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 چکیده 1

یکی از مصادر سماع به عنوان مهمترین ادله در استخراج قواعد نحو حدیث نبوی است؛ در امکان یا عدم  

اند؛ این پژوهش به تبیین و بررسی ادله  امکان احتجاج به آن نحات به سه دسته مانع، مجیز، متوسط تقسیم شده

حات نخستین از حیث انتساب و نحوی پردازد و استناد های ادعا شده توسط معاصرین را در کتب نهر گروه می

احتجاج به روایت محال عقلی نیست و اگر انتساب آن به فصیح اثبات شود کالم  . نمایدبودن استناد بررسی می 

مسموع خواهد بود، با توجه به اطراد یا شذوذ در قیاس و سماع بعد از تدوین قواعد علم نحو در برابر یک 

 ۴و در میسر  1حالت استشهاد  ۲۲ حالت استناد ممکن در ۸ه از آن ها در حاالت متفاوتی متصور است کحدیث 

 . موضع کالم مسموع نخواهد بود

 کلید واژه 2

 استناد به حدیث، حدیث، ادله نحو، سماع، استشهاد نحوی

 مقدمه 3

نحات ادله اصلی علم نحو را معموال سماع، قیاس و اجماع دانسته اند )برخی استصحاب را نیز افزوده اند(؛  

بی شک مهمترین از ادله، سماع عرب است؛ در کتب اصول نحو ذیل باب سماع معموال پس از سخن از قرائات 

مکان یا عدم امکان استناد به آن  قرآن از حدیث شریف نبوی سخن رفته است و در کتب متاخر به بحث درباره ا 

از  االقتراح یّنشر االنشراح من روض ط ضیفاقتراح همچون االصباح و  کتاب شرح های ۲شده است. پرداخته 

ابن الطیب به تبع سیوطی که مفصال در کتاب خود به این موضع پرداخته است، در این باره سخن گفته اند؛ در  

نحو العربی محمد خان، اصول النحو العربی الحلوانی و فی اصول النحو  کتب پژوهشگران معاصر چون اصول ال

برخی کتب و مقاالت و پایان نامه ها نیز با  . نیز ذیل باب سماع از این مطلب بحث شده است  ...افغانی و

رویکردی خاص تر به حدیث و نحو پرداخته اند که شاید شاخص ترین آن ها کتاب گرانسنگ خانم الحدیثی  

حتجاج بالحدیث النبوی الشریف باشد عالوه بر کتب در این موضوع مقاالت متعددی  موقف النحاة من اال به نام

و   1۳۸۳نیز نوشته شده است از آن جمله استشهاد به حدیث محمد خضر حسین در مجله علوم حدیث 

 
خود برای اثبات مطلبش از کالم نبوی بهره ببرد    دلیل سماعیمراد نگارنده از استناد در این پژوهش آن است که نحوی به عنوان   1

و استشهاد آن است که صرفا به عنوان مثال یا در کنار ادله دیگر سماعی )از جنس روایت نبوی که نثر است( از غیر کالم نبوی، و  

 غراض مختلف دیگر به ذکر روایت بپردازد.  به ا
 آید. نتیجه گیری پایانی این پژوهش جزو مبادی تصدیقی علم نحو به شمار می ۲
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اثر   انش نحودر د ث یحد  یقاعده پردازو   1۳۹1در مجله ادب عربی پاییز  یدر نحو عرب ث یاستشهاد به حد

 .  باشدمی 1۳۹۶مشترک محمد حسین ربانی و محمد جواد حسنی در مجله علوم و معارف قرآن و حدیث بهار 

پژوهش های پس از الحدیثی به شدت متاثر از او واقع شده اند تا آنجا که در بسیاری از پژوهش ها سخنان 

در این پژوهش به بررسی دوباره مواضعی که   ، نگارنده عالوه بر آنکه1او بدون هیچ نقدی پذیرفته شده است 

  ،الحدیثی یا سایر معاصرین در آن ها ادعای استناد نحات نخستین به حدیث شریف نبوی را کرده اند پرداخته

برخی از پیش فرض ها در کتب اصول نحوی مانند دسته بندی ابوحیان ذیل مانعین از احتجاج حدیث را مورد  

چنین تالش نموده تا ادله گروه های مختلف نحات را جمع آوری نموده و در نهایت  هم. بازبینی قرار داده است 

با تطبیق روایت شریف به عنوان یکی از انواع سماع با تقسیم بندی های ابن جنی در خصائص در خصوص 

انواع سماع عرب و اضافه نمودن برخی شقوق اختصاصی حدیث الگوریتمی اختصاصی در مواجهه با حدیث  

 .  نبوی برای استناد یا استشهاد ارائه دهدشریف 

تواند مجالی واسع برای پژوهش های عالوه بر حدیث شریف نبوی سایر اقسام حدیث از صحابه نیز می 

این مطلب در  . آینده باشد خاصه آنکه برخی از نحات به کالم برخی از صحابه و یا حتی تابعین استناد نموده اند

ائمه شیعه اهمیت دیگر میابد زیرا پژوهش ها در این باره بسیار کمتر و کالعدم   فضای شیعی و استناد به کالم 

 . است 

به جهت حفظ اختصار نگارنده از ورود به مجاالت تخصصی سایر علوم چون تاریخ و حدیث پرهیز نموده 

وم را به  و تالش داشته است که تا حد امکان از حیطه علم اصول نحو خارج نشود و مابقی بررسی در سایر عل

 .  خواننده واگذار نماید

نگارنده پس از سخنی کوتاه درباره معنای لغوی و اصطالحی حدیث که از مبادی تصوری این پژوهش به  

و سخنی مختصر در فصاحت رسول خدا صلوات اهلل علیه و علی آله ابتدا به تقسیم نحات در برابر   آیدشمار می

حدیث شریف نبوی به سه دسته مانعین، مجیزین و متوسطین پرداخته سپس ادله هرکدام را در یک فصل به  

ح شده ذکر و  در بخش نتیجه گیری نیز شمایی کلی از بحث های مطر. طور مفصل ذکر و بررسی نموده است 

 .  الگوریتم مواجهه با حدیث نبوی با هدف استشهاد یا استناد بیان گردیده است 

 
کند در برخی پژوهش ها تلقی به قبول شگفت انگیز تر آنکه گاهی مطالبی که او ادعا و سپس در چند صفحه بعد آن ها را رد می 1

 شده و در متن پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند! 
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 حدیث 4

( به عنوان نقیض قدیم )ابن  1۷۷ص  ،  ۳ج،  ق  1۴۰۹،  ء جدید و تازه )فراهیدیشیبه معنای  در لغت  حدیث  

سیبویه جمع آن را .  ( آمده است ۲۷۸ص  ،  1ج،  ق  1۳۷۶،  خبر )جوهری  ی( و به معنا۶۷۶،  ۲ج،  م1۹۹۸،  درید

( و فراء و بعضی دیگر چون زجاج معتقد هستند که احادیث جمع  ۲۳۴، ص  ۲احادیث می داند ) سیبویه، بی تا، ج

استعمال شده است  به عنوان جمع حدیث  و    ۲۷۸ص  ،  1ج،  ق  1۳۷۶،  جوهری).  احدوثه بوده است و سپس 

)زیبدی،  .  آن احدثه )بر وزن افعِلَه( است ( همچنین برخی مدعی شده اند که جمع  1۰۵، ص  1، جق  1۴۲1نحاس،  

 (1۹1، ص ۳، جق 1۴1۴

در مقایسه آن با خبر عسکری معتقد است خبر و حدیث هر دو به معنای قولی هستند که توصیف آن به صدق  

و کذب به حسب معنا صحیح است اما تفاوت در آنجاست که حدیث در اصل برای اخبار از نفس آدمی است اما 

البته عسکری خود بیان می دارد که کثرت    خبر در اصل هم برای اخبار از نفس آدمی است و هم از دیگران؛ 

کند  نیز داللت  قرین خود  معنای  بر  کدام  هر  که  است  آن شده  باعث  یکدیگر  در جایگاه  الفاظ  این  .  استعمال 

 ( ۳۲، ص ق 1۴۰۰)عسکری، 

ت اهلل علیه و آله و همچنین اصحاب و ، فعل یا تقریر رسول خدا صلوامعنای قولدر اصطالح حدیث را به  

قول یا تقریر حضرت اطالق کرده و اقوال و افعال و تقاریر   ،تابعین ایشان گفته اند برخی حدیث را تنها بر فعل

( شیعه به آنچه از اهل بیت رسول خدا علیهم  ۵۳و    ۵۲،  بی تا ،  محمود،  فجال)  .  اصحاب و تابعین را خبر گفته اند

 . نیز حدیث می گویدصلوات اهلل رسیده 

سماع است تنها  اما طبیعتا در موضوع این مقاله که استناد به حدیث در بین نحات به عنوان یکی از مصادر  

 . نگارنده خواهد بودمدنظر  اقوال

 فصاحت حضرت رسول صلوات اهلل علیه و آله  5

از آن  «. »انا افصح من نطق بالضادفصاحت آن جناب از مطالب اجماعی میان نحات است همچنین روایاتی چون 

 .  حضرت برای ما نقل شده است 

اما از سویی می دانیم که یکی از شروط نحات برای استناد به کالم شخصی از عرب عدم اختالط او با سایر  

یا زبان های دیگر می باشد در حالی که نقل های مختلف تاریخی   زبان ها و عدم تکلمش به لغات غیر فصیح و

بیان می دارند که آن حضرت با هر کدام از قبایل عرب به زبان خوشان تکلم میفرمودند تا آنجا که معنای بعضی  
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( بلکه تکلم ایشان  ۸۰ص   1، ج  ق1۴1۹)احمدی میانجی،  .  شدنداز مکالمات را اصحاب آن بزرگوار متوجه نمی

 . سایر زبان ها از مشهورات است به 

سیوطی در اقتراح در نقل قول از ابوحیان به اختصار به این گونه پاسخ می دهد که آنچه از تکلم آن جناب به  

سایر لغات به ما رسیده است همگی از سر اعجاز و بر سبیل معجزه بوده است نه آنکه ایشان زبان دیگر را بر اثر 

 ( ۵۳ص ، بی تا، )سیوطی. د تا باعث فساد لسانشان گرددن بشری آموخته باشاختالط با آن ها یا آموزش 

هر چند با این پاسخ این شبهه که اختالط زبان ها باعث فساد لغت آن جناب شده است قطعا مرتفع است اما 

قوی  ماند که ظاهرا مورد غض نظر )از آنجا که مطلوب در علوم ادبی معموال ظن نکته ای دیگر همچنان باقی می

و نه یقین است( یا اهمال نحات واقع شده است و آن لزوم توجه به مخاطبین ایشان یا شهر و قبیله ای که روایت 

باشد، ضرورت توجه به این مطلب خصوصا در مواردی که قواعد مستحکم ادبیاتی با  در آن صادر شده است می 

)الزم به تذکر است که همین مطلب  .  خواهد بود  شوند بیشتر نمایانگرشواهد روایی مورد سوال و اشکال واقع می

 ( 1. درباره ی روایات صادره از ائمه ی اطهار علیهم صلوات من ربهم نیز صادق و بلکه بیشتر مورد توجه است 

 رویکرد نحات در برابر استناد به حدیث  6

ه ی این مطلب که  شود؛ درباردرباره ی اصل نظری استناد به حدیث در میان کتب متقدمین مطلبی یافت نمی

چرا نحات متقدم حتی آنان که به وضع اصطالح در این علم پرداخته اند و یا به تبویب آن همت نهاده مصادر آن 

اند سخنی درباره ی اصل نظری استناد به حدیث نبوی نرفته است بعضی تعلیل ها ذکر شده است  را تبیین نموده  

 : از جمله ی آن ها این سه مورد است 

شهورات میان عرب فصاحت و بالغت حضرت رسول صلوات اهلل علیه و آله بوده است و این نکته  از م.  1

دیدند که در این باره به بحث بپردازند بلکه کالم ایشان  چنان روشن و واضح بوده که نحات اصالتا دلیلی نمی 

 . گردیده است مانند سایر فصحاء و بلکه به طریق اولی اخذ می

 
ت وارد شده است  کتاب شریف بحار االنوار روایاتی در تکلم حضرات به سایر لغا ۲۶بخش ابواب علومهم از جلد  1۴در باب  1

بلیغ ترین افراد   محضرت صادق علیه السالم نقل شده است که فرموده اند در تمامی لسان ها امااز من الجمله آنها روایتی است که 

(در پایان همین باب عالمه ی مجلسی با بیان نظر شیخ مفید بحثی درباره ی علم امام به  1۹1ص   ۲۶ج، ق 111۰، )مجلسی. هستند

 . یند که مراجعه به آن مفید خواهد بودنمالغات می
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آن باشد که نقل احادیث چنان کثرت و تزایدی یافت که بر نحات نخستین که دقتی تمام   ممکن است دلیل.  ۲

)در  .  در اخذ لغت از عرب فصیح )و حفظ لغت قرآن( داشتند امر تشخیص حدیث نبوی از غیر آن دشوار آمد

 گرفت(نتیجه باز نیازی به فتح این باب نبود زیرا ذیل شروط کلی اخذ کالم از فصحاء قرار می

نحات  .  ۳ باعث شک  اعراب  توسط غیر  اعراب و تصریف  تغییر  روایات و همچنین  در  معنا  به  نقل  وقوع 

 (  1۵م، ص  1۹۸1)الحدیثی،  . نخستین شده بود و به همین جهت به کلی روایات را به کناری نهاده بودند

به هر روی در کتب متاخرین از نحات گفت و گو حول این مطلب گاه به اجمال و گاه به تفصیلی گسترده  

مانعین که  :  به طور عمومی نحات در برابر استنادات نحوی به حدیث به سه دسته تقدیم شده اند.  1شود یافت می

ه و قائلند که استناد به حدیث نبوی در  بنا بر قول مشهور در راس آن ها ابن الضائع و ابوحیان نحوی قرار داشت 

توان به ابن مالک و ابن هشام اشاره نمود و  مسائل نحوی مطلقا صحیح نیست؛ مجیزین که از جمله ی آن ها می

نبوی در مطالعات نحوی هستند و متوسطین که از جمله ی آن ها می  استناد به حدیث  توان معتقد به صحت 

ئل به تفصیل بوده احادیث را به دو بخش تقسیم می کنند بخشی که استناد به  شاطبی و سیوطی را مثال زد و قا

در ادامه به ذکر  .  آن صحیح است و بخش دیگری که حداکثر جز برای استشهاد نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد

 .  دالیل هر یک خواهیم پرداخت 

 ادله ی مانعین  6.1

 

کنند که استناد به  کالم خود را چنین آغاز می، ری کرده اندنخستین کسانی از مانعین که در این باره بحث نظ

ای است که متاخرین  روایت نبوی در میان نحات نخستین و ائمه ی نحو جایگاهی نداشته است و این طریقه 

نیز بر همین عقیده است که  ، شاطبی۲( عالوه بر ابن الضائع و ابوحیان ۵۴)سیوطی بی تا ص  بانی آن بوده اند

( و از پژوهشگران معاصر نیز  ۴۰1ص  ۳، ج ق 1۴۲۸)شاطبی، . قدمای نحو از استناد به حدیث ابا داشته اند

ص  ، م 1۹۸۸، دارند)عیدبه همین نظر گرایش   ۳شوقی ضیف و استاد المخزومی نیز با اختالفاتی  امثال دکتر عید،

 

است( اما ابن الحزم   ۶۸۶نزد بسیاری مشهور آن است که نخستین شخص که در این باره به بحث نظری برخواسته است ابن الضائع )متوفی  1

 ( ۲1۲ص  ۲، ج ق 1۴1۶ابن الحزم،    )رک. ( نیز از جمله کسانی است که در این باره سخن رانده است ۴۵۶   آندلسی)متوفی

رسد، با جمع آوری آراء او در ادامه خواهیم دید که به خالف  میبر خالف آنچه از بررسی کالم او در التذییل و التکمیل به نظر  ۲

 .  ند متمایل به مذهب مانعین، همچون سیوطی(است و نه مانعینآنچه مشهور است عمال او جزو دسته متوسطین)هرچ

مثال مخزومی درباره ی استناد سیبویه سخن نمی گوید و تنها به این بیان که ابوعمرو، یونس، خلیل و کسایی هشام و فراء و   ۳

 .  کندسایر کوفیان به حدیث استناد نکرده اند اکتفا می
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به طور فراوان به کالم  ( ابن الضائع نخستین کسی که ۵۲ص ، م 1۹۵۸، المخزومی، 1۹، ضیف، بی تا، ص  1۰۹

گوید که متوجه نشده است این داند و می قمری( می ۶۰۹را ابن خروف )متوفی نبوی استشهاد کرده است 

افزاید اگر به جهت استشهاد و تبرک است پس نیکو  استکثار او صرفا به جهت استظهار است یا استناد، آنگاه می

ابوحیان نخستین شخص در این . اگر برای استناد برای بنای قواعد عربی است مطابق نظر من نیست  است و

رسد ( اما به نظر می ۵۴)سیوطی، بی تا، ص . داندقمری( می ۶۷۲مسیر را به خالف استادش، ابن مالک )متوفی 

)الحلوانی، بی تا، . ( باشد۵۸1نخستین کسی که به کثرت از روایت نبوی در نحو بهره برده است سهیلی )متوفی 

 ( ۵۴ص 

سیوطی از قول ابن الضائع در تعلیل این مطلب در شرح جمل تجویز نقل به معنا توسط راویان حدیث را  

( ابوحیان در شرح تسهیل خود عالوه بر اعتراض شدید به مصنف )ابن ۵۴ذکر نموده است)سیوطی، بی تا، ص 

افزاید و آن اینکه در روایت  نکته دیگری را نیز می  1نبوی شریف  مالک( به خاطر استشهاد و استناد به حدیث 

عرب اصیل   ز روات آن هاماثوره از حضرت صلی اهلل علیه و آله لحن کثیری واقع شده است زیرا بسیاری ا

ابوحیان همچنین . نبودند بلکه از ملت های دیگر بوده و عربی را به قواعد صرفی و نحوی آن نیاموخته بودند

دارد و از آن جمله  دی را برای اثبات نظر استادش در جواز نقل به معنا و بلکه وقوع آن در روایات ذکر میشواه 

آن است که روایتی واحد به چند شکل به دست ما رسیده  در حالی که رسول خدا صلوات اهلل علیه و علی آله 

ف در تعابیر و لغات و اسالیب از روات  از یک اسلوب بهره برده و یک بار روایت را بیان نموده اند پس اختال

بیشتر اهمیت داشته است تا نقل به لفظ،    ۲گیرد و این نیست مگر به خاطر آنکه برای روات انتقال معنا نشات می 

می پردازد که   ۳او همچنین به نقل قولی از سفیان ثوری. نمایداز سوی دیگر حفظ کلمات به لفظ بعید می

 

ه چه بسا سخنی خارج از لسان متعارف اهل علم باشد؛ اما در  اطر بعضی مطالب دیگر ک و البته اعتراض شدید به مصنف به خ 1

. ابن مالک نزد ابوحیان در کتبی که قبل و بعد و در حین کتابت التذییل به آن ها  1نماید: همین باره ذکر دو نکته ضروری می

. تردیدی ۲ ۴1۰؛  ولد اباه، بی تا ص ۶ص 1تا، ج ای داشته است نگاه کنید به ابن یوسف، بیمشغول بوده است جایگاه ویژه

نیست که در برخی مواضع ابوحیان با ابن مالک اختالف شدید داشته و با بیانی تند به انتقاد او پرداخته است اما این عبارات در 

ت اما مجال برای کار  برخی نسخ التذییل وارد نشده است و اگرچه ناظر الجیش این عبارات را از قول استاد خویش نقل کرده اس

م،  1۹۶۶نسخه شناسی دقیق تر هنوز باز است. )برای جمع بندی از رابطه این دو نحوی به عنوان مثال رجوع کنید به الحدیثی، 

 ( ۳۶۴تا  ۳۲۷ص 

 ( ۴۹کند اینکه روایات نقل به معنا هستند به درجه ی استفاضه رسیده است!)الحلوانی، بی تا، ص الحلوانی حتی ادعا می ۲

از معاصران امام صادق و کاظم علیهما السالم است که در منابع شیعی عمدتا مورد مذمت واقع شده اما اهل سنت عمدتا او را   ۳

 .  ستایندمی
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به  ۴۴۰۸صص  ۹)ناظر الجیش، بی تا، ج إنما هو المعنى« سمعت فال تصدقونىإنى أحدثكم كما : لكم»إن قلت : گویدمی

بعد( سیوطی و الحلوانی هر یک در کتاب هایشان به ذکر بعضی از شاهد مثال هایی که باعث خطای نحات در 

اقبون فیکم مالئکه پردازند مهمترین آن ها روایت یتعاحکام نحوی به خاطر استناد به حدیث شده است می 

است که ابن مالک از آنجا که قبل از این عبارت در تراث روایی را ندیده است آن را حمل بر لغت   ...باللیل

اکلونی البراغیث نموده و این لغت را فصیح )و کثیرالورود در کالم عرب( به شمار آورده، بلکه باالتر از آن تا  

جای لغت اکلونی البراغیث نام این باب را یتعاقبون فیکم مالئکه جایی پیش رفته که پیشنهاد داده است به 

ان هلل مالئكه  »: بگذاریم! در حالی که روایت کاملی که در منابع اهل سنت به دست رسیده است این است که

را بر  الحلوانی همچنین برخی از موارد وقوع لحن فاحش در احادیث  «.مالئكه بالیل و مالئكه بالنهار، یتعاقبون فیكم

گوید بعضی از راویان حدیث در تلحین معروف بوده اند! از جمله ی آن ها او به ابراهیم بن عثمان  شمرده و می

دارد سپس میافزاید هرچند برخی از آن ها به آموختن لغت دست زده بودند اما خود این تالش در اشاره می 

دانسته اند و تکلم به این زبان جز به همره عت نمیآموختن دلیل بر آن است که آن ها عربی را از سر ذوق و طبی

تکلف برای آن ها مقدور نبوده است و اال چه حاجتی به آموزش داشته اند؟ از جمله این راویان الحلوانی به  

 (۵1و  ۵۰الحلوانی، بی تا، ص  ۵۵)سیوطی، بی تا، ص . کندحسن بصری و حماد بن سلمه اشاره می 

 و گوها پیرامون این ادله  ادله ی مجیزین و برخی گفت  6.2

 

تا آنجا که نگارنده بررسی نموده است نخستین کسی که در صحت استناد به روایت نبوی به بحث نظری  

برخواسته است فیلسوف و شاعر آندلسی ابن الحزم است؛ او در کتاب ملل و نحل با هجوم به نحات از استناد  

افزاید که ایشان افصح از  داند و می و بلیغ ترین افراد میبه حدیث نبوی دفاع نموده و ایشان را فصیح ترین 

(  ۲1۳و  ۲1۲صص  ۲، ج ق 1۴1۶)ابن الحزم، . امری القیس بوده و به لغتشان از اصمعی و غیر او داناتر بوده اند

(هرچند که حتی در لغت نیز با وجود مباح  ۲۳۹م، ص  ۲۰۰۶)سالم، . عمده ی مجیزین از اهل لغت بوده اند

( پس از ۲۷۳و ۲۷۲م، ص  1۹۶۸)نصار، . ن به نسبت سایر شواهد این نوع از استناد قلیل بوده است شمردن آ

به کالم نبوی استشهاد و   هستند که( از جمله نحاتی ۷۶1ابن الحزم از نحویان ابن مالک و ابن هشام )متوفی 
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اصحاب و آل مکرم آن حضرت ( به حدیث از ۶۸۸استناد فراوان کرده اند عالوه بر آن ها مرحوم رضی )متوفی 

 ( ۲۲م، ص  1۹۸1)الحدیثی،  1.  نیز استشهاد نموده است 

الزم به تذکر است از آنجا که عمده بحث های نحوی حول این موضوع بعد از بیان ابن الضائع و ابوحیان  

به پاسخ به اشکاالت این دو نحوی پرداخته سپس تعلیل هایی را برای عدم   گذشته است عمده نحات مجیز

استعمال حدیث به طور گسترده توسط نحات نخستین ذکر کرده اند؛ در ادامه بیان برخی از آنچه در این کتب 

 . ذکر شده است خواهد آمد

ه روایت نبوی  نیست که نحات نخستین ب این سخن درست که اوال  بدین صورت است  آناناستدالل 

استشهاد نکرده باشند بلکه بعضی مدعی شده اند هیچ یک از نحات به جز ابوحیان و ابن الضائع از این کار ابا 

(بعضی دیگر از محققین معاصر نیز در این باره با ابن الطیب هم داستان ۴۴۶م، ص ۲۰۰۰نداشته اند!)ابن الطیب، 

استناد به روایت نبوی کامال پذیرفته شده است تا آنجا که یک   هستند البته نباید فراموش کرد که در علم لغت 

نماید اما در کتاب نحوی خود اصال استنادی به  شخص در کتاب لغوی خود به راحتی استناد به حدیث می

به هر حال آنچه برخی پژوهشگران درباره ی  ۲( ۳۹، ص 1۹۸1حدیث ندارد یا آنکه بسیار اندک است)الحدیثی، 

 :  نخستین به حدیث نبوی شریف ادعا کرده اند به شرح زیر است  استناد نحات

 

و قد اجتمعت لو و أن المصدریتان فی : مالک نیز به کالم علوی استناد نموده است به عنوان مثال ابنالبته نحات دیگری از جمله  1

 :  قول علی رضی اللّه عنه مخاطبا لعامله

 (۷۶۷ص   ۲)ناظر الجیش، بی تا، ج»ما کان علیک أن لو صمت للّه أیاما، و تصدّقت بطائفة من طعامک محتسبا« 

 ( ۲۰۷۵و ص  ۲۰۵۸ص  ۴نماید)به تبعیت از ابن خروف()رک ناظر الجیش، بی تا، ج نیز می همچنین او استشهاد به کالم عایشه

شاید بتوان به جرئت فراء را نخستین نحوی دانست که به کالم علوی و بعضی از اصحاب و عایشه )البته استناد به روایت عایشه  

 (۹۶ق، ص  1۴۰۰و فراء،  11۴ص  ۳م، ج 1۹۸۰)رک فراء، . صرفی است و نه نحوی( استناد کرده است 

و الدلیل على  :  اما بهترین شاهد برای استناد مرحوم رضی به حدیث از کالم خودشان تصریح او به استناد به روایت علوی است 

( بعضی ۵11ص  1، ج1۳۸۴)رضی الدین استرآبادی، ... جواز عدم التشارک قول أمیر المؤمنین علیّ رضی اللّه عنه فی نهج البالغة

)احمد جعفر . مورد در شرح خود بر کافیه به کالم علوی استشهاد یا استناد نموده است  ۳1ن مدعی شده اند که رضی در از محققی

م، االحتجاج النحوی بکالم االمام علی)ع( فی شرح الرضی علی الکافیه، الرک الفلسفه و االنسانیات و العلوم  ۲۰1۳داود، 

 (1۵۳-1۷1االجتماعیه، سال پنجم شماره ی یازدهم صص 

نماید اما به اعتراف الحدیثی در مثال ابن قتیبه در مباحث لغوی به راحتی به کالم نبوی و بلکه صحابه نیز استناد یا استشهاد می ۲

 ( ۸۸ص، م 1۹۸1، )الحدیثی. مباحث صرفی و نحوی هیچ گونه استشهاد یا استنادی به روایت ندارد
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، ۴، ۳الحدیثی درباره ی ابوعمرو بن عالء، خلیل ابن احمد، سیبویه، فراء و در نهایت مبرد به ترتیب ادعای 

  مورد( استناد یا استشهاد نحوی 1۳مورد )با احتساب استناد به حدیث صحابه و موارد تکراری  ۵و  ۸(، 1۲)یا  ۹

( به عالوه او معتقد است خود ابوحیان که از  ۹۷تا  ۴۲ص ، م 1۹۸1، )الحدیثی . به کالم نبوی کرده است 

 مخالفان احتجاج به حدیث نبوی است به کالم نبی مکرم اسالم صلوات اهلل علیه و علی آله استناد نموده است!

 (۳۶۵تا  ۳1۷، م 1۹۸1، )الحدیثی

 ۴۰، او مجموع استشهادات و استنادات فراء به حدیث نبوی شریف را الحموز درباره فراء نظر دیگری دارد

نماید که غالب آن ها به نحو استشهاد و نه استناد به کار رفته اند و از طرف دیگر  داند آنگاه تصریح میمورد می

ستشهاد  روایت نبوی ا ۳به  فراءمعتقد است که او  اغلب آن ها در مجاالت صرفی و لغوی هستند؛ در مجال نحو

از   مورد ۴افزاید که احتجاجات ثعلب بیشتر دائر مدار معنای عبارات است اما یمیا استناد نموده است همچنین 

 .  توان به عنوان استشهاد یا استناد ثعلب به روایات پذیرفت آن ها را می

  ۲۷لزاهر در به عنوان آخرین نحوی مدرسه کوفه معتقد است که در کتاب خود ا االنباریدرباره  الحموز

ص ، م 1۹۹۷، )الحموز. حدیث نبوی شریف نموده است  هموضع نحوی استشهاد یا استناد ب  ۸موضع صرفی و 

 (۹۰تا  ۶۶

ثانیا احادیث آن حضرت صلوات اهلل علیه و آله صحت سندیت بیشتری نسبت به اشعار شعرا که از منابع  

ه اند که اگرچه بسیاری از روات حدیث از اصلی استنادات نحوی نحات است دارند، ایشان بعضا مدعی شد

همچنین . آینداعاجم هستند اما راویان شعر نیز همین وضعیت را دارند و بیشتر آن ها از اعاجم به حساب می 

ایشان گفته اند آنچه که از روایات نبوی بدست آمده و به آن ها نسبت لحن داده شده است در بسیاری موارد  

ابن مالک در همین باب کتابی به نام التوضیح فی حل  . وجود دارد ها و برای آنوجهی صحیح از نظر علم نح 

در امان نبوده   به عالوه اشعار عربی نیز همچون احادیث از تصحیف. مشکالت جامع الصحیح تالیف نموده است 

( به عالوه این ۲۳۹و  ۲۳۸م، ص  ۲۰۰۶)سالم، . اند و آنچه از لحن در آن ها واقع شده است نیز کم نبوده است 

بوده   آن حضرتزند زیرا از عادت مطلب که یک روایت به چند شکل بیان شده است ضربه ای به استناد نمی 

صل در روایت احادیث نقل به لفظ بوده است و نه نقل به  نموده اند به عالوه اکه مطلبی را چند بار تکرار می

( مضاف برآنکه آنان که روایت را حتی نقل به معنا کرده اند خود از فصحاء ۵۸م، ص  ۲۰۰۰معنا؛ )ابن الطیب، 
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از سوی دیگر خود راویان حدیث بعضا دستور به اعراب احادیث داده حتی از آن فراتر رفته اجازه . بوده اند

 (۵۴تا   ۵۲ق، ص  1۴۰۷)افغانی،  1. دن لحن از روایات را صادر کرده اندبرطرف نمو

 :  توان به دو نکته اشاره کرداما در پاسخ مورد اول می 

نکته اول آنکه الزم است ادعای پژوهشگران حامی مجیزین به دقت مورد بررسی قرار گیرد بر این مبنا نتیجه  

 : اهد شدجست و جوی نگارنده پژوهش در ادامه ذکر خو

هرچند  ست ین  ث یبه حد یابوعمرو ادعا شده است استناد نحو یکه درباره  یکدام از سه مورد چیه 

  ت یدرک کرد که روا یبه راحت توانیموضوع م نیاز نوع بحث نحات حول ا یخصوصا درباره اصل لفظ نب 

احتجاجات   رهیداآن را از است که طرف مقابل تالش دارد مثال با مرسل دانستنش  یرومندی وجه استناد ن ینبو

نکته اعتراف   نیبه ا زین یثیهستند، خود حد یموارد صرف نیا ی( اما تمام۲۹۴ق، ص1۴۰۶ یخارج کند)زجاج 

،  یثی)الحد. است  دهیاو در صرف بدست ما رس ث یکه استناد به حد  داندیم ینحو نیدارد و ابوعمرو را نخست

 (۴۶، ص م1۹۸1

 کردهیم ینبو ث ی در صرف و نحو استناد به حد لیاست خل یمدع یثیشد که الحد انی ب لیدرباره خل اما

اما به جز  ندیآیاز آنچه ادعا شده است استناد به شمار م ی( هرچند قطعا برخ۵۰م، ص 1۹۸1، یثی)الحد. است 

مورد   کی باشند،یاشتقاق( م اعلم لغت )خصوص رهیدر دا  ایعلم صرف و  رهیدر دا ای یمورد از آن ها مابق کی

نحات   انیدو علم در م ان یشود که م یمدع یتر است تا علم نحو؛ اگر کس کیبه علم صرف نزد زیمانده ن یباق

  نیکه آن ها ا نیا داده می شود.اند پاسخ  نمودهیجداگانه از آن بحث نم یدر باب ها راینبود ز یتفاوت نینخست 

اند   دانستهیاحکام مانند هم م یکه در تمام ست یمعنا ن نیکرده اند به ا ینم نیدو را به شکل دو علم مستقل تدو

از آنجا که سهو در ساختار جمله آسان تر از سهو در   عتایدو علم واضح و روشن است و طب نیچرا که تفاوت ا

  هدر صرف آسان تر از استناد ب  ینبو  فیشر ث یاست که همچون لغت استناد به حد یعیساختار کلمات است طب

خود دست   یمورد در بررس ۶نگارنده به تنها  هی بوینزد س  ینبو ث یاحتجاج به حد یاما درباره . آن در نحو باشد

که در ادامه ذکر   استناد کرده است  ای استشهاد و  ینبو ث یبه حد هیبویسپذیرفت که  توانمی ها که در آن  افت ی

 : د ینمای م ینکته ضرور چهارذکر  خواهد شد اما قبل از آن

 
شوند که عموما به طور تخصصی مربوط به علم حدیث است  در برابر ادعای ابن الطیب و افغانی به مواردی مستمسک می مانعین 1

 نماید. و نگارنده از آنجا که اوال بنا بر اختصار دارد و ثانیا این پژوهش در حیطه اصول نحو است به آن ها ورود نمی
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مکرم اسالم نسبت نداده  یمواضع به نب نیآن است که او استنادات خود را در ا ت ینکته مهم و حائز اهم. 1

ست و را ذکر نموده ا ث ی احاد نیاست ا بردهیسماع عرب از آن بهره م یکه برا ی کل نیاست بلکه تحت عناو

 .  باشدبوده  ینبو ث یبه حد هیبو یس ددر عدم استشهاد و استنا متاخراعتقاد نحات متقدم و  لیدل نیهم دی شا

وجود  یدانسته اند محل تامل جد ت یاز آنچه که پژوهشگران معاصر روا یبودن بعض  ینبو ت یدر روا. ۲

)دو  . افزوده است  اتیمورد را به شمار روا سهقابل توجه  یبا تسامح سندهینو  گانه ۶ موارد نیدر ا یدارد و حت

آن در   لیکه تفص ستندی ن ینبو ت یمعاصر به آن ها اشاره کرده اند اصال روا  نیمحقق یکه برخ یاتیمورد از روا

 ادامه خواهد آمد( 

  یشتریبتامل  یهستند جا یعلوم ادب ریسا  اینحو  ای موارد مرتبط با علم صرف  نیاز ا یبعض نکهیدر ا. ۳

 . است  رفتهیباره پذ نیمورد را با تسامح در ا دومورد نگارنده  ۶ نیوجود دارد و از ا

معاصر  نیمحقق یموارد ادعا شده توسط برخ یبررس  لیدر نزد نحات تفص هیبو یخاص س گاهینظر به جا. ۴

 .  نگارنده ذکر خواهد شد ییمورد ادعا  ۶درباره  شتر یب حاتیآن موارد توض لی در ادامه خواهد آمد و در ذ

 : شودپرداخته می است  افتهیبه آن دست  هی بویآنچه نگارنده از کتاب س ادامه به ذکر در

در باب الفاعلین و المفعولین اللذین کلّ واحد منهما یفعل بفاعله مثل   هیبویکتاب س  ۵۰صفحه  1جلد . 1

)این مورد محکم و بی . شده است  استناد «فجرکیما  نخلع و نترک» ت یالذى یفعل به و ما کان نحو ذلک به روا

 گفت و گو ترین استناد یا استشهاد سیبویه به حدیث نبوی در حیطه علم نحو است( 

در باب ما ینتصب ألنه خبر للمعروف المبنی على ما هو قبله من األسماء  هیبویکتاب س ۲۹۹ص  1جلد . ۲

محل  نیا رفتنیکرده است هرچند که پذ استناد ییمعنا یدر بحث «العبد انا عبداهلل آكال كما یأكل» ت یالمبهمة به روا

)در صورتی که نبوی بودن آن را بپذیریم باز این موضوع که  . دی نمایدشوار م اریبس  ینبو ت یاستناد به عنوان روا

 ( . استناد مرتبط با نحو است یا علم معانی بیان محل تامل جدی است 

در باب تسمیتک الحروف بالظروف و غیرها من األسماء  به روایت   هیبویکتاب س ۴1صفحه  ۲در جلد . ۳

 )یکی دیگر از مواضعی که نبوی بودن آن محل تامل است( 1.  کرده است  استناد «ان اهلل ینهاكم عن قیل و قال»

 
ر استناد کرده است و گروهی آن را جزو استنادات او به کالم نبوی شمرده اند در فراء نیز به مشابه این روایت در مجالی دیگ 1

حالی که از متن خود روایت روشن است که روایت از صحابه رسیده است و در تراث روایی اهل سنت نیز از قول صحابه یا  

 (۴۶۸ص  1م، ج 1۹۸۰فراء، : )رک  .شوددیگران این شکل از روایت که فراء از آن استفاده کرده است به راحتی یافت می
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 ونیالناس مجز» ت یبه روا در باب ما یضمر فیه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف  1۵۵صفحه  1در جلد . ۴

 .  شده است  استشهاد «و ان شرا فشر ریفخ رایباعمالهم ان خ

به   باب ما یکون من األسماء صفة مفردا و لیس بفاعل و ال صفة تشبّه بالفاعلدر  ۲۷1صفحه  1جلد . ۵

)هرچند پذیرفتن این محل استشهاد نیز  . شده است  استشهاد»ما من ایام احب اهلل فیها الصوم من عشر ذی الحجه« روایت 

 نماید( به عنوان روایت نبوی دشوار می

استشهاد   «الجنه اال نفس مسلمه دخلی ال» ت یبه روا در باب تسمیة المذکّر بالمؤنّث   ۲۴و  ۲۳صفحات  ۲جلد . ۶

 ( . میندان یو موضع استشهاد را صرف میبدان یباب را نحو نی)اگر ا. شده است 

سائر   ایخود او  ونموده  یجمع آور یثیکه الحد ی ثیاحاد کی کیخاص سیبویه  ت یبا توجه به موقع اکنون

 یی)از آنجا مواضع ادعا. کرد میخواه  یبه آن ها را نموده اند بررس هیبو یاستناد س یپژوهشگران معاصر ادعا 

حفظ اختصار به ذکر آدرس   یتذکر است که برا هرا دارد( الزم ب ییتعداد ادعا نیشتریشد که ب دهیبرگز  یثیالحد

مکرم  یدو قول را که از نب یثیحدال): بازگو نخواهد شد هی بویو کالم س  شودیموضع مورد ادعا در ادامه اکتفا م

 پرداخته خواهد شد(  زیآن دو ن یکه به بررس کندیباب ذکر م نیدر ا زین  ستندی اسالم ن

  1تا، ج ی، ب)رک سیبویه . . الفطره  یعل ولدیلود کل مو  ت یدر روا یثیالحد یمورد ادعا  نیاول یدرباره . 1

و تنها وجوه  ا ،نباشد  زیاستشهاد ن  دیعنوان استناد ننموده و بلکه شا   چیبه ه  هیبویس رسدی (به نظر م۲۶۳ص 

 یقائل آن نب نکهیبه ا  حیتصر بدونکالم  نیآن گذشت ا انیبر شمرده است، به عالوه چنان که ب یمختلف اعراب

الفاظ و با وجود   نیرا با ا ت یروا نیا یمطلب دکتر محمود حسن نیمکرم اسالم است ذکر شده و مضاف بر ا

،  یاست)محمود حسن  افتهی ن نموده یاهل سنت که بررس مورد وثوق ث یکدام از کتب حد چیهما در ه  ریضم

 زی( نگارنده ن۴۲-۶۵صص ، 1۳۹۹صفر  یاالردن یالعرب لغهمجله مجمع ث، یبالحد  نییق، احتجاج النحو 1۳۹۹

  افتهیصدوق  دیو توح  فیشر یچون کاف میدر کتب قد یعیمصادر ش انیرا از م  ت یروا نیاز ا یهرچند بخش

  دی س یدر امال. گردیدهالفطره ضبط ن یکدام از آن ها از قول رسول مکرم اسالم بعد از عل چیاست اما در ه 

هما در آن وارد نشده   ریضم یموجود است اما درست مانند اشکال دکتر حسن نصرانهی ات ت یروا نیا یمرتض

مجمع   عهی منابع ش انیهما در آن موجود است از م ریکه ضم افتهیکه نگارنده به آن دست  یمنبع نینخست. است 

  افت ( یهما ضمیر با) ت ی ضبط از روا  نیا زی در بحاراالنوار ن یحت باشدیق( م 1۰۸۷ یمتوفا سندهی)نو نیالبحر

؛ علم  ۳۳1 صق،  1۳۹۸ه، ی؛ ابن بابو۲۶۳ص  1ق، ج1۴۰۷ ینی)کل. موجود است  ت ینگشت هرچند اصل روا

در  نی( همچن۲۸1ص  ۳ق، ج 1۴۰۳، ی؛ مجلس۳۸۵ص   ۶، ج1۳۷۵، یحی؛ طر1۸۲ص  ۲م، ج 1۹۹۸، ی الهد

است کتاب االموال ابن   افتهی ن را در آ ...که نگارنده ضبط هما اللذان یمنبع نیتر یم یقد زیمنابع اهل سنت ن انیم
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  هی بویآن با آنچه س ییا هرچند بخش ابتد ( 1۵۴م، ص 1۹۸۶ه، ی)ابن زنجو. است  ق(  ۲۵1)متوفی  هی زنجو

  زیباشد و او ن دهی رس هیبویشکل به س نیکه کالم به هم ست ین دیبه هر حال بع. کرده است تفاوت دارد ت یحکا

مطلب   نیبودن ا ت یبه روا یحیتصر زین  هیبویشکل نقل نموده باشد، اما از آنجا که اوال خود س نیآن را به هم

آن به عنوان استناد   رفتنیپذ و صورت نگرفته باشد  یاستشهاد یا حتی استناد و  رسدیبه نظر م ایندارد و ثان

 .  دشوار است  اریبس ینبو  ت یبه روا هی بویس  ینحو

 ی، بالحجه)رک سیبویه  یالصوم من عشر ذ هایاهلل ف یاحب ال امی ما من ا ت یوادرباره موضع دوم در ر اما. ۲

  حیمنابع صح انیاو م  یهرچند به ادعا داندی م هیبویمورد را از موارد احتجاج س نیا ی( حسن۲۷1ص  1تا، ج

و  هایله ف تعبدیان : چون  یصوم عبارات یاست بلکه به جا افتهیدست ن ت یروا  نیا نیاهل سنت به ع ییروا

صفر   یاالردن یمجله مجمع لغه العربث، یبالحد نییق، احتجاج النحو 1۳۹۹، ی)محمود حسن. العمل آمده است 

را با لفظ   ت یروا  نیکجا ا چیمورد فحص واقع شده در ه  یعیمنابع ش  انینگارنده در م (۴۲-۶۵، صص 1۳۹۹

را ضبط   ت یروا نیمانند ا یود بر فروع کافدر شرح خ یندر الدعوات و مازندرا ی نکرد البته راوند  افت یصوم 

به   ی( که البته اشکال۳۸ق، ص  1۴۰۷، ی)راوند. کلمه الصوم العمل را قرار داده است  یبه جا یراوند: کرده اند

 . مرفوع است  زیالعمل ن رایز کندی وارد نم هی بویاستشهاد س

به نقل از همان منابع اهل  یصوم در شرح فروع کاف یبه جا  هایف تعبدیبان  ری را با تعب ت یروا یمازندراناما 

  رفع داده نشده یاسم ظاهر چیه  رایز ست ین  هیبویس ی نحو شهادعنوان مناسب است   نیکرده است که ا  انیسنت ب

 ( ۸۴ص  ۴ق، ج1۴۲۹، ی)مازندران. است 

آن است که باز   قت یواقع شود اما حق هی بویمورد استناد س تواندی م زیالصوم ن یهر حال ضبط العمل به جا  به

استشهاد بوده و از باب مثال ذکر   تایاستناد کرده باشد بلکه نها یبه کالم نبو نجایدر ا  هیبو یس رسدیبه نظر نم

 1.  شده است 

  1تا، ج ی، ب)رک سیبویه. باشدی م فجرکینخلع و نترک ما  ت یروا یثیموضع ادعا شده توسط الحد نیسوم. ۳

ق، احتجاج   1۳۹۹، ی)محمود حسن . است  افتهیکتب معتبر اهل سنت  انیدر م یرا حسن ت یارو نی( ا۵۰ص 

  یعیکتب ش انی م ر( نگارنده اما د۴۲-۶۵، صص 1۳۹۹صفر   یاالردن یمجله مجمع لغه العربث، یبالحد  نییالنحو

(  ۴۰۲ص  ۴ق، ج1۳۲۰،  ی )نور. است  افتهی الفاظ جز در مستدرک ن نیرا با ا ت یروا نیواقع شده ا  یمورد بررس

 
مکرم  یآن را به نب زیابن مالک ن  یلفظ نقل کرده اند اما جالب نظر آن است که حت نیرا به هم ت یروا نیا زین یگرینحات د 1

 (۵۹و  ۵۸و  ۵۷، ص 1۹۸۲، یثی)رک الحد.  اسالم منسوب ننموده است 
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را در  ت یروا توانیم ( زندینم هی بویبه احتجاج س ی)که ضربه ا فجرکیمن  یبه جا نکرکیمن  ینیگزیالبته با جا

و آله و   هی السالم و نه رسول اهلل صلوات اهلل عل هیعل نیرالمومنیاز لسان ام هیاز ادع یکیدر قالب  ریالمزار الکب

 ( 1۲1ق، ص 1۴1۹، ی)ابن مشهد . نمود افت ی سلم 

مطلب خود به   ت یتقو  یبرا « ...ترک یقویو مما » ر یاز آیات قرآن با تعب یا هیآ ان یجا پس از ب نیدر ا هی بویس

از مجموع   پردازدی م یشاهد شعر یپردازد و سپس به اقامه  یم « ...و مثل ذلک  »پس از عبارت  ت یروا نیا انیب

را به عنوان   ت یروا نیا  زی ن یابن انبار. است  هواقع شد هیبو یکالم مورد استناد س ن یکه ا آیدیبر م نیچن نیقرا

کدام از کتب نحات اوائل که بدست ما   چیحال آن که در ه . در کتاب خود ذکر نموده است  انیبصر سماعی ادله

 ( ۷۴ص  1تا، ج یب، ی )ابن انبار. هی بویکتاب س در مگر شودینم دهید ت یروا  نیاست استناد به ا دهیرس

 ...العبد اکلی به آن اشاره شده است عبارت آکال کما  یثیکه در کتاب الحد  یچهارم ت یاما روا. ۴

آن   یو برا داندی نم هیبو یمورد را از مواضع احتجاج س  نیا ی( حسن۲۹۹ص  1تا، ج یبه، ی بوی)رک سباشدیم

است در  یمدع یحسن که لفظ آکال است  هی بویموضع استشهاد س  نکهیاز آن جمله ا کندی را ذکر م لیدال یبعض

نقش  تواندی آن فعل مضارع آکل نشسته است که م ینشده است بلکه به جا  افت یاو  یمورد بررس ییمصادر روا

او   یبنا بر ادعا ت یروا نی ا اقیبنا بر حال بودن داشته باشد، به عالوه س یمنصوب ایبنا بر آنکه خبر باشد  یمرفوع

  نییق، احتجاج النحو 1۳۹۹، ی)محمود حسن. متفاوت است  فحصشمورد ت یثی وارده در کتب حد اتیا رواب

 شیخو یدر جست و جو زی( نگارنده ن۴۲-۶۵، صص 1۳۹۹صفر  یاالردن یمجله مجمع لغه العربث، یبالحد 

عنوان به عبارت   چیاز منابع اهل سنت به ه  رهیکتب س ی و احمد بن حنبل و برخ یسته و مساند شافع  کتب  انیم

ذکر شده است به شکل  ت یروا نیباالتفاق در هرکجا که ا بایبلکه تقر افت یدست ن لعبدا شربیو اشرب کما 

و   ۲۸۰ص  1م، ج 11۹۰ابن سعد، : نمونه رک ی)برا. ضبط شده است  «العبد جلسیالعبد و اجلس كما   اكلی آكل كما »

اشاره نموده است  ت یروا نیکه به ا  یمنبع نینخست زی ن یعی( در منابع ش۴1۷ص  1۰ق، ج 1۴۰۳؛ االزدی، ۲۸۸

 چیدر ه . بوده است  یمالک نیاز علما و محدث زین وپدرش یاست که خودش در ابتدا مالک یلی اسماع ونیابن ح 

.  در بحار نقل کرده اند آن را با ضبط آکل  زین  یو عالمه مجلس شودینم افت ی ت ی روا نیکدام از کتب اربعه ا 

 (۲۴۲و ص  ۲1۶ص  1۶ق، ج  1۴۰۳، ی؛ مجلس11۸ص  ۳ق، ج1۳۸۵ون، ی)ابن ح 

 یحت ای  حیتصر هیبویاست)خاصه آنکه نه مبرد و نه س ینبو ت یروا کیکالم  ن یکه ا میریهرحال اگر بپذ  به

ورود حال در   یمثال زدن برا یدر موضع احتجاج برا یکالم ندارند( به احتمال قو نیبودن ا یبه نبو یاشاره ا

فعل مضارع   هی بویس مییآنکه بگو  مگردشوار است  اری بودن آن بس ینبو رفتنیهرچند پذباشد، ی موضع تصاغر م
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مطلب معنا   کیاستناد به  یرا نقل به مضمون کرده و از آن برا ت یگرفته است و آنگاه روا هیآکل را جمله حال

 . تصاغر( بهره برده است  یحال برا)آمدن  انهیگرا

ص   1تا، ج یبه، ی بوی)رک س. باشدمیعبارت سبوحا قدوسا رب المالئکه و الروح  موضع بعدی مورد ادعا. ۵

و   انیب یاحتجاج استفاده کرده باشد بلکه صرفا برا یاز عبارت منصوب برا ه یبو یس رسدی( به نظر نم1۹۳

تا   عهیش یینگارنده در کتب روا آنکهخود عبارت سبوحا قدوسا را آورده است مضاف بر  یمطلب نحو حیتوض

است   افتهیشکل سبوحا قدوسا رب المالئکه و الروح ن نیعبارت را به ا  نیآنجا که جست و جو نموده است ا

آن   اضیع یضمورد که القا کیاهل سنت به جز در  ییکتب روا یادعا را درباره  نیمشابه هم زین یدکتر حسن

ق،  1۳۹۹، ی)محمود حسن. داندی م فیضع زیمورد را ن کیو آن  دذکر کرده است دار لیرا تحت عنوان ق

عبارت به شکل  نی(اما ا۴۲-۶۵، صص 1۳۹۹صفر  یاالردن  یمجله مجمع لغه العربث،  یبالحد نییاحتجاج النحو

  ۲ق، ج1۴۰۷، ینیکل: )به عنوان نمونه. دشویم افت ی ی عیمرفوع هم در منابع متقدم اهل سنت و هم در منابع ش

 (۵۳۸ص 

  «سبح قدوس رب المالئكه و الروح  قولیف رفعی و من العرب من » ریعبارت به شکل مرفوع با تعب نیدر صفحه بعد هم

اگر   دیگویو م ردیپذینم  یاستشهاد به کالم نبو یحت ای به عنوان استناد  زیمورد را ن نیا یذکر شده است حسن

 نهیآنگاه الزم است مثل عبارت فانزلن السک میاوریبه شمار ب ینبو به کالم  هی بوینمونه را جزو استنادات س نیا

  شودیم افت ی یمطلب در کالم نب نیچه آنکه ا  میبه شمار آور یبه کالم نبو  هی بویجزو استشهادات س زیرا ن نایعل

  قت یدر حق رای( ز1۷۴ص  ۲تا، ج یه، بی بوی)رک س. داردی آن را به شاعرش منتسب م  هیبوی حال آنکه خود س

آن را کرارا تکرار فرموده اند تا بدل   شانیبوده است و مورد خوش آمد رسول خدا واقع شده، ا  یگریاز د رشع

 یاالردن یمجله مجمع لغه العربث، یبالحد نییق، احتجاج النحو 1۳۹۹، ی)محمود حسن. شده است  ث یبه حد

 (۴۲-۶۵، صص 1۳۹۹صفر 

  نیکه ا داندیم دی بع « ...قولیو من العرب من » دی گو یکه م هی بویس از وجود این عبارتهرچند با   رندهنگا

 ست ی ن نیچن رایز داندیرا مردود م  یداشته باشد اما استدالل حسن هی مطلب اشاره به رسول اکرم صلوات اهلل عل

  ینحو یسابقه بوده باشد بلکه آنچه برا یلزوما قبل از آن ها ب زیمستعمل در اشعار اعراب ن یزبان باتیکه ترک

استفاده کرده باشد تا بتوان به آن به عنوان سماع   یاری آن را از سر هوش حیعرب فص کیمهم است آن است که 

است که قائل  ییدر جا نیکه ا شودیگفته م زدیآوی به آن دست م یکه حسن یمثال  یاستناد کرد، اما درباره 

ممکن   ایاست، اما آ گرانیبر لسان آن حضرت از اشعار د  یمعلوم است و مشخص است که کالم جار یاصل

 نیا قت یوام گرفته باشد؟ در حق ست ی که در دسترس امروز ما ن یگریرا از شعر د ب یترک نیخود شاعر ا ست ین
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آن    هیبویاست که ظاهر کالم س حیصح  نیاما ا. سخن گفته است  نیچن نیا حیفص کی  میدانی است که ما م یکاف

رخ  ینبو ت یبما هو روا ی نبو ت یبه روا یاستناد ایو استشهاد  ندیگوی سخن م نیاز اعراب چن یکه گروه  ت اس

 . نداده است 

  ۲۳ص  ۲ج، تا یب، هی بوی)رک س. باشدی الجنه اال نفس مسلمه م دخلیال  ت یروا ییششم ادعا ت یاما روا. ۶

 ت یروا  نیتوجه داشت که ا دیعلم نحو است و نه صرف آنگاه با ی رهیدر دا ت یروا نیکه ا میری( اگر بپذ۲۴و 

منابع معتبر اهل سنت دست   انیبه آن ها در م  عتایو طب  دیافزایسابقه م  اتیروا یخود به مجوعه  یرا دکتر حسن

، 1۳۹۹صفر  یاالردن یمجله مجمع لغه العرب، ث یبالحد  نییاحتجاج النحو، ق 1۳۹۹،  ی)محمود حسن. است  افتهی

  عی است علل الشرا افتهیرا در آن  ت یکه نگارنده روا یمنبع نیتر یمیقد یعیمنابع ش انی( در م۴۲-۶۵صص 

  لیاستناد را به خل نیا نصرفیو ما ال  نصرفیزجاج در کتاب ما  بتهال ( 1۹۰ص  1ج، 1۳۸۵، ه ی)ابن بابو. است 

اما   الحدیثی نیز آن را هم به عنوان استناد خلیل هم استناد شاگردش سیبویه ذکر کرده است( ). نسبت داده است 

  زیمورد ن نی( به هرحال ا۵۵ص ، م1۹۷1، )زجاج. تدخل ذکر کرده است ، دخلی یزجاج به جا  باید دانست که

 . تر است تا استناد کیبه استشهاد نزد 

 ی( نگارنده در جست و جو۴1ص  ۲تا، ج یبه، یبویو قال)رک س لیعن ق نهاکمیان اهلل  ت یاما درباره روا. ۷

اما   افت یدست  ییکتب روا یاگر چه به موضع استناد در بعض ؛افت ین  یی شیعهرا در منابع روا ت یروا شیخو

عن   یو نه»چون  یریبلکه تعاب دو آله نقل نکرده ان  هیاز قول رسول خدا صلوات اهلل عل مایمستقآن را کدام  چیه 

)ابن  . را ضبط نموده است  «و قال لیاكره لكم عن ق» ر یکه تعب ونیدر آن ها ذکر شده است مگر ابن ح  «و قال لیق

 انی( اما در م1۵۰ص  ۹۳و ج ۳۴۳ص  ۷۳و  ۳۴ص  ۷۲ق، ج 1۴۰۳، ی؛ مجلس۶۶ص  ۲ق، ج 1۳۸۵ون، یح 

اما موضع استشهاد  ست ی جود نمو ت یبه لفظ روا قیقمعتقد است اگرچه نقل د  یدکتر حسن  زیمنابع اهل سنت ن

 یاالردن یمجله مجمع لغه العربث، یبالحد نییق، احتجاج النحو 1۳۹۹، ی)محمود حسن. موجود است  هی بویس

: است  یطبر ریوارده در تفس ت یکه او بدان اشاره دارد احتماال روا یاز موارد یکی ( ۴۲-۶۵، صص 1۳۹۹صفر 

  « ... لتهیاجمع و صدر ل ومهی و قال  لیق یف تهیوكثرة السؤال فاذا شئت را، وإضاعة المال ، قیل وقال : الثاإن اهلل عز وجل كره لكم ث»

 (۳1ص   ۵م، ج  ۲۰۰1، ی)الطبر

بن ا یاستشهاد نموده اند و مک ت یروا نیبه ا زین یاست که فراء و زجاج  یموضع مدع نیدرباره ا یثیالحد

بودن آن است  ت یمشعر به روا زین یکرده اند، کالم زجاج  حیبودن آن تصر ت یبه روا شیعیو ابن  یسیطالب الق

.  استشهاد مانند هم هستند موضعاما در  شودیم دهی د ث یآن ها از حد ت یدر روا  ییجز یو هرچند تفاوت ها

 (۶۶و  ۶۵، ص1۹۸1، یثی)الحد
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آن را به عنوان   هیبویهرا ساست محل تامل است اما ظا ینبو یتیجمله روا نی ا ای آ نکهیهر حال هرچند ا به

 .  استناد در کالم خود به کار بسته است 

  یب، هیبوی)رک س. فبها و نعمت است  ریبه آن شده است تعب هی بویاستناد س یکه ادعا یاما شاهد مثال بعد . ۸

اما به   ست یموجود ن  یاست و هرچند قطعا استناد و استشهاد نحو یشاهد قطعا صرف نی( ا۳1۰ص  ۳ج ، تا

  انین موضع استشهاد را در میبا ا  یتینگارنده روا: م یپردازیم یو سن عهیش ییدر کتب روا ت یروا نیا یبررس

 یهرچند مانند آن موجود است ابن اب ست یموجود ن  زیدر بحار ن ت یضبط از روا نیا ، افت یمتقدم ن یعیمنابع ش

  نی؛ ابن ز۲1۲ص  ۸۶ج ، ق 1۴۰۳، ی)مجلس. را ذکر نموده است  یضبط نیجمهور اما در کتاب خوب چن

( به ۲۶۷ص  ۲ج ، م۲۰۰1، )ابن شعیب . شودیم افت ی یاما در سنن نسائ ت ی(روا۴۶ص  1ج، ق 1۴۰۵، نیالد

 . استناد نموده است  ت یروا ن یبه ا هیبویظاهرا س یهر رو

ذکر کرده است عبارت ال حول   ث یبه حد هی بویدر کتاب خود به عنوان استناد س  یثیکه الحد گریروایتی د. ۹

 ( ۴1۳ص  1تا، ج یبه، ی بوی)رک س. و ال قوه اال باهلل است 

در کتب مختلف    اتیاز روا یر یرا در کث هیلفظ بر لسان رسول اکرم صلوات اهلل عل نیاستعمال ا  نگارنده

ص  ۹۴، ج1۴۰۳، ی ؛ مجلس۳۴۵ص  ۲و ج ۲۲۰ص  1، ج1۳۶۲ه، ی ابن بابو: جمله رک)از آن . است  افتهی  عهیش

  نکهیشده است)حال ا دوار یعیمکرم اسالم هم کرارا در کتب ش ینب ری( و از لسان غ ... و۲۹۴ص  ۹۲؛ ج ۵۳

رد(،  دا یبه بررس ازیاست که خود مستقال ن یمسئله ا ریخ ایاستناد کرده است قوه مرفوع است  هیبو یچنان که س

ص   ۴تا، ج یالحجاج، ب نی )ا. افت یرا  ت یروا نیا توانی مسلم م کتاب کتب اهل سنت به عنوان مثال در انیدر م

 (۲۰۷۸و   ۲۰۷۷و  ۲۰۷۶و  ۲۰۷۲

 ریو غ حیحد در لسان عرب فص نیکالم را که تا ا نیاستناد به ا توانی م آیاآن است که   یسوال اساس اما

کالم را گفته اند   شانیکه ا ث یاز آن ح  یاستناد به کالم نبو قتایشهر کاربرد داشته است حق  ریدر شهر و غ حیفص

عرب   ریبه کالم کث فی ذکر شر نیمشهور از قرائت ا ری وجه غ نیخصوصا به ا  هی بویس ای دانست؟  ریو ال غ

قال  ریو با تعب است  نیهم زیموثوق مسموع منهم اطراف خود استناد نموده است؟ چنان که ظاهر کالم اون ن

تا ابن مالک )با تمام  هیبو یکدام از نحات بعد از س چینکته ه  نیمضاف بر اد، ینمای بعض العرب ذکر را نقل م

ذکر استناد نکرده اند، به عالوه ابن مالک اگر  نیاز ا هی بوی( به موضع استناد سینبو ث یحرص و اهتمام او بر حد

دانسته است اما آنچه ابن مالک از آن بهره   ینبو ث یاستفاده نموده و آن را حد گری د یرا در باب ث یحد نیچه ا

م، ص   1۹۸1، یثی)الحد. ست ا  امدهی ن هی بویدارد که در کالم س ییاست و ابتدا یتر یطوالن  ت یمند شده است روا

۷۰) 



18 
 

ال  هیوارد شده است عبارت قض یدر بخش احتجاج به کالم نبو  یثیکه در کتاب الحد  یگریول داما ق. 1۰

  کی چیمحل شاهد را نگارنده در ه  نیبا ا یتیروا نی( چن۴1۶ص  1تا، ج یبه، یبوی)رک س . باشدی م هایاباحسن ف

مضمون آن که از قول   به هی شب ایقول  نیمضمون ا نی البته ع افت ین شیخو یمورد جست و جو یعیاز کتب ش

،  ی؛ مجلس۸۲ق، ص  1۴۰۶، یالرض فیشر: )رک. وارد شده است  عهیاز کتب ش یعمر بن خطاب است در بعض 

.  داندی قول را جزو مشهورات از صدر اسالم م نیشارح نهج البالغه ا یی( مرحوم خو1۴۸ص  ۴۰ق، ج 1۴۰۳

درست مانند نقل قول الحدیثی از محمد ضاری   زی( در منابع اهل سنت ن۵۲ص  1۸ق، ج1۴۰۰، یی)خو

از لسان رسول مکرم اسالم در کتب معتبر   ت یروا ن یا افتنی موفق به  زی( نگارنده ن۷1م، ص 1۹۸1، یثی)الحد

 ی)برا. است  افتنیقول از زبان عمر بن خطاب قابل  نی هرچند مانند ا. سته نزد اهل سنت نشد کتب  ایطبقات و 

  نیاشاره به ا زی ن یثی( خود الحد۲۵۸ص  ۲ق، ج1۴1۰؛ ابن سعد،  ۶۴۷ص  ۲ق، ج 1۴۰۳، رک ابن حنبل: نمونه

 ( ۷۶م، ص1۹۸1، یثی )الحد . داندیرا احتجاج به قول عمر م ت ینکته دارد و روا

گذار خواهد بود نکته اول   ریاست که در قضاوت ما تاث ت یحائز اهم اریقول دو نکته بس نیهر حال در ا به

 ی)برا. است  رفتهیبه عنوان مثل به کار م زیتا عصر معاصر ن یآنجا که حداقل حت عبارت است تا نیشهرت ا

ص   1ق، ج 1۴۰۷، ی)الندو یاه الندویالح رهیاز کتاب مس ۲۷۰صفحه  کی یشماره  یپاورق: به دینمونه نگاه کن

 .  شودی محسوب م انی نحو  نیمعروف ب یمثال از جمله مثال ها نی(( به عالوه ا۲۷۰

از ی کیآله بلکه به  ی و عل هیمکرم اسالم صلوات اهلل عل یکالم نه به نب نیانتساب ا گریمهم د ارینکته بس و

 . صحابه آن جناب است 

 حی صح ییکه کالم مرحوم خو یو اگرچه به شرط د ینمای مورد استناد نم کی نیجز هم ینثر  چیبه ه  هی بویس

که کالم   یکه در ال حول و ال قوه اال باهلل وارد شد را دوباره مطرح کرد اما در صورت یهمان اشکال توانی باشد م

  یباب تواندینموده است که خود م  استناد زیبه کالم صحابه ن هی بویس  یعالوه بر سخن نبو میر یرا نپذ ییخو

 1.  باشد یاصول نحو قاتیدر تحق دیجد

  یبه، ی بوی)رک س. باشدی و ان شرا فشر م ریفخ رایالهم ان خ باعم ونیعبارت الناس مجز ازدهمیاما مورد . 11

  نیو نه ع) هی بویموضع استشهاد س  یعیش ییدر کتب روا شیخو ی( نگارنده در جست جو1۵۵ص  1تا، ج

 نیبه ا  زین الک( ابن م۲۹۴ص  ۲ق، ج1۴۰۷، ین ی)کل. افت ی یاز زبان رسول اکرم در اصول کاف ( عبارت را

 
و ابن مالک   یرض فراء، از  ییاستناد را انجام داده اند و از آن جمله به مثال ها نیا زین یگرانیاشاره شد که د ۷در پاورقی صفحه  1

 . پرداخته شد
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  افت یاختالف  ی)با اختالف در بخش اول( استشهاد کرده است و ظاهرا در منابع اهل سنت با اندک ت یروا

  انی ب یو جمله بعد از آن برا ت یروا نیاز ا هیبویهر حال ظاهرا س به ( ۷۲م، ص  1۹۸1، یثی)الحد . شودیم

و ظاهرا باز به استشهاد   دیرا به واسطه آن اثبات نما یمقصود خود استفاده کرده است تا آنکه بخواهد مطلب

 .  تر است تا استناد کینزد

تا،   یبه، ی بوی)رک س. از آن بهره جسته است  هیبویالصاله است که س یعل یعبارت ح  گریو اما مورد د. 1۲

مکرم اسالم   یعبارت آن قدر مشهور بوده و هست که الزم نباشد آن را به نب نی ا رسدی( به نظر م۵۹ص  ۲ج

 .  واقع شده باشد هی بویتا مورد استشهاد س میمنسوب کن

آن به جهت حفظ اختصار   شتریب یاز بررس جهیاست در نت یلغو یبلکه صرف یعالوه ظاهرا مطلب نه نحو  به

 . میینمایم زیپره 

که  داردی م انیب زیرا ن گرید ت یخود دو روا یدر کتاب امال  یلیه نقل از سهب  یثیالحد ت یدر نها. 1۴و  1۳

نه منتسب به رسول اکرم بلکه منتسب به عامر   زین یگر یو د افتهیاز عبارات را در الکتاب ن یکی دیگویخود م

او  نتکیعبارت ب افتنیبه  فقمو یثیهمچون الحد  زی( نگارنده ن۷۴و  ۷۳ص ، م1۹۸۲، یثی)الحد. است  لیبن طف

 . مذکور است نشد هی بویسطور کتاب س  انیاست در م یمدع یلیکه سه نهیمی

  پس از سخن نسبتا طوالنی که درباره سیبویه گذشت به غرض رعایت اقتصار، حاصل جست و جوهای

نگارنده در ادامه به طور خالصه خواهد آمد اما نکته قابل تامل آن است که در کتاب هایی مانند معانی القرآن  

فراء ذاتا در بسیاری از مواقع نیازی به بررسی روایت در میان تراث روایی نیست زیرا آنچه برای ما در این  

ه خود منسوب به رسول مکرم اسالم  بخش از پژوهش مهم است این است که نحوی مورد بحث به قولی ک

دانسته استناد کرده است یا خیر؛ از آنجا که مثل فراء در مواردی تصریح به نبوی  صلوات اهلل علیه و علی آله می

بودن قول مورد استناد یا استشهاد خود دارند نیازی به بررسی روایت در تراث روایی شیعه و سنی در این موارد  

 . شوددیده نمی 

توان آن ها را به عنوان استناد یا استشهاد نحوی فراء به  مورد دست یافت که می  ۴ه ی فراء نگارنده به دربار

 : حدیث نبوی پذیرفت 

فراء در استناد خود به روایت نبوی قول استاد خود کسایی را رد  ۴۷۰در جلد اول معانی القرآن صفحه . 1

  «لتأخذوا مصافّكم »: است به این عبارت است  او با تصریح به آنکه کالم نبوی استنادنماید، می
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فراء به این کالم که خود تصریح بر روایت نبوی بودنش دارد   1۴۶در جلد اول معانی القرآن صفحه . 2

از همین جلد هم فراء بار دیگر به این   ۲۶۶در صفحه ی  «حتى خفت ألدردن بالسواک أمرت»: نمایدمی استشهاد 

  .کندمی  تشهادروایت اس

در یک مبحث فراء به دو روایت بدون ذکر قائل آن و با  ۴۰۲در جلد دوم معانی القرآن صفحه ی . ۴و  ۳

تائبون آئبون، لربنا »: آن دو روایتند عبارتند از. کرده است  استشهادتعبیر جاء فی اآلثار نقل نموده و به آن ها 

از میان نثرها فراء « . یائس من رحمة اللّه: القیامة مكتوبا بین عینیهمن أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء یوم »و  «حامدون

برای بیان مطلوب خود به سه عبارت که یکی از آن ها ضرب المثل و دو عبارت دیگر این دو روایت هستند  

  زمندای نکرده است ن حی بودن آن ها تصر یرا از آنجا که فراء به نبو ت یدو روا نی نگارنده ا. نموده است  استناد

و   هیمکرم اسالم صلوات اهلل عل یاز قول نب یعی منابع ش انی در مروایت نخست را . افت ی ییدر متون روا یبررس

السالم   هی عل نیرالمومنی آن را از قول ام زی( و ابن مزاحم ن۳۶۰، ص1۳۷۰، ی)طبرس. ذکر کرده است ی آله طبرس

از کتب آن را به نقل از   یار یبس زیمنابع اهل سنت ن انی( در م۵۲۸ق، ص  1۴۰۴)ابن مزاحم، . ذکر نموده است 

 یو مسلم و سنن اب یبخار کتابینآله ضبط نموده اند و از آن جمله  یو عل هی رسول مکرم اسالم صلوات اهلل عل

؛ ابن الحجاج،  ...و ۴۲ص  ۸و ج  ۷۶ص  ۴ق ، ج 1۴۲۲(، ی)بخارلی)ابن اسماع. است  یو نسائ یترمذ ، داوود

ق،  1۳۹۵(، ی)الترمذیسی؛ ابن ع۸۸و ص  ۳۳ص  ۳تا، ج  ی؛ ابن االشعث، ب۹۸۰و ص  ۹۷۸ص  ۲تا، ج  یب

و   ۲۰۲و ص  1۹۹ص   ۹و ج  ۲۴۶و  ۲۴۴ص  ۴م، ج ۲۰۰1ب، ی؛ ابن شع ...و ۴۹۸ص ۵و ج  ۲۷۶ص  ۳ج

 (  ...و ۲۰۴و  ۲۰۳

من   ائسی ریتعب افتنیواقع شده نگارنده موفق به  مورد فحص  یعیمنابع ش انیدر م گرید  ت یروا درباره اما

  حضرهیو من ال  یمشابه در محاسن، کاف یتیمن رحمة اهلل در روا سی آ یعنیعبارت  نیرحمة اهلل نشد اما مانند ا 

ندارد و قائل آن امام صادق  هیعلانتساب به رسول اکرم صلوات اهلل  کی چیضبط شده است، البته در ه  هیالفق

 ۴ق، ج 1۴1۳ه، ی؛ ابن بابو۳۶۸ص  ۲ق، ج1۴۰۷، ینی، کل1۰۳ص  1ق، ج 1۳۷1، محمد)ابن . است  السالم هیعل

و آله را   هی از رسول خدا صلوات اهلل عل ب یترک نیاستعمال ا  گرید یتیدر ضمن روا ی( ابن شاذان قم۹۴ص 

متن  نیع ق(  ۲۷۳ )متوفی منابع اهل سنت ابن ماجه انی( اما در م۶۶ق، ص 1۴۰۷)ابن شاذان، . کندیم ت یروا

 (۸۷۴ص   ۲تا، ج ی)ابن ماجه، ب.  را ضبط نموده است  ت یروا

 یموجود در کتاب معان اتی روا انیم یکه چه تفاوت بزرگ ست ینکته ممکن ن نی از تذکر به ا زیپره  نجایا در

از مسائل قابل   یکیمسئله خود   نیوجود دارد ا شودیمنتسب م هی بویبه کتاب س ات یالقرآن فراء با آنچه از روا 
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در   یگذار استناد به قول نبو انیرا بن اءفر نیاز معاصر یار یبتوان درک کرد که چرا بس دیاست و شا  یتامل جد

 . نحو دانسته اند

اما درباره مبرد نگارنده به جز یک مورد )که آن نیز خالی از تسامح نیست( به هیچ استناد یا استشهادی از  

استناد یا استشهاد در . ۲دانسته و ته باشد که مبرد آن را منتسب به رسول اکرم می ظن قوی وجود داش. 1مبرد که 

 : آن نحوی بوده باشد در الکامل یا المقتضب دست نیافت! اما در این باره دو نکته قابل توجه است 

اد و حتی بی گمان مبرد در صرف نه تنها به کالم نبوی بلکه به کالم علوی و بلکه سایر صحابه نیز استشه . 1

 ( ۵۳۸ص  ۴، جبی تا، مبرد: )مثال رک. کرده است استناد می

 (۵۰1ص  ۴مبرد، بی تا، ج: )رک. کرده است  استناددر برخی مسائل نحوی نیز او به کالم صحابه . ۲

استناد به کالم نبوی را به طریق اولی باید   دانسته علی القاعدهاگر مبرد احتجاج به کالم صحابه را جایز می  

دانسته است، لکن ظاهرا به هر دلیل در مسائل نحوی جز یک مورد به چنین احتجاجی متوسل نشده  جایز می

کتاب الکامل   ۲۰۸صفحه  1یک موردی که نگارنده استناد به کالم نبوی بودن آن را پذیرفته است در جلد . است 

اکتفا نموده »قد جاء فی الحدیث« ف سایر مواقع که تصریح به روایت نبوی دارد به تعبیر شود، مبرد به خالیافت می

نگارنده به دنبال این  «. ال تقوم الساعة حتى یلی أمر الناس لكع ابن لكع » : نمایداست؛ او سپس روایت را ذکر می

. ا این الفاظ را در هیچ کدام نیافت روایت برخی از منابع روایی شیعی و سنی را مورد فحص قرار داد و روایتی ب

( اما موضع  . )نباید فراموش کرد که مبرد معاصر بخاری است و او صاحب نخستین از صحاح اهل سنت است 

. شودت با مضمونی نزدیک به این مضمون در برخی منابع اهل سنت یافت میا استشهاد مبرد در بعضی روای

( در منابع شیعی  ۴۶۵ص   ۲و ج  ۲۰۳و  ۲۰1ص  1، ج1۴1۲، ؛ ابن حماد۳۳۴ص   ۳۸ق، ج  1۴۲1)ابن حنبل، 

( اما از سوی دیگر با توجه به نوع مفهوم روایت  ۳۲۵ق، ص 1۴۰۳)ابن بابویه، . نیز همین وضعیت حاکم است 

م،  1۹۸1)الحدیثی، . برخی پژوهشگران معاصر آن را مروی از رسول اکرم صلوات اهلل علیه و علی آله دانسته اند

ر روی با عنایت به تصریحات مبرد در مواضع دیگر پذیرش این موضع به عنوان استناد به کالم  ( به ه ۹۷ص 

 . نمایدنبوی دشوار می

نگارنده در معانی القرآن اخفش نیز )با مراجعه به فهرست های تالیف شده(  موفق به پذیرفتن هیچ یک از 

 .  نبوی نشد احتجاجات ادعایی به عنوان استناد یا استشهاد نحوی به کالم

اما درباره ی ثعلب نکته ی جالب نظر آن است که بعضی فهرست ها عدد استشهادات یا استنادات لغوی او  

عدد باال برده اند اما نگارنده نتوانست به جز در یک مورد احتجاج ثعلب به   ۳۲در کتاب شرح الفضحیح را تا 
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نظر ثعلب در این مورد نیز بیشتر لغوی است تا  روایت نبوی در مسئله ای نحوی را بپذیرد)هرچند ظاهرا وجه

 : آنکه آثار نحوی آن مدنظرش باشد( 

نموده است   استشهادمجالس ثعلب او شاید به تبعیت از فراء به روایت خففت الرددن  1۵۲در صفحه 

 ( 1۵۳)ثعلب، بی تا، ص . هرچند بر خالف فراء اشاره ای به قائل آن ننموده است 

ائز اهمیت است که ثعلب خود شاگرد فراء بوده است و انشاد های متعددی را از از آن جهت این نکته ح 

 . کند اما به احادیث در نحو جز یک مورد حتی استشهاد ننموده است فراء در مجالس خود نقل می

کوفی نگارنده تنها موفق به یافتن دو استشهاد یا استناد نحوی در کتب او شد مابقی آنچه  اما درباره االنباری

شود  نیست یا آنکه االنباری در حال توضیح معنای حدیث است و یا آنکه نمی تنادالحموز ادعا کرده است یا اس

بخشی از  . ا توضیح داده است گفت او به حدیث استشهاد کرده است بلکه اقوال معروفی از عرب مانند اهلل اکبر ر

 .  آن موارد نیز صرفی/لغوی هستند

 : دو موردی که نگارنده یافته است عبارتند از 

إن لک بیتا فی الجنة وإنک لذو  »کتاب الزاهر فی معانی کلمات الناس او به روایت  ۳۰۶در جلد دوم صفحه . 1

 . کرده است  داستناا« قرنیه

  «ومن اغتسل فالغُسل أفضل، من توضَّأ یوم الجمعةِ فبها ونعمت»همان کتاب او به روایت  ۳۰۶در جلد دوم صفحه . ۲

 . کرده است استشهاد 

مواردی که الحدیثی معرفی  همههرچند نگارنده با اما درباره استناد نحوی ابوحیان به حدیث شریف نبوی، 

)به عنوان نمونه زیرا بررسی جامع احتجاج ابوحیان محل   1مواضع زیر نماید موافق نیست اما استناد او در مثل می

ابن مالک به روایت نبوی قابل چشم   های استناد رد بر( خصوصا با نظر داشتن لحن غلیظ او در . نزاع نیست 

 : پوشی نیست 

نها از یک ابن مالک برای اثبات کالم خود در کنار قیاس ت الفیةکتاب منهج السالک الی  ۲۶۲در صفحه . 1

 . بردروایت نبوی به عنوان سماع بهره می

 
رسد که کتابت منهج السالک قبل از التذییل و التکمیل آغاز شده است اما ناتمام مانده است، ارتشاف نیز به  چنین به نظر می 1

 ( 1۳۴و  1۲۵و  11۰ص م،  1۹۶۶نوشته شده است. )الحدیثی، عنوان خالصه از از التذییل و التکمیل پس از این کتاب 
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نماید می 1ندرتهمین کتاب قول منسوب حسن بصری را که از تابعین است حمل بر  ۲۳۷و در صفحه  . ۲

 داند( )پس کالم او را مسموع می. کندو آن را تلحین نمی 

همین کتاب برای اثبات مطلوب خود در بحث حذف مضاف و حذف مضاف   ۳۰۶و  ۳۰۲در صفحات . ۳

)در  . نمایدالیه یک بار به یک حدیث به تنهایی و بار دیگر به یک حدیث در کنار یک شعر عرب احتجاج می 

شعار مورد  نیز برای اثبات ساخته شدن افعل التفضیل از بعضی رنگ ها)سیاه و سفید( در کنار ا ۳۶۷صفحه 

 نماید( استناد، از نثر جز به حدیث استناد نمی

کتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب به ترتیب قول ابی بکر و عمر   ۲۲1۳و  1۷۹۲صفحات  ۴در جلد . ۴

)و چگونه ممکن است که او استناد و استشهاد به کالم  . داندهرچند قول عمر را قلیل می، ۲شمارد را مسموع می

ین را جایز بداند اما احتجاج به قول نبوی را جایز نداند؟ اگر درباره تابعین این حرف بعید گفته  صحابه و تابع

 شود که به عصر کتابت نزدیک تر بوده اند درباره صحابه چه بگوییم؟( 

کرده  استنادهمین کتاب آشکارا به حدیث بودن یک عبارت اعتراف آنگاه به آن  1۹۵۲صفحه  ۴در جلد . ۵

او به نبوی بودن این روایت اشاره نکرده است اما نگارنده عین عبارت را در میان منابع اهل سنت   هرچند، است 

 ( ۲۲۹ص  ۴ج، بی تا، ابن االشعث : )رک. از قول رسول مکرم اسالم یافت 

آید ظاهرا به کالم  الذی هم می، آن که بعد از ادات قسم ایمبرای اثبات  1۷۷1صفحه  ۴همچنین در جلد . ۶

 .  ۳کند نمی استنادز روایت نبوی دیگری ج 

در مقابل کالم زجاج و بعضی دیگر از نحویان و برای رد سخنشان   ۲۳۵۴همین کتاب صفحه  ۵در جلد . ۷

 .  ۴کند نمی  احتجاج»اعور عینه الیمنی« جز به روایت 

 
از تعبیر  »ندر قوله« نیز به همین نحو این بیان ذکر شده است تنها تفاوت آن است که به جای تعبیر  ۲۵۶ص  11در التذییل ج  1

 استفاده شده است که باز داللت بر مسموع بودن کالم دارد. »شذ قوله«

 ییل نیز این سخن از ابوبکر مسموع دانسته شده. التذ ۴1۲صفحه  11در جلد  ۲

 التذییل نیز به همین روایت در همین منظور استناد شده است.  ۳۵۲صفحه  11در جلد  ۳

 نماید.التذییل نیز با صراحت بیشتری احتجاج به این روایت می ۳۴ص  11در جلد  ۴
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   ... .و  1به کالم نبوی و کالم صحابه  و استشهاد و استناد و مانند این نمونه ها از احتجاج

اما چگونه کالم ابوحیان در ذیل احتجاجات ابن مالک به حدیث شریف را با فعل او جمع نموده و تناقض 

 ظاهری را برطرف نماییم؟ 

رسد چاره کار بازگشت به کالم خود او در خالل آثارش و سپس بررسی آنچه ابوحیان در ردش  به نظر می 

چند جمله از  به  باشد؛ با بررسی دقیق تر در کلمات ابوحیانبه مقابله با آن برخواسته است میبر ابن مالک 

 :  خوریم که در فهم مکتبش موثر است کلمات او بر می

واستدل بأثر جاء  ، وزعم ابن مالک أنها قد یستفهم بها»: گویدذیل کالم درباره کاین می  در کتاب ارتشاف الضرب. 1

ومما لم یتعین أنه من  ، عادته فی إثبات القواعد النحویة بما روى فی الحدیث وفی اآلثار مما نقله األعاجم الذین یلحنونعن أبی علی 

 (۷۹1ص  ۲ق، ج 1۴1۸)ابن یوسف، «. فیكون حجة إذ أجازوا النقل بالمعنى، لفظ الرسول وال من لفظ الصحابی

خورد جلد دوم صفحه  در دو جای دیگر نیز به چشم می ... .تعبیر علی عادته فی اثبات القواعد النحویه . ۲

در التذییل و  « ... .هذا المصنفلهج »قد همچنین این تعبیر بسیار شبیه به تعبیر . 1۴۴۴و جلد سوم صفحه  ۹۲۵

 . التکمیل است 

فیحتاج ، مائة  إحدى عشرة مائة إلى تسع عشرة: وأما تمییز المركب بمائة فتقول »: گوید می ۷۶۲در جلد دوم صفحه . ۳

 2« . وقد أجاز ذلک ابن مالک مستدالً بشیء ورد فی الحدیث مثله ، فی إثبات ذلک إلى سماع من العرب

 

شوند که بیان برخی از آن ها گذشت به عالوه  همچنین این گونه استناد ها و استشهاد ها در التذییل و التکمیل نیز یافت می 1

و....   ۳۳۰ص  ۸)استشهاد( و ج  ۶۶ص  ۷و ج  ۲۰۴ص  ۶و ج ۳۴1ص  ۴و ج 1۴۳ص  ۳توان به مواضع دیگری چون ج می

 اشاره نمود. 

 مکن است آن را سه گونه فهم کرد:  این عبارت خالی از ابهام نیست و م ۲

. اثبات در این مسئله نیاز به سماع دارد و ابن مالک سماع آن را از احادیث ذکر نموده است؛ به بیان دیگر عبارت دوم جواب  1

 اشکالی است که در عبارت اول مطرح شده است.  

ستناد نموده و آن را جایز دانسته است، ظاهرا او با توجه  . در این مسئله نیاز به سماع وجود دارد و ابن مالک به چیزی از سماع ا ۲

 داند. به نوع بیان سماع ابن مالک را با تعبیر به شیء فاقد اعتبار می

توان این گونه فهمید که ابوحیان در این مسئله سکوت نموده و قضاوتی نکرده، صرفا بعد از بیان نیزا این مطلب به سماع  . می۳

 داند نموده است. نگارنده سومین حالت را محتمل تر از دو حالت دیگر می نظر ابن مالک را ذکر
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گوید: کثرت سماع از سوی ابن مالک می  کتاب التذییل و التکمیل در برابر ادعای 1۵۴در جلد دوم صفحه  .۴

أنه یحتمل أن ال یكون لفظ الرسول علیه السالم إذ جوزوا النقل بالمعنى، ویحتمل وأین كثرة هذا وهو لم یذكر منه إال هذا األثر؟ مع   »

 ...« أن یكون من تحریف األعاجم الرواة 

وقوله وقد تفارقها الظرفیة مفعوالً بها تقدم استدالله علی   »  گوید:همین کتاب ابوحیان می  ۳1۹صفحه  ۷. در جلد ۶

 . « علم إذا كنت راضیة( وتأویلنا لهذلک بما ورد فی الحدیث من قوله )إنِّی أل

،  فیرتفع ما بعدها خالفا لزاعم ذلک، وال تحمل )إن( على )لو( »: گویدمی 1۸۶۳صفحه ی   ارتشاف در جلد چهارم. ۷

 « . وإثبات ما أثر فی الحدیث یمكن تأویله

وأنه لفظه كان فی ذلک حجة ، من قول ابن عباس وإذا صح ما حكوا »: گویدابوحیان می 1۵۳1در جلد سوم صفحه . ۸

  .ق من سنة النوم إال نهارا/تنوط التمیم وتأبى الغبو: على أنه قد یحذف عامل المستثنى منه المتروک كما قال الفارسی فی قول الشاعر

» 

ما جاء فی الحدیث  ومن دخول )علمت( علی )إنِ( المخففة من الثقیلة  :»گوید التذییل می 1۳۸. در جلد پنجم صفحه ۹

بكسر )إنْ( علی مذهب أبی الحسن, وبفتحها علی مذهب أبی علی,   "قد عَلِمْنا إنْ كُنتَ لَمُؤِْمناً"المشهور من قوله صلى اهلل علیه وسلم 

 « والصحیح الكسر لِما ذكرناه.

أتبعه بست من شوال« وتضافر النقل فی الحدیث »ثم  »: گوید می ۷۵۰صفحه  ارتشاف و در نهایت در جلد دوم  .1۰

 «. یرید بستة أیام، بحذف التاء

ر الجیش در بخش مانعین  ظپندارد هرکس این مجموعه را در کنار کالم او که بیان آن از کتاب نانگارنده می 

رسد اما در ادامه برای تصریح به  گذشت بگذارد به راحتی به تصویری واضح از مذهب ابوحیان در این باره می 

 : گرددته یادآوری مینتیجه چند نک

دانسته و بلکه خود به طرز عملی بدون شک ابوحیان استناد به کالم نبوی و صحابه را محال عقلی نمی . 1

دانسته اند به حدیث استناد، استشهاد و  بیشتر از امثال فراء که بعضی او را نخستین محتج به حدیث نبوی می

 .  احتجاج نموده است 

و آشنا به زوایای این علم بوده حتی کتابی نیز در علم حدیث تالیف نموده است او عالم به علم حدیث . ۲

 (۲۳۹و  ۲۳۸م، ص  1۹۶۶؛ الحدیثی، ۳1۷م، ص 1۹۸1)الحدیثی، . که البته بدست ما نرسیده است 
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او احتجاج به حدیث را به شرطی که از طرفی انتساب آن به یکی از افرادی که در استماع موثوق به  . ۳

ات شده و از سوی دیگر معلوم باشد که در آن نقل به معنا یا انتقال به وسیله ی اعاجم رخ نداده است  هستند اثب

)باید دقت داشت که  . دانددانسته است، اما اگر این انتساب مشکوک باشد معموال احتجاج را جایز نمیجایز می

 (. ر آراء وجود دارددارد که در این نقل تضافدر جایی هنگام استشهاد به روایت تصریح می 

 . دانسته است او تاویل نص احادیث را در جایی که مطابق با قواعد کلی و محکم نحوی نباشند جایز می. ۴

آنچه موجب مخالفت او با ابن مالک است نه اصل استناد و استشهاد کثیر ابن مالک بلکه عدم انتباه ابن  . ۵

دارد که از نظر ابوحیان  د کلیه نحو را بعضا بر روایاتی بنا میمالک به برخی نکات فوق است تا آنجا که او قواع

 . در آن ها نقل به معنا یا انتقال اعاجم واقع شده است 

.  پنداردبر این اساس نگارنده ابوحیان را نه یکی از بزرگان مانعین بلکه یکی از افراد شاخص متوسطین می 

 : شودی دوم پرداخته می اکنون پس از این نکته نسبتا طوالنی به بیان نکته 

است اما نباید فراموش کرد که در بسیاری موارد  اگرچه استناد به حدیث نزد نحات اوایل تقریبا مسلم

متقدمین از آن ها تصریحی به ذکر اینکه این کالم کالم رسول خدا صلوات اهلل علیه است نداشته اند )خصوصا  

و استنادات به حدیث در مقابل منابع دیگر چون شعر نیز قابل  سیبویه در الکتاب( به عالوه تعداد استشهادات 

نگریسته  ( که با دیده احترام خاصی به احادیث نبوی می ۳۲۸آنجا که حتی االنباری کوفی )متوفی  تا است توجه 

که چنانکه از عنوان نیز واضح است بیشتر حول معانی می   است در کتاب خود الزاهر فی معانی کلمات الناس

روایت در صرف و نحو و لغت استناد و استشهاد نموده است که این تعداد در کنار دو هزار  1۸۰چرخد تنها به 

(  ۷۲م، ص  1۹۹۷)الحموز،  1.  رسدو سی بیت مورد استشهاد و استناد او به نسبت هشت و نه دهم درصد می

با این وجود بازهم نسبت روایات به  . در بین نحات دو مدرسه ی کوفه و بصره بی سابقه است  که این ارقام

اشعار بسیار قلیل و اندک است این نسبت در الکتاب )با وجود آنکه ظاهرا سیبویه در اخذ حدیث نیز حداقل در 

( (جلوه ای دیگر ۳۴۹ص  ۲ق، ج 1۴۰۶برهه ای زمان کوشا و به تعبیری شدید االخذ بوده است)ابن یوسف، 

 کمتر از دو دهم درصد!: میابد که قابل توجه است 

توان بیان داشت که نباید از این نکته که انگیزه در جعل روایات بسیار بیشتر از شعر  در پاسخ مورد دوم می 

 مثال محمد خان معتقد است که پس از خلفای راشدین ناگهان انگیزه جعل حدیث به  شعرا بوده است غافل شد

 
 1م، ج 1۹۹۲از جمله ی بهترین شاهد ها در استناد او به حدیث نبوی مقابله با یکی از تلحین های عامه است )رک االنباری،  1

 (1۷۴ص 
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به عالوه اینکه اکثر راویان شعر از اعاجم بوده اند ادعایی است که  ( ۳۵م، ص ۲۰1۲)خان،  . شدت افزایش یافت 

اثبات آن دشوار است، وانگهی نباید در توجه به این نکته اهمال کرد که انگیزه ی نقل به لفظ در کلمات کوتاه و 

بسیار بیشتر از نقل روایات نبوی به لفظ است   شعر شعرا که جنبه های جدی لفظی در بسیاری از موارد دارد

 . چرا که آنجا جز در مواردی آنچه معموال مطلوب است رساندن معنا است 

 :  ممکن است مجیزین در پاسخ متذکر به سه نکته شوند

  :داشته باشد از آن جمله 1تواند دالیل متعددی اینکه نسبت استناد به روایات به نسبت اشعار اندک است می. 1

الف(در آن زمان کتب حدیثی تالیف نشده بودند و برای همین تعداد روایاتی که نزد این علماء بوده است  

 . اندک بوده اند و این جهت استناد اندک آن ها به حدیث دربرابر شعر جاهلی است 

است و آنان   کرده اند به خاطر تحرز دینی بودهب(اینکه سیبویه و سایر متقدمین به روایت نبوی استناد نمی

به خاطر احساس شدیدی که نسبت به تنزیه احادیث داشته اند از خوض در آن ها و بنای قواعد بر اساس آن  

 . ها ابا داشته اند

،  الحاح یعل ). آنچه درباره انگیزه حفظ اشعار به الفاظ آنان ذکر شد درباره برخی احادیث نیز صادق است . ۲

نامه    انیپا ، هی لیتحل هیکتابه المحتسب دراسه وصف یف یعند ابن جن یالنحو اصول الدرس، م(  ۲۰1۳)میابراه  دیول

 ( هیالعالم هیجامعه علوم االسالم ، چاپ نشده، دکترا

بعضی از کتب حدیثی در عصری متقدم و حتی در زمانی که هنوز لسان عرب فاسد نشده بود کتابت شده  . ۳

 ( ۳۵م، ص ۲۰1۲)خان، . اند

 : توانند ادله ایشان را به این نحو پاسخ دهندمی مانعین مجددا 

 
در مورد خاص سیبویه ممکن است بعضی بگویند که اخذ حدیث او از حماد بن سلمه که اصالتا عرب نبوده است او را نسبت به   1

داند که حماد اوال به حدیث بدبین نموده است، نگارنده ضمن پذیرش این سخن به عنوان یک احتمال تذکر این نکته را الزم می

یا مدعی بوده که هرکس حدیثی با لحن به من نسبت دهد به من دروغ بسته است.  نموده است و ثانبعضی عربی تدریس می

دیگری  ( همچنین درباره علت قلت استنادات سیبویه و عدم تصریح او به نبوی بودن یک عبارت دالیل ۳۵م، ص  1۹۶۶)سیرافی، 

.  االت مستقلی به تفصیل نگاشته شده است نیز بیان شده است که بیان آن از حوصله این پژوهش خارج است و البته درباره آن مق

به هر حال دشوار است که بتوانیم بپذیریم عدم تصریح سیبویه و قلت استنادات او )و سایر نحات بصره که در کانون اعتزال بوده  

 .  اند( بر نحات پس از او تاثیر نگذاشته است 
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و  گرددالف(اگر کتب حدیثی تالیف نگشته بودند ادعای ما در احتمال قوی تلحین به محل خود باز می. 1

اگر کتب حدیثی حداقل در حجمی محدود و مدون توسط افرادی چون امیرالمومنین علیه السالم ، همام،  

( سوال ما درباره علت استناد بسیار اندک نحات  ۳۵م، ص ۲۰1۲ازهری و مالک تالیف گشته بود، )خان، 

م را درباره ی نحات نخستین  گردد، مضاف بر این نکته اگر این کالنخستین به روایت نبوی به محل خود باز می 

بپذیریم به استثنای برخی از نحات چرا سایر ائمه نحو همچون ابن مالک روی باز به احادیث برای استناد نشان  

 نماید؟ نداده اند؟ و حتی در کتب بعدی نیز نسبت احادیث به اشعار اندک می 

اد نموده و قواعدی را بر آن ها بنا  ب(اگر چنین است چرا به قرائات مختلف و بعضا غیر مشهور قرآن استن 

می داشته اند؟ و اگر حقیقتا تمایلی به ورود به این عرصه به خاطر تحرز دینی نداشته اند چرا برخی از آنان قراء 

 نموده اند؟ را تلحین می 

اما درباره مورد دوم در بخش مجیزین سخن به میان خواهد آمد و درباره مورد سوم نیز از آنجا که میان 

مورخین درباره حوادثی چون امر پیامبر به کتابت یا برعکس امر به عدم کتابت کالمشان به خاطر خوف اختالط  

با قرآن، تاریخ نگارش نخستین دیوان های حدیثی، نخستین دیوان های حدیثی که به دست ما رسیده است،  

حدیث سوزی  است رسیده است، اینکه کدام دیوان ها به صاحبان مجامع بزرگ حدیثی که امروز در دسترس م

اختالف شدیدی است و از سویی موضوع این تحقیق مرتبط به   ...ممنوعیت کتابت حدیث و،  در عصر خلفاء

نگارنده از ورود به ادله مانعین پرهیز کرده و بررسی ادله ، اصول نحو بوده و از سوی دیگر بنا بر اختصار است 

 1. نمایدخواننده پژوهشگر واگذار میتاریخی دو طرف و قضاوت میان آن ها را به 

 ادله ی متوسطین  6.3

 

سومین گروه چنان که بیان آن رفت متوسطین هستند ایشان نه به مانعین تمایل کامل دارند و نه به مجیزین؛  

نگارنده اما اکثر نحات را در  . معرفی شده اند ۲در میان کتب اصول نحو بعضا بزرگان این گروه شاطبی و سیوطی

 
ی با فرض وجود کتابت حدیث در عصر نزدیک به عهد  تنها نکته ای که شاید قابل طرح در این مجال باشد آن است که حت  1

رسول خدا صلوات اهلل علیه و آله همچنان اعراب و اعجام گستردگی نداشته است و در نتیجه روایت هنوز از خطر تلحین و  

 ( ۵۲تصحیف در امان نبوده است. )الحلوانی، بی تا، ص 
به حساب آورده اند. در حالی که در کتاب خود اقتراح تصریح   نگارنده متوجه نشد که چگونه گروهی سیوطی را جزو مانعین ۲

( و  ۵۲)سیوطی، بی تا، ص  «. المروى اللفظ على قاله أنه  ثبت بما منه سلّم، فیستدل و علیه اللّه صلّى  كالمه  أما  » و: دارد که می



29 
 

پندارد؛ اما این دو نحوی در کتب خود تنصیص بر مکتب خود دارند و شاید از همین جهت به این دسته می

 .  عنوان ائمه این مکتب شناخته شده اند

 :  نمایدمیشاطبی روایات را به دو دسته تقسیم 

آن ها معنای آن روایت است او مدعی است که   دانیم مقصود اصلی از نقلبرخی از احادیث هستند که می. 1

 .  این نوع از حدیث مورد استشهاد اهل ادبیات واقع نشده است 

برخی از روایت وجود دارند که معتنی به در نقل آن ها الفاظ روایات بوده است مانند روایاتی که ضبط  . ۲

احمدی : امه ی ایشان به همدان )رکآن ها مثال برای داللت بر فصاحت آن جناب بوده است، او سپس به دو ن 

سپس ابن . داردبه بعد( اشاره می  ۳۴۳ص  ۳همان، ج:  ( و وائل بن حجر )رک۳۷۶ص   ۳ق، ج  1۴۲1میانجی، 

نماید، زیرا او استناد به حدیث را مطلقا جایز شمرده است و بدون  مالک را متهم به درنظر نگرفتن این مطلب می 

 (۴۰۴و  ۴۰۳ص  ۳م، ج  ۲۰۰۷)شاطبی، . عربی بر روایات پرداخته است  توجه به این نکات به بنای قواعد

و سپس   1او نیز برخی با مطرح کردن این نکته که استناد به روایت نبوی امر محال عقلی نیست پس از 

پذیرش و تعدیل برخی ادله ی نحات مجیز به مکتب متوسطین تمایل یافته شرایطی را برای استناد به روایت  

این اعتقاد است که احادیث در این مجال ابتدائا به   اند از آن جمله محمد خضر الحسین است که برذکر کرده 

شوند دسته ای که شایسته نیست در صحت احتجاج به آن ها تردید شود و دسته ای که در  سه دسته تقسیم می 

مورد بحث و گفت و   توانندعدم صحت احتجاج به آن ها تردیدی نیست و دسته آخر دسته ای هستند که می 

 .  گو واقع شوند

 دسته تدوین شدن احادیث در صدر نخست است(  ۶)شرط الزم هر : پردازدآنگاه به تفصیل دسته نخست می

 . روایاتی که به قصد داللت بر فصاحت آن جناب روایت شده است . 1

ر به تعبد به واسطه آن ها  الفاظی که آن حضرت به واسطه آن ها به عبادت بر میخواستند و یا مردم را ام. ۲

 )مثل الفاظ دعا( . کردندمی

 

اند که به جهت اختصار از ذکر آن هبرخی محققین معاصر مواضعی از استشهاد و استناد نحوی سیوطی را مفصال جمع آوری نمود

 ( ۹۵تا  ۸۷شود. )برای مطالعه بیشتر رک: ابوغریبه، بی تا، ص ها خودداری می

( نه حتی یقین روانشناختی چه رسد به  1۳۲ق، ص  1۳۸۹نباید فراموش کرد که مطلوب در این باب غلبه ظن است )سامرایی،  1

 یقین منطقی.  
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 . آنچه به عنوان شاهدی بر تکلم ایشان به سایر لغات نقل شده است . ۳

روایاتی که از طرق متعدد در اتصال به نبی مکرم اسالم یا صحابه یا تابعینی که عربیتشان مورد وثوق است  . ۴

 . و با الفاظ متحد بدست ما رسیده است 

همچون مالک  . ایاتی که تدوین آن ها توسط اشخاصی بوده است که عربیت آن ها مورد وثوق ماست رو. ۵

  ... .ابن انس و 

او  .زندمثال می ...دانسته اند، او در این باره به این سیرین وروایاتی که روات آنها نقل به معنا را جایز نمی. ۶

به طور جدی اراده ی نقل به لفظ داشته اند، و در مورد چهارم   بر این باور است که در سه مورد نخست روات

  ۵دارد که روات در آن تصرف ننموده اند و وجه احتجاج موارد اتحاد الفاظ به رغم تعدد طرق داللت بر این می

 . نیز واضح است  ۶و 

شود  یافت می دسته ی دوم روایاتی هستند که تدوین آن ها در صدر اول رخ نداده بلکه در کتب متاخرین

 .  چه سند آن ها متصل باشد و چه منقطع

دارد که تدوین آن در صدر نخست بوده است اما جزو دسته  و در نهایت دسته سوم را دسته ای معرفی می 

 :  شودنخست روایات نیست، این نوع روایات خود به دو بخش تقسیم می

کایت قضایای پیرامونی یا تعدد روایات متحد  روایتی که با یک وجه به ما رسیده است) و در آن تعدد ح . 1

المعانی و مفترق االلفاظ نیست( او به استناد اصالت نقل به لفظ و قلت رواتی که عربیت آن ها موثوق نیست در  

 .  داندمیان روایان کتب مدون در صدر اول اهل سنت احتجاج به این قسم حدیث را نیز جایز می

)مانند مثال ابوحیان( او درباره این دسته معتقد است  . مختلفی بدست ما رسیده است حدیثی که با وجوه . ۲

استشهاد)ظاهرا مراد او از استشهاد اعم از استناد و استشهاد در این پژوهش است( به قرائت اشهر از روایت به  

م،   1۹۶۰االخضر، ). شرط آنکه مورد تغلیط یا تلحین هیچ یک از محدثین واقع نشده باشد جایز است و اال فال

 (1۸۰تا  1۷۷ص 

سامرایی به نقل از مجله مجمع فواد االول للغه العربیه دو نکته را عالوه بر نکات مذکور در بیان االخضر  

 : افزایدمی
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سته و   کتب  دهد که مراد ما از صدر اولبا پذیرش وجوب وجود حدیث در منابع صدر اول توضیح می. 1

قمری که سال   ۳۰۳)در نتیجه قطعا به کتب مکتوب بعد از سال . باشدشده است میآنچه قبل از آن ها تالیف 

 توان استناد کرد( مرگ نسائی است نمی

 :  عالوه بر موارد مذکور در کالم االخضر استناد به احادیث ذیل نیز صحیح هستند. ۲

 الف(مکاتیب نبی مکرم اسالم صلوات اهلل و سالمه علیه و علی آله 

 جزو جوامع کالم هستند  ب(احادیثی که

 پ(احادیث متواتر و مشهور  

ق، ص  1۳۸۹)سامرایی، . افزاید که این طریقه ای مقبول برای استشهاد به حدیث نبوی است سامرایی می

1۳۳) 

بدیهی است که در برخی از این موارد اختالف نظر موجود باشد و همچنین روشن است که مکاتیب آن 

باشد  که اصل آن مکتوب به دست مدون رسیده باشد چنین حالتی را دارا می حضرت به شرطی که معلوم باشد

نکته دیگری که درباره این مکتوبات مهم است و نگارنده آن را در کتب  . و اال مانند سایر احادیث خواهد بود

وبی است ، از مسائل مشهور در نحو مسئله مکت1محققین معاصر نیافته است لزوم دانستن شیوه قرائت آن هاست 

در حالی »كتبها علی بن ابو طالب« : که از امیرالمومنین علیه السالم گزارش شده است و در آن حضرت نوشته اند

از لفظ ابی استفاده شود، در این باره نحات مختلف دست به تفسیر   که مطابق قواعد نحو الزم بود به جای ابو

( اما فراء ذیل بیان این نکته که در بعضی قرآن  1۳۲مدنی، بی تا، ص : به عنوان نمونه رک). های متعدد زده اند

ضبط شده است در حالی که هیچ  «لحب ذا العصف»و اسوره مبارکه الرحمن به شکل  1۲های اهل شام کریمه 

کند که یکی عبارت  دام از قراء قرآن آن را بدین گونه قرائت نکرده اند به دو مثال دیگر در این باره اشاره میک

ضبط نموده   «القربى ذا  الجار »وسوره مبارکه نساء را به شکل  ۳۶است از برخی قرآن های اهل کوفه که کریمه 

ه اند و دیگری همین مکتوب از امیرالمومنین علیه  است در حالی که هیچ کدام از قراء آن را چنین قرائت ننمود

افزاید ممکن است این ها از جمله کلماتی باشند که در آن ها علی رغم ثبات الف و واو فراء می. السالم است 

 ( 11۴ص  ۳ج، م 1۹۸۰، فراء). شونددر کتابت، هنگام قرائت متناسب با موقعیت اعرابی خود خوانده می 

 
 نماید. سم الخط ها نیز بسیار ضروری میهمچنین در این مجال توجه به ر  1
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 ی جمع بندی و نتیجه گیر 7

 :  در پایان نگارنده به جمع بندی پژوهش و تذکر چند نکته خواهد پرداخت 

اصل فصاحت رسول خدا صلوات اهلل علیه و آله از مسلماتی است که هم تراث روایی بر آن تصریح . 1

 . دانددارند و هم دالیل عقلی آن را الزم می

 .  مانعین، مجیزین، متوسطین: نحات در مواجهه با حدیث نبوی به سه گروه تقسیم شده اند. ۲

استناد به حدیث محال عقلی نیست و در صورت اعتماد به انتساب روایت به یکی از اعرابی که عربیتشان  . ۳

 . توان به حدیث به عنوان یکی از منابع سماع توجه کردمورد قبول است می 

 . روط الزمه محقق شده اند یا نهرسد بیشتر اختالف نحات نیز بر سر همین بوده است که آیا شبه نظر می . ۴

علیهم   1اگر انتساب روایت به نبی مکرم صلوات اهلل علیه و آله یا یکی دیگر از معصومین تا امام سجاد . ۵

السالم اثبات شود مورد توجه بودن و استناد به آن حتمی است اما اگر به یکی دیگر از اعرابی که مورد وثوق  

 ۲. هستند منتهی شود تابع قواعد و قوانین کلی سماع از عرب خواهد بود

 :  بر اساس مطلب فوق تقسیم بندی ذیل بیان خواهد شد

و  د است یا بعد از آن، از آنجا که قواعد عربی امروز تدوین شده اندمواجهه با روایت یا قبل از تدوین قواع

 ۳: مورد اخیر را پیگیری خواهیم کرد به جهت رعایت اختصار 

 . یا مطرد سماعی است  .1

غایت مطلوب در هر نوع سماعی از عرب همین حالت است و  : در قیاس نیز مطرد است  .1.1

 . تواند به عنوان استشهاد به کار رود، اما استناد به آن نیازمند وثاقت سندی نحوی روایت است می

 
ملحق به روایات ایشان و قبل از ایشان است یا   این مطلب که آیا روایات صادره از ائمه بعد از امام سجاد علیه السالم نیز مطلقا 1

نه مطلبی است که نیازمند برخی بررسی های کالمی از جمله : اهتمام یا عدم اهتمام حضرات به تکلم به لغت فصبح زمان پیامبر،  

 باشد.  اولویت تکلم فصیح بر ابالغ پیام یا عدم اولویت، شهر محل سکونت امام و... می

ین نکته را نیز در تاریخ کالم شیعی مورد اختالف دانست اما از آنجا که پژوهش اراده ورود به مسائل پردامنه  توان اهرچند می ۲

 سپارد.  غیر نحوی را ندارد بررسی این موضوع را به خواننده می
مناهج الجامعه المدینه  و  1۴1تا  1۳۹، ص 1نگارنده این بخش را با در نظر داشتن این دو منبع نگاشته است: ابن جنی، بی تا، ج ۳

 ( ۹1و  ۸۷ص  1العالمیه، بی تا، ج
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شود اما بر مبنای آن قیاسی شکل در این حالت کالم حفظ می: از نظر قیاسی شاذ است  .1.2

ا استناد در بنای قواعد به کار رود هرچند به هیچ عنوان داللت بر فساد  تواند به عنوان استشهاد ی گیرد و نمینمی

تواند مورد استشهاد و در شود و در اثبات استثنا می گوینده ندارد و به عنوان استثنا از قاعده کلی شناخته می 

 1. تواند مورد استناد باشدصورت اطمینان به صدور روایت از عرب موثوق به می

 . ذ است یا در سماع شا .2

شذوذ آن در انفراد صدور این کالم در روایت است و از عرب موافق یا مخالف آن چیزی  .2.1

 :  شنیده نشده است 

 :  روایت منفرد است و مانند آن از دیگری شنیده نشده است  .2.1.1

شود و به شرط اطمینان به انتساب الفاظ به عرب موثوق به، پذیرفته می : مطابق قیاس است  .2.1.1.1

تناد سماعی برای قیاس به کار رود و اگر به غرض غیر نحوی نبوده و انتساب الفاظ به تواند به عنوان اس می

رسول خدا صلوات اهلل علیه و علی آله قطعی باشد قرینه ای بسیار نیرومند برای خروج این سماع از شذوذ 

وابسته به مبانی   )اگر اطمینان به انتساب به عرب موثوق به نباشد جواز یا عدم جواز استعمال آن. خواهد بود

 ( . توان به آن استشهاد کرداصول نحوی است و اگر جایز باشد می 

 :  مطابقت با قیاس ندارد .2.1.1.2

انتساب الفاظ آن به رسول خدا صلوات اهلل علیه و علی آله)یا یکی دیگر از صحابه که   .2.1.1.2.1

 : عی است فصاحتش در عالی ترین حد ارزیابی شود و احتمال خطا در گفتار برای او موجود نباشد(قط

حمل بر همان غرض : غرضی غیر از غرض نحوی )مثال بالغی( برای آن متصور است  .2.1.1.2.1.1

 . شودمی

 
اگر مخالف آن )موافق قیاس مطرد( شنیده شده باشد استفاده از هر دو وجه جایز است اما اینکه کدام ترجیح دارد وابسته به   1

رد سماع نداشته باشد ترجیح های اصول نحوی است که بیان و بررسی آن ها خود مجالی واسع میطلبد اما اگر موافق قیاس مط

 میگردد.   اصل اجازه استعمال وجه قیاسی به مبانی اصول نحوی باز
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گیرد و شود اما بر آن قیاسی شکل نمیحفظ می : غرض دیگری برای آن وجود ندارد .2.1.1.2.1.2

 1. توانیم حکم به خروج از شذوذ سماعی بنماییمظاهرا ما نمی 

شود اما بر مبنای  حفظ می : نقل یا کالم وجود داردانتساب آن قطعی نیست و احتمال سهو در   .2.1.1.2.2

شود بلکه با فرض آنکه غرض غیر نحوی موجود نباشد،  گیرد و کالم از شذوذ خارج نمیآن قیاسی شکل نمی 

 ۲.  تواند به عنوان قرینه ای برای عدم انتساب روایت به ایشان باشدخود این مسئله می 

 . کالم اصالتا مسموع نیست : در سلسله روایت غیر فصیح وجود دارد .2.1.1.2.3

 :  مانند این موضع از جمعیت کثیری از اعراب موثوق بهم شنیده شده است  .2.1.2

به عنوان استشهاد برای سماع قیاس مورد  تواندشود و میپذیرفته می: مطابق با قیاس است  .2.1.2.1

استفاده قرار گیرد )اما استناد نیازمند وثاقت سندی نحوی است( و این کالم حداقل در این استعمال از شذوذ  

 . خارج خواهد بود

شود اما درباره اینکه مخالف  به عنوان استثنای از قیاس در نظر گرفته می: با قیاس مخالفت دارد .2.1.2.2

توان استعمال نمود یا نه وابسته به مبانی مرتبط به ترجیح ها در ادله اصول نحو  قیاس(را می آن)یعنی مطابق

 .  طلبداست که خود مجالی واسع برای بررسی می

 :  شذوذ آن در انفراد و مخالفت با کالم جمهور عرب است  .2.2

 قیاسا مطرد است  .2.2.1

 
  به نیز عادی مکالمات در  حتی است  ممکن نیست، مثال گاهی فصاحت  مخالف همواره کالم شذوذ  و انفراد که نمایید توجه 1

 به آنکه بدون بیافزاید او کالم  زیبایی به این و ببرد هبهر است  منسوخ  آن استعمال  امروزه که قدیمی عبارتی از متکلم مقام مقتضای

 .  است  خطابه  و دعوت جایگاه در که کسی به رسد چه برسد آسیبی بالغت 

  نشین بادیه  اعراب برای بلکه و است  شده واقع قبول مورد شعرا از بعضی  برای جدید تعابیر خلق و کالم در ارتجال حق عالوه به

  صلوات عرب  ابلغ و افصح به رسد چه(۴11 ص 1تا، ج جنی، بی ابن)است  شده شمرده محترم نیز  است  نیرومند ها آن عربیت  که

 . آله علی  و علیه اهلل

  راوی به منسوب روایت  بودن صحیح شرط به را «کفرا یکون ان الفقر کاد» روایت  در ان زیادت انباری ابن مثال عنوان به ۲

مدنی نیز مانند این سخن را درباره روایتی منسوب به امیرالمومنین علیه السالم مطرح   (۴۶۲ ص  ۲ج، تا بی، انباری ابن). نمایدمی

 ( ۵۳۶کند. )مدنی، بی تا، ص می
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اینکه استعمال کدام لفظ   شود اماپذیرفته می: انتساب الفاظ آن به یکی از فصحاء قطعی است  .2.2.1.1

)مثال آیا رسول خدا صلوات اهلل علیه و علی آله در کلمات دیگر . اولویت دارد وابسته به سایر ادله و قرائن است 

خود از آنچه مطابق استعمال جمهور عرب است استفاده نموده اند یا نه؟ شرایط صدور حدیث چگونه بوده 

شاهد مثال سماعی مورد استناد مدافع قیاس واقع شود اما درباره خروج    تواند به عنوان( همچنین می ...است؟ و

 : کالم از شذوذ سماعی

شود و کالم از حمل بر همان غرض می: غرض غیر نحوی برای استعمال آن مفروض است  .2.2.1.1.1

 1. شودشذوذ سماعی خارج نمی 

 .  یست تواند قرینه ای برای آن باشد که کالم شاذ نمی: غرض غیر نحوی متصور نیست  .2.2.1.1.2

انتساب آن قطعی نیست و احتمال سهو یا خطا در نقل وجود دارد یا برخی افراد مشکوک  .2.2.1.2

تواند به عنوان استشهاد قیاس به کار برود اما اینکه استعمال آن صحیح است شود و میحفظ می: الفصاحه هستند

 . نحوی است  یا خیر و اینکه اولویت با استعمال کدام وجه است وابسته به مبانی مختلف اصول

 ۲.  کالم به عنوان سماع عرب مسموع نیست : در سلسله رجالی غیر فصیح وجود دارد .2.2.1.3

 : قیاسا غیر مطرد است  .2.2.2

انتساب الفاظ آن به رسول خدا صلوات اهلل علیه و علی آله)یا یکی دیگر از صحابه که   .2.2.2.1

 : باشد(قطعی است فصاحتش در عالی ترین حد ارزیابی شود و احتمال خطا در گفتار برای او موجود ن

 شود حمل بر همان غرض می: غرضی غیر نحوی متصور است  .2.2.2.1.1

گیرد و ظاهرا ما  شود اما بر آن قیاسی شکل نمیحفظ می: غرضی غیر نحوی متصور نیست  .2.2.2.1.2

 .  توانیم حکم به خروج از شذوذ سماعی بنماییمنمی

 
 ( ۸۷ص  1باشد. )مناهج جامعه مدینه، بی تا، جمی  وذروکم ما الحبشة وذروا ترکوکم ما الترک اترکوامثال این مورد روایت شریفه  1

ل هرچه مطابق قیاس است را جایز بدانیم، زیرا ممکن است که غیر فصیح بر مبنای قواعدی از عربی که آموخته  اال آنکه استعما ۲

است به تولید این اسلوب یا عبارت پرداخته باشد در حالی که این عبارت نزد عرب موثوق به کاربرد ندارد تصور کنید فردی غیر  

بپاش در  . گیرد فعل امر از مصدر پا شدن بسازداز مصدر آمدن )بیا( شکل میفارس بر مبنای قیاسی که بر مبنای آن فعل امر 

 . امروز فعل امر از مصدر پاشیدن است و نه پا شدن معیار)فصیح( فارسی
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رود و یا انتساب الفاظ آن به ایشان قطعی نیست و احتمال سهو یا خطا در نقل یا بیان می  .2.2.2.2

 کالم مسموع نیست : افرادی مشکوک الفصاحه در میان راویان هستند

 کالم مسموع نیست : ولو یک غیر فصیح در سلسله سندی وجود دارد .2.2.2.3

در یک نمودار گردش کار فرآیند   صفحه بعدتا در  کوشدنگارنده می  1از آنجا که شقوق مسئله متعدد هستند 

 )روشن است که این نمودار به هیچ عنوان مستغنی از مطالب فوق نیست( : فوق را به تصویر بکشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
و همچنین با عنایت به این  هرچند برخی از شقوق به جهت رعایت اختصار و کم کاربرد بودن در عصر پس از تدوین قوانین  1

یک  اند مثال ممکن است حذف شدهنکته که این مطلب بیشتر با تکیه بر بررسی حاالت متفاوت تعارض با قواعد تدوین گردیده، 

این مطلب در نمودار ذکر نشده تا از تشویش بیش از اندازه و کم فایده ذهنی   نه موافق و نه مخالف قیاس باشد اما سماع

پرداخته  که قبل از تدوین قواعد به بررسی این سماع  آن که در این حالت قاعده تدوین نشده است و کانَّ جلوگیری شود )خاصةً

تواند نمودار را با در نظر گرفتن  پژوهشگر به راحتی می واننده(خ ایم و این حالت از ابتدا بنابر اختصار از تقسیم بندی خارج شد

 .این احتمال بازنویسی نماید
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مواجهه با روایت بعد از  

 استخراج قواعد 

در سماع شاذ  

است یا  

 مطرد؟ 

 مطرد است 

قیاس اطراد  در 

 دارید یا شذوذ؟ 
مطرد  

 است 

تواند به عنوان استشهاد به  می

کار رود؛ ولی استناد نیازمند 

 شاذ است  وثاقت سندی نحوی است.  

به عنوان استثنای قاعده شناخته  

شود. استشهاد جایز است اما می

استناد نیازمند وثاقت سندی نحوی  

 است

شاذ   کالم

 است

 

جمهور عرب 

مخالف آن را  

 اند؟ استفاده کرده

 ( ۳خیر)
 بله

قیاسا مطرد  

 است یا شاذ؟ 
مطرد  

 است 

شاذ 

 ( ۲است)

انتساب الفاظ به  

یکی از فصحاء 

 قطعی است؟ 

 ( 1خیر)

 بله

هم استناد و هم استشهاد  

 صحیح است.  
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 1ادامه از 

اطمینان به وجود 

غیر فصیح در  

سلسه سندی 

 هست؟ 

 بله

 خیر

کالم مسموع  

 نیست!

تواند به عنوان مثال یا  می

 استشهاد قیاس به کار رود.  

 ۲ادامه از 

انتساب الفاظ یه  

حضرت صلوات  

اهلل علیه و آله  

 قطعی است؟

 خیر

 بله

غرض غیر  

نحوی وجود  

 دارد؟ 

 بله

 خیر

حمل بر همان غرض  

میشود و استشهاد یا استناد 

 صحیح نیست 

شود اما ظاهرا بر مبنای آن کالم حفظ می

قیاسی شکل نمیگیرد و به عنوان استثنای از 

شود استشهاد و استناد  قیاس در نظر گرفته می

 به عنوان استثنا به آن صحیح است.  

ادامه  

 3از 

متکلم منفرد  

 است؟

 ( ۶بله) 

مطابق  خیر

قیاس 

 است؟

 ( ۵بله )

خیر  

(۴) 
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ادامه  

 ۴از 

به عنوان استثنای از قیاس به شمار  

آید، استشهاد به آن به عنوان استثنا  می

صحیح و استناد نیازمند وثاقت سندی 

 نحوی است. 

ادامه  

 ۵از 

تواند به عنوان شود، میپذیرفته می

استشهاد بیاید ولی استناد نیازمند  

ادامه   وثاقت سندی نحوی است.  

 ۶از 

مطابق قیاس  

 است؟
 خیر بله

اطمینان به  

انتساب به عرب 

موثوق به وجود  

 دارد؟

 خیر

 بله

جواز استعمال آن وابسته به مبنانی اصول نحوی 

دیگر است به هرحال به عنوان استشهاد نیکو  

است اما استناد به آن نیازمند وثاقت سندی  

 نحوی است

هم استناد هم 

 استاستشهاد جایز 

انتساب الفاظ به  

آن حضرت  

 قطعی است؟ 

 خیر

 بله

در سلسله سندی  

غیر فصیح وجود  

 دارد؟

 بله

کالم مسموع  خیر

 نیست 

شود ولی بر مبنای آن قیاسی  حفظ می 

گیرد تا بتوان به آن استناد یا  شکل نمی 

 .  استشهاد نمود

غرض غیر نحوی  

 وجود دارد؟ 
 خیر

 بله

شود و  حمل بر همان غرض می

استشهاد یا استناد به آن بر بنا یا  

 تثبیت قاعده صحیح نیست.  
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 منابع  8

 1کتب 

 

 م یقرآن کر .1

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهلل صلى  ق(.   1۴۲۲محمد ) ،یالبخار ل،یابن اسماع .۲

 )چاپ اول(. دار الطوق النجاة البخاری(اهلل علیه وسلم وسننه وأیامه )صحیح 

 ة ی : المکتبة العصرروتی. بداود یسنن ابتا(.  ی)ب مانیابن االشعث، سل .۳

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل  تا(.  یابن الحجاج، مسلم )ب .۴

 یالتراث العرب اءی : داراالح روتی. بعلیه وسلم

)چاپ االقتراح  یّنشر االنشراح من روض ط ضیفم(.  ۲۰۰۰عبداهلل، محمد ) یاب ،یالفارس ب،یابن الط .۵

 التراث اءیو اح  هی : دار البحوث للدراسات االسالمیاول(. دب

اإلنصاف فی مسائل الخالف بین النحو البصریین و تا(.  یعبدالرحمن، ابن محمد )ب ،ی ابن انبار .۶

 ة یالمکتبة العصر: روتی)چاپ اول(. ب الکوفیین

 )چاپ اول( قم:  کتاب فروشى داورىعلل الشرائع (. 1۳۸۵ابن بابویه، محمد ، ابن على ) .۷

 ن ی)چاپ اول(. قم: جامعه مدرسالتوحید  ق(. 1۳۹۸ابن بابویه، محمد ، ابن على ) .۸

ات اسالمى وابسته )چاپ اول(. قم:  دفتر انتشارمعانی األخبار ق(.   1۴۰۳ابن بابویه، محمد، ابن على ) .۹

 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 
، قواعد ادبیات عربی و کتابخانه کالم  ۲، قاموس النور  ۵/۳، جامع االحادیث ۳در نوشتن این پژوهش از نرم افزارهای جامع التفاسیر نور  1

 از محصوالت موسسه نور استفاده شده است.   ۲/1اسالمی  
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)چاپ دوم(. قم: دفتر انتشارات اسالمى  من ال یحضره الفقیه ق(.  1۴1۳ابن بابویه، محمد، ابن على ) . 1۰

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 ة ی: دار الکتب العلمروتی)چاپ سوم(. ب الخصائصتا(.  یعثمان )ب ،یابن جن . 11

 دی)چاپ اول(. قاهره: مکتبة التوح کتاب الفتن ق(.  1۴1۲) میابن حماد، نع . 1۲

 )چاپ اول(. مؤسسة الرسالة مسند االمام احمد بن حنبل م(.  ۲۰۰1ابن حنبل، احمد ) . 1۳

)چاپ دوم(، قم: مؤسسة آل البیت علیهم  دعائم اإلسالم ق(.  1۳۸۵ابن حیون، نعمان، ابن محمد ) . 1۴

 السالم 

 نیی: دارالعلم للمالروتی)چاپ دوم(. بجمهرة اللغة م(.  1۹۸۸محمد، ابن حسن ) د،یدر ابن . 1۵

: مرکز الملک ی)چاپ اول(. سعود هیاالموال البن زنجوم(.  1۹۸۶ابن مخلد ) د،یحم ه،ی ابن زنجو . 1۶

 فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة 

 : دار الکتب العلمیة روتیاول(. ب)چاپ  یالطبقات الکبرم(.  1۹۹۰ابن سعد، محمد ) . 1۷

)چاپ اول(. قم:   مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و األئمة ق(.  1۴۰۷ابن شاذان، محمد، ابن احمد ) . 1۸

 مدرسة اإلمام المهدى عجّل اللة تعالى فرجة الشریف 

 رسالة : مؤسسة الروتی)چاپ اول(. ب یالسنن الکبرم(.  ۲۰۰1احمد ) ،یالنسائ ب،یابن شع . 1۹

)چاپ دوم(. مصر: شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى   یسنن الترمذم(.  1۹۷۵محمد ) ،ی ترمذ ،یسیابن ع . ۲۰

 البابی الحلبی 

 . دار إحیاء الکتب العربیة سنن ابن ماجه تا(. ی)ب  دیزیابن ماجه، محمد، ابن  . ۲1

 المیة )چاپ دوم(. قم: دار الکتب اإلس المحاسنق(.  1۳۷1احمد ) ،یابن محمد، برق . ۲۲

 )چاپ دوم(. قم: مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفی نیوقعة صفق(.   1۴۰۴ابن مزاحم، نصر ) . ۲۳
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)چاپ اول(. قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته المزار الکبیر ق(.  1۴1۹ابن مشهدى، محمد، ابن جعفر ) . ۲۴

 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

: اضواء  وهافمنی . نابن مالک ةیالف یمنهج السالک الم(.  1۹۴۷محمد ) ،یاالندلس  انیابوح  وسف،یابن  . ۲۵

 السلف 

)چاپ اول(. قاهره:  ارتشاف الضرب من لسان العرب م(.  1۹۹۸محمد ) ،یاالندلس  انیابوح  وسف،یابن  . ۲۶

 مکتبة الخانجی بالقاهرة 

)چاپ اول(. اب التسهیل التذییل والتکمیل فی شرح کتتا(  یمحمد )ب ،یاالندلس  انیابوح  وسف،یابن  . ۲۷

 (11تا  ۶(، دمشق: دار کنوز إشبیلیا )از جلد ۵تا  1دمشق: دار القلم )از جلد 

: روتیو ب ی)چاپ اول(. قاهره: دار الفکر العربإنباه الرواة على أنباه النحاة  م(.   1۹۸۲) یعل  وسف،یابن  . ۲۸

 مؤسسة الکتب الثقافیة 

قاهره: هیئه   .أصول النحو عند السیوطی بین النظریة و التطبیق تا(. ی)ب  دی عصام، ع ،یفهم به،یابوغر . ۲۹

 المصریه العامه للکتاب

و  ی. دمشق: المکتب االسالمخهایو تار ةی العرب یدراسات فم(.  1۹۶۰)  نیاالخضر، محمد، ابن حس . ۳۰

 دمشق: مکتبة دار الفتح 

 ة ی: دار الکتب العالمروتی)چاپ اول(. ب القرآن یمعانق(.  1۴۲۳) دیاخفش، ابن مسعده، سع . ۳1

 ی)چاپ دوم(. پاکستان: المجلس العلم الجامع ق(. 1۴۰۳عمرو ) یمعمر، ابن اب ،یاالزد . ۳۲

)چاپ اول(. تهران:  هیالکاف یعل یشرح الرض(. 1۳۸۴محمد، ابن حسن ) ن،یالد  یرض ،یاسترآباد . ۳۳

 موسسة الصادق للطباعه و النشر

 ی : المکتب االسالمروتی. باصول النحو یفم(.  1۹۸۷) دیسع ،یافغان . ۳۴

: مؤسسة  روتی)چاپ اول(. ب کلمات الناس یمعان یالزاهر فم(.   1۹۹۲ابن القاسم، محمد )  ،یاالنبار  . ۳۵

 الرسالة 
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: دارالکتب روتی)چاپ اول(. ب الملل و االهواء و النحل یالفصل فق(.  1۴1۶ابن الحزم ) ،یاندلس . ۳۶

 ه یالعالم

)چاپ دوم(. مصر: دار المعارف للطباعة و النشر و  مجالس ثعلبتا(.  ی)ب ییحی ثعلب، احمد، ابن  . ۳۷

 ع یالتوز

: دارالعلم  روتی)چاپ اول(. ب ةیتاج اللغة و صحاح العربق(.  1۳۷۶ابن حماد ) ل،یاسماع ،یجوهر . ۳۸

 نییللمال

 )چاپ اول(. بغداد: مکتبة النهضة  یالنحو انیابوحم(.   1۹۶۶) جهیخد ،ی ثیالحد . ۳۹

 للنشر  دی: دارالرشروتی. بفیالشر ثیموقف النحاة من االحتجاج بالحدم(.   1۹۸1) جهیخد ،ی ثیالحد . ۴۰

 ی . الناشر االطلسیاصول النحو العربتا(،  ی)ب ریمحمد خ ،یالحلوان . ۴1

)چاپ اول(. المعاصر  یالمنهج الوصفالنحو و الصرف و  یف ونیالکوفم(.  1۹۹۷الحموز، عبدالفتاح ) . ۴۲

 د ی للطباعه و التجل  دهی اردن: الشرکه الجد-عمان

 ضر ی. بسکرة: مطبعة جامعة محمد خیاصول النحو العربم(.  ۲۰1۲خان، محمد ) . ۴۳

)چاپ چهارم(،  منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ق(،  1۴۰۰اهلل ) ب یحب رزایم ،یهاشم ،ییخو . ۴۴

 میة تهران: مکتبة اإلسال

)چاپ اول(. قم:   ( نیالدعوات )سلوة الحزق(.   1۴۰۷قطب الدین، سعید، ابن هبة اهلل ) ،ی راوند . ۴۵

 انتشارات مدرسه امام مهدى) عجل اهلل تعالى فرجه الشریف( 

 ی التراث االسالم اءی. قاهره: لجنة اح نصرفیو ما ال  نصرفیما م(.  1۹۷1الزجاج، ابوالسحاق ) . ۴۶

)چاپ دوم(.  یاشتقاق اسماء اهلل الحسنم(.  1۹۸۶ابو القاسم، عبدالرحمن، ابن اسحاق ) ،یالزجاج  . ۴۷

 : موسسه الرساله روتیب

  عی للطباعة و النشر و التوز ری. دارالنذیالنحو یابن جنق(.  1۳۸۹فاضل، صالح ) ،ییسامرا  . ۴۸
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هب من معدن جوهر االدب  الذ نیع لیتحص هیلیو  هیبویکتاب ستا(.  یعمرو، ابن عثمان )ب  ه،ی بویس . ۴۹

 ی: موسسه اعلمروتی)چاپ سوم(. بعلم مجازات العرب  یف

 ی الحلب یالباب ی. مصطفن ییالبصر نییاخبار النحوم(.  1۹۶۶حسن، ابن عبداهلل ) د،یابوسع ،یرافیس . ۵۰

 )چاپ اول(. قم: ادب الحوزهعلم اصول النحو  یالقتراح فتا(. ا یبکر )ب یعبدالرحمن، ابن اب ،یوطیس . ۵1

)چاپ  المقاصد الشافیة فی شرح الخالصة الکافیةم(.  ۲۰۰۷) یابن موس  م،یابواسحاق، ابراه  ،یالشاطب . ۵۲

 ی بجامعه ام القر یالتراث االسالم اءیو اح  هیاول(. مکه: معهد البحوث العلم

  نیرالمومنیالسالم )خصائص ام همیخصائص االئمه علق(.  1۴۰۶) نیمحمد، ابن حس ،یالرض فیشر . ۵۳

 )چاپ اول(. مشهد: آستان قدس رضوى  السالم( هیعل

)چاپ اول(. قاهره:  دارالسالم   یفکر ابن انبار یاصول النحو دراسه فم(.  ۲۰۰۶صالح، محمد، سالم ) . ۵۴

 و الترجمه عیللطباعه و النشر و التوز 

 هره: دارالمعارف )چاپ دوم(. قا المدارس النحویةتا(،  یضیف، شوقى)ب . ۵۵

 )چاپ چهارم(. قم:  الشریف الرضى مکارم األخالق(. 1۳۷۰طبرسى، حسن، ابن فضل ) . ۵۶

)چاپ  القرآن( ات یآ ل یعن تاو انی)جامع الب یالطبر ریتفسم(.  ۲۰۰1) ریمحمد، ابن جر ،یالطبر . ۵۷

 اول(. دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن 

  ی )چاپ سوم(. تهران: مرتضو مجمع البحرین(، 1۳۷۵محمد ) طریحی، فخر الدین، ابن . ۵۸

 ده ی : دار اآلفاق الجدروتی)چاپ اول(. ب  اللغة یالفروق فق(.   1۴۰۰حسن، ابن عبداهلل ) ،یعسکر . ۵۹

 ی)چاپ اول(. قاهره: دار الفکر العرب أمالی المرتضىم(.  1۹۹۸علم الهدى، على ، ابن حسین ) . ۶۰

 . قاهره: دار الشرق االوسط للطباعه ةاالستشهاد و االحتجاج باللغم(.  1۹۸۸محمد ) د،یع . ۶1

: دراسة مستفیضة لظاهرة االستشهاد  یالنحو العرب یف یالنبو ثیالحدتا(.  یفجال، محمود )ب . ۶۲

 : اضواء السلف اضی)چاپ دوم(. ر بالحدیث فی النحو العربی و دراسة نحویة
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و  ی: دار الکتاب اللبنانروتی)چاپ دوم(. ب و الشهور  یالیو ال امیاالق(.  1۴۰۰) ادی ابن ز ،ییحیفراء،  . ۶۳

 ه یو دار الکتب االسالم یقاهره: دار الکتاب المصر

 العامله للکتاب هیالمصر ئهی)چاپ دوم(. قاهره: اله القرآن یمعانم(.  1۹۸۰) ادی ابن ز ،ییحیفراء،  . ۶۴

 )چاپ اول(. قم: نشر هجرت  نیکتاب العق(.   1۴۰۹احمد ) ،یدیفراه  . ۶۵

 ة ی)چاپ چهارم(. تهران: دار الکتاب االسالم الکافیق(.  1۴۰۷کلینى، محمد، ابن یعقوب ) . ۶۶

)چاپ اول(. قم: دار الحدیث  شرح فروع الکافیق(.  1۴۲۹مازندرانى، محمد هادى، ابن محمد صالح ) . ۶۷

 للطباعة و النشر 

 ی)چاپ سوم(. قاهره: دار الفکر العرب اللغة و االدب یالکامل فم(.  1۹۹۷) دیزی ، محمد، ابن مبرد . ۶۸

 :  دار الکتب العلمیةروتی)چاپ اول(، ب المقتضبتا(.  ی)ب دیزی مبرد، محمد، ابن  . ۶۹

ث  الترا اءی: دارالحروتی)چاپ دوم(. ب بحار االنوارق(.  1۴۰۳) یمحمد باقر، ابن محمد تق ،یمجلس . ۷۰

 یالعرب

)چاپ دوم(. قاهره:   دراسة اللغة و النحو یمدرسة الکوفه و منهجها ف م(.  1۹۵۸) یمهد ،یالمخزوم . ۷1

 شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبی وأوالده بمصر

  ی)چاپ اول(. قم: ذو الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیةتا(.  یابن احمد )ب خان،ی عل ،یمدن . ۷۲

 یالقرب

:  روتی)چاپ اول(. ب تاج العروس من جواهرالقاموسق(.  1۴1۴محمد، ابن محمد )  ،یبدیز ،یمرتض . ۷۳

 دارالفکر

 . جامعة المدینة العالمیة 1 اصول النحوتا(.  یمناهج جامعة المدینة العالمیة )ب . ۷۴

)چاپ اول(. قم:   و آله و سلّم هی علاهلل یالرسول صل بیمکاتق(.  1۴1۹) یعل  ،یاحمد ،یانجیم . ۷۵

 ث یدارالحد 
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 ث ی)چاپ اول(. قم: دارالحد مکاتیب األئمة علیهم السالمق(.  1۴۲1) یعل  ،یاحمد ،یانجیم . ۷۶

شرح التسهیل المسمى تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد  تا(.  یناظر الجیش، محمد، ابن یوسف )ب . ۷۷

 دارالسالم)چاپ اول(. قاهره: 

 ه ی: دار الکتاب العلمروتی)چاپ اول(. باعراب القرآن ق(.  1۴۲1نحاس، احمد، ابن محمد ) . ۷۸

 )چاپ اول(. دمشق: دارالقلم   اةیالح رهیمس یفق(.  1۴۰۷) یالحسن  ،یابوالحسن، عل ،یالندو . ۷۹

 به مصر)چاپ دوم(. قاهره: مکتنشاته و تطوره  یالمعجم العربم(.  1۹۶۸) نینصار، حس . ۸۰

)چاپ اول( قم: مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ق(.  1۴۰۸ابن محمد تقى ) ن،ینورى، حس . ۸1

 مؤسسة آل البیت علیهم السالم

: دار روتی)چاپ اول(. بالمشرق و المغرب  یف یالنحو العرب خیتارتا(.  یولد اباه، محمد، مختار )ب . ۸۲

 ه یالمذاهب االسالم  نیب ب یالتقر

 مقاالت 

 

الرک  ، هیالکاف یعل  یشرح الرض  ی)ع( فیبکالم االمام عل یاالحتجاج النحوم،  ۲۰1۳احمد جعفر،  .  1

 1۵۳-1۷1صص  ازدهمی یسال پنجم شماره ه، یو العلوم االجتماع اتیالفلسفه و االنسان

،  1۳۹۹ صفر یاالردن  یمجله مجمع لغه العرب، ث یبالحد نییاحتجاج النحو ،ق 1۳۹۹، یمحمود حسن .  ۲

 ۴۲-۶۵صص 

 پایان نامه 

 

کتابه المحتسب دراسه   یف یعند ابن جن یاصول الدرس النحو، م(  ۲۰1۳)میابراه  دیول، الحاح یعل .  1

 ه یالعالم هی جامعه علوم االسالم، چاپ نشده، نامه دکترا انی پا، هیلیتحل هیوصف

 


