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خوانشسبکشناخیتفراهنجارینحویدرقصصقرآین
»مطالعۀموردیعدولازماضیبهاستقبال«

)تاریخ دریافت: 98/12/16 ، تاریخ پذیرش99/02/15(

کبری راستگو1
زهره جنتی اصیل2

چکیده
فراهنجاری ویژگی بارز و برجســتۀ زبان است که در سطوح مختلف آن اتفاق می افتد. اهمیت 
فراهنجاری در این است که دریافت کنندۀ متن، ظاهراً با نوعی از هم گسیختگی در کالم روبه رو 
می شود، در حالی  که کاربست آن، در واقع بیانگر رفتار زبان، به  منظور تبیین داللت های التزامی و 
نکات متمیزانه است. جستار حاضر بر آن است تا با تکیه بر روش توصیفیـ  تحلیلی و نیز در پرتو 
نظریۀ فراهنجاری، مبحث تعبیر از ماضی با لفظ مستقبل را در شماری از قصص قرآنی بررسی 
کند و چرایی معنایی این پدیدۀ ســبکی را تبیین نماید. داده های قرآنی نشان می دهد که پدیدۀ 
تعبیر از ماضی با لفظ مستقبل به  عنوان یکی از اشکال عدول از زبان معیار، توسط عوامل هم متنی 
و بافتی تحت تاثیر قرار می گیرند. همچنین این فرآیند در قصص قرآن به  منظور تبیین مفاهیمی 
همچون تناسب کار و جزا، اثبات اختیار و نفی جبر، رسوخ کفر و پندارهای باطل، عمومیت ترفیع 

درجات و غیره موثر بوده است.
واژگان کلیدی: سبک شناسی، فراهنجاری، فعل ماضی، فعل مضارع، قصص قرآنی

1ـ مقدمه
به طور کّلی در گســترة بی کران هستی هر چیز برای آن که در جایگاه اصلی خود در این 
نظام قرار گیرد، دارای اصول و مبانی ای  اســت که در حیطة محدودیت های آن شکل گرفته 
اســت. در این چارچوب، هنجارها به عنوان معیار و اصل و مبنا به حســاب می آیند و هر 
چــه بیرون از این معیارها و فراتــر از آن ها قرار گیرد، تحت عنوان برون هنجار یا فراهنجار 

1. استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکدة تربیت مدرس قرآن، مشهد )نویسنده مسئول( 
rastgoo@quran.ac.ir

janatiasil@chmail.com 2. دانش آموختة کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
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قلمداد می شود. در این راستا، محدودة سخن نیز مستثنی از این قاعده نیست. در مقولة زبان 
و ســخن نیز، تالش های فراوانی برای ایجاد فضاهای نو و راه های تازه و خالف عادت در 
ادبیات صورت می پذیرد که در نتیجة آن روســاخِت متن با زیرساخِت آن متفاوت خواهد 
شد و دستیابی به چنین تغییر بنیادین و تحلیل معنایی آن کنکاش و تعامل صحیح خواننده 

با متن را می طلبد.
بی شک یکی از ویژگی های بارز قرآن، برخورداری آن از سطوح و بطون گوناگون معنایی 
و جمالت متمایز ســبکی اســت که این تمایز می تواند به تعدادی از عوامل زبانی، آوایی، 
دســتوری و معنایی نسبت داده شــود. یکی از مهم ترین تغییر سبک ها در کالم قرآن مجید 
توسط فرآیندهای دستوری )نحوی( به  کار گرفته می شود. این نوع از تغییر سبک که می توان 
از آن با عنــوان فراهنجاری نحوی یاد کرد، یکی از پربســامدترین انواع هنجارگریزی در 
بالغت عربی است که اشکال متعدد و متنوعی از قبیل ذکر و حذف، تقدیم و تأخیر، قلب، 

تغلیب، التفات، تعریف و تنکیر و غیره دارد.
بدین تصور پژوهش حاضر بر آن اســت تا با تکیه بر اصل »جانشــینی«، جایگزینی فعل 
اســتقبال را در موضع فعل ماضی به صورت موردی و در شماری از آیات مرتبط با قصص 
قرآنی مورد تحلیل قرار دهد تا در پرتو عنایت به نکات زبانی و دستور زبان عربی و با تکیه 
بر روش توصیف و تحلیل و نیز اســتفاده از رویکرد سبک شناسی و توجه به بافت زبانی و 
غیرزبانی آیات قرآن، ظرافت های دستوری و معنایی نهفته در ورای کاربست تعبیر از ماضی 
با لفظ اســتقبال را در متن کالم قرآن مجید برای خواننده تبیین نماید و از ابعاد دیگری از 
اعجاز بیانی این کالم وحیانی پرده بردارد. مهم ترین پرسش هایی که تدوین نوشتار حاضر را 

موجه می سازد این است که
1ـ عدول از ماضی به استقبال تحت تأثیر چه عواملی ظهور می یابد و انگیزة معنایی ورای 

آن چیست؟
2ـ با توجه به مســألة خطای دستور زبانی، چگونه می توان انحراف زمانی فعل در آیات 

قرآن را توجیه کرد؟
3ـ با توجه به وجود تغییر ســبک در قرآن، انســجام و هماهنگی آیات این کالم وحیانی 

چگونه قابل توجیه خواهد بود؟

1ـ1ـ پیشینۀ پژوهش
پرواضح اســت کــه مطالعه پیرامون ســبک بیانی قرآن در عصر حاضر بــا اقبال فراوان 
قرآن پژوهان مواجه شــده اســت. همچنان که موضوع تغییر سبک این کالم وحیانی بر پایة 
فرآیند فراهنجاری نیز محور توجه پژوهشــگران بســیاری است که از آن جمله می توان به 

موارد ذیل اشاره کرد: 
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و مهدی محمدی نژاد؛ در این مقاله موضوع جانشــینی اســم در جایگاه فعل در سه سطح 
جایگزینی ابتدایی اســم، جایگزینی اسم هم ریشه و جایگزینی اسم متضاد با فعل به عنوان 
یکی از هنجارگریزی های سبک بیانی قرآن مورد تحلیل ساختاری و معنایی قرار گرفته است.  
مقالة »پیوند آشــنایی زدایی و ایراد کالم برخالف اقتضای ظاهر )بررسی موردی التفات و 
قلب در ده جزء میانی(« )1395( که در مجلة پژوهش های قرآنی در ادبیات چاپ شده است، 
نــگاه خود را به هنجارگریزی بر پایة دو فرآیند التفات و قلب در کالم قرآن مجید معطوف 
می دارد و به اهمیت آشنایی زدایی و برجسته سازی حاصل از این دو موضوع اشاره می کند.   
مقالة »نقش هنجارگریزی واژگانی در کشف الیه های معنایی قرآن کریم« )1393( نوشتة 
مهــدی رجایی و محمد خاقانی  اصفهانی. نویســندگان در این مقاله با اســتفاده از دانش 
زبان شناســی به جانشــینی یک واژه یا عبارت به  جای واژه  و عبــارت دیگری که فراتر از 

معادالت ذهنی و پیش بینی های مخاطب است، می پردازند.
در این میان، خالء پژوهشــی که در صدد تبیین کارکرد معنایی جایگزینی فعل ماضی در 
جایگاه فعل استقبال در قرآن برآید، همچنان باقی است. بدین ترتیب پژوهش حاضر اولین 
تــالش در تحلیل معنایی این پدیده و گامــی در تکمیل پژوهش های محور فراهنجاری در 

گفتمان قرآنی به  شمار می آید.

2ـ مبانی نظری

2ـ1ـ تعریف سبک و سبک شناسی
»سبک« از ریشه )َسبََک(، به معنای گداخته کردن طال و نقره است. )ابن فارس، 1404: 3، 
129( و در مورد کالم به معنای سخن را اصالح و نیکو کردن است. )بستانی، 1375: 146( 
و در اصطالح، آن را گزینش ویژگی های زبانی خاص نویسنده برای بیان موقعیتی مشخص 

دانسته اند. )مصلوح، 1404: 23(
برخــی دیگر تعاریف متعددی برای ســبک آورده اند؛ از جمله ســبک را وحدت و یک 
ویژگی مشــترکی می دانند که در آثار کسی به چشم می خورد و به طور مداوم در متن نمود 
پیدا می کند. )عبدالرؤوف، 1390: 15( یا برخی آن را نتیجة انحراف و خروج از زبان معیار 
دانســته اند. )نحوی، 1419: 148( وانگهی سبک  از منظر بوفون1، مبین شخصیت نویسنده 
است و شــیوة نگرش او را به جهان و پدیده ها فاش می کند؛ همچنان که امرسون2 سبک را 

صدای ذهن نویسنده می داند. )اختیار، 1348: 218(

1.  Buffon
2. Emerson
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بر این اســاس سبک شناسی1، به دانشی اطالق می شــود که به بررسی ویژگی های زبانی 
منحصــر به فردی پرداخته و کالم را از ابزارِ صرف اطالع رســانی به ابزار تاثیرگذار تبدیل 
می کند. )کواز، 1426: 51( به بیان دیگر، دانش سبک شناسی به بررسی گزینش ها و روش های 
استفاده از زبان شناسی، فرازبان و شگردهای شناخت زیبایی ها، صناعات و شگردهای خاص 

به کاررفته در ارتباط کالمی، می پردازد. )فتوحی  رودمعجنی، 1395: 92(
بی شک تغییرات سبک شــناختی که رفتار زبان و عملکرد راهکارهای زبانی مورداستفادة 
مولد متن را بازتاب می دهند، در ژانر قرآنی با بســامد باالیی مشهود است. این تغییرات را 
می توان در ســطح خرد، در سطوح واج، واژه و جمله و در سطح کالن، کالن متن فراتر از 
جمله جستجو کرد)عبدالرؤوف و حری،1387: 310(. گفتنی است این تغییرات با توجه به 
عواملی همچون بافت زبانــی و غیرزبانی)موقعیت( و روابط بینامتنی قابل توجیه و تحلیل 

است.

2ـ2ـ فراهنجاری
هنجارگریزی2 یا فراهنجاری اصطالحی است که نخستین بار توسط صورتگرایان روس 
و چک در خصــوص هرگونه انحراف غایتمند از هنجارها و قواعــد حاکم بر زباِن معیار 
)خودکار( و عدم مطابقت و هماهنگی با زبان متعاَرف مطرح شد. )آرالتو، 1373: 14؛ انوشه، 
1376: 1445( تمامی اُدبا و منتقدان شعر، از روزگاران کهن تاکنون، عدول از صورت عادی 
زبان و شکستن نُرم3 آن را در شکل گیری شعر و عموماً یک محصول ادبی الزم می دانند؛ به 
عنوان مثال ارســطو در کتاب »فن شعر«4 در این باره می گوید: »برای انشای سخنی که دچار 
ابتذال و رکاکت نشود، مهم ترین وسیله به  کار بردن تطویل، تخفیف و تغییر در الفاظ است؛ 
زیرا از آنجایی که این الفاظ از صورت عادی خارج شده است، گفتار را از ابتذال و رکاکت 

دور نگه می دارد.« )زرین کوب، 1357: 55(
بی شــک فراهنجاری یکی از مهم ترین نشانه های ادبی ساز در متن است. گفتنی است در 
زبان عربی از این امر به »أســلوبیه االنزیاح« یا »أسلوبیه االنحراف« یاد می شود. همچنان که 
فرمالیســت ها معتقدند بر پایة همین انحراف و هنجارگریزی می توان ســبک آثار ادبی را 

بررسی و تحلیل کرد. )کریمی، 1389: 81(
جفری لیچ5، از شــکل گرایان انگلیسی، فراهنجاری را به هشت قسم فراهنجاری معنایی، 
واژگانی، دســتوری، آوایی، ســبکی، درزمانی، نوشتاری و گویشــی تقسیم بندی می کند. 

1. Stylistics
2. deviation
3. Norm
4.De Poetica  
5. Leech Geoffrey 
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3ـ بررسی سبک شناختی تعبیر از ماضی با لفظ مستقبل و بار معنایی آن
سخن گفتن با لفظ مستقبل از آنچه در زمان گذشته روی داده است، یکی از موقعیت هایی 
به  شــمار می آید که در آن ســخن از اقتضای ظاهر و زبان خودکار خارج می شود. فعل از 
سه قسم ماضی که زمان حدوث آن گذشته است، مضارع که زمان آن حال حاضر را شامل 
می شــود و می تواند ادامه یابد و مستقبل که زمان وقوع آن هنوز فرا نرسیده است، تشکیل 
می شود. )سیرافی، 2008: 1، 15و17( برخی محققان معاصر فعل را دارای دو ماهیت صرفی 
و نحوی برشمرده اند. فعل صرفی، خارج از بافت مورد بررسی قرار می گیرد، اما فعل نحوی، 
درون بافت و برحســب قرائن موجود در کالم بررسی می شــود. )حسان، 2004: 2( بنا بر 
بحث خروج از هنجار متعارف زبان، اگر در گزاره ای یکی از انواع سه گانة فعل به کار رود 
و بر زمانی غیر از زمان خویش داللت نماید، ضروری است سبب این عدول و معنای نهفته 
در ورای آن مشخص شود؛ به  دیگر بیان، در چنین موقعیتی قائل شدن به دو ماهیت صرفی 
و نحوی برای فعل پذیرفتنی نیســت و فعل در هر حــال از تعریف قدما »داللت بر وقوع 
یک مفهوم در یک بازة زمانی معین توســط فاعلی معین« خارج نمی شود. )فرضی شوب و 

محمدی نژاد، 1398: 37(
گفتنی است تغییر زمان و حالت فعل یکی از ویژگی های عمدة زبانی قرآن کریم به شمار 

می آید و خداوند از این ابزار در جهت رنگارنگ ساختن گفتمان قرآنی سود جسته است.

3ـ1ـ استمرار و دوام خلقت
َّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا  َُّه يَْبَدُؤا الَْخْلَق ثُمَّ يُعيُدُه لِيَْجِزَي ال آیــة ﴿إِلَْيِه َمْرِجُعُكْم َجميعًا َوْعَد اللِّ َحقًّا إِن
َّذيَن َكَفُروا لَُهْم َشراٌب ِمْن َحميٍم َوَعذاٌب أَليٌم بِما كانُوا يَْكُفُرون ﴾؛ )یونس/4(  الِحاِت بِالِْقْسِط َوال الصَّ
»بازگشــت همة شما فقط به سوی اوست. ]خدا شــما را وعده داد[ وعده ای حق و ثابت. 
بی تردید اوســت که جهان آفرینش را می آفریند، ســپس آن را ]به قیامت [ بازمی گرداند تا 
کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند، به عدالت و انصاف پاداش دهد 
و برای کســانی که کافر شدند، به کیفر کفری که همواره می ورزیدند، شربتی از آب بسیار 

جوشان و عذابی دردناك است.« 
در شــاهد مثال فوق، فعل »یَبَْدُؤا« می بایست به صورت ماضی می آمد؛ زیرا آفرینش اولیة 
انســان مربوط به زمان گذشته اســت، اما برخالف هنجار متعارف زبان به صورت مضارع 
آورده شــده تا آن را به فعل »یُعیُد« وصل کند و خبر از حشر دهد و اینکه توانایی بر ابتداء 
خلقت، خبر از اعادة آن نیز می دهد؛ )ابن عاشور، 1984: 11، 16( به بیان دیگر، در این آیه با 
کاربست تعبیر »إِلَْيِه َمْرِجُعُكْم َجميعًا« از اصل دوم دین، یعنی معاد، سخن به میان آمده است 
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که این اصل یکبار با تقدیم »إلیه« در عبارت مذکور و بار دیگر با اضافة کلمة »وعد« به »اهلل« 
و نیز اســتفاده از مفعول مطلق »حقا« در آیه مورد تأکید واقع شــده است. در ادامه نیز تعبیر 
»يَْبَدُؤا الَْخْلَق ثُمَّ يُعيُدُه« به عنوان بیان کنندة علت حقانیت این اصل )معاد( آمده است. )رشید 
رضا، 1947: 11، 298( این تأکیدات بیانگر آن است که آغاز زندگی و حرکت آدمی از ناحیة 
پروردگار شروع شده و نخستین جرقة حیات از او پدید آمده، لذا پایان این حرکت تکاملی 
هم به ســوی خود اوســت و خداوند قادر بر انجام این اعاده است. بنابراین کاربست فعل 
مضارع »یبدأ« همة ازمنه را شــامل می شود و نشان می دهد امر خلقت تنها منحصر به زمان 
گذشته نیست بلکه در هر زمان، طبق ارداة الهی ممکن است اتفاق بیافتد. در تأیید این مطلب 
می توان به قول صاحب المیزان اشــاره کرد. وی می گوید: »استعمال فعل یَبدؤا به صورت 
مضارع بر این نکته داللت دارد که  آفرینش خداوند نوعی رحمت است و خداوند می خواهد 
تا با ادامة این رحمت سبب کمال مخلوق شود. پس رحمتش را تا زمان معین ادامه می دهد 
و این برخورداری هم چنان ادامه دارد تا مدت معین و چون انســان در زندگی خود پیوسته 
از این رحمت، موجودیت و حیات برخوردار است، لذا فعل به صورت مضارع آمد تا افادة 
استمرار کند. از سوی دیگر ذکر فعل یُعیُد به صورت مضارع نیز نشان می دهد که این حیات 
و رحمت دارای سرآمدی مشخص است و به معنای بازگشتن به سوی خدای تعالی است؛ 
به همان جایی که از آنجا نازل شــده بود و چون آنچه نزد خدا است، باقی است، پس این 
موجود نیز باقی اســت.« )طباطبایی، 1374: 10، 11( پس مشاهده می شود که این عدول از 
زبان معیار مانع انسجام آیه نیست، بلکه با تأمل در مفهوم آیه می توان گفت که انسجام معنایی 

آیه به وسیلة کاربست ادات پیوند زمانی، فعل مستقبل، تأمین شده است.

3ـ2ـ ایجاد فرصت تغییر
َّذيَن ال يَْرُجوَن  ــرَّ اْستِْعجالَُهْم بِالَْخْيِر لَُقِضَي إِلَْيِهْم أََجُلُهْم فَنََذُر ال ُل اللُ لِلنَّاِس الشَّ آیة ﴿َولَْو يَُعجِّ
لِقاَءنــا في  ُطْغيانِِهْم يَْعَمُهــوَن﴾؛ )یونس/11( »و اگر خدا برای مــردم در عذاب و مجازات، 
همان گونه که آنان در طلب خیر و خوشــی شــتاب دارند، شــتاب می ورزید، قطعاً مدت 
عمرشــان ]با نزول عذاب و مجازات [ پایان می یافت پس کسانی را که دیدارِ ]قیامتِ [ ما ]و 
محاســبه شدن اعمالشان را[ امید ندارند، وا می گذاریم تا در طغیانشان سرگردان بمانند.« از 
ُل« برخالف زبان معیار آمده است و اگر قرار بود بر  همین قبیل است. در این آیه فعل »یَُعجِّ
اساس هنجار متعارف زبان خودکار بیاید، باید به صورت ماضی »استعجل اهلل« )فخر رازی، 
َل اهلل« می آمد؛ زیرا حرف شرط »لو« در اصل و نیز با توجه به فعل  1420: 17، 219( یا »عجَّ
مســتعمل در جواب آن )قضي(، به فعل ماضی  اختصــاص دارد و زمانی به کار می رود که 
یقین به انتفاء شرط وجود داشته باشد، بنابراین انتفاء شرط، مستلزم انتفاء جزاست )ابن هشام 
 انصاری، 1378: 1، 336(، از سوی دیگر فعل ماضی معنای محقق الوقوع بودن فعل را نشان 
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شــتاب می ورزیــد و آن را محقق می کرد، پس زمان هالکت آنان پیــش از موعد خود فرا 
می رسید و عذاب بر آن ها مستولی می شد؛ زیرا آنان پیوسته عذاب خداوند را طلب می کردند 
ُل  و می گفتند: پس این عذاب که صحبتش را می کنید، کی می رسد؟! لکن عبارت »َولَْو یَُعجِّ
ُ« متضمن معنای نفی تعجیل است. نیز خداوند در این آیه به صورت مستقبل سخن گفت  اهللَّ
تا انســجام و هماهنگی را در آیه حاکم کند و به گفتة برخی مفسران )زمخشری، 1407: 2، 
332؛ ابوحیان  اندلســی، 1420: 6، 19(  در اجلشان شتاب نورزید و مدت عمرشان به پایان 
نرسید تا آن ها با حیرت شدیدتری در طغیان خود سرگردان بمانند. )طباطبایی، 1374: 10، 
26( همچنیــن بــرای اتمام حجت نیز به آن ها فرصتی دوباره داد تا شــاید ایمان بیاورند و 
رســتگاری بجویند؛ )فخر رازی، 1420: 17، 219( به  بیان دیگر، با کاربســت فعل مضارع 
ُل« در موضع فعل ماضی، این معنا به مخاطب انتقال داده می شود که خداوند هیچگاه  »یَُعجِّ
برحسب خواستة انسان ها به تعجیل شر، مبادرت نمی کند، بلکه اساس عالم هستی بر رفق و 
مدارا با انواع مخلوقات و ابقای آن ها تا زمان تعیین شده برای ایشان استوار است. لذا این امر 

پیوسته برقرار بوده و خواهد بود. )ابن عاشور، 1984: 11، 29(

3ـ3ـ تحقق وعده ها
ُ َشــهيٌد َعلى  ما  َّذي نَِعُدُهْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك فَِإلَْينا َمْرِجُعُهْم ثُمَّ اللَّ در آیــة ﴿َوإِمَّا نُِريَنََّك بَْعــَض ال
يَْفَعُلوَن﴾؛ )یونس/46( »اگر پاره ای از عذاب هایی را که ]به ســبب کفرشــان [ به آنان وعده 
می دهیم، به تو نشان دهیم ]می بینی که عذابی سخت و دردناك است [ یا اگر ]پیش از آنکه 
عذاب آنان را به تو نشان دهیم [ تو را قبض روح کنیم ]اندوه مخور که در قیامت، عذابشان را 
خواهی دید[ پس بازگشتشان به سوی ماست آنگاه خدا بر آنچه انجام می دهند، گواه است.« 
نیز می توان شــاهد خروج از زبان معیار بود. در این آیه قاعده این بود که فعل »نعدهم« به 
صــورت ماضی بیاید؛ زیرا خداوند از زمان های قبل به کفار وعدة عذاب داده اســت، پس 
نمی بایســت به صورت مضارع بیاید با این وجــود از زبان معیار عدول کرده و به صورت 

مضارع آمده است.
به گفتة صاحــب روح المعانی مراد از »نعدهم« همان »وعدناهم« اســت؛ اما به صورت 
مستقبل آمد تا داللت بر تجدد و استمرار کند؛ یعنی وعده های الهی پیوسته به اشکال مختلف 
تکرار می شوند؛ خواه بعضی از آن  وعده ها و عذاب ها در زمان حیات رسول )صلی  اهلل  علیه  
وآله( بر ملت ها نازل شود و خواه بعد از وفات آن حضرت؛ بنابراین نزول آن ها پیوسته در 

شکل های گوناگون جاری و ساری است. )آلوسی، 1415: 6، 123(
دلیل دیگر در کاربرد فعل مضارع، تصویرســازی عذاب برای کافران و استحضار آن در 
برابر دیدگان ایشان اســت تا هم هشدار و انذاری بر ایشان باشد )آلوسی، 1415: 6، 124( 
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و هم با حاضر ساختن فکر عذاب در ذهنشان، سبب رنجش و عذاب دنیوی در آنان شود. 
بنابراین خواننده با تأمل در آیه و مفهوم آن در می یابد که آوردن ماضی با لفظ مســتقبل از 
بالغت و انسجام آیه نکاسته است، بلکه برای بیان نکته ای مهم به این صورت آورده شد که 

با مفهوم آیه نیز سازگاری و هماهنگی بیشتری پیدا کرده است.

3ـ4ـ مداومت در وساطت و شفاعت
ْوُع َوجاَءتُْه الْبُْشرى  يُجاِدلُنا في  قَْوِم لُوط﴾؛ )هود/74( »پس  ا َذَهَب َعْن إِبْراهيَم الرَّ در آیة ﴿فََلمَّ
هنگامی که ترس و دلهره از ابراهیم برطرف شد و آن مژده به او رسید، با ما دربارة قوم لوط 
]بــه قصد دفع عذاب از آنان [ به گفتگو پرداخت.« فعــل »یُجادِلُنا« به صورت مضارع آمده 
اســت در صورتی که کلمة »لما« به فعل ماضی اختصاص دارد، )ابن هشام انصاری، 1378: 
1، 369( اما در آیة مورد بحث، جواب آن به صورت فعل مضارع اســتعمال شــده و آیه از 
زبان معیار عدول کرده است. بنا به گفتة برخی از مفسران، دلیل آوردن فعل مضارع از باب 
حکایت حال گذشــته است، نه اینکه بخواهد خبر از آینده دهد و بفرماید حضرت ابراهیم 
)علیه  الســالم( بعد از این هم مجادله می کرده است. )طباطبایی، 1374: 10، 486( همچنین 
بــه گفتة برخی دیگر )فخر رازی،1420: 18، 376( اعتراض و مخالفت به امر خداوند برای 
صرف نظر از عذاب قوم لوط نیز نیســت؛ زیرا ادامة آیه دربارة حلیم بودن ابراهیم ســخن 
می گویــد و این موضوع با مخالفت با امر خداوند ســازگاری ندارد. بلکه مجادلة حضرت 
ابراهیم برای طلب شفاعت و یا تأخیر عذاب بوده است تا شاید قوم لوط توبه کنند و ایمان 

بیاورند. )آلوسی،1415 : 6، 299؛ فخر رازی، 1420: 18، 377(
اما اینکه چرا جواب »لما« به صورت مضارع آورده شد، با توجه به آیة بعد که در وصف 
حلیم بودن و دلســوز بودن حضرت ابراهیم اســت، می توان گفت که خداوند می خواهد با 
آوردن فعل مجادله به صورت مضارع، آن عمل انسان دوستانه و حالت عجیب آن حضرت 
را برای اهمیت به مردم و دلســوزی برای آنان، پیش چشم شنونده ظاهر سازد. )ابن عاشور، 

1984: 11، 299؛ آلوسی، 1415: 6، 300(
از ســوی دیگر در میان قوم لوط، حضرت لوط نبی )علیه  السالم( حضور داشت که جزء 
بستگان آن حضرت به  شمار می رفت. بنابراین، با کاربرد فعل مضارع هّم و غم حضرت ابراهیم 
)علیه  السالم( نسبت به نجات آشنای خود به مخاطب انتقال داده می شود. اتفاقاً تعابیر »حلیم«، 
اهٌ ُمنِيب﴾  )هود/75( نیز موید این معناســت که آن  »أواه« و»منیب« در آیة ﴿إِنَّ إِبْراِهيَم لََحلِيٌم أَوَّ
حضرت، افزون بر حلم و صبر بسیار، از روحیة بخشندگی و صفح باالیی برخوردار بوده است. 

لذا از طریق گفتگوی با خداوند، برای قوم لوط نبی تقاضای مهلت می کند.
بر اســاس آنچه گفته شد غرض معنایی در ورای این عدول، استحضار صورت غریب و 
امری عجیب و موضوع وساطت و شفاعت حضرت ابراهیم )علیه  السالم( در ذهن شنونده 
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خ است و این هرگز مخالفت با انسجام آیه به  شمار نمی آید، بلکه اعجاز بالغت سخن خداوند 

متعال را می رساند که در عین خروج از زبان معیار و تغییر سبک، انسجام و هماهنگی آیه را 
حفظ کرده است و معانی ظریف و مهمی را با خود همراه دارد.

3ـ5ـ عمومیت ترفیع درجات
آیة ﴿فَبََدأَ بَِأْوِعيَتِِهْم قَْبَل ِوعاِء أَخيِه ثُمَّ اْســتَْخَرَجها ِمْن ِوعاِء أَخيِه َكذلَِك ِكْدنا لِيُوُسَف ما كاَن 
ُ نَْرفَُع َدَرجاٍت َمْن نَشاُء َوفَْوَق ُكلِّ ذي ِعْلٍم َعليم﴾ ؛  لِيَْأُخَذ أَخاُه في  ديِن الَْملِِك إاِلَّ أَْن يَشــاَء اللَّ
)یوسف/76( »پس ]یوســف [ پیش از ]بررسی [ بارِ برادرش، شــروع به ]بررسی [ بارهای 
]دیگر[ برادران کرد، آنگاه آبخوری پادشــاه را از بار برادرش بیرون آورد. ما این گونه برای 
یوســف چاره اندیشی نمودیم؛ زیرا او نمی توانست بر پایه قوانین پادشاه ]مصر[ برادرش را 
بازداشت کند؛ مگر اینکه خدا بخواهد ]بازداشت برادرش از راهی دیگر عملی شود[. هر که 

را بخواهیم ]به [ درجاتی باال می بریم و برتر از هر صاحب دانشی، دانشمندی است.«
آیة فوق پیرامون یکی از رخدادهای داستان حضرت یوسف )علیه  السالم( می باشد، بدین 
صورت که ایشــان می خواست برادر خود را از مراجعت به کنعان بازداشته و نزد خود نگاه 
دارد و این کار را در دین و سنتی که در کشور مصر حکمفرما بود، نمی توانست انجام دهد؛ 
زیرا در قانون مصریان حکم سارق این نبود که دزد، بردة صاحِب مال شود؛ به همین جهت 
یوسف به امر خدا این نقشه را علیه برادران ریخت که پیمانه را در بار بنیامین بگذارد، آنگاه 
اعالم کند که شما سارق هستید و ایشان انکار کنند و او بگوید: »حال اگر پیمانة عزیز مصر 
در بار یکی از شما بود، کیفرش چه خواهد بود؟« ایشان هم بگویند: »کیفر سارق در دین ما 
این اســت که برده صاحب مال شود«، یوسف هم ایشان را با اعتقاد و قانون دینی خودشان 
مؤاخذه نماید و بتواند برادرش بنیامین را نزد خود نگاه دارد و به  وسیلة همین عمل، سبب 

توبة برادرانش شود. )طباطبایی، 1374: 11، 308(
کلمة »کذلک« نیز اشــاره به نقشة یوســف دارد و اگر آن را کید نامید، برای این بوده که 
برادران از آن نقشــه سر در نیاورند و اگر می فهمیدند، نقشة ایشان عملی نمی شد و برادران 
نیز به هیچ وجه به دادن برادر خود بنیامین رضایت نمی دادند و این خود کید است. چیزی 
که هســت این کید به الهام خدای ســبحان یا وحی او بوده است. از همین  رو خداوند این 
نقشه را کید نامیده و به خود نسبت داده است؛ البته این طور نیست که هر کیدی ظلم باشد 
و نتوان آن را به خداوند نســبت داد، بلکه مکر و اظالل و اســتدراج را در صورتی  که ظلم 

نباشد، می توان به او نسبت داد. )طباطبایی، 1374: 11، 307(
همان طور که مشاهده می شــود، لفظ »نَرَفُع« به صورت مستقبل آورده شده، در حالی که 
نقشة یوسف قباًل اتفاق افتاده و به پایان رسیده است. علت کاربرد فعل مضارع در این آیه آن 
است که نشان دهد بحث باال بردن درجات، یک سنت الهی بوده و سنت های الهی مختص 
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یک زمان خاص غیر از دیگر زمان ها یا فردی خاص غیر از سایر افراد نیست، بلکه خداوند 
به اشکال مختلف، انسان هایی را که سزاوار رفعت هستند، در طول زمان های مختلف بزرگی 
می دهــد. پس معنای آیه چنین می شــود: »خداوند در طول تاریــخ، درجات هرکس را که 
بخواهد، باال می برد؛ همان طور که حضرت یوســف را در جهت انجام این حیله هدایت و 
راهنمایی کرد.« )فخر رازی، 1420: 18، 489( لذا برای بیان این نکته فعل مضارع استعمال 
شــده است و اگر فعل به  صورت ماضی به کار می رفت، چنین برداشت می شد که کمک و 

راهنمایی خداوند برای باال بردن درجه، فقط مختص به حضرت یوسف است.

3ـ6ـ تناسب کار و جزا
﴿يَْقــُدُم قَْوَمُه يَْوَم الِْقياَمِة فََأْوَرَدُهُم النَّاَر َوبِْئَس الْــِوْرُد الَْمْوُروُد﴾؛ )هود/98( »]فرعون [ روز 
قیامت پیشاپیش قومش می رود، پس آنان را به آتش درمی آورد و بد نصیب و سهمی است 

]آتشی [ که در آن وارد می شود.«
در ایــن آیه قاعده این بود که همة افعال یا به صــورت ماضی بیایند که بر محقق الوقوع 
بودن قیامت داللت کنند، یا همه به صورت مستقبل بیایند که بر زمان آینده ای )روز قیامت( 
که هنوز اتفاق نیفتاده است، داللت داشته باشند. لکن در اینجا ابتدا به صورت مستقبل آمده 
و ســپس به صورت ماضی و باید گفت که آیه به نوعی از اقتضای ظاهر عدول کرده است. 
در توجیه اینکه چرا فعل »یَقُدُم« به صورت مستقبل آمده، باید گفت قرآن مجید با کاربست 
فعل مضارع بر آن است که صورت فعل فرعون را هم در زمان حال و هم در زمان آینده به 
نمایش بگذارد. )فخررازی، 1420: 18، 394( و اینکه به نوعی زمان آینده )قیامت( را به زمان 
حال تشبیه کند تا بگوید فرعون همان طور که در دنیا پیروانش را به سوی دریا راهنمایی کرد 
و ســبب غرق شدنشــان گردید، در روز قیامت نیز که وقوعش قطعاً حتمی است، به سوی 
آتش واردشــان می کند و همان طور که در دنیا پیشــاپیش آنان بود، در آن روز نیز پیشاپیش 
آنان به سوی آتش می رود و پیروانش را هم بر آتش وارد می کند و بد واردکننده ای است به 
سوی آتش. )زمخشری، 1407: 2، 426؛ فخررازی، 1420: 18، 394( بنابراین شاید خواننده 
علی الظاهر متوجه گسستگی در زمان افعال و تغییر سبکی شود، لکن انسجام معنایی آیه جز 

در پرتو این عدول ممکن نمی شد.

3ـ7ـ اصرار و پافشاری بر عمل
َّا لَنَراها في   آیة ﴿َوقاَل نِْســَوٌة فِي الَْمدينَه اْمَرأَُت الَْعزيِز تُراِوُد فَتاها َعْن نَْفِسِه قَْد َشَغَفها ُحبًّا إِن
َضلٍل ُمبين ﴾؛ )یوسف/30( »و گروهی از زنان در شهر شایع کردند که: همسر عزیز ]مصر[ 
در حالی که عشق آن نوجوان در درون قلبش نفوذ کرده، از او درخواست کام جویی می کند، 

یقیناً ما او را در گمراهی آشکاری می بینیم.«
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خ لفظ »تُراِوُد« در آیة فوق به صورت مضارع آورده شده است، در حالی  که این فعل مربوط 

به گذشته می باشد و می بایست به صورت ماضی می آمد، از این  رو از اصل خود عدول کرده 
اســت. ابن عاشور این آیه را به فعل »یُجادلُنا« در آیة 74 سورة هود، که توضیحش قباًل ذکر 
شد، ارجاع داده است و علت این عدول را استحضار عمل زشت و شنیع همسر عزیر مصر 
پیش چشم شنونده می داند؛ به طوری که زنان مصر این عمل را در خودشان انکار می کردند 
تا سرزنش و نفرت مردم را نسبت به همسر عزیز مصر، به خاطر حسادتی که نسبت به وی 
داشــتند، برانگیزانند. )ابن عاشور، 1984: 12، 54( همچنین زنان مصر نمی توانستند صورت 
عمل زشتی را که همسر عزیز مصر در گذشته مرتکب شد، از خیالشان جدا سازند و پیوسته 
آن را پیش چشمشان حاضر می ساختند. )رضایی، 1384: 95( از همین  رو هنگام بیان آن از 
فعل مستقبل استفاده می کردند. آلوسی نیز علت این عدول را دوام و استمرار فعل در گذشته 
می داند؛ زیرا حضرت یوسف )علیه  السالم( بنا به درخواست های مستمر همسر عزیز مصر 
ناچار به زندان افتاده اســت. )آلوسی، 1415: 6، 416( باید گفت که هر دو موضوع صحیح 
است، اما ممکن است تفسیر ابن عاشور از نظر خواننده صحیح تر باشد؛ زیرا شایعة زنان مصر 
بعد از مراودة اول اتفاق افتاده اســت که به علت ســرزنش بیش از اندازة آنان منجر به این 
می شــود که زلیخا آنان را به مهمانی دعوت کرده و حضرت را به آنان نشــان دهد و در آن 

زمان هنوز زندانی در کار نبوده است.
به نظر نویسنده، نکتة زیبایی شناختی در ورای نظر آلوسی مبنی بر استمرار و تکرار دفعات 
مراودة همسر عزیز در گذشته، مسالة قوت ایمان حضرت یوسف است؛ به  بیان دیگر، گرچه 
همسر عزیز به کرات نسبت به آن حضرت ابراز اشتیاق داشته است، لکن یوسف در تمام آن 
موارد، خود را از آلودگی به گناه بازمی داشت و این بیانگر نهایت ایمان و خویشتن داری آن 
حضرت است. بنابراین خواننده با تأمل در نکات فوق متوجه می شود که هیچ ناهماهنگی در 

آیه مشاهده نمی شود و آیه از انسجام معنایی باالیی برخوردار است.

3ـ8ـ اثبات اختیار و نفی جبر
ُِّكْم فََمْن شاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن  از دیگر موارد فراهنجاری نحوی می توان به آیة ﴿َوقُِل الَْحقُّ ِمْن َرب
الِميَن ناراً أَحاَط بِِهْم ُسراِدقُها َوإِْن يَْستَغيثُوا يُغاثُوا بِماٍء َكالُْمْهِل يَْشِوي  َّا أَْعتَْدنا لِلظَّ شــاَء فَْليَْكُفْر إِن
ــراُب َوســاَءْت ُمْرتََفقا﴾؛ )کهف/29( »و بگو: ]سخن [ حق ]که قرآن است [  الُْوُجوَه بِْئَس الشَّ
فقط از سوی پروردگار شماست. پس هر که خواست ایمان بیاورد و هر که خواست، کافر 
شــود. به یقین ما برای ستمکاران آتشی آماده کرده ایم که سراپرده هایش بر آنان احاطه دارد 
و اگر ]از شدت تشنگی [ استغاثه کنند با آبی چون مس گداخته که چهره ها را بریان می کند، 
]به اســتغاثه آنان [ جواب گویند؛ بد آشامیدنی و بد جایگاهی است«، اشاره کرد. در این آیه 
دو فعل »یُْؤمِْن« و »یَْکُفْر« از قاعده خارج شــده و به صورت مســتقبل آمده اند. در صورتی 
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که خداوند تعالی در این آیه دربارة روز قیامت و حســاب و کتاب آن روز سخن می گوید 
و ایمان و کفر هر چه بوده اســت، مربوط به زمان قبل از قیامت می باشــد که می بایست به 

صورت ماضی آورده می شد.
به نظر می رســد مفهوم آیه با توجه به کاربرد فعل ماضی »شــاء« چنین است که هر کس 
ایمان را در روز ازل اختیار کرد و ارادة خداوند نیز بر آن اســتوار شــد، ایمان آورد و هرکه 
از ابتدا به جانب کفر گروید و خداوند هم خواستة او را مقدر گردانید، کافر شد. بنابراین با 
کاربست فعل مضارع این معنا به خواننده انتقال داده می شود که هر که بخواهد یکی از این 
دو امر )ایمان و کفر( را برگزیند یا اینکه هر یک از این دو را که بی شــک در حال حاضر 
به یکی از آن ها متلبس اســت، اســتمرار دهد، اراده و نیت او بر تداوم آن نوعی تجدید در 
انجام آن به  شــمار می آید؛ به بیان دیگر، با کاربست فعل مضارع به  جای ماضی مسألة جبر 
مردود می شــود؛ بدین نحو که اگر فردی از ابتدا به جانب ایمان گروید، حتی اگر بخواهد 
همچنان بر ایمان بماند، همین خواســت او نشان دهندة تجدید ایمان اوست. یعنی این گونه 
نیست که چون از پیش ایمان را پذیرفته است، برای خود تضمین کرده إلی األبد اهل  ایمان 
باشــد، بلکه می تواند هر لحظه اســتمرار آن را اراده کند و در هربار ارادة او، ایمانی نو در 
قلبش پدیدار می شــود، نه اینکه ادامة همان ایمان اولیة او باشــد. )فخر رازی، 1420: 21، 
459( همچنین بنا به گفتة برخی از مفســران در این گفتار تهدید و وعید )ابوحیان اندلسی، 
1420: 7، 168؛ آلوسی، 1415: 8، 253( دیده می شود؛ همان طور که در زبان محاوره از باب 
تهدید و تخویف گفته می شود: »هر چه خواستی انجام بده، خوب یا بد؛ خودت مسـؤلی.« 
و اینکه به جای ماضی، لفظ مســتقبل به کار برده شــده است، برای اظهار استغناء خداوند 
)فخر رازی، 1420: 21، 459؛ آلوسی، 1415: 8، 253( نسبت به ایمان یا کفر بندگان است؛ 
یعنی می خواهد بفرماید که ایمان یا کفر شما چه سود داشته باشد، چه ضرر، هر دو به خود 
بنده باز می گردد و خداوند نیازی به تبعیت بندگانش ندارد. همچنان که این دو فعل استمرار 
)ابن عاشــور، 1984: 15، 57( در گذشته، حال و آینده را نیز می رساند؛ یعنی ایمانتان در هر 

زمان و به هر مقدار که باشد، سودش برای خودتان است و نه برای خداوند.

3ـ9ـ رسوخ کفر و پندارهای باطل
َّا أَْعتَْدنا َجَهنََّم لِْلكافِريَن نُُزال﴾؛  َّذيَن َكَفُروا أَْن يَتَِّخُذوا ِعبادي ِمْن ُدوني  أَْولِياَء إِن ﴿أَ فََحِســَب ال
)کهف/102( »آیا کســانی که کافرند، پنداشته اند که بندگان مرا به جای من سرپرستان خود 
می گیرند ]برای آنان در دنیا و آخرت کاری انجام می دهند؟! چنین نیست قطعاً[ ما دوزخ را 

برای پذیرایی کافران آماده کرده ایم.« 
در این شاهد مثال فعل »یَتَِّخُذوا« از قاعده خارج شده است و به صورت مستقبل آمده تا 
بر استمرار و تجدد در دنیا )حال( و آخرت )آینده( داللت کند. )ابن عاشور، 1984: 15، 57( 
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خ یعنی خداوند با حالت تحکم به کافران می فرماید: »آیا کسانی که کافر شدند، می پندارند که 

اگر غیر خدا را در روز قیامت برای خود اولیاء و سرپرســت بگیرند، همان طور که در دنیا 
آن ها را به سرپرســتی گرفتند، عبادتشــان در دنیا به حال آن ها سودی دارد یا اینکه در روز 
قیامت عذاب را از آن ها دفع خواهد کرد؟!« )ســمرقندی، 1993: 2، 364( به دیگر ســخن، 
قرآن کریم با کاربست استفهام توبیخی و فعل مضارع »یتخذوا« نشان می دهد که کافران حتی 
در روز قیامت نیز از پندارهای باطل خود دست برنمی دارند. )ابن عاشور، 1984: 15، 140( 
این امر بیانگر رسوخ کفر در وجود آن ها و آمیختگی آن با وجودشان است. بنابراین انحراف 
از معیار فوق نه تنها از انسجام آیه نکاسته است، بلکه قرآن کریم از لفظ مستقبل استفاده کرد 
تا به صورت مختصر و مفید مقصودش را به مخاطب برساند و با یک فعل، ذهن شنونده را 

به هر دو زمان ارجاع دهد و این از نشانه های کالم بلیغ است.

4ـ نتیجه گیری
تعبیر از ماضی با لفظ اســتقبال نوعی خالِف آمد اســت که گویندة بلیغ را وا می دارد تا 
بــا هدف القای معنــا و مفهومی خاص به مخاطب، بدان مبادرت ورزد. بررســی داده ها و 

گزاره های قرآنی مشتمل بر این پدیده موارد زیر را فرادید قرار می دهد: 
1ـ تغییر ســبکی قرآن کریم در قالب عدول از زمان ماضی به مســتقبل، می تواند مفاهیم 
ارزشمندی همچون اثبات اختیار و نفی جبر، رسوخ کفر و پندارهای باطل، عمومیت ترفیع 
درجات، تناسب کار و جزا و غیره را بر خواننده عرضه کند و کارکردهای متنوعی از جمله 

کارکرد انگیزشی، اکتشافی، ارتباطی و زیبایی شناختی داشته باشد.
2ـ چرایی تغییرات ســبکی از جمله تعبیر از ماضی با زمان اســتقبال در آیات مختلف را 

می توان به بافت و هم متن )هم متن واژگانی و هم متن دستوری( و ... نسبت داد.
3ـ تعبیر از ماضی با لفظ استقبال نه یک خطای زبانی، بلکه استفاده ای خالقانه و بدیع از 

امکانات زبانی به شمار می آید که نکات معنایی متمیزانه ای به همراه دارد.
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