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لفیه« اثر جالل الدین  ال ح ا چکیده: کتاب »النهجه المرضیه فی شر
ک���ه در ح���وزه  کتاب ه���ای نح���وی اس���ت  عبدالرحم���ن السیوط���ی یک���ی از 

ح هایی  کتاب یک���ی از شر ب���رای آموزش عل���م نحو استفاده می ش���ود. این 
کت���اب الفیه ف���ی النحو محمدب���ن عبداهلل ابن مال���ک نوشته  که بر  اس���ت 
ش���ده است. نویسن���ده در مقاله حاضر به طور مبس���وط روش سیوطی در 
کدام از  کرده است. از ای���ن رو، در تبیین هر  کاوی  کت���اب مذکور را وا نگ���ارش 
کتاب بیان می کند. در انتها نیز نکاتی برای تدریس  روش ها، نمونه هایی از 

کتاب ارائه می دهد. گیری بهینه  و فرا

لفیه، جالل الدین عبدالرحمن  ال ح ا گان کلیدی:النهجه المرضیه فی شر واژ
گیری علم نحو، تدریس علم نحو. السیوطی، فرا

کتاب  نگاهݡی به 
 »النهجة المرضیة

لفیة« ال ح ا  فݡی شر
گیری آن و نکاتݡی دربارۀ تدریس و فرا

جواد آسه

نقـد و بـــرریس کتــاب

النهجة المرضیة فی شرح االلفیه؛

عبدالرحمن سیوطی؛ تصحیح سید قاسم حسینی؛ چ 1، قم: 
دارالحکمة، 1413 ق.

مقدمه
یس می شود.  ک���ه در حوزۀ علمی���ه تدر عل���م نح���و از جمله علومی است 
ک���ه در حوزه خوان���ده می شود، متن مح���ور و به زبان  که دروسی  از آنج���ا 
کاماًل روش���ن است و نیازمند  گیری این علم  ب���ی است، ض���رورت فرا عر
گفت یکی از ش���روط الزم برای  است���دالل دیگری نیست. پ���س می توان 
گیری علم نحو است و این علم از این جهت، در  فهم علوم حوزوی، فرا
حکم مقّدمه برای علوم دیگر است و روشن است وقتی مقّدمه حاصل 

نگردد، ذی المقّدمه نیز حاصل نخواهد شد. 

در حوزه برای آموزش علم نحو از چند کتاب نحوی استفاده می شود که 
کتاب »النهجة المرضیة فی ش���رح االلفیة« از جالل الّدین عبدالّرحمن 
کتاب یک���ی از شرح هایی  الّسیوط���ی )م911ق( یک���ی از آنهاس���ت. این 
که بر »الفیة فی الّنح���و«1 محّمد بن عبداهلل ابن مالک )م672ق(  است 
ک���ه بر الفیه نگاشته شده  ی  نوشت���ه شده است. از بین شرح های بسیار
است،2 این شرح از شهرت فراوانی برخوردار است و از سالیان بسیار دور 
کتاب با  که این  یس می گردد. از آنجا  کن���ون در حوزههای علمیه تدر تا 
یدگی خاّصی  ز یس آن ور کتاب درس���ی نوشته نشده است، تدر هدف 

گیران سخت و نفسگیر است.  گیری آن برای  فرا می طلبد و فرا

کت���اب را نزد است���اد خوانده و خ���ود نیز آن را  ک���ه نگارن���ده، این  از آنج���ا 
کارشناسی ارشد با  ی���س نم���وده و نیز برای نگ���ارش پایان نام���ه دورۀ  تدر
یم«، باره���ا و بارها به آن رجوع  کر عن���وان »نقش علم نحو در تفسی���ر قرآن 
یس و  ب���ودن تدر ی و نفسگیر ک���رده است، تا ح���دودی به دالیل دش���وار
که در ادامه بدان ها اشاره می کند؛ تا  کتاب پی برده است  گیری این  فرا
یر و بم و فراز و فرود این کتاب آشنا گردند  هم استادان ارجمند بیشتر با ز
گرام���ی با آشنایی ب���ا روش شارح آن، فه���م آن برای آنان  گیران  و ه���م فرا
کتاب یا مقاله ای  کنون  یده تا  کاو که نگارنده  گ���ردد. تا آنجا  آسان یاب 

بی نگاشته نشده است.  در این زمینه به فارسی و عر

سیوط���ی در توضیح و تبیین »الفی���ه« از اصطالحات منطقی، استشهاد 
ب���ه قرائات، استشه���اد به حدیث، استشه���اد به شع���ر، لهجه های زبان 

ل الّدین عبدالّرحمان الّسیوطی؛ همع الهوامع فی شرح  1. نام دیگر آن »الخالصة« است. ر.ک به: جال
جمع الجوامع؛ ج2، صص20، 370 و 433.

ک���ه ب���ر الفی���ه ابن مال���ک )م672ق( نگاشت���ه شده اس���ت، ب���ه ترتیب سال  2. برخ���ی از شرح های���ی 
نگ���ارش عبارتن���د از: ش���رح ابن الناظ���م از أبوعب���داهلل بدرالدی���ن )م686ق(؛ أوض���ح المسالک از 
ی )م761 ق(؛ ش���رح ابن عقیل از بهاءالدین عب���داهلل بن عقیل)م769  عبداهلل بن هش���ام األنص���ار
ق(؛ ش���رح المّکودی از عبدالرحمان ب���ن علی بن صالح المّکودی )م807 ق(؛ شرح األشمونی از 
أبوالحس���ن علی بن محمد شافعی أشمونی)م900 ق(؛ شرح ابن ُطولون از شمس الدین محّمد بن 

علی بن ُطولون )م953 ق(.
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ب���ی، مباح���ث اص���ول نح���و، دیدگاه ه���ای دو مکت���ب نح���وی بصره  عر
کتاب ه���ای نح���وی ابن مالک و  کوف���ه، دیدگاه ه���ای نحوی���ان دیگ���ر،  و 
شرح ه���ای الفیه بهره برده است. در ادامه ب���ه توضیح و تبیین هر یک از 
کتاب  گیری بهینه  ی���س و فرا یم و در پایان نکاتی برای تدر آنه���ا می پرداز

بور به دست خواهیم داد. مز

1. استفاده از اصطالحات منطقی 
یف برخی اصطالحات نح���وی، از اصطالحات منطقی  سیوط���ی در تعر
کرده است. نمون���ه یکم: وی در توضیح مص���راع »کالمنا لفظ  استف���اده 

یف »کالم« است، می نویسد:  که در صدد تعر کاستقم«  مفید 

»و عب���ر به دون القول الطالقه علی الرأی  واالعتقاد، و عکس فی الکافیه 
فظ«.3 

ّ
ألّن الق���ول جن���س قریب لعدم إطالق���ه علی المهمل بخ���الف الل

که چ���را »ابن مالک«  ای���ن عبارت می خواهد به ای���ن پرسش پاسخ دهد 
کتاب  کلمه »لفظ«، اّما در  در اینجا )کتاب »الفیه«( در تعریف »کالم« از 
کرده است؟ او در پاسخ این پرسش  »کافیه«اش از لف���ظ »قول« استفاده 
از اصطالح منطق���ی »جنس قریب« مدد می گیرد. نمونه دوم: در تعریف 
کتاب »شرح الکافیه« صاحب الفیه نقل  که سیوطی آن را از  »فاعل« نیز 
کار رفته است : »فالمسند الیه یعم  می کن���د، اصطالح جنس و فصل ب���ه 
الفاع���ل و النائب عنه و المبتدأ و المنس���وخ االبتداء، و قید التمام یخرج 

ل الّدین عبدالّرحمان الّسیوطی؛  النهجة المرضیة؛ ص10. 3. جال

اسم کان، و التقدیم یخرج المبتدأ، و الفراغ یخرج نحو »یقومان الزیدان«، 
و بق���اء الصوغ االصل���ی یخرج النائب ع���ن الفاعل، و ذکر م���ا یقوم مقامه 
یدخ���ل فاعل اسم الفاعل و المص���در و اسم الفعل و الظرف و شبهه ...«. 
گرچ���ه در این عب���ارت از اصطالح جنس و فصل، ذک���ری به میان نیامده 
اس���ت، اّما جمله »فالمسند الی���ه یعم الفاعل و النائب عن���ه و المبتدأ و 
کان، و  المنس���وخ االبتداء« به جن���س و جمله » و قید التمام یخ���رج اسم 
ی���دان«، و بقاء  التقدی���م یخ���رج المبتدأ، و الف���راغ یخرج نح���و »یقومان الز

الصوغ االصلی یخرج النائب عن الفاعل« به فصل منطقی اشاره دارد.

2. اسشهاد فراوان به شعر 
کرده  سیوط���ی در توضی���ح و تبیین الفیه از اشع���ار جاهلی بسی���ار استفاده 
است. می توان از این شواهد شعری برای آشنایی با معنای لغات، تمرین 
مباحث صرفی و نحوی بهره گرفت. تا آنجا که نگارنده بررسی کرده است 
بیشتر لغات یا مشتقات آنها که در این شواهد شعری به کار رفته، در قرآن 
رفته در بی���ت »إذا کنت ترضیه و  آم���ده است؛ برای نمون���ه مفردات به کار
یرضی���ک صاحب/ جه���ارًا فکن فی الغی���ب أحفظ للود«،4 خ���ود آنها یا 
مشتقات شان در ق���رآن آمده است. البّته باید توّج���ه داشت پرداختن به 
گیران را از کار اصلی، یعنی فهم متن  یس، فرا این گونه کارها به هنگام تدر

کتاب دور می سازد و بعضًا به خستگی و دلزدگی آنان خواهد انجامید. 

گسترده به قرائات قرآنی  3. استشهاد 
کتاب های عل���وم قرآنی و چ���ه به شکل  درب���اره اخت���الف قرائات چ���ه در 
مستق���ل، بحث ه���ای مفّصل���ی شده اس���ت. بای���د دانست ق���رآن یکی از 
که می ت���وان مباحث نحوی را  از  اصلی تری���ن و متقن ترین منابعی است 
یرا  آن استنب���اط و استخ���راج نم���ود. باید میان ق���رآن و قرائت ف���رق نهاد؛ ز
که در زمان حی���ات پیامبر؟ص؟ می نوشتن���د، دارای نقطه، اعراب و  قرآن���ی 
عالم���ت همزه نبود. چون پیامبر؟ص؟ حضور داشتن���د، شیوه تالوت آیات 
که آن حضرت  از جان���ب آن حضرت آموزش داده می ش���د؛ پس تا زمانی 
در قی���د حی���ات بودن���د، اخت���الف قاب���ل توّجه���ی در قرائت آی���ات وجود 
نداش���ت؛ اّما پ���س از رحل���ت آن حض���رت اندک اندک اخت���الف قرائات 
شک���ل گرفت تا آنجا که عثمان برای متوّقف ساختن پیشرفت آن دست 
بی اعراب و نقطه وجود  به توحید مصاحف زد. از آنجا که هنوز در خط عر
نداشت، این عمل عثمان چاره ساز نشد و اختالف قرائات همچنان بین 
یرمجموعه های آنان جریان داشت. تا اینکه در قرن چهارم  صحابیان و ز
ی���ادی از قرائات، هفت قرائت را برگزید که به  ابن مجاه���د از میان تعداد ز
قرائ���ات سبعه مشه���ور گشته است. م���راد از اصطالح قرائ���ات سبعه این 
یانی که نماینده قرائتی بودند، هفت نفر  اس���ت که ابن مجاهد از بی���ن قار
گفته می شود. اسام���ی این هفت نفر عبارتند از  که به آنان امام  ی���د  را برگز
: 1. ناف���ع، 2. ابن کثیر، 3. أبوعم���رو، 4. ابن عامر، 5. عاصم، 6.کسایی، 7. 
حم���زه. هر یک از اینان دو راوی دارند که مجموع قرائات به عدد چهارده 

4. همان، ص174.
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کردیم، عبارتند  که ذکر  می رسد. راویان قراء هفتگانه، به ترتیب امام آنان 
از: قالون و ورش؛ بّزی و قنبل؛ دوری و سوسی؛ ابن أبان و ابن ذکوان؛ أبوبکر 
و حف���ص؛ اللیث و أبوعم���رو ال���دوری؛ أبومحمد خلف بن هش���ام البّزاز و 
أبوعیسی خالدبن خالد الصیرفی الکوفی. بعدها سه قرائت دیگر که رایج 
ب���ود، به قرائت های هفتگانه افزوده ش���د و قرائات عشره هم بر سر زبان ها 
یان این س���ه قرائت عبارتند از: أبوجعف���ر، یعقوب و خلف.  افت���اد. نام قار
برخ���ی از قرائت ه���ا که بسیار ضعیف بودند، ب���ه قرائت های شاّذ معروف 
شدن���د. توّجه به این نکته ضروری است که بیشتر اختالف قرائت هایی 

گزارش شده است، سبب اختالف معنا نمی گردد.5  که 

کت���اب النهج���ة المرضی���ة از ق���ّراِء سبع���ه و عش���ره و غیر آنها ن���ام برده شده  در 
اس���ت. در ذیل به چن���د نمونه اش���اره می کنیم. نمونه یک���م: در مبحث 
نای���ب فاعل دربارۀ شیوه تلّفظ فعل مجهول »قیل« و »غیض« در آیه 44 
یان سبعه اشاره می شود که دو فعل  ه���ود به نام ابن عام���ر و کسایی از قار
ّیین  کردند.6 نمونه دوم: بصر بور را به صورت اشمام قرائ���ت  مجه���ول مز
گردد، معرب  گر قبل از فعل معرب یا مبتدا واقع  که ظرف »یوم« ا برآنن���د 
کوفّیی���ن مبنی ب���ودن آن را جایز می دانن���د و ابن مالک نیز  می گ���ردد. اّما 
همی���ن دیدگ���اه را پذیرفت���ه است. سیوط���ی در این مورد ب���ه قرائت نافع 
کلم���ه »ی���وم« در آیۀ »...  که وی  یک���ی از ق���ّراء سبع���ه استشه���اد می کند 
اِدقین ... « )مائ���ده: 119( را به صورت »یوَم« مبنی بر  ه���ذا َیْوُم َیْنَفُع الّصَ
که مفعول مضاف  کرد.7 نمونه س���وم: ابن مالک بر آن است  فتح قرائت 
می توان���د بین مضاف و مضاف الیه فاصله ایجاد نماید.8 سیوطی برای 
���َن ِلَکثیٍر ِم���َن الُمشِرکیَن َقتَل  ّیَ ای���ن مورد ب���ه قرائت ابن عامر از آی���ۀ »... َز
والِدِهم ُشَرکاُؤُهم... « )انعام: 137( استشهاد می کند. وی این آیه را به 

َ
أ

والَدُهم ُشَرکاِئُهم... «9 قرائت 
َ
َن  ِلَکثیٍر ِمَن الُمشِرکیَن َقتُل أ ّیِ صورت »... ُز

والَدُهم« بین »َقتُل« که 
َ
کرده است. در این قرائت، مفعول »َقتُل« یعنی »أ

گرفته است.  مضاف است و مضاف الیه آن )ُشَرکاِئُهم( قرار 

وایات  4. استشهاد به ر
سیوط���ی در شرح و تبیین و توضیح ابیات ابن مال���ک از روایات نیز بهره 
برده است؛10 برای نمونه ر.ک به: النهجة المرضیة، صص27، 46، 95، 

5. برای اطالع بیشتر ر.ک به: علی اکبر بابایی و دیگران؛ روش شناسی تفسیر قرآن؛ ص 79-64.
ل الّدی���ن عبدالّرحم���ان الّسیوطی؛ هم���ان، ص156. در کتاب معجم الق���راءات القرآنیه، ج3،   6. جال
که فع���ل »قیل« و »غیض« را به اشمام خوانده باشد، نیامده است و تنها به نام  نام���ی از »ابن عامر« 

»کسایی« اشاره شده است.
که از قّراء سبعه، فقط نافع  ل الّدی���ن عبدالّرحمان الّسیوطی؛ هم���ان، ص227. باید دانست  7. جال
بور را مبن���ی و مبنی بر فتح خوانده اس���ت. بقّیه آن را معرب و معرب ب���ر ضّم خوانده اند.  کلم���ه مز

مکرم؛ معجم القراءات القرآنیه؛ ج2، ص251(. سالم  عبدالعال  و  عمر  مختار  )ر.ک به^ احمد 
ل الّدین عبدالّرحم���ان الّسیوطی؛ همان، ص235: برای مطالع���ۀ نمونه های دیگر، ر.ک به:  8. ج���ال

صص70، 157 و 269 قرائت شاّذ؛ ص337 فی قراءه السّته؛ ص116. 
9. ر.ک به: فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان؛ ج4، ص571: أحمد مختار عمر و عبدالعال سالم 
مک���ّرم؛ معج���م القرائات القرآنیة؛ ج2، ص321-322. از قّراِء سبعه فق���ط »ابن عامر« این آیه را بدین 

کرده است. ر.ک به: )أحمد مختار عمر و عبدالعال سالم مکّرم؛ همان(. صورت قرائت 
یان اختالف وجود  10. اینک���ه آیا می توان در اثبات قواعد نحوی به روایت استشهاد نمود، میان نحو
قتراح فی عل���م أصول الّنحو؛  ل الّدی���ن عبدالّرحم���ان الّسیوطی؛ اإل دارد )ب���رای اط���الع ر.ک به: جال

133، 194، 195، 201 و 278.  

بان عربی  5. اشاره به لهجه های مختلف ز
ک���ه در آن لهجه های مختلف و  بی از جمل���ه زبان هایی است  زب���ان عر
گون���ی وجود دارد.11 سیوطی در خ���الل تبیین و توضیح دیدگاه های  گونا
ک���رده است. برای  ی از ای���ن لهجه ها اشاره  نح���وی ابن مالک ب���ه بسیار
نمون���ه به چند مورد اشاره می کنیم. نمون���ه یکم: در مبحث اسم اشاره، 
ولی و لدی 

َ
سیوط���ی در شرح بی���ت »و بأولی أشر لجمع مطلقًا/و الم���ّد أ

کان مذّکرًا  البع���د انطق���ا« می نویسد: »]و بأولی أشر لجمع مطلق���ًا[ سواء 
أم مؤّنث���ًا عاقاًل أو غیره و القصر فیه لغة تمی���م ]و المّد[ لغة الحجاز...«.12 
م���راد وی از لغ���ت در این عبارت، لهج���ه است.13 در لهج���ه تمیم اسم 
کار رفت���ه است؛ اّم���ا در لهجه حجاز  اش���اره  »أول���ی« به صورت قص���ر به 
ب���ه صورت م���ّد )أوالء( استعمال شده است.14 نمون���ه دوم: سیوطی در 
مبح���ث »نع���م« و »بئ���س« در شرح بیت »فع���الن غی���ر متصرفین/نعم و 
بئ���س رافع���ان اسمین« می گوی���د: »فعالن غی���ر متصرفین نع���م و بئس« 
کل اللغ���ات و اتصال ضمیر  کنه علیهما فی  لدخ���ول تاء التأنی���ث السا
الرفع بهما فی لغة حکاه���ا الکسائی ...«.15 در این عبارت نیز مقصود از 
که »نعم« و »بئس«  بور به این معناست  »لغة«، لهجه است. عب���ارت مز
یرا در تم���ام لغات/لهجه ها »ت���اء تأنیث«  از افع���ال به شم���ار می آیند؛ ز
کرده  گزارش  که کسائ���ی  می گیرن���د. دیگ���ر اینکه بنا ب���ر لغت/لهجه ای 

است، متصل شدن ضمیر رفع به آن دو می باشد.16

6. اشاره به مباحث اصول الّنحو 
پس از آنکه علم نحو مدّون شد، نحوّیان با اشرافی که بر مباحث و قواعد 
کردند، درص���دد برآمدند با بررسی قواعد نحوی و استفاده  نحوی پیدا 
ی  دست یابند تا بتوانند 

ّ
کل کالم، منطق و اصول فقه، به اصولی  از عل���م 

ب���ا استفاده از آنها قواعد نحوی را ضابطه من���د، تحلیل و تعلیل نمایند. 
ی  کت���اب نوشتن���د أبوالبرک���ات األنبار ک���ه در ای���ن موضوع  از نحویان���ی 
گرچ���ه پیش از او  کت���اب وی لمع األدلة است.  )م577ق( اس���ت. نام 
گرفته است، اما او طرحی نو درانداخت  در این زمینه تألیفات���ی صورت 
و شیوه ای نو در ارائه و ترتیب مباحث به دست داد.17 پس از او سیوطی 
کت���اب »اإلقتراح فی علم أصول الّنحو« را  )م911ق( ب���ا ایده گرفتن از او18 

ص106-112 و محّمد عبدالفّتاح الخطیب؛ ضوابط الفکر الّنحوی؛ ج1، ص358-339(.
بیه فی  ب���ی، ر.ک به: عب���ده الراجح���ی؛ اللهج���ات العر ب���ارۀ لهجه ه���ای زبان عر 11. ب���رای مطالع���ه در

القراءات القرآنیه(.
ل الّدین عبدالّرحمن الّسیوطی؛ همان، ص59. 12. جال

13. اصطالح لهجه، اصطالحی جدید است. در قدیم از اصطالح لغت استفاده می کردند. )ر.ک به: 
عبده الراجحی؛ همان، ص59(.

بیه فی النحو؛ ص191. 14. یحیی علی یحیی المبارکی؛ أثر اختالف اللهجات العر
ل الّدین عبدالّرحمن الّسیوطی؛ همان، ص262. برای مطالعه موارد دیگر ر.ک به: لغت هذیل،  15. جال

ّیین، ص132؛ بنو تمیم، ص132. ص218؛ لغت قیس، ص229؛ اهل حجاز، ص109؛ عند الحجاز
16. یحیی علی یحیی المبارکی؛ همان، ص319-318.

یه؛ ص147. ی و دراساته االّنحو 17. فاضل صالح الّسامرائی؛ أبوالبرکات أألنبار
18. همان، ص149.
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که در النهجة المرضیة به  نوشت. به نمونه هایی از مباحث اصول النحو 
کار رفته است، اشاره می کنیم. نمونه یکم: سیوطی در شرح بیت »ومنع 
سب���ق خبر لیس اصطفی/و ذو تمام ما برفع یکتفی« می نویسد: » ]ومنع 
سبق خبر لیس اصطفی[ أی اختیر وفاقًا للکوفّیین و المبّرد و ابن الّسراج 
ین قال فی شرح الکافیه قیاسًا علی عسی فإنها مثلها فی  کثر المتأخر و أ
ع���دم التصرف و االختالف ف���ی فعلیتها و قد أجمعوا علی امتناع تقدیم 
کلمه »قیاس«  که می بینیم، در این عب���ارت از  خبره���ا إنتهی«.19 چن���ان 
کتاب های »اص���ول نح���و« از آن سخن به  ک���ه در  استف���اده ش���ده است 
می���ان آمده اس���ت.20 نمونه دوم: سیوطی در ش���رح و توضیح مصرع دوم 
بیت »و عّدِ الزمًا بحرف جّر/و إن حذف فالنصب للمنجر« و مصرع اّول 
بی���ت: » نقاًل و ف���ی أن و أن یطرد/مع أمن لبس کعجبت أن یدوا« چنین 
می نگ���ارد: »]و إن ح���ذف[ حرف الج���ر )فالنصب( ثاب���ت )للمنجر( تم 
ه���ذا الحذف لیس قیاسًا بل ]نق���اًل[ عن العرب یقتصر فیه علی السماع 
کقوله: تم���رون الدیار و لم تعوجوا/کالمکم علی إذًا حرام «.21 وی در این 
عبارت، از نقل و سماع، سخن به میان می آورد. سماع از جمله مباحثی 

کتاب های اصول نحو از آن بحث شده است.22  که در  است 

کوفه   7. پرداختن به دیدگاه دو مکتب نحوی بصره و 
کتاب نحوی به نام »الکتاب« -  ف نخستی���ن 

ّ
که سیبویه - مؤل از آنج���ا 

گفت خاستگاه علم نح���و بصره بوده و مکتب او  بصري ب���وده، مي توان 
کوفه  ب���ه مکتب نحوي بصره مشهور شده اس���ت. سپس مکتب نحوي 
که  گرف���ت و پس از آن مکات���ب نحوي دیگري به وج���ود آمده اند  شک���ل 
ک���دام در اصل دنبال���ه رو یک���ي از آن دو مکتب بوده ان���د.23 میان دو  ه���ر 
کوف���ه اختالفات���ي در چون و چن���د قواعد نحوي  مکت���ب نح���وي بصره و 
کتاب االنصاف في مسائل الخالف  ي آنه���ا را در  که ابن انبار وج���ود دارد 
یی���ن و الکوفیین و ابوالبقاء الُعکبري در التبیین عن  بین النحویین: البصر
کرده اند. سیوطی در  ي  گردآور یین والکوفیین  مذاهب النحویین: البصر
خالل شرح و توضیح ابیات ابن مالک به دیدگاه های نحوی دو مکتب 
کوفّیین،  کوفه بسیار پرداخته است. برای مشاهده دیدگاه های  بص���ره و 
ر.ک ب���ه: ص���ص81، 83-82، 86، 105، 158، 159، 173، 174، 178، 
ب���رای  199، 201، 227، 228، 241، 278، 284، 287، 297 و 318؛ و 
ّیی���ن ر.ک به: صص54، 147، 158، 173، 178،  مشاهده دیدگاه بصر

213، 290، 297 و 318.

8. پرداختن به دیدگاه های دیگر نحوّیان
ب���ه  ابن مال���ک  نح���وی  دیدگاه ه���ای  تبیی���ن  و  توضی���ح  در  سیوط���ی 

ل الّدین عبدالّرحمن الّسیوطی، همان، ص103. 19. جال
قتراح فی علم أصول الّنحو؛ ص152. 20. همو؛ اإل

کلمه قیاس،  21. همو؛ النهجة المرضیة؛ ص169. برای مطالعه موارد دیگر، ر.ک به: النهجة المرضیة؛ 
کلمه سماع، ص���ص207، 213، 219 و  کلم���ه اجم���اع، ص203 و 339؛  ص���ص127، 230 و327؛ 

.305
قتراح فی علم أصول الّنحو؛ ص96. 22. همو؛ اإل

یه. بارۀ مکاتب نحوی ر.ک به: شوقی ضیف؛ المدارس النحو 23. برای مطالعه در

کرده است. در ذیل، به نام تعدادی  دیدگاه های نحوّیان دیگر نیز اشاره 

 از آنان اشاره می کنیم:

1. أزه���رّی، ص66؛ 2. اب���ن جّن���ی، ص66، 112 و 153؛ 3. سراج الدی���ن 
بلقین���ی، ص68؛ 4. ابن الس���راج، ص231؛ 5. ابن عصفور، ص229؛ 6. 
ابن الخّش���اب، ص237؛ 7. الجرم���ّی، ص330؛ 8. َبرهان، صص201 و 
287؛ 9. فاِرسی، صص201 و 232؛ 10. الزجاج، صص123، 181، 189 و 
191؛ 11. الفّراء، صص123، 169 و 222؛ 12. الّزمخشری، صص130، 133 
و 282؛ 13. ابن هش���ام، ص���ص132، 139، 160، 228، 231، 233، 236 
و 283؛ 14. المازن���ی، ص���ص132، 196 و 210؛ 15. سیبویه، صص132، 
144، 145، 150، 160، 169، 189، 194، 196، 200، 220، 225، 284 و 290؛ 
16. خلی���ل، صص132، 169؛ 17. أبوحّیان، صص143، 202 و 206؛ 18. 
ی، صص153، 300؛ 20.  أبوعلی، صص150، 287 و 288؛ 19. ابن األنبار
ابن الحاجب، صص163، 165، 175 و 183؛ 21. الجرجانی، صص189 
بیع، صص232  و 237؛ 22. الّرمان���ی، صص195 و 244؛ 23. ابن أبی الر
و 234؛ 24. ابن کیس���ان، ص���ص266 و 288؛ 25. األّب���دی، صص160 و 
165؛ 26. یون���س، ص���ص127، 199، 219 و 225؛ 27.  الجزولی، ص11؛ 
28. الکافیجی، ص24؛ 29. ابن الخّباز، ص36؛ 30. السّید رکن الدین، 

ص36؛ 31. ابن الناظم صص91 و 122؛ 32. ابن ُشقیر، ص105.

کتاب های دیگر ابن مالک  9. نقل مطلب از 
سیوط���ی ب���رای توضیح و تبیین دقی���ق دیدگاه های نح���وی ابن مالک از 
کتاب های او الکافیه  کرده است. یکی از  کتاب های دیگر وی استفاده 
که »الفی���ه«، خالصه آن به شم���ار می آید.25  الشافی���ه ف���ی الّنحو اس���ت24 
که  ابن مال���ک خود شرح���ی بر الکافی���ه الشافیه فی الّنح���و نگاشته است 
کتاب خود  به شرح الکافیه الشافیه ف���ی الّنحو مشهور است. سیوطی در 
کتاب  گاهی از »شرح الکافیه«27 نام برده است.  گاهی از »الکافی���ه«26 و 
کرده است، »الّتسهیل«28 است. بر  که سیوطی از آن یاد  دیگر ابن مالک 
که به »شرح الّتسهیل«29 معروف  ای���ن کتاب نیز ابن مالک شرح نگاشته 
کتاب دیگر  کرده است. دو  کتاب مطلب نقل  اس���ت. سیوطی از هر دو 
که در »النهجة المرضیة« از آن دو سخن به میان آمده است،  ابن مالک 
»نک���ت ابن مال���ک عل���ی الحاجبی���ه«30 و »العم���ده«31 و ش���رح آن، شرح 

که ابن مالک نگاشته  است، می باشد.     العمده32 

ل الّدین عبدالّرحمن الّسیوطی؛ همع الهوامع  24. نام دیگر آن »الکافیه الکبری« است )ر.ک به: جال
فی شرح جمع الجوامع؛ ج1، صص64 و 393 و ج2، ص335(.

25. نام دیگر آن »الخالصة« است )ر.ک به: همان، ج2، صص20، 370 و 433(.
26. ر.ک به: النهجة المرضیة؛ صص10، 54، 61، 62، 93، 101 و 110.

27. ر.ک به: همان، صص14، 22، 40، 65، 103، 107، 110، 111 و 113.       
28. ر.ک به: همان، صص11، 12، 21، 24، 27، 41، 42، 53، 54، 110 و 115.             

29. ر.ک به: همان، صص11، 36، 53، 57، 110، 115، 123، 125 و 173. 
30. ر.ک به: همان، ص60.

31. ر.ک به: همان، ص110.
32. ر.ک به: همان، ص210.
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10. نقل مطلب از شرح های دیگر الفیه 
از آنجا که سیوطی متوّفای 911 هجری است، قبل از او شرح های بسیاری 
بر الفیه نگاشته شد، اّما او در شرحش فقط از دو تن از شارحان الفیه، یعنی 

پسر ابن مالک33 و دیگری ابن هشام34 مطلب نقل کرده است.

یس و فراگیری بهینه  نکاتی برای تدر
گیری بهینه  ی���س و فرا گفتیم، نکاتی برای تدر در پای���ان  بر اساس آنچ���ه 

کتاب النهجة المرضیة فی شرح الفیة ارائه می کنیم.

کت���اب از اصطالحات  گی���ری ای���ن  گرام���ی بای���د قب���ل از فرا گی���ران  1. فرا
یخ نحویان،  یخ علم نحو، تار منطقی، اخت���الف قرائات، اصول نحو، تار

کنند. کسب  کافی را  و فقه اللغة و زبان شناسی، آشنایی الزم و 

گی���ری کتاب »  گی���ران قبل از فرا 2. بای���د تدابی���ری اندیشی���ده شود ت���ا فرا
النهجة المرضیة فی شرح الفیة« با آنچه در نکته اول گفتیم، آشنا شوند.   

3. َاع���راب قب���ل از ن���زول و در عصر نزول، ب���ر اساس زبان مشت���رک با هم 
که طبق  کالمی برقرار می کردند. م���راد از زبان مشترک این است  ارتب���اط 
که همگان در تفهیم و تفّهم  لهجه خاصی نبوده، بلکه زبانی بوده معیار 
از آن زب���ان استف���اده می کردند. ق���رآن نیز طبق همان زب���ان مشترک نازل 
ش���ده است و فق���ط بر اس���اس لهجۀ قبیل���ه خاّصی نازل نش���ده است؛ 
ی���را زبان  ی���ش به دالیل���ی بیشتر بهره ب���رده است؛35 ز گرچ���ه از لهج���ه قر ا
گیری علم نحو  یس و فرا مشت���رک و معیار چنین بوده است. پ���س در تدر
ک���ه برگرفته از لهجه ه���ا و اختالف قرائات  بای���د از پرداخت���ن به قواعدی 
ک���رد. به نظ���ر نگارن���ده قرائت حف���ص از عاصم ب���ه زبان  اس���ت، پرهی���ز 
یرا بر اساس لهج���ه خاّصی نیست و به  مشت���رک بسیار نزدیک اس���ت؛ ز
که در زبان  کرده است؛ چن���ان  یش بیشتر استف���اده  دالیل���ی از لهج���ه قر
ک���ه این قرائت ب���ا زبان مشترک  مشت���رک چنین اس���ت؛ بنابراین از آنجا 
ید. پس در  قراب���ت بسیار دارد، می ت���وان آن را از میان قرائات سبع���ه برگز
گیرد و از  گیری عل���م نحو باید قرائت پیش گفته معی���ار قرار  ی���س و فرا تدر

ی جست.   پرداختن به اختالف لهجه ها و اختالف قرائات دور

عراب قبل از اس���الم و عصر نزول قرآن 
َ
گفتیم، از یک س���و َا ک���ه  4. چن���ان 

ب���ر اس���اس زب���ان مشترک ب���ه تفهی���م و تفّه���م یکدیگ���ر می پرداختند. هر 
ی���ک از قبایل عرب افزون ب���ر تکلم به زبان مشت���رک، لهجه خاص خود 
را داشتن���د و از آن در مح���اورات درون قبیل���ه ای به���ره می بردن���د. ای���ن 
لهجه ه���ا را می ت���وان زب���ان مح���اوره ای و زبان مشت���رک را زب���ان ادیبانه 

ی با نام »شرح ألفیه ابن مالک البن الناظم« چاپ شده  33. ر.ک به: همان، صص91 و 122. شرح و
است. 

34. ر.ک ب���ه: هم���ان، ص���ص132، 139، 160، 228، 231، 233، 236 و 238. ن���ام ش���رح ابن هشام بر 
که چاپ شده است.         الفیه »أوضح المسالک إلی ألفیة ابن مالک« است 

35. ر.ک به: رمضان عبدالّتواب؛ همان، ص89- 124.

گفت  تر اس���ت.37 بنابراین می توان  که از سطح عموم مردم باال نامی���د36 
ک���ه غالبًا بر اساس  سیوط���ی با پرداختن به لهجه ه���ا و اختالف قرائات 
لهجه هاست، زبان محاوره ای و زبان ادیبانه )زبان مشترک = زبان قرآن 
= قرائ���ت حفص( را درهم آمیخته است. از سویی دیگر، قواعد نحویی 
ک���ه بر اساس لهجه ها و اختالف قرائات، مختلف و متفاوت می گردند، 
گیران  سب���ب اختالف معنا نمی شون���د؛ بنابراین این نکت���ه را باید به فرا
گونه قواعد،  ی���س این  گوش���زد نمود و خ���ود استادان محترم نیز برای تدر

یادی صرف ننمایند.  وقت ز
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