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 : چكيده

هاي شهاددر عرصة است، منطقي آن است كه كالم پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله و سلم
چرا كه زبان عربي پس از قرآن  .مقدم شود، نحوي بر كالم ساير عرب چه نثر و چه شعر آن

-قوام معاني و تأثير، صحت الفاظ، تر از كلمات نبوي در بالغت عباراتهيچ سخني شيوا، كريم

اما نحويان متقدم از اين منبع فياض بالغت و  .به خود نديده است، گذاري بر مخاطبان
و اند هبه هيچ وجه آن گونه كه شايسته است استقبال نكرد، ت در زمينة استشهاد در نحوفصاح

در پژوهش حاضر كوشش شده  .غالباً انگشت شمار است، انداحاديثي كه به آن استشهاد كرده
هاي رايج در باب با نقد استدالل، است كه ضمن اشاره به ابعاد استشهاد نحويان به حديث

 بدست دادهداليلي براي اين مسأله ، ني نحويان متقدم از استشهاد به حديثچرايي روي گردا
 . شود كه با حقايق تاريخي سازگارتر باشد

 . مكتب نحوي بصره، استشهاد در نحو، حديث، نحو عربي: كليدي هايهواژ
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 : مقدمه
در قرن هفتم توسط ابن ، نخستين مباحث نظري دربارة استشهاد به حديث در نحو

از آن پس اين موضوع مورد توجه نحويان و  .مطرح شد، نحوي اندلسي، غصائ
باز محل اختالف هاي گوناگون آن از ديرپژوهشگران عرصة نحو قرار داشته و البته جنبه

 . هاي صاحب نظران بوده استديدگاه
آيا اساساً پيشوايان نحو به حديث استشهاد « باره آن است كهايننخستين مسأله در

بسياري از » اند؟آنان تا چه حد به اين امر پرداخته، اند؟ اگر پاسخ مثبت استهكرد
استشهاد به حديث را كامالً ترك ، اند كه نحويان متقدممدعي شده، عالمان نحوي متأخر

از استشهاد نحويان ، اي از پژوهشگران با رد اين ديدگاهعده، اما در عصر حاضر .اندگفته
 . اندسخن گفته، چه اندكاگر، متقدم به حديث

چرا نحويان در «شود كه مي اين پرسش مطرح، با پذيرش هر يك از اين دو ديدگاه
هاي خود به حديث اقبال نشان نداده و كامالً يا تا حد زيادي از آن روي گردان استشهاد

آيا اصوالً استشهاد به حديث در نحو جايز «پرسش ديگر نيز آن است كه » اند؟بوده
 » توان استشهاد نمود؟مي به چه احاديثي، ؟ اگر چنين استاست

 ها اختالفات بسياري به چشمهاي طرح شده براي اين پرسشاز آنجا كه در پاسخ
بدست ها هايي براي اين پرسشكوشش شده است پاسخ، در پژوهش حاضر، خوردمي
 . شود كه با حقايق تاريخي سازگارتر باشد داده
هاي گذشته و نيز معاصران هاي دانشمندان دورهديدگاه، ستدر بررسي مسألة نخ 

سخن صحيح روشن ، ي معاصرهاپژوهشنقل شده و سپس با استناد به برخي از 
  .خواهد شد

گرداني نحويان از استشهاد به حديث نيز دو استدالل قديمي در باب چرايي روي
عرب در سلسلة ن غيروجود راويا ديگري روايت احاديث به معنا و يكي :وجود دارد

هاي هر دو گروه ها و نقد ديدگاهبا نقل سخن موافقان و مخالفان اين استدالل .تروا
هاي روشن خواهد شد كه استدالل، مستندات تاريخي تكيه برموافق و مخالف و با 

گذاران مكتب نحوي هاي فكري پايهچندان پذيرفتني نيست؛ بلكه بنيان، پيش گفته
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و نيز پرهيز نحويان از نقل حديث به ، مكتب غالب در ميان نحويان به عنوان، بصره
 . است داليل اصلي اين مسأله، سبب فراواني احاديث ساختگي

با نقل ، »توان استشهاد نمود؟مي به چه احاديثي«همچنين در پاسخ به اين پرسش كه 
با تكيه  ،ضمن استخراج نظري كه به اعتقاد نگارنده درست است، هاي مختلفديدگاه

 . اقسام احاديث قابل استشهاد در نحو مشخص خواهد شد، بر اعتقادات مذهب تشيع

 اند؟آيا نحويان متقدم به حديث استشهاد كرده
 سخن ابوالحسن بن صائغ، ترين اظهار نظر دربارة استشهاد نحويان به حديثكهن

 .اره سخن گفته استباين  در) 745فو ( پس از او نيز ابوحيان اندلسي .است) 686فو (
ابن  .اندكه نحويان متقدم در آثار خود به حديث استشهاد نكردهاند هاين دو مدعي شد

 : گويدصائغ مي
اند و براي اثبات به حديث استشهاد نكرده، پيشوايان نحو چون سيبويه و ديگران...«

-او سپس مي .»...اندقرآن كريم و كالم عرب را محور كار خود قرار داده، قواعد زبان

افزايد كه نخستين كسي كه باب استشهاد به حديث را آن هم به صورتي گسترده باز 
 ) 95 ، االقتراح ، السيوطي( .بود )609فو ( ابن خروف، كرد

در استشهاد فراوان ) 672فو ( ابوحيان نيز در عباراتي كه براي نقد شيوة ابن مالك
 : يسدنومي، به حديث به رشتة تحرير در آورده است

به فراواني از حديث براي اثبات قواعد كلي كالم عرب ، ) ابن مالك( اين مصنف«
ام كه چنين بهره جسته است؛ حال آن كه من هيچ يك از متقدمان و متأخران را نيافته

 ) 90ص ، همان( .»اي را در پيش بگيردشيوه
طيب و خ) 911فو ( سيوطي، ) 790فو ( نحويان و محققان متأخر چون شاطبي

نيز سخن ابن صائغ و ابوحيان را تأييد كرده و برخي نحويان اندلس ) 1093فو ( بغدادي
-89صص ، همان: نك( .انددر قرون ششم و هفتم را پيشگامان استشهاد به حديث دانسته

  )12-9صص ، 1ج ،1997 ،؛ البغدادي99
دكتر مهدي ، براي نمونه .اندبسياري از پژوهشگران معاصر نيز بر همين نظر بوده

نحويان متأخر ، دكتر محمد عيد و استاد سعيد افغاني ضمن تأييد اين نظر، مخزومي
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 .انداندلسي را آغازگران استشهاد به حديث دانسته

اند؛ زيرا كنكاش آنان در شمرده اما برخي پژوهشگران معاصر اين ديدگاه را مردود
حقايقي متفاوت از سخن ابن صائغ و هم رأيان او را روشن ساخته ، آثار نحويان متقدم

 : مشخص شده است كه هاپژوهشبراي نمونه در يكي از اين  .است
سيبويه به دوازده ، خليل بن احمد به چهار حديث، ابوعمرو بن عالء به سه حديث

ابن ، ابن سراج به شش حديث، مبرّد به سيزده حديث، و حديثابوعبيده به د، حديث
ابن درستويه به يازده حديث و ابوعلي فارسي به پنج حديث ، انباري به پنج حديث

در اين پژوهش شمار احاديثي كه ديگر نحويان سرشناس متقدم و نيز  .انداستشهاد كرده
 ،الحديثي: نك( .ذكر شده است ،اند نيزمتأخران تا عصر ابن مالك به آن استشهاد كرده

  )و پس از آن 42صص  حتجاج بالحديث الشريف،من اال النحاةموقف 
هايي كه از برخي نويسندگان گذشته و نظر و نيز اظهار هاپژوهشبا تأمل در اين  

 : بايد گفت، در پاسخ به سؤالي كه در آغاز اين بخش مطرح شد، معاصر نقل شد
بسيار اندك ، اگر چه اين استشهاد، انداستشهاد كرده نحويان متقدم به حديث - 1

راه نحويان پيش از خود را در استشهاد محدود و ، نحويان متأخرتر - 2. بوده است
ابن ، نحويان اندلس چون سهيلي، از قرن ششم به بعد- 3 .انداندك به حديث پي گرفته

شكل گسترده به حديث  به، هاسرزمينخروف و ابن مالك و در پي آنان نحويان ساير 
 . انداستشهاد كرده

نادرست است ، بنابرين تصور رايج مبني بر استشهاد نكردن نحويان متقدم به حديث
. اندبه آن استشهاد كرده، اگر چه بسيار اندك و محدود، و آنان

 اندك بوده است؟، چرا استشهاد نحويان به حديث تا اين حد
خورد و چرايي اين مسأله به چشم نمي هيچ سخني از نحويان متقدم در باب

 : نويسدشود؛ او ميمي نخستين استدالل موجود در اين باره در كالم ابن صائغ يافت
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انگيزة پيشوايان نحو چون سيبويه ، تجويز روايت به معنا در احاديث، به اعتقاد من«
 ) 95، االقتراح ،السيوطي( .»و ديگران براي كنار نهادن حديث از دايرة استشهاد بوده است

 : نويسدابوحيان سخن مفصل تري در باب داليل اين مسأله آورده است؛ او مي 
به دو دليل به و قوع پيوسته ، رويگرداني نحويان از حديث در استشهادهاي خود«
نقل روايات به معنا را جايز دانسته و عين الفاظ را ، اين كه راويان حديث :يكم: است

از رسول ، ابراين براي نحويان اطميناني باقي نمانده كه الفاظ رواياتبن .اندروايت نكرده
اشتباهات ( بسيار مرتكب لحن، اين كه راويان حديث :دوم. صادر شده است) ص(خدا 

غير عرب بوده و زبان عربي را مبتني بر ، زيرا بسياري از راويان .اندشدهمي )دستوري
  )93-92صص، نهما( .»اصول و قواعد نحو فرا نگرفته اند

كه پس از  است همين دو دليل، مهمترين داليلي كه در اين باره مطرح شده است
افراد بسياري در مقام بحث پيرامون جواز يا عدم جواز استشهاد ، ابوحيان تا عصر حاضر

 . اندسخن گفته، اين داليل را نقل و در تأييد يا رد آنها، به حديث و نيز حدود آن
نقدهايي بر ، نيم و ضمن بررسي آنكمي خالفان اين داليل را ذكرهاي ماكنون پاسخ

 . خواهيم آورد، تر استهاي ابوحيان را كه به اعتقاد ما صحيحاستدالل

 روايت احاديث به معنا) الف
ضمن ، كه از قائالن به استشهاد مطلق به حديث است، ) 828فو ( بدرالدين دماميني

هاي ابوحيان مطالبي در رد ديدگاه، مطلق به حديثتأييد روش ابن مالك در استشهاد 
 : شودمي زير خالصه هايآورده است كه در محور

غلبة ظن است و پيداست كه غلبة ظن بر آن است كه ، مطلوب در اين باب – 1
 . تغيير نيافته است زيرا اصل بر عدم تبديل و تغيير آن است، كالم منقول مورد استشهاد

مربوط به احاديثي است كه تدوين نيافته و ، جواز نقل به معنااختالف در باب  – 2
به هيچ وجه تغيير الفاظش ، تدوين شده است، اما آن چه كه در كتب .اندنگاشته نشده
لكه از زمان حيات شخص ب ،در صدر اول، تدوين بسياري از احاديث .جايز نيست

ين حتي اگر تغييري در الفاظ آن و پيش از فساد زبان صورت پذيرفته است؛ بنابرا پيامبر
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يك ( كاهد و نهايت امر آن است كهاز اعتبار آن براي استشهاد نمي، صورت گرفته باشد
لفظي قابل احتجاج را به يك لفظ قابل احتجاج ديگر تبديل كرده ) شخص فصيح

  )15-14صص، 1ج، 1997، البغدادي( .»است
سيوطي نيز در اين باره  »قتراحاال«شارح ، )1170فو ( محمد بن طيب فاسي مغربي

 : نويسدمي
فقيهان و ، بسياري از محدثان...مشهور است، اختالف در جواز نقل روايت به معنا«

اند و حتي از تقديم حرفي بر حرف ديگر نيز به شدت اصوليان آن را جايز ندانسته
  )457-456صص ، 2002، الفاسي( .»اندكردهمي جلوگيري

ايت به لفظ را اصل دانسته و روايت به معنا را تنها يك احتمال سعيد افغاني نيز رو
 .گيري محدثان و راويان سخن گفته استو از دقت نظر و سخت عقلي به شمار آورده

  )51-50صص، 1994، غانيفاأل: نك(
اگر چه ما با اين گروه هم رأي هستيم و نقل به معنا را از عوامل دخيل در كاهش 

هاي آنان استدالل، آيدمي دانيم اما با توجه به آنچه كه در ادامه استشهاد به حديث نمي
 . دانيمدر رد كالم ابوحيان را نيز صحيح نمي

در توضيح اين سخن بايد بگوييم كه هيچ يك از كساني كه بر ابوحيان به سبب 
، دانطرح مسألة نقل احاديث به معنا خرده گرفته و اين استدالل را غير قابل قبول دانسته

اشاره ، كه حقيقتي تاريخي و شناخته شده است، به مسألة منع نگارش و تدوين حديث
اي را فراهم كرد كه گذشته زمينه، چنان كه خواهد آمد، حال آن كه اين مسأله .اندنكرده

حداقل از ، بسياري از احاديث نيز به فرض صحت و عدم تبديل معاني، از جعل حديث
 . تغيير و تبديل شوندحيث الفاظ و عبارات دچار 

شده و خود آن حضرت بر ثبت و ضبط مي حديث در عهد رسول خدا نگاشته
-صحابة رسول خدا نيز به نگارش حديث اهتمام داشته .ورزيده استمي احاديث تأكيد

نگارش و ثبت حديث و بلكه نقل و نشر آن ممنوع ، اما پس از رحلت پيامبر اكرم .اند
 : توان به موارد زير اشاره كردمي خي در اين بارهاز جمله روايات تاري .شد
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از عايشه نقل شده است كه پدرش روزي پانصد حديث را كه از گفتار رسول خدا 
شما از رسول خدا «: و نيز از ابوبكر نقل شده است كه گفت .سوزاند، جمع كرده بود

بيشتر خواهد  هااختالف ،اختالف داريد؛ پس از شماها كنيد و در آنميها نقلسخن
 ) 39ص، ؛ الصالح5ص، 1ج، الذهبي( .»از رسول خدا چيزي نقل نكنيد، پس .شد

در و . تدوين و نقل حديث از زمان ابوبكر آغاز شد، حركت منع نگارش، بنابراين
احاديث به روزگار عمر بن «: نويسدمي »طبقات«ابن سعد در  .روزگار عمر شدت يافت

ردمان خواست تا احاديث نگاشته شده را بياورند و خطاب بسيار گشته بود؛ او از م
عمر بن خطاب همواره ) 187ص، 7ج، ابن سعد( .»دستور داد بسوزانند، چون چنين كردند

اسالمي نوشت كه از اين  هايكرد كه كمتر حديث بگوييد و براي سرزمينمي تأكيد
 .آن را محو كند اي در زمينة حديث داردنوشتهروش هرگز روي بر نتابند و اگر كسي 

او كساني از محدثان كوفه را به مدينه فرا خواند و به آنها  )275ص، 1ج، 1994، ابن عبد البر(
هر گاه از آنان نقل ، از آن پس .داري كنندور داد كه از نقل و نشر حديث خوددست

 ) 7ص، 1ج، الذهبي( .»عمر ما را از آن نهي كرده است«: گفتندمي ،خواستندمي حديث

بن  وابوذر و ، درداءابو، اهللا بن حذيفهعبد، عمر«: گويدد الرحمن بن عوف ميعب
خواند به مدينه فرا، اسالمي به كار نشر حديث مشغول بودند هايعامر را كه در سرزمين

او تا زنده بود  .»دهيد؟ مي اين احاديث چيست كه ميان مردم رواج: و به آنها گفت
، 1ج، 2005، المتقي( .از خود و نقل حديث را به آنها نداد اجازة دور شدن اين اشخاص

 ) 29479ة شمار، 1324ص

، 1994، ابن عبد البر: نك( چشم پوشي كردند، چنين بود كه بسياري از حديث گفتن
نكتة ديگر  )281ص ، همان( .حديث نقل نكردندها اي جز در نهان گاهو عده )268ص، 1ج

 : ذهبي آورده است .كردمي حكومت با او برخورد، دادمي آن كه اگر كسي جز اين انجام
شما از : مسعود انصاري را به زندان افكند و گفتدرداء و ابوابو، ابن مسعود، عمر«

عمر از نشر حديث ، بنابراين) 7ص، 1ج، الذهبي( .»كنيدمي پيامبر فراوان حديث نقل
ا زمان حكومت عمر بن اين وضع ت .جلوگيري كرد و مانع تدوين كالم رسول خدا شد
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عمر بن عبدالعزيز در دوران كوتاه خالفت خود . ادامه يافت) 101تا  99( عبدالعزيز
رسول خدا را  سنّتاز جمله آن كه وي فرمان نگارش حديث و  .منشأ خدماتي گرديد

او در اين باره به عامل خود در مدينه به نام ابوبكر محمد بن حزم انصاري  .صادر كرد
زيرا بيم آن دارم  .بنويس، يابيمي او سنّتگر آنچه از حديث رسول خدا يا بن«: نوشت

، البخاري( .»به نابودي كشيده شود و محدثان جملگي از دنيا بروند حديث كه دانش
ممنوعيت نگارش حديث كه از ، اگر چه با صدور فرمان كتابت حديث) 31ص، 1ج، 1422

شكست اما محدثان به سرعت از فرمان بن خطاب بر قرار شده بود در هم ازمان عمر 
عمر بن عبدالعزيز استقبال نكردند و قداست عدم نگارش حديث تا عصر منصور 

 ) 77ص، 1ج، 1383، سبحاني( .نسبتاً بر قرار بود) 158تا  139( عباسي
 »فتح الباري«ابن حجر عسقالني در كتاب «: نويسدسيد حسن صدر در اين باره مي

يعني ( .بن حزم انصاري را نخستين مدون حديث دانسته استابن شهاب زهري يا ا
اما اين عقيده به داليل «: افزايدصدر سپس مي .») تدوين در آغاز قرن دوم شروع شد

نشاني ، از امتثال امر عمر بن عبدالعزيز توسط ابن حزم انصاري – 1: زير نادرست است
نخستين مدون حديث ياد كتب تاريخي از ابن حزم به عنوان  – 2. در دست نيست

ابن اسحاق يا مالك در ، افراد ديگري چون ابن جريح در مكه، به عكس .اندنكرده
يا حماد بن سلمه در بصره را به عنوان ، عروبهيا سعيد بن ابي، ربيع بن صبيح، مدينه

-مي منتهي به نيمة قرن دوم هايكه همگي در سال(اند هنخستين مدون حديث نام برد
عمالً تا  ،سخن ذهبي نيز مؤيد اين است كه تدوين حديث )278ص، الصدر( .)اندزيسته

هجري آورده  143او در ذكر حوادث سال  .اواخر نيمة نخست قرن دوم به تأخير افتاد
  .»...تدوين حديث را شروع كردند، در اين زمان علماي اسالم...«: است

از شيوخ پيشين االزهر و از اعضاي ، خضر حسيناي از شيخ محمد در پايان به نكته
-او مي .كنيمدر باب نقل احاديث به معنا اشاره مي، مجامع علمي عربي قاهره و دمشق

اختالف ، نمايانديكي از داليلي كه تصرف راويان در الفاظ احاديث را مي...«: نويسد
-طريق نقل شده اند اما از چندشديد الفاظ احاديثي است كه مربوط به يك موقعيت
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به دست ، حال بايد پرسيد وقتي احاديثي كه در عصر پيامبر) 34ص ، 1960، حسين( .»...اند
يك ، طعمة آتش گردد، صحابه و از روي اخالص و اشتياق به حضرت نوشته شده بود

ترك نگارش حديث رنگ تقدس ، گفتگوي زباني به مدت يك قرن و نيم نگاشته نشود
توان گفت كه مي چگونه، موجب اتهام و برخورد حكومت شود به خود بگيرد و تدوين

غالباً ، احاديث به فرض عدم جعل يا تحريف و با در نظر داشتن عاملي چون فراموشي
 اند؟با الفاظ صادر شده از شخص پيامبر روايت شده

اين بود كه احاديثي كه به ، حيان بدان اشاره كرده بودندنكتة ديگري كه مخالفان ابو
لذا كالم راويان آن قابل  .روايتشان پيش از فساد زبان بوده است، اندنا روايت شدهمع

 . احتجاج است
در نقد اين ديدگاه گفته ، سيوطي »االقتراح«شارح كتاب ، ) 1057فو ( ابن علّان

اين تدوين در عصر  .تدوين احاديث در عصر فساد زبان صورت گرفته است«: است
زمان زبان دچار اختالط شده بود و روايت به معنا نيز تنها  ن بوده است و در آناتابع

در توضيح اين نكته بايد  )172-171صص، همان( .»هاي فصيح نبوده استمنحصر به عرب
ديگر آن كه لحن  .گفت كه مشخص شد تدوين حديث عمالً از نيمة قرن دوم آغاز شد

 به شكلي كامالً، دهجري رخ دا 132كه انقراض حكومتش در ، در اواخر عصر اموي
با كنار هم قرار دادن زمان نگارش حديث يعني  )174ص، همان( .آشكار بروز كرده بود

توان نتيجه گرفت كه تدوين حديث مي ،نيمة قرن دوم و زمان گسترش پديدة لحن
به همين دليل بود كه اشتباهات دستوري   .زماني آغاز شد كه فساد به زبان راه يافته بود

كالم فصيح شد و ة رخ داد كه باعث خروج آن از دايرسياري از احاديث فاحشي در ب
: نك( .آن را به برخي لغات ضعيف منتسب كننداند هبرخي براي توجيه آن مجبور شد

بنابراين ما اگر چه با ديدگاه ابوحيان در طرح مسألة روايت به  )56ص، 1979، الحلواني
اما ، موافق نيستيم، ميزان استشهاد به حديث معنا به عنوان يكي از اسباب مؤثر در كاهش

دانيم و آنها را پاسخي صحيح نمي، هاي مخالفان او را نيز به داليلي كه گذشتاستدالل
مردود بودن اين استدالل ابوحيان ، به اعتقاد ما. آوريمدر خور به ابوحيان به شمار نمي

، اندث نقل به معنا شدهدر اين نكته نهفته است كه همانگونه كه بسياري از احادي
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اند و نقل به بسياري از شواهد كالم عرب چه نثر و چه شعر نيز همين وضع را داشته
دليل نقل آنها به ، اند؛ وجود چندين روايت از برخي از شواهد شعري و نثريمعنا شده
بلكه ، مانعي براي استشهاد به آنها نبوده است، دانيم كه اين مسألهاما مي .معناست

حويان گاه به تمام روايات يك شاهد استشهاد كرده و بر اساس هر يك قواعدي را بنا ن
بنابراين اگر مسألة روايت به معنا مانعي براي استشهاد نحويان به كالمي  .اندنهاده

دانيم كه چنين خورد اما ميبايد اين منع در شعر و نثر هم به چشم مي، شدمحسوب مي
-چ وجه مانع استشهاد به شواهدي كه گاه چندين روايت داشتهنبوده و اين مسأله به هي

 ) 52-51صص، 1994، فغانياأل: نك( .نبوده است، اند
عربها در ميان راويان حديث و بروز اشتباهات دستوري در وجود غير) ب 

مسألة وجود راويان  – 1: در نقد اين استدالل ابوحيان نيز بايد گفت كه: روايت آنها
-هبارة شعر و نثر نيز كه مورد استشهاد واقع شدبلكه در، ها دربارة حديثغيرعرب نه تن

نكتة ديگر . اندهاي بسياري در ميان راويان آنها نيز بودهنيز صادق است و غيرعرباند 
كرد مي آن كه كوفيان مطلقاً به سخن راوي غيرعربي چون حماد راويه كه آن چه روايت

پس چه شده است كه وقتي  .انداستشهاد كرده، بودلحن و كم و زياد همراه ، با كذب
از استشهاد به ، ها در ميان راويان آنبه سبب وجود غيرعرب، رسدنوبت به حديث مي
 ها چونفصاحت بسياري از غيرعرب – 2 )55-54صص، همان( !اند؟آن چشم پوشيده

كمتر ، گرابن مقفع و بسياري دي، موسي بن يسار، عمرو بن قائد اسواري، حسن بصري
-دار عرب برابري ميهاي فصيح نبوده بلكه با فصاحت سخنوران ناماز فصاحت عرب

-تر آن كه دانش نحو اگرنكتة مهم) 52ص، ، 1958، المخزومي: نك( .كرده است

نحويان بصره و  پيشواي، اما بسياري از بزرگان آن مانند سيبويه، چه دانشي عربي است
كه اين تصور كه هر، بنابراين .اندخود غيرعرب بوده، نحويان كوفه پيشواي، كسايي

 .كامالً بي اساس است، آگاه استبهره و از لغت عرب نااز فصاحت بي، غيرعرب است
داراي اشتباهات ، عرب بودنعرب را صرفاً به سبب غيرتوان كالم راويان غيرپس نمي

 . دستوري و به دور از فصاحت دانست
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اي در توجيه علل هاي ابوحيان كه تا به امروز نيز عدهشن شد استداللحال كه رو
نادرست ، به داليل مذكور، كنندآنها را تكرار مي، اندك بودن استشهاد نحويان به حديث

گرداني نحويان از حديث مؤثر بوده اكنون داليلي را كه به اعتقاد ما در روي، است
 . كنيمبيان مي، است

 ز دينيدليل نخست؛ پرهي
، ) 101تا  99( اشاره شد كه پس از رحلت پيامبر اكرم تا عهد عمر بن عبدالعزيز

 مسألة منع كتابت و تدوين حديث بر قرار بود و اين امر تا عصر خالفت منصور عباسي
با شدت كمتري پا بر جا بود و تدوين حديث تقريباً از نيمة قرن دوم ) 158ت  139(

آن بود كه ، ر منفي جلوگيري از تدوين احاديث پيامبريكي از آثا. صورت جدي گرفت
ناگهان ، پس از شكسته شدن منع قانوني و دعوت به تدوين حديث از سوي خلفا

تا آن جا كه احمد  .گرفتاسالمي را فرا هايموجي از احاديث ساختگي اقطار سرزمين
-خدا ميرا شمارش كرده است؛ و » صحيح«متجاوز از هفتصد هزار حديث ، بن حنبل

، »حسن«اعم از ، تعداد مجموع احاديث منسوب به پيامبر، داند كه با اين حساب
اگر احمد بن حنبل به ديدة خوش بيني به . است در چه پايه» ضعيف«و ، »موثق«

نگرد و تعداد احاديث صحيح را متجاوز از هفتصد احاديث موجود در عصر خود مي
احاديث صحيح خود را كه از چهار هزار  ،بخاري، محدث معاصر او، داندهزار مي

، گزيند؛ يعني از هر صد و پنجاه حديثمياز ششصد هزار حديث بر، تجاوز نمي كند
داوود ابو. تنها يك حديث در نزد او صحيح بوده و آن را در صحيح خود آورده است

نيز صحيح خود را از ميان پانصد هزار حديث برگزيد و تنها چهار هزار و هشتصد 
-را صحيح انگاشتهها داوود آنحتي احاديثي كه بخاري و ابو .حديث را صحيح دانست

 .اي از آنها مشكوك و مردود تلقي شدمورد نقادي قرار گرفت و پارهها بعد، اند
 ) 79-77صص، 1383، سبحاني(

آگاهي كاملي از اين وضع ، هاي علوم زبان عربي با علوم دينينحويان به حكم پيوند
يافت كه در ادامه به ، سيبويه ،نحويان پيشواي توان درمي نمونة اين آگاهي را .اندداشته
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نحويان به خوبي از قداست حديث آگاه بودند و  .هايي از آن اشاره خواهد شدگوشه
كنند و به پيامبر دانستند كه آن چه را به عنوان حديث در كتاب خود ثبت مينيك مي
رواج جعل حديث و ، اما چنان كه بيان شد. صحيح باشدبايد دقيق و ، دهندمي نسبت

خودداري  هايشانكتاباز ذكر احاديث در  كه واداشت آنان را، دروغ بستن بر پيامبر
هاي حديثي هنوز كتاب، گذاري نحو و تكامل آنهاي نخستين پايه؛ چرا كه در دورهكنند

-مي ديث صحيح متمايزكه تا حدي احاديث جعلي را از احا سنّتمعتبر و صحاح اهل 
 . تدوين نشده و در دسترس نحويان نبوده است، ساخت

 : گويدمي سعيد افغاني
زيستند كه در آن ثمرات دانش حديث در روايت و اگر نحويان متقدم در زماني مي«
دادند و چه بسا تنها قرآن و حديث را منبع احتجاج خود قرار مي، فراگير شده بود، درايه

-تا بدين حد توجه نمياند اي از شك فرو رفتهو اخباري كه در هاله هرگز به اشعار

 .»، كم اعتبارند، با موازين دانش حديث سنجيده شونداگر اشعار و اخباري كه و كردند 
 ) 54ص، 1994، فغانياأل(

﹝︀  ﹟ ًـ﹆ُ﹏ ︻﹙﹪ُـ﹝ًـ««: براي آن كه مشمول سخن پيامبر كه فرمود، بنابراين نحويان متقدم
هر كس سخني را به من نسبت دهد كه من آن را نگفته ( »︀رِ﹟ ا﹜﹠ّ︐︊﹢َـأ ﹝﹆︺ً︡ـه ﹝ٌ﹙﹫﹁، ﹜﹛ أ﹇ُ﹏
نشوند و از اتهام  )33ص، 1ج ،1422، البخاري() جايگاه خود را در دوزخ مهيا سازد، باشم

 اند و با آن بسيار محتاطانهاز استشهاد به حديث تا حد زيادي كناره گرفته، دور مانند
انگشت شمار ، اندبه همين دليل تعداد احاديثي كه به آن استشهاد كرده اند ونموده رفتار
 . است

او اگر چه به چند  .توان در كتاب سيبويه مشاهده كردمي نمونة اين احتياط را
اما در هيچ يك از اين موارد آنها را به پيامبر نسبت نداده و ، حديث استشهاد كرده است

و اما «: بلكه اين احاديث را در پي كلماتي چوناز حديث بودن آن سخني نگفته است 
 .آورده است» من ذلك«و يا » مثل ذلك«، »من العرب من يقول«، »يقول«، »قولهم

  )69ص، صول النحو في كتاب سيبويهالشاهد وأ، 1974، الحديثي(
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توان در برخي روايات تاريخي يافت كه به آنچه ميان سيبويه مي ريشة اين احتياط را
شيخ اهل بصره در «، حماد بن سلمه. اشاره دارد، او حماد بن سلمه گذشته استو شيخ 

 .»كردمي بود كه سخت با بدعتيان بر خورد سنّتبليغ و عالم به ، فصيح«و » علوم عربي
اند بعالوه دربارة او گفته) 548ص، 1ج، في طبقات اللغويين و  ، 1979، السيوطي(

اديث كرده و اجازة روايت احمي يدة لحن در روايت حديث مقابلهكه به شدت با پد
آن چه كه از برخي ) 34ص، 1955، السيرافي( .»داده استداراي اشتباه دستوري را نمي
سيبويه را كه زماني در نزد وي به ، شود آن است كه حمادروايات تاريخي دريافت مي

ت حديث مرتكب لحن شده روايت حديث اشتغال داشته و در چند مورد در رواي
سيبويه را ، هارسد همين رخدادميبه نظر .اي توبيخ كرده استبا انتقادهاي گزنده، است

 : اين روايات تاريخي چنين است. در نقل و روايت حديث بسيار محتاط ساخته بود
سيبويه به همراه «زجاجي به سند خود از حماد بن سلمه نقل كرده است كه  -1

حديث ، از جملة آنچه روايت كردم .من آمد تا احاديثي را كتابت كند گروهي به نزد
بود؛ اما سيبويه كه سخن مرا با صداي ) پيامبر بر فراز كوه صفا رفت( »صعد النبي الصفا«

نگو  !اي پارسي: به او گفتم .»صعد النبي الصفاء«: گفت، كردرسا براي ديگران تكرار مي
قلم خود را شكست و ، چون او از آن مجلس فارغ شد .زيرا صفا مقصور است، صفاء
، 1999، الزجاجي( .»گيرمكنم تا آن كه زبان عربي را نيك فراديگر چيزي كتابت نمي: گفت

118 ( 
كالم او را براي ، سيبويه در مجلس حماد«زجاجي روايت كرده است كه  -2

قل كرد كه فرموده سخن پيامبر را ن، حماد كه خود فصيح بود .كردمي حاضران تكرار
هيچ يك از يارانم نيست (»الدرداءباأعليه ليس خذتأحداً الّا أمن اصحابي ليس«: بود

بيان » الدرداءابو«سيبويه آن را به صورت  .)مگر آن كه بر او خرده گرفته ام جز ابودرداء
-مي تواين كالم چنين كه  !اي سيبويه: ناگهان حماد بر سر او فرياد كشيد و گفت .كرد

سيبويه  .اين كلمه مستثني است .اياي و مرتكب لحن شدهتو اشتباه كرده .گويي نيست
بدين  .روم كه با دانستن آن ديگر بر من خطا نگيريمي به خدا در پي دانشي: پاسخ داد
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ص ، همان( .»نمودمي خليل و ساير نحويان آمد و شد، او به مجلس درس اخفش، ترتيب
 ) 34ص، 1955، السيرافي؛ 66ص، ؛ الزبيدي118

بيه في رجل أعن   أ حدثَك هشام بن : سيبويه در نزد حماد بود كه گفت« -3
آيا هشام بن عروه حديثي را دربارة مردي كه در نماز از او خون (  رعف في 
 .»آن رعف است .اشتباه كردي: حماد گفت .)از پدرش براي تو نقل نمود؟، جاري شد

  )66ص، الزبيدي(
بعالوه  .هاي تاريخي با روايت حديث مرتبط استهر سة اين نقل، چنان كه پيداست

سخن ، شود كه سيبويه وظيفه داشته است كه در مجلس حمادمي از اين روايات دريافت
بهترين و «اي بوده است كه بازگو كند و اين وظيفه، او را براي شاگردان و حاضران

اين افراد در مكاني  .)91ص، السمعاني( »اندشدهمي انتخابفاضل ترين افراد براي آن 
 .چرا كه هدف آن بوده است كه سخن به تمام حاضران برسداند هگرفتمرتفع جاي مي

  )88ص، همان(
نكتة قابل توجه آن است كه حماد به هنگام اشتباه سيبويه بر او كه در ميان شاگردان 

كرده مي كشيده و سخن او را تصحيحفرياد مي، شأني داشته و از مبرزان آنها بوده است
كه سيبويه را به ، هاي تنداين توبيخ. شودمي است؛ چنان كه در روايت دوم مشاهده

قطعاً تأثير رواني مشخصي بر ، شكستن قلمش وا داشته و در پي دانش نحو فرستاده
از بيم تغيير سيبويه و نوع نگاه او به نقل حديث برجا نهاده و سبب شده است كه او 

جز به تعداد انگشت شماري از احاديث ، لفظ يا اشتباه در نقل يا جعلي بودن حديث
  .استشهاد نكند و تصريح به حديث بودن اين تعداد را نيز ترك گويد

 هاي فكري پايه گذاران مكتب نحوي بصرهبنيان :دليل دوم
يم در توضيح چرايي بصريان پايه گذاران حقيقي دانش نحو هستند؛ چنان كه ابن ند

او  .مقدم ساختن بصريان بر كوفيان در ترتيب كتاب خود به اين نكته اشاره كرده است
ابن ( .»نخست از آنان دريافت شد، بصريان را مقدم ساختيم زيرا دانش نحو«: گويدمي
تا آن كه به «اين بصريان بودند كه ساختار اساسي نحو را بنيان نهادند ) 71ص، نديم

  )36ص، مدرسة ، 1958، المخزومي( .»ستوار و موزون تكامل يافتصورتي ا
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هاي بصريان نخستين كوشش .تر از بصريان پا در اين عرصه نهادندكوفيان بسيار دير
، امين( .در نحو قريب به صد سال پيش از تأسيس مكتب كوفه صورت پذيرفته بود

 ) 283ص، 2ج، 1988
د و شاگرد او سيبويه در سير تدوين نحو اشاره اكنون بايد به نقش خليل بن احم

در ، او شكل دهندة نحو عربي«خليل بن احمد بايد بگوييم كه به واقع  دربارة .كنيم
او نحو را در صورت ابتدايي و سادة آن از « )56ص، ضيف( .»صورت استداللي آن است
، طالحاتآن گاه با بصيرت و تيز فهمي خويش به وضع اص، استادان خود فرا گرفت

 .»هاي آن پرداخت و نحو را در قالب كنوني آن وارد ساختضبط قواعد و تفريع شاخه
خليل به رغم نقش بارزي كه در شكل دادن ساختار نحو و تكامل آن  )34ص، همان(

كتابي تأليف ، اما شاگرد او سيبويه .كتابي در اين باب از خود به جا نگذاشت، داشت
سيبويه با  .گرفتميحوي و صرفي استاد خود را در برنمود كه بسياري از مباحث ن

چنان جديتي به ضبط آراء خليل همت گماشته بود كه قدما با تعابيري از كتاب او ياد 
  )همانجا( .تأليف مشترك او و خليل بن احمد است، كه گويي كتاب سيبويهاند هكرد

تر بصره را كه ن متقدمسيبويه توانست دانش خليل و نيز علم دانشمندا، به هر ترتيب
گري و دانش آوري كند و با جستجوجمع، خليل آن را از ايشان به ارث برده بود

اصول كتاب او ، پس از سيبويه. تر ساخته و بر آن بيافزايدآن را غني، خودة گسترد
نحوي و آموزش آن بوده است و مباحث نحويان از مدار  هايپژوهش، محور نحو

؛ 92ص، ضيف: ص و؛ نك، عبد الحميد( .و آن را زير پا ننهاده استاصول آن خارج نشده 
عجيب نيست كه در وصف كتاب ، بنابراين) 24ص ، في النحو العربي، 1986، المخزومي

استاد ، مازني )106ص ،1974 ،ابوالطيب اللغوي( .است» قرآن النحو « ، كه آناند هسيبويه گفت
ويه هر كس قصد كند كه كتابي عظيم در نحو پس از كتاب سيب« : نيز گفته است، مبرّد

شهرت سيبويه و كتاب او در ميان  )39، 1955، السيرافي( .»بايد حيا كند ، پديد آورد
، »قرأ فالنٌ الكتاب«: شدمي نحويان تا به آن جا بوده است كه هر گاه در بصره گفته

است كه كتاب  حقيقت آن )همانجا( .كتاب سيبويه است، دانستند كه مرادمي همگان
استحقاق اين اهتمام و تكريم و تفضيل بر ساير كتب نحوي در نزد نحويان را ، سيبويه
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ترين گردآوري آراء خليل بن احمد و ساير كامل، دارا بوده است؛ چرا كه اين كتاب
بصره پايه گذار حقيقي نحو عربي و خليل سر ، نحويان بصره بود و چنان كه بيان شد

 . دآمد نحويان آن بو
توان به روشني جايگاه كتاب سيبويه و تأثير آن بر نحويان مي،از آن چه كه ذكر شد

خليل بن ، پس از وي را دريافت؛ از آن جا كه اين كتاب مبتني بر آراء استاد سيبويه
بيشترين تأثير را بر ، توان گفت كه خليل بن احمد و سيبويهمي ،احمد تدوين يافته است
 هايآگاهي از پايه، از اين رو .اندنحويان پس از خود داشته هاينحو و تكوين ديدگاه

اثر گذار بوده  ، به مباحث نحويها فكري اين دو كه بي شك در چگونگي پرداختن آن
 . تواند يكي از اسباب استشهاد اندك نحويان به حديث را روشن سازدمي ،است

هاي اهتمام ويژه به جنبه ،مكتب نحوي بصره از همان آغاز هاياز مهمترين ويژگي
 از پيشوايان نحو بصري، عبد اهللا بن ابي اسحاق .ي نحوي بوده استهاپژوهشعقلي در 

گيري از قياس و استدالل را مد نظر بهره، و شاگردان او در سير تدوين نحو) 117فو (
 او نخستين كسي است كه قياس«اند كه دربارة وي گفته )18ص، ضيف( .قرار داده بودند

بسيار ، او به قياس در نحو .را در نحو وارد ساخت و به شرح علل در نحو پرداخت
گذار حقيقي مكتب نحوي خليل بن احمد نيز كه پايه )31ص، الزبيدي( .»گرايش داشت

عنايت ويژه داشته است و قياس را به عنوان اصلي از ، به احكام عقل«، بصره است
  )47ص، مدرسة ، 1958، المخزومي( .»است اصول مباحث نحوي مورد توجه قرار داده

پيش از خليل نيز «: نويسدمي گرايش خليل به قياسة احمد امين نيز در بار
اما اين مسأله در خليل به اوج خود رسيد و اين ...دانشمندان به قياس گرايش داشتند
كل دانش نحو را به صورت كنوني ش، آن بودة قياس كه خليل استاد مسلم و شيفت

 : تأثير اين رويكرد بر سيبويه آورده استة او سپس در بار )279، 2ج، 1988، امين( .»...داد
آكنده از قياس و استدالل است و از اين روست كه او به فراواني از ، كتاب سيبويه«

 ) 291ص، 2ج، همان( .»...استفاده كرده است »القياس يأباه«يا  »و القياس كذا«: كلماتي چون
اي بوده است به قياس و احكام عقلي به اندازهها ويان بصره و اخالف آنتوجه نح

، 2ج، همان: نك( .كندمي را به افراط و اغراق در اين باره متهمها كه احمد امين آن
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قياس و استدالل را كه نحو را بر آن پايه گذاري ة شيو، نحويان بصره) 282-281صص
 هايبرهان و بنا نهادن قاعدهة اقام، در استداللاز شيوه ي دانشمندان علم كالم ، كردند

دكتر مهدي مخزومي در تبيين توجه بصريان به قياس . كلي بر اساس قياس اخذ كردند
، واضع نحو، كند كه خليل بن احمدمي به اين نكته اشاره، و استدالل و مباحث كالمي
نحو را به راه ، لمان بودخليل كه خود از متك...«: گويداو مي .خود از متكلمان بوده است

، ديگرة نمون )47-46صص ،، 1958، المخزومي( .»...مكتب كالم كشاندة و شيو
ترين دانا« او گفته است كه او ة مازني در بار .است، ن سعيد بن ، ابو الحسن اخفش

 ،بوده او كه معاصر سيبويه .»در جدل بوده است ها مردم به علم كالم و حاذق ترين آن
سيرافي از او با  )111ص، 1974، ابوالطيب اللغوي( .شارح و مبين كتاب او نيز بوده است

چندين ، ياد كرده و گفته است كه پس از مرگ سيبويه» الطريق الي كتاب سيبويه«تعبير 
  )39، 1955، السيرافي( .كتاب او را در نزد وي خوانده اند، تن از دانشمندان به نام آن عصر

كند كه سيبويه در مسائل كتاب خود با او مي اخفش خود تصريح، ين گذشتهاز ا
 : گويدمي او .كرده استمي مشورت

 .»كردمي آن را بر من عرضه، آوردمي سيبويه هرگاه بابي از كتاب خود را فراهم«
 ) 111، 1974، ابوالطيب اللغوي(

 )96ص، 3ج، 1988، امين( .بصره محل رشد علم كالم و خصوصاً مكتب اعتزال بود
اصولي قطعي براي خود وضع كرده ، شودمي نيز ياد» عقل گرايان«معتزليان كه از آنان به 
اي از قرآن با آن اصول تعارض از اين رو اگر آيه«قد شده بودند بودند و عميقاً بدان معت

 آن حديث را، متعارض بودها كردند و اگر حديثي با اصول آنمي آن را تأويل، داشت
به همين دليل بود كه معتزليان غالباً در موضع تشكيك نسبت به  .كردندمي صراحتاً انكار

گرفتند؛ چرا كه مي قرارها صحت روايات قرار داشتند و گاهي نيز در موضع انكار آن
 )85ص، 3ج، همان( .»...گرداندند نه حديث را بر عقلمي عقل را بر حديث حاكمها آن

اصوالًً چندان ، ز براي آن كه مجبور به تأويل يا انكار احاديث نشوندبرخي از معتزليان ني
 .بصره يعني زادگاه نحو بود، پايگاه اصلي اعتزال. اندتهبه حديث و نقل آن نمي پرداخ

 .هجري بود 255تا  100 هايمهمترين دوران حيات معتزله و اوج آن نيز ميان سال
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آن در قياس و استدالل و  هايو اصول و شيوهيعني زماني كه دانش نحو  )90، 3ج، همان(
گذاران نحو كه توان نتيجه گرفت كه بنيانمي بنابراين .استشهاد در حال شكل گيري بود

از فضاي عقلي و ، خود يا از متكلمان بوده يا به علوم عقلي گرايش بسيار داشته اند
به حديث ها ه آنو نيز نوع نگا ،فكري حاكم بر بصره در عصر نفوذ و قدرت اعتزال

تأثير كلي نگاه معتزليان به حديث  از گذشته .اندمتأثر شده، مبني بر اعتناي اندك به آن
برخي از روايات تاريخي به تأثير مستقيم معتزليان در نحو بصره ، بر فضاي نحوي بصره

از جمله آن كه ابوالحسن اخفش كه سيبويه در تدوين كتاب خود از  .اشاره دارند
خود از قائالن به مكتب ، شارح كتاب سيبويه بوده كه و همو جستهمي او بهرهنظرات 

تنها عامل تأثير گذار بر ، اما دانش كالم) 111، 1974، ابوالطيب اللغوي( .اعتزال بوده است
ه حنفي در عراق رواج داشت فق، در آن زمان .فكري نحويان بصره نبوده است هايبنيان
معاصر پيشوايان فقه حنفي در عراق به ويژه بنيان گذار آن ، هگذاران نحو در بصرو پايه

مكتب فقهي ابو  هاياز ويژگي. بوده اند) 150فو ( نعمان بن ثابت، يعني ابو حنيفه
اش آن است كه اعتماد و اعتناي اصلي، نيز شهرت دارد» فقه قياسي«كه به مكتب ، حنيفه

ابن  .كمتر به حديث متكي است بر عقل و قياس استوار است و، در استنباط احكام
 .در ميان عراقيان كمرنگ بود، روايت حديث و استنباط احكام از آن«: گويدمي خلدون

گرفتند و آن را مبناي كار خود قرار داده مي به فراواني از قياس بهرهها از اين رو آن
رويكرد  ابن خلدون سپس در توضيح چرايي اتخاذ اين) 498، 1325، ابن خلدون( .»بودند

، از آن جا كه بسياري از احاديث...«: گويدمي ،نسبت به حديث از سوي فقيهان حنفي
 .»اندفقيهان حنفي بسيار كم به روايت حديث پرداخته، مشكالتي در متن و سند داشت

گذاري حنيفه و تأثيروجود معتزليان در ميان پيروان مذهب فقهي ابو )495ص، همان(
در روي گرداني از حديث نقشي اساسي ، بر فقيهان اين مذهبرويكرد آنها به حديث 

از ، خاصه آن كه اصحاب رأي و فقيهان حنفي عراق )79، 1965، الدهلوي( .داشته است
خود در آغاز حيات ، چنان كه ابو حنيفه .اندلم كالم و تأثّر از آن دور نبودهعة عرص
، 1966، الجندي( .قه گراييده استبه علم كالم اشتغال داشته و پس از آن به ف، اشعلمي

تأثير پذيري دانشمندان علوم ، حنيفهدر مقام تجليل از ابو، يكي از نويسندگان معاصر) 63
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به ، اين عصاي سحر آميز«: كشدمي عربي از مذهب فقهي قياسي را اين گونه به تصوير
قي در اختيار دقية ميزان و سنج، قياس در بصره و كوفه...نحو و لغت نيز وارد شدة عرص

از  به تأثيرفقيهان مذهب فقه قياسي كه ة شيو )162ص، همان( .»...زبان قرار داده بود
فضاي فكري حاكم بر عصر رشد و در ، چندان به حديث گرايش نداشتند، اعتزال
گذاري اصول همين مسأله نيز در نحو عربي و پايه .گيري دانش نحو رواج داشتشكل

-همانند ابو، اي كه خليل در نحو؛ به گونهدر آن تأثيرگذار بوداستشهاد  هايآن و شيوه

در فن قياس استاد و به اطناب آن شيفته و عالقه مند ، هر دو آنها .حنيفه در فقه بود
  )187ص، 2ج، 1988، امين( .بودند

عراق مهمترين مركز حيات ، گيري دانش نحوسخن آن كه در دوران شكلة خالص
مختلف دانش چون فقه و تفسير و حديث و لغت بوده  هايخهعقلي در شا هايگرايش
نحويان بصره نيز از فضاي فكري و عقلي خاصي كه به سبب  )77ص، 2ج، همان( .است

از جمله آثار  .تأثير پذيرفتند، رواج كالم و فقه قياسي در آن روزگار بر عراق حاكم بود
در ، و قانون قياس ...جستندمي نحويان براي هر قاعده اي علتي«اين تأثير آن است كه 

از اين  )20ص، ضيف( .»گسترده بود، آن بر تمام قواعد نحوية فراگير و سايها ميان آن
به ، به هيچ وجه بعيد نيست كه موضع روشن مكتب اعتزال و مذهب فقه قياسي رو

ناي بر ميزان اعت، در قبال حديث، عنوان دو جريان نيرومند فكري و ديني آن عصر
رايج ة شيو، متكلمانة به ويژه آن كه شيو .گذار بوده باشدن به شواهد حديثي تأثيرنحويا

 . درس و بحث نحوي بوده است

 توان استشهاد كرد؟مي به چه احاديثي
جواز يا عدم جواز استشهاد به ة توان گفت كه سه رويكرد در بارمي به طور خالصه
از جمله قائالن به اين رويكرد  ،ابن صائغ و ابوحيان: منع – 1: حديث وجود دارد

شان در اين باره هاياستدالل، آنان هايهستند كه در آغاز اين پژوهش ضمن طرح ديدگاه
توان در ميان نحويان مي مندان به اين رويكرد راباور: جواز مطلق – 2. نيز تبيين شد

، حاجبابن ، ابن يعيش، ابن خروف، سهيلي .اندلس و نيز ساير اقاليم مشاهده كرد
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: نك( .انددر اين زمره...شريف صقلي و، ابن مالك، ابن عصفور، ابوعلي شلوبين
گذار اين ديدگاه پايه: جواز مشروط – 3) 87، 1995، ؛ عبد العزيز54، 1994، فغانياأل

حديث بر دو ...«: گويدمي او .شاطبي است، رسدمي كه البته ديدگاه صحيحي نيز به نظر
 .ناقل آن تنها به معناي آن توجه داشته است و نه الفاظ آن قسمي كه – 1: قسم است

قسمي كه ناقل آن مشخصاً به لفظ آن  – 2. اندهل لغت به اين قسم استشهاد نكردها
مانند احاديثي كه براي بيان فصاحت  .حديث براي مقصود خاصي توجه داشته است

اش به وائل بن حجر و نيز نامه، پيامبر به همدانة همانند نام .پيامبر روايت شده است
سيوطي نيز كه از ادامه دهندگان ديدگاه ) 13-12ص، 1ج، 1997، البغدادي( .»امثال نبوي

گيرد مي تنها آن دسته از سخنان پيامبر مورد استشهاد قرار« : نويسدمي شاطبي بوده است
فرموده  كه اطمينان وجود داشته باشد كه حضرت آن سخن را دقيقاً با همين الفاظ بيان

در ، ديدگاهي كه شاطبي مطرح كرد) 89ص ، االقتراح في علم اصول النحو، السيوطي( .»است
قابل قبول ة نتيج .شيخ محمد خضر حسين به تكامل رسيد هايعصر حاضر در پژوهش

 : مباحث او به اختصار چنين است
كه با قصد احاديثي  – 1: اندشش دسته، استشهاد كردها توان به آنمي احاديثي كه«

غالباً ، راويان اين احاديث با قصد مذكور .اندل بر كمال فصاحت پيامبر نقل شدهاستدال
احاديثي كه با قصد استدالل بر اين كه  – 2. اندديث را با الفاظ اصلي روايت كردهاحا

رواياتي  – 3. اندنقل شده، گفته استمي سخنها پيامبر با هر قومي از عرب با لغت آن
عنوان اقوال عبادي پيامبر يا عباراتي كه پيامبر به عنوان دعا يا الفاظ عبادي به آن  كه به

متفاوت اما متوني با الفاظ واحد  هاياحاديثي كه سند – 4. اندنقل شده، امر كرده است
تصرفي صورت نگرفته ها خود دليلي است بر اين كه در آن، اين اتحاد الفاظ .دارند
عربي  هايدر صدر اول و قبل از فساد زبان عربي در سرزمين احاديثي كه – 5. است

عبد ( .دانسته استنقل به معنا را جايز نميها احاديثي كه راوي آن – 6. اندنگاشته شده
 ) 92، 1995، العزيز
هاي شيعي به تكميل سخن شيخ محمد خضر حسين اگر بخواهيم از منظر باور 

را  »نهج البالغه«، توانيممي ،بل استشهاد را ذكر كنيماي از احاديث قاو نمونه، بپردازيم
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عنايت ، اي كه اصحاب و شيعيان به آن حضرت داشتندگذشته از عالقه.نمونه بياوريم
سخنان علي ، ها به حفظ كالم بليغ نيز موجب گرديد تا از همان آغاز و به تدريجعرب

ز ديگر آثار حديثي شيعي كه ا )212-208صص، 1387، معارف: نك( .عليه السالم ضبط شود
 .كه طرق روايي متعددي دارد است »صحيفة سجاديه«، از قرن نخست به جا مانده است
آن شكي در صدور ة فصاحت و بالغت و مضامين عالي، گذشته از طرق روايي و سند

البته ادعيه يا زيارات ) 214-213صص، همان: نك( .عبارات آن از معصوم باقي نمي گذارد
-مي نيزها يگري نيز از حضرات معصومان عليهم السالم وارد شده است كه آنمأثور د

آثار و مؤلفاتي كه شيعيان با . اي از احاديث قابل استشهاد به شمار آيندتوانند نمونه
، اندتحرير در آوردهة ر طول حيات آن بزرگواران به رشتن دااستفاده از بيانات معصوم

اي از احاديث پاره .است » صول أ«، اين آثارة نمون .بالغ بر هزاران اثر بوده است
شان و ميان صدور آن تا ثبتاند هاين آثار بدون واسطه از معصوم ثبت و ضبط شد

اند هشدمي و گاه بر امام نيز عرضهاند هشدمي اي نبوده و در همان مجلس نگاشتهفاصله
بسيار كم بوده و احتمال اين ها در آن نسيان يا تغيير، احتمال اشتباه ،كه در اين صورت

صول أ«اگر چه  .بسيار است، همان الفاظ امام باشد، كه الفاظ مندرج در اصول روايي
: نك( .وجود داردها اما امروزه نيز تعدادي از آناند هدر گذر زمان از ميان رفت »

كه مستقيماً از  ،قي ماندهبا بنابراين آن دسته از احاديث اين آثارِ )449-441صص ، همان
جايز ها نيز از جمله مصاديق احاديثي هستند كه استشهاد به آناند هزبان امام نقل شد

 . است

 : نتيجه گيري
ويان متقدم به حديث نح، برخالف باور بسياري از نويسندگان گذشته و معاصر – 1

نحويان  .ده استبه حديث بسيار اندك بوها اگر چه استشهاد آن .انداستشهاد كرده
اما از قرن ششم به بعد نحويان اندلس و در پي  .اندأخرتر نيز همين شيوه را پي گرفتهمت

 . اندشكل گسترده به حديث استشهاد كردهبه ، نحويان ساير اقاليم، آنان
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ابوحيان در تبيين چرايي استشهاد اندك نحويان به حديث كه مبني  هاياستدالل – 2
بي ، در ميان راويان احاديث بودها ه معنا و نيز وجود غير عرببر روايت احاديث ب

  .اساس است
آن است كه دروغ ، يكي از داليل اندك بودن استشهاد نحويان متقدم به حديث – 3

براي آن كه ، آنان .به عصر آنان فراوان گشته بود، بستن بر پيامبر و احاديث ساختگي
نشوند » فليتبوأ مقعده من النار ، علي ما لم أقل من يقُل« : مشمول سخن پيامبر كه فرمود

 . اندا حد زيادي كناره گرفتهاز استشهاد به حديث ت، و از اتهام دور مانند
به ، دليل ديگر اين مسأله آن بوده است كه مكتب اعتزال و مذهب فقه قياسي – 4

نگاهي منفي به ، عنوان دو جريان نيرومند فكري و ديني حاكم بر عصر پايه گذاري نحو
گذار بوده ناي نحويان به شواهد حديثي تأثيربر ميزان اعت، اين رويكرد .اندحديث داشته

 . متكلمان بوده استة شيو، رايج درس و بحث نحوية به ويژه آن كه شيو .است
كه الفاظ اطمينان حاصل شود استشهاد به آن دسته از احاديث جايز است كه  - 5
. ن صادر شده استابر اكرم يا ساير معصومدقيقاً از پيامها آن

 : منابع
 . هـ ق 1325 .،  .عبد الرحمن، ابن خلدون
 .  : مصر، الخانجي  .تحقيق علي محمد عمر، الطبقات الكبير .محمد الزهري، ابن سعد

: ، ر ابن الجوزيدا .1ط ، جامع بيان العلم و فضله .يوسف، ابن عبد البر
 . م1994 .دمام

 . تحقيق رضا تجدد، الفهرست .محمد بن اسحاق، ابن النديم
 . م 1974 .مصر، ردار  .مراتب النحويين .عبد الواحد بن علي، ابو الطيب اللغوي

 . م 1994 .الكتب و المطبوعات   .صول النحوأفي  .سعيد، فغانياأل
 . م 1988 .للكتب  .ضحي االسالم .احمد، امين

 . هـ ق 1422 .بيروت: لبنان، دار طوق  .1ط ، صحيح البخاري .محمد بن اسماعيل، البخاري
تحقيق و شرح عبد السالم ، االدب و لب لباب لسان العرب  .عبد القادر بن عمر، البغدادي

 . م1997 .: مصر، الخانجي  .4ط ، محمد هارون
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 . م 1966 .
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: لبنان، دار التعارف للمطبوعات .دراسات في الحديث و المحدثين .هاشم معروف، الحسني
 . بيروت
 .دمشق: ،، دار الفتح  .2ط ، و تاريخها دراسات في  .محمد الخضر، حسين
 . م1960

 . م 1979 .حلب .صول النحو العربيأ .محمد خير ،الحلواني
 . م 1965. : مصر . .سباب االختالفأنصاف في اإل.ولي اهللا، الدهلوي
 . بيروت: لبنان، دار الكتب  .الحفاظ  .شمس الدين محمد، الذهبي

 .  : دار المعارف، مصر. 2، ط يينطبقات النحويين و اللغو. الزبيدي، محمد بن الحسن
. 3، تحقيق عبد السالم محمد هارون، ط مجالس العلماء. الزجاجي، عبد الرحمن بن اسحاق

 . م1999. : الخانجي، مصر
 . هـ ش 1383 .قم .چاپ دوم، عقايد و مذاهب اسالمي، فرهنگ .جعفر، سبحاني
 . بيروت: لبنان،  دار الكتب .االمالء و االستمالء دبأ .عبد الكريم بن محمد، السمعاني
تحقيق طه محمد الزيني و محمد عبد ، خبار النحويين البصريينأ .حسن بن عبد اهللا، السيرافي

 . م 1955 .مصطفي بابي الحلبي و اوالده بمصر  .1ط ، المنعم الخفاجي
، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، ي طبقات اللغويين و ف  .الدينجالل، السيوطي

 . م 1979 .دار الفكر .2ط 
  . : مصر،  .االقتراح في علم اصول النحو .ـــــــــــــــ

 . م 1988 .بيروت: لبنان، دار العلم للماليين .علوم الحديث و مصطلحه .صبحي، الصالح
  . النشر و  . .لعلوم االسالم تأسيس  .سنالسيد ح، الصدر
 . : مصر، دار المعارف .7ط ، المدارس  .شوقي، ضيف

 . : مصر، الكيالني  .دراسات في النحو العربي .طه، عبد الحميد
 . م 1995 .دار الفكر العربي .1ط ، القياس في  .محمد حسن، عبد العزيز
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