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 بسمه تعالي

 أبو علي الفارسي  

 ق (822-733)

 « رشيعه ادب»
 به قلم مهدي جبرائيلي تبريزي

 1« يالنحو يالفسو يبن ابان الفارس يمانحسن بن احمد بن عبدالغفار بن محمد بن سل الشيخ أبو علي الفارسي »

 اشاره

 يبانش ينسب به  بن شو مادر يرانيدر شهر فسا زاده شد .پدر او از نژاد ا يهجر ۸۲۲در سال  ييفسا يفارس يابوعل

 ۸كه به فارس مهاجرت كرده بودند . يدرسان يم يعرب يها يلهاز قب)شاخه اي از ربيعه الفرس ( 
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 محل تولد

سروستان،  يواقع در استان فارس است. شهرها يرازجنوب ش يلومتريك 17۱در  ي: پسا( نام شهريانهم يفسا )به پارس

كه  گردد يبرم يانشهرستان دست كم به زمان هخامنش ينفسا قرار دارند. قدمت ا يگيداراب، جهرم، استهبان در همسا

 .شود يم يلبه فسا تبد مپسا بوده كه پس از اسال ياشهر پسه  يندر آن زمان نام ا

 يشاتدر تل ضحاک و آزما 11۳1در سال  كشف شده ياءزد. از اش ينهزار سال تخم 4از  يشب يبه قدمت توان يفسا را م

 اند. پنداشته يشترسال قبل بلکه ب4۱۷۷از  يشرا ب يخيشهر تار يندانش پژوهان قدمت ا

و در آنجا  برد ي( بسر مي)روم شرق يزانسها در ب شهر است كه سال ينا ياز اهال،   شت خورگان كه استاد مزدک بودهزرت

فاضله افالطون قرار  ينهمد يشهاند يركرد و تحت تأث يداپ ييافالطون آشنا يتاز جمله جمهور يوناني يبا كتب فلسف

 گرفت.

برجسته اي در حوزه هاي گوناگون علمي وعملي را در خود پرورش داده و اين شهر دردوران مختلف تاريخي دانشمندان 

 هماره روزگاران نامي پرآوازه داشته است .

مجتهد  يمابراه يرزاالحج، الجامع و م يصدقه، قرن سوم ه . مؤلف كتابهابن آبان بن  يسيسترگي مانند ع هاي يتشخص

از  يبر شرح لمعه وبرخ يهبر معالم االصول. حاش يهحاش يق،بحر الحقا يه . مؤلف كتابها يزدهمقرن دوازدهم وس يي،فسا

 ي. قاض يعبدالعل يخو حاج ش يموس يخحاج ش يني،خ محمد بحريمانند حاج ش ينيبحر يخسلسله مشا يعالمان وفضال

جعفر محمد  ياب يمؤلف شرح المفتاح البن العاص الطبر يد،ملقب به رش يي،فسا يربن احمد بن زب يابوالحسن عل

آخوند  ين،آخوند مال ام يآخوند يعلما يفهو طا يهبر شرح لمعه دمشق يهحاش يه . مؤلف كتابها يزدهمقرن س ييفسا

 يرزام ي،احمد قاض يرزام ي،قاض ينمحمد حس يرزام يهقاض يعلما يفهطاو  يمحمد مال باش يخمحمد، آقا اسد ش الم

 صدر . يعل

 تبار

عرب  يو مادر يرانيا يپدرمادر وي اطالعات زيادي در دسترس نيست اما تراجم نگاران گفته اند كه از  درمورد پدر و

 ه است .متولد شد« سدوها »   يلهاز قب

 والدت

 متولد شده است . نوبندجان ) نوبندگان ( فسا از توابع شيرازدر شهر ق در ۸۲۲علي درسال  أبو
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 فارسي دوران فرهنگي -گزارشي از نظام اجتماعي 

 يراندر ا يهخاندان آل بو ياز امرا يکيفناخسرو )پناه خسرو(  ياعضدالدوله فارسي در دوره حکومت آل بويه و در زمان 

در بغداد مشغول  يفارس يابوعل . رفت يخاندان به شمار م ينا يرام ينبزرگترابو شجاع . زندگي مي كرده است  و عراق

نزد  و يرفتپذ يزن يابوعل . ياموزددرس ب رافراخواند تا فرزندان برادر  يرازدرس و بحث بود كه ابوشجاع او را به ش

 .يافت ييعضدالدوله منزلت واال

اط علمي بوده وشاگردان بدرارتبا متنبي شاعربزرگ معاصر وباهم با شيخ مفيد و شيخ طوسي و همچنين ابوعلي 

 مشتركي داشته اند.

درروزگار ابوعلي نفوذ فلسفه يونان به تدريج نحو را نيز تحت تاثير قرار داد .ازاين رو برخي ازنحويان چون ابو علي 

ار سازند .اينان كه گويي بيش از هر چيزي فارسي و رمّاني كوشيدند تادستور زبان عربي را بر پايه هاي قوائد فلسفه استو

سعي داشتند بنيادي ساده تر را جانشين نظريه عامل سازند ،براي بيان مفاهيم وتعابير مبهم خود ، به روشها و 

تا نظام تازه اي در دستور زبان عربي پديد آورند .اين اصطالحات منطق ارسطوئي متوسل شدند .اما هرگز توفيق نيافتند 

بي شك خرد گرائي ابوعلي در مباحث نحوي وعنايت خاص وي به قياس  رزمان ابن جني به اوج خود رسيد .تالشها د

نيز زائيده همين انديشه است . به گفته خودش در پنجاه مسأله لغوي مبتني بر سناع اشتباه كرده ،امادر يك مسأله 

ويان از جمله خليل ابن احمد و سيبويه پي قياس هم به خطا نرفته است .آيين منطقي قياس كه به دست نخستين نح

ريزي شده ودر روزگار مبرد شکل گرفته بود ، سرانجام به دست ابوعلي ورماني وابن جني به كمال رسيد .ازاين رو وي 

را بايد سردمدار قياس گرايان مکتب بصره دانست . عنايت بيش ازحد وي به قياس باعث پيچيدگي ها وابهاماتي در 

كه براي همگان قابل فهم نيست .البته اين بدان معنا نيست كه وي به سماع توجه نداشته است ، آثار او آثاروي شده 

مشحون از مطالب مبتني بر سماع است و او حديث نبوي وشعر نوخاستگان ) از جمله شعر ابوتمام (را كه تا قبل از وي 

 1بدانها استناد نمي شد ، به منابع سماعي افزود .

 تحصيالت

در سن نوزده  يرازدر فسا و شگذراندن آن دوران پس از از دوران ابتدائي تحصيالت وي اطالعاتي موجود نيست ، اما 

صرف و  يلتحصو در جهت تکميل داشته هاي علمي و معرفتي ، در آنجا شده و بغداد  عازم ه 1۷4سال يعني يسالگ

ضاع سياسي وآشفتگيهاي ناشي از كشمکشهاي داخلي چه بسا او درغايت جهد وتالش بوده است . يثنحو و لغت و حد

درفارس يکي ازعوامل اينمهاجرت بوده است . گرچه بغداد نيز درآن روزگاراوضاع واحوال مساعدتري نداشته است .اما 

ازبزرگترين پايگاهها ومراكز علمي وادبي بشمار مي رفت و بسياري از برجسته ترين دانشمندان درآنجا به تدريس علوم 
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سيبويه وآثار لغوي ابوزيد انصاري « الکتاب » وي ازهمان آغاز به علم نحو ولغت روي آورد و تلف مشغول بودند .مخ

  1را اساس كارخود قرار داد .«النوادر في اللغه » بويژه 

 بر قله علم وادب

كه گفته بود: هرگز از  يدمبود د ياز نحو كه منسوب به ابن جن ي: در مسائليدگو يم يابو محمد قاسم بن احمد اندلس

گفت: من با  يآمد .ابوعل ياناز شعر به م ياز شاعران نزد او آمده بود و نام يکيكه  ي.جز روزيدمنشن يشعر يابوعل

 سروده بود، خواند: يبه عرب يريرا كه درباره پ يتسه ب يكنم و ابوعل يشعر شما را شاد م ينخواندن ا

 و خضب الشيب اولى ان يعابا                                      خضبت الشيب لما كان عيبا            "

 لم اخضب مخافه هجر خل                                                      و ال عيبا خشيت و ال عتابا و

 "اب له عقابالکن المشيب بدا ذميما                                                          فصيرت الخض و

 :ترجمه

بر  يريپ يباست كه ع ينبهتر از ا يدسف يو حنا گذاشتن بر موها يدبه شمار آ يبرا حنا بسته ام اگرچه ع يدسف موهاي

 من نهاده شود

 ترسم و نه از سرزنش يم يبدوست)مرد و زن( حنا نکردم و نه از ع ييمن از ترس جدا و

 سر،  بر آن نهاده ام. يمو يديمجازات سف يمورد نکوهش است و من حنا را برا ياهس يموها ولي

نقل شده است كه جمعي پشت در خانه ابوعلي جمع شده بودند واو در را به روي آنها بازنمي كرد ،يکي از آنها گفت كه 

گفت كه شيخ مي گويد اگر اي شيخ نام من عثمان است وتو مي داني كه عثمان منصرف نمي شود ، غالم او آمد و » ؛ 

 ۸«.نکره باشد منصرف مي شود 

ابوعلي كتاب هاي بسياري از جمله المقتضب ، الغلط ، امالي مبرد ،االلفاظ اصمعي واصول النحو ابن سراج را به دقت 

الکتاب  مطالعه و با موشکافي تمام به نقادي آنها پرداخت . وي ظاهرا داراي مکنت و مال بود وشرح ابوسعيد سيرافي بر

دراهواز به دوهزار درهم خريد .اين فراخ دستي اورا در مراحل مختلف بغداد  هنگام عزيمت بهه  16۲سيبويه را در 

تحصيل ياري بسيار كرد ،چه اينکه مبالغي كه بعضي از استادان براي تدريس مي گرفتند ، براي همه كس قابل پرداخت 

 نبود .
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ه آتش سوزي مهيبي در بغداد روي دادكه ثروتهاي كالني را طعمه خويش ساخت . اين واقعه احتماال  171در سال 

همان داستان آتش سوزي است كه او براي ابن جني نقل واز سوختن كتابها واثار خويش ناليده است .اين حادثه در وي 

ار كرد . درپي اين اتفاق بود كه بغدا را به مقصد شهر حلب تاثير منفي گذاشته واو را مدتي به عزلت وگوشه گزيني واد

ابن جني در اين هنگام   ، آشنا شد بودشاگرد او  ينتر كه مخلص يآنجا با ابن جن ره موصل رفت ودابتدا بترک كرد. 

رفته و مدتي نزد   يحمدان الدوله يفق در آنجا نزد س174تا حلب آمد و تا سال  يو با وخدود بيست ساله بوده است . 

دراين زمان عرصه رقابت اديبان و شاعران و نويسندگان برجسته اي چون       الدوله يفسوي رحل اقامت مي گزيند. دربار 

ابن خالويه ، متنبي وابو طيب لغوي بوده است .كه همه مي كوشيدند با فضل فروشي خودرا برتر از ديگران نشان دهند 

 ند . تابيشتر دردل امير نفوذ كن

ابوعلي حدود پنج سال دربار سيف الدوله زيست ودراين مدت با بزرگان روزگار مانند متنبي وبويژه رقيب سرسختش ابن 

خالويه كه كينه ديرينه اي با ابوعلي داشت ،به مناظره علمي پرداخت . سرانجام رقابت ميان دو هماورد ازحد مناظره 

بيشتر طره ابن خالويه را  سيف الدولهدر رد يکديگر منجر شد . ظاهرا هم فراتر رفت و به خصومتي شديد وتاليف كتاب 

مي گرفت ، وسرانجام كار اين شد كه بخاطر نفوذ ابن خالويه در دربار ،ابوعلي مجبوربه ترک حلب مي شود و در سال 

سر  گر بهيبغداد و نقاط ددر دمشق و  يمدت يرازبه ش يدناما قبل از رسه به دعوت عضدالدوله ديلمي بارسفر مبندد . 174

ه متنبي نيز به دربار عضدالدوله پيوست . دوران زندگي ابوعلي در شيراز  1۱7در سال . ماند يرازسال در ش يستبرد. او ب

را بايد دوران آرمش خاطر وي دانست بطوريکه آثار وتاليفات عمده اش در همان زمان نگارش يافت .هنگامي كه 

جنگ با پسر عمويش بختياربان عزالدوله را ااشت ازابوعلي خواست تادراين جنگ همراه او  عزم 167عضدالدوله در سال 

  1به بهانه اي از رفتن سرباز زد . پس از مدتي عازم بغداد شده ودر آن ديار محفل درس را دائركرد .باشد اما وي 

مختلف همچون حلب ، بغداد ، بصره  يشهرهادر .  وي تقريباً هفتاد سال از عمر خود را كامالً به تعليم و تعلم پرداخت

؛ "يرازيهالمسائل الش"كرد كه  يفتصن ياز شهرها كتاب يك هر سؤاالتكردند كه درباره  ياربس يسؤاالت ياز و يرازو ش

 .است آنهااز جمله  "يهالکرمان المسائل"

بسياري از اهل فن كه براي  ازخصوصيات نظريات علمي وي مي توان ؛ توجه به مبدأ وريشه زبان دانست .اوبرخالف

خداوند را منشا زبان مي داند  وابن  ۸ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّهازبان منشأ اجتماعي وقرادادي قائلند ، به استناد كريمه 

جني كه خود ازمخالفان اين نظريه است ، نظريه او را چنين توجيه مي كند كه خداوند علم وقدرت وضع زبان را به 

نسان داده است وبدين سان بين نظر استادش و كساني كه زبان را وضعي وقراردادي مي داند ،مغايرتي نمي بيند .اما در ا

حقيقت مقصود ابوعلي اين نيست .او هماننداستادش اخفش معتقد است كه خداوندزبانهاي مختلف را به آدم آموخت ، 

 ا اختالفات گويشي پديد آمد .سپس فرزندان او درسراسر عالم پراكنده شدند وار آنج
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 ابوعلي در آواشناسي نيز نظريات خاصي دارد ومعتقد است كه حركت همزمان با حرف پديد مي آيد چنانکه مي گويد : 

مخرجش از خيشوم به دهان منتقل مي گردد  گرچه مخرج نون ساكن خيشوم است ، اما زماني كه متحرک مي شود ،» 

».  

 اساتيد

 يراز مشاه يکي يو رمان يرافيهـ شاگرد مبرد و استاد س 116 يسهل نحو يابوبکر محمدبن سرابن سراج :  .1

،  يبويهصول در نحو ، كتاب االشتقاق ، شرح كتاب سٔ  نحات و قراء بغداد مي باشد . از كتب اوست : كتاب اال

و الهواء و النار ، الجمل  ياح، الر احتجاج القراء للقرائة. كتاب الشعر و الشعراء ، الخط والهجاء ، الموجز في النحو

ونيز ديوان نابغه ذبياني  را در محضر او فرا گرفته است . « الکتاب» فارسي  وكتاب  المواصالت از آثار اوست .

 در شعر وادب را به روايت اصمعي ازاو تلمذ كرد .
محل تولد مبرمان   مبرمان. يا، معروف به مبرد  يعسکر يلبن اسماع يابوبکر،محمد بن عل ابوبکر مبرمان : .۸

النحو المجموع » ،«يونالع»از جمله كتاب  يردرآوردهاوچند كتاب به رشته  تحر است . رامهرمز بوده يردرمس

 يدابوسع حواستاد ن يكه ناقص ماند. و «يبويهشرح كتاب س»و« صفة الشکرالمنعم» ،«ينالتلق»، «العلل يعل

  نيز بوده است. يرافيس
 لکبير اورا پيش خود وي خوانده است .اخفش : المسائل ا .1
ه. يـکـى از لغويين برجسته  111ابراهيم بن سرى بن سهل ابواسحاق زجاج متوفا به سال  :ابواسحاق زجاج  .7

بصره است . زجـاج بـه گواهى كسانى كه شرح حال وى را نوشته اند ؛ اهل فضل ، متدين ، داراى 

ى پرداخت ولى همتش او را درميان لغويين و نحاة عرب به عقايددرست بوده است .او به كار شيشه گرى م

 مقام شامخى از علم رساند. او عالقه به نحو را در خودمشاهده كرد و خواهان مهارت يافتن در آن بود.

 زجاج نحو را پيش ثعلب نحوى شروع كرد ، سپس نزد مبرد رفت و ادبيات را بخوبى از آن دو آموخت .

از ابزارهاى دانش عربى ، يعنى قرآن و حديث و علم لغت و تاريخ ،كه هر يك از وي خـود را با استفاده 

علماى معاصر وى آنها را در حد توانشان تحصيل مى كردند، به اين درجه علمى رساند و بـا فـراگـيـرى 

وهب  عـلـوم تا آنجا ارتقاء درجه مى يابد كه زجاج شيشه گر همنشين مخصوص وزير عبيداللّه بن سليمان بن

مى شود و به حدى مورد اعتماد او قرار مى گيرد كه ازوى مى خواهد ادبـيات را به فرزندش قاسم بياموزد و 

هنگامى كه قاسم بن عبيداللّه به وزارت مى رسد ، از طريق او مـال فراوانى نصيب زجاج مى گردد. ستاره 

 کتفى باللّه مى شود.بخت زجاج همواره باال مى رود تا سرانجام نديم خليفه عباسى الم

ابوعلى فارسى و ابوجعفر نحاس مصرى نزد او تلمذ كرد شـاگرد ديگرش ابوالقاسم عبدالرحمان زجاجى صاحب 

 كتاب معانى القرآن از آثار ماندگار اوست . كتاب الجمل در نحو ، خود را منتسب به او دانسته است .
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 درس گرفت . را از وي« معاني الشعر» ابو علي كتاب  ابوبکرخياط : .۱
او را   . نسب و شاعر عرب  يباد ، ي، نحو شناس  ، لغت  ق1۸1  يازد يددر  بن  حسن  ابوبکر محمد بنابن دريد :  .6

  ازد عمان  و به يدكوچ  عمان  ، به از ظهور اسالم  يشپ ، يمني  بزرگ ٔ  يلهقب  يناند. ا ازد رسانده يلهقب  ، به همگان

  ي؛ در كو   است  شده  نقل  ياز خود و  كه  يتيروا  . بنا بهبود  يلهقب  از بزرگان يزن يددر  ابن  مشهور شد، خاندان

 االشتقاق در علم لغت را از نزد او آموخت .شد .  زاده  بصره  صالح
وكتاب معاني القرآن فرّاء ابوبکر ابن مجاهد : بزرگترين مقري زمان خود را براي فراگيري علم قرائات برگزيد  .4

 1كتاب درسي اش انتخاب شده بود .بعنوان 

 شاگردان

بوده و بسان خورشيدي جلسات درس را با نور علم و ادب  عمري پربركتعمر أبوعلي ازحيث زماني و مکاني داراي 

مجالس درس وي دربغداد ازرونق كم نظيري برخوردار بود وشاگردان زيادي از همگان روشنايي مي بخشيد. براي 

 س درس و بحث وي روي آوردند .اطراف و اكناف به مجال

اودرزمان حيات استادش دوكتاب الجمل والموجز را تدريس مي كرد . همچنين كتابهاي ديگري در علوم مختلف نحو ، 

لغت وقرائت ازجمله الکتاب سيبويه ، النوادر ابوزيد انصاري ، المعاني زجاج ومعاني القران فرّاء وااليضاح خود را براي 

 ۸ادب آموخت .جويندگان علم و 

قبل از شيخ ابوالفتح عثمان جني ،نحو را نزد ابوعلي خواندم و نيز : او در تفسيرش مي گويد ؛  سيد رضي .1

مختصر الجرمي ، قسمتي از كتاب االيضاح ومقدمه آنرا بعنوان شروع علم نحو ، كتاب العروض ابواسحاق 

وعلي بوده ،درعلم نحو استفاده وافري ازاو كه سالهاي متمادي مالزم اب -زجاج و القوافي ابوالحسن اخفش 

 .  گرفتم درس درحضورش –برده 

 :  سيد مرتضي .۸
أبوعلي احمد ابن حسن اصفهاني معروف به امام مرزوقي ؛ او فردي با هوش و زيرک و مولفي زبردست بوده  .1

و حائك. اهل  مرزوقي امام به معروف( ه 7۸1 م)  ياصفهان ياحمد محمد بن حسن مرزوق يابوعل است

را نزد  "يبويهكتاب س" يبود. و  يتزبان نحو و از شعرا و از مداحان اهل ب يشواياناز پ يکياصفهان و 

                                           

1
 . موسوي بجنوردي ، كاظم ، همان . 

2
 . موسوي بجنوردي ، كاظم ، همان . 
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 يتروا يثحد يبود. او از عبداهلل بن جعفر بن فارس يهخواند. در اصفهان معلم فرزندان آل بو يفارس يابوعل

استناد كرده است. صاحب بن عباد  يد به وخو "كرده و در معجم يتروا يبقال از و يدكرده است. سع

و  يركي، ز يزهوشياست. ت يكه اول آنها مرزوق داند ياصفهان را به سه كس مربوط م يعلم يبرجستگ

ق( است كه 4۲1معروف )م ياز ابن المرزوق نحو يرغ ي. وداند يم يو هاي يژگياز و يرا حمو يباز يفتصان

، شرح  هُذيل اشعار شرح ؛"االمکنه و  االزمنه"بود . از آثارش:  يانو ابوح يدمشق يباز شاگردان خط

؛ "النحو شرح"، در نحو؛  "الموجز"؛ شرح "يّاتالمفضَّل"ثعلب؛ شرح  "يحالفص"تمام؛ شرح  ابي "الحماسه":

  1."والمشمولالمعموم  الفاظ"؛ "ياالمال"
  . الع النحويالشيخ أبو عبد اهلل حسين بن محمد بن جعفر بن محمد المعروف بالخ .4

. پدر او  عرب  و ادب  و نحو، لغت  صرف  به  (، عالم ق1۳۸ -1۸1  )  يموصل  يجن  بن  عثمان  ابوالفتح:  ابن جني .۱

   سيوطيگفته   به  يو جن  داشت  نام»   يجن«   بود  كه  يموصل  يفهد ازد  بن  يمانسل  از آن  يروم  يا برده

. جز  يستن  در دست  ياو اطالع  يو نوجوان  يكودك  شد از دوران  زاده  در موصل  يجن  ابن.  است  يگن  معرب

  بر آن  يفارس  يابوعل  هنگام  . در آن است  بوده  مشغول  صرف  يستدر  ، به موصل  در جامع  يدر آغاز جوان  ينکها

  عاجز ماند، در سلك  پاسخ  دادن از  يجن  ابن  آزمود. چون  يصرف  يا را در مسأله  جوان  و مدرس  گذشت يارد

  ينچن يزاو شد. ن  در سفر و حضر، مالزم  تمام  سال 7۷  يعنياستاد،   درآمد و تا درگذشت  يابوعل  شاگردان

  محمد ابوالعباس  احمد بن  و در خدمت  بوده  در موصل  يجن  ابن  يالتو تحص  يآغاز زندگ  كه شود ياستنباط م

شاگرد او   ينتر و برجسته  ابوعليپرورده   دست  گر چه  يجن  . ابن  است  نحو آموخته  علم(  دوم  ش)اخف  يموصل

  نام  به  كه  يا نامه  و خود در اجازه  داشته  و شام  و موصل  در عراق يزن  يگريد  ،اما استادان آيد يشمار م  به

  . ابن است  يمتنب  يکي او  استادان ٔ  . از جمله است  كرده  يحامر تصر  ينا  به  نصر، نوشته  احمد بن  بن  ينحس

شمار   به  بزرگ  ياو خود استاد  از درگذشت  ، قبل او را داشته  يشاگرد  عنوان  يعمر ابوعل  يانتا پا  با آنکه  يجن

از   و پس  است  شده  او واقع  ينو مورد تحس  كرده  يفاستاد، تأل  ياتخود را در ح  ياز كتابها  يو شمار  آمده يم

و   يعال ، يعل  ينامها  به  يجن  فرزند ابن  سه  زده  يهدر بغداد تک  يساو بر مسند تدر  ينيجانش  استاد به  درگذشت

 . او دانست  در شمار شاگردان  توان ياند، م داشته  خوش  يو خط يکون  يتيترب  كه يزعالء را ن

او   به  را نسبت  يگراند  يريهايگ و خرده  داشت  ياو دلبستگ  بود  و به  ينهمنش  يبا متنب  يرزمانيد  يجن  ابن 

  يدوست  داد و اسباب ييراين شاعر تغ  به  را نسبت  ينظر نامساعد استاد خود ابوعل  كه  . هموست تافت يبرنم

 ۸آورد .  دو را فراهم  ينا  يانم
بزرگ، شاعر ، محدث ، متکلم  يم(، قاض۳۱1-۲۳۸ق/17۸-۸4۲بن محمد ) يابوالقاسم عل:  ابوالقاسم تنوخي .6

در  يزخود ناند.  تنوخ رسانده يمرا به عمرو بن فهم، از ملوک قد ينسبت و باشد. يم يو پدر محسِّن تنوخ

                                           

 /http://www.aftabir.com/lifestyle/view/58693و رج شود به  ه . 17۷1،چ بيروت ۳7ص1امين ، جاعيان الشيعه ، سيدمحسن .  1
2
  ق1331 ، یروت، ب4  قرن یعٔه،الش  اعالم  ، طبقات آقابزرگ 
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در  .يافتپرورش  يهدر زادگاه خود، انطاك يو است. يـدهبه تنـوخ و قـومش ــ قضاعـه ــ بال اي يـدهقص

شهر را  يوارخواست د يفهبود. در آن زمان خل يكودک مکتب ي،عل معتضد به آن شهر رفت يفهق كه خل۸۲4

دان بود، چنان  محتشم و سخن يگاه پدر ابوالقاسم كه مرد ماند؛ آن اثر يب يزشهر ن يرانكند و وساطت پ يرانو

از  يثر حدهزا ۸۷از  يشب يو يندگو و از آن كار دست بداشت. يستگر يفهكه خل تسخن گف يواييبه ش

 يليم يزن يچون نحو ، لغت ، فقه ، منطق و هندسه به اخترشناس يو ادب ينياو عالوه بر علوم د. حفظ داشت 

او  ةعلم را فرا گرفت. در قدرت حافظ ينا يج،منجم صاحب الز يِمنجم و بنان ييفراوان داشت و نزد كسا

اشعار  يوبانه روز حفظ كرد. ش يكر دعبل را د يتيب 6۷۷ يدةنداشت كه قص يشب سال 1۱اند كه  گفته

بود شامل  يرا دفتر يپسرش، تنوخ يتازبر داشت. به روا ينو محدث ينمخضرم ي،از شاعران جاهل ياريبس

در علم  يداشت. و قور ۸1۷مانده بود،  يادگاردفتر كه نزد پسر  ينكه از حفظ كرده بود. ا يسرفصل اشعار

بود.  يمذهب حنف يروكرده بود، و در فقه پ يشهمعتزله را پ يينآ ينهزم يننظر بود و در ا صاحب يزكالم ن

 شد.  علوم زبردست ينا ةخود در هم يرومندن ةحافظ يمنگستـرده و به  يعلم يدر آن فضا يتنوخ
به ابوالحسن  ي، مکنّ ياالصل بغداد يرازيش يبن فرج بن صالح ربع يسيابن ع علي:  علي ابن عيسي ربعي .4

هَ . ق . متولد شد.  1۸۲بود و در سال  يو لغو ينحو يو منعوت به ابن االخت . و ينو ملقّب به كمال الد

سال  يستتلمذ كرد و مدت ب يفارس بوعليرفت و نزد ا يرازكرد سپس به ش يلتحص يرافيس يدابتدا نزد ابوسع

 - 1هَ . ق . در آنجا درگذشت . اوراست :  7۸۷ بود آنگاه به بغداد بازگشت و در دهم محرم سال يمالزم و

،  يفارس يعل ياب يضاحشرح ا - 1.  يشعر المتنب يرتفس يف يخطاء ابن جن يعل يهالتنب - ۸در نحو.  يع،البد

 1. يشرح مختصر جرم - ۱شرح البلغة.  - 7در نحو. 
 ابوطالب عبدي .۲
 يب،لغت شناس، اد ي،مشهور به االزهر« االزهرابومنصور محمد بن احمد بن طلحة بن نوح بن »زهري : اال .۳

علم و ادب آن شهر  يرنزد مشاه يو در هرات زاده شد. يقمر يهجر ۸۲۸در سال  يو مفسر شافع يهفق

از  يا پاره يلاز محققان معاصر بدل يبرخ يول خوانند، يمذهب م يدانش آموخت. با آنکه منابع كهن او را شافع

او به  يشگرا يا يعداده است، دال بر تش يادبن ز يداهللبه عب يرا كه و يدشنام از جمله يب،عبارات او در تهذ

و  يشهرت اوست، گردآور ياصل ي يهآنچه ما يتبحر داشت، ول يرفقه و تفس راند. اگرچه د دانسته يعتش

 است.« اللغة يبتهذ» يزبان عرب يها قاموس ينتر از مهم يکي ينتدو

 يرهب يگزاردر ر ياناز قرمط يمکه مکرمه شد. گروه يخانه خدا راه يارتق به قصد ز 11۸در سال  ازهري

 يراس يارا كشتند،  ياناز كاروان ياريتاختند. بس گشت، ياز حجاج كه از مکه باز م يواقع در عربستان بر كاروان

 يربود، اس ياننكاروا يانكه در م يزن يرفتند. ازهر ياناز م يو گرسنگ يبر اثر تشنگ يزاز آنان ن يكردند و جمع

                                           

1
 .164ص  7ج  ینمعجم المولف  . 
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و اسد بودند، به سر برد. خود در  يمهوازن و تم يفاز مهاجمان كه از طوا ييها گروه ياندر م يشد و چند

 ي، به دست گروه يمغنا يممطالب را ذكر كرده است، و گفته است كه پس از حمله و تقس ينا يبمقدمه تهذ

 يخطا يااند و به ندرت در كالمشان لحن  داشته يبدو ي يحهكه ذوق و قر دهافتا يننش يهباد يها از عرب

شمرده و  يمتبرخودار بودند، لذا معاشرت با آنها را غن يا بود و از لهجه سالم و دست نخورده يافتهراه  يفاحش

 بهره برده است. يحو صح يحاز آنها در انتخاب كلمات فص

اند، تنها  باره آورده ينت. آنچه منابع درااس يافته ييو چگونه از اسارت رها يكه او ك دانيم ينم يدرست به

 ياعرب سفر كرده،  هاي ينلغت به سرزم يدر جستجو يچگونه و ينکهمبهم است به ا ييها شامل اشاره

مراعات نشده است. به هر حال،  يختار يبگاه ترت يچ، ه ياتروا يندر نقل ا يچگونه به بغداد رفته است؛ ول

 يهما يدرفتار ابن در يكرد. ول يدارد يزن يدارت به بغداد سفر و با ابن درپس از اس يا يشپ يظاهرا اندك يو

بعد به  يو چند يداز او شد و اقامت او در بغداد ظاهرا به درازا نکش يازهر يدو سپس انتقاد شد يناخشنود

و در همان شهر  يستهعمر در هرات ز يانخود پرداخته است. او تا پا ي مهلغت نا ينهرات بازگشته و به تدو

 1ق درگذشته است. 14۷در سال 
او ابونصر است و خواهرزاده ابواسحاق  يهعالم لغت و ادب؛ كن ي،فاراب يبن حماد جوهر يلاسماع: جوهري  .1۷

در زمان خود، از  ياو از فاراب از بالد ترک است. جوهر يتباشد. اصل ياالدب م يوانصاحب كتاب د يفاراب

متبحر و  ياراز عجائب روزگار بود. از بزرگان لغت و ادب و در كالم و اصول بسو علم،  يركيذكاوت و ز يثح

خط او از خط ابوعبداهلل بن مقله دشوار بود. او  يصكه تشخ يداشت به حد يباييز يارخط بس يسي،در خوشنو

عرب را آموخت. بعد به حجاز  ياتزبان و ادب يرافيس يدو ابوسع يفارس يدائم السفر بود، در عراق نزد ابوعل

سفر  "و مضر يعهرب". در بالد ياموزدزبان معمول را از آنها ب وهمدم شد تا لغت  يننش يهرفت و با اعراب باد

به طرف خراسان آمد، در  يد،مطلوب رس يجهكرد و به نت "لغت"كرد. بعد از سالها رنج و تالش كه در طلب 

بزرگ بود، رفت و از او بهره ها برد.  يسندگانكه از نو ينحس يوعلخدمت اب يد،راه كه به دامغان رس يرمس

پرداخت و  يفو تأل يسماند و در آنجا به تدر يشابوردر ن يشههم يبرا يگرفرستاد. او د يشابوررا به ن او يابوعل

 رفت. ياخط و كتابت قرآن ها و دفترها را به عهده داشت تا از دن يمتعل

رفت و  يشابورن يمآمد، به جامع قد يدپد يشکل كه در او جنون ينگفته اند. به اهـ ق  1۲6او را در سال  مرگ

مانند آن نکرده است.  يكرده ام كه كس يكار يادن ينمردم من در ا يبر پشت بام آنجا باال رفت و گفت: ا

چنان كار را نکرده است. آنوقت دو لنگه درب را به  يكنم كه تاكنون كس يآخرت هم كار يخواهم برا يم

                                           

1
 .یعلوم اسالم یوتریکامپ یقات، مرکز تحق2نرم افزار قاموس .  
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از بام،  يدنقسمت پشت بام رفت و به قصد پر ينخود بست و آنها را با طناب سفت كرد و بر باالتر يپهلو

 1افتاد و مرد! ينفرود آمد و بر زم
 عبدالمالك ابن بکران نهرواني .11
 رماني نحوي معروف .1۸
  به  ، ملقب و نحوي  ، شاعر، راوي (، اديب ق7۸7   -1۱1)  حلبى  طالب  منصور بن  بن  على  ابوالحسن :  قارِح ِ اِبْن .11

از   پس  قارح  ابن  نحو پرداخت  فراگيري  به  خالويه  ابن  شد و در همانجا نزد ابوعبداهلل  زاده  در حلب  . وي دَوْخَلَه

را نزد او   گفتة خود او همة آثار ابوعلى  و به  پيوست  فارسى  ابوعلى  بغداد شد و به  راهى    خالويه  ابن  مرگ

  ، درست بوده  مشغول  خدمت  به  ابوعلى  در منزل  از كودكى  وي  بر اينکه  مبنى  ياقوت  خواند. اما اشارت

از   قبل  سال 7  ، يعنى ق174و در   رفت  الدوله نزد سيف  حلب  به  ق171در   فارسى  نمايد. زيرا ابوعلى نمى

  صورت  در اين،سر برد   در آنجا به  سال ۸۷كرد و متجاوز از   قصد شيراز ترک  را به  ، حلب قارح  ابن  والدت

،  گفت  توان مى  اساس  . برهمين است  داشته  در شيراز اقامت  قارح  ابن  آغاز جوانى  و حتى  كودكى  ، در دوران وي

 .  است  در آمده  وي  مالزمت  بار به  نخستين  بغداد براي  به  ابوعلى  از بازگشت  پس  قارح  ابن
 .نکرد   عمر ازدواج  تا پايان  قارح  ابن

  كه  قارح  ابن« رسالة»است .رساله معروفش خطاب به ابوالعالء معري ، انگيزه تاليف رسالة الغفران شده 

در   رساله  . اين است  يافته  نگارش  فنى  و گاه  مسجع  عباراتى  روزگار را در بردارد، در قالب  نثر آن  ويژگيهاي

  . همچنين است  رسيده  چاپ  ( به م1۳11/  ق1111)  در قاهره  محمد كردعلى  كوشش  البلغاء، به  مجموعة رسائل

  ضمن  م1۳6۳و  1۳61در   عبدالرحمان  و عائشه  م1۳۸۱در   رسالة الغفران  را در جزء سوم  آن  كيالنى  كامل

 ۸به شاگردي ابوعلي باليده است . .او اند رسانده  چاپ  به  در قاهره  رساله  همان
 ابوالحسين محمدبن حسين بن عبدالوارث خواهرزاده اش .17
بن عباد فرزند عباس ملقّب به صاحب و مشهور به صاحب بن عباد به  يلابوالقاسم اسماع:  صاحب ابن عباد .1۱

جداد صاحب از بزرگان و سرشناسان اصفهان بوده و پدر و ا به جهان گشود. يدهق. در اصفهان د 1۸6سال 

 «ينام يخش»بود كه مردم او را  يدهو احترام رس يمرتبه وزارت داشتند. عبّاس پدر صاحب بدان مرتبه از بزرگ

 استادِ ينفرزند خود به كار بستند. اوّل يتكوشش خود را در ترب يتصاحب و همسرش نها پدرِ .گفتند يم

                                           

1
 .http://tahoor.com/fa/Article/View/27271 

2
 .1617 ص  4ج ، یمرکز دائرة المعارف بزرگ اسالم، یدانشنامه بزرگ اسالم.  
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به حساب  يو يمهربان و دلسوز برا ياستاد يپدر يفوظا يفايبود كه عالوه بر ا« عبّاد»صاحب، پدرش 

 1ج پرداخت.يعلوم را يگركالم و د ير،تفس يث،فقه، حد يلمقدمات به تحص يريپس از فراگ« صاحب. »آمد يم
 : عبداهلل ابن احمد فزاري  .16
 عضدالدوله ديلمي .14

 
ابوعلي تاحدي شهرت خويش را مديون شاگردانش مي باشد  اند .برخي شمار شاگردان اورا بيش از سي نفر ذكر كرده 

زيرا بسياري ازآنان پس ازكسب فيض از محضرش به شهرها وكشورهاي مختلف سفر كردند وآثاراورا در شرق وغرب 

 ۸منتشر ساختند .

  تهمت اعتزال

رياض العلماء مي گويد : ظاهرا منظور از اعتزال همان تشيع است چراكه ابوعلي به اماميه شهرت دارد. و احتمال  صاحب

  1دارد چون اهل تسنن در مسائل اعتقادي بين شيعه و معتزله فرقي نمي گذارند، وي هم به اعتزالي معروف شده باشد.

اعتزال شده اند ؛ مانند سيد مرتضي كه ذهبي اورا به اعتزال برخي از علماي شيعه متهم به صاحب أعيان مينويسد : 

نسبت داده است . اما منظور ازآن هم رأيي در بعضي از اصول اعتقادي با معتزله مي باشد . و صرف نسبت كسي به 

 7. اعتزال در اثبات تشيع او كافي نيست . ولي اگر تشيع او ثابت شود ،اين مسئله با نسبت اعتزال منافات ندارد

 تراوش قلم

 

 :  أبيات اإلعراب .1

                                           

1
  .www.wikifeqh.ir/ 

2
 . 48، ص، همان  . موسوي بجنوردي ، كاظم 

 ه . 17۷1، چ قم ۸11ص  1رياض العلماء ، عبداهلل افندي ، ج  . 1

4
 3 ، ص5 الشیعة، ج أعیان.  
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محکم  ابتداي كتابابن سيدة ي است كه شعرشايد اين غيراز كتاب  وبه او نسبت داده بغية الوعاة  درسيوطي اين اثر را 

 1.به نسبت داده است  اللغة،

 :  إعراب القرآن .۸

۸.موجود است خديوية مصر اين كتاب در كتابخانه 
 

 :   األغفال .1

، به او نسبت داده  هالمحکم في اللغ كتاب درابتداي هابن سيد و، از آنها غفلت كرده زجاج درمورد معاني است كه 

هذه مسائل من كتاب أبي إسحاق  كتاب مي نويسد : أول موجود مي باشد . در خزانة مصره اي از آن در نسخ

از كتاب زجاج  پيرامون اعراب ) اينها مسائلي 1. لإلغفالها لما اقتضت عندنا منها الزجاج في إعراب القرآن ذكرنا

 . (مورد غفلت اوقرار گرفته وما آنهارا متذكر شديماست كه قرآن 

 :   اإليضاح .7

نوشته ، اما وقتي او آنرا ديد با تحقير گفت كه عضد الدولة اين اثر را براي سيوطي بنا به گفته ، نحو كتابي در علم 

نسخه اي از رياض  ، صاحب، ه براي آن نوشت چيزي آورد كه ما نمي فهميمتکملووقتي  ،اين براي كودكان است 

و فيها  6۸۷و نسخه أخرى كتابتها سنة  ۱۸۲قرأت على ابن الجواليقي سنة  ه ديده قسطنطينيدر ه خزانة وقفيآنرا در

يوجد اآلن أيضا في مکتبات أيضا شرح الشيخ عبد القادر الجرجاني عليه و هو شرح لطيف و نسخته عتيقة )أقول( و 

إسالمبول. مکتبة محمد پاشا كوپرلي زاده و مکتبة شيخ اإلسالم ولي الدين أفندي. و مکتبة العاطف كما يظهر من 

 7فهارسها.

                                           

1
 . 81ص  1ج الذريعه ،.  

2
 . 235ص 2همان ،ج 

3
 . 253همان ص  

4
 . 432همان ص 
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 :   تفسير أبي علي الفارسي .۱

 ، و شيخكشف الظنون نيز، و  مفسرين برشمرده اورا از اإلتقان في علوم القرآن از كتابالنوع الثمانين در سيوطي 

1.مي كند  نقلاز او مطالبي  تبيانطوسي في تفسير ال
 

 :  التکملة .6

۸. موجود است إسالمبول العاطف كه در كتابخانه نحو در علم 
 

 :  المسائل الحلبيات .4

ج  كشف الظنونبنا به گفته صاحب  موجود است .عبد الحميد خان نيز كتابخانهالسلطان محمد الفاتح و در كتابخانه  

 1.و قال في الرياض الحلبية مسائل في النحو ألبي علي الفارسيموضوع آن علم نحو مي باشد .  7۱1ص  1

                                           

1
 . 255ص  4همان ج 

2
 . 413. همان ص  

3
 . 62ص  7. همان ج  
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1.ي است نحومسائل پيرامون الکرمانية :  .۲
 

 مسائل األهوازيات :  .۳

دارد منظورش همان ل ااحتمگفته ؛صاحب الرياض  اما،به او نسبت داده  هكتاب المحکم في اللغ درابتداي هابن سيد

۸.باشد   المسائل الشيرازيات
 

 المسائل البصرية :  .1۷

1.هم اين اثر را به نسبت داده است سيوطي و  ذكره في الرياضنحو، در 
 -ه 17۷۱به تحقيق محمد الشاطر در  

 7م در قاهرة چاپ شده است . 1۳۲۱

 المسائل الحلبيات : .11

۱.است  موجوده عبد الحميد خان المعظم كتابخانهسلطان محمد الفاتح ودر كتابخانه  
 

 المسائل العسکريات : .1۸

6.اين كتاب راذكر كرده است   سيوطي 
 

                                           

1
 .232ص  17. همان ج  

2
 . 337ص  21. همان ج 

3
 .338. همان ص  

4
 ،قم . دلیل ما ناشر:انتشارات .413، ص 1 ج ،  سید محمد حسین حسینی جاللیالتراث،  فهرس 

5
 . 345. همان ص  

6
 . 357همان ص  
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 المسائل القصريات : .11

1. است  اين كتاب را جزء آثار او نام برده  سيوطي
 

 المسائل الکرمانيات :  .17

۸. ه به اونسبت داده استالبغي در كتابسيوطي 
 

 المسائل المجلسيات : .1۱

1. عن مختصر تاريخ ابن خلکان الرياضحکاه في 
 

 :  المسائل الشيرازيات .16

با خط مصنف موجود است  كه در  « هالغروي هالخزان»  از اين اثر دراي نسخه و نيز راغب پاشا إسالمبول در كتابخانه  

اين «.  غالب أحمد بن سابور هذا الکتاب و كتب الحسن بن أحمد الفارسي يقرأ علي أب» ن گونه نوشته شده : روي آن اي

قسمتهاي سيزده گانه كتاب نوشته است .اين كتاب را درمنزل خودش  تدريس كرده و شاگردش  عبارت را در آخر همه

ثم  161اهلل قرأتها على أبي علي بن أحمد بن عبد الغفار النحوي أيده »در اول فصلهاي مختلف چنين نوشته است: 

كتب قال الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي أرضاه اهلل بعفوه كتبتها لموالنا الملك الجليل عضد 

يعني اين كتاب را نزد أبي علي بن أحمد خواندم و شيخ گفت كه اين 7«.  الدولة أطال اهلل بقاه و أدام سلطانه و ثبت ملکه

 ته ام. اثر را بنام عضد الدوله نوش

 :۱المسائل المشکله معروف به البغداديات  .14

                                           

1
 . 362. همان ص 

2
 . 363. همان ص 

3
 . 365. همان ص 

 ق . 17۷1، قم  1۱7ص  ۸۷الذريعه ، شيخ آغابزرگ تهراني ، ج .  7
5
 .417، ص 3معجم األدباء، ياقوت حموي ، ج.  
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 جرعه هاي جاري

بسياري از شاگردان وحتي ديگران بر آثار قلمي ابوعلي شرح نوشته اند ، اين شرحها از يك طرف دليل بر وزانت 

را بعنوان ومرتبت علمي وشأن باالي او در علوم مختلف ،ازطرف ديگر اهميت آثارش نزد ديگران ، ونيز برجستگي او 

يك مرجع در دانشهاي اسالمي كه بايد به آيندگان انتقال يابد ، نشان مي دهد . ما به تعدادي از اين جرعه هاي هماره 

 جاري در زمانها و مکانهاي مختلف اشاره مي كنيم :

1. (677 - ۱64ي )نظم اإليضاح : نوشته أبو العباس أحمد بن علي أزدي مهلبي حمص (1
 

 ۸.  کملة : أبو العباس أحمد بن علي أزديمنظومه في نظم الت (۸

 وفات

ه نوشته ،اما با توجه به اينکه تنوخي در 14۷ابن نديم وفاتش را پيش از وفات وي اندكي اختالف وجود دارد  درتاريخ

ه درمجلس درس وي حاضر مي شده است اين تاريخ درسن نيست واكثر مولفان تاريخ وفات اورا درربيع  14۱سال 

دانسته اند . اودر مقبره شونيزيه به خاک سپرده شد .او وصيت كرده بود كه ثلث داراييش را كه به  ه144االول 

       1دينار مي رسيد بين نحويان بغداد تقسيم كنند .1۷۷۷۷

 درحديث ديگران

ه در ادبيات : حسن بن أحمد أبو علي فارسي نامدار عالم و علم و ادبش شهره شهرها است .او يگانه زمان معجم األدباء

 كتابهاي عجيب و مفيدي تاليف كرد كه همانندي نداشت .عربي وبه اعتقاد اكثرشاگردانش ازمبرد قويتر بوده است .

                                           

1
 .133ص  24 ج الذريعه.  

2
 . 144ص 23. الذريعه ج  

3
 . 7۲، همان ، ص بجنوردي ، كاظم. موسوي  
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1شاگردان تيز هوش و مبرزي در درس او شركت مي كردند . 
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1
 .414، ص 3، ياقوت حموي ، جمعجم األدباء.  



13 

 

  منابع

 . ، تهران 114۲س ،  1، چ  1166، ص  7دائره المعارف نو ، عبدالحسين سعيديان ، ج  .1

 ، تهران . 11۲1س ،  7، چ  1۲۸1ص  ۸دائره المعارف فارسي ، غالمحسين مصاحب ، ج  .۸

 ق ، رياض . 171۳،   ۸، چ  16، ج ۱۸۸الموسوعه العربيه العالميه ، بي نام ، ص  .1

 ه .17۷1،چ بيروت اعيان الشيعه ، سيدمحسن امين  .7

  ق . 17۷1الذريعه ، شيخ آغابزرگ تهراني ، قم  .۱

 قم .1167وفيات االعيان،ابن خلکان  ، .6

 ه . 17۷1رياض العلماء ، عبداهلل افندي ، چ قم  .4

 تهران. 1166الفهرست ، ابن نديم ، ترجمه محمدرضا تجدد، چ سوم ، .۲

 ه.11۳1روضات الجنات ، محمدباقر خوانساري، چ قم  .۳

 قم.1416لسان المیزان،ابن حجرعسقالني، چ، .11

 .17۸۳بيروت تکمله امل االمل،سيد حسن صدر، چ  .11

 . 1/64۱لغت نامه دهخدا  .1۸

 معجم االدباء ، أبي عبداهلل ياقوت بن عبداهلل رومي حموي ، چاپ بيروت دارالکتب العلميه . .11

 حقائق التاويل في متشابه التنزيل، سيد شريف رضي ،محمد ابن حسين ،نشر دارالمهاجر . .17


