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 :چکیده
و  ها زیرساختاست که برآمده از  بدیلی بیبدیع و  هاي جلوهنیکوترین نماد زبان عربی، سرشار از  عنوان بهقرآن 

 .صرف، نحو و بالغت است همچون آنارکان اساسی 

ي شواهد و با ارائه آرایش این زبان داشته استدر این میان علم صرف با رویکردهاي گسترده، سهم بسزایی در 

صرفی بکار رفته در قرآن مبادرت ورزیده و تأثیري که برخی از افعال و اسماء در لفظ  هاي پدیدهقرآنی به بیان 

 .قرار دهیم مورد بررسیو معناي آیات قرآن کریم داشته است را 

این ساختارها و اوزان . از وجوه زیبایی آیات قرآن کریم گزینش ساختار و وزن صرفی مناسب براي الفاظ است

از اعجاز  هایی جنبهکه شناخت آن اند  قرارگرفتهزیبایی  درنهایتمتنوع همگی در راستاي اغراض بالغی ویژه و 

ظرائف قرآن در کاربرد  ترین مهمافت از معنایی، ظرافت آوایی و تناسب با ب ظرافت .کند میآیات را روشن 

در این مقاله با بررسی برخی از . اند گرفتهمنسجم و منظم، آیات جاي  اي شبکهپدیدهاي صرف است که در 

 .دهیم میصرفی اثر آن را در سیاق آیات مورد بررسی قرار  هاي پدیده

 ف قرآنظرائ –ظرافت آوایی  -صرفی هاي پدیده –بالغت  -افعال :ها کلیدواژه
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 :مقدمه
صورت گرفته که  ارزشمنديو  متعدد و غالباً مفید هاي پژوهشي علوم قرآنی، تحقیقات و در گستره

اما عظمت این اقیانوس بیکران، راه تحقیق و  ؛قرار گرفته است پژوهان دانش ي مورداستفادههمواره 

با غور در اعماق  تواند میو هر کس به فراخور درك و فهم خود  گذاشته بازتفحص را براي همگان 

مختلف مورد کنکاش و  هاي جنبهناگفته نماند که قرآن از . آن به گوهرهاي علم و معرفت دست یابد

 البته .رسد میجهت پژوهش مناسب به نظر  صرفی آن لطایفجستجو قرار گرفته است که از این میان 

ولی قدر مسلم آن است . قابل ارزش است اه آني که همه اند نمودهدیگران نیز در این زمینه تحقیقاتی 

ي تعقل و تدبر محقق است، ضروري و نو و جدیدي که زائیده هاي برداشتي که هر زمان ارائه

 .استثمربخش 

 هاي ظرافتدر نوع خود است و کشف  اي پیشرفته شناختی زیبایی هاي ارزشمتن قرآن کریم، حاوي 

. وجوه اعجاز در قرآن است مؤیدمعاصر  شناختی زبان هاي نظریه مند نظام هاي روشآن به کمک 

در متن  آفرینی زیبایی معیارهايشناخت  درصددروس با تمرکز به مقوله ادبیت  هاي فرمالیست

به  فرا هنجاري نمودهاي. را موجد آن دانستند فرا هنجاري ازجملهچندي  هاي تکنیک و اند برآمده

 هاي جلوهصرفی، نحوي، بالغی و آوایی بکار رفته و  مختلف سطوح درشکل گسترده در متن قرآن و 

اما  اند؛ کرده اشارهاز این وجوه  اي گونه بهزبان شناسان مسلمان هر یک . بیانی شگفتی خلق نموده است

آشکار  تر منسجمشکوه ادبیت متن قرآنی را به شیوه  تواند می فرا هنجاريبررسی متن قرآن از منظر 

 فرا هنجاريکه چگونه عبارت قرآنی به کمک  درمیابیممطلب را  ایناله با بررسی این مق. گرداند

گسترده از ظرایف و لطایف معنایی را  اي دامنهیک ابزار ادبی جهت داده افزایی معنایی  عنوان بهصرفی 

این  دستاوردهاي ازجمله. اند نبودهکهنه خودکار شده قادر به خلق آن  ساختارهايبه متن افزوده که 

کلمات از . کند مینهفته از متن قرآن را آشکار  هایی نکتهصرفی  فرا هنجارين است که پژوهش آ

و به یک یا دو سوره خاص بسنده نشده، چون در سراسر قرآن این  شده انتخابمختلف  هاي سوره

صرفی وجود دارد و سعی شده کلمات و عباراتی که بیشتر مورد استفاده پژوهشگران قرار  هاي پدیده
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قرآن به چشم  هاي سورهکلمات شاذي که در بیشتر آیات و . مورد تفحص و بررسی قرار گیردگرفته 

 .خورد می

معتبري چون  هاي نامه لغتاز  چنین هم. از تفاسیر متعدد و معروف در این مقاله استفاده شده است

 .المنجد، لسان العرب، المنجد الطالب بهره برده شده

 

 :تحقیق ي پیشینه
صرف و نحو و بالغت و مضامین قرآن تحقیقات  ازجملهدر رابطه با ابعاد مختلف قرآن کریم 

پژوهشگران زیادي در قالب کتاب، مقاله و رساله به بررسی . صورت گرفت است شماري بی

 هاي واژهبررسی  ي پیشینهدر . اند پرداختهو صرفی و نحوي قرآن کریم  و بالغیادبی  هاي زیبایی

از آثاري چون  توان می، ادشدهیه بر آراي مفسران در خالل کتب تفسیري و عناوین قرآنی عالو

 دیمجقرآن  شناسی واژه، )قمري 1427سامرایی، فاضل صالح، (بالغه الکلمه فی التعبیر القرآنی 

، اصول و )شمسی 1377معرفت محمدهادي،( یقرآن علوم ،)شمسی 1392، یغالمعل همایی،(

 میکری از قرآن های واژه شناختی زبان، بررسی )شمسی 1381، یعل نجار،( قرآنمبانی ترجمه 

از ساختارهاي صرفی  اي پارهنام برد و مقاالتی چون بررسی  را) شمسی 1384هدایت، شهرام، (

و اختیار المفرده القرآنیه ) شمسی 1388، رضا امانی،(مشهور معاصر  هاي ترجمهقرآن کریم و نقد 

نام برد که هر کدام به بررسی ) قمري 1435یاس،  احمد خضر،( یلقرآنادون غیرها من البیان 

به نظر  ها اینو آثاري مشابه  ها نوشته نیباوجودا. اند پرداختهاز ظرائف واژگان قرآنی  هاي جنبه

چراکه یکایک واژگان یا مصحف شریف . پژوهش در این زمینه در آغاز راه خویش است رسد می

 .مستقل است یپژوهشوي، حرفی و آوایی قابل بررسی در از وجوه مختلف معانی، نح

 

 :تحقیق سؤال
 .شود میصرفی در قرآن کریم چگونه بررسی  هاي پدیدهدر بالغت  فرا هنجاري -1
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صرفی که تحول در شکل کلمات است چگونه باعث نوع آوري معنایی و  تغییرات -2

 .شود میدر متن  آفرینی ارزش

 

 صرفی قرآن کریم هاي پدیدهفرا هنجاري در برخی 
نماد تجلّی جمال و کمال زبان عربی حاوي ضوابط و قواعدي است  ترین شاخص عنوان بهقرآن کریم 

که گامی فراتر از  نماید میو آن غالباً زمانی بروز  انگیزد برمیکه اعجاب مخاطبان خویش را همواره 

 .نماید میو متعارف سیر و در فضائی باالتر از سطح معمول  داشته برمی رایجو  شایعچارچوب 

که هرگاه  کند میو تعمق، انسان را به این حقیقت رهنمون  تدبرقرآنی با  واژگاني جستجو در گستره

تعلق گیرد یقیناً رمز و رازي در آن نهفته است که جز ذات  اي کلمهخداوندي بر اتیان  ي اراده

ي در این خصوص فقط در حیطه پردازي نظریه هرگونهکسی را یاراي درك آن نیست و  بدیلش بی

 .ذهن و درك بشري است

مواردي هستند که از منظر صرف  ازجمله ها این امثالو » اسطاعوا، استحوذ، اُقّتت«کلماتی از قبیل 

البته پیرامون برخی از . دارد میدارند که نظر پژوهشگر را بدون تردید به خود معطوف  خاص اي جلوه

از این کلمات  اي پارهگروهی معتقدند که . متفاوتی است هاي ایدهدر قرآن آراء و رویکردهاي صرفی 

قرآن و پرهیز از تحریف  نصکه به دلیل حفظ  شوند میاز خطاهاي امالئی موجود در قرآن محسوب 

 .گذرند می ها آنو بدون هیچ تأمل و تفحصی از کنار  شمارند نمیرا جایز  ها آن  آن، اصالح 

یگر قائل به اختالف لهجه در این زمینه بوده و معتقدند که کثرت قبائل عرب در زمان نزول د اي عده

را به اشکال وارد شده تأکید  ها آنقرائت  گوناگون از قرآن شده است که هاي تلفظقرآن باعث ضبط 

یافتن تا از دخل و تصرّف و تحریف در قرآن مصون باشند و لذا این گروه نیز در پی دست  نمایند می

 .اند کردهو غالباً سکوت اختیار  اند برنیامده خاصیو براهین  دالیلبه 



کریم قرآن صرفی هاي پدیده برخی در هنجاري فرا( کریم قرآن در صرفی هاي پدیده بالغت | ۱۷ ) 

جماعتی از علماء بر این باورند که تمام واژگان قرآنی با هر قالب صرفی، حکایت از سرّ  درنهایتو 

غور در  با درنتیجهي افکار بشر را هر چه بیشتر به خود مشغول نماید و که رشته کند میمستودعی 

 وتحلیل تجزیهنماند که  ناگفته .گردند می مند  بهرهي آن کالم الهی از مضامین عالیه کران بیاعماق دریاي 

سعی شده . تمام کلمات نورانی قرآن کاري بس گسترده و دشوار و از سطح مقاله بسیار فراتر است

 هاي سورهماتی که در بیشتر قرآنی دارد و کل هاي پژوهش ي حوزهکلماتی که بیشترین کاربرد را در 

 .قرار گیرد پژوهشقرآنی بکار رفته مورد جستجو و 

 »استّحوذَ و نّستّحوذ« -1

هم  اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَاُن َفأَْنَساُهْم ذِْکَر اهللَِّ أُوٰلِئَک ِحْزُب الشَّْيطَاِن َأَال ِإنَّ ِحْزَب الشَّْيطَآن«) الف

 )19مجادله (« اْخلَاِسُرونَ 

 اند شیطاناینان گروه . شیطان بر آنان دست یافته است، پس یاد کرد خداي را که از یادشان برده است(

 .)آگاه باشید که گروه شیطان زیانکارند

ْلَکاِفرِيَن َنِصيٌب الَِّذيَن يـَتَـَربَُّصوَن ِبُکْم فَِإْن َکاَن َلُکْم فـَْتٌح ِمَن اهللَِّ قَاُلوا َأ ملَْ َنُکْن َمَعُکْم َو ِإْن َکاَن لِ «) ب

َنُکْم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  َو َلْن َجيَْعَل اهللَُّ لِْلَکاِفرِيَن  قَاُلوا َأ ملَْ َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُکْم َو َمنْنَـْعُکْم ِمَن اْلُمْؤِمِنَني فَاهللَُّ َحيُْکُم بـَيـْ
 )141 نساء( »َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َسِبيالً 

، پس اگر شما را پیروزي و گشایشی از دارند میچشم به شما ] خواهیاز سرِ بد[ ن کسانی کههما(

آیا بر : گویند] ها آنبه [ باشد اي بهرهمگر ما با شما نبودیم؟ و اگر کافران را : جانب خدا باشد گویند

 )...؟ بازنداشتیم -ها آنیا تسلیم شدن به  -مؤمنان] گزند[ ازنداشتیم و شما را  -چیرگی -شما دست

ظاهر با قواعد متعارف صرفی در بحث  حسب به» استحوذ و لم نستحوذ« هاي فعلي فوق یهدر دو آ

وجود دارد  ها آنقلب در  ي اجراي اعالل و اسکان و سپس اعالل بهزمینه چراکه. اعالل مغایرت دارد

و » لتي فصي مبارکهاستقاموا در سوره«که در  گونه همان. ها باید صورت پذیرند و طبعاً این اعالل

تن به تغییرات حاصل از  ها ایناین اعالل انجام گرفته است، ولی » ي حمدي مبارکهنستعین در سوره«
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و یادآور  اند نمودهبودن این افعال اشاره  استثناء بهعلماء و مفسران در تفاسیر متعدد . اند ندادهاعالل 

ي ازجمله» روح المعانی« صاحباند که بستر اجراي اعالل فراهم بوده، ولی اجرا نشده است که شده

 :گوید میکه  آنجا. اینان است

استحوذ مما جاء علی األصل فی عدم إعالله علی القياس إذ قياسه استحاذ بقلب الواو ألفا کما مسع و «
وإن وافق االستعمال  -کاستنوق و استصوب  -فيه قليال و قرأ به هنا أبو عمر و فجاء خمالفا للقياس

 )227، ص 12ج : ق 1415آلوسی، ( »املشهور فيه و لذا مل خيّل استعماله ابلفصاحة

» استحاذ«قیاس آن  چراکه. مواردي است که در اصل خالف قیاس آمده است ازجمله» استحوذ« و(

قرائت نموده  گونه آن اینجابو عمرو و ا شنیده شده است ندرت بهکه  گونه همانبا قلب واو با الف  است

با کاربرد مشهور آن موافق  اگرچه» استنوقَ و استصوب« مانند ؛بنابراین مخالف قیاس آمده است ؛است

 .)کند میلذا استعمال، خللی در فصاحت ایجاد ن. است

استعمال این افعال گر چه خالف قیاس است ولی  آید برمیکه از اظهارات جناب آلوسی  گونه همان

 .نماید میرا از این مقوله فرض » استنوق و استصوب« افعالادامه،  وي در. نیستخالف فصاحت 

دانسته و به دنبال آن عنوان » استحوذ« مترادفرا » استولی« ي آلوسی،ابن هائم در گفتاري مشابه گفته

تغییرات اعاللی نگردیده  خوش دست» استروح« همچونو  مخالف قیاس بوده» استحوذ« که دارد می

 )314، ص 1ج : ق 1423ابن هائم، ( .است

به  اند گفتهاز اعالل بالقلب سخن  هرگاهعالوه بر مفسران، علماء صرف و نحو در مباحث صرفی خود 

اب خود متذکر شده ابن عقیل در جلد دوم کت ازجمله. اند نمودهموارد شاذّ استناد  عنوان بهاین افعال نیز 

بوده و لکن مورد اعالل بالقلب واقع » أفعلَ و استفعلَ« وزنی وجود دارد که بر های فعلاست که 

استحوذَ علیهم «و » أعول الصبی«و » أغیمت السماء« افعالي گفتار خود از وي در ادامه. اند نشده

وي همچنین شعري از . شاهد مثال نام برده است عنوان به» استغیلَ الصبی«و » استتیست الشاة» «الشیطانُ

 :عمر ابن ابی ربیعه را شاهد دیگري بر صدق ادعاي خویش ساخته است
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 وصال علی الُصدوِد يدومُ  َصَددِت و أطَولِت الُصُدوَد و قّلما
 

که وصالی با روي گرداندن ادامه  افتد میاتّفاق  ندرت بهروي گرفتی و روي گرفتن طوالنی گشت و  

 گونه اینکه علماء در خصوص  سازد می خاطرنشاني بحث خود در این مورد، ابن عقیل در ادامه .یابد

دانسته و بر فصیح بودن آن تأکید  خاصیي به قبیله مختصبرخی آن را . دارند نظر اختالفافعال 

 اما. آن مترتّب نیستکه قانونی بر  اند نمودهآن را جزء موارد شاّذ و نادر فرض  دیگر  اي عدهو  کنند می

که ما بر این باوریم که آن مطابق نقل  نماید میالدین در توضیح اظهارات شارح تصریح  محیی محمد

ي دیگري اشاره کسی از دانشمندان صراحتاً به آن اشاره نکرده باشد و نیز به نکته اگرچهاعراب بوده، 

که تاکنون کمتر به آن در کتب دیگر اشاره شده است، وي معتقد است که انتقال حرکت حرف  کند می

ي صرفی و رعایت این قاعده استخود امر واجبی نیست بلکه جایز  ماقبلعلّه به حرف ساکن صحیح 

 که قواعد جاري در کلمات معتلّ کند میعنوان  درنهایتاجرا نشود و  تواند میضروري نبوده و  اینجا

، 2ج : ش 1372ابن عقیل، ( .گروهی واجب هستند و گروهی دیگر جایز: شوند میبه دو گروه تقسیم 

 )628ص 

 موردنظرکه کاربرد فعل در قالب  یابیم درمیدر پیرامون شواهد مذکور عنوان گردید  آنچهبا عنایت به 

 .اندك بوده و شاید در تمام قرآن نظیري نداشته باشد

اگر  چراکهباشد،  خالی از لطف و ظرافتی بدیع تواند میخود ن خاصافعال با شکل  گونه این کاربرد

با دقّت در سیاق بعضی از آیات . شد میبود باید دفعات بیشتري این برآیند صرفی تکرار  غیرازاین

ذات خداوند قرار گرفته ساختار کلمات نیز بر اساس  موردنظرکه هرگاه وضوح و تمهل  یابیم میقرآنی 

اند و بدین معنا که کلمات بدون تغییر و حتّی با افزایش حروف در آیات متجلّی شده. ن بنا شده استآ

ي خداوندي بر صراحت و شفّافیت تعلّق نگرفته و سرعت و پرهیز از فوت وقت اراده هرکجا برعکس

 .ن شده استبا حذف حروف مقرو از موارد اي پارهاراده شده است، کلمات برگزیده نیز مختصر و در 
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» تعارض السماع و القیاس« عنوانآن تحت  هاي بابخود در یکی از » الخصائص« کتابدر » ابن جنّی«

قرآن اشاره نموده و یادآور شده است که گاهی اوقات ممکن است چیزي با قیاس  يبه این آیه

سپس در . پذیرفتولی چون در زبان مشهود بوده و بکار رفته است باید آن را . مخالفت داشته باشد

 )117، ص 1ابن جنّی، ج ( .نماید میشاهد ذکر  عنوان بهرا » استحوذ« قرآنیي ادامه واژه

لذا افعال . اینکه در این آیات ممکن است وضوح و تأکید بر معناي استیالء اراده شده باشد سخن کوتاه

 .بالغ نمایندا خوبی بهتا غایت مطلوب را  اند کاررفتهیاد شده بدون تغییر ظاهري به 

 »أشیاء« -2

َها ِحَني يُـ « نَـزَُّل اْلُقْرآُن تـُْبَد َلُکْم َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُکْم َتُسؤُْکْم َو ِإْن َتْسأَُلوا َعنـْ

ُ َغُفوٌر َحِليمٌ  َها َو اهللَّ ُ َعنـْ  )101مائده ( »َعَفا اهللَّ

، از چیزهایی مپرسید که اگر براي شما آشکار شود شما را بد آید و اید آوردهاي کسانی که ایمان (

و [ گردد میبراي شما آشکار  آید فرومیقرآن  که آنگاهبپرسید  ها آناز ] به اصرار[ اگرو  اندوهگین کند

شت و خدا آمرزگار و در گذ -بیجا هاي پرسش -ها آنخداوند از ] ي آن بیرون نتوانید آمداز عهده

 .)بردبار است

و پژوهندگان را به خود جلب نموده  محققانکلماتی است که نظر بسیاري از  ازجمله» اشیاء« يکلمه

وزن، ریشه، غیر . ي صرفی نهفته استاست و آن به خاطر ابعاد گوناگونی است که در این واژه

مون این واژه مطرح است که بعضاً براي منصرف بودن و مفرد یا جمع بودن از مواردي است که پیرا

ي ي صرفی کلمه، نگاهی کوتاه به شأن نزول آیهاز پرداختن به جنبه قبل اما ؛پژوهنده بدیهی است

 .خواهد ساخت تر منصفانهو  تر دقیقبرداشت ما را از آیه،  تردید بیکریمه 

ی کّل عام کتب احلّج علينا؟ � رسول هللا أ ف: روی أّن سراقة ابن مالک أو عکاشة بن حمصن قال«
نعم : و هللا لو قلت! نعم: وحيک و ما يؤمّنک أن أقول: فأعرض عنه حّتی أعاد املسألة ثالاث فقال
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لوجبت و لو وجبت ما استطعتم و لو ترکتم لکفرمت، فاترکونی ما ترکتم، فإّمنا هلک قبلکم بکثرة سؤاهلم و 
 »ء فاجتنبوهتوا منه ما استطعتم وإذا �يتک عن شیم علی أنبيائهم، فأذا أمرتکم بشیء فأاختالفه

 )355، ص 1ج : 1377طبرسی، (

اي رسول : گفت) روزي( محصنچنان که روایت شده است که سراقۀ بن مالک یا به قولی عکاشۀ بن (

بر ما واجب شده است؟ پیامبر به او پاسخ نداد و او سه بار آن را تکرار  هرسالخدا، آیا حج کردن 

آري، به خدا سوگند اگر : ؟ اگر بگویمکند میواي بر تو چه چیز تو را ایمن : کرد، حضرت فرمود

و اگر ترك کردید هالك  آیید برنمیي آن و اگر واجب شد، شما از عهده شود میآري واجب : بگویم

که من شما را رها کردم، مرا رها کنید، مردمی که پیش از شما هالك  طور همانین بنابرا شوید؛ می

. بسیار داشتند آمدوشد ها آنو نزد  کردند میهمین بود که از پیامبرشان زیاد سؤال  ي واسطه بهشدند 

شما را نهی کردم  هرگاهتا حدي که قدرت دارید، انجام دهید و  هرگاه شما را به چیزي امر کردم

 .)تناب کنیداج

سؤال نمودن همواره مورد سفارش است  اگرچهکه  آید برمیدر خصوص شأن نزول عنوان شد  آنچه از

ما  حساستبا این مقدمه، . بر حذر باشند ها آنبیهوده مذموم بوده و مؤمنان باید از  هاي پرسشو لکن 

 .نماید میاین آیه نمودي دیگر پیدا  واژگانافزون شده و گویا در بین » اشیاء«ي نسبت به واژه

فراوانی رد و بدل  هاي بحث، در بین علماء است آنچهبوده و اساساً وزن  آنچهي اصلی ریشه که ایندر 

 يجمع کلمه» أشیاء« کهبرخی را عقیده بر آن است . موضوع است اهمیتشده است که خود حاکی از 

ي اول جزء با این توضیح که همزه. بوده است» ءشیئا« اصلو در  است» فعالء« وزنو بر » شیء«

زائده غیر منصرف » اء« بودندارا  به دلیلکه طبیعتاً  استي دوم، زائده حروف اصلی کلمه و همزه

اتّفاق » قلب مکانی« مذکوري که در کلمه شود میدر ادامه یادآور » محمود صافی« .آید می حساب به

صافی، ( .حاصل شد» لّفعاء« وزنبر » أشیاء« واژهمنتقل شده سپس  ي اول به صدر کلمهافتاده و همزه

 )37، ص 7ج : ق 1418
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. که ذکر آن خالی از لطف نیست کند میي لطیفی اشاره در تفسیر این آیه به نکته» فتح القدیر« صاحب

ي سؤال ي دوم بر اباحهشرطیه» إن« وي اول بر عدم جواز سؤال شرطیه» إن« کهوي مدعی است 

 )93، ص 2 ج: ق 1414شوکانی، ( .نماید میداللت 

خلیل « يآن نظریه که اینمبنی بر » الجدول فی اعراب القرآن« صاحبضمن اشاره به توضیح » آلوسی«

که مجال  نماید میرا بیان  ابوعلیفرّاء، أخفش و « قبیلآراء علماء دیگر از  تفصیل به است» و سیبویه

 )37، ص 4ج : ق 1415 آلوسی(».طرح آنان نیست

 ي، آراي علماي کوفه و بصره را پیرامون وزن واژهتفصیل بهنیز » االنصاف فی مسائل الخالف« صاحب

 تواند میمورد کنکاش قرار داده است که پژوهشگر گرامی بر آگاهی بیشتر از ساختار این کلمه » اشیاء«

 .مراجعه نماید» ابن االنباري« اثربه این 

، در این خصوص نیز همین عقیده نیستئی که چینش کالم خداوند بدون حکمت و مصلحت آنجااز 

را که در پی طرح آن است در هیچ منبعی ندیده و صرفاً تراوش  آنچهبدیهی است . نماید میرا دنبال 

شاید  که اینو با معرفت به  محققانلذا با احترام به تمام آراء و نظریات . استفکر قاصر خود 

کالم خداوند که زیباترین گفتار  .پردازد میي خود پژوهندگان قرار نگیرد، به تبیین ایده ذیرشموردپ

را به شگفتی  ذوق خوش سرشت پاكی است که هر انسان های ظرافتهستی است، سرشار از لطافت و 

ز دو ا» اشیاء« يگزینش کلمه. کشاند میجمال و کمال به کرنش  همه آنو وي را در برابر  داشته وا

 .است برانگیزجهت تأمل 

، مستلزم این است که استچون بحث در مورد نوعی تناقض و به عبارتی پارادوکس  که ایننخست 

مخاطبان را به خود معطوف دارد و  اذهان ي عطف بحث، همین گزینه باشد که هر چه بیشتر،نقطه

ولی . ه آن توصیه شده استزیرا همیشه ب ؛مشهود است حول سؤال نکردن است خوبی بهتناقضی که 

باشد باید » اشیاء« ي لذا مسؤول عنه آن که همان کلمه. اکنون در این کالم نورانی نقض آن را شاهدیم

. خورد میدر آن به چشم  وضوح به جاذبه ایني جلب توجه مخاطبان را فراهم آورد که زمینه نوعی به

اگر فرض . است غیر منصرف بودن آن است که خود نیز قابل تعمق است ذکر شایاني دیگري که نکته
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حرف جرّ مجرور شود، تلفّظ آن چگونه  ي واسطه بهرا بر منصرف بودن آن بگذاریم که طبعاً باید 

کالم  زیباییمتوالی خللی در  صورت بهي بعد از خود با کلمه» اشیاء«ي ؟ آیا خواندن کلمهشود می

تجویدي در  اي نکتهباید به  الجرمموضوع  تر کاملبراي درك بهتر و . کند میجاد نموسیقائی ای ازنظر

 .این زمینه اشاره نمود

ست، برسد أشد اظهار ها آنتنوین یا نون ساکن به یکی از حروف حلقی که همزه یکی از  هرگاه

 صورت 

حروف بعد از خود است و برخورد تنوین و نون ساکنه به  احکاماظهار یکی از ) أشیائن إن( .پذیرد می

برسد، نون کامالً ) ء، ه، ح، خ، ع، غ( حلقیآن بدین معناست که هرگاه تنوین و نون ساکنه به حروف 

 .گردد میآشکار 

را  را که حاکی از منصرف گرفتن آن است» أشیاء« يدر تلفّظ واژه ایجادشدهي گرامی، خلل پژوهنده

را  اي کلمهنتیجه گرفت که هر حرفی را حکمتی و هر  توان میپس . نماید میاحساس  روشنی به

 .دهد میي توحید سر خود نغمه ي نوبه بهمصلحتی است که 

 »عجاف«-3

َو قاَل اْلَمِلُک ِإنّی أری َسْبَع بـََقراٍت ِمساٍن َ�ُکُلُهنَّ َسْبٌع ِعجاٌف َو َسْبَع ُسنـُْبالٍت ُخْضٍر َو اَُخَر «)الف

ُتْم لِلرُّْء� تـَْعبُـُرونَ �ِبساٍت � أيـَُّها اْلمَ  من : شاه گفت[ روزي [و) 43/یوسف(»َالُ أفْـُتونی فی ُرْء�َی ِإن ُکنـْ

ي ي سبز و هفت خوشههفت خوشه و خورند در خواب دیدم که هفت گاو فربه را هفت گاو الغر می

 .گزارید خوابي خوابم نظر بدهید اگر شما مرا درباره! اي مهتران]دیدم[دیگر خشک

وسف أيها الصديق أْفِتنا فی َسْبِع بـََقراٍت ِمساٍن َ�ُکُلُهنَّ َسْبٌع ِعجاٌف َو َسْبِع ُسنـُْبالٍت ُخْضٍر َو اَُخَر ي«)ب

ي هفت گاو اي بسیار راستگو، ما را درباره! یوسفا) 46/یوسف( »َلَعلِّی اُْرِجُع ِإَلی النَّاِس َلَعلَُّهْم يـَْعَلُمونَ 

 نظري دیگر خشک، ي سبز و هفت خوشهخورند و هفت خوشه را می ها آنفربه که هفت گاو الغر 

 .بدانند]سرانجام خواب را[، باشد که نزد مردم بازگردم، شایدده
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ي قصه. هاست داستاندارد که به تعبیر قرآن بهترین ) ع( یوسفي شریفه اشاره به داستان حضرت آیه

یوسف  ي صادقانهو آشفته ساخته بود و اگر تعبیر  حال پریشانخواب حاکم مصر است که او را سخت 

 .کرد مینبود قطعاً از شدت هیجان و اضطراب قالب تهی  صدیق

جمع عجفاء به معناي الغر و نحیف است و اشاره به هفت گاو الغري دارد » فعال« بر وزن» عجاف«

 استماست وزن آن  پژوهش صرفی ي حیطهکه در  اي نکته. که هفت گاو چاق و فربه را می خورند

 وزنغالباً بر » أفعل و فَعالء« وزندر این باب باید گفت که . است کاررفته بهشاذّ در این وزن  طور بهکه 

قرآن که  ي آیهدر همین  جز به شود میجمع بسته ن» فعال« وزن بر گاه هیچو  شود میجمع بسته » فُعل«

 ي ازجملهفعیله  چراکهقیاسی است » سمان« وزن جمع بستن سمینه بر. استثنائاً جمع بسته شده است

 الدین جاللبا نگاهی گذرا به اشعار ابن مالک به نقل از . شود میجمع بسته » فعال«اوزانی است که با 

 .را بهتر بشناسیم شوند میجمع بسته » فعال«که بر وزن  هایی اسمتا  کنیم میسیوطی استناد 

ـــــــــــــــــــــــّل و فـَْعلـــــــــــــــــــــــة ِفعـــــــــــــــــــــــاّل هلمـــــــــــــــــــــــا  فـَْع
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــه ِفعـــــــــــــــــــــــــالٌ و فـََع  ٌل أيضـــــــــــــــــــــــــاً ل

ـــــــــــــــــُل فـََعـــــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــــُک ُمْضـــــــــــــــــَعفاً و مث  أو ي
ــــــــــــــٍل و صــــــــــــــف فاعــــــــــــــٍل َوَرد ــــــــــــــی َفعي  و ف
ـــــــــــال�  و شـــــــــــاَع فـــــــــــی وصـــــــــــٍف علـــــــــــی فـَْع
ـــــــــــــــــــــی ـــــــــــــــــــــُه ف ـــــــــــــــــــــه فـُْعالنَـــــــــــــــــــــّة والَزْم  و ِمثْـُل

 

 و قَــــــــــــــــــــلَّ فيمــــــــــــــــــــا عينُــــــــــــــــــــه اليــــــــــــــــــــا منهمــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــه اعـــــــــــــــــــتاللُ   مـــــــــــــــــــا مل يکـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــی الِم
ــــــــــــــــــل  ذوالتــــــــــــــــــا و ِفْعــــــــــــــــــٌل َمــــــــــــــــــَع فـُْعــــــــــــــــــٍل فَاقْـَب

 أيضــــــــــــــــــا اطَّــــــــــــــــــَردکــــــــــــــــــذالک فــــــــــــــــــی اُنْثــــــــــــــــــاه 
 أو اُنـْثـَيَـْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه أو علــــــــــــــــــــــــــــــــــــی فـُْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــال�

ــــٍة تفــــی  ــــٍل و طويل  ١٤١٧ســــيوطی،(حنــــِو طوي
 )٢١٨:ق
 

 و شوند میجمع بسته » فعال« وزنکه تنها اوزان مذکور بر  یابیم درمیبا دقّت نظر در گفتار ابن مالک 

 تواند میي صرفی چه از این واژه تعالی باريي ذات پس علّت استفاده. از این مقوله نیست» عجاف«

 باشد؟ و اصوالً چه ضرورتی در کاربرد جمعی بر این وزن وجود دارد؟

والسمان «: گوید میرا تأیید نموده و » عجاف« بودنعدم قیاسی » المیزان« تفسیردر » علّامه طباطبائی«

عال غیر وال یجمع فعالء علی ف: المهزولۀ، قال فی الجمع به معنیجمع سمینۀ والعجاف جمع عجفاء 
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العجفاء علی عجاف والقیاس فی جمع العجف بضم العین و سکون الجیم کالحمراء والخضراء والبیضاء 

طباطبائی، (».إن ذلک من قبیل االتباع و الجمع القیاسی عجف: علی حمر وخضر و بیض، وقال غیره

 )185 ص ،11 ج :ق 1417

 ي انگیزهاین کلمه،  بودن نادرت به و حصول معرفت نسب» عجاف«پس از بررسی ساختار بنائی کلمه 

 ي گزینهنکات لطیفی که در این  ازجمله. شود میبراي درك رمز و راز این پدیده افزون  پژوهنده

است، با این » سمان« خودنقیض «با » عجاف« و همسوئیصرفی کامالً نمایان است رعایت همخوانی 

شده  گونه آنجمع بسته شده است، این کلمه نیز » فعال« وزنبر ) سمان( آن متضادتوضیح که چون 

 .است که البته این برآیند زیبا مورد تأیید کاوشگران علمی بوده و هست

که علّت گزینش این واژه تطابق  سازد میوزنی خاطرنشان  ازنظرضمن تأیید شاذّ بودن کلمه » ابوحیان«

ي که مشابه حمل بر طور همانکه  کند مین وي در ادامه عنوا. استنقیض آن است،  که» سمان«با 

 ج، ق 1420اندلسی، ( .استاست و از یک نوع مطابقت برخوردار  گونه این نیزمخالف  شود میمشابه 

 )285 ص ،6

َو ِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح َهلا َو « گوید میکه  آنجا. انفال آمده است ي مبارکه ي سورهنظیر این آیه در 

 -تمایل نشان دادند -و اگر به صلح و آشتی گراییدند) 61/األنفال( »َعَلی ِهللا إِنَُّه ُهَو السَّميُع اْلَعليمُ  تـَوَکَّلْ 

 .که اوست شنوا و دانا تو نیز به آن بگراي و بر خدا توکل کن

پس علّت . استکه آن مذکر  گردد میبر» السلم«که مؤنث آمده به » هاء« ضمیرشریفه  ي آیهدر این 

اند این است  کردهبه آن استناد » کشّاف«صاحب  ازجملهنث آمدن آن چیست؟ دلیلی را که مفسران مؤ

» السلم« لذا. مؤنث است» حرب«است چون » حرب«نقیض آن یعنی » السلم«ي  که سبب تأنیث کلمه

 :وي در تأیید گفتار خود بیت زیر را شاهد آورده است. نیز مؤنث آمده است

َها َما َرِضيَت بِهِ السَّْلُم   َواْحلَْرُب َيْکِفيَک ِمْن أنـَْفاِسَها ُجرَع أَتُخُذ ِمنـْ



1400 تابستان، 3، شماره دوممجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال   | ۲٦ 

تو را ) اندکی( جنگاز  هایی جرعه آنکه حالو  گیرد میرا که به آن رضایت دادي  آنچهصلح تمام 

نتیجه گرفت که تطابق الفاظ فقط در مترادفات جاري نیست، بلکه  توان می وجود بااین .کند میکفایت 

کالم است که در قرآن کریم  زیباشناختی هاي جنبهاز  ها واژهموزون بودن . در نقائض نیز کاربرد دارد

در این آیه نیز اگر عجاف را مجرور فرض کنیم تا تمییزي براي سبع باشد آیا . شود میفراوان دیده 

 :؟ علّامه طباطبائی در پاسخ به این سؤال تصریح نموده است کهشود میبیشتر نتوازن لفظی آن 

التمييز موضوع لبيان اجلنس واالجاف وصف : سبع عجاف علی اإلضافة؟ قلت: هال قيل: فإن قلت«
الفارس و الصاحب و : ثالثة فرسان و مخسة أصحاب قلت: فقد يقال: ال يقع البيان به وحده فإن قلت

ها صفات جرت جمری األمساء فأخذت حکمها و جاز فيها ما مل جيز و فی غريها، أال الراکب و حنو 
و اگر ) 186 ص، 11 ج :ق 1417طباطبائی، ( »عندی ثالثة ضخام و أربعة غالظ: تراک ال تقول

که سبع برآن اضافه شده باشد؟ در جواب  -به کسره فاء عجاف-»سبع عجاف«:بپرسی چرا نفرمود

 تنهایی بهو با آن  اینکه تمیز وضع شده است براي بیان جنس ولی عجاف وصف استبراي : گوییم می

ثالثه فرسان و خمسۀ «:شود میاضافه گفته  طور بهپس چطور : اگر بپرسی و شود؛ میبیان حاصل ن

 ولیکنفارس و صاحب و راکب هرچند صفتند،  سه سواره و پنج اصحاب در جواب میگوییم-اصحاب

و  اند کردهجاري  ها آني حکم اسماء را درباره درنتیجهو  اند گرفتهاسم به خود  ي هجنب ها مثالدر این 

اند جایز باشد، به شهادت اینکه به خود نگرفته اي جنبهاین دلیل نیست که در اوصافی هم که چنین 

ضخیم و ) چیز( سهنزد من است  -ثالثه ضخام و اربعه غالظ عندي» :گویند نمی وقت هیچ بینیم می

 .» غلیظ) چیز( هارچ

ابی معنا محور است تا سجع محور و که قرآن کت شود میاستنباط  گونه ایني اخیر از نکته

 .دهد میرا به معنا و مفهوم  اولویتهرکجا موسیقی کالم در مفهوم آن خللی ایجاد نماید  دیگر عبارتی به

 »بغیاً«-4



کریم قرآن صرفی هاي پدیده برخی در هنجاري فرا( کریم قرآن در صرفی هاي پدیده بالغت | ۲۷ ) 

 -یا چگونه-ازکجا: گفت) 20/مریم( »َميَْسْسنی َبَشٌر َو ملَْ أُک بَِغيًّاقاَلْت أنَّی َيُکوُن لی ُغالٌم َو ملَْ «)الف

 ؟ام نبودهدست هیچ آدمی به من نرسیده است و بدکاره هم  آنکه حالمرا پسري باشد و 

ن، نه پدر اي خواهر هارو) 28/مریم( »� اُْخَت َهُروَن َما کاََن أبُوِک اْمرَأ َسْوٍء َو َما کاََنْت اُمُِّک بَِغيًّا«)ب

 .تو مرد بدي بود و نه مادرت بدکاره بود

که  است) س( مریم ي مبارکه ي سوره، العاده فوقبسیار موزون با موسیقی کالمی  هاي سورهیکی از 

و ) ع( عیسیحضرت  آساي معجزهداستان تولّد . متناسب و مطابق است آهنگ کالم با مضمون آن کامالً

 عنوان به توان می آنچه. دهند میفضاي حاکم بر سوره  از خبرناروا به حضرت مریم همگی  هاي تهمت

جنس  ازنظرعدم مطابقت آن با اسم کان . است» بغیاً« يیک رویکرد صرفی به آن نگریست، کلمه

است نظریاتی » فعول«فعیل و یا «وزن آن  که ایندر . ممکن است مورد سؤال پژوهشگر واقع شود

مطابقت صفت  شرایطقرار گرفته است،  مورداشارهدر کتب نحوي صراحتاً  آنچه .است دهش مطرح

آمده باشد که جهت تثبیت موضوع به شعر ابن مالک » فعیل و فعول« وزناي است که بر دو  مشبهه

 :یمنمای بسنده می

ـــــــــــــــًة فعـــــــــــــــوال  و ال تلـــــــــــــــی فارق
 

 أصـــــــًال و ال الفعـــــــال و الفعـــــــيال 
 و مـــــن فعيـــــٍل کقتيـــــل إن تبـــــع 

 
ـــــــــــع   موصـــــــــــوفه غالبـــــــــــاً التـــــــــــا متتن

 )430 ص ،2 ج :ش 1372ابن عقیل، (  

که تاء تأنیث براي  دارد میاظهار  آیند میمؤنّث یکسان  و مذکّرابن مالک در توضیح صفاتی که براي 

وي در بیت . شود میفعول، مفعال و مفعیل هستند متّصل ن«تمییز مذکّر از مؤنّث، به صفاتی که بر وزن 

که زمانی اتّصال تاء تأنیث ممتنع است که  سازد می خاطرنشانرا عنوان نموده و » فعیل«بعد وزن 

ولی توضیح آن را نیز  استنحوي  بدیهیاتي مذکور جزء اگرچه قاعده. موصوف آن ذکر شده باشد

 .است اي افاده
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در معناي مفعول باشد مشمول این » فعیل«در معناي فاعل و » فعول«است که هر زمان که  ذکر شایان

» بغیاً«برخی  .»هذا رجٌل جريْح و إمرأٌة جريحٌ «و » هذا رجٌل و إمرأٌة صبورٌ «مانند  ؛قاعده خواهند شد

اي مفعول نیست در معن» بغیاً«که در این صورت این اشکال وارد است که  اند گرفته» فعیل«را بر وزن 

گروهی آن را بر وزن فعیل گرفته و استنباطشان  اما. بلکه در معناي فاعل بوده و باید مطابقت نماید

 :که کند میزمینه تصریح  این در» الجدول«چیز دیگري است که صاحب 

الصفات  قيل وزنه و مل تلحقه اتء املؤنث ألنّه من. ، صفة مشّبة من بغت تبغی، الم الکلمة �ء)بغيّا(«
 ).284 ص، 16 ج: ق 1418صافی، ( »الالحقة ابألنثی مثل حائض و طالق

ان فعیل در معناي فاعل است و لکن جزء صفاتی است که هم آنمعتقد است که وزن » محمود صافی«

برخی دیگر آن را در همان معناي فاعل دانسته و حذف تاء تأنیث را براي . اختصاص به مؤنّث دارد

بر وزن فعول در معناي فاعل است و در پی » بغیاً«قدر مسلّم آن است که  اما .اند آورده حساب بهمبالغه 

. ي علماء پذیرفته شده است تحول ساختاري به شکل حاضر ظاهر شده است که این ایده در بین قاطبه

أصله بغوی و بغی فعول عند املربد و « :نماید میخود همین نظر را تأیید  هاي گفتهجناب آلوسی در 

فلما اجتعمت الواو و الياء و سبقت إحدامها ابلسکون قلبت الواو �ء و أدغمت فی الياء و کسرت 
الغني اتباعنا و لذا مل تلحقه هاء التأنيث ألن فعوال يستوی فيه املذکر و املؤنث و إن کان به معنی فاعل  

 ).397 ص، 8 ج: ق 1415الوسی ( »کصبور

کالم خداوند  نشین دلجایگزین این کلمه شود آهنگ  خواست میموردنظر  ياز واژه اي کلمهکه اگر 

، لذا گزینش کلمه به بهترین وجه ممکن گشت میبار معنائی آن سست  تر مهمدچار تغییر شده و از آن 

 .ایفاي نقش کرده است خوبی بهصورت گرفته و فرایند صرف 

 »مرضعۀ« -5

ِضَعٍة َعمَّا أَْرَضَعْت َو َتَضُع ُکلُّ َذاِت َمحٍْل َمحَْلَها َو تـََرى النَّاَس ُسَکاَرى َو َما ُهْم يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهُل ُکلُّ ُمرْ «
 )2/حج(»ِبُسَکاَرى َو ٰلِکنَّ َعَذاَب اهللَِّ َشِديدٌ 
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از یاد ببرد و هر زن  دهد میآن را که شیر  اي دهندههر شیر ] از هول آن[روزي که آن را ببینید، «

عذاب خدا  ولیکنمست نیستند  آنکه حالو  -پنداري -و مردم را مستان بینی بار خویش بنهدبارداري 

 ».سخت است

ي هستی دانست که خداوند قادر حادثه ترین عظیمو  ترین هولناكبه عبارتی  توان میبرپائی قیامت را 

شدت و هیبت آن را به تصویر کشیده تا شاید بندگانش به خود آیند و  نوعی بهقرآن  جاي جايدر 

ی است که با دامن زدن های سورهي در زمره حجي ي مبارکهسوره. برگیرند اي توشهبراي آن روز بزرگ 

. را مجسم نماید آور دهشتهرچند کوتاه ولی  هایی صحنهبه حوادث روز حسابرسی، توانسته است 

که روح حاکم بر الفاظ و مضامین آیات، ترس و حیرت و غفلت باشد که  رود میار انتظ وجود بااین

 .است گونه اینحقیقتاً 

متمایز از غیر  اي جلوه» مرضعه«کلمه  دهند میبس بزرگ  اي واقعهکه خبر از  اي واژه همه ایندر میان 

 . خود دارد

نیازي به مؤنّث  چراکهآمده است مذکّر  صورت بهدر زبان عربی صفاتی که اختصاص به زنان دارد 

اما سؤالی که شاید ذهن مخاطب  باشند؛ میاز این نوع ... حائض، حامل، طامث و . نیست ها آنآوردن 

اختصاصش به مؤنث، بازهم مؤنث آمده  باوجودرا به خود مشغول نماید این است که چرا این واژه 

 است؟

 :که کند میابوالفتوح رازي در توضیح این واژه تصریح «

و کذالک حایض و طاهر و طامث، براي آن » ها«امرأة مرضع، بی : فرّاء و کوفیان گفتند، شاید تا گویند«

چون بر فعل بنا : و جماعت بصریان: زجاج گفت. و در مردان این معنی نباشد که مختص است به زنان

ذات رضاع، علی طریق  مرضع اي: و چون به صفتی الزم کنی گویی ارضعت فهی مرضعۀ: کنی گویی

و چون فرزند دیگر را  مرضعۀ آن را گویند که فرزند خود را شیر دهد: بعضی دگر گفتند و ؛النّسب

این بر . و معتمد قول بصریان است جهت ازاینو این فرق وجهی ندارد  شیر دهد او را مرضع گویند

 ).296 ص، 13 ج :ق 1408ابوالفتوح رازي، (» سبیل تهویل و تعظیم قیامت گفت
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حاکم بر آن روز موعود  وحشت وترس  گر بیاني شریفه تا حدودي تمام کلمات موجود در این آیه

 هاي شاخصهوضع حمل زنان باردار، سرگشتگی و مستی آدمیان و عذاب خداوند از : است

است امتناع مرضع از  سوز جانعاطفی سخت و  ازنظر آنچه اماي قیامت است عرصه افزاي وحشت

از  .رود میي اوج آشفتگی و سردرگمی انسان در آن روز به شمار کودك خویش است که نقطه ارضاع

وي . است» روح المعانی«که در این خصوص در قالب سؤال پاسخ داده است صاحب  مفسرانیدیگر 

 :که کند میدر این زمینه تصریح 

. ل اإلرضاع ملقمة ثديها الصبیاملرضعة التی هی فی حا: مل قيل ُمرِضَعٍة دون مرضع؟ قلت: فإن قلت«
مرضعة، ليدل علی أن : التی شأ�ا أن ترضع و إن مل تباشر اإلرضاع فی حال وصفها به قيل: واملرضع

ذلک اهلول إذا فوجئت به هذه و قد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه ملا يلحقها و من الدهشه و 
خبالف املرضع بالهاء فإ�ا التی من شأ�ا أن  املرضعة هی التی فی احلال االرضاع ملقمة ثد� و هی

؛ و التعبري به هنا ليدل علی شدة األمر و تفاقم ...ترضع و إن مل تباشر اإلرضاع فی حال وصفها به 
 )108 ص، 9 ج: ق 1415آلوسی، . (»اهلول

که مرضعه آن است که در حال  گویم میگفته شده است » مرضعۀ» «مرضع« جاي بهی چرا پس اگر بگوی

آن است که کارش شیر دادن است اگر در حال » مرضع«و  مکد میشیر دادن بوده و کودك پستان او را 

تا داللت بر آن هول وحشت کند  گویند می» مرضعۀ«نباشد، پس به این خاطر  دادن شیرحاضر مشغول 

، او پستان خویش را از مکد میتان او را کودك، پس که درحالی شود میآن زمانی که این زن گرفتار آن 

زنی است که در  آن» مرضعۀ«و  رسد میبه خاطر وحشت و ترسی که به او  کشد میدهانش بیرون 

که کارش شیر دادن است اگرچه اکنون در » مرضع« برخالف شود میو پستانش مکیده  دادن شیرحال 

براي این است که بر شدت کار و وخامت و  اینجانباشد لذا منظور از این تعبیر در  شیر دادنحال 

 اند دادهتوضیحاتی را ارائه  باره دراینمفسران دیگر از قبیل صاحب کشّاف  .سختی ترس داللت نماید

ي که کلمه کنیم میعرض  درنهایتو  نماییم میخودداري  ها آناز ذکر  ها آنکه به دلیل تشابه محوري 

صرفی حامل بار معنائی جامع و کاملی است که مبین مقتضاي حال  هاي پدیدهنیز مانند دیگر » مرضعۀ«

 .است
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6- »اُقّتت« 

خود  هاي امتتا بر  -پیامبران را میعادگاهی نهند که آنگاهو ) (11/مرسالت( »َو إذا الرُُّسُل أُقـََّتتْ «

 ).گواهی دهند

 »َو اْلُمرسالِت ُعْرفاً «: دگوی میي مرسالت را با سوگند آغاز نموده و ي مبارکهخداوند متعال سوره
 دهد میو به دنبال آن با چهار سوگند دیگر خبر از واقعیتی بزرگ ) سوگند به آن فرستاده شدگان پیاپی(

ا توَعدوَن لواِقعٌ «که  شود میو یادآور  رستاخیز شدنی و بودنی  -شوید میوعده داده  آنچهکه همانا ( »ِإمنَّ

 نماید میعظیم برخی از وقائع و حوادث روز قیامت را گوشزد پس از متذکّر شدن این حقیقت ). است

 .»َو ِإَذا الرُُّسُل اُقـََّتت«: که رسد میي قرآن ي کامالً موزون به این آیهو بعد از چند جمله

تمام همرنگ و همسوي  زیباییکه با  است» أقّتت«ي نگارنده از دیدگاه صرفی مورد التفات است واژه

بوده و سپس به شکل حاضر » وقت«اصلی این فعل  ي مادهروشن است که . ي خود گشته استقرینه

و علماي صرف و نحو در سیر دگرگونی این کلمه تقریباً متّفق القول  مفسران. متحول شده است

 اي اشاره، جهت تثبیت بیشتر مطلب که ما اکنون به چند قول از اقوال وارده پیرامون آن باشند می

در . اند خوانده» واو«آن را به اصل برگردانده و با » ابوعمرو« ازجملهاز قرّاء  اي عده. نماییم می

و دیگران » قاف«و تخفیف » واو«و ابوجعفر با » واو«آمده است که اهل بصره آن را با » االسرار کشف«

 ).338 ص، 10 ج: 1371میبدي،  رشیدالدین( اند نمودهقرائت » قاف«و تشدید » الف«با 

که اشاره شد، دچار دگرگونی و تحول صوري شده است و آن بر اساس  گونه هماني صرفی ما پدیده

ي آن الزم باشد قیاساً هرگاه واوي مضموم باشد و ضمه: ي معینی است که بدین قرار استقاعده

ه جمع وجه و أدؤر مانند اُجو: او را تبدیل به همزه نمود، خواه در ابتدا واقع شود و یا در وسط توان می

ضمه از جنس واو است و اجتماع آن دو در حکم  چراکهعلت آن سنخیت واو با ضمه است . جمع دار

َوال تَنسوا «ي اگر سؤال شود که پس چرا در آیه. استاجتماع متشابهین است که عمالً ثقیل و صعب 

َنُکمْ  را » تنسو«ي کلمه» 237/بقره«) نکنیدو بخشش و بزرگواري را میان خودتان فراموش ( »الفْضَل بـَيـْ
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. ي آن الزم نیست بلکه عارضی و موقتی است؟ پاسخ این است که ضمهکنیم میتلفّظ » واو«ي با ضمه

 ).769 ص، 30 جق،  1420رازي،  فخرالدین(

چیست؟ در این خصوص نیز آراء گوناگونی عنوان شده  دهد میي قرآن خبر که آیه» وقتی«هدف از 

 :که دارد میوي در این خصوص ابراز . یکی از صاحبان آراست» شریف الهیجی«است که 

که حاضر شوند در آن میقات براي گواهی  پیغمبران تعیین کرده شود براي ایشان میقاتی که آنگاهو «

 کشیدند میپیغمبران رسانیده شوند به میقاتی که انتظار آن  که آنگاهدادن بر اعمال و افعال امم خود و یا 

 »قوله َو ِإذا الرُُّسُل أُقـَّتْت ای بعثت فی اوقات خمتلفة«مرویست که  السالم علیهو از حضرت صادق 
 ص، 4 ج: ش 1373شریف الهیجی، (» پیغمبران برانگیخته شوند در اوقات مختلفه که آنگاهیعنی و 

678.( 

و حصول معرفت نسبت به این واقعیت که اصل آن » اُقّتت«ي تفحص پیرامون واژهپس از تحقیق و 

 .بوده است» وقّتت«

در انتهاي آیه رخ داده است؟ و آیا این ضابطه  هم آناصوالً چرا این دگرگونی صرفی در این آیه و 

 ضمه» واو«ه روي نداده است؟ قاعده این بود ک اتفاقندارد؟ و چرا در آیات دیگر این  خاصیمکان 

ولی چرا در آیاتی که . به همزه تبدیل شود که این با مراجعه با منابع معتبر بررسی گردید تواند می دار

 :وجود ندارد فایدهاثري از این  گردد میذکر 

بهشتی که به پرهیزگاران  داستان آن( -)35/رعد( »َمَثُل اْجلَنَِّة الَِّيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهارُ «

 ....)روان است  ها جويوعده داده شده چنان است که از زیر آن 

و درود بر او، روزي که زاده شد ( -)15/مریم( »َو َسَالٌم َعَلْيِه يـَْوَم ُوِلَد َو يـَْوَم َميُوُت َو يـَْوَم يـُبـَْعُث َحّياً «

 ).شود میو روزي که زنده برانگیخته  میرد میو روزي که 
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سزایش آن : گفتند( -)75/یوسف( » قَاُلوا َجزَاُؤُه َمْن ُوِجَد ِيف َرْحِلِه فـَُهَو َجزَاُؤُه َکٰذِلَک َجنْزِي الظَّاِلِمنيَ «

کیفر  چنین ایندر بار وي یافت شود او خود سزاي آن است، ما ستمکاران را ] جام[است که هرکه 

 ).دهیم می

و هرکسی آنچه کرده باشد تمام  -)70/زمر( » َو ُهَو أَْعَلُم ِمبَا يـَْفَعُلونَ  َو ُوفَِّيْت ُکلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلتْ «

 .کنند می چه بدانو او داناتر است  بدهند

ادعا  توان میي فوق به آیات کریمه استناد با. و آیات دیگري نیز وجود دارد که مجال ذکر آن نیست

با اندك تأملی در آیات قبل . ه اجرا شده استکرد رویداد صرفی مذکور متناسب با موقعیت خود در آی

» فاصله«و به عبارتی » سجع«که سیاق جمله، حکایت از نوعی  یابیم درمی) اُقّتت(ي کلمه بعدازاینو 

ي اکنون با نگاه کلی به آیات، شاید ایده. کند می دوچندانموجود در آرایش آیات را  زیباییدارد که 

 :تأیید نماید تر آساناین مقاله را 

َلتْ ) ١١(  َو ِإَذا الرُُّسُل أُقَِّتتْ ) ٩(  َو ِإَذا السََّماُء ُفرَِجتْ ) ٨(  فَِإَذا النُُّجوُم ُطِمَستْ «  »)١٢(  ِألَيِّ يـَْوٍم ُأجِّ

 ها کوه که آنگاهو ) 9(آسمان شکافته شود  که آنگاهو ) 8(ستارگان تاریک و ناپدید شوند  که آنگاهپس (

 -خود گواهی دهند هاي امتتا بر  -پیامبران را میعادگاهی نهند که آنگاهو ) 10(ه شوند از بیخ برکند

 )12(واپس داشته شده؟ ها اینبراي کدام روز ) 11(

از آن . بوده است تأثر گذار» أقتت«ي در تحول واژه) أجلت(ي پایانی آیه بعد شکل ظاهري کلمه

، دلیلی بر رعایت استوجه جایزي  اگرچهث گرفتن گذشته جمع مکسر عاقل را در حکم مفرد مؤن

موسیقی و آهنگ کالم زیباي خداوند است که البته این گویاي همان اثر صرف در بالغت و شیوایی 

 .کالم و نقش مهم آن در آرایش و انسجام جمله است
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 »تهجد« -۷

َعَثَک رَبَُّک َمَقاماً َحمُْموداً َو ِمَن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد بِِه َ�ِفَلًة َلَک َعَسى أَْن «  )79/اسراء( »يـَبـْ

 نمازهاياز [بیدار باش که این براي تو افزون  -خواندن قرآن در نماز -از شب را به آن اي پارهو (

 .باشد که پروردگارت تو را در جایگاهی ستوده بدارد. است] واجب

دارد  پاي بهتا نماز را  نماید میرا سفارش  خویش) ص( پیامبري قبل که در این آیه خداوند به دنبال آیه

پیامبر امت باید نماز شب  عنوان بهکه تو  شود می، یادآور کند میو به عبارتی نمازهاي یومیه را معرفی 

داري که برخی مفسران معتقدند که این آیه داللت بر وجوب نماز  پاي بهرا نیز همچون نمازهاي یومیه 

 .دارد) ص( اسالمشب براي شخص نبی مکرّم 

ي مؤکّد، حبیب خود را به مقامی محمود که بنا به قول مشهور همان شفاعت کبیر در پی این توصیه

هجدته «. و هاجد به معناي خفته است داند میهجود را به معناي خوب » راغب«. دهد میاست، نوید 

مثل مرّضته یعنی . بیدارش کردم پس بیدار شد دیگر عبارت بهیعنی خواب او را از بین مردم » فتهجد

، 1 ج: ق 1412راغب اصفهانی، ( خواند میمرضش را از بین بردم، متهجد کسی است که در شب نماز 

 ).832 ص

ولی در باب تفعل معناي . که مالحظه گردید فعل هجد در اصل به معناي خواب است گونه همان

 ازنظري فعلی هستند لفظ متقاربند و از یک ماده ازنظرل که ، یعنی دو فعنماید میعکس خود را پیدا 

 .که البته این باب در زبان عربی مشهور بوده و مصادیق فراوانی دارد اند شدهمعنا نقیض یکدیگر 

فصل فی «بابی را به این موضوع اختصاص داده است با عنوان » فقه اللغه«در کتاب » ثعالبی ابومنصور«

سرّ العربیه فی مجاري کالم «وي که فصل دوم کتاب خود را . »الف المعنیینتقارب اللفظین و اخت

 :که کند مینموده است، در این باب تصریح  گذاري نام» العرب و سننها
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إذا �م و : َوَهَجدَ . إذا تباعد عن احلَرَج؛ و کذالک أِمثَ و أَتمثُّ : إذا وقع فی احلَرَج و َحتَرَّج: حرَِج فالن«
حتی إذا فـُزَِّع : إذا أاته الَفزَع و فـُزَِّع عنه إذا حنُِّی عنه الَفزَع و فی کتاب هللا: ا َسِهَر؛ و َفزَع فالنإذ: تـّّهجَّدَ 

امرأٌة نَذور، أی متصّوِنة عن األقذار، واللفظ : ای ُأخرج الَفزَُع عنها؛ و يقال) ٢٣/سبأ... (َعْن قُلوهِبِمْ 
حرج فالن وقتی است که گرفتار شود و تحرّج یعنی از (). 309: م 1954ثعالبی، . (»ُيشبه ضدَّ ذالک

از گناه دور شد و هجد خوابید و : گناه کرد و تأثّم. گونه است أثم حرج و گرفتاري دور شد و همین

شد و فُزّع وقتی است که بیم و نگرانی از او دور شد و در قرآن  تاب بی: بیداري کشید و فزع: تهجد

» امرأة نذور« شود میدور شد و نیز گفته  هایشان قلبیعنی بیم از  »عن قلوبهم حتی اذا فزّع«آمده است 

 .نمایاند میلفظ ضد آن را  که درحالی ها پلیديیعنی مصون از 

از اضداد است وي » هجد«ساخته است که  خاطرنشاننیز با اشاره به این مطلب » فتح القدیر«صاحب 

 :که کند میرا بیان » خوابیدن«معناي  ابتدابراي هر دو معناي هجد شاهد مثال شعري آورده است 

 فليت خياهلا مبنی يعود أال زارت و أهل منی هجود
 

 .)برگردداهل منی خوابیده بودند پس کاش خیال او به منی  آنکه حالهشدار که به دیدار آمد و ( 

 :بیت زیر را مثال زده است بیدارخوابیاما در معناي 

 فباتت بعّالت الّنوال جتود أال طرقتنا و الرّفاق هجود
 

مختلف بخشش  هاي بهانهدوستان بیدار بودند پس به  که درحالیما کوبیدي ) دوستی(هان که بر در ( 

 .)کرد می
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ب شبانه است ولی در باب تفعل براي که هجود همان خوا کند میوي در ادامه از قول ازهري نقل 

که شب را بیدار باشد و به  کند میاو مهتجد را به کسی اطالق . است ظاهرشدهتجنّب از خواب، 

 )298 ص، 3 ج: ق 1414شوکانی، . (عبادت بپردازد

 :ي ذیل استذکر نمود آیه توان میشواهد قرآنی دیگري که در این باب  ازجمله

 )73/واقعه( »َتْذِکرًَة َو َمَتاعاً لِْلُمْقوِينَ َحنُْن َجَعْلَناَها «

و کاالیی براي  -که چون آن را ببینند آتش دوزخ را یاد کنند -ما آن را یاد کردي ساختیم(

 ).صحرانشینان

دو  چراکه، اند آورده حساب بهي اضداد را در زمره» مقوین«ي کلمه مفسراني مبارکه نیز در این آیه

و  شود میآتش در دنیا را متذکّر  فوایدي فوق خداوند در آیه. شود میبرداشت معناي مخالف از آن 

دو تفسیر وجود » مقوین«در معناي . است» مقوین«که آب سبب تذکّر و کاالیی براي  کند مییادآور 

به کسانی » مقوین«است، بنابراین  وخالی خشکبه معنی بیابان » قواء«ي از ماده: که ایننخست : دارد

غالباً فقیرند این تعبیر در معناي  نشین بادیهافراد  ازآنجاکهو  برند میبه سر  ها بیابانکه در  ویندگ می

 .است کاررفته بهنیز » فقیر«

ي مزبور از لغاتی است است، بنابراین واژه» نیرومندان«و به معناي » قوت«ي از ماده: که اینتفسیر دوم 

 ).259 ص، 23 ج، ش، 1374مکارم شیرازي، . (رود میکه در دو معنی متضاد به کار 
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 :گیري نتیجه

را  امکاناین ... از ابعاد گوناگون لغوي، صرفی، نحوي و بالغی و  ها آنتأمل در آیات الهی و بررسی 
 .اعجاز قرآن آشنا گردد هاي جنبهتا هرچه بیشتر با  آورد میبراي محقق فراهم 

ظرافت و لطافت در کالم خداوند سر  همه ایني داشته باشد با مشاهده و ذکاوتهرکس ذوق  تردید بی
اما واقعیت این است که بسیاري از کسانی که به  گردد؛ میتسلیم فرود آورده و شیفته و شیداي آن 

به  نمایند میشواهد مباحث صرفی استفاده  عنوان بهنحوي با واژگان قرآنی برخورد دارند و از آنان 
در هر حرفی . گذرند میاز کنار آن  سادگی بهنکرده و  التفاتیي وجودي و علّت گزینش آن لفظ فلسفه
در هر حرکتی از سخن پروردگار رمز و رازهایی نهفته است که هرکسی را یاراي  و حتی اي کلمهو هر 

 هاي مجاهدتبا تحقیقات فراوان و  توان می، ولی نیل به برخی از آنان را نیست ها آندرك و فهم کامل 
 یابد مینماید حقائق مبهم دیگري را  تدبرانسان هرچه در قرآن بیشتر  که ایننتیجه . ، میسر نموددریغ بی
خستگی به سراغ او نیامده  گاه هیچتا جایی که  شود میبراي استمرار و مداومت در کارش  اي انگیزهکه 

 .ورزد میي راه اصرار بیشتري و بر ادامه

یکی از وجوه زیبایی آیات . صرفی در قرآن کاري عظیم و گسترده است هاي هپدیدبررسی بالغت 
بر سه عنصر  ها واژه طورکلی به. است الفاظقرآن کریم گزینش ساختار و وزن صرفی مناسب براي 

در این . استوار است کند میو معنایی که بر آن داللت ) شکل ظاهري(اصلی ریشه، ماده و وزن صرفی 
چراکه آن . اهمیت خاصی دارد شود میلمه که گاه از آن با نام بناي کلمه یاد میان وزن صرفی ک

با قرار گرفتن در اوزان  ها واژه. و معنا بر آن استوار است آید میظاهري کلمه به شمار  ي پوسته
مختلفی به خود گرفته و با بار معنایی خاص ظاهر  هاي صورتصرفی خاص اشکال و ) بناهاي(

چون  و منسجم مند نظامبا یکدیگر در ساختاري  ها آنبجایی امکان جاکه دیگر  اي هگون به. شوند می
 .قرآن وجود ندارد
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