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پیشینه پژوهش
امروز پژوهش های گسترده ای در زمینه نحو و مسائل مربوط به آن صورت 
که هر یک از این پژوهش ها حیطه خاصی از نحو را ش���امل  گرفته اس���ت 
می ش���ود؛ یعنی بخش���ی از آنها به ش���رح و بسط مس���ائل نحوی موجود در 
کتاب ه���ا را توضیح  کتاب ه���ای نح���وی پرداخته ان���د و نکات مه���م این 
ینی چون النحو الحدیث و التیسیر النحوی  داده اند. بخشی دیگر با عناو
س���عی در آس���ان کردن مباح���ث پیچی���ده نحوی ب���رای دانش���جویان این 
زمین���ه کرده اند، اما کمتر به کش���ف و ارائه کتب نحوی گمنام و مجهول 
گاه���ی دارای مباحث نح���وی و صرفی تازه و در عی���ن حال مفصلی  ک���ه 
هس���تند پرداخته اند. از میان این کتب، کتاِب األزهیة فی علم الحروف 
کشورهای عربی  کسی شناخته نیست و در خود  که در ایران برای  است 
ک���ه در این  نی���ز تنها نس���خه اصالح ش���ده و منقح آن در دس���ترس اس���ت 
نوش���تار محور کار ما اس���ت البته بعد از اتمام پژوهش و بررسی محتوایی 
که در دانشگاِه أم القری  کتاِب األزهیة فی علم الحروف، به پایان نامه ای 
که در این بخش مش���خصات آن را به  دفاع ش���ده بود، دسترس���ی یافتیم 
کامل ذکر می کنیم تا در صورت تمایل دانش پژوهان به این رساله  ش���کل 

کنند: مراجعه 

ی النحوی من خالل کتابه، بحث تکمیلی لنیل درجة الماجستیر؛  الهرو
جامعة أم القری؛ إعداد: نورة بنت سلیم بن صالح المشّدق الجهنی.

زندگانی هروی
عل���ی ب���ن محمد َه���َروی نحوی ُمکّن���ی به ابوالحس���ن، از ادب���ا و نحوّیین 
صحیح القریحه و مقیم دیار مصر1 در سال 370 هجری در هرات دیده به 
جهان گش���ود و در حدود س���ال 415 هجری وفات یافت.2 او اولین کسی 

یحانة االدب فی تراجم المعروفین بالکنیة و اللقب، ج 6، ص 363. 1. مدرس، میرزا محمدعلی، ر
کش���ف  2. البغدادی، اس���ماعیل باش���ا، هدی���ة العارفین فی اس���ماء المولفین و آثار المصنفین من 

درآمد
هرگاه کتاب نحوی تازه ای نوش���ته می ش���ود یا یک نسخه خطی در زمینه 
نحو اصالح و چاپ می ش���ود، اطالعات تازه ای بر ما عرضه می ش���ود، به 
ْزهیة فی علم 

ُ
ی ش���واهد تازه  هستند. کتاب األ ویژه کتاب هایی که حاو

ی، با دقت  که نویس���نده آن، ه���رو الح���روف از این جمله کتاب هاس���ت 
کتاب آموزشی خوبی را فراهم آورد. او با مثال های  که  کرده است  س���عی 
س���اده و تعلیمی، تمام مباحث را ش���روع کرده و بعد از آن ش���واهد نحوی 
س���نگین  و اساس���ی را مطرح کرده اس���ت. این کتاب بهترین نمونه برای 
کسانی است که می خواهند در زمینه نحو کتاب تألیف کنند؛ زیرا شیوۀ 
کتاب  آموزش آس���ان و در عین حال فنی و حرفه ای قواعد نحوی در این 
نمود دارد. با این اوصاف نگارنده س���عی دارد با بررس���ی کتاب، محاسن 
آن را روشن سازد و کتاب نحوی تازه و ناشناخته ای را برای دانش پژوهان 
معرف���ی کند تا از ش���واهد نحوی ف���راوان و در عین حال ت���ازه ای که در آن 

وجود دارد بهره جویند. 

 بررسی محتوایی كتـاب
 األُْزهیــة فی علــم الحـــروف

نقد و برریس کتاب

چکیـده:  کت���اب »االزهیه فی علم الحروف« نوش���ته علی بن محمد هروی 
نحوی، اثری در زمینه نحو، از اولین کتاب هایی است که به طور مفصل به 
حروف و کاربردهای آن پرداخته است. نویسنده نوشتار حاضر را با هدف 
بررسی محتوایی کتاب مذکور، به رشته تحریر درآورده است. وی نوشتار 
خ���ود را ب���ا بیان خالصه ای از زندگانی نویس���نده کتاب و آث���ار وی آغاز و در 
ادامه، ارزش علمی کتاب و فصول آن را تش���ریح می نماید. ش���یوه هروی 
در ن���گارش کتاب، مقایس���ه کت���اب با کتاب مغنی اللبی���ب، اصول نحوی و 
نظری���ات نحوی جدی���د موجود در کتاب االزهیه، از دیگر مباحث مطرح در 
نوشتار حاضر می باشند. نویسنده مطالب خود را با بیان دیدگاه خود نسبت 
به استش���هاد به حدیث در کتاب االزهیه و اس���لوب هروی در ارائه ش���واهد 
شعری، به پایان می رساند.                                                                                          

كلیدواژه هـا: کت���اب االزهیه فی عل���م الحروف، علم نح���و، علی بن محمد 
هروی نحوی، اصول نحوی.                                                                                                                              

علی صیادانی
مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترای دانشگاه تهران
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کت���اب زد.در ای���ن دوره نزاع���ات بین  ق���رن پنجم دس���ت به تألی���ف این 
مدرس���ه بصره و کوفه به پایان رس���یده و نحو جایگاه مس���تحکم تری پیدا 
کوفه و بصره را بررس���ی می کند و نظر  ی نظرات مدرس���ه  کرده اس���ت. هرو
کتاب���ش ذکر می کند،  درس���ت تر و نزدیک به ص���واب را ب���ر می گزیند و در 
ب���ی آنکه  خود را به مدرس���ه خاصی وابس���ته س���ازد. 2. نویس���نده در این 
کتاب تمام عوامل نحوی را تا آنجا که ممکن بوده بررسی کرده است. 3. 
که نویس���نده در ارائه بحث ها انتخاب می کند و عوامل را به دقت  روشی 
ک���دام مثال های متنوعی م���ی آورد. 4.  تقس���یم بندی می کن���د و ب���رای هر 
کنار این  کتب دیگر ذکر نشده است.11 در  که در  ش���واهد نحوی بسیاری 
کتاب نحوی ب���ر غنای آن می افزاید، س���خنان  که وج���ود آن در هر  م���وارد 
بزرگان علم و ادب به بهترین وجه می تواند جایگاه و ارزش یک نویسنده 
ی و کتابش، س���خن یاقوت  کن���د. در مورد ه���رو کت���اب او را مش���خص  و 
حموی به نحو احسن ارزش و جایگاه این کتاب را روشن می کند. یاقوت 
ی کتاب های مختلفی در  به این ش���کل از او و کتبش یاد می کن���د: »هرو
کتاب الذخائر فی النحو در چهار  زمینه نحو نوش���ته اس���ت. یکی از آنها 
کتاب دیگر او االزهیة در زمینه عوامل و حروف است. این  جلد اس���ت. 
که نویسنده  در آنها  دو کتاب از کتاب های معتبر و ارزش���مندی هستند 

کرده است«.12  به خوبی فضل و علم خود را آشکار 

کاری  که در هر  کس���ی اس���ت  که می دانیم فضل و برتری از آن  همان طور 
کتاب االزهیه بنا  کاربرد آنها،  اولین نفر باش���د و در زمینه حروف و نح���وه 
که در این  کتاب هایی است  کتاب اإلتقان از اولین  بر تعبیر س���یوطی در 

زمینه نوشته شده است.13

كتاب فصول 
کتاب األزهیة فی علم الحروف از 35 باب تشکیل شده است:

1. ب���اب ألف القطع وألف الوصل. 2. باب دخول ألف االس���تفهام علی 
ألف الوصل وعلی ألف القطع وعلی ألف الم التعریف. 3. باب مواضع 
ْن المفتوحة الخفیفة. 5. باب 

ً
إْن المکس���ورة الخفیفة. 4. باب مواض���ع أ

أقس���ام »ما«. 6. باب أقس���ام »مْن«. 7. باب أقسام »َأی«. 8. باب مواضع 
ا.  ا وأّمَ »أو«. 9. ب���اب مواضع »أم«. 10. باب الفرق بی���ن أو و أم. 11. باب إّمَ
اَل. 14. باب مواضع لوال. 15. باب 

َ
12. ب���اب مواضع ال. 13. باب مواضع أ

. 16. باب مواضع غیر. 17. باب مواضع کان. 18. باب مواضع 
َ
مواضع إاّل

ا. 21. ب���اب مواضع  عل���ی. 19. ب���اب مواضع لی���س. 20. باب مواض���ع لّمَ
مت���ی.  22. باب مواض���ع إذا. 23. باب مواضع ذا. 24. باب مواضع هل. 
25. ب���اب مواض���ع قد. 26. ب���اب مواضع حتی. 27. ب���اب مواضع لعل. 
28. ب���اب مواضع بل. 29. باب مواضع ِم���ْن. 30. باب مواضع الواو. 31. 

11. همان، ص 5 � 6.
12. الحموی، عبداهلل یاقوت بن عبداهلل الرومی، معجم االدباء، ج 4، ص 287.

13. الس���یوطی، جالل الدی���ن عبدالرحم���ن، بغیة الوعاة ف���ی طبقات اللغویی���ن و النحاة، ج 2، ص 
.312

که صح���اح جوهری را ب���ه مصر آورد و اش���کاالت موج���ود در آن را  اس���ت 
اصالح کرد.3 از دیگر آثار او الذخائر فی النحو است.4 این کتاب در چهار 
کوتاهی در زمینه نحو اس���ت.6  کتاِب  جلد اس���ت.5 دیگر اثر او المرش���د، 
سیوطی در کتاِب بغیة الوعاة او را عالم به نحو، پیشوای ادیبان، صاحب 

قریحه ای درست و دارای توجه نیکو به ادبیات معرفی می کند.7

کت���اب االزهیه تألیف آنه���ا را به خود  ی در  که هرو از دیگ���ر کتاب های���ی 
نس���بت می ده���د ب���ه این ق���رار اس���ت: 1. فع���ل أم���ر8 2. مذک���ر و مؤنث.9 

3.الوقف.10)همان:264(

ارزش علمی كتاب
ارزش این کتاب در چهار چیز خالصه می ش���ود: 1. نویس���نده این کتاب 
ی در اواخر قرن چهارم و اوایل  یس���ته اس���ت. هرو که در آن می ز و دوره ای 

الظنون، ج 5، ص 686.
3. القفطی، علی بن یوسف، انباه الرواة علی انباه النحاة، ج 2، ص 311.

4. الحموی، عبداهلل یاقوت بن عبداهلل الرومی، معجم االدباء، ج 14، ص 249.
5. الزرکلی، خیرالدین، االعالم، ج 4، ص 327.

کش���ف  6. البغدادی، اس���ماعیل باش���ا، هدی���ة العارفین فی اس���ماء المولفین و آثار المصنفین من 
الظنون، ج 5، ص 311.

7. السیوطی، جالل الدین عبدالرحمن، بغیة الوعاة فی طبقات اللغویین و النحاة، ج 2، ص 205.
8. الهروی، علی بن محمد النحوی، االزهیة فی علم الحروف، ص 32.

9. همان، ص 185. 
10. همان، ص 264.

برریس حمتوایی كتاب األُْزهیة یف علم الحروف
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نویس���نده، این بیت را یک ب���ار در صفحه 97 کتاب 
االزهی���ه ب���ه کعب الغنوی اس���ناد داده و ب���ار دیگر در 
صفح���ه 279 ب���ه ذو األصب���ع العدوان���ی اس���ناد داده 
اس���ت. با بررس���ی کتاب ه���ای نحوی از جمل���ه الفیه 
اب���ن مالک، صفحه 25، ش���اهد ش���ماره 208 وکتاب 
مغن���ی اللبیب، صفحه 148، ش���اهد ش���ماره 258، 
ک���ه این بی���ت به او اس���ناد داده ش���ده  تنها ش���اعری 
بود، ذو األصبع العدوانی اس���ت و این گونه طرح کردن 
بیت و عدم ارجاع مطمئن آن به یک ش���اعر، ایرادی 
کتاب وجود  که در  بر نویس���نده است، ولی محاسنی 

دارد، این عیب را می پوشاند. 

کتاب افزون بر بحث از حروف، از بعضی اسم ها مانند  ی در این  9. هرو
»غیر« و فعل ها مانند »لیس« نیز س���خن به میان آورده است و این با اسم 
کی  ْزهیة فی علم الحروف« تناسب ندارد؛ زیرا عنوان کتاب حا

ُ
کتاب »األ

گر  کت���اب تنها از حروف بحث می ش���ود. البته ا از ای���ن اس���ت که در این 
سخن کسانی را که می گویند نام دیگر آن األزهیة فی العوامل و الحروف19 
اس���ت بپذیریم،  تا حدی بین عنوان کتاب و محتوای آن تناس���ب برقرار 

کلمه العوامل فعل ها را در بر می گیرد.  می شود؛ زیرا 

کرده  که  ش���واهدی از  آنان نقل  10. توضیح مختصری در مورد ش���اعرانی 
است. 

كتاب مغنی اللبیب ْزهیة فی علم الحروف با 
ُ
كتاب األ مقایسه 

که بعد  کتاب هایی اس���ت  یب از جمله  کتب األعار مغن���ی اللبیب عن 
از کتاب االزهیة در زمینه حروف نوش���ته ش���ده اس���ت، ام���ا میان این دو 
کدام  یم برتری هر  که با بررس���ی آنها سعی دار کتاب فرق هایی وجود دارد 
را در زمین���ه ارائه بهتر مطالب برای متعلمین نش���ان دهیم. جمال الدین 
عبداهلل بن هش���ام در س���ال 708 هجری در قاهره به دنیا آمد،20 یعنی سه 
کتاب را به  ی تنها بخش���ی از  ی. ابن هش���ام بر عکس هرو قرن بعد از هرو
ح���روف اختص���اص داده  و این باب را فی تفس���یر المف���ردات و أحکامها 
ک���ه منظور او  نامی���ده اس���ت. او در ش���روع ای���ن باب یادآور ش���ده اس���ت 
از مف���ردات هم���ان حروف اس���ت و ترتی���ب الفبایی را ب���رای مطرح کردن 
ی کل کتاب را به بحث  مباح���ث انتخاب کرده اس���ت.21 در مقابل ه���رو
حروف اختصاص داده و از این نظر جامع تر اس���ت. برای اینکه مقایس���ه 
بهتر انجام ش���ود مبحث أال را بررس���ی می کنیم. ابن هشام برای »أال« پنج 
یه. 3. تمنائیه. 4.  وجه ذکر کرده اس���ت: 1. تنبیهی���ه. 2. توبیخیه و انکار

کلمه به این شکل در آمده است. کلمه حذف شده و بعد از آن حرف تعریف نیز حذف شده و 
19. الهروی، علی بن محمد النحوی، االزهیة فی علم الحروف، ص 9.

20. العسقالنی، ابن حجر، الدرر الکامنة فی اعیان المائة الثامنة، ص 308.
یب، ص 65. کتب االعار 21. االنصاری، ابن هشام، مغنی اللبیب عن 

باب مواضع الف���اء. 32. باب مواضع ه���اء التأنیث. 
. 34. ب���اب دخ���ول ح���روف الخفض  33. ب���اب ُرّبَ
بعضها م���کان بعض. 35. باب األص���ل فی »الذی«  

واللغات فیها . 

كتاب شیوِه هروی در 
ی  در ای���ن کت���اب به این ش���کل  اس���ت:  ش���یوۀ ه���رو
1.خ���ود را مقید به ذک���ر همه قرائ���ات نمی کند. نیز در 

بسیاری از موارد نام  آنها را نمی آورد. 

کار می برد بیش���تر  ک���ه به  2. اصطالح���ات نح���وی ای 
کوفه است. شبیه اصطالحات مدرسه 

ک���ه آرای نح���وی او  از آرای نحوی���ان  کت���اب در می یابی���م  3. ب���ا بررس���ی 
ک���ه او برای خود  یکرد بر ما معلوم می ش���ود  دیگ���ر فاصل���ه دارد و ب���ا این رو

دیدگاه های نحوی خاصی دارد.14 

4. بیان آرا و اختالفات نحویان در مورد معنای حرف یا دربارۀ یک شاهد. 

برای نمونه نمونه بیتی از »مرار اسدی« را ذکر می کنیم:

م���ا
َّ
وقل ���ُدودا  الّصُ طَول���ِت 

َ
فأ َص���َددِت 

 

ی���ُدوُم ���ُدوِد  الّصُ ُط���وِل  عل���ی   
ٌ

ِوص���ال

ی دیدگاه های مختلف را به این شکل مطرح می سازد: هرو

نحویان در مورد ما چهار نظر ارائه کرده اند: 1. نظِر سیبوبه: »ما« فاعل »قّل« 
است و »وصال« مبتدا و ما بعد آن خبر است و کل عبارت، صله موصول 
اس���ت. 2. نظر مب���رد: »ما« زایده و ملغ���ی از عمل اس���ت و »وصال« فاعِل 
« اس���ت. 3. »ما« ظرف به معن���ای »حین« و »وقت« اس���ت. 4. »ما« 

َ
»ق���ّل

گیرد، آورده شده است.15  زایده است و برای اینکه بعد از »قّل« فعل قرار 

ک���ه  مؤید معنای���ی از معانی  5. تفس���یر آی���ات قرآن���ی و ذک���ر قرائات قرآنی 
حروف یا یک حکم نحوی است. 

6. توضی���ح معن���ای کلمات���ی ک���ه در کت���اب ذکر کرده اس���ت. ب���رای مثال: 
إمخاض: هو السقاء الذی یمخض فیه اللبن16 و الُجراِضم: العظیم البطن.17 

7. استشهاد به قرآن، شعر، حدیث نبوی وکالم فصیح عرب. 

8. اسناد شاهد شعری به دو شاعر مختلف. برای مثال بیت:
َحَس���ٍب ف���ی  فَضل���َت 

َ
أ ال  ���َک  َعّمِ اب���ُن  الِه 

 

َفَتخُزوِن���ی18 َدیاِن���ی  أن���َت  ال  و  ���ی  َعّنِ

14. الهروی، علی بن محمد النحوی، االزهیة فی علم الحروف، ص 12 � 13.
15. همان، ص 91 � 92.

16. همان، ص 31.
17. همان، ص 150.

ر متعلق به عامل مح���ذوف خبر مقدم. الم جاّره از اول  18 . الِه: در اص���ل هلل بوده اس���ت. جار و مجرو

شـیوۀ هـروی  در این كتـاب به این 
شـکل  اسـت: خود را مقیـد به ذكر 
اصطالحات  نمی كنـد.  قرائات  همه 
نحـوی ای كه بـه كار می برد بیشـتر 
شـبیه اصطالحـات مدرسـه كوفـه 
است، آرای نحوی او  از آرای نحویان 
دیگر فاصلـه دارد و با ایـن رویکرد بر 
ما معلوم می شـود كـه او برای خود 

دیدگاه های نحوی خاصی دارد.

برریس حمتوایی كتاب األُْزهیة یف علم الحروف
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گرفته اس���ت تا عبارت درس���ت ش���ود؛ زیرا  « قرار 
َ

یٌد« مای زایده بعد »قّل َز
« فعل است و نمی تواند بر فعل داخل شود.27 

َ
»قّل

ی ب���ا این اس���تدالل، »مْن«  « تنه���ا ب���ر نک���ره داخل می ش���ود. هرو 3. »ُرّبَ
موجود در بیت

ذواَدن���ا
َ
أ یبِغ���ُض  م���ْن  ُرّبَ  ی���ا 

 

اغَتدی���َن َو  َبغضائ���ِه  عل���ی  ُرح���َن 

گفته است: ُرّبَ انساٍن.28  که شاعر  گویا  را نکره می داند. 

4. م���ا قبِل اس���تفهام در آن عمل نمی کند؛ زیرا اس���تفهام صدارت طلب 
کند، دیگ���ر صدارت طلب  گر م���ای قبل آن در اس���تفهام عمل  اس���ت و ا
< نصِب »أی«  و�نَ ِل�بُ �قَ �ن �بٍ �ی

َ
ل �قَ ی ُم�ن

أ
ُمو� �

َ
ل �نَ �نَ �ی علُم �ل�ن نیس���ت. در آی���ه >وَس�ی

گرفته است، نه فعِل »َسیعلُم«.29  به وسیله فعل »ینَقِلُبوَن« صورت 

که بر وزن »إفعال« بوده وهمزه اش مکس���ور باش���د، مصدر  کلمه ای  5. هر 
اس���ت، به جز پنج کلمه که اس���م هس���تند: إعصار، إس���کاف، إمخاض، 

إنشاط، رمیة إنباء.30

گ���ر در تصغی���ر »الف« از آغاز اس���م حذف ش���ود، الف وصل اس���ت.  6. ا
گ���ر حذف نش���ود الف قطع  ک���ه مصغرش »ُبنی« اس���ت و ا مانن���د: »ابن« 

َخی.31 
ُ
است؛ مانند أ

گر یای مضارع مفتوح باش���د، الف در آن فعل، وصل اس���ت: مانند:  7. ا
که الف موجود در فعل ماضی و امر این فعل الف وصل اس���ت و  یذَهُب 
گر یای مضارع مضموم باش���د، الف موجود در فعل ماضی و امر آن الف  ا

قطع است. مانند: یکِرُم.32 

دیدگاه های نحوی جدید
کتاب به دیدگاه ه���ای جدید و تازه ای  با بررس���ی مطالب مطرح ش���ده در 
کتاب های نحوی دیگر مطرح نش���ده اس���ت و نوعی  که در  یم  ب���ر می خور
اس���تنباط های شخصی نویسنده از قواعد و ش���واهد نحوی است. برای 
اینک���ه این نظری���ات بهتر ارائه ش���ود، به ش���کل شماره بندی ش���ده آنها را 

مطرح می کنیم:

« حرف جّر است و  « بر سر معرفه و فعل داخل نمی شود؛ زیرا »ُرّبَ 1. »ُرّبَ
کلمه بعد از خود را مجرور می کند و  حرف جّر بر فعل داخل نمی شود.33 

2. ما در »ُرّبما« نکره و به معنای »انسان« است. 

27. همان، ص 91.
28. همان، ص 101 � 102.

29. همان، ص 108.
30. همان، ص 31.
31. همان، ص 26.

32. همان، ص 27.
33. همان، ص 93.

کرده  ی چهار وجه ذکر  استفهام از نفی. 5. عرض و تحضیض،22 اما هرو
است: 1. استفهام. 2. تمنی. 3. تحضیض. 4. تنبیه.23 

ی ابتدا برای هر یک از معانی مثال های ساده ای می آورد و بعد از این  هرو
یادی در تفهیم مطلب دارد، شاهدی را ذکر می کند، ولی  که اثر ز مثال ها 
ابن هش���ام تنها یک شاهد را بدون توضیح می آورد و این روش برای ارائه 
که ت���ازه به مطالعه نحو و ای���ن مباحث می پردازند  کس���انی  مطالب برای 

مناسب نیست. 

کنار آن دیدگاه های  کلم���ه بعد از »أال« را بیان می کند و در  ی اعراب  هرو
نحوی���ان دیگر از جمله خلیل، یونس و اخفش24 را ذکر می کند، در حالی 
ک���ه از »أال« حاصل  ک���ه ابن هش���ام تنه���ا در بعض���ی از وج���وه، غرض���ی را 

می شود بیان می کند. 

گونه حرصی   ابن هش���ام ش���واهد خود را با »کقوله« مطرح می کن���د و هیچ 
ی ت���ا حد ممکن  گوینده بیت نش���ان نمی ده���د، برعکس هرو ب���رای ذکر 

بیت را با نام شاعرش همراه می سازد. 

نکت���ه بارزی که کتاب مغنی را متمایز می کند، اس���تفاده از اصول منطقی 
برای بررس���ی قوعد نحوی اس���ت. برای مثال در مبحث »ل���و«25 از اصطالح 
»نقیض« اس���تفاده کرده و با آن به بط���الن نظر نحویان مبنی بر اینکه حرف 
»لو« هم برای امتناع شرط است و هم برای امتناع جواب، حکم کرده است. 

زهیة
ُ
كتاب األ اصول نحوی موجود در 

در کنار دیدگاه  های نحوی که به نظر جدید می رسد، نویسنده قواعدی را 
که نحویان دیگر نیز بر آن اتفاق نظر دارند. در اینجا به بررسی  ذکر می کند 

یم: بعضی از آنها می پرداز
ی برای اثب���ات این مدعا  1. اس���تفهام بر اس���تفهام داخل نمی ش���ود. هرو
مثالی ذکر می کند و ما عین عبارت و استدالل را نقل می کنیم: اما اصل 
یٍد أنَت؟. در  یٍد أنَت ؟« به این ش���کل بوده اس���ت: أ اب���ُن ز عبارت »أْبُن ز
که  که ال���ف دوم را  گرفته اس���ت  این عبارت دو الف پش���ت س���ر هم قرار 
کرده اند و عبارت به ش���کل اول در آمده اس���ت. در  وصل اس���ت حذف 
عب���ارت »ِابن مْن أنَت؟« همزه ابن باید مکس���ور باش���د و مفتوح کردن آن 
جایز نیس���ت؛ زیرا ابن به من استفهامیه اضافه شده است و داخل شدن 
ک���ه نحویان عبارت  اس���تفهام بر اس���تفهام جایز نیس���ت. مگر نمی بینی 

»أُغالُم مْن أنَت؟« را غلط می دانند.26 

2. بعد از فعل، فعل قرار نمی گیرد؛ زیرا فعل در فعل عمل نمی کند و حق 
ما یخرُج 

َّ
گیرد. برای مثال در عبارت »قل که بعد از فعل قرار  اس���م اس���ت 

22. همان، ص 439.
23. الهروی، علی بن محمد النحوی، االزهیة فی علم الحروف، ص 163.

24. همان، ص 164.
یب، ص 374. کتب االعار 25. االنصاری، ابن هشام، مغنی اللیب عن 

26. الهروی، علی بن محمد النحوی، االزهیة فی علم الحروف، ص 43.
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ک���ه در آن احتم���ال این امر م���ی رود، بر چیز  وارد نمی ش���ود و ش���واهدی را 
گوینده است.  کالم  دیگری حمل می کند. این نوعی تناقض در 

ب( بعد از ذکر مثال های آس���ان و آموزشی، حدیثی را برای اثبات قاعده 
ذکر می کند. در باب »غیر«، نویس���نده می گوید: غیر به معنای »لیس« نیز 
که معنا به این شکل است:  یدًا«  کار می رود؛ مانند »أنَت َغیُر ضارٍب َز به 
ی بعد از آن حدیثی را ش���اهد می آورد: »ما  یدًا«. هرو نَت لس���َت ضاِربًا َز

َ
»أ

یَس���َک« 
َ
فِة ل  ُدوَن الّصِ

َ
ُوِصَف لی أحٌد فی الجاهلیِة َفَرأیُتُه فی اإلس���المِ إاّل

که معنا به این ش���کل اس���ت: َغیَرَک.38 البته باز در کالم نویس���نده نوعی 
کار  آش���فتگی وجود دارد؛ زیرا در این حدی���ث »لیس« به معنای »غیر« به 

کاربرد »غیر« به معنای »لیس« است.  کالم درمورد  رفته، حال آنکه 

اسلوب هروی در ارائه شواهد شعری
کتاب های نحوی به خود اختصاص  شواهد شعری بیشترین سهم را در 
که تنها به شاهد نثری تکیه  کسی در میان آنان وجود ندارد  داده است و 
کتاب األزهیه نیز به این ش���کل  کرده باش���د و معیارش تنها نثر باش���د.39 
ی در  است و در آن بیشتر به نقل شواهد شعری پرداخته شده است. هرو
که او را از دیگران متمایز  ارائه شواهد سبک خاصی را برای خود برگزیده 
می کند. نویس���نده بعد از آوردن بیت س���عی می کند لغات مش���کل آن را 
کمک شایانی به فهم بیت و  کار  کند و با این  شرح و مفهوم بیت را بیان 

به تبع آن درک قاعده نحوی می کند. برای مثال در بیت:

َبدًا  ماداَم فیها الُجَراِضُم40
َ
إذا ما َخَرْجَنا ِمْن ِدَمشَق فال َنُعْد            لها أ

نویس���نده در توضیح این بیت این گونه می نویس���د: »جزم )فال َنُعْد( علی 
الدع���اء، أراد ف���ال عدنا. و" الُجَراِض���ُم" العظیم البط���ن«. همان طور که در 
توضیحات مشاهده می شود، نویسنده نکات مبهم اعرابی و لغوی بیت 
کرده  کار خواننده را از مراجعه به معجم ها بی نیاز  را بیان داشته و با این 

است. شاهد دوم برای این مورد بیت:

���ُه ِحّبَ
ُ
أ ْن ال 

َ
أ ْه���ِو 

َّ
الل ِف���ی  َحیَنِن���ی 

ْ
یل و

 

َغاِف���ِل41 َغی���ُر  داِئ���ٌب  داٍع  ْه���ِو 
َّ
لل و 

���ه، و "ال"زائدة  ه���روی ش���اهد را این گونه توضی���ح می دهد: »معن���اه:أن أحّبَ
ْمَنِنی. یق���ال: »لحاه یلحاه إذا الم���ه«. بیان نکات 

ُ
َحیَنِنی«: یل

ْ
و معن���ی »یل

کلیدی و مبهم بیت باعث شده که خواننده مفهوم دیگری از بیت برداشت 
نکند؛ زیرا اگر زائده بودن »ال« مشخص نمی شد، معنا عوض می شد. 

کلم���ه، دیدگاه های نحویان  ی اف���زون بر بیان وجوه اعرابی  مختلف  هرو
مختلف دربارۀ شاهد را بیان می کند. برای مثال  در بیت:

38. همان، ص 181 � 182.
39. انیس، ابراهیم، من اسرار اللغة، ص 342.

40. الهروی، علی بن محمد النحوی، االزهیة فی علم الحروف، ص 150.
41. همان، ص 156.

کرده اس���ت: اول:کاف���ه زایده:    نویس���نده در م���ورد »ما« چه���ار نظر مطرح 
هدف از آوردن این کلمه، صحت وقوع معرفه و فعل بعد از »ُرّب« است. 
کافه: اس���م بعد از آن مجرور می ش���ود. س���وم: اسِم نکره به  دوم: زایده غیر 
معنای »شیء« چهارم: این همان وجهی است که ذکر کردیم. اسم مرفوع  

بعد از آن، خبر برای مبتدای محذوف است:

ًا
َ

ُب���ّد َقْف���َرَة   َس���ِبیَل  َس���اِلکاٍت 

 

ُمِقی���ٌم و  ِبه���ا  ظاِع���ٌن  م���ا  ّبَ ُر

تقدیر عبارت این اس���ت: ُرّبَ انس���اٍن هو ظاعٌن بقلب���ه إلی أحبته الذین 
ظعنوا عن هذه البلدة، ومقیم بجسمه فیها.34 

3. »قد« به معنای إّنَ هذا الفعلَ  من عادتی و ِصَفتی می آید:

���ُه
ُ
ناِمل

َ
أ ًا  ُمْصَف���ّرَ الِق���ْرَن  ت���ُرُک 

َ
أ َق���ْد 

 

ِبِفْرص���اِد35 ���ْت  ُمّجَ ثواَب���ُه 
َ
أ کأّنَ 

ی از متکل���م وحده با عن���وان »المخبر عن نفس���ه« تعبیر می کند.  4. ه���رو
نویسنده در باب الف وصل و قطع، همزه فعل متکلم وحده را الف قطع 
ک���ه در اول فعل ها ق���رار دارد، الف  می دان���د و می گوی���د: همه الف هایی 
که با آن از  که یکی از آنها الف فعلی است  وصل است، به جز پنج مورد 

خود خبر می دهد. مانند أذهُب.36 

دیدگاه نویسنده نسبت به استشهاد به حدیث
کتاب های نحوی بر اساس شواهد به کاررفته در آن و میزان اعتبار  ارزش 
کرده اند،  کتاب ها به شعر و قرآن استشهاد  آنها سنجش می ش���ود. بیشتر 
گون بی مهری شده است و بعضی از کتاب ها  اما به حدیث به دالیل گونا
ی در  حتی یک شاهد هم نیاورده اند و بعضی ها در حد چند شاهد. هرو
مقایسه با شعر و قرآن، کمتر به حدیث استناد کرده است. نویسنده از دو 

کرده است.  سبک برای آوردن احادیث استفاده 

الف( در این نوع، نویس���نده بعد از مطرح کردن قاعده نحوی، مثال هایی 
را ذک���ر می کند و بعد از آن ش���واهد قرآنی و ش���عری را م���ی آورد و در نهایت 
کید این قاعده می آورد. یکی از این ش���واهد، حدیث  حدیث���ی را ب���رای تأ
ُروَن« است. نویسنده بعد از  اِس عذابًا یوَم الِقیاَمِة الُمَصّوِ »إّنَ ِمْن أَشّدِ الّنَ
ذکر شواهد فراوانی از قرآن و یک شاهد از شعر، این حدیث  را در مبحِث 
 

َ
»ِمْن« زایده مطرح می کند. و اصل کالم را به این شکل می داند: »إّنَ  أَشّد
کید  که ه���دف از آوردن »ِمْن« تأ ُروَن«  ���اِس عذابًا ی���وَم الِقیاَمِة الُمَص���ّوِ الّنَ
کید  َحٍد، »ِمْن« برای تأ

َ
که در مثال: ما جاَئِنی ِمْن أ کالم است. همان طور 

که نویسنده بالفاصله بعد  افزوده شده اس���ت.37 نکته جالب این است 
کید بر س���ر معرف���ه و نیز بر کالم مثبت  از آن  می گوی���د، »ِمْن« زایده برای تأ

34. همان، ص 93 � 95.
35. همان، ص 212.
36. همان، ص 25.

37. همان، ص 229 � 230.
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م���ا
َّ
َقل و  ���ُدوَد  الّصُ ���ِت 

ْ
ْطَول

َ
فأ َص���َدْدِت 

 

ی���ُدوُم42 ���ُدوِد  الّصُ ُط���وِل  عل���ی   
ٌ

ِوص���ال

ی درباره »ما« چهار نظر را مطرح کرده است: نظِرسیبویه، مبرد دو نظر  هرو
دیگر با عبارت »قال بعُضهم« مشخص شده است. 

کنار قواعد نحوی بررس���ی شده است. برای مثال در  قواعد صرفی  نیز در 
ِت« را بنا بر اصل خود 

ْ
ْطَول

َ
همین بیت نویس���نده می گوید ش���اعر کلمه »فأ

ِت. 
ْ
َطل

َ
گر اعالل می کرد، باید می گفت: أ آورده و ا

نتیجه
که به  ْزهی���ة فی عل���م الح���روف از اولین کتاب هایی اس���ت 

ُ
کت���اب األ  .1

کاربردهای آن پرداخته است.  صورت مفصل به حروف و 

کتاب انتخاب  ی ش���یوه ای آموزش���ی را برای تدوین مطالب ای���ن  2. هرو
کرده است؛ یعنی برای توضیح یک قاعده نحوی، ابتدا چند مثال ساده 
و تعلیمی  را مطرح می کند و بعد از آن شواهد فّنی و اصلی را ذکر می کند. 

کتاب را دوچندان می کند.  3. وجود شواهد نحوی تازه، ارزش این 

4. نویس���نده دیدگاه ه���ای مدرس���ه کوفه و بص���ره را بررس���ی می کند و نظر 
کتابش ذکر می کند.  درست تر و نزدیک به صواب را بر می گزیند و در 

که بر کتاب وارد است، اسناد شاهد شعری به دو شاعر  5. از اش���کاالتی 
که این امر نوعی ابهام ایجاد می کند.  است 

6. لغ���ات مش���کل و مبهمی ک���ه در ش���واهد ش���عری وج���ود دارد، توس���ط 
نویسنده شرح شده است و این باعث سهولت فهم مطالب شده است. 

7.  در میان ش���واهِد کتاب، بیش���ترین سهم از آن ش���عر و بعد از آن آیات 
کمترین درصد از آن حدیث است.  قرآنی است و 

42. همان، ص 91.
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