
 
 

  
  
  
  

  افعال »ینیگزیاصل جا«مطالعه 
  * یقرآن اتیدر بافت آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رضا امانی

  یار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریماستاد
  یسرا شادمان
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات عرب

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                            
 .20/1/1391: ، تاریخ تأیید23/5/1390: تاریخ دریافت *

  :چکیده
هاي ماضی، توان جایگزینی هر یک از فعلبا بررسی برخی از آیات قرآن کریم می

برخی  ،بالغیـ  در برخورد با این پدیده صرفی. دیدمضارع و امر را به جاي دیگري 
به دیگر افعال موجود در کالم را  وجود و در واقع عطف فعل مغایر ،اننظر از صاحب
پردازند تا با دیگر برخی دیگر نیز به تأویل فعل جایگزین شده می. دانندجایز می
کارگیري فعلی که  هرسد باما به نظر می .وجود در کالم همسو و مطابق گرددافعال م

 با زمان دیگر افعال مورد استفاده در آیه یا مجموع سخن مطابقت ندارد، داراي نکته
جمع میان دو معنا و داللت صرفی و داللت  از آن جمله. و داللتی بالغی است

زمان حال  و یا تصویرسازي فعل در ،سیاقی فعل، تأکید بر وقوع فعل جایگزین شده
  .ها پرداخته شود سعی شده در این مقاله بدان کهو دیگر اغراض بالغی 

  
  :ها کلیدواژه

  معنا /داللت سیاقی /داللت صرفی /اصل جایگزینی /قرآن کریم
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  )طرح مسأله(مقدمه 
ماضی، (استفاده از یک صیغه  ،افعال در سیاق قرآنی» اصل جانشینی«نظور از م

ها و ترین پدیدهاین پدیده یکی از برجسته. به جاي صیغه دیگر است) مضارع یا امر
به طوري که در موارد  ؛آیدهاي ساختاري و تعبیري قرآن کریم به شمار میویژگی

 ؛باشدمی ـ در ماقبل یا مابعد فعل ـ کوربسیاري استعمال افعال، مغایر با سیاق مذ
کارگیري  ر بهطو همین. کارگیري فعل ماضی به جاي فعل مضارع یا بالعکس مانند به

ها اشاره  فعل ماضی یا مضارع به جاي فعل امر و دیگر حاالت که در متن مقاله بدان
و  اما نکته قابل توجه در این فرایند جانشینی، وجود نکات بیانی. خواهد شد

اي از وجوه اعجاز بیانی قرآن به کشف جنبه ،اهداف بالغی است که در نهایت
معانی دالالت بسیار دقیق و لطیفی به مخاطب  ،آورد و از این ره انجامدکریم می
  .گرددمنتقل می
در تحقیق حاضر تالش شده است تا به بیان داللت صرفی افعال بدون  رو ازاین

هاي مختلف  ، بلکه با بررسی صورتودیات اکتفا نشنظر گرفتن سیاق و بافت آ در
به  ،با توجه به بافت موجود در آنها ،ي مختلف قرآنیها جانشینی افعال در نمونه

  .اسرار و رموز نهفته در این امر پرداخته شود و تحلیلی بالغی از آن ارائه گردد
از  ،شناسی در نقد ادبی جدید و مطالعات زبانالزم به یادآوري است که امروزه 

و » نُرم گریزي«، »هنجارگریزي«، »هنجارشکنی«این پدیده با تعابیري همچون 
ادبیات صاحب اثر  ،بر اساس این پدیده زیباشناختی. شودیاد می» آشنایی زدایی«

ادبی با زدودن زنگار عادت، ادراك حسی مخاطب را دوباره سامان داده و در این 
کند  میبه ظاهر ماندگار واقعیت را دگرگون  ي آشنا و ساختارهايها قاعده ،مسیر

شان  یخارج از زمینه معمولی طبیع ها و موجب نگاه افراد به پدیده ،)47/ احمدي،(
  .تا در نهایت نگاهی نو و تازه در مخاطب ایجاد کند ،شود می

را براي این پدیده مورد استفاده » اصل جایگزینی«اما نگارندگان مقاله اصطالح 
چرا که فرایند جایگزینی که در سطوح مختلف اسم، فعل و  ؛اندرار دادهو پیشنهاد ق

حرف و در ساختارهاي گوناگون معجمی، صرفی، نحوي، آوایی و بالغی مطرح 
ي بیانی شناخته شده در یک متن ادبی ها است، به عنوان یکی از اصول ثابت و شیوه

  .پردازدبه ایفاي نقش می
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 در که شود می وارد »سازي برجسته« عنوان به اي همجموع تحت خود مسأله این
 ،سازي برجسته در. دارد قرار) زبان معمول کاربرد( خودکاري فرایند مقابل

 و ،)36/ صفوي،( کند می نظر جلب بیان، شیوه که است اي هگون به زبان کارگیري به
 و فن این کارگیري به در البته. است زبانی قراردادهاي و قواعد از ادیب تخطی بر

 شناسی جمال و) معنا رسایی و بالغت( رسانگی اصل دو باید ادیب ،ادبی شگرد
 معنا انتقال و ارتباط فرایند تا) 13/ کدکنی، شفیعی( نماید رعایت را) شناختی زیبا(

  .باشد تعبیر قابل سازي برجسته و نشده اختالل دچار
طور برخی  همینو  ،در میان آثار دانشمندان قدیم به ویژه در میان اهل بالغت

 ،البته به طور مختصر و پراکنده پرداخته شده است ،از مفسرین نیز به این موضوع
» اصل جایگزینی«اما . دید» التفات«ترین نوع آن را در موضوع توان برجستهکه می
توان اصطالحی عام تلقی نمود که دربردارنده تمام وجوه جانشینی در افعال، را می

اما در تحقیق حاضر تنها به اصل جانشینی افعال . صاویر استها و ت حروف، ترکیب
ترین نکات و  از جمله مهم و تأثیر بالغی آن در آیات قرآنی پرداخته شده است که

زمان فعل (توان به جمع میان دو معنا و داللت صرفی فعل  می ،ثیرات افعالتأ
بر وقوع آن  تأکیدز و نی ،)زمان مورد نظر فعل(و معنا و داللت سیاقی فعل ) مذکور

  .فعل در زمان مورد نظر اشاره نمود
به ویژه به  ،بندي افعال تصریف در زمان رسد این تغییر و میهمچنین به نظر 

ناشی از نگاهی مادي و دنیوي به مقوله زمان در  ،هنگام سخن از قیامت و احوال آن
ید زمان و یا مکان بندي و ق زمان ،چرا که در مورد خداوند و افعال او ؛قرآن باشد

بلکه قرآن کریم با چنین  ،ساز باشد تواند براي او محدودیت میمفهومی ندارد و ن
در پی اهدافی همچون رهاسازي انسان از زندان زمان و تصویرسازي  ،تعبیراتی

در » نسبیت زمان«که در وجود  همچنان. نزدیک و ملموس از احوال آخرت است
 عنْد یوماً إِنَّ و(همچون آیات مبارکه وجود دارد؛ ري شواهد و ادلّه دیگ ،قرآن کریم

کبر نَۀٍ کَأَلْفا سمون مد(و ) 47/حج()تَعمإِنَّه نَهرَوعیداً یب*و 5/معارج()قَریباً نَراه-
 )یوم بعض وأَ یوماً لَبِثْنا قالُوا لَبِثْتُم کَم منْهم قائلٌ قالَ(و یا در داستان اصحاب کهف ،)6
قرآن  رو بدین. نه سال در غار خفته بودند؛ حال آنکه ایشان سیصدو)19/کهف(

ها عینک دوربین و خاك خورده اهل زمین را از دیدگان  خواهد ما انسان میکریم 
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و جاي آن ) عیداًب هونَرَی مهإنَّ(بینیم  میعینکی که با آن قیامت را بسیار دور  ؛برداریم
زمان قیامت و برانگیخته شدن و برپایی  ،اه قرآن مجهز شویم که با آنبه دیدگ

  ).و نراه قریباً(بهشت و دوزخ بسیار نزدیک است 
  

  بندي افعال در زبان عربی زمان. 1
صرف (هاي دستور زبان عربی  علماي علم صرف و نحو از ابتداي تدوین کتاب

، که به »فعل ماضی« -1 :اندفعل را از نظر زمان به سه دسته تقسیم کرده ،)و نحو
، »فعل مضارع« -2. داللت دارد) زمان حاضر(گو و تکلم و زمانی پیش از زمان گفت

یعنی آینده داللت  ،یعنی زمان حال و نیز زمان پس از آن ،گوو که بر زمان گفت
  )53-52/ زجاجی،. (کند، که زمان آن بر آینده داللت می»فعل امر« -3. دارد

در زبان عربی بر گذشته، حاضر و » فعل«آید که زمان ندي برمیاز این تقسیم ب
  :گویددر این باره می» سیبویه«. شودآینده تقسیم می

کند و بر زمان انجام کـاري در  بر عمل و رخدادي داللت می ،فعل همچون اسم«
زمان گذشته و یا زمان حاضر و یا آنچه در آینده اتفاق خواهد افتـاد، بنـا شـده    

  )1/12یبویه، س(» .است
سازند که آنها اما برخی از محققین معاصر این انتقاد را بر گذشتگان مطرح می

 اند و سیاق و بافت کالمی را که فعلبر صیغه فعل تکیه کرده ،در تعیین زمان فعل
به عقیده این دسته از محققین، افعال تنها . انددر نظر نگرفته ،کار رفته در آن به

 ،ستند که بر زمانی نامشخص که جزئی از معناي صیغه استها و الفاظی هصیغه
ن لفظی و حالی یدر واقع تنها سیاق و قرا. داللت دارند و نه بر زمانی معین و خاص
  )232/ساقی، . (کنداست که زمان مشخص فعل را تعیین می

  : اندبر همین اساس، این گروه از محققین زمان فعل را به دو دسته تقسیم کرده
ان صرفی؛ که همان زمانی است که فعل به تنهایی و خارج از سیاق بدان زم -1

  .داللت دارد
لفظی و حالی تعیین  هايزمان نحوي؛ یا زمان سیاقی و ترکیبی که قرینه -2

 .باشدزمان نحوي در واقع همان معناي فعل در سیاق کالم می .کننده آن است
  )236-235/ساقی، ؛ 50/ ؛ هنداوي،240/ حسان،(
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فعل در زبان عربی خالی از زمان است و به تنهایی بر  ،در این دیدگاه رو زاینا
ـ به ویژه  زمان خاصی داللت ندارد، بلکه هنگامی که در ترکیب با دیگر کلمات

گیرد، بر زمانی برخاسته از آن ترکیب در عبارتی قرار می افعال پیش از خود ـ
به فعل امري اشتباه است؛ چرا که زمان  ناد زمان بهاس همین خاطر  به .کندداللت می

 .شودن لفظی و حالی موجود در کالم حاصل مییوسیله سیاق عبارات و قرا
  )82/ مطلبی،(

افعال  زمانبندي مقوله به نسبت امروزه زبان شناسان معاصر نیز چنین دیدگاهی را
توصیف  براي .باشند می واقعی و افعال داراي دو زمان دستوري ،از نگاه ایشان. دارند

زمان به نام اسان به نمونه خاصی از قیاس مکان ـ معناي زمان دستوري، زبان شن
خط زمان، خط یا مجموعه منظمی از نقاط است که هر . کنند میاستناد » خط زمان«

. شود می تقسیم آینده و حال گذشته، این خط به سه بخش. دو سر آن نامحدود است
  .شناسی، متعلق به حوزه دستور استدر زبان » زمان«در کاربرد متعارف اصطالح 

لحظه از سوي دیگر امروزه این نکته مقبولیت عام یافته که زمان فقط به یک 
به دیگر سخن، زمان به . کند میگري زمانی نیز داللت  اشاره ندارد، بلکه بر اشاره

شود  یمکند که با در نظر گرفتن لحظه سخن گفتن تعیین  میاز زمان اشاره  اي هلحظ
  .زمان افعال است» معناي واقعی«و این در حقیقت همان ) 51-50/ کرد زعفرانلو،(

باشد، بلکه اما در نظر نگارندگان مقاله، این گونه نگاه به زمان فعل صحیح نمی
زمان « ،تعبیر زبان شناسان معاصربه رسد زمان صرفی و زمان نحوي و یا به نظر می

 همچنان. ائماً با یکدیگر ارتباطی ناگسستنی دارندفعل د »زمان واقعی«و  »دستوري
که صیغه صرفی فعل خالی از زمان نیست، سیاق و ترکیب کالم نیز زمانی را بر 

زمان داراي داللت هر دو  در این حالت فعل هم رو ازاین .افزایدزمان صرفی فعل می
از آن یک  و داللت بر زمان هر زمان صرفی و نحوي و یا دستوري و واقعی است

که برگرفته از دو را بلکه معناي سومی  ،گرددموجب ابطال داللت دیگري نمی ،دو
  .کندتداعی می ،معناي پیشین است

 )تَستَعجِلُوه فَال اللَّه أَمرُ  أَتى( بارکهدر آیه م» أتی«توان به فعل به عنوان نمونه می
 ؛داللت دارد» ته مطلقگذش«اشاره کرد، که بر اساس صیغه صرفی بر زمان ) 1/نحل(

در صورتی که با توجه به . یعنی در زمان گذشته اتفاق افتاده و به پایان رسیده است
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کند که داللت بر زمان سیاق عبارات، زمانی متفاوت با زمان صرفی خود را افاده می
 ،در سیاق نحوي و ترکیبی موجود» تَستَعجِلُوه فَال«چرا که قرینه لفظی  ؛آینده است

  .هنوز به وقوع نپیوسته است» َتىأ«شانگر آن است که فعل ن
و  ،از نظر صیغه و زمان صرفی بر زمان گذشته» أَتى«رغم اینکه فعل  به  رو ازاین

از نظر بافت و سیاق کالم بر زمان آینده داللت دارد، اما برخالف نظر برخی از 
چرا که اگر منظور تنها گیریم، هیچ یک از آن دو داللت را نادیده نمی ،نظران صاحب

در عین حال با . شداستفاده می» سیأتی أمر اهللا«داللت سیاقی فعل بود، قطعاً از تعبیر 
اي بر زمان گذشته» َتىأ«توان پذیرفت که فعل سیاق و قرینه موجود نمی توجه به

بایست به جمع میان دو  میبلکه  ،داللت دارد که به وقوع پیوسته و پایان یافته است
کارگیري فعل  ؛ چرا که منظور از بهقائل شد» أَتى«اللت صرفی و سیاقی در فعل د
و » قطعیت«باشد، همان اي که متضمن داللت فعل ماضی نیز میدر زمان آینده» أَتى«
بیان وقوع حتمی و قطعی عبارت  ،گویی که مقصود آیه. وقوع فعل است» حتمیت«
اآلتی المتحقق من  لۀاألمر الموعود به بمنز«یعنی . تدر زمان آینده اس» اللَّه أَمرُ  أَتى«

همچون فعلی  ،که در قطعیت به طوري). 3/219 بیضاوي،( »حیث إنه واجب الوقوع
  .توان به وقوع آن شک داشتاست که در گذشته اتفاق افتاده و نمی
توان به وفور در سیاق و بافت آیات قرآنی این ترفند زبانی و کالمی را می

معمول موجود در  که زمان فعل از روند و سیر طبیعی و نمود، به طوري مشاهده
در که مانند تعبیر از اتفاقی . شودو به صیغه و زمان دیگري بیان می ،کالم خارج

کارگیري  هو یا ب. گذشته صورت پذیرفته و پایان یافته است، به وسیله فعل مضارع
چنین تغییر و . اق خواهد افتادفعل ماضی جهت تعبیر از عملی که در آینده اتف

ال از ؤها و خروج از روند معمول کالم، ذهن را به سوي ستحوالت و جانشینی
  .دهدبالغی سوق می هدف قرآن کریم از این پدیده صرفی ـانگیزه و 

ما را به چالش  ،افعال» روساخت«در حقیقت این دوگانگی و تعارض در سطح 
به . کندآن هدایت می» ژرف ساخت«رسیدن به  و در نهایت تعامل با متن، با هدف

یک متن ادبی » روساخت«گونه تغییر و تحول در  بدیهی است که هر ،بیان دیگر
آن دارد و راهنمایی است جهت هدایت خواننده » ژرف ساخت«نشان از تغییر در 
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 ،چرا که واژگان و عبارات ؛به سوي آن تغییر و تحول در معنا و ژرف ساخت سخن
  .نمود ظاهري و مادي معنا و اندیشه صاحب سخن است قالب و

  :گوید میدر خصوص اصل جایگزینی افعال و بالغت آن چنین » ابن اثیر«
ویژگی  ،به صیغه دیگر اي هبدان که قطعاً در تغییر و دگرگونی واژگان از صیغ«

و جـز  . جایی شـده اسـت   و غرض خاصی نهفته که موجب این جایگزینی و جابه
این . کسی بدان راه نبرد ،احت و بالغت و آگاه از اسرار و رموز آنعالم به فص

ترین  ؛ چرا که یکی از دشوارترین و دقیقشیوه سخن را در هر کالمی نتوان یافت
  )194-2/193ابن اثیر، (» .ترین فنون علم بیان است و پیچیده

مانند . باشند میاز افعال در قرآن خالی از زمان  اي هالبته الزم به ذکر است که پار
در چنین » کان«در واقع فعل . باشد میدر آیاتی که بیانگر صفات خداوندي » کان«

چنین بوده یعنی خداوند از ازل  ؛بخشد میتعابیري به صفات الهی معناي ازلیت 
و اصوالً فرایند جایگزینی در ) 6/169 قرشی،(نیست  است و زمان در آن ملحوظ
در این تحقیق تالش شده تا به حاالت مختلف اما . چنین حالتی رخ نداده است

، پرده از راز جانشینی افعال در آیات قرآنی پرداخته شود و با توجه به سیاق آیات
  .برداشته شود هاها و جایگزینیجایی این جابه

  

  حاالت جانشینی افعال در آیات قرآنی .2
  .نمود مشاهد الافع جانشینی و تغییر در حالت شش توان می قرآنی آیات بررسی در
  جایگزینی فعل ماضی به جاي فعل مضارع -1
  جایگزینی فعل ماضی به جاي فعل امر -2
  جایگزینی فعل مضارع به جاي فعل ماضی -3
  جایگزینی فعل مضارع به جاي فعل امر -4
  جایگزینی فعل امر به جاي فعل ماضی -5
  جایگزینی فعل امر به جاي فعل مضارع -6

  

  فعل ماضی به جاي فعل مضارع جایگزینی: حالت اول
ن در مقابل انحوی. گردددر این حالت فعل ماضی جایگزین فعل مضارع می

برخی عطف فعل ماضی بر فعل  .چنین ساختار و جایگزینی دو دیدگاه دارند
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» رضی الدین استرآبادي«از جمله . دانندمضارع را به طور مطلق جایز و بالمانع می
  :گویدمی» هشرح کافی«که در کتاب خود 

مضـارع بـر   (، فعل ماضی بر فعل مضـارع و بـر عکـس    اي هبرخالف عقیده عد«
 أَقـاموا  و بِالْکتـابِ  یمسکُونَ الَّذینَ و(مانند آیه مبارکه . شودعطف می) ماضی
 )یصـدون  و کَفَـرُوا  الَّذینَ إِنَّ( و همین طور آیه شریفه) 170/اعراف()الصالةَ

  )3/87رآبادي، است( ».)25/حج(
پردازند تا با فعل ن در چنین حالتی به تأویل فعل ماضی میاگروه دوم از نحوی

که شرح صحت » سیوطی«از جمله . مضارع و سیاق عبارات هماهنگ و همسو شود
بدین صورت که . داند می» اتحاد در تأویل«عطف ماضی بر مضارع یا عکس آن را 
یا . د تا بتوان آن را به مضارع عطف نمودفعل ماضی در معنا بر آینده داللت کن

. اینکه فعل مضارع بر گذشته داللت داشته باشد تا عطف آن بر ماضی صحیح باشد
کند که عطف بین فعل و اسم که  نقل می» سهیلی«وي همچنین همین مطلب را از 

شبه فعل نباشد، و عطف دو فعل که در داللت بر زمان اختالف داشته باشند، جایز 
  )5/271/سیوطی، ( .نیست

یا   ي ماضیها که قائل به تأویل یکی از فعل» سهیلی«و » سیوطی«عالوه بر 
، » ابوحیان اندلسی«توان به  می ،بودند جهت صحت عطف آیات مبارکه مضارع

 الْأَرض تَرَى و الْجِبالَ نُسیرُ یوم و(مانند . نیز اشاره نمود» ابوالبقاء عکبري«و » فراء«
یعنی  ؛)48-47/کهف()صفا ربک  على عرِضُوا و*أَحداً منْهم نُغادر فَلَم حشَرْناهم و زةًبارِ

 نَشَأْ إِنْ(و همچنین آیه مبارکه). 7/167 ابوحیان اندلسی،(» و نحشرهم و یعرضون«
فراء، . (»فتظل«یعنی  ؛)4/شعراء( )عینَخاض لَها أَعناقُهم فَظَلَّت آیۀً السماء منَ علَیهِم نُنَزِّلْ

  )8/140؛ ابوحیان اندلسی، 1/287عکبري،  ؛2/276
، تأویل یکی از افعال به زمان فعل دیگر تنها توجیه و گاناما به نظر نگارند

تعلیلی نحوي دارد تا بتوان عطف ماضی بر مضارع یا مضارع بر ماضی را صحیح 
ي فعل به ها یم از جایگزینی هر یک از زمانقرآن کر ،و به طور قطع و یقین .دانست

در غیر این صورت، مثالً . نکته و معناي خاصی را قصد نموده است ،جاي دیگري
علیهم من السماء آیۀ  ننزلإن نشأ «عبارت موجود به صورت  ،سوره شعراء 4در آیه 
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و «سوره کهف به شکل  48و47و یا آیات . شدنازل می» أعناقهم لها خاضعین فتظل
  .شدندبیان می» یعرضونو ...  نحشرهمو ...  نسیریوم 

ها به زمان فعل  توان گفت که در حقیقت نیازي به تأویل یکی از فعلبنابراین می
و یا حداقل اینکه این تأویل تنها گام نخستین در پی بردن به معنا و  ،دیگري نیست

ي این تغییر وجود اي بالغی در وراتردید نکته فعل است و بی» جایگزینی«مقصود 
به عنوان نمونه . توان به آن دست یافت میدارد که از دقت در سیاق و بافت کالم 

 شاء منْ إِالَّ الْأَرضِ فی منْ و السماوات فی منْ فَفَزِع الصورِ فی ینْفَخُ یوم و(در آیه مبارکه 
اللَّه کُلٌّ و هرینَ أَتَو87/نمل()داخ.(  

به طوري که  ،ین آیه شریفه از فعل مضارع به فعل ماضی عدول شده استدر ا
بر مقتضاي  گشته، در حالی که بنا» یفزع«جایگزین فعل مضارع » فَزِع«فعل ماضی 

 امري بر داللت فعل این که چرا ؛شد میاستفاده » فیفزع«بایست از فعل می ،ظاهر آیه
ق به زمانی در آینده، یعنی روز قیامت بلکه متعل ،دارد که هنوز اتفاق نیفتاده است

همچون  ،ماضی به جاي مضارع در بافت این آیه تغییر زمان فعل و جایگزینی. دارد
گویی قرآن کریم در . بر سرعت تحقق فعل در آینده داللت دارد ،وقوع فعل ماضی
کند که در زمان گذشته به وقوع پیوسته است صحبت می اي هاین آیه از حادث

 ،توان گفت که عالوه بر سرعت وقوع فعلعالوه بر این می). 3/386 زمخشري،(
  .دارد تأکیدنیز ) حشر و رخداد روز قیامت(این تغییر و جایگزینی بر بعث و نشور 

  :گویددر شرح این آیه چنین می» ابن اثیر«
اي که هنـوز اتفـاق   حادثه با فعل ماضی این است که هرگاه ده خبر از آیندهفای«

به وسیله فعل ماضی بیان شود، در واقع وقوع  ،و در آینده رخ خواهد دادنیفتاده 
چرا که فعـل ماضـی بـر     ؛تر استآن فعل بسی مؤکدتر و چنین بیانی بسیار بلیغ

زمانی به  هاین نوع ساختار. امري داللت دارد که اتفاق افتاده و حاصل شده است
» .عظمت و باشـکوه باشـد  شود که وجود آن فعل در آینده بسیار باکار برده می

  )2/198 ابن اثیر،(
در زمان حال ) روز قیامت( اي هنیز بر تصویرسازي حادث» ینْفَخُ«فعل مضارع 

به طوري که گویی این تصویر هم . داللت دارد که در آینده اتفاق خواهد افتاد
وم گونه که در حالت س همان رو ازاین. کنندگان است اکنون در مقابل دیدگان نظاره
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گردد تا فعلی را که  میبیان خواهد شد که گاهی فعل مضارع جایگزین فعل ماضی 
در گذشته اتفاق افتاده و پایان پذیرفته است، براي مخاطبان در زمان حال به تصویر 

در زمان  ه در آینده اتفاق خواهد افتاد،فعلی را ک ،در این آیه نیز فعل مضارع ؛بکشد
  .حال تصویرسازي کرده است

رو  هروب» فَزِع«و ماضی » ینْفَخُ«فعل مضارع  این در این آیه شریفه با دوبنابر
اما داللت و بالغت آن  ،اند ده به کار گرفته شدههستیم که هر دو جهت اخبار از آین

جهت تصویرسازي فعلی که در » ینْفَخُ«فعل مضارع . دو با یکدیگر تفاوت دارد
بر تحقق » فَزِع«استفاد شده و فعل ماضی  در زمان حال ،آینده اتفاق خواهد افتاد
  .دارد تأکیدوقوع آن فعل در آینده 

 سلْطانٍ و بِآیاتنا  موسى أَرسلْنا لَقَد و(مثال دیگر در این خصوص آیات مبارکه
 الْقیامۀِ یوم قَومه یقْدم*بِرَشید فرْعونَ أَمرُ ما و فرْعونَ أَمرَ فَاتَّبعوا مالَئه و فرْعونَ  إِلى*مبینٍ

مهدرفَأَو النَّار و بِئْس دالْوِر ودروشاهد  اتدر بافت این آی. باشدمی) 98-96/هود()الْم
باشیم که اگر مطابق با می» أَوردهم«به فعل ماضی » یقْدم«تحول از فعل مضارع 

و  القیامۀسیقدم قومه یوم «شکل  گشت، عبارت بهمقتضاي ظاهر آیه بیان می
چرا که در این آیه سخن از امري است که در زمان . آمددر می» سیوردهم النار

به » أورد«جایگزینی فعل ماضی  رو ازاین. یعنی روز قیامت اتفاق خواهد افتاد ،آینده
وقوع فعل در آینده  تأکیدعالوه بر اینکه بیانگر قطعیت و » یورد«جاي فعل مضارع 

وارد «یعنی  ،بر سرعت فعل ،»فاء«حرف عطف بودن با همراه  خاطر بهباشد، می
کند که در آن نوعی تهدید و ایجاد ترس  مینیز داللت » ساختن آنها در آتش جهنم
توان این داللت و معنا را نیز بر نکات مذکور  میحتی . و وحشت نیز نهفته است

به این مطلب اشاره دارد که فرعون  ،هافزود که تعبیر از مضارع به ماضی در این آی
بلکه پیش از این و در همین دنیا نیز قوم و پیروانش را  ،نه تنها در آینده و قیامت
» أورد«توان داللت صرفی فعل در این حالت میرو  ازاین. وارد آتش ساخته است

، آینده داللت دارد و نیز داللت سیاقی آن را که بر ،که بیانگر زمان گذشته است
  .برداشت نمود

گاهی نیز جایگزینی فعل ماضی به جاي فعل مضارع بر این نکته بالغی اشاره 
 مانند آیه مبارکه. ق خواهد افتاددارد که مفهوم فعل ماضی پیش از فعل مضارع اتفا
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)و مورُ ییالْجِبالَ نُس تَرَى و ضةً الْأَربارِز و مشَرْناهح فَلَم رنُغاد نْهمداً مدر ). 47/کهف()أَح
استفاده شده است تا » حشَرْناهم«از فعل ماضی  ،»نُسیرُ«این آیه بعد از فعل مضارع 

پیش از به حرکت  ،نشان دهد که محشور و مبعوث ساختن آنان در روز قیامت
ها و بروز و ظهور زمین اتفاق خواهد افتاد تا آنان نیز شاهد و ناظر آن  درآوردن کوه

و حشرناهم قبل «: گویی آیه چنین بیان شده است ؛اقات شگرف و عظیم باشنداتف
  )2/726 زمخشري،. (»ذلک

 بِک جِئْنا و أَنْفُسهِم منْ علَیهِم شَهیداً أُمۀٍ کُلِّ  فی نَبعثُ یوم و( ، آیه مبارکهنمونه دیگر
  بشْرى و رحمۀً و هدى و ء شَی لکُلِّ تبیاناً الْکتاب علَیک نَزَّلْنا و هؤُالء  على شَهیداً

و فرستادگان الهی  ، سخن از برانگیختن انبیاباشد که در آنمی) 89/نحل()للْمسلمین
عنایت خاصی به در این آیه توجه و . جهت شهادت دادن در میان قومشان است

الی وي را شاهد بر تمام تبارك و تع» اهللا«به طوري که  ،شده است6پیامبر اسالم
پیش از » شَهیداً بِک جِئْنا و«چرا که مفهوم ). 7/450 آلوسی،(ها قرار خواهد داد  امت

قرینه و نشانه دیگر در . به وقوع خواهد پیوست» شَهیداً أُمۀٍ کُلِّ  فی نَبعثُ«مفهوم 
گام به هن) شهیداً(» غیبت«عدول از ، 6و عنایت خاص به پیامبر اسالمتوجه 

ه هنگام سخن از پیامبر ب) بِک جِئْنا(» خطاب«به  ،سخن از پیامبران دیگر
» بعث«به جاي واژه » مجیء«طور جایگزین سازي واژه  و همین .است6اسالم

  .دارد6کمال توجه و عنایت به پیامبر داللت بر» بعثنا«بر » جئنا بک«که ترجیح 
به جاي فعل مضارع » بِک جِئْنا«این موارد عالوه بر جایگزینی فعل ماضی 

و  ،الهی است بر دیگر انبیاي6ی نشانگر برتري پیامبر اسالمهمگ ،»بک ءنجی«
به همین دلیل پیامبر اسالم پیش از . اینکه شهادت او به شهادت آنان فضیلت دارد

آنکه دیگر انبیا به عنوان شاهد بر قومشان برانگیخته شوند، به عنوان شاهد آورده 
بنابراین جایگزینی فعل ماضی به جاي فعل مضارع در ). 100/ طبل،(خواهد شد 

؛ دارد» نَبعثُ«بر فعل مضارع ) بِک جِئْنا(سیاق این آیه داللت بر سبقت فعل ماضی 
  .»شهیداً علیهم أمۀ و جئنا بک شهیداً قبل أن نبعث فی کلّ« یعنی

ه گرفت در توان نتیج می ،ي اخیر مالحظه شدها که در نمونه بنابراین همچنان
گاه که سخن از قیامت و اوصاف و احوال آن به  آیات بسیاري از قرآن کریم آن
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آید، خداوند حکیم از افعال ماضی که از نظر داللت صوري و معناي  میمیان 
دستوري بر گذشته اشاره دارند، استفاده نموده، حال آنکه قیامت هنوز رخ نداده 

از تجربیات انسانی و وابسته بودن انسان رسد چنین نگاهی ناشی  میبه نظر . است
توان خداوند و  میدر حالی که حقیقت آن است که ن ،د زمان و مکان باشدبه بع

مفاهیمی همچون زمان و مکان در  رو ازاین ،افعال او را مقید به زمان دانست
  .خصوص خداوند و افعال او معنا ندارد

رغبت و تمایل «رع شده تا بر در برخی موارد نیز فعل ماضی جایگزین فعل مضا
 ما قُلْ ینْفقُونَ ماذا یسئَلُونَک(مانند آیه مبارکه. لت داشته باشددال» در وقوع آن فعل

نْ أَنْفَقْتُمرٍ منِ خَییدلْوالفَل الْأَقْرَبینَ و تامى والْی  ساکینِ والْم نِ وبیلِ ابالس لُوا ما ونْ تَفْعرٍ مخَی 
به فعل » ینْفقُونَ«در این آیه کریمه از فعل مضارع ). 215/بقره()علیم بِه اللَّه نَّفَإِ

 ،تغییر و جایگزینی رخ داده که بر اساس سیاق و بافت معمول آیه» أَنْفَقْتُم«ماضی 
چرا که جواب . آمدمی» ...تنفقون  یسألونک ماذا ینفقون، قل ما«بایست به شکل  می

و ساختار شرط بر آینده  ،به شکل ساختار شرط آمده است» نْفقُونَی ماذا« سؤال
ن آن را به مضارع و مستقبل تأویل ابه همین خاطر نیز نحوی. اقتضا و داللت دارد

اما هدف و داللت بالغی کاربرد فعل ماضی در این آیه، هرچند که بر آینده . کنندمی
 ؛)4/56 سامرائی،(وقوع است داللت دارد، بیان محتمل الوقوع به شکل حتمی ال

شکل عملی  یعنی عمل انفاق کردن که هنوز اتفاق نیفتاده و محتمل الوقوع است، به
شدت و  ،تا در حقیقت ، بیان شدهباشدحتمی الوقوع می که صورت پذیرفته است و

  .بیان شود) انفاق(میزان باالي رغبت و گرایش در وقوع آن عمل 
  :گویدمی» ابن جنی«

بیـان  ) گذشـته (الفاظ به صـورت ماضـی   » إن قمت قمت«در عبارت همچنین «
یعنـی در تعبیـر از معنـا و    . داللـت دارد ) مسـتقبل (بر مضارع  ااما در معن ،شده

از لفظ ماضی کـه قطعیـت و    ،مفهومی که وقوع آن محتمل و مورد تردید است
ـ  میحتمیت را نشان  ه اینکـه  دهد، استفاده شده که گویی آن عمل اتفاق افتاده، ن

  )3/105ابن جنی،(» .ر و محتمل باشدمورد انتظا
که به صورت فعل ماضی آمده، ولی در معنا » أَنْفَقْتُم«بنابراین کارکرد فعل شرط 

و تشویق » انفاق«بر زمان آینده داللت دارد، بیان میل و عالقه گوینده در وقوع فعل 
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ین عمل از آنان سر زده و تحریض مخاطبان به انجام آن است، به طوري که گویی ا
  .شودو دیر زمانی نیز از انجام آن گذشته و اکنون در آیه از آن رخداد خبر داده می

بر  ،جایگزینی فعل ماضی به جاي فعل مضارع ،گاهی نیز بر عکس آیه قبل
ر و تشویق مخاطبان به رغبت و عالقه گوینده در عدم انجام و وقوع فعل مورد نظ

 کَفَرَ منْ و لنَفْسه یشْکُرُ فَإِنَّما یشْکُرْ منْ و( مانند آیه مبارکه. ددوري از آن داللت دار
به فعل » یشْکُرُ«در این آیه عدول از فعل مضارع ). 12/لقمان()حمید غَنی اللَّه فَإِنَّ

داشتن  و بر حذر» کَفَرَ«بیانگر نفرت متکلم نسبت به وقوع فعل » کَفَرَ«ماضی 
  .انجام آن و تشویق بر ترك آن است مخاطبان از

در دو آیه اخیر بر تجدد و » یشْکُرُ«و » ینْفقُونَ«هاي مضارع ناگفته نماند که فعل
و تشویق انجام پیاپی و چندین بار آنها نیز » شکر«و » انفاق«هاي  استمرار فعل
  :نویسدسوره لقمان می 12در تفسیر آیه  فخر رازي. داللت دارند
با فعل ماضی تعبیر » کفر«با فعل مضارع و از عمل » شکر«یه از عمل در این آ«

باز در معنا بر مضارع داللـت   ،شده است، هرچند که اگر فعل شرط ماضی باشد
اما . 1»و حرّهل داري فَخُدی نْم«و » و حرّهداري فَ لَخَد نْم«مانند عبارات . دارد

ه دارد و آن اینکـه شایسـته اسـت    اي اشـار باید گفت که این جایگزینی به نکته
هـر   رو ازایـن . ي الهی در هر زمان تکـرار شـود  ها به خاطر تکرار نعمت» شکر«

و . باشـد  باید همیشه بر این کار مـداومت داشـته   ،آوردجاي می هب» شکر« کس
هر کس کفر ورزید باید  بدین خاطر. قطع و پایان پذیرد» کفر«شایسته است که 

  )25/146 فخر رازي،(» .ده و پایان دهدبالفاصله آن را قطع کر
  

  جایگزینی فعل ماضی به جاي فعل امر :حالت دوم
 مصلى إِبراهیم مقامِ منْ اتَّخذُوا و أَمناً و للنَّاسِ مثابۀً الْبیت جعلْنَا إِذْ و(مانند آیه مبارکه 

نا وهِدإِلى ع  راهیمإِب ماعیلَ ور أَنْ إِساطَه یتیفینَ بلطَّائل فینَ والْعاک الرُّکَّعِ و ودجالس( 
و سپس » اتَّخذُوا«به فعل امر » جعلْنَا«در این آیه ابتدا از فعل ماضی ). 125/بقره(

  :عدول شده است» عهِدنا«مجدداً از فعل امر به فعل ماضی 
  »عهِدنا«     »اتَّخذُوا«       »جعلْنَا«

  ماضی       امر       ماضی
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نسبت » اتَّخذُوا«و فعل امر  ،عنوان اصل و اساس به» جعلْنَا«فعل ماضی  رو ازاین
» اتَّخذُوا«از طرف دیگر فعل امر . آیدخروج از اصل و معیار به شمار می ،به آن

 »عهِدنا« و سپس در فعل ،شود میگرفته  اصل در نظر» عهِدنا«نسبت به فعل ماضی 
  .از اصل عدول شده است نسبت به آن،
نقطه تمرکز و عطف براي خواننده  ،در این آیه و عبارات» اتَّخذُوا«فعل امر 

در این  ،به اعتقاد زمخشري. کنداست که توجه و عنایت او را به خود جلب می
و قلنا «یعنی  باشد؛ می» قلنا«عبارات یک فعل ماضی حذف شده که تقدیر آن 

از مخالفت با دیگر افعال آیه خارج شده، و نیز میان افعال » وااتَّخذُ«تا فعل  ،»اتخذوا
  )1/185زمخشري، . (موجود هماهنگی و تناسب ایجاد گردد

مرکز ثقل و توجه » اتَّخذُوا«باز فعل امر  در واقع حتی بر اساس نظر زمخشري
پس س. آیه خواهد بود تا خواننده در برابر آن توقف کرده و در معناي آن تأمل نماید

  .به شکل ماضی آمده است» عهِدنا« سیاق آیه به روند پیشین خود بازگشته و فعل
  

  جایگزینی فعل مضارع به جاي فعل ماضی :حالت سوم
: توان به دو نوع تقسیم کردبه کارگیري فعل مضارع به جاي فعل ماضی را می
فته و پایان کند که انجام پذیردر نوع اول فعل مضارع بر عملی در گذشته داللت می

و نوع دوم فعل مضارع جهت بیان عملی که در زمان حال یا آینده اتفاق  ،یافته است
  )2/194 ابن اثیر،( .شودافتد، استعمال میمی

در نوع اول که فعل مضارع بر امري داللت دارد که در گذشته صورت گرفته 
زمان گذشته است، به تصویر کشیدن و تجسم نمودن چگونگی اتفاق افتادن فعل در 

به طوري که گویی آن عمل در حال حاضر و در مقابل دیدگان  ؛باشد میمنظور 
  :گویدابن اثیر می. خوانندگان در حال به وقوع پیوستن است

تر  یر از عملی در گذشته، بسیار بلیغبدان که به کارگیري فعل مضارع جهت تعب«
رع زمان حال را کـه  چرا که فعل مضا ؛و رساتر از به کارگیري فعل ماضی است

کند، گویی شنونده بیان داشته و آن تصویر را زنده می ،افتدفعل در آن اتفاق می
 ».حال آنکه فعـل ماضـی چنـین قـابلیتی نـدارد     . نمایدسخن، آن را مشاهده می

  )همان(
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  إِلى قْناهفَس سحاباً فَتُثیرُ الرِّیاح أَرسلَ الَّذي اللَّه و( زمخشري نیز در تفسیر آیه مبارکه
لَدب تینا مییفَأَح بِه ضالْأَر دعها بتوم کحکایت حال«، از تعبیر )9/فاطر()النُّشُور کَذل «

  :نویسدکند و میدر بالغت جانشینی فعل مضارع از فعل ماضی استفاده می
ی که در حال ،به زمان مضارع استفاده شده است» تُثیرُ«اگر سؤال کنی چرا فعل «

دلیل این امر حکایت حالتی : گویم می ،باشندهاي قبل و بعد از آن ماضی میفعل
انگیزند، تا این تصویر شگفت که بـر قـدرت الهـی    است که بادها ابرها را برمی

  )3/601 زمخشري،(» .داللت دارد، به تصویر کشیده شود
مول و سیاق بنابراین استفاده از فعل مضارع در این حالت که خارج از روش مع

یکی داللت صرفی فعل که بر زمان  :گرددکالم است، به ظهور دو حالت منجر می
و دیگري داللت سیاقی فعل که اشاره به زمان گذشته  ،حال یا آینده داللت دارد

توان به آن  میگردد که  میجمع میان این دو زمان به ایجاد زمانی منجر . کند می
فعلی را که در گذشته  ،که بیان شد زمان همچناناین . اطالق نمود» گذشته حاضر«

آورد و در مقابل دیدگان شنونده یا خواننده کالم به  میبه زمان حاضر  ،اتفاق افتاده
گویی که آن فعل هم اکنون در حال جریان است و یا دوباره در  ؛کشد میتصویر 

  .حال وقوع و تکرار است
این نوع جایگزینی را بر اساس اقتضاي سیاق و مقام، یک اصل بالغی » سکاکی«

  :گویدداند و می میثابت 
به هنگام اقتضاي مقـام در   ماضی به مضارع روشی است که بلغا انتقال از فعل«

  )247/، سکاکی(» .گیرندپیش می
هاي بهخورد که از جناین روش بیان در آیات بسیاري از قرآن کریم به چشم می

به طوري که قرآن تصویري را که در  ،رودزیباشناختی کالم وحی به شمار می
از . هود گرددخواند تا در مقابل دیدگان مخاطبین مشفرا می ،اعماق تاریخ فرو رفته

 رسولٌ همجاء کُلَّما رسالً إِلَیهِم أَرسلْنا و إِسرائیلَ  بنی میثاقَ أَخَذْنا لَقَد( جمله در آیه مبارکه
  ).70/مائده()یقْتُلُونَ فَریقاً و کَذَّبوا فَریقاً أَنْفُسهم  تَهوى ال بِما

در این آیه سیاق افعال بر کاربرد فعل ماضی بنا  ،شودکه مالحظه می همچنان
به ویژه فعل  ، اما به یکباره از فعل ماضی)أخذنا، أرسلنا، جاءهم و کذبوا(شده نهاده 

بایست از می ،بر سیاق آیه بنا. منتقل شده است» یقْتُلُونَ«به فعل مضارع  ،»کَذَّبوا«
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این جانشینی فعل مضارع به جاي . شداستفاده می» فریقاً کَذَّبوا و فریقاً قَتَلوا«تعبیر 
دگان مخاطبین در اذهان و دی» قتل«فعل ماضی با هدف تصویرسازي و تجسم فعل 

  :گویداین باره می زمخشري در. صورت پذیرفته است
جهت حکایت حالت گذشته استفاده شده تا شدت ناخوشایندي » یقْتُلُونَ«از فعل «

و آن حالت بسیار ناپسندیده در زمان حال نیز به تصـویر   ،بیان» قتل«و کراهت 
زمخشـري،  . (تا در نهایت تعجب مخاطبین را از این عمل برانگیـزد  ،کشیده شود

1/663(  
 استَکْبرْتُم أَنْفُسکُم  التَهوى بِما رسولٌ جاءکُم أَفَکُلَّما(یه شریفه همین حالت را در آ

از  ،»قَتَلتُم«یعنی به جاي فعل . نیز شاهد هستیم) 87/بقره() تَقْتُلُون فَریقاً و کَذَّبتُم فَفَریقاً
تکذیب له مسأ ،وع این آیه نیز مانند آیه قبلموض. استفاده شده است» تَقتُلون«فعل 

گیري فعل کار به. یل و به قتل رساندن آنان استاسرائ پیامبران از سوي قوم بنی
نیز به منظور به تصویر کشیدن و حاضر نمودن دوباره عمل » تقتلون«مضارع 

با این تفاوت که در آیه قبل  ،باشد میدر مقابل دیدگان مخاطبین » قتل«ناپسندیده 
استفاده شده، حال آنکه در این آیه، » تلونیق« ییعن ،بی، از صیغه غا)70/مائده(

آمده است، که این امر خود عالوه بر تصویرسازي » تقتلون«صیغه مخاطب، یعنی 
صیغه  ،به عبارت دیگر. بر استمرار این عمل نیز اشاره دارد ،مجدد در زمان حال

 در میان قوم کته اشاره دارد که عمل قتل انبیابه این ن» تقتلون«مخاطب در فعل 
گویی که این انگیزه و گرایش . یهود از گذشته تا زمان حاضر استمرار داشته است

هاي کنونی ایشان سرایت  به نوادگان و نسل از اجداد و نیاکان آنان ،به قتل پیامبران
گروهی از آنان . استفاده نموده است» تقتلون«قرآن کریم از تعبیر  رو ازاینپیدا کرده، 

و گروهی دیگر به قتل آنان  ،ته و به آنان نسبت دروغ دادندپیامبران را دروغ انگاش
یعنی گروهی از شما نیز در  این عمل در میان آنان ادامه دارد؛پرداختند که اکنون نیز 

  )1/483 ابوحیان اندلسی،( .را دارید6ل حاضر قصد قتل پیامبر اسالمحا
» قتل«تصویرسازي  استفاده شده، تنها» یقتلون«ب یاما در آیه اول که از صیغه غا

لکه فاعل ب ،چرا که این عمل به مخاطبین زمان نزول نسبت داده نشده ؛مراد است
که بیان  اما در آیه دوم همچنان. گردد میو اجدادشان باز آن در واقع به همان آبا
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از آنجا که فاعل آن قوم یهود زمان نزول آیه  ،»قتل«عالوه بر تصویرسازي  ،شد
  .این عمل به آنان نیز مراد آیه است باشند، نسبت دادن می

 قالُوا اللَّه أَنْزَلَ بِما آمنُوا لَهم قیلَ إِذا و(اما آیه سوم در این خصوص، آیه مبارکه 
 اللَّه أَنْبِیاء تَقْتُلُونَ فَلم قُلْ معهم لما مصدقاً الْحقُّ هو و وراءه بِما یکْفُرُونَ و علَینا أُنْزِلَ بِما نُؤْمنُ

» تَقْتُلُونَ«در این آیه نیز فعل مضارع . است) 91/بقره()مؤْمنینَ کُنْتُم إِنْ قَبلُ منْ
که » قَبلُ منْ«چرا که در ادامه آیه قید زمان  ؛مخالف با مقتضاي سیاق آیه آمده است

فعل  ور ازاین. بر گذشته داللت دارد، زمان فعل را به گذشته بازگردانده است
 انبیا در گذشته اتفاق افتاده» قتل«یعنی . اساساً بر زمان گذشته داللت دارد» تَقْتُلُونَ«

زندگی 6اسرائیل را که در زمان پیامبر اکرم اما قرآن کریم نوادگان بنی. است
حال  ؛»قَبلُ منْ اللَّه أَنْبِیاء تَقْتُلُونَ فَلم«: گویددهد و می میمورد خطاب قرار  ،کنندمی

  .زده است و از سوي اجداد آنان سر قتل در زمان گذشته ،آنکه چنانکه گفته شد
از » تَقْتُلُونَ«به طوري که فعل . این گونه تعبیر ناشی از بالغت قرآن کریم است

را در زمان حاضر به تصویر  اسرائیل بنیهاي گذشته قتل انبیا در میان  سویی صحنه
دارد و  میار این حادثه را در زمان حاضر نیز بیان استمر ،و از سوي دیگر ،کشد می

رو  مان نسل و دودمان هستید و دنبالهکند که شما نیز از هبه این نکته اشاره می
  .باشیدنیاکان خود می

اول اینکه زمان حقیقی . ستاین آیه داراي دو داللت و معنا در» قَبلُ منْ«اما قید 
را از داللت صرفی » تَقْتُلُونَ«یعنی فعل  ؛دهدینشان م ،را که گذشته است» قتل«فعل 

 ،و داللت دوم آن. گرداندبرمی) گذشته(به داللت سیاقی و بافتی آن ) حال و آینده(
قتل رساندن پیامبران در گذشته و در حق پیامبران پیشین  بیان این امر است که به

را به قتل  هرگز نخواهید توانست او6اما در مورد پیامبر اسالم .بوده است
یعنی شما در گذشته پیامبران خدا  ؛ستکه اهللا تعالی حافظ و پاسدار اوچرا  ؛رسانید
  )1/93 بیضاوي،! (، اما اکنون خیرکشتیدرا می

به تصویرسازي قبح عمل آنان و استمرار » تَقْتُلُونَ«بنابراین در این آیه ابتدا فعل 
ت به نیت شوم ایشان و بیان محال پاسخی اس» قَبلُ منْ«سپس قید  ،آن اشاره دارد

  .نیز به قتل برسانندرا  6بودن اینکه بتوانند پیامبر اسالم
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ـ به » یقْتُلُونَ«تیجه گرفت که فعل توان چنین ن می ،با توجه به مطالب بیان شده
اسرائیل جهت بیان شدت بنی يبر تصویر دوباره به قتل رساندن انبیا ب ـیصیغه غا

عالوه بر اینکه بر  ـ به صیغه مخاطب ـ» تَقْتُلُونَ«و فعل  ،اردقبح عملشان داللت د
» قتل«به استمرار و تجدد عمل  ،تصویرسازي و بیان کراهت عملشان داللت دارد

 منْ«و قید  ،کند مینیز اشاره  6توسط فرزندان و نوادگان در زمان رسول اهللا
  .نماید می گوشزد را آن بودن حالم آنان را از این عمل بسیار قبیح ناامید کرده و» قَبلُ

اي از بالغت و اعجاز بیانی قرآن کریم را به تصویر ها، گوشهاین جایگزینی
به بیان  ،کارگیري آنها جایی در به نه با تصرف در زمان افعال و جابهکشد که چگو می

  .پردازد میمقاصد و اهداف خود 
شود که در این  میگاهی نیز فعل مضارع منفی جانشین فعل ماضی منفی 

حادثه که در  کند و نه تصویرسازي آن رخداد و مینفی را افاده  تأکید ،صورت
  :گوید میدر این باره  ابن جنی. مضارع مثبت شاهد آن هستیم

از فعل مضارع استفاده شده است، هرچند کـه  » لم یقم زید«در عبارتی همچون «
 .گردد میع بر ماضی باز دلیل آن نیز به مقدم بودن مضار. معناي آن ماضی است

به این اعتبار که اصل در حوادث و افعال، معـدوم بـودن آنهـا و سـپس اتفـاق      
بنابراین مضارع به دلیـل اینکـه هنـوز اتفـاق نیفتـاده،      . افتادنشان در آینده است

اگر مضـارع   رو ازاین. است اما ماضی اتفاق افتاده و پایان پذیرفته. معدوم است
بـه نفـی    ،باشـد  مـی بالطبع ماضی که فرع  ،ت نفی شودکه از این حیث اصل اس

  )3/105 ابن جنی،(» .تر است اولی
  .وجود دارد تأکید ،در این نوع نفی ،که با این حساب

به جاي ماضی  توان به راز جایگزینی فعل مضارع منفی میبا توجه به این نکته 
 )یتَضَرَّعون ما و لرَبهِم استَکانُوا فَما بِالْعذابِ أَخَذْناهم لَقَد و(منفی در آیه مبارکه

رفت که این آیه به عبارت  میبر اساس سیاق موجود انتظار . پی برد) 76/مؤمنون(
دلیل این جایگزینی را شاید بتوان در این نکته دانست که . ختم شود» وما تضرعوا«

 ؛دهد میرا نشان » هاستکان«التی باالتر از تعبیر به ح ،»تضرع«تعبیر از خضوع به واژه 
خداوند متعال بیانگر نوعی از تالش و کوشش و پناه بردن به سوي » تضرع«چرا که 

ي است بر تأکیدبالطبع  ،تر قرار دارد پایین اي هکه در مرتب» استکانه«و نفی . است
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را دارا » هاستکان«باالتر از  اي هاز جانب آنان که مرتب» تضرع«ترین  نفی کوچک
مین جهت نیز سیاق آیه از ماضی منفی به مضارع منفی گردش داشته به ه. باشد می

  .ي بیشتري را نسبت به ماضی منفی داردتأکیداست، چرا که مضارع منفی بار 
  :گویددر این باره می ابن عاشور

. ضرع داللت داردبر تجدد نفی ت» یتَضَرَّعون«کارگیري صیغه مضارع در فعل  به«
. اسـت  تأکیـد باشد کـه نـوعی    میکرار و استمرار آن معناي ت به» تجدد نفی«و 

» ...ما تضرعوا، و ما تضرعوا و ما تضرعوا «گویی که سیاق عبارت بیانگر تعبیر 
 ابن عاشور،(» .استفاده شده است» و ما یتَضَرَّعون«باشد و در نتیجه از تعبیر می
18/101(  

اضی در این آیه را نیز مقصود از جانشینی فعل مضارع به جاي فعل م آلوسی
  :دهدچنین شرح می

 ،در بیان مفهوم تضرع از فعل مضارع استفاده شده تا استمرار و دوام افاده شود«
  )18/56 آلوسی،(» .و منظور از استمرار و دوام، دوام نفی است و نه نفی دوام

 بر خالف» یتَضَرَّعونو ما «توان چنین نتیجه گرفت که فعل مضارع بنابراین می
شده تا بر نفی » ماتضرعوا«ی جایگزین فعل ماض ،انتظار و اقتضاي سیاق آیه

» تضرعوا ما«به طوري که اگر از تعبیر . کند تأکیدترین حالت تضرع آنان  کوچک
شد که آنان جهت رفع بال و گویی این معنا به مخاطبین القا می، شد میاستفاده 

  .اندتضرع نکرده ،شایداما آنچنان که باید و  ،اندعذاب تضرع داشته
گاهی نیز جایگزینی فعل مضارع به جاي فعل ماضی بر تجدد و استمرار فعل 

و آن هنگامی است که فعل مضارع بر عملی داللت کند  ،در طول زمان داللت دارد
یعنی نوع دوم از جایگزینی فعل مضارع به  ؛افتد میکه در زمان حال یا آینده اتفاق 

 اللَّه بِذکْرِ أَال اللَّه بِذکْرِ قُلُوبهم تَطْمئنُّ و آمنُوا الَّذینَ(آیه شریفه مانند . جاي فعل ماضی
بر تجدد و استمرار » تَطْمئنُّ«، که در آن فعل مضارع )28/رعد()الْقُلُوب تَطْمئنُّ

و اینکه هیچ شک و تردیدي در این امر راه ندارد  ،اطمینان و آرامش داللت دارد
» اطمأنت«و اگر بر اساس روند و سیاق آیه از فعل ماضی ). 13/138 عاشور،ابن (

اما قرآن کریم در این . شد، هرگز چنین معنایی از آن قابل برداشت نبود میاستفاده 
 ،کند که اهل ایمان میاین نکته را گوشزد  ،تر ه به زیبایی و هنرمندي هرچه تمامآی
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داراي آرامش خاطر و  ،چه در آینده چه در زمان گذشته و چه در زمان حال و
  .باشند میدرون 

 ،آید که بر اساس سیاق آیه میبر » تَطْمئنُّ«داللت بر گذشته از صیغه سیاقی فعل 
و داللت بر زمان حال و آینده از صیغه صرفی فعل  ،زمان بر گذشته داللت دارد

ایمان «ه براي بیان مفهوم در حالی که در آی. آید ، بر میباشدکه مضارع می» تَطْمئنُّ«
ایمان  رو ازاین. از فعل ماضی استفاده شده تا قطعیت حصول آن بیان شود ،»آوردن

  .آنان همچون تحقق و ثبوت فعل ماضی، ثابت و محقق است
 مام أَنْفَقُوا و الصالةَ أَقاموا و ربهِم وجه ابتغاء صبرُوا الَّذینَ و(همین طور آیه مبارکه 

مقْناهزا ررس ۀً ویالنع ؤُنَ وردنَۀِ یسئَۀَ بِالْحیالس کأُولئ مى لَهقْبار عدر این ). 22/رعد()الد
شده » درؤوا«جایگزین فعل ماضی  ،خالف سیاق آیهبر »یدرؤُنَ«آیه نیز فعل مضارع 

چرا  ؛کند تأکید» ها ا با خوبیه دفع بدي«است تا بر تجدد و استمرار داللت کند و بر 
 ،ها و سیئات هستند و این آیه شریفه مختلف در معرض بدي هاي شکلکه مردم به 

  )13/129همان، . (داندها می ها به وسیله خوبی داروي این درد را دفع بدي
  

   جایگزینی فعل مضارع به جاي فعل امر :حالت چهارم
سپس از فعل امر به فعل مضارع  ،گیرد میگاهی ابتدا فعل امر مورد استفاده قرار 

مانند آیات مبارکه . و تشویق بیشتري شود تأکیدشود تا بر اجراي آن امر  میعدول 
 إِما و الْعذاب إِما یوعدونَ ما رأَوا إِذا حتَّى مدا الرَّحمنُ لَه فَلْیمدد الضَّاللَۀِ فی کانَ منْ قُلْ(

 ) هدى اهتَدوا الَّذینَ اللَّه یزید و*جنْداً أَضْعف و مکاناً شَرٌّ هو منْ علَمونَفَسی الساعۀَ
و در ادامه از  ،استفاده شده» فَلْیمدد«در این آیات ابتدا از فعل امر ). 76-75/مریم(

  :به ترتیب زیر عدول شده است» یزید«فعل امر به فعل مضارع 
  :ژرف ساخت افعال       :روساخت افعال

»ددمفَلْی«  »زیدی«     »ددمو لیزد      »فَلْی  
  امر       امر   مضارع   امر
فلیمدد « :بود می چنین ،شد می بیان ظاهري مقتضاي اساس بر آیه تمام اگر بنابراین

فلیمدد (در این حالت هر دو فعل . »ولیزد اهللا الذین اهتدوا هدي... له الرحمن مداً 
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) امر و مضارع(اما در آیه از دو فعل مختلف . شدندمتضمن معناي دعا می) و لیزد
  .خبر است و نه انشا ،»فَلْیمدد«استفاده شده تا نشان دهد که مراد از فعل امر 

  :گوید می زمخشري
چـرا کـه فعـل    . معطـوف اسـت  » فَلْیمدد«بر موضع و مفهوم فعل » یزید«فعل «
»ددمأو «آمده است، که تقدیر آن » خبر«به جاي » فَلْی و من کان فی الضاللۀ مد

در این صورت میان افعـال موجـود همـاهنگی    . باشد می» یمد له الرحمن و یزید
، در موضع دارد رو فعل امر که داللت بر طلب و انشا ازاین. وجود خواهد داشت

این . بر دارداما در معنا داللت بر خ ،یعنی در لفظ داللت بر طلب خبر آمده است؛
 تأکیـد ی به جاي ساختار خبري جهـت بیـان مبالغـه در    ساختار انشای جایگزینی

وقوع آن فعل است، گویی که تحقق و وقـوع آن امـري اسـت الزم و اجتنـاب     
  )3/38 زمخشري،( ».ناپذیر

  
  جایگزینی فعل امر به جاي فعل ماضی :حالت پنجم

ست و فعل امر بر وجود در این حالت فعل ماضی بیانگر وجود جمله خبري ا
و جایگزینی جمله طلبی یا انشایی به جاي جمله خبري . جمله طلبی داللت دارد

 و بِالْقسط ربی أَمرَ قُلْ(مانند آیه مبارکه . داراي نکته و داللت بالغی خاصی است
 )تَعودونَ بدأَکُم کَما الدینَ لَه مخْلصینَ ادعوه و مسجِد کُلِّ عنْد وجوهکُم أَقیموا

جایگزین فعل ماضی شده است که اگر » أَقیموا«در این آیه فعل امر ). 29/اعراف(
أمر ربی بالقسط و «: چنین بود ،شد میآیه بر اساس مقتضاي ظاهر عبارت نازل 

  .»أمرکم أن تقیموا وجوهکم
نظر داشت که در جهت پی بردن به بالغت این جایگزینی باید آیه قبل را نیز در 

 و آباءنا علَیها وجدنا قالُوا فاحشَۀً فَعلُوا إِذا و(: آن از کفار چنین سخن گفته شده است
رَنا اللَّهإِنَّ قُلْ بِها أَم رُ ال اللَّهأْمی شاءلَى تَقُولُونَ أَ بِالْفَحع ونَ ال ما اللَّهلَمکه ) 28/اعراف()تَع

پاسخ به این  ،29اند و در آیه  اروایی را به خداوند نسبت دادهن کفار امر ،در آن
  .نسبت ناروا داده شده است

در این آیه دستور به عدل و داد با ساختار خبري آمده است، هرچند که متضمن 
» أقسطوا«معناي  به» بِالْقسط ربی أَمرَ«یعنی عبارت  ؛معناي انشا و طلب است
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به صیغه فعل امر نیامده، بلکه ساختاري خبري به خود اما این مفهوم . باشد می
 و بِالْقسط ربی أَمرَ قُلْ«از عبارت  ،»قل أقسطوا و أقیموا«گرفته و به جاي تعبیر 

  .استفاده شده است» أَقیموا
کند که فعل ماضی  میدلیل این جایگزینی را چنین بیان » اسامه البحیري«دکتر 

است قدیمی و ازلی که  اي هله این امر، مسأدهد ک مینشان » قسطبِالْ ربی أَمرَ«در 
ها محدود نکرده  خداوند آن را به یک زمان و یا یک مکان و گروه خاصی از انسان

بلکه تمام موجودات و هستی را به عدل و  ،تعالی نه تنها انسان» اهللا«بلکه  ،است
این معنا را به  ،شد میاستفاده » و أقسطوا«و اگر از تعبیر . قسط دستور داده است

» أَمرَ«فعل  رو ازاین. شود کرد که این امر تنها متوجه افراد خاصی می میذهن متبادر 
ستور به اقامه عدل داللت دارد مسلوب و مجرد از زمان است و به طور مطلق بر د

سپس از فعل ماضی به فعل امر عدول شده است تا بر وجوب ). 324/ بحیري،(
یعنی اقامه نماز در زمان حال و آینده داللت کند و توجه خاص  ،طلب فعل

چرا که نماز یکی از  ؛قرار دهد تأکیدجلب و مورد  ،مخاطبان را نسبت به امر نماز
  )2/193 ابن اثیر،( .هاي مؤکد خداوند نسبت به بندگانش استفریضه

قق در برخی موارد نیز جایگزینی فعل امر به جاي فعل ماضی بر سرعت تح
 فَقُلْنا السبت فی منْکُم اعتَدوا الَّذینَ علمتُم لَقَد و(از جمله آیات مبارکه . فعل داللت دارد

مةً کُونُوا لَهرَدئینَ قلْناها* خاسعما نَکاالً فَجنَ لیها بیدی خَلْفَها ما و ظَۀً وعوتَّقین ملْمل ( 
که  همچنان. را خطاب قرار داده است اسرائیل بنیخداوند  ،که در آن) 66-65/بقره(

نشان از ) جعلْنا -قُلْنا ـ اعتَدوا ـ علمتُم(افعال موجود در این آیه  ،شود میمالحظه 
 اما در. پس زمان حاکم بر سیاق این آیات زمان گذشته است. زمان گذشته دارند

کُونُوا «شده است، چرا که در فعل امر از فعل ماضی به فعل امر عدول » کُونُوا«فعل 
رَدشود و این عبارت به نقطه  میتوجه مخاطب به این تغییر و جایگزینی جلب  ،»ةًق

ها و  که همان تبدیل شدن آنان به میمون گردد، میعطف و تمرکز این آیات مبدل 
این جایگزینی فعل امر به جاي فعل ماضی در . باشد میمطرود  بوزینگان پست و

 أَراد إِذا أَمرُه إِنَّما(بر سرعت تحقق این فعل داللت دارد که آیه مبارکه  ،ین آیاتا
  .ي است بر قدرت الهی در این بابتأکیدنیز ) 82/یس() فَیکُون کُنْ لَه یقُولَ أَنْ شَیئاً
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شده  تأکیدبر حصول و سرعت وقوع فعل » کُونُوا«در کاربرد فعل امر  رو ازاین
این داللت وجود  ،»خاسئین ةفجعلناهم قرد«یعنی  ،کل ماضی آناست که در ش

چرا که فعل امر در این آیه شدت غضب الهی و سرعت و قوت حصول آن  ؛ندارد
  .دهدرا نشان می

  :گوید میدر تفسیر این آیه  ابوحیان اندلسی
است که البته بـر امـر حقیقـی داللـت     » کون«فعل امر از مصدر » کُونُوا«فعل «

 ،دهـد  میبه طوري که این تغییر و دگرگونی در اجساد و ذوات آنها رخ ن. ندارد
نشان دادن سرعت  ،و منظور از فعل امر. بلکه متوجه صفات و خلقیات آنان است

 أَنْ شَیئاً أَراد إِذا أَمرُه إِنَّما(مانند آیه مبارکه . باشد میتغییر صفت و اخالق آنان 
» .گردد میاین امر محقق  ،که به مجرد اراده الهی) 82/یس()فَیکُون کُنْ لَه یقُولَ

  )1/396 ابوحیان اندلسی،(
گاهی نیز جایگزینی فعل امر به جاي فعل ماضی عالوه بر اشاره بر سرعت 

 أَلَم(مانند آیه مبارکه. رود میجهت تبیین کیفیت وقوع فعل نیز به کار  ،حدوث فعل
 إِنَّ أَحیاهم ثُم موتُوا اللَّه لَهم فَقالَ الْموت حذَر أُلُوف هم و رِهمدیا منْ خَرَجوا الَّذینَ إِلَى تَرَ

لَى فَضْلٍ لَذُو اللَّهالنَّاسِ ع نَّ وشْکُرُونَ ال النَّاسِ أَکْثَرَ لکدر این آیه سخن ). 243/بقره()ی
بایست طبق  میز بر همین اساس نی. از فعلی است که در گذشته اتفاق افتاده است

اما از فعل  ،شد میاستفاده » فأماتهم اهللا ثم أحیاهم«از عبارت  ،مقتضاي ظاهر آیه
عدول شده تا این نکته را به مخاطبان گوشزد کند که » موتُوا«ماضی به فعل امر 

به طوري که هیچ  ؛آنان را در یک لحظه در برگرفته ،ی تماممرگ با سرعت و قدرت
این معنا  ،شد میاستفاده » فأماتهم«و اگر از تعبیر . نکرده است کس از آن نجات پیدا

  .گرفت که آنها مردند میله مورد اشاره قرار شد و فقط این مسأو داللت منتقل نمی
  :گوید می زمخشري
در پاسـخ   ،چیسـت » فقال لهم موتـوا «اگر سؤال شود که معنا و داللت عبارت «

و این معنا و مفهـوم بـا تعبیـر    » کشاند آنها را به کام مرگ«گویم که یعنی  می
بـه امـر و اراده الهـی دچـار      ،آمده تا نشان دهد که آنان مانند یک نفر» موتوا«

اند  گویی آنان به چیزي امر شده ؛مرگ شدند که این نوع مرگ غیر طبیعی است
  )1/290 زمخشري،( ».انداز آن دستور پیروي کرده ،و بدون امتناع و توقف
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  ایگزینی فعل امر به جاي فعل مضارعج :حالت ششم
شود تا بر وجود تفاوت میان دو فعل  میگاهی فعل امر جایگزین فعل مضارع 

 ما هود یا قالُوا( مانند آیات مبارکه. داللت کند) مضارع و امر(مذکور در عبارت 
 اعتَراك إِالَّ نَقُولُ إِنْ*بِمؤْمنینَ لَک نُنَح ما و قَولک عنْ آلهتنا  بِتارِکی نَحنُ ما و بِبینَۀٍ جِئْتَنا
ضعنا بتهآل وءإِنِّی قالَ بِس اُشْهِد اللَّه وا ودري أَنِّی اشْهب ا ءمکه  )54-53/هود() تُشْرِکُون م

  .و قومش است7در آن سخن از حضرت هود
س از فعل امر به صورت مضارع آمده، سپ» اُشْهِد«در این آیات ابتدا فعل 

 ،و فاعل فعل دوم، 7فاعل فعل نخست حضرت هود. استفاده شده است» اشْهدوا«
و «بایست به صورت می ،باشد که بر اساس اقتضاي ظاهر آیهقوم حضرت هود می

  .رفتبه کار می» اُشهدکم
 7این جایگزینی بیانگر وجود تفاوت و فاصله زیاد میان شهادت حضرت هود

که خداوند متعال را به شهادت 7حضرت هودشهادت . تو شهادت قومش اس
ولی شهادت  .شهادتی است صحیح، ثابت و برخاسته از اعتقاد و یقین ،گیرد می

و جهت تحقیر آنان  یست، بلکه از روي تمسخر و استهزاگرفتن قوم وي حقیقی ن
به  استفاده شده تا» اشْهدوا«از فعل امر  همین خاطر  به). 2/403 زمخشري،(است 

قرار دارد که 7در یک سو حضرت هود. فاصله زیاد بین دو طرف اشاره کند
سوي دیگر قوم وي که حقیر هستند و باید از امر  ، و درامرش باید اطاعت شود

  .اطاعت کنند7هود
گردد تا نشان دهد که از فعل  میگاهی نیز فعل امر جایگزین فعل مضارع 

 لَنَبلُونَّکُم و(مانند آیه مبارکه. و مراد استمعناي امر مقصود  ،مضارع مذکور در کالم
بِشَی نَ ءم فوعِ الْخَوالْجنَقْصٍ ونَ ووالِاألَ مم نْفُسِاألَو راتالثَّمو شِّرِوابِرینَ ب155/بقره()الص .(

ر و در ادامه از فعل ام ،استفاده شده» لَنَبلُونَّکُم«ر این آیه ابتدا از فعل مضارع د
  .شد می برده کار به» رنّلَنُبشِّ«بایست فعل  می ،در حالی که طبق سیاق ظاهر آیه. »بشِّرِ«

از قبیل عطف » لَنَبلُونَّکُم و«به » الصابِرینَ بشِّرِ و«عطف  ،آلوسیبه اعتقاد 
و آزمایش امري است محقق و الزم، همین  ؛ یعنی ابتالمضمون به مضمون است

). 1/420 آلوسی،(بشارت در مورد کسانی است که صبر پیشه کنند اما . طور بشارت
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اما به نظر . عطف داده شده است» لَنَبلُونَّکُم«به فعل » بشِّرِ«بر این اساس معناي فعل 
وجود دارد، یعنی طلب صبر ی یمعناي انشا» لَنَبلُونَّکُم«رسد که در فعل مضارع می

و آزمایش  در نهایت طلب صبر بر ابتال ،ن فعلچرا که منظور از بیان ای بر بال؛
استفاده شده تا این امر مورد » لَنَبلُونَّکُم«از فعل » فاصبروا«اما به جاي عبارت . است
قرار گیرد و رغبت و عزم و اراده مخاطبان را نسبت به صبر و شکیبایی در  تأکید

  .هاي الهی برانگیزدبرابر آزمایش
 تَنْتَه لَم لَئنْ إِبراهیم یا  آلهتی عنْ أَنْت أَراغب قالَ( همین طور در آیه مبارکه

نَّکمجلَأَر رْنی وجا  اهیلدر این آیه نیز از فعل مضارع ). 46/مریم()م»نَّکمجبه » لَأَر
برخی از مفسرین . عدول شده است ـ»ألهجرنک«جاي فعل  ـ به» هجرْنیا«فعل امر 

معطوف به فعل » اهجرْنی«فعل امر اند که  را چنین تفسیر کرده این جایگزینی
چرا  ؛»فاحذرنی و اهجرنی«یعنی . بر آن داللت دارد» لَأَرجمنَّک«محذوفی است که 

 ).4/18 ؛ ابن عطیه،3/20 زمخشري،(بر تهدید و ارعاب داللت دارد » لَأَرجمنَّک«که 
برحذر داشتن  ،داللت دارد و منظور از آن ر انشادر معنا ب» کلَأَرجمنَّ«بنابراین 

: شده گفته او به که گویی ؛است آنان جویی خدایان واهی از عیب7حضرت ابراهیم
  .»...!پس مراقب خودت باش که  ،دارياگر از بدگویی خدایان ما دست برنمی«
  

  نتیجه و پیشنهاد
در متن قرآن یکی از اصول و ساختارهاي پرکاربرد و مهم » اصل جایگزینی«

توان آن را به عنوان یکی از مظاهر اعجاز بیانی آیات قرآن  میکریم است که حتی 
در سطوح و ساختارهاي مختلفی از آیات الهی » اصل جایگزینی«. نیز به شمار آورد

ساختار  مانند ساختار آوایی، ساختار نحوي، ساختار بالغی، ساختار معجمی و
یعنی اسم، فعل و حرف، قابل بررسی و  ،کلمه گانه صرفی و در میان انواع سه

 ،در این تحقیق یکی از موارد مطرح در ساختار صرفی آیات قرآنی. تحقیق است
یعنی اصل جایگزینی افعال مورد بررسی قرار گرفت و تالش شد تا دالالت و 

  .ي بالغی این پدیده زبانی بیان شودها جنبه
جایی در سطح الفاظ  نه تغییر و جابهبیان کرد که هرگوتوان چنین  میدر مجموع 

گردد تا  میتغییر در معنا موجب  ،تر به عبارت صحیح. گردد میموجب تغییر در معنا 
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مخاطب به معناي مقصود  ،الفاظ نیز دچار تغییر شوند تا از این طریق ،به دنبال آن
  .رهنمون شود

بدین . بینیم می جایی را در سطح زمان بندي افعال قرآنی گاهی این تغییر و جابه
نا گردد تا مع میجایگزین دیگري  ،شکل که هر یک از افعال ماضی، مضارع و یا امر

هاي مختلف این جایگزینی در شش  حالت. کند و مفهوم خاص را به مخاطب القا
ز آنها سخن به یک ا قابل تصور و بررسی است که به تفصیل در مورد هر مورد

از . اشاره شد ها اي بالغی و معنایی این جایگزینیه ترین داللت میان آمد و به مهم
بر وقوع فعل و یا در نظر داشتن زمان صرفی و زمان نحوي یا ترکیبی  تأکیدجمله 

و همین طور تصویرسازي  ،ها و یا گسترش معناي فعل در تمام زمان ،یا سیاقی فعل
 ،به وقوع بپیونددفعلی که در زمان گذشته اتفاق افتاده و یا قرار است در زمان آینده 

ساخت فعل بر اساس بافت کالم  وساخت و ژرفکه همگی بر اساس ارتباط میان ر
  .باشدقابل استنباط می

جایی در زمان  هتوان گفت قرآن حکیم با تغییر و جاب میاما فراتر از این نگاه 
که رفته رفته به عادت تبدیل  ها مفاهیم و پدیده یبه تغییر درك ما از برخ ،افعال
اغراضی چون رهاسازي انسان از قید زمان و  ، پرداخته و در پی القايشده

، انسان را ـ به ویژه از قیامت و حوادث آن ـ تصویرسازي ملموس و محسوس
هم  در اي هگون ي مختلف را بهها قرآن زمان. به نزدیک بودن آن متنبه سازد اي هگون به

را  بخش ي شگفت و الهامها جلوه یی آکنده ازها صحنه ،آمیزد که از این رهگذر می
  .در معرض دید همگان قرار دهد

در سطح هر یک از ساختارهاي » اصل جایگزینی«شود در پایان پیشنهاد می
و نیز صرفی که در این مقاله به جزئی از آن پرداخته   مینحوي، بالغی، آوایی، معج

رسی قرار گیرد شد، به طور مستقل و جداگانه طی مقاالت و نوشتارهایی مورد بر
ف جدیدي از آیات وحی رسید و و لطایف ، بتوان به دقایق و ظرایتا از ره آورد آن

  .شمار آن پی بردهاي بیبه بخشی از اسرار و شگفتی
  

  : نوشت پی
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. توان این دو عبارت را یکسان دانستبا توجه به مطالب بیان شده، نمی -1
شانگر رغبت گوینده در محقق آمده، ن» ماضی«عبارت اول که در آن فعل شرط 

کند و فی نفسه اما عبارت دوم تنها شرط محض را بیان می. شدن فعل شرط است
  .کندرغبت و تشویق متکلم در انجام و اتفاق افتادن فعل شرط را بیان نمی
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