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چکیده
نسخة شرح المفصل کاشی به زبان عربی برجای مانده از قرن  7و  8هجری است که نويسنده در آن با
نثری روان و به گونهای علمی و دقیق به شرح کتاب المفصل زمخشری پرداخته است .اين نسخه سرشار
از نقلقولها و نظرات بزرگان نحو است ،امّا نويسنده تنها به ذکر نظرات ايشان اکتفا نکرده ،بلکه در
موارد بسیاری با تکیه بر استداللهای سماعی و قیاسی به اظهارنظر میپردازد .اين نويسندة ايرانی
مسلط به زبان عربی از منابع سماع همچون قرآن ،حديث ،شعر و مَثَل بسیار بهره برده است که اين امر
نشانگر جايگاه علمی واالی اوست .او در اکثر موارد با زمخشری همعقیده است و در اثبات نظرات
زمخشری از شیوهای روشن و به دور از اصطالحات پیچیدة منطقی بهره برده است ،اما در موارد اندکی
که با زمخشری اختالف نظر دارد ،با عباراتی متواضعانه و مؤدّبانه از نظرات وی ايراد میگیرد .میتوان با
بررسی موضعگیریهای کاشی دريافت که پیرو مکتب بصره بوده است .اين جستار به معرفی نسخة
مذکور و مؤلف آن ،بررسی سبک نويسندگی و گرايش نحوی مؤلف و استداللهای بهکار رفته میپردازد.
واژههای کلیدی :نسخه خطی ،نحو ،شرح المفصل ،عبدالعزيز کاشی ،زمخشری.

* .رايانامة نويسندة مسئول:

moebkhalifeh@gmail.com
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 .1مقدمه
بدون شک ترقّی و تعالی يک جامعه آنگاه مقدور میگردد که از پیشینة تاريخ تمدن
خود آگاه باشد و آن چه از اسالف بر جای مانده است با بینشی علمی و به دور از هر
گونه حب و بغض مورد تدبّر و تأمّل قرار دهد .نسخ خطی گنجینهای ارزشمند است که
بدون تصحیح و بررسی آن نمیتوان از نظرات و نقاط قوت و ضعف گذشتگان آگاه

گشت .نسخة مورد نظر در اين تحقیق ،شرحی است بر کتاب املفصل يف صنعة االعراب که

مشهورترين کتاب علّامه زمخشری (467ق 538 -ق) در نحو است و در نزد علمای نحو از
جايگاه وااليی برخوردار است؛ از اين رو بسیاری از شارحان به بررسی و تعلیق بر آن
پرداختهاند که هر يک از اين شروح ،ويژگیهای خاص خود را داراست .يکی از افرادی
که پای در مسیر شرح اين کتاب نهاده است عبدالعزيز کاشی است که با نثری روان و به
گونهای علمی و دقیق به شرح کتاب المفصل پرداخته است.
نسخة شرح المفصل عبدالعزيز کاشی از چند جهت حائز اهمیت است .1:عبدالعزيز
کاشی يک نويسندة ايرانی و مسلّط به زبان عربی است و متن اين نسخه مربوط به قرن
هفت يا هشت هجری میباشد؛ بنابراين اين نسخه میتواند بیانگر سبک عربینويسی
فارسیزبانان آن زمانه باشد . 2 .مؤلف از منابع علمی فراوانی همچون صرف ،نحو ،قراءات،
حديث ،ضرب المثل و متون ادبی منظوم و منثور بهره برده است .3.مؤلف تنها به ذکر
نظرات علمای نحو بسنده نمیکند بلکه نظر خود را نیز با تکیه بر داليل استوار بیان
میدارد و همین امر نشانگر شخصیت علمی وی میباشد .با توجه به موارد ذکر شده
ضروری مینمايد شخصیت و آثار اين نويسندة فارسیزبان مورد توجه و بررسی قرار
گیرد.
پرسشهای اين پژوهش عبارتاند از:
 .1روش شرح کاشی چگونه است؟
 .2مؤلّف پیرو کدام مکتب نحوی است و از آرا و نظرات کدامیک از علمای نحو بیشتر
تاثیر پذيرفته است؟
 .3موضعگیری کاشی دربارة نظرات زمخشری چگونه است؟
 .4مؤلّف در شرح مسائل نحوی از چه نوع استداللهايی بهره برده است و منابع مورد
استفادة وی در اين استداللها چیست؟
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يکی از منابع با ارزش علم نحو ،کتاب المفصل زمخشری است که به دلیل اهمیت
فراوان ،شرحهای زيادی بر آن نگاشته شده است؛ از جمله :شرح موفقالدين ابن يعیش

( 643–553ق) ،شرح خوارزمی ( 617–555ق) با عنوان التخمیر

و شرح ابن حاجب (–570

 646ق) با نام االيضاح .دربارة عبدالعزيز کاشی و نسخة شرح المفصل نیز منابعی بدين

قرار وجود دارد .1 :ابن فوطی ( 642ق723 -ق) در کتاب تلخیص مجمع اآلداب و معجم
االلقاب به نام و اثر کاشی به طور مختصر اشاره کرده است و او را دارای خطی خوش
دانسته است ()237 /1 :1416؛  .2ابوالمجد تبريزی در سال  723ق رسالة قلمیه کاشی را
در کتاب سفینة تبريز آورده است ()716 :1381؛  .3موسوی خوانساری (1313-1226ق) در
کتاب روضاتالجنات به شرح المفصل کاشی اشاره کرده است ()80/5 :1991؛  .4آقابزرگ
طهرانی (1389 -1293ق) در کتاب الذريعة إلی تصانيف الشيعة به رسالة قلمیه و رساله
سیفیه و منتخب روضة الناظر کاشی اشاره کرده است ( 168/17 :1983و )207-295/22؛ .5
محمد عمادی حائری در مقالة «عزالدين عبدالعزيز کاشی :شناسايی ،کتابشناسی،
نسخهجويی» که در سال  1383در مجلة نسخهپژوهی ،دفتر دوم ،صص 395-381
چاپ شده است ،به معرّفی عبدالعزيز کاشی و آثار برجای مانده از او پرداخته است؛ .6
عزيز دولتآبادی در مقالة «آشنايی با جنگ نخجوانی» مجموعهای از اشعار کاشی را از
روضة الناظر استخراج کرده است؛ اين مقاله در سال  1383در نشرية کتابخانة ملی تبريز،

شمارة  ،16صص  96-120به چاپ رسیده است؛  .7سید مهدی نوريان و همکاران در
مقالة «باغ نظر و رامش دل (معرفی سفینهای بیمانند از قرن هفتم)» که در سال  1386در
نشرية علمی پژوهشی گوهر گويا ،دورة  ،1شمارة  ،3صص 62-33در اصفهان به چاپ
رسیده است ،به معرفی نسخة روضة الناظر و نزهة الخاطر اثر عبدالعزيز کاشی پرداختهاند
و  .8مرتضی رشیدی آشجردی در سال  1387رسالهای با عنوان «مقدمه ،تصحیح،
تحشیه منتخب روضة الناظر و نزهة الخاطر اثر عزالدين عبدالعزيز کاشی» در گروه زبان و
ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان نگاشته است و در اين رساله به تصحیح نسخة خطی
روضة الناظر و نزهة الخاطر کاشی پرداخته است ،اما نسخة شرح المفصل عبدالعزيز کاشی
تاکنون بررسی و تصحیح نشده است.
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 .2شرح احوال عبدالعزیز کاشی
عزالدين عبدالعزيز بن ابی الغنائم بن احمد بن ابی الفضائل کاشی؛ شاعر ،نويسنده و
کاتب اواخر قرن هفتم و ابتدای قرن هشتم هجری است .تاريخ دقیق والدت و درگذشت
وی بر ما پوشیده است ،اما از آنجا که ابوالمجد تبريزی در سال  723هـ.ق و هنگام
کتابت رسالة قلمیه مؤلف در کتاب سفینة تبريز از وی با جملة دعايی«دام فضله» ياد
میکند (تبريزی )716 :1381 ،نشان میدهد عزالدين کاشی تا اين سال زنده بوده است.
سید محمود گلستانه در کتاب انيس الوحدة و جليس اخللوة با ذکر اشعاری از کاشی از وی

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

 )69تألیف کتاب انیس الوحدة را بین سالهای  730تا  750بدانیم کاشی تا اين زمان
زنده بوده است و با محمود گلستانه آشنايی داشته چنانکه اشعاری از او در کتاب روضة
الناظر کاشی آمده است (رشیدی آشجردی :1387 ،مقدمه م)؛ اما نسخهای از رسالة قلمیه در
دست است که تاريخ نسخهبرداری آن 756هـ.ق میباشد و کاتب نسخه در پايان از
مؤلف با عنوان «رحمه اهلل» ياد کرده است .اين امر نشان میدهد نويسندة آن پیش از
سال 756هـ.ق درگذشته است (عمادی حائری.)384 :1383 ،
 .1-2مذهب کاشی
(ع)

وی عالقة ويژهای به ائمّه داشته و بههمین مناسبت در کتاب روضة الناظر اشعاری از
امام علی(ع) ،امام حسن(ع) ،امام حسین(ع) ،امام محمدباقر(ع) و امام رضا(ع) نقل کرده است؛
اما او به مناسبتهای مختلف ،از افرادی چون يزيد بن معاويه و عمرو بن عبدود نیز نقل
شعر کرده است (نوريان و همکاران .)51-52 :1386 ،همچنین کاشی مدّتی را در مدرسة
مستنصرية بغداد به سر برده که مکتبهای فقهی چهارگانة اهل سنت در آن تدريس
میشده است؛ از اينرو ممکن است گفته شود صرف نقل اشعار ائمه(ع) نمیتواند دلیلی
بر شیعه بودن مؤلف باشد؛ اما بهتر است دربارة مذهب مؤلف موارد زير مورد توجه قرار
گیرد:
 .1در نسخة شرح المفصل آنجا که کاشی از کتاب نهج البالغه نقل میکند حضرت
علی(ع) را «امیرالمؤمنین» مینامد و اين در حالی است که هنگام نقل حديث از خلیفة
دوم تنها عبارت «عمر رضی اهلل عنه» را آورده است؛ همچنین ضمن نقل حديثی از امام
جعفر صادق(ع) از ايشان با عنوان «اإلمام جعفر الصادق علیه السالم» ياد کرده است؛ .2
در کتاب الذریعة إلی تصانیف الشیعة که شامل معرفی میراث مکتوب شیعه میباشد به
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برخی آثار کاشی اشاره شده است (طهرانی 168/17 :1983 ،و )207-295/22؛  .3صاحب
کتاب روضات الجنات که از شرحنويسان شیعه میباشد از عبدالعزيز کاشی در کتاب خود
ياد کرده است (موسوی خوانساری .)80/5 :1991 ،با توجه به اين موارد میتوان اطمینان
حاصل کرد که کاشی پیرو مذهب شیعه بوده است.
 .2-2آثار کاشی

 .1شرح المفصل (نسخه خطی مورد نظر در اين تحقیق).
 .2روضة الناظر و نزهة الخاطر (عربی -فارسی) :مجموعهای از اشعار عربی و پارسی که
نمونهای برجسته از جُنگهای اشعار به شمار میآيد (عمادی حائری)385 :1383 ،؛ برجای
مانده از قرن هفتم و اوايل قرن هشتم که مشتمل بر حدود  15500بیت از بیش از 160
شاعر عربیگو و نزديک به  140شاعر فارسیگو است (نوريان و همکاران .)40 :1386 ،اين
نسخه توسط مرتضی رشیدی آشجردی به عنوان رسالة دکتری در دانشگاه اصفهان مورد
تصحیح قرار گرفته است.
 .3منتخب روضة الناظر و نزهة الخاطر (عربی -فارسی) :انتخابی است از روضة الناظر که

ظاهراً توسط خود کاشی صورت پذيرفته و آن را به شرفالدين محمد سمنانی (وزير

ايلخانیان در سالهای  )695-696تقديم داشته است (دانش پژوه.)112 :1348 ،
 .4رسالة قلمیه (عربی) :رسالهای است مقامه مانند ،با نثری مسجّع و موزون ،در توصیف
و تشخیص قلم که بنابر نوشتة کاشی در ديباچة قلمیة فارسی ،او اين رساله را به سال
 701نگاشته است (عمادی حائری.)385 :1383 ،
 .5رسالة قلمیه (فارسی) :اين رساله به همان شیوة قلمیة عربی و در برابر آن ،به زبان
فارسی نگاشته شده است (درايتی ،بیتا .)274 /8 :تاريخ تحرير اين رساله مشخص نیست
اما از سال  723که ابوالمجد تبريزی به کتابت آن در سفینة تبريز پرداخته ،فروتر
نخواهد بود (عمادی حائری.)390 :1383 ،
 .6اشعار :در برخی جنگهای کهن ،اشعاری پراکنده از کاشی درج شده که ظاهراً
برگرفته از روضة الناظر خود اوست (عمادی حائری.)392 :1383 ،

 .3معرّفی نسخههای شرح المفصل
 .1نسخة کتابخانة ملک با شمارة ( 1392افشار-دانش پژوه )447 /1 :1352،که خط آن نسخ
و دارای  288برگ است (درايتی ،بیتا)1080/6 :؛ هر صفحه دارای  29سطر با طول31/1 :
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و عرض 20/8 :و نوع کاغذ آن ترمه است .اين نسخه به احتمال بسیار زياد دستنوشتة
مؤلّف باشد .نسخه کامل و آغاز و انجام آن موجود است و تنها در برخی صفحات
حاشیهها افتاده است.
با خطی يکدست و طبق رسمالخط قديم عربی نگاشته شده است؛ چنانکه برخی
حروف بدون نقطه نوشته شدهاند و باال يا پايین برخی از اين حروف عالئمی نهاده شده
است؛ مثالً زير حرف «ع» ،عین کوچکی قرار داده شده تا با حرف «غ» که نقطة آن روی
حرف است اشتباه نشود .برخی اسامی و لغات بدون الف نوشته شده است؛ مانند
ابواسحق و سموات .ظاهراً اين نسخه ،مسوّدة مؤلف بوده است؛ چراکه خطخوردگیهای
فراوان دارد و حواشی مربوط به متن بسیار است چنانکه گويی نويسنده پس از نگارش
نسخه ،بار ديگر آن را مطالعه کرده و موارد زايد را خط زده و مواردی که از قلم افتاده
بوده ،در حاشیه اضافه کرده است.
 .2نسخة کتابخانة میرزا حسن محمودآبادی يزد با شمارة  14که کاتب ،غالمرضای
حیران يزدی آن را با خط نسخ در آدينة  15محرم 1261هـ.ق استنساخ کرده است .اين
نسخه دارای  276برگ است (درايتی ،بیتا )1080/6 :که هر صفحه دارای  28سطر است.
میکروفیلم اين نسخه با شمارة  2533در دانشگاه تهران موجود است (دانشپژوه:1348 ،
 .)347/1نسخهای است کامل و آغاز و انجام آن موجود است.
اين نسخه را غالمرضا حیران يزدی با خطی يکدست ،استنسناخ کرده است .وی از
شعرا و خوشنويسان معروف اواخر سدة سیزدهم و اوايل سدة چهاردهم است .شغلش
مکتبداری بود و عالوه بر شاعری ،خط نسخ را نیکو مینوشت (آيتی .)287 :1317 ،والدت
او در کتابهای تذکرة میکده و مفاخر يزد 1210هـ.ق ثبت شده است (وامق يزدی:1381 ،
 343و مدرسی ،)872/2 :1382 ،اما نويسندة کتاب تذکرة شعرای يزد والدت وی را
1215هـ.ق دانسته است (فتوحی يزدی )91 :1366 ،و وفات او را حدود  1290هـ.ق ذکر
کردهاند (وامق يزدی.)343 :1381 ،
ناسخ در برخی موارد از مخفّف کلمات استفاده کرده است؛ مثالً «مطـ» مخفف
«مطلقاً» و «ح» مخفف «حینئذ» .ظاهراً حیران يزدی اين نسخه را از روی نسخة موجود
در کتابخانة ملک استنساخ کرده است؛ چراکه محل برخی عبارات را که از نسخة
کتابخانة ملک افتاده است ،خالی گذاشته و يا با عبارات «افتاده اندک ،چند سطر افتاده،
افتاده» به آن اشاره کرده است.
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 .4معرفی شرح المفصل کاشی

شرحی مزجی است بر المفصل زمخشری با عناوين «قال رمحه اهلل ،غياها ،تل يصه ،ما
يتعلق بلفظ املنت ،ما يتعلق بغيه» که نسخه ای از آن به خط مؤلّف موجود است .مؤلّف در

اين اثر با نثری روان و با استناد به آيات و روايات و امثال و اشعار و به گونهای دقیق و
علمی به شرح کتاب المفصل پرداخته است.
اين کتاب دربردارندة مطالب نحوی ،صرفی ،لغوی و بالغی است و آشنايی با اين
علوم موجب شده نويسنده بتواند در مسائل مختلف نحوی به مناقشه بپردازد .در پايان

کتاب نوشته شده است« :متّت کتابة اهذا الشرح علی يدي مؤلفه عبدالعزيز بن أيب الغنائم بن
أمحد أيب الفضائل الکاشي ...بقرية قمصر من قری مدينة کاشان محااها اهلل تعالی عن حوادث
الزمان و صوارف احلدثان» (کاشی ،بیتا )582 :که نشان میدهد نسخه در قمصر کاشان
نگاشته شده است .همچنین ناسخ نسخه يعنی حیران يزدی در صفحة پايانی نسخة

کتابخانة يزد پس از عبارات مذکور آورده است« :اهذه عبارة الشارح رمحه اهلل يف آخر نس ةٍ
املسودة عنها» که دلیل ديگری است بر مسوّده بودن نسخة کتابخانة ملک.
ُ
نقلت ّ
 .5شیوة نگارش کاشی در شرح المفصل

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

المفصل را با جملة «قال رمحه اهلل» ذکر میکند و آنگاه با عبارت «اللغة ،اللغة و غياها ،ما
يتعلق باللغة» به شرح کلمات دشوار متن میپردازد .سپس با عبارت «غیرها ،ما يتعلق
بغیرها» نکات نحوی متن را شرح میدهد .در پايان برخی مباحث نیز با استفاده از
عبارت «تلخیصه» خالصة مطلب را ذکر مینمايد .نويسنده در پايان مطالبی که در
حواشی صفحات نگاشته است از عالمت «صح» استفاده میکند که يعنی «آنچه ثبت
شده صحیح است» (المنجَد .)17 :1987 ،او در شرح کلمات از کتابهايی همچون الصحاح

جوهری بهره برده است؛ به عنوان مثال میگويد« :قال صاحب الصحاح :الفر ُق بالتحريک:
قت منک ،والت ُقل :ف ِرقتُک» (کاشی ،بیتا 83 :و جوهری،
اخلوف ،وقد ف ِرق بالکسر ،تقول :ف ِر ُ

 )1541/4 :1979و در موارد بسیاری برای شرح يک کلمه ،از آيات قرآن و اشعار شاعران
استفاده میکند؛ برای مثال در شرح فعل «قضی» از آية «وقضی ربُّک ّأال تعبُدوا ّإال إيّاه»

(اسراء )23 :و «قضينا إلی ب ِِن إسرائيل» (همان )4 :استفاده کرده و نیز به مصرع «وعليهما
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مسرودتان قضامها» از ابوذؤيب هذلی اشاره میکند که در بحر کامل سروده شده است

(کاشی ،بیتا 3 :و اهلذيل)19 :1995 ،

کاشی در شرح کلمات ،از احاديث نیز بهره گرفته است؛ برای مثال دربارة معنای

کلمة «نص» میگويدّ « :
کل شیء منتهاه ويف حديث علي عليه السالم «إذا بلغ النساءُ
نص ّ
نص احلقاق»؛ يعنی منتهی بلوغ العقل» (کاشی ،بیتا.)149 :
َّ
نويسنده از بهکارگیری کلمات دشوار پرهیز میکند و با عباراتی واضح به بیان
مقصود میپردازد ،اما برخی عبارات را بیش از مقدار نیاز توضیح میدهد؛ مثالً آنجا که

العجب» (زمخشری )30 :2004 ،آورده است« :أي
در توضیح عبارت «والذي يُقضی منه
ُ
التعجب أو حيکم منه بالعجب أی حيکم بکونه عجبا أو يُفعل منه
تعجب منه غاية
ّ
ي ّ
العجب( »...کاشی ،بیتا.)4 :
 .6موضعگیری کاشی نسبتبه دیدگاههای نحویان

کاشی در ذکر آرای نحويان جانب امانت را رعايت و هنگام نقلقول يا به نام نحويان
اشاره میکند و يا نام کتاب آنان را میآورد ،اما او تنها به ذکر آرای نحويان بسنده
نمیکند ،بلکه در برخی موارد افکار و ديدگاههای خود را نیز بیان میدارد .او برخی
نظرات نحويان را تأيید و برخی را رد میکند و يا از عبارت «فیه نظر» استفاده میکند؛
مثال:
 اعراب رفع در اصل متعلق به فاعل است:
«مؤلف (عالمه زمخشری) معتقد است اعراب رفع در اصل ،متعلق به فاعل است و ساير
مرفوعات بر اساس تشبیه ،ملحق به آن هستند؛ اين نظر خلیل است ،اما نظر سیبويه
آن است که اصل ،مبتداست و باقی مرفوعات ملحق به مبتدا هستند .نظر اخفش آن
است که هر يک از اين دو فی نفسه اصل هستند و ملحق به يکديگر نیستند .نظر اول
صحیحتر است؛ چراکه به حکم تناسب و تعادل ،رفع به فاعل اختصاص دارد؛ زيرا نیاز
فاعل به اعراب بیشتر از نیاز مبتدا به اعراب است و اگر بگويی «ضرب زيد عمرو» با
سکون حرف اعراب در زيد و عمرو ،و نیز بگويی«زيد قائم» با سکون حرف اعراب در زيد
و قائم ،ذهن زودتر مسندالیه بودن زيد را در جملة دوم درمیيابد تا فاعل بودن عمرو را
در جملة اول» (کاشی ،بیتا.)49 :

در اينجا کاشی به سه ديدگاه مختلف نحويان دربارة اصل تعلّق اعراب رفع اشاره

الناصب
دارد .در کتاب سیبويه آمده است« :واعلم أ ّن االسم ّأول أحواله االبتداء وإّنا يدخل
ُ
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اجلار علی االبتداء» (سیبويه)23/1 :1988 ،؛ بنابراين ،وی اعراب رفع را
افع سوی االبتداء و ُّ
والر ُ
در اصل از آنِ مبتدا و ساير مرفوعات را ملحق به مبتدا میداند ،برخالف نظر خلیل و
زمخشری و اخفش .سیبويه چنین استدالل میکند که ناصب و جار و رافع بر مبتدا که
اصل است وارد میشوند و آن را از مبتدا بودن خارج میکنند؛ بنابراين ،مبتدا اولین جزء
است؛ همانطور که يک اولین عدد و نکره قبل از معرفه است (همان ،)23/1 :اما کاشی نظر
زمخشری را درست دانسته و چنین استدالل میکند که فاعل بیش از مبتدا به اعراب
نیازمند است؛ پس اعراب رفع در اصل متعلق به فاعل است نه مبتدا.
 .7موضعگیری کاشی نسبتبه آرای زمخشری
کاشی در اکثر موارد نظرات زمخشری را درست میداند و به اعتراضات مخالفین او پاسخ
میدهد ،اما در برخی موارد اختالف نظر اندکی با وی دارد و مواردی را نیز خطای ناسخ
به شمار آورده است .کاشی اختالف نظر خود را با زمخشری متواضعانه بیان و از عباراتی
همچون «لو قال  ...لکان أصوب؛ لکان أولی »...استفاده میکند؛ برای مثال زمخشری در

تعريف اسم معرب آورده است« :االسم املعرب ما اختلف آخره باختالف العوامل لفظا حبرکة
حمال» ،در اينجا کاشی میگويد بهتر بود زمخشری به جای آنکه بگويد آخر
أو حرف أو ّ
اسم معرب بنابر تفاوت عوامل متفاوت است ،میگفت حالتهای آخر اسم معرب ،متفاوت

است« :يف قوله «ما اختلف آخره» إشارة إلی وجوه اإلعراب ولو قال ما اختلف أحوال آخره لکان
أولی» (کاشی ،بیتا .)33 :از ظاهر کالم زمخشری به گمان میآيد که حرف آخر اسم معرب
بنابر اختالف عوامل ،تغییر میيابد؛ از اين رو کاشی معتقد است اگر زمخشری به جای
«اختلف آخره» از عبارت «اختلف أحوال آخره» استفاده میکرد ،بهتر بود؛ چراکه
اختالف در احوال و حرکات آخر اسم معرب ايجاد میشود ،نه خود اسم معرب.
 .8مکتب نحوی کاشی
نويسنده هم از علمای بصره همانند سیبويه و مبرد و سیرافی و ابن سراج نقل قولهايی
را ذکر کرده است و هم از علمايی همچون ابن جنی و ابوعلی فارسی که گرايش به
مکتب بغدادی دارند (ضیف )246 :1968 ،و هم از علمای کوفه همانند کسايی و ضرير؛ اما
میزان نقلقول های او از علمای بصره بیشتر است .او در بسیاری از موارد نظرات مختلف
نحويان را بیان داشته و آنگاه نظر علمای بصره را صحیحتردانسته است؛ مثال:
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 دربارة عامل مفعول معه:
«نحويان دربارة عامل مفعول معه اختالف نظر دارند .سیبويه و بصريان معتقدند فعل يا
آنچه معنای فعل را دارد و قبل از مفعول معه قرار گرفته به واسطة «واو» ،عامل است؛
چرا که «واو» عمل فعل را تقويت میکند؛ همانطور که «إلّا» افعال الزم و تعدّی آنها را
در استثناء تقويت مینمايد .سیبويه چنین استدالل میکند که عامل يا فعل است و يا
«واو» و يا مجموع اين دو .مورد اول و دومی که سیبويه ذکر کرده است ،نادرست است؛
چراکه فعل در اينجا تنها به همراه «واو» عمل میکند و «واو» نیز تنها به عنوان نائب در
برخی موارد عمل میکند؛ بنابراين ،مورد سوم صحیح است .کوفیان معتقدند مفعولمعه
منصوب به خالف است؛ زيرا به شکلی است که مابعد «واو» نمیتواند اعراب ماقبل «واو»
را بگیرد ،بلکه مخالف آن است؛ همچون «استوی املاء واخلشبة» ...مصنّف نظر اول را اختیار
کرده چراکه اين نظر درستتر است» (کاشی ،بیتا.)128 :

کوفیان معتقدند عامل نصب مفعولمعه ،خالف است؛ چراکه در جملة «استوی املاء
واخلشبة» نمیتوان فعل را تکرار کرد و گفت «استوی املاءُ واستوت اخلشبةُ»؛ بنابراين ،اسم
بعد از «واو» مخالف اسم قبل از آن است و بدين دلیل منصوب میشود .ابن االنباری در
عمرو» اسم بعد از «لکن» مخالف اسم
رد نظر کوفیان میگويد :در جملة «ما قام زي ٌد لکن ٌ

قبل از آن است ،اما منصوب نیست و اين در حالی است که اسم بعد از «لکن» در همه
حال مخالف اسم قبل از آن است ،اما در مورد حرف «واو» واجب نیست اسم بعد از آن
مخالف اسم قبل باشد؛ پس نمیتوان گفت دلیل نصب ،خالف است (بیتا .)250/1:کاشی
در اين مورد نظر بصريان را درست دانسته است که عامل نصب مفعولمعه را فعل قبل از
«واو» به واسطة «واو» دانستهاند؛ چراکه «واو» عمل اين فعل را که الزم است تقويت
میکند و بدين ترتیب فعل میتواند اسم بعد از «واو» را منصوب کند.
کاشی در بسیای از موارد ديگر همچون اختالف نظر دربارة مفرد يا مثنی بودن لفظ
کِال و کِلتا ،دربارة مبتدا يا فاعل بودن اسم نکره بعد از ظرف و جار و مجرور و ...نیز نظر
بصريان را بر نظر کوفیان ترجیح داده است که توضیح آن در اين مقال نگنجد.
 .9اصول نحوی مورد استفادة کاشی
پس از آنکه پديدة لحن به وجود آمد ،نحويان احساس کردند نیاز است اصولی برای نحو
تدوين کنند؛ از اينرو لغات و عبارات را از منابعی که در فصاحت موثق بودند ،گردآوری
کردند .اين اصول شباهت به اصول فقه دارد .ابن االنباری در تعريف اصول نحو میگويد:
«اصول نحو ادلّة نحو است که فروع و فصول نحو از آن منشعب گشته همچنانکه اصول
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فقه ،ادلّة فقه است که مختصر و مفصّل فقه از آن منشعب گشته است» (.)80 :1957
اصول اصلی فقه ،نقل و اجماع و قیاس است و در نحو نیز چنین است.
ابن جنی اصول نحو را سماع و قیاس و اجماع میداند ( )189/1 :1956و ابن االنباری
نقل (سماع) و قیاس و استصحاب حال ( )81 :1957و سیوطی سماع ،اجماع ،قیاس و
استصحاب حال (.)14 :2006
 .1-9سماع

نحويان برای جمعآوری لغات ،به اهل باديه مراجعه کردند که در فصاحت مورد تأيید
بودند و پس از جمع اين ماده ،قواعد نحوی را بر اساس آن تدوين کردند .سیوطی دربارة
منبع سماع میگويد« :کالم افرادی است که به فصیح بودنشان يقین باشد که شامل
قرآن و کالم پیامبر(ص) و کالم عرب قبل از بعثت پیامبر(ص) و در زمان حیات و بعد از
حیات وی تا زمانی که به دلیل کثرت مولدين زبان فاسد گشت میباشد» (.)74 :2006

کاشی دربارة سماع آورده است« :فالسماعي اهو الذي الحيصل العلم به ّإال بطريق
السماع...حنو سقيا ورعيا الذي اهو دعاء له» (بیتا .)83 :وی در بیان مسائل نحوی بسیار از
استداللهای سماعی بهره گرفته و از منابع مورد استفادة او قرآن ،قراءات ،حديث ،شعر و
ضرب المثل است.
 .1-1-9احتجاج به قرآن

بدون شک قرآن فصیحترين و بلیغ ترين کالمی است که تمامی علمای نحو به آن استناد
میکنند .کاشی نیز از اين سرچشمة فیاض بینصیب نمانده و در بسیاری از مسائل
نحوی به آيات قرآن استدالل کرده است؛ از جمله:
 حذف مضاف:
«عرب آنگاه که احتمال برداشت نادرست نباشد ،مضاف را حذف و مضاف الیه را
جايگزين آن میکند و اين زمانی است که قرينهای بر محذوف داللت کند همانند آية
«واُش ِربُوا يف قلوِبِِم العِجل» (بقره)93:؛ زيرا مشخص است که نوشاندن گوساله به قلبهای
آنان محال است و اين امر قرينهای است که نشان میدهد مقصود ،محبّت گوساله است
نه خود او» (کاشی ،بیتا.)214 :

هرگاه مضاف حذف شود ،مضافالیه جانشین مضاف میشود و اعراب مضاف را
میگیرد ،اما اين در صورتی است که قرينهای در کالم وجود داشته باشد؛ همچون آية
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أمر ربّک» است .در اينجا کاشی برای بیان اين
«وجاء ربُّک» (فجر )22 :که مقصود «جاء ُ
حکم به آية مذکور استشهاد کرده که بنابر قرينة معنوی ،مضاف حذف و مضافالیه

ب العجل» بوده است نه خود آن.
جايگزين شده است؛ چراکه مقصود « ُح ّ
 .2-1-9قراءات

زرکشی دربارة قراءات میگويد« :قراءات اختالف در نوشتار و يا چگونگی کلمات وحی از
لحاظ تخفیف و تثقیل و  ...است» ( .)318/1 :1988ابن جزری دربارة شروط صحت قراءات
آورده است « :هر قرائتی که موافق زبان عربی و دارای سند صحیح باشد جزو قراءات
صحیح است که رد آن جايز نیست» (ابن اجلزري .)15/1 :2002 ،سیوطی میگويد« :جايز
است به هر قرائتی از قرآن احتجاج شود؛ چه متواتر باشد و چه شاذ» (سیوطی.)15 :2006 ،
رد برخی قراءات از سوی نحويان از آنجا آغاز شد که قواعد نحویای که الزم بود جامع و
مانع باشد با برخی قراءات همخوانی نداشت و اين امر باعث تضعیف قاعدة نحوی میشد،
اما دربارة کاشی بايد گفت که او مخالفتی با قراءات مختلف نداشته و تنها به ذکر اين
اختالف بسنده کرده است.
 عمل حروف شبیه به «لیس»:
«اين حروف بنابر لغت اهل حجاز عمل میکند و بنابر لغت بنی تمیم عمل نمیکند؛ از
اينرو طايفة اول «ما اهذا بشرا» (يوسف )31 :را بنابر نصب «بشر» و عمل کردن «ما»

بشر» بنابر رفع «بشر» خواندهاند .در قرائت ابن مسعود
خواندهاند و طايفة دوم «ما اهذا ٌ
نیز چنین است و «ال» عمل نکرده است» (کاشی ،بیتا.)79 :

قائم» کلمة «زيد» مبتدا و «قائم» خبر است و
بنیتمیم معتقدند در جملة «ما زي ٌد ٌ
«ما» عمل نمیکند؛ چراکه اختصاص در آن وجود ندارد؛ يعنی هم بر فعل وارد میشود
و هم بر اسم و آنچه اختصاص به چیزی نداشته باشد ،شايستة عمل کردن نیست ،اما
اهل حجاز اين حرف را عامل میدانند؛ بدان دلیل که همچون «لیس» برای نفی حال به
کار میرود (ابن عقیل .)302 :1364 ،مؤلف دربارة مبحث عمل کردن يا عمل نکردن حروف
شبیه به «لیس» به قرائت قبیلة بنی تمیم و اهل حجاز و نیز ابن مسعود که از محدثان
و مفسران صدر اسالم است ،اشاره کرده است.
 .3-1-9حدیث

نحويان دربارة احتجاج به حديث به سه گروه تقسیم میشوند :گروه اوّل ،همچون
زمخشری ،ابن يعیش و ابن مالک ،احتجاج به حديث را صحیح میدانند؛ گروه دوم،
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همچون سیوطی و ابن الضائع ،استشهاد به حديث را جايز نمیدانند و علت اين منع را
جواز نقل به معنی و واقع شدن لحن در حديث دانستهاند (فجال ،)117-104 :1997 ،اما
کاشی از آن دستهای است که در استداللهای سماعی به حديث استناد میکند .وی
احاديثی از بزرگانی همچون پیامبر اکرم(ص) ،امام علی(ع) ،امام جعفر صادق(ع) و نیز خلیفة
دوم ذکر کرده است و بهخوبی توانسته است از اين منبع استداللهای سماعی استفاده
کند؛ او کاشی دربارة منادای نکره در بیت زير:
ضت فبَ لِّغَن
أيا راکباً ّإما َع َر َ

دامای ِمن نَجرا َن ّأل تَالقيَا
نَ َ

(المفضل)156 :1371 ،

میگويد« « :يا راکباً» بدون تنوين نیز روايت شده است ،بنابر اينکه منادای مضاف به
ياء متکلم باشد و ياء برای فرار از اجتماع کسره و ياء تبديل به الف شده باشد  ...همانند

حديث پیامبر(ص) « ِ
أنفق بِالال و الَتش إقالال» .به روايت کسانی که «بالال» را با الف روايت

کردهاند به معنای «باليل» » (کاشی ،بیتا .)95 :اين بیت که سرودة عبديغوث حارثی و از
بحر طويل است ،اکثراً با نصب و تنوين روايت شده است ،اما اصمعی و ابن االنباری آن را
بدون تنوين نقل کردهاند (بغدادی .)194/2 :1997 ،منادای مضاف به «ياء» متکلم اگر
صحیحاآلخر باشد ،چند وجه در آن جايز است .1 :حذف «ياء» و باقیماندن کسره

همچون «يا ِ
عبد»؛  .2باقیماندن «ياء» ساکن« :يا عبدي»؛  .3تبديل «ياء» به «الف» و

حذف «الف»« :يا عبد»؛  .4تبديل «ياء» به «الف»« :يا عبدا» (ابن عقیل-275/2 :1364 ،

 .)274کاشی میگويد «راکبا» بدون تنوين در اصل منادی مضاف به «ياء» متکلم بوده
(ص)
که «ياء» به «الف» تبديل شده است؛ وی در توضیح اين مطلب به حديثی از پیامبر
استشهاد میکند.
 .4-1-9شعر

بخش عظیمی از شواهد نحوی ،اشعار هستند که نحويان در صحت مسائل نحوی به آن
استناد میکنند .شعرا به چهار دسته تقسیم میشوند .1 :شعرای دورة جاهلی.2 ،
مخضرمون که در دو دورة جاهلیّت و اسالم زندگی میکردند؛ مانند لبید بن ربیعه و
حسان بن ثابت . 3 ،متقدمون که در صدر اسالم زندگی میکردند؛ همانند جرير و فرزدق
و  .4مولّدون که شعرای بعد از متقدمون هستند تا زمان حال.
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اغلب نحويان معتقدند اشعار دو دستة اوّل مورد استشهاد قرار میگیرد و استشهاد به
شعر شعرای طبقة سوم صحیح است ،اما به شعر شعرای طبقة چهارم نمیتوان استشهاد
کرد (بغدادی .)5/1 :1989 ،کاشی تا ابتدای مبحث توابع که مورد تصحیح قرار گرفته است،
قريب  550بیت ذکر کرده که برخی از اين ابیات در ساير شروح کتاب المفصل ،ازجمله
شرح ابن يعیش و شرح ابن حاجب نیز به کار رفته است ،اما هیچکدام از اين شرحها تا
بدين اندازه از شعر بهره نبردهاند؛ علت آن است که کاشی عالوه بر مسائل نحوی ،در
توضیح و تفسیر لغات نیز به اشعار مختلف استشهاد میکند ،اما چنانکه پیداست ،او نیز
به شعر شاعران طبقة چهارم استشهاد نکرده ،بلکه از اشعار شاعرانی همچون نابغه،
الرمة ،امرؤ القیس ،زهیر ،حسان و جرير بهره گرفته است؛ مثال:
ذو ّ
 عامل معنوی حال:

«هر آنچه معنای فعل را دارد همچون «لیت» و «لعلّ» و «کأنّ» عامل معنوی است؛
چرا که مورد اول معنای تمنّی ،مورد دوم معنای ترجّی و مورد سوم معنای تشبیه دارد.
نابغه ذبیانی میگويد:

َکأنّهُ خارجاً ِمن َج ِ
فحتِه
نب َ
ص َ

رب نَسوهُ عن َد مفتَ ِ
ود َش ٍ
أد
َس ّف ُ
ُ
ُ

(ذبیانی)51 :1991 ،
عامل نصب «خارجاً» معنای تشبیه نهفته در «کأنّ» است ،نه معنای تشبیه موجود در
جمله؛ چراکه در اين صورت حال بر عامل معنوی خود مقدّم میشود و اين امر جايز
نیست» (کاشی ،بیتا.)134-135 :

در اين بیت که از بحر بسیط است ،شاخ گاو که به درون بدن سگ فرو رفته به سیخ
کباب تشبیه شده است« .خارجاً» حال از ضمیر «هاء» و «کأنّ» عامل حال است .از آنجا
که عالوه بر «کأنّ» در بیت نیز معنای تشبیه وجود دارد ،ممکن است اين سؤال مطرح
شود که چرا عامل حال ،معنای تشبیه موجود در جمله نباشد؟ علت آن است که در اين
صورت حال بر عامل معنوی مقدّم میشد و اين امر از نظر علمای نحو صحیح نیست .در

کتاب خزانة األدب نیز به اين نکته اشاره شده است :نصب حال بنابر معنای تشبیه ممتنع
نیست؛ همچون «زي ٌد کعمرٍو مقبال» ،اما اين امر در بیت مذکور صحیح نیست؛ چراکه تقديم
حال بر معنايی که عامل حال است جايز نیست (بغدادی.)186/3 :1997 ،
 .5-1-9ضرب المثل و اقوال عرب

مَثَ ل کالمی فصیح و بلیغ و مختصر است که در میان عموم مردم رواج دارد و معموالً
پس از يک ماجرا يا تجربه گفته شده است .مَثَل يکی از منابع اصلی استداللهای
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سماعی نحويان است؛ چراکه در اوج ايجاز و فصاحت است .کاشی نیز از اين منبع بی
بهره نمانده و در توضیح برخی مسائل نحوی از ضربالمثل بهره گرفته و در برخی موارد
ماجرای آن را نیز بیان کرده است؛ ازجمله کاشی در مبحث «محذوف بودن عامل مفعول
مطلق» به ضربالمثل «جزاء سنمّار» (میدانی )159/1 :1955 ،استشهاد میکند (کاشی ،بیتا:
.)83

ابن مالک میگويد :حذف عامل مفعول مطلق تأکیدی جايز نیست ،اما حذف عامل

مفعول مطلق نوعی و عددی بر دو نوع است .1 :جوازاً همچون «سي زي ٍد» در پاسخ به

أی س ٍي ِسرت» و  .2وجوباً :الف .سماعی ،مانند «سقيا لک» و ب .قیاسی ،همچون
سؤال « َّ
زمانی که مصدر تفصیل عاقبت ماقبل باشد يا مصدر ،جانشین خبر از اسم عین باشد و يا
مصدر محصور يا مکرر باشد (ابن عقیل .)565-569 /2 :1364 ،اما شارح کتاب الفوائد
الصمديه آورده است :ابن مالک حذف عامل مفعول مطلق تأکیدی را جايز ندانسته است؛
چراکه به منزلة تقويت معنای عامل است ،اما در ردّ نظر او آمده است که عامل مفعول
مطلق تأکیدی گاهی جوازاً حذف شده است؛ همچون «ما أنت ّإال سيا» ،وگاهی وجوباً؛

مانند «سقيا و رعيا» .ابن مالک در پاسخ میگويد :در اين موارد تأکیدی وجود ندارد؛

چراکه مصدر جانشین و عوض از عامل است و جمع بین اين دو صحیح نیست ،اما منعی
برای جمع میان مؤکِّد و مؤکَّد وجود ندارد؛ اما نظر ابن هشام در اين باره آن است که
مصدری که جانشین عامل است ،مصدر مؤکِّد محسوب میشود (املدين .)281 :1388 ،در
ضربالمثلی که کاشی به آن استشهاد کرده است ،عامل مفعول مطلق جوازاً حذف شده
است .در اين مورد وی تنها به ذکر ضربالمثل اکتفا نکرده ،بلکه ماجرای آن و مورد
کاربرد را نیز بیان داشته است.

کاشی همچنین از اقوال عرب نیز بهره میبرد؛ برای مثال «نعم» و «بئس» را در«نعم
السي علی بسس العي» فعل و جمله را مؤوّل به «علی عي مقول فيه بسس العي» دانسته است
(کاشی ،بیتا .)12 :چنانکه در کتاب اإلنصاف آمده است ،کوفیان «نعم» و «بئس» را با
استناد به اين قول ،اسم و مبتدا میدانند؛ چراکه در اين جمله حرف جر بر بئس وارد
شده است .ابن االنباری میگويد :دخول حرف جر در اين قول ،حجّت نیست؛ زيرا
حکايت در آن مقدّر است و تقدير آن «علی عي مقول فيه بسس العي» است (بیتا.)113/1 :
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 .2-9اجماع

مقصود ،اجماع نحويان بصره و کوفه بر يک رأی است .کاشی در برخی موارد به اجماع
نحويان اشاره کرده است؛ ازجمله:
 فاعل همچون جزئی از فعل است« :نحويان اجماع دارند که هرگاه اسمی بر فاعل
جملة «ضربتُ» عطف گردد ،بايد به وسیلة ضمیر منفصل مرفوع تاکید شود تا بدين
طريق اسم بر چیزی که همچون جزء فعل است عطف نشود» (کاشی ،بیتا .)51 :زمخشری
فاعل را همچون جزئی از فعل دانسته است و کاشی در صحّت اين مطلب داليلی را ذکر
میکند که ابن االنباری و ابن جنی به آن اشاره کردهاند (ابن االنباري 62-63 :1997 ،و ابن
جنی)222-226 :1993 ،؛ ازجمله آنکه هنگام اتصال ضمیر فاعل به فعل ،المالفعل ساکن
می شود تا از توالی چهار حرکت در يک کلمه پرهیز شود .همچنین اگر اسمی بر ضمیر
فاعلی متصل به فعل عطف شود ،الزم است فاعل توسط ضمیر منفصل تاکید شود؛

چراکه عطف اسم بر آنچه همچون جزء فعل است شايسته نیست؛ همچون آية «لقد ُکنتُم
أنتُم و آبائُ ُکم يف ض ٍ
الل ُمبني» (انبیاء .)54 :در اين آيه کلمة «آبائکم» به ضمیر متّصل «تُم»

عطف شده و ضمیر متصل توسط ضمیر منفصل «أنتم» تاکید شده است .کاشی اين
قاعده را مورد اجماع نحويان دانسته است.

 .10نتیجه
 کاشی در نگارش اين نسخه از منابع علمی فراوانی همچون صرف ،نحو ،حديث،ضربالمثل و متون ادبی منظوم و منثور بهره برده است.
 نويسنده در توضیح قواعد نحو به استداللهای سماعی و قیاسی و اجماع تکیه دارد ومیتوان گفت میزان استفاده از استداللهای سماعی بیش از استداللهای قیاسی است.
 منابع مورد استفادة مؤلّف در استداللهای سماعی؛ قرآن ،حديث ،امثال و اقوال عربو شعر است.
 کاشی در اغلب موارد با زمخشری همعقیده است و در اندک مواردی که با ویاختالف نظر دارد ،به شکلی متواضعانه به بیان نظر خود میپردازد.
 کاشی در موارد بسیاری پس از اشاره به اختالف نظر نحويان بصره و کوفه ،نظرنحويان بصره را صحیحتر و بهتر دانسته است؛ از اينرو میتوان او را پیرو مکتب نحوی
بصره به شمار آورد.
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 با توجه به برخی شواهد موجود در نسخة شرح المفصل میتوان بسیار احتمال دادکه کاشی پیرو مذهب شیعه بوده است.
منابع
قرآن کريم.
آيتی ،عبدالحسین ،تاريخ يزد ،يزد ،گلبهار.1371 ،

ابناألنباري ،ابوالربکات عبدالرمحن ،اإلغراب يف جدل اإلعراب و لُمع األدلة ،حتقيق سعيد افغاين ،بيوت،
دارالفکر.1957 ،
 ،أسرار العربية ،حتقيق حممدحسني سمس الدين ،بيوت ،دارالکتب العلمية.1997 ،
 ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني و الکوفيني ،دمشق ،دارالفکر ،د.ت.
ابناجلزري ،ابواخليحممد ،النشر يف القراءات العشر ،تقدمي علی حممدالضباع ،دارالکتب العلمية ،بيوت ،الطبعة
الثانية.2002 ،
ابنجِن ،ابوالفتح عثمان ،اخلصائص ،حتقيق حممدعلی النجار ،دارالکتب املصرية.1956 ،
 ،سر صناعة اإلعراب ،حتقيق حسن اهنداوی ،دارالقلم ،دمشق ،الطبعة الثانية.1993 ،
ابنعقیل ،بهاءالدين عبداهلل ،شرح ابن عقیل ،تحقیق محمدمحیالدين عبدالحمید ،تهران ،ناصرخسرو،
چاپ دوم.1364 ،
ابنالفوطي ،کمالالدين ابوالفضل عبدالرزاق ،جممع اآلداب يف معجم األلقاب ،حتقيق حممدالکاظم ،طهران،
مؤسسة الطباعة و النشر وزارة الثقافة و اإلرشاد اإلسالمي.1416 ،
افشار ،ايرج« ،انيس الوحده و جليس اخللوه» ،يادنامة دکتر احمد تفضلی ،تهران ،1379 ،صص .81-67
افشار ،ايرج و محمدتقی دانشپژوه ،فهرست ملک؛ فهرست کتابهای خطی کتابخانة ملی ملک (وابسته
به آستان قدس رضوی) ،با همکاری محمدباقر حجتی و احمد منزوی ،تهران.1352 ،
األول ،القااهرة،
البغدادي ،عبدالقادر ،خزانة األدب و لب لباب العرب ،حتقيق عبدالسالم حممداهارون ،اجلزء ّ
مکتبة اخلاجني ،الطبعة الرابعة.1989 ،
 ،خزانة األدب و لب لباب العرب ،حتقيق عبدالسالم حممداهارون ،اجلزء الثاين و اجلزء الثالث،
القااهرة ،مکتبة اخلاجني.1997 ،
تبريزی ،ابوالمجدمحمد بن مسعود ،سفینة تبريز ،چاپ عکسی ،تهران ،نشر دانشگاهی.1381 ،
اجلواهري ،إمساعيل بن محاد ،الصحاح ،تاج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق أمحد عبدالغفور عطار ،بيوت ،دارالعلم
للماليني ،الطبعة الثانية.1979 ،
دانشپژوه ،محمدتقی ،فهرست میکروفیلمهای کتابخانه مرکزی ،تهران ،دانشگاه تهران.1348 ،
(ع)
درايتی ،مصطفی ،فهرستواره دستنوشتههای ايران (دنا) ،مشهد ،موسسة فرهنگی پژوهشی الجواد ،
بیتا.

 /54معرفی ،تحلیل و بررسی نسخة خطی شرح المفصل عزالدین عبدالعزیز کاشی

احلّت ،بيوت ،دارالکتاب العريب.1991 ،
الذبياين ،النابغة ،ديوان ،تعليق حنا نصر ّ
رشیدی آشجردی ،مرتضی ،مقدمه ،تصحیح و تحشیة منتخب روضة الناظر و نزهة الخاطر اثر عزالدين
عبدالعزيز کاشی ،اصفهان ،دانشگاه اصفهان.1387 ،
الزرکشي ،بدرالدين حممد ،الرباهان يف علوم القرآن ،حتقيق حممد ابوالفضل ،داراجليل ،بيوت.1988 ،
الزخمشري ،حممود بن عمر ،املفصل يف علم العربية ،حتقيق ف ر صاحل قدارة ،دار عمار ،عمان.2004 ،
سيبويه ،ابوبشر عمرو بن عثمان ،الکتاب ،حتقيق عبدالسالم حممداهارون ،القااهرة ،مکتبة اخلاجني ،الطبعة الثالثة،
.1988
السيوطي ،جاللالدين عبدالرمحن ،اإلقرتاح يف علم أصول النحو ،تعليق حممود سليمان ياقوت ،القااهرة ،داراملعرفة
اجلامعية.2006 ،
ضيف ،شوقي ،املدارس النحوية ،القااهرة ،داراملعارف.1968 ،
الطهراين ،آقابزرگ ،الذريعة إلی تصانيف الشيعة ،بيوت ،داراألضواء ،الطبعة الثالثة.1983 ،
عمادی حائری ،محمد« ،عزالدين عبدالعزيز کاشی :شناسايی ،کتابشناسی ،نسخهجويی» ،نسخهپژوهی،
دفتر دوم ،صص .1383 ،395-381
فتوحی يزدی ،عباس ،تذکرة شعرای يزد ،تهران ،فرهنگ ايران زمین.1366 ،

فجال ،حممود ،احلديث النبوي يف النحو العريب ،الرياض ،أضواء السلف ،الطبعة الثانية.1997 ،
مدرسی ،محمدکاظم ،مفاخر يزد ،يزد ،بنیاد رحيانةالرسول.1382 ،
سجادي ،قم ،ذوي القربی،
املدين ،السيّد علي ان ،احلدائق النديّة يف شرح الفوائد الصمديّة ،تصحيح أبوالفضل ّ
.1388
املفضل الضيب ،املفضليات ،حتقيق امحد شاکر و عبدالسالم اهارون ،القااهرة ،داراملعارف1371 ،ق.
املنجد ،صالحالدين ،قواعد حتقيق امل طوطات ،بيوت دارالکتاب اجلديد ،الطبعة السابعة.1987 ،
ّ
املوسوي اخلوانساري اإلصبهاين ،امليزا حممدباقر ،روضات اجلنات يف احوال العلماء و السادات ،بيوت،
الداراإلسالمية.1991 ،
امليداين ،ابوالفضل امحد ،جممع األمثال ،حتقيق حممدحميیالدين عبداحلميد ،القااهرة ،مطبعة السنّة احمل ّمدية،
.1955

نوريان ،سیدمهدی و همکاران«،باغ نظر و رامش دل (معرفی سفینهای بی مانند از قرن هفتم)» ،گوهر
گويا ،دورة  ،1ش  ،3صص  ،62-33اصفهان.1386 ،
وامق يزدی ،محمدعلی ،تذکرة میکده ،به کوشش حسین مسرّت ،يزد ،بنیاد رحيانةالرسول.1381 ،

اهلذيل ،ابوذؤيب ،ديوان اهلذليني ،القااهرة ،دارالکتب املصرية ،الطبعة الثانية.1995 ،

