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چکیده
اِعراب ،بارزترين ويژگی زبان عربی است و مهمترين نقش را در روند معناشناختی متن ايفا میكند اما توجه
بیشازحد نحويان به اين پديده زبانی ،موجب شد تا از توجه به ديگر قرينههاي درونمتنی و برونمتنی موجود در ذات
زبان كه منجر به فهم معنا میشود ،بازمانند.
جايگاه اغراقآمیز اِعراب در انديشه زبانشناسان عرب ،آنان را به تدوين تبصرهها و ابواب نحوي غريب جهت
تثبیت حاكمیت اعراب واداشته است« .خفض به جوار» ازجمله اين ابواب است .خفض به جوار ،معنايی اشتباه برخالف
معناي حقیقی ارائه میدهد و بهرغم مجرور بودن لفظ ،دربردارنده معانی رفعی و نصبی است.
پژوهش پیشِ رو با رويکرد تحلیلی انتقادي ،ناتوانی اعراب را در افق آيات قرآن كريم و از طريق تحلیل باب
خفض به جوار اثبات میكند .بر طبق دادههاي پژوهش .1 :اعراب ،توان تبیین همه معانی متن را ندارد؛  .2گاهی عالئم
اعرابی ،معناي اشتباهی را منتقل میكند كه در نتیجه ،نیازمند علوم ديگري همچون آواشناسی ،بالغت و لغت است؛ .3
برخی ابواب نحوي در جهت تحمیل سیطره اعراب بر زبان وضع شدهاند.
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 -1مقدمه
زبان ،ظرف انديشه ،هويت يک ملت و ابزار ارتباط و تفاهم در ميان افراد يک جامعه بهطور
خاص و ميان افراد بشر بهطور عام است .به همين دليل اهل هر زبان در حفظ و صيانت زبان
خويش از هر گونه خطا و اشتباهي کوشيدهاند و براي آن قواعدي مستحکم بنا کردهاند که از آن
به علم نحو تعبير ميشود (آشوري ،1391 ،ص .)1چه اينکه «ايجاد هر گونه ضعف و سستي در
زبانِ يک ملت يا جايگزيني زبان جديد بهجاي آن ،به معناي ضربه زدن به فرهنگ آن قوم يا
نابودي آن است» (السيد ،1989 ،ص.)58
زبان شناسان مسلمان نيز با هدف حفظ زبان عربي و ممانعت از نفوذ لحن و اشتباه (ضعف
و سستي) به آن و بهتبع آن ،جلوگيري از آسيب ديدن قرآن ،قواعدي گسترده ،نسبتاً دقيق و داراي
شمول وضع کردهاند که علم نحو نام گرفته است.
نحو عبارت از «قواعدي است که از چگونگي همنشيني تکواژهها بر روي زنجيره گفتار و
ساختن واحدهاي بزرگتر سخن ميگويد» (باقري ،1382 ،ص .)145بهبيانديگر «نحو ،قانون
ترکيب کالم است و حالتي را که ميبايست کلمه در جمله و جمله با جملههاي ديگر داشته باشد
تبيين ميکند تا سخن ،نظم پيدا کرده و بتواند معنا را ادا کند» (مصطفي ،1959 ،ص .)1در اين
علم از حالتهاي آخر کلمات به هنگام ترکيب با يکديگر بحث ميشود و در واقع اين دانش،
فرآيندي جهتدار است که دستيابي به معنا را ميسر ميکند (شعيري ،1381 ،ص.)143
حالتهاي آخر کلمه ،اِعراب نام دارد که تحت تأثير کلمات ديگري که به عامل معروف هستند
به وجود ميآيد.

 -2جايگاه اعراب در نحو عربی
بر اساس فرهنگ لغتهاي عربي« ،إعراب ،مصدري بر وزن إفعال است که از فعل رباعي
«أع َربَ» بر وزن «أفعَلَ» گرفته شده است .گفته ميشود «أعرَبتُ عن الشيء» يعني آن را روشن و
واضح کردم» (ابن جني ،2001 ،ج ،1ص .)37اعراب به معناي آشکار کردن و اظهار نمودن است.
«أعرب عنه لسانه» يعني آن را آشکار کرد و اظهار نمود؛ اعراب را به دليل توضيح دادن و تبيين
کردن ،اعراب ناميدهاند .اعراب در نحو يعني توضيح معاني بهواسطه الفاظ و «أعرب کالمَه» يعني
بدون اشتباه در اِعراب سخن گفت (ابن منظور ،1414 ،ج ،1صص.)589-588
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نحويان قديم بر اساس فهمي که از متن و ساختمان کالم داشتند ،علم نحو را بر پايه و
شالوده اعراب بنا نهادند و درک معاني موجود در متن را تنها در گرو شناخت اعراب قرار دادند.
توجه و تعصب بيشازحد نحويان گذشته به موضوع اعراب موجب شد که آنان از بررسي
مؤلفههاي ديگري که در فهم معنا کمک ميکند غافل بمانند و در نتيجۀ همين غفلت ،علم نحو
از درک ديگر قرينههاي موجود درونمتني و برونمتنيِ تأثيرگذار در روند شناسايي معنا عاجز
بماند .تعاريفي که نحويان از نحو و اعراب ارائه کردهاند ،خود گواه اين مدعاست.
ابن فارس گفته است :با اعراب است که معاني مشخص ميشود و اگر اعراب نبود؛ فاعل از
مفعول ،مضاف از موصوف و تعجب از استفهام مشخص نميشد (ابن فارس ،2007 ،ص .)43از
نظر ابن جني« :حرکات ،روشنگر معناي کلمات هستند؛ وقتي بگويي «أکرَمَ سعيدٌ أباهُ و شَکَرَ سَعيدًا
أبُوه» 1از طريق اعراب کلمات است که مخاطب به فاعل و مفعول در جمله و در نتيجه معناي
جمله پي ميبرد» (ابن جني ،2001 ،ص)68؛ و بر طبق نظر زجاجي :حرکات اعراب وضع شدهاند
تا معاني را بيان کنند (زجاجي ،1979 ،ص.)76
ابن مالک نحوي (د 672 .ق) اولين زبانشناسي است که معتقد بود اعراب تنها يک دسته از
معاني را در کلمات مشخص مي کند و معاني ديگري در کالم وجود دارند که نيازي به اعراب
ندارند و بدون اعراب قابلتشخيص هستند .طبق نظر وي در کتاب شرح التسهيل :معانياي که بر
کلمات عارض ميشوند دو دستهاند .1 :معانياي که پيش از ترکيب عارض ميشوند مانند تصغير،
جمع ،مبالغه ،مفاعله ،مطاوعه و طلب؛ اين دسته از معاني بهگونهاي هستند که براي هر معنا ،يک
صيغه وجود دارد که به آن داللت ميکند و نيازي به اعراب ندارد؛  .2آنچه با ترکيب بر کلمه
عارض ميشود مانند معناي فاعلي ،مفعولي و اضافه که اين قسم از معاني ،به اعراب نياز دارند
تا از يکديگر تميز داده شوند (ابن مالک ،1990 ،ج ،1ص .)34خانم زينب مديح جبارة النعيمي
در مقاله «الداللة النحوية بني القدامي واملحدثني» بيان داشته است که قرينههاي لفظي و معنوي
ديگري غير از اعراب نيز وجود دارند که در فهم معنا ،کشف روابط نحوي ،معيّن کردن عناصر
جمله و تحليل دقيق آن عناصر سهيم هستند (نعيمي ،2009 ،ص .)16تمام حسان در کتاب «اللغة
العربية معناها و مبناها» ،قرينههاي ديگري در کنار اعراب بيان کرده است که در کشف معنا تأثير

 .1سعيد ،پدرش را گرامي داشت و پدرش از سعيد تشکر کرد.
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دارند؛ اما پژوهش هاي فوق به ناکارآمدي اعراب در نحو قديم از طريق نقادي ابواب نحويِ
موردقبول پيشينيان نپرداختهاند.
بنا بر تحقيقات و مطالعات انجامشده هيچ پژوهش علمي اعم از مقاله ،کتاب يا پاياننامهاي
که کارکرد اعراب را با رويکرد قرآني بهويژه در موضوع طرحشده (مجاورت) ،مورد کنکاش و
بررسي قرار داده باشد ،يافت نشده است .پژوهشهاي نحوي قرآني ،غالباً در جهت سيطره دادن
اعراب بر معنا گام برداشتهاند و آياتي از قرآن را که بهصراحت بيانگر ناکارآمدي اعراب است در
قالب ابواب نحوي جديد ،توجيه اعرابي کردهاند ،حالآنکه اين مقاله تالش دارد تا با رويکردي
تحليلي انتقادي و نه توجيهي ،از آيات قرآن در جهت تبيين محدوده کارکرد معناشناختي اعراب،
با تکيه بر «حمل به جوار» بهره بگيرد که خود حرکتي بيسابقه محسوب ميشود.

 -3ناكارآمدي اِعراب در نحو قديم
عامل و اعراب ،پايه و اساس نحو قديم را تشکيل ميدهند .بين اين دو پديده نحوي رابطه
علي و معلولي برقرار است يعني هر حرکت اعرابي معلول يک علت است که آن علت را عامل
مينامند؛ بهگونهاي که هر تغيير حرکتي يا حرفي در آخر کلمه ،محصول يک عامل است؛ نحويان
در تعريف عامل گفتهاند :آنچه موجب تغيير حرکت آخر کلمه مُعرَب به رفع ،نصب ،جر يا جزم
ميشود؛ و آن تغيير حرکتي را اعراب ناميدهاند (زمخشري ،بيتا ،ص .)289اهميت عامل و اعراب
در نحو قديم بهقدري باالست که نحويان ،کلمات مبني که داراي حرکت ثابت هستند و کلمات
مُعرَبي را که حرکت ظاهري ندارند يعني در آخر آنها حرکتي مشاهده نميشود ،تحت عنوان
اعراب محلي و تقديري در زيرمجموعه عامل و اعراب قرار دادهاند و بدين ترتيب ،سلطه عامل
و اعراب را در تمام نحو حتي در جملهها تسرّي بخشيدهاند ،اما با وجود همه تالشهاي
انجامگرفته الف) گاه کلماتي در زبان عربي يافت ميشوند که حرکت اعرابي آنان تابعي از عامل
نيست يعني عاملي براي آن اعراب در کالم وجود ندارد مانند عطف به توهم؛ ب) گاه با کلماتي
مواجه ميشويم که اعرابشان عليرغم داشتن عامل ،معناي صحيحي را منتقل نکرده بلکه ادراک
معناي جمله بر اساس آن اعراب ناممکن است زيرا معناي غلطي را القا ميکنند مانند مجاورت؛
ج) گاه چند وجه اعرابي براي يک کلمه يا جمله در متن ،قابل فرض است که از آن به تعدد
وجوه اعراب ياد شده است زيرا اعراب نميتواند معناي نحوي موردنظر متکلم را مشخص کند
و در اينجاست که هر نحوي با تکيه بر فهم و ادراک خود ،وجهي را اختيار ميکند که گاهي
اوقات ،معناي يک وجه اعرابي با وجه ديگر در تعارض و تناقض قرار ميگيرد؛ از همين رو
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نحويان با ايجاد متممها ،تبصرهها و تدوين ابواب نحوي خاص ،حاکميت عامل و اعراب را بر
زبان عربي تثبيت و توجيه کردهاند .در ادامه ضمن توضيح عطف به توهم ،مجاورت و تعدد
وجوه اعراب ،ناکارآمدي اعراب بيشتر روشن ميشود:

 -1-3خفض به جوار يا اعراب به جوار
زبانشناسان عربي در مورد سه نوع مجرور يعني مجرور به حرف جر ،مجرور به اضافه و
مجرور به تبعيت اجماع دارند که همگي به ترتيب در ﴿بس ِم اهللِ الرمحنِ﴾ (حمد )1 /1 :جمع
شدهاند اما نوع چهارمي از مجرورات به نام «مجاورت» وجود دارد که مورد اجماع نبوده و با
مخالفت گروهي از زبانشناسان مواجه شده است .مجاورت از جمله ابواب نحوي است که
بهعنوان تبصره و درواقع فراري براي توجيه ناکارآمدي اعراب وضع شده است زيرا در مجاورت،
اعراب ،معنايي را برخالف معناي صحيح القا ميکند.
اعراب در جر به جوار (مجاورت) ،نهتنها به فهم معنا در جمله کمکي نميکند بلکه معناي
اشتباه و غلطي را به دست ميدهد که بايد چارهاي براي آن انديشيد؛ به عبارت دقيقتر ،در
مجاورت الزم است اعراب را به کناري نهاده و معنا را با تکيه بر سياق جمله و با تکيه بر علوم
ديگر مانند واژگانشناسي ،بالغت و ريختشناسي تبيين کرد .نحويان قديم باوجود مشاهده اين
ناکارآمدي اعرابي در فهم معنا ،دانسته يا نادانسته و خواسته يا ناخواسته ،از پذيرش اين حقيقت
روشن که اعراب بهتنهايي تأثيري در فهم مفهوم و مقصود کالم ندارد سرباز زدهاند و بر سخن
خود که «علمُ اإلعرابِ علمُ الْمَعنَي» (مبارک ،1984 ،ص )63است ،پاي فشردهاند.
در تعريف مجاورت گفته شده است :اسمي که اعرابش غير از جر (مرفوع يا منصوب) است
اما به دليل همسايگي با يک اسم مجرور ،مجرور ميشود (ايرواني ،1385 ،ص .)10خفض به
جوار ،جرّ به جوار و حمل به جوار ،نامهاي ديگر آن است (ابو حيان ،1418 ،ج ،4ص.)1914
بهعنوانمثال نحويان معتقدند تبعيت صفت از موصوف در چهار موردِ اعراب ،عدد ،جنس
اللهَ وَا ِسعٌ َعلِيمٌ﴾ (بقره« :)115 /2 :همانا
و معرفه ـ نکره ،اصل در ترکيب وصفي است؛ مانند ﴿إِنَّ َّ
ني
ش داناست» که عليم ،صفت براي واسع است يا ﴿ َطهِّرَا بَ ْيتِيَ لِلطَّائِ ِفنيَ وَالْعَاكِفِ َ
خداوند ،وسعتبخ ِ
ُّكعِ السُّجُودِ﴾ (بقره« :)125 /2 :خانه مرا براي کساني که براي طواف و اعتکاف و نماز ميآيند
وَالر َّ
پاکيزه کنيد» که السجود ،صفت براي الرُکَّع است اما گاه مواردي در زبان عربي يافت ميشود که
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ضبٍّ خَرِبٍ» 1که لفظ «خَرِبٍ» باوجود
اين قاعده نحوي در آن نقض شده است «مانند «هذا جُحرُ َ
اينکه صفت براي «جُحر» است و بايد مرفوع شود ،مجرور تلفظ شده است» (عسيري،1429 ،
ص.)74
در توضيح مثال مذکور بايد گفت :معنايي که اعراب «خربٍ» بيان ميکند به اين شکل است:
«هذا جحرٌ لِضبٍّ خربٍ» يعني اين النه يک سوسمار ويرانشده است؛ حالآنکه ويران شدن براي
سوسمار به کار نميرود بلکه «خرب» در اينجا براي النه به کار رفته است و صفت آن است که
شکل درست جمله چنين است «هذا جحرُ ضبٍ خربٌ» که اگر اضافه را لغو کنيم ميشود «هذا
جحرٌ خربٌ لضبٍّ» (اين النه ويرانشده يک سوسمار است).

 -1-1-3موضع نحويان نسبت به جر به جِوار
جر به جوار مورد اجماع جمهور نحويان است اما در مورد جزئيات و کاربرد آن در زبان
اختالفاتي وجود دارد .گروهي از نحويان نيز با توجه به مشکالتي که اين باب نحوي عليه کاربرد
اعراب به وجود آورده است ،منکر آن شدهاند و مواردي را که اين قاعده نحوي در آن به کار
رفته است با استفاده از اصل تقدير (مقدَّر فرض کردن شيئي در کالم) ،توجيه کردهاند که نظرات
هر دو گروه بهتفصيل بيان ميشود.

 -1-1-1-3موافقان جر به جوار
الف) سيبويه جر به جوار را بهطور مطلق پذيرفته است (سيبويه ،بيتا ،ج ،1صص)437-436؛
و نظر وي مورد اجماع جمهور نحويان است (ابوحيان ،1418 ،ج ،4ص /1914سيوطي،1416 ،
ج ،2ص .) 440اين گروه معتقدند جر به جوار در تمامي ابواب نحوي به کار ميرود و تصريح
کردهاند که جر به جوار درصورتيکه موجب اخالل در معنا و ايجاد اشتباه نشود ،قياسي است
(ابنعقيل ،بيتا ،ج ،2ص /403صبان ،1999 ،ج ،3ص)1030؛ اما فراء در ميان اين گروه ،آن را
متوقف بر سماع دانسته (فرّاء ،1983 ،ج ،2صص )75-74و مخالف قياسي بودن آن است.
ب) خليل بن احمد فراهيدي معتقد است جر به جوار تنها در ترکيب اضافي جايز است و
مضاف و مضافاليه نيز بايد از حيث عدد (مفرد ،جمع) و جنس (مذکر ،مؤنث) با يکديگر

 .1اين النه ويرانشده يک سومسار است.
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مطابقت داشته باشند (سيبويه ،بيتا ،ج ،1ص /437سيوطي ،1416 ،ج ،2ص /442سيرافي،1996 ،
ج ،1ص.)415
ج) برخي جر به جوار را منحصر در ترکيب وصفي دانستهاند که نظر ابن صاعد بغدادي است
(بغدادي ،1997 ،ج ،5ص)91؛ مانند «و إيَّاکم و حَيَّةَ بَطنِ وادٍ هَموزِ النّابِ لَيسَ لَکُم بِسِيِّ»( 1حطيئة،
 ،1981ص )139که لفظ «هَموز» ،صفت «حيَّة» است و بايد منصوب شود اما به دليل مجاورت با
«وادٍ» مجرور شده است (فرّاء ،1983 ،ج ،2ص /74بغدادي ،1997 ،ج ،5ص .)86

 -2-1-1-3مخالفان جر به جوار
گروهي از نحويان ،جر به جوار را ممتنع ميدانند (عسيري ،1429 ،ص .)74آنان تالش
ميکنند ،جر به جوار را به وجوه اعرابي ديگري حمل کنند و هرگاه توان توجيه ندارند ،آن را در
ذيل موارد شاذ و ضرورت درج کردهاند (همان ،ص)83؛ مانند عکبري که جر به جوار را از
موارد ضرورت و شاذ ميداند (عکبري ،1987 ،ج ،3ص)174؛ و نحاس که معتقد است جوار نه
در قرآن وجود دارد و نه در کالم عرب زيرا جوار ،غلط و اشتباه است (نحاس ،1985 ،ج،1
ص)307؛ و ابوحيان (ابوحيان ،1992 ،ج ،10ص )518بهعنوانمثال در مورد «هذا جحرُ ضبٍ
خربٍ» گفته است :لفظ «خربٍ» صفت براي «ضبٍّ» است و فاعل آن حذف شده است يعني «هذا
جحرُ ضبٍ خربٍ اجلحرُ منه»( 2ابن جني ،2001 ،ج ،1ص /217ابن عقيل ،بيتا ،ج ،2صص-403
)404؛ که توجيهي اشتباه و تأويلي ن اشايست است زيرا امکان حذف معمول صفت در نعت
سببي ،وجود ندارد و ذکر آن واجب است و ابن هشام و سيوطي صراحتاً اين تأويل را غلط
دانستهاند و با آن مخالفت کردهاند زيرا صفت به دليل ضعف عمل نميتواند در معمول محذوف
عمل کند؛ چنين توجيهي باعث شده است که جحر ،معمول ضب باشد و ضبّ نيز به دليل اضافه،
معمول جحر شود و اين دَور است و دور باطل است .چنين چيزي در کالم عرب وجود ندارد
(ابن هشام ،1405 ،ج ،2ص /684سيوطي ،1416 ،ج ،2ص.)441

 .1بر حذر باشيد از مار درون درهاي که نيشي تند و سريع دارد حالآنکه مانند مشا نيست.
 .2اين النه سومساري است که النهاش ويران شده است.
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 -2-1-3عطف به جوار در قرآن
ابن جني معتقد است عطف به جوار ،بيش از  1000بار در قرآن به کار رفته است .وي گفته
ضبٍّ خَرِبٍ» را شاذ دانسته و برخي آن را غلط پنداشته و گروهي گفتهاند
است :برخي «هذا جُحرُ َ
نميتوان کالم عرب را بر اين قاعده حمل کرد اما من حدود هزار و نه مورد در قرآن سراغ دارم
که عطف به جوار در آن به کار رفته است (ابن جني ،2001 ،ج ،1ص .)217در ادامه آياتي از
قرآن ذکر ميشود که اين قاعده در آنها به کار رفته است:
َكنيَ َحتَّی تَأْتِ َيهُمُ اْلبَِّينَةُ﴾ (بيّنة:)1 /98 :
شرِ ِكنيَ مُنف ِّ
ن أَهْلِ الْ ِكتَابِ وَالْمُ ْ
الف) ﴿لَمْ يَ ُكنِ الَّذِينَ كَ َفرُوا مِ ْ
«کافران اهل کتاب و مشرکان [از آيين خود] دستبردار نبودند تا اينکه دليل روشني برايشان
بيايد».
در آيه فوق ،لفظ «مشرکين» باآنکه معطوف به «الذين» است و بايد مرفوع ميشد (ابن انباري،
 ،1407ج ،2ص )602اما به دليل مجاورت ،به کسر خوانده شده است که ابو حيان آندلسي به
دليل مخالفت با عطف به جوار ،تالش کرده است آيه را بهصورت ديگري توجيه کند .وي معتقد
ب» است نه معطوف به «الذين» (ابو حيان ،1993 ،ج،10
است «المشرکين» معطوف به «اهلِ الکتا ِ
ص.)518
حال آنکه اعراب مشرکين در آيه فوق ،يک تابع آوايي است نه تابع نحوي؛ يعني حرکت ياء
ب ـ المشرکينَ) است و نه تابع عامل
در اين کلمه ناشي از ضرباهنگ ميان دو اسم مجاور (کتا ِ
نحوي ،زيرا عامل نحوي هيچ تأثيري در مجاورت ندارد و مجاورت بههيچوجه قابل توجيه با
نظريه عامل نحوي نيست.
«کلمه مشرکين باآنکه عطف به الذين است اما به دليل مجاورت با اهل الکتابِ ،حمل بر جر
شده است .وجود فاصله زياد بين تابع و متبوع حقيقي آن و آشکار نبودن حرکت اعرابيِ متبوع
حقيقي موجب شده است تا جرِّ تابع به خاطر مجاورت با اهل الکتاب آسان شود؛ به نظر من،
فاصله زياد بين تابع و متبوع ،آشکار نبودن حرکت اعرابي [الذين] ،ثقل و سنگيني حرکت اعرابي
در انتقال از کسره به ضمه و نغماهنگ آوايي در حرکت اعرابيِ دو اسم مجاور ،دستبهدست هم
دادهاند و حمل به جوار را تسهيل کردهاند زيرا حروف محکوم به حرکت اعراب ،آواي خاصي
دارند اما زماني که متبوع حقيقي آنان ،مبني باشد ،فاصله زياد بين تابع و متبوع موجب ميشود
حرکت اعراب در ميان آوا و حروف کلمات مابعد متبوع ،متالشي شود؛ از همين رو تابع از

ناكارآمدي اعراب در نحو قديم با تکیه بر آيات قرآن كريم 133

حرکت نزديکترين آوا تأثير ميپذيرد که همان آواي حرف آخر اسم مجاورش است» (صالح،
 ،2007ص.)134
ب) ﴿أَن لَّا تَ ْعبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي َأخَافُ َعلَيْكُمْ َعذَابَ َي ْومٍ أَلِيمٍ﴾ (هود« :)26 /11 :همانا من از عذاب
روزي دردناک بر شما بيمناکم».
روز دردناک وجود ندارد« ،کلمه أليم صفت عذاب است ،نه صفت يوم ولي به دليل جوار،
مجرور شده است» (خفاجي ،بيتا ،ج ،5ص /90آلوسي ،1405 ،ج ،12ص .)36برخي تالش
کردهاند اين وجه را نيز همانند «جحرُ ضبٍّ خَرِبٍ» توجيه کنند و گفتهاند :أليم نعت سببي براي
يوم است يعني «عَذَابَ َيوْمٍ أَلِيمٍ عذابُه» 1که مضاف يعني عذابُ حذف شده است و ضمير آن در
أليم مستتر شده است (طبرسي ،1403 ،ج ،3ص .)154اين سخن موردقبول نيست زيرا هرگاه
صفت بر چيزي غير از موصوف جاري شود ،بايد فاعل آن ظاهر شود و مستتر گرفتن فاعل،
جايز نيست (عکبري ،1987 ،ج ،2ص.)44
أليم در ترکيب فوق يک مجاز است اما درباره نوع مجاز اختالف وجود دارد:
 .1اِسناد مجازي است :يعني اسناد به زمان است .آلوسي دراينباره گفته است :توصيف يوم
به أليم (مؤلِم) ،اسنادي مجازي است زيرا مؤلم و درد دهنده که همان خداوند است ،ظرف را
بهمنزله فاعل قرار داده است چه اينکه بيشتر کارها در آن اتفاق ميافتد و اين بدان جهت است
که گويا ،فعل درد آوردن از يوم صادر شده است (آلوسي ،1405 ،ج ،12ص.)36
 .2مجاز مرسل مفرد :سيد قطب برخالف آلوسي معتقد است که يوم أليم هرگز به معناي مؤمل
(دردآور) نيست بلکه به معناي مألوم (دردکشيده ـ درد داده شده) است؛ زيرا کافران در آن روز
درد را ميچشند اما بيان قرآني ،اين صيغه را انتخاب ميکند تا به تصوير کشد که آن روز نيز،
اين درد را حمل ميکند و احساس ميکند پس حال کساني که در آن روز هستند چگونه خواهد
بود؟ (قطب ،1412 ،ج ،12ص.)54
ج) ﴿ َمثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَِّبهِمْ أَعْماُلهُمْ كَرَمادٍ ا ْشتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي َي ْومٍ عاصِفٍ﴾ (ابراهيم:)18 /14 :
«مَثَل کساني که به پروردگار خود کافر شدند ،اعمالشان همچون خاکستري است که در روز
طوفاني باد شديدي بر آن بوزد».

 .1عذاب روزي که عذابش دردناک است.

 134دو فصلنامه كتاب قیم ،سال هشتم ،شمارۀ نوزدهم ،پايیز و زمستان 1397

پيش از پرداختن به حمل به جوار در اين آيه الزم است تا معناي عاصف مشخص گردد .در
صفٌ و
لغت آمده است که « َعصَ َفتِ الرِّيحُ َعصْفًا وَ ُعصُوفًا» يعني باد ،شديد شد .اسم فاعل آن َعا ِ
عَاصِفَةٌ است (فيومي ،1414 ،ج ،2ص.)414
نحو و اعراب ،توان ارائه هيچگونه راهکاري براي حل اين اشکال لغوي در آيه فوق الذکر
را ندارد زيرا «عاصف باوجودآنکه صفت براي ريح است اما صفت يوم واقع شده است»
(زمخشري ،1397 ،ج ،3ص .) 371علم نحو را توان توجيه معنا براي اين ترکيب وصفي نيست.
اعراب در اينجا بهتنهايي توان پاسخگويي به معنا را ندارد ،از همين روست که نحويان در توجيه
اين اعراب ،دست به دامن علم بالغت شدهاند و خارج از علم نحو ،مشکل اعراب را حل کردهاند.
تمامي راهکارها و تفاسير ارائهشده در توجيه معناي اين ترکيب و اصالح حرکت اعرابي موجود
در اين صفت نحوي ،تکيه بر بالغت دارند که شامل موارد زير هستند:
 .1صنعت بديعي مبالغه :بر طبق اين نظر ،زمان به خاطر مبالغه به عصوف وصف شده است
مانند «نَهارُه صَائِمٌ و لَيلُهُ قَائِمٌ»( 1قمي مشهدي ،1368 ،ج ،7ص .)44بر طبق اين نظر ،شدت باد
بهاندازهاي زياد است و باد در آن روز چنان با شدت غيرقابل وصفي وزيدن دارد که گويا آن
روز ،شدت گرفته است؛ با توجه به محال بودن رخ دادن اين اتفاق ،اين ترکيب از نوع غلو در
صنعت مبالغه است.
 .2مجاز مفرد مرسل« :يوم عَاصِفٌ» فاعل به معناي مفعولفيه است زيرا باد در آن اتفاق افتاده
است (طريحي ،1375 ،ج ،5ص .)101مطابق اين نظر ،در اين ترکيب ،صنعت مجاز از نوع تعلق
هلل﴾
اشتقاقيِ اطالق فاعل به معناي مفعول استفاده شده است «مانند آيه ﴿ال عاصِمَ اليَومَ مِن أمرِ ا ِ

2

[هود ]43 /11 :که عاصم به معناي معصوم است» (هاشمي ،1999 ،ص .)255اين نوع تعبير،
تباهي و نابودي اعمال بيهوده را به تصوير ميکشد بهگونهاي که صاحبان اين نوع از اعمال،
نميتوانند چيزي از آن اعمال را حفظ کنند و از آن بهرهاي ببرند (قطب ،1412 ،ج ،13ص.)147
در اين آيه بهوضوح روشن ميشود که اعراب نحوي مجاورت ،موجب ايجاد اشکال لغوي
شده است و تنها راهحل آن را بايد در وجوه بالغي جستوجو کرد و هيچ نحوي نتوانسته است
با تکيه بر علم نحو و اعراب ،اين مشکل را حل کند.

 .1روزش ،روزهدار و شبش ،بيدار است.
 .2امروز از فرمان خداوند هيچ نگاهدارندهاي نيست.

ناكارآمدي اعراب در نحو قديم با تکیه بر آيات قرآن كريم 135

 -3-1-3اشکاالت وارد بر خفض به جوار
شايد بتوان گفت مجرور شدن لفظي به خاطر مجاورت ،يک اصطالح نحوي صحيح باشد
اما مجاورت باوجوداينکه يکي از ابواب نحوي است ،با اساس و مبناي علم نحو که کشف معاني
است در تعارض قرار دارد .خفض به جوار با دو مشکل بزرگ نحوي روبهرو است:
 .1از نظرگاه نحو ،هر حرکت اعرابي دربردارنده يک معناي خاص نحوي است .رفع ،عالمت
مبتدا ،فاعل ،نائب فاعل ،خبر و ...است که هر يک در ترکيب خاصي قابلشناسايي هستند؛ و
نصب ،ع المت مفاعيل خمسه و ...که هر يک نيز طبق ابواب نحوي تعريفشده قابل شناخت
ميباشند .جر يا بيانگر عمل حرف جر است ،يا معناي اضافه را ميرساند و يا معناي تبعيت دارد؛
اما جر به جوار ،منتقلکننده کداميک از اين معاني به ذهن است؟ پاسخ روشن است .مجاورت
بههيچوجه حامل سه معناي جرّي فوقالذکر نيست؛ اگر بگوييم حامل آن معاني (مجرور به حرف
جر ،مضافاليه و تابع) است ،حرف بيهودهاي گفتهايم چه اينکه:
الف) هر يک از معاني جرّي نام ويژه خود را دارند و نيازي به ابداع اصطالح جديد براي
آنها نيست.
ب) معناي ديگري براي جر در نحو تعريف نشده است که بتوان مجاورت را بدان حمل کرد.
پس جر به جوار ،حامل معاني غير جرّي ،يعني بيانکننده معاني رفعي يا نصبي است.
کلمه مجرور با معناي مرفوع يا منصوب ،نشانهاي از ناکارآمدي حرکات اعرابي در انتقال
معاني تعريفشده در ابواب و احکام نحوي است و اين خللي در سلطه اعراب جهت تبيين معنا
ايجاد ميکند؛ اما مشکل بزرگتر ،نحوه انتقال از کلمه مجرور به معاني منصوبي و مرفوعي در
مجاورت است .طرح اين سؤال الزم است که آيا نحو ميتواند با همه فصلها و بخشهايي که
دارد ،فرآيند انتقال و نحوه انتقال را فراهم کند يا بايد اين فرآيند را در علوم ديگري همچون
بالغت ،آواشناسي و ...و از طرق ديگري مانند نغماهنگ کالم جستوجو کنيم؟
 .2نظريه عامل ،پايه و اساس نحو را تشکيل ميدهد .هر حرکت اعرابي در نحو ،تابع يک
عامل است و فرض کردن اعراب بدون عامل ،محال است زيرا رابطه عامل و اعراب در نحو،
رابطه علّي و معلولي است .در تعريف عامل گفتهاند آنچه بر کلمه در زبان عربي وارد ميشود و
اثر رفعي ،نصبي ،جرّي يا جزمي بر آخر آن کلمه ميگذارد (زمخشري ،بيتا ،ص .)289سلطه
عامل در نحو ،بهقدري داراي اهميت است که نحويان در موارد عدم وجود عاملي در لفظ ،عاملي
ذهني و معنوي (عامل در مبتدا و خبر) را تعريف کردهاند درحاليکه مجاورت باوجوداينکه يک
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حکم و نقش نحوي است ،محصول عامل نيست و در حرکت خود از هيچ عاملي تبعيت نميکند
بلکه صِرف مجاورت با کلمه مجرور ديگري ،موجب جر آن ميشود و به همين دليل است که
معاني ج ّريِ مورد اتفاق در نحو را نميرساند زيرا تابع عواملي که منجر به آن معاني ميشوند،
نيست.
بهعنوانمثال در آيه ﴿وَجَاءُوا َعلَی قَمِيصِهِ ِب َدمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ َسوََّل ْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ ْب ٌر
صفُونَ﴾( 1يوسف ،)18 /12 :کلمه «کَذِب» ازجمله مثالهاي خفض
ستَعَانُ عَلَی مَا تَ ِ
جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُ ْ
به جوار در قرآن کريم است که به دليل قرب و مجاورت و بهمنظور ايجاد تناسب آوايي بين دو
کلمه مجاورِ هم ،مجرور شده زيرا در جوار و همسايگي کلمهاي مجرور قرار گرفته است و
معناي حقيقي آيه چنين است« :و جاءوا کذبًا علي قميصه بدمٍ» (سليمان ،2004 ،ص.)51
زمخشري دراينباره گفته است :کلمه کذب معناي حاليه دارد يعني «جَاءُوا بِهِ کَا ِذبِنيَ»

2

(زمخشري ،1397 ،ج ،2ص)451؛ و دم هرگز با کذب وصف نميشود (زحيلي ،بيتا ،ج،6
ص)551؛ زيرا کذب تنها صفت قول قرار ميگيرد و هرگز صفت اجسام واقع نميشود (سيوطي،
 ،1426ص)498؛ بنابراين کذب بههيچوجه نميتواند صفت براي دم باشد و معناي آيه بيانگر اين
است که «آنان پيراهن آغشتهبهخون را آوردند ،درحاليکه دروغ ميگفتند» .لفظ کذب ،حالت
آنان را در وقت آوردن پيراهن ،توصيف ميکند اما هماهنگي حرکتي و همانندسازي آوايي ميان
دم و کذب ،موجب مجاورت شده است (سليمان ،2004 ،ص .)51چنانکه مشاهده ميشود ،لفظ
کذب بهرغم مجرور بودن ،معناي منصوبي (حال) دارد و دربردارنده معاني جرّي نيست.
برخي تالش کردهاند تا اين اختالل معنايي را به گونههاي ديگري حل کنند که هرچند
صحيح و بجاست اما اين راهحلها ،تالشي براي فرار از نقش نحوي مجاورت و تأويل آن به
وجوه ديگري است .دو وجه براي حل مشکل مجاورت در اين آيه مطرح شده است که شامل
يک راهحل بالغي (مَجاز) و يک راهحل نحوي (تقدير گرفتن محذوف) است که تفصيل آن
بهصورت زير است:
الف) تفسير کَذِب به مَکذوب فيه :اين توجيه ،يک توجيه بالغي است که از آن به مجاز مفرد
مرسل به عالقه تعلق اشتقاقي ياد ميشود زيرا کَذِب مجازاً در معناي مکذوب به کار رفته است.
 .1و بر پرياهن وی خونی دروغني آوردند[ ،يعقوب] گفت[ :نه] ،بلكه نفس مشا كار [زشتی] را برای مشا آراسته است.
پس اينك صربي نيكو [هبتر است] و بر آنچه توصيف میكنيد از خداوند ياري ميخواهم.
 .2آن را درحايلکه دروغ ميگفتند ،آوردند.
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اگرچه توجيه مذکور ،مشکل معنوي مجاورت موجود در آيه را حل ميکند اما چنانکه مالحظه
ميشود ،راهحل ،يک راهکار بالغي است نه نحوي.
دراينباره گفته شده است :اگر کسي بپرسد چرا خون با لفظ کَذِب وصف شده است
حالآنکه َکذِب از صفات سخن است نه صفات اجسام؟ جواب آن است که معناي َکذِب ،مَکذوب
فيه (دروغگفتهشده درباره آن) است (علم الهدي ،1998 ،ج ،1ص /105ابن شهرآشوب،1369 ،
ج ،1ص /231فيض کاشاني ،1415 ،ج ،3ص.)10
ب) تقدير گرفتن لفظ «ذِي» ،قبل از َکذِب :که راهکاري نحوي است و زجاج آن را پيشنهاد
داده است .وي معتقد است که قبل از کَذِب ،لفظ ذِي يعني ذِي کَذِب (داراي دروغ) حذف شده
است (ابن منظور ،1414 ،ج ،1ص.)708
دو وجه فوق اگرچه مي توانند راهکاري جهت رفع اشکال معنا باشند اما به بهترين وجه،
بيانگر ناکارآمد بودن باب مجاورت در توجيه معنا هستند زيرا در همه موارد فوق ،تالش بر آن
بوده است تا اعراب ،به وجوه ديگري غير از مجاورت تفسير شود و اشکاالت معنوي ناشي از
ساختار خفض به جوار ،به طرق ديگري حل شدهاند.
برخي براي حل اين مشکل ،مجاورت را يکي از انواع اعراب تقديري دانستهاند و آن را در
ذيل حرکات اعرابي مقدَّر مانند اسم مقصور ،منقوص و مضاف به ياء متکلم بيان کردهاند .از نظر
آنان «اعراب در مجاورت مقدَّر است و اشتغال محل به حرکت مجاورت ،مانع ظهور آن شده
است» (فرحان الحميد ،2015 ،ص.)93
با رجوع به سخن صاحب اين نظر ،متوجه وجود تناقضي گسترده در آراي وي خواهيم شد.
وي گاهي مجاورت را حرکتي اعرابي و نحوي ندانسته است و آن را صرفاً حرکتي براي زيبايي
و رعايت موسيقي سخن برشمرده است؛ از همه مهمتر اينکه اين رأي را نظر نهايي خود اعالم
کرده است .وي گفته است« :ما در پايان ميگوييم که حرکت مجاورت ،نه حرکتي مبني است و
نه حرکت اعرابي بلکه صرفاً حرکتي است که به خاطر مناسبت بين دو لفظِ مجاورِ هم ذکر
ميشود .بنابراين به عامل نياز ندارد زيرا آوردن اين حرکت تنها براي زيباسازي لفظ است»
(همانجا) .وي سپس و بعد از ارائه نظر نهايي خود گفته است« :حرکت اعرابي ،به خاطر اقتضاي
عامل ،مقدَّر شده است و اشتغال محل به حرکت مجاورت ،مانع ظهور آن شده است» (همانجا).
صرفنظر از تناقض موجود در سخن اين نويسنده ،وي دچار اشتباهي بزرگ در فهم اعراب
تقديري شده است ازآنجهت که علت عدم ظهور حرکات اصلي اعراب در اعراب تقديري،
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غيرممکن بودن ظهور آن حرکات است؛ جايگاه و شرايط اعراب تقديري بهگونهاي است که
امکان و مجالي براي ظهور حرکت حقيقي وجود ندارد زيرا  .1اسم مقصور ،مختوم به الف است
و الف ذاتاً ساکن و بدون حرکت است و امکانِ داشتن حرکت ندارد؛  .2حرکت اصلي در
اسم هاي مختوم به ياء (منقوص) به دليل سنگيني تلفظ ضمه و کسره بر ياء و تسهيل قرائت و
خوانش ،ظهور ندارد؛  .3خواندن ياء متکلم بدون تلفظ کسره در ماقبل آن امکانپذير نيست
(مضاف به ياء متکلم) چه اگر چنين وجهي صورت گيرد ،دو صورت قابل فرض است :الف.
ماقبل ياء متکلم ،ضمه باشد که اعالل به قلب واو رخ ميدهد بهعنوانمثال کِتابُي که ياء به واو
تبديل ميشود يعني کتابُو؛ ب .ماقبل ياء متکلم ،فتحه قرار بگيرد که لزوم اعالل به قلب الف
اتفاق خواهد افتاد بهعنوانمثال کتابَي که به کتابَا تبديل ميشود حالآنکه هيچيک از علل و
مشکالت اعراب تقديري ،در حمل به جوار وجود ندارد و از همه مهمتر اينکه نحويان هرگز
مجاورت را در ذيل اعراب تقديري بررسي نکرده و آن را جزء اين باب ندانستهاند.
در پايان ميتوان گفت که حمل به جوار «مسألهاي ساختگي براي تفسير ابياتيست که نحويان،
دليلي براي جر کلمات در آن پيدا نکردهاند» (عبد اللطيف ،1992 ،ص .)222مجاورت صرفاً يک
پديده آوايي زيباشناختي است که با هدف حفظ نغماهنگ ميان کلمات و ترکيبها در شعر و نثر
مورد استفاده قرار گرفته است« .حمل به جوار ،اعرابي است که علل محض زيباييشناختي عامل
آن است و هيچ ارتباطي ميان اين اسباب با موضوعات معاني کارکردي [در نحو] نيست» (تمام
حسان ،1994 ،ص.)235

نتیجهگیري
 )1اعراب ،بخش عظيمي از کشف معنا ،و مهمترين کارکرد را در معناشناسي زبان عربي بر
عهده دارد؛ اما اين موضوع به معناي توانايي مطلق آن در کشف همه معاني موجود در متن نيست.
اعراب در مواردي نهتنها به فهم معنا کمک نميکند بلکه معناي اشتباهي را به دست ميدهد.
 )2برخي ابواب نحوي مانند مجاورت ،کارکرد صحيحي در اداي معاني متن ندارند و صرف ًا
بهعنوان بيراهههايي در جهت قرار دادن متن ،تحت سلطه اعراب وضع شدهاند.
 )3مجاورت ازجمله ابواب خارج از چارچوب نحو است .اين حکم نحوي برخالف غايت
نحو ،معناي اشتباهي را منتقل ميکند .مجاورت باوجوداينکه در ذيل مجرورات قرار دارد اما
منتقلکننده معاني جري (مجرور به حرف جر ،مضافاليه و تابع) نيست و برخالف اعراب جرّي،
داراي معاني رفعي و نصبي است.
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 )4کلمه در مجاورت با وجود آنکه اعراب دارد ،اما اين حرکت يک معمول نحوي نيست که
عامل داشته باشد بلکه مجاورت يک تابع آوايي است؛ همسايگي با کلمه مجرور و نغماهنگ
کالم ،دليل مجرور شدن آن است و عوامل تعريفشده در نحو ،تأثيري بر حرکت آن ندارند؛
بنابراين الزم است که در ذيل علم آواشناسي قرار گرفته و معناي آن در اين علم موردبررسي
قرار گيرد.
 )5عدم توانمندي مجاورت در ارائه معناي صحيحِ متن ،زبانشناسان را به تأويل و پيشنهاد
وجوه غالباً بالغي و اندک نحوي بهجاي اين باب و بهمنظور حل بحران معنا واداشته است.
 )6اعراب هرچند غالب اوقات ،معاني نحوي را تعيين ميکند اما بدون همياري علوم ديگر
مانند لغت ،بالغت و آواشناسي هرگز توان تعيين معناي دقيق متن را نخواهد شد .معاني ثانوي
متن همچون معاني مجازي در بالغت ،کارکرد معاني حقيقيِ وضعشده براي کلمه در واژه شناسي
(علم مُعجَم) ،و داللت اصوات و آواها بر معنا در آواشناسي تعيين ميشوند و اعراب توان کشف
آنها را ندارد؛ بنابراين معنا فرآيندي است که در مجموعه همکاري علوم مختلف با اعراب به
دست ميآيد.
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