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Abstract 

Because of its unique stylistic features, many scholars have written 

commentaries on al-Zamakhshari’s book al-Mufassal. One of the most 

famous ones is a manuscript commentary by Izz al-Din Kashi, who was 

an Iranian poet, author, and sculptor of the late seventh and early eighth 

centuries AH. In addition to numerous works in the field of Persian and 

Arabic poetry and prose, Izz al-Din Kashi has written Sharh al-Mufassal, 

which is an extensive commentary on the book al-Mufssal. The present 

article tries to examine the syntax of Sharh al-Mufassal in order to 

underline Izz al-Din Kashi’s role as a prominent Iranian figure. The use 

of plain language unlike the literary language used in Ibn al-Yaish’s 

commentary and the rational and logical language of Ibn al-Hajib’s 

commentary, his attention to lexical issues and causation, the explanation 

of the scope of syntactic terms, and the use of dialects in expressing 

syntactic discussions are among the features of this book. In his 

commentary, he is mostly from the followers of the visual school, but 

apparently, he does not want to play the role of a narrator who merely 

follows syntacticians, but in some cases, he criticizes the ideas of some of 

them, in particular, Zamakhshari and Ibn al-Hajib, and this reveals his 

independent scientific character. Moreover, this shows his mastery over 

Arabic language, as well as his deep understanding of Arabic grammar 

and linguistics. Kashi looks at terms with an open and deep view, and 

expands syntactic issues, without blindly following a person or a 

syntactic school. His works reflect the characteristics of his scientific 

personality. He is an example of a prominent Iranian author who has 

written a successful commentary. However, unfortunately, his name and 

scientific character have not been known to researchers so far and his 

works are in need of much research. 
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 نسخه خطی کتاب با تکیه بر) بررسی جایگاه نحوی عزالدین کاشی

 (شرح المفصّل
 

 پوردانا طالب
 زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران دکتری آموختةدانش

 محمدحسن فوادیان 
 و ادبیات عربی دانشگاه تهراندانشیار گروه زبان 

 (21ص تا  1)از ص 
 18/08/1398، تاريخ پذيرش: 10/02/1398تاريخ دريافت:         

 

 چکیده
آن تاکنون توسط عالمان  خاص سبکیهای زمخشری به دلیل برخورداری از ويژگی المفصّلکتاب 

 ،کاشی عبدالعزيز عزالدينشرح  نسخه خطی بسیاری شرح داده شده است. يکی از شروح مشهور اين اثر،

هجری است. وی عالوه بر آثار متعددی  هشتم قرن ابتدای و هفتم قرن ايرانی اواخر کاتب و مؤلف شاعر،

نوشته  المفصّلمبسوطی نیز بر کتاب ، شرح است نظم و نثر فارسی و عربی به جای گذاشته که در عرصه

بتواند بپردازد و  شرح المفصلسی جايگاه نحوی او در خالل کتاب به بررمقاله حاضر سعی دارد تا  .است

تکلف گیری از زبانی ساده و بیبهره او را به عنوان يک شخصیت ايرانی برجسته به اثبات برساند. نقش

توجه به مسأله توجه دقیق به مسائل لغوی، ، ابن حاجبمنطقی -و عقلی ابن يعیشبرخالف زبان ادبی 

ن مباحث ادر بیگیری از اسلوب محاوره بهرهتبیین حدود و دايره اصطالحات نحوی و  عامل، تعلیل،

از پیروان مکتب بصری است  عمدتا خوددر شرح وی های برجسته اين کتاب است. نحوی يکی از ويژگی

 ، بلکهکند و تسلیم بی چون چرای آرای نحويان شودا بازی تنها نقش يک ناقل ر نخواسته است گويا اما

پرداخته است و از شخصیت  ابن حاجبو  زمخشریمخصوصا  از آنها برخی در برخی موارد به نقد آرای

عربی و اين مسأله نشانگر آشنايی شارح ايرانی با زبان داشته است. پرده بر ، در آنمستقل علمی خويش

  است. عربی مسائل زبانی عمیق درک در او باالی ذکاوت و هوش طور همین علوم آن و
 

 .کاشی العزيز عبد ، زمخشری، عزالدينلالمفصّ شرح ،نسخه خطی نحو، :کلیدی هایواژه
 

 مقدمه. 1

سبکی  از برخورداری سبب به که دندار وجود بسیاری هایکتاب عربی نحو میراث در

 ها،کتاب اين جمله از اند.شده برخوردار ممتازی و ويژه جايگاه از مطالب ارائه در خاص

 ترينبزرگ رديف درآن را  پژوهشگران، برخی که است زمخشری لالمفصّ کتاب

 ابن که بوده جاآن به تا آن منزلت. انددانسته سیبويه کتاب از بعد نحوی هایکتاب

 منزلت و ارزش از لالمفصّ به موسوم کتاب» :است گفته آن ثنای و مدح در يعیش
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 خود در را علم اين اجزای و مبانی ،اصول .دارد ایارزنده مطالب و است برخوردار بااليی

 گردانیده آسان آن مندانهعالق بر را آن دريافت و ،مختصر را آن مباحث و آورده جمع

 .(1/2تا، بی يعیش، ابن) «...است

 و شمولجامعیت،  انجامد،می کتاب اين برجستگی به که هايیويژگی ترينمهم از

 از دوری نحوی، اختالفات به رويکرد عدم استطراد، و حشو گونه هر از آن بودن عاری

 در نو و ابتکاری روشی بردن کار به و منطقی عقلی، هایتعلیلکارگیری ه افراط در ب

 .است مطالب دهیسازمان

 نوشتهآن  پیرامونشروح مشهور ديگری  ،حواشیالبه نام  مؤلف خود شرح بر عالوه

صدراالفاضل  شرح ،فخرالدين خوارزمیرح توان به شمی هاآن ز جملها شده است که

اشاره کرد.  ،االيضاحبه نام  ن حاجبابشرح  و ابن يعیش، شرح تخمیرالبه نام  خوارزمی

شخصیت ، کاشیالعزالدين عبدالعزيز  ، شرحاين کتاب مانده شروح برجا يکی ديگر از

 به متأسفانه کهاست  اواخر قرن هفتم و ابتدای قرن هشتم هجری ايرانی صاحب نام

تحقیقات و تنها  گرفته قرار توجهیبی مورد وی زندگانی تاريخ از دقیق اطالع عدم دلیل

 اندکی درباره آثار و احوال او صورت گرفته است:

 العزيز عبد الدين عز اثر ،اخلاطرنزهة الناظر و  روضة تحشیة و تصحیح» ی با عنوانارساله -

  .1387 اصفهان، دانشگاه، اثر مرتضی رشیدی آشجردی، اصفهان: «کاشیال

 -علمی نشريه، ديگران وآشجردی  رشیدی مرتضی اثر ،«دل رامش و نظر باغ» مقالة -

  .1386 زمستان و پايیز ،3 شماره گويا، گوهر پژوهشی

 محمد اثر ،«جويینسخه کتابشناسی، شناسايی، کاشی؛ عبدالعزيز عزالدين» مقالة -

 .1383: دوم دفتر پژوهی، نسخه نشريه، عمادی

او بايد بگويیم: بخشی از اثر او « شرح المفصل» مورد اثر مورد بحث نويسنده يعنی اما در

مورد به عنوان موضوع رساله دکترا، توسط خانم رقیه خرمی در دانشگاه شهید بهشتی 

معرفی، تحلیل و بررسی نسخه »ای با عنوان تحقیق و بررسی قرار گرفته است و مقاله

شده است. اين مقاله تنها به بررسی  استخراجاز آن « خطی شرح المفصّل عزالدين کاشی

شود و نويسنده با روشی توصیفی های سبکی بخش اول کتاب مربوط میويژگی و تحلیل

کاشی نسبت به موضع گیری  مذهب کاشی، شیوه نگارش، هاز جمل در آن به موضوعاتی

يکی از مهمترين  اصول نحوی او اشاره کرده است. ، مکتب نحوی وهای نحويانديدگاه

های ظاهری سبک مؤلف به های اين مقاله اين است که نويسنده تنها به ويژگیضعف
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اثر او به طور دقیق صورت گذرا و غیر شمول پرداخته است و جايگاه شاخص شارح را در 

ادب عربی دانشگاه تهران پايیز و  2در مجله شماره اين مقاله  مشخص نکرده است.

. اما بخش دوم اثر به عنوان موضوع رساله، توسط به چاپ رسیده است 96زمستان 

مقاله حاضر نیز حاصل تحقیق و  رد بررسی و تحقیق قرار گرفته است کهاينجانب مو

با نگاهی دقیق به بررسی ساختار بخش دوم اثر و بیان  که بررسی اين بخش است

 جايگاه نحوی نويسنده به عنوان يک شخصیت ايرانی دو زبانه پرداخته است.

به  عزالدين کاشی زندگیدر اين مقاله قصد داريم در خالل ارائه تعريفی کوتاه از 

   های زير پاسخ دهیم:پرسش

 ؟سبک شارح چیست و درونی های ظاهریجنبه مهمترين .1

 چیست؟ عزالدين کاشی نسبت به ديگر شروح آن شرح المفصّل های. مهمترين ويژگی2

 بوده است؟ کتاب . شارح در سبک خود بیشتر تحت تأثیر کدام يک از شارحان مشهور3

 ؟چیست وی عزالدين کاشی در شرحجايگاه نحوی . 4
 

 و جایگاه وی کاشی عزالدین نگاهی به زندگی .1-1

 و نويسنده شاعر، کاشی،ال الفضائل ابی بن احمد بن الغنائم ابی بن عبدالعزيز عزالدين

  .است هجری هشتم قرن ابتدای و هفتم قرن اواخر کاتب

از سال والدت »گويد: می 1عزالدين کاشی ای دربارهدر مقالهحائری  عمادیمحمد 

 ،عمادی) «جهانی نبوده استدر قید اين  756دانیم جز آنکه به سال کاشی چیزی نمی

 که کنداشاره میبه تحقیق دو اثری از او خود  یالی نوشتههدر الب وی .(384: 1383

های در سال )وزير ايلخانیان يکی از آنها را به شرف الدين محمد سمنانی عزالدين کاشی

با  معاصرتقريبا توان میعزالدين کاشی را  بر اين اساس .است( تقديم کرده 695-696

 (. 387: همان)دانست  در ايران ايلخانیان یدوره

 و نظم تاريخ کتاب در نفیسی سعیدو  (1/933 :1274) الظنون کشف در خلیفه حاجی
در  حائری عمادی محمد(. 2/757 :1344) اندآورده وی از کوتاهی حال شرح ايران در نثر

 کاشی عزالدين کتابت و خط به خطی ینسخه دو بررسی از بعد ،همان مقاله قبلی

 :دهدتر ديگری به دست میاطالعات مهم

 داشته خوشی خط ،(237هـ.ق: 1416) کرده اشاره نیز فوطی ابن چنانکه کاشی عزالدين .1

 - الناظر روضة از ای عمده بخش که نیست جهتبی و است بوده کتابت کار در مدتی و
 .است داده اختصاص مراسالت و کتابت آيین به را - خود آثار از يکی
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 شارح و عارف( هـ. ق736 -؟) کاشانی عبدالرزاق الدين کمال برادر کاشی عزالدين. 2

 ابی هم الدين کمال پدر لقب که چرا است، عربی بن الدين محیی اکبر، شیخ آرای

 البته در نسخه بحث ما نیز شارح در بخشی به نام او اشاره کرده است. .است بوده الغنائم

 بوده بغداد مستنصريه مدرسه مقیم قمری 693 سال در کاشی عزالدين نسخه، کاتب .3

 - بوده هم او مولد احتماال که جايی - کاشان قمصر در را خود عمر بیشتر ظاهرا و

 (.51: 1386 نوريان،) (382: 1383عمادی، ) است کرده سپری

 - و در حیات کاشی 723به سال  تبريز سفینه کاتب و گردآورنده - تبريزی ابوالمجد

ت، انظیر اين عبار .(716: 1381 )تبريزی، بردنام می «االمام الفاضل الکامل» عنوان با وی از

اإلمام العامل عّز امللة و » و« مولی السعید»های آثار او همچون در سرآغاز برخی نسخه
 .(383 :1383 ،عمادی) داردنشان از ارج علمی و منزلت اجتماعی او نزد معاصرانش  ،«الدین

 به را خود آثار اعظم بخش و داشته اشتغال نیز کتابت به وی عالوه بر کار تألیف،

و وی شاعر نیز بوده  .(53: 1386 نوريان،) است داده اختصاص مکاتبات و مراسالت آيین

 آبادی،عزيز دولت  بنا بر گفته اشعار زيادی را به فارسی و عربی به نظم درآورده است.

مظاهر اين  .(96: 1383 دولت آبادی،) امامی بوده است 12شاعری شیعی  عزالدين کاشی

 گويد:توان از خالل برخی اشعار وی دريافت، مثال آنجا که میارادت را می
 است علی شهنشهاه  شرع مـملکت در

 

 اسـت علی آگاه حقیقت جهان  دو هـر وز 

 

 خدا سـرّ يـمـیـن اصحاب حـلقه سر

 

 اسـت علی اهلل ولی حـقــیقت سـلـطـان 

 

(384: 1383)عمادی،   

  .است نرسیده ما دست به که داشته نیز ديوانی وی شايد
 

 ویآثار . 2-1

 به فارسی سیفیه رساله -

 160بیت از بیش از  15500مجموعه ای مشتمل بر  - روضة الناظر و نزهة اخلاطر - 

 و عربی به فارسی - فارسی گوشاعر  140گو و نزديک به شاعر عربی 

 «منتخب روضة الناظر» -

 و عربی به فارسی رساله قلمیه -

 للمفصّشرح ا -

  (.392-385 :همان) پراکنده فارسی و عربی از اشعار ایمجموعه -
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 کاشیعزالدین  شرح المفصّل کتاب خطی هاینسخه. 2

 : است موجود اصل خطی نسخه دو تنها ،المفصّلبر کتاب  شرح عزالدين کاشی از

 ملک تهران کتابخانه 1392نسخه شماره . 1

دست آمده است، اين نسخه تنها نسخه اصل ه بر اساس برخی قراينی که از متن نسخه ب

 29 برگ و 288و  در جنس کاغذ ترمه و به دست خود شارح در قرن هشتم استکتاب 

  يافته است. کتابت ترمانتیس 1/31×8/20  و طول و عرض سطر

  ی.میرزا حسن محمود آبادی يزد کتابخانه 14 شماره نسخه .2

 25و به دست غالمرضا حیران يزدی در روز جمعه باال  نسخه از رویدقیقا  اين نسخه

 برگ و قطع رحلی کتابت يافته است. 276قمری و در  1261محرم سال 

اما  میسر نگشت.های فراوان برای ما رغم تالشمتأسفانه دسترسی به اين نسخه علی

 در کتابخانه مرکزی دانشگاه( 347-1 ها ف:)فیلم 2533نسخه میکروفیلم آن به شماره 

 .(20/737، 1391درايتی، ک: .ن) شودنگهداری می تهران
 

 ی با تکیه بر کتاب شرح المفصّلجایگاه نحوی عزالدین کاشبررسی  .3

 بیرونی جنبه .1-3

 بیشتر زمخشری است. روش المفصّلدين کاشی، يک شرح متوسط بر کتاب سبک عزال

 روش به ابتدا معموال  که بوده است صورت اين به های قديمشارحان کتاب و مؤلفان

از نام  رفتنکمک گبدون مقدمه و با  کاشی، عزالدين اما کردند،می اشاره تألیف خود

وی در اين  تپردازد. شايد بتوان گفعبارات او می به نقل، علیه التکالن()وبه التوفیق و  2خداوند

ابن حاجب بوده است که غالبا  ، يعنیالمفصّلبیشتر تحت تأثیر شارح ديگر کتاب زمینه 

شرح ، اإليضاحهای گونه که در کتابآن؛ کندهای خود را بدون مقدمه آغاز میکتاب
 عمل کرده است. متن الکافیهو  الکافیه

 روی کتاب شرح به مستقیما ،«قولأ» عبارت با که موارد ایپاره استثنای بهشارح 

 يافتن پايان از پس ،موارد تربیش در و کتاب مطالب از بخشی انتخاب از پس ،آوردمی

 ،«ما یتعلق مبعناه» ،«ما یتعلق بلفظ املنت» وينی چوناعن طرح با کامل، طور به مبحث يک
 دشوار لغات شرح به «غریهاما یتعلق ابللفظ من اللغة و »يا ، و «اإلعراباللغة و »، و يا «اللغة»

 او پردازد.می منثور و منظوم عبارات بالغی مباحث و شواهد نحوی نقش بیان کتاب،

ما یتعلق ابملراد منه » ،«ما یتعلق بغری ما ذکر»، «ما یتعّلق بغریه» ينی چونواسپس با طرح عن



  7  1399 بهار ،1 شمارة ،12 سال عربی، ادب

 
 

از سبک  .پردازدمی کتاب نحوی مباحث شرح به... و «ما یتعلق بلفظ املنت و غریه»، «و غریه

نسخه ديده حواشی ها و برخی اضافاتی که در و همین طور خط خوردگی وی کتابت

 انجام داده است.  های زمانی مختلفیدر دورهکتابت را  ویآيد چنین برمی شود،می

منطقی ابن حاجب به مانند خوارزمی از -خالف شرح ادبی ابن يعیش، و عقلیوی بر 

ها، کند و خود را درگیر جدالتکلف برای توضیح مطالب استفاده میزبانی ساده و بی

 .کندشاذّ نمیها و تقديرهای بیهوده نحوی و آرای تأويل
 

 درونی جنبه .2-3

 توجه به مسائل لغوی .1-2-3

در شرح معانی  ایحساسیت ويژهدقت و  خود شرح در مانند ابن يعیش کاشی عزالدين

آيد و به به طوری که اين ويژگی گاه بر شرح مباحث اصلی کتاب غالب می داردمفردات 

زيرا وی از همان ابتدا و قبل از شروع بحث سعی دارد  ؛بخشدای میشرح او اهمیت ويژه

 هر گونه ابهام موجود در معانی مفردات متن اصلی کتاب و حتی شواهد را از ذهن

 گنجینه خود ذهن در و بوده اديب وی که دلیل آن اين است شايد. خواننده دور سازد

، «بعض العرب» الفاظی چون استفاده از .است داده جای را گوناگون مفردات از عظیمی

و شارح ايرانی با لغات و لهجات آشنايی نشانگر  الی شرح،هدر الب «يف لغة» و «فیه لغات»

از آن غافل ابن حاجب  چون یشارحانای که ويژگی است، عربی معاجم مختلف لغوی

را  ایهمعنی واژحاجب در شرح خود نه به شرح بیتی پرداخته و نه زيرا ابن ؛اندبوده

 اکتفا نموده است. - های آننه روايت - شواهد صرف بلکه تنها به آوردن ،است آورده

مختلفی  اقوالدر نقل  وی بینیباريک در توانرا می مفردات مسائل به اوعمق نگاه 

مثال در  .گمارددايره معنايی يک لغت به کار می کنه دقیق مالحظه کرد که برای تبیین

 هي دائرة علی اجلاعرتنی،: اسم لسمة و َوقاع  »گويد: می «وقاع»ی تبیین معانی واژه
يف طول مسة »قیل:، و «مسة من ثالث خطوط علی الكفل» قیل:و  ،«دائرٌة حیث كانت»قیل:و 

 از ابوزيد جوهری و السری، ابن ابوعبیده، اصمعی، .(273 تا:، بیعزالدين کاشی) ««سأالر 

 .جويدمی استناد آنان به دائما شارح که هستند معروفی شناسانلغت جمله

هج يف تفسری املب کتاب در جنی ابن شبیه بیشتردر اين زمینه  شايد بتوان گفت او
های علم و های ساختاری اسمويژگیمعانی و که در آن حتی به  است أمساء شعراء احلماسة

 ای که شرح اوبه گونه. توجه داشته است های شاعران نیزناماحوال اشتقاقی و تصريفی 
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ای از متون منظوم و منثور را در های آن مجموعهدر کنار شواهد شعری و ديگر گونه

 خود گرد آورده است.

که در آن حتی  است زير شعری بیت گوينده با عزالدين کاشی تعامل امر اين مصداق

؛ آنجا که در تبیین وجوه را برای خواننده مکشوف سازد سعی دارد ابعاد معانی نام شاعر

مبا أسن َد  أي:« فالٌن الیقوم بُرؤبَة أهله»الُرؤبَة: احلاجة. یقال: »گويد: می «رؤبة»معنايی کلمه 
هم. وقیل: ُرؤبَُة الرجل  عقُله و  تُلَقی فیه م ن احلامض  لرَیوب وُرؤبَُة رؤبُة اللنب مخریٌة إلیه من حوائج 

 (.244 همان:) «ههنا اسم رجل  « ُرؤبَةُ »اللیل طائفٌة منه. و

و همین طور است در مورد کشف پیوند میان جنبه صوتی و معنايی  برخی کلمات. 

 ؛مسُّ َیت حروف القلقلة هبا إّما»گويد: وجه تسمیه برخی حروف به قلقله می مثال در تفسیر
 همان:) «ر القلقلة بصوت األشیاء الیابسةتبنین به سكوهنا للشّدة...... یُفسن یألّن صوهتا الیكاد 

562.) 

عدم  دلیل. مثال پردازدمی مسائل لغوی تعلیل برخیبه  با تکیه بر مقوله صوتی ياو 

 از دست رفتن خاصیترا جلوگیری از  در حرف غیر هم جنس خود« ضاد»حرف ادغام 

رود، آنجا که داند که به وسیله اين ادغام از بین میحرف ضاد می انتشاراستطاله و 

َم من أهّنا لو أُدغ  » :گويدمی مت لذهبت خاّصیّتها الضاد املعجمة ال ُتدَغم إاّل يف مثلها ملا تقدن
 (.571 همان:) «خروج صوهتا منتشرا  عنها وهي االستطالة و من غری عوض وخلف  

 

 (ابن حاجب) آرای نحویان گذشته ازتأثیرپذیری . 2-2-3
عزالدين کاشی مانند ابن يعیش، بیشتر آرای نحوی را بدون نسبت به صاحبان آن بیان 

کند. استفاده می «بعض األفاضل» و« بعضهم» ،«قیل» د و از عبارات مبهمی چونکنمی

، ابن سیبويه، خلیل، زجاج، کسائیکند. اما در مواردی به اسم اشخاص نیز اشاره می

ابن هشام از جمله نحويانی هستند که وی در شرح خود از  و کیسان، ابوعلی فارسی

و نقل او  حاجب بیشترين سهم را در تأثیرپذيری، ابن هادر کنار اين اما برد.ها نام میآن

 آرای بیشتر در حاجب ابن که امر آن است اين دلیل شايد. است به خود اختصاص داده

 در و بوده زمخشری نحوی اصطالحات و آرا داروام نیز «کافیه» جمله از خود نحوی

 کرده پیروی المفصّل کتاب در نحوی زمخشری سبک از بیشتر خود کتاب تألیف سبک

 های برجسته شرح ابن حاجب،ويژگی ترينمهم يکی از .(268: 1952 حسن،) است

: 2010 )الفلق،کند می وارد المفصّل صاحب بر او که است اعتراضاتی و تعلیقات اشکاالت،
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قال ابن »و  «احلق»، «األولی»، «غیر مستقیم» . به کارگیری عباراتی چون(26-25
در زير به  کند.از ابن حاجب را اثبات می کاشیپذيری نمونه آشکار تأثیر «حاجب

 کنیم:های اين تأثیرپذيری اشاره میترين جنبهمهم

« من»بودن نزائد  نظر زمخشری درباره در باب ردمثال  :و نقد عبارات زمخشری ردّ

 يف قال ابن احلاجب»گويد: جويد و میاستناد می مالیاألدر کتاب  اوبه نظر  ،استغراقیه
 .ألّن معنی كوهنا زائدة أّنك لو أسقطتها كان املعنی األصلّي حباله .لیس مبستقیم : هذااألمايل

تداء االبألّنك لو حذفتها مل یبق معنی  ؛بتداءاالیستقیم علی هذا أن یكون مفهوما  منها معنی وال
 (.443 تا:، بیعزالدين کاشی) «فبطل كوهنا زائدة  

 نقل بهدرونی  الزم صفات بر «فعُل» صیغه داللت باب در مثال :زمخشری آرایتأیید 

وهو تنبیه  :بن احلاجباقال »: کندو خواننده را با آن همسو می پردازدمی حاجب ابن نظر
احبها ولذلك مل دقیق وأّن فُعل بضّم العنی جیيء للطبائع اليت ُجبل علیها اخللق فلم یتجاوز ص

 (.436 مهان:) «أیت إاّل الزما  

 ومعرب  ،اند که فعل امربر اين عقیده، خالف بصريان مثال کوفیان بر ردّ آرای نحویان:

خاطر کثرت استعمال حذف  به و اين الم استمجزوم به تقدير المی قبل از فعل مضارع 

جلوگیری از التباس فعل امر با فعل  منظوربه حرف مضارعه نیز  شده است. به دنبال آن،

پردازد و بر اين عقیده ها میمضارع حذف شده است. عزالدين کاشی به رد آرای کوفی

است که حرف مضارعه علت اصلی اعراب است و در صورتی که حذف شود، فعل مضارع 

را  نظر ابن حاجبدهد. وی برای تأيید نظر خود نیز اعراب خود را از دست می

و بر اين اعتقاد است که حروف مضارعه مانند ضماير جزئی از فعل به حساب  زيندگبرمی

قال ابن احلاجب: إن زعموا »:و عامل اصلی اعراب هستند شوندآيند و از آن جدا نمیمی
أنن حرف املضارعة مقدنر فلیس مبستقیم؛ ألنن حرف املضارعة من مجلة صیغة الکلمة، کاملیم يف 

 (.404 همان:) «املیم، کذلک تقدیر حرف املضارعةتقیم تقدیر اسم الفاعل فالیس

اعمال مصدر میمی در اسم ما مثال در باب  :شعری شواهد تفسیر در او رأی ترجیح

 :بیت زير بعد خود، در مورد

 ْتـه الصَّـَوانِـعُ َنََـّــَعــَليـِْه قَـِضـيـٌم   َكَأنَّ جمـــَرَّ الرَّاِمـَســاِت ُذيُــولَـَهـا
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مضاٌف یص حُّ « جمرّ »هو أن یُقدنَر قبل و  الصواب ما ذهب إلیه ابن احلاجبو »گويد: نابغه می از
َجرّ »تشبیهه ابجلُثّة كاملوضع.... وُُیَمل 

َ
: كَأنن جَمَرن جّر الرامسات علی املكان ل یكوَن تقدیره« امل

 (.378 همان:) «االنتصاب معا  ویص حُّ التشبیُه و 

 بستهکامال دست او نظريات و آرا مقابل در کاشی عزالدين الزم است بگويیم

 در کاشی عزالدين شخصیت نحوینگرد. آنها می بهخاصی  تیزبینی با بلکه ،نايستاده

 بر تکیه با بلکه نپذيرفته را نحوی هر آرای راحتی به او است. زيرا آشکار کامال او شرح

 او شخصیت يا و علمی جايگاه به اينکه بدون پرداخته است، آن بر تعلیق به خود نظر

  .باشد داشته توجهی
 

 )زمخشری(نحویان نقد آرای  .3-2-3

رسیده  تکامل خود به عربی نحو قواعد و اصول که زيستمی ایدوره در کاشی عزالدين

 باقی اجتهاد برای ما بعد خود برای علمای را ایمسأله هیچ گذشته علمای و بود

 آرای ثبت و شرح هایکتاب تألیف به منحصر تنها هاآن فعالیت زيرا نگذاشتند.

شد تا وی شخصیتی ها سبب نمی. اما همه اينشدمی هاآن هایاستدالل و گذشتگان

 ناقل تنها او نیز وی تنها شرح نبوده، و آيد و تسلیم هر چیزی بشود. عمل منفعل بار

 از حاکی که شودمی ديده نظرياتی و آرا او شرح درزيرا  .است بوده ناقد ناقل بلکه ،نبوده

  .است صرفی و نحوی مسائل از وی گسترده آگاهی و اطالع

 هر و کلمه هر برابر در يعیش ابن جمله از المفصّل کتاب شارحان ديگر مانند وی

 از گیریبهره با سپس و کندمی توجه عبارات به عمیق و باز ديدی با و ايستدمی عبارت

 ما که است ويژگی همین دلیل به و پردازدمی مسائل مبسوط شرح به هاآن ترينساده

های ببريم هر چند قرينه پی او علمی شخصیت شاخصه به شرح بر تکیه با توانیممی

ديگر موجود در اين زمینه در خالل مباحث قابل برداشت است. اين مسأله از تعمق 

او در درک اين مسائل خبر  شارح ايرانی در علوم صرفی و نحوی و هوش و ذکاوت باالی

 دهد.می

فیه » ،«األصوب» ،«مستقیم غیر» ،«أصح» ،«فیه نظر» چون عباراتی کارگیری به
پرده بر از شخصیت مستقل علمی او  «جیوز عندي» و «أقول» ،«الصواب» ،«تعسف

 آرای ذکر از پس در مواردی و پردازدمی نحويان تاعبار تعلیل و تحلیل به وی. داردمی

و « فاء»معانی حرف  بارهمثال در. کنداعالم مینظر خاص خود را  ،استدالل با ،مختلف
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: کنداين گونه قضاوت می «وجیوز عندي»در دو آيه زير، با به کار گیری عبارت « ثمّ»

كذلك مثّ البأس و  :تدّل علی قبلّیة الثاين أي [4 ]األعراف: (ََبُْسَنا َفَجاَءَها)ألّن الفاء يف قوله: »
البأس وجیوز عندي أن یكون املراد منه املبالغة يف وصف قّوة  ...[82 ]طه: (اهَتَدى مُثن ) يف قوله:

عزالدين ) «ریة أهلكها قبل جمیئه إّّیها...القّوة حبیث إذا توّجه إلی جهة القیعين أنّه بلغ يف الشّدة و 

 (.465 تا:، بیکاشی
 موازنه، و نقد با مسأله، يک پیرامون نحويان متعدد آرای بیان از پس مواردی در يا و

 . گزيندمی بر را صحیح نظر سرانجام يک
 عزالدينبوده است. ، نقد آرای زمخشری اين زمینه دراو های متمايز هيکی از شاخص

 «قلنا» چون عباراتی از استفاده .است قائل ویاعتبار زيادی برای آرای  و احترام کاشی

اما در  .دهدمی خبر زمخشری با وی شدن شريک و همراهی از نیز شرح الیهالب در

 از جمله: .است پرداخته به نقد او، خود شرح ازی هايبخش در مقابل آن،

 مثنی اسم تعريف باب در مثال :زمخشری اصطالحات و تعاریف در موجود نقص نقد

لتكون  :حقُّه أن یقول املصنّ ف كان» :گويدمی و پردازدمی هاآن در موجود نقص به
اأُلولی]األلف والیاء[ علما  لضّم واحد إلی واحد من جنسه؛ لتدلن علی أنن االسم املشرتك ال یُثننی 

ا یُثننی ابعتبار مدلول واحد من مدلوالته والیقال: ویراد به طُهر « قرءان» ابعتبار ما اشرتك فیه وإَّنن
 (.300 همان:) «وحیض، بل طهران أو حیضان  

 شمول عدم باب در مثال :نحوی اصطالح یک داللی شمول و جامعیت عدم قدن

أّن اإلمالة هي أن تنُحَو ابلفتحة حنو الكسرة وأّما ما »: گويدمی اماله برای زمخشری تعريف
 «جامع جلمیع أنواع اإلمالة وهو أن تنُحو ابأللف حنو الكسرة فتعریٌف غری عّرف به املصّنف

 (.496 همان:)

مثال اسم فاعل به هنگام  :بیان قواعد نحوی در زمخشریاشتباهات سهوی  نقد

تواند بر معمول خود مقدم شود و هم از آن مؤخر شود، خواه در اين عمل خود، هم می

قد سوء برداشت صورت، ظاهر باشد و يا مضمر. عزالدين کاشی با تکیه بر اين قاعده، به ن

مضمر که بر اين باورند که مقصود زمخشری از ظاهر و يا  لالمفصّبرخی شارحان کتاب 

أّما ما ذهب و »: گويدفاعل آن است، پرداخته است و می بودن، معمول اسم فاعل، يعنی
إلیه بعض الشارحنی من أنن املراد منه أننه یعمل عمل فعله مظهرا  كان فاعله أو مضمرا  متقدّ ما  كان 

را  فسهٌو منه  (.364 همان:) «أو من الناسخ معموله أو متأخّ 
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 :که استاين های نقد عزالدين کاشی اما مهمترين ويژگی

 ،«األولی» شود. استفاده از الفاظی چونه میديد در نقد او تأثیر پذيری از ابن حاجب -
 ، دلیلی بر اين مطلب است.«مستقیم غیر»
 نقدی حاجب ابن و يعیش ابن چون کسانی آمیز انتقاد نقد خالف بر عموما او نقد -

 داشته است او نزد زمخشری که بوده منزلتی و مقام خاطر به امر اين شايد و است ماليم

 او حق در دعا به «هللا ةرمح» عبارت با مباحث بیشتر الیهالب در که نیست دلیل بی و

  .پردازدمی

کارگیری روشی کاهد و با به انتقاد از مقام و منزلت صاحب اثر نمی مقام وی در -

اين  نمونةبه  .کندمی اتخاذ را طرفبی شخص يک منسجم، در برخی موارد موضع

إّما أن یكون هبا نفسها أو إبضمار أن؛ ألّن  وانتصاب الفعل بعد كي» عبارت توجه کنید:
مذهب الكوفّینی أهّنا انصبة بنفسها مطلقا . ومذهب األخفش أّن النصب بعدها إَّّنا یكون 

 همان:) «إذا دخلت علیها الاّلم لكن مذهب اجلمهور أهّنا مصدریّة مبنزلة أن مطلقا ،إبضمار أن 

487). 
، «األولی» الفاظی چون. استفاده از دهدنشان میشخصیت علمی او را به وضوح  نقد او -

دلیلی « األقوی» و« ضعیف»، «فیه نظر»و « أصوب»، «یحالصح»، «الحق أن...»، «سهو»

 بر اين مدعا است.
 

 پیروی از مکتب بصری. 4-2-3

 از ،المفصّل، يکی ديگر از شارحان سخاوی مانند به و زمخشری برخالف عزالدين کاشی

الی شرح او به مواردی هی در البول ،کندمی خودداری ،آن اصحاب به آرا دادن نسبت

 مستقیمغیر و يا به صورت ها ها و يا کوفیبه لفظ بصری با تصريحخوريم که وی میبر

 نوع به مطالب بررسی با تواندمی آگاه خوانندة که طوری ها را نقل کرده است بهآرای آن

 «فصل»به  فصل در باب وجه تسمیه ضمیر مثال .ببرد پی زمینه اين در اونحوی  گرايش

 هذا» :گويدمی گزيند وها را بر مینظر بصری ها،نزد کوفی «عماد»ها و ضمیر نزد بصری
أجری؛ ألنن تسمیَة الشيء ابسم معناه أولی لبصرّینی  إّّیه ابلفصل  أقرُب و الفصل[ تسمیُة ا]ضمری 

 (.245 همان:) «تسمیت ه ابسم ما یالزُمه م ن

ها در نظر را خبر برای آن« منذ»و « مذ»ها اسم مرفوع ما بعد بصری مثال و يا

تا: ، بیاالنباری ابن)گیرند برای فعل محذوف در نظر میها آن را فاعل گیرند ولی کوفیمی
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جام نظر سران ،استدالل و هر دو مکتبعزالدين کاشی بعد از نقل آرای  .(59، ش 326

 قد ُأخُتل َف يف إعراهبما فذهَب بعضهما إلی أنن كاّل  و » :گويدو می دهدها را ترجیح میبصری
الوجه و  أننه خرب مبتدأ حمذوف أو فاعل فعل حمذوف، بعضهم إلیو  ..منهما مبتدأ ما بعده خربه.

 (.285 تا:، بیعزالدين کاشی) «...هو األّول

 با هابصری از يعیش ابن وی مانندنمونه ديگر در اثبات بصری بودن او اين است که 

ذهَب بعُض احملقّ قنَی إلی أنّه لیس و »: گويدجا که می، آنکندمی ياد «محققین» عبارت
 (.234 همان:) «أوضَح من متبوع ه...أن یكون كذلك أي: أشهَر و بواجب  

البته لزوم پیروی از مکتب بصری در بیشتر مواضع به معنای تعصب بی چون و 

يا رد آرای و به دفاع مانند ابن حاجب گاه  چرای وی برای اين مکتب نیست، بلکه وی

أصله ّی هنا وعلی وزن فعال بدلیل مجعه ّی هناه ألّن » گويد:جا که میآن پردازد؛می هاکوفی
علی َهنوات قلبت الواو ألفا  لوقوعها طرفا  بعد ألف زائدة مّث قلبت األلف هاء  فهي مبدلة من 

يف هنا. وهذا عند البصرّینی وأّما قول الكوفّینی َبهّنا  :األلف املنقلبة عن الواو يف واحد هنوات أي
 (.536 همان:) «حتّرك وال تكون يف الوصل سكت الألّن هاء ال ؛هاء السكت فضعیف

 «خفض» خاص اصطالح از تنها چند )هر کوفی و بصری اصطالح دو هر از گاه و

ه ب جمله از. کنداستفاده می است( کرده استفاده بصری «جر» اصطالح جای به کوفی

 «عماد نون» يا و( بصری) «جنس نفی الی» و( کوفی) «تبرئه الی» اصطالح کارگیری

ولی (. بصری) مضارع فعل و( کوفی) مستقبل فعل يا و ،(بصری) «وقايه نون» و( کوفی)

از پیروان مکتب بصری  ،زير هایقرينهتوان به سبب را می ویدر يک بررسی کلی 

                            دانست:

 هاآن تر موارددر بیش ان بصره،ترجیح آرای نحوي -

  «مفعول مطلق»، «مفعول فیه»چون  بصری،کارگیری اصطالحات ه ب -

 علی فارسی، ابن حاجب، و... ل، ابوسیبويه، خلی ؛نحويان بصره چونبه آرای استناد  -

 ،طیّبرخی قبايل معروف چون لغات و  معتبراستشهاد به اشعار شاعران رعايت اصول  -

 يکی از مبانی مکتب بصری کنانه،
 

 عامل مسألهبه  توجه. 5-2-3

 پیدايش اولیه دوران از نظريه اين .دهدعامل تشکیل می را نظريهمبنای نحو  اساس و

 مسأله اين درگیر سیبويه از بعد نحويان .(63: 1971 ،)السامرائی است آن همراه بوده نحو با
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 معلول از علت و درآمد معلول با عقلی علت يک مثابه به معمول با عامل اينکه تا شدند

 :1978 نعیم،) باشد خود معمول همراه نیز عامل است واجب بلکه ،شودنمی جدا خود

1/114). 

عامل  برخالف کسانی چون ابن حیان و ابن انباری که به رد نظريه عزالدين کاشی

در های خاصی گیریموضعو  داشتهاعتقاد اين مسأله  به نحويان بیشتر مانند پرداختند،

)مفعول  عامل اسم منصوب بعد از مصدر مثال نحويان در باب اين زمینه گرفته است؛

اند: گروهی از جمله سیبويه، اخفش، فراء، زجاج دو موضع را در پیش گرفته مطلق بدلی(

دانند و گروهی از نحويان ديگر از جمله و فارسی عامل آن را خود مصدر ما قبل اسم می

 .(3/2866، 2007)ناظر الجیش،  دانندسیرافی عامل آن را فعل محذوف ما قبل مصدر می

عامل آن را فعل محذوف برگزيده  ،عزالدين کاشی سرانجام با استدالل به نظريه اتساع

احلّق أّن العامل هو الفعل الناصب للمصدر، لكّنه ملّا صار املصدر » :گويدجا که می، آناست
تقدم معمول بر  وی .(360 تا:، بیعزالدين کاشی) «وا فیه فقالوا جمازا  هو العاملبدال  منه اّتسع

داند که عامل بتواند قبل از معمول قرار گیرد، مثال در عامل را تنها در جايی شايسته می

ال یتقدنُم معموهلا ]الصلة[ » گويد:تعلیل عدم جواز تقديم معمول صله بر خود موصول می
 (.265 همان:) «اّل حیُث یصحُّ وقوع العامل فیهعلیه التّ ساع وقوع املعمول إ

که  وی بر اين عقیده است .استبا آرای نحويان بصری همسو  ویهای تحلیل

عوامل هستند که با ايجاد اثر در  اين دال بر معانی نیستند بلکهحرکات به تنهايی 

فاحلركات ... » :(71: 1979 )الزجّاجی، کنندداللت می هاآن حرکات آخر کلمات بر معانی
هو العوامل املقّدرة املقتضیة حیث هي دالٌّة علی ما میّیُز و ن من حیث هي هي غری ممینزَة، بل م

ن الصیغ دو اين املعتورة لألفعال ابلعوامل و عن بعض  فالتمییز يف املع ك املعاينلتمییز بعض تل
  .(390 تا:، بیعزالدين کاشی) «حركات اإلعراب كما يف األمساء

مثال در بیت زير عامل  .دارداو عالوه بر عوامل لفظی به عوامل معنوی نیز اعتقاد 

داند و )اصحاب الجمل( می معنای نهفته در ترکیب)ننعی( را  فعلیه حالیه نصب جمله

 «.يف أصحاب اجلمل من معنی الشهرة خرب بعد خرب أو حال، عاملها ما یننع» گويد:می
 اْْلََملْ  َحابُ َأصْ  ـةَ َضبَّـو بـَنُـ ْحنُ نَـ

 

 اْْلََسلْ  َبََْطَرافِ  َعفَّانَ  اْبنَ  نـَْنَعى 
 (281 همان:)

 

های دوری از افراط در تحلیل و نقل آرای اختالفی نحويان در اين زمینه يکی از ويژگی

 رود.به شمار می او مهم
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 تعلیل مسأله به توجه .6-2-4

 قواعد. شد شروع زبانی و نحوی حرکت پیدايش آغاز از تعلیل و علت مسأله به توجه

 را قیاس اولیه پايه که تعلیلی قاعده بر ،گرديد گذاری پايه خلیل دست به که نحوی

 (.263-262 :1990 مکرم،) بسیاری دارد تکیه دهد،می تشکیل

و از حد معمول آن گذشتند و  کردندشماری را بر نحو تحمیل  های بینحويان علت

: 1986)السید،  خود خارج گشت شکل گیرینحو از سادگی و بداهت آغازين  بدين ترتیب

 شرح و هاآن کنه به علم و نفوذ و لغوی هایپديده تفسیر يعنی نحو در تعلیل (.283

 سطح از بسیاری مواقع در و درآورده است شکل اين به را هاآن که اسبابی و عوامل

، محمد طاهر حامد) شودمی تبديل ذهنی یمحاکمه يک به و رفته فراتر زبانی حقايق

 علت تعلیمی، علت :است قسم سه بر ی نحوی از يک جنبه[] هاعلت (.198: 1429

 هایعلت ،نحوی هایعلت بیشتر مدار .(64: 1979)الزجاجی،  نظری -جدلی علت قیاسی،

اربرد علمای منطق و علم ک حیطه در معموال جدلی هایعلت و است قیاسی و تعلیمی

عالقه بسیاری  گذشته نحويان مانند کاشی زالدينع .(256 :2004دی، امالمح)اصول است 

  .داردهای نحوی به تعلیل پديده

 حکايت نحوی و صرفی علوم ازاو  آگاهی و عمیق دانش هوش، از های ویعلت

 و يا فارسی ابوعلی از متأثر بیشتر نحوی هایپديده تعلیل در وی شايد. کندمی

 . است بوده و يا خود ابن يعیش زمخشری

، علت مانند علت ثقل های تعلیمی، قیاسیاز علت مختلفیهای در شرح او تعلیل

  .وجود دارد ترکیب، علت فرع و اصل

 نحويان بصره مانندمثال  نحويان بصره است؛ هایتعلیل همسو باهای وی غالب تعلیل

معانی  ناشی از را برای افعال و حروف برای اسم و بنا ،سیبويه و خلیل اصل اعراب

عزالدين کاشی  به تناسب اين موضوع، .3شودمی عارضها بر اسم که دانندمی مختلفی

فاعلم أنن املقتضي لإلعراب هو توارد » :گويدو می داندمیخود را پیرو اين حقیقت  نیز،
املعاين املختلفة علی الكلم بسبب الرتكیب كالفاعلّیة و املفعولّیة و اإلضافة و تلك املعاين 

َبصالة  . هلذا ُحك َم لالسم..متیُّز بعضها عن بعض و هو اإلعراب تستدعي ما یدّل علی ثبوهتا و
يا در جايی ديگر در باب تعلیل تبديل  .(390 تا:، بیعزالدين کاشی) «اإلعراب و للفعل  بغریها

، نظر بصريان که آن را عوضی از «يا امت»و « يا ابت» های منادايی چونتای آخر اسم
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عن جبعلها هاء ؛ لكوهنا عوضا  « التاء»ّی طلحُة و الوقف علی »: گزيندرا برمیدانند، ياء می
 (.248 همان:) «الیاء كما هو مذهب البصرّینی

برای  خود هایتعلیلدر  يکی از ابتکارات مؤثر عزالدين کاشی اين است که وی

مثال در باب عدم عمل  .کنداز اسلوب قیاس استفاده می تقريب آن به ذهن خواننده

ی «ما»مل بر آن را ح در برخی شواهد، مانند برخی نحويان ناصبه مصدری« أن»

یُلَغی أن تشبیها  مبا »کند: استشهاد می در اين زمینه ای از قرآنيهکند و به آمصدری می
 «بضّم املیم د أن یتمُّ الَرضاعةهلذا قرأ جماهن و ءآاملصدریّة فریفع ما بعدها الفعل كما يف أن یقر 

 (.475 همان:)
و نزديک بودن آن با  ثوانی علل جمله از گوناگون هایجدال به رويکرد عدم سادگی،

تعلیل او به شمار  ديگر هایترين ويژگیاز جمله مهم یاصول منطق ساختار زبان عرب

  می رود.
 

 ی از اسلوب محاوره در بیان مسائلگیربهره .7-2-3

 اسلوبی اين و دهندمی جواب آن به و پردازندمی سؤال طرح به خود شرح در شارحان

 از گیری بهره شود.می جواب دريافت به او تشويق و خواننده توجه تقويت باعث که است

 که مطلبی توضیح يا و باشد يک عالم نظر رد در خواه دارد؛ بسیاری کاربرد شیوه، اين

 فرضی هایسوال از ایمجموعه صورت پندارد، و بهمی مبهم خواننده برای را آن شارح

 يا و محاوره زبان از گیریبهرهبه عبارتی ديگر  .(15: 2013 ،محمد)شود مطرح می

 معلم بدون آموزش يا و آموزیخود به امروزه که بحث، در خواننده دادن مشارکت

 خوريم کهبه عباراتی برمی در شرح عزالدين کاشی .(42: 2006 ،عصیدة)شود می شناخته

 دايره از را آن و بخشدمی مشارکت آموزش در خود با را خواننده وی که است آن بیانگر

وی  سازد.می خارج ،است آکنده آن از قديم نحوی هایکتاب که استنباط و دريافتی

 روشن آن از هدف دهد.کند و به آن پاسخ میتمام عبارات مبهم را به سؤال تبديل می

 برای عربی نحو تسهیل او انگیزه شايد. است خواننده برای موضوع ابعاد نمودن

اين ويژگی در شرح ابن . خواننده بوده است از مالل و خستگی زدودن و آن مندانهعالق

 ،شود. شايد وی در اين جنبه تحت تاثیر خوارزمیيعیش و ابن حاجب کمتر ديده می

را  کاشی عزالدين اساس اين و يا ديگران بوده است. بر ،يکی از شارحان ديگر اين کتاب

 در خروف ابن و صائغ اندلسی، ابن ابوحیان مالک، ابن چون نحويانی رديف در توانمی
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 کردند. بهره فراوانی هایکوشش عربی نحو تسهیل در که داد قرار اندلس نحوی مکتب

  گويای اين مطلب است: «أجیبَ» و« قیل» ،«قلت» ،«أال تری» چون عباراتی از گیری

َبننه إذا ُقدّ َر معرفة  كان علما   جیبَ :كیف یكون اسم الفعل اترة  معرفة  و أخری نكرة  أُ قیلفإن » -
، عزالدين کاشی) «د الفعل اّلذي یتعدند به اللفظملعقولّیة الفعل و إذا ُقدّ َر نكرة  كان امسا لواحد من آحا

 .(277 تا:بی
جاؤوا »من ذلك إاّل بتأویل  كما يف قوله:  أنّه لو ُوصف جبملة  إنشائّیة  مل تُفد شیئا أال تری» -

 .(285 همان:) «مبَذق  َهل رأیَت الذئَب قطّ 
 

 حدود اصطالحات نحویدقیق  تبیین و  اتاهتمام به تعریف. 8-2-3

 کندداللت می چیزی است که بر حقیقت ایمقولهمفهوم حد نزد نحويان همان 

و هیچ  (1/45 ،2008 )العکبری، سازد.مشخص و متمايز می گریيداز  و (46: 1979)الزجاجی، 

 گر در صورتی که جامع و مانع باشدتواند چیزی را از ديگری متمايز کند، مچیزی نمی

ای را ها اصل و يا قاعدهحدود و يا تعريفات مانند قواعد هستند. آن .(49: 1993ی، الفاکه)

شود و تمام چیزهای مشابه با اين گذارند که از کالم عرب استنباط میمیبه نمايش 

تبیین و  شود. تعريف بهگیرد و بر آن منطبق میقاعده در کالم عرب حکم آن را می

اصطلحات کلید معانی و مفاهیم هستند.  (.39 :2013 قدور،) پردازدتحديد اصطالح می

در اين  ویشايد  .به حدود اصطالحات داردای در شرح خود، توجه ويژهعزالدين کاشی 

  ابن يعیش بوده است. تأثیر تحتزمینه 

در بخش تعريف اصطالحات اين است که وی به وصف شکلی  ویيکی از شگردهای 

تعريف زمخشری مثال در باب عدم انطباق دايره . پردازدلفظی عبارات زمخشری میيا و 

...(  اصطالح صفت بر شکلی عبارت به نقد )الصفُة هي االسُم الدالُّ علی بعض  أحوال  الذات 

. أّما األّوُل ]فـ[خلروج  لم أنن هذا احلدن غرُی جامع  و اع» :گويدپردازد و میزمخشری می ال مانع 
 فیه؛ احلال   فلدخول   الثاين وأّما مررُت برجل  أعجَبين حسُنه»الصفة  منه إذا كانت مجلة  حنُو: 

ا  و يا اينکه مانند ابن حاجب .(222 تا:، بیعزالدين کاشی) «الذات   أحوال   بعض   علی  دالّة   لكوهن 

ايره مفهومی نحوی آنها و به تبیین حدود و د کندبندی میتقسیم را زمخشریعبارات 

، به تقسیم عبارات خوانندهمعنای عطف بیان برای  بیشتر مثال در باب تبیین ؛پردازدمی

فقولُه: غری صفة ََیرُج ابألمساء  املشتّقة  و ما یراد فیها. و »: گويدپردازد و میزمخشری می
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َیرج به األمساء اّليت ال تبینَی فیها كاألمساء  الغریبة  البعیدة  عن الفهم  ،قولُه: َیكشُف عن املراد
 .(234 همان:) «الشاذنة يف االستعمال

 معنايیابتدا با تکیه بر معنای لغوی و وی عزالدين کاشی اين است که  سبک ديگر

به عبارتی ديگر شارح  آشنايی با اصطالح آماده می سازد؛ مقدمه را برای ورود به ،لفظ

و اصطالحی را ارتباط بین معنای معجمی  ابن مالک چونمانند نحويان معروفی هم 

اصطالحات نحوی تا حد زيادی برخاسته از زيرا مرجع وجود  ؛خوب درک کرده است

از گنجینه  همان طوری که گفته شدو عزالدين کاشی نیز  های لغوی آن استداللت

 ضمن تبیین معنای لغوی آن، مثال در باب تعلیل عطف بیان. لغوی خوبی برخوردار است

عنی مسُّ ي هذا عطفا  العطُف يف األصل  املیُل و االلتفاُت و هلذا امل» :گويدبه اسم خاص خود می
 .(234 همان:) «ملا فیه م ن املیل  و االلتفات  إلی الغری  

همان گونه که سیبويه در  کندمیبرای توضیح آن اقدام  بر مثال و يا با تکیه

العماد يف األصل األبنیُة الرفیعُة، لكننه » مانند:. چنین عمل کرده است بیشتر خود« الکتاب»
 (إ ْن َكاَن َهَذا ُهَو احلَْقن ) له:يف قو « هو» به الشيُء وما یُعَتمد علیه وما یقومُ قد ُیستعَمل مقاَم 

 .(244 تا:، بیعزالدين کاشی) «خرب هضمرُی الفصل بنی اسم  كان و  [32 ]األنفال:

توجه دلیلی ديگر بر  نیز «حترز بقولها» کارگیری الفاظی چونهمقید کردن، برچیدن و ب

املفعوَلنی  املتغایرَین  أن  لك يفو  أنن قوله:» :گويدجا که میمثال آن است.شارح به اين مقوله 
 همان:) «لیس هو كذلك؛ ألننه إَّّنا جیوز إذا مل یلتبسئَت یُوه ُم أننه جیوز مطلقا  و ُتسن َد إلی أیّ هما ش

408). 
 

 نتیجه. 4

 مقاله پس از بررسی به نتايج ذيل دست يافته است: نگارندة

و سعی کرده است تا ارتباط همه است  داشتهشارح توجه خاصی به مفردات کتاب . 1

جانبه میان لفظ و معنا را برای خواننده کشف کند و اين موضوع کامال در شرح وی 

 مشهود است.

به نقل آرای  شخصیت علمی وی در شرح، کامال نمايان است به طوری که تنها. 2

انتقاد ايستاده است و با تکیه بر دانش و هوش و  ، بلکه در مقامنحويان بسنده نکرده

  ذکاوت خود به نقد آرای برخی نحويان پرداخته است.
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وی در شرح خود بیشتر به نحويان مکتب بصری متمايل است و آرای آنان را ترجیح . 3

 دهد.می

توجه به مسأله  های بیهوده،ساده و بی تکلف و دوری از تأويلگیری از زبان بهره. 4

تعیین حدود دقیق اصطالحات نحوی، از  و عامل، تعلیل، آمیختن مباحث نحوی با بالغی

 رود.های شرح او به شمار میجمله ويژگی
 

 نوشتپی
 . عزالدين عبدالعزيز کاشی؛ شناسايی، کتابشناسی، نسخه جويی.1

 «.االمام العالمة حممود بن عمر الزخمشری بسم هللا الرمحن الرحیم، و به التوفیق و علیه التکالن قال». 2
 .77ک: اإليضاح ص ر.. 3
 

 منابع
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 .مکتبة اخلاجنی

وزارة  :حممد الکاظم، طهران ، حتقیقاأللقابجممع اآلداب يف معجم  ،(ق1416) ابن فوطی، عبدالرزاق بن امحد
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 .ملی ايران
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العربی، أطروحة املاجستری، کلیة  جهود حناة األندلس يف تیسری النحو، (2006) عصیدة، فادي صقر أمحد

 .لس: جامعة النجاح، انبالدراسات العلیا
مکتبة اآلداب، الطبعة  :، حتقیق عبدالفتاح سلیم، القاهرةيف النحومسائل خالفیة ، (2008) العکربي، أبو البقاء

 .الثالثة
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ة، ، جهود املرادي و آراؤه النحویة، رسالة املاجستری، السعودی(2004) دي، صفّیة بنت علي بن عایدمااحمل
 .جامعة املدینة املنورة

، جامعة بغداد، کلیة الرتبیة، جملة يف شرح كتاب التسهیل البن مالك، منهج الشرّاح (2013) حممد، علی انصر
 .206اجمللد األول، العدد  االستاذ،

، أسس الرتجیح يف کتب اخلالف النحوي، رسالة املاجستری، األستاذ ق(1429) حممد طاهر حامد، فاطمة
 .اللغة العربیة وآداهبااملشرف: عبد هللا جندي عبد العزیز عبد هللا، جامعة ام القری، كلیة 
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، حتقیق: علی حمّمد فاخر و شرح التسهیل، (2007) حمب الدین حمّمد بن یوسف بن أمحد انظر اجلیش،

 .رین، القاهرة: دار السالماآلخ
األستاذ  ،رسالة الدکتوراه ،«ارتشاف الضرب»، منهج ايب حیان النحوی يف کتابه (1978) نعیم، مزید امساعیل

 .ام القری، کلیة دارالعلوم املشرف: عبدهللا درویش، جامعة
 :، تهرانتاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسی تا پايان قرن دهم هجری، ش(1344) نفیسی، سعید

 .فروغی

، «ای بی مانند از قرن هفتم()معرفی سفینه باغ نظر و رامش دل»، ش(1386) نوريان، مهدی و ديگران

 .61-37 (، 3)1 ،، اصفهانپژوهشی گوهر گويا-ريه علمینش
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