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  کاوشی در شرح و تفسیر روایات اعراب القرآن

 
    ataheriarani@yahoo.comمینیاستادیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خنیا/  احمد طاهري

  6/11/1394: پذیرشـ  10/5/1394: دریافت

  چكيده

به اعرابِ قرآن امر کرده است. مفسران، دانشمندان علوم قرآنی و شـارحان حـدیث،   » أَعرِبوا الْقُرْآنَ«برخی روایات با تعبیر 

تـر ایـن روایـات بـه      با هدف تبیین بهتر و روشناند. این پژوهش   احتماالت مختلفی دربارة معناي این روایات مطرح کرده

در برخی از این روایات، از اعراب بـه معنـاي   » اعربوا«و به این نتیجه رسیده است که   بررسی، شرح و تفسیر آنها پرداخته

شـود؛ در نتیجـه     اثرِ ظاهر یا مقدري مشتق شده است که به موجـب عوامـل مختلـف در آخـر کلمـات معـرَب آورده مـی       

به معنـاي خطـا در اعـراب     »لحن«در آنها امر به درست خواندن کلمات قرآن از نظر اعراب است که خالف آن » اعربوا«

شـده، و امـر بـه     از اعراب، به معناي روشن و بیان کردن معانی کلمـات مشـتق  » اعربوا«کلمات است. در برخی دیگر نیز 

  تأمل و تدبر در معناي کلمات و آیات قرآن است.

  . اعربوا القرآن، اعربوا حدیثنا، روایات اعراب القرآن اعراب، لحن،  ها: ژهکلیدوا
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  مقدمه

به اعراب قرآن امر و سفارش شده است. مشابه این روایـات  » أَعرِبوا الْقُرْآنَ«در برخی از روایات با تعبیر 

اَعرِبـوا حـدیثَنا   «انند: شود؛ م یده میه دین توصیو با همین تعبیر در منابع شیعی نسبت به اعراب حدیث، ا

فصحاء نَّا قومر از مصدر » اعربوا«واژة ». فَاراب«در این روایات فعل اَمعاست؛ امـا بـا توجـه بـه اینکـه      » ا

واژة اعراب در لغت و اصطالح کاربردهاي گوناگون و پرشمار دارد، باید پیش از هر چیـز روشـن شـود    

دام معناسـت؛ زیـرا معنـاي اعربـوا، متناسـب بـا هـر کـاربرد،         اعربوا در این روایات مشتق از اعراب به ک

  متفاوت خواهد بود.

اختالف در معناي اعراب سبب شده است که مفسران، شارحان حدیث و دانشمندان علوم قرآن 

را فعل امر از اعراب به » اعربوا«دربارة معناي این احادیث، به اشکال گوناگون سخن گویند: برخی 

و روشن ساختن دانسته و امـر در ایـن روایـات را، بـه بیـان معنـاي کلمـات و        معناي اظهار کردن 

انـد؛ امـا    عبارات قرآن، یا اداي کلمات قرآن از مخارج حروف و رعایت قواعد تجویـد معنـا کـرده   

برخی آن را فعل امر از اعراب به معناي اصطالحی یعنی حرکات آخـر کلمـات معـرب بـه شـمار      

را معرَب خواندن کلمات قـرآن و رعایـت قواعـد ادبیـات عـرب معنـا        آورده و امر در این روایات

مشتق از » اعربوا«اند. بنابراین اختالف دانشمندان در معناي این روایات، ناشی از این است که  کرده

اعراب به کدام معناست: آیا مشتق از اعراب به معناي اظهار و بیان اسـت یـا مشـتق از اعـراب بـه      

  کردن کلمات و اعراب دادن آنهاست. گذاري  معناي حرکت

روایـات    آوري و شـرح و تفسـیر ایـن    اي کـه بـه جمـع    این بحث، به کتاب یا مقاله  در زمینۀ پیشینۀ

هاي حدیث، شـرح حـدیث و    پرداخته باشد دست نیافتم. تنها شارحان حدیث و مفسران در ضمن کتاب

ـ نویسـان ن  که برخی از اهـل لغـت و غریـب    اند؛ چنان علوم قرآن برخی از این روایات را معنا کرده ز بـه  ی

اند. پرسش اصلی در این مقاله ایـن اسـت    از این روایات را ذکر و معنا کرده يمناسبت واژة اعراب تعداد

در این روایات مشتق از اعراب به کدام معناست و مقصود از آن چیسـت؟ بـراي پاسـخ    » اعربوا«که واژة 

م و بـه  یکنـ  یآوري مـ  ن موضوع در کتب شیعه و سنی وارد شده جمعبه این پرسش، روایاتی را که در ای

 م.  یپرداز بررسی و شرح و تفسیر آنها می

  »أعربوا القرآن«. روايات ۱

قـال:   الف. علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن سلیم الفرّاء، عمن أخبره عـن أبـی عبـد اهللا   

 کـافی . مصدر اصلی ایـن روایـت، کتـاب شـریف     )615ص، 2ج  ،1407کلینی، (» أعرب القرآن فإنه عربی«



   ۶۵ کاوشي در شرح و تفسير روايات اعراب القرآن

مجلسـی،  (و عالمه مجلسی  )1742، ص9، ج1406،  فیض کاشـانی ( است و محدثان متأخر مانند فیض کاشانی

  اند؛ آن را از همین منبع، نقل کرده )501، ص12ج ، 1404

. ایـن روایـت   )101، ص1408دیلمـی،  (» عرَبِـی   بوا بِه فَإِنَّهوأَعرِ«أَنَّه قَالَ:  ب. عنْ محمد بنِ علی الْباقرِ

به ارسال نقـل کـرده اسـت و در مصـدر دیگـري       بخشی از روایتی طوالنی است که دیلمی از امام باقر

  افت نشد؛ی

، 1، ج1372؛ طبرسـی،  368ص، 1409شـهید ثـانی،   (» أَعرِبوا الْقُرْآنَ والْتَمسوا غَرَائبـه» : ج. قَالَ رسولُ اهللاِ

. مصدر اصلی این روایت در منابع شیعی، )372ص، 4، ج 1408؛ نوري، 106ص، 89، ج 1410؛ مجلسی، 40ص

  اند.   است و منابع دیگر از این دو کتاب نقل کرده مجمع البیانو  المرید منیۀ

  زیر آمده است:  هاي مختلفی به شرح  به صورت  اما در منابع روایی اهل سنت روایات اعراب القرآن

الف. حدثَنَا عباد بن العوام، عن عبد اهللا بن سعید بن أبی سعید المقبري، عن أبیـه، أو جـده عـن أبـی     

 ؛)348، ص1، ج 1415قاسم بن سالم، (» أعربوا القرآن«، قال: قال رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم: هریرة

الَ: حدثَنَا ابنُ إدرِیس، عنِ الْمقْبرِي، عـنْ جـده، عـن أَبِـی     ، قَشَیبۀَب. حدثَنَا أَبو بکْرِ بنُ أَبِی 

حاکم نیشابوري، ( »أَعرِبوا الْقُرْآنَ والْتَمسوا غَرَائبه«، قَالَ: قَالَ رسولُ اهللاِ صلی اهللا علیه وسلم: هرَیرَةَ

؛ احمد بن علـی بـن   150ص، 7، ج 1409، شیبۀ؛ ابن ابی 163ص، 7، ج 1408؛ هیثمی، 477، ص2، ج1411

؛ ابوحیـان  607ص، 1، ج 1401؛ متقـی هنـدي،   173ص، 1، ج 1410؛ سیوطی، 436ص، 11، ج 1404مثنی، 

  ؛)6، ص1، ج 1422اندلسی، 

بـن مصـرف عـن     طلحۀج. حدثَنَا إبراهیم بن أحمد الوکیعی ثنا أبی ثنا محمد بن فضیل عن لیث عن 

؛ بیهقـی،  139ص، 9، ج 1404طبرانـی،  (» أعربوا بالقرآن فأنه عربـی « رفعه قال: عن عبد اهللا علقمۀإبراهیم عن 

  ؛)429ص، 2، ج 1410

د. حدثَنَا عباد بن العوام، عن عبد اهللا بن سعید بن أبی سعید المقبري، عن أبیـه، أو جـده هکـذا    

قرأ القرآن فأعربه فله اعربوا القرآن فان من «قال ابن مسعود قال قال رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم: 

؛ 163ص، 7، ج 1408هیثمـی،  (» عشر سیئات ورفـع عشـر درجـات    وکفارةبکل حرف عشر حسنات 

  ؛)307ص، 7، ج 1415طبرانی، 

 حسـنۀ من قرأ القرآن فأعربه کله فله بکل حـرف أربعـون   «. قال رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم:  ه

وإن لم یعـرب منـه شـیئا فلـه بکـل       حسنۀ فإن أعرب بعضه ولحن فی بعضه فله بکل حرف عشرون

  .)428ص، 2، ج  1410بیهقی،(» حرف عشر
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  . بررسي سند۲

پذیرند؛ زیرا هر سه روایتی کـه از منـابع شـیعی نقـل شـد       این روایات از نظر سند درخور تأمل و خدشه

طبق مبنـاي   شریف آمده و کافیدر » أعرب القرآن فإنه عربی«مرسله هستند؛ اما با توجه به اینکه روایت 

معتبر است، و با در نظر گرفتن این امر که ارسال این روایـت نسـبت    کافیبرخی از دانشمندان، روایات 

به بعد از محمد بن ابی عمیر است و طبق مبناي برخی از دانشمندان رجـال، مرسـالت ابـن ابـی عمیـر      

مطمـئن بـود. از سـوي دیگـر     توان دربارة صدور روایت اول از معصـوم   مانند مسنداتش اعتبار دارد، می

اي بـر آن   است از نظر لفظ و تعبیر مسـاوي بـا روایـت اول اسـت و اضـافه      روایت دوم که از امام باقر

در هیئـت  » اعربـوا القـرآن  «ندارد؛ لذا این روایت مؤید صدور آن است. از سوي سوم ازآنجاکـه عبـارت   

توان ادعا کرد این روایـات   مشترك است، میدر هیئت فرد، میان همۀ این روایات » اعرب القرآن«جمع یا 

استفاضه دارند؛ در نتیجه نسبت به صدور اعربوا القرآن در ضـمن یکـی   » اعربوا القرآن«نسبت به مضمون 

تـک ایـن روایـات از معصـوم      شود؛ گرچه دربـارة صـدور تـک    حاصل می یاز این روایات اطمینان نسب

 اطمینانی وجود نداشته باشد.  

تواند مؤید صدور این مضمون از معصوم باشد، روایاتی اسـت کـه دربـارة     یامر دیگري که م

مانند صحیحۀ جمیل وارد شده و برخی از آنها صحیحه است؛  بیت اعراب الحدیث از ائمۀ اهل

. )52، ص1، ج1382کلینـی،  ( »اَعرِبوا حدیثَنا فَانَّا قـوم فصـحاء  «که فرمود:  بن دراج از امام صادق

مجلسـی از خـط شـیخ محمـد علـی جبـایی و او از خـط شـهید و او از خـط          مرحوم  همچنین

مجلسـی،  ( »أعربوا کالمنا فإنا قوم فصـحاء «فرمود:  کند که امام صادق الدین کیدري نقل می قطب

تک این روایات دلیل بر طرد و عدم بررسی این  رو ضعف سند در تک . ازاین)151ص، 2، ج 1403

  اي اعربوا القرآن در این روایات بررسی شود.روایات نیست و جا دارد که معن

  . معناي اعراب۳

هایی که از این روایات شده و بررسی و نقد آنهـا، الزم اسـت معـانی واژة     پیش از ذکر تفسیرها و ترجمه

 اعراب را بیان کنیم:  

 در لغت به معانی مختلفی مانند: بیان کردن و آشـکار سـاختن، نشـاط و خوشـحالی،    » ع ر ب«ریشۀ 

عدم خطا در اعراب و فصیح شـدن زبـان آمـده اسـت     ، )، ماده عـرب 1369ر.ك: ابن فارس، (فساد در جسم 

اعراب باب افعال از مادة عرب اسـت. بـراي     واژة .)، ماده عرب1425، ماده عرب؛ فیومی، 1364ر.ك: طریحی، (

  این کلمه نیز معانی پرشماري به قرار زیر نقل شده است:  



   ۶۷ کاوشي در شرح و تفسير روايات اعراب القرآن

دلیلش را آشکارا بیـان  »: أعرب بحجته«کالمش را بیان کرد؛ »: عرب الکالم وأعرب بهأ«. بیان کردن: 1

تـا، مـاده    ابـن منظـور، بـی    ؛ 524ص، 1367، همـو ماده برع؛  ، 1367ابن درید،  ؛، ماده عرب1407ر.ك: جوهري، (کرد 

کالمـت را  »: عـرِب لـی  اَ« ؛)، مـاده عـرب  1425فیومی، (ان کردم یحرف را واضح ب»: أَعرَبت الْحرْف«؛ )عرب

در ایـن معنـا، بـه دو صـورت متعـدي بنفسـه و متعـدي        » اَعرَب« .)تا، ماده عرب زبیدي، بی(برایم بیان کن 

» اعـراب «گذاري حرکات آخر کلمات عـرب بـه    . نام)، ماده عرب1425فیومی، (شده است  بحرف استعمال 

خبـر، حـال و تمیـز     ناي فاعل، مفعـول، مبتـدا،   نیز از همین معنا گرفته شده است؛ زیرا با این حرکات مع

  ؛)، ماده عرب1369فارس،  بنا(گردد  روشن شده، معناي کالم واضح می

اعراب در مقابـل واژة لَحـن اسـت کـه بـه        . عدم خطا در اعراب کلمات عرب: این معنا براي واژة2

أعـرَب  . «)460ص، 4ج  ، 1367، مبـارك بـن محمـد،    1372زمخشـري،  ( معناي خطاي در اعراب کلمات است

رود که متکلم کالمش را از نظر اعراب صـحیح ادا کنـد و خطـاي در اعـراب      در جایی به کار می» کالمه

اعـراب بـه    .)ماده لحن تا،  ؛ ابن منظور، بی124، ص2، ج 1983، ماده عرب؛ ابن قطاع، 1407جوهري، (نداشته باشد 

به موجب عوامل مختلف در آخر کلمـات معـرَب آورده    این معنا عبارت است از اثرِ ظاهر یا مقدري که

، 1، ج 1428؛ حسـن بـن قاسـم مـرادي،     27ص، 1، جتـا  بـی ؛ صـالح الفـوزان،   39، ص1تا، ج ابن هشام، بی(شود   می

کنندة فاعل و مفعـول و مبتـدا و خبـر در هیئـت      شود که روشن رو بدان اعراب گفته می نی، و ازا)145ص

ي که اگر این حرکات نباشد، این امور براي مخاطب روشـن نشـده، مـراد مـتکلم     ا ترکیبی است؛ به گونه

 رو اعراب در اینجا به معناي تکلم به زبان عربی اسـت  ازاین .)35ص، 1تا، ج  ابن جنی، بی(گردد  روشن نمی

  .)170، ص1، ج1423جوجري، (

اصـطالح دانشـمندان   . یکی از اصطالحات دیگر اعراب که بعدها رایج شد، علـم نحـو اسـت. در    3

؛ 1421ابن سـیده،  (کند  نحوي به علمی که از احوال اواخر کلمات عرب از حیث اعراب، بناء و... بحث می

گوینـد.   مـی  )1، ص1969زمخشـري،  (» علـم اعـراب  « )تا، ماده عرب تا؛ ابن منظور، بی تا؛ زبیدي، بی ابن منظور، بی

، 1، ج 1372طبرسـی،  (» إلعـراب أجـل علـوم القـرآن    إن ا«در عبـارت:  » االعـراب «مقصود طبرسی از واژة 

  قدرترین علوم قرآن است)، این معناست؛ (همانا اعراب، گران )40ص

؛ 1425؛ فیـومی،  1409فراهیـدي،  (تکلـم بـالفحش   »: أعرب الرجل«. تکلم کردن به کالم قبیح و ناسزا: 4

  ؛  )ده عرب، ما1421بن سیده، اتا؛  تا؛ ابن منظور، بی ؛ زبیدي، بی1407جوهري، 

  .)، ماده عرب1407جوهري، (» أعرب الرجل، أي ولد له ولد عربی«. صاحب فرزند عرب شدن: 5

  رو الزم اسـت در روایـاتی کـه واژة    بنابراین اعراب داراي معانی پرشمار و گونـاگونی اسـت. ازایـن   

  قرینه تعیین شود.   اعراب و مشتقات آن به کار رفته است در هر مورد، معناي متناسب با آن به کمک

۶۸      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

  هاي مختلف از اين روايات   . تفسير۴

در شرح و تفسیر این روایات، محـدثان و شـارحان احادیـث، احتمـاالت پرشـمار و گونـاگونی مطـرح        

  توان آنها را در سه تفسیر خالصه و بیان کرد. اند که در مجموع می کرده

  الف. تفسير اول

اسـت   معنـا کـرده   »  الْـإِعرَاب   وبدائع اللغۀ  بینوا ما فیه من غرائب«به  را» أَعرِبوا الْقُرْآنَ«طریحی روایت 

من قرأ القرآن فأعربه، کان له بکـلّ  «. سیوطی نیز این معنا را براي روایت: )118، ص2 ، ج1364طریحی، (

ارائـه کـرده و گفتـه    »  ، ومن قرأه بغیر إعراب کان له بکلّ حرف عشـر حسـنات  حسنۀحرف عشرون 

ث، شناخت معانی الفاظ قرآن اسـت نـه اعـراب بـه معنـاي      یقصود از اعراب قرآن در این حداست: م

اصطالحی؛ در مقابل لحن که خطاي در اعراب است؛ زیرا قرائت قرآن بدون اعراب قرائـت نیسـت و   

 ثواب ندارد؛ در حالی که این روایت، براي قرائت قرآن بـدون اعـراب نیـز ثـواب ذکـر کـرده اسـت       

، 7، ج1404مبـارکفوري،  (برخی از دانشـمندان اهـل سـنت ماننـد مبـارکفوري       .)3، ص2ا، جت سیوطی، بی(

ن معنـا را بـراي   ینیز از سیوطی پیروي کرده و همـ  )95، ص1، ج1426عبدالباري، (و عبدالباري  )241ص

ل خان نیز دو احتمال در معناي این روایت طرح کـرده و در احتمـال او   اند. سیدعلی  داشته روایت بیان 

 »اللّغـۀ   أَي بینوا ما فیه من غرائـبِ «را به بیان کردن و روشن ساختن، معنا کرده و گفته است: » اعربوا«

در روایت » اعربوا«ها، واژة  بر اساس همین تفسیر در برخی از مقاله .)295، ص2 ، ج1384، (مدنی شیرازي

قرآن «ه و روایت چنین ترجمه شده است: به فهم اولیۀ کلمات معنا شد» اعربوا القران والتمسوا غرائبه«

اي دیگـر   . در مقاله)1373کمالی دزفولی، (» دیوجو کن را جست  معارف] آن  د و غرائب [حکم ویرا بفهم

آن را   ينــاآشنا   يهـا  و لغـت  دییقـرآن بـرآ  همفـ  یدر پ«این عبارت بدین شکل برگردان شده است: 

القرآن فأعربه کان لـه بکـلّ حـرف عشـرون       من قـرأ«نویسندة این مقاله در ترجمۀ روایت  .»دیریفراگ

هر کس قـرآن را بخوانـد و   «گوید:  می» حسنات  عشر  ر إعراب کان له بکلّ حرفیبغ قرأةومن  حسنۀ

کـه آن را بـدون درك معنـا     یکسـ  یبرد؛ ول یست ثـواب میب  یحرف  هر د، در برابریبرآ  آن  فهم  یپ  در

  .)1390، یلیرجلیم( »داشت  خواهد  ثواب  بخواند، در برابر هر حرف ده

 ب. تفسيردوم

دو احتمـال طـرح کـرده و در    » فانـه عربـی    القـرآن   اعربوا« ) در شرح روایت1081مالصالح مازندرانی(م

مازنـدرانی،  (» أو من أعرب بکالمه اذا أفصح به و لم یلحن فـی حروفـه و مـواده   «احتمال دوم گفته است: 



   ۶۹ کاوشي در شرح و تفسير روايات اعراب القرآن

  الْعـرَبِ   اقْـرَءوا الْقُـرْآنَ بِأَلْحـانِ   «؛ سپس این روایـت را از نظـر معنـا ماننـد روایـت:      )41، ص11 ، ج1382

أَصاوهاتنیـز همـین احتمـال را در    1110(م  دانسته است. عالمـه مجلسـی   )614، ص2، ج 1407کلینی، (» و (

قیل المراد اقرءوها بألحان العرب کما مر، أي بینـوا  «نقل کرده و گفته است: » اعربوا القرآن«معناي روایت: 

» اعربـوا «. واژة )501، ص12 ، ج1404ی، مجلس(» من التفخیم والترقیق واإلدغام وغیر ذلک القراءةفیه محسنات 

در این تفسیر نیز به معناي بیان کردن و روشن ساختن است، ولی روشن کردن حروف کلمات و اداي آنهـا  

خواهد بود؛ زیـرا یکـی    )4(مزمل:» رتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیالً«از مخارج. وزان این روایت بر پایۀ این تفسیر، وزان آیۀ 

تبیین حروف کلمه و پرهیز از تندخوانی و سرعت در قرائت است کـه موجـب عـدم اداي     از معانی ترتیل،

  .)569، ص10؛ ج266ص، 7 ، ج1372طبرسی، ( شود حروف از مخارج و روشن نشدن کلمات می

 ج. تفسير سوم

» أفصحوا بـه وهـذِّبوه عـن اللحـن    «را به » أعربوا القرآن فإنه عربی«) روایت 1091فیض کاشانی (م

شود کـه   ، معلوم می»هذِّبوه عن اللحن«معنا کرده است. به قرینۀ  )1742، ص9، ج1415اشانی، فیض ک(

را در این روایت مشتق از اعراب اصطالحی و بـه معنـاي پرهیـز از خطـا در اعـراب      » اعربوا«وي 

گویـد معنـاي    دانسته است. بیهقی نیز همین معنا را از حلیمی نقل و اختیـار کـرده اسـت. وي مـی    

اعراب القرآن دو چیز است: نخست حفاظت و رعایت حرکات که به وسیلۀ آنها زبان عرب  روایت

شود؛ زیرا اکثر کالم عجم در حالت وصل و قطع بر سکون بنا شده است و  از زبان عجم متمایز می

شود؛ و معناي دوم رعایـت   فاعل و مفعول و ماضی و مستقبل از طریق حرکت کلمه تمییز داده نمی

بسـا   ت کلمات وعدم تبدیل آنها به حرکات دیگر است؛ زیرا عدم رعایت این امر نیز چهعین حرکا

  .)429، ص2، ج1410بیهقی، ( شود میسبب وقوع خطا در اعراب یا تغییر معنا 

أَو اقـرَؤوه  «خان در احتمال دوم خود این معنا را براي این روایت بیان کرده و گفتـه اسـت:    سیدعلی

احمد ابن فارس نیز پـس از بیـان نیازمنـدي     .)295، ص2 ، ج1384، (مدنی شیرازي»  عرَبِال  علی قواعد کالمِ

؛ »أعرِبـوا القـرآن  «اهللا صلی اهللا علیه و سلم روایت شـده اسـت:    فقیه به علم اعراب، گفته است: از رسول

ن مرتکـب لحـن   چراکه پیشینیان از لحن و اشتباه در قرائت و کتابت همچون گناه پرهیز داشتند؛ اما اکنـو 

 اي که محدث در اعراب حدیث و فقیه در کتابت و تألیف از نظـر اعـراب اشـتباه دارد    شوند؛ به گونه می

در این روایـت را  » اعربوا«شود که ایشان نیز کلمۀ  . از این عبارت فهمیده می)35، ص1، ج1977ابن فارس، (

  است.  به معناي اعراب دادن کلمات قرآن و با اعراب خواندن دانسته 

۷۰      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

  پذیرفته و گفته است:» اعربوا حدیثنا«الدین شیرازي این معنا را در شرح روایت:  صدر

اي ال تلحنوا فی اعراب الکلمات، واعطوا الکلمۀ اعرابها فانا قوم فصحاء وکالمنا فصیح، فاذا الحنتم 

 تفویتـا لحقـه  فیه او اهملتم فی اعرابه، اختلت فصاحته وفات المقصود من رعایته فیکون ظلما فیه و

   ).279ص ،2 ، ج1383صدرالدین شیرازي، (

برابر این تفسیر این است: قرآن را عربی بخوانید نه عجمی (غیرعربی). مقصـود از  » اعربوا القرآن«معناي 

عربی خواندن این است که الفاظ قرآن را بنا بر قواعد علم نحو با حرکات صحیح قرائت کنید، نـه ماننـد   

  شوند.   ن حرکت آخر و به صورت سکون خوانده میکلمات فارسی که بدو

  . بررسي معناي روايات  ۵

با توجه به اینکه فضاي صدور، یکی از قرائن مهم در فهم معنا و مقصود روایت است، الزم اسـت بـراي   

رو پـیش از هرگونـه قضـاوت در     فهم درست این روایات نخست با فضاي صدور آنها آشنا شویم. ازاین

هایی را که دربارة فضـاي صـدور    ین واژه و بیان مقصود از این روایات، برخی از گزارشانتخاب معناي ا

  شویم.   آور می اند یاد این روایات در منابع روایی وارد شده

  صدور   يفضا

هاي روایی و تاریخی در موضوعات گوناگون مانند: کیفیت قرائت قرآن، ثـواب   هایی که در کتاب گزارش

ت قرآن، مدت زمان ختم قرآن، لزوم اعراب قرآن و تاریخ وضع علم نحو وارد قرائت قرآن، تحسین صو

دهنـدة فضـاي    اند، حاکی از دو مشکل مهم دربارة قرائت و تالوت قرآن هستند. این دو مشکل نشان شده

  اند. صدور این روایات

شـده   مشکل اول: خطا در قرائت قرآن و اشتباه در حرکات اعرابی که از آن به لحن تعبیر می

شده است. ابن أبی  و گاه دگرگونی معناي آیه می  است: این امر، سبب خطا در معناي آیات قرآن

نشینان در زمان عمر به مدینه آمد و تقاضا کرد که بـه   گوید: فردي از بادیه در این زمینه می ملکیۀ

رة توبه را براي او او قرآن بیاموزند. یکی از مسلمانان این وظیفه را به عهده گرفت و آیاتی از سو

بـود. ایـن قـاري کلمـۀ     » ء منَ الْمشْـرِکینَ ورسـولُه   أَنَّ اللَّه برِي«قرائت کرد که مشتمل بر جملۀ 

کلی تغییر یافت. آن  را که اعراب آن نصب است، به جرّ الم قرائت کرد که معناي آیه به» رسوله«

من از او بیزارترم. این سـخن بـه گـوش     عرب بیابانی گفت: اگر خداوند از رسولش بیزار است،

اي؟ مرد پاسخ داد: من وارد  تبري جسته عمر رسید. او را خواست و به او گفت: آیا تو از پیامبر



   ۷۱ کاوشي در شرح و تفسير روايات اعراب القرآن

دانستم؛ از مسلمانان خواستم قرآن به من بیاموزند. فردي بـراي   مدینه شدم و از قرآن چیزي نمی

را تالوت کرد و من گفتم کسـی کـه خـدا از وي    » کینَ ورسولُهء منَ الْمشْرِ أَنَّ اللَّه برِي«من آیۀ 

ترم. عمر به او گفت این قرائت خطاست و آیه را با اعراب درست براي  بري باشد من از او بري

مسلمان گفت: من و خدا و رسول از کسی که خدا و رسول از وي بري  وي تالوت کرد. فرد تازه

اس عمر دستور داد کسی که به قرائت قـرآن تسـلط نـدارد، بـه     هستیم. بر همین اس باشند، بیزار 

. در خبر دیگر آمده اسـت: عمـر از کنـار گروهـی     )130، ص4، ج1365سیوطی، ( دیگران تعلیم نکند

رفت. وقتی آنان را بر خطـا در تیرانـدازي    کردند و تیرشان به خطا می عبور کرد که تیراندازي می

در » متعلمـین «؛ در حالی کلمۀ »نینحن قوم متعلِّم«گفتند:  سرزنش کرد، آنان در مقام عذرخواهی

کردنـد و   این عبارت صفت قوم است و طبق قاعدة لغت عرب باید آن را به شکل مرفوع ادا مـی 

عمر در پاسخ آنان گفت: گناه شما از جهت خطـا در اعـراب ایـن گفتـار،     ». متعلمون«گفتند:  می

است. سپس به آنـان گفـت از رسـول خـدا شـنیدم کـه       بدتر از گناه از جهت خطا در تیراندازي 

؛ ابن ادریس، 398ص ، 1414طوسی، ( فرمود: خدا رحمت کند کسی را که زبانش را از خطا اصالح کند

. گزارش دیگري حاکی از این است که ابن عمر فرزندش را به سبب خطـا در  )154ص، 2 ، ج1410

، 2 ، ج1410؛ ابن ادریـس،  304، ص1409؛ بخاري، 457ص ،10، ج1409، شیبۀابی ( کرد اعراب کلمات تنبیه می

در گزارشی آمده است به حسن بصري گفتند امام جماعت ما در قرائـت خطـا دارد. در    .)154ص

. این مشکل دربارة نقـل روایـات   )154ص، 2 ، ج1410ابن ادریس، ( پاسخ آنان گفت: نباید امامت کند

  نیز وجود داشته است. اصمعی گفته است:

مـن  «ترسم این است که مصداق روایت:  رین چیزي که دربارة آن بر دانشجوي ناآگاه از قواعد نحو میبیشت

در گفتارش لحن ندارد. وقتی راوي سـخنی بـا    واقع شود؛ زیرا پیامبر» کذّب علی فلیتبوأ مقعده من النار

شـود   ت و از کسانی مـی کند که آن حضرت نفرموده اس نقل می لحن و خطا نقل کند، چیزي را از پیامبر

  .)269ص، 3، ج تا بیالعینى، ( دروغ بسته است که بر پیامبر

کند از من حدیث  حدیث خطا می به مردم گفت کسی که در سلمۀبه همین سبب بود که حماد بن 

خطـا و لحـن در خوانـدن قـرآن سـبب شـد کـه وقتـی          .)154ص، 2 ، ج1410ابن ادریس، ( نقل نکند

وارد شد، آن حضرت پس از آنکه کالم عرب را در سه قسم: اسم  میرالمؤمنینبر ا  ابواالسود دؤلی

ام در منطقۀ شما خطاهاي فاحش در قرائـت   و فعل و حرف براي وي بیان کرد، به او فرمود: شنیده

دارم کتابی بنویسم و قواعدي براي کالم عرب تنظیم کنم که با رعایت  رو دوست  وجود دارد؛ ازاین

۷۲      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

عرب و کالم غیرعرب تفاوت باشد. پس به او دستور داد بر کلیاتی که به وي تعلـیم   آن، میان کالم

بـه ایـن سـبب     .)91ص، 1413مفیـد،  ( فرموده، مطالبی بیفزاید و قواعدي را در این باب تدوین کنـد 

مردم را به یاد گرفتن لغت عرب بـراي مصـون مانـدن از خطـا در قرائـت قـرآن تشـویق         امامان

 »؛ فإنها کالم اهللا الـذي تکلـم بـه خلقـه    العربیۀتعلموا «روایت شده است:  ام صادقکردند. از ام می

شود که یکـی از مشـکالت مـردم در     خوبی روشن می ها به . از این نقل)258، ص1، ج1362صدوق، (

صدر اسالم، خطا در اعراب کلمات قرآن و لحن در قرائت قرآن بوده و برخی روایات کـه در آنهـا   

  ن امر شده، در این فضا صادر و به این مشکل ناظر بوده است.به اعراب قرآ

تندخوانی بود. این امر مستلزم بـه هـم ریخـتن کلمـات       مشکل دوم، عجله و سرعت در قرائت قرآن و

و درنگ نکردن در معانی آیـات قـرآن بـود. روایـاتی کـه مـردم را بـه         قرآن و عدم اداي حروف از مخارج 

اند، حاکی از وجود این مشکل در میـان مـردم هسـتند. در آیـۀ      در آن امر کرده شمرده خواندن قرآن و تأمل

خوانی قرآن امر شده است و لذا وقتـی از عایشـه دربـارة     نیز به ترتیل و شمرده چهارم سورة مزمل، پیامبر

خواسـت   اي مـی  اي بود که اگر شـنونده  پرسیدند، عایشه گفت: قرائت حضرت به گونه قرائت رسول خدا

 . این آیـه گرچـه خطـاب بـه پیـامبر     )638ص، 4 ، ج1407زمخشري، ( توانست وف آیات را بشمارد میحر

کنـد. عبداللَّـه بـن     خوانی قرآن امر مـی  شود و به شمرده میاست، دستورش عام است و همه مردم را شامل 

ـ «فرماید:)  دربارة گفتار خداي عز و جل (که می گوید: از حضرت صادق سلیمان می » لِ الْقُـرْآنَ تَـرْتیال  ورتِّ

  فرموده: پرسیدم. فرمود: امیرالمؤمنین

یعنی آن را خوب بیان کن و همانند شعر آن را به شـتاب و بـا سـرعت مخـوان، و ماننـد ریـگ (هنگـام        

هاي سخت خود را به وسیلۀ آن به بیم و هـراس افکنیـد، و همـت     خواندن) آن را پراکنده مساز؛ بلکه دل

  .)614، ص2 ، ج1407کلینی، ( دیسوره را به آخر رسان شما این نباشد که

  روایت شده: همچنین از امیرالمؤمنین

هـاي شـن آن را    روشنی بیان کن نه مانند اشعار، تند و پیاپی بخوان و نه مانند دانـه  یعنی قرآن را به» ترتیل«

هرگـز هـدفتان رسـیدن بـه      هاي سنگین را با آن بکوبی و بیدار کنی، و پراکنده ساز، و چنان بخوان که دل

  .)517، ص5 ، ج1416بحرانی، (] نباشد  آخر سوره [تمام کردن آن

پرسد: آیا جایز است قرآن را در یک شب خـتم کـنم؟ حضـرت     می همچنین وقتی راوي از امام صادق

فرماید: دوست ندارم قرآن در کمتر از یک ماه ختم شود. ابوبصیر نیـز از آن حضـرت پرسـید در مـاه      می

ضان شبی یک ختم داشته باشم؟ حضرت فرمود: نـه. پرسـید در دو شـب چگونـه اسـت؟ حضـرت       رم
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 دوباره پاسخ منفی داد. پرسید در سه شب چطور؟ حضرت پاسخ مثبت داد و فرمـود: اصـحاب پیـامبر   

، 2، ج1407کلینـی،  (سرعت خوانـده شـود    کردند و قرآن نباید تند و به قرآن را در یک ماه و کمتر ختم می

  گزارش شده نیز آمده است که حضرت فرمود: . در بخشی از روایتی که از امام باقر)617ص

نَثْرَ الرَّم لَا تَنْثُرُوهرِ وذِّ الشِّعذّاً کَهه ذُّوهلَا تَهاناً ویبت نُوهیالْقُرْآنَ فَب إِذَا قَرَأْتُم   الْقُلُـوب نْ أَفْرِغُوا لَـهلَکلِ و

ۀَ ویلِ الْقَاسأَه وملُحو اکُمإِیا وهاتوأَصرَبِ وانِ الْعبِأَلْح وهاقْرَءةِ ووررَ السآخ کُمدأَح مکُنْ هر لَا یائالْکَب

  ).100ص ، 1408دیلمی، (

  شرح و تفسير  

را بـه یکـی    توان روایات اعراب القرآن را به دو دسته تقسیم کرد و هر کدام با توجه به فضاي صدور، می

  از مشکالتی که بیان شد ناظر دانست و در نتیجه دو معنا و دو تفسیر براي این روایات بیان کرد:  

اعربـوا  «و » اعربوا القرآن فانه عربـی «، »اعربوا القرآن«تفسیر اول: گروهی از این روایات مانند روایت 

کـه در  » فانه عربـی «در آنها به قرینۀ تعلیل » ااعربو«اند، و واژة  ناظر به مشکل اول» القرآن والتمسوا غرائبه

ذیل برخی از آنها آمده، به معناي خواندن قرآن با اعراب و طبق قواعد لغت عـرب اسـت؛ زیـرا عربـی،     

مانند فارسی و ترکی و... صفت لغت است. بنابراین اگر لغت قرآن عربی است، بایـد کلمـات و عبـارات    

  در آن رعایت شوند. آن طبق لغت عربی ادا، و قواعد اعراب

بیـت نیـز    تنها دربارة قرائت قرآن، بلکه در زمینۀ نقـل و روایـت احادیـث اهـل     این امر و سفارش، نه

أَعرِبـوا حـدیثَنَا؛ فَإِنَّـا قَـوم     «اند:  بیت در سفارش به اعراب احادیث فرموده رو اهل مطرح بوده است. ازاین

اءحو  )131، ص1 ، ج1407کلینی، (» فُص»    اءـحفُص منَـا فَإِنَّـا قَـووا کَلَامرِبمحـدثان و شـارحان حـدیث،    ». أَع

، بـه اعـراب بـه معنـاي اعـراب دادن      »فَإِنَّا قَـوم فُصـحاء  «در این روایات را نیز به قرینۀ تعلیل به » اعربوا«

. )72، ص1 ، ج1414؛ مجلسـی اول،  150ص ،2 ، ج1403مجلسـی،  (انـد   کلمات و معرب خواندن آنها معنا کرده

تواند مؤیدي باشد بر اینکه این دسته از روایات اعراب القـرآن، نـاظر بـه مشـکل لحـن و       این امر نیز می

  اند و اعراب در آنها به معناي معرب خواندن کلمات قرآن است.   خطا در قرائت قرآن بوده

، »وا القـرآن فانـه عربـی   اعرب«و روایت » اعربوا القرآن«ممکن است گفته شود این تفسیر براي روایت 

است درست است؛ اما براي روایت سـوم کـه در آن جملـۀ    » فانه عربی«که اولی مطلق و دومی معلل به 

آمده درست نیست؛ زیرا این جمله ناظر به معنا و محتواست نه نـاظر بـه لفـظ و نحـوة     » التمسوا غرائبه«

اي  جملـه » التمسـوا غرائبـه  «ست که جملـۀ  قرائت و لذا با روایات دستۀ بعد سازگارتر است. پاسخ این ا

مستقل با فعل جداگانه و مستقل است که با واو بر جمله: اعربوا القرآن عطف شده و ظاهرش این اسـت  

۷۴      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

که در آن، دو درخواست و دو مطلوب وجود دارد: یکی اعراب کلمات و معـرب خوانـدن قـرآن و دوم    

کـه  » التمسـوا «روایت، بر فهم معناي کلمات، به قرینـۀ  در این » اعربوا«رو حمل  فهم معناي کلمات. ازاین

مستلزم اتحاد مطلوب در روایت و عطف تفسیري بودن التمسوا براي اعربوا است، خالف ظـاهر اسـت؛   

  اي وجود داشته باشد.   بدون اینکه بر آن قرینه

بخوانیـد؛ زیـرا   بنابراین معناي این دسته از روایات این است که قرآن را به عربی و با اعراب صـحیح  

هـا روایـت    قرآن به عربی نازل شده است. شاید بر اساس همین تفسـیر باشـد کـه در برخـی از نگاشـته     

»رَبِیع نَّهرِبِ الْقُرْآنَ فَادرسـتی کـه    عربانه بخوان قرآن را؛ چـه بـه  «به این صورت ترجمه شده است: » اَع

در برخـی از مـوارد نیـز آن را بـه ایـن       .)1627ص، 3 ، ج1419مختـاري و صـادقی،   (» قرآن زبان عرب است

  .»قرآن را (فصیح و با لحن) عربی بخوانید؛ زیرا قرآن به زبان عربی است«اند:  صورت ترجمه کرده

 )www.andisheqom.com/Files/qurantalavat.php (  

ـ » عربانه بخوانید«ها گرچه غلط نیستند، روشنی و دقت کافی را ندارند؛ زیرا  این ترجمه عربـی  «ا ی

بـه اینکـه:   » اعربوا القرآن والتمسوا غرائبـه «که ترجمۀ روایت:  کند؛ چنان چیزي را روشن نمی» بخوانید

نیـز   )21، ص1383معـارف،  (» جـویی کنیـد   هـاي آن را پـی   قرآن را نیکو ادا کنید و عجایب و شـگفتی «

در حـالی کـه مـراد از     شـود؛  ترجمۀ دقیقی نیست؛ زیرا نیکو خواندن، شامل نیکویی در تجوید نیز می

  این معنا نیست.   »اعربوا«

در آنها بـه معنـاي   » اعربوا«تفسیر دوم: گروه دیگري از این روایات ناظر به مشکل دوم، و واژة 

بیان کردن و روشن ساختن هستند. امر به اعراب قرآن در این گروه از روایات، براي برطرف کردن 

حریض مردم به تأمل در معنـاي کلمـات قـرآن و فهـم     مشکل تندخوانی و عدم تأمل در آیات، و ت

اند از روایاتی کـه پـس از امـر بـه اعـراب، میـان        معانی آیات صادر شده است. این روایات عبارت

 انـد  اند و ثواب قرائت با اعراب را بیشتر دانسته قرائت با اعراب و قرائت بدون اعراب مقایسه کرده

  که فرمود: اهللا ؛ مانند روایت رسول)307ص، 7، ج 1415؛ طبرانی، 163ص، 7، ج 1408هیثمی، (

من قرأ القرآن فأعربه کله فله بکل حرف أربعون حسنۀ فإن أعرب بعضه ولحن فی بعضه فلـه بکـل حـرف    

  ).428ص، 2، ج 1410بیهقی، عشرون حسنۀ وإن لم یعرب منه شیئا فله بکل حرف عشر (

و ذکـر ثـواب   » فإن أعرب بعضه ولَحـن فـی بعضـه   «ر سیاق در این روایت به قرینۀ وقوع د» اَعرَبه»  واژة

متفاوت براي خواندن با اعراب و بدون اعراب، به معناي خواندن آیه و اظهار و بیان معناي آن است. بـه  

  توجه نکردن به معنا و مفاد آن است. این سبب، لحن در اینجا به معناي با سرعت خواندن قرآن و 
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ي از اهل سنت است که کلمۀ اعـراب در آنهـا بـه معنـاي تأمـل و      مؤید این معنا روایات دیگر

من القرآن أحب إلی مـن أن   آیۀألن أعرب «درنگ در معناي آیات است. از ابوبکر نقل شده است: 

لـو أنـی   «از برخی اصحاب پیامبر نیز روایت شـده اسـت:    .)198ص  ،4(سیوطی، االتقان، ج» آیۀأحفظ 

کننـد   . همچنین از عمر نقل می(همان)» من کتاب اهللا لفعلت آیۀربت أع لیلۀأعلم إذا سافرت أربعین 

هـا   . کلمه اعراب در این گـزارش (همان)» من قرأ القرآن فأعربه کان له عند اهللا أجر شهید«که گفت: 

رو از  به معناي بیان و تفسیر آیات است نه به معناي اعراب دادن کلمات طبق قواعـد عربـی. ازایـن   

یک از علوم قرآن افضل است؟ حضـرت   پرسید کدام شده که شخصی از پیامبرابن عباس روایت 

در ایـن روایـت   » عربیت«. مراد از )38، ص1، ج1413، عطیۀابن ( »عربیته فالتمسوها فی الشعر«فرمود: 

فهم معناي کلمات قرآن است کـه ابـن عبـاس در مسـائل نـافع بـن       » الشعر فالتمسوها فی«به قرینه 

  کرده است. به اشعار عرب، برخی از معانی کلمات قرآن را بیان  االزرق با استناد

  نقد گفتار سيوطي

ومن قرأه بغیر إعـراب کـان    حسنۀسیوطی ذیل روایت: من قرأ القرآن فأعربه کان له بکل حرف عشرون 

گوید مراد از اعراب، شناخت معانی الفـاظ قـرآن اسـت نـه اعـراب بـه        له بکل حرف عشر حسنات می

. )3، ص2تـا، ج  سـیوطی، بـی  ( که مقابل لحن است؛ زیرا قرائت قرآن بدون اعراب ثواب ندارد اصطالح نحو

اي که سیوطی براي انتخاب معناي اعراب ذکر کرده است، اگر براي روایاتی باشـد کـه امـر بـه      این قرینه

ا بـه  گونـه روایـات ر   اعراب در آنها مذیل به این ذیل است، سخن درستی است و ما هم اعـراب در ایـن  

دانـد، نـه    همین معنا گرفتیم؛ اما سیوطی اعراب در همـۀ ایـن روایـات را بـه معنـاي تفسـیر و بیـان مـی        

» شرف تفسـیر «خصوص روایاتی که در آنها براي قرائت با اعراب ثواب بیان کرده است. ایشان در فصل 

بیان و تفسیر قـرآن اسـت؛   گوید: معناي این روایات به نظر من   کند و می روایات اعراب القرآن را ذکر می

  .)465ص، همان(زیرا اطالق اعراب بر حکم نحوي، اصطالح حادث است 

  ، از جهاتی درخور تأمل است:یوطیاین سخن س

اند که مـردم در   هایی از عمر و ابوبکر نقل کرده اوالً خود سیوطی و محدثان دیگر اهل سنت گزارش

ها حاکی از این است کـه   خواندند. این گزارش لط میقرائت قرآن خطاي نحوي داشتند و اعراب آن را غ

  درست و غلط خواندن قرآن در زمان نزول نیز مطرح بوده است؛

ثانیاً بر فرض که اعراب به معناي نحوي، اصطالح حادثی باشد؛ اما لحن به معناي خطاي در اعـراب  

صـدور روایـات بیـان شـد،      هایی که دربـاره شـأن   بین مردم زمان نزول رایج بوده است و لذا در گزارش

۷۶      ۱۳۹۵، بهار و تابستان ۱۶، سال نهم، شماره اول، پياپي  

زد و حسن بصري کسـی را کـه در قرائـت     آوردیم که عمر فرزندش را به سبب لحن در گفتار کتک می

نماز لحن داشت از امامت جماعت ممنوع کرد. افزون بر اینکه روایاتی که شیعه دربارة اعـراب القـرآن از   

و در ایـن قـرن، اعـراب بـه اصـطالح       نقل کرده است مربوط به قرن دوم است امام باقر و امام صادق

  نحوي و رعایت قواعد نحو در حرکت آخر کلمات مصطلح شده بود.  

  گيري نتيجه

توان به دو گروه تقسیم و شرح و معنا کرد: گروه اول روایاتی کـه   روایات امر به اعراب قرآن را می

یات، به معناي اصـطالحی و در  در این روا» اعربوا«اند. واژة  به طور مطلق به اعراب القرآن امر کرده

اعربـوا القـرآن   «؛ »والتمسوا غرائبـه » اعربوا القرآن«؛ »اعربوا القرآن«مقابل لحن است؛ مانند روایات: 

اند که پس از امر به اعراب، ثواب قرائت با اعراب و بدون اعراب را  گروه دوم روایاتی». فانه عربی

اعربـوا  «عناي بیان کردن و تفسـیر اسـت؛ ماننـد روایـت     در این روایات به م» اعربوا«اند.  بیان کرده

عشـر سـیئات ورفـع عشـر      وکفـارة القرآن فان من قرأ القرآن فأعربه فله بکل حرف عشر حسـنات  

من قرأ القـرآن فأعربـه   «و روایت  )307ص، 7، ج 1415؛ طبرانی، 163ص، 7، ج 1408هیثمی، (» درجات

 حسـنۀ ولحن فی بعضه فله بکل حرف عشرون  فإن أعرب بعضه حسنۀکله فله بکل حرف أربعون 

  .)428ص، 2، ج 1410بیهقی، (» وإن لم یعرب منه شیئا فله بکل حرف عشر
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