
  
در  ها آن های معنایی ی و داللتهای قرآنی بر وجوه اعراب تأثیر قرائت

  نساء سورۀ آیۀ نخست
 

 2مهدي شاهرخ ،1طسوج دمعلي بابایي 
  )23/12/99تاریخ پذیرش مقاله: -12/6/99(تاریخ دریافت مقاله:

 
  چکیده 

های قرآنی گاه سبب پدیدآمدن وجوه اعرابی متفاوت و توسع در معانی  اختالف قرائت
ها در یک آیه و یا حتی در یک واژه به اوج خود  آیات قرآني شده و گاه این اختالف

اي  ها نگاه تازه رسیده است که بررسي و مشخص کردن وجوه مقبول، فصیح و أفصح آن
دهد، این  دست مي ها به های معنایی آن های قرآنی، وجوه اعرابی و داللت از پیوند قرائت

را در آیۀ نخست سورۀ » األرحام«تحلیلي درصدد است واژۀ  -اساس شیوۀ وصفيمقاله بر
دهد که وجوه اعرابی حاصل از  نساء از این نگاه بررسي کند. نتایج این پژوهش نشان می

، ده وجه است و هر وجه نیز داللت معنایی خاص »األرحام«گانه در واژۀ  های سه قرائت
 های قرآنی عامل تأثیرگذار در ایجاد وجوه اعرابی است که چنین قرائت خود را دارد. هم

اند. این وجوه اعرابی حاصل، خود سبب  ، بیان کرده»األرحام«نحویان و مفسران در واژۀ 
، »األرحام«چنین پدیدار شدن معانی تازه در واژۀ  های نحوی متفاوت و هم ایجاد ترکیب
  شده است.  
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  . مقدمه1
های قرآنی در بعضی واژگان در قرآن کریم، امری طبیعی است که مورد   اختالف قرائت

هاي علماي  ها در دیدگاه ف پژوهان، مفسران و نحویان بوده است. اما این اختال توجه قرآن
اند که ذهن هر  قدر فشرده شده علم قرائت، نحو و تفسیر گاهي در یک آیه یا واژه آن

کند؛ از سوي دیگر، در بسیاري از این موارد، ارتباط نزدیک  به خود جلب مي پژوهشگري را
های قرآنی با پدیدآمدن وجوه اعرابی متفاوت و به تبع این دو، توسع در  اختالف قرائت

شود که بررسي وجوه مختلف قرائت، إعراب و  معانی آیات قرآني به شکلي واضح آشکار مي
ها و تعیین وجوه نادرست، مقبول،  ا و ارتباط میان اینه هاي معنایي حاصل از آن داللت

های  های قرآنی، وجوه اعرابی و داللت اي از پیوند قرائت ها نگاه تازه فصیح و أفصح آن
  دهد. طور کل و در قرآن کریم به شکل خاص، به دست مي ها در زبان عربي به معنایی آن

ها، در  معنایی متناسب با آنهای  های قرآنی، وجوه اعرابی و داللت مثلث قرائت
اء، اختالف مفسران و اختالف نحویان با یکدیگر را در بر دارد  البه الی خود، اختالف قرّ

شود این اختالفات سبب تشخیص معانی دقیق آیات قرآن  نظر، مشخص می که با دقت
  کند. شود و راه را برای تدبر بهتر در معانی آیات قرآن هموار می کریم می

های  های مختلف قرآنی، داللت این پژوهش، این است که با تأکید بر قرائتهدف از 
، در آیۀ نخست سورۀ نساء »األرحام«معنایی متناسب با وجوه اعرابی پدید آمده در واژۀ 

تبیین گردد. در این راستا قرائت قاریان هفتگانه و دیگر قاریان مشهور و نظر مفسران و 
شده است. براي رسیدن به این هدف، این پژوهش با  نحویان دربارۀ واژۀ مذکور ذکر

  سؤاالت زیر روبرو است:
 گیري وجوه اعرابی در آیۀ نخست سورۀ نساء چیست؟ هاي قرآني در شکل . تأثیر قرائت1
 گردد؟ های معنایی مي هاي نحوي، منجر به حصول چه داللت . تنوع این توجیه2

ای است، به  نی بر تحقیقات کتابخانهتحلیلی، مبت -شیوۀ انجام این پژوهش، توصیفی
های قرآنی آن  ، بر قرائت»األرحام«صورت که برای تبیین وجوه اعرابی حاصل در واژۀ  این  

های معنایی متناسب با آن وجوه اعرابي را در  ایم، داللت واژه تکیه کرده و تالش نموده
  های تفسیری و نحویِ مهم بکاویم.  الي کتاب البه

  
  ژوهش. پیشینۀ پ2

هایی انجام شده  های قرآنی و تأثیر آن بر وجوه اعرابی، اندک پژوهش در خصوص قرائت
  جمله است: است که موارد زیر از آن
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(نظری و » های نحوی مکتب بصری و کوفی های قرآنی بر دیدگاه تأثیر قرائت«مقالۀ 
به بررسی )؛ در این مقالۀ به روش توصیفی تحلیلی، 1395، فصلنامۀ لسان مبینکرمی، 

  های نحوی پرداخته است.  های قرآنی در مکتب تأثیر قرائت
کاوشی نو در (بستانی، » های مختلف آن بر نحو عربی قرآن و تأثیرگذاری«مقالۀ 

هایي از قرآن، به  مثال )؛ نویسنده در این پژوهش با ذکر شاهد1391، معارف قرآنی
فته که قرآن کریم نقش مهمی در بررسي جایگاه قرآن نزد نحویان پرداخته و نتیجه گر

  ایجاد علم نحو دارد. 
برندق، و  (روحی» های نحویان گیری دیدگاه های قرآنی بر شکل تأثیر قرائت«مقالۀ 

)؛ این مقاله مسألۀ 1395، مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربیجو،  غالمی و فضیلت
 24مطالعه کرده و با آوردن  های نحوی را گیری دیدگاه های قرآنی در شکل تأثیر قرائت

نظرات نحویان مشهور را تبیین کرده است. از جمله  شاهد مثال از قرآن کریم، اختالف
صورت  ، است که نویسندگان به »األرحام«هایی که در این مقاله آمده، واژۀ  مثال شاهد

اند.  نظر نحویان بزرگ کوفه و بصره، دربارۀ آن واژه پرداخته خیلی مختصر، به اختالف
شایستة یادآوری است که در مقالۀ مذکور، تنها دو قرائت نصب و جر دربارۀ واژۀ مذکور 

  ها نیز ذکر نگردیده است.  هاي معنایي حاصل از قرائت ذکر شده و از طرفی داللت
اند، هیچ  شکلي بسیار موجز به این موضوع پرداخته رو، در معدود مقاالتي که به این از

ها، و  های قرآنی، وجوه اعرابی حاصل از قرائت جانبه: قرائت بررسی سهپژوهشی تاکنون به 
ها با تمرکز بر یک واژۀ قرآن کریم نپرداخته است، لذا  های معنایی متناسب با آن داللت

، در آیۀ نخست سورۀ »األرحام«این مقاله درصدد بررسی این مهم با تمرکز روي  واژۀ 
های قرآنی،  ضلعي قرائت ، نگاه عمیقي نسبت به سهنساء است تا با تمرکز روي این واژه

ها در قرآن کریم به  آن  ها و ارتباط میان های معنایی متناسب با آن وجوه اعرابی و داللت
دست آید، تا به  دست آمده و وجوه نادرست، مقبول، فصیح و أفصح این وجوه مختلف به

  فهم بهتر ما از این کتاب آسماني کمک کند.  
  
  های قرآنی بر وجوه اعرابی ر قرائت. تأثی3
در خواندن قرآن اختالفاتی وجود داشته  ،(ص)های موجود، از زمان پیامبر روایتاساس بر

در روایات معتبر ]. 336- 336صص ،45[ دانسته است ها را مجاز می آن ،(ص)که پیامبر
تبط دانسته گونه اختالفات در خواندن قرآن با احرف سبعه مر این ،(ص)منسوب به پیامبر
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خواند. در متن این روایات  ،(ص) شده است که جبرئیل قرآن را مطابق با آن بر پیامبر
]. 336- 335صص ،45همان شیوۀ خواندن یا نوع تلفظ است [ ،»حرف«مقصود از واژۀ 

 سان، پراکندگی حافظان و راویان قرآن در میان مسلمانان موجب پیدایش اختالف بدین
های  عنوان قرائت ت و واژگان قرآن کریم شد که از آن بهدر برخی جمال –نحوی  - 

های قرآنی از جهات متعدد،  شود. بحث دربارۀ اثرپذیری نحو عربی از قرائت قرآنی یاد می
ات سبع آیات شریف است ئدهندۀ نحو عربی قرا مهم است؛ زیرا یکی از اصول تشکیل

م نحو در زبان عربی های قرآن و عل که میان قرائت]. جان سخن این130ص ،53[
ای تنگاتنگ وجود دارد و شاید بر همین اساس است که اولین گروه از نحویان زبان  رابطه

اء قرآن بوده ]. منظور از وجوه اعرابی در نحو عربی، 131ص ،53اند [ عربی، خود جزء قرّ
ران قرآن برای تدبر و های مختلف نحوی است که دانشمندان علم نحو و مفس ترکیب
   اند. ها بهره جسته های آیات از آن هتر معانی و داللتفهم ب

ها در ایجاد وجوه اعرابی و معانی  گذار قرائت قابل ذکر آنکه، وقتی به نقش تأثیر
معنایی کلی  های مختلف نحوی دارای  یابیم که شاید وجه می ها بنگریم، در متناسب با آن

ویم، گستردگی معانی و فصاحت و هم باشند؛ ولی وقتی در جزئیات وارد ش  به  و شبیه
قرآنی  یها گردد. شکل زیر، نمای تأثیر و تأثر قرائت بالغت آیات قرآن برای ما روشن می

  های معنایی در قرآن کریم است: با وجوه اعرابی و داللت
  

  
  
  
  
  
  
  

  توان به شیوۀ زیر نیز ترسیم نمود: نیز ارتباط تأثیر و تأثر این سه را مي
  
  
  
  
  

هاي معنایی داللت وجوه اعرابی  

هاي قرآنی قرائت  

نظر قرّاء اختالف نظر مفسران اختالف  نظر نحویان اختالف   

هاي قرآنی قرائت هاي معنایی داللت وجوه اعرابی   
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  ها آیۀ مذکور و واژگان آن و اختالفات پیرامون آن. معناي 3
بَّکُمُ «فرماید:  نساء می ةنخست از سور ةشریف ةخداوند متعال در آی وا رَ ا النَّاسُ اتَّقُ یُّهَ یا أَ

اتَّقُ ساءً وَ نِ جاالً کَثیراً وَ ثَّ مِنْهُما رِ بَ جَها وَ وْ لَقَ مِنْها زَ خَ نْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ مْ مِ لَقَکُ هَ الَّذي خَ وا اللَّ
لَیْکُمْ رَقیباً هَ کانَ عَ نَّ اللَّ حامَ إِ أَرْ الْ هِ وَ ونَ بِ لُ سائَ ؛ در ابتدا برای شفافیت ]1 ،[النساء» الَّذي تَ

واتقوا هللا الذي تساءلون «صورت خاص عبارت  به معنای کلی آیه و به ،موضوع مورد بحث
در  ،»باء«و معنای  »لءتسا« ةمعنای واژبه در چند ترجمه از قرآن کریم،  ،»به واألرحام

و تأثیر  »األرحام«های مختلف واژۀ  پردازیم، سپس به بررسی قرائت تفسیرهای مختلف می
 پردازیم.  ها می های معنایی متناسب با آن ها بر تولید وجوه اعرابی واژۀ مذکور و داللت آن

نسان آفرید و شما را از یک ا ةای مردم: بترسید از پروردگار خود که هم«معنی آیه: 
وجود آورد و بترسید از خدایی  همسر او را از او آفرید و از آن دو، مردان و زنان فراوانی به

خویشاوندان؛ زیرا  ةنمایید و بترسید از خدا دربار که به نام وی از یکدیگر درخواست می
  ].ترجمۀ ارفع ،1» [که پروردگار مراقب شماست

چنین از  دهید، هم بندید یا سوگند می مان میو از خدایی که به نام او پی«..... 
  .]ترجمۀ خرمشاهی ،1...» [ گسستن پیوند خویشاوندان پروا کنید

کنید پروا نمایید، و زنهار از   او از همدیگر درخواست می )نام(و از خدایی که به «... 
رید...     .]ترجمۀ فوالدوند ،1» [خویشان مَبُ

سأل]. این  ةماد 274، ص 44سؤال کردن است [معنای از یکدیگر  به» لءتسا«واژۀ 
دو وجه دارد: یکی به معنای مشارکت در سؤال و دیگری به معنای  »تفاعل«واژه بر وزن 

لَ« عَ ابوالبقاء ]. 143ص ،6ج ،20» [(تسألون) بر آن داللت دارد عبدهللاکه قرائت  »فَ
نفسه است و  دی بهرا تسألون دانسته و دربارۀ آن توضیح داده که متعنیز آن عکبری

حرف جر  ةوسیل به ،»تتحالفون«دهد؛ زیرا » تتحالفون«حرف جر بر آن وارد شده تا معنای 
به معنای  ،»لءتسا«همچنین در بعضی تفسیرها  .]2،181ج ،37گردد [ متعدی می

یعنی سوگند دادن یکدیگر آمده است، زیرا اعراب در گذشته یکدیگر را به نام  ،»مناشدة«
  ]. 165ص ،3ج ،10دادند [ میخدا سوگند 

تواند دو معنا می ،»لءتسا«باتوجه به فعل  ،به» تساءلون«در عبارت  »باء«حرف جر 
باشد که بر اشتراک داللت دارد، به معنای  »تفاعل«بر وزن  ،»لءتسا«داشته باشد: اگر 

اق اکثراً در معنی الص »باء«حرف جر «کار رفته است. زیرا  حقیقی خود یعنی الصاق به
فقط معنی الصاق را ذکر  »باء«برای سیبویه رود که همیشه مالزم آن است و  کار می به
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] که در آیۀ 97، ص23به معنای تعدیه باشد [» باء«ص]. دوم اینکه 23،97» [کرده است
که قبالً اشاره   گونه برای تعدیه است و همان» باء«، حرف جر »تسألون«شریفه براساس قرائت 

یادآوری است در  ۀرساند. شایست را می» تتحالفون«، معنای »تسألون«ت صور شد، در این
  در آیۀ مذکور پرداخته نشده است. » باء«های تفسیری به معنای حرف جر  کدام از کتاب هیچ
که در این مقاله پیرامون آن به تفصیل سخن خواهد رفت، نیز جمع رَحِم یا رَحم » ارحام«

» معنای زهدان زن است مکسر و مفردش رحم و مؤنث بهجمع «کلمه  و مؤنث است، چه این
  ].196، ص22» [شود برای نزدیکان یا خویشان استعاره آورده می«] که 519، ص44[
  
  در آیۀ مذکور» األرحام«های قرآنی پیرامون واژۀ  . اختالف قرائت4

وا«فرماید:  خداوند متعال در آیۀ شریفۀ نخست سورۀ نساء می اتَّقُ هَ وَ يالَّ اللَّ ونَ ذِ اءَلُ هِ تَسَ  بِ
حَامَ أَرْ الْ دربارۀ  الکشافو  القراءات يالسبعة فو کتاب  معجم القراءات القرآنیة  در کتاب ؛»وَ

گونه یعنی نصب، جر  به سه  ،»األرحام«واژۀ «در این آیۀ شریفۀ آمده است:  ،»األرحام«واژۀ 
  ].6ص ،2ج ،26؛ 255ص ،1ج ،12؛ 5480ص ،1ج ،47» [و رفع قرائت شده است

، »حمزه«عامر)؛  عمرو، عاصم، حمزه، کسائی و ابن کثیر، ابو از میان قرّاء سبعه (نافع، ابن
  ]. 255، ص1، ج12؛ 3، ص3، ج16اند [ را به نصب خوانده، را مجرور و بقیه آن»األرحام«کلمۀ 

نظر  گانه، قاریان معروف دیگری نیز پیرامون واژۀ مذکور اختالف غیر از قاریان هفت
را بر اساس نصب؛ زید آن عباس، مجاهد، عکرمه، السدی و ابن ابن«اند. از میان آنان  اشتهد

  ].3،ص2،ج16» [اند قرائت و تفسیر نموده ،را بر اساس جرعمش آنو حسن، قتاده و ا
اء در  ،»األرحام«نیز  ،)96ابراهیم بن نخعی کوفی (ت  را به جر قرائت نموده است. فرّ

عبدهللا از اعمش برایم نقل کرد که ابوعمران ابراهیم بن   شریک بن«گوید:  این باره می
بالله و «را به سخن اعراب یعنی را به جر قرائت نموده و آن ،»األرحام«یزید نخعی کوفی 

بحث  ]. فخر رازی دربارۀ قرائت کلمۀ مورد252ص ،1ج ،41» [مانند کرده است» بالرحمِ
اء سبع است، از مجاهد نیز روایت شده  قرائت جر غیر از حمزه که« گفته است:  جزء قرّ

  ]. 169ص ،9ج ،21» [است
جمهور با نصب «گویند:  پیرامون انوع قرائت در کلمۀ مذکور می ،نسمین و ابوحیا

را به رفع قرائت را مجرور خوانده و عبدهللا آنمیم در ارحام اعتقاد دارند و حمزه آن
]. او در پاورقی کتاب خود، 165ص ،3ج ،10؛ 555-554صص ،3ج ،30» [نموده است

تفسیر البحر منظور از عبدهللا را عبدهللا بن یزید دانسته نه عبدهللا بن مسعود که در 
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را روایت آمده است و یا او را همان بغدادی امین دانسته که بزاز و خلف آن المحیط
  ].555ص ،3ج ،30اند [ کرده

  
  و نقد و بررسی هریک  ،»األرحام«های واژۀ  وجوه اعرابی قرائت. 5

اء سبع و دیگر قاریان مشهور قرآن، به های سه بر اساس قرائت لحاظ   گانه از سوی قرّ
ها در کتب  گردد که پس از واکاوي آن تولید می ،»األرحام«نحوی ده وجه اِعرابی در واژۀ 

   گیرد. تفسیری و نحوی، داللت معنایی هر وجه اعرابی مورد تحلیل قرار می
  
 شان  ، و دالئل»األرحام«قائالن به نصب  . 1. 5

اند و  قرائت نصب را نیکو و قرائت جر را ضعیف و قبیح شمرده ،زجاج، ابن یعیش و فراء
اند که برخالف قواعد نحوی است  را عطف اسم بر ضمیر مجرور دانستهدلیل آن

]. سیبویه و مبرد نیز قرائت 252ص ،1ج ،41؛ 240ص ،40؛ 335ص ،49؛ 2،ص24[
اند؛  اند و هر کدام دلیل خود را در این باره ذکر کرده ب را بر قرائت جر ترجیح دادهنص

منزلۀ  شود؛ زیرا ضمیر مجرور به اسم ظاهر بر ضمیر مجرور عطف نمی«گوید  سیبویه می
]. فخر رازی 53- 52صص ،4ج ،31» [شود تنوین است و چیزی بر تنوین عطف نمی

ابو علی فارسی «تنوین در تفسیر خود آورده است: دربارۀ دلیل تشبیه ضمیر مجرور به 
منزلۀ حرف است؛ بر همین اساس واجب است اسم ظاهر بر  ضمیر مجرور به ،گفته است

 ،9ج ،21» [آید صورت منفصل نمی آن عطف نگردد؛ زیرا ضمیر مجرور همانند تنوین به
اگر امام جماعت «ید: گو کند و در این باره می ]. مبرد نیز قرائت جر را قویاً رد می169ص
 ،4ج ،5» [شوم گیرم و از نماز خارج می را مجرور قرائت کند، کفشم را بر می ،»األرحام«

  ]. 9ص ،6ج ،43؛ 218ص
  
  ها . وجوه اعرابي براساس قرائت نصب و داللت معنایی آن1. 1. 5

  جایز است: ،»األرحام«پنج وجه اعرابی در واژۀ  ،بنابر قرائت نصب
 ،13؛554ص ،3ج ،30 ؛217ص ،4ج ،5[ »هللا«وف بر لفظ جاللۀ منصوب و معط. 1

 ،35؛608ص ،1ج ،19 ؛431ص ،51؛ 429ص ،2ج ،34 ؛143ص ،6ج ،20؛329ص ،1ج
؛ 341ص ،2ج ،54؛ 287ص ،6ج ،55؛ 327ص ،1ج ،37؛ 240ص ،1ج ،3؛ 227ص ،2ج

 ]. 6ص ،2ج ،26؛ 7ص ،6ج ،43
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از خدا و بپرهیزید از  پرهیزیدب«اساس وجه اعرابی مذکور معنای آیه چنین است:  بر
رید خویشان، پس از آن لحاظ معنایی این عطف، داللت  ]؛ که به341ص ،2ج ،54» [ها مَبُ

]. زیرا معنای 608ص ،1ج ،19ها دارد [ بر منزلت واالی نزدیکان و وجوب نیکی به آن
داللت بر  ،»هللا«بر اسم  »أرحام«یعنی پرهیز کنید از مخالفت با خدا و عطف  ،»اتّقوا هللا«

گوید:  ]. عکرمه در بیان معنای آن می165ص ،3ج ،10بزرگی گناه قطع صلۀ رحم دارد [
رید« عاشور باتوجه به حذف  ]. ابن8ص ،2ج ،52» [پروا کنید خویشان را یعنی از آنان مَبُ

قاء، به پروا داشتن از خویشان دستور داده «گوید:  مضاف می بنابر معنای مصدری یعنی اتّ
که آن استعمال  »اتّقاء حقوقِ األرحام«یعنی  ؛آن بر اساس حذف مضاف است شده و

]. باتوجه به داللت معنایی واژۀ 217ص ،4ج ،5» [مشترک تقوا در دو معنی است
یعنی نزدیکان، در  »ارحام«گردد که  در وجه اعرابی مذکور، دریافت می ،»األرحام«

 گیرند.  د، قرار میشو چارچوب معنی کسی یا چیزی که از آن پروا می
هِ«منصوب و معطوف بر محل جار و مجرور در  .2  ،3ج ،10؛ 327ص ،1ج ،37: [»بِ
 ،43؛ 554ص ،3ج ،30؛ 329ص ،1ج ،13؛ 4ص ،2ج ،7؛ 144ص ،6ج ،20؛ 165ص
 ]. 6ص ،2ج ،26؛ 170ص ،9ج ،21؛ 14ص ،6ج

 ،30کند [ د می) تأییتساءلون به وباألرحامِاین حالت اِعرابی را قرائت عبدهللا یعنی (
براي  ،»باء«هم با   ،»األرحام«دهد  زیرا که نشان مي ؛]165ص ،3ج ،10؛ 553ص ،3ج
کند و  تشبیه می »مررتُ بزیدٍ و عمراً«را بهتعدیه شده است. عکبری آن »تساءلون«

هِ«صورت معنای  دراین داند؛ لذا  پندارید) می (او را بزرگ می »تعظّمونه«را  »تساءلون بِ
]. عکبري 327ص ،1ج ،37کند [ را منصوب بر محل جار و مجرور ذکر می ،»األرحام«

) تساءلون به واألرحامَ( األرحام حمل بر موضع جار و مجرور است و تقدیر«گفته است: 
نیز ابوحیان گفته است:  ؛]327ص ،37،1976[ "الذي تعظمونه واألرحام" چنین است: 

 ،3ج ،10» [است »م و تجعلونه معظماً لهاتساءلون به حقوقک«گویند معنایش  گروهي مي«
را بر  ،»األرحام«] که داللت بر تعظیم دارد. واحدی نیز دربارۀ داللت معنایی 165ص

او (؛ »سؤالکم ومناشدتکم يتذکرونه ف«، »هِتساءلون بِ«معنای «گوید:  اساس وجه مذکور می
کنید) است، لذا  کنید و خویشان را نیز یاد می را در سؤال و در سوگندتان یاد می

]. در تفسیر تسهیل 285ص ،6ج ،55مجرور بر محل جار و مجرور است [ ،»األرحام«
واتقوا هللا الذي تساءلون به واتقوا «معنای آیه مطابق با وجه مذکور چنین آمده است: 

في األمور التي «]؛ زیرا چنانکه شعراوي گفته: 17ص ،36» [األرحام التي تساءلون بها أیضاً
 ]. 1991ص ،33» [ن بها تحقیق مسائلکم تسألون بالله وتسألون أیضاً باألرحامتریدو
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هِ«جملۀ  گردد، بنا بر وجه اعرابی مذکور، شبه مالحظه می است  »تساءلون«متعلق به  »بِ
لحاظ داللت معنایی ارحام   را تأیید کرده و به] که قرائت عبدهللا آن608ص ،1ج ،19[

متعال در معنای تعظیم شریک شده است؛ چه آنکه مسألت  مانند خداوند ،یعنی نزدیکان
وسیلۀ خویشی و  وسیلۀ خداوند نشانۀ تعظیم است و مسألت از یکدیگر به از یکدیگر به

  قرابت نیز نشانۀ تعظیم. 
را چنین برخی مفسران وجه مذکور را ذکر کرده و آن :عنوان اغراء منصوب به .3

صلوها کقولک األسد األسد وهذا یدلّ علی تحریم األرحام احفظوها و«اند:  معنی کرده
؛ 287ص ،6ج ،55؛ 171ص ،9ج ،21؛ 144ص ،6ج ،20» [قطیعة الرحم و وجوب صلتها

یعني نزدیکان را حفظ کنید و (]. 184ص ،5ج ،11؛ 329ص ،2ج ،38؛ 341ص ،2ج ،54
 صلۀ رحم کنید با آنان).

قطع صلۀ رحم و واجب بودن  داللت بر حرام بودن« هوجه اعرابی مذکور در آیۀ شریف
 ]. 144ص ،6ج ،20؛ 171ص ،9ج ،21» [صلۀ آن دارد

در  ،»إحفظوا«یا  »إلزموا«هایی نظیر  بنابرآنچه بیان شد، مطابق با نقش اغراء، فعل
تقدیر است که بر تشویق و ترغیب داللت دارند و بیانگر جایگاه واالی صلۀ رحم در اسالم 

  تواند باشد. به آن حرمت یا رابطۀ دوستي مي که مفعول »احفظوا«و  »الزموا«است، یعني 
]: از میان نحویان قدیم و جدید، سامرائی تنها 97، ص2، ج27عنوان تحذیر [ منصوب به .4

جایز دانسته است.  ،»األرحام«، نقش تحذیر را برای واژۀ معانی النحوکسی است که در کتاب 
بخش تحذیر  را مفید» تساءلون به واألرحام ي الذواتقوا هللا«در عبارت » اتّقوا«سامرائي، فعل 

وسیلۀ او از  شود: بپرهیزید خدایی را که به ]؛ معنای آن چنین می97، ص2، ج27داند [ می
 کنید و نزدیکان را، یعنی بپرهیزید از خدا و از نزدیکان.  یکدیگر درخواست می

است که  »اتّقوا«عل منصوب برای ف ،»ارحام«گردد، براساس نقش تحذیر،  مالحظه می
ائی با استناد به استدالل سیوطی، برخالف نظر نحویان که در در کالم ذکر شده و سامر

داند  جا فعل یا عامل را محذوف نمی دانند، این خاطر عطف، فعل را محذوف می تحذیر، به
]. لذا داللت معنایی وجه اعرابی مذکور 97ص ،2ج ،27مذکور است [ »اتّقوا«که همان 

  ذر داشتن از خدا و خویشان است، برخالف اغراء که بر ترغیب و تشویق داللت دارد. برح
 ،6ج ،43[ »تعظّمون«یا  »تحلفون«به برای فعل محذوفِ  عنوان مفعول منصوب به .5
تقدیر فعل   منصوب به ،»األرحام«]. براساس این وجه اعرابی، 4ص ،2ج ،7؛ 14ص

وجهِ  ،»تساءلون«شود؛ زیرا در معنای  ته میمحذوفی است که از تعظیم یا تحلیف گرف
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؛ 554ص ،3ج ،30قسم وجود دارد و قسم به خدا و قسم به خویشان نوعی تعظیم است [
 واتّقوا هللا الذي تعظّمونه واألرحامَ«رو، معنای آیه چنین است:  نای ]. از327ص ،1ج ،37

لحاظ داللت  بهاینجا  ؛]174ص ،4ج ،48؛ 327ص ،1ج ،37» [تعظّمون األرحامیعنی 
تعظیم و بزرگداشت «معنایی، وجه مذکور بیانگر جایگاه واالی خویشان است؛ چه آنکه 

]. شایستۀ یادآوری است، وجه 342ص ،2ج ،54» [حقِ خویشان در آیه پوشیده نیست
فاعل دو وجه بر وزن ت ،»تساءلون«اعرابی مذکور را سخن سمین حلبی مبنی بر اینکه 

بر وزن تفاعل به  ،»تساءلون«که ]؛ یک وجه این553ص ،3ج ،30کند [ دارد، تقویت می
لَ«که به معنای ] و وجه دیگر این165ص ،3ج ،10معنای مشارکت است [ عَ است و  »فَ

 ؛]143ص ،6ج ،20؛ 548ص ،1ج ،47قرائت عبد هللا بن مسعود بر آن داللت دارد [
 خوانده است ثالثي مجرد »سأل«از  »تسألون«را به شکل که ایشان آنیعني آن

 ].165ص ،3ج ،7دانسته است [ ،»سأل«عطیه نیز معناي آن را  ابن .]553،ص3،ج30[
دلیل تضمین نحوی،  نفسه است، اما به تسألون متعدی به«گفتنی است، در اصل 

 ،3ج ،30» [معنای تتحالفون را گرفته و همانند آن به حرف جر متعدی شده است
ه اعرابی مذکور که از قرائت نصب تولید شده، گردد، بر اساس وج ]. مالحظه می553ص

یعنی بپرهیزید از خدایی که  »تساءلون به واألرحام«تضمین نحوی رخ داده است، لذا 
پندارید او را و  کنید به او و به خویشان یا بپرهیزید از خدایی که بزرگ می سوگند یاد می

باشد؛  »تتحالفون«به معنای  ،»تساءلون«رو، چه  این پندارید] خویشان را. از [بزرگ می
چه سمین حلبی گفته ؛ طبق آن»تعظّمون«چه عکبری اعتقاد دارد، و چه به معنای طبق آن

 است، داللت معنایی این حالت اعرابی، تعظیم و بزرگ پنداشتن خدا و نزدیکان است. 
  
  شان   و دالئل ،»األرحام«. قائالن به جر 2. 5
عقیل و شیخ غالئینی قرائت جر را بر قرائت نصب  انباری، ابن جنی، سیوطی، ابن ابن

جنی از جمله دانشمندان  ابناند.  ترجیح داده و دالیل خود را در این باره بیان کرده
در آیۀ  ،»األرحام«برجستۀ نحوی است که براساس قرائت جر توسط مبرد و حمزه از 

لت جری را از حاشمارد و  شریفۀ مذکور، عطف اسم ظاهر بر ضمیر متصل را جایز می
 ،1ج ،4[ تر دانسته است اند، دقیق را اشتباه فرض کردهسخن دیگر عالمان نحو که آن

ضمن پرداختن مفصل به عطف بدون اعادۀ جار،  البهجة المرضیة]. سیوطی در 285ص
ها را مبنی بر اینکه عطف اسم  را پذیرفته و دالیل بصری ،»األرحام«قرائت جر از واژۀ 
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عطف «باره گفته است:  این رور صحیح نیست، فاسد عنوان کرده و درجظاهر بر ضمیر م
م و نثر عرب به ما رسیده و دلیل آن شنیدن از عرب است؛ زیرا بدون اعادۀ جار در نظ

که بدون اعادۀ جار  حالی قرائت شده، در »به«از باب عطف بر ضمیر مجرور در  ،»األرحام«
طف اسم ظاهر بر ضمیر مجرور را انباری ع ]. ابن202-201صص ،3ج ،18» [است

ي «عطف بر ضمیر مجرور به آیۀ نپذیرفته و در جواب کوفیان که در توجیه  هَ الَّذِ وا اللَّ اتَّقُ وَ
حَامَ أَرْ الْ هِ وَ ونَ بِ واألرحامِ مجرور به عطف بر ضمیر «گوید:  اند، می استناد کرده» تَسَاءَلُ

) و یا إنّ هللا کان علیکم رقیبا( مجرور نیست، بلکه مجرور به قسم است و جواب قسم
خاطر داللت اولی بر آن  مجرور به باء مقدرۀ غیرملفوظه است که به ،»األرحام«اینکه 

نظر وی را  مالک الفیة ابنعقیل در شرح خود بر  ]. ابن382ص ،1ج ،3» [حذف شده است
کند.  ل میکه در عطف بر ضمیر مجرور، اعادۀ جار الزم نیست، تبیین و تحلیمبنی بر این

ولی خود عطف بر ضمیر مجرور را جایز دانسته است. وی سماعی بودن عطف بر ضمیر 
مالک ذکر کرده که در نثر به قرائت حمزه از  مجرور در نظم و نثر را دلیل اصلی ابن

]. غالئینی در 220- 219صص ،2ج ،8نده است [را مجرور خوااستناد و آن ،»األرحام«
قرائت جر را » به«در بر ضمیر هاء ، »األرحام«ر مجرور، عطف بحثی پیرامون عطف بر ضمی

برد و در جایی دیگر، ضمن پرداختن به  کار می را به» حق است«صحیح دانسته و اصطالح 
اند، کماکان  عقیل که عطف بر ضمیر جر را منع کرده بیان نظر عالمانی چون کسائی، ابن

  ].580و 458صص ،3ج ،39داند [ عطف بر ضمیر جر، بدون اعادۀ عامل را جایز می
دلیل خود را سماعی بودن یا آنچه از عرب  ،»األرحام«گردد، قائالن به جر  مالحظه می

انباری واژۀ مذکور را مجرور به واو قسم  اند؛ با این تفاوت که ابن شنیده شده است، ذکر نموده
  اند.  را معطوف ذکر کرده ،»األرحام«عطف و » واو«را » واو«دانسته، ولی دیگر قائالن به جر، 

  
  ها . وجوه اعرابي بر اساس قرائت جر و داللت معنایی آن1. 2. 5

پردازیم که از قرائت  ها می و داللت معنایی آن ،»األرحام«اکنون به سه وجه نحوی واژۀ 
  جر تولید شده است.

هِ«عنوان عطف بر ضمیر هاء در  مجرور به. 1 ؛ 218ص ،4ج ،5؛ 554ص ،3ج ،30[ »بِ
 ،4ج ،46؛ 334ص ،3ج ،9؛ 160ص ،2ج ،15؛ 339ص ،2ج ،54؛ 165ص ،3ج ،10
 ،1ج ،13؛ 4ص ،2ج ،7؛ 327ص ،1ج ،37؛ 6ص ،2ج ،26؛ 287ص ،6ج ،55؛ 77ص
 ]. 144ص ،6ج ،20؛ 330ص
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قبل از اینکه به داللت معنایی وجه مذکور بپردازیم، الزم است از نظر کلی، اشارۀ 
 »هاء«بر ضمیر مجرور  ،»األرحام«ۀ عطف اسم مختصری به مکتب بصره و کوفه دربار

بدون اعادۀ جار را جایز  ،»هاء«بر ضمیر  ،»األرحام«داشته باشیم. مکتب بصره عطف 
]. ولی مکتب کوفی و پیروانش؛ 554ص ،3ج ،30مگر در ضرورت شعری [ ؛داند نمی

نثر  ] و در160ص ،2ج ،15د [دانن را جایز میابوالحسن، یونس و شلوبین مطلقاً آن
ه«لحاظ سماعی به سخن عرب  به ه وفرسِ عنوان معطوف بر  ؛ به جر فرس به»ما فیها غیرُ

در آیۀ شریفۀ ، »األرحام« و نیز به قرائت حمزه و دیگران از مجرور خواندن »غیره«هاء در 
را با  ،»األرحام«]. گفتنی است، ابن مسعود 160،ص2،ج15کنند [ موردبحث، استناد می

]. ابوعبیده تمیمی 684ص ،56[ »تساءلون به وباألرحامِ«کند یعنی  می اعادۀ جار قرائت
» کند وسیلۀ باء مجرور می را بههرکس ارحام را مجرور بخواند، آن«گوید:  نیز دربارۀ آن می

 الذي تساءلون به و«]. لذا براساس حالت مذکور معنا و مراد آیۀ 113ص ،1ج ،14[
وسیلۀ خویشان،  وسیلۀ او و به ید از یکدیگر بهکن ؛ خدایی که درخواست می»باألرحامِ
 ،1ج ،1؛ 211ص ،4ج ،32؛ 1991ص ،33؛ 334ص ،3ج ،9؛ 3ص ،2ج ،16است. [

]. چنین معنایی برداشت شده از سخن عرب است که رحم 1214ص ،1ج ،49؛ 345ص
؛ به خدا و به خویشی [که میان »نشدتک بالله وبالرحمِ«گوید:  را مجرور خوانده، می

 ،4ج ،5؛ 6ص ،2ج ،26؛ 345ص ،1ج ،1خواهم [که چنین کنی] [ از تو می ماست]
]. 160ص ،2ج ،15؛ 17ص ،36؛ 394ص ،29؛ 285ص ،6ج ،55؛ 4ص ،2ج ،7؛ 218ص

؛ 77ص ،46کردند [ وسیلۀ خدا و نزدیکان از یکدیگر درخواست می زیرا عرب درگذشته به
را خبر از امری  »ارحام«آوردن انباری مراد از مجرور  ]. ابن4ص ،2ج ،7؛ 165ص ،3ج ،10

]. لذا 3ص ،2ج ،16؛ 393ص ،1ج ،42داند که میان عرب عادت بوده است [ قدیمی می
وسیلۀ خویشان در زمان  وسیلۀ او و به خدایی که به«تواند چنین باشد:  معنای آن نیز می

گوید:  باره می ]. زمخشری دراین3ص ،2ج ،16» [کردید جاهلیت از یکدیگر درخواست می
» گفت: به خدا و به قرابتی که با هم داریم، چنین انجام بده بر سبیل استعطاف عرب می«
]. معنای استعطاف؛ طلب محبت و جلب رضایت کردن از یکدیگر است 6ص ،2ج ،26[
؛ ر معنا آشکار استآن از نظ«گوید:  ]. فخر رازی نیز دربارۀ وجه مذکور می77ص ،44[

هاست، از یکدیگر  وسیلۀ خویشی و قرابتی که میان آن زیرا عادت عرب بوده است که به
(به خدا و به قرابتی که  »أسألک باللهِ وبالرحمِ«گفتند:  رو، می این کردند؛ از طلب مهر می

نناشدک بالله والرحمِ «گفتند:  خواهم) و مشرکان نیز به پیامبر می میان ماست، از تو می
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(به خدا و به قرابتی که بین ماست، فالن شخص یا فالن چیز را » ث إلینا فالناًأن ال تبع
سخن «گوید:  ]. نیشابوری نیز در بیان معنای آن می171،ص9،ج21» [برایمان نفرست)

أسألک باللهِ  -و آن سؤال از یکدیگر است  -عرب در جاهلیت در استعطاف و تساؤل 
]. اگر دقت کنیم، معنای آیه 341، ص2، ج54» [است بوده وبالرحمِ وأناشدک هللاَ والرحمَ

طبق وجه یاد شده، طلب عطوفت و سؤال از یکدیگر است که در زمان جاهلی رواج داشته 
  ].185، ص4، ج11» [والرحمِ ألفعلنَّ کذا«گوید:  است. زیرا مانند قول قائل نیست که می

؛ 11ص ،6ج ،43) [رقیبا إنّ هللا کان علیکمعنوان قسم و جواب قسم ( ور بهمجر .2
؛ 431ص ،51؛ 167ص ،3ج ،10؛ 5ص ،2ج ،7؛ 145ص ،6ج ،20؛ 555ص ،3ج ،30
 .]241ص ،1ج ،3است [ »أقسم باألرحام«صورت تقدیر آن  که در این ؛]327ص ،1ج ،37

سمین حلبی، عکبری و دمشقی حنبلی وجه اعرابی مذکور را به دو دلیل ضعیف 
انع م ،»األرحام«جود قرائت نصب و اظهار حرف جر بر اند: یکی اینکه و حساب آورده به

که قسم به غیر خدا نهی  هاست و دیگر این چنین چیزی هستند و اصل بر توافق قرائت
 ،20؛ 327ص ،1ج ،37؛ 555ص ،3ج ،30اند [ شده است و احادیث بدان تصریح کرده

دیثی از پیامبر اند، ح ]. از جمله احادیثی که قسم به غیر خدا را نهی کرده145ص ،6ج
حلِف بِاللهِ أَ«فرمایند:  است که در آن می لیَ فَاً فَ ن کانَ حالِ تمَ صمُ ]. 5ص ،2ج ،7» [و یَ

وا بِآبائِکُم«زجاج به حدیث  حلِفُ چه کند و  وجه جر را به دلیل آن از پیامبر استناد می» ال تَ
حدیث مذکور ]. 2،341ج ،54داند [ اقتضای جایز بودن قسم به ارحام دارد، نادرست می

و ترمذی  3حدیث  األیمانو مسلم در کتاب  26باب  مناقب األنصاررا بخاری در کتاب 
]. لذا اینان 3،165ج ،10؛ 2،341ج ،54اند [ روایت کرده 9و  8باب  النذوردر کتاب 

را کامالً رد کرده، عطیه آن اند. برخی دیگر چون ابن معنایی برای وجه مذکور ذکر نکرده
د که سخن عرب چه نظم و چه نثر با آن مخالف است حتی اگر معنی داشته اعتقاد دارن

را چه از لحاظ  ،»واألرحام«در » واو«]. برخی مانند نحاس قسم بودن 5،ص2، ج7باشد [
]. زجاج نیز اعتقاد دارد، وجه 431، ص51اند [ معنی و چه از لحاظ اعراب اشتباه دانسته

دلیل حدیثی از پیامبر پیرامون وجوب  در عربی، به اعرابی مذکور، عالوه بر ضعف و قبح آن
]؛ لذا هیچ 9، ص6، ج43سوگند نخوردن بر پدران، خطایی بزرگ در اصول دین است [

دهد. بر اساس وجه اعرابی مذکور، معنای آیۀ شریفه چنین است:  معنایی برای آن ارائه نمی
؛ "کنید و سوگند به نزدیکان یوسیلۀ او از یکدیگر درخواست م و بپرهیزید از خدایی که به"

بخشی، نسبت به  یک نوع تنبیه و آگاهی« ،»األرحام«لحاظ داللت معنایی، در قسم به  که به
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]. بنابراین داللت 167، ص3، ج10» [صلۀ رحم و بزرگداشت شأن خویشان وجود دارد
بر چیزی اشاره به جایگاه واالی نزدیکان در اسالم است؛ چه آنکه قسم » اقسم«معنایی فعل 
  داشتنی و باعظمت باشد. شود، مگر اینکه دوست خورده نمی

بّ رَبِوَ«برای قسم و مضاف محذوف و تقدیر آن » واو«الیه و  عنوان مضاف مجرور به .3
الیه براي  ، مضاف»األرحام«و » رَبّ«]، یعني مضاف محذوف 327، ص1، ج37است [» األرحام

دانند و قسم خوردن به  قسم می» واو«را » واو«ه آن است. این تقدیر، تعبیر کسانی است ک
اگر قسم باشد، «رو، سمین حلبی و نحاس بر این باورند که کنند. از این را رد می ،»األرحام«

 ]. 432، ص51؛ 555، ص3، ج30است [» وربّ األرحام«چیزی از آن حذف شده و معنای آن 
تساءلون به وقطعَ الذي «و یا اینکه آن مضاف محذوف مصدر قطع است یعنی 

] و یا مضاف محذوف 171ص ،9ج ،21؛ 165ص ،3ج ،10؛ 554ص ،3ج ،30[ »األرحامِ
  ].217ص ،4ج ،5[ »اتّقاء األرحام(«مصدر اتقاء است یعني

  
  شکل مساوی و دالئلشان  به ،»األرحام«.  قائالن به جر و نصب 3. 5

، را »األرحام(«نصب و جر  های از میان دانشمندان علم نحو، عباس حسن و سامرائی قرائت
النحو ایم. عباس حسن در کتاب  عنوان جائز الوجهین نام برده اند که از آن به مساوی دانسته

، »األرحام«دو حالت نصبی و جری در واژۀ » الفصل بین المتعاطفین«در بحثی پیرامون  الوافی
» واو عطف«را » واو«نسته و را جایز دارا بنابر اعادۀ جار در عطف بر ضمیر مجرور و یا ترک آن

داند  گفته و اعادۀ جار را نیکوترمی» تساءلون به وباألرحام يالذ«(فرض کرده و تقدیر آن را 
در  ،»األرحام«در توضیح اِعراب  النحو العربی]. سامرائی در کتاب 453- 451، صص3، ج17[

کدام را  کوفیان، هیچ آیۀ شریفه، هر دو وجه نصب و جر را ذکر نموده و در بیان نظر جمهور و
مالک راجع به جواز عطف  ]. او در توضیح نظر ابن325، ص28بر دیگری برتری نداده است [

را امری مورد تأیید سماع ذکر کرده است اسم ظاهر بر ضمیر مجرور بدون اعادۀ جار، آن
ته و در را منصوب بنابر تحذیر دانس» األرحام«، واژۀ معانی النحو]. ولي در کتاب 325، ص28[

]. سامرائی 97، ص2، ج29باره به استدالل سیوطی دربارۀ تحذیر استناد کرده است. [ این
سر هم،  فعل دو اسم منصوب یا مرفوعِ پشت«دهد:  گونه بسط می سخن فوق را این

الحذف نیست و هر مفردی فعلش جایزالحذف نیست، بلکه این امر به قصد و معنی و  واجب
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ «در باب اغراء و » وَالرَّسُول اللَّهَ أَطِیعُوا قُلْ«: گردد؛ مانند مقام برمی
 ]. 97، ص2، ج29» [در باب تحذیر» وَالْأَرْحَامَ
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منصوب و تحذیر است و فعل  »ارحام«چه سامرائی گفته، گردد، طبق آن مالحظه می
مفیدبخش تحذیر است و زمان نیز کوتاه و در ) آن نیز ذکر شده؛ زیرا فعل مذکور (اتقوا

دانند  خاطر عطف، فعل را محذوف می مضیقه نیست. این برخالف نظر نحویان است که به
  که در این مقاله تبیین خواهد شد.  »واتقوا األرحامَ«به تقدیر 

  
  ها  و دالئل آن ،»األرحام«.  قائالن به رفع 4. 5

را ه شده است. عکبری آنختتفسیری کمتر پرداهای نحوی و  به قرائت رفع در کتاب
]. زمخشری تنها کسی است که قرائت رفع را ذکر 327ص ،37،1976خواند [ شاذ می

که مبتدا و خبرش رفع ارحام بنا بر این"را چنین ذکر کرده است: کرده و دلیل آن
ا یتساءل به«یا   »األرحام مما یُتقی«محذوف و تقدیر آن   ،26،1998[ "است »األرحام ممّ

عطیه و بیضاوی نیز در قرائت رفع و تفسیر آن  ]. فخر رازی، سمین حلبی، ابن7ص ،2ج
 ،2ج ،7؛ 554-3،555ج ،30؛ 171ص ،9ج ،21نند [ک به سخن زمخشری استناد می

  ].329-1،330ج ،13؛ 4- 5صص
  
  ها . وجوه اعرابي بر اساس قرائت رفع و داللت معنایی آن1. 4. 5

  دو وجه اعرابی دارد:  ،»األرحام«ژۀ بنابر قرائت رفع وا
 ،3ج ،10؛ 555ص ،3ج ،30عنوان مبتدا و خبر آن محذوف است [ مرفوع به .1
؛ 7ص ،2ج ،26؛ 13ص ،6ج ،43؛ 4ص ،7؛ 330ص ،1ج ،13؛ 327ص ،1ج ،37؛ 165ص
 ]. 686ص ،1ج ،56؛ 171ص ،9ج ،21؛ 342ص ،2ج ،54

]. داللت معنایی آن 7، ص2، ج26است [» واألرحام کذلک«تقدیر وجه اعرابی مذکور 
؛ نزدیکان از جمله »األرحام مما یتساءلُ به«یا » األرحام مما یُتّقی«نیز چنین است: 

، 2، ج26» [شود ها از یکدیگر سؤال می وسیلۀ آن شود یا به ها پرهیز می اند که از آن کسانی
 »ةام محترمواألرح«]. عکبری تقدیر وجه فوق را 330، ص1، ج13؛ 342، ص2، ج54؛ 7ص
عطیه و قرطبی تقدیر آن را  ]؛ ابن327، ص1، ج37دانسته است [» واجبٌ حرمتُها«یا 
؛ 4، ص2، ج7اند [ ، ذکر کرده»؛ نزدیکان شایستگی صلۀ رحمندواألرحام أهلٌ أن توصلَ«

شود:  ]. لذا با توجه به وجه مذکور، معنای این فراز از آیۀ شریفه چنین می13، ص6، ج43
االحترام هستند یا نزدیکان از جمله  یستۀ صلۀ رحم هستند یا نزدیکان واجبنزدیکان، شا

 شود.  ها از یکدیگر درخواست می وسیلۀ آن گردد و به ها پرهیز می اند که از آن کسانی
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ران قرآن کریم، تنها قرطبی 13ص ،6ج ،43عنوان اغراء [ مرفوع به. 2 ]. از میان مفسّ
باره  این اند. قرطبی در نقش اغراء را ذکر کرده  ،»رحاماأل«و شوکانی در حالت رفعی برای 

  ]. 13ص ،6ج ،43» [آورند برخی از عرب اغراء را مرفوع می«گوید:  می
در آیۀ شریفه، تشویق و  ،»األرحام«باتوجه به وجه اعرابی مذکور، داللت معنایی 

  ترغیب مخاطب به صلۀ رحم است. 
  
  » األرحام«فصیح و افصح در واژۀ .  وجوه مقبول و غیر مقبول و وجوه 6

 ةهاي دانشمندان علم نحو و مفسران برجست معیار در انتخاب وجوه مقبول، آراء و دیدگاه
ائت و معنا است و قرآن کریم و انسجام و هماهنگی میان وجوه اعرابی تولید شده از قر

رد و میزان معیار در تعیین وجوه فصیح و افصح، عالوه بر صحت معنای تولید شده، کارب
های  ها از تکلف است. بر همین اساس از میان یازده وجه اعرابی که از قرائت دوری آن

اند، وجوه اعرابی که بر اساس قرائت نصب تولید شده،  گانه نصب، جر و رفع پدید آمده سه
که در هرکدام، وجه اعرابی تولید شده از قرائت با داللت معنایی انسجام و دلیل این  به

عنوان  منصوب به ،»ارحام«  آیند؛ چه آنکه هنگامی شمار می گی دارد، مقبول بههماهن
یا محل جار و  »هللا« ةتحذیر، اغراء، مفعول برای فعل محذوف و عطف بر لفظ جالل

  آید.  هایی دستوری مذکور پدید می مجرور باشد، معانیِ صحیح و متناسب با نقش
  
  . وجوه منصوب1. 6

شده که در وجوه اعرابی پدید آمده از قرائت نصب مورد تبیین وجه ذکر  در میان پنج
دلیل انسجام میان نقش و معنا فصیح هستند و البته وجه  وجوه به ةقرار گرفت، هم

نسبت به دیگر وجوه  ،»هللا« ةعنوان عطف بر لفظ جالل به ،»ارحام«نخست یعنی نصب 
واتّقوا «اند:  وجه مذکور گفتهکه اغلب مفسران در بیان معنای اعرابی افصح است؛ چه آن

 ،6ج ،55» [؛ پروا کنید خویشان را، لذا با آنان قطع رابطه نکنیداألرحام فالتقطعوها
؛ 140ص ،6ج ،20؛ 554ص ،3ج ،30؛ 3ص ،2ج ،16؛ 344ص ،1ج ،1؛ 287-286صص

؛ 393ص ،1ج ،42؛ 431ص ،51؛ 329ص ،1ج ،13؛ 401ص ،1ج ،6؛ 334ص ،3ج ،9
   .]352ص ،1ج ،41؛ 160ص ،2ج ،15؛ 326ص ،1ج ،37؛ 1214ص ،1ج ،49

رواضح است، وجه مذکور و داللت معنایی آن خالی از تکلف است و نزد مفسران  پُ
ه که منابع ارجاع داده شده و قرآن کریم کاربرد بیشتری نسبت به چهار وجه دیگر داشت

  کند.  منابع مهم تفسیری این ادعا را اثبات می
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  .  وجوه مجرور2. 6
ن وجوه اعرابی که از قرائت جر پدید آمده، وجه اعرابی که تأویل آن مجرور بودن از میا

عنوان قسم و جواب قسم (إنَّ هللا کان علیکم رقیبا) است، از لحاظ اعراب و  ، به»ارحام«
که مفسران زیادی چون جوزی بغدادی،  جائی وجهی ضعیف و غیر مقبول است. تا ،معنی
عاشور، مال علی  الدین سیوطی، ابن الدین محلی و جالل اللالزمنین، زمخشری، ج ابی ابن

عربی، بیضاوی، شعراوی، واحدی،  طالب، فراء، بهجت صالح، ابن قاری، مکی بن ابی
کثیر دمشقی و عدوی به وجه  ، مراغی، ثعالبی، ابنزرکشی، حکمت بن بشیر بن یاسین

 ،10؛ 3ص ،2ج ،16اند [ دهای نداشته و معنایی برای آن ذکر نکر گونه اشاره مذکور هیچ
 ،1ج ،49؛ 393ص ،1ج ،42؛ 217ص ،4ج ،5؛ 77ص ،46؛ 6ص ،2ج ،26؛ 345ص ،1ج
 ،33؛ 329ص ،1ج ،13؛ 401ص ،6؛ 227ص ،2ج ،35؛ 252ص ،1ج ،41؛ 1214ص
 ،15؛ 174ص ،4ج ،48؛ 4ص ،2ج ،57؛ 343ص ،1ج ،25؛ 284ص ،6ج ،55؛ 1992ص
  ]. 17ص ،36؛ 334ص ،3ج ،9؛ 160ص ،2ج

که وجود قرائت نصب و حرف جر قبل از ارت بهتر، وجه مذکور به دلیل اینعب به
]، غیر 145ص ،6ج ،20؛ 327ص ،1ج ،37[ کنند را رد می »واو«، قسم بودن »ارحام«

ها قسم به غیر خدا نهی شده است، دلیل دیگر  نیز وجود احادیثی که در آن ؛مقبول است
به سه دلیل   »ارحام«جر قبل از ]. حرف 555ص ،3ج ،3[غیر مقبول بودن آن است 

  عمده غیر مقبول است: 
 ]. 327، ص1، ج37کند. [ را رد می» ارحام«قبل از » واو«وجود قرائت نصب، قسم بودن  .1
 ]. 145ص ،6ج ،20کند [ را رد می »واو«، قسم بودن »ارحام«وجود حرف جر قبل از . 2
 ]. 555، ص3، ج30ی شده است [ها قسم به غیر خدا نه وجود احادیثی است که در آن .3

را رد کرده و معنایی گردد، به همین سه دلیل، مفسران و نحویان آن مالحظه می
  اند.   برای آن ذکر نکرده

جر و وجوه اعرابی تولید   لحاظ داللت معنایی میان قرائت که بهدلیل این  وجوه به ةبقی
اند، وجوه  یا نحویان رد نشده شده از آن، انسجام و هماهنگی وجود دارد و توسط مفسران

  روند.  شمار می مقبول به
وجود آمده، یک وجه  گفتنی است، از میان وجوه اعرابی مقبول که از قرائت جر به

عنوان عطف  مجرور به ،»ارحام«نسبت به دیگر وجوه افصح است و آن هنگامی است که 
هِ«در  »هاء«بر ضمیر    ه یاد شده:باشد. از جمله دالیل افصح بودن وج »بِ
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آن از نظر معنا آشکار «زیرا  ؛داللت معنایی آشکار و خالی از تکلف بودن آن است. 1
هاست، از یکدیگر طلب  وسیلۀ قرابتی که میان آن است و عادت عرب بوده است که به

و مشرکان نیز به پیامبر  "أسألک باللهِ وبالرحمِ" گفتند: رو، می این کردند؛ از مهر می
  ]. 171ص ،9ج ،21[ »"الناًإلینا فُ الرحمِ أن ال تبعثَوَ اللهِبِ کَدُناشِنُ"گفتند:  می

عنوان عطف نسبت به دیگر وجوه، استناد به  ، به»ارحام«از دیگر دالیل افصح بودنِ جرِ . 2
عطیه،  عاشور، ابن کثیر دمشقی، ابوحیان اندلسی، ابن آن توسط مفسران بزرگی چون ابن

خشری، سمین حلبی، عکبری، سیوطی، نیشابوری، واحدی و ثعالبی، دمشقی حنبلی، زم
ها در این مقاله ارجاع داده شد.  استناد زیاد و  های تفسیری آن بیضاوی است که به کتاب

   توان دلیل افصح بودن آن دانست. های مذکور را می کاربرد بیشتر وجه مورد نظر در کتاب
ها کامالً روشن است. زیرا  دیگر و افصح نبودن آن دلیل فصیح بودن دو وجه 

عنوان قسم  که مجرور بهالیه و مجرور برای مضاف و یا این مضاف ،»ارحام«که  هنگامی
 ،1ج ،3[ »أقسم بـ«در وجه نخست و  ،]327ص ،1ج ،37[ »رب« ةباشد، نیاز به تقدیر کلم

 های مذکور و از طرفی وجهآید  وجود می در وجه دوم دارد؛ بنابراین تکلف به ،]241ص
اند و  ] ذکر شده241ص ،1ج ،3انباری [ ] و ابن327ص ،1ج ،37ترتیب توسط عکبری [ به

  اند.  ها نداشته ای بدان دیگران هیچ اشاره
  
  .  وجوه مرفوع3. 6

لحاظ  اند، هر دو وجه مقبول است. زیرا به از میان وجوهی که از قرائت رفع پدید آمده
لید شده از آن انسجام و هماهنگی وجود میان قرائت و وجوه اعرابی توداللت معنایی 
مبتدا و خبر آن محذوف باشد،  »ارحام«که  ها، وجه نخست یعنی هنگامی دارد. از میان آن

بودن واژۀ مذکور، افصح است. در این باره، ابوحیان نسبت به وجه دیگر یعنی اغراء 
  اند؛ زیرا: تر دانسته اندلسی، سمین حلبی و همدانی، وجه نخست را نیکوتر و فصیح

تّقی«لحاظ داللت معنایی، وجه نخست یعنی   بر این باورند که به .1  واألرحام مما یُ
هِ در جملۀ قبل بر آن داللت دارد  »اتّقوا«، هم لفظ و هم معنای »هِا یتساءلُ بِممّ«یا  »بِ
  ]. 686ص ،1ج ،56؛ 555ص ،3ج ،30؛ 165ص ،3ج ،10[

حلبی، ابوحیان اندلسی، عکبری،  یان و مفسرانی چون زمخشری، سمیننحو. 2
اند که قبالً به  عطیه، قرطبی، نیشابوری، رازی و همدانی بدان پرداخته بیضاوی، ابن

] 13ص ،6ج ،43[ که وجه دوم را تنها قرطبی لیهای اینان ارجاع داده شد. در حا کتاب
  است.  ذکر کرده و نزد دیگر مفسران کاربردی نداشته

ده وجه ذکر شده، یک وجه غیر مقبول و بقیه مورد قبول و بدون  گردد، از میان مالحظه می
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تر است  اشکال هستند. از میان وجوه مقبول در هر قرائت، یک وجه، نسبت به بقیه وجوه فصیح
  کند.  های قرآنی بر پدید آمدن وجوه اعرابی را متبلور می که این خود تأثیر قرائت

  
  گیري . نتیجه7

در آیۀ شریفۀ نخست سورۀ نساء، سبب  ،»األرحام«در واژۀ  های نصب، جر و رفع قرائت
های معنایی متناسب با آن شده است که  وجود آمدن ده وجه اعرابی متفاوت با داللت به

ها،  های معنایی پدید آمده از آن گردد. این ده وجه اعرابی و داللت نظر دریافت می با دقت
شک سرچشمۀ آن، اختالف  که بی نظر مفسران و نحویان بزرگ بوده، محل اختالف

 های قرآنی است که توسط قراء سبع و دیگر قاریان مشهور ذکر شده است. از قرائت
عالوه  ،»األرحام«گانه در واژۀ  های سه چه مورد پژوهش قرار گرفت، قرائترو مطابق آن این
   دست آمد: های معنایی زیر نیز به که منجر به ایجاد ده وجه اعرابی گردید، داللتاین بر

را مجرور به  ،»األرحام«معنی استعطاف (طلب مهر کردن) و آن هنگامی است که . 1
اضمار حرف جر بدانیم. در بخش قرائت جر دیدیم که چند مفسر و نحوي بزرگ معناي 

  است.  »تساءلون«کار برده بودند که از جمله معاني  استعطاف را به
دارد، چه  »ارحام«داللت بر جایگاه واالی وجوه اعرابی که به قَسم تأویل شدند، . 2

  شود، مگر آنکه باعظمت باشد. که بر کسی یا چیزی سوگند خورده نمیآن
که به حرمت قسم فرض شود، بیانگر نوعی خبررسانی است به این »واو«، »واو«اگر . 3

  شود. نزدیکان سوگند خورده می
نایش تشویق مخاطب به کاری عنوان اغراء باشد، مع اگر ارحام منصوب یا مرفوع به. 4

  نیک است.
عنوان مبتدا مرفوع و خبر محذوف باشد، معنایش این است، که  اگر ارحام به. 5

رحم قرار بگیرند و یا اینکه نزدیکان واجب است  نزدیکان شایسته هستند مورد صلۀ
احترام شوند که این به قرینۀ خبر محذوف است که توسط زمخشري و دیگران بیان 

ا یتساءل به«یا  »األرحام ممّا یتقی«تقدیرش را شده و  یا  »األرحام محترمة«یا  »ممّ
  اند. درنظر گرفته ،»األرحام واجب احترامها«

امري  ،قرائت ةدر این پژوهش اثبات شد براي تعیین وجوه اعرابي، مالحظ
ه کشود، این ع در معاني واژگان قرآن کریم مياپذیر است و این امر سبب توسّن اجتناب
ها،  دست آید و از خالل آن سه قرائت داشته باشد و ده وجه اعرابی از آن به ،یک واژه

داللت معنایی متناسب حاصل گردد، نشانگر فصاحت و بالغت قرآن کریم و نشانۀ اعجاز 
مشهور است و با » اعجاز در ایجاز«صطالحاً به زبانی این کتاب آسماني است که ا

  آید.  مي دست نگري و ذوق سلیم به ژرف
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