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 کارکرد معنائی اسلوب نحوی اشتغال در قرآن کریم

 

 ***علی بنائیان اصفهانی ،** نیا محمدحسین رسول، *فائزه پسندی

 

 چکيده

تااکنون ماورد اساتهاده عارب     ( در متون جاهلی، قرآن کریم و حدیث)اسلوب اشتغال از دیرباز 

 مراه باا توویاو و تیادیرهای   تالفی ههای اخ ترین بحث زبانان بوده است و به عنوان یکی از مهم

رود کاه بررسای ایان     یک یا چند مکتب نحوی نظیر کوفی و بصری به شمار می بینمهصو، در 

 پرهیز، حهظ ساختار زبان، فهم بهتر، سهولت تعلیمهای مختلف با هدف  اختالفات و بیان دیدگاه

ویساندگان مامن   در این میالاه ن  .از استعمال قواعد غیرمستعمو و حذف آن از نحو عربی است

هاای   ترین کتب نحوی، به کاربرد این اسلوب، جایگاه و حاالت متهاوت آن در دوره بررسی مهم

همچنین ممن میایسه . مختلف و نیش مستییم آن در بیان معنای دقیق و مههوم مراد اشاره دارند

ب از معنا تاا  متنوع این اسلو های گونهاختالفات و آراء موجود در زمینه تعریف، وجوه اعرابی و 

ترین حکم به قواعد اساسی زبان و ادبیات عرب استخراج و ارائاه   ترین و نزدیک بالغت، مناسب

گردد و در این میان استناد و استشهاد به آیات قرآن کریم و شاناخت مواماگ گساترده آن در     می

  .باب اعجاز لغوی مورد پژوهش و واکاوی قرار گرفته است
    

 :های کليدی واژه

 .، علم نحو، علم بالغت، قرآن کریم، معنااشتغال
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 مقدمه
اسلوب اشتغال از دیرباز تاکنون در میان کتب آغاز 

نحااوی، از جملااه ابااواب مهاام، پرکاااربرد و دارای   

 . شود صعوبت و اختالف محسوب می

: دیدگاه نحویان راجگ به اشتغال بر دو گونه است

 . مهعولٌ به که فعلش وجوباً محذوف است -3

هری لهظی کاه ارتااا ی باا معناا بارایش  کار       ظا-2

 . اند نکرده

همچنین دیدگاه علمای علم بیاان دربااره اشاتغال    

عاارت اسات از آنچاه کاه بار اسااي تیادیر عاماو        

 کند؛ این درحالی محذوف، افاده توکید یا تخصیص می

ست که به زعم علمای علام بیاان، اشاتغال اسالوبی     ا

ان معنااایی ای معااین در بیاا مشااخص و دارای وظیهااه

باشاد؛ هماان  اور کاه      متهاوت از نیش مهعولٌ به می

و ( خالداً أکرمته)میان رفگ و نصب در معنای عاارات 

درنتیجاه نحویاان   . تهاوت وجاود دارد ( خالدٌ أکرمته)

، وجهی را یبدون نظر به معانی و هرگونه پایه و اساس

اند در حالی که محور کالم بار   بر دیگری ترجیح داده

 . باشد نی استوار میقصد و مع

« نظریه عامو»ترین علت در ظهور این اسلوب  مهم

شود؛ در این مجال  و احکامی است که به آن منجر می

بساایاری از نحویااان متااوعر از علاام کااالم و اصااول   

که اکثرا فیهاء از قضیه عامو باه عناوان    چرا ؛اند فیهی

بحااث از علااو و اینکااه هاار حااادعی، محااد  و هاار 

ایان  . آورناد  دارد، سخن به میاان مای  مخلوقی خالیی 

ست که نحویان به تهاوت میان  ایعت ایان  ا درحالی

زیارا در نحاو بار     ؛توجه ندارناد ( نحو و فیه)دو علم

اسااي   اماا شود در  شواهدی از کالم مردم اعتماد می

: 3366عااااي، ) .فیااه باار اساااي مااتن قاارآن اساات 

 (386ص

 در این میان قارآن کاریم، باه عناوان اولاین منااگ      

های زبانی، نحوی و صارفی و داللای، دارای    پژوهش

 نظیر است که پژوهشگران از بررسای،  بی هایی شگهتی

 .نیااز نخواهناد شاد    مناقشه و استدالل دربااره آن بای  

ماحث اشتغال به عنوان بابی از اباواب اعجااز لغاوی    

 .شود محسوب می قرآن

باه عناوان   )هدف این میاله بررسای ایان اسالوب   

فیهاای  اختالفای در میاان نحویاان و    مهمترین مسئله 

از جوانب مختلف و بیاان کاارکرد آن   ( قدیم و جدید

در بیان معنای مراد و در نتیجه فهم حیییت لغاوی از  

و ( مساتخرج از کاالم عارب   )منظر قواعد نحو نظری

تطایق با استعمال و استشاهاد قرآنای اسات؛ در ایان     

تارین کتاب    راستا ممن بررسای مهمتارین و قادیمی   

به کاربرد این اسلوب  ،سیاویه« الکتاب»همانند  نحوی

هاا و اخاتالف    مختلف و بررسی پیچیدگی اعصاردر 

تعلایم،  ساهولت  آراء متعدد و جزئیات آن باا هادف   

گیری  از سخت اجتنابحهظ ساختار زبانی، فهم بهتر، 

 . پرداختیم ،و استعمال قواعد غیرمستعمو

در ایان اسالوب   ( و وجوه رفعای و نصاای  )تیدیم

ارای فصلی مهم در میاان نحاو و بالغات، معنای و     د

آید که بارای فهام علاو، اسارار و      اعراب به شمار می

ان آن در کالم، شود و اعر فراو های آن تالش می انگیزه

ق مراد متکلم است و در این میان میتضای حال و تحی

قرآن کریم در لهاظ و   های مثالگیری از شواهد و  بهره

 .معنا راهگشا خواهد بود

توان به تولیهات  های مرتاط می ترین پژوهش از مهم

 :زیر اشاره نمود

اإلشتغال فای   ظاهرة»رساله کارشناسی ارشد . 2و3

تااولیف جهاااد یوسااف العرجااا از دانشااگاه  « العربیةة 

« النحو العربای  أسلوب اإلشتغال فی»و ( ق3432)اردن
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از حهظاای حااافظ اشاااتیه مجلااه دانشااگاه م تاااه     

پااژوهش از منظااری کلاای بااه ایاان دو : (م2932)اردن

 .اند بررسی ماحث نحوی اشتغال پرداخته

اسالوب اإلشاتغال و   »پژوهشی دیگر با عناوان  . 1

تاولیف دکتار فاماو صاالح     « وظیهته فی أداء المعنای 

صارفاً بار ابعااد معناشاناختی     ( م3311)دانشگاه بغداد

 .اسلوب اشتغال تمرکز نموده است

ساتعمال  اإلشتغال باین الادري النحاوی و اإل   ». 4

نوشته جاسم الحاج جاسم دانشاگاه الجامعاه   « الیرآنی

این پژوهش کاربردهای قرآنی اسلوب (: بی تا)العراقیه

 . اشتغال را تایین نموده است

اما میالاه حامار میاان ماحاث نحاوی، اساتعمال       

قرآنی، ابعاد معناشناختی و بالغی جمگ نموده اسات،  

 هکا شاود   تار محساوب مای    رو پژوهشی جاامگ  از این

تایین کارکرد معنائی اسلوب اشاتغال در   ،دستاورد آن

مزیت چنین پژوهشی در فرایند فهم . آیات قرآن است

 .گردد و تهسیر قرآن کریم آشکار می

 

 اسلوب اشتغال. 1

باه معنای عادم    ( شَاغَوَ )اشتغال در لغت از ریشه 

 أنا)و  (شغلْت فالناً: )یمگوی چنانکه می ،فراغت است

: 3368ابان منظاور،   (. )مشاتغو /لمشغو هو)و  (شاغله

 ( باب شغو

و قواعد مرباو  باه آن از خاالل    3اسلوب اشتغال

از )جااهلی و اساالمی   انمتون شعری و نثاری از دور 

                                                
برخی از نحویان اشتغال را بطور کلی یا جزئی رد نموده اند .3

( 31: 3341قر ای،()ها032)که سردمدار آنان ابن مضاء قر ای

: 3302ابن جنی، ()ها 132)و از جمله پیروان آن ابن جنی

اینان اشتغال را جزء عوامو معنوی می دانند که . است( 3/339

بایستی از نحو عربی حذف شود و عامو نصب و رفگ اسم 

تشخیص و تصمیم متکلم بر اساي .3: میدم را دو چیز می دانند

و پس ( و حدیث آیه 89مله قرآن کریم در بیش از ج

از آن تا به امروز کامالً مشهود است، لیکن در کیهیت 

به عناوان  . استعمال آن تهاوت و تحوالتی وجود دارد

مثال این اسلوب در متون جاهلی به دلیو تکلاف نثار   

های بعدی، باه وجاه     تر بوده و در دوره رایج ،در شعر

رفعی آن به دلیو صعوبت کمتر و عدم نیاز باه تیادیر   

قواعاد مساتعمو در   . فعو، تمایو بیشتری بوده اسات 

قواعادی   -3: شاوند  دسته تیسیم می 4این اسلوب به 

قواعادی کاه    -2کر نشده اسات  که در کتب نحوی  

اساتعمال  ( جاهلی و اساالمی )احتجاج دورانفیط در 

بعااد از  دورانقواعاادی کااه فیااط در   -1انااد  شااده

قواعاد   -4اناد   مستعمو بوده...(اموی، عااسی)احتجاج

 (49ص: 3432العرجا، . )دوران مستعمو در تمامی

ایاان اساالوب دارای تعاااریف متعاادد مختصاار و  

اما به  ور عام در نازد   ،ن استدر میان نحویا مهصلی

شااود کااه شااامو   ایشااان بااه اساالوبی ا ااالق ماای  

فعو متصرف یاا   آن است که بعد (مشغولٌ عنه)اسمی

واقاگ   (مشاغول )مشابه آن مثو اسم فاعو، اسم مهعول

                                                                    

رفعی و نصای بودنِ ممیر عائد عامو رفگ و .2کالم عربی 

جَنَّاتُ عَدْنٍ  نصب اسم میدم، که در آیه شریهه

رفگ اسم میدم با وجود نصای بودن ممیر (21/رعد)یَدْخُلُونَها

در ( 1: 3432العرجا، . )عائد آن، عییده ایشان را نیض می کند

نیز با عدم صراحت به ( ها389)این میان خلیو و سیاویه

: سیاویه-3: اصطالح اشتغال، از آن با عاارات زیر یاد کرده اند

اسم منصوب : نحاي-2( 3/83: سیاویه، بی تا)مبناء فعو بر اس

 -1( 698: 3311نحاي،)مهسر مابعد براساي ماقاو میدر

آنچه عاملش به شر  تهسیر میدر (: ها 018)زمخشری

مهعولی که فعو (: ها180)مارد-4( 60: 3439زمخشری،)باشد

( ها111)زجاجی-0( 2/16: 3386مارد،)آن مشغولٌ شده است

ژه اشتغال را مستیو استعمال کرده اولین نحویی است که وا

بیشترین و « الکتاب»و در این میان ( 13: 3384زجاجی،)

  .کمترین اهتمام را به آن داشته است« اإلنصاف»
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آن ( 3مشاغولٌ باه  = یاا متعلاقِ   شده ساسس باه مامیر   

ماناد و اگار بار آن یاا      مشغول و از اسم ماقاو باازمی 

لاذا   .شاود  شاد حتمااً منصاوب مای     همانندش مسلط

و باه   ، بایاد از مشاغولٌ عناه بیگاناه نااوده     مشغولٌ به

نحوی با آن در ارتاا  باشد و هر یک از ایان ارکاان،   

تیادم،  : به عنوان مثاال )احکام و شرو  فراوانی دارند

عدم تعدد، وحدت با عامو، قابلیت اممار و نیااز باه   

ازهاری،  ) (.مابعد، نکره محض ناودن در مشغولٌ عناه 

ابان  : ک.ر: )و همچنین بنگر باه ( 236، ص3ج: بی تا

، 2ج: صاااان، باای تااا)، (81، ص3ج: 3313عصااهور، 

 (13ص

لذا در صورت تیدیم اسم و توخیر فعاو یاا اسام    

دهاد و   فاعو یا شایه آن، فعو ممیرش را نصاب مای  

اسام را نصاب    ،اگر به مامیر اسام مشاغول نگاردد    

و ( خالداً أنا مکرمه)و  (خالداً اکرمتُه: )همانند .دهد می

صورت دیگر اشتغال، اینکه به متعلیش مشغول شاود  

 (سعیداً مربتُ صدییه( )خالداً أکرمت أخاه: )مثو

گاهی تسلط فعاو باه تنهاایی بار اسام میادم بار        

صحیح است و گااهی  ( آن چنان که  کر شد)خودش 

 «اًوَ الظَّالِمینَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلیما »: مانندصحیح نیست 

اسات و در  ( عاذاب )مسلط بر ( أعدّ)که ( 13: انسان)

 . به تنهایی صحیح نیست( الظالمین)جا تسلطش بر  این

آن چنان که دیدیم به ناچار در اشتغال ممیری که 

و ایان مامیر   . به اسم میدم بازگردد باید  کار شاود  

خالاداً  : )فعو میدم است مثو هگاهی منصوب به وسیل

باه حارف جار اسات مثاو      و گاهی مجارور  ( أکرمته

ی ماذکور و گااهی    و همانند آیه( خالداً سلمت علیه)

                                                
اکثر قریب به اتهاق نحویان حذف مشغولٌ به یا شاغو را  اق  .3

 و کلّاً: تیدیر()30نساء، ) وَ کاُلًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنىآیه شریهه 

 (3/300: خضری، بی تا. )مجاز دانسته اند( وعده

و (. خالااداً أکرماات أخاااه)مضااافٌ الیااه اساات مثااو 

های دیگری نیز وجود دارد که همگای تحات    صورت

. شاود  به اسم میادم  کار مای    ،عنوان بازگشت ممیر

 (196، ص3ج: ازهری، بی تا)

هساره  به اتهاق آراء نحویان جمله م ،جمله اشتغال

لیکن درباره جایگاه اعرابای آن دارای اخاتالف    ،است

محلی  ،ای نظیر ابن هشام  وری که عده هنظر هستند ب

ای دیگار نظیار    از اعراب برای آن قائو نیستند و عاده 

معتیدناد کاه    (از علمای نحو مذهب اندلسی)شلوبین

تهسایر  آن را مهساره باه حساب آنچاه      جایگاه جمله

موماعی  ( زیداً مربته)لذا در  .شود تعیین می ،کنند می

و . اسات  شایوه چون جمله مهساره باه هماین     ؛ندارد

معتیدند که جمله اشاتغال   ،ای دیگر نظیر محدعین عده

( 43/قمار ) «ءٍ خَلَیْناهُ بِیَدَرٍ وَّ شَیْإِنَّا کُ»مواردی ماننددر 

چراکه مهسر در محاو رفاگ خاار     ؛در محو رفگ است

 (341، ص2ج: 3389عااي،. )است «إنّ»

اشمونی بر سیاویه انتیاد کارده کاه وی    ،جا در این

ترجیح نصب را در آیه شریهه  کر نکرده است و  دلیو

باعث تاوهم در وصاف و مخاو     کند رفگ آن بیان می

باشاد و آوردن نصاب بارای عماوم خلاق       میصود می

به اندازه تعیین شده است و ( چه خیر و چه شر)اشیاء

جح بار نصاب اعتااار    سیاویه همانند این ایهام را مار 

، 2ج: 3300اشامونی، (. )زیاداً ماربته  : )نکرده همانند

 (301ص

  عامل نصب در باب اشتغال. 2

نحویان در زمینه ناصب اسم مشغولٌ عنه اخاتالف  

ای  لیکن نه بر سر وجود آن به عنوان پدیده ،نظر دارند

                                                
اکثر قریب به اتهاق نحویون در متصرف، مشتق و عدم جامد  .2

بودن، افعو تهضیو، صهت مشاهه، اسم فعو و مصدر بودنِ 

 (330: 3422ابن هشام،. )ناصب، اجماع نظر دارند
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نظری و عملی بلکه در تهسیر وجوه اعرابی آن و تنها 

ن اختالفااات اساات کااه ساایر بررساای و میایسااه ایاا

دگرگونی، تهاوت میان سطوح نظری و بُعد عملی تاا  

ای از نحویاان   عده. دهد استعماالت جاری را نشان می

به دلیو )بصره اعتیاد دارند که ناصب فعو وجوباً میدر

( در لهاظ یاا معناا   )همانند فعو مذکور( استغناء از  کر

ها  ثالاست و این رأی به دلیو رفگ تعارض میان این م

از یک  رف و قواعد نحویشان از  رف دیگر اسات،  

و در ( مربت زیاداً ماربته  )یعنی  ؛(زیداً مربته)مثالً 

و فعاو ماذکور   )مناسات دارد( فعو مذکور)معنی با آن

زیادٌ  )و یاا  ( 31ص: 3341قر اای، ( )کند تهسیرش می

جعلت زیداً علی  رییی ماررت  )در تیدیر ( مررت به

أهنات زیاداً   )در تیادیر  ( هزیاداً ماربت أخاا   )و ( به

دیادگاه در  تارین   رایجبوده است و این ( مربت أخاه

لذا دو ناصب مذکور و محذوف یا . کتب نحوی است

و »: ا با یکادیگر تناساب دارناد همانناد    در لهظ و معن

یاا تنهاا در معناا تناساب     (41: اریات) «السماء بنیناها

جاوزت )که در تیدیر ( زیداً مررت به)دارند همچون 

بوده و برخی نحویاان در ایان زمیناه    ( زیداً مررت به

هاای مختلهای را ارائاه     ا اله ساخن کارده و فرمایه   

و صورت سوم اینکه همزمان در لهظ و معنا . اند نموده

با یکدیگر تناسب ندارند و این تنها از  ریاق وجاود   

ای در کالم که بر این مخالهت داللت کند، فهام   قرینه

ماا ا  )در پاسخ به سا ال  ( أقرؤه کتاباً)شود همانند  می

 (42، ص3ج: سیاویه، بی تا(. )اشتریت؟

اشاتغال دارای داللات توکیاد یاا      ،به عاارت دیگر

نیو به توکید جمله و حد  است و این  لوازمیکی از 

وجه به معنای تعلق دوباره معمول به عامو، یکاار باه  

لاذا اشاتغال در   . باشاد  خود و یکاار به مامیرش مای  

چنانچه ابن عاشاور تیادیم    ،ار جمله استقدرت تکر

بر عاملش را بارای اهتماام باه او ساسس باه      ( سماء)

و عامو افزودن تیویات بارای تعلاق دوبااره     ( بنیناها)

مهعول به فعلش دانسته و جمله دوم تهسیر اولی و در 

جاا قادرت    حکم توکید لهظی برای آن آمده و در ایان 

وَ »یه شریهه در تعلق است چنانچه در آداللت اشتغال 

( 21:حجار ) «مِنْ قَاْاوُ مِانْ ناارِ السَّامُوم    الْجَانَّ خَلَیْناهُ 

وَ »مو تیویت بارای فعلای در تیادیر اسات    اشتغال عا

نیز توکید جمله است و نظیارش بارای    «الْجَانَّ خَلَیْناهُ

اهتمام به اختصاار ساسس تهصایو محاذوف گردیاده      

 ( 42، ص34ج: 3331ابن عاشور،. )است

وفیان، کسائی اعتیاد به نصب اسم متیدم در میان ک

 به واسطه فعو متوخر و مذکور و همچنین لغو مامیر 

هام  )فراء معتید است که اسام و مامیر هار دو   . دارد

زیارا   ؛ی فعو مذکور هساتند  منصوب به وسیله( زمان

- 002، ص2ج: 3114فراء،. )هر دو در معنی یکسانند

سعیداً )و نظر این دو کوفی در عاارتی همچون ( 206

زیرا صاحیح نیسات کاه فعاو      ؛شود رد می( مررت به

اسم میدم را نصب کناد همانگوناه کاه صاحیح     ( مرّ)

گوناه   چاون ایان   ،نیست ممیر مجرور را ملغای کناد  

شاوند و در عاااراتی    افعال تنها با حرف، متعدی مای 

( خالداً خطات لاه قمیصااً   )و ( زیداً هدمت داره)نظیر 

خاود صاحیح    تسلط فعو بار اسام منصاوب قااو از    

 ( 314، ص3ج: خضری، بی تا. )نیست

اسات   شود، این وارد مینظر فراء  ی که بهلذا نید

کناد و ایان در    که یک عامو در دو معمول عمو نمای 

( خالداً سلمت علیاه )میاول و در ( خالداً أکرمته)مثال 

غیر میاول است و در نید ( محمداً خطت له قمیصاً)و 

پس از اتصال به عامو  «اسماء» :نظر کسائی باید گهت

شوند؛ و این تیدیر بر اساي ساختار نحوی  ملغی نمی

زیرا در نزد نحویان هر منصاوبی بایاد ناصاای     ؛است
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داشته باشد و اگر برای اسم متیدم ناصای یافت نشد، 

ایان دو   هلاذا نظریا  . گیرناد  به ناچار تیدیر در نظر می

کوفی مهسد ساختار نحوی و در بسیاری از تعایارات  

 .ادرست استن

 اماا تیدیر بصریان نیز هماهنگ با ساختار نحاوی  

زیرا جمله با این تیدیرات  ؛مهسد معنی و جمله است

( أکرمت خالداً أکرمته)مانند  .شود گسسته و مهیود می

و همانناد ایان   ( سررت خالداً حاات رجاالً یحاّاه  )و 

 . دسته از تیدیرات

در این مجال تیادیرات نحویاان و اخاتالف آناان     

بلکه مراد اصلی ما معنی است و دلیاو   ،مراد ما نیست

این است کاه اماوری کاه دارای     یتیدیرات چنین کر 

 .  ارتاا  با معناست بر آن مترتب گشته است

بر اساي ساختار نحوی و دستوری ممکن اسات  

اعراب نصب بگیرد و های   ( مشغولٌ عنه)اسم متیدم، 

 3ناصاب که تیدیر  چرا ،دلیلی برای  کر ناصب نیست

ماناای باار نظریااه عاااملی اساات کااه او را الزم قاارار  

 .دهد نمی

عامو اشتغال در زبان و ادب عربی باه دو دساته    

همانناد فعاو کاه در    : عامو لهظی -3: دشو تیسیم می

همانند : عامو معنوی -2دهد  فاعو عمو رفگ انجام می

، 3ج: 3302اباان جناای، . )ناصاب اساام مشااغولٌ عنااه 

 (339ص

 

 مشغولٌ عنه اقسام اعراب. 3

ی عامو اشاتغال و جایگااه    نحویان به اعتاار نظریه

 0اعرابی آن در میان ابواب نحوی این اسالوب را در  

واجاب الرفاگ    -2واجب النصب -3: کنند نوع  کر می

                                                
گرفتن عامو فراوان  تیدیربر اساي دیدگاه سیاویه  .3

 (383:  3111لک،ابن ما) .است

و  جواز هار دو  -4. جواز هر دو و ارجحیت رفگ -1

ابان  ) ور یکساان  جواز هر دو به -0. ارجحیت نصب

 (314، ص3 ج :3111مالک،

 

 واجب النصب .3-1

واقااگ شاادن اساام مشااغول عنااه بعااد از   .1-3-3

شوند و اممار فعاو،   حروفی که تنها بر فعو واقگ می

اهمیت فعو شر  (: و حیثما إن)همانند حروف شر  

 ماارد، . )در این جمالت از جزای شر  بیشاتر اسات  

که وجود جزا وابسته باه آن   چرا ؛(10، ص2ج: 3386

من  أَحدٌ إِن»:اقگ شود هماننداست و باید فعو مامی و

 «الّلاهِ  یسامگ کاالم   حتَّاى  فاوَجِره  استَجارک اْلمشرِکِین

، پس از ادوات شر  مختص به افعال، فاعاو  (6:توبه)

مرفاوع باه ابتادا    ( أحاد )یا نائب فاعو قرار گرفته لذا 

 . نیست

که دارای اختالفات فراوان اسات  : عطف .1-3-2

وَ الْوَرْضَ بَعْادَ  لِاکَ   »اند به آیه چنانچه استشهاد آورده

که برخی معتیدند نصاب زماین   ( 19:نازعات)« ادَحاه

که بار آن   چرا ؛برای هماهنگی و داللت بر فعو است

باوده اسات و   ( دحاهاا )داللت قوی دارد و در تیدیر 

أَمِ السَّاماءُ  »در آیاه قااو  ( سماء)زمین معطوف بر رفگ 

معناا  است که در این صورت در ( 21:نازعات)« بَناها

که زماین بنااء را شاامو     چرا ؛آید وجود می هاختالل ب

وَ   رَحْمَتِاهِ   مَانْ یَشااءُ فای     یُدْخِوُ»شود و یا در آیه نمی

جاا   و در این( 13:انسان)« الظَّالِمینَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلیماً

کاه   چارا  ؛جایز نیست( من یشاء)بر ( ظالمین)عطف 

یمنای،  . )وندشا  ظالمین در رحمت الهای داخاو نمای   

 ( 324، ص2 ج: 3384
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 واجب الرفع .3-2

اما آن چه رفگ آن واجاب اسات از بااب اشاتغال     

علماا  عنی اشتغال بر آن انطااق ندارد؛ زیارا  م ؛ونیست

اند اگر فعو از ممیر خالی شود اسم را منصاوب   گهته

از  کند و این باا وجاوب رفاگ متعاارض اسات و      می

م که بیشتر قواعد یابی متون عصر احتجاج درمی بررسی

وجوب رفگ مساتعمو نااوده و اساتعمال آن تنهاا در     

 : برخی موارد جریان دارد

تنها یکاار در قرآن اگر فعو صهت قرار گیرد که .3

 (02:قمر)« ءٍ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُر وَ کُوُّ شَیْ»:  کر شده است

خرجاات و إ ا )هماننااد ( إ ا فجائیااه)پااس از  .2

 (191، ص3ج: هری، بی تااز( )أخوک یضربه خالدُ

 

دو اعراب باا رارجيی یاا عادم      جواز هر .3-3

 ررجيی

هر وجهی معنای مخصوص به خود دارد که وجه 

شود لاذا معنای نصاب غیار از      دیگر آن را شامو نمی

معنی رفگ است و چنانچاه معناای معینای اراده شاود     

بایستی تعایر معینی نیز بیاان گاردد و هار ارجحیتای     

 ور مثال  هاساي است؛ ب ، با و و بیبدون نظر به معنا

( محماداً أکرمتاه  )و ( محمد أکرمته)آیا هر دو عاارت 

در عاارت فضله یاا  ( محمداً)به یک معنی هستند؟ آیا 

جایز الحذف نیست و جاواز  ( محمدٌ)جایز الحذف و 

 3با عدم جواز یکسان است؟

 

                                                
این در حالیست که مجمگ زبان عربی در قاهره برای رفگ  .3

مناقشات در این باب، با  کر شواهدی از کتب نحوی، هر دو 

وجه نصب بنابر مهعولیت و رفگ بنابر ابتدا را در این مثال جایز 

 (1/241: 3381مجله المجمگ،. )و هم  راز دانسته است

 ررجيی نصب .3-4

باعث توهم در وصف  ،زمانیکه رفگ اسم .3-4-1

و مخو معنای میصود باشاد و نصاب عاماو میصاود     

 إِنَّاا کاوَّ  »:قرآن  کر شده اسات  یک بارتنها  کهباشد 

باعاث  ( کاوّ )اگار رفاگ   ( 43:قمر) «ٍبِیدر خَلیَناه شیءٍ

صهت است یا خاار و نصاب   ( خلیناه)توهم شود که 

نصاب در   .را زایاو کناد   ،این احتمال که صهت باشد

جریان دارد و این عموم خلق اشیاء چه خیر و چه شر 

شاود   میصود اصلی است، لیکن رفگ باعث توهم مای 

که غیر  چرا ؛غیر قدر آفرید هکه خدا بعضی چیزها را ب

. مخلااوق بااوده اساات و ایاان خااالف میصااود اساات

  (306، ص0 ج :3121سیو ی،)

عطف جمله اشاتغال بار جملاه فعلیاه و      .3-4-2

و اسم از بااب عطاف جملاه     طفعدم فاصله میان ع

: 3111ابان مالاک،  . )بر جمله فعلیه میدر اسات  فعلیه

و تواتر استعمال آن به کثرت در قارآن  ( 396، ص3ج

وَ فَرییااً حَاقَّ عَلَایْهِمُ      فَرییااً هَاد    »:کریم آمده است

وَ ...خَلَاقَ الِِْنْساانَ مِانْ نُطْهَاةٍ    »و( 19:اعراف) «الضَّاللَةُ

 ( 0-4:نحو) «الْوَنْعامَ خَلَیَها لَکُمْ

نچه از رجحاان نصاب باا وجاود فعاو      آ .3-4-3

 (2:نور)« الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی »:همانند . لای خارج است

ایان دو آیاه باا    ( 18:مائاده ) «وَ السَّارِقَةُ  وَ السَّارِقُ»

... فیماا فارض ا  )رفگ آماده و نازد سایاویه تیادیرش     

بوده، سسس ( علیکم أو فی الهرائض السارق و السارقه

بعاد از حکام رفاگ آن    ( اجلادوا  اقطعوا و)با دو فعو 

و برخی با ( 341، ص3 ج :سیاویه، بی تا. )آمده است

 اند و سیاویه معتیاد باه جاواز رفاگ بار      نصب خوانده

فاء در آن بر سر  ؛ زیرااساي ابتدا و حذف خار است

 (318، ص3ج: تا سیاویه، بی. )شود خار وارد نمی
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آنچه ممیر عائاد باه اسام میادم در آن      .3-4-4

وَ وَهَاْنااا لَااهُ  »:هماننااد آیااه .اساات گردیاادهمحاذوف  

« إِسْحاقَ وَ یَعْیُوبَ کُالًّ هَدَیْنا وَ نُوحاً هَادَیْنا مِانْ قَاْاو   

وَ وَهَاْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ یَعْیُوبَ نافِلَةً وَ کُالًّ  »و( 84:انعام) 

اگر ممیر محذوف و اسام  ( 12:انایاء) «جَعَلْنا صالِحین

زیارا در ایان    ؛غال نیسات منصوب باشد از بااب اشات  

حالت مهعولٌ به برای فعو مذکور است و ایان عاماو   

. باشاد  در نظر گرفتن رجحان نصب نازد سایاویه مای   

 ( 86، ص3ج  :سیاویه، بی تا)

 

 ررجيی رفع .3-5

دارای اختالف نظر فراوان نزد نحویاان  این وجه  

 : است و در موارد  یو آورده شده است

کاه قارائن    ،ل عنهدر حالت عادی مشغو .3-5-1

از امامار کاه    حهظبرای  ،وجوب نصب وجود ندارد

( 332، ص3ج: 3300اشامونی، . )خاالف اصاو اسات   

جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها وَ مَنْ صَالَحَ  »: همانند آیه شریهه

 «النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذینَ کَهَرُوا»و ( 21:رعد) « مِنْ آبائِهِم

 (12:حج)

وَ أَمَّاا  »: قاو از اسام همانناد  ( مّاأ)وجود  .3-5-2

  وَ أَمَّااا الَّااذینَ فاای»و ( 31:فصاالت)  «عَمُااودُ فَهَاادَیْناهُم

 (320:توبه)  «قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُم

یاک  کاه تنهاا در   ( ال)بو از فعو نهی به  .3-5-3

وَ الزَّانِیَاةُ ال   » :قرآن کاریم  کار شاده اسات    مورد در 

 (1:نور) « أَوْ مُشْرِک یَنْکِحُها إاِلَّ زانٍ

میه باا  طف جمله اشتغال بر جملاه اسا  ع. 1-0-4

که در قرآن کریم تنها  هدف هماهنگی در شکو و معنا

« أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْیاً أَمِ السَّماءُ بَناها »:یکاار  کر شده است

 (21:نازعات)

ز جملااه قواعااد مسااتعمو کااه در باااب ا. 3-5-5

فعو امر و متصو باه فااء    اشتغال  کر نشده اینکه اگر

در قرآن کریم مکارراً   که( 1ص :عضیمه، بی تا. )باشد

 «وَ اللَّذانِ یَوْتِیانِهاا مِانْکُمْ فَُ ُوهُماا   »:آمده است همانند

 «وَ السَّارِقُ وَ السَّاارِقَةُ فَااقْطَعُوا أَیْادِیَهُما   »و  (36:نساء)

 (18:مائده)
 

 جواز نصب .3-6

شاود یاا باه     و نمیاین نوعی است که بر اسم داخ

جَهَانَّمَ   »آیاد نظیار   دناال آنچه به نصب تمایو دارد می

 (06:ص)و (23:ابراهیم) «یَصْلَوْنَها وَ بِئْسَ الْیَرارُ

 

یکسانی رفع و )طور یکسان  جواز هردو به .3-7

  (نصب

وجهی عطف  زمانی که جمله اشتغال بر جمله دو

د و در شود برخای از نحویاون بار رفاگ توافاق دارنا      

وَ الشَّامْسُ   »:استعمال قرآنی بیشتر با نصب آمده است

وَ الْیَمَارَ   تَجْری لِمُسْتَیَرٍّ لَها  لِکَ تَیْدیرُ الْعَزیازِ الْعَلایم   

-18:یاس ) « الْیَادیم   قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ کَالْعُرْجُونِ

 : و دالیو ایشان عاارت است از( 13

 آنم تیدیر فعو برای تر بودن رفگ و عد آسان. 3

مجاهاد،   ابان . )انسجام با جملاه اول در رفاگ  . 2 

 (620 ص :3388

حکام   ،یاابیم  اساتعمال قرآنای در مای    با توجه به

برخی اسامی دیگر همانند مامیر و اسام موصاول و    

: باشاد  همچون اسم مشغول عناه مای  ... اسم اشاره و 

 (214، ص2 ج :سیاویه، بی تا)

  وَ تِلْااکَ الْیُاار  »:هاساام اشاااره در آیااه شااریه -3

آل ) ؛(201:بیاره ) ؛(03:کهاف ) «لَمَّاا ظَلَمُاو    أَهْلَکْناهُمْ

 (349:عمران
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 «مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها  فَکَوَیِّنْ»: کویّن در آیه شریهه -2

 (31:محمد) ؛(390:یوسف) ؛(40:حج)

وَ مَانْ   »:که دارای استعمال فاراوان اسات   :من -1

جَنَّااتٍ تَجْاری مِانْ تَحْتِهَاا       ولَهُ یُدْخِلْاهُ اللَّهَ وَ رَسُ  یُطِگِ

 ؛(340:آل عماران )؛ (31:فاتح ) ؛(34و31:نساء) «الْوَنْهار

 (320:األنعام)

أُوفِ   وَ أَوْفُاوا بِعَهْاادی »: إیّاای در آیاه شااریهه   -4

 (49:بیره) «بِعَهْدِکُمْ وَ إِیَّایَ فَارْهَاُون

مِلُااوا وَ الَّااذینَ آمَنُااوا وَ عَ  » :اساام موصااول  -0

 «جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْوَنْهاارُ   الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ

  (231:محمد)؛( 322-01:نساء)

 

 اشتغال و افاده رخصيص یا رعریف.4

علمای علم بیان معتیدند که اشاتغال گااهی افااده    

تخصیص یا توکید دارد و آن بساتگی باه تیادیر فعاو     

 : آمده است محذوف دارد؛ چنان که در ایضاح

اگار مهسار   « زیداً عرفتاه »و اما در عاارتی چون » 

یعناای  ؛محااذوف را قاااو از منصااوب در تیاادیر آورد

یعنای   ؛این از بااب توکیاد اسات   « عرفت زیداً عرفته»

زیداً عرفت »یعنی  ؛تکرار لهظ و اگر بعد از آن در آید

: تا خطیب قزوینی، بی) «.کند افاده تخصیص می« عرفته

 (339، ص3ج

مخشااری معتیااد اساات تیاادیم همااواره افاااده   ز

وَ فَرییااً حَاقَّ     فَرییاً هَاد  »مثالً در  .کند اختصاص می

اهتمام متکلم به میدم در ( 19:اعراف) «عَلَیْهِمُ الضَّاللَة

قُوِ اللَّهَ أَعْاُدُ مُخْلِصااً لَاهُ   »اصو وفق معناست و یا در 

و تیدیم معاود بر فعو عاادت باه دلیا  ( 34:زمر) «دینی

این است که مصدر عنایت و اهتمام و دال بر عظمت 

 (313، ص3 ج :3496 زمخشری،. )معاود است

 :افزاید تهتازانی نیز با اشاره به این موموع می

محذوفِ میدر همانند مذکور است لذا تیدیم بار  »

تیدیم بار ماذکور اسات در نتیجاه عاااراتی       مانندآن 

: متحمااو باار دو معناساات « زیااداً عرفتااه»همچااون 

تخصیص و توکید؛ و تعیاین هار کادام از ایان دو باه      

قرائن جمله بستگی دارد و هنگام ظهور قریناه بارای   

تخصیص بودن، این عاارت موکّدتر اسات از عااارت   

: 3213تهتازانی، ) «.به دلیو وجود تکرار« زیداً عرفت»

 (16ص

نحویان معتیدناد کاه تیادیر مهسار قااو از اسام       

 : مده استواجب است در مغنی آ ،منصوب

تیدیر مهسر به دلیو « زیداً رأیته»در عااراتی چون »

و علماای علام بیاان    . بر آن واجب اسات ( اسم)تیدم

اناد و   جاایز دانساته  ( زیداً)تیدیر آن را به دلیو توخیر 

اند به دلیو اینکاه در آن زماان افااده اختصااص      گهته

 ،اناد  چناین کاه آناان فارض کارده      لیکن ایان  ،کند می

 ؛631، ص2ج: م3333اری، انصااااااا) «.نیسااااااات

 (136، ص3 ج :3311سیو ی،

 :و در التصریح آمده است

ی میادرات، متیادم بار اسام      در این بااب هماه  » 

داشته ... منصوب است مگر اینکه مانعی نظیر حصر یا

: ازهری، بای تاا  )  «.گردد باشد لذا پس از آن میدر می

در نتیجه نزد جماعتی از نحویان افااده   (191، ص3ج

از )کند و براساي دیدگاه اکثار کوفیاان   نمیتخصیص 

اسام منصاوب باا فعاو متاوخر      ( جمله کسائی و فراء

منصااوب شااده اساات و تیاادیم مهعااول غالااااً افاااده  

 . کند تخصیص نمی

های مطارح شاده، اشاتغال افااده      بر اساي دیدگاه

کناد و فیاط اسالوب خاصای      تخصیص و توکید نمی

خالداً )عانی زیرا م ؛انجامد است که به هدفی معین می

و ( علی محماد سالمت  )و ( خالداً أکرمته)و ( أکرمت
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متهاوتند؛ در اولای خالاد را باه    ( محمداً سلمت علیه)

ای و در دومی مراد اکارام خالاد    اکرام اختصاص داده

است نه تخصیصش به اکرام و لذا آن را برای اهتماام  

علای  )و همچناین در عااارت   . و توجه میدم نمودیم

اولای افااده   ( محمداً سالمت علیاه  )و ( محمد سلمت

کند به خالف دومای کاه اسام را بارای      تخصیص می

وَ الْوَنْعاامَ   »حال آیا در آیه. عنایت به آن میدم نمودیم

وَ الشُّاعَراءُ یَتَّااِعُهُمُ   » و( 0:نحو) «ءٌ خَلَیَها لَکُمْ فیها دِفْ

تخصیصی وجود دارد؟ و چاه   (224:شعراء) «الْغاوُونَ

فعو متوخر از اسم است و قطعاً ظااهر   دلیلی است که

کند؟ چه بسا اگر توکید بود  نشده و افاده توکید نیز نمی

 کرش جایز بلکه از نظر برخی از نحویان واجب بود؛ 

أکرمات محماداً أکرمات    )لذا در توکید عااراتی چون 

هی  مانعی وجاود  ( أکرمت محمداً أکرمته)و ( محمداً

 . گردد از میچون ممیر به اسم میدم ب ؛ندارد

 -همااان گونااه کااه گذشاات -در نتیجااه اشااتغال 

تعایاری خاااص و اسالوبی معااین اسات کااه غاارض    

مشخصی را در کالم دناال می کند؛ نکته حائز اهمیت 

آن است که تیدیم و توخیر بر اساي قواعد زباان باه   

 : دو قسمت تیسیم می شود

 زیارا  ؛غالااً اعری در معنا نادارد : واجب تیدیم -3

جاازه تغییار در مواماگ کاالم را باه ماتکلم       ترکیب ا

دهد و تیدیم و توخیر وفق معنایی است که قصاد   نمی

آشکار شدنش را دارد لذا اهتمام متکلم به میدم ظاهر 

 .زیرا در اصو میدم است ؛شود نمی

تیدیم و توخیر توسط متکلم برای : جائز تیدیم -2

و بر ( 222، ص2ج: 3490ابن سراج،. )ظهور معناست

فائاده آن   صااحاان بالغات  دیدگاه نحویون و  اساي

وَ الْمُ ْتَهِکَاةَ  »: افاده اختصاص است چنانچه در دو آیه

( 14:األنایاء) «وَ لُو اً آتَیْناهُ حُکْما»و (01:النجم) «أَهْو 

یابیم کاه تاولیف و ترکیاب دو جملاه یکساان       در می

لیکن در دومی ممیر اسم افزوده شده و غرض  ،است

  .، توکید این اختصاص استاز این زیادت

 

 اشتغال و رفاوت ميان رفع و نصب. 5

 : در ایضاح آمده است

و « مربت زیداً»که تهاوت میان  :ابوالعااي گهت»

این است که در جملاه اول اراده کاردی   « زیدٌ مربته»

وقاوع  ( زمان و عاوت)که از خودت خار دهی و مکان

ای  عملت را عابت کنی؛ لیکن در جملاه دوم خواساته  

زجاجی، ) «.که از زید سخن بگویی و از او خار دهی

 (316ص: بی تا

تهاوت میان رفاگ و نصاب باه دو بخاش تیسایم      

 : شود می

 

 فاوت ميان مبتدا و مشغول عنهر. 5-1

فرق میان وجه نصب و رفگ اسم میادم در آیاات   

مُ وَالشُّاعَراءُ یَتَّااِعُهُ  »و « ءٌ وَالْوَنْعامَ خَلَیَها لَکُمْ فیهاا دِفْ »

چیست؟ اشاره شد که مراد سخن در عاارت « الْغاوُونَ

به عنوان مشغول ( فضله)  (األنعام)اول خالق و تیدیم 

ای کمتار از   عنه با هادف پارداختن باه آن باا درجاه     

ماتداست و به کاالم اختصااص داده شاده اسات در     

( عمده)بصورت ماتدا( شعراء)حالیکه در عاارت دوم 

ت و خاار در خادمت آن   اس و اساي کالم واقگ شده

است، برخالف اشتغال که سخن در آن بر اسااي دو  

اوالً مشغول عنه و عانیاً اسم منصوب : امر اساسی است

و . با هدف خار دهی از مشاغول عناه  ( مشغول)متیدم

توان گهت اشتغال مرحله و جایگاهی  با این فرض می

چاون از   ؛تر از ماتادا و بااالتر از مهعاول اسات     پایین



 
 

 83     میقرآن کرکرد معنائی اسلوب نحوی اشتغال در کار یابیبرابر

 

اسات درحالیکاه   ( سخن حول او)تحد  عنه رفی م

 . رسد به درجه ماتدا نمی

وَ »: فرمایااد در جااائی دیگاار خداونااد متعااال ماای

باه  ( 33:حجار ) «الْوَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْیَیْنا فیها رواسایَ 

نصب، و اگر به سایاق کاالم باازگردیم، علات را در     

ها  یابیم کالم حول خداوند است که در آسمان برج می

هااا قاارار داد و زمااین راگسااتراند؛ و در آن   تو زیناا

ها  عابت افکناد؛ و خداوناد متعاال و قادرت او      کوه

اساي سخن است و زمین برای اهتمام و پرداختن به 

آن از میان چیزهای دیگری کاه در کاالم  کار شاده،     

 .میدم گشته است

« وَ الْجَااانَّ خَلَیْناااهُ مِاانْ قَاْااوُ مِاانْ نااارِ السَّاامُوم  »

براساي سیاق کالم، تیدیم الجان به نصب ( 26:حجر)

به دلیو این است که مراد ساخن باه  کار آن وابساته     

است و کالم در اصو حول خداوناد متعاال اسات و    

وَ الْوَنْعاامَ خَلَیَهاا لَکُامْ فیهاا     »همچنین است در آیات 

عُنُیِهِ   وَ کُوَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ  ائِرَهُ فی»و ( 0:نحو) «ءٌ دِفْ

و ( 1:اسراء) «خْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْیِیامَةِ کِتاباً یَلْیاهُ مَنْشُوراوَ نُ

؛ (2:ناور )؛ (18:مائاده )؛ (32:اساراء )همچنین در آیات 

 (19/نازعات)؛ (13:انسان)؛ (3:الرحمن)؛ (224:شعراء)

 

 صب به دليل بيم التباس فعل با صفتن. 5-2

انّای زیاد   )بر اساي دیادگاه سایرافی در عااارت    

شود چون جمله در مومگ خار  رفگ اختیار می( کلمته

إِنَّاا کُاوَّ شَایْءٍ خَلَیْنَااهُ     »است پس چرا در آیه شریهه 

نصب اختیاار شاد؟ در جاواب بایاد     ( 43:قمر) »بِیَدَرٍ

گهت در اینجا نصب داللت بر معنایی دارد که در رفگ 

اناا خلیناا کاو    )نیست و تیدیر در آن بر نصب باوده  

مومیاات واجااب اساات و در نصااب ع( شاایء بیاادر

درحالیکه در رفگ عمومیت نیست، لذا جایز است کاه  

خار برای کاو باشاد و   ( بیدرٍ)نعت شیءٍ و ( خلیناه)

بلکاه فیاط    ،در آن داللت بر خلیت همه اشیاء نیست

ای  داللت بر آنچه از آن اشایاء خلاق شاده باه انادازه     

، 3ج: 3386سایرافی،  ) .باشاد  مشخص است، مراد می

 (14ص

( خلینااه )یا اینکاه  : دارای دومعناست( کوّ)و رفگ 

انا خلیناه : )خار از کو است در نتیجه به این معناست

صهت کو است و ( خلیناه)و یا اینکه ( کو شیء بیدر

کاو  : )خار بیدر است که معنای آن عااارت اسات از  

هر آنچه برایمان خلق -(شیء مخلوق لنا مخلوق بیدر

و  -سات ای مشاخص آفریاده شاده ا    شده باه انادازه  

مستلزم آن این است که خالیی همراه با خداوند متعال 

ای  کند به انادازه  وجود دارد که هر آنچه خدا خلق می

کند بدون قادر و   آفریند و آنچه دیگری خلیش می می

کو رجو أکرمتاه  : )همانند این که بگویی .اندازه است

أکرمات  : )شاود  چنین مای  پس با نصب معنی این( هنا

عنی هر مردی که اینجاست را گرامی ی ؛(کو رجو هنا

. 3: شاود  ی دومعناا مای   برگیرناده  داشتم و با رفاگ در 

. اسات ( اکرمتاه )همانند معنی نصب درحالیکه خارش

هار مارد ماورد    (: کو رجو مکرم مان قالای هناا   . )2

و ( هناا )لاذا خاار   . احترامی از جانب من، اینجاسات 

یعنی گااهی در مکاانی مردانای     ؛نعت است( أکرمته)

ستند که گرامیشان نداشتی و لکن هماه کساانی کاه    ه

رمای در ایان   . گرامی شان داشاتی در اینجاا هساتند   

 : گوید زمینه می

اگر خواستی خار دهی که هریک از بندگانم را به »

دیناار خریادم و تاو هیچیاک از آن هاا را مالااک       29

کاو  : )گاویی  نشدی مگر به خریدنت به این مالغ، می

و کاو را  ( یه بعشارین دینااراً  واحد من ممالیکی اشترت

چراکاه در   ؛کنی تا معنی مراد حاصو آیاد  منصوب می
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دیناار   29تیدیر این است که هر یک از بندگانم را به 

را مرفوع کنی ممکن است که ( کو)لیکن اگر  ،خریدم

متعلاق باه آن،   ( بعشارین )خاارش باشاد و   ( اشتریته)

 دیناار خریاده شاد و آن    29یعنی هر یک از آن ها به 

صهت ( اشتریته)و ممکن است که . معنی مدنظر است

یعنای هار    ؛خار باشاد ( بعشرین)و ( لکو واحد)برای 

. اناد  دیناار باوده   29یک از بنادگان را کاه خریادی،    

ماتدا در تیادیر اولای اعام اسات چاون در       ،بنابراین

تر است از آنچاه   عام( کو واحد من ممالیکی: )عاارت

ه از جناه تملکات خریدی و برایت خریده شده و آنچ

هاست، بدون خریادن برایات حاصاو شاده      و دارائی

و ماتاادا در جملااه دوم فیااط باار آنچااه تااو   . اساات

مرفااوع  ،شاود بناابراین   واقاگ ماای ( ممالیاک )خریادی 

شود به دلیو احتمال وجه دوم کاه ماراد نیسات و     می

مخالف وجه اول است و بر اساي وجاه دوم، شااید   

ینار یا کمتر یا بیشتر د 29کسی جز تو آن را برایت به 

ها برای تاو باه هااه یاا      خریده و شاید جماعتی از آن

و همه اینها برخالف میصود توست . باشند... ار  یا 

تر به معنای مراد است و  تر و نزدیک لذا نصب شایسته

 «.رفگ محتمو بار ایان معناا و معناای غیار آن اسات      

 (383، ص3 ج :3139استرآبادی،)

ناست و اگر بخواهیم از متن لذا قاعده براساي مع

استدالل آوریم که فعو صهت نیسات، اسام میادم را    

کنیم و اگر احتماالت را بخواهیم رفگ داده  منصوب می

و اگر خواستیم تعیین کنیم که فعو صهت باشد، اسام  

وَ کُوُّ شَایْءٍ فَعَلُاوهُ   »: دهیم همانند آیه میدم را رفگ می

 :الیرآن آمده است در معانی( 02:قمر) 3«فِی الزُّبُرِ

                                                
این آیه شریهه را جزء « لکتابا»برخی کتب نحوی از جمله  .3

باب اشتغال ندانسته اند چراکه تیدیر بر اساي تسلط فعو بر 

 ؛مگار مرفاوع نیسات   « ...کو شیء فعلوه»عاارت »

معنای اصلی این است که خداوند به تمام افعاال   زیرا

« فی»تر است و آن مرفوع به  آنان در زبر مکتوب عالم

و اگر در این . صله برای شیء است( فعلوه)و  2.است

و ( کاو )باود رفاگ   ( فعلاوه )صله بارای  ( فی)عاارت 

و کاو رجاو   : )مانند اینکاه بگاویی  . بودنصاش جایز 

مربوا کو رجو فی )و اگر خواستی ( مربوه فی الدّار

و کو )و اگر خواستی . دهی را رفگ و نصب می( الدار

: 3114فراء،) «.دهی را رفگ می( من مربوه هو فی الدار

 (30، ص2ج

گاوییم در ایان معناا،     در تومیح این عااارت مای  

فعلاوا کاو   )عنی زیرا در نصب م ؛نصب ممکن نیست

شاود کاه ایان معناا ماراد       استناا  می( شیء فی الزبر

ما فعلوه مثاات  )بلکه معنای مراد این است که  ،نیست

دهند در زبار عاات    یعنی هر آنچه انجام می ؛(فی الزبر

صهت برای شیء است و ( فعلوه)شده است؛ بنابراین 

. رسااند  خار است و نصب این معنا را نمی( فی الزبر)

آیه نزد برخی از نحویان جزء ارجحیت نصاب  و این 

و ( 331، ص3ج: 3121ساایو ی، . )باار رفااگ اساات 

 (41 ص :2994 ابن هشام،)همچنین 

امااا صااحیح ایاان اساات کااه ایاان بخااش جاازو   

بلکه فیط باه حساب    ،ترجیحات نصب بر رفگ نااشد

مراد اصلی است لذا اگر خواستیم به ماتن اساتدالل و   

، آن را وجوبااً  نیو قول کنیم که فعاو صاهت نیسات   

إِنَّاا کُاوَّ شَایْءٍ    »کنیم آنچناان کاه در آیاه     منصوب می

های دیگر  و همانند آن در مثال( 43:قمر) «خَلَیْنَاهُ بِیَدَرٍ

                                                                    

ماقالش تنها بر حسب معنی مراد است که در اینجا صحیح 

 . نیست

این بر اساي رأی مکتب کوفیون است که ماتدا، خار را .2

  .مرفوع می کند و بالعکس



 
 

 81     میقرآن کرکرد معنائی اسلوب نحوی اشتغال در کار یابیبرابر

 

و اگر خواستیم به متن استدالل کنایم کاه خاار    . است

صهت است وجوباً رفگ داده و همچنین اگار احتماال   

رفگ ناه از   اما ،کنیم هر دو وجه را خواستیم مرفوع می

باب جواز بلکه از باب وجوب باه حساب معنای؛ در    

زیرا رفگ  ؛نتیجه این آیه از حاالت ترجیح نصب است

آن عامو توهم در وصف و مخو میصود و نصاش در 

 .خدمت میصود می باشد

 

 فع به دليل عموميتر. 5-3

برخی از نحویان معتیدند رفاگ در اسام ماراد، باه     

و ( زانیااه و الزاناایال)دلیااو عمومیاات اساات هماننااد 

و به دلیو شاااهتش باه شار  در    ( السارق و السارقه)

بااه دلیااو  ،و نصااب در اساام مااراد . عمااوم و ابهااام

به دلیاو  ( زیداً امربه)اختصاص به آن امر است مانند 

، 3ج :ازهاری، بای تاا   . )عدم مشابهت جمله به شار  

 :در معانی الیرآن آمده است( 233ص

به دلیو  کر آن دو و و السارق و الزانی مرفوعند »

ازیادٌ  »ها جاایز اسات هماانطور کاه در      نصب در آن

جایز است و عرب رفگ در سارق و سارقه را « مربته

چون که به زمان خاصی محدود نیستند و  ؛گزیند برمی

من »:  لاند همانند اینکه بگویی گویا وجهی جزائی می

 ،جاز رفاگ نخواهاد باود    ( من)لذا « سرق فاقطعوا یده

ر لهظ سارق و سارقه را باه عیناه اراده کنای،    لیکن اگ

، 3ج: 3114 فاراء، ) «.نصب نیز وجهای در کاالم دارد  

 (242- 196ص

 :و در تهسیر کایر رازی آمده است

چراکه الف  ؛دهد فراء رفگ را بر نصب ترجیح می» 

اسات و  ( الذی)و الم در السارق و السارقه قائم میام 

باشاد و بار    مای « الذی سرق فااقطعوا یاده  »در تیدیر 

اساي این تیدیر، آوردن حرف فااء بار خاار میااول     

چراکه جزاء واقگ شده است و همچنین نصاب   ؛است

هنگامی میاول است که لهظ ساارق یاا ساارقه بعیناه     

اما اگر توجیه این جزاء را بر هر آنچاه باا   . اراده شود

و . تار اسات   این فعو آورده شده بخواهی، رفگ میاول

زجاج آن را برگزیده و ایان   این سخن همان است که

، 39ج: 3429رازی،) 3«.نظااار قاباااو اعتمااااد اسااات 

 (221ص

اسام مرفاوع در    :بایاد گهات   در تومیح این نکته

اینجا به دلیو وقوع فاء در خار به شر  در عمومیات  

شااهت دارد و نزد برخای از نحویاان مابعادِ فااء در     

کند و عااملی را در اشاتغال تهسایر     ماقالش عمو نمی

و نازد برخای از   ( 84، ص2ج: صاان، بی تاا )کند  نمی

: تاا  صااان، بای  ). کناد  آنان، جواب در شر  عمو نمی

لذا اگر تعیین را اراده کردیم باید اسم را ( 11، ص2ج

در نصاب معلاوم   ( السارق)منصوب بیاوریم؛ بنابراین 

ر زمانی سارقت  کسی که د( من قد سرق)است یعنی 

لت دارد کاه بار   به شر  دال کرده، رفگ بر شااهت آن

 . گردد هر سارقی ا الق می

الضایفَ  )کاه بگاوییم   شایسته است بر این اساي 

به نصب هنگامی که میهماان، شاخص معینای    ( أکرمه

به رفگ هنگاامی کاه میهماان    ( الضیفُ أکرمه)است و 

و در . مشخص نیست یا میهمان خاصی ماراد نیسات  

ای دربااره رفاگ و نصاب بارای غیار       این دیدگاه نکته

اکرم )گوییم  زیرا هنگامی که می ؛وم و معلوم استمعل

چه میهماان معاین و چاه غیار معاین باشاد       ( الضیفَ

                                                
را ( ق و السارقهالسار)موجود در ( ال)از دیگر افرادی که  .3

موصوله به معنی الذی دانسته، مارّد است؛ از دیدگاه او فاء برای 

و مابعدش در ماقالش عمو ( خاری نیست)داللت بر ساب آمده

نمی کند و در این باب شر  است که فعو اگر براسم مسلط 

 (331: 3422ابن هشام،. )شد حتماً منصوبش می کند
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زیرا هدف اصالیِ ایان کاالم، تعلایم و      ؛یکسان است

است و در نزد نحویان از بابِ تیدیر ( مخا ب)توجیه

. اساات( اکاارم الضاایف اکرمااه )اشااتغال و اصااو آن 

اشاتغال و   همانطور که در قاعده کلی در تهاوت میان

ابتدا گذشت، اگر خار از اسام میادم و اساناد باه آن     

شود و تیادیمش   اراده شود مرفوع وگرنه منصوب می

 .برای توجه و پرداختن است

 کر کردیم که ...( السارق و الزانی)و اما در دو آیه 

و الاتاه خادا   -اراده اخاار از دو اسم مرفوع مراد است

ه ساب فااء واقاگ   و اما تعیین عمومیت ب -داناتر است

در خار است که به فاء جزاء شااهت دارد و از جازاء  

 ؛(الهاائزُ فوعطاه جاائزه   )شود نظیار   عمومیت اراده می

هر آن کس که پیروز شد ( من یهز فاعطه جایزه)یعنی 

دارای دو معنی ( الهائز اعطه جائزه)و . به او جایزه بده

و  است یا به معنی اول است یا فائز معینی اراده شاده 

 .فاء قصد عمومیت را مشخص می کند

و ( مکافااه  فلاه الذی یدخو الدار )همانند عاارات 

کاه در اولای باه واساطه     (مکافاه لهالذی یدخو الدار )

 ؛وجود فاء، مجازات بر دخول به منزل مترتاب اسات  

یعنی هر آن کس که وارد خانه شود پس مجاازات از  

و  لذا ساب مجازات، ورود به خانه اسات . آنِ اوست

شاااهت دارد کاه    یباه شار   ( الاذی )اسم موصاول  

و جملاه دومِ بادون   . عمومیت از آن اراده شده اسات 

همانناد معنای جملاه    . 3: فاء دارای دو احتمال اسات 

مجازات بر ورود به خانه مترتاب  . 2. دارای فاء است

گیرد گویا  نیست و فیط به شخص وارد شده تعلق می

شاود   رد خانه مینگاه کن به آن کسی که وا: گویی می

مجازات به دلیاو   ،بنابراین. که مجازاتی در پی اوست

ورود به خانه داده نشده است و فیط اراده شده که آن 

با صاله، آن شاخص را   )را با صله به مخا ب بشناسی

آنچه قصد عمومیت  ،بنابراین(. به مخا ب معرفی کنی

کند فاء است نه رفگ و اگر در عام، رفگ اصو است  می

وَکُاوَّ  »لاذا در آیاات   . باشد ص، نصب اصو میدر خا

وَکُاوَّ إِنسَااانٍ  »و ( 32:اساراء ) «شَایْءٍ فَصَّالْنَاهُ تَهْصِایالً   

وَالظَّالِمِینَ أَعَادَّ  »و ( 31 :اسراء) «أَلْزَمْنَاهُ  َُئِرَهُ فِی عُنُیِهِ

 «وَالْجِاَااالَ أَرْسَاااهَا»و ( 13:انسااان) «لَهُاامْ عَااذَابَا أَلِیمَااا

کلیه این اسامی منصوب و همگای بار   ( 12/:نازعات)

 . عمومیت داللت دارند

 ور اجمالی به برخی از شواهد قرآنای   هدر اینجا ب

که با قواعد نحوی مطابیت ندارند و یا دارای وجوهی 

 : هستند، اشاره می کنیم

براسااي  ( 31:فصالت ) « وَ أَمَّا عَمُودُ فَهَدَیْناهُم» .1

 ،قرائات شاود   قاعده نحوی واجب است که باا رفاگ  

میان مابعد و ماقالش فاصاله انداختاه تاا    ( أما)چراکه 

مابعدش ماتدا واقگ شود و اولی بر دومی حمو نشاود  

های قرآن صراحتاً برخالف این قاعده اسات   و قرائت

. یکی منصوب به تنوین و دیگری نصب به فتحه است

 (83، ص3 ج :سیاویه، بی تا)

تارجیح  ( 43:قمار ) «هُ بِیَادَرٍ ءٍ خَلَیْنا إِنَّا کُوَّ شَیْ». 2

نصب دفعاً برای وصف مخاو باه میصاود اسات باه      

صاهت بارای   ( خلیناه)عاارت دیگر برای اینکه جمله 

 شیء قرار نگیرد و ترتیب آن بر اساي اینکه هرآنچاه 

مخلوق توساط غیار    خدا آفریده دارای اندازه است و

ات باه رفاگ   ئا لیکن یکی از قرا ،خدا غیر اندازه است

در مومگ خار ماتداست ( خلیناه)ر اساي اینکه آمده ب

( إن)و جمله از ماتدا و خار در محو رفگ، خار بارای  

، 3 ج :3139اسااترآبادی، . )حااال اساات ( بیاادر)و 

 (421ص

 ائِهَااةً مِاانْکُمْ وَ  ائِهَااةٌ قَاادْ أَهَمَّااتْهُمْ    یَغْشااى». 3

براساااي قاعااده نحااوی، ( 304:آل عمااران) «أَنْهُسُااهُمْ
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جواز رفگ باه سااب عطاف بار     )م معطوفدو(  ائهه)

اولای  (  ائهاة )و به تاعیت منصاوب بار   ( جمله فعلیه

ات قرآنای، مرفاوع  کار    ئا لیکن در یکی از قرا ،است

را حاال فارض نماوده    (  ائهاه )شده است و سیاویه 

گروهی در این حال چنین هساتند و  : گویا گهته است

عا هاه فارض شاده     بنابر دیدگاه او ماتدا و واو غیار 

 (39، ص3 ج :سیاویه، بی تا. )است

فَاجْلِدُوا کُوَّ واحِدٍ مِنْهُماا مِائَاةَ     الزَّانیوَ  الزَّانِیَةُ». 4

فَاااقْطَعُوا  السَّااارِقَةُوَ   السَّااارِقُوَ »( 2:نااور) «جَلْاادَ ٍ

ایاان واژگااان، براساااي قاعااده ( 18:مائااده)﴾أَیْاادِیَهُما

نحوی، حکمِ اسم مشتغو عنه میادم منصاوب دارد و   

لکن در آیاه  ( اجلدوا، اقطعوا)دناال  لب امر آمده  به

شریهه برخالف قاعده با رفگ قرائت شده و در تعلیاو  

که برخی اسام    وری هرفگ اختالف نظر وجود دارد ب

مشتغو عنه را ماتدا و جمله  لای را خار آن محسوب 

کنند، لکن بر اساي قاعاده نحاوی دیگار، جملاه      می

تواناد خاار واقاگ     ء نمای فعلیه  لای به دلیو وجود فا

به تیادیر آن   -همانگونه که  کر شد-لذا سیاویه. شود

: کناد  چنین بیان مای  جوید و اصو آیه را این برهان می

فاجلدوا، : گوید ، سسس می(و الزانی الزانیة در فرائض)

. شااود آنگاااه پااس از رفااگ آن دو، فعااو واقااگ ماای  

: سیاویه، بای تاا  )و ( 490، ص3 ج :3139استرآبادی،)

 (342، ص3ج

و در حااالتی کاه هاای  یاک از عواماو وجااوب،     

اند  ترجیح و تساوی نااشد، نحویان رفگ را ترجیح داده

ر گرفتن اممار و تیدیر دارد چراکه نصب نیاز به درنظ

و الماارد در مخالهات باا    . بر خالف اصو است و آن

سیاویه معتید است که فاء در اینجا معنی شر  و اسم 

جواب شر ی است که در شار   ماقالش مرفوع بنابر 

کند و مشابهات آن نیز بر همین اساي است  عمو نمی

. کند کند عاملی را هم تهسیر نمی و هر آنچه عمو نمی

: 3300اشااامونی،)و ( 263، ص3ج: 3424سااایو ی،)

 ( 490، ص3ج: 3139استرآبادی،؛ 343، ص2ج

( 12:حج) «النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِینَ کَهَرُوا»ر آیه د. 0

 ؛13:نحااو؛ 21:رعااد) «یَاادْخُلُونَها  عَاادْنٍ  جَنَّاااتُ»و 

با رفگ آمده بر خالف وجه نصای مارجح و  ( 11:فا ر

اسم مشتغو عنه، مهعول و منصوب به فعاو محاذوف   

: در نظر گرفته شاده اسات و در تیادیر چناین اسات     

(. عدن یدخلونها جنات یدخلون)و ( وعد النار وعدها)

، 3 ج :3111اباان مالااک، ؛ 348 ص :3300اشاامونی،)

 ( 028ص

( 2-3:الارحمن ) «الیارآن  الرَّحْمن علَّام » در آیه. 6

وجهی و دو جمله پس از آن معطوف  جمله اسمیه دو

( 4-1:الارحمن ) «خَلَقَ اإلنسانَ، عَلَّمَاهُ الْاَیاان  »بر خار 

وَ   الشَّمْسُ وَ الْیَمَرُ بِحُسْاان،»: سسس این دو جمله آمده

باه رفااگ  ( 6-0:الارحمن )  «جَرُ یَسْااجُدانالانَّجْمُ وَ الشَّا  

وَ السَّاماءَ رَفَعَهااا وَ وَمَااگَ  »شامس و نجاام و عطااف  

باارخالف قاعااده ( السااماء)و ( 1 :الاارحمن) «الْمیاازان

 (428ص: 2994 ابن هشام،. )منصوب آمده است

 در ایان آیاه   (24:قمار ) «أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّاِعُه». 7

اناد در صاورتیکه اسام     نحویون نصب را ترجیح داده

آید  فعو می آن مشتغو عنه پس از آنچه اغلب به دناال

: همانند همزه استههام؛ لیکن ابن  اراوه معتیاد اسات   

: اگر استههام از اسم باشد، رفگ جاایز اسات همچاون   

. و نصب آن شا  و نادر است( أزیدٌ مربته أم عمروٌ؟)

 (692، ص3 ج :3424سیو ی،)

همگی بار  ( 30:نساء) «للَّهُ الْحُسْنىوَ کُالًّ وَعَدَ ا». 8

اناد باه جاز ابان      بر نصب ا عان نموده( وکُالً)قرائت 

 ص :3388 مجاهد، ابن. )عامر که به رفگ خوانده است

620) 
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 کثیار،  ابان ( 13:یس)  «...مَنازِلَ  وَ الْیَمَرَ قَدَّرْناهُ». 9

را با رفگ و مابیی باا نصاب    «قمر»ابوعمر واژه  و نافگ

همانند آیات ( 049ص: 3388 مجاهد، ابن. )ندا خوانده

وَ إِنْ » و( 316 :نسااء ) «إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَایْسَ لَاهُ وَلَادٌ   »

 (6:توبه) «فَوَجِرْهُ  أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکینَ اسْتَجارَکَ

 «الْجاهِلِیَّةِ یَاْغُونَ  أَفَحُکْمَ»: فرماید داوند متعال میخ. 39

بر نصب است کاه عاماو    ها اجماع قرائت( 09:مائده)

استحکام معنای، جماال ترکیاب و توجاه بار اسااي       

 لاد لذا  می (ص)حکمی است که یهود از رسول خدا

تیدیم حکم و اییاع فعو متوخر در خدمت معنای مراد 

خواهند، مستهجن  است و حکم جاهلیتی که آن را می

 . و عامو شگهتی است

صاعِیَةً مِثْوَ   ذَرْتُکُمْفَِِنْ أَعْرَمُوا فَیُوْ أَنْ»ر آیه د. 33

قرآن قصه کاافران و  ( 31:فصلت) «صاعِیَةِ عادٍ وَ عَمُودَ

کند و پس از آن، امار   آشکار شدن کهرشان را بیان می

... فومّاا عاادٌ   »: دهاد  عذابشان را مورد تهصیو قرار می

و رفگ، وجه برتر است کاه  ( 30-36:همان) «فومّا عمودُ

اهی به صورت ابتدا قرار با اسم عمده برای توجه و آگ

گرفته است و نهس را به آگاهی خار و تهصیو امرش 

 .سازد رهنمون می

در این آیه عامو وجوب رفاگ  « أمّا»صدارت  لای 

بلکه اصو معنای و بالغات نصاب را در ایان      ،نیست

دهد این در حالیست که در  عاارت وجه برتر قرار می

 «فَاال تَنْهَارْ    وَ أَمَّاا السَّاائِوَ  * فَاال تَیْهَارْ    فَوَمَّا الْیَتیمَ»آیه 

ممیر مهعولٌ به در دو فعو محاذوف  ( 39- 3:محى)

مهعول صریح قرار گرفتاه  ( الیتیم و السائو)گردیده و 

  .که در عمق نهس توعیر بسزائی دارند

رفاگ،  ( 02:قمر) «ءٍ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُر وَ کُوُّ شَیْ». 12

چیز را در زبر  وجه مرجح است و به معنی اینکه همه

بلکه باه معناای آنسات کاه هماه       ،انجام دادند نیست

اعمال آنان محهوظ در زبر است و برایشاان محاسااه   

زیارا   ،اند و این را از باب وجوب رفگ دانسته. شود می

فعو متوخر صهت اسم اسات و صاهت در موصاوف    

کند و آنچاه عماو نکناد عااملی را تهسایر       عمو نمی

ار و متعلق باه محاذوف و از   خ( فی الزبر)کند و  نمی

( و فعلوا کوَّ شیء فای الزبار  )به معنی نظر معنوی نیز 

اسات کاه صاحیح    ( زبر مکانٌ لکوّ شیء فعلوه)یعنی 

 .باشد نمی

وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکینَ اسْاتَجارَکَ فَاوَجِرْهُ   ». 13

ای از نحویون  نزد عده( 6:توبه) «حَتَّى یَسْمَگَ کَالمَ اللَّهِ

مرفوع پس از ادوات شر ، با هدف اهتمام فاعو  اسم

برای فعو محذوف است نه ماتدا و نزد کوفیون به جز 

فاعو و مرفوع است بر اساي تیدیم بر ( أحد)اخهش 

بار اسااي   ( احاد )و اما اگر ( استجارک)عامو رفعش 

رای اخهش ماتدا قرار گیرد، های  حاذف و تیادیم و    

ه خااار چراکاا ؛شااود تااوخیری در نظاار گرفتااه نماای 

( ان شار یه )و یکی از عوامو اسم ( استجارک)بعدش

بر آن میدم گردیده لذا اسم مشتغو بعدش جوازاً و نه 

و ( 104، ص3ج: 3114 فاراء، . )وجوباً منصوب است

باشد  اهتمام به همان مسندالیه می( احد)مراد از تیدیم 

شانود و   که اولین چیزی است که گوش مخا ب مای 

و مراد از ابتدا به نکره، بیان  گیرد در نهس او جای می

نوع و افاده عموم است و شر  در اینجا به منزله نهی 

است و مانعی از دخول حرف شر  بر ماتدا و وقاوع  

صورت فعو برای حرف شر  در اقتضاء جمله  هخار ب

 (331، ص39ج: 3331ابن عاشور،. )فعلیه نیست

کاااه ( 21:حدیاااد) «او رَهاانیّاااةً ابتااادعوه». 11

به دلیو نکاره محاض باودن شایساته ابتادا      ( هرهاانی)

نیست لذا معطوف به ماقااو باا واو اسات و مهعاول     
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صاهت و  ( ابتادعوها )برای ابتدعوا محذوف و جملاه  

 . گیرد مهسره قرار می

نصاب  ( 43:قمار )« بِیَدَر  ءٍ خَلَیْناهُ إِنَّا کُوَّ شَیْ». 11

وجه برتر و میصود تعمیم خلیات بارای خداسات و    

اما . ه غیر، با او در خلیت مشارکت کندمحال است ک

رفگ به معنای این است که هار آنچاه خداوناد خلاق     

نموده مخلوق به قدری است و به آنچه غیر او خلاق  

 .کند کند سرایت نمی می

أَبَشَاراً مِنَّاا   »( 6:تغابن) «أَبَشَرٌ یَهْدُونَنا فَکَهَرُوا». 11

همازه اساتههام   در هار دو آیاه   ( 2:قمر)  «واحِداً نَتَّاِعُهُ

صدارت  لب است و اسم میدم گردیاده و اولویات   

رفگ اولی و نصب دومی با اعتماد بر ممیر متصاو در  

، 198 ج :3312زرکشای، . )اسات ( واو و هاء)دو فعو 

 (3 ص

بر این اساي که در عاارت اول، تیدیم رفگ بارای  

توجه عموم به شناخت کسی است که از او خار داده 

شود؛ لیکن در دومی نصب برای  میشده و بر او اسناد 

لایکن اگار    ،توجه بیشتر بر وجود متاگ و الغیر اسات 

 . متاگ غیر بشر باشد بسی جای تومو دارد

ها و زمین  داوند متعال مخلوقاتش از آسمانخ. 31

و هرآنچااه از تجلیااات قاادرتش اساات را باار انسااان 

گر عرمه داشته و او را به اصاو   خودبین و خصومت

کناد ساسس باه اهمیات خلیات       مای خلیتش متوجاه  

ءٌ  وَ الْوَنْعامَ خَلَیَها لَکُمْ فیها دِفْ»: کند چارپایان اشاره می

اسم میدم در جایگاه ( 0:نحو)  «وَ مَنافِگُ وَ مِنْها تَوْکُلُون

ایان  مهعول به است به دلیو اهمیات خااص    نصب و

حیوانات در زندگی مخا این به نحوی که با آن الهت 

ایان  . شاود  شان محساوب مای   زندگیگرفته و اساي 

شود که در نصای   اهمیت در سوره حج نیز آشکار می

  وَ الْاُدْنَ»: شوند صریح، از شعائر خداوند محسوب می

( 16:حاج )« جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَکُمْ فیها خَیْر

لذا آوردن اسم منصوب میدم و تمرکز بر مخلاوق در  

اظهار عظمت خالق و خلیت  بسیاری از موامگ برای

او در برابر کافران و توجه قلوبشان و تحول عیولشان 

برای تهکر و تدبر و موازنه کردن اسات نظیار ماوارد    

-19:نازعاات ؛ 48-41: اریاات ؛ 1:الرحمن: )مشابه در

  (1:ق؛ 12

ر موازنااه میااان حضاارت داود و حضاارت   د. 38

 ، خداوند نعمت فهم را باه سالیمان داد و  (ع)سلیمان 

قاو از اینکه تهاوت در نتایج مهامله به  هان متااادر   

شود مهعولٌ به برای اعاده توازن و تعمیم فضو میادم  

 «فَهَهَّمْناها سُلَیْمانَ وَ کُالًّ آتَیْنا حُکْمااً وَ عِلْمااً   »:گردید

 (13:انایاء)

در ایان  ( 30:نساء) «وَ کُالًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى». 19

یایساه مجاهادین در راه خادا باا     آیه شریهه پس از م

م منین خانه نشین در وعده به پاداش نیکو بر ایشاان  

اند؛ به عاارت دیگر  اق این اسالوب   برتری داده شده

قرآنی، وعده پاداش نیکو بارای هار دو گاروه تعیاین     

گردیده و میدم شده است، لیکن در درجاه و پااداش   

در ( کاوّ )الزم باه  کار اسات نصاب     . یکسان نیستند

؛ 21:حجاار ؛32:اسااراء)بساایاری از آیااات هماننااد   

 . برای تعمیم تکرار شده است( 32:یس

بنابر آنچاه دیادیم تهااوت آراء نحویاان در بااب      

بر رفگ اسم  زیرا ،اشتغال بر اساي رفگ و نصب نیست

لیکن بار سار ماتادا یاا فاعاو       ،میدم اتهاق نظر دارند

 قراردادن مشتغو برای فعو متوخر یا فعو میدر اسات 

 وریکه بر اساي منهج کوفیین اعاراب اسام میادم     هب

 .دارد ترجیحصورت ماتدا  هب

الزم به  کر است میاصد متکلمین در پس اختیاار  

شود همچون تارجیح رفاگ در    رفگ و نصب تعیین می
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اسم میدم با هدف توجه شنونده به کاالم مابعاد، باه    

الزانیاة و الزانای، الساارق و    )عنوان نمونه با ابتدا باه  

گیرند و  قلوب، غافلگیر و تحت توعیر قرار می( لسارقةا

این تیادیم بارخالف تاوخیر از غهلات جلاوگیری و      

عظمت شاون امار و اجرایای شادن حکام را آشاکار       

کند و در این مومگ کاه باا رفاگ آماده، فعلای در       می

مما یتلی علایکم حکام الزانیاة    : )شود تیدیر گرفته می

عامو زیاایی اسلوب و لذا قرائت با رفگ مشهورتر، ...( 

 . تر به بالغت و معنای مراد است و نزدیک

 

 گيری نتيجه

اسلوب اشتغال از جمله مهمترین اسالیب مستعمو 

قادیم و  ( کوفیاان و بصاریان  )و مورد اختالف نحویان

جدید است که قضیه عامو در آن نیشی اساسای ایهاا   

های زبانی و بعضاً خروج از  حضور پیچیدگی. کند می

 -ب به دناال تالش ایشان در توویاو متاون   ریق صوا

مطابق باا قواعدشاان در زباان وارد     -باألخص قرآنی

 وریکه تهسایر معنای و تهسایر اعاراب      هشده است ب

باشد و اختالفاتی را در زمینه  بعضاً دارای تعارض می

ظهور و عدم ظهور فعو محذوف باا توجاه باه فعاو     

نحویان  قواعدات قرآنی با ر و تعارض میان قرائمذکو

مشاکالت موجاود در ایان بااب      را به عنوان یکی از

 . آورد وجود می هنحوی ب

مهمترین دستاورد این میاله در باب اشتغال، توکید 

بر مرورت حهظ شکو کالم و معنای مراد، اعتماد به 

ادله عیلی و منطیی و مادأ قیااي در زباان، شاناخت    

تحااوالت در اسااتعمال اسااالیب نحااوی و تحلیااو    

مامن  )هاای صاواب و ناصاواب در آن     ریگیا  جهت

بررسی مهمترین منابگ همانند الکتاب، العماده، مغنای   

است و در این میان آیات قرآن کریم باا  ...( اللایب و 

هدف استخراج اسارار و مکنوناات ایان منااگ وحای      

باا مطالعاه   . مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته اسات 

جااز لغاوی   میدانی اشتغال به عنوان بابی از اباواب اع 

یابیم کاه مشاتغو عناه در برخای از      می قرآن کریم، در

شاود و   مواقگ مرفوع و بعضاً نیاز منصاوب واقاگ مای    

هدف از آن تیدیم، ایجاز و اختصار، اختصااص و یاا   

توکید به عنوان مهمترین اسالیب علم بالغت است که 

راه شناخت آن دستور و معنی است و بار توانمنادی   

صاحت و تسلط بار کاالم و   این مصحف نورانی در ف

برتری در تسخیر قلوب و حالوت مذاق داللات دارد  

هاای معناایی و    و این نکات ظریف بالغای، شاگهتی  

تعلیالت لطیف متکی بر معنی عاماو متماایز باودن و    

سات  ا  فوق توان بشری بودن آن است و این در حالی

که از میان اقسام سه گانه، جاواز اعاراب را در قارآن    
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