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چکیده
تناوب يکی از تکنیکهای زبانی در ساختار کالم است و مقصود از آن ،جايگزينی کلمهای (اسم،
فعل و حرف) به جای کلمهای ديگر است که از نظر معنا نظیر و همانند آن است .در اين مقاله ،پديده
تناوب در میان صیغههای اسم انتخاب شده است؛ يعنی در بافت کالم ادبی ،صیغهای به جای صیغهای
ديگر میآيد که از نظر اشتقاقی شبیه کلمه محذوف است اما در بردارنده معنايی غیر از معنای نخستین
است .اين مقاله با شیوه توصیفی – تحلیلی و با رويکردی سبک شناختی ،و به منظور کشف معانی
پنهان قران کريم ،به تحلیل پديده هنجارگريز تناوب در قرآن کريم بويژه دو سوره مبارکه انعام و اعراف
پرداخته است .هدف از اين مقاله ،توصیف و شرح ژرف ساخت های صیغههای متناوب و آشنايی با
اهداف زيبايی شناسی آن است .نتايج اين مقاله حاکی از آن است که تناوب در مصادر ،بسآمد بااليی در
اين دو سوره داشتهاست که غالبا ،به جای اسم فاعل و مفعول آمده است .بعد از آن ،اسم فاعل ،نقش
خود را به عنوان يکی از مشخصه های سبکی که جانشین دو فعل "ماضی و مضارع" در اين دو سوره
شده است ،ايفا میکند.
کلیدواژهها:قرآن کريم ،تناوب ،ژرف ساخت ،زيبايی شناسی  ،تحلیل سبک شناختی .
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مقدمه
قرآن کريم ،به عنوان معجزه جاويد پيامبر اکرم (ص) ،کتابی است که هيچ تحريف و خطايی در آن
راه ندارد و از فصاحت و بالغتی بهرهمند است که هيچ يک از کتب ادبی ديگر ،نمیتواند نظير يا شبيه
آن باشد به نحوی که اين امر همواره پژوهشگران را وا داشته است تا ويژگیهای نظم آن را کشف و
سبکهای بالغی آن را از جنبه های مختلفی مورد واکاوی قرار دهند« .يکی از گونههای بديع در زمينه
نقد متون ادبی ،که ريشه در زبانشناسی جديد دارد دانش سبکشناسی است؛ دانشی که به تحليل و
بررسی آثار ادبی و ويژگیهای برجسته اثر يک اديب میپردازد و ارزشهای زيبايیشناسانه و هنری
آن آثار را با توجه به شکل زبانی کشف و ضبط مینمايد( ».پيرزادنيا وديگران )501 :5931 ،در واقع
هدف دانش سبکشناسی عالوه بر مشخص کردن ويژگیهای برجسته يک اثر ادبی ،بيان زيبايیشناسی 1و
چرايی استفاده از متغيرهای برجسته ساز است؛ چرا که يک اثر ادبی«کاربرد جمالشناسانه زبان است».
(شفيعی کدکنی )963 :5931 ،پديده "تناوب" نيز يکی از متغيرهای برجسته ساز نحوی در زبان است
که قرآن کريم از آن در جهت تنوع در ايراد سخن وهمچنين بيان معانی جديد استفاده کرده است .به
اين ترتيب ،در اين مقاله ،پديده "تناوب" در واژه ها و تعابير متنی مورد بررسی قرار گرفته که هيچ
شائبه ای در صحت و نظم آن وجود ندارد و برای بررسی اين پديده سوره های مبارکه "أنعام و
اعراف" را که از سوره های بلند قرآن کريم به شمار میآيند و از جهت تعداد آيهها و معانی اشتراکات
زيادی با هم دارند انتخاب شده است تا ميزان استفاده قرآن کريم از اين سبک و همچنين اهداف بالغی
آن که در ورای اين تکنيک هنجار گريز نهفته است ،مشخص شود .از آنجا که اين مقاله با رويکرد
سبکشناسی نوشته شده است؛ لذا پديده های متناوبی مورد تحليل قرار گرفته است که از بسآمد بااليی
برخوردار بوده و به نوعی مشخصه سبکی اين دو سوره را از اين زاويه مشخص کرده اند .اما سواالتی
که اين مقاله در صدد پاسخگويی به آن ها است :
 کدام يک از گونه های صيغههای متناوب در دو سورهی «انعام و اعراف» بيشترين بسآمد راداشته است؟  -بر اساس کدام قرينه ،صيغه های متناوب و ژرف ساخت های آن مشخص می شود؟ -
مهمترين اغراض نيابت مصدر به جای وصف چيست؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 - Aesthetics
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 .2پیشینه
پژوهشهايی وجود دارد که از جنبه هايی به اين موضوع پرداخته است:
 «ظاهرة التناوب اللغوی بين المشتقات الدالة علی الفاعلية والمفعولية والمصدر» ،مالک يحيی(1050م) سعی کرده است تا پديده تناوب را در متونی که در زبان عربی وجود دارد با ذکر شواهد مثال
توضيح دهد ،به اين ترتيب که يک ساخت صرفی احکام نحوی ،داللیِ ساختی ديگر را گرفته و از
جهت ساخت و معنی جانشين آن میشود« - .التناوب الداللی بين صيغ الوصف العامل» ،طه محمد
الجندی (5331م) در اين کتاب نمونه هايی از هنجارگريزی صيغه های مشتق تحت عناوين ديگری
مورد بررسی قرار داده است که هر يک از آن ها معنای گوناگون دو صيغه ی مشتق را بيان میکند.
«العدول الصرفی فی القرآن الکريم» ،ماجدة صالح حسن ( 1003م )،در اين مقاله به فراهنجاری های
صرفی در ساخت های افعال و اسماء و معانی مترتب بر چنين تغييراتی پرداخته است« .األسلوبية
مدخل نظری ودراسة تطبيقية» فتح اهلل أحمد سليمان1001 ( ،م)  ،قصائد «سامی البارودی» را از منظر
سبکشناسی مورد بررسی قرار داده و در فصل سوم اين کتاب به تحليل پديده تناوب در افعال،
اسماء ،مصادر و حروف پرداخته است« - .التضمين والتناوب فی العربية بين النظرية والتطبيق» محمود
محمود الدرينی1005 ( ،م) ،در اين کتاب به اختالف ميان تناوب و تضمين اشاره داشته و در اين ميان
برای صحت ادعای خود به نمونه هايی از اشعار شاعران دوره جاهلی و همچنين آيات قرآن پرداخته

است" - .التناوب فی المعنى بين حروف العطف "دراسة فی القرآن الکريم" ،حجاج أنور عبد الکريم
(1059م) در اين مقاله ،به بررسی مشهور ترين حروف عطفی پرداخته است که تناوب در آن رخ داده
و در تحليلهای خود ،آراء و نظرات نحويان و مفسرين را نيز بيان داشته است .اما وجه تمايز اين
مقاله با ساير مقاالت در اين است که شيوه کتابت اين مقاله بر مبنای استقراء و تحليل سبکشناختی

است که منحصراً در دو سوره ی "األنعام واألعراف" صورت پذيرفته است ،چون در اين مقاله برخی
از انواع تناوب در صيغه های اسمی که از بسامد بااليی برخوردار بوده است با ذکر شواهد انتخاب و
حقيقت اين پديده ها و اهداف پنهان در ورای آن و همچنين بيان قرينه هايی که ما را در پيدايی صيغه
های متناوب رهنمون میسازد ،مورد بررسی قرار گرفته است.

 .9تناوب 5در لغت و اصطالح
از نظر لغوی ،واژه تناوب از ريشه (ن و ب) گرفته شده و به معنای تبادل  ،قسمت کردن ،و
جانشين شدن است« :تناوب القوم الماء ،أی تقاسموه علی المقلة وناب الشیء عن الشیء ينوب :قام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 - alternation
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مقامه( ».ابن منظور ،بیتا :ماده ی نوب) اما در اصطالح ،يعنی جانشين شدن کلمه ای (اسم ،فعل و
حرف) به جای کلمه ای ديگر ،به نحوی که معنای کلمه نخستين را به خود گرفته و با توجه به بافت،
جانشين کلمه نخستين شود .يکی از زيبايی های مفهوم تناوب در اين است که نه تنها معنای نخستين
واژه را نفی نمیکند؛ بلکه در آنِ واحد ،هر دو معنا را در ذهن جايگزين میکند( .سليمان)35: 1001 ،
از آنجا که پديده تناوب ،مخالف با معيارهای نحو زبان هنجار است ،لذا عنصری سبکساز به شمار
میآيد «چون سبک هر چيزی را شامل میشود که رايج و عادی نبوده و مخالف با معيار باشد .در
حقيقت ،سبک نوعی هنجار شکنی است ،بلکه آن يک خطا و اشتباه است ،اما اشتباهی هدفمند و
ستوده که حامل هدفی زيبايیشناسی و هنری است(کوهن5316 ،م )51 :احمد محمد ويس در کتاب

آشنايیزدايی مینويسد« :اگر سازه های اصلی يک متن را در نهايت کلمه ها و جمله ها تشکيل می-
دهد ،بنابراين ،آشنايیزدايی قادر است تا در بسياری از اين کلمه ها و جمله ها صورت پذيرد و چه
بسا ممکن است تمام گونه های هنجارگريز در دو نوع خالصه شود -5 :نوع اول در سطح کلمه رخ
میدهد که جان کوهن از آن با عنوان آشنايیزدايی استبدالی ياد میکند ،و نوع دوم به شکل چينش اين
کلمه ها در کنار کلمه های مجاور در يک بافت مربوط میشود که خروج از آن ،آشنايیزدايی ترکيبی
است( ».محمد ويس1001 ،م )555 :و از آنجا که تناوب تغيير ساخت يک کلمه و جانشينی آن به جای
کلمه ديگر است لذا زير مجموعه آشنايی زدايی 6استبدالی قرار میگيرد.

 .4ژرف ساخت و روساخت

1

از آنجا که تناوب يکی از گونه های فراهنجاری به شمار میرود ،لذا آشنايی با زبان هنجار و معيار
در اين راستا الزم است« .از منظر سبکشناسی ،زبان معيار ،درجه صفر گفتار و نوشتار به شمار میآيد».
(فتوحی )10: 5935 ،زبان معيار يک گونه کاربردی متداول در بين همگان است .بنابراين اگر گوينده
ای بيرون از سياق و معيار آشنا سخن بگويد مشخصه ای در سخنش پيدا میشود که به آن "سبک"1
گويند .بديهی است که درک و شناخت سبک مستلزم مقايسه ميان ساخت اصلی و اوليه زبان (ژرف
ساخت) و گفتار شخص خارج از ساخت اصلی (رو ساخت) است .بنابراين مقصود از ژرف ساخت،
همان معنای نهفته در روح و روان متکلم به زبان مادری اوست که مقياس آن توانش زبانی 3است و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 -Defamiliarization
7 -Deep structure and surface structure
8 -style.
9 - Language ability
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مقصود از روساخت همان است که انسان عمال آن را بر زبان می آورد و صورت بيرونی کالم را شامل
می شود( .ميشال )13 - 16: 5316 ،مشکوة الدينی گفته است :بر خالف روساخت که صورت عينی
وملموس جمله را نمايش میدهد ،ژرف ساخت حقايق ذهنی سخنگويان را در باره زبانشناسان و بويژه
معنای جمله ها را باز مینمايد( .مشکوة الدينی )11 :5930،به عبارت ديگر ،روساخت شکل بيرونی
متن زبانی يا همان صورت پايانی است که بر جمله های زبان بعد از تغييراتی که در ژرف ساخت رخ
میدهد ،حاصل میشود ،در واقع رو ساخت همان جمله هايی است که خواننده آن را میبيند و در
متن ظاهر میشود( .الراجی الهاشمی )55 :5315 ،اما ژرف ساخت همان اصل فرضی و حدسی رو
ساخت است « بخش های ساختار های موسوم به ژرف ساخت با ويژگی های زير متمايز میشود-5 :
ساخت های زايشی در قاعده نحو (از طريق قواعد ترکيبی و قواعد معجمی)  -1ژرف ساخت تنها راه
پيدايی اصل واژگان -9 .تنها ساخت هايی هستند که از نظر معنايی به تأويل و تفسير برده میشوند.
 -1ساخت هايی هستند که با تغييراتی به رو ساخت صحيح تبديل میشوند(».الفاسی الفهری:5339 ،
 )61در واقع اهميت ژرف ساخت زمانی مشخص میشود که به کمک آن میتوانيم رو ساخت را مورد
تفسير قرار دهيم و اين همان خاستگاه ما در پژوهش های سبکشناسی است .ژرف ساخت ،اهميت
خود را به واسطه نقشی که در تفسير رو ساخت ايفا میکند به دست میآورد و جوهره و ريشه کالم
هنری است که اديب و بويژه شاعر آن را به کار میگيرند ،و شاخصه خاصی به کالم خود میدهند.
(حسين قاسم)553 :1005 ،

 .5تحلیل پديدههای متناوب در صیغههای اسمی
شايان ذکر است که يکی از عالقه های مجاز مرسل موسوم به "تعلق اشتقاقی" است که مقصود از
آن :جايگزينی صيغهای به جای صيغه ی ديگر است به نحوی که لفظی ذکر میشود اما مراد از آن اسم
فاعل يا مفعول است (الهاشمی )163 :1003 ،همانند سخن باری تعالی﴿ :هَذَا خَلْقُ اللَّهِ﴾ (لقمان )55 /که
تقدير آن :مخلوق اهلل ،است و همچنين سخن باری تعالی﴿ :وَلَا يُحِيطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾ (البقرة)111/
يعنی در دو آيه شريفه مصدر ذکر اما مقصود از آن اسم مفعول بوده است .اما در اين مقاله به جانشينی
صيغههای ديگری نيز پرداخته شده است و مقصود از تناوب در صيغههای اسمی اين است که صيغه ای
نقش و حکم داللی صيغه ای ديگر را بگيرد و گاهی ممکن است اين صيغه ها مصدر صريح يا مصدر
مؤول باشند يا ممکن است تناوب در ميان فعل و صيغه های اسمی صورت گيرد و همچنين در اين
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مقاله تمرکز روی صيغههايی است که در اين دو سوره بسامد بيشتری داشته است به نحوی که يک
مشخصه سبکی را رقم زده اند .بدين منظور اين مقاله منحصراً پديده تناوب را از زاويه تقسيمی و نه
تصريفی مورد بررسی قرار داده است ،يعنی نگاه ما به تناوب بر اساس اختالف ميان صيغهها و اشکال
در ريشه لغوی واحد است و اين امر با تناوب از زاويه تصريفی متفاوت است ،چون در زاويه
تصريفی ،عناصر پسوندی و يا پيشوندی به کلمه اضافه میشوند اما منجر به خروج يک صيغه به صيغه
ديگر نمی شوند به عنوان مثال برای اسم فاعل ،با توجه به ابواب متعدد فعلی ،شکلهای متعددی
وجود دارد که اين ابواب در نتيجه ی پسونده هايی ايجاد میشوند که به ماده لغوی اضافه می شوند
همانند اين صيغه ها :فاعِل ،مُفعِل ،مفَعِّل ،مفاعِل ،مفتعِل و ..که اين مقاله در صدد بررسی اختالف
معانی اين صيغه ها و تناوب در اين نوع صيغه ها نيست .در زمينه تشخيص پديده تناوب ميان صيغه
های اسمی ،بايسته است تا اشاره ای شود به اين که اصطالح ديگری وجود دارد که مقاله حاضر نيز
به آن پرداخته است که مقصود از آن تناوب کاربردی است و مقصود از تناوب کاربردی ،تعدد در
کاربردهای نحوی يک عنصر زبانی است به عنوان مثال :مصدری که جانشين اسم مشتق میشود و
نقش های متعدد نحوی همچون خبر ،حال و صفت را میگيرد که اين کاربرد ها از شيوه هنرمندان در
تشخيص شروط صرفی اين کاربردهای نحوی خارج گشته است( .الجندی )59 :5331 ،ابن يعيش ،ياد
آور میشود که نوآوران ،گاهی مواقع ،مصدر را به جای اسم فاعل میآورند و میگويند :رجل عدل و
رضا و فضل سپس رموز معنايی را از ورای جانشينی مصدر به جای اسم مشتق در اين کاربرد توضيح
میدهد و میگويد« :گويی به دليل کثرت عدالت ،رضايت و فضيلت فرد متصف به اين صفات را خود
عدل و رضا و فضل قرار داده اند( ».ابن يعيش ،بیتا ،ج)10 :9
 7-5آمدن مصدر به جای اسم فاعل
همانند سخن باری تعالی﴿ :حَتَّی إِذَا جَاءَتهُمُ السَّاعَةُ بَغتَةً﴾ (األنعام)95 /
شّاهد مثال] :بَغتَةً[
ساختار تناوب در اين آيه شريفه ،در سخن کافرانی ايراد شده است که به وعده های خداوند مبنی
بر آمدن روز قيامت ،رستاخيز و لقاءاهلل وقعی ننهادند و اعتقاد داشتند که حيات ديگری بعد از اين
حيات وجود نخواهد داشت تا اين که روز قيامت ،ناگهان ،و بی آنکه آنها نسبت به وقوع آن آگاهی
داشته باشند بر آن ها در رسيد.
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ژرف ساخت :در فرهنگ های لغت آمده است که "بغتة" فَعلة از ريشه "بغت" است ،و "بغتة"
مصدر فعل "بغته األمر" است زمانی که امری به طور ناگهانی بر او واقع شود« :مفاجأة الشیء من حيث
ال يحتسب» (راغب اصفهانی ،بیتا ،مادة ب غ ت) در لسان العرب آمده است :البغت والبغتة :الفجأة
وهو أن يفجأک الشیء من غير ترقب وال إعالم .وقد بغته األمر يبغته بغتاً( .ابن منظور ،بیتا :مادة ب غ
ت) بنابراين "بغتة" مصدری است که جانشين حال شده است چنانچه ابن عاشور نيز گفته است« :بغتة
بنابر حال بودن منصوب گشته است؛ يعنی مصدر به عنوان حال آمده است؛ چون ظاهراً تأويل به اسم
فاعل میرود( ».ابن عاشور5311 ،م ،ج )530 :3يعنی مصدر "بغتة" به جای اسم فاعل "باغتين" امده
است .مصدر نمی تواند جانشين فاعل شود مگر زمانی که وصف شود؛ چون در اين زمان مفيد چيزی
است که فعل بر آن داللت نمیکند« :اينکه مصدر به عنوان حال بيايد بر خالف اصل است؛ چون هيچ
داللتی در آن بر معنی نيست و بسيار آمده است که حال به عنوان مصدر نکره آمده است اما اين امر
قياسی نيست چون بر خالف اصل است و همانند آن است :زيدٌ طلع بغتةً :يعنی طلع باغتاً( ».ابن عقيل،
 )953-956 :5333بنابراين اصل جمله در کالم بشری يعنی ژرف ساخت جمله در آيه شريفه چنين
بوده است( :حتی إذا جاءتهم الساعة باغتين أو باغتة) و بعد از تطبيق قانون تناوب به شکلی در آمده
است که در آيه شريفه شاهد آن هستيم.
زيبايی شناسی :هدف از کاربرد چنين تناوبی در آيه شريفه مبالغه در معنی بوده است؛ به عبارت
ديگر ،چون قرآن کريم خواسته است تا شدت غير منتظره بودن وقوع قيامت يا حالت ناگهانی کافران
را در وقوع قيامت تصوير کند مصدر را به جای اسم مشتق آورده است به طوری که اگر اسم مشتق را
ذکر میکرد مبالغه در تصوير از بين می رفت ،به اين ترتيب با آوردن مصدر ،آنها را خود غير منتظره و
ناگهانی نشان داده است؛ هم چنان که اگر ما بخواهيم شخصی را در صفت عادل بودن به شکل مبالغه
آميز توصيف کنيم می گوييم :هو عدل يعنی عادل به طوری که آن شخص را به منظور مبالغه در
وصف ،خود عدالت قرار داده ايم .بنابراين ،قرآن کريم مصدر "بغتة" را به جای اسم فاعل "باغتة يا
باغتين" آورده است تا مبالغه در سرعت آمدن يا غير منتظره بودن يک چيز را نشان دهد.
وهمانند چنين تناوبی را میتوان در اين آيه مالحظه کرد﴿ :وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ﴾
(األعراف)11 /
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شاهد مثال] :عِلمٍ[
فحوای اين آيه شريفه اين است که خداوند متعال برای بشر کتابی را نازل کرده است که همه
مفاهيم در آن به صورت کامل بيان و همه آيه های آن با آگاهی کامل نازل شده است به نحوی که
عمل کردن به آن ،سبب تزکية نفس و پاکی دل میشود و سعادت دو جهان را برای عمل کنندگان به
آن ،به ارمغان میآورد.
ژرف ساخت :علم نقيض جهل است و مصدر فعل "عَلِمَ علماً" است؛ اما مقصود از علم در اين
آيه «همان علمی است که هيچ اشتباه و شکی در آن راه ندارد( ».ابن عاشور ،5311 ،ج )511 :1مصدر
در اين آيه شريفه يا به معنی اسم فاعل است و يا اسم مفعول ،پس بنا بر قول اول ،ژرف ساخت چنين
میشود :إنّا عالِمون و بنا بر قول دوم میشود :معلوم و ظاهراً مصدر ،حال از اسم فاعل است «يعنی
"عالمين" (میدانيم) که چگونه احکام ،مواضع ،داستان ها و سائر معانی قرآن را به صورت دقيق
توضيح دهيم( ».زمخشری5331 ،م ،ج )113 :1اصل جمله در کالم بشری چنين بوده است" :ولقد
جئناهم بکتاب فصلناه عالمين" اما قرآن کريم از آوردن اصل عدول کرده است.

زيبايی شناسی :خداوند متعال انواع تأکيد را در آيه آورده است تا ثابت کند که قرآن جامع همه

احکام است؛ تأکيد هايی چون :الالم الموطئة للقسم  +حرف تحقيق "قد"  +نکره آوردن لفظ "کتاب"

 +آوردن مصدر "علم" به جای اسم فاعل" عالمين" .به اين ترتيب مشخص میشود که مصدر مبالغه
ای دارد که آن را در اسم مشتق نمی بينيم و میتوان در اين زمينه به بيتی از خنساء اشاره کرد:
تَرتعُ ما رَتعت حَتّی إذا ادّکَرَت

فَإنّما هی إقبالٌ وإدبا ٌر
(أبو العز)11 :5911 ،

ترجمه« :آن شتر تا زمانی که به فکر فرزند خود نباشد ،مشغول چريدن میشود ،و چون به ياد
فرزند افتد دچار اضطراب و نگرانی شده ،میآيد و باز میگردد ،به گونه ای که آرام و قرار نمیگيرد».

همانطور که میبينيم ،شاعر ،دو مصدر "إقبال و إدبار" را به عنوان خبر برای مبتدا آورده است،

مصادری که در قانون نحوی نمی توانند خبر واقع شوند بلکه اصل اين جمله " مقبلة و مدبرة" بوده
است ،اما چرا از اين اصل عدول کرده است و مصدر را به جای مشتق قرار داده است؟ غرض از اين
عدول مبالغه در وصف است ،يعنی شاعر به دليل آمد و شد بسيار آن شتر ،مبالغه در وصف کرده است
به گونه ای که آن شتر را نفس معنای آمدن و شدن کرده است.
و همانند اين آيه﴿ :إِنَّا لَنَرَاكَ فِی سَفَاهَةٍ﴾ (األعراف)66 /
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شاهد مثال] :سَفَاهَةٍ[
پديده تناوب در سياق سخن اشراف قوم هود (ع) جاری گشته است؛ قومی که يگانگی خداوند
متعال را انکار کرده و پيامبری هود (ع) را نمیپذيرفتند و هنگامی که هود (ع) آن ها را از پرستش بت
ها نهی کرده است و زمانی که آن ها را به نادانی نسبت داده است ،کافران با او مقابله به مثل کرده و در
پاسخ به او گفتند﴿ :إِنَّا لَنَرَاکَ فِی سَفَاهَةٍ﴾ قطعا ما تو را در نادانی میبينيم.
ژرف ساخت :از نظر لغوی "سفاهة" مصدر "سَفَه" به معنای کم خردی و نادانی است «وسفه
بمعنی استخفّ؛ ألنّ السّفاهة خفة العقل واضطرابه ،وسفه بمعنی جهل فهو سفيه ،والجمع سفهاء والسفيه
الجاهل( ».ابن منظور ،بیتا ،مادة س ف ه) بنابراين سفاهة يعنی :أنت سفيه :مصدر جانشين اسم فاعل
شده است؛ چون ژرف ساخت يا درجه صفر گفتار حاکی از آن است که جمله در کالم بشری به اين
شکل بوده است« :إنا لنراک سفيهاً» اما قرآن کريم ،برای آوردن يک نکته بالغی ،با آوردن مصدر از
مشتق عدول کرده است.
زيبايی شناسی :همان طور که پيشتر گفتيم ،قوم هود (ع) نمیتوانستند سخنان هود (ع) را درک
کنند؛ بدين منظور او را متصف به صفت کم خردی و نادانی کرده اند .خداوند متعال نيزمصدر را
جايگزين وصف (مشتق) کرده است و آنچه را که مخالف با عرف و معيار زبانی است را ذکر کرده
است يعنی مصدر "سفاهة" را ظرف قرار داده است ،در حالی که "سفاهة" ظرفی نيست که انسان در
آن قرار گيرد چون آن يک اسم معنی است بنابراين استعمال "سفاهة" در اين آيه مجاز مرسل به عالقه
حاليه است و فايده آن مبالغه در صفت نادانی و قرار گرفتن در آن است چون «ظرفية حرف "فی"
فراگيری و تضمن را در بر دارد پس زمانی که می گوييم :دفن فی القبر چون قبر او را در بر گرفته
است( ».السامرّائی ،1009 ،ج )10 :9بنابر اين خداوند متعال با آوردن مصدر به جای وصف ،و ظرف
قرار دادن يک اسم معنی ،مبالغه در صفت نادانی کرده است؛ يعنی از ديدگاه قوم هود (ع) او بسيار
نادان است که اين امر خود گواه اوج نادانی قوم هود (ع) و شدت انکارشان نسبت به پيامبری هود (ع)
و انکار وحدانيت خداوند متعال است.
 2-5ورود مصدر به جای اسم المفعول
همچون سخن خداوند تعالی﴿ :وَقَالُوا هَذِهِ أَنعَامٌ وَحَرثٌ حِجرٌ﴾ (األنعام)591 /
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شاهد مثال] :حِجرٌ[
اين آيه شريفه در مورد مشرکينی نازل شده است که از جانب خود حکم به حرام و حالل بودن
امور را صادر میکردند بی آن که خداوند متعال به آن ها اجازه ی چنين کاری را داده باشد.
ژرف ساخت :کلمه "حجر" در کالم عرب يعنی :حرام ،گويند :حجرت علی فالن کذا يعنی:
حرّمتُ عليه( .الطبری ،1005 ،ج )131 :3اما در اين آيه شريفه کلمه "حجر" صفت برای کلمه حرث
میباشد و آن "فِعل" به معنای "مفعول" است يعنی" :حِجر" به معنای "محجور" همانند "ذبح" به
معنای "مذبوح"  .اصل آن مصدر است اما در اين آيه شريفه به عنوان صفت برای انعام و حرث قرار
گرفته است( .آلوسی ،بیتا ،ج )91 :1ژرف ساخت جمله "حرث محجور" بوده است اما بعد از قانون
تناوب به "حرث حجر" تبديل شده است که در بردارنده ی يک نکته ی بالغی است.
زيبايی شناسی :هر گاه کلمه ای با مصدر وصف شود موصوف در حقيقت از آن فعل آفريده می-
شود و آن به دليل کثرت برخورد وعادت به آن حاصل میشود و اين معنايی است که از صفت صريح
و آشکار برداشت نمیشود( .ابن جنی ،بیتا ج )160-113 :9بنابراين اگر بگوييم" :حرث حجر" گويی
که کلمه "حرث" با همه اجناس و به منظور مبالغه توصيف شده است .هم چنان که میگوييم :هی
"أنعام" ممنوعة من األکل و الرکب عليها" يعنی چهار پايانی که خوردن گوشت آنها و سوار شدن بر
آن ها ممنوع است.
نمونه ی ديگر﴿ :وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کِتَابًا فِی قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ (األنعام)3/
شاهد مثال]:کتاباً[
اين آيه شريفه درباره ی کافرانی است که به خدا و آيه های اعجاز گونه آن ايمان نمیآورند؛ به
همين دليل خداوند متعال فرمودند :اگر کالمی را که بر روی کاغذی نوشته شده است را بر تو نازل
میکرديم و اگر آنها با دستهاشان آن کاغذ را لمس میکردند تنها بر ميزان تکذيب آن ها افزوده میگشت.
ژرف ساخت :کلمه "کتاب" در اين آيه مصدر و به معنای مکتوب است و حرف جر بعد از آن
متعلق به اين وصف است «اگر "کتاب" اسم باشد همچون "إمام" در اين حالت "جار و مجرور" به
عنوان شبه جمله در نقش "صفت" قرار می گيرد اما اگر مصدری باشد که در معنای اسم مفعول است
در اين صورت "جار و مجرور" متعلق به آن است( ».آلوسی ،بیتا ،ج )31 :3قرينه لغوی که ما را در
شناخت معنای تناوب رهنمون میسازد حرف ظرفيه "فی" است؛ چون چيزی که در برگه يا کاغذی
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واقع میشود متنی است که روی آن نوشته میشود نه کتابی که حاوی اين اوراق است بنابراين اصل
جمله در کالم بشری "کالماً مکتوباً فی قرطاس" اما خداوند متعال از اين اصل عدول کرده است و
مصدر را به جای اسم مفعول قرارد داده است.
زيبايی شناسی :در اين آيه ،خداوند متعال وصف "مکتوب" را نياورده است؛ تا اين کلمه از حالت
وصفی به حالت اسمی تغيير يابد تا تصوير شناخته شده کتاب با شکل ها و خطوط و مفرداتش متصور
شود؛ چراکه اين تصوير در نزد مخاطب در مقايسه با وصف سريعتر قابل فهم است.
نمونه ديگری از اين نوع تناوب﴿ :فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا﴾ (األعراف)519 /
شاهد مثال] :دکّاً[
اين آيه ی شريفه به مالقات حضرت موسی (ع) با خداوند متعال در کوه طور و همچنين متالشی
شدن کوه و بيهوش شدن حضرت موسی (ع) اشاره دارد.
ژرف ساخت :در لسان العرب آمده است« :الدکّ هدم الجبل والحائط ونحوهما ،دکّه يدکّه دکّاً».
(ابن منظور ،بیتا ،مادة
دک ک) بنابر اين "الدک" مصدر و به معنای نابودی و پخش شدن اجزاء يک چيز است .اما مراد از
آن در اين آيه شريفه "مدکوک" يعنی :مدقوق يا مهدوم است چنانکه زمخشری نيز در ذيل اين آيه
گفت :دکّاً أی :مدکوکاً وهو المصدر بمعنی مفعول( .زمخشری ،5331 ،ج )101 :1بنابراين ژرف ساخت
اين آيه "جعله مدکوکاً" است اما بعد از تطبيق قانون نيابت جمله به همان شکلی که در آيه آمده است
تغيير يافته است.
زيبايی شناسی :فعل "جعل" يکی از افعال قلوب وتحويل است که در اين آيه در معنی تحويل
آمده است و اين فعل بر سر جمله اسميه می آيد يعنی قبل از آمدن اين فعل بر سر اين جمله ،ساختار
جمله به اين شکل بوده است" :الجبل دکٌ" و چنانچه پيداست مصدر يک حدوث محض است که
نمیتواند خبر برای يک اسم ذات باشد هم چنان که درست نيست بگوييم "محـمد انطالق"؛ اما
خداوند متعال فرمودند" :الجبل دکٌ" به جای اين که بگويد" :الجبل مدکوک" .غرض از اين اخبار
مبالغه در نابودی است و گويا اين که همه ی جهات آن جنس توصيف شده است يعنی نابودی کامل و
هيچ چيز از آن کوه باقی نمانده است؛ کوهی که از لحاظ قدرت بسی محکم تر و بزرگتر از ساختار
بدن انسان است و چنين معنايی را نمیتوان با صفت صريح يعنی :مدکوک يا مهدوم بيان کرد.
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 9 – 5ورود مصدر مؤوّل به جای مصدر صريح
يکی ديگر از اشکال تناوب در صيغههای اسمی ورود مصدر مؤول به جای مصدر صريح است که
مهترين غرض آن  ،توسع يا طوالنی کردن جمله است و مقصود از تمدد يا توسع در زبان عربی يعنی
به جای اين که مبتدا يا خبر و يا فاعل مفرد باشد به صورت جمله يا مصدر مؤول میآيد يعنی به جای
اين که بگوييم :علمتُ قيامک میگوييم :علمتُ أنّک قائم و با اين شيوه در کالم توسع و تمدد ايجاد
کرده ايم( .المنصوری )991 :1059 ،و از نمونه های قرآن آيه ی شريفه ی﴿ :وَهُوَ اللّهُ فِی السَّمَاوَاتِ
وَفِی األَرْ

ِ يَعْلَمُ سِرَّکُمْ وَجَهرَکُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُو َ﴾ (األنعام)9 /

شاهد مثال] :ما تكسبو [
اين آيهی شريفه اشاره می کند به اينکه تنها خداوند است که از نهان انسان آگاه است و تنها اوست
که از آنچه انجام میدهيد و به دست می آوريد با خبر است.
ژرف ساخت :در اين آيه شريفه دو مفعول"سرّهم وجهرهم" فعلِ "يعلم" اول ،به صورت مصدر
آمدند و طبق قانون عطف در نحو عربی ،بهتر آن است که مفعول جمله ی معطوف نيز به شکل مصدر

بيايد اما خداوند متعال از آوردن مصدر صريح در جمله معطوف گريز زده و مصدر مؤول "ما

تکسبون" را آورده است؛ به عبارتی ديگر ،ژرف ساخت جمله مذکور در کالم بشری چنين است:

"ويعلم کسبکم" ،اما بعد از تطبيق با قانون توسّع مفعول به در جمله معطوف به شکل "ما تکسبون"
آمده است تا از مفرد به جمله تغيير يابد.
زيبايی شناسی :مقصود از جمله "ما تکسبون" شامل همه اعمال و اعتقادات خير و شر است که
اين ابهام خود تعريض و کنايه ای است به وعد و وعيدی که در اين فعل وجود دارد ضمن اين که

خداوند متعال "سر و جهر" را بر عملی که انجام شده قرار داده است و مکتسب (آنچه که انجام می
دهيد) را بر عملی که هنوز به وقوع نپيوسته است( .آلوسی ،بیتا ،ج )35 :3از طرف ديگر افعال از اين

دو حالت خارج نمیشود يعنی يا نهان است و يا آشکار و اين قول "ما تکسبون" اقتضاء میکند که
عطف الشی علی نفسه رخ دهد که اين امر جايز نيست .در جواب بايد گفت که جمله "يعلم ما

تکسبون" حمل شده است بر ثواب و عقابی که مستحق است انسان با توجه به اعمال و کردارش به
آن برسد( .اندلسی ،5339 ،ج)31 :1
نمونه ديگری از ورود مصدر مؤول به جای مصدر صريح آيه﴿ :قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَاإلِثْمَ وَالْبَغْیَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَ تُشْرِکُواْ بِاللّهِ( ﴾...األعراف)99 /
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شاهد مثال] :أَ تُشْرِکُواْ[
در اين آيه ،خداوند متعال به جنايت هايی که انسان نبايد آن ها را مرتکب شود اشاره میکند از جمله:
جنايت بر انساب که مقصود از آن کارهای زشت آشکار و پنهان است ،جنايت بر عقول که مقصود از آن
گناه است و جنايت بر دين که مقصود از آن شرک به خداوند است که از بدترين زشتی ها به شمار میآيد.
ژرف ساخت :اصل جمله در کالم بشری چنين است" :واإلشراک باهلل"؛ چون عطف شده است بر
"اإلثم والبغی" که هر
دو مصدر صريح هستند اما بعد از قانون توسع فاعل از مفرد به جمله تغيير يافته است وبه صورت
مصدر مؤول در آمده است.
زيبايی شناسی :يکی از کارکرد های اصلی مصدر مؤول تبيين ارکان اصلی جمله يعنی مسند و
مسند إليه است يعنی فعل و فاعل و مفعول را دقيقاً مشخص میکند که مصدر صريح اين کارکرد را
ندارد( .السّامرائی ،1009 ،ج )511-513 :9بديهی است که معاصی همه در يک رديف يا يک درجه از
حرام بودن يا بزرگی گناه قرار نمیگيرند بلکه برخی گناهان بسی زشت تر و مجازاتش بسی دردناک
تر است که از جمله ی اين گناهان شرک به خداوند متعال است و آن ظلمی بزرگ است که خدا در
سوره ی لقمان نيز چنين فرمودند﴿ :لَا تُشرِك بِاهللِ إ َّ الشِّركَ لَظُلمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان )59/به اين ترتيب
عدول از مصدر صريح به مصدر مؤول برای مشخص کردن تصوير زشت با همه ی ارکان اصلی آن يعنی
فاعل (مسند إليه) و حدث (مسند) است و «درآن تهکمی آشکار به مشرکين است( ».آلوسی ،بیتا ،ج:1
 )551به عبارت ديگر ،خداوند متعال با آوردن مصدر مؤول ،فاعل و اسناد فعل به آن را به منظور تهکم فاعل
و همچنين آگاهی از حرام کردن چيزی که هيچ دليل و برهانی بر آن وجود ندارد ،مشخص کرده است.
 4 – 5ورود اسم فاعل به جای فعل مضارع
همانند اين آيه﴿ :يُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَیِّ﴾ (األنعام)31 /
شاهد مثال] :مُخْرِجُ الْمَيِّتِ[
معنی اين آيه چنين است :تنها خداوند متعال است که از نطفه بشری زنده و از هسته ی خشک،
گياهی تر و تازه و از کافر مومن و از گناهکار مطيع بيرون میآورد؛ به همين دليل تنها کسی که متصف
به قدرت کامل و حکمت بالغ است خداوند است وتنها اوست که شايسته ی پرستيدن است.
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ژرف ساخت :يکی از مسوغات سبکشناسی که به واسطه آن میتوان به وجود پديده تناوب در
آيه پی برد وقوع دو طرف ساختار تناوب زير سلطه ی قانون عطف است؛ چرا که خداوند متعال ابتدا
فرمودند" :يخرج الحیّ من الميّت" يعنی جمله را با فعل مضارع آغاز کردند سپس بعد از واو عاطفه
جمله را با اسم فاعل بيان فرمودند" :ومخرج الميّت من الحیّ" اين در حالی است که درجه صفر گفتار
در کالم بشری و بر اساس قواعد درست نويسی میبايست جمله به صورت فعل مضارع آغاز میشد
تا جمله ی معطوف از نظر فعلی با جمله ی معطوف عليه برابر گردد؛ اما اين گريز از هنجار به قصد
بيان يک معنی و همچنين تنوع در ساختار جمله رخ داده است تا توجه مخاطب به متن بيشتر جلب گردد.
زيبايی شناسی :پيش از آن که هدف از اين عدول را بيان کنيم بايسته است تا به شکل موجز به
تفاوت جمله فعليه و اسميه اشاره کنيم .اديب يا هنرمند زمانی که بخواهد يک معنی را به صورت
ثبوتی بيان کند از جمله ی اسميه استفاده میکند؛ چون اسم مقيّد به زمان نيست و شايسته است تا از
آن معنای عدم تجدد برداشت شود .اما فعل عنصر زمان و حدوث در آن وارد میشود به اين ترتيب
مقيّد بر يکی از زمان های سه گانه است( .درويش ،بیتا )519 :خداوند متعال جمله معطوف را مطابق
با جمله ی معطوف عليه نياورده است «چون يکی از صفات بارز موجود زنده حرکت و تجدد است به
اين ترتيب برای آن موجود زنده صيغه ی فعلی برگزيده است و يکی از صفات بارز مرده سکون و
عدم تحرک است که با صيغه اسمی همراه شده است( ».السّامرائی )561 :1003 ،شبيه چنين تناوبی را
میتوان در آيه ذيل مشاهده کرد﴿ :أُبَلِّغُكُمْ رِسَاالتِ رَبِّی وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ (األعراف)61/
شاهد مثال] :نَاصِحٌ[
اين آيه در پاسخ به کافران و به طور مشخص "قوم هود" نازل شده است؛ قومی که او را به
دروغگويی متهم کردند اما هود (ع) حکيمانه و از روی حسن ادب و بزرگ منشی پاسخی درخور به
آن ها داده است.
ژرف ساخت :بر اساس قوانين عطف ،بهتر است که دو جمله ی معطوف و معطوف عليه از نظر
فعليه و اسميه يکسان باشند اما در اين آيه شريفه جمله ی معطوف به شکل جمله ی اسميه و جمله ی
معطوف عليه به صورت فعليه آمده است .اصل جمله معطوف در کالم بشری و با توجه به قانون
عطف "وأنصح لکم "..است چنانچه شبيه آن در داستان حضرت نوح (ع) آمده است﴿ :أُبَلِّغُكُمْ
رِسَاالَتِ رَبِّی وَأَنصَحُ لَكُمْ﴾ (األعراف)61 /
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زيبايی شناسی :حضرت هود (ع) جملهی معطوف را اسمية ﴿وَأَنَاْ لَکُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾؛ ونوح (ع)
فعليه آورده است ﴿وَأَنصَحُ لَکُمْ﴾؛ چون صيغه ی فعل داللت می کند بر تجدد لحظه به لحظه ی آن و
حضرت نوح (ع) شب و روز بدون مکث آن ها را فرا میخواند به اين ترتيب اين تجدد با فعل بيان
شده است و آوردن فعل مضارع دال بر تجديد نصيحت به آن هاست و اين که او به خاطر کراهتشان
آن نصيحت را ترک نمیکرد اما هود (ع) چنين نبوده است بلکه نصيحت بدون مقيد بر زمان بيان می-
کرد به گونه ای که نصيحت کردن وصفی ثابت برای او گشته بود( .الدرويش ،5331 ،ج )915 :9نمونه
ی ديگری از چنين تناوبی در آيه ی ذيل آمده است﴿ :إِ َّ رَبَّكَ هُوَ أَعلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعلَمُ بِالمُهتَدِينَ﴾ (األنعام)553 /
شاهد مثال] :بِالمُهتَدِينَ[
در اين آيه ی شريفه ،خداوند متعال به رسول اکرم (ص) چنين فرمودند که بيشتر ساکنان روی
زمين از اطاعت او سرپيچی می کنند؛ چون اکثر آن ها گمراه و دروغگو هستند و خداوند نيز گمراهان
و دروغگويان را میشناسد.
ژرف ساخت :با توجه به قانون عطف ،و بر اساس ژرف ساخت ،اصل جمله معطوف میبايست به
صورت فعلی میآمد يعنی" :إنّ ربّک هو أعلم من يضل عن سبيله"]قانون عطف[ وهو أعلم من يهتدی
فی هذا السبيل ،اما قرآن کريم از آوردن فعل مضارع در جمله ی معطوف گريز و از اسم فاعل بهره
برده است که اين فراهنجاری به دليل کثرت استعمال به شکل يک مشخصه سبکی در آمده است که با
توجه به سياق آيه دربردارنده يک معنی ثانويه است.
زيبايی شناسی :جمله معطوف يک جمله خبری است که در آن مفهوم وعيد و ترس به گمراهان و
وعده و مژده به هدايت يافتگان وجود دارد و آن خطابی است به رسول اکرم (ص) :که خدا نسبت به
تو و آن ها آگاه است و اين که آن ها همان گمراهان و تو هدايت يافته ای( .اندلسی ،5339 ،ج)159 :1
و غرض عدول از "يهتدی" به "مهتدی" اشاره دارد به اين مطلب که هدايت صفتی ثابت و ال يتغير که
پيشتر در وجودشان بوده است بر خالف گمراهی که امری زائل و غير منتظره است که در ميان آن ها
بوجود آمده است( .آلوسی ،بیتا ،ج)59 :1
 .5-5ورود اسم فاعل به جای فعل ماضی
همانند اين آيه ی شريفه﴿ :سَوَاء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُو َ﴾ (األعراف)539 /
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شاهد مثال] :صَامِتُو َ[
خداوند متعال در اين آيه شريفه از بت هايی سخن میگويد که هر گاه از آن طلب خير و برکت
شود ،هيچ پاسخی نمیدهند ،چون آن ها از جمادات به غايت ناتوان و خوار هستند و پس چگونه بت
هايی که ندای انسان ها را نمی شوند به عنوان خدا پرستش میشوند.
ژرف ساخت :تناوب در اين آيه ،بين دو جمله ی فعلية و اسميه رخ داده است؛ و ژرف ساخت يا
درجه صفر گفتار و نوشتار به اين شکل بوده است" :أدعوتموهم أم صمتم" و جمله ی فعليه "دعوتم"
قرينه ای است که عدول از آن صورت پذيرفته است و انتخاب جمله فعليه در آغاز اين آيه خود گواه
بر اين امر است که جمله های معطوف نيز به تبع آن فعل ماضی باشند ،بنابراين طبق دو قانون
برابريابی و عطف ،يکسان بودن جمله معطوف با معطوف عليه امری قابل قبول و مألوف در سبک
عربی است اما در اين آيه شريفه گريز از هنجار رخ داده است و جمله معطوف بر خالف جمله ی
معطوف عليه از نظر ترکيب نحوی است.
زيبايی شناسی :جمله ی "سَواءٌ عَلَيْکُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ" جمله ای استئنافيه است که
مضمون جمله ما قبل خود را تاکيد میکند يعنی بر شما يکسان است چه آن ها را دعوت کنيد و چه
خاموش باشيد ،در هر دو حالت حال شما عوض نمیشود هم چنان که حال ان ها نيز به خاطر جماد
بودن غير قابل تغيير است .ظاهر آيه اقتضاء میکند که بعد از أم فعل بيايد؛ چون هر آنچه که بعد از
همزه ی تسويه قرار میگيرد تاويل به مصدر میرود اما در آيه شريفه از اين اصل عدول شده است تا
بفهماند که حدوث دعوت در مقابل استمرار سکوت قرار میگيرد و در اين فراهنجاری مبالغه ای
وجود دارد که بر کسی پوشيده نيست( .آلوسی ،بیتا ،ج )519 :3همچنين میتوان گفت که جمله "أم
أنتم صامتون" معادل "أدعوتموهم" است با اين تفاوت که دو جمله در فعليه واسميه بودن تفاوت
دارند يعنی قرآن کريم به منظور رعايت فاصله قرآنی نگفته است" :أم صمتم" و اين که اين دو جمله
نزد بليغ يکسان است و چنين عدولی از ويژگی های فصاحت است؛ چون فواصل و اسجاع از انواع
فصاحت به شمار میروند( .ابن عاشور ،5311 ،ج)153 :3
اگر به آيه های شريفه ی اين دو سوره نيک بنگريم شاهد تناوبی عکس اين تناوب هستيم يعنی
فعل ماضی به جای اسم فاعل آمده است همچون سخن باری تعالی﴿ :فَالِقُ اإلِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ
سَكَنًا﴾ (األنعام)31 /
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شاهد مثال] :جعل[
مقصود اصلی اين آيه ،شناخت خدواند تبارک و تعالی با همه ی ويژگی ها و صفاتش است و
اوست که آفريننده و خالق همه اشياء است و هر کس چنين باشد ،شايسته پرستيدن است ،نه اين بت
هايی که آن ها آن را میپرستيدند.
ژرف ساخت :قانون عطف يکی از بافت های زبانی است که از طريق آن میتوان پی به وجود
پديده تناوب در اين آيه برد .چون بر اساس قانون عطف ،بهتر است که دو جمله ی معطوف و
معطوف عليه از لحاظ اسم و فعل يکی باشند ،بر اين اساس اصل و شيوه درست جمله بر اساس قانون
عطف چنين است "وفالق اإلصباح وجاعل الليل" اما قرآن کريم برای بيان يک نکته بالغی از اين اصل
عدول کرده است.
زيبايی شناسی :چرا قرآن کريم جمله (فالق الحب والنوی) و(فالق اإلصباح) را با اسم بيان کرده
است اما جمله معطوف (وجعل الليل سکناً والشمس والقمر حسباناً) را با فعل آورده است ،در حالی
که هيج فرقی ظاهرا ميان آن دو نيست و صبح همچون شب است؟ «قرآن کريم گفته است که خداوند
"فالق الحب والنوی" يعنی شکافنده دانه و هسته است؛ اما اين جمله را مقيد به چيز سودآوری نکرده
است «و اوست که صبح را از پرده تاريک شب میشکافد و شکافنده دانه و هسته است فرقی ندارد چه
کسی از آن سود برد و چه کسی سود نبرد .در حالی که گقته است ( :وجعل الليل سکناً) يعنی شب را
برای آرامش قرار داد و قطعا آرامش برای کسی است که آرام میگيرد بنابراين آن را مقيد کرده است به
کسی که از آن سود برد و اگر کسی نبود تا آرام گيرد ،بنابراين شب مايه آرامش کسی قرار نمی
گرفت( ».السّامرائی )561 :1003 ،به عبارت ديگر ،خداوند شکافنده صبح ،هسته و دانه بود هر چند بر
روی زمين بشری نباشد يعنی خداوند چه پيش از آفرينش انسان و چه پس از او اين کار را انجام می-
داد اما شب را زمانی مايه ی آرامش قرار داد که انسان را آفريد؛ چون پيش از آن مايه آرامش کسی
نبود ،بنابراين شکافتن صبح از پرده تاريک شب و همچنين هسته و دانه با دوام تر و با تبات تر از قرار
دادن شب برای آرامش است به همين دليل فلق اإلصباح را با اسم و جعل الليل را با فعل بيان فرمودند.
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 .6نتيجه

مهمترين نتايجی که مقاله حاضر با موضوع تناوب در صيغه های اسمی به آن دست يافت به شرح
زير است:
 در اين دو سوره مبارکه ،تناوب در مصدر بيشترين بسامد را داشته است؛ يعنی مصدر به جایوصف (اسم فاعل و اسم مفعول) آمده است و حامل معنای جديدی بوده است که وصف قادر به بيان
آن نبود .تناوب در اسم فاعل نيز بعد از مصدر بيشترين بسامد را داشته و در بيشتر مواقع جانشين فعل
مضارع يا ماضی گشته است.
 در پيدايی پديده تناوب ،بافت نقشی مهم و اساسی ايفا میکند؛ زيرا کلمه جايگزين حامل معانیجديدی است که تنها به کمک بافت میتوان پی به آن معانی برد .از ميان انواع بافت ،بافت زبانی
بيشترين نقش را در تناوب دارد؛ بافتی که به چگونگی همنشينی کلمات در کنار يکديگر توجه دارد.
اما در اين مقاله قوانين مسلم نحوی بويژه قانون عطف و همچنين روابط موجود ميان مسند و مسند
إليه و به طور کلی قوانين موجود در اسناد ،ما را به پيدايی تناوب رهنمون میسازد.
 زيبايی شناسی نيابت مصدر به جای اسم فاعل يا مفعول ،مبالغه و تاکيد است .به عبارت ديگر درمصادر مبالغه و تاکيدی نهفته است که در مشتق وجود ندارد؛ از طرف ديگر ،مصدر به دليل دارا بودن
حروف کم ،موجد پيدايی اقتصاد زبانی يا همان ايجاز در متن شده است.
 يکی از اغراض اصلی ورود مصدر مؤول به جای مصدر صريح ،خلق آرايه اطناب از نوع تمددو توسع در کالم است .همچنين مصدر مؤول ،ارکان اصلی اسناد يعنی فاعل  /مسند إليه و الحدوث /
مسند را نشان میدهد که مصدر صريح قادر به بيان آن نيست.
 ورود اسم فاعل به جای فعل مضارع به منظور بيان صفت ثبوتی در اسم است؛ به عبارت ديگرقرآن کريم برای بيان استمرار و دوام از فعل مضارع عدول کرده است و به جای آن از اسم فاعل بهره
برده است .همچنين برای بيان حرکت و تجدد در برخی آيهها به فعل ماضی روی آورده است؛ هم
چنان که گاهی مواقع فصاحت و مراعات فواصل قرآنی و سجع ،عامل تناوب از فعل به اسم بوده
است.
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