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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  توجیه قرائات شاذشناسی  گونه

  یّابن جن» المحتسب«در 
    ١مرتضی ایروانی نجفی  
    ٢نژاد مرتضی سلمان  

  دهکیچ
 فرهنگی را  ـترین میراث قرائی  علوم قرآنی است که غنیۀعلم قرائات از جمل

 نخست هجری به خود اختصاص داده اسـت و بـا رجـوع بـه کتـب ۀدر چند سد
ع بـود کـه در آن دوره بـه نگـارش ن موضـوتوان شاهد صدها اثر بـا ایـ  میفهارس

هـای  بـه عنـوان فـصلی مهـم از ایـن علـم در گـام» توجیه قرائات«. آمده استدر
الی دیگر آثار قرائی نمود یافت و در اواخر قرن دوم هجـری رو بـه  هآغازین در الب
در کنار قرائات مشهوری که محل بحث و بررسی عالمان اسـالمی . استقالل نهاد

ای نوین در قرن چهارم پدیدار گـشته  نیز به عنوان حوزه» ه قرائات شاذتوجی«بود، 
 القـراءات و ّالمحتـسب فـی تبیـین وجـوه شـواذ. و آثاری در این زمینه نگاشته شد

هـای توجیـه قرائـات شـاذ  تـرین نمونـه ی از آغازین و مهمّ اثر ابن جناالیضاح عنها
 بـا گاننگارنـد. گرفتـه اسـترو مورد مطالعه قرار  قرآنی است که در جستار پیش

                                                                 
 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١۵/٧/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(iravany@um.ac.ir))  مسئولۀنویسند (مشهدی فردوس دانشگاه اریدانش. ١
  .(msnd66@gmail.com) مشهدی فردوس دانشگاه ثیحد و قرآن علومی دکتری دانشجو. ٢
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شناسـی ایـن   به گونه،شده برای قرائات شاذ در این اثر  انواع توجیهات ارائهاستقراء
قرائـات «توجیه بـر اسـاس : ند ازا شده عبارت موارد بررسی. اند توجیهات پرداخته

هـای  لهجـه«، »شعر«، »Nاحادیث رسول اکرم«، »رائات قرآنیدیگر ق«، »سبعه
  .»سیاق آیات«و » قیاس«، »ثالام«، »قبایل عرب

ّقرآن، توجیه قرائات، قرائات شـاذ، المحتـسب، ابـن جنـی،  :یدیلکواژگان 
  .ابن مجاهد

  مقدمه. ١
ها را به   وسیعی از موضوعات و پژوهشۀ علومی است که گسترۀعلم قرائات از جمل

هــای مختلـف حــول مـسائلش بــه تحقیــق  خـود اختــصاص داده و عالمـان آن در دوران
امروزه با مراجعه به آثار تولیدشـده . اند خته و به بیان اصول و فروع آن همت گماشتهپردا

در یـک . توان به ایـن گـستردگی واقـف شـد َّاعم از مختصر، مطول، منظوم و منثور می
هـای ایـن علـم در دو سـاحت قابـل تفکیـک اسـت؛ سـاحت  بندی کالن، حوزه تقسیم

ت است و ساحت دوم ناظر بـه علـومی اسـت نخست به طور مستقیم مرتبط با علم قرائا
علـم الرسـم و «، »علـم التجویـد«:  از جمله،که به مناسبت با علم قرائات ارتباط دارند

علـم «، »اءّعلـم طبقـات القـر«، »علم الوقف و االبتداء«، »علم التحریرات«، »الضبط
کری و خالد منصور،  و خالد شةقضاالمفلح (» علم توجیه القراءات و االحتجاج لها«و » الفواصل

  .)٢٢٣ـ١٨۴: ٢٠٠١
 علمی از علوم مرتبط با علم قرائات است ۀبه مثاب» ات و احتجاج آنئعلم توجیه قرا«

هـای لغـوی در  های آغازین آن در نزد صحابه در توجیه قرائات مبتنی بر اسلوب که نقطه
 های نخستین کوشش. شود نزدیک بین قرائات دیده میهای   و ترکیب یا همسانیالفظ، معن

شـود و ایـن نـوع از  صحابه در احتجاج و توجیه قرائات شاذ به ابن عباس نسبت داده می
: ١٩٩٩؛ احمـد صـغیر، ۴۴٨: ١۴٢٩مـسئول، (گردد  های ابتدایی آن محسوب می توجیهات گام

در قـرن دوم » شـذوذ«نباید از یـاد بـرد کـه اصـطالح . )٢/٢٩٣: ١۴٢٢،  غرناطی؛ ابوحیان٢٠
ایـن در حـالی اسـت کـه در . شده است ات مخالف با جمهور اطالق میهجری به قرائ

شد و به صـورت  یاد می) ةّالقراءات المروی(شده   از آن به قرائات روایت،قرن اول هجری
هـای بعـد،  در گـام. )٢٧: ١۴٢٢،  عـزوزسید احمـد(دقیقی با قرائات جمهور متمایز شده بود 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


  

ونه
گ

 
سی

شنا
  

جیه
تو

    
ات
قرائ

    
«  در شاذ

سب
محت

ال
«    

ّیجن ابن

١٨١  

 توان در کتبی با عناوین مختلف میوجیهاتش را  مرتبط اعم از قرائات شاذ و تنوع تمباحث
  :توان به آثار ذیل همراه با مصادیق آن اشاره داشت  میبرای نمونه؛ جویی کرد پی

 زجـاج، معانی القـرآن و اعرابـه فراء، معانی القرآن: همچون  کتب معانی القرآن)الف
  ؛ ازهریاتءمعانی القرا

مـشکل اعـراب  ابوجعفر النحـاس، یماعراب القرآن الکر:  اعراب القرآن همچون)ب
  ؛ ابوالبقاء عکبریَّامالء ما من به الرحمنطالب القیسی،   مکی بن ابیالقرآن
المحتـسب فـی تبیـین وجـوه  ابن خالویه،  القرآنّمختصر شواذ:  القرائات همچون)ج
 هّات الـشاذءالقرا دمیاطی، اتحاف فضالء البشری، ّ ابن جن، القراءات و االیضاح عنهاّشواذ
  ؛ ابوعلی االهوازیهّاالقناع فی القراءات الشاذالفتاح القاضی، عبد
اف عن حقائق غـوامض ّالکش طبری، ویل القرآنأجامع البیان عن ت:  تفسیر همچون)د
  ؛ ابوحیان اندلسیالبحر المحیط قرطبی، الجامع الحکام القرآن زمخشری، التنزیل
 ابـن مالـک، شـرح الکافیـهجـب و  ابن حاالکافیه سیبویه، الکتاب:  نحو همچون)  ه

 ابوحیـان ارتشاف الضرب من لـسان العـرب ابوالعباس مبرد، المقتضب فی لهجات العرب
  ؛ ابن هشاممغنی اللبیب ابوالبرکات االنباری، نصاف فی مسائل الخالفاالاندلسی، 

  .)١۶٧:  ١۴٢٩مسئول، (  ابن منظورلسان العرب ازهری، هتهذیب اللغ:  معاجم همچون)و
 قرائات به صورت عام و قرائات شاذ ۀ مذکور به خوبی گویای آن است که مسئلآثار

هـای مختلـف مـورد  های مختلفی از عالمان اسالمی در سده به طور ویژه، در نزد طیف
های فکری در به ثمر رسـیدن آثـار  ثیر بسزایی نزد جریانأ خود تۀتأمل واقع شده و به نوب

تنهـا موضـوع  امـروزه در محافـل شـیعی نـه. استایشان در طول تمدن اسالمی گذاشته 
 قرائات کمتر مورد توجه بـوده و بیـشتر در محافـل ئلۀها در مس قرائات شاذ بلکه پژوهش
 ۀبـارقرائات قرآن کریم و بحـث و نظـر درئلۀ ن به بازخوانی مسااهل سنت و نزد مستشرق

  .شود آن پرداخته می
تـوان بـه اهمیـت  بـن نـدیم مـیبا مراجعه به کتب فهارس متقدم همچـون فهرسـت ا

نخــست پــی بــرد؛ اینکــه موضــوع یادشــده بــه صــورت ۀ موضــوع قرائــات در چنــد ســد
کنـون  آثاری کـه تـا. حداکثری در محافل علمی مورد توجه عالمان اسالمی بوده است

ها در کتب فهارس ذکر شده، به خـوبی گویـای  باقی مانده یا آثاری که فقط عناوین آن
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  .)٣۶ـ٣٣: ١٣٩١یم، ند ابن( مدعاست این
هـای فکـری  رو پژوهشگرانی که با رویکرد تاریخی در صدد واکاوی جریـان از این

 ۀمواجـه خواهنـد بـود و مطالعـ» علـم قرائـات«تردیـد بـا  باشند، بی های نخست می سده
 علـوم هـای  ارتباط آن با دیگر حوزهۀکنند مانده از این حوزه به خوبی نمایان میراث باقی

بـازخوانی ایـن آثـار بـا عنایـت بـه گـستردگی و . اسـت...  لغت، تفسیر واز جمله نحو،
ثیرگذاری این آثار را در آیندگان أهای ت  خود زمینهۀارتباطاتی که با دیگر علوم دارد به نوب

 علـوم و مطالعـات اسـالمی بـین ۀهـا را در حـوز سازد و پیوستار آراء و دیدگاه نمایان می
  .دده ن نشان میان و متأخرامتقدم

) . ق٣٩٢. م(ی ّ ابن جنالمحتسبرو در تالش است با تمرکز در کتاب  جستار پیش
 قرائـات شـاذ و ۀبـار اواخر قرن چهارم هجری بـه بحـث درمانده از به عنوان میراثی باقی

رو در ادامـه بـه معرفـی  از ایـن. ی در این کتاب بپـردازدّانواع توجیهات مختلف ابن جن
 پرداختـه و بعـد از آن بـه تنـوع المحتسبر ویژه کتاب شخصیت او و ذکر آثارش به طو

توان موارد ذیل را نـام   این توجیهات میۀاز جمل. توجیهات قرائات شاذ اشاره شده است
احادیـث رسـول «، »دیگر قرائات قرآنی«، »برخی از قرائات سبعه«توجیه بر اساس : برد

. »سـیاق آیـات«و » قیـاس«، »امثـال«، »های قبایل عرب لهجه«، »شعر«، » اکرم 
  .قرائتی از قرآن است که خالف قرائت متواتر و مشهور باشد» ّقرائت شاذ«مراد از 

  ّحال و آثار ابن جنی شرح. ٢
: ١٩۶٨کـان، ّابـن خل( در موصل به دنیـا آمـده اسـت . ق٣٢١ّعثمان بن جنی در حدود 

: ١۴٢٧یوطی، سـ( بیـان داشـته اسـت . ق٣٣٠روز او را قبل از  اگرچه سیوطی زاد؛)٣/٢۴٨
: تـا خطیـب بغـدادی، بـی( در روز جمعه نیز درگذشته است .ق ٣٩٢ صفر ٢٨او در . )٢/١١٢
ای رومی بود که موالی سلیمان بن فهد بـن احمـد ازدی موصـلی  پدرش برده. )١١/٣١٢

ّسـیوطی ایـن نـام را معـرب کنـی . ّ او جنی نام داشت.)١١/٣١١ :همان(شد  محسوب می ِ َّ
: ١۴٠٣امـین، ( دانـسته اسـت ١»جونـا« و احمد امین آن را معـرب )٢/١٣٢: ١۴٢٧سیوطی، (

                                                                 
1. Jonah. 
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ّ تبحر بسیاری ، در علوم چندی از جمله صرف، نحو، لغت و ادب عربابوالفتح. )۶٨/١

او در آغـاز جـوانی در جـامع موصـل بـه تـدریس . )١١/٣١١: تـا خطیب بغدادی، بـی(داشت 
 ابـوعلی فارسـی ،)١/١٠: ١٩١٣نجـار، ( . ق٣٣٧در حدود سال . صرف مشغول بوده است

 ّابن جنیبه دنبال ناتوانی . ای صرفی آزمود بر آن بوم گذشت و مدرس جوان را در مسئله
 مذکور، خـود را در ردیـف شـاگردان ابـوعلی قـرار داد و تـا درگذشـت ۀدر پاسخ مسئل

؛ یـاقوت ٣٣٣: ١٣٨۶ابـن انبـاری، ( سال تمام در سفر و حـضر، مـالزم او شـد ۴٠استاد، یعنی 
تـر از علـم نحـو او  تر و قوی سبب علم او در صرف کامل  بدین.)٩١ـ١٢/٩٠: ١۴١۴موی، ح

اش بر علم صرف بیـشتر از دیگـر علـوم او  که احاطه  تا جایی)٢/١١١: ١۴٢٧سیوطی، (بود 
بود و با استناد به قـول ابـن انبـاری، هـیچ کـسی در علـم صـرف، تـصنیفی همچـون او 

  .)٣٣٢: ١٣٨۶انباری،  ابن(نداشت 
 موصلیّآغاز تحصیالت ابن جنی در موصل بوده و در نزد احمد بن محمد ابوعباس 

او . )١/٣٢٩: ١۴٢٧سـیوطی، (علـم نحـو آموختـه اسـت ) معـروف بـه اخفـش دوم(نحوی 
. )١٢/١١١: ١۴١۴یـاقوت حمـوی، (استادان دیگری در عـراق و موصـل و شـام داشـته اسـت 

رفتـه و   استادی بزرگ بـه شـمار مـیّجنی حتی قبل از درگذشت استادش در جایگاه ابن
 حیات استاد تألیف کرده و حتی مـورد تحـسین او واقـع ۀشماری از آثار خود را در دور

َ و پس از وفات استاد نیـز بـه جانـشینی او بـر مـسند )٢/٣٣۶: ١٣٧١ابن قفطی، (شده است 
 وی منتهی  و در عالم ادب، ریاست به)٣٣٣: ١٣٨۶ابن انباری، (تدریس در بغداد تکیه زده 

  .)١/٨٩: ١٣۵٢ثعالبی، (شده است 
: ١۴٢٧سیوطی، (ّابن جنی همانند استادش ابوعلی فارسی در مذهب اعتزال بوده است 

شده در برخـی آثـارش بـه خـوبی دیـده   بیانِ این مطلب در برخی مسائل نحوی.)۴١٩/١
را متمایـل اگرچه برخـی او . )١/٢١٣: ١٩١٣ی، ّابن جن: ک.ر(شده و مؤید این داللت است 

 در نزد شیعیان، بر مذهب تشیع شناخته شـده ،)٧٧: ١٣٨۶اثری، (دانند   میبه آیین ابوحنیفه
ــدرس، ١۴٢: ١٣۵۴صــدر، (اســت  ــی، ٧/٢۵٠: ١۴٠٧؛ م ــابزرگ طهران ــین، ١۶۵: ١٣٩٠؛ آق : ١۴٠٣؛ ام

تـوان بـه  کنـد مـی  موجباتی که ایشان را بر این اعتقاد همراهی مـیۀاز جمل. )١٣٩ ـ٨/١٣٨
نخست آنکه وی بـا شـریف رضـی و سـید مرتـضی :  از جمله؛نمونه اشاره داشتچند 

 به خواب یکی از شـاگردان بسیار نزدیک بود؛ دوم آنکه طبق روایتی، حضرت علی
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را بـه پایـان ) المحتـسب  (ّهان، کتاب شواذ «:ّ جنی درآمد و در مجلسی به او فرمودابن
ّ؛ علت سوم آنکـه ابـن جنـی بـر )١٢/١١۴: ١۴١۴یاقوت حموی، ( »ببر که به ما خواهد رسید

؛ ٢/١٢۵: ١٩١٣ی، ّابـن جنـ: ک.ر(فرستاد   به روش شیعیان درود میامام علی و اهل بیت
ّ ابوعلی جـوانی، ۀها وی در سفر واسط، در خان عالوه بر این. )١٢/٩۵: ١۴١۴یاقوت حموی، 
سخ به مسائل خود کند که برای پا ابن بشران نحوی نقل می.  اقامت گزید،نقیب علویان

جـا مـسائلی را امـالء کـرد و سـرانجام عنـوان  ّبه آن مکان تردد داشتیم و ابن جنی در آن
  .)٢/٣۴٠: ١٣٧١ابن قفطی، (را به خود اختصاص داد » الواسطیه«

 ۵٠ّابن جنی آثار ارزشمندی را در علوم متنـوع تـالیف کـرده اسـت کـه بـه بـیش از 
 به نـام حـسین بـن .ق ٣٨۴ای که در سال   اجازه کتاب خود را در١٩او . رسد مجلد می

 ٢٠. )١١١ــ١٢/١٠٩: ١۴١۴یـاقوت حمـوی، : ک.ر(احمد بن نصر صادر کرده، برشمرده است 
هـا پـس از تـاریخ صـدور ایـن اجـازه اسـت،  الظاهر تألیف آن کتاب دیگر او را که علی

گونـاگون  کتـاب دیگـر او در مآخـذ ١۴ و حدود )١١٣ـ١٢/١١١: همان(یاقوت نقل کرده 
 در ادامـه بـه برخـی از عنـاوین آثـار اشـاره. )٣/٢۶٨: ١٣٧۴وکیلی، : ک.ر(ضبط شده است 

؛  المـصنف یـاتفسیر تصریف مـازنی؛ نواس تفسیر ارجوزة ابی؛ هااللفاظ المهموز: گردد می
الفتح الـوهبی علـی ؛ هّسر الصناع؛ الخصائص؛ الخاطریات؛ التمام فی تفسیر اشعار هذیل

مختـصر ؛ علـل التثنیـه؛ ... و اشـتقاقةشرح مـستغلق ابیـات الحماسـ؛ یّمشکالت المتنب
المذکر و ؛ ی الکبیرّتفسیر دیوان المتنب؛ مختصر العروض و القوافی؛ التصریف علی اجماعه

 القـراءات و ّالمحتـسب فـی تبیـین وجـوه شـواذ؛ المقتـضب؛ اللمع فی العربیـه؛ نثٶالم
  .)٣/٢۶٩: ١٣٧۴ی، ؛ وکیل ۶٨ ـ ۶٠: ١٩١٣نجار، ( االیضاح عنها

   القراءات و االیضاح عنهاّالمحتسب فی تبیین وجوه شواذمعرفی . ٣
 و غیر مشهور قرآن کریم اسـت و افـزون ّهای شاذ این کتاب در تبیین و توجیه قرائت

هـای قبایـل مختلـف عـرب و قواعـد  بر آن، مشتمل بر موضوعات مفیدی از قبیل لهجـه
لیف أّجنی این کتاب را در اواخر عمـر خـود تـابن . نحو، لغت، عروض و بالغت است

الحجة کالم کتاب اطالۀ این کتاب که از پیچیدگی و . )۵/٣٣١: ١٢۵۵رضی، (کرده است 
 ّالمحتسب فی تبیین وجوه شواذ جلد به نام ٢ ابوعلی فارسی خالی است، در هاء السبعّللقر
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ار و دکتـر ّ النجـصـف، عبـدالحلیم کوشش علی النجـدی نابه القراءات و االیضاح عنها
  .به چاپ رسیده است) .ق ١۴١۵(الفتاح اسماعیل شلبی در قاهره عبد

 از ارزش ، از جهت تقدمشالمحتسبی با عنوان ّاثر ابن جنکه زرکشی معتقد است 
  موضوعۀعکبری را به رغم توسع ابوالبقاء َّامالء ما من به الرحمناو . باالیی برخوردار است

  .)١/٣۴: ١٣٩١زرکشی، (کند   می یادالمحتسب بعد از ۀدر رتب، آن را المحتسبنسبت به 
و در  بلکـه مبنـای ا، قرائات شاذ اشـاره نکـرده اسـتۀ به همالمحتسبی در ّابن جن

 ابن مجاهـد، در آن دوران بـا عنـوان ۀنسبت با قرائات سبعانتخاب، قرائاتی است که در 
عنـوان قرائـت شـاذ در . )١/٣٢: ١۴١۵ی، ّابن جنـ(شده است  ها یاد می از آن» قرائات شاذ«

توسط برخی از علمای اصول اهل سنت در قرن چهارم ) قرائات سبعه( برابر قرائت متواتر
بزرگان از فقها و برخی اصولیان اهل سنت، . )١۶٩: ١۴٢٩مـسئول، (گذاری شد  هجری پایه

هـا را در  ندانستند؛ قرائاتی که ابـن مجاهـد آ تواتر قرائات را محصور در قرائات سبعه می
 قرائـت شــاذ ۀآوری کـرده بـود و غیــر آن را بـه مثابـ جمـع اتءالـسبعة فـی القــراکتـاب 
: تـا نـووی، بـی(الدین نووی است   قائالن به تواتر قرائات سبع، محیۀ جملاز. شمردند برمی

 چـه بـه ؛دانـست  او حتی تالوت قرآن به قرائات شاذ را نیز در نمـاز جـایز نمـی.)٣/٣٩٢
 ،)١/٢١٠: ١۴٠٧سـیوطی، : بـه نقـل از(بلقینـی . )۵٠: ١۴٠٣، همـو(عه باشد یا نـه روایت قراء سب

 ایـن ، و دیگـران)١/٣٢: ١۴٠٣ابن عطیـه، (، ابن عطیه )١٧۴: ١٣٩۵مقدسی، : به نقل از(ابوشامه 
  .اند نظر را انتخاب کرده

ی، ّابـن جنـ(، قرائات ابوجعفر یزید بن قعقـاع المحتسبی در ّروست که ابن جن از این
 و یعقــــوب )٣۵٧، ٣٣٨، ٣١۶، ٢٩٧، ٢۵٣، ٢۴٧، ٢٠۵، ١١۴، ٢/٩٠ ؛٢٠٩، ١٨٨، ١۴٨، ۵۶/١: ١۴١۵

هـایی از قرائـات شـاذ   نمونـهۀ را به مثابـ)١٠٣، ٧٨، ٢/٣ ؛٢٢٧، ٢٢۶، ١/٢٢٣: همان(حضرمی 
های بعد با اضافه شدن قرائـات ابـوجعفر  این در حالی است که در دوره. برشمرده است

ّوب حضرمی و خلف بن هشام بزاز به قرائات سـبعه، شـاهد قرائـات یزید بن قعقاع، یعق
الـدین  ای هستیم که توسط برخی دیگر از اصولیان اهل سنت مانند امام بغوی، تاج عشره

 ۀهـا بـه مثابـ انـد و بـا آن سبکی و پدرش شیخ امام ابوالحسن سبکی متواتر شناخته شـده
 ابن جـزری نیـز قرائـات عـشر را بـه .)٢١۵: ١۴٠١ابن سبکی، (شود  قرائات شاذ معامله نمی

  .)٢٣: ١۴٠٠ابن جزری، (شمارد   متواتر، صحیح و مقطوع می،همراه راویانش
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بـه ) انتخاب قرائات شاذ در نسبت با قرائـات سـبعه(شده ی در کنار معیار یادّ جنابن
 اشـاره دارد و آن صـنعتی اسـت کـه در ظـاهر قرائـات شـاذ المحتسبمعیار دیگری در 

پــذیر بــودن آن قرائــات نــزد او محــسوب  رد و بــه عنــوان عــاملی جهــت توجیــهوجــود دا
ّرو به آن دسته از قرائـات شـاذی کـه عـاری از هـر نـوع صـنعت ادبـی  از این. گردد می

اگرچه ایـن . )١/٣۵: ١۴١۵ی، ّابن جنـ(ای نشده است   اشارهالمحتسبپذیر باشد، در  توجیه
تـوان   مـیهای نقض آن را رخی موارد نمونه ولی در ب،ی مطرح شدهّادعا از سوی ابن جن

  .دید
شـده کـه طریـق   از طریق روایت نقـلالمحتسببرخی از مصادر قرائات مذکور در 

 و برخـی از قرائـات )١/٣۶: ١۴١۵ی، ّابن جن( کتاب آمده است ۀها در مقدم ی به آنّابن جن
  ؛تـه اسـت بـه ذکـر عنـاوین آن پرداخالمحتـسب ۀنیز از منابعی اخذ شده کـه در مقدمـ

   فـراءمعانی القـرآن، کتاب ). ق٢٠۶ .م(از جمله کتاب ابوعلی محمد بن مستنیر قطرب 
  ،). ق٢۵٠. م(، کتــاب ابوحــاتم ســهل بــن محمــد بــن عثمــان سجــستانی ). ق٢٠٧. م(

  و کتاب ابـوبکر احمـد بـن موسـی بـن مجاهـد) . ق٣١٠. م( زجاج القرآن معانیکتاب 
 نـام ،الی مباحـث هتوان در الب در کنار این آثار می. )١/٣۵: ١۴١۵ی، ّابن جن() . ق٣٢۴. م(

 ولی در مقدمه ،ها هم استفاده کرده است ی از آنّهایی را مشاهده کرد که ابن جن کتاب
) . ق٣٧٠. م( ابـن خالویـه  القـرآنّمختصر فی شواذها وجود ندارد؛ از جمله  ذکری از آن

 اکثـر قرائـات شـاذ در کتـاب .آوری کـرده بـود که قرائات شاذ را در ایـن کتـاب جمـع
  .)۴۶، ٣٩، ١/٣٧: همان: ک.ربرای نمونه ( ذکر شده است المحتسبخالویه در  ابن

 نوع قرائات است؛ ی در توجیه قرائات شاذ، دفاع از فصاحت زبانی اینّهدف ابن جن
مـورد ... چه از سوی بزرگان علوم عربی و قرائات همچون ابن مجاهـد وقرائاتی که اگر

بسا از   ولی در برخی موارد از جهت قواعد عربی قوت باالیی داشته و چه،گرفتهنقد قرار 
 لذا نباید از نظـر دور داشـت .جهت قوت معنایی و اعراب ملحق به قرائات مشهور باشد

  .)١/٣٣: همان(ّ قراء و قرائات ایشان نیست ۀی تخطئّکه قصد ابن جن
ائات شـاذ و ارتباطـات حـداکثری ی به قوت برخی از قرّجن ایمان و اعتقاد عمیق ابن

هـا  هایی که با قرائات مشهور دارند، تا جایی اسـت کـه حتـی از آن دلیل شباهت ها به آن
: ١٩١٣، همـو(بـرد   بهـره مـیالخصائصعنوان استشهادی برای مباحث لغوی در کتاب  به
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 کـه هایی برخورد توان به نمونه  میالمحتسب سویی دیگر در  و از)٣/٣١٨؛ ٢/۴٩٢؛ ١/٣٢١
ّاو تضعیف دیگر قراء نسبت به برخی از قرائات شاذ را به صورت مستند رد کـرده اسـت 

 از معنای ، همچنین در مواردی، معنای قرائت شاذ را از جهت لغوی.)٢١١ـ١/٢١٠: همان(
 و در برخـی دیگـر معنـای ایـن دو را )٢/١٩۵: ١۴١۵، همـو(دانـد  تر می قرائت مشهور قوی

هایی وجـود دارد کـه   و سرآخر نمونه)٢/٢۴٧: همان(کرده است مساوی با یکدیگر تلقی 
 مؤیدی برای معنای قرائـت جمهـور قلمـداد شـده اسـت ،نزد ابوالفتح معنای قرائت شاذ

در کنار ترجیحات لغوی باید به ترجیحات نحوی قرائات شاذ نیز اشـاره . )١/٣١۶: همان(
: همـان(دانـد  ت شاذ را برتـر مـی وجه نحوی قرائ، با این توضیح که در برخی موارد؛کرد
 قرائـات شـاذ را همـسان بـا قرائـت مـشهور ،ها از جهت نحوی  و در برخی نمونه)٢/١٠١

 مؤیدی برای ، و سرآخر در مواردی نیز وجه نحوی قرائت شاذ)١/١٨٨: همـان(دیده است 
  .)١٨۶ـ١/١٨۵: همان(قرائت مشهور قرار گرفته است 

ی نیست ّ قرائات شاذ از سوی ابن جنۀمعنای توثیق همالبته باید اذعان کرد که این به 
 یـا از جهـت ،ایـن تـضعیف. و در برخی موارد نیز قرائات شاذ را تـضعیف کـرده اسـت

آنگـاه . های متفاوتی دارد  یا از جهت لغوی که خود صورت)١/٢٠۶: همان(نحوی است 
 سـماع و ۀاحیـهایی برخورد کـه از ن توان به نمونه شود، می که از جهت لغت صحبت می

 لغـت ۀ ریـشۀ در برخـی دیگـر، تـضعیف از ناحیـ.)٢/٧۶: همـان(اند  قیاس تضعیف شده
هـایی کـه از جهـت   و سـرآخر نمونـه)١/٢٨٠: ١٩١٣ و،همـ(انجام شده اسـت ) مواد لغت(

  .)٢/١٨۵: ١۴١۵، همو(اند  معنای لغوی تضعیف شده

  ات شاذئی در قراّشناسی نوع توجیه ابن جن گونه. ۴
 اشـاره شـده المحتـسبهای توجیه قرائـات شـاذ در  ترین گونه خش به مهمدر این ب

: تـوان در مـواردی از جملـه ی در توجیه قرائـات را مـیّ احتجاجات ابن جنۀعمد. است
، توجیه بر اسـاس »دیگر قرائات قرآنی«، توجیه بر اساس »قرائات سبعه«توجیه بر اساس 

های قبایـل  لهجه« توجیه بر اساس ،»شعر«، توجیه بر اساس » احادیث رسول اکرم«
سـیاق « و توجیـه بـر اسـاس »قیـاس«، توجیه بر اساس »امثال«، توجیه بر اساس »عرب
 همـسان بـا ،ی در جایگاه یک نحـوی در بحـث توجیـه قرائـاتّابن جن. شمردبر» آیات
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ن عمل کرده است و در احتجاجاتی که برای قرائات شاذ دارد، راه ایـشان را ا نحویدیگر
کنـد،  ن متمـایز مـیادیگـر نحویـاز آنچه او را در بحث توجیه قرائـات شـاذ .  استرفته

برخی مذاهب «و حتی » استفاده از احادیث نبوی«و » قیاس«کارگیری ه اعتماد او در ب
  .ها اعتقادی ندارد ًدر عصر خود اوست که الزاما از جهت قواعد نحوی به آن» نحوی

  سبعهتوجیه بر اساس برخی از قرائات . ١ـ۴
ی در توجیه قرائات شاذ دارد، گویای آن است که قرائات مـشهور ّتالشی که ابن جن

 ها سبب به آن نزد او از اعتبار باالیی برخوردار بوده و بدین) ًعمدتا قرائات سبعه(در آن دوران 
  .ها استدالل نموده است  آنهاعتماد زیادی کرده است و در بسیاری از معانی آیات نیز ب

ًی آن است که غالبا یک شاهد قرآنی از قرائات سبعه را در مورد مقتضی ّن جن ابۀروی

 ١»َالنهـار وَلیـلل اٌبل مکـر« درهتوان به توجیه قرائت قتاد برای نمونه می. کند استفاده می
در » مکـر «ۀدار بـودن واژ ی برای توجیه تنوینّابن جن.  اشاره کرد)٧/٣٧٨: ١۴٢٢خطیب، (

م ذی مسغبة  ذا مقربةَأ قرائت قتاده به آیات  ٍو إطعام ىف  ٍَ َْ ْ َ ََ ً ِ َ َ َ ْ ِ ٍ ْ َ ِ ٌ َ ْ
ِ )قرائت سبعهبر مبنای  )١۵ ـ١۴/ بلد 

بـه عنـوان » إطعام«َّدر این آیات مصدر منون . )٢/١٩٣: ١۴١۵ی، ّجن ابن(استناد کرده است 
 مفعول گرفته و عامل نصب) اًیتیم(دهد از این رو مفعول  شبه فعل عمل فعل را انجام می

نیز عمل فعل را در جایگـاه » مکر«َّ نیز مصدر منون هدر قرائت قتاد. گردد محسوب می
  .فیه، منصوب کرده است را در نقش مفعول» لیللا «ۀشبه فعل انجام داده و واژ

ی در برخـی مـوارد بـه چنـدین ّ غالب در توجیه قرائات شاذ، ابن جنـۀبر خالف روی
ده است تا از این طریق بیان اقناعی او خـالی از ضـعف شاهد از قرائات سبعه استناد نمو

 ٢»نهارر منه األّ من الحجاره لما یتفجْنإو«توان به توجیه قرائت قتاده در  برای نمونه می. باشد
را به صـورت مخففـه از » ْنإ«قتاده در قرائت خود .  اشاره داشت)١/١٣٠: ١۴٢٢خطیـب، (

» الم«برای توجیه مخففه بودن آن و فارقه بـودن برگزیده است و ابن جنی نیز ) َّنإ(ثقیله 
َإن اکد لیــضلنا عــن آهلتنــا  ۀبــه دو آیــ» لمــا« در َِ َ ِ ْ َ ُّ ِ ُ َ َ َ ْ ِ )و )۴٢ /فرقــان  اد الــذین کفــروا لیزلقونــ َوإن  ُ ِ ْ ُ َ َُّ َ َ َ ِ ُ َیکــ َ َْ  َكِ

ِّبأبصار ملا مسعوا الذ ُ ِ َ َّ َ ْ ِ ِ َ ْ َ   .استبنای قرائت حفص استناد کرده  بر م)۵١ /قلم( رَْکِ

                                                                 
١.  ْبل ُمکر َ ْ ِاللیل َ ْ ِوالنھار َّ َ َّ َ) ٣٣ /سبأ(.  
٢ . َّإنَو َمن ِ ارة ِ ِا َ َ ِ

ْ
َملا  ُر َ َّ َ َیت ُمنه َ ْ َاأل ِ ُارْ َ ْ

) ٧۴ /بقره(.  
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.  برخی موارد برای توجیه معنای یک قرائت نیز به قرائات سبعه استناد کرده استدر
ُن خفـتم إو«توان به قرائـت اعمـش در  برای نمونه می ِ تقـسطواّالأِ

 اشـاره )٢/٩: همـان( ١»َ
َقسط« صرفی ۀریش. کرد َ : ١٩٨٨ابـن دریـد، (در ثالثی مجرد به معنای ظلم کـردن اسـت » َ
الی است که همین ریشه در ثالثی مزیـد و در بـاب افعـال بـه معنـای  این در ح.)٢/٨٣۶
: ١۴١۴؛ ابــن منظــور،  ٨۶ـــ ۵/٨۵: ١۴٠۴ابــن فــارس، (گــردد  اســتعمال مــی» عــدالت ورزیــدن«
در قرائت اعمش بر خالف قرائت حفـص بـه حالـت ثالثـی مجـرد اشـاره . )٣٧٨ ـ٧/٣٧٧

هنگی معنایی با سیاق آیات ی در توجیه قرائت اعمش جهت هماّرو ابن جن  از این،شده
در » قسط«متوسل شده و جهت استناد به وجود کاربرد ثالثی مجرد » ال«به زایده بودن 
  .)١/١٨٠: ١۴١۵، ّابن جنی( جن اشاره کرده است ۀ سور١۵ ۀقرآن کریم به آی

  توجیه بر اساس دیگر قرائات قرآنی. ٢ـ۴
از اهمیت دیگر قرائـات قـرآن  ،ی در احتجاجات خود در رابطه با قرائات شاذّابن جن

رو دیگـر قرائـات را بـه عنـوان  از ایـن. کریم در نسبت با قرائات سبعه غافل نبوده است
اگرچه نزد . منبعی اساسی برای توجیه برخی از قرائات شاذ مورد استفاده قرار داده است

سبعه ی جایگاه قرائات مذکور در توجیهات از جهت اهمیت و کارایی با قرائات ّابن جن
ی از قرائات مـشهور و قرائـات ّهای ابن جن هایی از استفاده در ادامه نمونه. برابری ندارند

  .شاذ برای توجیه قرائات آمده است

   قرائات مشهور.١ـ٢ـ۴
توان  ی میّکارگیری توجیهات توسط ابن جن  و دقت در نوع بهالمحتسببا رجوع به 

حجتی مبنـایی و متقـدم بـر شـعر در جایگـاه  ۀ او در اتخاذ قرائات مشهور به مثابۀبه روی
قـال هـی «توان بـه قرائـت حـسن در  برای نمونه می. دلیلی دیگر در احتجاجات پی برد

ی در احتجاج به قرائت حـسن در ّابن جن.  اشاره داشت)۵/۴٢٢: ١۴٢٢خطیـب، ( ٢»ِعصای
 )٢/۵٧ :١٩۵۵فـراء، ( ٣»ِّنـتم بمـصرخیأومـا « به قرائت حمـزه در ،»یاء«مکسور خواندن 

                                                                 
١ . ْوإن ِ ْخفمت َ ُ ْ َّأال ِ ُسطوا َ ِ ْ َالیتاىم ِىف ُ َ َ ْ) ٣ /نساء(.  
٢ . َقال َهی َ َعصای ِ َ کأ َ ُأ َّ َ َ َعلیھا َ ْ َ َ) ١٨ /طه(.  
٣ . ْأنمت َماَو ُ ْ َّمبصرخی َ ِ ِ ْ ُ ِ) ٢٢ /میابراه(.  
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جمـع » مـصرخین «ۀدر قرائـت مـشهور، کلمـ. )٢/۴٩: ١۴١۵ی، ّابن جن( کرده است اشاره
جمـع » وننـ« از ایـن رو ؛متکلم به آن اضافه شـده اسـت» یاء«مذکر سالمی است که 

در یکـدیگر ادغـام » یـاء«مذکر سالم به همین دلیل محذوف شده و در نتیجـه هـر دو 
گرفتـه اسـت فتحه  حرکت ،»یاء«ینی کسره روی مشدد، به خاطر سنگ» ءیا«اند و  شده

 ،عکس قرائت جمهوردر حالی است که در قرائت حمزه براین . )٢٨ ـ٢/٢٧: ١٣٩۴قیسی، (
ی عـالوه بـر قرائـت حمـزه بـه عنـوان ّابـن جنـ. مشدد هستیم» یاء«شاهد مکسور بودن 

  .)٢/۴٩: ١۴١۵ی، ّابن جن(استشهاد، به چنین کاربردی در فضای شعری نیز اشاره دارد 
 بدون توجه به ،ی از قرائات مشهور جهت استدالل معناییّدر بعضی موارد نیز ابن جن

گردد  کند و البته این شیوه برمی وجه نحوی آن در رابطه با توجیه یک قرائت استفاده می
شـود   مـیبه اعتقاد او به تالقی معانی قرائات مختلف در آنچه به عنوان تنزیل از آن اراده

ی قائـل بـه ارتبـاط و تالقـی ّبه عبـارت دیگـر ابـن جنـ. )۶٠ و ٢/٢١١؛ ٣۶٠ و ١/١۶٩: همان(
روست که شأن قرائـات شـاذ را از قرائـات مـشهور   از این؛ قرائات استۀمعنایی بین هم

هـا   در صدد تفـضیل آناتءالسبعه فی القراِ به عکس ابن مجاهد که در ،داند کمتر نمی
ی در همراهی قرائـت مـشهور ّتوان به اعتقاد ابن جن میبرای نمونه  .بر دیگر قرائات است

ن کیر مـن المـشریثکن لّی زكذلکو «از جهت معنایی در نسبت و توجیه قرائت سلمی در
ی شاهد این قرائت ّابن جن. )١/۵۴١: ١۴١٧عکبری، ( اشاره داشت ١»اؤهمک أوالدهم شرُقتل

همـان » شـرکاء«داشـته روسـت کـه در ادامـه بیـان  ایـن  از،دانـد را قرائت جمهـور مـی
فاعل فعلی محذوف است که تقـدیر » شرکاء «،در قرائت سلمی.  هستنددهندگان زینت

  .)١/٢٣٠: ١۴١۵ی، ّابن جن(باشد  می» نه شرکاؤهمّزی«آن 

   قرائات شاذ.٢ـ٢ـ۴
 ،یّتوان پی برد که برخی از قرائات شاذ نزد ابن جن  میالمحتسببا مروری بر کتاب 

نـزد که توان گفت  سبب می بدین. گردد ر قرائات محسوب میرکنی جهت احتجاج دیگ
  . قرائات شاذ در یک سطح نیستندۀ هم،یّابن جن

ًهـا جـدارا یفوجـدا ف«توان به توجیهی که برای قرائت ابـن مـسعود در  برای نمونه می

                                                                 
١ . ِوکذل

َ َ َزین َكَ َّ ٍثري َ ِ َمن ِلَک َاملشرکني ِ ِ ِ
ْ ُ َقتل ْ ْ َأوال َ ْ ْدَ ِ ْشراکؤ ِ ُ َُ َ ُ

) ١٣٧ /انعام(.  
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َنقضُی لیرید َ در قرائـت ابـن مـسعود .  اشـاره کـرد)۵/٢٧۶: ١۴٢٢خطیـب، (  آمده اسـت١»ْ
محذوف انجام » أن «ۀ ادات ناصبۀزائد است و نصب فعل به واسط» لینقض«در » الم«

 را کـه ی روایتی از پیامبر اکرمّابن جن. شده است و فعل مورد نظر نیز مجهول است
به عنوان قرائت شاذ به ایشان منسوب است، به عنوان استشهادی برای قرائت ابن مـسعود 

َنقضُید أن یریًها جدارا یففوجدا «: آورده است َ   .)٢/٣٢: ١۴١۵ی، ّابن جن( »ْ
ی در عین حالی که برخی قرائات را تضعیف کرده، در بعـضی از مـوارد هـم ّابن جن

هـا  آورد و بـه دلیـل قـوتی کـه در آن این قرائات را استشهادی برای دیگر قرائات شاذ می
تـوان بـه  برای نمونه مـی. سازد َّ حتی بر شعر نیز در مقام استشهاد مقدم می،شود دیده می

ٌحة واحـدةی صّإن کانت إال«یزید بن قعقاع در  قرائت ابوجعفر  )٧/۴٧٧: ١۴٢٢خطیـب، ( ٢»ٌ
در نظـر » کانـت«به صورت منـصوب، خبـر » ةصیح«در قرائت جمهور . اشاره داشت

و أ ةخـذن کانـت األإ(نیـز در ایـن حالـت محـذوف اسـت » کانت«گرفته شده و اسم 
ً صیحة واحدةّالإ ةالعقوب ناقـصه » کـان «،در حالی است کـه در قرائـت ابـوجعفر، این )ً
ی بـرای ّاستـشهاد ابـن جنـ. باشـد می» ٌصیحة« بلکه فعل تامی است که فاعل آن ،نبوده

 کـاربرد شـعر هـم ۀقرائت ابوجعفر، ابتدا به قرائت شاذ دیگری است و بعد از آن به نمون
 ٣»نهمک مـساّ إالیَرُفأصبحوا ال تـ«استشهاد نخست قرائت حسن در . اشاره داشته است

شـاهد مثـال در .  استهالرم احتجاج دوم به شعری از ذی. )٢/٢٠۶: ١۴١۵ی، ّابن جن(است 
  :)٢/٢٠٧: همان(مصراع دوم است 

ِجرال ما فی غروضهاُحز واألَبری الن  
ُ ّفما بقیت إال الص            ُ

ِ   ٤ُعــالجراشُدور وـَ
  .باشد  می در نقش فاعل»الصدور«در مصرح دوم 

  توجیه بر اساس احادیث رسول اکرم. ٣ـ۴
برده اسـت، احتجـاج  ی در توجیه قرائات از آن بهرهّاز جمله استشهاداتی که ابن جن

                                                                 
١ . َفوجدا َ َ َفیھا َ ًجدارا ِ َ ُیرید ِ ِ ْأن ُ َّینقض َ َ ْ َ) ٧٨ /اسراء(.  
٢ . َّإال ْتَناَک ْنِإ ًَة ِ ْ ًواح َص َ ِ َ) ٢٩ /یس(.  
٣ . وا ُفأ َ ْص َ َیری َال َ َّإال ُ ْمساک ِ ُ ُ ِ َ َ) ٢۵ /احقاف(.  
گوشت بدنش را آب نمـوده اسـت،  های سخت و دشوار، او را الغر کرده و قتل و کشتار و پیمودن راه«. ٤

  .»هایی برآمده و بادکرده چیزی باقی نمانده است و به جز سینه
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 یا منسوب به پای روایات پیامبر اکرم ّ موردی که رد٢۴از . باشد  احادیث نبوی میبه
هادی بـرای ها در جایگاه استـش  مورد از آن١٨شود، حدود   دیده میالمحتسبایشان در 

کارگیری احادیث نبوی در توجیه ه ی در بّرویکرد ابن جن. قرائات شاذ به کار رفته است
 حـول ،بیـان کـه اغلـب ایـن احادیـث  بـدین؛ن نیـستا همـسان بـا دیگـر نحویـ،قرائات

 ١١٨ ،۴۵ ،١٧ ،٢/١۶ ؛٣۶٠  و٣۵١ ،٣٣۴ ،١٩۵ ،١٨۶ ،٩١ ،٨٨ ،١/٨۶: همان: ک.ر( موضوعات لغوی
 )٢/٣۶١ ؛١/٢٩۶: همــان: ک.ر(  و بالغــی)٣٣٢  و٢/٢٠۴ ؛١/٣۴٣: همــان: ک.ر(  صــرفی،)٢۴۶ و

  .است
 ١»ِان أبـواه مؤمنـانکـّوأما الغالم ف«توان به قرائت ابوسعید خدری در  برای نمونه می

و » کـان«اسم » بواهأ«در قرائت جماعت و مشهور .  اشاره داشت)۵/٢٨۴: ١۴٢٢خطیب، (
ی ّابـن جنـ. باشـد می» یاء«منصوب به » کان«ر در جایگاه خب» منینٶم«مرفوع است و 

اسـم ) الـف:  خدری را به دو صورت از جهت نحوی توجیه کرده استدسعیوقرائت اب
» منـانٶبـواه مأ «ۀگردد و خبـر آن جملـ برمی» الغالم«ضمیر مستتری است که » کان«

» کان«است و خبر ضمیر شأن محذوف » کان«اسم ) ب). منانٶبواه مأفکان هو (است 
ی بـه ّاستـشهاد ابـن جنـ). منانٶبواه مأن أو الشأفکان الحدیث (است » منانٶبواه مأ«نیز 

ی یکـون ّ حتة مولود یولد علی الفطرّکل«: فرماید  است که میروایتی از رسول اکرم
ِّا اللذان یهوّبواه همأ َ ِّو ینصأه ِدانُ شاهد مثال در این . )٨/١۵٣؛ ٢/١١٨: ١۴٠٧بخاری، ( »...هِرانُ

بـواه أ« بعد از آن یعنی ۀکه همان ضمیر شأن محذوف است و جمل» کان«، اسم حدیث
ِّهما اللذان یهو َ ِّو ینصأِدانه ُ َ   .)٢/٣٣: ١۴١۵ی، ّابن جن(باشد  می» کان«خبر » ِرانهُ

  توجیه بر اساس شعر. ۴ـ۴
ی ّ شعر نزد ابـن جنـۀتوان به باال بودن جایگاه و شأن مقول  میالمحتسببا مروری بر 

 کننـده  تعیـینی منابعی است که سـهمۀ شعر از جملۀمقول. جیه قرائات شاذ پی برددر تو
میزان کاربرد اشعار به صورت ابیـات متعـدد یـا یـک . ی داردّدر احتجاجات نزد ابن جن

در مجموع . است گویای این مدع،بیت و حتی در برخی موارد یک مصرع از یک بیت
ایـن . ی استفاده شده اسـتّ سوی ابن جن ازالمحتسب مصرع در ١۴١ بیت و ۵٧٨تعداد 

                                                                 
١ . َّوأما َ َالغال َ ُ َان ُمْ اه َفَک ُأ َ َ ِمؤمنني َ ْ َ ِ ْ ُ) ٨٠ /کهف(.  
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ی، شعر مرجعی مهـم ّ حاکی از آن است که نزد ابن جن، از استعمال شواهد شعریمیزان
  .شود ای اساسی در فرایند توجیه قرائات شاذ محسوب می و قاعده

ی، اسـتعمال ّ اهمیـت شـعر در اسـتدالالت ابـن جنـۀکنند  حکایتاتاز جمله مؤید
در مواردی از سه شـاهد . در توجیه برخی از قرائات شاذ استبیش از یک شاهد شعری 

ــ ٨٨ ،٢/۴٩ ؛٣۶١  و٢٨۴ ،٢٨١ ،١۶۶ـــ١۶۵ ،١٣٧ ،١١٢ ،١/۴٧: همــان: ک.ر( شــعری  ١٣٠ ،١٢۴ ،٨٩ ـ
 و )٣۴٧  و٢٩٠ــ٢٨٩ ،٢۵١ــ٢۵٠ ،١٨۴ ،١٢٩ ـ١٢٨ ،٨٧ـ ٨۶ ،٧٧ـ١/٧۶: همان: ک.ر(  شاهد۴، یا )...و

 جهـت احتجـاج قرائـات منتخـب اسـتفاده شـده )١٢٧ـ١/١٢۵: همان: ک.ر(  شاهد٨حتی 
کیـد بـر أی جهت اقناع مخاطب و تّاست و این میزان از کاربرد، تالشی از سوی ابن جن

  .شود صحت آن وجه مزبور تلقی می
کارگیری استشهادات بر آن است که در گام نخست به کمـک ه ی در بّ ابن جنۀروی

ی که استشهاد قرآنی وجـود داشـته باشـد، قرائات قرآنی به توجیهات ادامه دهد و تا زمان
تـوان بـه قرائـت  بـرای نمونـه مـی. دارد تردید در احتجاجات، آن را بر شعر مقدم مـی بی
در .  اشـاره کـرد)۶/٣۶٠: ١۴٢٢خطیـب، ( ١»اح بشریی أرسل الریوهو الذ«سمیفع در  ابن

هـت ی جّابـن جنـ. ّاسم مقصور غیر منون بـه معنـای بـشارت اسـت» بشری«این قرائت 
نـ  ۀدر نقـش حـال بـه آیـ» بـشری«احتجاج برای مصدر  َمث ادعھـن یأ ِ

ْ َ َّ ُ ُ ْ َّ ً سـعیاَكُ ْ َ )٢۶٠ /بقـره( 
استناد کرده است و بعد از آن و عطف به استشهاد قرآنی، به شاهد شعری از امرؤالقیس 

  : است که گفته)٢/١٢٣: ١۴١۵ی، ّجن ابن(اشاره کرده 
ًفأقبلت زحف   َ   ٢ٌرــ أجاًوبــُت وثـا نسیًوبـفث                      علی الرکبتیناُ

باشد   میاین واژه در نقش حال. باشد  میدر مصرح نخست» اًزحف «ۀشاهد مثال واژ
  ).اً زاحفقبلتأ(

ای است کـه در اکثـر مـواردی  ی، شیوهّ مذکور در احتجاجات از سوی ابن جنۀروی
: همان: ک.ر( قرار گرفته است عمل است، مبنای  استشهاد استفاده شدهۀکه از شعر به مثاب

 ،١٧٩ ،١۴۵ ،١٢٣ ،۶٩ ،۴٩ ،٢١ــ٢/٢٠ ؛٣٣٨ ــ٣٣٧ ،٣٣٣ ،٢۵١ ،٢۴٩ ،١٨٠ ،١٢۵ ،١١۶ـ١١۵ ،٩٢ـ١/٩١

                                                                 
َوهو : ک.ر. ١ ُ ِالذی َ

َأرسل َّ َ ْ َیاحِّالر َ ًرا َ   .)۴٨ /فرقان (بُشْ
کـردم، بـه جلـو روی آوردم و لباسـی را پوشـیدم و لباسـی را   مـیپس در حالی که بر دو زانـو حرکـت«. ٢

  .»کشیدم
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شـود  گفته دیده می  پیشۀ در برخی موارد نادر نیز خالف رویالبته. )٣٣۵  و٣٠٣ ،١٨۵ ـ١٨۴
  .)٢/٢٨٢؛ ١/۵٠: همان(کند  که دلیل خاصی را در مقام بحث دنبال می

 دیـده المحتـسبی بـا دو کـارکرد متفـاوت در ّ شعر نزد ابن جنـۀ مقول،به طور کلی
 استـشهادی جهـت توجیـه قرائـات شـاذ همگـام بـا دیگـر ۀشعر بـه مثابـ) الف: شود می

 توجیـه قرائـات یشده برا  مؤیدی جهت دیگر شواهد ارائهۀشعر به مثاب)  ب؛استشهادات
  .شاذ

ی از قرائت رؤبة بـن عجـاج ّن به نوع توجیه ابن جنتوا  کارکرد نخست میۀبرای نمون
در .  اشـاره کـرد)١/۶٨: ١۴٢٢خطیب، ( ١»ٌ ما بعوضةًضرب مثالی أن ییستحی ال ّإن اهللا«در 

 بیت شعری از عدی بن زید عبادی است ،ی تنها شاهدی که بیان داشتهّاین مثال ابن جن
» عواقـب«در ایـن جملـه . باشـد مـی» ُینسون ما عواقبها ... «ۀ جمل،که شاهد مثال بیت

ی، ّابن جن(ی موصول است »ما «ۀباشد که در حقیقت صل می) هو(خبر مبتدای محذوف 
١۴١۵ :١/۶۴(.  

ِلم أر مثل الفتیان فی غیر ال  
  ٢هاــُا عواقبــون مــِام ینسـّأی                        َ

) هـی( محـذوف خبـر مبتـدای» بعوضـة« بقره در قرائت رؤبـة نیـز ۀ سور٢۶ ۀدر آی
  .شود ی موصول محسوب می»ما «ۀباشد که صل می

یـا «ی به قرائـت عکرمـه در ّتوان به نوع توجیه ابن جن  کارکرد دوم نیز میۀبرای نمون
ِّها المزمّأی َ ُ بـه تخفیـف » لّمزم«در این قرائت .  اشاره داشت)١٠/١٣٩: ١۴٢٢خطیب، ( ٣»ُلْ
ی در ایـن ّابن جنـ. باشد می» ّزمل«از خوانده شده است و در حقیقت اسم فاعل » زاء«

 ،دهـد و در ادامـه  بحث توجیهی را بـا اسـتدالل قرآنـی ادامـه مـی،مثال در گام نخست
حـذف » لّمزمـ«او در ذیل این قرائت معتقد است که مفعول . آورد شاهدی از شعر می
ُوأ  ۀاو آی. بوده است» و جسمهأل نفسه ّها المزمّأییا « کامل ۀشده است و جمل ـت مـن َ ْو ِ ْ َ ِ

ِّکـل ءُ  ٍ ْ َ
 )کامل ۀجمل.  را به عنوان استشهادی برای این نوع کاربرد آورده است)٢٣ /نمل 

                                                                 
١ . َّإن ِْىي َال َاهللا ِ َ ْأن َْس َرب َ ِ

ْ ًمثال َ َ ًبعوضة َما َ َ ُ َ) ٢۶ /بقره(.  
کننـد  ندیدم همچون جوانان در مخفی کردن و پنهان ساختن حوادث و خاطرات روزها که فراموش می«. ٢

  .»ها را عواقب آن
٣ . ا َیا َأ ُّ ِّاملزم َ َّ ُ   .)١/ مزمل (ُلْ
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باشـد کـه مفعـول در ایـن جملـه نیـز  مـی» اً شیء شـیئّوتیت من کلأو« عبارت ، آیهاین
  .محذوف است
  :)٢/٣٣۵: ١۴١۵ی، ّابن جن( کند  برای قول خود بیان میهشاهد شعری از حطیئاو در ادامه 

ّ من رداء شرعبیكِکصون                        اـ منهـكلیإون ـة تصـَّمنعم   ٍ١  
شاهد مثال در این بیت، مصرع اول آن است که مفعول حذف شده و عبارت کامـل 

  .باشد می» تصون حدیثها«آن 

  های قبایل عرب توجیه بر اساس لهجه. ۵ـ۴
ی در کنـار دیگـر ّوسـط ابـن جنـهـای قبایـل عربـی منبـع دیگـری اسـت کـه ت لهجه

کـارگیری ایـن ه میزان ب. ها برای توجیه قرائات شاذ استفاده شده است استشهادات از آن
نظیـر ابـوالفتح اسـت کـه بـه   بیۀ حاکی از وسعت اطالع و حافظالمحتسبها در  لهجه

چـه اگر.  این منبع استفاده کرده اسـت در موارد متعددی از،های مختلف مناسبت بحث
 قاعـده در ٢۶ ولی از ،ر متعددی را یاد کردهی اسامی قبایل و عشاالمحتسبی در ّجنابن 

.  عربـی اسـتۀ لهجـ١٢برد که قواعد مزبور متعلق بـه  مقام استشهاد قرائات شاذ بهره می
: همـان(»  بنـوتمیمۀ قبیلـۀلهجـ«، )١/٢۴۴: همـان(»  ازدۀ قبیلۀلهج «٢:ند ازا ها عبارت این
، ١/١٠٩: همان(»  حجازۀ قبیلۀلهج«، )٢٨٧ و ٢/۶۶؛ ٣۵١ و ٣٣٠، ٢٨۶ ،٢۶١، ٢۵۵ ،١۴٨ ،١/١٠٩

»  بنوسلیمۀ قبیلۀلهج«، )١/٧۵: همـان(»  بنوسعدۀ قبیلۀلهج«، )٢/۶۶؛ ٣۵١ و ٢۶١، ٢۵۵، ١۴٨
: همـان(» ه عالیـۀ قبیلـۀلهجـ«، )١/٣۴۵: همان(» ه بنوضبۀ قبیلۀلهج«، )٢۶٨ و ١/٧۴: همان(
: همـان(»  قـیسۀ قبیلـۀلهجـ«، )٢٣۴ و ١۶٧، ١/٨۴: همـان(»  بنوعقیلۀ قبیلۀلهج«، )١/٢٨۶
 ۀ قبیلـۀلهج« و )٢/۶٧: همـان(»  اهل مکهۀلهج«، )٢/۴٢: همان(» نا کوفیۀلهج«، )١/٣۵١

ــ. )٣۴٣ و ١/٧۶: همــان(» هــذیل ــور را در   قاعــده از لهجــه٢۶ی تعــداد ّابــن جن هــای مزب
  . بیان داشته استالمحتسب

ی در قرائت عمرو بن عبید و ابـوجعفر یزیـد بـن ّجنتوان به توجیه ابن  برای نمونه می
                                                                 

  .» سرما همچون در امان بودن تو از لباس؛ای که سخن از او در امان است نازپروده«. ١
 المحتـسب دری ّجنـ ابـن نظرّمـد آنچـه. است مختلفی ها بوم و لیقبا ها، لهجه نام از اعم مزبوری اسام. ٢

ی ّجن ابنی سو از شاذ قرائات ازی برخ هیتوج در که هاست بوم و لیقبا نیا به منتسبی ها لهجه باشد، می
  .استی تسامح یادشده عنوان در لهجه ردکارب رو نیا از. است گرفته قرار استفاده مورد استناد عنوان به
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 اشاره داشـت کـه در نـزد )١/٧٠٣: ١۴٢٢خطیب، ( ١»دیِاتب وال شهک ّراضیوال « در قعقاع
 توجیـه ۀابـوالفتح در ادامـ. خوانده شده اسـت» راء«به تشدید و اسکان » ّیضار«هر دو 

 اول هـم بـه صـورت »راء«بـوده و » یـضارر«در حقیقت » ّیضار«: گوید این قرائت می
) مفتوح بودن راء(در صورت نخست . مفتوح و هم به صورت مکسور قرائت شده است

 اسـت و در صـورت دوم ٢ تمـیمۀمنطبـق بـا لهجـ» ّیـضار«شده در  ادغام» راء«حرکت 
: ١۴١۵ی، ّابـن جنـ( اسـت ٣حجـازاهـل  ۀاظهار شده و منطبـق بـا لهجـ) مکسور بودن راء(
١/١۴٨(.  

 یّوقطعنـاهم اثنتـ« بـن سـلیمان در ةقرائت یحیی، اعمش و طلح توجیه ، دیگرۀنمون
ًعشرة أسباطا أمما ً َ َ َ  در حـالی کـه در قرائـت جمهـور بـه ؛ اسـت)٣/١٨۶: ١۴٢٢خطیب، ( ٤»َ

ی در توجیـه قرائـت مـذکور بـه ّابن جنـ. خوانده شده است» عشرة«در » شین«اسکان 
 تمـیم ۀ متعلق به لهج،ه سکوناین رو قرائت ب از. کند های تمیم و حجاز اشاره می لهجه

  .)١/٢۶١: ١۴١۵ی، ّابن جن(باشد   حجاز میۀ مربوطه به لهج،است و قرائت دیگر

  توجیه بر اساس امثال. ۶ـ۴
َمثل«در تعریف   مفیـد مـشتمل بـرر و است مختـصیا ترکیبی ه جمل«بیان شده که » َ

قبـول   ترکیـب،لطف  واروانی لفظ، روشنی معن که به سبب حکیمانه یا مضمونی، تشبیه
در مـوارد مـشابه بـه کـار  یافته است و همگان آن را بدون تغییر یا بـا انـدک تغییـری عام
َمثـل «١٠ در مجموع تعداد المحتسبی در ّابن جن. )١/۵٢: ١٣۶١بهمنیـار، (» برند می در » َ

 ،١٣٨ ،١/٨١: ١۴١۵ی، ّابـن جنـ(احتجاجات خود نسبت به قرائات شاذ استفاده کرده اسـت 
  .)١٧٣ و ٧٨، ٧١ـ ۶٩ ،٢/۴١؛ ٢۵۵ و ١٨۴

ُّ رب احْلُق«ابوالفتح در ذیل قرائت ابوجعفر در   )۶/۶٩: ١۴٢٢ خطیـب،( ٥»ّم بـالحقکـَ
 حذف حـرف ،ن بصری ضعیف است و دلیل آنامعتقد است که قرائت مزبور نزد نحوی

                                                                 
١ . َوال َّار َ َ ٌاکتب ُ ِ َوال َ ٌشھید َ ِ َ

) ٢٨٢ /بقره(.  
  .»الالم المضعف المجزوم المضارع دغامإ «ۀقاعد بری مبتن. ٢
  .»الالم المضعف المجزوم المضارع دغامإ ّكف«ۀ قاعد بری مبتن. ٣
٤ . ُوقطعنا ُ َ ْ َّ َ ىت َ ْا َ َ َعشرة ْ َ ْ َأسبا َ ْ ًأمما ًطاَ َ ُ

) ١۶٠ /اعراف(.  
٥ . َقال ِّرب َ ُاحمکْ َ ق ْ ِّبا َ ْ

ِ) ١١٢ /اءیانب(.  
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ُّهـا الـرب؛ ّیـا أی(را داشته است » ّیأ« برای اسمی است که جواز نقش وصفی برای نداء

َولـی بـه حـسب ضـرورت در شـعر و مثـل ). ی مـضافا نه مناد،ی مفرد استا منادّبر َ
  :گوید  است که میهالرم ی، از ذیّبیت مورد نظر ابن جن. استعمال شده است

ُأال أیها ذا المنزل الدارس ال   ُ َ لم یعهد بكّکأن                      ذیـّ ُ الحی عاهدكَ َّ١  
: گویـد بـه عبـارتی مـی. باشـد می» ا المنزل الدارسها ذّیأ«شاهد مثال بیت، عبارت 

در ادامه نیـز . )٢/۶٩: ١۴١۵ی، ّابن جن(» ال له به عهدحد وأهذا المنزل لدروسه لم یقم به «
َافتد مخنوق، أصبح لیـل، أطـرق «: آورده است که عبارت است از» امثال«سه شاهد از  ِ َ ِ

 حرف ندا حـذف شـده اسـت؛ بـه ، در این موارد نیز به ضرورت، همسان با شعر٢.»َکرا
 »یا مخنوق، یا لیل، یا کروان«:  گوینده این چنین بوده استۀ قصد و اراد،عبارت دیگر

  .)٢/٧٠: همان(

  توجیه بر اساس قیاس. ٧ـ۴
کننده و در  ی در بحث از قرائات شاذ، جایگاه تعیینّهاداتی که ابن جنش استۀاز جمل

ابـوالفتح از قیـاس در اکثـر . اسـت» قیـاس« ۀعین حال مستقلی به آن داده است، مقولـ
. مواردی که مؤیدی از سماع در میان نباشـد، در توجیـه قرائـات شـاذ بهـره بـرده اسـت

 ،یّآن نزد ابن جنهای مختلف عربی است و مبنای  رفته بر اساس اسلوبکاره های ب قیاس
ت نحـو، لغـت، عـروض، بالغـ علوم ادبی اعم از صـرف، ۀپشتیبانی و همسانی مجموع

  .)١/۵۵: ١٣٧۴، همو(باشد  می... و
ی از قرائـت طلحـة بـن سـلیمان در ّتوان به توجیه ابن جن  کاربرد قیاس میۀبرای نمون

ِدرُیونوا کنما تیأ«
ُککْ در ایـن قرائـت، هـم .  اشاره کرد)٢/١١١: ١۴٢٢خطیـب، ( ٣»ُم الموتُ

ُفهو یدرککم المـوت(جواب شرط و هم مبتدا حذف شده است » فاء« ی در ّ جنـابـن). ُ
 قیاس سـعی ۀ ولی در ادامه با اتکا به مقول،شمارد ابتدا آن را در ادبیات عرب ضعیف می

  :کند در آغاز شعری از حسان بیان می. نماید بر توجیه آن می

                                                                 
  .»ای در تو سکونت نگزیده است ای که گویی هیچ انسان زنده ای منزل کهنه«. ١
  .شود یم گفته یسخت از افتنی ییرها در که یمثل. ٢
٣ . َأ َ ا ْی ُو ُیدرمک َتُک ُّ

ِ ْ ُاملوت ُ ْ َ ْ) ٧٨ /نساء(.  
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  ١النــ مثداهللاــّر عنـ بالشّرـالشو                    یشکرها ِ یفعل الحسنات اهللامن  
مـن ( حـذف شـده اسـت ،جواب شـرط» فاء«ت که  مصرع نخست اس،شاهد مثال

  :آورد اسد می در ادامه نیز شعری از بنی).  یشکرهایفعل الحسنات فاهللا
َتنکعوا العنز شربها ُبنو ثعل ال   ِبنی ثعل من ینکع العنز ظالم                     ِ َ َ

ِ
ُ٢  
ِمـن ینکـع العنـز ظـالم«محل بحث در این بیت نیـز مـصرع دوم آن یعنـی  َ . اسـت» َ

 یّدلیل ابن جن. جواب شرط و هم مبتدا حذف شده است» فاء«هم  ،عبارتی در این بیت به
» ظـالم«وم، شـباهتی اسـت کـه بـین برای توجیه نوع کـاربرد اسـلوب شـرط در بیـت د

 از این رو. وجود دارد) یشکرها(با فعل مضارع در بیت نخست ِعنوان اسم فاعل شبه فعل  به
در نتیجـه بـا ارتبـاطی ). من ینکع العنز یظلم(ل عمل شده است با شبه فعل همسان با فع

جـواب شـرط » فـاء« استعمال اسلوب شرط با حذف ۀکه بین این دو شعر و توجیه نحو
  .)١/١٩٣: ١۴١۵ی، ّابن جن(مبتدا نموده است، قرائت طلحه را پشتیبانی کرده است 

اد سـنا برقـه یکـ« در جعفر یزیـدودر قرائـت ابـ» باء« قیاس اضافه بودن ، دیگرۀنمون
ُذهب باألبصارُی ِ
در قول عرب در واژگـانی » تاء« با اضافه بودن )۶/٢٨۶: ١۴٢٢خطیب، ( ٣»ْ

ر معنـا دارد؛ در بـکیـد بیـشتر أ داللـت در ت،که در هر دو» عجوزة«و » فرسة«همچون 
 دوم نیـز داللـت بـر ۀو در نمونـ» یـذهب«کید در معنای تعـدی فعـل أجعفر توقرائت اب

ی هـا نمونـهبرای دیدن ؛ ١١۵ ـ٢/١١۴: ١۴١۵ی، ّابن جن(دارد » عجوز«و » فرس«نیث أ تکید برأت
، ٢٧٧ ،٢۵٣ ،٢۴۵، ٢٣۶ـ٢٣۵، ٢١٠ ،١١٩ ـ١١٨ ،١/٣٧: همان: ک.ر ،یّجن ابن نزد در اسیق کاربرد از گرید

  .)٣٣۴ و ٢٢٠ـ٢١٩، ٢٣٨ ـ٢٣٧، ١١۴، ٩۴، ٩٠، ٨٠، ٣٠، ٢/١٨ ؛٣٣۴ و ٣١٢

  اق آیاتتوجیه بر اساس سی.  ٨ ـ۴
آن قرائت اسـتدالل کـرده » سیاق آیات« به ،ابوالفتح در توجیه بعضی از قرائات شاذ

  .سیاق معنوی و سیاق لفظی: جویی است  سیاق به دو صورت قابل پیۀمقول. است
                                                                 

کند و هـر کـس کـار زشـت انجـام   میهر کس کارهای نیک انجام دهد، خدا پاداش نیک به او عطا«. ١
  .»را خواهد دید دهد نیز پاداش آن

ها را به سختی  که از بزها آب را منع کرده و آن  چرا که هر؛ بنوثعل سهم آب بزها را از آنان نگیریدۀقبیل«. ٢
  .»بدوشد، ظالم است

٣ . ُاد َسنا َیَک ِبرقه َ ِ ْ ُیذهب َ َ ْ َباأل َ ْ
ِبصارِ َ ْ) ۴٣ /نور.(  
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١٩٩  

 ؛کار گرفتـه شـده اسـته  استشهاد قرائت شاذ بۀ برخی موارد سیاق معنوی به مثابدر
َفیـر«یـی و ابـراهیم در توان به قرائـت یح برای نمونه می َ  ١» قلـوبهم مـرضین فـی الـذیَ

ی در توجیـه خـود گفتـه اسـت کـه فاعـل ّابـن جنـ.  اشاره داشت)٢/٢٨٩: ١۴٢٢خطیب، (
 داللت بـر ، برگرفته از سیاق معنوی آیهۀمحذوف است و آن از طریق قرائن حالی» یری«
نیـز ) تـری( ایـن آیـه را حتی او قرائت جمهـور در. در این قرائت دارد» الرائی«یا » اهللا«
:  چه فاعل آن نیز حذف شده و اصل جمله چنین بوده است؛آورد یدی برای قول میٶم
  .)١/٢١٣: ١۴١۵ی، ّابن جن( »الذین فی قلوبهم مرض) أو یا حاضر الحال(د ّفتری یا محم«

 استـشهاد قرائـت شـاذ اسـتعمال ۀدر بعضی دیگر از مصادیق نیز سیاق لفظی بـه مثابـ
 هـم ْلَأم تأمرهم أحالمهـم بهـذا بـ«توان به قرائت مجاهد در  برای نمونه می ؛شده است
ی در ذیل این قرائت بیان داشـته ّابن جن.  اشاره کرد)٩/١۶٣: ١۴٢٢خطیب، ( ٢»قوم طاغون

» بـل« چـه اینکـه معنـایی کـه بعـد از ؛باشـد مـی» بل«منقطعه به معنای » أم«است که 
» فیـه مـشکوک«معنـای » أم«لی اسـت کـه بعـد  این در حا،ن استآید، معنای متیق می
ْفـذرک  توجیه خود به سیاق آیات قبل ایـن آیـه یعنـی ۀاو در ادام. آید می ِّ َ ِّ فمـا أنـت نبعمـة ربـَ َ ِ َ َْ ِ ِ َ ْ َ  َكَ

َاهن وال َ ٍ ِ نونِبَک  ٍ ُ ْ ولون شاعر نرتبص به ریب املنون٭َ ِ أم  ُ َ ْ َ َْ ِ ِ ُ َّ َ َ َ ٌ ِ َ َ ُ ُ َ ْ َ
 )کند کـه  ی استناد و بیان م)٣٠ـ٢٩/ طور

 ٣٢ ۀ از این رو در ذیل آیـ.»؟كبل یقولون ذل«: باشد می» بل« به معنای ٣٠ ۀدر آی» أم«
 یعنی نوعی استفهام انکـاری ؛»بل أهم قوم طاغون؟«: باشد صورت می نیز به قرینه بدین

  .)٢/٢٩١: ١۴١۵ی، ّابن جن(کند  که معنای متیقن را دنبال می
 و )١/٢٢٨: همـان(» كلی قوله قبل ذلإال تری أ«هایی همچون   عبارت،به طور معمول

 به استفاده از سیاق لفظی در احتجاج به قرائات شاذ )٢/٢٢٩: همان(»  علیه قوله قبلهّیدل«
  .دهد  خبر میالمحتسبدر 

  گیری نتیجه
ی بـه عنـوان ّ ابـن جنـ القراءات و االیضاح عنهاّالمحتسب فی تبیین وجوه شواذکتـاب 

 غیر مشهورهای شاذ و  ارم هجری، در صدد تبیین و توجیه قرائتمیراثی از اواخر قرن چه
                                                                 

١ . َفرتی َ َالذین َ ِ
ْقلو ِىف َّ ِ ِ

ُ ٌمرض ُ َ َ) ۵٢ /مائده.(  
٢ . ْأم ْتأمر َ ُ ُ ُ ْ َأحال َ ْ ْمھمَ ُ َذا ُ َ

ْأم ِ َ ْ ٌقوم ُ ْ َطاغون َ ُ َ
) ٣٢ /طور.(  
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٢٠٠  

های   کریم برآمده است و افزون بر این، مشتمل بر موضوعات مفیدی از قبیل لهجهقرآن
ایــن کتــاب از . قبایــل مختلــف عــرب و قواعــد نحــو، لغــت، عــروض و بالغــت اســت

ی ّابن جن. سی خالی است ابوعلی فاراء السبعهّ للقرةالحج ِ کالم کتابۀپیچیدگی و اطال
 بلکه مبنای او در انتخاب، قرائاتی اسـت ، قرائات شاذ اشاره نکردهۀ به همالمحتسبدر 

هـا  از آن» قرائـات شـاذ« ابن مجاهد، در آن دوران با عنوان ۀکه در نسبت با قرائات سبع
 ی در توجیه قرائات شاذ، دفـاع از فـصاحت زبـانی ایـنّهدف ابن جن. شده است یاد می

ان علـوم عربـی و قرائـات همچـون چـه از سـوی بزرگـوع قرائات است؛ قرائاتی که اگرن
 ولی در برخی موارد از جهت قواعـد عربـی قـوت ،مورد نقد قرار گرفته... مجاهد و ابن

 لذا . ملحق به قرائات مشهور باشد،بسا از جهت قوت معنایی و اعراب باالیی داشته و چه
  . قراء و قرائات ایشان نیستۀ تخطئ،یّابن جننباید از نظر دور داشت که قصد 

ی مـورد توجـه قـرار گرفتـه ّهای توجیه قرائات شاذ که از سوی ابن جن  گونهۀاز جمل
دیگـر قرائـات «، »برخی از قرائـات سـبعه«توجیه بر اساس : باشد  می به قرار ذیل،است
، »لامثـا«، »هـای قبایـل عـرب لهجـه«، »شـعر«، » احادیث رسول اکـرم«، »قرآنی

  .»سیاق آیات«و » قیاس«

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


  

ونه
گ

 
سی

شنا
  

جیه
تو

    
ات
قرائ

    
«  در شاذ

سب
محت

ال
«    

ّیجن ابن

٢٠١  

  یشناس تابک
، بـه کوشـش )۴، قـرن هطبقات اعالم الشیع(نوابغ الرواة فی رابعة المئات محسن، آقابزرگ طهرانی، محمد .١

  .ق ١٣٩٠روت، ینقی منزوی، ب علی
، به کوشـش محمـد ابوالفـضل ابـراهیم، نزهة االلباء فی طبقات االدباءابن انباری، عبدالرحمن بن محمد،  .٢

  .ق ١٣٨۶ره، دار نهضة مصر للطبع و النشر، قاه
  .ق ١۴٠٠، بیروت، دار الکتب العلمیه، منجد المقرئین و مرشد الطالبینابن جزری، محمد،  .٣
 ، و النـشرةالهدی للطباع ، بیروت، دارچاپ دوم محمد علی نجار، تحقیق، الخصائصی، عثمان، ّابن جن .۴

  .م ١٩١٣
، تحقیق عبـدالحلیم نجـار و علـی النجـدی اءات و االیضاح عنهاقرال ّالمحتسب فی تبیین وجوه شواذ، همو .۵

  .ق ١۴١۵ ، االوقافةناصف و اسماعیل شلبی، قاهره، وزار
، مصر، مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اوالده بمصر، ه، تحقیق لجنة من االساتذعرابِ االة صناعّسر، همو .۶

  .ق ١٣٧۴
  .م ١٩۶٨، هروت، دار الثقافیعباس، ب، به کوشش احسان االعیان وفیاتکان، احمد، ّابن خل .٧
  .م ١٩٨٨ دار العلم للمالیین، ،، بیروتهاللغ ةجمهرابن درید، محمد،  .٨
  .ق ١۴٠١، بیروت، دار الفکر، ی علی جمع الجوامعّ البنانی علی شرح المحلةحاشیالوهاب، ابن سبکی، عبد .٩
لمجلـس العلمـی بفـاس، بیـروت، ، تحقیق االمحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزابن عطیه، عبدالحق،  . ١٠

  .ق ١۴٠٣
سـالمی، العـالم اة اال مکتبـ،، به کوشش عبدالسالم هـارون، قـمهمعجم مقاییس اللغابن فارس، احمد،  . ١١

  .ق ١۴٠۴
  .ق ١٣٧١، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، النحاةَانباه  علی ةنباه الرواِاابن قفطی، علی،  .١٢
  .ق ١۴١۴ دار صادر، ،، بیروتعربال لسان،  بن مکرمر، محمدابن منظو . ١٣
  .ق ١٣٩١، تحقیق رضا تجدد، تهران، الفهرستابن ندیم، محمد،  .١۴
  .ق ١۴٢٢احمد عبدالموجود و دیگران، بیروت، ، به کوشش عادل البحر المحیطان غرناطی، محمد، یابوح .١۵
  .ق ١٣٨۶، به کوشش محمد بهجة االثری، دمشق، نواس مقدمه بر تفسیر ارجوزة ابیاثری، محمد،  .١۶
  .م ١٩٩٩الفکر،  ، دمشق، دار و توجیهها النحویةّالقراءات الشاذاحمد صغیر، محمود،  .١٧
  .ق ١۴٠٣، به کوشش حسن امین، بیروت، الشیعه اعیانامین، محسن،  .١٨
  .ق ١۴٠٧ر، یروت، دار ابن کثیب البغا، بی، به کوشش مصطفی دالصحیحبخاری، محمد،  .١٩
  .ش ١٣۶١کوشش فریدون بهمنیار، تهران، ، به  بهمنیاریۀداستان نامبهمنیار، احمد،  .٢٠
  .ق ١٣۵٢، به کوشش محمد اسماعیل الصاوی، قاهره، الدهر ةیتیمثعالبی، عبدالملک،  .٢١
  .ق ١۴٢٢ و النشر و التوزیع، ةالدین للطباع، دمشق، دار سعدالقراءات معجمخطیب، عبداللطیف،  .٢٢
  .تا ب العربی، بیا الکت، بیروت، دار االسالمةو مدیناتاریخ بغداد خطیب بغدادی، احمد،  .٢٣
  .ق ١٢۵۵الغطاء، نجف،  ، به کوشش محمدرضا آل کاشفویلأالت حقائقرضی، محمد،  .٢۴
  .ق ١٣٩١روت، یم، بیابراه ، به کوشش محمد ابوالفضلالبرهان فی علوم القرآنزرکشی، محمد،  .٢۵
د اللحـام، سـعید محمـمراجعـة ،  الـشاذهةموقف اللغویین من القراءات القرآنیـ، محمد،  عزوزسید احمد .٢۶

  .ق ١۴٢٢، ب الکتمبیروت، عال
 و ة العلیـا للطباعـةابوالفضل ابراهیم، المکتبمحمد ، تحقیق االتقان فی علوم القرآنسیوطی، عبدالرحمن،  .٢٧
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  .ق ١۴٠٧النشر، 
 ة، به کوشـش محمـد ابوالفـضل ابـراهیم، بیـروت، المکتبـبغیة الوعاة فی طبقات اللغویین و النحاة، همو .٢٨

  .ق ١۴٢٧العصریه، 
  .ق ١٣۵۴، هی، بغداد، شرکة النشر و الطباعة العراقة لعلوم االسالمالشیع سیسأتحسن، سیدصدر،  .٢٩
  .ق ١۴١٧، بالکتم ، تحقیق محمد السید احمد، بیروت، عالاعراب القراءات الشواذعکبری، ابوالبقاء،  .٣٠
  .م ١٩۵۵امة للکتاب، العة المصریة أ، تحقیق محمد علی النجار، قاهره، طبع الهیالقرآن  معانیفراء، یحیی،  . ٣١
الـدین  ، تحقیـق محیـیات السبع و عللهـا و حججهـاءشف عن وجوه القراالکطالب،  قیسی، مکی بن ابی .٣٢

  .ق ١٣٩۴ العربیه، ةرمضان، دمشق، مطبوعات مجمع اللغ
یحانعلی، مدرس، محمد . ٣٣   .ق ١۴٠٧، تبریز، االدب ةر
، قاهره، دار ابن عفـان، فی الفقه و فی العربیهاالحتجاج بها   ضوابطها وةّالقراءات الشاذمسئول، عبدالعلی،  .٣۴

  .ق ١۴٢٩
، مقـدمات فـی علـم القـراءات احمد خالد شکری و محمد خالد منـصور، ،احمدمحمد ، ةمفلح القضا .٣۵

  .م ٢٠٠١عمان، دار العمار، 
، تحقیق طیار آلتـی قـوالج، بیـروت، دار المرشد الوجیز الی علوم تتعلق بالکتاب العزیزشامه، ومقدسی، اب .٣۶

  .ق ١٣٩۵ادر، ص
  .م ١٩١٣ و النشر، ةالهدی للطباع ، بیروت، دارچاپ دوم، مقدمه بر الخصائصنجار، محمد علی،  .٣٧
  .ق ١۴٠٣، بیروت، دار الکتب العلمیه،  القرآنةالتبیان فی آداب حملنووی، یحیی،  .٣٨
 ،هّ جـد،ه السعودیة العربیة، تحقیق و تعلیق محمد نجیب المطیعی، المملکالمجموع شرح المهذب، همو .٣٩

  .تا  االرشاد، بیةبتمک
المعارف بزرگ اسـالمی، ة، تهران، مرکز دایرالمعارف بزرگ اسالمیدایرة، »یّابن جن«وکیلی، ابومحمد،  .۴٠

  .ش ١٣٧۴
  .ق ١۴١۴روت، دار الغرب االسالمی، ی، به کوشش احسان عباس، بمعجم االدباء، اقوت حمویی .۴١
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  موجز المقاالت
 هلأ ةمواجهی ف دمحم ناّینبل ةّیاسیالس صولاألی عل ةّیلّمأالت ةالنظر

  الکتاب
  
  
  
  
  
  

  ّقم جامعةب كمشار أستاذ( ّیعرابأ نیغالمحس(  
  ّقم جامعةب المقارن ریالتفسفرع  یف توراهکد طالب (نژاد یکاظم حسن(  

 والـضوابط صـولاألی علـ ةیـمبتن کانـت دّمحمـ نـاّینب قبـل من ةّیاسیالس عمالاأل
 هـذا. ةریجـد ةبـصور ألةالمـس هـذهی لـإ البـاحثون هّیتوجـ لم ةّیّهماأل هذه رغم. ةّالمهم
ی ّحتـ الکتـاب هـلأ مع ّیالنب ةریوس عمالأی ف ّیةاسیالس صولاأل عن یبحث قیالتحق
 بحثـت ّالخـاص الهـدف لهذا. الکتاب هلأ مع معاشرتهمی ف نیمنٶللم ةمستمسک تکون
 منهـا اسـتخرجت والکتـاب هـلأی لـإ ةالمرتبطـ اتیاآل ةّخاص میالکر القرآن سور عیجم
 االجتنـاب؛ دیـوالتوح ّالحقی لإ دعوتهم؛ معهم ّیالسلم كالسلو: ةیالتال ةّیاسیالس صولاأل
 ةیـالنهای وفـ. همیعلـ الجهـادة؛ ئّیالـس عمـالهمأ عـنی النه؛ معهم والنزاع ضهمیتحر من

  .عیبد بشکل ّیآنقر جدولی ف واستناداتها صولاأل هذه جعلت
 هـلأ مـع دّمحمـ نـاّینب ةمواجهـ ة،نـّالمدو ةّیاسیالـس صـولاأل :رئیسةالمفردات ال
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  .الکتاب هلأ مع ةالمواجه صولأ ،الکتاب هلأ مع التعامل سلوب، أالکتاب

  صة فی دراسة القرآنّ کطریقة متخص» فی القرآنّحلیل المحتوی النوعیت«
  
  
  
  
  
  

علی عبدالهی نیسیانی  ّ ّ ّّ  
   ةعماجلاو ةزوحلا ثوحب زکرمبة ّالعدالة العامدکتوراه فی فرع  

. اتیـل النـصوص والمحتویـحة لتحلة صـالّیقة علمی طرّی النوعیل المحتوی تحلّعدی
بعـض أجـزاء ، دةّ من خـالل القواعـد المحـدّیل منهجکة تدرس بشّیقة العلمیهذه الطر

 المواقـف واالفتراضـات ی فـّی النوعیل المحتوینظر تحلی ال ،كومع ذل. دّ المحدّالنص
ص ست مثل النصویاته لی نصوص القرآن ومحتوّمن المفترض أن. ّی القرآنّة بالنصّالخاص
لذا . ة للباحثّون لها بعض النقاط الخاصیکحتمل أن یل یع التفاصی وجمی؛ة األخریالعاد
ة ّ االعتبـار القواعـد والخطـوات الخاصـیأخـذ فـیجـب أن ی ّی النوعیل المحتوی تحلّفإن

مة ّ بعض النصائح المقدكة هناّی الدراسات اإلسالمی ف،ك ذلیوعالوة عل. بدراسة القرآن
 النظـرة ی هـذه الورقـة فـیفـ. میرکـات القـرآن الیـ ومحتوّفهم نصة دراسة وّیفکیحول 

ة ّیـقـة بمنهجّصة المتعلّ المعتـاد والنقـاط المتخصـّی النـوعیل المحتـوی تحلیالمقارنة إل
 ّی النوعیل المحتویة الستخدام تحلّی نقترح سلسلة من الخطوات المنهج،دراسات القرآن

 وتشرح هـذه الخطـوات مـن خـالل أمثلـة ،ةّیم هذه الورقة خطوات منهجّتقد.  القرآنیف
  .قةی بهذه الطرّ تتمیة التّکی الدراسات السلویة فّیقیألبحاث حق

، ّ، المــنهج العلمــیّالقــرآن الکــریم، تحلیــل المحتــوی النــوعی :رئیــسةالمفــردات ال
  .ّ البشریكة للسلوّالنماذج الوصفی

  ةّیقرآن نظرة ؛ّیاألخالق الفساد
  
  
  
  
  
  

  ثیحدالو القرآن جامعةب كمشار اذأست( ّهادی صادقی(  
  همدانب نایس یبوعل جامعةب مساعد أستاذ( ّوحید پاشایی(  

ث ی القـرآن والحـدیة فـّیـة حـول الفلـسفة األخالقک عرض وجهات النظـر المـشترّإن
 ،ج من هذه اآلراء مع أسس ومصادر هذه المواردی، ومزّیر اإلسالمکة للفّیسیمصادر رئک
 هـذا ی فـ.ة لإلسـالمّیـة األخالقّیاغة النظری من صاً جزء،ت نفسه الوقیون فیکن أن کمی
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ة ّیـاری مجال األخـالق المعیات فّیأحد النظرکة ّخالقیة األّة األنانیّی بحث نظرّ، تمالمقال
 مجـال األخـالق لهـا یة فـّیـات القرآنی معظم اآلّبدو أنی .میرکم القرآن الیمن خالل تقد

ة، ّ الجنـی مثـل الوصـول إلـ،اة اآلخـرةیـسـتفادة مـن الح، فتقنـع اإلنـسان باالّیمظهر أنان
 ّن أن توجـد ضـدکـمی یات أخـریـ آكن ال تـزال هنـاکل ،... و، الفالحّیرضوان اإللهال

ات یـ آیة لإلسـالم، المـستندة إلـّیـة األخالقّیـ النظرّ أنی علّدلیوهذا ، ةّخالقیة األّاألنانی
ات القـرآن یـ آیظـرة شـاملة علـ نی الحـصول علـّیة، ال تلخص فقط، ومن الضرورّیقرآن
  .ة لإلسالمّیة األخالقّیه النظری علیث ما تنطوی، من حیم ومصادر أخریرکال

ة، واألخـالق، ّة اإلسـالمیّة األخالقیـّة، النظریـّة األخالقیـّاألنانیـ :رئیـسةالمفردات ال
  .ةّة النفسیّواألنانی

  )التوحید (خالص البن سینا فی تفسیر سورة اإلّجاه الفلسفیّستعراض االتا
  
  
  
  
  
  

مشهدب ّجامعة فردوسیّاإلسالمیة بفی فرع تدریس المعارف طالب دکتوراه  (القاسم خوشحال بو  أ(  
  ّأستاذ مساعد بجامعة فردوسی بمشهد (ّ تربتیةنجف زاد علیرضا(  
  مشهدب ّیجامعة فردوسبأستاذ (ة حسن نقی زاد(  
  مشهدب ّی فردوسجامعةب كأستاذ مشار (ّد موسویّد حسین سیّسی(  

 كوذلـ، دیـا باسـم التوحًضیـ تعـرف أیالت، ةکخالص المبارنا سورة اإلیر ابن سّفس قد
ة ّی القواعـد الفلـسفیا علـًمعتمـد،  الفلـسفةیم والمصطلحات الشائعة فیباستخدام المفاه

  مــدار بحثهــا معرفــة اهللای هــذه الــسورة التــیلــإنظــر یهــو . می القــوّیســلوب البرهــاناألو
ًترتبا وً نظامیریهو . قی دقّیّنص فلسف، کدیوالتوح  ات هـذه الـسورةیـن آیس بـیا لـًّیا عقلّ
 هیـلمات المستخدمة فکن الی بّی هذا النظام العقالنیر، یك من ذلی أعلةمسألال بل، فقط
 المبـادئ یعتماد علهو من خالل اال.  ما قبلهیلمة فک ّیل ظهور أیبحث عن دلی كلذلو

 ّیریه التفـسّ نـصی جهـوده فـّلکـبذل ی، یول الفسلفة األیها فی استحصل علی التةّیالعقل
 هـذه یات فیلمات واآلکن الی وجوده بیعّدی یق الذی الدقّیشف عن النظام العقالنکلل

ة من سورة ّیرینا التفسیقة ابن سیل طری هذا المقال نقوم بتحلیا نحن فّام. ةکالسورة المبار
ّ تعـرف ذات الحـقیدمها فـ استخیة التّیاإلخالص والقواعد العقالن ّنتعـرض یفهـا وتعر وّ

 ی التیة األولی اآلیلإا ًهّر أغراض هذه السورة متوجی تفسی فّیجاه الفلسفّم نجاح االتییبتق
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ر ی تفـسیالشرع فین العقل والتطابق بصال وّ االتیوسوف نعرف مد، ف اهللای تعری فّتترکز
  .ةکهذه السورة المبار
  .، اإلله، أحد، واجب الوجود، سورة اإلخالصا، هو، اهللابن سین :رئیسةالمفردات ال

  توبکنة بخصائص الخطاب المنطوق والموازتوبة للقرآن مکاللغة الم
  
  
  
  
  
  

  مشهدب ّجامعة فردوسیبحدیث الو علوم القرآنفرع طالب دکتوراه فی (ّمهدی آجیلیان مافوق  دّمحم(  
  مشهدب ّیردوسجامعة فب كأستاذ مشار(ة زاد سماعیلیإاس ّعب(  
  مشهدب ّیجامعة فردوسبأستاذ  (پور کاظم طباطبائی دّسی(  

 ة بخـصائص الخطابـات المنطوقـةّی خصائص اللغة القرآنوازنةت مّ هذا المقال، تمیف
الء ٶحـسب رأی هـ. ةّ شـفهی لغـة القـرآنعقیـدة کـونم یو تقّتوبة، وتمک والم)ةّالمحکی(

علـی ) ةّالمحکیـ(ة للخطابـات المنطوقـة ّوبیسـلکثر الـسمات األأه یمکن تطبیق ّ أنحیث
لغـة  ّ یجـب الحکـم بـأنّیعوالموضع ّنوالت و، عدم التناسبلتفاترار، االکمثل التالقرآن 
ه مـن ّعتقدون أنـیاب المقال ّتک ، لهذا الرأیًخالفا. ةّة وشفهیس منطوقّتاب المقدکهذا ال

 ّ الـنصتبلـورة ّی عملیلنظر ف اینبغیتوبة، ک منطوقة أو م القرآنلغةکون  یم علکأجل الح
 من خالل دراسـة خـصائص المقالة هذه یفان فّأوضح المؤل ، لهذاًتباعا. نتاجه وإّیالقرآن

 مالمـح القـرآن ّم، أنیرکنتها بخصائص لغة القرآن الوازتوبة ومکالخطابات المنطوقة والم
 خطـاب یفـبلـور م قـد تیرکـ القـرآن الّ وأنمنطوقـةخطابـات الالتتالءم مع خصائص  ال
  .اًضیتوب أکم  لغتهّمن ثمتوب، وکم

اللغـة المکتوبـة  للقـرآن، )ةّالمحکیـ(المنطوقـة لغة القرآن، اللغـة  :رئیسةالمفردات ال
  . المنطوقة والمکتوبةخطاباتالخصائص ، للقرآن

  یجنس حروف القرآن وعالقته بالمعن
  
  
  
  
  
  

خوش منشالفضل بو  أ   
  طهران جامعةب كمشار أستاذ  

 الـشعر دیصـعی ف ةّخاصی والمعن اللفظ نیب الترابط حول هاٶجراإ ّتم ٌاساتدر كهنال
 م،یالکـر القـرآن لغة حول مماثلة دراسات كوهنال ة،ّیالبشر لسنةلأل ةّیدباأل الدراساتی ف
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 هـذه فـادةإی فـ ودورهـا الحـروف اءیـزیف ةّیقـضی وهـ بها االعتناء ّقل نقطة كهنال لکن
 والـدور المختلفـة االلـسنة نیبـ دیالـصع هـذای ف وجودةالم االشتراکات ودراسةی المعان
 المقـال هـذا. یالمعـانی ّتلقـی فـ كدرالـإل كالمـشتری کالمبن ةّینساناإل للفطرة ّیساساأل

 یّلـشتی المعنـ فادتـهإ سّویـدر ةّینـساناإل الفطـرة ککتـاب میالکـر القـرآن عـن ثّیتحد
 حـاءیإو جـادیإی فـ ثرهـاأو الصوت اءیزیلفی یعتن المقال. اللغات مختلف من نیالمستمع
 میوتقو ةّیعلم بصورة ةّیالقرآن صواتاأل لیتحلی عل دّیؤک ّثم المختلفة، اللغاتی فی المعن
  .ةّیالقرآنی المعان فاداتإی عل ثرهاأو اتیالمعط

 ائـتالف القرآن،ی قیموس القرآن، غناء الصوت، اءیزیف القرآن، لغة :رئیسةالمفردات ال
  .نالقرآی فی والمعن اللفظ

   التعلیق فی قصص القرآن الکریمّدراسة الرموز لفن
  
  
  
  
  
  

  همدانب نایس یبوعل جامعةب مساعد أستاذ (ّیترکمان ّینعلیحس(  
  بهمداننایس یعل بو جامعةب ثیحدالو القرآن علومفرع  یف توراهکد طالب (ّیشکوری مجتب (  

  فی الجمهور لمواصلةالتعاطف والقلق تخلق یة القصص التی روایالتعلیق هو أسلوب ف
ة ومرافقـة الجمهـور ّ القـصّوتمتدة ّیة، هو زیادة جاذبّالهدف من التعلیق فی القص. ةّالقص

 فی القرآنان یر من األحیثک یات المستخدمة فّیروایة القصص واحدة من التقن. ةّمع القص
س ین لـکـ، ولّی القـصص القرآنـیة فـّیـن استخدام هذه التقنیأثبت بعض الباحث. میرکال

شرح یـ، ّهذه الرسالة فی مـنهج تحلیلـی .میرک القرآن الیف أنواع التعلیق فیمحاولة لتصن
ف وإعطاء یمال النماذج لتصنکم من خالل استیرک القرآن الیأنواع مختلفة من التعلیق ف

ق یـتعلال مختلفـة مـن اً أنواعـّ أنیجـة هـی النتّة المطـاف، فـإنی نهایف. ّلکبعض األمثلة ل
  .ةّیر روائی سور غیا فًضیة تستخدم أّی عن تقنً فضال،میرکص القرآن ال قصیمستخدمة ف

  .ات، جیرار جینتّ، سحر القرآن، السردیّالتعلیق، القصص القرآنی :رئیسةالمفردات ال

  یّ البن جنالمحتسب فی ةّات الشاذءتصنیف توجیه القرا
  
  
  
  
  
  

   دمشهب ّیجامعة فردوسب كأستاذ مشار( ّ نجفیّیروانیإمرتضی(  
  مشهدب ّیجامعة فردوسبث یحدالو علوم القرآنفرع  یتوراه فکطالب د(نژاد  مرتضی سلمان(  
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ّة وهو أحد علوم القـرآن التـی تعـد أغنـی مـوروث قرآنـیّ علم القراءات القرآنیثرأاست ّ ُ 
وبمراجعة کتب الفهارس یمکن مـشاهدة  .ة کبیرةّة األولی بحصّ فی القرون الهجریّثقافی

ّات فی هذا الموضوع دونت فی هذه الفترة الزمنیفّمئات المؤل ّ الـذی » توجیه القراءات«ة ُ
ه بـدأ ّولکنـ. ةّفات القرآنیـّة المؤلّفی ثنایا بقیذه العلوم کان فی خطواته األولی ُیعتبر أحد ه

وإلی جانب القراءات المشهورة التی کانت  .باالستقالل فی نهایة القرن الثانی من الهجرة
کفـرع   ـ»ةّتوجیـه القـراءات الـشاذ«ء المسلمین وتحقیقهم بـدأ علـم موضوع بحث علما

ّوقد أل . بالظهور فی القرن الرابعـّعلمی جدید  ویمکـن اعتبـار .ةّ کتب خاصكفت فی ذلُ
ل الکتـب التـی ّی مـن أوّالبن جن یضاح عنها القراءات واإلّالمحتسب فی تبیین وجوه شواذ

وقـد قـام کاتبـا المقالـة باسـتقراء توجیهـات . هـاّة وأهمّفت فی توجیه القـراءات الـشاذّأل
ّثــم صــنفا محــاور هــذه التوجیهــات ة التــی وردت فــی هــذا الکتــاب،ّالقــراءات الــشاذ ّ. 

ة ّعلـی أسـاس بقیـ علی أسـاس القـراءات الـسبع،: ّوالمحاور التی تم رصدها هی التوجیه
 ألمثـال،اة، ّلعربیـلهجات القبائل ا الشعر، ، أحادیث الرسول األکرم ة،ّالقراءات الشاذ

  .القیاس وسیاق اآلیات
ابـن ، یّ المحتـسب البـن جنـ،ةّ توجیـه القـراءات الـشاذ،القـرآن :رئیسةالمفردات ال

  .مجاهد

 ضوء نهج یف میرک القرآن الیف» علی«ة لحرف ّیة الداللکدراسة الشب
  ةّکیالداللة اإلدرا

  
  
  
  
  
  

  ید المجقرآنالعلوم ماجستیر فی فرع  (ل نیاّمریم توک(  
  بلوچستانیستان وجامعة سبأستاذ مساعد ( ّه حسومیّ الّولی(  

د مـن الحـاالت یـ العدیة المستخدمة فّی واحدة من النصوص العربی ه»یعل«لمة ک
 ّلکـن کـل. قّ السابق لما قبله عن مفهوم التفویان بالمعنیر هذا البّعبی. میرک القرآن الیف

 یوقد دخلت ف. ّیزک المری هذا المعنی عل القرآن ال تقتصریلمة فکاستخدامات هذه ال
ة ّیقـة وصـفیتستخدم هذه الورقـة طر. ب مختلفةیدة مع أنسجة وأسالیة جدّیمجاالت دالل

 القـرآن مـن یان فـیـقات هذا البیة لفحص تطبّیة وتستخدم مبادئ الدالالت المعرفّیلیتحل
 ّة، تـمّیـلـة المعرف مبـادئ الدالیا إلـً اسـتنادكلـذل. های لمعانی معنیل ذیم تحلیأجل تقد

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


  

ز ال
وج
م

الت
مقا

٢۶١  

 ید هذا المعنی فحص جودة تمدّ تمّة، ثمّل مرّ ألو»یعل« لحرف ّی األساسی المعنتحدید
، مـن خـالل االسـتعارة ّیزکـلمـة بمعناهـا المرک هـذه الّ للدراسات، فإنًووفقا. ّیزکالمر

 یف.  المختلفةیة من المعانکدة وأنشأت شبیة جدّیمی مجاالت مفاهیوالخطط، دخلت ف
ًّرات األنسجة دورا مهمیی، تلعب العوامل وتغیل هذه المعانکیتش   .اً

  .خطط، الةستعار، اال»علی«ة، حرف ّعلم الداللة المعرفی :رئیسةالمفردات ال

   القرآنی إسرائیل فیة بنّ قصی نقل الرسالة فیر البالغة علیدراسة تأث
  
  
  
  
  
  

  مازندران جامعةب ثیدوالح القرآنفرع علوم  یف توراهکد طالب( ّی رضا شمالیعل(  
  مازندران جامعةب كمشار أستاذ( ع نتاجیکبر ربأ ید علّیس(  
  مازندران جامعةب مساعد أستاذ( ّیمحسن نورائ(  

ر مـن العلمـاء یـثکشـهادة ین وا لمعظم العلماء المسلمًعجاز القرآن وفقإحد جوانب أ
 القـصص یحدإل یإسرائ یّن، قصة بنی الحیف. بالغتهین هو فصاحة القرآن ور المسلمیغ

ور یـد مـن الـس العدی وردت فـیة التـّیالتربوة وّیئة بالنقاط األخالقی القرآن و ملیّالهامة ف
 إرسـال الرسـالة أو یة علّیالصنائع البالغ و استخدام الفنونتأثیرّن ما هو أال ٶوالس. ةّیالقرآن

 ّیبـالمنهج الوصـفس هذا المقـال ّدری.  القرآنیل فیسرائإ یّ قصة بنیّالمضمون خاصة ف
 یل فـیسـرائإ یّات المرتبطـة بقـصة بنـی بعض اآلی دور هذه الفنون والصنائع فّیلیوالتحل
ة بـصورة ّیـع البالغئالـصنا القـرآن اسـتخدم الفنـون وّأنن ّیات تبـیـدراسة هذه اآل. القرآن

اسـتخدام . تـأثیرکثـر أبلغ شـکل وأن بـی المخاطبیلإالمضمون یصال الرسالة وة إلّیعجازإ
. ا مـضاعفةًضـعافأة ّیـ الرسـائل القرآنع تضاعف جمـال ولطافـة وتـأثیرئالصناه الفنون وهذ
ة ّیـدبع األئالـصناّن اسـتخدام الفنـون وأ القـرآن یسلوب المستفاد فـن نفهم من األأمکن ی
 ی الکـالم علـتـأثیرا ًریـضاعف کثیـة ّیالتربوة وّیخالقمور األن األیی تبیّة خاصة فّیالبالغو

  .ةّیم األخالقیهم التعالیّ تلقیل فّسهین ویالمخاطب
  .سرائیلإالقرآن، البالغة، الرسالة، موسی، بنی  :رئیسةالمفردات ال
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