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مقدمه

بیتا :ص ،)471در آلاز ،این دو علنم ،ینک علنم بنه

قننرآن کننریم بننه زبننان عربنن اسننت .یکننی از

شمار م رفت و به قرآن محدود بود .امّا بعند ،برخن

ویژگیهاى زبان عربنی آن اسنت کنه لالبنار حرکنات

ایننن اختصنناص را ح ن کننرده و تألی ننات خننود را

اعراب  ،نقش مهمی در ای ای معنا و مقصود گوینده بر

همچنان در حوزه قرآن قرار داده و بر آن نام «اعنراب

عهده داشته و نشانگر نقش و جایگاه کلمه در جملنه

قرآن» نهادند و برخ  ،زبان عرب را به آن اضافه کرده

است ،بهگونه اى که هرگونه تغییر در اعراب ،به تغیینر

و علم صرف و نحنو را سنامان دادنند(اقبنال ،بنیتنا:

در معنا م انجامد .إعراب ،در حقیقت ،وصف بینان و

ص.)471

زبان یک متکلم به زبان عربی است .با ظهور اسالم و
وجود متن مقدسی چون قرآن در مینان مسنلمانان بنه

.1-1معنایلغویواصطالحیاعراب

زبان عربی ،علم صرف و نحو عربی به وجود آمد تنا

اِعراب ،از مادّه «ع ر ب» ،مصدر باب اِفعنال و در

قواعد و اصول و مسائل إعراب زبان عربی را سنامان

لغت به معناى آشکار و روشن کردن است .چنان کنه

دهد و یکی از متونی که اساسار انگینزه اصنلی ظهنور

به روشن و واضح ساختن کنالم ،بنراى مخا نم بنه

علم صرف و نحو عربی و اعراب است ،قرآن بود که

گونه اى که هیچ خپای در آن نباشد نیز اِعراب گ تنه

از حیث صرف و نحو و اعراب منورد بررسنی قنرار

شده است(رالم اصن هان 3234،هنن :.ص000؛ ابنن

گرفت .از سویی دیگر ،در زبان عربی و بالتبع ،قنرآن،

منظننور3230 ،هننن :ج ،3ص .)055امننا در اصننپال

پذیرای چنند گوننه اعنراب از حینث

متأخران و معاصران اعراب معناى دیگرى نیز به خود

حرکت و در نتیجه نقش میشود که گناهی پنذیرفتن

گرفته که عبارت است :از تعیین نقش و جایگاه کلمه

یکی از آن اعراب بنه سنبم معننایی کنه از آن مننت

در جمله و تعیین نقش جمله در واحدى بزرگتر.

گاهی یک ل

میشود ،با اشکال مواجه میشود که در اینجا ،علما به

گاهی مراد از اعراب ،نقش کلمه در جمله است و

توجیه ،نقد و بررسی این اعراب پرداخته و بر اسناس

گاهی مراد از آن حرکات آخر کلمات که بنابر توافن

مستنداتی ،یکی را بر دیگری ترجیح یا برخی را تأیید

صاحبان زبان عربی ،عمومار بر نقنش کلمنه در جملنه

و برخنی را رد ینا در نهاینت ،همنه آن اعنرابهنا را

داللت دارد و شناخت اعنراب ،در حقیقنت شنناخت

توجیه کرده و اشنکاالت معننوی و صنرف و نحنوی

نقش کلمه در جمله و در نهایت معنای جمله اسنت.

وارد بر آنها را مرت ع میکنند .به این فن ،علم توجیه

گاهی از اعنراب ،همنان صنرف و نحنو عربنی اراده

اعراب گ ته میشود که بیشترین و مهمتنرین کنارکرد

می شود و گاهی تجزیه و ترکیم یک عبارت عربی.

آن در قرآن است.
.1اعرابقرآن
«اعراب قرآن» ،از جمله علوم قنرآن و نینز «نحنو
عربی» از علوم ادب  ،دو علم است که قنرآن کنریم
باعث پیدایش و پیشرفت آنهنا شنده اسنت( .اقبنال،

.2توجیهوتوجیهاعراب
در اینجا به بررسی لغوی و نیز اصپالحی توجینه
که در حقیقت همان توجینه اعنراب اسنت ،پرداختنه
میشود:

گونهشناسی توجیه اعراب در قرآن

.1-2معنایلغویتوجیه
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« -2تحدید و تعیین دلیلی ینا سنببی ینا راه حلنی

توجیه مصدر فعل وجّهَ ،گ تنه منیشنود«:وَجَّهْنت

برای یک مسأله نحوی» (صبره4775 ،م :ص.)44

إلیک تَوْجِیهار ،ووَجَّهَنه تَوْجِیهنار» (زبیندی3232 ،هنن:.

بنابراین ،میتوان گ ت :توجیه اعراب ،بینان وجنه

ج ،33ص331؛ فیروز آبادی ،بی تنا :ج ،2ص ،)430و

یک حالت اعرابی و اثبنات صنحت و عندم صنحت

نیز«:وَجَّهَتِ الریح الحص تَوْجِیهار»(زبیندی3232،هنن:.

آنست ،به شیوههای مختل ی که در اینن تحقین ذکنر

ج ،33ص330؛ ابن منظور3230 ،هنن :ج ،31ص)005

شده اند و توجیه اعراب بر اساس معنا نیز ،بیان وجنه

(بنناد رینن هننا را بننه جلننو راننند) .و مننراد از ایننن

صحت یا عدم صحت یک حالت اعرابنی بنر اسناس

سخن«:وجَّهَ الکالمَ توجیهًا» ،آنست کنه سنخن را بنه

معنای مپلوب و معقول از متنی که آن حالت اعرابنی

سنمت و سنویی کنه مقصنود اسنت ،هندایت نمننود.

در آن مورد بررسی قرار گرفته است و میتنوان آن را

(شمری 3217 ،هن :.ص.)30

نوعی توجیه تأویلی دانست.
قابل ذکر است که در توجیه ،گاهی اعنراب منورد

 .2-2معنایاصطالحیتوجیهاعراب

بحث ،موجه و قابل دفاع بوده و شواهد و ادلنه تاییند

معنننای اصننپالحی توجیننه ،در حقیقننت ،معنننای

کنندهای دارد کنه کنار درسنتی اسنت و گناهی تنهنا

توجینه

کنردن

اصپالحی توجیه اعراب میباشد و خود ل

صورت سازی و تأویل آنهنا نابجنا و عنو

به تنهایی به عنوان یک اصپال در اینجا به کار نرفته

ال اظ و باقی گذاشتن معنا است کنه ناپسنند و ننوعی

است .در خصوص این اصپال  ،تعناریف ذینل ذکنر

توجیه ناموجه است.

شده است:

همچنین باید گ ت که توجیه اعراب امری عمومی

« -3فرایندی که یک نحوی بنرای بینان وضنعیت

و شامل تمام متون عربی از شعر و نثر اسنت ،امّنا بنا

اعراب یا حکم نحوی یا صرفی ،بدان دست مییازد».

توجه به اصالت و قداسنت و اهمینت منتن قرآننی و

(شمری3217،هن :.ص.)43

حدیثی ،توجیه در این دو حوزه از اهمیت و سابقهای

 « -4بیان حاالت و مواضع اعرابی و بیان وجوه هر
یک از آنها همراه با تقریر ،ت سیر ،تعلیل ،استدالل ینا
احتجاج برای آنها»(خولی3330 ،م :ص )34که گ تنه
شده این تعریف بیشتر شبیه اجتهاد نحنوی اسنت تنا
توجیه نحوی( .شمری3217،هن :.ص.)43

دیرینه برخوردار میباشد.
.3-2انواعتوجیهاعراب
برخی توجیه اعنراب را بنر دو قسنم دانسنتهانند.
(حسان4777 ،م :ص :)470 – 476
الف) توجیه استداللی که متکی بر منقول یا قیاس

« -1تحدید و تعیین وجهی برای حکمی» (صنبر،،

میباشد .مثال منقول« ،الصیف ضیعتِ اللبنَ» که کسره

4775م :ص)44؛ یعنی بینان حکنم نحنوی همنراه بنا

تاء تغییر نمیکند ،هر چند که مخا نم منذکر باشند؛

تقریننر ،ت سننیر ،تعلیننل ،اسننتدالل یننا احتجنناج بننرای

زیرا ضرب المثلها تغییر نمیکنند و بنر اسناس اینن

آن(شمری 3217 ،هن :.ص.)42

توجیه ،منجر به پذیرفتن این ضرب المثل شده و بدان
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کردن ال اظ و بناقی گذاشنتن

بر کاربرد متن منقول و مسموع ،بندون هنیچ تغیینری

و تأویل نابجا و عو

استدالل شده است و مثال قیاس ،مانند توجیه اعنراب

معنا است که ناپسند و نوعی توجیه ناموجه است.

فعل مضارع با حمل آن بر اسم از حیث مشابهت این
دو از جهاتی مختلف.
ب) توجیه تأویلی یا تخری کنه عبنارن اسنت از
ارجاع دادن متن به چینزی کنه ممکنن اسنت ،اصنل
م هوم از آن باشد ،مانند این کنه بنرای تأوینل نصنم
«خوفار» در «هنوَ الذنذِی ینرِیکم الربَنررََ خَوْفرنا وَ َمَعًنا»

.5-2پیشینهعلمتوجیهاعراب
علم توجیه اعراب ،به ور کلی ،دارای سه مرحله
و نیننز ویژگننیهننای ذیننل اسننت(شننمری3217 ،هننن:.
ص:)20-25
الننف) ایننن مرحلننه از عبننداب بننن قبننی إسننحاَ

(رعد )34:که آیا بر اسناس م عنول مپلن اسنت ینا

حضننرمی(م330 .هننن) آلنناز و بننه خلیننل ب نن قحمنند

م عول الجله یا حال ،هر بار آن را با عبارتی کنه اینن

فراهینندی(م 350 .هنننن) خننتم مننییابنند ،و دارای

حالت در آن وجود دارد ،توجینه کنرده و منثالر گ تنه

ویژگیهای زیر میباشد:

می شود که در حالنت م عنول مپلن بنودن ،عبنارت

 .3پرداختن به امور جزئی و مسائل فرعی.

چنین میشنود«:فتخنافون خوفنار» و درحالنت الجلنه

 .4سازگاری توجیه با قواعدی که نحوینان بنر آن

بنودن ،عبنارت«:الجننل الخنوف» و در حالنت مپلن

دست یافته اند و این توجیهات بیشتر توجیهی برای آن

بودن«:خائ ین» بر اساس مشت بودن ،میشود و سپت

قاعده و ت سیری برای آن بود.

صحت هر یک از این تأویالت پذیرفته یا بنه دالیلنی
رد میشود.

 .1توجه به متون لغوی عربی و در حقیقت ،توجیه
و ت سیر این متون.
ب) اینننن مرحلنننه از فراهیننندی آلننناز و بنننه

.4-2اهدافتوجیهاعراب
به ور کلی ،توجیه اعراب دو هدف زیر را دنبال
میکند(شمری3217 ،هن :.ص:)43
الف) استدالل برای اثبات یا تقریر و بیان حکم.
ب) استدالل برای ن ی حکم و رد آن برای اثبنات
و تقریر حکم دیگری.
خالصه آن که توجیه؛ یعنی مپلبی را بیان کنرده و
وجه درست و منپقی برای او تحریر کنیم و به شکلی
او را از اشکاالت وارده نجات بخشیم .توجیه ،گناهی
موجه و قابل دفاع بوده و شواهد و ادله تأیید کنندهای
دارد که کار درستی است .و گاهی تنها صورت سازی

زجاج(م 137.هن) خاتمه مییابد و گسنترش علنوم و
دانش هایی ،مانند منپ و فلس ه ،تأثیر بسزایی در این
مرحله بر فرایند توجیهات داشته است .مرحله مذکور
دارای ویژگیهای ذیل است:
 .3عدم اقتصار بر توجینه ظنواهر لغنوی و متنون
منقول .در این مرحله ،حتی خود قواعند نحنوی نینز
شامل توجیه و تعلیلهنایی شند و بنرای ینک قاعنده
نحوی توجیه و تعلیلهای بسیاری به ظهور رسید.
 .4عدم اقتصار توجیهات بر ظنواهر جزئنی فقن ،
بلکه شامل تمام جزئیات یک بحث نحنوی گشنت و
تقریبننار تمنننام ابنننواب نحنننوی دارای توجیهنننات و
تعلیلهایی شد.

گونهشناسی توجیه اعراب در قرآن

ج) این مرحله از ابنن السنراج(م 130 .هنن) آلناز
می شود و شامل تمام قرون تا کنون میباشند و تننوّع
دانشهایی ،چون نم و هندسنه و نینز کتنابهنای
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« -0قصول النحنو عنند السنیو ی بنین النظرینا و
التپبی » از عصام عید فهمی.
« -6القاعد ،النحویا» از محمد حسن جاسم.

ترجمه شده از یوننان ،ماننند کتنم منپن و فلسن ه،
موجم تغییرات بزرگی در توجیه و تعلیل نحوی شد.
این دوره نیز دارای ویژگیهای است:

گونهشناسیتوجیهاعرابقرآن
 .3
دانشمندان علم اعراب ،در توجیه اعنراب قنرآن و

 .3رب دادن تعلیلها و توجیهنات بنا احکنام؛ بنه

با توجه به توانمندیهنای خنود و نینز ظرافنتهنا و

گونهای که احکام را مبتنی بر تعلیل-هنا و توجیهنات

پیچیدگیهای اعنراب قرآننی و نینز تننوع مسنتندات

کردند و این تعلیلها و توجیهات خنود سنببی بنرای

توجیه اعراب قنرآن ،گوننههنا و اشنکال مختل نی از

تعمیم احکام و صحت آنها گشنت و بنه اصنپال ،

مستندات توجیه را کشنف و مبننای کنار خنود قنرار

احکام تابعی از علل شد.

دادهاند .جستجوهای صورت گرفته ،نشان میدهد کنه

 .4سازگاری میان تعلینلهنا و توجیهنات و عندم
تعار

میان آنها.

این توجیه مبتنی بر یک یا چند مستند ذیل منیباشند:
 -3اقوال و اشنعار عنرب -4 ،نحنو -1 ،صنرف-2 ،
باللت -0 ،لهجههنای عربنی -6 ،احکنام فقهنی-0 ،

 .6-2آشناییبابرخیتألیفاتدرعلممتوجیمه

حنندیث نبننوی -5 ،شننأن نننزول -3 ،رسننم الخنن

اعراب

مصاحف -37 ،ت سیر و معنا -33 ،قرائات.

تالیف در زمینه علم توجیه اعراب به صورت یک

در این پژوهش به بررسی این گونههنا ،همنراه بنا

علم مستقل ،پدیده نوظهوری میباشد و در کتابهای

بیان اهمیت هر کندام در فهنم اعنراب قنرآن و ذکنر

گذشتگان به ور عام یا خاص اثری از آن نمیینابیم

نمونههنایی از توجینههنای صنورت گرفتنه بنر اینن

اما در کتم معاصر ،برخی به توجیه اعراب پرداختهاند

مباحث ،پرداخته میشود.

از جمله این کتم(شمری3217،هن :.ص:)12-13
« -3مدرسننا البصننر ،نشننأتها وتپورهننا» از عبنند
الرحمن سید.
« -4األصول واصنپال قواعند التوجینه» از تمنام
حسّان.
« -1قصول النحو دراسا فی فکر ابنن األنبناری» از
محمد سالم صالح.
« -2قواعد التوجیه فی النحنو العربنی» از عبنداب
خولی.

.1-3توجیهمبتنیبراشعارعرب
مقصود از «شعر» سخن موزون ،لالبار مق ّا و حاکی
از احسننناس و تخیّنننل اسنننت(معنننین :3161،ج ،4
ص .)4725امننا آنچننه منبننع ادبننی ت سننیر محسننوب
می شود ،شعر عرب اصیل است که ادبیات شنعری آن
تحت تأثیر اختالط با اعناجم ،دچنار لحنن و النالط
نگشته باشد« .شعر» ،دیوان عرب خوانده شنده و اینن
تعبیر به ابن عبّاس نیز منسوب است(ابن قدامه ،بی تا:
ج ،34ص )01و مشتمل بر علوم و معارف عرب ،اعم
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از لغت ،ادبیات ،تاریخ ،حکمتها ،مثنلهنا ،اخبنار و

نقل شده که پیامبر(ص) از من ،خواندن یکی از اشعار

تجارب بشری در عرصههای گونناگون اسنت(عنک،

امیّا بن صلت را درخواست نمودند و من نیز ا اعت

3276هنن :.ص ،)325از اینن رو ،از دینر زمنان منورد

کردم(ابن سعد3270،هن :ج  ،0ص .)031

اعتنا و استناد م سّران در فهم واژگان باالخص واژگان

به برخی از نمونههای توجینه اعنراب بنر اسناس

لریم و مشکل قرآن بوده است و تصریح شده هرگاه

اشعار عرب اشاره میشود ،الزم به ذکر است که اینن

واژهای در قرآن ،که به زبان عربی ننازل شنده بنر منا

توجیهها برای اثبات امور متعنددی ،از جملنه معننای

پوشیده بماند ،به دیوان عرب رجوع میکنیم و از آنجا

لغوی ،صحت اعراب و قاعده نحوی یا صرفی است.

بننه شننناخت معنننای آن کلمننه مننیرسننیم(سننیو ی،
3132هن :ج ،4ص.)60

.1-1-3مثالبرایاثباتمعنایلغوی

روشن است مقصود از «استناد به شعر» در ادبیات

« وَلَا یَحِلُّ لَکمْ قَنر تَأرخذوا مِمَّا آتَیْتموهنذ شَنیْئرا إِلذنا

قرآن ،اصل قرار دادن شعر و فرع انگاری قرآن نیست.

قَنر یَخَافَا قَلذا یقِیمَا حدودَ اللذنهِ»(بقنره)443:؛ (و حنالل

از این رو ،از ابن االنباری نقل شده است که صحابه و

نیست که از آنچه به زننان دادهایند چینزى بازسنتانید

تابعان در موارد بسیاری ،برای فهنم لغنات لرینم و

مگر آنکه بدانند که حدود خدا را رعایت نم کنند).3

مشکل قرآن ،به شعر عرب استناد کردهاند .برخی افراد

گ ته شده که معنای «خوف» در اینجا ،علم یا ظن

نادان در این امر بر نحویان خرده گرفته و گ تهاند :بنا

اسنت و بنرای اینن معننا بنه شنعری از قبنو محجنن

چنننین عملننی ،شننما شننعر را اصننل و اسنناس قننرآن

ثق ی(صحابی) 4استشهاد شده اسنت(ابنن قبنی منریم

گردانیدهاید .نیز گ تهاند :با وجود مذمّت شعر در قرآن

فارسی 3275 ،هن :ص:)140

و حدیث ،چگونه منیتنوان در فهنم قنرآن ،بنه شنعر
استناد کرد؟ لکن بر خالف پندار آنان ،ما شعر را اصل
و اساس قرآن قرار ندادهایم ،بلکه خواستهایم با کمک
شعر عرب ،معنای مشکل قرآن را روشن کننیم؛ زینرا

«إذا متُّ فادفِنّی إل جنمِ کرَمنا*تنروّی عِظنامی
بعد موتی عروقهنا
و ال تَدْفِنَنّی فی ال ال ،فإنّنننی*قخاف إذا منا منتُّ
قلّا قذوقهننننننا».؛

خداوند متعال فرموده است :ما اینن کتناب را قرآننی

آنگاه که مردم ،مرا در کننار درخنت انگنورى بنه

عربی قراردادیم ،و فرموده کنه قنرآن بنه زبنان عربنی

خاک بسپارید ،تا استخوانهایم از ریشههاى آن سیراب

آشکاراست(سیو

3132 ،هن :ج ،4ص.)60

برای توجیه استناد به شنعر ،ميیّندات رواینی نینز

گردد .و مرا در فالت دفن نکنید ،که م داننم پنت از
مرگم از چشیدن آن ب بهره میمانم.

قابل ذکرند؛ مانند نقلهنای متعندد از انشناد شنعر در
حضور پیامبر(ص) و حرکت تأییدی و تقریرگوننه آن

 - 3ترجمه آیات از آیتی می باشد.

حضرت؛ از جمله آنکه روایت شده اسنت :ایشنان بنا

 - 4وی عمرو بن حبیم بن عمرو بن عمیر بن عوف ،یکی از

بخشش خلعت ،شاعر را مورد عنایت قرار دادند(عک،

شاعران بزرگ و گرانقدر جاهلیت و اسالم میباشد .در

3276هن.ک ص 324ن )322و از شرید بن سوید ثق ی

سال(3هن) اسالم آورد(ابنقتیبه3241،هن :ج ،3ص231؛ بغدادی،
3235هن :ج ،5ص.)270

گونهشناسی توجیه اعراب در قرآن

.2-1-3مثالبرایصحتاعراب
«وَالرجَننانذ خَلَقرنَنناه مِنننر قَبْننل مِنننر نَننارِ السَّننمومِ»
(حجر)40:؛ و جنن را پنیش از آن از آتنش سنوزنده
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که تقدیر آن چنین است :و قخشی الذئمَ قخشناه،
و «قخشی» به فعل قبلی «ال قردّ» عپف شده است(ابن
االنباری :3164 ،ج ،4ص)65

ب دود آفریده بودیم« ..الجانّ» منصوب به فعنل مقندر
به تقدیر« :و خلقنا الجان خلقناه»(ابن االنباری:3164 ،
ج ،4ص )65و اگر به رفع خوانده شود ،جایز است و
علت آن که در اینجا منصوب است مشاکله با معپوف
علیه است(که انسان باشند)(عکبنری3133 ،هنن :ج،4
ص .)02امّا برخی چون ابن انباری ،نصم در اینجا را
اولی از رفع منیدانند؛ چنون آن را بنر جملنه فعلینه
یعنی«:وَلَقَدْ خَلَقرنَا الرإِنرسَانَ» آیه قبل ،عپف کرده است.
لذا فعل ناصم ،تقدیر شده تا عپف جمله فعلینه بنر
جمله فعلیه باشد نه جملنه اسنمیه بنر جملنه فعلینه،
همچنان که در شنعری منسنوب بنه ربینع بنن ضنبَع
فزاریّ 3مشاهده میشود:
قصبَحت ال قحمِل السّنِال َ و ال*ق َردُّ رقسَ البَعینرِ
اِن نَ َنننننننرا
والذِّئمَ قخشاه اِنر مَرَرت بنِننهِ*وَحدِی و قخشنی
الرِّیا َ و المَپَرا؛
چنان شندم ،از پینری و ضنعف ،کنه نمنیتنوانم
سالحی بردارم و نمیتوانم شنتری کنه رمینده باشند،
برگردانم .و از گرگ اگر به تنهایی بر آن گذر کننم و
از باد و بناران در هنراس شندهام(زینرا بناد و بناران
موجم اذیت و آزارم میشوند).

.3-1-3مثالبرایصحتاعراب
«قَمَّنر هوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللذیْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا( »...زمر)3:؛
آیا آن کنت کنه در همنه سناعات شنم بنه عبنادت
پرداخته ،یا در سجود است یا در قیام..
برخی برای تأکید صحت اینن کنه در اینجنا و در
«قمن»(به تخ یف «میم») ،همزه برای است هام تقرینری
و معادل آن محذوف است  -به تقدیر«:قهنذا القاننت
خیر قم الکافر» ،کافری که در«:قل تمتع بک رک» ،از آن
یاد شده است -به شعری از قبوذؤیم هنذلی 4کنه در
آن چنننین مقننابلی حننذف شننده اسننت ،استشننهاد
کردهاند(قبوحیان3247،هن :ج ،0ص:)274
دَعانِی إلیها القَلم إنّی لِأمرِهنا*سَنمیعٌ فَمنا قدرِی
قرشدٌ ِالبها؛
دلم مرا به سوی او خواند و منن فرمنانبردار دلنم
هستم پت نمیدانم کنه آینا اینن خواسنتنش درسنت
است یا اشتباه.
به تقدیر :قرشد البها قم لنیّ ،کنه معنادل رشند،
یعنی :لیّ محذوف امّا در تقدیر است(سکری ،بی تنا:
ج ،3ص.)21

 - 3ربیع بن ضبع بن وهم بن بغیض فزاری ذبیانیّ ،شاعر

 - 4خویلد ابن خالد بن محرّث ،قبو ذؤیم ،از بنی هذیل بن

جاهلی معمّر و از دالوران و از حکمای مردم در زمان خود و

مدرکا از قبیله مضر ،شاعر فحل مخضرم که اسالم و جاهلیت

شاعر و خپیم بوده است .او اسالم را درک کرد و امّا در

را درک کرد و ساکن مدینه شد و در لزوهها و فتوحات شرکت

مسلمان شدنش اختالف است( .بغدادی3235 ،هن :ج،0

نمود ،ابوذویم در سال(40هن) در گذشت( .ابن قتیبه3241 ،هن:

ص.)152-151

ج ،4ص.)613
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 -4-1-3مثالبمرایصمحتقاعمدهنحمویو
صرفی

الجبال الخشذع؛

«وَقَلرقننوه فِننی لَیَابَننتِ الرجننمق یَلرتَقِپرننه بَعْننض
السَّیَّارَ(»ِ،یوسف)37:؛ در عم تاریک چاهش بی کنیند
تا کاروان او را برگیرد« .یَلرتَقِپره» قرائنت مشنهور بنه
«یاء» است که ل

لمَا قتنی خبنر الزبینر تواضنعتْ*سنور المدیننهِ و

حمل بر «بعنض» شنده اسنت .بنه

هنگامی که خبر زبیر آمند ،دژهنای شنهر فروتننی
کردند و کوهها خشوع.
و تاء در تواضعت ،به جهت اضافه سور به مدیننه
و کسم تأنیت از آن آمده است.

«تاء» نیز خوانده می شود(قرائت حسن)؛ چنرا کنه بنه

گ ته شده که این شیوه بیان ،بر اسناس حمنل بنر

سبم اضافه بعنض بنه ميننث ،کسنم تأنینث کنرده

معنا است؛ چون «بعض سنیار ،»،همنان «کنل سنیار»،

اسنننننت(ابنننننن االنبننننناری :3164 ،ج ،3ص31؛

اسنت ،همچنننان کننه گ تننه منیشننود«:ذهبننت بعننض

عکبننری3133،هننن :ج ،4ص .)23و بننرای تأیینند ایننن
قاعده ،به شعری از جریر بن عپیه خپ نی 3استشنهاد
شده است(سیبویه ،بی تا :ج ،3ص40؛ ابنن االنبناری،
 :3164ج ،3ص31؛ عکبری 3133 ،هن :ج ،4ص:)23

قصابعه»(بعض انگشتانش از بین رفتند) ،یعنی«:ذهبنت
ک نلّ قصننابعه»(تمننام انگشننتانش از بننین رفننت)(ابننن
االنباری :3164 ،ج ،3ص31؛ عکبری 3133 ،هنن :ج،4
ص.)23

اذا بعض السقنینِ تَعرَذقَترننا*ک نی االیتنامَ فَقندَ قبنی
الیتیمِ؛

.2-3توجیهمبتنیبرقواعدنحوی

اگر برخی از قح سالیها ،ما را ضعیف و نناتوان

بدیه است کنه اِعنراب از عناصنر علنم نحنو و

سنناخت ،از دسننت دادن پنندران از سننوی یتیمننان را

دستور زبان است و میان این دو دانش رابپهاى عمی

ک ایت کرد(و مخارج آن یتیمان را به جای پدرانشنان

و دوسویه است و در سنجش این دو دانش گ تهانند:

داد) ،ک ننی متعنندی بننه دو م عننول :االیتننام و فقنند،

اعراب ،بررس و تحلیل اجزاء شنکلدهننده جملنه و

میشود)که بعض به جهت اضافه آن به السنین ،مينّث

کالم؛ و نحو ،دانستن قواعند تنألیف و ترکینم کنالم

شده و فعل پت از آن مينّث آمده اسنت و نینز بایند

است(انپاکی ،بی تا :ص  .) 1با این حنال ،در گذشنته

األیتام فقد قبائهم ،قما ،برای رعاینت

گاه این دو اصپال به جاى یکدیگر بهکنار من رفتنه

قافیه چنین کناری امکنان نداشنت ،لنذا ،یتنیم را بنه

اسننت(ابننن منظننور3230 ،هننن :ج ،30ص ،)173در

صورت م رد آورده امّا آن را حمل بر معنا کرده است

حقیقت علم نحو راه آشننای بنا اعنراب اسنت و بنه

که جمع باشد؛ زیرا یتیم در اینجا اسم جننت بنوده و

گ ته ابوحیان اعراب از علم نحو گرفته من شنود ،بنه

بر جمع هم داللت میکند یا سروده است:

همین دلیل او علم نحو را دومین علم مورد نیاز م سر

گ ته میشد :ک

دانسته اسنت(ابوحینان3247 ،هنن :ج ،3ص.)30 -32
سیو
 - 3جریر بن عپیا خپ ی بن بدر بن سلما بن عوف بن کلیم
از یربوع تمیمی قبو حزر ،،و در یمامه به دنیا آمد و در همانجا
در سال(337هن) در گذشت(ابن خلکان ،بی تا :ج ،3ص.)143

نیز دومین علم ،از  30علم مورد نیاز م سر را

علم نحو دانسته و آن را زمینهساز آشننای بنا اعنراب
معرف کرده است؛ زیرا نحو درباره انواع اعراب بحث

گونهشناسی توجیه اعراب در قرآن
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م کند و با تغییر اعراب کلمنه ،معنناى آن در جملنه

«المقیمین» است .به اثبات آن نیز خوانده شنده اسنت

دگرگون م شنود(سنیو ی3132 ،هنن :ج ،4ص.)173

(ابن محیصن به خالف از او) که بر اصل؛ یعنی اثبات

چند نمونه از توجیه مبتنی بر نحو به عنوان مثال ذکنر

نون و نصم الصال ،میباشد) .همچنین قرائت مشهور

میشود:

به جر «الصاله» بر اساس اضافه است و «الف» و «الم»

« .1-2-3الْحَمْدُ لِلَّهِِ ََِّ الََْهالِمِ ِ» (حمند.)4/

مانع اضافه نمی شود ،چون به معنای «الذی» است؛ بنه

«ربّ» به جر ،بر اساس نعت بودن یا بدل بنرای «اب»،

دلیل آیه قبلی«:وَبَشِّنرِ الرمخربِتِنینَ الذنذِینَ إِذَا ذکِنرَ اللذنه

خوانده شده است .اگر آن را منصوب ،بر اساس ننداء

وَجِلَتْ قلوبهمْ» ،که «الذین» ص ت بنرای «المخبتنین»

یا مد کنیم(قرائت زید بن علی و گروهی) یا مرفوع،

می باشد و پت از آن گ ته شده است«:و الصابرین» به

بر اساس خبر برای مبتدای محذوف ،بنه تقندیر«:هنو

تقدیر«:و الذین صبروا علی ما قصابهم» ،و سپت گ ته

ربُّ العالمین» بدانیم ،باز جنائز اسنت(عمنر -مکنرم،

شده است«:و المقیمی الصاله» ،یعنی«:و النذین ققناموا

3275هننن :.ج ،3ص0؛ مکننی :3164 ،ج ،3ص3؛ ابننن

الصننناله»(عمنننر -مکنننرم3275 ،هنننن :.ج ،2ص357؛

االنباری :3164 ،ج ،3ص.)10

عکبری3133 ،هن :ج ،4ص322؛ ابنن االنبناری:3164،

« .2-2-3أِسْههمِ ْ بِمِههمْ بَأِبْصِههرْ أههننَ أ نن هها»

ج ،4ص.)300

(مریم)15:؛ چه خوب م شنوند و چه خوب م بیننند

ابن قبی اسحاَ ،حسن ،ابن محیص بنه خنالف از

روزی که نزد ما میآینند .در اینجنا از قاعنده تعجنم

او و نیز قبوعمرو بن عالء(از بزرگان نحنو و صناحم

است اده شده اسنت ،بنه تقندیر :آنهنا همنان کسنانی

قرائت ،م 321 .یا  322هن) بنه نصنم «الصنال ، »،بنه

هستند کنه بایند در حقشنان گ نت« :منا قسنمعَهم و

جهت عمل اسم فاعل خواندهاند و حنذف «ننون» در

قبص نرَهم یننوم القیامننه» .مانننند«:فَمَننا قَصْ نبَرَهمْ عَلَ ن

اینجا از المقیمین به جهت تخ یف خواهد بود ننه بنه

النذارِ»(بقره.)300:

جهت اضافه(ابن االنباری :3164،ج ،4ص.)300

جار و مجرور(بهم) ،در محل رفنع ،فاعنل قسنمع

« .4-2-3بَكُهه َّ يِههیَْح أِيْصَهه ْ ِاهُ مِههی ِاَههان

می باشد ،مانند این قول« :قحسن بزید»؛ یعنی«:قحسنن

اُبِ »(یت)34:؛ و هر چیزى را در کتاب مبنین شنمار

زید» و اصل در «قبصر» نیز« :قبصر بهم» است ،جز این

کردهایم« .کلذ» منصوب به فعنل مقندر ،بنه تقندیر«:و

که به جهت ذکر «بهم» بنا «قسنمع» ،در اینجنا حنذف

قحصینا کلّ شیء قحصیناه» ،منیباشند(عمنر -مکنرم،

شده است و گ تهاند که دلیل آن این است کنه آن در

3275هننن :.ج ،0ص333؛ مکننی :3164،ج ،4ص444؛

مذکر و مينث و تثنیه و جمع بر ینک ل ن منیآیند.

ابننن االنبنناری :3164 ،ج ،4ص433-434؛ عکبننری،

(مکی :3164 ،ج ،4ص410؛ ابن االنبناری :3164،ج،4

 3133هن :ج ،3ص ،)453هر چند گ ته شده کنه اینن

ص346؛ عکبری 3133،هن :ج ،4ص.)332

ترکیم ،مختار است تا فعل را بر معمول فعل ،عپنف

« .3-2-3بَالْمُقِ مِههی الصَههلِاَِ بَاِمَهها ََاَقْ ِهها ُمْ

نماید(ابن االنبناری :3164 ،ج ،4ص .)433-434رفنع

أُ ْفِقُننِ» (ح )10:؛ و نمازگزارانند و از آنچه روزیشان

آن نیز بر اساس مبتدا بودن کلّ و خبر بودن «قحصینا»،

دادهایم ان اَ م کنند .قرائت مشهور به حذف ننون از

جننائز اسننت(عمننر -مکننرم3275 ،هننن :.ج ،0ص333؛
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مکی :3164 ،ج ،4ص444؛ ابن االنبناری :3164 ،ج،4

ابن هشام و زرکش نمونه هناى متعنددى از برداشنت

ص.)433-434

ناصواب دانشمندان و نوآموزان نحو از شنکل صنرف
کلمات را نشنان دادهانند(ابنن هشنام ،مغننی اللبینم،

.3-3توجیهمبتنیبرقواعدصرفی
علم صرف که درباره بناى کلمنات و صنیغههناى
گوناگون آن بحث م کند گرچه با اعراب قرآن رابپه

3350م :ص554 – 504؛ زرکشنننی ،بنننی تنننا :ج ،3
ص .)272 – 274به چند نموننه از توجینه مبتننی بنر
صرف اشاره میشود:

دارد؛ اما این رابپه نسبت به علم نحو ضعیفتر است.

« .1-3-3بِاِأ ِِّكُمُ المَفتنن» (قلنم)6:؛ کنه دینوانگ

این رابپه سبم شده ،در گذشته و حال ،در کتابهاى

در کدام یک از شماست .اگر «م تون» را اسم م عنول

اعراب القرآن کم و بنیش از جایگناه و نقنش صنرف

و بننه معننناى مجنننون بنندانیم من تننوان آن را خبننر و

کلمات نیز بحث شود .زرکش به نقل از ابنن فنارس

«بِاَیّیکم» را مبتدا قرار داد؛ اما اگر «م تون» مصدر و به

درباره اهمیت علم صرف آورده که هنرکت بنا علنم

معناى جنون باشند ،در اینن صنورت مبتنداى منيخر

صرف آشنا نباشد بخش قابل توجه از فهنم زبنان و

است و«بِاَیّیکم» به معناى «ف إیّکنم» و خبنر خواهند

لغت عرب را از دست داده است .براى مثنال معنناى

بود؛ یعن جنون در کدام یک از شماسنت؟(ابوحینان،

فعل «وجد» براى ما مبهم است؛ اما با توجه به صرف

3247هنن :ج ،37ص410؛ زمخشننری3270 ،هننن :.ج،2

آن و شناسای مصدر آن معننایش روشنن من شنود؛

ص.)050

«وجد ،یجد ،وجدانار» به معناى یافتن و «وجند ،یجند،

 ...« -2-3-3ال أُضهههههههاََ كا ِههههههه

موجد،ر» به معناى دارا و لن شندن و «وجند ،یجند،

يِم د»(بقره .)454:اگر «الیضنارَّ» فعنل مجهنول تلقن

وجدار» به معناى به خشم آمدن است(زرکشی ،بی تنا،

شود« ،کاتِمٌ» نایم فاعل آن است و اگر آن را معلنوم

ج ،3ص 273ن 274؛ ابننن فننارس3233 ،هننن :ج،6

فر

کنیم «کاتِمٌ» فاعل آن خواهد بنود و بن هنر

ص .)56زمخشرى ت سنیرى انحرافن و نادرسنت از

فرضننی ،معننناى خاص ن از آیننه برداشننت م ن شننود.

آیه«:یَومَ نَدعوا کلذ اناس بِاِمنمِهِم»(اسنراء )03:معرفن

(زمخشری3270 ،هن :.ج ،3ص.)140

کرده است که م گوید« :امام» جمع امّ است و در روز
قیامت مردم به مادرانشان نسبت داده من شنوند و ننه
پدرانشان .وى با تأکید بنر اینکنه جمنع امّ« ،امهنات»
است ،منشأ این ت سیر نادرست را جهل م سر به علم
صرف م دانند(زمخشنری3270 ،هنن :.ج ،4ص.)654
نیز برخ م سران فعل «کِندنا» در آینه «کَنذلِکَ کِندنا
لِیوسفَ» (یوسف )34:را از «کاد یکاد» گرفتنه و آن را
استثنائار به معناى «اردنا» دانستهاند(زرکشی ،بی تا :ج،2
ص ،)344در حال که این فعل از «کاد یکیند» اسنت.

بال

« -3-3-3أِنْزِلِ اِ ِ السَمَاَِ اَهاَ مِسَهالِ ْ أِبْيِأَه
بِقِههدََِ َا»(رعنند)30:؛ از آسننمان آب فرسننتاد و هننر
رودخانه به اندازه خویش جارى شد« ..قودینه» جمنع
وادی است و عکبری گ ته که جمع فاعنل بنر قفعلنه
شاذ است و فق در این کلمنه شننیده شنده اسنت و
وجه آن چنین است که فاعل گاهی بنه معننای فعینل
می آید همچنان که فعیل و قفعلنه آمنده اسنت .ماننند
جریم و قجربه به معنای فاعل آمنده اسنت(عکبنری،
3133هن :ج ،4ص.)61

گونهشناسی توجیه اعراب در قرآن
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 « -4-3-3بَقِدْ بَلِغْ ُ اِ ِ الْكِبَرِ عِتِ ًّا»(منریم)5:؛ و

تکرار ،گزیده گوی و زیاده گنوی و  ...اسنت اده شنده

من خود در پیرى به فرتوت رسیدهام« .عِتِیًّا» به کسنر

باشنند((ت تننازانی3233،هننن :ص  .)41 - 47بنننابراین،

عین و تاء(قرائت ح ص ،کسائی و قعمش) و به ضنم

ویژگ  ،باللت به واژگان م رد نسبت داده نم شود و

عین و کسر تناء(دیگنران) خواننده شنده اسنت(ابنن

تنها ترکیمها و عبارات را شامل م شود ،در حال که

الجزری ،بی تا :ج ،4ص .)130اصل این کلمه از عتنوّ

ویژگ فصاحت به کلمه نسبت داده م شود(حسنینی

بر وزن فعول ،مانند قعود و جلوس است و به سنبم

ک وی3233 ،هن :ص .)416کلمه فصیح آن اسنت کنه

ثقل توالی دو ضمه و دو واو« ،تناء» مکسنور شنده و

حنروف آن تناسننب آواین داشننته و اسننتعمال آن در

«واو» به سبم سکونش و کسره ماقبل بنه «یناء» بندل

معناى مورد نظر نامأنوس نباشد و ساختار صنرف آن

شده است و سپت «واوی» که «الم» ال عنل اسنت بنه

مپاب با قواعد ساخت کلمات در زبان عرب باشد و

«یاء» بدل شد؛ چون ماقبلش ساکن است و این اخف

سخن فصنیح آن اسنت کنه افنزون بنر برخنوردارى

است و نیز با فواصل آیات مناسبت دارد(مکی:3164 ،

یکایک واژگان از ویژگ فصاحت ،مجموع سخن نیز

ج ،4ص03؛ ابننننن االنبنننناری :3164 ،ج ،4ص347؛

ساختار نحوى درست و استوارى داشته باشد و کننار

عکبری 3133،هن :ج ،4ص.)333

هم نشستن واژگان ،ناسازگارى آوای پدید نیناورد و
داللت سخن بر معناى منورد نظنر دشنوار و پیچینده

.4-3توجیهمبتنیبربالغت

نباشد(ت تازانی3233 ،هنن :ص .)47 - 32بحنثهناى

باللت در م هوم اصپالح ِ آن ،گناه عننوان ینک

بالل ذیل عناوین متعددى و در کتنابهناى دسنتور

دانش از شاخه هاى علوم ادب زبان عرب است و گاه

زبان عرب مپر م شد .در تألی ات موسوم به معان

به سان اصپال بلیغ در وصف گونه خاص از سنخن

القرآن شناهد پیندایش مپالعنات جنامع ادبن قنرآن

یا گوینده آن به کار م رود(ن ک .فیروز آبادی ،بی تا:

هسننتیم .در ایننن نننوع مپالعننات بننه شننر و تحلیننل

ج ،3ص ،4ت تننازانی3233 ،هننن :ص .)41 ،32دانننش

واژگان ،ترکیمها و ساختارهاى گونناگون صنرف و

باللت از دانشهاى کاربردى بنه شنمار من رود کنه

نحننوى و بالل ن پرداختننه شننده اسننت .رؤاس ن (م.

هدف از آن مزیت بخشیدن به سخن یا مصنونیت آن

307هن) ،ینونت بنن حبینم(م351 .هنن) ،کسنائ (م.

از اشتباهات لیر دستورى است که گاه به شیوه بینان

353هننن) ،قپننرب(م 476 .هننن) ،ف نرّاء (م 470 .هننن)،

معان  ،گاه به شیوه هماهنگ سخن با موقعینت بینان

ابوعبیننده معمننر بننن مثن ن (م 473 .هننن) ،اخ ننش(م.

آن و گاه به شیوه گزینش کلمات مربوط م شود .این

443هن) ،مبرّد(م 450 .هن) ،ابنن کیسنان(م 433 .هنن)،

سه شاخه به ترتیم در دانشهاى بیان ،معان و بندیع

ابن انبارى(م 145.هن) ،زجّاج(م 137 .هن) و نحاس(م.

بحث م شوند(ت تازانی3233،هن :ص .)40

 115هن) از مهم ترین ادیبان زبنان عربن هسنتند کنه

سخن بلیغ آن است که افزون بر ویژگ فصاحت،
ساختارهاى گوناگون زبان در موقعیتهاى مناسم آن
به کار رفته باشد؛ براى مثال در مکان مناسم از تأکید،

معان القرآن نگاشتهاند(ابن ندیم3135 ،هن :ص.)10
به مثال هایی از توجینه مبتننی بنر باللنت اشناره
میکنیم:
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« .1-4-3بَاَهه ْ أَرْ ِههدِيْ اِهه ْكُمْ عَهه ْ يِأ ِههِِ » ...

ص )377از دیرباز برخی بر این اعتقناد بنودهانند کنه

(بقننره)430:؛ از میننان شننما آنهننا کننه از دیننن خننود

قرآن توقی ار بر لهجههنای عنرب ننازل شنده اسنت و

بازگردند.

«سبعا قحرف» را به ه ت لهجه عرب ینا لهجنههنای

«یَررتَدِدْ» بر دو دال در اینجا ات ناَ نظنر اسنت و

متعدد عربی ت سیر کردهاند .در کننار اینن نظرینه کنه

گ ته شده که آن به دو سبم ذینل اسنت -3 :اجمناع

نزول قنرآن را بنر ه نت لهجنه ،تنوفیقی منیدانند و

مصاحف بنر آن -4 .نول سنوره بقنره کنه مقتضنی

اشکالهای متعددی که بر آن وارد شنده(کنه نیناز بنه

ا ناب اسنت و زینادت حنروف از آن جملنه اسنت،

نوشتاری دیگر برای ر آنهاست) ،نظرینه دیگنری

همچنان که در «وَ مَنر یشَاقِ اللذهَ» (ان ال )31:بر فنک

مپر است که وجود چنین پدیده ای را امری ات اقی،

ادلام و در «وَ مَنر یشَاَِّ اللذهَ»(حشر )2:بر ادلام اجماع

ناخواسته و لیر توفیقی می داند؛ بدین معننا کنه بننابر

کرده اند ،چون سوره اول به ا نناب و سنوره دوم بنه

شرای زمنان و مکنان و بیعنت امنر در اینن گوننه

ایجاز نزدیک میباشند(قبنوعلی فارسنی ،بنی تنا :ج،1

خپابها و نیز عدم مخال ت پینامبر(ص) ،اعنراب در

ص.)414

قرائت قرآن مالحظه لهجه قریش را نکرده و هر ینک

« -2-4-3بَلِههههها ِ ْ ِسُهههههنا اِههههه ْ ََبْ ِ
اللَّههِِ(»...یوسننف)50:؛ و از رحمننت خنندا مننأیوس
مشوید).
گ ته شده کنه رو در اینجنا اسنتعاره از رحمنت
است بندین گوننه کنه رحمنت سنبم حینات اسنت
همچون رو  .اضافه آن به اب بنه جهنت آنسنت کنه

به لهجه خود قرآن را خوانده اند و به تدری آثار اینن
رفتار به صورت سنتی متبع در قرائنتهنای مختلنف
قرآنی به یادگار ماند(فضلی3160،هن :.ص.)341-340
نمونه هایی از توجیه مبتنی بر لهجههای عربی عبارتند
از:
« .1-5-3بَقُلْ ِ يَاشَ لِلَِِّ اَا َذِا بَشِرًا ِنْ َذِا ِلَّا

رو از سوی خداوند است(عکبری 3133 ،هنن :ج،4

اَلِك كِرِأم»(یوسف)13:؛ وگ تند :معاذ اللذه ،این آدم

ص.)05

نیست ،این جز فرشتهاى بزرگوار نیسنت .و «منا هننّ
قمّهاتِکم» (مجادله .)4:نصم «بشنرار» و «قمّهناتکم» بنه

توجیهمبتنیبرلهجههایعربی

.5-3

لهجه حجازیها میباشد؛ چرا که نزد اینان «ما» شنبیه

لهجه در اصپال علمی جدیند ،مجمنو عنهای از

به لیت ،عمل آن را میکند و نزد برخی از قبائل مانند

خصوصیات زبانی متعل به محیپی معنین اسنت کنه

تمیمی ها لیر عامل اسنت .قرائنت مشنهور بنر لهجنه

تمننامی اف نراد آن محننی در خصوصننیات مننذکور بننا

حجازیهاست(سیو ی3132 ،هن :ج ،3ص.)305

یکدیگر مشترک هستند(انیت ،بی تا :ص.)36

« .2-5-3قِالُنا أَِْجِِْ بَأِخِاهُ بَأَِْسِ ْ مِی الْمَهدَاِِ ِ

با توجه به واقعیت قرائتهنای قرآننی کنه در بنر

يَايِرِأ ِ» (اعراف)333:؛ گ تند :او و برادرش را نگنه

گیرنده پدیدهای لهجه ای مختلف از لهجههای عربنی

دار و کسان به شهرها ب رست)« .قرجه» به قصر کسره

می باشد و نیز با استناد به حدیث «قننزل القنرآن علنی

هاء و ورش و کسائی به کسر هاء و ابن کثیر و هشام

سننبعا قحننرف»(بخنناری3273،هننن :ج ،1ص33؛ ج،6

«قرجئه» به اشباع ضمه هاء و قبو عمنرو «قرجئنه» بنه

گونهشناسی توجیه اعراب در قرآن
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قصر ضمه هاء و ابن ذکوان «قرجئه» بنه قصنر کسنره

تاریخ اسالم مشناهده منی شنود کنه چگوننه جوامنع

هنناء و دیگننران بننه تننرک همننزه و اسننکان هنناء

اسالمی در اثر یک فتوا از ینک فقینه جنامع الشنرای

خواندهاند(ابن الجزری ،بی تا :ج ،3ص.)134-133

دگرگون و منقلم شدهاند و آنچنان تغییر مسیر دادهاند

در جواب برخی نحوینان و قرائنت شناسنانی کنه

که باعث اعجاب بیگانگان نا آشنا به اینن رمنز و راز

«قرجئه» به همنزه و کسنر هناء و قصنر آن را اشنتباه

گردیدهاند و از ننوع اینن فتناوی منیتنوان از فتنوای

دانسته اند؛ زیرا در صورت کسر هناء بایند ماقبنل نینز

مرحوم آیا اب میرزا محمد حسنن شنیرازی در زمیننا

کسره یا یاء باشد ،گ ته شده کنه چننین نیسنت؛ زینرا

استعمال تنباکو در جهان تشیع و فتوای مرحوم شنیخ

برخی از نحویان گ ته اند کنه اگنر همنزه بنرای جنزم

محمود شلتوت رئیت دانشگاه الزهرا در جهان تسننن

ساکن شود و هاء نیز پت از آن ،بنابر لهجه ای ،ساکن

در ارتباط با رسمی شناختن فقه شیعه به عنوان یکنی

بیاینند ،بننرای رفننع التقننای سنناکنین ،هنناء مکسننور

از مکاتم فقهی جهان اسالم نام برد که بازتاب هر دو

می شود(قبوزرعنه ،بنی تنا :ص433؛ قبنوعلی فارسنی،

مورد فوَ العاده وسیع بوده است(عقیقی بخشایشنی،

3231هن :ج ،2ص.)25

 :3104ص.)6-0

« .3-5-3بَقِالِ ْ َ ْ َ لِكَ»(یوسنف« .)41:هَیْنتَ»

ویژگی دیگر فقه شیعه آن است که پت از اخذ از

گ ته شده که درست آنست که قرائتهای ه تگاننه

پیامبر (ص)  ،هما امامان شیعه ،بنر سنر ینک مکتنم

منقول در این کلمه ،لهجه هایی در اینن کلمنه و اسنم

فقهی واحد تالش کنردهانند و همنواره ینک جرینان

فعل به معنای «هلّم»(بیا) می باشند و هیچکندام فعنل

واحد را تعلیم دادهاند.

نبوده و تاء ،برای متکلم یا مخا نم نمنی باشند(ابنن
الجزری ،بی تا :ج ،4ص.)432-430

چنین ویژگی هایی است که باعث شنده اینن فقنه
دارای عم و اصالتی ویژ ،است .مرور در متون فقهی
اسالمی ،به ویژه فقه شیعی ،که بنای آن بنر اجتهناد و

.6-3توجیهمبتنیبراحکامفقهی

استدالل است و دخالت دادن عقل ،به عنوان دلیل ،به

فقه ،از آلاز لوع اسالم تا کنون نقش بسیار م ید

خوبی می تواند عظمت و لنای دامنا این فقه را نشان

و ارزنده در رونند فکنری و تکامنل جامعنه اسنالمی

دهد و روشن کند که در این فقه ،در هما قسمتهای

داشته است ،چون هر فرد مسنلمان زنندگی فنردی و

چهارگانا آن تا چه اندازه مبنانی دقین رعاینت شنده

اجتماعی خود را بر اساس رهنمودها و راهنماییهای

است و نهاد حقوقی مسائل به استواری شناسانده شده

فقهایی که احکام الهی را از متون و منبع اولیه استنباط

است و ح و حقوَ فرد و اجتماع ،از هر جهت بنه

و اسننتخراج نمننودهاننند ،پایننه گننذاری مننینماینند و

بهترین نحو مالحظه گشته است.

راهنمایی هنای آننان را دسنتور العمنل الهنی در حن

در کتابهای فقهی این امنور نماینان اسنت .چنه

خویش تلقی میکند .فقه ،از نخستین علومی بنود کنه

کتابهای اختصاری مانند تبصر ،عالما حلنی ،و چنه

اسالمی گردید ،و با توجه به گسنتردگی

کتابهای م صل و دایر ،المعارفی مانند جواهر الکالم

شعاع فقه و عم ن وذ آن در دلها است کنه در نول

شیخ محمد حسن نج ی و چه متون فقهنی اسنتداللی

وارد فرهن

دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،3131پیاپی6
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مانند شرایع محق حلی(حکیمنی ،بنی تنا :ص- 435
.)137

« .3-6-3أِبْ كِفَّاَََ طََِانُ اَسَاكِ ِ أِبْ عَدْلُ ذِلِهكَ
صِ َااا» (ااِده)55:/؛ یا بنه ک ناره درویشنان را عنام

احکننام فقه ن اسننتنباط شننده از قننرآن کننریم در

دهد ،یا برابر آن روزه بگیرد« .مَسَاکِینَ» را به صنورت

مواردى تحت تأثیر نوع اعراب و ترکیم ال اظ تغیینر

جمع خوانده اند و گ ته شده چنون در قتنل صنید در

م کند ،برای نمونه:

احرام ،نه یک مسکین بلکه گروهی از مساکین ا عنام

 .1-6-3تعیننین مرجننع ضننمیر در آیننا «أِبْ لِحْ همَ

می شوند ،امّا در موضنع «قَیَّامًنا مَعْندودَاتف فَمَننر کَنانَ

خِ زِأر مِإِنَُِّ َِجْس» (انعنام ) 6 :موجنم برداشنت دو

مِنرکمْ مَرِیضرا قَوْ عَلَ سَ َر فَعِدَّ ،مِننر قَیَّنام قخَنرَ وَعَلَن

حکم فقه مت اوت شنده اسنت :اگنر ضنمیر «مِإِنَّهُِ»

الذذِینَ یپِیقونَه فِدْیَا َعَام مِسْکِین فَمَنر تَپَوَّعَ خَیْررا فَهوَ

آن گونه کنه ابوحینان گ تنه اسنت بنه مضناف«لَحْنمَ»

خَیْر لَنه وَقَنر تَصنوموا خَیْنر لَکنمْ إِنر کنرنتمْ تَعْلَمنونَ».

بازگردد در این صورت آیا شری ه بر پلیدى گوشنت

(بقره )352:در فدیه افپار روزه ،اختالف است و نافع،

خوک داللت دارد و بنابراین ،سایر اجزاى بدن خوک

ابن عامر و قبوجع ر به صورت جمنع و بقینه از قنرّاء

همچون پوست ،مو ،استخوان و پیه آن پلیند نخواهند

عشره به صورت م رد خواندهاند؛ زیرا منراد از م نرد،

بود و اگر آن گونه که ابن حزم گ ته است بنه مضناف

آنست که افپار کننده باید برای هر روز افپنار کنردن

الیه«خِنزِیر» که به ضمیر نزدیکتر اسنت ،بنازگردد در

مسکینی را ا عام کند امّا در جمع ،فدیه برای روزهای

این صورت هما اجنزاى بندن خنوک پلیند و حنرام

پیاپی قرار داده شده است نه ینک روز(ابنن خالوینه،

خواهد بود(ابوحیان :3247 ،ج ،2ص.)602

3273هن :ص31؛ قبوعلی فارسی :بیتا3231 :هنن ،ج،4

 .2-6-3اختالف دربنار ،حلّینت و عندم حلینت

ص404؛ ابن قبی مریم3275 ،هن :ص.)136

ذبیحه اى که نام خدا هنگنام ذبنح بنر آن بنرده نشنده
است ،نمونه ای دیگنر اسنت .منشنأ اخنتالف در اینن
حکم اختالف در «واو» در آینا«:وَ ال تَنأرکلوا مِمّنا لَنمْ

.7-3توجیهمبتنیبرحدیثنبوی
پیننامبراکرم(ص) و بننه اعتقنناد شننیعیان ،ائمننه

یذرکَرِ اِسْم اَللّهِ عَلَیْهِ وَ إِنذه لَ ِسْن »(انعنام .)343:برخن

معصوم(ع) به ت اصیل آینات ،اعنم از ظناهر و بنا ن

م سران واو در «وَ إِنذه لَ ِسْ » را استیناف گرفتنه و بنر

آنها ،عالم بودند .و اینن حقیقتنی بنود کنه خداونند

این اساس معتقدند هر حیوان که هنگام ذبح ،نام خدا

متعال ،خود ضامن و متک ل آن شد ،چنانچه در سوره

بننر آن بننرده نشننود ،فسنن و خننوردن آن حننرام

قیامت میفرماید«:إِنذ عَلَیْنَا جَمْعَه وَقررآنَنه ،فَنإِذَا قَرَقرنَناه

است(قر بن  ،بنی تنا :ج  ،0ص .)03 - 07در مقابنل،

فَاتذبِعْ قررآنَه ،ثمَّ إِنذ عَلَیْنَنا بَیَانَنه» (قیامنت)33-30:؛ کنه

برخ دیگر واو را حالیه دانسته و در پ آن با اسنتناد

گننردآوردن و خواننندنش بننر عهننده ماسننت .چننون

به آیا «:قَوْ فِسْقار قهِلذ لِغَیْرِ اَللّنهِ» (انعنام )320:معتقدنند

خواندیمش ،تو آن خواندن را پیروى کن .سپت بینان

حیوان ذبح شده در صورت فس است کنه ننام لینر

آن بر عهده ماست .به همین دلیل ،خداوند تبیین آیات

خدا (بت) بنر آن بنرده شنود(فخنر رازی3247 ،هنن:.

قرآن و بیان ت صیالت احکام را بنه عننوان تکلینف و

ج ،31ص .)365

رسالتی برای پیامبر(ص)مینماید« :وَقَنرزَلرنَا إِلَیْکَ النذِّکررَ

گونهشناسی توجیه اعراب در قرآن
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لِتبَیقنَ لِلنذاسِ مَا نزِّلَ إِلَیْهِمْ» (نحل)22:؛ بر تو نینز قنرآن

رسیدند ،عمر پرسید :آیا اینجا مقنام ابنراهیم(ع) پندر

را نازل کردیم تا آنچه را براى مردم نازل شنده اسنت

ماست؟ پیامبر(ص) فرمود :بله ،عمر گ نت :آینا آن را

برایشان بیان کن ) .اگرچه مپاب صریح آینات ،قنرآن

مصلّی قرار بدهیم؟ پت خداوند چنین ننازل کنرد«:و

کریم بیان کننده همه چیز است«:وَنَزذلرنَا عَلَیْکَ الرکِتَنابَ

اتّخِذوا منن مقنام ابنراهیم مصنلّی»(ابنن قبنی منریم،

تِبْیَانرا لِکلِّ شَیْءف» (نحل)53:؛ و ما قرآن را که بیانکننده

3275هن :ص .)435-177و نیز گ ته شده که این علم،

هر چیزى است بر تو نازل کنردهاینم .ولنی بنه نور

حقیقت اختالف قرائت صحابه را روشن میسازد کنه

اجمال؛ توضیحات ،ویژگیهنا ،قینود ،و تبصنرههنا و

قرا ئت هر یک بر اساس چنه معننایی بنوده و گناهی

احکننام در قننرآن کننریم نیسننت؛ مننثال ،قننرآن کننریم

ت اسیر وارد از صحابه بر حسنم قرائنت مخصنوص

میفرماید« :وَقَقِیموا الصَّنلَا َ،وَآتنوا الزذکَنا( »َ،بقنره،)21:

آنها می باشد؛ چرا که ممکن است دو ت سیر مختلنف

ولی اینکه نماز چند رکعت و کی یت آن چگونه است

در یک آیه وارد میشد و هر ت سیری بر اساس قرائتی

یا زکات مقدارش چقدر است و به چه اجناسی تعل

است(سیو ی3132،هن :ج ،4ص.)252

میگیرد ،در قرآن نیامنده و پینامبر(ص) و ائمنه(ع) و

« .2-7-3قُهه ْ بِفِضْهه ِ اللَّههِِ بَبِرِيْمَتِههِِ مِبِههذِلِكَ

صحابه بزرگوار ایشنان آن را تبینین نمنودهانند .پنت

مِلْ َفْرِيُنا ُنَ خِ ْر اِمَا أَوْمََُننِ»(یونت)05:؛ بگو :بنه

سنننت ،عنندل قننرآن و مبننین آن اسننت .در نتیجننه،

فضل خدا و رحمت او شادمان شوند؛ زیرا اینن دو از

پیامبر(ص) مرجعی بود که وقتنی صنحابه در فهنم و

هر چه م اندوزند بهتر است.

ت سیر آیهای دچار مشکل میشدند ،به ایشنان رجنوع
میکردند.
برخی از نمونههای توجیه اعراب قرآنی بر اساس
حدیث نبوی ذکر میشود:

«فَلرتَ ررَحوا» به روایت روینت از یعقنوب کنه بنه
خپاب و امر به الم روایت کرده شده که قاعندتار امنر
مخا م «فافرحوا» می باشند ،امّنا بنرای تأییند چننین
قرائتی بنه قرائنت قبنی بنن کعنم و نینز حندیثی از

« .1-7-3بَ ِذْ جَََلْ ِا الْبَ ْه َ اََِابَه ً لِل َّهاوِ بَأِاْ ًها

پیامبر(ص) استناد شده است«:لِتأخنذوا مصنافّکم»(بنه

بَا َّخِذُبا اِ ْ اَقِانِ ِبْرِا ِ مَ اُصَلًّى بَعَمِدْنِا ِلِى ِبْرِا ِ مَ

جای «خذوا مصافّکم» ،در جای خود را در جن

قرار

بَ ِسْمَاعِ ِ أِنْ طِمرِا بَ ْتِیَ لِلطَّاِِفِ ِ بَالََْاكِفِ ِ بَالرُّكَّه ِ

بگیرد)( ،ابن الجنزری ،بنی تنا :ج ،4ص450؛ سنمین

السُّهوُنيِ»(بقننره)340:؛ و کعبننه را جایگنناه اجتمنناع و

حلبی3276 ،هن :ج ،5ص .)335هر چنند بایند متنذکر

مکان امنن منردم سناختیم .مقنام ابنراهیم را نمازگناه

شد که چنین تعبیری از پیامبر(ص) در کتنم حندیثی

خویش گیرید .ما ابراهیم و اسماعیل را فرمان دادینم:

مشاهده نشد.

خانه مرا براى وافکننندگان و مقیمنان و راکعنان و
ساجدان پاکیزه دارید.

« .3-7-3يَتَّى ِذِا بَلِغِ اَغْهرَِِّ الشَّهمْسِ بَجَهدَ َا
ِغْرُُِّ مِی عَ ْ يَمِئِ بَبَجَدَ عِ ْدَ َا قِنْاها قُلْ ِها أَهاذِا

قرائت «وَاتذخِذوا» به کسر خاء(قرائت عاصم و )...

الْقِههرْنِ ْ ِ ِاَهها أِنْ ََُههذإَِّ بَ ِاَهها أِنْ ِتَّخِههذِ مِهه مِمْ

به جهت خبری است در آن آمده است که پیامبر(ص)

يُسْ ًا»(کهف)56:؛ تا به لروبگاه خورشید رسید .دیند

دست عمر را گرفنت ،پنت وقتنی بنه مقنام ابنراهیم

که در چشمهاى گِلآلود و سیاه لروب من کنند و در

376

دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،3131پیاپی6

آنجا مردم یافت .گ تیم :اى ذو القرنین ،من خنواه

ب) آیات و سورههنایی کنه در پنی حادثنه و ینا

عقوبتشان کن و م خواه با آنها به نیک رفتار کن.

واقعه ای که رخ داده و یا پرسشی که مپر شده نازل

در توجیه قرائت به صورت «حامیا» (قرائنت ابنن

شنندهاننند .در اصننپال م سننران و دانشننمندان علننوم

عننامر ،)... ،از قبننوذر نقننل شننده کننه منن پشننت سننر

قرآنی ،رویداد یا پرسشی که به اقتضای آن ،قسمتی از

پیامبر(ص) بر االلی بودیم و خورشید در حال لروب

یک آیه یا بخشی از آن و یا چند آیه و یا ینک سنوره

کردن بود ،پت پیامبر(ص) از من پرسید :ای قبوذر! آیا

از قرآن کریم؛ هم زمان یا در پی آن نازل شده اسنت،

می دانی که خورشید کجا لروب می کند؟ گ تم :خندا

سبم و شأن نزول میگویند(رجبی : 3151 ،ص.)333

و رسولش بهتر میداننند .فرمنود :آن در عنین حامینا

در مورد جایگاه شأن نزول در فهنم قنرآن کنریم،

لروب می کند و در توجینه قرائنت «حمئنا» (قرائنت

چند دیدگاه وجود دارد:

عاصم و  )...از ابن عباس نقل شده که هنگامی که نزد

 .3برخی از دانشمندان اسالمی هر گونه ت سنیری

معاویه بودیم و او خواند :تغرب فی عین حامیا .پنت

را بدون شناخت شأن نزول آیات ،ناممکن منیداننند.

به او گ تم :قرائت درست آن :فی عین حمئنا اسنت.

گ ته شده :آگاهی از سبم نزول آیات ،مهمترین امری

پت معاویه به سوی کعم فرستاد و گ ت :در تورات،

است که شناخت صحیح آیات قرآن بندون ا نالع از

کجا میبینی که خورشید لروب میکند؟ گ ت :اما در

آن ممتنع است(واحندى3233 ،هنن :ص .)37سنیو ی

عربیت پت چیزی نمیدانم اما من در تورات میبیننم

نیز همین سخن را مورد توجه قرار میدهد(سنیو ی،

که در آب و گل(یعنی حمئه) لروب میکند(قبوزرعا،

3132هن :.ج ،3ص.)343

3274هن :ص.)245-243

 .4برخی دیگنر بنر اینن باورنند کنه جسنتجو در
اسباب نزول آینات ،صنرفار ینک موضنوع تناریخی و

.8-3توجیهمبتنیبرشاننزول
آیات و سورههای قران بر دو قسم است:

کشف رخدادهای زمان گذشته است که ارزش علمی
چندانی ندارد((سیو ی3132 ،هن :.ج ،3ص.)347

النف) آینات و سنورههننایی کنه بندون اینن کننه

 .1ح این است کنه شنأن ننزول در فهنم آینات

رویدادی رخ داده و پرسشی مپر شده باشند ننازل

قرآنی و ت سیر آن نقش به سزایی دارد .هنر کنت بنا

شدهاند ،مانند برخی از آیات که منردم را بنه اندیشنا

سبک و اسلوب بیان قرآن آشنا باشد؛ متوجه میشنود

توحیدی و اعتقاد به مبداء و معناد و نبنوّت و اصنول

بسیاری از آیات با اکت اء به قرائن موجنود در جنو و

عالی اخالقی و رفتار مپبوع انسانی دعوت میکند ینا

فضای زمان ننزول ،بینان شندهانند .بننابراین ،آگناهی

از ت اصیل و جزئیات عالم پنت از منرگ و بنرزخ و

نسننبت بننه زمننان و مکننان و اشننخاص و شننرای و

قیامت و احوال نیکان و بدان گزارش منیدهند و ینا

مقتضیّات و اسباب نزول نقش عمدهای در رفع ابهنام

برخی از آیاتی که تاریخ و قصص پند آموز امتهنای

از چهننره آیننات و فهننم منندلول آنهننا دارد(سننعیدی

گذشته و فرجام کار هر گروه را نام میبنرد(سنعیدی

روشن :3106 ،ص .)47گ ته شده :حوادث و وقنایعی

روشن :3106 ،ص .)35

که در روزهنای دعنوت بنرای پینامبر(ص) رخ داد و

گونهشناسی توجیه اعراب در قرآن
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نیازهای ضروری نسبت به احکام و قنوانین اسنالمی،

« .2-8-3بَلِا ِقُنلُنا لِمَ ْ أِلْقِى ِلِ ْكُمُ السَلِانَ لِسْ َ

سبم نزول بسیاری از سور و آیات گردینده اسنت و

اُؤْاِ ًا» (نساء)32:؛ و به آن کنت کنه بنر شنما سنالم

شناخت این اسباب تا حد زیادی در فهم آیه و معانی

گوید ،مگویید که ميمن نیست .

و اسرار آن کمک میکند( با بایی :3155 ،ص.)310
مثال هایی از توجیه اعراب بر اسناس شنأن ننزول
عبارتند از:
«.1-8-3بَاَا كِانِ لِ ِبِیٍّ أِنْ أَغُ َّ بَاَ ْ أَغْلُه ْ أَه ْ ِ
بِمَا غِ َّ أَنْنَ الْقِ َااَ ِ ثُمَ ُنَمَّى كُ ُّ نِفْهس اَها كِسَهبَ ْ
بَ ُمْ لِها أُْْلِمُهننِ»(آل عمنران)363:؛ هنیچ پینامبرى
خیانت نکند و هر که به چیزى خیانت کنند ،آن را در
روز قیامت با خود آورد .سپت جزاى عمل هر کنت
به تمام داده خواهد شد و بر کس ستم نرود.

«من» به معنای الذی ینا نکنره موصنوفه اسنت و
«قلقی» در اینجا به معنای «یلقی» است ،چون فق نهی
در آینده صحیح است و این که آینه در منورد کسنی
نازل شد که به کسی که سالم القاء کرده بود ،گ ت که
تو ميمن نیستی و او را کشت(عکبری3133 ،هن :ج،3
ص.)333
« .3-8-3بَقِالُنا لِنْلِا نُزإلِ َذِا الْقُرْآنُ عَلِى ََجُه
اِ ِ الْقِرْأَتِ ْ ِ عَِْ م»(زخرف)13:؛ گ تند :چرا این قرآن
بر مردى از بزرگمردان آن دو قریه نازل نشده است؟.
این آینه چننین تقندیر شنده اسنت«:منن إحندی

«یَغرللر» به فتح یاء و ضم لین(ابن کثیر ،قبنوعمرو،

القریتین مکه و ائف» کنه مضناف«:إحندی» ،حنذف

عاصم ،ابنن محیصنن و یزیندی) و ضنم یناء و فنتح

شده است ،یا«:علی رجل من رجلنین منن القنریتین».

لین(دیگران) خوانده شده است(ابن الجزری ،بی تنا:

برای توجیه چنین اعرابی به اینن شنأن ننزول اسنتناد

ج ،4ص.)421

شده است که مردی در مکه و ائف زندگی میکنرد

در قرائننت بننه فننتح ینناء و ضننم لننین ،لل نول از

و میان آن دو رفت و آمد داشت ،پت همچون اهنالی

پیامبر(ص) ن ی شده و فعل بدو منسوب و از او ن نی

آن دو شده بنود(ابنن االنبناری :3164 ،ج ،4ص101؛

شده است؛ یعنی چنین کاری بر او جنائز نیسنت؛ بنه

عکبری3133،هن :ج ،4ص440؛ ابنو حینان3247،هنن:

تقدیر«:ما کان لنبی قن یخَوَّن منن معنه فنی الغنیمنه»؛

ج ،3ص163؛ زمخشرى3270 ،هن :ج ،5ص.)114

یعنی شایسته نیست که پیامبر به خیاننت منتهم شنود.
همچنان که در سبم نزول آن نقل شنده کنه مننافقین

 .9-3توجیهمبتنیبررسمالخطمصاحف

پینامبر(ص) را در چیننزی کننه گننم شننده بننود ،مننتهم

رسم الخ قرآن در صدر اسالم (بنر اسناس خن

ساختند پت این آیه نازل شد؛ یعنی«:ما کنان لنبنی قن

راین آن روز عنرب) از هرگونننه عالمتنی کنه نشننان

یخننون قمتننه المغننانم» و للننول را از او ن ننی کننرد .و

دهنده حرکت و اعراب کلمه باشد عاری بود و اضافه

همچنان که عبنارت ذینل آن«:ینأت بمنا لنلّ» بنر آن

بننر آن ،برخننی از کلمننات ،بننرخالف تل نن نوشننته

داللننت دارد(مکننی :3164 ،ج ،3ص360-366؛ ابننن

می شدند ،ولی با توجه به نزول تدریجی قرآن کریم و

االنباری ،بی تا ج ،3ص417؛ عکبنری3133 ،هنن :ج،3

شنیدن تل

صحیح آیات از زبان پیامبر اسالم(ص) و

ص.)306

اهتمام فراوان مسلمانان به ح

آیات قرآن ،در قرائت
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آن ،کمتر دچار لغزش میشندند .در رابپنه بنا «رسنم

وجود ندارد .اینها اصپالحاتی است که نویسنندگان

القرآن» نیز دو نظریه مت اوت وجنود دارد -3:تنوقی ی

آن زمننان منظننور کننردهاننند و عثمننان نیننز بننا ایننن

بودن -4توقی ی نبودن.

اصننپالحات موافقننت کننرده اسننت(صننالح:3104 ،

برخنی از کسنانی کنه بنه آداب و رسنوم گذشنته

ص.)400

سخت پایبندند ،تصورکرده اند که رسمالخ مصنحف

در زیر به برخی از نمونههای توجیه مبتننی بنر رسنم

به دستور خاص پیامبر(ص) به همنین گوننه و شنکل

الخ مصاحف اشاره میشود:

فعلی تدوین شده است و نویسندگان اولیه دخالتی در

 .1-5-3درباره دو وجه اثبات یاء و حذف آن در

نحننوه نوشننتن کلمننات نداشننته اننند و در پننت ایننن

«یَاعِبَادِیَ» (عنکبوت )06:می گوید کنه اثبنات یناء بنه

ناهنجاری های نوشتاری ،سری پنهان و حکمتی نه ته

جهت متابعت از رسم الخ است(ابن خالوینه،بی تنا:

است که جز خدا ،کسی ازآن آگاه نیست.

ص )453و در مثنننننل«الظُّنونَنننننا»(قحنننننزاب،)37:

برای مثال :ابن المبنارک از شنیخ و اسنتاد خنود،

«الرذسنولَا»(قحنزاب )66:و «السَّنبِیلَا»(قحنزاب )60:نیننز

عبدالعزیز الدباغ نقل می کند که او گ ته اسنت«:رسنم

اثبننات الننف را بننه جهننت متابعننت از رسننم الخ ن

الخ قرآن سری از اسرار خداوند اسنت و تعینین آن

می شمارد(ابن خالوینه 3273 ،هنن :.ص453؛ قبنوعلی

از پیامبر(ص) است آن حضرت دستور داده است کنه

فارسننی3231 ،هننن :ج ،0ص263؛ ابننن قبننی مننریم،

قرآن را به این شکل بنویسند و نویسندگان بنرآن چنه

3275هن :.ص.)3743

از پیامبر(ص) شنیدهاند ،هیچ نی زودهانند و از آن هنم

 .4-3-1درباره جواز وقف بر«قینار» در«قنلِ ادْعنوا

چیزی نکاستهاند ،گوید :صحابه و دیگنران بنه انندازه

اللذنهَ قَوِ ادْعننوا النرذحْمَنَ قَیًّننا مَننا تَندْعوا فَلَننه الرأَسْ نمَاء

سر مویی در رسم الخ مصحف دخالت نداشتهاند و

الرحسْنَ »(اسراء)337:؛ بگو :چنه اللذنه را بخوانیند چنه

آن ،صرفا توقی ی و تعیین شده از جاننم پینامبر(ص)

رحمان را بخوانید ،هر کدام را که بخوانیند ،ننامهناى

اسننت .اوسننت کننه فرمننوده بننه ایننن شننکل تنندوین

نیکو از آن اوست .گ ته شده«قیار» منصوب به تدعوا و

شود(زرقانی ،بی تا :ج ،3ص .)100 – 106

برای شرط« ،مَا» زائد برای تأکید ،تندعوا مجنزوم بنه

در مقابل گ تنه شنده« :تردیندی نیسنت کنه اینن

«قیّ» و «فاء» جواب شرط است .همچنان که می تواند

مپالم ،للو و مبالغهای اسنت دربناره تقندیت رسنم

«مَا» شر یه باشد کنه بنه اخنتالف ل ن تکنرار شنده

الخ مصحف عثمانی و تکل ی است که منا فنوَ آن

اسننت(ابننن االنبنناری :3164 ،ج ،4ص35؛ عکبننری،

تصور نمیشود؛ زینرا از منپن دور اسنت کنه رسنم

3133هن :ج ،4ص .)35و یعقنوب حضنرمی بنر «قینار»

الخ را امری توقی ی و با دستور پیامبر(ص) بدانیم و

وقف کرده و «مَا» را شر یه در محل نصم به تندعوا

یا تصور کنیم که مشتمل بر اسراری است ،همان گونه

و تدعوا را مجزوم به «مَا» گرفته است .در این وجنه،

که فواتح برخنی از سنور دارای اسنرار اسنت ،هنیچ

«قیار» منصوب بنه فعنل مقندر بنه تقندیر«:قینار تندعوا»

موردی برای مقایسه رسم الخن بنا حنروف مقپعنه

می باشد .به هر حال جواز وقف بر«قیار» و «مَنا» بنرای

اوایل سور که قرآن بودن آنها به تواتر ثابنت اسنت،

تمام قراء ،به اعتبار مالحظه رسنم الخن  ،وارد شنده

گونهشناسی توجیه اعراب در قرآن
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اسننت(ابننن االنبنناری :3164 ،ج ،4ص35؛ عکبننری،

(انعام )342:که «حَیْث» در محل نصم به فعل مقدری

3133هن :ج ،4ص.)35

است که «قَعْلَم» بر آن داللت میکند؛ چون «حَیْث» در
اینجا اسم محض بوده و تقدیرش« :یعلم حیث یجعل

.11-3توجیهمبتنیبرتفسیرومعنا

رسالته» و جائز نیست که «حَیْث» در محل جر باشند؛

توجیه اعراب بر اساس ت سیر و معنای قابل قبنول

چون به معنای مکان بوده و تقدیر چنین خواهد شند:

و معتبر آیه ،یکنی از مسنتندات نحوینون در تعرینم

«اب قعلم قمکنا رساالته» و این ک نر مسنتحیل اسنت.

آیات قرآنی است؛ بدین گونه چنان که اعنراب ل ظنی

(ابن االنباری :3164 ،ج ،3ص110؛ عکبری3133 ،هن:

در آیه ای منجر به معنایی درست شود آن را گرفتنه و

ج ،3ص.)403

اگر برعکت منجر به معنایی خنالف شنرعی ،عقلنی،

 .4به ضم «یاء» که قرائت حسن میباشند و در آن

تاریخی ... ،شود ،از آن اعراب روی گردان میشوند و

فعل ،متعدی و م عول به ،محذوف ،بنه تقندیر«:یعلنم

یا اگر منجر به معنایی بهتر و دقی تر میشده ،آن معنا

من یضلّ النّاس» و تأکیدی برای تحذیر از ا اعنت از

را ترجیح میدهند.

ک ار خواهد بود(عمر -مکنرم ،بنی تنا :ج ،4ص131؛

ِ « .1-11-3نَّ ََبَكَ ُنَ أِعْلِمُ اَ ْ أَضِ ُّ عَ ْ سَبِ لِِِ

عکبننری3133 ،هننن :ج ،3ص403؛ سننمین حلبننی،

بَ ُنَ أِعْلِمُ بِالْمُمْتِدِأ ِ»(انعنام)330:؛ پروردگنار تنو بنه

3276هنننن :.ج ،0ص340؛ ابوحینننان3247 ،هنننن :ج،2

کسان که از راه وى دور م گردند آگناهتنر اسنت و

ص.)617

هدایت یافتگان را بهتر م شناسد.

و در قرائت به ضم «یناء» در محنل نصنم اسنت

«یضلّ» به اشکال ذیل خوانده شده است:

بنابر آنچه که گ ته شد و بنه تقندیر«:یعلنم المضنلین»

 .3به فتح «یاء» ،که قرائت مشهور میباشد .در این

(عکبری3133 ،هن :ج ،3ص403؛ سمین حلبی:3276 ،

قرائت« ،مَنر» در محل نصم به فعلی خواهد بنود کنه

ج ،0ص .)340همچنین منی توانند در محنل جنر بنر

«قَعْلَم» بنر آن داللنت منیکنند ننه خنود «قَعْلَنم» ،بنه

اساس معنای«:هو قعلم المضنلین»؛ یعننی«:منن یجند

تقدیر«:یعلم من یضل» ،چون قفعل در اسم ظاهر عمل

الضالل و هو من قضللته یعنی وجدتنه ضنالّار» ماننند:

نصم نمیکند(عمر -مکرم ،بیتنا :ج ،4ص131؛ ابنن

«قحمدته»؛ یعنی «وجدته محمودار» یا بر اساس معنای:

االنبننناری ،:3164 ،ج ،3ص116؛ مکنننی :3164 ،ج،3

«قنه یضلّ عن الهدی»(عکبری3133،هن :ج ،3ص403؛

ص450؛ سنننمین حلبنننی3276 ،هنننن :.ج ،0ص340؛

سمین حلبی3276 ،هن :.ج ،0ص.)340

ابوحیان3247 ،هن :ج ،2ص.)643

« .2-11-3مِبَََثِ اللَُِّ غُرِابا أَبْحَهثُ مِهی الْه َِْ
ِ

برخی تصریح دارند که در این قرائت جائز نیست

لِ ُرِأَُِ كِ ْفَ أُنَاَِي سَنَََِْ أِخِ ِِ قِالِ أَابَأْلِتِها أِعَوَهزْ ُ

که «مَنر» در محل جر به اضافه باشد تنا تقندیر چننین

أِنْ أِكُننِ اَِْ ِ َهذِا الْغُهرِاِِّ مِه ُبَاَِيَ سَهنَََِْ أِخِهی

نشود« :هو قعلنم الضنالین»؛ چنون در اینن صنورت،

مِ ِصْبَحَ اِه ِ ال َّهايِاِ ِ» (مائنده)13:؛ خندا کاللن را

خداونند نعننوذ بناب داخننل در ضنالین خواهنند شنند.

واداشت تا زمین را بکاود و به او بیاموزد که چگوننه

همچنننین اسننت« :اللذننه قَعْلَننم حَیْننث یَجْعَننل رِسَننالَتَه»

جسد برادر خود پنهان سازد .گ ت :واى بر من ،نتوانم
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همانند این کالغ باشم و پیکر برادرم را دفنن کننم .و

تا به قرآن خللی وارد نشود و تشتتّی در میان مسلمین

در زمره پشیمانان درآمد.

پدید نیاید .به همین خنا ر پنت از شننیدن آینات از

«فَننأوَارِیَ» معپننوف بننر «قَکننونَ» اسننت(عکبننری،

زبان پیامبر(ص) نزد ایشنان منیرفتنند و بنرای تأییند

3133هن :ج ،3ص432؛ سمین حلبنی3276 ،هنن :ج،2

قرائتشان به خواندن آیات میپرداختند .البتنه دقنت و

ص .)420برخی برآننند کنه آن منصنوب بنر جنواب

توجه بدین امر مهم در آلناز از شنخص پینامبر(ص)

است هام در «قَعَجَزرت» میباشد پت آن از بناب« :فَهَنل

سرچشمه میگرفنت .چونکنه اهتمنام پینامبر(ص) از

لذنَننننننا مِننننننن شنننننن َعَلءَ فَیَشرنننننن َعوار لَنَننننننل»

آلاز بر این بود که عین ال اظ بیکم و زیاد بر زبانهنا

(اعراف)01:میباشد(عکبری3133 ،هنن :ج ،3ص432؛

جاری گردد و همین را عبنادت قنرار داد و در نمناز

سننمین حلبننی3276 ،هننن :ج ،2ص420؛ زمخشننری،

واجم فرمود(کاشان  :3116 ،ج ،3ص.)4

3270هن :،ج ،3ص .)646امنا گ تنه شنده کنه چننین

بنابراین ،در تعریف علم قرائنت گ تنهانند :علمنی

اعرابی درست نیست؛ چون معنا اینن نمنیباشند کنه

است که از صور نظم قرآن از حیث وجوه اختالفنات

«قیکون منی عجز فموارا ،»،ماننند اینن عبنارت«:قینن

متواتر بحث میکند و مراد از آن تحصیل ملکا ضنب

بیتننک فننأزورک» کننه معنننایش« :لننو عرفننت لننزرت»

اختالفات متواتر و فاید ،آن صیانت قرآن از تحرینف

مننیباشنند(عکبننری3133 ،هننن :ج ،3ص432؛ سننمین

و تغییراست(ص ا :3105 ،ج ،3ص.)60

حلبننی3276 ،هننن :ج ،2ص .)420در حننالی کننه معنننا

این وجوه اختالف در ال اظ قرآن را میتنوان بنر

اینجا» :لوعجزت لواریت» (اگر ناتوان شدم ،پت آن را

حسم حروف و حرکات و سایر تغییرات از وصل و

میپوشانم) نیسنت(عکبنری3133 ،هنن :ج ،3ص432؛

وقف و ادلام و اماله و عموم تصنرفات در تنالوت و

سننمین حلبننی3276 ،هننن :ج ،2ص .)420بلکننه مننراد

کمیت و نقل آن و روایان دانسنت(آملنی ،ج:3153 ،3

چنین است :آیا من از پوشاندن آن ،ناتوان شدم؟

ص )232که الزمار به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
با رواج یافتن امر تعلیم و تعلم در پرتنو وحنی و بنه

.11-3توجیهمبتنیقرائات

همننت پیننامبر(ص) خصوصننا در مدینننه ،عنندهای در

یکی از شاخههای علوم شرعی و به عبارت دیگنر

قرائت مصدر تعلیم و آموزش بودند و کسنانی کنه از

فنی از فنون مربوط به ال اظ قرآن ،علم قرائنت قنرآن

ایشان اخذ میکردند ،کی یت قرائت خود را در شنکل

است که قبل از هر چیز در زمنان پینامبر(ص) منورد

روایت به استاد خود اسناد میدادند و لالبار بنه ح ن

توجه مسلمانان قنرار گرفنت و بندان پرداختنه شند.

آن چه اخنذ کنرده بودنند ،منیپرداختنند( با بنایی،

حافظان و راویان قرآن از همان آلاز کنار در ح ن و

 :3155ص .)346به این عده که تعدادشان اندک بنود

قرائت صحیح آیات اهتمامی وینژه و مراقبتنی شندید

و مورد احترام و تکریم دیگران بودند«قراء» میگ تند.

داشتند تا کتاب خندا از هنر گوننه تحنرف و تبندیل

پت از آنکه در زمنان عثمنان مصناحف ه تگاننه بنه

مصون ماند .آنان سعی در آن داشتند که آیات قرآن را

برخی شهرها فرستاده شد ،اختالف قرائت پدید آمد و

همانپور که از زبان پیامبر(ص) میشنیدند ،نقل کننند

در هر شهر قاریانی پیدا شندند .در بنین اینن قارینان

گونهشناسی توجیه اعراب در قرآن
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اشخاصی معتمد و مورد وثوَ بودند که به پینروی از

«مَننا قَنرننتمْ عَلَیْننهِ بِ َنناتِنِینَ* إِلذننا مَنننر هننوَ صَننالِ

هر یک از ایشان قرائتی خاص متدوال شد تا آنکنه از

الرجَحِیمِ»(صافات)361 -361:؛ نتوانستید م تنون بتنان

میان این قرائتها ،ه ت قرائت متواتر که بیش از همه

کنید ،مگر آن کت را که راه جهنم باشد.

مورد اعتماد بود به عنوان اصول کلی قرائات پذیرفتنه

«صال» به ضم «الم»(قرائت حسنن بصنری و ابنن

شد و قاریان این ه ت قرائت به «قراء سبعه» شنهرت

قبی عبله) نیز خوانده شده است که گ ته شده اصل آن

یافتند(زیدان ،بی تا :ج ،3ص )346برخی از اهنل فنن

«صالون» بوده که در آن نون ،جهت اضنافه و نینز واو

قاریان متنواتر قرائنت را هشنت تنن(قنراء ثمانینه) و

به جهنت سنکونش و سنکون الم مابعندش ،حنذف

بعضی ده تن(قنراء عشنره) ذکنر کنرده انند(مندرس،

شدهاند(مکی :3164 ،ج ،4ص.)421

 : 3163ج ،2ص.)121
الفقرائتهمای

 .1-11-3توجیهمبتنیبراخت
غیرمشهوروشاذ
چون قاریان قرآن در زمان پیامبر(ص) مستقیمار بنا
وی در تماس بودهاند و آینات و سنور را از او اخنذ
میکردند و در حضور وی قرآن میخواندهاند ،به هیچ
وجه امکان نداشت که اختالف قرائت پدید آید ،لیکن
پت از رحلنت آن حضنرت کنه رواینات صنحابه در
پارهای موارد به صورتهای مختلف نقل شند ،زمیننه
چنین اختالفی فراهم آمد .این اختالف که در اثر تغییر
شننکل برخننی از حننروف و حرکننات و کلمننات_ از
جهت ل

و معنا با هم_ و نینز افنزایش و کناهش و

جابجایی کلمه حاصل گردیده ناشی از این بود که در
مصحفهای مدون پت از پیامبر(ص) نه در حنروف
نقپه و حرکت وجود داشت و نه از نشانههایی چنون
مد و تشدید و تنوین و سکون اثری بنود؛ عنالوه بنر
این ،وجود گویشها و لهجههای گوناگون رای در آن
زمان ،خود عاملی در تشدید اینن اخنالف محسنوب
میشد(مکی ،مقدمه مشکل اعراب القرآن :3164 ،ج،3
ص.)31-34
یک نمونه از توجیه مبتنی بر اختالف قرائتهنای
لیر مشهور وشاذ عبارت است از:

همچنین گ ته شده این قرائت میتواند بنر اسناس
قلم باشد؛ گویی گ ته شنده اسنت« :صنالی» ،سنپت
قلم شده و به «صایل» تبندیل گشنته و سنپت «یناء»
حننذف شننده و فقنن «الم» مضننموم بنناقی مانننده
است(عکبری3133،هن :ج ،4ص ،)475هر چند چننین
اعرابی بعیند دانسنته شنده اسنت(مکنی :3164 ،ج،4
ص )422و نیز گ ته شده این کلمنه در اینن قرائنت،
م رد بوده و در آن قلبی صورت نگرفته است ،ماننند:
را (راحی) ،کبش صاف(صافی) یعنی :رو و صوف،
و الم الع ل آن که «یاء» باشد ،جهت تخ یف حذف و
همچون منسی ،تلقی شده و اعنراب بنر عنین ال عنل
جاری شده است ،همچنان که بر عین ال عل یند و دم
جاری می شود؛ چننان کنه حسنن نینز«:و لنه الجنوار
المنشننننلت» ،بننننه ضننننم «الجننننوار» خوانننننده
است(عکبری3133،هن :ج ،4ص.)475
 .2-11-3توجیهمبتنیبرآیهقمرآنیمانحموه
قرائتیكلفظدرمواضعیغیرازقرآن
با توجه به اینکه قرآن ،بر زبان عربی فصیح ننازل
شده ،و آیات یکدیگر را در صحت بیان و ادا در معنا
و م هوم پشتیبانی میکنند ،گاهی پیش میاد که توجینه
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اعراب در یک آیه ،به کمک اعراب موجود در آینهای

فَکَانَننتْ قَبْوَابًننا» (نبننأ )33:اسننت (قبننوعلی فارسننی،

دیگر یا قرائت مشابه در آیهای دیگر ،توجیه میشود.

3231هن :ج ،2ص.)35

برای توجیه اعراب قرآنی مبتنی بنر آینه قنرآن ینا

« .4-2-11-3قَالَ قَائِنل مِننرهمْ لَنا تَقرتلنوا یوسنفَ

در مواضعی میتنوان بنه منوارد

وَقَلرقوه فِی لَیَابَتِ الرجمق یَلرتَقِپره بَعْض السَّیَّارَ ِ،إِنر کنرتمْ

نحوه قرائت یک ل
زیر اشاره نمود:

 .1-2-11-3در باره قرائت بنه سنکون همنزه در
«إل ن بننارئکم»(بقننره )02:از قبننوعمرو ک نه برخننی از

فَنناعِلِینَ»(یوسننف)37:؛ یک ن از ایشننان گ ننت :اگننر
م خواهید کارى کنیند ،یوسنف را مکشنید در عمن
تاریک چاهش بی کنید تا کاروان او را برگیرد).

نحویون آن آن را اشتباه دانسته اند(سیبویه ،بی تا :ج،4

قرائت مشهور بنه یناء اسنت کنه ل ن حمنل بنر

ص ، )430عالوه بنر ذکنر شنواهدی از شنعر و کنالم

«بعض» شده است .به تاء نیز خوانده می شود(قرائنت

عرب ،گ ته شده که چنین قرائتنی مشنابهی در دیگنر

حسن)؛ چرا که به سبم اضافه بعض به مينث ،کسم

قرائتهای قرآنی دارند ،مانند قرائت به سکون همنزه

تأنیث کرده است ،همچنان که در قنرآن آمنده اسنت:

در «ومکننننر السَّننننیق ر وال»(فننننا ر()21:سننننمین

«إِنذهَا بَقَرَ ،صَ ررَاء فَاقِعٌ لَوْنهَا» (بقره )63:و «قَخررِجْنَا مِنر

حلبی3276،هن :.ج ،3ص.)163

هَذِهِ الرقَرریَاِ الظذنالِمِ قَهْلهَنا» (نسناء( )00:عمنر -مکنرم،

 .2-2-11-3در باره «سَیَصْلَوْنَ سَعِیررا»(نسناء)37:
گ تننه شننده کننه حجّننت کسننانی کننه بننه ضننم ینناء

3275هننن :.ج ،1ص303؛ ابننن االنبنناری :3164 ،ج،3
ص31؛ عکبری3133،هن :ج ،4ص.)23

خوانده اند(مانند عاصم و ابن عامر)« ،سَنوْفَ نصْنلِیهِمْ
نَننارًا»(نسنناء )06:و حجّننت کسننانی کننه بننه فننتح آن

 .3-11-3توجیهمبتنیبرشهرتواعتبارقاری

خواننندهاننند« ،اصْ نلَوْهَا الریَنوْمَ»(یننت« ،)62:هنوَ صَننالِ

وقرائت

الرجَحِیمِ»(صافات )361:و «جَهَنذمَ یَصْلَوْنَهَا»(ابراهیم)43:
است(ابن قبی مریم 3275 ،هن :.ص.)272-270
الزم به ذکر است بسیار پیش میآید که برای تأیید
یک قرائت یا اعراب از بیش از یک مالک باال است اده
میشود.
 .3-2-11-3در باره قرائت به تخ یف در «لَا ت َتذح
لَهمْ قَبْوَاب السَّمَاءِ»(اعراف )27:گ ته شده کنه حجّنت
کسانی که به تخ یف خواندهاند(مانند قبنوعمرو) ،آینه
«فَ َتَحْنَا قَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءف منرهَمِر» (قمر )33:و «فَتَحْنَنا
عَلَیْهِمْ قَبْوَابَ کلِّ شَیْءف»(انعام )22:و حجت کسانی که
به تشدید خوانده اند(مانند عاصم) ،آیه «جَنذناتِ عَندْن
م َتذحَ نار لَهننم الر نأَبْوَاب»(ص )07:و «وَفتِحَ نتِ السَّننمَاء

همچنان که از این تحقی و در مواضعی مختل نی
که از قاریان یاد شده ،دانسته میشود ،قاریان عمومار از
بزرگان و دانشمندان زمان خود بودهاند ،لذا به همنین
اعتبار نیز قرائتهای منسوب به آنها ،اعتبنار یافتنه و
بدان استناد میشده است .برخی از نمونههای توجینه
اعراب بر اساس شهرت و اعتبار قاری چنین است:
« .1-3-11-3قَننالوا قَرْجِننهْ وَقَخَنناه وَقَرْسِننلر فِننی
الرمَدَائِنِ حَاشِرِینَ» (اعراف)333:؛ گ تند :او و برادرش
را نگه دار و کسان به شهرها ب رست).
«قالوا قرجه» به قصر کسره هاء و ورش و کسنائی
به کسر هاء و ابن کثیر و هشام «قرجئه» به اشباع ضمه
هاء و قبو عمرو «قرجئه» بنه قصنر ضنمه هناء و ابنن

گونهشناسی توجیه اعراب در قرآن
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ذکوان «قرجئه» به قصر کسره هاء و دیگران بنه تنرک

و علنوم ادبنی عربنی ،در کننار دیگنر علنوم و فنننون

همزه و اسکان هاء خواندهاند(ابن الجزری ،بی تا :ج،3

اسالمی ،برای توجیه و تقرینر و نقند و بررسنی اینن

ص.)134-133

اعرابها بهره بجویند .این علوم و فننون ،عبارتنند از:

در جواب کسنانی کنه قرائنت «قرجئرنهِ» را اشنتباه

صرف ،نحو ،اشعار متقدّمین ،لهجههای عربنی و علنم

دانسته اند ،گ ته شده که آن قرائتی متنواتر و منروی از

باللت ،شان نزول ،حدیث نبوی ،قرائات ،لهجههنای

قرّاء بزرگ و مورد قبول امت و دارای توجیه در زبان

عربنی ،احکننام فقهننی ،ت سنیر و معنننا ،رسننم الخن

عربی است .لذا هیچ جنای انکناری نندارد(قبوحینان،

مصاحف میباشد و از این رهگذر ،موفن بنه توجینه

3247هن :.ج ،0ص.)310

اعرابهای مختلف ال اظ قرآننی و ح ن و صنیانت

« .2-3-11-3فَأَنرذَرْتکمْ نَارًا تَلَظذ » (لیل)32:؛ پت

قرآن از شبهات مخال ینی که چنه بسنا اینن اخنتالف

شما را از آتش که زباننه من کشند من ترسنانم) .در

اعراب را دستاویز شبهه افکنی خود علیه قنرآن قنرار

خصوص جواز کسر تنوین از سنوی جعبنری ،گ تنه

میدهند.

شده که هیچ یک از قنرّاء در ایننجنا چننین قرائتنی
نداشننته اسننت .ضننمن ایننن کننه کسننی بننه لیننر از

منابع

جعبری بدان تصریح نکرده است و حتی اگنر چننین

 .3قرآن مجید.

وجهی در زبان عربی جائز باشد ،در قرائت قرآن جائز

 .4آیت  ،عبد المحمد ( ،)3102ترجمه قرآن (آیتن )،

نیست ،چون قرائت سنّتی است کنه خلنف از سنلف
میگیرد(ابن الجزری ،بی تا :ج ،4ص.)411
نتیجهگیری


با توجه به مضنامین کتنم ت سنیری و نینز کتنم

تهران :انتشارات سروش ،چاپ چهارم.
 .1ابن قبی مریم فارسی ،نصنر بنن علنی (،)َ3275
الموضح فی جوه القراءات و عللها ،تحقی عمنر
حمدان کبیسی ،عربستان :جامعا قمّ القری.

اعراب قرآن ،آشکار میشنود کنه یکنی از مباحنث و

 .2ابن االنباری ،عبد النرحمن ابنن محمند (،)3164

مسائل این کتم ،تنوّع محتمل و محقّ (در قرائتهای

البیان فی لریم اعراب القرآن ،تحقی عبدالحمید

مختلف قرآن) اعنراب ال ناظ قرآننی از حینث نقنش

ه ،قم :انتشارات الهجره.

کلمات یا حرکات اعرابنی منیباشند و اهمینت اینن

 .0ابن الجزری ،محمد بن محمد (بی تا) ،النشر فنی

موضوع ،در این است که بیشتر این اختالف اعرابها،

القراءات العشر ،تحقی علی محمد الضباع ،مصر:

منجر به اختالف معنا شده و در صنورت ،لینر قابنل

نشر المکتبا التجاریا الکبرى.

دفاع بودن آنها ،معانی منت هم لیر مراد شنده و بنر
اصننالت ل نن قننرآن و حقانیننت داللننت آن آسننیم
میرساند .این امر ،موجم شده که م سّران از نحویون
و دست آوردههای دانش صرف و نحو و دیگر فننون

 .6ابن خالویه ،حسین بن قحمد ( ،)َ 3273الحجنا
فی القراءات السبع ،تحقی عبد العال سالم مکرم،
بیروت :دار الشروَ ،چاپ چهارم.
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 .0ابن خلکان ،قحمد بنن محمند (بنی تنا) ،وفینات
األعیان وقنباء قبناء الزمان ،تحقی احسان عبناس،

 .35انپاکی ،محمد (بی تنا) ،المنهناج فنی القواعند و
االعراب ،قم :ناصر خسرو.
 .33انیت ،ابنراهیم (بنی تنا) ،فنی اللهجنات العربینه،

بیروت :دارصادر.
 .5ابن سنعد ،محمند ( ،)َ3270الپبقنات الکبنرى،
بیروت :دار بیروت للپباعه و النشر.
 .3ابن فارس ،احمد ( ،)3233معجم مقناییت اللغنه،
به کوشش عبد السالم محمد هارون ،بیروت :دار

قاهره :بی نا.

 .47آملی ،محمد بن محمود ( ،)3153ن نائت ال ننون
فی عرائت العینون ،تحقین ابوالحسنن شنعرانی،
تهران :اسالمیه.

 .43بخاری ،اسماعیل بنن حمناد ( ،)َ3273صنحیح

الجیل.

 .37ابن قتیبه ،عبد اب بن مسنلم ( ،)َ3241الشنعر و
الشعراء ،قاهره :دار الحدیث.

البخاری ،بنیجنا :دار ال کنر للپباعنه و النشنر و
التوزیع.

 .33ابن قدامه ،عبداب (بی تنا) ،المغننی ،بینروت :دار
الکتاب العربی للنشر و التوزیع.

 .34ابن منظور ،محمند بنن مکنرم ،)َ3270( ،لسنان
العرب ،قم :نشر ادب حوزه.

 .44بسننتانی ،قاسننم ( ،)3156لهجننههننای عربننی در
قرائتهای قرآنی ،ترجمه المقتبت من اللهجنات
العربیا و القرآنیا از محمد سالم محیسنن ،اهنواز:
دانشگاه شهید چمران.

 .31ابن هشام ،عبد اب بن یوسنف ( ،)َ3350مغننی

 .41بغدادی ،عبد القادر بنن عمنر ،)َ3235( ،خزاننا

اللبیم عن کتم األعاریم ،تحقی مازن المبارک-

األدب و لم لبناب لسنان العنرب ،تحقین عبند

محمد علی حمنداب ،بینروت :دار ال کنر ،چناپ

السالم محمد هارون ،قاهره :مکتبا الخانجی.
 .42ت تازانی ،سعد الدین ،)َ3233( ،مختصر المعانی،

ششم.

 .32ابو حیان ،محمند بنن یوسنف ( ،)َ3247البحنر
المحی ف الت سیر ،تحقی صدقی محمد جمیل،

بیجا :دار ال کر.

 .40حسنننان ،تمنننام (4777م) ،األصنننول دراسنننا
إبستیمولوجیا لل کر اللغوی عند العرب ،بنی جنا:

بیروت :دار ال کر.
 .30قبوزرعننا ،عبنندالرحمن بننن محمنند بننن زنجلننه،
( ،)َ3274حجا القراءات ،تحقی سعید افغنانی،

الهیئا العاما للکتاب.

 .46صبر ،،محمند حسننین (4775م) ،تعندد التوجینه
النحننوی(مواضننعه ،قسننبابه ،نتائجننه) ،قنناهره :دار

بیروت :ميسسا الرسالا.
 .36قبوعلی فارسنی ،حسنن بنن عبندالغ ار (،)3231

لریم.

الحجا للقراء السبعا ،تحقی بدرالدین قهنوجی –

 .40حسننینی ک ننوی ،قیننوب بننن موس ن ،)َ3233( ،

بشننیر جویجنناتی ،دمش ن  :دار المننأمون للتننراث،

کلیات ،تحقی عدنان درویش؛ محمند المصنری،

چاپ دوم.

بیروت :ميسسا الرسالا.

 .30اقبال ،ابراهیم (بی تا) ،فرهن

نامنه علنوم قنرآن،

بیجا :شرکت چاپ و نشر بین الملل.

 .45حکیمی ،محمدرضنا (بنی تنا) ،داننش مسنلمین،
تهران :دفتر نشر فرهن

اسالمی.

گونهشناسی توجیه اعراب در قرآن

 .43خولی ،عبداب (3330م) ،قواعد التوجیه فی النحو
العربی ،دانشگاه قاهره :دانشکده دار العلوم.
 .17رالم اص هان  ،حسنین بنن محمند،)َ3234( ،
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 .27سیو ی ،عبد النرحمن بنن قبنی بکنر (،)َ3132
اإلتقان فی علوم القرآن ،تحقی محمد قبو ال ضنل
إبراهیم ،مصر :الهیئا المصریا العاما للکتاب.

م نردات قل ناظ القنرآن ،تحقین صن وان عنندنان

 .23سیبویه ،عمرو بن عثمان( ،بی تا) ،الکتاب ،تحقی

داوودى ،بیروت -دمش  :دار القلم -الدار الشامیا.

محمد هارون عبدالسالم ،بیروت :دار الجیل.

 .13رجبی ،محمود 3151( ،ش) ،روش ت سیر قنرآن،
قم :پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

 .14زبیدی ،محمد مرتض  ،)َ3232( ،تناج العنروس
من جواهر القاموس ،تحقی هالل علن و علن
سیرى ،بیروت :دار ال کر.

 .11زرقانی ،محمد عبد العظیم (بی تا) ،مناهل العرفان
فی علوم القرآن ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.

 .12زرکشی ،محمدبن عبداب (بنی تنا) ،البرهنان فنی
علوم القرآن ،بیجا :دار المعرفه.

 .10زمخشننرى ،محمننود ( ،)َ3270الکشنناف عننن
حقننائ لننوامض التنزیننل ،بیننروت :دار الکتنناب
العربی ،چاپ سوم.
 .16زیدان ،جرجی (بی تا) ،تاریخ آداب اللغا العربیا،
بی جا :دار الهالل.

 .10سعیدی روشن ،محمد بناقر ( ،)3106اسنباب ینا
زمینه های نزول آیات قنران ،بنیجنا :انتشنارات
یمین.

 .15سکری ،حسن بن حسین (بی تنا) ،شنر قشنعار
الهذلیین ،تحقی عبد الستار قحمد فراج؛ محمنود
محمد شاکر ،قاهره :مکتبا دار العروبا.

 .13سمین حلبی ،قحمد بن یوسنف ( ،)َ3276الندر
المصون فی علوم الکتاب المکنون ،تحقی قحمند
محمد الخراط ،دمش  :دار القلم.

 .24شنمری ،احمند نننزال لنازی ( ،)َ3217قواعننند
التوجیننه عنند ابنن األنبنناری ،دانشنگاه قناهره:
دانشکده دار العلوم.
 .21صالح ،صبحی ( ،)3104مباحث فی علوم القنرآن،
قم :منشورات الرضی.

 .22ص ا ،ذبیح اب ( ،)3105تاریخ ادبیات در اینران و
در قلمرو زبان پارسی ،تهران :فردوس.

 .20با بننایی ،محمنند حسننین ،)3155( ،قننرآن در
اسالم ،قم :موسسه بوستان کتاب

 .26عقیقنی بخشایشننی ،عبندالرحیم ( ،)3104فقهننای
نامدار شیعه ،قم :کتابخانا آیه اب مرعشی نج ی.

 .20عکبری ،عبد اب بن حسین ( ،)َ 3133امنالء منا
من به الرحمن ،بیروت :دار الکتم العلمیا.

 .25عک ،خالد عبدالرحمن ،)َ3276( ،اصول الت سیر
و قواعده ،بیروت :دارالن ائت.

 .23عمننر ،احمنند مختننار( ،)َ3275معجننم القرائننات
القرآنیه ،کویت :بی نا
 .07فخرالنندین رازى ،محمنند بننن عمننر (،)َ3247
م اتیح الغیم ،بیروت :دار احیاء التراث العرب .

 .03فضلی ،عبدالهادی ( ،)َ3160تاریخ قراءات قرآن
کریم ،ترجمه و تحریر سید محمد بناقر حجتنی،
بیجا :سازمان ح و اوقات و امور خیریه.
 .04فیروز آبادی ،حسن (بی تا) ،قاموس المحی  ،بنی
جا :بی نا.
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 .01کاشننان  ،مننال فننتح اب ( ،)3116ت سننیر منننه

 .06مکنی ،ابننن قبننی النم قیسننی ( ،)3164مشننکل

الصادقین ف الزام المخال ین ،تهران :کتاب روشن

اعراب القرآن ،تحقین یاسنین محمند السنواس،

محمد حسن علم .

تهران :نور ،چاپ دوم.

 .02مدرس ،محمد علی ( ،)3163ریحاننه االدب فنی

 .00واحدى ،عل بن احمد ( ،)َ3233اسباب ننزول

تننراجم المعننروفین بالکنیننه او اللقننم ،تهننران:

القرآن ،تحقی کمال بسیونی زللول ،بینروت :دار

کتابفروشی خیام.

الکتم العلمیا ،چاپ اول.

 .00معین ،محمد ( ،)3161فرهن
کبیر ،چاپ ششم.

معین ،تهران :امینر

