
  

 انی با محوریت علم قرائاتکاربست تفسیر لغوی در آثار ابوحاتم سجست
  

 3گیو ، احمد المعی2زهرا محمدی ،1اکبر محمدی علی
  )30/6/99 تاریخ پذیرش مقاله: - 11/2/99 (تاریخ دریافت مقاله:

  

  چکیده
ق)، یکی از دانشمندان مسلمان ایرانی و از پیشوایان لغت در 255ابوحاتم سجستانی (م

علوم قرآنی داشت. بیشترین قرن سوم هجری است که نقش بسزایی در پیشبرد 
تخصص وی در علوم قرآنی، قرائت بود که در آن اختیار تام داشت. در این پژوهش 

تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که او چگونه - سعی شده است با روش توصیفی 
های تفسیر لغوی برای اختیار و انتخاب قرائت برتر بهره برده و با چه دالیلی از مؤلفه

کند تا هم دلیل اختیار یک قرائت ررسی دقیق این موضوع به ما کمک میاست؟ ب
های او را مورد تبیین شود و هم بتوان با دیگر قاریان و راویان علم قرائت، آراء و اندیشه

های قرآنی دهد که مجاهدتبه دست آمده نشان می ۀمقایسه و تطبیق قرار داد. نتیج
شناسی، اعراب و معناشناسی صورت گرفته شهسجستانی در چهار بخش آواشناسی، ری

استو روش او در این علم بیشتر به لغت و بیان معانی مفردات، اهتمام به مسائل نحوی 
و صرفی، اسلوب بیان و عنایت خاص به اعراب قرآن متمرکز بود و برای هریک از 

گر نظرات خود، حجت و دلیل علمی ارائه کرده است که در برخی موارد با نظر دی
  قاریان و مفسران همسو و گاه مخالف آن است. 
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  مقدمه  .1
در دو قرن اول اسالم به برکت قرآن کریم و احادیث شریف نبوی، علوم جدیدی چون 

ت و علوم اسالمی و معارف وجود گذاش ۀقرائت قرآن، تفسیر، فقه و حدیث پا به عرص
دین مبین اسالم به تدریج، گسترش یافت. ایرانیان پس از آنکه اسالم را پذیرفتند، در 

  نقش فعال و پیشتازی داشتند.  ،خصوص قرائته تدوین علوم قرآنی ب
سیستانی است که  -  ابوحاتم سهل بن محمد سجستانی یکی از عالمان مشهور ایرانی

که محل  آراء و نظریات دقیقی را از خود به جا گذاشته است قرائت و لغت، ۀدر زمین
از  است.ش بزرگی در حفظ قرائت صحیح داشته و نق هگردید رجوع عالمان بسیاری واقع

رود، سعی شده علم قرائت از پیشگامان این رشته به شمار می ۀآنجا که وی در زمین
م قرائت قرار دارد، پرداخته عل ثیرأهای سبک تفسیری او که تحت تاست به بررسی مؤلفه

، های قرآنی ابوحاتم با توجه به تفسیر لغوی، در چهار بخش آواییتالششود. 
. این پژوهش به این پرسش بندی شده استشناسی، اعراب و معناشناسی دسته ریشه

  دهد که دالئل ابوحاتم سجستانی برای اختیارات قرائت وی چیست؟پاسخ می
  
  تحقیق ۀپیشین  .2

توان به موارد سجستانی صورت گرفته است تنها می ةهایی که دربارز جمله پژوهشا
 ۀالغای ۀکتاب ۀابن مهران مقری و دوره فی القراءات مع تحقیق و دراس«ذیل اشاره کرد: 

ابوحاتم السجستانی «؛ »هللا محمد شفیع ۀصبغ«از » في القراءات العشر و اختیار ابي حاتم
ابوحاتم «؛ »یسری محمد یاسین الغبانی«از  »با للقرآن الکریمو توجیها و اعرا ۀقراء

ها در کشورهای عربی این پژوهش ۀهم». سعید جاسم زبیدی«از  »ةالسجستانی الروای
و توجیهاً و اعراباً  ةابوحاتم السجستانی قراء«ها جز انجام شده است و دسترسی به آن

ران شخصیت، نقش و جایگاه علمی و است. در ای، تاکنون میسر نبوده »للقرآن الکریم
هایی است. تنها پژوهش قرآنی ابوحاتم سجستانی کمتر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته

جایگاه ابوحاتم سجستانی در «حاجی اکاتی با عنوان  ۀنامکه انجام شده، متعلق به پایان
آبادی با تی علیمحمد حسین اکا ۀنام) و پایان1382، (دانشگاه آزاد کاشمر، »ادب عربی

بررسي جایگاه علمي و ادبي ابوحاتم سجستاني  با استفاده از منابع ادبي و «عنوان 
آنبه کلیات  ۀ) است که بخش عمد1393، (دانشگاه سیستان و بلوچستان، »تفسیری

زندگی و شخصیت علمی ابوحاتم از خالل منابع تفسیری و ادبی اختصاص یافته است؛ 
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تیارات وی تاکنون تحقیقی در کشور صورت نگرفته است که این قرائت و اخ ۀاما دربار
کوشد ضمن ورود به این بحث، برخی نظریات و آراء او را برشمارد و دالیل وی مقاله می

  .را در انتخاب یک قرائت تبیین کند
های بنیادینی پیرامون این مناسبی فراهم سازد تا پژوهش ۀتواند زمیناین تحقیق می

او به زبان و ادبیات عربی و قرآن کریم صورت  ۀایرانی و خدمات شایست دانشمند بزرگ
تخصص خاص او در علم  ۀدهندگیرد. نگارش کتاب قرائت و اختیارات سجستانی نشان

صورت پراکنده در منابع ولی برخی آراء او به ،قرائت بود که متأسفانه اکنون مفقود است
ستانی نقش بزرگی در حفظ قرائت چرا که سج ؛دیگر قابل احصاء و بررسی است

تر داشته و بسیاری از دانشمندان این علم، همواره آراء و نظریات او را مورد  صحیح
  ها اشاره خواهد شد.اند که به برخی از آناستناد قرار داده

  
  آشنایی مختصر با ابوحاتم سجستانی و شناخت جایگاه علمی و ادبی او .3

می از عالمان برجست ابوحاتم سهل بن محمد سجستانی لغت عربی، نحو و  ۀبصری جُشَ
عباس چشم به جهان گشود و بنیخلیفه سومین  ،قرائت بود که در زمان خالفت مهدی

خواندند که با در بصره درگذشت. بدین خاطر او را سجستانی می ق،255در سال 
که و همچنین به سجزی  ،]401، ص 5[ سجستان یا سیستان ایران نسبت داشته است

خوانده شده که شاید بیش از هر کجا در  ،هم ] 189، ص 3، ج13 [ همان سیستان است
از او بارها چنین نام برده شده است و چون ساکن بصره بوده به بصری هم  ،تهذیب اللغه
م ۀبه خاطر نسبت والء به قبیل شد و از طرفی دیگرشناخته می شَ این قبیله  ۀدربار [ جُ

، ص 2، ج4؛ 58، ص 2، ج29[ به جُشَمی هم نامور گشته است ،]278، ص3، ج23: ـ کن
یاقوت حموی خاندان او را اصالتاً از شوشتر دانسته است که  .]به بعد 94، ص19؛ 430

ساکن  ،اند و چون دارای اموال فراوانی گشتندبعدها به کرمان و سیستان کوچیده
  .]1406ص ، 3، ج14 [و بر مردم آن سامان ریاست یافتندسیستان شدند 

ابوحاتم نزدیک به صدهزار دینار از پدرش به ارث برد که همه  را در راه دانش، انفاق 
ابوحاتم در محیط علمی  ].151، ص 28؛ 435 ، ص2، ج17[و خرج طالبانِ علم کرد 

سوم از شیوخ آن دیار  ۀدوم و آغاز سد ۀهای پایانی سدبصره پرورش یافت و در سال
افتخار  ۀخود مای ،مکتب بصره ۀعنوان عالمی برجسته و پرورد دانش آموخت. ابوحاتم به

ابوحاتم با  ].101، ص19[خواندند آن مکتب بود. بصریان او را استاد و شیخ خود می
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مسائل علمی به بحث و  ۀها دربارمجالس علمی داشت و با آن ،استادان و افراد سرشناس
ر آن روزگار رایج بوده، وارد گردیده پرداخت. وی در اکثر فروع علمی که دتبادل نظر می

نظر و دارای تألیفات است. وسعت علم و دانش ابوحاتم صاحب ،و در بسیاری از این علوم
یاد نموده است. اصمعی او را بزرگ » العالمه«جاست که ذهبی از وی به عنوان تا بدان

  ].226، ص 31[شمرده و احترام خاصی برایش قائل بوده است 
نظیر است. ابوحاتم پس از اصمعی و ابوزید دو علم لغت و قرائت کم شهرت وی در

ها و آثار لغوی مانند کتاب رود و روایتانصاری از پیشگامان علم لغت به شمار می
دهد. وی پس از گردآوری جایگاه واالی او را در میان لغویان کهن نشان می االضداد

ها عالوه بر شرح و ی تألیف کرد و در آنهای لغوی فراوانهای شاذ، رسالهلغات و لهجه
این  ].64، ص 7[ری مترادفات و اضداد همت گماشت آوتوضیح واژگان، به جمع

گونه شد و در بیشتر اینهای لغت فرهنگساز تدوین های تخصصی بعدها زمینه رساله
  های ابوحاتم استناد شده است.آثار به روایت

همت گماشت  القراءات به تألیف کتاب ،آوردوی چون در علم قرائت شهرتی به دست 
آید. ابوحاتم در این کتاب به که از نخستین آثار تدوین شده در علم قرائت به شمار می

ابوعبیده معمر بن  ۀبیش از بیست قرائت توجه داشت و روش گزینش و اختیار او به شیو
یاری از ایران در مناطق بس ،چهارم هجری ۀمثنی نزدیک است. قرائت ابوحاتم تا سد

اند مردم بصره بر مردم دنیا همواره به سه کتاب اظهار فخر رواج داشته است. گفته
ابوحاتم  ئاتقراو سوم کتاب ن جاحظ لحیواسیبویه، دوم ا الکتابکردند: یکی  می

 .]63، ص 2، ج29؛ 1406، ص 3، ج15[ یسجستان
ه یعقوب حضرمی، ویژه او نزد کسانی چون عبدالملک اصمعی، ایوب بن متوکل، ب
فت و خود به کسانی چون قاری نامدار بصره و هشتمین نفر از قراء عشره، قرائت را فرا گر

حمد بن خلیل عنبری دانش درید، ابوسعید عسکری، حرب بن احمد و ا ابوبکر بن
که هر دو صاحب یکي بن شعیب نسائی  حمدو ا ابوداوود سجستانی ].3، ص 2[آموخت 

شاگردان او بوده  ،. مبرد و ابن دریداندبه او استناد کرده ،ت هستندسناهل صحاح ستهاز 
او در اعتقادات، بر  .]269، ص 1، ج24؛ 128، ص 17 [اندو بسیار از او روایت آورده

مذهب اصحاب حدیث و سنت بوده و سیوطی از دیگران روایت کرده است که او اظهار 
وکان أبو حاتم «داشت: ا مخفی نگه میرتسنن داشته ولی پیرو مکتب اعتزال بود و آن

ه في نهای اإلتقان و و ةالثق ةفي نهای  االستقصاء والحسن و ةالعلم الواسع باإلعراب، وکُتُبُ
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ر السُّن هِ لطیب ابوا ].349، ص2ج ،25 [ »یضمر االعتزال و ةالبیان، وزعموا أنه کان یُظْ
،  کان ابوحاتم فی نهایه الثقهِ«گوید: او می ۀلغوی دربار و االتقانِ و النهوضِ باللغهِ و القرآنِ

اعراب ابوجعفر نحاس در   ].95، ص 8[» االعراب، اخذَ ذلک  عن االخفشِمع علمٍ واسعٍ ب
به امامت وی در این زمینه و جایگاه  ،مشکل اعراب القرآن، مکی بن ابیطالب در القرآن

  اند. علمی او شهادت داده
  

  بحث و بررسی. 4
ای تنگاتنگ وجود دارد، در این مقاله ابتدا علم لغت و قرائت رابطه از آنجا که میان

های تفسیر علم قرائت آورده شده است و سپس مهمترین مؤلفه ۀتوضیحی مختصر دربار
هایی از آراء ابوحاتم بر اساس این اصول مورد بررسی و لغوی ارائه و در ادامه نمونه

  تحلیل قرار گرفته است.
  
  علم قرائت .1 .4

ولی معانی دیگری مثل جمع کردن و  ،قرائت به معنای خواندن و فصیح خواندن است
رسم «یا » مرسوم الخط«و » قرائت«علم  فراهم آوردن نیز بر این واژه حمل شده است. 

قرآن و  ،در حفظ اصالت قرآن بسیار تأثیرگذار بوده است. به باور رجبی ،»المصحف
منشأ اختالف در قرائت، اختالف در نزول یا  قرائات، دو حقیقت جدای از هم است و

  .]343ص  ،18 [نیست یا قرائت پیامبراکرم (ص) ءاتعدد آن و اختالف در اقر
مهمترین عوامل پیدایش اختالف  ۀهای صدور روایات احرف سبعه را در زمراو زمینه

ند که کوشیداست. با این حال، پیامبراکرم (ص) همواره می در قرائت عهد نبوی دانسته
بعد از  .منشأ پیدایش اختالف در قرائت قرآن صادر و ثبت نشود ،اقرا و قرائت ایشان

چون راه اختالف در قرائت قرآن باز بود، برخی عامدانه و گروهی  (ص)، رحلت نبی اکرم
مختلف صادر قرائت را به نام قرآن و قرائات  ۀناآگاهانه، سالیق و اجتهادات قراء در حوز

پنداشتند و برداشت غلط از روایات احرف سبعه و نشناختن اکرم (ص) شده از پیامبر
 .]15همان، ص[ ها، به رواج این مسئله کمک کردمناسب آنجایگاه 
 ۀصورت گرفت که با تشکیل حلق علم قرائت توسط اصحاب پیامبر (ص) اولیه ۀهست

د. آموزش و قرائت قرآن بر مبنای مصحف خود قرائت خاصی از قرآن ارائه دادن
کعب، عبدهللا بن مسعود،  مشهورترین قاریان عهد صحابه شامل خلفای نخستین، ابی ابن
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عبدهللا بن عباس و ابوهریره  ،زید بن ثابت، ابودرداء، عمر بن زید، ابوموسی اشعری
ها به اسالم و رواج لغزش و با ورود غیر عرب .]27، ص 21[ عبدهللا بن سائب هستند

درنگ رنگ شود و بیسائی و گویایی زبان عربی کملحن در سخن موجب شد که ر
تا عوامل این لحن و لغزش  ،صحابه و قاریان قرآن ناگزیر به رفع این فساد در زبان شدند

باعث  گذاری قرآنگذاری و اعرابم نقطهرا اصالح کنند. کیفیت ادای حروف و عد
ن و شاگردان آنان نظر در قرائت قرآن گردید. به همین خاطر جمعی از تابعیاختالف

که زندگی خود را برای ضرورت اهتمام ویژه به علم قرائت را احساس کردند؛ به طوری
هایی رسیدند و به عنوان امامان قرائت در همین امر گذاشتند و در این عرصه به موفقیت

  های مختلف شناخته شدند.سرزمین
جاهد ،در اوایل قرن چهارم هجری بزرگ بغداد نخستین  )، مقریق324 - 245( ابن مُ

را تألیف  القراءات السبع که قرائات سبع را رسمیت بخشید و کتابی به نام است کسی
ها مورد قرائات هفتگانه صرفاً در عرض دیگر قرائت ،ق3 ۀدر آثار تألیف شده در سد«کرد. 

ای از نویسندگان که پیش از ابن شد. عدهها نمیخاصی بر آن ۀتوجه قرار گرفت و تکی
بن سالم، ابوحاتم اقرائت زده بودند، همچون  ۀجاهد دست به تألیف آثاری در زمینم

حدود بیست قرائت رایج  ،اعیل بن اسحاق قاضی و محمد بن جریر طبریمسجستانی، اس
را ثبت کرده بودند. بنابراین ابن مجاهد اولین نفری نیست که در جهت تدوین 

را  ،ق)258 (م احمد بن جبیر انطاکی بلکه کار ،های منتخب عمل کرده باشد قرائت
 »ابن مجاهد تلقی کرد ۀدرآمدی بر مطرح شدن قرائات هفتگانه به وسیل پیشتوان  می

 .]، ذیل ابن مجاهد11: ـ نک[
دانشمندان به ظهور  ۀهای متفاوتی از ناحیپس از تدوین قرائات هفتگانه، دانش

احتجاج بر قرائات به  ۀدر زمین ،)ق362رسید. ابوبکر محمد بن حسن بن مقسم عطارد (
را در  الحجه) کتاب ق377تألیف پنج کتاب روی آورد. در همین دوران ابوعلی فارسی (
بسیاری از بزرگان تلخیص  ۀاحتجاج بر قرائات هفتگانه تألیف کرد که این کتاب از ناحی

ئات وجوه صحت قرا کهشد. تألیف کتب بر اساس بحث احتجاج بر قرائت به این علت بود 
شناسی، آواشناسی و معنایی تبیین کنند. تألیفات ابوحاتم را از نظر اعراب، ریشه

ای از آثار برجسته در این دوره است که به کاربردهای نحو نمونه ،)ق 225سجستانی (
ابوحاتم اولین «گوید: جزری میباشد. ابندر قرائت پرداخته که دارای اختیار در قرائت می

 .]320، ص1، ج2[» ائات کتابی تألیف کرد و دارای اختیار بوده استکسی است که در قر
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قرائات بصری است. بنابراین جریان  ۀاختیار ابوحاتم از نظر گرایش مکتبی در زمر
گیری علم نحو، قواعد نحو در در قرن سوم آغاز شد و با شکل ،اختیارگرایی در قرائات
آید. از با دستور زبان عربی پدید می کند و معیار مطابقت قرائتعلم قرائت دخالت می

  جمله مواردی که باعث اختالف در قرائت شد عبارتند از:
نوشتند و بین می» عادا االولی«که » عاداً االولی«حذف یا زیادت برخی از حروف: ـ 

تنوین نداشت و به صورت  ۀاول نشان ۀزیرا کلم ؛شدمی ها اشتباهفعل یا اسم بودن آن
  گردید.تلقی مینیز  فعل مثنی 

عالوه بر اختالف لفظی،  ،»مهاداً و مهداً«در بسیاری از کلمات:  "الف وسط"حذف ـ 
» قال«، احتمال قرائت فعل ماضی یعنی »قل« در فعل امر کند. مثالًمعنا نیز تغییر می

 وجود داشت.
ا«را » فَتَبیّنوا« ۀنداشتن نقطه: واژـ  تَثَبّتوُ  .اندخوانده» فَ
لّ شیءٍ قدیر«راب: فقدان اعـ  مُ أنَّ هللاَ علی کُ مُ را ب259(بقره: »ٌ قال اَعلَ ه ). واژه اَعلَ
 .»إعلم« :اندامر قرائت کرده ۀصیغ

های خط عربی در صدر اسالم است که این عوامل ذکر شده، از مهمترین ویژگی
عرب  های قبائلبرخی اختالفات در قرآن گردید. از دیگر عوامل، اختالف در لهجه أمنش

 بود. از جمله:
را به فتح نون و دیگران با » نَستعین« ۀقبایل قیس واژ ۀاختالف در حرکات: لهجـ 

  کردند.ادا می» نِستعین«کسر نون 
 اختالف در اداء همزه؛ـ 
یـ  هدّ  ؛اختالف در ادغام و عدم ادغام: یهتدی و یَ
سَاری :اختالف در شکلـ  سری و اُ  ؛مانند اَ
(صواعق) که اختالف در  (صواقع) با صاعقه تأخیر: مانند صاقعهاختالف در تقدیم و ـ 

 ترتیب حروف عین و قاف است.
 .]18- 17ص  ،22[اختالف در اعراب: إن هذان و إن هذین ـ 

در چنین شرایطی بود که قراء بصره تالش کردند که با احتجاجات نحوی به نص 
و گسترش آن شد. از آنجا واحدی در قرائت برسند و همین عامل باعث طرح مسائل نحو 

ها نو و بدیع بود، به شدت مورد توجه قراء قرار گرفت و هر که این احتجاجات و تعلیل
  نشینان و اعراب فصیح برای احتجاج خود شد.قاری در پی دلیلی از زبان بادیه
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 شناسی. تحلیل احتجاجات ابوحاتم در آیاتی از قرآن کریم بر اساس اصول لغت4 .2
اتم در میان علوم رایج آن روزگار، بیش از هر چیز علم قرائت بود. وی امام تخصص ابوح

علمی  ۀهای پرآوازو پیشوای قرائت قرآن در عصر عباسی اول بود. بسیاری از شخصیت
توان در کردند. برخی موارد قرائت ابوحاتم را میهایشان به وی استناد میدر تألیف کتاب

ابن جنی  الخصائص ابن مهران و المبسوط به زجاج، منسوب اعراب القرآنآثاری چون 
ابوحاتم بیش از همه در مناطق مختلف ایران مورد استقبال قرار گرفت و  اختیار بازیافت.

و منصور  الغایهق در کتاب 4 ۀاز رواج برخوردار شد. ابن مهران مقری نیشابوری در سد
در کنار قرائات عشر  قرار اتم را ابوح اختیار ،االشارهبن احمد عراقی شاگرد او در کتاب 

  .]311، ص 12 [دادند
ابوحاتم قرائت خاصی را از قاری مشخصی انتخاب نکرده است، هر چند که علم قرائت را 

های پیشوایان  از امام یعقوب حضرمی آموخت. وی در مطالعات لغوی و نحوی خود از قرائت
ها اشاره بدون استناد به این قرائتدیگری هم استفاده کرده است. گاهی با استناد و گاهی 

را برگزیده است، گاهی صحیح متواتر است و گاهی کند و آنکرده است. قرائتی که روایت می
شاذ. ابوحاتم عالوه بر قواعد و قیاسات دستوری و کاربردهای لغوی بر روانی و شیوایی سخن 

  .]386، ص 30[نیز در گزینش قرائت خود تکیه داشت 
ابوعبید قاسم بن سالم کوفی  اختیار اتم به عنوان یک قاری بصری، باابوح اختیار

، ص 33[ت ها در گزینش قرائت مختار بوده اسآن بسیار نزدیک بود و سبب آن، روش
و مکی در  االیضاح ، اندرابی دراعراب القرآنبررسی منقوالت فراوان نحاس در  .]62

هایی را در نظر گزینش خود مالک دهد که او دراز قرائت ابوحاتم نشان می الکشف
توان بر توجه او به نظر غالب بین قاریان و انتخاب سازگارترین آن میان می از داشته که 

 کید کرد.أقرائت با قواعد و ظرایف زبان عربی ت
ها و قرائت مختار توسط وی، در بسیاری از آیات بحث اختالف قرائت در کنار روایت

دهد. قرائت مختار خود را توضیح می ،ا استناد به مباحث نحویآید که ابوحاتم بپیش می
قرائات و وجوه مختلف آن به خوبی بیانگر وسعت فراوان  ۀوسعت علم سجستانی دربار

  سیبویه و اخفش بود که ابوحاتم آن ۀعلم او به نحو است. این احتجاج نحوی همان شیو
توان در های قرآنی را میقرائت ۀینهای ابوحاتم در زمرا از اخفش آموخته بود. مجاهدت

(نحو) و معناشناسی بررسی و  (صرف)، اعراب شناسیچهار مبحث آواشناسی، ریشه
  .تحلیل کرد
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  الف) آواشناسی:
نخستین نام مطرح در ارتباط با آواشناسی زبان عربی، خلیل بن احمد فراهیدی است. 

ترین سند در عنوان قدیم مربوط به اوست که به العین اولین معجم زبان عربی کتاب
باشد. از نظر وی پایه و اساس زبان، نطق و صوت موضوع آواشناسی زبان عربی مطرح می

نه رسم و شکل و آنچه موجب زیبایی نطق است، ترتیب هجایی که مبتنی بر  ،است
، بلکه دستگاه صوتی انسان و حلق و دهان باشدنمی ،شکل هندسی نگارش آن است

را به صورت پلکانی و بر  العین باشد. وی ترتیب کلماتجاد اصوات میاست که ابزار ای
بعد از وی  .]55ص  ،15.[بندی کرده استها دستهاساس ترتیب تصاعدی مخرج آن

آواشناسی شروع کرده بود، تکمیل کند.  ۀسیبویه تالش کرد آنچه را استادش در زمین
ایی و صداشناسی اختصاص داده را به مباحث آو الکتابوی سی صفحه از کتابش به نام 

صدا، تعداد حروف، مخارج حروف، حروف صدا دار و بی«است و بابی را تحت عنوان 
 در آن گنجانده است» ن با یکدیگرصدا و تفاوتشا شرایط و حاالت حروف صدادار و بی

  .]190- 199،  ص24[
ا توان علم تجوید رات، میئبدیهی است که با توجه به مباحث کتب علم قرا

  آواشناسی زبان عربی قرآن دانست.
اتِ  -1 یِّنَ مَ الْبَ یَ رْ نَ مَ یسَى ابْ ا عِ نَ آتَیْ لِ وَ سُ الرُّ هِ بِ عْدِ ن بَ ا مِ نَ قَفَّیْ تَابَ وَ وسَى الْکِ ا مُ یْنَ دْ آتَ لَقَ وَ

وحِ الْقُدُسِ (بقره:  رُ نَاهُ بِ یَّدْ قُدس« ۀ)؛ امام ابن کثیر واژ87وَأَ را به سکون دال و دیگر » الْ
، ج 32 [اند. ابوحاتم مضموم بودن دال را اختیار کرده استیان با ضم آن قرائت کردهقار
آید و مضموم ؛ علت مضموم نمودن دال این است که کلمه بر اصلش می]253، ص 1

. توضیح بیشتر اینکه ثقیل کردن ]253همان، ص [بودن آن اصل است و سکونش فرع 
ق و ال لْم. اما ابوالحسن از عیسی اطراد کلمه گاهی نیکوست، مانند: العُنُ لُم و الحُ ق، الحُ عُنْ

کبه و کند که ثقیل بودن آننقل می فات، رُ رُ رفه و غُ ها در جمع نیکوتر است. مانند: غُ
. توضیح بیشتر اینکه القُدُس جمع نیست و به صورت القُدْسِ هم ]15، ص 27 [رُکُبات 

مصدر دانسته شده است. آگاهی و دانش العرب (ذیل واژه)، اسم و تلفظ شده که در لسان
  سجستانی نسبت به مسائل آوایی واژگان، وی را به گزینش القُدُس رهنمون کرده است.

  (یبسط و بسطه) قابل مالحظه است: ۀبعدی واژ ۀدر نمون -2
ا کَثِیرَ -  عَافً هُ أَضْ هُ لَ ا فَیُضَاعِفَ سَنً ا حَ رْضً هَ قَ رِضُ اللّ ا الَّذِي یُقْ ن ذَ ا ةمَّ هُ یَقْبِضُ وَوَ سُطُللّ  یَبْ

ونَ عُ جَ رْ هِ تُ   .)245(بقره:  وَإِلَیْ
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هُ  -  ادَ مْ وَزَ یْکُ لَ فَاهُ عَ هَ اصْطَ نَّ اللّ ن یَشَاءُ  ةبَسْطَقَالَ إِ هُ مَ لْکَ تِي مُ ؤْ هُ یُ اللّ مِ وَ جِسْ الْ مِ وَ لْ عِ فِي الْ
لِیم عٌ عَ اسِ هُ وَ اللّ   .)247(بقره: وَ

لَ -  کُمْ خُ لَ عَ وا إِذْ جَ رُ اذْکُ قِ وَ لْ خَ کُمْ فِي الْ ادَ وحٍ وَزَ وْمِ نُ عْدِ قَ نْ بَ اءَ مِ هِ  ةبَسْطَفَ اءَ اللَّ وا آلَ رُ فَاذْکُ
ونَ حُ لِ کُمْ تُفْ لَّ عَ   .)69(اعراف: لَ

قرائت » سین«با را اعراف  ۀدر سور »بسطه«و  »یبسط«هشام، قنبل، ابوعمرو و حمزه، 
» سین«بقره را با  ۀدر سور »بسطه« الًقاریان معمو». ادص«ولی دیگر قاریان با  ،اندکرده

ها اند. ابوحاتم آنقرائت کرده »یقبض و یبصط«صورت  اند. نافع، کسائی و ابوبکر بهخوانده
درست است. با این توضیح ولی خط  ،داند که هر طور خوانده شودرا دو لغت جداگانه می
صل است و ا» سین«ست که ا دلیل این ].303، ص 1، ج32 [دادمصحف را ترجیح می

 ،اندتبدیل کرده »ادص«را به » سین«د. کاتبان قرآن، وجایز نیست از اصل به فرع منتقل ش
است و دیگر اینکه در این صورت زبان از یک محل و مخرج، دو  »ط«همانند » ادص«چون 

 و به سختی نیفتدحرف را ادا کند 
ال است که ویژگی از حروف استف» سین«این است که » صاد«دلیل دیگر قرائت با حرف 

واقع شده قابل اطباق با حروف استعال » ط«اطباق در آن نیست، ولی چون بعد از آن حرف 
قرائت » سین«است و دشوار است که لفظ از ترقیق به تفخیم ادا شود. اما دلیل اینکه با 

ما بین دو حرف استعال و استفال قرار گرفته و احتمال اختالف » سین«شده، این است که 
 . ]348، ص 2، ج27[علم نحو است  ۀآن وجود دارد و این برخالف قاعد در

کِیَّ -3 سًا زَ تَ نَفْ لْ هُ قَالَ أَقَتَ لَ ا فَقَتَ لَامً ا غُ ا لَقِیَ ا حَتَّى إِذَ لَقَ ئًا  ۀفَانطَ تَ شَیْ دْ جِئْ سٍ لَّقَ رِ نَفْ غَیْ بِ
ا (کهف: رً   )74 نُّکْ

هُ ـ بُ عَذِّ فَ نُ وْ مَ فَسَ لَ ن ظَ مَّا مَ ا قَالَ أَ رً ابًا نُّکْ هُ عَذَ بُ عَذِّ هِ فَیُ بِّ دُّ إِلَى رَ رَ   )87(کهف: ثُمَّ یُ
 »کاف«و گاهی با ضم  »کاف«که گاهی با سکون  است »نُکراً« ۀاختالف قرائت در واژ

را« ،»کاف«قرائت شده و ابوحاتم  با ضم  علتش  ،]197، ص 6 [قرائت کرده است   را »نُکُ
، ضمه به »کاف«به سکون » نکرا«قرائت مده است و در این بوده که بر اساس اصل کلمه آ

متوالی محذوف گشته است. ساکن و ضمه این لغت به یک  ۀعلت ثقیل بودن دو ضم
حت معنا می ت و السُ حُ غل، السُ ل و الشُ غُ   .]69 ، ص2، ج 32[باشند. مانند: الشُ

بَیْ -4 ا وَ لْ بَیْنَنَ عَ هِ فَاجْ لِ رٍ مِّثْ حْ نَّکَ بِسِ تِیَ لَنَأْ وًىفَ نتَ مَکَانًا سُ نُ وَلَا أَ حْ هُ نَ لِفُ خْ ا لَّا نُ عِدً وْ  نَکَ مَ

وی« ۀ)، اختالف قرائت در واژ58 (طه: و » سین«است که گروهی با مضموم نمودن » سُ
وی«، »سین«گروهی با مکسور نمودن  را » سین«قرائت کردند. ابوحاتم مکسور بودن » سِ
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و  ]241، ص3[» ال مانع فیه من النظر«یعنی:  ،»مکاناً مستویاً«اختیار کرده است، یعنی: 
وی  وی و طِ   .]98، ص 2،ج 32[گفته شده این دو لغت فصیح هستند، مانند: طُ

لَ -5 خْ عِ النَّ جِذْ زِّي إِلَیْکِ بِ هُ لَیْکِ رُطَبًا جَنِیا ( مریم:  ۀوَ )؛ اختالف قرائت 25تُسَاقِطْ عَ
سَاقِطْ« ۀدر واژ ، »قاف«مشدد و مفتوح بودن » سین«و » تاء«را با است که ابوحاتم آن» تُ

دوم را » تاء«که  دانسته» تَتَساقَط« را از باب تفاعلقرائت کرده است. ابوحاتم آن» تَسَّاقَط«
. بر این ]237، ص 3[مشدد گشته است » سین«، ادغام کرده و »سین«ساکن نموده و در 

هاتساقط النخله ی«اساس فاعل فعل تساقط مضمر است، یعنی:  »  رطباً«است و » ا ثمرتُ
  .]299، ص16[تمییز یا حال است 

  
  شناسیب) ریشه

ای از عبارات و جمالتی است که خود از واحدهای کوچکتری به نام آیات قرآن مجموعه
شود. گفته می» مفردات قرآن«ها که در اصطالح به آن، اندها شکل یافتهکلمات یا واژه

رآن از آن روی حائز اهمیت است که بر اساس این پرداختن به مبانی فهم مفردات ق
 ۀمند به فهم مفردات قرآن دست یافت. شاخای ضابطهتوان به گونهمبانی و قواعد، می

های رود. در دانششناسی به شمار میهای مطالعات زبانشناسی از مهمترین حوزهریشه
شود که بیشتر، دانش ط میمطالعاتی مربو ۀبه این حوز» االشتقاقعلم«عربی نیز اصطالح 

  صرف در آن مورد توجه قرار گرفته است.
ا فِیهِ (بقره:  -1 ا کَانَ هُمَا مِمَّ جَ رَ خْ ا فَأَ هَ یْطَانُ عَنْ مَا الشَّ هُ هُمَا« ۀ)؛ برخی واژ36فَأَزَلَّ را » فَأَزَلَّ

و مشدد  »الف«و دیگران بدون » أزالهما«، »الم«و تخفیف » زاء«بعد از حرف » الف«به 
هُمَا«، قرائت نمودند. ابوحاتم واژه »الم«نمودن  لَّ . ]236، ص 1،ج 32[را برگزیده است » فَأَزَ

هما«دانست که اصلش می» زلل«کلمه را از  ۀدلیل این گزینش آنست که او ریش لَ » فازلَ
از بهشت » زوال و انتقال«اینست که این واژه را از » الف«باشد. دلیل قرائت با می
دانند. در این می» زلل« ۀرا از ریشهم اینست که آن» الف« اند و دلیل قرائت بدون تهدانس

، منتقل شده و سپس »زاء«، به حرف »الم« ۀاست که فتح» فأزللهما«صورت اصل آن 
  .]74، ص3[، ساکن گشته و در نهایت برای مماثل شدن با آن ادغام شده است »الم«

لَّ -2 نِ األهِ ونَکَ عَ ن  ۀیَسْأَلُ وتَ مِ اْ الْبُیُ وْ نْ تَأْتُ رُّ بِأَ بِ سَ الْ جِّ وَلَیْ حَ الْ لنَّاسِ وَ اقِیتُ لِ وَ لْ هِيَ مَ قُ
هَا ورِ هُ وت« ۀ)؛ برخی واژ189(بقره:  ظُ و برخی مکسور قرائت » باء«را مضموم به » البُیُ

را اختیار کرده است. وی در این مورد » باء«کردند و ابوحاتم قرائت مضموم بودن 
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متحرک و مضموم است و در » یاء«، جایز نیست؛ چراکه »باء«غیر مضموم بودن «د: گوی می
عُیل«زبان عربی  ). اگر بر اساس اصلش ضمه آورده شود، 285، 1، ج32» ( وجود ندارد» فِ

عل«). جمع باب 93، ص3شود (جمع آن واجب می ول«بسیار است، چون » فَ عُ و هرگاه » فُ
نباشد، مانند:  »یاء«شود و هرگاه حرف دوم جایز میگونه باشد، مضموم بودن آن این

ور، حرکت حرف دوم برآن جاری می هُ وب و دُ عُ   .]284، ص 1، ج32[شود کُ
رَأَ -3 نِ امْ ا  ةوَإِ هُمَ ا بَیْنَ حَ لِ صْ ن یُ ا أَ هِمَ یْ لَ الَ جُنَاْحَ عَ اضًا فَ رَ وْ إِعْ ا أَ وزً ا نُشُ هَ لِ عْ ن بَ تْ مِ افَ خَ

رٌ لْحُ خَیْ الصُّ ا وَ حً لْ حها« ۀ)؛ کوفیون واژ128(نساء: صُ صلِ و مکسور » یاء«را با مضموم بودن » یُ
و مشدد کردن » الم«و » یاء«قرائت کردند و دیگران با فتح » الف«، بدون »الم«نمودن 

حا«، »صاد«بعد از » الف«و » صاد« صَّالَ قرائت کردند و ابوحاتم این قرائت را اختیار کرده » یَ
حا«ل در . اص]399، 1، ج32 [است  الَ صَّ ، ادغام گشته »صاد«در » تاء«، یتصالحا بوده که »یَ

. و حجتش بر این بوده که با توجه به مباحث اول آیه ]126، ص 3 [و مشدد شده است 
تصالح «که بیانگر اختالف زن و شوهر است، کاربرد فعل با وزن تفاعل بهتر تناسب دارد: 

حًا«ادغام شده و ، »صاد«در » تاء«، سپس »الرجالن یتصالحان لْ منصوب شده که بر دو » صُ
  .]399، 1،ج 32[باشد: مفعول یا مصدر فعل ثالثی مضمر وجه می

فْیَ -4 خُ ا وَ رُّعً هُ تَضَ ونَ رِ تَدْعُ حْ الْبَ رِّ وَ اتِ الْبَ لُمَ ن ظُ یکُم مِّ جِّ ن یُنَ لْ مَ هِ  ۀقُ نْ هَذِ نجَانَا مِ نْ أَ لَّئِ
. قُ ینَ رِ نَ الشَّاکِ نَّ مِ ونَ ونَ (انعام: لَنَکُ رِکُ نتُمْ تُشْ رْبٍ ثُمَّ أَ لِّ کَ ن کُ مِ هَا وَ نْ جِّیکُم مِّ هُ یُنَ -63لِ اللّ

یکُم« ۀ)؛ در هر دو آیه واژ64 جِّ نَ را مشدد آمده، اما ابوحاتم به پیروی از یعقوب آن» یُ
نجِیکُم«مخفف،  جِّی«را از ، قرائت کرد. کسانی که مشدد قرائت کردند، آن»یُ » نجّا / یُنَ

دانستند. اصل فعل از » أنجَی / یُنجِی«را از انسته و کسانی که مخفف قرائت کردند، آند
جَا« نَ «است و عمل همزه و تشدید در تعدیه یکسان است. مانند این آیه: » نَ هُ مِ نجَاهُ اللَّ فَأَ

)؛ پس هر دو قرائت پسندیده است و تشدید در آن معنی تکرار 24(عنکبوت: » النَّارِ
  .]236، ص1، ج32[» نجاهٌ بعد نجاهٌ«یعنی: دهد.  می

ا  -5 یِّقً هُ ضَ لْ صَدْرَ عَ جْ هُ یَ لَّ ن یُضِ دْ أَ رِ ن یُ مَ الَمِ وَ سْ هُ لِإلِ دْرَ رَحْ صَ هُ یَشْ یَ هْدِ ن یَ هُ أَ دِ اللّ رِ ن یُ فَمَ
جًا (انعام:  رَ و بعضی » راء«است که برخی با فتح » حرجاً« ۀ)؛  اختالف قرائت در واژ125حَ

، 6[ قرائت کرده است » راء«را با کسر » حرجاً« ۀاند. ابوحاتم واژ، قرائت کرده»اءر«با کسر 
رِق«را اسم فاعل چون و آن ]150ص قرار داد و برای اینکه » ضیق«، به معنای »حَذِر«و » فَ

قًا«در لفظ اختالفی ایجاد نشود، این قرائت نکوتر است. پس در معنای  هُ ضَیِّ دْرَ لْ صَ عَ جْ » یَ
  .]450، ص1، ج32[» فالنٌ حرجٌ یعنی آثمٌ«شود؛ یگفته م
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هُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَ - 6 نَّ مْ کَأَ هِ وْلِ عْ لِقَ سْمَ وا تَ ولُ ن یَقُ هُمْ وَإِ امُ جْسَ بُکَ أَ جِ عْ هُمْ تُ یْتَ ا رَأَ  ۀَوإِذَ
حَ لَّ صَیْ ونَ کُ حْسَبُ وُّ (منافقون: ۀیَ عَدُ هِمْ هُمُ الْ لَیْ دو ضمه  را با» خُشُب« ۀ)؛ برخی واژ4عَ

، 5ج  ،26 [ را اختیار کرد» خُشُب«ابوحاتم قرائت ». شین«قرائت کردند و برخی با سکون 
» ثِمار«، مانند ]346، ص 3[است  الجمع دانستهرا جمع؛ دلیل او این بوده که آن]231

ر«الجمع آن که جمع وجمع شْبان«و » أخشاب«است. » ثُمُ هستند. » خَشَب«دو جمع » خُ
ن و »خُشُب و خُشب«ها دو لغت هستند؛ شده که آن همچنین گفته رو ثُمر، بُدُ ، مانند: ثُمُ

لْناها «. و کاربرد آن در قرآن به این صورت آمده است: ]139، ص 10[بُدن  عَ نَ جَ دْ الْبُ وَ
مْ   ).36(حج:  »لَکُ

صَّنَ -7 اء جُدُ ۀلَا یُقَاتِلُونَکُمْ جَمِیعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَ ن وَرَ رٍ بَأْسُهُمْ بَیْنَهُمْ شَدِیدٌ أَوْ مِ
به » جِدار«را به صورت مفرد است که برخی آن» جُدُر« ۀ)؛ اختالف قرائت در واژ14(حشر:

صَّنَ«را برگزیده است، زیرا با کالم خداوند » جُدُر«اند و ابوحاتم قرائت کار برده » ۀقُرًى مُّحَ
، برای جمع به »الف«و حذف » الد«و » جیم«. جُدُر به ضم ]204، 5، ج26[مطابقت دارد 
شود. به این معنی که هر گروهی پشت یک دیوار بود. در نتیجه دیوارهای کار برده می

  زیادی وجود داشته که در آنجا مخفی شده بودند و جمع این واژه برای کثرت دیوارهاست.
هِمْ آیَ - 8 نِ سْکَ سََبإٍ فِي مَ ن یَمِینٍ وَ ۀلَقَدْ کَانَ لِ انِ عَ  ۀ)؛ واژ15شِمَالٍ (سبا: جَنَّتَ

هِمْ« هِمْ«هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع » مَسْکَنِ نِ ساکَ قرائت شده است؛ اما »  مَ
. حجت وی براین ]319، ص 4، ج26 [را پذیرفته است » مَساکِنهم«ابوحاتم جمع آن 

 تراست که برای هر کدام مسکنی بوده و بر اساس مطابقت لفظ با معنا، جمع آن درست
  ].204، ص 2، ج32[است 

  
  ج) اعراب

های علوم قرآنی است که نقش اساسی در تفسیر قرآن یکی از مهمترین شاخه ،اعراب
گذاری قرآن، قرائت هدف از اعراب ،دوم قرن دوم هجری ۀکند. در نیمکریم ایفا می

و برداشت معنایی صحیح از آیات (ص) صحیح قرآن کریم به همان شکل منقول از پیامبر
با این حال اختالف در اعراب به صورت محدود میان استادان قرائت وجود  .وده استب

داشته است. در هایی را در تفسیر برخی آیات قرآن در پیاختالف که همین امر داشته
این قرن دانشمندانی همچون ابو عمرو بن العالء و یونس بن حبیب به تحلیل و تبیین 

ترین دانشمند در این ات قرآن کریم پرداختند. برجستهها و آیهای کلمات در جملهنقش



 1399بهار و تابستان ، اولشمارۀ ، و سوم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  130

براساس علم  استشهادهای قرآنی خود را بیشتر الکتاب،دوره سیبویه  است. وی در 
  .]1092، ص 3ج  ،20 [نهاداعراب بنا می

هُ قَآئِمَ -1 تُ رَأَ امْ وبَ ۀوَ عْقُ حَاقَ یَ سْ اء إِ ن وَرَ مِ حَاقَ وَ سْ نَاهَا ِبإِ رْ بَشَّ تْ فَ حِکَ )؛ 71(هود:  فَضَ
را به نصب قرائت کردند؛ زیرا غیر منصرف و غیر عربی است و » یعقوب« ۀبرخی واژ

وبَ«معطوف به اسحاق است و تقدیرش  عْقُ حَاقَ وَ یَ ا بإسْ نَاهَ رْ ، 1ج  ،32[است » فبَشَّ
اند، چون مبتداست. ابوحاتم مثل اخفش و کسائی، را مرفوع دانسته. و برخی آن]535ص

.  اگر ]176، ص 2، ج33 [را در تقدیر مجرور دانسته استویه و فراء آنطبق نظر سیب
تر است ب) در مفتوح باشد برسه وجه است: الف) در موضع جر از نظر معنایی قوی

حَاقَ وَ « گونه است:موضع جار و مجرور ج) فعل مضمر است و در تقدیر این نَاهَا بإسْ رْ فبَشَّ
وبَ عْقُ   .]258ص ،3ج ،27[ »وهبنا له یَ

وْ -2 الْیَ هِ وَ نَ بِاللّ نْ آمَ رَّ مَ بِ نَّ الْ لَکِ رِبِ وَ غْ الْمَ قِ وَ رِ لَ الْمَشْ مْ قِبَ وهَکُ جُ واْ وُ وَلُّ ن تُ رَّ أَ سَ الْبِ یْ مِ لَّ
رِ وَ ابِ وَ ۀالْمَآلئِکَ اآلخِ یِّینَ (بقره:  وَالْکِتَ بِ رَّ« ۀ)؛ واژ177النَّ به صورت نصب و رفع قرائت » الْبِ

. دلیلش برای رفع این ]281، ص 1، ج32[قرائت رفع را برگزیده است شده و ابوحاتم 
واْ«و خبرش را » لیس«را اسم بوده که آن وَلُّ ه «قرار داد؛ چون در معنای » ان تُ لُّ البرُّ کُ

، با فعل بعد از خود به تأویل مصدر رفته است »أن«، در واقع ]92، ص 3. [است» تولّیتکُم
 ۀدهندست و سپس ضمیر به آن افزوده شده تا نشاندرآمده ا» تولی«و به صورت 

رّ« ۀشود. همچنین واژمخاطب باشد و فرقی در معنای آیه ایجاد نمی تواند شبه می» الْبِ
آید نه مفعول ، شبه فعل است و فاعل بعد از فعل می»لیس«فاعل و مرفوع باشد، زیرا 

  .]270، ص 2، ج27[
و -3 جُدُ ا یَسْ هَ مَ وْ ا وَقَ هَ جَدتُّ مْ وَ هُ مَالَ یْطَانُ أَعْ هُمُ الشَّ نَ لَ یَّ هِ وَزَ ونِ اللَّ ن دُ سِ مِ لشَّمْ نَ لِ

اتِ  مَاوَ خَبْءَ فِي السَّ رِجُ الْ خْ هِ الَّذِي یُ لَّ وا لِ جُدُ ونَ أَلَّا یَسْ هْتَدُ هُمْ لَا یَ بِیلِ فَ نِ السَّ هُمْ عَ صَدَّ فَ
ونَ( ال لِنُ عْ مَا تُ ونَ وَ خْفُ لَمُ مَا تُ عْ یَ الْأَرْضِ وَ است » اال« ۀ)؛ اختالف قرائت در واژ25- 24نمل:وَ

را برگزیده است » الّا«که گاهی مشدد و گاهی مخفف قرائت شده است. ابوحاتم  قرائت 
دانسته » أن ال«اند، اصلش را . حجت کسانی که مشدد قرائت کرده]133، ص 4،ج 26[

ا«ناصبه برای فعل » أن«، ادغام شده و »الم«در » نون«که  دوُ فعل » نون«باشد که می »یسجُ
هِ«گونه است: محذوف گشته و در تقدیر این لَّ وا لِ جُدُ یطانُ أَلَّا یَسْ هُم الشّ ن لَ یَّ أن ». «وَزَ

گونه و در تقدیر این» اعمالهم«باشد: الف) بدل از از چند جهت منصوب می» یسجدوا
وا«است:  جُدُ ا یَسْ م الشّیطانُ أَلَّ هُ ن لَ یَّ است و در تقدیر » یهتدون«ی ؛ ب) مفعول برا»وَ زَ
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ا«گونه است: این ن أن یَسجُدوُ هتَدوُ زائد » الّا«در » ال«؛ در این حالت حرف »فهم ال یَ
جود«گونه است: باشد و معنی این می وقتی حرف جر حذف شود ». فهم ال یهتدونَ فی السّ
، »هتدیاهتدی / ی«گردد. الزم به ذکر است که فعل ، متعدی شده و منصوب می»أن«با 

هم الزم است و هم متعدی؛ در واقع وقتی با حرف اضافه همراه گردد، متعدی محسوب 
و تقدیرش این » الم«شود و اینجا مفعول به نزع خافض است؛ ج) منصوب بر حذف می

ا«است:  ا یَسجُدوُ نِ السَّبِیلِ لِئلّ مْ عَ هُ صَدَّ لّا«یا  » فَ مْ لِئَ هُ عْمَالَ م الشّیطانُ أَ هُ ن لَ یَّ وا وزَ جُدُ ، »یَسْ
. به هر حال بسیاری از تقدیرات ]157، ص2، ج32[روند و فعل به تأویل مصدر می» أن«

  .نحویان است و ممکن است فصیح و درست نباشد ۀدر زبان عربی ساخت
ونَ (یوسف: -4 افِظُ حَ هُ لَ نَّا لَ عَبْ وَإِ لْ یَ عْ وَ تَ رْ ا یَ عَنَا غَدً هُ مَ لْ سِ  ۀ)؛ اختالف قرائت در واژ12أَرْ

رتع« ، قرائت شده است. ابوحاتم به روایت »عین«است که به دو صورت کسر و اسکان » یَ
ل«از باب » یرتع«، قرائت کرده است. زیرا فعل »عین«را با کسره » یرتع« ۀنافع واژ عَ » افتَ

ی«باشد؛ می آن محذوف گشته و هر دو فعل مجزوم به جواب شرط  ۀکه حرف عل» ارتعِ
که » الرعی«آن  ۀباشد، زیرا ریش، در یرتع مکسور می»عین. «]262، ص 16[هستند 

حذف گردیده و در جواب طلب » یاء«است؛ اما به علت مجزوم بودن، » یاء«اصلش اثبات 
عَنَا«باشد. می هُ مَ لْ سِ . در غیر این ]7، ص 2، ج32[ماند مکسور باقی می» عین«و » أَرْ

و شادمانه زیستن » یلهو«به معنای ، »رتع / یرتع« ۀرا از ماد» یرتع«صورت قاریان 
  .تر استاند که این معنا با سیاق هماهنگ دانسته
ن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ (الرحمن:  -5 لُ عَلَیْکُمَا شُوَاظٌ مِّ )؛ اختالف قرائت در 35یُرْسَ
حَاسٌ« ۀواژ ائت قر» نُحَاسٍ«است که به صورت رفع و خفض قرائت شده است. ابوحاتم » نُ

به معنای آتش بدون دود » شواظ«به معنای دود است و » نحاس. «]269، ص 6[کرده است
را را ضعیف دانسته و تقدیر آن» شواظ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٍ«. برخی ]34، ص 1، ج3[ است 
ن نارٍ و شیءٍ مِن نحاسٍ«گونه بیان کردند:  این لیکُما شواظٌ مِ لُ عَ ، ص 2، ج32[ » یُرسِ

   ین توضیح که موصوف در این جمله حذف و صفت جانشین آن شده است.. با ا]302
  

  د) معناشناسی:
معانی کلمات و  ،شناسی در کنار همهای بالغی و زبانای از دانشمجموعه معناشناسی،

ها در طول تاریخ پرشکوه این حوزه ۀدهند. دانشمندان برجستعبارات را توضیح می
که بخشی در قالب تفاسیر  زبان عربی ارائه کردند ۀنی دربارمطالعات علمی فراوا ،اسالمی
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القرآن و هایی با عنوان غریبشود و بخشی دیگر در نگارش کتابلغوی و ادبی دیده می
  های لغوی.یا پیدایش فرهنگ

لنَّاسِ  -1 عُ لِ افِ مَنَ بِیرٌ وَ ا إِثْمٌ کَ لْ فِیهِمَ رِ قُ یْسِ مَ الْ رِ وَ خَمْ نِ الْ کَ عَ ونَ )؛ 219(بقره: یَسْأَلُ
را برگزیده » کبیر«قرائت کردند. ابوحاتم قرائت » اثمٌ کثیرٌ«و برخی » إِثْمٌ کَبِیرٌ« ۀبرخی واژ

بِیرٌ«. حجت ابوحاتم و همراهان او در قرائت ]291، ص 1، ج32[است  ، ربط آن به »إِثْمٌ کَ
مَا« هِ عِ ن نَّفْ رُ مِ کْبَ هُمَا أَ که تر است. همچنانپسندیده» کبیر« ۀ، واژ]96، ص3 [است» َوإِثْمُ

به » قلیلٌ« ۀواژ» کثیرٌ«آید و در مقابل می» کبیرٌ«و در مقابل » إثمٌ صغیرٌ«شود: گفته می
  شرب«اند. در این آیه دانسته» اثمٌ عظیمٌ«را به معنای » اثمٌ کثیرٌ« ۀرود. برخی واژکار می
گر شرک را به همان معنا شود و خداوند در جایی دیاز گناهان بزرگ شمرده می» الخمر

لمٌ عظیمٌ«کند: توصیف می ). پس شرک به خدا و نوشیدن 13لقمان: »(إنّ الشرکَ لظُ
» عظیم«به معنای » کبیر« ۀشوند که با واژشراب، هر دو جزء گناهان بزرگ شمرده می

  .]292، ص 1، ج32[آمده است 
بْتُمْ فِي سَ -2 رَ ا ضَ واْ إِذَ ینَ آمَنُ ا الَّذِ هَ یُّ مُ یا أَ یْکُ لْقَى إِلَ نْ أَ واْ لِمَ ولُ الَ تَقُ واْ وَ بَیَّنُ هِ فَتَ بِیلِ اللّ

حَیَا رَضَ الْ ونَ عَ غُ ا تَبْتَ مِنً ؤْ تَ مُ الَمَ لَسْ غَانِمُ کَثِیرَ ۀالسَّ هِ مَ ندَ اللّ عِ نْیَا فَ ن  ۀالدُّ لِکَ کُنتُم مِّ کَذَ
هَ  نَّ اللّ واْ إِ تَبَیَّنُ کُمْ فَ لَیْ هُ عَ نَّ اللّ لُ فَمَ ا( نسا:قَبْ ونَ خَبِیرً لُ عْمَ )؛ حمزه و کسایی 94کَانَ بِمَا تَ

واْ« ۀواژ یَّنُ ، (فتبینوا) »تاء«، (فتثبتوا) و دیگر قراء سبعه و ابوحاتم آن را با »ثاء«را با » فَتَبَ
قرائت کردند، آن » تاء«حجت کسانی که این واژه را با  ]394، ص1، ج32 [اند.قرائت کرده

ا عن «دانستند، یعنی: می »بیان«را مشتق شده از  ه و اکشِفوُ قَیتُموُ ن لَ ا عن امرٍ مَ حوُ اِفصَ
ن الدینِ ن لکم حقیقته ما هو علیه مِ تَبیّ هِ حتی تَ ا بِقتلِ و برای بیان و » حاله قبلَ أن تبطشوُ

خالویه، معنای تثبیت هم آشکار کردن امری آمده است و البته که تبیین، به اعتقاد ابن
حوا و اکشفوا»: «فتبینوا. «]126، ص3[دارد  افصَ ها سخن رسول خدا (ص) دلیل آن». فَ

تَبَیّنوا«است که فرمودند:  ن الشیطان، فَ ن هللا و العجله مِ ؛ ]209، ص1[» اال إن التبیین مِ
  .یعنی درنگ کردن و تأمل و صبر از خداست و شتاب کردن از شیطان

لمَ« ۀدر همین آیه، ابوحاتم واژ استسالم و «، به معنای »الف«بدون » الم«را به فتح »السَّ
قرائت شود، به » الف«و در صورتی که با  ]136، ص 6 [اختیار کرده است » المنقاده
ت«معنای   ۀقرائت کردند، آی» الف«. حجت کسانی که بدون ]126، ص 3[باشد می» تحیّ

لَمَ« ذٍ السَّ مَئِ وْ هِ یَ اْ إِلَى اللّ وْ ن استسلَم «آن ) است که معنای 87نحل: »( وَأَلْقَ ال تقولوا لمَ
ه ه حتّی تَبَیّنوا ألمرِ قتلوُ . در ]395، ص 1، ج32[باشد می» الیکم و إنقاد لستَ مومناً فتَ

  .به معنای تسلیم شدن است» سلم«واقع 
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خْ -3 لَّ مُ حِبُّ کُ ا یُ هُ لَ اللَّ ا آتَاکُمْ وَ وا بِمَ حُ رَ کُمْ وَلَا تَفْ لَى مَا فَاتَ ا عَ وْ سَ ا تَأْ لَ ورٍلِکَیْ خُ  تَالٍ فَ
ا آتَاکُمْ« ۀ)؛ اختالف قرائت در واژ23(حدید: و برخی با » الف«است که برخی با قصر » بِمَ

اکُمْ«اند. ابوحاتم مقطوعه قرائت کرده» الف« . ]176، ص 5، ج26[را برگزیده است » بِمَا آتَ
ا آتَاکُمْ« ۀواژ کم«با وجود مد به معنای » بِمَ گذشته » فاتَکم«باشد. حجت آنان می» اعطاءُ

ال «گونه است: مستقبل است و در تقدیر این »آتَاکُمْ«است که معادل آن واژه در  این آیه 
ن غِضاره الدنیا م هللا مِ را » فات«خدا نخواسته  . در این آیه]57، 10[ » تفرحوا بِما اعطاکُ

 خواهد هر خیری، می»آتی«که معنای منفی دارد، به خودش نسبت دهد و برعکس در 
  .رسد را از سوی خد معرفی کندکه به انسان می

خَاطِئَ -4 اتُ بِالْ تَفِکَ ؤْ الْمُ هُ وَ لَ ن قَبْ مَ نُ وَ وْ رْعَ اء فِ جَ هُ« ۀ)؛ برخی واژ9(حاقه:  ۀوَ لَ به فتح » قَبْ
له«، »باء«و فتح » قاف«و برخی به کسر » باء«و سکون » قاف« قرائت کردند و ابوحاتم » قِبَ

له« ].280، ص5، ج26[قرائت دوم را برگزید  ، در معنای »باء«و فتح » قاف«به کسر » قِبَ
ن اصحابه«به معنای » معه«و » عنده« ه مِ عَ ن تَبِ با » قَبله«، اما ]114، ص 9[باشد می» و مَ

الل«به معنای » باء«و سکون » قاف«فتح  و الضِّ ن اهل الکفّارِ ه مِ مَ ، 3 [است » و من تقدّ
له«. قرائت ]351ص لفظ عام است که بر مؤمن و کافر اطالق » قَبله«است؛ زیرا  ترقوی» قِبَ

  ها خطاکار باشند؟آن ۀمی شود و چگونه هم
ها را مطالعه و بررسی توجه به بخش بزرگی از آراء سجستانی که پژوهشگران آنبا
دهد که روش تفسیری اند و فقط بخش کوچکی در این جستار ارائه شد، نشان میکرده

ه لغت عربی و بیان معانی مفردات، اهتمام به مسائل نحوی و صرفی، ابوحاتم، توجه ب
اسلوب بیان و عنایت خاص وی به اعراب قرآن بوده است. ابوحاتم در فهم متون قرآنی از 

ویژه یعقوب حضرمی را ه گرفت و آرای علمای بصره بدو علم لغت و نحو کمک می
کوشید. آوردن روایات صحیح میتوانست در به دست کرد و تا آنجا که میتصدیق می

شناسان بوده روایات معتبری از این قاریان و لغت ،کردآنچه وی در تفسیر آیات بیان می
های علوم این شاخه ۀتوان یافت. بزرگان زیادی در همرا در جای دیگری نمیاست که آن

آراء سجستانی اند و در سرتاسر آثارشان به عربی و قرآنی از این روایات تاثیر پذیرفته
و القطع و اعراب القرآن  ؛جوهریالصحاح  ؛ابوعلی قالی البارع مثل: ،انداستناد کرده

المکتفی فی عکبری؛ ابوعمرو الدانی در کتاب  التبیان فی اعراب القراننحاس و  االئتناف
الکشف عن وجوه و  اعراب مشکل القرآنطالب در کتاب ؛ مکی بن ابیالوقف و اإلبتداء

وجل -  ایضاح الوقف و اإلبتداء علی کتاب هللا؛ ابن انباری در کتاب ت السبعالقراءا و  -عزّ
  .الخصائص و المحتسبهای ابن جنی در کتاب
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  نتیجه  .4
ترین علمای عصرش بود که به اکثر علوم قرآنی توجه ابوحاتم سجستانی از برجسته

. وی دانش قرائت را از داشت و در برخی از آنان چون علم قرائت از پیشگامان زمان بود
ای رسید که مرجع عالمان دیگر گردید. با بررسی یعقوب حضرمی آموخت و خود به پایه

توان به سبک خاص او در تفسیر لغوی های او در علم قرائت میبسیاری از گزینش
برخی آراء او مورد تحلیل قرار گیرد و نتایج ذیل  ،یافت. در این جُستار کوشیده شددست

  ت آمد: دسبه
. روش تحلیل سجستانی در قرائت قرآن، توجه به لغت عربی و بیان معانی مفردات، 1

  اهتمام به مسائل نحوی و صرفی، اسلوب بیان و عنایت خاص وی به اعراب قرآن بود.
. سجستانی در تفسیر آیات از دو علم نحو و لغت در فهم متون قرآنی کمک گرفته 2

  ه زیادی دارد. است و به تراکیب و اعراب توج
کند، سپس معنی . ابوحاتم در بسیاری از الفاظ قرآنی به بیان اصل لفظ توجه می3

  نماید. کند و اصل لفظ را که از آن مشتق شده است، مشخص میلفظ را تفسیر می
. ابوحاتم سجستانی در بسیاری از مواقع نظرات دیگران را نپذیرفته و دالیل علمی 4

دهد که دلیل و حجت وی در گزینش و و به درستی نشان میکند خود را بیان می
 اتئاختیار قرااختیار یک قرائت در الفاظ قرآن کریم چه بوده است. هر چند کتاب 

های دیگر قابل رصد است و در ولی از میان کتاب ،سجستانی تاکنون مفقود مانده است
  ها رجوع شده است.این مقاله به آن

و اعراب و معناشناسی شناسی،آواشناسی، ریشه :چهار بخش های ابوحاتم در. تالش5
تواند به تفصیل مورد پژوهش علمی قرار بگیرد و شود که هرکدام میاعراب خالصه می
در این چهار بخش پرداخته شد. ای از نظرات و آراء سجستانی زیدهدر این مقاله به گ

و علمای لغت عربی قرار نویسندگان  ۀمورد استفاد ،همچنین آثار فراوان سجستانی
های لغت داشته لیف معاجم و فرهنگأگرفته است که بیشترین نقش را در ایجاد و ت

های هایی مجزا و جداگانه در هر یک از بخشاست و شایسته است که پژوهش
  های تفسیر لغوی صورت گیرد.شناسی و نیز شاخه لغت
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