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چکیده

نویسندگان منابع دانش لغت معنای «فتح» به تخفیف و «فتَّح» به تشدید را دو گونه بیان کردهاند :برخی «فتح» و «فتَّح»
را مترادف دانستهاند؛ اما عدهای از لغتپژوهان در معاجم لغوی «فَتح» و «فـتَّح» را از نظر معنا متفاوت دانستهاند .بازتاب
این اختالف در بیان معنای «فتح» به تخفیف و تشدید در قرائت قرآن مشاهده میشود .برخی قاریان در قرائت خود ماده
«فتح» و «فتَّح» را به یک معنا دانستهاند؛ بنابراین در بیشتر آیات قرآن فعل «فتح» را بدون تشدید قرائت کردهاند .برخالف
بیشتر قراء ،ابنعامر از قاریان هفتگانه یکی از مبانی قرائی خود را تفاوت معنایی این دو واژه دانسته و معتقد است فعل
«فتَّح» به تشدید برخالف «فَتح» به تخفیف بر تکثیر و تکرار داللت دارد .بههمینسبب در تمام نمونهها که کلمه پس از
فعل «فتح» جمع است ،فعل را به تشدید خوانده است .در این نوشتار کوشش شده است بازتـاب آرا لغـتپژوهـان بـر
قرائت قرآن کریم یا بالعکس و اثبات وحیانینبودن قرائتهای هفتگانه ماده «فتح» در لغت با روش توصـیفیتحلیلـی و
زبانشناختی بررسی شود .نتیجه حاصل از پژوهش نشان میدهد تحلیل اختالف قرائت در آیات مشـابه ایـن نظریـه را
تقویت و تأیید میکند که قراء در اختیار قرائت خود تنها به نقل متکی نبودهاند و در برخی نمونهها اجتهاداتی داشتهاند و
گاهی اختالف قرائت بر آرا لغت پژوهان اثر داشته است .همچنین تحلیل قرائت قاری در آیات مشابه نادرستی برخی از
اظهارات و توجیهات قرائی صاحبان منابع احتجاج قرائات را تأیید میکند؛ همانگونه که بر نادرستی برخـی اسـتنادات
صاحبان معاجم لغوی صحه میگذارد که به دلیل توجه نکردن به اختالف قرائت به وجود آمده است.
واژههای كلیدی

قرآن ،تحلیل زبانشناختی ،فتح ،فتَّح ،قرائات
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 1مقدمه
ماده «فتح » سـی و ههـار مرتبـه در قـرآن کـریم
به صورت اسم ،فعل ماضـی و ماـارب بـه کـار رفتـه
است .قاریان قـرآن کـریم در قرائـت فعـل ماضـی و

در دانش قرائات.
د« .فَحَ » و «فَحَّ » در کالم مفسران قرآن کریم.
هـ .تحلیل آرا لغت پژوهان ،مفسران و قاریان قرآن
کریم.

ماارب «فح » به تخفیف و «فحَّ » به تشـدید اخـتالف

هرهند آیه بحـ شـده از نمونـه هـایی اسـت کـه

نظر دارند .پدیدآمدن اختالف قرائت در ایـن موضـوب

قرائت آن تغییرهای بنیـادین در مفهـوم و معنـای آیـه

اهمیت دارد .ابن عامر تنها قاری ای است که در قرائت

ایجاد نمی کند؛ اما بررسی آن به این دلیل مهـم اسـت

این واژه به کلمه بعد توجه کرده و معمـوال قرائـت او

که نظریه های جدیدی را بـا تکیـه بـر تحلیـل قرائـت

برخالف قرائت سایر قراء است .این فرضیه در اینجـا

قاری در آیات مشابه ارائه میکند.

مطرح می شـود کـه ابـن عـامر بـا توجـه بـه مبـانی و

دربارۀ پیشینۀ موضوب باید گفت پس از مراجعه به

معیارهایی قرائت ماده «فـتَّح» را اختیـار کـرده اسـت.

پایگـــاههـــای ااالعـــاتی ماننـــد www.sid.ir :و

تحلیل اختالف قرائت ابن عامر در آیات مشابه دلیل و

 www.irandoc.ac.irو شماره های مختلف مجـالت

قرینه ای بر رد نظر اهل سنت اسـت کـه همـه وجـوه

علمی پژوهشی ،نوشتاری یافـت نشـد کـه بـا تحقیـق

قرائی را وحی مـیپندارنـد .گرهـه امـروزه در منـابع

حاضر هم پوشـانی داشـته باشـد .در تفاسـیر و منـابع

قرائی ما دلیل یا قرینه قطعی وجود ندارد که هریک از

قرائی نیز این مطلب به صورت مختصر و پراکنده ذکر

قاریان هفت گانه یا غیر آن با توجه بـه ضـوابخ خـود

شده است .همچنین در بیشتر تفاسیر اختالف قرائـت

قرائتی را اختیار کرده باشند و عنایـت آنهـا بیشـتر بـه

و حوزه های معنایی این کلمـه بـه صـورت تحلیلـی و

نقــل قرائــات بــوده اســت تــا تــدبر و درایــت در آن،

تبیینی بررسـی نشـده اسـت .مطالعـۀ منـابع احتجـاج

پژوهشهایی به این سبک که اختالف قرائت در آیات

قرائات نیز در ذیل آیاتی که واژه «فتح» در آن به کـار

مشابه را تحلیل می کنـد ،دلیـل و قرینـهای بـر اختیـار

رفته ا ست ،تنها اختالف قرائت و دلیل اختیـار قرائـت

قرائت قاری براساس درایت و تدبر در آیـات اسـت؛

قاری را نشان میدهد؛ اختیاری کـه معمـوال بـه کلمـه

البته در این سنخ از تحقیق که اخـتالف بـه قـاری بـر

بعد باز می گردد .ذکرشدنی است که کتابهای قرائـی

می گردد نه به وحی ،باید بـه علـت و منشـأ پیـدایش

هــی یــک قرائــت قــاری در آیــات مشــابه را تحلیــل

اختالف نیز پی برد که در نگاه اول به نظـر مـیرسـد،

نکرده اند و شاید این پـژوهش در ایـن راسـتا پیشـرو

منشأ اختالف به منابع لغوی بر می گردد .بههمینسبب

باشد که بـا تکیـه بـر تحلیـل آیـات مشـابه برخـی از

در نوشــتار حاضــر بــه روش توصــیفیتحلیلــی و

نظریات را تأیید و رد می کند .نوآوری این پژوهش از

زبانشناختی پنج موضوب بررسی میشود:

این حی

است که برای ابطال مبنـای وحیـانینبـودن

الف .واژه «فَحَ » و «فَحَّ » در منابع لغوی.

قرائات سبعه سعی در رد روایات مطرح شـده در ایـن

ب .واژه «فَحَ » و «فَحَّ » در کتابهای نحوی.

زمینه ندارد و تنها با تکیه بر تحلیـل قرائـت قـاری در

ج .بازتاب اختالف زبان شناختی «فَتحَ » و «فَتحَّ »

آیات مشابه نشان میدهـد ،برخـی از قـراء در قرائـت
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خود دارای مبانی خاصی بوده و برایناساس به اجتهاد

هی اشارهای به «فَحَّ » از باب تفعیل نمیکند.

پرداخته اند .ازسوییدیگر این تحقیق خطاهـای برخـی

ابن درید (م321ق) ماده «فح » را به معنای گشودن

از لغت پژوهان و صـاحبان منـابع احتجـاج قرائـات را

ضد «اغالق» مـی دانـد .همچنـین «داوریکـردن» را از

به وضوح نشان می دهـد تـا اسـتفاده از ایـن منـابع در

معانی «فحَ » می داند و میگویـد« :فح فالن بيُ بنتَ

تحقیقات با تأمل بیشتری صورت گیرد.

فالن ،إذا حكم بينُم» .او «مَفح » را به معنای «کنز» و

 .1واژه «فَح » و «فَحَّ » در منابع لغوی

«فُححَ ت » را بــه گمراهــی و تکبــر معنــا کــرده اســت

محور بررسی معنای لغوی واژه «فح » به تشدید و

(ابن درید1426 ،ق ،ماده فـتح) .ذکرشـدنی اسـت کـه

تخفیف پیگیری آن در لغتنامههای زبان عربی اسـت.

ابن درید نیز مانند فراهیدی بین ابواب مجـرد و مزیـد

به این منظـور بـرای نشـاندادن تحـوالت و تطـورات

این فعل هی تفاوتی ذکر نمیکند.

معنایی در اول هنـد سـده الزم اسـت تـا آرای اهـل

در «تهــذیباللغــۀ» أبومنصــور أزهــری (م370ق)

لغت براساس حاور تاریخیشـان _ فـرد بـه فـرد _

«فح » بـه معنـای «آب جـاری»« ،جـوی آب»« ،آغـاز

گزارش شود .نخستین فرهنگ لغت عربـی موجـود از

بـــاران»« ،داوری» و «رزق و روزی» آمـــده اســـت.

خلیل بن احمد فراهیدی (م )175است .او «گشـودن»،

«مفحاح» نیز به معنای «نشان و عالمت» است (ازهری،

«آغازکردن» و «داوریکردن» را از معـانی اصـلی مـاده

1967م ،ماده فتح).

«فح » می داند .در تأیید معنـای «آغـازکـردن» بـه آیـه

ابوهالل عسکری (م382ق) در بیان معنای «فتح »

شریفه «إِن تَسْحَفْحِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتحْ ُ وَإِن تَنحَُُتواْ

به مجرد و مزید آن اشاره ای نکرده است .وی «فتح »

فَُُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُتودُواْ ََعُتدْ وَلَتُ تُغْنِتََ َُتنكُمْ

را فصل بین دو امر میداند« .داوریکردن»« ،گشـودن»

فِئَحُكُمْ شَتيْئاا وَلَتوْ كَرُترَوْ وَََّنَّ الَتهَ مَتعَ الُِْتيْمِنِيَُ»

و «حاکم» از دیگر معانی اسـت کـه او بـرای آن ذکـر

(انفـال )19:و در اثبــات معنــای داوریکـردن بــه آیــه

کرده است (ابوهالل عسکری ،ج ،1ص.)396

شریفه «قَدِ افْحَرَيْنَا َََُى الَهِ كَذِبًا إِنْ ُُدََْا فَِ مََِّتحِكُم

در الصحاح جوهری (م393ق) برای نخسـتین بـار

بَعْدَ إِذْ ََجَّاََا الَهُ مِنَُْا وَمَا يَكُونُ لَنَا ََّن ََّعُودَ فِيَُتا إََِّّ

با بیانی صریح بین واژه «فَح » و «فَتحَّ » تمـایز قائـل

ََّن يَشَاء الَهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شََْءٍ ًَُِِْا َََُى الَتهِ

شده است .او معتقد است «فح » بـه معنـای گشـودن

تَوَكََّْنَا رَبَّنَا افْحَ ْ بَيْنَنَا وَبَيَُْ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وََََّتََ خَيْترُ

است؛ امـا «فَحَّ » بـه تشـدید داللـت بـر کثـرت دارد.

الْفَاتِحِيَُ» (اعراف )89:استشهاد میکند« .مفح » نیز به

معنای خزانه به کار رفته است .واژه «فتح » در العـین
به معنای واسـع نیـز دانسـته شـده اسـت (فراهیـدی،
1405ق ،ماده فتح) .نخستین نکتۀ توجه برانگیز در این
فرهنگ لغت این است که فراهیدی بین مـاده «فتح »
به تخفیف و «فحَّ » به تشدید تفـاوتی قائـل نیسـت و

به همین سبب مشدد شده است .او پس از بیان تفـاوت
بین ماده «فَحَ » به تخفیف و تشدید سایر معانی «فحَ َ»
هون «یـاریکـردن»« ،داوریکـردن»« ،گشـودن»« ،آب
جاری از هشمه» را ذکر کرده است .نکتۀ توجهبرانگیز
این لغتنامه این است که او پس از تفاوت قائل شدن
بین «فح » به تخفیف و تشدید سخنی از کسایی ذکـر
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می کند و مینویسد« :وقارورۀ فُتُحٌ أی واسـعۀ الـرأس.

برخــی نمونــههــا همچــون از بــین رفــتن غــم یــا

قـال الکسـائی :لـیس لهـا صٌـمامٌ وال غٌـالفٌ» (ظـرف

برارفشدن فقر در امور دنیوی است« :فََََِّا ََسُوا متا

شیشه ای مایعات که دهانه آن بسیار باز است .کسـایی

ذُكِّرُوا بِهِ فَحَحْنا َََُيُِْمْ ََّبْوابَ كُلِّ شََْ ءٍ» (انعـام)44:؛

درباره هنین ظرفی میگوید - :بـهسـبب وسـیعبـودن

اما قسم دیگر گشوده شدنی اسـت کـه در علـوم ذکـر

دهانه -هنین ظرفی درپوش و جلد ندارد) (ابنمنظور،

می شود .راغب برای این معنای فتح به آیه «إََّا فَحَحْنتا

1408ق ،ج ،5ص .)88برخالف تفاوتی کـه جـوهری

لَكَ فَحْحاا مُبِيناا» (فتح )1:استناد میکند که در تفسیر آن

بین «فَحَ » و «فَحَّ » قائل اسـت« ،فح » و «َّفح » را بـه

گفته شده است« :بل ُنى ما فتح َُتى النبتَن متُ

یک معنا می داند (جوهری1407 ،ق ،مـاده فـتح)؛ امـا

العَوم والُداياو الحتَ يتَ ذريعت إلتى الرتواب،

ابن فـارس (م395ق) «فتحَ » را بـه معنـای «گشـودن»
آورده است .او معتقد است سایر معانی فتح از همـین
معنا نشأت میگیرد .برای نمونه «فحَ » و «فحاحت » بـه
معنای «داوری کردن» اسـت« .فتات » بـه معنـای داور
است ،ابن فارس به این بیت نیز استشهاد است:
«َََّّ ََّبَِْغْ بنَُوفٍ رسوَّا بأََِّ ُُ فحاححكم غنَُّ»
هان! به بنی عوف این پیـام را برسـانید کـه مـن از
داوری شما بینیازم.
در این بیـت «فحاحت » بـه معنـای داوری اسـت.
«فح » به اشک خارج شده از هشم نیز ااالق میشود.

والِقاماو الِحِتود الحتَ رتارو ستببا لغفتران
ذَوب» (راغب اصفهانی1416 ،ق ،ماده فتح).
ابنمنظور اندلسی (م630ق) در لسانالعرب دربـاره
مشددبودن «فحَّ » هنین گفته است :تشدید در «فتحَّ »
نشان از زیادت و مبالغه دارد و در اینباره بـه آیـه 40
سوره أعراف اشاره کـرده اسـت« :إِنَّ الَّتذيَُ كَتذَّبُوا
بِآياتِنا وَاسْحَكْبَرُوا َُنُْا َّ تُفَحَّ ُ لَُُمْ ََّبْتوابُ السَّتِاءِ»
که جمع بودن أبـواب بـا مشـددبـودن فعـل «َّتفتحَّ »
تناسب دارد .ابـنمنظـور «فتح » را بـه معنـای «آغـاز
باران»« ،درخواست از خداوند»« ،آب جاری بر زمین»،

معنای دیگر «فح » «یاری کردن» است« .اسحفحاح» نیـز

«جوی آب»« ،یاری»« ،داوریکردن» و «اجابـتکـردن»

به معنای «یاریخواستن» اسـت« .فتوات الستور» بـه

آورده است« .فحاح» را نیز به معنای «بسیار بخشنده» و

معنای آغاز و ابتدای سوره هاست« .فُحُ » نیز به معنای

«مفح » را به معنای «خزانه و گنجینـه» دانسـته اسـت.

واسع و گشوده است؛ اما ابن فارس به معنـای «فتح »

همچنین «الفحوح مُ اإلبل» را به «شتر بسیار شـیرده»

به تشدید حرف تاء اشاره ای نکرده است (ابن فـارس،

معنا کرده است .او برخالف تفاوتی که بـین «فَتحَ » و

2002م ،ماده فتح).
راغب (م502ق) «فتح » را بـه معنـای گشـودن و
بازکردن می داند و آن را به دو نوب تقسیم میکند .یک
قســم از گشــودن و بــازکردن کــه بــا هشــم مشــاهده
می شود؛ اما نوب دیگـر بـا بصـیرت فهمیـدنی اسـت.
همچون گشودن غم که خـود بـر دو نـوب اسـت ،در

«فَحَّ » قائل است« ،فتح » و «َّفتح » را بـه یـک معنـا
میداند (ابنمنظور1408 ،ق ،ماده فتح).
فیروزآبادی (م729ق) در کتاب «قاموس المحیخ»
می نویسد :فعل «فح » و «فح » مترادف است .فتح بـه
معنای گشودن است« .فح » به سکون حـرف دوم بـه
معنای «آب جاری»« ،یـاریکـردن» و «داوری» اسـت.

تحلیل زبانشناختی اختالف قرائت در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح» 217

«فُحُ » (به ضم اول و دوم) به معنای گشـوده و واسـع

دیگر کاربرد این باب سـلب اسـت« ،جََّدتته» یعنـی

است .همچنین در ادامه می گوید« :فتات » بـه معنـای

پوستش را از تنش جدا کردم .البتـه گـاهی ایـن بـاب

«قاضی» و «فحوح» به معنای «صبور» و «استحفحاح» بـه

معنای همان «فَعَـلَ» بـه تخفیـف عـین را دارد ،بـرای

معنای «یاری کردن» است (فیروز آبادی2005 ،م ،مـاده

نمونه فعل «زيَّل» به معنای همان «زال» اسـت؛ یعنـی

فتح).

جدا کرد (أسترآبادی1982 ،م ،ص.)92

اریحی (م1087ق) با تکیه بر آیات قرآن کـریم و

اما بیشتر علمای صـرف کـاربرد اصـلی «فعَّـل» را

روایات معـانی مختلـف «فتح » همچـون «گشـودن»،

«تکثیر» میدانند؛ یعنی فاعل کاری را زیاد انجام دهـد.

«داوریکردن»« ،یاریکردن» را بیان میکند و در پایـان

دربارۀ کاربرد «فعَل یفعَل» به فـتح عـین در ماضـی و

می گوید« :وفححَ األبواب شدد لَحكرير»؛ بنـابراین او

ماارب کاربرد خاصی ذکـر نشـده اسـت .اسـترآبادی

بین «فح » به تخفیف و «فحَّ َ» به تشدید تفاوت قائـل

بهصراحت ذکر کرده است که این باب کاربرد خاصی

شده است (اریحی1408 ،ق ،ماده فتح).
زبیدی (م1205ق) «فحَ َ» را بـه معنـای «گشـودن»
می داند و معنای مجـازی آن را «یـاریکـردن» و «آب

ندارد (أسترآبادی1982 ،م ،ص.)92-67
 .3بازتاب اخحالف زبانشناخحَ «فَحَ » و «فَتحَّ » در
داَش قرائاو

جاری» دانسته است .همچنین اشاره کرده که «فحَّ » به

تفاوت معنایی که در برخی کتب لغـت بـرای واژه

تشدید حاء به معنای گشودن اسـت .عـالوهبـراین بـر

«فح » به تخفیف و تشدید بیان شده است ،در قرائـت

کثرت نیز داللت دارد (حسینی زبیدی1414 ،ق ،مـاده

قراء سبعه نیز به هشـم مـیخـورد و سـبب اخـتالف

فتح).

قرائت شده است .برخی از قراء فعل «فح » و «فتحَّ »

با توجه به آرا لغتپژوهان گفته میشود :جـوهری
برای نخستین بار بین دو واژه «فَحَ َ» و «فَحَّ َ» تفـاوت

قائل شده است و پس از او ابنمنظور در لسانالعـرب
و زبیــدی در تــاجالعــروس بــر ایــن باورنــد .آرا
لغت پژوهان در فعل «فَح » پس از بیان اختالف قرائت
قاریان و آرا مفسران قرآن کریم تحلیل میشود.
 .2واژه «فح » و «فحَّ » در كحب َحوی

را به یک معنا دانسته اند؛ اما افـرادی هـون ابـن عـامر
مبنای خود در قرائت ماده «فح » را توجه بـه تفـاوت
معنایی ماده «فح » و «فحَّ » دانسته و هرکجا واژه پس
از «فح » جمع بوده ،به تشـدید «فتحَ » قرائـت کـرده
است تا داللت بر تکرار و تکثیر داشته باشد .در شش
آیه از قرآن کریم کلمه «َّبواب» پـس از فعـل «فتح »
ذکر شده است .جالب است که ابن عامر در هر شـش

برای «فعَّل» به تشدید عـین کاربردهـای متعـددی

نمونه برخالف سـایر قـراء بـه وجـه مزیـد و «فتحَّ »

ذکر شده است که از مهمترین آنها تکثیر است؛ یعنـی

خوانده است .برای نمونه در آیه «فََََِّا ََسُواْ مَا ذُكِّرُواْ

زیاد انجامدادن کاری .برای مثـال «جتوَّ » بـه معنـای

بِهِ فَحَحْنَا َََُيُِْمْ ََّبْوَابَ كُلِّ شََْءٍ حَحَّى إِذَا فَرِحُواْ بَِِتا

بسیار مسافرتکردن است .از دیگر کاربرد ایـن بـاب

َُّوتُواْ ََّخَذََْايُم بَغْحَ ا فَتِِذَا يُتم مُّبَِْسُتونَ» (انعـام)44:

تعدیه است .مثل «فرَّححه» یعنـی او را شـاد کـردم .از

ابن عامر برخالف سایر قراء سـبعه بـه تشـدید قرائـت
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کرده است .در توضیح آیه شـریفه و اخـتالف قرائـت

ََّلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَحَُْتونَ َََُتيْكُمْ َيَتاوِ رَبِّكُتمْ

موجود در آن گفته میشود:

وَيُنذِرُوََكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ يَذَا قَالُوا بَََى وَلَكِتُْ حَقَّتَْ

فعل «فَحَحْنَا» به دو وجه «فَحَحْنَا» و «فَحَّحْنَا» قرائـت
شده است:

كَََِِ ُ الْعَذَابِ َََُتى الْكَتافِرِيَُ» (زمـر« ،)71:وَسِتيقَ
الَّذِيَُ اتَّقَوْا رَبَُُّمْ إِلَى الْجَنَّ ِ زُمَراا حَحَّتى إِذَا جَاؤُويَتا

الف .قرائت مشهور آیه «فَحَحْنَا» به تخفیـف اسـت

وَفُحِحََْ ََّبْوَابُيَا وَقَا َ لَُُمْ خَََََحَُُا سَََامٌ َََُيْكُمْ طِبْحُمْ

(ابنجزری ،بـیتـا ،ج ،2ص .)258در توجیـه قرائـت

فَادْخَُُويَا خَالِدِيَُ» (زمـر« ،)73:فَفَحَحْنَا ََّبْوَابَ السََِّاء

جمهور می گویند« :فَحَحْنَتا» از «فتح يفتح » اسـت و

بَِِاء مُّنَُِِْر» (قمـر« ،)11:وَفُحِحَتَِ السَّتَِاء فَكَاََتَْ

داللـت بــر یــک مرتبـه (مــرۀ واحــدۀ) دارد (نــویری،

ََّبْوَابًا» (نبأ ،)19:فعل «فح » را به دلیـل واژه «َّبتواب»

2009م ،ج ،2ص299؛ ابنخالویه1421 ،ق ،ص )78یـا
اینکه بر قلیل و کثیر داللت دارد .پس قرائت «فَحَحْنَتا»
بــر معنــای کثــرت در قرائــت «فَحَّحْنَتتا» داللــت دارد،
عالوهبرآن که «فَحَحْنَا» معنای قلت را هم میرساند.
ب .ابنعامر «فَحَّحْنَا» بـا تشـدید تـاء قرائـت کـرده
است (قالنسی1404 ،ق ،ص« .)308فَحَّحْنَا» با تشـدید
مرة» است که معنای کثرت و تکـرار
مرة بعد َّ
به معنای « َّ
را میرساند .دلیل ابن عامر واژه «ََّبْوَابَ» است کـه در
ادامه آیه به صورت جمع ذکر شده است .البته ابنعامر
در دیگر آیات که لفظ پس از فعل «فَحَ » جمع باشـد،
با تشدید قرائـت کـرده اسـت (بغـوی1420 ،ق ،ج،2
ص.)124
مکــی قرائــت بــا تشــدید و تخفیــف را دو لغــت
می داند و معتقد است در قرائـت بـا تشـدید تکـرار و
تکثیر وجود دارد؛ اما قرائت بـه تخفیـف را بـه دلیـل
اجماب قراء اختیـار مـیکنـد (مکـی بـن ابـی االـب،
1404ق ،ج ،1ص.)432
ابــنعــامر در آیــات «إِنَّ الَّتتذِيَُ كَتتذَّبُواْ بِآيَاتِنَتتا
وَاسْ تحَكْبَرُواْ َُنَُْتتا ََّ تُفَ تحَّ ُ لَُُتتمْ ََّبْ توَابُ السَّتتَِاء»
(اعراف« ،)40:وَسِيقَ الَّذِيَُ كَفَرُوا إِلَتى جََُتنَّمَ زُمَتراا
حَحَّى إِذَا جَاؤُويَا فُحِحََْ ََّبْوَابُيَا وَقَا َ لَُُتمْ خَََََحَُُتا

که پس از آن آمده اسـت« ،فتح » بـا تشـدید خوانـده
است.
ابن عامر در آیه «وَلَوْ ََّنَّ ََّيْلَ الْقُرَى َمَنُتواْ وَاتَّقَتواْ
لَفَحَحْنَا َََُيُِْم بَرَكَاوٍ مِّتَُ السَّتَِاء وَاألَرْ

ِ وَلَتتكُِ

كَذَّبُواْ فَأَخَذََْايُم بَِِا كَاَُواْ يَكْسِبُونَ» (اعراف )96:نیـز
برخالف سـایر قـراء سـبعه فعـل «لفححنتا» را مشـدد
قرائت می کند تا بـا واژه جمـع «بركتاو» همـاهنگی
داشته باشد .در توضیح قرائت «لفححنا» گفته میشود:
فعـل «لَفَحَحْنَا» بـه دو وجـه «لَفَحَحْنَتا» و «لَفَحَّحْنَتا»
قرائت شده است:
الف .قرائت مشهور آیه «لَفَحَحْنَا» با تخفیـف اسـت
(ابن جزری ،بیتا ،ج ،2ص .)258فعل «لَفَحَحْنَتا» فعـل
ماضی از ثالثی مجرد است .ارفداران قرائت مشـهور
معتقدند :قرائت به تخفیف بر کثرت هم داللـت دارد؛
اما فعل مشدد تنها بر کثرت داللت دارد (ابـنخالویـه،
1421ق ،ص.)159
ب .ابن عامر «لَفَحَّحْنَا» با تشـدید تـاء قرائـت کـرده
است (ابن مجاهد1988 ،م ،ص .)286مستند ابـن عـامر
کلمه «بَرَكَاوٍ» است که به صورت جمع به کـار رفتـه
است و قرائت با تشدید داللت بر دفعات مکرر و پـی
در پی دارد (ابـنزنجلـه1402 ،ق ،ص)288؛ بنـابراین
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قرائت ابنعامر هماهنگ با سیاق کلمات است.

است (ابنجزری ،بیتـا ،ج ،2ص« .)269تُفتحَ ُ» فعـل

در آیه شریفه «حَحَّى إِذَا فُحِحََْ يَأْجُوجُ وَمَتأْجُوجُ

ماارب مجهول از ثالثی مجرد است .قرائت با تخفیف

وَيُم مُِّ كُلِّ حَدَبٍ يَنسَُِونَ» (انبیاء )96:نیز ابـنعـامر

داللـت بـر یـک بــار و یـک دفعـه دارد (ابـنزنجلــه،

بر خالف سایر قراء «فُحِّحََ» قرائت کرده است .مکـی

1402ق ،ص .)282البته قرائت بـدون تشـدید معنـای

بن ابیاالب در علت قرائـت بـه تشـدید مـینویسـد:

کثــرت نیــز از آن برداشــت مــیشــود (ابــنخالویــه،

«الحشديد َّقوی ألن ثَمَّ سدا وبنتاء وردمتا»( :تشـدید

1413ق ،ج ،1ص .)180ارفداران قرائت ابوعمرو بـه

قویتر و مناسبتر است؛ زیـرا در برابـر آنـان سـد و

آیه «فَفَحَحْنَا ََّبْوَابَ السَّتَِاء بَِِتاء مُّنَُِِْترٍ» (قمـر)11:

مانع های بسـیار محکـم و خلـلناپـذیر وجـود داشـته

استناد میکنند (ابن ابی مریم1414 ،ق ،ج ،2ص.)527

است) (مکی بن ابیاالب ،ج ،2ص.)114

ج .حمزه و کسایی «يُفحَ » با یاء و تخفیف قرائت

ابن عامر در قرائـت فعـل ماـارب «تُفَتحَّ ُ» در آیـه

کرده اند (ابن مجاهد1988 ،م ،ص .)280علـت قرائـت

شریفه «إِنَّ الَّذِيَُ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَتا وَاسْتحَكْبَرُواْ َُنَُْتا ََّ

با یاء فاصله ای است که با جار و مجرور «لَُُتمْ» بـین

تُفَحَّ ُ لَُُمْ ََّبْوَابُ السََِّاء وَََّيَدْخَُُونَ الْجَنَّ َ حَحَّى يََِتََ

فعل و کلمه «ََّبْتوَابُ» ایجـاد شـده اسـت و در ایـن

الْجََِلُ فَِ سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ ََجْتَِی الُِْجْترِمِيَُ»

حالت تذکیر و تأنی

فعل صـحیح اسـت (مکـی بـن

(اعراف )40:همچون عاصم با تشدید قرائت مـیکنـد.

ابیاالب1404 ،ق ،ج ،1ص.)462

فعل «تُفَحَّ ُ» به سه وجه «تُفَحَّ ُ» و «تُفتحَ ُ» و «يُفتحَ »

ایـن نکتــه اشــاره مــیشـود کــه در برخــی نمونــه در

قرائت شده است:
الف .قرائت مشهور آیه «تُفَتحَّ ُ» بـا تـاء و تشـدید
است (دانـی1930 ،م ،ص« .)110تُفَحَّ ُ» فعـل ماـارب
مجهول از باب تفعیل است .علت قرائت بـا تـاء لفـظ
«ََّبْوَابُ» است که مؤن

با توجه به قرائت فعل «تُفَحَّ ُ» در این آیه شریفه به

غیرحقیقی اسـت (مکـی بـن

ابـیاالـب1404 ،ق ،ج ،1ص .)462فعــل «تُفَتحَّ ُ» بــا
تشدید قرائت شده است و داللت بر تکـرار دارد «م َّررة
بعتتد مر َّررة» (ابــنزنجلــه1402 ،ق ،ص .)282بــه نظــر
می رسد سیاق کلمات بر قرائت مشـهور داللـت دارد؛
زیرا واژه «َّبواب» به صورت جمع به کار رفته است و
داللت بر درهای متعدد دارد؛ بنابراین فعل «تُفَتحَّ ُ» بـا
تشدید داللت بر گشودن همه درها در دفعات متعـدد
دارد (ابوعلی فارسی1404 ،ق ،ج ،4ص.)151-150
ب .ابوعمرو «تُفحَ ُ» با تاء و بدون تشدید خوانـده

کتاب های احتجاج قرائات در توجیه یک وجه قرائـی
نکته ای ذکر شده است که کلی اسـت و بـر جزئیـات
تطبیق پذیر نیست .مکی بن ابی االب علت قرائـت بـه
تشدید در آیه شریفه را واژه «ابواب» در ادامه آیه ذکر

میکند که این موضوب تنهـا دربـاره قرائـت ابـنعـامر
صدق میکند؛ اما درباره قرائـت عاصـم کـامال اشـتباه
است؛ زیرا اگر عاصم به تفاوت «فح » بـه تخفیـف و
تشدید معتقد بود ،در آیاتی همچـون «وَفُحِحََِ السََِّاء
فَكَاَََْ ََّبْوَابًا» (نبأ )19:نیز بـه صـورت مشـدد قرائـت
میکرد درحالیکه عاصم تنها در این آیه فعل «تُفَتحَّ ُ»
را به صورت مشدد خوانده است و این موضوب بر این
مطلب داللت دارد که تحلیل قرائـت قـاری در آیـات
مشابه به نتایج دقیقی میرسد که گاه نادرسـتی برخـی
اظهارات منابع احتجاج قرائات را نشان می دهد .گویـا
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مکی بن ابیاالب در بیان علت قرائت بـه تشـدید بـه

لغوی و اصطالحی این فعـل را بررسـی کننـد .بـرای

قرائت عاصم ،حمزه ،نافع و ....در سایر آیاتی که ماده

نمونه ابری در بیان معنـای «فتح » بـه معـانی لغـوی

«فح » در آنها به کار رفته ،توجهی نداشته است.

ذکرشده در کتب لغت اشـاره مـیکنـد و مـینویسـد:

ابن عامر در سایر نمونـههـا کـه واژه پـس از فعـل

«وَّرل الفح فتَ كتالم العترب :النصتر والقضتاء

«فح » مفرد آمده است ،همانند سایر قـراء «فتح » بـه

والحكم ،يقا منه :الَُم افح بينَ وبتيُ فتالنَّ :ی

تخفیف خوانده است .وی در آیـات« :وَإِذَا لَقُواْ الَّذِيَُ

َّحكم بينَ وبينه ،ومنه قو الشاُر:

َمَنُواْ قَالُواْ َمَنَّا وَإِذَا خَالَ بَعْضُُُمْ إِلَتىَ بَعْت

ٍ قَتالُواْ

ََّّ َّبَغ بنَ ُصم رسوَّ

بأََ ُُ فحاححكم غنَ

ََّتُحَدِّثُوََُُم بَِِا فَحَ َ الَهُ َََُيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِتهِ ُِنتدَ

قا  :ويقا لَقاضَ :الفحتاح ومنته قتو اهلل ُتَ

رَبِّكُمْ ََّفَالَ تَعْقَُِونَ» (بقره« ،)76:وَلََِّا فَحَحُتواْ مَحَتاَُُُمْ

وجل« :رَبَّنَا افْحَ ْ بَيْنَنا وَ بَيَُْ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وََََََّْ خَيْترُ

وَجَدُواْ بِضَاَُحَُُمْ رُدَّوْ إِلَيُِْمْ قَالُواْ يَا ََّبَاََتا مَتا ََبْغِتَ

الْفاتِحِيَُ» َّی َّحكم بيننا وبيتنُم» (ابـری1412 ،ق،

يَتذِهِ بِضَاَُحُنَا رُدَّوْ إِلَيْنَا وَََِِيرُ ََّيََْنَا وَََحْفَتُُ ََّخَاََتا

ج ،1ص .)294ذکرشدنی است کـه شـیخ اوسـی در

وََََْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ» (یوسف« ،)65:وَلَوْ

تبیان نیز همین مطلب را در بیان معنـای «فَتح َ» ذکـر

فَحَحْنَا َََُيُِْم بَابًا مَُِّ السَّتَِاء فََََوتواْ فِيتهِ يَعْرُجُتونَ»

می کند و به بیت شعری که ابری اشاره کـرده اسـت،

(حجر« ،)14:حَحَّى إِذَا فَحَحْنَتا َََُتيُِْم بَابًتا ذَا َُتذَابٍ

نیز استناد میکند .عالوه بر آنچه ابـری مطـرح کـرده

شَدِيدٍ إِذَا يُمْ فِيهِ مُبَِْسُونَ» (مؤمنون« ،)77:قُلْ يَجَِْتعُ

است ،شیخ اوسی معنای جدیدی برای مـاده «فَتحَ »

بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْحَ ُ بَيْنَنَا بِتالْحَقِّ وَيُتوَ الْفَحَّتاحُ الْعََِتيمُ»

بیان می کند که در هی یک از منابع لغـوی ذکـر نشـده

(سـبأ« ،)26:مَا يَفْحَ ِ الََّهُ لَِنَّاسِ مُِ رَّحَِْ ٍ فَََا مُِْسِكَ

است و حتی مفسران دیگر نیز از آن سخن نگفته انـد.

لََُا وَمَا يُِْسِكْ فَََا مُرْسِلَ لَهُ مُِ بَعْتدِهِ وَيُتوَ الْعََِيتَُ

ایشان معتقد است ماده فتح به معنای «َُم» نیز است:

الْحَكِيمُ» (فـاار )2:و «إََِّتا فَحَحْنَتا لَتكَ فَحْحًتا مُّبِيناتا»

«ويقا فح بِعنى َُم ،فقتا افتح َُتى يتذا َّی

(فتح )1:فعل «فح » را به تخفیف خوانده است.

اَُِنَ بِا ُندك فيه» (اوسی ،بیتا ،ج ،1ص.)315

« .4فَحَ » و «فَحَّ َ» در كالم مفسران
مفسران قرآن کریم هندان توجهی به قرائـت فعـل
«فحَ َ» و «فَحَّ » نداشته اند و در تفسیر آیـاتی کـه فعـل
«فتح » و مشـتقات آن بــه كتار رفتــه اسـت ،هنــدان
توجهی به تفاوت معنایی فعل مجـرد و فعـل مزیـد از
بــاب تفعیــل ندارنــد .بررســی تفاســیر موجــود نشــان
می دهد ،مفسران در ذیل آیاتی که فعل «فَحَ » و «فَحَّ »
به کار رفته است ،به سه موضوب پرداختهاند:
الف .بسیاری از مفسـران سـعی کـرده انـد ،معـانی

ابن قتیبه نیز معنای فتح را بیان می کند و یکی از معانی
آن را قااء می داند .وی می گوید« :إََِّا فَحَحْنا لَكَ فَحْحاا
َّی :قضينا لك قضاء َُيِا ويقا لَقاضَ :الفحتاح.
قا الفراء :والفح قد يكتون رتَحا ويكتون َّختذ
الشَ ء ُنو ويكون بالقحا  .وقا غيره :معنى الفتح
فَ الَغ  :فح الِنغَتق والصنتَ التذی جعتل متع
الِشركيُ بالحديبي كان مسدودا محعذرا ححى فححته
اهلل تعالى» (ابنجـوزی1422 ،ق ،ج ،4ص)125؛ البتـه
به نظر میرسد راغب اصـفهانی در مفـردات بـه ایـن
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وجه از معنای ذکرشده شیخ اوسی توجه کرده اسـت

فَ جِيع ذلك بالحخفيف» (ابرسـی1372 ،ش ،ج،4

و یک قسم از معانی ماده «فتح» را گشـودنی مـیدانـد

ص )465و در توجیه وجه مشدد و مخفف مینویسد:

که در علوم مطرح اسـت (راغـب اصـفهانی1416 ،ق،

«مُ ثقل َّراد الحكرير والِبالغ ومُ خفف لتم يترد

ماده فتح).

ذلتتك» (ابرســی1372 ،ش ،ج ،4ص .)465آلوســی

بنابراین در برخی نمونهها دیده میشـود ،مفسـران
معنای ماده «فح » را بررسی کرده اند؛ ولی در هی یک
از تفاسیر دیده نمـی شـود کـه مفسـر تفـاوت معنـایی

قرائت مشدد را دال بر تکثیر میداند« :وقرَّ َّبتوجعفر
وابتتُُتتامر «فححنتتا» بالحشتتديد لَحكريتتر» (آلوســی،
1415ق ،ج ،4ص)144؛ بنــابراین برخــی از مفســران

«فَحَ » و «فَحَّ » را بررسی کند ،همانگونه که در منـابع

علت قرائت بـه تشـدید را تکثیـر و عـدهای تکثیـر و

لغوی نیز هندان توجه عمیقی به آن نشده است.

مبالغه میدانند.

ب .نمونه دیگری کـه در کـالم مفسـران مشـاهده

ج .برخی از مفسران تنها به اختالف قرائت بسـنده

می شود ،بیان اختالف قرائت آیه همـراه بـا توجیـه آن

و آن را ذکر می کننـد ،بـدون آنکـه سـخنی از دالیـل

است .شیخ اوسی در ذیل آیاتی که در قرائت «فـتح»
اختالف شده است ،اختالف قرائـت را بیـان مـیدارد.

اختالف قرائت بـه میـان آورنـد :شـوکانی مـیگویـد:

«جمهور قراء «فححنا» به تخفیف و ابنعامر و یعقـوب

وی در ذیل آیه شریفه «فََََِّا ََسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَحَحْنتا

به تشـدید قرائـت کـردهانـد (شـوکانی1414 ،ق ،ج،5

َََُيُِْمْ ََّبْوابَ كُلِّ شََْ ءٍ حَحَّى إِذا فَرِحُتوا بِِتا َُّوتُتوا

ص.)148

ََّخَذَْايُمْ بَغْحَ ا فَِِذا يُمْ مُبَِْسُونَ» (انعام )44:مـی گویـد:

بنا بر مطالب بیانشده گفته مـیشـود :از آنجـا کـه

ابن عامر ،ابوجعفر و ورش در ایـن آیـه و سـورههـای

اختالف قرائت در این قبیل از آیـات اخـتالف معـانی

اعراف ،انبیاء و قمر با تشدید قرائت کرده اند .روح در

عمیقی را ایجاد نمیکنـد و در تفسـیر قـرآن نیـز اثـر

سوره انبیاء و قمر با آنها هـم رأی اسـت و بقیـه قـراء

هندانی ندارد ،مفسران هندان توجهای به آن نکـرده و

بـهصــورت تخفیـف خوانــدهانـد .کســانی کـه مشــدد

نهایتا با بیان اختالف قرائت از کنار آن گذشتهاند.

خواندهاند تشدید داللت بر تکثیر دارد؛ ولی قرائت بـا
تخفیف داللت بر یک بـار انجـام شـدن دارد (اوسـی،

بیتا ،ج ،4ص .)137ابرسی نیز بیان میدارد :ابوجعفر
فعل «فح » را در کل قرآن به صورت مشدد و ابنعامر
در سوره هایی که پس از فعل «فح » واژه جمـع آمـده
است ،به صورت مشدد خوانده است« :قترَّ َّبتوجعفر
فححنا بالحشديد فَ جِيع القرَن ووافقه ابُ ُتامر إَّ
قوله وَلَوْ فَحَحْنا َََُيُِْمْ باباا وحَحَّى إِذا فَحَحْنا َََُيُِْمْ باباا
فَِه خففُِا ووافقُِا يعقوب فَ القِر وقرَّ الباقون

 .5تحَيل َرا لغَ پژويان ،قاريان و مفسران قترَن
كريم
مطالعه و بررسی منابع دانش لغت روشن میکنـد:
بیشتر لغتپژوهان فعل مجرد «فَحَ » و مزید «فَتحَّ َ» را
به یک معنا میدانند .برای نخستین بـار جـوهری بـین
این دو واژه تفاوت قائل شده اسـت و پـس از آن بـه
تأسی از جوهری افرادی هون ابنمنظـور ،اریحـی و
زبیدی تفاوت این دو واژه را در کتب خود ذکر کـرده
و معتقدند «فَحَّ » به تشدید داللت بـر تکـرار و تکثیـر
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دارد .ابنمنظور در بیان ماده «فح » مطالب جوهری در

اختالف قرائت صحیح نیست .از سـویی ایـن اسـتناد

الصحاح را ذکر میکند .جوهری در بیان مـاده «فَتحَ »

زمانی صحیح نیست کـه در سـایر آیـات هـم قرائـت

مطلبی از کسـایی نقـل مـیکنـد« :وقتارور فُتحُ ٌ َّی

قاریان به همین نحو باشد ،درحالی که در دیگر آیـات

واسع الرَّس .قا الكستائَ :لتيل لُتا رِتِامٌ وَّ

با وجود جمع بودن واژه «َّبواب»« :وَفُحِحَتَِ السَّتَِاء

غِالفٌ» .این مسئله بر ارتباط بین قرائات و دانش لغت

فَكَاَََْ ََّبْوَابًا» (نبأ )19:و «فَفَحَحْنَا ََّبْوَابَ السََِّاء بَِِتاء

داللت دارد .ذکرشدنی است که ابن عامر در قـرن دوم

مُّنَُِِْرٍ» (قمر )11:قرائت مشـهور بـه تخفیـف «فَتحَ »

بین ماده «فَح َ» و «فتحَّ َ» تفـاوت قائـل شـده اسـت؛

است.

درحالی که جوهری برای اولین بار در قرن ههارم این

ذکرشدنی است در هی یـک از معـاجم لغـوی در

تفاوت را در کتاب خود ذکر میکند .برایناساس ایـن

بیان تفاوت دو فعل «فَحَ َ» و «فَحَّ َ» به اشعار یا سخنان

فرضیه بیان می شود کـه تحلیـل قرائـت قاریـان خـود

عرب جاهلی استناد نشده است .بـا توجـه بـه اسـتناد

موضوعی بوده که برخی از صاحبان معاجم لغـوی بـه

اشخاصی هون ابنمنظور ،زبیدی و ...بـه آیـات قـرآن

آن توجه داشته انـد و براسـاس آن تفـاوت واژگـان و

کریم تصور می شود نحوه قرائت قاریان قرآن کریم در

معانی آنها را بیان میکننـد؛ البتـه اثبـات ایـن فرضـیه

برخی از آیات قرآن بر آرا و اظهـارات لغـتپژوهـان

زمانی است که قرائت قاریـان قـرآن کـریم در آیـات

تأثیر داشته است.

مشابه دیگر همچون قرائت فعل «فتح » تحلیـل شـده
است و با آرا لغتپژوهان مقایسه و ارزیابی میشود.

بنابر آنچه بیان شد ابن عـامر تنهـا بـه واژه پـس از
فعل «فح » توجه داشته است .اگر آن کلمه جمع باشد

ابنمنظور در لسان العرب بـرای بیـان تفـاوت بـین

به صورت مشدد قرائت می کنـد تـا داللـت بـر تکثیـر

«فَحَ َ» و «فحَّ » به آیه شـریفه« :إِنَّ الَّذيَُ كَذَّبُوا بِآياتِنا

داشته باشد و این موضوب دربـاره سـایر قـراء صـدق

وَاسْ تحَكْبَرُوا َُنُْتتا َّ تُفَ تحَّ ُ لَُُتتمْ ََّبْتتوابُ السَّتتِاءِ»

نمی کند .سایر قراء سبعه در بیشتر نمونه به تخفیـف و

(اعراف )40:استناد میکند .با توجه به سخن ابنمنظور
فعل «َّتفتحَّ » مشـدد شـده اسـت تـا بـا واژه جمـع
«َّبواب» تناسب داشته باشد .استناد ابنمنظور بـه ایـن
آیه شریفه صحیح نیسـت؛ زیـرا در قرائـت «َّتفتحَّ »

در برخی نمونه ها هم مشدد خواندهاند که جدول زیـر
این موضوب را بهخوبی نشان میدهد:
قرائَ فعل ماضَ و مضارع «فَحَ » در قرَن كريم
قرائَ ابُُامر

قرائَ ساير قراء سبعه

وَإِذَا لَقُواْ الَّذٌینَ آمَنُواْ قَالُواْ

وَإِذَا لَقُواْ الَّذٌینَ آمَنُواْ قَالُواْ

آمَنَّا وَإِذَا خَالَ بَعْاُهُمْ إِلَىَ

آمَنَّا وَإِذَا خَالَ بَعْاُهُمْ إِلَىَ

ََّبْوَابَ السََِّاء بَِِاء مُّنَُِِْر» (قمر )11:با وجـودی کـه

بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا

بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا

فَحَ َ الَهُ عَلَیْکُمْ لٌیُحَآجُّوکُم

فَحَ َ الَهُ عَلَیْکُمْ لٌیُحَآجُّوکُم

کلمه «َّبواب» جمع است ،فعـل را بـه صـورت مفـرد

بِهٌ عٌندَ رَبِّکُمْ أَفَ الَ تَعْقٌلُونَ

بِهٌ عٌندَ رَبِّکُمْ أَفَ الَ تَعْقٌلُونَ

خوانده اند؛ بنابراین استناد ابنمنظور به یک آیـۀ دارای

(بقره) 76:

(بقره) 76:

اختالف وجود دارد و تنها ههار قاری ،عاصـم ،نـافع،
ابنکثیر و ابنعامر با تشدید قرائـت کـردهانـد .جالـب
است که همین ههـار قـاری در آیـه شـریفه «فَفَحَحْنَتا
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فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُکِّرُواْ بِهٌ فَحَّحْنَا

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُکِّرُواْ بِهٌ فَحَحْنَا

قُلْ یَجْمَعُ بَیْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْحَ ُ

قُلْ یَجْمَعُ بَیْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْحَ ُ

عَلَیْهِمْ ََّبْوَابَ كُلِّ شَیْءٍ

عَلَیْهِمْ ََّبْوَابَ كُلِّ شَیْءٍ

بَیْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ ا لْفَتَّاحُ

بَیْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ ا لْفَتَّاحُ

حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ

حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ

الْعَلٌیمُ (سبأ) 26:

الْعَلٌیمُ (سبأ) 26:

أَخَذْنَاهُم بَغْتَۀ فَإِذَا هُم

أَخَذْنَاهُم بَغْتَۀ فَإِذَا هُم

مَا يَفْحَ ِ الََّهُ لٌلنَّاسِ مٌن

مَا يَفْحَ ِ الََّهُ لٌلنَّاسِ مٌن

مُّبْلٌسُونَ (انعام) 44:

مُّبْلٌسُونَ (انعام) 44:

رَّحْمَۀٍ فَلَا مُمْسٌکَ لَهَا وَمَا

رَّحْمَۀٍ فَلَا مُمْسٌکَ لَهَا وَمَا

إِنَّ الَّذٌینَ کَذَّبُواْ بِآیَاتٌنَا

إِنَّ الَّذٌینَ کَذَّبُواْ بِآیَاتٌنَا

یُمْسٌکْ فَلَا مُرْسٌلَ لَ هُ مٌن

یُمْسٌکْ فَلَا مُرْسٌلَ لَ هُ مٌن

وَاسْتَکْبَرُواْ عَنْهَا ََّ تُفَحَّ ُ لَهُمْ

وَاسْتَکْبَرُواْ عَنْهَا ََّ تُفَحَّ ُ لَهُمْ

بَعْدٌهٌ وَهُوَ ا لْعَزِیزُ الْحَکٌیمُ

بَعْدٌهٌ وَهُوَ ا لْعَزِیزُ الْحَکٌیمُ

ََّبْوَابُ السَّمَاء وَالَیَدْخُلُونَ

ََّبْوَابُ السَّمَاء وَالَیَدْخُلُونَ

(فاار) 2:

(فاار) 2:

الْجَنَّۀَ حَتَّى یَلٌجَ ا لْجَمَلُ فٌی

الْجَنَّۀَ حَتَّى یَلٌجَ ا لْجَمَلُ فٌی

جَنَّاتٌ عَدْنٍ مُّفَحَّحَ ا لَّهُمُ

جَنَّاتٌ عَدْنٍ مُّفَحَّحَ ا لَّهُمُ

سَمِّ الْخٌیَاطٌ وَکَذَلٌکَ نَجْزِی

سَمِّ الْخٌیَاطٌ وَکَذَلٌکَ نَجْزِی

الْأَبْوَابُ (ص) 50:

الْأَبْوَابُ (ص) 50:

الْمُجْرِمٌینَ (اعراف) 40:

الْمُجْرِمٌینَ (اعراف) 40:

وَسٌیقَ ا لَّذٌینَ کَفَرُوا إِلَى

وَسٌیقَ ا لَّذٌینَ کَفَرُوا إِلَى

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ

جَهَنَّمَ زُمَرا حَتَّى إِذَا جَاؤُو هَا

جَهَنَّمَ زُمَرا حَتَّى إِذَا جَاؤُو هَا

وَاتَّقَواْ لَفَحَّحْنَا عَلَیْهِم بَرَكَاوٍ

وَاتَّقَواْ لَفَحَحْنَا عَلَیْهِم بَرَكَاوٍ

فُحِّحَ َْ ََّبْوَابُيَا (زمر) 71:

فُحِحَ َْ ََّبْوَابُيَا (زمر) 71:

مِّنَ السَّمَاء وَاألَرْضِ وَلَـکٌن

مِّنَ السَّمَاء وَاألَرْضِ وَلَـکٌن

وَسٌیقَ ا لَّذٌینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى

وَسٌیقَ ا لَّذٌینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى

کَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا کَانُواْ

کَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا کَانُواْ

الْجَنَّۀِ زُمَرا حَتَّى إِذَا جَاؤُو هَا

الْجَنَّۀِ زُمَرا حَتَّى إِذَا جَاؤُو هَا

یَکْسٌبُونَ (اعراف) 96:

یَکْسٌبُونَ (اعراف) 96:

وَفُحِّحَ َْ ََّبْوَابُ يَا (زمر) 73:

وَفُحِحَ َْ ََّبْوَابُ يَا (زمر) 73:

وَلَمَّا فَحَحُواْ مَحَاَُُُ مْ وَجَدُواْ

وَلَمَّا فَحَحُواْ مَحَاَُُُمْ وَجَدُواْ

إِنَّا فَحَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِینا

إِنَّا فَحَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِینا

بِاَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَیْهِمْ قَالُواْ

بِاَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَیْهِمْ قَالُواْ

(فتح) 1:

(فتح) 1:

یَا أَبَانَا مَا نَبْغٌی هَـذٌهٌ

یَا أَبَانَا مَا نَبْغٌی هَـذٌهٌ

فَفَحَّحْنَا ََّبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء

فَفَحَحْنَا ََّبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء

بِاَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَیْنَا وَنَمٌیرُ

بِاَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَیْنَا وَنَمٌیرُ

مُّنْهَمٌرٍ (قمر) 11:

مُّنْهَمٌرٍ (قمر) 11:

أَهْلَنَا وَنَحْفَ ظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ

أَهْلَنَا وَنَحْفَ ظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ

کَیْلَ بَعٌیرٍ ذَلٌکَ کَیْلٌ یَسٌیرٌ

کَیْلَ بَعٌیرٍ ذَلٌکَ کَیْلٌ یَسٌیرٌ

وَفُحِّحَ َِ السَّمَاء فَکَانَتْ

وَفُحِحَ َِ السَّمَاء فَکَانَتْ

(یوسف) 65:

(یوسف) 65:

ََّبْوَابًا (نبأ) 19:

ََّبْوَابًا (نبأ) 19:

وَلَوْ فَحَحْنَا عَلَیْهِم بَابًا مِّنَ

وَلَوْ فَحَحْنَا عَلَیْهِم بَابًا مِّنَ

السَّمَاء فَظَلُّواْ فٌیهٌ یَعْرُجُونَ

السَّمَاء فَظَلُّواْ فٌیهٌ یَعْرُجُونَ

(حجر) 14:

(حجر) 14:

حَتَّى إِذَا فُحِحَ َْ يَأْجُوجُ

حَتَّى إِذَا فُحِحَ َْ يَأْجُوجُ

در این جدول نشان میدهد ابـنعـامر دارای یـک
قاعده در قرائت فعل «فح » است و در هی نمونـهای
از این قاعده تخلف نمیکند .وی بر این باور است که
فعل «فحَّ » به تشدید بر تکثیـر داللـت دارد ،پـس در

وَمَأْجُوجُ وَ هُم مِّن کُلِّ

وَمَأْجُوجُ وَ هُم مِّن کُلِّ

حَدَبٍ یَنسٌلُونَ (انبیاء) 96:

حَدَبٍ یَنسٌلُونَ (انبیاء) 96:

تمام نمونه هایی که واژه پس از آن جمع اسـت ،بایـد

حَتَّى إِذَا فَحَحْنَا عَلَیْهِم بَابًا ذَا

حَتَّى إِذَا فَحَحْنَا عَلَیْهِم بَابًا ذَا

مشدد قرائت شود.

عَذَابٍ شَدٌیدٍ إِذَا هُمْ فٌی هٌ

عَذَابٍ شَدٌیدٍ إِذَا هُمْ فٌی هٌ

مُبْلٌسُونَ (مؤمنون) 77:

مُبْلٌسُونَ (مؤمنون) 77:

اما سایر قراء هفتگانه قاعده خاصی در قرائت فعل
«فَحَ » ندارند .در یک تقسیمبندی گفته میشـود :قـراء
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سبعه به غیر از ابنعامر در تمام نمونههایی که پـس از

 .1قراء در اختیار قرائت خود تنها بـه نقـل متکـی

فعل «فَحَ » حرف «ََُ» به کار رفته است یـا پـس از

نبوده اند و در برخی نمونـه هـا اجتهـاداتی داشـتهانـد.

آن هی حرفی به کار نرفته است ،بهصـورت تخفیـف

تحلیل قرائت ابن عامر در آیاتی که فعل «فتح » در آن

قرائت کرده اند .اما در نمونهای که پس از فعل «فتحَ َ»

به کار رفته است ،نشان میدهـد ابـنعـامر در قرائـت

حرف «َّم» به کار رفته اسـت ،اگـر همـراه بـا کلمـه

اینگونه آیات دارای مبنایی است که به هی وجه از آن

جمعی بوده است آن را مشدد خوانده انـد« :إِنَّ الَّـذٌینَ

تخلف نکرده است .وی در هر آیه ای که کلمه پس از

کَذَّبُواْ بِآیَاتٌنَا وَاسْـتَکْبَرُواْ عَنْهَـا ََّ تُفَتحَّ ُ لَُُتمْ ََّبْتوَابُ

فعل «فح » جمع باشد ،فعل را بهصورت مشدد «فـتَّح»

السَّمَاء وَالَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّۀَ حَتَّى یَلٌـجَ الْجَمَـلُ فٌـی سَـمِّ

می خواند تا داللت بـر تکثیـر و مبالغـه داشـته باشـد؛

الْخٌیَاطٌ وَکَذَلٌکَ نَجْزِی الْمُجْرِمٌینَ »(اعـراف )40:یـا در

بنابراین تحلیل قرائت قـاری در آیـات مشـابه اجتهـاد

اسم از ماده فتح نیز این قانون جـاری اسـت« :جَنَّـاتٌ

قراء در اختیار قرائت را تأیید و نظر اهل سـنت را رد

عَدْنٍ مُّفَحَّحَ ا لَّهُمُ الْأَبْوَابُ» (ص .)50:تنهـا در آیـه «إِنَّـا

می کند .آنها معتقدند که همۀ وجوه قرائـات وحـی بـر

فَحَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِینا» (فتح )1:با وجودی که پس از آن

رسول خدا (ص) بوده است .همچنـین ایـن موضـوب

حرف «الم» آمده است ،همه قراء به صـورت تخفیـف

روایات مبنی بر وحیانی بودن اخـتالف قرائـات را بـه

خوانده اند که پـس از آن واژه جمعـی بـه کـار نرفتـه

هالش میکشاند.

است یـا همـان گونـه کـه راغـب در کتـاب مفـردات

 .2تصور رایج این است که با تکیه بر منابع لغـوی

می گوید ،در این آیه شریفه گشودن در علـوم منظـور

برخی از اختالف قرائات توجیه می شود؛ درحـالیکـه

است که با آیات دیگر متفاوت است.

تحقیق حاضر نشان می دهد ،منابع لغوی در ایـن بـاره

جالب است که مفسران نیز نکتهای غیـر از نکـات

الزم هستند ،اما کافی نیستند؛ زیرا در برخی نمونـههـا

ذکرشده در منابع لغوی و قرائی درباره فعل «فَتحَ » و

قراء تحت تأثیر آرا قاریان قرآن کریم اختالف واژه را

«فَحَّ » بیان نکردهاند ،تنها شیخ اوسی یکـی از معـانی
«فَحَ » را برای اولین بار «علم» مـی دانـد کـه بـه نظـر
می رسد ،بعدها راغب اصـفهانی از ایـن سـخن شـیخ
الهـام گرفتـه اسـت و یکـی از معـانی فعـل «فَـتح» را
گشایش در علوم میداند.
َحيجه
در تحقیق حاضر با تکیه بـر روش تحلیـل قرائـت
قاریان قرآن کریم در آیاتی که مـاده «فتح » در آن بـه
کار رفته است ،نتایج ذیل حاصل میشود:

مطرح کردهاند .نکته توجهبرانگیز دیگر این اسـت کـه
استناد به آرا قراء در بیان معانی واژه بـرای اولـین بـار
در «الصــحاح» جــوهری انجــام شــده اســت (حــذف
عبارت هون تکرار مکرر است) .ذکرشدنی اسـت کـه
ابن عامر در قرن دوم بین قرائت فعل «فَـتحَ» و «فـتَّحَ»
تفاوت قائل شده اسـت؛ درحـالی کـه جـوهری بـرای
اولین بار در قرن ههارم این تفاوت را در کتاب خـود
ذکر میکند .براین اساس این فرضیه بیان میشـود کـه
تحلیل قرائت قاریان خود موضـوعی بـوده اسـت کـه
برخی از صاحبان معاجم لغوی به آن توجه داشـتهانـد
و براســاس آن تفــاوت واژگــان و معــانی آنهــا بیــان
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می شود؛ البته اثبات این فرضیه زمانی است که قرائـت

دارد ،استناد او به این آیه صحیح نیست .صحیحنبودن

قاریان قـرآن کـریم در آیـات مشـابه دیگـر همچـون

استناد زمانی بیشتر جلوه می کند کـه دیـده مـی شـود،

قرائــت فعــل «فتتح » تحلیــل شــده اســت و بــا آرا

قاریانی که در این آیه شریفه فعل را از باب تفعیـل و

لغتپژوهان مقایسه و ارزیابی میشود.

مشدد خوانده اند ،خود در سایر آیات قـرآن کـه فعـل

 .3تحلیل قرائت قاریان در آیاتی که ماده «فح » در
آن به کار رفته است ،نادرسـتی برخـی از اظهـارات و

«فح » با کلمـه «َّبتواب» آمـده اسـت ،وحـدترویـه
نداشته و به تخفیف قرائت کردهاند.

توجیهات قرائـی صـاحبان منـابع احتجـاج قرائـات را
تأیید می کند .برای نمونه مکـی بـن ابـیاالـب علـت

فُرسَ منابع

قرائـت بــه تشـدید در آیــه  40سـوره اعــراف را واژه

 .1قرآن کریم

«ابواب» در ادامه آیه ذکر میکند که این موضوب تنهـا

 .2ابــنفــارس ،أبــی الحســین أحمــد بــن زکریــا

درباره قرائت ابنعامر صدق میکند؛ اما درباره قرائـت

(2002م) ،معجــم مقــاییس اللغــۀ ،تحقیــق و ضــبخ:

عاصم کامال اشتباه است؛ زیرا اگر عاصـم بـه تفـاوت

عبدالسالم هارون ،الجزء الرابع ،اتحاد کتاب العرب.

«فتح » بـه تخفیـف و تشـدید معتقـد بـود ،در آیـاتی

 .3ابن ابی مریم ،نصر بن علی (1414ق) ،الموضح

همچون «وَفُحِحََِ السََِّاء فَكَاَََْ ََّبْوَابًا» (نبـأ )19:نیـز

فی وجوه القرائات وعلل ها ،تحقیق دکتر عمر حمـدان

به صورت مشدد قرائت میکرد؛ درحالیکه عاصم تنهـا

الکبیسی ،مکه :منشورات امالقری.

در این آیه فعل «تُفَحَّ ُ» را بـهصـورت مشـدد خوانـده
است .این موضـوب بـر ایـن مطلـب داللـت دارد کـه
تحلیل قرائت قاری در آیات مشـابه بـه نتـایج دقیقـی
مـیرســد کــه گــاه نادرســتی برخـی اظهــارات منــابع

احتجاج قرائـات را نشـان مـی دهـد .گویـا مکـی بـن
ابی االب در بیان علت قرائت بـه تشـدید بـه قرائـت
عاصم ،حمزه ،نافع و ....در سایر آیاتی که مـاده «فح »
در آنها به کار رفته است ،توجهی نداشته است.
 .4پژوهش حاضر بـر نادرسـتی برخـی اسـتنادات
صاحبان معاجم لغـوی صـحه مـی گـذارد کـه در اثـر
توجه نکردن به اختالف قرائت به وجود آمـده اسـت.
ابن منظور در بیان تفاوت بین معنای «فَحَ » و «فَحَّ َ» به
آیه شـریفه «إِنَّ الَّذيَُ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْحَكْبَرُوا َُنُْتا
َّ تُفَحَّ ُ لَُُتمْ ََّبْتوابُ السَّتِاءِ» (اعـراف )40:اسـتناد
می کند که با توجه به اختالف قرائتی که در آیه وجود

 .4ابن جزری ،محمد بن محمد (بیتا) ،النشـر فـی
القرائات العشر ،تحقیق علی محمـد الاـباب ،بیـروت:
دارالکتب العلمیۀ.
 .5ابـنجـوزی ،عبــدالرحمن بـن علــی (1422ق)،
زادالمسیر فی علم التفسیر ،بیروت :دارالکتاب العربی.
 .6ابن خالویۀ ،حسین بن احمد (1413ق) ،اعـراب
القرائات السبع وعلـل هـا ،تحقیـق دکتـر عبـدالرحمن
العثیمین ،هاپ اول ،قاهره :مکتبۀ الخانجی.
 .7ابن خالویۀ ،حسین بن احمد (1421ق) ،الحجـۀ
فی القرائات السبع ،تحقیق دکتر عبدالعال سالم مکـرم،
هاپ دوم ،بیروت :مؤسسه الرسالۀ.
 .8ابن دُرَید ،محمد بـن حسـن (1426ق) ،جمهـرۀ
اللغۀ ،ترتیب و تصـحیح :عـادل عبـدالرحمن بـدوی،
مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
 .9ابنزنجلـه ،عبـدالرحمن بـن محمـد (1402ق)،
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حجۀ القرائات ،هاپ اول ،بیروت :مؤسسه الرساله.
 . 10ابنمجاهد ،ابوبکر احمد بن موسـی (1988م)،
السبعۀ فی القرائات ،تحقیق دکتر شوقی ضیف ،هـاپ
سوم ،مصر :دارالمعارف.
 . 11ابن منظـور ،محمـد (1408ق) ،لسـان العـرب،
تحقیق :علی شیری ،بیروت :إحیاء التراث العربی.
 . 12ابوعلی فارسی ،حسـن بـن احمـد (1404ق)،
الحجۀ للقـراء السـبعۀ ،تحقیـق بدرالـدین القهـوجی و
شبیر جویجانی ،هاپ اول ،دمشق :دارالمامون للتراث.
 . 13أزهـری ،ابومنصـور (1967م) ،تهـذیب اللغـۀ،
تحقیق :عبدالسالم هارون ،القاهرۀ :دارالعلم.
 . 14أسترآبادی ،محمد بن الحسن (1982م ) شرح
شافیۀ بـن الحاجـب ،تحقیـق :محمـد نـور الحسـن و
سایرون ،بیروت :دارالکتب العلمیۀ.
 . 15آلوسی ،سـیدمحمود (1415ق) ،روح المعـانی
فی تفسیر القرآن العظیم ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
 . 16بغوی ،حسـین بـن مسـعود (1420ق) ،معـالم
التنزیل فی تفسـیر القـرآن ،بیـروت :داراحیـاء التـراث
العربی.
 . 17جـــوهری (1407ق) ،الصـــحاح ،تحقیـــق:
عبدالغفور العطاری ،بیروت :دارالعلم للمالیین.

خسرو.
 . 22ابری ،محمد بن جریر (1412ق) ،جامع البیان
فی تفسیر القرآن ،بیروت :دارالمعرفه.
 . 23اریحـــی ،فخرالـــدین محمـــد (1408ق)،
مجمع البحـرین ،هـاپ سـوم ،تهـران :کتـاب فروشـی
مرتاوی.
 . 24اوسی ،محمد بن حسن (بیتـا) ،التبیـان فـی
تفسیر القرآن ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 . 25فراهیدی ،خلیل بن أحمـد (1405ق) ،العـین،
دارالهجرۀ ،قم.
 . 26فیروزآبــادی ،محمــد بــن یعقــوب (2005م)،
قـاموسالمحـیخ ،تحقیـق :محمــد نعـیم ،هـاپ نهــم،
بیروت :دارالکتب العلمیۀ.
 . 27قالنسی ،ابوالعز محمد بـن حسـین بـن بنـدار
(1404ق) ،ارشــاد المبتــدی و تــذکرۀ المنتهــی فــی
القرائات العشر ،تحقیق عمر حمـدان الکبیسـی ،هـاپ
اول ،مکۀ :المکتبۀ الفیصلیۀ.
 . 28مکی بن ابی االب ،محمد (1404ق) ،الکشف
عن وجوه القرائات السبع وعلل ها وحججهـا ،تحقیـق
دکتر محیی الدین رماان ،هاپ سوم ،بیروت :مؤسسه
الرسالۀ.

 . 18حســینی زبیــدی ،محمدمرتاــی (1414ق)،

 . 29نویری ،ابوالقاسم (2009م) ،شرح ایبـه النشـر

تاج العروس من جواهر القاموس ،مصحح :علیهاللـی،

فی القرائات العشر ،تحقیق مجدی محمد سرور ،هاپ

بیروت :دارالفکر.

دوم ،بیروت :دارالکتب العلمیه.

 . 19دانی ،ابوعمرو (1930م) ،التیسیر فی القرائـات
السبع ،تحقیق اتوبرتزل ،استانبول :مطبعۀ الدولۀ.
 . 20راغــب اصــفهانی ،محمدحســین (1416ق)،
مفردات الفاظ القرآن ،بیروت :دارالقلم.
 . 21ابرســـی ،فاـــل بـــن حســـن (1372ش)،
مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :انتشـارات ناصـر

-

تحلیل زبانشناختی اختالف قرائت در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح» 227

