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چکیده
آشنایی با زیباییهای یک محصول ادبی با بررسی ویژگیهای نحوی ،بال ی و واهگـانی آن
ممکن میباشد  .قرآن کریم با زیباترین تعییرات و ترکیبات ادبی دربرگیرنده داللتهای وسیعی از
معانی و مفاهیم بوده که با بررسی وجوه و حالتهای مختلـف اعرابـی و معنـایی آن ،مـیتـوان بـر
معانی پوشیده و مستور موجود در آن دست یافت.
این پژوهش که به شیوه توصیفی -تحلیلی گردآوری شده ،به دالالت و انواع آن و همچنین
به مصادی مختلف داللتهای نحـوی درتغییـرات معنـایی پرداختـه و بـا مثـالهـای متعـدّد قرآنـی
موضوع و اهداف مدّنظر را به چالش کشانده است  .ازجمله یافته های این پژوهش ،توجّـه بـه معنـا
در نسبت به الفا قرآنی و تغییرات معنایی بیشتر دراسمهـا در نسـبت دو نـوع دیگـر یعنـی افعـال و
حروف معانی است  .با علم به این مسأله که بیشـترین تغییـرات معنـایی در انتهـای جمـالت محقّـ
گردیده است.
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طرح مسأله

این پژوهش در صدد است تا با بررسی برخـی واهگـان قرآنـی و بیـان احتمـاالت
نحوی گونـاگون در آن بـه افـ هـای تـازه ای از معـارف قرآنـی دسـت یابـد « .داللـت
واهگان و عبـارات بـر چنـد معنـا بـه دو صـورت مـی باشـد ،صـورت اوّل آن اسـت کـه
ناخودآگاه و بدون قصد گوینده و مولّف متن بهگونه ای نظام یافته باشـد کـه بتـوان آن
را بر چند معنا حمل کرد...صورت دوّم آن است که گوینده با توجّه به قصد و صورت
عمدی مـتن را بـهگونـه ای آفریـده کـه حامـل چنـد معنـای متفـاوت اسـت » ( .دشـتی،
1383م ،ص ) 196برخی احتمـاالت نحـوی در قـرآن کـریم منجـر بـه مفـاهیمی تـازهای
می شود که علم تفسیر درصدد دست یابی به این معانی اسـت « .أهمّیّـت ایـن بحـح بـه
حدّی است که طبری در تفسیر خود إوعان دارد :گرچه هـدف مـا تفسـیر آیـات قـرآن
است ولی از آنجایی که اشکال اعرابـی در تفسـیر آیـه مـوثّر مـی باشـند و باعـح تغییـر
معنایی می شوند ما نیز به آن پرداختهایم » ( .طبری1421 ،ق ،1 ،ص)61
بهر حال تغییرات اعرابی و تنوّع نقـشهـای ن حـوی در برخـی واهگـان قرآنـی در
برگیرنده افقی تازه از مفاهیم و معانی است « .اعراب قـرآن در شـریعت اصـل اسـت بـا
اعراب مفاهیم قرآن که همان شریعت است اسـتوار مـیگـردد » ( إبـن عطیـه1422 ،ق،
 ،1ص ) 140مهــم ّتــرین ســوالی کــه در ایــن زمینــه مطــرح مــی گــردد ،مســأله وجــود
حالت های اعرا بی و تأثیر آن در زبان عربی به شکل عامّ و قرآن کریم به شـکل خـاصّ
است .البتّه الزم است برای بررسی دقی این بحح به موضوعاتی نظیر ساختار نحـوی ،و
شواهد قرآنی نیز اشاره گردد.
سه دیدگاه مختلف در این موضوع مطرح می باشـد؛ دیـدگاه نخسـت اعتقـاد دارد
که « کالم الهی از جا ن

خدای متعال به صورت واضح برای مردم نـازل گردیـده و مـا

علّت ها و مصادیقی را که باعح این تغییر می شود قابل قبول نمی دانـیم و أساسـاً مـردم
زوایای پنهان و عمیـ آیـات شـریفه قـرآن را درک نمـیکننـد » ( .نکونـام، 1380 ،
ص ) 76 -75دیدگاه دوّم ،مسأله گستر

معنا بر اساس تغ ییرات اعرابی را از منظر عقل

و عرف تأیید میکند ولی « هدف از این تغییرات را صرفاً تنـوّع طلبـی ادبـی و زیبـایی
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لفظی و ظاهری میداند » ( .طیّ

حسینی ، 1389 ،ص ) 78دیدگاه سوّم اعتقـاد دارد

که ویژگی روحانی آیات موج

تمایز سخن وحی از تمامی نوشتههای موجود بشـری

گردی ده و اوعان دارد که سـبک تعبیـری سـهل و آسـان در آیـات قـرآن منکـر وجـود
داللــت هــای معنــایی گونــاگون بــرای واهگــان نیســت .نــای واهگــان زبــان عربــی و
سبک های گوناگون تعبیری و آراسـته شـدن ایـن واهگـان بـا مفـاهیم مـدّنظر در قـرآن
کریم ،زمینه را برای این گونه پژوهش های قرآنی فراهم نموده است ،بـه طـوری کـه در
برخی موارد منجر بـه برخـی اختالفـات فقهـی در مـذاه
را

گونـاگون گردیـده اسـت« .

اصفهانی نخستین کسی است که به این موضوع اهتمام ورزید و آن را در مقدّمه

تفسیر خود مطرح ساخت و بـا شـواهد گونـاگون بـه دفـاع از ایـن نظریّـه پرداخـت »( .
اصفهانی1412 ،ق ،1 ،ص.)725
آنچه از آیات شریفه مشخّص می گردد مبیّن آن است که خـدای متعـال بـه زبـان
عربی مبین با مردم سخن گفته است « وَ مَا أرسَلَنا مِن رَسُول إلّا بِلِسـانِ قَومِـهِ « »...و مـا
هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قـومش ( »...ابـراهیم ) 4:و یـا در آیـهای دیگـر،
قرآن را بدون هیچ ابهام و انحراف معرفی نمـوده اسـت « .قُرآنـاً عَرَبیّـاً َیـرَ وِیَ عِـوَ
لَعَلّهُم یَتَّقُون » « قرآنی عربی که بی هیچ کژی است شاید پروا کنند » ( .زمر) 28:
اهمّیّت این پژوهش بدیع و نو در عرصـه قـرآن کـریم ،در فهـم معـانی گونـاگون
آیات شریفه آشکار میگردد ،بهگونهای که دانش بشـری بنـا بـر نقـص نسـبی خـود بـه
تدری به این مفاهیم دست یافته اسـت .ایـن پـژوهش کـه بـه شـیوه توصـیفی -تحلیلـی
گردآوری شـده نقـش احتمـاالت نحـوی در معـانی و مفـاهیم قـرآن را مـورد ارزیـابی
قرارداده است.
سدو م و حمدل
توج ه به مذاهﺐ سه گانه م رح شدده،
ع
با ع
صدح ت و درسدتی مدذهﺐ ع
واژه قرآنی بر مصادیم گوناگون مورد تأکید قرار می گیرد .قرآن کریم با ﻇداهری زیبدا
و باطنی عمیم در پی انتقال مفاهیمی تازه و در عین حال وسیع به آحاد جامعده اسدالمی
است تا طبقات مﺨتنف مسنمین با ررهندگ و تدوان عنمدی خدود بتوانندد پیدامهدای ایدن
مقد س را سرلوحه زندگی خود قرار دهند .امام صادم (ع) مدیررمایدد
کتاب آسمانی ع
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هدار  ( .»...کنیندی1991 ،م،
«إ َّن الق ُرآ َن َح ٌّی ال ی َ ُم ُ
عیدل َو الن ع ُ
وت َو أن عه َج َر ی ک َما ی َجري الن ُ

مسدتمر
ص « )192قرآن کریم زنده رنا ناپذیر است و آن چوندان روز و شدﺐ جداری و
ع
است .»...البت عه باید یادآوری کنیم این بحث موارقان و مﺨالفانی نیز داشته اسدت « .سدید
العدد ة رد
مرتضی در کتاب « ال عذ ریعة إلدی اصدول الشدریعة ،شدیخ طوسدی در کتداب «
ع
بدرالدد ین زرکشدی
أصول الفقه» بیضاوی در کتاب « منهاج الوصول إلی عنم األصول »
ع
در کتاب « البرهان ر عنوم القرآن » نا صر مکارم شیرازی در کتداب « أندوار األصدول »
و آیت ا لع جوادی آمنی در تفسدیر « تسدنیم » از جمنده موارقدان چندد معندایی در قدرآن
می باشند».
در این پژوهش به مسائلی نظیر داللت و یره نیـز پرداختـه شـده و در ادامـه بنـابر
استناد سازی دالیل و اهداف ،شواهد و أمثالی از آیات قرآن نیـز وکـر گردیـده اسـت.
عدم توجّه به این ویژگی گسترده از زوایـای گسـترده علـوم قرآنـی ناشـی از دو علّـت
اصلی است؛ نخست :ابهام و سنگینی پرداز

به این شاخه از تفسیر کـه قواعـد زبـان و

ادبیات عربی را نیز به چالش کشانده و دوّم :کمبود منـابع و عـدم اهتمـام دانشـمندان و
ادبای س اب به آن می باشد  .با توجّه بـه بیـان اهمّیّـت و مشـکالت فـراروی ایـن بحـح،
موضوع گستره داللت های نحوی معنایی در جزد اوّل قرآن مورد توجّـه و اهتمـام قـرار
گرفته تا مفاهیم جدیدی که خود را در نقاب واهگان پنهان سـاخته انـد بـرای پـژوهش-
گران و عالقه مندان قرآن کریم مشخص گردند « .بسیاری از محقّقین بـه مسـأله لفـظ و
معنی توجّه نموده و بـه نقـش واهه و عملکـرد آن در انتقـال سـریع معنـا پرداختـهانـد و
اهمّیّت معنا را که واهگان درپی آن هستند ابراز نمودهاند » ( .ابن طیّ  ،بیتا ،ص ) 45
پیشینه بحث
اهمّیّت این موضوع درگذشته زمینه را برای و رود برخـی محقّقـین فـراهم نمـوده
است « .بحح چند معنایی در قرآن بحثی تاریخی بوده که گذشته آن به پایان قـرن دوّم
و آ از قرن سوّم مـی رسـد ایـن موضـوع در گذشـته بیشـتر تحـت عنـوان « حمـل لفـظ
مشترک بر همه معانیا » و بعدها با عنوان « استعمال لفظ در بیش از یک معنا » مـورد
بحح قرار گرفته است » ( دشتی ، 1383 ،ص )197پژوهش هـای صـورت گرفتـه در
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این موضوع پراکنده و عمدتا از سوی مفسّـرین بـوده اسـت .را ـ

اصـفهانی نخسـتین

کسی است که در مقدّمه تفسیر خـود بـا عنـوان-جـامع التفسـیر -مشـهور اسـت ،بـه آن
پرداخته ،ضمن اینکه حوزه وسیع علم تفسیر از اینگونه پژوهش هـا خـالی نیسـت .شـاید
تفسیر عظیم کشّاف بهترین منبع قدیمی در این زمینه باشـد ،هرچنـد ایـن تفسـیر اشـاره
مستقیمی به این موضوع نداشته ،ولی می تواند کمک شایانی در این زمینه ارائه دهد.
عالوه براین ،ابن عاشور درتفسیر « التّحریر و التّنویر » نیز به این موضوع پرداختـه
است وحدود  6صفحه از مقدّمه تفسـیر خـود را بـه آن اختصـاص داده اسـت .درادامـه
شیخ محمد حسین اصفهانی نجفی درتفسیر معروفش با عنوان « مجـد البیـان فـی تفسـیر
القرآن» و سید محمود طیّ

حسینی در رساله دکتری خود بـا عنـوان « چنـد معنـایی در

قرآن » و هدیل محمـود عطیّـه و همکـ ار او یوسـف منیـراوی بـا عنـوان « اثـر اخـتالف
اإلعراب فی تفسیر القرآن » به این موضوع مهمّ پرداخته اند .ضمن اینکه مقالـه « آسـی
شناسی کارکرد اعراب در تفسـیر قـرآن کـریم و راهکارهـای بـرون رفـت ار آن » کـه
توسط آقای دکتر سید عبدالرّسول حسینی زاده در مجله لسان مبـین منتشـر گردیـده تـا
حدودی به این موضوع پرداختـه ولـی بنـابر موضـوع مقالـه فـوق الـذّکر بـه اصـل ایـن
پژوهش یعنی آشنایی با گستره تغییرات معنایی در نقش های گوناگون نحـوی در جـزد
نخست قرآن نپرداخته است.
.1داللت ()semantique
داللت در لغت به رتح دال و کسره آن مصدری از رعل « َد لع » به معنای « أرشَد َد »
یعنددی « راهنمددایی کددرد » مددی باشددد و جمددع آن بدده صددورت دالئددل و دالالت اسددت.
(زبیدی1997م ،ج ،28ص ) 498در لسان العرب نیدز بده ایدن مفهدوم آمدده اسدت « َد َّل
ر ُال ٌن إذا َه َد ی » ( .ابن منظور2003 ،م ،ج ،5ص ) 455از آن جمنه گفتدار رسدول اکدرم
الد الع َع ن َی الﺨَ یدر ک َفاع نده » « راهنمدایی کنندده برکدارخیر همانندد انجدام
(ص) است « ع
دهنده آن اسدت » ( ترمدذی1998 ،م ،ج ،5ص ) 41و در اصد الح ،دانشدمندان من دم
ب » بدر
گفتهاند « همان لفﻆ است آن زمان که معنا از آن اراده شود مانند داللت « َض َر َ
ضربه زدن » ( .عبدالوصیف ،بیتدا ،ص ) 21و آن بدر سده ندوع تقسدیم شدده « م ابقده،
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تضم ن و التزام » ( رازی1992 ،م ،ج ،1ص « ) 299داللت م ابقه آن است کده واژه بدر
ع
تمام مصداقش داللت کند » ( .خنیفدة1989 ،م ،ص « ) 43یعندی بدر تمدام مفهدومی کده
وضع گردیده داللت کند مانند دال لت واژه انسان بر حیدوان نداطم » ( .حدبن1991،،م،
تضم ن ،آن است کده واژه بدر جزئدی از معندایش داللدت کندد مانندد
ص « . ) 90داللت
ع
داللت البیت بر دیوارهای آن »( .حموده1983 ،م ،ص ) 18داللت التدزام « ،آن ،داللدت
واژه بر یکی از لوازمش مانند داللت واژه أسد بدر شدجاعت » ( .خنیفده بدابکر1989 ،م،
ص « )44این معنی برای واژه الزم بوده و از معنای حقیقی جدا نمیگردد ( » .حبن،،
1991م ،ص)90
علم داللت از موضوعات مطروحه درادبیات ،فلسفه و حقوق است « .قطعاً داللـت
شناسی بحثی قدیمی است اگر چه در بحـح هـای معاصـر مطـرح گـردد .بنـابراین هـیچ
ملّتی نبوده مگر اینکه در واهگان زبان آن مفهـوم واهه ای مطـرح نگـردد چـه آن کلمـه
مفرد و واحد و چه مفهومی از جمله باشد ....بدون شک ،می بایسـت علـل ایـن تغییـر و
تحـوّل را در قــدیمی تــرین میــراث آن جســتجو کـرد » ( .ابــن طیـ  ،بــیتــا ،ص.) 145
عالمت و حرکات اعرابی عالوه براینکه وظیفه اصلی خود یعنی جایگاه نحوی را بیـان
می کنند ،اقدام به ارتباط بین معنای مدلولی و جایگاه اعرابی می کنند .البتّه اخـتالف در
اعراب ناشـی از دو علـت زیـر اسـت؛ نخسـت :اخـتالف درقـرادات .دوّم :احتمـاالت و
وجوه اعرابی گوناگون اگرچه تغییری در شکل اعرابی واهه مترتّ

نشود.

از آنجایی که اسم ها از تنوّع زیادی در حوزه واهگانی برخوردار هستند؛ بیشـترین
تغییـرات معنــایی نیــز در اعــراب اسـمهــا حــادث مــی شـود .ایــن تغییــرات معنــایی بنــابر
احتماالت نحوی درآیات آشکار میشود « .اختالف در اعراب ناشی از دو علت است؛
نخست سبک مبتنی بر اعجاز قرآن؛ به نحوی که أحدی توان شناخت تمامی اهـداف و
پیامهای آن را ندارد و دوم :سبک منحصر بفرد نحویان در بیان دیدگاههـای گونـاگون
است به نحوی که آزادی بیان و تعبیررا بـرای خـود محفـو مـیدانسـتند » ( .عضـیمه،
بی تا،

 ،14ص)1
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 . 1- 2انواع داللت درجمله عربی

 .1- 2-1داللت قطﻌی « :داللت قطعی همان تعبیر متنی مشخّص است که بـر یـک
معنای واحد داللت میکنـد » ( .سـامرائی1420 ،ق ،10 ،ص ) 17ماننـد « :کاسـه آبـی
خریدم » « یعنی آب موجود در کاسه را خریدم نه ظرفش را »
 .1-2-2داللت احتمالی :این داللت حامل بیش از یک معنا است ماننـد « :کاسـه
آبی خریدم » که د ر این داللت احتمال خرید کاسه یا آب مترتّ

است.

 .1- 2-3داللت ظاهری :این نـوع داللـت منحصـراً بـا ظـاهر جملـه مـرتبط اسـت،
مانند « :وَهَ َ علیٌ مِن هُنا ».
 .1- 2-4داللت باطنی :این نوع از داللت نیازمند توضیح و تفسیر اسـت « .داللـت
باطنی همان داللتی است کـه از طریـ مجـا ز ،کنایـات ،تعبییـرات بیـانی و إشـارات أدا
می شود »( .همان )19:مانند « :فُالنٌ طویلُ النّجاد» که داللت بر درازی قد و قامت دارد.
 .2فضای حاکم بر جزء نخست قرآن کریم
این جزد که از ابتدای مصحف شریف تا بخشی از سوره بقـره مـیباشـد ،حاصـل
تعابیری از حمد و سپاس خدای متعال در تمامی حاالت و امور اسـت .دو بخـش مهـم
سوره فاتحه ،ثناد و ستایش الهی و دعا برای بندگان است .سوره بقـره بعنـوان طـوالنی-
ترین سوره قرآن دربرگیرنده مفاهیمی از قوانین شرعی و نظم اجتمـاعی مـیباشـد کـه
مسلمانان درزندگی روزمره با آن مواجه هستند .برخی از این قوانین نظی ر روزه ،جهـاد،
ارث ،زکات و یره است که برای سامان بخشیدن بـه امـور دنیـوی و اخـروی مسـلمین
مشخص گردیده اند .عالوه بـراین موضـوعاتی از قبیـل هـدایت گـری قـرآن ،ایمـان بـه
ی  ،برپایی نماز و ستایش صبر و بردباری نیز مورد تأکید قرار گرفتـه و در پایـان بـه
ویژگی ها و عقائد یهو دیان و درگیری های آنان با مسیحیان اشاره شده است.
 .3نقد موضوع
توجّه به معانی و مفـاهیم نهفتـه در ظـاهر آیـات قـرآن کـریم از دیربـاز ،یکـی از
اهداف و آمال مفسّرین در تفسیر بوده به نحوی کـه برخـی از آنـان اختالفـات اعرابـی
موجود در آیات قرآنی را ناشی از تنوّع معنایی آن میدانند « .اعراب از عناصـر نحـو و
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قواعد زبان عربی بوده و ارتبـاطی دقیـ و دو جانبـه بـین ایـن دو علـم وجـود دارد .در
گذشته نیز این دو علم به جای یکدیگر بـه کـار رفتـهانـد » ( یـاقوت1994 ،م ،ص) 20
البتّه سـاختار صـرفی ،جایگـاه هـای وقـف و قرائـت ،پیـدایش مکاتـ

نحـوی و معـانی

حقیقی و مجازی واهگان نیز این مسأله را قوّت بخشیده است « .اعراب در قـرآن ریشـه
در شریعت دارد و به واسطه آن مفاهیم قرآنی که از آنها با عنوان شریعت یاد مـیشـود
استنباط و محقّ میگردد » ( .ابن عطیۀ1422 ،ق ،1 ،ص ) 140این پـژوهش توانسـته
تا وهنیّت جدیدی از علم نحو در فضای الیتناهی مفاهیم قرآنی ترسیم نمایـد و نگـر
منفی اختالفات نحوی را به عنصری مثبت مبدّل سازد « .امکان وجـوه مختلـف معنـایی
برای واهگان قرآنی امری محتمل است زیرا خداوند متعـال از چـارچوب نقـص خـار
بوده و پیامبر اکرم (ص) بعنوان اوّلین مفسّر قرآن ،بیانگر زوایای مختلـف آن مـیباشـد
با واسطه جبرئیل از سوی خداونـد عزّوجـلّ دریافـت نمـوده اسـت »( .ربیعـی2003 ،م،
ص)12
 .4مﻌنی و مفهوم در ساختار نحوی
علم نحو از ساختار چینش واهگان در جمله و نشـانه هـای حرکتـی آن -بـاخخص
در حرف آخر -بحح میکند « .و بدان نظم چیـزی جـزد آن نیسـت کـه سـخنت را در
جایگاهی که علم نحو اقتضاد می کند ،قرار دهی و بر اساس قـوانین و اصـول آن عمـل
نمایی و بر سبک و سیاقی که تعیین نموده گام برداری پـس از آن عـدول نمـیکنـی و
عالئم و اصولی را که برایت ترسیم نموده حفظ کن  .....و تو صحّت و سقم گنـاهی را
نمی دانی مگر اینکه مرجع آن را در نحو مـی یـابی و آن را بـه بخشـی از فصـلهـای آن
مرتبط میدانی » ( .جرجانی ،بیتا ،ص )18مهم ّتـرین مأموریـت علـم نحـو در شـناخت
جایگاه و مفهوم درست واهه تعریف گردیده ،تا بـدین وسـیله در عرصـه وسـیع تحلیـل
ادبی وارد شده و زیبایی های آن را بـه منصّـه ظهـور برسـاند « .تحلیـ ل صـحیح الفـا و
وجوه اعرابی آنهـا تـأثیر مسـتقیم بـر درک و فهـم معنـای آیـات دارد تـا آنجـا کـه در
مواردی اعراب گذاری نادرست کلمات در آیات به استنباط ناصـواب از سـخنان خـدا
منجر میشود » ( .آبدانان مهدی زاده و همکـاران ،1392 ،ص ) 26سـاختار نحـوی در
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جمله رابطه ای تنگاتنگ ب ا مفهوم معنایی جمله دارد « .بـه دیگر بیـان ،معنــای نحــوی،
کـه مــراد گوینـده و نویسـنده از چیـنش ویـژه واهگـان در پیکـر سـخن اسـت ،در دل
ترکیـ

نهفتـه و استخرا و استنباط آن منوط به ساخت شناسی نحـوی کـالم اسـت ».

(خانجانی ، 1397 ،ص ) 38به عنوان نمونه در جمله « ضَرَبَ عیسی موسـی» بـا آنکـه
اعراب نمی تواند جایگاه مشخّصی از فاعل و مفعـول ارائـه دهـد ولـی بنـابر اصـل کلّـی
تقدّم فاعل بر مفعول ،احراز فاعلیّت موسی قطعی است.
 .5نمونه های قرآنی
آیات روحانی قرآن کریم دربرگیرنده مفاهیمی هرف و عمی از معارف میباشـد
کــه مفسّــرین و محقّقــین علــوم قرآنــی از گذشــته تــاکنون در پــی شــناخت و بیــان آن
بوده اند « .حرکات اعرابی چونـان کمربنـدی مفـاهیم واهگـان را دربرگرفتـهانـد .قطعـاً
دستاورد معنایی مختلف از لفظ بدون تشخیص وجوه گوناگون اعرابـی میسّـر نیسـت ».
(ربیعی1423 ،ق ،ص ) 10برّرسی موردی آیات قرآنی برای میل به مقصود این پژوهش
أمری ضروری است این پژوهش تغییرات معنایی در نقش های مختلف را بیان میکند.
سخن خدای متعال « :وَلِکَ الکِتابُ لَا رَی َ فِیهِ هُـدَی لِلمُتَّقـینَ » ( بقـره « ) 2:آن
کتاب که هیچ شکّی در آن نیست هدایتی برای پرهیزگاران اسـت » دو احتمـال رفـع و
نص

برای کلمه « هدی » تصوّر میرود؛ حال ت رفع که چهار جایگاه خبر برای «ولک

» و خبر برای مبتدای محذوف و خبر بعد از خبر و مبتدای موخّر برای خبـری کـه شـبه
جمله مقدم می باشد .متصّور می شود .امّا حالت نص
برای صاح
نص

کـه حـال مـی باشـد ،سـه احتمـال

حال آن وجود دارد؛ نخست :الکت اب ،دوّم :ضمیر موجود در فیـه و سـوّم

بعنوان حال برای جمله « الری

فیه » است .البتّه می تواند به نحوی مفعـولخجلـه

نیز باشد ( .ابن عطیه2009 ،م ،ص ) 44با دقّت در وجوه گوناگون اعرابـی در مـییـابیم
که هدایت به معنای عامّ و خاصّ برای پرهیزگاران اختصـاص یافتـه اسـت« .بـی گمـان
هدایت متّقین در یک کتاب کامل -قرآن -مختصر گشته است و منظـور آن اسـت کـه
کتاب هـای آسـمانی از نظـر درجـه ک مـال بـا یکـدیگر متفـاوت هسـتند »( .زمخشـری،
1998م ،ص) 150

 /62فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال دهم ،شماره چهلم ،زمستان 1399

 . 5-1تﻐییرات مﻌنایی در ضمائر و مراجع آنها
ضمیر واههای است که جایگزین اسم ظاهر میگردد و از تکرار آن ممانعت مـی-
کند .این جایگزینی در راستای اختصار و زیباسازی کالم است .در برخی آیات شـریفه
اختالفات در مراجع ضمایر منجر به تغییر معنایی میگردد  « .الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْـدَ اللَّـهِ
مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ « » ...کسانی که عهد خداوند را بعد از پیمان آن نقض میکنند» ( .بقـره:
 ) 27دو احتمال برای مرجـع ضـمیر در « میثاقـه » محتمـل اسـت؛ نخسـت اهلل و دیگـری
العهد .براساس احتمال اوّل عهد با خدا و بر اساس احتمال دوّم ،میثاق بـا عهـد معـیّن و
مشخّصی صورت گرفته است .با توجّه به دو احتمال مطـرح گردیـده ،پیمـان واقعـی بـا
خداوند می باشد گرچه با فاصله و واسطه همراه شود و ایـن واسـطه همـان پیمـان الهـی
است.
مثال دیگر؛ دو احتمال در مرجع ضـمیر منصـوبی آیـه شـریفه « وَاسْـتَعِینُوا بِالصَّـبْرِ
وَالصَّــالةِ وَإِنَّهَــا لَکَبِیـرَةٌ إِال عَلَـ الْخَاشِـعِینَ» « و از صــبر و نمــاز کمــک بگیریــد و آن
سخت و بزرگ است جزد بر فروتنان » ( بقره ) 45 :نخست « الصّالة » ؛ با این احتمـال،
سختی انجام فریضه الهی بر نفس و میل انسان مشخص میشود « یعنی اقامـه نمـاز جـزد
بر فروتنـان سـخت و دشـوار اسـت » ( .منجّـد2010 ،م ،ص ) 123دوّم :مرجـع ضـمیر «
أمری معنوی از استعانه است .یعنی استمد اد از نماز جزد بر افراد فروتن امـری سـخت و
یر ممکن است » ( .همان ) 123 :با دقّت در دو دیـدگاه سـاب  ،اهمّیّـت نمـاز و بهـره-
مندی از نتای آن که مفهوم استعانه یکی از آن موارد است ،آشکار میگردد.
 . 5- 2تﻐییرات مﻌنایی در حروف مﻌانی

حروف معانی به عنوان سوّمین نـوع ک لمـه از اهمّیّـت خاصّـی در راسـتای مفهـوم
واهگان برخوردارند .کمک به دو نوع دیگر واهه یعنی اسـم و فعـل در فرآینـد انتقـال
مفاهیم ،مهم ّترین وظیفه حروف معانی است که خار از ساختار جمله ممکن نیسـت« .
از ابزارهایی که مفهوم خطاب قرآنی در گستر

داللت های خود به آن اعتمـاد کـرده

اســت بهــره بــرداری از تــوان تعبیــری و بیــانی نهفتــه درحــروف معــانی و گونــاگونی در
داللت های واهگان است که بـازخورد آن در مفـاهیم مختلـف یـک واهه یـا در معـانی
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حقیقی و مجازی مشخص می گردد ( .منجّد1431،ق ،ص ) 225
 .5-2-1مثال دیگر؛ قول خدای متعال « قُولُـوا آمَنّـا بِاللّـهِ وَ مَـا أُنـزِلَ إلَینَـا و« »...
بگوئید ما با خداوند و به آنچه که به سوی ما نازل شد ه ایمان آوردیم ( » ...بقره)136 :
حرف جرّ «إلی» بر انتهای ایت داللت داشته و بیانگر نزول آیات شریفه بـر مـومنین و
انبیاد الهی دارد ،حال آنکه در آیه  84از سوره آل عمران از عبارت « :مَـا أنـزِلَ عَلَینـا »
استفاده شده که بیانگر نزول قرآن بر پیامبران الهی و سپس انتقال از سوی پیـامبران بـه
آحاد جامعه می باشد البتّه فعل « قُل » در ابتدای این آیه نیـز مـی توانـد مؤیّـد ایـن معنـا
باشد که مخاط

شخص پیامبر ( ص) می باشد.

 .5-2-2مثال دیگر « :أُولَئِکَ عَلَ هُد ى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِـکَ هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ » (
بقره « ) 5 :آنان در راستای هدایتی از سوی خدای خود هستند و آنان همان رسـتگاران
هستند » .معنای حرف جرّ « علی » در آیه محتمل بر سه وجه مـیبـا شـد -1 « :اسـتعالد
 -2مصاحبت بـه معنـای « مـع »  « -3فـی » بـه عنـوان ظرفیّـت » ( نصـیری و همکـاران،
 ، 1394ص ) 39به طورکلی « در قرآن کریم ،هدایت و مـرادفهـای آن بـا « علـی »
به کار می رود که نشانه رفعت و علّو است؛ مانند « :علی هدی »  « ،علی بیّنـۀ » و « علـی
نور » و ضال لت و مرادف های آن بـا « فـی » بـه کـار رفتـه اسـت کـه نشـانه سـرکوب و
منکوب شدن است » مانند « :فی ضالل » و ( .» ....جوادی آملی ،بیتا ،2 ،ص ) 209
 .5-2-3مثالی دیگر؛ آیه « وَ قُلنَا یَا آدَمُ آُسکُن أَنتَ وَ زَوجُکَ الجَنَّـۀ وَ کُلَـا» ...
(بقره « ) 35 :و گفتیم ای آدم تو و همسرت در بهشت ساکن شو و بخورید »...که فعـل
« کُال » با حرف عطف واو بـه ماقبـل عطـف گردیـده ،امّـا در آیـه  19سـوره اعـراف از
حرف عطف « ف» استفاده شده که مفهوم تأخیر و توّقف را می رساند در حـالی کـه بـا
توجّه به مفهوم حرف عطف « واو » وقفه ای در سکونت و تناول نیست « .بـا عنایـت بـه
واهه « رَ َدَاً » که بر آرامش پس از سکونت اطالق شده و « قُلنَا » که بـر تعظـیم اسـت،
مشخّص می شود که مسأله خوردن بعد از سکونت در بهشت است » ( کرمـانی ،بـی تـا،
ص ) 71بنابراین می توان گفت که با توجّـه بـه فعـل « قَـالَ » امـر بـه خـوردن در سـوره
اعراف ک ه همراه با وقفه بعد از سکونت است قبل از ورود به بهشت است.
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 .5-2-4مثال دیگر؛ حرف واو در آیه « لَا تَلبِسُوا الحَ َّ بِالبَاطِلَ وَ تَکتُمُوا الحَـ َّ وَ
أَنتُم تَعلَمُونَ » ( بقـره  « ) 42حـ را بـه باطـل نپوشـانید آنهـم بـا پوشـاندن حقیقـت در
حالیکه شما میدانید » بنابر نظر زمخشری واو معیّـت اسـت ( زمخشـری1998 ،م،1 ،
ص ) 259بر طب نظر زمخشری فعل با إضمار « أن » ناصبه مصدر مـؤوّل و مفعـول معـه
می باشد و مفهوم آیه بـر نهـی از اجتمـاع پنهـان کـردن حـ بـه وسـیله باطـل و کتمـان
حقیقت دارد ،حال آنکه « می توان هریک از آنها را بدون در ن ظر گرفتن دیگری انجام
داد و انجام هریک از آنها به تنهایی نیز مغایر بـا تعـالیم دیـن اسـت » ( آبـدانان مهـدی
زاده و همکاران) 27 : 1392 ،
 . 5- 3تﻐییرات مﻌنایی در موصول

موصول در تقسیم بندی انواع کلمه از موارد اسمها محسوب می شود .این واهه بـا
آنکه مفهوم مبهمی دارد به عنوان پل ارتبـاطی واهگـان ،نقـش توضـیح اسـم مـا قبـل را
دارد البتّه ابهام موجود در موصول با جملـه ای کـه پـس از آن وکـر مـی شـود و عنـوان
جمله صله را با خود به یدک میکشد ،برطرف می شود .کـاربرد برخـی موصـوالت در
قرآن کریم موج

تغییرات معنایی می باشد .آیـه « وَلَـئِن اتَّبَعـ تَ أَهـوَادَهُم بَعـدَ الَّـذِی

جَادَکَ مِنَ العِلمِ  ( »...بقره « )120:و اگر از خواسته های آنان پیروی کنی بعد از آنکـه
علم و آگاهی به تو رسیده است »...با موصول خاصّ « الّذی » بیان گردیده ،حال آنکـه
مشابه این آیه در سوره رعد به صورت « ...بَعـدَ مَـا جـادَکَ مِـنَ العِلـمِ ( »...رعـد) 37 :
آمده است .یعنی در سوره بقره از موصول خاصّ « الّذی» استفاده گردیـده اسـت .بنـابر
تعریفی که از موصـول خـاصّ داریـم ،کـاربرد الّـذی بـرای مفـرد مـذکّر بـوده و ایـن
موصول برای امور مشخّص ،معیّن گردیده ،زیرا اهواد و خواسته های یهود ونصـاری بـا
عبارت « وَ لَن تَرضَی عَنکَ الیَهُودُ و لَا النّصارَی حَتّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم » آشـکار شـده اسـت
که همان پیروی از کیش و آیین آنان است .ولی خواسته یهود و نصاری در سوره رعـد
مشخّص نیست بدین سب

از موصول مشترک « مـا » کـه ابهـام بیشـتری از نـوع خـاصّ

موصول دارد استفاده گردی ده است « .منظور از علـم در آیـه  120از سـوره بقـره همـان
دین اسالم و هدایت إلهی است که یهـود و نصـاری در پـی مقابلـه بـا آن بودنـد ،حـال
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آنکــه در ســوره رعــد بــا توجّــه بــه ماقبــل آن در آیــه  « 36وَ مِـنَ اخَحـزَابِ مَــن یُنکِـرُ
بَعضَها »...حدود و ثغور موصول مشترک «ما » معیّن نشده اسـت » ( .سـامرائی2008 ،م،
ص ) 18عالوه بر این واهه « واقی » مفهوم کلّی تر از « نصیر » دارد بنابراین متناسـ

بـا

موصول « ما » است که بر عموم تعیّن گردیـده اسـت و بـر انسـان و یـر انسـان داللـت
دارد « .واقی بر عاقـل و یـر آن عمومیّـت دارد و گـاهی حکایـت از جمـادات و یـره
دارد مانند لباس که حفظ کننده اسـت حـال آنکـه واهه « نصـیر » منحصـراً بـرای عاقـل
است ...از سویی دیگر نصیر در حوزه نعمت کامـل تـر از واقـی اسـت و شـامل واقـی و
حفظ کننده است ...از نکات جال

توجّه در مورد این دو واهه آن است که واهه نصـیر

دوبار در سوره بقره وکر گردیده و در سوره رعد نیامده است و متعاق

آن واهه واقـی

نیز دوبار در سوره رعد استعمال گردیده و در سـوره بقـره وکـر نشـده اسـت»( .همـان:
)19-21
 . 5- 4تﻐییرات مﻌنایی در جارومجرور و متﻌلّق آنها

جارّ و مجرور که از آنها به عنوان شبه جمله تعبیر می شود برای اتمام معنای جمله
و ی ا الحاق معانی جدید به آن مورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد و متعلـ و وابسـته آنهـا از
مواردی است که بنا بـر عـدم اسـتقالل جـارّومجرور و وابسـتگی معـانی بـه آنهـا حـائز
اهمیت می باشند .تغییرات معانی موجـود در برخـی آیـات ناشـی از اخـتالف در متعلّـ
آنها است.
در آیه شریفه «وَلِکَ الْکِتَابُ ال رَیْـ َ فِیـهِ هُـد ى لِلْمُتَّقِـینَ» « آن کتـاب کـه هـیچ
شکّی در آن نیست هدایتی برای برای پرهیزگاران اسـت » ( بقـره ) 2 :مفهـوم جملـه بـر
اساس متعل جارّ و مجرور تغییر می کند .در معنـای نخسـت ،قطعیّـت و عـدم شـکّ در
قرآن مورد تاکید قرار می گیرد که در این حا لت متعلّ ِ جارّ و مجرور خبـر محـذوف «
موجود » می باشد .احتمال دوّم که محنصـرأ هـدایت گـری قـرآن را مـورد تاکیـد قـرار
می دهد در این احتمال ،جارّ و مجرور متعلّـ بـه « هـدی » مـیباشـد « .در آیـه دوّم از
سوره بقره در صورتیکه وقف بر « ری

» باشد داللت بر آن دارد که برخـی از آیـات

قرآن جنبه هدایت گری برای متقیان دارند اما در صورتیکه وقف بـر « فیـه » باشـد در
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این ترکی

از این آیه بر می آید که خـود قـرآن هـدایتی بـرای پرهیزگـاران اسـت »( .

آسه ، 1384 ،ص) 61
 .5-4-1مثال دیگر؛ معنای آیه بر اساس متعلّ جارّ و مجرور « من عنـد » در آیـه
«وَدَّ کَثِیرٌ مِـنْ أَهْـلِ الْکِتَـابِ لَـوْ یَـرُدوونَکُمْ مِـنْ بَعْـدِ إِیمَـانِکُمْ کُفَّـار ا حَسَـد ا مِـنْ عِنْـدِ
أَنْفُسِهِمْ» « بسیاری از اهل کتاب دوست دارنـد کـه بعـد از ایمانتـان شـما را بـه کـافرانی
تبدیل کنند آنهم بخاطر حسادتی که از سوی آنهاست »( .بقـره )109 :متغیّـر مـیباشـد.
در صورتی که متعلّ فعل « وَدّ » باشد حالت دوستی به کفار نسبت داده مـیشـود و در
صورتی که متعلّ جارّ و مجرور کلمه « حَسَدَ » باشد حالـت حسـادت بـه کفّـار نسـبت
داده میشود.
 . 5-5تﻐییرات مﻌانی در مضاف الیه و مضاف
حالت اضافه در جمالت به منظور ایجاد نسبت بین دو واهه مضـاف و مضـافالیـه
می باشد ،اهداف و ا ـراض ترکیـ

اضـافی متعـدّد اسـت و مـواردی نظیـر اختصـاص،

تشبیه ،تبیین و یره را دربرمی گیرد .مضاف بنا بر قواعد نحوی از مواردی مانند تنـوین،
الف و الم و نون اعراب خالی است  .در آیه « مَالِکِ یومِ الدّینِ » « صاح

روز قیامـت

» (فاتحه ) 3 :دو احتمال بـرای مضـاف وجـود دارد .در احتمـال نخسـت :مضـاف واهه «
مالک » و در احتمال دوّم :واهه « اخمرِ » محذوف است .یعنی جمله در اصل بهصـورت
« مالک اخمر فی یوم الدین» می باشد ،با قبول هر دو احتمال ،مالکیّت خـدای متعـال بـه
روز قیامت و امور آن اثبات می گردد؛ زیرا استیالد بـر ظـرف اسـتیالد بـر مظـروف نیـز
می باشد.
 .5-5-1مثال دیگر؛ مضاف در آیه « ...وَ اُشرِبُوا فی قُلُوبِهِم العِجلَ ( »...بقـره)93 :
« ...و عالقه به گوساله در دل هایشان جاگیر شد »...دو احتمال برای مضـافِ « العجـل »
وجود دارد نخست « حُ ّ » یعنی در اصل « حُ ّ العجل » بوده اسـت و دیگـری « حـ ّ
عبــادة العِج ـلِ » ( زجّــا 1420 ،ق ،1 ،ص ) 47کــه در هــر دو حالــت مفهــوم جملــه
یکسان است و بر عالقه به گوساله داللت دارد ولی « از آنجایی که اسلوب قرآن مبتنی
بر حداقل گویی و بیان ساده اسـتوار اسـت نظـر نخسـت تـرجیح دارد ( ».حسـینی زاده،
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 ، 1396ص)39
 . 5- 6تﻐییرات مﻌنایی در حال

حال به عنوان وصفی یر عمده در جمله مبیّن حالت مرجع یا صاح

حال اسـت.

تبیین ،تاکید و مقدّمه چینی از اهداف کاربرد حال در جمله اسـ ت .اخـتالف در مرجـع
حال در برخی مواقع منجر به تغییرات معنـایی مـی گـردد  .آیـه « إِنَّـا أَرْسَـلْنَاکَ بِـالْحَ ِّ
بَشِیرًا وَنَذِیرًا » « بـه راسـتی کـه مـا تـو را بشـارت دهنـده و هشـدار دهنـده بـه راه حـ ّ
فرستادیم » ( بقره ) 119 :با اعتبار حال بودن « بشـیراً » دو احتمـال بـر ای صـاح

حـال

وجــود دارد؛ نخســت ضــمیر «ک » و دوّم « الحـ ّ » در حالــت نخســت پیــامبر (ص) بــه
عنوان بشارت دهنده و در احتمال دوّم نفـس حـ و حقیقـت بـه عنـوان بشـارت دهنـده
مطرح میگردد.
 . 5-7تﻐییرات مﻌنایی در تقدیم و تأخیر
از شیوه های گوناگون تعبیرات استفاده از تقدیم و تأخیر در جمالت است .تقدیم
یعنی مقدّم داشتن آنچه که ح ّ آن تأخیر بوده و بـرعکس تـأخیر یعنـی وکـر کلمـه یـا
عبارتی که ح ّ آن تقدیم مـی باشـد .تاکیـد ،توجّـه و اختصـاص از مهـمتـرین ا ـراض
تقدیم است که می تواند حاصل تغییرات معنـایی باشـد آیـه « إِنَّ الَّـذِینَ آمَنُـوا وَالَّـذِینَ
هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِینَ « » ...به راستی که مومنـان و یهودیـان و مسـیحیان و سـتاره
پرستان ( »...بقره ) 62 :علت تقدیم نصاری بـر صـابئین یـا سـتاره پرسـتان در آیـه فـوق
،عظمت و جایگاه رفیع اهل کتاب بر صابئین اسـت حـال آن کـه در سـوره مائـده بـه -
صورت « إنَّ الَّ ذینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هادوا وَ الصّابِئُونَ وَ النَّصَـارَی ( »...مائـده )69 :آمـده
که علّت تاخیر نصاری ،بُعد تاریخی و زمانی است.
 .5-7-1مثال دیگر؛ علّت تقدیم علیم بر حکیم در آیه « قَـالُوا سُـبْحَانَکَ ال عِلْـمَ
لَنَا إِال مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ » « گفتند پاک و منزّه هستی تو ،هیچ علمـی
برای ما نیست جزد آنچه را که تو به ما یاد دادی به راستی که تو بسیار دانـا و دانشـمند
هستی» ( بقره ) 32 :وجود عبارتی نظیر « علّمتَنا » و « ال علمَ لنا » اسـت کـه در صـورت
تأخیر« علیم » با ما قبل خود فاصله ایجاد می شود .
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 .5-7-2مثالی دیگر؛ اصل تقدیم و تـأخیر در دو آیـه ویـل حکایـت از تغییـر در
سبک گفتاری آنها دارد .در آیه «  ....لَهُم فِی الـدونیا خِـزیٌ وَ لَهُـم فِـی اآلخِـرَةِ عَـذَابٌ
عَظِیمٌ» ( بقره « )114 :آنان در دنیا خواری و در آخرت عذابی بزرگ دارند » عبـارت «
فِی الدونیا » بر « خِزیٌ » مقدّم گردیده حال آنکه در آیه  33از سوره مائده کلمه « خِزیٌ
» مقدم شده است؛ « وَلِکَ لَهُم خِزیٌ فِی الدونیا »...علّـت ایـن تقـدیم و تـأخیر آن اسـت
که پستی و زبونی در سوره مائده آشکارتر است ،زیرا « مفهوم آیه بر « کُشـتن » و بـه «
دار آویختن » و « قطع دست پا » إشـاره دارد » ( .سـامرائی2008 ،م ،ص ) 16مـواردی
ازین دست نشان از زبونی آشکار کافران و معاندان است ،بدین سـب

« خـزی » مقـدّم

گردیده ولی در سوره بقره ،مفهـوم متفـاوت اسـت و صـحبت از منـع ورود بـه مسـاجد
خداست که خود کافران نیز از این مسأله در خـوف و تـرس مـی باشـند از آنجـایی کـه
صفت خوف و موارد مشابه آن امری قلبی است و امور قلبی امور یـر آشـکار هسـتند؛
لذا کلمه « خزی » موخّر گردیده است.
 . 5- 8تﻐییرات مﻌنایی در اسم های مﻌرفه و نکره

شکل نکره در اسم ها داللت بر عموم داشته و هیچ قیـد یـا شـرطی بـر آن مترتّـ
نیست .علّت آن عدم احتیا اسم نکره بـه قرینـه ای معـیّن و مشـخّص اسـت؛ از طرفـی
دیگر حالت معرفه مبیّن مصداق معیّنی از خـود مـیباشـد .آیـه « وَإِوْ قَـالَ إِبْـرَاهِیمُ رَبِّ
اجْعَلْ هَذَا بَلَد ا آمِنًـا  ( »....بقـره « ) 126 :و هنگـامی کـه ابـراهیم کفـت خـدایا ایـن را
سرزمینی ایمن قرار بده  »...د اللت بر شهر مکّـه قبـل از سـاخت کعبـه توسـط حضـرت
ابراهیم (ع) دارد زیرا اسم نکـره اسـت امّـا عبـارت « ...هَـذَا البَلَـدَ آمِنَـاً » ...در آیـه 35
سوره ابراهیم داللت بر شهر مکّه بعد از بناد کعبه دارد که حالـت معرفـه « البلـد » مبـیّن
این توضیح است.
 .5-8-1مثــال دیگــر ،وکــر کلمــه « الحَ ـ ّ » در آیــه «  ...وَیَقتُلُــونَ النّبِیّــینَ بِغَی ـرِ
الحَ ّ ( »...بقره... « ) 61 :و پیامبران را به ناح میکشند »...وکر واهه « الح ّ » به شـکل
معرفه « مبیّن ح ّ و حدودی است که خداوند متعال آن را مشخّص نموده ،لذا اسـم بـه
شکل معرفه آمده است؛ دلیل آن نصّ صریح قرآن در آیه « لَا تَقتُلُوا النّفسَ الَّتِی حَـرَّمَ
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اهللُ إلّا بِالحَ » ( إسراد )33 :است » ( .کرمـانی ،بـیتـا ،ص ) 74از طرفـی دیگـر شـکل
نکــره « حـ ّ » در آیــه « وَ قَــتلِهِم اخَنبِیــادَ بِغَی ـرِ حَـ ّ » ( نســاد ) 155 :داللــت بــر حقّــی
نامشروع است که از سوی معا ندین مطرح شده اسـت .بـدین جهـت بـه شـیوه نامـأنوس
یعنی نکره تعبیر شده است.
 . 5- 9تﻐییرات مﻌنایی در افﻌال

افعال بیانگر رخدادی مشخصی ازرویدادها می باشد که عنصر زمان در آن تعیـین-
کننده می باشد ساختار این نوع از واهگان بر اساس قوانین حـاکم بـر علـم صـرف مـی-
باشد .با آنکه داللت های معنایی موجود درافعال در مقایسـه بااسـم هـا محـدود و نـاچیز
می باشند ولی بنابر اهمّیّت فعل که یکی از انواع سه گانه واهه در زبان عربی مـیباشـد،
تغییرات معنایی درآنها حائز اهمّیّت هستند  .آیه «  ...کُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْیَاکُمْ ثُمَّ یُمِیـتُکُمْ
ثُمَّ یُحْیِیکُمْ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ » ( بقره « ) 28 :شما مردگـانی بودیـد سـپس شـما را زنـده
گردانید* مدتی بعد شما را می میراند سپس زنده می کنـد و بعـد از آن بـه سـوی او بـاز
گردانده میشوید » بر طب قرائت فعل « تُرجَعُونَ » به شکل مجهول ،مفهـوم بازگشـت
کافران مو رد تأکید قرار می گیرد زیرا اراده ای از فاعـل فعـل مـدّنظر مشـخّص نیسـت و
همواره بازگشت با اجبار و الزام همراه می باشد امّا در حالـت معلـوم بازگشـت موُمنـان
مورد تأیید است زیرا رجوع به امر و اراده فاعل مشخّص در فعـل صـورت مـیگیـرد و
بازگشت آنان با رضایت قبلی همراه است.
 .5-9-1مثال دیگر « ...فَأمَّا الّذِینَ آمَنُوا فَیَعلَمُونَ أنَّهُ الحَ مِن رَبّهِم وَ أَمّا الّـذِینَ
کَفَرُوا فَیَقُولُونَ( » ...بقره « ) 26 :و اما کسانی که ایمان آوردند پس مـیداننـد کـه آن
حقیقتی از سوی خدایشان است و اما کسانی که کفر ورزیدند پس میگویند »...تعبیـر
« یَعلَمُونَ » برای موُمنان و « یَقُولُونَ » برای کافرین داللت بر تعبیـرات زیبـای قـرآن بـر
حالت های ویژه و محضربفرد اسـت در آیـه فـوق جایگـاه موُمنـان بـا علـم و درایـت و
گفتار کافران با گفته های بـدون سـند بیـان گردیـده اسـت « دربـاره مـوُمنین یعلمـون و
درباره کافران یقولون فرموده ،یعنی گفته کافران مستند به مدرک ودلیلی نیست و تنهـا
اظهار تحیّر است» (طالقانی ،بیتا ،1 ،ص)102 -101
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 .5-9-2مثـال دیگـر؛ در آیـه  49از ســوره بقـره « وَ إِو نجَّینَـاکُم مِـن آلِ فِرعُــونَ
یَسُومُونَکُم سُودَ العَذَابِ یُذَبِّحُونَ أبنَادَکُم وَ « »....و هنگـامی کـه شـما را از آل فرعـون
نجات دادیم ،آنان شما را با عذابی ناگوار همراه می کردند به نحوی کـه فرزنـدانتان را
چونان ( چهارپا ) سرمیبُریدند » از فعل « یُـذَبّحُونَ » اسـتفاده گردیـده حـال آنکـه در
مشــابه ایــن آیــه در ســوره اعــراف از فعــل « یُقَتّلُــونَ » اســتفاده گردیــده؛ « ...یُقَتّلُــونَ
آبنَادَکُم ( »....اعراف .) 141:علّت این دو تعبیر گوناگون در جوّ عمومی ایـن دو سـوره
مترتّ

است؛ « در سوره اعراف که شرح حال فرعون و خانـدان وی آمـده آیـات قبـل

همگی در این زمینه نازل شده ولی در سوره بقره فقط یک آیه در شرح حال فرعونیـان
است و از طرفی دیگر قتل اعمّ از وبح اسـت » ( سـامرائی2008 ،م ،ص ) 12عـالوه بـر
این در آیه  127از فعل « سَنُقَت لُ » استفاده شده که با فعل « یَقتُلُونَ » سازگار است.
 .5-9-3مثــال دیگــر؛ آیــه « وَ إِو نَجّینَــاکُم مِــن آلِ فِرعُــونَ  ( »...بقــره « ) 49 :و
هنگامی که شما را از فرعون نجات دادیم » کـه فعـل در قالـ
حال آنکه در آیه بعدی فعل در قال

بـاب تفعیـل بکـار رفتـه

باب إفعال بکار رفته « ...فَ أَنجَینَـاکُم وَ أَ رَقنَـا»....

( بقره .) 50 :علّت ان است که در آیه  49صحبت از نجات یافتن از دست فرعون است
که همراه با سختی و دشواری بوده و « زمان بیشتری را دربرگرفته بدین جهـت از بـاب
تفعیل استفاده شده است؛ امّا در آیه  50صـحبت از نجـات یـافتن از ـرق در رود نیـل
بوده که در مدّت زمان کمتری اتّفاق افتاده اسـت » ( سـامرائی2006 ،م ،ص ) 66بـدین
جهت از باب إفعال استفاده شده است.
 . 5- 10تﻐییرات مﻌنایی در اعداد

عدد کمّیّتی است که بر معدود خـود اشـاره کـرده و مقـدار و ترتیـ

آن را بیـان

می کند تغییرات معنایی در اعداد در مقایسه با سایر اقسام کلمـه کـم و محـدود اسـت .
کلمه « سبع » در آیه شریفه « ....فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَـمَاوَات ( »....بقـره « )29 :پـس آنهـا را
بعنوان هفت آسمان مرت

نمود » دربرگیرنده دو نقش و جایگاه اعرابی است؛ نخسـت:

بدل از ضمیر مفعولی .دوّم :مفعول دوّم برای فعل « سَوّی» .با توجّه به جایگـاه نخسـت
– بدل -منظور از « سبع » همان آسمان های هفتگانه است آنهم بنابر جانشینی بدل بـرای
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مُبدَل منه .و بر اساس دیدگاه دوّم ،مشخّص می گردد کـه خداونـد متعـال آسـمانهـای
زیادی را خل کرده و آنها را در هفت طبقه معـروف و مشـخص مرتّـ

نمـوده اسـت؛

زیرا فعل متعدّی نیازمند مفعول است.
 .5-10-1مثالی دیگر؛ سـبک قـرآن کـریم در بیـان عـدد چهـل در دو آیـه ویـل
متفاوت است .در آیه « وَ إِو وَاعَدنَا مُوسَی أَربَعِـینَ لَیلَـۀً « » ...و هنگـامی کـه بـا موسـی
چهل ش

وعده کردیم ( » ...بقره » 51 :از کلمه « أربعین » اسـتفاده نمـوده حـال آنکـه

در آیه  141از سوره آعراف به صورت « ...ثَلَاثِینَ لَیلَۀً وَ أَتمَمنَاهَا بِعَشر  »...آمده اسـت.
علّت این تنوّ ع در تعبیـر ،همـانطـوری کـه از آیـات مابعـد مشـخّص اسـت ،تفـاوت در
ساختار بیان این دو سوره است؛ به نحوی که سوره اعراف شیوه ای مبتنـی بـر تفصـیل و
سوره بقره مبتنی بر اجمال است.
 . 5- 11تﻐییرات مﻌنایی در ذکر و حذف کلمات

وکر الفا در جمالت بـر اسـاس نیازهـای جملـه مترتّـ

اسـ ت .در صـورتی کـه

حذف مخلّ انتقال مفـاهیم باشـد وکـر واهگـان امـری ضـروری اسـت .معمـوال حـذف
واهگان می تواند حامل مفاهیم جدیدی باشد .ایراد کالم به صـورت إطنـاب و ایجـاز از
مصادی این مفهوم در علم بال ت است .وکر حرف جر« مِن » درآیه « وَ إن کُنـتُم فِـی
رَی

مِمَّا نَزَّلَنَ ا عَلَی عَبدِنَا فَأْتُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ( » ....بقره « ) 23 :و اگر از آنچه بر بنـده

خودمان فرستادیم در شکّ هستید ،پـس سـوره ای نظیـر آن را بیاوریـد »...و حـذف آن
درسوره یونس « ....فَأتُوا بِسُورَة مِثلِهِ( » ....یونس ) 38 :داللت بر آن دارد که حـروف «
من » در سوره بقره داللت بر معنـای تبعـیض دارد و احتمـال وجـود امثـالی نظیـر آن را
ابالغ میکند « .از آنجایی که سوره بقره بعنوان او

قرآن و نخستین آن بعـد از سـوره

فاتحه است وکر« من » وسعت تحـدّی گـری و مبـارزه طلبـی را بـر تمـامی سـورههـای
قرآنی گستر

می دهد که درحالت عدم دخول حرف جرّ « من » این مبـارزه طلبـی بـه

برخی از سورهها اطالق میگردید » ( .کرمانی ،بیتا ،ص ) 69از طرفی دیگر در سـوره
بقره همانند سوره یونس ،فعل « اِفتَرَاهُ » وکر نگردیده و با توجّه به عبارت « فِـی رَیـ
» که بر شکّ و تردید داللت دارد شایسته است که حرف « مِن » اضافه گردد به نحـوی
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که در مفهوم افتراد وکر حرف « مِن » مناس

نیست .عالوه برآن« احتمـال دارد منظـور

از « مِن مِثلِه » مثل قرآن یا شخص رسول أکرم (ص) باشد یعنـی شـخص بیسـوادی کـه
هیچ آموزشی در این باره ندیده است » ( سامرائی2008 ،م ،ص .) 9
 . 5-11-1مثال دیگر ،تکرار اسم موصـول « مـا » در آیـه « قُولُـوا آمَنَّـا بِاللَّـهِ وَمَـا
أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَ إِبْـرَاهِیمَ وَإِسْـمَاعِیلَ وَإِسْـحَاقَ وَیَعْقُـوبَ وَالْأَسْـبَاطِ وَمَـا أُوتِـیَ
مُوسَ وَعِیسَ  ( » ....بقره « ) 136 :بگویید ما به خدا و بـه آنچـه کـه بـه سـوی مـا و بـه
سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوه ها و به آنچه کـه بـه موسـی و عیسـی
نازل شده ایمان آوردیم » « به خاطر آن است که آن چه بر ما نازل شـده  -قـرآن -بـا
آنچه بر حضرت ابراهیم (ع) نازل شده مختلف است و تکرار نشـدن آن در عیسـی (ع)
به خاطر این اسـت کـه شـریعت ایشـان بـا شـریعت موسـی (ع) اخـتالف کمـی دارد ».
(نصیری و همکاران ، 1394 ،ص) 345
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نتیجه گیری
 . 1فهم قرآن جزد با فهم زبان عربی ممکن نیست و قرآن نیز بـا نـزول بـه ایـن بـه
زبان ،شأن و منزلت این زبان را ارتقاد داده است.
 . 2آشنایی با بخشی از پژوهشهای لغوی و کاربرد آن در داللتهای معنایی.
 . 3شناخت وجوه مختلف اعرابی واهگان قرآنی و ارتبـاط آن بـا مفـاهیم مختلـف
که در ورای واهگان مستور میباشد.
 . 4مقایسه ارز

واهه با مفهوم معـانی و اهمّیّـت چنـد برابـری معنـا کـه در قالـ

مثال های گوناگون قرآنی ،مفاهیم مختلف یک واهه بیان گردیده است.
 . 5شناخت داللت های مختلف معنایی دراسـم هـا در مقایسـه آن بـا دو نـوع دیگـر
کلمه یعنی افعال و حروف.
 . 6بیشترین تغییرات معنایی در بخش های انتهایی آیات یا جمالت قـرآن صـورت
گرفته است .
 . 7فایده حمل لفظ مشترک بر معانی مختلف همان اعجاز قرآن کریم است.
 .8نمی توان همه مفاهیم محتمـل در یـک آیـه را نشـأت گرفتـه از رسـالت آیـات
قلمداد کرد ،زیرا اختالفات فقهی در مذاه

مختلف منشأ برخی اختالفـات در تفاسـیر

قرآن است.
 . 9باتوجّه به ویژگی اعجـازی و منحصـربفرد قـرآن و نقـص نسـبی دانـش بشـری
می توان إثبات کرد که بسیاری از مفاهیم و مصادی قرآنی هم اکنون ناشـناخته مانـده-
اند.
 . 10باتوجّه به اصالت قرآن در بححهای نحوی ،می توان مسـأله شـواوّ در نحـو را
به متونی یر از قرآن نسبت داد ،زیرا تمامی احتمـاالت اعرابـی در قـرآن کـریم حامـل
مفاهیم قابل بحح میباشند.
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