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Analysis of Abu Ali's syntactic method of literary interpretation in the 

interpretation of the Holy Quran 

 

Abstract 

Abu Ali's Persian syntax is one of the greatest scholars of Arabic literature, so that 

other scholars in their scientific opinions cite his morphological and syntactic 

views. He is well versed in the interpretation of the Qur'an in Arabic literature, as 

the commentators after him in the fifth to seventh centuries used his interpretive 

ideas. This research has been done with the aim of explaining the style and 

method of Abu Ali Nahvi in interpreting the Qur'an and obtaining his most 

important interpretive opinions. However, many people consider him as one of 

the commentators and give various reasons to prove their opinion and believe that 

although there is no independent work of Abu Ali on the subject of commentary 

yet, the use of his commentary by other commentators indicates that Abu Ali in 

his statement He has a special skill in interpreting small and precise points. 

Keywords: "Abu Ali Nahvi", "Interpretation", "Arabic Literature", "Literary 

Interpretation" 
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 واکاوی روش تفسیر ادبی ابوعلی نحوی فسوی در تفسیر قرآن مجید

 1مسلم امین نژاد 

   2حمیدرضا شمع ریزی

 3ه پورکمال خواج

 

 چکیده

کا  ساایر دانشامندان در  را طوریترین دانشمندان ادبیاا  عارا اساه ب فسوی از بزرگفارسینحویابوعلی

شود ک  از قارن چااارب با  بااد از کمتر عالمی پیدا میکنندعلمی خود ب  نظرا  صرفی و نحوی او استناد می

ا  عرا نظرا  بسیار دقیقی در تفسایر قار ن مدیاد وی  برتبحر در ادبی نظرا  علمی او استفاده نکرده باشد.

این پژوهش باا  .اندبردههای پندم تا هفتم از نظرا  تفسیری او بارهک  مفسرین باد از او در قرننحویدارد ب 

ترین  راء تفسیری وی صور  هدف تبیین سبک و روش ابوعلی نحوی در تفسیر قر ن و ب  دسه  وردن مام

شناساند ی تفسیر برای او نمیهیچ اثر مکتوا مستقلی در زمین برخی هرچند نشان میدهد  نتایج.پذیرفت  اسه.

ی رأدانناد و بارای اثباا  دهند اما عده زیادی او را از جمل  مفسران میو او را در جرگ  اهل تفسیر جای نمی

موضوع تفسیر باقی نماناده  اکنون اثر مستقلی از ابوعلی در ورند و ماتقدند ک  اگرچ  همخود دالئل متادد می

اسه اما استفاده دیگر مفسران از نظرا  تفسیری او هم  دال بر این مطلب اسه ک  ابوعلی در بیان نکا  ریاز 

 و دقیق تفسیری تبحر خاصی داشت  اسه.

 «تفسیر ادبی»، «ادبیا  عرا»، «تفسیر»، «نحوی ابوعلی»ها: کلیدواژه
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 مقدم : -1

. شااید ساتایندمینحوی برجسات  یک  عنوانب و او را  کنندمیاهل علم از ابوعلی فارسی فسوی ب  بزرگی یاد 

و  انادبرده هابارهعله اصلی این امر  ن اسه ک  دانشمندان زیادی از  ثار این دانشمند بزرگ در موضوع نحو 

.تبّحر ابوعلی در لغه و زبان باعث شده اسه ک  مفساران اندکردهدر کتب و  ثار خویش ب   راء ابوعلی استناد 

ن کثیر و ... در ابااما  خود ب  نظرا  ادبی شایخ فارسای رجاوع و بی، ابزرگی چون شیخ طبرسی، شیخ طوس

 استناد کنند.

در جرگ  اهل تفسیر برشمرد یا خیر، اختالف اسه. گروهای ماتقدناد  توانمیک   یا شیخ فارسی را  بارهدراین

کارده  هاسندینکت ک  او فقط یک نحوی بزرگ بوده و گاهی گریزی ب  قر ن زده اسه و در باا لغه و نحو 

، داننادمیهر چند او را از اعاظم لغه و زباان  شناسندنمیهیچ اثر مکتوبی در زمین  تفسیر برای او   ناناسه، 

 از جمل :  ورندمیو برای اثبا  رأی خود دالئل متاددی  دانندمیاما گروهی دیگر او را از جمل  مفسران 

ک  طبری می گفه این سخن اباوعلی اساه کا : اسه ن مداهد  مده بدر مادم االدباء ب  نقل از ا -1

 «در شگفتم از کسی ک  قر ن می خواند و تأویلش را نمی داند، پس چگون  از خواندنش لذ  می برد؟»

 (63، 1385یاقو  حموی، ) (انی اعدب ممن قراًالقر ن و لم یالم تأویل  کیف یلتذ بقراءت )

ن مداهاد جاای شاکّی بااقی نمای بب  طبری و ا چنین نزدیکی و دوستی شیخ فارسیاین سخن و هم

 گذارد ک  ایشان در تفسیر و فام عمیق قر ن تبحر خاصی داشت  اسه.

در هنگاب سخن گفتن از تفسیر، گروهی از مفسران قدیمی را ناب می  «کشف الظنون»صاحب کتاا  -2

 و ابوعلی فارسی ناب می برد.ن اسحاق، زجاج ببرد و در طبق  ای ک  ب  تفسیر ادبی قر ن پرداخت  اند از ا

د محذوف  االسانید مثل ابی اساحاق، الزجااج و عنتصبه طبق  الی تصنیف تفاسیر مشحون  بالقوا... ثم ا

 (186، 3ق،  1425، حاجی خلیف ) (ابی علی الفارسی

بسیار از اباوعلی  (حقایق التأویل)اسه و در تفسیر ماروفش  سیدرضی، ابوعلی را بسیار مدح کرده-3 

 (196، 3، 1412امین عاملی، ) تفسیرش جانبداران  تاریف و تمدید می کند. و

هم ا کنون اثر مستقلی از ابوعلی در موضوع تفسیر باقی نمانده اسه اما اساتفاده بسایار شاایانی  اگرچ 

در هم  و هم  دال بر این مطلب اساه کا  اباوعلی  اندکردهک  مفسران باد از او از نظرا  تفسیری و ادبی او 

 تفسیر قر ن تبحر خاصی داشت  اسه.

یاا »را  او در الب  الی کتب مفسرین باد از او و همچناین وجاود دو کتااا الحدا  و کتااا تفسایر  یا  نظ

خوبی بیانگر سبک و روش ابوعلی در تفسیر  یاا  قار ن دارد. روشای   ب «اذا اقمتم الی الصاله اایااالذین  منو

یک مکتب با شاخص  هاای خاود ماورد  عنوانب مشاور اسه و  «مدید بی قر نتفسیر اد» عنوانب  اکنونهمک  

 عنایه علماء تفسیر قرار گرفت  اسه.

روش ادبی در تفسیر قر ن از جمل  روش هایی اسه ک  اصل و اساس  ن برمی گاردد با  قارون دوب و ساوب 

مین  قلم هاا زدناد و بیشاترین هّام در این ز دیگرانجا ک  علماء بزرگی چون این قتیب ، ابوعبیده و هدری،  ن

در طبق  باد بزرگانی چون اباوعلی، زمخشاری،  خود را مصروف وجوه صرفی، نحوی، لغه و بالغه کردند.

سیدرضی، سیدمرتضی و شیخ طوسی ب  این مام پرداختند، در تفسیر ادبی گاه گرایش با  ساوی لغاه بیشاتر 

 .نمون داشه و گاه نحو و زمانی هم بالغه
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و روش شیخ را در تفسایر  شیوه توانمی یا  ب  خوبی  ی در تفسیروعمیق ب   راء و نظرا  شیخ فس با نگاهی

قر ن ماین نمود. قصد ما در این جا مارفی شیوه و روش ابوعلی در تفسیر قر ن با کماک از مثاال هاای   یا 

ناچاار   اناده اساه، باک  هیچ کتاا مستقل تفسایری از شایخ با  جاا نم گوناگون می باشد و با توج  ب  این

مدبوریم ب  سراغ تفاسیری برویم ک  باد از شیخ ب  رشت  تحریر در مده اسه و در  ن ب   راء و نظارا  شایخ 

 استناد شده اسه.

 راء و نظرا  شیخ فارسی را در مکتب تفسیر ادبی جای داد ک  در این مکتب گاه ب   توانمیدر یک نگاه کلی 

سه و گاه ب  صرف و نحو و زمانی هم ب  بیان، هر چند این س  ماورد، تحاه بیشتر توج  شده اموضوع لغه 

. در این مقال  ابتدا این موارد را توضیح می دهایم شودمیگذاری ناب «تفسیر ادبی قر ن مدید»یک عنوان ب  ناب 

ایان  ، ب  شرح و بسط روش شایخ فارسای در تفسایر  یاا  مای پاردازیم. و سپس با توج  ب  این توضیحا

پژوهش  ب  مکاتبا  مختلف تفسیری، روش و گرایش اباوعلی در تفسایر قار ن کا  شاامل روش اباوعلی در 

هاای تفسایر ادبای کا  با   ن تفسیر غریب القر ن، نص القر ن، قر ن ب  قر ن، و تفسیر ادبای او و اناواع روش

 شود.پرداخت  اسه،شامل می

 تفسیر ادبی لغه محور -2

، زیرا باا توجا  با  شودمیپرداخت  تدوی دالله نخستین لفظ در عصر نزول قر ن از تفسیر ب  جسدر این نوع 

ماانی جدید را بر الفاظ قار ن  توانمینتدرّج و تطور دالله لفظ در طول زمان و در میان نسل های گوناگون، 

 حمل کرد.

 ،روشانی پیادا مای کناد با  و اصل و ریش  هر واژه را  مفسر ب  کالبد شکافی دقیق کلم  پرداخت ،در این شیوه

مای کردناد شاخص پیاامبر شک اولین کسانی ک  با این روش بسیاری از واژه های ناماأنوس را روشان  بدون

رسمی و یاک فان علمای  صور ب و حضر  علی )ع( بودند. امّا نخستین مفسری ک  ب  این شیوه  )ص(اکرب

پشتوان  ای  عنوانب را  عرا جاهلی داشه،  نبا توج  ب  تسلط باالیی ک  در اشاار  و بود ن عباسبپرداخه، ا

کار می برد و مانای دقیق هر واژه ای را با توج  ب  این   دالله لفظ در زمان نزول  یا  قر ن ب عنوانب محکم 

 منبع اصیل روشن می ساخه.

ن کاریم را نافع بن ارزق و ندده بن عویمی از ابن عبااس، تفسایر  یااتی از قار »می گوید:  بارهدراینسیوطی 

عرا استشااد کند، ابن عبااس نیاز مطاابق شارط فاهیم  ن ب  کالب مدرخواسه کردند و شرط کردند ک  برای 

 (68، 2، 1414سیوطی، )«  ناا قر ن را تفسیر نمود

توجا  با   ابوعلی فارسی در برخورد با باضی از  یا  ابتدا ب  شرح و تبیین باضی از لغا  پرداخت  و سپس با

پرده از پیچیدگی  یا  برداشت  اسه. ک  اینک چند نمونا  از  راء ایشاان در بااا مفاردا   ،کلم  مانای دقیق

 .شودمیقر ن  ورده 

اهلل حق قدره اذ قالوا ما انزل اهلل علی بشر من شیء قل من انزل الکتاا الذی جااء با  ا و ما قدرو (الف

متم ما لم تالموا انتم و ال  باء کم قال لّکثیراً و عُلناس تدالون  قراطیس تبدوناا و تخفون لموسی نوراً و هدی 

 (91انااب / )اهلل ثم ذرهم فی خوضام یلابون. 

خدا را چنان ک  باید، نشناخت  اند، زیرا گفتند خداوند چیزی بر بشر نازل نکرده اسه. بگو، چ  کسای  

کتاا  صور ب دب بود و شما  ن را نور و برای هدایه مر ک  یکتابی ک  موسی  ورد، بر او نازل کرده بود. کتاب

،  شکار می سازید و قسمه عمده  ن را مخفی می دارید. چیزی ب  شما  موخت  شد ک  ن  شاما در ورده یهای



 

 

987 

 

 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شم
اره 

یازدهم، بهمن
 

1401
 

ساری سپس  ناا را واگذارد ک  در عناد و خیره (تورا  را فرستاده بود)می دانستید و ن  پدرانتان. بگو: خداوند 

 خود سرگرمند.

ماانی مختلفی توسط اهل لغه و مفسرین  مده اسه. تفسایرنمون  در ترجما   «قراطیس»در باره لفظ  

 (337، 5، 1369مکارب شیرازی، )مانا کرده اسه.  (پراکنده صور ب نوشت  هایی )این لفظ 

 (9، 1، 1412راغب اصفاانی، ) «هر چیزی اسه ک  روی  ن می نویسند»مفردا  می گوید: 

. او ماتقد اسه ک  قراطیس کاغذهایی اسه ک  تاورا  را در  ن قارار داده اما ابوعلی نظر دیگری دارد

داری می کردند و ب  اصطالح امروزی ب  جلد و هر چیز دیگری ک  نوشت  هاا در  ن جاای مای گرفاه و نگ 

 ا درختان باشد.یسه از جنس کاغذ، پوسه حیوانا  توانمیقراطیس گفت  می شد ک  

کا  هار از ر، باید گفه ک  قوب یاود تورا  را در مدلدهایی قرار داده بودند بنابراین با توج  ب  این نظ

چ  ب  حالشان ضرر داشاه از قاراطیس بیارون نمای چ  ب  سودشان بود از  ن بیرون می  وردند و  نگاهی  ن

 (183، 8، 1378طبرسی، ) ند. ورد

ان ظنا  یتراجاافال جناح علیاما ان تحل ل  من باد حتی تنکح زوجاً غیره فان طلقاا  فان طلّقاا فال (ا

 (230بقره / )ان یقیما حدوداهلل و تلک حدوداهلل یبیناا لقوب یالمون 

ک  همسر دیگری انتخااا کناد و اگر او را طالق داد از  ن ب  باد زن بر او حالل نخواهد بود مگر این

د ک  حدود الای را محتارب ناشت  باشد در صورتی ک  امید دناهی ندارد ک  بازگشه کناگر او را طالق گفه، گن

 برای افرادی ک   گاهند بیان می نماید. خداوند می شمرند و ایناا حدود الای اسه ک 

داشه: همسرب مرا سا     مد و عرض اکرب)ص(در شأن نزول این  ی   مده اسه ک : زنی خدمه پیامبر

م ب  شاوهر اولام توانمیم مرا طالق داد،  یا بار طالق داد و باد از  ن من با کس دیگری ازدواج نموده و او ه

دادناد وفرمودناد:ازدواج باا شاوهر باز گردب در حالی ک  شوهر دوب با من  میزشی نکرد، حضر  پاسخ منفی 

 اوله در صورتی صحیح اسه ک  با همسر دومه  میزش کرده باشی.

رسایده  )علیام الساالب(صاومینتفسیر عالوه بر استفاده از روایاتی ک  در این موضاوع از ما اما اهل و

ایان  «فان طلقاا»این استفاده را می برند ک  عمل زناشویی باید انداب گرفت  باشد. واز لفظ  «نکاح»از لفظ اسه 

 مطلب را اذعان می دارند ک  ازدواج باید دائم باشد.

نکاح فاالن » لفاظدراین باره می گوید: عرا هر گاه  نظر ادبی خاصی دارد، و بارهدرایناما ابوعلی  و 

منظاورش  میازش  «اوزج نکح امرات  »کار می برد منظورش عقد کردن اسه وزمانی ک  می گوید   را ب «فالن 

طباری، )میزش باوده اساه.  مقصاود خداوناد «حتی تنکح زوجااً غیاره»جا ک  خدواند می فرماید:  ن اسه و

1408 ،291،2) 

 ان یضل  یداال صادره ضایقا ً خرجاا کانماایرد ن یرد اهلل ان یادی  یشرح صدره لالسالب وم فمن (ج

 (125)انااب /  ءد فی السمایصاّ

هرکا  را بخواهاد گماراه  خداوند بخواهد هدایه کند، سین  اش را برای اسالب می گشااید ورا ک   هر

 کند، سین  اش را تنگ وسخه می کند ک  گویی از  سمان باال می رود.

نظرا  مختلفی بیان داشت  اند. گروهی  ن را ب  مانای  سامان  یسه، مفسرینچک  منظور از  سمان این

طور ک  ب   سمان رفتن سخه اسه سین  شخص گمراه نیز در پذیرش حقاایق وفضا گرفت  اند وگفت  اند همان

ماتقدند کا  علام ثاباه کارده  و دانندمیسخه اسه. مفسرین متأخر این  ی  را بیان کننده یک مادزه علمی 
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ودر  خار سابب  شودمیتنگ  شرود ب  عله کمبود اکسیژن سین  ای ب  طرف باال مموقای ک   اسه ک  انسان

بیاان  «یدال صادره ضایقاًحرجا»این تنگی وکمبود اکسیژن همان اسه ک  خداوند با تابیر  . وشودمیبیاوشی 

 داشت  اسه.

 مای افکناد، نیساه، بلکا چ  ک  بر زمین ساای  ،  نءمی گوید: مقصود از سما بارهدرایناما ابوعلی  و

چنان سین  اش برای : گویدمی  مقصود چیزی شبی  ب  گردن  مخوفی اسه ک  باال رفتن از  ن دشوار اسه. وی

همان، ) «پذیرش اسالب تنگ و سخه اسه ک  گویی او را برای باال رفتن از چنان قل  ای ب  مشقه می افکنند.

266) 

 (141انااب / )وشا  ... و هوالذی انشاجنا  ماروشا  و غیر مار (د

خداوند بدون هیچ گون  سابق  ای باغ هایی  فرید ک  در  ناا درختان گوناگون اسه، برخی از درختاان 

 .اند و برخی بدون پای ، خود بر سر پا ایستاده اند را بر روی پای  ها قرار داده

 ای مختلف اسه.هک  منظور از ماروشا  و غیر ماروشا  چیسه در میان مفسران بحث در این

ک  روی پای خود نمای ایساتند و نیااز با  داربساه  اسه درختانی ،باضی گفت  اند منظور ماروشا 

دارند و غیرماروشا  درختانی هستند ک  ب  نظر می رسد بدون نیاز ب  داربسه روی پاای خاود مای ایساتند. 

و امثاال  ن محافظاه  دیاواروسایل   با  دیگر گفت  اند ماروش درخه اهلی اسه ک  ب  نظر می رسادباضی 

و غیر ماروش درختان بیابانی و جنگلی و کوهستانی اسه. برخی دیگر بار ایان باورناد کا  مااروش  شودمی

 .شودمیدرختی اسه ک  بر سر پا ایستاده و غیر ماروش درختی اسه ک  بر روی زمین می خوابد و پان 

ها برای درختان دیاوار سه ک  ب  وسیل  شاخ می گوید: منظور از ماروش درختانی ا بارهدراینابوعلی 

 (39، 1، 1407ن کثیر، با)کنند. درسه

ک  ماروشا  را ب  درختانی تابیر کرده اسه ک  نیاز ب  در واقع نظر اول مصدّق نظر ابوعلی می باشد  

 ر چیز دیگری ک  درختان را باال نگ  می دارد می داند.ها یداربسه 

 (100یونس / )ال یاقلون  اال باذن اهلل و یدال الرجس علی الذین و ما کان لنفس ان تومن (ها

را خداوناد بارای کساانی کا   (یاا عاذاا)کس نتواند جز با  اذن خادا ایماان  ورد و پلیادی  و هیچ

 مقرر می دارد. کنندمیخردورزی ن

ناد و با  پیاامبر اکارب اکراه و اجبار را فاقد ارزش اعاالب مای کخداوند ایمان از روی  ،در  یا  قبل از این  ی 

و بادین ترتیاب )ص( می فرماید اگر خداوند ایمان از روی اجبار می خواسه هم  مردب را ماومن مای کارد 

خداوند ب  صراحه اعالب می کند ک  ایمان  وردن مردمان دنیا زمانی ارزش دارد ک  باا اختیاار کامال صاور  

از طریق زور و  می گویند: اسالب  یین شمشیر اسه ود جواا قاطای باشد برای  ناایی ک  توانمیگیرد و این 

 ،ک  مردمان مختارنادبا وجودی این اجبار بر مردب جاان تحمیل شده اسه و اما در این  ی  خداوند می فرماید:

، ب  ویژه کسانی ک  در مسیر جال و عادب کس ایمان نمی  ورد اما اگر لطف خداوند شامل حال  ناا نشود هیچ

بار  نااا را ا پلیادی یخداوند عذاا  کنندمیاستفاده نفکر خویش   ی دارند. اینان چون از سرمایتاقل گاب بر م

 وارد می کند.

از رجس در این  ی  چیسه باضی  ن را ب  مانی پلیدی و نداسه و باضای با  ماناای عاذاا ک  منظور این

بار دو  «رجاس» می گوید: بارهایندررا ب  مانای خشم و غضب  ورده اند. ابوعلی  گرفت  اند و گروهی هم  ن

مانا اسه: یکی ب  مانی عذاا و دیگری ب  مانی پلیدی و نداسه، یانی خدای تاالی با  نداساه و پلیادی 
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یانای مشارکان نداس هساتند  «انما المشرکون ندس»طور ک  در  ی  دیگر فرموده: ایشان حکم می کند. همان

 (368، 11، 1378طبرسی، )

 

 حورنحو م تفسیر ادبی -3

در این شیوه ی تفسیر، مفسر ب  پژوهش های لفظی و عبارتی  یا  قر ن می پردازد. گاه یاک لفاظ را در نظار 

گاه با توجا  با  شاناخه کلما  از جااا  می گیرد و  ن را از جنب  صرفی مورد تحلیل دقیق قرار می دهد.  ن

ی دیگر با توج  ب  نقش کلما  در جملا  مختلف، ب  ارائ  نظر کارشناسی خود در باا تفسیر می پردازد و زمان

د در فام  یا  قار ن با  مفسار توانمیب  اظاارنظر می پردازد، نقشی ک  هر کلم  در عبارا  ب  خود می گیرد 

 ن تبحار الزب و کاافی نداشات  باشاد کمک شایانی بکند و اصوالً مفسری ک  ب  ادبیا  عرا و صرف و نحاو 

 می فرمایند: )ع(ه بفامد. ب  همین دلیل اسه ک  اماب صادقچنان ک  هسد قر ن را  نتوانمین

 زبان عربی را فرا گیرید ک  قر ن ب  زبان عربی اسه و خداوند با مردب ب  این زبان سخن گفت  اسه.

اظاار داشه ک  نقط  قو  ابوعلی فارسی ک  او را از سایرین متمایز می سازد همین تبحر و  توانمیب  جرأ  

را با  ناوعی  ن  او بادی با استناد ب  نظارا  مفسران ک نحویب رف و نحو عربی بوده اسه، چیرگی او در ص

نمونا  با  چناد ماورد از  راء اباوعلی کا  از کتاب  عنوانبا فصل الخطاا نظرا  ادبی می دانستند. در ایندا 

 .شودمیتفسیری دیگر استفاده شده اسه اشاره 

بون والنصاری من امن باهلل و الیوب االخار و عمال صاالحاً فاال ئاوالذین هادو والص االف( ان الذین امنو

 (69مائده / )خوف علیام و الهم یحزنون 

ایمان  ورده اند و یاودیان و صابئان و مسیحیان هر گاه ایمان ب  خداوناد یگانا  و روز جازا بیاورناد و   ناا ک 

 .ن  ترسی بر  نااسه و ن  غمگین خواهند شدعمل صالح انداب دهند 

ایان مطلاب با  راه و دستور هم  انبیاء الای یکی اسه و عمل ب   ن دستورا  باعث فالح و رستگاری اسه. 

مذاق اهل یاود خوش نمی  ید. چرا ک   نان ب  ناوعی ماتقاد با  تبااین باین دساتورا  پیاامبران هساتند و 

پیاامبران را باعاث  اساه و دیگار  ماوزه هاایماتقدند تناا دین یاود و دستورا  موسای باعاث رساتگاری 

 و قر ن با این  ی  پاسخ دندان شکنی ب  ایشان داده اسه. دانندمیرستگاری ن

با  دساتورا  و  خارین  می باشد. زیرا عمل «عمل صالح»بحث  شودمیاین  ی  برداشه  مطلب دیگری ک  از

 قانون الای اهمیه دارد ن  عمل ب  قوانین نسخ شده.

یقاین و حالاه و ی دارد و  ن این اسه ک  ایشان ماتقدند باضی از افاال بر قطع نظری  جالب بارهدراینابوعلی 

مثل علم. اما باضی از افاال بر شک و ظن و حاال  غیر ثابه داللاه دارد کا  از جملا   ن  ،ثابه دالله دارد

د ثاباه و توانامیین نبود خوف وترس نهایی اسه ک  بر ترس، حزن، طمع و ... دالله دارند. بنابراکارفالاا، 

 (176، 5، 1366طوسی، )قطای و همیشگی باشد. 

، اناااب)قد نالم ان  لیحزنک الذی یقولون فانام ال یکذبونک ولکن الظالمین بایاا  اهلل یدحادون  (ا

33) 

بلک  ظالمان  یا  خدا را  کنندمیتو راتکذیب نرا غمگین می کند ولی  ناا  می دانیم ک  گفتار  ناا تو 

 نمایند. انکار می
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ک  ظالمان در حقیقه  چرا غمگین نباشد. را دلداری می دهد ک  محزون و اکرب)ص( خداوند در این  ی  پیامبر

ساه کا  ا  ناا خداوند اسه. باضی ماتقدناد کا  منظاور  یا  ایانطرف واقای  و کنندمی یا  خدا را انکار 

منافاشاان  خاطر ترس از موقایاه و  لی ببودند و راستی او ماتقد در حقیقه ب  صدق و )ص(مخالفان پیامبر

نبودند. البت  باضی دیگر ماتقدند ک  ظالمان می خواساتند باا رد  یاا  خادا در  حاضر ب  تسلیم در برابر حق

ماتقداسه کا : فاال یدحادون متاادی  بارهدراینچنان ک  ابوعلی واقع راستگویی پیامبراسالب را رد کنند، هم

بایا  »چنین ، این اسه ک  ب  مانای یکذبون اسه و همبا حرف باء متادی شدهعله این ک  در ایندا  اسه و

 ناا راستگویی تو را با رد  یا  خادا »ک :  شودمیاسه و بدین ترتیب  ی  چنین مانا  «الظالمین»متالق ب   «اهلل

 (71، 8، 1378طبرسی، ) «.کنندمیانکار 

 (98انااب / )االیا  لقوب یفقاون دع قد فصلنا و هوالذی انشاکم من نفس واحده فمستقر و مستو (ج

گاهی اسه. ماا  یاا  را بارای مردمای کا  اوسه ک  شما را از یک تن  فرید، شما را جایگاه و امانه

 بفامند، تفصیل می دهیم.

در این  ی  خداوند می فرماید ک : جمای از افراد بشر مستقر هستند و مستودع. در این ک  مانای این دو کلما  

 مده اسه. باضای مساتقر را  بارهدراینو در نتید  تفاسیر مختلفی  اندکردهیسه، مفسران گفتگوهای زیادی چ

انسان هایی ک   فرینش  ناا کامل شده و در قرارگاه رحم مادر یا روی زمین گااب ناااده اناد و مساتودع را با  

باضی دیگر  اندکردهب پدران هستند مانا نطف  ای در صل صور ب افرادی ک   فرینش  ناا پایان نیافت  اسه و 

. نورالثقلین مستقر را انسان هاای اندکردهمستقر را اشاره ب  روح انسان و مستودع را اشاره ب  جسم انسان تابیر 

 (75، 1، 1383حویزی، )با ایمان پایدار و مستودع را انسان های با ایمان ناپایدار تابیر کرده اسه. 

مای  باارهدراینمفساران باشاد. او د راهگشای توانمیر صرفی خاصی دارد ک  توج  ب   ن نظ بارهدراینابوعلی 

در تقادیر  «مانکم»اسه و در این صور  بایاد  «قار»کسر قاف بخوانیم ب  مانای  گوید: کلم  مستقر هر گاه ب 

  اسم مکان اساه و و اگر ب  فتح قاف بخوانیم، اسم مفاول نیسه، بلک «فمنکم مستقر فی االرحاب»باشد. یانی 

ممکن اسه مفاول و ب  مانای کسی ک  ب  ودیااه  «مستودع»در تقدیر باشد، کلم  « لکم»در این صور  باید 

 گذارده شده باشد و ممکن اسه اسم مکان باشد.

را ب   «مستقر»را اسم مفاول دانست  اند و  نان ک   «مستودع»را ب  کسر قاف خوانده اند  «مستقر» نان ک  

 .را اسم مکان گرفت  اند «مستودع»اف خوانده اند فتح ق

واقسموا باهلل جاد ایمانام لئن جاء تام  ی  لیومنن باا قل انما االیا  عنداهلل و ماا یشاارکم انااا اذا  (د

 (109انااب /)جاء   الیومنون 

د  ورد، ب  خداوند سوگندهای موکد خورده اند ک  اگر مادزه ای سوی  ناا بیاید با   ن ایماان خواهنا

 . ورندمیبگو مادزه ها فقط پیش خداسه. شما می دانید ک  هر گاه مادزه ای بیاید ایمان ن

اامی  اسه فدر جمل  فوق است «ما»می باشد. در اینک   «ما»یکی از نکا  بسیار مام در این  ی  شناخه 

را اساتفااب  «ماا»باضای چنین در چگونگی ترکیب جمل  در میان مفساران گفتگاو بسایار اساه. ا نافی  و همی

انکاری گرفت  اند، در حالی ک  اگر چنین باشد مانی جمل  چنین خواهد بود: شما از کداا مای دانیاد کا  اگار 

یانی ممکن اسه ایمان بیاورند و این درسه بر خالف مقصود  ی  اسه لاذا  « ورندمیمادزه ای بیاید ایمان ن

شما نمی دانید ک  اگر این مادازا  »: شودمیاین مانی جمل  چنین را ب  مانی نافی  گرفت  اند بنابر «ما»باضی 

اسه کا  در تقادیر مای  «شی ء»کلم   «یشار»نیز انداب شود،  ناا ایمان نخواهند  ورد و در این صور  فاعل 
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 ،5، 1369مکاارب شایرازی، ) «مفاول دوب اساه (؟«نااا»مفاول اول و  «کم»باشد و یشاردارای دو مفاول اسه

399) 

بر مای گاردد.  «ما»ضمیری اسه ک  ب   «یشار»کلم  استفااب و فاعل  «ما»می گوید:  بارهدراینابوعلی  

راین اسه کا  بفتح خوانده اند بنا  استیناف اسه و کسانی ک  ب اینرا ب  کسر خوانده اند بنابر « ناا»کسانی ک  

 «انّاا»دوب و هم بدون جر، در صور   شودمیمتادی  رباشد. ک  هم ب  حرف ج «یدریکم»ب  مانای  «یشارکم»

 محالً منصوا و در صور  اول یا محالً مدرور یا منصوا اسه.

یوب یحشرهم جمیااً یا ماشر الدن قد استکثرتم من االنس و قال اولیاوهم من االنس ربنا استمتع و  ها(

 (128انااب/ )اهلل ان ربک حکیم علیمخالدین فیاااال ماشاءببان وبلغنا اجلنا الذی اجله لناقال النارمثواکمباضنا

انساان هاا را گماراه  روزی ک  هم   ناا را محشور می کند، گوید: ای گروه جن، شما افراد بسیاری از 

، گویند: پروردگارا ما از یکدیگر نفع برده و با  اجلای کا  بارای ماا اندبودهکردید. انسان هایی ک  دوسه  ناا 

چا  خادا بخواهاد. می فرماید:  تش برای همیش  جایگاه شماسه، مگر  ن ماین کرده بودی، رسیدیم. خداوند

 پروردگار  حکیم و داناسه.

می گوید: این کلم  مصادر اساه نا   «مثوا»ابوعلی در این  ی  یک بحث نحوی دارد. او در باره لفظ  

الناار »سه. یانی عمل کرده ا «خالدین»ظرف مکان، زیرا ظرف مکان عمل فال انداب نمی دهد و این کلم  در 

 (24، 1، 1378طبرسی، )فاعل مصدر اسه.  «کم»بنابراین  «ذا  اقامتکم

 (145)سوره انااب،  ی   ( و

، حاراب باشاد. بگو: در  نچ  ب  من وحی شده، چیزی نیافت  اب ک  بر خورنده ای ک   ن را مای خاورد 

ذبح غیررشرعی باشد ک  ناب غیر خادا جزء اینک  مردار یا خون ریخت  یا گوشه خوک باشد ک  پلیدی اسه یا 

 و رحیم اسه.رزنده بر  ن برده شده باشد. کسی ک  ناچار شود و متداوز و افراط کار نباشد، پروردگار   م

در این  ی  خداوند ب  نفی احکاب خرافی مشرکان می پردازد و می گوید محرما  الای این چاار دست  

 ،ن چاار دست  عبارتند از: مردار، خونی ک  از بدن حیوان بیرون مای ریازدچ  شما ب  هم یافت  اید و ایاند ن   ن

اهال ادا با   ن  گوشه خوک وحیوانا  ک  هنگاب ذبح ناب غیرخدا بر  ناا برده شده اسه. بحث دیگری کا 

فال  را ب  رفع خوانده اند و باضی دیگر «میت »فال را ب  تاء و  «یکون میت »پرداخت  اند این اسه ک  باضی در 

 را ب  نصب خوانده اند. «میت »را با یاء و 

و وجا   «اال ان تکاون الانفس» یانایمی گوید: قرائه اول بنابر مانای فاعال اساه  بارهدراینابوعلی  

 فاعل اسه. «میت »ین اسه ک  ا قرائه دوب

 (38همان، ) .خبر اسه «میت »گردد وفال ب  سابق برمیاضاف  می کند ک : ضمیر نیز ب   نسومیاو وج  

فای الحیااه الادنیا  اقل من خرب زین  اهلل التی اخرج لاباده و الطیبا  من الرزق قل هی للاذین  مناو (ز

 (32اعراف / )خالص  یوب القیام  کذلک نفصل االیا  لقوب یالمون 

بگاو  بگو چ  کسی زینه خدا ک  بر بندگانش خارج کرده اسه و روزی های پاکیزه را حاراب کارده؟ 

طاور  یاا  را  طور خالص برای کسانی اسه ک  در زندگی دنیا ایمان  ورده اناد. ایان  ا در روز قیامه، باینا

 .ی مردمی ک  بدانند، تفصیل می دهیمابر

اگر ساختمان روح و جسم انسان را در نظر بگیریم می بینیم ک  تالیما  اسالب در این زمینا  درساه  

ان جسم اوسه. اسالب هم ب  باد جسم انسان توج  کارده اساه و و ساختم انسان ویژگیاای روحبا هماهنگ 
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ب  باد روحانی او، اسالب در تماب موارد حد اعتدال را برگزیده اسه، ن  مانناد کساانی کا  هام و غمشاان هم 

 ها و تدمال  دنیا چیز دیگری را نمی فامند و ن  همانند  نان ک  دنیا را رهاا کارده وشکم ا سه و جز زینه

رند ک  استفاده از زینه ها و رزق و روزی ها پاک مخالف زهد و پارسایی اسه. اسالب استفاده کاردن می پندا

 بلک  ب   ن نیز توصی  می کند. ن  تناا مداز شمرده را از زیبایی های طبیاه

را با   «خالص »این  ی  مورد اختالف اهل قرائه و اهل ادا اسه، گروهی لفظ  ،از نظر ادبی و قرائا 

 خوانده اند و گروهی دیگر ب  نصب.رفع 

بارای بیاان  «للاذین  مناوا»بناابراین  «های»ابوعلی می گوید رفع  ن بنابراین اسه ک  خبر باشد برای  

اباوعلی سا   «الادینا ۀفای الحیاا»باشد. در باره «  منوا»ک  حال از ضمیر اسه خلوص اسه. نصب  ن بنابراین 

 (87همان، )حال اسه.  -3 ( منوا)عامل  ن  -2« نواللذین  م»عامل  ن  -1احتمال داده اسه: 

 محورتفسیر ادبی بالغه  -4

را روشن مای این شیوه از تفسیر ب  واقع نوعی پژوهش ادبی و هنری اسه ک  زیبایی بیانی  یا  قر ن 

و روشن کردن مواردی چون حاذف و ایدااز با  روشان تار  سازد و مفسر با بیان نکاتی چون تشبی ، استااره

 ن ماانی  یا  می پردازد.کرد

بی شک قر ن مدید از فصیح ترین و بلیغ ترین متون ب  زبان عربی اسه و فصااحه و بالغاه  ن با  

حدی اسه ک  خداوند ب   ن تحدی کرده اسه و یکی از وجوه اعداز  ن همین زیبایی فاوق الاااده ادبای  ن 

ریم ب  این جنب  بیانی قر ن اهمیاه خاصای اسه. همین ویژگی باعث شده اسه ک  بسیاری از مفسران قر ن ک

 داده و ب  کاوش و پژوهش اطراف  ن بیردازند.

اولاین  علای )ع(امااب  و ساپس )ص(شواهد تاریخی بیانگر این مطلب اسه ک  شخص پیاامبر اکارب 

 کسانی بودند ک  ب  این نوع از تفسیر اهتماب خاصی داشتند.

حتی یتبین لکم الخیط االباین مان الخایط االساود مان »در تفسیر  ی   )ص(نقل اسه ک  پیامبر اکرب 

 «الفدر

چرا ک  نااار و  ک  یک مانای مدازی از  ن اراده شده اسه «اللیل دالمراد بیاض الناار و سوا»فرمودند: 

 (257، 1381علوی مار، )لیل در ایندا حذف شده اسه. 

عبااس و دیگاران با  ایان شایوه و علی )ع( مفسران دیگری چون ابن  اماب )ص( و اکرباز پیامبر باد 

 بیاانیمختلف نکا   ییا  غرا داشه در جاهابک  در اد یهم با تبحر خاص. ابوعلی نحوی گرایش پرداختند

بااا از  نکیبوده اسه ک  ا هابارهمفسران باد از او از  ن نظرا   گریروشن ساخت  و د را تبیین وقر ن  ا ی 

 .شودمیپرداخت  نمون  ب  مختصری 

؛)ساوره اعراف، یا  الَهْ أُوالَهُمْ ألُخْرَاهُمْ فَمَا کَانَ لَکُمْ عَلَیْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُواْ الْاَذَااَ بِمَا کُنتُمْ تَکْسِبُونَوَقَ

39) 

کا   یو در حال دهیدانداب  خالصطور   را ب نمازکرده و دستور داده ک   عداله امرپروردگارب ب   بگو،

  ی  نی. در ادیگرد ی، هم چنان ک  شما را در  غاز  فریده و باز مدیرا بخوان او د،یااو خالص کرده  یرا برا نید

اساه.  داده کو مبارزه با هرگونا  شار یکتاپرستیدستور ب   سپس کند، یو عداله م امر ب  قسطابتدا خداوند 

ساخن با   ن  نیرو مساتدل تا نیاشاره نموده و باا کوتااهتر و روز رستاخیزپس از  ن خداوند ب  مسال  مااد 
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 ئلیاسااز جملا  م یپر مانا اسه. مسال  مااد جسمان اریاما بس عبارتی کوتاه« کما باکم تاودون»اسه،  رداخت پ

 :دیفرما یم  ی  نیخداوند در ا می باشد ب  عبارتی دیگرعبار  کوتاه قابل برداشه  نیاسه ک  در ا

تاری کم یو مقادار  ا یادیا  از مقادار زم شما کسهمین ج ببینید. دیخود کن ینشب   غاز  فر ینگاه

را  و اناداب نخساتینگاردد  یم یجمع  ور گریروز د شودمی یمتالش یشده اسه و روز ترکیبمختلف  مواد

 .خواهد داد لیتشک

در ایا  « الینفائکم»عطف اسه بر « واقیموا»: دیگو یدارد. او م یادب بحثی  ی  نیا در خصوص ابوعلی

بوده و سپس مضاف حذف شده اسه. )طوسی، « بداء خلقکم یاود خلقکم»  تقدیر قبل و کما بداکم تاودون ب

 (106، 7همان،

قَاالَ إِن * ی إِسْارَائِیلَ حَقِیقٌ عَلَى أَن الَّ أَقُولَ عَلَى اللّ ِ إِالَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُکُم بِبَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ فَأَرْسِلْ مَاِیَ بَنِ

 (116-115؛ )سوره اعراف،  ی  أْ ِ بِاَا إِن کُنهَ مِنَ الصَّادِقِینَ کُنهَ جِئْهَ بِآیَةٍ فَ

گفتند: ای موسی نخسه تو عصا را می اندازی یا ما بیندازیم. گفه شما بیندازید. همین ک  انداختند و 

 دیدگاه مردب جادو کردند و  ن ها را ب  وحشه انداختند و سحری بزرگ  وردند.

اول تاو کاار خاود را  گفتند یموسی وساحران سرانداب ساحران ب  موس انیم یریدرگ باد از گفتگو و

دساه داشاتند، کا  در  ییهاا سامانیر عصاا ود.  نااا یاشما شروع کن اولگفت   یموس می کنی یا ما؟ شروع

بیشتر مفسرین ماتقدند ک  سحر عظیمای توساط سااحران برپاا شاد انداختند و چشمان مردب را سحر کردند. 

ب ب  وحشه افتادند و حتی موسی هم از ترس اغفال و گمراهی مردب ترساید و در اثباا  نظار مرد ک نحویب 

را  ورده اسه و با استفاده از تاریخ می گویند ک  تاداد  «ا بسحر عظیمؤجا»خود می گویند ک  خداوند عبار  

شد واقاااً ساحر بزرگای ساحران دهاا هزار نفر بوده اسه ک  اگر هر کداب یک ریسمان یا عصایی را انداخت  با

 .شودمیبرپا 

گونا  ترجما  نظری دیگر دارد. او ماتقد اسه ک  این جمل  استفااب اسه و ایان بارهدرایناما ابوعلی  

ک   یا هنگامی ک  سحر خود را انداختند چشم مردب سحر شد و ب  وحشه افتادند و سحر بزرگی برپا  شودمی

 کردند.

تلک نام  تمنااا علای » ءسوره شارا 22، مثل  ی  شودمیتفااب حذف او ماتقد اسه ک  گاهی همزه اس

 (206 ،9 ،1378طبرسی، )...« 

یسالونک عن الساع  ایان مرساها قال انماا علمااا عناد ربای ال تدلیااا لوقتااا اال هاو ثقلاه فای  (ج

لکان اکثار النااس ال السماوا  و االرض ال تأتیکم اال بغت  یسالونک کانک حفی عناا قل انما علماا عناداهلل و 

 (187اعراف / )یالمون 

ک  چ  وقه فرا می رسد؟ بگو: علم  ن پیش پروردگار من اساه و  کنندمیاز تو در باره قیامه سوال  

طور ناگاانی شما را فرا می   جز او پرده از وقه  ن بر نمی دارد. قیامه در  سمان ها و زمین سنگین اسه و ب

پایش خداساه و بیشاتر ماردب  ک  گویا تاو از  ن خبار داری. بگاو علام  ن ندکنمیگیرد. طوری از تو سوال 

 .دانندمین

پیاامبراکرب ؟ این سوالی باود کا  از شودمی:  ن اینک ، قیامه کی برپا شودمیدر این  ی  سوالی مطرح  

د پرسیده شد و زمانی ک  این سوال مطرح شد،  ی  فوق نازل گشه و علم  ن را فقط مخصوص خداونا)ص( 

ثقلاه فای »اماا در بااره عباار   منتفی دانسه. وپیامبراکرب )ص( دانسه و علم  ن را از هر کس دیگر حتی 
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بحث های مختلفی شده اسه. باضی مفسران ماتقدند ک  منظور این اسه ک : چا  حادثا   «السموا  واالرض

کارا   سامانی با  هام مای ای ممکن اسه از این سنگین تر بوده باشد. در حالی ک  در  ستان  قیامه، هما  

و اماا اباوعلی نظار  شودمیریزند،  فتاا خاموش، ماه تاریک، و از بقایای  ناا جاانی نو با طرحی تازه ریخت  

از  ن مطلع اسه، برایش  سان و سبک اسه و  دیگری دارد، او می گوید: چیزی ک  انسان بر  ن احاط  دارد و

شوار اسه. ب  عبارتی دیگر ابوعلی ماتقد ب  حذف شادن دو واژه برایش سنگین و د نمی داند،چیزی ک   ن را 

 (129، 10طبرسی، همان، )در این عبار  قر نی اسه.  «اهل»و«علم»

 (9انفال / )اذ تستغیثون ربکم فاستداا لکم انی ممدکم بالف من المالئک  مردفین  (د

کارد و گفاه: شاما را با  هازار ردید و خداوند شما را اجاباه کهنگامی ک  ب  درگاه خداوند استغاث  

 فرشت  ک  هزاری دیگر ب  دنبال دارد، یاری می کنم.

این  ی  ب  قسمه های حساسی از جنگ بدر اشااره دارد،  ن هنگااب کا  مسالمانان کثار  نفارا  و  

تدایزا  جنگی دشمن را دیدند و دسه حاجه ب  سوی خداوند دراز کردند و از وی تقاضای کمک نمودند 

اساه و با  ماناای  «ارداف»را با هزار فرشت  یاری کرد. در مانای مردفین گفت  اند از ماده  مسلمانانو خداوند 

ک  فرشاتگان پشاه سار یکادیگر  شودمی ی  چنین ترجم   یپشه سر هم قرار گرفتن، و با توج  ب  این مانا

منظور این اساه کا  ایان گاروه  برای یاری مسلمانان فرود  مدند. اما عده ای دیگر این احتمال را داده اند ک 

 هزار نفری گروهاای متادد دیگری را پشه سر داشتند.

ابوعلی نظر دوب را برگزیده و می گوید: این کلم  ممکن اسه ب  این مانی باشد ک  فرشتگان ب  دنبال  

ه با  می باشد و ممکن اس «مردفین مثلام»صف خود، یک صف هزار نفری دیگر قرار داده اند. پس تقدیر  ن 

 (171همان، ) اند. مانای این باشد ک  عده ای باداً  مده
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 گیری نتید  -5

اساه کا  نظارا  ادبای چاارب ابوعلی نحوی فارسی فسوی از دانشمندان بزرگ عالم اسالمی در قرن 

 چ  از تاریخ تفسیر بر می  یاد ایان ایشان مورد استناد بزرگان علم و ادا در قرون بادی قرار گرفت  اسه.  ن

اسه ک  ایشان در علم تفسیر نیز صاحب نظر بوده و کتاا تفسیری خاصی نیز ب  رشت  تحریر در ورده اساه. 

اما این کتاا ارزشمند در طول زمان از بین رفت ، اما  ن چ  مسلم اسه این ک  مفسرین بزرگای چاون طباری، 

چ  از الب  الی این کتاب با  دساه  .  ناندبردهتفسیری ایشان استفاده شایانی  طبرسی، طوسی و ... از نظرا 

این اسه ک  تفسیر ایشان یک تفسیر ادبی بوده ک  ب  ظرافه و دقه هر چ  تماب تار با  تبیاین  یاا   می  ید

 قر ن پرداخت  اسه.

ایشان گاه ب  ریش  یابی لغه پرداخت  و گاه با علم نحو ب  سراغ  یا  رفت  و زمانی هم باا تبحار فاوق 

 ، ب  بیان نکا  تفسیری پرداخت  اسه.بالغی  یا  الااده با بیان نکا 
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