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چکیده

کتاب «الفوائد الضیائیة» اثر جامی ،پارسی سرای قرن نهم هجری ،شرحی است بر کافیة ابنالحاجب.

جامی کتاب کافیه را برای مطالعة فرزندش ضیاءالدین یوسف که در آن تاریخ به تحصیل مقدمات زبان
عربی اشتغال داشته است ،شرح کرده و به همین مناسبت آن را «الفوائد الضیائیة» نام نهاده است .وی به
سبب مهارت و تبحرش در زبان عربی ،برای توضیح عبارات کافیه ،شرح مزجی را انتخاب کرده است.
جامی در توضیح و تفسیر مباحث نحوی ،فردی متعصب نبوده و در شرح خود با ذکر آثار و صاحبان
آن ،جانب امانت را رعایت کرده است .وی در شرح خود فقط ناقل آرای نحویان نبوده است ،بلکه
استقصائات خود را نیز ذکر کرده است .در نقد خود جانب ادب را رعایت کرده و هرگز رای و نظر
ابنالحاجب را رد نکرده است و اگر گاهی آرای ابنالحاجب مورد قبول او نبوده است ،آرای دیگر
نحویان که اندیشة ابنالحاجب را رد میکنند آورده است .با بررسی آراء وی در این کتاب ،میتوان او را
از طرفداران مکتب نحوی بصره دانست .نوشتة حاضر به بررسی و تحلیل پارهای از مشخصات این
کتاب میپردازد.
واژههای کلیدی :جامی ،نحو ،کافیة ابنالحاجب ،الفوائد الضیائیة.

 پست الکترونیك نویسندة مسؤولarjmandhosein@yahoo.com :
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مقدمه
پیشینة علم نحو به نیمة اول قرن نخست هجری بر میگردد .نحویان و لغویان پس از
نزول قرآن و گسترش دین مبین اسالم به مباحث قرآنی ،از قبیل :واژه شناسی ،معنا
شناسی و آوا شناسی توجه شایانی نموده و در این زمینه ،آثار ارزشمندی را از خود به
یادگار گذاشتند .و آنچه اکنون از دانش زبانی در حوزة عربی داریم حاصل تالش
خالصانة آن بزرگانی است که با کمبودهای متعدد و نبودِ ابزار کافی ،آن را تدوین کرده
و در اختیار ما نهادهاند و دور از انصاف است که قدرشان را ندانیم و مقامشان را پاس
نداریم .به ویژه که در این علم ،ایرانیان بیش از قومیتهای دیگر نقش داشتهاند .توجه
به علم نحو ،کاوشهای دانشمندان ایرانی را بیش از پیش آشکار میکند
کافیة ابنالحاجب به علت سهولت در بیان مطالب و اختصار گویی ،نسبت به کتب
نحوی دیگر ،همواره مورد توجه بوده است .ابنالحاجب« ،الکافیة» را در عصری به
رشتة تحریر درآورد که مختصرنویسی شایع شده بود ،به همین علت است که این کتاب
بسیار موجز نوشته شده و از هرگونه مناقشه ،خالی است .بنابراین محققان زیادی
ازجمله ایرانیانی چون رضی استرآبادی ،رکنالدین استرآبادی و  ...به شرح «الکافیة»
روی آوردند .یکی از شارحانِ ایرانی کافیه ،عبدالرحمن جامی است که شرح خود را
«الفوائد الضیائیة» نام نهاده است گرچه این کتاب بیش از همه به شرح جامی معروف
است .در بیان اهمیت شرح جامی همین بس که سالیان متمادی در حوزههای علمی به
عنوان منبعی قابل اعتماد و معتبر تدریس میشده است و افراد بسیاری بر این کتاب
شرح نوشتهاند .متأسفانه با وجود ارزشمند بودن شرح جامی ،این کتاب به تدریج مورد
غفلت و فراموشی قرار گرفته است ،و تاکنون در کتاب یا مقالهای ،معرفی نشده است
که این گفتار به این مهم میپردازد.
 )1زندگانی ابنالحاجب ( 646 -570ه).
جمالالدین ابو عمرو عثمان بن عمر بن ابی بکر بن یونس فقیه مالکی و اصولی و
نحوی ،در اواخر سال  570ه .در اَسنا از توابع قوصیه در صعید مصر به دنیا آمد .او در
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اصل ایرانی و از نژاد کرد بود .از آنجا که پدرش حاجبِ امیر عزالدین موسك (موسای
کوچك) صالحی بود به «ابنالحاجب» معروف شد .وی در قاهره در نزد دانشمندان
بزرگی چون امام شاطبی ،محمد الغزنوی ،ابو منصور ابیاری ،و  ...علوم ادبی و فقه را
آموخت و سپس به دمشق آمد و زمانی دراز در آنجا تدریس کرد .ابنحاجب عالمی
متواضع و صبور بود و با آرامش کامل پرسشهای دیگران را پاسخ میداد .از این رو
طالبان علم از همه جا برای آموختن صرف و نحو نزد وی میشتافتند.
پس از اقامت طوالنی در دمشق به مصر بازگشت و در مدرسة فاضلیه به تدریس
پرداخت .ابنالحاجب سرانجام در  26شوال  646ه .در اسکندریه دار فانی را وداع
گفت .وی دانشهای زیادی را آموخت ولی نحو بر او غلبه داشت چنانکه در فقه و
اصول به درجة باالیی رسید .آثار مشهور او عبارتست از:
«األَمالي» در تفسیر (آیاتی از قرآن و ابیاتی از شعر)؛ «اَلمَقصَدُ الجَلیل في علم
الخلیل» در عروض؛ «منتهی السؤل و األمل في علمي األصول و الجدل» در اصول فقه؛
«جامع األمّهات» در فقه مالکی؛ «الشافیه» در صرف؛ و «الکافیَة» در نحو( .ابن خلکان،
413/1 :1949؛ السیوطی134/2 ،1399 :؛ الطنطاوی217 :؛ الزرکلی211/4 ،2002 :؛ فروخ:1984 ،
562-559/3؛ دهخدا :1362 ،ذیل ابن حاجب)

شهرت ابنالحاجب بیش از همه مددیون تدألیف کتدابهدای «الشاافیة» و «الکافیاة» و
تلخیص کتب پیشینیان است .ابنالحاجب در نحو از روش زمخشری در کتاب «المفصدل»
تأثیر بسزایی پذیرفت به طوری که به شدرح آن کتداب اهتمدام ورزیدد و آن را «االیضداح»
نامید و سپس با تغییر اندکی همان اسلوب را ادامه داد و کتاب کافیه را به رشتة تحریدر در
آورد .پس در حقیقت کتاب کافیه از کتاب «المفصل» زمخشری گرفته شده است.
شروح کافیه
نخستین شارح کافیه ،خود ابنالحاجب بوده است .همچنین در کتابی با عنوان
کتاب خود را به نظم کشیده است و سپس منظومة خود را شرح داده است.
پس از وی نیز کتاب کافیه مورد توجه بسیاری از نحو پژوهان به خصوص ایرانیان قرار
گرفته و تاکنون شروح مختلفی بر آن نوشته شده است و برخی نیز آن را به نظم
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کشیدهاند .مصحح کتاب «شرح الوافیة في نظم الکافیة» در مقدمة خود بیش از  124شرح
و نظمِ کافیه را نام برده است .که مهمترین آنها عبارتند از:
الف) شرح رضی الدین استرآبادی؛ ب) شرح رکنالدین حسن بن محمد استرآبادی
(وی سه شرح بر آن نگاشته است؛ ج) شرح ابن مالك؛ د) شرح ابن یعیش؛ هد) شرح
بدرالدین بن محمد بن مالك؛ و) شرح شهابالدین أحمد بن عمر هندی؛ ز) شرح
نصیرالدین طوسی؛ ح) شرح عبدالرحمن جامی (ر.ک :ابنالحاجب)52-27 :1400 :

 )2زندگانی عبدالرحمن جامی ( 898 -817ه).
جامی؛ شاعر ،نویسنده و عارف قرن نهم هجری است .لقب اصلی وی عمادالدین و
لقب مشهورش نورالدین است .برخی از پژوهندگان ،او را بزرگترین استاد سخن پس از
حافظ و خاتم شاعران بزرگ پارسیگو نامیدهاند .پدرش از مردم محلة دشت اصفهان
بود و نسبتش از یك سو به امام محمد شیبانی و از سوی دیگر به شیخ االسالم احمد
ژنده پیل جامی ،عارف مشهور قرن پنجم هجری میرسد( .حکمت )14 :1320 ،وی در 23

شعبان  817ه .در خُرجَرد جام والد ت یافت و در جوانی که پدرش از جام به هرات
رفت ،در آن شهر ساکن شد و نزد معروفترین دانشمندان زمان خود مانند :موالنا جُنید
اصولی و خواجه علی سمرقندی و موالنا شهابالدین محمد جاجرمی درس خواند .و
در همان زمان به شاعری آغاز کرد ،چندی «دشتی» تخلص میکرد سپس «جامی»
تخلص یافت و در بیان تخلص خود سروده است:
مولدم جام و رشحة قلمم

جرعة جام شیخاالسالمی است

اشعار

به دو معنا تخلصم جامی است

الجرم

در

جریدة

(رضازاده شفق)320 :1369 ،

پس از طی این مراحل ،جامی از هرات به سمرقند که در آن هنگام به برکت وجود
الغبیك میرزا از مراکز مهم علمی بود ،شتافت و خدمت قاضیزادة رومی را دریافت
(مصاحب )720/1 :1356 ،بدین ترتیب جامی در دو مرکز علمی هرات و سمرقند به تکمیل
تحصیالت خود پرداخت و به سر حد کمال معنوی نایل گردید .سرانجام در هجدهم
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محرم  898هد .ق در  81سالگی در هرات زندگی را بدرود گفت و در همان شهر در
کنار مزار سعدالدین محمد کاشغری به خاک سپرده شد و قبرش در حال حاضر
معروف به تخت مزار است( .حکمت)50 :1320 ،

آثار جامی
جامی در ادب فارسی آثار فراوانی دارد .حوزة کاری او محدود به ادبیات نیست بلکه
در تفسیر عرفانی ،کالم ،نحو و دیگر مقولهها نیز تراوشهای فکری خود را به یادگار
گذاشته است .علی اصغر حکمت در کتاب خود به نقل از تحفة سامی ،که قدیمترین
فهرست از آثار جامی است ،شمار آثار او را  45کتاب و رساله میداند .برخی گفتهاند
برابر با جمع عدد لفظ «جامی» آثارش  54جلد است( .والیتی )100 :1390 ،استاد نفیسی
در کتاب فهرست 77 ،کتاب و رسالة جامی به فارسی و عربی را آورده است .که
مهمترین آنها عبارت است از:
 )1مثنویات هفت اورنگ که عبارتند از سلسلة الذهب ،تحفة األحرار و سبحة األبرار،
سالمان و ابسال ،یوسف و زلیخا ،لیلی و مجنون و خردنامة اسکندری؛  )2دیوان قصاید
و غزلیات که در سه قسمت تنظیم شده است« :فاتحة الشّباب» که دربرگیرندة اشعار
اوان جوانی اوست و «واسطة العقد» که تراوشهای اواسط زندگانی اوست و «خاتمة
الحیاة» که ابیات و منظومات اواخر حیات وی است؛  )3بهارستان که سبك انشا و شیوة
سخن در آن به تقلید از کالم شیخ سعدی است؛  )4شرح مخزن األسرار؛  )5شرح
مثنوی مولوی؛  )6لوامع در شرح قصیدة خمریة ابن فارض؛  )7اشعة اللمعات در شرح
کتاب لمعات فخرالدین عراقی؛  )8نفحات األنس در شرح حال صوفیان و عارفان؛
« )9الفوائد الضیائیّة» که در بخش بعد به معرفی آن خواهیم پرداخت؛  )10صرف اللسان
که منظومهای است در صرف عربی؛  )11رساله در قافیه؛  )12رسالة کبیر در فن معما
موسوم به «حلیة حلل» که از قدیمیترین مصنفات وی است؛  )13رسالة صغیر در معما
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 )14کتاب «نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص» که در حقیقت ،شرح مختصری از
کتاب «نقش الفصوص» ابن عربی است( .ر.ک :نفیسی)289-285 /1 :1344 ،

 )3الفوائد الضیائیة
جامی این کتاب را در شرح کافیة ابنالحاجب و برای فرزندش ضیاءالدین یوسف 1که
در آن تاریخ به تحصیل مقدمات زبان عربی اشتغال داشته ،تألیف کرده است و به همین
مناسبت آن را «الفوائد الضیائیّة» نامیده است .بنا به عبارت

در سال  897ه .کار پاکنویس کردن کتاب به پایان رسیده است .روش
وی در کتاب ،روشی علمی و تا حدودی خالی از هرگونه پیچیدگی است بدین صورت
که وی ابتدا ،عبارت کافیه را ذکر میکند و بعد به شرح ،تفصیل ،تعلیق و استشهاد به
آیات و اشعار میپردازد سپس اشکاالت را مطرح میکند و به آنها جواب میدهد و
اعتراض را با عبارات« :و لقائلٍ أن یقول» یا «فَإن قیل ....قلنا» بیان میکند ،برای نمونه در
مبحث مستثنی میگوید:
(جامی)385 :1389 ،

علل گرایش جامی به شرح کافیه
شاید جامی به سه دلیل به شرح کافیه روی آورده است:
 -1از پایان قرن هشتم هجری تا اوایل قرن دهم ،تدوین کتابها در صرف و نحو عربی
در ایران رونق یافت و برای تسهیل در امر فراگیری زبان و ادبیات عربی نگارش
حواشی بر آثار علمای پیشین ،گسترش یافت.
 -2از زمان سیبویه ،ابو علی فارسی و ابوالقاسدم زجّداجی ،مسدائل نحدوی بده صدورت
موجز و مختصر بیان شده بود و این گونه مسائل احتیاج ملزم به شرح و تفصیل داشت.
(صفا)115/4 :1365 :
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 -3با افول ستارة عمر استادان در قرن نهم ،کار سخنوری بدست کسانی افتاد که بهرة
غالب آنها از فنون ناچیز بود و از اواسط قرن نهم به بعد نمیتوان نویسندهای را یافت
که به شیوة قدما کار کرده و از فنون مختلف ادب توشهای اندوخته باشد مگر جامی که
جامع علوم و فنون در عصر خود بود و قوت طبع سلیم را با رنج کسب و تحصیل علم
همراه ساخت( .همان)156 :

عالوه بر این ،شرایط تاریخی و تحوالت منطقهای را در گرایش نویسندگان به
شرحنویسی و حاشیه نویسی میتوان مؤثر دانست .به طوری که پس از سقوط امویان و
آغاز خالفت عباسیان به سبب نفوذ ایرانیان در دستگاه خالفت ،روح آداب و رسوم و
فرهنگ فارسی در زندگی عباسیان اثر گذاشت ،و علم صرف و نحو با وجود این که با
مایههای اصیل عربی ،زاده شده بود ،از این دوران به بعد توسط مغزهای متفکری که با
نظام علمی و منطقی معارف بیگانه ،تقویت میشدند به سر حد تکامل رسید ،اما این
حرکت و بالندگی در زمینة علم و ادب با سقوط بغداد به دست مغوالن بسیار کند و به
سوی خمودی روی نهاد ،از این رو زبان و ادبیات عربی مورد تهدید جدی قرار گرفت
و مغوالن کتابخانهها و مراکز علمی را به آتش کشیدند و صاحب نظران علمی و
فرهنگی را کشتند .این تغییرات باعث شد که عمده فعالیت پژوهشگران ،در زمینة
شروح مختلف و حاشیه نویسی آثار مختلف علمی باشد که در این مجال ،کتابهای
معتبر صرف و نحو عربی مانند« :مغنی اللبیب» و «الفیه» ابن مالك و «کافیه و شافیه»
ابنالحاجب ،مورد شرح و حاشیه نویسی قرار گرفت.
همچنین در زمینة صرف و نحو ،دفترهایی به زبان پارسی و حتی منظومههایی به
زبان فارسی در ذکر قواعد زبان عربی معمول اهل زمان گشت ،چنان که در آغاز این
دوران ،میرسیّد شریف جرجانی کتاب «صرف میر» را برای نوآموزان به پارسی تدوین
کرد .بعید نیست جامی که در این عصر زندگی میکرده است تحت تأثیر شرایط زمانی
و مکانی و تاریخی قرار داشته است ،و به شرح کافیه ابنالحاجب روی آورده است.
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بررسی پارهای از ویژگیهای «الفوائد الضیائیة»
الف) نگارش جامی
جامی بسبب تبحرش در زبان عربی ،برای توضیح عبارات کافیه ،شرح مزجی را بر
شرح قولی ترجیح داده است .و با وجود این که یکی از استادان نظم و نثر فارسی بوده،
در شرح کافیه از یك کلمة فارسی حتی برای ترجمة بعضی از الفاظ بسیار پیچیده هم
استفاده ننموده است .اما در پارهای از موارد از زبان فصیح عدول کرده است که این از
نقاط ضعف وی به حساب میآید؛ چون کتاب «الفوائد الضیائیه» در نحو عربی نگاشته
شده است و شایسته است که مولف نهایت دقت را در تالیف خود به کار برد تا به
فصاحت کالم لطمه ای وارد نشود .از جمله مواردی که میتوان به عدول وی از کالم
فصیح اشاره کرد ،موارد زیر است:
 -1در مبحث اعراب مینویسدد:
(جدامی )49 :1389 ،کده بیشدتر نحویدان
معتقدند در کالم فصیح «الف و الم» بر کلمة «بعض» وارد نمیشود.
 -2وی در مبحث فاعل میگوید:
(همان)154-152 :

دربارة دخول «الف والم» بر سر کلمة «غیر» میان نحویان اختالف نظر است؛ بیشتر
نحویان آن را جایز نمیدانند؛ چون «غیر» ،از کلماتی است که متوغل در ابهام است و با
اضافه شدن یا پذیرش الف والم معرفه نمیشود ،بنابراین یکی از ایرادهایی که میتوان
بر جامی وارد کرد رعایت نکردن زبان فصیح در شرح خود است.
ب) جامی و ابنالحاجب
از ویژگیهای مهم کتاب ،این است که شارح احترام خاصی برای ابنالحاجب قائل شده
است و در بیشتر موارد به دفاع از وی  -مانند دفاعیه از مصنف بسبب عدم شروع
کتابش با نام خداوند در پایان خطبة آغازین  -پرداخته است .آنجا که میگوید:
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(همان )7 :درحالیکه عصام الدین در حاشیة خود آورده
است که شارحان دیگر مانند هندی به مصنف ایراد گرفتهاند و عدم شروع کتاب با
حمد خداوند را مذموم و غیر قابل قبول دانستهاند.
جامی در برابر زمخشری در مورد لزوم شرط علمیت برای اسم معرفه در غیر
منصرف ،به دفاع از مصنف پرداخته است ،آنجا که میگوید :مصنف ،معرفه بودن را
سبب و علمیت را شرط الزم اسم غیر منصرف دانسته است ،چون فرع بودن اسم معرفه
از اسم نکره ،روشنتر از فرع بودن اسم علم از اسم نکره است در حالی که زمخشری،
علمیت را سبب میداند( .همان )112 :و اگر هم در مواردی رأی جامی خالف آرای
مصنف بوده است بنا به احترام هرگز با دلیل و برهان نظر مصنف را رد ننموده است،
بلکه با ذکر آرای نحویانِ مخالفِ مصنف ،نظر دیگران را بر نظر او ترجیح میدهد.
در بسیاری از موارد ،جامی زبان به ستایش ابنالحاجب میگشاید و با عبارت «هلل دَرّ
المصنف» شگفتی و شیفتگی خود را از نظرات وی بیان میکند ،برای نمونه در بحث
تقسیم کلمه به اسم و فعل و حرف و تعریفی که ابنالحاجب برای هریك بدست
میدهد ،جامی را چنان تحت تأثیر قرار میدهد که چنین میگوید:
چون تعریف ابنالحاجب بدین شیوه بیان شده
که توانایی ذهنی و استعدادهای افراد مختلف در نظر گرفته شده و در حقیقت وی به
سه شکل متفاوت به تعریف انواع کلمه پرداخته است( .همان)23 :

ابنالحاجب در کتاب خود فقط به شرح و بررسی مسائل نحوی پرداخته است و از
وارد شدن در مباحث لغوی و صرفی و بالغی پرهیز نموده است .جامی نیز در این
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زمینه کامال از مصنف تبعیت کرده است و فقط اشعار وارده در متن کافیه را مورد
تحلیل صرفی و لغوی قرار میدهد .مانند این بیت:
که این چنین میگوید:
(همان)345-344 :

جامی ،گاهی به بیان اختالف نظرِ میان ابنالحاجب و زمخشری میپردازد ،هر چند
که ابنالحاجب وامدار زمخشری است ،ولی در پارهای از موارد با او به مخالفت
پرداخته است .از جمله آرائی که مختص به ابنالحاجب است و در کالم نحویان دیگر
کمتر به چشم میخورد ،مبنی بودن اسمها قبل از ترکیب است ،که جامی به طور دقیق
به بیان این اختالف میپردازد و نظر هردو را در این زمینه مطرح میکند در حالی که در
شروح دیگر مانند شرح رضی استرآبادی و رکنالدین استرآبادی 2به این اختالفنظر
هیچ اشارهای نشده است.
همچنین در مواردی به اختالف نظرِ میان رضی و ابنالحاجب اشاره میکند و به
طور مفصل دربارة آن سخن میگوید .برای نمونه در مورد مرجع ضمیر در عبارت
(همان )30 :میان رضی و ابنالحاجب اختالف وجود
دارد به گونه ای که ابنالحاجب مرجع ضمیر را «معنی» میداند و رضی مرجع ضمیر را
اسم موصول «ما» میداند و جامی سعی دارد نظر هر یك را با دلیل بیان کند و به
گونهای میان آن دو صلح برقرار کند.
از جمله مواردی که جامی با ابنالحاجب همراهی میکند و نظر وی را بر میگزیند
مسألة تنازع است ،هرچند که ابنالحاجب ،در باب تنازع بعد از ذکر نظر کوفیان و
بصریان و کسایی و فراء ،رأی نهایی خود را اعالم میکند و با استدالل ،نظر کوفیان را
رد میکند ،ولی جامی از همان ابتدا و پس از ذکر نظر بصریان در مورد اعمال فعل دوم
در باب تنازع ،جانبداری خود را اعالم میکند و نظر آنها را به عنوان رای برگزیده که
کاربرد بیشتری دارد تأیید میکند.
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از موارد دیگر مخالفت با ابنالحاجب این است که جامی نظر ابنالحاجب و نحویان
مشهور مانند سیبویه را در مورد مفعول فیه واقع شدن اسم مکان محدود بعد از افعال
«دخل ،نزل و سکن» نمیپذیرد و آن را مفعول به میداند در حالی که ابنالحاجب با
صراحت بیان میکند که انتصاب ما بعد «دخل و » ..بنا بر ظرفیت ،صحیحترین مذهب
است آنجا که میگوید:
که جامی با عبارت

حال آن
آن نظر را رد میکند( .همان)323 -322 :

ت) نقل آراء پیشینیان
از مهمترین ویژگیهایی که میتوان برای شرح جامی بیان کرد ،ذکر آرای نحویان
بصری ،کوفی و به ویژه امام نحویان ،سیبویه ،است .هر چند که وی از اخفش ،کوفیان
و بغدادیان نیز نقل قول میکند اما متمایل به بصریان است ،بی گمان او در این زمینه از
ابنالحاجب تأثیر پذیرفته است.
جامی هنگامی که میخواهد از سیبویه نظری را نقل کند آن را با صیغة مجهول
آورده و میگوید « :نُقل عن سیبویه » یا «منقول عن سیبویه» و در بعضی مواقع ،مخالف
نظر سیبویه را با کلمة «غیر» میآورد یا این که نظر سیبویه را با یك نحوی دیگر مانند
«مُبرَّد» در یك سخن میآورد و گفتار آنها را اصل قرار میدهد مانند:
(همان )356 :یا این که ،نظر سیبویه
را با واسطه ذکر میکند ،برای نمونه آن را از زبان رضی استرآبادی 3بیان میکند و گاهی
اوقات که ابنالحاجب نظر یك نحوی را بیان میکند جامی میگوید:

و

شاید این داللت بر عدم مراجعة جامی به «الکتاب» است.
جامی در این کتاب از آرای مختلف نحویان و کتابهایشان استفاده کرده است
بدین صورت که یا نام کتاب را در شرح خود ذکر کرده و میگوید« :اإلیضاح ،الکشّاف،
أمالی الکافیة» و یا این که کلمة «صاحب» را به اسم کتاب اضافه میکند و میگوید:
«صاحب اللُّباب ،صاحب الکشاف ،صاحب المفتاح» .برای نمونه در مورد فرق « کالم و
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جمله» میگوید:
(همان)26 :

در کتاب جامی ،آرای نحویان ایرانی به وفور دیده میشود و جامی با عبارت « قال
یقول» و یا « في قول فالن» از آنها نقل قول کرده است و یا از عبارت « بعضهم»
استفاده میکند ،برای نمونه در بحث غیر منصرف میگوید:
(همان )122 :که مراد از «بعضهم» بنا بر رای مرادی
در شرح الفیه ،اخفش است.
جامی در شرح خود در پارهای از موارد به مخالفت با آرای نحویان میپردازد و یا
این که مسائلی را مطرح میکند که میتوان وی را در بیان آن موارد مبدع دانست .آن
مسائل عبارت است از:
الف :بحث حاصل و محصول که جامی در مبحث کلمه آن را مورد بررسی قرار
میدهد .این بحث از جمله مباحثی است که میتوان گفت جامی آن را بسط داده است
و برای آن قواعدی دقیق مشخص نموده است
ب :عقیدة وی در مسئله «کُحل» هم از جمله مباحثی است که جامی در مورد آن فتح
بابی کرده است و میتوان وی را در این دو مورد صاحب رای و نظر دانست.
ج :جامی ،در مبحث غیر منصرف ،عدل را به دو دستة تحقیقی و تقدیری تقسیم
میکند و تعریفی که از آن بدست میدهد مخالف تعریف مشهوری است که بیشتر
نحویان بدست دادهاند.
ث) جامی و شروح کافیه
جامی در کتاب خود از بیشتر شروح کافیه بهره برده است و این بیانگر وسواس علمی
وی در تألیف است .خود نیز به این مسأله اشاره میکند ،برای نمونه در تعریف تأکید از
شرح ابنالحاجب استفاده میکند آنجا که میگوید:
(همان )493 :یا از تعبیر «بعض الشّارحین»
در شرح خود استفاده کرده است به طوری که در مبحث ظروف میگوید:
(همان )607-606 :که مراد
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از «بعض الشارحین» بنا بر رای سید نعمةاهلل جزائری که در حاشیة چاپ سنگی کتاب
آمده ،سید رکنالدین استرآبادی صاحب «البسیط» است ،اما دیگر شارحانِ «الفوائد
الضیائیة» این نظر را به شهابالدین عمر هندی 3نسبت دادهاند .یا این که در مبحث
افعال قلوب از عبارت «بعض الشّروح» استفاده کرده است و میگوید:
(همان )799 :که در این جا مراد از شروح؛
شرح «الهادیة» از فلكالعالء تبریزی است 4ولی اسم او و کتابش را به صراحت ذکر
نمیکند.
مؤلف از میان شروح کافیه از دو شرح بیشرین بهره را برده است:
 -1شرح هندی که صراحتا از آن با عنوان « الحواشي الهندیة» نام برده است ،برای نمونه
در مبحث مذکر ومونث میگوید:
(همان )648 :و یا با عنوان « بعض الحواشی» از آن
نام برده ،بی آنکه اسم صاحب آن را ذکر کند ،برای نمونه میگوید:
(همان )24 :و بعد میگوید:
(همان )27 :که مراد از «بعض الحواشی» بنا بر نظر بیشتر
شارحان؛ حواشی شهابالدین عمر هندی است.
در این باره ،در آغاز یکی از نسخههای کتاب اینگونه آمده است:

(جامی )4 :1374 ،گرچه این سخن از
خود مؤلف ،نیست اما به میزان تأثیر و بهرهگیری جامی از شرح هندی
اشاره دارد.
 -2شرح رضیالدین استرآبادی که شاید بتوان آن را بهترین و مشهورترین شرح کافیه
دانست .دربارة این شرح و استفادة شارحان کافیه از آن گفته شده است:
(األمین)152/9 :1983 ،
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جامی به سه شکل از شرح رضی بهره برده است:
الف) آرا و نظریات رضی را به طور مستقیم و با ذکر نام وی بیان میکند ،مانند:
(جامی)216 -215 :1389 ،
(همان)352 -351 :

ب) آرا و نظریات رضی را به طور مستقیم و بدون ذکر نام وی بیان میکند ،مانند
توضیح جامی دربارة تفاوت حرف جر و اضافه در مبحث حال که دقیقا توضیح رضی
در شرح کافیه است و جامی عینا آن را نقل کرده است بی آنکه آن را به رضی نسبت
دهد:
(همان)349 :

جامی به سبب تسلطش بر زبان عربی و مهارت خاصش در خالصه نویسی ،معموال
قسمتهای مختلفی از شرح رضی را دربارة موضوعی گرفته و با مهارت خاص ،این
قسمتها را به هم ربط داده است و توضیح خود را دربارة مسأله مورد نظرش کامل
کرده است.
ج) آرا و نظریات رضی را به طور غیر مستقیم با تغییر الفاظ و مثالها ذکر کرده است،
برای نمونه ،توضیح جامی دربارة حال معرفة موول به نکره ،همان توضیح رضی است
که جامی الفاظ آن را تغییر داده و فقط اختصارگویی کرده ،در حالی که هیچ نامی از
رضی نبرده است .بدین صورت که رضی حال معرفة موول به نکره را این گونه توضیح
میدهد:

(رضی استرآبادی)16/2 :1431 ،

جامی همین عبارات را با اندکی تغییر و مختصرتر بیان میکند:
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(جامی)345 :1389 ،

این شیوة جامی در حقیقت عدول از جادة حقیقت و انصاف است.
استفادة جامی از شرح رضی در همة موارد بدین صورت نیست که جامی کامال از
رضی تبعیت کرده باشد ،چون در بعضی موارد کامالً با آرای نحوی رضی به مخالفت
برخاسته است .برای نمونه در مبحث تانیث معنوی ،جامی عجمه را باعث تقویت دو
سبب تانیث و علمیت میداند( همان ،)114 :ولی رضی ،عجمه را فقط باعث تقویت
مؤنث میداند چون اعتقاد دارد که هرگاه مونث معنوی چون :ماه و جور ،سه حرفی
ساکن الوسط باشد  -به سبب عدم حرکت حرف وسط و نبودِ حرف چهارم که نایب
مناب عالمت تانیث است  -در تانیث ضعیف بوده و عجمه آن را تقویت میکند (رضی

استرآبادی.)137/1 :1431 ،
بارزترین ضعف جامی در استفاده از شرح رضی این است که وی معموال قسمتی از
آرای رضی را نقل کرده است و از توضیحات کاملی که رضی آن را ذکر نموده است
پرهیز میکند و میتوان گفت که در این گونه موارد شرح جامی خالصهای از شرح
رضی گردیده است و بدین سبب این قبیل عبارات جامی بسیار مشکل است و شاید
هم یکی از دالیل پیچیده بودن شرح جامی در برابر شرح رضی ،نیاوردن مثالها و
شواهد کافی از احادیث و اشعار برای بیان مسائل نحوی است.
ج) شواهد جامی
جامی ،همانند دیگر نحویان برای اثبات مسائل نحوی از آیات و احادیث و اشعار و
امثال استفاده میکند ،وی نسبت به آیات سه موضع اتخاذ کرده است :الف :آیاتی که
آنها را برای اثبات قاعدهای مورد استشهاد قرار داده است که نمونههای آن در شرح او
به وفور یافت میشود .مانند :آیة

[الغاشیة ]25 :که دربارة جواز

تقدیم خبر بر مبتداست در صورتی که خبر جار و مجرور و مبتدا معرفه باشد( .جامی،
)223 :1389
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ب :آیاتی که به عنوان دلیل برای قاعدهای میآورد و یا به علت وجود آیه میخواهد آن
دلیل را استحکام بخشد .مانند آیة

[النساء ]171 :که دربارة حذف عامل

مفعول به است (جامی )251/1 :2009 ،ج :آیاتی که پیرامون آن بحث و جدل جریان دارد و
[سبأ ]28 :که میان

جامی به توضیح آنها میپردازد مانند آیة

نحویان در مورد مقدم شدن حال (کافة) بر ذوالحال مجرور(للناس) اختالف نظر وجود
دارد (همان)348/1 :

در بعضی موارد برای یك قاعده دو یا سه شاهد قرآنی میآورد که احتمال دارد
بعضی از آیات توسط نسّاخان وارد متن اصلی شده باشد ،و همچنین از قرائتهای
هفت گانه و قرائتهای شاذ هم شاهد میآورد که این مسأله بیانگر تسلط و آشنایی وی
بر علم قرائت است .برای نمونه در مبحث حذف مفعولبه از آیة
[آلعمران ]180 :به عنوان شاهد استفاده میکند (جامی،

 )797 :1389که «وَال یَحسَبَنَّ» بر اساس قرائت ابن عامر و عاصم است.
وی برای اثبات مسائل نحوی از احادیث نبوی هم به صورت اندک استفاده میکند
(همان )17 :و

مانند

(همان)40-39 :

که دومی حدیثی از پیامبر(ص) بر اساس لهجة حمیر است.
جامی از دانشمندان اهل تسنن است ،ولی به مبادی شیعة دوازده امامی حرمت بسیار
مینهاده است ،بنابراین در شرح خود به اشعاری از حضرت فاطمه(س) و همچنین
سخنانی از حضرت علی(ع) به صورت محدود استناد میکند .برای نمونه ،در باب غیر
منصرف به این بیت که منسوب به حضرت زهرا«س» است استشهاد میکند:
صُبّت عليَّ مصائبٌ لو أنّها

(همان)82 :

جامی همچنین از امثال رایج به عنوان شاهد استفاده میکند مانند:
(همان )285 :و
از امثال را شرح میدهد.

(همان )331-330 :و بعضی
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همچنین مؤلف از اشعار عربی در کتابش به عنوان شاهد استفاده میکند که تعداد آن
به  62بیت میرسد .جامی عالوه بر استشهاد به اشعار دورههای جاهلی ،اسالمی و اموی
از اشعار متاخران موسوم به مولّدان هم به صورت اندک استفاده میکند که بی تردید
این امر از نقاط ضعف او محسوب میشود و شاید وی در این زمینه از مجوّزان -یعنی
کسانی مانند زمخشری که استشهاد به اشعار مولدان (نو خاستگان) را جایز میدانند-
تبعیت کرده است ،برای نمونه در باب اضافه شدن «ذو» به ضمیر ،به شعری از
ابوالعتاهیه (م 213ق) استشهاد کرده است:
(شریف اردکانی)382/1 :1379 ،

ح) جامی و علوم عقلی
کاربرد اصطالحات منطقی مانند« :مانعة الخلو ،جنس و فصل ،عموم و خصوص من
وجه ،حدود و رسوم ،اجتماع نقیضین ،محمول و موضوع و »....در کتاب بیانگر تسلط
نویسنده بر علوم عقلی است ،اما در پارهای از موارد ،این اصطالحات وی را از پرداختن
به مسائل نحوی دور میکند و فهم مطلب را برای خواننده دشوار میسازد.
جامی در مواردی به بیان مسائل کالمی میپردازد و رأی معتزله و اشاعره را مورد
بررسی قرار میدهد و این امر ،بیانگر تسلط او بر علم کالم و آشنایی وی با نظرات
متکلمان دوران خویش است .برای نمونه در باب اشتغال دربارة رفع «کلّ» در آیة
(قمر )49/به بیان عقیدة معتزله میپردازد که در مسئلة جبر و
اختیار ،قائل به نظریة تفویضند و معتقدند خداوند خالق تمام موجودات نیست و افعال
اختیاری انسان را خداوند ایجاد نکرده است و این گونه مینویسد

(جامی)308 :1389 ،

همچنین جامی در بحث مفعول مطلق ،با ذکر عبارت ابنالحاجب:
(همان )232 :فاعل را به دو دسته تقسیم میکند:
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 -1فاعلی که فعل را ایجاد کرده است و فعل به آن اسناد داده شده است بدین شیوه که
مفعول مطلق بر خالف مفاعیل دیگر ،امری عدمی است و فاعل آن را به مرتبة وجود
میآورد برای نمونه وقتی میگوییم« :ضربتُ زیدا»« ،زید» در مرتبة وجود است و فاعل
فقط «ضرب» را به وجود میآورد و دیگر مفعول به را ایجاد نمیکند ،ولی وقتی
میگوییم «ضربتُك ضرباً»« ،ضَرب» عدم محض بوده است و فاعل آن را به وجود آورده
است همان گونه که جهان عدم محض بوده است و خداوند آن را به وجود آورده است
و جامی این افعال را در زمرة مفعول مطلق میداند.
 -2افعالی که ،فاعل ،آنها را به وجود نیداورده اسدت و بدرای ایدن رای سده مثدال آورده
است« :ماتَ مَوتاً ،جَسُمَ جَسامَةً و شَرُفَ شَ رَفاً» ،در مدورد «جَسُ مَ جَساامةً و شَ رُفَ
شَرفاً» اختالفی وجود ندارد که فاعل ،آنها را به وجود نیاورده است اما در مورد این کده
فاعلِ مرگ خداوند است در میان مکاتب کالمدی اخدتالف نظدر وجدود دارد ،چدون در
مورد مرگ دو اندیشه وجود دارد :الف) عدهای معتقدند که مرگ امری وجدودی اسدت
یعنی خداوند آن را بده وجدود آورده اسدت مانندد« :خَلدقَ المدوتَ والحَیااة» [الملدك]2 :

ب) عدهای دیگر معتقدند که مرگ امری عدمی است و نیاز به آفرینندده نددارد بندابراین
هیچ موثری برای آن قابل تصور نیست و در این صورت ،مثدال جدامی ،گویدای مطلدب
نیست .نکتهای که باید در نظر داشت این است که جامی از منظدر کالمدی ،گدرایش بده
اشاعره دارد و آنها تمام کارها را مخلوق خداوندد مدیدانندد و اسدناد حقیقدی افعدال را
پیوسته به خداوند نسبت میدهند (جامی)120/1 :2009 ،

خ) جامی و مکاتب نحوی
وی در برابر آرای نحویان بصری و کوفی ،انسانی متعصب نبوده است و در شرح او
مشاهده می شود که برای توضیح مطالب نحوی از آرای هر دو گروه استفاده کرده است
و در هر مبحث ،نظر هر گروه را که شایسته تر بوده است پذیرفته ،اما گرایش وی
بیشتر به بصریان بوده است .شاید این گرایش به مکتب بصری ،به آرای ابنالحاجب بر
میگردد ،چون ابنالحاجب هم در جای جای کتاب خود ،آرای بصریان را بر دیگر
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مکاتب نحوی ترجیح میدهد .مهمترین ویژگی مکتب بصری این بود که نحویان آن
برای نظم دهی به اندیشههای خود به قاعده سازی و استقراء روی آورده بودند .و در
این زمینه مسائل شاذ را رد کرده و آنها را نادرست میپنداشتند و یا تأویل میکردند و
برای عمل به استقراء در زبان به بیابانهای حجاز ،نجد وتمامه میرفتند و مواد زبانی را
از آنها بر میگرفتند .بصریان نسبت به قرائتهای قرآن توجهی نداشتند و حتی بصریان
قرن دوم نسبت به برخی از قرائتها طعنه میزدند و به حدیث نبوی هم در نحو
استشهاد نمیکردند چون معتقد بودند که نقل به معنا شده است.
بصره با فرهنگهای مختلف در قرن دوم هم آشنا بود چون هم یك بندر تجاری بود
و از ملتهای مختلف به آن جا رفت و آمد میکردند ،و هم نسبت به کوفه ،به مدرسة
جندی شاپور در ایران نزدیكتر بود که در آن جا فرهنگهای یونانی ،فارسی و هندی
تدریس میشد ،از این رو بصره از حیث رشد عقلی از کوفه دقیقتر و عمیقتر بود .این
را هم باید اضافه کرد که علم کالم در بصره رواج داشت و به همین جهت ،نحو در
بصره صبغة تفکر فلسفی -منطقی به خود گرفت (سیدی)153 :1387 ،

با توجه به مطالب گفته شده میتوان تأثیرپذیری جامی را از مکتب بصره این چنین
بیان کرد -1 :روی آوردن به تاویل :جامی در شرح خود برای رد نظر دیگر نحویان از
این قاعده به وفور استفاده میکند -2 .نفوذ علم کالم و منطق در تفکرات و آثار آنها که
این امر در شرح جامی در مبحث کلمه که در آغاز کتاب است کامال مشهود است.
 -3عدم استشهاد به حدیث نبوی به علت نقل به مضمون که این مسئله در شرح جامی
کامال مشهود است؛ چون وی از احادیث نبوی به عنوان شاهد بسیار اندک استفاده
کرده است.
نمونههایی از گرایش آشکار جامی به مکتب بصری عبارتند از:
در باب تنازع هنگام ذکر نظر بصریان و کوفیان با عبارت
(جامی)163 :1389 ،

گرایش خود را به بصریان اعالم میدارد.
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پس از ذکر نظر کوفیان و بصریان در مورد «الف و نون» زائده ،گفتار بصریان را با
اضافه نمودن مطالبی از جانب خویش بر قول کوفیان ترجیح میدهد .آن جا که
میگوید:
(همان )127-126 :سپس با این
استدالل ،رای بصریان را که معتقدند «الف و نون» زائده به الف تانیث شباهت دارد
تایید میکند
(همان)126 :

جامی ،به ندرت رای کوفیان را میپذ یرد و حتی در مواردی که رای کوفیان برتر از
رای بصریان است فقط به بیان اختالف نظر میان آنان اکتفا میکند و برتر بودن رای آنها
را تصدیق نمیکند برای نمونه کوفیان در مورد «ورود قد بر ماضی مثبت» در صورتی
که حال واقع شود معتقدند که «قد» به دو صورتِ ظاهر و مقدر به کار میرود و برای
«قد» مقدره به این آیة قرآن استشهاد میکنند «أو جاؤوکم حَصرت صُدورُهم» [النساء:

 ]90و معتقدند که در اصل « قد حصرت» بوده است اما سیبویه و بصریان برای اثبات
نظر خود دست به تاویل میزنند و معتقدند که جملة «حصرت صدورهم» صفت برای
موصوف محذوف «قوماً» است و حذف «قد» را جایز نمیدانند .جامی در این جا فقط
به ذکر آرای مختلف بسنده کرده و رای کوفیان را که به صواب نزدیكتر است تایید
نمیکند( .همان)356 :

نتیجه
کافیه ابن الحاجب به سبب اختصارگویی و سهولت در بیان مطالب ،همواره مورد توجه
بوده و نحویان زیادی بر آن شرح نوشتهاند .یکی از شارحانِ کافیه ،خاتم شاعران
پارسی گو ،عبدالرحمن جامی است .وی جامع علوم معقول و منقول عصر خود است
ولی شهرتش در ادب فارسی به مرتبهای است که جنبههای دیگر علمی وی را تحت
شعاع قرار داده و شاید بسیاری از دانشجویان ایرانی ندانند که وی عالوه بر برجستگی
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در شعر و شاعری ،در علومی چون :صرف و نحو ،منطق ،کالم ،عرفان نظری ،حکمت
مشائی و اشراقی ،اصول ،فقه ،تفسیر و  ...از استادان و نویسندگان بنام بوده است.
نگارندگان پس از مطالعه و بررسی شرح جامی بر کافیه ،به نتایجی رسیدهاند که اهم
آنها به اختصار در اینجا آورده میشود:
 -1جامی در شرح خود بر کافیه ،شرح مزجی را بر شرح قولی ترجیح داده است و در
آن عالوه بر اینکه نظر نحویانِ بزرگ را نقل میکند ،احیاناً در برابر آراء نحویان نظر
خود را نیز اعالم می دارد .وی به پیروی از ابن الحاجب ،تنها به شرح مسائل نحوی
پرداخته و از وارد شدن در مباحث لغوی ،صرفی و بالغی پرهیز میکند.
 -2جامی در شرح کافیه ،برای ابن الحاجب احترام خاصی قائل است و در بیشتر موارد
به دفاع از وی بر میخیزد.
 -3شارح با اینکه از استادان بزرگ نظم و نثر فارسی است در شرح کافیه حتی یك واژة
فارسی برای توضیح برخی از الفاظ دشوار به کار نمیبرد.
 -4جامی در شرح خود به بیشتر شروح کافیه مراجعه کرده است ولدی از میدان شدروح
کافیه ،از شرح رضی و شرح هندی بیشترین بهره را برده است .وی بده سدبب مهدارتش
در خالصهنویسی ،معموالً بخدشهدای مختلفدی از شدرح رضدی را دربدارة موضدوعی،
میگیرد و با پیوند دادن آنها به یکدیگر ،توضیح خود را دربارة مسألة مدورد نظدر کامدل
میکند ،ولی گاهی به سبب نیاوردن توضیحات کامل رضی ،در این کدار موفدق نبدوده و
عباراتش دشوار می گردد .همچنین در برخی جاها ،نظر رضی را به طور غیر مسدتقیم بدا
تغییر الفاظ و مثالها میآورد بی آنکه نامی از رضی ببرد.
 -5جامی برای توضیح مسائل نحوی ،از آراء بصریان و کوفیان بهره برده است ،ولی به
ندرت رأی کوفیان را میپذیرد ،حتی در مواردی که رأی کوفیان برتر از رأی بصریان
است فقط به بیان اختالف نظر آنان بسنده کرده و حاضر نیست برتری بودن رأی
کوفیان را بپذیرد.
 -6شواهد شرح جامی – بویژه شواهد شعری – بسیار اندک است .در این زمینه اگر
شرح رضی را با شرح جامی مقایسه کنیم میبینیم شواهد شرح رضی به  957بیت
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میرسد ولی شواهد شرح جامی از  62بیت تجاوز نمیکند ،شاید کمبود استفادة جامی
از شواهد ،یکی از عوامل پیچیدگی شرح وی باشد.
جامی عالوه بر استشهاد به اشعار جاهلیان ،اسالمیان و امویان ،از اشعار متأخران موسوم
به مولدان (نوخاستگان) نیز به صورت اندک بهره میبرد که بی تردید این امر از نقاط
ضعف وی به شمار میآید .شاید در این زمینه از زمخشری پیروی کرده است ،زیرا وی
استشهاد به اشعار مولدان را روا میداند.
 -7کاربرد اصطالحاتی چون :مانعة الخلو ،جنس و فصل ،عموم و خصوص من وجه،
حدود و رسوم ،اجتماع نقیضین ،محمول و موضوع و  ...هرچند نشانگر تسلط شارح بر
علوم عقلی است ،ولی گاهی کاربرد آنها ،مطالب را برای خوانندة امروزین که کمتر به
منطق عنایت دارد ،دشوار میسازد.
 -8جامی از دانشمندان معتدل اهل سنت است و به اهل بیت پیامبر (ص) ارادت دارد.
در فقه پیرو مذهب امام شافعی و در کالم پیرو مسلك ابوالحسن اشعری است.
پینوشتها
 .1ضیاءالدین یوسف ( 822-919ه ).اهل جام بود و در علوم منقول و معقول زمان خود استادی و
مهارت داشت .پدرش جامی کتاب «الفوائد الضیائیة» را برای او نوشت و نیز کتاب «تحفة األبرار» خود را
خطاب به همین فرزند که در آن زمان چهار سال داشت به نظم در آورد ،همچنین رضیالدین الری
شرح خود بر کتاب «نفحات االنس» را برای خواجه ضیاء الدین نوشت( .مصاحب)356/2 :1365 ،
 .2رکنالدین استرآبادی در سال  645ه .در استرآباد متولد شد و از محضر خواجه نصیرالدین طوسی در
شهر مراغه کسب علم نمود و بر« تجرید العقاید» شیخ حاشیهای نوشت .وی در نحو پیرو مکتب بصری
بود و در سال  715ه .در موصل از دنیا رفت .مهمترین آثار وی عبارت است از« :شرح قواعد العقائد

النصیریة»« ،شرح الحماسة»« ،مرآة الشفاء فی الطب» و شروح سهگانهای که بر کافیه نوشته است.
(األسترآبادی)62 :1427 ،
 .3عالمه شهابالدین احمد بن شمسالدین بن عمر معروف به هندی متوفای  849ه .یکی از شارحان
کافیه است .از دیگر آثار وی میتوان به کتاب «ارشاد الطالبین» در علم نحو و «شرح قصیدة بانت سعاد»
اشاره کرد( .الزرکلی)187/1 :2002 ،
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 .4عبداهلل بن علی بن محمّد معروف به فلك عالء تبریزی از علمای قرن هفتم و هشتم هجری است از

آثار وی میتوان به لطایف شرفی ،سعادتنامه و قانون السّعادة اشاره کرد.

 .5صُلتَ علی األسد و بُلتَ عن النَّقَد :النَّقَد :گوسفندی است با دست و پای کوتاه و زشت که در
بحرین یافت میشود .بُلتَ  : ...از گوسفند کوچکی ترسیدی و در جامهات ادرار کردی .ترجمة مثل:
به شیر حمله میکنی و از گوسفند ضعیف میترسی .این مثل را برای کسی میآورند که اشیاء را با
میزانهای حقیقیاش نمیسنجد.
 .6و قد حِیل بین العَیر و النزوانِ  :صخر بن عمرو برادر خنساء در جنگی ،زخمی بزرگ برداشت و یك
سال تمام از آن زخم رنج میکشید تا جایی که همسرش از او خسته شد .روزی زنی از همسرش
پرسید حال شوهرت چطور است؟ زنش گفت :نه زنده است که به او دل ببندیم و نه میمیرد که راحت
شویم ،در میان برزخی گیر افتادهایم .صخر این گفتگو را میشنید :گفت به خدا سوگند اگر توان داشتم
تو را پیش از خودم راهی آن دنیا میکردم .این شمشیر را بده ببینم آیا میتوانم آن را بدست بگیرم.
زنش شمشیر را به او داد ،وقتی دید نمیتواند بیتهای زیر را سرود:

مادرم را میبینم که از دیدار با من خسته نمیشود ولی همسرم (سلمی) از من خسته شده است  ....اگر

میتوانستم او را میکشتم ولی بیماری و رنجوریم مانع میشود( .

این مثل دربارة کسی به کار میرود که از او قطع امید شده است
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