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()300 -275
تاریخ دریافت ،1392/08 /15 :تاریخ پذیرش1393/09/18 :

چکیده
عـلم نحـو ،قـرائت ،معـانی و تفسیر ازجمله علـوم ادبی پایه به شمار میرود که برای شنـاخت زوایای
گونـاگون کالم خدا به دست دانشمنـدان مسلمان تـدوین شده و مجموعـهای مشـمم بـر سـی رشـم
علمی ،موسوم به ادبیّات قرآنی شک گرفمه است .در رأس این علوم ،علم اعراب قرآن قرار دارد کـه از
اهمیّمی بسزا و جایگاهی واال برخوردار است و بسیاری از رجال علم و ادب به پــژوه

در ایـن بـاب

همّـت گمارده و آثـاری گرانقـدر و مانـدگار از خود برجـای نهـادهانـد کـه کمـاب «مــشک اعــراب
القرآن« ،تألیف مکّی بن ابی طالب قـیسی ازآن جمله است .وی با تبحّر در ادبیّات عربی و عـلوم قرآنی
به بحث در موارد دشوار اعـراب قرآن پرداخمه و در صورت لزوم نیز از وجـوه قرائات ،اخـمال

نرـر

قـرّاء و نـحویان ،اشمقاق کلمه ،تفسیر آیه و موضوعات دیگر سخن به میان آورده است .این مقاله برآن
است که با طرح مباحثی در علم نحو و قرائت و شرح حال و مرتبت علمی قـیسی ،به بررسی و تحلی
اسلوب وی در این اثـر ادبی وزین بپردازد و دقایق و ظرایف به کار رفمه در آن را روشن سازد.
واژههای کلیدی :اعـراب قـرآن ،نحـو ،قـرائت ،سبک شناسی ،نقــد ممـون ،قـیسی.

_____________________________
* پست الکترونیك نویسندهmirzamohammad@ihcs.ac.ir :
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مقدمه
با شکوفایی نهضت مقدّس اسالم و نزول قرآن کریم از طریق وحی بر رسول خاتم(ص) ،زبان
عربی که یکی از شاخه های زبان سامی به شمارست ،دسمخوش تحوّل شگر

و سپس

رشد و تکام شد؛ بدین معنی که تحت تأثیر قرآن مزیّمی چشمگیر نسبت به گذشم جاهلی
خود پیدا کرد و در پی این تأثیر ،نه تنها تغییراتی عمده در قریح شعرا و خطبا پدیدآمد و زمین
رشد فکری و ادبی در میان آنان نیز فراهم شد ،بلکه تشمّت زبانی ناشی از لهجات طوایف
مخملف کم کم ازمیان رفت و فقط لغت حجاز که قرآن بدان نازل شده بود ،به عنوان زبان
رسمی و علمی در

شناخمه و رایج گشمه و رو به توسعه نهاد .به بیان دیگر ،ظهور

اسالم ،اوضاع اجمماعی اعراب را یکسره دگرگون ساخت و زبان مردم حجاز را که قبالً اسمعداد
یافمه بود ،به مقامی رسانیدکه سالها در دنیا شیوع و سیطره یافت و اینک یکی از زبانهای مهم
به شمار میرود .در واقع قرآن کریم از یک سو تأثیری عمیق در جان ها و خـردها از خود
برجای نهاد که به بطالن آداب و رسوم جـاهلی و پیدای

فرهنگ نـوین اسالمی انجامید

و از سوی دیگر زبـان عربی را سخت تحت تأثیر قرار داد ،بگونهای که شعر و خطابه
اصالح و تعدی گردید و رونقی به سزا یافت .درست است که قرآن به زبان قوم عرب نازل
شد ،لیکن اسلوب عالی آن ،چنان نررها را به خود معطو

ساخت و قـریحهها را

تلـطیف و از نوشکوفـا کرد وافقی روشن فراروی اندیشه ها گشود که اه ذوق و ادب،
عالوه برخلق آثاری ممـین و اشعاری بکر و بـدیع ،به اقـمباس و تضمین آیات نورانی
قرآن روی آوردند وکالم منثور و منروم خود را بدان زیور بخشیدند .اصوالً کسانی که با
زبـان عربی آشنایی کافی داشمه و درنرم و نثـرآن تـمبّع کرده اند ،نیک می دانندکه لهج
قرآن ،لـهج شیـوا و شیرینی است که ذهن و زبـان را توان درک و وصف آن نیست .نه
شعراست و نه نـثر ،بلکه اسلـوبی است ورای هردو که جـذبه و کش

مافـوق شـعر و

سالست و روانی مافوق نثردارد (طباطبائی.)136 :1372 ،
از این مطلب که به اسلوب بیانی بی مانند قرآن اشاره دارد ،می توان به مفهوم حدیث
«فضــل القـرآن علی سائـر الکالم کفضـل الرّحمن علی سائـر خلقـه» (سـیوطی ،بیتا)75/2 :

پی برد و دریافت که کماب خدا از جهات گوناگون ،به ویژه از نرر فصاحت و بالغت و
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نرم کالم و وفور عنصر ادبی نسبت به زبان آورترین فصحای عرب چونان خورشید
نیمروز است نسبت به اخمران آسمان.
این یکی از وجوه اعجاز قرآن است که ناموس بالغت درآن به حدّ اعال رعایت گشمه و
ادیبان خوش فکر و هنرمند را مجذوب خود ساخمه است ،تا آنجا که چکامه های بدیع در
عرمت قرآن سرودهاند و زبان به وصف اعجاز و رسالت آن گشودهاند و به اقمباس لفری
ومعنوی ازآن روی آوردهاند و بدین سان کالم خدا الهام بخ

اه ذوق و ادب گشمه و در

اعمالی زبان عربی مؤثر افماده است.
این تاثیرآنچنان عمیق بوده است که گفمه اند تاکنون هیچ کماب آسمانی و غیرآسمانی
چنین تأثیری در دیگر زبان ها نداشمه است ،چرا که در پی تأثیر قرآن ،زبان عـربی نه تنها
همچون زبان های کهنی که به تدریج آثارشان محو شد و در شمار زبان های تاریخی
باسمان درآمدند ،به بوت فراموشی سپرده نشد ،بلکه حیاتی جاودانه یافت و بی درنگ
علوم و فنونی پدید آمد که نه بر دل کسی خطورکرده و نه بر خـامه ای روان گشمه بود
(هـاشمی .)103/2 :1384 ،این علوم به دو دسمه تقسیم می شود:
 .1علومی که قرآن عام پیدای

آنهاست و بر فـقه ،اصـول ،کالم ،اخالق ،تـاریخ،

سیاست ،الهیات و طبیعیات قرآنی و مباحث مشابه دیگر اشممال دارد .این رشمه های
علمی چنانچه از قرآن و نیز سنت و حدیث که شارح قـرآنند ،اخذ و اقمـباس شده
باشند ،از نرر مبادی و موضوعات و غـایات صورتی خاص دارند.
 .2علـومی که موضوع بحث آنها خود قـرآن است و پس از بعثت به تدریج مورد
توجه قرار گرفت و دیری نپایید که به حدکمـال رسید .این عـلوم از مـواد و مسائ ادبی
وسیعی تشکی یافمه و برای فهم جوانب گوناگون کالم خدا پدید آمده است که عبارتند از:
اعجاز قرآن ،مفردات قرآن ،بدایع قرآن ،قرائت قرآن ،تجوید قرآن ،وقـو

قرآن ،اعراب

قرآن ،کـمابت قرآن ،تفـسیر قرآن و نرایرآن.
قرائت قرآن
همزمان با ظهوراسالم و نزول وحی ،قرائت قرآن ضرورتی اجمناب ناپذیر یافت و سخت
مورد توجّه اه قبله واقع شد .قاریان و حافران در حفظ و قرائت درست آیات اهممامی
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تمام مبذول می داشمند تا کالم خدا از هرگونه تحریف مصون ماند .از این رو ،پس از
شرفیاب می شدند و برای دریافت

اسمماع آیات از زبان رسول اکرم (ص) به خدمم

تأییدیه بر درسمی قرائمشان به خواندن آیـات می پرداخمند .بی گمان اِعمـال این روش
مبمنی بر نرر مبـارک پیـامبر اکـرم (ص) بوده است ،چه عنـایت آن حضرت از آغاز بر
این بود که عین الـفاظ قرآن بی کم و زیاد بر زبـانها جاری گردد و همین را عبادت
قرار داد و به امر الهی در هر نماز واجب فرمود (کاشانی .)2/1 :1346 ،بنابراین ،در تعریف
علم قـرائت گفمه اند :علمی است که از صور نرم کالم اهلل از حیث وجوه اخمالفات
()1

ممواتر

بحث میکند و مراد از آن تحصی مـلک ضبط اخمالفات ممواتر و فایدة آن

صیانت کالم اهلل از تحریف و تغییر است (صفــا .)67/1 :1371 ،این وجوه اخمال
در الـفاظ قـرآن را می توان برحسب حرو

و حرکات و سایر تغییرات از وص و وقف

و ادغام و اماله ،و عموم تصرّفات در تالوت و کمیّت ناقالن و راویان دانست (آمـلی،

1377ـ  )494 /1 :1379که از بحث در این باره گزیری نیست.
با رواج یافمن امر تعلیم و تعلّم در پرتو وحی و به امر رسول اکرم(ص) خصوصاً در
مدینه ،عدّه ای در قرائت ،مصدرتعلیم وآموزش بودند وکسانی که از ایشان اخذ میکردند،
کیفیّت قرائت خود را درشک روایت به اسماد خود اسناد می دادند و غالباً به حفظ آنچه
اخذکرده بودند ،می پرداخمند (طباطبائی .)138 :1372 ،به این عدّه که شمارشان اندک بود و
مورد احمرام دیگران بودند « ،قــرّاء» میگفمند .پس از آنکه درزمان عثمان مصاحف
هفمگانه به برخی ازشهرها فرسماده شد ،اخمال

قرائت پدیدآمد و در هر شهر قاریانی

پیدا شدند .در میان این قاریان اشخاصی مورد وثوق بودند که به پیروی از هریک از ایشان
قرائمی خاص ممداول گشت تا آنکه از میان این قرائتها ،هفت قرائت ممواتر که بی

از

همه مورد اعمماد بود ،به عنوان اصول کلّی قرائات پذیرفمه شد و قاریان این هفت قرائت،
به «قرّاء سبعه» شهرت یافمند وآنگاه با افزوده شدن سه تن دیگر ،شمارشان به ده تن رسید
که به «قرّاء عشره» معرو

شدند( .زیدان)241/1 :1957،

البمه قـاریان قـرآن چون در زمان رسول اکرم(ص) مسمقیماً با وی در تماس بودهاند و
آیات را از حضرت

اخذ میکرده و در حضورش میخواندهاند ،به هیچ وجه امکان نداشت
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در قرائت پدید آید ،ولی پس از رحلت آن حضرت که روایات صحابه در

که اخمال

پارهای موارد به صورگوناگون نق شد ،زمین چنین اخمالفی فراهم آمد .این اخمال
در اثر تغییر شک
نیز افزای

وکاه

برخی از حرو

که

و حرکات و کلمات از جهت لفظ یا لفظ و معنی و

و جابجایی کلمه حاص گردیده ،ناشی از این بود که در مصحفهای

مدوّن ،نه در حرو

نقطه و حرکت وجود داشت و نه از نشانههایی چون مدّ و تشدید و

تنوین و سکون اثری بود .افزون بر این ،وجود گوی ها و لهجات گوناگون رایج در
آن زمان خود عاملی در تشدید این اخمال
هرچند مفسّران به تبیین وجوه اخمال

محسوب میشد.
درقرائت قرآن پرداخمه اند ،لیکن با وجود چنین

اخمالفاتی ،قرّاء عشره همگی مورد قبول امّت اسالمند و قرائت هایشان نیزمجاز دانسمه
شده است ،چنانکه شهید اول و شهید ثانی قرائت آنان را ممواتردانند (بیگلری ،بی تـا.)60 :

ازقرن دوم هجری به بعد ،کماب های بسیاری درعلم قرائت قرآن تألیف گردید وبه گفم
عالم صدر ،نخسمین کسی که علم قرائت راتدوین کرد ،ابوسعید ابان بن تغلب ربعی
(م )141بود .وی درعلوم قرآن و حدیث و فـقه بر دیگران مقدّم بود و قرائت جداگانهای
داشت که نزد قاریان مشهور است .کمابهای «مـعانی القرآن» و«

» ازآثار اوست

(صـدر .)27 :1396،عـلم قـرائت قـرآن در طول سده های اسالمی به هفت رشمه منقسم
شده است که عبارتند از :علم الشواذ ،علم مخارج الحرو  ،علم مخارج األلفاظ ،علم الوقو ،
علم عل القرائات ،علم

القرآن و علم آداب

المصحف (زیدان.)13/2 :1957 ،

این علوم هریک دارای قواعدی خاص بوده و تاکنون آثاری ارزنده دربارة آنها به رشم
تحریر در آمده است.
اعراب قرآن
یکی از علوم ادبی پایه ،علم نحو یا اعراب است .اعـراب هماننـد اعجـاز و ایجـاز ،دقّـت
تعبیر ،ممرادفات و اضداد ،اصـوات ،ســجع ،امثــال و نرایرآنهـا از ممیّـزات زبـان عربـی
بشمارست .اعراب در لغت یعنی آشکار کردن و ابهام را از میان برداشمن (خـوری شــرتونی،

1889ـ759/2 :1893؛ فـیّومی )57/2 :1347 ،و در اصـطالح علـم نحــو ،حرکـات حـر

آخـر

درکلمــات معــرب را اعــراب گوینــد و کلمــات مـــعرب برحســب اخــمال عوامــ
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اعراب میپذیرند .به هرحال ،عـلم نحـوگرچه درطول زمان اسـمقالل پیـدا کـرد و عــمق
وگسمرس یافت ،لیکن ازآنجاکه موضوع بحـث آن بـدو ًا قــرآن کـریم بـود و بـه منرـور
قـرائت و فهم درست آیات بیّـنات پدید آمـد ،بـه «اعـراب القــرآن» موسـوم گشـت و از
سدههای نخسمین تـاریخ اسالم تاکنون هماره مورد توجّه دانشـمندان مسـلمان بـوده و در
شمار ادبیّـات قرآنی قرار گرفمه است.
پس ازآنکه اسالم توسعه یافت و عربها با مـل دیگر ارتباط برقرارکردند ،زمین ایجاد
فساد در زبان عربی فراهم آمد و احممال هرگونه لحن و تحریف در قرآن قوّت گرفت و
مسلمانان در قرائت قرآن و نیز درک مفاهیم ارزشمند آن دچار لغزش و خطا شدند .چه،
اوّالً قـاعدهای برای اعراب واژه های قرآنی وجود نداشت و ثانیاً حرو  ،فاقد هرگونه
نشانهای بود .افزون براین ،اخمال

گوی ها که کم وبی

درمیان قبای عرب رواج

داشت ،خود مزید برعلت به شمارمی آمد .تنها حافران وقاریان قرآن که تعدادشان چندان
هم زیاد نبود ،بااتّکاء به حافر نیرومند وذوق سلیم خود ازخطا مصون بودند .ازاین رو،
برای جلوگیری ازگسمرش فساد در زبان عربی ونیز حفظ کمـاب خدا ازلحن و تحریف،
امـام علی(ع) علم نحو را وضع کرد (صـدر )154 :1396 ،و سپس ابواالسود دُئَلی به
راهنمایی آن حضرت به تدوین این علم اهممام ورزید ،چنانکه ابن خلدون مغربی گوید:
نخسمین کسی که در این باره تألیف آغازکرد ،ابواالسود دُئَلی از قبیل بنی کنانه بود و
گویند که او به اشارة عـلی(ع) بدین منرور همّت گماشت .چه ،عـلی(ع) تغییر ملکه را
مشاهده کرد و از این رو به ابواالسود دسمور داد آن را حفظ کند و او برای ضبط آن به
قوانین معیّنی که اسمقرا شده بود ،مموسّ گردید )1160/2 :1359( .ابن ابی الحدید نیز
درآغاز شرح نهج البالغه صریحاً در این خصوص گفمه است :همه میدانند که حضرت
علی نخسمین کسی است که علم نحو را بنیان نهاد واصول وجوامع آن را به ابواالسود
دُئَلی امال کرد ،از جمله اشممال کالم براسم و فع و حر  ،تقسیم کلمه به معرفه و نکره،
و تقسیم وجوه اعراب به رفع و نصب و جرّ و جزم (1378ـ  .)20/1 :1383این مسئله مورد
قبول اکثر قریب به اتّفاق علمای اه فن عامه وخاصه بوده و آراء آنان نیز در کمابهایشان
انعکاس یافمه است)2(.در چگونگی ابداع علـم نحـو (اعـراب) وجوهی بیان شده است که
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در عین اخمال

صوری ،اصالً منـافاتی با هم ندارند و جامعترین آنها روایمی است

ممواتر از ابوالقاسم زجـاجی نحوی که در کماب امالی

مذکور است .وی به نق از

ابوجعفر طبری و دیگران گوید :ابـواالسود دُئَلی گفت :برعلی بن ابی طالب درآمدم و او
را در حال سکوت وتفکّر یافمم .عرض کردم :ای امیرمؤمنـان ،به چه می اندیـشید؟
فرمود :من در زبان مردم شهرشما خطاهایی مشاهده کرده وتصمیم گرفمهام کمابی در
اصول عربیّت بنویسم .گفمم :اگر چنین اقدامی بفرمایید ،ما را زنده نگه میدارید و این
زبـان برای همیشه در میان ما پایدار می ماند .سه روز بعدکه دوباره به حضورش شرفیاب
شدم ،مکموبی به من داد که مـمن آن چنین بود :به نام خداوند مهـر گسمر مهربان ،کالم
مشمم براسم و فع و حر

است .اسم آن است که از مسمّی خبر دهد ،فع آن است

که از حرکت مسمّی خبر دهد ،و حر

آن است که از معنایی خبر دهد که نه اسم است

و نه فع  .آنگاه به من فرمود :ای ابواالسود ،از این قاعده پیروی کن و با تمبّع برآن بیفزای
و بدان که اسم ها بر سه گونهاند :اسم ظاهر ،ضمیر ،و اسمی که نه ظاهر است و نه ضمیر.
ابواالسود گوید :من به پیروی از بیانات آن حضرت به گردآوری مطالبی در این زمینه
پرداخمم و آن را بر وی عرضه داشمم و چون در بخشی از این مطالب که مربوط به
حرو

نصب بود ،از «إنّ ،أنّ ،لیت ،لع ّ ،وکأنّ» یادکرده و از «لکنّ» نام نبرده بودم ،فرمود:

چرا «لکنّ» را ازقلم انداخمی؟ عرض کردم« :لکنّ» را جزو حرو

نصب به حساب

نیاوردم .حضرت فرمود :این نیز از آن جمله است ،سپس «لکنّ» را براین حرو

افزودم

(صدر ،بیتا 60 :ـ61؛ خوانساری1390 ،ـ.)172/4 :1392
اصوالً اِعراب قرآن ازآنچنان اهمیّمی برخورداراست که عالوه برتدوین آثـاری مسمق در
این علم ،دانشمندان علوم قرآنی غالباً به هنگام تفسیرآیات به شرح اعراب الفاظ پرداخمه
وبخشی ازتفسیر را بدین مهم اخمصاص دادهاند .برای نمونه میتوان ازتفـاسیرمعمبری
چون تـبیان طوسی ،مجمع الـبیان طبرسی ،کشّا

زمخشری وکاشف مغنیه نام برد.

بنابراین ،پرداخمن به اعراب قرآن درضمن تفسیر ،بیانگر نق

مهم و ارزندة این علم ،هم

در ایضاح معانی و درک درست مفاهیم کماب خداست و هم در ممانعت از بروز لحن و
تحریف در قـرائت آیات و سور؛ چه ممکن است با تغییر حرکت حرفی درکلمه ،مفهوم
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آیه به کلّی دگرگون شود ،چنانکه گفمهاند ابواالسود دُئَلی مردی را دید که هنگام قرائت
آی «أنَّ اهللَ بریءٌ من المشرکین و رسولُهُ » (توبه ،)3/9 :کلم «رسوله» را به جای آنکه به ضم
الم بخواند ،به کسر الم خواند که در نمیجه ،معنای درست آیه به مفهومی کفرآمیز تبدی
میشود ،یعنی (خدا وپیامبرش ازمشرکان بیزارند) به (خدا از مشرکان و پیامبرش بیزار
است) تغییر مییابد .ابواالسود قضیه را به عرض امام علی(ع) رساند و وی فرمود :این
اشکال ناشی از آمیزش با غیر عربهاست ،آنگاه حضرت اساس علم نحو را در رقعهای
نوشت و به ابواالسود داد(( )3صدر .)156 :1396 ،به هرحال ،همزمان با پیدای

نحو ،علم

اعراب قرآن کانون توجه نحویان واقع شد و به تدریج تکوین و اسمقالل یافت و سرانجام
از سدة دوم هجری به بعد دانشمندانی بدین عرصه گام نهادند وآثاری ارزنده پدید آوردند
که تاکنون ادامه یافمه است .نخسمین کسی که دراعراب قرآن به عنوان علمی مسمق  ،کمابی
تدوین کرد ،ابـوجعفرمحمد بن حسن بن أبي سـاره ،معرو

به «رواسی» (م )160بود

(نـجاشی 200 /2 :1408 ،ـ  201؛ صدر ،بی تا  67 :ـ  ، 68بکائی1374،ـ.)477/2 :1376
از دیگر مؤلفان اعراب قرآن قب از مکّی بن ابی طالب قـیسی(م )437می توان بدین افراد
اشاره کرد :ابـوعلی قُطرب (م ،)206ابوعبیـده مَعْمَربن مثنّی (م ،)209اخـف

اوسط (م،)221

عبدالملک بن حبیب (م ،)238ابوحاتم سجسمانی (م ،)248ابن قـمیب دینوری (م،)276
ابواسحاق ازدی (م ،)282ابوالعبّاس مبـرد (م ،)285ابوالعبّاس ثعلب (م ،)291ابواسحاق زجّاج
(م ،)311ابوعبداهلل نفطویه (م ،)323احمد بن المرادی (م ،)337ابـوجعفرنحـّاس (م،)338
احمد بن فـارس (م ،)369ابوعلی فـارسی (م ،)377ابـوعبداهلل تـمیمی (م ،)390ابوبکر
باقالنی (م ،)403علی بن طلح واسطی (م )424و ابوالحسن حوفی (م( .)430بکائی1374 ،ـ :1376

 464/2ـ )480این بزرگان که شمارشان به بیست تن می رسد ،همگی صاحب اثری به نام
«اعـراب القرآن» بودهاند و برخی دیگرآثاری با عناوین گوناگون از خود برجای نهادهاند
که عبارتند از :فــراء(م )207صاحب «تفسیر مشک اعـراب القرآن» ،عبدالملک بن حبیب
(م )238صاحب «المـوطأ و اعراب القرآن» ،ابن خالویه (م )370صاحب «اعراب ثالثین
من القران الکریم» و «اعراب القرائات» ،معافی بن زکریّا (م )390صاحب «تفسیر مشک
اعراب القرآن» و ابـوعمر احمد معـافری (م )429صاحب «البیان فی اعراب القرآن».
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(همان 485 ،459/2 :و 1074/ 3و )2761 ،2733/ 7پس از قیسی نیزآثار فراوان دیگری در اعراب
قرآن به رشم تحریر درآمد که بیرون از شمارست و از توجّه دانشمندان بدان می توان
بی

از پی

به ارزش علم نـحو در رابطه با کماب خدا پی برد و از مکانت واالی آن در

حوزة ادبیّات قرآنی آگاه شد.
سیرتاریخی علم نحو
پس ازآنکه علم نحو به ارشاد امام علی(ع) و تالش پیگیر ابواالسود دُئَلی(م )69بنیان نهاده
شد ،فرزندش عطاء(م )108و یحیی بن یَعْمُرعدوانی(م )129بدان روی آوردند و قریب نیم
قرن بعد ،خلی

بن احمد فراهیدی (م )175در بصره و محمد بن حسن رواسی(م)160

درکوفه این علم را گسمرش دادند ،لیکن علم نحو هنوز از دیگر علوم ادبی چون صر

و

لغت مسمق نبود .دیری نپایید که کوفه به میدان رقابت با بصره درآمد .سیبـویه راه
خلیـ بن احمـد را ادامه داد و به تدوین «الکمـاب» در نحـو همّت گماشت وکسائی و
فرّاء نیزکه از شاگردان ابو جعفر رواسی بودند ،تالش نحوی خود را آغاز کردند (صدر،

162 :1396ـ  .)163هنگامی که مرحل تکام زبان عربی فرارسید وچارچوب مکمب بصره و
کوفه مشخّص گردید ،نحویانی چون جَرمی ،مازنی ،ریّاشی و مبرّد در بصره و ابن
سکِّیت ،مفضّ

بن سلمه و ثعلب درکوفه فعالیت می کردند (بروکلمان ،بی تا162/2 :ـ ،165

 205ـ .)210در بغداد وضع بدین منوال بودکه از بغدادیان شماری به مکمب بصری و
شماری به مکمب کوفی گرای

یافمند و شماری دیگر ،از آراء نحویان هر دو مکمب بهره

جسمند (همان )25/2 :و عدّه ای هم نحو را مسمقیماً از علمای نحواخذ کردند که ابوجعفر
نحاس ازآن جمله است ،چه وی نحو را از مبرد و اخف

و زجاج و دیگران فراگرفت

(زیدان .)212/2 :1957 ،بدین گونه جماعمی از دانشمندان بغداد در نحو تبحّریافمندکه برای
نمونه می توان از ابن قمـیبه ،ابن خالـویه و ابن جنّی نام برد (بروکلمان ،بی تا،240 ،221/2 :

 .)244عالوه برنحویان مکاتب بصره وکوفه و بغداد ،بزرگانی نیزدر دیگر بالد اسالمی
بودند که در نحودسمی توانا داشمند وآثاری از خود برجای گذاشمند .ابوبکر زبیدی یکی
از مشاهیراین گروه است که شاگرد ابوعلی قـالی و در نحو یگان عصر خود بود و
چندین اثر در این علم پدید آورد (سیوطی 84/1 :1399 ،ـ .)85
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این نخسمین مرحل سیرتاریخی علم نحو است که درآن مکمبهای بصره وکوفه و بغداد
شک گرفت و نحویان این مکمبها پیوسمه در رقابت با یکدیگر بوده اند .پس از آنکه
سیبـویه اثر مشهورش«الکماب» را تألیف کرد ،نحو از مباحث لـغوی و دیگر فـنون ادبی
مسمق شد (زیدان131/2 :1957 ،ـ  )132و رو به رشد وتوسعه نهاد و رقابت میان نحویان
مکمبهای مزبور آنچنان اوج گرفت که به پیدای

مناظراتی انجامید .دراین باره می توان

از مناظرة کسائی با سیبویه یاد کرد (همان134 ،130/2:؛ بروکلمان ،بی تا.)135/2 :آزادی عم در
این مناظرات تا آنجا حکمفرما بودکه حمّی شاگرد ،بی هیچ منعی درمناظره با اسماد خود
و قطرب با اسمادشان سیبویه در خور توجّه

شرکت می جست .مناظرة ابوالحسن اخف

است (زیدان .)132/2 :1957 ،بر این مناظرات نیز باید جدال میان نحویان بصره وکوفه را در
قواعد نحو افزود .این جدال که از اخمال

نررشان در بسیاری از احکام نحوی نشأت

میگرفت ،موجب شدآثاری دراین خصوص به نگارش درآید که کماب «اإلنصاف في
مسائل الخالف» تألیف کمال الدین انباری(م )577و کماب «التبیین في مسائل الخالف»
تألیف أبوالبقاء عُکْبَری (م )616ازآن جمله است (همان.)213/2 :
علم نحو در مسیر تکام تا آنجا پی

رفت که نحویانی بزرگ چون ابن خالویه ،ابن

جنّی ،ابن درسمویه ،ابوسعید سیرافی ،ابوعلی فـارسی ،ابوالحسن رُمّـانی ،ابن حاجب ،ابن
مالک ،خطیب تبریزی ،حریری ،ابن شجری ،کمال الدین انباری وابوالبقاء عکبری ظهور
یافمند (زیدان 347 /2 : 1957 ،ـ  351و 38/ 3ـ  )44و نگارش شرحها وحاشیه های بسیاری
برآثار نحوی پیشینیان رواج پیدا کردکه شروح وتعلیقات ممعدّد بر «الکماب» سیبویه و
«الجم فی النحو» ابوالقاسم زجاجی و «االیضـاح فی النحو» ابـوعلی فـارسی و «اللمع فی
النحو» ابن جنّی درخور مالحره است (بروکلمان ،بی تا136/2 :ـ173 ،137ـ 191 ،175ـ.)247 ،192
در این مرحله نیز می توان از برقراری روابط میان اصطالحات علم نحو با منطق ارسطو
یاد کرد ( همان )124/2 :و تالش و اهممام دانـشمندان ایرانی را درتوسعه و تکام زبان و
ادبیّات عربی ،به ویژه نحو ارج نهاد.
در عصرحاضرنحو به سوی تجدید و تسهی پی

رفت و با تشکی انجمنهای ادبی در

مصر و عراق و شام ،علمای نحو اصالح و تنقیح قواعد نحو را در دسمور کار خود قرار دادند
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و با اجمناب ازتأویالت گوناگون کوشیدند که ساخمار اصلی نحو را احیاء کنند و این علم
را به طرزی شایسمه سامان دهند .به هرحال ،گرچه از صدر اسالم تاکنون جمع کثیری از
دانشمندان به فعالیت در علم نحو اشمغال داشمهاند و آثاری گرانقدر از خود بر جای
گذاشمهاند( ،)4امّا نباید خدمات ایرانیان را درتکوین علوم ادبی ،از جمله نحواز نرر دور
داشت()5و نق

مؤثر علمای شیعه را نیز در پیشبرد وگسمرش این دان

پایه نادیده

انگاشت)6(.در این راسما بزرگانی چون فـرّاء ،ابـوعلی فارسی ،ابن سِکّیت و ابن خالویه را
میتوان یافت که هم ایرانی بودهاند و هم شیعه.
زندگانی قیسی
ابومحمد مکّی بن ابی طالب حمّوش بن محمد بن مخمار قیسی از دانشمندان سدة چهارم
هجری است که درشعبان سال  355هـ در قیروان والدت یافت و نشو و نما کرد .وی پس
از تحصی مقدّمات ،رهسپار مصر شد و در علوم قرآنی از محضر ابوطیّب عبدالمنعم بن
غــلبون کسب فیض کرد (سیوطی )298 /2 :1399 ،و به قیروان بازگشت .همو قریب بیست
و پنج سال میان قـیروان و مصر و حجاز در رفت وآمد بود و با شرکت در درس شماری
از علمای این سرزمین ها بر دانـ

خوی

افزود .سرانجام ،پس از تکمی معلومات در

رجب سال 393هـ به اندلس بازآمد و در قرطبه سکنی گزید .با ورود به قرطبه در مساجد
«نَخیـله» و «زاهـره» و«جامع» به تدریس علوم قرآنی و نشر و تبلیغ معار

اسالمی

پرداخت (ابن خلکان274/5 :1397 ،ـ  .)275مکّی ازآنجا که در قیروان تولّد یافمه و در قرطبه
رح اقامت افکنده بود ،عالوه بر «قیسی» به قیروانی و قرطبی نیز شهرت داشت .وی به
جهت کثرت سفر در طلب علم ،اسمادان بسیاری به خود دیده است که ابن غلبون،
ابوالحسن قـابسی و ابـومحمد بن ابی زیـد از آن جمله اند .همو بر شماری از دانـشوران،
چون ابـوعبداهلل بن عمّاب و ابــوالـولید بـاجی سمت اسمـادی داشمه است که در روایت
از او مجاز بودند(.یـاقـوت حمـوی )169 ،168 /19 :1400 ،قـیسی انسانی تیز فهم و نیکخوی
بود و در دینداری و خردمندی سخت اسموار .در جامع قرطبه به ارشاد و تعلـیم اشمغال داشت
و طـالبان دیـن و دانـ

از محضرش بهرهمند می شدند و نـام

را گرامی میداشمند.

سرانجام در محرم سال  437هـ دار فانی را وداع گفت( .سیوطی.)298/2 :1399 ،
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آثار قیسی
مکّی بن ابی طـالب ادیبی برجسمه درعـلوم نحـو و لـغت و قرائت بود و عالمی
سرشناس در فقه و کالم و تفسیر .در عـلوم قرآنی و ادبیّـات عربی دسمی توانا داشت و
قریب صد کماب و رسال ارزنده از خود بر جای گذاشت (قـیسی23/1 :1401 ،ـ  )29که از
وسعت دان

و پشمکار وتالش بی وقفهاش در امرتحقیق علمی حکایت دارد؛ هر چند

شماری ازآنها در طول زمان دسمخوش نابودی گشت (زیدان .)386/2 : 1957 ،این آثار را
میتوان در سه بخ ِ «عـلوم قـرآنی»« ،عـلوم ادبی» و «عـلم فقه وکالم» دسمه بندی کرد
که در موضوعاتی چون قـرائـات ،اعراب قرآن ،تفسیر ،ناسخ و منسوخ ،تجوید ،احکام
قرآن ،غریب القرآن ،معانی القرآن ،وقف و ابمدا ،رسم الخط قرآن ،اخمال

نرر قرّاء،

اعجاز قرآن ،نحـو ،اصول عربیت ،مناسک حج ،گناهان صغیره وکبیره ،تـنزیه مالئکه،
عبادات ،مواعظ ،مواریث و تعبیر رؤیا به رشم تحریر درآمده است .تألیفات مکّی در عین
کثرت ،از اعمبار علمی کم نریری برخوردار بوده و همواره نرر ادیبـان و قـرآن پـژوهان
را به خود معطو

داشمه است که گزینه ای ازآنها عبارتند از:

( .یـاقوت حموی169/19 :1400 ،ـ171؛
قــیسی 23/1 :1981 ،ـ )28

از تـألیفات مکّی بن ابی طالب چنین برمیآید که مهارت وی عموماً در ادبیّات عربی
و خصوصاً درعـلوم قرآنی و باالخص در علم قراءات بوده است ،لیکن کماب ارزندة
«مـشکل اعـراب القرآن» او در نوع خودکم نریر و حائز اهمیّت فراوان است ،چه این
کماب نه تنها در زمان حیات وی شهرتی بسزا یافت ،بلکه پس از وفات

نیز همچنان از

اعمباری خاص برخوردارگشت ،تا آنجا که سیوطی از مکّی با نام «صاحب اإلعراب»
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یادکرده است (سیوطی .)298/2 :1399 ،همچنین نسخ خطی ممعدد ازکماب را می توان دلیلی
دیگر براممیازآن تلقی کرد .بدین جهت کماب مزبور همواره مورد توجه و مراجع علمای
نحـو و لغت بوده است که در رأس آنان ابن شـجری قرارداشت .وی در کماب معرو
خود ،مـوسوم به «

» که شام هشماد و چهار مجلس است (آقـا بـزرگ تهــرانی:1403 ،

 ،)316/2مجلس هشمادم و هشماد و یکم را به نقد و اصالح اعـراب شماری از الفاظ
موجود در کمـاب «مشک

اعـراب القرآن» از سورة بقره تا سورة مریم اخمصاص

داده است که پس از تمبّع کام مجموعاً به بیست و ش

مورد می رسد .پس از ابن

شجری ،ابن هشام در«مـغنی اللبیب» و ابوحیّان در «البحر المحیط» و سفاقسی در «المجید

فی اعراب القرآن» نیز این روش را دنبال کرده اند (قـیسی«/1 :1362،ز») ،با این تفاوت که
نق رابر نقد برگزیده اند و حمی در پاره ای موارد به ردّ نرر ابن شجری در انمقاد از مکّی
پرداخمه و در واقع نرر مکّی را بر ابن شجری ترجیح داده اند (همان .)69 ، 68/1 :افزون
براین ،ابوالبرکات بن انباری در موضوع اعراب قرآن آنچنان از آراء مکّی تأثیر پذیرفمه و
بهره گرفمه است که می توان به تشابه آشکار «البیان فی غریب القرآن» وی با «مشکل
اعراب القرآن» مکّی در روش و بسیاری از عبارات پی برد (ابن انباری 413/1 :1969 ،ـ 417

و 180/2ـ  .)185بنابراین ،اهممام این دانشمندان در پرداخمن به کماب «مشک اعراب القرآن»
و اخذ و نق و روایت مطالب آن خودگویای اعمبار و ارزش این کماب و مکانت رفیع آن
نزد علماست که با نامهای گونه گون در برخی از منابع آمده است .این نامها عبارتند از:
اعراب القرآن (یـاقوت حموی ،)170/19 : 1400،اعراب مشک القرآن (قیسی«/1 :1362 ،ج»)،
تفسیر مشک االعراب ،تفسیر مشک اعـراب القرآن ،مشک االعراب (قـیسی، 233/2 :1981 ،

 )341 ، 337و مشک اعراب القرآن (آقـا بزرگ تهرانی .)65/21 :1403 ،ابن جـزری دربارة تاریخ
و مح ّ تألیف این کماب گوید :مکّی به سال  391هـ پی

از بازگشت به قرطبه،کماب

«مـشک اعراب القرآن» را در شام تدوین کرد (ابن جـزری )309 /2 : 1932 ،که با توجّه به
سال والدت

درآن هنگام سیوش

سال داشمه است.

شایان ذکر است که نام مکّی بن ابی طالب درسلسل اجازات علمای امامیه آمده است،
چنانکه شیخ حسن بن شهید ثانی به نق از پدرش بیان داشمه که وی کمابهای «الموجز
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فی القراءات» و«

فی المجوید» و دیگر آثـار مکّی را از ابـوحفص زبـری ،و او از

قـاضی بهـاءالدین بن رافـع ،و او از یحیی بن ســعدون قـرطبی ،و او از عبدالرحمان بن
عماب و او از امام ابومحمد مکّی بن ابی طالب روایت کرده است (خــوانساری1390،ـ :1392

181/5ـ .)182از این مطلب که بیانگر اعمبار علمی و عملی اوست ،نیک میتوان دریافت که
وی عالوه بر تبحّر و مهارت کافی در فنـون ادبی و علـوم قرآنی ،انسانی درسمکار و
موثق و مورد اعمماد بوده است.
اسلوب قیسی درتدوین کتاب
پی

از ورود به بحث الزم است هد

منزلت واقعی علم اعـراب قـرآن بی

قیسی از تألیف این کماب روشن شود تا قدر و
از پی

آشکارگردد .وی در مـقدّم کماب ضمن

بیان اهمیّـت علوم قرآنی ،از علم اعـراب قرآن به عنوان یکی از مهم ترین رشمـههای
ادبیّـات قرآنی یاد می کند و تـعلیم وتـعلّم آن را امری ضروری میداند و بر این باور
است که شناخت اعراب قرآن نه تنها موجب می شود که قاری از خطا در قرائت مصون
ماند و الفاظ آیات را درکمال صحت و اسمواری ادا کند ،بلکه باب فهم درست مفـاهیم
قـرآنی به روی وی گشوده می شود و بدین وسیله کالم خدا از هرگونه لحن و تحریف
محفوظ میگردد .همان طورکه از نام کماب پیداست ،مؤلف برآن نبوده که به بیان جزئیات
اعراب قرآن بپردازد ،بلکه سعی داشمه است که نکات مهم و دشوار اعراب قـرآن را مورد
بررسی قرار دهد و به نـقد و تحلیـ آراء مـشاهیر نحو و قـرائت اهممام ورزد ،بهگونهای
که هم ابهامی بر جای نماند و هم سخن از حدّ معمول نگذرد و اطناب درآن پدید نیاید،
چنانکه خود دراین باره گوید :بسیاری ازکسانی که در زمین اعــراب قـرآن دست به
تألیف زده اند ،با پرداخمن به مواردی چون حرو

جـر و جـزم ،فـاع و مفعول ،اسم و

خبر «انّ» و نرایرآنها که عـالم و مـبمدی در شناخت آنها یکسانند ،سخن را به درازا
کشانده و از بـیان مشکالت اعراب غاف مانده اند .هد

ازتألیف این کماب ،بحث در

نکات اساسی اعراب قرآن و یادکرد عل و موارد صعب و نادر آن است تا عالقه مندان را
نیک به کارآید .بنابراین ،من کمـاب را برای کسانی که به عـلم نـحوآشنایی کافی ندارند،
تـألیف نکرده ام ،بلکه برای دان

پژوهانی به رشم تحریر درآورده ام که طرفی از این
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علم بسمه اند و به قـواعد و عـوام و اصول آن وقـو

کام دارند (قیسی2/1 :1362 ،ـ.)3

شیوة غالب در شرح اعـراب واژه ها بدین منوال است که مـؤلف معموالً نرر خود
را دربارة اعراب واژه ذکرمیکند وچنانچه اخمال

نرری میان قرّاء و نحویان مشهور

وجود نداشمه باشد ،به همین حدّ بسنده کرده به بحث در واژهای دیگر میپردازد ،اما
اگر اعـراب واژه مورد اخمال

عـلمای اهـ فـن بوده باشد ،حمی االمکان نررات آنان

را بیان داشمه به تجزیه و تحلی آنها با ارائ دالی کـافی اهممام میورزد و در پایان نرر
خود را ابراز میدارد .افزون بر این ،مؤلف بنا به ضرورت ،نکات مربوط به تجوید،
اشمقاق ،قرائت ،تفسیر ،معرّبات ،لهجات و نرایرآنها را مورد بررسی قرار داده و در ح ّ
مشکالت لفری و معنـوی از هیچ کوششی دریغ نورزیده است؛ حمی گاهی بدون
پرداخمن به اعراب واژه ،صرفاً وضعیت آن را از نرر لغوی یا نقطه نررهای دیگر روشن
ساخمه است .وی نیز در شرح برخی از نکات به آیات و ابیات اسمشهاد کرده و به منرور
پرهیز از تکرار ،پارهای موارد را به مشابه آنها ارجاع داده است .به طورکلی ،کماب حاضر،
هم از لحاظ محمـوا و هم از جهت اسلوب در نوع خود کم نریر است و از مخمصاتی
برخوردار است که موجب اممیاز آن از دیگرآثار مشابه گردیده وکانون توجه شماری از
نحویان ممأخر قرارگرفمه است .اصوالً اسـلوب مکّی در اعـراب قـرآن در عین جزالت،
سلـیس و روان است و از هر گونه پیچیدگی و اطنـاب به دور ،البمه بر این موارد نیز
میتوان دقّت نرر ،اسمقصـاء و منـاقشه ،شرح و تفسیر ،نقـد و تحلی و ویژگیهای
دیگری را افزود که بدین شرح از نرر میگذرد:
الف :ایجاز و اختصار
مکّی در تدوین این اثر ،اساس کار را بر ایجاز و اخمصار نهاده و با مهارت تمام از عهدة
این مهم برآمده است بی آنکه خللی در معانی پدید آید .اینک نمونههایی چند دراین باره:
 .1ارجاع دادن مطلبی به مشابه آن ،مانند :اعراب «

،

» که به سه آی صدر سورة حاقّه ارجاع داده شده است (قیسی .2 .)494/2 :1362 ،با
اشاره از کنار مطلب گذشمن ،مانند :و الرفع فی «شیخ» یجوز من خمسة أوجه» ،که از ذکر
وجوه پنجگان رفع در کلم شیخ به سبب اشمهار آن خودداری شده است (همان.)411/1 :
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 .3از لفظ مخمصر مفهومی گسمرده اراده کردن ،مانند« :أن» مـفعول من أجـله در آی «أن
تقولوا» که مراد از آن ،این جمله است« :أن تقولوا» فی تأوی المصدر ،مفعول من أجله
(همان .4 .)224/1 :حذ

مطلب به جهت وجود قـراین ممعدد ،مانند :چهار آی آغازین

سورة انفـطارکه چون آی هشمم از سورة مـرسالت وآی یکم از سورة تکویر قرینههای
آنها به شمار میآیند ،بطور کام حذ

شده است (همان.)461/2 :

ب) نقل آراء مختلف
مؤلف بنا به ضرورت ،در بیان اعراب و قرائتِ بسیاری از الفاظ با اسمادی تمام به تحقیقی
جامع روی آورده و در تبیین آراء نحوی گوناگون سعی بلیغ روا داشمه است که از باب
نمونه می توان به اعراب واژه های «ثمانیة»« ،ممـاع»« ،غیر» « ،مـثقال»« ،خاویة» و «قـیله»
اشاره کرد (قیسی 406 ،377 ،295/1 :1362 ،و .)285 ،125 ، 84/ 2وی در بحث از اعـراب این
واژه ها بین دو تا هفت قول را ذکر کرده و با تبحّری سمودنی به تعلی وجوه اعراب هر
واژه پرداخمه است .هم چنین در بسیاری موارد پس از یاد کرد وجوه مخملف ،نرر انمقادی
خود را بیان می دارد وگاهی هم از میان آراء گونا گون وجهی را بر می گزیند و بر دیگر
وجوه ترجیح مینهد .همو با احاط علمی شگفت آوری به نق اقـوال مشاهیر نحـو و
قرائت در این کماب پرداخمه است که ازآن جمله اند :سیبـویه  ،اخف  ،خلی بن احمد،
کسائی ،فـراء  ،مبرّد ،مـازنی ،زجّـاج ،ابن کیسـان ،نحّـاس ،عـاصم ،نـافع  ،ابـوحـاتم
سجـسمـانی ،اعـم

و دیگران .عالوه بر این ،شمـار کثیری از اقـوال به جماعـاتی از

بـزرگان علم نحـو نسبت داده شده و از آنان با تعـابیـر «کـوفـیـون» « ،بصـریـون» و
«نحـویـون» سخن رفمه است.
ج) شواهد
مکّی به منرور روشن شدن مطلب در بسیاری موارد از قـرآن شاهد آورده و در بی

از

سی مورد به ابیات و مصراعهای عربی اسمشهاد کرده است که بدین شرح از نرر
میگذرد .1 :شواهد قرآنی :درکماب حاضر دویست و هشماد و سه آیه از هشماد سوره
مورد اسمشهاد قرارگرفمه است که با احمساب آیـات مکرّر ،مجموعاً به  341مورد میرسد،
منمها در نق این شواهد ،به نـام سوره ها و به شمارة آیات اشاره نشده است .2 .شـواهد
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شعری :مؤلف جمعاً به سی و چهار مورد از شعـر شاعران عرب اسمشهاد کرده و تنها در
چند مورد از سرایندگان ابیات نام برده است که عبارتند از :حسّان بن ثابت ،قیس بن
الخطیم ،اعشی ،نابغ ذبیانی ،فرزدق و معطّ هذلی (قیسی 529/2 :1362 ،ـ  .)532این شواهد
به سه شک درکماب آمده است :بیت کام  18 ،مورد ؛ مصراع کام  14 ،مورد ،و بخشی
از مصراع 2 ،مورد .
د) مباحث لغوی
مؤلف ضمن پرداخمن به نکات دشوار اعـراب ،بنا به ضرورت به ذکر تصریف و اشمـقاق
الفاظ و تـفسیر آیات همّت گمارده و در رفع ابهـام از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.
این موارد را می توان به صورت ذی دسمه بندی کرد .1 :اشمقاق کلمه ،مانند :مـالئکه،
طاغـوت ،انجیـ ،

و قرآن (قیسی .2 .)231 ،107 ،36/1 :1362 ،مفرد جموع ،مانند:

أبـرار ،حـوایا ،آصال ،بُدْن و ابـابی (همان 338 ،297 ،137/1 :و  .3 .)501، 98/2جمع مفردات،
مانند :ابراهیم ،اسماعی  ،اسـرائی و عـفریت (همان 73/1 :و  .4 .)148/2معر بات ،مانند:
سَینـاء ،سلسبی و اسـمبرق (همان .5 .)441 ،439 ،104/2 :معنای لغات ،مانند[ ،درستَ=
تعلّمتَ و قرأتَ][ ،دأب= عادة ][ ،تبارک= دام وثبت إنعامه] و [شهاب= ک ّ ذی نور]
(همان 349 ، 282/1 :و  .6 .)144 ،129/2شرح و تفسیرآیه ،مانند« :إنّ الذین توفّاهم
ظالمی أنفسهم»« ،دائرة السَّوء» و «ب ادّراﻙ علمهم» (همان 369 ،203/1 :و .7 .)154/2فرق
میان دو واژه ،مانند« :نعم و بلی» و «خبر و اسمفهام» (همان 203 ، 57/1 :ـ .)204
 .8اصطالحات تجویدی ،مانند :وص و وقف ،روم و اشمام ،و ادغام و اظهار (همان109/1 :
 422،و .)220 /2

مکّی گهگاه در راسمای اعراب الفاظ آیات به وقایع تاریخی اشاره می کند و در پارهای
موارد نیز شأن نزول آیه را بیان میدارد ،چنانکه در کریم «إنّما ولیّکم اهلل و رسوله و
الّذین آمنوا الّذین یقیمون الصّالة و یؤتون الزّ کاة و هم راکعون» (مائدة )55 :پس از یاد کرد
اعراب «و هم راکعون» می گوید که این آیه دربارة علی(ع) نازل شده است .همو در بیان
اعراب واژهها گاه به نق

آراء مبمنی بر لغات برخی طوایف عرب ،از جمله «لغت
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بنی الحارث بن کعب» و «لغت اه حجاز» روی می آورد (قیسی )328 ،69/2 :1362 ،و
گاهی هم به طرح و نقـد نرر شماری از علمای فـرقه های اسالمی چون «معمزله» و
«قـدریّه» می پردازد (همان.)243 ،239/2 :
ه) اصطالحات نحوی غیر متداول
مؤلف به هنگام بیان اعراب واژههای قرآنی ،شماری از اصطالحات نحوی غیر ممداول و
نامأنوس را به کار برده است که از ویژگیهای قاب توجه این کماب به شمار میرود.
این اصطالحات عبارتند از )1 :اسمثنـاء لیس من االول [یا] اسمثنـاء لیس من الجنس
الذی قبـله (قـیسی 56/1 :1362 ،و =)134/2اسمثناء منقطع )2 .بیــان (همـان =)246/1 :تمییـز.
()8

 )3تسمیـه (همـان = )333/1:اسمیّـه )4.تفسیــر (همـان = )174/1 :تمییـز.

 )5تکریـر

(همـان =)94/1 :بدل اشممـال )6.عمـاد (همـان =)345/1 :ضـمیر فصـ )7 .
(همـان« =)98/1 :ال»
 )9مفعول علی

للـجنس )8 .مجهـول (همـان = )138/2 :ضمیر محذو .
(همـان = )9/1 :مفعول علی اال تّساع بالرر  ،که حکم آن مث

مفعولٌ به است )10 .مفعولٌ لم یُسَمَّ فـاعله (همـان =)13/1 :نائب فاع  )11 .منقطع من االوّل
[یا] القطع من االوّل [یا] القطع (همـان121 ،38/1 :و = )181/2اسمئنا .
و) تقدّم و تأخّر آیات متن
هر چند روال کلّی در ترتیب آیـات مورد بحث در کماب همان صورت قرآنی آنهاست،
لیکن گاهی این ترتیب در سوره ای به هم خورده و آیه ای جا به جا شده است .گاهی
هم آیهای از یک سوره به سورة دیگر انمقال یافمه و به جهت تشابه لفری جایگزین آی
مشابه خود شده است .عالوه بر این ،در برخی موارد کلماتی از یک آیه که ضمن بحث به
عنوان شاهد ذکر شده است ،حذ

گردیده و یا تغییر پیدا کرده است .این تقدّم و تأخّر را

می توان بدین شرح از نرر گذراند .1 :به هم خوردن ترتیب کلمه ای در آیه ،مانند :تقدّم
«

جنّمـان» بر «مسکنهم» در آی شریف «و لقد کان لسبأ فی مسکنهم

جنّمـان عن

یمین و شمال …» (سبأ( )15 :قیسی .2 .)206/2 :1362 ،جا به جا شدن آیه ای در یک سوره،
مانند :تقدّم آی «… إلاّ أن یشاء اهلل…» برآی «فأین تذهبون» در سورة تکویر(همان)460/2 :؛
بدین معنی که در ممن کماب آی  29پی

از آی  26آمده است .3 .ذکرآیـهای از یک سوره
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در سورة دیگر به جهت تشابه لـفری ،مانند :آی «إن ک ّ إلّـا کذّب الرّس …» از سورة ص:

 14که به لحاظ همانندی جایگزین آی « ..ک ّ کذّب الرّس …» ازسورة ق 14 :شده است
(قیسی .4 .) 319 /2 :1362 ،جمع چند آیه تحت یک شماره به دلی داشمن وجه مشمرک،
مانند :آیات  53 ،50 ،49و 54از سورة بقره که به جهت اشمراک در لفظ « إذ » ،همه تحت شمارة

 93قرارگرفمهاند (قیسی .5 .)45/1 :1362،قرار گرفمن اجزای یک آیه تحت چند شماره ،مانند:
آی «یوم تجد ک ّ نفس ما عملت من خیر محضراً و ما عملت من سـوء…» (آل عمران)30 :

که پس از تفکیک به سه جزء «یـوم تجد ک ّ نفس»« ،محضراً» و «و ما عملت من سوء»،
در ذی شماره های  373 ،372و 374مذکور افماده است .6 .تغییر عبارت برخی از آیات که
ضمن بحث به عنوان شـاهد ذکر شده اند ،مانند :آی « ..و أعـلم ما تبدون و ما کنمم
تـکممون» (بـقره )33 :که با حذ

«ما تبـدون و ما کنمم» ،به صورت «وأعلم ما تکممون» در

ذی آیه  117سورة انعام به شمارة  839نق شده است (قیسی.)286/1 :1362 ،
ز) تنوّع الفاظ در ارجاعات و نقل روایات
مؤلف در ارجاع مطالب و نق آراء قـرّاء و نحویان ،الفاظ ممنوّعی را در سراسر کماب به
کار برده است که پرهیز از تکرار نکات مشابه و آگاهی از نفی و اثبات اقوال مخملف از
محاسن آن به شمار میرود .این الفاظ در قالب کلمه ،جمله و عبارت نمود یافمه است که به
شرح ذی دسمه بندی و ارائه میشود .1 :ارجـاع اعـراب مخمصرآیـه به مشابه مشروح آن
با عباراتی از این قبی « :قـد مضی تـفسیره»« ،قد تـقدّم شرحه»« ،مث األوّل في جمیع
وجوهه» « ،قد تـقدّم ذکره في البقرة»« ،قد شرحناه في

النح شرحاً أشبع من هذا»،

«قد تقدّمت علّمها»« ،قد مضی نریره» و « قد تقدّم نرائره فیقاس علیه ما شابهه» .نریر این
جملهها به منرور پرهیز از تکرار و اطال کالم فراوان و به اشکال گوناگون در کماب به
کار رفمه است ،چنانکه مؤلف خود بدین امرتصریح کرده گوید« :
» (قیسی .)22/1 :1362 ،در این راسما میتوان از عبارت « قد تقدّم الکالم فیها ،و فیما
کان مثلها ،فأغنی ذالک عن تکریره» (همان )494/2 :که ذی آیات آغازین سورة مبارک
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«القارعة» آمده است ،به عنوان مثال یاد کرد .2 .کاربرد الفاظ ممنوّع در نق قـولها با
تعبیراتی چون« :أجـاز» « ،رُوي عن» « ،قـرأ»« ،قـال»« ،یجوز في قراءة »« ،حَکی»« ،حُکي
عن»« ،عند»« ،قراءة»« ،االخمیار عند»« ،هذا مذهب»« ،علی قراءة» و«رَوی» .جز این الفاظ که
همراه با نام قـرّاء و نحویان در کماب مذکور افماده ،از الفاظ و جملههایی در نق

قولها

اسمفاده شده است که بر تأیید یا ردّ نرری و یا ترجیح قولی بر قول دیگر داللت دارد و
موارد ذی از آن جمله است .1 :تـأیید و اثبات رأیی در بیان اعراب آیه با عباراتی مانند:
«فأعـر

ا»« ،

و قـس» « ،فاعلم ذالک»« ،
» «

».

» «

 .2ردّ و نفی نرری در بحث از اعراب آیه با جملههایی چون« :هذا کالم ناقص»« ،و فیه
بعد»« ،ذالک غیر جائز»« ،و هو قـول بعید»« ،هذا کالم ال

فیه»« ،و هو بعید في

المعنی و اإلعراب»« ،هذا الیجوز»« ،ذالک کلّه بعید»« ،فیه نرر» و «ذالک إلحاد ظاهر و
خطأ بیّن» .3.ترجیح قولی بر قول دیگر در تبیین اعراب آیه با عباراتی مث « :هوأحسن
األقـوال فیه»« ،و المقدیر األوّل أحسن»« ،و األوّل أرجح»« ،و القوالن األ وّالن أبین و أشهر»
و «القول األوّل أحسن و أولی» .مکّی در پارهای موارد نیز به اخمال

و ابهام در برخی از

اقـوال اشاره کرده و از مغایرت برخی دیگر با قواعد و اصول پذیرفمه شده ،سخن به میان
آورده است.
ح) رسم الخط الفاظ آیات
مکّی در چندین جای کماب براهمیّت رعایت رسم الخط قرآن کریم تأکید ورزیده و خال
آن را جـایز ندانسمه است ،لیکن در ممن آیـات مورد بحث گاهی کلماتی مشاهده میشود
که با رسم الخط ممداول قرآن ممفاوت است .دراین باره می توان به نمونههای ذی اشاره
کرد ،با این توضیح که واژه های داخ کروشه موافق رسم الخط معهود است:
مالئکة ملئکة
رحمة

قیامة قیمة
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ط) انعکاس قرائات مختلف در الفاظ آیات
درآیات ممن کماب حاضر شماری ازکلمات مطابق قرائت های مخملف ضبط شده است
که می توان آنها را بر اساس وجـوه هفـمگان اخمال

در قـرائت قـرآن مرتب کرد ،لیکن

به منرور اجمناب از اطال کالم ،تنها به ذکر این کلمات طبق ترتیب قرآنی آیات اکمفا میشود.
البمه روش ارائ کلمات مورد اخمال

بدین گونه است که پس از هر کلمه به ثبت و ضبط

صورت ممداول آن مطابق قرائت عامه می پردازیم؛ قـرائمی که از آغاز نزول وحی تاکنون
مـبنای تعلیم و تعلّـم قـرآن کریم بوده است .اینک نموداری از این گونه کلمات:
 .1إلـــه أبیــک ← إلـــه آبائــک (بقــره .13 .)133 :یــبلغـانِّ ← یــبلـغَنَّ (اسـراء.)23 :
پ

 .2أن یــــطّا َ ← أن یطّـــوّ َ (بقـــره .14 .)158 :تَـسّـاقَطْ ← تـُســاقِطْ (مــریم.)25 :
 .3فیــــضاعفُه ← فــــیضاعفَه (بــــقره .15 .)245 :فـمخَطَّــفُهُ ← فـمَخْطَـــفُهُ (حـجّ.)31 :
 .4نـــکفِّـر ← یـــکــفّ ــر (بــقره .16 .)271 :فَـــرِهین ← فـــارِهین (شــعراء.)149 :

 .5فـیغـفِر … ویـعـذّبْ ← فـیغـــفِر… و  .17أصــحابُ األیکةة ← أصحـــابُ
یعـذّ بُ (بـقره.)284 :
لئَیکَةِ (شـعراء.)176 :
 .6أن یَصّـــالَحا ← أن یُصـــلِحا (نســـاء .18 .)128 :مَساکِـــنِهم← مَسْکَـــنِهم ( ســبأ.)15 :
 .7یَـــجعلونَه… یُبـــدونَها و یُـخفـــونَ ←  .19األبــــکار← اإلبــــکار (مــؤمن. )55 :
تَـجعــــلونَه… تُبـدونَهــــا و تُخـفــــونَ  .20یَــنْشَــأُ← یُـــنَشَّـؤُ ا (زخـر .)18 :
(انـعام.)91 :
 .21حُــسناً← إحــساناً (أحـــقا .)15 :
 .8یَــــطَّعِمُهُ ← یَــــطْعَمُهُ (انـــعام .22 .)145 :یَرَّهَّــرون← یُـــراهِرونَ ( مجادلــه. )2 :
 . 9نُــــشرا ً ← بُــــشرا ً (اعـــرا  .23 . )57 :بـالغٌ أمر هُ← بـالغُ أمرِهِ (طالق.)3 :
 .10آیةةةةة ← آی ـــــــات (یــــ ـوسف .24 . )7 :بِرَــنین← بِضَــنین(تـکویـر.)24 :
 .11یــا بُشــرایَ ← یــا بُشةةر ٰ (یوســف .25 .)19 :وال یَ حـُضّـو نَ ← وال تَــحا ضّـونَ
حــــافراً (یــــوسف( .)64 :فـجر.)18 :
 .12حــــفراً ←
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یاد کرد قـرائات گوناگون درکماب مشک اعـراب القرآن که نمونه های فوق بخشی از
آن است ،حکایت از آن دارد که مـؤلف با شنـاخت دقیـق اصـول قـرائـات قـرّاء سبعـه
و راویـان سرشنـاس آنان ،به تبیین انواع قـرائتها از جنب لـغوی و نـحوی پرداخمه و
مهارت عـلمی خود را در این حوزه نیک به کارگرفمه است .ما در برابر این گزیده الـفاظ
قـرآنی مبمنی بر قـرائات مخملف ،قـرائت عـامّه را به روایت حـفص از عاصم آورده ایم
که به گواهی کمب طبقات ،قـرائمی است دقیـق و بی هیچ زیادت و نقـصان (← لسانی

فشارکی .)578 :1391،این قـرائت از زمان رسول خدا (ص) تاکنون همواره به عنوان ممن
قرآن شناخمه شده و معیار سنج

قرائـات گوناگون بوده است و حمی از جنبـ لـغوی،

نـحوی ،بـالغی ،تـفسیری و جزآنها بر دیگر قـرائات برتری دارد (همان.)577 :
نتیجه
کماب مشک اعـراب القرآن اثری است وزین در تبیین موارد صعب و نـادر اعـراب کـالم
خدا که در مقام قـیاس با آثـار مشابه از جایگاهی واال و اهمیمـی بسـزا برخـوردار اسـت.
جزالت اسلوب و حسن تألیف ،برجسمه ترین ویژگی این اثر به شمار می رود که از ممانت
فکر و دقت نرر و احاط علمی صاحب اثر در طرح مباحث و نقد و تحلیـ آراء علمـای
نحو و لغت و قرائت حکایت دارد .تبـحّر و جـامعیت علمی آمیخمه بـه تعهــد و تقــوای
دینــی مؤلـــف ویـــژگی دیگــری اســت کــه موجــب گردیــده مصــنّفات وی ازجملــه
مشک االعـراب در سلسل اجازات علمای امامیه قـرار گیـرد و در فهرسـتکمـاب هایشـان
مذکور افمد .افزون بر این ،کـماب حاضر از آنچنان اعمبـاری بـرخوردار است که نـه تنــها
در دوران حیات پدیدآورنده اش شهرت یافمه ،بلکه پس از وی نیز همـواره کـانون توجـه
دانشمندان اه فـن بوده است .در هر حـال ،از آنجا که شنـاخت اعـراب قـرآن و آگـاهی
از تصـرّ

حرکـات و سکنــات آن از اهـمّ مسـائلی اسـت کـه مفسّـران کـالم وحـی و

قـرآنپــژوهان عالقمند به تجوید الفـاظ و فهم قـرائـات و لغـات و درک معــانی آیـات
از آن بی نیـاز نموانند بود ،می توان کماب مـزبور را مرجعی مـوثــق و قــاب اعممــاد در
آشنـایی با دقـایـق اعـراب به شمار آورد و از نق

مـؤثـر و مـفید آن در مصــون مانـدن
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از هرگونـه لـحن و خطـا و دسمیـابی به مقـاصد قـرآنی و حقــایق وحیـانی بـه خــوبی
واقف گشت.
پینوشتها
 .1مـمواتر ،خبـری است که ناقـ آن عدّه ای باشندکه عـقالً تبـانی آنها برکـذب محال
باشد (سجّـادی.) 468 :1344 ،

 .2برای آگاهی بیشمر ← ،صدر150 :1396 ،ـ  .154در این کماب از دانشمندانی چون ابن
قـمیبه ،جاحظ ،ابوالفـرج اصفهانی ،سیوطی ،راغب ،ابن حجر ،یافعی ،بیهقی ،ابن انباری،
ابوحاتم سجسمانی ،ابن جنی ،ابـوهـالل عسکری ،ابن ابی الغنائم ،عبدالقادر بغدادی ،ابن
ندیم ،فخر رازی ،ابن شهرآشوب ،ازهری ،ابن مکرم ،ابن سیده ،ابن خلکان و کفعمی نام
برده شده است که همگی بر این امراتّفاق نرر دارند که ابواالسود دُئَلی به ارشاد و تعلیم
امیر مؤمنان علی(ع) علم نحو را تدوین کرد.
 .3این روایـت به اشکـال گونـ اگون ذکر شده است .برای مـزید اطّالع  ← ،صـدر،
بی تـا 56 :ـ  59؛ ابن شهر آشوب ،بی تا46 :ـ .47

 .4برای تفصی

بیشمر ← ،ابن ندیم45 :1393 ،ـ 97؛ سیوطی 7/1 :1399 ،ـ  607و  3/2ـ  366؛

بروکلمان ،بی تـا  123/2 :ـ  .282در میان این نحـویان ،دانشمندانی را می یابیم که ایرانی بوده
و در تکویـن علم نحـو تأثیری بسزا داشمهاند.
 .5برای آشنایی با نحویان ایرانی االص  ← ،مطهری 511 :1359 ،ـ 513؛ صابری 38 :1390 ،ـ .105

 .6در کماب نفیس تأسیس

از صد و چه تن نحوی شیعه در هفت طبقه سخن

رفمه و در حدّ لزوم به معر فی آنان پرداخمه شده است (صدر ،بی تا  64 :ـ .)137

 .7این چهار کماب تصحیح و چاپ شده است.
 .8مکّی« ،تفسیر»« ،بیـان» و «تمییـز» را سه اصطالح نحوی همانند می داند ،با این تفاوت
که تمییز در اعداد به کار می رود ( قـیسی193/1 :1362 ،ـ .)194
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صفا ،ذبیح اهلل ،تاریخ ادبیات در ایران ،تهران ،انمشـارات فـردوس ،چ دوازدهم 1371ش.
طباطبائی ،سید محمد حسین ،قرآن در اسالم ،قم ،دفمر انمشارات اسالمی ،چ پنجم1372 ،ش.

کـاشـانی ،فمح اهلل ،منهـج الصادقین ،با مقدمه و تصحیح میرزا ابـوالحسن شـعرانی ،تهران ،کمابفروشی
اسالمیه ،چ سوم1346 ،ش
لسانی فشارکی ،محمد علی ،قرّاء سبعه و قرائات سبع ،تهران ،انمشارات اسوه1391،ش.
مطهری ،مرتضی ،خدمات متقابل اسالم و ایران ،قم ،انمشارات صدرا ،چ دهم1359 ،ش.

