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  دهیچک
 را او م،یده قرار یابیارز مورد نحو خیتار ةوستیپ هم به ۀریزنج از یاحلقه عنوان به را مالک ابن راگ

 در که چرا افت؛ی میخواه یرأ صاحب انینحو و لگریتحل یعلما ۀریزنج هایهحلق نیآخر جزو

 گفتن یبرا یاتازه حرف چندان ،انینحو و بود شده یسپر نحو اصول یزیریپ عصر گرید ،یو روزگار

 یسوی از او که دارد تیاهم جهت آن از ک،مال ابن ینحو دیجد یکردهایرو دربارۀ بحث اما ،نداشتند

 ینحو یآرا توانست امکان حد تا داشت ینحو مسائل بر که یتسلط و یاجتهاد قدرت جهت به

 کند کوتاه ار ینحو مسائل سر بر اختالفات ةدامن و نماید جمع را بغداد و کوفه بصره، ةگان سه مکاتب

 نادر و شاذ قراءات و عرب کالم ،لغت بر که وسیعیآگاهی  و هحافظ ۀقو ةواسط به گرید سوی از و

 ینحو روش یبررس .برسد انیبصر جینتا به ینحو مسائل در ع،سما و نقل بر هیتک با توانست ،داشت

 اتیآ بر عالوه ،یونح شواهد انتخاب در او که چرا است؛ تیاهم حائز زین یسوم بعد از مالک ابن

  ثیحد آیا نکهیا در انینحو انیم آنکه حال ،گرفت کمک زین ینبو ثیاحاد از کهن اشعار و یقرآن

 .داشت وجود نظر اختالف یا خیر، باشد ینحو شاهد تواندیم

  .سماع مالک، ابن ی،نحو شواهد ی،نحو مکاتبرویکردهای جدید،  :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه -1

 اشاتباه  و خطاا  از یریجلوگ ،عرب کالم اصالح یبرا نحو علم ستا روشن که همچنان

 در غلا   و لحان  نفوذ از اجتناب هدف اب نیز و درست نوشتار و گفتار یچگونگ ،آن در

 و گفتناد  ساخن  ناه یزم نیا ا در کاه  بودند یکسان نیاول ،بصریان. شد وضع قرآن قرائت

 کاه  خاال   هاای ربعا  و یجااهل  یشعرا نثر و نظم اساس بر را شیخو ینحو قواعد

 یمکتبا  ،کوفیاان  ساپ  . کردناد  یگااار هیا پا ،بود هنگشت ختهیآم هاعرب ریغ با زبانشان

 عمال  نایبصار  شادتت   و دقت به ،شیخو قواعد نیتدو در که نهادند بنا بصره از زیمتما

 قارار  خاود  هاای لاساتد   ةیپا زین را فیضع قول یحت یگاه برعک ، بلکه ،کردندینم

 بدسات دادن  در خاود  سهم به کی هر گرید ینحو یهامکتب و بغداد مکتب. دادندیم

 حاد  و وساع  از آن انیا ب که داشتند نقش ،نحو علم در بزرگ یعلما پرورش و خدمات

 .است خارج ،حاضر ةمقال

 ،ماداوم  و کامال  بطاور  یمکتبا  چیه از و بود خاص یروش یدارا نحو در مالک ابن

 قات یحق آن خاواه  د،یا گزیبرما  دیا دیما  رسات د کاه  را یاشهیاند بلکه ؛کردینم دیتقل

 بخاش  دو باه  او ینحو یآرا. انیکوف مباحثرۀ ثم ای و باشد انیبصر ةشیاند از برخاسته

 و اساتقراء  اسااس  بار  و ییتنها به وی که ییآرایعنی  ؛یشخص یآرا( 1: شودیم میتقس

-ابان  هکا  ییآرایعنی  ؛یاجتهاد یآرا (2 است افتهی دست هاآن به شیخو یشخص تتبع

 بار  عاالوه  .اسات  داده حیترج آراء گرید بر و دهیبرگز نیشیپ یعلما یآرا انیم از مالک

 بادین  اسات،  کارده  دنبال را یخاص روش ،زین ینحو شواهد انتخاب در مالک ابن ن،یا

 از کهان،  اشاعار  و قرآنای  آیاات  بار  عاالوه  ،ینحاو  شواهد انتخاب در وی که صورت

 نیا ا کاه  کرده وضع هاآن ةیپا بر را خود ینحو واعدق و گرفته کمک نیز نبوی احادیث

   .است ختهیبرانگ را معاصرانش یبرخ اعتراض امر

 پیشینة تحقیق -1-1

 اناد، رساانیده  انجاام  باه  موضاوع  ةپیشاین  ةزمینا  در نگارندگان که هاییبررسی اساس بر

 کاه  اسات  شاده  تاللیف  مالک ابن های نحویاندیشه خصوص در مقاله و کتاب چندین

 :هاکتاب(الف :از عبارتند ترین آنهامهم
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 :مقا ت (ب

 هـ(672-600) مالک ابن زندگانی -2

 به ملقب ،  

 از یکی در مورخان بیشتر ةگفت بر بنا وی. است ابوعبداهلل به مکنّی و نیالد جمال

 مالک ابن و دت تاریخ .است گشوده جهان به دیده« جَیتان» نام به اندل  مهم یشهرها

. انددانسته هجری 600 حدود رااو  و دت سال مورخان بیشتر. نیست مشخ  دقیقاً

 و منابع از. نیست دست در چندانی اطالع ،مالک ابن ۀخانواد از (5/275 :بی تا ،یکبْسُال)

 سال حدود در ،دیگز سکنا دمشق در که نیا از پ  او که آیدمی دست به چنین مراجع

  فرزند دو صاحب او از و کرد ازدواج یدختر با آن از قبل یکم ای یهجر 640

 و تیزهوش فردی ی،صفد نقل به بنا بدرالدین. شد اسدالدینتقی و بدرالدین هاینام به

» بر که بود منطق و عروض بدیع، بیان، معانی، نحو، امام و پرحافظه

 مالک ابن پسر گرید الدینتقی (108: 1993 ،) .نگاشت مفصلی شرح پدرش «

. درگاشت پدرش زندگی ایام در و جوانی سن در او. نداشت مهارتی نحو علم در

 بیشتر. نیست اختالفی هیچ یافته، وفات دمشق در مالک ابن اینکه در (ان جهما)

 به وی، که معتقدند و دارند نظر اتفاق مالک ابن وفات سال در سانینو رهیس و مورخان

 در مالکابن که است گفته أشمونی. است بربسته رخت دنیا از یهجر 672 سال

 شد گزارده نماز او بر دمشق در اموی جامع مسجد در و کرد وفات ق. ه 672 شعبان 12

 ابن از نقل به البته (78 /1 تا:بی صبتان،ال) .شد سپرده خاك به« ونیقاس» کوه ةدامن در و

این چنین  حروف ابجد و حساب جمل ، تاریخ وفات ابن مالک بازیر بیت در غازی

 :بیان شده است

 (4-1/3: همان)                          
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   ینحو مذاهبو  مالک ابن -3

 علام  ایان  از ایدرجاه  باه  را او ،نحاوی  مساائل  بار  تسلطش و مالک ابن اجتهادی قدرت

 باه  اجازا  پیوناد  باا  و نماود مای  تحلیال  را نحو پیشگامان نظرات جرأت، با که بود رسانده

 مباحاث  تلفیاق  باه  سو یک از ابن مالک .دادمی دسته ب را مسائل از نوینی لبقا ،یکدیگر

 اباواب  کاه  پرداختاه اسات   -اسات  داشاته  رواج زین او از قبل که -نحوی و لغوی صرفی،

. اسات  مادتعا  ایان  شااهد  «التساهیل  شرح مخصوصاً و الفوائد تسهیل الفیه،» کتب مختلف

 جماع  اناواع  از جماع،  و مثنی إعراب باب در و آن، عمل از مصدر بحث در او ل،مثا برای

 مالک ابن از قبل که - نحو و صرف مباحث در تلفیق گونه این. است آورده میان به سخن

  (12: 2009 شاعبان، ) .نمایاد مای  تساهیل  مخاطب برای را مطالب فهم -است داشته رواج زین

 بصاره، ) ةگانسه کاتبم نظرات تجمیع به -مباحث در تلفیق بر عالوه -و ا ر،دیگ سوی از

 نظار  ماد  یوطیسا  سخن است بهتر مدعا نیا اثبات یبرا. است پرداخته نیز( بغداد و کوفه

: اسات  گشاوده  ساخن  بااب  نیچنا  مالک ابن ینحو روشبارۀ دری وطیس .شود داده قرار

. اسات  کوفاه  و بصاره  انینحو روش واس  حد دارد، روشیپ نحو در مالکابن که یروش»

 از دور و دیا بع التیتالو  به انیبصر و کردندیم اسیق ابی کم و شاذ هایهلجم بر انیکوف

 بار  نکاه یا ناه  و آوردیم یرو شاذ جمالت لیتاو به نه ،مالک ابن اما. آورندیم یرو ذهن

 «دادیما  هاا هجملا  آن باودن  ضارورت  و شااذّ  باه  حکام  بلکه ،کردیم اسیق هاهجمل آن

  و الفوائااد لیتسااهالفیااه، ) مالااک اباان آثااار در یتااامل دكاناا بااا .(83 :1310 ،یوطیسااال)

 ابان  ینحاو  روش باارۀ در را ساخن  عصاارۀ  ،یوطیس که افتیدر توانیم (لیالتسه شرح

   :است گواهوی  اجتهادی قدرت بر زیر موارد که است گفته مالک

 بیان عطف تعریف (الف

»: ةآی مانند شد،با نکره آن متبوع و بیان عطف که است جایز ،کوفیان عقیدۀ بر بنا 

 در که است  این آیه در شاهد (35:نور) «

 و تابع که باورند این بر بصریان شلوبین، ةگفت بر بنا اما .اندنکره دو هر متبوع و تابع آن

 دو نظر ،هیتالف در مالک ابن. (3/348: تابی هشام، ابن). باشند معرفه باید انیب عطف در متبوع

 :است آورده نیچن ماکور کاربرد ۀدربار و کرده جمع را کوفه و بصره مکتب
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(3/326: 1990 مالک، ابن)

: دیگو یم -انیب طفع در متبوع و تابع بودن نکره جواز -خود ۀدیعق اثبات در مالک ابن

 (جا همان) «.است شدن آشکار ازمندین معارف از شتریب است، ابهام دیمف ،نکره که آنجا از»

 آن معمول یبقا و محذوف عامل عطف (ب

 6«» ةیآ در عطف ان،ینحو بیشتر دۀیعق بر بنا 

 د لت سبب به واست  ریتقد در فعلش که تاس به جمله جمله عطف نوع از (9 :حشر)

: »است نیچن رشیتقد و ستین مقدتر فعل ظهور به یازین ماقبل، ةجمل

 و فوق ةیآ در عطف که باورند نیا بر زین انینحو از گرید یبرخ .«

 در را ییمعنا اول فعل» :اندگفته انینحو از گروه نیا است؛ مفرد عطف نوع از ،آن رینظا

 در آنان دۀیعق به و شودیم مسل ( مانیا ) دوم ةکلم بر ،یمعن آن ةلیوس به که بردارد

  مسل  زین« مانیا» معطوف بر جهت نیهم به است،« ثرواآ» یمعنا به« » هیآ نیا

 عطف: »دیگویم ماکور کاربرد دربارۀ مالک ابن .(3/159 :1418 ،یوطیسال) «است شده

 جمع را دو آن یواحد یمعنا که یظاهر عامل بر معمولش یبقا و محاوف عامل

 شاهد را ریز تیب عطف، نوع نیا یبرا ،او .(3/350: 1990 مالک، ابن) 7«است زیجا ،کند یم

 :است آورده

(جا همان)                        

 فعل «» نصب عاملِ آن در که است« » فوق تیب در شاهد

 یمعنو مشترك وجهبه جهت وجود  و است شده عطف «» به که بوده «»

تحسین و  «کَحَّلنَ و زَجتجنَ»دو فعل  جامعِ) .است دهیگرد حاف فعل ،دو آن میان

 فعل نیب ییمعنا مشابهت وجود سبب به زین فوق ةیآ در که طورمانه( زیبایی است.

  انیابوح .است شده اکتفا اوتل فعل آوردن به تنها «» مقدر فعل و «»

 وجود به یگرید روش ،مکتب دو تجمیع از ماکور، کاربرد در مالک ابن: »دیگویم

 .(4/1983 :1998 ،) 9«است آورده
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 مضارع فعل سر بر« ال» دخول( ج

 بودن نادر و شاذ به حکم یانبصر و یانکوف برخالف مالک ابن که یموارد گرید از

 :دیگویم باره نیا در که است مضارع فعل سر بر« ال» دخول است، داده یاقاعده

(1/125: 1375 ل،یعق ابن)  

 و دانندیم زیجا ،در حال اختیار مضارع فعل سر بر را« ال» دخول یانکوف نکه،یا وجود با

 مالک ابن دانند،یم قاعده برخالف و حیقب زین ضرورت حالت در را آن کاربرد ،نایبصر

 شاهد را فرزدق عرش خود نظر اثبات یبرا و دانسته زیجا ،نادررد موا در را« ال» دخول

 .است آورده

(126: همان)                                 

 آن فعل که را ایفعلیته ةجمل ،آن در شاعر که است«» فوق بیت در شاهد

 مالک ابن روش نیا ۀدربار هشام ابن. است گردانیده موصول« ال» ةصل ،است مضارع

 12«است روش نیبهتراین  و دارند رو شیپ پژوهشگران که است یروش نیا» :دیگویم
 .(26: 1310 ،یوطیسال)

 ینحو شواهد و مالک ابن -4

 یهاسرچشمه از که است یسماع یبرهان ازمندین ،یدستور قواعد همة همچون نحو علم 

 آن، از منظور و است نحو علم اصول از یکی سماع. باشد گرفته نشلت زبان یاصل و ناب

. است شده نقل هاعرب از حیصح صورت به که است یحیفص یکالم یهااسلوب یتمام

 کالم: »است گفته آن فیتعر در و کرده ادی «نقل» عنوان به «سماع» عنوان از یانبار ابن

 13«اندشده ادیز زمان مرور به که است یحیصح اتیروا و هاقلن از عبارت حیفص یعرب

 سماع و نقل مختلف انواع از ینحو قواعد و اصول یزیریپ در یاننحو .(18 :2009 شعبان،)

اعم از : عرب کالم -3 ینبو ثیاحاد -2 میکر قرآن -1 . انواعی همچون:اندجسته بهره

 ثیاحاد ایآ نکهیا در و فوق گانةانواع سه فصاحت زانیم ۀدربار علما، انیم. منظومر و منثو

  .(20-19: همان) وجود دارد نظر اختالف کنند؟ یزیریپ را ینحو قواعد توانندیم
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 :کند یابیارز شواهد استعمال نظر از را مالک ابن ینحو روش دارد یسع حاضر مقاله

 قراءات و قرآن به احتجاج -1

 یبرا منابع نیتریاساس از یکی میکر قرآن که باورند نیا بر انیلغو و انینحو ةهم  

 یبرا شعر از تر محکم و ترواضح ،قرآن همانا» :دیگویم فرّاء. است ینحو قواعد وضع

 واضح یکتاب قرآن: »دیگویم باره نیا در زین زجتاج .(1/14 :1980ء، فرّاال) 14«است احتجاج

 کالم در آن از روانتر و ترواضح یسخن و ستین (ینحو یخطا) لحن ،آن در و است

 :است گفته ادتعا نیا تیتثب در زین یراز .(82-1/81: 1994 زجتاج،ال) 15«ندارد وجود عرب

 پ  ،میکن احتجاج مجهول شعر به آن دییتا و زبان قواعد اثبات در است زیجا اگر»

 .(55: 1995 ،زیلعزعبدا)16«است شعر به احتجاج از سزاوارتر ،قرآن به استشهاد با زبان اثبات

 و آثار یتمام از قبل قرآن تلغ: »دیگویم «» کتاب در17ولولستون  

 به اند،شده یگردآور حجاز در مخصوصاً و عربستانۀ ریجز شبه شمال در که یفاتیتال

 خورداربر یجاهل شعر به نسبت یشتریب ةسابق از آن نیتدو و است دهیرس ما دست

 توجه بدان زیچ هر از قبل است  زم ،قواعد وضع و لغات إثبات در ن،یبنابرا است؛

 فرموده نیچن زین قرآن خود .(56: همان) «میده قرار خود یهاپژوهش مبدأ را آن و میکن

 .(29 :الزخرف)« » :است

 به که است شده نازل انیشیقر زبان به قرآن اتیآ شتریب ،نکهیا گرید توجه قابل ةنکت

 نیترروان ،شیگو و نطق بعد از و هاعرب زبان نیترحیفص ،تلفظ ثیح از ،یفاراب ریتعب

 اختالف چیه قرآن به احتجاج در انینحو انیم لیدل نیهم به آنهاست؛ نیاتریگو و

 نظر قراءات، به تشهاداس جواز در انینحو اما .(21: 2009 شعبان،) ندارد وجود ینظر

 اثبات یبرا شواهدشان در که خود معمول روال طبق آنان. ندارند یمطلوب و خوب

 .اندستهینگر دیترد و شک نظر به زین قراءات به کردند،یم یریگسخت نحو قواعد

 مدتعا نیا دییتل در «» کتاب صاحب یثیحد جهیخد

 « ستین بصره انینحو روش وجز نادر، و شاذ قراءات به استشهاد: »دیگویم

  به استشهاد بر عالوه ان،یکوف همچون زین مالک ابن .(138-141: 1974 ،)

 . است داده قرار شاهد -نادر و شاذّ ای متواتر قراءات از اعم -را قراءات همة م،یکر قرآن
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 الکمابن در نظر قراءات شواهد -1-2

 :کرد استناد ،لیذ موارد به توانیم مالک ابن نزد قراءات شواهد از  

 مخاطب آن، حاف با اینکه به شرط شودمی حاف مضاف، از تلنیث تاء گاهی( الف   

 هنگام به خواننده که شرطی به ،() از( تاء) حاف مانند. نشود شبهه و اشتباه دچار

 عنوان به. نگردد تردید و شبهه دچار کلمه، ینا بودن مونث و ماکر تشخی  در قرائت،

 برخی قرائت ،(46: توبه)18«عُدَّهُ لهُ لَلعدتوا الاخروجَ أرادوا ولو: »آیه در مالک ابن نمونه

 به «عُدَّهُ» واژۀ جمهور، قرائت بر بنا آنکه حال داده، قرار استشهاد مورد را قاریان از

 .(3/224: 1990 مالک، ابن) است شده روایت «» صورت

 بر یانهیقر که یصورت در ،شودیم مجرور ،مضاف حاف از بعد هیالمضاف یگاه (ب

 جماز بن مانیسل تئقرا به ماکور ۀدیعق اثبات در مالک ابن. کند د لت مضاف حاف

  فوق ةیآ ریتقد. است کرده احتجاج (67:أنفال) «: »ةیآ در یالمدن

 .(271همان: )« : »تاس نیچن

 خود مفعول به مصدر که دیآیم شیپ کمتر: فاعل رفع و مفعول به مصدر ةاضاف( ت

 قرائت در مگر است امدهین یکاربرد نیچن قرآن در. سازد مرفوع را فاعلش و شود اضافه

 (118: همان( )2 :میمر) 19«: »ةیآ در همزه و دال ضمت به عامر ابن

 در باه مفعاول  وجود با ،یانکوف ۀدیعق بر بنا: بهمفعول وجود با ،به مفعول ریغ ابتین( ث

 شاود،  فاعال  بیا نا ،مفعاول مطلاق   اسات  زیجاا  -ماوخّر  ایا  باشاد  مقدمخواه  -جمله

 «ساخت  یزدنا  شاد  زده دیا ز: »مانند

 فعال  از پا   هرگااه  -اخفاش  جاز  به - یانبصر ۀدیعق اساس بر اما ،(2/97 :تابی ان،صبتال)

 بیا نا باه مفعول ،وجود داشته باشد مجرور و جار ای مصدر به،مفعول بر عالوه مجهول،

 شاد،  زده جمعه روز دیز » :مانند شود،یم واقع فاعل

 ،داناد مای  زیجاا  را مااکور  کاربرد ،یانکوف همچون زین مالک ابن .(جاهمان)« سخت یزدن

»: ةیآ در جعفر ابو قرائت به به،مفعول وجود با به،مفعول ریغ ابتین انیب یبرا یو

 مجارور  جاارو  ،هیا آایان   در. است کرده اججاحت (14 :) «

 جملاه  در «قوماً» به مفعول نکهیا وجود با ،است «یجزی» فاعل بینا «نبوکسی اکانو امب»
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  .(2/128 :تاان، بیصبتال) است موجود

 :استه آورد نیچن هیالف در بارهنیدرا مالک ابن

(1/399: 1375 عقیل، ابن)      

« » :ةیآ در مالکابن: «کونی» مضارع فعل در نون حاف (ج

 هرگاه» :دیگویم و داده قرار اسیق را آن و کرده احتجاج یون  قرائت به (120:النحل)

 از« نون» هک است زیجا نباشد، متصل نصب ریضمبه  و شود مجزوم« کانَ» مضارعفعل 

 .(1/366: 1990 مالک، ابن)« گردد حاف آن آخر

»ة یآ در مالک ابن: «باء» یمعنا به« یعل» استعمال( ح

 رشیتقد و است آمده« با» یمعنا به فوق ةیآ در« یعل» دیگویم (105: أعراف) 21«

: »است کرده قرائت نیچن را فوق ةیآ زین کعب بن یتبأُ. «: »است نیچن

 و است سبع قرّاء قرائت بر یریتفس واقع در کعب بن یتاب قرائت بیترت نیبد« ...

 .(3/165: 1990ابن مالک، ) کندیم دییتا را مالک ابن قول درستی

 قراءات ةنیزم در مالکابن ینحو کردیرو یبررس ضرورت  -1-3

 تیا اهم حائز جهت نیچند از قراءات و قرآن ةنیزم در مالکابن ینحو کردیرو یبررس 

 را آشاکار   انیبصار  و انیا کوف نازد  یقرآنا  استشاهاد  ضعف ،پژوهش نیا چرا که است؛

 باع من نیتریاساس از یکی را میکر قرآن ،سخنشان ظاهر در آنان که بیترت نیبد ،کندمی

باا   آناان  یشاعر  شواهد ةسیمقا با آنکه حال شمردند،یم بر خود ینحو قواعد وضع در

 :دیا گویم باره نیا در شعبان خالد .میابییم دست متناقض یاجهینت بهشان شواهد قرآنی

 در اعتمااد  ماورد  مناابع  نیبهتار  از یکی عنوان به قراءات و قرآن که اندرفتهیپا انینحو»

 رد،یا گمای  قارار  قیتطب و مراجعه مورد آنان ینحو شواهد یوقت ماا ،دنینحو استشهادات

 قارآن از  ریا غ مناابعی  باه  ،خودشاان  ةینظر خالف بر عمل مقام در که شودیم مشخ 

 در کاه  معتقدند ،امر یابتدا از انینحو چند هر یعبارت به .(140:همان) 22«اندکرده احتجاج

 ،شاود  احتجاج آن مختلف قراءات و قرآن به است زیجا یعرب زبان قواعد دییتا و اثبات

 خودشاان  ۀدیا عق برخالف آنان از یاریبس که شودیم معلوم قیتطب و سهیمقا مقام در اما
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: دیا گویما  مدتعا نیا اثبات در یو .اندکرده رجوع یگرید منابع به ،زبان قواعد اثبات در

 یشعر شواهد عدد آن در که است ینحو کتاب نیبارزتر و نیتریمیقد هیبویس الکتاب»

 هیا آ 373 حدود ماکور کتاب در یقرآن شواهد که یحال در رسد،یم تیب 1062 حدود به

 اناواع  نیتار حیفصا  را قرآن ،حق به -انینحو ریسا برخالف - مالک ابن .(جاهمان)« است

 هاا آن بار  خاود  ینحاو  قواعاد  در که داده قرار منابعی ریسا رأس در را آن و دانسته نثر

 کاه  انددهیرس جهینت نیبد یآمار یبررس کی با نگارندگان که یطور به د،نکیم احتجاج

 هیبویس یقرآن شواهد برابر چهار باًیتقر« لیالتسه شرح» کتاب در مالک ابن یقرآن شواهد

 اطاالع  سبب به -یبصر انینحو برخالف - مالکابن گر،ید سوی از. است« الکتاب» در

 خاود  یلغو و ینحو بحث در مهم منابع از یکی را قراءات داشته، قراءات بر که یعیوس

 خاود  ینحاو  مکتاب  در یو کاه  چناد  هر ؛است کرده اسیق هاآن اساس بر و داده قرار

 .است بوده یانبصر به لیمتما شتریب

 تربیش نکهیا آن و است تیاهم حائز زین یگرید بعد از قراءات ةنیزم در ماکور پژوهش

 مقبول قراءات ةنیزم در را او ینحو کردیرو ،اندآمده مالکابن پ  از ی کهانینحو

 آن مختلف قراءات و قرآن به زبان اثبات در که است زیجا» :دیگو یم یوطیس. انددانسته

 :1310،یوطیس) 23«نادر و شاذ و خواه باشد متواتر قراءات از قرائت خواه ؛شود احتجاج

 از و درست است سبع قراءات ةهم» :نیز بر این باور است«  یالمح البحر» صاحب .(18

 ،)24«است مقبول یتاز زبان در و است شده تیروا (ص) اکرم امبریپ

 قواعد اثبات یبرا نبعیم عنوان به توانیم را قراءات نکهیا ۀدربار یزرکش .(2/265: 1998

 دو قراءات و قرآن» :است کرده انیب را قول نیبهتر داد، قرار استشهاد مورد ینحو

 نازل (ص) اکرم امبریپ بر انیب و اعجاز برای که خداست کالم قرآن: متفاوتند قتیحق

 25«دیتشد و فیتخف و حروف در تفاوت یکم با ندیوح همان قراءات و است شده

(، 1974 :1/273).  

 ثیحد به احتجاج -2

 اسالم ةیاول قرون رد ثیحد به احتجاج -2-1

 در ثیحد کتابت منع وجود با که افتیدر توانیم میقد ینحو کتب در یتامل اندك با  
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. اسات  داشاته  رواج نحاو  شاگامان یپ انیا م در ثیحاد  باه  احتجااج  ،26دوم ةفیخل زمان

 زیا ن یو که دهدیم نشان اند،داده انجام هیبویس کتاب بر ینحو پژوهشگران که یمطالعات

 یا نصاار  یمکا  احمد ةگفت بر بنا. است کرده احتجاج ثیاحاد به خود ینحو قواعد در

 باه  فارّاء : »اسات  کرده احتجاج ثیاحاد به چند یموارد در زین فرّاء -هیبویس بر عالوه -

 :1974 ،)27«اسات  کرده احتجاج بدان زبان قواعد وضع در و کرده استناد ثیحد

 استشاهاد  و ثیحاد  باه  احتجااج  در یفارس یعل ابو: »دیگویم زین یبلش عبدالفتاح .(79

  .(130: همان) 28«است گرفته یشیپ روفخَ ابن بر صرف و نحو و زبان قواعد در بدان

  هفتم قرن آغاز از ثیحد به احتجاج -2-2

 و هفتم قرن آغاز با اما بود، جیرا ثیاحاد ۀدربار ینحو کردیرو نیا ششم، قرن اواخر تا

  ،... و ثیحد علوم ةنیزم در فاتیتال شیافزا و ثیحد کتب با انینحو بیشتر ییآشنا

 :آمد وجود به نظر اختالف ثیحد به احتجاج در علما انیم

 ریمشاه از. ستین زیجا مطلقاً ،ثیحد به استناد که بودند معتقد آنان از یبرخ( الف   

 وسف،ی بن محمد نیالدتریاث و «الضائعابن» به وفمعر یلیإشب محمد بن یعل توان،یم آنان

 به احتجاج در را مخالفتشان اینان اسباب. برد نام را« یاندلس انیابوح» به معروف

 دانستندیم زیجا را یمعن به نقل ث،یحد انیراو که نیا اوتل :کردندیم انیب نیچن ،ثیحد

 زمان در واقعه کیجهت  نیهم به کردند،ینم مکتوب را (ص) امبریپ الفاظ نیع و

: »ثیحد نمونه، یبرا .شدیم نقل یمختلف الفاظ به (ص) اکرم رسول

» و« القران من معک بما ملکتکها» صورت به گرید اتیروا در ،«

 ،نبرده کار به را الفاظ نیا ةهم هرگز (ص) اکرم امبریپ که یحال در. است آمده«

 را حضرت منظور و مراد ،انیراو و فرموده را شده ادی الفاظ مشابه یالفاظ آنان بسا چه

 نه معناست، همان مطلوب ث،یحد نقل در که چرا ؛را وی لفظ نیع نه اند،کرده نقل

  فصاحت به را یعرب زبان و بودند عرب ریغ ،انیراو ثانیاً بیشتر .لفظ

 و لغزش  دچار (ص) امبریپ از یمرو ثیاحاد نقل در ناخواسته نیبنابرا دانستند؛ینم

 .(7-6: 1998 خوتام،) شدندیم لحن

 کامال  بطور نه و بودند ماکور کاربرد مخالف کامالً نه زین انینحو از گرید یگروه(ب  
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 و یالشااطب  ابواساحاق  آناان،  اننادگ ینما از. بودند کرده اریاخت را وس  حد بلکه موافق،

 کاه  یثیاحااد ( 1: اناد قسام  دو بر ثیاحاد: »دیگویم یشاطب. برد نام توانیم را یوطیس

 انیا لغو ۀدیعق بر بنا که دهندیم قرار تیعنا مورد هاآن در را یمعن به نقل شتریب ،انیراو

  و لفاظ  باه  شاتر یب انیا راو که یثیاحاد (2 یستن حیصح ثیاحاد از قسم نیا بر احتجاج

 نیا ا بار  احتجااج  انیا نحو و لغت اهل ۀدیعق بر بنا که دارند توجه هاآن فصاحت ةدرج

 .(10: همان) «است بالمانع ثیاحاد از قسم

 را آن و دانسته زیجا لغت در را ثیحد به استناد مطلق، طور به ز،ین گرید یگروه (ج  

 . شودیم رجوع آن به قواعد یزیریپ و الفاظ بررسی در که اندشمرده بر یاصول از

 و «لیتسه شرح» در ینیدمام بدر که داشتند قرار هشامابن و مالکابن آنان، رأس در

 آنان یاری به« » کتاب در زین و «ا قتراح کتاب شرح»در بیط ابن علّامه

 ابن خروف، ابن فارس، ابن سیده، ابن جوهری، نچو نحویانی ب،یط ابن. انداستهبرخ

 از کی چیه» :است نوشته و کرده قلمداد ثیحد به استناد طرفداران از را یلیسه و یجنّ

 و لیالتسه شرح در انیتابوح خیش جز اند،نکرده مخالفت هیتنظر نیا با تیتعرب دانشمندان

 «است کرده یرویپ دو آن از زین یوطیس نیالدجالل که الجمل شرح در الضائعابوالحسن
 .(7: 1998 خوتام،)

 از ترغیبل یسخن عرب کالم در مگر :ندیگویم ،خود ۀدیعق اثبات در فوق ةیتنظر موافقان

 ریغ آنان نیهمچن شود، استناد بدان ثیحد از قبل که دارد وجود (ص)امبریپ سخن

 انیبان از یاریبس که چرا دانند؛ینم ثیاداح ضعف بر یمتقن لیدل را انیراو بودن عرب

 ،این وجود با اما اند،بوده عرب ریغ خود ... ،یفارس یابوعل ه،یبویس همچون نحو علم

 نیهمچن نانیا .است بوده آنان خود ةشیاند نتیجة ...و لیتعل و اسیق ،ینحو قواعد

 ان،یراو که چرا ترند؛درست ربع منقول اشعار از زین سند جهت از ثیاحاد که اندگفته

 کی از نقل به لغت هلا آنکه حالو  کنند،یم نقل هاعرب نیترحیفص از را ثیحد الفاظ

 .(6-5: همان) کنندیم اکتفا زین مجهول شخ 

 ثیاحاد به نسبت مالک ابن موضع -2-3

 اساتناد  ثیا احاد باه  ینحاو  قواعد یزیریپ در که بوده یکس نیاوتل مالکابن نکهیا در  
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  یاندلسا  انیتا ابوح کاه  نیا ا جاز  ؛ستین دست در یچندان اطالع گر،ید یشخص ای کرده

 را خاود  ینحاو  قواعاد  که بوده یکس نیاوتل مالک ابن: »است گفته -الضائعابن شاگرد -

 اثباات  و ینحاو  احکاام  نیتادو  در اسیا ق اساس را هاآن و کرده وضع ثیاحاد ةیپا بر

 نیاوتلا  را وفخار  ابن الضائع، بن الحسنابو خود هم یطرف از اما است، داده قرار لغات

 در کاه  یلا ید  باه  توجه با .(212: 1974 ،) «است کرده قلمداد جنبش نیا شرویپ

 در جنابش  نیا ا شاگامان یپ از یکا ی توانیم را مالکابن شد، خواهد اشاره هاآن به لیذ

 خاود  زماان  ناام  صاحب حدیث شناسان از یکی مالک ابن (1 :آورد شمار به یعرب نحو

 علام  آگاه به پیشوایان از مالک ابن» :دیگویم او درباره یصفد صالح که یطور به بود،

  ماادتعا نیا ا دییا تل در زیا ن یبادو  احماد  نیچنا هام  .(110: 1997 فجاال، ) 29«باود  ثیحاد 

 ،علام  نیا ا شاناخت  بااب  در و کرده اریبس تعمق ثیحد باب در کمالابن»: است گفته

  یباارا مالااک اباان (2. (84: 2009 شااعبان،) 30«اساات شااده لماامتح را یادیااز زحمااات

 ثیا احاد نیا ا نکاه یا بار  یمبن کرده، ذکر را یوجوه اندداشته یاعراب مشکل که یثیاحاد

» عناوان  تحت یکتاب در را هاآن و اندحیصح

 در مالاک  ابان  کاه  دهندیم شهادت ،قرائن نیا ةهم. است آورده گرد« 

 ثیا احاد از را یجعلا  ثیا احاد یآساان  باه  که بود دهیرس یعلم مقام آن به ثیحد علم

  ثیا اداح اسااس  بار  خاود  یلغاو  و ینحاو  قواعد یزیریپ در و دهد  یتشخ یقیحق

 دمبارّ  اخفش، ه،یبویس همچون میقد امیا در نحو، علم ناواضع آنکه حال ؛افتدین خطا به

 هرگاز  پا  . اناد نباوده  یکاار  نیچنا  به قادر هرگز علم نیا بر اطالع عدم سبب به... و

 از ثیحاد  باه  احتجاج ردت یبمعنا ماکور باب در را آنان ییتوانا عدم که ستین درست

     .(110: 1997 فجال،) میکن قلمداد نآنا طرف

 هاآن در مالکابن که پردازدیم نحو از یقواعد یبررس به بحث ةادام در حاضر، جستار

 :است کرده استشهاد ثیاحاد به

 برعک  و إذا یجا به إذ استعمال -1

 یبارا  ظرف« إذا» و ،یماض زمان یبرا است ظرف« إذ» که باورند نیا بر انینحو جمهور

  انیاانحو انیاام آن، عکاا  باار و« إذا» یجااا بااه« إذ» کاااربرد در نیبنااابرا. ناادهیآ زمااان
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  زیجاا  را مااکور  کااربرد  دیگار،  انیا نحو از یاریبسا  و یزمخشار  :اسات  نظر اختالف

 در و دانساته  زیجاا  را مااکور  کاربرد مالک ابن اما .(5/360: 1998 ،). دانندینم

» :است کرده استناد  از منقول ثیحد به خود ۀدیعق درستی اثبات

» فوق ثیحد در شاهد (70: تایب مالک، ابن) 31«

 .  است آمده «إذا» یجا به «إذ» آن در که است «

 «لو »خبر ثبوت -3

 ،بیاید یمرفوع اسم ،هیامتناع ی«لو » از پ  هرگاه ان،ینحو از یگروه دهیعق بر بنا 

: است نیچن رشیتقد که« : »مانند است، واجب آن از پ  خبر حاف

 -انینحو از گروه نیا برخالف -مالک ابن (172: 1997 فجال،) «»

 .است آورده نیچن هیتالف در ماکور کاربرد ۀدربار

(1/193: 1375)ابن عقیل،         

 است، معتقد یو که دیآیم بر نیچن -است واجب خبر حاف غالباً -مالک ابن سخن از

 ۀدیعق درستی اثبات یبرا و است زیجا -آن حاف مانند به -خبر ذکر زین مواقع یبعض

» :است هکرد استناد ریز ثیحد به خود

 از بعد که است «و عهدثیحد» روایتاین  در شاهد .(27: 1997 فجال،) 33«

  . است شده ذکر خبردر مقام  ،لو 

 شرط جواب از« فاء» حاف -4

 باشد، نداشته صالحیت شرط را ،شرط جواب هرگاه که باورند نیا بر انینحو جمهور 

. شود آشکار شرط فعل با آن ارتباط نکهیا تا گردد همراه جواب فاء با است واجب

 به مگر ستین زیجا  یشرا نیا در فاء حاف آنان ۀدیعق به«. : »مانند

 :است ریز تیب در آن حاف ةنمون. یشعر ضرورت

 یشعر ضرورت جهت به آن از جزا فاء که است« شکرُهای اهلل» فوق تیب در شاهد

 که آنگاه -جزا فاء یگاه که است معتقد مالک ابن .(4/31 :تابی صبتان،ال)« است شده حاف



 215/ ینحو قواعد از یاپاره در مالک ابن دیجد یکردهایرو یبررس

 مانند. شود یم حاف یضرورت چیه بدون -باشد نداشتهصالحیت شرط را  شرط جواب

 به جزا فاء ،ثیحداین  در35«» ثیحد

: »است نیچن رشیتقد که شده حاف کالم از مبتدا همراه

  .(100-99: تا یب مالک، ابن)« 

 «» ثیحد خود، ۀدیعق درستی تیتثب در نیهمچن مالک ابن 

 از کاه  وجاود دارد  هیشارط  ةجمل دو فوق، ثیحد در. دهدمی قرار استشهاد مورد زین را

 نیچنا  رشیتقاد  و اسات  شده حاف جزا فاء ،دوم ةجمل از و ،شرط جواب اول، ةجمل

 در مجماوع،  در مالاک  ابان  .«: »اسات 

 ثیحاد  211 باه « لیالتساه شارح » کتااب  در و ثیحاد  82 باه « حیالتوضا  شواهد» بکتا

 .است کرده استشهاد

  عرب کالم به احتجاج -3

. شاود یما  میتقس نثر و شعر قسم دو به که است ینحو شواهد منبع نیسوم ،عرب کالم

 شاواهد  کاه  یزماان  تاا  ،شودعارض می راشعدر ا یشعر یهاضرورتگاهی  که آنجا از

 نگاه آن به دیترد و شک نظر با نحو یعلما باشد، نشده وارد آن درستی میتحک در ینثر

  انیا جاهل -1 :اناد شاش طبقاه   انیا نحو دگاهیا د از اشعر .کنندینم استشهاد نابد و کرده

 متلخران -6 ثانمحد -5 مولّدان -4 انیاسالم ای متقدتمان -3 مخضرمان -2

 کردند،یم احتجاج هاآن شعر به اتفاق به و داشته قبول را دوم و اول ةطبق ،یانبصر

 را شاعران ةیبق و داشته توجه کم اریبس چهارم و سوم ةطبق اعرانش شعر به که یدرحال

 کالم به استشهاد در ،[هم زمانی بازۀ لحاظ به] آنان .دادندینم قرار احتجاج مورد اصالً

 ارتباط اثر در زبانشان که اصیلی قبایل از تنها و نموده اکتفا اموی عصر اواخر تا عرب،

 ،گروه نیا نظر در که چرا آوردند؛می شاهد بود، نشده فساد و تباهی دچار هاعجم با

 با تا رفتند،یم صحراها و هاهیباد به سبب نیهم به بود، سماع ،زیچ هر اساس و هیپا

 .(106-105: 2009، شعبان) بشنوند هاآن خود از ماًیمستق و شده سخن هم لیاص عرابا

 به شعر نادر طور به و» دوم و اول ةطبق شعر به فق  که یانبصر برخالف -انیکوف اما

)شاعرانی که در  دانمولّ و یاسالم یشعرا شعر -کردندیم احتجاج« چهارم و سوم ةطبق
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 از اوتل ةطبق دو شاعران کنار در هم را( جاهلی ۀاند نه در دوراسالمی متولد شده ۀدور

 اساس بر را خود ینحو قواعد از یاریبس و داده قرار  خود بحث مورد منابع و مصادر

 اجتناب هاآن از بصره اهل که یلیقبا لغت و زبان از نیهمچن آنان. کردندیم یزیریپ آن

 گفته نیچن  انیبصر ۀمفاخر در یاشیتر تجه نیهم به اند؛آورده شاهد زین انددهیورز

 نیشهرنش اعراب از را آن نایکوف و میکرد اخا خال  انیبدو از را لغت ما: »است

  .(107: همان) 36«آموختند

 عرب کالم به نسبت مالک ابن موضع -3-1

 ،بود نکرده درك را استشهادات عصر ،خود که است هفتم قرن انینحو از مالک ابن  

 ،یو سبب نیهم به. بود مطالعه قیطر از و میمستق ریغ بصورت عرب، از او سماع بلکه

: »است کرده آغاز ریز عبارات با را خود شواهد ،غالب طور به

»، «»، «

 ...  و« » و« 

 اجتناب هاآن از بصره اهل که یلیقبا لغت و زبان از -انیکوف چون - زین مالکابن  

- انیابوح سبب نیهم به .قضاعه و لخم لیقبا جمله از ؛است آورده شاهد اند،دهیورز

 ز،یعبدالعز)« : »دیگویم و گرفته رادیا او بر 37یاندلس

 که چنان کرده، عیتشج اشعار به استشهاد در را او یقو ةحافظ ن،یا بر عالوه .(107 :1995

 قرار استشهاد مورد را یاسالم و یمخضرم ،یجاهل ةگانسه طبقات یشعرا سویی از یو

 در گر،ید سوی از و کردندیم عمل اساس نیا بر انینحو عموم که همانطور ،است داده

 همچون مولد شاعران شعر از یشواهد گانه،سه طبقات یشعر شواهد تیتثب و دییتا

 استشهاد مورد زینرا  تیکم و هیابوالعتاه ،یالسند ابوالعطاء ،یریحم دیس برد، بن بشار

 استفاده در نامتاخر از کی چیه: »دیگویم باره نیا در یرافع .(117: همان) است داده قرار

 .(1/304 :1997 ،) «ستین مشهور مالکابن همچون ،هاآن حفظ و یشعر شواهد از

 ،کرده استناد هاآن به شاهد عنوان به مالک ابن که ییعرب اشعار: »دیگویم زین یذهب

 به آنان ذهن در را سوال نیا و است گرفته قرار نحو ائمه یشگفت و تعجب موجب

به  لیذ در (305: همان) «است؟ آورده کجا از را شواهد نیا مالک ابن که گاارده یجا
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 :شود یماشاره بن مالک ا یشعر شواهد از ییهانمونه

 در هیالف در یو، داندیم زیجا را زییتم و فاعل جمع مالکابن: زییتم و فاعلجمع  -1

 :است آورده نیچن باره نیا

(3/14: 1990 مالک، ابن)   

:است کرده احتجاج ریز تیب بر خود ۀدیعق اثبات یبرا او

  
 (جاهمان)                          

 و (الفحلُ) «بئ » ظاهرِ فاعل آن در که است« فحالً...الفحل ئ ب» تیباین  در شاهد

 .است شده آورده هم با جمله کی در« فحالً» زییتم

« نعم» یامعن به جواب حرف تواندیم« إنَّ» نکهیا دردر مقام حرف جواب: « إنّ» -2

. باشد جواب فحر تواندیم« إنَّ» که است معتقد مالک ابن. است نظر اختالف باشد،

 .است کرده احتجاج ریز تیب بر خود ۀدیعق اثبات در ،یو

(31-32: همان)                        

 جواب حرف عنوان به و نکرده عمل« إنَّ» آن در که است« نّهإ فقلتُ» فوق اتیاب در شاهد

 به« إنَّ» از بعد« هاء» حرف که است گفته فوق اتیاب ریتفس در هشامابن .است رفته کاربه

 دیآیم شمار به منصوب محالً« إنَّ» ةواسط به که است یریضم بلکه ،ستین سکت سبب

  .(1/49 :تابی هشام،ابن) «کال ک نّهُإ» :است نیچن رشیتقد که دهیگرد حاف خبرش و

 897 به «» در و یشعر شاهد 2451 به «لیالتسه شرح» کتاب در مالکابن

 .است کرده احتجاج تیب

 جهینت -5

عدم تقلید محض  ،سازدرا در میان دانشمندان علم نحو ممتاز می مالک ابنآنچه  -1 



 1394، پاییز و زمستان 7، سال 2ادب عربی، شمارة / 218

 قدما از کورکورانه دیتقل به تنها ،ینحو قواعد نیتدو دراو است. اتب نحوی وی از مک

 دهد.ارائه می یفرد به منحصر یآرا ،مسائل از یبرخ درخودش نیز  بلکه نکرده، اکتفا

 توانسته یحدود تا ،بغداد و کوفه بصره، ةگانسه مکاتب یآرا تجمیع با مالک ابن -2 

 .دهد انیپا ینحو سائلم سر بر علما اختالفات به است

 ،نقل قیطر از و پرداخته انیبصر ظراتآرا و ن یبررس به انیکوف روش با مالک ابن -3 

 .است دهیرس یبصر مکتب جینتا به

محسوب  ینحو قواعد ریزیر پیداز پیشروان جنبش استناد به حدیث  مالک ابن -4 

 اسیق یمبنا را ثیاحاد ،ینحو قواعد نیتدو در که استانی کس ز نخستینا و شودمی

 .ه استشناسان سرشناس روزگار خود بودچرا که وی از حدیث ؛ه استداد قرار

خود نیز  ،کندگیری قواعد نحوی به احادیث استناد میاو گاشته از اینکه در شکل -5

های اعرابی برخی احادیث و اثبات صحت و سقم آنها، وجه برای رفع مشکل اعرابیِ

 کند.میمختلفی را بیان 

 ،ینحو قواعد استخراج در و دانسته نثر انواع نیتر حیفص را قرآن ،حق به مالک ابن -6 

 ظاهر در تنها او، از پیش انینحو که یحال در ؛است داده قرار خود منابع رأس در را آن

 .اندبرشمرده خود ینحو قواعد وضع در منابع نیتریاساس از یکی را قرآن ،سخن

 هانوشتپی
ای متشکل از واژه «خبعا»است که منظور شاعر وارد شدن در قبر است و « »همان  «قد خبع» -1

اگر الف  -« خبع»که به حساب جُمل مجموع  است «الخاء، الباء، العین و الف اطالق»چهار حرف 

 .دهدرا شکل می 673رقم  ،با الف اطالق جمع این عدد وخواهد بود  672-اطالق حساب نشود

. در این است حرف 28 مجموعاًکه  استمخصوص الفبای عربی  ،حروف ابجد و حساب جمل -2

د نامید. توان آن را کُد آن عدهر حرف دارای عدد و رمز معینی است که به اصطالح امروز می ،حساب

 75« ع ه»برابر پنج است که مجموع « اه»برابر با هفتاد و حرف« ع»حرف بر اساس کد حروف ابجد، 

 است. سال عمر کرده 75یعنی کسی که  «ع هابن » شود ومی

 .شد سپرده خاك به یهجر 673 سال به عمر، سال 75 از بعد مالک ابن -3

4- 
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 اند. معرفه دو هر یگاه کهن همچنا اند،نکره دو هر متبوعش و انیب عطف یگاه-5

 .دندآور مانیا و دندیگز خانه ،نیمهاجر از قبل که کسانی -6

 یجوز-7

 .کشند سرمه چشمانشانبه  و کنند یکمان را خود ابروان و کردهخودنمایی  ،بایز زنان یروز اگر -8

9-. 

الف و  م موصول بر فعل معرب )فعل  درآمدنموصول باید صفت صریح باشد و  الف و م ةصل -10

 .مضارع( کم است

 .نیستی نظرصاحب و خردمند، نژادهنیز  و باشد مردم پسند مورد حکمش که نیستی داوریتو  -11

12-. 

 13-. 

14-. 

 .ا -15 

16-. 

 ةنیزم در او یآرا از یبرخ که است یسام لغات پردازان هینظر از یکی(Vol finnieston)  ولولستون -17

 .است آمده «» کتاب در یسام یهازبان

 .دساختنیم ایمه را اشتوشه آن یبرا ،داشتند مسافرت قصد اگر -18

صفحه  3. در شرح التسهیل ابن مالک جلد کرد ادی را پروردگارت رحمت اءیزکر اشبنده که آنگاه -19

» در ،از یحیی بن یعمر 83صفحه  و در  118

واژۀ  (502 صفحه 2جلد« )» در و (37 صفحه 2جلد) یجن ابن اثر« 

 را منصاوب و مفعاول    آن  ،به عنوان فاعل مرفوع شده است، هر چناد دیگار نحویاان و قاریاان    « عبد»

 اند.قرائت کرده

 فاعل بینا( مجرور و جار مصدر، ظرف،) سه نیا از یکی باشد، به مفعول جمله، مفردات در اگر -20

 .شودیم دیده زین آن خالف یگاه البته شود،ینم واقع

 .مینگو حق سخن جز خدا بر که است ستهیشابرای من  -21

22- 

 

 23- 
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24-

25-

. 

اوج منع کتابت حدیث، براى نخستین بار در زمان خلیفه دوم صورت گرفت. آنگونه که در  -26 

دوم تصمیم  ةکند که خلیفبن مسعود نقل مى هرى از هاى معتبر اهل سنت آمده است، زُکتاب

گرفت احادیث نبوى را جمع آورى نموده و بنویسد. از اصحاب پیامبر)صلى اهلل علیه وآله( در این 

ولى خلیفه دست نگه داشت و  مینه نظرخواهى کرد، آنان این کار او را مورد تشویق و تلیید قرار دادند.ز

آورى کنم، اما به خواستم روایات نبوى را جمعمى کرد تا این که روزى گفت:فکر مى آن ۀیک ماه دربار

ند و در نتیجه، کتاب هایى نگاشتند و سخت بدان مشغول شدآوردم که اقوامى پیش از شما کتابیاد 

ا را به چیزى آمیخته و مشوتب آسمانى خویش را رها ساختند. به خدا سوگند من هیچ گاه کتاب خد

 .(1/77: تابی، عبدالبر  ابن عبداهلل) سازمنمى

27- 

28-

. 

29-  

30-. 

 .باشم زنده ،کرد خواهند رونیب را تو قومت که یزمان کاش یا -31

 .است واجب خبر حافبه طور غالب  (قسم ۀژیو ۀواژ) حیصر و در قسم «لو » از پ  -32

 کعبه نبود نیچن اگر( مسلمانند تازه تو قوم) است نرفته رونیب شانیهادل از کفر آثار هنوز تو قوم -33

 .کردمیم بنا بود نهاده میابراه حضرت که ییهاهیپا بر را

 نزد دادن، یبد به را یبد پاسخ اما ،داردیم پاس را آن خدا پ  ،دهد انجام یریخ رکا هرک  -34

 .شبیه هم است خداوند

  محتااج  و ریا فق کاه  آن از اسات  بهتار  ،بجاا گاااری   ازیا ن باى دارا و  را خود وارثان اگر تو همانا -35

 بجا گااری.

36- 

: جمع حارش، حرش الضَّبَّ: سوسمار را صید کرد. الیرابیع: مفردش یربوع بر وزن یَفعول، هحرش

شوازیر: جمع شیراز بر  شود.حیوانی شبیه موش است که اصطالحا جَربوع )به فتح جیم( خوانده می

فیروز ) ، معرب کامة فارسی، نان خورش. الکوامیخ: جمع کامخاستظ صاف و غلی یشیر کهوزن دینار 

  .(های حرش، یربع، شیزر و کمخ، ذیل مادهآبادی



 221/ ینحو قواعد از یاپاره در مالک ابن دیجد یکردهایرو یبررس

ایراد  بر اووی به مکتب کوفی  گرایش سببو به  زده طعنهابوحیتان با این سخن خود به ابن مالک  -37

 .استمکتب بصری  ،؛ چون که خود ابوحیتاناست گرفته

 .وجود دارد یمشهور نظر اختالف نحویان میان ،است ظاهر علی که اسمفا و زییتم آوردن هم با در -38

ۀ پوشند وبوده  نی غرسر زین مادرشان و هستند یمردان بد بودن، مرد جهت از مردان قبیلة تغلب -39

 .دارند هی  و ستبر شلوار

  مان  باه  آناان  ناان را سارزنش کاردم،   مرا سرزنش کردند و من نیاز آ  صبحگاهان ،سرزنشگر زنان -40

 .است نیچن یآر: گفتم پاسخ در من ،یاشده خورده سال و گشته دیسپ مویت: ندفتگیم

القرآن الکریم.

ثیالحدلمشکالت

المسالک
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