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 اثر و جایگاه روابط متنی در دانش اعراب قرآن

 

 **نژادهرا قاسم، ز*نیارضا ستودهمحمد

 چکيده

اعراب آیات قرآن کریم از مباحث مهم در دانش تفسیر است؛ به همین سبب مفسران در تبیین و 

گویند و حتی به دلیل اهمیت اعراب در فهم مراد آیهه، کتهب   اعراب آیه سخن میتفسیر آیات از 

دهد گاهی در بیان لقرآن نگاشته شده است؛ اما مطالعه این کتب نشان میبسیاری پیرامون اعراب 

. ههای گونهاگونی بهرای کلمهه شکهر شهده اسهت       اعراب یک واژه، وجوه اعرابی مختلف یا عامل

ای یفی تحلیلی بر اساس این فرضیه که روابط متنی به عنوان قرینهه پژوهش حاضر با روش توص

معنوی در تعیین معنای نحوی مؤثر است؛ جایگاه روابط متنی را در دانهش اعهراب قهرآن مهورد     

توان با توجه به روابط متنهی  دهد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا میبررسی و تحلیل قرار می

ر سایر وجوه ترجیح داد یا یک عامل را از میان چندین عامل اختیار یکی از وجوه اعرابی آیه را ب

نمود؟ با توجه به ارتباطی که میان دانش نحو و معنا وجود دارد؛ و بر پایه اسناد و شهواهد اراههه   

شهود،  شود، روابط متنی که از آن با عنوان بافت و سیاق کالم نیز یهاد مهی  شده در متن، نتیجه می

ن یکی از وجوه اعراب و عامل اثر داشته باشد؛ اما مفسران، معربان و نحوپژوهان تواند در تعییمی

اند و از میان مؤلفان کتب اعراب القرآن، عکبری و ابن انباری به این موضوع اهتمام جدی نداشته

  .انددر تعیین اعراب و عامل داشتهبیشترین توجه و اهتمام را به روابط متنی 

 

 :های كليدی واژه

 .القرآن، بافت، روابط متنیاعراب قرآن،
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 مقدمه

القرآن ایهن سهؤال را در شههن    کتب اعراب مطالعه

کند که به عقیده معربان قرآن کریم، مخاطب ایجاد می

آیا اعراب، وامدار فهم آیات است؟ یا آیهات، پها از   

شوند؟ به منظور پاسخ به این سؤال اعراب، مفهوم می

القرآن چه اثهر و  باید دید روابط متنی در دانش اعراب

ت توجه به روابط متنهی  جایگاهی دارد؟ تنها در صور

توان گفهت اعهراب، وامهدار فههم آیهات      است که می

به معنای اظهار و آشکار « اعراب»در کتب لغت . است

(. م، مههاده عههرب2112ابههن منظههور، )کههردن اسههت 

-های مشابهی از اعراب شکر کهرده نحوپژوهان تعریف

اند و تقریبا بیشتر آنان اعراب را ابزاری برای تبیهین و  

ابهن جنهی اعهراب را روشهن     . داننهد ا مهی توضیح معن

م، 2116ابن جنهی،  )داند نمودن معنا به وسیله لفظ می

جرجانی اعراب را معیار نقص و ترجیح (. 12، ص3ج

دکتههر (. 22م، 3332جرجههانی، )دانههد در کههالم مههی 

: گویههدعبدالسههالم المسههدی در تعریههف اعههراب مههی

-اعراب همان چیزی است که کلمه به واسطه آن می»

اند نقش خهود را بهه لحهاح نحهوی و معنهایی، در      تو

بنههابراین، (. 62م، 2131المسههدی، )« جملههه ایفهها کنههد

ای لفظی است که نسبت با سهایر قهراهن   اعراب قرینه

وضوح بیشتری دارد و به سبب اهمیهت آن برخهی از   

حامهد،  )انهد  نحوپژوهان آن را با علم نحو برابر دانسته

مقدمهه کتهاب المغنهی     هشام درالبته ابن(. 61م، 2112

: گویدخلط اعراب با نحو را عیب معربان دانسته و می

العجب من مکی ابن أبی طالب إش أورد مثل هذا فهی  »

کتابه الموضوع لبیان مشکل اإلعراب مع أن هذا لهیا  

 (. 3/32م، 3303ابن هشام، )« من اإلعراب فی شئ

ای گفتهه  در دانش نحو بهه کلمهه  « عامل»اصطالح 

عمل رفع، نصب، جهر و جهزم را انجهام     می شود که

مها  : فی العربیة  والعامِلُ»: ابن منظور می گوید. دهد می

عَمِلَ عَمَلًا مَّا فرفَعَ أَو نَصَب أَو جَرَّ، کالفِعْل والناصهب  

والجازم وکاألَسماء التهی مهن شههانها أَن تَعْمَهلَ أَی هاً      

حْهدَََ  أَ: ء ءُ فی الشهی  وکهَسْماء الفِعْل، وقد عَمِلَ الشی

م، مهاده  2112ابهن منظهور،   )« فیه نوعهاً مهن اإلرعهراب   

: اسهترابادی در تعریهف عامهل مهی نویسهد        (.عمهل 

عامل، چیزی است که با وساطتش در اسهم، معنهایی   »

م، 3301رضهی،  )« متناسب با اعراب حاصل می شهود 

بنابراین معانی به مثابه اهداف هستند و عوامهل  ( 3/22

ه متکلم آن را در اسم وارد آلت و وسیله ای هستنند ک

می کند پا فعل عامل در فاعل است؛ زیرا فاعهل بهه   

 (.همان)وسیله فعل یکی از دو جزء کالم می شود 

در تفسیر و تبیین آیات قهرآن کهریم نیهز عامهل و     

اعراب کلمات از اهمیت ویژه ای برخوردار است بهه  

هها و  طوری که در بیشتر کتب تفسهیر از اعهراب واژه  

به منظور بیان و روشن شدن مفهوم آیه سخن عبارات 

به دلیل اهمیت بسیار اعراب در تبیین . گفته شده است

معنای آیات، کتهب بسهیاری پیرامهون اعهراب القهرآن      

مطالعهه کتهب اعهراب القهرآن و     . نگاشته شهده اسهت  

دهد در بسهیاری از مهوارد معربهان و    تفاسیر نشان می

رای یهک  مفسران قرآن کریم چند وجهه اعهراب را به   

در . انهد کلمه بدون ترجیح یکی از وجهوه شکهر کهرده   

رشته علوم قرآن که دانشجو موظف به گذراندن واحد 

اعراب القرآن است ، وقتی با نظرات متعهدد و وجهوه   

اعرابی مختلف در مورد یک واژه مواجه می شود، این 

سؤال شهن او را درگیر می کند که آیها مهی تهوان بها     

یهل یکهی از ایهن وجهوه اعرابهی      توجه به قراهن و دال

متعههدد را  بههرای کلمههه یهها عبههارت تههرجیح داد؟ آیهها 

مفسران و معربان در بیان وجوه اعرابی کلمه و عامهل  

به بافت و سیاق کالم توجه داشته اند؟ در این نوشتار 
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برای پاسخ به این پرسش نگارندگان به رابطه لفهظ و  

توجه بهه   معنا در ساختار نهایی کالم توجه نموده و با

ترکیب جمالت »: این قاعده زبان شناسی که می گوید

و عبارات تنها از طریق معنای الفاح آن، امکهان پهذیر   

از لحهاح معنهایی   « کتهاب محمهد  »است، مثال عبارت 

صحیح است؛ بنابراین از لحاح نحهوی قابهل ترکیهب    

چهون بهه لحهاح    « کتهاب الخنزیهر  »است؛ اما عبهارت  

کمال )ت ترکیب نیز ندارد معنایی نادرست است، قابلی

، بدین نتیجهه رسهیده انهد کهه در     (22م، 2110الدین، 

بسیاری از موارد، روابط متنی کالم به عنوان تنها قرینه 

پیوسته لفظهی مهی توانهد در تهرجیح یکهی از وجهوه       

با توجه به . اعرابی کلمه و تعیین عامل اثر داشته باشد

نهش  این موضوع بررسی جایگهاه روابهط متنهی در دا   

 .اعراب القرآن موجه به نظر می رسد

هدف نویسهندگان از ایهن بحهث اراههه دیهدگاه و      

نظریه ای  نوین به مسهله اعهراب القهرآن اسهت تها از     

رهگذر آن بتوان با توجه بهه برخهی از عوامهل ماننهد     

روابط متنی آیات یک وجه از اعراب را که تناسهب و  

د و در هماهنگی بیشتری با ساختار کالم دارد، برگزیه 

تعیین عامل نیز به جای آن که بها انبهوهی از نظهرات    

مواجههه شههویم، عههاملی متناسههب بهها بافههت کههالم را  

 .برگزینیم

 

 شناسی روش

به منظور بررسی جایگهاه روابهط متنهی در دانهش     

اعراب القرآن، پا از بیان آیه ای که در وجوه اعرابی 

یک کلمه از آن اخهتالف وجهود دارد، آراء مفسهران،    

معربان و نحوپژوهان پیرامون وجوه اعرابی آیه مطرح 

سپا به نقد و بررسی آراء پرداخته و در پایهان یهک   

م هماهن  است، اختیار وجه از اعراب که با سیاق کال

از آن جا که بسیاری از تفاسیر مورد استفاده . می شود

به زبان عربی بوده و از طرفی قلم آن ها نیهز سهاده و   

قابل فهم است، سعی شده هنگهام بیهان آراء مفسهر و    

معرب از ترجمه خودداری شده و دقیقا جمهالت وی  

اه با همان زبان عربی آورده شود تا دقیقا نظر و دیهدگ 

 . مفسر پیرامون وجوه اعراب به خواننده منتقل شود

 :بنابراین، این نوشتار به چهار بحث می پردازد

 ارتباط اعراب القرآن با روابط متنی . 3

 اثر روابط متنی در ترجیح وجوه اعرابی. 2

 .اثر روابط متنی در تعیین عامل. 1

 جایگاه روابط متنی در منابع اعراب القرآن. 2

به شکر مهمترین نتایج بحث پرداخته مهی  در پایان 

 .شود

 

 ارتباط اعراب القرآن با روابط متنی. 1

هدف ازاعراب القرآن بیان اعهراب کلمهه یها بیهان     

نقش نحوی واژگان و شکر عامل ههایی اسهت کهه در    

بحث اصلی این است که تعیین . تقدیر کالم قرار دارد

اعراب و عامل واژگان تنها بحث لفظهی اسهت یها بها     

منظهور از روابهط   . روابط متنی کالم نیز مرتبط اسهت 

متنی، معنهایی اسهت کهه از کنهار ههم قهرار گهرفتن،        

بنابراین بهه  . کلمات، جمالت و آیات حاصل می شود

. های معنایی، روابط متنهی گفتهه مهی شهود    این رابطه

اعراب از مهمترین ویژگی هایی است که زبان عربهی  

د و عهرب بهه آن   را از سایر زبان هها متمهایز مهی کنه    

اهتمام بسیار داشته و آن را معیهاری بهرای تفاضهل و    

 .برتری و فصاحت کالم می دانند

اعراب فرآیندی تحلیلهی تفکیکهی   : می توان گفت

است که نحوپژوه در آن کلمات را بر اساس موقعیت 

اعرابی و نقشی که در جمله دارند، در کنار ههم قهرار   



 
 

 6یاپی، پ3131تان پاییز و زمس، دوم، سال سوم، شماره «قرآن یشناخت زبان یها پژوهش» یپژوهش یدوفصلنامه علم     2

 

 

ود واقع شوند؛ می دهد تا کلمات در جایگاه نحوی خ

بنابراین نحوپژوه ساختار صرفی کلمه و معنای نحوی 

را در نظر می گیرد چنان که به روابط متنی نیز توجهه  

روابهط  : در مورد روابط متنی نیز می توان گفت. دارد

متنی یک فرایند ترکیبی است که مخاطهب توجهه اش   

را به ترکیب کالم معطوف داشهته و بافهت ترکیهب و    

از طریق ارتباط اول کهالم بها آخهرش و     نظم کالم را

ربط کلمات مجاور به دسهت آورده تها بتوانهد وجهه     

بنهابراین  . اعرابی مناسب با بافت کالم را اختیار نماید

نحوپژوه یا معررب دو عمل تحلیل و ترکیب را کهه در  

ظاهر متناقض به نظر می آید، انجام می دهند که ایهن  

عبارتی دیگهر مهی   به . دو عمل کامل کننده یکدیگرند

توان آن دو را رعایت ساختار نحهوی هنگهام تحلیهل    

. ترکیب و مراعات روابط متنی هنگام اعراب دانسهت 

مقصود ابن هشام از اهمیت شناخت معنا برای معرب 

 (. 2/220م، 3303ابن هشام، )نیز همین مسهله است 

نحوپژوهان نیز به روابط متنی توجهه داشهته و بهه    

برخی روابط متنی را قراهن . ته اندتعریف از آن پرداخ

معنوی می دانند که در تعیین معنای نحوی مؤثر است 

ابن جنی به اثر روابهط متنهی   (. 333م، 3332حسان، )

أَلَسْتَ »: در داللت استفهام توجه داشته و به آیه کریمه

یعنی : استناد نموده و می گوید( 302: اعراف)« بررَبِّکُمْ

و انکهار نیهز ایهن    »: می دههد سپا ادامه « أنا کذلک»

چنین است، زیرا کسی که منکر چیزی است در صدد 

است تا عکا آن را اثبات نماید؛ بنهابراین ایجهاب را   

ابن جنهی،  )« به نفی و نفی را به ایجاب تبدیل می کند

 (1/231م، 2116

بنابراین بافت کالم در توجیه اعهراب آیهات مهؤثر    

متنی و معنهای   است چنانکه اعراب نیز در فهم روابط

أَنَّ اللّهههَ بَههرریءن مِّههنَ »: آیههه اثههر دارد؛ در آیههه شههریفه 

کَهذَلِکَ إرنَّمَها یَخاشَه     »و ( 1:توبه)« الامُشاررکِینَ وَرَسُولُهُ

عالمت های اعرابهی  ( 21:فاطر)« اللَّهَ مِنا عِبَادِهِ الاعُلَمَاء

امها در ایهن   . دلیلی برای توجیه معنها و بافهت اسهت   

ررسی و تحلیهل اثهر روابهط متنهی بهر      نوشتار هدف ب

تعیین اعهراب و عامهل اسهت کهه بهدین منظهور آراء       

مفسران و معربان و نحوپژوهان پیرامون وجوه اعراب 

برخی آیات مورد بررسی و تحلیل قرار می گیهرد تها   

 .جایگاه روابط متنی در اعراب آیات تبیین شود

عالوه بر اعراب،عامل نیز با بافت و روابهط متنهی   

در کتب نحهوی بهه ایهن موضهوع     . م مرتبط استکال

همچنهین در تعهاریفی کهه از عامهل     . اشاره شده است

شهیخ  . شده است ربط عامل با معنها دیهده مهی شهود    

مها یتقهوم المعنهی    »: رضی در تعریف عامل می گوید

ابن جنهی  (. 3/22م، 3301رضی، )« المقت ی لإلعراب

الایَهوْمَ إرشا ظَلَمْهتُمْ   وَ لَنا یَنافَعَکُمُ »: در مورد عامل در آیه

بهه ارتبهاط   ( 13:زخهرف )« أَنَّکُمْ فِی الاعَذابر مُشاتَررکُون

: روابط متنی کالم با عامل توجه داشهته و مهی گویهد   

است و به دو دلیل « یَنافَعَکُمُ»متعلق به فعل « إرشا»ظرف 

 :نمی تواند متعلق به فعل مقدَّر باشد

نمهی  « إرشا»از جههت لفظهی    :از جهت لفظ  . الف

تواند متعلق به فعلی تقهدیری باشهد؛ زیهرا بهین فعهل      

بهه  « أَنَّکُهمْ فِهی الاعَهذابر مُشاهتَررکُون    »با فاعل « یَنافَعَکُمُ»

 .واسطه کلمه ای اجنبی فاصله ایجاد می شود

نمی توانهد  « إرشا»از لحاح معنا  :از جهت معنی. ب

متعلق به یک فعل تقدیری باشد؛ زیرا ظرف که همان 

است، از جمله خارج می شود و این مخل « لَمْتُمْإرشا ظَ»

می باشد « إرشا»معناست؛ چون جمله با ظرفی که همان 

ابهن  )و در بین جمله قرار گرفته، گره خهورده اسهت   

پها عامهل در ایهن جها     ( 301-2/302م، 2116جنی، 

 .مرتبط با فهم معنا و روابط متنی در کالم است
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یهریم اعهراب و   بنا بر آن چه بیان شد، نتیجه می گ

عامل و بافت و معنای کالم عناصر مرتبطی هستند که 

 .جدایی و فصل بین آنها ممکن نیست

 

 اثر روابط متنی در ترجيح وجوه اعراب آیه. 2

در کتب اعراب القرآن و برخی از تفاسیر از اعراب 

نکته ای کهه  . واژه ها و عبارات سخن گفته شده است

است که گهاهی در   نظر خواننده را جلب می کند این

بیان اعراب یک کلمه وجوه مختلفی بیان شده است و 

. مفسر نیز تمام آن وجوه را برای کلمه جایز می دانهد 

برخورد با وجوه مختلفی که در اعراب یک واژه بدون 

ترجیح یک وجه شکر شده است، این سؤال را ایجهاد  

می کند که آیا می توان با توجه به قراهنی که در کالم 

ود است یکی از این وجوه متعهدد شکهر شهده را    موج

ترجیح داد و آن را به عنوان وجه اعراب آیه برگزید؟ 

بررسی و مطالعه منابع دانش اعراب القرآن نشان مهی  

دهد برخی از معربان قهرآن کهریم و گهاه عهده ای از     

مفسران از نقش روابط متنی در ترجیح یکی از وجوه 

وشتار برخی از آیات در این ن. اعرابی سخن می گویند

که روابط متنی می تواند مؤید و مرجح یهک وجهه از   

اعهراب باشهد مههورد بررسهی قههرار مهی گیههرد و آراء     

مفسران و معربان پیرامون ارتباط اعراب با بافت کالم 

 .بررسی و تحلیل می شود

از مواردی که توجه به بافت و روند کلی کالم می 

ش داشته باشد، تواند در ترجیح یک وجه از اعراب نق

وَاتَّقُواا یَوْماً الَّ تَجْزری نَفاان »: در آیه« یوماً»اعراب واژه 

عَن نَّفااٍ شَیْئاً واَلَ یُقابَلُ مِناهَها شَهفَاعَةو واَلَ یُؤاخَهذُ مِناهَها     

 .است( 21: بقره) «عَدْلو واَلَ هُمْ یُنصَرُونَ

در کتب اعراب القهرآن و تفاسهیر دو وجهه بهرای     

 :شکر شده است« وْماًیَ»نصب واژه 

 .منصوب بنا بر ظرفیت اسظت « يَوْماً»کلمه . الف

را ظهرف  « یَوْمهاً »در تفسیر انوار درخشان  مفسر واژه 

ظرف زمان و منصهوب بهه    یَوْماً»: دانسته و می نویسد

حسههینی )« ظرفیّهت و یها بهه نههزع حهرف جهرّ اسهت      

البته این تنها مفسری اسهت  (. 323/ 3، 3212همدانی، 

را منصهوب بهه نهزع خهافض مهی دانهد و       « وْماًیَ»که 

هیچکدام از مفسهرین و معهربین قهرآن کهریم چنهین      

 .نظری ندارند

. منصوب بنا بر مفعولیت اسظت « يَوْماً»کلمه . ب

، (2/22ش،3101طیههب، )در تفاسههیر اطیههب البیههان   

شههبر، )الجههوهر الثمههین فههی تفسههیر الکتههاب المبههین  

ن العزیههز ، الههوجیز فههی تفسههیر القههرآ(3/36هههه،3210

، ایجاز البیهان عهن معهانی    (3/316هه،  3231عاملی، )

، التبیان فی اعراب (3/32هه، 3232نیشابوری، )القرآن 

ابهن  )، التحریهر والتنهویر   (3/22عکبری، بی تا،)القرآن 

، الجههامع الحکههام القههرآن   (3/261عاشههور، بههی تهها، 

، اعههراب القههرآن نحههاس  (3/100ش،3162قرطبههی، )

مفعههول بههه « یَوْمههاً»واژه ( 3/23هههه، 3223نحههاس، )

 . دانسته شده است

ابن انباری در کتاب البیهان بهه ارتبهاط اعهراب بها      

« یَوْمهاً »واژه »: روابط متنی توجه داشته و مهی نویسهد  

مفعول به است نه ظرف، زیرا اگر ظرف بدانیم آن گاه 

مربوط به روز قیامت می شود در حالی  «اتقوا»تکلیف 

« اتقهوا عهذاب یهوم   »که معنا این گونه نیست و مهراد  

 (.3/11ابن انباری، بی تا، )است 

ابن عاشور در تفسیر خود صریحا شکهر مهی کنهد،    

: تنها می تواند مفعول به باشهد نهه ظهرف   « یَوْماً»واژه 

انتصاب یَوْماً عل  المفعولیة به ولهیا عله  الظرفیهة    »

ابهن عاشهور، بهی تها،     )« ولذلک لم یقرأ بغیر التنهوین 

3/261.) 
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بر خالف ابن عاشور عده ای هر دو وجه اعهراب  

ابهن  . در آیه شریفه جایز می دانند« یَوْماً»را برای واژه 

عطیهه اندلسههی از مفسههرانی اسهت کههه هههر دو وجههه   

: مفعولیههت و ظرفیههت را جههایز دانسههته و مههی گویههد

عل  السهعة، والتقهدیر   « باتقوا»یوما  وَاتَّقُوا یَوْماً نصب»

عذاب یوم، أو هول یوم، ثم حذف شلک وأقهام الیهوم   

مقامه، ویصح أن یکون نصبه عل  الظهرف ال للتقهو ،   

جیئهوا  : ألن یوم القیامة لیا بیوم عمهل، ولکهن معنهاه   

قههول (. 3/313هههه، 3222ابههن عطیههه، )« متقههین یههوم

ه اسهت و  ابوحیان نیز تقریبا نزدیک به کالم ابن عطیه 

: هر دو وجه اعراب را جایز مهی دانهد و مهی نویسهد    

ممکهن  . نصب واژه یوم می تواند به دو وجهه باشهد  »

و می « واتقوا العذاب یوماً»است ظرف باشد به تقدیر 

تواند مفعول به و منصوب باشد کهه در ایهن صهورت    

م اف حذف و م اف الیه در جای آن قهرار گرفتهه   

و ماننهد آن  « ههولَ یهوم  »یها  « عذابَ یوم»: است یعنی

ابوحیهان در  (. 3/116ههه،  3221ابوحیان، )« بوده است

برخهی گفتهه انهد    : ادامه توضیح اعراب آیه می گویهد 

است که بر اساس این معنها  « جیئوا متقین»: معنای آیه

منصهوب   « یَوْمهاً »متعلق إتقاء در نظر گرفته نشهده و  

 (.همان)بنابر ظرفیت است 

اعراب را جایز مهی دانهد و   ثعالبی نیز هر دو وجه 

عذاب یوم، أو هول یهوم  : وَاتَّقُوا یَوْماً، أی»: می نویسد

« ویصهههح أن یکهههون یومههها نصهههبه علهههی الظهههرف 

آلوسی نیهز در تفسهیر روح   (. 3/211هه،3231ثعالبی،)

 -وإما مفعول به»: المعانی هر دو وجه را جایز می داند

الظرف إما مجازا بجعل  -اتقاء ما فیه -بمعن  -واتقاؤه

« عبههارع عههن المظههروف أو کنایههة عنههه للزومههه لههه   

در کتههاب اعههراب القههرآن  (. 3/222، 3232آلوسههی،)

درویش نیز  هر دو وجه جایز دانسهته شهده اسهت و    

سخن او همانند کالم ابوحیان در تفسیر بحر المحهیط  

 (.3/31هه، 3232درویش،)است  

مهی توانهد   « یَوْمهاً »بنا بر آن چه بیهان شهد، کلمهه    

ل به یا ظرف باشد؛ اما روابط متنی داللهت دارد،  مفعو

کهه  « اتقهوا »مفعول به است؛ زیرا فعل امر « یَوْماً»واژه 

قرار گرفته است، نشان می دههد  « یَوْماً»در کنار کلمه 

امر به تقوی نمی تواند در روز قیامت واقهع شهود بهه    

عبارتی دیگر روز قیامت، روز تکلیهف نیسهت و اگهر    

نظر گرفته شود مستلزم آن اسهت کهه    ظرف در« یَوْماً»

در روز قیامت باشد، در حهالی کهه ایهن    « یَوْماً»فرمان 

 . معنا صحیح نیست

است و  «اتقوا»مفعول به فعل « یَوْماً»بنابراین کلمه 

 «واتقوا عذابَ یهومٍ »: معنای جمله بدین صورت است

که در این جا م اف حهذف گردیهده و م هاف الیهه     

 .جانشین آن شده است

در سایر آیاتی « یَوْماً»البته اختالف در اعراب واژه 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا » :که پیرامون قیامت است، مانند آیه

رَبَّکُمْ وَاخاشَوْا یَوْمًا لَّا یَجْزری وَالِدن عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُهودن  

لَها تَغُهرَّنَّکُمُ   هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَیْئًا إرنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَ

دیده ( 11: لقمان)« الاحَیَاعُ الدُّنایَا وَلَا یَغُرَّنَّکُم براللَّهِ الاغَرُورُ

را منصوب بنا « یَوْماً»در این آیه نیز عده ای . می شود

بر ظرفیت و عده ای نصهب آن را بهه مفعولیهت مهی     

سهیاق کلمهات   (. 23/313ابن عاشور، بهی تها،   )دانند 

قهرار  . ا بنا بر مفعولیت ترجیح می دهدر« یَوْماً»نصب 

نشهان مهی   « یَوْماً»در کنار واژه  «واخشوا»گرفتن کلمه 

نمی توانهد ظهرف باشهد، زیهرا  روز     « یَوْماً»دهد واژه 

قیامت، روز جزاست نه روز تکلیف تا امر به خشهیت  

بنابراین در این آیه نیز م اف حذف . در آن واقع شود

فعول به  جهای م هاف   شده و م اف الیه به عنوان م

 .«واخشوا عذاب یوم»: واقع شده است
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از دیگر نمونه های حذف م اف و قهرار گهرفتن   

رَفِیهعُ  »: م اف الیه در جای م اف می توان به آیهات 

الدَّرَجَاتِ شُو الاعَراشر یُلاقِی الرُّوحَ مِهنا أَمْهررهِ عَلَه  مَهن     

وَأَنهذِرر  »و ( 32:غهافر ) «یَشَاء مِنا عِبَادِهِ لِیُنذِرَ یَوْمَ التَّلَاقر

النَّاسَ یَوْمَ یَهاتِیهرمُ الاعَهذَابُ فَیَقُهولُ الَّهذِینَ ظَلَمُهواا رَبَّنَها      

أَخِّرانَا إرلَ  أَجَلٍ قَرریبٍ نُّجربْ دَعْوَتَکَ وَنَتَّبرعر الرُّسُلَ أَوَلَمْ 

 (22:ابراهیم) «تَکُونُواا أَقاسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَکُم مِّن زَوَالٍ

زرفَههةر إرشِ الاقُلُههوبُ لَههدَ  الاحَنَههاجررر »و  وَأَنههذِرْهُمْ یَههوْمَ الَا

« َکاظِمِیَن مَها ِللظَّهالِمِیَن مِهنا حَمِهیٍم َولَها شَهفِیٍع ُیطَهاُع       

 .اشاره کرد( 31:غافر)

عهالوه بهر   : با توجه به آیات فوق می توان گفهت 

را بهر ظرفیهت   « یَوْماً»سیاق کلمات که مفعولیت واژه 

ی دهد، سیاق قرآن نیز مؤید این وجه است؛ ترجیح م

زیرا حذف م اف و جانشینی م هاف الیهه در قهرآن    

در تعریف سیاق قرآنهی مهی تهوان    . کریم بسیار است

مراد از سهیاق قرآنهی، مقاصهد اساسهی قهرآن،      : گفت

معانی کلی قرآن که کلیات نامیده می شود، و اسلوب 

ود، های شایع در قرآن که عادت قرآن نامیهده مهی شه   

حههذف م ههاف و جانشههینی م ههاف الیههه از .  اسههت

اسلوب هایی است که در قرآن کریم بسهیار اسهتعمال   

 .شده است

از دیگر مواردی که می توان سیاق را دلیل ترجیح 

: در آیه« ثواباً»یک وجه از اعراب دانست، اعراب واژه 

مِّنکُم مِّن  فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّی الَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ»

شَکَههرٍ أَوْ أُنثَهه  بَعْ ُههکُم مِّههن بَعْههضٍ فَالَّههذِینَ هَههاجَرُواا  

وَأُخاررجُواا مِن دِیَاررهِمْ وَأُوشُواا فِی سَبریلِی وَقَاتَلُواا وَقُتِلُواا 

ألُکَفِّرَنَّ عَناهُمْ سَیِّئَاتِهرمْ وَألُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّهات  تَجْهرری مِهن    

ثَوَابًا مِّهن عِنهدِ اللّههِ وَاللّههُ عِنهدَهُ حُسْهنُ        تَحْتِهَا األَناهَارُ

 .است( 332:آل عمران) «الثَّوَابر

در کتب اعراب القرآن و تفاسهیر وجهوه متعهددی    

 :شکر شده است« ثَوَابًا»برای نصب واژه 

مصدر مؤکد برای کالم ماقبظ   « ثَوَابًا»واژه . الف

تفاسهیر اطیهب   . اکثر مفسران بر این نظر هستند .است

، التبیهان فهی تفسهیر    (1/111ش، 3101طیهب،  )البیان 

،  جوامههع الجههامع (1/13طوسههی، بههی تهها،  )القههرآن 

کاشهانی،  )، زبده التفاسهیر  (3/213ش،3100طبرسی، )

، مقتنیههات الههدرر و ملتقطههات الثمههر   (3/622، 3221

حمن ، مواهههب الههر(1/12ش،3100حههاهری تهرانههی، )

، انههوار التنزیههل (0/311، 3213موسههوی سههبزواری، )

نیشهابوری،  )، غراهب القهرآن  (2/26، 3231بی اوی، )

هههه،  3210زمخشههری، )، کشههاف (2/112هههه،3236

فخرالهههههدین رازی، )، مفهههههاتیح الغیهههههب (3/220

، (3/300هه،3230نووی، )، مراح لبید (3/203هه،3221

محاسن  ،(220/ 2هه،3222ابن عطیه، )المحرر الوجیز 

، جهواهر الحسهان   (212/ 2ههه، 3231قاسمی، )التهویل 

و التسههیل لعلهوم التنزیهل    ( 2/322ههه،  3231ثعالبی،)

از تفاسیری هسهتند کهه   ( 3/302هه،3236ابن جزی، )

طبرسی می . را مصدر مؤکد دانسته اند« ثَوَابًا»مفسران 

در موضهع مصهدر و بهرا  تهکیهد و بهه      « ثَوَابًا»: گوید

لَههُکَفِّرَنَّ  »است؛ زیرا جملهه  « من عند اللَّهإثابة »معنا  

اسهت،   «ألثیبنهم»به معنا   «عَناهُمْ سَیِّئاتِهرمْ وَ لَهُدْخِلَنَّهُمْ

طبرسههی، )یعنهه  مههن بههه آنههان پههاداش خههواهم داد  

 (. 3/213ش، 3100

فی موضع المصدر « ثَوَابًا»: زمخشری نیز می گوید

: دِ اللَّههِ ألن قولهه  المؤکد بمعن  إثابة أو تثویباً مِهنا عِناه  

فههی معنهه  ألثیبههنهم  «لَهههُدْخِلَنَّهُمْ»وَ  «لَهههُکَفِّرَنَّ عَههناهُمْ»

 (. 3/220هه، 3210زمخشری، )
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دعهاس در کتهاب    .تمییز اسظت « ثَوَابًا»واژه .  ب

اعراب القرآن عالوه بر مصدر موکهد و حالیهه بهودن،    

 (.3/313، 3222دعاس، )تمییز را هم شکر نموده است 

کسایی بر  .حال و منصوب است« ثَوَابًا»مه کل. ج

مظههری  (. 3/202ههه،  3232شوکانی، )این رأی است 

را تهرجیح داده  « ثَوَابًا»در تفسیر خود حالیه بودن واژه 

را مصدر مؤکد بهه معنهای   « ثَوَابًا»مبرد »: و می نویسد

حال  «ثَوَابًا»دانسته؛ اما بهتر است « ألثیبنهم بذلک ثوابا»

شد گویا خداوند متعهال ثهوابی از جانهب    از جنات با

« خود را، جزایی برتر و باالتر از جنات قرار داده است

 (.2/212هه، 3232مظهری، )

در تفاسیر روض . مفعول له است« ثَوَابًا»کلمه . د

و التفسهیر  ( 2/222ههه، 3211ابوالفتوح رازی، )الجنان 

این ( 2/301هه،3212کرمی حویزی، )لکتاب اهلل المنیر 

 .شکر شده است« ثَوَابًا»ه اعرابی برای کلمه وج

تنهها  . منصوب به نزع خظاف  اسظت  « ثَوَابًا» .هظ

مفسر بیان السعاده این وجهه را جهایز دانسهته و مهی     

یعن  جزا و پاداش، مفعول مطلق اسهت  « ثَوَابًا»: گوید

بدون اینکه لفظ  از فعل داشته باشهد، یها مفعهول لهه     

اسهت کهه   « ال ثهواب ادخه »است، یا تقدیرا بهه معنه    

شود، یا حال است از فاعل  منصوب به نزع خافض م 

یابنهد   یا از مفعول یعن  در حهال  کهه آنهها جهزا مه      

 (.3/122هه،3211گنابادی، )

از میههان . مفعههول مطلههق نههوعی اسههت« ثَوَابًهها». و

را مفعول مطلهق  « ثَوَابًا» مفسران تنها مفسر کنز الدقاهق

أثیبهم بذلک ثوابها مهن   »: نوعی دانسته و بیان می کند

ش، 3161قمههی مشهههدی، )« عظیمهها: عنههد اللّههه، أی

1/263.) 

وجهوه مختلفهی را    «ثَوَابًا»ابوحیان در تفسیر کلمه 

انتصب ثوابها عله  المصهدر    »: برای آیه شکر می نماید

المؤکد، و إن کان الثواب ههو المثهاب بهه، کمها کهان      

واسهتعمل فهی بعهض المواضهع     . العطاء ههو المعطه   

ن  المصدر الذی هو اإلعطاء، فوضع ثوابها موضهع   بمع

. إثابة، أو موضع تثویبا، ألنّ ما قبله فی معنه  ألثیبهنهم  

وجوّز أن یکون حاال من . ونظیره صنع اللّه و وعد اللّه

: مثابهها بههها، أو مههن ضههمیر المفعههول فههی: جنههات أی

و أن یکون بهدال مهن جنهات    . أی مثابین« وَلَهُدْخِلَنَّهُمْ»

و أن . و ألعطیهنهم : ن، و ألدخلهنهم معنه   عل  ت همی 

: یکون مفعوال بفعل محهذوف یهدل علیهه المعنه  أی    

و قهال  . انتصهب عله  التمییهز   : و قیهل . یعطیهم ثوابها 

هو منصوب عل  القطع، و ال یتوجه لی معن  : الکساهی

هههه، 3221ابوحیههان اندلسههی، )هههذین القههولین هنهها  

 کهالم ابوحیههان نشههان مهی دهههد وی وجههوه  (. 1/211

مفعول مطلق، حال، بدل ، مفعول بهه فعهل محهذوف    

جهایز مهی دانهد؛ امها     « ثَوَابًها »بودن را در اعراب کلمه 

بنابر قطع و تمییز بودن را ضهعیف  « ثَوَابًا»نصب کلمه 

 .می داند

« ثَوَابًها »خالصه کالم این که در علت نصهب واژه  

عده ای نصهب آن را بهه   . چندین قول شکر شده است

دانسته و برخی آن را مصدر مؤکد یها  دلیل حال بودن 

به نظر مهی رسهد قهول اول کهه اکثهر      . تمییز می دانند

مفسران برآنند، موافق و هماهن  بها سهیاق جمهالت    

جملههه « ثَوَابًهها مِّههن عِنههدِ اللّهههِ»قبههل از جملههه . اسههت

قرار گرفته « ألُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّات  تَجْرری مِن تَحْتِهَا األَناهَارُ»

بهه  « ألُدْخِلَهنَّهُمْ »فعل : ابن انباری می گوید و چنان که

مصهدر  « ثوابها »است؛ بنابراین کلمهه  « ألثیبنهم»معنای 

ابهن انبهاری، بهی تها،     )اسهت  « ألُدْخِلَهنَّهُمْ »مؤکد فعل 

3/210.) 

را بنهابر مصهدریت   « ثَوَابًها »عکبری نیز نصب واژه 

مصدر وفعلهه دل علیهه الکهالم    »: دانسته و می نویسد
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ألثیبهنهم  : ألن تکفیر السیئات إثابة، فکهنه قهال  المتقدم؛

بنابراین عکبری نیز (. 3/121ابن انباری، بی تا، )« ثواباً

روابط متنی را دلیلی بهر اختیهار منصهوب بهودن واژه     

البته وی سیاق جملهه  . بنا بر مصدریت می داند« ثَوَابًا»

دانهد و   را مؤید کالمهش مهی  « ألُکَفِّرَنَّ عَناهُمْ سَیِّئَاتِهرمْ»

 . دانسته است« ألثیبنهم»را « ألُکَفِّرَنَّ»معنای 

از دیگر مواردی که می تهوان بها تکیهه بهر قرینهه      

معنوی یکی از وجوه اعرابهی را تهرجیح داد، اعهراب    

ثُمَّ خَلَقانَا النُّطافَهةَ عَلَقَهةً فَخَلَقانَها    »: در آیه« أحسن»واژه 

ةَ عِظَامًها فَکَسَهوْنَا الاعِظَهامَ    الاعَلَقَةَ مُ اغَةً فَخَلَقانَا الامُ اهغَ 

لَحْمًهها ثُههمَّ أَنشَهههانَاهُ خَلاقًهها آخَههرَ فَتَبَههارَحَ اللَّهههُ أَحْسَههنُ  

 . است( 32:مؤمنون)« الاخَالِقِینَ

نحوپژوهان و مفسران قرآن کهریم در علهت رفهع    

 :سه وجه را شکر نموده اند« أحسن»کلمه 

 ؛اسظت « اهلل»بظدل از کلمظه   « أحسن»کلمه . الف

دعهاس در  . بنابراین مرفوعیت آن بنا بر بدلیت اسهت 

« الخالقین»را بدل و « أحسَن»کتاب اعراب القرآن واژه 

، (2/122ههه،  3222دعهاس،  )را م اف الیه مهی دانهد   

محیی الدین درویش نیهز در کتهاب اعهراب القهرآن و     

(. 6/233هه، 3232درویش، )بیانه بر همین رأی است 

( 6/01بروسوی، بهی تها،    حقی)در تفسیر روح البیان 

همهین وجهه شکهر شهده     « أحسَهن »نیز در بیان اعراب 

 .است

، خبر مبتدای محذوف اسظت « أحسن»کلمه . ب

ابهن االنبهاری در کتهاب    . «فهو أحسن الخالقین»یعنی 

 (.2/313ابن األنباری، بی تا ،)البیان بر این رأی است 

 صفت از اسظم جاللظه اسظت    « أحسن»ژه وا. ج

ابوحیان در تفسیر بحر المحیط این سؤال را مطرح می 

اگر افعل تف یل به اسهم معرفهه اضهافه شهود،     : نماید

اضافه آن اضافه محض است یا اضافه غیر محهض؟ و  

ههرکا اضهافه را محهض    : در پاسخ سؤال می گویهد 

صفت است و اگر اضافه غیر محهض  « أحسن»بداند، 

اندلسهی،   ابوحیهان )بدل اسهت  « أحسَن»دانسته شود، 

 (.0/222هه،3221

صهفت اسهم    «أحسَهنَ »کلمهه  : آلوسی می نویسهد 

جالله است و اضافه افعهل تف هیل محهض اسهت و     

. هرگاه به معرفه اضافه شود، افاده تعریف مهی نمایهد  

کههالم « أحسههن»البتههه در ادامههه توضههیح اعههراب واژه 

: ابوالبقاء که نعت بودن را جایز نمی داند، شکر می کند

ال یجوز أن یکون نعتا ألنه نکهرع وإن  : لبقاءوقال أبو ا»

وهکهذا   -مهن  -أضیف ألن الم اف إلیه عهوض عهن  

جمیع باب أفعل منهک وجعلهه بهدال وههو یقهل فهی       

المشتقات أو خبر مبتدأ مقدر أی هو أحسن الخهالقین  

 (.3/231، 3232آلوسی، )« و األصل عدم التقدیر

در تفسیر بحر المدید هر سه وجهه اعرابهی بهدون    

کلمهه  »: ری و ترجیح یکی از وجوه شکر شده استبرت

بدل از اسم جالله یا نعت یا خبر اسهت کهه   « أحسَنَ»

ابهن  )« اسهت « هو أحسهن الخهالقین خلقهاً   »تقدیر آن 

عکبهری در التبیهان تنهها دو    (. 1/261هه،3233عجیبه، 

عکبهری،  )وجه بدل و خبر بودن را جایز دانسته است 

هم همهین دو وجهه   در تفسیر مظهری (. 3/202بی تا، 

 (.6/102هه، 3232مظهری، )جایز دانسته شده است 

از دیهدگاه  « أحسهن »البته قابل شکر است کهه واژه  

نحوپژوهان نمی تواند صهفت بهرای اهلل باشهد؛ زیهرا     

به مابعدش در نیهت انفصهال اسهت نهه     « أفعل»اضافه 

« أحسهن مهن الخهالقین   »اتصال و در واقع بهه معنهای   

باشههد از « أحسههن»ه واژه بنههابراین م ههاف کهه. اسههت

م اف الیه کسب تعریف نمی کند تها بتوانهد صهفت    

 .باشد
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سهیاق  : با توجه به روابط متنی مهی تهوان گفهت    

جمههالت و آیههات وجههه دوم یعنههی خبههر بههودن واژه 

توضیح آن که آیات قبل و . را تهیید می نماید« أحسن»

بعد سخن از نعمت ههای خداونهد متعهال بهه انسهان      

رنسَهانَ   »: بل آمده استدر آیات ق. است وَلَقَدْ خَلَقانَها الِا

« ثُمَّ جَعَلانَاهُ نُطافَةً فِهی قَهرَارٍ مَّکِهینٍ   . مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ

و در آیات بعد نیز خداونهد متعهال   ( 31-32: مؤمنون)

وَلَقَهدْ  »: از نعمت های خود بر بندگان سخن می گوید

. مَا کُنَّا عَنر الاخَلاهقر غَهافِلِینَ  خَلَقانَا فَوْقَکُمْ سَبْعَ طَرَاهِقَ وَ

وَأَنزَلانَا مِنَ السَّمَاء مَاء برقَدَرٍ فَهَسْکَنَّاهُ فِهی الاههَرْضر وَإرنَّها    

فَهَنشَههانَا لَکُهم برههِ جَنَّهات  مِّهن      . عَلَ  شَهَابٍ برهِ لَقَادِرُونَ

« هاکُلُونَنَّخِیلٍ وَأَعْنَابٍ لَّکُمْ فِیهَا فَوَاکِههُ کَثِیهرَعو وَمِناهَها تَه    

 (.33-30:مؤمنون)

سیاق جمالت نیز سخن از نعمت ههای خداونهد   

« فَخَلَقانَا الاعَلَقَهةَ مُ اهغَةً  « »ثُمَّ خَلَقانَا النُّطافَةَ عَلَقَةً»: است

فَکَسَهوْنَا الاعِظَهامَ لَحْمًها ثُهمَّ     »و « فَخَلَقانَا الامُ اغَةَ عِظَامًا»

با توجه به بافت کالم مهی   بنابراین« أَنشَهانَاهُ خَلاقًا آخَرَ

سیاق کالم، مهدح و ثنهاء خداونهد متعهال     : توان گفت

را خبهر مبتهدای   « أحسَهنَ »است پا بهتر اسهت واژه  

جملهه  « أَحْسَهنُ الاخَهالِقِینَ  »محذوف بدانیم تا عبهارت  

اسمیه باشد که در این صورت جملهه اسهمیه معنهای    

ثبوت و دوام برای حسن آفرینش خداوند را تهکید می 

کند؛ زیرا جمله اسمیه وضعا ثبهوت چیهزی بهر چیهز     

دیگر را می فهماند و اگر سخن برای ستایش و مهدح  

ایراد گردد اراده استمرار و دوام را نیز نشان می دههد   

 (.323-321/ 3ش، 3112هاشمی، )

به نظر می رسد از میان مفسران و معربان تنها ابن 

ه را انباری به بافت کهالم توجهه داشهته و اعهراب آیه     

 .متناسب با بافت کالم اختیار نموده است

از دیگر نمونه های نقش بافت کالم در اختیار یک 

« أهل البیهت »وجه از اعراب، می توان به وجوه نصب 

إرنَّمَا یُرریدُ اللَّههُ لِیُهذاهِبَ عَهنکُمُ الهرِّجْاَ أَهْهلَ      »: در آیه

 .ره کرداشا( 11:احزاب)« الابَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطاهریرًا

أههل  »مفسران و نحوپژوهان دو وجه برای نصهب  

 :شکر کرده اند« البیت

 :منصوب بنابر اختصاص و مدح به تقظدير . الف

مانند این سخن رسول خدا « أعنی و أمدح أهل البیت»

سهلمان منها أههل    »: صلی اهلل علیه وآله که می فرمایند

زجهاج  (. 33/321ههه،  3212عالمه مجلسهی،  )« البیت

زجهاج،  )را می پهذیرد و تهرجیح مهی دههد     این وجه 

در تفسیر الجدید فی تفسیر القهرآن  (. 2/226هه، 3211

« فهَهْلَ الابَیْتِ نصبه بهخصّ المقدّر»: المجید آمده است

دعهاس نیهز در کتهاب    (. 2/216هه، 3216سبزواری، )

را منصوب بنابر اختصاص « أهلَ البیت»اعراب القرآن 

 (. 1/23هه، 3222دعاس،)می دانند 

يعنظی  « أهظ  بیظت  »منصوب بنابر نداء بودن . ب

ابن هشام از نحوپژوههانی اسهت کهه     .«يا أه  البیت»

: را منصوب و منادی می داند و می گوید« أهل البیت»

أهل البیت منادی است و منصهوب بهودن آن بنها بهر     »

اختصاص ضعیف است؛ زیرا اختصاص معموالً پها  

أههل  »ن آیهه  از ضمیر متکلم واقع می گهردد و در ایه  

« قرار گرفته اسهت « کم»پا از ضمیر مخاطب « البیت

در تفاسهیر جهامع البیهان    (. 032م، 3303ابن هشهام،  )

حقی بروسهوی،  )، روح البیان (6/22هه،3232طبری، )

شههریف )، تفسههیر شههریف الهیجههی  (0/302بههی تهها،

نهههووی، )، مهههراح لبیهههد (1/613ش،3101الهیجهههی، 

خطیب، بهی  )لقرآن ، التفسیر القرآنی ل(2/222هه،3230

منهادی  « أهلَ البیت»و تفسیر بیان المعانی ( 33/010تا،

م اف دانسته شده است که حرف نهدا حهذف شهده    



 
 

 33     اثر و جایگاه روابط متنی در دانش اعراب قرآن

 

 

نصب أهل »: در تفسیر بیان المعانی آمده است.  است

هنا عل  النداء أحسن و ألیهق منهه عله  االختصهاص     

لزیادع الشرف بنداههم من قبهل شی الجهالل و اإلکهرام    

مالحهههویش، )« لتعظهههیم و التبجیهههلالهههدال علههه  ا

 (.2/206ش،3112

در . برخی از مفسران هر دو وجه را جایز می دانند

، مظهههری (1/113طوسههی، بههی تهها، )تفاسههیر التبیههان 

ثعهالبی،  )، جواهر الحسان  (0/123هه، 3232مظهری، )

 2/323ههه، 3236ابن جهزی،  )، التسهیل (3231،2/126

محههرر ، ال(1/211هههه،3210زمخشههری، )، کشههاف (

، الجهوهر الثمهین   (112/ 2هه،3222ابن عطیه، )الوجیز 

کاشههانی، )، زبههده التفاسههیر (2/322هههه، 3210شههبر، )

، الهوجیز فهی تفسهیر القهران العزیهز      (2/101هه،3221

بی ههاوی، )، انههوار التنزیههل (1/32هههه،3231عههاملی، )

ابهههن عجیبهههه، )، البحهههر المدیهههد (2/213ههههه،3231

مرقندی، بهی تهها،  سه )، بحهر العلهوم   (2/213ههه، 3233

، کنز (1/220ش، 3102طبرسی، )، مجمع البیان (1/61

، جوامههع (31/101ش،3161قمههی مشهههدی،)الههدقاهق 

، احسهن الحهدیث   (1/132ش،3100طبرسهی، )الجامع 

، التبیان فی اعهراب القهرآن   (1/122ش، 3100قرشی، )

دعهاس،  )و اعهراب القهرآن   ( 3/133عکبری، بهی تها،  )

درویهش،  )آن و بیانهه  و اعراب القهر ( 1/232هه،3222

 .هر دو وجه جایز دانسته شده است( 1/31هه، 3232

عده ای از مفسران نصب آن را بنا بر مهدح بهودن   

نیز جایز دانسته و سه وجهه را در علهت نصهب واژه    

عالمه طباطبایی از جملهه  . شکر نموده اند« أهل البیت»

مفسرانی است که هر سه وجه را جایز دانسهته و مهی   

چهه اینکهه صهرفا بهرا      « أههل البیهت  »مه کل»: نویسد

اختصاص باشد، تا غیر از اهل خانه داخهل در حکهم   

نشوند، و چه اینکه این کلمه نوع  مدح باشد، و چهه  

اینکه نداء باشد، عل  ا  حال داللهت دارد بهر اینکهه    

دور کههردن رجهها و پلیههد  از آنههان، و تطهیرشههان، 

طهب  ا  است مختص به آنان، و کسان  که مخا مساله

ههه،  3230عالمه طباطبهایی،  )هستند « عنکم»در کلمه 

: ابوحیان نیز هر سه وجه را جایز می دانهد (.  36/113

انتصب أهل عله  النهداء، أو عله  المهدح، أو عله       »

ابوحیههان )االختصههاص، و هههو قلیههل فههی المخاطههب 

 (.203/ 1 هه، 3221اندلسی،

بررسی تفاسیر و کتب اعهراب القهرآن نشهان مهی     

مفسران و معربان قرآن کریم هر دو وجه را  دهد، اکثر

 .بدون ترجیح یک وجه شکر نموده اند

أههل  »به نظر محقق روابط متنهی منصهوب بهودن    

عبهارت  . را بنا بر اختصاص ترجیح مهی دههد  « البیت

إرنَّمَا یُرریدُ اللَّهُ لِیُهذاهِبَ  »در میان دو جمله « أهل البیت»

قرار گرفته اسهت  « مْ تَطاهریرًاوَیُطَهِّرَکُ»و « عَنکُمُ الرِّجْاَ

و این دو جمله داللت بر مدح اهل بیهت و برتهری و   

تف یل ایشان دارد؛ بنابراین نصب اههل بیهت بنها بهر     

اختصاص با سیاق جمالت که مدح اهل بیهت اسهت   

هرچنهد بسهیاری از   . تناسب و هماهنگی بیشتری دارد

علماء چون عکبری، زمخشهری، ابهن عطیهه، و مکهی     

هر دو وجه را ( 3/101هه، 3132بی طالب، مکی بن ا)

 .جایز می دانند

 

 اثر روابط متنی در تعيين عامل. 3

فرضیه پژوهش این است که روابهط متنهی یها بهه     

عبارتی بافت و سیاق به عنوان یک قرینه پیوسته لفظی 

می تواند در تعیین عامل نقش داشته باشد، و برخی از 

اط عامل با بافهت  مفسران و معربان قرآن کریم به ارتب

برای اثبات این فرضیه به نمونه . کالم توجه داشته اند

 .هایی از آیات قرآن کریم اشاره می شود
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از مواردی که روابط متنی در تعیهین عامهل نقهش    

وَإرن تَعْجَبْ فَعَجَبن قَوْلُهُمْ أَهِذَا کُنَّا تُرَابًا أَهِنَّا »: دارد، آیه

کَ الَّذِینَ کَفَرُواا برهرَبِّهرمْ وَأُوْلَئِهکَ   لَفِی خَلاقٍ جَدِید  أُوْلَهئِ

األَغاالَلُ فِی أَعْنَاقِهرمْ وَأُوْلَهئِکَ أَصْحَابُ النَّارر هُهمْ فِیهَها   

 .است( 2:رعد)« خَالِدونَ

 :سه قول را می توان شکر نمود« أَهِذَا»در عامل 

« کُنَّها »منصوب و عامل آن فعل ناقصه « أهذَا». الف

کنها  « إشا»العامل فی » : ن رأی استنحاس بر ای. است

نحهاس،  )« ألنه ال یجوز أن یعمل ما بعد إنّ فیما قبلهها 

 (.2/221هه، 3223

این قهول صهحیح    .است« جديد»عام  کلمه . ب

: نیست چنان که در تفسیر دقاهق التهویهل آمهده اسهت   

در ما « انّ»نیست؛ زیرا ما بعد « إشا»عامل در « جدید»»

 (111ش، 3113حسنی ابوالمکارم، )« قبل عمل نکند

أَئِنَّا »است که جمله « أنُبعث»عام  فع  مقدر . ج

اکثهر مفسهران   . بر آن داللظت دارد « لَفِی خَلْقٍ جَدِيدٍ

مکهههی بهههن ابهههی  )ونحوپژوههههانی چهههون مکهههی  

ابهههن  )، ابهههن عطیهههه  (3/136ههههه،3132طالهههب،

عکبههری، بههی  )، عکبههری (1/232هههه،3222عطیههه،

، (1/311ههههه،3211زجهههاج، )، زجهههاج (3/230تههها،

، شیخ طوسهی  (2/231هه،3210زمخشری، )زمخشری 

ش، 3100طبرسهی،  )، طبرسی (6/221طوسی، بی تا، )

، ابوحیهان  (0/311هه، 3232آلوسی،)، آلوسی ( 2/230

،درویهههش (6/122ههههه،3221ابوحیهههان اندلسهههی، )

ههه،  3231، بی اوی بی اوی،(2/10هه،3232درویش،)

بهر  ( 3/313ههه،  3236 نیشابوری،(، نیشابوری (1/313

است « أَهِذَا»بنابراین شاهد در آیه باال  .این رأی هستند

به دو دلیل نمی « کنا»فعل ناقصه . نیاز به عامل دارد که

 :عامل باشدتواند 

به آن اضظافه دظده و مفظاف    « أَئِذَا»واژه .  الف

 .الیه در مفاف عم  نمی کند

ناسظازاار  « کنا»بافت جمالت با عام  بودن . ب

بدانیم مستلزم این « أَهِذَا»را عامل « کنا»؛ زیرا اگر است

است که کفار خاح شدنشان را انکار کننهد در حهالی   

ح شدنشهان را  که معنای آیه نشان می دهد آنهان خها  

انکار نمی کنند بلکه برانگیختهه شهدن پها از خهاح     

 . شدن را انکار می کنند

فعهل  « أَهِهذَا »با توجه به سیاق جمهالت عامهل در   

بیان « أَهِنَّا لَفِی خَلاقٍ جَدِید »است؛ جمله « أنُبعث»مقدر 

می کند که کفار مبعوَ شهدن را انکهار مهی کردنهد؛     

می تواند « أَهِذَا کُنَّا تُرَابًا»مله در ج« أَهِذَا»بنابراین عامل 

بهر  « أَهِنَّا لَفِی خَلاقٍ جَدِید »فعل مقدری باشد که جمله 

 .آن داللت دارد

بنابراین سیاق جمالت در این آیه می تواند تعیین 

 .کننده عامل باشد

« إشا»همچنین بافت آیات می تواند در تعیین عامل 

( 3:عادیهات )« ثِرَ مَا فِی الاقُبُهورر أَفَلَا یَعْلَمُ إرشَا بُعْ»: در آیه

شکر « إشا»سه قول را می توان در عامل . اثر داشته باشد

 :کرد

ذِنَّ »: در آيظه بعظد  « خبیظر »عامظ  ذاا واژه  . الف

باشد؛ این وجهه  ( 33:عادیات) «رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِیرٌ

در ماقبهل آن  « إن»نمی تواند صحیح باشد؛ زیرا مابعد 

 .نمی کند اثر

 .در ابتدای آيظه بادظد  « يعلم»ا فع  عام  ذا. ب

مهی  « یعلَهم »حوفی از کسانی است که عامهل را فعهل   

را عامهل  « یَعلَم»عکبری نیز (. 31/211ابوحیان، )داند 

معنهای کهالم    (.3/131عکبری، بی تها،  )می داند « إشا»

« إشا»نمهی توانهد عامهل    « یعلهم »نشان می دهد، فعهل  

ن در روز قیامت طلهب علهم و اعتبهار    باشد؛ زیرا انسا
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ابهن  )نمی کند بلکه آن را در دنیها طلهب مهی نمایهد     

 (. 2/223االنباری،بی تا، 

گویها نحهاس از    .بادد« بُعثِرَ»فع  « ذاا»عام  . ج

را عامل مهی دانهد؛ زیهرا مهی     « بُعثِرَ»کسانی است که 

باشهد  « خبیر»و « یعلَم»جایز نیست عامل فعل »: گوید

می دانهد و ایهن   « بُعثِرَ»زید عامل را فعل و محمد بن ی

مطلب را علی بن ابی طلحه از ابن عباس نقهل کهرده   

در تفسهیر الجهامع   (. 2/302ههه،  3223نحاس، )« است

عامهل دانسهته شهده اسهت       « بُعثِهرَ »ألحکام القرآن نیز 

مکهی نیهز بهر ایهن رأی     (. 23/361ش،3162قرطبی، )

 (. 2/116هه، 3132مکی بن ابی طالب، )است 

م هاف  : این رأی بنا بر قاعده نحوی که می گوید

 .الیه در م اف عمل نمی کند صحیح نیست

اما عده ای از مفسران به بافت آیات توجه داشهته  

إرنَّ رَبَّهُهم برهرهمْ یَوْمَئِهذ     »و عامل را با توجه به آیه بعهد  

در تفسهیر مهراح   . تعیین کرده اند( 33:عادیات)« لَّخَبریرو

مها دل علیهه قولهه     «إشا»العامهل فهی   »: ستلبید آمده ا

ومعن  علم اللّه بههم   إرنَّ رَبَّهُمْ برهرمْ یَوْمَئِذ  لَخَبریرو: تعال 

(. 2/621ههه،   3230نووی، )«  یوم القیامة مجازاته لهم

مفعول یعلهم محهذوف و ههو    »: آلوسی نیز می نویسد

العامل فی إشا و هی ظرفیة أی أ یفعهل مها یفعهل مهن     

و أال یالحظ فال یعلم اآلن مَله إشا بعثر من فی القباهح أ

القبور من الموت  و إیراد ما لکونهم إش شاح بمعزل من 

در تفاسهیر  (. 32/226هه، 3232آلوسی، )« رتبة العقالء

، (31/211ههه،  3221ابوحیهان اندلسهی،  )بحر المحهیط  

، و روح (11/226ابن عاشور، بی تها، )التحریر والتنویر 

همین رأی شکر ( 31/233ویی، بی تا،حقی بروس)البیان 

 .شده است

خالصه کالم این که با توجه به کالم نحوپژوههان  

باشهد و از   «إشا»نمی تواند عامل  «خبیر»و « بعثر»واژه 

 «یَعلَهم »طرفی با توجه به معنا صحیح نیست عامهل را  

إرنَّ رَبَّهُهم برهرهمْ   »: بدانیم، بنابراین آیه بعد که می فرماید

 .می تواند مستند ما در تقدیر عامل باشد« لَّخَبریرو یَوْمَئِذ 

از دیگر نمونه هایی که سیاق قرآنی مهی توانهد در   

وَمَهن لَّهمْ یَسْهتَطِعْ    »: تعیین عامل نقش داشته باشد آیه

مِنکُمْ طَواْلً أَن یَنکِحَ الامُحْصَهنَاتِ الامُؤامِنَهاتِ فَمِهن مِّها     

کُمُ الامُؤامِنَهاتِ وَاللّههُ أَعْلَهمُ    مَلَکَتْ أَیْمَهانُکُم مِّهن فَتَیَهاتِ   

ریمَانِکُمْ بَعْ ُکُم مِّن بَعْضٍ فَهانکِحُوهُنَّ برهِرشانر أَهْلِهرهنَّ     بِر

وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ برالامَعْرُوفِ مُحْصَنَات  غَیْرَ مُسَافِحَات  

ةٍ واَلَ مُتَّخِذَاتِ أَخادَانٍ فَِرشَا أُحْصِهنَّ فَهِرنا أَتَهیْنَ برفَاحِشَه    

فَعَلَیْهرنَّ نِصْفُ مَا عَلَ  الامُحْصَنَاتِ مِهنَ الاعَهذَابر شَلِهکَ    

لِمَنا خَشِیَ الاعَنَتَ مِناکُمْ وَأَن تَصْبررُواا خَیْهرو لَّکُهمْ وَاللّههُ    

 . است( 22:نساء) «غَفُورن رَّحِیمن

در موضع نصب اسهت کهه در عامهل    «  أَن یَنکِحَ»

 :نصب آن دو قول شکر شده است

در تفاسهیر   .است «طَوْالً»نصوب به مصدر م. الف

، اعهراب  (3/231مقدس اردبیلهی، بهی تها،   )زبده البیان 

، اعراب القرآن وبیانه (3/331هه، 3223دعاس،)القرآن 

بی هاوی،  )، انوار التنزیهل  (2/331هه، 3232درویش، )

ابوحیههههان )، بحههههر المحههههیط  (2/01هههههه،3231

، التبیههان فههی اعههراب (231-1/232هههه،3221اندلسههی،

ایهن وجهه از اعهراب    ( 3/311عکبری، بی تا، )القرآن 

 .شکر شده است

در تفسیر  .است« لَّمْ يَسْتَطِعْ» منصوب به فع . ب

این وجهه  ( 2/32هه،3221بالغی نجفی، )آالء الرحمن 

 .شکر شده است

  «لَّمْ یَسْهتَطِعْ »روابط متنی قول دوم را رد می کند و

باشد؛ زیرا در ایهن  «  أَن یَنکِحَ» نمی تواند عامل نصب

ومَهن لَهم   »: ر کالم بدین گونه مهی شهود  صورت تقدی

که در این صهورت  « یستَطِع أن یَنکَحَ المُحصِنات طَوالً
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علت برای عدم نکاح زنهان آزاده مهی شهود و    « طول»

این بر خالف معنای آیه است؛ زیرا طهول اسهت کهه    

 .سبب نکاح زنان آزاده می شود

مرتبط به فههم  «  أَن یَنکِحَ»بنابراین عامل نصب در 

ابن انباری به ارتباط کلمه . آیه و معنای آن است سیاق

اشاره کرده و به دلیل این ارتبهاط  « أَن یَنکِحَ»با « طَواْلً»

می داند و به « طَواْلً»را مصدر « أَن یَنکِحَ»عامل نصب 

دلیل همین ارتبهاط اسهت کهه ابهن عطیهه و عکبهری       

آن و . باشد« طَواْلً»می تواند بدل از« أَن یَنکِحَ»معتقدند 

بدل شیء از شئ است که هر دو برای شهئ واحهدی   

هستند؛ زیرا طول قدرت یا ف ل است و نکاح قهوت  

و عکبری، بی  2/11هه، 3222ابن عطیه،)و ف ل است 

 (. 3/312تا، 

خالصه کالم این که سیاق کلمات و ارتبهاطی کهه   

وجود دارد، نشهان مهی   « أن ینکَحَ»و « طَوالً»بین واژه 

است که البتهه  « طَواْلً»مصدر « نکِحَأَن یَ»دهد که عامل 

عهده ای خهود   : در عامل بودن مصدر دو قهول اسهت  

مصدر را عامهل نصهب مهی داننهد و عهده ای دیگهر       

متعدی نیست و به واسطه حرف جهر  « طوال»معتقدند 

و  ابن عاشهور،   3/223هه، 3221اخفش، )عامل است 

 (.2/33بی تا، 

 

 القرآنجایگاه روابط متنی در منابع اعراب . 4

اصطالح روابط متنی در نوشتار حاضر برگرفتهه از  

منابع نحوی است و به معنای روابط معنایی است کهه  

تحلیهل  . بین کلمات، جمالت و آیهات برقهرار اسهت   

آیات در متن پژوهش فرضیه تهثیر روابط معنهایی بهر   

ترجیح وجوه اعراب و عامهل واژگهان را اثبهات مهی     

معنهایی واژگهان،    بدون شک توجه بهه روابهط  . نماید

جمالت و آیات قرآن کریم که از آن با عنوان روابهط  

متنی یاد شده است می تواند در دانش اعراب القهرآن  

 . تحولی جدی ایجاد نماید

بررسی و مطالعه دقیق منابع اعراب القرآن و حتی 

تفاسیری که مدقانه بهه بحهث اعهراب پرداختهه انهد،      

نهی در بیهان   بیانگر عدم توجهه اساسهی بهه روابهط مت    

هر چنهد در ایهن میهان    . اعراب و عامل واژگان است

 .برخی به این موضوع اشاره داشته اند

« غریب اعهراب القهرآن  »ابن انباری صاحب کتاب 

بیشترین اهتمام و توجه را به روابهط معنهایی و متنهی    

داشته و در بیشتر مواقع از این رابطه در بیان اعراب و 

پها از ابهن انبهاری،    . تعامل واژگان بهره گرفته اس

« التبیهان فهی اعهراب القهرآن    »ابوالبقاء عکبری مؤلهف  

. بیشترین توجه و اهتمام را به این مسهله داشته اسهت 

زجاج از نحویان متقدم قرآن کهریم نیهز در برخهی از    

موارد اشاره ای به نقش روابط معنایی در تهییهد یکهی   

 از وجوه اعرابی دارد که در مهتن بهه آن اشهاره شهده    

 . است

از میان مفسران می توان از ابن عاشور نام برد کهه  

در برخی موارد روابط معنایی را قرینه و دلیلی بهرای  

پذیرش یک وجه از اعراب یا عامل دانسته و با تکیهه  

ابوحیهان  . بر این عقیده سایر وجهوه را رد مهی نمایهد   

اندلسی با وجودی که در تفسیر بحر المحیط بهیش از  

به مباحث نحوی مهی پهردازد، کمتهرین    سایر مفسران 

 .توجه را به این موضوع دارد

بنابراین با توجه به تحلیلی که در متن از اعراب و 

عامل آیهات بهه همهراه اراههه دیهدگاههای معربهان و       

روابط معنایی یا متنی بهه  : مفسران شد، می توان گفت

عنوان قرینه و دلیلی معنوی می تواند تهثیر بسزایی در 

قرآن کریم داشهته باشهد؛ امها بررسهی اعهراب      اعراب 

کلمات در منابع اعراب القرآن و تفاسیر نشان می دهد 
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آن گونه که شایسته اسهت معربهان و مفسهران توجهه     

نداشته اند و همین امر ضرورت تهلیف اعراب القرآنی 

 .با این رویکرد را بیان می دارد

 

 نتيجه

می روابط متنی و معنایی کلمات، جمالت و آیات 

نحوپژوهانی . تواند در اعراب القرآن نقش داشته باشد

چون ابن جنی، ابن هشام، رضهی، بهه مسههله ارتبهاط     

اعراب و عامل با بافت کالم توجه داشهته و در کتهب   

از بررسهی اعهراب   . نحوی خود از آن سخن گفته اند

هشت آیه که به عنهوان شهاهد بحهث، در مهتن از آن     

 .ل می شودصحبت شده است، نتایج شیل حاص

روابط متنی می تواند در ترجیح وجوه اعهراب  . 3

 .آیه و تعیین عامل نقش داشته باشد

مسهله اعراب آیه و نقش آن در تبیهین معنها بهه    . 2

گونه ای است که بیشتر مفسران سهعی نمهوده هنگهام    

تبیین و توضیح آیه از اعراب آن سخن گویند و چنان 

شهود، کمتهر   که از تفاسیر موجود در مهتن دیهده مهی    

تفسیری را می توان یافت کهه از اعهراب آیهه سهخن     

 .نگفته باشد

نکته قابل توجهی که از آراء مفسران هنگام بیان . 1

اعراب آیه دیده می شهود ایهن اسهت کهه بسهیاری از      

مفسران برجسته همچون ابوحیهان اندلسهی، آلوسهی،    

ثعالبی، ابن عطیه، قرطبی هنگهام بیهان اعهراب سهعی     

جوه را شکر کرده و تنها در برخی مهوارد  دارند تمام و

دیده می شود که پا از شکر وجوه مختلف به داوری 

بین وجوه شکر شده پرداختهه و یهک وجهه را اختیهار     

 .کنند

مطالعه هشت آیه ای که به عنوان شاهد در متن . 2

شکر شده است، بیان می کند که معنا و اعراب ههر دو  

رداشت یک معنا در هم اثر می گذارند، اعراب سبب ب

و معنا نیز می تواند علتی برای اختیهار یهک وجهه از    

اعراب باشد؛ اما کمتر مفسری را می توان یافت که به 

این مسهله توجه داشته باشد و با توجه به سیاق کهالم  

به نظر مهی رسهد   . یک وجه از اعراب را اختیار نماید

ابن انباری در کتاب البیان فی غریب اعراب القهرآن و  

کبری در التبیان فی اعراب القرآن از معربانی هستند ع

ر تعیهین اعهراب و   که به نقش سیاق و بافهت کهالم د  

 .عامل توجه دارند

 منابع
 .قرآن مجید .3

روح المعهانی  ، (ههه 3232)آلوسی، سید محمهود،   .2

دارالکتههب : ، بیههروتفههی تفسههیر القههرآن العظههیم

 .العلمیه

فهی  النهایهه  ، .(ههه 3111)ابن اثیر، مجهد الهدین،    .1

طهاهر احمههد  : ، تحقیهق غریهب الحهدیث  واألثهر   

الراوی و محمهود محمهد الطنهاحی، چهال اول،     

دار احیاء الکتهب العربیهه لعیسهی البهابی     : بیروت

 .الحلبی

البیان فهی غریهب   ، (بی تا)ابن انباری،ابوالبرکات،  .2

طهه عبدالحمیهد طهه و    . ، تحقیهق د اعراب القرآن

 .دارالکتب العربی: مصطفی السقا، بیروت

التسههیل  ، (هه3236)ابن جزی، محمد بن احمد،  .2

شرکت داراالرقم بهن ابهی   : ، بیروتلعلوم التنزیل

 .االرقم

، الخصهاهص ، (م2116)ابن جنی، ابوالفتح عثمان،  .6

 .عالم الکتب: تحقیق محمد علی نجار، بیروت
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التحریهر  ، (بهی تها  )ابن عاشور، محمد بن طهاهر،   .0

 .، بی نا، بی جاوالتنویر

البحهر  ،  (ههه 3233)د بن محمد، ابن عجیبه، احم .1

نشر دکتر : ، قاهرهالمدید فی تفسیر القرآن المجید

 .حسن عباس زکی

المحرر ، (هه3222)ابن عطیه، عبدالحق بن غالب،  .3

: ، بیههروتالههوجیز فههی تفسههیر الکتههاب العزیههز  

 .دارالکتب العلمیه

معجهم مقهاییا   ، (ههه 3221)ابن فارس، احمهد،   .31

: ههارون، بیهروت  عبدالسالم محمد : تحقیق اللغه،

 .دار الجیل

لسهان  ، (م2112)ابن منظهور، محمهد بهن مکهرم،      .33
 .دار صادر: ، چال چهارم، بیروتالعرب

مغنهی اللبیهب   ، (م3303)ابن هشام، جمال الدین،  .32

، تحقیق دکتر مهازن مبهارح و   عن کتب األعاریب

 .دارالکتب العلمیه: محمد علی حمد اهلل، بیروت

، (هههه3211)ازی، حسههین بهن علههی،  ابوالفتهوح ر  .31

، القرآنالجنههان فههی تفسههیر  الجنههان و روح روض

 .بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی: مشهد

، (ههه 3221)ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسهف،   .32

 .دارالفکر: ، بیروتالبحر المحیط فی التفسیر

معهانی  ، (ههه 3221)اخفش، سهعید بهن مسهعده،     .32

 .دارالکتب العلمیه: بیروت القرآن،

، مکاتهب  (ش3113)بابایی، علی اکبر و دیگهران،   .36

مکتب روایی محهض و تفاسهیر روایهی    تفسیری، 

پژوهشههکده حههوزه و دانشههگاه و  : ، قههممحههض

 .سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی

آالء ، (هههه3221)بالغههی نجفههی، محمههدجواد،    .30

 .بنیاد بعثت: قمالرحمن فی تفسیر القرآن، 

انوار التنزیل  ،(هه3231)بی اوی، عبداهلل بن عمر،  .31

 .داراحیاء التراَ العربی: ، بیروتواسرار التهویل

، (هههه3231)ثعههالبی، عبههدالرحمن بههن محمههد،    .33

: ، بیههروتجههواهر الحسههان فههی تفسههیر القههرآن 

 .داراحیاء التراَ العربی

اعجههاز القههرآن، ، (م3332)جرجههانی، عبههدالقادر،  .21

 .دارالکتاب العربی: بیروت ،تحشیه محمد التّنجی

مقتنیهات  ، (ش3100)حاهری تهرانی، سید علهی،   .23
 .دارالکتب االسالمیه: ، تهرانالدرر ملتقفات الثمر

الشههکل و  ،(م2112)حامههد، عبدالسههالم السههید،   .22

 .دارغریب: قاهرهالدالله، 

اللغهه العربیهه معناهها و    ، (م3332)حسان، تمهام،   .21
 .دارالبی اء: ، المغربمبناها

، (ش3113)ابوالمکارم، محمود بن محمد،  حسنی .22

نشههر :  ، تههران دقهاهق التهویهل و حقهاهق التنزیهل    

 .میراَ مکتوب

، (ههه 3212)حسینی همدانی، سید محمد حسین،  .22

 .کتابفروشی لطفی: ، تهراندرخشان انوار

تفسههیر ،  (بههی تهها)ی، اسههماعیل، حقههی بروسههو .26

 .دارالفکر: ، بیروتالبیان روح

التفسهیر القرآنهی   ، (تها بهی  )خطیب، عبهدالکریم،   .20

 .بی نا: ، بی جاللقرآن

اعراب القهرآن  ،  (هه3232)درویش، محی الدین،  .21

 .داراالرشاد: ، سوریهو بیانه

، اعراب القرآن الکهریم ، (هه3222)دعاس، قاسم،  .23

 .دارالفارابی-دارالمنیر: دمشق

روش ، (هههه3103)رجبههی، محمههود و دیگههران،   .11
و  پژوهشهکده حهوزه  : ، قهم شناسی تفسهیر قهرآن  

دانشگاه و سازمان مطالعه و تهدوین کتهب علهوم    

 .انسانی
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، تفسیر القرآن الحکیم، (بی تا)رشید رضا، محمد،  .13

 .دارالمعرفه: بیروت

، (م3301)رضی اسهترابادی، محمهد بهن حسهن،      .12

، تصحیح شرح الرضی علی الکافیه فی علم النحو

 .و تعلیق یوسف  حسن محمد، جامعه قاریونا

، (ههه 3211)یم بن سری، زجاج، ابو اسحاق ابراه .11

، تحقیق دکتر عبهد الجلیهل   معانی القرآن و اعرابه

 .عالم الکتب: عبده الشلبی، بیروت

اسهاس  ، (بهی تها  )زمخشری، محمهود بهن عمهر،     .12

: عبههدالرحیم محمههود، بیههروت: ، تحقیههقالبالغههه

 .دارالمعرفه

الکشههاف عههن  ،(هههه3210)زمخشههری، محمههود،  .12

اب دارالکتهه: ، بیههروتحقههاهق غههوامض التنزیههل 

 .العربی

، (هههه3216)سههبزواری، محمههد بههن حبیههب الههه،  .16

: ، بیههروتالجدیههد فههی تفسههیر القههرآن المجیههد  

 .دارالتعارف للمطبوعات

، (بهی تها  )سمرقندی، نصر بن محمد بهن احمهد،    .10

 .بی نا: بحرالعلوم، بی جا

، الرسهاله ، (بهی تها  )شافعی، محمهد بهن ادریها،     .11

 .بی نا: احمد محمد شاکر، بی جا: تحقیق و شرح

الجوهر الثمین فهی  ، (هه3210)شبر، سید عبداهلل،  .13

 .مکتبه االلفین: ، کویتتفسیر الکتاب المبین

، (ش3101)شریف الهیجهی، محمهد بهن علهی،      .21

 .دفتر نشر داد: تفسیر شریف الهیجی، تهران

، فتح القهدیر ، (هه3232)شوکانی، محمد بن علی،  .23

 .دارالقلم -دارابن کثیر: دمشق-بیروت

دروس فهی  ، (ق3231)قر، صدر، سهید محمهد بها    .22

 .موسسه نشر اسالمی: ، قمعلم األصول

مجمههع ، (ش3102)طبرسههی، ف ههل بههن حسههن،  .21

انتشهارات ناصهر   : ، تههران البیان فی تفسیر القرآن

 .خسرو

تفسهیر  ، (ش3100)طبرسی، ف هل بهن حسهن،      .22
مهدیریت   -دانشگاه تههران : ، تهرانجوامع الجامع

 .حوزه علمیه قم

جهامع البیهان   ، (هه3232)طبری، محمد بن جریر،  .22
 .دارالمعرفه: ، بیروتفی تفسیر القرآن

التبیهان فهی    ،(بهی تها  )طوسی، محمد بن حسهن،   .26

 .داراحیاء التراَ العربی: ، بیروتتفسیر القرآن

اطیههب ، (ش3101)طیههب، سههید عبدالحسههین،    .20
 .انتشارات اسالم: ، تهرانالبیان

الهوجیز فهی   ، (ههه 3231)عاملی، علی بن حسین،  .21

 .دارالقرآن الکریم: ، قمالعزیز تفسیر القرآن

، حاشیه جمهع الجوامهع  ، (هه3221)عطار، حسن،  .23

 .دارالکتب العلمیه: چال اول، بیروت

التبیهان فهی   ، (بی تها )عکبری، عبداهلل بن حسین،  .21

 .               بیت االفکار الدولیه: ، عماناعراب القرآن

، (ههه 3230)عالمه طباطبایی، سید محمد حسین،  .23

دفتهر انتشهارات   : ، قهم تفسهیر القهرآن   المیزان فی

 .اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

بحهار  ، (ههه 3212)عالمه مجلسی، محمهد بهاقر،     .22

 .موسسة الوفاء: ، بیروتاألنوار

، (ههه 3221)فخر الدین رازی، محمهد بهن عمهر،     .21

 .دار احیاء الکتب العربیه: ، بیروتمفاتیح الغیب

محاسهن   ،(هه3231)قاسمی، محمد جمال الدین،  .22

 .دارالکتب العلمیه: ، بیروتالتهویل

تفسیر احسهن  ، (ش3100)قرشی، سید علی اکبر،  .22

 .بنیاد بعثت: ، تهرانالحدیث
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الجهامع  ، (ههه 3102)قرطبی، محمهد بهن احمهد،     .26

 .دارالفکر: بیروتاالحکام القرآن، 

، (ش3161)قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا،  .20

سهازمان  : ، تهرانتفسیر کنزالدقاهق و بحر الغراهب

 .چال و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی

، زبهده التفاسهیر  ، (ههه 3221)کاشانی، مالفتح اهلل،  .21

 .بنیاد معارف اسالمی:  قم

، التفسههیر (هههه3212)کرمههی حههویزی، محمههد،    .23

 .چاپخانه علمیه: لکتاب اهلل المنیر،  قم

علهم الداللهه   ، (م2110)کمال الدین، حازم علی،   .61

 .آلدابمکتبه ا: ، قاهرهالمقارن

تفسهیر بیهان   ، (هه3211)گنابادی، سلطان محمد،   .63
مؤسسههه : ، بیههروتالسهعاده فههی مقامههات العبهاده  

 .اعلمی للمطبوعات

العربیهههه و ، (م2131)المسهههدی، عبدالسهههالم،    .62

 .دارالکتاب الجدید المتحده: ، بیروتاالعراب

تفسهیر  ، (ههه 3232)مظهری، محمد بهن ثنهاء اهلل،    .61

 .همکتبه رشدی: ، پاکستانمظهری

زبهده  ، (بی تها )مقدس اردبیلی، احمد بن محمد،  .62

کتابفروشههی : ، تهههرانالبیههان فههی احکههام القههرآن

 .مرت وی

مشهکل اعهراب   ، (ههه 3132)مکی بن ابی طالب،  .62

 .دارالکتب الثقافیه: ، اسبانیاالقرآن

تفسهیر بیههان  ، (ش3112)مالحهویش، عبههدالقادر،   .66

 .مطبعه الترقی: ، دمشقالمعانی

، (ههه 3213)موسوی سبزواری، سید عبداالعلی،   .60

: ، بیههروتمواهههب الههرحمن فههی تفسههیر القههرآن 

 .مؤسسه اهل البیت

، (ههه 3223)نحاس، ابوجعفر احمهد بهن محمهد،     .61

 .دارالکتب العلمیه: ، بیروتاعراب القرآن

مهراح لبیهد   ، (ههه 3230)نووی، محمد بن عمهر،    .63

دارالکتهب  : ، بیهروت لکشف معانی القرآن المجید

 .علمیهال

غراههب  ، (ههه 3236)نیشابوری، حسن بن محمد،  .01

 .دارالکتب العلمیه: ، بیروتالقرآن ورغاهب الفرقان

، (ههه 3232)نیشابوری، محمهود بهن ابوالحسهن،     .03

دارالغهرب  : ، بیروتایجاز البیان عن معانی القرآن

 .االسالمی

، جههواهر البالغههه ، (ش3112)هاشههمی، احمههد،   .02

 .نشر بالغت: ترجمه حسن عرفان، قم

 


