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Abstract 
In their examination of the miraculousness of the Qur’ān, scholars and thinkers have 
been paying a special attention to its expression and style for a long time. Numerous 
studies have been carried out in this regard in which the divinity of the source of this 
unique Scripture is evidently revealed. As one of the most essential methods of 
expression used by the noble Qur’ān, ‘udūl (conversion) means changing the linguistic 
context and the speech style. This concept has various types that have been classified by 
rhetoric scholars. These include switching from truth to metaphor; from close, easy 
propositions to distant, complex ones; and from one verb/noun form to another 
verb/noun form. Various purposes have also been suggested for these various types of 
conversions. Similarly, linguists emphasize the secondary purposes of linguistic 
techniques. Roman Jacobsen, the famous Russian linguist, calls the secondary purposes 
as linguistic functions. He considers six roles for language, namely phatic, emotive, 
aesthetic/poetic, conative, metalingual, and referential. The study at hand aimed to 
analyze the purposes of converting nouns and verbs to each other in the noble Qur’ān 
based on Jacobsen’s functionalist theory and to look at the miraculousness of the Qur’ān 
from this viewpoint. This examination showed that conversion in every verse of the 
Qur’ān causes the addressee to make mental exploration and reflection, one which is 
among the main purposes of the sublime God in the noble Qur’ān. The findings show 
that the implication of noun on the affirmation and that of the verb on renewal and 
contingency have had the largest representation in these verses. On the other hand, in 
some verses, in addition to semantic implication, the observation of the distance between 
the verses has also been taken into consideration. The six functions of language 
sometimes overlap, while in other cases the conversion leads to overemphasis on one of 
the functions. These findings all indicate the expressive miraculousness of the noble 
Qur’ān and prove the divine source of this heavenly Scripture. 
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اعجاز بیانی قرآن کریم در پساپردۀ اسلوب ادبی عدول بین اسم و فعل 

 ی یاکوبسن(گرا نقش)با تکیه بر نظریۀ 

 

 2زاده مهران غالمعلی ،*1پور مجتبی عمرانی

 رانی، قم، ادانشگاه تهران یدانشکدگان فاراب ،یعرب اتیگروه زبان و ادب اری. استاد1

 رانیدانشگاه تهران، قم، ا یدانشکدگان فاراب ،یعرب اتیزبان و ادب یدکتر ۀآموخت . دانش2

 (05/08/1399: رشیپذ خی؛ تار30/01/1399: افتیدر خیتار)

 دهیچك

. در ایان  اند داشتهی ا ژهیوبه بخش بیان و اسلوب آن توجه  تاکنونصاحبان علم و اندیشه در بررسی اعجاز قرآن کریم از دیرباز 

نیز نمودی بارز دارد. عدول  رینظ یبی ارزشمندی انجام گرفته است که از این طریق ربانی بودن مصدر این متن ها پژوهشزمینه 

های مختلفی  ی بیانی قرآن کریم به معنای تغییر در سیاق و اسلوب کالم است، که خود گونهها وهیش نیتر یاساسیکی از  عنوان به

اند. از جمله عدول از حقیقت به مجاز، عدول از تعابیر نزدیک و آساان   بندی آن پرداخته ندان علم بالغت به دستهدارد و اندیشم

اناد.   هاا کاه اغراضای را نیاز بارای آن بیاان کارده        و اسم ها فعلبه تعابیر دور و پیچیده، عدول از یک صیغه به صیغۀ دیگر در 

 عنوان بهشناس بنام روسی از اغرا  فرعی  بانی تأکید دارند. رومن یاکوبسن زبانهای ز شناسان نیز به اغرا  فرعی تکنیک زبان

. وی برای زبان شش نقش ترغیبی، عاطفی، ادبی، همدلی، فرازبانی و ارجاعی در نظر گرفتاه اسات.   کند یمی زبانی یاد ها نقش

سم و فعال در قارآن کاریم را بررسای و     یی یاکوبسن، اغرا  عدول بین اگرا نقشدارد با تکیه بر نظریۀ  سعی حاضر پژوهش

که عدول در هریک از آیات، مخاطب را دچار  دهد یماین بررسی نشان  .تحلیل کند و از این دریچه به اعجاز بیانی قرآن بنگرد

د ده کند؛ تعقل و تدبری که از اهداف اساسی خداوند متعال در قرآن کریم است. نتایج نشان می کاوش ذهنی و تعقل و تدبر می

بار داللات    که داللت اسم بر ثبوت و فعل بر تجدد و حدوث، بیشترین نمود را در این آیات داشاته و در برخای آیاات عاالوه    

ی دارناد و در برخای ماوارد،    همپوشاان گانۀ زبان گاهی با هم  های شش معنایی، رعایت فاصلۀ آیات نیز مدنظر بوده است. نقش

ۀ کنناد  ثابات بخشیده است که همۀ این موارد بیانگر اعجاز بیانی قارآن کاریم و   گرفته بیش از یک نقش را نمود  عدول صورت

 . استمصدر ربانی این کتاب آسمانی 

   یدیواژگان کل

  .های زبانی، یاکوبسن اعجاز، بالغت، عدول، قرآن کریم، نقش 
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 مقدمه. 1

بارای  ی ا لهیوسا اعجاز قرآن کریم حقیقتی آشکار است که خود هدف و غایات نیسات، بلکاه    

ربانی بودن مصادر   اثباتاهداف بررسی اعجاز قرآن  نیتر مهمرسیدن به هدف اصلی است. از 

همتایی کاالم   در قالب چنین اسلوب بی پرمغزی ها گفتهآن است تا به همگان ثابت شود که این 

شود که اصل و اساس هر کالم و نطقی  ای جاری می پیامبر اکرم)ص( نیست، بلکه از سرچشمه

و نظریات زیادی در بررسی اعجاز قرآن کریم ظهاور یافات و ابعااد متعاددی      ها شیاگراست. 

برای اعجاز این کتاب آسمانی مطرح شاد. از جملاه اعجااز تااریخی، اعجااز علمای، اعجااز        

تشریعی، اعجاز طبی، اعجاز نفسی، اعجاز موسیقایی، اعجاز فلکای و ... . اماا همگاان بار ایان      

( و 6: 2000بارز اعجاز قرآن کریم در بعد بیانی آن است )الخالادی،   نظریه اتفاق دارند که نمود

 اند تا ثابت کنند که قرآن کریم مصدری ربانی دارد.  از این طریق تالش کرده

کردن  یلم یعدول در لغت به معنابیان در قرآن کریم عدول است.  یها اسلوبیکی از 

 اسات  یاده و عق یرأاز  بازگشات  ی،کسا  یسو به یدن، بازگرداز کسی یا چیزی برگشتن یا

و در اصطالح به معناای تغییار در سایاق و اسالوب کاالم       (مادۀ عدل، ق1405منظور،  )ابن

 ییبسازا  یرتاأث  معناا ارتباط و  یندکه در فرا آید یم حساب به یزبان های شیوهاز  است و یکی

بیر نزدیک و های مختلفی از جمله عدول از حقیقت به مجاز، عدول از تعا عدول گونه .دارد

هاا، دارد   ها و اسام  آسان به تعابیر دور و پیچیده، عدول از یک صیغه به صیغۀ دیگر در فعل

تر دانساته و بارای آن اناواع     ( و برخی دایرۀ عدول را وسیع72و 71 :2،  ق1433، ی)العلو

اناد )الطبال،    دیگری مانند عدول در صیغه، عدول در عدد )مفرد، مثنی، جماع( ذکار کارده   

تغییار   ،ها شامل تغییر در زمان افعال )ماضی، مضاارع و امار(   عدول در صیغه .(55 ق:1418

، تغییر میان صیغۀ فعل و اسام و   های اسم تغییر در صیغه ،های فعل )مجرد و مزید( در صیغه

 (.  56 ق:1418تغییر در معلوم و مجهول است )الطبل، 

 اناد.  راضای ذکار کارده   هاای مختلاف عادول، اغ    اندیشمندان بالغت بارای ایان گوناه   

 برقارار  هاای علمای   و یافته ادبی مطالعاتپیوند محکمی میان  تا درصددندنیز  شناسان زبان

زبان و  یریکارگ بهمعاصر تأکید کرده است که هدف از  یشناس زباندر این زمینه علم  .کنند
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ری باین  گوناگون، تنها ایجاد ارتباط نیست و همراه با انتقال اندیشاه اغارا  دیگا     اسلوب

های زباانی یااد شاده اسات.      فرستنده و گیرنده نمود دارد که از این اغرا  با عنوان نقش

معاروف روسای، رومان     شاناس  زبانکه  است ییها نقشها )اغرا (،  ترین این نقش کامل

کناد   ( معرفی کرده است. شاش نقشای کاه رومان یاکوبسان معرفای مای       1896یاکوبسن )

 فی، همدلی، ادبی، فرازبانی و نقش ارجاعی)رمزی(. از: نقش ترغیبی، عاط اند عبارت

شماری قارار گرفتاه،    یکی از متون در دست بشر که همواره مورد توجه اندیشمندان بی

در ایان هندساه،    بسیار قابل تأمال اسات و نیاز   کلمات در قرآن قرآن کریم است. چیدمان 

ماوارد مشاابه باازی     هاا در قیااس باا دیگار     ها و جمله نقشی که هریک از واژگان، عبارت

باه   یاکوبسان،  یالگاو تا با تکیه بار  دارد  یپژوهش حاضر سعتأمل است.  درخورکنند،  می

تاا گاام کاوچکی در راساتای      بپردازد اسلوب عدول بین اسم و فعل در قرآن کریم بررسی

باردارد و ساند دیگاری را     ارتباط ۀبالغت در حوز یکاربرد ۀجنباعجاز بیانی قرآن کریم و 

 ربانی بودن مصدر قرآن کریم عرضه دارد. صخصودر 

 پژوهش  اهداف و ضرورت. 2

ادبی عادول باین اسام و فعال و      فن ۀاز اعجاز بیانی قرآن کریم در پساپرد یا نمونهبیان . 1

 ی؛شناس زباننظریات معاصر 

 ؛تر ساختن ربانی بودن مصدر قرآن کریم برداشتن گامی کوچک در راستای روشن. 2

زبان با اسلوب عدول بین اسام و فعال در    ۀگان ششهای  یوند میان نقشنشان دادن پ. 3

 ؛قرآن کریم در راستای اعجاز بیانی آن

ها در اسلوب عدول بین اسم و فعل در قارآن   بررسی چگونگی بروز یافتن این نقش. 4

 ؛کریم در راستای اعجاز بیانی آن

 ؛فردی بررسی کاربردی بودن بالغت در حوزۀ ارتباطات بین. 5

گرایی و دریافات امکاناات تعبیاری     نقش ۀجدید در حوز هایبه آزمون گذاشتن نظر .6

  ؛زبان عربی بر مبنای قرآن کریم در راستای اعجاز بیانی آن
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فراهم کردن بستر مناسب برای اشباع تمایالت کساانی کاه باه تعبیرهاای متاوازن و       .7

 ؛اندیشند می متقابل

های تعبیری تا خاود نموناه و الگاویی بارای      وانمندیهای متن قرآن و ت زیبایی ۀارائ .8

 مطالعات ادبی در راستای اعجاز بیانی آن باشد.

 های پژوهش . پرسش3

اعجاز بیانی قرآن کریم چگونه در اسلوب ادبی و بالغی عدول باین اسام و فعال نماود     . 1

 یافته است؟

 های عدول بین اسم و فعل در قرآن چیست؟ گونه. 2

زبانی داشته است و این  ۀگان ششهای  ه تأثیری در نمود یافتن نقشاسلوب عدول چ. 3

چگوناه در قارآن    ،آیاد  مای  حساب به یشناس زبانعلم نوین  یها افتهیهای زبانی که از  نقش

 کند؟   می پررنگرا  همتا یبو بعد اعجاز بیانی آن کتاب  یابد میکریم نمود 

 ؟چیستمخاطب  کارکرد شیوۀ عدول و اثر آن بر .4

 پیشینۀ پژوهش. 4

پژوهشاگران را باه   توجاه  بررسی سبک قرآن کریم از دریچۀ صنعت التفات همواره برخی 

 : توان به موارد زیر اشاره کرد می ها خود مشغول داشته است از جملۀ این پژوهش

ایشاان در ایان کتااب تنهاا باه      . نوشاتۀ حسان طبال    اخلوً االلتفد  فی البالغة العربیة

واقاع تحلیلای باه آن     . دراست  پرداختهقرآنی آنها  یها نمونهول و ذکر بندی انواع عد دسته

 شکل که این پژوهش به آن پرداخته، صورت نگرفته است.

 بررسی شده است: از جمله مقاالت زیرزبانی نیز در مقاالتی  یها نقش ۀنظری

نوشاتۀ مرتضای    ،«ناصرخسارو د یعوامل مؤثر در ایجاد نقاش ترغیبای زباان در قصاا    »

 1395 .33، ش 17،  ندمة زبدن و ا بید  فدرخی كدوشی و مهدی صراحتی جویباری، محسن

هاای زباانی    شناسی با تکیه بار نظریاۀ نقاش    بررسی ساختار ادب غنایی از دیدگاه زبان»
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 ، پااییز 69، ش 2، دورۀ ماتن پژوهای ادبای   نوشتۀ کورش صافوی و همکااران،    ،«یاکوبسن

1395. 

غزلیات حافظ شیرازی باا تکیاه بار نظریاۀ ارتبااط       بررسی نقش عاطفی زبان ادبی در»

 .1391باقری خلیلی، دانشگاه مازندران،  اکبر یعلنوشتۀ مریم بختیاری و « یاکوبسن

بررسی نقش ترغیبی زبان ادبی در غزلیات حافظ شیرازی باا تکیاه بار نظریاۀ ارتبااط      »

 .1392زندران، باقری خلیلی، دانشگاه ما اکبر یعلنوشتۀ ساناز آزاری و  ،«یاکوبسن

پژوهشگران محترم تنها به بررسی یکای از شاش نقاش     ذکرشدهدر هر کدام از مقاالت 

تحقیق آنها نیز مختص متون  ۀاند که حوز از سوی رومن یاکوبسن پرداخته شده یمعرفزبانی 

 ادبی فارسی بوده است.

نوشاتۀ   ،«یزبانی در ادبیات تعلیمی با تکیه بر یکی از قصاید سانای  ۀگان ششهای  نقش»

، 1392، زمساتان  20، ساال پانجم، ش   اژوهشندمة ا بید  تعلیهیمحمد آهی و مریم فیضی، 

 .  187-219 ص

پژوهشگران در این مقاله همراه با تحلیل واژگان ابیات، به چگاونگی نماود یاافتن هار     

 اند. د سنایی پرداختهیزبانی در یکی از قصا گانه ششهای  کدام از نقش

، «علم معانی و نظریۀ ارتباط یاکوبسن با تکیه بار آیاات قارآن کاریم     های بررسی مشابهت»

 1394. 1، ش 4،  ی  رآنشندخت زبدنهدی  اژوهشنوشتۀ احمدرضا ذاکری و فاطمه صالحی، 

این مقاله به بررسای جماالت خباری و انشاایی و اغارا  آنهاا و تلفیاق         نویسندگان

و پژوهشای در ماورد عادول شاکل     اناد   زبانی با این جمالت پرداختاه  ۀگان ششهای  نقش

اما  ،شود ها و اغرا  عدول دیده می تفاسیر قرآن ردپای زیبایی یال البهنگرفته است. نیز در 

مجزا به عدول بین اسام و فعال، تحلیال آن در آیاات قارآن و بررسای        طور بهای که  مقاله

 زبانی در آن پرداخته باشد، یافت نشد. ۀگان ششهای  نقش

 رومن یاکوبسن یاگر نقشنظریۀ . 5

دارد. نظریۀ ارتباط  فراوانی های نظریه انتقادی ادبیات و شناسی زبان عرصۀ یاکوبسن در رومن
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و  یشناسا  زباان »عناوان   باا  یا مقالاه  در یاکوبسن است. ارتباطی های طرح نیتر منسجم او از

 رماز،  ارتباطی، مجرای مخاطب، گوینده، ارتباط: فرایند ۀدهند لیتشک جزء شش «یشعرشناس

 زمینه یکدیگرند و در این که مکمل داند می متفاوت نقش شش دارای را زبان موضوع، و پیام

 .کند شش نقش را معرفی می

 ترغیبی نقش .1. 5

 به را پیامی گوینده. است( خاطب)م  شنونده سمت به پیام یریگ جهت زبان، یترغیب نقش در

 را ترغیبای  نقاش  بارز شکل .شود می رمنج شنونده سوی از به کنش که کند می منتقل شنونده

 از توانناد  مای  نیاز  خباری  موارد جمالت بعضی در و کرد مشاهده امری جمالت در توان می

مهم  رپرداز بسیا در این نقش، عمل فرستندۀ پیام یا همان گفته .باشند برخوردار ترغیبی نقش

است. ایان تاوانش باه    پرداز بیش از هر چیز از نوعی توانش معنایی برخوردار  گفته»است. 

اما داشتن چنین توانشی  ،شود که محتوایی مشخص و قطعی دارد این علت معنایی تلقی می

بار ایان از    پرداز باید عالوه خوان کافی نیست. گفته برای اثرگذاری بر مخاطب یا همان گفته

)شاعیری،  « خواناد برخاوردار باشاد    توانش دیگری که ژوزف کورتز آن را توانش کیفی می

1391: 45)  .   

 عاطفی نقش .2. 5

 نقاش  ایان  .است گوینده به سمت پیام یریگ جهت یاکوبسن اعتقاد به زبان، عاطفی نقش در

 و باشد حقیقی احساس این خواه، آورد می وجود به را خاص گوینده احساس از یریتأث زبان

  .دارد احساسی چنین که کند وانمود گوینده خواه

 همدلی نقش  .3. 5

 ندموردنظر هایی پیام نقش این در است. ارتباطی مجرای به سمت پیام یریگ هتج همدلی در

 از اطمیناان  حصول ارتباط، قطع یا آن تداوم ارتباط، ایجاد از است عبارت شان اصلی نقش که

 هاایش  گفته به همچنان او اینکه از اطمینان مخاطب و توجه جلب یا ارتباط مجرای برقراری

 .کرد اشاره شنیدی؟ را صدایممانند  عبارتی به توان می مورد این در دارد. توجه
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 شعری() ادبی نقش .4. 5

 توجاه  مورد بیشتر پیام ظاهری شکل و است پیام خود به سمت پیام یریگ جهت نقش این در

 نگارد که وقتای  و چنین می نامد می شعریت یا شعری نقش زبان را نقش این یاکوبسن .است

 وی در .کناد  محادود  شعر به را خود تواند نمی شناسی زبان د،آی می به میان شعریت از سخن

 از کسای  وقتای  برد، می کار هب را این نقش نیز زبان از روزمره کاربرد در فرد هر گوید می ادامه

 ادبی بهاره  نقش این از واقع در ،کند می استفاده تصادفی ۀصحن توصیف برای هولناک صفت

 .(22 :1380گرفته است )یاکوبسن، 

 فرازبانی نقش  .5. 5

 گویناده  گاه هر یاکوبسن اعتقاد است. به رمزگان به سمت پیام یریگ جهت فرازبانی نقش در

 کنند می استفاده که رمزی بودن مشترک از است الزم کنند آنها احساس دوی هر یا مخاطب یا

 دخاو  درباارۀ  زبان شرایطی چنین در .بود خواهد رمز یسو به پیام یریگ جهت شوند، مطمئن

 .شود می گرفته بهره زبان نقش این از توصیفی یها فرهنگ در رود و نیز می کار به زبان

 ارجاعی نقش .6. 5

 گفتاار  پاره در که است گزاره یا پیام موضوع به سمت پیام یریگ جهت زبان ارجاعی نقش در

سطه بین وا توان به ارتباطی مستقیم و بی نمی گاه چیه»است.  نهفته گوینده سوی از دشدهیتول

ای است و ایان واساطه    خوان معتقد بود. هر ارتباط تعاملی نیازمند واسطه و گفته پرداز گفته

 ایان  بر یاکوبسن. (44 :1391)شعیری، « پرداز است همان گفته، یعنی محصول فعالیت گفته

صادق   تشخیص امکان طریق از زبان ترغیبی و ارجاعی نقش میان تمایز که کند می دیتأک نکته

 تبیین جهت در جمله یک اجزای و عناصر همۀ نقش این در .شود می مشخص گفته، بکذ و

 .دهند می ارجاع اصلی موضوع به را شنونده و شوند می بحث، ترکیب مورد موضوع توضی، و

 ی،و همادل  یعااطف  یبای، ترغ یهاا  نقش یعنی یه،در سه نقش اول» یاکوبسنبه اعتقاد رومن 

 یو رمز یفرازبان ی،ادب یعنی یگر،دارند و در سه نقش د یرزنمود با یامپ ۀو فرستند یرندهگ

 .(27 :1993 )یاکوبسن، «گیرد یدر کانون توجه قرار م یامپ
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 های زبانی عدول بین اسم و فعل و کارکرد نقش یشناس ییبایز. 6

 میتقسا گرفته بین اسم و فعل در قرآن کریم به پنج قسم  های صورت در این پژوهش عدول

ذکر است کاه در هماۀ آیاات از     شایانپردازیم.  ه بررسی و تحلیل هر کدام میاند که ب شده

 مکارم شیرازی استفاده شده است. اهلل تیآترجمۀ 

 مشترک صاحب حالتفاوت در حال با  .1. 6

 «بَصِیرٌ ءٍ یشَبِکلِّ  أَ وَ لَمْ یرَوْا إِلَی الطَّیرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَ یقْبِضْنَ ما یمْسِکهُنَّ إِلَّا الرَّحْمنُ إِنَّهُ»

 .(19: )الملک

خاود را گساترده و گااه جماع      یهاا  بالسرشان است، و گاه  یه باالک یا به پرندگانیآ»

، دارد ینما آنهاا را بار فاراز آسامان نگاه       یسکردند؟! جز خداوند رحمان ک، نگاه نکنند یم

 «.ناستیبز یاو به هر چ چراکه

و  «صـافات »اسات و عادول در دو واژۀ    «الطیـر »در این آیۀ شریفه صاحب حال واژۀ 

 صاورت  باه صورت گرفته است. در این آیه یکی از این دو حال  ،که حال هستند «یقبضن»

از جمله  تفسیرها بررسیذکر شده است.  )یقبضن(فعل  صورت بهو دیگری  )صافات(اسم 

اصال در پارواز بااز کاردن     »کشاف زمخشری در ذیل ایان آیاه حااکی از ایان اسات کاه       

 هگشودن بال یچراکه پرواز پرندگان همانند شنای ماهیان است و اصل در شناور ،هاست بال

 ،باشاد  اسام آماده و آنچاه غیار اصال مای       صورت به ،واز اصل استپس آنچه در پر ،است

 1.(581 :4،  ق1407)الزمخشری، « فعل ذکر شده است صورت به

پرهاا و   باز کردنداللت دارد.  بر اصل و فرع بودن آنها این آیه، ذکرشدهبراساس تفسیر 

ای در  برای اینکه پروازی شکل گیرد، هر پرنده ،عبارت دیگر ها اصل اول پرواز است. به بال

گیارد و   هایش را بگشاید و صاف کند و سپس با باز و بسته کردن آنها او  می ابتدا باید بال

علت کام شادن    اهی بهمانند و گ ها صاف و بدون حرکت می دوباره بال ،وقتی به او  رسید

                                                                                                                                        

 .37: 29تا،   عاشور، بی ؛ ابن19: 15ق،  1415؛ آلوسی، 593: 30ق،  1420. همچنین ر.ک: فخر رازی، 1
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 هاا  پس گویی صاف کاردن باال   ،شود تا پرندگان در او  بمانند ها باز و بسته می ارتفاع بال

 آنها، فرع است.  لحظه به لحظۀ، اصل و باز و بسته کردن برای پرواز و ماندن در آسمان

 ایان  ،اند ویژگی و داللت دیگری که اندیشمندان برای اسم و فعل آمدن مسند ذکر کرده

ای که مساند آن فعال اسات بار      ای که مسند آن اسم باشد بر ثبوت و جمله جمله»است که 

   .(15 :1تا،   )السامرائی، بی« تجدد و حدوث داللت دارد

توان گفت خداوند متعال نوعی تصویرگری ایجاد کرده است. ثباوتی   این نظریه می بنابر

 19در آیاۀ  دنی داللات دارد کاه   ، بر همان اصل بواست شده ذکرکه برای اسم آمدن مسند 

پرواز یک اصال ثابات    منظور بهها  یعنی اینکه باز کردن بال ؛ذکر کردیم سورۀ مبارکۀ الملک

کنیم، به ساکون   می تدبردر بین تمام پرندگان است. اما وقتی در خود واژۀ )ثبوت( تفکر و 

معناسات کاه علام     ینباد  ،شاود )اهللُ عاالمٌ(   وقتی گفته مای  مثالًرسیم.  و عدم دگرگونی می

پس از حالتی به حالت  ،شود گیرد و کم و زیاد نمی خداوند هیچ تغییری در آن صورت نمی

هر انسانی باه  معناست که  بدین ،شود )اهلل یحبّ المؤمنین( و وقتی گفته می دیآ یدرنمدیگر 

کناد و باه او نزدیاک     اندازۀ لیاقت و اطاعت و ایمانی که دارد، محبت خادا را کساب مای   

برناد و برخای از محبات     مای یعنی اینکه برخی سهم بیشتری از محبت خداوند را  ،شود می

اسام آمادن واژۀ )صاافات(     ثبوتی که در بسا چهشوند. در این آیه نیز  میکمتری برخوردار 

نمود پیدا کرده است، نوعی سکون و عدم انتقال از حالتی به حالت دیگار و از وضاعی باه    

هایشاان را بااز    که وقتی پرندگان باال  صورت نیبد ،تصویر بکشد وضع دیگر را برای ما به

مانند که این ثبوت و عادم تغییار در    ها ثابت می برای مدتی بدون هیچ حرکتی بال ،کنند می

ثابت و ساکن اسات و   ینمود یافته است و در واقع گویای روند «صافات»اسم آمدن واژۀ 

های آنهاا ناوعی    ضعیت بالودر حالت و  ،کنند هایشان را باز و بسته می بال سرعت بهوقتی 

که بار تجادد و حادوث داللات      «یقبضن»واژۀ  وشود  دگرگونی و تغییر وضعیت ایجاد می

 دارد، این تغییر وضعیت لحظه به لحظه را به تصویر کشیده است. 

، در ایان آیاۀ شاریفه    شاد ذکار   «یقبضن»و  «صافات»در مورد دو واژۀ  آنچهبا توجه به 

اطالعاات   یبناد  فرماول همانا  یاساس ۀمسئل»یابد. در این نقش  اعی زبان نمود مینقش ارج
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در  .(20 :1380 یارو، گ« )است یامدر باب مرجع پ یرقابل مشاهده و اثبات پذ ینی،ع یقی،حق

 وقتای از » .دارد برتاری  زباانی  ارتبااط  عوامال  دیگار  بار « موضوع» عامل یکارکرد زبان ینا

 باا  اسات،  مخاطاب  به خاصی مفاهیم انتقال قصدمان و ییمگو می سخن درک قابل موضوعی

 مفاهیم این انتقال جهت در جمله یک عناصر تمامی نقش مواجهیم در این زبان ارجاعی نقش

و فعل آمادن   «صافات»در این آیۀ شریفه نیز اسم آمدن واژۀ  .(44 :1993 یاکوبسن،« )است

، پیاام آیاه را باه    اسات  شده ذکرو فعل هایی که برای اسم  با توجه به داللت «یقبضن»واژۀ 

، کاررفتاه  باه هاای   نظیری از کلمات و ترکیب مخاطب منتقل کرد. چنین چینش و انتخاب بی

 همگی گویای بعد بیانی اعجاز قرآن کریم است. 

 مختلف صاحب حالتفاوت در حال با  .2. 6

 (19و18: )ص « َوَّاً* وَ الطَّیرَ مَحْشُورَ و، كلٌّ لَهُ  شْراقالْإِإِنَّد خَخَّرْنَد الْجِبدلَ مَعَهُ یسَبِّحْنَ بِدلْعَشِی وَ »

*  گفتناد  یما ، یه هار شاامگاه و صابحگاه باا او تساب     کم یرا مسخجر او ساخت ها کوهما »

نهاا  یا ۀناد(؛ و هما  ی، خدا گویم )تا همراه او تسبیردکمسخجر او  یجمع دستهز یپرندگان را ن

 «او بودند. یسو به کننده بازگشت

کادام   کاه هار   است عدول بین دو حالی شکل گرفتهشریفه اعجاز بیانی در  ۀاین آیدر 

 «الجباال »لفاظ   صااحب حاال،   18که در آیاۀ   صورت نیبددارند.  ای صاحب حال جداگانه

 «الطیر»لفظ  صاحب حال، 19آمده و در آیۀ  «یسبّحن»فعل  صورت بهاست و حال برای آن 

 آمده است.  «شورۀًمح»اسم  صورت بهکه حال برای آن  است

 :عاشور در ذیل این آیه چنین آورده است ابن

بر این نکته اشاره دارد که تسابی، در دو وقات )شاامگاه و     "یُسَبِّحن"واژۀ  فعل آمدن» 

به معنای همیشگی و پیوسته باودن   "محشورۀً"اسم آمدن واژۀ  گیرد و صبحگاه( صورت می

  .(37 :29  تا، عاشور، بی )ابن« تسخیر و رام بودن است

اسم بودن حال بدون قید زمانی آمده و ثبوت و همیشگی بودن آن تقویت شاده اسات.   

ایان تأکیاد زماانی را     «االشاراق »و  «بالعشی»فعل بر زمان داللت دارد و دو قید  که یدرحال

 کند. قطعی و بیشتر می
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کار  صاورت فعال )یحشارن( ذ    را به "محشور "اگر گفته شود چرا خداوند متعال واژۀ »

هر دو حال مطابقت وجود داشته باشد؟ جواب این است کاه اسام باودن واژۀ    نکرد تا بین 

قادرتی کاه در ایان     .(15 :6،  ق1423)کاشاانی،  « محشورۀ داللت بر قدرت خداوند دارد

اساتغراق   «ال»، «الطیر»در واژۀ  «ال»کند که  نمود پیدا می صورت نیبد ،شده ادیتفسیر از آن 

ت که خداوند متعال همۀ پرندگان دنیا از هر نوعی را مسخجر خود کارده  معناس است و بدین

همانا این جانشینی و جایگزینی واژگان به لحاظ زبانی و معنایی، نقش ارجاعی زبان است. 

 آواشناسای،  از اعم یشناخت زبان های مشخصه براساس در این بخش متن» .شود را یادآور می

 و توصیف یکاربردشناسحدودی  تا و یشناس یمعن و فصر یا واژه ساخت نحو، ،یشناس وا 

 زباان،  ارجااعی  هماان  یاا  توصیفی نقش در واقع در .(22 :2001)فرکالف، « شود می تحلیل

 قرار توجه مورد یمتن برون و یمتن درون بافت ساختار، واژگان، از اعم یک متن عناصر تمامی

 دهند. سوق دارد، مدنظر ویندهگ/که نویسنده خاصی هدف به را مخاطب همگی تا گیرد می

 تفاوت در خبر با مسندالیه واحد .3. 6

 (16و15: منونؤ)الم «تُبْعَثُونثُمَّ إِنَّکمْ بَعْدَ ذلِک لَمَیتُونَ * ثُمَّ إِنَّکمْ یوْمَ الْقِیامَۀِ . »1

 «.دیشو یمخته یامت برانگی*سپس در روز قدیریم یمسپس شما بعد از آن »

که یکی « إنجکم»برای واژۀ  ،در نقش خبرند «تُونَ و تُبْعَثُونیلَمَ»اژۀ در این آیۀ شریفه دو و

 ۀکه در آیا طور همانفعل ذکر شده است.  صورت بهاسم و دیگری  صورت به از این دو خبر

و دوام است. در این آیاه   بر ثبوتدال  ،جملۀ اسمیه بیاید صورت به، مسند اگر شدذکر  قبل

تا قطعیت فرا رسیدن مارگ همگاان و جاوداناه     است آمده اسم صورت به «میتون»نیز واژۀ 

خداوناد متعاال باا آوردن واژۀ    »ها را در این دنیای فانی به آنها یادآوری کناد.   نبودن انسان

ها تأکید کرده است که مرگ در مقابل اوست و نباید از آن  اسم، به انسان صورت به «میّتون»

در این دنیای فاانی غارق شاده     یا گونه بهنسان ا .(553 :7،  ق1420)ابوحیان، « غافل شود

است که گویا عمری جاودانه دارد و باید تمام دنیا را به هر قیمتی که شده باه چناگ خاود    

از یاد برده است. پس خداوند متعال باا   یکل بهمرگ حتمی خود را  ،زمینهو در این  درآورد

ها  لت و فراموشی در تمام نسلکه این غف کار فراموشعنایت بر اینکه انسان موجودی است 
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 .ها همواره با او بوده و خواهد بود، به او تأکید کرده که مرگی در پیش دارد و فصل

با توجاه باه اینکاه تردیاد در آن      ،آورد ا وقتی از جهان پس از مرگ سخن به میان میما

ا ر «تبعثاون »بارد و حتای واژۀ    کاار نمای   تأکیادی باه   گوناه  چیها بیش از قضیۀ مرگ است، 

خداوند متعال بارهاا باه انساان    آورد.  می ،فعل که بر تجدد و حدوث داللت دارد صورت به

تا به حال خود رهاایش کناد، پاس حجات بار      است گوشزد کرده که او را بیهوده نیافریده 

و تأکید نکردن ایان   «تبعثون»ر با اسم نیاوردن واژۀ بهمگان تمام است. خداوند حکیم و مد

شاکی نبایاد باه خاود راه      نیتر کوچکد فهمانده است که در آن حتی قضیه، به بندگان خو

باا   یتعاال  یباار چه رسد به اینکه منکر آن شوند و بخواهند آن را تماماً رد کنند کاه   ،بدهند

در اینکه خداوند متعال با اساتفاده  استفاده از تأکیدهای مختلفی با انکار آنها مخالفت ورزد. 

که خود بهتار از هرکسای بار آن واقاف اسات باه       را یقتی از چنین اسلوبی قصد داشته حق

 سامت  باه  پیاام  یریا گ جهات  نقش عاطفی زبان است. اگار  ۀکنند انیبد، کنهمگان گوشزد 

 احساس و نگرش بیانگر زبانی کارکرد این .دارد برتری زبان عاطفی نقش باشد، فرستندۀ پیام

ی کاارکرد زباان   یان ا» .ویاد گ می سخن آن ۀدربار که است موضوعی به نسبت درونی گوینده

 یان ا کناد،  یصاحبت ما   در موردشاست که  یاز موضوع یندهگو یماحساس مستق یانگرنما

وانمود  نیچن نیا یاباشد،  یواقع تواند یاست که م یخاص یاحساس عاطف یانگرزبان ب نقش

 (.  263 :1380 )یاکوبسن،« شود

الِكدمُ اللَّدهُ    یالْحَالْحَی مِنَ الْهَیتِ وَ مُخْرِجُ الْهَیتِ مِنَ یخْرِجُ  یالنَّوإِنَّ اللَّهَ فدلِقُ الْحَبِّ وَ . »2

 (95: )االنعام «تُؤْفَكونفَأَنَّی 

، و مرده را از زنده سازد یمافنده دانه و هسته است؛ زنده را از مرده خار  کخداوند، ش»

 «.دیشو یمشما! پس چگونه از حقج منحرف  ین است خدای؛ اآورد یمرون یب

 اسات؛  ، برای مسندالیه واحد، دو نوع خبر آماده شدآیه همچون آیۀ قبل که ذکر  در این

اسام   صاورت  باه مسندالیه است و دو خبر آن، یکای   «اهلل»شکل که در این آیۀ شریفه  بدین

است کاه   «فالق»نیز عطف به  «مخر »و واژۀ  فعل )یخر ( آمده صورت به)فالق( و دیگری 

 اسم آمده است.  صورت بهباز 
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و  «یحا »نگریم، در مورد دو واژۀ  های تفسیر به این آیۀ شریفه می تی از دریچۀ کتابوق

 اند: از جمله اینکه گفته .هایی ذکر شده است داللت «میّت»

 ردنکرون یمنظور از ب» .انسان کافر است «میّت»انسان مؤمن و منظور از  «یح»منظور از 

افر از کا رون آوردن یافر، و بکلب پدر صُ وجود آوردن مؤمن از س، بهکو به ع زنده از مرده

   .(287 :7 ، ق1417طباطبایی، ال« )لب مؤمن استصُ

اندیشامندان عرصاۀ   از ورود به بحث شایسته است به انواع جمله از دریچۀ نگااه   پیش

 اند: برای ایراد سخن، سه شیوه ذکر کرده ای داشته باشیم. ایشان اشاره بالغت

شاود   از ایراد که بدون تأکید است، برای مخاطبی آورده می الف( جملۀ ابتدایی: این نوع

 ؛که تردید و انکاری نسبت به موضوع ندارد

با یک تأکید هماراه اسات، در برابار     معموالًب( جملۀ طلبی: این نوع از شیوۀ ایراد که 

 ؛موضوع تردید دارد در خصوصشود که  مخاطبی آورده می

شود  در برابر مخاطبی آورده می ،چند تأکید است  ( جملۀ انکاری: این نوع که همراه با

 .(186 ق:1434که نسبت به موضوع، انکار دارد )التفتازانی، 

إِنَّ اللَّهَ  یخْرِجُ الْحَی مِنَ الْهَیتِ و إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ الْهَیتِ مِدنَ  »در این آیۀ شریفه، دو عبارت 

 شاتر یب، اسم آماده  صورت به ت دوم که مسنداما تأکید در عبار ،جملۀ انکاری هستند ،«الْحَی

هاا،   در مضمون عبارت با تدبر. است فعل ذکر شده صورت بهعبارت اول است که مسند  از

که متولد شدن یک فرزند صال، از پدر یا در بین یک امات و خانادان کاافر، از     یابیم درمی

بسیار است. پس این عادی  های آن در بین پیامبران، ابتدای آفرینش بسیار رایج بوده و نمونه

 بودن و روا  داشتن در قالب فعل که تأکیدش کمتر از اسمیه بودن مسند است، نمود یافتاه 

ا اینکه مصلحت و حکمت خداوند بر این باشد که فرزناد نااخلف و ناصاالحی از    م. ااست

ه عرصۀ زندگانی بگذارد تا هشادار و تلنگاری در بطان آن نهفتاه     بپدری صال، و مؤمن پا 

دارد، بار   دوچنداننادر است و خداوند متعال با اسمیه آوردن مسند که تأکیدی  یباشد، امر

 . تأکید کرده استوقوع آن 
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ذکر کرد، این است که این دو واژه  «میّت»و  «یح»توان برای دو واژۀ  می که نکتۀ دومی

مِنَ  یجُ الْحَخْرِی»عبارت  به همان معنای حقیقی خود داللت داشته باشند که در این صورت

به مرگ در این دنیا اشااره   «یتِ مِنَ الْحَیمُخْرِ ُ الْمَ»به بعثت پس از مرگ و عبارت  «تِیالْهَ

، بعثت پس از مرگ همساو باا حکمات خداوناد در     شدکه در آیۀ قبل ذکر طور هماندارد. 

ای نبایااد بااه حکماات خداونااد  آفاارینش هدفمنااد انسااان اساات و از آنجااا کااه هاایچ بنااده

ای ذکار شاده کاه مساند در آن      شکی داشته باشد، این مورد در قالاب جملاه   نیتر کوچک

 اسام  صورت بهدربردارندۀ تأکید نیست. اما در عبارت دوم که مسند  و فعل است صورت به

مرگ رخدادی است که همگان آن را در این دنیا به  .دربردارندۀ تأکید است ،)مُخرِ ( است

عال با اسمیه آوردن مسند بر وقوع و فرا رسایدن آن تأکیاد   بینند و خداوند مت چشم خود می

 که نباید از آن غافل شوند.است کرده و به همگان هشدار داده 

به تولد دنیایی داللت داشته باشد کاه    «یخْرِجُ الْحَی مِنَ الْهَیتِ»عبارت  بسا چهکه سوم این

( 47 :2،  ق1407خشاری،  )الزم« جان اسات  به معنای نطفۀ بی «میّت»واژۀ »در این صورت 

عبارت دیگر به موضاوع   به میراندن یک انسان زنده یا به «یتِ مِنَ الْحَیمُخْرِجُ الْهَ»و عبارت 

گیرد که در برابر تولاد غفلتای    مرگ داللت دارد. در این مورد نیز همان تحلیل قبل جای می

ها پیادا   ین انسانبلکه این غفلت در مورد موضوع مرگ نمود بارزی در ب ،گیرد صورت نمی

 کرده که همراه با تأکید آورده شده است. 

وجود ادات تأکید و فعل بودن مسند در جملۀ اول و اسم بودن آن در جملۀ دوم بر این 

مفهاومی کاه    ؛و مفهوم مهمی که بیان شد، سوق دهاد  منظور  بهاساس است که مخاطب را 

که در این صاورت نقاش ارجااعی     درها وجود دا ها و نسل های آن نیز در طول فصل نمونه

ترتیب موضوع بعثت پس از مرگ و تولد  ا در داللت دوم و سوم که بهمیابد. ا زبان نمود می

جان و به فعلیت رساندن آن که برای همگاان شاگرف و فراتار از درک     ای بی یافتن از نطفه

است  یا ونهگ بهبعثت پس از مرگ  در برابر خصوص بهها  است و نوع برخورد برخی انسان

که خداوناد متعاال    صورت نیبداند، نقش عاطفی زبان نمود دارد.  که گویا آن را انکار کرده
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واقف و آگاه اسات و   کامالًخود هم به چگونگی زندگی دنیایی و هم زندگی پس از مرگ 

نقاش   کاه  یابیم درمیمهم آشنا سازد. از این مطالب  ۀمسئلرا نیز با این   قصد دارد که انسان

کند که برای مخاطب شگرف است یا اینکاه گویناده    طفی بیشتر در مطالبی نمود پیدا میعا

 پندارد که مخاطب از آن مطلب آگاهی ندارد. چنین می

 (33)النفال:  «سْتَغْفِرُونیوَ مد كدنَ اللَّهُ لِیعَذِّبَهُمْ وَ  َنْتَ فِیهِمْ وَ مد كدنَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ ». 3

رد؛ و کا ، خداوند آنهاا را مجاازات نخواهاد    یان آنها هستیامبر!( تا تو در میپ یا) یول»

  «.کند ینم، خدا عذابشان کنند یمز( تا استغفار ی)ن

و  عَااذِّبَهُمْیاز لِ انااد عبااارتو مسااندها  اساات مسااندإلیه «اهلل»در ایاان آیااۀ شااریفه، واژۀ 

اینکه چرا دو نوع مساند در ایان آیاه     اند. در مُعَذِّبَهُمْکه به دو صورت فعل و اسم ذکر شده

 اند که به شرح زیر است: تفسیر نکاتی را ذکر کردههای  کتاب آورده شده،

کنایه از استحقاق آن قوم برای عذاب است و   وَ مد كدنَ اللَّهُ لِیعَذِّبَهُمْ وَ  َنْتَ فِیهِمْعبارت  »

بدین شرح کاه باا    ؛(87 :9تا،   بیعاشور،  )ابن« باشد ای به کرامت پیامبر )ص( می نیز اشاره

  شود. وجود مبارک ایشان مانع از فرارسیدن عذاب می ،اینکه آن قوم استحقاق عذاب دارند

فرصات   ۀمنزل به( چنین است که وجود پیامبر مُعَذِّبَهُمْ( و )لِیعَذِّبَهُمْاختالف بین دو تعبیر )»

که پیامبر در  عبارت دیگر تا زمانی به .داشتن آنها برای رهایی از باطل و پیوستن به حق است

فعل ذکار شاده و    صورت بهپس در این باره مسند  .بین آنهاست ممکن است به حق گرایند

اسام آماده کاه بار      صاورت  بهشود  اما استغفار که زمان و مدتی برای آن در نظر گرفته نمی

   .(440 :14،  ق1419)مدرسی، « ثبوت و دوام داللت دارد

ترتیب بار   رسیم که فعل و اسم بودن مسند به ، به این نتیجه میگفته شد هبا توجه به آنچ

که وجود مبارک پیامبر )ص( در  شرح که تا زمانی عدم قطعیت و قطعیت داللت دارند. بدین

طاور کلای و قطعای از     ولی این عذاب به ،شوند ، گرفتار عذاب الهی نمیباشدمیان آن قوم 

تاا بار عادم     اسات  صورت فعل )لِیعَذِّبَهُمْ( آمده ب مسند بهسب شود و بدین آنها برداشته نمی

اما از آنجا که اگر این قوم اساتغفار کنناد و از کفرشاان دسات      ،باشد داللت داشته قطعیت

این باره  شود، در طور کلی و قطعی و برای همیشه از آنها برداشته می بردارند، عذاب الهی به
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چراکه اسمیه بودن مسند بر ثباوت و دوام و   است، ر شدهصورت اسم )مُعَذِّبَهُمْ( ذک مسند به

 یاکوبسان ۀ نقش ترغیبی است. کنند انیبکه این ثبوت و دوام و قطعیت  قطعیت داللت دارد

 غالاب  زباان  ترغیبای  نقاش  باشد، مخاطب سمت به پیام یریگ جهت که یهنگام»است  معتقد

 ساوی  از به کانش  که کند می منتقل شنونده به را پیامی (، گوینده15: 1993 یاکوبسن،« )است

 جلاب  کاالم  از هادف  کاه  یهنگاام »شناسان نیاز معتقدناد    دیگر زبان .شود می منجر شنونده

 ایان  یاباد.  مای  تحقق زبان ترغیبی انگیزشی یا نقش باشد، وی برانگیختن یا گیرنده مشارکت

وم این آیه نیز (. در قسمت د21: 1380 گیرو،« )دارد مهمی نقش نیز تبلیغات در زبان کارکرد

متعال با بشارت دادن به برداشتن کامل عذاب آن قوم را باه اساتغفار فارا خواناده      خداوند

در مفهوم ایان آیاه   « عذاب»توان گفت که با توجه به تکرار واژۀ  است و از سوی دیگر، می

ۀ ترغیاب و تشاویق   مثابا  بهنوعی توبیخ و تهدید به عذاب نیز وجود دارد که این تهدید نیز 

سازد و در ایان صاورت    نسبت به دست برداشتن از امری است که این عذاب را محقق می

 نیز نقش ترغیبی زبان نمودی بارز دارد.

 تفاوت در خبر با مسندالیه مختلف .4. 6

یاراُُنَ  ، یکساال إِنَّ الْمُنافِقِینَ یخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ، وَ إِذا قامُوا إِلَی الصَّالۀِ قاامُوا  . »1

 (142: )النساء «النَّاسَ وَ ال یذْکرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِیال

؛ و دهاد  یما ب یا او آنهاا را فر  کاه  یدرحاال ب دهناد؛  یا خادا را فر  خواهند یممنافقان »

؛ و خدا را کنند یما ی؛ و در برابر مردم رزندیخ یبرمسالت ک، با زندیخ یبرمبه نماز  که یهنگام

  «.ندینما ینماد ی کیجز اند

 «هاو »فعل )یخادعون( و برای ضامیر   صورت به «منافقین»مسند برای  در این آیۀ شریفه

هاای   با نگاهی به کتااب  .است اسم فاعل )خادعهم( آمده صورت بهاست  «اهلل»که مرجع آن 

. دارناد  یبرمد که با قدری تأمل از این راز پرده شو تفسیر در مورد این آیه، نکاتی آشکار می

 اند: که گفتهاز جمله این

« واژۀ )خادع( که اسم فاعل اسات باه معناای غلباه و فاائق آمادن بار دیگاری اسات         »

   .(579 :1،  ق1407)الزمخشری، 
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های شوم  به این نکته اشاره دارد که منافقین در اجرای نقشه «یخادعون»فعل آمدن واژۀ »

   .(356 :3تا،   بی، ی)طنطاو« انجامید رسیدند و گاهی به شکست می خود گاهی به نتیجه می

دنباال کارشاکنی    هماواره باه   ،ورزیدناد  ن و کسانی که به یگانگی خداوند کفر میامنافق

باه  هام  مواقاع   یا پارهزدند که در  های شومی دست می به طرح نقشه زمینهو در این  ندبود

های شومشاان در هام    رسیدند و در بسیاری از مواقع نقشه های مقطعی و موقتی می پیروزی

ند، این پیاروزی و  شد شد و همان چند باری هم که به گمان خودشان پیروز می ه میشکست

ای برای به ذلت کشاندنشان بود. پس غلباه یاافتن    شادکامی موقت، از جانب خداوند مقدمه

ن از فعال  اخداوناد متعاال در وصاف منافقا     رو نیازا. استخداوند متعال بر آنها همیشگی 

هاای ماوقتی    ها و پیروزی این طرح و نقشه یثبات یبتا دال بر  است استفاده کرده «یخادعون»

هاست، اسم  اش فوق همۀ اراده ها و اراده آنها باشد و برای خود که قدرتش فوق همۀ قدرت

بر ثبوت و دوام است و هم در خاود   لفاعل )خادع( آورده که هم اسمیه بودن این مسند دا

  لبه و قدرت قهریۀ خداوند داللت دارد.اسم فاعل غلبه و نیرویی نهفته است که بر غ

کار برده شاده   توان گفت استعارۀ تبعیه به می «خادعهم»در این آیۀ شریفه در مورد لفظ »

« بااه ایاان صااورت کااه واژۀ )خااادعهم( اسااتعاره آورده شااده باارای لفااظ )قااابلهم( ،اساات

ود نادارد. آوردن  نیرنگی وج گونه چیهچراکه در ذات پاک خداوند  ،(278 :تا عاشور، بی )ابن

نامیده شده که هادف از آن تلمای،    "مشاکله"در علم بدیع،  «قابلهم» یجا به «خادعهم»لفظ 

( بر این اساس در این عبارت نقش ادبی 278 :تا عاشور، بی است )ابن «قابلهم»به همان لفظ 

بیاان و  شود که در علام   می تلقی زبانی های نقش از دیگر یکی ادبی یابد. نقش زبان نمود می

 ایان  یاکوبسن»است.  پیام خود یسو به پیام یریگ جهت نقش این کند. در بدیع نمود پیدا می

 کاارکرد  ۀبرجسات  ۀنمونا  .کناد  مای  تعریاف  خاودش  و پیاام  میاان ۀ رابط همچون را کارکرد

 دیگر پیام این و است پیام خود پیام، مرجع که جایی .شود می دیده هنری آثار در زیباشناختی

 نقاش  کالم، در زیبایی ایجاد .(22 :1380 گیرو،« )است آن موضوع، بلکه ،باط نیستارت ابزار

 آراساتن  باه  خود کالم گوینده برای تأثیر بیشتر» .آید می شمار به زبان در اهمیتی حائز و مهم

تواند محمل و مرکبای بارای    نقش ادبی زبان می .(105 :1373 باقری« )پردازد می خود کالم
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نی باشاد کاه در ایان ماورد مرکبای بارای نقاش عااطفی زباان اسات.           های زبا دیگر نقش

هاای   بلکه به همگان گوشزد کرده که نقشاه  ،به کافران تنها نهکه خداوند متعال  صورت نیبد

 شکسته درهمنخواهد برد و در مقابل قدرت ثابت و همیشگی خداوند  ییجا بهشوم آنها راه 

های باطل خود،  اندیشه ۀلیوس بهتوانند  اند که می خواهد شد. منافقان همواره بر این فکر بوده

اما خداوند متعال با استفاده از اسم آوردن لفظ )خادع( برای خود و فعل  ،به هدفشان برسند

نقش ادبی زبان که از خالل آن نقش عاطفی زبان نیز  یریکارگ بهآوردن آن )یخادعون( و با 

  با این مهم آشنا و آگاه سازد.تا همگان را  است بروز پیدا کرده، سعی داشته

 (59 :الوا عة) «الْخدلِقُون َ  َنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ  َ ْ نَحْنُ . »2

 «؟میانیرو یما ما ی دیانیرو یما شما آن را یآ»

 «الْخددلِقُون »و  «تَخْلُقُونَدهُ » مساندإلیه و دو واژۀ  «نَحْنُ» و « َنْتُمْ»در این آیۀ شریفه دو واژۀ 

فعال و در عباارتی کاه     صاورت  باه ، مسند استبندگان  دربارۀکه  یعبارت مسند هستند. در

های تفسیر ذیل  . کتاباست اسم فاعل ذکر شده صورت به، مسند استمربوط به حق تعالی 

 اند که از این قرار است: این آیه و معنی و مفهوم آن به ذکر نکاتی پرداخته

اولیه یعنای گذاشاتن    ۀر مرحلداند که نقشش در روند خلقت، فق هر فردی خودش می»

نطفه در رحم زن است و دیگر هیچ دخالتی در روند آفرینش ندارد و هماۀ آنچاه صاورت    

   1.(338 ق:1419، اهلل فضل« )پذیرد به اذن و خواست خداوند است می

از آنجا که نقش بندگان و تأثیر آنها، نقش و تاأثیری   شد،های تفسیر نقل  بنابر آنچه از کتاب

تا نشان است صورت فعل آمده  به ،وقتی است، مسند در عبارتی که مربوط به آنهاستگذرا و م

از این گذرا بودن داشته باشد و آنجا که مسند مربوط باه نقاش و تاأثیر خاالق حقیقای اسات،       

 تا ثبوت و همیشگی بودن این نقش و تأثیر را نشان دهد. است صورت اسم فاعل آورده شده  به

 الكشددف نیز به نظار زمخشاری در    یا توان اشاره ودن مسند، میاسم و فعل ب در خصوص
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سورۀ مبارکۀ الملک ذکر شد، ایشان معتقدناد کاه فعال آمادن      19که در آیۀ  گونه داشت. همان

مسند بر فرعی بودن یک موضوع و اسم آمادن آن بار اصالی باودن آن موضاوع داللات دارد       

ثیر و نقش بندگان نقش و تاأثیری فرعای   در این مورد نیز تأ .(581 :4،  ق1407)الزمخشری، 

دیاد،   و ناچیز است که همین تأثیر ناچیز نیز به خواست خداوند است که اگر او مصلحت نمی

ولی تأثیر و نقش خداوند تأثیر و نقشی اصلی است کاه تاا او نباشاد خلقتای      ،شد محقق نمی

ترتیب بار فارع و اصال     گیرد. پس در این آیه نیز فعل آمدن و اسم آمدن مسند به صورت نمی

گاذرانیم، نقاش    های زباانی را از نظار مای    وقتی در خصوص این آیه نقش بودن داللت دارد.

ۀ عناصار و  لیوسا  بهی پیام ساز برجستهیابد. یکی از ابعاد نقش ارجاعی زبان،  ارجاعی نمود می

خداوناد  (. در ایان آیاۀ شاریفه    44: 1993 یاکوبسن،شده در عبارات است ) کار برده اسلوب به

را در روناد    تمام دخالت نداشتن انساان  تیجدمتعال در ابتدا با استفاده از استفهام انکاری با 

کلی ناچیز بودن قدرت آنها را در برابر قدرت خود، یادآور شده است و  طور بهخلقت و بلکه 

دای کاالم  ای باشد آن را در ابت از آنجا که در زبان عربی اگر متکلم/نویسنده هدفش تأکید واژه

آورد، در این آیۀ شریفه خداوند سبحان با آوردن واژۀ )انتم( بالفاصله بعد از همزۀ استفهام  می

در ابتدای جملۀ دوم، به رد دخالت انساان و ثباات خاود پرداختاه     « نحن»)أ( و آوردن ضمیر 

یدی ها و اسم آمدن آن برای خداوند حکیم، تأک است و در نهایت فعل آمدن مسند برای انسان

دست خداوند اسات و تاا او     دوباره و مهر تأییدی است بر اینکه همۀ امور در جهان هستی به

گیرد. در واقع همین یک آیۀ کوچک با اسالیب و مضامون بسایار    نخواهد، عملی صورت نمی

مهم و شگرف خود، بر آن است تا انسان را از غرور پوشالی و پاوچ خاود دور ساازد و او را    

 را تاو  چیاز  چه انسان ای» .(6: )االنفطار «ید  َیهَد الْإِنسَدنُ مَد غَرَّک بِرَبِّك الْكرِیمِ» یادآور شود که

 «است؟ ساخته مغرور پروردگارت به نسبت

هاا و   خورد که در آنها مسندالیه با مراجعه به قرآن کریم آیاتی مشابه این آیه به چشم می

کاه در  اسام آماده    صورت بهدیگری فعل و  صورت بهمسندهای مختلفی ذکر شده که یکی 

در این مجال تنها به ذکر ایان   .استآنها نیز نقش ارجاعی زبان همچون آیۀ قبل نمود یافته 

 کنیم: آیات بسنده می
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 (64: الوا عة) «الزَّارِعُون َ  َنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ  َ ْ نَحْنُ . »3

 «؟میانیرو یما ما ی دیانیرو یما شما آن را یآ»

 (69: الوا عة)« الْهُنْزِلُوننْتُمْ  َنْزَلْتُهُوهُ مِنَ الْهُزْنِ  َ ْ نَحْنُ  َ  َ. »4

 «؟میکن یما ما نازل ی دیا کردها شما آن را از ابر نازل یآ»

 (72: الوا عة) «الْهُنْشِؤُن َ  َنْتُمْ  َنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهد  َ ْ نَحْنُ . »5

 «؟میا دهیآفرا ما ی دیا دهیآفرا شما درخت آن را یآ»

 تفاوت در صلۀ موصول .5. 6

الَّذِینَ ینْفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْکاظِمِینَ الْغَیظَ وَ الْعافِینَ عَنِ النَّااسِ وَ اللَّاهُ یحِاب     . »1

 (134:عمران )آل «نیالْمُحْسِنِ

؛ و از برناد  یم ؛ و خشم خود را فروکنند یم، انفاق یو تنگدست یه در توانگرکها  همان»

 «اران را دوست دارد.کویک؛ و خدا نگذرند یدرممردم  یخطا

فعال   صورت بهکه اولین آنها  الْعدفِینَو الْكدظِهِینَ، ینْفِقُونَ :از اند عبارتها  در این آیه صله

ا از آنجاا کاه   ما اسم فاعل بر استمرار داللات دارد ا »اند.  اسم آمده صورت بهتای دیگر  و دو

فعال آماده اسات کاه بار       صاورت  بههمیشگی و ثابت نیست بلکه تجدد دارد،  انفاق امری

دلیل اسات کاه ایان صافت باه       کند و اسم آمدن )عفو( نیز بدین حدوث و تجدد داللت می

   .(272 :2،  ق1415)آلوسی، « )کظم غیظ( شباهت بیشتری دارد تا به )انفاق(

چراکه ممکن اسات   ،( استو تکمیل صفت )کظم غیظ 1احتراس ۀمنزل به «عفو»آوردن »

را بعد از آن  «عفو»دلیل خداوند متعال صفت  پس بدین ،گاهی پشیمانی بر آن متعر  شود

 .(221 :3تا،   عاشور، بی )ابن« تأکید باشد ۀمنزل بهذکر کرده است تا 

اند، انفاق امری است تجددپذیر و هر شخصی  های تفسیر اشاره داشته که کتابطور همان

                                                                                                                                        

احتراس آن است که در کالمی که موهم خالف مقصود باشد کالمی دیگر وارد کنند که رفع آن ایهام و ابهام . 1

 (. 498: 2013)التفتازانی،  کند
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پاردازد و ساپس تاا مادتی از آن      علت تمکن مالی بادان مای   ی خود گاهی بهدر طول زندگ

ولای از آنجاا    ،سبب خداوند متعال آن را در قالب فعل ذکر کارده  پس بدین ،گیرد فاصله می

که دستور و حکم الهی بر آن است کاه هار شخصای     اند دو صفتی «عفو»و  «کظم غیظ»که 

اند. در ایان آیاه خداوناد     در قالب اسم ذکر شدهباید این دو صفت را در خود نهادینه کند، 

در نزد او پسندیده و دارای منزلت اسات، آگااه    آنچه ازاست تا بندگانش را  درصددمتعال 

باید ثابت و همیشگی و در آنها نهادینه شده  آنچهها گوشزد کرده  به انسان سبب نیبدسازد. 

نیازمند دارا بودن و  وجه چیه بهکه  باشد، غیر از امور مادی است و آن توجه به اموری است

 ،و بخشش دیگاران اسات   یازخودگذشتگقدرت مالی داشتن نیست که در این آیه موضوع 

هاا را از   گونه همگان را به این خصلت نیکو فرا خوانده و انساان  پس خداوند سبحان بدین

شاده   ار بارده ک درجه و منزلت آن در نزد خود آگاه ساخته است. بنابر آنچه اسلوب عدول به

 دهد، نقش عاطفی زبان نمودی بارز پیدا کرده است. می دست بهدر این آیه 

الْآخِرِ وَ  لَی َ الْبِرَّ  َنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكمْ  ِبَلَ الْهَشْرِقِ وَ الْهَغْرًِِ وَ لكنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِدللَّهِ وَ الْیوْ ِ» .2

وَ الْهَسدكینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ  یتدمیالْوَ  یالْقُرْبحُبِّهِ اَوِی  یعَلیینَ وَ آتَی الْهدلَ الْهاَللِكةِ وَ الْكتدًِ وَ النَّبِ

نَ فِدی  السَّدلِلِینَ وَ فِی الرِّ دًِ وَ  َ د َ النَّال َ وَ آتَی الزَّكد َ وَ الْهُوفُدونَ بِعَهْدأِهِمْ إِاا عدهَدأُوا وَ النَّددبِرِی    

 (177: )البقره «الْهُتَّقُونءِ وَ حِینَ الْبَأْ ِ  ُولئِك الَّذِینَ صَأَ ُوا وَ  ُولئِك هُمُ الْبَأْخدءِ وَ الضَّرَّا

ا( مغارب  یمشرق و ) یسو بهخود را  یه )به هنگام نماز،( روکست ین نی، )تنها( ایکین»

وقت خود را مصاروف آن   ۀر آن باشد؛ و همییقبله و تغ دربارهشما،  ید؛ )و تمام گفتگوینک

ز، و فرشاتگان، و  یه باه خادا، و روز رساتاخ   کاست  یسکار( کویک)و ن یکیه نکد؛( بلیساز

ه باه آن دارد،  کا  یا عالقهمان آورده؛ و مال )خود( را، با همه یامبران، ای(، و پیتاب )آسمانک

؛ کناد  یمنان و واماندگان در راه و سائالن و بردگان، انفاق کیمان و مسیتیشاوندان و یبه خو

باه   -ه باه عهاد خاود   کا  یساان کن( ی؛ و )همچنا پاردازد  یمات را کو ز دارد یما نماز را برپ

دان جناگ،  یها و در م یماریها و ب تی؛ و در برابر محرومکنند یموفا  -عهد بستند که یهنگام

؛ و )گفتارشاان باا   ناد یگو یما ه راسات  کا هساتند   یساان کنها ی؛ ادهند یماستقامت به خر  

 «.زکارانیپرههستند نها یاعتقادشان هماهنگ است؛( و ا
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ـ ، آمَنَ :از اند عبارتاند که  ها در قالب فعل آمده در این آیۀ شریفه ابتدا صله  ،أَقـامَ ، یآتَ

اساتفاده کارده کاه     ،اند هایی که در قالب اسم فاعل آمده متعال از صله خداوندولی در ادامه 

نگریم، باه   ها می آیه و این واژه. وقتی به مضمون و معنای نَیالصَّابِرِ، الْمُوفُونَ :از اند عبارت

 یا پااره ر کا از ذ پاس در وصف مؤمنان و نیکوکااران  سبحان  یخدارسیم که  این نتیجه می

به عهاد و صابر در باسااء و     یاز اخالقیات پرداخته، از آن جمله وفا یا پارهر کاعمال، به ذ

 آنچاه و  فعال  صاورت  باه مربوط به اعمال است  آنچهاست و  ضراء و صبر در برابر دشمن

 ، در قالب اسم فاعل آمده است. استمربوط به اخالقیات 

نماز و پرداخت زکات از جملۀ اعمالی هستند که در ذات خاود   برپا کردنبخشش مال و »

ماداوم و پیوساته    صورت بهشوند و تجددپذیرند یعنی اینکه واجب نیست  مطلوب شمرده می

ند که واجب است دائم و پیوساته باشاند   اما وفای به عهد و صبر فضایلی هست ،صورت گیرند

 .(517 :1تا،   أبوزهرۀ، بی« )عمل شود و گاهی ترک شوند ها بداننه اینکه گاهی 

اند،  ای که اسمیه و فعلیه بودن به الفاظ بخشیده در واقع خداوند متعال با استفاده از ویژگی

فااق و اقاماۀ نمااز چناین     گونه که پرداخت زکاات و ان  بندی آنها پرداخته است. بدین به دسته

پیوسته و مداوم و لحظه به لحظه به آنهاا عمال کنناد، بلکاه      صورت بهنیست که همگان باید 

امری منقطع و تجدیدپذیرند که فعل بودن این کلمات گویای ایان تجدیدپاذیری اسات. اماا     

آنهاا  آید، همیشه و همه جا و نزد هر کسای از   وقتی از وفای به عهد و صبر سخن به میان می

های انسانی، در همه حاال   شود؛ فضیلتی که بنابر دستور الهی و ویژگی فضیلت یاد می عنوان به

هاا   ی و چه در فقر هر انسانی باید خاود را بادان  ازین یبچه سختی و چه آسایش، چه در حال 

متصف کند. پس خداوند متعال این الفاظ را در قالب اسم فاعل آورده اسات تاا بار ثباوت و     

بودن این فضایل در جان و روح هر انسان مؤمن و نیکوکاری داللات داشاته باشاد.     همیشگی

تارین   گوشزد کرده که خود نسبت به آنها کامال   در این آیه خداوند متعال حقایقی را به انسان

هاا را باا درجاه و ارزش و     آگاهی را دارد و با استفاده از اسلوب عدول بین اسم و فعل انسان

کاه در ابتادا همگاان را باه یاک       صورت نیبدر نزد خود آشنا ساخته است. منزلت آن امور د

ی دیگاری پرداختاه و برخای اماور     بند حقیقت کلی سوق داده و در انتها نیز بار دیگر به دسته
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پسندیده در نزد خود را از برخی دیگر تمییز داشته و با آوردن هر کدام از آنها در قالاب فعال   

نگی متصف شدن به این دساتورها و احکاام الهای رهنماود شاده      ها را به چگو و اسم، انسان

 است، پس در نتیجه این آیۀ شریفه دربردارندۀ نقش عاطفی زبان است.

 (117: )االنعام «نیبِدلْهُهْتَأِإِنَّ رَبَّك هُوَ  َعْلَمُ مَنْ یضِلُّ عَنْ خَبِیلِهِ وَ هُوَ  َعْلَمُ . »3

 یساان کن از یتر است؛ و همچن ، آگاهاند گشتهراه ه از راه او گمک یسانکپروردگارت به »

 «.اند افتهیت یه هداک

گیرند، ایان حاق در    کند و در مسیر حق قرار می کسانی را که خداوند متعال هدایت می

اسات کاه خداوناد متعاال      گوناه  نیا اده است. پس شقلب و روحشان رسو  کرده و ثبت 

ا کسانی که با وجاود تماام   مده است. اکرن هدایت این گروه را در قالب اسم )المهتدین( بیا

اناد،   ده، از راه حق خار  شده و به ضاللت گرویاده شهای الهی که برای آنها محقق  حجت

های فعال اسات،    زیرا تجدد و حدوث که از ویژگی ،اند توصیف شده «یضل»در قالب لفظ 

تش بر آنهاا نمایاان   پندارند، ماهی گونه که آن باطلی را که حق می بدین ،ستگویای حال آنها

حاق و حقیقات    آنچاه خواهد شد و دوامی برایش نیست و حتی اگر در این دنیا به انکاار  

ها از مقابل دیدگانشان کنار خواهد رفات و چهارۀ    است بپردازند، در سرای آخرت حجاب

ای  هیچ ثباات و پایاداری   ،اند پس سرانجام باطلی که به آن گرویده ،حق آشکار خواهد شد

نیست. خداوند سبحان به همگان گوشزد کرده که تنهاا باا پیاروی از او و در زیار     برای آن 

توانند به رستگاری برسند و هر راهی جز او به گمراهی و نابودی خاتم خواهاد    سایۀ او می

گونه همگان را به قدم گذاشتن در مسیری تشویق کرده که برای آنها هدایت  پس بدین .شد

 نقش ترغیبی نمود یافته است. صورت نیبدخواهد داشت و  همراه واقعی و همیشگی را به

 خورد از جمله: های دیگری همچون این آیه به چشم می با مراجعه به قرآن کریم نمونه

خَبِیلِ رَبِّك بِدلْحِكهَةِ وَ الْهَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جد ِلْهُمْ بِدلَّتِی هِی  َحْسَنُ إِنَّ رَبَّدك هُدوَ    یإِلا ْعُ »

 (125: )النحل «نَیبِدلْهُهْتَأِلَمُ بِهَنْ ضَلَّ عَنْ خَبِیلِهِ وَ هُوَ  َعْلَمُ  َعْ

وتر یکا ه نکا  یو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشیکمت و اندرز نکبا ح»
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از راه او  یسا کچاه   داناد  یما بهتار   یسکن! پروردگارت، از هر کاست، استدالل و مناظره 

 «.استداناتر  افتگانی تیهدابه گمراه شده است؛ و او 

 (7: )القلم «نیبِدلْهُهْتَأِإِنَّ رَبَّك هُوَ  َعْلَمُ بِهَنْ ضَلَّ عَنْ خَبِیلِهِ وَ هُوَ  َعْلَمُ »

را  افتگانی تیهدااز راه او گمراه شده، و  یسکچه  داند یمس کپروردگارت بهتر از هر »

 .«شناسد یمز بهتر ین

 (7: الفدتحة) «نیالضَّدلِّعَهْتَ عَلَیهِمْ غَیرِ الْهَغْضُوًِ عَلَیهِمْ وَ لَد صِراطَ الَّذِینَ  َنْ. »4

؛ یا کردهه بر آنان غضب ک یسانک؛ نه یه آنان را مشمول نعمت خود ساختک یسانکراه »

 .«گمراهانو نه 

فعل )أنعمت( و دیگری  صورت بهدر این آیه برای موصول )الذین( دو صله آمده که یکی 

تواند بر اساتمرار رحمات و    می« أنعمت»اسم فاعل )الضالین( است. فعل بودن واژۀ  صورت به

ی نمو یافتاه  تعال حقی داللت داشته باشد. انسان از آغاز آفرینش در زیر پرتو تعال یباربخشش 

ای کاه در ایان مجاال     مستمر بر آنها تابیاده اسات. دیگار نکتاه     صورت بهو این پرتو رحمت 

خداوند متعال منبع رحمت و بخشش است و بندگان به اندازۀ لیاقات،   گنجد، این است که می

شاوند، ناه اینکاه خداوناد      مناد مای   کران بهره اطاعت و خلوص نیتی که دارند، از این منبع بی

در هاا بایاد باا خلاوص      متعال به یکی زیاد و به دیگری کمتر بخشش داشته باشد، اما انساان 

 مناد  بهاره کران نزدیک سازند و از آن  ود را به این منبع بیو ایمانشان و اعتقاداتشان، خ اطاعت

هاا مقادار متفااوتی دارد و دارای تجادد و      ی برای هار کادام از انساان   مند بهرهشوند که این 

تواند بر ثبوت و رساو  باطال در جاان     حدوث است. در مقابل، اسم بودن واژۀ )ضالین( می

ها  رفیت معنایی که فعل بودن و اسم بودن صلهتوان گفت این ظ کافران داللت داشته باشد. می

 در خود دارند، نموددهندۀ نقش عاطفی زبان در این آیه هستند.

 (43: التوبة) «نیالْكداِبِعَفَد اللَّهُ عَنْك لِمَ  َاِنْتَ لَهُمْ حَتَّی یتَبَینَ لَك الَّذِینَ صَأَ ُوا وَ تَعْلَمَ » .5

، باه آنهاا   یرا بشناس انیدروغگوان و یه راستگوکش از آنید؛ چرا پیخداوند تو را بخش»

 .«، تا هر دو گروه خود را نشان دهند(یکرد یم؟! )خوب بود صبر یاجازه داد

ای ر  داده که یکی در قالب فعل )صدقوا( و دیگاری   عدول در این آیۀ شریفه بین دو صله
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قان است که نزد پیاامبر  است. این آیه در مورد گروهی از مناف آمدهدر قالب اسم فاعل )کاذبین( 

)ص( آمدند و پس از بیان عذرهای گوناگون و حتی سوگند خوردن، اجازه خواستند که آنها را 

از شرکت در میدان تبوک معذور دارد، و پیامبر )ص( به این عده اجازه داد. خداوناد متعاال باا    

داختاه اسات؛   به توصایف ایان گاروه پر   « صدقوا و کاذبین»عدول بین دو صلۀ  فنی ریکارگ به

یی در روح و قلبشان رساو   دوروکه در میان این گروه کسانی بودند که دروغ و  صورت نیبد

کناد و گاروه    یافته و ثبت شده بود که خداوند متعال از آنها در قالب اسم فاعل )کاذبین( یاد می

داقت شد نه اینکه روح و قلبشان با ص هایشان صداقت یافت می دیگر کسانی بودند که در حرف

ی از این گروه در قالاب  تعال یبارسبب  ای از آنها دور نشود، پس بدین عجین شده باشد و لحظه

اناد از   های تفسیر نیز در این باره مطالب ارزشامندی ارائاه داده   کند. کتاب فعل )صدقوا( یاد می

لفظ  فعل و صورت به« صدقوا»سبب اینکه در این آیۀ شریفه لفظ »شده است:  گفتهجمله اینکه 

اسم فاعل آمده است، این است که اسم فاعل در بیشتر مواقاع بار ثباوت و     صورت به)کاذبین( 

« کند...  رسو  معنای آن لفظ در جان شخص است ولی فعل بر این ثبوت و رسو  داللت نمی

 1(.132: 20تا،   عاشور، بی )ابن

در قالاب فعال و    «ذبینکاا »و  «صدقوا»دو واژۀ  کار بردن در این آیه خداوند متعال با به

هایی که برای آن دو برشمرده شد، چهرۀ حقیقی ایان دو گاروه را    اسم و با توجه به ویژگی

. آیۀ دیگری که به مانند آیاۀ  برداردبرای پیامبرش نمایان ساخته که نقش عاطفی زبان را در 

 سورۀ مبارکۀ عنکبوت است: 3آیۀ  ،قبل عدول در آن بین اسم و فعل ر  داده

 (  3 :)العنکبوت «نیالْكداِبِلَقَأْ فَتَنَّد الَّذِینَ مِنْ  َبْلِهِمْ فَلَیعْلَهَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَأَ ُوا وَ لَیعْلَهَنَّ وَ »

د علام  یا (؛ بامیکن یمز امتحان ینها را نیم )و ایش از آنان بودند آزمودیه پکرا  یسانکما »

 «ابد.یتحقق  ندیگو یمدروغ  هک یسانکو  ندیگو یمه راست ک یسانک ۀخدا دربار

 ،در این آیه بحث رعایت فاصله نیز شایان ذکر است ،ه شددر آیۀ قبل گفت آنچهبر  عالوه

                                                                                                                                        

 .143: 5،  1377؛ حائری تهرانی، 57: ص16ق،  1420؛ فخر رازی، 231: 10ق،  1418. همچنین ر.ک: زحیلی، 1
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 تادبر نگریم و در آیات قبل و بعد این آیاه   گونه که وقتی به سورۀ مبارکۀ عنکبوت می بدین

در ایان   «کاذبوا »فعل اند که آوردن  بینیم که آن آیات نیز به اسم فاعل ختم شده کنیم، می می

 کرد.  ها اختالل ایجاد می آیه، در ریتم آیات و فاصله

  جهینت. 7

های مختلف این پژوهش بیانگر ایان اسات کاه چناین      گرفته در بخش صورت یها یبررس

بالغای قارآن کاریم، از مصادری رباانی سرچشامه         اسالوب نظیری از واژگان و  چینش بی

 بخشد.  دارند، نمودی بارز می نظر اتفاقبر آن  را که همگان گیرد و اعجاز بیانی می

گونااگون   ابعااد شناسای در   های نوین زبان اسلوب بالغی عدول بین اسم و فعل و یافته

وار باه بیاان ایان ابعااد      فهرسات  صورت بهاعجاز بیانی قرآن کریم است که  ۀکنند انیبخود 

 پردازیم. از جمله اینکه: می

بخشیده، ایجاد مبالغاه در معناا و مضامون     اعل به الفاظ میهایی که اسم ف ا یکی از ویژگی

 است؛

شاده تجادد و    ، در آیاات بررسای  اند برشمردههایی که برای فعل و اسم  از میان داللتا 

 ؛حدوث برای فعل و ثبوت برای اسم بیشترین نمود را دارند

 ،دارد در برخی آیات عدول از فعل به اسم یا برعکس، بر اصل و فرع باودن مضاامین  ا 

دارای معانی فرعی و ثانویه و الفاظی که در  ،اند شکل که الفاظی که در قالب فعل آمده بدین

 ند.ا اند، دارای معانی اصلی و اولیه قالب اسم فاعل یا اسم مفعول آمده

رعایات   سبب دهد، به بر اینکه معنا را تحت تأثیر قرار می در برخی آیات، عدول عالوها 

 .تاسفواصل آیات نیز 

رسد الفااظی کاه در قالاب اسام      نظر می در بررسی آیاتی که دربردارندۀ عدول هستند، بها 

 اند، در توصیف بندگان است.  در توصیف خداوند و الفاظی که در قالب فعل آمده ،اند آمده

زبان گاهی با یکدیگر همپوشانی داشته و امکان دارد در مواردی بیش  ۀگان ششهای  نقشا 

 ود پیدا کند.از یک نقش نم
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پارده   کمبودهاا و احسااس   ازهاا ینرفع  یانسان برا یدرون یروهایزبان، از ن یبینقش ترغا 

 است. ینآفر و حرکت بخش یزهو انگ یروزاکه خود ن دارد یبرم

 .استرفتار  بخش یتعالها همچون نقش عاطفی، بازدارنده و  نقش ترغیبی و سایر نقشا 

 محور است، بر گوینده تمرکز دارد. شنونده نقش ترغیبی که برخالفنقش عاطفی ا 

خاود نویسانده و    یهاا  مان دیگار   یعبارت بهنقش عاطفی زبان حاالت روحی و روانی و ا 

هاا، نقاش    های شخص و خوداظهااری  کشد تا از رهگذر بیان تجربه گوینده را به تصویر می

 سازندۀ خود را بنمایاند.

 زبانی است. های نقش ادبی همواره مرکبی برای دیگر نقشا 

های این  نقش ارجاعی زبان، موضوع قابل درک و قصد انتقال مفاهیم خاص جزء بنیان در ا

 نقش زبانی است.

نقش را بازی کنند، نقش ارجاعی  نیتر مهمتکیه بر حال و مقام باشد و آن دو  که یوقتا 

 شود. زبان برجسته می
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