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 چکیده

شری در   شاف برای فهم معنای آیه از روایات نبوی    عموماً زمخ سیر ک تف

کند؛ یکی از این موارد، در زمینه علوم ادبی است که از میان  استفاده می

توان به ساختارهای صرفی و نحوی اشاره     های مختلف این علم میرسته 

ضر با روش توصیفی       ستا، مقالۀ حا شت. در این را تحلیلی و رویکرد   –دا

ستخرا  ست روایات پیامبر انتقادی، به ا ساختارهای    ج کارب برای تحلیل 

با   تیدرنهاصرررفی و نحوی آیات آرآنی در تفسرریر کشرراف پرداخته و   
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گاه زمخشرررری در این خ،رررو ، این نتی ه           ید یابی د کاوی و ارز وا

صل  ستناد وی،    شده که از یک حا الی نافیه در   جزبهسو، روایات مورد ا



سرراختار نحوی، ضررعیف بوده و از سرروی دیرر، کاربسررت روایت نیز در   

 تمامی موارد صحیح نیست.

آرآن کریم، جار اهلل زمخشررری، روایات نبوی، تفسرریر   : واژگان کلیدی

 کشاف، ساخت صرفی، ساختار نحوی.

 

 مقدمه

اثر  «الزأع والكشاا عن حنائ  غناما انالزيل ونعن نمانااو ع ون ونعهم ن»تفسرریر 

اسررت. « جاراهلل زمخشررری»معتزلی، معروف به « محمود بن عمر بن محمد خوارزمی»

سر بر    -نبوغ علمى سلط کامل مف صرف، نحو و    » ادبى و ت شعار، بالغت،  ب  سب ...« لغت، ا

شاند. در حقیقت مهم    شد تا جامه  شمند بپو سیر ارز سیر   ت ترین ویژگیای زیبا بر این تف ف

ساحتی    ست؛ زیرا   کشاف، چند   غت،بال نحو، صرف،  لغت، به سو کی ازبودن این تفسیر ا

  یهاشیگرا ژهیوبه یکالم مباحث نقل، عقل، به ررید یسرررو از و ...و آرائت اختالف

( یکی از مبانی مهم  00 ، 0933وافری داشررته اسررت. اان،رراری،    توجه خود یاعتزال

شاف      سیر ک شری در تف ستفاده زمخ   ، عبداهللعباس ابنصحابه ا ، اآوال از روایت نبوی ا

،ری و...(    مسعود  بن عام و احادیث برخی از   طوربهو...( و تابعین اعکرمه، آتاده، حسن ب

آابل توجه است که    نیبنیدراخا ، جهت روشن نمودن مق،ود آیه است.     طوربه ائمه

در سرراختارهای نحوی، و  توبه 24آیۀ  ، مشررخ،رراًصرررفیسرراخت وی گاهی در تحلیل 

اهتمام کرده   گیری از روایات پیامبرواآعه نیز با بهره 23مائده و    43آیات  مشرررخ،ررراً 

عنوان ها را بهآن دربارهمقاله حاضر درصدد است تا ابتدا دیدگاه زمخشری      رونیازااست.  

کاوی               یل و وا به تحل کاربرد  یابی این  با ارز یت تبیین نموده و سرررپر  کاربسرررت روا

 شود.و نحوی در آن آیات پرداخته می ساختارهای صرفی

 شود:های زیر پاسخ داده میلذا در این مقاله به پرسش
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در موارد یاد شده و نحوی  ساختارهای صرفیآراء و نظرات زمخشری در تبیین  -

 چیست؟

وارد در ساختارهای مذکور چه نقدی بر نظر زمخشری و روایات مورد استفاده  -

 است؟

 

 پیشینه تحقیق .1

« دیثح»که تألیفات زیر در حوزۀ  شرد ادآوری بایرد زمینره برای تفسیر کشاف در این

 وجود دارد:« علوم ادبی»و 

از   «انراری زمخشری در الکشاف و تأثیر تفسیر روایی ثعلبی بر آن   حدیث»الف( مقاله 

سن  شترک این مقاله با   نقطهپور. تنها صانعی  محمدح ضر،   مقالهم سناد  »حا   «ارزیابی اَ

 در این مقاله است. یموردبررسروایات  رازیغبهروایاتی 

 از احمد خاتمی به راهنمایی فیروز حریرچی.« کشاف در نحو و صرف»نامه پایانب( 

این اثر صرفاً به کاربردهای صرفی و  در. است شده نوشته یعرب زبان به نامهیانپا نیا

در اثر حاضر کاربست روایت ، آنکهحالشده است؛ اشاره « رعد و فاتحه»نحوی در دو سوره 

 است. موردنظربرای صرف و نحو در سراسر تفسیر کشاف 

 اول زءجا الکشاف و یزانالم یرتفس در یادب علوم کاربرد یقیتطب یبررس»ج( مقاله 

ه نوع صرفاً ب ،نویسنده در این تحقیق .مظفری و مریما ینییموال اهللعزت از« (میکر آرآن

حاضر، صرف و نحو موجود در آیه  مقالهاما در ؛ زمخشری از علوم ادبی اشاره دارد استفاده

 مورد تحلیل و واکاوی آرار گرفته شده است. -زمخشری زعمبه–

های مشاهیر دیدگاه بریهتکآرای نحوی زمخشری در کشاف با  شناسییبآس»د( مقاله 

در این پژوهش  ، صادق سیاحی و کیفیه اهوازیان.زادهیمهداز محمود آبدانان « نحو

خشری زم انریزبرهای ناشی از اختالفات چالشای از آسیبدرصدد بوده تا پاره نویسندگان



اختالف در معنای دریافتی را از آن آیات بررسی و  ی هدرنتو  نحویاندر تفسیر با جمهور 

 تحلیل کند.

دبی احدیثی و ویژه با رویکرد یک مسئلۀ پژوهشی به عنوانبه، این مسأله همهینباا

 کهانچنآنتاکنون  مبنا آرار دادن حدیث برای تحلیل مباحث ادبی باألخص با تأکید بر

 و پژوهش آرار نررفته است. موردتوجه ،شایسته است

 

 ادبیات نظری تحقیق .2

صرف و نحو، الزم است به مواردی     حوزهدر  پیش از بررسی کاربست روایات نبوی   

 زیر پرداخته شود: صورتبهآیند، مهم که از مبادی ت،وریّه بحث به شمار می

 

 و روش کار کشاف تفسیر در کاربست روایت .2-1

ست، اما  عقلی - اجتهادی تفسیر  یک هرچندتفسیر کشاف      سیر تف این نیز در نقل ا

ه  برد کتفسیر خود از روایاتی بهره می جایجایمفسر در  کهنحویبهدارد؛  خاصی جایراه

مق،رود از کاربسرت روایت، تعیین نوع    درواآعاسرت؛   همراهبا نقاط آوت و ضرعف   گاهی

ستفاد  شود     ا ست؛ مانند اینکه مشخص    یککداموی روایت را برای  ۀ زمخشری از روایت ا

در این پژوهش کاربسررت   ازآن اکهاز مباحث علوم ادبی مورد اسررتفاده آرار داده اسررت.  

باشررد، طبیعتاً برای ارزیابی آن کاربسررت، ابتدا باید دیدگاه  صرررفی و نحوی موردنظر می

ساس           ساختار را بر ا سپر همان  ساختار در آیه را تبیین نمود و  شری دربارۀ آن  زمخ

ست  عتبار،ا ستردگ  ،یاول د مورد تحلیل و واکاوی آرار داد. در   منابع یتازگ و یواآع یگ

  سررویکتوان از از آن سرراختار در آیه، می آمدهدسررتبهتحلیل بر  روایت عرضررهادامه با 

درستی یا نادرستی   ،برای روایت را به دست آورد و از سوی دیرر شده ادعاصحت ساختار 

سند حدیث در مقایسه با متن    توجه به اینکه  با درنهایت. داشت  اظهار کاربست روایت را 
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  ضرررروری اسرررت خود روایت نیز از حیث سرررندیدر نزد متأخران در اولویت آرار دارد، 

 تا صحت یا عدم صحت آن کشف گردد. شودواآع  موردبررسی

 

 کشاف ریتفس در صرفی و نحوی هایساختار تحلیل .2-2

ف، صر گاهیدر حوزه نحو و «انممذج» زمینه نحو و کتاب در «المفصل فی النحو»کتاب 

بازخوردهای امتیاز، این  .ه استای از زمخشری در آرن ششم ارائه دادچهرۀ ادبی برجسته

ای هجایراه ویژ آیات آرآن شرح و تفسیروی در  درواآع .نیز داردای در تفسیر وی گسترده

 وکه وی حتی در تأیید  کهینحوبهبرای واکاوی عناصر صرفی و نحوی آرار داده است. 

 ونح و صرف دانشمندان یآرا و عرب امثالو  اشعار آرآن، اتیآبه های خود تثبیت تحلیل

است  یاگونهبهنررش نحوی وی در تحلیل آیات »که آابل توجه است  .است استناد جسته

را اظهار  گاهی با وجود ضربه وارد شدن به صناعت نحوی، رأی همرون دیدگاه خودکه 

، گاهی نیز برای نیل به معنای زیبا با نادیده گرفتن اصول نحو بدان ساختار خدشه داشته

گاهی نیز با آبول آول شاذ یا ضعیف در جهت تأیید مکتب اعتزالی  یتدرنهاوارد کرده و 

مراجع یکی دیرر از  بینیندرا (22 ، 0934زاده، اآبدانان مهدی «ورزد.خود اصرار می

ابی که در زیر به ارزیاستناد به روایت است  ساختارهای صرفی و نحوی مفسر در تحلیلاین 

 نحو پرداخته شده است: وبست احادیث نبوی در دو حوزه صرف کار

 

 صرفی هایساخت لیتحل در ینبو روایت کاربست .3

استناد  زمخشری در ساخت صرفی زیر و در تأیید تحلیل خود به روایتی از پیامبر

 کند:می

 

 اسم علم



یه زمخشرررری در  هَ ُرنننننننننن آ ْلأَْن هَ نا يَّ ٍتنتَجِرىن ِحنتَحِز يَ ِتنَه لَُّهنالْمُْؤِ ِينَحنَعنالْمُْؤِ  َ َدنال َع

ضْمَااٌن ِّحَناللَّهِنأَكْبر نن سَ كِحَنطَنِّبَةًن وِنهَيَّ تِن َدْاٍنعَنرِ   ذَالِكَنهُمَنالْفَمْزُنالْعَظِنمنخَ لِدِ حَن ِنهَ نعَن َ

إِنَّهُنك َاَننننتِن َدْاٍنالَّزوِنعَ َدَنالرَّاْمَ ا ن ِبَ دَ ُنبِ لْغَنْبِننننننهَيَّ نبه دلیل آیۀ    را  «عدن»؛ (24اتوبه:  

اسررم علم دانسررته و در تأیید آن به حدیث ابودرداء از رسررول   (10امریم:  عَ ْدُ ُن َأْتِنًّ 

نْرناَلَ ن َسااْك يهَ ن،نَاللَّهنالَّزِينلَمْنتَرَهَ ن َنْحنعَلَمْنتَخْطِرن َلَونوَلْبنبَشااَرن َدْاندَارُ»مبنی بر  خدا

ناَنعَالشااَهَدَا مالصااِّدِّ ئِنعَن،اَم:ناليَّبِنِّةثثَلَ   انهخآن  عدن، : َئ ملناللَّهنَتَعَ لَو:نط مبَونلِمَحْندَخَلَك.

  سه  جز و نکرده، خطور کرچیه شه یاند به و دهیند را آن یچشم  چیه که است  خداوند

  عدن بهشررت به خداوند .دانیشرره و قان،یصررد امبران،یپ: ندارند یجا آن، در گروه

ازمخشررری،   0«کند.اسررتناد می «شررود وارد تو در که یکسرر حال به خوشررا: دیفرمایم

ضیح آنکه،  433  ،4ج ق،0212 شری در تحلیل علم بودن  ( تو   دو دیدگاه« عدن»زمخ

 :داردمریم بیان می 10را در آیۀ 
اسرررت؛ زیرا در نظر برخی، کلماتی مانند      « اآامت   اإلو  ه:نن»به معنای   « العدان» -0

،  «الفنيه:نانح»عَلَم برای معانی  -که غیر من،رررف هسررتند -« أ س»و « سحرن»، « نيه»

سحر:ن» سرزمین    الجَية:نأرضُ»علم برای «  دا» -4هستند؛  « دیروز اا س:»و « جادو ال

شت  ست؛ زیرا آن ا محل اآامت می « به شری،    ا شد. ازمخ (  41 – 42  ،9ج ق،0212با

                                                                                                                                        
 روایت عبارت است از:شکل کامل  - 0

ناللَّنْوِن ِحَنبَئِنحَنسَ  َ تٍننثَالثِن ِين َيفزَحُنعَهَوَّن َلَّناللَّهَنإِاَّ» سَّ  َةِنن ِي: يْظ رن ِينالْكِزَ بنالَّذِينلَ ن َن يظرنحَّيْهُ ِناا علَونال

ش  ُن ِنهِنأَاَدناَنْر ن َنَمْحُمن َ ن سَّ  َةِنن ِين َيْلِل نث مَّنعَ ُثْبِتُ،ن َ ن َنْحٌ،ناهَ تَرَنلَمْنالَّزِين)دارُناهلل(ن ُعَهِيَندَارُن َدْاٍ،نهَيَّةِنإِلَونالثَّ نِنَةِنال

شَرٍ،ننوَلْبِن َلَونتَخْط رْنعَلَمْ سْكَيهننعَنبَ سْك ح ننعَالن،هِيَن َ :ن َئ مل نث مَّن،عَالشَهَدَا ِننعَالصِّدِّ ئِنحَ،نناليَّبِنِّنحَ،:نثَالثَةٍناَنْر نآدَمَنبَيِين ِحْن عهن َ

 (042  ،4م، ج0331طنی، ؛ دارآ255  ،5تا، جاطبرانی، بی است «.الثَّ لِثَةِنالسَّ  َةِن ِينعذكرندَخَلَكِنلِمَحْنط مبَو
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  اضررافهرا اسررم مخ،ررو  و «  دا»و  در این دیدگاه را عام« هي ت»ظاهراً زمخشررری 

 0دانسته است.« اعم مطلق بر اخص اضافه»را از نوع « هي تن دا»

مریم ترجیحی آائل   10بنابراین هرچند زمخشررری از بین سرره دیدگاه فوق در آیۀ 

شده، اما با توجه به دیدگاه   توبه مبنی بر علم بودن یکی از   24در آیۀ  شده مطرحن

 دو دیدگاه ابتدایی نزد وی صحیح خواهد بود.

 بررسی و ارزیابی

ری  زمخش دیدگاه اول  سو کیدر بررسی و ارزیابی این دیدگاه، گفتنی است که از   

ست  که   صورت نیبدتفاوت وجود دارد. « العدانللعدانع»و «  دا»زیرا بین  ؛مردود ا

علم  « للعدانعنالعدا»علم شررخص و  -باشررد« االرضنالجية»اگر به معنای  -«  دا»

؛  519،  5ج ق،0203اشرریخ زاده،  جنر اسررت، لذا این دو با یکدیرر مغایر اسررت

شان « العدانللعدانع» (، وجود452،  04ج ق،1422آونوی،  ست که    دهندهن این ا

حقیقت ذهنی و دارای تعین خارجی نیست، اما عدن دارای تعین خارجی و محسوس  

باشرررد.  نمی جمعآابل اسرررت که این دو در مورد یک کلمه با یکدیرر مغایر و در آن       

                                                                                                                                        
شری در آیۀ     آابل -0 ست که زمخ شده، دیدگاه دیرری مبنی بر نکره    10ذکر ا مریم عالوه بر دو دیدگاه ذکر 

داند، زیرا در این آیه نقش صررفتی وجود  کند؛ اما این تحلیل را صرررفاً مختص همین آیه میمطرح می«  دا»بودن 

نیز نکره و از  « هي تن دا»، « دا»توبه وجود ندارد. توضررریح آنکه با توجه به نکره بودن   24دارد که مثالً در آیۀ   

عنوان  به« الزي»شود، اما صاحب کشاف با توجه به ذکر    تهی می« الجية»شرط تبعیت در معرفه و نکره از مبدل منه  

نکرۀ  »پر از نکره صررفت ذکر شررود، سرربب  هرگاه، زیرا داندرا وارد نمی، این اشررکال «هي تن دا»صررفت پر از 

 (41 –42 ،  9ق.، ج0212ازمخشری، شود. شدنِ آن کلمه می« مخ،،ه

ست و       ست که عدم جواز آن در نزد بغدادیان ا ضروری ا در مورد معرفه و نکره بودن مبدل منه، ذکر این نکته 

دو  که، ایناند حتی اگر موصوفه نباشد. در نهایت آن  دانسته ها آن را م از ب،ری  آنکهحالباید موصوفه باشد؛    حتماً

   (43  ،2ق.، ج0241سد است. اابوحیان، مطلب احتیاج به سماع علم بودن عدن دارد، لذا مالزمه فا



،ی   -«  دا»و  -یعنی علم جنر-« للعدانعنالعدا»همچنین اینکه  شخ   -یعنی علم 

سط عرب دارد،     سماع آن تو صورت احتیاج به توآیف و  از عرب چنین مطلبی   کهیدر

  (242  ،3ج ق،0205؛ آلوسی، 423  ،2ج ق،0241شنیده نشده است. اابوحیان، 

باشررد. اشرریخ زاده،   بر این اسرراس، این مطلب تنها از روی حر و بدون ضررابطه می

 (519  ،5ج ق،0203

به « هي ت»نیز باید گفت که در این صررورت، « اعم مطلق بر اخص»در مورد اضررافۀ 

در این آیات، مکان    « هي تن»که، منظور از  آن معنای هر درخت و باغی خواهد بود؛ حال     

 د يةن»، اما ترکیب نیسررتکه این ترکیب درسررت « انساا انز د»مانند:  ؛معروفی اسررت

؛ آلوسی،   433  ،1ج ق،0203ه، صحیح و از آبیل این نوع اضافه است. اشیخ زاد    « بغداد

 (242  ،3ج ق،0205

باشررد که این علم و معرفه می« هي تن دا»نکره و ترکیب «  دا»اینکه،  آخر سررر

اشاره دارد که عالمه طباطبایی  « هي تناو  ت»به معنای  0مطلب به یکی از مراتب بهشت

سم وجه سانی می   «  دا»این مرتبه به  یۀت ستقرار و خلود ک شت  داند کهرا ا ا هدر این به

ستند. اطباطبایی،   شد، از بین   (993  ،3ج ق،0931ه بنابراین با توجه به آنچه گفته 

شان دادن      شده مطرحدو دیدگاه  ، باید گفت که هر « دا»از سوی زمخشری برای علم ن

ست    شتباه ا شاهده نمی  تنهانه لذا ؛دو دیدگاه ا ود شود، بلکه خ در آیه چنین نکته ادبی م

روایت نیز از این امر تهی اسررت؛ لذا کاربسررت روایت مورد اسررتناد خالف واآع اسررت.    

  صررورتبههمچنین در مورد روایت گفتنی اسررت که شررکل کامل آن در کتب حدیثی  

حن حمدنز  دةنبحن حمدن ن حنينبحن بداهللنبحنبكنرنادثييناللنثنبحنسااعندنادثييادثي ن»

                                                                                                                                        
 .«هي تن دا»و « هي تن أعي»، «هي تننعنم»، «هي تن ردعس». بهشت دارای مراتب متعدد است مانند:  0
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ض لةننبحنكعبنالئرظي سملناهللنننو لن1 حنأبينالدردا نبحن بندن حن  نعَهَوَّن َلَّناللَّهَنإِاَّ»ن:ر

سَّ  َةِنن ِي:ناللَّنْوِن ِحَنبَئِنحَنسَ  َ تٍننثَالثِن ِين َيفزَحُ ذِينلَ ن ِينالْكِزَ بنالَّن يظرنحَّيْهُ ِناا علَونال

ش  ُن َيْظ رن ِنهِنأَاَدناَنْر ن َنَمْحُمن َ ن سَّ  َةِنن ِين َيْلِل نث مَّنعَ ُثْبِتُ،ن َ عَهِيَنندْاٍ، َنهَيَّةِنإِلَونالثَّ نِنَةِنال

ن ِحْنعه ن َسْك ح نعَالن،هِيَن َسْكَيهنعَنبَشَرٍ،نوَلْبِن َلَونتَخْط رْنعَلَمْن َنْحٌ،نتَرَاهَ نلَمْنالَّزِين)دارُناهلل(ن ُدَارُ

نثَالثَةٍناَنْر نآدَمَنبَيِي ن َئ مل نث مَّنعَالشااَهَدَا ِ،نعَالصااِّدِّ ئِنحَ،ناليَّبِنِّنحَ،: ن ِينرعذكندَخَلَكِنلِمَحْنط مبَو:

(  042  ،4م، ج0331؛ دارآطنی، 255  ،5تا، جاطبرانی، بی اسررت «.الثَّ لِثَةِنالسااَّ  َةِ

سخن خود     کهیدرحال شری برای تأیید  ن»روایت را از  -«عدن»علم بودن –زمخ  دا،ن...

سْكَيهنهِيَننعَن... َنْحٌنتَرَاهَ نلَمْنالَّزِين ُدَارُهِيَن» آنکهحالکند؛ می ذکر به بعد «الَّزِين ُعَهِيَندَارُ نن َ

شاره به  « ... «  هِيَ»ضمیر مؤنث   ذکر درواآع دارد. -تنهاییبه«  دا»و نه  -« هيةن دا»ا

شاره به   ست. «  دا»مؤنث و « هية»دارد، زیرا واژۀ «  دا»و نه « هية»ا بنابراین  مذکر ا

«  هيةن دا»ای که مناسب  گاه و خانهمحل سکونت ، «هِيَن َسْكَيهن» و « ُدَارُنهِيَ»منظور از 

ات،ررال و  لیبه دلاین روایت  هرچندآابل ذکر اسررت که  ،جدای از این نکته خواهد بود.

عادل و  هاآناما در مورد راویان آن، هرچند تمامی ؛ اسررت« مسررند» رفع آن به پیامبر

ست.  جرح شده ا  انیرجالتوسط  «  يكرنالحد ث»با لفظ  «بن عبید ض لةنن»ضابط بوده اما  

سقالنی،  ابن ح ر ؛ 141  ،9ج ق،0920، ابن ابی حاتما ابن ح ر ؛ 951  ق،0240ع

سقالنی، بی  ضبط راوی خلل     152  ،0تا االف(، جع صف به  ست که این و ( آابل توجه ا

                                                                                                                                        
( یا عویمر بن زید 921  ،9تا االف(، ج؛ ابن ح ر عسقالنی، بی221  ،44ق.، ج0219امزی، عویمر بن مالک .  0

  (253 ق.، 0240اابن ح ر عسقالنی، 



  عدالتدر یک روایت، ضرربط و  کهییازآن اکند، لذا این راوی ضررابط نیسررت و  وارد می

 این روایت ضعیف است.طبیعتاً راویان بسیار اهمیت دارد، 

 

 ی نحویساختارها لیتحل در ینبو روایات کاربست -4

نإِثمِكَننإِنوّآیه در دو  پیامبر از یاتیروازمخشری با استناد به  نبِإِثْمِونعَ نأَانتَبُمأَ أ رِ دُ

 ،لَّ ن َمَسُّهُنإِلَّ نالْمُطَهَّر عا( و 43امائده:  ؤ اْنالظَّ لِمِنحاليَّ رِنعَنذَالِكَنهَلَحَ بِن َزَك ماَن ِحْنأَصْ

 پردازد:آیه میساختارهای نحوی موجود در ذیل به تحلیل  صورتبه (23اواآعه: 

 

 اتساع .4-1

، 0913ام،طفوی، « اط در احاطهانبس»با اصل واحد « وسع»اتساع باب افتعال از 

 ق،0204، راغب اصفهانیذکر شده است. ا« فراخی و گسترش»( و به معنای 012  ،09ج

به گسترشی اشاره دارد که در آن نوعی احاطه وجود دارد. « وسع»( در واآع 870 

و « نحو»، «بالغت»، «آرائات»هرچند اتساع در اصطالح هر علمی، مانند  نیباوجودا

( 49 -23  ق،0292المن د،  نینورالددارای معنای مخ،و  است. ار. ک: « مفردات»

ذکر « اتساع»صنعت  عنوانبهمائده را  43در آیۀ « مضاف»زمخشری حذف  کهییازآن ااما 

اصطالح علم نحو معنا کرد؛ در این هنرامه باید گفت کند، طبیعتاً این واژه را باید در می

( یعنی در 94که اتساع در این علم به معنای خروج از اصل در ترکیب است. اهمان: 

حذف و « مضاف»، اصل بر ذکر هر دو است اما اگر «هیالمضاف»و « مضاف»ترکیب 

 هیالمضافه جایرزین آن شود، این امر از آبیل اتساع در کالمی است ک« هیالمضاف»

 (010  ،4ج ق،0291 سراج،مضاف شده است. اابن مقامآائم

نعَننإِنوّآیۀ در ذیل زمخشری  ناليَّ رِ نأَصْحَ بِ ن ِحْ ن َزَك ماَ نإِثمِكَ نبِإِثْمِونعَ نأَانتَبُمأَ أ رِ دُ

[ و در اثمينویسد که هابیل به آابیل گفت اگر من تو را بکشم ]می ذَالِكَنهَلَنؤ اْنالظَّ لِمِنح
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 ق،0212 تو است. ازمخشری، هعهد[، بار این دو گناه بر اثمك] یبکشکنار این، تو نیز مرا 

رو هابیل با وجود کشتن آابیل، هیچ گناهی را مرتکب نشده و آابیل ( ازاین142  ،0ج



گناه اینکه هابیل او را  -0: است شدهکه تنها هابیل را کشته، مرتکب دو گناه یباوجود

 گناه خودش که هابیل را کشته است. -4گردن وی است؛ بکشد به 

چرونه ممکن است مخاطب بار گناهی را »وی سپر با طرح سؤالی مبنی بر اینکه  

گوید در واآع در این آیه حذفی صورت گرفته می« که متکلم مرتکب شده، بر دوش کشد؟

« إثمي»، «اتساع در کالم»آاعدۀ  بر بناکند؛ توضیح آنکه، را برطرف می اشکالاست که این 

ورأتن»که اصل آن « كزبتنكز بزه»و «  الانةورأتنورا »است؛ مانند: «  ثوناثمي» مثابهبه

بارت است فوق ع آیهبنابراین عبارت حقیقی  ؛است« كز بزهن ثوكزبتن»و «  الانةورا ن ثو

 (142- 145  . اهمان،«...إثموبمثونإنونأر دنأانتبم ن»از: 

و در تأیید این مطلب و آیۀ  دانسته، زمخشری این آاعده را بسیار شایع درهرحال 

که آن حضرت  کردهاشارهای دیرر از اتساع نمونه عنوانبه پیامبر  از یثیحدمورد بحث به 

ام شننفر به همدیرر داگر دو  :الْمَظْل ممُن َعْزَدِنلَمْن َ نالْبَ دِئِن َعَلَونوَ الَن َ نالْمُسْزَبََّ اِ»فرماید: می

کسی است که دشنام دادن را آغاز کرده است،  ۀعهد بر هابدهند، هر آنچه برویند،گناه آن

 ، صاحب کشاف در تشریح این استناد«مرر آنکه چنین کسی مورد ستم آرار گرفته باشد.

اه بر بار گنکند، در حقیقت وآتی کسی دشنام دادن را آغاز کند، عالوه نیز ت،ریح می

کند با این تفاوت که خداوند خود، بار گناه دشنام دادن دیرری به خود را نیز دریافت می

گناه کسی را که در برابر او به دشنام متوسل شده مورد گذشت آرار داده و وعده داده که 

آن را از نامۀ اعمالش پاک خواهد کرد، زیرا چنین کسی درصدد دفاع از خویش، انتقام از 

 مقابله به مثلدفاع کننده از حد  متعارف   که یشرطآبرویش برآمده است؛ به او و دفاع از 

 (ت اوز نکند. اهمان

 ورتصنیبد« ونو»ی را با لفظ ررید دگاهیدزمخشری همچنین بعد از ذکر این نظر، 

« مكاث»هابیل[ و ]به معنای گناه آتل من « اثمنوزلي»، «اثمي»کند که منظور از مطرح می

 به سبب آن آربانیت مورد آبول واآع نشد.گناهی است که 
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 بررسی و ارزیابی

 :اندداده ارائه یمتفاوت هاییدگاهد، مفسران «اثمينعناثمك» عبارت مق،ود انیبدر 

ضاف آن م بوده که در« هابیل[]گناه آتل من »به معنای  «يوزلناثم» یعن، ی«اثمي» -0 

 ،4ق، ج1422ابن عطیه، ؛ 231-232  ،9تا، جطوسی، بیا حذف شده است؛ –آتل–

جوادی آملی،  ؛490  ،2ق، ج0241؛ ابوحیان، 31  ،9ق، ج0205نیشابوری، ؛ 023 

 «اثمک» دربارهکه مفسران در کنار این معنا، چهار آول زیر را  (949  ،44، ج0933

 :اندذکر کرده

 ،4ج ق،1422ابن عطیه، اش آبول نشد اگناه آابیل که به خاطر آن آربانی-

اابن  (490  ،2ج ق،0241ابوحیان، ؛ 31  ،9ج ق،0205نیشابوری، ؛ 023 

 (؛045  ،0ق، ج0200آتیبه، 

« اثمك»در ابتدا به مفعول و در « اثم»، در این نظر -هابیل–گناه کشتن من  -

باشد اطوسی، هر دو گناه متوجه آابیل می درهرحالبه فاعل اضافه شده است، اما 

 ؛(231-232  ،9تا، جبی

آنچه که در نفر تو از حسد و دشمنی نسبت به من پنهان است اابن آتیبه،  - 

 (؛045  ،0ج ق،0200

بانی رکه باعث آبول نشدن آ ییتقوایبگناهان پیشین او یعنی بدرفتاری و  - 

 (؛949  ،44، ج0933شد اجوادی آملی، 

 ،4ج ق،0241بغوی، گناهان آابیل ا« اثمك»و  ، گناهان گذشته هابیل«اثمي» -4 

 ؛(922  ،2، ج0920مکارم شیرازی،  ؛091  ،1، ج0912 آرطبی،؛ 93 

هابیل[ و ظلمی که به من ]گناه آتل من « اثمك»و  ، گناهان هابیل«اثمي» -9 

( عالمه این تفسیر را موافق ظاهر آیه و اعتبار 912  ،5ج ق،0931ای. اطباطبایی، کرده

 داند. اهمان(؛عقلی می



که ظلم به مظلوم شده و  صورتنیبد الناسحقعقوبت دارد: آتل نفر دو آسم  -2 

بسیار بزرگى است و جزاء او خلود در عذاب است. بر این اساس که مع،یت  یاللهحقدیرر 

، ظلمی که آابیل در «اثمك»دهد و ، ظلمی که آابیل نسبت به برادرش ان ام می«اثمي»

 ریبه غاست هم ظالم  به نفردهد، بر این اساس این ظلم هم ظالم حق نفسش ان ام می

 (؛925  ،2، ج0913اطیب، 

 ؛945،  0ج ق،1412 اند. اطبرسی،گروهی دیرر نیز نظر زمخشری را ابراز کره -5 

 (432  ،9ج ق،1415 ؛ آلوسی،049  ،4ج ق،1418بیضاوی، 

یعنی آتل من ]هابیل[ « اثمنوزلي»، «اثمي»رسد منظور از در این میان به نظر می

داستان هابیل گناهی نداشته تا در نامه عمل وی ثبت شود؛  نیازاشیپاست؛ زیرا اوالً 

وَ لَنإِنَّمَ ن َزَئَبَّو ناللَّهُنو آیۀ  (43امائده:  أَخَ عُناللَّهَنرَبَّنالْعَلَمِنحنإِنوّ چراکه طبق آیۀ

نالْمُزَّئِنح هابیل خداترس و از مردان بزرگ الهی بوده و لذا دیده شد ، (42امائده:   ِحَ

و تأکیدهای  «آسم»به  با توجهکه با آبول آربانی او، به مقام پیامبری نیز نائل شد؛ ثانیاً 

(، هابیل 43امائده:   َدَكَنلِزَئْز لَيوِن َ نأَنَ نبِبَ سِطٍن َدِىَنإِلَنْكَنلِأَوْز لَكنلَئحِنبَسَطتَنإِلوَآیۀ 

کند تا بتوان آن را مقدر فرض کرد؛ گز دستش را برای کشتن برادر خود دراز نمیهر

ثالثاً اراده در این آیه به معنای تسلیم شدن نیست تا گفته شود که من ]هابیل[ تسلیم 

شوم تا تو مرا بکشی؛ بلکه در حقیقت مراد  حضرت هابیل در این آیات، ن،یحت و می

ترساندن برادر خود از آخرت و حمل گناه آتل وی بوده تا شاید دست از کاری که آ،د 

( داشته، بردارد. همچنین ذکر این 42امائده:  لَأَوْز لَيَّكنوَ لَجدی آن را طبق آیۀ 

 کهینحوبهآابیل مخفیانه برادرش را کشته است؛  ت که ظاهراًه نیز خالی از وجه نیسنکت

 هابیل نتوانسته از خود دفاعی ان ام دهد.
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إِنَّمَ ن َزَئَبَّو ناللَّهُن ِحَننیز آابل توجه است که با توجه به ظاهر آیۀ « اثمک»در مورد 

اعث [ است که بییتقوایبرسد منظور از آن، گناهان پیشین آابیل ]به نظر می ،الْمُزَّئِنح

تقوایی موجب حسادت، دشمنی و آبول نکردن امر شد؛ زیرا بیآبول نشدن آربانی وی 

 تمامیشده است. بر این اساس، این دیدگاه  ... پروردگار، مبنی بر جانشینی هابیل

 شود.نیز شامل می های فوق رادیدگاه

 و میهست آن در اتساع شاهد یدرستبه، در روایت مورد استناد هرچندبنابراین 

تا: ، بینووی؛ 9143  ،2ج ق،0244آاری، اند انیز بر آن صحه گذاشته شارحان

 ،های صورت گرفته(، اما با توجه به تحلیل042  ،5، جتا، بییفورمبارک؛ 0521 

 طورنهماا در آیه صنعت اتساع وجود ندارد و صحیح نیست؛ زیرکاربست آن برای این آیه 

 صاحببنابراین  ؛است -« ثوناثمي»نه و -« اثمنوزلي»، «اثمي»که گذشت منظور از 

؛ نیست ولآبآابلنیز از آیه را ارائه نداده؛ بلکه تحلیل وی  استناد صحیحی تنهانهکشاف 

که  است نینیز گفت موردنظردر مورد ارزیابی سندی روایت  بر اساس آنچه که ذکر شد

 در کتب اهل سنت ذکر شده است: سنداین روایت با دو 

ادّثي ن حنينبحنأ مبنعنو زنبهنعنابحناُجرنو لما:نادّثي نإسم  نون) عيمانبحنهعفر(ن حن -0

ن َعْزَدِنلَمْن َ نالْبَ دِئِن َعَلَونوَ الَن َ نالْمُسْزَبََّ اِ»و ل:نننالعَال ن حنأبنهن حنأبينهُر ر نأاَّنرسملناهلل

 (0410  ،4ج ق،0242، نیشابوریابن ح اج ا «الْمَظْل ممُ

ادّثي نأامدنبحن نسينثي نابحنعهبنو ل:نأخبرنين مرعنبحنالح رثن حن ل دنبحنأبين -4

 (255  ق،0202ابخاری،  و ل:ننحم .ن حنأنسن حناليبين1ابنبن حنسي انبحنسعد

اعالء بن عبدالرحمان( با الفاظی مانند عَالء در ارزیابی این روایت آابل ذکر است که 

، حاتم ابی ابن« ا يكرنالحد ث»(، و 210  ق،0240عسقالنی، ابن ح ر « اربّم نعهم»

 ،0ج ق،0209اذهبی « بالح ۀ»نیز با لفظ « احمد بن عیسی»(، 953  ،1ج ق،0920



هایی نیز با وصف« سنان بن سعد»( و 259  ،5ج ق،0244؛ خطیب بغدادی، 411 

نالحد ث»نظیر  (، 042  ،9ج ق،0240سعد، ؛ ابن 091  ،ق0215انسائی، «  يكر

لنسن»( و 139  ،0تا االف(، جعسقالنی، بیابن ح ر ان. ک: « مضطرب و غیر محفوظ»

با  وجود راویانیدر واآع هرچند اند. ه( جرح شد243  ،0ج ق،0209اذهبی، « بحجة

 نقل لیبه دل اهل تسنن سوکیاز گونه اوصاف به ضعف حدیث من ر خواهد شد، اما این

ی شکلو از سوی دیرر، محتوای آن به  دانندطریق نخست در صحیحین، آن را صحیح می

 روایت دو نقل با نیز است. آابل ذکر است که شیعه آبولآابلاست که با وجود ضعف سند، 

 مانند( 911  ،4ج ؛944  ،4ج ق،0212 کلینی،ا ؛داندمی صحیح را هاآن مشابه،

 ذکر «صحنح» را آن دیرری، در و «ك لصحنحناسح» را آن روایت، یک در که م لسی

 (3  ،00ج ؛412  ،01ج ق،0212 م لسی،ا .کندمی

 

 الی نافیه .4-2

 نیم:ککشاف اشاره میتفسیر در آرآن در « ال نافیه» در ادامه به کاربست روایتی برای

ندر آیۀ « ال» دربارهو بدون جرحی  میرمستقیغ صورتبهزمخشری  نإِلَّ نلَّ   َمَسُّهُ

نإِلَّ نالْمُطَهَّر عاکند: الف( اگر آیۀ دو نظر را ذکر کرده می ،الْمُطَهَّر عا صفت  لَّ ن َمَسُّهُ

برای کتاب مکنون باشد، منظور از آن فرشتران است که مقربان درگاه حق و م،ون از 

پلیدی اعم از پلیدی یابد؛ زیرا آنان از هر اشتباه بوده و جز آنان کسی از آن آگاهی نمی

در این آیه نافیه به معنای « ال»گناه و یا پلیدی دیرری پاک هستند. طبق این سخن 

نالْمُطَهَّر عااگر  خبریه محض است؛ ب( نإِلَّ  ن َمَسُّهُ إِنَّهُنوصفی برای آرآن در آیۀ  لَّ 

                                                                                                                                        
 (991،  2ق.، ج0939 سعد بن سنان یا سعید بن سنان و یا سنان بن سعد اابن حبان، - 0
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 يبغينأان مسهنإالن حنهمنالن»معنای عبارت چنین است:  ( باشد،22اواآعه:  ،لَئ رْ َااٌنكَرِ م

تنها مردمانی که پاک هستند سزاوار است  : لونالطه رةن حنالي س،ن عيون سنالمكزمبن يه

نمأَخ نالْمُسْلِمُ»وی در ادامه به حدیث « به آن دست بزنند یعنی نوشتۀ آن را لمر کنند.

نند و خوار کادرند به یکدیرر ستم نمیمسلمانان با همدیرر بر : ُسْلِمُهُنعَلَ ن، َظْلِمُهُنلَ ن،الْمُسْلِمِ

نأانهلن يبغينال»کند که: استناد نموده و در تفسیر آن ت،ریح می از پیامبر« دارند.نمی

 «سزاوار نیست که به یکدیرر ستم کنند و همدیرر را خوار بدارند.  سلمه:نأعن ظلمه

پایانی و حدیث در نظر « ال»( بر این اساس طبیعتاً 213  ،9ج ق،0212ازمخشری، 

 .مورد استناد، نافیه و کالم خبری در معنای انشاء است

 بررسی و ارزیابی

 در این آیه دو دیدگاه وجود دارد:« ال»در مورد  

ناهیه اانشاء(: بر اساس این دیدگاه مراد از مر آیه، مر ظاهری است و تنها افراد  -0

 (213  ،2ج ق،0243زبیدی، ا های آن را مر کنند.توانند نوشتهدارای طهارت می

سزاوار نیست کسی خطوط آرآن را مر کند، مرر آنکه »نهایت معنای آیه چنین است: در

 «داشته باشد. -وضو، تیمم و غسل یعنی–طهارت شرعی 

بق ط الف( خبریه محض:شود: نافیه که این دیدگاه خود به دو آسم تقسیم می -4

؛ است -یعنی آگاهی از حقایق و معارف آن -این نظر منظور از مر آرآن، مر باطنی آن 

 ،03ج ق،1390طباطبایی، ا تنها فرشتران و افراد مع،وم آابلیت درک آن را دارند؛ که

؛ 413  ،49، ج0920؛ مکارم شیرازی، 925  ،40ج ق،0203، اهللفضل؛ 093 

د مانن قاًیدآاین دیدگاه نیز  ( ب( خبریه به معنای انشاء:29  ق،0202جوادی آملی، 

 اى خبرى به معنایجمله« الن َمَسُّهُنإِلَّ نالْمُطَهَّر عا»جملۀ است، با این توضیح که: « النن هنه»

دوایت »نمونه: ب اى اینکه به بیمار بروییم:  عنوانبهتر است، این شیوه بلیغ ؛ کهانشاء است



شى هم خورى و تردوایت را مى»، این جمالت را بروییم «را بخور و ترشى مخور

؛ ثعالبی، 924  ،3، ج0924؛ طبرسی، 452  ،2ج ق،0204اطبری، «. خورىنمى

 ،03ج ق،0931؛ طباطبایی، 059  ،02ج ق،0205؛ آلوسی، 920  ،5ج ق،0203

طور همان( 29  ق،0202؛ جوادی آملی، 413  ،49، ج0920؛ مکارم شیرازی، 093 

شود بعضی از مفسران با توجه به اینکه مر در آیه هم ظاهری و هم که مشاهده می

 اند.کار بردهب« ال»باطنی باشد، هر دو مورد را در مورد 

همیشه ضمیر به  سوکیاما آابل توجه است که دیدگاه نخست صحیح نیست، زیرا از 

و از سوی دیرر در صورت انشایی بودن، از  گرددیبرم]کتاب مکنون[ مرجع  نیترکینزد

کتاب مکنون برای  -و نه مر–شود که امکان نزدیکی معنای آیه چنین برداشت می

نیست مرر برای  یدسترسآابلمقام کتاب مکنون  کهیدرحال همران میسر است،

شایان  نیز دوم دیدگاه همچنین در مورد که خود آیه بدان اشاره کرده است. «مطهرون»

ظاهراً اشکالی وجود ؛ توضیح آنکه، محتمل هستنددو احتمال در آیه  هرکه  کر استذ

 به معنا از سطح یک در ، آیه«الزركن حناعلينا كحن هم نالجمع»ندارد که طبق آاعده 

اما نکته مهم ؛ باشد داشته اشاره باطنی معنای به ترعمیق سطحی در و ظاهری طهارت

، مراد از مر در «انشایی بودن ال»با توجه به استدالل فوق در ردّ این است که در واآع 

ی بدان دسترستوانند میمطهرون  تنها که است باطنی آرآن این آیه، درک معارف و حقایق

 رونیازا؛ (092  ،03ق، ج0931طباطبایی، اداشته و به حقایق آن آگاهی داشته باشند 

را « خبریه به معنای انشاء» که آنچه واآعدر است. « خبریه محض»در این آیه، « ال»

عدم امکان جمع بین خبر و انشاء با  کند،و آول دیرر را تأیید می دهدضعیف نشان می

و در استعمال واحد یا  زمانکدر ی خبر و انشاءگرچه اجتماع  آنکه،است. توضیح  یکدیرر

نتَعْبُدُعاَنالنإِسْرا ِنوَنبَيِين ِنث قَنأَخَذْن نإِذْنعَمانند آیه -یا در صورت امکان  و ناممکن است
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در این آیه  امانیازمند آرینۀ ارادۀ استعمال از سوی گوینده است  -(39بقره: ا اللَّهنإِالَّ

 (040-044  ،0934اراد،  شود.ای مشاهده نمیچنین آرینه

ابن ح ر که زمخشری و همچنین  طورهمانباید گفت  روایت مورد استناد نیزدربارۀ 

در آن خبر در معنای انشاء است « ال»اند، عسقالنی در شرح صحیح بخاری اشاره کرده

 (؛ زیرا سیاق معنا بدان داللت دارد.945  ،04تا اب(، جعسقالنی، بیابن ح ر ا

باید گفت هرچند نظر اول « ال»بر اساس تحلیل صورت گرفته در مورد  درهرحال

با  که–است، اما دیدگاه دوم وی  ترکینزد واآعبهزمخشری با وجود داشتن برخی نواآص، 

صحیح  -توجه به روایت مورد استناد، ظاهراً نظر زمخشری و کاربست روایت نیز هست

ر ذکاست.  خبریه به معنای انشاءحدیث محض بوده و در  هینافدر آیه « ال» زیرانیست؛ 

نبحنةادَّثي ن حنينبحنبُكنرن]وزنب- این نکته نیز خالی از وجه نیست که روایت مورد استناد

نأَخ منالْمُسْلِمُ» :و لن حناللهرين حنس لمن حنأبنهنأاناليبينادَّثي ناللنثن حن ُئنون1[سعند

؛ ابو داود س ستانی، 4224و  0240  ،ق0249بخاری، « ) ُسْلِمُهُنعَلَ ن، َظْلِمُهُنلَ ن،الْمُسْلِمِ

سو نیز از یک -(0033  ،4ج ق،0242، نیشابوری ح اج ابن؛ 451  ،2ج ق،0291

محدثان اهل سنت  کهینحوبهدارای راویانی عادل و ضابط است؛  مسند و از سوی دیرر

 ؛025  ،1تا، ج، بیلحنبابنسند اترین را صحیح« الزهری عن سالم عن ابیه»طریق 

، یاصفهان ابونعیمداند. ا( و متفق علیه صحیح می042 ، 4ق، ج0200، راهویهابن

                                                                                                                                        
 در سند را «دیسع بن ۀبیآت»نیز استاد خود  مسلمو  «ریبُک بن ییحی» استاد خود یعنی ،سند یابتدا در. بخاری  0

 .اندکرده ذکر



( بنابراین با توجه به نقل روایت در صحیحین و تأکید محدثان اهل 035  ،4ج ق،0201

 سنت، این روایت نزد آنان نیز صحیح است.

 

 گیرینتیجه

صرفی و             ساختارهای  ست روایات نبوی در  سی کارب ضر پر از برر صل پژوهش حا حا

 که: استنحوی تفسیر کشاف این 

در   وی زیراهای زمخشری از ساختارهای ادبی آیات صحیح نیست؛      عموماً تحلیل -0

صرفی    این واژه  ،کهکند؛ حال آنذکر می« علم»توبه را  24در آیه « عدن»واژه  ،ساخت 

ست. « عدن جنات»و ترکیب « نکره» ییتنهابه شاف    همچنین معرفه ا در آیه  صاحب ک

کشرررتن من : مثل گناه اثمیمثل  »، «اتسررراع» بر اسررراس آاعده   را« اثمي» ،مائده   43

  اثم»، «اثمي»منظور از بر اسرراس ظاهر و سرریاق آیه،  کهیدرحالاظهار داشررته،  «[هابیل]

  ایهتحلیل یکی از هرچند در نهایت .«مثل اثمی»است نه  « [هابیلمن ]گناه آتل  :وزلي

اما تفسررریر وی از  اسرررت؛ « خبریه محض»نافیه به معنای  ،واآعه 23در آیه  «ال»وی از 

بررسرری وی در این آیه صررحیح نبوده اسررت، بنابراین « فرشررتران»به معنای «  طهرعا»

 ناآص است.

یک مورد، عموماً ضررعیف هسررتند؛ زیرا در   جزبهتمامی روایات مورد اسررتناد وی  -4 

سباب ضعف حدیث    -و... «  زرعك»، « يكرنالحد ث»، « دلس»این روایات افرادی  که از ا

 شود.میمشاهده  -شوندمحسوب می

ساختار  بنابراین کاربست  های صرفی و نحوی امشتمل بر اتساع و ال نفی(      روایات در 

عدم وجود نکته   هدهندوی و تحلیل آن بخش از آیات، نشررانصررحیح نیسررت؛ زیرا واکا 

نظرات  ادبی زمخشررری اسررت. لذا اسررتناد وی به روایات  ولو صررحیح و حتی مشررتمل بر 
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مشررراهده   نحوی امری که در هر دو سررراختار؛ حث نداردوی، محلی از ب موردنظرآاعدۀ 

 شود.می

 

 

 منابع

 یعلم ئتیق هیحقت. ق.(0205ا. فوالدوندی دمهدمحمّ ترجمه .قرآن کریم  

سالم  و خیادفتر مطالعات تار میالقرآن الکر دار تهران: . لچاپ اوّ .(یمعارف ا

 .(یمعارف اسالم و خیادفتر مطالعات تار میدار القرآن الکر

  ،ش(،0934ا آبدانان مهدیزاده، محمود، صررادق سرریاحی و کیفیه اهوازیان 

های  دیدگاه برتکیهآرای نحوی زمخشررری در کشرراف با  شررناسرریآسرریب»

 .45-22، صص 02شمارۀ  ی لسان مبین،فصلنامه ،«مشاهیر نحو

 ،روح المعانی فی تفسیییر القرآن العظیم، ق(،0205ا آلوسررری، محمود  

 .العلمنّةعبدالباری، بیروت: دارالکتب  :محقق

 ،سعود    تا(،ابی ابوالسررعود، محمد بن محمد سیر ابى ال شاد العقل   ) تف ار

 .: دار إحیاء التراث العربییروتب السلیم الى مزایا القرآن الکریم(،

  ،محققوالتعدیل،  الجرح ،ق(0920ا ،بن محمد الرحمن عبدابن ابی حاتم:  

 .العثم ننةالمعارف  دا رةمک: الیمانی، بی المعلمی یحی بن الرحمن عبد

    ،البحر المحیط فى التفسیییر، (،ق0241ا ابوحیان، محمد بن یوسرررف  

 : دار الفکر.بیروت جمیل، محمدصدآى  :محقق

 شعیب  :محقق ،ننَس   (،ق0291ا ،سلیمان بن األشعث  ی، س ستان   بوداودا  

 .ةالرس لةنالع لمن دار: مکیب آخرون، و األرناؤوط

 الوجیز فى تفسیییر القرآن  ق(، 0209ا، جامع، على بن حسرررین ابىابن



 .: دار القرآن الکریمآم ،)عاملى( العزیز

 الثقات ق(.0939ا (،سرر سررتانی  بسررتی تمیمی حاتم أبو =احبان  ابن،  

 .العثم ننةالمعارف  دا رة مک:، بیخان المعید عبد محمد :محقق

   ،شابوری سلم، ابن ح اج نی سلم  صحیح  ،(ق0242ا م  بن نظر :محقق ،م

 .طنبة دار: جایب ،وزنبة أبو الفاریابی محمد

 مکبی تهذیب التهذیب، تا الف(،ابی ،عسررقالنی، احمد بن علی ح ر ابن  :

 .الرس لة  ؤسسة

 ،الع صمة دار: مکبی تقریب التهذیب، ق(،0240ا ررررررررررررررررررر. 

 ____________، البخاری صییحیح شییرح الباری فتح تا ب(،ابی، 

 .السلفیۀ الکتب دار: مک، بیالخطیب الدین محب :محقق

 و األرناؤوط شعیب :محقق ،مسندال تا(،ابی حنبل، احمد بن محمد،ابن 

 . ؤسسةنالرس لةمک: ، بیآخرون

 مدینه: مکتبۀ اإلیمان مسند،ال ق(،0200ا راهویه، اسحاق،ابن. 

 النحو، فی األصول ،(ق0291ا (،ابوبکر محمد بن سَری بن سهلسراج ا= ابن 

 . كزبةنالثئ  ةنالد ينة: قاهرهال ،محمد عثمان :محقق

 یب عمر، محمدعلی :محقق الکبرى، الطبقات ،(ق0240ا ،، محمدسعدابن-

 .الخان ی  كزبة: مک

 تفسیر فى الوجیز المحرر ،(ق0244ا غالب، بن عبدالحق عطیه،ابن 

 .العلمنة الکتب دار: بیروت العزیز، الکتاب

 محقق ،القرآن مشکل تأویل ،(ق0249ا ،مسلم بن عبداهلل آتیبه،ابن: 

 .العلمنة الکتب دار: بیروت الدین،شمر ابراهیم
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 دار : بیروت تفسیر القرآن العظیم،ق(، 0203اکثیر، اسماعیل بن عمر، ابن

 .العلمنةالکتب 

 األصفیاء، حلیۀ األولیاء و طبقات ق(،0201ا ،احمد ،یاصفهان ابونعیم 

 .آاهره: دارالفکر

 ،تهران:  مقدمۀ ترجمۀ تفسیر کشاف، ش(،0933ا ان،اری، مسعود

 آقنوس.

  ،روت: بی –دمشق  صحیح بخاری،ق(، 0249ابخاری، محمد بن اسماعیل

 .دارالکثیر

  ،محمد :محقق المفرد، األدب صحیح، (ق0202اررررررررررررررررررررررررر 

 .لیالدل ة كزب: مکیب األلبانی، ناصرالدین

 ،دار إحیاء بیروت معالم التنزیل، ق(،0241ا بغوى، حسین بن مسعود :

 .التراث العربی

 ،بیروت:  أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ق(،0203ا بیضاوى، عبداهلل بن عمر

 .ربیدار إحیاء التراث الع

  ،جواهر الحسییان فى تفسیییر  ق(، 0203اثعالبى، عبدالرحمن بن محمد

 .: دار إحیاء التراث العربیبیروت القرآن،

  اسراءاحمد آدسی، آم:  محقق: تسنیم،، ش(0933اآملی، عبداهلل، جوادی. 

 الصفمةندار: بیروت خمس رسائل،ق(، 0202اررررررررررررر، رررررر. 

 القواعد   ق(،0242ا اصررفهانی،سررینی خراسررانی، آاسررم و محمود ملکی ح

 .م: مرکز مدیریت حوزۀ علمیه آمآ ،النحویۀ

 محقق ،)تاریخ بغداد( السیی م ۀنیمد خیتار ،(ق0244ا ،یبغدادبیخط:  

 .یاإلسالم دارالغرب: مکبی معروف، عواد بشار



  ،ضی و  عنایۀق(، 0202اخفاجى، احمد بن محمد ضی على    كفایۀ القا الرا

 . العلمنةدار الکتب : بیروت ،الشهاب( حاشيۀتفسیر البیضاوی )

 دار  بیروتالقرآن،  تفسیر فی البیان روح تا(،ابی ،برسوى، اسماعیل  حقى :

 .الفکر

 الغرب   دار: مکیب ،والمختلف المؤتلف، (م0331اعلی بن عمر،  ،یدارآطن

 .اإلسالمی

 لدین درویش، محى نه   اعرابق(، 0205ا، ا یا : حمص ،القرآن الکریم و ب

 .االرشاد

 ،فی  روایۀمن له  معرفۀفی  الکاشف ق(،0209ا ذهبی، شمر الدین

 زبةمكالمؤسسه علوم آرآن  للثئ  ة الئبلةنجده: دار ،تهوحاشی الستۀالکتب 

 .السعمد ة العربنة

  ضل راد، علی و نقد رویکردهای  » ش(،0934ا فیروزجائی، تبار غالمعلی اهللف

ُم َهَّلا ون ُمَ  اُ   در آیۀ  « مرّ»معناشرررناسررری واژۀ     مجلۀ    ،«َّلا َيَمسُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّْ

 .015-043،  03شمارۀ  های قرآنی،آموزه

 مفردات ألفاظ القرآن، (،ق0204ا ، حسرررین بن محمد،راغب اصرررفهانی  

 .الدار الشامیۀ –: دار القلم دمشق -بیروت

 ،لأه بروایۀ للقرآن التفسیر  فی التیسیر  ،(ق0243ا ناصر،  ماجد زبیدى 

 .البیضاءنالمحجة دار: بیروت ،البیت

 ،حقائق غوامض التفنزیلالکشییفاف عن  ق(،0212ا زمخشررری، محمود،  

 .بیروت: دارالکتاب العربی

  ،ن،ررر  :محقق جمع الجوامع فی النحو، ق(،0294ا ،الدینجاللسرریوطی
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 .اآلداب كزبةنمک: بی، أحمد إبراهیم عبدالعال

  حاشیه محیى الدین شیخ زاده   (،ق0203ا ،زاده، محمد بن م،طفى شیخ

 .العلمنة: دار الکتب بیروت ،على تفسیر القاضى البیضاوى

  حدیث انراری زمخشری در الکشاف    »ش(، 0935اپور، محمد حسن،  صانعی

 ،05شرررمارۀ  ، مجلۀ حدیث پژوهی   ، «و تأثیر تفسررریر روایی ثعلبی بر آن 

 .010-044صص

 ،آم:   ،المیزان فی تفسیییر القرآن ش(،0931ا طباطبائی، محمّدحسررین

 .آمانتشارات جامعه مدرّسین حوزه علمیّه 

 ،عبد حمدی :محقق المعجم الکبیر، ،(تایبا احمد، بن سررلیمان طبرانى  

 .تنمنة ابنن كزبة: مکیب السلفی، الم ید

       ،سن ضل بن ح سی، ف سیرالقرآن ش(، 0924اطبر   ،مجمع البیان فی تف

 .تهران: انتشارات ناصرخسرو

  ،نداربیروت:  ،جامع البیان فی تفسیییرالقرآنق(، 0204اطبری، ابوجعفر

 .المعر ة

 ،سیر القرآن  تا(،ابی طوسرری، محمّد احمد آ،رریر   :محقق ،التفبیان فی تف

 یروت: دار إحیاء التّراث العربی.عاملی، ب

 ،تهران ،القرآن تفسیر  فی البیان اطیب ،(ش0913ا عبدالحسین،  طیب :

 .اسالم

  ضل سین،  ف سیر مِن وَحی القرآن ق(، 0203ااهلل، محمّدح بیروت: دار   ،تف

 .شرالنّ و الطَّب  ة

 شكاة  شرح  المفاتیح مرقاة، (ق0244ا محمد، سرلطان  بن یعل ،یآار   م



 .الفکر دار: لبنان المصابیح،

 ،ناصر : تهران ،القرآن ألحکام الجامع ،(ش0912ا احمد، بن محمد آرطبى  

 .خسرو

 ،القونوى على تفسیییر   حاشيييۀ ق(،0244ا آونوى، اسررماعیل بن محمد

م،حح: عبداهلل محمود عمر،   ابن التمجید،  حاشيۀ اإلمام البیضاوى و معه  

 .العلمنة: دار الکتب بیروت

 ،الهالل  كزبة: دار و بیروتاعراب القرآن،  ق(،0244ا کرباسى، محمدجعفر. 

  األحوذی تحفۀ ،(تایبا ،عبدالرحیم بن الرحمن عبد  محمد  فوری،مبارک  

 .نامک: بییب الترمذی، جامع شرح

  مک:  بی تهذیب الکمال،ق(، 0219االدین أبی الح ّاج یوسف، مزی، جمال

 .ةالرس ل ة ؤسس

    ،سن ،طفوی، ح تهران:  ،فی کلمات القرآن الکریم التحقیق (،0913ا م

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 اإلسال نة: دار الکتب تهران تفسیر نمونه، (،0920ا ،مکارم شیرازى، ناصر. 

 ؤسسه: لبنان ن،یالمتروک و الضعفاء ق(،0215ا ب،یشع بن احمد ،ینسائ  

 .ةنالثئ   الکتب

 ،الخطاب القرآنی، فی الداللةاتساع   ق(،0292ا نور الدین المن د، محمد  

 .دمشق: دارالفکر

 بن مسلم صحیح شرح فی المنهاج ،(تایبا شرف، بن یحیى ،ینوو 

 .الدعلنة األفکار بیت: مکیب ،(النووی بشرح مسلم صحیح) الحجاج
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 ،معانی عن البیان إیجاز ،(ق0205ا ،ابوالحسن بن محمود نیشابورى 

 .اإلسالمی الغرب دار: بیروت القرآن،
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Abstract 

Al-Zamakhshari  generally uses the Prophet’s sayings in Al-

Kashshaaf Commentary  for understanding the meaning of  the 

verse; One of such cases is regarding the  literary sciences, 

which the Syntactical and Morphological Structures can be 

addressed from its various classes.  In this regard, the present 

article utilizes a Descriptive – Analytical method and a Critical 

Approach in order to extract the application of the Prophet’s 

sayings for analyzing the Syntactical and Morphological 
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Structures of the Quranic verses in Al-Kashshaaf 

Commentary. In the end, upon analysis and evaluation of the 

perspective of Al-Zamakhshari in this regard, it is concluded 

that on one hand the sayings cited by Al-Zamakhshari  are 

weak except for the use of the negative Forming “No” (La) in 

the Syntactical Structure, and then on the other hand 

application of the sayings was not correct in all cases.  
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