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 چکیده
با در آن نويسنده  هجری است که 8و  7برجای مانده از قرن به زبان عربی کاشی  شرح المفصلنسخة 

زمخشری پرداخته است. اين نسخه سرشار  لمفصلا به شرح کتابای علمی و دقیق و به گونهنثری روان 

بلکه در  ،اکتفا نکردهايشان به ذکر نظرات  ا نويسنده تنهاامّ ،بزرگان نحو است نظراتها و قولنقلاز 

 ايرانی پردازد. اين نويسندةهای سماعی و قیاسی به اظهارنظر میموارد بسیاری با تکیه بر استدالل

بهره برده است که اين امر بسیار از منابع سماع همچون قرآن، حديث، شعر و مَثَل مسلط به زبان عربی 

و در اثبات نظرات  عقیده استدر اکثر موارد با زمخشری هماو  انگر جايگاه علمی واالی اوست.نش

 موارد اندکی دراما  ،بهره برده استمنطقی  ةای روشن و به دور از اصطالحات پیچیدزمخشری از شیوه

توان با می .گیردمینظرات وی ايراد  ازبا عباراتی متواضعانه و مؤدّبانه  ،اختالف نظر دارد با زمخشری که

 به معرفی نسخةپیرو مکتب بصره بوده است. اين جستار دريافت که  های کاشیگیریوضعمبررسی 

 پردازد.کار رفته میهای بهو استدالل گرايش نحوی مؤلف ؤلف آن، بررسی سبک نويسندگی ومذکور و م
 

 ، زمخشری.نسخه خطی، نحو، شرح المفصل، عبدالعزيز کاشی کلیدی: های هواژ
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 مقدمه .1

تاريخ تمدن  گردد که از پیشینةگاه مقدور میو تعالی يک جامعه آن بدون شک ترقّی

چه از اسالف بر جای مانده است با بینشی علمی و به دور از هر خود آگاه باشد و آن

ای ارزشمند است که گونه حب و بغض مورد تدبّر و تأمّل قرار دهد. نسخ خطی گنجینه

قوت و ضعف گذشتگان آگاه و نقاط توان از نظرات بدون تصحیح و بررسی آن نمی

که  صنعة االعراب ملفصل يفا ، شرحی است بر کتابتحقیقمورد نظر در اين  گشت. نسخة

در نحو است و در نزد علمای نحو از  ق( 538 -ق467) مشهورترين کتاب علّامه زمخشری

آن  جايگاه وااليی برخوردار است؛ از اين رو بسیاری از شارحان به بررسی و تعلیق بر

های خاص خود را داراست. يکی از افرادی اند که هر يک از اين شروح، ويژگیپرداخته

که پای در مسیر شرح اين کتاب نهاده است عبدالعزيز کاشی است که با نثری روان و به 

  پرداخته است. مفصلالای علمی و دقیق به شرح کتاب گونه

.  عبدالعزيز 1ست:ئز اهمیت اعبدالعزيز کاشی از چند جهت حا شرح المفصلنسخة 

ايرانی و مسلّط به زبان عربی است و متن اين نسخه مربوط به قرن  کاشی يک نويسندة

نويسی تواند بیانگر سبک عربیباشد؛ بنابراين اين نسخه میهفت يا هشت هجری می

ت، . مؤلف از منابع علمی فراوانی همچون صرف، نحو، قراءا2زبانان آن زمانه باشد. فارسی

. مؤلف تنها به ذکر 3.و متون ادبی منظوم و منثور بهره برده است حديث، ضرب المثل

کند بلکه نظر خود را نیز با تکیه بر داليل استوار بیان نظرات علمای نحو بسنده نمی

باشد. با توجه به موارد ذکر شده دارد و همین امر نشانگر شخصیت علمی وی میمی

زبان مورد توجه و بررسی قرار فارسی آثار اين نويسندةنمايد شخصیت و ضروری می

 گیرد. 

 اند از:های اين پژوهش عبارتپرسش

 ؟روش شرح کاشی چگونه است .1

مؤلّف پیرو کدام مکتب نحوی است و از آرا و نظرات کدامیک از علمای نحو بیشتر  .2

 تاثیر پذيرفته است؟

 نظرات زمخشری چگونه است؟ ةگیری کاشی دربارموضع .3

برده است و منابع مورد  هايی بهرهف در شرح مسائل نحوی از چه نوع استداللمؤلّ .4

 ها چیست؟وی در اين استدالل استفادة
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 اهمیت دلیل به که زمخشری است المفصل ، کتابيکی از منابع با ارزش علم نحو

 يعیش ابن الدينموفق جمله: شرح از ؛نگاشته شده است آن بر زيادی هایشرح فراوان،

 –570) شرح ابن حاجب و التخمیر عنوان با ق( 617–555) خوارزمی شرح ،ق( 643–553)

 نیز منابعی بدين شرح المفصلة عبدالعزيز کاشی و نسخ ةدربار .االيضاح با نام ق( 646

تلخیص مجمع اآلداب و معجم  در کتاب ق(723 -ق 642) . ابن فوطی1 :قرار وجود دارد
به نام و اثر کاشی به طور مختصر اشاره کرده است و او را دارای خطی خوش  بااللقا

کاشی را  قلمیه ةرسالق  723. ابوالمجد تبريزی در سال 2؛ (237 /1: 1416) دانسته است

در ق( 1313-1226) خوانساری . موسوی3؛ (716: 1381) آورده است تبريز ةسفین در کتاب

گ . آقابزر4؛ (5/80: 1991) کاشی اشاره کرده است لشرح المفص به الجناتروضات کتاب

رساله  و قلمیه ةرسال به عةيف الشيعة إلی تصانيالذر  در کتاب( ق1389 -1293) طهرانی
. 5؛ (207-22/295 و 17/168: 1983) کاشی اشاره کرده است الناظر ضةمنتخب روو  سیفیه

شناسی، اسايی، کتابعزالدين عبدالعزيز کاشی: شن» محمد عمادی حائری در مقالة

 395-381، دفتر دوم، صص پژوهینسخه در مجلة 1383که در سال «  جويینسخه

. 6؛ جای مانده از او پرداخته استبه معرّفی عبدالعزيز کاشی و آثار بر ،چاپ شده است

 ای از اشعار کاشی را ازمجموعه« آشنايی با جنگ نخجوانی» ر مقالةآبادی دعزيز دولت

تبريز،  ملی کتابخانة در نشرية 1383؛ اين مقاله در سال ده استکراستخراج  رروضة الناظ

در  و همکاران . سید مهدی نوريان7؛ به چاپ رسیده است 96-120، صص 16 ةشمار

در  1386که در سال « مانند از قرن هفتم(ای بی)معرفی سفینه باغ نظر و رامش دل» مقالة

در اصفهان به چاپ  62-33، صص3 ة، شمار1 ة، دورگوهر گوياعلمی پژوهشی  نشرية

 انداثر عبدالعزيز کاشی پرداخته الخاطر الناظر و نزهة روضة به معرفی نسخة ،رسیده است

مقدمه، تصحیح، » ای با عنوانرساله 1387. مرتضی رشیدی آشجردی در سال 8و 

در گروه زبان و  «اثر عزالدين عبدالعزيز کاشی الخاطر هةالناظر و نز ضةرومنتخب تحشیه 

 خطی به تصحیح نسخةادبیات فارسی دانشگاه اصفهان نگاشته است و در اين رساله 

عبدالعزيز کاشی  شرح المفصل اما نسخة ،کاشی پرداخته است روضة الناظر و نزهة الخاطر

 ه است.نشدتاکنون بررسی و تصحیح 
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 عبدالعزیز کاشیشرح احوال  .2

شاعر، نويسنده و ؛ ئم بن احمد بن ابی الفضائل کاشیعزالدين عبدالعزيز بن ابی الغنا

کاتب اواخر قرن هفتم و ابتدای قرن هشتم هجری است. تاريخ دقیق والدت و درگذشت 

ق و هنگام هـ. 723جا که ابوالمجد تبريزی در سال ، اما از آنوی بر ما پوشیده است

ياد « دام فضله»عايید از وی با جملة تبريز سفینة مؤلف در کتاب قلمیه ةرسال کتابت

دهد عزالدين کاشی تا اين سال زنده بوده است. نشان می (716: 1381)تبريزی،  کندمی

با ذکر اشعاری از کاشی از وی  س اخللوةيس الوحدة و جلينا سید محمود گلستانه در کتاب

 :1379) ايرج افشار است؛ بنابراين اگر بر اساس نوشتة ياد کرده« دامت فضائله»با دعای

بدانیم کاشی تا اين زمان  750تا  730های را بین سال ةانیس الوحدتألیف کتاب  (69

 ضةروکه اشعاری از او در کتاب زنده بوده است و با محمود گلستانه آشنايی داشته چنان
در  رسالة قلمیهای از ؛ اما نسخه: مقدمه م(1387)رشیدی آشجردی،  کاشی آمده است الناظر

باشد و کاتب نسخه در پايان از هـ.ق می756برداری آن نسخه تاريخدست است که 

دهد نويسندة آن پیش از ياد کرده است. اين امر نشان می« رحمه اهلل» مؤلف با عنوان

  .(384: 1383)عمادی حائری،  ق درگذشته استهـ.756سال 
 

  مذهب کاشی. 2-1

عاری از اش روضة الناظرکتاب  همین مناسبت درداشته و به ع()ای به ائمّهويژهوی عالقة 

نقل کرده است؛  ع()و امام رضا )ع(، امام محمدباقر)ع(، امام حسین)ع(، امام حسن)ع(امام علی

بن عبدود نیز نقل  های مختلف، از افرادی چون يزيد بن معاويه و عمرواما او به مناسبت

ی را در مدرسة . همچنین کاشی مدّت(51-52: 1386، نوريان و همکاران)شعر کرده است 

اهل سنت در آن تدريس  های فقهی چهارگانةبغداد به سر برده که مکتب مستنصرية

تواند دلیلی نمی ع()ست گفته شود صرف نقل اشعار ائمهرو ممکن اشده است؛ از اينمی

مذهب مؤلف موارد زير مورد توجه قرار  مؤلف باشد؛ اما بهتر است دربارةبر شیعه بودن 

 گیرد:

کند حضرت نقل می نهج البالغهکتاب  جا که کاشی ازآن شرح المفصلسخة . در ن1

 ی است که هنگام نقل حديث از خلیفةنامد و اين در حالمی« امیرالمؤمنین» راع( )علی

را آورده است؛ همچنین ضمن نقل حديثی از امام « عمر رضی اهلل عنه» دوم تنها عبارت

 .2 ؛ياد کرده است« ام جعفر الصادق علیه السالماإلم» از ايشان با عنوان )ع(جعفر صادق

باشد به که شامل معرفی میراث مکتوب شیعه می الذریعة إلی تصانیف الشیعةدر کتاب 
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. صاحب 3 ؛(207-22/295 و 17/168: 1983هرانی، ط) برخی آثار کاشی اشاره شده است

کاشی در کتاب خود باشد از عبدالعزيز نويسان شیعه میکه از شرح روضات الجناتکتاب 

توان اطمینان با توجه به اين موارد می. (5/80: 1991موسوی خوانساری، ) ياد کرده است

 حاصل کرد که کاشی پیرو مذهب شیعه بوده است.
 

 کاشیآثار . 2-2

 .(تحقیقنسخه خطی مورد نظر در اين ) شرح المفصل .1

عار عربی و پارسی که ای از اش: مجموعهفارسی( -عربی) الخاطرنزهة الناظر و  روضة .2

برجای  ؛(385: 1383)عمادی حائری،  آيدهای اشعار به شمار میای برجسته از جُنگنمونه

 160بیت از بیش از  15500مشتمل بر حدود مانده از قرن هفتم و اوايل قرن هشتم که 

 . اين(40: 1386، و همکاران نوريان) است گوشاعر فارسی 140گو و نزديک به شاعر عربی

دکتری در دانشگاه اصفهان مورد  ضی رشیدی آشجردی به عنوان رسالةنسخه توسط مرت

 تصحیح قرار گرفته است.

که  روضة الناظر : انتخابی است ازفارسی( -عربی) روضة الناظر و نزهة الخاطرمنتخب  .3

وزير ) الدين محمد سمنانیتوسط خود کاشی صورت پذيرفته و آن را به شرف ظاهراً

 .(112: 1348)دانش پژوه،  تقديم داشته است (695-696های در سالايلخانیان 

ای است مقامه مانند، با نثری مسجّع و موزون، در توصیف : رسالهعربی() قلمیه ةرسال .4

فارسی، او اين رساله را به سال  قلمیةکه بنابر نوشتة کاشی در ديباچة  و تشخیص قلم

 (.385: 1383مادی حائری، )ع نگاشته است 701

عربی و در برابر آن، به زبان  قلمیة: اين رساله به همان شیوة )فارسی( قلمیه ةرسال .5

تاريخ تحرير اين رساله مشخص نیست  .(274/ 8تا: )درايتی، بی فارسی نگاشته شده است

پرداخته، فروتر  تبريز سفینةکه ابوالمجد تبريزی به کتابت آن در  723اما از سال 

 .(390: 1383، )عمادی حائری نخواهد بود

شی درج شده که ظاهراً های کهن، اشعاری پراکنده از کااشعار: در برخی جنگ .6

 (.392: 1383عمادی حائری، ) خود اوست الناظر ضةروبرگرفته از 

 

 شرح المفصلی هامعرّفی نسخه .3

که خط آن نسخ  (447 /1: 1352دانش پژوه،-افشار) 1392 مارةش ملک با نسخة کتابخانة .1

 1/31سطر با طول:  29هر صفحه دارای ؛ (6/1080تا: )درايتی، بیاست  برگ 288 دارای و
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 دستنوشتة است. اين نسخه به احتمال بسیار زياد ترمهآن  نوع کاغذو  8/20و عرض: 

کامل و آغاز و انجام آن موجود است و تنها در برخی صفحات  هنسخ .باشد مؤلّف

 ها افتاده است.حاشیه

که برخی الخط قديم عربی نگاشته شده است؛ چنانسمبا خطی يکدست و طبق ر

اند و باال يا پايین برخی از اين حروف عالئمی نهاده شده حروف بدون نقطه نوشته شده

آن روی  که نقطة «غ» ، عین کوچکی قرار داده شده تا با حرف«ع» است؛ مثالً زير حرف

مانند  ؛شده است حرف است اشتباه نشود. برخی اسامی و لغات بدون الف نوشته

های خوردگیکه خط؛ چرامؤلف بوده است سموات. ظاهراً اين نسخه، مسوّدة و ابواسحق

که گويی نويسنده پس از نگارش اشی مربوط به متن بسیار است چنانفراوان دارد و حو

ده و موارد زايد را خط زده و مواردی که از قلم افتاده کرنسخه، بار ديگر آن را مطالعه 

 در حاشیه اضافه کرده است. ،بوده

که کاتب، غالمرضای  14 ةمارشمیرزا حسن محمودآبادی يزد با  نسخة کتابخانة .2

کرده است. اين استنساخ هـ.ق  1261محرم 15 آدينة حیران يزدی آن را با خط نسخ در

 است. سطر 28که هر صفحه دارای  (6/1080تا: )درايتی، بیبرگ است  276نسخه دارای 

: 1348پژوه، دانش) در دانشگاه تهران موجود است 2533 ةمارش ين نسخه باا میکروفیلم

 ای است کامل و آغاز و انجام آن موجود است.نسخه (.1/347

از وی ده است. کرسناخ نبا خطی يکدست، استغالمرضا حیران يزدی  را اين نسخه

شغلش  چهاردهم است. ةهم و اوايل سدسیزد ةنويسان معروف اواخر سدشعرا و خوش

والدت  .(287: 1317 ،آيتی) نوشتداری بود و عالوه بر شاعری، خط نسخ را نیکو میمکتب

: 1381 ،وامق يزدی) هـ.ق ثبت شده است1210 مفاخر يزد و میکده ةکرتذ هایاو در کتاب

والدت وی را  دشعرای يز ةتذکرکتاب  ةاما نويسند ،(2/872: 1382 ،مدرسی و 343

هـ.ق ذکر  1290و وفات او را حدود  (91: 1366 ،فتوحی يزدی) هـ.ق دانسته است1215

 (.343: 1381 ،وامق يزدی) اندکرده

مخفف « مطـ» مثالً ؛ناسخ در برخی موارد از مخفّف کلمات استفاده کرده است

ی نسخة موجود ظاهراً حیران يزدی اين نسخه را از رو«. حینئذ» مخفف« ح» و« مطلقاً»

که از نسخة را که محل برخی عبارات چرا ؛ده استکرخ ملک استنسا در کتابخانة

افتاده اندک، چند سطر افتاده، » خالی گذاشته و يا با عبارات ،ملک افتاده است کتابخانة

 به آن اشاره کرده است. « افتاده
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 کاشی شرح المفصل معرفی .4

ا صه، مياها، تل ي قال رمحه اهلل، غ» زمخشری با عناوين المفصلشرحی مزجی است بر 
ای از آن به خط مؤلّف موجود است. مؤلّف در که نسخه« هي تعلق بغيتعلق بلفظ املنت، ما ي

ای دقیق و اين اثر با نثری روان و با استناد به آيات و روايات و امثال و اشعار و به گونه

 پرداخته است.  المفصل علمی به شرح کتاب

غی است و آشنايی با اين مطالب نحوی، صرفی، لغوی و بال دربردارندة اين کتاب

د. در پايان علوم موجب شده نويسنده بتواند در مسائل مختلف نحوی به مناقشه بپرداز

الغنائم بن  ز بن أيبيمؤلفه عبدالعز  يديمّتت کتابة اهذا الشرح علی » نوشته شده است: کتاب
لی عن حوادث نة کاشان محااها اهلل تعاية قمصر من قری مدي... بقر يالفضائل الکاش أمحد أيب

دهد نسخه در قمصر کاشان که نشان می (582 :تابی کاشی،) «الزمان و صوارف احلدثان

در صفحة پايانی نسخة همچنین ناسخ نسخه يعنی حیران يزدی نگاشته شده است. 

اهذه عبارة الشارح رمحه اهلل يف آخر نس ٍة » پس از عبارات مذکور آورده است:يزد  کتابخانة
 ملک. ديگری است بر مسوّده بودن نسخة کتابخانة که دلیل« عنها نقلُت املسّودة  

 

 شرح المفصل نگارش کاشی در ةشیو .5

است که ابتدا جمالتی از متن کتاب گونه سبک نگارش کاشی در اين نسخه بدين

اها، ما ي اللغة، اللغة و غ» گاه با عبارتکند و آنذکر می« قال رمحه اهلل»را با جملة  المفصل
غیرها، ما يتعلق » پردازد. سپس با عبارتبه شرح کلمات دشوار متن می« اللغةتعلق بي

دهد. در پايان برخی مباحث نیز با استفاده از نکات نحوی متن را شرح می« بغیرها

نويسنده در پايان مطالبی که در نمايد. مطلب را ذکر می خالصة« تلخیصه» عبارت

ه ثبت آنچ» کند که يعنیفاده میاست «صح» حواشی صفحات نگاشته است از عالمت

 الصحاح هايی همچوناو در شرح کلمات از کتاب. (17: 1987 ،دالمنجَ) «شده صحیح است

: کير ُق بالتحر قال صاحب الصحاح: الف  » :گويدعنوان مثال میبه  ؛بهره برده استوهری ج
، جوهری و 83 تا:بی کاشی،) «ت  ُقل: ف رِقُتکاخل وف، وقد ف رِق  بالکسر، تقول: ف رِقُت منک، وال

و در موارد بسیاری برای شرح يک کلمه، از آيات قرآن و اشعار شاعران  (4/1541: 1979

« اهيّ ض ی ربُّک أاّل ت عُبدوا إاّل إق  و »ة از آي« قضی» مثال در شرح فعل برایکند؛ استفاده می

هما يوعل» و نیز به مصرعه کرد استفاده (4: )همان« ل  ينا إلی ب ِِن إسرائيق ض  » و (23: اسراء)
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 کند که در بحر کامل سروده شده استاز ابوذؤيب هذلی اشاره می «مسرودتان قضامها
 (19: 1995 ،اهلذيل و 3 تا:بی ی،)کاش

ای معن ؛ برای مثال دربارةکاشی در شرح کلمات، از احاديث نیز بهره گرفته است

إذا بلغ النساُء »ه السالم يث علي عليديف حنّص کّل شیء منتهاه و » گويد:می« نص»کلمة 
  .(149تا: کاشی، بی) «يعنی منتهی بلوغ العقل؛ «نصَّ احلقاق

و با عباراتی واضح به بیان  کندمیکارگیری کلمات دشوار پرهیز نويسنده از به

دهد؛ مثالً آنجا که اما  برخی عبارات را بیش از مقدار نیاز توضیح می ،پردازدمقصود می

 أي» آورده است: (30: 2004زمخشری، ) «منه العجبُ  قضیيُ الذي و » تضیح عباردر تو
فعل منه يُ کم بکونه عجبا  أو حيکم منه بالعجب أی حية التعّجب أو يتعّجب منه غاي

 .(4 تا:بی کاشی،) «العجب...
 

 نحویان هایدیدگاه بهنسبتگیری کاشی موضع .6

نحويان قول يا به نام يت و هنگام نقلمانت را رعادر ذکر آرای نحويان جانب ا کاشی

  تنها به ذکر آرای نحويان بسنده  اما او آورد،را می کند و يا نام کتاب آناناشاره می

دارد. او برخی خود را نیز بیان می هایديدگاهبلکه در برخی موارد افکار و  ،کندنمی

 ؛کنداستفاده می« فیه نظر» د و يا از عبارتکننظرات نحويان را تأيید و برخی را رد می

 مثال:

 :اعراب رفع در اصل متعلق به فاعل است  

)عالمه زمخشری( معتقد است اعراب رفع در اصل، متعلق به فاعل است و ساير  مؤلف»

اما نظر سیبويه  ،مرفوعات بر اساس تشبیه، ملحق به آن هستند؛ اين نظر خلیل است

دا هستند. نظر اخفش آن حق به مبتآن است که اصل، مبتداست و باقی مرفوعات مل

يک از اين دو فی نفسه اصل هستند و ملحق به يکديگر نیستند. نظر اول است که هر

زيرا نیاز  ؛که به حکم تناسب و تعادل، رفع به فاعل اختصاص دارد؛ چراتر استصحیح

 با «ضرب زيد عمرو» مبتدا به اعراب است و اگر بگويیفاعل به اعراب بیشتر از نیاز 

با سکون حرف اعراب در زيد  «زيد قائم»يیسکون حرف اعراب در زيد و عمرو، و نیز بگو

ابد تا فاعل بودن عمرو را يدوم درمی دتر مسندالیه بودن زيد را در جملةو قائم، ذهن زو

  .(49تا: بی کاشی،) «اول در جملة

رفع اشاره اصل تعلّق اعراب  بارةمختلف نحويان در ديدگاهدر اينجا کاشی به سه 

دخل الناصُب يا إنّ سم أّول أحواله االبتداء و اعلم أّن االو » دارد. در کتاب سیبويه آمده است:
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وی اعراب رفع را  ،بنابراين ؛(1/23 :1988 ،سیبويه) «بتداءوالرافُع سوی االبتداء واجلارُّ علی اال

الف نظر خلیل و خداند، بردر اصل از آنِ مبتدا و ساير مرفوعات را ملحق به مبتدا می

 که مبتدا کند که ناصب و جار و رافع برزمخشری و اخفش. سیبويه چنین استدالل می

 جزء مبتدا اولین ،کنند؛ بنابراينمی آن را از مبتدا بودن خارج و شوندمی وارد است اصل

 نظر کاشی اما ،(1/23: همان) طور که يک اولین عدد و نکره قبل از معرفه استهمان ؛است

 که فاعل بیش از مبتدا به اعراب کندمی استدالل چنین و دانسته درست را خشریزم

 است نه مبتدا.  نیازمند است؛ پس اعراب رفع در اصل متعلق به فاعل
 

 به آرای زمخشریگیری کاشی نسبتموضع .7

داند و به اعتراضات مخالفین او پاسخ کاشی در اکثر موارد نظرات زمخشری را درست می

نظر اندکی با وی دارد و مواردی را نیز خطای ناسخ  اما در برخی موارد اختالف ،دهدمی

و از عباراتی  متواضعانه بیانبا زمخشری را به شمار آورده است. کاشی اختالف نظر خود 

ری در زمخشبرای مثال کند؛ استفاده می...« ... لکان أصوب؛ لکان أولی لو قال» همچون

ختالف العوامل لفظا  حبرکة ختلف آخره باما ا االسم املعرب»: تعريف اسم معرب آورده است
گويد بهتر بود زمخشری به جای آنکه بگويد آخر کاشی می ، در اينجا«أو حرف أو حماّل  

های آخر اسم معرب، متفاوت حالت گفتمی ،اسم معرب بنابر تفاوت عوامل متفاوت است

لکان  آخره ختلف أحوالما ا لو قالاإلعراب و  وهوج إلی إشارة   «آخره ختلفا ما» قوله يف» است:
آيد که حرف آخر اسم معرب گمان می به از ظاهر کالم زمخشری .(33تا: کاشی، بی) «أولی

 شی معتقد است اگر زمخشری به جایکا رو اين يابد؛ ازبنابر اختالف عوامل، تغییر می

که ؛ چرابهتر بود ،دکراستفاده می« ختلف أحوال آخرها» از عبارت« ختلف آخرها»

 نه خود اسم معرب. ،شوداختالف در احوال و حرکات آخر اسم معرب ايجاد می
 

 کاشیمکتب نحوی  .8

هايی نقل قولنويسنده هم از علمای بصره همانند سیبويه و مبرد و سیرافی و ابن سراج 

که گرايش به ابن جنی و ابوعلی فارسی هم از علمايی همچون و را ذکر کرده است 

و هم از علمای کوفه همانند کسايی و ضرير؛ اما  (246: 1968ضیف، ) تب بغدادی دارندمک

های او از علمای بصره بیشتر است. او در بسیاری از موارد نظرات مختلف قولمیزان نقل

 ؛ مثال:تردانسته استگاه نظر علمای بصره را صحیحنحويان را بیان داشته و آن
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 عامل مفعول معه: ةدربار 

عامل مفعول معه اختالف نظر دارند. سیبويه و بصريان معتقدند فعل يا  ويان دربارةنح»

 ؛، عامل است«واو»ة آنچه معنای فعل را دارد و قبل از مفعول معه قرار گرفته به واسط

افعال الزم و تعدّی آنها را  «إلّا» طور کههمان ؛کندعمل فعل را تقويت می «واو» چرا که

 کند که عامل يا فعل است و يانمايد. سیبويه چنین استدالل میمیدر استثناء تقويت 

، نادرست است؛ و يا مجموع اين دو. مورد اول و دومی که سیبويه ذکر کرده است «واو»

 در نائب نیز تنها به عنوان «واو» کند وعمل می «واو» جا تنها به همراهاين در فعل کهچرا

معه مفعولصحیح است. کوفیان معتقدند  سوم وردم ،بنابراين ؛کندمی عمل موارد برخی

 «واو» ماقبل اعراب تواندنمی «واو» ا به شکلی است که مابعدزير ؛خالف است به منصوب

صنّف نظر اول را اختیار م ...«اخلشبةاستوی املاء و » همچون ؛است آن مخالف بلکه ،گیردب را

  .(128تا: بی کاشی،) «تر استکه اين نظر درستکرده چرا

ستوی املاء ا» که در جملةف است؛ چرامعه، خالکوفیان معتقدند عامل نصب مفعول
اسم  ،بنابراين ؛«ستوت اخلشبةُ استوی املاُء وا» توان فعل را تکرار کرد و گفتنمی «اخلشبةو 

نباری در ابن االشود. مخالف اسم قبل از آن است و بدين دلیل منصوب می «واو» بعد از

مخالف اسم  «لکن» اسم بعد از «ٌد لکن عمروٌ يقام ز  ما»گويد: در جملة رد نظر کوفیان می

در همه  «لکن» اين در حالی است که اسم بعد از اما منصوب نیست و ،قبل از آن است

واجب نیست اسم بعد از آن  «واو» اما در مورد حرف ،قبل از آن است حال مخالف اسم

کاشی (. 1/250تا:بی) نصب، خالف است توان گفت دلیلپس نمی ؛مخالف اسم قبل باشد

 معه را فعل قبل ازمل نصب مفعولدر اين مورد نظر بصريان را درست دانسته است که عا

   عمل اين فعل را که الزم است تقويت  «واو» که؛ چراانددانسته «واو»به واسطة  «واو»

 .را منصوب کند «واو» تواند اسم بعد ازد و بدين ترتیب فعل میکنمی

بودن لفظ  مفرد يا مثنی همچون اختالف نظر دربارةکاشی در بسیای از موارد ديگر 

نیز نظر مبتدا يا فاعل بودن اسم نکره بعد از ظرف و جار و مجرور و...  کِال و کِلتا، دربارة

 که توضیح آن در اين مقال نگنجد. بصريان را بر نظر کوفیان ترجیح داده است
  

 کاشی ةاصول نحوی مورد استفاد .9

نحويان احساس کردند نیاز است اصولی برای نحو  ،لحن به وجود آمد که پديدةپس از آن

گردآوری  ،از منابعی که در فصاحت موثق بودند را رو لغات و عباراتاز اين ؛تدوين کنند

: گويدنباری در تعريف اصول نحو میابن االند. اين اصول شباهت به اصول فقه دارد. کرد

که اصول نحو است که فروع و فصول نحو از آن منشعب گشته همچنان دلّةاصول نحو ا»
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 .(80: 1957) «فقه است که مختصر و مفصّل فقه از آن منشعب گشته است فقه، ادلّة

 اصول اصلی فقه، نقل و اجماع و قیاس است و در نحو نیز چنین است.

نباری ابن االو ( 1/189: 1956) داندابن جنی اصول نحو را سماع و قیاس و اجماع می

و سیوطی سماع، اجماع، قیاس و  (81 :1957) و قیاس و استصحاب حال سماع() نقل

 (.14: 2006) استصحاب حال
 

 سماع. 9-1

کردند که در فصاحت مورد تأيید آوری لغات، به اهل باديه مراجعه نحويان برای جمع

 دند. سیوطی دربارةکرتدوين بودند و پس از جمع اين ماده، قواعد نحوی را بر اساس آن 

کالم افرادی است که به فصیح بودنشان يقین باشد که شامل »: گويدمنبع سماع می

و در زمان حیات و بعد از  )ص(و کالم عرب قبل از بعثت پیامبر )ص(قرآن و کالم پیامبر

 (.74: 2006) «باشدحیات وی تا زمانی که به دلیل کثرت مولدين زبان فاسد گشت می

ق يإاّل بطر صل العلم به حيفالسماعي اهو الذي ال»: سماع آورده است ی دربارةکاش
وی در بیان مسائل نحوی بسیار از  .(83تا: بی) «الذي اهو دعاء لها  يا  ورعيالسماع...حنو سق

حديث، شعر و قراءات،  او قرآن، مورد استفادة های سماعی بهره گرفته و از منابعاستدالل

 .استضرب المثل 
 

 احتجاج به قرآن. 9-1-1

ترين کالمی است که تمامی علمای نحو به آن استناد ترين و بلیغبدون شک قرآن فصیح

نصیب نمانده و در بسیاری از مسائل فیاض بی کنند. کاشی نیز از اين سرچشمةمی

 از جمله: ؛نحوی به آيات قرآن استدالل کرده است
 

 :حذف مضاف 

مضاف را حذف و مضاف الیه را  ،نادرست نباشد گاه که احتمال برداشتعرب آن»

ای بر محذوف داللت کند همانند آية کند و اين زمانی است که قرينهجايگزين آن می

های  زيرا مشخص است که نوشاندن گوساله به قلب ؛(93:بقره« )ل  رِبُوا يف قلوِِبِم الِعج  ش  اُ و  »

دهد مقصود، محبّت گوساله است ای است که نشان میآنان محال است و اين امر قرينه

  .(214تا: کاشی، بی) «نه خود او

   و اعراب مضاف را  شودمیالیه جانشین مضاف مضاف ،هرگاه مضاف حذف شود

ة همچون آي ؛ای در کالم وجود داشته باشداما اين در صورتی است که قرينه ،گیردمی
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جا کاشی برای بیان اين . در ايناست «جاء أمُر رّبک» که مقصود (22: فجر)« جاء ربُّکو »

الیه معنوی، مضاف حذف و مضاف ذکور استشهاد کرده که بنابر قرينةم حکم به آية

 بوده است نه خود آن. «ُحّب العجل» که مقصودچرا ؛جايگزين شده است
 

 قراءات. 9-1-2

از قراءات اختالف در نوشتار و يا چگونگی کلمات وحی » گويد:قراءات می زرکشی دربارة

شروط صحت قراءات  ابن جزری دربارة (.1/318: 1988) «لحاظ تخفیف و تثقیل و ... است

هر قرائتی که موافق زبان عربی و دارای سند صحیح باشد جزو قراءات » آورده است:

جايز »گويد: میسیوطی  (.1/15: 2002، يابن اجلزر ) «صحیح است که رد آن جايز نیست

 .(15: 2006سیوطی، ) «چه متواتر باشد و چه شاذ ؛حتجاج شوداست به هر قرائتی از قرآن ا

که الزم بود جامع و  ایا آغاز شد که قواعد نحویبرخی قراءات از سوی نحويان از آنج رد

 ،شدنحوی می یف قاعدةمانع باشد با برخی قراءات همخوانی نداشت و اين امر باعث تضع

قراءات مختلف نداشته و تنها به ذکر اين کاشی بايد گفت که او مخالفتی با بارة اما در

 اختالف بسنده کرده است.
 

 لیس» عمل حروف شبیه به»: 

کند؛ از کند و بنابر لغت بنی تمیم عمل نمیاين حروف بنابر لغت اهل حجاز عمل می»

 «ما» و عمل کردن «بشر»( را بنابر نصب 31: يوسف) «ما اهذا ب ش را  » اول ةرو طايفاين

اند. در قرائت ابن مسعود خوانده «بشر» بنابر رفع «ما اهذا بشرٌ » دوم ةطايفاند و خوانده

 (. 79 تا:بی کاشی،) «عمل نکرده است «ال»نیز چنین است و 

خبر است و  «قائم» مبتدا و «زيد» کلمة «ٌد قائمٌ يما ز » تمیم معتقدند در جملةبنی

شود هم بر فعل وارد می که اختصاص در آن وجود ندارد؛ يعنی؛ چراکندعمل نمی «ما»

اما  ،عمل کردن نیست شايستة ،و هم بر اسم و آنچه اختصاص به چیزی نداشته باشد

برای نفی حال به  «لیس»بدان دلیل که همچون  ؛داننداهل حجاز اين حرف را عامل می

مبحث عمل کردن يا عمل نکردن حروف  . مؤلف دربارة(302: 1364ابن عقیل، ) رودکار می

ن حجاز و نیز ابن مسعود که از محدثابنی تمیم و اهل  به قرائت قبیلة «لیس»ه شبیه ب

 اشاره کرده است.  ،ن صدر اسالم استاو مفسر
 

 حدیث. 9-1-3

همچون  ،لشوند: گروه اوّاحتجاج به حديث به سه گروه تقسیم می نحويان دربارة

 ،؛ گروه دومندداناحتجاج به حديث را صحیح میزمخشری، ابن يعیش و ابن مالک، 
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 را علت اين منع و داننداستشهاد به حديث را جايز نمیابن الضائع،  همچون سیوطی و

 اما ،(117-104: 1997فجال، ) اندمعنی و واقع شدن لحن در حديث دانسته جواز نقل به

. وی کنداستناد میحديث  های سماعی بهدر استداللای است که از آن دستهکاشی 

 و نیز خلیفة )ع(، امام جعفر صادق)ع(، امام علی)ص(گانی همچون پیامبر اکرماحاديثی از بزر

های سماعی استفاده خوبی توانسته است از اين منبع استداللدوم ذکر کرده است و به

 منادای نکره در بیت زير: ةکاشی دربارکند؛ او 
 
 

 ايَ َتالق َنداماَی ِمن َنجراَن أّل  ا راکباً إّما َعَرضَت فبَ لَِّغن  يأ
 (156: 1371 ،المفضل)                                                         

بنابر اينکه منادای مضاف به  ،بدون تنوين نیز روايت شده است «يا راکباً» » گويد:می

ده باشد ... همانند ياء متکلم باشد و ياء برای فرار از اجتماع کسره و ياء تبديل به الف ش

ش  إقالالأنِفق ِبالال و ال» ص()پیامبر حديث را با الف روايت  «بالال» به روايت کسانی که .«َت 

عبديغوث حارثی و از  اين بیت که سرودة (.95تا: بی کاشی،) « «باليل» اند به معنایکرده

نباری آن را االاما اصمعی و ابن  ،اکثراً با نصب و تنوين روايت شده است ،بحر طويل است

متکلم اگر  «ياء» منادای مضاف به .(2/194 :1997 ،)بغدادی اندتنوين نقل کرده بدون

ماندن کسره و باقی «ياء» حذف. 1 چند وجه در آن جايز است: ،اآلخر باشدصحیح

و « الف» به «ياء» . تبديل3 ؛«ا عبديي» ساکن: «ياء» ماندن. باقی2 ؛«ا عبدِ ي» همچون

اي» :«الف» به «ياء» . تبديل4 ؛«ا عبد  ي«: »الف» حذف -2/275: 1364 ،ابن عقیل)« ا عبد 

متکلم بوده  «ياء» بدون تنوين در اصل منادی مضاف به «راکبا» گويدکاشی می .(274

 )ص(شده است؛ وی در توضیح اين مطلب به حديثی از پیامبرتبديل  «الف» به «ياء» که

 کند. استشهاد می
 

 شعر. 9-1-4

اشعار هستند که نحويان در صحت مسائل نحوی به آن  بخش عظیمی از شواهد نحوی،

. 2 ،جاهلی ة. شعرای دور1 شوند:کنند. شعرا به چهار دسته تقسیم میاستناد می

مانند لبید بن ربیعه و  ؛کردندت و اسالم زندگی میجاهلیّ مخضرمون که در دو دورة

 نند جرير و فرزدقهما ؛کردند. متقدمون که در صدر اسالم زندگی می3 ،حسان بن ثابت

 . مولّدون که شعرای بعد از متقدمون هستند تا زمان حال. 4 و
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به استشهاد گیرد و ل مورد استشهاد قرار میاوّ غلب نحويان معتقدند اشعار دو دستةا

استشهاد  تواننمی چهارم اما به شعر شعرای طبقة صحیح است،سوم  شعر شعرای طبقة

 ،تا ابتدای مبحث توابع که مورد تصحیح قرار گرفته استکاشی  (.1/5: 1989 ،بغدادی)کرد 

جمله ، ازمفصلالدر ساير شروح کتاب از اين ابیات ده که برخی کربیت ذکر  550قريب 

ها تا کدام از اين شرحاما هیچ ،به کار رفته استشرح ابن يعیش و شرح ابن حاجب نیز 

اشی عالوه بر مسائل نحوی، در اند؛ علت آن است که کبدين اندازه از شعر بهره نبرده

نیز او  ،که پیداستچناناما  ،دکننیز به اشعار مختلف استشهاد میتوضیح و تفسیر لغات 

از اشعار شاعرانی همچون نابغه،  چهارم استشهاد نکرده، بلکه به شعر شاعران طبقة

 مثال: ؛زهیر، حسان و جرير بهره گرفته استالقیس،  ؤ، امرةالرمّ ذو 
 

 ی حالعامل معنو:  

؛ عامل معنوی است «کأنّ» و «لعلّ» و «لیت» هر آنچه معنای فعل را دارد همچون»

که مورد اول معنای تمنّی، مورد دوم معنای ترجّی و مورد سوم معنای تشبیه دارد. چرا

 گويد:نابغه ذبیانی می
 

 ُمفَتأدِ َسّفوُد َشرٍب َنُسوُه عنَد  َکأنُّه خارجاً ِمن َجنِب َصفَحِته
 (51: 1991، ذبیانی)                                                 

معنای تشبیه موجود در  نه ،است «کأنّ» معنای تشبیه نهفته در «خارجاً» عامل نصب

شود و اين امر جايز که در اين صورت حال بر عامل معنوی خود مقدّم میجمله؛ چرا

  .(134-135تا: بی کاشی،) «نیست

فته به سیخ شاخ گاو که به درون بدن سگ فرو ر ،که از بحر بسیط استدر اين بیت 

حال است. از آنجا  عامل «کأنّ» و «هاء» حال از ضمیر «خارجاً» کباب تشبیه شده است.

ممکن است اين سؤال مطرح  ،بیت نیز معنای تشبیه وجود دارد در «کأنّ» برکه عالوه 

که در اين  آن است علت جمله نباشد؟ رد معنای تشبیه موجود حال، عامل چرا که شود

ر علمای نحو صحیح نیست. در و اين امر از نظ شدمقدّم می معنوی عامل بر حال صورت

تشبیه ممتنع  معنای ربناب حال نصب است: شده اشاره نکته اين به نیز األدب خزانة کتاب

که تقديم ؛ چرانیست صحیح مذکور بیت در امر اين اما  ،«مقبال   کعمروٍ  دٌ يز » همچون ؛نیست

 .(3/186: 1997 ،بغدادی) حال بر معنايی که عامل حال است جايز نیست
 

 و اقوال عرب ضرب المثل. 9-1-5

 ل کالمی فصیح و بلیغ و مختصر است که در میان عموم مردم رواج دارد و معموالًثَمَ

های لل يکی از منابع اصلی استدالثَپس از يک ماجرا يا تجربه گفته شده است. مَ
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 که در اوج ايجاز و فصاحت است. کاشی نیز از اين منبع بیاست؛ چراسماعی نحويان 

المثل بهره گرفته و در برخی موارد بهره نمانده و در توضیح برخی مسائل نحوی از ضرب

محذوف بودن عامل مفعول »کاشی در مبحث ؛ ازجمله ده استکرماجرای آن را نیز بیان 

تا: کاشی، بی)کند استشهاد می (1/159: 1955، )میدانی «اء سنمّارجز» المثلبه ضرب «مطلق

83.) 

اما حذف عامل  ،کیدی جايز نیستگويد: حذف عامل مفعول مطلق تأابن مالک می

در پاسخ به  «دٍ ي ز ي  س  » . جوازاً همچون1بر دو نوع است: مفعول مطلق نوعی و عددی 

همچون  ،قیاسی .ب و« ا  لکيسق» ندمان ،سماعی .. وجوباً: الف2 و«  ِسرت  يٍ أیَّ س  » الؤس

زمانی که مصدر تفصیل عاقبت ماقبل باشد يا مصدر، جانشین خبر از اسم عین باشد و يا 

الفوائد کتاب . اما شارح (565-569/ 2: 1364 ،ابن عقیل) مصدر محصور يا مکرر باشد
؛ يز ندانسته استابن مالک حذف عامل مفعول مطلق تأکیدی را جا آورده است: الصمديه

اما در ردّ نظر او آمده است که عامل مفعول  ،تقويت معنای عامل است که به منزلةچرا

، وگاهی وجوباً؛ «ا  ي ما أنت إاّل س» همچون ؛مطلق تأکیدی گاهی جوازاً حذف شده است

؛ گويد: در اين موارد تأکیدی وجود نداردمالک در پاسخ می بنا .«ا  يرع ا  ويسق»مانند 

اما منعی  ،که مصدر جانشین و عوض از عامل است و جمع بین اين دو صحیح نیستچرا

 باره آن است که ابن هشام در اين اما نظر ؛برای جمع میان مؤکِّد و مؤکَّد وجود ندارد

در  .(281: 1388 ،املدين) دشومصدر مؤکِّد محسوب می ،مصدری که جانشین عامل است

عامل مفعول مطلق جوازاً حذف شده  ،هاد کرده استالمثلی که کاشی به آن استشضرب

بلکه ماجرای آن و مورد  ،المثل اکتفا نکردهاست. در اين مورد وی تنها به ذکر ضرب

 کاربرد را نیز بیان داشته است.

نعم »را در« بئس»و  «نعم»مثال  برایبرد؛ کاشی همچنین از اقوال عرب نیز بهره می
دانسته است « يه بسس العي مقول فيعلی ع» مله را مؤوّل بهفعل و ج« ي علی بسس العيالس

با را « بئس»و « نعم» کوفیان ،آمده است اإلنصافکه در کتاب . چنان(12 تا:بی کاشی،)

جمله حرف جر بر بئس وارد که در اين ؛ چرادانند، اسم و مبتدا میاستناد به اين قول

 زيرا ؛حجّت نیست ،در اين قول گويد: دخول حرف جرابن االنباری میشده است. 

 .(1/113 تا:بی)است « يه بسس العي مقول فيعلی ع» حکايت در آن مقدّر است و تقدير آن
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 اجماع  .9-2

مقصود، اجماع نحويان بصره و کوفه بر يک رأی است. کاشی در برخی موارد به اجماع 

 جمله:؛ ازده استکرنحويان اشاره 
 

 دارند که هرگاه اسمی بر فاعل نحويان اجماع »: فاعل همچون جزئی از فعل است

ضمیر منفصل مرفوع تاکید شود تا بدين  ةبايد به وسیل ،عطف گردد «ضربتُ» جملة

. زمخشری (51تا: بی کاشی،) «طريق اسم بر چیزی که همچون جزء فعل است عطف نشود

ذکر را داليلی فاعل را همچون جزئی از فعل دانسته است و کاشی در صحّت اين مطلب 

ابن  و 62-63: 1997، يابن االنبار ) اندکند که ابن االنباری و ابن جنی به آن اشاره کردهمی

الفعل ساکن ه هنگام اتصال ضمیر فاعل به فعل، الم؛ ازجمله آنک(222-226: 1993جنی، 

اگر اسمی بر ضمیر شود تا از توالی چهار حرکت در يک کلمه پرهیز شود. همچنین می

؛ الزم است فاعل توسط ضمیر منفصل تاکید شود شود،ل به فعل عطف فاعلی متص

ل ق د ُکنُتم »ة که عطف اسم بر آنچه همچون جزء فعل است شايسته نیست؛ همچون آيچرا
 «تُم» به ضمیر متّصل «آبائکم» . در اين آيه کلمة(54 :)انبیاء« نيأنُتم و  آباُئُکم يف ض الٍل ُمب

تاکید شده است. کاشی اين  «أنتم» میر منفصلعطف شده و ضمیر متصل توسط ض

 قاعده را مورد اجماع نحويان دانسته است.

 

 نتیجه .10

اوانی همچون صرف، نحو، حديث، در نگارش اين نسخه از منابع علمی فر کاشی -

  .و متون ادبی منظوم و منثور بهره برده است المثلضرب

قیاسی و اجماع تکیه دارد و  های سماعی ونويسنده در توضیح قواعد نحو به استدالل -

 های قیاسی است.های سماعی بیش از استداللتوان گفت میزان استفاده از استداللمی

قرآن، حديث، امثال و اقوال عرب  ؛های سماعیمؤلّف در استدالل منابع مورد استفادة -

 .استو شعر 

وی  عقیده است و در اندک مواردی که باکاشی در اغلب موارد با زمخشری هم -

 پردازد.به شکلی متواضعانه به بیان نظر خود می ،اختالف نظر دارد

کاشی در موارد بسیاری پس از اشاره به اختالف نظر نحويان بصره و کوفه، نظر  -

توان او را پیرو مکتب نحوی رو میتر و بهتر دانسته است؛ از ايننحويان بصره را صحیح

 بصره به شمار آورد.
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توان بسیار احتمال داد می شرح المفصل هد موجود در نسخةتوجه به برخی شوابا  -

 که کاشی پیرو مذهب شیعه بوده است.
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