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چکيده:
بالغت «فصل و وصل» يکی از مباحث اصلی و با اهميّت علم معانی است که برخی از بالغتپژوهان اين باب را حدّ بالغت خوانده و
فهم آن را متّکی به ذوق سليم دانستهاند .علی رغم تالش انديشمندان پيشين ،همچنان در بحث فصل و وصل چه از نظر موضوع
و چه مصداق مباحثی ناگفته به چشم میخورد و از آنجايی که پژوهش حاضر با شيوهی توصيفی-تحليلی در جستجوی موارد
ناگفته در اين بحث است ،سعی بر آن دارد که پس از بيان کلّيات و مقدمات فصل و وصل ،خبری و انشايی بودن «سبحان» را از نظر
علمای نحو بررسی و سپس موضع فصل يا وصل آن را در آيات قرآن کريم به عنوان ابلغ و افصح کالم ،براساس نظر مفسّران و
مترجمان مشخص کند .اين جستار در انتها ،توانسته است براساس انشای غيرطلبی بودن«سبحان» ،مواضع فصل و وصل آن را به
صورت مفصل مشخص کند.
واژههای کليدی :علم معانی ،فصل و وصل ،اسلوب سبحان ،شواهد قرآن

طرح مسأله:
هر فرد سخنور و سخنشناسی بايد به درک دقیقی از چگونگی چینش واژهها و ترکیب مفردات در کالم و جمالت برسد و
به نقش هر يک از کلمات در آفرينش معنای موردنظر ،آگاهی و توجّه داشته باشد .يکی از اقسام کلمه که علیرغم نداشتن
معنای مستقل ،بقیه کلمات را در رساندن معانی و مفاهیم کالم ياری نموده و در خلق مضامین متنوّع و جديد نقش بسزايی
دارد ،حروف هستند .در بین حروف ،حروف عطف که برای ارتباط و پیوند برقرار کردن بین مفردات و جمالت نقش ايفا
میکنند ،جايگاه ويژه ای دارند و پژوهندگان کالم و زبان عربی از ديرباز تاکنون توجّه خاصّی به اين نقش داشته و دارند که
 . 4استاديار دانشگاه يزد.
 . 2استاديار دانشگاه يزد.
 . 9دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه يزد( .نويسنده مسئول) s_hejazi_86@yahoo.com

نتیجه اين توجّه در علم بالغت موجب پیدايش مبحثی تحت عنوان «فصل و وصل» گرديده است .فصل و وصل يکی از
مباحث و موضوعات اصلی علم معانی است که مراد از وصل آوردن حرف عطف «واو» بین دو يا چند جمله و منظور از فصل
نیاوردن اين حرف عطف است ،اين مبحث حاوی نکاتی ريز و مباحثی دقیق است؛ چرا که علم به تنظیم جمالت از نظر
عطف با «و» يا ترک آن و آوردن به شکل استیناف و جملهی ابتدايی ،به گفته پیشینیان از اسرار بالغت است و کاربرد آن
به شکل فصیح و صحیح فقط برای نژاد خالص عرب ،امکانپذير است .اين اهمیّت به جهت غموض و دقّتی است که برسر
راه اين بحث است؛ تا آنجا که تنها کسانی فضیلت اين بحث را به دست میآورند که در تمام مطالب بالغت به کمال رسیده
باشند.
در بحث «فصل و وصل» عالوه بر تالش بیوقفهی بالغتپژوهان همچنان مسائل و مباحث ناگفتهای به چشم میخورد که
با توجّه به اهمیّت مبحث «فصل و وصل» و نقش بسزای آن در آفرينش زيبايی معنايی مخصوصاً در قرآن کريم به عنوان
افصح الکالم ،اين مجال را غنیمت شمرديم تا به برخی از ناگفتههای اين مبحث با طرح سؤاالتی از اين قبیل بپردازيم:
 اسلوب پرکاربرد «سبحان» در قرآن کريم ،خبری يا انشايی میباشد؟موضع فصل و يا وصل بین اسلوب ذکر شده با جمالت قبل و يا بعد از خود با توجّه به سیاق آيات قرآن کريم چیست؟اهميّت مبحث «فصل و وصل»
در اهمّیت و ظرافت اين بحث همین بس که برخی زبانشناسان ،همانگونه که در کتاب «البیان و التبیین» آمده است،
علم بالغت را منحصر به شناخت فصل و وصل نموده و آن را حدّ بالغت به حساب آوردهاند . . .« :قیل للفارسی :ما البالغة؟
قال :معرفة الفصل و الوصل» (الجاحظ4332 ،م ،ج ،4ص« .)66ابن سنان خفاجی» (129ق ـ188ق) در کتاب «سرالفصاحة»
ضمن بیان اين اهمّیت ،دلیل انحصار بالغت به فصل و وصل را اينگونه بیان میکند . . .« :ألن اإلنسان قد يکون عارفاً
بالفصل و الوصل ،عالماً بتمییز مختار الکالم من مطروحه( ». . .الخفاجی4383 ،م ،ص.)05
«ابوهالل عسکری» با آوردن مثالهايی مختلف در مورد اهمّیت اين بحث بالغی در بین سخنوران و  ...تأکید میکند که
شايد بیان بخشهايی از آن خالی از فايده نباشد « :قال أبو العباس السفاح لکاتبه«:قف عند مقاطع الکالم و حدوده ...و من
حلیة البالغة المعرفة بمواضع الفصل و الوصل ( »...العسکری4925 ،ق ،صص.)913-905
اين مبحث نیز بسان ديگر موضوعات علمی و گونه های ادبی نیاز به معرّفی و شناساندن از نظر لغوی و اصطالحی دارد که
در اينجا برای ورود به موضوع ناگزير اقدام بدين امر کرده و نخست به تعريف واژههای «فصل» و «وصل» میپردازيم.
تعريف فصل و وصل از نظر لغوی :فصل بر فاصلهی بین دو چیز اطالق میشود و در لسان العرب در تعريف آن چنین
آوردهاند« :الفَصْل بَوْنُ ما بین الشیئین و الحاجِز بین الشیئین ،فَصَل بینهما ،يفصِل فَصْالً فانفصَل ،وفَصَلْت الشیء ،فانفصَل
أَی قطعته فانقطع(».ابنمنظور2555 ،م ،ذيل مادهی فصل) .در ادامه وصل را خالف فصل دانسته و اينگونه تعريف کردهاند:
«الوَصْل خالف الفَصْل .وَصَل الشیء بالشیء يصِلُه وَصْالً وَصِلةً ،وصُلَةً .وصل :وَصَلْت الشیء وَصْالً وَصِلةً ،والوَصْلُ ضِدُّ الهِجْران».
(همان).
تعريف فصل و وصل از نظر اصطالحی« :عبدالمتعال صعیدی» با ذکر اين تعريف« :عند علماء البیان الوصل هو العطف
بالواو لجملة علی أخری المحلّ لها من اإلعراب ،و الفصل هو ترک العطف بالواو لجملة علی أخری المحلّ لها من اإلعراب؛
فاليأتیان فی المفردات و ال فی الجمل الّتی لها محلّ من اإلعراب ،و ال فی العطف بغیر الواو من حروف العطف» (الصّعیدی،
4334م ،ص )451سعی بر اين داشته تا با در نظر گرفتن بسیاری از حدّ و مرزهای «فصل و وصل» نظیر :اختصاص فصل و

وصل به عطف بین جمالت ،اختصاص اين باب به حرف عطف «واو» و جمالت دارای اعراب ،تعريف جامعی از فصل و وصل
ارائه دهد تا مورد اجماع بسیاری از بالغتپژوهان باشد.
مواضع فصل
چنان که قبالً اشاره شد ،فصل نیاوردن حرف عطف «واو» بین دو يا چند جمله و آوردن آن جمالت ،بدون عاطف به دنبال
يکديگر است .اين امر (نیاوردن حرف عطف «واو») در صورتی در يک کالم فصیح و بلیغ اتّفاق میافتد که بین جملهها يکی
از حالتهای زير پیش آيد که در اين مجال براساس تعاريف مشهور و مورد اجماع بالغتپژوهان در کتب بالغی ،حالتها و
مواضع فصل را برمیشمريم :
کمال االنقطاع :مراد از «کمال االنقطاع» اختالف دو جمله در خبری و انشايی بودن در لفظ و معنا و يا در فقط معنا وعدم وجود جامع 1و نقطه مشترک در بین دوجمله است( .برگرفته از :السکاکی ،4361 ،ص 209و القزوينی4351 ،م،
ص 413و االيجی4334 ،م ،ص 86و القزوينی2556 ،م ،ص )425در قرآن کريم نیز از اينگونهی فصل ،نمونههايی بديع
وجود دارد .مانند آيه...﴿ :وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَئنَا فَانصُرْنَا عَلىَ الْقَوْمِ الْکَفِرِينَ﴾ (البقرة .)268/2:در
اين آيه «ارحمنا» جملهايی انشايی در لفظ و معناست است امّا «أنت موالنا» جملهايی خبری است؛ از اينرو عطفی در بین
آندو اتّفاق نیفتاده است.
عدم وجود مناسبت و جامع برای وصل :يکی ديگر از مواضع فصل آنجاست که دو کالم در ظاهر هیچ اختالفی درخبری و انشايی بودن ندارند ،امّا عدم وجود جامع و نقطه اشتراک بین دو جمله سبب میشود که نتوان آن دو را به هم
عطف و ربط داد( .برگرفته از :القزوينی2556 ،م ،ص )424به عنوان مثال عدم عطف جملهی ﴿إِنَّ الَّذِينَ کَفَرُواْ سَوَاءٌ
عَلَيْهِمْ ( ﴾. . .البقرة ) 8/2:بر جمالت قبل به خاطر عدم وجود جامع برای وصل است؛ زيرا اين جمله درباره کافران است و
جمالت قبل ﴿ . . .أُوْلَئكَ عَلىَ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَ أُوْلَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (البقرة )0/2:در شأن قرآن و متقین است.
کمال االتصال :يکی ديگر از مواضع فصل که علمای بالغت بر آن اجماع دارند ،جايی است که بین دو جمله و کالم چنانارتباط و پیوند تنگاتنگی وجود داشته باشد که بین آنها هیچ جدايی و فاصلهای از نظر معنا و پیوند معنايی نباشد که نیاز
به آوردن عاطف و واصل باشد؛ در واقع جملهی دوّم در حکم بدل ،بیان و تفسیر و تأکید جملهی اوّل باشد( .برگرفته از:
السکاکی ،4361،صص 202-209و القزوينی2556 ،م،ص 424و الجرجانی2551 ،م ،ص )265مانند آيه ی ِ ﴿ . . .مَا هَذَا
بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَکٌ کَرِيمٌ﴾ (يوسف )94/42:که براساس گفتهی بالغتپژوهان جمله دوم تبیین و تأکید جمله اول است.
شبه کمال االنقطاع :مراد از «شبه کمال االنقطاع» جايی است که بین دو جمله مانند «کمال االنقطاع» تباين و تضاددر لفظ و معنا يا فقط در معنا وجود ندارد که مانع وصل گردد ،بلکه در اين موضع بر خالف ساير مواضع ،سه جمله وجود
دارد که عطف جملهی سوّم بر جملهی اوّل صحیح است و عطف آن بر جملهی دوّم درست نیست و برای جلوگیری از اين
توهّم که جملهی سوّم بر جمله ی دوّم عطف شده و اختالل در معنا را به دنبال دارد ،فصل رخ میدهد( . .برگرفته از:
 . 1بالغتپژوهان ،وجود جامع و نقطه اشتراک بین معطوف و معطوف علیه را شرط درستی عطف با «وَ» به حساب میآورند ،در اين راستا «خطیب قزوينی»
عقیده دارد که جامع بین جمالت بايد به اعتبار مسند و مسندالیههای آنها باشد (.القزوينی2556 ،م« .)426 ،جرجانی» هم در بحث جامع بین جمالت ،بر
اين رأی است که محدّث عنه يک جمله بايد سبب محدّث عنه جملهی ديگر باشد و همانند دو شريک و نظیر باشند و عالوه بر اين شايسته است که خبر دوّم
شبیه و نظیر يا نقیض خبر اوّل باشد تا عطف دو جمله صحیح باشد (الجرجانی2551 ،م« .)220 ،سکاکی» از جمله بالغتپژوهانی است که در موضوع عطف به
طور مفصّل به بحث جامع بین معطوف و معطوف علیه پرداخته است ،وی جامع بین آن دو را به وهمی ،عقلی و خیالی تقسیم میکند(.السکاکی4361 ،م،
)208-209

القزوينی4351 ،م ،ص ،460التفتازانی4915 ،ش ،ص .)228به عنوان مثال در ظاهر کالم ،عطف آيهی﴿اهلل يستهزئ بهم
و يمدّهم فی طغيانهم يعمهون﴾ (البقره )40/2:بر جملهی شرط﴿وَ إِذَا خَلَوْاْ إِلىَ شَيَاطِينِهِمْ ( ﴾...البقره )41/2:درست
میباشد؛ امّا اگر به معنای جمالت توجّه داشته باشیم ممکن است اين احتمال اشتباه پیش آيد که به جواب شرط و جملهی
نزديکتر خود يعنی ﴿قالوا إِنَّا مَعَکُمْ إِنَّمَا نحَنُ مُسْتهْزِءُون﴾ عطف شده و حکم جواب شرط را گرفته باشد که اين عطف
اختالل در معنا را به دنبال دارد و گويا در استهزاء مؤمنان خداوند نیز با کافران همراه شده است.
شبه کمال االتصال :گاهی اوقات جمله دوّم به منزلهی جواب سؤالی است که از جملهی اوّل نشأت میگیرد و همانگونهکه بین سؤال و جواب فصل وجود دارد ،در بین جمالت با احوال ذکر شده نیز فصل اتّفاق میافتد که به فصل در اين موضع
استئناف و به جملهی دوّم جملهی مستأنفه گفته میشود( . .برگرفته از :السکاکی ،4361،صص 209-202و الجرجانی،
2551م ،ص 261و القزوينی4351 ،م ،ص (468مانند آيهی ﴿وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾. . .
(يوسف )09/42:که گويا جملهی دوم به منزلهی جواب سؤال از سببی خاص (مگر مشکل نفست چیست؟) است که از
جملهی اول نشأت میگیرد.
التّوسط بين الکمالين مع قيام المانع من الوصل :يکی ديگر از جايگاههای وجوب فصل زمانی است که بین دو جملهرابطه و تناسب قوی برای وصل وجود داشته باشد ،امّا وصل بین آنها اختالل در معنا را به دنبال دارد( .برگرفته از :السکاکی،
4361م ،ص 284و التفتازانی4915 ،ش ،ص )243به عنوان مثال ،عطف آيهی ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تحْمِلُ کُلُّ أُنثىَ وَ مَا تَغِيضُ
الْأَرْحَامُ وَ مَا تَزْدَادُ وَ کُلُّ شىْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ (الرعد )8/31:بر جملهی ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَ لِکلِ قَوْمٍ هَادٍ﴾
(الرعد )7/31:درست به نظر میرسد اما با نگاهی دقیقتر میتوان چنین برداشت نمود که برای جلوگیری از تعمیم حکم
حصر بر جملهی ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تحْمِلُ کُلُّ أُنثىَ  ﴾ . . .که اختالل در معنا را به دنبال دارد عطف اتفاق نیفتاده است؛ زيرا با
پیشرفت علوم ،بشر نیز قبل از تولد جنین از وضعیت آن خبر دارد و اطالع از وضعیت جنین ،تنها اختصاص به خداوند
ندارد.
مواضع وصل
انديشمندان عرصه ی علم معانی در بحث فصل و وصل بر اين اجماع هستند که غیر از موارد پنجگانهی فوق که در آنها
فصل الزم است ،موارد و مواضعی وجود دارد که در آنها آوردن حرف عطف «واو» يا همان وصل بین دو يا چند جمله و
کالم ضروری به نظر میرسد که در اينجا ديگر حالتهای ممکن بین دو کالم را که وصل در آنها الزم میآيد ،براساس
تعاريف مشهور کتب بالغی ذکر میگردد:
قصد شراکت جملهی اوّل در حکم اعرابی جملهی دوّم :گاهی جملهی اوّل حکم خبر برای مبتدا يا خبر نواسخ رادارد که جملهی دوّم را به قصد شراکت در اين حکم اعرابی به آن عطف میکنیم .بايد يادآور شد که يکی از اقسام جملهها
در زبان عربی صله ی موصول است که محلّی از اعراب ندارد ،امّا در کالم نقشی را ايفا میکند؛ اين قسم از جملهها در آثار
بالغتپژوهان مغفول واقع شده و وصلهی ديگر جملهها به صلهی موصول از نگاه آنان پنهان مانده است .بنابراين شايد در
اينجا نیاز باشد که حکم فوق اصالح گردد و به جای محلّ اعرابی جملهی اوّل بايد نقش آن در کالم لحاظ شود و وصل
جملهها به صلهی موصول نیز در همین مورد گنجانده شود(. .ر.ک :القزوينی2556 ،م ،ص )443مانند آيهی ﴿وَ الَّذِى هُوَ
يُطْعِمُنىِ وَ يَسْقِينِ﴾ (الشعراء)13/28:

وصل برای از بين بردن اشتباه احتمالی(کمال االنقطاع فی معرض اإليهام) :در مواضعی جملهی اول محلّی از اعرابندارد و جامعی نیز در بین جمالت ديده نمیشود امّا فصل بین آنها سبب پیدايش احتمال اشتباه در معنای موردنظر
متکلّم میگردد؛ در نتیجه برای جلوگیری از اشتباه ،حرف عطف «واو» در بین آنها ذکر میشود .مانند اين گفته درباره
أبی بکر« ،قال أحد فی المحادثة المشتهرة :ال ،عافاک اهلل -فقال له أبوبکر :قل :ال و عافاک اهلل» (عباس4331 ،م ،صص-939
 )932که به اينگونه از وصل «کمال االنقطاع فی معرض اإليهام» گفته میشود.
گونهای جديد از وصل (کمال االتصال فی معرض اإليهام) :در کالم الهی آياتی به چشم میخورد که در آنها بیندو جمله ارتباط تنگاتنگ لفظی و معنايی وجود دارد و اسباب فصل فراهم است ولی فصل بین آندو سبب ايهامی برخالف
مقصود میشود ،مانند آيهی ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ کَرِيمٌ﴾
(الواقعة )76-77/65:که در آن جملهی معترضهی «إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ» بین قسم و جواب آن واقع شده و
اگر حرف «واو» آورده نشود ،اين احتمال پیش میآيد که خود اين جمله جواب قسم « فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ» باشد
که اين برخالف معنای مورد نظر است .بنابراين بايد بیان کرد که میتوان برای جمالت معترضه در مبحث فصل و وصل
جايی در نظر گرفت و اينگونه از جمالت را از نوع «کمال االتصال» به شمار آورد که اگر بدون ايهام باشند ،بین آنها با
جمله ی ماقبل ،فصل حاکم است و اگر در معرض ايهام مطلبی غیر از مطلوب باشند ،بین آنها وصل رخ میدهد .مانند
آيهی﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ کَرِيمٌ﴾ (الواقعة.)76-77/65:
حدّ وسط بين کمال االتصال و کمال االنقطاع ((التّوسط بین الکمالین دون قیام المانع من الوصل) .3 :اتّفاق و هماهنگیدو جمله در خبری و انشايی بودن از نظر لفظ و معنا و وجود جامع و تناسب(تماثل ،تضايف ،شبه تماثل ،تضاد ،شبه تضاد
و يا تقارن در خیال) در بین آنها .مانند آيهی﴿ :إنّ األبرار لفی نعيم و إنّ الفجّار لفی جحيم﴾ (االنفطار )49-41/62:دو
جمله ی موجود در اين آيه هر دو خبری و جامع تضاد نیز در بین آنها حاکم است .2 .همخوانی و يکسانی جمالت در
خبری و انشايی بودن از نظر معنا فقط .به عنوان نمونه در آيهی﴿:و إذ أخذنا ميثق بنی إسراءيل التعبدون إلّا اهلل و
بالوالدين و ذی القربی و اليتمی و المسکين و قولوا﴾ (البقرة )69/2:فعل «قولوا» بر «التعبدون» عطف شده است و به
گفتهی بالغتپژوهان «التعبدون» در معنای فعل نهی و انشايی«التعبدوا» میباشد از اين رو با «قولوا» که فعل امر و يک
جملهی انشايی است ،مطابقت میکند( .السکاکی4361 ،م ،ص 206و القزوينی2556 ،م ،ص)421
اکنون پس از فراغت از کلّیات فصل و وصل ،در اين مجال ضرورت پرداختن به نظرات علمای نحو دربارهی خبری يا انشايی
بودن اسلوب «سبحان» برای بیان مواضع آن در کالم الهی به چشم میخورد.
خبری يا انشايی بودن اسلوب «سبحان»
يکی از ترکیبها و اسلوبهای نسبتاً پرکاربرد قرآن کريم ،اسلوب «سبحان» میباشد که قريب به  14بار در قرآن کريم
ذکر شده است (عبدالباقی4310 ،م ،صص ) 915-993که اين کالم در برخی موارد مقول قول است و از محدودهی بحث
خارج است ،امّا در ساير مواضع گاه با حرف عطف «واو» و گاه بدون آن به کار رفته است .با توجّه به ارتباط تنگاتنگ علم
نحو و بالغت ،ابتدا بررسی نظر علمای نحو دربارهی «سبحان» ،به عنوان مقدمهای برای بررسی اين اسلوب از منظر باب
فصل و وصل ضرورت دارد.

بیشتر علمای نحو «سبحان» را در بحث مفعول مطلق مطرح میکنند و آن را مصدری میدانند که به مفعول به فعل
محذوف اضافه میشود؛ امّا در اين بین ،با تکیه بر اين جمله از «زمخشری»« :و قد أجروا المعانی فی ذلک مجری األعیان
فسمّوا التسبیح بسبحان ،و المنیة بشعوب و أمّ قشعم ،و الغدر بکیسان ،و هو فی لغة بنی فهم» (الزّمخشری041 ،ق ،ص)1
میتوان «سبحان» را عَلَم جنس به معنای «تسبیح» و مصدر به معنای برائت و تنزيه دانست« .ابن يعیش» در شرح گفتهی
زمخشری چنین میآورد «:اعلم أنّهم قدعلّقوا األعالم علی المعانی أيضاً کما علّقوها علی األعیان إلّا أن تعلیقها علی المعانی
أقلّ ،و ذلک ألنّ الغرض منها التعريف ،و األعیان أقعد فی التعريف من المعانی ،و ذلک ألنّ األعیان يتناولها لظهورها له ،و
لیس کذلک المعانی ألنّها تثبت ب النظر و االستدالل ،و فرق بین عِلم الضرورة بالمشاهدة و بین عِلم االستدالل بَیّن ،فمن
ذلک قولهم «سبحان» هو عَلَم عندنا واقع علی معنی التسبیح ،و هو مصدر معناه البراءة و التنزية ،و لیس منه فعل ،و إنّما
هو واقع موقع التسبیح الّذی هو المصدر ،فی الحقیقة جعل علماً علی هذا المعنی ،فهو معرفة لذلک ،و الينصرف للتعريف و
زيادة األلف و النون» (ابنيعیش2554 ،م ،ج ،4ص )91براساس اين گفته« ،سبحان» جانشین مصدر «تسبیح» شده است
و در حقیقت عَلَمی با اين معناست و به اين سبب معرفه است و به خاطر تعريف و به همراه داشتن «الف و نون زائد» غیر
منصرف است« .ابن يعیش» در ادامه اين بحث برای اثبات ادّعای خود به اين بیت از «اعشی»(متوفی1ق؟826-م) استناد
میکند:
سبحانَ مِن عَلقَمَةَ الفاجرِ0
أقول لمّا جاءنی فجرُهُ:
(األعشی األکبر2550 ،م ،ص)451
و«سبحان» را در اين بیت غیرمنصرف دانسته است امّا «رضی» ديدگاه علم بودن «سبحان» را برنتافته و شاهد اين بیت را
چنین توجیه میکند « :و المنع من أن يقال :حذف المضاف إلیه،و هو مراد للعلم به ،فأبقی علی حاله ،مراعاة ألغلب أحواله،
أعنی التجرّد عن التنوين( ».اإلسترآباذی4338 ،م ،ج ،2ص )058وی عقیده دارد «سبحان» در صورتی که بدون مضاف إلیه
ذکر شود گاه بسان اين بیت همراه با تنوين است:
و قبلنا سبَّحَ الجودِیُّ و الجُمُدُ
سبحانه ثمّ سبحاناً نعوذ به
(أمیّة بن أبی الصّلت4336 ،م ،ص 484و سیبويه4335 ،م ،ج ،4ص)439
در حالی که «ابن يعیش» اين تنوين را با دو احتمال توجیه میکند «:فی تنوين سبحان هنا وجهان أحدهما أن يکون
ضرورة کمايصرف ماالينصرف فی الشعر من نحو أحمد و عُمر ،و الوجه الثانی أن يکون أراد النکرة» (ابنيعیش2554 ،م،
ج ،4ص.)96
و گاه «سبحان» بدون مضاف إلیه ،مانند اين بیت با «أل» ذکر میشود:
و شذّ قول راجزٍ ربّانی سبحانک اللّهمّ ذا السّبحانِ8
(ابنالشجری4332 ،م ،ج ،2ص)456
و در واقع «رضی» با ذکر اين مثال قصد ردّ اين نظر «ابن يعیش» را دارد که میگويد« :سبحان فهو مصدر منصوب
غیرمتصرف فإنّه لم يستعمل إلّا منصوباً و اليدخله رفع و الجر و ألف و الم کما تدخل علی غیره من المصادر» (ابنيعیش،
2554م ،ج ،4صص.)425-443

 . 0بحر سريع.
 . 8لم أهتد إلی قائله ،فی الخزانة األدب 219/1هارون.

حال با توجّه به مطالبی که گذشت و با توجه به موارد استعمال «سبحان» در قرآن کريم میتوان دريافت در بیشتر مواضع
که در ادامه ذکر میشود ،جملهی «تعالی ». . .با حرف عطف «واو» به آن وصل شده است:
﴿وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مايَشاءُ وَ يَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِکُونَ ﴾( 7القصص)58/28 :﴿وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوا لَهُ بَنينَ وَ بَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يَصِفُونَ﴾8(األنعام)311/5:
﴿وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال يَضُرُّهُمْ وَ ال يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هؤُالءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِما ال يَعْلَمُفِی السَّماواتِ وَ ال فِی الْأَرْضِ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِکُونَ﴾( 9يونس)38/31:
﴿أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَال تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِکُونَ﴾( 31النحل)3/35:﴿وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَميعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمينِهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّايُشْرِکُونَ ﴾( 33الزمر)57/19:
﴿اللَّهُ الَّذی خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَقَکُمْ ثُمَّ يُميتُکُمْ ثُمَّ يُحْييکُمْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِکُمْ مِنْ شَیْءٍ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِکُونَ﴾( 32الروم)01/11:
﴿سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا کَبيراً ﴾( 31اإلسراء)01/37:نظر علمای نحو دربارهی اعراب «تعالی» در اين مواضع چنین است «:أمّا إذا لحقت تعال ألف مقصورة کما فی قولنا :اهلل
سبحانه و تعالی ،فهی فعل ماض يدلّ علی التنزيه ،فاعلها ضمیر مستتر ،و الجملة دعائیة( ».الحمد4339 ،م ،ص )420و
بررسی ديدگاه و نظرات اکثر قريب به اتّفاق قرآنپژوهان حاکی از آن است که «واو» بین «سبحان» و «تعالی» حرف عطف
است.
در قرآن کريم «سبحان» تنها يک بار به جملهی انشايی عطف شده است که آن هم در آيهی ﴿فَلَمَّا جاءَها نُودِیَ أَنْ بُورِكَ
مَنْ فِی النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَها وَ سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ ﴾( 30النمل )6/21:میباشد ،عطف بین جملهی ﴿سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ
الْعالَمينَ﴾ به انشای غیرطلبی﴿ فَلَمَّا جاءَها نُودِیَ ﴾ در اين آيه را میتوان دلیلی بر صحت ادّعای انشاء غیرطلبی بودن
«سبحان» در آيات قبل هم دانست .و با توجّه به اين آيه و اعراب «تعالی» میتوان نتیجه گرفت که «سبحان» در اين آيات
چه علم جنس باشد و چه مصدر؛ جانشین فعل ماضی شده و جملهی دعائیهی تنزهیه و انشای غیرطلبی است.
 .1پروردگار تو هر چه را که بخواهد مىآفريند و برمىگزيند .ولى ايشان را توان اختیار نیست .منزه است خدا و از هر چه برايش شريک مىسازند برتر است.
 .6براى خدا شريکانى از جن قرار دادند و حال آنکه جن را خدا آفريده است .و بىهیچ دانشى ،به دروغ دخترانى و پسرانى براى او تصور کردند .او منزه است و
فراتر است از آنچه وصفش مىکنند.
 .3سواى خدا چیزهايى را مىپرستند که نه سودشان مىرساند نه زيان .و مىگويند :اينها شفیعان ما در نزد خدايند .بگو :آيا به خدا از چیزى خبر مىدهید که
در زمین و آسمان از آن سراغى ندارد؟ خدا منزه است و از آنچه با او شريک مىسازيد ،فراتر است.
 .45فرمان خداوند در رسید ،به شتابش مخواهید .او منزه است و از هر چه شريک او مىسازند برتر.
 .44خدا را نشناختند آن چنان که شايان شناخت اوست .و در روز قیامت ،زمین يک جا در قبضه اوست و آسمانها در هم پیچیده ،در يد قدرت او .منزه است و
برتر از هر چه شريک او مىپندارند.
 .42خداست آن که شما را بیافريد ،سپس روزى داد ،سپس مىمیراند ،سپس زنده مىکند .آيا کسانى که شريک خدا مىسازيد ،هیچ از اين کارها توانند؟ منزه
است او و از هر چه برايش شريک مىآورند برتر است.

 .49او منزه است ،و از آنچه در بارهاش مىگويند برتر و باالتر است.
 .41چون به آتش رسید ،ندايش دادند که برکت داده شده ،آن که درون آتش است و آن که در کنار آن است .و منزه است خداى يکتا ،آن پروردگار جهانیان.

برخی مفسّران با اين بیان«:سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ من تمام ما نودی به ،لئلّا يتوهّم من سماع کالمه تشبيها ،و
للتّعجيب من عظمة ذلك األمر» (الفیض الکاشانی4146 ،ق ،ج ،2ص 352و الصّافی4146 ،ق ،ج ،1ص 03و الکاشانی،
4145ق ،ج ،2ص 331و البیضاوی4146 ،ق ،ج ،1ص 400و السیوطی4148 ،ق ،ج ،4ص ،)965عقیده دارند که «سُبْحا َ
ن
اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ» ادامهی متعلّقات «نودی» میباشد که در اين صورت معطوف به خود «بورک» گرفته میشود و حکم
جمله را دارد و قبل از آن ادات مصدری در تقدير است.
بنابر نظر «شیخ طوسی» در مورد اعراب «أن بورک» که « سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ» به آن معطوف است ،چنین محتمل
است« :سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ» و قوله «أن بورک» يحتمل أن يکون نصباً على نودی موسى بأن بورک.و يحتمل الرفع
على نودی البرکة ،و البرکة ثبوت الخیر النامی بالشیء» (الطوسی ،دونتا ،ج ،6ص )11که يا محالً منصوب به نزع خافض
يعنی در اصل «بأن بورک» بوده و حرف جرّ «بـِ» به شکل قیاسی حذف شده است و احتمال دارد به عنوان نائب فاعل
مرفوع باشد .از ادامهی کالم شیخ «قال الفراء العرب تقول :بارک اللَّه ،و بورک فیک( ».همان و السمرقندی ،دونتا ،ج،2
ص )011چنین برمیآيد که وی «بورک» را جملهی دعايی و به معنای بارک اهلل گرفته که در اين صورت «سبحان» نیز
چنین حالتی دارد .اکنون اگر «سبحان» عطف به «أن بورک» که مصدر مؤول و حکم مفرد را دارد عطف شده باشد ،عطف
مفرد بر مفرد است که اين نکته تا حدودی ديدگاه «ابنيعیش» را تقويت میکند.
در اين بین «آلغازی» (متوفی 4936ق4155/ق) در تفسیر خود اشارهای به گفتهی «سدی» (متوفی 421ق) کرده« :وَ
سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ» و هذه الجملة من تتمة مانودی به موسى ،. . .و ما قاله السدی بأنّ هذه الجملة من کالم سیدنا
موسى» (آلغازی4380 ،م ،ج ،2ص ،)942پس میتوان «سبحان» را در اين آيه قول موسی دانست و از نوع «کمال االنقطاع
فی معرض اإليهام» به شمار آورد.
عدم عطف اسلوب «سبحان» به جمالت انشايی
حال با پذيرفتن اينکه «سبحان» انشای غیرطلبی است ،گاه در قرآن کريم به نمونههايی برمیخوريم که بین جملهی
«سبحان» و جمالت انشايی فصل اتّفاق افتاده است ،به عنوان مثال در آيهی ﴿وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال يَضُرُّهُمْ وَ ال
يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هؤُالءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِما ال يَعْلَمُ فِی السَّماواتِ وَ ال فِی الْأَرْضِ سُبْحانَهُ وَ
تَعالى عَمَّا يُشْرِکُونَ﴾ (يونس )38/31:با وجود انشايی بودن جملهی﴿سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِکُونَ﴾ عطفی بین آن و
جملهی انشايی ﴿قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ ﴾ رخ نداده است .تفاسیر متعددی پیرامون فعل غائب «يشرکون» در اين آيه وجود دارد
که براساس هر تفسیر میتوان موضعی را برای فصل بین جمالت تعیین کرد.
پژوهشها حاکی از آن است که بعضیها از جمله «کسايی» و «حمزه»« ،يشرکون» را با «تاء» و افرادی چون «عاصم»،
«ابو عمرو» و «ابن عامر» آن را با «ياء» قرائت کردهاند و در توجیه اين قرائت آمده است «:و من قرأ بالیاء بناه على الخبر
عن الغائب؛ ألنّ أوّل اآلية مبنی على ذلک ،و هو قوله :وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» (العاملی4149 ،ق ،ج ،2ص 13و شبر،
4151ق ،ج ،2ص 453و الطوسی ،دونتا ،ج ،0ص )900امّا اگر بنابر«تشرکون» باشد ،هماهنگی در خطاب با جملهی انشايی
حاصل شده است و میتوان اسلوب «سبحان» را ادامهی ﴿ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ  ﴾. . .دانست؛ امّا عدم عطف بین دو جمله انشايی را
چه بايد کرد؟
برخی تفاسیر با اين بیان «ثم نزّه اللّه سبحانه نفسه عن إشراکهم ،و هو يحتمل أن يکون ابتداء کالم غیر داخل فی الکالم
الّذی أمر اللّه سبحانه رسوله بأن يجیب به علیهم ،و يحتمل أن يکون من تمام ما أمر النبی صلّى اللّه علیه و سلّم أن يقوله

لهم جواباً علیهم» (الشّوکانی4141 ،ق ،ج ،2ص )132جملهی ﴿سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِکُونَ﴾ را جدای از کالم قبل
دانستهاند ،با تکیه بر اين تفسیر میتوان دريافت که اگر اسلوب «سبحان» با حرف عطف «واو» به منظور عطف به جملهی
﴿قُلْ ﴾. . .ذکر میشد اين احتمال پیش میآمد که ادامهی جملهی ﴿ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ  ﴾. . .میباشد؛ امّا در اين موضع برای
جلوگیری از اين احتمال اشتباه فصل اتّفاق افتاده است و غائب بودن «يشرکون» نیز میتواند دلیلی بر صحّت اين ادّعا باشد.
در اين میان «صافی» قائل به معترضه بودن «سبحانه» میباشند (الصّافی4146 ،ق ،ج ،44ص .)31با پذيرفتن اين نظر و
با توجّه به تعريف جملهی معترضه که قبالً بیان شد ،میتوان گفت که جملهی سبحان نیز به عنوان يک جملهی معترضه
برای بیان هدف و نکتهای آورده شده که آن هدف براساس سخن «خطیب قزوينی» يکی از موارد« :التّنزيه و التعظیم ،و
الدّعا ،و تخصیص أحد المذکورين بزيادة التأکید فی أمر علّق بهما ،و المطابقة مع االستعطاف ،و التنبیه علی سبب أمر فیه
غرابة و ». . .باشد (القزوينی2556 ،م ،صص .)485-406با توجّه به اين مطالب ،و از آنجا که بین جمالت معترضه و جمالت
انشايی قبل آنها فصل اتّفاق میافتد ،شايد بتوان اعتراض را هم يکی از موارد «کمال االتصال» به شمار آورد و موضع فصل
جمالت معترضه با جمالت قبل آنها را «کمال االتصال» دانست.
در آيهی﴿أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَال تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِکُونَ﴾ (النحل )4/48:نیز بسان آيهی قبل بین دو جملهی
انشايی فصل اتّفاق افتاده است ،هرچند که تفاسیر بیشماری پیرامون اين آيه و مخاطبان اصلی آن به چشم میخورد امّا از
هیچ يک از اين احتماالت نمیتوان دلیل قاطعی بر عدم عطف جملهی انشايی ﴿سُبْحانَهُ﴾ به جملهی انشايی ﴿فَال تَسْتَعْجِلُوهُ﴾
استنباط کرد .در اين بین «فرّاء» در ضمن بیان قراءات مختلف فعل «يشرکون» ،به صورت گذرا احتمال « . . .و من قرأ
يشرکون بالیاء فکأنّ القرآن نزل على محمّد صلّى اللّه علیه و سلم ثم قال (سُبْحانَهُ) يعجّبه من کفرهم و إشراکهم( ».فرّاء،
دونتا ،ج ،2ص )31را وارد میکند ،در اين راستا نحويان نیز عقیده دارند؛ عربزبانان اسلوب «سبحان اهلل» را بدون قیاس
برای تعجّب بهکار میبرند( ،الحمد4339 ،م ،ص )413بر اين اساس جملهی ﴿سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِکُونَ﴾ قول پیامبر
اکرم(ص) بوده و شايد بتوان گفت ،از اين جهت به جملهی ﴿فَال تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ که قول خداوند است ،عطف نشده است.
آيهی ﴿اللَّهُ الَّذی خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَقَکُمْ ثُمَّ يُميتُکُمْ ثُمَّ يُحْييکُمْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِکُمْ مِنْ شَیْءٍ سُبْحانَهُ
وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِکُونَ﴾ (الروم )15/95:هم از جمله آياتی است که در آن جملهی انشايی ﴿سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِکُونَ﴾
به جملهی انشايی قبل خود عطف نشده است.
مفسّران دو وجه اعرابی را برای اين آيه ذکر کردهاند« :اللَّهُ مبتدأ و خبره الَّذِی خَلَقَکُمْ و يجوز أن يکون الَّذِی خَلَقَکُمْ
صفة للمبتدأ ،و الخبر :هل من شرکائکم ،و قوله مِنْ ذلِکُمْ هو الذی ربط الجملة بالمبتدأ» (الزّمخشری3017 ،ق،
 )082/1البته قابل ذکر است که هرکدام از وجوه که در نظر گرفته شود تقدير معنای آيه چنین است «:المعنى :إنّما اللّه
فاعل هذه األفعال الّتی ال يقدر على شیء منها أحد غیره( ».الکاشانی4129 ،ق ،ج ،0ص )214و براساس آنچه که مفسّران
گفتهاند جملهی انشايی ﴿هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ ﴾ . . .را میتوان در معنای «ما من شرکائکم من يفعل ذلک» (ابوعبیدة4964 ،ق،
ج ،2ص )429و جملهای در معنای خبر به حساب آورد؛ شايد بتوان اينگونه توجیه کرد که فصل بین اين جمله با جملهی
«سبحان» به خاطر اختالف در معنا از نظر انشايی و خبری بودن است و همچنین فصل آن از جمالت قبل نیز به خاطر
عدم مشارکت در حکم اعرابی (صلهی موصول) میباشد.
در اين بین برخیها با اين بیان «و جملة سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِکُونَ مستأنفة إلنشاء تنزيه اللّه تعالى عن الشريک فی
اإللهیة .و موقعها بعد الجملتین السابقتین موقع النتیجة بعد القیاس ،فإن حاصل معنى الجملة األولى أنّ اإلله الحقّ و هو
مسمى اسم الجاللة هو الّذی خلق و رزق و يمیت و يحیی ،فهذا فی قوة مقدمة هی صغرى قیاس ،و حاصل الجملة الثّانیة

أن ال أحد من األصنام بفاعل ذلک ،و هذه فی قوة مقدمة هی کبرى قیاس و هو من الشکل الثّانی ،و حاصل معنى تنزيه اللّه
عن الشريک أن ال شیء من األصنام بإله .و هذه نتیجة قیاس من الشکل الثّانی .و دلیل المقدّمة الصغرى إقرار الخصم ،و
دلیل المقدّمة الکبرى العقل» (ابنعاشور ،دونتا ،ج ،24ص )89عقیده دارند که جملهی « سُبْحانَهُ » حسن ختام و نتیجهای
است که از جمالت قبل بدست آمده است و شايد بتوان توجیهی در جهت فصل موجود به حساب آورد.
در آيهی ﴿لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً الَصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ﴾( 36الزمر)0/19:
نيز جملهی﴿سُبْحانَهُ﴾ بر جملهی انشايی قبل عطف نشده است .برخی تفاسیر ذکر ﴿سُبْحانَهُ﴾ پس از جملهی ﴿لَوْ أَرادَ اللَّهُ
أَنْ يَتَّخِذَ  ﴾ . . .را چنین تعبیر کردهاند « :فقوله سُبْحانَهُ إشارة إلى استحالة اصطفائه شیئاً ألجل اتّخاذ الولد» (النیسابوری،
4148ق ،ج ،0ص )841با توجّه به اين تفسیر و همچنین گفتهی «آلوسی» (متوفی4215ق) «:سُبْحانَهُ تقرير لما ذکر من
استحالة اتّخاذ الولد فی حقه تعالى و تأکید له ببیان تنزهه سبحانه عنه» (اآللوسی4140 ،ق ،ج ،42ص )226میتوان احتمال
داد که فصل موجود از آن جهت است که «سبحانه» تأکید و تقريری برای جمالت قبل میباشد« .صافی» نیز قائل به
معترضه بودن «سبحان» در اين آيه میباشد (الصّافی4146 ،ق ،ج ،29ص )402و همانگونه که قبالً هم ذکر شد میتوان
موضع فصل جمالت معترضه با جمالت انشايی قبل خود را از نوع «کمال االتصال» به شمار آورد.
فصل بين اسلوب «سبحان» و جمالت خبری
با صرفنظر از آياتی که در آنها اسلوب «سبحان» به جمالت انشايی عطف نشده بود و مباحثی که در خصوص آنها
گذشت ،پژوهشها حاکی از آن است که در قرآن کريم هیچگاه جمالت خبری عطف بر اسلوب انشايی «سبحان» نشده
است؛ از اينرو میتوان نتیجه گرفت که موضع فصل در آياتی که در ادامه ذکر خواهد شد؛ به خاطر عدم تناسب دو جمله
در خبری و انشايی بودن« ،کمال االنقطاع» است.
در آيهی﴿وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِکُونَ ﴾ (القصص)58/28 :
فصل بین جملهی خبری﴿ يَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ ﴾ و جملهی انشايی ﴿سُبْحانَ اللَّهِ﴾ اتّفاق افتاده است.
در آيهی﴿وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوا لَهُ بَنينَ وَ بَناتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يَصِفُونَ﴾
(األنعام )311/5:مفسّران قائل به معترضه بودن ﴿سُبْحانَهُ﴾ میباشند؛ (الدّرويش4140 ،ق ،ج ،9ص )461از اينرو موضع
فصل بین جملهی خبری ﴿خَرَقُوا لَهُ بَنینَ وَ بَناتٍ بِغَیْرِ عِلْمٍ ﴾ و جملهی انشايی ﴿سُبْحانَهُ﴾ از نوع «کمال االنقطاع» میباشد.
فصل بین جملهی خبری ﴿السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمينِهِ﴾ و جملهی انشايی﴿سُبْحانَهُ﴾ در آيهی ﴿وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
وَ الْأَرْضُ جَميعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمينِهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِکُونَ ﴾ (الزمر )81/93:هم
بسان آيات ذکر شده میباشد.
و جملة( « :نسبّح) سبحانه» ال محلّ لها اعتراضیّة دعائیّة -أو استئنافیّة -و جملة« :تعالى  »...ال محلّ لها معطوفة على جملة
(نسبّح) سبحانه (الصّافی4146 ،ق ،ج ،21ص.)256

 .40اگر خدا مىخواست که براى خود فرزندى برگیرد ،از میان مخلوقات خود هر چه را که مىخواست برمىگزيد .منزه است .اوست خداى يکتاى قهار.

در آيهی ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذی ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّالمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحانَ اللَّهِ
عَمَّا يُشْرِکُونَ﴾(35الحشر )21/69:هم براساس گفتهی «صافی» « :و جملة( «:نسبّح) سبحان  »...ال محلّ لها اعتراضیّة
دعائیّة» (الصّافی4146 ،ق ،ج ،26ص﴿ .)244سُبْحانَ اللَّهِ  ﴾. . .جملهی معترضه بوده و به سبب اختالف در خبری و انشايی
بودن بر جملهی خبری قبل عطف نشده است.
در دو آيهی﴿وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ کُلٌّ لَهُ قانِتُونَ ﴾( 37البقرة )335/2:و
﴿قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ هُوَ الْغَنِیُّ لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَکُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا أَتَقُولُونَ
عَلَى اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ﴾(38يونس )58/31:نیز بسان آيات ذکر شده ،فصل بین اسلوب انشايی«سبحان» و جملهی ﴿وَ
قالُوا﴾ از نوع «کمال االنقطاع» است.
اختالف در خبری و انشايی بودن دو جملهی ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ﴾ و﴿سُبْحانَهُ﴾ در آيهی ﴿يا أَهْلَ الْکِتابِ ال تَغْلُوا فی
دينِکُمْ وَ ال تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِالَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسيحُ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ کَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَال تَقُولُوا ثَالثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَکُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يَکُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِی السَّماواتِ
وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ کَفى بِاللَّهِ وَکيالً﴾( 39النساء )373/0:مانع از عطف بین آنها شده است.
عالوه بر اين آيات ،در آيهی﴿اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ ما أُمِرُوا إِالَّ لِيَعْبُدُوا
إِلهاً واحِداً ال إِلهَ إِالَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِکُونَ﴾( 21التوبة )13/9:هم ،چنین اختالفی بین اسلوب انشايی«سبحان» و
جملهی قبلش به چشم میخورد.
اسلوب سبحان در آيهی﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾( 24الصافات )403/91:هم به دنبال جمالت خبری آيهی﴿وَ جَعَلُواْ بَيْنَهُ
وَ بَينَ الجِنَّةِ نَسَبًا وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الجِنَّةُ إِنهُّمْ لَمُحْضَرُونَ﴾( 22الصافات )368/17:ذکر شده است و از اينرو بدون حرف
عطف میباشد و موضع فصل آن «کمال االنقطاع» است.
موضع فصلهای «سبحان» با جمالت قبل خود در آيات ﴿ما کانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما
يَقُولُ لَهُ کُنْ فَيَکُونُ﴾(21مريم﴿ ،)16/39:وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ﴾(20األنبياء)25/23:

 .48اوست خداى يگانه که هیچ خداى ديگرى جز او نیست ،فرمانروا است ،پاک است ،عارى از هر عیب است ،ايمنىبخش است ،نگهبان است ،پیروزمند است،
با جبروت است و بزرگوار است .و از هر چه براى او شريک قرار مىدهند منزه است.
 .41گفتند که خدا فرزندى گرفت .منزّه است او .بلکه هر چه در آسمانها و زمین است از آن اوست و همه فرمانبردار اويند.
 .46گفتند :خدا فرزندى برگزيده است .منزه است .بىنیاز است .از آن اوست هر چه در آسمانها و زمین است .شما را بر آن سخن دلیلى نیست .چرا در باره خدا
چیزهايى مىگويید که به آن آگاه نیستید.
 .43اى اهل کتاب ،در دين خويش غلوّ مکنید و درباره خدا جز سخن حق مگويید .هر آينه عیسى پسر مريم پیامبر خدا و کلمه او بود که به مريمش افکند و
روحى از او بود .پس به خدا و پیامبرانش ايمان بیاوريد و مگويید که سه است .از اين انديشهها بازايستید که خیر شما در آن خواهد بود .جز اين نیست که اللَّه
خدايى است يکتا .منزه است از اينکه صاحب فرزندى باشد .از آن اوست آنچه در آسمانها و زمین است ،و خدا کارسازى را کافى است.
 .25حبرها و راهبان خويش و مسیح پسر مريم را به جاى اللَّه به خدايى گرفتند و حال آنکه مأمور بودند که تنها يک خدا را بپرستند ،که هیچ خدايى جز او
نیست .منزه است از آنچه شريکش مىسازند.
 .24از آن وصف که مىآورند خدا منزه است.
 .22و میان خدا و جنیان خويشاوندى قائل شدند و جنیان مىدانند که احضار شدگانند.
 .29نسزد خداوند را که فرزندى برگیرد .منزه است .چون اراده کارى کند ،مىگويد :موجود شو .پس موجود مىشود.
 .21و گفتند که خداى رحمان صاحب فرزند است .منزه است او .بلکه آنان بندگانى گرامى هستند.

و﴿أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِکُونَ ﴾( 26الطور )01/62:هم به دلیل اختالف در انشايی و خبری بودن
است.
در بحث عدم عطف «اسلوب» سبحان به جمالت خبری ،آيهی﴿وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ ﴾28
(النحل )01/48:هم قابل ذکر است ،البته حرف عطف «واو» که بعد از اسلوب «سبحان» ذکر شده است؛ براساس تفاسیر:
«و قوله( :لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ) (ما) فی موضع رفع و لو کانت نصباً على :و يجعلون ألنفسهم ما يشتهون لکان ذلک صواباً» (فراء،
دونتا ،ج ،2ص )450به قصد عطف جملهی﴿لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ﴾ به جملهی ﴿وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ﴾ آمده است.
«صافی» در تفسیر اين آيه با اين بیان« :يجوز أن تکون الجملة الحالیّة من لفظ الجاللة أی :يجعلون للّه البنات و هو منزّه
عن ادّعائهم -و هو غیر جائز عند ابن هشام ألن الجملة دعائیّة و هی إنشاء» ( الصّافی4146 ،ق ،ج ،41ص )996قائل به
حالیه بودن «سبحانه» است.
در آيهی﴿وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِی الظُّلُماتِ أَنْ ال إِلهَ إِالَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّی
کُنْتُ مِنَ الظَّالِمينَ﴾( 27األنبیاء )61/24:نیز موضع فصل بین جملهی انشايی﴿ سُبْحانَکَ﴾ و جملهی ﴿ ال إِلهَ إِالَّ أَنْتَ ﴾ و ﴿إِنِّی
کُنْتُ مِنَ الظَّالِمینَ﴾ «کمال االنقطاع» میباشد.
در رابطه با اين آيه نیز «درويش»﴿ ،سُبْحانَکَ﴾ را مفعول مطلق برای فعل محذوف و جملهی حالیه میداند(الدّرويش،
4140ق ،ج ،8ص.)902
در آيهی﴿وَ لَوْال إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَکُونُ لَنا أَنْ نَتَکَلَّمَ بِهذا سُبْحانَکَ هذا بُهْتانٌ عَظیمٌ﴾( 26النور )48/21:هم اختالف در
خبری و انشايی بودن جملهی ﴿سُبْحانَکَ ﴾ با جملهی مقول قول خبری ،مانع از عطف بین آنها شده است .در آيهی ﴿الَّذينَ
يَذْکُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَکَّرُونَ فی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِالً
سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ﴾( 29آلعمران )393/1:نیز بسان آيات ذکرشده ،انشايی بودن جملهی﴿سُبْحانَکَ﴾ در لفظ و
معنا ،اقتضای فصل میان آن و جملهی ﴿ما خَلَقْتَ هذا باطِالً﴾ را کرده است.
عالوه بر توجیهات ذکر شده در اين مجال و تعمیم موضع «کمال االنقطاع» بر همهی موارد فصل اسلوب «سبحان» از
جمالت خبری ،ذکر اين مطلب هم حائز اهمیّت است که هرگاه «سبحان» جملهی معترضه به شمار آيد ،با توجّه به ارتباط
معنايی بین جمالت ،میتوان فصل اين مواضع را «کمال االتصال» هم دانست.
نتيجه گيری
نتايج اين تحقیق حاکی از آن است که ترکیب اضافی «سبحان» با هر مضاف الیهی که باشد ،يکی از ترکیبهای پرکاربرد
زبان عربی به ويژه قرآن کريم است که در خصوص خبری يا انشايی بودن اين ترکیب بین پژوهندگان زبان عربی ،اجماع و
اتفاق نظر وجود ندارد و تحقیقات انجام شده در خصوص اين ترکیب با تکیه بر مبحث فصل و وصل بیانگر آن است که:
 .20يا آنها را خدايى است جز خداى يکتا؟ منزه است خداى يکتا از هر چه شريکش مىسازند.
 .28براى خدا دختران قائل مىشوند -او منزه است -و براى خود هر چه دوست دارند.
 .21و ذو النّون را ،آن گاه که خشمناک برفت و پنداشت که هرگز بر او تنگ نمىگیريم .و در تاريکى ندا داد :هیچ خدايى جز تو نیست ،تو منزه هستى و من از
ستمکاران هستم.
.26چرا آن گاه که اين سخن شنیديد نگفتید :ما را نشايد که آن را بازگويیم ،پروردگارا تو منزهى ،اين تهمتى بزرگ است.
.23آنان که خدا را ايستاده و نشسته و به پهلو خفته ،ياد مىکنند و در آفرينش آسمانها و زمین مىانديشند :اى پروردگار ما ،اين جهان را به بیهوده
نیافريدهاى ،تو منزهى ،ما را از عذاب آتش بازدار.

 .4در قرآن کريم «سبحان» تنها يک بار به جملهی انشايی عطف شده است که آن هم در آيهی ﴿فَلَمَّا جاءَها نُودِیَ أَنْ
بُورِكَ مَنْ فِی النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَها وَ سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ ﴾ (النمل )8/27:میباشد ،عطف بین جملهی ﴿سُبْحانَ اللَّهِ
رَبِّ الْعالَمینَ﴾ به انشاء غیرطلبی﴿ فَلَمَّا جاءَها نُودِیَ ﴾ در اين آيه را میتوان دلیلی بر صحّت ادّعای انشای غیرطلبی بودن
«سبحان» در آيات قبل هم دانست و با توجّه به اين آيه و اعراب «تعالی» میتوان نتیجه گرفت که «سبحان» در اين آيات
چه علم جنس باشد و چه مصدر؛ جانشین فعل ماضی شده و جملهی دعائیهی تنزهیه و انشای غیرطلبی است.
 .2در قرآن کريم هیچگاه جمالت خبری عطف بر اسلوب انشايی «سبحان» نشده است؛ از اينرو میتوان نتیجه گرفت که
موضع فصل به خاطر عدم تناسب دو جمله در خبری و انشايی بودن« ،کمال االنقطاع» است .در تعمیم موضع «کمال
االنقطاع» بر همهی موارد فصل اسلوب «سبحان» از جمالت خبری ،ذکر اين مطلب هم حائز اهمیّت است که هرگاه
«سبحان» جملهی معترضه به شمار آيد ،با توجّه به ارتباط معنايی بین جمالت ،میتوان فصل اين مواضع را «کمال
االتصال» هم دانست.
 .9با توجّه به تعريف جملهی معترضه « :هو اإلتیان بجملة أو أکثر ال محل لها من اإلعراب أثناء کالم أو کالمین اتصال معنی
لنکتة غیر رفع اإليهام» میتوان گفت که جملهی معترضه برای هدف و نکتهای بیان میشود که «خطیب قزوينی» اغراض
و اهداف آن را چنین برمیشمرد« :التّنزيه و التّعظیم ،و الدّعاء ،و تخصیص أحد المذکورين بزيادة التأکید فی أمر علّق بهما،
و المطابقة مع االستعطاف ،و التنبیه علی سبب أمر فیه غرابة و  ». . .اکنون با توجّه به اين مطالب و از آنجا که در اکثر
مواضع بین جمالت معترضه «سبحان» و جمالت قبل آنها فصل اتّفاق افتاده ،شايد بتوان اعتراض را هم يکی از موارد
«کمال االتصال» به شمار آورد و موضع فصل جملهی معترضه «سبحان» با جمالت قبل آنها را «کمال االتصال» دانست؛
مراد آن است که جملههای معترضه معموالً برای بیان و توضیح بخشی از کالم قبل آورده میشوند.
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دارالکتب العلمیة ،الطّبعة األولی .سبع مجلدات4122( ،ق2554-م).
.8

أبوعبیدة ،معمر بن مثنى ،مجازالقرآن ،تحقیق :محمد فؤاد سزگین ،القاهرة ،مکتبة الخانجی4964( ،ق).

.1

االسترآباذی ،رضی الدّين ،شرح الرضی لکافية ابن الحاجب ،دراسة و تحقیق :مصری ،يحیی بشیر ،السعودية ،اإلدارة العامة للثقافة و

النشر بالجامعة اإلمام محمدبن سعود اإلسالمیة ،الطّبعة األولی ،مجلدان4141( ،ق4338-م).
.6

األعشی األکبر ،مَیمون بن قَیس ،الدّيوان ،اعتنی به و شرحه :المصطاوی ،عبدالرّحمن ،بیروت-لبنان ،دارالمعرفة ،الطّبعة األولی،

(2550م).
.3

أمیةبن أبی الصّلت ،الدّيوان ،تحقیق :الجبیلی ،سجیع جمیل ،بیروت-لبنان ،دارصادر ،الطّبعة األولی4336( ،م).

 .45البیضاوی ،عبداهلل بن عمر ،أنوار التّنزيل و أسرار التّأويل ،محمد عبد الرحمن المرعشلی ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی ،الطّبعة
األولی ،خمس مجلدات4146( ،ق).
 .44التّفتازانی ،سعدالدّين« ،شرح السعد المسمی مختصرالمعانی فی علوم البالغة» ،دارالفکر4144( ،ق4915-ش).

 .42الجاحظ ،أبوعثمان عمروبن بحربن محبوب ،البيان و التّبيين ،تحقیق :السّندوبی ،حسن ،مصر ،المطبعة التجارية الکبری ،الطّبعة األولی،
أربع مجلدات4149( ،ق4332-م).
 .49الجرجانی ،السید الشريف ،الحاشية علی المطوّل ،تحقیق :أعرضی ،رشید ،بیروت-دارالکتب العلمیة ،الطّبعة األولی4126( ،ق2551-م).
 .41الحسنی العلویّ (ابن الشّجریّ) ،هبة اهلل بن علی بن محمّدبن حمزة« ،أمالی ابن الشجری» ,التحقیق :الطناحی ،محمودمحمد ،مصر،
مطبعة المدنی ،الطّبعة األولی ،ثالث مجلدات4149( ،ق4332-م).
 .40الحمد ،علی توفیق ،الزعبی ،يوسف جمیل ،المعجم الوافی فی أدوات النحو العربی ،الطّبعة الثّانیة ،داراألمل4339( ،م4141-ق).
 .48الخفاجی الحلبی ،أبومحمد عبداهلل بن محمد بن سعید بن سنان ،سرّ الفصاحة ،شرح و تصحیح :الصعیدی ،عبدالمتّعال ،مطبعة
محمدعلی صبیح و أوالده باالزهر4383( ،م4963-ق).
 .41الدّرويش ،محیىالدّين ،إعراب القرآن و بيانه ،دمشق-بیروت ،داراإلرشاد ،الطّبعة الرّابعة4140( ،ق).
 .46الزّمخشری ،أبوالقاسم جاراهلل محمدبن عمربن محمد ،الکشّاف عن حقايق غوامض التنزيل و عيون األقاويل فی وجوه التأويل،
بیروت-لبنان ،دارالکتب العلمیة ،الطّبعة الثالثة ،خمس مجلدات4151( ،ق).
 ،____________ .43المفصّل فی النحو ،منشورات ملک الکتاب041( ،ق).
 .25السّکاکی ،ابو يعقوب يوسف ابن ابی بکر محمد بن علی« ،مفتاح العلوم» ،تعلیق و ضبط :نعیم زرزور ،بیروت-لبنان ،دارالکتب العلمیة،
الطّبعة الثّانیة4151( ،ق4361-م).
 .24السّمرقندی ،نصر بن محمّدبن أحمد ،تفسير السمرقندی المسمّی بحرالعلوم  ،دارالفکر للطباعة و النشر و التّوزيع ،ثالث مجلدات،
(دونتا).
 .22سیبويه ،کتاب ،يلیه :الشنتمری ،يوسف بن سلیمان بن عیسی ،بیروت-لبنان ،مؤسسة األعلمی للمطبوعات ،مجلدان4335( ،م).
 .29السّیوطی ،جالل الدّين ،محلی ،جالل الدّين ،تفسير الجاللين ،بیروت ،مؤسسة النّور للمطبوعات ،الطّبعة األولی4148( ،ق).
 .21شبر ،سید عبد اهلل ،الجوهر الثمين فی تفسير الکتاب المبين ،تحقیق :بحرالعلوم ،سیدمحمد ،الکويت ،مکتبة األلفین ،الطّبعة األولی،
(4151ق).
 .20الشّوکانی ،محمد بن علی ،فتح القدير ،دمشق-بیروت ،دار ابن کثیر ،دار الکلم الطّیب ،الطّبعة األولی ،ست مجلدات4141( ،ق).
 .28الصّافی ،محمود بن عبد الرّحیم ،الجدول فی إعراب القرآن و صرفه و بيانه ،دمشق -بیروت ،دارالرّشید مؤسسة اإليمان ،الطّبعة
الرابعة4146( ،ق).
 .21الصّعیدی ،عبدالمتعال ،البالغة العالية علم المعانی ،قدّم له و راجعه :عبدالقادر حسین ،مکتبة اآلداب ،الطّبعة الثّانیة4144( ،ق-
4334م).
 .26الطوسی ،محمدبن حسن ،التبيان فى تفسير القرآن ،تحقیق :قصیرعاملى ،احمد ،بیروت ،دار احیاء التراث العربى .عشرمجلد،
(دونتا).
 .23العاملی ،على بن حسین ،الوجيز فی تفسير القرآن العزيز ،تحقیق :شیخ مالک المحمودی ،قم ،دار القرآن الکريم ،الطّبعة األولی،
(4149ق).
 .95عباس ،فضل حسن ،البالغة فنونها و أفنانها (علم المعانی) ،دارالفرقان للطباعة و النشر و التوزيع ،الطّبعة الرّابعة4141( ،ق4331-م).
 .94عبدالباقی ،محمدفؤاد ،معجم المفهرس ،مطبعة دارالکتب المصرية4310( ،م).
 .92العسکری ،ابو هالل الحسن بن عبداهلل بن سهل ،الصّناعتين الکتابة و الشّعر،مطبعة محمود بک ،الطّبعة األولی4925( ،ق).
 .99الفرّاء ،أبو زکريا يحیی بن زياد ،معانی القرآن ،تحقیق :نجاتی ،أحمد يوسف ،نجار ،محمدعلی ،سلبی ،عبدالفتّاح إسماعیل ،مصر،
دارالمصرية للتألیف و الترجمة ،الطّبعة األولی ،ثالث مجلدات( ،دونتا).
 .91الفیض الکاشانی ،مولی محسن ،األصفى فی تفسيرالقرآن ،تحقیق :درايتى ،محمدحسین و نعمتى محمدرضا ،قم ،مرکز انتشارات
دفتر تبلیغات اسالمى ،چاپ :اول4146( ،ق).
 .90القزوينی ،محمدبن عبدالرحمن الخطیب«،التلخيص فی علوم البالغة» ،ضبطه و شرحه :البرقوقی ،عبدالرحمن ،دارالفکر العربی،
الطّبعة األولی4351( ،م).

 ،------------------ .98اإليضاح فی علوم البالغة المعانی و البيان و البديع ،حاشیه :إبراهیم شمس الدين ،بیروت-لبنان ،دارالکتب
العلمیة4123( ،ق2556-م).
 .91الکاشانی ،مال فتح اهلل ،زبدة التفاسير ،قم ،مؤسسة المعارف اإلسالمی ،الطّبعة األولی4129( ،ق).
 .96الکاشانی ،نورالدّين محمدبن مرتضی ،تفسير المعين ،تحقیق :درگاهی ،حسین ،قم ،الطّبعة األولی ،ثالث مجلدات4145( ،ق).
 .93النّیسابورى ،نظام الدّين حسن بن محمّد ،تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،تحقیق :شیخ زکريا عمیرات ،بیروت ،دار الکتب
العلمیة ،الطّبعة األولی4148( ،ق).
اإليجی ،عضدالدين«،الفوائد الغياثية فی المعانی و البيان» ،تحقیق :حسین عاشق ،دارالکتب المصرية ،الطّبعة األولی4142( ،ق4334-م).

