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چکیده
آشناییزدایی که همان ناآشنا ساختن و بیگانه نمودن آنچهه آشناسه ا از ارکهان م تهب
فرمالیسم روس اس  .این اصطالح ی ی از ارکان زیباییشناسی و برجستگی هر اثر ادبی
اس  .ارتباط آشناییزدایی با مبحث (ایهراد کهالم بهرخالف اقتضهای ظهاهر) بهرای بیهان
بهره مندی قرآن کریم از ام انات زبانی و روشهای زیبایی آفرینی هدفی اسه کهه ایهن
پژوهش میکوشد با روش توصیفی -تحلیلی و از طریق ذکر نمونههایی از ده جزء میهانی
قرآن کریم به آن دس یابد .اهمی بررسی این موضهو در قهرآن کهریم آن اسه کهه
برجستگی و زیبایی این کتاب آسمانی را کهه مهورد تیییهد همگهان اسه ا بهیشازپهیش
روشنتر میسازد .آشناییزدایی برخاسهته از هناهارگریهزی بهه کتهرت در قهرآن کهریم
قابل مشاهده اس  .بیشترین هناارگریزی موجود به مبحث ایراد کالم برخالف اقتضهای
ظاهر مربوط اس ا به ویژه التفات و قلبا هناارگریزی نحوی .این موضو در قرآن کریم
با هدف دالل بیشتر بر مقصود الهی و لذت بردن مخاطب اناامگرفته اس .
واژههای کلیدی :قرآن کریما خالف اقتضای ظاهرا آشناییزداییا هناارگریزی نحوی.
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 - ۵مقدمه

ارائه دهد.
در کتب معانی و بیان م رراً به مواردی برمیخوریم که درصدد توضیح مسائل زبانی
قرآن ماید برآمدهاند و برای مواردی که از هناار زبان عدول شده اس ا دالیل متعدد
بالغی ارائه کردهاند .اصوالً دلیل پیدایش و نضج علومی چون معانی و بیان در میان
مسلمین عمدتاً همین بوده اس که ثاب کنند اینگونه خروج از قوانین دستوری نهتنها
غلط نیس ا بل ه عین فصاح و بالغ اس  .در کتب معانی اصطالحی اس با عنوان
(اخراج یا ایراد کالم برخالف مقتضای ظاهر) آن را معموالً در این معنا بهکار میبرند که
سخن برخالف مقتضای ظاهر حال مخاطب باشدا متالً اگر مخاطب خالیالذهن باشد نه
من را سخن احتیاجی به تیکید ندارد در این صورت اگر آن را با ادات تیکید همراه کنیما
سخن برخالف مقتضای ظاهر گفتهایم .با توسع در این معنا میتوان این اصطالح را
معادل انحراف از نُرم قرار داد .کاربرد این اصطالح کموبیش به همان معنای انحراف از
معیار از برخی از کتب معانی قابل استنباط اس  .اخراج کالم برخالف مقتضای ظاهر در
تا کالم مؤثرتر گردد و لذا عدول از مقتضای ظاهر

متون ادبی ناظر به مقاصد بالغی اس
گاه عین بالغ اس ( .شمیساا )33 :03۳2

پژوهش حاضر به دنبال ارائة دادههای کمی و کیفی برای بیان بخشی از اعااز قرآن
کریم در سایة علم سبکشناسی اس  .با توجه به اینکه آشناییزدایی ی ی از مهمترین
مباحث این علم اس
بخشی از آن قرار دهد.

این پژوهش بر آن اس

که ایراد کالم برخالف اقتضای ظاهر را
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قرآن کریم اثری ادبی اس که اعااز بیانی و زبانی آن بر تمام آثار ادبی برتری یافته
اس  .با توجه به اینکه اعااز ادبی قرآن کریم بیشتر در صرف و نحو و بالغ مطرح
اس ا این پژوهش مبتنی بر پیوند مبحث جدید آشناییزدایی هناارگریزی با موضو
ایراد کالم برخالف اقتضای ظاهرا میکوشد تا بهرهمندی این کتاب آسمانی از ام انات
زیباشناسانة علم جدید را که جنبة دیگری از اعااز آن را به تصویر میکشد به مخاطبان
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 -۵- ۵روش تحقیق
با توجه به چیستی موضو ا روش مورداستفاده از لحاظ جمعآوری اطالعاتا روش
کتابخانهای و از لحاظ تازیهوتحلیل اطالعات جمعآوریشدها توصیفی و تحلیلی اس .

خواهد شد .سپس با تقسیمبندی و جداسازی بخشها و زیرماموعههای مرتبط با بحث
کلی آوردن کالم برخالف اقتضای ظاهر (التفات و قلب) نمونههایی از قرآن کریم در
ارتباط با آن موارد ذکر خواهد شد که این نمونهها با موضو هناارگریزی نحوی مرتبط
خواهد شد .با توجه به این مطلب که ایراد کالم برخالف اقتضای ظاهر در کتب بالغی
معتبر و قدیمی همچون مختصر المعانیا تح عناوین (التفاتا قلب و اسلوب ح یم)
مطرح میگردد و با توجه به تقسیمبندی اساسی آشناییزدایی که بر دو نو استبدالیا
(جایگزینی) ترکیبی (ساختاری) اس ( .ر ک .ویسا042۶ه.ق )000 :این پژوهش با توجه به
این ن ته که میتوان (التفات و قلب) را معادل آشنا ییزدایی ترکیبی قرار داد به بررسی
این دو نو در ده جزء میانی میپردازد.

 -۲- ۵سؤاالت تحقیق
 -0چگونه میتوان ارتباط میان آشناییزدایی و ایراد کالم برخالف اقتضای ظاهر را
تبیین نمود؟
 -2در میان انوا هناارگریزی کدام نو را میتوان متناسب با اقسام نامبرده در مبحث
ایراد کالم برخالف اقتضای ظاهر قرار داد؟

 - ۹- ۵پیشینة تحقیق
ازآنااکه مبحث آشناییزدایی از اصطالحات نقد ادبی جدید اس ا پژوهشهایی که به
این جنبه از قرآن کریم پرداخته باشدا اندک اس  .از میان مقاالت فارسی موجود در این
زمینه میتوان به مقالة «آشناییزدا یی در جزء سیام قرآن کریم» (قاسم مختاری و
مطهره فرجیا فصلنامة علمی  -پژوهشیا اراکا شمارة 2ا  )03۵2و از میان مقاالت
عربی به «اإلعااز البیانی للقرآن ال ریم من خالل أسلوبیة اإلنزیاح» (آفرین زار و نادیا
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ابتدا با مطالعه و بررسی منابع مختلف در خصوص بالغ قرآن کریم در زمینة آوردن
کالم برخالف اقتضای ظاهر و آشناییزدایی به تبیین تئوری و نظری تحقیق پرداخته
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دادپورا دراسات فی اللغة العربیة و آدابهاا  )03۵1و پایاننامهای با عنوان
«ظاهرة االنزیاح فی سورةالنمل» (هدیة جیلیا کلیة اآلداب واللغات لاامعة منشوری فی
فلسطینیةا  )211۶اشاره کرد.

ده جزء میانی قرآن کریم مشتمل بر سورههای انفالا توبها یونسا هودا یوسفا رعدا
ابراهیما حارا نحلا إسراءا کهفا مریما طها انبیاءا حجا مؤمنونا نورا فرقانا شعراءا
نملا قصص و عن بوت اس که از آیة  41سورة انفال شرو و در آیة  4۹عن بوت پایان
میپذیرد .تعداد آیات این بخش درمامو  224۵آیه اس  .در میان این سورههاا فقط ۹
سورة (انفالا توبها رعدا حج و نور) مدنی اس و سایر سورهها م ی اس .

 -۵-۲آشناییزدایی
تعریف ما از هنر همیشه زیبایی و لطاف آن اس اما هنر فقط برای زیباسازی نیس
بل ه هنر میتواند در کنار زیباییهای خود آنچه را که ب رای ما عادی شده اس با غریب
و ناآشنا ساختنا زیبا و جدید جلوه دهد و زیباییهای بسیاری از آن را برای ما تبیین
کند .گویی که این موضو نهتنها برایمان عادی نبوده بل ه جدید و زیبا اس  .هدف هنر
احساس مستقیم و بیواسطة اشیاء اس ا بدان گونه که به ادراک حسی درمیآیند نه
آنگونه که شناختهشده و میلوفاند .فن هنری عبارت اس از آشناییزدایی از
موضوعاتا دشوار کردن قالبهاا افزایش دشواری و مدت زمان ادراک حسی؛ زیرا فرآیند
ادارک حسیا فینفسه یک غای زیباشناسانه اس و باید طوالنی شود .هنرا شیوهای
اس برای آنکه هنری بودن یک موضو به تاربه درآید؛ خود موضو اهمیتی ندارد.
(سلدنا « )20 - 22 :03۳2برجسته شدن» عناصر زبانیا موسیقیایی و معنایی در شعر
نقش بهسزایی دارد« .مو کاروفس ی» از نظریهپردازان فرمالیس و از پیروان م تب
پراگ چنین مینویسد« :در زبان شاعرانها برجستهسازیا به حدّ اعالی خود میرسدا
بهطوریکه عمل ارتباط را در پسزمینه قرار میدهد .وی تیکید میکند که زبان شاعرانه
و نفس عمل گفتار را برجستهسازی میکند ».منظور ویا ش لگیری نظامی ساختاری
اس که اثر ادبی را پدید میآورد و در رویارویی عینی با اثر آش ار میشودا پیداس
همواره اینگونه نیس که در شعر برجستهسازی به باالترین حدّ خود برسد.

که
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 -۲چارچوب مفهومی بحث
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صورتگرایان دو فرآیند خودکاری 0و برجستهسازی 2را از ی دیگر متمایز کردهاند .
هاورانک معتقد بود که خودکاری زبان در اصل یعنی بهکارگیری عناصر زبان با هدف
بیان موضو و محتواا بدون آنکه شیوة بیان در آن جلبتوجه کند؛ ولی فرآیند

با توجه به این مطلب که میتوان رابطة میان آشناییزدایی و هناارگریزی را عموم و
خصوص مطلق دانس یعنی این ه هر نو هناارگریزی میتواند آشناییزدایی باشد
بنابراین در این پژوهش آشناییزدایی و هناارگریزی در راستای ی دیگر مورد بررسی
هستند.
اصطالح هناارگریزیا نخستین بار از سوی فرمالیس های چک مطرح شد .در
تعریف فرمالیستیا هناارگریزیا خود تعریفی از سبک بهشمار میرود .بدینصورت که
اگر بسامد هناارگریزی در شعرها یا نوشتههای شاعر یا نویسندهای باالتر از منحنی
هناار باشدا سبک آن شاعر یا نویسنده شناخته میشود( .انوشها )۵31 :03۳۶

 -۲-۲اقتضای ظاهر
گوینده باید کالم خود را مطابق با اقتضای حال مخاطب بیان نماید اما گاهی مت لم بلیغ
برای بیان بهتر مفاهیم خود و القای بهتر آن کالم خود را برخالف اقتضای حال و ظاهر
مخاطب بیان میکند تا توجه و عنای

بیش تری از سوی مخاطب جذب نماید .خالف
که اقتضا میکند تا مت لم

مقتضای ظاهر را حال اقتضا کردها زیرا حال امری اس
کیفی مخصوصی را در کالم خود رعای کند( .امین شیرازیا )43۲ :03۶۵

�
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برجستهسازی زبان یعنی بهکارگیری عناصر زبانیا بهطوریکه شیوة بیان موردتوجه قرار
گیرد و غیرمعمول و غیرمتعارف باشد؛ بنابراین میتوان گف که فرآیند برجستهسازی
عامل ش لگیری زبان ادبی و شاعرانه اس  .لیچ فرآیند برجستهسازی را به دو نو - 0
هناار گریزی - 2 .قاعده افزایی تقسیم میکند( .علوی مقدما )۲2 :03۳۳
هدف بیان زیباییشناسیک در این حال نه روشن کردن فوری و مستقیم معانیا
بل ه آفرینش حس تازها ویژه و نیرومندی اس که خود آفرینندة معانی تازهای میشود .
درواقع با ورود واژها موضو شعری به قلمرو (ادراک حسی تازه) آشناییزدایی آغاز می-
شود( .احمدیا )4۲ :03۳۹
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02۹

باید خاطرنشان نمود که در این پژوهش موارد خالف ظاهر آوردن کالم
برحسب التفات و انوا آن (ضمایرا عدد و صیغهای) و صنع
آشناییزدایی نحوی ذکر میگردد.

قلب اس

که متناسب با

کلمة التفات و مشتقات آن در قرآن کریم دیدهشده اس ازجملة آن آیة  ۶۹سوره حار
که خداوند فرمودهاند﴿ :فَیَسْرِ بِیَهْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا یَلْتَفِ ْ مِنْ ُمْ أَحَدٌ
وَامْضُوا حَیْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾.این واژه در لغ بهمعنای رویگردانیدن بهکار میرود( :لف )
لَفَ َ وجهَهُ عن القوم :صَرَفَهُ و التَف َ التفاتاً و التَلَفُّ أکترُ منه و التَفَ َ إلیهِ :صَرَفَ وجهَهُ
الیه :یعنی روی برگردانیدن بهسوی کسی یا چیزی .التفَ الرجلُ :أمالَ وجهه ونظَرَ یَمِنة
ویسرةًا یعنی روی برگردان و نگاه به سم راس و چپ انداخ ( .ابن منظورا 041۲ه.ق ا
ج)3۳۵ :۹

اگر مقتضی ظاهر در کالم آوردن ی ی از ضمایر (ت لما خطابا غیاب) باشد ولی از آنها
به دیگری عدول شود همان التفات اس  .به بیانی دیگر التفاتا انتقال کالم از اسلوبی از
( ت لما غیابا خطاب) به اسلوب دیگری که مخاطب انتظار آن را ندارد با هدف نشاط و
هوشیارسازی وی اناام میگیرد .اگر این قید آخر نباشد مواردی در التفات وارد میشود
که واقعاً التفات نیس همچون أنا زیدٌ وأن عمروٌ ونحن رجال( .تفتازانیا 041۳ه.ق)030 :
به عبارت دیگر التفات خالف هناار عادی و غیرمنتظره و برجسته اس و غرض از آن
ایااد غراب و آشناییزدایی و از میان بردن حال ی نواختی اس  .التفات توجه برانگیز
اس و خواننده و شنونده را ت ان میدهد و هشیار میسازد و موجب توجه بیشتر او به
کالم میگردد( .وحیدیانا)۵۵ :03۲۲

Downloaded from journals.lu.ac.ir at 9:34 IRST on Wednesday December 19th 2018

 -۵-۲-۲التفات
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پیوند آشناییزدایی و ایراد کالم برخالف اقتضای ظاهر (بررسی موردی التفات و قلب در ده جزء میانی)

 -۲-۲-۲جابهجایی ضمیر و اسم ظاهر
در میان کالم بالغیها در مورد آنچه (برخالف اقتضای ظاهر) مینامیم تبادل بین اسم
ظاهر و ضمیر اس و با تیمل در شواهد و متالهایی که بالغیها در این عنوان بیان

الف) وضع ضمیر بهجای اسم ظاهر :این موارد را در فرمودة خداوند تعالی (قل هو اهلل
احد) مشاهده میکنیم در این متال چیزی وجود ندارد که ضمیر شین موجود در آیه به
آن برگرددا یعنی مرجع ضمیر در جمله وجود نداردا بنابراین این ضمیر آورده شده در
متال باال از موارد خروج از مقتضای ظاهر اس  .ب) ظاهر آوردن آنچه پیشتر ظاهر
شده :در عبارت و ﴿ بِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِالَّ مُبَشِّرًا وَنَذِیراً﴾ (اسراء)01۹/
اقتضای ظاهر ایااب میکرد (به نزل) باشد .ج) ظاهر کردن ضمیر :همچون فرمودة
خداوند در آیة( :بلْ عابوا أَن جاءهمْ منذِر مِّنْهمْ فَقَالَ ا لْ َافِرُون هَذَا شَیْء عَاِیب) (ق)2/
در ابتدا و صدر این دو آیه ابتدا بیان با ضمیر بوده اس (ن تواا عابوا) و مقتضی ظاهر
این بوده اس که ت رار گردد و در اولی (فقا تلوهم) و در دومی (و قالوا) باشد .باید یادآور
شد که قسم سوم را میتوان (التفات) نیز دانس چراکه اختالف التفاتی بین دو عنصر
همش ل در تناسب بیانی اس

و این حال

در دو صورت اول و دوم وجود ندارد( .طبلا

0430ه.ق)031 :

 -۹-۲-۲جایگزینی فعل ماضی و مضارع
فایدة کاربرد فعل ماضی بهجای مضار این اس که خبر دادن با فعل ماضی از مستقبل
برای تیکید کردن در تحقق فعل و ایااد آن اس چراکه فعل ماضی زمانی بهجای
مستقبل واقع میشود که آن فعل ام ر بزرگی باشد و وجود آن بزرگ شمرده شود( .ابن
أثیرا بیتا :ج  )04۵ :2این خروج از مقتضای ظاهر نیز مبتنی بر غرض بالغی خاصی یعنی
(حتمی و قطعی بودن وقو فعل) اس  .البته در مواردی قرب وقو فعل مانند «قد قام
الصلوه» یا اغراضی دیگر بهندرت دیده میشود.
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کردند مشخص میگردد که جابهجایی اسم ظاهر و ضمیر نزدشان به سه صورت زیر
خالصه میگردد:

دوفصلنامة پژوهشهای قرآنی در ادبیاتا دانشگاه لرستان سال سوما شمارة دوما پیاپی ششما پائیز و زمستان 03۵۹

02۳

 - ۵- ۹- ۲-۲نهادن مستقبل بهجای ماضی
گاه نیز فعل مضار بهجای فعل ماضی بهکار میرود .مهمترین اغراض بالغی چنین
کاربردی را میتوان بدین شرح دانس  :الف) ح ای حال گذشته برای استحضار صورت

(ر .ک الحسینا 040۹ه.ق)31۲ :

 -۲-۹-۲-۲اصل جایگزینی (فعل ماضی و مضارع)
در این بخش اصطالح «جایگزینی» متناسب دیده شدا چراکه فرآیند جایگزینی که در
سطوح مختلف اسما فعلا حرف و در ساختارهای گوناگون واژگانیا صرفیا نحویا آوایی
و بالغی مطرح اس بهعنوان ی ی از اصول ثاب و شیوههای بیانی شناختهشده در یک
متن ادبی به ایفای نقش میپردازد .این مسئله خود تح ماموعة برجستهسازی وارد
میشود که در مقابل فرآیند خودکاری (کاربرد معمول زبان) قرار دارد .در برجستهسازی
بهکارگیری زبان بهگونهای اس که شیوة بیان جلبتوجه میکند( .شادمانا)030 :03۵1

 -۴-۲-۲قلب
قلب عبارت اس از جایگزینی ی ی از اجزاء کالم بر دیگری و بر دو گونه اس ا ی ی آن-
که هدف از قلب معنای کالم اس ا نه لفظ که اگر قائل به قلب باشیم معنی صحیح اس
و اال غلط .دوم آن ه داعی بر قلب لفظ اس نه معنا که اگر قائل به قلب نشویما لفظ
برحسب قانون نحوی غلط اس  .قسم دوم از قلب کلمه آن اس که آنچه بر قلب می-
خواند و وادار بر قلب میکندا معنای کالم اس و لفظ تابع اوس ؛ مانند عرض ُ الناق َه
علی الحوض؛ زیرا در اصل عرض ُ الحوضَ علی الناقه اس و حوض را بر ناقه عرضه می-
دارند تا آب بیاشامد یا نیاشامد و حوض را باید پیش او ببرند نه این ه ناقه صاحب شعور
اس بر حوض عرضه داشته شود .چون این معنا معلوم اس ا قائل به قلب میشویم و اال
از حیث لفظ اش الی در کالم اس و مانند «أدخل ُ القلسنوه فی رأسی» و اصل آن
«أدخل ُ رأسی فی القلسنوه» اس  .زیرا سر را در کاله داخل میکنندا نه کاله را در سر
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غریب در ذهن شنونده مانند ﴿ إنی أری فی المنام أنی أذبحک﴾ (صافات )012/اس که
فعل «أری» بهجای «رأی ُ» بهکار رفته اس  .ب) افادة استمرار در گذشته همانند ﴿لو
یطیع م فی کتیر من االمر لَعَنتم﴾ (حارات )۳/یعنی﴿ :لو استمّر علی اطاعت م لهل تم﴾.
ج) افادة استمرار در گذشتها حال و آیندها همانند﴿ :و اهلل یحیی و یمی ﴾ (آلعمران)۹۶/

02۲

پیوند آشناییزدایی و ایراد کالم برخالف اقتضای ظاهر (بررسی موردی التفات و قلب در ده جزء میانی)

و اال باید سر را سوراخ کرد و کاله را در او داخل کرد( .تفتازانیا 041۳ه.ق )03۲ :اگر
گویید هرگاه در سه متال معنی برع س لفظ اس چرا در لفظ قلب آوردهاند؟ گوییم در
خارج به قلب رفتار شده اس در لفظ هم قلب آمده اس ؛ زیرا در خارج ناقه را نزد

خراسانیا )0۳۵- 0۲1 :03۳0

 - ۵-۴-۲-۲هنجارگریزی قلب
گاهی سیاق عبارات و طرز جملهبندی و به عبارت دیگرا نحوة بیان مطلب برخالف
متعارف معمول جملهبندی اس و همین به نوشته تا حدی وجهة سب ی میدهد و
سبب جلب توجه خواننده میشود .باید توجه داش که «هناارگریزی نحوی» در واقع
همان جابهجا کردن عناصر سازندة جمله و گریز زدن از قواعد زبان هناار اس
بهطوریکه زبان شعر از زبان هناار متمایز میشود( .مدرسی و هم ارانا )030 :03۲۹
هناارگریزی موجود در صنع قلب را با توجه به تعریف خود آن میتوان هناار -
گریزی نحوی یا دستوری دانس چراکه اگر این صنع جزیی از آشناییزدا یی دانسته
شود غلطهای دستوری موجود در آن نهتنها زش نمینماید بل ه گونة کاربرد ادبی زیبا-
شناسانه اس .

 -۹چارچوب تطبیقی بحث
 - ۹- ۵آشناییزدایی ،هنجارگریزی در ده جزء میانی
قرآن کریم شیوة جدیدی را در استعمال زبان بهکار گرفته اس که به نو کردن و ایااد
تغییر در صورت میلوف زبان میاناامد  .رسال این کتاب آسمانی که سرشار از مفاهیم
توحیدی اس ا اقتضا میکند که در بیان مفاهیم دینی و توحیدی خودا از مرز تقلید و
سن های زبانی ادب جاهلی عبور کند( .مختاری و هم ارانا )011 :03۵2در این نوشتار
تالش میکنیم با ارائة نمونههایی از آیات کریمة ده جزء میانی قرآن کریم ضمن بیان
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حوض میبرند تا آب بخورد نه آن ه جوی آب را نزد آنها ببرند چون معنا در خارج به
قلب اس در لفظ هم قلب آمده اس ا همینطور قاعده آن اس که سر را جانب کاله
ببرند و انگش را به جانب انگشتری ولی در خارج کاله را به جانب سر میآورند و
انگشتری را بهطرف انگش میآورند .عبارت نیز به قلب استعمال شده اس ( .هاشمی

دوفصلنامة پژوهشهای قرآنی در ادبیاتا دانشگاه لرستان سال سوما شمارة دوما پیاپی ششما پائیز و زمستان 03۵۹

02۵

اغراض بالغی موجود در آنها پیوندی میان این موضو با مبحث آشناییزدایی

زبان قرآن کریم که در آ ن برخی از کالم بر برخی دیگر در سطح بیانی و بالغی حمل
میشود - 2 .عدول نحوی :آنچه برخالف و خارج از قواعد نحویای که برای تعلیم بنا
شده اس ا ذکر میگردد؛ مانند تقدیموتیخیر و حذف و ( ...همان ˚ ۶3 :با تصرف)

صنع

التفات دربرگیرندة التفات عددی (عدول بین مفردا متنیا جمع) و التفات

صیغهای (ماضیا مضار ا اسم ظاهرا ضمیر) و التفات در ضمایر (ت لما خطابا غیاب و
هر آنچه در ح م غیاب اس ) (ر.ک .طبل )0403 :که بر مبنای هناارگریزی نحوی
قابلبررسی اس  .ی ی از پرکاربردترین هناارگریزیهاا هناارگریزی نحویا
تقدیموتیخیر اس  .بهنظر میرسد دالیل جابهجا شدن عناصر و اجزای کالما برجسته
کردن بخشی از کالم برای جلبتوجه خواننده و تیکید بر آن اس  .نویسنده هر جا الزم
ببیند که بر معنی عبارتی تیکید کندا محل حضور آن عبارت را تغییر میدهد.

 -۲-۹هنجار گریزی در التفات ضمایر

(ت لم -غیاب) (خطاب -غیاب) (غیاب به خطاب) (غیاب– ت لم) (خطاب– ت لم)
(ت لم -خطاب) :التفات با خروج از عادت زبانی و معنایی و درهم ش ستن ساختارهای
معمول کالم بهوجود میآید و با هر خروجی که از هناار صورت میگیرد اغراض و
فوایدی به دنبال دارد.
آیه

صورت واردشده در قرآن

 :0ابراهیم

الَر کِتَهابٌ أَنزَلْنَهاهُ إِلَیْهکَ لِتُخْهرِجَ النَّهاسَ مِهنَ

معیار اصلی
باذننا
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و هناارگریزی ایااد کنیم .در میان انوا هناارگریزی و آنچه آشنا و معمول اس ا این
پژوهش بر مبنای عدول در نظام بالغی و نحوی با صنایع ادبی ذکرشده مطابق داده
خواهد شد.
عدول از اسلوب بالغی بر دو نو اس :
عدول لفظی و عدول معنایی؛ یعنی یا از ظاهر لفظ و ترکیب در ساختار عدول می -
شود یا از معنای ظاهری و در علم معانی که روش خ ود را در مباحتشا از علم نحو
گرفته اس بیشتر به عدول داللی و معنایی توجه میشود( .ال عیلیا )۹۶ :211۲عدول
ساختاری نیز بر دو نو اس  - 0 .عدول نظامی  -اسلوبی :در سایة نظام و ساختار عربیا

031

پیوند آشناییزدایی و ایراد کالم برخالف اقتضای ظاهر (بررسی موردی التفات و قلب در ده جزء میانی)

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ.

عبارت ربهم را آورد تا توحید ربوبی

خداوند متعال را اثبات کند( .المیزانا 040۳ه.قا ج

)01 :02

در عبارت ﴿براءة من اهلل ورسوله من المشرکین فسیحوا فی األرض ( ﴾...توبه0/و )2از
آنچه معمول زبان بوده عدول شده اس چرا که عبارت (فسیحوا) باید بهصورت غایب
(ساحوا) ذکر میشد ولی بهصورت خطاب آمده اس  .این عدول دالل بر این دارد که
خصم را مورد خطاب قرار دادن و با صراح و جزم او را تهدید کردنا ن تهای را
میرساند که پش سرش گفتن این ن ته را نمیرساند و آن عبارت اس از نشان دادن
قدرت و تسلط بر خصم و ذل و خواری او در برابر خشم و غضب خداوند ( .طباطباییا
03۳4ا ج )0۵۲ :۵نمونهای دیگر از این نو آیة  3۹از سورة انفال را میتوان متال زد:
وَمَا کَانَ صَالَتُهُمْ عِندَ الْبَیْ ِ إِالَّ مُ َاءً وَتَصْدِیَةً فَذُوقُواْ...

وَمَا کَانَ صَالَتُهُمْ عِندَ الْبَیْ ِ إِالَّ مُ َاءً وَتَصْدِیَةً فذاقُواْ...
در این آیه خداوند درنتیاة عمل گروه یاد شدها بهصورت مخاطب قرار دادن آنها و
بهصورت کنایه و طعنا شدت و سختی عذاب را بازگو میکند و میتوان دلیل این تح م
را در این دانس که کلمة (ذوق) برای خوردنیهای لذیذ بهکار میرود؛ بنابراین تغییر
جه مشاهدهشده در عبارت باالا دالل بر این دارد که هناارگریزی موجود در آن
موجب ابهام هنری شده اس و دق نظر و تالش بسیاری را در مخاطب برمیانگیزد که
این امر بهخوبی تیثیرگذاری این آیة شریفة را میرساند .نمونة دیگر از التفات که زیبایی
معنایی افزون بر معنای ظاهری آیه را دربرمی گیرد التفات از غیاب به ت لم اس
میتوان به آیه زیر اشاره داش :

که
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با توجه به جدول فوق مشاهده میگردد غایب ذکر کردن بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بهجای اینکه
بفرماید :انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذننا  ...برای این اس که
خواسته با همین تغییر سیاق بیان دارد که خداى تعالىا پروردگار همگان اس .
ازآنااکه مشرکان این موضو را قبول نداشتند و رب دیگری برای خود قائل بودند

دوفصلنامة پژوهشهای قرآنی در ادبیاتا دانشگاه لرستان سال سوما شمارة دوما پیاپی ششما پائیز و زمستان 03۵۹

030

﴿ سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْاِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْاِدِ األَقْ صَى

نمىرف و گفته مىشد :لیریه من آیاته :تا از آیات خود به او نشان دهد و یا تعبیر
دیگرى نظیر آن مىکرد این ن ته حاصل نمىشد( .طباطباییا 03۳4ا ج )۳ :03
آیه

صورت واردشده در قرآن

:۵3

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُ ُمْ أُمَّةً وَاحِهدَةً وَأَنَها رَبك ُهمْ فَاعْبُهدُونِ ( )۵2وَتَقَطَّعُهوا

انبیاء

أَمْرَهُم بَیْنَهُمْ کُلٌّ إِلَیْنَا رَاجِعُونَ ()۵3

معیهههار
اصلی
تقطعتم
أمرکم

در جدول باال عبارت را از حال خطابی بهصورت غایب آورده تا خبر دهد از تفرقهای
که آنها در دین ایااد کردند و آن را قطعهقطعه کردندا با این عدول دیگران را از آن
نهی میکندا گویا گفته آیا اهمی قطعهقطعه کردن این را درک نمیکنند که تمام
انبیاء آن را جمع نمودهاند( .الزحبلییا 03۲2ا ج ۵ا )03۳
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الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ﴾ (اسراء )0/در این آیة شریفه
التفات و ن تهاى بهکار رفته و آن التف ات از غیب به ت لم با غیر اس ا آناا که فرموده:
﴿بارَکْنا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیاتِنا﴾ زیرا در آغاز کالم خداى را غایب گرفته و در ایناا
بهصورت مت لم آورد و گف  :مبارک کردیم پیرامون آن را و دوباره خداى را غایب گرفته
فرمود :او شنوا و بینا اس و وجه آن این اس که خواس بدین معنا اشاره کند که این
اسراء شبانه و آثار مترتب بر آن یعنى نشان دادن آیات امرى بوده که از ساح عظم و
کبریایى و موطن عزت و جبروت حقتعالی صادر شده و در آن سلطن عظماى او بهکار
رفته و خداوند با آیات کبراى خود براى او تالى کرده اس و اگر این التفات بهکار

وَاللّهُ جَعَلَ لَ ُم مِّنْ أَنفُسِ ُمْ ...أَفَبِالْبَاطِلِ یُؤْمِنُونَ...

الت

وَاللّهُ جَعَلَ لَ ُم مِّنْ أَنفُسِ ُمْ ...أَفَبِالْبَاطِلِ تؤْمِنُونَ...

مع
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032

دق

در این مطلب که عدم اهتمام به نعم های خداوند و کفران آن منار به

رویگردانی خداوند میگرددا مخاطب را به این مهم دعوت میکند که همیشه ش رگزار
نعم های الهی باشد یقیناً تیثیرگذاریی که در این هناارگریزی مشاهده میگردد بسیار

با توجه به نمودار باال مشخص میشود که هناارگریزی موجود در انتقال از ضمیر
ت لم به غایب و یا آنچه در ح م غایب اس ا بیشترین فراوانی را در میان این  ۶نو
التفات دارا اس با توجه به اینکه اکتر عدول از ضمیر مت لم به اسم جالله (در ح م
غایب) بوده اس ا دلیل آن را میتوان اثبات وحدت و یگانگی خداوند متعال دانس
چراکه همة امور را منحصر در ذات قادر مطلق میسازد .خالف هناار آمدن در التفات از
غیاب به ت لم در مرتبة دوم فراوانی قرار میگیرد و با توجه به اینکه از اسم جالله به
ضمیر ت لم بوده اس برای دالل بر شین و عظم و جالل خداوند ح یم اس ؛
بنا براین هدف اصلی این نو انتقال نیز جلب عنای و توجه مخاطب به برتری و یگانگی
خداوند ح یم بوده اس چراکه با بیان مطلب برخالف هناار معمول مخاطب را به
اندیشه کشف راز موجود در آیات الهی وامیدارد و تدبری ح یمانه را بهدنبال میآورد.
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بیشتر از بیان عادی آن اس و مخاطب را به تیمل و تدبر در آن وامیدارد.
با توجه به کاربرد این نو در ده جزء میانیا میتوان نمودار زیر را از این نو
هناارگریزی ارائه داد.
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033

 -۹-۹هنجارگریزی التفات صیغهای

جایگزینی دارای ن ته و غرض بالغی خاصی اس که با توجه در سیاق آیات الهی
میتوان به آن دس یاف  .برای نمونه آیة ﴿ وَیَوْمَ یُنفَخُ فِی الصكورِ فَفَزِ َ مَن فِی السَّمَاوَاتِ

( ﴾...نمل  )۲۳/بهزیبایی بیانگر این موضو اس  .در این عبارت فعل ماضی (فز )
جایگزین فعل مضار (یفز ) شدها بهعبارتدیگر آنچه آشنا و معمول بوده و ظاهر اقتضا
میکرده همین (یفز ) بوده اس ( .ابن أثیرا بیتا)04۲ :
آیه

صورت واردشده در قرآن

معیار اصلی

 :۲۳نمل

﴿وَیَوْمَ یُنفَخُ فِی الصكورِ فَفَزِ َ مَن فِی السَّهمَاوَاتِ
﴾...

یفز

با توجه به جدول فوقا در این آیها سیاق کالم بر روز قیام دالل دارد چراکه نفخ
صور ی ی از حوادث روز قیام اس  .در این آیة شریفه فعل ماضی آمده اس تا وقو
قیام را حتمی نشان دهد چراکه بیان کاری با فعل ماضی درحالیکه هنوز وقو ندادها
تیکید بیشتری را میرساند .در واقع فرد بلیغ وقتی بهجای فعل مضار ا از ماضی استفاده
میکند گویا میخواهد نشان دهد آنچه را که بیان میکند حاصل شده اس  .در واقع
این عدول جای هیچگونه شک و تردیدی در وقو قیام
نمیگذارد .

برای مخاطب برجای

از دیگر جنبههای زیباشناختی قرآن کریم که بالغ و فصاح زیبای آن را به
تصویر میکشد انتقال از فعل ماضی به مضار اس  .زیبایی این نو به این دلیل اس
که قرآن کریم مسئلهای را که مربوط به زمان بسیار پیشتر اس برای مخاطب حاضر
میکند و برایش به تصویر میکشد گویا که مخاطب آن را در مقابل چشمانش میبیند

یا این نو انتقال برای بیان دوام و استمرار فعل اس  .برای متال در آیة ﴿الَّذِینَ آمَنُو ْا
وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللّهِ﴾ (رعد )2۲/آنچه اقتضای ظاهر و متناسب روال عادی و معمول
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از دیگر نمونهها و زیرماموعههای التفاتا جایگزینی فعل مضار و ماضی اس که این
نو نیز به زیبایی در قرآن کریم بهکار رفته اس  .آنچه آشنا و معمول اس ا عطف فعل
ماضی به ماضی اس و مضار بر مضار ؛ اما در بسیاری از آیات قرآن کریم برخالف این
روال عادی رفتار شده و فعل ماضی بر مضار و برع س عطف شده اس  .بیشک این
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سخن بوده اس

آوردن فعل ماضی (إطمین ) بوده اس

چراکه این فعل بعد از فعل

ماضی (آمنوا) آمده اس  .زیبایی انتقال به فعل (تطمئن) به این دلیل اس که قرآن
کریم آرامش خاطری همیشگی و پیوسته را برای اهل ایمان بیان میکند .همچنین در

میرساند یعنی امری که پیوسته جدید میگردد برای متال آیة ﴿إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا
وَیَصُدكونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمَسْاِدِ الْحَرَامِ﴾ (حج )2۹/در این عبارت کفرشان را یافتهاند و

بعد از آن کفر دیگری نیافتند اما صد و بازداشتن آنها هر روز جدید میگردد و دوباره
آغاز میشود( .همان)04۲ :
نمودار حاصل از هناارگریزی التفات صیغهای اینگونه اس :
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آیة ﴿إِنِّی أَرَانِی أَعْصِرُ﴾ (یوسف )3۶/تعبیر به (أرانی) با این ه قاعدتاً باید بگوید (رأی )
خارج از کالم معمول اس  .در این آ یه جوانی که همراه حضرت یوسف ( ) در زندان بود
خوابی را که شب گذشته دیده بود برای ایشان بازگو میکرد و اقتضای سیاق بوده اس
که بهصورت ماضی آورد ولی از این اصل عدول کرد و مضار آورد تا با این گریز از آنچه
آشنا و معمول اس بتواند آنچه را که بازگو میکند برای مخاطب ملموس و حاضر کند
بهگونهای که گویا همیناالن این خواب را میبیند بهعبارتیدیگر مخاطب را با خود
همراه میسازد .خبر دادن با فعل مضار از ماضی بلیغتر از خبر دادن با فعل ماضی اس
چراکه فعل مستقبل حالتی را که در آن واقع میشود توضیح میدهد و یا استحضار
صورت میکند گویا که شنوندها آن را مشاهده میکند ولی فعل ماضی چنین نیس .
(ابن اثیرا بیتاا ج  )04۹ :2یا عطف فعل مضار بر ماضی استمرار و پیوستگی تاددی را
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03۹

با توجه به نمودار باال مشاهده میشود که جایگزینی فعل مضار بهجای

وقتی در عبارتی کلمهای برای اولین بار ذکر گردد در ادامة سخن برای جلوگیری از
ت رارا ضمیر جانشین آن میشود؛ اما در موارد بسیاری در قرآن کریم این شیوة عادی
کالم کنار گذاشتهشده و اسم ظاهر بهصورت م رر ذکر گردیده اس  .البته باید
خاطرنشان ساخ که این عدول از عرف زبانی دارای ن تههای بسیار بالغی اس که
موجب جذب مخاطب میشود و مطلب موردنظر را به وجه احسن بازگو میکند .برای
متال در آیة ﴿ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَیَا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا﴾ (کهف )۳۳/واژة (أهلها) در
صورتی ذکر شده اس که پیش از آن واژة (أهل قریة) آمده اس ا ولی به سبب وجود
غرض بالغی چون رساندن و دالل بر عمومی واژة (أهلها) بهجای ضمیر نشسته اس .
البته این نو هناارگریزی نهتنها بد نیس بل ه به زیبایی تمام مقصود و منظور را به

مخاطب القا میکند .نمونة دیگر که این موضو را به زیبایی نشان میدهد آیة ﴿قَالَ
عِلْمُهَا عِندَ رَبِّی فِی کِتَابٍ لَّا یَضِلُّ رَبِّی﴾ (طه )۹2/اس چراکه در عبارت (ال یضل ربی)
واژة ربی پیش از این ذکرشده و آنچه اقتضای سیاق بوده (الیضله) اس ولی خالف
آمدن این اقتضاا بیان از آن دارد که شین و منزل رب عالمیان با هیچگونه گمراهی
همراه نمیگردد .همچنین احساس لذت در شنیدن نام مبارک پروردگار باعث ذکر
دوبارة آن گردیده اس  .در مقابل آوردن ضمیر بهجای اسم ظاهر نیز دارای اغراض
بالغی قابلتوجهی اس برای متال آیة ﴿کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ﴾ (کهف )۹/فعل «کبرت»
ضمیری دارد که از کلمها رفع ابهام میکند و برای تعظیم و بزرگ نمایاندن امر در گوش
شنوندگان اس که این جایگزینی اناامگرفته( .آلوسیا 040۹ه.قا ج )۲:0۵۹

Downloaded from journals.lu.ac.ir at 9:34 IRST on Wednesday December 19th 2018

فعل ماضی بیشتر از جایگزینی فعل ماضی بهجای مضار اس  .در میان جایگزینی فعل
مضار ا غرض استحضار صورت از فراوانی کمتری ن سب به دالل فعل مضار بر
استمرار و پیوستگی برخوردار اس بهگونهای که آیات ( 0۳هودا  ۲1هودا 3۶ا 43ا ۶۶
یوسفا ۳ا  43رعدا 4۵ا  ۹1ابراهیما 20ا  ۳2حارا  ۲3کهفا  ۶۶مریما  ۲۵طها 2۹
انبیاا 2۹ا  31حج و  ۵۲شعرا) تنها آیاتی هستند که به این منظور به آنها اشاره شد و
سایر آیات این نو ( جایگزینی فعل مضار ) برای بیان دوام و استمرار فعل اس .
نمونة دیگر از این نو که بالغ و فصاح این کتاب آسمانی را به حد اعال
میرساند و بر زیبایی آن میافزاید جایگزینی اسم ظاهر و ضمیر اس  .در زبان معمول

03۶
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 -۴-۹هنجارگریزی در التفات عددی
در این قسما اصل در زبان آن اس که واژة مفرد بر مفردا متنی بر متنی و جمع بر
جمع دالل کند .اما گاهی از این اصل عدول میشود و مخاطب مفردا جمع در نظر

اس در عبارت (یرضوه) در اصل ضمیر مفرد به لفظ واحد برمیگردد درحالیکه در
جمله دو مذکور موجود اس در واقع بهجای واژة (یرضوهما) آمده اس و غرض بالغی
موجود در این آیه چنین انتقالی را موجب شده اس و آن ن ته این میتواند باشد که
ازآنااییکه رضای رسول خدا (ص) در جه رضای خداوند متعال اس پس بهصورت
واحد فرض میشود .از آنچه بیان شد میتوان چنین نتیاه گرف که اغراض و مسائل
بالغی گاهی موجب خروج از اصل میشود و کاربردها یی خاص را موجب میگردد که در
آیة مذکور برای نشان دادن جایگاه و مرتبة واالی پیامبر اکرم (ص) این عدول اناام
گرفته چراکه رضای او مساوی با رضای حق اس  .همچنان که پیروی از او زمینة
پیروی از حقتعالی را مهیا میکند .
یا در نمونة دیگر آیة ﴿قَالَ فَمَن رَّبك ُمَا یَا مُوسَى﴾ (طه )4۵/خطاب متنی با لفظ مفرد
آورده شده و غرض بالغی این نو عدول به این دلیل اس که مسئولی اساسی را در
پیامبری منحصر در حضرت موسی ( ) میکند .این موارد را از آن جه که متنی بر
مفرد و یا جمع بر متنی و  ...حمل شود مانند دو متال باال میتوان نوعی هناارگریزی
ساختاری  -اسلوبی که نخستین جزء از دومین نو عدول اس ا دانس که در ابتدای این
بخش به آن اشاره شد .ولی در اصل این نو عدول نیز همان هناارگریزی نحوی اس .
آیة ﴿ وَالَّذِینَ هُمْ لِیَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (مؤمنون« )۲/أماناتهم -عهدهم» جمع و
مفرد باهم آمده اس زیرا امان در اصل مصدر اس ا ولى بسیار مىشود که به آن
چیزى که سپردهشده -چه مال و چه اسرار و امتال آن  -نیز امان مىگویند و در آیة
شریفه هم مقصود همان اس و اگر آن را به صیغة جمع آوردها شاید براى آن باشد که
دالل بر همة اقسام امان ها که در بین مردم دایر اس
نمودار زیر این هناارگریزی را نشان میدهد:

ب ند.
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گرفته میشود و یا مخاطبا متنی اس ولی در جمله آنچه دالل بر جمع میکند بر آن
داخل میشود .آیة ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُ ُه أَحَقُّ أَن یُرْضُوهُ﴾ (توبه )۶2/به زیبایی نشانگر این قسم
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در نمودار فوق مشخص میگردد که عدول از جمع به مفرد بیشترین فراوانی

را دارا اس که عل اصلی چنین هناارگریزی را می توان در این دانس که منظور از
واژة مفرد ذکرشده پس از جمع جنس اس و یا برای اهتمام و ارزشگذاری بیشتر واژه
بهصورت مفرد ذکر گشته اس .

 -۱-۹آشناییزدایی در قلب
علم معانی که روش خود را در مباحتش بهخصوص مبحث عدولا از علم نحو گرفته
اس ا بیشتر به عدول داللی -معنایی میپردازد و حالآن ه عدول داللی و معنایی خارج
از نظام نحوی و صرفی نیس  .چراکه هر دو معنای جدید و بلیغی را ایااد میکنند .
مانند اسناد فعل به غیر فاعل حقیقیاش همانطور که در فرمودة خداوند تعالی در سورة
مریم آیة ﴿ 4قَالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی﴾ آمده اس ترکیب میلوف یا نظام نحوی
متفق اس و هماهنگ ولی از ناحیة دالل و معنایش غیر میلوف اس ( .الع یلیا 211۲م:
)۹۳

با توجه به این گفتها صنع قلب که در آن جزیی از کالم بر جای جزء دیگر
مینشیندا بخشی از عدول داللی اس  .چراکه قلب بهگونهای اس که اسناد در لفظ بر
چیزی اس و در معنا بر چیز دیگری که در کالم مذکور وجود دارد .برای متال در آیة
 3۳از سورة انبیا عبارت ﴿ خُلِقَ ا لْإِنسَانُ مِنْ عَاَلٍ﴾ این عبارت هرچند که از لحاظ نحوی
آشنا اس

ولی از لحاظ معنایی غیر میلوف اس چراکه انسان از عاله آفریده نشده اس
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با دق
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ولی این ترکیب صحیح نحوی که عدول معنایی دارد معنای دوم و بالغی وسیعی دارد
که اگر عدول معنایی نداش ا آن معنا از آن فهمیده نمیشد و آن معنای بالغی تیکید
در عاله انسان اس  .گویی که انسان از عاله خلق شده اس و غیر از عاله چیزی

چنانکه بایس در جان مخاطب بنشیند و بر او تیثیر گذارد و این همان معنای
آشناییزدایی اس چراکه «عدول معنایی همان انزیاح و آشناییزدایی در میان معاصران
اس

و به آن بسیار اهتمام داشتهاند بیش از آنچه به عدول لفظی اهتمام داشته باشند».

(الع یلیا 211۲م)۹۳ :

صنع قلب نوعی هناارگریزی نحوی اس که اجزای کالم بهجای ی دیگر
مینشینند .در جمالت باال ن وعی تبادل م انی واژگان یا هناارگریزی نحوی صورت
گرفته اس زیرا در آنچه در جملة اول ذکر شد معمول و میلوف ایااد عاله از انسان
اس و نه به وجود آمدن انسان از عاله بنابراین در این آیة شریفه از هناار زبان عدول
شده اس ؛ بنابراین مالحظه میشود که غالب عدول در متن قرآنیا هناارگریزی نحوی
اس .
نمودار زیر فراوانی هناارگریزی صورتگرفته توسط صنع قلب را در ده جزء میانی
قرآن کریم نشان میدهد:
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نمیشناسد .این تعبیر بلیغتر اس از اینکه بگوییم فالنی چقدر عاول اس  .این در
حالتی اس که آوردن این واژگان بهصورت میلوف (آفریده شدن عاله از انسان) خالی از
تنو بود و آن تیثیرگذاری زیبا در آیه را نداش یا هنگامیکه خداوند میفرماید :
﴿فعمی علیهم األنباء﴾ (قصص )۶۶/از لحاظ نحوی هیچگونه امر غیر میلوفی در آن دیده
نمیشود ولی از لحاظ معنایی جمله غیر میلوف اس چراکه کوری به انسان نسب داده
میشود ولی در این جمله بهع س رفتار شده که کوری به اخبار نسب داده شدا
اینگونه عدول برای این اس که بفهماند کافران در روز قیام دستشان از همهجا کوتاه
اس و هیچ راه نااتی برای آنها نیس ؛ بنابراین قرآن کریم با عدولی معنایی که از
اسالیب عدول موجود در ساختار بالغی اس به زیبایی تماما معنا و مفهوم خود را به
مخاطب القا میکند معنا و مفهومی که اگر این عدول وجود نداش نمیتوانس آن-
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03۵

کالم در جمله بیشترین فراوانی را در میان انوا قلب دارا اس ؛ زیرا چنین به نظر
میرسد که مبالغه و تیکید در این قسم به زیبایی مشهودتر اس نسب به سایر اقسام
آن و غرض اصلی این نو کاربرد را که باعث میشود آن را جزیی از بالغ
بهخوبی نمایان میسازد.

بدانیم

 -4نتیجهگیری
قرآن کریم با آشناییزداییا عادت را کنار میزند و مخاطب را از دریچة جدیدی به فهم
و درک کالم الهی فرامیخواند؛ به این صورت که قواعد آشنا را که برای مخاطب طبیعی
شده اس دگرگون میکند و موجب میشود که دید نگرش تازهای نسب به متن در او
ایااد شود.
آشناییزدایی حاصل از هناارگریزی با تغییرات ناگهانی و غیره منتظرة خودا متن را
در دید مخاطب ناآشنا ساخته و او را با متن درگیر میسازد و باعث میشود مخاطب به
اندیشه و تف ر در آن بپردازد و درنهای توجه و عنایتی بیشتر به مفهوم سازد.
اگر اقتضای ظاهر را معادل با هناار و قواعد واقعی بدانیم که در آن جمله متناسب با
اصل وضع آن بهکار میرودا برخالف اقتضای ظاهر آوردن کالم را میتوان معادل با
آشناییزدایی هناارگریزی دانس چراکه در آن از قواعد معمول و هناار زبان عدول
میشود و کالم برخالف نُرم اصلی بهکار میرود .از ظاهر کالم فرا رفتن و به عمق و
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با توجه به نمودار فوق مشخص میگردد که قلب در اسناد یعنی جابهجا یی اجزای
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ژرفای آن توجه نمودن هدف و انگیزة اصلی آشناییزدایی در قرآن کریم محسوب می-
شود .با توجه به آنچه از التفات در ضمایرا افعالا اسامی و صنع قلب ذکر شد مشاهده
می گردد که ترکیب عبارت در این اقساما با ترکیب عادی کالم اختالف دارد و ازآنااکه
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ترکیب کالم را همان نحو میدانیما میتوان این موارد را از مصادیق هناارگریزی نحوی
در ده جزء میانی قرآن کریم دانس  .در میان مصادیق برخالف ظاهر ایراد کردن کالما
التفات از جایگاه ویژهای برخوردار اس و در میان انوا دستهبندیشدة التفاتا التفات
ضمایر نمود و جلوة بارزتری دارا اس که عدول از ضمیر ت لم به غیاب در این نو
بیشترین فراوانی و عدول از ت لم به خطاب کمترین فراوانی را دارا اس  .کاربرد فعل
ماضی بهجای فعل مضار نیز فراوانی بیشتری را در التفات صیغه به خود اختصاص داده
اس  .در التفات عددی نیز عدول از جمع به مفرد و از مفرد به متنی به ترتیب بیش-
ترین و کمترین فراوانی را دارا اس  .قلب در اسناد در میان انوا سهگانة آن نیز از
کاربرد باالتری برخوردار اس .
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