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چکیده
شــيخ طوسی در تفسير التبيان، صاحب نظرات و آراء ويژه تفسيری و قرآنی است. اين پژوهش بر آن است، 
تالشــها و اجتهادهای ايشان را در دريافت معناشناسی واج و نشانه شناختی تغيير صامت و مصّوت در ايفای 
معنا، به تصوير بكشد. برای اين منظور، موارد قابل توجهی از استنباطها و فهم ظريف ايشان در اين خصوص 
شناسايی، بررســی و تبيين، و يافته ها به روش توصيفی ـ تحليلی ارائه شده است. در اين بررسی، مشخص 
گرديد انديشــمندان و علمای اســالمی، نبوغ و ذكاوت فراوانی در اين خصوص داشته اند و با وجود نوپيدا 
بودن علم »واج شناسی«، اما نشانه شناختيهای قابل توجهی در تفاسير قرآن كريم در سده های اوليه اسالمی 

می توان يافت كه تفسير التبيان شيخ طوسی، مصداقی بارز و شاهدی محكم بر اين مدعا است.

کلیدواژه ها: قرآن کریم، التبیان، شیخ طوسی، واج شناسی.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 43/ بهار 1395

صص 8-15
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مقدمه
زبان به عنوان يكی از ســنبلهای مهم زندگی بشر به 
شمار می رود و همواره در كاربردهای ارتباطی خود 
از ابزارهايــی الهام بخش و معنــادار برخوردار بوده 
اســت. خداوند متعال به انســان قدرت توليد مقاطع 
صوتی و مخارجی را عطا نموده اســت، تا به وسيله 
آن، نيازهای بيانی خود را مرتفع كند و با اين توانايی، 
بر تمامی مخلوقات هستی برتری می يابد؛ زيرا زبان 
بشــر در واقع »صداهايی است كه هر قومی به وسيله 
آن، نيازهای خــود را بيان می كنند«1 و اين غرض با 
تلفيق اصوات مركب و نه يك صوت به ظهور می رسد.

از ديرباز اين موضوع مورد توجه انديشمندان غربی و 
مسلمان قرار گرفته است و اولين نشانه های اين توجه 
در گفته های فالسفه يونان وجود دارد كه تحت تأثير 
جادوی اصوات كالم بشــر قرار گرفتند، تا حدی كه 
برخی از ايشان دليل فهم كلمات و تأديه معنای آنها را 
تنها به واسطه اين نظام صوتی می دانستند و از همين 
روی، رابطه ميان لفظ و مدلولش را رابطه ای »ذاتی« 

و »طبيعی« می دانستند.2
انديشــمندان مســلمان نيز اين رابطه قوی و طبيعی 
ميــان لفظ و مدلولش را به خوبــی درك كرده اند كه 
در رأس ايشــان خليل بن احمد فراهيدی )د 175ق( 
است كه به صراحت در شرح برخی الفاظ عربی به آن 
پرداخته است. از جمله او درباره واژه »صوقرير« اين 
چنين می گويد: »صدای پرنده ای است كه در صدای 
خــود صدايی به مانند واژه »صوقرير« از خود صادر 
می كند«3 و دربــاره واژه های »صّر« و »صرصر« نيز 

استدالل مشابه را برای كاربردشان ذكر می كند.4
ابن جنی نيز در ابتدای كتــاب الخصائص خود، آنجا 
كه بــه موضوع پيدايــش زبان و پرده برداشــتن از 
اســرار آن می پردازد، چند فصل را برای تبيين رابطه 

1. الخصائص، ج1، ص133.

2. االصوات اللغوية، ص62.
3. العين، ج5، ص60.

4. همان، ج7، صص81و82.

طبيعی بيــن الفاظ و مدلوالت اختصاص می دهد.5 او 
به تناســب ميان الفاظ و مدلوالت اكتفا نكرده، بلكه 
به مباحث آواشناســی نيز پرداخته اســت و چنين 
می گويد: »بســياری از الفاظ زبان عربی را همســو 
با معنای كاربردی در اصواتشــان يافتم«.6 ابن جنی 
واژه هــای »قََضَم« و »َخَصَم« را مثال می زند كه اولی 
درباره مفعول خشــك و دومی برای مفعول مرطوب 
بــه كار می رود؛ يعنی قضم زمانــی به كار می رود كه 
آنچه خورده و جويده می شود، خشك باشد و خضم 
برای خوردن و جويدن چيزی است كه رطوبت دارد 
و نرم تر اســت و اين به خاطر قوت و قدرت بيشــتر 

»قاف« نسبت به »خاء« از نظر آوايی می باشد.7
موضوع بررسی پژوهشــهای آواشناسی در قديم به 
عنوان يك علم مســتقل همچون صرف و نحو نبوده 
اســت، بلكه در دوره معاصر اين علم به صورت يك 
علم مســتقل در محافل علمی رواج دارد كه از درون 
آن، نظريات متعددی همچون نظريه »فونيم« منشعب 
گرديده اســت. در نظريه فونيم مقوله جايگزينی واج 
)consonants( از مباحثی است كه به طور مفصل 
بررسی می شود و از جمله مهم ترين دانشمندانی كه به 

آن پرداخته، شيخ طوسی می باشد.
اين پژوهش، در صدد پاسخ گويي به پرسشهای ذيل 
اســت: آيا مقوله های واج شناسی در متون قديمی و 
كالسيك اسالمی، ورود پيدا كرده است و تا چه حد از 
تكامل و پختگی برخوردار اســت؟ به صورت خاص 
در تفســير التبيان مقوله های واج شناسی و تأثير آن 
در ايفای معنا از چه تنوعی برخوردار است و در چه 
چهارچوبهايی به چشم می خورد؟ تأثير اين برداشتها 
در تنوع داده های تفســيری چگونه می باشد؟ در اين 
تحقيــق به بازخوانی اجتهادات و مســائل مربوط به 
جايگزينی واج كه توسط شيخ طوسی كشف گرديده 
اســت، پرداخته مي شــود. الزم به ذكر است، شيخ 

5. الخصائص، ج2، صص147و154.
6. همان، ج1، ص65.

7. همان.
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طوسی در جايگزينی واج در فاء الفعل موردی را ذكر 
نكرده، بلكه تمامی مثالهايش در باب جايگزينی واج 

در عين الفعل و الم الفعل می باشد.

جایگزینی واج در عین الفعل
»َشــَغََف« و »َشَعَف«: شيخ طوسی در تفسير آيه »َقْد 
َشــَغَفَها ُحبًّا«8 كه نقل قول زنان مصر نسبت به زليخا 
را بيان می كند، در معنای »شــغف« می گويد: »معنای 
آيه اين اســت كه عشق يوسف شغاف )داخل( قلبش 
)زليخا( را فراگرفت« و ســه معنا را درباره شــغاف 
ذكر می كند: 1. غالف قلب 2. باطن قلب 3. وســط و 
ميان قلب. او همچنين قرائت با عين )شعف( را برای 
آيه بيان می كند.9 ســپس به شعر امرؤالقيس به عنوان 

شاهد، اشاره می كند:
أَتَقتُلنی َو قَد َشَعفت فُؤاَدها/ كما َشَعَف الُمَهنَّأَه الرجل 

الطائی.10
شــغاف در لغت به معنای غالف و پوششی است كه 
بــر قلب احاطه می كند و مانند حجابی پيش روی آن 
اســت11 و می تواند از »َشَغف« به معنای باال و رأس 
هر چيز باشــد؛ يعني رسيدن به رأس و باالی قلب.12 
برخی نيز شغف را به معنای »أحرق«؛ يعني سوزاندن 

گرفته اند.13
به رغم اختــالف نظر مفســران در خصوص معنای 
»شــعف«، همگی بر داللت عشــق و دوست داشتن 
شــديد اتفاق دارند و برخی معنــای وصول و برخی 
معنای بلوغ به ســويدای قلب و برخی ديگر غلبه بر 
قلب را تبيين كرده اند.14 بنابراين با عين )شــعف(، به 
معنای ســوزاندن دل می باشد و اصل واژه برای شتر 

8. یوسف، 30.
9. قرائت حسن بصری و ابن محیض )اتحاف فضالء البشر، ص264(.

10. ديوان امرؤالقيس، ص162.
11. الصحاح، ج4، ص1382؛ معجم مقاييس اللغة، ج3، ص195.

12. معجم مقاييس اللغة، ج3، ص195.
13. الصحاح، ج4، ص1382.

14. فتح القدير، ج3، صص23-21.

كاربرد داشته اســت، آن هنگام كه به دليل مرضی بر 
رويش مرهم زده می شــد و حرارت زخم به قلبش و 
درونش می رسيد. شــعر فوق امرؤالقيس جزء معدود 

شواهد شعری در واژه »شعف« است.
ابوعبيد قاسم بن ساّلم )د 224ق( »شغف« و »شعف« 
را هم معنا برمی شــمارد و آن عشق به همراه سوختن 
اســت كه برخــی از محدثان نيز ايــن رأی را تأييد 
می كنند و منكر تفاوت ميان دو فعل می باشــند. اگر 
اين گونه باشــد، پس عدول از »شعف« كه به معنای 

سوختن است، به »شغف« در تعبير قرآنی چيست؟
اگر به مقايســه آوايی دو فعل »شــغف« و »شعف« 
بپردازيم، خواهيم يافت كه هر فعل حروف متناسب با 
معنای خويش را دارد؛ زيرا »شغف« با وجود »غين« 
ـ كــه به معناي فراگرفتن )طلب( بــا رقّت و لطافت 
است و اين برآمده از ويژگی آوای جهری رخوی غين 
می باشدـ  مبيّن نوعی خفاء و غموض است. در افعالی 
همچون غمض، غفی، غار، غاص، غّطی، َغثّی و غام 
اين مسئله مشهود است. گويی عشق در ميان گستره 
قلبش نهان بوده است. اما »شعف« به معنای سوزاندن 
قلب و دلدادگی شديد است و گويی زمانی رخ می دهد 
كه عشــق مدتی طوالنی ادامه می يابد و اين برخاسته 
از صدای »عين« است كه جهدی متوسط است؛ زيرا 
روان ترين و ســنگين ترين آواها را در حروف دارد15 
و در الفاظی همچون شــّع، شــعر، علن، عرف و علم 
می توان اين مفهوم را از آنها دريافت و به نظر می رسد 
شيخ طوســی دريافتی از اين موضوع داشته كه فرق 
ميان »شــغف« و »شعف« را مورد تحليل و نقد قرار 

داده است.

جایگزینی واج در الم الفعل
»َسبََح« و »َسبََخ«: شيخ طوســی در تفسير آيه »ِإنَّ 
لَــَک ِفي اَلنََّهاِر َســْبًحا َطِویاًل«16 اشــاره می كند كه 

15. العين، ج1، ص52.
16. مزمل، 7.
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معنايش اين است: »ای پيامبر در روز تو زمان زيادی 
برای انجام نيازهــا و مرتفع كردن آنها داری«. يحيی 
بن يعمر و ضحاك با »خاء« )ســبخ( روايت كرده اند 
كه از فعل »أسبخت القطن« است؛ يعنی گستراندن و 
بازكردن پنبه برای زدن، ولی »ســبح« حركت نرم و 

روان است، مانند حركت در آب.17
»سبح« در لغت حركت سريع در آب و هوا است18 و 
برای حركت ستارگان و سيارات و اسب نيز استعاره 
گرفته شــده است و از تسبيح به معنای گذشتن سريع 
در عبادت خداوند است.19 اما »سبخ« خّفت و سبكی 
در چيزي اســت، به همين دليل پرهای ريخته شــده 
پرندگان را ســبخ گويند، همچنيــن آنچه از پنبه در 
ندافی بر هوا معّلق می ماند.20 با توجه به دو قرائت، دو 
تفسير برای آيه ذكر شده است: معنای فراغ؛ يعني روز 
برای استراحت و خواب و كارها و شب برای عبادت 
اســت، و معنای توسعه و خفت و استراحت؛ يعنی در 
روز، زمان مناسبی برای رفع حاجت و اشتغال به امور 

دنيوی داری.21
به نظر می رســد همان گونه كه شــيخ طوسی دريافته 
اســت، ميان »سبح« و »ســبخ« فرق است، با اينكه 
مخرج »ح« و »خ« نزديك به يكديگر هستند و هردو 
حرف رخوت مهموس هســتند؛ زيرا معنای حركت 
ســريع از »حاء« و معنای خفت و سبكی و توسعه از 

»خاء« استنباط می شود.
»نََصَح« و »نََضَخ«: شيخ طوسی در تفسير آيه »ِفیِهَما 
اَخَتاِن«،22 معنايش را دو چشمه دارای فّواره  َعْیَناِن نَضَّ
در جوشــش ذكر می كند و به صراحت بيان می دارد: 
»نضخ« شديدتر و بيشتر از »نضح« می باشد؛ زيرا نضح 

17. معجم مقاييس اللغة، ج3، ص126.
18. همان، ج3، ص125.

19. مفردات الفاظ القرآن، ص402.
20. معجم مقاييس اللغة، ج3، ص126.

21. معانــی القرآن، فّراء، ج3، ص197؛ الجواهر الحســان، ج4، 
ص354؛ الكشــاف، ج4، ص639؛ الجامع الحكام القرآن، ج19، 

ص42.
22. الرحمن، 66.

به معنای پاشــيدن اما نضخ به معنای پرش فّواره گونه 
بسان بركه ها اســت كه آب را به باال می پاشند.23 با 
اينكه آيه با دو قرائت ذكر شده است، اما قرائت متواتر 
با »خاء« می باشــد و اختالف نظر مفســران بر سر 
چيزی اســت كه اين دو چشمه می پراكنند؛ برخی آن 
را خير و بركت، برخی مشــك و عنبر، و برخی ديگر 
آب و ميوه برشــمارده اند.24 اما به نظر می رسد همان 
آب طاهر بهشتی باشد و دليل تفاوت نضح و نضخ در 
خاصيت تفخيمی »خاء« نسبت به »حاء« می باشد كه 
احتكاك و شــّدت ادای بيشتری در مخرج خود دارد 
و در ايــن باره ابن جنی نضح را به تراوش خفيف آب 
نسبت می دهد، اما نضخ را مصداق آبی كه تراوش آن 
شديد اســت و باعث خيسی می شود، برمی شمارد.25 
اين دقت نظر طوسی را مبنی بر اينكه نضخ فقط قوت 
بيشتر آب نيست، بلكه به سمت باال جهش داشتن هم 

هست، فخررازی نيز تأييد می كند.26

کوتاه(  )مصوتهای  حرکات  در  واج  جایگزینی 
)vowels(

كاركرد اصلی حركات در زبان عربی دو چيز است: 1. 
عدم نطــق با واجها بدون حركت و لزوم برخورداری 
از حركت و وزن صرفی. 2. ايجاد تمايز در صيغه ها، 
اشــكال و ســاختارهای كلمات در زبان عربی و در 

نتيجه اختالف معانی.
انديشــمندان اســالمی در اين باب )اختالف حركت 
در كلمــه( و نقــش آن در ايفای معنا، مســائلی را 
كشــف و تالش كرده اند تا حركت را وسيله ای برای 
زبان عربی به منظور تميز ميــان معانی نزديك بيان 
كنند.27 ايشــان قوی ترين حركات را »ضمه«، سپس 

23. التبيان، ج9، ص483.
24. جامع البيــان، ج27، ص156؛ الجامع الحكام القرآن، ج17، 

ص185.
25. المحتسب، ج2، ص190؛ الخصائص، ج2، ص160.

26. التفسير الكبير، ج10، صص29و379.
27. معانی القرآن، فّراء، ج2، ص339؛ ج3، ص117.
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»كسره« و در نهايت »فتحه« بيان كرده اند، دانشمندانی 
همچون سيبويه، مبرد، ابن جنی، شريف رضی و رضی 
استرآبادی. شيخ طوسی نيز به سهم خود، به نمونه هايی 

از تفاوت جايگزينی واج حركات پرداخته است.
1( جایگزینی واج حرکتی بین ضمه و کسره

»ااِلربه« و »ااُلربه«: شيخ طوسی در تفسير آيه »َغْیِر 
َجالِ«،28 می گويد: »اإلربة با كسره  ْربَِة ِمَن الرِّ ُأولِي اْلِ
يعنی نياز و با ضمه عقده و گره می باشد؛ زيرا هركس 
كه نيازی دارد، گره ای دارد«.29 در تفســير واژه »َغْيِر 
أُولِي اإْلِْربَِة«، برخی مصداقش را ابله و برخی كسی كه 
نيازی به زن احســاس نمی كند و برخی ديگر، عموها 
و داييها و ديگر محــارم را ذكر می كنند.30 با توجه به 
رأی شيخ طوسی، تناسب ميان سختی »ضمه« و معنای 
عقده و گره، و تناســب »كسره« كه أخف از آن است، 

برای بيان معنای عام حاجت مشخص می شود.
»ُجذاذ« و »ِجذاذ«: شــيخ طوســی در تفســير آيه 
»َفَجَعَلُهْم ُجــَذاًذا ِإالَّ َکِبیًرا لَُهْم لََعلَُّهْم ِإلَْیِه َیْرِجُعوَن«،31 
می گويد: »جــذاذ« با ضمه جيم، مصدری اســت كه 
از آن تكه تكه ها اراده می شــود بر وزن »فُعال«، و با 
كسر جيم، جمع واژه »جذيذ« می باشد، مانند خفيف/ 
خفاف. او همانند فّراء در تفسير اين آيه و بسان غالب 
تفاسير32 بر اين باور است كه »جذاذ« جمع جذيذه به 
معنای قطعه شكســته شــده و »جذاذ« جمع جذيذ به 
معنای چيز شكسته شده به قطعه های كوچك تر است 
و از همين روی »ِجذاذ« جمع برای اصل اســت، اما 
»ُجذاذ« جمع برای نوع است و تناسب ضمه با داللت 
شدت و تعدد شكسته شده به قطعات متعدد، همخوانی 

دارد؛ زيرا سنگين تر است.
2( جایگزینی واج حرکتی بین ضمه و فتحه

28. نور، 31.
29. التبيان، ج7، ص430.

30. تفسير النسفی، ج3، ص144.
31. انبیاء، 58.

32. معانی القرآن، کســائي، ص44؛ جامــع البيان، ج17، ص38؛ 
الجواهر الحسان، ج4، ص21؛ التفسير الكبير، ج8، ص22.

»ُخّله« و »َخّله«: شــيخ طوسي در تفسير آيه »َواتََّخَذ 
اهللُ ِإْبَراِهیَم َخِلیاًل«،33 آن را مشتق از »ُخَله« می داند و 
می گويد: »خّله« با ضمه خاء، به معنی دوستی است و 
با فتحه، به معنای نياز اســت؛ زيرا در نياز، انسان فقير 
دچار اختالل می شــود.34 البته واژه »َخّله« به معنای 
فقر و فرجه و گسســتگی نيز اراده شــده است،35 اما 
همان گونه كه گذشــت، خّلة با ضمــه خاء، به معنای 
دوستی خاص است و خّل به معنای دوست می باشد.36

برخی تفاســير معنای »َخّله« را برای اين آيه در نظر 
گرفته اند، به اين معنا كه ابراهيم)ع( تنها به خداوند نياز 
داشت.37 »َخّله« به معنی حاجت و نياز مادی است و 
دســتيابی به آن، سهل است و فتح آن، با معنای مذكور 
تناسب دارد، اما »ُخّله« به معنای دوستی با ضمه كه از 

نظر آوايی سنگين تر است، همخوانی دارد.
»قَرح« و »قُرح«: شــيخ طوســي در تفسير آيه »ِإْن 
َیْمَسْسُکْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ الَْقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه«،38 دو قرائت 
را بيان و اشــاره مي كند كه اهــل كوفه به جز حفص 
همگی به ضم قاف روايــت كرده اند. او فرق ميان دو 
واژه را در آن می بيند كه »قَــرح« به معنای جراحت 
و »قُرح« بــه معنای درد جراحت اســت.39 با اينكه 
برخی زبان شناسان نظير كسائی و اخفش، هردو را به 
يك معنا می گيرند، اما فرق ميان دو معنا، با ســنگينی 

»ضمه« قُرح و »فتحه« آن مشخص می شود.
»ُهون« و »َهون«: شيخ طوسي در تفسير آيه »َأُیْمِسُکُه 
ُه ِفي التَُّراِب«،40 »هون« را سختی و  َعَلی ُهوٍن َأْم َیُدسُّ
مشقت ترجمه می كند و »َعَذاَب الُْهوِن« را نيز مأخوذ از 

33. نساء، 125.
34. التبيان، ج3، ص341.

35. لسان العرب، ج11، ص215.
36. همان.

37. الجواهر الحسان، ج1، ص417؛ الجامع الحكام القرآن، ج10، 
ص300.

38. آل عمران، 140.
39. التبيان، ج2، ص600.

40. نحل، 59.
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آن می داند و »َهون« را به معنای سبكی برمي شمارد.41 
»ُهون« از آن روی كه عّزت نفس انســانی را خوار و 
سبك می كند، امری سنگين و سخت است كه »ضمه« 
موجــود همخواني با آن معنــا دارد، اما در خصوص 
خّفت در حركت و راه رفتن، »َهون« با فتحه از »ُهون« 

متمايز می شود.
3( جایگزینی واج حرکتی بین فتحه و کسره

»َحمل« و »ِحمل«: خداوند فرموده است: »اهللُ َیْعَلُم َما 
َتْحِمُل ُکلُّ ُأْنَثی«.42 شيخ طوسی در تفسير اين آيه، اين 
چنين مي گويد: »َحمل بفتح حاء، همان چيزی است كه 
در داخل حيوان ماده است، يا بار درختان و نخل است 

و با كسر حاء )ِحمل( سنگينی بر روی كمر است«.43
بنابراين ســنگينی و بار درون مانند جنين و آب باران 
در ابرها را »َحمل« مي گويند و همچنين ميوه درختان 
به دليل تشــبيهش به جنين »َحمل« ناميده می شود و 
اين امری اســت كه زبان شناسان و لغويان قديم، بر آن 
اتفاق نظر دارند و همخوانی »كســره« كه سنگين تر از 
»فتحه« اســت، در واژه »ِحمل« كــه به معنای بار بر 
روی كمر است، نمايان است؛ زيرا اين بار سنگين تر از 

باری است كه در درون )َحمل( باشد.
»ِعَوج« و »َعَوج«: شيخ طوسی در تفسير خود، ميان 
دو واژه »ِعَوج« و »َعــَوج« در چند موضع، به تبيين 
و اظهار نظر پرداخته اســت. در آيــات »ُقْرَآنًا َعَربِیًّا 
َغْیَر ِذي ِعَوٍج«،44 »َولَــْم َیْجَعْل لَُه ِعَوًجا«45 و »الَِّذیَن 
وَن َعْن َسِبیِل اهلِل َوَیْبُغونََها ِعَوًجا«،46 در فرق ميان  َیُصدُّ
دو واژه، مي گويد: »ِعَوج معدول از راه صحيح و صواب 
اســت و در دين انحراف معنا پيــدا می كند و »ِعَوج« 
ناميده می شود، اما در چوب و نظاير آن »َعَوج« ناميده 
می شود، در واقع »َعَوج« نمايان و »ِعَوج« مخفی است 

41. التبيان، ج6، ص394.
42. رعد، 8.

43. التبيان، ج6، ص224.
44. زمر، 28.
45. کهف، 1.

46. اعراف، 45.

و بنابرايــن حركت أخف را بــرای »َعَوج« و حركت 
سنگينی را برای »ِعَوج« قرار داده اند.47

او در جای ديگر بيان می دارد: »عرب در ســخن خود 
بــرای هرگونه كجی و انحــراف در دين و يا هر آنچه 
كه كجی و انحرافش ديده نمی شــود، »ِعَوج« مي گويد 
 ِ و از همين روی در آيه شــريفه آمده است: »الَْحْمُد هلِلَّ
ـِذي َأْنَزَل َعَلی َعْبِدِه الِْکَتاَب َولَْم َیْجَعْل لَُه ِعَوًجا«.48  الَـّ
اما انحراف نمايان و آشــكار در اشياء و اشخاص را 

»َعَوج« می نامند، همانند چوب، نيزه و نظاير آن«.49
ابن جنی به بيــان علت انتخاب حــرف قوی تر برای 
معنای قوی تر و حرف ضعيف تر برای معنای ضعيف تر 
مي پردازد و مي گويد: حرف »خاء« را برای رخاوت و 
»قاف« را به خاطر صالبتش برای اشياء خشك به كار 
می برند و از مسموع اصوات برای بيان مسموع احداث 
استفاده كرده اند؛ يعنی داللت اصوات و حركات كلمه، 
متناســب با معنای مد نظر می باشد و تنوع حركتی در 
يك كلمه به دليل تفاوت داللتی آن اســت.50 در واقع 
»َعَوج« انحرافی اســت كه با چشم قابل درك است، 
اما »ِعَوج« با بصيرت قابل درك می باشــد.51 هرچند 
برخی از مفسران ميان دو واژه فرقی قائل نيستند،52 اما 
كاماًل روشن است كه تفاوت حركتی واژه، نشان از يك 
تفاوت معنايی دارد و اين را برخی از مفســران ديگر 

نظير شيخ طوسی درك كرده اند.53
»َوقر« و »ِوقر«: شــيخ طوسی در تفسير آيه »َوَجَعْلَنا 
َعَلی ُقُلوبِِهــْم َأِکنًَّة َأْن َیْفَقُهوُه َوِفــي َآَذاِنِهْم َوْقًرا«،54 
می گويد: »»َوقر« برای ســنگينی گوش است، »ِوقر« 
به معنای بار و سنگينی است و تفاوت حركتی دو كلمه 

47. التبيان، ج5، ص463.
48. کهف، 1.

49. التبيان، ج4، صص409و436؛ ج7، ص5.
50. الخصائص، ج2، ص158.
51. اصالح المنطق، ص164.
52. الكشاف، ج2، ص471.

53. جامع البيان، ج4، ص22؛ الجامع الحكام القرآن، ج4، ص105؛ 
فتح القدير، ج20، ص224؛ روح المعانی، ج16، ص263.

54. اسراء، 46.
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برای تميز معنا است«.55
»َوقر« در لغت برای سنگينی گوش به كار می رود، اما 
»ِوقر« برای بار ســنگين است.56 هرچند اخفش هردو 
كلمه را دو گويش برای يــك معنا بيان می كند،57 اما 
غالب مفسران از جمله شيخ طوسی، ميان دو واژه تميز 
قائل می شــوند و اگر دقت كنيــم، درمی يابيم كه برای 
سنگينی بيشــتر كه بر دور كمر و ظهر حيوانات است 
از »ِوقر«، و برای ســنگينی گــوش كه از آن اخف و 
ســبك تر است از »َوقر« اســتفاده می شود و از همين 
روی در آيه »َفالَْحاِماَلِت ِوْقًرا«،58 از »ِوقر« اســتفاده 

شده است.

نتیجه گیري
1. در متون تفســيری قديم بازتابهايی از معناشناسی 
واج )واج شناسی( و تأثير آن در ايفای معانی مختلف 
به چشــم می خورد كه حاكی از برداشتها و اجتهادات 
معناشناسی علمای تفســير در اين خصوص است. از 
جمله اين تفاسير می توان به تفسير التبيان اشاره كرد كه 
از جمله تفاسيری است كه معناشناسی واج و تأثير آن 
در معنای خاص را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
2. در مقوله مباحث واج شناســی در تفســير التبيان، 

55. التبيان، ج6، ص486.
56. لسان العرب، ج5، ص289.

57. معانی القرآن، اخفش، ج2، ص272.
58. ذاریات، 2.

تغييرات واج به دو نوع تقســيم می شود: تغيرات واج 
در صامتهــا )حــروف( و تغييــرات واج در مصوتها 
)حركات(. شــيخ طوســی با دقت به اين مقوله توجه 
داشته و توانسته است مصاديق قابل توجهی از مباحث 
را كشف و تحليل كند. اين خود شاهدی است بر اينكه 
انديشمندان و علمای اسالمی، نبوغ و ذكاوت فراوانی 
در اين خصوص داشته اند كه با وجود نوپيدا بودن علم 
»واج شناســی«، اما نشانه شناختيهای قابل توجهی در 
تفاســير قرآن كريم در سده های اوليه اسالمی می توان 

يافت.
3. بررســي اجتهادات شيخ طوســی در موضوع واج 
شناســی، حاكی از اين حقيقت پرمعنا است كه مقوله 
ترادف در قرآن برخالف نظر برخی تفاســير، در الفاظ 
دارای تشــابه در حروف و تفاوت در واج صامت يا 
حركتی، معنايی نــدارد و تفاوت واجــی كلمات در 
حركت و صامت در قرآن بدون شــك حاكی از يك 
معنای مشــخص و متفاوت اســت و از عمق ظرافت 
و بالغتی اســت كه در قالب نظريه »نظم« عبدالقاهر 
جرجانــی تبلور پيدا می كند؛ نظريه ای كه اســتفاده از 
الفــاظ در قرآن و ســاختارها را مبتنی بر يك نظم و 

انتخاب احسن بيان می كند.

- قرآن كريم.
- آلوسی، سيد محمود، روح المعانی فی تفسير القرآن 

و السبع المثانی، قاهره، دارالحديث، بي تا.
- ابراهيم بن انيس، االصــوات اللغوية، قاهره، مطبعة 

نهضة مصر، بي تا.
- ابن الســكيت، اصالح المنطق، تحقيق: عبدالســالم 

هارون، بيروت، دارالكتب العلميه، 2002م.

- ابن جنی، ابوالفتح عثمــان، الخصائص، قاهره، الهيئة 
المصرية العامة، 1990م.

- همو، المحتســب فی تبيين وجوه شــئاذ القرائات، 
بيروت، دارالكتب العلميه، بي تا.

- ابن فارس، احمــد، معجم مقاييــس اللغة، بيروت، 
دارالعلم للماليين، 2000م.

- ابن منظور، محمد بن مكرم، لســان العرب، بيروت، 

  کتابنامه
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دارالفكر، 2001م.
- اخفش، ســعيد بن مســعد، معانی القرآن، بيروت، 

دارالكتب العلميه، 1997م.
دارالكتب  بيروت،  امرؤالقيــس،  ديوان  امرؤالقيس،   -

العلميه، 2007م.
- ثعالبی، عبدالرحمن، الجواهر الحســان فی تفســير 

القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربی، 1985م.
- جوهری، اســماعيل بن حماد، الصحاح و تاج اللغة، 

بيروت، دارالكتب العلميه، 1987م.
- دمياطی، احمد عبدالغنی، اتحاف فضالء البشــر فی 
قراءات القراء االربعة عشر، بيروت، دارالكتب العلميه، 

2002م.
- راغب اصفهانی، حســين بن محمد، مفردات الفاظ 

القرآن، دمشق، دارالقلم، بي تا.
- زمخشــری، محمود بن عمر، الكشــاف عن حقائق 

غوامض التنزيل، بيروت، دارالعلم للماليين، 1994م.
- شــوكانی، محمد بن علــی، فتح القديــر، بيروت، 

دارالمعرفه، 2000م.

- طبری، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آی 
القرآن، بيروت، دارالكتب العلميه، 1996م.

- طوســی، محمد بن حسن، التبيان فی تفسير القرآن، 
بيروت، مؤسسه آل البيت الحياء التراث، 1998م.

- فخررازی، محمد بن عمر، التفســير الكبير، بيروت، 
دارالعلم للماليين، 2000م.

- فّراء، يحيی بن زياد، معانی القرآن، بيروت، دارالكتب 
العلميه، 1992م.

- فراهيدی، خليل بن احمــد، العين، بيروت، اعلمي، 
1997م.

- قرطبــی، محمد بن احمد، الجامــع الحكام القرآن، 
بيروت، دارالفكر، بی تا.

- كسائی، علی بن حمزه، معانی القرآن، قاهره، دارقباء، 
2004م.

- نســفی، عبداهلل بن احمد، تفســير النسفی، بيروت، 
دارالنفائس، 1988م.
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