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تأثير «عطف» در پيدايش وجوه قرائت قرآن

روحالله نجفي

1

چکیده
پژوهش در حوزه قرائات قرآن كریم نشان میدهد مسأله «عطف» در زبان عربی ،از دو جهت بر پیدایش
اختلافهای قاریان اثرگذار بوده است .نخست آنکه انعطافپذیری پارهای از واژگان در عطف شدن یا نشدن
به واژه پیشین ،به اختلاف در تعیین اِعراب آن واژه میانجامد .از سوی دیگر ،گاه قاریان بهرغم توافق در
معطوف بودن یک واژه ،در تشخیص «معطوف علیه» اختلاف داشتهاند؛ امری كه به سبب خوانش متفاوت
معطوف ،به دو اِعر اب مختلف منتج شده است .در این میان ،مقاله حاضر بر آن است تا با كاوش در آیات
مختلف قرآن ،از الگوهای تکرارشونده اختلاف قرائت كه متأثر از مسأله «عطف واژگان» میباشند ،پرده
بردارد .روش و شیوه تحقیق حاضر ،استشهاد به اختلافات پدیدار شده میان قاریان قرآن است و دستاورد و
نتیجه آن ،آشکار ساختن نقش عطف در پیدایش وجوه قرائت میباشد.
واژگان كلیدی :قرائت قرآن ،اختلاف قرائت ،اِعراب قرآن ،عطف ،معطوف ،معطوف علیه.
 .1استاديار دانشگاه خوارزمي گروه علوم قرآن و حديثRnf1981@yahoo.com /

 32دو فصلنامه كتاب قیم ،سال ششم ،شمارۀ پانزدهم ،پاییز و زمستان 9315

-9مقدمه
یکي از ساختارهای مهم زبان عربي ،پيوند دادن دو واژه با حروفي معين به یکدیگر است.
حروف پيونددهنده یا به تعبير دانش نحو« ،حروف عطف» عبارتاند از« :واو ،فاء ،ثُم ،حتي،
لکن ،لا ،بل ،أم ،أو» .از حيث کارکرد ،حروف عطف را ميتوان به سه قسم ،تقسيم کرد:
 )1حروفي که بر «معطوف» و «معطوف عليه»  ،حکمي واحد ،بار مي کنند (واو ،فاء ،ثم،
حتي).
 )2حروفي که حکم را بر یکي از آن دو یعني «معطوف» یا «معطوف عليه» به نحو معين ،بار
ميکنند (لکن ،لا ،بل).
 )2حروفي که حکم را بر یکي از آن دو یعني «معطوف» یا «معطوف عليه» به نحو مبهم ،بار
ميکنند (أم ،أو)؛ (شرتوني ،1231 ،ج ،0ص.)205
از سوی دیگر ،در تاریخ قرآن بهتفصيل از این واقعيت سخن گفته شده که فقدان علائم
نگارشي از جمله حرکات اعراب در نسخههای نخستين قرآن ،از دلایل مهم اختلافات قاریان
قرآن بوده است (نك :معرفت ،1244 ،صص14ـ .)15هویداست که فقدان حرکات اعراب ،در
مواضعي مي توانست اختلاف قرائت را به دنبال آورَد که وجوه متفاوت ،همگي از جواز نحوی
برخوردار بودند .از جمله این مواضع ،کلماتي هستند که عطف یا عدم عطف آنها به ماقبل ،روا
جلوه ميکند و بر وفق هر یك از این دو حالت ،اِعرابي متفاوت ميیابند .همچنين در کلماتي که
معطوف بودن آنها به ماقبل مسلم است اما در تشخيص معطوف عليه آنها ،دو یا چند وجه
رواست ،باز هم ميتوان اختلاف قرائت در معطوف را برحسب معطوف عليههای مختلف ،انتظار
داشت.
بههرتقدیر ،مقاله حاضر بر آن است که تأثير پدیده «عطف» در پيدایش وجوه مختلف قرائت
قرآن را بازکاود .پرسش آن است که مسأله عطف در زایش اختلاف قرائتهای قرآن ،به چه سان،
تأثير نهاده است؟ و آن دسته از اختلافات قاریان که به سبب عطف پدیدار شدهاند ،در کدام
مواضع قرآن قابل ملاحظهاند؟ البته تحقيق حاضر بر آن نيست که اختلافات پدیدار شده به سبب
«عطف» را استقصا نماید بلکه در جهت مدلل ساختن مدعای خود یعني اثرگذاری «عطف» در
روند پيدایش قرائات ،به گردآوری ،عرضه و توضيح نمونههایي متعدد ميپردازد.
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 -4اختلاف قرائت به سبب اختلاف در عطف یا عدم عطف
تبعيت «معطوف» از اعراب «معطوف عليه» سبب ميشود که «معطوف» دانستن یا ندانستن
یك واژه ،در تشخيص اعراب آن مؤثر باشد .مراد از عطف یا عدم عطف در اینجا ،پيوند یافتن
یك واژه به واژهای دیگر در سياق سخن است که در اعراب واژه پيوندیابنده ،تعيينکننده است.
به دیگر بيان ،در این موضع ،نهتنها به عطف جمله به جمله نظر نداریم بلکه معمولاً هر گاه عطف
واژه به واژه رخ نميدهد ،با عطف جمله به جمله مواجه ميشویم .در ذیل ده نمونه اختلاف
قرائت را ملاحظه خواهيم کرد که به سبب دَوَران ميان عطف یا عدم عطف ،در ميان قاریان قرآن،
پدیدار شدهاند.
ِن
س وَّالْعَّ ْينَّ بِالْعَّ ْينِ وَّالأَّنفَّ بِالأَّنفِ وَّالأُذُنَّ بِالأُذُنِ وَّالس َّ
1ـ ﴿وك ََُّّ ْبنَّ ا َّعلَّ ْيهِمْ فِيهَّا أَّنَّ النَّ ْفسَّ بِالنَّفْ ِ
ِن وَّالْجُرُوحَّ قِصَّاصٌ﴾ (مائده)05 /5 :؛
بِالس ِ
در آیه فوق ،قاریان هفتگانه در عطف یا عدم عطف «اْلعَيْن» به «النَّ ْفسَ» و نيز در عطف یا عدم
سّنّ» اختلاف ورزیدهاند .بدین شرح که ابنکثير ،ابنعامر و ابوعمرو ،چهار
عطف «الْجُرُوح» به «ال ِ
سّنَّ» را منصوب و «الْجُرُوح» را مرفوع خواندهاند .نافع ،عاصم
واژه «اْلعَ ْينَ»« ،الأَنفَ»« ،الأُ ُذنَ» و «ال ِ
و حمزه ،هر پنج واژه را منصوب قرائت کردهاند و کسائي ،هر پنج واژه را مرفوع خوانده است.
(داني ،1024 ،ص )44
نصب «الْعَيْنَ» مبتني بر آن است که به «النفس» عطف گردد و سخن چنين فرض شودَ« :أ َّن
النَّ ْفسَ بِالنَّ ْفسِ َو [أَ َّن] اْلعَ ْينَ بِاْلعَ ْينِ» اما سبب رفع «اْلعَ ْينُ»« ،مبتدا» انگاشتن آن است .در این راستا،
جار و مجرور «بِاْلعَ ْينِ» خبر «الْ َع ْينُ» خواهد شد؛ یعني چشم ،در مقابل چشم است .درواقع در
ن» به جمله «َأنَّ النَّ ْفسَ بِالنَّ ْفسِ» عطف ميگردد نه آنکه واژه «اْلعَ ْين»
خوانش رفع ،جمله «اْلعَ ْينُ بِاْلعَيْ ِ
سّنّ» به قرائت نصب آن
به واژه «النَّ ْفسَ» عطف گردد .به همين سان ،عطف «الْجُرُوح» به «ال ِ
انجاميده است اما رفع «ا ْلجُرُوح» مبتني بر «مبتدا» انگاشتن آن برای «قِصاصٌ» است .خوانش
مرفوع هر پنج واژه بهسان قرائت کسائي ،از پيامبر اکرم (ص) نيز روایت شده است( .نحاس،
 ،2440ج ،2ص /25زجاج ،1020 ،ج ،2ص )125ابن زنجله ( ،1013ص ،)220صحت این خبر
را حجت قرائت کسائي ميشمارد.
2ـ ﴿يَّا َّبنِي آ َّدمَّ قَّ ْد أَّنزَّْلنَّا َّعلَّيْ ُكمْ ِلبَّاساً ُيوَّارِی سَّ ْوءَّاتِكُمْ َّو رِيشاً وَّ لِباس الَُّ ْقوَّی ذَِّلكَّ خَّيْ ٌر﴾
(اعراف)25 /0 :؛
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س التقوی» ـ به نصب ـ است اما باقي قاریان
در آیه فوق ،قرائت نافع ،ابنعامر و کسائي «و لبا َ
هفتگانه «و لباسُ التقوی» ـ به رفع ـ خواندهاند( .داني ،1024 ،ص  )144در قرائت نصب« ،لباسَ»
عطف به ماقبل است و «ذَلِكَ خَيْرٌّ» مبتدا و خبر محسوب ميگردد.
به گفته طبری (بيتا  ،ج ،3ص )103و ابن زنجله ( ،1013ص )234در قرائت نصب« ،لباسَ»
عطف به «ریشاً» است اما قيسي ( ،1022ص )222و قرطبي ( ،1024ج ،0ص )121آن را عطف
به «لباساً» در عبارت ﴿اَّنزَّْلنَّا َّعلَّيْكُمْ ِلبَّاساً﴾ ميدانند .از دیگر سو ،در قرائت رفع« ،لباسُ» به ماقبل
عطف نشده بلکه مبتدا تلقي شده و «خيرٌ» خبر آن ميگردد« .ذلك» نيز بدل برای «لباسُ» محسوب
ميشود .همچنين ممکن است جمله اسميه «ذلك خيرٌ» خبر انگاشته شود که در این فرض «ذلك»
مبتدا و «خيرٌ» خبر آن خواهد بود.
به عقيده طبری (بيتا  ،ج ،3ص  ،)103معنای آیه بر وفق قرائت رفع آن است که «لباس
التقوی» از «لِبَاساً ُیوَارِی سَ ْوءَا ِتکُمْ وَ رِیشاً» بهتر است اما قرائت نصب بدان معناست که «لباس
التقوی» از برهنگي که رفتار مشرکان بهوقت طواف بود ،بهتر است .طبری معنای اخير را مراد
آیه انگاشته و بر این اساس ،قرائت نصب را سزاوارتر به صواب ميخواند( .همان ،بيتا  ،ج،3
صص104ـ )103اما قيسي ( ،1022ص )222با تکيهبر قرائت جماعت قاریان ،خوانش رفع را
نزد خویش دوستداشتنيتر معرفي ميکند گرچه قرائت نصب را هم نيکو ميشمارد.
بههرتقدیر ،در این موضع هر دو قرائت از نظر نحوی و بلاغي روا ميباشند و تفاوت معنایي
مطرحشده توسط طبری نيز چندان قابل پذیرش نيست چنانکه ابن زنجله (،1013
صص231ـ ،)234ابنابيمریم ( ،2444ص )224و قيسي ( ،1022ص )222که در مقام توضيح
دو قرائت برآمدهاند ،از چنان تفاوتي سخن نگفتهاند.
ْل
َّوی َّعلَّی الْعَّرْشِ يُغْشِي اللَّي َّ
2ـ ﴿إِنَّ رَّبَّكُمُ اللهُ الَّذِي َّخلَّقَّ السَّمَّاوَّاتِ وَّالارْضَّ فِي س َُِّةِ أَّيَّامٍ ثُمَّ ا ْسُ َّ
ت بِأَّ ْمرِه﴾ (اعراف)50 /0 :؛
َّم َّر وَّالنُجُو َّم مُسَّخَّرَّا ٍ
النهَّا َّر َّي ْطلُُبهُ َّحثِيثًا وَّالشَّمْسَّ وَّالْق َّ
َّ
شّ ْمسَ وَالْ َقمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ» را
در این موضع ،همه قاریان هفتگانه ،واژگان چهارگانه «ال َ
منصوب خواندهاند و البته نصب «مُسَخَّرَاتٍ» به تنوین جر است اما در قرائت ابنعامر ،واژگان
چهارگانه مزبور ،مرفوع آمدهاند (داني ،1024 ،ص .)114در قرائت نصب« ،الشَمْسَ» به «الارض»
معطوف شده است یعني خداوند ،آسمانها و زمين و نيز خورشيد و ماه و ستارگان را آفرید.
نصب «مسخرات» در این قرائت ،بنا بر حال بودن است؛ اما در قرائت رفع ،پيوند «الشَمْس» از
ماقبل بریده ميشود و بنا بر مبتدا بودن ،مرفوع ميگردد .در این حالت« ،مسخراتٌ» نيز بهعنوان
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خبر مرفوع ميشود .قيسي ( ،1022ص )225در این موضع ،اتصال پارهای از کلام به پارهای دیگر
را قویتر انگاشته و قرائت نصب را اختيار کرده است.
َّة الَّذِينَّ كَّ َّفرُوْا السُف َّْلی و كلِمَّة الل ِه
َّل َّكلِم َّ
َّروْهَّا َّو جَّع َّ
0ـ ﴿فَّأَّنزَّلَّ اللهُ سَّكِين ََُّّهُ َّعلَّيْهِ وَّأََّّيدَّهُ بِجُنُودٍ لم ت َّ
ي الْ ُعلْيَّا﴾ (توبه)04 /4 :؛
هِ َّ
از قاریان هفتگانه در خوانش این آیه ،اختلافي گزارش نشده است (داني ،1024 ،ص)115

؛

اما اگر قرائت قاریان دهگانه ملاحظه گردد ،از ميان ایشان ،یعقوبَ « ،ك ِلمَةَ اللّهِ» ـ به نصب ـ و
باقي« ،ك ِلمَةُ اللّهِ» ـ به رفع ـ خواندهاند (ابن مهران ،بيتا ،ص .)204در قرائت رفع« ،ك ِلمَةُ» مبتدا
و «اْل ُعلْيَا» خبر آن است و «هِيَ» ضمير فصل محسوب ميشود .بهعلاوه ،جایز است که خبر را
جمله اسميه «هِيَ الْ ُعلْيَا» در نظر گرفت که از مبتدا و خبر تشکيل شده است؛ اما در قرائت نصب،
ِين كَّفَّرُواْ
َّة الَّذ َّ
السفْلَى» است؛ یعني «جَّعَّلَّ َّكلِم َّ
« َك ِلمَةَ» عطف به « َك ِلمَةَ» پيشين و «الْعُلْيَا» عطف به « ُ
َّل] كلِمَّة اللهِ هِيَّ الْ ُعلْيَّا» .درواقع در خوانش رفع ،جمله به جمله عطف ميگردد و
السُ ْفلَّی و [جَّع َّ
در خوانش نصب ،واژه به واژه عطف ميشود.
5ـ ﴿ َّفبَّشَّرْنَّاهَّا بِإِ ْسحَّاقَّ َّو مِن وَّرَّاء ِإسْحَّاقَّ يَّعْقُوبَّ﴾ (هود)01 /11 :؛
در آیه فوق ،قرائت ابنعامر ،حمزه و عاصم در روایت حفص« ،یَعْقُوبَ» ـ به نصب ـ است
اما باقي قاریان هفتگانه« ،یَعْقُوبُ» ـ به رفع ـ خواندهاند (داني ،1024 ،ص« .)125یَعْقُوبَ» ـ به
نصب ـ به سبب غيرمنصرف بودن ،ميتواند منصوب یا مجرور فرض شود زیرا حالت نصب و
جرش ،هر دو به فتحه است .بدینسان «یَعْقُوبَ» ـ به نصب ـ ميتواند عطف به موضع «إِ ْسحَاقَ»
اول و منصوب شمرده شود؛ زیرا حرف باء زائد است و «إِ ْسحَاقَ» در معنا «مفعول به» است؛ اما
وجه متينتر آن است که «یَعْقُوبَ» عطف به لفظ «إِسْحَاقَ» اول باشد و چنانکه جر «إِ ْسحَاقَ» به
دليل غيرمنصرف بودن ،با فتحه است ،جر «یَعْقُوبَ» نيز به دليل غيرمنصرف بودن ،با فتحه ،شمرده
شود .بااینهمه برخي از اهلفن نظير ابنابيمریم ( ،2444ص )040اساساً عطف «یَعْقُوبَ» را به
«إِسْحَاقَ» جایز نميشمارند زیرا ميان آن دو با جار و مجرور (مِن وَرَاء) فاصله افتاده است.
ازاینرو وی« ،یَعْقُوبَ» را منصوب به فعلي مقدر و محذوف نظير «وَهَبنا» (هبه و عطا کردیم)
ميانگارد که آن فعل از «بشَرْنَا» فهميده ميشود (همانجا) .بههمينسان ،زمخشری ( ،1024ج،2
ص )245و فخر رازی ( ،1025ج ،13ص« ،)22یَعْقُوبَ» را منصوب به «وَهَبنا» محذوف
ميانگارند .به عقيده ابوحيان ( ،2414ج ،5ص )200نيز قول به عطف شدن «یَعْقُوبَ» به « ِإسْحَاقَ»
ضعيف است ،زیرا جدایي ميان حرف عطف و معطوف مجرور آن با ظرف یا مجرور به حرف
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جر ،جایز نيست و اگر معطوف ،منصوب یا مرفوع باشد ،در جواز آن خلاف است؛ اما ابن عاشور
( ،1024ج ،11ص« )245یَعْقُوبَ» را معطوف به « ِإسْحَاقَ» دانسته و تبعيت از نظرگاه نحویهای
ظاهرگرا نظير ابوحيان را ضروری نميبيند .به عقيده طبری (بيتا ،ج ،12ص )41قرائت نصب
در زبان عربي ،فاقد وجه نيست اما کتاب خدا به فصيحترین گویشهای عرب نازل شده است
و ازاینرو ،بيان ميدارد که قرائت نصب را دوست ندارد .وی ،سزاوارترین قرائت به صواب را
نزد خویش ،قرائت رفع معرفي ميکند ،زیرا در سخن عرب ،شناختهشده است و عربيدانها آن
را انکار نميکنند و قرائت قاریان شهرها ،بر آن است (همانجا) .از منظر نحوی ،در قرائت رفع،
«یَعْقُوبُ» مبتدای مؤخر و «مِن وَرَاء» خبر مقدم آن فرض ميشود .قيسي ( ،1022ص )204نيز با
تکيهبر صحت اِعراب و خوانش اکثر قاریان ،قرائت رفع را برميگزیند اما هذلي ( ،1023ص)502
قرائت نصب را اختيار ميکند تا فعل «بشارت دادن» بر «یعقوب» نيز بهسان «اسحاق» واقع شود.
بههرتقدیر ،راقم این سطور بر آن است که بر وفق ظهور آیه ،در قرائت نصب« ،یَعْقُوبَ» به لفظ
«إِسْحَاقَ» عطف شده است اما در قرائت رفع ،با عدم عطف «یَعْقُوبُ» به ماقبل مواجه هستيم.
سبب اختلاف قرائت قاریان هفتگانه نيز در این موضع ،به پذیرش یا عدم پذیرش عطف
برميگردد.
ِينةً﴾ (نحل)3 /15 :؛
ِير ل َُِّرْ َّكبُوهَّا َّوز َّ
ل َّو اْلبِغَّا َّل وَّالْحَّم َّ
5ـ ﴿وَّالْخَّيْ َّ
ل» است اما ابنابيعبله
در این آیه ،قرائت جمهور از جمله همه قاریان هفتگانه ،به نصب «الْخَيْ َ
«الْخَيْلُ» را به رفع خوانده است (هذلي ،1023 ،ص /532ابوحيان ،2414 ،ج ،5ص« .)052الْبِغَال»
و «الْحَمِير» در هر دو قرائت تابع اعراب «الْخَيْل» ميگردند.
در قرائت رفع« ،ا ْلخَيْلُ» مبتدا برای خبری محذوف جلوه ميکند (مثل ًا «الْخَيْلُ مخلوقهٌّ») .از
سوی دیگر ،ابوحيان« ،ا ْلخَيْلَ» ـ به نصب ـ را عطف به «الانعام» ميداند که در سه آیه قبل آمده
خلَقَهَا( 1»...نحل( )5 /15 :همانجا) .روشن است که عطف مزبور به سبب فاصله
است« :وَال َأْنعَامَ َ
بسيار ميان معطوف و معطوفعليه ،خالي از تکلف نيست .بااینوجود ،با فرض عطف «الْخَيْلَ» ـ

جمَالٌّ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ
 .1سياق آيات چنين است« :وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْ ُكلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا َ
حمِي َر
حمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى َبلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ ِبشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌّ رَّحِيمٌّ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْ َ
َتسْرَحُونَ وَتَ ْ
خلُقُ مَا لاَ تَ ْع َلمُونَ» (نحل1 /46 :ـ)5
لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَ ْ
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به نصب ـ به «الانعام» ،اختلاف قرائت رخداده در این موضع نيز برخاسته از عطف یا عدم عطف
است.
ت بِأَّمْ ِرهِ﴾ (نحل)12 /15 :؛
َّخرَّا ٌ
س وَّ الْقَّمَّرَّ وَّ الْنُجُومُ مُس َّ
َّار وَّ الشَّمْ َّ
َّخ َّر لَّكُمُ اللَّيْلَّ وَّال َّْنه َّ
0ـ ﴿ َّوس َّ
قاریان هفتگانه در این آیه ،در عطف یا عدم عطف «الشَمْس» به «الْنَّهَارَ» و نيز در عطف یا
عدم عطف «الْنُّجُوم» به «الْ َقمَر» اختلاف ورزیدهاند .بدین شرح که قرائت عاصم در روایت حفص،
سخَّرَاتٌّ» است اما ابنعامر هر چهار واژه را
شّ ْمسَ» و «الْ َقمَرَ» و به رفع «الْنُّجُومُ» و « ُم َ
به نصب «ال َ
مرفوع خوانده است و باقي قاریان هفتگانه ،هر چهار واژه را منصوب قرائت کردهاند که البته
َخرَات» به تنوین کسر است (داني ،1024 ،ص  .)120بر این اساس ،عاصم در روایت
نصب «مُس َ
شّمْس» را به «الْنَّهَارَ» عطف کرده ولي «الْنُّجُوم» را به «الْ َقمَر» ،عطف نکرده است .ابنعامر
حفص« ،ال َ
شّمْس» را به «الْنَّهَارَ» عطف نکرده ولي «الْنُّجُوم» را به «الْ َقمَر» عطف نموده است .باقي
بهعکس« ،ال َ
شّمْس» را به «الْنَّهَارَ» و هم «الْنُّجُوم» را به «الْ َقمَر» عطف کردهاند .به دیگر
قاریان هفتگانه ،هم «ال َ
بيان ،در قرائت حفص از عاصم« ،الشَمْسَ» معطوف به ماقبل است و در قرائت باقي قاریان
شّ ْمسَ» معطوف به ماقبل است بلکه «النجومَ» نيز به ماقبل خود،
هفتگانه جز ابنعامر ،نهتنها «ال َ
عطف ميگردد.
سخَّرَاتٌّ» ،خبر آن است ولي در قرائت حفص از
س» مبتدا و «مُ َ
شّمْ ُ
در قرائت ابنعامر« ،ال َ
َخرَ» (به معنای در خدمت نهادن رایگان)
عاصم« ،النّجومُ» مبتدا و «مُسَخَّرَاتٌّ» خبر آن است .فعل «س َ
در قرائت ابنعامر تنها به «شب و روز» ،در قرائت حفص از عاصم به «شب و روز و خورشيد
و ماه» ،و در قرائت باقي قاریان هفتگانه ،به «شب و روز و خورشيد و ماه و ستارگان» ارتباط
ميیابد .در قرائت منصوب هر چهار واژه ،ذکر قيد «مُسَخَرَاتٍ» ـ به نصب ـ ،زائد جلوه ميکند؛
زیرا فعل «سَخَرَ» ،بينيازکننده از آن قيد است .بااینوجود ،در دفاع از آن گفتهاند که «حال
تأکيدکننده» است (قيسي ،1022 ،ص .)043به گفته اشموني ( ،1022ص )024وقف بر «النهار»،
برای کسي که مابعد آن را مرفوع خوانده نيکوست اما برای آنکس که مابعد آن را منصوب
خوانده« ،النهار» موضع وقف نيست بلکه «بأمره» موضع وقف است .البته در قرائت حفص از
عاصم که «النجومُ مسخراتٌ» هر دو مرفوع هستند« ،الْقَمَرَ» موضع وقف است (همانجا) .قيسي،
ت» را قرائتي نيکو و دارای وجه قوی
َخرَا ٌ
گرچه نصب «الشَمْسَ» و «ا ْلقَمَرَ» و رفع «ال ُْنجُومُ مُس َ
ميداند اما با تکيهبر خوانش جماعت قاریان ،قرائت منصوب هر چهار واژه را اختيار ميکند
(قيسي ،1022 ،ص .)043
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راقم این سطور ،در این موضع ،قرائت ابنعامر را راجح ميانگارد؛ زیرا حال انگاشتن
َخرَات» ،مستلزم تکراری خلاف بلاغت است و نميتوان بهسان قرائت مشهور ،همه واژهها
«مُس َ
را به ماقبل عطف کرد بلکه « ُمسَخَرَات» ،خبری است که «مبتدا» ميطلبد .حال اگر قرار است
ميان شب و روز و خورشيد و ماه و ستارگان انقطاع افتد ،زیباترین وجه ،انتخاب ابنعامر است
که شب و روز را در یكسو و خورشيد و ماه و ستارگان را در سوی دیگر قرار داده است.
َّريْنَّاكَّ إِلاَّ ِف ُْنَّةً للنَّاسِ وَّالشَّجَّرَّةَّ الْمَّ ْلعُونَّةَّ فِي القُرْآنِ وَُّنخَّوِفُ ُهمْ فَّمَّا
3ـ ﴿ وَّمَّا جَّ َّع ْلنَّا الرُؤيَّا َّالُِي أ َّ
ِلا طُغْيَّانًا َّكبِيرا﴾ (اسراء)54 /10 :؛
يَّزِيدُهُمْ إ َّ
در قرائت جمهور از جمله همه قاریان هفتگانه« ،الشَّجَرَةَ اْلمَ ْلعُوَنةَ» ،از باب عطف به «الرُؤیَا»
ُونةَّ فِي ال ُقرْآنِ إِلاَّ
منصوب خوانده شده است؛ یعني ﴿ مَّا جَّ َّع ْلنَّا الرُؤيَّا الَُِّي َّأرَّْينَّاكَّ وَّالشَّجَّر ََّّة الْ َّملْع َّ
ِف ُْنَّةً للنَّاسِ﴾( :رؤیایى که به تو نمایاندیم و درخت لعنتشده در قرآن را فقط براى ابتلا و آزمون
مردم نهادیم).
فراء ( ،1022ج ،1ص ،)054مراد از درخت لعنتشده در قرآن را «درخت زقوم» ميشمارد
و ابن جوزی ( ،1021ج ،2ص  )25و ابوحيان ( ،2414ج ،5ص )52این قول را قول جمهور
معرفي ميکنند .از سوی دیگر ،در خوانشي نامشهور« ،الشجرةُ الملعون ُة» به رفع خوانده شده است.
ابوحيان قرائت رفع را قرائت «زید بن علي» مي خواند(همان ،ج ،5ص )50و هذلي (،1023
ص )533آن را قرائت «ابنابيعبله» معرفي ميکند .هذلي خود قرائت نصب را اختيار ميکند تا
فعل «جعلنا» بر «الشجرة» نيز واقع شود (همان جا) .فراء ( ،1022ج ،1ص  ، )054هر دو وجه
نصب و رفع را از منظر نحوی صواب ميشمارد .به گفته زمخشری ( ،1024ج ،2ص ،)043در
قرائت رفع« ،الشجرةُ» مبتدا و خبر آن محذوف است؛ یعني «الشجرةُ الملعونهُ فِي القُرْآنِ کذلک» (و
درخت لعنتشده در قرآن نيز ،چنان است) .به نظر ميرسد در این موضع ،قرائت نصب ،ارجح
است زیرا نيازمند محذوف انگاشتن نيست.
ْب فِيهَّا ُق ْلُُم ما َّن ْدرِي مَّا السَّاعَّةُ﴾ (جاثيه/05 :
َّاعةُ لَّا َّري َّ
اللهِ حَّقٌ وَّ الس َّ
ِن وَّ ْعدَّ َّ
4ـ ﴿وَّإِذَّا قِيلَّ إ َّ
)22؛
در قرائت همه قاریان هفتگانه از آیه فوق« ،السَّاعَةُ» مرفوع است مگر در قرائت حمزه که
«السَّاعَةَ» منصوب آمده است (داني ،1024 ،ص .)144طبری (بيتا ،ج ،25ص )130از قرائت
نصب بهعنوان قرائت عموم قاریان کوفه یاد کرده است .در قرائت رفع« ،السَّاعَةُ» مبتدا تلقي شده
اما در قرائت نصب« ،السَّاعَ َة» به «وعدَ» عطف شده است .آیه ﴿إِنَّ الارْضَّ لِل ِه يُورُِثهَّا مَّن يَّشَّاءُ ِمنْ
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ِعبَّادِهِ وَّالْعَّا ِقبَّةُ ِللْمَُُّقِينَّ﴾ (اعراف )123 /0 :مؤید قرائت رفع است زیرا از قاریان هفتگانه ،اختلافي
در خوانش «الْعَاقِبَةُ» ـ به رفع ـ گزارش نشده است (داني ،1024 ،ص .)112ابن خالویه (،1020
ص )012در سوره جاثيه ،قرائت رفع را انتخاب خود معرفي ميکند اما به عقيده طبری (بيتا ،
ج ،25ص  )130با توجه به «مستفيض» بودن هر دو قرائت در ميان قاریان شهرها و نيز صحت
وجه عربي و نزدیکي معنایي آن دو ،قاری قرآن به هر کدام بخواند ،صحيح است.
ف وَّ الرَّْيحَّان﴾ (الرحمن)12 /55 :؛
َّب ذُو الْعَّصْ ِ
14ـ ﴿وَّاْلح ُ
َب ذُو الْعَصْفِ» ـ به رفع ـ است بهجز ابنعامر
قرائت همه قاریان هفتگانه از آیه فوق «وَالْح ُ
صفِ» ـ به نصب ـ خوانده است (داني ،1024 ،ص .)245در قرائت رفع،
که «وَا ْلحَبَ ذا الْعَ ْ
ت الْأَّكْمَّامِ﴾ (الرحمن/55 :
ل ذَّا ُ
َّالنخْ ُ
النخْلُ» در آیه پيشين است﴿ :فِيهَّا فَّا ِكهَّةٌ و َّ
َب» عطف به « َ
«الْح ُ
َب» منصوب به فعلي مقدر و محذوف نظير «خَلَقَ» است .بدینسان
 )11اما در قرائت نصب« ،ا ْلح َ
قرائت رفع ،از وجود «الْحَبُ» (دانه) در زمين و قرائت نصب از آفرینش آن سخن ميگوید .به
گفته طبری (بيتا ،ج ،20ص« ،)104العَصْف» به معنای «التِبن» (کاه) است.
اختلاف قرائت پدیدار شده در این موضع ،به اختلاف نگارش مصاحف عثماني بازميگردد؛
زیرا در مصحف شام برخلاف مصحف دیگر شهرها« ،ذا الْ َعصْفِ» را با الف ،نگاشته بودند
(ابوعبيد ،1025 ،ص )121بنابراین ابنعامر ،قاری شام ،در مقابل عمل انجامشده قرار گرفته و از
خوانش منصوب «الحب» گریزی نداشته است .در مقام تحليل نحوی در هر دو قرائت« ،ذُو
الْعَصْفِ» یا «ذا الْعَصْفِ» صفت «الْحَب» است و به تبعيت از آن مرفوع یا منصوب خوانده شده
است.

 -3اختلاف قرائت به سبب اختلاف در «معطوفعلیه»
ازآنجاکه «معطوف» هميشه در اعراب از «معطوفعليه» تبعيت ميکند ،اختلاف در تشخيص
«معطوفعليه» ميتواند در تعيين اعراب «معطوف» ،اختلاف افکند .در ذیل ،پنج نمونه اختلاف
قرائت را ملاحظه خواهيم کرد که بدین سبب ميان قاریان قرآن ،پدیدار شدهاند.
ِين
ن ِللْ ُمؤْ ِمن َّ
ُون ُهوَّ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَّ ْيرٍ ل ُكمْ ُيؤْ ِمنُ بِاللهِ وَّ ُيؤْمِ ُ
النبِيَّ وَّيِقُول َّ
ِين ُيؤْذُونَّ َّ
1ـ ﴿وَّمِ ْنهُمُ الَّذ َّ
وَّ َّرحْمَّة للَّذِينَّ آ َّمنُوْا مِنكُمْ﴾ (توبه)51 /4 :؛
حمَةٍ» ـ به
حمَةٌّ» ـ به رفع ـ است مگر حمزه که «رَ ْ
قرائت همه قاریان هفتگانه از این آیه« ،رَ ْ
حمَة» در قرائت رفع ،عطف به «اُ ُذنُ» و در قرائت
جر ـ خوانده است (داني ،1024 ،ص« .)113رَ ْ
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حمَةٌّ» و تقدیر
جر ،عطف به «خَيْرٍ» است .بدینسان تقدیر قرائت رفع[« ،هو] أُ ُذنُ خَيْرٍ و [هو] رَ ْ
حمَةٍ» است .نحاس ( ،2440ج ،2ص )22ضمن آنکه قرائت
قرائت جر[« ،هو] أُ ُذنُ خَيْرٍ و [أُ ُذنُ] رَ ْ
حمَة»
جر را مبتني بر عطف به «خير» معرفي ميکند ،بر این باور است که با توجه به فاصله ميان «رَ ْ
و «خير» و مجرور بودن «خير» ،چنين عطفي نزد اهل زبان عربي ،بعيد و قبيح است .طبری (بيتا،
ج ،14ص )142نيز سزاوارترین دو قرائت به صواب را نزد خویش ،قرائت رفع معرفي ميکند.
حمَة»،
حمَة» است ،بنا بر آن که «رَ ْ
درخور یاد است که قرائت ابنابيعبله در این موضع ،به نصب «رَ ْ
«مفعول لإجله» باشد (ابوحيان ،2414 ،ج ،5ص /54آلوسي ،1024 ،ج ،14ص.)002
ص ْنوَّانٍ﴾
صنْوَّانٌ وَّ غَّيْرُ ِ
ِطعٌ ُمَُّجَّاوِرَّاتٌ وَّ جَّنَّاتٌ ِمنْ َّأ ْعنَّابٍ وَّ َّزرْعٌ وَّ نَّخِيلٌ ِ
2ـ ﴿وَّفِي الا رْضِ ق َّ
(رعد)0 /12 :؛
در این آیه قرائت ابنکثير ،ابوعمرو و عاصم در روایت حفص« ،زَرْعٌّ َونَخِيلٌّ صِ ْنوَانٌّ وَغَيْ ُر» ـبه
رفع چهار واژه ـ است اما باقي قاریان هفتگانه« ،زَرْ ٍع َونَخِيلٍ صِ ْنوَانٍ وَغَيْرِ» ـ به جر چهار واژه ـ
خواندهاند (داني ،1024 ،ص « .)121زَرْع» در قرائت رفع ،عطف به «جَنَّاتٌّ» و در قرائت جر،
عطف به «أَعْنَابٍ» است« .صنوان» (به معني همریشه و هماصل) در هر دو قرائت ،صفت «نخيل»
(درخت خرما) است .ابوعمرو بر آن بود که «جَنَّاتٌّ» (باغها) نميتواند از «زَرْع» (کشتزار) باشد،
(نحاس ،2440 ،ج ،2ص /255ابن زنجله ،1013 ،ص )254ازاینرو وی به جر قرائت نميکرد
تا باغهایي از انگور و باغهایي از کِشتَنيها ،پدید نياید .طبری (بيتا ،ج ،12ص )114با ادعای
نزدیکي معنایي خوانش رفع و جر و نيز با تکيهبر قرائت «قاریان مشهور» به هر یك از آن دو ،بر
آن ميشود که قاری قرآن به هر کدام بخواند ،صحيح است.
ف وَّ الرَّْيحَّان﴾ (الرحمن)12 /55 :؛
َّب ذُو الْعَّصْ ِ
2ـ ﴿وَّالْح ُ
حبَّ ذا» را ملاحظه کردیم .افزون بر این ،قاریان
حبُّ ذُو /وَالْ َ
در فقره پيشين ،اختلاف قرائت «وَالْ َ
هفتگانه در تشخيص اعراب «ال َّريْحَان» نيز اختلاف ورزیدهاند .بدین شرح که «الرَ ْیحَان» در قرائت
ابنعامر منصوب است ،در قرائت حمزه و کسائي ،مجرور است و باقي قاریان هفتگانه آن را
مرفوع خواندهاند (داني ،1024 ،ص .)245خاستگاه این اختلاف ،به تشخيص «معطوف عليه»
برميگردد .بدینسان که در قرائت حمزه و کسائي« ،الرَّيْحَان» به «ال َعصْف» عطف شده که مجرور
است اما در قرائت باقي قاریان هفتگانه« ،الرَّيْحَان» به «الحبّ» عطف شده است؛ با این تفاوت که
در قرائت ابنعامر« ،الرَّيْحَان» به تبعيت از نصب «الحبّ» منصوب شده ولي در قرائت چهار قاری
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دیگر (عاصم ،ابنکثير ،نافع و ابوعمرو) «الرَّيْحَان» به تبعيت از رفع «الحبّ» ،مرفوع گشته است.
هویداست که معنای «الرَّيْحَان» در عطف آن به «الحبّ» یا به «ال َعصْف» ،تعيينکننده است .وفق
روایتي منقول از «حسن بصری» ،وی در توضيح واژه «الریحان» در سوره الرحمن ،به تعبير
«ريحانکم هذا» (همين ریحان شما) اکتفا کرده است (طبری ،بيتا ،ج ،20ص .)102روایت مزبور
نشان ميدهد که در عصر نزول قرآن« ،ریحان» را بهعنوان یك رویيدني خاص ميشناختهاند؛ اما
ضحاک گفته است «[الرَ ْیحَان] طعام باشد و «عَصْف» کاه تا این طعام ما باشد و آن طعام چهارپای»
(ابوالفتوح رازی ،1255 ،ج  ،13ص  .)251در این راستا ،سخاوی ( ،1024ج ،2ص )010مفاد
آیه را بهسان آیات ﴿ َّمَُّاعًا لكُمْ وَّلِأَّنْعَّامِكُمْ﴾ (نازعات )22 /04 :و ﴿ َّفنُ ْخرِجُ بِهِ زَّ ْرعًا تَّأْكُلُ ِمنْ ُه
سهُمْ﴾ (سجده )20 /22 :معرفي ميکند .به گفته ابن منظور ( ،2411ج ،14ص)102
أَّنْعَّا ُمهُمْ َّوأَّنفُ ُ
«ال َعصْف» برگ کِشت است و آنچه از کِشت ،خورده نميشود ولي «الرَّيْحَان» رزق و قسمت
خوردني کِشت است .به عقيده طبری (بيتا ،ج ،20ص )102نيز «الرَّيْحَان» به معني «رزق» است
و «رزق» در این موضع ،همان دانه است که خورده ميشود .به گفته ملا فتح الله کاشاني (،1233
ج  ،5ص « ،)245ال َعصْف» کاهي است که دانه را از آن جدا ميسازند و آن را خوراک چهارپایان
قرار ميدهند .ابوالفتوح رازی ( ،1255ج  ،13ص  )254هم «العَصْف» را «برگ کِشت» ميخواند.
نسفي ( ،1024ج  ،2ص  )534نيز آن را «برگ کِشت یا کاه» (ورق الزرع أو التِّبن) معرفي ميکند.
در روایتي از ابن عباس آمده است که چون برگ گياه کاشتهشده ،جدا و خشك گردد ،آن را
«عَصْف» مينامند (طبری ،بيتا  ،ج ،20ص .)101
طبری که به قرائت شام ،چندان اعتنا ندارد قرائت نصب «الرَّ ْيحَان» را یاد نکرده است اما از
ميان قرائتهای رفع و جر ،سزاوارترینِ دو قرائت به صواب را ،قرائت جر ميشمارد( .همان،
ج ،20ص  )100به عقيده وی ،قرائت رفع« ،الرَّيْحَان» را به معنای آن رویيدني که بوی خوش
دارد ،گرفته است اما طبق قرائت جر ،معنا آن است که دانه ،هم برگ و کاه دارد و هم رزق
خوردني (همانجا) .طبری این معنا را نيکوتر و سزاوارتر ميشمارد (همانجا) .هذلي (،1023
ص )502نيز بر پایه عطف «الریحان» به «العصف» ،قرائت جر را اختيار کرده است .بااینهمه ،بر
فرض شناخته بودن «ریحان» بهعنوان یك رویيدني خاص در فضای نزول قرآن ،استدلال طبری
درست به نظر نميآید بلکه عطف «ال َّريْحَان» به «الحبّ» و خوانش رفع آن دو راجح است که
قرائت مشهور نيز چنين است.
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صرَّانِ﴾ (الرحمن)25 /55 :؛
ظ مِن نا ٍر وَُّنحَّاس َّفلَّا تَّنَُّ ِ
ل َّعلَّيْكُمَّا شُوَّا ٌ
0ـ ﴿ُي ْرسَّ ُ
در آیه فوق ،قرائت ابنکثير و ابوعمرو« ،نحاسٍ» ـ به جر – است اما باقي قاریان هفتگانه،
«نحاسٌ» ـ به رفع ـ خواندهاند (داني ،1024 ،ص « .)245نُحاس» در قرائت جر ،عطف به «نارٍ»
و در قرائت رفع ،عطف به «شُوَاظٌ» است .خليل ابن احمد فراهيدی ( ،1025ج  ،2ص )1055
دو معنای متفاوت برای «النُحاس» برميشمارد؛ نخست گونهای مس که سخت سرخرنگ است
و دیگری دودی که بدون شعله آتش است .به گفته طبری (بيتا ،ج ،20ص  )152نيز درباره
«النُحاس» دو معنای «الدخان» (دود) و «الصُفر» (مس) در ميان اهل تفسير مطرح شده است.
بهعلاوه ،آنان که «نحاس» را به «مس» معنا کردهاند ،حالت ذوبشده آن را مراد دانستهاند تا بر
سر عذاب شوندگان فروریزد (همان ،ج  ،20ص .)150طبری خود معنای دود را برای «نُحاس»
برميگزیند (همانجا) .به عقيده وی «شُوَاظٌ مِن نارٍ» ،آتش خالص و بدون دود است و «نحاسٌ»
نيز -به معنای دود -عذابي مخالف آن ولي از همان جنس است (همانجا) .بدینسان از باب
تحکيم و تعميق تهدید ،هم آتش بيدود و هم دود ،نصيب عذاب شوندگان خواهد شد؛ اما قيسي
( ،1022ص ، )522این دو عذاب را خلاف هم نميبيند بلکه « ُشوَاظٌّ من نار» را شعله آتش و
«نحاسٌّ» را دود ميانگارد.
با این وجود ،معنا شدن « ُشوَاظٌّ» به «شعله بيدود» ،نظر رایج ميان اهل لغت است .چنانکه در
نقلي از ابوعبيدُ « ،شوَاظٌ» به «شعله آتش فاقد دود» معنا شده است( .فارسي ،1040 ،ج  ،0ص
 )042دیگر اهل فن نيز این معنا را بازتاب دادهاند( .طبری ،بيتا ،ج ،20ص /150راغب ،1024 ،
ص /234زمخشری ،1024 ،ج ،0ص /223ابن عاشور  ،1024 ،ج ،20ص .)202
ابن زنجله ( ،1013ص )542بيان ميدارد که اگر معنای « ُشوَاظٌّ» ،شعله بيدود باشد ،جز
قرائت رفع «نحاس» ،گزینهای باقي نميماند .به نظر مي رسد وی « ،نحاس» را به معنای دود مي
داند و بر این اساس ،قرائت جر را به دليل جمع کردن همزمان ميان فقدان دود و وجود دود ،
ناممکن مي شمارد یعني شعله ای بي دود که از آتش و دود  ،ترکيب شده باشد ،متناقض نما
است اما ابوعمرو که «نحاسٍ» را به جر خوانده است ،بر آن بوده که «شُوَاظٌّ» تنها از اختلاط آتش
با چيزی دیگر پدید ميآید( 1فارسي ،ج ،0ص .)040در مقابل دیدگاه ابوعمرو ،به نظر ميرسد

 .1متن سخن چنين است« :حکي عن ابي عمرو انّه قال لايکون الشّواظ الا من نار و شيء» .اما اينکه ابوعمرو دقيقاً
چه درکي از «شُوَاظٌّ» داشته ،در گزارش اهل لغت نيامده است.
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اعراضکنندگان از قرائت جر ،بر آن بودهاند که «شُوَاظ» نميتواند از «نحُاس» باشد ،چنانکه
نورالدین باقولي ( ،2411ص )504بدین نکته تصریح کرده است .به گفته قيسي ( ،1022ص)522
نيز شعله ،از دود نمي باشد .بدینسان اختلاف در عطف کردن «نحاس» به «شُوَاظ» یا به «نار»  ،به
اختلاف در معنای «شُوَاظ» باز ميگردد.
صلِيَّةُ َّجحِيمٍ﴾ (واقعه40 /55 :ـ)42؛
ن حَّمِيمٍ وَّ تَّ ْ
5ـ ﴿ َّفنُزُ ٌل ِم ْ
صلِيَةُ» در آیه فوق ،طبق قرائت جمهور قاریان ،مرفوع است اما در خوانشي نامشهور که به
«تَ ْ
صلِيَةِ» به جر آمده است (هذلي،
«احمد بن موسي المنقری» و «لولوی از ابوعمرو» انتساب داردَ« ،ت ْ
صلِيَة» در قرائت رفع ،به «نُزُ ٌّل» و در قرائت
 ،1023ص  /505ابوحيان ،2414 ،ج ،3ص َ« .)215ت ْ
جر به «حمیمٍ» عطف شده است ،چنانکه اهل فن یادآور شدهاند (زمخشری ،1024 ،ج،0
ص /252عکبری ،1021 ،ج ،2ص /255شوکاني ،1024 ،ج ،2ص  .)455به گفته اهل لغت،
«النُزُل» آن است که برای یك قوم یا برای مهمان ،چون در جایي فرود آیند ،آماده ميگردد
(فراهيدی ،1025 ،ج ،2ص « .)1031الحميم» به معني «آب جوشان» (همان ،ج ،1ص  )024و
«الجحيم» به معني آتشي است که برافروختگي و التهاب شدید دارد (همان ،ج ،1ص .)255در
صلِيَةِ جحيم» (ورود به آتش)
قرائت جر «نُزُلٌّ» (پذیرایي) ،هم از «حميمٍ» (آب جوشان) و هم از «تَ ْ
خواهد بود برخلاف قرائت رفع که در آن« ،نُزُلٌّ» (پذیرایي) تنها از «حميمٍ» (آب جوشان) است.
صلِيَةُ» را اختيار کرده است.
هذلي ( ،1023ص )505بر مبنای عطف به «نُزُلٌّ» ،قرائت رفع «َت ْ

نتیجهگیری
دَوَران ميان عطف یا عدم عطف و نيز دَوَران در تعيين «معطوفعليه» را باید الگوهایي
تکرارشونده در قرائت های قرآن به شمار آورد .منشأ نحوی پدیدار شدن این دو سنخ اختلاف،
وابستگي اعراب «معطوف» به اعراب «معطوفعليه» است .آشکار است که فقدان نشانههای
ن قرآن در کنار انعطافپذیریهای قواعد نحو ،راه را برای وقوع چنين
اِعراب در مصاحف نخستي ِ
اختلافاتي باز گذاشته بود.
در این شرایط ،عالمان نحو نيز بيش از آنکه تعيينکننده باشند ،تبعيتکننده و توجيهکننده
واقعيتهای از پيش واقع شده بودند .به دیگر بيان در غالب موارد ،وجوه اختلافي قرائت از
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جهت همخواني با سياق آیات و مراعات ضوابط نحوی و بلاغي ،قابل توجيه جلوه کردهاند و
داوری قاطع و قانعکننده به نفع یکي از وجوه امکانپذیر نبوده است.
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منابع و مآخذ
 قرآن کريم .4آلوسي ،محمود بن عبدالله؛ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني؛ بيروت :داراحياء التراث4124 ،
ق.
 .2ابنابيمريم ،نصر بن علي شيرازي؛ الموضح في وجوه القرائات و عللها؛ به کوشش :عبدالرحيم الطرهوني ،بيروت:
دار الکتب العلمية 2441 ،م.
 .3ابن جوزي ،عبدالرحمن بن علي؛ زاد المسير في علم الُفسير؛ بيروت :دارالکتاب العربي 4134 ،ق.
 .4ابن خالويه ،حسين بن احمد؛ اعراب القرائات السبع و عللها؛ بيروت :دار الکتب العلمية 1421 ،ق.
 .5ابن زنجله ،عبدالرحمن بن محمد؛ حجة القرائات؛ به کوشش سعيد الافغاني ،بيروت :مؤسسة الرسالة 1411 ،ق.
 .6ابن عاشور ،محمد الطاهر؛ تفسير الُحرير و الُنوير؛ بيروت :مؤسسة التاريخ العربي 1421 ،ق.
 .1ابن منظور ،محمّد بن مکرّم؛ لسان العرب؛ بيروت :دار صادر 2111 ،م.
 .1ابن مهران ،احمد بن حسين؛ المبسوط في القرائات العشر؛ به کوشش سبيع حاکمي ،دمشق :مجمع اللغة العربية ،بيتا.
 .9ابوحيان ،محمد بن يوسف؛ تفسير البحر المحيط؛ بيروت :دار الکتب العلمية 2111 ،م.
 .11ابوالفتوح رازي ،حسين بن علي؛ روض الجنان و روح الجنان؛ مشهد :بنياد پژوهشهاي اسلامي 1666 ،ش.
 .11ابوعبيد ،قاسم بن سلام؛ فضائل القرآن؛ بيروت :المکتبة العصرية 1426 ،ق.
 .12اشموني ،احمد بن محمد؛ منار الهدي في بيان الوقف و الابُداء؛ بيروت :دار الکتب العلمية 1422 ،ق.
 .16باقولي ،علي بن حسين؛ کشف المشکلات و ايضاح المعضلات في اعراب القرآن وعلل القرائات؛ بيروت :دارالکتب
العلمية؛  2111م.
 .14داني ،عثمان بن سعيد؛ الُيسير في القرائات السبع؛ به کوشش اوتو پرتزل ،بيروت :المعهد الألماني للأبحاث1461 ،
ق.
 .15راغب اصفهاني ،حسين بن محمد؛ المفردات في غريب القرآن؛ تهران :مؤسسة الصادق 1429 ،ق.
 .16زجّاج ،ابراهيم بن سري؛ معاني القرآن و اعرابه؛ به کوشش عرفان بن سليم ،بيروت :المکتبة العصرية 1421 ،ق.
 .11زمخشري ،محمود بن عمر؛ الکشاف عن حقائق غوامض الُنزيل؛ بيروت دار الکتاب العربي 1429 ،ق.
 .11سخاوي ،علي بن محمد؛ تفسير القرآن العظيم؛ قاهرة :دار النشر للجامعات 1461 ،ق.
 .19شرتوني ،رشيد؛ مبادی العربية قسم النحو؛ به کوشش حميد محمدي ،قم :موسسه انتشارات دارالعلم 1611 ،ش.
 .21شوکاني ،محمد بن علي؛ فُح القدير؛ بيروت :دارالکتاب العربي 1461 ،ق.
 .24طبري ،محمد بن جرير؛ تفسير الطبري :جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ بيروت :دار احياء التراث العربي ،بيتا.
 .22عُکبري ،عبداللّه بن حسين؛ املاء ما من به الرحمن؛ بيروت :دار الکتب العلمية 4124 ،ق.
 .23فارسي ،حسن بن عبدالغفار؛ الحجة للقراء السبعة؛ دمشق و بيروت :دارالمأمون للتراث 4147 ،ق.
 .21فخر رازی ،محمد بن عمر؛ مفاتيح الغيب؛ بيروت :دارالفکر 4125 ،ق.
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 .25فرّاء ،يحيي بن زياد؛ معاني القرآن؛ به کوشش عمادالدين بن سيد آل درويش ،بيروت :عالم الکتب 4132 ،ق.
 .26فراهيدي ،خليل بن احمد؛ کُاب العين؛ بهکوشش مهدي مخزومي و ابراهيم سامرائي ،قم :انتشارات اسوه1425 ،
ق.
 .27قرطبي ،محمد بن احمد؛ الجامع لأحکام القرآن؛ بيروت :المکتبة العصرية 4134 ،ق.
 .21قيسي ،مکي بن ابيطالب؛ الکشف عن وجوه القراءات السبع و عللها و حججها؛ بيروت :کتاب-ناشرون4132 ،
ق.
 .21کاشاني ،ملا فتح اللّه؛ منهج الصادقين في الزام المخالفين؛ به کوشش عقيقي بخشايشي ،قم :نويد اسلام 4311 ،ش.
 .34معرفت ،محمدهادي؛ علوم قرآني؛ تهران :انتشارات سمت 4314 ،ش.
 .34نحّاس ،احمد بن محمد؛ اعراب القرآن؛ به کوشش محمد احمد قاسم ،بيروت :دار و مکتبة الهلال 2441 ،م.
 .62نسفي ،عبدالله بن احمد؛ تفسير النسفي :مدارک الُنزيل و حقائق الُأويل؛ بيروت :المکتبة العصرية 1461 ،ق.
 .66هذلي ،يوسف بن علي؛ الکامل في القرائات؛ به کوشش جمال بن السيد ،بيجا :موسسة السماء 4121 ،ق.

