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چکیده

چوون فهوه     شد تا برای نحو هم   مکتب نحوی بصره و کوفه باعث   اختالفات فراوان میان دو
 آن اسوتباا  احکوام نحووی  ا    اهطریو  حووهه     ان این  گر پژوهشو آید    دیپدو کالم علمی 

است کوه د    سراج اهجمله کسانی  اند. ابن نامیده« النحوعلل»یا « النحوأصول»د یاببد که آن  ا 
هوای   فصلو ها  باببسط و تفصیل او د   .است   علم پرداخته   به این النحویفاألصولکتاب 

است کوه وی حو     گر آن بیان  د وداداللت دانشمبد بز گ    بر ذهن د یاببدۀ این کتاب این
اسوت. مهالو       کرده   ببدی علم نحو و تاحدی د  علم اصول نحو ادا  مطلب  ا د  بیان و باب
اسوت.     کورده  کتوابش بر سوی  سوراج  ا د     تحلیلوی  و  ابون   وو  حاضر با شیوۀ توصویفی 

و  دا دکتواب نمموی مبطهوی       آن اسوت کوه ایون    گر پژوهش نمایان   های این ترین یافته  مهم
مکتوب بصوری و کووفی  ا     نوین، اصول دو هاینمردادن  دست   بهبر  افزونسراج د  آن   ابن
گیری اه آثا  پیش اه خود بوه تهلیود صور       آمیخته است. او د  بهره د همای معهول  گونه  به

 هوای پیشوین بیفزایود. اهمیوت     است تا مطلای نو بر یافته   کرده   بلکه پیوسته تال  ،نپرداخته
سوراج و کتوابش بوه پا سوی       موضوع د  آن اسوت کوه تواکبون پژوهشوی د بوا ۀ ابون         این
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 .النحویفاألصولسراج،  ، ابنعلماألصولنحو عربی،  ها:کلیدواژه

 

 .مقدمه1

هوا    است که توا مودت     شده   باعث النحویفاألصولسراج و کتاب   اهمیت و جایگاه علمی ابن
 قورن وی حلهو  اتصوال نحویوان     هاینمرباشبد، هیرا    نحویان به آ ای او توجه و تکیه داشته

کتوابی بوا موضووع نحوو        گفوت د  هور     تووان  موی  بود و تهریااً هجری قمری سوم و چها م
نوام     سراج و یا ابوبکر و یا اشا ه به  هایش  ا با نام ابن  هخو د که گفت می   چشم  های او به اندیشه

بن محمدسألت:أبوعلیّفقالهَدَيْكُروأما» است:   آمده الخصائصد  که   اند؛ چبان  کتاب آو ده
حندي هذا.فاليمتنعسُمعوإن:أبوبكرقالالهيدكور،وأعرفأعرفه،ال:فقالالهَدَيْكُرع الحس 
 .(206: 1957جبوی    )ابون « ...النَقَلن تحريفم وأظنّهعنهم،محفوظفغيرالهَيْدَكُر(وأما)الهَيْدَكُر

المضنمرثنمّالمعنارفأعرفالمبهمأنّالیقومذهب» :شود می   اه او چبین یاد المفصلشرحد  
الاتوه   .(5،87 : ج2001یعویش    ابن) «السراجب بكرابیرأیهوووالالماأللففيهماثمالعلمثم

آو دن چبود     آشوبایی خوانبوده بوه    مبموو   بوه های نحوی بسیا ند که   ها د  کتاب  قول  نهلاین 
 است.   شده   نمونه بسبده

اند اه واجب، ممبوع، حسن، قاوی،، خوال  الولوی، و جوائز علوی       احکام نحوی عاا ت
ها  ا د  قالب علموی    آنپذیری که علمای نحو   های قوی و عهل و حجت ،السواء مستلزم ادله

های جدیود   علم د  کتاب   اینبه هرچبد . دنآو دند و این علم  ا اصول نحو نامید جدید گرد
بورای تسوهیل د  آمووه  قواعود      امااست،    هنشدصو ت واض، و کا بردی توجه   نحوی به

 نماید. می   علم ضرو ی   هبان عربی پرداختن به این
بلکوه د    ،کردنود  نموی    فهط به ذکر قواعود و اعوراب آن اکتفوا   دانشمبدان نحوی د  قدیم 

چبوین بوه تصور  الفوا        توضی، علم نحو به د آمیخوتن آن بوا علووم معوانی و بیوان و هوم      
علوم   النحنویفناألصولسراج است که د  کتاب   گروه دانشمبدان ابن   کردند. اه این می توجه

کورده اسوت و بوه       یان لفظ و معبا ا تاا  برقورا  یعبی م است؛ آمیخته  نحو  ا با علم معانی د 
بوین سواختا     ،و د واقو  اسوت     دهکور به معبا توجه شوایانی   توجه بااعراب و جایگاه کلمات 

 است.   کرده   نحوی و معبا ا تاا  تبگاتبگی برقرا 
 ،قیوا  ویژه سوماع و    دالیل نحوی، به   کتاب د  استباا  قواعد نحوی به   سراج د  این  ابن
کتواب     گر آن است که اسا  کا  وی د  ایون  سراج بیان  است. پژوهش د  کتاب ابن   پرداخته

نمور او   بوه  اموا  ،پرداختن به قواعد و قوانین نحوی است و هد  او بیان دالیل نحوی نیسوت 
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 است که او د  بیان قواعد نحوی بوه دالیول آن نیوز بپورداهد. بور ایون         کرده   ضرو ت ایجاب
اسوت.     کورده    علت سماعی یوا قیاسوی آن اشوا ه    به   کرده   حکم نحوی که بیان وی هر ، اسا  

دانود و حتوی آن  ا اصولی اه اصوول نحووی        موی    سراج سوماع  ا بور قیوا  مهودم      ابن ،الاته
اسوت و     طو  خالصه آن است که میان اهل هبوان  ایو     شما د. سماع به هبان ساده و به  برمی

شوود و ممکون اسوت      موی    اما قیا  آن است که مطاب  قواعد هبانی سواخته  ،شود  می   استفاده
سماع بر قیوا  برتوری دا د   سراج   د  اندیش  ابن ،همین دلیل   به .نشود   میان اهل هبان استفاده
 .(11: 2009)ببگرید به مسیعدین 

 شیوۀ توصویفی  هبسراج و کتاب او، مهال  حاضر   جایگاه علمی ابن ،نمر به اهمیت موضوع

هوای مورتاط پیشوین      د  پوژوهش  دوکاوکبصفح  متن کتاب و   به  تحلیلی و با مطالع  صفحه و
د  چگونگی اسوتفاده اه شوواهد    النحوفیاألصولسراج  ا د  کتاب   کبد  و  ابن می   تال 

ن احکام نحو و مسوائل مربوو    های نحوی د  بیا برای شرح قواعد و میزان توجه او به علت
کبود و     برآن ساختا  کتاب او  ا اهنمر شکلی و محتووایی بر سوی   افزونو د کب   واکاوی به آن

   گوویی بوه ایون    هوا د صودد پاسوخ     همیبه   نمر دا د. پژوهش د  هریک اه این نهد آن  ا نیز د 
 ها نیز است:  پرسش

 جایگاهی د  علم نحو دا د؟   سراج کیست و چه  ابن .1
هوای نحووی     هایی دا د کوه آن  ا اه دیگور کتواب     ویژگی   چه البحو یف الصولکتاب  .2
 کبد؟  می   متمایز

مکتوب  سیس أتدلیل   گذا  مکتب بغدادی است که به  سراج ببیان  فرض بر این است که ابن
 جدید بغدادی جایگاهی واال د  علم نحو و میان دانشمبدان آن دا د.

د بردا نودۀ نمریوات و افکوا  بوانی      البحو فی الصولکتاب که   دلیل این  به ،چبین  هم
است، اهمیوت     هعلم کرد   های بصری و کوفی قد  است که د مهابل مکتب   مکتب بغدادی

 سزایی دا د. به
 
پژوهشپیشینۀ1.1

تواند پیشویب  موضووع ایون     است که می   شده   سراج و کتاب وی نگاشته  آثا ی چبد د با ۀ ابن
 جمله:   آید، اه آن  ا  شم   بهپژوهش 

ای اسوت کوه    ناموه   عبوان پایوان  (النحوفی)األصولكتابهفی يرالبصريغالسراجاب آراء ـ
  ينالعرباللغن  ۀدانشوکد ا شود     عادالعزیز بن محمد بن الجهبوی د  مهطو  کا شباسوی   
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پورداختن بوه    اسوت. وی پوس اه     م نگاشوته  1997الهری عربستان د  سوال    دانشگاه أم
آو دن مسوائل   بر افزوناست که    فصل به کتابش پرداخته   سراج د  چها   شخصیت ابن

سوراج، د     مشترک با مکتب کوفی، مشترکات با اخفش و مارد و مسائل مخوتص ابون  
اسوت و     سراج پرداختوه   شده به ابن داده  نساتبودن برخی مسائل   فصل چها م به اشتااه

 ؛کرد   بودن نتای  د  بخش خاتمه نیز اشا ه  مبد د به ا ه فصل بای   بر اهمیت این عالوه

ای است که مسعود غریوب د  مهطو     نامه  عبوان پایان السراجاب عندالنحویالمصطلح ـ
 د  و قلوه  وو  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قاصدی مربواح  ۀدانشکدا شد    کا شباسی

تور د بوا ۀ اصوطالحات     بویش  ،نامه  پایان   است. د  این   م نگاشته 2008الجزایر د  سال 
 ؛است  شده های نحوی بحث  سراج و دیگر کتاب  نحوی د  کتاب ابن

 ای ناموه  عبووان پایوان   السنراجإلبن األصولكتابفیالضرورةوالشاذ:یالنحوالشاهد ـ
ا شود، گوروه هبوان و       محمد أحمد عاداهلل المسیعدین د  مهطو  کا شباسوی   است که

بوه   ناموه  پایوان  ایون  اسوت. وی د     نوشته م 2009ادبیات عرب دانشگاه موته، د  سال 
بور بر سوی کتواب،     افزون نامه پایان پرداخته است. د  این االصولموا د شاذ د  کتاب 

 .شده استآ ای بصری و کوفی پژوهش 

 مهطو  ای د    نامه  پایان البحو یف االصول کتابه یف  یالبحو السراج  ابن آ اء یف العامل اثر ـ
ا شد، نوشت  سعدبن ساعدبن هاشم اللهاوی، د  تخصوص نحوو و صور          کا شباسی

م است کوه عامول    2016الهری مکه )عربستان( د  سال   دانشکدۀ هبان عربی دانشگاه ام
 ؛است   کرده   سراج بر سی   ا د  کتاب ابن

ای اسوت   عبوان مهالوه  «اللغوي فیكتباألقدمي والمحدثي آراءاب السراجالصرفي و» ـ
است. نویسوبده   ا ائه داده  الستاذ  مجلد  م  1978د  سال آن  ا  که عادالحسین محمد

 صور  و هبوان پرداختوه    د با ۀسراج   ابن هاینمرمهاله به استخراج    بخش این   د  دو
 ؛دا د   سراج اهمیت  می ابنعل هاینمرآشبایی با  مهاله اهنمر   است. این  

جاوا      ای است که حید  عبوان مهاله «العللالتعليمي وتطبيقهااألصولفیالنحوأنموذجا» ـ
د   6شوما ۀ   الکوفوه  د اسوات  مرکوز عیدان و صادق فوهی العاوادی آن  ا د  مجلو    

اصوول و علول نحوو     بوا ۀ کتواب  ا د     سراج ایون   . چون ابناند ا ائه دادهم  2007 سال
 است.   موضوع پرداخته   نگاشته، نویسبده هم د  آن به این

سوراج    یابد که نخست  و  ابون  می   مبمر اهمیت   پیشیبه، مهال  حاضر اه این  وجود این  با
ان بوه علوم     گور  پوژوهش شود کوه      خواهود    سوپس باعوث   ،دشوو  موی    کبودوکاو کتاب    د  این
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که نگا نودگان    جا آن تااست و    مانده   گفت اهنمر آنان مغفول   توان میبپرداهند که « نحو اصول»
 النحنویفناألصنولاند که به معرفی کتاب   نیافته   اثری دست   اند، به کرده   جوو مهاله جست   این
 باشد.   سراج و تایین  و  او پرداخته ابن

 

.معرفیاجمالیکتاب2

 ود  موی    شوما    یکی اه مبواب  مهوم نحوو عربوی بوه      ریالکا الصولیا  البحو یصول فالکتاب 
 تورین مباعوی اسوت کوه نحویوان بوه آن مراجعوه         مهوم  گفت پس اه کتاب سیاویه   توان می و
 نیو ا بوه خود کتاب  د  فهطو  ستید  دست ن کتاب فیتألهمان  با ۀد  یاطالعات. اند کرده  

بعضنهاوفرجعيبالتفركتابانفردونح »: اسوت  سراج  ابن کتاب نیآخر   نیا وشده  اشا ه نکته
 «وأعناناألجنلیفناهللأخنرإناالصنولهنذ فنرو كنونيلالفنرو كتنابهينسمببعض

هوا و   شاخهآو دن فروع ]   )و اگر عمری باقی باشد، کتابی  ا به (328 ،1 : ج1996 سراج ابن)
  دیگور اختصوا    یوک هوای آن  اه    اصوول  و جوداکردن برخوی ]بواب       های این هیرمجموعه

هوای    اصوول ) یشوه     نامیم تا فروع ایون  های اصول نحوی( می  )شاخه الفروعدهیم و آن  ا   می 
 لیفأتو  سال ،(ق 316) سراج  ابن وفات تا یخ نیز و جمله   این به توجه با .قواعد نحوی( باشبد(

 .باشد سال   همین حدود د  باید نیز کتاب
 مبود  ا ه  نمرهوای  داشوتن  دلیول  بوه  نحویوان  میان و عربی نحو تا یخ د  کتاب این
 معرفوی  نحوی اختالفات حل مرج   ا آن حموی یاقوت که جایی تا ددا  خاصی جایگاه

 است کسی نخستین او که است این بر اعتهاد و( 199 ،18 ج: 1993   ی)حمو است   کرده  
 سوراج  ابون ) اسوت    آو ده اختصا  به کتاب   این د   ا آن معیا های و عربی هبان اصول که

 مجبوون  نحوو   آن تصبیف با سراج  ابن که است   داشته   اظها  هم هبیدی .(22 ،1 ج: 1996
و ييطبقنا النحنو یسوبدۀ نو .(222: 1984 یدی)هب کرد    اه  به سر و عاقل  ا سرگردان و

 د  شوده   توألیف  کتاب بهترین و سودبخشی و ا ه  نهایت د   ا األصول کتاب  يياللغو
 محتووای  د بوا ۀ  سوراج   ابون  .(42 ،3 ج: 1978خلکان  ابن) کرده است معرفی نحو همیب 
 :نویسد می کتاب

ام، اسرا  نحوو اسوت و آن  ا    کتاب آشکا ا آو ده   اصول و فصول که د  این   دان که اینب
ام کوه آن  ا واضو، سواهد و     ام که فراگیر باشد و طو ی شورح داده  ای گرد آو ده گونه به

 دل سوادگی بور   بوه کوه   تا ایون ام  ترین کالم ممکن سامان داده  آن  ا با کوتاه اقسامانواع و 
 .(22 ،1 ج: 1996 سراج ابن) گردد   و حفمش بر آموهندگانش آسان نشیبد
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ویوژه سوماع و    بوه  ،کتاب د  استباا  قواعد نحوی به دالیل نحووی    سراج د  این  ابن
گر آن است که اسا  کوا  وی د    سراج بیان  است. پژوهش د  کتاب ابن   پرداخته ،قیا 
 ،کتاب پرداختن به قواعد و قوانین نحوی است و هد  او بیان دالیل نحوی نیسوت    این
نمر او ضرو ت ایجاب کرده است که او د  بیان قواعود نحووی بوه دالیول آن نیوز       بهاما 

لت سماعی یوا قیاسوی آن   ع  بهم نحوی که بیان کرده وی هر حک ،بپرداهد. بر این اسا 
 است.  کرده اشا ه

 

سراج.مختصریاززندگانیابن3

 ،(2534 ،6 : ج1993سوراج )حمووی     معرو  به ابون  ،بغدادی   نحوی   سهل   بن  محمد   ابوبکر
ری قمو هوای سووم و چهوا م      و د  قورن ( 9 ،1 : ج1996سوراج    یافت )ابن   د  بغداد پرو  

 و بوه  سواه بووده    پد   هین ظاهراً .(186: 1985 اناا ی  )ابن حکومت عااسی هیست  سای د 
های ظواهری او لکبوت     است. اه ویژگی   شده   ساه معرو   سراج یا پسر هین  دلیل به ابن همین  

 .(523 ،23 ج: 1992 ذهای) کرد  می   د  حر   اء بود که آن  ا غ تلفظ

علم صر  و نحو بعد اه د گذشت ماورد و هجواج      ان، دو  گر پژوهشاعتهاد بسیا ی اه  به
 .(2535 ،6 ج: 1993 حمووی ؛ 186: 1985 اناوا ی  ابون ) ندشد  جا متوقف  و همان   به او مبتهی

د آمیخوت   هم های وا دشده بر تفکر عربی د  آن همان  ا با او فرهبگ اصیل عربی و فرهبگ
 ،قورآن وسیهیایی و مبطهی و مربو  به قرائت و تالوت و این د آمیختگی با پژوهش د  آثا  م

 .(9 ،1 ج: 1996 سراج ابن) است نمایان ،یادگا  مانده بهکه اه او 

 ،( و بوا بز گوان عصور خوود    12 ،1ج  هموان: دا  مردم بود ) او فردی اجتماعی و دوست
 داشوت  ابطوه   ،«اسوماعیل الهاضوی  »و نیوز  « مجاهود  ابون » میقورآن کور  ویژه قا ی بوز گ   به

داشوت و طاو  سوخن       بر نحو، به موسیهی هم اهتمام افزوناو  .(2535 ،6 ج: 1993 )حموی
سراج با فبوون ادبوی نیوز آشوبا بوود و        مانده بود. ابن   خود  به همین دلیل مدتی اه نحو دو 

 که دیوان نابغه با  وایوت اصومعی  ا نوزد او خوانوده       داشته   اظها  ،ابوعلی فا سی ،شاگرد 
توجوه  د خو نثور هوم دانشوی      بلکوه د  همیبو   ،ناووده    به شعر محدود فهطست و دانش او ا  

 بوا ۀ هوایی د   نگوا ی  است که میان او و ابوحا ث  اهی نامه   و ابوحیان توحیدی آو ده  داشته
د بووا ۀ تووا یخ و محوول والدت او  .(10 ،1 ج: 1996 سووراج  اسووت )ابوون   هبووودفبووون سووخن 

 ق است.  316 تا یخ وفات اواما  ،نیستاطالعات دقیهی د  دست 
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النحو یف االصولشناسیکتابروش.4

سوواختا  و  و خصوصوویات کلووی بخووش کلووی شووامل    دوشباسووی کتوواب د  قالووب     و 
 .استشباسی    و 
 
بخشاول:خصوصیاتکلي1.4

   است و ایون    شده   مارد سومین کتاب تصبیف و های سیاویه  پس اه کتاب النحوفیاألصولکتاب 
سوراج د     انود. ابون   بووده  هوای نحووی پوس اه خوود      گانه مباب  بسیا ی اه کتواب  های سه  کتاب
که د  مهدم  کتاب بیان   است. وی چبان   کتاب به مااحثی چون صر  و نحو و معبا پرداخته   این

کتاب کمک به کسانی است که آموه  هبان عربی و قواعد آن  ا    تصبیف اینداشته، هدفش اه 
های نحوی  ا نیز د  قالوب سوماعی و    بر آو دن قواعد نحوی، علت عالوهاند و د  آن  کرده   آغاه

 .کبد می   های نحوی یادگیری  ا آسان هیرا به اعتهاد او دانستن علت، است   کرده   قیاسی بیان
 ،،  وایات، امثوال میکر قرآنتوان استباد به آیات  کتاب می   های کلی این ویژگیاه دیگر 

 نویسوی آن توجوه هور     و اختصا  ،که بیان شیوا، نثر ساده ضمن این. برد   و شعر عرب  ا نام
مراجعوه بوه     نویسوبده    یکی اه کا های مهم هر کبد. معموالً می   ای  ا به خود جلب پژوهبده

نیواهی اه مراجعوه بوه     یبببابراین است،    شده   موضوع تصبیف   است که د  آنسایر مبابعی 
   سوراج د  ایون    باشود. ابون  ستایشی   د خو تواند نشان  کا  علمی شایسته و  نمی آثا  گذشته

کتواب     اسوت. د  ایون     کتاب اه کتاب سیاویه و کتاب استاد  مارد نهایت استفاده  ا بورده 
شوده اسوت کوه       وضوح بیان  ها نیز به  کوفی و بصری و توجیهات آن های نمریات و اندیشه

 بر سوی آ ای کوفیوان و بصوریان اسوتفاده    بورای  مباعی مو داطمیبان  مبزل  بهتوان اه آن  می
سوراج د  آن قواعود و ا کوان ثابوت نحوو  ا        که اه نام کتواب پیداسوت، ابون     چبان  کرد. هم  

 است. کرده و به فروع آن نپرداخته  بیان
 
بشناسيکتاوروش،ها،نقدویژگيساختاربررسيبخشدوم:2.4
 .دشو  می   بر سی« شباسی کتاب   و »و « ساختا  کتاب»عبوان جداگان     بخش نیز خود با دو   این

 و نظم قواعد در آن ساختار کتاب 1.2.4

تاحد هیادی مانبد کتواب  و کتابش  ا    کرده   مبد و بادقت عمل مطالب کتابش  و   او د  ا ائ
آمیختوه   د هوم  الکتابسراج مانبد موضوعات   ببدی کرده است، اما موضوعات ابن  سیاویه باب
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 ،هوای مرفووع آغواه کورده     اسوم او کتاب  ا بوا   داد.   دیگر تمییز اه یک  ا ها  نیست که نتوان آن
 ،نسو   ، عطوف کیدأتبه تواب  مانبد نعت،  آن اه پس ، ا بیان کردهسپس مبصوبات و مجرو ات 

کورده، و بواب    های افعوال اشوا ه    دهبده  ها و جزم  دهبده  گاه به نصب  آن ،عطف بیان پرداخته و
کتواب  ا  د نهایت و  ، ا افزوده« الالم»و  ،«االلف» ،«الذی»و باب خارآو دن با خیر أتتهدیم و 

و بسویا  کوم اه    دا دکوتواهی    مهدمو کتواب     اسوت. ایون      سوانده    پایوان   با مسائل صر  بوه 
هوای    و نه د  بواب ، د  یک باب فهط  ا موضوعات مبحر  شده است و موضوعات مشابه

 .اند شده   آو ی  جم  ،مختلف

 شناسی کتاب روش 2.2.4

موجوود  هوای    لفوه ؤم)هوای سواختا ی     گوزا ه بخش کلوی    دو شامل خود شباسی کتاب   و 
 ( است.موجود د حین شرح متنهای   لفهؤم) محتوایی های  گزا ه( و اه متن پیش

(موجودپیشازمتنهايلفهؤم)گزارهازلحاظساختار1.2.2.4

نقدبیرونيکتاب1.1.2.2.4

برای شباخت بهتر  و  کا  و محتوای کتاب به آشبایی کلی با نموای بیرونوی کتواب اه    
 است:نیاه های هیر   طری  گزیبه

 شباخت فضای صدو الف( 
)سوط، علموی    وضعیتی که کتاب  ا د  چه کبد  میمطلب ن   ای به این  اشا ه   سراج هیچ  ابن
...ذَكَرنافیكلِّبابٍمِن َ»او   جمل   اما اه این ،است   یا مذهای( نوشته ،آن  وه، سیاسی  جامع

ٌ للعنالِمبِحسنِبمنايصنلُحفنیهنذاالكتنابِ...  «المَسائِلمقدارًاكافيًافيهدربٌ للمنتعلِمودر
 بووده  کورده   فوت  قد ی پیش  د یافت که علم نحو د  همان او به   توان  ( می328 ،1 ج :همان)
 شووق  خواطر  به، شوند و هم افرادی   علم شباخته   دانشمبد د  این د مهاماست که هم افرادی   

 قود ی   بوه  نحو  فت پیش چبین  هم. بیاو ند  وی نحو یادگیری به ،د آمد کسب برای شاید یا
تور   که کتاب او شامل مطالب جدید و کمد کب   کیدأت سراج  ابن انبدم ای نویسبده که بوده   خوب

 بگیرند و هموین    کتاب د     توانبد اه این  که دانشمبدان نحوی نیز می  چرا ،است   شده  پرداخته
 گذ انوده خوود  ا    که د  عصر او نحو مراحول اولیو   این باشد برییدی أتتواند  موضوع نیز می  
مسوائل    دناوال ابوداع و عرضو    بوه بوده و د  دو ان  ون  و شکوفایی خود بوده که نویسبده   

تور چبودان     آو دن اطالعواتی مفیودتر و دقیو      دسوت   گفتا  د  بوه    شاید این است.   جدید بوده
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 و شوود  میبرداشت آن شباسی   هبگام  و   اب بهاما چیزی است که اه متن کت ،اثرگذا  نااشد
 داشت.   ناگزیر باید بدان توجه

 کردن مخاطب کالم مشخصب( 
کبود   موی    قد  باال معرفی آنکبد، کتابش  ا نه  نمی   سراج سط، مخاطب خود  ا محدود  ابن

قود    آنبمانبد و نه    باشد و دانشجویان اه آن محروم   استفاده قابلبرای دانشمبدان نحو  فهطکه 
یابود     هوای پوایین اختصوا      پذیران سوط،   به دانش فهط د که آو می   سط، مخاطاش  ا پایین

...ذَكَرننافنی»عاوا ت  طا  . و ندآ   حساب  افتاده به پا  پیشکه دانشمبدان مطالب آن  ا   طو ی به
ٌ للعنالمِبِحسنبِمنايصنلحُفنیهنذا كلِّباٍبمِ َالمَسائلِمقداراًكافياًفيهدرب ٌللمنتعلمِودر

باشود و او کتواب خوود  ا بوه        توانود  هرکسی میسراج  مخاطب کالم ابن،()همان« الكتابِ...
 است.   نکردهمحدود پذیران یا دانشمبدان   دانش

 برداشت کلی اه کالم دیگران  ا ائپ( 
   برداشوت خوود   ا ذکور   اموا   ،گویود  اه دیگران مطلای  ا موی  نهل بهسراج گاهی   ابن

برداشت کلی خوود اه   «إبدالحرفاللي م حرفصحيح»برای نمونه د  بخش کبد،  می
...وَمِ ذلکإبدالُالهمزةِفیالموضعِالنذیاليَقنومُفينه»کبد:   می   چبین ا ائه ا کالم مارد 

لَيناء،،وإنكنانَالشعرُبِتَحقيقِهوَالتَخفيفِه،فإنكانَمفتوحاًجعلَألفاً،وإنكانمكسوراجع
کوه ماورد د  کتواب خوود      آن حوال و  (469 ،3 ج: 1996سراج   )ابن «..واوا. مضموماًجُعلَ

ولوجازأنتقلبالهمزةالیحروفاللي لغيرعل لجازأنتقلبالحروف»گوید: چبین می
« المتقارب المخارجفیغيراإلدغام،ألنهناتنقلنبفنیاإلدغنامكمناتنقلنبالهمنزةلعلن 

 .(166 ،1 : ج1994 )مارد

 اصل مطلب مو دنمر اه دیگری برای توضی،آو دن ت( 
 :آو د  موی برای توضی، مطلب مو دنمر  به نهل مستهیم اه سایر نحویوان  وی   یاو گاه

وقالَاألخفشُ:فیقولِالعربِ:إذهَببِذیتَسلموإنماهوإذهَبلِسَنالمَتِکَأی:إذهَنبوَأننتَ»
 .(15 ،2 ج: 1996 سراج  )ابن« ...كَماسالم ،

بیانسببنگارشکتاب2.1.2.2.4

 :کبود   موی سراج ساب نگا   کتاب  ا پرداختن بوه علوت و ذکور اصوول نحوو بیوان         ابن
وَصَلَبهاالیكالمِهمفقن،،وَذِكنرُاالصنولِضیفیهذاالكتابِ]ذكرُ[العل ِالتیإذاإطرَدَ وَغَرَ»

 .(36 ،1 : جهمان) «والشائعِ،النهكتابُايجازٍ



 1398، سال نوزدهم، شمارة هشتم، آبان انسانی علوم های برنامه و متون انتقادی نامۀ پژوهش   186

 دادن بوه   قصود آمووه    بوه اصوول نحوو،    بور متی دیگر تمرکز اصلی خوود  ا  د  قسوی 
بور مهوم    عوالوه جموالت     است و بوا ایون     کرده   بیان ،دادن به عالمان آن  و د   آموهان  دانش
کوه عالموان     چورا  ،است   داشته   بودن کا  خود نیز اشا ه  دادن اصول نحو، به جدید و مهم جلوه
کوه عالموان   سوت  اقد ی جدیود    مطالب او به ،بگیرند. ببابراین   کتاب او د  توانبد اه  می نیز

قالَابوبكرٍ:قدفَرَغنامِ ذِكرِالمرفوعا ِوَالمنصوبا ِوَذَكَرننافنیكنلِّ» هم بدان نیاهمبد باشبد:
 «یهنذاالكتنابِبابٍمِ َالمَسائلِمقداراًكافياًفيهدرب ٌللمتعلمِوَدرٌ للعالمِبِحسبِمايصلحُفن

 .(328 ،1 : جهمان)

استفادهازمقدمه3.1.2.2.4

ها برای بیان اهدا  کلوی خوود     اه مهدمه دانسته   قسمت اه کتاب که الهم سراج د  هر  ابن
نویسوبده پویش اه شوروع مااحوث نحووی      اسوت.     گرفتوه    و محو های اصلی آموه  بهوره 

کبود کوه هودفش     موی    شباسواند و بیوان    موی ای کوتاه نحو  ا به مخاطوب   تخصصی، با مهدمه
کبود.     گفتن اسوتفاده   هبگام سخن بهمتن کتاب اه آن  ۀکه فراگیرند ای گونه  بهآموه  نحو است؛ 

قنالابنوبكرٍ: »هد  کلی و محو  اصلی این کتاب د  بخش مهدمه آمووه  اسوت   ،ببابراین
العنربِ،وهنوعلنم لمتكلمإذاتعلمَهكالممحمدٍب ِالسریالنحوی:النحوُإنماأريدُبهأنينحوَا

استخرَجَهالمتقدمونَفيهمِ استقراءِكالمِالعربِ،حتنیوقَفنوامننهعلنیالغنرذِالنذیقَصندَ 
 .(35 ،1 : جهمان) «...المبتدئونَبهذ اللغ ِ،فباستقراءِكالمِالعربِ

وشرحموضوعي،بنديدهيبهمطالب،تقسیمعنوان4.1.2.2.4

چبوین    . او هوم استکوش ها بسیا   دهی به آن  موضوعات و عبوان ببدی  سراج د  تهسیم  ابن
چوه   تا کتواب خوود  ا اه آن    دعبوان دا   موضوعات مشابه د  ذیل یک  توجهی خا  به ا ائ

کتواب خوود  ا    ،مبمو    دا د. به همین   شود، دو  نگه  می   مطالب نامیده ۀپراکبد  استطراد یا ا ائ
 .دکب می   بخش کلی نحو و صر  تهسیم   به دو

 الف( نحو
 «الكنالم»جلد اول کتاب و پس اه مهدمه بوا شوروع مطلوب اه بواب      ابتدایبخش اه  ینا
بابُماتخبنرُ»بخش  یانتا پاو ( 36 ،1 ج :همان) «ياءٍمِ ثالث ِأشيأتلفُالكالم:»شود:   یم   آغاه

بِالنذی]وَذلنکيجوزُبِاأللفِوَالالمِواَليجوزُبِاأللفِوَالالمِوَمايهأنتخبرَفيَجوزُبِالذیواَليهف
 «...بِناأللفِوَالنالمِيجنوزُ،واَل«بِالذی»يهفيخبرُأماما»دا د:    جلد دوم ادامه د  «المبتدأُوَالخبرُ[

.(314 ،2 ج: همان)
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صر  ب(
 دوم کتواب آغواه   جلود  نحووی د  له پس اه آخورین ماحوث   بالفاص بخش صر  کتاب

يجنوزُ خبرَفيهبِاأللفِوَالالمِوَمنابابُماتخبرُفيهبِالذیواَليَجوزُأنت»شود که همان بخش  می
یابود.    موی    و تا پایان جلد سوم ادامه است « بِاأللفِوَالالمِواَليجوزُبِالذی]وَذلکالمبتدأُوَالخبرُ

 جلود دوم اسوت:   د  «مايحرکُمِ َالسواك ِفیأواخنرِالكلنمِذِكرُ»اولین عبوان صرفی کتاب 
( و آخورین  361 ،2 ج: هموان ) «...أمامايتحرکُمِ َالسواك ِلغيرِإعنرابٍفهنوَعلَنیضَنربَي ِ»

السنابعُ:تانين ُالمنذكرِعلَنی» است: «تأني ُالمذكرِعلَیالتأويلِ»موضوع صرفی د  جلد سوم 
هوای پایوانی     هرچبود کوه د  قسومت    .(476 ،3 ج: هموان )« ...قولُالشناعرِالتأويلِ:مِ ذلکَ

اهسووی  یم که شواید اموروه   شاهدنیز  ا ها  آنو تلفظ  ،جهر ،خصوصیات حرو  مثل همس
 .نشود   داده   قلمرو علم صر  قرا  د همگان 

فایدهارجاعمطلببهمتنخودکتاببرايپرهیزازتکرارهايبي5.1.2.2.4
هوایی چوون     و بوا عاوا ت   کبد  می   حد ممکن اه آو دن مطالب تکرا ی پرهیز سراج تا  ابن

اسوت و     شوده    تر ذکور   مطلب پیش   که این شود  می    به مخاطب یادآو «بُيِّ َهذافيمامَضَی قَد»
لِمِنهنافَأمّامايَدخُلُعلَنیاألسنماءِوَاألفعنا» پرداخت. برای نمونه   حال دوبا ه به آن نخواهد

...وَإنَّماحسننتِاالعنادةُ»و  (97 ،1 ج: همان) «...فَألغَو مِ َالعَملِ،وَقَدبُيِّ َهذافيمامَضَی،وَإذ
« ..اذاطنالَالكنالمُ،وََقندذَكَرنناهنذافنیبنابِإنَّوَإنَّ.«إن»للتاكيدِلَمّاطالَالكالمُ،كماتعنادُ

 .(74 ،2 ج :همان)

واژگانتوضیح6.1.2.2.4
توانوود د  فهوم بهتوور مطلووب    اسوت معبووا موی     سووراج د  انودک موووا دی کوه معتهوود   ابون 
 :ببگرید . برای نمونهپرداهد  باشد به توضی، واژگان برای مخاطب خود می اثرگذا 

إذ» مأَرب  مِ سبأالحاضري َ



يبنونَمِن دونِسنيلهِالعَرِمنا

 سنكراً.يتُهالسنكرَ،وَالسنكرَفهنومِن قولِنکَ:سنميسمیمأرب :موضع ،وَالعَرمُ:هذاالذی
 .(96، 2 ج: همان)« وَالسِّكرُ:اسمُالموضعِ...

نشـدنخلـ يبـرايصـفحاتبعـدمطلبدریانبيمخاطببراتذکربه7.1.2.2.4
مطالب

دا د،  شدن د ک آن اهجانب مخاطوب  ا   گاه که بیم د آمیختن مطالب با هم و مختل  او آن
   کوه آن  ا د اداموه توضوی،    شود  میاما یادآو   ،کبد  میاه توضی، قسمتی اه مطلب خوددا ی 
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...إذاقلتَ:عور ُعينَهوَحولتُ،وَلوكانَغيرُمنقولٍلَكانَ:حالنتوَعنار ،وَهنذا» :داد   خواهد
 .(103 ،1 ج: همان)« يُبي ُفیبابِهإنشاءَاهللُ

بودنآنفهمآسانبرتعادلایجازواطنابدرکتابوکیدأت8.1.2.2.4
. نوه د  مطالوب آسوان    بورد   موی کا    جای خود به   سراج هریک اه ایجاه و اطباب  ا د   ابن

 ،پوس او  .کبود   موی    و نه د  مطالب دشوا  اه توضی، و تایین آن شوانه خوالی   کبد  میپرگویی 
اه  ،چبوین   اسوت. هوم     کورده    جانوب تعوادل  ا حفوظ   کرده، هموا ه    که خود بدان اشا ه  چبان

 سطحی اه دانش  ا بوه کتواب خوود نزدیوک       علم د  هر ۀتا جویبد کبد  می   دشوا گویی پرهیز
 نکبد.   د و او  ا ناامیدکب

إنسألَسائلٌ،فقالَ:لِمَلَميعملوهافِیاألفعالِإذكانتاتدخالنِإلّاعلَيها،فَقِصنتُهماقصن ُ... 
األلفِوَالالمِفیاإلسمِوَذلکَأنَّهاإنَّماهیبعضُأجزاءِالفعلِفتُفهمُهنذ األصنولِوَالفصنولِ
فقدأعلنتُفیهذاالكتابِأسرارَالنحوِوَجمعتُهجمعاًيحضرُ وَفصلتُهتفصيالًيظهرُ وَرتبنتُ

ينُنهليسنب َإلنیالقلنوبِفهمَنه،أنواعَهوَصنوفَهعلیمراتبِهابأخصرِماأمكَ َمِ َالقنولِوَأب
 .(56، 1 ج: همان) وَيسهلُعلَیمتعلمِيهحفظَه

یادآوريموضوعاتمشابهدرسایرمنابع9.1.2.2.4
اموا   آو د،  موی    آو ی موضوعات مشابه د  سایر مباب   وی  نویسبده د  برخی موا د به یاد

اسوت،     دیوده  الکتواب که اگر آن مطلوب  ا اه   امعب   بدین .دهد  می   کا   ا غیرمستهیم انجام   این
وَذكَرَسنيبويهُأنَنهنكنرةٌ...» :کبد  می   شکل است که مطلب  ا اه سیاویه نهل   آو ی او بدین  یاد

 .(83 ،2 ج :همان)« ...وَهوَمعدولٌ،فقَداجتمعَفيهعلتانِ

بخشهرۀتکبودنآنوشرحتکهبنديمتندرصورتطوالنيبخش10.1.2.2.4
 ا  شببودی آن  ا کوتواه و د کو     کتاب موضوع  ا طوالنی یافته، بوا بخوش   ۀهرجا نویسبد

کوه   ،«األسبابُالتیتمنعُالصرفَتسنع ٌ»است. برای نمونه د  بخش    کرده   برای مخاطب آسان
األسنبابُالتنیتمننعُالصنرفَ» اسوت:    کورده    ببودی   آن  ا چبین بخوش  ،شده  موضوع طوالنی

نِاللنذانِيجعنالنِاسنماًتسع ٌ...األولُ:وزنُالفعلِ:...الثانیُ:الصف ُالتیتتصرفُ:...التاسعُ:االسما
 .(93-80 ،2 ج: همان) «...واحدا

هايآغازینوپایانيمتناصليکتابعبارت11.1.2.2.4
هوای    لوه کتاب برای آغاه و پایان مطالب و نیز آغواه و انجوام کول کتواب اه جم     ۀنویسبد

 ند:ا ببدی  ترتیب قابل دسته  است که بدین   برده   متباسب با آن موقعیت بهره



 189   ... سراج ابن األصولفیالنحوشناسی کتاب  روش

الف( عاا ت آغاهین مهدمه
آن  ۀو گویبود  کبد  می   قولی اه خود آغاه  سراج پس اه آو دن نام خدا، کالمش  ا با نهل  ابن

قنالَأبنوبكرٍمحمندٍبن ِالسنریِ» :بورد   می   کا    ا به «قالَ»و فعل  کبد  می   شخص فرض سوم ا 
 .(35 ،1 ج: همان)«...النحویِ:إنماالنحوُأريدَبهأنينحوَالمتكلمُ

ب( عاا ت پایانی مهدمه
 ایون لیف أتو و نوشتن هود  خوود اه    کبد  مین   بخش اه عاا ت خاصی استفاده   او د  این

العل ِالتیإذااطنرَدَ وَصَنلَبهناإلنیغَرَضیفیهذاالكتابِ]ذكرُ[» :است   رایش کافیکتاب ب
 .(36، 1 ج: همان) «كالمِهمفق،،وَذكرُاألصولِوَالشائعِ،ألنَّهكتابُإيجازٍ

 «نحو»( عاا ت آغاهین متن اصلی بخش پ
به نوشوتن تیتور و شوروع مطلوب      فهطو  نشده   اه عاا ت خاصی استفاده ،قسمت   د  این

 .(36، 1 ج: همان)« ...الكالمُ:يأتلفُمِ ثالث ِأشياءٍ» است:   شده   اصلی بسبده

 «نحو»( عاا ت پایانی متن اصلی بخش ت
تَمَّالكتابُبِمَ ّاهللِوَعونِنهمِن بنابِاأللنفِ» است:    سیده   پایان  جمله به   بخش نحو با این

 .(361 ،2 ج: همان) «وَالالمِ

 «صرف»( عاا ت آغاهین متن اصلی بخش ث
أمّامايتحرکُمِ َالسواك ِلِغيرِإعرابٍفهنوَ» :کبد  می   عاا ت آغاه   بخش صر   ا با ایناو 

.(361 ،2 ج: همان)« .علیضَربَي ِ..

 «صرف»( عاا ت پایانی متن اصلی بخش ج
پایوانی    ، جملو یود آ   شما   قسمت صرفی کتاب به اه نیز بخشی «بابُالضرورةِالشاعرِ»اگر 
 شرح است:   بود که بدین   پایانی کل کتاب خواهد  نیز جمل «صرف»بخش 

فقَدذكر ُفیكلِّحَدٍّمِ َالحدودِماأجازَتهالضرورةُ.هذاآخرُاألصنولِبِحَمندِاهللِوَمِنَّتِنه.
وَالحمدُهللِالواحدِالعدلِ،ذیالجاللِوَالمن ِوالفضلِ،والصلوا ُعلنیرسنولِهمحمندٍوآلِنه،
فُرغَمِ انتساخِهثال ُعشرَشهرٍ،رمضانُسن َإحدیوخمسي َوستَّمئ ٍ،شاكراًعلینعمِنه

 .(481 و 480، 3 ج: همان) وأفضالِه،ومصلياًعلَیالنبیِوآلِه

 های آغاهین متن ( عاا تچ
 است:   کرده   های هیر آغاه  هایی نمیر عاا ت  گاه متن خود  ا با عاا ت کتاب ۀنویسبد
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اإلسنمِیعلنيندخلَمواضعَ،إمَناأني ِمِ ثمانيخلووَاعلَم:أنَّالحرفَال» :«اعلم»آغاه با  .1
 ؛(42، 1 ج: همان)« وحدَ مثلَالرجلُأوالفعلِوحدَ ...

والساع ِ،وهذ أزمنن ٌ،فمنايل ِوالليومِاألسماءِمثلُالیفإنقُلتَ:إنَّف»: (إنقُلتَ)آغاه با  .2
یزمنانٌفقن،،معننينومَهوزماناًفق،كماأنَّاليسالفعلِ؟قُلنا:الفرقُأنَّالفعلَلي َوَبينَهاالفرقُب

 .(36، 1 ج: همان) «مفرد للزمانِ...

 های پایانی متن ح( عاا ت
هوای خوا  خوود  ا دا د کوه اه       بردن مطالب کتوابش نیوز جملوه     پایان  هسراج برای ب  ابن
 کرد:   به موا د هیر اشا هتوان  های آن می نمونه

وَماتنفردُبِهاألفعنالُدونَاألسنماءِ،وَاألسنماءُ»: «إنشاءَاهللُ» عاا ت بردن متن با پایان به .1
 ۀ( که الاته همیشوه بوا وعود   40 ،1 ج: همان) «إنشاءَاهللِي ِفیسائرِالعربيبي ُيرٌدونَاألفعالِكث

 ؛ اه است آیبده همهای   بیان مطلب مو دنمر د  بخش
إذافَرَغننامِن َ...»: «ي ُوَبِنهنَسنتَعيتوكلُیاهللِتعالیعَلَ» عاا تردن متن با ب پایان به .2

 «ي ُوَبِهنَسنتَعيتوكلُیاهللِتعالیذَكَرنااألفعالَوَإعرابَهاوَعَلَيهافيعرذُاألسماءِوَتوَابِعِهاوَما
 ؛(57، 1 ج: همان)

أنتثننیيَجُنزقنائم أبواهمنا،لَنميدانِفَإنقُلتَ:الز»: «فَإعلَم» عاا ت بردن متن با پایان به .3
یعلنيَجنوزُفَإنَّنهين ُ،إلّافیقولِمَ قالَ:أكَلونیالبَراغ“أبَواهُمايَقومُ”لِأنَّهفیموضِعِ«قائماً»
 ؛(136، 1 ج: همان) «أبَوا ُ.فَاعلَمي َمَرَر ُبِرَجُلٍقائِمياسِهق

ينلُوَخِّضتُمكَالذیخَاضُنوا(وَالتَّأو):یقالَاهللُتعال»: «اهللُأعلَمُ» عاا ت بردن متن با پایان به .4
 ؛(162، 1 ج: همان)« عِندَهُموَاهللُأعلَمُكَالخَوذِالذیخاضوا

 :«وَسَتَریهذامِ مَواضِعَهذاالكتابِ» عاا ت بردن متن با پایان به .5

وَجَد َفِعالًحَقُّهأنيكونَغيرَمتعدٍبِالصف ِالتیذكر ُلکَوَوَجد َالعربَقَدعُدتُه،فَمَتی
فَاعلَم،أنَّذلکَإتسا  فِیاللغ ِوَإستخفاف وَأنَّاألصلَفيهأنيكنونَمتعندياًبحنرفِجَنر ،

دَخلتُالبيتَوَسَتریهنذامِن وَإنَّماحَذَفو ُإستخفافاًنحوَماذكر ُلکَمِ :ذهبتُالشامَ،وَ
 .(171 ،1 ج: همان) مَواضِعَهذاالكتابِ

 عاا ت پایانی کل کتاب .6
 : ساند  میپایان   جمالت به   او کتاب  ا با این

فقَدذكر ُفیكلِّحَدٍّمِ َالحدودِماأجازَتهالضرورةُ.هذاآخرُاألصنولِبِحَمندِاهللِوَمِنَّتِنه.
وَالحمدُهللِالواحدِالعدلِ،ذیالجاللِوَالمن ِوالفضلِ،والصلوا ُعلنیرسنولِهمحمندٍوآلِنه،
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وستَّمئ ٍ،شاكراًعلینعمِنهفُرغَمِ انتساخِهثال ُعشرَشهرٍ،رمضانُسن َإحدیوخمسي َ
 .(481 و 480 ،3 ج: همان) وأفضالِه،ومصلياًعلَیالنبیِوآلِه

نقددرونيکتاب2.2.2.4
 .بر سی است قابلترتیب محتوای کتاب نیز بدین 

کریمقرآناستنادبهآیات1.2.2.2.4

 فاتحن الكتناب ۀبا سو  آو د که می  ا شاهد قرآن کریمۀ سو  83 اه یسراج آیات  ابن
 ۀ( و توا پایوان سوو    77 ،2 ج: هموان )« غيرَالمغضوبعلنيهموالالضنالي َ»شود:   می   آغاه

ای کوه     هآیو (. هرچبد اولوین  85، 1 ج: همان) «يَكُ لَهكُفُواًأحد  وَلم»یابد:   توحید ادامه می
( و 43 ،1 ج: هموان ) «فَبِمنارحمن ٌمِن َاهللِ»اسوت:   عموران   آل 159  آی شده بدان استباد

بِالحسن ِفلهُعشرُأمثالِهنا»انعام است:  160  آی آنآخرین   .(477 ،3 ج: هموان ) «مَ جاءَ
سراج بور مسوائل نحووی بورای شورح واژگوان و         های قرآنی د  ضمن شرح ابن  آیه   این

آیوه د  چبود بخوش اه کتواب توجوه         یکنویسبده به اند و گاه    فته   کا   گذا ی به  اعراب
 است.   تهداش

 استفاده اه آیات د  ضمن شرحالف( 
د  ضومن شورح خوود     قورآن سراج بورای توضوی، برخوی مسوائل نحووی اه آیوات         ابن

 است:   چبین آو ده «مسائلٌ]مِ َ[األلفِوَالالمِ». برای نمونه د  باب برد می بهره

النذی”:وَكنذلکَ“عبندُاهللِقيامناًليقنوم َالذی”:يدُعبدُاهللِ،تريقوم َّلياماًالذیقيقولُ...وَ
وَقنالَالفنراءُ،حَكَنیفيما“يد زيقوم َالذیل”ورَدَبعضُأهلِالنحوِ“محمد يضرب َعبدُاهللِل

مِنكُملَمَ لبقولِهعليهفاحتجَجنا )وَإنَّ “عبندُاهللِمنطلقاًزيداًظنَّکَالذی”:قلتَوَإذا(يبطئ َ:
 .(340 ،2 ج: همان)...أيضاًخطأٌفهو

 واژگاناستفاده اه آیات برای شرح ب( 
   :گیرد  می   یا ی قرآن، اه آیات  ددا نیاه که به شرح واژگان ،نویسبده د  اندک موا دی

يجنوزُ ،وَلنوقنالَقائنلٌ:هنلنعت إالباشتقاقٍمِن لفظِنهأومعنناي ِفیالعربيكونُ...واَل
إبعناداً،أبعَندَ ،:يندُإسحاق،كنتَمشتركاًإنكانَمصدرُ،إسحَ َالسفرُإسحاقاً،تريصرفَ أن
فنیمكنانٍيحُ:)أوتهویبهالنرعزَّوجلَّاهللُقالَالبعيدُ،:وَالسحي ُيُغيِّر،لمألنَّهمصروف فهو
النبیِاسمَإسحاقَسميتَهإنو(ي ٍسح كنالمِفنیفوقَعَجهتِه،عَ غيرَقدألنَّهتَصرِفهُ،)ص(

 .(95 و 94، 2 ج: همان) ...المذهبِمعروفِغيرَالعربِ
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 گذا ی استفاده اه آیات برای اعرابپ( 
د  کتواب   قورآن دیگر اه کا بردهوای آیوات      گذا ی نیز یکی  استفاده اه آیات برای اعراب

 است: النحویاألصولف

:فقولنکَ.الندارِفنیظرينف غالمَال:وَتقولزمانٍ،فیشئَوالمكانٍ،فیالرجلَ:يدُتر...
قنولُذلنکَوَمِ خاص ً،لظريفٍجعلتَهشئتَوإنآخرُ،خبرٌالدارِ،فی:وقولکَخبرٌ،ظريف 

.“يهفيبَذلکالكتابُالر،الم”وَقالَ:.“مِ أمرِاهللِيومَالعاصمَال”:عزَّوجلَّاهللِ

 جا د  چبدآیه  استفاده اه یکت( 
...فكذلکَرُبَّمنالِمنا» برای نمونوه  ؛برد  میکا    آیه  ا چبدبا  د  کتاب خود به   وی گاه یک

الفعلَالمضار َبعدَها،فثَمَّإضمارُكنانَيتَفإذارأياً،ماضيكونَوَقَعَبعدَها]رُبّ[الفعلُكانَحقُهأن
و د  بواب   (419 ،1 ج: هموان )« ...“ي َكَفَنروالَنوكنانوامُسنلِمي َالذيَوَدُّرُبَّما”:قالوا:فیقولِه

 دهکور  آیوه اسوتفاده     نیز اه همین «جاءَكالشاذِوهووضعُالكالمِفیغيرِموضعِهوتغييرِنَضدِ  ما»
الفعنلُبعندَها،يقنعَإذادَخَلَتكاف ًفیمثلِهنذاالموضنعِفإنَّمناتندخلُل“ما”...وَح ُّ» است: 

 .(466، 3 ج: همان) «...يد زيقومُوَإنَّما“كَفَرواي َالذيَوَدُّرُبَّما”معَالحرفِنحو:يكونُوَكذلکَ

شدهومنتخب(روایت)سخنانکالممأثورگیريازحدیثوبهره2.2.2.2.4

 اسوتفاده  موو د اثور کوالم      مو د حدیث و یک   اه دو فهطد  جریان توضی، مطالب کتاب 
مامِ أينامٍأحنبَّإلنیاهللِ» ند اها عاا ت ) ( هستبد و دو اه پیامار  ها هر است. حدیث  شده

لبّينکَإنَّالحمندَ»( و 44، 2 ج ؛31 و 1، 1 ج: هموان )« فيهاالصومُمنهفنیعَشنرِذیالحجن ِ
أرأيتَمَن الأَكَنلَواَل» بن نابغه: مالکبن  حمل  وثأم( و کالم 272 ،1 ج: همان) «وَالنعم َلکَ

) (  اشوتااه کوالم پیوامار    بوه سراج آن  ا  ( که ابن401 ،1 ج: همان) «شَرَبَواَلصاحَفاستَهَلَّ
 .(35: 1986 )طباحی است   دانسته

 گیری اه حدیث د ضمن شرح بهرهالف( 
کبود د  کتواب     هتر مطلوب کموک موی   استفاده اه حدیث نیز د  موا دی که به د ک ب

اسوت     ها بسیا  محدود است و مشوخص   نمونه   اما تعداد این ،خو د  چشم می بهسراج  ابن
  دنمر  د  دسوتو کا  قورا   سراج استفاده اه حدیث  ا برای توضی، مطالب موو   که ابن
 است:  نداده

والصومُمنهفیعَشرِذیالحج ِ،فإنَّمناهنيهااهللِفیأحبَّإليامٍ...فأمّاقولُهم:مامِ أ
بمنزل ِقولِه:يهافقولُه:فيدٍ،زي ِالكحلُمنهُفیعينِهرجالًأحس َفیعيتُبمنزل ِ:مارأ
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وَذكر َرجالً،يامَألنَّکَذكر َاألينِهوفیع“يهاف”وَإنَّماأضمر َالهاءَ]فی[ينِه،فیع
ومنه“يهإل”الصومُ،لَأضمرتَهفیيهافيهأحبَّإلياماًأيتُوَكذلکَقلتَ:اهللُعزَّوَجلَّ:مارأ

 ذلنکَ...یإلنيحتاجُلِأحبَّ،وأحس ُاليي ٌاهللِفتبیللصومِ،كماكانَللكحلِ،وَأمّاقولُه:إل
 .(45، 2 ج: 1996 سراج  )ابن

 آن ۀکردن گویبد مشخص و نهل حدیثب( 
کوه آن هوم ناد سوت       شده   آن مشخص ۀمو د استشهاد به حدیث، گویبد   د  یکی اه سه

کودام    هویچ  ،چبین  (. هم35: 1986 )طباحی بن نابغه است مالکبن  حملاست و اصل کالم اه 
هوا    نشده و مباعی برای آن   اه متن کتاب متمایز های نگا شی  متها با استفاده اه عال  اه حدیث

 :ببگرید است. برای نمونه   نشده   ذکر

هنذاوَحن ُّ.مجناز وَهنذا.ينهالدعاءَعليدُواَلقَعَدَعمرٌو،ترد ي...وَجائزٌأنتقولَ:القامَز
العقبن َ”:وَجلَّعزَّاهللُوَقالَ.مضَیفيماوَقُعودِ لقيامِهنفياًيكونَأنالكالمِ .وَمِن “فالاقتَحَمَ

وَلَنميَأكُلأی:مَ لَم“مَ الأكَلَواَلشَرَبَواَلصاحَفاستَهَلَّيتَأرأ”هذاقولُالنبی)ص(:
 .(401، 1 ج: 1996 سراج  )ابن ي َالجنيَعنیيَشرَب

 حدیث دوبا  استفاده اه یکپ( 
 ؛131 ،1 ج: هموان )« الحجن ِمامِ أيامٍأحبَّإلَیاهللِفيهاالصومُمِنهفیعشنرِذی»حدیث 

 است.    فته   کا   با  د  کتاب به ( دو44 ،2 ج

 حدیث د  غیرجای خوداستفاده اه ت( 
سوراج    اما ابون  ،اسم ظاهر نیست ۀدهبد   ف « أحبَّ» «...مامِ أيامٍأحبَّإلیاهللِ»د  حدیث 

 است:   دهبده پبداشته  آن  ا  ف 

بمنزلن ِيهناالصومُمِنهفیعَشرِذیالحج ِ...فقولُه:فيهااهللِفیأحبَّإليامٍأمّاقولُهم:مامِ أ
وَذكنر َينامَألننکَذكنر َاألينِنهوَفیع“يهاف”وَإنماأضمر َالهاءَ]فی[ينِه،قولِه:فیع

“ينهإل”الصومُ،لَأضمرتَهفیيهافيهأحبَّإلياماًأيتُرجالً،وَكذلکَقلتَ:اهللعزَّوَجلَّ:مارأ
 ...ذلنکَیإليحتاجُاللِأحبَّ،وَأحس ُيي ٌاهللِفتبیوَمنهللصومِ،كَماكانَلِلكحلِ،وَأماقولُه:إل

 .(45 ،2 ج: همان)

گیری اه  وایت برای موضوعی خا  جدا اه شرح عاا ت یا د  شرح یا بورای   بهرهث( 
 سبد و مبا 

 :آو د  میهایی اه بز گان نحو د  توضی، مطلب   نویسبده گاه  وایت



 1398، سال نوزدهم، شمارة هشتم، آبان انسانی علوم های برنامه و متون انتقادی نامۀ پژوهش   194

س كمنا:قولِکَحَدِّعلیهاهُناأنَّکَكَمالَحَ ٌّإنَّه:يجوزُهلنالخليلَيعنینسألتَه:يبويهُقالَ
أنَّنکَالجمعن ِينومُ:التقولُأنَّکَتریأالموضعٍ،كلِّفیبِهايبتدأألنال،:فقالَهُنا؟هاأنتَ

أحَقَّناً:قولِنهعَن الخلينلَوَسنألتُ:قالَالمنزل ِ،بِتلکَ“فَكَما”صانِع أنَّکَكيفَ:واَلذاهِب ،
 .(278 ،1 ج: همان) ...اليجوزُ:فقالَلَذاهِب ،

علممنطقاستفادهاز3.2.2.2.4

آن  ا د   کوشود   موی ، بلکوه  کبود   می   اه برخی اصطالحات مبطهی استفاده فهط نهسراج   ابن
 بگیرد:   کا   ببدی مطالب نیز به  شکل کتاب و نوع تهسیم

 اهنمر شکلیالف( 
 :شود می ه مشاهد  ها   ببدی  استفاده د  تهسیم   این

...:ينرُ:فالضنربُاألولِهنوالعنامُالكثي ِضنرب،یعلیاألسماءُالمنصوبا ُتنقسمُقسم ًأولَ
وَالمفعنولُ.بمفعنولٍوَمشنبه مفعولٌ:ي ِقسمَیعلينقسمُوَالضربُاآلخرُ:...وَالضربُاألولُ:

 معَنهوَمفعنولٌلنه،وَمفعولٌفيه،وَمفعولٌبِه،وَمفعولٌمطل ٍ،مفعولُ:أقسامٍخمس ِعلیينقسمُ
 .(159 و 158 ،1 ج: همان)

 اهنمر لغویب( 
اإلسنتثناءُ» کورد:    نووع  ا د  موتن کتواب مشواهده    و  توان الفا  مبطهی چوون جوبس    می

داخلٌفيه،وَيكونُواحد مِنهأوأكثرُمِن ذلنکَجنسِهالصحيحُ،إنماهوأنيقعَجمع يوهمُأنَّكلَّ
لميدخُلفيمادَخَلَفيهالسائرُبمستثنيهمنهلِيعرِفَأنَّهلميَندخُلفنيهم،نحنوَ:جناءنیالقنومُإال

 «أنواعناً...يكنونَأنيَحتَمِنلُيمناإنمناهنوفييزُفَنالتم» و (291 و 290 ،1 ج: هموان )« ...زيداً
 .(307 ،1 ج :همان)

کارگیريادبیاتبه4.2.2.2.4
 . ایون کبد  می   نویسبده د  نگا   کتاب و توضی، و تایین مطالب آن اه ادبیات هم استفاده

 نثر عربی است. واستفاده شامل شعر   

 استباد به شعر عربیالف( 

کوه تعوداد ابیوات     جوایی  توا تورین حجوم شوواهد کتواب  ا دا نود        شاهدهای شعری بیش
 ا هوم بودان افوزود.     «ينتأنصنافُالب»و  «أرجناز» سود کوه بایود      مو د می 235 فته به  کا  به
ند کوه سویاویه نیوز د  کتواب     ا شواهد شعری همان شاهدهایی   بخش بز گی اه این ،چبین هم

است.   کرده   استفاده  ا ها  خود آن
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 ترجمه یا معبای واژهیید أتشعری برای   آو دن نمون. 1

هوای شوعری     ای اسوت، اه نمونوه    یافتن ترجمه یا معبوای واژه    صدد  نویسبده د که    گاه  آن
 :ببگرید . برای نمونهکبد  می   معبای آن استفادهیید أتبرای 

وَأمّاسبأفهوجدُبنیقحطانَوَالقولُفيهكَالقولِفیثمنودَوَعنادَ،وَاألغلنبُفينهأنَّنهاألبُ،
كانَلِسَبَأِفیمَسكَنِهمآي ٌ(،و)وَجئتُکَمِ سَبَاءٍبِنَباءٍيقي ٍ(،وَتقنولُ:)لَقَدوَاألكثرُفِیالقراءةِ:

هواسمُإمراةٍوَهیَأمُّهُموَليسَهذابِالبعيدِ،قالَالنابغ ُالجعدیُ:

مِ سبأالحاضري َمنأَرب إذ



يبنونَمِن دونِسنيلهِالعَرِمنا

 .(96 و 95، 2 ج: همان)

 اعراب مو دنمر خودیید أتآو دن شاهد شعری برای . 2
 :کبد  می   نمر خود اه شاهد شعری استفادهیید أتسراج گاه د    ابن

واَلكانَنکَ،ألنَّيسنن ،واَلتقنولُ:كناننیوَليلن ًقل«كانَهُ»ألنَّيّا ،...وَمِ ذلکَقولُهم:كانَإ
ه،قالَالشاعرُ:موضعَهموضعُابتداءٍوَخبرٍ،فالمنفصلُأح ُّبِ

ه شَنهرٌنلَيتَ الليلَ ذا



النَریفينهعَننننريبا

 لَيسَإينننننایَوَإينا



«کَواَلنخشَننیرَقيبننا

 .(119، 2 ج: همان)

 آو دن شاهد شعری د ضمن شرح و توضی، خود. 3

 شوده  د  بسیا ی موا د اه شاهد شعری د حین شرح و توضیحات خود نویسبده استفاده
 برای نمونه:است.  

يندُبِنهمناتريندُألنّنکَتر«فَعنولٌ»وَمِ كالمِالعربِ:أمّاالعسلُفأنتَشرّاب ،وَمثلُذلنکَ
مِ المبالغ ِ،قالَالشاعرُ:«بِفَعَّالٍ»

ضَروب بنصلِالسيفِسُنوقَسنمانُها



إذاعَننندِموازاداًفإننّننننکعننناقِرُ

  .(124 ،1 ج: همان) بمنزل ِماذَكَرنايرِالتكثیهفألنَّ«مِطعانٌوَمِطعام »نحوَ«وفِعالٌ»

 استفاده اه نصف بیت. 4

انود و شواید ایون بورای       نشوده    کامل استفاده   صو ت  د  برخی موا د شاهدهای شعری به
« ياعَجباٌلِلدَّهرِشَنتّیطَرائِقُنه»است. برای نمونه   توجه مخاطب به قسمت مو دنمر بوده  جلب

 .(390 ،2 ج: همان)
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 استباد به نثر عربیب( 
هوای نحووی فصوی،      هوا و نمونوه    های عربی و بسیا ی اه ترکیب  المثل ضربسراج اه   ابن

 برد:  می   بهرهشاهد  مبزل  به
 المثل د حین شرح مطلب استفاده اه ضرب. 1
فنی”فَنإذاقلنتَ:»است. برای نمونوه    شده   المثل عربی استفاده  ضرب 12اه  همیبه این د 

،فالذیقامَمقامَالفاعلِظناهرٌوَهنوَ“يوتیالحكمُفیبيتِه”،جازَألنَّالتقديرَ:“بيتهِيوتیالحكمُ
؛(239 و 238، 2 ج: همان) «...“الحكمُ”

 های تا یخی ده اه گفتهااستف. 2
أرأيتَمَ » بن نابغه مالکبن  حملاشتااه سخن   که متوجه باشد، به سراج بدون این  ابن

 داده (  ا بوه پیوامار ) ( نسوات   401، 1 ج: هموان )« الأكَلَوَالشَرَبَوَالصاحَفاسنتَهَلَّ
بودند که یکوی اه آنوان دیگوری و       شده   اختال  بانو اه هذیل دچا    ای دو  است. د  حادثه 

  کوه ایشوان دیو    شد   ) ( واگذا  ا   ا با سبگ کشت. داو ی به پیامار  نیامده دنیا  بهفرهند 
کوه او عاقول و    شوده  ا ببوابر ایون     خوود هن کشوته    جبین  ا برده یا نوهادی دانستبد و دیو 

 ،حوال   ایون  د  و کورد    تعیوین  ،بردنود   موی    فرهند و نزدیکانش اه او ا ث  سیده بود و  بلوغ  به
أكَنلَواَلنَطَن َواَليارسنولَاهللِ،كينفَأغنرمُمَن الشَنرَبَواَل» هذلی گفت:  نابغبن  حمل

.(35: 1986)طباحی  «استَهَلَّ؟

نقاديشارحانپیشین5.2.2.2.4

و نمور خوویش  ا    کردهنهد و بر سی  ا  آنانگیری اه کالم پیشیبیان   د  بهرهگاه سراج   ابن
 :داشته است هم ابراه

أبوالعباٌِ كَقولِهنرَحِمَهاهللُنقالَ )وَالنذیجناءَتعالی::فإنجاءَ بِمعنیالجنسِ
علَی وَبِئسَتدخالنِ نِعمَ بِه(،فإنَّ وَصدقَ فیهذاالمعنیوَالمذهبِ.“الذی”بِالصِّدقِ

فهذاالذیقالَهقياٌ ،إلّاأنیوجد ُجميعُماتدخلُعليهنعمَوَبِئسَفترفعُنهوَفينه
لَيسَتلهنانكنرةٌ“الذی” َوَاأللفُوَالالمِفَلَهنكرةٌتنصبُهنعمَوَبئسَإذافقدَالمرفو

 البت ًتنصبُها.وَاليجوزُأنتقولَ:زيد نِعمَالرجلُ،وَالرجلُغيرُزيدٍ،ألنَّهخبنرٌعَننه...
 .(113 ،1 ج: 1996 سراج  )ابن

( و گویوا  73، 2 ج: هموان )« ...يعناًجميتَني ِقالَابوالعباٌِ:وَغل،َابوالحسن ِفنیاآل» نیز و
 است.   سخن مواف    این سراج هم با  ابن
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استفادهازمطالبدیگران6.2.2.2.4

 کبود   موی    های پیشیبیان و معاصران خود استفاده  سراج د  نگا   کتاب خود اه نوشته  ابن
و کووفی   بورد   می   بهرهشاگرد خود  هاینمراستادان خود و هم اه  هاینمر اه هم اه    و د  این

 :سان است و بصری بودن آنان برایش یک

 اه سخبان دانشمبدان پیش اه خود گیری بهرهالف( 
نحویان پیشین چون ابن ابواسحاق حضورمی و ابوالعاوا  ماورد اه مکتوب      هاینمر او اه

:است . برای نمونهبرد  می   أخفش و ثعلب اه مکتب کوفی بهره و بصری و کسائی

جعلتَهناأمنراًوَحَرَّكنتَننإذالمتُضِفهايعنینوحدَها“بِحَسبُ”تكلمتَ قالَاألخفشُ:إذا
ممنونٍ،كأنَّکَقلنتَ:حَسنبیأويرُفَغی،فتًياحَسبُيداًزيتُتقولُ:رأي ِ،آخِرَهالِسكونِالس

.(36، 2 ج: همان) لِأنَّهأرادَاإلضاف َ...يُنَوِّنحَسبُکَ،فَاضمِرهذا،فَلِذلکَلَم

 عصر خود  دانشمبد هم شاگرد و گیری اه سخبان بهرهب( 
عصور خوود او و     کرد کوه هوم     قولش اه ابوعلی فا سی اشا ه  توان به نهل  می ،همیبه   د  این

 شاگرد  بود:

یالتیتكنونُفِن«إن»المخفف ِأربع ُمواضعَ:«إن»هذا،وَلنِيرَقالَأبوعلیِالفارسیِ:القولُغ
منطلن ٌ،يند تقنولُ:إنزيناًنف«منا»یالجزاءِنحوَ:إنتَأتِنیآتِکَ.وَالثانی:أنتكونَفیمعن

.(236، 1 ج: همان) ...منطل ٌزيد ما:يدُتر

 گیری اه مطالب استاد خود بهرهپ( 
و  کبود   موی    استباد ،ابوالعاا  مارد ،سراج د  بسیا ی موا د به کالم استاد معرو  خود  ابن
. کبود   موی    بسوبده  «ابوالعبناٌِ»گاه نیز به لفظ  برد.  می   کا    ا به «رَحِمَهُاهللُ»پس اه نام او  معموالً

:است برای نمونه

إلّنا“حسنبُک”:التقولأنَّکَ:إحداهما:ي ِ:الخبرُمحذوف لِعلَتَنحِمَهُاهللُرَنوَقالَأبوالعباٌِ
 ...اسنم حَسبُکَألنَّكافيکَ،:وَتقديرُ فَعَلتَ،ماأیيَكفيکَ،وَمعنا ُفَعَلَه،أوقالَهقَدشئٍبعدَ
 .(36، 2 ج: همان)

کنندههايکسلپرهیزازتکراروحشوواطناب7.2.2.2.4

 کوردن شورح مطلوب پرهیوز      شده و طوالنی  تر آو ده  او تا حد امکان اه تکرا  مطالب پیش
 :است . برای نمونهدهد  می   های پیشین ا جاع   ا به باب اضافه و مطالب تکرا ی و کبد  می
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وَإذی،هذافيمنامَضَنيِّ َاألسماءِوَاألفعالِمِنهافَألغَو مِ َالعملِ،وَقدبُیعلَيدخلُ...فَأمَّاما
 فقن،...ينانِأٌ،معنمِنهابِأنَّهُمبتندأٌوَخبنرٌ،مبتنديَرتَفِعُمِ َاألسماءِفَكانَمايرَتَفِعُقَدذَكَرناما

 .(98، 1 ج: همان)

ترکارشدهتالشبراينوآوريوپرداختنبهموضوعاتجدیدیاکم8.2.2.2.4

کبد و خوود نیوز بودان       شده توجه  تر پرداخته تا به مطالب کم کبد  می   او پیوسته تال 
 :آو د  می   چبین «وَالجُمَلِبابُإضاف ِاألسماءِإلَیاألفعالِ»د   ،. برای نمونهکبد  می اشا ه

ذَكَرَ یإلّاأنتذكرَاالسمَقبلَالصف ِ،وَهذاالمعنيجُزلميالنِ،طويئانِ...فَأمَّاإذاكانَش
مجمالً،وَقدذكرتُهمفصالً،وَاعلَمأنَّصف َالمعرف ِالتكونُإلّامعرفن ٌكَمناأنَّيونَالنحو

النكرةِالتكونُإلّانكنرةٌ،وَال  ...فِأنتكنونَالصنف ُأخنمُّمِن َالموصنويجنوزُصف َ
 .(33 ،2 ج :همان)

استفادهازاصطالحاتمکتبکوفي9.2.2.2.4

 ا  هوا نمرو د  تال  است توا بهتورین    کبد  نمی   بصریان اکتفاسراج به آ ای   که ابن  جا آن اه
، کبود    عرضوه کتوابش   ۀمکتب کووفی و بصوری بوه خوانبود       صر  و نحو اه هر دو مبمو    به

حتوی اه   ،حوین    و د  ایون  بورد   موی    بودن خوود اه مطالوب کوفیوان نیوز بهوره       بصری باوجود
 :هند  میباه ن رسمکتب    کا گیری الفا  این  به

وَتقولُ:ظننتُهزيد قائم ،تريدُظننتَاألمرَوَالخبرَ،وَهذاالذیيُسَنمّيهالكوفينونَ»:المجهول ـ
؛(182 ،1 ج: همان) «المجهولَ

“هناوَذا”ي َبنين َألسنماءَالمكنهنذ ايجعلنواوَقالَقوم :إنَّكالمَالعربِأن» التهریب: ـ
ظالمناً،ذاأنتَوَهاجالساً،أنَذاوَهاقائماً،ذاهوها:يقولونَالحالِفیأخبارَهاعلينصبونَوَ

 ؛(152 ،1 ج: همان)« ...التقريبَالكوفيونَيُسَمّيهالوجهُ،وَهذا

كأنَّکَقلتَ:ظ َّرجنلٌمظننونُعمنرٍويداً،وَتقولُ:ظ َّمظنونُعمرٍوأخا ز»الخلف: ـ
 «خلفناً...ينونَالكوفيُسَنمّيهفیهذاوَماأشنبَهَهمِن َالنعنو ِ“مظنونٌ”وَيداً،أخا ز

.(185 ،1 ج: همان)

مصطلحا  واحندةٌکرد:    موا د اشا ه   توان به این  کوفیان می   فت  کا   اه دیگر اصطالحات به
اإلستخفافوَاإلستثقال،التعجب،الموضنعي ،منصرفٍ،العَدل،التنويرُمتعددةٍ،منصرف وَغيمَلمفاه

 .،فُضل و...(ی)اعراب محل
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حیننگارشدرهايمخاطباستفادهازصیغه10.2.2.2.4
و آن  ا با اسوتفاده اه  کبد   می   کیدأتسراج آموه  است، پیوسته بر آن   جاکه هد  ابن آن اه
گوذا د.   موی  نمایش  به «فإنأرد َ»و ، «كقولکَ»، «إنقلتَ»، «إذاقلتَ»های مخاطب چون   صیغه

 است: برای نمونه

“بمننک”،وَزيد أفضلُكما،فیالمعنیسواء ،إلّاأنَّکَإذاأتيتَ“منکَ”..فقولکَ:زيد أفضلُ.
فزيد منفصلٌمِمَّ فَضَّلتَهعلينه،وَإذاأضنفتَفزيند بعنض مِمَّن فضنلتَهعلينه،فنإنأرد َ

...،وَإذاقلتَ:زيد األفضلُ،إسنتغنَیعَن يتَوَجمعتَ،وَأنِّثتفقلتَ:معنیفاعلٍثن“بّأفعلَ”
 .(8، 2 ج: همان) وَاإلضاف ِ“م ”

نظرنکردنصاحبِمشخصدقیق11.2.2.2.4
و  «كوفينون»و اه الفواظی چوون    پورداهد   موی د  موا دی به ذکر صواحب آن اندیشوه ن   او

 :کبد  می   استفاده «بصريون»

الرفنعِموضنعِفنیوَتفنتحُتَنمَّكنالمٍكنلِّوَإلیاألفعالِإلیاألوقا ُتُضافُ:يونَوَقالالكوف
 .(11 ،2 ج: همان) وَالنصبِوَالخَفضِ

أصحابناکردنمکتبخودبالفظمشخص12.2.2.2.4
و آن  ا بوا اسوتفاده اه لفوظ     کبد  می   بودن خود د  کتابش اشا ه  سراج پیوسته بر بصری  ابن

 :دا د  می   بصریان ابراه با ۀد  «أصحابنا»

 ...يجينزونَوَأصنحابُنايظهنرُولك هذاالمضنمرُالیكلَّالنوي َالمساكيلقیالخبرُيس...وَل
 .(87 ،1 ج: همان)

پیشینهايحگیريازشربهره13.2.2.2.4
 :است . برای نمونهگیرد  می   کا   بهنیز   ااو توضیحات شا حان پیشین نحو عربی 

جُعاِلإسنماً“ما”وَ“مِثلَ”إنَّهلَحَ ّمِثلَماأنّكُمتَنطِقونَ(إنَّ):یالَأبوعثمانَ:فیقولِهتعالق
ننبَنا ُإنَّما:يقولونَيونَوَالنحويبويهُواحداًمثلَ:خمس ُعشرَ،وَإنكانَتمازائدةٌ،وَ...قالَس

 .(275، 1 ج: همان) متمك ٍ...يرِغیلِأنَّهأضافَهإلنمثلَيعنی

هاهاوتکاملآنبنديبرتسلسلبابپاي14.2.2.2.4
 هوم مطلوب     کوردن یوک    ا ائه  های مشابه و کامل  سراج خود  ا ملزم به  عایت توالی باب  ابن

 آو د  موی بخش  سخن، او مطالب  ا بخش دیگر   داند. به  جزئی می  صو ت   به هم کلی و   صو ت  به
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 آو د  موی سورهم   پشتهای کوچک  ا   بخش   کبد و این   ها بحث  صو ت تخصصی  وی آن  به تا
 :است  یختن نمم کتاب و آشفتگی ذهبی مخاطاش نشود. برای نمونه  هم  تا باعث به

وَقَدكُنّاقُلننا:أنَّالكنالمَاسنم وَفعنلٌي َ،قالَأبوبكرٍ:قَدذَكَرنااألسماءَالمعرب َوَاألسماءَالمبن
 .(144 ،2 ج: همان) وَحرف ،وَنح ُنتبعُاألسماءَوَاألفعالَ،وَنذكرُإعرابَهاوَبناءَهاإنشاءَاهللُ

نیاوردنشواهدنحويکامل15.2.2.2.4

 یکتاب، اه آو دن تموام شواهد نحوو    یتوجه به اختصا  محتوا یلدل  سراج به  گاه ابن
 «...“الينوم”تقنولُ:هنذاينوم يقنوُمزيند ،وَقنوم يفتحنوَن». برای نمونه کبد  می   خوددا ی

هنذاينوم »شکل  بهمثال د  کتاب سیاویه    ست که اصل اینا حالی  ( و این د 11 ،2 ج :همان)
 است. «يقومُزيد ،وَآتيکَيوم يقومُذاکَ

برتغییروانواعآنسراجدرصرفابنةبودنشیومبتني16.2.2.2.4

 :سراج د  بخش صر  کتاب بر مفهوم تغییر متمرکز است  ابن

سناك ٍأجنلِمِن يحنرکَأنإمَّنا:ي َضربَیإعرابٍفَهُوَعلَيرِمِ َالسواك ِلِغيتحرکُأمَّاما
حركتَنهوَيلقنیفَيُحذَفُمتحرک حرف بعدَ يكونَأنوَإمّاساكِنَي َبي َالجمعُواَليجوزُيَلقا ُ،
 .(361 ،2 ج: همان) ...ساكناًالحرفِآخِرُيكونَأنإمّا:أحدُهما:ضربَي َعَلیاألولُ.عَلَيه

شدنمطالبفهمزودتالشبراي17.2.2.2.4

تا حد امکوان فهوم مطوالاش  ا     کوشد  میو  کبد  می   کتابش پرهیز شدن پیچیدهسراج اه   ابن
 :است نمونه کبد. برای   برای مخاطب آسان

وَرتبنتُيظهرُ يالًوَفصلتُهتفصيحضرُ هذاالكتابِأسرارُالنحوِوَجمعتُهجمعاًیقَدأعلنتُف
يسنهلُالقلنوبِفهمُنه،وَیإليسب َلينهمراتبِهابِأخصرِماأمك َالقولُوَأبیانواعَهوَصنوفَهعلَ

 .(56، 1 ج: همان) حفظُهيهمتعلِمیعل

سراجتریندلیلدرپذیرشیاردمسائلدرکتابابنمهمسماع18.2.2.2.4

گیرد، بوه     تواند اه سماع بهره  که نمی جا است و آن   داده   سماع  ا د  اولویت قرا  سراج  ابن
 :آو د  می   قیا   وی

قنائم كانَأبو يضاأيجيزونَواَلياٌِ،القیإليهسما ُالشئِعَ ِالعربِلُجئفيَصَحفإذالم...
 .(88، 1 ج: همان) ...يد ز
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إن قلت، قلناعبارات/بررسيشبهاتونقدبرخيمشهورات19.2.2.2.4
یبود  افربورد    موی    است، هرجا گموان    کرده   سراج هد  خود  ا آموهشی بیان ابنجاکه   آن اه

هوا  ا    شواهه  دهود، خوود     اتفاق  خ   که این  شد، پیش اه آن   خواهد  ساب ابهام مختل  آموه  به
 دهد:  می   انجام «إن قلت»و استفاده اه ال ؤسکا   ا با طرح    هداید و اغلب این  می

الفعنلِ؟ي َوَبينَهاوالساع ِ،وَهذ أزمن ٌ،فماالفرقُبيل ِوالليومِاألسماءِمثلُالیفَإنقلتَ:إنَّف
 مفنرد للزمنانِ...یزمنانٌفقن،،معننمَينوهوزماناًفق،كمناأنَّاليسقلنا:الفرقُأنَّالفعلَل

.(36، 1 ج :همان)

(روایتو،حدیثنقد،)حدیثيعلومازگیريبهره20.2.2.2.4
: هموان ) «الحجن ِیالصومُمِنهفیعشرِذيهااهللِفیأحبَّإلَيامٍمامِ أ» یثنمونه حود  یبرا

 است.    فته   کا   با  د  کتاب به ( دو44 ،2 ج ؛1،131 ج

نحويهايعلتبهتوجه21.2.2.2.4
 :دهد  می   توضی، چبین  ا فاعل بودن  مرفوع ساب سراج  ابن

حنديثاًالفعلويجعلللفاعلبنیالذیالفعلعلیبنيتهالذیهوفاعلبأنهيرتفعالذیاإلسم
أشنبهومناعمرو ،وما زيد ،جاء:كقولکيك لمأوالحقيق فىفاعالًكانقبلهمقدماًعنه

لنوألنکاإلسم،قبلالفعلذكر :أىللفاعل،بنیالذیالفعلعلىبنيته:قولیومعنیذلک،
للفاعنل،بننىالنذیالفعنلعلنىقلنتوإنماباالبتداء،االسمالرتفعاإلسمبعدبالفعلأتيت
للفاعنل“ضنرب”فجعلنوابينهنافرقواقدكانواإذللمفعولبنیالذیالفعلوبي بينهالفرق
 .(73، 1 : جهمان) ...الفاءمفتوح

شووند و برخوی      توانبد ظور  واقو     ها می  که چرا برخی مکان  یا د  بخش دیگر علت آن
 داند:  دیگر خیر  ا د  داشتن محدودۀ معلوم و غیرمعلوم می

اعلم:أناألماك ليستكاألزمن التیيعملفيهاكلفعلفينصبهانصبالظروف،ألناألمكن :
لهخل وصورتعرفبهاكالجبلوالوادیوماأشبهذلک،وه بالناٌأشنبهمن أشخاص

األزمن لذلک،وإنماالظروفمنهاالتیيتعدیإليهاالفعلالذیاليتعدى،ماكانمنهنامبهمناً
 .(197، 1 : جهمان... )خاص ،ومعنىالمبهمأنههوالذیليستلهحدودمعلوم تحصر 

علمنحوومعانيرابطۀدوتوجهبه22.2.2.2.4
کبد، اه توجه بوه معبوای     می   شروع به توضی،« ربّ» با ۀسراج د   گاه که ابن  برای نمونه آن

 است:   نمانده   آن نیز غافل
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رُبَّ:حرفجر،وكانحقهأنيكونبعدالفعلموصالًلهإلنىالمجنروركأخواتنهإذاقلنت:
 .(416، 1 : جهمان... )لماكانمعنا التقليلومرر برجل،ذهبتإلىغالملک،ولكنه

 ا د  آن « اسننتحقاقوملننک»نی معووا« الم اضووافه»یووا « الم»پوورداختن بووه حوور   یووا د 
 دهد: می شرح

الالم:الماإلضاف ،قالسيبويه:معناهاالملکواالستحقاق،أالتریأنکتقول:الغنالملنک،
،وهوأخلکَفيصيرنحو:هوأخوک،فيكنونهنووالعبدُلکَ،فيكونفیمعنى:هوعبد لکَ

 مستحقًالهذا،كمنايكنونمسنتحقاًلمنايملنک،فمعننىهنذاالنالممعننىإضناف االسنم
 .(413، 1 ج :همان)

هايآموزشيکتابشیوه23.2.2.2.4
سراج قاول اه    کرده، شیوۀ آموهشی ابن   سراج بیان  چه خود ابن به متن کتاب و نیز آن باتوجه

  کوا  قصود     گوویی بوا ایون    .ببدی مبطهی کتاب برای آموه  بهتر است  بر بخش ماتبیهرچیز 
 دناوال اطالعوات اسوت، چبودان وقوت  ا اه      بهموضوعی خا   با ۀداشته تا اگر مخاطب د  
 نمور اسوتفاده اه کتواب      تر بتواند مطلب مو دنمر  ا بیابد و اه ایون   ندهد و هرچه سری    دست  

شوود و     تر اه موضوعات مبحر  است تا کم   کرده   تال  همیبه  است. او د  همین   آسان شده
آو د. الاته د  موضوعات مرتاط اه اشوا ه بوه      دناال عبوانی واحد گرد  موضوعات مرتاط  ا به
اسوت توا بوا      کورده  پوشی آن چشم با ۀلی د اما اه توضیحات تفصی ، مطلب خوددا ی نکرده

 :نکبد   خستگی فراگیرنده  ا فراهمکببده اسااب   های خستهتکرا 

وَإذی،هذافيمنامَضَنيِّ َاألسماءِوَاألفعالِمِنهافَألغَو مِ َالعملِ،وَقدبُیعلَيدخلُ...فَأمَّاما
فقن،...ينانِمِنهابِأنَّهُمبتندأٌوَخبنرٌ،مبتندأٌ،معنيَرتَفِعُمِ َاألسماءِفَكانَمايرَتَفِعُقَدذَكَرناما

 .(98، 1 ج: همان)

 مخاطوب  بورای   ا یادگیری امر تا است   کرده   تال  نحوی های  علت توضی، با ،چبین  هم
 :کبد تر  آسان

اعلم:أناألماك ليستكاألزمن التیيعملفيهناكنلفعنلفينصنبهانصنبالظنروف،ألن
بهاكالجبلوالوادیوماأشبهذلک،وهن بالنناٌلهخل وصورتعرفاألمكن :أشخاص

 .(197، 1 ج: همان) ...أشبهم األزمن لذلک

کووه همیشووه بووه او  ،مخاطووب  ا چبووین بووا اسووتفاده اه شوویوۀ پرسووش و پاسووخ   او هووم
 است تا هویچ نهطو      داده   های احتمالی او  ا پاسخ  و پرسش ندا د، حاضر پبداشته  سی دست

 نگذا د:   کو ی د با ۀ موضوع د  ذهن شاگردان غیرحضو ی باقی
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رجنلم أقلقائماًرجالًألنالتقليلِبابفیأبلغألنهقيلالصف ؟لزملِمَ:قائلقالفإن...
 .(417: همان) أعلمواهللبذلک،فخصتوحد ،

سراجهايابننوآوري24.2.2.2.4

وان د  بخوش ظواهری کتواب و نووع     تو    ا هوم موی  کتواب     د  اینسراج   های ابن  نوآو ی
و هوم   ،شود    هوای آن اشوا ه    تور بوه نمونوه     که پیش ،کرد   مشاهده   ببدی و چیبش مطالب فصل
 شود. ذکر می نمونه ادامه، چبد د  .کرد  توان د  بخش محتوایی کتاب به آن اشا ه  می

 باشد ظر  است:   لمّا هرگاه معبای شر  داشته

 ظرفناصنيرُفيَجئنتُيقولأيضالألمرالذیقدوقعلوقو غينر وتقنول:لمناجئنتَو...
 .(157، 2 ج :همان)

حرفوی  پوب   هوای    سوراج وهن   تا پیش اه ابن :حر  اصلی پب برپای  « فُعلَلِل»افزودن وهن 
 ببا بودند: چها شامل 

فَعَلَّنلٌ،:سيبويهيذكر لمبناءٍمعخمس ٌوهیسيبويه،ذكرالتی:أربع الخماسي األسماءأبني 
 .(184، 3 : جهمان) فُعلُلِلٌفِعلَلٌّ،فُعَللِلٌ،فَعلَلِلٌ،

یعویش    نبو و ا ،مالوک   جبی، ابون   اندیشه مو دقاول تمام نحویان اهجمله ابن   گرچه این
اسوت )ببگریود بوه       شوده    سوراج اثاوات    نسات به ابون    اما د ستی صحت این ،نشد   واق 

 .(190: 1997 جهبی

 

گیرینتیجه.5

 نحوی مسلمان مکتب بصری، د  خالقیت و پوذیر  افکوا  د سوت توا جوایی      ،سراج  ابن
نمور اه    انود کوه صور      کرده   مکتب جدید بغدادی معرفیسس ؤم فت که حتی او  ا  پیش  

به علت و قیا  خوود   وتوجه ا گر جایگاه واالی علمی اوست. بودنش بیان  د ست یا اشتااه
دا د  موی  هوا ابوراه    که باتوجه به علت  چرا ،گرایی است  گرایی و واق   گر توجه او به عهل بیان

 ود که هد  اه نگا   کتوابش  ا ذکور     می   تا جایی پیش وکه هرچیز علت و ساای دا د 
خود اه آثا  گذشوتگان  عهل یید أت  مو دسراج مابای کا    ا موا د   ابن. کبد  می   ها بیان  علت

و    گیری اه آثا  قالی به تهلید صر  نپرداخته  او د  بهره .است   داده   خصو  سیاویه قرا   به
حتوی د  شوکل    ،های قالی بیفزاید. برای مثال  است تا مطلای نو بر یافته   کرده   پیوسته تال 
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است توا     جسته، کوشیده ببدی کتاب سود  سیاویه د  باب ۀوقتی اه شیو ،ظاهری کتابش هم
دهود و     داده، ا تهوا    کا   ا انجوام    تر اه او این  که پیش ،سیاویه د  مهایسه باببدی آن  ا   باب

سوراج و    اه خالل کا  ابن است.   نکرده   به محتوای مطالب محدود فهطهای خود  ا   نوآو ی
هوایی کوه     کوه د  نهود و بر سوی     چرا ،شود  می   هایش اهمیت کا  سیاویه نیز آشکا   نوآو ی

اند نه بوا    کرده   دا د، همگی کتاب او  ا با کتاب سیاویه مهایسه   سراج وجود  کتاب ابن با ۀد 
قالوی    اه مضومون نتیجو   ،چبوین   هوم . همانی کمی با او دا د  کتاب استاد  مارد که فاصل

که توا هموان او نحویوان بز گوی       راچ ،برد   سراج پی  اهمیت کا  ابن   توان به  با  دیگر می  یک
گران بوا    اما حتی کتاب استاد  هم اهنمر ناقدان و تحلیل ،بودند   کتاب هدهلیف أتدست به 

علوم،   ۀجویبد  دانشمبد مسلمان و  د مهام ،سراج  ابن نشد.   شکل مهایسه   کتاب سیاویه به این
پوذیر  مووا د      دناال علم واقعی به  و به   کرده   با ماهیت علم پرهیز ی متعا ضها  اه تعصب

مکتوب     که همگان بوه  قابوت دو   آن با ،است   د ست و مطاب  قواعد علمی و عهلی پرداخته
 .آگاهبدکوفی و بصره 

جباو  بیرونوی و د ونوی د  ایون        ه دوکه اهلحا  ساختا  و ا ،نیز النحوفیاالصولکتاب 
هوا   ببودی  دا د. بورای مثوال، تهسویم   جهی توو د خو های   ، ویژگیاست   هشدپژوهش بر سی 

شوده و گردآموده د      تفکیک واض، و توضیحات کامالً ها کامالً  است که عبوان  قد ی دقی    به
است و اهدا  آموهشی خوود  ا   محو  که کتاب مخاطب  جا آن اهبخش مربو  به خود باشبد. 

   اسوت کوه ایون      ر نویسبده بووده کبد، فهم آسان آن و یادگیری سری  مطالب مو دنم  می   دناال
هوای    است و هم د  نوع ادبیوات و شویوه  مالحمه  د خو   سادگی و  وانی متن مطلب هم د
 مطورح « قلنتإن»برای نمونه، تمام شاهات د با ۀ موضوع د  کتواب د  قالوب    .آموهشی آن

نویسوبده کتواب  ا جوام     کوه    دلیول ایون    سوو، بوه   دیگور  اهانود.    شوده    داده   سپس پاسخ و   شده  
داده، کتواب     )بصری، کوفی، پیشین، معاصر، استاد و شاگرد( قورا   های خود و دیگران  اندیشه

سوراج    ببودی ابون   پای  ود.  می   شما   المعا فی نحوی نیز بهةدایراست،  که آموهشی آن بر  زوناف
و حدیث اهمیان سطو  کتواب پیداسوت و اه    کریم قرآنبه دین هم د  قالب استفاده اه آیات 

د آمیختگوی معهوول    ،جدیود  هوای نمر ،داشتن نموم مبطهوی   ود.   می   شما   های آن به  ویژگی
 کورده    های کتاب اسوت کوه آن  ا ممتواه     نیز اه دیگر ویژگیمکتب بصری و کوفی    اصول دو

آو ی   گور اهمیوت نمونوه    بیاننوع خود  ببدی شواهد و توجه به نوع و مهدا  هر  تهسیم .است  
توجوه بوه    ،چبوین   هوم  سوراج اسوت.    ها اهسوی ابن  د  جریان وض  قواعد و  د یا پذیر  آن

   بوودن اصوول    گور کوا بردی   ، خود بیوان هانمرترین عامل د  پذیر  یا  د  مهممبزل     به ،سماع
اموا   ،نااشود    اهل هبان  ایو  میان  د که چیزی    گاه  هیرا طا  آن آن ؛شده د  کتاب است  پذیرفته
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سراج نیست و شر  استفاده اه آن همووا ه    باشد، محل اطمیبان ابن   گرفته   قیاسی شکل طو   به
گواه     فتوه، اموا هویچ      چبین د  کتاب پیوسته اه اسرا  و  موه نحوو سوخن    مو دنمر است. هم

مووا د  این    اگر به رند واسرا  مو دنمعبوان   های کتاب به  است که کدام بخش  نشده مشخص
 سراج بیش اه پویش بورای مخاطاوان او د  هور      شد، شاید شکوه کا  ابن  می   د  کتاب تصری،

 شد.  می   سط، علمی آشکا 
هوای    کتواب توألیف  شوود سواک     موی   نهواد   پیش ،د پایان، پس اه نهد و بر سی کتاب

بیرونوی و د ونوی   هوای قواعود عربوی د   عایوت نکوات        خصو  کتاب  آموهشی و به
دهبود توا امور یوادگیری بورای          ا الگووی خوود قورا     النحوفیاألصولهایی چون   کتاب

محوو   ا بوه آنوان بچشواند.       فراگیرندگان آسان شود و لذت یوادگیری اصوولی و سواب   
تر دچا  آشوفتگی   طلاان کم  شد تا دانش   استوا ی و اتهان کتاب باعث خواهد ،د حهیهت

تر د  و ط   تر فراگیرند و کم  دگیری شوند و د نتیجه مطالب آن  ا  احتذهبی د  امر یا
 گیرند. کسالت و تکرا  قرا 
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