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چکیده
در این پژوهش نقش و تاثیر تغییر در ترکیبات نحوی بر فهم آیات قرآن کریم بررسی شده و به بخشی از اختالفات معانی
ناشی از ترکیبات متفاوت نحوی اشاره شده است .اختالفاتی که بر اثر ترکیب نحوی در معانی این آیات آمده هر کدام زمینه
ساز یک مکتب فقهی یا کالمی شده است .به عنوان مثال اختالف در عاطفه یا مستانفه بودن «واو» در آیه  7آل عمران «ما
یعلم تاویله اال اهلل والراسخون فی العلم» اختالف در فاعل بودن یا مفعول بودن اهلل در آیه  164نساء «کلم اهلل موسی
تکلیما»اختالف در ترکیب «انما» در آیه  72طه «انما تقضی هذه الحیاه الدنیا» و مواردی دیگر که شبیه به این آیات است ،به
ما نشان می دهد علم نحو و قواعد آن تا چه اندازه میتواند در تفسیر و فهم قرآن کریم به ما کمک کند .در این مقاله به شیوه
توصیفی تحلیلی به بررسی تاثیر ترکیب نحوی در آیاتی از قرآن کریم که مشهورتر است ،پرداخته ایم.
واژههای کلیدی :قرآن کریم ،ترکیب نحوی ،علوم ادبی ،فهم آیات.
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مقدمه
راه صحیح شناخت کامل هر موضوعی بهره گیری از اطالعات مطمئنی است که پیرامون آن موضوع وجود دارد ،همچنین فهم
و تفسیر درست آیات قرآن کریم منوط است به بهره گیری از منابع تفسیری غنی و اطمینان بخش ،که در صورت بی توجهی
به این نکته مفسر در ورطه تفسیر به رای و یا برداشت های ناصحیح و ناروا از قرآن کریم خواهد افتاد و از بسیاری نکات
ارزشمند و مفاهیم واالی قرآنی محروم می ماند .اگر منابع تفسیری را بررسی کنیم خواهیم دید که در میان آن منابع ،این
منابع ادبی هستند که اهمیت و نقش به سزایی در فهم درست آیات قرآن کریم دارند و در میان منابع و علوم ادبی ،این نحو و
ترکیب نحوی است که نقش مهمی د ر تفسیر آیات دارد؛ زیرا نحو به بررسی کلمات در کنار یکدیگر و تاثیر متقابل آنها بر
یکدیگر می پردازد .ترکیب نحوی ازاین جهت در فهم و تفسیر آیات قرآن کریم اهمیت دارد که ساختار ،چینش و بنیاد هر آیه
ای از آیات قرآن کریم را سامان میدهد و فهم مفاهیم آیات و نوع ترکیب آنها برای دریافت مراد اصلی خداوند را ،موجب می
شود و می توان گفت همه یا اکثر قریب به اتفاق مفسران بر ضرورت آشنایی با مباحث نحوی پیش از ورود به حوزه تفسیر آیات
قرآن تاکید کردهاند.
مفهوم نحو
نحو در لغت به معنای «طریق و قصد» آمده است و در اصطالح ،علم نحو دانش چگونگی ترکیب میان واژههای یک جمله یا
جمالت یک گفتار و شناخت نقش هر یک از آنها در یک متن است (استر آبادی1395 ،ق ،ج ،1ص .)31مدرس افغانی تصحیح
و تعلیق جامع المقدمات در مورد علم نحو این گونه می فرمایند :نحو علم به اصول و قواعدی است که با آنها حالت و حرکت
حرف آخر کلمه در جمله و نیز کیفیت ترکیب کلمات باهم در یک جمله معلوم میشود( .مدرس افغانی1375 ،ش ،ج،2
ص .) 64و از نظر امیل بدیع یعقوب :نحو روش عرب در کالم فصیح ،با دقت در حرکات است و به عبارت دیگر قانون گردآوری
کالم و پیوند زدن الفاظ به یدیگر است (بدیع یعقوب1987 ،م ،ج ،2ص .)1238علم نحو درباره اعراب هر یک از فاعل ،مفعول،
فعل ،مبتدا-خبر و جایگاه هر یک از آنها در جمله بحث میکند و همچنین اینکه بررسی میکند که چه عاملی باعث میشود
این اعراب تغییر پیدا کند .اهمیت و نقش علم نحو در فهم و تفسیر را حداقل از سه طریق میتوان شناخت:
اول :تاکید بر اهمیت علم نحو در تفسیر
از آنجا که مفسران و صاحب نظران بر آگاهی مفسر از علم نحو تاکید کردهاند خود بیانگر نقش این دانش در فهم و تفسیر
آیات قرآن کریم است .به عنوان مثال عالمه طبرسی در مقدمه مجمع البیان برای تبیین علم نحو چنین آورده است :اعراب
مهمترین علم در میان علوم قرآن است؛ زیرا تمام بیان ها به آن نیازمند است واین دانش است (اعراب) که پرده از الفاظ مغلق
بر می دارد و مفاهیم را از پوسته الفاظ بیرون می کشد و آن معیار کالم است ،که کاستی و برتری کالم جز با آن دانسته نمی
شود و مقیاس گفتار است ،که سره از نا سره بدون آن شناخته نمی شود (طبرسی ،بی تا ،ج ،1ص .)40ابوالبقاء عکبری نیز ،پس
از تبیین جایگاه قرآن شناسی میان علوم مختلف ،نخستین دانش فهم قرآن را اعراب دانسته و در این باره چنین آورده است:
مهمترین گام برای فهم قرآن به دست آوردن معانی آیات از طریق الفاظ است و کار آمد ترین راه برای دست یابی به مفاهیم
آیات ،که از رهگذر آن می توان به تبیین اغراض و گوهر معنایی آیات قرآن کریم دست یافت ،شناخت اعراب و استخراج مقاصد
از روی خطاب های متفاوت آن است (عکبری1399 ،ق ،ج ،1ص.)3
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دوم :تدوین کتب مختلف در زمینه نحو
نگریستن در تاریخ تدوین کتابها در زمینه اعراب و نحو قرآن نشان میدهد که از سدههای نخست تاکنون ،این دانش مورد
اهتمام دانشوران شیعه و اهل سنت بوده است .نخستین اثر در این زمینه کتاب «اعراب القرآن» از ابو جعفر روءالی از اصحاب
امام باقر و امام صادق علیهم السالم بوده است (آقا بزرگ تهرانی ،بی تا ،ج ،2صص .)235-235قطرب نحوی (م )206؛ ابو عبیده
معمربن مثنی (م )210؛ ابو حاتم سجستانی (م )228؛ ابوالعباس ثعلب نحوی (م )291؛ ابوالبرکات ابن انباری (م )328؛
ابوجعفر نحاس (م )338؛ مکی بن ابی طالب (م )437؛ ابو الحسن علی بن ابراهیم حوفی نحوی (م )526؛ ابوالبقاء عکبری (م
)616؛ سفاقی (م )724؛ سمین حلبی (م  )756و در میان معاصران محی الدین درویش ،ابراهیم کرباسی و محمود صافی از
جمله صاحب نظرانی هستند که در زمینه اعراب قرآن آثاری فراهم کردهاند.
سوم :اهتمام به مباحث نحوی در میان تفاسیر
در مبحث روش و گرایش های تفسیری از تفسیر ادبی به عنوان گرایش خاص و از شماری خاص از تفاسیر همچون تفسیر
کشاف زمخشری ،البحر المحیط جاحظ و معانی القرآن به عنوان تفاسیر ادبی یاد میشود .در تعریف این گرایش چنین گفته
شده است :هناک تفاسیر غلب علیها الطاب ع االدبی؛ النحو و البالغه و سایر علوم اللغه و امتازت بالتعرض لهذه الجوانب من تفسیر
القرآن (معرفت ،بی تا ،ج ،2ص .)48با آن که پرداختن به مباحث نحوی در برخی از تفاسیر رنگ و بویی بیشتر دارد ،باید اذعان
کرد که به استثنای تفاسیر روایی که مباحث ادبی و نحوی در قالب روایت در آنها انعکاس یافته ،در همه تفاسیر از مباحث
نحوی گفت و گو شده است .البته برخی از تفاسیر نظیر تفسیر مجمع البیان با اختصاص دادن عنوان االعراب در بهترین وجه
جایگاه علم نحو را در تبیین مدالیل آیات به تصویر کشیده اند .تفاسیری همچون تبیان ،تفسیر کبیر فخر رازی ،تفسیر قرطبی،
تفسیر آلوسی از جمله تفاسیری هستند که در زمینه بررسی آیات قرآن کریم به مسایل نحوی به اهتمام ورزیده اند .در زبان
عربی گاهی تغییر یک حرکت و یا جایگاه یک کلمه می تواند یک معنی جدای از معنای قبل در ذهن ایجاد کند .به عنوان مثال
اگر یک اسم فا علی ترجمه شود معنای جمله بسیار متفاوت خواهد بود تا زمانی که همان اسم مفعولی ترجمه شود و یا اینکه
عاطفه یا مستانفه بودن یک واو می تواند معنای یک جمله را کامال تفییر دهد و گاهی خود همین یک واو باعث ایجاد یک
مکتب فقهی و یا کالمی می شود که هر کدام آن را متفاوت فهمیده اند.
بررسی تاثیر ترکیب نحوی در آیات قران کریم
در ذیل به چند نمونه از تاثیرات نحوی بر فهم آیات قرآن کریم اشاره خواهد شد:
 .1مفهوم«ما» در آیه «ما کان لهم الخیره»
در این آیه از سوره قصص این چنین آمده است «و ربک یخلق ما یشاء و یختار و ما کان لهم الخیره سبحان اهلل و تعالی عما
یشرکون ( /68قصص)» .درباره «ما» در این آیه اختالفات زیادی وجود دارد .اگر «ما» مای موصوله یا مصدریه باشد ،مفعول
یختار است و معنای آن اینگونه میشود (خداوند آنچه را برای آنان اختیار است ،اختیار میکند) در این صورت مقصود عدلیه
که معتقد به اختیار بندگان هستند تائید می شود .اما اگر این «ما» مای نافیه باشد ،فعل یختار بر یشاء عطف میشود که باید
بر آن وقف کرد و معنای آن در این صورت اینچنین می شود (پروردگارت آنچه بخواهد و برگزیند خلق خواهد کرد و برای مردم
اختیاری نیست)( .ابن منظور ،بی تا ،ج ،4ص266؛ طبری1415 ،ق ،ج ،20صص123-122؛ طوسی1413 ،ق ،ج ،8ص.)170

216

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،37خرداد 1400

عالمه طباطبایی هم اعتقاد به نافیه بودن «ما» دارد (طباطبایی ،بی تا ،ج ،16ص .)68که در این صورت ظاهر آیه با مدعای
جبرییون انطباق دارد .مکی بن ابی طالب معتقد است که اگر «ما» در این آیه موصوله یا مصدریه باشد مستلزم تفسیر به رای
است (عکبری1399 ،ق ،ج ،2ص.)179
 .2چینش ضمایر در آیه«و ان من اهل الکتاب اال لیومنن به قبل موته»
اهل کتاب معتقدند که حضرت عیسی علیه السالم به صلیب کشیده شده و به قتل رسیده است ،اما قران کریم ضمن رد ادعای
اهل کتاب معتقد است که خداوند او را باال برده است «.و ان من اهل الکتاب اال لیومنن به قبل موته و یوم القیامه یکون علیهم
شهیدا (نساء »)159 /اینکه ضمیر در«به» و «موته» به چه کسی بر میگردد میان مفسران اختالف بسیار است.که چند وجه
دارد.
الف) هر دو ضمیر به مسیح بر میگردد ،یعنی اینکه هیچ یهودی و نصرانی نیست مگر آنکه پیش از فوت مسیح به او ایمان
می آورد و این زمانی است که خداوند عیسی علیه السالم را به هنگام ظهور مهدی «عج» برای کشتن دجال به زمین بر می
گرداند و همه مردم بر دین واحد که همان دین اسالم است خواهند بود.
ب) ضمیر «به» به مسیح و ضمیر «موته» به «کتاب» بر میگردد که معنای آن در این صورت اینگونه میشود (هیچ اهل کتابی
نیست که از دار دنیا برود مگر آنکه پیش از مرگ خود به عیسی علیه السالم ایمان بیاورد و این در زمانی است که تکلیف ساقط
شده و مرگ تحقق یافته باشد از این رو این ایمان سودی به او نمیرساند).
ج) ضمیر«به» به پیامبر اسالم صل اهلل علیه و آله و ضمیر«موته» به «کتاب» برگردد .که در این صورت معنای آیه این گونه
است (هیج یهودی و نصرانی نیست مگر آنکه پیش از مرگ خود به پیامبر اسالم ایمان میآورد) (طبرسی ،بی تا ،ج ،3ص236؛
طباطبایی ،بی تا ،ج ،5صص.)135-134
 .3اختالف در چگونگی عطف در آیه وضو
آیه وضو جز آن دسته آیاتی است که در مورد آن بحث بسیار زیاد است و اختالفات زیادی از اول تا به حال در آن شده است به
صورت خالصه می توان گفت که مفسران شیعه و اهل سنت از دو جهت در این آیه اختالف دارند:
اول :اکثر مفسران اهل سنت«الی» در «الی المرافق» را به معنای انتهای غایت میدانند و برای اثبات مدعای خود به«الی» در
جمله «سرت من البصره الی الکوفه» استناد میکنند و معتقدند که «الی» در این آیه به معنای نهایت غایت است؛ یعنی
شستشو باید از انگشتان دست آغاز شده و و به آرنج خاتمه یابد (خود آرنج نباید شسته شود) .از این رو اهل سنت وضوی
شیعه را که با شستشوی آرنج تا انگشتان همراه است را باطل تلقی میکنند و به هیچ وجه وضوی شیعه را صحیح نمیدانند .اما
در برابر آنان علمای شیعه «الی» را به معنای «مع» دانسته اند ،یعنی دستان خود را به همراه آرنج ها بشوئید ،که نظیر آن در
آیه «والتاکلوا اموالهم الی اموالکم (نساء »)2 /آمده است و در آن «الی» به معنای «مع» است .بنابراین ،این آیه از قرآن کریم
صرفا در مقام بیان محدودیت شستن دست ها در وضو است ،یعنی دست های خود را تا آرنج بشویید و بازو جز وضو نیست و
ا ین آیه در مقام کیفیت وضو نیست اینکه دست ها را از باال به پایین یا از پایین به باالباید شست در سنت آمده است .در روایات
اهلبیت علیهم السالم در تبین وضوی پیامبر آمده است ایشان دست ها را از آرنج تا انگشتان می شستند.
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دوم :شماری از مفسران اهل سنت واژه «ارجلکم» را عطف به «ایدیکم» میدانند و در نتیجه معتقدند که باید پاها در وضو
شسته شود ،اما مفسران شیعه باورشان بر این است که واژه «ارجلکم» باید عطف به «برءوسکم» باشد ،که در نتیجه آن باید
روی پاها مسح کشیده شود و نیاز به شستن نیست که برای اثبات حرف خود از قاعده «االقرب یمنع عن االبعد» استفاده می
کنند (طوسی ،1413 ،ج ،3ص451؛ طبرسی ،بی تا ،ج3ص288؛ شهرستانی و حکم االرجل فی وضو از سید علی میالنی).

 .4اختالف در باره«واو» در آیه«و ما یعلم تاویله اال اهلل و الراسخون فی العلم»
قرآن کریم پس از آنکه در آیه هفتم از سوره مبارکه آل عمران آیات را به دو دسته محکم و متشابه تقسیم کرده است درباره
آیات متشابه این گونه آورده است « :و ما یعلم تاویله اال اهلل و الراسخون فی العلم یقولون امن به کل من عند ربنا (آل عمران/
 »7در این آیه اختالف زیادی بر سر عاطفه یا مستانفه بودن«واو» است .اختالفی که این آیه را جز پر چالش ترین آیات قرآن
کریم ساخته است و اهمیت آن از این جهت است که اگر «واو» را عاطفه به حساب بیاوریم یعنی جمله دوم را عطف بر جمله
اول کرده ایم و معنای آن اینگونه می شود :عالوه بر خداوند متعال راسخان در علم نیز از تاویل آیات متشابه قرآن کریم آگاهند
و آگاهی به مدلول آیات متشابه فقط مخصوص خداوند نیست .اما در مقابل اگر«واو» را مستانفه بدانیم یعنی حکم جمله دوم را
جدای از حمله اول بدانیم مفهوم آیه این گونه می شود علم به آیات متشابه قرآن و دانستن تاویل این آیات فقط در انحصار
خداوند متعال است و کسی حق اظهار نظر در مورد آیات متشابه قرآن را ندارد .در میان نحویان فرا ،اخفش ،جبایی ،خطابی،
ابن هشام ،و در میان مفسران فخر رازی و سیوطی «واو» را مستانفه دانسته اند.و دالیل آنها بدین شرح است .اگر«واو» عاطفه
باشد ،مستلزم آن است که جمله «یقولون امنا به» ابتداییه باشد که این با فصاحت قرآن ناسازگار است؛ زیرا در این صورت
مناسب بود که جمله با ضمیر«هم» یا با «واو» همراه باشد .هرچند که در جواب گفته شده است که جمله «یقولون امنا به»
حالیه است و جمله حالیه اگر فعل مضارع باشد با «واو» همراه نخواهد بود چنان که ابن مالک گفته است «وذات بدء بمضارع
ثبت حوت ضمیرا و من الواو خلت» و نیز به شعر یزید بن مفرغ اشاره شده است که گفته «الریح تبکی شجوه/والبرق یلمع فی
غمامه» .در برابرگروهی دیگر از صاحب نظران همچون  :ابن قتیبه ،زمخشری ،زرکشی ،ابوالبقاء ،عکبری ،سیدمرتضی ،طبرسی و
محمد عبده «واو»را عاطفه دانسته اند (سیوطی1416 ،ق ،ج ،3ص63؛ فخر رازی ،1423 ،ج ،7ص189؛ ابی هاشم االنصاری،
 ،1404ص29؛ معرفت ،1412 ،ج ،3صص .)44-41البته در این بین عالمه طباطبایی در عین مستانفه دانستن «واو» معتقد
است که از قراین منفصله نظیر آیه «ال یمسه اال المطهرون» می توان دریافت که استوار اندیشان و پاک نهادان از تاویل
متشابهات آگاه هستند (طباطبایی ،بی تا ،ج ،3ص.)52
 .5اختالف در مشار الیه آیه «و لذلک خلقهم»
یکی از آموزه های قرآن کریم این است که خداوند خواهان وحدت و یکپارچگی مردم در دین و آیین است و اگر مانع اختیار
انسان ها نبود اراده تکوینی او بر این امر قرار می گرفت که همه مردم بریک دین و یکپارچه باشند .اما از آنجا که اراده تشریعیه
حق بر همگرایی دینی مردم است ،آنان بجای وحدت دچار پراکندگی شدند .از جمله آیات قرآن کریم که به این امر اشاره می
کند این آیه است« :و لو شاء ربک لج عل الناس امه واحده و ال یزالون مختلفین اال من رحم ربک و لذلک خلقهم»در مورد مشار
الیه «و لذلک» میان مفسران اختالف است .در مورد این آیه سه نظریه ارایه شده است:
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اول :مردم پیوسته در ادیان با هم اختالف دارند؛ برخی یهودی ،برخی نصرانی ،برخی مسلمان وغیره شدهاند.
دوم :مردم از نظر سطح روزی و حالت ها مختلف اند.
سوم :مردم غالبا از روی تقلید و و بدون تفکر در کفر جای یکدیگر را پر میکنند (طبرسی ،بی تا ،ج ،5ص .)350همان طور که
معلوم است این دیدگاه ناظر به معنا و مفهوم واژه مورد اختالف است .براساس نظریه نخست اختالف به معنای تعارض است .و
بر طبق نظریه دوم اختالف به معنای تفاوت است.و طبق دیدگاه سوم اختالف به معنای جایگزین آمده است.
در باره مشار الیه «لذلک خلقهم» نیز سه نظریه آمده است:
اول« :ذلک» به رحمت در «اال من رحم ربک» اشاره دارد یعنی خداوند مردم را برای رحمت آفریده است.
دوم« :ذلک» ناظر به اختالف در «الیزالون مختلفین» والم لذلک الم عاقبت است یعنی خداوند مردم را آفریده و می داند که
فرجام کار آنان اختالف نکوهیده است ،نظیر آن آیه «و لقد ذرانا لجهنم».
سوم« :ذلک» اشاره به اجتماع مردم بر ایمان و امت واحد که در آغاز این آیه آمده است اشاره دارد (همان.)351
 .6ترکیب نحوی آیه «البثین فیها احقابا»
قرآن کریم درآیه «البثین فیها احقابا (نبا »)23 /از درنگ طوالنی یا جاودانگی عذاب کافران سخن گفته است .درباره مفهوم
احقاب میان مفسران اختالف دامنه داری وجود دارد به گونه ای که مباحث معنا شناختی این واژه داوری متفاوتی درباره
جاودانگی یا انقطاع عذاب کافران را به دست داده است .گرچه جاودانگی عذاب کافران در صورتی که ذره ای باور به توحید در
قلبشان نباشد جزو عقاید اجماعی مسلمانان است ولی برخی همچون ابن عربی بر این باورند که عذاب کافران روزی پایان
میپذیرد به این معنا که عذاب بر آنان شیرین و گوارا میشود (قیصری1361 ،ش ،صص 664 ،659و  .)948محی الدین عربی
برای تقویت دیدگاه خود به روایتی بی اساس منسوب به پیامبر (ص) استناد می کند (متقی هندی ،1419 ،ج ،1ص .)234برای
تفصیل بیشتر می توانید رجوع کنید به (بررسی مکتب تفسیری صدر المتالهین.)142-141-43-42 ،که این روایت مورد
استناد ضعیف شده است« .احقاب» جمع حقب یا حقبه به معنای زمانی مبهم است .هر چند زمانهای خاصی نظیر هشتاد سال
برای آن گفته شده است (راغب اصفهانی ،1405 ،ص .)126به هر روی هر چند که زمان مورد نظر در مفهوم حقب مبهم باشد
و احقاب به معنای جمعی از زمان های مبهم به کار رود از آن جاودانگی و خلود اهل جهنم در عذاب به دست نمی آید؛ زیرا
مفهوم ظاهری آیه این آیه این است که جهنمیان در زمانی نامشخص در عذاب خواهند بود .نظیر زندانیان که وضعیت
محکومیت آنان مبه م است؛ اما باالخره آزاد خواهند شد .پیداست که این برداشت با تصریح آیاتی دیگر مبنی بر پایان ناپذیری
عذاب کافران منافات دارد .با توجه به این ابهام دیدگاه های مختلفی از سوی مفسران ارایه شده است طبرسی درباره مدت
عذاب کافران چنین آورده است:
درباره مفهوم این آیه دیدگاه های مختلفی ارایه شده است )1 :معنا این است کافران در دورانی که پایان ندارد درنگ دارند)2 .
مقصود از احقاب زمانی بس طوالنی و مدید است )3 .خداوند برای هرچیزی مدت پایان پذیری تعیین کرده است اما برای اهل
آتش تعیین نکرده است؛ یعنی هر پاره ای از زمان که بر آنان می گذرد پاره ای دیگر آغاز میشود و این به معنای خلود در
عذاب است )4 .احقاب قید زمانی انواع عذاب است نه درنگشان در عذاب و تقدیر آیه این چنین است «البثین فیها احقابا ال
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یذوقون فی تلک االحقاب بردا وال شرابا اال حمیما و غساقا ثم یلبثون فیها غیر الحمیم و الغساق من انواع العذاب» و این بهترین
وجوه است )5 .مقصود اهل توحید است چنان که روایتی از پیامبر و امام باقر علیهم السالم در این باره رسیده است (طبرسی،
بی تا ،ج ،10صص.)244-243
 .7اختالف «انما» و «والذی فطرنا» در آیه «والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاه الدنیا (طه»)72 /
این آیه اشاره به داستان جضرت موسی علیه السالم و ساحران دارد درآن بخش از آیه که ساحران خطاب به فرعون می گویند
«انما تقضی هذه الحیاه الدنیا» میتواند بحثی در پی داشته باشد که اینگونه میتوان آن را مطرح کرد؛ که لحن ساحران خطاب
به فرعون به اقتضای شرایط زمان و حکومت جور و ظلمی که فرعون داشته است مالیم تر باشد تا جان آنان را خطری تهدید
نکند چون لحن حاضر نوعی درشتی در مقابل فرعون است و قطعا با عذاب او همرا است.بر اساس ترجمهای که غالبا صورت
گرفته ترکیب آیه این چنین است« :ان» از حروف مشبه بالفعل است و چون «ما» بر سر آن آمده از عمل افتاده است« ،ما»
مای کافه است« .تقضی» فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر انت« ،هذه» مفعول به و در محل نصب« ،الحیاه» عطف بیان،
«الدنیا» صفت برای الحیاه و معنای آن اینگونه است تو فقط در این دنیا حاکمی پس هر کاری که می خواهی بکن .اما اگر
ترکیب نحوی آیه عوض شود لحن ساحران تغییر کرده و به اقتضای حاکم بودن فرعون و محافظت از جان خود با لحن مالیم
تری با سخن گفته اند اما معنایی که منتقل کرده اند همان معنای اصلی آیه است و آن ترکیب این چنین است«:ان» از حروف
مشبه بالفعل« ،ما » اسم ان و در محل نصب« ،تقضی» صله موصول و نقشی ندارد« ،هذه» خبر ان« ،الحیاه و الدنیا» هم
ترکیبشان با ترکیب باال تفاوت نمی کند) .صاحب بیان السعاده این چنین پیرامون این آیه آورده اند« :قالوا لن نوثرک علی ما
جاءنا من البینات» ساحران گفتند :با وجود روشنگریهایى که براى ما آمده است ،هرگز تو را برنمىگزینیم ،مقصود از بیّنات
معجزههاى واضح و دلیلهاى ظاهر شده مىباشد« .والذی فطرنا فاقض» پس هر چیزى را که از حکم مىخواهیم اجرا کنى،
بکن از قتل و قطع و دار کشیدن و حبس ،یا هر حکمى از احکام که مىخواهى حکم کن ،چون ما دیگر بعد از آن که خداوند
دالیل روشن خویش و جایگاه ما را به ما نشان داد دیگر از هیچ چیز نمىترسیم .بعضى گفتهاند :هنگامى که آنان سجده کردند
خداوند منازل آنها را در بهشت به آنها نشان داد «.ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاه الدنیا» کارى که انجام مىدهى یا هر
حکمى که مىک نى در همین دنیا است ،و هیچ کار و حکمى در آخرت ندارى و آنچه که مطلوب و باقى ماندنى است حیات
اخروى است ،نه دنیا .یا «هذه الحیاه الدنیا» مفعول به است ،و معناى آن این است که تو تنها مىتوانى در این حیات دنیوى
فرمان رانى و پیش بروى در حالى که آخرت بهتر و باقىت ر است و ما آخرت را اختیار کردیم که تو بر آن تسلّط ندارى« .والذی
فطرنا» عطف است یا قسم[ .با این توضیح که در صورت عطف بودن بر على بیّنات معناى آیه چنین مىشود که گفتند :هرگز ما
متأثّر نخواهیم شد (با این تهدیدها تغییر موضع نخواهیم داد) از کسى که ما را آفریده است.و در صورت قسم بودن معناى آیه
این که ،سوگند بر آن که ما را آفریده است هرگز غیر خدا (فرعون) را برنمىگزینیم]« .انا آمنا بربنا»جملهى استیناف در مقام
علّت آوردن براى «لن نؤثرک» است ،یعنى به دلیل آن که خدا را برگزیدهایم و او پروردگار ماست به او ایمان آوردهایم«.لیغفرلنا
خطایانا» تا (او) خطاهاى گذشته ما را بیامرزد َو خطاى فعلى حال حاضر ما را نیز ببخشد ،و آن خطا عبارت است از« :ما
اکرهتنا علیه من السحر» همین جادوگرى و سحرى که تو ما را بر آن واداشتى که با آن به معارضهى آیت الهى
برخواستیم.روایت شده است که جا دوگران به فرعون گفتند :تو موسى را به ما در حال خواب نشان بده ،پس دیدند که عصا
موسى را در آن حالت که خوابیده است نگهبانى و حفظ مى کند.گفتند :این کار موسى جادو نیست ،چون جادوگر وقتى بخوابد
جادویش باطل مىشود ،امّا فرعون جز به معارضهى با موسى حاضر نشد و ساحران را به آن کار واداشت«.واهلل خیر و ابقی»
خداوند از تو حیات دنیوى بهتر و ماندگارترست .یا مقصود این است که خداوند از جهت ثواب بهتر از تو و از جهت عقاب
ماندگارترست ،بر این معنا داللت مىکند گفتهى آنان در مقام تعلیل «انا آمنا بربنا» یعنى به این دلیل به پروردگارمان ایمان
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آوردیم که تا « انه من یات ربه مجرما فان له جهنم ال یموت فیها وال یحیی» کسى که به پیشگاه الهى مجرم بیایید جهنّم براى
اوست که در آن نه مىمیرد و نه زنده می شود (گنابادی ،1372 ،صص.)226-224
 .8تعلق جار و مجرور درآیات «واصنع الفلک باعیننا» و «والتجری باعیننا»
از نطر لغوی تعلق جار و مجرور به یک معنای حدثی از مباحث بسیار ظریفی است که موجب تاثیر در فهم معنای متن می شود
چنان که ابن هشام در مغنی اللبیب فصلی را به آن اختصاص داده است (ر.ک ابن هشام ،بی تا ،ج ،2صص .)450-433در میان
متاخرین هم تالش هایی در این زمینه صورت گرفته است که میتوان گفت یکی از حیطههای معنا خیز در علم نحو همین
تعلق جار و مجرور است .استاد معرفت از علمای معاصر با دقتی ستودنی در رد کسانی که واژه عین را در آیاتی مثل «واصنع
الفلک باعیننا 37هود» و «والتجری باعیننا» بر چشم سر حمل کرده اند و از طریق ان تجسیم را توجیه نمودهاند مینویسد:
جمود بر ظاهر لفظ عین با توجه به دخول حرف جر بر سر آن و تعلقش به یک فعل مذکور اقتضاء می کند که آن فعل در
درون خود چشم روی داده باشد و این امر قطعا باطل است ،لذا باید مراد وقوع فعل تحت عنایات خاص خداوندی باشد .در
ادامه برداشت باطل آنان را با مشکل دیکری هم مواجه میکنند و می فرمایند :در ضمن اگر منظور از عین خود عضو باشد،
استعمالش به صورت مفرد و جمع نادرست است چون هر موجودی دو چشم دارد (معرفت ،بی تا ،ج ،3صص .)149-148ایشان
الم جاره را در آیه «لقد ذرانا لجهنم کثیرا من الجن و االنس (اعراف »179 /با مهارتی ادبی بر معنای عاقبت حمل میکنند و
ضمن مقایسه این آیه با کلماتی مشابه مثل «التقطه آل فرعون لیکن لهم عدوا و حزنا (قصص »)8 /معنای علیت را از الم نفی
کرده و آیه را از محل تمسک اهل جبر خارج می کند (همان) .عالوه بر این موارد در جای جای آثار ایشان دقت فزاینده وی در
کشف رموز و اسرار آیات در پرتو قواعد نحو مشاهده میشود.
 .9اختالف در ترکیب آیه «واهلل خلقکم و ما تعملون»
در ادبیات قرآن خداوند با مشرکان با عتاب سخن گفته و در اینجا این گونه فرموده است« :اتعبدون ما تنحتون واهلل خلقکم و
ما تعملون (صافات .»)99-98 /درباره این که «ما» در جمله «وما تعملون» چه نقشی دارد ،میان مفسران اختالف است .در
مجموع چهار نظریه در این باره گفته شده است که عبارتند از :ما مصدریه است ،ما موصوله است ،ما استفهامیه است ،و ما نافیه
است .اگر «ما» مصدریه باشد ،تقدیر آیه چنین است« :واهلل خلقکم و ما عملکم» در این صورت ظاهر آیه با عقیده اشاعره که به
جبرب بودن انسان ها گرایش دارند ،هماهنگ است ،زیرا انتساب آفرینش عمل انسانها به خداوند معنای غیر اختیاری و غیر
ارادی بودن اعمال آنان را دارد.اگر «ما» موصوله باشد ،تقدیر ایه این چنین است«واهلل خلقکم وما تعملونه» یعنی خداوند شما و
آنچه را که به عمل می آورید یعنی بت های سنگی و چوبی شما را می آفریند .در این صورت آیه با آیه پیشین هماهنگ است
به این معنا که خداوند پس از عتاب مشرکین به پرستش آنچه که خود می تراشند به آنان اعالم می کند چگونه چنین
پرستشی رواست ،در حالی که خداوند شما و بتهای ساخته شده اتان را آفریده است .پیداست که با این ترکیب نحوی از آیه
نمی توان مجبور بودن انسانها را برداشت کرد (طوسی1413 ،ق ،ج ،8صص .)514-511عموم مفسران از جمله شیخ طوسی،
طبرسی ،عالمه طباطبایی ،طبری (طبری1415 ،ق ،صص28-23؛ طوسی ،پیشین) ما را مصدریه می دانند .قرطبی در این باره
می گوید (بهترین اقوال آن است که «ما» با فعل در حکم مصدر است و تقدیر آیه این چنین است «واهلل خلقکم و عملکم» و
این مذهب اهل سنت است که معتقدند خلق افعال از آن خداوند و اکتساب آنها از بندگان است که براساس آن نظریه قدریه و
جبریه ابطال می گردد (قرطبی1420 ،ق ،ج ،15ص .)96نیز باید توجه داشت که اشاعره با نظریه کسب معتقدند که قایل به
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مجبور بودن انسان ها نیستند .ابن کثیر از جمله مفسران اهل سنت است که گرایش اشعری دارد نیز مصدر بودن«ما» را ترجیح
داده و روایتی از صحیح بخاری را به عنوان شاهد آن ذکر کرده است(.ابن کثیر ،بی تا ،ج ،4ص .)16اگر ما استفهامیه باشد،
می گویند استفهام یا توبیخ است .در این صورت معنای آیه چنین است :خداوند شما را آفریده است؛ شما چه می کنید؟!
(شوکانی ،بی تا ،ج ،4ص .)402در صورتی که «ما» نافیه باشد معنای آیه چنین است :خداوند شما را آفریده است اما عمل واقعا
از آن شما نیست پس شما هیچ انجام نمی دهید (همان).
 .10اختالف در فاعل یا مفعول بودن اهلل در آیه «کلم اهلل موسی تکلیما»
غالب مفسران اعم از متقدمین و متاخرین «اهلل» را در آیه «کلم اهلل موسی تکلیما (نساء »164 /فاعل می دانند که بر اساس آن
خداوند با طرزی عجیب با موسی سخن گفت که از جمله این تفاسیر می توان از المیزان عالمه طباطبایی ،نور ،الکشاف
زمخشری ،نمونه و...نام برد .اما این ترکیب می تواند تغییر کند و بدین گونه باشد که نقش «اهلل» را از فاعل به مفعول تغییر
دهیم که در این صورت فاعل سخن گفتن موسی می شود و معنای آن اینچنین تغییر می کند که (موسی با خدا سخن گفت،
سخن گفتنی).
 .11اختالف در مرجع ضمیر در آیه«الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه»
در این آیه نقش بازی کردن ترکیب نحوی از طریق اختالف مرجع ضمیر به خوبی مشخص است سیوطی در کتاب االتقان فی
علوم القرآن خود ،این اختالفات در مرجع ضمیرها را آورده و معانی مختلفی هم که در اثر این اختالف ایجاد می شود را ذکر
می کند که بدین شرح است .احتمال می رود که ضمیر فاعل در «یرفعه» برگردد به همان ضمیری که «الیه» به آن برگشته
است یعنی «اهلل» و یا احتمال می رود که ضمیر «یرفعه» به «العمل» برگردد و معنی آن چنین باشد که عمل صالح سخن
خوب را باال میبرد و محتمل است که به «الکلم» برگردد یعنی اینکه «الکلم الطیب» که توحید است عمل صالح را باال می برد
زیرا که عمل صالح جز با ایمان صحیح نمی باشد (سیوطی ،1363 ،ج ،2صص.)62-61

نتیجه گیری
از مطالب و مباحثی که در این مقاله مطرح شد می توان به این نتیایج رسید .ترکیب نحوی نقش بسیار زیادی در فهم آیات
قرآن کریم دارد و از طریق علم به نحو و دیگر علوم ادبی می توان به مدالیل آیات قران کریم پی برد .گاهی یک ترکیب نحوی
می توان زمینه ساز ایجاد یک مکتب فکری در حوزه فقه یا کالم شود .یکی از علومی که عموم مفسران آن را پیش زمینه ورود
به تفسیر قرآن دانسته اند علم نحو است .مفسری که بدون علم نخو به حوزه تفسیر وارد شود احتمال دارد با برداشت های ناروا
از قرآن به ورطه تفسیر به رای بیفتد.
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منابع و مآخذ


قرآن کریم

ابن کثیر ،عماد الدین اسماعیل ،بی تا ،تفسیر القرآن العظیم ،بیروت ،دار االحیاء تراث عربی.
ابن منظور ،محمد بن مکرم ،بی تا ،لسان العرب ،بیروت ،دار االحیاء تراث عربی.
ابی هاشم االنصاری ،جمال الدین یوسف ،1404 ،مغنی اللبیب ،قم ،کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی.
استر آبادی ،رضی الدین1395 ،ق ،شرح الرضی علی الکافی ،تهران ،موسسه الصادق.
استرآبادی ،رضی الدین1395 ،ق ،شرح شافیه ابن حاجب ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.
آقا بزرگ تهرانی ،محمد محسن ،بی تا ،الذریعه الی تصانیف الشیعه ،بی جا.
بدیع یعقوب ،امیل1987 ،م ،موسوعه النحو و الصرف و االعراب ،تهران ،بی نا.
راغب اصفهانی ،محمد حسین ،بی تا ،المفردات فی غریب القرآن ،تهران ،کتابفروشی مرتضوی.
سیوطی ،جالل الدین ،1416 ،االتقان فی علوم القرآن ،لبنان ،دارالفکر.
شوکانی ،محمد بن علی ،بی تا ،فتح القدیر بین الروایه الدرایه ،من علم التفسیر.
طباطبایی ،محمد حسین ،بی تا ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.
طبرسی ،فضل بن حسن ،بی تا ،مجمع البیان فی علوم القرآن ،تهران ،نشر ناسر خسرو.
طبری ،ابن جریر ،1415 ،جامع البیان عن التاویل القرآن ،بیروت ،دارالفکر.
طوسی ،محمدبن حسن1413 ،ق ،التبیان فی تفسیر القرآن ،قم ،جامعه مدرسین.
فخررازی ،محمد بن عمر1423 ،ق ،تفسیر کبیر ،بیروت ،دارالفکر.
قرطبی ،ابو عبداهلل1420 ،ق ،الجامع الحکام القرآن الکریم ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.
قیصری ،محمد1363 ،ش ،شرح فصوص الحکم ،قم ،انتشارات بیدار.
گنابادی ،سلطان محمد1344 ،ش ،بیان السعاده فی مقامات العباده ،تهران ،دانشگاه تهران.
مدرس افغانی ،وحید1375 ،ش ،تصحیح و تعلیق جامع المقدمات ،قم ،نشر هجرت.
معرفت ،محمد هادی1412 ،ق ،التمهید فی علوم القرآن ،قم ،موسسه نشر اسالمی.
معرفت ،محمد هادی ،بی تا،التفسیر و المفسرون ،مشهد ،مرکز علوم اسالمی رضوی.
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میالنی ،سیدعلی1413 ،ق ،حکم االرجل فی الوضوء ،قم ،کنگره هزاره شیخ مفید.
نصیری ,علی ،1388 ،نقش علوم ادبی در فهم و تفسیر آیات ،پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم ،شماره.3

224

