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چکیده
سیاق یکی از قرینههای اساسی فهم واژگان و ترکیبهای متن است که
مفسران قرآن کریم در فهم مراد آیات به آن توجه داشتهاند .دقت در معنای
لغوی «سیاق» که به معنای تتابع ،اتصال و انتظام است ،نشان میدهد که
سیاق کالم تتابع کلمات ،جمالت و آیات و اتصال و انتظام آنها برای
رساندن معناست؛ به همین دلیل در تفسیرها به این اتصال و انتظام برای بیان
معانی کلمات ،آیات ،جملهها ،تعیین مرجع ضمیر ،مکی و مدنی بودن سور
و آیات ،رد و پذیرش روایتها و ...توجه شده است.
در مسئلة قرائت هم که با تفسیر ارتباط مستقیمی دارد ،میتوان از سیاق
برای ترجیح یا اختیار وجهی از وجوه قراءات بهره گرفت .در منابع احتجاج
قراءات و گاهی در برخی از تفسیرها ،ضمن دالیلی که برای تأیید یا ترجیح
یک وجه از قرائت ذکر شده است ،به وضوح نقش بافت و سیاق کالم در
 .2استادیار دانشگاه اصفهان bayanelm@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان Z_ghasemi62@yahoo.com
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اختیار کردن یک وجه از قرائت دیده میشود ،بنابراین سیاق و بافت کالم
در بسیاری از موارد مؤید و مرجح یک وجه از قرائت دانسته شده است.
نظر به اهمیت موضوع ،این مقاله ضمن بیان معنای لغوی و اصطالحی
سیاق و ارائة دیدگاههای مختلف ،به بررسی جایگاه و نقش سیاق در اختیار
کردن وجهی از وجوه قراءات میپردازد .این اختالف قرائت میتواند در
فعل ،اسم و حرف باشد .برای هر یک از این موارد شاهدی در متن ذکر
میشود.
واژههای کلیدی :آیات ،اختیار ،سیاق ،قراءات ،قرآن.
 .مقدمه
«سیاق» از اصول مهم تفسیر قرآن کریم است که از آن به اسلوب سخن ،طرز جملهبندی
عبارات ،و نظم خاص کالم و یا روند کلی سخن یاد میشود .حجیت داللت سیاق و اصل قرینه
بودن آن یکی از اصول عقالیی محاوره است که در همة زبانها به آن توجه میشود .مفسران قرآن
کریم نیز ضمن توجه به جایگاه سیاق در تفسیر آیات ،به تأثیر چشمگیر آن در تعیین معنای واژهها
و فهم مفاد آیات تصریح کردهاند .زرکشی میگوید:
داللت سیاق موجب روشن شدن مجمل و حصول یقین به عدم وجود احتمال خالف و تخصیص عام
و تقیید مطلق و تنوع داللت میگردد؛ و آن از بزرگترین قراینی است که بر مراد متکلم داللت
میکند و هر کس به این قرینة مهم بیاعتنا باشد ،دچار خطا شده و در مناظرات و گفتوگوهای
خود نیز به خطا خواهد رفت (2122هـ.)222/2 :

در مورد جایگاه سیاق در ترجیح و اختیار وجهی از وجوه قراءات ،گرچه ما دلیل یا قرینة قطعی
در دست نداریم که هر یک از قاریان هفتگانه یا غیر آن ،با توجه به سیاق ،قرائتی را اختیار کرده
باشند و عنایت آنها بیشتر به نقل قراءات بوده است یا تدبر و درایت در آن ،منابع احتجاج قراءات
یا برخی از تفسیرها دالیلی برای تأیید یا ترجیح یک قرائت آوردهاند که در خالل آن به سیاق و
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بافت کلمه ،جمله ،و آیه اشاره کردهاند؛ بنابراین سیاق و بافت کالم میتواند مؤید و مرجح وجهی
از وجوه قراءات باشد.
با پذیرش این فرض که سیاق میتواند مؤید و مرجح وجهی از وجوه قرائت باشد ،در این مقاله
با تکیه بر منابع احتجاج قراءات و تفسیرها  ،نقش سیاق را در ترجیح و اختیار وجوه قراءات بررسی
میکنیم .برای این کار اختالف قراءات را به سه قسم ،اختالف قرائت در افعال ،اختالف قرائت در
اسماء و اختالف قرائت در حروف تقسیم کردهایم.
اختالف قرائت در افعال میتواند اختالف در وجه یا زمان فعل ،صیغه ،وزن ،ریشه ،اعراب ،وجه
معلوم و مجهول فعل باشد .برای هر یک از این موارد آیهای بهمنزلة شاهد نقش سیاق در اختیار
یک وجه از قرائت بررسی شده است.
اختالف قرائت در اسم نیز میتواند اختالف در وزن ،ریشه ،اعراب ،جمع یا مفرد بودن اسم
باشد .برای هر یک از این موارد هم آیهای برای شاهد بحث ذکر شده است .در قرائت حروف نیز
گاهی بین قراء اختالف است که در این مقاله یک آیه برای نمونه بررسی شده است ،بنابراین
اختالف قرائت خارج از اختالف در اسم و فعل و حرف نیست .برای هر یک از این موارد شاهدی
ذکر میشود.
 .سیاق در لغت
سیاق مصدر فعل «ساق یسوق» ،و در اصل «سِواق» بوده که به دلیل کسرة سین ،حرف واو به یاء
تبدیل شده است (ابن اثیر2939 ،هـ .)121/2 :از معانی لغوی سیاق راندن ،به حرکت درآوردن و
سوق دادن چهارپایان است (ابن فارس2122 ،هـ :ماده سوق) .به مهریة زنان هم سیاق گفتهاند؛ چون
اعراب در زمان قدیم مهریة زنان را شتران و چهارپایان قرار میدادند و آنها را به خانة پدر عروس
میراندند (ابن منظور 2222 ،م ،ماده سوق) .عرب میگوید« :وَلَدَت فالنة ثالثة بنين علی ساقٍ
واحد» (جوهری2332 ،م :ماده سوق) :یعنی فالن زن سه پسر بهطور متوالی و پشت سر هم زایید.
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لغتپژوهان از سیاق با معانی گوناگونی همانند «رشتة پیوسته ،راندن ،تابع ،اسلوب و روش ،امور
مخفی ،کنایه از شدت داشتن ،صداق و مهریة زن یاد کردهاند» (طریحی :2123 ،فیومی 2322 ،و
ابن منظور :2222 ،مادة سوق).
تحلیل و بررسی معانی لغوی نشان میدهد همة این تعریفها و کاربردها بر معنای واحدی دور
میزند و آن معنای تتابع و توالی ،جمع و اتصال و ارتباط و تسلسل است؛ به خصوص این سخن
عرب ،که میگوید« :وَلَدَت فالنة ثالثة بنین علی ساقٍ واحد» ،بیانگر این مطلب است که سیاق در
لغت به معنای اتصال و ارتباط و پشت سر هم بودن است.
 .3سیاق در اصطالح
با اینکه در قرن دوم ،زمان امام شافعی ،اصطالح سیاق صریحاً بهکار رفته است ،هنوز علما در
تعریف دقیق این اصطالح اختالف دارند .تعریفهای ارائهشده از سیاق را میتوان به دو قسم
اصلی تقسیم کرد:
الف .عدهای سیاق را تنها داللت مقالیه میدانند که آن را سیاق لغوی هم مینامند و در تعریف
آن میگویند :سیاق نوعی ویژگی لفظ ،عبارت و یا یک سخن است که در اثر همراه بودن با
کلمات و عبارات دیگر شکل میگیرد (بابایی2932 ،هـ .)222:بر اساس این تعریف ،دربارة قرآن
«سیاق آیات» عبارت است از؛ وجه ارتباط و تناسب آیات با یکدیگر ،و توجه به سیاق به معنای
دقت و توجه کردن مفسر در آیات قبل و بعد از آیة مورد نظر و توجه به آهنگ کلی کالم
(مهدوی راد2932 ،ش11 :؛ ایزدی2971 ،ش.)223 :
شرتونی سیاق را همان قرینة مقالیه یا مصداقی از آن یا نشانة درونمتنی میداند که ترکیب صدر
و ذیل کالم شکلدهندة آن خواهد بود (خوری شرتونی2129 ،هـ،؛ بستانی2339 ،م :مادة سوق).
سید حسین کنعانی با مالحظة معنای لغوی سیاق« ،الحث علی المسير» ،میگوید:
سیاق مفهومی کلی ،جامع و مانع است که اجزای سخن را به سوی مفاهیم مقصود و غرض صاحب
سخن پیش می برد ،بنابراین سیاق یک مفهوم اساسی در هنگام تفکر برای تکلم است که ابتدا در
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ذهن شکل میگیرد و بر اساس شفاهی یا نوشتاری ظهور مییابد .بدین جهت میتوان گفت سیاق به
عنوان عامل همبستگی و ارتباط کالم با تفکر آدمی است (کنعانی2931 ،ش.)23-23 ،

دکتر المثنی عبدالفتاح محمود سیاق قرآنی را تتابع و نظم معانی در یک رشته از الفاظ قرآنی
برای رسیدن به معنای مقصود بدون انفصال و انقطاع میداند (عبدالفتاح محمود 2223 ،م.)22 :
برخی سیاق مقالیه را اجتماع سباق و لحاق معنا کردهاند (حربی2127 ،هـ.)221/2 :
ب .برخی دیگر چون مرحوم صدر ،سیاق را مشتمل بر داللت مقالیه و حالیه میدانند .شهید صدر
سیاق را عبارت از هر گونه دلیلی میداند که به الفاظ و عبارتهای مورد بحث پیوند خورده باشد؛
خواه این دالیل از مقولة الفاظ باشد ،مانند کلمات دیگری که با عبارت مورد نظر یک سخن
بههمپیوسته را تشکیل میدهند؛ و خواه قرینة حالیه باشد ،مانند اوضاع و احوال و شرایط و مناسباتی
که سخن در آن طرح شده است و در موضوع و مفاد لفظ و عبارت مورد بحث به نوعی روشنگر و
مؤثرند (صدر2122 ،هـ .)292/2 :به نظر میرسد مقصود مفسران از سیاق ،تنها قراین و نشانههای
لفظی است و ایشان از قراین حالیه به «سیاق» تعبیر نمیکنند .از واژة سیاق در اصطالح سایر
دانشمندان نیز همین معنای قراین پیوسته لفظی اراده شده است (رشیدرضا ،بی تا.)22/2 :
با توجه به تعریفها و نظرهای مفسران میتوان گفت که داللت حالیه ،داللتی مستقل از داللت
سیاق است و اجتماع داللت سیاق و حال میتواند در رساندن کامل معنا نقش داشته باشد .علت
اختیار این رأی به دالیل زیر مربوط میشود:
 .2توجه به معنای لغوی سیاق نشان میدهد که سیاق کالم تنها بر داللت مقالیه اطالق میشود؛
زیرا از معانی لغوی سیاق ،تتابع و اتصال و انتظام است .پس سیاق کالم تتابع کلمات و الفاظ و
عبارات و انتظام و اتصال آنها برای رساندن معناست.
 .2علما اصطالح سیاق را برای داللت مقالیه بهکار بردهاند .امام شافعی ،اولین کسی که این
اصطالح را صریحاً بهکار برده است ،در الرساله بابی با عنوان «باب الصنف الذي يبين سياقه معناه»
دارد که در آن دو مثال ،هر دو مقالیه ،برای بیان معنا از خالل سیاق ذکر کرده است (شافعی ،بی
تا .)22 :همچنین ائمة تفسیر چون طبری ،ابن عطیه ،و ابن تیمیه و ابوحیان و ابن القیم سیاق را
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داللت مقالیه دانسته و از داللت حالیه با عنوان حال یا مقام و یا قرائن االحوال نام بردهاند و هیچ
یک از داللت حال با نام سیاق تعبیر نکردهاند.
ابن القیم میگوید:
گاهی نیز جواب قسم حذف میشود ،اما در نیت و مقصود کالم باقی است و این حذف یا بدان
سبب است که جواب ظاهر و مشهور است و یا به داللت قرینة حالیه حذف شده است؛ مثل اینکه به
کسی گفته میشود بخور و او پاسخ میدهد نه ،قسم به آن خدایی که هیچ معبودی جز او
نیست(...نمیخورم) .و یا این حذف به داللت سیاق کالم بوده است .و بیشترین کاربرد این مورد در
جایی است که مقسم به خود مقسم علیه باشد .و این از روشهای پرکاربرد حذف جواب در قرآن
است (ابن القیم ،بی تا.)3 ،

این عبارت ابن القیم نشان می دهد که وی داللت سیاق و حال را دو چیز متفاوت میداند.
همچنین ابن دقیق العید میگوید « :سیاق و قرائن کالم همان مفاهیمی هستند که بر منظور متکلم از
سخنش داللت دارند» (ابن دقیق العید ،بی تا .)222/2 :وی نیز داللت سیاق را متفاوت از قرینة حالیه
میداند.
 .9تعریف برخی از علمای متأخر نیز نشان میدهد سیاق تنها داللت مقالیه است .شیخ بنانی در
حاشیه بر جمع الجوامع میگوید« :قرینة سیاق داللت کالم ماقبل و مابعد است که در رسیدن به
فهم مقصود و معنا مؤثر است» (عطار2122 ،هـ.)22/:،
 .4ارکان و انواع سیاق
در بحث از سیاق و داللت آن توجه به دو موضوع اهمیت دارد:
الف .ارکان سیاق :دو رکن اصلی سیاق ،وحدت موضوع و وحدت ساختاری است .وحدت
موضوع به این معناست که جمالت تناسب محتوایی داشته و دربارة یک مسئله باشند .هر گاه در
یک آیه وحدت موضوع مسلم باشد ،آنچه باید احراز و اثبات شود ،وحدت ساختاری است؛ مثالً
در آیة «اطيعوا اهلل والرسول واولی االمر منکم» موضوع اطاعت از خدا و پیامبر -صلی اهلل علیه
وآله -و اولیاالمر است .اکنون با استناد به اصل یگانگی حکم معطوف و معطوفعلیه و عطف
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شدن اولیاالمر بر رسول ،وحدت ساختاری نیز اثبات میشود .در نتیجه ،آیه بر عصمت اولیاالمر
داللت میکند؛ بنابراین سیاق زمانی میتواند قرینه باشد که وحدت ساختاری و موضوعی میان
آیات مسلم باشد.
ب .انواع سیاق :در بیان انواع سیاق عالمان بالغت گفتهاند که گاهی در پی هم آمدن کلمهها در
ضمن یک جمله پدیدآورندة سیاق است که بدان سیاق کلمات گفته میشود .گاهی نیز در پی هم
آمدن جملههایی که دربارة یک موضوع در یک مجلس بیان میشود ،سیاقی را به وجود میآورد
که آن را سیاق جملهها میگویند .در قرآن کریم در خصوص سیاق ،صرفنظر از توالی کلمات و
جملهها ،گاهی از پی هم آمدن آیات به دست میآید که سیاق آیات نامیده میشود و گاهی از به
دنبال هم آمدن سورهها استفاده میشود که به آن سیاق سورهها گفته میشود (رجبی و دیگران،
2973ش.)222-221 :
مقصود از سیاق کلمات خصوصیتی است که از تتابع کلمات در ضمن یک جمله پدید میآید.
قرینه بودن این نوع سیاق و تأثیر آن در تعیین و تحدید معنای واژهها از قویترین قراین سیاقی
است .منظور از سیاق جمالت آن است که یک جمله از قرآن کریم قرینه برای جملهای دیگر در
همان آیه قرار گیرد و در تعیین مقصود جملة دیگر مؤثر واقع شود (همانجا).
گاهی نیز از پی هم آمدن آیات سیاقی را به وجود میآورد که سیاق آیات نامیده میشود
(همانجا) .سیاق آیاتی که کمتر از یک جمله اند و همراه با کلمات پیشین و پسین یک جمله را
تشکیل میدهند ،در حکم سیاق کلمهها هستند؛ اما آن دسته از آیات که یک جمله یا بیش از یک
جملهاند ،سیاق آنها در حکم سیاق جمالت است و اصل قرینه بودن آنها پذیرفتهشده و
تردیدناپذیر است؛ ولی گفتنی است که تحقق سیاق آیات و جمالت منوط به دو شرط ارتباط
صدوری و موضوعی است.
با در نظر گرفتن ارکان و انواع سیاق ،منظور از اصطالح سیاق در این نوشتار ،که نویسنده بر
اساس آن به اختیار وجوه قراءات می پردازد ،تتابع مفردات و جمالت و آیاتی است که در بستر
ارتباط لفظی و ساختاری ،انسجام و ارتباط معنایی و محتوایی دارند .بنابراین ،داللت سیاق بیان معنا
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و مفهومی است که از خالل تتابع مفردات و جمالت و آیات دارای وحدت موضوعی و ساختاری
به دست میآید.
 .5جایگاه سیاق در اختیار وجوه قراءات
توجه به سیاق در فهم و تفسیر آیات قرآن کریم از مسائل اساسی و راهگشاست .مفسران در بیان
معانی الفاظ ،جمالت ،آیات ،تعیین مرجع ضمیر ،پذیرش و رد روایتها ،تعیین مکی و مدنی بودن
آیات و سور و نقد و بررسی آرای مفسران بسیار از سیاق بهره گرفتهاند؛ اما در زمینة نقش و
جایگاه سیاق در رد و پذیرش قرائت صحیح ،مفسران کمتر سخن گفتهاند .حتی عالمه طباطبایی
که در تفسیر المیزان توجه به سیاق را یکی از معیارهای اصلی فهم قرآن کریم میداند ،به رابطه و
نقش سیاق در اختیار وجوه قراءات تنها در چند مورد اشارهای مختصر دارد.

2

اکنون با تکیه بر منابع احتجاج قراءات و تفسیرها به بررسی آیاتی از قرآن کریم میپردازیم که
سیاق میتواند گواه و مؤید و مرجح وجهی از وجوه قراءات باشد.
 .اختالف قرائت در افعال
بیشتر موارد اختالف قراء در فرش الحروف 2اختالف در قرائت فعل است که به وجوه گوناگونی
دیده میشود .اختالف قرائت در افعال میتواند اختالف در زمان و وجه فعل ،معلوم و مجهول
 .2برای نمونه ،به برخورد عالمه با آیه «يَا أَيُهَا الّنَاسُ اّتَقُواْ رَّبَكُمُ الَذِي خَلَقَكُم ّمِن ّنَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ ّمِّنْهَا زَوْجَهَا وَّبَّثَ ّمِّنْهُمَا
رِجَاالً كَثِيرًا وَّنِسَاء وَاّتَقُواْ اللّهَ الَذِي ّتَسَاءلُونَ ّبِهِ وَاألَرْحَامَ إِنَ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا» (نساء )2:مینگریم.
عالمه در قرائت «األَرْحَامَ» دو قول بیان میکند:
« .2األَرْحَامَ» عطف بر محل ضمیر «بِهِ» که منصوب است باشد ،چنانکه گفته میشودّ« :مررت ّبزيدٍ وعمرواً».
« .2األَرْحَامَ» عطف به ضمیر متصل مجرور باشد که در نتیجه جمله این گونه میشود« :واّتقوا الذي ّتساءلون به واالرحامِ».
عالمه پس از نقل این دو قول میگوید :سیاق آیه با قرائت دوم سازگاری ندارد (عالمه طباطبایی2127 ،هـ.)297/1 :
 .2فرش الحروف عبارت از موارد جزئی و یا منحصر به فرد در قرائت است که معموالً تحت ضوابط و قواعد عمومی نمیگنجد،
مانند اختالف در زیادت و نقصان حرف در کلمهای ،اختالف در حرکات و سکنات و اعراب کلمه و تشدید ،اختالف در تقدیم
و تأخیر کلمه و اختالل در تبدیل حرف (ستوده نیا.)22 :2932 ،
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بودن فعل ،اعراب ،وزن ،و ریشة فعل باشد .در این مقاله برای هر یک از این موارد آیهای بهمنزلة
شاهد جایگاه سیاق در اختیار وجهی از وجوه قرائت بررسی میشود.
الف .اختالف قرائت در وجه ماضی ،مضارع و امر
از موارد اختالف قرائت ،اختالف در قرائت وجه و زمان فعل است .گاه فعل به دو وجه ماضی و
مضارع ،یا ماضی و امر ،یا مضارع و امر خوانده شده است که سیاق میتواند گواه و مؤید یکی از
این وجوه باشد .در زیر به دو آیه اشاره میشود که منابع احتجاج قراءات سیاق را قرینة تقویت
یک وجه از قرائت دانستهاند.
 .نقش سیاق در اختیار وجه قرائت به فعل ماضی :از مواردی که توجه به سیاق و روند کلی
کالم میتواند در اختیار وجوه قرائت نقش داشته باشد ،قرائت فعل «وَاّتَخِذُواْ» در آیة  222سورة
بقره است « :وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَاسِ وَأَمْناً وَاّتَخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِیَ لِلّطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكَعِ السُجُودِ».
قراء فعل «وَاّتَخِذُواْ» در آیة باال را به دو صورت قرائت کردهاند:
الف .قرائت مشهور آیه ،به کسر خاء و فعل امر «وَاّتَخِذُواْ» است (ابن مجاهد2122،هـ272 :؛
دانی2331 ،م .)71 :بنابراین ،قرائت جملة انشاییه بین دو جملة خبریه قرار میگیرد.
حجت کسانی که فعل «وَاّتَخِذُواْ» را به امر خواندهاند ،روایتی است که از عمر نقل شده است.
بخاری از عمر نقل کرده که گفته است« :خداوند در سه مورد با من موافقت کرد ،یکی آنجا که به
رسول خدا گفتم :آیا مقام ابراهیم را مصلی قرار ندهیم؟ خداوند این آیة شریفه را نازل کرد:
«وَاّتَخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًى» (ابن زنجله .)222 :2122 ،با پذیرش این روایت ،جملة «وَاّتَخِذُواْ
مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًى» جملة اعتراضیه است که به امت اسالم خطاب میکند (ابن عاشور ،بی تا:
132/2؛ طبری2122،هـ.)122/2 :
در قرائت فعل «وَاّتَخِذُواْ» به کسر خاء ،به دلیل مذموم بودن عطف جملة انشاییه به جملة خبریه،
مفسران در عطف کالم به ماقبل نظرهای متفاوتی دارند .عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان جملة
«وَاّتَخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًى» را عطف بر جملة «وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَاسِ وَأَمْناً» میداند
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و میگوید :هر چند جملة اول خبر ،و جملة دوم امر و انشاست ،اما با توجه به معنا ،آن جمله نیز
معنای امر دارد؛ چون اشاره به تشریع حج و ایمنی خانة خدا دارد ،پس برگشت معنایش به این
میشود« :وإذ قلنا للناس ّتوبوا إلی البيت وحجوا إليه واّتَخذوا من مقام ابراهيم مصلی» (طباطبایی،
2127هـ .)232/2 :طبرسی فعل «وَاّتَخِذُواْ» به کسر خاء را عطف بر آیة  222سورة بقره« ،يَا بَنِی
إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِیَ الَتِی أَنْعَمْتُ عَلَيْکُمْ» ،میداند (طبرسی2972 ،ش .)932/2 :برخی میگویند:
جملة «وَاّتَخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًى» عطف به آیة شریفة  221سورة بقره است؛ «قَالَ إِنِی
جَاعِلُكَ لِلنَاسِ إِمَامًا» :زیرا زمانی که خداوند ابراهیم را با کلماتی آزمود و او از آزمایش سربلند
بیرون آمد ،به او فرمود« :إِنِی جَاعِلُكَ لِلنَاسِ إِمَامًا» .او فرمود« :وَاّتَخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًى»
(فخر الدین رازی2122،هـ.)19/1 :
ب .وجه دیگر قرائت به فتح خاء و فعل ماضی «وَاّتَخَذُواْ» است که قرائت نافع و ابن عامر است
(ابن جزری2123 ،هـ222/2 :؛ و دمیاطی .)217 :2127 ،در این قرائت جملة «وَاّتَخَذُواْ مِن مَقَامِ
إِبْرَاهِيمَ مُصَلًى» ،خبر از فرزندان ابراهیم –علیهالسالم -است که مقام ابراهیم را مصلی قرار دادهاند و
تقدیر کالم بدین گونه است« :واذكُر يا محمَدُ إذ جعلنا البيت مثابهً للناس وأمنا واذكُر إذ اّتَخَذَ
الناسُ من مقام ابراهيمَ مصلی ،واذكُر إذ عهدنا إلی ابراهيم» :بنابراین قرائت ،جملة «وَاّتَخِذُواْ مِن
مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًى» با جملههای قبل و بعد مرتبط است و «إذ» در جملههای بعد به داللت «إذ»
در جملة اول حذف شده است.
در منابع احتجاج قراءات ،در توجیه استفاده از فعل ماضی در این وجه از قرائت ،هماهنگی سیاق
در عبارتهای آیه را دلیل اختیار وجه قرائت به فتح خاء دانستهاند .ابن زنجله میگوید که با توجه
به سیاق جملهها ،اگر فعل «وَاّتَخَذُواْ» به فتح خاء قرائت شود ،جملههای سهگانه سیاق زمانی واحد
خواهند داشت و روند کالم به صورت جملة خبریه است« :وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَاسِ وَأَمْناً» +
«وَاّتَخَذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًى» « +وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِیَ» (مکیبنابی
طالب219/2 :2121 ،؛ ابن زنجله2122 ،هـ.)222 :
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در جملة اول فعل ماضی «جَعَلْنَا» ،در جملة دوم فعل ماضی «وَاّتَخَذُواْ» و در جملة سوم نیز فعل
ماضی «عهدنا» آمده است؛ بنابراین سیاق زمانی هر سه جمله ماضی است.
با قرائت فعل «وَاّتَخَذُواْ» به ماضی ،ممکن است این اشکال وارد شود که اگرچه هر سه جمله
سیاق زمانی واحدی دارند ،جملة اول و سوم به صیغة متکلم «جَعَلْنَا» و «عهدنا» بیان شدهاند،
درحالیکه جملة دوم به صیغة غایب «وَاّتَخَذُواْ» است؛ بنابراین ،جملهها از نظر صیغه سیاق واحدی
ندارند.
در پاسخ به این اشکال میتوان گفت که سیاق دارای متغیرهایی چون موضوع سخن و عامالن
سخن است .در این سه جمله با در نظر گرفتن موضوع و عامل سخن این اشکال برطرف میشود.
در جملة «وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَاسِ وَأَمْناً» ،که موضوع سخن عملی است که عامل آن خداوند
متعال است ،سیاق و روند کلی کالم حکم میکند که پس از عمل عامل واکنشی باشد و این
واکنش همان عمل پیروان حضرت ابراهیم –علیهالسالم -است که مقام ابراهیم را مصلی گرفتهاند.
بنابراین ،با توجه به متغیرهای سیاق ،دو فعل «جَعَلْنَا» و «اّتَخِذُواْ» نمیتوانند از یک صیغه باشند؛
زیرا موضوع سخن در دو جمله متفاوت است .در جملة اول موضوع سخن عملی از جانب خداست
و موضوع سخن جملة دوم عملی از جانب پیروان ابراهیم –علیهالسالم -است.
برای روشن شدن نقش متغیرهای سیاق به جملهای فارسی مثال میزنیم .در زبان فارسی
میگوییم «ما دیروز به مدرسه رفتیم و معلم امتحان گرفت» .دو جملة «ما به مدرسه رفتیم» و
«امتحان گرفت» سیاق واحد زمانی گذشته را دارند ،اما چون موضوع سخن در این دو جمله
متفاوت است ،یکی به صیغة متکلم و دیگری به صیغة غایب به کار رفته است.
به عالوه ،از دیدگاه علمای بالغت عطف دو جمله با صیغة متفاوت جایز است ،بر خالف عطف

جملة انشاییه و خبریه ،که مذموم است (تفتازانی ،بی تا .)213-211 :زجاج در تفسیر اعراب القرآن
به این نکته توجه داشته است و با توجه به قرائت فعل «اّتَخذُواْ» به فتح خاء میگوید« :فعّطف بجملة
على جملة» (زجاج2123 ،هـ .)232/2 :این عبارت نشان میدهد که مفسران در توجیه قراءات
قرآن کریم به سیاق توجه داشتهاند.
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خالصة کالم اینکه در آیة «وَاّتَخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًى» قراء فعل «اّتَخِذُواْ» را به دو
صورت ماضی و امر خواندهاند .طرفداران قرائت فعل «اّتَخذُواْ» به صیغة ماضی با توجه به سیاق
جملهها میگویند :قرائت به ماضی با سیاق کالم بیشتر تناسب دارد؛ زیرا فعل در جملههای قبل و
بعد به صورت ماضی است و اگر فعل «اّتَخِذُواْ» با فتح خاء خوانده شود ،هر سه جمله خبریه
خواهند بود ،اما قرائت فعل «اّتَخِذُواْ» به کسر خاء ،سیاق این جمله را با ماقبل و مابعد ناهماهنگ
میکند و جملة انشاییه در بین دو جملة خبریه قرار میگیرد .البته ،میتوان در جملة دوم فعل «قلنا»
را در تقدیر گرفت تا هر سه جمله سیاق واحدی داشته باشند .آنگاه تقدیر کالم بدین صورت
است« :وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَاسِ وَأَمْناً وَ قُلنَا اّتَخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِیَ»؛ بنا بر این تقدیر ،سیاق هر سه جمله خبریهاند و حکایت از گذشته دارند.
 .نقش سیاق در اختیار وجه قرائت به امر
از دیگر آیات که در منابع احتجاج قراءات و تفسیرها به نقش سیاق در اختیار وجوه قرائت آن
توجه شده است ،آیة « وَلْيَحْکُمْ أَهْلُ اإلِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ» (مائده )17 :است.
قراء فعل «وَليَحْکُم» در آیه باال را به دو صورت قرائت کردهاند.
الف .قرائت مشهور آیة «وَلْيَحْکُمْ» با اسکان الم و میم است (دانی2939 ،ش .)32 :در این قرائت
الم در فعل «وَلْيَحْکُمْ» الم امر ،فعل «وَلْيَحْکُمْ» مجزوم به الم امر ،و جملة «وَلْيَحْکُمْ أَهْلُ اإلِنجِيلِ
بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ» جملة استینافیه است؛ خداوند متعال اهل انجیل را امر میکند بر اساس آنچه در
انجیل نازل شده است ،داوری کنند؛ چنانکه پیامبر اسالم –صلیاهلل علیه وآله -را امر میکند به
داوری آنچه بر او نازل شده است« :وَأَنِ احْکُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ».
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البته برخی از مفسران در توجیه قرائت امر «وَلْيَحْکُمْ» به جملة خبریه میگویند :میتوان با تقدیر
گرفتن فعل «قلنا» جمله را خبری دانست از اهل انجیل که در آن زمان بر آنان واجب بوده است
که مطابق با انجیل داوری کنند (فخرالدین رازی2122 ،هـ.)972/22 :
ب .وجه دیگر قرائت «وَلِيَحْکُمَ» به کسر الم و فتح میم است که از میان قراء تنها حمزة کوفی به
این صورت خوانده است (دمیاطی2127 ،هـ222 :؛ ابن مجاهد .)211 :2122 ،در قرائت حمزه الم
در فعل «وَلِيَحْکُمَ» به معنای «كی» است که فعل مضارع بعد از خود را منصوب کرده است
(عکبری ،بی تا .)223/2 :بنا بر این قرائت ،جملة «وَلْيَحْکُمْ أَهْلُ اإلِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ» جملة
خبریه است ،یعنی انجیل را به او دادیم تا اینکه اهل انجیل (عیسی) بر اساس آن حکم کند؛ «آّتيناه
االنجيل لکی يحکم أهل االنجيل يعنی عيسی».
گرچه ما دلیل یا قرینهای در دست نداریم که هر یک از قاریان با در نظر گرفتن سیاق ،قرائتی را
اختیار کرده باشند ،در منابع احتجاج قراءات یا برخی از تفسیرها دالیلی برای تأیید یا ترجیح یک
قرائت آوردهاند که ضمن آن به سیاق و بافت اشاره کردهاند .در این آیه نیز سیاق و بافت کالم
دلیلی برای تأیید و ترجیح قرائت «وَلْيَحْکُمْ» با سکون الم و میم ذکر شده است (ابن خاویه:2122،
.)13
ابن زنجله سیاق آیات را مؤید قرائت «وَلْيَحْکُمْ» با سکون الم و میم میداند و میگوید« :امر به
رسول خدا –صلیاهلل علیه وآله -در آیات بعد «فَاحْکُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ» (مائده )13 :و «وَأَنِ
احْکُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ» (مائده ،)13 :با قرائت امر «وَلْيَحْکُمْ» بیشتر تناسب دارد .مطابق این قرائت
سیاق و روند کلی کالم به صورت امر خواهد بود» (.)227 :2122
عالوه بر سیاق آیات که ابن زنجله مؤید قرائت «وَلْيَحْکُمْ» به امر میداند ،سیاق جمالت نیز در
ترجیح قرائت «وَلْيَحْکُمْ» به امر بیتأثیر نیست؛ زیرا تهدیدی که در جملة بعد «وَمَن لَمْ يَحْکُم بِمَا
أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» وجود دارد؛ داللت بر امر الزم دارد که الزامی از جانب خداوند
به اهل انجیل است.
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خالصة کالم اینکه فعل «وَليَحْکُم» در این آیة شریفه ،به دو صورت امر «وَلْيَحْکُمْ» و مضارع
منصوب «وَلِيَحْکُمَ» قرائت شده است .طرفداران قرائت به سکون الم و میم در توجیه استفاده از
فعل امر در این وجه از قرائت ،هماهنگی سیاق آیات را دلیل اختیار وجه قرائت به سکون الم و میم
دانستهاند (ابن زنجله .)227 :2122 ،سیاق آیات بعد امر به رسول خدا –صلیاهلل علیه وآله -است
که با قرائت امر «وَلْيَحْکُمْ» بیشتر تناسب دارد .همچنین سیاق جملهها نیز با قرائت «وَلْيَحْکُمْ» به امر
مناسبتر است؛ زیرا تهدیدی که در جملة بعد «وَمَن لَمْ يَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»
وجود دارد ،بر امر الزم داللت دارد.
ب .اختالف قرائت در وجه مخاطب ،متکلم و غایب
گاه فعل به صیغه و وجوه گوناگون مخاطب ،متکلم و غایب خوانده شده است .سیاق میتواند
مؤید و مرجح یکی از این وجوه باشد ،مانند آیة زیر که سیاق در اختیار وجه قرائت به مخاطب
نقش دارد .از مواردی که اختالف قرائت بسیار است و هماهنگی سیاق میتواند مؤید و مرجح
یک وجه از قرائت باشد ،قرائت فعل مضارع به وجه مخاطب و غایب است .در آیة «وَمِنْ حَيْثُ
خَرَ جْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَّطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَهُ لَلْحَّقُ مِن ّرَبِكَ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَا ّتَعْمَلُون» (بقره:
 )213واژة «ّتَعْمَلُون» به دو صورت خوانده شده است:
 .2قرائت مشهور آیة «ّتَعْمَلُون» به صورت فعل مخاطب است (دانی2331 ،م39 :؛ و ابن شریح،
2222م .)39 :در این قرائت ،با تقدیر «فولّوا وجوهکم شّطر المسجد الحرام و ما اهلل بغافل عما
ّتعملون أيها المؤمنون من ّتوليتکم نحو المسجد الحرام» خطاب آیه به پیامبر اسالم –صلیاهلل علیه
وآله -و اصحابشان است.
 .2وجه دوم قرائت «يعْمَلُون» به صیغة غایب است که قرائت ابوعمر است (سراج الدین،
2122هـ .)277/2 :قرائت با یاء «يعْمَلُون» خبر از یهود است که پیامبر –صلیاهلل علیه وآله -را در
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امر قبله مخالفت کردند و تقدیر کالم به این صورت است« :ولّ وجهك يا محمد نحو
مسجدالحرام ،و ما اهلل بغافل عما يعمل من يخالفك من اليهود فی القبله».
بنابراین قرائت «يعْمَلُون» خطاب به یهود و قرائت «ّتَعْمَلُون» خطاب به پیامبر است .طرفداران
قرائت «ّتَعْمَلُون» با تاء سیاق و بافت کالم را مؤید قرائت خود میدانند (مکی بن ابی طالب،
2121هـ .)213-213/2 :توضیح اینکه در آیة قبل خداوند متعال میفرماید« :فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ
مَا ّتَکُونُواْ يَأْتِ بِکُمُ اللّهُ جَمِيعًا» (بقره .)213 :در آیة بعد میفرماید« :حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ
شَّطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَکُمْ شَّطْرَهُ لِئَالَ يَکُونَ لِلنَاسِ عَلَيْکُمْ حُجَةٌ إِالَ الَذِينَ
ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَالَ ّتَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی وَألُّتِمَ نِعْمَتِی عَلَيْکُمْ وَلَعَلَکُمْ ّتَهْتَدُونَ» (همان .)222 :با توجه به
وحدت ساختاری و موضوعی در سه آیه ،میتوان سیاق آیات را مؤید قرائت «ّتَعْمَلُون» دانست؛
زیرا سیاق آیة قبل ،سیاق خطاب به رسول خدا -صلیاهلل علیه وآله -و یارانش است« :فَاسْتَبِقُواْ
الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا ّتَکُونُواْ» و سیاق آیة بعد هم خطاب به پیامبر و اصحابشان است« :كُنتُمْ فَوَلُواْ
وُجُوهَکُمْ» و «وَلَعَلَکُمْ ّتَهْتَدُونَ» ،بنابراین قرائت «ّتَعْمَلُون» با سیاق آیات قبل و بعد متناسب است.
عالوه بر سیاق آیات ،سیاق جملهها نیز میتواند دلیل اختیار قرائت به وجه مخاطب باشد؛ زیرا دو
جملة قبل «وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَّطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» با صیغة خطاب بیان شدهاند.
نتیجة سخن اینکه قراء فعل «ّتَعْمَلُون» را به دو وجه غایب و مخاطب قرائت کردهاند .طرفداران
قرائت فعل «ّتَعْمَلُون» به تاء سیاق آیات و جملهها را دلیل اختیار وجه مخاطب میدانند.
ج .اختالف قرائت در ریشة فعل و نقش سیاق در اختیار یک وجه از قرائت
از دیگر مواردی که کتب احتجاج قراءات گاهی سیاق را دلیل اختیار یک وجه از قرائت
دانستهاند ،اختالف در ریشة فعل است .از آیاتی که بین قراء در قرائت ریشة فعل در آنها اختالف
است ،آیة «فَأَزَلَهُمَا الشَيّْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِّطُواْ بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَکُمْ فِی
األَّرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ» (بقره )91 :است.
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فعل «فَأَزَلَهُمَا» به دو صورت خوانده شده است :الف .قرائت مشهور آیة «فَأَزَلَهُمَا» با الم مشدد
است (قاضی2972 ،هـ92 :؛ محمد سالم2127 ،هـ21/2 :؛ سالم محیسن2371 ،م« .)27/2 :أزلَ» از
ریشة «زلل» به معنای به اشتباه انداختن یا به خطاکشاندن است .راغب در معنای «الزلَة» میگويد:
در اصل لغزش پا بدون قصد است ،همچنین به گناهی که بدون قصد انجام شود« ،زلَة» میگویند
که به لغزش پای انسان تشبیه شده است .راغب «فَأَزَلَهُمَا الشَيّْطَانُ» را با «اسْتَزَلَهُمُ الشَيّْطَانُ» به یک
معنا میداند و میگوید « :شیطان بندگان را به طرف گناه کشاند تا دچار لغزش شدند» (راغب
اصفهانی2121 ،هـ :ماده زلل).
زجاج دو معنا برای قرائت «فَأَزَلَهُمَا» بیان کرده است:
« .2فَأَزَلَهُمَا الشَيّْطَانُ» به معنای «فأكسَبَهما الخّطيئة» است؛ یعنی شیطان گناه و لغزش را برای آن دو
فراهم کرد .در این وجه از معنا ضمیر هاء در «عَنْهَا» به «الشَجَرَة» برمیگردد.
« .2فَأَزَلَهُمَا الشَيّْطَانُ» میتواند به معنای «نحاهما» باشد ،یعنی شیطان آن دو را از بهشت دور کرد
(زجاج227/2 :2123 ،؛ ازهری2121 ،هـ .)217/2 :در این وجه ضمیر هاء در «عَنْهَا» به «الجنَة»
برمیگردد.
ب .وجه دیگر قرائت ،قرائت حمزه است که فعل «فَأَزَلَهُمَا» را به الف بعد از زاء و الم مخفف
«فَأَزَالهُمَا» خوانده است (ابنجزری222/2 :2123 ،؛ سراجالدین .)92 :2122 ،راغب «زال الشیء
يزول زواالً» را خارج شدن شیء از مسیر خود میداند و میگوید« :زوال در مورد چیزی گفته
میشود که قبالً ثابت بوده است» (راغب اصفهانی2121 ،هـ :ماده زول) .ابن منظور معنای «أزال» را
دور کردن و خارج کردن کسی از جایگاهش میداند (ابن منظور2222 ،م ،ماده زول) .بنابراین
قرائت حمزه به معنای دور کردن و راندن است و مرجع ضمیر «عَنْهَا» در این قرائت «الجنَة» است.
منابع احتجاج قراءات سیاق و بافت کالم را دلیل اختیار وجه قرائت «فَأَزَالهُمَا» دانسته و گفتهاند:
قرائت «فَأَزَالهُمَا» به معنای زوال ،هماهنگ با سیاق آیات است؛ زیرا در آیة قبل« ،وَقُلْنَا يَا آدَمُ
اسْکُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَةَ» (بقره ،)92 :خداوند متعال حضرت آدم و همسرش را به سکونت در
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بهشت امر میکند« .اسکن» در آیة «وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْکُنْ» به معنای «اثبت» نقطة مقابل «ازال» به
معنای «زوال» است (ابن جوزی2122 ،هـ21/2 :؛ ابن زنجله .)39 :2122 ،عالوه بر سیاق آیات که
مؤید و مرجح قرائت حمزه دانسته شده است ،عدهای سیاق کلمات در خود آیة «فَأَزَلَهُمَا الشَيّْطَانُ
عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا» را مؤید قرائت «فَأَزَالهُمَا» میدانند و میگویند :واژة «أخرج» تأکید و بیانی برای
«ازال» است؛ زیرا خروج از مکان زوال از آن است (ابن خالویه.)71 :2122،
بر خالف آنچه در منابع احتجاج قراءات ذکر شده است ،باید گفت :سیاق جملههای «فَأَزَلَهُمَا
الشَيّْطَانُ عَنْهَا» و «فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا كَانَا فِيهِ» قرینهای بر تقویت قرائت «فَأَزَلَهُمَا» است؛ زیرا حرف
«فاء» در «فَأَخْرَجَهُمَا» ،که رابط دو جمله ذکر شده است ،داللت دارد بر جملة دوم «فَأَخْرَجَهُمَا
مِمَا كَانَا فِيهِ» .نتیجه و تفریع جملة اول «فَأَزَلَهُمَا الشَيّْطَانُ عَنْهَا» است ،بنابراین ابتدا شیطان آن دو را
به لغزش واداشته و نتیجة آن لغزش ،اخراج آنها از بهشت بوده است .همچنین اگر ضمیر در
«عَنْهَا» را به مرجع نزدیکتر «الشَجَرَةَ» برگردانیم ،قرائت «فَأَزَلَهُمَا» تأیید میشود« :فَأَزَلَهُمَا
الشَيّْطَانُ بسبب الشَجَرَةَ».
به عالوه ،در «أزَلَ» معنای زوال هم نهفته است؛ زیرا «أزَلَ» به معنای لغزش همراه با زوال است.
واژة «أزَلَ» ذهن را به دو معنای لغزش و اخراج سوق میدهد و کلمة «فَأَخْرَجَهُمَا» در ادامة آیه بر
معنای نهفتة اخراج در فعل «أزَلَ» تأکید میکند.
البته عدهای استناد قرائت «أزلَ» را به آیة «إِنَمَا اسْتَزَلَهُمُ الشَيّْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ» (آل عمران:
 )222و آیة « فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيّْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُوّرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاّتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا ّرَبُکُمَا
عَنْ هَـذِهِ الشَجَرَةِ إِالَ أَن ّتَکُونَا مَلَکَيْنِ أَوْ ّتَکُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ» (اعراف )22 :میدانند .در این دو آیه
«استزلَ» و «ازلَ» ،هر دو ،به معنای به لغزش انداختن است .طبری «ازلَ» را به معنای «استزلَ»
میداند و میگوید« :عامه فَأَزَلَهُمَا با تشدید الم خواندهاند که به معنای استزلهما است» (2122هـ:
.)231/2
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بنابراین در آیة «فَأَزَلَهُمَا الشَيّْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا كَانَا فِيهِ» قراء در قرائت فعل «فَأَزَلَهُمَا»
اختالف دارند .حمزه آن را به الف بعد زاء و الم مخفف «فَأَزَالهُمَا» خوانده است و بقیة قراء آن را
با حذف الف و الم مشدد «فَأَزَلَهُمَا» خواندهاند .طرفداران قرائت «فَأَزَالهُمَا» سیاق آیات و کلمات
را قرینهای بر تقویت قرائت خود میدانند ،درحالیکه سیاق جملههای «فَأَزَلَهُمَا الشَيّْطَانُ عَنْهَا»،
«فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا كَانَا فِيهِ» ،و برگشت ضمیر هاء در «عَنْهَا» به مرجع نزدیکتر ،و داللت لفظ
«أزَلَ» بر معنای زوال میتواند در اختیار قرائت «فَأَزَلَهُمَا» نقش داشته باشد.
د .اختالف قرائت در اعراب فعل و نقش سیاق در اختیار یک وجه از قرائت
گاهی قراء در قرائت اعراب فعل مضارع اختالف دارند .برخی آن را منصوب و عدهای مرفوع یا
مجزوم خواندهاند .تغییر اعراب فعل مضارع میتواند در تغییر معنای آیه نقش داشته باشد .منابع
احتجاج قراءات هماهنگی معنای آیه با سیاق و بافت کالم را دلیل اختیار یک وجه از قرائت و
اعراب فعل میدانند .از آیاتی که در کتب احتجاج به نقش سیاق در اختیار قرائت آنها اشاره شده
است ،آیة «أَمْ حَسِبْتُمْ أَن ّتَدْخُلُواْ الْجَنَةَ وَلَمَا يَأّْتِکُم مَثَلُ الَذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِکُم مَسَتْهُمُ الْبَأْسَاء
وَالضَرَاء وَزُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَال إِنَ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ» (بقره:
 )221است.
فعل مضارع «يَقُول» در آیة باال به دو صورت خوانده شده است:
 .2قرائت مشهور آیة «حَتَى يَقُولَ» به نصب فعل مضارع است (سالم محیسن2123 ،هـ 212/2 :و
ابن مجاهد .)232 :2122 ،از دیدگاه ابن هشام ،فعل مضارع بعد از «حَتَى» در صورتی منصوب
میشود که مستقبل باشد .اگر استقبال فعل با توجه به زمان تکلم باشد ،نصب آن واجب ،و اگر
مستقبل بودن فعل با توجه به کالم ماقبل باشد ،رفع و نصب آن جایز است (ابن هشام:2311 ،
.)213-211/2
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در آیة «وَزُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولَ الرَسُولُ» فعل «يقول» ،از نظر زمان قصه ،ماضی ،و با توجه به کالم
قبل «وَزُلْزِلُوا» ،مستقبل است ،پس رفع و نصب آن جایز است .در معنای نصب فعل «يَقُولَ» دو
وجه ذکر شده است:
« .2حَتَى» به معنای «إلی أن» باشد .جملة «سرت حتی ّتّطلع الشمس» به معنای «سرت إلی أن
ّتّطلع الشمس» است.
« .2حَتَى» به معنای «كی» باشد .جملة «سرت حتی ادخل المدينه» به معنای «كی ادخل المدينه»
است« .حَتَى» زمانی به معنای «كی» است که بخواهد علت و غرض را بیان کند (هرمی2123 ،هـ:
.)231/9
بنابراین ،قرائت به نصب در آیة «وَزُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولَ الرَسُولُ» ،به معنای «إلی أن» و به تقدیر
«وَزُلْزِلُواْ إلی أن قَالَ الرَسُول» است .مطابق این قرائت جملة «حَتَى يَقُولَ الرَسُولُ» به منزلة غایت
برای مطالب قبل است و دو فعل قبل و بعد از «حَتَى» در این وجه نیز چون وجه رفع مربوط به
زمان گذشته است (مکی بن ابی طالب.)232/2 :2121 ،
ب .وجه دیگر قرائت ،قرائت نافع است که فعل «يَقُول» را به رفع خوانده است (ابن مجاهد،
232 :2122؛ سالم محیسن2123 ،هـ .)212/2 :ابن هشام در علت رفع فعل مضارع بعد از «حَتَى»
میگوید :فعل بعد از «حَتَى» زمانی که داللت بر حال داشته باشد ،مرفوع میشود .اگر حالیه بودن
فعل نسبت به زمان تکلم باشد ،رفع فعل مضارع واجب است؛ و اگر حالیه بودن فعل حقیقی نباشد،
بلکه حکایت باشد ،رفع و نصب آن جایز است (ابن هشام.)213-211/2 :2311 ،
سیبویه در معنای رفع فعل مضارع بعد از «حَتَى» دو وجه را بیان میکند:
 .2وجه اول این است که فعل قبل و بعد از «حَتَى» ،هر دو ،مربوط به زمان گذشته باشد ،بنابراین
جملة «سرت حتی ادخل المدينة» به معنای «كنت سرت فدخلت» است.
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 .2وجه دوم این است که فعل قبل از «حَتَى» در گذشته و فعل بعد از «حَتَى» حالیه باشد .در
جملة «سرت حتی ادخل المدينة» ،زمان سیر در گذشته و دخول در زمان حال است (سیبویه،
2129هـ.)23-21/9 :
البته رفع فعل «يَقُول» در آیة «وَزُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولَ الرَسُولُ» مطابق وجه اول است؛ زیرا حکایت از
حال گذشته است .بنابراین ،قرائت به رفع بر حالی داللت دارد که رسول خدا –صلیاهلل علیه وآله-
بر آن بود و تقدیر کالم بدین صورت است« :وَزُلْزِلُواْ فيما مَضَی حَتَى إنَ الرَسُول يَقُولَ».
بنا بر آنچه نحوپژوهان در اعراب فعل بعد از «حَتَى» میگویند ،قرائت به نصب و رفع فعل
«يقول» در آیة «وَزُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولَ الرَسُولُ» صحیح است و دو معنایی هم که از قرائت به نصب و
رفع «يقول» به دست میآید ،صحیح است .در قرائت به رفع «وَزُلْزِلُواْ حَتَى يَقُولُ الرَسُولُ» جملة
«حتی يقول» از گذشته حکایت میکند ،یعنی «متزلزل شدند و در این حالت رسول خدا گفت.»...
در قرائت به نصب «حَتَى يَقُولَ الرَسُولُ» جملة «يقول الرسول» غایت و نتیجة کالم ماقبل است.
طرفداران قرائت «يَقُولُ» سیاق جملهها را دلیل اختیار قرائت رفع دانسته و گفتهاند« :سیاق
جمالت مؤید و مرجح قرائت رفع است؛ زیرا غایت بودن جملة «يقول الرسول» برای عبارت
«زلزلوا» مناسبت چندانی ندارد (مکی بن ابی طالب .)232/2 ،2121 ،یعنی از نظر فهم متعارف
گفته نمیشود« :کسانی در تگنای شدید قرار گرفتند تا بگویند کی پیروزی خدا فرا میرسد» ،بلکه
گفته میشود« :کسانی در تنگنای شدید قرار گرفتند تا اینکه گفتند :نصرت خداوند کی فرا
میرسد» .به عالوه قرائت اعمش که به جای «حَتَى» واو قرائت کرده است« :وَزُلْزِلُواْ وَيَقُولُ
الرَسُولُ» ،قرائت به رفع را تقویت می کند (قُرطبی2911 ،ش.)92/9 :
هـ .اختالف قرائت در وجه معلوم و مجهول فعل و نقش سیاق در اختیار یک وجه از
قرائت

گاهی قراء در قرائت وجه معلوم و مجهول فعل اختالف دارند که منابع احتجاج قراءات و
تفسیرها ،سیاق را دلیل اختیار یک وجه از قرائت میدانند .از آیاتی که قرینة سیاق در اختیار وجه
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معلوم فعل نقش دارد ،آیة « وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَرْيَةَ فَکُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ ّرَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ
سُجَداً وَقُولُواْ حِّطَةٌ نَغْفِرْ لَکُمْ خَّطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ» (بقره )23 :است .فعل «نَغْفِرْ» در آیة باال
به سه صورت قرائت شده است:
الف .قرائت مشهور آیه با نون مفتوح و کسر فاء «نَغْفِرْ» است (ابن مجاهد .)222 :2122 ،مطابق
این قرائت ،فعل مضارع معلوم و به وجه متکلم است.
ب .نافع فعل «نَغْفِرْ» را با یاء مضموم و فتح فاء «يُغفَر» قرائت کرده است (همان) .مطابق این
قرائت ،فعل مضارع «يُغفَر» مذکر غایب و مجهول است .کلمة «خّطاياكم» نایب فاعل و مرفوع
است .چون بین فعل و نایب فاعل با واژة «لکم» فاصله افتاده ،نافع فعل را به وجه مذکر خوانده
است.
ج .ابن عامر فعل «نَغْفِرْ» را با تاء مضموم و فتح فاء «ّتُغفَر» خوانده است (همان) .مطابق این
قرائت ،فعل مضارع «ّتُغفَر» مؤنث و مجهول است .ابن عامر فعل را به صورت مؤنث قرائت کرده،
زیرا فعل در ابتدا قرار گرفته است.
منابع احتجاج قراءات و تفسیرها قرائت مشهور آیه «نَغْفِرْ» را هماهنگ با سیاق دانسته و گفتهاند:
سیاق دو جملة «وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَرْيَةَ» و «سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ» ،که به ترتیب قبل و بعد از
جملة «نَغْفِرْ لَکُمْ خَّطَايَاكُمْ» قرار گرفتهاند ،با قرائت مشهور «نغفر» هماهنگ است (آلوسی:2122 ،
227/2؛ قرطبی122/2 :2911 ،؛ ابن زنجله.)31 :2122 ،
خالصة کالم اینکه قراء در قرائت فعل «نَغْفِرْ» در آیة «...نَغْفِرْ لَکُمْ خَّطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ»
اختالف دارند .قرائت مشهور آیه «نَغْفِرْ» به وجه معلوم است .ابن عامر و نافع فعل را به وجه
مجهول «ّتُغفَر» و «يُغفَر» ،خواندهاند .طرفداران قرائت مشهور سیاق جملهها را قرینهای بر تقویت
قرائت «نَغْفِرْ» به وجه معلوم میدانند؛ زیرا مطابق این قرائت ،فعل «نَغْفِرْ» با فعل «قُلْنَا» در جملة
قبل و فعل «سَنَزِيدُ» در جملة بعد هماهنگ است.
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و .اختالف قرائت در وزن فعل و نقش سیاق در اختیار یک وجه از قرائت

برخی از اختالف قراءات به وزن فعل مربوط است که در یک قرائت ممکن است فعل به
صورت ثالثی مجرد و در قرائت دیگر به صورت ثالثی مزید خوانده شود ،یا فعل بر دو وزن
متفاوت ثالثی مزید قرائت شده است .از این نمونه میتوان به آية «بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن
يَکْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بَغْياً أَن يُنَزِلُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ
وَلِلْکَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ» (بقره )32 :اشاره کرد.
قراء در قرائت فعل «يُنَزِلُ» اختالف کردهاند:
الف .قرائت مشهور آیه با تشدید زاء در فعل «يُنَزِلُ» است .در این قرائت فعل «يُنَزِلُ» ثالثی
مزید و بر وزن تفعیل است.
ب .قرائت دیگر آیه ،قرائت ابن کثیر و ابوعمرو است که فعل «يُنَزِلُ» را به تخفیف خواندهاند
(ابن مجاهد212 :2122 ،؛ دانی2331 ،م .)71 :در این قرائت فعل «يُنَزِلُ» از باب افعال است.
بنابراین ،فعل «يُنَزِلُ» در یک قرائت ثالثی مزید از باب افعال ،و در قرائت دیگر ثالثی مزید از باب
تفعیل است.
منابع احتجاج قراءات قرینة سیاق را حجت ابوعمرو برای اختیار قرائت «يُنزِلُ» به تخفیف زاء
دانستهاند؛ «قرأ ابن كثير وابوعمرو أن ينزل اهلل بالتخفيف فی جميع القرآن وحجتهما فی اآلية أن
يکفروا بما أنزل اهلل ولم يقل نزّل اهلل» (ابن زنجله .)222 :2122 ،در قرائت ابوعمرو فعل «يُنزِلُ» از
باب افعال است .در جملة قبل نیز «بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بَغْياً» فعل «أنَزَلَ» از باب افعال است .پس سیاق
جملهها قرینهای بر تقویت قرائت ابوعمرو و ابن کثیر است؛ زیرا کلمة «أنَزَلَ» در جملة «بِمَا أنَزَلَ
اللّهُ بَغْياً» با کلمه «يُنزِلُ» در جملة «يُنَزِلُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ» ،هر دو ،به ترتیب
فعل ماضی و مضارع از باب افعالاند.
البته ابوعمرو در اختیار کردن قرائت «يُنَزِلُ» به تخفیف یا تشدید زاء ،در اکثر آیات قرآن کریم،
هماهنگی با قرینة سیاق را در نظر داشته است .او در آیة «وَقَالُواْ لَوْالَ نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن ّرَبِهِ قُلْ إِنَ
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اللّهَ قَادِّرٌ عَلَى أَن يُنَزِلٍ آيَةً وَلَـکِنَ أَكْثَرَهُمْ الَ يَعْلَمُونَ» (انعام ،)97 :فعل «يُنَزِل» را به تشدید زاء
قرائت کرده است؛ زیرا در جملة قبل «وَقَالُواْ لَوْالَ نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن ّرَبِهِ» ،فعل «نُزِلَ» با تشدید زاء
خوانده شده است و قرائت هر دو فعل با تشدید زاء هماهنگ با سیاق است.
خالصة کالم اینکه قراء در قرائت فعل «يُنَزِلُ» در آیة «يُنَزِلُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ
عِبَادِهِ» اختالف دارند .قرائت مشهور «يُنَزِلُ» با تشدید زاء است ،ولی ابوعمرو و ابن کثیر به دلیل
هماهنگی کلمة «يُنَزِلُ» با کلمة «أنَزَلَ» در جملة قبل ،فعل «يُنَزِلُ» را به تخفیف زاء خواندهاند تا
هر دو فعل از باب افعال باشند.
 .اختالف قرائتها در اسم
مواردی که بیان شد ،اختالف قراء در قرائت افعال بود .گاهی اختالف در قرائت یک اسم است
که در اعراب اسم ،ریشة اسم ،وزن اسم و مفرد و جمع بودن اسم مشاهد میشود .در زیر به برخی
از موارد اختالف قرائت در اسم اشاره میشود.
الف .اختالف در جمع و مفرد خواندن اسم و نقش سیاق در اختیار یک وجه از قرائت

در برخی موارد قراء در قرائت اسم به صورت مفرد یا جمع اختالف دارند .در آیة  232سورة
بقره« ،آمَنَ الرَسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن ّرَبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ بِاللّهِ وَمَآلئِکَتِهِ وَكُتُبِهِ وَّرُسُلِهِ الَ نُفَرِقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِن ّرُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ ّرَبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» ،واژة «كتبه» به دو صورت
قرائت شده است:
الف .قرائت مشهور آیة «كتبه» به صورت جمع است.
ب .قرائت دیگر آیة قرائت حمزه و کسایی است که «کتبه» را به صورت مفرد «كتابه»
خواندهاند (دانی2331 ،م32 :؛ ابن شریح 2222 ،م .)32 :طرفداران قرائت به مفرد «كتابه» دالیل
زیر را مؤید قرائت خود میدانند:
 .2مراد از «كتاب» در این آیه ،قرآن کریم است .پس دلیلی بر جمع بودن آن وجود ندارد.
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 .2دلیل دیگر ،سخن ابنعباس است که میگوید« :كتاب» به وجه مفرد شمولش بیشتر از
«کتب» به صورت جمع است (طبرسی .)221/2 :2977 ،ابوعبیده در توضیح این کالم ابنعباس
میگوید« :كتاب» اسم مفردی است که از آن اراده جنس میشود؛ یعنی «كل كتاباهلل» (ابوالفتوح
رازی222/1 :2123 ،؛ طوسی ،بی تا.)939/2 :
منابع احتجاج قرائتها در توجیه قرائت مشهور «كتبه» به صورت جمع ،هماهنگی سیاق کلمات
قبل و بعد را دلیل اختیار وجه قرائت به جمع دانستهاند« :وقرأ الباقون كتبه وحجتهم ما ّتقدم وما
ّتأخر( »...مکیبنابی طالب .)929/2 :2121 ،در قرائت مشهور کلمة «كتبه» با کلمة «َمَآلئِکَتِهِ» و
کلمة «ّرُسُلِهِ» ،که قبل و بعد از آن قرار گرفتهاند ،هماهنگ است؛ زیرا هر دو کلمة قبل و بعد جمع
هستند.
خالصة کالم اینکه قراء کلمة «كتبه» را به دو وجه مفرد «كتابه» و جمع «كتبه» قرائت کردهاند.
طرفداران قرائت «كتبه» به صورت جمع هماهنگی با سیاق کلمات قبل و بعد را دلیل اختیار قرائت
خود میدانند.
ب .اختالف قرائت در وزن اسم و نقش سیاق در اختیار یک وجه از قرائت

گاهی اختالف قرائتها به اختالف وزن اسم مربوط میشود .اختالف در وزن اسم بیشتر در
اسمای مشتق ،چون اسم فاعل و اسم مفعول دیده میشود .از این نمونه میتوان به آیة «قَالَ اللّهُ إِنِی
مُنَزِلُهَا عَلَيْکُمْ فَمَن يَکْفُرْ بَعْدُ مِنکُمْ فَإِنِی أُعَذِبُهُ عَذَابًا الَ أُعَذِبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ» اشاره کرد (مائده:
.)222
واژة «مُنَزِلُهَا» به دو وجه قرائت شده است :الف .قرائت عاصم ،ابنعامر و نافع «مُنَزِلُهَا» با تشدید
زاء است؛ بنا بر این قرائت «مُنَزِلُهَا» اسم فاعل از باب تفعیل است.
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ب .در قرائت دیگر ،بقیة قراء «مُنَزِلُهَا» را به تخفیف خواندهاند (ابن مجاهد222 :2122 ،؛ ابن
شریح 2222 ،م221 :؛ ابن الباذش .)191/2 :2129 ،طبق این قرائت ،کلمة «مُنَزِلُهَا» اسم فاعل از
باب افعال است.
طرفداران قرائت «مُنزِلُهَا» به تخفیف سیاق آیات را دلیل اختیار قرائت خود میدانند و میگویند:
در قرائت به تخفیف کلمة «مُنزِلُهَا» با فعل امر «أَنزِلْ» در آیة قبل «قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَهُمَ ّرَبَنَا
أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِنَ السَمَاء ّتَکُونُ لَنَا عِيداً لِأَوَلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنكَ وَاّرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَازِقِينَ»
تناسب دارد (مائده)221 :؛ زیرا هر دو از باب افعالاند (مکیبنابی طالب.)921/2 :2121 ،
بنابراین قراء اسم فاعل «مُنَزِلُهَا» را به دو صورت ،به تشدید «مُنَزِلُهَا» ،و به تخفیف «مُنزِلُهَا»،
قرائت کردهاند .قرائت «مُنزِلُهَا» به تخفیف هماهنگ با سیاق آیة قبل است؛ زیرا فعل امر «أَنزِلْ»
در آیة قبل نیز بر باب افعال است.
ج .اختالف قرائت در ریشة اسم و نقش سیاق در اختیار یک وجه از قرائت

در مواردی اختالف قرائت به ماده و ریشة اسم مربوط است .برخی اسم را مشتق از یک ماده و
عدهای مشتق از مادهای دیگر میدانند؛ بنابراین در قرائت اسم اختالف به وجود میآید .از آیاتی
که در اشتقاق اسم اختالف وجود دارد و سیاق میتواند مؤید یک وجه از قرائت باشد ،آیة 223
سورة بقره است« :يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن
نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِنُ اللّهُ لَکُمُ اآليَاتِ لَعَلَکُمْ ّتَتَفَکَرُونَ».
کلمة «کبیر» به دو وجه خوانده شده است :الف .قرائت مشهور آیة «كبير» با حرف باء است؛ ب.
حمزه و کسائی آن را «كثير» با ثاء خواندهاند (سالم محیسن2123 ،هـ .)211/2 :بنا بر این قرائت،
کلمة «كثير» مشتق از «كثر» است.
طرفداران قرائت «كثير» استناد به وجوه زیر میکنند .2 :شرب خمر منشأ گناهان بسیاری است.
خداوند متعال میفرماید« :إِنَمَا يُرِيدُ الشَيّْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِی الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَالَةِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ» (مائده .)32 :بنابراین قرائت «كثير» به این
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اعتبار صحیحتر است .این استناد نمیتواند صحیح باشد؛ زیرا سیاق آیه در بیان نوع گناه خمر و
میسر است که از گناهان کبیره است.
 .2ذکر واژة «منافع» به صورت جمع با قرائت «كثير» سازگارتر است؛ زیرا کلمة «اثم» مفرد به
معنای جمع «آثام» است .دلیل بر این قول هم واژة «منافع» است که به صورت جمع به کار رفته
است؛ بنابراین بهتر است «اثم» با واژة «كثير» توصیف شود (ابن زنجله .)292 :2122 ،دلیل این قول
شاید آیة  22سورة مؤمنون باشد« :وَإِنَ لَکُمْ فِی الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسقِيکُم مِمَا فِی بُّطُونِهَا وَلَکُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا ّتَأْكُلُونَ» .پس از واژة «منافع» ،لفظ «كثير» ذکر شده است ،اما طرفداران قرائت «كبير»
هماهنگی با سیاق جملهها را دلیل اختیار قرائت خود میدانند.
در توضیح سیاق جملهها باید گفت که در جملة بعد «وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا» واژة «اكبر» در
کنار کلمة «اثم» قرار گرفته است ،بنابراین همنشینی کلمات «اكبر» و «اثم» در جملة بعد مؤید
قرائت «كبير» در جملة «قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَاسِ» است (مکیبنابی طالب:2121 ،
.)232/2
عالوه بر آن ،واژة «اكبر» که در ادامة آیه ذکر شده است ،با کلمة «كبير» بیشتر تناسب دارد.
خالصة کالم اینکه واژة «كبير» به دو صورت «كبير» و «كثير» خوانده شده است .طرفداران قرائت
با باء «كبير» هماهنگی با سیاق جملهها را قرینهای بر تقویت قرائت خود میدانند.
د .اختالف قرائت در اعراب اسم و نقش سیاق در اختیار یک وجه از قرائت
برخی از اختالف قرائتها در اسمای مربوط به اعراب اسم است .در کالم عرب اسم بنا بر نقشی
که دارد ،منصوب ،مجرور یا مرفوع است .گاهی قراء یک کلمه را به اعرابهای مختلف قرائت
کردهاند که در مواردی قرینة سیاق مؤید و مرجح یکی از اعرابهای اسم دانسته شده است؛ مانند
قرائت «ّربنا» در آیة «ثُمَ لَمْ ّتَکُن فِتْنَتُهُمْ إِالَ أَن قَالُواْ وَاللّهِ ّرَبِنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ» (انعام.)29 :
قراء در اعراب کلمة «ّرَبّنَا» اختالف دارند:
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الف .قرائت مشهور آیة «ّرَبِنَا» با کسر باء است (دمیاطی221 :2127 ،؛ ابن مجاهد.)222 :2122 ،
در این قرائت کلمة «ّرَبِنَا» بدل یا نعت از «وَاللّهِ» است و به همین دلیل مجرور خوانده شده است.
طرفداران قرائت «ّرَبِنَا» به کسر معتقدند که جملة «احلف باهلل ّربی» بهتر از جملة «احلف باهلل يا
ّرب» است؛ به عبارت دیگر ،کلمة پس از قسم بهتر است نعت قرار گیرد (ابن زنجله.)211 :2122 ،
ب .قرائت غیرمشهور آیة «ّرَبَنَا» با فتح باء است که قرائت حمزه و کسایی است (ابن مجاهد،
222 :2122؛ دانی .)222 :2331 ،منصوب بودن کلمة «ّرَبَنَا» در این قرائت به دو وجه است.2 :
«ّرَبَنَا» منصوب به فعل مقدر باشد« ،أعنی ّربنا» .در واقع «ّرَبَنَا» مفعول به فعل محذوف است؛ .2
کلمة «ّرَبَنَا» منادای مضافی است که حرف ندا از اول آن حذف شده است.
منابع احتجاج قرائتها سیاق آیات را دلیل اختیار قرائت به وجه فتح «ّرَبَنَا» میدانند (ابوعلی
فارسی233/9 :2129 ،؛ مکیبنابی طالب .)121/2 ،2121 ،در آیة قبل «وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَ
نَقُولُ لِلَذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَذِينَ كُنتُمْ ّتَزْعُمُون» (انعام ،)29 :سؤالی که از کفار میشود ،به
صیغة خطاب است .در واقع ،خداوند متعال به کفار خطاب میکند و میفرماید« :أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ
الَذِينَ كُنتُمْ ّتَزْعُمُون» ،بنابراین با توجه به بافت و روند کلی کالم بهتر است جوابی که کفار
میدهند نیز با سؤال مطابقت داشته باشد .در قرائت به فتح باء «ّرَبَنَا» کفار به خداوند خطاب
میکنند که هماهنگ با سیاق آیة قبل است.
«أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَذِينَ كُنتُمْ ّتَزْعُمُون» (خطاب خداوند به کفار) « +وَاللّهِ ّرَبِنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ»
(خطاب کفار به خداوند متعال).
خالصة کالم اینکه قراء کلمة «ّرَبّنَا» در آیة باال را به دو وجه منصوب و مجرور قرائت کردهاند.
هماهنگی بافت و سیاق آیات دلیل اختیار وجه قرائت به فتح دانسته شده است؛ زیرا در آیة قبل
«أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَذِينَ كُنتُمْ ّتَزْعُمُون» خداوند متعال در یک سؤال مشرکان را خطاب میکند .بنا بر
قرائت فتح ،مشرکان نیز در جواب سؤال خداوند را خطاب میکنند و میگویند« :وَاللّهِ ّرَبِنَا مَا كُنَا
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مُشْرِكِينَ» که به معنای «وَاللّهِ يا ّرَبِنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ» است ،بنابراین سؤال و جواب در یک نظام و
سیاق واحد قرار گرفتهاند.
 .9اختالف قرائت در حروف

اختالف قرائت همان گونه که در اسم و فعل وجود دارد ،در حروف هم مشاهده میشود .اختالف
قرائت در حروف هم به صورتهای گوناگون دیده میشود .گاهی قراء در قرائت همزه «أن» و
«إن» اختالف کرده و آن را به هر دو وجه فتح و کسر خواندهاند .گاه در اسکان و متحرک بودن
حروفی چون واو و الم اختالف کردهاند.
در این مقاله به ذکر یک نمونه بسنده میکنیم.
اختالف در قرائت حرف واو و نقش سیاق در اختیار یک وجه از قرائت
قراء گاهی در قرائت حروف اختالف دارند که از این نمونه میتوان به آیة «أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن
يَأّْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ» (اعراف )33 :اشاره کرد .واو در ابتدای آیه به دو شکل قرائت
شده است:
الف .قرائت مشهور آیة «أَوَ أَمِنَ» با فتح واو است (ابن مجاهد .)237 :2122 ،بنا بر این قرائت واو
حرف عاطفه است که همزة استفهام بر آن وارد شده است.
ب .نافع ،ابنکثیر و ابنعامر حرف واو را با سکون خواندهاند (سالم محیسن2123 ،هـ .)211/2 :بنا
بر این قرائت ،واو و همزة ماقبل ،حرف ربط «أَو» به معنای «یا» است.
منابع احتجاج قرائتها ،قرائت مشهور آیه را هماهنگ با سیاق آیات میدانند و میگویند« :وقرأ
الباقون أوأمن بفتح الواو وجعلوا واو عّطف دخلت عليها ألف االستفهام وهو المختاّر ألنه مثل قوله
قبلها أفأمن أهل القري» (ابن زنجله237 :2122 ،؛ مکی بن ابی طالب .)113/2 :2121 ،وجود حرف
استفهام و عطف در آیة قبل «أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأّْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاّتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ» (اعراف )79 :و
آیة بعد «أَفَأَمِنُواْ مَکْرَ اللّهِ فَالَ يَأْمَنُ مَکْرَ اللّهِ إِالَ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» (اعراف ،)33 :داللت دارد که
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حمل وسط کالم به ماقبل و مابعد برای مشارکت و مطابقت در اتفاق لفظ با داخل شدن همزة
استفهام بر واو عاطفه نیکوست.
عالوه بر این ،در دو آیة «أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى» و «أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى» ،فاعل به صورت اسم ظاهر
«أَهْلُ الْقُرَى» ذکر شده است؛ درحالیکه میتوانست در آیة دوم ،به جای اسم ظاهر ،ضمیر قرار
گیرد« :أَوأَمِنُواْ» .وجود اسم ظاهر در آیة دوم به جای ضمیر داللت دارد« .أَهْلُ الْقُرَى» در آیة دوم
جمعیتی غیر از «أَهْلُ الْقُرَى» در آیة اول است ،بنابراین سیاق کالم استفهام از هر دو گروه است.
خالصة کالم اینکه قراء واو در «أَوَ أَمِنَ» را به دو وجه فتح و سکون خواندهاند .طرفداران قرائت
به فتح واو هماهنگی با سیاق آیات را قرینهای بر تقویت قرائت خود میدانند.
نتیجهگیری
جایگاه و نقش سیاق در تفسیر قرآن کریم از دیرباز مورد توجه علمای علوم قرآن و مفسران بوده
است .عدهای چون شهید صدر سیاق را اجتماع داللت مقالیه و حالیه دانسته ،و برخی تنها آن را
داللت مقالیه دانستهاند .با توجه به معنای لغوی سیاق ،و کالم اکثر علما و مفسران میتوان گفت که
سیاق تنها داللت مقالیه است که به سیاق کلمات ،آیات و جملهها تقسیمپذیر است.
سیاق میتواند مؤید و مرجح یک وجه از قرائت باشد .از جمعبندی قراین و نمونههایی که از
نقش و جایگاه سیاق در اختیار وجوه قرائتها بیان شد ،نتیجه میگیریم که اگرچه ما دلیل یا قرینة
قطعی در دست نداریم که هر یک از قاریان هفتگانه یا غیر آن با توجه به سیاق ،قرائتی را اختیار
کرده باشند و عنایت آنها بیشتر به نقل قرائتها بوده است تا تدبر و درایت در آن ،اما با توجه به
منابع احتجاج قراءات یا برخی از تفسیرها میتوان سیاق و بافت کالم را قرینهای بر تقویت برخی از
قرائتها دانست.
در این مقاله اختالف قرائت در سه حوزة فعل ،اسم و حرف بررسی میشود .اختالف قرائت در
فعل میتواند بهدلیل اختالف در ریشه ،اعراب ،وزن ،صیغه ،وجه و زمان فعل باشد که در متن برای
هر یک آیهای ذکر شده است.
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در اسم نیز اختالف قرائت در ریشه ،وزن ،اعراب و جمع و مفرد بودن اسم و ...دیده میشود.
آیاتی از این نمونه نیز بررسی شده است.
در پایان یک نمونه از اختالف قرائتها در حرف نیز بررسی شد که نشان میدهد سیاق و بافت
کالم میتواند در اختیار وجوه قراءات نقش داشته باشد.
بنابراین سیاق و بافت کالم در کتب احتجاج قراءات جایگاه ویژهای در ترجیح و اختیار یک
وجه از قرائت دارد .طرفدارا ن یک وجه از قرائت در بسیاری از موارد هماهنگی آیه با قبل و بعد را
دلیل اختیار قرائت خود میدانند که در این مقاله به مواردی از آن اشاره شد.
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