج از 

حرکت نکردند؛ رویکردی  توصیفی  رویکرد    بر اساساستقرایی خود    سفراین  ها در  آن  .ج
بدون   قوانین  استنباط  اساس  بر  استهای  داوری پیش که  خودشان    ؛ قبلی  برای  بنابراین 

و به    ند، شده را تابع این اصول کردگردآوری   لغوِی ۀ  مادوضع کردند و  هایی  اصول و قیاس 
نمایان  آنچه  و نهایت    ، نیستاسلوب کالم اعراب  از  تمثیلی  شد که  نمایان  این ترتیب قوانینی  

برابر  در  از متون را  حجم بسیاری  نحویون  در نتیجه    ؛ تصورات ذهنی نحویون استکنند  می
این  و توجیهاتی برای  ایجاد تأویالت  پس به    ؛بودند   شان مخالفهاییافتند که با قیاس خود  

   .ندا هدکر که وضع  شوندچیزی با  ، پناه بردند تا موافق هامخالفت

بر آن اجماع  نحویون بصره و کوفه    چیزی کردند کهملزم به پیروی از  ها دیگران را  آن   .د
و در  کرده باشند؛  سنت استناد    ، به قرآن و خود  در این حکم ها  آن بدون آنکه    ؛ ه بودند نمود

   .ثیر پذیرفتندأت  شودمیشمرده  شترین ارکاناز علم اصول فقه که اجماع از مهم این کار 

در مسائل اصولی   -4 نادرستی  انحراف  ظهور  ه،  از جمل  ؛ داشته استدنبال  به نتایج 
نحوی   در وضد قوانین  یک  نقیض  همچنین  موضوعبارۀ  علوم  ؛  با  نحو  ترکیب 

منجر به  که  ها،  آن علوم توسط  منطق و فلسفه و اصول فقه و دیگر  مثل    یدیگر 
آنجا که صدای اعتراض همگان نسبت  تا    ؛شد  اشکردن نحو و دشواری پیچیده 

برخاست   پدیده  این  سادهفراخوانو  به  جهت  در  و  مطرح  آن  سازی  هایی 
   .داده شدخرج به  در راه تحقق این هدفبسیاری های  تالش 

ن جدید،  ونحویگرفتارش شدند باعث شد  نحویون  نخستین  و خطاهایی که  مآخذ   -5
ی نحوی صادر کنند که مخالف آرای  یهاو تصمیم   ،اجتهاد در نحو را بگشایند باب  

 . استبوده عموم نحویون  

اهل -6 و  شیعه  روایات  و  کریم  بسیاری  قرآن  در  نحویون  مواضع  سنت  قواعد  با 
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نحویون  و    ،اندمخالفت کردهاین قوانین  با  نیز  و شاعران و قاریان    ،اندمخالفت کرده
ای  بدون اینکه فایده   ؛دست زدند ها  هت تأویل این مخالفت هایی در جنیز به تالش 

 دنبال داشته باشد. به 

خطا  ما   -7 آنمخالفت نامیدن  در  به  که  موافق    هاهایی  نحویون  با  کردیم،  اشاره 
ها به  اطالق تعبیر »لحن« یا »اشتباهات اعرابی و نحوی« توسط آن زیرا   ؛ نیستیم

   .آیدخطا به حساب می  هاو خروج از آنهستند،  این قواعد، درست  این معناست که  

وجود  ها  مآخذ بسیاری در آن و خطاها و  هستند  ، قواعدی قراردادی یقواعد نحو  -8
قرآن و کالم انبیا و اوصیا  ش،  بر اساسکه  برشمرد  توان آن را قانونی  و نمی   ،دارد

اِ وگرنه    ؛مورد داوری قرار گیرد  به  واردباید  توسط  شدشکال  قرآن به  مسیحیان  ه 
   . با قواعد قراردادی زبان عربی اقرار شودقرآن  مخالفت جهت به 





 ها پیوست

 1پیوست 

 اختالف بین دو مکتب در موضوعات نحوی

اَلنصاف فی  »که در کتاب  به آن صورتی  دو مکتب    مورد اختالف میان   نحوِی مسائل  
   :شودتقدیم حضور میانباری بیان شده است ابن « مسائل الخالف

نظر   -1 از ا که عبارت   «هستا معتل  اسماء  »ها  کوفی به    ، وَک ُم حَ   ،وَک ُخ أ   ، َک بوُ »أ   :ند 
ها ها آن بصری  لی به نظرو   ؛ نظر »معرب« هستنداز دو    « و ذو مال  ، وَک فُ وَ   ، وَک نُ َه 

یک   هستند،  از  معرب  هستند  «یاء»و    «الف»و    «واو»و  نظر  اعراب    . حروف 
ها  این   ، دومگفتۀ  در  به نظر او   و  ، به این نظر متمایل شده است ابوالحسن اخفش  

در تثنیه و جمع    ـو یاء   ،الف  ،واومثل  ـ های اعراب  نشانه   ، ولیحروف اعراب نیستند 
د در  نعیسی ربعی اگر مرفوع باش بن    علیبه نظر  . با »َلم الفعل« نیستو هستند 

د  نو اگر مجرور باش ،  د قلب بدون نقلنو اگر منصوب باش،  نقل بدون قلب   هاآن
 ،حرف اعراب است  «باء»گوید  ابوعثمان مازنی می   .خواهد بودنقل و قلب    هادر آن

 .اندشکل گرفته  از اشباع حرکات «یاء»و  «الف»و  «واو»و 
 هذا    : گویندب حکایت شده است که میا عر ا از برخی  

َ
 یت  أ ر   ، ُبکأ

َ
و ممرت    ،َبک أ

بِ بِ 
َ
اضافه  که در حالت ِافراد غیر   طور همان ـ  بدون واو، بدون الف، و بدون یاء ـ   ک أ

 گویند. می

َبا هذا  گویند:  ی از اعراب نیز حکایت شده است که میض از بع
َ
 یت  أ ر   ، کأ

َ
و    ، کا بَ أ
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َبا ممرت بِ 
َ
مقصور    یآن را اسم  در نتیجه و    ـبا الف در حالت رفع و نصب و جر ـ ک  أ

 1. گیرنددر نظر می 

فتحه و ضمه و  ۀ  منزلدر تثنیه و جمع، به   «یاء»و    «واو»و    «الف»ها  کوفی به نظر   -2
اعراب   و  نیز چنین نظری داشته    «مستنیربن    ابوعلی قطرب»و  هستند،  کسره 

ادعا کردهعده   است. درست    ،استبوده  سیبویه    دیدگاهِ این  اند  ای  که  در حالی 
نظر    .نیست آن بصری به  اعراب  ها  حروف  و    هستند. ها  اخفش  ابوالحسن 

حروف    و  ند اعراب نیستها  این ند  ا ه مبرد و ابوعثمان مازنی تصور کردالابوالعباس  
ابوعمر جرمی انقالب  به نظر    . دندهبلکه اعراب را نشان می   ،نیستند نیز  اعراب  

اسحاق زجاج حکایت شده است که واز اب  .اعراب استآن، همان  شدن(  )دگرگون
   2.تثنیه و جمع، هر دو مبنی هستند 

نظر   -3 که  کوفی به  اسمی  ت   انتهایشها  استأتاء  بنامی اگر    ،نیث  آن  با  را    مردی 
کیسان  بن    ابوالحسن.  طلحه و طلحونمثل    ،شودته  سببا واو و نون جمع  تواند  می

را نیز اضافه کرده و »َلم« با این تفاوت که او یک    ؛نیز همین نظر را داشته است 
»الط   است  فتحـ   «َلحونگفته  »أَرَضاٍت«    طورهمان    ـه با  بر  با حمل    اندگفته که 

 
َ
 3. مجاز نیست این کارها بصری به نظر ولی «؛ ونَرُض »أ

پس هر  ؛  کندمبتدا را مرفوع مینیز    و خبر   ،خبر را مرفوع  ، ها مبتدا کوفی به نظر   -4
مرفوع   »  ، شوندمی دو  مثل  اخوکدرست  غالمک  ، زید  عمرو  نظر    لی و   «؛و  به 

به نظر    ؛ دارند  نظرخبر اختالف   دربارۀاما  شود،  از ابتدا مرفوع می ها مبتدا  بصری 
با  خبر هم  ند ا هتصور کرد ای دیگر  عده و شود، ای خبر فقط با ابتدا مرفوع میعده
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مرفوع  با مبتدا  خبر  ند  ا هو دیگران تصور کرد  ،شودمیمرفوع  مبتدا  هم با  ابتدا و  
   1.یردگشود و مبتدا با ابتدا رفع می می

و ظرف را    ، کندمی مرفوع  آن را    اسم باشداگر مقدم بر    «ظرف»ها  کوفی به نظر   -5
آنان، ظرف  عده و  اند،  نامیده   «محلا » از  این  نامیده را صفت  ای  و  آن  مانند  اند، 

بگویی »أ  ف  ،مامک زیداست که  از    .«الدار عمرو  يو  در یکی  اخفش  ابوالحسن 
است.  گفته داشته  را  نظر  همین  محمدهایش  از  الیزید  بن    ابوالعباس  مبرد 

مرفوع  آن را  شود  بر اسم  مقدم  وقتی    «ظرف»ها  بصری به نظر  و    ،ستهابصری 
 2. شودمیمرفوع با ابتدا، فقط اسم و  ،کندنمی 

که به  دارد    خودضمیری را در    اسم محض باشد   ، مبتدا   خبرِ اگر  ها  کوفی به نظر   -6
عیسی رمانی از  بن    علی   «. ُمَک اَل و عمرو ُغ   ،خوکأ زید  مثل »  ،گرددمیبازمبتدا  
را داشته استها  بصری  به نظر  ؛نیز همین نظر    ، ضمیر این اسمها  بصری   ولی 

 3. ندارد

جاری  اوست    بر غیر کسی که ضمیر از آِن اگر  ها ضمیر در اسم فاعل  کوفی به نظر   -7
ها  بصری به نظر    لیو   ؛ابراز آن واجب نیست   ـي«ه  هُ هند زید ضاربتُ مثل »ـ شود  

 4.واجب است ابراز آن

  ؛ ه جملو چه  جایز نیست؛ چه مفرد باشد  داشتن خبر بر مبتدا  مقدمها  کوفی به نظر   -8
ابوه قائم زید، و اخوه ذاهب مثل »و جمله    «،و ذاهب عمرو  ،قائم زید مثل »مفرد  
جایز    ـجمله و چه  چه مفرد  ـ مبتدا  بر  خبر  داشتن  مقدمها  بصری به نظر    لیو   ؛«عمرو
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 1.است

نظر   -9 را    «لوَل»ها  کوفی به  خود  از  بعد  »ـ کند  می مرفوع  اسم  زیٌد  مثل  لوَل 
 2.شودبا ابتدا، مرفوع می اسم ها بصری به نظر    ولی ـ«َک تُ َلکرمْ 

ضرب  مثل »ـ  3فعل و فاعل هر دو هستند ،  نصب مفعولها عامل در  کوفیبه نظر    -10
معاویه  بن    هشام  .فاعل استفقط  عامل،  آنان این  از  ای  اما به نظر عده   ـ«زیٌد عمراً 

را با تاء منصوب    زیداً   «ا قائماً ظننت زیًد بگویی »به صاحب کسایی نوشته است اگر  
عامل  به این سو متمایل شده است که  ها  احمر از کوفی  .و قائما را با ظن  ،کنیمی

به نظر    . است  تو عامل در فاعل معنی فاعلی   ، است  بودنمعنی مفعول   ، در مفعول
 4.مفعول عمل کرده استهم در در فاعل و هم  تنهایی، ها فعل به بصری 

شده بر هاء، منصوب  با فعل واقع « هُ تُ بْ َر َض  زیداً »  هاآناین سخن ها کوفی به نظر   -11
  و تقدیر آن   ، استشده  منصوب    تقدیری ها با فعل  بصری به نظر    لی و   ؛ شده است

 5ه.« ضربت ضربت زیداً » : صورت زیر بوده استبه 

نظر    -12 اِ کوفیبه  در  فعل  ها  دو   عمال 
َ
»أ و    کرمُت أ و    ، زیداً   کرمُت أ و    ينِ مَ َر کْ مثل 

فعل  اثرگذاری  ها  بصری به نظر    لیو   ؛ اولویت داردفعل اول  اثرگذاری  «  زیٌد   يکرمنِ أ 
  6. اولویت دارددوم 

ها این  بصری به نظر    لیو   ؛ دو اسم مبتدا هستند  « َس ئْ و بِ   ، َم عْ نِ »ها  کوفی به نظر    -13
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نیز  ها  حمزه کسایی از کوفی بن    علی   شوند. نمیو صرف    ، دو، فعل ماضی هستد
  1. همین نظر را داشته است

 ما  مثل »  «تعجب»در    «فعل»أ ها  کوفی به نظر    -14
َ
لی به  و   ؛اسم است«  زیداً   َن َس ْح أ

نیز  ها  حمزه کسایی از کوفی بن    ابوالحسن علی  .ها فعل گذشته استبصری   نظر
 2. همین نظر را داشته است

دو رنگ خاص  فقط برای    ، تعجباسلوب  در    «فعلهأ ما  استفاده از »ها  کوفی به نظر    -15
 هذا الثوب ما  »اینکه بگویی  مثل    ؛ها مجاز استسفید و سیاه در میان رنگ 

َ
  ، هُ َض یَ بْ أ

 و هذا الشعر ما  
َ
و    رنگ  این دو  دربارۀبردنش  کاربه ها  بصری   لی به نظرو   «؛هُ دَ وَ ْس أ

  3. ها جایز استرنگ دیگر 

ترکیبات    دربارۀو    ، استجایز  بر آن    «ما زال»  خبرداشتن  مقدمها  کوفی به نظر    -16
  لیو   ؛استداشته  را  نظر  این    کیسانبن    ابوالحسن  درست است.  نیز  آن  شبیه به

نیز همین  ها  زیاد فراء از کوفیبن    زکریا یحییو ابو   ، اند مجاز نیستها گفته بصری 
  4. استنظر را داشته 

مبرد  الابوالعباس    .مجاز نیست  بر آن«  لیس»  انداختن خبرپیش ها  کوفی به نظر    -17
این دیدگاه  ند  اه ها تصور کردبرخی از آن  .استنیز همین نظر را داشته  ها  از بصری 
  خصوص او در این  این است که  و درست    ،درست نیست  کهاست  بوده  سیبویه  

بر آن مجاز    «کان»انداختن خبر  پیش که    طورهمان    اندها گفته بصری   .متنی ندارد
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   1. درست نیست بر آننیز   «لیس» انداختن خبر پیش  است

حذف  با  خبر  و    ،گذاردثیر نمی أ تدر خبر  اهل حجاز  زبان  در  «  ما»ها  کوفی به نظر    -18
و  گذارد اثر میدر خبر  « ما»اند ها گفته بصری  لیو  شود؛می حرف کسره، منصوب 

 2.شودمی با آن منصوب خبر 

اند ها گفته بصری   لیو   ، «اًل کِ آ ما زیٌد    َک امَ عَ َط توانیم بگوییم »می ها  کوفی به نظر    -19
ها گفته است از یک سو  یحیی ثعلب از کوفی بن    ابوالعباس احمد  .مجاز نیست

است    «لم»ۀ  منزلخبر باشد به به  پاسخ    «ما»اگر    ؛ و از سوی دیگر فاسد است  ، مجاز
زید  گوید »میبه کسی که در خبر  که    طورهمان  مجاز نیست؛    شانداختنپیش و  
کالً »  دهیبا نفی به او پاسخ می  «کل طعامکأ  جلو  نظر،  از این    .«طعامک  ما زید آ

کالً »  گوییپس می   ،انداختن آن مجاز است  اگر جواب   لیو «؛  طعامک ما زید آ
 
َ
ق باشد  َس برای  در    «َلم»ۀ  منزلبه   این  «ه ما زید بآکل طعامکاللا اگر بگوید »و م 

 
َ
   3. مجاز نیست شانداختنپیش پس   ، م استَس جواب ق

زیٌد إ کل  أ ما طعامک  »ها  کوفی به نظر    -20 ها  بصری به نظر    لیو   ؛مجاز نیست«  َل 
  4. نیز همین نظر را داردها یحیی ثعلب از کوفی بن   ابوالعباس احمد. مجاز است

ا  زیًد   ن  مثل »إ ـند  نک، خبر را مرفوع نمی کلمات مشابهشو  «  ن  »إ ها  کوفی به نظر    -21
   5.کندمیمرفوع اند خبر را ها گفته بصری ولی  ـشبیه آن های عبارت و « قائم

بعد از    لیو   ،مجاز است  قبل از پایان خبر   «ن»إ موضع    هاند عطف ب ها گفتهکوفی   -22
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در    کار  حمزه کسایی گفته است این بن    ابوالحسن علی  شدند. اختالف  دچار  آن  
کند، و چه  اثر می  «ن»إ   که در این صورت   ،چه ظاهر باشد  ؛هر حال مجاز است 

  « .منطلقان  بکٌر إنک و  و    ، قائمانن زیدًا و عمرو  »إ   : گفتهاین  مثل  ظاهر نباشد،  
چیزی که    دربارۀمگر    ،کار مجاز نیست زیاد فراء گفته است این  بن    ابوزکریا یحیی 

قبل از    »إن«  اند عطف بر موضع ها گفته بصری   . در آن ظاهر نشده است  «إناثر »
   1. خبر تمام شود در هیچ حالتی مجاز نیستاینکه 

ها  بصری   لیو   ؛ شودنمی  در اسم باعث نصب    «ثقیلمخفف از    إن»ها  کوفی به نظر    -23
  2. شودگفته اند باعث نصب می

  در خبر که    طور همان    ، مجاز است  «لکن»  کردن َلم در خبر وارد اند  ها گفته کوفی   -24
است   «إن» »ـ   مجاز  لَ مثل  زیدًا  قام  لقائم  ن  کِ ما  گفته بصری   لیو   ـ «عمرًا  اند  ها 

   3. مجاز نیست «لکن»در خبر  «َلم»کردن وارد

گفته کوفی   -25 َلم  ها  است  «لعل»  در اول  اند  گفته بصری   لیو   ، اصلی  زائد  ها  اند 
 4.است

توان معموَلتش  در اغراء می  «و عندک  ،دونک  ،علیک»  دربارۀها  کوفی به نظر    -26
آن بر  داشت    ها را  »ـمقدم  عمرًا عندک مثل  علیک،  دونک  ،زیدًا  بکرًا    لیو   ـ« و 

نیز  ها  فراء از کوفی   . مقدم داشت  بر آنرا  ش  تمعموَل توان  نمی اند  گفته ها  بصری 
 5. استهمین نظر را داشته 
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ضرب ضربًا، و  مثل » ـ  و فرع بر آن است  ، اند مصدر، مشتق از فعلها گفته کوفی   -27
 1.و فرع بر آن است ، اند فعل، مشتق از مصدرها گفته بصری  لیو  ـ« قام قیاماً 

گفته کوفی   -28 مبتدا  عنوان  به اگر    «ظرف»اند  ها  برای  منصوب  »  واقع شودخبری 
مثل »است  الخالف«علی  زید  ، 

َ
وَ   ، اَمَک مَ أ   .هااین شبیه  جمالت  و    « اَءَک رَ عمرو 

زیرا اصل    شود،ها گفته است منصوب مییحیی ثعلب از کوفیبن    ابوالعباس احمد
  ه است، شدحذف    فعل   پس   ه، ظاهر شد  «امامک»در  «  امامک زیٌد »  : جمله در این  

چیزی  همان    ه منصوب ب  پس  ،شده بسنده    و به ظرف آننیست،  مطلوب    اینو  
  ، ، منصوب شده استر مقدا   ها با فعِل بصری به نظر    لیو   ؛مانده که با فعل بوده است

و برخی از    «.ورائک  ر  و عمرو استقَ   ،مامکأ   زید استقر  »  :چنین است  و تقدیر در آن
زید  »  : چنین است  و تقدیر   ،منصوب شده است   تقدیر اسم فاعل   هب اند  گفته ها  آن

 2« .مستقر امامک، و عمرو مستقر ورائک

گفته کوفی   -29 معه»اند  ها  سخنمثل  ـ   است  خالفالعلی منصوب    «مفعول  :  این 
ها با فعلی  بصری به نظر    لیو   ـ «ةَس الِ یَ و جاء البرد و الط    ، استوی الماء و الخشبة»

ب است  آن  از  قبل  » ه که  است  «واووسیلۀ  شده  از    . منصوب  زجاج  ابواسحاق 
  : به این صورت   و تقدیر   ،منصوب شده است  با تقدیر عاملگفته است  ها  بصری 

فعل در  اگر میان فعل و مفعول واو باشد  زیرا است؛  آن شبیه و  «الخشبة َس َلبَ »و 
است با انتصاب    «واو»ابوالحسن اخفش آنچه بعد از  . به نظر  کندنمی اثر  مفعول  

 3.«َعهمَ  جئُت مثل » ، شودمنصوب می« مع»

  همراه با اسم ظاهر که    «فعل عامل»بر    انداختن حالند پیش ا هها تصور کردکوفی   -30
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راکبًا مثل »ـ   و با اسم پنهان، مجاز است  ـ« راکبًا جاء زید»  مثلـ   مجاز نیست  است
  یا در آن اسم ظاهر  که    یبر عامل  انداختن حالاند پیشها گفتهبصری   لیو   ـ«جئُت 

 1. مجاز است باشد پنهان 

نیز  ها  ابوالحسن اخفش از بصری   باشد.   حال تواند  میها فعل ماضی  کوفی به نظر    -31
حال به کار  عنوان  به اند مجاز نیست  ها گفته بصری  لیو همین نظر را داشته است؛  

ْد« به ند وقتی  ا ه و توافق کرد  ،برده شود 
َ
یا وصفی برای محذوف    ، باشد  شهمراه»ق

  2. به کار رودحال عنوان تواند به می باشد 

و خبر  شود،  میواجب    نصب در صفت  تکرار شود  «ظرف تام»ها اگر  کوفی به نظر    -32
الد  مثل »ـ   شود محسوب میمبتدا   قائمًا فیهافی  اند  ها گفته بصری  لیو   ـ« ار زید 

که    طورهمان  بلکه    ؛واجب نیست ، نصب  وقتی ظرف تکرار شود و خبر مبتدا باشد
 3. مجاز استنیز رفع ، مجاز است در آن نصب

اختالف شده   ا در مستثننصب  عامل    دربارۀ ها  مکتب کوفی   -33 ایدچار  مثل    ن اند، 
القوم  »  جمله: زیداً إ قام  آن«؛  َل  از  گفتهبرخی  آن   اندها  در   . است  «َلا »إ   عامل 

  طور همین  نیز  ها  و ابواسحاق زجاج از بصری   ، مبردالیزید  بن    ابوالعباس محمد 
ها مشهور  مکتب آندر  و    ،اندگفته نیز چنین  ها  فراء و پیروان او از کوفی  .اندگفته

  «َل»إن« مخفف شده و در »سپس  « تشکیل شده، َل»و  «ن  »إ از « َل»إ است که 
« نصب را به آن نسبت داده   اً پس ایجاب  ؛ ه استادغام شد به  و  اند،  به اعتبار »إن 

  « مان  »إ   : است  گفته که  شده    نقل از کسایی  اند.  اعتبار »َل« نفی را عطف به آن کرده
مستثناست القوم  »  :شودمی  آنتأویل  زیرا    ،نصب  یقمأَل  إ قام  لم  زیدًا    .« ن 
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یرا شبیه  ز   ، شود، منصوب میا مستثن  : است  که گفتهشده  از او حکایت  همچنین  
، خود فعل است یا معنی فعل با  ااند عامل در مستثنها گفتهبصری  .مفعول است

 1. «اَل»ۀ واسط

 « واو»معنی  ها بهبصری به نظر    لیو   ؛است  «واو»معنی  به   «اَل»ها  کوفی به نظر    -34
 2. نیست

َل  إ »  مثل  ،مجاز است  کالمابتدای  انداختن حرف استثنا در  پیش ها  کوفی به نظر   -35
ما  عَ َط  زیدأ اَمک  تصریح کرده  کسایی    . «کل  آن  در    ، استبه  زجاج  ابواسحاق  و 

  3. مجاز نیست این کار اند ها گفتهبصری ولی  ؛گفته استبه این مضمون  ییجاها

اند  ها گفتهو برخی از آن  ،در استثنا، فعل گذشته است  «حاشی»اند  ها گفتهکوفی   -36
  «جرا »ها حرف  بصری به نظر    لیو است؛  عنوان ادوات به کار رفته  است که به   یفعل

   4. حرفهم و است فعل هم  ، مبردالابوالعباس به نظر  .است

«  َلا و معنای »إ   ؛بنا شود   بر فتح   یدر هر موضعتواند  « میغیر»  اندها گفتهکوفی   -37
قاعده از نوع  و این    ، غیرمتمکناضافه شود و چه به  چه به متمکن    ،رساندرا می

   يما نفعن»و    « غیر قیام زید  ي ما نفعن»  :ستهااین سخن آن 
َ
  لی و   «؛قام زید  ْن غیر أ

  ؛ مجاز است  بر فتح  بنای آنوقتی به غیرمتمکن اضافه شود  اند  ها گفتهبصری 
 5. به متمکن اضافه شودکه وقتی برخالف 

نظر    -38 است«  یوً ِس »ها  کوفی به  و ظرف  نظر    لیو   ؛اسم  ظرف  فقط  ها  بصری به 
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 1.است

برای    ه مفرد موضوع  اندها گفته بصری   لی و   ؛مرکب است«  کم»  اندها گفته کوفی   -39
  2. عدد است

و حرف جرا فاصله   ظرفوسیلۀ به اسم و در خبر «  کماگر میان »اند ها گفتهکوفی   -40
به    لیو   ـ«؟الدار غالٍم   يکم ف»و    «ٍل ُج کم عندک رَ »  مثلـ   شودمیبیفتد مکسور  

  3. منصوب باشد باید در آن مجاز نیست و  ها جرا بصری نظر 

  ـ «رٍ َش عَ   ةَ َس ْم َخ »  مثلـ   مجاز است  «عشرة»به    یکردن تعدادها اضافهکوفی به نظر    -41
 4. مجاز نیستکار اند این ها گفته بصری لیو 

الخمسة العشر »گفته شود    تواند« می خمسة عشر درهما»  دربارۀاند  ها گفتهکوفی   -42
 « الف و َلم»کردن  اند واردها گفتهبصری   لیو «؛  َم ر الدرَه َش العَ   ةَ و الخمَس   ، درهما

 5.مجاز نیست «الدرهم»و  «العشر»در 

ها  بصری  لیو   «؛َر َش عَ   ةَ ثَ اَل َر ثَ َش َث عَ الِ ثَ »مجاز نیست گفته شود    اندها گفتهکوفی   -43
 6. «َر َش َة عَ ثَ اَل َر ثَ َش َث عَ الِ ثَ توان گفت »می اند گفته

فراء    . معرب مرفوع بدون تنوین است  مفرد   ۀاند اسم منادی، معرفها گفته کوفی   -44
ولی به نظر    ؛مفعول نیست   یا و فاعل    ، ها گفته است مبنی بر ضم استاز کوفی 
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   1.زیرا مفعول است ، استمنصوب  محالً و  ،ها مبنی بر ضم است بصری 

و یا    ،یا الرجلمثل »ـ  است مجاز    «الف و َلمکلمۀ دارای »ها ندای  کوفی به نظر    -45
   2. ها مجاز نیستبصری به نظر   لیو ـ «الغالم

د  اند میم  ها گفتهکوفی   -46 که برای تنبیه در ندا    «یییا»عوضی از  «  اللهم»در  مشدا
تنبیه در  برای است که   «یابرای »اند جایگزینی ها گفته بصری  لیو نیست؛ آید می

 3. زیرا ندا است  ،استمبنی بر ضم  و هاء ، آیدندا می

الیه مضاف را در آخر اسم   4ترخیم و    ، مضاف، مجاز استترخیم  ها  کوفیبه نظر    -47
در  «  یا آل ماِل »و    «آل عامر»یا  در   عاٍم«  یا آَل گویی »مثل اینکه می   ؛ دهندقرار می 

 5. مضاف، مجاز نیستترخیم  ها  بصری   لی به نظرو ها؛  این و مشابه    «، یا آل مالک»

مثل  ؛  آن متحرک باشد مجاز استۀ  اسم ثالثی وقتی میانترخیم  اند  ها گفته کوفی   -48
و  «؛  ِت یا کَ »  َکِتف  بارۀو در «  یا َحَج »  َحَجر   بارۀو در   «،ُن یا عُ »ُعُنٍق  بارۀ  در این جمله  

ها بصری   لیو ؛ است  ها مجاز اسم در  طور کلی  ترخیم بهها گفته است  برخی از آن
بر  اند  گفته که  چیزی  نیستترخیم  مجاز  حالتی  هیچ  در  است  حرف  و    ، سه 

   6.نیز همین نظر را داردها حمزه کسایی از کوفی بن  ابوالحسن علی

ساکن است با حذف آن و  حرف ماقبل آخرش  اسمی که  ترخیم  ها  کوفی به نظر    -49
«  یا قَم گویی »»ِقَمْطٍر« می دربارۀمثل اینکه  ؛ شودانجام می بعد از آن  حذف حرف 



. 1/264اَلنصاف فی مسائل الخالف: . 1
. 1/274اَلنصاف فی مسائل الخالف: . 2
. 1/279اَلنصاف فی مسائل الخالف: . 3
. )مترجم( عبارت است از حذف آخر لفظ به روش مخصوص یم در اصطالح نحو ترخ. 4

. 1/284اَلنصاف فی مسائل الخالف: . 5
. 1/292اَلنصاف فی مسائل الخالف: . 6



 221 ............................................................. نحوی  موضوعات  در مکتب دو بین اختالف

می رٍ ِسَبْط »  دربارۀو    »« ِس گویی  ولیعبارت و  «  َب یا  دیگر؛  مشابه  نظر    های  به 
 1.شودانجام می  شآن فقط با حذف حرف آخر ترخیم ها بصری 

مجاز    اندها گفتهبصری   لیو   ؛است جایز    اسم موصولنکره و    ۀ ندباند  ها گفتهکوفی   -50
 2. نیست

گفته کوفی   -51 عالمت  ها  شودروی  بر  تواند  می  ندبهاند  گذاشته  این  ـ   صفت  مثل 
ازیُد الظریفاهگفته: » نیز  کیسان  بن    حبیب بصری و ابوالحسنبن    و یونس  ـ«و 

  3. اند مجاز نیستها گفته بصری  لیو  ؛اندگفته  طورهمین  

مثل  ـ   است به آن  ، منصوب  نباشد  معربکه  منفی  ۀ  اند اسم مفرد نکر ها گفته کوفی   -52
   4. اند مبنی بر فتح استها گفته بصری  لیو  ـ «ارِ الد   يف»َل رجَل 

کردکوفی -53 تصور  مینمِ »ند  ا ه ها  برای «  مکان    تواند  و  رود؛  زمان  کار    لیو به 
  5. به کار رودزمان و مکان تواند برای نمی ند  ا هها تصور کردبصری 

مبرد از  لا و ابوالعباس    ،آن شودۀ  شاید در نکره باعث کسر   «واو»اند  ها گفته کوفی -54
طور  شاید این   « واو»اند  ها گفته بصری   لیو نیز همین نظر را داشته است؛  ها  بصری 

   6.ره باشد ، مقدا عمل   بسا چه و  ، نکند

  محذوفبه تقدیر فعل    ، مرفوع شود  « منذ»  و«  مذ»اگر اسم بعد از  ها  کوفی به نظر    -55
  محذوفزیاد فراء گفته است با تقدیر مبتدای  بن    ابوزکریا یحیی  .شودمرفوع می
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و آنچه بعد از    ، ها این دو، اسم مبتدا هستندبصری به نظر    لیو   ؛شودمرفوع می
هحرف  ها  آن و    ،است  شانزیرا خبر   ،شودهاست مرفوع می آن هستند و آنچه    جارا

 1. شودمجرور می هاآن توسط ست هابعد از آن

کردن حرف کسره بدون عوض، مجاز  اند کسره در قسم با مخفیها گفتهکوفی   -56
  ؛ استفهام  «الف»  مثل   ، با عوضمجاز نیست مگر  اند  ها گفته بصری   لیو   ؛است
   2.«هاللِه مثل » ،یا هاء تنبیه   «؛ا ذَ فعلَت کَ گویی »اللِه مامیشما اینکه  مثل

جواب قسم  «  من عمروٍ   فضُل أ   لزیٌد : »هاسخن آن این  در    «َلم»اند  ها گفته کوفی   -57
  و الله لزیٌد »که است   اینآن و تقدیر  ،ر استمقد  

َ
در اینجا  «؛ پس من عمرو فضُل أ

  « َلماین »اند ها گفته بصری  لیو  ؛ آن، پنهان شده است « َلم»به بسنده سوگند با 
   3.ست ابتدا َلِم 

ها بصری   لیو   ؛ جمع یمین است «  یمن الله»أ   ها در قسمها سخن آن کوفی به نظر    -58
   4.است « نْم یُ »بلکه اسم مشتق از  ، اند جمع یمین نیستگفته

دلیل  الیه بدون ظرف و حرف کسره به اند جدایی بین مضاف و مضاف ها گفته کوفی   -59
مجاز    اند بدون ظرف و حرف جرها گفته بصریولی    ؛مجاز است  یضرورت شعر 

  5. نیست

به خودش مجاز است اگر دو لفظ مختلف   یک چیز کردن اند اضافه گفته ها کوفی -60
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   1. اند مجاز نیستبصری ها گفته  لیو  ؛باشند 

نظر    -61 »ها  کوفی به  دارد«  کلتا»و    «کالدر  وجود  معنوی  و  لفظی  اصل    ،تثنیه  و 
  ، برای تثنیه اضافه شده است  «الف»و    ، تخفیف یافته  «مَل » و    « بوده، کل«، »کال»

  در  «الفمثل »دو  هر  در    «الف»و    ،اضافه شده   تأنیثبرای    «کلتا»در    «تاء»و  
از    ،است«  العمران»و  «  الزیدان» لزوم بر اضافه باید    دلیلهر دو به و نون تثنیه 

اِ ها گفته بصری   لیو   ؛حذف شود معنوی وجود  ۀ  فراد لفظی و تثنیاند در این دو، 
   2. است «رحاً »و  «عصاً »در  «الفها مثل »آن در  «الف»و  ، دندار 

لفظ  نکره  توکیداند  ها گفتهکوفی   -62 غیر  است  شبا  باشد   ، مجاز  مثل  ؛  اگر موقت 
  توکید اند ها گفتهبصری  لیو «؛  و قمت لیلة کلها ، کله  قعدت یوماً »  گوییاینکه می 

   3.هرگز مجاز نیست شبا غیر لفظ نکره

گفته کوفی   -63 بگیرد تواند  می  عطف   «واو»اند  ها  قرار  و    ، زائد  اخفش  ابوالحسن  و 
ابوالقاسم الابوالعباس   و  بصری بن    مبرد  از  چنین  ها  برهان   لیو   ؛ اندگفته نیز 

   4. اند مجاز نیستها گفتهبصری 

مررت  گفته: »این  مثل  ـ   ، واجب استمکسوراند عطف بر ضمیر  ها گفتهکوفی   -64
  5. اند مجاز نیستها گفته بصری  لیو  ـ« بک و زید

مثل  ـ کالم، مجاز است  اختیار  اند عطف بر ضمیر مرفوع متصل در  ها گفته کوفی   -65
« 
ُ
با وجود قبح آن، مجاز    یاند جز در ضرورت شعر ها گفته بصری   لیو ـ  «ُت و زیٌد ْم ق
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  1. نیست

گفتهکوفی   -66 به  «واو»معنی  به«  و»أ   اندها  ها  بصری  لیو   ؛است  «بلکه»معنی  و 
   2.نیست «بلکه»و  «واو»معنی اند به گفته

زید لکن    يتان»أ   مثلـ   در ایجاب، مجاز است  «لکن»اند عطف به  ها گفتهکوفی   -67
گفته بصری   لیو   ـ«عمرو نیستها  مجاز  ایجاب،  در  آن  به  عطف  در    ،اند  اگر  و 

  ؛ قبل از آن باشد ۀ  ای که بعد از آن است مخالف جملجمله باید ایجاب آورده شود 
  3مشابه آن. و  «،ت أزید لکن عمرو لم ی  يتان»أ مثل 

 لیو   ؛صرف کرد  یتوان در ضرورت شعر را نمی«  کمنفعل  »أ اند  ها گفتهکوفی   -68
   4. مجاز است یاند صرف آن در ضرورت شعر ها گفتهبصری 

  ، شود مجاز استصرف می   یآنچه در ضرورت شعر   اند ترک صرِف ها گفته کوفی   -69
نیز همین  ها برهان از بصری بن  و ابوالحسن اخفش و ابوعلی فارسی و ابوالقاسم

  5. اند مجاز نیستها گفته بصری  لیو اند؛ نظر را داشته 

گفته کوفی   -70 است  «ناِل»اند  ها  فعل    « َلم»و    «الف»زیرا    ،مبنی  این  بر  ماضی 
باقی مانده    هو فعل بر فتح  ، وارد شده استمعنی »حان«  « به یُن ئِ آن یَ : »عبارت

ها در  و آن   ؛ زیرا مشابه اسم اشاره است  ، اند مبنی استها گفته بصری   لیو   ؛است
   6.کنیمبیان میدَلیلشان  دیگری هم دارند که در خصوص نظرات این 
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مثل  ـ   اند فعل امر در برابر فرد مواجه که فاقد حرف مضارع استها گفته کوفی   -71
  1.اند مبنی بر سکون استها گفتهبصری   لیو  ؛معرب و مجزوم است  ـافعل

بصریکوفی   -72 و  افعال مضارع، معرب  نظر  اتفاق ها  ها  که  در    لیو هستند،  دارند 
زیرا    ، گرفته استاند اعراب  ها گفتهکوفی   .اندداشته   نظرعلت اعراب آن، اختالف 

اند ها گفته بصری   لیو   ؛ استبر آن وارد شده  طوَلنی    های معانی متفاوت و زمان 
اعراب   دلیل  سه  استبه  اول:   : گرفته  مضارع  وجه  است    ، فعل  س شایع  پس  و 

بینی  آیا نمی  .یابد که اسم شایع است و تخصیص می  طورهمان    ،یابد تخصیص می 
و بعد از شیوع آن، اختصاص    ،و برای حال و آینده مناسب است  «یذهب»  گوییمی
اختصاص می   طورهمان  یابد؛  می از شیوع آن  بعد  اسم    گوییمی  مثالً   ، یابدکه 

و بعد از شیوع  اختصاص دارد،  آینده  به    «سوف یذهب»  و وقتی بگویی  ؛«رجل»
  مثالً   ؛شودبه همین ترتیب اسم بعد از شیوعش خاص می؛  یابدآن، اختصاص می 

بعد از «  الرجل»  و اگر بگویی  ،استمناسب  مردان  ۀ  مهبرای  و  «،  رجل»  گوییمی
همان    ،شودمیو این فعل بعد از شیوعش خاص    ؛شیوع آن، خاص شده است

وجه   .از این جهت شبیه اسم استو شود که اسم بعد از شیوعش خاص می طور
  که  طورهمان « ن زیدا لیقوم»إ گویی  می   مثالً   ،شود بر آن وارد می  َلم ابتدا   :دوم
وارد  نیز  پس وقتی َلم ابتدا بر آن وارد شود و بر اسم    .«ن زیدا لقائم»إ   گوییمی

بینی مجاز نیست این َلم را بر  آیا نمی .کندها دَللت می بر مشابهت بین آن  ، شود
نمی  آیا  وارد کنی؟  امر  فعل  و  لقامإ »گویی  نمی که  بینی  فعل گذشته  زیدا  و    «ن 

میان  عدم مشابهت دلیل ها؛ که به آنو مشابه  عمرًا« ْب رِ ن زیدا َلْض »إ  گویینمی 
 . و اسم استها آن

سوم سکوناینکه    :وجه  و  حرکت  در  می   اسم  فاعل  نمی   .شودجاری  بینی  آیا 
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وقتی این    بنابراین  ؟گوییمی  «ضارب»را در حرکت و سکونش بر وزن  «  یضرب»
که اسم معرب است،    طورهمان  َلزم است  پس    ، استشبیه اسم  فعل از این وجوه  

   1. معرب باشداین فعل نیز 

و یذهب    ،یقوم زید مثل »ـ   شدنداختالف  دچار  ها در رفع فعل مضارع  مکتب کوفی   -73
از عوامل  مرفوع می گفتند  بسیاری  عدۀ  و    ـ«عمرو تا  جازمه خالی  و  ناصبه  شود 
با زائد در اولش مرفوع می   .شود اند ها گفته بصری   لیو   ؛ شودکسایی گفته است 

   2.شودمرفوع می  دلیل آنکه در مقام اسم استبه 

این سخن  اند فعل مضارع مثالً ها گفتهکوفی   -74 ت»  : در  تَ أ َل  و  السمک    َب رَ ْش کل 
به تقدیرها گفته بصری   لیو   ؛ در صرف، منصوب است  «اللبن منصوب   «أن» اند 
زیرا از باب    ،استناصبه    «واوخوِد »ها گفته است  ابوعمر جرمی از بصری   .است

  3. عطف وارد شده است

  گانهشش   یاشیا در جواب    «فاء»شده بعد از  واقع  اند فعل مضارِع ها گفتهکوفی   -75
  لیو  ؛شودبا خالف، نصب می  ـامر و نهی و نفی و استفهام و تمنی و عرض یعنی ـ

ابوعمر جرمی گفته است با خود    .شودمنصوب می إضمار آن  اند با  گفته ها  بصری 
نیز  ها  و برخی کوفی   ؛ خارج شده است  زیرا از باب عطف  ،شودمنصوب می   «فاء»

   4.اندگفته چنین 

کند؛  بدل نصب میبدون   ،با حذف را فعل مضارع    «هخفیف  أن»  اندها گفته کوفی   -76
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  1. کندنمی اثر  بدل اند با حذف بدون ها گفته بصری لیو 

  ؛ ولیحرف جر باشدتواند  نمی و  است،  حرف نصب  فقط    «یکَ »  اندها گفته کوفی   -77
  2. حرف جر باشدتواند می  اندها گفتهبصری 

تقدیر    ۀ ناصب  «کی»  اند َلم ها گفته کوفی   -78 بدون  »ـ   است   «أن»فعل  جئتک  مثل 
و    ،بعد از آن است  «أنبه تقدیر »فعل  ناصبۀ  اند  ها گفته بصری   لیو   ـي«لتکرمن
  3«. ين تکرمنجئتک ْل» :آنتقدیر 

نظر    -79 اظهار  کوفی به  از    «أن»ها  است  «کی»بعد  لکی  »  مثل   ؛ مجاز  ن أ جئت 
ثیری  أت است و  توکید    «أن»شود و  منصوب می   «کی»با    «کرمک»أ و  «،  کرمکأ 

  «َلم»،  «کرمکأ ن  أ جئت لکی  »  عبارت عامل در این  اند  گفتهها  برخی از آن ندارد.  
بعد    «أنبه همین صورت اظهار »و  هاست؛  »أن« توکید برای آنو    ،است  «کی»و  
این  بعد از چیزی از    «ن»أ ها اظهار  بصری به نظر    لیو ؛  مجاز است  « نیز حتی»از  

 4.نیست ، در هیچ حالتی مجاز دست

نظر    -80 و  می   «کیما»معنی  به   «کما»ها  کوفیبه  از  ها  آنآید  منصوب  بعد  را  آن 
خوب  را  این نظر  ها  مبرد از بصری الابوالعباس    .کنندو جواز رفع را منع نمی   کنندمی
بعد از خودش را  آید و  نمی   «کیما»معنی  به «  کما»ها  بصری به نظر    لیو   ؛داندمی

   5. کندمنصوب نمی

  بعد از آن  «أناظهار »و  خود ناصبه است،  خودِی به   «دِ ْح َلم َج »اند  ها گفتهکوفی   -81
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ن  و ما کان عمرو ْل  ، ن یدخل دارکما کان زید ْل»  مثل   ، استتوکید جایز  برای  
بر آن، مجاز  انداختن  پیش و  «؛  یاکل طعامک با َلم جحد  مفعول فعل منصوب 

 .«و ما کان عمرو طعامک لیاکل ،ما کان زید دارک لیدخلمثل » ،است
آن مجاز  اظهار  و    ،بعد از آن است« تقدیری  أن»فعل  ناصبۀ  اند  ها گفته بصری  لیو 

   1.انداختن مفعول فعل منصوب با َلم جحد بر آن مجاز نیستپیش نیست و 

نظر    -82 تکون»ها  کوفی به  است    «حتی  نصب  تقدیر  و  حرف  بدون  را   «أن»فعل 
حتی    هاذکر اللا ، و ک الجنة ه حتی یدخلَ طع اللا گفته: »أ این  مثل    ، کندمنصوب می

ُتُه  لْ َط مَ گفته: »این  مثل    ،است خافض    و حرف خفض بدون تقدیر  «؛تطلَع الشمس
کسایی گفته است  ۀ  حمزبن    ابوالحسن علی  .«حتی الصیف  هُ تُ فْ َوا و َس   ، حتی الشتاء

   .دهدپنهان یا ظاهر، کسره می  «لی»إ اسم بعد از خود را با 
و فعل بعد از  هستند، حرف جر در هر دو موضع   ها هر دو موردبصری به نظر  لیو 

  2. شودمجرور می  هاآن  ا ب  هاو اسم بعد از آنشود،  می منصوب    «أن»با تقدیر    هاآن

در  ها  بصری   لیو   ؛مجاورت، مجزوم استدلیل  اند جواب شرط، به ها گفتهکوفی   -83
شرط  اند عامل در آن، حرف  بیشتر گفته و    ،اندشده اختالف  این خصوص دچار  

ای  عده و    ، ندن کمیاثر  در آن    اند حرف شرط و فعل شرطدیگران گفته  و  ،است
اثر  کند و فعل شرط در جواب شرط میاثر اند حرف شرط در فعل شرط گفته  دیگر

 3. ابوعثمان مالزنی گفته است مبنی بر وقف است .کندمی

این  پیش انداخته شود، مثل   شرط«  نبعد از »إ ها وقتی اسم مرفوع کوفی به نظر   -84
گردد بدون تقدیر  که از فعل به آن بازمی دنبال اثری به  « آِتِه  يتانأ ْن زیٌد عبارت: »إ 
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شود و تقدیر  مرفوع می  ،ها با تقدیر فعل بصری   لی به نظر و شود؛  ، مرفوع می فعل
تقدیر با توجه به  و فعل ظاهر    ،است   «زید  يتانأ ن  »إ در آن   توضیح داده    یفعل 

   1.است الحسن اخفش حکایت شده است که با ابتدا رفع شده و از اب .شودمی

در  مقدم داشته شود »جزم«    اند وقتی اسم مرفوع در جواب شرطها گفتهکوفی   -85
شدن مقدم  دربارۀو    ،«کیکِرمُ   زیٌد   ينتِ أن تمثل »إ ،  شودرفع  باید  مجاز نیست و    آن

ابوزکریا    .«کرمأ زیدا    ي تنأت   ناند، مثل »إ شده اختالف  دچار    در جواب شرطمنصوب  
حمزه کسایی آن را بن  و ابوالحسن علی ،داردزیاد فراء آن را ناپسند میبن    یحیی
مرفوع و منصوب در جواب  داشتن  مقدماند  ها گفتهبصری   لیو   ؛دانسته است مجاز  

  2. جایز استکلی طور به شرط، 

نظر    -86 به  پیشها  کوفی به  مثل:    ، حرف شرط، مجاز استجزای  انداختن مفعول 
اند؛  شده اختالف  دچار    بودن نصب آن با شرطو در مجاز   «،ضرْب أ   ْب ن تضر إ زیدا  »

 . فراء مجاز ندانسته است لیو  ،کسایی آن را مجاز دانسته 
   3. شودمنصوب مجاز نیست نه با جزای شرط شرط و  با  نه ها بصری به نظر  

ها  بصری به نظر    لیو   ؛گیردقرار می  «ذْ »إ معنی  به   ه«إن شرطی»ها  کوفی به نظر    -87
 4.گیردقرار نمی  «ذْ »إ معنی به 

معنی به « قائم ْن زید إ ما  مثل »قرار بگیرد    « ما»بعد از    «ن»إ اند اگر  ها گفته کوفی   -88
   5. استزائد اند ها گفته بصری  لیو  ؛است «ما»
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معنی  به   «َلم»است و «  ما»معنی  بیاید به   «َلم»  «إْن اگر بعد از »ها  کوفی به نظر    -89
  « َلم» بعد از آن « َلم»و  ،ها مخفف از ثقیل است بصری به نظر   لیو  ؛است «َل»إ 

 1. کید استأ ت

  ، «ینماأ »  ،«متی ما»که با    طورهمان    شود جزا داده می«  کیف»با    اندها گفته کوفی   -90
مجازات   کلمات  میو  داده  جزا  دیگر  گفتهبصری   لیو شود؛  مشابه  جایز  اند  ها 

 2. جزا داده شود نیست با آن

سوف    «فعلأسمثل »آید  ل می بفعل مستقدر  که    « سیناصل »ها  کوفی به نظر    -91
  3. ها خودش اصل استبصری به نظر  لیو  ؛ استبوده 

تاء مضارع و تاء  »  دن جمع شو  «تاء»مضارع دو  ابتدای  اند وقتی در  ها گفتهکوفی   -92
ـاصلی تَ   ،ناول تَ تَ مثل »«  مثل    ،اصلیتاء  نه  شود  حذف می تاء مضارع    ـ« ُن و  لَ تَ و 

تَ نَ تَ » نظرو   «؛ ُن و  لَ اوُل،و  به  حذف ها  بصری  لی  اصلی  شده،  تاء  تاء  تاء  نه  است، 
 4مضارع.

ت اند واردها گفته کوفی   -93 نون  بر فعل  أ کردن  نث مجاز  ؤمجمع  و  مثنی  کید خفیف 
نیز همین  حبیب بصری  بن    یونس  . با نون خفیف  « اْن نَ لْ عَ و افْ   ، ْن اَل عَ افْ مثل »  ،است

را داشته است؛   جایز    این دو موضعدر    کردن آنوارد اند  ها گفته بصری   لیو نظر 
 5. نیست

اضافه    آن  هو آنچه ب  ،است  «ذالفقط »  ي«الذ»و    «ذا »ها اسم درکوفیبه نظر    -94
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در  تنهایی  به   «ذال»ها  بصری به نظر    لیو   ؛استآن دو  برای    ی شده است تکثیر 
اخفش و پیروان   :اندشدهاختالف  دچار    «ذا »  دربارۀو    ؛، اسم نیست کلمه   دواین  

ی  »  اند اصل آنگفته  اشبصری  ها یاء دوم را  آن  و  ،استبوده    ( با تشدید یاء)  «َذا
  «کی»تا به  تبدیل کردند    «الفرا به »  « یاء»و    ، باقی ماند  « ْي ذَ »  پس ند  ا ه حذف کرد

ها  از آن  .دلیل جواز امالهبه شدۀ »یاء« است،  آن تبدیل  «الف»پس    .ملحق نشود
پس وقتی ثابت    ؛است  با امالهاند: »ذا«  گفته  «ذا »  دربارۀحکایت شده است که  

از نظر  زیرا    ؛باشد  «واومحذوف »مجاز نیست َلم  پس  است    «یاءشدۀ »شد دگرگون
  دربارۀ اند اصل  ها گفتهبرخی از آن«.  ُت وْ یَ َح مثل »نه  « است  یُت یِ َح »مانند  هها  آن

  « یُت یِ َح »  بیشتر از باب«  تیْ وَ َش »  زیرا باب  ؛استبوده    «واو»با فتح  ي«  وَ ذَ «، »ذا »
  انفتاحخاطر تحرک آن و  و به   ، حذف شده  «َلم» کید بر ابهام،  أ پس برای ت   .است

 1. »واو« به »الف« تبدیل شده است شقبلما

  « هاء»اند  ها گفتهبصری   لیو ؛  است  « هاء« فقط »هو، هی»اند اسم  ها گفته کوفی   -95
»اسم«    «،هی»  از   «یاء»و    «هاء»و    «، هو»  از  «واو»و   یک  دو  هر  مجموع  در 

 2هستند. 

و  هستند،  در موضع رفع    « و لوَلک  ي، لوَل»  در «کاف»و    «یاء»اند  ها گفته کوفی   -96
اند ها گفته بصری  لیو نیز همین نظر را داشته است؛  ها  ابوالحسن اخفش از بصری 

مبرد  الابوالعباس  به نظر    . هستند  در موضع جرا واسطۀ »لوَل«  به   «کاف»و    «یاء»
با  و    « نتأ و لوَل    ، ناأ لوَل  : »گفته شود باید  و    «،و لوَلک   ي، لوَلتوان گفت »نمی 

می منفصل  استدر  که    طورهمان    ، آیدضمیر  آمده  »قرآن  ا  :  َلُکَنا ْنُتْم 
َ
أ َلْوََل 
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 2.است آمده  صورت منفصلفقط به در قرآن به همین دلیل   1؛ «ُمْؤِمِنیَن 

نظر    -97 »إ   « یاء»و    «هاء »و    «کاف»ها  کوفی به  ضمیرهای    ي«ا ی  إ و    ،اه ی  إ   ،اک ی  در 
همین نظر را  کیسان بن  ابوالحسن .ستون و اصل است «یا»أ  و ،منصوب هستند 

آن   . استداشته   از  گفتهبرخی  است  «یاک»إ همۀ  اند  ها  نظر    لیو   ؛ ضمیر  به 
هیچ  حروفی هستند که    «یاء»و    «هاء»و    «کاف»و    ،ضمیر است  «ای  »إ ها  بصری 

است که  مضمر  اسم    « ای  »إ احمد گفته است  بن    خلیل   . جایگاهی در اعراب ندارند
است  «یاء»و    «هاء»و    «کاف»به   شده  مضمرهاـ زیرا    ؛اضافه  دیگر  ـ  برخالف 
در عوض    ؛ پسگیردقرار نمی   ه معرفدر جایگاه  و  رساند  خود معنایی را نمیخودِی به 

شده  آنچه شده  اضافه  به  ،  منع  داده  اسم    ، استاختصاص  این  و  با  مضمر 
ابوالعباس به نظر  .  شودشناخته نمی خصوصیت که به دیگری اضافه شده باشد  

و    ،اضافه شده است  اسمی مبهم است که برای تخصیص  ،مبردالیزید  بن    محمد
ابواسحاق زجاج    .شودشناخته نمی باشد  اضافه شده  دیگری  به  به اینکه  اسم مبهم  
مضمرها اختصاص یافته  به دیگر  شدن  اضافه است که به  اسمی ظاهر    ، گفته است
 شدن در موضع جرا قرار دارد. واسطۀ اضافهاست، و به 
از  که مظهری  حکایت شده    احمد بن    از خلیل همچنین   به نیابت  است که 

انی از  در سخن  شده است، اضافه  مظهر  و از عرب حکایت شده که به    ؛ مضمر آمده
  3.«اُب وَ ا الش  إی  اه و ی  إ ذا بلغ الرجل الستین فگویند: »إ میها این دست که آن 

ًة من  عَ ْس شد لَ أن العقرب  أ ظن  أ کنت  : »اند مجاز است گفته شودها گفتهکوفی   -98
ذا هو  إ ف»  :اند مجاز نیست گفته شودها گفتهبصری   لیو   «؛یاهاإ ذا هو  إف  ورِ بُ نْ الز  
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 1ي.«ذا هو هإف» : گفته شودباید و  «یاهاإ 

شود  نامیده می  «عماد»افتد  نعت و خبر فاصله میمیان  ها آنچه با آن  کوفیبه نظر    -99
و    ،استماقبلش  ها حکم آن، حکم  برخی از آنو به نظر    ،از اعراب داردمحلی  و  

ولی به نظر    قرار دارد؛اند حکم آن حکم چیزی است که بعد از آن  گفته نیز  برخی  
  اگر  ،اندازدفاصله می  صفت و خبرمیان  زیرا    ؛شود مینامیده    «فصل»ها  بصری 

زید  »  :گفتهاین  مثل    ؛شود  نتیجهنعت    ،امعناسم باشد تا از  نعت    چیزی شبیه  خبر
 2.از اعراب نداردمحلی و «، هو العاقل

م  لَ از اسم عَ تر  معرفه  ـو ذاک   ،ذا َه مثل  ـ   «اسم مبهم»ها  کوفیبه نظر   -100
از اسم مبهم  تر  معرفه ها اسم علم،  بصری به نظر    لیو ـ است؛  و عمرو   ، زیدمثل  ـ

سیبویه گفته است    .ندا ه اختالف شد  ، دچارمعارفدر مراتب  خودشان    لیو   ،است
)  معارفترین  معرفه پنهان»مضمر«  پنهان نمی   ،است   (اسم  شناخته  و  شود  زیرا 

سپس اسم   ؛دیگر معارف، توصیف شودمثل  نیاز ندارد شده است؛ به همین دلیل  
که بر غیر    شوداطالق می چیزی    هباین است که  آن    دربارۀزیرا اصل   ،است  ملَ عَ 

  ازیرا ب   ، اسم مبهم استپس از آن،  شود؛  نمیسنخانش اطالق  کدام از هم هیچ 
با قلب شناخته می  از  شود؛  چشم و  با    ،آنو پس   « الف و َلم»چیزی است که 

سپس آن چیزی است که به  و زیرا فقط با قلب شناخته می شود؛   ،شودمی معرفه 
مقدار  و  شناخته شده است،  ،  واسطۀ دیگریبهزیرا    ،شودیکی از معارف اضافه می

 .شده استاضافه  چیزی است که به آنۀ انداز به بودنش معرفه
مضمر،  سپس   « است، اسم مبهم»معارف ترین معرفه سراج گفته است بن   ابوبکر

سپس چیزی است    ، ودارد  «الف و َلم»چیزی است که    ، آن  زا   و بعد  ،علم سپس  
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 . که به یکی از این معارف اضافه شده است

مضمر،  سپس    « است،اسم علم»  معارفترین  معرفهابوسعید سیرافی گفته است  
سپس  و  شود  میمعرفه    «الف و َلم»چیزی است که با    ،آن  زا   و بعد  ،سپس مبهم 

 1. شودز این معارف اضافه می چیزی است که به یکی ا 

حذف    «صله»از    «عائد»و    «،الذی»معنی  اگر به   «یهم»أ ها  کوفی به نظر    -101
،  هابصری   لی به نظرو   «؛فضلأ هم  ی  أ ضربن  ْل »  مثل عبارت  ،باشد معرب است  شده

ب  معرا »عائد« ذکر شده باشد  که اگر  دارند به ایناجماع  ها  آنو    ؛ مبنی بر ضم است
  « یهم»أ   احمد گفته استبن    خلیل   .«فضلأ یهم هو  أ ضربن  ْل »  عبارت   مثل   ،است

را استفهام    «یهم»أ و    ،خبر آن است  «فضل»أ و    ،مرفوع است بودن    ابتدا دلیل  به 
از سخن  ،  گیرددر نظر می  بعد  را  تقدیری و  این  و  کند،  میحکایت  حمل بر  ، آن 

شاعر گفته    .«فضل أ م  هُ ی  أ یقال له    يضربن الذْل »  :چنین است  اواز نظر  تقدیر  
 :است

 ف  ... اِة بمنزل تَ یُت من الفَ بِ أ و لقد 
َ
 وٌم رُ ْح رٌج و َل مَ یُت َل حَ بِ أ

  وند در کتاب خدا   «حذف سخن»و  »فأِبْیُت َل یقال لي هذا َحِرٌج وَل محروم«،  یعنی  
حبیبب  بن    یونسبه نظر    . شودشمرده  از آن است که    متعال و کالم عرب، بیش

یهم  أ و    ،خبر آن است  «فضل»أ و    ،مبتدا بودن مرفوع استدلیل  به   « یهم»أ بصری  
ممانعت    «یهمثیرگذاری »أ أت از    «ضربنْل »و  گیرد،  در نظر می عنوان استفهام  را به 
و  می نتیجه کند،  م  در  جایگاه  ؤ فعل  در  را  قلوب»ثر  می  «افعال  مثل  قرار  دهد، 

  2. «الدار يیهم فأ علمت »

  «الذی»معنی  به مشابه دیگر،    ۀهای اشار اسمو    «هذا »  اندها گفتهکوفی   -102
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الذی قال ذاک  »یعنی    ،« هذا قال ذاک زیدهستند، مثل »  های موصولاسمو  
به ها گفته بصری   لیو   «؛زید های  اسم دیگر  همچنین    ؛نیست   «الذی»معنی  اند 

 1. ندنیست های موصولاسم معنی به نیز اشاره 

  شده استوصل  باشد    «َلمالف و  »  ، اسم ظاهر اگر  ها  کوفی به نظر    -103
   2.شودها وصل نمی بصری به نظر    لیو  ؛شودمی وصل  «الذی»که  طورهمان  

ها  و این   اند،های نحوی آمدهدیگری هم هست که در کتاب   مورد اختالفو مسائل  
بر   این پژوهش  اچه از  خارج    چون هستند که  مسائل صرفی  عالوه  به  هستند  رچوب 

   .نپرداختیم هاآن



. 2/589الخالف: اَلنصاف فی مسائل . 1
. 2/594اَلنصاف فی مسائل الخالف: . 2





 2پیوست 

 مکتب بغدادی  مختص   مسائل نحوِی 

و    -1 عدد  م  برای معدود جمع، آن  تأنیث  بیان  معدود  ثالث  »  گویند ها میآن  ؛ فردنه 
 1.مفرد آن، مذکر استاینکه  با  «سجالت

ها و  ها و کوفی بصریاز نظر    ، ه به مضاف باشداگر مشب  ،نفی جنس   ی «َل»  اسم  -2
ها  و بغدادی «،  جباًل حاضر  َل طالعاً »  گویند ها می و آن  است  دارها منصوب و تنوین بغدادی 

مجرای  و آن را در  «  حاضر  َل طالَع جبالً »  انددانسته و گفته جایز    نصب آن را بدون تنوین 
 2مجرا در نظر گرفتند.  نیز در همانکه در اعراب  طور همان  در نظر گرفتند، مضاف 

ب جواز    -3 با  محل معطوف   هعطف  بیان  بنا   .وجود عدم اصالت آنعلیه  از  بعد  هشام 
 : درستی عطف بر آن، گفته است دربارۀشرط اول 

ارب  ا َض ذَ َه »مجاز نیست گفته شود    پس   ؛باشددر جایگاه اصالت    اینکه موضع   :دوم»
با  نه  ،شود میشده باشد استیفا عمال عملی که اِ اصل شروط  زیرا وصف با «؛ خیهأ و  زیداً 

3« .اندها آن را مجاز دانستهو بغدادی  ؛به فعل شدلیل التحاقآن بهۀ اضاف

 ه: از جمل ؛فرد استبهدر آرای زیادی منحصر  ـستهاکه از بغدادی ـ سراج بن ا  -4



. 3/254همع الهوامع: . 1
، شرح التصریح علی التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح فی النحو، 1/515اللبیب:  مراجعه کنید به: معنی .  2

ابی بن عبدالله بن  بالوقابکر بن محمد جرجاوی اْلزهری، زینخالد  و کان یعرف  (، ق905د )ت:  الدین مصری، 
. 344/ 1م: 2000 ق/1421الکتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، دار

. 1/616معنی اللبیب: . 3
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حرف وجود    «کرمتهأ   ينء لما جا»مثل  جمالتی  در  «  ما»  اند و عموم نحویون گفته   .الف
از دومی چیزی را   که ،است «حین» معنیگوید ظرفی به سراج میبن ا  اما ، برای وجود است

که در آن نفی وجود    و بر این اساس بعد از کالمی  ،کندنفی میکه برای اولی واجب است  
که ظرف و جار و مجرور    مخالفت کرده است   نکته   در این او با نحویون    .شودواقع نمی   دارد

تعلق    « مستقریا  استقر،  تقدیر محذوف » بر  قرار گیرند  عنوان خبر یا حال یا صفتی  وقتی به 
و   ه اسمیۀ بخشی مستقل است که در برابر دو جمل ـخود ۀ نوب بهاگر به نظر برسد ـ  ،گیردنمی 
 1.گیردقرار می  ه فعلی

  مثلـ   شودبسته  جمع    «واو و نوناز »غیر  به چیزی که  هر   دربارۀ  :سراج گفته استبنا   .ب
حسان و  است  تر  شایسته   ـحسن  قومه»بگویی  این  حسان  برجل  جمع    «؛مررت  این  زیرا 

واحد   اسم  صیغۀ  مکسر،  نمی   .است  جمعبر  اِ هبینی  آیا  مفردمانند  واحد  عراب  اِ   ،عراب 
است  تر  شایسته   ـ« منطلقینمثل »ـ شود  بسته  جمع    «واو و نون»آنچه با    دربارۀو    ؟!گیردمی

 2. «همررت برجل منطلق قوم»فعل مقدم قرار دهی و بگویی ۀ منزلآن را به 

این  به    ش قبلحرکت ماا  بو حرکت آخر آن    ،اسم است«  مع: »سراج گفته استبن ا   .ج
می نکته   استکند.  دَللت  گفته  َنْحُن  »  :تعالیحق سخن  این  در    :زجاج  َما  ِإَنا َمَعُکْم  ا  ِإَنا

این است که »معکم« و واقعیت    ،است  «ظرف»نصب  مثل    «معکمنصب » 3« ُمْسَتْهِزُئوَن 
  ، نا مستقر معکمأ   ؛نا خلفکمأ گوییم  که می   طورهمان    «نا معکم»إ گوییم  زیرا می  ؛ظرف است

   4. نا مستقر خلفکمأ و 

م  نحویون    .د ر  مضم   و بعد از آن  ،معارف است ترین  معرفه   ، ملَ اند اسم عَ گفته متأخر  و  متقدا
  اشتراک و    ، اشتراکی ندارد  وضعیت   م در اصِل لَ که عَ اند  به این صورت استدَلل کردهو    ،است
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   . ثیری نداردأو ت ، است یعارضصورت فقط به 

م قرار  لَ ر و عَ مضمسپس    ، ترین معارف استمعرفه  «اسم اشارهگفته است »سراج  بنا   اما
با قلب    :شودمیمعرفه  است که اسم اشاره، با دو چیز  به این صورت استدَلل کرده  و    ؛دندار 

  ،با تعریف استمالزم و همراه  ، زیرا اشاره ؛ دنشوبا قلب شناخته می فقط  انو دیگر  ؛و چشم
  ؛ ، فقط حسی استلی شناسایی علمو   ،، حسی و عقلی است شناسایی اشاره  ؛م لَ بر خالف عَ 

 1. «هذا زیدشود؛ مثل »یگر قرار بگیرند اشاره بر علم مقدم می هنگامی که در کنار یکدو 

  یعنی مضارع و امر   ؛شودزیرا صرف نمی   ؛ حرف است  «لیس: »سراج گفته استبن ا   .ـه
فعل ناقص    «لیساند »گفتهها  در حالی که عموم بصری   ؛است «  عسیآن »مانند  هو  ندارد؛  

  «عسی»  گویندو می   ؛لسن  ،لیسوا   ،لستمالست،  مثل    ،شودمیضمیر متصل    هزیرا ب  ،است
 2. هعساک و عسا مثل ،شودمتصل میضمیر  ه زیرا ب ، فعل است

درست باشد چقدر    شودآنچه صرف نمی   صرِف در  روایت  این  اگر    :گفتمیسراج  بنا   .و
   : از سخن او دور است

 لمن جمل رخو المالط نجیب  ...  رحله قال قائل ي فبیناه یشر 

از  در حالی که  حذف شده است،    «هو»از    «واو»  پس   لش زده است!ا چوب حراج به امو و  
که از همان حرف است    ی وقتی چیز حال    .نیستزائد  و  همان کلمه حرکت گرفته است،  

   . استبنا به ضرورت زائد بوده  که  شود  حذف    یمجاز است تنوینمجاز است حذف شود، پس  

نیست  «ما»إ   : سراج گفته استبن ا   .ز وارد  یکدیگر    هب   زیرا حروف عطف  ؛ حرف عطف 
که را از اینیکی از آن دو ها پیدا کردی،  آنرا در کالم این نوع اگر چیزی از  پس  ؛دنشونمی 

خارج   باشد  عطف  »،  کنحرف  عمرومثل  َل  و  زید  قام  »  ؛.«ما  مس  «َلپس  این    ،له ئدر 



. 1/26اْلصول في النحو: . 1
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حرف عطف از آن جدا    بینیمما می   «ما»إ   دربارۀ و    ؛ کننده استبلکه نفی   ، دهنده نیستعطف
سپس با آن شروع    ، وحروف عطف با آن مخالفت کرده استقاعدۀ مربوط به  و    ،شودنمی 
ِخَذ  »  :تعالیحق سخن  مثل این    ؛کندمی ْن َتَتا

َ
ا أ َب َوِإَما ْن ُتَعِذا

َ
ا أ رو است  ایناز 1؛ « ِفیِهْم ُحْسًناِإَما

»إما العذاب شأنک،    :ًا چنین استو تقدیر   ،در هر دو حالت، رفع با ابتداست   «أن»  موضعکه  
 2وإما اتخاذ الحسن.«



. 86کهف: . 1
. 28و  1/27اْلصول في النحو: . 2



 3پیوست 

 مسائل نحوِی مختص  مکتب آندلسی 

  اشهمراهیبه  و    ،جدا   «أن»از  «  کاد»  در خبر آید که  بسیار پیش میاند  نحویون گفته   -1
این برخالف    ، شودمیحکم داده    با آن آندلسیمطلبی  و  بیان کرده است که  که  این  ؛اندها 

 1اختصاص دارد. شعر « فقط به  أن» آن با همراهی خبرِ 
 : گویدمبتدا، سیوطی می یک تعدد خبر برای  ۀ  ل ئمس دربارۀ -2

 نظراتی وجود دارد. اختالف   ،مبتدا یک در جواز تعدد خبر برای »

نظر دارند، این است که مجاز  بر آن اتفاق و عموم تر است  از این نظرات که درست یکی  
و  و چه نباشد؛  دهنده باشد  چه همراه با عطف مجاز است،  ها  نعت که در    طورهمان  است،  

  تعالیحق مثل این فرمایش  یو دوم « اتبکَ وَ   وشاعر یهِ زید فِ بگویی »این است که مثل اولی 
اٌل ِلَما ُیِریُد   ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجیدُ   َوُهَو اْلَغُفُر اْلَوُدودُ است: »    و نظیر این سخن شاعر است:  2، « َفَعا

 ی ت  َش ٌف مُ ِیا َص ٌط مُ ِیا قَ مُ  ...ی ِتا ا بَ ذَ هَ فَ   ٍتا ا بَ ذَ  ُک یَ  ْن مَ 

.  شگفتی استۀ و بسیار مای ، عصفور برگزیده استبن ا  را این نظر  .دوم، منع استنظر و 
آن وارد شده اولین خبر در نظر گرفته، و باقی را صفت آن خبر؛   دربارۀ را بر این اساس آنچه 

ر در نظر گرفته و بعضی از آن   اند.ها آن را خبر مبتدای مقدا

  طورهمان  و نظر سوم، جواز آن است اگر هر دو در ِافراد و جمله یکسان باشند. اولی  



. 320و  1/329عقیل: مراجعه کنید به: شرح ابن. 1
.16تا  14بروج: . 2
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 زید است که گفته شد، و دومی مثل این جمله است: »
َ
  وهُ بُ أ

َ
 م ائِ ق

َ
یکی از  اگر و  «؛ ارجَخ  خوهُ أ

   . مجاز نیست  و دیگری جمله باشد  دو مفردآن 

مثل    ،شودک معنی حاصل میدو، ی هر  است که از  حالتی    ای جواز بر فقط  چهارم  نظر  
ان حلو حامض» است و کسی است    او دقیق یعنی    «یسرأ سر  عْ أ زید  »و    ،یعنی تلخ است  «الرما

هر    ۀزیرا مجموع   ؛شودمیمتمایز  ترک عطف  با    این نوع  .کندکه با هر دو دست خود کار می
ی  همانند دیگر خبرها ـ   استعمال آن را با عطف   علیابو   .استیک خبر  ۀ  منزلبه   ،دو خبر در آن

 1«. و و حامضلْ ا ُح ذَ َه » شود:گفته می پس ت،  مجاز دانسته اسمتعددـ 

   :از جمله  ؛فرد، با نحویون مخالفت کرده استبه طراوه در آرایی منحصر ابن  -3
 »در مثال    «نأش»ضمیر    .لفا 

ُ
   هَ اللا   وَ ُه   ْل ق

َ
حرف است و اسم  «  نه محمد مسافر »إ و   2« ٌد َح أ

 3. نیست

گیرد، مثل  میشود اعراب  جدا  وقتی از اضافه  »أي«    کهاند  داشته نحویون اجماع    .ب
َشُدا »  :تعالیحق سخن  این  

َ
ُهْم أ ُیا

َ
ها مخالفت کرده  طراوه با آنبن ا   و«؛  َلَنْنِزَعَنا ِمْن ُکِلا ِشیَعٍة أ

   4. استبرشمرده مبتدا و خبر  « را شدأ هم »و  ،اضافه، مبنیدلیل جدا شدن از و آن را به 

آنجمله  از    .ج در  که  کرده، مواردی  مخالف  نحویون  با  در    «قعوداً »که  است    این  ، 
اظهارش  که  محذوفی  فعل  واسطۀ  بهـ و    ، مفعول مطلق نیست «  قعد قعوداً هایی مثل »عبارت 

   5.است به مفعوٌل  ـمجاز نیست 

از آن  خبرِ   «لسافرت  يلوَل عل»در مثال    «لوَل»جواب    .د بعد  آمده    مبتدایی است که 
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  1.است

   2. نیست نواسخاز   «عسی»گفته است وی و  .ـه

   : از جملهفردی دارد؛ بهنیز نظرات منحصر طاهر بن ا  -4
که تقدیرش چنین  است  محذوفی  منصوب با فعل    «یاک و الشر  »إ در مثال    «شر»  .لفا 
 3»احذر الشر.« :است

  « ویح لهباشد مثل »و وقتی مفرد منصوب گردد،  اضافه شود َلزم است    «ویحاگر »  .ب
ت اولی و  با  تواند مرفوع یا منصوب باشد،  می زیرا مصدر است و  عف دومی؛  ضتوجه به قوا

   4. فعلی ندارد



. 297المدارس النحویة، شوقی ضیف: ص . 1
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 4پیوست 

 مصریمسائل نحوِی مختص  مکتب 

نحویونابن  -1 با عموم  به    حاجب  قائل  دلیل به   «غالم من:  يغالمبودن »مبنی که 
را معرب    ،مخالفت کردهشدنش هستند  اضافه ِاعراب به   ؛تقدیری دانسته استو آن  دلیل 

 1. و غالمای ،غالمک ،غالمه ها:  شبیه این عبارت 
با این  ابن   -2 به أذهان  اعیان و جنسیت و  فقط به    هکه َلم تعریف عهدیگفته  بابشاذ 

 2. دارد یفرد بهمنحصر نظر اختصاص دارد  
اللا : »أ تعالیحق سخن  »ب« در  حوفی  البه نظر    -3 متعلق  «  حکم الحاکمینأه بلیس 

مخالفت کرده    ندارند متعلق    زائدحروف  د است و  ئحرف جر زا   «ب»که  ، و با نظر نحویون  دارد
 3.است
   :از جمله ای در نحو داشته است؛ سابقه نوظهور بیی  آرا  ، هشام انصاریبن ا  -4
و به این    ،محل نون در اثنین است  حال   «عشر  ياثن» : در سخن ما  «عشر»که  این  .لفا 

 4.از اعراب نداردمحلی و  ،شودترتیب به آنچه قبل از آن است اضافه نمی 

دَللت  رخداد  کنند به  دَللت می زمان  به  که  به آن صورتی    ش و مشابهان  «أن کان»  .ب
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 1. کنندنمی 

برای   2« راً بِ ْد ی مُ ل  وَ »در مثال  آید  می بر عامل خود  برای تأکید  که    طورهمان    « حال»و    .ج
همراهش   بر  مثلمیهم  تأکید  طراً »  آید،  القوم  ُهْم  »و  «  جاء  ُکُلا ْرِض 

َ
اْْل ِفي  َمْن  ِلََمَن 

  3،4. «َجِمیًعا



. 354المدارس النحویة، شوقی ضیف: ص . 1
. 10نمل: . 2
. 99یونس: . 3
. 354المدارس النحویة، شوقی ضیف: ص . 4
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والنشر  -2 والترجمة  التألیف  لجنة  مطبعة  إبراهیم مصطفی،  النحو،  القاهرة،    ـ  إحیاء 
 م.1959

:  ر بن محمد بن أبی هاشم البزار )ت أخبار النحویین، أبو طاهر، عبد الواحد بن عم  -3
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(، تحقیق:  ق276م بن قتیبة الدینوري )ت:  محمد عبدالله بن مسلأدب الکاتب، أبو   -5
 ت(.  –محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، )د 

اَلستدَلل باْلحادیث النبویة الشریفة علی إثبات القواعد النحویة، مکاتبة بین بدر    -6
الدمامیني )ت:   البلقیني )ت:  ( وسراجق 827الدین  د.    (، دراسة وق 805الدین  تحقیق: 

 م. 1998 /ق1418، 1لبنان، ط –الخوام، عالم الکتب، بیروت ریاض بن حسن 

تعلیق: د. أحمد مختار عمر، عالم الکتب، ط    أسس علم اللغة، ماریوباي، ترجمة و  -7
 م. 1998 / ق1419، 8

)ت:    -8 السیوطي  الدین  جالل  النحو،  في  والنظائر  م(،  1505ق/  911اْلشباه 
 ت(.  –لبنان، )د   – لعلمیة، بیروت دارالکتب ا 

دراسة إبستیمولوجیة للفکر اللغوي عند العرب، تمام حسان، عالم الکتب،    – اْلصول    -9
 م.  2000ق/1420
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الجامعة    -10 مجلة  الصاعدي،  فراج  بن  الرزاق  عبد  المدینة،  في  العربیة  علم  أصول 
  -   1417،  106و    105اإلسالمیة بالمدینة المنورة، ط: السنة الثامنة والعشرون، العددان  

 م. 1988 -1987/ق1418

) ت  -11 السراج  بن  النحو، محمد  في  د. عبدالحسین  ق316:  اْلصول  تحقیق:   ،)
 . ق1417، 3بیروت، ط  –سة الرسالة الفتلي، مؤس

أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحدیث، د.    -12
 م. 1989 / ق1410، 4القاهرة، ط –محمد عید، عالم الکتب  

أبو  -13 الباقالني محمد بن الطیب )ت:  إعجاز القرآن،  (، تحقیق: السید  ق403بکر 
 م. 1997، 5مصر، ط  –أحمد صقر، دار المعارف 

اس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي  إعراب القرآن، أبو  -14 ح  جعفر الن 
)ت:   عبد ق338النحوي  علیه:  وعلق  حواشیه  وضع  من(،  إبراهیم،  خلیل  شورات  المنعم 

 . ق1421، 1بیروت، ط  –ب العلمیة محمد علي بیضون، دار الکت

الدمشقي اْلعالم، خیر   -15 الزرکلي  الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، 
   م. 2002مایو  /، أیار 15(، دار العلم للمالیین، ط ق1396)ت: 

 . 2بیروت، ط  –دار الفکر ، اْلغاني، أبو الفرج اْلصبهاني، تحقیق: سمیر جابر  -16
علق    (، قرأه وق911الدین السیوطي )ت:  اَلقتراح في علم أصول النحو، جالل   -17

 م.  2006ق/1426علیه: د. محمود سلیمان یاقوت، دار المعرفة الجامعیة، 

القاسم )ت:  اْلمالي، عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، أبو   -18
 م. 1987ق/ 1407، 3بیروت، ط  – دار الجیل السالم هارون،(، تحقیق: عبد ق337

أبي   -19 بن  بن عمر  عثمان  الحاجب،  بن  أبوأمالي  یونس،  بن  الدین  عمرو جمال بکر 
تحقیق: د. فخر صالح سلیمان قدارة،    (، دراسة و ق 646الحاجب الکردي المالکي )ت:  ابن
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 م.1989ق/ 1409بیروت،  – الجیل اْلردن، دار  - دار عمار 

:  الحسن علي بن یوسف القفطي )تإنباه الرواة علی أنباه النحاة، جمال الدین أبو   -20
 .  ق1424، 1بیروت، ط   –(، المکتبة العنصریة ق646

الرحمن بن  اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والکوفیین، عبد   -21
عبید  بن  أبومحمد  اْلنصاري،  کمال الله  اْلنباريالبرکات،  المکتبة  ق577)ت:    الدین   ،)

   م.2003 / ق1424، 1العصریة، ط 

و  -22 التنزیل  ناصر   أنوار  التأویل،  أبو أسرار  عبد الدین  محمد  سعید  بن  عمر  بن  الله 
الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث  (، تحقیق: محمد عبد ق 685الشیرازي البیضاوي )ت:  

 .  ق1418 ، 1بیروت، ط  –العربي 
الله بن یوسف بن أحمد بن عبد الله بن  ألفیة ابن مالك، عبد   أوضح المسالك إلی  -23

أبو  جمال یوسف،  ابن محمد،  )ت:  الدین،  محمد  ق761هشام  الشیخ  یوسف  تحقیق:   ،)
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 م. 1996ق/  1416، 2کاظم بحر المرجان، عالم الکتب، ط . د

أبو  -25 النحو،  علل  في  )ت:  اإلیضاح  الزجاجي  مازن  ق 337القاسم  د.  تحقیق:   ،)
 م. 1979 /ق 1399، 3بیروت، ط   –المبارك، دار النفائس 

بکر محمد بن القاسم بن بشار  وجل، أبوإیضاح الوقف واَلبتداء في کتاب الله عز   -26
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   م.1971  /ق 1390اللغة العربیة بدمشق، 

محمد باقر المجلسي، دار إحیاء  ،  بحار اْلنوار الجامعة لدرر أخبار اْلئمة اْلطهار   -27
   م. 1983ق/ 1403 ،3لبنان، ط   –التراث العربي، بیروت  
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، العدد  بحث في العصمة، عبد الرزاق الدیراوي، إصدارات أنصار اإلمام المهدي   -28
   م.2011ق/ 1432، 1ط  ،113

اللغوي عند العرب مع دراسة لقضیة التأثیر والتأثر، أحمد مختار عمر، عالم  البحث  -29
   . 1988، 6القاهرة، ط –الکتب 

حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان  البحر المحیط في التفسیر، أبو   -30
)ت:   اْلندلسي  الدین  جم ق745أثیر  محمد  صدقي  تحقیق:  الفکر(،  دار  بیروت،    –یل، 

 . ق1420

أبوبصائر   -31 بن  الدرجات،  الحسن  بن  محمد  )ت:    فروخ جعفر  (،  ق209الصفار 
 م.  2010ق/ 1431، 1لبنان، ط  - منشورات شرکة اَلعلمي للمطبوعات، بیروت 

العزیز الحبیب، بیت  النور، محمد صادق محمد الکرباسي، إعداد الشیخ عبد بصائر   -32
 م.  2004 /ق 1425، 1العلم للنابهین، ط

الوع  -33 عبد بغیة  والنحاة،  اللغویین  طبقات  في  أبياة  بن  جالل الرحمن  الدین بکر 
)ت:   أبو ق 911السیوطي  محمد  تحقیق:  لبنان  (،  العصریة،  المکتبة  إبراهیم،    - الفضل 

 ت(.  -صیدا، )د

مجد   -34 واللغة،  النحو  أئمة  تراجم  في  أبو البلغة  یعقوب  الدین  بن  محمد  طاهر 
)ت:   سعدق817الفیروزآبادی  دار  ط  (،  والتوزیع،  والنشر  للطباعة    / ق1421،  1الدین 

 م.  2000
أبو   -35 اللیثي،  بالوَلء،  الکناني  محبوب  بن  بحر  بن  عمرو  والتبیین،  عثمان،  البیان 

 .  ق1423مکتبة الهالل، بیروت،  (، دار وق255الشهیر بالجاحظ )ت: 

القادر بن عبد الرزاق بن سعید بن أحمد  تاریخ آداب العرب، مصطفی صادق بن عبد   -36
 ت(.  – (، دار الکتاب العربي، )د ق1356الرافعي )ت: 
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اه، دار الکتب    -37 تاریخ النحو العربي في المشرق والمغرب، د. محمد المختار ولد أبا
   م.  2008ق/ 1429، 2لبنان، ط  –العلمیة، بیروت  

العراقی  -38 والطباعة  النشر  شرکة  الصدر،  حسن  اإلسالم،  لعلوم  الشیعة  ة  تأسیس 
   م.1951 / ق1370المحدودة، 

الله العکبري )ت:  الله بن الحسین بن عبدالبقاء عبد التبیان في إعراب القرآن، أبو -39
   ت(.  - (، تحقیق: علي محمد البجاوي، عیسی البابي الحلبي وشرکاه، )دق616

ار  الفتاح َلشین، دالقاهر، د. عبدالتراکیب النحویة من الوجهة البالغیة عند عبد   -40
   ت(.  – المملکة العربیة السعودیة، )د  – المریخ، الریاض 

أبو   -41 القرآن،  عبد تفسیر  بن  محمد  بن  منصور  المروزی  المظفر،  أحمد  ابن  الجبار 
غنیم بن    (، تحقیق: یاسر بن إبراهیم وق489السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي )ت:  

 م.1997  / ق1418، 1السعودیة، ط  – الوطن، الریاض عباس بن غنیم، دار 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي    ابوعبدالله،  التفسیر الکبیر  -42

بیروت، ط    –(، دار إحیاء التراث العربي  ق606الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري )ت:  
 .  ق1420، 3

أبو   -43 الماوردي،  ا تفسیر  حبیب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  لبصري  الحسن 
)ت:   بالماوردي  الشهیر  السید  ق450البغدادي،  تحقیق:  بن  عبد بن ا (،  المقصود 

   ت(. –لبنان، )د   –عبدالرحیم، دار الکتب العلمیة، بیروت 

ابن   -44 ألفیة  المقاصد والمسالك بشرح  أبو محمد بدر توضیح  الدین حسن بن  مالك، 
عبد  بن  )ت: قاسم  المالکي  المصري  المرادي  عليا  بن  و ق749  الله  شرح  تحقیق:    (، 

 م.  2008 /ق 1428، 1عبدالرحمن علي سلیمان، دار الفکر العربي، ط 
)ت:    -45 الغالیینی  سلیم  محمد  بن  مصطفی  العربیة،  الدروس  (،  ق1364جامع 
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  م.1993ق/ 1414، 28بیروت، ط  –المکتبة العصریة، صیدا  

بکر بن فرح اْلنصاري  محمد بن أحمد بن أبي  ابوعبداللهالجامع ْلحکام القرآن،    -46
إبراهیم أطفیش،    (، تحقیق: أحمد البردوني وق671الدین القرطبي )ت:  الخزرجي شمس

   م. 1964 / ق1384، 2القاهرة، ط   –دار الکتب المصریة 

َنن الهادي ْلقوم َسَنن، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر    -47 جامع المسانید والس 
الله الدهیش،  الملك بن عبد (، تحقیق: د. عبد ق774بصري ثم الدمشقي )ت:  القرشي ال

 م.  1998ق/  1419، 2لبنان، ط  – دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

(،  ق1376الرحیم صافي )ت:  الجدول في إعراب القرآن الکریم، محمود بن عبد   -48
 . ق1418،  4مؤسسة اإلیمان، بیروت، ط  - دار الرشید، دمشق 

الله الدین حسن بن قاسم بن عبد محمد بدر الجنی الداني في حروف المعاني، أبو   -49
المالکي )ت:   المصري  المرادي  اْلستاذ    – الدین قباوة  فخر  . (، تحقیق: دق 749بن عليا 

 م.  1992ق/ 1413، 1لبنان، ط  – الکتب العلمیة، بیروت محمد ندیم فاضل، دار 

اِضی َحاِشیُة    -50 الر  وِکَفایُة  الَقاِضی  ِعَنایُة  اة:  اْلُمَسم  الَبیَضاِوي،  تْفسیِر  َعَلی  َهاِب  الش 
الدین أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي )ت َعَلی تْفسیِر الَبیَضاوي، شهاب 

 ت(.  -بیروت، )د  –(، دار صادر ق 1069: 

بالوَل  -51 الکناني  بن محبوب  بحر  بن  أبو الحیوان، عمرو  اللیثي،  الشهیر  ء،  عثمان، 
 .ق1424،  2بیروت، ط   –الکتب العلمیة (، دار ق255بالجاحظ )ت : 

(،  ق1093القادر بن عمر البغدادي )ت:  خزانة اْلدب ولب لباب لسان العرب، عبد   -52
و عبد   تحقیق  ط  شرح:  القاهرة،  الخانجي،  مکتبة  هارون،  محمد  ق/  1418،  4السالم 

 م.1997
أبو   -53 الموصلي )ت:  الخصائص،  بن جني  عثمان  المصریة  ق392الفتح  الهیئة   ،)

 ت(.  –، )د 4العامة للکتاب، ط 
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الفیصلیة، ط    -54 المکتبة  رزق طؤیل،  السید  النحویین،  بین    / ق1405،  1الخالف 
   م.1985

الدین، أحمد  العباس، شهاب الدر المصون في علوم الکتاب المکنون، المؤلف: أبو   -55
الحلبي )ت:  یوسف بن عبد بن   بالسمین  المعروف  الدکتور أحمد  ق756الدائم  (، تحقیق: 

 ت(.  - محمد الخراط، دار القلم، دمشق، )د 

عبد   -56 الحجاج،  بن  مسلم  صحیح  علی  أبيالدیباج  بن  جالل الرحمن  الدین بکر، 
عفان  ن ق الحویني اْلثري، دار ابااسحعلق علیه: أبو   (، حقق أصله، وق911السیوطي )ت:  

 م.1996ق/  1416، 1الخبر، ط  – للنشر والتوزیع، المملکة العربیة السعودیة 

عبد   -57 بن  احمد  النحاة،  علی  اللخمي  الرد  عمیر  بن  مضاء  بن  محمد  بن  الرحمن 
،  1(، تحقیق: د. محمد ابراهیم البنا، دار اَلعتصام، طق592القرطبي، ابو العباس ) ت:  

 م. 1979ق/ 1399

الرحمن بن علي بن محمد  الفرج عبد الدین أبو في علم التفسیر، جمال زاد المسیر    -58
)ت:   عبد ق597الجوزي  تحقیق:  العربي  (،  الکتاب  دار  المهدي،  ط  – الرزاق  ،  1بیروت، 

 . ق1422

(، دارالکتب  ق 392الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت:  سر صناعة اَلعراب، أبو   -59
 م. 2000 / ق1421، 1لبنان، ط  -  العلمیة، بیروت

أبي   -60 أبو وداو سنن  ود سلیمان بن اْلشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن  و دا د، 
ِجْستاني )ت :   الحمید، المکتبة  الدین عبد (، تحقیق: محمد محیي ق275عمرو اْلزدي الس 

 ت(. -بیروت، )د   –العصریة، صیدا  

الترمذي،    -61 السنن  الضحاك،  بن  موسی  بن  َسْورة  بن  عیسی  بن  ترمذي  محمد 
 م. 1998بیروت،    – (، تحقیق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي  ق279عیسی )ت:  أبو
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الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي )ت:  عبد السنن الکبری، أبو   -62
عبد ق303 حسن  تحقیق:  الرسالة  (،  مؤسسة  شلبي،  ط    –المنعم  ق/  1421،  1بیروت، 

 م.2001

 م. 1979 / ق1399،  2لنحاة، علي النجدي ناصف، عالم الکتب، طسیبویه إمام ا  -63

سیکولوجیة اللغة والمرض العقلي، جمعة سید یوسف، سلسلة عالم المعرفة، العدد    -64
 م. 1990 ،145

ابن   -65 ابن شرح  ألفیة  ابنعقیل علی  بن عبد عقیل، عبد مالك،  العقیلي الله  الرحمن 
المصري )ت:   عبدتحقیق: محمد محیي (،  ق769الهمداني  التراث  الدین  دار    – الحمید، 

 م.1980ق/ 1400 ،20القاهرة، دار مصر للطباعة، سعید جودة السحار وشرکاه، ط 

ابن   -66 ألفیة  علی  اْلشموني  أبو شرح  عیسی،  بن  محمد  بن  علي  الحسن، مالك، 
)ت:  نور  الشافعي  ْشُموني 

ُ
اْل دار ق 900الدین  العلمیة  (،  ط    -   بیروتالکتب  ،  1لبنان، 

 م. 1998 / ق1419

التسهیل َلبن مالك، جمال   -67 الله بن مالك  الله بن عبد الدین محمد بن عبد شرح 
الرحمن السید، د. محمد المختون،  (، تحقیق: د. عبد ق672الطائي الجیاني اْلندلسي )ت:

   م.1990ق/ 1410، 1ط، دار هجر 

بمضمون التوضیح في النحو، خالد بن  شرح التصریح علی التوضیح أو التصریح    -68
الدین المصري، وکان یعرف بالوقاد  بکر بن محمد الجرجاويا اْلزهري، زین الله بن أبي عبد 

 م. 2000 /ق 1421 ، 1لبنان، ط  -  بیروت -(، دار الکتب العلمیة ق 905)ت : 
رضي  -69 الکافیة،  علی  الرضي  یوسف  شرح  وتعلیق:  تصحیح  اْلستراباذي،  الدین 

   م.1978 / ق1398حسن عمر، جامعة قاریونس، 

شرح شافیة ابن الحاجب، حسن بن محمد بن شرف شاه الحسیني اْلستراباذي،    -70
)ت:  رکن عبد ق715الدین  د.  تحقیق:  عبد (،  محمد  الثقافة  المقصود  مکتبة  المقصود، 
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 م. 2004 /ق 1425، 1الدینیة، ط 

الله الله بن یوسف بن أحمد بن عبد شرح شذور الذهب في معرفة کالم العرب، عبد   -71
أبو  یوسف،  جمال بن  ابن محمد،  )ت:  الدین،  عبد ق761هشام  تحقیق:  الدقر،  (،  الغني 

 ت(.   -سوریا، )د  –الشرکة المتحدة للتوزیع 

المنعم بن  الدین محمد بن عبد شرح شذور الذهب في معرفة کالم العرب، شمس   -72
(، المحقق: نواف بن جزاء الحارثي، عمادة  ق 889محمد الَجوَجري القاهري الشافعي )ت:  

ط   السعودیة،  العربیة  المملکة  المنورة،  المدینة  اإلسالمیة،  بالجامعة  العلمي  ،  1البحث 
 م. 2004 / ق1423

أبو الحسن علي بن خلف بن عبد    -73 شرح صحیح البخاری َلبن بطال، ابن بطال 
السعودیة، الریاض،    –مکتبة الرشد    تمیم یاسر بن إبراهیم،(، تحقیق: أبو ق 449الملك )ت:  

 م.  2003 /ق 1423، 2ط 

الله بن یوسف،  الله بن یوسف بن أحمد بن عبد شرح قطر الندی وبل الصدی، عبد   -74
الحمید،  الدین عبد (، تحقیق: محمد محیی ق761هشام )ت:  الدین، ابن محمد، جمال أبو

   . 1383، 11القاهرة، ط 

،  ابوعبداللهالله، ابن مالك الطائي الجیاني،  الشافیة، محمد بن عبد شرح الکافیة    -75
المنعم أحمد هریدي، جامعة أم القری مرکز البحث  (، تحقیق: عبد ق672الدین )ت:  جمال 

،  1مکة المکرمة، ط    –العلمي وإحیاء التراث اإلسالمي کلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة  
 ت(.  – )د 

محمد بن الطیب الفاسي، تحقیق: د. علي حسین البواب،   شرح کفایة المتحفظ، -76
 م.  1983ق/ 1403 ،1المملکة العربیة السعودیة، ط –دار العلوم، الریاض  

شرح المفصل للزمخشري، یعیش بن علي بن یعیش ابن أبي السرایا محمد بن    -77
أبو  )ت:  علي،  الصانع  وبابن  یعیش  بابن  المعروف  الموصلي،  اْلسدي  الدین  موفق  البقاء، 
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بیروت  ق643 العلمیة،  الکتب  دار  یعقوب،  بدیع  إمیل  الدکتور  له:  قدم  ط  –(،  ،  1لبنان، 
 م.  2001ق/ 1422

شعراء عبد القیس وشعرهم في العصرین اإلسالمي واْلموي، جمع وتحقیق: د.    -78
 م. 2002 العزیز سعود البابطین لإلبداع الشعرية جائزة عبد سسالحمید المعیني، مؤعبد 

(، دار  ق 276الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري )ت: محمد عبدالشعر والشعراء، أبو -79
   . ق1423الحدیث، القاهرة، 

الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في کالمها، أحمد بن فارس    -80
زکریاء   أبوبن  الرازي،  )ت:  القزویني  طق395الحسین  بیضون،  علي  محمد   ،)1،  

 م. 1997/ق1418

التواب، دار  (، تحقیق: رمضان عبد ق368ضرورة الشعر، أبو سعید السیرافي )ت:    -81
 م. 1985ق/ 1405، 1لبنان، ط -النهضة العربیة، بیروت 

م بن عبید   -82   ابوعبداللهالله الجمحي بالوَلء،  طبقات فحول الشعراء، محمد بن سالا
 ت(.  -جدة، )د  – ، تحقیق: محمود محمد شاکر، دار المدني ق( 232)ت: 

بکر محمد بن الحسن الزبیدي اْلندلسي، تحقیق:  طبقات النحویین واللغویین، أبو  -83
 ت(.   -، )د 2 الفضل ابراهیم، دار المعارف، ط محمد أبو 

، صححه وعلق  ق(841بن فهد الحلي )ت:    عدة الداعي ونجاح الساعي، أحمد  -84
   ت(. -، )د 1 علیه: أحمد الموحدي القمي، دار الکتاب اإلسالمي، ط 

أبو   -85 اللغة،  المرسي )ت:  العدد في  بن سیده  إسماعیل  بن  ،  ق( 458الحسن علي 
 م.  1993 / ق1413، 1الله بن الحسین الناصر، عدنان بن محمد الظاهر، ط تحقیق: عبد 

 . ریب للطباعة والنشر والتوزیعاللغة العربیة، محمود فهمی حجازی، دار غعلم  -86
، دار  ق(276الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري )ت:  عیون اْلخبار، أبو محمد عبد  -87
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 . ق1418بیروت،  – الکتب العلمیة 

الله بن    -88 أبو المعالي محمود شکري بن عبد  النبهاني،  غایة اْلماني في الرد علی 
الداني بن منیر آل زهوي،    ابوعبدالله، تحقیق:  ق( 1342بن أبي الثناء اِللوسي )ت:  محمد  

 م.2001  / ق1422، 1المملکة العربیة السعودیة، ط – مکتبة الرشد، الریاض 

وتصحیحه    -89 بترتیبه  عني  التمیمي،  اِلمدي  الواحد  عبد  الکلم،  ودرر  الحکم  غرر 
للمطبوع  اَلعلمي  مؤسسة  اَلعلمي،  حسین  بیروت  الشیخ  ط  – ات،    ق/ 1422،  1لبنان، 

 م.  2002

،  ق(1250القدیر، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوکاني الیمني )ت:  فتح   -90
 ق. 1414  ،1دمشق، بیروت، ط  – کثیر، دار الکلم الطیب دار ابن 
بن حزم    -91 أحمد بن سعید  بن  أبو محمد علي  الملل واْلهواء والنحل،  الفصل في 

 ت(.  –القاهرة، )د  –، مکتبة الخانجي ق(456اْلندلسي القرطبي الظاهري )ت: 

تحقیق    -92 العاملي،  الحر  الحسن  بن  محمد  اْلئمة،  أصول  في  المهمة  الفصول 
اإلسالمیة،    وإشراف: محمد بن محمد الحسین القائیني، مؤسسة معارف اإلمام الرضا

   ق.1379، 1ط

منصور الثعالبي )ت:  الملك بن محمد بن إسماعیل أبو فقه اللغة وسر العربیة، عبد    -93
 م. 2002 ق/ 1422، 1الرزاق المهدي، إحیاء التراث العربي، ط، تحقیق: عبد ق(429

المعتزلي    -94 البغدادي  الوراق  محمد  بن  إسحاق  بن  محمد  أبوالفرج  الفهرست، 
  – المعرفة بیروت  ، تحقیق: إبراهیم رمضان، دار  ق(438الشیعي المعروف بابن الندیم )ت:  

   .م1997ق/ 1417، 2لبنان، ط

التي أصدرها المجمع    -95 اللغة، )ویشمل أعمال لجنة اْلصول والقرارات  في أصول 
بناء علیها في أصول اللغة وأوضاعها العامة، معلقًا علیها، مقرونة بما قدم في شأنها من بحوث  
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والثالثین   الخامسة  من  السبع:  الدورات  في  وذلك  واْلربعین(،  ومذکرات،  الحادیة  إلی 
ط   حجازي،  مصطفی  أمین،  شوقي  محمد  علیها:  وعلق  وضبطها  ق/  1359،  1أخرجها 

 م.1975

 ت(.  -بیروت، )د   –الکتب في أصول اللغة والنحو، فؤاد حنا ترزي، دار  -96

ق/  1414، مدیریة الکتب والمطبوعات الجامعیة،  اْلفغانيفي أصول النحو، سعید    -97
   م.1994

عبد ا   -98 العظیم  عبد  احمد  النحویة،  دارلقاعدة  ق/  1410القاهرة،    – الثقافة  الغني، 
   م.1990

من    -99 واْلسالیب  اْللفاظ  في  المجمعیة  أعدها  1987إلی    1934القرارات  م، 
المطابع   لشؤون  العامة  الهیئة  الترزي،  إبراهیم  أمین،  شوقي  محمد    –   اْلمیریةوراجعها: 

   م.  1989 ق/ 1141القاهرة، 
القرارات النحویة والتصریفیة لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة جمعا ودراسة وتقویما    -100

عام  إ  والستین  الحادیة  الدورة  نهایة  فارس  1995ق/  1415لی  بن  سعود  بن  خالد  م، 
لبنان،   –المملکة العربیة السعودیة، دار ابن حزم، بیروت  –العصیمي، دار التدمریة، الریاض  

   م. 2003ق/ 1424، 1ط

عبد   -101 حسن  محمد  العربیة،  اللغة  في  طالقیاس  العربي،  الفکر  دار  ،  1العزیز، 
   م. 1995ق/ 1415

 جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الکلیني الرازيأبی  اإلسالمالکافي، ثقة  -102

اإلسالمیة  ق 329/  328)ت:   الکتب  دار  الغفاري،  أکبر  علی  علیه  وعلق  صححه   ،) -  
   .ش1388، 3تهران، ط

أبو   -103 المبرد،  یزید  بن  محمد  واْلدب،  اللغة  في  )ت:  الکامل  ،  ق( 285العباس 
 م. 1997ق/ 1417 ، 3القاهرة، ط –محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفکر العربي تحقیق: 
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سیبویه    -104 الملقب  بشر  أبو  بالوَلء،  الحارثي  قنبر  بن  عثمان  بن  عمرو  الکتاب، 
عبد ق(180)ت: تحقیق:  الخانجي  ،  مکتبة  هارون،  محمد  ط   – السالم  ،  3  القاهرة، 

   م. 1988ق/ 1408
القاسم محمود  التنزیل وعیون اْلقاویل في وجوه التأویل، أبو الکشاف عن حقائق    -105

الزمخشري جار أحمد،  بن  عمرو  )ت:  بن  عبد ق( 538الله  تحقیق:  دار  ،  المهدي،  الرزاق 
 ت(.   -بیروت، )د    –إحیاء التراث العربي 

البزار، نور   -106 أبي کشف اْلستار عن زوائد  الهیثمي  الدین علي بن  بکر بن سلیمان 
ق/  1399،  1، تحقیق: حبیب الرحمن اْلعظمي، مؤسسة الرسالة، بیروت، طق( 807)ت:  

   م.1979

الثعلبي،    -107 إبراهیم  بن  محمد  بن  أحمد  القرآن،  تفسیر  عن  والبیان  الکشف 
، تحقیق: اإلمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقیق: اْلستاذ  ق(427أبوإسحاق )ت :  

 م.  2002ق/  1422، 1لبنان، ط   –بیروت  نظیر الساعدي، دار إحیاء التراث العربي
  – الکلیات، أبو البقاء أیوب بن موسی الحسیني الکفوي، تحقیق: عدنان درویش  -108

 م.  1998 ق/ 1419بیروت،  –محمد المصري، مؤسسة الرسالة 

د الَخِضر بن سید    -109 َراِري في َکْشِف َخَبایا َصِحیْح الُبَخاري، محم  کوَثر الَمَعاني الد 
)ت:   الشنقیطي  الجکني  أحمد  بن  الله  ط  ق( 1354عبد  بیروت،  الرسالة،  مؤسسة   ،1  ،

 م. 1995ق/ 1415
اللباب في علل البناء واإلعراب، أبو البقاء محب الدین عبدالله بن الحسین بن    -110

 م.1995،  1دمشق، ط -عبدالله، تحقیق: غازي مختار طلیمات، دار الفکر 

أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي  اللباب في علوم الکتاب،  -111
النعماني )ت:   الموجود والشیخ علي  ق( 775الدمشقي  الشیخ عادل أحمد عبد  ، تحقیق: 

 م.1998ق/  1419، 1لبنان، ط -محمد معوض، دار الکتب العلمیة، بیروت 
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أبو   -112 علی،  بن  مکرم  بن  محمد  العرب،  ابن لسان  الدین  جمال  منظور  الفضل، 
  ق.1414، 3  بیروت، ط  –، دار صادر ق(711نصاري الرویفعی اإلفریقی )ت: اْل 

الله بن الحسین  اللغات في القرآن، أخبر به إسماعیل بن عمرو المقرئ عن عبد   -113
ابن إلی  بإسناده  المقرئ  مطبعة  بن حسنون  المنجد،  الدین  ونشره: صالح  حققه  عباس، 

 .1365/1946،  1القاهرة، ط –الرسالة 

 م.  1970مصر،  – اللغة بین القومیة والعالمیة، ابراهیم أنیس، دار المعارف  -114
الکتب، ط    -115 العربیة معناها ومبناها، تمام حسان عمر، عالم    ق/ 1427،  5اللغة 

 م.2006

 م. 1963، 3اللغة والمجتمع رأي ومنهج، محمود السعران، اإلسکندریة، ط -116

أبو    -117 ، تحقیق:  ق(392الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت:  اللمع في العربیة، 
 ت(.  –الکویت، )د   –فائز فارس، دار الکتب الثقافیة 

ْشِر ِفي اْلِقَراَءاِت اْلَعْشِر، شمس الدین أبو   -118 َبِة الن  الجزري، محمد  الخیر ابن َمْتُن َطی 
،  1دة، ط، تحقیق: محمد تمیم الزغبي، دار الهدی، جق(833بن محمد بن یوسف )ت:  

 م. 1994ق/ 1414

نصر   -119 والشاعر،  الکاتب  أدب  في  السائر  بن  المثل  محمد  بن  محمد  بن  الله 
أبو  الجزري،  الشیباني،  ضیاء عبدالکریم  )ت:  الفتح،  الکاتب  اْلثیر  بابن  المعروف  الدین، 

محيق(637 محمد  تحقیق:  والنشر  ،  للطباعة  العصریة  المکتبة  الحمید،  عبد    – الدین 
 ق. 1420بیروت،

الحق بن غالب بن عطیة  محمد عبد أبو ،  المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز  -120
عبد  تحقیق:  عبد اْلندلسي،  العلمیة  السالم  الکتب  دار  محمد،  ،  1ط    لبنان،   -الشافي 

   م.1993ق/1413
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المحلی باِلثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم اْلندلسي القرطبي   -121
 ت(.  -بیروت، )د   –، دار الفکر ق(456الظاهري )ت: 

الدرجات، حسن بن سلیمان الحلي، منشورات المطبعة الحیدریة  مختصر بصائر   -122
 م.1950 / ق1370، 1النجف، ط –

النحویة، أحمد شوقي عبد   -123 الشهیر بشوقي ضیف )ت:  المدارس  السالم ضیف 
 ت(.  - )د، 7، دار المعارف، طق( 1426

(، حققه  ق351الواحد بن علي اللغوي الحلبي )الطیب عبد أبو تب النحویین،  مرا   -124
   ت(.  -القاهرة، )د  –الفضل إبراهیم، نهضة مصر  وعلق علیه: محمد أبو 

الدین السیوطي بکر، جالل الرحمن بن أبيالمزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد   -125
دار ق(911)ت:   منصور،  علي  فؤاد  تحقیق:  العلمیة  ال  ،  ط  –کتب  ،  1  بیروت، 
 م. 1998/ق1418

)ت:    -126 الشاهرودي  النمازي  علي  البحار،  سفینة  و ق( 1405مستدرك  تحقیق   ،  
   ت(. - قم المشرفة، )د   - اإلسالميتصحیح: حسن بن علي النمازي، مؤسسة النشر 

الله بن محمد بن  الحاکم محمد بن عبد   ابوعبداللهالمستدرك علی الصحیحین،    -127
المعرو النیسابوري  الطهماني  الضبي  الحکم  بن  ُنعیم  بن  )ت:  حمدویه  البیع  بابن  ف 

 . 1411/1990، 1طبیروت،  ـ  القادر عطا، دار الکتب العلمیة مصطفی عبد ،تحقیق: ق(405

،  ق(  1320مستنبط المسائل، حسین النوري الطبرسي )ت:    مستدرك الوسائل و  -128
   ت(.  - التراث، )د إلحیاء مؤسسة آل البیت 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن   ابوعبداللهمسند اإلمام أحمد بن حنبل،  -129
  . عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د  - ، تحقیق: شعیب اْلرنؤوط  ق( 241أسد الشیباني )ت:  

 م.  2001ق/  1421، 1المحسن الترکي، مؤسسة الرسالة، طعبد الله بن عبد 



 بر عصمت نحو  با ابطال احتجاجشناسی ـ مؤسسۀ آموزش عالی مطالعات دینی و زبان ................. 262

جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویه  معاني اْلخبار، للشیخ الصدوق أبي   -130
عني بتصحیحه علي أکبر الغفاري، انتشارات إسالمي وابسته بجامعة    ق(381القمي )ت:  
   ق.1361 قم، – علمیه  ۀمدرسین حوز 

)ت:  معاني    -131 الهروي  اْلزهري  بن  أحمد  بن  محمد  مرکز  ق( 370القراءات،   ،
ق/  1412، 1المملکة العربیة السعودیة، ط – جامعة الملك سعود  – البحوث في کلیة اِلداب 

 م.1991

الله بن منظور الدیلمي الفراء )ت:  معاني القرآن، أبو زکریا یحیی بن زیاد بن عبد  - 132
الفتاح إسماعیل الشلبي،  تي/ محمد علي النجار، عبد ، تحقیق: أحمد یوسف النجاق(207

 ت(.  - ، )د1مصر، ط – دار المصریة للتألیف والترجمة 

أبو   -133 سهل،  بن  السري  بن  إبراهیم  وإعرابه،  القرآن  )ت:  معاني  الزجاج  إسحاق 
 م.  1988ق/ 1408، 1بیروت، ط  – ، عالم الکتب ق(311

یاقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت:   ابوعبداللهمعجم اْلدباء، شهاب الدین  -134
 م. 1993ق/ 1414، 1الغرب اإلسالمي، بیروت، طیق: إحسان عباس، دار ، تحقق(626

أبو   -135 الَکِبیر،  )ت:الُمْعَجُم  الطبراني  أحمد  بن  سلیمان  تحقیق:  ق( 360القاسم   ،
 م.1983، 2إحیاء التراث العربي، طحمدي بن عبد المجید السلفي، دار 

أبو   -136 الرازي،  القزویني  زکریاء  بن  فارس  بن  أحمد  اللغة،  مقاییس  الحسین  معجم 
 م.  1979  ق/1399السالم محمد هارون، دار الفکر، ، تحقیق: عبد ق( 395)ت: 

جمیل    -137 یوسف  الحمد،  توفیق  علي  العربي،  النحو  أدوات  في  الوافي  المعجم 
 م.  1993 /ق 1414، 2ْلمل، طالزعبي، دار ا 

الفتح محمد بن علي بن عثمان الکراکجي  معدن الجواهر وریاضة الخواطر، أبو   -138
المجلسي 449)ت:   العالمة  مکتبة  إشراف:   ،)  الموسوي حسین  السید  تحقیق:   ،

     ق. 1430،  1قم، ط  – البروجردي، المطبعة: عمران 
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اْلعاریب، عبد   -139 اللبیب عن کتب  أحمد بن عبد مغني  یوسف بن  بن  بن  الله  الله 
، تحقیق: د. مازن المبارك، محمد  ق( 761هشام )ت:  الدین، ابنمحمد، جمال یوسف، أبو 
 م.  1985، 6 دمشق، ط –الله، دار الفکر علي حمد 

أبو   -140 )ت:  المقتضب،  المبرد  یزید  بن  محمد  محمد  ق(285العباس  تحقیق:   ،
     م.1994ق/ 1415القاهرة،  – التراث اإلسالمي الخالق عضیمة، لجنة إحیاء عبد 

(، تحقیق عزالدین  ق180مقدمة في النحو، خلف بن حیان اْلحمر البصري )ت:    -141
 م. 1961ق/ 1381دمشق،  –التنوخي، مطبوعات مدیریة إحیاء التراث القدیم 

زلي الحسن الرماني المعتالله، أبومنازل الحروف، علي بن عیسی بن علي بن عبد   -142
 ت(.   - عمان، )د –، تحقیق: إبراهیم السامرائي، دار الفکر ق( 384)ت: 

 م. 1978، 6من أسرار اللغة، إبراهیم أنیس، مکتبة اْلنجلو المصریة، ط   -143

نصر بن  آشوب ابن أبي محمد بن علی بن شهر   ابوعبداللهطالب،  مناقب آل أبي   -144
، قام بتصحیحه وشرحه ومقابلته علی عدة نسخ خطیة  ق(یش السروی المازندراني )ت:  أبي

   .م1956  ق/1375النجف،   –المطبعة الحیدریة   لجنة من أساتذة النجف اْلشرف،

الفتح عثمان بن جني  المنصف شرح کتاب التصریف ْلبي عثمان المازني، أبو   -1465
 م.1954 ق/1373،  1قدیم، ط، دار إحیاء التراث الق( 392الموصلي )ت:  

أبو   -146 التنیسي  الضبي  بن علي  الحسن  والمسروق منه،  للسارق  محمد،  المنصف 
)ت:   وکیع  بابن  قات  ق(393المعروف  جامعة  إدریس،  بن  خلیفة  عمر  له:  وقدم  حققه   ،

 م. 1994، 1یونس، بنغازي، ط
محمد بن عمران بن موسی    ابوعبداللهالموشح في مآخذ العلماء علی الشعراء،    -147

الدین، دار الکتب العلمیة، بیروت  ، تحقیق وتقدیم: محمد حسین شمس ق( 384المرزباني )
 م.  1995ق/ 1415،  1لبنان، ط –
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موقف النحاة من اَلستشهاد بالحدیث الشریف، خدیجة الحدیثي، دار الرشید،    -148
   م.1981

المیزان في تفسیر القرآن، محمد حسین الطباطبائي، منشورات مؤسسة اْلعلمي    -149
 م.  1997ق/ 1417، 1لبنان، ط  –للمطبوعات، بیروت  

الله اْلنصاري،  الرحمن بن محمد بن عبید نزهة اْللباء في طبقات اْلدباء، عبد   -150
راهیم السامرائي، مکتبة المنار،  ، تحقیق: إبق(577الدین اْلنباري )ت:  البرکات، کمال أبو

 م.1985ق/  1405، 3اْلردن، ط – الزرقاء 

 ت(.  - النحو المصفی، محمد عید، مکتبة الشباب، )د -151

 ت(.  - ، )د15، دار المعارف، ط ق(1398النحو الوافي، عباس حسن )ت:  -152
 ت(. ـ ، )د2المعارف، ط تاریخ أشهر النحاة، محمد الطنطاوي، دار  نشـأة النحو و -153

الخیر بن الجزري، محمد بن محمد  الدین أبو النشر في القراءات العشر، شمس   -154
 . ، تحقیق: علي محمد الضباع، المطبعة التجاریة الکبریق(  833بن یوسف )ت: 

المصري  نهج   -155 الکتاب  دار  الصالح،  صبحي  د.  تحقیق:  القاهرة،    –البالغة، 
           م.2004ق/ 1425، 4بیروت، ط    –الکتاب اللبناني دار

عبد   -156 الجوامع،  جمع  شرح  في  الهوامع  أبيهمع  بن  جالل الرحمن  الدین  بکر، 
 ت(. -د، )مصر –  الحمید هنداوي، المکتبة التوفیقیة، تحقیق: عبد ق( 911السیوطي )ت: 

،  ق(764الله الصفدي )ت:  الدین خلیل بن أیبك بن عبد الوافي بالوفیات، صالح   -157
 م. 2000 / ق1420بیروت،   –إحیاء التراث  تحقیق: أحمد اْلرناؤوط وترکي مصطفی، دار

العزیر القاضي الجرجاني  الحسن علي بن عبد الوساطة بین المتنبي وخصومه، أبو   -158
أبو ق(392)ت:   محمد  وشرح:  تحقیق  مطبعة  ،  البجاوي،  محمد  علي  إبراهیم،  الفضل 

 ت(.  -وشرکاه، ) د عیسی البابي الحلبي 
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الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي  الوسیط في تفسیر القرآن المجید، أبو   -159
)ت:   الشافعي  النیسابوري  أحمد  ق(468الواحدي  عادل  الشیخ  وتعلیق:  تحقیق   ،

أحمد  عبد  الدکتور  صیرة،  محمد  أحمد  الدکتور  معوض،  محمد  علي  الشیخ  الموجود، 
عبعبد  الدکتور  الجمل،  عبد د الغني  الدکتور  اْلستاذ  وقرظه:  قدمه  عویس،  الحي الرحمن 

 م.1994ق/ 1415، 1لبنان، ط  –الفرماوي، دار الکتب العلمیة، بیروت 
أبو   -160 أبناء الزمان،  الدین أحمد بن محمد بن  العباس شمس وفیات اْلعیان وأنباء 

حسان عباس، دار  ، تحقیق: إ ق(681بکر ابن خلکان البرمکي اإلربلي )ت:  إبراهیم بن أبي
 ت(.  - بیروت، )د  – صادر 

 : های دانشگاهینامهپایان

فالح    -161 الشریف،  الحدیث  في  النحوي  )رسالة    إبراهیمالتأویل  الفهدي  نصیف 
                م.2006ق/ 1427دکتوراه(، جامعة بغداد، 

  ماجستیر نزع الخافض في الدرس النحوي، حسین بن علوي بن سالم الحبشي )رسالة    -162
 . ق1425(، جامعة حضرموت للعلوم والتکنولوجیا،  کارشناسی ارشدۀ نام= پایان


