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مقدمه

 .4نظر ابن عاشور در مسوأله «تشوابه بوین حوال و

قرآنکریم ،به عنوان منبع ارزشمند دینی وفرهنگی
ما مسلمانان بهشمار میرود که چون گوهری درخشان
بر توارک هور مسولمانی میدرخشود و از آن بهرههوا
گرفته میشود .در دورههای گذشوته تواکنون بوهوفور
دربووام مسووائل گونوواگون و متعوودد نهفتووه درقوورآن،
پژوهشهای بسیاری صورت گرفتهاست که هر کودام
بهگونهای ،راهگشا و راهنمای درک بهتور ایون کتوام

مفعولبه ،مفعولله و مفعولمطلق» چیست؟
 .8نظر او در مسأله «تشابه بین مفعولبوه ومفعوول
ألجله» به چه صورت است؟
 .9دیدگاه وی در مسأله «تشابه بین حال و تمییوز»
چگونه است؟
 .1نظر ابن عاشور در بام «تشوابه بوین مفعولبوه،
مفعولمطلق ،حال و خبر کان» چیست؟

آسمانی بودهاند .اما در بوام مسوائل سواختاری و بوه

پیرامون قرآنکریم پژوهشهای بسویاری صوورت

قولی ارجح ،مسائل نحوی این کتام آسومانی منبعوی

گرفتهاست ،ولی در ارتباط با پژوهش کنونی ،مقاالت،

ارزشمند و مهم برای دانشومندان علوم نحوو بهشومار

پژوهشهووا و کتوود چنوودانی بووه رشووته تحریوور در

موویرود کووه هوورک

بووه انوودازه توووان ازآن بهرههووا

نیامدهاست .در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم:

گرفتهاست .همانگونه که روشن است« :علم نحوو بوه

مقالهای تحت عنوان «روش تفسیرى ابون عاشوور

مسأله اعرام در اواخور کلموات میپوردازد ،البتوه بوه

در التحریر و التنویر» نوشته علی شفیعی؛ کوه در ایون

اموری دیگر همچون مذکر و مؤنث ،حذف وتقدیم و

مقاله به شخصیت و روششناسى تفسیر ابون عاشوور

تأخیر ... ،و مرفوعات ،منصوبات و مجورورات  ...نیوز

پرداخته شدهاست« .ابون عاشوور و تفسویر التحریور و

میپردازد»(صالحالسامری ،بیتا ،ج ،4ص.)5

التنویر» از نصورت خواورنجفی؛ کوه در ایون نوشوتار

یکی از پژوهشهایی که از جنبه نحوی در رابطوه
با قرآنکریم بسیار حائز اهمیت است ،تفسیر «التحریر
و التنوووویر» نوشوووته ابووون عاشوووور تونسوووی(-4273
4379م)است .همانگونه کوه اشواره شود ،علوم نحوو
بهدرسووتی اعوورام و اواخوور کلمووات میپووردازد .ابوون
عاشووور در تفسوویر خووویش بووه جنبووههای توجیووه
منصوبات متشابه در قرآن پرداختهاست.
در این پژوهش سعی بر این است که دیودگاههای

نویسنده با بیان شرح حوال ابون عاشوور ،بوه معرفوى
ویژگىهاى تفسیرش میپوردازد ،نخسوت از سواختار
تفسیر سخن مىگوید سپ

از روشهاى بوهکار رفتوه

در تفسیر یادمىکند .آنگاه دیدگاه ابن عاشور را نسبت
به مقولههاى علومقرآن ماننود اعجواز ،نسوخ ،متشوابه
بررسى و در پایان برجسوتگىهاى تفسویر«التحریور و
التنووویر» را توضوویح میدهوود« .گوورایش مقاصوودی در
تفسیر ابن عاشور» از سامر رشوانی؛ که در بام تفسیر
ابن عاشور در این مقالوه بیوان مویکنود« :اگور تفسویر

نحوی ابن عاشور در این بام را موشوکافی نمووده و

«المنار» یکی از مهمترین نوشوتههای تفسویری شور

مورد بررسی قراردهد .بههمین خاطر ،نگارنودگان بوه

جهان عرم در قرن بیستم باشود ،تفسویر «التحریور و

طرح چند پرسش پرداختوه و در اداموه بحوث تو ش

التنووویر» از همووین جایگوواه در جوورم جهووان عوورم

دارند که پاسخی برای آنها بیابند:

برخورداراست»(رشوانی ،4926 ،ص.)1
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همانگونه که مشخص است ،پژوهشهای مذکور

جووانی بووا اشوويال بیگانووه و هجوووم فرهنگووی مبووارزه

با مقاله کنونی ما از جنبههای بسیاری متفاوت اسوت؛

میکوورد .او صووبور و کووریم و دوسووتدار اهوولعلم

زیرا در این مقاله به بررسی توجیه منصووبات متشوابه

وعلمجویان بود و در مباحثات علمی کسوی را موورد

در تفسووویر «التحریووور و التنوووویر» ابووون عاشوووور

هجوم قورار نمویداد و از ارزشوش نمیکاسوت .ابون

خواهیمپرداخت ،در حالیکه پژوهشهای قبلی به این

عاشور میراث عظیمی در انوا علوم شرعی و ليوی و

از ککور

جیره بوهجا گذاشتهاسوت بهگونوهای کوه در مووردش

زندگینامه کوتاهی از ابن عاشور ،به بررسی نظرات و

گفتهانوود« :گنجینهایاسووت کووه هرجوینوودهی علمووی

آراء وی در بوام منصوووبات مبوادرت ورزیوودهایم .در

مقصود خویش را نزد او مییابد(».الحمد ،4183 ،ص

ادامه به بررسی چهار مسأله از منصوبات متشابه مانند؛

 )89در ر س تألیفات وی تفسیر بزرگ قرآنکوریم بوا

«تشابه بین حال و مفعولبه ،مفعولله و مفعولمطلق»،

نام «تحریر المعنیالسودید و تنوویر العقلالجدیود مون

«تشابه بین مفعولبه و مفعول ألجله»« ،تشابه بین حال

تفسیر الکتامالمجید» قراردارد.

نکته اشارهای نداشتند .در این پوژوهش پو

و تمییز» و «تشابه بین مفعولبه ،مفعولمطلق ،حوال و
خبرکان» خواهیمپرداخت.

ابنعاشور در روز یکشنبه  49رجد  4939برابر
با  48آگوسوت 4379م ،زنودگی سرشوار از مبوارزه و
تو ش در راه علووم و تعلوویم را بوودرود گفووت(ابراهیم
سیداحمد ،8002،صص87-89؛ دائرهالمعوارف بوزرگ

 -1زندگينامه «ابن عاشور»
محمدطاهر بن محمد بن محمدطاهر بون عاشوور،
در بندر مرسی تون

در جمادیاالولی سوال 4836

اسووو می ،4967 ،ج  ،1ص 4156؛ محفوظمحمووود،
 ،4328ج  ،9ص )833

/سپتامبر 4273م در قصر جد موادریاش محمودعزیز

قبل از ورود در بحث اشاره به چهار نکتوه بوه موا

بوعتور بهدنیا آمود(.زرکلی ،4326 ،ج ،6ص )471وی

کمک میکند تا خط فکری ابن عاشور را در قبال نحو

در 6سالگی قرآن را حفظ کرد و در سوال  4940بوه

و آراء نحویان تشخیص دهیم.

دانشگاه زیتونیه پیوسوت و در سوال  4947گوواهی

-4ابن عاشور یکی از نوگرایان در عصر جدیود و

تطویع را که باالترین مودرک آن دانشوگاه بوود ،خوذ

بووه قووول خووودش دارای «آراء اصوو حی»اسووت(ابن

کرد .وی از سال  4994بوه مودت ده سوال ،متوولی

عاشور ،4321 ،ج ،7ص )409و به نظر وی نحو بهبود

شوورای

روند پیشرفت زبان و مبد ب جت است بودین معنوی

شورای نظارت

که شنونده بهروشونی موراد گوینوده را درک کنود(ابن

منصد قضاء شد و در سوال  4915رئوی
مالکی و سپ

در سال  4954رئی

بر شؤون آموزشوی دانشوگاه زیتونیوه شود و در سوال
 4971منصد ریاسوت دانشوگاه زیتونیوه را بوه وی
سپردند(الحمد ،4183 ،صص.)42-5
ابن عاشوور تیزهووش و زیورک و دارای سورعت
حافظه و شخصیتی مستقل از سنین کوودکی بوود و از

عاشور ،8006 ،ص)439
-8به نظر ابن عاشور فسادی در علم صرف و نحو
رسوخ یافتهاست و منشأ آن به سه عامل بر میگردد:
الف) طوالنی کردن بحث درصرف و نحو بواتبیین
علل و اسبام.
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م) کثرت اخت ف بین علمای صرف و نحوو بوه
خصوص بین علمای بصری و کوفی.
ج) اسووتناد بووه مثالهووای سوواختگی کووه آنهووا را
بهعنوان اصولی در قواعود قرارمیدهنود(.ابن عاشوور،
 ،8006ص)438-434

 -2منصوبات متشابه
اسم منصوم ،از آجاز تألیف علوم نحوو اهتموام و
توجه نحویان را به خود معطوف داشته و علوت آن از
طرفی به تعودد عوامول نصود و از سووی دیگور بوه
محذوف و ملفوظ بودن عوامل و اینکوه اجلود اسوم
منصوم در جمله فضله میباشد؛ برمیگردد.

-9بعضی توجیهات اعرابی ابن عاشور ،با این گفته

با مراجعه به «الکتام» که اولوین توألیف معتبور در

وی در آجاز تفسیرش برای ما موورد پوذیرش اسوت:

علم نحو بهشمار میرود درمییابیم که سیبویه ابووام

«خداوند متعال برخی درهوای فهوم معوانی کتوابش را

متعووددی بوورای بیووان عواموول نصوود اختصوواص

برایم گشود و مسائلی را برایم آشکار کرد که مفسران

دادهاست(سیبویه ، 4102 ،ج ،4ص 879و 820و830

گذشته آنها را ککر نکردهاند و بوه عبوارتی دیگور در

و  944و )910و همننین اشاره میکند به اینکه گاهی

تفاسیری که به آنهوا دسترسوی داشوتم آن مطالود را

در بیان اعرام اسم در حالت نصد دو توجیه وجوود

نیافتم(»...ابن عاشور ،4321 ،ج  ،4ص)2

دارد .مانند« :ماصنعتَ و باک»(سویبویه ، 4102 ،ج،4

-1ابن عاشور کتابش را بورای گوردآوری مسوائل
نحوی و آراء نحویان در توجیه آیات قرآنکریم قورار
نداده و همین ب

که در این مورد بر «ابوحیان» خرده

گرفتهاست« :بعضوی مفسوران همنوون «ابوحیوان» در
«البحر المحیط» در مورد مسائل نحوی مبسوط سوخن
گفتهاند و بدین سبد از هودف دور افتادهانود(»...ابون
عاشور ،8006 ،ص )464

ص )837
نظرات نحویان قدیم در توجیوه اسوم منصووم و
بیان عامل نصد آن دارای اختیاراتیاسوت و نحویوان
متأخر همنون ابن مالک و ابوحیان و ابن هشوام آراء
قدما را عرضه داشته و بعضی را مرجح دانستهاند؛ بنوا
بر این تعدد وجوه اعرابوی در اسوم منصووم نشوأت
گرفتهاست.
ابن هشام در کتوام خوود «مينیاللبیود» بوابی بوا

قبل از شرو به تحلیل ،الزم است اشاره کنیم که

عنوان «منصوبات متشابه»(ابون هشوام ،4325 ،صوص

ابن عاشور جایگاهی در ليت و نحو دارد و همانطور

 )798-783باز کرده و مثالهوایی آورده کوه هرکودام

که یکی از پژوهشگران دربارهی وی گفتهاست« :او در

احتمال وجوه زیر را دارد:

عربی و علوم آن ،برجسته و آگاه بوه اسورار و قواعود
زبووان عربیاسووت(».ابووراهیم ،8002 ،ص )71و بوودین
جهت آگاهی به نظرات وی در نحوو و ععورام دارای
ارزش علمیاست که میتوانیم طی پژوهشی آنهوا را
استخراج کنیم.

-4مفعولمطلووق و مفعولبووه :درآیووه «التظلمووون
فتی »(نساء)77 :
-8مفعولمطلق و ظرف و حوال ماننود« :و زلفوت
الجنة للمتقین جیر بعید»( )94 :
-9مفعولمطلق و حال« :جاء زید رکضا»
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-1مفعولمطلق وحال و مفعوللوه( :یوریکم البور
خوفا و طمعا)«رعد)48 :
-5مفعولبه و مفعولمعه « :کرمتک و زیدا»
-6حال و تمییز« :کرم زید ضیفا»

 -1-2تشابه بيين اياو م مفعووبيه م مفعووليه م
مفعوومطلق
این چهار رکن از اسماء منصووم ،در تعواریف و
وظایف با هم اخت ف دارند.

و در نهایت متأخرین به«تعدد وجوه اعرابی» قایول

مفعولبه ،یعنی کار بر آن واقع شده و برای اینکوه

شدند و وجود این احتماالت در اسم منصوم یکی از

بین فاعل و مفعول التباس پیش نیاید احتیاج به اعرام

صور تعدد وجوه اعرابیاسوت و علوت آن صو حیت

دارد.

کلمه برای پذیرفتن اعرامهای مختلف بوا توجوه بوه

مفعولمطلق ،مصدر فضلهای که مؤکد عواملش یوا

معنیاست مانند« :یریکم البر خوفا و طمعوا» ممکون

مبین نو و یا عددش میباشد و مطلوق نامیوده شوده

است معنی آن «ألجل الخووف و الطموع» باشود و یوا

بهخاطر اینکه فعول بودون قیود بور آن واقوع شوده و

«فتخافون خوفوا و تطمعوون طمعوا» و یوا «خوائفین و

حقیقتا مفعول میباشد .و برای هموین «زمخشوری» و

طامعین» بهصورت حوال باشود .سویا کو م در آیوه

«ابن حاجد» آن را مقدم داشتهاند(ابن هشوام،8001 ،

کریمه سخنگفتن دربواره قودرت الهوی و مظواهر آن

صص .)886-885

است ،و این سیا همه احتماالت را میتوانود توجیوه

مفعولله مصدر فضلهای که بیانکننده علوت فعول

کند .و اینگونه است که آراء اخت فوی بوین نحویوان

اسووت و بووا آن در زمووان و فاعوول مشووترک اسووت(ابن

برای ترجیح وجهی بر وجه دیگر پویش میآیود و یوا

هشام ،8001 ،صص .)886-885

اینکه به جوواز هموه مووارد تسولیم شوویم .بنوابراین

بنابراین ،مفعولله و مطلق در مصدر و فضولهبودن

نحویان در منصومبودن اسم متفقاند و در توجیوه آن

مشترک هستند وآنگواه کوه مصودر موؤول بوه مشوتق

اخت ف دارند .در این مطلد نمونههایی از توجیه ابن

میشود با حال تداخل پیودا میکنود ،هرچنود ظواهرا

عاشور که در بام منصووبات محتمول اسوت ،عرضوه

تعریف حال با مفاعیل سهگانهای که ککر شد ،متفاوت

میشود برای اینکه دو موضو بیان شود:

است؛ زیرا حال بیانکننده هیأت کوالحال میباشد.

-4ابن عاشور خود را ملزم به ککور تموامی وجووه
محتمل نمیداند ،بلکه در بسویاری مواقوع فقوط یوک
وجه را ککر کرده و چه بسا در آن موضو بوا هموه و
یا با اکثریت مخالف است(ابن عاشوور4321 ،م ،ج ،6
ص)870-863
-8در توجیه گفته خود به معنی و سیا آیه تکیوه
دارد.

و اینک توجیه ابن عاشور برای آیه  99سوره مائده
مطوورح میگووردد« :عنَّمَووا جَوزَاءَّ الَّوذُینَ یَّحَووارُبَّونَ اللَّوهَ
وَرَسَّولَهَّ وَیَسْعَوْنَ فُی الْأَرْضُ فَسَادًا َنْ یَّقَتَّلَّوا َوْ یَّصَلَّبَّوا
َوْ تَّقَطَّعَ َیْدُیهُمْ وَ َرْجَّلَّهَّومْ مُونْ خُلَوافَ َوْ یَّنْفَووْا مُونَ
الْأَرْضُ کَلُکَ لَهَّمْ خُزْیٌ فُوی الودْنْیَا وَلَهَّومْ فُوی الْوةخُرَ ُ
عَذَامٌ عَظُیمٌ» (مائده)99 :
ابن عاشور در آیه فو « ،فساداً» را مفعولبه برای
فعل«سعی» به معنی«عکتسد» گرفته و آننه ابن عاشور
در نظر دارد برگرفتوه ازقوول «ابون عطیوه» اسوت(ابن
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عاشور ،4321 ،ج ،6ص428؛ ابن عطیوه ،4339 ،ج ،8
ص )425

 -2-2تشابه بين مفعووبه م مفعوو الجله
ابن عاشور در توجیه آیه «و ککر به ن تبسل نف

همننین در قول ابوحیان که«یَسْعَوْنَ فُوی الْوأَرْضُ

بما کسبت»( نعام )70 :برای مصدر مؤول « ن تبسول»

فَسَ وادًا»؛ بووه معنووی «یضوویفون فسووادا عل وی المحاربووة»

دو وجه اعرابی ککر کردهاست(ابن عاشوور ،4321 ،ج

است(ابوحیان ،4339 ،ج  ،9ص)121

 ،5ص)32

ابن عطیه به اعرام «فساداً» تصوریح نکورده ،ولوی

 -4مفعول دوم برای فعل «و ککر» بورای »توذکیر»

ابوحیان آراء زمخشری و دیگر مفسران را آوردهاست.

متعدی به دو مفعول است از بام « عطی» ،فعل مجرد

زمخشووری «فسوواداً» را «حووال» گرفتووه بوورای فعوول
«سعی» به معنوی «مشوی»؛ و یوا اینکوه جوایز دانسوته
مفعولله و وجه دیگر اینکه مفعولمطلق باشد کوه در
ایووون صوووورت «سوووعی» بوووه معنوووی « فسووود»
است(زمخشری ، 4145،ج  ،4ص.)603
«ابوحیان»« ،سمین حلبوی» و «آلوسوی» «فسواداً» را
مفعولله گرفته و اولین وجه از وجوه نصد و سوپ
وجوه دیگر را ککر کردهاند.
بهنظر میرسد وجه مفعولله با توجه به دالیل زیر
محتملتر باشد:
 -4شروط نصد در آن فراهم است همانطور کوه

آن متعدی به یک مفعول اسوت و بوا رفوتن بوه بوام
تفعیل دو مفعولی شدهاست مفعول اول«هم» و مفعول
دوم« ن تبسل نف »؛ هیچیوک از مفسورین و نحویوان
متذکر این وجه نشدهاست.
نقد« :و ککر» در قرآنکریم متعودی بوه دو مفعوول
است ،ولوی مفعوول اول بیواسوطه و مفعوول دوم بوا
حرف جر «باء» آمدهاست .خداوند متعوال میفرمایود:
«و ککرهم بأیام اهلل»(ابراهیم ) 5 :و در سوره

آیه 15

آمده« :فذکر بالقرآن من یخاف و عیود» و آیوه کریموه
سوره انعام همانند این آیات آمده و«ککور بوه» ،یعنوی
بالقرآن -قول مشهور نزد مفسوران -و در کتود ليوت
آمدهاست:

صاحد «الدر» ککر کردهاست ،احتیاج به تأویل مصدر

«ککرتک بکذا نه ککرتک کذا» و این فعول متعودی

بووه مشووتق نوودارد(حال) و یووا تأویوول«سووعی» بووه

به حرف جر(مفعول دوم) است نه متعدی بیواسوطه.

«عفساد»(مفعول مطلق)

و اگر فعل مجرد باشد ،یک مفعول بیواسطه میگیرد.

 -8معنووی «یحوواربون و یسووعون ألجوول الفسوواد»
مخالفت با نهی خداوند را در این آیه میرساند« :وئ
تفسدوا فی األرض بعد عص حها»( عراف )56 :که بوه
تبع آن عقوام و مجوازات خداونود بور آنوان واجود
شدهاست.

خداوند متعال میفرماید« :فمن شاء ککره»(عب )48 :
 -8وجه دوم « :ن تبسل» مفعولله باتقدیر«الم جر»
است.
با تأمل در توجیهات ابن عاشوور درمییوابیم کوه
وی از اعرابی مخالف با جمهوور پشوتیبانی میکنود و

 -9از نظر ليوی اساس «سعی» بر «عص ح» اسوت

آننووه را کووه «ابوحیووان» و«آلوسووی» و«سوومین» جووایز

نه «عفسواد» بنوابراین توجیوه زمخشوری بعیود بوهنظر

دانسووتهاند ،جووایز نمیدانوود و همووه اینهووا مؤیوود

میرسد.

مستقلبودن ابن عاشور در ر ی خود است.
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 -3-2تشابه بين ااو م تمييز

 -8مفعول ألجله (عکبوری ،4337 ،ج  ،4ص932؛

از جمله منصوباتی که در بعضوی جهوات بوا هوم

ابن عطیه ،4339 ،ج  ،8ص997؛ زمخشوری، 4145 ،

متشابه و در بعضی جهوات متفواوت هسوتند ،حوال و

ج  ،8ص16؛ آلوسوووی ،4331 ،ج  ،2ص )45هووور دو

تمییز است .ابن هشام مسألهای با عنوان«ما افتر فیوه

کلمه را حوال گرفتهانود و (ابون انبواری ،4320،ج ،4

الحال و التمییز و ما اجتمعا فیوه»(ابون هشوام،4325 ،

ص96؛ رازی ،8000 ،ج  ،49ص494؛ سوومین حلبووی،

صص )601-600مطرح کردهاست و وجوه اتفوا آن

 ،4362ج  ،5ص485؛ عکبری ،4337 ،ج  ،4ص)853

دو :اسووم نکووره فضووله منصوووم برطرفکننووده ابهووام

به جواز آن ر ی دادهاند« .ابوعلی» و پیروان او هور دو

هستند و در هفت چیز باهم فر دارند ،لیکن دو فر

کلمه را حال برای (کلمت) گرفتهاند و«سمین حلبوی»

مهم بین آنها عبارتند از:

و «آلوسی»( ،ربک) را بوهعنوان صواحد حوال جوایز

 -4حال ،مبیّن هیأت و تمییز ،مبیّن کات است.

دانستهاند.

 -8حال ،بهصورت وصف(بالفعل یا بالقوه) است،

ابن عاشوور ،اعورام را براسواس معنوی «التموام»

ولی تمییز ،جالبا از اسماء جامد بووده و خیلوی کوم از

توجیه میکند ،یعنی چنانچه به معنی «تحقیوق» باشود

صفات مشتق میآید(ابن هشام4921 ،ش ،صص-851

حال است و اگر به معنی «بلوغ» باشد ،تمییز است.

.)855
جمووود و اشووتقا معموووال در توورجیح بووین آن دو
تعیینکننده است و منجر بوه احتموال حوال یوا تمییوز

 -4-2تشابه بين مفعووبه م مفعوومطلق م اياو م
خبر کان(کان با اسم محذمف)

میشود .و از همین جاسوت کوه اخوت ف در اعورام

حذف عامل ،بسیاری اوقات در تعودد احتمواالت

اسم واقع بعد از «حبوذا» و اسوم منصووم در جملوه

نقش دارد و اگر عامل محذوف فعلی از افعال ناسوخه

«کرم زید ضویفا» بوهوجود میآیود(ابن هشوام،4325 ،

در نظر گرفتهشود ،اسم منصوم خبور آن مویباشود و

ص )609و بووه همووین خوواطر اسووت موویبینیم کوه در

اگر از لفظ اسم منصووم مقودر گوردد ،مفعولمطلوق

بسیاری اوقوات مصودر را موؤول بوه مشوتق میکننود

است و اگر فعلی متناسود معنوی مقودر گوردد ،اسوم

(هنگام توجیه حال).

منصوم مفعولبه است.

همننانکه ابن عاشور در توجیه آیه«و تمت کلموة

«یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکوم

ربووک صوودقا و عوودال»( نعووام )445 :آوردهاسووت(ابن

فووةمنوا خیوورا لکووم» (نسوواء )470 :در توجیووه اعوورام

عاشور ،4321 ،ج  ،2ص .)43وی در توجیوه اعورام

«خیرا» ککر شده که منصوم به فعل الزمالحذف است

دو اسم منصوم درآیه کریمه به ککر دو وجه از چهار

و بهخاطر کثرت استعمال ،ضورمالمثل گشوته ماننود:

وجهی که مفسران و نحویان ککرکردهاند ،اکتفا کرده و

«انتهوا خیرا لکوم» (سویبویه ، 4102 ،ج821-4،824؛

دو وجهی را که ککر نکرده عبارتند از:

رضی ،4372 ،ج  ،4ص992؛ ابن مالوک ،4330 ،ج،8

 -4مصوودر جانشووین مفعووول مطلووق(ابن انبوواری،
 ،4320ج  ،4ص96؛ رازی ،8000 ،ج ،49ص)498

ص )453ائمه نحو ،در نصد «خیرا» اتفا نظور؛ و در
عامل نصد محذوف ،اخت ف نظر دارند.
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ابن عاشور در تفسیرخویش به بیان قوول نحویوان

جایز نیست ،بنابراین گفته نمیشود« :عبدَ اهلل المقتولَ»

در مورد عامل نصد «خیرا» میپردازد و سوه قوول را

به تقدیر «کن عبداهلل المقتول» و نوه «زرنوا خانوا» بوه

ککر میکند:

تقدیر "«تکن خانا»

قول اول :نظر «خلیل» و «سیبویه» اسوت کوه فعول

 -8در تقدیر گرفتن جوام شرط محذوف ،حذف

محذوف را فعل امری که سویا کو م بور آن داللوت

شرط و جوابش و بقاء معمول جوام را درپی دارد و

دارد ،در نظر میگیرد مانند« :عیت» و یوا «اقصود»(ابون

این ضعیف است.

عاشور ،4321 ،ج ،6ص )13این وجهیاست که اکثور
مفسران و نحویان آن را برگزیدهاند .گروهی فقط ایون

اعتووراض اول را صوواحد «البیووان» و «آلوسووی»"
اینگونه پاسخ گفتهاند:

وجووه را ککوور کردهانوود ماننوود « خف وش ،ب ویتووا ،ج،4

الف) در اینجا حذف «یکن» جایز است ،ولوی در

ص813؛ زمخشووری ،4145 ،ج ،4ص )521و عوودهای

عبارت «زرنا خانا» جایز نیست بورای اینکوه امور بوه

آنرا برگزیووده و جیوور آنرا رد کردهانوود؛ ماننوود (ابوون

زیارت موجد اخوت نمیشود ،ولوی امور بوه ایموان

مالک ،4330،ج ،8ص460؛ رضی ،4372 ،ج ،4صوص

موجد دوری از شور و پایوان دادن بوه آن اسوت(ابن

 )993-992و عدهای دیگر آنرا اختیار کرده و وجووه

انباری ،4320 ،ج ،4ص)873

دیگر را نیز ککرکردهاند؛ مانند (ابن عطیه ،4339 ،ج،8
ص493؛ آلوسی ،4331 ،ج ،6ص)95
و این وجه را همه بهعنوان وجه اول از سوه وجوه
آوردهاند.

م) محدودکردن مواضوع حوذف کوان و اسوم آن
قابل قبول نیست(آلوسی ،ج ،46ص)96
و بووه اعتووراض دوم در «الوودر المصووون» اینگونووه
پاسخ داده شدهاست:

قول دوم :نظر «فراء» است که «خیراً» ،صفت برای

در این موضع نیازی به تقدیر گرفتن شرط نیست؛

مصدر محذوف است ،یعنی نائود مفعولمطلوق(فراء،

زیرا جزم «یکن» به عامل مقدر نیست ،بلکه عامول آن

 ،4335ج  ،4ص ،)835لویکن مفسووران و نحویوان بووه

همان جمله طلبوی یعنوی«فوةمنوا» میباشود بودون در

توجیه فوراء ،از جنبوه سواختاری و معنووی معتورض

تقدیرگرفتن حرف شرط و فعل شورط(حلبی،4362 ،

هستند.

ج ،1ص.)465

قووول سوووم :نظوور «کسووائی» اسووت کووه عاموول

بووهنظر میرسوود ایوون وجووه بوورای توجیووه نصوود

نصد«خیراً»« ،کان» محذوف است(ابن عاشور،4321 ،

محتملتراست .چوه موانعی دارد کوه گفتوه شوود کوه

ج ،6ص.)13

حوووذف«کوووان و اسوووم آن» بهصوووورت قیاسوووی و

اقوال مفسرین و نحویان در نسبتدادن ایون وجوه

سماعیاست و ایون آیوه و هماننود آن سماعیاسوت.

به «کسائی» به تواتر رسیدهاست .و برای ایون توجیوه،

بهخصوص کسانی کوه منکور ایون وجوه شودهاند در

دو اعتراض وارد است:

حالیکه به حذف فعل به صوورت سوماعی اسوتدالل

-4حذف «کان» با اسم آن و بقاء خبر آن ،بوه جوز
در مواردی که چارهای جز آن نیست -بعد عن و لوو-

کردهاند پ
باشد.

چرا فعول محوذوف نمیتوانود «الکوون»
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عدهای بدون انکار این وجه ،آنرا جایز شومردهاند
ماننوود(ابن نبوواری ،4320،ج ،4ص872؛ ابووی حیووان،

«فسادا» را مفعولبه برای فعل«عکتسد» گرفتهاست ،هر
چند که این توجیه ابن عاشور بعید بهنظر میرسد.

 ،4339ج ،9ص )146که سه قول را ککرکردهاند .ابون

.1در تشابه بین مفعولبه و مفعوللوه :توجیوه ابون

از بیان نظرات دیگران در خاتمه میگوید:

عاشور برای(انعام )70:برای مصدر موؤول« ن تبسول»

عاشور پ

بهنظر من «خیراً» حال است برای مصدری که متضمن

درآیه«و ککر به ن تبسل نف

بما کسبت»:

معنی فعل است به تقدیر«:فوةمنوا حوال کوون االیموان

الف) مفعول دوم-کوه بوهنظر میآیود جوای نقود

خیرا» و برگشت حال به مصدر فعل همانند برگشوت

دارد -م) مفعولألجله؛ که از نظر جمهور نیز هموین

ضمیر به آن است همنوون آیوه «ععودلوا هوو قورم

قسم دوم مورد قبول است.

للتقوی»(مائده()2 :ابن عاشور ،4321 ،ج ،6صص-13
.)50

 .5در تشابه بین حال و تمییز :گفتوه شوده کوه دو
فر اساسی دارند :الف) حال ،مبوین هیوأت و تمییوز،

این وجهی را که ابن عاشور برگزیوده هیچیوک از
مفسران و نحویان ککرنکردهاند.

مبین کات؛ م)حال ،به شکل وصف مشتق ،ولی تمییز
جالباً از اسماء جامد است .توجیه ابن عاشوور در ایون
زمینه در آیه «وتمت کلمة ربک صدقا و عدال»(انعوام:
 )445این است که اعورام براسواس معنوای «تموت»

نتيجهگيري
نگارندگان پ

از بررسی مسوأله موورد بحوث در

این پژوهش ،در پایان به نتایج کیل دستیافتهاند:
 .4ابن عاشور ،از نوگرایان عصور جدیود و دارای
آراء اص حی بودهاسوت کوه عقیوده داشوت در علوم
صرف و نحو ،فسادی رخ دادهاست.

شکلمیگیرد :الف)اگر به معنای تحقیق باشود :حوال؛
م)اگر به معنای بلوغ باشد :تمییز.
 .6در تشابه بین مفعوله و مفعولمطلوق و حوال و
خبرکان(کان با اسمش محذوف) :ابن عاشور موث ً در
توجیه اعورام «خیوراً» در «یوا ایهوا النواس قودجاءکم
الرسول بالحق من ربکم فةمنوا خیرا لکم»(نسواء)470:

 .8ابوون عاشووور ،در ککوور تمووامی وجوووه محتموول

گفته :نصد «خیراً» بوهخاطر تعلوق داشوتنش بوه یوک

منصوبات ،خوود را بور خو ف سوایر نحویوان ملوزم

کلمووه محووذوفُ(دائم المحووذوف ،بووهخاطر کثوورت

نمیداند و گاهی تنها یک وجه را بیان میکند.

استعمال و روشنی) و منصوم بهواسطه حال بودن از

 .9در تشووابه بووین حووال و مفعولبووه ،مفعوللووه و
مفعولمطلق :این چهوار رکون از اسوماء منصووم در

مصدری از ریشه فعل است-که در نظر هویچ یوک از
مفسران نیامدهاست-

تعاریف و وظایف با هم اخت ف دارند و مفعوللوه و

 .7ابن عاشور همننین ،سه وجه قوول نحویوان را

مطلق در مصدر و فضلهبودن مشترک و مصدر موؤول

نیز در این بام ککر میکند :الف) ککر قول«خلیول» و

به مشتق با حال ،تداخل دارد ولی توجیه ابون عاشوور

«سیبویه»« :خیراً» متعلق به فعل امور قابول برداشوت از

در (مائده )99:گفته کوه معنوی «و یسوعون فویاألرض

سیا ک م :مث ؛ عیوت(،نظر جمهوور)؛ م)ککور قوول

فسادا» ،یعنی «عنهوم یکتسوبون الفسواد» میباشود کوه

فراء«:خیراً» ،،صفتی برای یک مصدر محوذوف؛ نائود
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مفعولمطلق؛ ج)ککر قول کسائی و کوفیان :هموراه بوا
اسمش محذوف شدهاست.

بیروت -لبنان :دار الکتد العلمیة.
 .44اسوووتر آبوووادی ،رضووویالدین محمووود بووون

منابع

الحسن( ،)4932شورح الرضوی علوی کافیوة ابون

 .4قرآن کریم.
 .8ابراهیم ،ابراهیم سویداحمد(  ،)4183ثور السویا
فی توجیه المعنی فوی تفسویر التحریور و التنوویر
للطاهر ابن عاشور ،قاهره :دار المحدثین للبحوث
العلمی و الترجمة و النشر ،دار الکتد المصریة.

 .9ابن انباری ،ابو البرکات کمالالدین( ،)4100البیان
فی جرید ععرام القرآن ،قاهره :الهیئوة المصوریة
العامة للکتام.

 .1ابن عاشور ،محمدالطاهر(4321م) ،تفسیر التحریر
و التنویر ،تون  :دارالتونسیة للنشر.

 .5ووووووووووووو ،)4187( ،لوی

 .40خفش ،سعید بون مسوعده(بیتوا) ،معوانیالقرآن.

الصوبح بقریود،

قاهره :دار الس م للطباعوة و النشور و التوزیوع و
الترجمة مؤسسه دار سحنون للنشر و التوزیع.
 .6ابووون عطیوووه اندلسوووی ،القاضوووی ابوووو محمووود

عبوودالحق( ،)4149المحوورر الوووجیز فووی تفسوویر
الکتام العزیز ،بیروت -لبنان :دار الکتد العلمیة.
 .7ابن مالک ،جمالالودین محمود بون عبوداهلل بون
عبووداهلل( ،)4140شوورح التسووهیل ،بویجووا :هجوور
للطباعة و النشر.
 .2ابوون هشووام ،ابووو محموود عبووداهلل جمالالوودین
(4325م) ،مينووی اللبیوود عوون کتوود االعاریوود،
تحقیق مازن مبارک ،بیروت :بینا ،چاپ ششم.

حاجد ،تصحیح و تعلیق یوسوف حسون عمور،
بنيازی ،لیبی :جامعة قاریون .
 .48آلوسووووی ،ابوالفضوووول شووووهامالدین سووووید

محمود( ،)4331روحالمعانی فوی تفسویر القورآن
العظیم و السبع المثانی ،بیروت -لبنان :دارالفکر.
 .49رازی ،فخرالوودین محموود بوون الحسووین(،)4184
تفسیر کبیر یا مفاتیح اليید ،بیوروت :دار الکتود
العلمیة.

 .41رشوووانی ،سووامر(« ،)4926گوورایش مقاصوودی در
تفسیر ابن عاشور» ،ترجمه :صفر عزتی ،ماهناموه
دین ،شماره .489-481-485
 .45زرکلووی ،خیرالوودین( ،)4326االع و م ،بیووروت-
لبنان :دار العلم للم یین ،چاپ هفتم.

 .46زمخشری ،ابو القاسوم جواراهلل( ،)4145الکشواف
عن حقائق التنزیل و عیون االقاویول فوی وجووه
التأویل ،بیروت :دارالکتد العلمیة.

 .47سمین حلبوی ،احمود بون یوسوف( ،)4106الودر
المصووون فووی علووم الکتووام المکنووون ،دمشووق:
دارالقلم.
 .42سیبویه ،ابو بشر عمر بن عثمان( ،)4102الکتوام،
قاهره :مکتبة الخانجی ،چاپ سوم.

 .3ابووو حیووان اندلسووی ،اثیرالوودین محموود بوون

 .43شفیعی ،علی(« ،)4929روش تفسیری ابن عاشور

یوسف( ،)4149البحر المحویط ،بیوروت -لبنوان:

در التحریوور و التنووویر» ،مجلووه علوووم اسوو می،

دار الکتد العلمیة.

پژوهش و حوزه ،شماره  43و .80

نظرات نحوی ابن عاشور در توجیه منصوبات متشابه در تفسیر «التحریر و التنویر» 409

 .80طبووری ،ابوووجعفر محموود بوون جریوور(،)4185
جامعالبیووان عوون تأویوول آی القوورآن ،قوواهره :دارا
الس م للطباعة و النشر.
 .84عکبری ،ابو البقاء عبوداهلل بون الحسوین(،)4142
التبیان فوی اعورام القورآن ،بیوروت -لبنوان :دار
الفکر.

 .88فراء ،ابوو زکریواء( ،)4355معوانىالقرآن ،قواهر :
دارالکتد المصریة للتألیف و الترجمة.

 .89محفووووظ محمووود ( ،)4328توووراجم الموووؤلفین
التونسیین ،لبنان :دار اليرم االس می.

 .81مرکز پژوهشهای ایرانی اسو می( ،)4967دائور
المعارف بزرگ اسو می ،برگرفتوه از مقالوه ابون
عاشور.

 401دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،4931پیاپی 7

