
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های زبانشناختی قرآن پژوهشی پژوهش -دوفصلنامه علمی

 1397( بهار و تابستان 13شماره پیاپی )، اول، شماره هفتمسال 

 18/04/96تاریخ پذیرش:               09/04/95تاریخ دریافت: 

 201–212: صص

 

 نویسنده مسئول*

 

 وجوه قرائت قرآن شیدایدر پ« کانَ»فعل  ریتأث

 
 یروح اهلل نجف

 ، تهران، ایرانیدانشگاه خوارزم ،و علوم انسانی اتیدانشکده ادب، گروه علوم قرآن اریاستاد

rnf1981@yahoo.com 

 
 چکیده

 پیونندی  های نحوی متفاوت از آیات قرآن با پدیده اختالف قرائت در این  منت  مسند      تحلیل

پنییری   ای از اختالفات قاریان قرآن به انعطناف  راستا پاره ای  تنگاتنگ و درخور تحسیق دارد. در

  سبب «کانَ»بودن فعل  ناقص یا تامّگردد. بدی  شرح که گاه دَوَران میان  باز می« کانَ»نحوی فعل 

 فعنل  و خبنر  اسم در تعیی  عربی زبان قواعد پییری انعطاف اختالف قرائت شده است. همچنی 

 بنودن  مجنازی  مؤنث گاه عامل دو ای  بر افزون. است انجامیده اختالفات توسعه به «کانَ» ناقص

 مؤنث و میکر قرائت به آیه سیاق برحسب میکر یا مؤنث لفظی به آن رجوع امکان یا «کانَ» اسم

 اختالفنات  پیندای   در سنو  از سنه  کم دست «کانَ» سان فعل بدی  .است شده منتهی «کانَ» فعل

 از متعندد  شنواهد  به استشهاد با در ای  تحسیق کوش  شده است تا .است بوده مؤثر قاریان میان

 .برداشته شود پرده قرائت  وجوه پیدای  در «کانَ» فعل نس 

 

 های کلیدی واژه

   فعل ناقص  اسم و خبر  اختالف قرائت  اعراب قرآن.«کانَ»فعل

 
 

 

 

 

 

mailto:rnf1981@yahoo.com


 
 

 1397( بهار و تابستان 13) یاپیسال هفتم  شماره اول  شماره پ  «قرآن یشناخت زبان یها پژوه » یپژوهش یدوفصلنامه علم   202

 

 

 طرح مسئله -1

تواند نناقص ینا    می« کانَ»از منظر دان  نحو فعل 

تام باشد. اگر نناقص باشند  اسنمی مرفنوع و خبنری      

منصوب دارد و اگر تام باشد  مرفوعی دارد کنه اهنل   

  2اند )نک: زجنا،  ،  خوانده« کانَ»ف  گاه آن را اسم 

فاعل )ننک: ببرسنی    ( و گاه 130؛ باقولی  ص41ص

  1؛ صننننبّان  ،302  ص1؛ اهنننندلی  ،501  ص1،

 (.365ص

در آیات قرآن از « کانَ»ای از کاربردهای فعل  پاره

زمان فعل ناقص یا  اند که هم ای  امکان برخوردار بوده

فعل تام تلسی شوند و ای  امر بنه اخنتالف قارینان در    

خوان  مرفوع یا منصنوب برخنی وااگنان انجامینده     

قند عالئنم   اف قنرآن  ی نهسنت  یهنا  نسنهه  زیرااست؛ 

 .(16-19)نک: معرفت  ص  اند بودهعراب اِ

 «کنانَ » فعنل  انگاشنت   تام یا ناقص جواز عالوه بر

 و اسنم  متفناوت  تشنهیص  دو عامل دیگر یعنی جواز

به سنهم   «کانَ» آمدن مؤنث یا میکر جواز و «کانَ» خبر

 در قرائنت  متفناوت  وجنوه  شندن  پدیندار  خود سنبب 

 .است شده  قرآن آیات از ای پاره

در ای  زمینه پرس  مسالنه حارنر آن اسنت کنه     

در پیندای  وجنوه مهتلنر قرائنت     « کنانَ »تأثیر فعل 

قرآن تفصیالً به چه سان است و آن دسته از اختالفات 

اند  در کندام   پدیدار شده« کانَ»قاریان که پیرامون فعل 

 شود. موارع قرآن مالحظه می

کوش  شده است تنا اختالفنات   در مساله حارر 

بررسی و به شواهد و « کانَ»قاریان قرآن پیرامون فعل 

هایی چند اکتفا شود. از میان قاریان متعدد قنرآن   نمونه

)یعننی   قاریان هفتگانهنیز بیشتری  تکیه ای  تحسیق بر 

حمنزه و   عاصنم   عنامر   کثیر  نافع  ابنوعمرو  ابن    اب 

 کسائی( است.

در « کاا   »انگاشان  علا     تاا  بازتاب ناقص یا  -2

 اخنالعات قاریا  قرآ 

در زبان عربنی و در  « کانَ»غالب کاربردهای فعل 

آیات قرآن به صورت فعل ناقص است. فعنل نناقص   

آید و مبتندا را   فعلی است که بر سر مبتدا و خبر درمی

 دهند.  سنازد و از آن خبنر منی    اسم منصوب خود منی 

شت  خبر به اسم دا فعل ناقص است و بر نسبت« کانَ»

 داللت دارد. -بیشتر در زمان گیشته-

تواند تنام باشند. در    می« کانَ»دیگرسو گاه فعل  از

فاعنل دارد و معنننای آن وجننود و  « کننان»حالنت تننام  

دادن است. به عسیده فهنر   یافت   پدیدآمدن و رخ وقوع

خنواه تنامّ باشند و    « کنانَ »(  معنای 95  ص7رازی )،

اسنت. امنا گناه منراد     « وقوعحدوث و »خواه ناقص  

چیز است که در این  حالنت    متکلّم حدوث نفس یک

کنند و گناه منراد     کفاینت منی  «( کنانَ »یک وااه )فاعل

حدوث وصفی برای آن شیء است که در ای  حالنت  

نینناز اسننت تننا  «( کننانَ»بننه دو وااه )اسننم و خبننر  

 بودن یکی به دیگری بیان شود. موصوف

از قنرآن دَوَران مینان   تسدیر در آیاتی متعندّد   هر به

  سبب اختالف قرائنت  «کانَ»انگاشت  فعل ناقص یا تام

إاِلَّ أَن »در آینه   قاریان شده است. برای نهستی  نمونه

 فَلَنیَسَ عَلَنیَکُمَ  تَکُونَ تِجَارَةً حَارِنرَةً تُندِیرُونَهَا بَیَننَکُمَ    

قرائننت عاصننم   (2/282: )بسننره «جُنَنناحأ أاَلَّ تَکُتُبُوهَننا

اما قرائنت بناقی    است؛ -به نصب  -« رَةً حَارِرَةًتِجَا»

 اسنت  - بنه رفنع   -« تِجَارَةٌ حَارِنرَةٌ »  قاریان هفتگانه

یعنی تجارتی که ثم  « تِجَارَةً حَارِرَةً»  (85ص )دانی 

 .کاالی آن حارر است )معامله نسد( و

فعل ناقص فرض شده و « تَکُون»در قرائت نصب 

خبنر آن  « تِجَنارَةً » تر ومسنت « هنی »بر ای  مبنا اسم آن 

بنر  « التجارة»مستتر برحسب معنای آیه به « هی»است. 
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ت پیشی  منیکور  در جمال« التجارة»اما لفظ  ؛گردد می

( 580  ص2،عاشنور)  رو برخی چون اب  ای  از .نیست

انند   بر آن شنده  «التجارة»رم  ارجاع رمیر مستتر به 

شنود.   فهمیده منی  «کان»با عنایت به خبر « التجارة»که 

تنر آن   رسد به جای ای  تحلیل بلنند  سناده   به نظر می

است که محنیوف  « التجارة»است که بگوییم اسم کان 

االَّ أَن تَکُننونَ التجننارةُ تِجَننارَةً ». یعنننی اسننتو مسنندر 

 .ای نسد باشد( )مگر آنکه معامله  معامله« حَارِرَةً

 وفعنل تنام   « تَکُنون » سو در قرائنت رفنع   دیگر از

مرفوع  آن و فاعل« تِجَارَةٌ» فرض شده ونیاز از خبر  بی

مگر آنکه ». بر وفق قرائت رفع معنا چنی  است: است

از   (580  ص2،عاشنور )  اب « تجارتی نسد  واقع شود

 یاد کرده است.« قرائت جمهور»قرائت رفع با تعبیر 

(  قرائنت نصنب از   156  ص3،به گفته ببنری ) 

إن کان »گوید  یو عرب م نظر قواعد عربی جائز است

)اگر بعام  بعامی نیکوست  برای « بعاماً بیّباً فأتنا به

إن کان بعامأ بیّنبأ فأتننا   »گوید:  چنانکه می ما بیاور(.

)اگر بعام نیکویی وجنود دارد  بنرای منا بیناور(.     « به

بنا استشنهاد بنه اجمناع قارینان بنر        وجود ببری ای  با

رفنع را   خنوان  بودن قرائت نصب  قرائت رفع و شاذ

را  غینر آن ورزد که قرائت  کند و تصریح می یاختیار م

ن قرائنت  شند  ه دشنمر شناذ  . )همان( 1دهم. اجازه نمی

از جانب ببری با آنکه قرائت عاصم به نصنب   نصب

مجاهند )برگزینننده    روست که ببری و اب  آن است  از

اند و در زمان ببری هنوز  قاریان هفتگانه( معاصر بوده

های قاریان هفتگانه اعتبار و شهرت واالی  نظام قرائت

عنالوه محتمنل اسنت کنه      خود را پیدا نکرده بود. بنه 

مجاهد نگاشته  اب « السبعة»از ببری پی  « البیان جامع»

                                                   
الیی اختاره م  السراءه ثم ال استجیز السنراءه بییرهنا الرفنع فنی التجناره       انّ» 1

 «.الحارره الجماع السراء علی ذلک وشیوذ م  قرأ ذلک نصباً عنهم

( نیز بر آن است کنه  512شده باشد. ابوالساسم هیلی )

)واقع شود( اسنت.  « تَسَعَ»در ای  آیه به معنای « تَکونَ»

 کند. رو وی قرائت رفع را اختیار می ای  از

الَ تَنأُکُلُواُ أَمَنوَالَکُمَ   »...مثال دیگر در ای  زمینه آیه 

« نکُمَمِن إاِلَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن  تَنرَاض     بَیَنَکُمَ بِالُبَابِلِ

( است. قرائت سه قاری کوفه از ای  آینه  4/29نساء: )

بناقی قارینان هفتگاننه     قرائتو  - به نصب -« تِجَارَةً»

عاشنور   ابن   (.95است )دانی  ص - به رفع -« تِجَارَةٌ»

. شنمارد  منی « قرائت جمهنور » رفع را( قرائت 4/101)

در این  آینه اسنتثنایی    ...« إاِلَّ أَن تَکُونَ تِجَنارَةً »استثناء 

منسطع است؛ زیرا تجارت همراه با تراری بنرفی  در  

گنجند. در   نمنی « خوردن مال دیگران به بابل»شمول 

فاعل آن اسنت  « تِجَارَةٌ»فعل تام و « تَکُونَ»قرائت رفع 

قرائنت  )یعنی مگر آنکه تجارتی  واقع شنود(. امنا در   

اسنت.   «تِجَنارَةً »فعل ناقص و خبنر   « نَتَکُو»نصب 

« مَنوَال األَ»است که بنه  « هی»اسم آن نیز رمیر مستتر 

( بنر آن  263گردد. مکّی ب  ابی بالب قیسنی )  باز می

است که قرائت نصب نظم و ارتباط جمالت آیه را به 

کند؛ زیرا در آن  تسدیر سه  چنی   یکدیگر برقرار می

تِجَنارَة عَن  تَنرَاض      مَوَالَا مَوَالُاألَإاِلَّ أَن تَکُونَ »است: 

بننه دلیننل ذکننر پیشننی  آن  « مَننوَالاألَ»سنن س «. نکُمَمنن

نینز حنیف   « تِجَارَة  مَوَالَا»محیوف و مسدّر شده و در 

اسنا  قیسنی    )همنان(. بنرای    مضاف رخ داده اسنت 

دارد کنه اگنر اتفناق دو قناری حَنرَم و       ( بیان می264)

کنردم کنه بنر     دیگران بر رفع نبود  نصب را اختیار می

وفننق آن آغنناز و پایننان کننالم تطننابق دارد. بننه بنناور  

بسنره    282( در ای  آیه بنرخالف آینه   65خالویه ) اب 

منیکور  « االمنوال »قرائت نصب نیکوست؛ زینرا لفنظ   

بنننا توجّنننه بنننه ( 5/40ی )ببنننراسنننت. بنننه گفتنننه 

خوان  در میان قاریان شهرها ن هر دو بود  «ستفیضم»
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و  «صنواب »هنا هنر دو قرائنت      و نزدیکی معننای آن 

هستند  گرچه وی قرائت نصنب را از قرائنت   « جایز»

 پسندد. رفع بیشتر می

انگاشنت    نمونه دیگر از دَوَران میان ناقص یا تنام 

یُوصِیکُمُ اللّنهُ فِنی أَواَلَدِکُنمَ لِلنیَّکَرِ     » در آیه «کانَ»فعل 

فَوَقَ اثُنَتَیَ ِ فَلَهُ َّ ثُلُثَا مَا  مِثُلُ حَظِّ األُنثَیَیَ ِ فَإِن کُ َّ نِسَاءً

( 4/11)نسناء:  « تَرَكَ وَإِن کَانَتَ وَاحِندَةً فَلَهَنا النِّصَنرُ   

شنود. در این  مورنع قرائنت همنه قارینان        دیده منی 

 اسنت. مگنر ننافع کنه     - به نصب - «دَةًوَاحِ» هفتگانه

 .(94داننی  ص ) خواننده اسنت   - رفنع به  - «وَاحِدَةٌ»

(  قرائننت رفننع را قرائننت اهننل 275  ص1نحّننا  )،

عاشنور   اب ( و 191  ص3خواند. ابوحیان )، مدینه می

« قرائننت جمهننور » نصننب را( قرائننت 47  ص4،)

( در تورنیح آینه بنر    343  ص4ببری )، .شمارند می

گنردد؛ زینرا در    باز نمی« االوالد»به « کُ َّ»آن است که 

بیایند. بنه   « کنانوا »بایست  می« ک َّ»ای  فرض به جای 

وإن »تر آن است که تسندیر سنه     ی صحیحببرباور 

)و اگر بازمانده های میّت  زننان  « نِسَاءًکان المتروکات 

عاشنور   ابن  . اما به عسینده  بودند( دانسته شود )همان(

گنردد و چنون    باز می« االوالد»به « کُ َّ» (46  ص4،)

در ای  مورنع تنهنا زننان هسنتند  از     « اوالد»مصداق 

 ساختار تأنیث استفاده شده است.

 - بننه نصننب -« وَإِن کَانَننتَ وَاحِنندَةً»قرائننت در 

خبر آن است. بنه نظنر   « وَاحِدَةً»فعل ناقص و « کانت»

توان اسم  ا عنایت به مفهوم کلّی سه  میرسد که ب می

  «البننت »نظینر   –ای محیوف و مسندّر   را وااه« کانت»

در نظر گرفت. بنه   - «المتروکة»  «الوارثة »  «المولودة»

رنمیر مسنتتر   « کاننت »اسنم   (4/47عاشور ) اب عسیده 

شنود.   فهمینده منی  « أَواَلَدِکُمَ»است که با توجه به لفظ 

وإن کاننت الولندُ بنتناً    »سنت:  پس تسدیر آینه چننی  ا  

فعل تنام و  « کانت»ازدیگرسو در قرائت رفع «. واحده

اگنر  »آن اسنت کنه   فاعنل آن اسنت و معننا    « هوَاحِدَ»

 «.دختری واحد  وجود داشت...

( قرائت نصب را به مراتب از 15  ص2زجّا، )،

فَنإِن  »شمارد و با استشهاد به  تر می قرائت رفع شایسته

را اختینار   - بنه نصنب   -« وَاحِندَةً »قرائنت  « کُ َّ نِسَاءً

( با تکیه بنر خنوان    257سان قیسی ) همی  کند. به می

فَإِن کُن َّ  »بودن با  جماعت قاریان و به جهت هماهنگ

گزینند. ابن  ابنی منریم      قرائت نصنب را برمنی  « نِسَاءً

انگارد  فعل ناقص می« کُ َّ»را بسان « کانت»( نیز 259)

 کند. ر میو قرائت نصب را اختیا

إِنَّ اللّهَ الَ یَظُلِنمُ مِثُسَنالَ ذَرٍة  وَإِن تَنکُ حَسَننَةً     »آیه 

ای دیگر از اختالف در  (  نمونه4/40)نساء: « یُضَاعِفُهَا

را بازتاب داده اسنت.  « کانَ»انگاشت  فعل  ناقص یا تام

کثینر و   دو قاری حَرَم یعنی ابن  قرائت  ای  مورعدر 

پنن  قناری دیگنر    اما  ؛است - عبه رف -« حَسَنَةٌ» نافع

 .(96ص انند )دانننی   خوانننده - بننه نصنب  - «حَسَننَةً »

عمنوم  قرائنت  » نصب راقرائت ( 110  ص5ببری )،

عمنوم  قرائنت  »و قرائت رفع را قرائنت  « قاریان عراق

« تَنکُ »کنند. در قرائنت رفنع     معرفی می «قاریان مدینه

ی کنار »فاعل آن است. یعننی اگنر   « هأحَسَنَ»فعل تامّ و 

فعل ناقص  « تَکُ»نصب قرائت پدید آید؛ اما در « نیک

اسنت.   «حَسَننَةً »و خبر  « هی»اسم آن رمیر مستتر 

را بنه  « هی»( رمیر مستتر 40  ص3محمود صافی )،

مِثُسَنالَ  »آن را بنه   (129  ص4،عاشنور )  اب و « الیرّة»

( در توجیه 266گرداند. اب  ابی مریم )ص باز می« ذَرٍة 

بنودن لفنظ    آمندن فعنل بنا وجنود منیکر      مؤنثنحوی 

« ةیَرٍال»در معنا همان « المثسال»دارد که  بیان می« مثسال»

تنوان   رسد با توجه به سنیاق آینه منی    است. به نظر می
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آنکه نیاز  باز گرداند  بی« ذَرٍة »را به « هی»رمیر مستتر 

 به توجیهاتی از ای  سنخ باشد.

وَنَضَننعُ »آیننه  سننان قاریننان در قرائننت  همننی  بننه 

الُمَوَازِی َ الُسِسَطَ لِیَوَمِ الُسِیَامَةِ فَلَا تُظُلَنمُ نَفُنسأ شَنیَ ًا وَإِن    

(  21/47)انبیناء:  « کانَ مِثُسَالَ حَبٍة  مِّ ُ خَنرُدَل  أَتَیَنَنا بِهَنا   

 اند. در خوان  همنه قارینان هفتگاننه    اختالف ورزیده

بنه  کنه   منصوب است  مگر در خنوان  ننافع  « مِثُسَالَ»

« کنانَ ». در قرائت رفع (155دانی  ص)رفع آمده است 

یعنی آنچنه  « مثسال»فاعل آن است. « مِثُسَالُ»فعل تام و 

در سنگینی و وزن مثل شیء دیگر باشد. بدینسنان در  

ای  هنم وزن داننه  »قرائت رفع معنا آن اسنت کنه اگنر    

قرائنت  آورینم؛ امنا در    موجود باشد  آن را می« خَردل

خبر آن است. برای  «مِثُسَالَ»فعل ناقص و  «کانَ»نصب 

« هنو »تنوان بنر رنمیر مسنتتر      منی « کنانَ »تعیی  اسم 

تنوان یافنت    ای نمی انگشت نهاد؛ اما در سیاق آیه وااه

  17عاشنور )،  که مرجنع آن قنرار گینرد. گرچنه ابن      

فَلَنا تُظُلَنمُ نَفُنسأ    » -( با توجه به جمله پیشنی   63ص

کنند و   را مرجع رمیر معرفی منی « شَیَ اً»وااه  - «شَیَ اً

 –را « الظُالمَنة »ینا  « الظُّلم»( نیز 530اب  ابی مریم )ص

« کننانَ»اسننم مسنندّر  -هسننتند«  تُظُلَننمُال»کننه مصنندر 

انگارد؛ اما ای  دو قنول بنویژه قنول اخینر خنالف       می

کننند. هویداسنت کنه     شیوایی و غرض آیه جلوه منی 

میر را منشأ ای  سنخ اقوال آن بوده است که مرجع ر

انند. حنال آنکنه گناه      در الفاظ پیشی  جسنتجو کنرده  

را « کنان »توان با توجه به مضمون سه  اسم مسدر  می

تعیی  کنرد. چنانکنه در این  مورنع آینه از گنزاردن       

( در روز قیامت خبنر  الُمَوَازِی َ الُسِسَطترازوهای عدل )

دهد و ترازوهای عدل را برای سنجیدن عمل آدمی  می

اسنم  « العمل»توان دریافت که  دینسان مینهند. ب بر می

اسنت     در تسندیر سنه    «کنان »یا مرجع رمیر « کان»

( 468زنجلنه )ص  ( و ابن  304  ص3چنانکه زجّا، )،

انند. بدینسنان در    دانسنته « کنان »را اسم مسدر « العمل»

اگنر عمنل آدمنی    »قرائت نصنب معننا آن اسنت کنه     

 «.آوریم باشد  آن را می« ای خَردَل وزن دانه هم»

ا أَفَناء اللَّنهُ عَلَن     من »مثال دیگر از ای  سننخ آینه   

رَسُولِهِ مِ ُ أَهَلِ الُسُنرَ  فَلِلَّنهِ وَلِلرَّسُنولِ وَلِنیِی الُسُرُبَن       

کَیَ لَایَکُونَ دُولَةً بَنیَ َ  وَالُیَتَامَ  وَالُمَسَاکِی ِ وَابَ ِ السٍبِیلِ 

ئنت همنه   است. در قرا (59/7حشر :)« الُأَغُنِیَاء مِنکُمَ...

منصوب است  مگر در قرائنت   «دُولَةً» قاریان هفتگانه

دانی  ) مرفوع است «دُولَةٌ» عامر به روایت هشام که اب 

اینن  اخننتالف را  ( 632ص) مجاهنند  ابنن  .(209ص

فعل تام « لَایَکُون»در قرائت رفع  .گزار  نکرده است

»... کند و معنا چنی  است:  فاعل آن جلوه می« دُولَةٌ»و 

در میان ثروتمندان شنما  « کننده مال گرد »برای آنکه 

فعل نناقص  « لَایَکُونَ»نصب قرائت اما در «. پدید نیاید

« هو»خبر آن است. اسم آن نیز رمیر مستتر  «دُولَةً»و 

گنردد.   در سنرآغاز آینه بناز منی    « ما»است که به لفظ 

بنرای آنکنه آن امنال      »... است که  سان معنا آن بدی 

در «. در میان ثروتمندان شما نباشد« کننده مال گرد »

عامر خوان  فعل نیز به دو  روایت هشام از قرائت اب 

 به اختالف  نسل شده اسنت « لَاتَکُونَ»و « لَایَکُونَ»وجه 

. هویداست که مؤننث مجنازی بنودن    (209دانی  ص)

یث فعل جنواز نحنوی   فاعل به هر دو وجه تیکیر وتأن

قاری نامندار مدیننه نینز    « ابوجعفر»داده است. قرائت 

جننیّ    است )ابن   -به تاء و رفع  -« کَی لَاتَکُونَ دُولَةٌ»

( 634(  قیسنی )ص 433مهنران  ص  ؛ اب 316  ص2،

را قرائننت  «دُولَننةً»قرائننت بننه تننیکیر فعننل و نصننب  

( آن را قرائننت 77  ص28عاشننور )، جماعننت و ابنن 

( بنا استشنهاد   47  ص28خواند. ببنری )،  جمهور می

به گردآمدن دلینل از جاننب قارینان شنهرها بنر این        
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دهنند. قیسننی  قرائننت  قرائننت غیننر آن را اجننازه نمننی

و  اءیقرائت به  زی( ن634)ص  یسیق اریاخت( 634)ص

إِن کَانَنتَ إاِلَّ  »شاهد دیگر ای  فسنره آینه    .نصب است

( اسنت.  36/29:سین )« صَیَحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمَ خَامِدُونَ

از قاریان هفتگانه در خوان  ای  آیه اختالفی گزار  

. امنا اگنر قرائنت قارینان     (183دانی  ص) نشده است

 صَنیَحَةٌ »دهگانه مالحظه شود  از میان ایشان ابوجعفر 

 به نصب - «صَیَحَةً وَاحِدَةً»و باقی  - به رفع - «وَاحِدَةٌ

اختالف مزبنور بنه   (. 370مهران  ص )اب  اند خوانده -

ن کَانَتَ إِلَّا صَیَحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُنمَ  إِ»همی  سان در آیه 

 ( تکرار شده است36/29:سی« )جَمِیعأ لَّدَیَنَا مُحَضَرُونَ

 )همان(.

را تنامّ انگاشنته و   « کانَت»هویداست که ابوجعفر 

خوانده است. در قرائت رفنع  « صیحةٌ»رو به رفع  ازای 

؛ امنا  «جز یک صدای مهیب رخ نداد»ست که معنا آن ا

آن جنز ینک صندای    »دارد کنه   نصب بیان منی قرائت 

فعنل نناقص و   « تکانَن »نصب قرائت در «. مهیب نبود

نینز محنیوف و   « تکانَن »خبر آن است. اسم  «صَیَحَةً»

ای مؤنث فرض شنود. چنانکنه    مسدر است و باید وااه

ا   بنّنن«العسوبننة»یننا « األخننیة( »12  ص4زمهشننری )،

  22عاشنور )،  و اب « األخیة( »400  ص2دمیابی )،

 اند. را در تسدیر دانسته« الصحیة»یا « العسوبة( »219ص

وَإِن کانَ ذُو عُسَرَة  فَنَظِرَةٌ »شاهد آخر ای  فسره آیه 

الهننط  ( اسننت. در رسننم2/280)بسننره: « إِلَنن  مَیَسَننرَة

قارینان  با واو آمنده اسنت و   « عُسَرَة ذو»مصحر رای  

انند.   اجماالً به مصنحر رسنمی پایبنند بنوده     تگانههف

خالفنی از ایشنان گنزار     « ذو»رو در خنوان    ای  از

. اما در خار، از چنارچوب  (85دانی  ص) نشده است

از این  آینه مواجنه    « ذاعسرة»مصحر رای  با قرائت 

( از حجّا، النورّاق نسنل   177  ص1هستیم. نحّا  )،

آمده « ذاعسرةکانَ  وَإِن»کند که در مصحر عبداللّه  می

( قرائت مزبور را از ابیّ ب  131  ص3است. ببری )،

( آن را از عبداللّه 148  ص1کند. فرّاء )، کعب یاد می

( و آلوسی 247  ص1شمارد و زمهشری )، و ابیّ می

کننند.   ( به نام قرائت عثمان آن را ذکر می73  ص3)،

شنود.   هویداست که ای  اقوال با یکندیگر جمنع منی   

« ذاعسنرة »دارد که وجه  ( بیان می131  ص3)، ببری

اگرچه در زبان عربی جایز است؛ اما نزد ما قرائت بنه  

آن جنایز نیسنت؛ زینرا بنا خنط مصناحر مسننلمانان       

فعنل  « کنانَ »هرتسدیر در قرائت رفنع   مهالر است. به

اگنر  »فاعل آن است و معننا آن اسنت کنه    « ذو»تام و 

تنا هنگنام    فردی به حَرَ، افتاده  وجود داشنت  پنس  

  4به تعبینر ابوالفتنوح رازی )،  «. گشای  انتظار کِشید

«. اگر درویشی باشد  او را مهلت بایند دادن ( »113ص

خبنر آن   «ذا»فعل نناقص و  « کانَ»نصب قرائت اما در 

« کنان »است. با توجه به مفاد آینات قبنل اسنم مسندّر     

)به معنی بندهکار(  « الیریم»یا « المدیون»ای چون  وااه

اگنر  »اسنا  معننا آن اسنت کنه      این   کند. بر میجلوه 

 «.بدهکار  فردی به حَرَ، افتاده بود...

 

در « کاا  »بازتاب تشخیص منفاوت اسم و خبر  -3

 اخنالعات قاریا  قرآ 

در فسننره پیشننی  قاریننان در تشننهیص تننام یننا    

اخنتالف نظنر داشنتند؛ امنا در     « کانَ»بودن فعل  ناقص

خالفی نیسنت؛  « کانَ»بودن فعل  فسره حارر در ناقص

سنبب  « کنان »گرچه تشهیص متفناوت اسنم و خبنر    

پیدای  وجوه مهتلر قرائت شده اسنت. مثنال بنارز    

یِی َ أَسَناُُوا  ثُمٍ کَانَ عَاقِبَة الَّن »ای  سنخ خالف  در آیه 

( مالحظه 30/10)روم: « السُّوأَ  أَن کَیَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ...

عنامر در این     شود. قرائت سه قناری کوفنه و ابن     می
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و قرائنت بناقی قارینان     - به نصنب  -« عَاقِبَةَ»مورع 

(. 174اسنت )داننی  ص   - به رفنع  -« عَاقِبَةُ»هفتگانه  

 ختیار کرده است.( نیز قرائت رفع را ا523قیسی )ص

خبننر « السُّنوأَ  »اسنم و  « عَاقِبَنةُ »در قرائنت رفنع   

خبنر مسندم   « عَاقِبَنةَ »است. اما در قرائت نصنب  « کانَ»

اسنم منؤخر آن اسنت. بباببنایی     « السُّنوأ  »و « کان»

شدن خبر را بر اسم برای افناده   ( مسدم164  ص16)،

 أَن کَنیَّبُوا بِآیَناتِ  »سو جملنه   دیگر شمارد. از حصر می

در پایان آینه بنر وفنق هنر دو خنوان  در مسنام       « اللَّهِ

مسندّر اسنت.   « أن»تعلیل اسنت و حنرف الم پنی  از    

یعنی بدکاران چنون آینات الهنی را تکنییب کردنند       

بنه  « أالسنوَء »مؤننث  « السُّوأ »شان بدی شد.  سرانجام

« األحسن  »مونث « الحُسنی»معنای بدتر است  چنانکه 

ای  بنا وااه « کانَ»چون پس از زنجله  است. به گفته اب 

ای نکره روبرو باشنیم  معرفنه را اسنم و     معرفه و وااه

دهنیم؛ امنا چنون هنردو معرفنه       نکره را خبر قرار منی 

دادن یکی برای اسنم و دیگنری بنرای     باشند  در قرار

خبر  مهیر هستیم و در ای  آینه اسنم و خبنر هنر دو     

 (.556زنجله  ص معرفه هستند )اب 

( 6/23)انعام: « مَ تَکُ  فِتُنَتُهُمَ إاِلَّأَن قَالُواُ...ثُمٍ لَ»آیه 

« کنان »مثالی دیگر از تشهیص متفناوت اسنم و خبنر    

 – «لَمَ یَکُ  فِتُنَنتَهُمَ » است. در ای  آیه حمزه و کسائی

اند؛ امنا قرائنت    خوانده - «فتنة»به تیکیر فعل و نصب 

کُن   لَنمَ تَ »نافع  ابوعمرو و عاصم در روایت ابنوبکر   

اسنت و   – «فتننة »به تأنینث فعنل ونصنب     – «فِتُنَتَهُمَ

 عامر و عاصم در رواینت حفنص    کثیر  اب  قرائت اب 

 است - «فتنة»به تأنیث فعل و رفع  – «لَمَ تَکُ  فِتُنَتُهُمَ»

. به گفته اب  ابی مریم اخنتالف  (101-102دانی  ص)

بسنته بنه آن اسنت کنه در     « فِتُنَنتهُمَ »در رفع یا نصب 

را « أَن قَنالُواُ »را اسنم و   «فِتُنَنتهُمَ »  یی  اسم و خبنر  تع

تلسّی کنیم یا بالعکس )اب  ابنی منریم    « لَمَ تَکُ »خبر 

آمدن فعنل نناقص    . حال اگر مالك در مؤنث(291ص

را تأنیث اسم آن قلمداد کننیم )ننه خبنر آن(  در این      

موافنق  « فتننة »صورت قرائت به تأنینث فعنل و رفنع    

بودن  اسنم   که به سبب مرفوع «فتنة»قاعده است؛ زیرا 

قرائت به تنیکیر   .است  مؤنث مجازی است« لَمَ تَکُ »

أَن »ده اسنت؛ زینرا   نیز موافق قاعن « فتنة»فعل و نصب 

شنود.   است  میکر قلمداد منی « لَمَ یَکُ »که اسم « قَالُواُ

  خالف قاعنده  «فتنة»اما قرائت به تأنیث فعل و نصب 

« لَمَ تَکُن  »که اسم « أَن قَالُواُ»کند. زیرا در آن  جلوه می

کنه خبنر   « فتننة »شود مؤنث نیست؛ بلکه  محسوب می

( در آیه 86-87  ص8آن باشد  مؤنث است. ببری )،

تأنیننث « مَیَتَننةً تَکننونَ»انعننام در تورننیح قرائننت  145

« مَیَتَنةً »داند با آنکه  می« مَیَتَةً»سبب تأنیث  را به« تَکونَ»

  2خبر اسنت. عبنداللطیر الهطینب )،    - به نصب -

( نیز در توجینه این  قرائنت  تأنینث فعنل را      577ص

ر قینا  بنه نظن    ای  انگارد. بر سبب تأنیث خبر آن می به

انعام نیز قاریان به تأنیث فعل و  23رسد که در آیه  می

سبب تأنینث   آمدن فعل ناقص را به مونث« فتنه»نصب 

  7انند. بنه هنر تسندیر ببنری )،      خبر آن روا انگاشنته 

را از « فتننه »( قرائت به تأنیث فعنل و نصنب   194ص

شمارد؛ اما قیسی  ها شاذ و غیر فصیح می دان نظر عربی

کننا بننه قرائنننی چننند از جملننه  ( بننا ات295ّ-296)ص

 کند. خوان  اکثر قاریان  قرائت مزبور را اختیار می

مَ آیَنةً أَن  هن أَوَلَمَ یَکُ  ل»شاهد پایانی ای  فسره آیه 

( اسنت.  26/197)شنعراء:  « یَعَلَمَهُ عُلَمَاء بَنِی إِسَنرَائِیلَ 

 به یاء - «یَکُ » قرائت همه قاریان هفتگانه از آیه فوق

 «تَکُ »عامر که  است  مگر اب  - به نصب - «آیَةً»و  -

داننی   ) خواننده اسنت   - رفعبه  - «آیَةٌ»و  - به تاء -

به یاء و نصب  قرائت( 39  ص7. ابوحیان )،(166ص
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نصنب  قرائنت  در  .کنند  معرفی می« قرائت جمهور» را

است. وجه نحوی  «یَکُ »اسم « أَن یَعَلَمَهُ»خبر و  «آیَةً»

ار است؛ اما در قرائنت رفنع   ای  قرائت وارح و آشک

  4نمایند. بنه گفتنه زجّنا، )،     چالشی نحوی رخ منی 

( 315خالوینه )ص  ( و اب 521زنجله )ص (  اب 75ص

« تَکُن  »خبنر  « أَن یَعَلَمَنهُ »اسنم و  « آیةٌ»در قرائت رفع 

( در زبان عربی قراردادن 498است. به گفته قیسی )ص

اسم کان به حالت نکره و خبر  به صنورت معرفنه    

  2رو برخننی چننون عکبننریّ )،  اینن  قبننیح اسننت. از

(  سنه  از امکنان   463  ص6( و الهطیب )،170ص

اند  عامر به میان آورده در قرائت اب « تَکُ »بودن فعل  تام

هنا حنادث و حاصنل نشند(.      ای برای آن )یعنی آیا آیه

توانند بندل ینا خبنر بنرای       می« أَن یَعَلَمَهُ»فرض  برای 

شود. اما توجیه مزبور شیوایی  مبتدای محیوف انگاشته

کنند و وانهنادن توجینه     و رسایی آیه را مهدو  منی 

زنجلنه و   عامر به همان سان که زجّا،  ابن   قرائت اب 

خالویننه بیننان داشننتند  سننزاوارتر اسننت. هرچننند  ابنن 

بنا صنناعت نحنو    « آینةٌ »شندن   بودن فعل و اسم ناقص

 ( در498تسدیر قیسی )ص هر چندان همهوان نباشد. به

کنند؛ زینرا اکثنر     ای  مورع قرائت نصب را اختیار می

قاریان برآنند و موافق قاعده سه  در زبان عربی است. 

( نیز چون معرفنه و نکنره   316خالویه )ص به باور اب 

و نکره « کان»گرد آیند  انتهاب آن است که معرفه اسم 

بنه   - «آیَنةً »رو وی قرائنت   آن قرار گیرد. ازای « خبر»

 )همان(. کند اختیار میرا  - نصب
 

در « کاا  »آمان    بازتاب جواز مذکر یاا مننا    -4

 اخنالعات قاریا  قرآ 

در آیاتی متعدّد از قرآن  مؤنث مجازی بودن اسم 

انجامینده و   تأنیث فعل وتیکیر به جواز نحوی « کان»

از جاننب قارینان   « کنان »خوان  میکر یا مؤنث فعنل  

خنالف در آینه    پدیدار شده است. مثال بارز ای  سنخ

وَمَاکَانَ لِمُؤُمِ   وَلَا مُؤُمِنَة  إِذَا قَضَی اللَّنهُ وَرَسُنولُهُ أَمَنرًا    »

 (33/36احنزاب:  ) «أَن یَکُونَ لَهُنمُ الُهِیَنرَةُ مِن ُ أَمَنرِهِمَ    

از  «تَکُنونَ / یَکُنونَ » شود. در ای  آیه اختالف دیده می

بندی  شنرح کنه     .قاریان هفتگانه گزار  شده اسنت 

عامر در روایت هشنام بنه    قرائت سه قاری کوفه و اب 

(. 179یاء و قرائت باقی ایشان به تاء است )داننی  ص 

بنه هنر دو   « الُهِیَنرَةُ  »هویداست کنه تأنینث مجنازی    

ابوالساسننم هننیلی  .خننوان  مجننال بننروز داده اسننت 

کنند. بنا این      قرائت بنه یناء را اختینار منی    ( 620ص)

جدایی افتاده  «یکون» و فعل «الهیرة» استدالل که میان

( بنا تکینه بنر تأنینث لفنظ      537است؛ اما قیسنی )ص 

 گزیند. قرائت به تاء را بر می «الهیرة»

« فَإِن یَکُ  منکُم مائةٌ صَابِرَةٌ یَیُلِبُواُ مِ َتَنیَ ِ... »...آیه 

  ای دیگر از این  بناب اسنت. در      نمونه(8/66انفال: )

 عنامر و ابنوعمرو   ر  نافع  اب کثی ای  مورع قرائت اب 

است؛ اما قرائنت حمنزه  کسنائی و     - به تاء – «تَک »

. (117دانننی  ص) اسننت - بننه ینناء – «یکنن » عاصننم

مونث مجازی است و میان آن با فعنل فاصنله   « المائه»

( با تکیه بنر قارینان   349-350افتاده است. قیسی )ص

تناء   قرائت بنه « المائة»به تاء و با عنایت به تأنیث لفظ 

 شمارد. تر می را نزد خوی  دوست داشتنی

تَکُن    لنم کَأَن »سان قاریان در خوان  آیه  همی  به

انند.   ( اختالف ورزینده 4/73)نساء: « بَیَنَکُمَ وَبَیَنَهُ مَوَدٍةٌ

 لنم »کثینر از آینه فنوق     قرائت حفص از عاصم و ابن  

لنم  »و قرائت باقی قارینان هفتگاننه     - به تاء -« تَکُ 

(. در اینجنا بناز   96است )داننی  ص  - به یاء - « یَکُ

به هر دو خنوان  مجنال بنروز    « مَوَدٍة»تأنیث مجازی 

( رم  استشهاد به خوان  269داده است. قیسی )ص
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 کنند. هنیلی   جماعت قاریان قرائت به یاء را اختیار می

کنند   نیز قرائت به صییه میکر را اختیار منی ( 528ص)

مؤننث غینر     ر در قرآنبودن صییه میک و به سزاوارتر

و فاصله مینان آن بنا فعنل اسنتناد     « مودّة»بودن  حسیسی

 جوید. می

« وَتَکُننون َلَکُمَننا الُکِبَرِیَنناء فِننی األَرَضِ   »...آیننه 

( شننناهدی دیگنننر از منننیکر ینننا   10/78:ونسیننن)

اسنت. در قرائنت قارینان    « کنان »خواندن فعنل   مؤنث

مجاهنند  هفتگانننه از اینن  آیننه بننر وفننق گننزار  ابنن  

( اختالفنی  125( و ابوعمرو داننی )ص 328-329)ص

-215  ص2الجنزری )،  وجود ندارد. اما به گفته ابن  

و « یَکننونَ»( از ابننوبکر )راوی عاصننم( دو وجننه 214

( نینز قرائنت   235مهران )ص منسول است. اب « تَکُونَ»

را قرائت شعیب ب  ایوب از یحیی  - به یاء -« یکون»

قرائنت عاصنم    کند  چنانکه آن را از ابوبکر معرفی می

به روایت حمّاد  قرائت زید از یعسوب و قرائت حس  

در این  آینه   ( 569ص) شمارد )همنان(. هنیلی   نیز می

کند به ای  سبب کنه تأنینث    قرائت به یاء را اختیار می

حسیسی نیست و میان آن با فعل فاصله افتاده « الُکِبَرِیَاء»

 .است

  ثَلَاثَنة  إِلَّنا   مَایَکُونُ مِ  نَجَنوَ »سان در آیه  همی  به

توان اختالف در منیکر   می (58/7مجادله:« )هُوَ رَابِعُهُمَ

را مشاهده کرد. البته از قارینان  « کانَ»خواندن  یا مؤنث

 هفتگانه در ای  مورع  اختالفی گزار  نشنده اسنت  

؛ اما اگر قرائت قارینان دهگاننه   (208- 209دانی  ص)

بنه   - «تَکُنونُ » مالحظه شود  از میان ایشان ابنوجعفر  

مهران   )اب  اند خوانده - به یاء - «یَکُونُ»و باقی  - تاء

( قرائننت بننه ینناء را 978  ص2(. شننوکانی )،431ص

پنی  از  « مِ »خواند. آمدن حرف  می« قرائت جمهور»

عمومیت و شمول نجوای میان سنه تن    « نَجَوَ  ثَلَاثَة »

سنه تن     دارد؛ یعنی هرگونه نجوای مینان   را موکّد می

در  «تَکُنونُ »ینا  « یَکُونُ»مشمول حکم ذکر شده است. 

ای  آیه بر وفق هر دو قرائت  فعل تام است و معنا آن 

«. هیچ نجوایی میان سه تن  وجنود نندارد...   »است که 

( 24  ص28عاشنور )،  ( و ابن  233  ص8ابوحیان )،

اند.  معرفی کرده« نجوی»را تأنیث  «تَکُونُ»وجه قرائت 

آمندن فعنل در    ( مؤنث233  ص8بوحیان )،به عسیده ا

ها  موافق قاعده و در کالم عرب بیشتر  ای  سنخ نمونه

زائد است و فعنل بنه فاعنل مؤننث     « مِ »است؛ زیرا 

وَمَا تَأُتِیهِم مِّ ُ آیَة  مِّ ُ آیَاتِ »یابد. آیاتی چون  اِسناد می

...« لَهَنا ا تَسَنبِقُ مِن ُ أُمٍنة  أَجَ   من »( و 6/4)انعام: ...« رَبِّهِمَ

دارنند. بنا    ( نیز قرائت تأنیث را مویّد منی 15/5)حجر: 

« مِن  »حسیسی نیست و حرف « نجوی»ای  همه تأنیث 

رو قرائنت   میان فعل و فاعل فاصله افکنده است. ازای 

یابد  چنانکنه در دانن  نحنو بینان      به تیکیر  جواز می

 .(176  ص2، )شرتونی  شده است

نیز منشنأ  « کان» ازدیگرسو جمع مکسر بودن اسم

پیدای  اختالف در خوان  میکر یا مؤنث این  فعنل   

شده است؛ زیرا در زبان عربی  جمع مکسر در حکنم  

مَا کَانَ لِنَبِنی  أَن  »مفرد مؤنث است. برای نمونه در آیه 

(  8/67)انفال: « یَکُونَ لَهُ أَسَرَ  حَتَّ  یُثُهِ َ فِی األَرَضِ

است؛ اما ش  قاری  -تاءبه -« کُونَتَ» قرائت ابوعمرو

. (117)داننی  ص  انند  خوانده - به یاء -« یَکُونَ» دیگر

است و الر تأنیث نیز « االسیر»جمع مکسر « االسری»

دارد  گرچه میان آن و فعل بنا جنار ومجنرور فاصنله     

( در ای  مورع با دالیلنی  350افتاده است. قیسی )ص

را چند از جمله خوان  جماعت قاریان قرائت به یاء 

 کند. اختیار می

هایی  های قرآن با نمونه گاه نیز در اختالف قرائت

« کان»مواجه هستیم که بر وفق سیاق امکان رجوع فعل 
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به لفظی مؤنث یا میکر وجود داشته است و این  امنر   

شنده  « کنان »سبب اختالف در خوان  میکر یا مؤنث 

ة  مِّ ُ لَسَدَکُنتَ فِی غَفُلَ»توان از آیه  است. برای نمونه می

ق: )« هَیَا فَکَشَفُنَاعَنکَ غِطَاءكَ فَبَصَنرُكَ الُیَنوَمَ حَدِیندأ   

یاد کرد. از قاریان هفتگانه در خوان  آیه فوق  (50/22

؛ امنا  (202داننی  ص ) اختالفی گنزار  نشنده اسنت   

 به کسر تاء -« کُنتِ» قرائت( 640ص) ابوالساسم هیلی

را از  - تاءبه فتح  -« کُنتَ» را از جَحدری و قرائت -

رنمایر ذکرشنده در   . سایر قرّاء قرآن نسل کرده اسنت 

 و «غِطَاءك»  «عَنک» یعنی رمیرکاف در) ادامه آیه نیز

برحسب یکی از ای  دو خوان  به کسر یا ( «بَصَرُك»

( 640ص)به فتح خوانده خواهد شد )همنان(. هنیلی   

مبننا کنه    گزیند  بنرای   خود قرائت به کسر تاء را برمی

باشد که در آیه پیشی  ذکر شنده  « نَفُس» آیه بهخطاب 

ق: ) «وَجَاءتَ کُنلُّ نَفُنس  معَهَنا سَنائِقٌ وَشَنهِیدأ     »: است

مؤنث مجازی اسنت و   «نَفُس». هویداست که (50/21

اگنر فعننل بندان بننازگردد  لزومناً باینند مؤننث بیاینند.     

را مبنای قرائت بنه  « کل»دیگرسو برخی  تیکیر وااه  از

(. 107  ص9)الهطینب  ،  اند اد کردهصییه میکر قلمد

اسا  منشأ پدیدارشدن اختالف قرائنت در این     برای 

مورع امکان رجوع فعل به لفظی مؤنث ینا منیکر در   

 سیاق آیه بوده است.

 

 ننیجه -5

هایی متعندد از   تحسیق حارر با استشهاد به نمونه

« کانَ»اختالف قرائت قاریان قرآن آشکار کرد که فعل 

ئت تأثیری در خور ذکنر  وجوه مهتلر قرادر پیدای  

 داشته است.

ها نشنان داد   بندی نمونه عالوه استهرا، و دسته به

در سنه قالنب و شنکل رخ داده    « کانَ»که تأثیرگیاری 

 بودن فعل است. در شکل نهست احتمال ناقص یا تام

سبب اختالف در رفع و نصنب وااگنانی شنده     «کانَ»

بنودن   عل تام یا خبراست که امکان فاعل بودن برای ف

اند. در شنکل دوم اخنتالف    برای فعل ناقص را داشته

« کنان »قاریان ریشه در تعیی  اسم و خبر فعل نناقص  

دارد و دَوَران در تشهیص اسم وخبر بنه اخنتالف در   

در شکل سوم با میکر یا  .رفع و نصب انجامیده است

 در موارعی مواجه شدیم که جنواز « کانَ»مؤنث آمدن 

 دو وجه وجود داشته است. نحوی هر
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تنا(    )بنی  مهنران  ابنوبکر احمند بن  حسنی       ابن   -9

المبسوط فنی السرائنات العشنر  تحسینق: سنبیع      

حمزه حاکمی  دمشق: مطبوعنات مجمنع اللینة    

 العربیة.

 ( م2010) ابوحیان اندلسی  محمند بن  یوسنر    -10

 .الکتب العلمیه تفسیر البحر المحیط  بیروت: دار

 (  1366) ابوالفتننوح رازی  حسننی  بنن  علننی -11

روض الجنننان و روح الجنننان  مشننهد: بنینناد    

 .های اسالمی پژوه 

ق(  1427) اهنندلی  احمنند میسننری بنن  احمنند   -12

سرآن  بینروت: مکتبنه   البرهان فی اعراب آیات ال

 العصریه.

(  م2011) بناقولی  نورالنندی  علننی بنن  حسننی   -13

کشننر المشننکالت وایضنناح المعضننالت فننی  

بیروت: دارالکتب  اعراب السرآن وعلل السرائات 

 .العلمیه

ق(  اتحناف  1407) بنّا دمیابی  احمد ب  محمد -14

 فضالء البشر بالسرائنات االربعنة عشنر  تحسینق:    

 عالم الکتب. اعیل  بیروت:شعبان محمد اسم

معجننننم  ق( 1430) طیرلالهطیننننب  عبنننندال -15

 الدی . : دار سعدالسراءات  دمشق

ق(  1430) دانننی  ابننوعمرو عثمننان بنن  سننعید  -16

التیسیر فی السرائات السبع  تصحیح: اوتنوپرتزل   

 بیروت: المعهد االلمانی لالبحاث الشرقیه.

 ( ق1427) زجّننا،  ابواسننحاق ابننراهیم السننری  -17

 معانی السرآن واعرابه  تصحیح: عرفان ب  سلیم 

 .بیروت: المکتبه العصریه

اف الکشّن  ( ق1429) زمهشری  محمود ب  عمر -18

ع  حسائق غوامض التنزیل  بیروت: دار الکتاب 

 .العربی

: یحتنسن  یة العرب یق(  مباد1422) یدرش ی شرتون -19

 سسه انتشارات دارالعلم.ؤقم: م ی محمد یدحم

فتح السدیر   ( ق 1430) شوکانی  محمد ب  علی -20

 .بیروت: دارالکتاب العربی

 (  الجدول فی اعنراب  1383) صافی  محمود -21

 السرآن و صرفه و بیانه  تهران: نشر احسان.

ق(  حاشیة الصنبّان  1429) صبّان  محمد ب  علی -22

علی شنرح االشنمونی علنی الفینة ابن  مالنک        

 بیروت: دارالفکر.

ق(  المینزان فنی   1430بباببایی  محمدحسی  ) -23

 مؤسسه دارالمجتبی.: تفسیرالسرآن  قم

مجمنع   (  1388) ببرسی  فضنل بن  حسن     -24

 .البیان فی تفسیر السرآن  قم: انتشارات نور وحی

تفسنیر الطبنری:   (  تا بی) ببری  محمد ب  جریر -25

جامع البیان ع  تأویل آی السنرآن  بینروت: دار   

 .التراث العربیّاحیاء 

ق(  1421) عُکبریّ  ابوالبساء عبداللّه بن  حسنی    -26

دارالکتننب : امننالء مننام ّ بننه الننرحم   بیننروت

 العلمیه.
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تفسیر  ( ق1425-26) فهررازی  محمد ب  عمر -27

الفهر الرازی المشتهر بالتفسیر الکبینر و مفناتیح   

 .بیروت: دارالفکر  الییب

معنانی السنرآن     ( ق1432) فرّاء  یحیی ب  زیناد  -28

تحسیق عمادالدی  ب  سید آل دروی   بینروت:  

 .عالم الکتب

الکشنر   ق( 1432) مکی ب  ابی بالنب قیسی   -29

  هنا  ها و حجن   وعلل ع  وجوه السراءات السبع

 ناشرون. بیروت: کتاب

 ی  (  علوم قرآنن 1390) یمعرفت  محمد هاد -30

 تهران: انتشارات سمت.

م(  2004) احمنند بن  محمنند نحّنا   ابنوجعفر    -31

 اعراب السرآن  بیروت: دار و مکتبة الهالل. 

ق(  1428هیلی  ابوالساسنم یوسنر بن  علنی )     -32

جمنال بن  السنید     : الکامل فی السرائات  تحسیق

 مؤسسة السما.: جا بی

 


