
 عبدالرحمان جامیتألیف « ةالفوائد الضیائی»معرفی کتاب 

 حسین ارجمند

 زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران ةدکتری در رشت آموختةدانش

 هفتادُر ییغالمعباس رضا
 دانشگاه تهران اریدانش

 مجتبی عمرانی پور

 استادیار دانشگاه تهران )پردیس فارابی(
(1 -26) 
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 چکیده

. الحاجبابن ةکافی بر است یشرح، قرن نهم هجری پارسی سرای، اثر جامی «یةائیالفوائد الض»کتاب 

یوسف که در آن تاریخ به تحصیل مقدمات زبان  ضیاءالدینفرزندش  را برای مطالعة کافیهجامی کتاب 

وی به . نام نهاده است «ةالفوائد الضیائی»سبت آن را و به همین منا کردهشرح ، عربی اشتغال داشته است

است.  کردهانتخاب شرح مزجی را  ،برای توضیح عبارات کافیه ،سبب مهارت و تبحرش در زبان عربی

 در شرح خود با ذکر آثار و صاحبانو  فردی متعصب نبوده، و تفسیر مباحث نحوی توضیحدر جامی 

بلکه  ،نحویان نبوده است در شرح خود فقط ناقل آرایی و. رعایت کرده است جانب امانت را ،آن

و هرگز رای و نظر  جانب ادب را رعایت کردهدر نقد خود . خود را نیز ذکر کرده است استقصائات

دیگر  آرای، مورد قبول او نبوده است الحاجبابن د نکرده است و اگر گاهی آرایرا ر الحاجبابن

را  اوتوان می ،با بررسی آراء وی در این کتاب .کنند آورده استرد میرا  الحاجبابن یشةاند هکنحویان 

ای از مشخصات این حاضر به بررسی و تحلیل پاره ةنوشتاز طرفداران مکتب نحوی بصره دانست. 

  پردازد.کتاب می

 .ةالفوائد الضیائی، الحاجبابنة کافی، نحو، جامی :کلیدی هایهواژ

                                                 
 مسؤول نویسندة الکترونیك پست: arjmandhosein@yahoo.com 
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 مقدمه

و لغویان پس از  نحویان گردد.یمة اول قرن نخست هجری بر میبه ن علم نحوة پیشین

معنا ، واژه شناسی :از قبیل، به مباحث قرآنی نزول قرآن و گسترش دین مبین اسالم

آثار ارزشمندی را از خود به  در این زمینه، وه نمود توجه شایانی آوا شناسی و ناسیش

 عربی داریم حاصل تالشة حوزو آنچه اکنون از دانش زبانی در . یادگار گذاشتند

 هتدوین کرد آن را ،بودِ ابزار کافین آن بزرگانی است که با کمبودهای متعدد وة خالصان

مقامشان را پاس  و ندانیمدور از انصاف است که قدرشان را  و اندهنهاد در اختیار ماو 

توجه  .اندشتههای دیگر نقش داقومیتایرانیان بیش از  ،علمدر این به ویژه که . نداریم

 کنددانشمندان ایرانی را بیش از پیش آشکار میهای کاوش ،نحو علم به

کتب نسبت به  ،به علت سهولت در بیان مطالب و اختصار گویی الحاجبکافیة ابن

را در عصری به « ةالکافی» ،الحاجبابنهمواره مورد توجه بوده است.  ،دیگر ینحو

به همین علت است که این کتاب ، شایع شده بودرشتة تحریر درآورد که مختصرنویسی 

 خالی است. بنابراین محققان زیادی، موجز نوشته شده و از هرگونه مناقشه بسیار

« ةکافیال» به شرح الدین استرآبادی و ...رکن، ادیازجمله ایرانیانی چون رضی استرآب

شرح خود را  که عبدالرحمن جامی است ،کافیه ایرانی یکی از شارحانِ .روی آوردند

نام نهاده است گرچه این کتاب بیش از همه به شرح جامی معروف  «ةالفوائد الضیائی»

به  های علمیسالیان متمادی در حوزههمین بس که  شرح جامی در بیان اهمیت است.

بسیاری بر این کتاب شده است و افراد تدریس میعنوان منبعی قابل اعتماد و معتبر 

این کتاب به تدریج مورد ، فانه با وجود ارزشمند بودن شرح جامیس. متأاندهشرح نوشت

معرفی نشده است ، ایتاکنون در کتاب یا مقاله و، قرار گرفته است غفلت و فراموشی

 . پردازدمیمهم که این گفتار به این 

 (ه. 646 -570) الحاجبابنزندگانی  (1

فقیه مالکی و اصولی و  بن ابی بکر بن یونس بن عمرابو عمرو عثمان  الدینجمال

او در  مصر به دنیا آمد. توابع قوصیه در صعیدسنا از اَدر ه.  570در اواخر سال ، نحوی
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)موسای  امیر عزالدین موسك حاجبِاز آنجا که پدرش اصل ایرانی و از نژاد کرد بود. 

وی در قاهره در نزد دانشمندان معروف شد.  «الحاجبابن»صالحی بود به  کوچك(

علوم ادبی و فقه را چون امام شاطبی، محمد الغزنوی، ابو منصور ابیاری، و ... بزرگی 

حاجب عالمی ابنآموخت و سپس به دمشق آمد و زمانی دراز در آنجا تدریس کرد. 

رو  این ازداد. های دیگران را پاسخ میمتواضع و صبور بود و با آرامش کامل پرسش

 شتافتند. و نحو نزد وی می همه جا برای آموختن صرف طالبان علم از

پس از اقامت طوالنی در دمشق به مصر بازگشت و در مدرسة فاضلیه به تدریس 

را وداع  یدار فان هیاسکندر دره.  646 شوال 26 سرانجام در الحاجبابنپرداخت. 

زیادی را آموخت ولی نحو بر او غلبه داشت چنانکه در فقه و  هایدانشوی  گفت.

 مشهور او عبارتست از: آثارالیی رسید. اصول به درجة با

علم  يف اَلمَقصَدُ الجَلیل»؛ )آیاتی از قرآن و ابیاتی از شعر( تفسیر در «يمالاألَ»

 ؛در اصول فقه «صول و الجدلألا يعلم يل فمل و األؤمنتهی الس»؛ عروض در« الخلیل

، ابن خلکان) .نحو در« ةالکافیَ»؛ و صرف در« الشافیه» ؛در فقه مالکی «مّهاتجامع األ»

: 1984؛ فروخ، 4/211، 2002: الزرکلی ؛217: ؛ الطنطاوی2/134، 1399: السیوطی؛ 1/413: 1949

 ( : ذیل ابن حاجب1362؛ دهخدا، 3/559-562

و  «الکافیاة »و  «لشاافیة ا» هدای بیش از همه مددیون تدألیف کتداب    الحاجبابنشهرت 

 «المفصدل » زمخشری در کتابز روش ادر نحو  الحاجبابن است. تلخیص کتب پیشینیان

« االیضداح »و آن را  ثیر بسزایی پذیرفت به طوری که به شدرح آن کتداب اهتمدام ورزیدد    تأ

تحریدر در   ةنامید و سپس با تغییر اندکی همان اسلوب را ادامه داد و کتاب کافیه را به رشت

 ت.زمخشری گرفته شده اس« لالمفص»در حقیقت کتاب کافیه از کتاب  پسآورد. 

  شروح کافیه

 کتابی با عنوان درت. همچنین بوده اس الحاجبابنخود  ،نخستین شارح کافیه

 و سپس منظومة خود را شرح داده است. است کشیدهرا به نظم کتاب خود  

قرار به خصوص ایرانیان  پژوهان نحوپس از وی نیز کتاب کافیه مورد توجه بسیاری از 

و برخی نیز آن را به نظم  تاکنون شروح مختلفی بر آن نوشته شده است گرفته و
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شرح  124بیش از در مقدمة خود  «نظم الکافیة يفشرح الوافیة »کتاب  مصححاند. کشیده

 :عبارتند از هاآن که مهمترین نام برده است.کافیه را  نظمِو 

مد استرآبادی حسن بن مح الدینرکنب( شرح  ؛شرح رضی الدین استرآبادیالف( 

شرح ( هد ؛شرح ابن یعیش( د ؛شرح ابن مالك( ج ؛نگاشته است آن بر سه شرح)وی 

رح ش( ز ؛أحمد بن عمر هندی الدینشهاب شرح( و ؛بدرالدین بن محمد بن مالك

 ( 52-27: 1400: الحاجبابن: ر.ک) شرح عبدالرحمن جامی( ح ؛نصیرالدین طوسی

 ( .ه 898 -817) جامیعبدالرحمن  زندگانی (2

الدین و لقب اصلی وی عماد. است و عارف قرن نهم هجری نویسنده، شاعر ؛جامی 

از  پساو را بزرگترین استاد سخن ، گانبرخی از پژوهند. الدین استنور لقب مشهورش

دشت اصفهان  ةمردم محلپدرش از . اندگو نامیدهشاعران بزرگ پارسیو خاتم  حافظ

االسالم احمد  بود و نسبتش از یك سو به امام محمد شیبانی و از سوی دیگر به شیخ

 23 روی د( 14: 1320، حکمت) .رسدعارف مشهور قرن پنجم هجری می، جامی یلژنده پ

ت یافت و در جوانی که پدرش از جام به هرات دوالرد جام رجَخُدر ه.  817 شعبان

نید موالنا جُ: خود مانند نزد معروفترین دانشمندان زمانو هر ساکن شد در آن ش، رفت

و . درس خواندالدین محمد جاجرمی اصولی و خواجه علی سمرقندی و موالنا شهاب

« جامی»کرد سپس تخلص می« دشتی»چندی ، در همان زمان به شاعری آغاز کرد

 : در بیان تخلص خود سروده است و تخلص یافت

 رشحة قلمم مولدم جام و

 جرم در جریدة اشعارال

 

 است االسالمیشیخجرعة جام  

 به دو معنا تخلصم جامی است

               ( 320: 1369رضازاده شفق، )           

جامی از هرات به سمرقند که در آن هنگام به برکت وجود ، از طی این مراحل پس

 رومی را دریافت ةزادمت قاضیشتافت و خد، می بودبیك میرزا از مراکز مهم علالغ

بدین ترتیب جامی در دو مرکز علمی هرات و سمرقند به تکمیل ( 1/720: 1356، مصاحب)

در هجدهم  رانجامس ل گردید.یتحصیالت خود پرداخت و به سر حد کمال معنوی نا

http://www.lifeofthought.com/e24.htm
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و در همان شهر در  تزندگی را بدرود گفدر هرات  سالگی 81در  ق. ده 898 محرم

سپرده شد و قبرش در حال حاضر  به خاک عدالدین محمد کاشغریکنار مزار س

 ( 50: 1320، حکمت) .است معروف به تخت مزار

 آثار جامی

او محدود به ادبیات نیست بلکه  یکارة حوز. ثار فراوانی داردآادب فارسی جامی در  

ادگار های فکری خود را به یها نیز تراوشدیگر مقوله نحو و، کالم، در تفسیر عرفانی

 ترینقدیمکه ، سامیة علی اصغر حکمت در کتاب خود به نقل از تحف. گذاشته است

 اندهبرخی گفت. داندمی کتاب و رساله 45را  ثار اوآشمار ، ثار جامی استآفهرست از 

استاد نفیسی ( 100: 1390، والیتی) .استجلد  54ثارش آ« جامی»برابر با جمع عدد لفظ 

که  آورده است.را  به فارسی و عربی جامیب و رسالة کتا 77 ،فهرست در کتاب

 : از عبارت است هاآن مهمترین

، براراأل سبحة و حراراأل ةتحف، الذهب ةسلسلمثنویات هفت اورنگ که عبارتند از ( 1

د دیوان قصای( 2؛ اسکندری ةلیلی و مجنون و خردنام، یوسف و زلیخا، سالمان و ابسال

اشعار ة که دربرگیرند «الشّباب ةفاتح»: یم شده استو غزلیات که در سه قسمت تنظ

 ةخاتم»که تراوشهای اواسط زندگانی اوست و  «العقد ةواسط»اوان جوانی اوست و 
بهارستان که سبك انشا و شیوة ( 3؛ که ابیات و منظومات اواخر حیات وی است «ةالحیا

شرح ( 5؛ رشرح مخزن األسرا( 4به تقلید از کالم شیخ سعدی است؛  آنسخن در 

اللمعات در شرح  اشعة( 7؛ در شرح قصیدة خمریة ابن فارض لوامع( 6؛ مثنوی مولوی

 ؛صوفیان و عارفاننس در شرح حال نفحات األ( 8؛ کتاب لمعات فخرالدین عراقی

صرف اللسان ( 10؛ که در بخش بعد به معرفی آن خواهیم پرداخت« ةالفوائد الضیائیّ»( 9

رسالة کبیر در فن معما ( 12؛ رساله در قافیه( 11؛ عربی ای است در صرفکه منظومه

رسالة صغیر در معما ( 13؛ مصنفات وی است ترینقدیمیکه از  «حلل حلیة» بهموسوم 



 1393، پاییز و زمستان 6، سال 2ادب عربی، شمارة / 6

شرح مختصری از ، در حقیقت که« نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص» کتاب( 14

 ( 289-285 /1 :1344، نفیسی: ر.ک) بن عربی است.ا« نقش الفصوص»کتاب 

 الفوائد الضیائیة (3
که  1فالدین یوسفرزندش ضیاءبرای  و الحاجبابنة شرح کافیرا در  این کتابجامی 

است و به همین  کردهلیف تأ، ل مقدمات زبان عربی اشتغال داشتهآن تاریخ به تحصی در

بنا به عبارت  .استنامیده « ةالضیائیّالفوائد »مناسبت آن را 

به پایان رسیده است. روش  کردن کتاب سی. کار پاکنوه 897در سال  

روشی علمی و تا حدودی خالی از هرگونه پیچیدگی است بدین صورت ، در کتاب وی

 هیق و استشهاد بتعل، تفصیل، بعد به شرح کند وعبارت کافیه را ذکر می، که وی ابتدا

دهد و جواب می هاآنکند و به پردازد سپس اشکاالت را مطرح میآیات و اشعار می

 در برای نمونه ،کندبیان می« فَإن قیل.... قلنا»یا « یقولو لقائلٍ أن »: را با عباراتاعتراض 

: گویدمبحث مستثنی می

  (385 :1389جامی، ) 

 علل گرایش جامی به شرح کافیه

 : شاید جامی به سه دلیل به شرح کافیه روی آورده است

 یها در صرف و نحو عربکتاب نیتدو ،پایان قرن هشتم هجری تا اوایل قرن دهماز  -1

نگارش تسهیل در امر فراگیری زبان و ادبیات عربی  ر ایران رونق یافت و براید

 . گسترش یافت ن،یشیپ یبر آثار علما یحواش

مسدائل نحدوی بده صدورت      ،یو ابوالقاسدم زجّداج   یفارس یعل ابو، هیبویسزمان از  -2

 .داشت تفصیل وبه شرح  احتیاج ملزم این گونه مسائلو  ه بودشد انیب و مختصر جزمو

 ( 4/115: 1365: صفا)
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ة کار سخنوری بدست کسانی افتاد که بهردر قرن نهم،  عمر استادانة با افول ستار -3

را یافت  ایتوان نویسندهنمی به بعداز فنون ناچیز بود و از اواسط قرن نهم  هاآنغالب 

ای اندوخته باشد مگر جامی که توشه ده و از فنون مختلف ادبقدما کار کرة به شیو که

 سلیم را با رنج کسب و تحصیل علمجامع علوم و فنون در عصر خود بود و قوت طبع 

 ( 156 :همان) .ساخت همراه

نویسندگان به  در گرایش را ایشرایط تاریخی و تحوالت منطقه، این برعالوه 

ط امویان و به طوری که پس از سقو. ثر دانستان مؤتوحاشیه نویسی میو  نویسیشرح

روح آداب و رسوم و ، آغاز خالفت عباسیان به سبب نفوذ ایرانیان در دستگاه خالفت

رف و نحو با وجود این که با و علم ص، رسی در زندگی عباسیان اثر گذاشتفرهنگ فا

ان به بعد توسط مغزهای متفکری که با از این دور، زاده شده بود، های اصیل عربیمایه

این  اما، ند به سر حد تکامل رسیدشدتقویت می، نظام علمی و منطقی معارف بیگانه

کند و به  بسیار نط بغداد به دست مغوالوبا سق ادب وعلم  ةبالندگی در زمین حرکت و

گرفت عربی مورد تهدید جدی قرار  ادبیاترو زبان و  این از، سوی خمودی روی نهاد

و مراکز علمی را به آتش کشیدند و صاحب نظران علمی و  هاخانهو مغوالن کتاب

ة در زمین ،پژوهشگران عث شد که عمده فعالیتاین تغییرات با. فرهنگی را کشتند

 هایکتاب، ثار مختلف علمی باشد که در این مجالآشروح مختلف و حاشیه نویسی 

« کافیه و شافیه»ابن مالك و « الفیه»و « یببمغنی الل»: معتبر صرف و نحو عربی مانند

 . مورد شرح و حاشیه نویسی قرار گرفت، الحاجبابن

به  هاییمنظومهدفترهایی به زبان پارسی و حتی ، صرف و نحوة همچنین در زمین

چنان که در آغاز این ، معمول اهل زمان گشت زبان فارسی در ذکر قواعد زبان عربی

را برای نوآموزان به پارسی تدوین « صرف میر»جانی کتاب میرسیّد شریف جر، دوران

ثیر شرایط زمانی کرده است تحت تأجامی که در این عصر زندگی می تنیس بعید. کرد

 . روی آورده است الحاجبابنو به شرح کافیه ، و مکانی و تاریخی قرار داشته است
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 «ةالضیائی الفوائد»های ویژگیای از پارهبررسی 
 ش جامینگار( الف

شرح مزجی را بر ، هیعبارات کاف حیتوض یبراجامی بسبب تبحرش در زبان عربی، 

فارسی بوده،  نثر واست. و با وجود این که یکی از استادان نظم  ترجیح دادهشرح قولی 

در شرح کافیه از یك کلمة فارسی حتی برای ترجمة بعضی از الفاظ بسیار پیچیده هم 

ای از موارد از زبان فصیح عدول کرده است که این از ر پارهاما داستفاده ننموده است. 

در نحو عربی نگاشته « الفوائد الضیائیه»چون کتاب  ؛یدآنقاط ضعف وی به حساب می

شده است و شایسته است که مولف نهایت دقت را در تالیف خود به کار برد تا به 

ان به عدول وی از کالم توفصاحت کالم لطمه ای وارد نشود. از جمله مواردی که می

 فصیح اشاره کرد، موارد زیر است:

نویسدد:  در مبحث اعراب می -1

کده بیشدتر نحویدان     (49 :1389جدامی،  )

 شود. رد نمیوا« بعض»بر کلمة « الف و الم»کالم فصیح معتقدند در 

گوید: وی در مبحث فاعل می -2

 ( 154-152: )همان
 بیشتر ؛ر استمیان نحویان اختالف نظ« غیر»ة کلم سر بر« الف والم» دخولبارة در

از کلماتی است که متوغل در ابهام است و با  ،«غیر»چون  ؛دانندرا جایز نمی آننحویان 

توان شود، بنابراین یکی از ایرادهایی که میاضافه شدن یا پذیرش الف والم معرفه نمی

 بر جامی وارد کرد رعایت نکردن زبان فصیح در شرح خود است.

 الحاجبابنجامی و  ب(

قائل شده  الحاجبابناین است که شارح احترام خاصی برای  ،کتابمهم های گیاز ویژ

مانند دفاعیه از مصنف بسبب عدم شروع  -موارد به دفاع از وی  بیشتردر  است و

: گویدمی نجا کهآپرداخته است.  -آغازین  ةخطب پایان درخداوند  نام باکتابش 
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 آوردهعصام الدین در حاشیة خود  کهدرحالی( 7 :همان)

اند و عدم شروع کتاب با است که شارحان دیگر مانند هندی به مصنف ایراد گرفته

 اند. حمد خداوند را مذموم و غیر قابل قبول دانسته

ر جامی در برابر زمخشری در مورد لزوم شرط علمیت برای اسم معرفه در غی

معرفه بودن را ، مصنف: گویدمی که جاآن، پرداخته است ، به دفاع از مصنفمنصرف

چون فرع بودن اسم معرفه  ،سبب و علمیت را شرط الزم اسم غیر منصرف دانسته است

، از فرع بودن اسم علم از اسم نکره است در حالی که زمخشری ترروشن ،از اسم نکره

ی جامی خالف آرای رأ هم در مواردی اگر و( 112: همان) داند.می علمیت را سبب

 ،مصنف بوده است بنا به احترام هرگز با دلیل و برهان نظر مصنف را رد ننموده است

 دهد. ترجیح می او نظر برنظر دیگران را ، نفمص مخالفِ بلکه با ذکر آرای نحویانِ

دَرّ  هلل»عبارت  گشاید و بامی الحاجبابنجامی زبان به ستایش  ،در بسیاری از موارد

در بحث  برای نمونه، کندبیان می ویرا از نظرات  شگفتی و شیفتگی خود «المصنف

  بدستبرای هریك  الحاجبابنو حرف و تعریفی که  فعل وتقسیم کلمه به اسم 

: گویددهد که چنین میجامی را چنان تحت تأثیر قرار می، دهدمی

بدین شیوه بیان شده  الحاجبابنچون تعریف 

که توانایی ذهنی و استعدادهای افراد مختلف در نظر گرفته شده و در حقیقت وی به 

 ( 23 :همان) انواع کلمه پرداخته است.سه شکل متفاوت به تعریف 

در کتاب خود فقط به شرح و بررسی مسائل نحوی پرداخته است و از  الحاجبابن

وارد شدن در مباحث لغوی و صرفی و بالغی پرهیز نموده است. جامی نیز در این 
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مورد  زمینه کامال از مصنف تبعیت کرده است و فقط اشعار وارده در متن کافیه را

 : دهد. مانند این بیتصرفی و لغوی قرار می تحلیل

: گویدمی که این چنین

  (345-344 :همان)
هر چند ، پردازدو زمخشری می الحاجبابنمیان  گاهی به بیان اختالف نظرِ، جامی

ای از موارد با او به مخالفت ولی در پاره، وامدار زمخشری است الحاجبابنکه 

است و در کالم نحویان دیگر  الحاجبابنرائی که مختص به آاز جمله . است پرداخته

طور دقیق  که جامی به، قبل از ترکیب است هااسممبنی بودن ، خوردشم میکمتر به چ

در در حالی که  کندمیمطرح این زمینه  پردازد و نظر هردو را دربه بیان این اختالف می

نظر به این اختالف 2الدین استرآبادیادی و رکنآبشروح دیگر مانند شرح رضی استر

  .ای نشده استهیچ اشاره

کند و به اشاره می الحاجبابنمیان رضی و  به اختالف نظرِ در مواردیهمچنین 

در مورد مرجع ضمیر در عبارت  برای نمونهگوید. می آن سخنبارة طور مفصل در

اختالف وجود  الحاجبابنمیان رضی و  (30 :همان) 

داند و رضی مرجع ضمیر را می «معنی»مرجع ضمیر را  الحاجبابندارد به گونه ای که 

 ك را با دلیل بیان کند و به داند و جامی سعی دارد نظر هر یمی «ما»اسم موصول 

 ای میان آن دو صلح برقرار کند. گونه

گزیند کند و نظر وی را بر میمی همراهی جبالحاابناز جمله مواردی که جامی با 

در باب تنازع بعد از ذکر نظر کوفیان و ، الحاجبابنهرچند که  ،لة تنازع استمسأ

نظر کوفیان را ، کند و با استداللمی ی نهایی خود را اعالمرأ ،فراءبصریان و کسایی و 

مورد اعمال فعل دوم  ولی جامی از همان ابتدا و پس از ذکر نظر بصریان در ،کندمی رد

 را به عنوان رای برگزیده که هاآنکند و نظر می جانبداری خود را اعالم، در باب تنازع

 کند. می ییدکاربرد بیشتری دارد تأ
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الحاجب و نحویان نظر ابن این است که جامیالحاجب از موارد دیگر مخالفت با ابن

شدن اسم مکان محدود بعد از افعال در مورد مفعول فیه واقع  را مشهور مانند سیبویه

الحاجب با داند در حالی که ابنن را مفعول به میآپذیرد و نمی« دخل، نزل و سکن»

ترین مذهب ظرفیت، صحیح بر بنا« دخل و.. »کند که انتصاب ما بعد می بیانصراحت 

حال آن  گوید: نجا که میآاست 

 (323 -322 :)همانکند. ن نظر را رد میآ که جامی با عبارت 

 نقل آراء پیشینیان (ت

نحویان  یذکر آرا ،کرد بیانتوان برای شرح جامی می که هاییترین ویژگیاز مهم

کوفیان ، وی از اخفش هر چند که. است ،سیبویه ،امام نحویان به ویژهو  کوفی، بصری

او در این زمینه از ، بی گمان است متمایل به بصریانکند اما می نقل قولنیز  دیانو بغدا

 . ثیر پذیرفته استتأ الحاجبابن

 مجهولة صیغ نظری را نقل کند آن را با خواهد از سیبویهمی امی کهجامی هنگ

ف المخ، و در بعضی مواقع «منقول عن سیبویه»یا  « نُقل عن سیبویه» : گویدمیو آورده 

ورد یا این که نظر سیبویه را با یك نحوی دیگر مانند آمی «غیر»نظر سیبویه را با کلمة 

: مانند دهدمی را اصل قرار آنها گفتار و وردآمی در یك سخن« مُبرَّد»

نظر سیبویه ، یا این که (356 :همان) 

و گاهی  کندمی بیان 3آبادیآن را از زبان رضی استر برای نمونه ،کندمی را با واسطه ذکر

و  : گویدمی کند جامیمی بیاننظر یك نحوی را  الحاجبابناوقات که 

 . است« الکتاب»جامی به  ةن داللت بر عدم مراجعای شاید

استفاده کرده است  هایشانکتاب مختلف نحویان و یجامی در این کتاب از آرا

، افالکشّ، یضاحاإل»: گویدمیکرده و  ا در شرح خود ذکرر یا نام کتابکه  بدین صورت

: گویدو می کندرا به اسم کتاب اضافه می «صاحب» ةمو یا این که کل« ةالکافیمالی أ

الم و ک» مورد فرق  دربرای نمونه . «صاحب المفتاح، صاحب الکشاف، صاحب اللُّباب»
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: گویدمی «جمله

 ( 26 :همان) 
قال » شود و جامی با عبارت می نحویان ایرانی به وفور دیده یراآ، در کتاب جامی

« بعضهم» ا از عبارت ی و کرده است نقل قول هاآناز « قول فالن يف»  و یا «یقول

: گویددر بحث غیر منصرف می برای نمونه ،کنداستفاده می

رای مرادی  بر بنا «بعضهم»که مراد از  (122: همان)

 . اخفش است، در شرح الفیه

پردازد و یا یرای نحویان مآای از موارد به مخالفت با جامی در شرح خود در پاره

ن آن موارد مبدع دانست. آتوان وی را در بیان کند که میاین که مسائلی را مطرح می

 مسائل عبارت است از: 

 ن را مورد بررسی قرار آالف: بحث حاصل و محصول که جامی در مبحث کلمه  

ن را بسط داده است آتوان گفت جامی دهد. این بحث از جمله مباحثی است که میمی

 ن قواعدی دقیق مشخص نموده است آ برای و

ن فتح آهم از جمله مباحثی است که جامی در مورد « حلکُ»ب: عقیدة وی در مسئله  

 توان وی را در این دو مورد صاحب رای و نظر دانست. بابی کرده است و می

 تحقیقی و تقدیری تقسیم  ةج: جامی، در مبحث غیر منصرف، عدل را به دو دست 

دهد مخالف تعریف مشهوری است که بیشتر ن بدست میآتعریفی که از  کند ومی

 . اندبدست دادهنحویان 

 جامی و شروح کافیه (ث

جامی در کتاب خود از بیشتر شروح کافیه بهره برده است و این بیانگر وسواس علمی 

ز کید ادر تعریف تأ برای نمونه ،کندبه این مسأله اشاره مینیز خود . وی در تألیف است

گوید: کند آنجا که میالحاجب استفاده میشرح ابن

« بعض الشّارحین»یا از تعبیر  (493 :همان) 

گوید: در شرح خود استفاده کرده است به طوری که در مبحث ظروف می

که مراد ( 607-606)همان:  
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چاپ سنگی کتاب  ةاهلل جزائری که در حاشینعمةرای سید  بر بنا« بعض الشارحین»از 

الفوائد » است، اما دیگر شارحانِ« البسیط»الدین استرآبادی صاحب مده، سید رکنآ

اند. یا این که در مبحث نسبت داده 3ر هندیالدین عماین نظر را به شهاب« الضیائیة

گوید: استفاده کرده است و می« بعض الشّروح»افعال قلوب از عبارت 

که در این جا مراد از شروح؛ ( 799 :)همان 

را به صراحت ذکر ولی اسم او و کتابش  4العالء تبریزی استاز فلك« ةالهادی»شرح 

 کند. نمی

 مؤلف از میان شروح کافیه از دو شرح بیشرین بهره را برده است: 

 برای نمونه ،نام برده است« الهندیة يالحواش» شرح هندی که صراحتا از آن با عنوان  -1

گوید: در مبحث مذکر ومونث می

ن آاز « بعض الحواشی» و یا با عنوان  (648 :)همان 

گوید: برای نمونه می ،ن را ذکر کندآنکه اسم صاحب آنام برده، بی 

گوید: و بعد می (24)همان: 

نظر بیشتر  بر بنا« بعض الحواشی»که مراد از  (27 :)همان 

 عمر هندی است.  الدینشهابحواشی شارحان؛ 

است:  گونه آمدهی کتاب اینهار آغاز یکی از نسخهددر این باره، 

از  این سخن گرچه (4: 1374)جامی،  

 گیری جامی از شرح هندی نیست اما به میزان تأثیر و بهره ،لفؤخود م

 اشاره دارد.

بهترین و مشهورترین شرح کافیه آن را که شاید بتوان  الدین استرآبادیشرح رضی -2

 شارحان کافیه از آن گفته شده است: ةدربارة این شرح و استفاد دانست.

 ( 9/152: 1983 ،مینأل)ا 
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 : جامی به سه شکل از شرح رضی بهره برده است

 مانند:  کند،میآرا و نظریات رضی را به طور مستقیم و با ذکر نام وی بیان ( الف

  (216 -215 :1389)جامی،  

 ( 352 -351 :)همان 
 مانند ،کندبیان می به طور مستقیم و بدون ذکر نام وی ب( آرا و نظریات رضی را

تفاوت حرف جر و اضافه در مبحث حال که دقیقا توضیح رضی بارة توضیح جامی در

بی آنکه آن را به رضی نسبت  است جامی عینا آن را نقل کرده ودر شرح کافیه است 

 :دهد

 ( 349 :)همان 
معموال زبان عربی و مهارت خاصش در خالصه نویسی،  جامی به سبب تسلطش بر

 موضوعی گرفته و با مهارت خاص، این ةبارهای مختلفی از شرح رضی را درقسمت

له مورد نظرش کامل أمسبارة ها را به هم ربط داده است و توضیح خود را درقسمت

  .است کرده

 ،است کردهها ذکر یر مستقیم با تغییر الفاظ و مثالج( آرا و نظریات رضی را به طور غ

همان توضیح رضی است  ،موول به نکره ةحال معرفبارة توضیح جامی در ،برای نمونه

در حالی که هیچ نامی از  ،ن را تغییر داده و فقط اختصارگویی کردهآکه جامی الفاظ 

موول به نکره را این گونه توضیح  ةرضی نبرده است. بدین صورت که رضی حال معرف

 دهد: می

 (2/16: 1431)رضی استرآبادی،  

: کندجامی همین عبارات را با اندکی تغییر و مختصرتر بیان می
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( 345 :1389)جامی،  

 حقیقت و انصاف است.  ةعدول از جاد حقیقت درجامی  ةاین شیو 

موارد بدین صورت نیست که جامی کامال از  ةح رضی در همجامی از شر ةاستفاد

آرای نحوی رضی به مخالفت  کامالً با چون در بعضی موارد ،رضی تبعیت کرده باشد

در مبحث تانیث معنوی، جامی عجمه را باعث تقویت دو  برای نمونهبرخاسته است. 

باعث تقویت عجمه را فقط  ،لی رضیو ،(114) همان: داندسبب تانیث و علمیت می

سه حرفی چون: ماه و جور،  معنوی مونثهرگاه چون اعتقاد دارد که  داندنث میمؤ

حرف چهارم که نایب  نبودِبه سبب عدم حرکت حرف وسط و  - باشد ساکن الوسط

)رضی  کندعجمه آن را تقویت میو  بودهدر تانیث ضعیف  - مناب عالمت تانیث است

 . (1/137: 1431استرآبادی، 

معموال قسمتی از  ویرین ضعف جامی در استفاده از شرح رضی این است که بارزت

است و از توضیحات کاملی که رضی آن را ذکر نموده است  کردهآرای رضی را نقل 

ای از شرح ر این گونه موارد شرح جامی خالصهتوان گفت که دکند و میپرهیز می

شاید  مشکل است و بسیاررضی گردیده است و بدین سبب این قبیل عبارات جامی 

و  هامثالنیاوردن  ،شرح رضی هم یکی از دالیل پیچیده بودن شرح جامی در برابر

 کافی از احادیث و اشعار برای بیان مسائل نحوی است. شواهد 

 شواهد جامی (ج

 و اشعار ویات و احادیث آاز ی اثبات مسائل نحو یبرا همانند دیگر نحویان، جامی

یاتی که آ: الف: یات سه موضع اتخاذ کرده استآوی نسبت به ، کندمی استفادهامثال 

ن در شرح او آهای استشهاد قرار داده است که نمونه ای موردنها را برای اثبات قاعدهآ

 جواز  بارةکه در [25: ]الغاشیة آیة : مانند. شودبه وفور یافت می

جامی، ) .مجرور و مبتدا معرفه باشد جار و تقدیم خبر بر مبتداست در صورتی که خبر

1389: 223 ) 
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ن آخواهد یه میآیا به علت وجود  ورد وآمی ایاتی که به عنوان دلیل برای قاعدهیآ: ب

حذف عامل بارة که در [171]النساء:  مانند آیة . دلیل را استحکام بخشد

 جریان دارد و جدل وبحث ن آتی که پیرامون یاآ: ج (1/251: 2009، جامی) مفعول به است

میان  که [28]سبأ: یة آپردازد مانند می هاآنتوضیح به  جامی

اختالف نظر وجود  (للناس)بر ذوالحال مجرور (کافة) شدن حالمقدم مورد  در نحویان

  (1/348 :همان) دارد

که احتمال دارد  وردآمی نیآو یا سه شاهد قردر بعضی موارد برای یك قاعده د

های قرائت از و همچنین، باشدوارد متن اصلی شده  یات توسط نسّاخانآ بعضی از

شنایی وی آتسلط و  بیانگر لهکه این مسأ وردآمی شاهد های شاذ همهفت گانه و قرائت

ة یآبه از در مبحث حذف مفعول برای نمونه. بر علم قرائت است

)جامی،  کندمی به عنوان شاهد استفاده [180عمران: ]آل 

  .بر اساس قرائت ابن عامر و عاصم است« نَّبَحسَواَل یَ»که  (797: 1389

کند می به صورت اندک استفاده هم نبوی از احادیث یاثبات مسائل نحو یبراوی 

( 40-39 :همان) و ( 17 :همان) مانند

 . حمیر استة بر اساس لهج( ص)حدیثی از پیامبر دومی که

ولی به مبادی شیعة دوازده امامی حرمت بسیار  ،جامی از دانشمندان اهل تسنن است

از حضرت فاطمه)س( و همچنین رح خود به اشعاری بنابراین در ش، نهاده استمی

 غیردر باب  ،برای نمونهکند. د استناد میبه صورت محدو سخنانی از حضرت علی)ع(

  کند:می استشهاداست « س»منسوب به حضرت زهرا که به این بیت منصرف

 نّهاأمصائبٌ لو  يَّعلصُبّت  
 

   
 (82 :)همان                               

: کند مانندمی به عنوان شاهد استفاده رایج امثالجامی همچنین از 

بعضی  و (331-330 :همان) و (285 :همان)

 . دهدمی را شرح از امثال
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ن آکه تعداد  کندمی هد استفادهبه عنوان شا در کتابشاز اشعار عربی مؤلف همچنین 

 های جاهلی، اسالمی و امویدورهعالوه بر استشهاد به اشعار  رسد. جامیبیت می 62به 

کند که بی تردید می استفاده هم به صورت اندک ان موسوم به مولّداناز اشعار متاخر

یعنی   -از مجوّزان زمینهدر این  وی شاید وشود می محسوب اواین امر از نقاط ضعف 

 -دانندمی را جایز )نو خاستگان( مانند زمخشری که استشهاد به اشعار مولدان کسانی

به شعری از ، به ضمیر« ذو» در باب اضافه شدن برای نمونه، تبعیت کرده است

 : استشهاد کرده است ق(213)م  ابوالعتاهیه

 
 ( 1/382: 1379انی، )شریف اردک   

 جامی و علوم عقلی (ح

عموم و خصوص من ، و فصل جنس، الخلومانعة »: کاربرد اصطالحات منطقی مانند

در کتاب بیانگر تسلط  «محمول و موضوع و.... ،ناجتماع نقیضی، حدود و رسوم، وجه

اختن این اصطالحات وی را از پرد ،ای از موارداما در پاره، بر علوم عقلی استنویسنده 

 سازد. می فهم مطلب را برای خواننده دشوار کند ومی به مسائل نحوی دور

ی معتزله و اشاعره را مورد پردازد و رأمی بیان مسائل کالمی به جامی در مواردی

شنایی وی با نظرات آبر علم کالم و  اوبیانگر تسلط ، دهد و این امرمی بررسی قرار

 در آیة« کلّ»رفع بارة دردر باب اشتغال  ونهبرای نم. متکلمان دوران خویش است

در مسئلة جبر و پردازد که می معتزلهة به بیان عقید( 49قمر/) 

معتقدند خداوند خالق تمام موجودات نیست و افعال  و ندفویضتة قائل به نظری ،اریاخت

نویسدمی گونه ینا و اختیاری انسان را خداوند ایجاد نکرده است

 ( 308 :1389جامی، )
:الحاجبابنبا ذکر عبارت  ،مفعول مطلق بحثدر جامی  چنینهم

 : کندمی فاعل را به دو دسته تقسیم( 232 :همان)
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 ن اسناد داده شده است بدین شیوه کهآفاعلی که فعل را ایجاد کرده است و فعل به  -1

 وجودة امری عدمی است و فاعل آن را به مرتب ،مفاعیل دیگرمفعول مطلق بر خالف 

وجود است و فاعل ة در مرتب« زید» ،«زیدا ضربتُ»: گوییممی وقتی برای نمونهورد آمی

  ولی وقتی ،کندنمی ورد و دیگر مفعول به را ایجادآمی را به وجود «ضرب»فقط 

ن را به وجود آورده آفاعل  عدم محض بوده است و« ربضَ»، «ك ضرباًضربتُ»گوییم می

ورده است آن را به وجود آهمان گونه که جهان عدم محض بوده است و خداوند  است

 . داندمی مفعول مطلقة و جامی این افعال را در زمر

 آوردهایدن رای سده مثدال     بدرای  ورا به وجود نیداورده اسدت    هانآ ،فاعل ،افعالی که -2

 فَرُو شَ   ساامةً جَ مَسُ  جَ» در مدورد  ،«فاًرَشَ   فَرُو شَ ةًسامَجَ مَسُجَ، وتاًمَ ماتَ»: است

را به وجود نیاورده است اما در مورد این کده   آنها، اختالفی وجود ندارد که فاعل «رفاًشَ

چدون در   ،وجدود دارد  اخدتالف نظدر   مرگ خداوند است در میان مکاتب کالمدی  فاعلِ

ه مرگ امری وجدودی اسدت   ای معتقدند کالف( عده: مورد مرگ دو اندیشه وجود دارد

   [2]الملدك:   «الحَیااة خَلدقَ المدوتَ و  »: ورده اسدت مانندد  آن را بده وجدود   آیعنی خداوند 

ه نددارد بندابراین   فرینندد آو نیاز به  ستا عدمیی دیگر معتقدند که مرگ امری اعدهب( 

گویدای مطلدب   ، مثدال جدامی  ، این صورت در ن قابل تصور نیست وآهیچ موثری برای 

گدرایش بده   ، ای که باید در نظر داشت این است که جامی از منظدر کالمدی  کتهن. نیست

افعدال را   دانندد و اسدناد حقیقدی   مدی  تمام کارها را مخلوق خداوندد  آنهااشاعره دارد و 

 (1/120: 2009، جامی) دهندمی نسبت پیوسته به خداوند

 جامی و مکاتب نحوی (خ

متعصب نبوده است و در شرح او  انسانی ،وی در برابر آرای نحویان بصری و کوفی

است  کردهشود که برای توضیح مطالب نحوی از آرای هر دو گروه استفاده مشاهده می

اما گرایش وی  ،و در هر مبحث، نظر هر گروه را که شایسته تر بوده است پذیرفته

الحاجب بر رای ابنآ به ،شاید این گرایش به مکتب بصری بیشتر به بصریان بوده است.

رای بصریان را بر دیگر آ ،الحاجب هم در جای جای کتاب خودچون ابن ،گرددمی
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 مکتب بصری این بود که نحویان آن ویژگی ترینمهم دهد.مکاتب نحوی ترجیح می

ورده بودند. و در آروی  استقراء وهای خود به قاعده سازی یشهاندبرای نظم دهی به 

و  کردندمیویل تأ یا وپنداشتند را نادرست می هاآناین زمینه مسائل شاذ را رد کرده و 

رفتند و مواد زبانی را های حجاز، نجد وتمامه میمل به استقراء در زبان به بیابانبرای ع

ن ن توجهی نداشتند و حتی بصریاآهای قربصریان نسبت به قرائتگرفتند. ها بر مینآاز 

به حدیث نبوی هم در نحو  زدند وها طعنه میقرن دوم نسبت به برخی از قرائت

 کردند چون معتقد بودند که نقل به معنا شده است. استشهاد نمی

شنا بود چون هم یك بندر تجاری بود آهای مختلف در قرن دوم هم بصره با فرهنگ

به مدرسة ، و هم نسبت به کوفه، کردندمد میآن جا رفت و آهای مختلف به ملتو از 

های یونانی، فارسی و هندی فرهنگن جا آتر بود که در جندی شاپور در ایران نزدیك

تر بود. این تر و عمیقبصره از حیث رشد عقلی از کوفه دقیق از این رو، شدتدریس می

نحو در  به همین جهت،را هم باید اضافه کرد که علم کالم در بصره رواج داشت و 

  (153: 1387)سیدی، منطقی به خود گرفت  -بصره صبغة تفکر فلسفی

از مکتب بصره این چنین  را توان تأثیرپذیری جامیبه مطالب گفته شده می توجه با

برای رد نظر دیگر نحویان از جامی در شرح خود  :وردن به تاویلآروی  -1کرد:  بیان

که نها آثار آنفوذ علم کالم و منطق در تفکرات و  -2 .کنداستفاده میبه وفور این قاعده 

 غاز کتاب است کامال مشهود است. آامی در مبحث کلمه که در ج شرح این امر در

عدم استشهاد به حدیث نبوی به علت نقل به مضمون که این مسئله در شرح جامی  -3

 استفاده  اندک اریبس چون وی از احادیث نبوی به عنوان شاهد ؛کامال مشهود است

 . کرده است

 عبارتند از:هایی از گرایش آشکار جامی به مکتب بصری نمونه

در باب تنازع هنگام ذکر نظر بصریان و کوفیان با عبارت 

( 163: 1389)جامی،  

 دارد. به بصریان اعالم می را گرایش خود
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زائده، گفتار بصریان را با « الف و نون»مورد پس از ذکر نظر کوفیان و بصریان در 

 دهد. آن جا که اضافه نمودن مطالبی از جانب خویش بر قول کوفیان ترجیح می

گوید: می

سپس با این ( 127-126 :)همان 

زائده به الف تانیث شباهت دارد « نون والف »که معتقدند  استدالل، رای بصریان را

کند تایید می

 ( 126 :)همان
یرد و حتی در مواردی که رای کوفیان برتر از پذجامی، به ندرت رای کوفیان را می

 آنهاکند و برتر بودن رای نان اکتفا میآبصریان است فقط به بیان اختالف نظر میان رای 

در صورتی « مثبت ماضی برورود قد » مورد درکوفیان  برای نمونهکند را تصدیق نمی

رود و برای ه کار میظاهر و مقدر ب به دو صورتِ« قد»که حال واقع شود معتقدند که 

]النساء:  «أو جاؤوکم حَصرت صُدورُهم»کنند ن استشهاد میآیة قرآمقدره به این « قد»

برای اثبات  بصریان وبوده است اما سیبویه « حصرت قد» که در اصل  معتقدند و[ 90

صفت برای « حصرت صدورهم» ةو معتقدند که جمل زنندنظر خود دست به تاویل می

دانند. جامی در این جا فقط را جایز نمی« قد»است و حذف « قوماً» موصوف محذوف

تر است تایید که به صواب نزدیك راه و رای کوفیان به ذکر آرای مختلف بسنده کرد

  (356 همان:)کند. نمی

  نتیجه

کافیه ابن الحاجب به سبب اختصارگویی و سهولت در بیان مطالب، همواره مورد توجه 

اند. یکی از شارحانِ کافیه، خاتم شاعران ادی بر آن شرح نوشتهبوده و نحویان زی

گو، عبدالرحمن جامی است. وی جامع علوم معقول و منقول عصر خود است پارسی

های دیگر علمی وی را تحت ای است که جنبهولی شهرتش در ادب فارسی به مرتبه

ه وی عالوه بر برجستگی شعاع قرار داده و شاید بسیاری از دانشجویان ایرانی ندانند ک
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 تدر علومی چون: صرف و نحو، منطق، کالم، عرفان نظری، حکمدر شعر و شاعری، 

 مشائی و اشراقی، اصول، فقه، تفسیر و ... از استادان و نویسندگان بنام بوده است.

اند که اهم نگارندگان پس از مطالعه و بررسی شرح جامی بر کافیه، به نتایجی رسیده

 شود:تصار در اینجا آورده میبه اخآنها 

جامی در شرح خود بر کافیه، شرح مزجی را بر شرح قولی ترجیح داده است و در  -1

کند، احیاناً در برابر آراء نحویان نظر آن عالوه بر اینکه نظر نحویانِ بزرگ را نقل می

 دارد. وی به پیروی از ابن الحاجب، تنها به شرح مسائل نحویخود را نیز اعالم می

 کند.پرداخته و از وارد شدن در مباحث لغوی، صرفی و بالغی پرهیز می

جامی در شرح کافیه، برای ابن الحاجب احترام خاصی قائل است و در بیشتر موارد  -2

 خیزد.به دفاع از وی بر می

شارح با اینکه از استادان بزرگ نظم و نثر فارسی است در شرح کافیه حتی یك واژة  -3

 برد.برخی از الفاظ دشوار به کار نمیفارسی برای توضیح 

جامی در شرح خود به بیشتر شروح کافیه مراجعه کرده است ولدی از میدان شدروح     -4

وی بده سدبب مهدارتش     کافیه، از شرح رضی و شرح هندی بیشترین بهره را برده است.

 هدای مختلفدی از شدرح رضدی را دربدارة موضدوعی،       نویسی، معموالً بخدش در خالصه

دادن آنها به یکدیگر، توضیح خود را دربارة مسألة مدورد نظدر کامدل     با پیوندگیرد و می

رضی، در این کدار موفدق نبدوده و     به سبب نیاوردن توضیحات کامل کند، ولی گاهیمی

گردد. همچنین در برخی جاها، نظر رضی را به طور غیر مسدتقیم بدا   عباراتش دشوار می

 ه نامی از رضی ببرد.آورد بی آنکها میتغییر الفاظ و مثال

جامی برای توضیح مسائل نحوی، از آراء بصریان و کوفیان بهره برده است، ولی به  -5

پذیرد، حتی در مواردی که رأی کوفیان برتر از رأی بصریان ندرت رأی کوفیان را می

است فقط به بیان اختالف نظر آنان بسنده کرده و حاضر نیست برتری بودن رأی 

 .کوفیان را بپذیرد

بسیار اندک است. در این زمینه اگر  –بویژه شواهد شعری  –شواهد شرح جامی  -6

 بیت  957بینیم شواهد شرح رضی به شرح رضی را با شرح جامی مقایسه کنیم می
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کند، شاید کمبود استفادة جامی بیت تجاوز نمی 62رسد ولی شواهد شرح جامی از می

 اشد.شرح وی ب از شواهد، یکی از عوامل پیچیدگی

از اشعار متأخران موسوم جامی عالوه بر استشهاد به اشعار جاهلیان، اسالمیان و امویان، 

برد که بی تردید این امر از نقاط به مولدان )نوخاستگان( نیز به صورت اندک بهره می

آید. شاید در این زمینه از زمخشری پیروی کرده است، زیرا وی ضعف وی به شمار می

 .داندمیر مولدان را روا به اشعا هادشاست

الخلو، جنس و فصل، عموم و خصوص من وجه،  مانعةکاربرد اصطالحاتی چون:  -7

تسلط شارح بر حدود و رسوم، اجتماع نقیضین، محمول و موضوع و ... هرچند نشانگر 

علوم عقلی است، ولی گاهی کاربرد آنها، مطالب را برای خوانندة امروزین که کمتر به 

 سازد.رد، دشوار میمنطق عنایت دا

جامی از دانشمندان معتدل اهل سنت است و به اهل بیت پیامبر )ص( ارادت دارد.  -8

 اشعری است. ابوالحسندر فقه پیرو مذهب امام شافعی و در کالم پیرو مسلك 

 هانوشتپی
 

در علوم منقول و معقول زمان خود استادی و  و بود اهل جام ه.( 822-919)الدین یوسف ضیاء. 1

خود را « براراألتحفة »را برای او نوشت و نیز کتاب « ةالفوائد الضیائی» مهارت داشت. پدرش جامی کتاب

الدین الری رضی، همچنین خطاب به همین فرزند که در آن زمان چهار سال داشت به نظم در آورد

  (2/356: 1365را برای خواجه ضیاء الدین نوشت. )مصاحب، « نفحات االنس»ح خود بر کتاب شر

طوسی در  نصیرالدینمتولد شد و از محضر خواجه  استرآباد در ه. 645ادی در سال آبالدین استر. رکن2

و مکتب بصری ای نوشت. وی در نحو پیرشیخ حاشیه« تجرید العقاید» شهر مراغه کسب علم نمود و بر

شرح قواعد العقائد » آثار وی عبارت است از: ترینمهم .در موصل از دنیا رفت ه. 715در سال  و بود

ای که بر کافیه نوشته است. گانهسه شروح و« الشفاء فی الطب ةآمر» ،«ةشرح الحماس» ،«ةیریالنص

 (62: 1427)األسترآبادی، 

یکی از شارحان ه.  849بن عمر معروف به هندی متوفای  الدینشمساحمد بن  الدینشهابعالمه  .3

« شرح قصیدة بانت سعاد»در علم نحو و « ارشاد الطالبین»توان به کتاب کافیه است. از دیگر آثار وی می

 ( 1/187: 2002اشاره کرد. )الزرکلی، 
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. عبداهلل بن علی بن محمّد معروف به فلك عالء تبریزی از علمای قرن هفتم و هشتم هجری است از 4

 اشاره کرد. السّعادةنامه و قانون به لطایف شرفی، سعادت توانمیآثار وی 

با دست و پای کوتاه و زشت که در  است النَّقَد: گوسفندیعن النَّقَد:  صُلتَ علی األسد و بُلتَ. 5

 ات ادرار کردی. ترجمة مثل: از گوسفند کوچکی ترسیدی و در جامه: ...  شود. بُلتَبحرین یافت می

 آورند که اشیاء را با. این مثل را برای کسی میترسیمیو از گوسفند ضعیف  کنیمیبه شیر حمله 

 سنجد.اش نمیحقیقی هایمیزان

برادر خنساء در جنگی، زخمی بزرگ برداشت و یك  و: صخر بن عمرو قد حِیل بین العَیر و النزوانِ . 6

کشید تا جایی که همسرش از او خسته شد. روزی زنی از همسرش سال تمام از آن زخم رنج می

میرد که راحت یم و نه میدل ببنداو پرسید حال شوهرت چطور است؟ زنش گفت: نه زنده است که به 

شنید: گفت به خدا سوگند اگر توان داشتم ایم. صخر این گفتگو را میشویم، در میان برزخی گیر افتاده

توانم آن را بدست بگیرم. کردم. این شمشیر را بده ببینم آیا میتو را پیش از خودم راهی آن دنیا می

 های زیر را سرود:یتتواند بزنش شمشیر را به او داد، وقتی دید نمی

اگر  همسرم )سلمی( از من خسته شده است .... شود ولیبینم که از دیدار با من خسته نمیمادرم را می
( 2/43ش: 1366النسابوري،  شود. )کشتم ولی بیماری و رنجوریم مانع میتوانستم او را میمی

 رود که از او قطع امید شده استکسی به کار می  دربارةاین مثل 

 منابع
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