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With the beginning of the translation movement in the second and third centuries
AH, the entry of rational sciences into the Islamic world, the evolution of theology
and the development of theological disciplines among Muslims, the scholars of the
Islamic world sought to learn these sciences. The combination of these factors
caused the theological views of Muslim scholars to appear in their various writings,
including interpretive and theological views. Using descriptive-analytical method,
this research seeks to answer the question of what effects theological views have
had on the formation and formulation of the rules of Arabic grammar. Descriptiveanalytical study of this issue indicates that the important role of theology in the
development and regulation of syntactic views in various chapters such as:
syntactic causes, conflict, the position of the subject and the object and the Arabs
of the two, etc. causes issues such as factor and Common, syntactic causes,
appearances of major and minor Arabs, chapters and partial rules of grammar
became fully apparent.
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با آغاز نه ضت ترجمه در سده های دوم و سوم هجری ،ورود علوم عقلی به جهان ا سالم ،تطور و تکامل
علم کالم و تکوین نحله های کالمی در میان مسلللمانان ،علمای جهان اسللالم اه مام به یرا یری این علوم
نمودند .مجموع این عوامل موجب ردید دید اه های کالمی علمای مسللللمان در تا ی ات مخ ل شلللان از
جمله دید اههای ت سیری ،کالمی ایشان ظهوری مشهود پیدا کند .این تحقیق با کاربست روش توصی ی-
تحلیلی در صدد پا سخگویی به این سوال ا ست که دید اههای کالمی در شکل یری و تدوین قواعد علم

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

نحو عربی چه اثراتی دا ش ه ا ست .برر سی تو صی ی تحلیلی این م سئله حاکی از آن ا ست که نقش ب سزای
علم کالم در تکوین و تنظیم دید اههای نحوی در ابواب ونا ون نظیر :علل نحوی ،تنازع ،جایگاه یاعل و
م عول و اعراب آن دو ،و ...موجب پدید آمدن مسلللا لی چون عامل و معمول ،علل نحوی ،ظواهر اعراب
اصلی و یرعی ،ابواب و قواعد جز ی علم نحو شت که بازتاب آن کامال مشهود است.

واژگان کلیدی :علم کالم ،علم نحو ،مع ز ه ،اشعریه.

 - 1استاد مجتمع آموزش علوم اسالمی کوثر kh.ahmadi3103@yahoo.com

10

مقدمه
علم کالم علمی است که با بحث و

گو پیرامون اصول دین ،بوسیله آن عقاید دینی اثبات می شود و در

آن از دال ل و حجت های عقلی و شرعی برای ریع شبهات دینی اس اده میشود( تهانوی.)25-23 :1995،
در واقع م کلم ،عقا د دینی را به عنوان ق ضایای م سلمی پندا ش ه و با اد ه عقلی بر آنها ا س دالل میکند .از
این رو این علم در میان مباحث یل س ی ا سالم و علوم دینی جایگاه مهمی را به خود اخ صاص داده ،و در
مسللا لی چون توحید و معاد و نبوت به ارا ه اس ل دالل و نظر میپردازد.

نی اسللت در وجه تسللمیه این

شروع می شده از این رو علم کالم نامیده شد(بدوی .)29 :1996،برخی نیز مع قدند علت نامگذاری علم
کالم به آن د یل اسللت که این علم پیرامون مسللا لی که معموال درباره آنها سللکوت شللده سللخنی رانده
است(عبدا رزاق .)267 :2009،به هر تقدیر علم کالم نیز مانند علوم عقلی ،در اب دای شکل یری با موضع
یری شللدید و مخا ت برخی علمام مسلللمان و یقهام روبرو شللد ،به ونه ای که ح ی در برخی اوقات
پیروان این علم را اهل بدعت نامیدند (.بدوی .)20 :1996،با توجه به رایش های مخ لف اهل علم کالم
ا صحاب آن به چند د س ه تق سیم شدند که مهم رین آنها مع ز ه و ا شعری ها ه س ند .بی شک هر دان شی
میتواند بر دیگر علوم عصر خود تاثیر ذار باشد .علم کالم نیز از این قاعده مس ثنا نیست؛ این علم به ویژه
بر دانش نحو عربی تاثیرات یراوانی برجای ذاشللل ه اسلللت(.نهاد ا موسلللی)121 :1990،پس عا م نحوی
ناخواسللل ه از ت کرات و ارزش های رایا جامعه اثر پذیری ه و آن را منعکس میکند .در واقع علمای قدیم
می بای ست علم "نحو" را درقا ب رو شی معین تبیین میکردند که همان روش کالم ا ست .ارتباط نُحات و
عا مان نحوی قدیم نیز با روش کالمی بسللل یار محکم بوده اسلللت .از مهم رین اد ه آن رخ نه و ن وذ

تاثیر آراء و اصطالحات علم کالم بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم

علم(کالم) نیز اقوال مخ ل ی وجود دارد که مهم رین آن این است که ابواب این علم با عنوان (کالمٌ یی )...

اصطالحات کالمی در مبادی نحو و اصول علم نحو است(.مخزومی)25 :1964،
توجیهات یل س ی علمای نحو در میراث نحو عربی بسیار باز تاب دارد و آن را در دو زمینه اصلی آن یعنی
اصللول کلی و قواعد جز ی می توان مشللاهده کرد .چرا که زبان و ات عامل بازتاب ت کرات و اع قادات
جامعه بوده ،و علم نحو و دید اههای نحوی نیز همچون سللایر مسللا ل از ت کرات و یرهنم جامعه خود
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دوفصلنامه
تاثیر میپذیرد .از این رو بررسلی نقش دید اههای کالمی در شلکل یری علم نحو ضلروری اسلت .این
پژوهش با روش تحلیلی و تو صی ی ،به تاثیر آرام و ا صطالحات علم کالم بر دانش نحو با محوریت قرآن
کریم پرداخ ه است .در این راس ا در صدد پاسخگویی به سواالت ذیل است:
 .1علوم عقلی تا چه حد در تنظیم و مح وای علم نحو عربی تاثیر ذار بوده است؟
 .2مهم رین حوزه های این تاثیر ذاری از نگاه مع ز ی ،اشعری و ماتریدی کدامند؟
 .3بازتاب این تاثیر ذاری در کدام م سا ل نحوی نمود دا ش ه و دارای چه م س ندات یل س ی کالمی
میباشند؟
پیشینه تحقیق
در مورد تحقیقاتی که تا کنون در تاثیرات علم کالم بر سلللایر علوم ،به نگارش درآمده به این پژوهش ها
میتوان اشاره کرد:

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

 «أثر ا عقیدة و علم ا کالم یی ا نحو ا عربی» ،نوشلل ه مصللط ی احمد عبدا علیم( ،)2018در بیش از 600ص حه تاثیر علم کلم بر ادبیات نحو عربی را بررسی کرده است.

 «أثر ا نحو یی عقیده ا وحید یی اه ا نزیل» ،نو ش ه صایل عبدا سالم( ،)2011مجله جامعه موته،به بررسی تاثیر علم نحو بر مباحث کالمی توحید پرداخ ه است.
 «تطور علم کالم» نویسنده علی ربانی لپایگانی ،کیهان اندیشه  1372شماره  .48در این تحقیق بهسیر تطور و تکامل علم کالم پرداخ ه شده است.

 «جایگاه و نقش علم کالم و م کلمان در اسللالم» ،نویسللنده عبداا ابراهیمزاده آملی ،نشللریه آیینحکمت ،1389 ،شللماره  ،4در این تحقیق نیز تالش شللده تا علم کالم را در حوزه ت کر اسللالمى
معریى کرد ه ،جایگاه و نقش سازنده و تعیین کننده این علم دینى و دارند ان آن یعنى م کلمان را
آشکار سازد.
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 «بین ا نحو وا منطق و علوم ا شریعه» ،نوش ه عبدا کریم االسعد( ،)1983به بررسی رابطه علم نحوو منطق و علوم دینی پرداخ ه است.

 «ن سبت و رابطه علم کالم با علم ا صول یقه» ،نوی سنده سید ابوا قا سم نقیبی ،ن شریه اندی شه دینی، ،1387دوره  ،10شماره  ،29در این تحقیق نیز ضمن تعریف دو علم کالم و اصول یقه ،به پیشینه
تاریخی ورود مسایل کالمی به حوزه مباحث اصو ی اشاره شده است.

کالمی در تدوین علم نحو عربی ،بپردازد ،یایت نشد.
 .1اصطالحات نحوی متاثر از کالم
هر رویکرد علمی نا زیر بر پایه پارهای از اصللطالحات علمی محکم برای ت هیم حقایق علمی بنا شللده و
پرواضللا اسللت که اصللطالحات نحوی در اب دای وضللع به شللکل کنونی نبوده و به مرور زمان تاییر یای ه
اسللت .یبیع ا این اصللطالحات پیش از وضللع نزد عرب بادیه و م کلمان به زبان عربی معهود و معروف
نبودهاند؛ بلکه علمای علم نحو به یور یبیعی با تاثیر از علمای کالم ع صر خویش ا صطالحات مو ضوعه
ایشان را اس اده کرده ،و با موضوعات نحوی و ابواب آن در آمیخ ه و مندرج ردیده ،ظهور و بروز آشکار
این اصطالحات کالمی در علم نحو کامال مشهود و قابل رویت است.
.1.1

جوهر

ا صطالح«جوهر» از جمله ا صطالحاتی ا ست که در باب تمییز علم نحو بدان ا شاره شده ا ست .در تعریف
آن آمده است«یررت ا ی ا ریع یی قو ک بص یحة یین خاتمها الن ا طین اسم و یس مما یوصف به و کنه

تاثیر آراء و اصطالحات علم کالم بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم

با توجه به ت بع نویسلللنده در پژوهش های انجام ری ه ،تا کنون تحقیقی که به بررسلللی نقش دید اه های

ض
جوهر یضاف ا یه ما کان منه»( سیبویه )117 :2 ،1963،مانند تمییز بودن کلمه"عُیُونًا"در آیه« :وَیَجََّرْنَا ا ْأَرْ َ
عُیُونًا یَا ْ َقَى ا ْمَامُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ»(قمر)12،و در موضلللوع منع تقدم صللل ت بر موصلللوف ،جوهر بودن
دوره سوم
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موصللوف و عَرَض بودن ص ل ت ،د یل این امر بیان شللده اسللت .جواهر در نزد م کلمین م قدم به اعراض

اند(.اسعد)58 :1983،
 .2.1نائب فاعل
هر جمله ای باید یک یعل دا ش ه با شد و هر حادث ،محدثی را دارا ست ،و هر اثر ن یجه یک مؤثر ا ست.
علمای نحو میان یاعل و نا ب یاعل ت اوت قا ل شلللدهاند ،از این رو دو نوع یاعل در زبان معریی شلللده
ا ست :یاعلی که یعل از او با اخ یار صادر شده ،و یاعلی که هیچ اخ یارو ارادهای در صدور یعل ندارد .در
علم ات و بالغت یاعل و نا ب یاعل هر دو مسند ا یه تلقی می شوند و این بر پایه رویکرد های علمی و
اوی بنا نهاده شده ا ست .مانند"ا ْاِنْ سانُ" در آیه«:خُلِقَ ا ْاِنْ سانُ َضعی اً»(ن سام )28،که نا ب یاعل و یعل
مجهول "خُلِقَ" عامل آن است(.صایی)16 :5 ،1411،حال اینکه بنابر رویکرد عقلی و کالمی اصطالح نا ب
یاعل وضع شده تا دارای اخ یار نبودن این نوع یاعل را تعیین نماید(ابن ا سراج.)67 :1 ،1987،

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

 .3/1اصطالح ادات یا ضمیر عماد
ادات و ضللمیر مانند ضللمیر"نَحْنُ"در آیه« :وَکُنََّا نَحْنُ ا ْوَارِثِینَ»(قصلل

ت
 ،)58،و"أَنْتَ"در آیه« :کُنْتَ أَنْ َ

ا رََّقِیبَ عَلَیْهِمْ»(ما ده .)117،کویی ها اصطالح ادات وضمیر عماد را به جای حرف به کار برده اند(سیبویه،
 )2 :1 ،1963همان ونه که اصطالح ا عماد برای ضمیر یصل در نزد بصری ها کاربرد دارد(یرَّام:1 ،1996،
 51؛ ثعلب 43 ،1 ،1948،؛ زجاجی ،ا جمل ،152 :1997سیبویه.)394 :1 ،1963
.4.1

تقسیم الفاظ

ابن ا طراوة اند سی ا اظ را به سه دس ه واجب ،مم نع وجا ز تقسیم کرده است .اثر این ونه تحلیل ها که

خاس گاه آن کالم مع ز ی است ،در علم کالم کامال مشهود است؛ مثال در آیه« :یَا أَیَُّهَا ا ََّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا یِی
ا َِّسلْمِ کَایََّةً وَ َا تَ ََّبِعُوا خُطُوَاتِ ا ََّشیْطَانِ إِنََّهُ َکُمْ عَدُوٌَّ مُبِینٌ»(بقره )208،چراکه ای شان قا ل به مرتبه ای به نام
بین ا منز ین هس ند و این ایراد در روز قیامت به سه دس ه اهل بهشت اهل دوزخ و اهل اعراف نام ذاری
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می شللوند( .زمخشللری 178 :1 ،1318 ،؛ عبدا جبار،بی تا .)47 :2،واجب مانند « :وَا لََّهُ َس لمِیعٌ عَلِیمٌ »(بقره،
 )121و«:رجل قا مٌ » که موجِب موجود بودن اسللت .مم نع مانندَ « :ا إِ َهَ إِ ََّا ااُ»(محمد )19،و« :القا م» و:
«الرجل» زیرا وجود مم نع رخداد آن است .جا ز نیز مانند«زیدٌ و عمروٌ» که موجود یا عدم موجود بودن آن

جایز است(.سیویی.)14 :2 ،1982،
 .2زمینه های تاثیر پذیری

ایشلللان برخی از رویکردهای مخ لف ناشلللی از اخ الف نظرهای یکری وکالمی علمای نحو را نیز مطرح
داش ه اند؛ بگونه ای که ایکار و آرام علمای کالم مع ز ی و اشعری وماتریدی به وضوح در ب سیار از قواعد
و اصول کلی علم نحو قابل رویت است (.ابوا مکارم )265-262 :2005،مهم رین بازتاب های تاثیر مذاهب
کالمی اشعری مع ز ی وماتریدی در علم نحو و شواهد نحوی عبارتند از:
.1.2

عوامل نحوی

مقو ه عامل و معمول از مقوالت کالم اسلللت که در آرا و ایکار علمای نحو بازتابی شلللگرف داشللل ه
ا ست(همان )172-173:این امر برخا س ه از قاعده علت ومعلو ی معروف ا ست ،که در آن هر اثر نا شی از
یک موثِّر بوده وعواملی چون موثرات حقیقی تاثیرات بسللزای دارد(.عبدا کریم )122 :1983،این مسللا ه به
قدری در علم نحو مهم است که جزم مسا ل ادبی بوده و ک ب بسیاری با نام آن تا یف و به بررسی مسا ل

جانبی آن پرداخ ه اسلت .برخی از آنها شلامل :ا عوامل ا ما ة ا ارسلی(د377.ق) و ا عوامل ا ما ة یی ا نحو
عبدا قاهر جرجانی()474و ک اب شروح ا عوامل محمد بن بیرعلی(981ه).

تاثیر آراء و اصطالحات علم کالم بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم

علمای علم نحو ،این علم را به عرصلللهای جهت اظهار و عرضللله رویکردهای دوره خود تبدیل کرده اند.

علمای نحو اع زا ی در تعریف عامل ،آن را ادات موثر در مابعد خود بیان کردهاند که کلمه مابعد آن را
من صوب ،مریوع یا مجزوم یا مجرور می کند(.همان )173-172:عامل به دو نوع ظی و معنوی تق سیم می
شللود .عامل ظی مشللهود و عامل معنوی تجَّرد یعل مضللارع از عوامل نصللب و جزم یا اب دا یت مب دا
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اسللت(.امین علی،بی تا )175 :1،حرکت اعرابی ناشللی از عامل سللبب تجلی دو دید اه در مذاهب کالمی
اشعری و مع ز ه شد:
 دید اه نخ ست :که دید اه بی ش ر عا مان نحو و جمهور از سیبویه و یرَّام ا ست که قا ل به ت سیردال ی شللدند؛ یعنی علت ایجاد کننده حرکات اعرابی را همان عوامل ظی یا معنوی یا مقدر می
دانند(قریبی )76 :1982،در این نگاه ا اظ دارای قدرت ایجاد اعراب بوده و با تاییر عامل ،اعراب
نیز م اوت می شود .این اعراب اهی ظاهری است و اهی مؤول.
 دید اه دوم :عدهای از جمله زجاج ،ابن جنی و ابن ما ک اند سلللی مع قدند ا اظ توانایی خلق وایجاد اِعراب آن را ندارند .ای شان بر این باورندکه ایجاد و خلق اعراب از یبیعت ظ یا معنا نمی
تواند صادر شود ،بلکه ایجاد کننده اصلی سخنور و وینده سخن می باشد (.ابراهیم)52 :1987،
در واقع صاحبان این نظریه بر این باورند که إعراب تحت تاثیر عوامل ایجاد نمی شود بلکه سخنور اعراب

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

را م ناسللب با معنی ان خاب می کند .مانند آنچه زجاج درباره عامل ریع مب دا با نام نسللبت م کلم از اراده
اخبار آن بیان می دارد(زجاج .)69 :1982،زجاج در بیان یل س ه اعراب آن را و سیله ای برای تمایز یاعل از
م عول ،مضاف ،ما ک ،مملوک ،مضاف ا یه و دیگر معانی مد نظر اسامی ذکر می کند(.همان)69،
ابن جنی نیز در ا خصا

بیان می دارد صحیا نیست که عامل ظی و معنوی ریع و نصب و جر و جزم

باشد ،در حا ی که عامل همه این موارد اعرابی خود وینده سخن و م کلم است نه چیزدیگر .و این شیوه
تقسیم بندی ن یجه آثار یعل م کلم خواهد بود(.ابن جنی)109 :1 ،1954،
قریبی نیز با نظر ابن جنی در اع راض به مقو ه عامل بودن ا اظ در اعراب همراه شلللده و از آن دیاع می
کند(.قریبی )85 :1982،وی بیان می دارد ا ر برخی ا اظ را عامل یکدیگر بدانیم از نظر عقلی محال است؛
زیرا اینها یعل انسان است و یعل انسا ن یعل خداوند است و اصوات یعل خداوند است ،پس ایعال انسان
همان ایعال خداوند است(.همو )77:پس از قریبی،رضی اس رآبادی هم به این اع راض می پیوندد و م کلم
و وینده سخن را ایجاد کننده إعراب و عامل آن پنداش ه است(اس رآبادی.)25 :1 ،1982،
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آنچه ذ شت تجلی ر ت کرات کالمی صاحبان آرام مذکور بود .مهم رین م سا ل کالمی منعکس شده در
نظریه عامل نحوی م سا ه ری ار ان سانی از ا ضطرار تا اخ یار ،و میزان م سوو یت ان سان درباره آن ا ست .این
نظریه از یک سو موضع یکری قدریه و مع ز ه را منعکس می دارد ،از سوی دیگر موضع جمهیه و ا شاعره
و ماتریدیه را انعکاس می دهد.
قدریه و مع ز ه انسان را مخ ار و اراده او را تنها عامل رخداد یا عدم رخداد ایعال بر می شمارند .اشاعره و

داند و انسان را یاقد قدرت و اراده بر می شمارند.
بنابر آنچه که بیان شد کسانی همچون سیبویه دید اه مع ز ی دارند در حا یکه ابن جنی و زجاج حد وسطی
را اخ یار کرده اند که باز تاب دید اه های ا شاعره و ماتریدی ا ست .اما قریبی دید اه کالمی جهمیه خود
را به وضوح در موضع یر خود نسبت به عامل نحو بیان می دارد.
 .1.1.2عامل رفع مبتدا
از جمله م سا ل نحوی که درباره آن اخ الف نظر م اثر از کالم بر چ شم می خورد ،م سا ه عامل مب دا ا ست
که آیا ظی است یا معنوی؟ کویی ها عامل ریع مب دا را خبر می دانند( ابن انباری )43 :1 ،198،در حا یکه
بصلری ها عامل ریع مب دا را معنوی برمی شلمارند (.سلیویی ،همو .)93:کویی ها با توجه به تالزم خبر و
مب دا هر یک از آنها را د یل ریع و عامل ریع یکدیگر می دانند ،که منعی از رابطه معکوس عامل و معمو ی
برای هر دو وجود ندارد(.انباری )45 :1989،بصری ها نیز عامل ریع مب دا را اب دا یت آن دانس ه و مع قدند
همانگونه که برخی امور عوامل ظاهری ندارند ،نبودِ عوامل باعث برخی معلوالت شلللده ،و نبود عامل در

تاثیر آراء و اصطالحات علم کالم بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم

ماتریدیه اعمال انسللان را بین اراده انسللان و خدا دانس ل ه ،در حا یکه جهمیه خداوند را یاعل همه چیز می

مب دا را باعث مریوع شدن مب دا بیان می دارند(.ابن انباری)46 :1989،
همانگونه که م شاهده می شود ب صری ها عامل مب دا را معنوی پندا ش ه اند ،که مانند عامل ظی نمی تواند
در دو چیز عمل کند .تجلی این اخ الف میان عبداا بن زید جرمی بصری و یرَّامم کویی در خصوص مراد
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چی ست؟ یرَّام در پاسخ ت :اب دا یت .یرَّام پرسید :مق صودت از اب دا یت چی ست؟ ت :تجرد از عوامل.
ت :تجرد از عوامل را ن شان ده .جرمی ت :این م هومی ا ست که ظاهر نمی شود .یرَّام از او خوا ست
تمثیلش کند ت :تمثیل نمی شود یرَّام در پا سخ ت :تا به امروز چنین عاملی را که نه ظاهر می شود و
نه قابل تمثیل اسللت ،ندیده بودم (.ابن االنباری )49 :1989،از این ماجرا به وضللوح می توان ذهنی و عقلی
بودن مقو ه تجرَّد از عوامل را بازخوانی کرد که موضلللع بحث م کلمین وقت نیز بوده اسلللت .یعنی نبود
عوامل و تجرد از آن خود یک وجود اسللت؛ چرا که به عنوان نمونه در برخورد با آیاتی چون آیه« :ا لََّهُ نُو ُر
سبُهُ»(یالق )3،مع ز ه به شیئیت عدم قا ل
سمَاوَاتِ وَا ْأَرْضِ»(نور ،)35،و آیه «:وَمَنْ یَ َوَکََّلْ عَلَى ا لََّهِ یَهُوَ حَ ْ
ا ََّ
اند(زمخشری ) 301 :16 ،1389 ،در حا یکه اشاعره مع قدند شیم بر چیزی ایالق می شود که وجود داش ه
و موجود است(یخررازی.)275 :15 ،1371،
 .2.1.2رفع فعل مضارع

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

بی ش ر علمای کویی مع قدند عامل ریع یعل م ضارع تجرد آن از عوامل ن صب و جزم ا ست .اما ک سا ی در
این میان عامل ریع را زوا د اول یعل می داند(حروف مضلللارع) .در مقابل بصلللری ها علت را در این می

بینند که یعل در جایگاه مب دا و اسم واقع شده است(.ابن انباری)84:
د یل کویی ها این است که چون عوامل نصب یعل مضارع را منصوب ،و عامل جزم یعل مضارع را مجزوم

می سلللازد و به د یل عدم یعل مریوع می شلللود؛ پس نبود این عوامل خود عامل ریع اسلللت( سلللیویی،
همان)98 :1، 1982،ایشان در پاسخ به حجت ب صری ها مع قدند ا ر قرار بود بر اساس جایگزینی به جای
اسم و مب دا مریوع باشد در جایگزینی اسم منصوب(خبرکان) نیز باید منصوب ردد ،مانند«کان زید یقوم»(

ابن انباری)550 :2 ،1989،
بصللری ها نیز در پاسللخ این چنین

ه اند :اینکه یعل مضللارع را در مقام اسللم و مب دا می پنداریم از دو

جهت است:
 -نخست آنکه عامل آن معنوی است(اب دا یت) و اب دا یت عامل ریع است؛
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 -دوم آنکه در مقام اسم بودن آن را در قوی ترین حاالت اعرابی قرار داده است و قوی ترین اعراب

ریع است(.همان)550:
صللللَاةَ وَمِمََّا رَزَقْنَاهُ ْم
در واقع مقو ه اب دا یت و عامل معنوی مثال در آیه« :ا ََّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِا ْاَیْبِ وَیُقِیمُونَ ا ََّ
یُنْ ِقُونَ»(بقره ،)3،با دید اه مع ز ه که قا ل به موجود بودن عدمیت هس ند ت سیر شده(زمخشری:1 ،1389 ،
 ،) 89و موضلللوع ن ی آن و عدم قا ل بودن به عامل معنوی غیر ظاهر و غیر قابل تمثیل همسلللو با دید اه

.2.2

تنازع

ا ز دیگر ابواب نحوی که علمای نحو درباره آن اخ الف نظر دارند و منشلللام آن اخ الف دید اه کالمی
آنها ست مو ضوع تنازع می با شد ،یعنی زمانی که دو یعل یا بی ش ر دا ش ه با شیم ،اما یک یاعل وجود دا ش ه

باشد (.انباری)552 :1989،
بصلللری ها یا عل را تن ها برای یک ی عل جا ز می دان ند و برای ی عل دوم اضللل مار ان جام می
دهند(.اسللل رآبادی .)79 :1 ،1982،اما کویی ها و در راس آنها یرَّام مع قدند ا ر یعل دوم هم یاعل بخواهد
مانند ضللرب و کرم زید عمرواً می توان یاعل هر دو را زید بر شللمرد(همو .)80 :1،برخی نیز این دید اه
بصلللری ها مبنی بر اج ماع دو عامل موثر تام بر یک اثر را نشلللانه بایل بودن آن در اصلللول علم نحو می

داند(مخزومی.)164 :1986،
درباره اینکه کدام یعل أو ی وشللایس ل ه تر به عمل می باشللد نیز خاس ل گاه کالمی این ت کر درمیان اسللت.
بصللری ها عامل دوم را به د یل نزدیکی(سللیبویه )37 :1963،1، ،ان خاب میکنند؛ کویی ها عامل اول را به

تاثیر آراء و اصطالحات علم کالم بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم

اشاعره می باشد(یخررازی.)76 :1 ،1371،

د یل اسبقیت برمی زینند(.انباری)43 :1989،
در شرح ا کاییه ا شاییه جمال ا دین ابن ما ک آمده است:
قبلُ یللواحد منهما ا عمل

إن عامالنِ اق َضَیا یی اسمٍ عمل

دوره سوم
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و اخ ار عکسا غیرُهم ذا سَرَّة

و ا ثانی أو ی عند اهل ا بصرة

1

(ابن ما ک،بی تا)641 :1،
قریبی هم نظر بصریها را به د یل کثرت ضما ر در صورت اعمال عامل اول و تاخیر م علقات نادرست بر

میشمارد (.قریبی)102 :1982
از جمله شواهد بصری ها برای اعمال عامل دوم این بیت یرزدق است:
بنوعبد شمس من مناف و هاشم

و کنَّ نص ا و سببتُ و سبَّنی

2

(دیوان یرزدق884 :1996،؛ سیبویه)391 :1963،
این بیت شاهد مثال است بر اینکه سببت و سبنی به عنوان دو عامل بر سر بنوعبدشمس وارد شده اند که
یکی م عول نیاز دارد و دومی یاعل.

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

اما کویی ها اثباتی نظیر این بیت امرو ا قیس را آورده اند که :
ک انی و م أیلب قلیل من ا مال

یلو أن أسعی الدنی معشیة

3

(دیوان امروا قیس103 :2001،؛ ا بادادی 28 :1 ،1979؛ ابن ه شام112 :2 ،1985،؛ ابن جنی:2 ،1954،
382؛ سیبویه 43 :2 ،1963،؛ ابن یعیش،بی تا)79 :1 ،
در این بیت تنازع ناقض اعمال عامل دوم است .در این صورت اعمال یعل اول ثابت می شود که مطا ب با
دید اه کوییان است که عامل اول را به د یل اسبقیت بر می زینند.

 - 1ترجمه :اگر دو عامل اقتضاء عمل دارد ،پس یکی از آنها اثر دارد .و دومی بر بصریون ارجح است و محالفان بصریون غیر
آن را برگزیدند.
 - 2ترجمه :اما نیمی اگر لعن و نفرین کنم پسرعبد شمس از نوادگان مناف و هاشم را...
 - 3ترجمه :اگر برای امرار معاش تالش کنم  ،کفایت می کند و کمی پول نمی خواهم.
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آنچه در این باره ذشت حاکی از اخ الف دید اه کالمی مع ز ه و اشاعره و ماتریدی در مسا ه امکان وقوع
یک مقدور تحت قدرت دو قادر است.
مع ز ه این امر را محال می پندارد؛ چرا که دو داعیه ای را مسللل لزم میداند که هر یک م اوت از دیگری
اسللت :یکی به یعل دعوت میکند؛ دیگری به انصللراف از آن .و اخ الف اراده هر یک از دو قادر ،که همه

این امور محال بودن یک مقدور برای دو قادر را ایجاب میکند(عبدا جبار،بی تا.)93 :2،

اما مقدور واحد برای خا ق و یا دو مک سلللب هم زمان را جایز نمیدانند(.ماربی .)318 :1995،درواقع
ا شاعره همه ایعال ان سان را من سوب به خدا دان س ه و ایعال ان سان را اثر یا ک سب می نامند .ماتریدی ها نیز
همانند ا شعری ها دخول مقدوری واحد تحت قدرت دو قادر را جایز می شمارند؛ چرا که خداوند به بنده
توانایی داده و به او قدرت عطا کرده اسللت .ا ر خداوند به بنده قدرت اک سللاب عمل را داده اما همچنان
خود خداوند خا ق شلللده و قدرت امری ثابت بوده که با قدرت جای بنده دسللل خوش تاییر نمیشلللود.

(نس ی.)383-382 :2002،
در واقع ماتریدیه یعل بنده را خَلق نمیداند بلکه آن را مخلوق بر می شمارد و هر یعل ب شر م عول خداوند
تعا ی بر شمرده می شود .مقدور از دید اه ایشان دو کی یت دارد مخ رع و مک سب از حیث اخ راع مخ
به خداست و از جهت کسب مخ

عبد است(ماربی)41 :1995،

ن
صللدَیَ ْی ِ
به عنوان نمونه عبارت ":آتُونِی أُیْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً" در آیه« :آتُونِی زُبَرَ ا ْحَدِیدِ حَ ََّى إِذَا َسللاوَب بَیْنَ ا ََّ
ق َالَ انْ ُخُوا حَ ََّى إِذَا جَعَل َهُ ن َارًا ق َالَ آتُونِی أُیْرِغْ عَلَی ْهِ قِطْرًا»(کهف )96،یعل های «آتُونِی» و «أیرِغْ» بر سلللر

تاثیر آراء و اصطالحات علم کالم بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم

اما ا شاعره وجود یک مقدور برای دو قادر را در صورتیکه یکی خا ق و دیگر مک سب با شد جایز میداند،

«قِطراً» نزاع دارند« .آتونی» یعلی دوم عو ی است که ضمیر"ی"در ان های آن آمده م عولٌبه نخست آن است
و م عولٌ به دوم ندارد .یعل"أیرِغْ" نیز یعلی یکم عو ی اسلللت ،که در این آیه پس از آن م عولٌ به نیامده
است .از این رو"قِطراً" یا باید م عولٌبه دومِ یعل"آتونی"باشد که به م عول دوم نیاز دارد و یا م عولٌبهِ یعل

«أیرِغْ»(سیبویه.)20 :2 ،1963،
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با توجه به این آیه مع ز ه چون انسللان را یاعل ایعال می پندارند از آن روی که اقرب به یعل اسللت(یاعل
مباشر) عامل نزدیک را او ی در عمل باب تنازع می دانند(زمخشری)134: 8 ،1389،؛ اما اشاعره و ماتریدی
ها یاعل حقیقی را خداوند می پندارند چون اسللبق اسللت و در عمل دو عامل تنازع ،عامل اول و اسللبق را
او ی به عمل می پندارند(یخررازی.)203 :7 ،1371 ،
 .3.1عِلَل نحوی
علت نحو تحت تاثیر یقه و علم کالم وارد م ون نحوی شللده اسللت و درباره وجه حکمت اتخاذ یک
حکم مرجا میشللود .در یول تاریخ علمای نحو در خصللوص آن سللخنی رانده ،و در تا ی ات نحو
ک ابهای با کلید واژه (علل) تا یف داشللل ه اند .مانند(علل ا نحو) قطرب ،علل ا نحو مازنی؛ علل ا نحو
ابن کی سان واالی ضاح یی علل ا نحو (زجاج) .در این میان زجاج این علل را به سه د س ه آموز شی،

قیاسللی و جد ی تقسللیم کرده که از مبحث علت یقهی تاثیر ری ه اسللت( االسللعد عبد ا کریم:1983،
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 )139علمای نحو ب سیار در مو ضوع علل نحوی غور کرده و در پی اثبات آن در نحو بر آمدند .در این
میان از دید اه های کالمی خود م اثر و آن را درقا ب موضوع نحو تطبیق دادند.
 .1.3.2اعراب مثنی و جمع مذکر سالم

این قسلللم نیز مان ند آ یه « :وَنَحْنُ َهُ ع َاب ِدُونَ»(بقره ،)138،و یا آ یه...« :جَع َلَ یِیه َا زَوْجَیْنِ
اثْنَیْنِ»(رعد )3،اسلت .ابن انباری در خصلوص علت این امر آن را ناشلی از یرع بودن مثنی و جمع بر
م رد بر می شمارد که اعراب به حروف یرع بر اعراب به حرکت است .یعنی اعرابی یرعی برای اسامی
م رع بر اسلللم م رد(ز جاج )103 :4 ،1986،از نمو نه های دیگر این امر ذکر ع لت ظهور اعراب در
آ خرین حرف است که چون اول اب دای کلمه است و باید م حرک باشد وسط هم با توجه به ثالثی و

رباع خماسی و سباعی بودن اسم م ایر شود پس تنها جای ظهور اعراب آخر کلمه است(.همان.)76:
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 .2.3.2وجوب تاخیر فاعل
همه علمای نحو مع قدند که یاعل بر یعل مقدم نمی شلللود این امر برخاسللل ه از دید اه عقلی و
یکری ای شان ا ست .ابن انباری مع قد ا ست علت منع تقدیم یاعل از آن روی ا ست که یاعل به منز ه
جز ی از کلمه (یعل) می باشلللد (.انباری .)36-35 : 1989،ابن یعیش در بیان علت این امر را عامل
بودن یعل نسللبت به زوم تقدیم عامل بر معمول بر می شللمارد(.ابن یعیش،بی تا .)71 :1 ،علمای نحو

عامل جایز نیسللت .در مورد تقدیم موصللوف بر صل ت با برقرار کردن نسللبت جوهر بودن موصللوف
نسللبت به عرض بودن ص ل ت این تقدیم را توجیه کرده و توصللیف هم با أعراض ممکن اسللت؛ زیرا
یکی از ویژ ی های حال با عنوان ص ت من قله عرض بودن ذکر می شود.
 .3.3.2اعراب رفع فاعل و نصب مفعول

آیات م عدد قرآن از جمله آیه...« :اسْ ل َوْقَدَ نَارًا یَلَمََّا أَضَ لامَتْ مَا حَوْ َهُ ذَهَبَ ا لََّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَکَهُمْ یِی
ْصللرُونَ»(بقره )17،ویای ریع یاعل و نصللب م عول اسللت .در این باره برخی علت را
ظُلُمَاتٍ َا یُب ِ
أ سبقیت در ترتیب بر شمرده اند که آن را مریوع کرده و م عول به ی ضله بوده و من صوب می شود.
برخی هم قوی و محکم تر بودن یاعل نسللبت به م عول و ری ن قوی رین حرکت(ریع) را د یل این
امر بر می شللمارند .از سللوی دیگر برخی نیز واقع شللدن یعل بین یاعل و م عول را د یل اخ الف
اعراب دانسلل ه و حرکت ریع را برای کم رین نقش جمع(یاعل) و نصللب را برای م اعیل پرتکرار و
م عدد جمله در نظر ری ه اند( .ابن ا سلللراج )63 :1 ،1987،ح ی درباره مریوع بودن نا ب یاعل نیز

تاثیر آراء و اصطالحات علم کالم بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم

در واقع عامل را در نحو همچون علت در یلسلل ه مقایسلله کرده اند ،زیرا در یلسلل ه تقدیم معمول بر

علت این امر با یرع بودن نا ب یاعل بر یاعل که ا صل ا ست د یل این م سا ه بیان دا ش ه اند(.حامد،
.)24 :1989
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 .4.3.3ثقل فعل و تخفیف اسم
علمای نحو درباره ثقیل بودن یعل ن سبت به اسم چند دید اه بیان داش ه اند .ک سانی همچون ک سا ی
و یرَّام د یل را در ا س ار ا سم درون یعل توجیه کرده؛ ثعلب م صرف بودن ایعال در برابر جامد بودن
بودن اسامی را د یل این امر بیان می کند(زجاجی )101 :1997،سیبویه سنگین تر بودن یعل از حاظ
حرکت نسبت به اسم را د یل مبنی بودن برخی از ایعال(ماضی و امر) ،و معرب بودن اسامی بیان می

دارد(سیبویه.)20 :1 ،1963،
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نتایج
ن ایا و یای ه های پژوهشی این تحقیق عبارتند از:
 .1علمای نحو همچون دیگر ایراد از ب س ر اج ماعی یکری و یرهنگی جامعه خویش تاثیر ری ه اند.
به ونه ای که باز تاب آن در آثارشان کامال مشهود است.
 .2تاثیر علم کالم و ت سیر های کالمی توسط یرق مخ لف اسالمی ،در موضوعات و قواعد نحو در

است.
 .3تنوع و اخ الف نظرهای کالمی بازتابی س رده در آثار علمای نحو در یک موضوع مش رک دارد.
این تاثیر هم در اصللول کلی و هم در قواعد جز ی عیان بوده و در واقع دانشللمندان آشللنا با علم
کالم از موضلللوعات نحو مجا ی برای اظهار توانایی ها و ایالعات علمی و کالمی خویش بهره
جس ه اند.
 .4یکی از ابواب نحوی مهم که بر اساس مبنای عقلی و کالمی تنظیم شده باب تنازع است .همچنین
از جمله مصادیق تاثیر کالن علم کالم در نحو عربی می توان به مقو ه های عامل و معمول ،حوزه
علل نحوی ،حوزه اصطالحات و تعاریف ،حوزه حدود نحوی اشاره کرد.

تاثیر آراء و اصطالحات علم کالم بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم

اموری چون تبویب ،پیکره بندی علم نحو ،ابواب و اصللطالحات نحوی م جلی ومشللهود شلل ه
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