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عباس افضلى

چكيده
ف و نحوم؛علم صرم متعددى نياز است كه از آن جمله علوآن به علودر تفسير قر

ت هاى مختل/، جهتف از تفسير و تبديل كلمه بـه صـورمى باشد.علم صـر
اىد نظر بحث مى7كند،كه در تفسير آيات و تبيين الفاظ بردستيابى به معناى مور

ند از آيات،به آن نياز مى7باشد.د خداودستيابى مقصو
د كه مهمترين آنها شـنـاخـتدهاى متعـددى دارآن كاربرف در تفسير قـرعلم صـر

دن به معانى آنهاست.اى پى برهيئت و ساخت هاى كلمات،بر
ا درار مى7دهد و جايگاه آنهـا رسى قـرد بررا موركيبى كلمـات رعلم نحو هيئت تـر

كيبى كلمات و دريافـتدن به ساخت هاى تـراى پى برد،7برشن مى7سـازجمله رو
د.ت دارآن ضرورمعناى صحيح آنها در آيات قر

كيبى كلمات.ف،علم نحو،تفسير و تبديل كلمه،هيئت ترعلم صره ها:اژكليد و

مقدمه
اىعايت آن بره تبعيت مى7كند كه راعدى ويـژى،از قوعلم تفسير مانند هر علم ديگر



١٠٠ علوم قرآن سال بيست و دوم

اعدعايت قواى رى است.براد الهى و كاهش خطاى در تفسير،ضروراستنباط صحيح مر
اى تفسيرا برم رانمندى الزتو آن،7تودار باشد كه در پرخورمى7برياد شده مفسر بايد از علـو

دان از امور مورد نياز مفسـرم مورد.بر اين اساس،7علواعد به دست آورآن بر طبق آن قوقر
ا بدينان رد نياز مفسرم مورآنى،اهم علـوم قرنياز در تفسير به شمار مى7آيد،محققان علـو

ائت،ف،اشتقاق،معانى،بيان،7بديع،عـلـم قـرده اند.علم لغت،7نحـو،صـرار نام بـرقر
١م حديث و ….خ،فقه علول،ناسخ و منسول فقه،اسباب نزول دين،اصواصو

داختهآن» پرف و نحو در تفسير قرد علم صرت و كاربرسى «ضرورشتار حاضر به بررنو
است.

فعلم صر
د و لذاايى دارآن و تفسير آن،نقش به سزمى7است كه در فهم قرف يكى از علوعلم صر

د نياز در تفسير دانسته7اند.م مورا از جمله علوان آن رمحققان و مفسر
٢ف و تصري/ در لغت به معناى تغيير است.صر

ت هاى مختل/،برت است از: علمى7كه از تغيير كلمه به صـوردر اصطالح،عبار
٣د نظر گفتگو مى7كند.حسب معناى مور

ت است از:ف عبارايد علم صرفو
ب و معانى آنها.گاهى به ساختار «بناء» كلمات عر.آ١
د نظر.اى معانى مورانايى در ساختن كلمات مناسب بركسب تو.٢
٤فته است.ت پذيرب صوراتى كه در كلمات عرشناخت تغيير.٣

ف در تفسير:اجعه به علم صرت مرضرور
تباط هيئت كلمات با معانى آن،بديهى است كه در تفسير آيات و تبييـنجه به اربا تو
ف هستيم.از آنجايى كهمند به علم صرند از آيات،7نيازد خداواى دستيابى مقصوالفاظ بر

ابطى معين،جهتاعد و ضواساس قوب،هيئت كلمات بردر هر زبانى و از جمله زبان عر
اين به هنگام تفسير آيه و يافتن مـعـنـاىضع شده اند بنابـرافاده معنا يا معناهايـى خـاص و

ى است وى ضروره7ها،آشنايى با ساخت كلمات نيز امـراژه بر معانى ماده والفاظ،7عالو
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اعا در شناخت انوشن است كه نياز به اين علم در تفسير،7 بدان جهت است كه مفسر ررو
ى مى7دهد.گان و معانى هر يك ياراژساخت هاى و

هاعد اين علم بهران از قود آيات نيز مى7توح شده در موردر ارزيابى ديدگاه هاى مطر
ه گى و يا عدمان يافت كه نشان از بى بهرنه7هايى از خطا مى7توخى از تفاسير نمود،در بربر

ًد:مثالستى آنها آشكار مـى7شـواعد،نادرفتن اين قود و با در نظر گـرتبحر در اين علـم دار
ى؛«[ياد كن] روز)٧١ / ١٧اء،(اإلسر…»  uÔq]√ Ô½Ó”UÌÐ S�Ó�UNr�¹ÓuÚÂÓ½ ÓbÚŽÔه «امام» در آيه:«اژخى،وبر
» دانسته اند.در حالى كـهّا جمع «امانيـم»،را مى خوايانشان فرا با پيشـوهى را كه هر گرور

ا است و ايند و به معناى پيشو» نيست بلكه اين كلمه نيز مفرّ كلمه «امام» جمع «امًالاصو
٥ف است.گاهى از علم صرح ساخته،ناشى از ناآى نيز مطرمخشرگمان،چنان كه ز

ف در تفسير:د علم صرد كاربرارمو
دناى پى برف،شناخت هيئت و ساخت هاى كلمات،7 بر.مهمترين نقش علم صر١

اى افاده معنايى خاص در.چنان كه مى7دانيم،7هر يك از ساخت ها بر٦به معانى آنهاست
گنمايىاى بزران مبالغه برد،و اوزت دار صفت مشبهه داللت بر ثبوًفته شده اند،مثالنظر گر

از محبتاى ابرد و يا شيئى و گاه بره دادن فرچك جلواى كوصي/ و تصغير برو تكثير در تو
اين از آنجاد.بنابرد دارص به خوان معنايى مخصوى.همچنين هر يك از اوزُّناست مانند ب

ا بااد كلمـات رآنى است و بايد،7هم معانـى مـوكه مفسر در صدد يافتن معانـى الـفـاظ قـر
ف دستد و هم به مفاد ساخت ها با استفاده از علم صراستمداد از علم لغت به دست آور

يابد.
.در زبان عربى،مانند هر زبان ديگر،كلمات از يكـديـگـر اشـتـقـاق مـى7يـابـنـد،٢

دن به معناى اصلى يك كلمه،در گرو آشنايى با ريشه آن كلمه است.گـاهاين،پى بربنابر
عضواسطه اختالف در ماده و ريشه،اختالف معنا نيز پيدا مى7كند.همين مويك كلمه به و

هاژاى و بـرًآنى گشته است؛مـثـالخى از كلمات قـرديد در تفسيـر بـرجب اختـالف و تـرمو
ديدهه» به معناى نياز و حاجت ذكـر گـرّـلَه» به معناى محبـت و «خّلُخليل، دو ريشـه «خ

�ËÓð«]�ÓcÓKديده است كه مفسرين در تفسـيـر آيـه «جب گراست. اين اختالف مـو« ]tÔ≈ ÐÚd?Ó¼«rOÓ

šÓKö?Oً «،ند.أكثـرفت»،دچار اختـالف شـوست گـرا دواهيـم ر؛« و خدا ابـر)١٢٥ / ٤(النسـاء
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٨فته7اند.مند گرا به معناى نيازو عده7اى ديگر آن ر ٧ستا در اين آيه معناى دومفسرين خليل ر

١٠كر»ّ و يا «مد٩آنى نظيـر «ق»خى از كلمات قرص برخصوه بر اين آشنايـى،درعالو

فته و آنت پذيرنى صورناگوات گوا در اين كلمات تغييرى پيدا مى7كند،زيرت بيشترضرور
دن به مصدر،ات و پى براين شناخت تغييرده است،بنابرا پيچيده تر از ساير كلمات نمور

ىه گيرت بهرفى است و اين امر،7ضرورمند تحليل صرريشه و معناى اين كلمات نيز نياز
ا دو چندان مى7كند.ف رو تبحر در علم صر

ار است و هران خاصى استـو از اسم و فعل،بر اوزّب،7أعم.ساختار كلمات عـر٣ 
اب،خى از أبـوه بر اين،برند.عالود دارص به خـويك از آنها نيز معانى و نكاتى مخـصـو

اى يافتن معناىند كه آشنايى با همه اين معانى براب مزيد،معانى متعددى دار 7ابوًصاخصو
١١ى است.ى ضرورآن امرد نظر قرمور

آن بهت معانى و نكات بعضى از افعال كه در قران به تفـاوجه به اين نكته،مى7توبا تو
ل» از باب تفعيل وّت ميان دو كلمه «نز7 در تفاوًد مثالده شده اند،پى بـراب مختل/ برابو
جه به معانـىفته شده اند،گفته شده است كه با تـول گرّزَه ناژل» از باب افعال،كه از وَْز«ان

١٢ل دفعى است.ل بيانگر نزوَْزآن و انل تدريجى قرل بيانگر نزوَّزباب تفعيل،ن

اب مختلـ/د،از آن رو كه به أبـوهمچنين،گاه يك لفظ كه معنـاى مـشـخـصـى دار
 كلمه قسط در قالب اسم فـاعـل،7يـعـنـى:ًد،معانى متضادى پيدا مـى7كـنـد،مـثـالمى7رو

به معناى عدل تغـيـيـر١٤ا»به معناى ظالم و در هيئت ديگر مـانـنـد:«اقـسـطـو١٣«قاسـط»7
١٥مى7يابد.

دناى پى برف جر خاص،بره با حرواژى شدن يك وّد و متعده كاربر.شناخت نحو٤
د در كنار جر خاصى،درد تعديه شده يا،با كاربرف اصلى خوه با همان حرواژبه اين كه و

م چه معنايى از آن به دسـت آمـدهّت دوفته و اين كـه در صـورت گرآن تضمينى هـم صـور
است.

اسطهم به چند طريق و از جمله به وف گفته شده است،فعل الزچنانكه در علم صر
ه،7كه تناسـبّف جارد.در اين طريق،هر فعل با يكى از حـروه متعدى مى7شوّف جارحرو
د.درت مى7پذيرف صور7 تعدى اين فعل با آن حرًده و غالبااه بود،همرى با آن فعل دارمعنو

ند.اين نكته قرينه اىد متعدى نمى7شوف مناسب خـوخى از افعال با حرواين ميان گاه بر
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ى واست كه نشان مى7دهد آن فعل متضمن معناى فعل ديگر است و از آن،معناى ظاهر
جه بهاين،تواه است بنابرى همره ديگرّف جاراده نشده است.به همين جهت،با حرليه اراو
١٦ى است.ى ضروراد كلمه امراى دستيابى به معناى مرع تعدى افعال،برنو

�Ó–√:«� در آيهًمثال]WÌŽ ÓKÓ�« vÚLÔRÚ�MsOÓ√ ÓŽe]…ÌŽ ÓKÓ�« vÚJÓ1Uds¹«،منان ؛«نسبت به مؤ)٥٤ / ٥(المائده
افته است،7زيرت پذيرند»،تضمين صـوراز و مقتدرافران سرتن و به كافـرسر افكنده و فرو

د:«ذل له» اما از آنجا كهد چنان كه گفته مى7شـوف «الم» متعدى شو» بايد با حرّفعل «ذل
فت است،7لذا با على متعدى شده است،يعنى در نهايـتدر اين آيه متضمن معناى عطو

١٧ند.فت دارمنين عطواضع بر مؤشفقت و تو

:علم نحو
ده و نقش اساسى در فهمد نياز مفسر بوم ادبى حايز اهميت كه موريكى ديگر از علو

ار دادهسى قرد بررا موركيبى كلمات رآن ايفا مى7كند،7علم نحو است.اين علم هيئت ترقر
د.شن مى7سازا در جمله روو جايگاه آنها ر

فته است.ضع به كار رع،7مقدار و مونحو در لغت به معناى،مثل،جهت،قصد،نو
اعدى است كه به سبب آن حالت هاى آخرل و قوو در اصطالح نحو،7علم به اصـو

د ودن شناخته مى7شـوب و مبنى بـوف»ـ از حيث معركلمات سه گانه ـ«اسم،7 فعـل،حـر
شنكيب كلمات با بعضى ديگر مشـخـص و رول،كيفيت تـرهمچنين به سبب ايـن اصـو

١٨دد.مى7گر

:علم نحو در تفسير
دن به ساخت كلمات و فهماى پى برف،7در تفسير برنه كه دانستن علم صرهمان گو

كيبىدن به ساخت هاى تـراى پى بـرگاهى از علم نحو نيـز بـرى است،آمعانى آن ضـرور
نآن بدوى است و فهم آيات قرآن ضروركلمات و دريافت معناى صحيح آنها در آيات قر

آن از آناب قرت سبب شده اسـت اعـراعد اين علم ميسر نيست ايـن ضـرورگاهى از قـوآ
ح و تبيينان ـ كه هنگام تفسير آيات به شـره بر مفسرد كه عالودار شـوخورچنان اهميتى بر

خىا به اين امر اختصاص مى7دهند ـ7 برند و بخشى از تفسير ردازآن مى7پراب كلمات قراعر
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آن تاليـ/،و بـهاب قرص اعرخصـوساله7هاى مستقـلـى درعالمان ديگر نيز كـتـاب هـا و ر
١٩ند.دازآن و حل آن بپراب قرضيح و تبيين اعرنه7اى تخصصى به توگو

:دهاى علم نحو در تفسيركاربر
د:د كلى خالصه كران در سه مورا مى7تود علم نحو در تفسير رد كاربرارمو
ى به مفاد آيات پـىاعد نـحـوتو قوائت معتـبـر،در پـرفتن قـر.اين كه با در نظـر گـر١

�?½]LÓ¹ UÓ�?ÚAÓK≈ان مثال از آنجا كه در آيـه شـريـفـه «مى7بريم،بـه عـنـو« v]t?Ó� sÚŽ ³?ÓœUÁ�« ÚFÔK?ÓLÓ¡U?«
 و٢٠اترائت متـوسند».قـر؛«از بندگان خدا تنها دانشمـنـدان از خـدا مـى تـر)٢٨ / ٣٥(فاطـر،

عفوت مرب و «العلماء» به صورت منصوه» بصورّائتى است كه كه در آن «الل قر٢١مشهور
از بندگاننه مى7فهميم:«ا اين گواست.آيـه ر٢٢ائت عكس آن شاذانده شده است و قرخو

سند».خدا تنها دانشمندان از خدا مى7تر
ائت معتـبـره بر آن كه ايـن قـرا عـالوست مى7دانيـم؛زيـرا نادرائت شـاذ رو معنـاى قـر

است و باطلـى را معنا كنيم،7در ظاهر مـعـنـاى نـادرى آن راعد نـحـونيست،7اگر طبـق قـو
گار است.ل مسلم عقلى ناسازمى7فهماند كه با مسلمات دينى و اصو

لفه7هاىق العاده است و يكى از مـؤاى فصاحت و بالغت فوآن دارن قر.آن كه چو٢
اآن رانيم آيات قرى است،نمى7تواعد مسلم نحوافقت آن با قوفصاحت و بالغت كالم،7مو

ى باشد واعد مسلم نحوائتى مخال/ با قـوش قرمه آن،پذيرنه اى تفسير كنيم كه الزبه گو
ش ياتيب،نقش علم نحو در پذيرنتابد.به اين ترا برى رائت،چنين تفسيرآيه جز طبق آن قر

شد يا پذيراى رى برد و معيارشن مى7شود نيز روارنه موان،7در اين گوى مفسراء تفسيرنفى آر
خىد و برد يافت مى7شوارنه موائت هاى شاذ،7 اين گوا به دست مى7دهد.در بيان قرا رآن آر

٢٣ده7اند.ى تصريح كراعد نحوائت ها،به دليل مخالفت با قوستى آن قران به نادراز مفسر

ائـتد و آن قرد دارجـواحدى وائت و.آن كه گاه در بخشى از يك آيـه،بـا آن كـه قـر٣
ان از آيه به دستاعد نحو،7دو معناى مختل/ مى7تـوه اى از قواساس پارمعتبر است ،بـر

جه بهلى با تود،وجب اجمال و ابهام در معناى آيه مى7شـواعد مـود كه در اين حد،7 قوآور
جيح يك معنا بر معناى ديـگـر بـه اثـبـاتاعد،صحت و دست كـم تـره اى ديگر از قـوپار

٢٤دد.شن مى7گرسد و مفاد آيه رومى7ر
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�¹Ó√ U?Ó¹N̂Ó شريفـه:«�نه آيات،آيهنه اين گـونمـو« U]c?s¹Ó�¬ ÓMÔ≈ «u?–Ó: «ÔLÚ²Ôr?Ú≈ �ÓB�« v]…ö?1 ÓžUÚ>K?Ô«u

ËÔłÔ¼uÓJÔrÚË Ó√Ó¹Úb¹ÓJÔrÚ≈ �Ó�« vÚLÓdÓ1«oË Ó�«Ú>Ó×ÔÐ «udÔ¡ÔÝËJÔrÚË Ó√Ó—ÚłÔKÓJÔrÚ≈ �Ó�« vÚJÓFÚ³ÓOÚs«،؛«اى)٦ / ٥(المائدة
نجا تـا آرت و دست هايتان رخيزيد، صورم نماز برن به عزده ايد:چـوكسانى كه ايمان آور

آمدگى پيشين [هر دو پا] مسح كنيد» .اختالف نظرا تا بردتان رئيد و سر و پاهاى خوبشو
د.د دارجوو

سىد در اين آيه بررد،لكن مقصـود دارجوهايى وگر چه در مفاد اين ايه اختالف نظـر
ف برا معـطـوان شيعـه آن رف عليه آن اسـت.مـفـسـر» و يافتن مـعـطـو?ËÓ√Ó—ÚłÔKÓJÔrاب «اعـر

»ÐdÔ¡ÔÝËJÔrÚåلى اهل سنتد.و دانسته و در نتيجه گفته اند كه پاها بايد مانند سر مسح شـو
» پنداشته و گفته اند كه بايد پـاهـا بـهËÔłÔ¼uÓJÔrف بـر «ا به لحاظ نصب ظاهر،معـطـوآن ر

ق ود فوفع اختالف در موردد.بديهى است كه رد نه آن كه مسح گرهنگام مسح شسته شو
اينىداخته اند،7در گرو قران شيعه و سنى به آن پرنه كه مفسريافتن معناى صحيح آيه،آن گو

٢٥جه صحيح آن است.ى و يافتن واعد نحواست كه يكى از آنها اطالع از قو

:ىنتيجه گير
ىم ادبى ضرورف و نحو از علوفت كه علم صران نتيجه گرق مى7تواز بيان مطالب فو

آن مى7باشد.انى قراد الهى از آيات نوردن به مفاد و مرآن و پى براى مفسر در تفسير آيات قربر



١٠٦ علوم قرآن سال بيست و دوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا«و هميشه عدالت كنيد كه خدا بـسـيـار اهـل عـدل و داد ر

د».ست مى7داردو
.١٦٨ / ٢٢نه،.تفسير نمو١٥
.٣٤٤-٣٤٣ /آن ش شناسى تفسير قر.رو١٦
.٦٣٣ / ٥ان، الميز�جمه.تر١٧
.٢٨ /ح الهداية«حسينى» .البداية فى شر١٨
جاج،«مشـكـلاب» از زآن و إعر.مانند :«معانـى الـقـر١٩

آن» اثر مكى بن أبى طالب قيسى و «معجماب القرإعر
ى.آن الكريم»،اثر طنطاواب ألفاظ القراعر

ايتا روائتى است كه جمعى از جمعى ديگر آنراتر قر.متو٢٠
ى،غ سازده كه اتفاق چنين جماعتى بر كذب و دروكر

اآتده و امكان پذير نباشد ماننـد قـرل بـو7غير قابل قبـو
هشـى درد اتفاق است.«پـژوق مـوراى طرسبع كـه دار

».٣٧٩ /تى» ّآن كريم«حجتاريخ قر
ائتى است كه سند آن صحيح است بـه ايـن.مشهور قـر٢١

د و بدينمعنا كه شخص عادل و ضابطى از مانند خـو
اعدده باشند و با قوا نقل كرآنر (ص)سان تا پيامر اسالم

دستور زبان عـربـى در يـكـى از مـصـاحـ/ عـثـمـانـى
».٣٨٠ /هماهنگى داشته باشد.«همان 

ائتى است كه سند آن صـحـيـح نـمـى7بـاشـد ..شاذ قـر٢٢
».٣٨١ /«همان 

.٣٤٦ /آن ش شناسى تفسير قر.رو٢٣
.همان.٢٤
.٣٦٥-٣٥٦ / ٥ان، الميز�جمه.تر٢٥

.٥٧٢-٥٧٠  / ٢آن،م القر.االتقاق فى علو١
.٢٢ /سطه «محمدى» ف متوآن صر.زبان قر٢
.١٥ / ٤تى»،توه«شرّ.مبادى العربي٣
.٣٤٠ /آن«بابايى و …» ش شناسى تفسير قر.رو٤
.٥٧ / ٢آن،م القر.االتقاق فى علو٥
.٣٤١ /آن ش شناسى تفسير قر.رو٦
.٢٠٠ / ٣.مجمع البيان،٧
.١٥٥ / ٥ان، الميز�جمه.تر٨
�ËÓ:NrÚŽ ÓcÓ»«Ó: «… �.در آيه٩« Ú−Ó×rO «،؛« و) ٧ / ٤٠(غافر

ظ دار». ق: فعل امـر ازخ محفوا از عذاب دوز آنان ر
عش «يقى» است.قى» و مضارقاية و ماضى آن «وماده و

�ËÓ.در آيه « ١٠ÓI?ÓbÚ¹ Ó>]d?Ú½Ó�« UÚI?ÔdÚÊ¬Ó� c?KÒ�Úd1 ÓNÓq?Ú� sÚ� Ôb]�d?«
عظ و اندرز به فهماى وا برآن ر؛«ما قر)٢٢ / ٥٤(القمر،

كرّد؟». مدا پند گيرديم آيا كسى هست كه آن رآسان كر
كر» و اصل آن «اذتكر» از مادهّاسم فاعل است از «اد

ده كه سپس تاء به دال و ذال نيز به دال تبديل«ذكر» بو
ديده اند.  شده و آن دو در يكديگر ادغام گر

.٣٤٣آن،ش شناسى تفسير قر.رو١١
�جمه؛تر٢٦ /تى» ّآن كريم«حـجهشى در تاريخ قر.پژو١٢

.٦ / ٣ان،الميز
١٣.»ËÓ√Ó�]�« UÚIÓÝUDÔÊuÓ1 ÓJÓ½UÔ� «u−ÓNÓM]rÓŠ ÓDÓ³ÎåU ؛)٧٢/١٥،ّ(الجن

ديدند».م بر آتش جهنم گران ما هيز« اما ستمكار
١٤».ËÓ√Ó:Ú>??D??Ô≈ «u??Ê]K?�« ]t??Ó¹ Ô×??V??^�« ÚL??ÔI??Ú>?D??s??O?? … «

؛)٤٩/٩ات،(الحجر


