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چکیده
اگر ابن مالک را به عنوان حلقهای از زنجیرۀ به هم پیوستة تاریخ نحو مورد ارزیابی قرار دهیم ،او را
جزو آخرین حلقههای زنجیرۀ علمای تحلیلگر و نحویان صاحب رأی خواهیم یافت؛ چرا که در
روزگار وی ،دیگر عصر پیریزی اصول نحو سپری شده بود و نحویان ،چندان حرف تازهای برای گفتن
نداشتند ،اما بحث دربارۀ رویکردهای جدید نحوی ابن مالک ،از آن جهت اهمیت دارد که او از سویی
به جهت قدرت اجتهادی و تسلطی که بر مسائل نحوی داشت تا حد امکان توانست آرای نحوی
مکاتب سه گانة بصره ،کوفه و بغداد را جمع نماید و دامنة اختالفات بر سر مسائل نحوی را کوتاه کند
و از سوی دیگر به واسطة قوۀ حافظه و آگاهی وسیعی که بر لغت ،کالم عرب و قراءات شاذ و نادر
داشت ،توانست با تکیه بر نقل و سماع ،در مسائل نحوی به نتایج بصریان برسد .بررسی روش نحوی
ابن مالک از بعد سومی نیز حائز اهمیت است؛ چرا که او در انتخاب شواهد نحوی ،عالوه بر آیات
قرآنی و اشعار کهن از احادیث نبوی نیز کمک گرفت ،حال آنکه میان نحویان در اینکه آیا حدیث
میتواند شاهد نحوی باشد یا خیر ،اختالف نظر وجود داشت.
واژههای کلیدی :رویکردهای جدید ،مکاتب نحوی ،شواهد نحوی ،ابن مالک ،سماع.

 نشانی پست الکترونیکی نویسندۀ مسؤولNaser.shafie@yahoo.com :
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 -1مقدمه
همچنان که روشن است علم نحو برای اصالح کالم عرب ،جلوگیری از خطاا و اشاتباه
در آن ،چگونگی گفتار و نوشتار درست و نیز با هدف اجتناب از نفوذ لحان و غلا در
قرائت قرآن وضع شد .بصریان ،اولین کسانی بودند کاه در ایان زمیناه ساخن گفتناد و
قواعد نحوی خویش را بر اساس نظم و نثر شعرای جااهلی و عاربهاای خاال
زبانشان با غیر عربها آمیخته نگشته بود ،پایاهگاااری کردناد .ساپ

کاه

کوفیاان ،مکتبای

متمایز از بصره بنا نهادند که در تدوین قواعد خویش ،به دقت و شادتت بصاریان عمال
نمیکردند ،بلکه برعک  ،گاهی حتی قول ضعیف را نیز پایة اساتد لهاای خاود قارار
میدادند .مکتب بغداد و مکتبهای نحوی دیگر هر یک به سهم خاود در بدسات دادن
خدمات و پرورش علمای بزرگ در علم نحو ،نقش داشتند که بیاان آن از وساع و حاد
مقالة حاضر ،خارج است.
ابن مالک در نحو دارای روشی خاص بود و از هیچ مکتبای بطاور کامال و ماداوم،
تقلید نمیکرد؛ بلکه اندیشهای را کاه درسات مایدیاد برمایگزیاد ،خاواه آن حقیقات
برخاسته از اندیشة بصریان باشد و یا ثمرۀ مباحث کوفیان .آرای نحوی او باه دو بخاش
تقسیم میشود )1 :آرای شخصی؛ یعنی آرایی که وی به تنهایی و بار اسااس اساتقراء و
تتبع شخصی خویش به آنها دست یافته است  )2آرای اجتهادی؛ یعنی آرایی کاه ابان-
مالک از میان آرای علمای پیشین برگزیده و بر دیگر آراء ترجیح داده اسات .عاالوه بار
این ،ابن مالک در انتخاب شواهد نحوی نیز ،روش خاصی را دنبال کارده اسات ،بادین
صورت که وی در انتخاب شواهد نحاوی ،عاالوه بار آیاات قرآنای و اشاعار کهان ،از
احادیث نبوی نیز کمک گرفته و قواعد نحوی خود را بر پایة آنها وضع کرده کاه ایان
امر اعتراض برخی معاصرانش را برانگیخته است.
 -1-1پیشینة تحقیق
بر اساس بررسیهایی که نگارندگان در زمیناة پیشاینة موضاوع باه انجاام رساانیدهاناد،
چندین کتاب و مقاله در خصوص اندیشههای نحوی ابن مالک تاللیف شاده اسات کاه
مهمترین آنها عبارتند از :الف)کتابها:
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ب) مقا ت:

 -2زندگانی ابن مالک (672-600هـ)
 ،ملقب به
جمالالدین و مکنّی به ابوعبداهلل است .وی بنا بر گفتة بیشتر مورخان در یکی از
شهرهای مهم اندل
دقیقاً مشخ

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

نیست .بیشتر مورخان سال و دت او را حدود  600هجری دانستهاند.

(السُبْکی ،بی تا )275/5 :از خانوادۀ ابن مالک ،اطالع چندانی در دست نیست .از منابع و
مراجع چنین به دست میآید که او پ

از این که در دمشق سکنا گزید ،در حدود سال

 640هجری یا کمی قبل از آن با دختری ازدواج کرد و از او صاحب دو فرزند
به نامهای بدرالدین و تقیالدیناسد شد .بدرالدین بنا به نقل صفدی ،فردی تیزهوش و
پرحافظه و امام نحو ،معانی ،بیان ،بدیع ،عروض و منطق بود که بر «
» پدرش شرح مفصلی نگاشت( .

 )108 :1993 ،تقیالدین دیگر پسر ابن مالک

در علم نحو مهارتی نداشت .او در سن جوانی و در ایام زندگی پدرش درگاشت.
(همان جا) در اینکه ابن مالک در دمشق وفات یافته ،هیچ اختالفی نیست .بیشتر
مورخان و سیره نویسان در سال وفات ابن مالک اتفاق نظر دارند و معتقدند که وی ،به
سال  672هجری از دنیا رخت بربسته است .أشمونی گفته است که ابنمالک در
 12شعبان  672ه.ق وفات کرد و در مسجد جامع اموی در دمشق بر او نماز گزارده شد
و در دامنة کوه «قاسیون» به خاك سپرده شد( .الصبتان ،بیتا )78 /1 :البته به نقل از ابن
غازی در بیت زیر ،تاریخ وفات ابن مالک با حروف ابجد و حساب جمل این چنین
بیان شده است:
(همان)4-3/1 :
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 -3ابن مالک و مذاهب نحوی
قدرت اجتهادی ابن مالک و تسلطش بار مساائل نحاوی ،او را باه درجاهای از ایان علام
رسانده بود که با جرأت ،نظرات پیشگامان نحو را تحلیال ماینماود و باا پیوناد اجازا باه
یکدیگر ،قالب نوینی از مسائل را به دست میداد .ابن مالک از یک سو باه تلفیاق مباحاث
صرفی ،لغوی و نحوی -که قبل از او نیز رواج داشاته اسات -پرداختاه اسات کاه اباواب
مختلف کتب «الفیه ،تسهیل الفوائد و مخصوصاً شرح التساهیل» شااهد ایان مادتعا اسات.
برای مثال ،او در بحث مصدر از عمل آن ،و در باب إعراب مثنی و جماع ،از اناواع جماع
سخن به میان آورده است .این گونه تلفیق در مباحث صرف و نحو  -که قبل از ابن مالک
نیز رواج داشته است -فهم مطالب را برای مخاطب تساهیل ماینمایاد( .شاعبان)12 :2009 ،

از سوی دیگر ،او  -عالوه بر تلفیق در مباحث -به تجمیع نظرات مکاتب سهگانة (بصاره،
کوفه و بغداد) نیز پرداخته است .برای اثبات این مدعا بهتر است سخن سایوطی ماد نظار
قرار داده شود .سیوطی دربارۀ روش نحوی ابن مالک چناین بااب ساخن گشاوده اسات:
«روشی که ابنمالک در نحو پیشرو دارد ،حد واس روش نحویان بصاره و کوفاه اسات.
کوفیان بر جملههای شاذ و کم یاب قیاس میکردند و بصریان به تالویالت بعیاد و دور از
ذهن روی میآورند .اما ابن مالک ،نه به تاویل جمالت شاذ روی میآورد و ناه اینکاه بار
آن جملهها قیاس میکرد ،بلکه حکام باه شااذّ و ضارورت باودن آن جملاههاا مایداد»
(الساایوطی .)83 :1310 ،بااا اناادك تاااملی در آثااار اباان مالااک (الفیااه ،تسااهیل الفوائااد و
شرح التسهیل) میتوان دریافت که سیوطی ،عصاارۀ ساخن را درباارۀ روش نحاوی ابان
مالک گفته است که موارد زیر بر قدرت اجتهادی وی گواه است:
الف) تعریف عطف بیان
بنا بر عقیدۀ کوفیان ،جایز است که عطف بیان و متبوع آن نکره باشد ،مانند آیة« :
» (نور )35:شاهد در این آیه

است که در

آن تابع و متبوع هر دو نکرهاند .اما بنا بر گفتة شلوبین ،بصریان بر این باورند که تابع و
متبوع در عطف بیان باید معرفه باشند( .ابن هشام ،بیتا .)348/3 :ابن مالک در الفیته ،نظر دو
مکتب بصره و کوفه را جمع کرده و دربارۀ کاربرد ماکور چنین آورده است:
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(ابن مالک)326/3 :1990 ،

ابن مالک در اثبات عقیدۀ خود -جواز نکره بودن تابع و متبوع در عطف بیان -میگوید:
«از آنجا که نکره ،مفید ابهام است ،بیشتر از معارف نیازمند آشکار شدن است( ».همان جا)

ب) عطف عامل محذوف و بقای معمول آن
»

بنا بر عقیدۀ بیشتر نحویان ،عطف در آیة «
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(حشر )9 :از نوع عطف جمله به جمله است که فعلش در تقدیر است و به سبب د لت
جملة ماقبل ،نیازی به ظهور فعل مقدتر نیست و تقدیرش چنین است« :
» .برخی دیگر از نحویان نیز بر این باورند که عطف در آیة فوق و
نظایر آن ،از نوع عطف مفرد است؛ این گروه از نحویان گفتهاند« :فعل اول معنایی را در
بردارد که به وسیلة آن معنی ،بر کلمة دوم (ا یمان) مسل میشود و به عقیدۀ آنان در
» به معنای «آثروا» است ،به همین جهت بر معطوف «ایمان» نیز مسل

این آیه «

شده است» (السیوطی .)159/3 :1418 ،ابن مالک دربارۀ کاربرد ماکور میگوید« :عطف
عامل محاوف و بقای معمولش بر عامل ظاهری که معنای واحدی آن دو را جمع
میکند ،جایز است»( 7ابن مالک .)350/3 :1990 ،او ،برای این نوع عطف ،بیت زیر را شاهد
آورده است:
(همان جا)

شاهد در بیت فوق «
«

» بوده که به «

» است که در آن عاملِ نصب «

» فعل

» عطف شده است و به جهت وجود وجه مشترك معنوی

میان آن دو ،فعل حاف گردیده است( .جامعِ دو فعل «کَحَّلنَ و زَجتجنَ» تحسین و
زیبایی است ).همانطور که در آیة فوق نیز به سبب وجود مشابهت معنایی بین فعل
«

» و فعل مقدر «

» تنها به آوردن فعل اوتل اکتفا شده است .ابوحیان

میگوید« :ابن مالک در کاربرد ماکور ،از تجمیع دو مکتب ،روش دیگری به وجود
9

آورده است» (

.)1983/4 :1998 ،
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ج) دخول «ال» بر سر فعل مضارع
از دیگر مواردی که ابن مالک برخالف کوفیان و بصریان حکم به شاذ و نادر بودن
قاعدهای داده است ،دخول «ال» بر سر فعل مضارع است که در این باره میگوید:
(ابن عقیل)125/1 :1375 ،

با وجود اینکه ،کوفیان دخول «ال» را بر سر فعل مضارع در حال اختیار ،جایز میدانند و
بصریان ،کاربرد آن را در حالت ضرورت نیز قبیح و برخالف قاعده میدانند ،ابن مالک
دخول «ال» را در موارد نادر ،جایز دانسته و برای اثبات نظر خود شعر فرزدق را شاهد
آورده است.
(همان)126 :

شاهد در بیت فوق «

»است که شاعر در آن ،جملة فعلیتهای را که فعل آن

مضارع است ،صلة «ال» موصول گردانیده است .ابن هشام دربارۀ این روش ابن مالک
میگوید« :این روشی است که پژوهشگران پیش رو دارند و این بهترین روش است»
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(السیوطی.)26 :1310 ،

 -4ابن مالک و شواهد نحوی
علم نحو همچون همة قواعد دستوری ،نیازمند برهانی سماعی است که از سرچشمههای
ناب و اصلی زبان نشلت گرفته باشد .سماع یکی از اصول علم نحو است و منظور از آن،
تمامی اسلوبهای کالمی فصیحی است که به صورت صحیح از عربها نقل شده است.
ابن انباری از عنوان «سماع» به عنوان «نقل» یاد کرده و در تعریف آن گفته است« :کالم
13

عربی فصیح عبارت از نقلها و روایات صحیحی است که به مرور زمان زیاد شدهاند»

(شعبان .)18 :2009 ،نحویان در پیریزی اصول و قواعد نحوی از انواع مختلف نقل و سماع
بهره جستهاند .انواعی همچون -1 :قرآن کریم  -2احادیث نبوی  -3کالم عرب :اعم از
منثور و منظوم .میان علما ،دربارۀ میزان فصاحت انواع سهگانة فوق و در اینکه آیا احادیث
میتوانند قواعد نحوی را پیریزی کنند؟ اختالف نظر وجود دارد (همان.)20-19 :
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مقاله حاضر سعی دارد روش نحوی ابن مالک را از نظر استعمال شواهد ارزیابی کند:
 -1احتجاج به قرآن و قراءات
همة نحویان و لغویان بر این باورند که قرآن کریم یکی از اساسیترین منابع برای
وضع قواعد نحوی است .فرّاء میگوید« :همانا قرآن ،واضحتر و محکمتر از شعر برای
احتجاج است»( 14الفرّاء .)14/1 :1980 ،زجتاج نیز در این باره میگوید« :قرآن کتابی واضح
است و در آن ،لحن (خطای نحوی) نیست و سخنی واضحتر و روانتر از آن در کالم
عرب وجود ندارد»( 15الزجتاج .)82-81/1 :1994 ،رازی نیز در تثبیت این ادتعا گفته است:
«اگر جایز است در اثبات قواعد زبان و تایید آن به شعر مجهول احتجاج کنیم ،پ
16

اثبات زبان با استشهاد به قرآن ،سزاوارتر از احتجاج به شعر است» (عبدالعزیز.)55 :1995 ،

ولولستون17در کتاب «

» میگوید« :لغت قرآن قبل از تمامی آثار و

تالیفاتی که در شمال شبه جزیرۀ عربستان و مخصوصاً در حجاز گردآوری شدهاند ،به
دست ما رسیده است و تدوین آن از سابقة بیشتری نسبت به شعر جاهلی برخوردار
است؛ بنابراین ،در إثبات لغات و وضع قواعد ،زم است قبل از هر چیز بدان توجه
کنیم و آن را مبدأ پژوهشهای خود قرار دهیم» (همان .)56 :خود قرآن نیز چنین فرموده
است« :

» (الزخرف.)29 :

نکتة قابل توجه دیگر اینکه ،بیشتر آیات قرآن به زبان قریشیان نازل شده است که به
تعبیر فارابی ،از حیث تلفظ ،فصیحترین زبان عربها و از بعد نطق و گویش ،روانترین
و گویاترین آنهاست؛ به همین دلیل میان نحویان در احتجاج به قرآن هیچ اختالف
نظری وجود ندارد (شعبان .)21 :2009 ،اما نحویان در جواز استشهاد به قراءات ،نظر
خوب و مطلوبی ندارند .آنان طبق روال معمول خود که در شواهدشان برای اثبات
قواعد نحو سختگیری میکردند ،به قراءات نیز به نظر شک و تردید نگریستهاند.
خدیجه حدیثی صاحب کتاب «

» در تلیید این مدتعا

میگوید« :استشهاد به قراءات شاذ و نادر ،جزو روش نحویان بصره نیست»
(

 .)141-138 :1974 ،ابن مالک نیز همچون کوفیان ،عالوه بر استشهاد به

قرآن کریم ،همة قراءات را -اعم از قراءات متواتر یا شاذّ و نادر -شاهد قرار داده است.
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 -2-1شواهد قراءات در نظر ابنمالک
از شواهد قراءات نزد ابن مالک میتوان به موارد ذیل ،استناد کرد:
الف) گاهی تاء تلنیث از مضاف ،حاف میشود به شرط اینکه با حاف آن ،مخاطب
دچار اشتباه و شبهه نشود .مانند حاف (تاء) از ( ) ،به شرطی که خواننده به هنگام
قرائت ،در تشخی

ماکر و مونث بودن این کلمه ،دچار شبهه و تردید نگردد .به عنوان

نمونه ابن مالک در آیه« :ولو أرادوا الاخروجَ لَلعدتوا لهُ عُدَّهُ»(18توبه ،)46 :قرائت برخی
از قاریان را مورد استشهاد قرار داده ،حال آنکه بنا بر قرائت جمهور ،واژۀ «عُدَّهُ» به
صورت «

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

ب) گاهی مضافالیه بعد از حاف مضاف ،مجرور میشود ،در صورتی که قرینهای بر
حاف مضاف د لت کند .ابن مالک در اثبات عقیدۀ ماکور به قرائت سلیمان بن جماز
» (أنفال )67:احتجاج کرده است .تقدیر آیة فوق

المدنی در آیة« :

» (همان.)271 :

چنین است« :

ت) اضافة مصدر به مفعول و رفع فاعل :کمتر پیش میآید که مصدر به مفعول خود
اضافه شود و فاعلش را مرفوع سازد .در قرآن چنین کاربردی نیامده است مگر در قرائت
ابن عامر به ضمت دال و همزه در آیة« :

19

» (مریم( )2 :همان)118 :

ث) نیابت غیر مفعول به ،با وجود مفعولبه :بنا بر عقیدۀ کوفیان ،با وجود مفعاولباه در
جمله -خواه مقدم باشاد یاا ماوخّر -جاایز اسات مفعاول مطلاق ،نایاب فاعال شاود،
 :زیاد زده شاد زدنای ساخت»

مانند«

(الصبتان ،بیتا ،)97/2 :اما بر اساس عقیدۀ بصریان  -به جاز اخفاش -هرگااه پا

از فعال

مجهول ،عالوه بر مفعولبه ،مصدر یا جار و مجرور وجود داشته باشد ،مفعولباه نایاب
فاعل واقع میشود ،مانند« :

زید روز جمعه زده شاد،

زدنی سخت» (همانجا) .ابن مالک نیز همچون کوفیان ،کاربرد مااکور را جاایز مایداناد،
وی برای بیان نیابت غیر مفعولبه ،با وجود مفعولبه ،به قرائت ابو جعفر در آیة« :
»(

 )14 :احتجاج کرده است .در ایان آیاه ،جاارو مجارور

«بما کانوا یکسبون» نایب فاعل «یجزی» است ،با وجود اینکه مفعول به «قوماً» در جملاه
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موجود است (الصبتان ،بیتا.)128/2 :

ابن مالک دراینباره در الفیه چنین آورده است:
(ابن عقیل)399/1 :1375 ،

ج) حاف نون در فعل مضارع «یکون» :ابنمالک در آیة« :
(النحل )120:به قرائت یون

»

احتجاج کرده و آن را قیاس قرار داده و میگوید« :هرگاه

فعل مضارع «کانَ» مجزوم شود و به ضمیر نصب متصل نباشد ،جایز است که «نون» از
آخر آن حاف گردد» (ابن مالک.)366/1 :1990 ،

ح) استعمال «علی» به معنای «باء» :ابن مالک در آیة «
»( 21أعراف )105 :میگوید «علی» در آیة فوق به معنای «با» آمده است و تقدیرش
چنین است« :

» .أُبیت بن کعب نیز آیة فوق را چنین قرائت کرده است« :

 »...بدین ترتیب قرائت ابیت بن کعب در واقع تفسیری بر قرائت قرّاء سبع است و
درستی قول ابن مالک را تایید میکند (ابن مالک.)165/3 :1990 ،

 -3-1ضرورت بررسی رویکرد نحوی ابنمالک در زمینة قراءات
بررسی رویکرد نحوی ابنمالک در زمینة قرآن و قراءات از چندین جهت حائز اهمیات
است؛ چرا که این پژوهش ،ضعف استشاهاد قرآنای نازد کوفیاان و بصاریان را آشاکار
میکند ،بدین ترتیب که آنان در ظاهر سخنشان ،قرآن کریم را یکی از اساسیترین منباع
در وضع قواعد نحوی خود بر میشمردند ،حال آنکه با مقایسة شواهد شاعری آناان باا
شواهد قرآنیشان به نتیجهای متناقض دست مییابیم .خالد شعبان در این باره میگویاد:
«نحویان پایرفتهاند که قرآن و قراءات به عنوان یکی از بهتارین مناابع ماورد اعتمااد در
استشهادات نحویند ،اما وقتی شواهد نحوی آنان مورد مراجعه و تطبیق قارار مایگیارد،
مشخ

میشود که در مقام عمل بر خالف نظریة خودشاان ،باه مناابعی غیار از قارآن

احتجاج کردهاند»( 22همان .)140:به عبارتی هر چند نحویان از ابتدای امر ،معتقدند کاه در
اثبات و تایید قواعد زبان عربی جایز است به قرآن و قراءات مختلف آن احتجاج شاود،
اما در مقام مقایسه و تطبیق معلوم میشود که بسیاری از آنان برخالف عقیادۀ خودشاان
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در اثبات قواعد زبان ،به منابع دیگری رجوع کردهاند .وی در اثبات این مدتعا مایگویاد:
«الکتاب سیبویه قدیمیترین و بارزترین کتاب نحوی است که در آن عدد شواهد شعری
به حدود  1062بیت میرسد ،در حالی که شواهد قرآنی در کتاب ماکور حدود  373آیاه
است» (همانجا) .ابن مالک  -برخالف سایر نحویان -به حق ،قرآن را فصایحتارین اناواع
نثر دانسته و آن را در رأس سایر منابعی قرار داده که در قواعاد نحاوی خاود بار آنهاا
احتجاج میکند ،به طوری که نگارندگان با یک بررسی آماری بدین نتیجه رسیدهاند کاه
شواهد قرآنی ابن مالک در کتاب «شرح التسهیل» تقریباً چهار برابر شواهد قرآنی سیبویه
در «الکتاب» است .از سوی دیگر ،ابنمالک  -برخالف نحویان بصری -به سبب اطاالع
وسیعی که بر قراءات داشته ،قراءات را یکی از منابع مهم در بحث نحوی و لغوی خاود
قرار داده و بر اساس آنها قیاس کرده است؛ هر چناد کاه وی در مکتاب نحاوی خاود
بیشتر متمایل به بصریان بوده است.
پژوهش ماکور در زمینة قراءات از بعد دیگری نیز حائز اهمیت است و آن اینکه بیشتر
نحویانی که پ

از ابنمالک آمدهاند ،رویکرد نحوی او را در زمینة قراءات مقبول

دانستهاند .سیوطی میگوید« :جایز است که در اثبات زبان به قرآن و قراءات مختلف آن
23

احتجاج شود؛ خواه قرائت از قراءات متواتر باشد و خواه شاذ و نادر» ( سیوطی:1310،

 .)18صاحب «البحر المحی » نیز بر این باور است« :همة قراءات سبع درست است و از
24

پیامبر اکرم (ص) روایت شده است و در زبان تازی مقبول است» (

،

 .)265/2 :1998زرکشی دربارۀ اینکه قراءات را میتوان به عنوان منبعی برای اثبات قواعد
نحوی مورد استشهاد قرار داد ،بهترین قول را بیان کرده است« :قرآن و قراءات دو
حقیقت متفاوتند :قرآن کالم خداست که برای اعجاز و بیان بر پیامبر اکرم (ص) نازل
شده است و قراءات همان وحیند با کمی تفاوت در حروف و تخفیف و تشدید»
(

25

.)273/1 :1974 ،

 -2احتجاج به حدیث
 -1-2احتجاج به حدیث در قرون اولیة اسالم
با اندك تاملی در کتب نحوی قدیم میتوان دریافت که با وجود منع کتابت حدیث در
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زمان خلیفة دوم ،26احتجااج باه حادیث در میاان پیشاگامان نحاو رواج داشاته اسات.
مطالعاتی که پژوهشگران نحوی بر کتاب سیبویه انجام دادهاند ،نشان میدهد که وی نیاز
در قواعد نحوی خود به احادیث احتجاج کرده است .بنا بر گفتة احمد مکای ا نصااری
 عالوه بر سیبویه -فرّاء نیز در مواردی چند به احادیث احتجاج کرده اسات« :فارّاء باه27

حدیث استناد کرده و در وضع قواعد زبان بدان احتجاج کرده اسات» (

:1974 ،

 .)79عبدالفتاح شلبی نیز میگوید« :ابو علی فارسی در احتجااج باه حادیث و استشاهاد
28

بدان در قواعد زبان و نحو و صرف بر ابن خَروف پیشی گرفته است» (همان.)130 :

 -2-2احتجاج به حدیث از آغاز قرن هفتم
تا اواخر قرن ششم ،این رویکرد نحوی دربارۀ احادیث رایج بود ،اما با آغاز قرن هفتم و
آشنایی بیشتر نحویان با کتب حدیث و افزایش تالیفات در زمینة علوم حدیث و ،...
میان علما در احتجاج به حدیث اختالف نظر به وجود آمد:
الف) برخی از آنان معتقد بودند که استناد به حدیث ،مطلقاً جایز نیست .از مشاهیر
آنان میتوان ،علی بن محمد إشبیلی معروف به «ابنالضائع» و اثیرالدتین محمد بن یوسف،
معروف به «ابوحیان اندلسی» را نام برد .اینان اسباب مخالفتشان را در احتجاج به
حدیث ،چنین بیان میکردند :اوتل این که راویان حدیث ،نقل به معنی را جایز میدانستند
و عین الفاظ پیامبر (ص) را مکتوب نمیکردند ،به همین جهت یک واقعه در زمان
رسول اکرم (ص) به الفاظ مختلفی نقل میشد .برای نمونه ،حدیث« :
» ،در روایات دیگر به صورت «ملکتکها بما معک من القران» و «
» آمده است .در حالی که پیامبر اکرم (ص) هرگز همة این الفاظ را به کار نبرده،
چه بسا آنان الفاظی مشابه الفاظ یاد شده را فرموده و راویان ،مراد و منظور حضرت را
نقل کردهاند ،نه عین لفظ وی را؛ چرا که در نقل حدیث ،مطلوب همان معناست ،نه
لفظ .ثانیاً بیشتر راویان ،غیر عرب بودند و زبان عربی را به فصاحت
نمیدانستند؛ بنابراین ناخواسته در نقل احادیث مروی از پیامبر (ص) دچار لغزش و
لحن میشدند (خوتام.)7-6 :1998 ،

ب)گروهی دیگر از نحویان نیز نه کامالً مخالف کاربرد ماکور بودند و نه بطور کامال
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موافق ،بلکه حد وس را اختیار کرده بودند .از نماینادگان آناان ،ابواساحاق الشااطبی و
سیوطی را میتوان نام برد .شاطبی میگوید« :احادیث بر دو قساماناد )1 :احاادیثی کاه
راویان ،بیشتر نقل به معنی را در آنها مورد عنایت قرار میدهند که بنا بر عقیدۀ لغویاان
احتجاج بر این قسم از احادیث صحیح نیست  )2احادیثی که راویاان بیشاتر باه لفاظ و
درجة فصاحت آنها توجه دارند که بنا بر عقیدۀ اهل لغت و نحویاان احتجااج بار ایان
قسم از احادیث بالمانع است» (همان.)10 :

ج) گروهی دیگر نیز ،به طور مطلق ،استناد به حدیث را در لغت جایز دانسته و آن را
از اصولی بر شمردهاند که در بررسی الفاظ و پیریزی قواعد به آن رجوع میشود.
در رأس آنان ،ابنمالک و ابنهشام قرار داشتند که بدر دمامینی در «شرح تسهیل» و
علّامه ابن طیب در«شرح کتاب ا قتراح» و نیز در کتاب «

» به یاری آنان

برخاستهاند .ابن طیب ،نحویانی چون جوهری ،ابن سیده ،ابن فارس ،ابن خروف ،ابن
جنّی و سهیلی را از طرفداران استناد به حدیث قلمداد کرده و نوشته است« :هیچ یک از
دانشمندان عربیتت با این نظریته مخالفت نکردهاند ،جز شیخ ابوحیتان در شرح التسهیل و
ابوالحسنالضائع در شرح الجمل که جاللالدین سیوطی نیز از آن دو پیروی کرده است»
(خوتام.)7 :1998 ،

موافقان نظریتة فوق در اثبات عقیدۀ خود ،میگویند :مگر در کالم عرب سخنی بلیغتر از
سخن پیامبر(ص) وجود دارد که قبل از حدیث بدان استناد شود ،همچنین آنان غیر
عرب بودن راویان را دلیل متقنی بر ضعف احادیث نمیدانند؛ چرا که بسیاری از بانیان
علم نحو همچون سیبویه ،ابوعلی فارسی ... ،خود غیر عرب بودهاند ،اما با وجود این،
قواعد نحوی ،قیاس و تعلیل و ...نتیجة اندیشة خود آنان بوده است .اینان همچنین
گفتهاند که احادیث از جهت سند نیز از اشعار منقول عرب درستترند؛ چرا که راویان،
الفاظ حدیث را از فصیحترین عربها نقل میکنند ،و حال آنکه اهل لغت به نقل از یک
شخ

مجهول نیز اکتفا میکنند (همان.)6-5 :

 -3-2موضع ابن مالک نسبت به احادیث
در اینکه ابنمالک اوتلین کسی بوده که در پیریزی قواعد نحاوی باه احادیاث اساتناد
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کرده یا شخصی دیگر ،اطالع چندانی در دست نیست؛ جاز ایان کاه ابوحیتاان اندلسای
 شاگرد ابنالضائع -گفته است« :ابن مالک اوتلین کسی بوده که قواعاد نحاوی خاود رابر پایة احادیث وضع کرده و آنها را اساس قیااس در تادوین احکاام نحاوی و اثباات
لغات قرار داده است ،اما از طرفی هم خود ابوالحسن بن الضائع ،ابن خاروف را اوتلاین
پیشرو این جنبش قلمداد کرده است» (

 .)212 :1974 ،با توجه باه د یلای کاه در

ذیل به آنها اشاره خواهد شد ،ابنمالک را میتوان یکای از پیشاگامان ایان جنابش در
نحو عربی به شمار آورد )1 :ابن مالک یکی از حدیث شناسان صاحب ناام زماان خاود
بود ،به طوری که صالح صفدی درباره او میگوید« :ابن مالک از پیشوایان آگاه به علام
حادیث باود»( 29فجاال .)110 :1997 ،هامچناین احماد بادوی نیاز در تلییاد ایان مادتعا
گفته است« :ابنمالک در باب حدیث تعمق بسیار کرده و در بااب شاناخت ایان علام،
زحمااات زی اادی را متحم ال شااده اساات»( 30شااعبان )2 .)84 :2009 ،اباان مالااک باارای
احادیثی که مشکل اعرابی داشتهاند وجوهی را ذکر کرده ،مبنی بار اینکاه ایان احادیاث
صحیحاند و آنها را در کتابی تحت عناوان «
» گرد آورده است .همة این قرائن ،شهادت میدهند کاه ابان مالاک در
علم حدیث به آن مقام علمی رسیده بود که باه آساانی احادیاث جعلای را از احادیاث
حقیقی تشخی

دهد و در پیریزی قواعد نحاوی و لغاوی خاود بار اسااس احادیاث

به خطا نیافتد؛ حال آنکه واضعان علم نحو ،در ایام قدیم همچون سیبویه ،اخفش ،مبارّد
و ...به سبب عدم اطالع بر این علم هرگز قادر به چناین کااری نباودهاناد .پا

هرگاز

درست نیست که عدم توانایی آنان را در باب ماکور بمعنای ردت احتجاج باه حادیث از
طرف آنان قلمداد کنیم (فجال.)110 :1997 ،

جستار حاضر ،در ادامة بحث به بررسی قواعدی از نحو میپردازد که ابنمالک در آنها
به احادیث استشهاد کرده است:
 -1استعمال إذ به جای إذا و برعک
جمهور نحویان بر این باورند که «إذ» ظرف است برای زمان ماضی ،و «إذا» ظرف بارای
زمااان آینااده .بنااابراین در کاااربرد «إذ» بااه جااای «إذا» و باار عکا

آن ،میاان نحویاان
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اختالف نظر اسات :زمخشاری و بسایاری از نحویاان دیگار ،کااربرد مااکور را جاایز
 .)360/5 :1998 ،اما ابن مالک کاربرد مااکور را جاایز دانساته و در

نمیدانند( .

استناد کرده است« :

اثبات درستی عقیدۀ خود به حدیث منقول از

»( 31ابن مالک ،بیتا )70 :شاهد در حدیث فوق «
» است که در آن «إذ» به جای «إذا» آمده است.
 -3ثبوت خبر«لو »
بنا بر عقیده گروهی از نحویان ،هرگاه پ
حاف خبر پ
«

از «لو »ی امتناعیه ،اسم مرفوعی بیاید،

از آن واجب است ،مانند« :

» که تقدیرش چنین است:

» (فجال )172 :1997 ،ابن مالک -برخالف این گروه از نحویان-

دربارۀ کاربرد ماکور در الفیته چنین آورده است.
(ابن عقیل)193/1 :1375 ،

از سخن ابن مالک -غالباً حاف خبر واجب است -چنین بر میآید که وی معتقد است،
بعضی مواقع نیز ذکر خبر -به مانند حاف آن -جایز است و برای اثبات درستی عقیدۀ
خود به حدیث زیر استناد کرده است« :
»( 33فجال .)27 :1997 ،شاهد در این روایت «حدیثو عهد» است که بعد از
لو  ،در مقام خبر ذکر شده است.
 -4حاف «فاء» از جواب شرط
جمهور نحویان بر این باورند که هرگاه جواب شرط ،صالحیت شرط را نداشته باشد،
واجب است با فاء جواب همراه گردد تا اینکه ارتباط آن با فعل شرط آشکار شود.
مانند« :

» .به عقیدۀ آنان حاف فاء در این شرای جایز نیست مگر به

ضرورت شعری .نمونة حاف آن در بیت زیر است:
شاهد در بیت فوق «اهلل یشکرُها» است که فاء جزا از آن به جهت ضرورت شعری
حاف شده است» (الصبتان ،بیتا .)31/4 :ابن مالک معتقد است که گاهی فاء جزا -آنگاه که
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جواب شرط صالحیت شرط را نداشته باشد -بدون هیچ ضرورتی حاف میشود .مانند
»35در این حدیث ،فاء جزا به

حدیث «
همراه مبتدا از کالم حاف شده که تقدیرش چنین است« :
» (ابن مالک ،بی تا.)100-99 :

ابن مالک همچنین در تثبیت درستی عقیدۀ خود ،حدیث «

»

را نیز مورد استشهاد قرار میدهد .در حدیث فوق ،دو جملة شارطیه وجاود دارد کاه از
جملة اول ،جواب شرط ،و از جملة دوم ،فاء جزا حاف شده اسات و تقادیرش چناین
اسات« :

» .ابان مالاک در مجماوع ،در

کتاب «شواهد التوضایح» باه  82حادیث و در کتااب «شارحالتساهیل» باه  211حادیث
استشهاد کرده است.
 -3احتجاج به کالم عرب
کالم عرب ،سومین منبع شواهد نحوی است که به دو قسم شعر و نثر تقسیم مایشاود.
از آنجا که گاهی ضرورتهای شعری در اشعار عارض میشود ،تاا زماانی کاه شاواهد
نثری در تحکیم درستی آن وارد نشده باشد ،علمای نحو با نظر شک و تردید به آن نگاه
کرده و بدان استشهاد نمیکنند .شعرا از دیادگاه نحویاان شاش طبقاهاناد -1 :جاهلیاان
 -2مخضرمان  -3متقدتمان یا اسالمیان  -4مولّدان  -5محدثان  -6متلخران
بصریان ،طبقة اول و دوم را قبول داشته و به اتفاق به شعر آنها احتجاج میکردند،
درحالی که به شعر شاعران طبقة سوم و چهارم بسیار کم توجه داشته و بقیة شاعران را
اصالً مورد احتجاج قرار نمیدادند .آنان [به لحاظ بازۀ زمانی هم] ،در استشهاد به کالم
عرب ،تا اواخر عصر اموی اکتفا نموده و تنها از قبایل اصیلی که زبانشان در اثر ارتباط
با عجمها دچار تباهی و فساد نشده بود ،شاهد میآوردند؛ چرا که در نظر این گروه،
پایه و اساس هر چیز ،سماع بود ،به همین سبب به بادیهها و صحراها میرفتند ،تا با
اعراب اصیل هم سخن شده و مستقیماً از خود آنها بشنوند (شعبان.)106-105 :2009 ،

اما کوفیان -برخالف بصریان که فق به شعر طبقة اول و دوم «و به طور نادر به شعر
طبقة سوم و چهارم» احتجاج میکردند -شعر شعرای اسالمی و مولّدان (شاعرانی که در

 /216ادب عربی ،شمارة  ،2سال  ،7پاییز و زمستان 1394

دورۀ اسالمی متولد شدهاند نه در دورۀ جاهلی) را هم در کنار شاعران دو طبقة اوتل از
مصادر و منابع مورد بحث خود قرار داده و بسیاری از قواعد نحوی خود را بر اساس
آن پیریزی میکردند .آنان همچنین از زبان و لغت قبایلی که اهل بصره از آنها اجتناب
ورزیدهاند نیز شاهد آوردهاند؛ به همین جهت ریتاشی در مفاخرۀ بصریان چنین گفته
است« :ما لغت را از بدویان خال

اخا کردیم و کوفیان آن را از اعراب شهرنشین

36

آموختند» (همان.)107 :

 -1-3موضع ابن مالک نسبت به کالم عرب
ابن مالک از نحویان قرن هفتم است که خود ،عصر استشهادات را درك نکرده بود،
بلکه سماع او از عرب ،بصورت غیر مستقیم و از طریق مطالعه بود .به همین سبب وی،
به طور غالب ،شواهد خود را با عبارات زیر آغاز کرده است« :
»« ،
»و«

»« ،
» و ...

ابنمالک نیز  -چون کوفیان -از زبان و لغت قبایلی که اهل بصره از آنها اجتناب
ورزیدهاند ،شاهد آورده است؛ از جمله قبایل لخم و قضاعه .به همین سبب ابوحیان -
اندلسی 37بر او ایراد گرفته و میگوید« :

» (عبدالعزیز،

 .)107 :1995عالوه بر این ،حافظة قوی او را در استشهاد به اشعار تشجیع کرده ،چنان که
وی از سویی شعرای طبقات سهگانة جاهلی ،مخضرمی و اسالمی را مورد استشهاد قرار
داده است ،همانطور که عموم نحویان بر این اساس عمل میکردند و از سوی دیگر ،در
تایید و تثبیت شواهد شعری طبقات سهگانه ،شواهدی از شعر شاعران مولد همچون
بشار بن برد ،سید حمیری ،ابوالعطاء السندی ،ابوالعتاهیه و کمیت را نیز مورد استشهاد
قرار داده است (همان .)117 :رافعی در این باره میگوید« :هیچ یک از متاخران در استفاده
از شواهد شعری و حفظ آنها ،همچون ابنمالک مشهور نیست» (

.)304/1 :1997 ،

ذهبی نیز میگوید« :اشعار عربیی که ابن مالک به عنوان شاهد به آنها استناد کرده،
موجب تعجب و شگفتی ائمه نحو قرار گرفته است و این سوال را در ذهن آنان به
جای گاارده که ابن مالک این شواهد را از کجا آورده است؟» (همان )305 :در ذیل به
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نمونههایی از شواهد شعری ابن مالک اشاره میشود:
 -1جمع فاعل و تمییز :ابنمالک جمع فاعل و تمییز را جایز میداند ،وی در الفیه در
این باره چنین آورده است:
(ابن مالک)14/3 :1990 ،

او برای اثبات عقیدۀ خود بر بیت زیر احتجاج کرده است:
(همانجا)

شاهد در این بیت «بئ

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

تمییز «فحالً» در یک جمله با هم آورده شده است.
« -2إنّ» در مقام حرف جواب :در اینکه «إنَّ» میتواند حرف جواب به معنای «نعم»
باشد ،اختالف نظر است .ابن مالک معتقد است که «إنَّ» میتواند حرف جواب باشد.
وی ،در اثبات عقیدۀ خود بر بیت زیر احتجاج کرده است.

(همان)31-32 :

شاهد در ابیات فوق «فقلتُ إنّه» است که در آن «إنَّ» عمل نکرده و به عنوان حرف جواب
بهکار رفته است .ابنهشام در تفسیر ابیات فوق گفته است که حرف «هاء» بعد از «إنَّ» به
سبب سکت نیست ،بلکه ضمیری است که به واسطة «إنَّ» محالً منصوب به شمار میآید
و خبرش حاف گردیده که تقدیرش چنین است« :إنّهُ کالک» (ابنهشام ،بیتا.)49/1 :

ابنمالک در کتاب «شرح التسهیل» به  2451شاهد شعری و در «

» به 897

بیت احتجاج کرده است.
 -5نتیجه
 -1آنچه ابن مالک را در میان دانشمندان علم نحو ممتاز میسازد ،عدم تقلید محض
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وی از مکاتب نحوی است .او در تدوین قواعد نحوی ،تنها به تقلید کورکورانه از قدما
اکتفا نکرده ،بلکه خودش نیز در برخی از مسائل ،آرای منحصر به فردی ارائه میدهد.
 -2ابن مالک با تجمیع آرای مکاتب سهگانة بصره ،کوفه و بغداد ،تا حدودی توانسته
است به اختالفات علما بر سر مسائل نحوی پایان دهد.
 -3ابن مالک با روش کوفیان به بررسی آرا و نظرات بصریان پرداخته و از طریق نقل،
به نتایج مکتب بصری رسیده است.
 -4ابن مالک از پیشروان جنبش استناد به حدیث در پیریزی قواعد نحوی محسوب
میشود و از نخستین کسانی است که در تدوین قواعد نحوی ،احادیث را مبنای قیاس
قرار داده است؛ چرا که وی از حدیثشناسان سرشناس روزگار خود بوده است.
 -5او گاشته از اینکه در شکلگیری قواعد نحوی به احادیث استناد میکند ،خود نیز
برای رفع مشکل اعرابیِ برخی احادیث و اثبات صحت و سقم آنها ،وجههای اعرابی
مختلفی را بیان میکند.
 -6ابن مالک به حق ،قرآن را فصیحترین انواع نثر دانسته و در استخراج قواعد نحوی،
آن را در رأس منابع خود قرار داده است؛ در حالی که نحویان پیش از او ،تنها در ظاهر
سخن ،قرآن را یکی از اساسیترین منابع در وضع قواعد نحوی خود برشمردهاند.
پینوشتها
« -1قد خبع» همان «

» است که منظور شاعر وارد شدن در قبر است و «خبعا» واژهای متشکل از

چهار حرف «الخاء ،الباء ،العین و الف اطالق» است که به حساب جُمل مجموع «خبع»  -اگر الف
اطالق حساب نشود 672-خواهد بود و جمع این عدد با الف اطالق ،رقم  673را شکل میدهد.
 -2حروف ابجد و حساب جمل ،مخصوص الفبای عربی است که مجموعاً  28حرف است .در این
حساب ،هر حرف دارای عدد و رمز معینی است که به اصطالح امروز میتوان آن را کُد آن عدد نامید.
بر اساس کد حروف ابجد ،حرف «ع» برابر با هفتاد و حرف«ها» برابر پنج است که مجموع «عه» 75
میشود و «ابن عه» یعنی کسی که  75سال عمر کرده است.
 -3ابن مالک بعد از  75سال عمر ،به سال  673هجری به خاك سپرده شد.
-4
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-5گاهی عطف بیان و متبوعش هر دو نکرهاند ،همچنان که گاهی هر دو معرفهاند.
 -6کسانی که قبل از مهاجرین ،خانه گزیدند و ایمان آوردند.

 -7یجوز
 -8اگر روزی زنان زیبا ،خودنمایی کرده و ابروان خود را کمانی کنند و به چشمانشان سرمه کشند.

.

-9

 -10صلة الف و م موصول باید صفت صریح باشد و درآمدن الف و م موصول بر فعل معرب (فعل
مضارع) کم است.
 -11تو داوری نیستی که حکمش مورد پسند مردم باشد و نیز نژاده ،خردمند و صاحبنظر نیستی.

.

-12

.

-13

.

-14

.

 -15ا
.

-16

 -17ولولستون ) (Vol finniestonیکی از نظریه پردازان لغات سامی است که برخی از آرای او در زمینة
زبانهای سامی در کتاب «

» آمده است.

 -18اگر قصد مسافرت داشتند ،برای آن توشهاش را مهیا میساختند.
 -19آنگاه که بندهاش زکریاء رحمت پروردگارت را یاد کرد .در شرح التسهیل ابن مالک جلد  3صفحه
صفحه  83از یحیی بن یعمر ،در «

 118و در

» اثر ابن جنی (جلد 2صفحه  )37و در «

» (جلد 2صفحه  )502واژۀ

«عبد» به عنوان فاعل مرفوع شده است ،هر چناد دیگار نحویاان و قاریاان ،آن را منصاوب و مفعاول
قرائت کردهاند.
 -20اگر در مفردات جمله ،مفعول به باشد ،یکی از این سه (ظرف ،مصدر ،جار و مجرور) نایب فاعل
واقع نمیشود ،البته گاهی خالف آن نیز دیده میشود.
 -21برای من شایسته است که بر خدا جز سخن حق نگویم.
-22

-23
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-24
-25

.
 -26اوج منع کتابت حدیث ،براى نخستین بار در زمان خلیفه دوم صورت گرفت .آنگونه که در
کتابهاى معتبر اهل سنت آمده است ،زُهرى از

بن مسعود نقل مىکند که خلیفة دوم تصمیم

گرفت احادیث نبوى را جمع آورى نموده و بنویسد .از اصحاب پیامبر(صلى اهلل علیه وآله) در این
زمینه نظرخواهى کرد ،آنان این کار او را مورد تشویق و تلیید قرار دادند .ولى خلیفه دست نگه داشت و
یک ماه دربارۀ آن فکر مىکرد تا این که روزى گفت :مىخواستم روایات نبوى را جمعآورى کنم ،اما به
یاد آوردم که اقوامى پیش از شما کتابهایى نگاشتند و سخت بدان مشغول شدند و در نتیجه ،کتاب
آسمانى خویش را رها ساختند .به خدا سوگند من هیچ گاه کتاب خدا را به چیزى آمیخته و مشوتب
نمىسازم (ابن عبداهلل عبدالبر

 ،بیتا.)77/1 :

-27
-28

.
-29

.

-30

 -31ای کاش زمانی که قومت تو را بیرون خواهند کرد ،زنده باشم.
 -32پ

از «لو » و در قسم صریح (واژۀ ویژۀ قسم) به طور غالب حاف خبر واجب است.

 -33قوم تو هنوز آثار کفر از دلهایشان بیرون نرفته است (قوم تو تازه مسلمانند) اگر چنین نبود کعبه
را بر پایههایی که حضرت ابراهیم نهاده بود بنا میکردم.
 -34هرک

کار خیری انجام دهد ،پ

خدا آن را پاس میدارد ،اما پاسخ بدی را به بدی دادن ،نزد

خداوند شبیه هم است.
 -35همانا تو اگر وارثان خود را دارا و باى نیااز بجاا گاااری ،بهتار اسات از آن کاه فقیار و محتااج
بجا گااری.
-36
حرشه :جمع حارش ،حرش الضَّبَّ :سوسمار را صید کرد .الیرابیع :مفردش یربوع بر وزن یَفعول،
حیوانی شبیه موش است که اصطالحا جَربوع (به فتح جیم) خوانده میشود .شوازیر :جمع شیراز بر
وزن دینار که شیری صاف و غلیظ است .الکوامیخ :جمع کامخ ،معرب کامة فارسی ،نان خورش (فیروز
آبادی ،ذیل مادههای حرش ،یربع ،شیزر و کمخ).

بررسی رویکردهای جدید ابن مالک در پارهای از قواعد نحوی 221/

 -37ابوحیتان با این سخن خود به ابن مالک طعنه زده و به سبب گرایش وی به مکتب کوفی بر او ایراد
گرفته است؛ چون که خود ابوحیتان ،بصری مکتب است.
 -38در با هم آوردن تمییز و فاعلی که اسم ظاهر است ،میان نحویان اختالف نظر مشهوری وجود دارد.
 -39مردان قبیلة تغلب از جهت مرد بودن ،بد مردانی هستند و مادرشان نیز غرسرین بوده و پوشندۀ
شلوار ستبر و یه دارند.
 -40زنان سرزنشگر ،صبحگاهان مرا سرزنش کردند و من نیاز آناان را سارزنش کاردم ،آناان باه مان
میگفتند :مویت سپید گشته و سال خورده شدهای ،من در پاسخ گفتم :آری چنین است.

القرآن الکریم.

لمشکالت
المسالک

الحدیث
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