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چکيده :
يکي از مباحث پيچيده و در عين حال کامل در نحو زبان عربي بحث اشتغال است .اشتغال را ميتوان از
مباحثي دانست که با قواعد ويژه اش ،ذهن بسياري را به خود مشغول کرده است .از آنجاکه قرآن کريم نمونه عالي
فصاحت و بالغت است و در بهره مندي و استفاده از ذخاير و امکانات زباني به گونهاي بي نظير عمل کرده است،
بنابراين مقاله حاضر تالش مي کند تا با نظر به برخي آيات شريفه قرآن کريم اسلوب اشتغال را معنا يابي کند .اين
مقاله ،در نظر دارد ضمن معرفي باب اشتغال ،نمونه هايي از موارد جواز و ترجيح نصب و رفع مشغولعنه را در قرآن
کريم بررسي کرده و از اين رهگذر تفاوتهاي معنايي آنها را بيان کند .نتيجه ،نشان ميدهد که آنچه نحويان عربي
به عنوان موارد تساوي و نيز ارجحيت نصب و رفع مشغولعنه ذکر کردهاند ،بدون توجه به معناشناسي بوده است.
کليد واژه ها :قرآن کريم ،معناشناسي ،باب اشتغال

 - 1مقدمه
مبحث اشتغال با اسلوب و ساختار نسبتاً پيچيده اش از مباحث مهم نحوي به شمار ميآيد و در تمامي کتب منبع و
اصيل نحوي به تفصيل يا خالصهگونه از آن سخن رفته است .کاربرد چنين اسلوبهايي در همه زبانها بويژه در زبان
عربي که از کامل ترين زبانهاي دنياست ،با در نظر گرفتن اهداف معناشناسانه صورت ميگيرد .به طور کلي ميتوان
گفت آن دسته از قواعد نحوي که اساس آن ها را جابجايي الفاظ و يا چينش جديد واژگان تشکيل ميدهد ،عمدتاً با
معنا در ارتباط هستند و انتقال هرچه بيشتر مقصود و فحواي کالم را هدف قرار دادهاند .اين قواعد که اشتغال نيز از
جمله آنهاست ،شکل و صورت عادي زبان را به هم ميريزند و به همين دليل ،نو و تازه جلوه ميکنند .اين امر که
دقيقا با اصل «آشناييزدايي» (  )defamilarizatioفرماليستها تناسب دارد ،با هدف برجستهسازي زبان و رسانگي
و انتقال معنا صورت ميگيرد .اشتغال نيز با اسلوب متفاوت خود ،در کالم جلب توجه ميکند و آدمي را به تعمق و
تفکر وا مي دارد در نتيجه ذهن براي دريافت چرايي آن به کندوکاو ميپردازد و همين کوشش و تالش ذهني ،لذت
حاصل از کالم را دوچندان ميکند .اين مقاله ،ضمن ارائه يک تعريف کلي از اسلوب اشتغال و اقسام آن ،در تالش
است که تأثير اين باب و ساختار آن را در تفسير کالم و دريافت معنا نشان دهد .عالوهبر اين ،در پي آن است که
اقسام اشتغال و قواعدي را که در کتب نحوي بر اي آن ذکر شده است با آيات شريفه قرآن کريم تطبيق دهد و صحت
و سقم اين مطالب را با بهرهگيري از قرآن کريم ،مشخص کند؛ چراکه معيار اصيل و نمونه تمام عيار فصاحت و
بالغت ،قرآن است و درستي تمامي اين مطالب با ميزان قرآن سنجيده ميشود.
طبق بررسي هاي به عمل آمده ،عالوه بر مباحثي که کتب نحوي به اشتغال اختصاص دادهاند ،تاکنون مقالهاي
که به بررسي و تحليل معناشناسانه اين مبحث پرداخته باشد ،نوشته نشده است .حال آن که اشتغال با تمام ظرايف و
زيباييهاي خود ميتواند دريچهاي از معاني تازه و نو را به روي انسان بگشايد؛ بنابراين بررسي باب اشتغال خود ،يک
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تحقيق مستقل ميطلبد .از سوي ديگر کالم گهربار الهي که اعجاز بياني ادبي آن برکسي پوشيده نيست ،نمونههايي
را ارائه مي دهد که از منظر معنايي با برخي قواعد موجود در باب اشتغال هماهنگي ندارد که اين امر بهاعتقاد
نگارندگان ضرورت تحقيق را دوچندان ميکند.
 -2مفاهيم و تعريفات
پيش از ورود به بحث اصلي ،ارائه چند تعريف که چارچوب مفهومي مقاله را تشکيل ميدهند ،ضروري است:
 -1-2معناي اشتغال

اشتغال ،بر وزن افتعال از ماده «شَغَل» است که در لغت به معناي سرگرم شدن ميباشد و هرگاه با حرف «عن»
متعدي شود ،متضمن معناي اعراض (رويگردان شدن) خواهد بود( .ر .ک :ابنمنظور ،2391 ،ج،22ص )953ناام ايان
باب در اصطالح نحو «اشتغال العامل عن المعمول» ميباشد .در تعريف آن گفتهاند :اشتغال آن است که اسمي مقادم
شود و بعد از آن عاملي بيايد که در ضمير اسم مقدم عمل کند ،بهگونهاي که اگر کالم ،خالي از آن ضمير باشد ،عامل
در خودِ آن اسم مقدم عمل ميکند .به عنوان مثال در عبارت «زيداً أکرمتُهُ» به ترتيب «زيداً» اسم مقدم و «أکرمتُ»
عامل مؤخر و «اه» ضمير اسم مقدم است که اگر اين ضمير نبود عامل در اسم مقدم عمل ميکارد .باا تعرياف ذکار
شده وجه نامگذاري و رابطه معناي لغوي و اصطالحي روشن ميشود؛ با اين بيان که عامل ،با رويگردان شدن از اسام
مقاادم ،در ضاامير آن عماال کاارده و بااه آن مشااغول و ساارگرم شااده اساات( .ر .ک :األزهااري ،2212 ،ج،2ص222؛
استرآبادي 2931 ،ق ،ج،2ص299؛ ابنعقيل 2912 ،ق ،ج،2ص)523
 -2-2ارکان اشتغال

با توجه به تعريف اشتغال ،مشخص ميشود که اشتغال از سه رکن «مشغول»« ،مشاغولعناه» و «مشاغولباه»
تشکيل شده است .منظور از مشغول ،همان عامل است که از عمل در اسم مقدم رويگردان و منصرف شده و در ضمير
آن عمل کرده است که در مثال «زيداً أکرمتُهُ»« ،أکرمتُ» عامل و مشغول است .منظاور از مشاغولعنه هماان اسام
مقدم است که عامل از عمل در آن رويگردان شده و در غير آن (مشغولبه) عمل کرده است و مشغولبه آن است که
عامل ،بعد از انصراف از عمل در مشغولعنه ،در آن عمل کارده اسات .مشاغولبه باياد ضاميري باشاد کاه باه اسام
برميگردد و اين ضمير گاهي به واسطه عامل ،منصوب ميشود مانند« :زيداً أکرمتُهُ» و گاهي باه واساطه حارف جار
مجرور ميشود مانند آيه شريفه قرآن :وَ الظَّالِمِینَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِیماً و برخي اوقات نياز توسام مضااف ،مجارور
ميشود مانند« :زيداً أکرمتُ أباه»( .ر .ک :حسنعباس ،2211 ،ج،1ص212؛ ابنعقيل 2912 ،ق ،ج،2ص )523
 -3-2عامل اشتغال

نحويان در عامل مشغولعنه اختالف عقيده دارند .ظاهرا صحيح ترين نظر موجود ،آن است که اکثر نحويان بصره
به آن قائل هستند .آنان بر اين باورند که عامل ،فعلي است که وجوبا محذوف است .به اين معناا کاه در مثاال «زياداً
نصرته»« ،زيداً» مفعولبه است براي فعل مقدر (نصرت) و تقدير کالم چنين است« :نصرت زيداً نصرتهُ» ،کاه پا از
حذف فعل اول ،فعل دوم داللت بر آن کرده و آن را تفسير ميکند .به فعل مذکور در کالم «مفسِر» و به فعال مقادَر
«مفسَر» ميگويند .گاهي مانند مثال فوق ،عاملِ مقدر در لفظ و معنا با عامل مذکور مشارکت دارد و گااهي نياز ايان
مشارکت فقم در معنا است مانند« :زيداً مررتُ به» در اين مثال «جاوزتُ» عامل مقدر است که فقم در معنا با عامال
مذکور مطابق است( .ر .ک :األزهري ،2212 ،ج،2ص 222؛ حسانعبااس ،2211 ،ج،1ص212؛ الساامرايي 2211،ق،
ج،1ص)213
-4-2اقسام اشتغال

اقسام اشتغال عموما بر اساس اعراب مشغولعنه تعريف ميشود؛ بنابراين ميتوان براي آن پنج دسته ذکر کرد:

 -1-4-2وجوب نصب :هنگاميکه مشغولعنه پ

از اداتي بيايد که ويژه فعل هستند مانند ادوات شارط ،تحضاي ،

عرض و استفهام بجز همزه ،بايد منصوب شود :إن زَيْداً نصرتهُ أنصره.
 -2-4-2وجوب رفع :هرگاه مشغولعنه پ از ادات ويژه اسم مانند «اذا» فجائيه قرار گيرد ،و يا پيش از اداتي بيايد
که مابعدش در ماقبلش عمل نمي کند ،مانند ادوات شرط و استفهام« ،کم» خبري« ،ما» نافيه و ...در اين موارد مرفوع
شدن مشغولعنه واجب است ،مانند« :خَرَجْتُ فإذا زَيدٌ يَنصرهُ عَمْرو» و نيز« :زيدٌ مَا لَقيتُهُ».
-3-4-2ترجيح نصب :اگر فعل طلبي پ از مشغولعنه واقع شود ،نصب مشغولعنه بر رفع آن ترجيح دارد :زيداً
أنصُره .همچنين هرگاه مشغولعنه پ از ادواتي قرار گيرد که غالبا بر فعل وارد ميشوند مانند همزه استفهام :أ زيد ًا
نصرته؟ .نيز هرگاه مشغولعنه بالفاصله پ از حرف عطفي بيايد که پيش از اين حرف عطف يک جمله فعليه قرار
گرفته باشد که در اين صورت عطف جمله فعليه به فعليه صحيح باشد  :قام زي ٌد و عمراً أکرمته .به اعتقاد نحويان در
موارد ذکر شده ،نصب و رفع مشغولعنه جايز است؛ ولي نصب آن اولويت دارد.
-4-4-2تساوي رفع و نصب :هرگاه مشغولعنه پ از حرف عطفي بيايد که که پيش از اين حرف عطف ،يک
جمله دو وجهي قرار گرفته باشد .مقصود از جمله دو وجهي جمله اسميهاي است که خبر آن فعل باشد :زيدٌ قام و
عمراً  /عمروٌ أکرمته.
-5-4-2ترجيح رفع :تمامي موارد غير از موارد فوق تحت اين عنوان ميگنجد :زيدٌ نصرته( .رک :ابنعقيل2912 ،
ق ،ج،2ص512؛ األزهري ،2212 ،ج،2صص)222-232
 -5-2بافت و جايگاه آن در معناشناسي

نظريه بافت از روشهاي نوين معناپژوهي است .طرفدارن معاصر اين نظريه بر اين باورند که معناي کلمه در
حقيقت عبارت است از کاربرد کلمه در زبان يا شيوههاي که کلمه در آن به کار ميرود و يا نقشي که کلمه در متن
ايفا ميکند .فيرث (  )firthزبانشناس انگليسي معتقد است که « معنا جز از طريق بافت زباني يا به کار بردن آن در
بافتهاي مختلف روشن نميشود»( .مختار عمر،2211 ،ص )31در حقيقت مقصود از بافت ،فضايي است که واژگان با
قرار گرفتن در آن حاوي معاني جديد و داراي ارزش معنايي نو ميشوند .صاحبان نظريه بافت ،آن را به چهار نوع
زباني ،موقعيتي ،عاطفي و فرهنگي تقسيم ميکنند .توجه ما در مقاله حاضر بر بافت زباني و موقعيتي معطوف است؛
بنابراين توضيح مختصر اين دو ضروري بنظر ميرسد:
 -1-5-2بافت زباني

زبانشناسان معاصر ،بافت زباني را اين گونه معرفي ميکنند :بافت زباني يعني نظم و چينش ظاهري کلمه و موقعيت
آن درون جمله .بافت از ديدگاه ايشان ،شامل واژگان و جمله هاي پ و پيش کلمه و متني است که واژه در آن جاي
دارد( .ر .ک :أولمان )52 :2395 ،بافت در حقيقت جايگاه واژه در جمله ميباشد که به دليل آن جايگاه ،توجيهي
معنايي پيدا ميکند و هرگاه در موقعيت ديگري قرار گيرد معناي ديگري مييابد( .ر .ک :الجنابي)231 :2221 ،
همچنين بافت شامل هر نوع واژگاني مي شود که با يک لفظ همنشين است و به توضيح معنا کمک ميکند ،خواه اين
واژگان بر يک لفظ مقدم باشند يا موخر و يا اين که پ و پيش آن را فرا گرفته باشند ،بنابراين ،بافت در روشن
کردن داللت الفاظ و ترکيبها در درون بافت و متن ،ايفاي نقش ميکند .
 -2-5-2بافت موقعيتي

پژوهشگران جديد معتقدند در فرآيند درک معناي کالم ،توجه به معاني کلمهها در فرهنگ لغت به تنهايي کافي
نيست بلکه در اين ميان عناصري غير زباني وجود دارد که تأثير زيادي در تعيين معنا دارد .مقصود از بافت موقعيتي،
همان عناصر غير زباني است که در فرآيند درک معناي کالم تأثير بسياري دارد .عناصر غير زباني شامل شخصيت
گوينده و مخاطب و رابطه اين دو و نيز شرايم مربوط به محاوره و لحظه تکلم و يا به اصطالح «موقعيت کالمي»

ميباشد( .رک :السعران ،بيتا،ص )139بافت موقعيتي عبارت است از« :شرايم و موقعيتهاي مربوط به متکلم و
مخاطب که در اثناي سخن گفتن ،لفظ را در بر ميگيرند و به آن داللت خاصي ميدهند و به سمت مشخصي سوق
ميدهند»( .الجنابي،2221 ،ص)231
 - 3تحليل معناشناختي باب اشتغال
چنان که پيش تر ذکر آن رفت ،جا به جايي و يا هرگونه تغيير در چينش واژگان ،عموماً با نوعي تغيير در معنا
همراه است .به عنوان مثال تقديم واژه اي که بايد مؤخر باشد ،افاده معناي حصر ميکند و يا حذف برخي ارکان جمله
البته به شرط عدم ايجاد خلل معنايي ،به دليل وضوح آن و يا گاهي به دليل بارزتر و برجسته کردن واژه ذکر شده
صورت ميپذيرد .اشتغال نيز از اين قاعده مستثني نيست.
بيترديد اسلوب و ساختار باب اشتغال بي هدف و بدون توجه به معناي کالم پديد نميآيد .آراء و نظرات
دانشمندان نحو و بالغت در خصوص باب اشتغال جاي تأمل دارد .برخي از علماي بالغت بر اين باورند که اشتغال در
کالم افاده معناي تخصيص و يا گاهي افاده معناي تأکيد ميکند و ظاهرا اين تفاوت معنايي از اختالف در عامل
مشغولعنه سرچشمه ميگيرد .همان گونه که در بحث عامل اشتغال ذکر شد ،عقيده رايج بر اين است که عامل ،فعل
محذوفي است که فعل مذکور آن را تفسير ميکند .بر پايه اين تفکر ،نتيجه حاصل از اشتغال ،ايجاد تأکيد در کالم
است؛ بدين معنا که در جمله «زيداً نصرتهُ» اگر تقدير کالم به صورت «نصرت زيداً نصرته» باشد ،تأکيدي بر عم ل
«نصر» نهفته است و اين تأکيد از تکرار لفظ «نصرت» حاصل شده است؛ چرا که يکي از نتايج تکرار در کالم ،ايجاد
تأکيد در آن است( .رک :تفتازاني 2222،ق،ص )53
اگر عامل اشتغال را فعل محذوفي در نظر بگيريم که پ از مشغولعنه واقع شده است ،يعني تقدير کالم «زيد ًا
نصرت نصرتهُ» باشد ،در اين حالت مي توان از جمله معناي تخصيص گرفت؛ زيرا محذوف مقدر ،مانند مذکور است .
يعني تقديم زيد در حالت مقدر بودن فعل ،همان معنايي را ميرساند که در حالت مذکور بودن فعل القا ميکند؛
بنابراين تقديم زيد در اين جمله ها باوجود مقدر بودن عامل مي تواند افاده معناي تخصيص کند و عمل کمک کردن
را فقم به زيد اختصاص دهد .باتوجه به اين که باب اشتغال مي تواند محتمل هر دو معناي ذکر شده باشد ،معناي
اصلي را مي توان با توجه قرائن موجود در جمله دريافت کرد( .رک :همان،ص )295
ظاهرا چنين برداشت هايي بدون توجه و اهميت به ساختار باب اشتغال صورت گرفته است .يعني معاني ذکر
شده براي اشتغال ،از حالت عادي کالم نيز قابل برداشت است .به عبارت ديگر اگر قرار باشد «زيداً نصرت» و «زيداً
نصرتهُ» القا کننده معناي يکسان باشند ،پ

فلسفه باب اشتغال چيست؟ پر واضح است که آيه :وَ لُوطاً آتَیْنا هُ

حُكْماً وَ عِلْما( انبياء )92،و ساير آياتِ اين چنيني نمي تواند خالي از هدف باشد؛ چرا که در غير اين صورت ممکن
بود آيه چنين باشد :وَ لُوطاً آتَیْنا حُكْماً وَ عِلْما .منابع موجود نشان ميدهد که در اشتغال نه معناي تأکيد نهفته
است و نه معناي تخصيص« .زيداً نصرت» و «زيداً نصرتهُ» نميتوانند معناي واحدي را القا کنند .آنچه معناي اين
جمله ها را متمايز ميکند ،اين است که جمله اول افاده تخصيص ميکند ولي در جمله دوم ،تقديم ،به منظور
اهميت واژه صورت گرفته است و نمي توان از آن معنا تخصيص را دريافت کرد .بدين معنا که لُوطاً آتَیْنا حُكْماً وَ
عِلْما اختصاص علم و حکمت را به لوط (ع) ميرساند؛ ولي لُوطاً آتَیْناهُ حُكْماً وَ عِلْما اين معنا را ميرساند که
به لوط علم و حکمت عطا شده است يعني افاده معناي عطا شدن علم و حکمت به ايشان ميکند و تقديم نام آن
حضرت ،دليل بر عنايت و اهميت ويژه خداوند به ايشان است.

شايان ذکر است که در آيه قبل ،خداوند از لوط (ع) به تبع داستان ابراهيم (ع) ياد کرد؛ ولي در اين آي ه به طور
جداگانه از آن حضرت سخن ميگويد که اين امر ،ميتواند معناي مورد نظر را تأييد کند .همچنين «اگر اين امکان
وجود داشت که از اسلوب اشتغال معناي تأکيد را برداشت کرد ،ذکر فعل مقدر نه تنها جايز؛ بلکه به عقيده برخي
نحويان واجب بود؛ چراکه حذف منافي تأکيد است و اين تکرار است که سبب تأکيد ميشود»( .السامرايي 2211،ق،
ج،1ص  )291در اين صورت ،ذکر عامل در جمله «وَ آتَيْنا لُوطاً آتَيْناهُ» صحيح بوده و خالي از ايراد است که اين امر با
حذف وجوبي عامل اشتغال ،کامال تناق دارد.
خداوند متعال در آيه  5سوره مبارکه نحل ميفرمايد :وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُم .باتوجه به مطالب فوق ،افاده
معناي تأکيد خداوند بر خلقت صحيح به نظر نميرسد و همان گونه که ذکر شد اگر امکانش بود که از اشتغال
موجود در آيه ،معناي تأکيد را برداشت کرد ،ذکر فعل مقدر نهتنها جايز؛ بلکه واجب بود .از سوي ديگر تقديم «أنعام»
بر فعل مقدر که به عقيد ه تفتازاني با تقديم آن بر فعل مذکور از جنبه معنايي برابر است ،نميتواند افاده معناي
تخصيص کند و خلقت خداوند را تنها به چارپايان اختصاص دهد .برداشت چنين معنايي از آيه شريفه کامال نادرست
است .به اعتقاد دکتر سامرايي تقديم «أنعام» و بيان آيه شريفه به صورت اسلوب اشتغال ،به دليل اهتمام خداوند در
اين آيات بر چارپايان است .در آيات پيشين به خلقت آسمان و زمين و نيز خلقت انسان اشاره شده است؛ ولي در
هيچ يک از آيات مذکور اسلوب اشتغال ديده نميشود .خداوند در اين آيه و آيات پ از آن از چارپايان بيش از ساير
مخلوقات سخن گفته است و کالمش را در اين خصوص گستردهتر نموده است چنان که ميفرمايد :وَ لَكُمْ فِیها
جَمالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُون وَ تَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُس( نحل : )5-3،و در آنها
براي شما زينت و شکوه است به هنگامي که آنها را به استراحتگاهشان بازميگردانيد ،و هنگامي که (صبحگاهان) به
صحرا ميفرستيد! آنها بارهاي سنگين شما را به شهري حمل ميکنند که جز با مشقت زياد ،به آن نميرسيديد .
به همين دليل با ذکر مقدم انعام در اين مجال توجه و اهميت آنها را القا ميکند( .ر .ک :السامرايي 2211،ق،
ج،1ص )292شايان ذکر است که تأکيد با تقديمِ به منظور اهتمام يک تفاوت عمده دارد .بدين معنا که مثال وقتي
ميگوييم در آيه مذکور« ،األنعام» به منظور اهتمام مقدم شده و جمله خالي از معناي تأکيد است ،مقصود اين است
که در آيه بر خلق انعام تأکيد نشده و اين خلق شدن ،امري قطعي است ،و ذکر مقدم «انعام» به منظور اهميت آن از
ميان ساير مخلوقات است و مقصود از آن تأکيد بر خلقت انعام نيست .عالوه بر آنچه ذکر شد ،به نظر ميرسد احتمال
افاده هر دو معناي تأکيد و تخصيص در کالم بر اساس عا مل آن ،با همه اقسام اشتغال قابل تطبيق نيست .در برخي
موارد نمي توان معناي تأکيد يا تخصيص را از جمله برداشت کرد ،مثال «خَرَجْتُ فإذا زَيدٌ َينصرهُ عَمْرٌو» نميتواند
حامل معناي تأکيد باشد؛ زيرا همانگونه که ذکر شد تکراري در کالم صورت نگرفته است که در نتيجه اين تکرار،
کالم متأکد شود .حتي اگر عقيده دانشمندان بالغت را بپذيريم و بگوييم که در اثر تکرار « نصرت» ،در کالم تأکيد
ايجاد شده ،از آنجا که «اذا» ويژه اسم است ،در اين مورد نمي توان فعل محذوفي را پيش از مشغولعنه براي آن
درنظر گرفت ،و در اين صورت تنها يک حالت باقي مي ماند که آن ،تخصيص است؛ يعني بايد گفت چنين جمله هايي
افاده تخصيص ميکنند ،که باتوجه به مضمون اين جمله چنين سخني نمي تواند صحيح باشد و عدم تخصيص در
جمله به خوبي واضح و مشخص است.
 - 4اشتغال در قرآن
آنچه به عنوان موارد ترجيح نصب يا رفع مشغولعنه و نيز تساوي رفع و نصب آن مطرح شده است ،در برخي
اوقات با بار معنايي کالم ،تناسب ندارد .اينگونه موارد در قرآن کريم که به اقتضاي رسالت خويش در اوج بالغت و
فصاحت است و اعجاز بياني آن بر کسي پوشيده نيست ،به خوبي قابل بررسي است .کالم وحي که گنجينه ارزشمند

معاني است ،نشان ميدهد که مرفوع بودن مشغولعنه معنايي را در بردارد که منصوب بودن آن حامل چنين معنايي
نيست ،و اين امر بيانگر اين است که جواز رفع و نصب در قرآن موجود نيست و هرآنچه هست وجوب است؛ بنابراين
اگر چه نحو و دستور زبان در برخي آيات مجوز رفع و نصب مشغولعنه را صادر مي کند؛ ولي معنا و مضمون چنين
اجازهاي را نمي دهد ،و در نتيجه تنها يک حالت را پذيرفته و ديگري را رد مي کند.
از آنجا که توجه ما در مقاله حاضر بر موارد جوازي و اختالف معنايي موجود در هر يک از حالتهاي نصب و
رفع مشغولعنه معطوف است ،از ذکر موار د وجوبي خودداري کرده و به تعدادي از آيات که با موارد جوازي باب
اشتغال قابل تطبيق است ،پرداختهايم و تالش ميکن يم تفاوت معنايي آيات را با توجه به تغيير اعراب مشغولعنه
نشان دهيم .بههمين منظور  3آيه را که حاوي اسلوب اشتغال است بيان کرده و ضمن توضيح آنها به ساير آيات
موجود در اين زمينه نيز اشاره ميکنيم .آيات انتخابي نماينده تمامي انواع اشتغال در قرآن کريم است ،و از آنجا که
ذکر تمامي اين موارد خارج از حوصله بحث است ،به ذکر نمونههايي از آنها اکتفا کردهايم:
 - 1- 4وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها( نازعات :)91،يکي از آياتي که بنابر نظر نحويان ميتواند مصداق ترجيح
نصب مشغولعنه باشد ،آيه مذکور است .از آنجا که آيه شريفه ،به جمله فعليه پيش از خود يعني  :أَغْطَشَ لَیْلَها وَ
أَخْرَجَ ضُحاها عطف شده است ،نصب آن ترجيح دارد .چنين مواردي از نظر نحو و دستور زبان قابل قبول است؛
ولي اگر توجه به معناي آيه نيز معطوف باشد ،در هريک از حالتهاي رفع و نصب ،تفاوت معنايي آيه آشکار ميشود.
يکي از مسائلي که در بحث معنايي باب اشتغال مطرح است ،بحث محوريت کالم و به اصطالح متحدث عنه است.
در تفاوت دو جمله «محمدٌ أکرمتُه» و «محمداً أکرمتُه» گفتهاند که جمله اول از محمد خبر ميدهد ولي در
جمله دوم متکلم از خودش خبر داده و محمد را تنها به دليل اهميت و اهتمام به آن مقدم کرده است؛ بنابراين
تفاوت مشغولعنه مرفوع با منصوب در اين است که درجه مشغولعنه منصوب از مرفوع پايينتر است( .ر .ک:
السامرايي 2211 ،ق ،ج،1ص)292؛ زيرا مشغولع نه مرفوع ،مبتدا و عمده در کالم است و کالم ،پيرامون او صحبت
ميکند و از او خبر ميدهد؛ ولي مشغولعنه منصوب ،رکن اساسي کالم نيست و رکن اساسي ،واژه ديگري غير از آن
است؛ ولي کالم ،اقتضا ميکند که در خصوص اين مشغولعنه منصوب ،بهگونهاي خاصتر و ويژهتر سخن گفته شود.
يعني در جمله «محمداً أکرمتُه» مدار کالم بر متکلم مي چرخد و اصلِ کالم اوست و «محمداً» رکن اساسي سخن
نيست ولي بدليل اهميتش در کالم مقدم شده است.
مبرد نيز در پاسخ به سؤالي در خصوص تفاوت دو جمله «نصرت زبداً» و «زيدٌ نصرته» مي گويد :وقتي متکلم از
خودش خبر ميدهد و ميخواهد بگويد که عمل ياري بر چهکسي واقع شده است ،جمله « نصرت زبداً» را به کار
ميبرد؛ ولي وقتي از «زيدٌ نصرته» استفاده ميکند ،از زيد خبر ميدهد( .ر .ک :الزجاجي 2933 ،ق،ص)293
در آيه مورد بحث نيز کالم بر محوريت خداي تعالي ميچرخد و از خلقت آسمان و گستراندن زمين خبر
ميدهد  :أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها .رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها؛ و أَغْطَشَ لَیْلَها وَ أَخْرَجَ ضُحاها؛ و لْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ
دَحاها .أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْعاها( نازعات .)19-92 ،به همين دليل واژه «االرض» به صورت مرفوع نيامده است
چرا که آيه نميخواهد از زمين خبر دهد؛ بلکه ميخواهد از خلقت زمين به وسيله خداوند صحبت کند .پ مساله
مهم تر در اينجا بحث خلقت است نه فقم آفرينش زمين؛ ولي از آنجا که گستراندن زمين به عنوان يکي از نشانههاي
خلقت از اهميت ويژهاي برخوردار است ،واژه «األرض» مقدم شده است .چنان که در آيات شريفه ديگر نيز به اين
مورد برميخوريم :وَ الظَّالِمِینَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِیما( انسان )92،يا وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُم( نحل ،)5،وَ الْأَرْضَ
مَدَدْناها( حجر )23،نصب مشغولعنه در اين آيات با توضيحات ذکر شده قابل توجيه است .در آيات مذکور نيز

باتوجه به آيات پيشين ،محوريت سخن ،خداوند و خلقت اوست و کلمات «الظَالِمِين»« ،االنعام» و يا «االرض» به
دليل اهميت و اهتمام به آنها ،منصوب و مقدم شدهاند و اگر عمده در کالم اين واژگان بودند و آيه از اين واژگان
خبر مي داد ،همگي به صورت مرفوع ميآمدند؛ چراکه طبق قاعده ،جواز رفع آن ها نيز وجود داشت؛ پ ميتوان
گفت بانظر به مضمون آيات ،نهتنها نصب مشغولعنه اولويت ندارد بلکه واجب است ،و در صورت رفع آن ،معناي
مورد نظر القا نميشود.
آيه شريفه وَ الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُون( شعراء )112،نيز ميتواند چنين مسألهاي را تأييد کند .اين آيه نيز از
موارد ترجيح رفع مشغولعنه است .با توجه به مضمون آيه ،سخن از شاعران است و از آنها خبر ميدهد به همين
دليل «شعراء» مرفوع شده است .سامرايي معتقد است که نصب «شعراء» اين معنا را القا مي کرد که کالم در خصوص
واژه «الغاوون» است و «شعراء» بهدليل اهميت ،مقدم شده است( .رک :السامرايي2211،ق ،ج ،1ص )299بنابراين
ميتوان ميان رفع مشغولعنه با نصب آن در آيات مذکور ،تفاوت ظريفي قائل شد .معنايي که در رفع نهفته است با
نصب مشغولعنه تغيير ميکند و قرآن کريم به خوبي چنين تفاوتهايي را مد نظر قرار داده است و اعراب
مشغولعنه را باتوجه به معنا آيات مشخص ميکند.
 -1-2فَقالُوا أَ بَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُه( قمر :)12،يکي از آيات شريفه قرآن کريم که مصداق ترجيح نصب است،
آيه شريفه فوق است .از آنجا که مشغولعنه پ از همزه استفهام واقع شده است ،نصب آن بر رفع ،اولويت دارد .به
نظر ميرسد اگر از جنبه معنايي ،آيه را بررسي کنيم ،با رفع مشغولعنه ،برداشت صحيح از مضمون آيه با مشکل
مواجه ميشود .اگر آيه چنين بود :أبَشَرٌ مِنَّا ،واحِدٌ نَتَّبِعُه؟ ،ممکن است از آيه برداشت اشتباه ميشد و «منا» را
خبر براي مبتدا «بشرٌ» در نظر ميگرفتند .در اين صورت مضمون آيه چنين ميشد « :آيا کسي در ميان ماست که ما
همگي بايد از او اطاعت کنيم؟» ظاهرا مقصود آيه شريفه اين نيست و بنابر تفاسير قرآن کريم ،قوم ثمود بهاين دليل
ايشان را تکذيب کردند که ايشان بشري از جن خودشان بود و يا فردي بود که مانند ملوک و پادشاهان آن زمان
نيرو و جمعيتي نداشت و تنها بود .در نتيجه آيه شريفه را چنين معنا کردهاند که« :آيا ما بشري از جن خود را
پيروي کنيم؟» يا «آيا بشري را که از نوع خود ما و يکه و تنها است ،نه نيرويي دارد و نه جمعيتي با او است ،پيروي
کنيم؟»( .رک :طباطبايي2229 ،ق ،ج،23ص 93؛ آلوسي2225 ،ق ،ج،22ص)19
تقديم «بشراً» اين نکته را بيان ميکند که قوم ثمود تظاهر ميکردند که با تبعبت و اطاعت مشکلي نداشته و
تنها دليل عدم تبعيت آن ها اين است که پيامبرشان از جن خود ايشان و بشري همانند آنها است .به نظر ميرسد
علت بيان جمله با اسلوب اشتغال نيز همين است .اگر آيه شريفه اين گونه بود :أ نَتَّبِعُ بَشَراً مِنَّا ،واحِداً؟ ،اين معنا
را مي رساند که آيا ما بايد از چنين بشري اطاعت کنيم يا نه؟ همچنين استفهام بهوسيله همزه اين مطلب را ميرساند
که آنها از تبعيت و اطاعت نميپرسند و هدف آنها اين است که ما از چنين کسي که از جن خودمان است
اطاعت نميکنيم .بههمين دليل غرض اصلي خود و علتي را که سبب عدم تبعيت شده مقدم داشتهاند تا آن را
برجستهتر کنند؛ «زيرا در استفهام به وسيله همزه ،مسئولعنه بالفاصله پ از همزه واقع ميشود که اين امر ،از
خصايص ويژه همزه استفهام است»( .فاضلي،2911 ،ص)99
 -9-2وَ کُلُّ شَیْءٍ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ( قمر :)51،آيه شريفه نيز مصداق ترجيح رفع است .رفع مشغولعنه يعني
«کل» اين اجازه را ميدهد که «فعلوه» صفت آن باشد و «في الزبر» خبر آن و در حقيقت معناي آيه ،با رفع صحيح
است و چنين است که :هرآنچه آنها انجام دادهان د در کارنامه عملشان به ثبت رسيده است در حالي که نصب
مشغولعنه اين امکان را به وجود ميآورد که «في الزبر» متعلِق به «فعلوا» شود و «فعلوه» خبر براي «کل» و تقدير

کالم چنين است :وَ فَعَلُوا کُلَّ شَیْءٍ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ و اين معنا را ميرساند که آنها همه چيز را در نامه عمل خود
انجام دادند .آلوسي معتقد است که در حالت نصب مشغولعنه ،اين امکان نيز وجود دارد که «في الزبر» صفتي باشد
براي «شئ» با اين تقدير که :فَعَلُوا کُلَّ شَیْءٍ مكتوبٍ فِی الزُّبُرِ که در اين صورت اين معنا محتمل ميشود که:
آنها هر آنچه را که در نامه عملشان مکتوب است ،انجام دادند( .رک :آلوسي 2225 ،ق ،ج،22ص)32
باتوجه به آنچه ذکر شد ،معنا و مفهوم آيه ايجاب ميکند که مشغولعنه مرفوع باشد و تنها حالت رفع با بار
معنايي آيه تناسب دارد و آيه شريفه در اين صورت خالي از تعقييد و پيچيدگي معنايي شده است .از آنجا که اين
خصيصه ،ويژگي بارز قرآن کريم است و اين ويژگي ،الزمه و درخور کتاب هدايت ماست ،رفع مشغولعنه ضروري
ميشود و ترجيح نصب نادرست به نظر ميرسد .
 -2-2وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَه فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما( مائده :)91،برخي نحويان معتقدند هر اسمي که داللت بر عموم
کند ،به دليل شباهتي که در عام بودن به شرط دارد بهتر است مرفوع باشد و اگر اسم ،داللت بر فرد يا شئ خاصي
داشته باشد ،نصب آن اولويت دارد( .ر .ک :ازهري ،2212 ،ج،2ص )229رازي در ذيل آيه شريفه فوق ،ميگويد :فراء
مرفوع بودن مشغولعنه را در آيه شريفه بهتر از نصب آن ميداند؛ زيرا الف و الم در «السارق» و «السارقه» بهمعناي
«الذي» هستند و تقدير کالم چنين است« :الذي سرق فاقطعوا يده» .به همين دليل آمدن «فاء» بر خبر جايز است؛
چرا که خبر به منزله جزاء است؛ و نصب اين مشغولعنه در صورتي بهتر است که مقصود از «السارق» دزد خاصي
باشد .ابن عاشور نيز چنين قولي را از مبرد نقل کرده است و علت رفع مشغولعنه را عموميت آن ميداند( .رک:
الرازي ،بيتا ،ج،22ص952؛ ابنعاشور ،بيتا ،ج،5ص)33
چنين عقيده اي با برخي ديگر از آيات قرآن نيز قابل تطبيق است :الزَّانِیَه وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَه
جَلْدَه( نور)1،؛ بنابراين عقيده ،رفع و نصب مشغولعنه را در جايي که جواز هر دو مورد هست ،عام بودن و خاص
بودن آن مشخص ميکند؛ ولي در قرآن کريم به آياتي برميخوريم که با اين نظر مخالفت ميکند؛ چراکه در برخي
آيات با وجود نصب مشغولعنه ،به صراحت از لفظ «کل» استفاده مي کند در حالي که عام بودن مشغولعنه کامال
مشخص است :وکُلَّ شَیْءفَصَّلْناهُ تَفْصِیال( اسراء .)21،آيه شريفه ديگر ،آيه النَّارُ یُعْرَضُونَ عَلَیْها غُدُوًّا وَ عَشِیًّا
(غافر )23،است .اگر چنين عقيده اي را از نحويان بپذيريم ،بايد بگوييم که در آيه شريفه فوق نيز ،مقصود از «النار»
همه آتشهاي موجود است و آتش خاصي مد نظر نيست .به عبارت ديگر مطابق نظر نحويان ،بهتر بود از آنجا که واژه
«النار» واژه اي خاص و مشخص است ،منصوب ميشد؛ ولي چنان که مالحظه ميشود ،قرآن کريم ،رفع آن را ترجيح
داده است؛ بنابراين علت تقديم مشغولعنه و بيان آيه به صورت فعلي به جاي بيان آن به شکل :یُعْرَضُونَ عَلَی النَّارِ
غُدُوًّا وَ عَشِیًّا ،به دليل عام بودن آن نيست؛ بلکه بنابر آنچه ذکر آن رفت ،به اين دليل است که مدار و محور اصلي
بحث در آيه شريفه ،عذاب فرعونيان و خبر از آن است .حال اگر قرار بود محوريت کالم را واژه ديگري برعهده داشته
باشد ،واژه «النار» منصوب و فقم به دليل اهتمام به آن مقدم ميشد.
 -5-2إِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَر( قمر : )23،اين آيه شريفه نيز با توجه به قواعد اشتغال ميتوانست مصداق
ترجيح رفع باشد .علت ترجيح رفع در اين جمله ها اين است که جمله حاوي اشتغال ،در جايگاه خبر براي حرف
مشبهه «إن» است .ولي همانگونه که مالحظه ميشود ،قرآن کريم آن را با حالت نصب آورده است .علت نصب اين
بوده که در منصوب بودن کل معنايي نهفته است که در مرفوع بودن آن نيست .تقدير آيه در حالت نصب چنين
است :إنّا خَلقنَا کُلَّ شَیءٍ خَلقنَاهُ بِقَدر .يعني ما همه چيز را آفريديم و عالوه بر اين ،هر چيزي را به اندازه آفريديم .

به عبارت ديگر خلقت خداوند را به همه چيز عموميت ميدهد؛ ولي اعراب رفع ،داللت بر عموميت ندارد؛ زيرا جايز
است که در اين حالت «خلقناه» صفت براي «شيء» باشد و «بقدر» خبر کل ،و با اين اعراب داللت بر اين دارد که
آنچه را خداوند خلق نموده به اندازه خلق کرده است و آنچه که ديگري خلق کرده ممکن است به اندازه باشد يا
نباشد .يعني در جهان هستي مخلوقاتي وجود دارد که آفريده خداي يکتا نيست و اين ،توحيد و خالقيت خداوند را به
طور کلي زير سؤال ميبرد؛ بنابراين نهت نها در آيه شريفه ،رفع اولويت ندارد؛ بلکه نصب آن واجب است( .ر .ک :
السامرايي 2211 ،ق ،ج،1ص)299
 -3-2وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِیزان( الرحمن :)9،پيش تر ذکر شد که هرگاه مشغولعنه پ

از حرف عطفي

بيايد که پيش از اين حرف عطف ،يک جمله دو وجهي قرار گرفته باشد ،رفع و نصب مشغولعنه ترجيحي بر يکديگر
ندارند .مقصود نحويان از جمله دو وجهي جمله اسميهاي است که خبر آن فعل باشد .آيه مذکور را ميتوان مصداق
برابري رفع و نصب دانست .آيه شريفه به جمله پيشين خود يعني :وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدانِ عطف شده است و
اين جمله نيز بنابر نظر نحويان يک جمله دو وجهي است .بررسي معنا و مقصود آيه با نگاه به اعراب مشغولعنه کامال
مشخص است .بنابر آنچه در بحث محوريت کالم و به اصطالح متحدثعنه ذکر شد ،آيه شريفه از آسمان خبر
نميدهد؛ بلکه از خداوند متعال و کيفيت خلقت انسان و جهان هستي سخن ميراند :الرَّحْمنُ .عَلَّمَ الْقُرْآن .خَلَقَ
الْإِنْسان .عَلَّمَهُ الْبَیان
بنابراين محور کالم ،خداوند است و اصل و عمده کالم ،اوست ولي از آنجا که آسمان مورد توجه و اهتمام بوده،
مقدم شده است .نمونه عيني همين مثال را در آيه  93سوره ي

نيز ميبينيم :وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ

کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیم .اين آيه شريفه نيز به آيه پيش يعني :وَ الشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَها عطف شده است که تساوي
رفع و نصب مشغولعنه را نشان ميدهد .در جمله هاي اين چنيني که مطابق با قول نحويان ،نصب و رفع برابر است،
قرآن کريم ،نصب آنها را برگزيده و غالباً در تمام اين آيات مشغولعنه را منصوب ميبينيم که دليل معنايي آن همان
است که به تفصيل بيان شد.
نتيجه گيري
اشتغال يکي از مصاديق تغيير در ساختار معمول و مألوف کالم و نوعي چينش جديد واژگان در جمله است که با
هدف تغيير معنا و ايجاد مضمون نو صورت ميگيرد .اين مبحث ،از مباحث مهمي است که در همه کتب نحوي به آن
اشاره شده است و اقسامي براي آن برشمردهاند.
تحليل و بررسي معناشناختي اسلوب اشتغال نشان ميدهد که باب اشتغال ،چنان که برخي دانشمندان بالغت ذکر
کردهاند ،با هدف تخصيص يا تأکيد در کالم صورت نميگيرد .آنچه ميان اشتغال و اسلوب رايج و عادي کالم تمايز
ايجاد ميکند و جمله «محمداً نصرت» را از «محمداً نصرتهُ» متمايز ميکند ،اين است که جمله اول افاده معناي
تخصيص ميکند ولي در جمله دوم مشغولعنه به دليل اهميت و اهتمام به آن مقدم شده است.
مواردي که به عنوان اقسام اشتغال ،ترجيح نصب يا رفع و يا تساوي هر دو نام گرفته است ،توجه چنداني به معنا
نشان نميدهد و ظاهرا چنين تقسيمبندي هايي تنها با تکيه بر قواعد نحوي صورت گرفته است .قرآن کريم ،مالک
ديگري را براي رفع و نصب مشغولعنه ارائه ميدهد که اين مالک ،معناي کالم است .به شکلي که با هرگونه تغيير
در اعراب ،کالم حاوي بار معنايي تازهاي ميشود .اين امر در کالم الهي که سرشار از مفاهيم توحيدي ناب است و
وضوح و عدم تعقيد در معنا الزمه آن است ،از اهميت ويژهاي برخوردار است .اگر از دريچه معنايي به آيات شريفه
نگاه کنيم ،نمي توان موارد جوازي و يا ترجيحي براي نصب و رفع مشغولعنه در نظر گرفت و با توجه به محتوا و

مضمون کالم ،اعراب مشغولعنه در آيه وجوبي است ،به عبارت ديگر هر چند رفع و نصب مشغولعنه جايز است و
نحو و دستور زبان آن را تأييد ميکند ولي جنبه معنايي آيه اقتضا مي کند که تنها يک حالت براي مشغولعنه در
نظر گرفت و ساير موارد را رد کرد.
رعايت تمامي ظرايف و جزئيات و بيان هنرمندانه قرآن کريم به گونهاي است که هر ذوق سليمي را وادار ميکند که
به اعجاز ادبي بياني اين کتاب آسماني اقرار کند .
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