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 در پيدايش وجوه قرائت قرآن« عطف»تأثير 
 1نجفي اللهروح

 یدهچک
 پیدایش بر جهت دو از در زبان عربی،« عطف»دهد مسأله قرآن كریم نشان می پژوهش در حوزه قرائات

ای از واژگان در عطف شدن یا نشدن پذیری پارهانعطافهای قاریان اثرگذار بوده است. نخست آنکه اختلاف

ر رغم توافق دانجامد. از سوی دیگر، گاه قاریان بهپیشین، به اختلاف در تعیین اِعراب آن واژه می به واژه

اند؛ امری كه به سبب خوانش متفاوت اختلاف داشته« علیه معطوف»معطوف بودن یک واژه، در تشخیص 

 تیادر آاب مختلف منتج شده است. در این میان، مقاله حاضر بر آن است تا با كاوش معطوف، به دو اِعر

 باشند، پردهمی« واژگان عطف»كه متأثر از مسأله قرائت  اختلاف تکرارشونده، از الگوهای مختلف قرآن

تاورد و دساست و  یان قرآنقارپدیدار شده میان استشهاد به اختلافات  ،حاضرروش و شیوه تحقیق  بردارد.

 باشد.میوجوه قرائت  یدایشدر پ عطفنقش  نتیجه آن، آشکار ساختن

 علیه. : قرائت قرآن، اختلاف قرائت، اِعراب قرآن، عطف، معطوف، معطوفواژگان كلیدی
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 مقدمه-9

پيوند دادن دو واژه با حروفي معي ن به یکدیگر است. ، یکي از ساختارهای مهم زبان عربي

 ،حت ي، ثُم ، فاء، واو»از:  اندعبارت« حروف عطف»، به تعبير دانش نحوحروف پيونددهنده یا 

 تقسيم کرد:، توان به سه قسمحروف عطف را مي، از حيث کارکرد «.أو، أم، بل، لا، لکن

، ثم ، فاء، بار مي کنند )واو، حکمي واحد، « معطوف عليه»و « معطوف»( حروفي که بر 1

 حت ي(.

ار ب، به نحو معي ن« معطوف عليه»یا « معطوف»ي از آن دو یعني ( حروفي که حکم را بر یک2

 بل(.، لا، کنند )لکنمي

ار ب، به نحو مبهم« معطوف عليه»یا « معطوف»( حروفي که حکم را بر یکي از آن دو یعني 2

 (.205ص، 0ج، 1231، )شرتوني أو(؛، کنند )أممي

از این واقعيت سخن گفته شده که فقدان علائم  ليتفصبهدر تاریخ قرآن ، از سوی دیگر

 از دلایل مهم اختلافات قاریان، های نخستين قرآننگارشي از جمله حرکات اعراب در نسخه

در ، (. هویداست که فقدان حرکات اعراب15ـ14صص، 1244، قرآن بوده است )نك: معرفت

همگي از جواز نحوی ، تفاوتتوانست اختلاف قرائت را به دنبال آورَد که وجوه ممواضعي مي

وا ر، به ماقبل هاآن عدم عطف یاعطف کلماتي هستند که ، برخوردار بودند. از جمله این مواضع

یابند. همچنين در کلماتي که اِعرابي متفاوت مي، کند و بر وفق هر یك از این دو حالتجلوه مي

دو یا چند وجه ، هاآنبه ماقبل مسل م است اما در تشخيص معطوف عليه  هاآنمعطوف بودن 

ظار انت، های مختلفمعطوف عليه برحسبتوان اختلاف قرائت در معطوف را باز هم مي، رواست

 داشت. 

ت در پيدایش وجوه مختلف قرائ« عطف»مقاله حاضر بر آن است که تأثير پدیده ، ریهرتقدبه

، به چه سان، های قرآنآن است که مسأله عطف در زایش اختلاف قرائت قرآن را بازکاود. پرسش

دام در ک، اندکه به سبب عطف پدیدار شده تأثير نهاده است؟ و آن دسته از اختلافات قاریان

البته تحقيق حاضر بر آن نيست که اختلافات پدیدار شده به سبب  اند؟مواضع قرآن قابل ملاحظه

در « عطف»بلکه در جهت مدل ل ساختن مد عای خود یعني اثرگذاری  نماید استقصارا « عطف»

 پردازد.هایي متعدد ميعرضه و توضيح نمونه، به گردآوری، روند پيدایش قرائات
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 یا عدم عطف در عطفاختلاف قرائت به سبب اختلاف  -4

ن ندانستدانستن یا « معطوف»شود که سبب مي« معطوف عليه»از اعراب « معطوف»تبعي ت 

پيوند یافتن ، نجایادر  عدم عطف یاعطف مراد از  باشد. مؤثردر تشخيص اعراب آن ، یك واژه

ست. ا کنندهنييتع، ی دیگر در سياق سخن است که در اعراب واژه پيوندیابندهاواژهیك واژه به 

به عطف جمله به جمله نظر نداریم بلکه معمولاً هر گاه عطف  تنهانه، در این موضع، به دیگر بيان

شویم. در ذیل ده نمونه اختلاف با عطف جمله به جمله مواجه مي، دهدواژه به واژه رخ نمي

 ،در ميان قاریان قرآن، عدم عطف یاعطف  ياندَوَران مقرائت را ملاحظه خواهيم کرد که به سبب 

 اند.پدیدار شده

ُذِن وَّالسِ ن َّ ا عَّلَّْيِهْم ِفيهَّا أَّن َّ الن َّْفسَّ ِبالن َّْفِس وَّاْلعَّْينَّ ِباْلعَّْيِن وَّالأَّنفَّ ِبالأَّنِف وَّالُأُذنَّ ِبالُأكََُّّْبنَّو﴿ـ 1

 ؛(05/ 5: )مائده ﴾ِبالسِ نِ  وَّاْلُجُروحَّ ِقصَّاٌص

ا عدم ی و نيز در عطف «النَّْفَس»به « اْلَعْين»یا عدم عطف  هفتگانه در عطف قاریان، آیه فوقدر 

چهار ، وابوعمر عامر وابن، کثيرابن اند. بدین شرح کهاختلاف ورزیده« السِّّن»به  «اْلُجُروح» عطف

 عاصم ،نافعاند. را مرفوع خوانده «اْلُجُروح» را منصوب و «السِّنَّ» و« الُأُذَن»، «الَأنَف»، «اْلَعْيَن»واژه 

هر پنج واژه را مرفوع خوانده است. ، اند و کسائيقرائت کردههر پنج واژه را منصوب ، و حمزه

 (44 ص، 1024، )داني

َأنَّ »عطف گردد و سخن چنين فرض شود: « الن فس»مبتني بر آن است که به  «الْعَيْنَ»نصب 

، آن است. در این راستا نانگاشت« مبتدا»، «اْلَعْيُن»اما سبب رفع « اْلَعْيَن ِباْلَعْيِن [َأنَّ ]النَّْفَس ِبالنَّْفِس َو 

ر د درواقعدر مقابل چشم است. ، یعني چشم؛ خواهد شد« اْلَعْيُن»خبر « ِباْلَعْيِن»جار  و مجرور 

« ناْلَعيْ »آنکه واژه  گردد نهعطف مي «َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس» به جمله« ِباْلَعْينِ  اْلَعْيُن»جمله ، خوانش رفع

به قرائت نصب آن « السِّّن»به  «اْلُجُروح» عطف، به همين سان گردد.عطف  «النَّْفَس»به واژه 

 است. خوانش« قِصاصٌ»انگاشتن آن برای « مبتدا»مبتني بر  «اْلجُرُوح»انجاميده است اما رفع 

، اس)نح   )ص( نيز روایت شده است. از پيامبر اکرم، قرائت کسائي سانبهمرفوع هر پنج واژه 

صحت این خبر ، (220ص، 1013) ( ابن زنجله125ص، 2ج، 1020، زجاج/ 25ص، 2ج، 2440

 شمارد.را حج ت قرائت کسائي مي

 ﴾ذَِّلكَّ خَّْيرٌ  یلُ َّْقوَِّلباس ا وَّ ِريشًا سَّْوءَّاِتُكْم وَّ  یُيوَّاِر يَّا بَِّني آدَّمَّ قَّْد أَّنزَّْلنَّا عَّلَّْيُكْم ِلبَّاسًا﴿ـ 2

 (؛25/ 0اعراف: )
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 قي قاریاناما با ـ به نصب ـ است «و لباسَ التقوی»کسائي  عامر وابن، قرائت نافع، در آیه فوق

« لباسَ»، ( در قرائت نصب144 ص، 1024، )داني اند.خواندهـ  رفع بهـ  «و لباسُ التقوی»هفتگانه 

 گردد.مبتدا و خبر محسوب مي «َذِلَك َخْيرٌّ»است و  ماقبلعطف به 

« لباَس»، ( در قرائت نصب234ص، 1013) ( و ابن زنجله103ص، 3ج،  تابي) به گفته طبری

( آن را عطف 121ص، 0ج، 1024) ( و قرطبي222ص، 1022) است اما قيسي« ریشاً»عطف به 

به ماقبل « لباسُ»، در قرائت رفع، از دیگر سو دانند.مي ﴾نزَّْلنَّا عَّلَّْيُكْم ِلبَّاسًااَّ﴿در عبارت « لباساً»به 

محسوب « لباسُ»نيز بدل برای « ذلك»گردد. خبر آن مي« خيرٌ»و  عطف نشده بلکه مبتدا تلق ي شده

« لكذ»خبر انگاشته شود که در این فرض « ذلك خيرٌ»شود. همچنين ممکن است جمله اسميه مي

 خبر آن خواهد بود.« خيرٌ»و مبتدا 

لباس »معنای آیه بر وفق قرائت رفع آن است که ، (103ص ، 3ج،  تابي) به عقيده طبری

لباس »بهتر است اما قرائت نصب بدان معناست که « سَْوءَاِتکُمْ وَ رِیشاً یلِبَاساً ُیوَارِ»از « یالتقو

بهتر است. طبری معنای اخير را مراد ، طواف بود وقتبهاز برهنگي که رفتار مشرکان « یالتقو

، 3ج ، تابي، همان) خواند.قرائت نصب را سزاوارتر به صواب مي، آیه انگاشته و بر این اساس

خوانش رفع را ، قرائت جماعت قاریان برهيتک( با 222ص، 1022( اما قيسي )103ـ104صص

 شمارد.کند گرچه قرائت نصب را هم نيکو ميمعرفي مي تريداشتندوستنزد خویش 

 باشند و تفاوت معنایيدر این موضع هر دو قرائت از نظر نحوی و بلاغي روا مي، ریهرتقدبه

، 1013ابن زنجله ) توسط طبری نيز چندان قابل پذیرش نيست چنانکه شدهمطرح

( که در مقام توضيح 222ص، 1022قيسي ) ( و224ص، 2444مریم )ابيابن، (234ـ231صص

 اند.از چنان تفاوتي سخن نگفته، اندبرآمدهدو قرائت 

اْلعَّْرِش ُيْغِشي الل َّْيلَّ  یعَّلَّ یِفي ِسُ َِّة أَّي َّاٍم ُثم َّ اْسَّوَّ ْرضَّ لاِإن َّ رَّب َُّكُم الل ُه ال َِّذي خَّلَّقَّ الس َّمَّاوَّاِت وَّا﴿ـ 2

 (؛50/ 0)اعراف:  ﴾الن َّهَّارَّ يَّْطُلُبُه حَِّثيًثا وَّالش َّْمسَّ وَّاْلقَّمَّرَّ وَّالنُ ُجومَّ ُمسَّخ َّرَّاٍت ِبأَّْمِره

را « َوالنُُّجوَم ُمَسخََّراٍتالشَّْمَس َواْلَقَمَر »واژگان چهارگانه ، هفتگانه یانهمه قار، در این موضع

اژگان و، عامربه تنوین جر  است اما در قرائت ابن« ُمَسخََّراٍت» اند و البته نصبمنصوب خوانده

« الارض»به « الش َمْسَ»، (. در قرائت نصب114ص، 1024، ي)دان اندمرفوع آمده، چهارگانه مزبور

نيز خورشيد و ماه و ستارگان را آفرید. ها و زمين و آسمان، یعني خداوند معطوف شده است

از  «الش َمْس»پيوند ، رفعدر قرائت اما ؛ بودن است بنا بر حال ، در این قرائت« مسخ رات»نصب 

 عنوانهبنيز  «مسخ راتٌ»، گردد. در این حالتمرفوع مي، شود و بنا بر مبتدا بودنماقبل بریده مي
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ی دیگر اپارهی از کلام به اپارهاتصال ، این موضع( در 225ص، 1022قيسي ) شود.مرفوع ميخبر 

 انگاشته و قرائت نصب را اختيار کرده است. تریقورا 

الل ِه  كِلمَّة و یفَُّروْا السُ ْفلَّ جَّعَّلَّ كَِّلمَّةَّ ال َِّذينَّ كَّ تَّرَّْوهَّا وَّ  لمفَّأَّنزَّلَّ الل ُه سَِّكينََُُّّه عَّلَّْيِه وَّأَّي َّدَُّه ِبُجُنوٍد ﴿ـ 0

 (؛04/ 4)توبه:  ﴾ِهيَّ اْلُعْليَّا

؛ (115ص، 1024، يگزارش نشده است )دان ياختلاف، یهآ ینهفتگانه در خوانش ا یاناز قار

 ـ به نصب ـ و« الّلِه َكِلَمَة»، یعقوب، یشانا ياناز م، گانه ملاحظه گرددده یاناما اگر قرائت قار

مبتدا « كِلَمُة»، قرائت رفع(. در 204ص، تابي، اند )ابن مهرانـ به رفع ـ خوانده« الّلِه كِلَمُة»، يباق

جایز است که خبر را ، علاوهبهشود. ضمير فصل محسوب مي« ِهَي»و خبر آن است « اْلُعْلَيا» و

، ت نصباما در قرائ؛ در نظر گرفت که از مبتدا و خبر تشکيل شده است« ِهَي اْلُعْلَيا»جمله اسميه 

 ال َِّذينَّ كَّفَُّروْا جَّعَّلَّ كَِّلمَّةَّ » یعني؛ است «الس ُفْلَى»عطف به « الْعُلْيَا» پيشين و« َكِلَمَة»عطف به  «َكِلَمَة»

گردد و عطف مي جمله به جمله، در خوانش رفع درواقع«. الل ِه ِهيَّ اْلُعْليَّا كِلمَّة[ جَّعَّلَّ ]و  یالسُ ْفلَّ

 شود.واژه به واژه عطف مي، در خوانش نصب

 (؛01/ 11هود: ) ﴾يَّْعُقوبَّ ِإْسحَّاقَّ وَّرَّاء ِمنوَّ  ِبِإْسحَّاقَّ فَّبَّش َّْرنَّاهَّا﴿ـ 5

 استـ به نصب ـ « یَعْقُوبَ»، حمزه و عاصم در روایت حفص، عامرقرائت ابن، در آیه فوق 

ـ به  «یَعْقُوبَ(. »125ص، 1024، )دانياند خواندهـ  رفع بهـ « یَعْقُوبُ»، هفتگانه اما باقي قاریان

تواند منصوب یا مجرور فرض شود زیرا حالت نصب و مي، نصب ـ به سبب غيرمنصرف بودن

« حَاقَإِسْ »تواند عطف به موضع ـ به نصب ـ مي« یَعْقُوبَ» ساننیبدهر دو به فتحه است. ، جر ش

اما ؛ است« مفعول به»در معنا « إِْسَحاقَ»و  حرف باء زائد استزیرا ؛ او ل و منصوب شمرده شود

به  «إِْسحَاقَ»باشد و چنانکه جر   او ل «إِسْحَاقَ»عطف به لفظ « یَعْقُوبَ»آن است که  ترنيمتوجه 

شمرده ، ا فتحهب، نيز به دليل غيرمنصرف بودن« یَعْقُوبَ» جر  ، با فتحه است، دليل غيرمنصرف بودن

به  را« یَعْقُوبَ»اساساً عطف ( 040ص، 2444مریم )ابيابننظير  فناهلبرخي از  همهنیبااشود. 

وَرَاء( فاصله افتاده است.  )مِن شمارند زیرا ميان آن دو با جار  و مجرورجایز نمي« إِسَْحاقَ»

)هبه و عطا کردیم( « وَهَبنا»را منصوب به فعلي مقد ر و محذوف نظير « یَعْقُوبَ»، وی رونیازا

، 2ج، 1024زمخشری )، سانهمين. بهجا(شود )همانفهميده مي« بش َرْنَا»انگارد که آن فعل از مي

محذوف « وَهَبنا»را منصوب به « یَعْقُوبَ»، (22ص، 13ج، 1025( و فخر رازی )245ص

« ِإسَْحاقَ»به « یَعْقُوبَ»( نيز قول به عطف شدن 200ص، 5ج، 2414) انگارند. به عقيده ابوحيانمي

زیرا جدایي ميان حرف عطف و معطوف مجرور آن با ظرف یا مجرور به حرف ، ضعيف است
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 اما ابن عاشور؛ در جواز آن خلاف است، منصوب یا مرفوع باشد، جایز نيست و اگر معطوف، جر 

 هایدانسته و تبعي ت از نظرگاه نحوی« ِإسَْحاقَ»را معطوف به « یَعْقُوبَ( »245ص، 11ج، 1024)

( قرائت نصب 41ص، 12ج، تابيبيند. به عقيده طبری )نظير ابوحيان را ضروری نمي ظاهرگرا

 های عرب نازل شده استگویش نیترحيفصفاقد وجه نيست اما کتاب خدا به ، در زبان عربي

سزاوارترین قرائت به صواب را ، دارد که قرائت نصب را دوست ندارد. ویبيان مي، رونیازاو 

ن ها آداناست و عربي شدهشناخته، زیرا در سخن عرب، کندرفع معرفي ميقرائت ، نزد خویش

 ،در قرائت رفع، جا(. از منظر نحویبر آن است )همان، کنند و قرائت قاریان شهرهارا انکار نمي

( نيز با 204ص، 1022شود. قيسي )خبر مقد م آن فرض مي« وَرَاء مِن»و  مؤخرمبتدای « یَعْقُوبُ»

( 502ص، 1023ي )هذلاما  ندیگزيبرمقرائت رفع را ، صحت ِاعراب و خوانش اکثر قاریان برهيتک

اقع شود. و« اسحاق» سانبهنيز « یعقوب»بر « بشارت دادن»کند تا فعل قرائت نصب را اختيار مي

ه لفظ ب« یَعْقُوبَ»، در قرائت نصب، راقم این سطور بر آن است که بر وفق ظهور آیه، ریهرتقدبه

به ماقبل مواجه هستيم.  «یَعْقُوبُ»با عدم عطف ، عطف شده است اما در قرائت رفع« إِسَْحاقَ»

به پذیرش یا عدم پذیرش عطف ، سبب اختلاف قرائت قاریان هفتگانه نيز در این موضع

 گردد.برمي

 (؛3/ 15)نحل:  ﴾اْلِبغَّالَّ وَّاْلحَِّميرَّ ِلَُّْركَُّبوهَّا وَِّزينًَّة وَّاْلخَّْيلَّ وَّ ﴿ـ 5

عبله ياباست اما ابن« الْخَيْلَ » نصببه ، از جمله همه قاریان هفتگانهقرائت جمهور ، یهآ یندر ا

 «الْبِغَال» .(052ص، 5ج، 2414، يانابوح/ 532ص، 1023، هذليبه رفع خوانده است )را « الْخَيْلُ»

 گردند.مي «الْخَيْل»در هر دو قرائت تابع اعراب « الْحَمِير» و

(. از «مخلوقهٌّ اْلَخْيُل»کند )مثلًا مبتدا برای خبری محذوف جلوه مي« اْلخَيْلُ»، در قرائت رفع

مده قبل آ داند که در سه آیهمي« الانعام»را عطف به ـ  نصبـ به « اْلخَيْلَ»، يانابوح، سوی دیگر

سبب فاصله  جا(. روشن است که عطف مزبور به)همان (5/ 15)نحل:  1...«َوالَأْنَعاَم َخَلَقَها»است: 

ـ « َخْيَلاْل»با فرض عطف ، وجودنیبااخالي از تکل ف نيست.  ،عليهبسيار ميان معطوف و معطوف

                                                           

ِحيَن َوالَأْنَعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفءٌّ َوَمَناِفُع َوِمْنَها َتْأُكُلوَن َوَلُكْم ِفيَها َجَمالٌّ ِحيَن ُتِريُحوَن وَ »سياق آيات چنين است:  .1

َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر  َأْثَقاَلُكْم ِإَلى َبَلٍد لَّْم َتُكوُنوْا َباِلِغيِه ِإلاَّ ِبِشقِّ الَأنُفِس ِإنَّ َربَُّكْم َلَرُؤوفٌّ رَِّحيمٌّ َواْلَخْيَلَتْسَرُحوَن َوَتْحِمُل 

 (5ـ1/ 46)نحل:  «ِلَتْرَكُبوَها َوِزيَنًة َوَيْخُلُق َما لَا َتْعَلُموَن
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در این موضع نيز برخاسته از عطف یا عدم عطف  دادهرخاختلاف قرائت ، «الانعام»به ـ  نصببه 

 .است

 (؛12/ 15)نحل:  ﴾اْلنُ ُجوُم ُمسَّخ َّرَّاٌت ِبأَّْمِرِه اْلقَّمَّرَّ وَّ الش َّْمسَّ وَّ وَّسَّخ َّرَّ لَُّكُم الل َّْيلَّ وَّاْلن َّهَّارَّ وَّ﴿ـ 0

ا ی و نيز در عطف« اْلنََّهاَر»به « الش َمْس»یا عدم عطف  در عطف، این آیه هفتگانه در قاریان

 ،بدین شرح که قرائت عاصم در روایت حفص اند.اختلاف ورزیده« راْلَقَم»به « اْلنُُّجوم» عدم عطف

اژه را عامر هر چهار واما ابن است «َسخََّراتٌُّم»و « اْلنُُّجوُم» و به رفع« اْلَقَمَر»و  «الشَّْمَس» به نصب

ه که البت اندهر چهار واژه را منصوب قرائت کرده، هفتگانه باقي قاریان مرفوع خوانده است و

عاصم در روایت ، (. بر این اساس120 ص، 1024، )داني به تنوین کسر است« مُسَخ َرَات»نصب 

عامر بنعطف نکرده است. ا، «راْلَقَم»را به « اْلنُُّجوم»عطف کرده ولي « اْلنََّهاَر»را به « الشَّْمس»، حفص

. باقي عطف نموده است« راْلَقَم»را به « اْلنُُّجوم»عطف نکرده ولي « اْلنََّهاَر»را به « الشَّْمس»، عکسبه

ه دیگر اند. بعطف کرده« راْلَقَم»را به « اْلنُُّجوم»و هم « اْلنََّهاَر» را به« الشَّْمس»هم ، هفتگانه قاریان

 معطوف به ماقبل است و در قرائت باقي قاریان« الش َمْسَ»، در قرائت حفص از عاصم، بيان

، ل خودنيز به ماقب« النجوَم»معطوف به ماقبل است بلکه « الشَّْمَس» تنهانه، عامرهفتگانه جز ابن

 ردد.گعطف مي

خبر آن است ولي در قرائت حفص از ، «ُمَسخََّراتٌّ»مبتدا و « الشَّْمسُ »، عامردر قرائت ابن

 به معنای در خدمت نهادن رایگان() «سَخ َرَ»خبر آن است. فعل « ُمَسخََّراتٌّ»مبتدا و « الّنجوُم»، عاصم

روز و خورشيد  شب و»در قرائت حفص از عاصم به ، «شب و روز»عامر تنها به در قرائت ابن

اط ارتب« شب و روز و خورشيد و ماه و ستارگان»به ، هفتگانه و در قرائت باقي قاریان، «و ماه

 ؛کندزائد جلوه مي، ـ به نصب ـ« مَُسخ ََراتٍ»ذکر قيد ، یابد. در قرائت منصوب هر چهار واژهمي

 حال »اند که اع از آن گفتهدر دف، وجودنیباانيازکننده از آن قيد است. بي، «َسخ َرَ»زیرا فعل 

، «الن هار»( وقف بر 024ص، 1022) يشمونابه گفته (. 043ص، 1022، )قيسي است« تأکيدکننده

کس که مابعد آن را منصوب آن یاما برا يکوستکه مابعد آن را مرفوع خوانده ن کسي یبرا

موضع وقف است. البته در قرائت حفص از « بأمره»بلکه  يستموضع وقف ن« النهار»، خوانده

 ،قيسي .(جاموضع وقف است )همان «الْقَمَرَ»، هر دو مرفوع هستند« النجومُ مسخراتٌ»عاصم که 

را قرائتي نيکو و دارای وجه قوی « الْن ُجُومُ مُسَخ َرَاتٌ » و رفع« اْلقَمَرَ»و  «الش َمْسَ» گرچه نصب

 کندقرائت منصوب هر چهار واژه را اختيار مي، خوانش جماعت قاریان برهيتکداند اما با مي

 (. 043ص ، 1022، قيسي)
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حال  انگاشتن  زیرا؛ انگاردمي راجح را عامرابن قرائت، موضع این در، سطور این راقم

ا هواژه همه، مشهور قرائت سانبه تواننمي ومستلزم تکراری خلاف بلاغت است ، «مُسَخ َرَات»

 تاس قرار اگر حال. طلبدمي« مبتدا»خبری است که ، «ُمسَخ َرَات»کرد بلکه  عطف ماقبل به را

 ستا عامرابن انتخاب، وجه زیباترین، افتد انقطاع ستارگان و ماه و خورشيد و روز و شب ميان

 .است داده قرار دیگر سوی در را ستارگان و ماه و خورشيد و سویك در را روز و شب که

ُْنًَّة للن َّاِس وَّالش َّجَّرَّةَّ اْلمَّْلُعونَّةَّ ِفي الُقْرآِن وَُّنخَّوِ ُف﴿ـ 3 ْم فَّمَّا ُهوَّمَّا جَّعَّْلنَّا الرُ ؤيَّا ال َُِّي أَّرَّْينَّاكَّ ِإلا َّ ِف

 ؛(54/ 10)اسراء:  ﴾يَِّزيُدُهْم ِإلا َّ ُطْغيَّاًنا كَِّبيرا

« ر ُؤیَاال»از باب عطف به ، «اْلَمْلُعوَنَةالشََّجَرَة »، از جمله همه قاریان هفتگانهدر قرائت جمهور 

 ِإلا َّ مَّا جَّعَّْلنَّا الرُ ؤيَّا ال َُِّي أَّرَّْينَّاكَّ وَّالش َّجَّرَّةَّ اْلمَّْلُعونَّةَّ ِفي الُقْرآِن﴿ یعنيمنصوب خوانده شده است؛ 

ُْنًَّة للن َّاِس آزمون  در قرآن را فقط براى ابتلا و هشد)رؤیایى که به تو نمایاندیم و درخت لعنت ﴾:ِف

 .(یممردم نهاد

شمارد مي« درخت زق وم»شده در قرآن را مراد از درخت لعنت، (054ص، 1ج، 1022فراء )

قول را قول جمهور  ین( ا52ص، 5ج، 2414) يانو ابوح( 25ص ، 2ج، 1021) و ابن جوزی

 ه است.شدبه رفع خوانده « ُةالشجرُة الملعون»، نامشهور يدر خوانش، یگردسوی د. از نکنمي يمعرف

، 1023) يهذل( و 50ص، 5ج، همان)مي خواند «يبن عل یدز»رفع را قرائت  قرائت يانابوح

ند تا کمي يارخود قرائت نصب را اخت ي. هذلکندمي يمعرف «عبلهيابابن»را قرائت  آن( 533ص

 هر دو وجه، ( 054 ص، 1ج، 1022)فر اء  .)همان جا( واقع شود يزن« ةالشجر»بر « جعلنا»فعل 

در ، (043ص، 2ج، 1024) یشمارد. به گفته زمخشرصواب مي ینصب و رفع را از منظر نحو

)و  «الشجرُة الملعونُه ِفي الُقْرآِن کذلک» یعنيمبتدا و خبر آن محذوف است؛ « الشجرُة»، قرائت رفع

 ارجح، قرائت نصب، رسد در این موضعبه نظر مي .چنان است(، شده در قرآن نيزدرخت لعنت

 .نيازمند محذوف انگاشتن نيست زیرا است

/ 05)جاثيه:  ﴾ا نَّْدِري مَّا الس َّاعَُّةمالس َّاعَُّة لَّا رَّْيبَّ ِفيهَّا ُقْلُُم  وَِّإذَّا ِقيلَّ ِإن َّ وَّْعدَّ الل َِّه حَّقٌ  وَّ﴿ـ 4

 (؛22

ه ک مگر در قرائت حمزهاست مرفوع  «السَّاَعُة»، فوق یهآ هفتگانه از یانقار همهقرائت در 

از قرائت ( 130ص، 25ج، تابي) یطبر(. 144ص، 1024، )داني است منصوب آمده «السَّاَعَة»

لق ي شده مبتدا ت «السَّاَعُة»، قرائت رفعقرائت عموم قاریان کوفه یاد کرده است. در  عنوانبهنصب 

اُء ِمْن ْرضَّ ِلل ِه ُيوِرُثهَّا مَّن يَّشَّلاِإن َّ ا﴿عطف شده است. آیه « وعدَ»به  «السَّاَعةَ »، اما در قرائت نصب
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 اختلافي، هفتگانه یانقارقرائت رفع است زیرا از  دیمؤ( 123/ 0)اعراف:  ﴾ِعبَّاِدِه وَّاْلعَّاِقبَُّة ِلْلُمُ َِّقينَّ

، 1020) (. ابن خالویه112ص، 1024، )داني ـ به رفع ـ گزارش نشده است «اْلَعاِقَبُة»در خوانش 

،  تابي) یطبر يدهبه عقکند اما را انتخاب خود معرفي مي قرائت رفع، ( در سوره جاثيه012ص

 و نيز صح ت شهرها یانقار يانبودن هر دو قرائت در م «يضمستف»( با توج ه به 130ص ، 25ج

 است. صحيح، قرآن به هر کدام بخواند یقار، آن دو یيمعنا نزدیکيو وجه عربي 

 (؛12/ 55)الرحمن:  ﴾الر َّْيحَّان وَّاْلحَّبُ  ُذو اْلعَّْصِف وَّ﴿ـ 14

 امرعابن جزاست بهـ  ـ به رفع« َوالْحَب ُ ذُو الْعَصْفِ»فوق  یهآ هفتگانه از یانقار همهقرائت 

، قرائت رفع(. در 245ص، 1024، )دانيخوانده است ـ به نصب ـ  «الْعَْصفِ اذ وَاْلحَب َ»که 

/ 55لرحمن: )ا ﴾ِفيهَّا فَّاِكهٌَّة وَّالن َّْخُل ذَّاُت اْلأَّْكمَّاِم﴿در آیه پيشين است: « الن َخْلُ»عطف به  «الْحَب ُ »

 ساننیبد است.« خَلَقَ»به فعلي مقد ر و محذوف نظير  منصوب« اْلحَب َ »، ( اما در قرائت نصب11

ه بگوید. سخن مي )دانه( در زمين و قرائت نصب از آفرینش آن« الْحَب ُ»از وجود ، قرائت رفع

 )کاه( است.« التِبن»به معنای  «العَصْف»، (104ص، 20ج، تابي) گفته طبری

؛ رددگيبازمبه اختلاف نگارش مصاحف عثماني ، اختلاف قرائت پدیدار شده در این موضع 

 نگاشته بودند، را با الف« ذا الَْعصْفِ»، مصحف دیگر شهرها برخلافزیرا در مصحف شام 

قرار گرفته و از  شدهانجامدر مقابل عمل ، قاری شام، عامربنابراین ابن( 121ص، 1025، )ابوعبيد

ذُو »، گریزی نداشته است. در مقام تحليل نحوی در هر دو قرائت« الحب »خوانش منصوب 

ده خوانده ش است و به تبعي ت از آن مرفوع یا منصوب «الْحَب »صفت  «الْعَصْفِ اذ»یا  «الْعَصْفِ

 است.

 «علیهمعطوف»ت به سبب اختلاف در اختلاف قرائ -3

اختلاف در تشخيص ، کندتبعي ت مي« عليهمعطوف»هميشه در اعراب از « معطوف» ازآنجاکه

 پنج نمونه اختلاف، اختلاف افکند. در ذیل، «معطوف»تواند در تعيين اعراب مي« عليهمعطوف»

 اند.پدیدار شده، قرائت را ملاحظه خواهيم کرد که بدین سبب ميان قاریان قرآن

ُيْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنينَّ  الل ِه وَُّكْم ُيْؤِمُن ِبلوَِّمْنُهُم ال َِّذينَّ ُيْؤُذونَّ الن َِّبي َّ وَِّيُقوُلونَّ ُهوَّ ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن خَّْيٍر ﴿ـ 1

 (؛51/ 4)توبه:  ﴾ل َِّذينَّ آمَُّنوْا ِمنُكْملرَّْحمَّة  وَّ

ه ـ ب« َرْحَمٍة»که  مگر حمزهاست ـ به رفع ـ « َرْحَمةٌّ»، یهآاین  هفتگانه از یانقار همهقرائت 

در قرائت  و «ُذُناُ»عطف به ، در قرائت رفع «َرْحَمة»(. 113ص، 1024، )داني خوانده استجر  ـ 
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قدیر و ت« َرْحَمةٌّو ]هو[ ُأُذُن َخْيٍر هو[ »]، تقدیر قرائت رفع ساننیبداست. « َخْيٍر»عطف به ، جر 

( ضمن آنکه قرائت 22ص، 2ج، 2440) است. نحاس« َرْحَمٍة[ ُأُذُن َخْيٍر و ]ُأُذُن]هو[ »، قرائت جر 

 «َرْحَمة»بر این باور است که با توجه به فاصله ميان ، کندمعرفي مي« ريخ»جر  را مبتني بر عطف به 

، تابي) بعيد و قبيح است. طبری، چنين عطفي نزد اهل زبان عربي، «ريخ»و مجرور بودن « ريخ»و 

 ند.کقرائت رفع معرفي مي، ( نيز سزاوارترین دو قرائت به صواب را نزد خویش142ص، 14ج

، «َرْحَمة»بنا بر آن که ، است «َرْحَمة»به نصب ، در این موضع عبلهابيدرخور یاد است که قرائت ابن

 (.002ص، 14ج، 1024، آلوسي/ 54ص، 5ج، 2414، ابوحيان) باشد« مفعول لإجله»

 ﴾ْرِض ِقطٌَّع ُمَّجَّاِورَّاٌت وَّ جَّن َّاٌت ِمْن أَّْعنَّاٍب وَّ زَّْرٌع وَّ نَِّخيٌل ِصْنوَّاٌن وَّ غَّْيُر ِصْنوَّاٍناالوَِّفي ﴿ـ 2

 ؛(0/ 12)رعد: 

به ـ« ُرَزْرعٌّ َوَنِخيلٌّ ِصْنَوانٌّ َوَغْي»، حفص یتابوعمرو و عاصم در روا، کثيرقرائت ابن یهآ یندر ا

اژه ـ ـ به جر  چهار و« َوَنِخيٍل ِصْنَواٍن َوَغْيِر ٍعَزْر»، هفتگانه یانقار ياست اما باق ـرفع چهار واژه 

، و در قرائت جر  « َجنَّاتٌّ»عطف به ، در قرائت رفع« َزْرع» .(121 ص، 1024، ياند )دانخوانده

 «لينخ»صفت ، اصل( در هر دو قرائتو هم شهیرهم ي)به معن« صنوان»است. « َأْعَناٍب»عطف به 

، د)کشتزار( باش« َزْرع»تواند از ها( نمي)باغ« َجنَّاتٌّ»)درخت خرما( است. ابوعمرو بر آن بود که 

کرد به جر  قرائت نمي یو رونی( ازا254ص، 1013، ابن زنجله/ 255ص، 2ج، 2440، )نح اس

 ی( با ادعا114ص، 12ج، تابي) ی. طبريایدن یدپد، هاياز کِشتَن یيهااز انگور و باغ یيهاتا باغ

بر ، ن دوآ هر یك از به« مشهور یانقار»قرائت  برهيبا تک يزخوانش رفع و جر  و ن یيمعنا یکينزد

 .است صحيح، قرآن به هر کدام بخواند یشود که قارآن مي

 ؛(12/ 55)الرحمن:  ﴾الر َّْيحَّان وَّاْلحَّبُ  ُذو اْلعَّْصِف وَّ﴿ـ 2

 یانقار ،را ملاحظه کردیم. افزون بر این« اذ َواْلَحبَّ/ َواْلَحبُّ ُذو» اختلاف قرائت ،در فقره پيشين

در قرائت  «الر َْیحَان»بدین شرح که اند. یدهاختلاف ورز يزن« الرَّْيَحان» تشخيص اعرابهفتگانه در 

هفتگانه آن را  و باقي قاریان استمجرور ، کسائي در قرائت حمزه و، عامر منصوب استابن

« معطوف عليه»به تشخيص ، (. خاستگاه این اختلاف245ص، 1024، )داني اندخواندهمرفوع 

رور عطف شده که مج «الَعْصف»به « الرَّْيَحان»، کسائي که در قرائت حمزه و ساننیبد. گردديبرم

که  عطف شده است؛ با این تفاوت «الحّب»به « الرَّْيَحان»، هفتگانه است اما در قرائت باقي قاریان

منصوب شده ولي در قرائت چهار قاری  «الحّب»به تبعيت از نصب « الرَّْيَحان»، عامردر قرائت ابن
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شته است. مرفوع گ، «الحّب»به تبعيت از رفع « الرَّْيَحان»نافع و ابوعمرو( ، کثيرابن، )عاصم دیگر

. وفق است کنندهنييتع، «الَعْصف»یا به  «الحّب» در عطف آن به« الرَّْيَحان»هویداست که معنای 

به تعبير ، در سوره الرحمن« الریحان»وی در توضيح واژه ، «حسن بصری»روایتي منقول از 

(. روایت مزبور 102ص، 20ج، تابي، )طبری )همين ریحان شما( اکتفا کرده است «ريحانکم هذا»

ا ام؛ اندشناختهمي خاصیك رویيدني  عنوانبهرا « ریحان»، دهد که در عصر نزول قرآننشان مي

 «یپاچهارتا این طعام ما باشد و آن طعام  کاه «عَصْف»طعام باشد و  [الر َْیحَان»]ضحاک گفته است 

( مفاد 010ص، 2ج، 1024) سخاوی، (. در این راستا251ص ، 13 ج، 1255، ابوالفتوح رازی)

فَُّنْخِرُج ِبِه زَّْرًعا تَّْأُكُل ِمْنُه ﴿( و 22/ 04)نازعات:  ﴾وَِّلأَّْنعَّاِمُكْممََّّاًعا لُكْم ﴿آیات  سانبهآیه را 

( 102ص، 14ج، 2411) کند. به گفته ابن منظور( معرفي مي20/ 22)سجده:  ﴾أَّْنعَّاُمُهْم وَّأَّنُفُسُهْم

رزق و قسمت  «الرَّْيَحان»شود ولي خورده نمي، از کِشت آنچهبرگ کِشت است و  «الَعْصف»

است « رزق»به معني  «الرَّْيَحان»( نيز 102ص، 20ج، تابي) به عقيده طبری .استخوردني کِشت 

، 1233) شود. به گفته مل ا فتح الل ه کاشانيهمان دانه است که خورده مي، موضع نیادر « رزق»و 

سازند و آن را خوراک چهارپایان کاهي است که دانه را از آن جدا مي «الَعْصف»، (245ص ، 5 ج

خواند. مي« برگ کِشت»را  «العَصْف»( هم 254ص ، 13 ج، 1255) دهند. ابوالفتوح رازیقرار مي

ند. ک( معرفي ميورق الزرع أو التِّبن) «برگ کِشت یا کاه»( نيز آن را 534ص ، 2 ج، 1024) نسفي

آن را ، جدا و خشك گردد، شدهعباس آمده است که چون برگ گياه کاشتهدر روایتي از ابن 

 (.101ص ، 20ج،  تابي، )طبری نامندمي «عَصْف»

ز را یاد نکرده است اما ا« الرَّْيَحان»چندان اعتنا ندارد قرائت نصب ، که به قرائت شام  طبری

، )همان شمارد.قرائت جر  مي، سزاوارترینِ دو قرائت به صواب را، های رفع و جر ميان قرائت

را به معنای آن رویيدني که بوی خوش « الرَّْيَحان»، قرائت رفع، به عقيده وی (100ص ، 20ج

هم برگ و کاه دارد و هم رزق ، معنا آن است که دانه، گرفته است اما طبق قرائت جر ، دارد

، 1023جا(. هذلي ))همانشمارد جا(. طبری این معنا را نيکوتر و سزاوارتر مي)همان خوردني

بر ، همهنیبااقرائت جر  را اختيار کرده است. ، «العصف»به « الریحان»( نيز بر پایه عطف 502ص

ری استدلال طب، در فضای نزول قرآن خاصیك رویيدني  عنوانبه« ریحان»فرض شناخته بودن 

و خوانش رفع آن دو راجح است که  «الحّب»به « الرَّْيَحان»آید بلکه عطف درست به نظر نمي

 .استقرائت مشهور نيز چنين 
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 (؛25/ 55)الرحمن:  ﴾اٍر وَُّنحَّاس فَّلَّا تَّنَِّصرَّاِننن ِمُيْرسَُّل عَّلَّْيُكمَّا ُشوَّاٌظ ﴿ـ 0

، انههفتگ یانقار ياست اما باق – جر ـ به « حاسٍن»، کثير و ابوعمروابنقرائت ، فوق یهدر آ

« ارٍن»عطف به ، در قرائت جر  «سحانُ» .(245 ص، 1024، ياند )دانـ خوانده رفعـ به « حاسٌن»

( 1055ص ، 2 ج، 1025) يدی فراه است. خليل ابن احمد« شَُواظٌ»عطف به ، و در قرائت رفع

 است رنگسرخی مس که سخت اگونه؛ نخست شمارديبرم« حاسالنُ»دو معنای متفاوت برای 

( نيز درباره 152ص ، 20ج، تابي) و دیگری دودی که بدون شعله آتش است. به گفته طبری

)مس( در ميان اهل تفسير مطرح شده است.  «الصُفر»)دود( و  «الد خان»دو معنای « حاسالنُ»

اند تا بر آن را مراد دانسته شدهذوبحالت ، اندمعنا کرده« مس»را به  «حاسن»آنان که ، علاوهبه

« حاسنُ»خود معنای دود را برای  (. طبری150ص، 20ج ، )همان زدیفرورسر عذاب شوندگان 

 «حاسٌن»آتش خالص و بدون دود است و ، «ارٍنن مِشَُواظٌ » به عقيده وی .(جا)همان گزیندبرمي

از باب  ساننیبدجا(. عذابي مخالف آن ولي از همان جنس است )همان -به معنای دود- نيز

 ياما قيس؛ نصيب عذاب شوندگان خواهد شد، دود و هم دودهم آتش بي، تحکيم و تعميق تهدید

را شعله آتش و « من نار ُشَواظٌّ»بيند بلکه این دو عذاب را خلاف هم نمي، ( 522ص، 1022)

 انگارد.را دود مي «حاسٌّن»

نظر رایج ميان اهل لغت است. چنانکه در ، «دودبيشعله »به « َواظٌُّش»معنا شدن ، با این وجود

ص ، 0 ج، 1040، )فارسي معنا شده است.« شعله آتش فاقد دود»به « ُشوَاظٌ»، نقلي از ابوعبيد

، 1024،  راغب/ 150ص، 20ج، تابي، )طبری اند.دیگر اهل فن نيز این معنا را بازتاب داده (042

 . (202ص ، 20ج، 1024،  عاشورابن / 223ص، 0ج، 1024، زمخشری/ 234ص

جز ، دود باشدشعله بي، «ُشَواظٌّ»دارد که اگر معنای ( بيان مي542ص، 1013) ابن زنجله

را به معنای دود مي « نحاس»، ماند. به نظر مي رسد وی ی باقي نميانهیگز، «حاسن»قرائت رفع 

، قرائت جر  را به دليل جمع کردن همزمان ميان فقدان دود و وجود دود ، داند و بر این اساس

ا متناقض نم، ترکيب شده باشد، ناممکن مي شمارد یعني شعله ای بي دود که از آتش و دود 

 تنها از اختلاط آتش« ُشَواظٌّ»بر آن بوده که ، خوانده است جر به را « حاٍسن»است اما ابوعمرو که 

رسد به نظر مي، . در مقابل دیدگاه ابوعمرو(040ص، 0ج، )فارسي 1آیدميبا چيزی دیگر پدید 

                                                           

اما اينکه ابوعمرو دقيقًا «. ابي عمرو اّنه قال لايکون الّشواظ الا من نار و شيءحکي عن »متن سخن چنين است:  .1

 داشته، در گزارش اهل لغت نيامده است. «ُشَواظٌّ»چه درکي از 
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چنانکه ، باشد «اسحُن»تواند از نمي« شُوَاظ»اند که بر آن بوده، کنندگان از قرائت جر اعراض

( 522ص، 1022) قيسي ( بدین نکته تصریح کرده است. به گفته504ص، 2411) نورالدین باقولي

به ، « ارن»یا به « شُوَاظ»به « نحاس»نمي باشد. بدینسان اختلاف در عطف کردن از دود ، نيز شعله

 گردد. باز مي« شَُواظ»اختلاف در معنای 

 (؛42ـ40/ 55)واقعه:  ﴾تَّْصِليَُّة جَِّحيٍم فَُّنُزٌل ِمْن حَِّميٍم وَّ﴿ـ 5

ه به نامشهور کمرفوع است اما در خوانشي ، قاریانقرائت جمهور  طبق، در آیه فوق «َتْصِلَيُة»

، هذلي)است به جر  آمده  «َتْصِلَيِة»، انتساب دارد« لولوی از ابوعمرو»و « احمد بن موسي المنقری»

و در قرائت « لٌّنُزُ»به ، در قرائت رفع «ْصِلَيةتَ »(. 215ص ، 3ج، 2414، ابوحيان/ 505 ص، 1023

، 0ج، 1024، )زمخشری اندچنانکه اهل فن یادآور شده، عطف شده است« حمیٍم»جر  به 

، به گفته اهل لغت .(455ص ، 2ج، 1024، شوکاني/ 255ص، 2ج، 1021، عکبری / 252ص

 گرددآماده مي، چون در جایي فرود آیند، آن است که برای یك قوم یا برای مهمان« ُنُزلال»

و ( 024ص ، 1ج، )همان« آب جوشان»به معني  «يمحمال»(. 1031ص ، 2ج، 1025، )فراهيدی

(. در 255ص، 1ج، )همان دارد یدو التهاب شد ياست که برافروختگ يآتشبه معني  «الجحيم»

ش( )ورود به آت «جحيم َتْصِلَيِة»)آب جوشان( و هم از  «حميمٍ»هم از ، )پذیرایي( «ُنُزلٌّ»قرائت جر  

. است )آب جوشان(« حميمٍ»)پذیرایي( تنها از « ُنُزلٌّ»، قرائت رفع که در آن برخلافخواهد بود 

 را اختيار کرده است.« َتْصِلَيُة»قرائت رفع ، «ُنُزلٌّ»( بر مبنای عطف به 505ص، 1023هذلي )

 گیرینتیجه

را باید الگوهایي  «يهعلمعطوف» ييندَوَران در تعو نيز عدم عطف  یاعطف  ياندَوَران م

 ،های قرآن به شمار آورد. منشأ نحوی پدیدار شدن این دو سنخ اختلافدر قرائت تکرارشونده

های . آشکار است که فقدان نشانهاست «يهعلمعطوف»اعراب  به« معطوف» وابستگي اعراب

راه را برای وقوع چنين ، نحوقواعد  یهایریپذانعطافقرآن در کنار  اِعراب در مصاحف نخستينِ 

 ته بود.اختلافاتي باز گذاش

 کنندههيوجتکننده و تبعيت، باشند کنندهنييتععالمان نحو نيز بيش از آنکه ، در این شرایط

ز ااختلافي قرائت ه ووج، موارد های از پيش واقع شده بودند. به دیگر بيان در غالبواقعيت

                                                           

 

 



 

 

 

 

 

 9315پانزدهم، پاییز و زمستان  ۀشمارششم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  21

 واند يه جلوه کردهتوجقابل ، يبلاغمراعات ضوابط نحوی و و  ياق آیاتسهمخواني با  جهت

 نبوده است. ریپذاز وجوه امکان یکيکننده به نفع قاطع و قانع یداور
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