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چکیده
تفسير »التبيان« تأليف شيخ طوسی، از مهم ترين تفاسير شيعه و پراسنادترين آنها است و در جهان اسالم يك 
تفسير جامع و شامل محسوب می گردد. در اين تفسير به موضوع داللت الفاظ از حوزه ترادف و داللت نحوی 
و صرفی، توجه و مالحظات ويژه ای گرديده اســت. اين مفسر با تأمل در الفاظ، به شناسايی اليه های معنايی 
مختلف آيات از همه دريچه ها از جمله صرف، می پردازد. به عبارت ديگر، او يكی از پيشگامان و بنيان گذاران 
شناسايی علم داللت صرفی كلمات در آيات و استفاده از آن در تفسير بوده است. داللت صرفی به مجموعه 
داللتهای مرتبط با حوزه علم صرف اطالق می شود و در مباحث زبان شناسی معاصر مورد توجه قرار گرفته 
اســت. در اين پژوهش، به بازخوانی و تحليل آراء شيخ طوسی و داللت شناسی وی از ساختارهای اشتقاقی 
اسم فاعل و صيغه مبالغه در تفسير »التبيان« پرداخته شده است و مشخص گرديد دو وجه مجرد و مزيد اسم 
فاعل از يك ريشه و با يك معنا كاماًل بادقت و حكيمانه بوده است. همچنين در خصوص صيغه های مبالغه در 
اوزان فعول، فعيل، فّعال و مفعال، داللتهای ژرف و عميقی وجود دارد كه شيخ طوسی به خوبی اين موارد را 
شناسايی و تبيين كرده است. اين يافته ها كاماًل با مباحث و آراء پژوهشگران حوزه معناشناسی صرف تطبيق 
داده شده است. اين تحقيق به روش توصيفی ـ تحليلی و با استفاده از منابع كتابخانه ای تدوين گرديده است.

دیدگاههای شیخ طوسی در معناشناسی 
علم صرف و کارکرد آن در تفسیر التبیان

)مطالعه موردی: اسم فاعل و صیغه مبالغه(

کلیدواژه ها: شیخ طوسی، التبیان، معناشناسی، صیغه مبالغه.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال چهاردهم/ دوره جدید/ شماره 50/ پاییز و زمستان 1397

صص 50-40
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مقدمه
علم صرف يكی از علوم مهم عربی به شــمار می رود 
كه برای شناســايی ساختار وزنی و حركتی كلمات در 
زبان عربــی و تمايز آنها از راه شناســايی اين اوزان 
كاربــرد دارد. ابن جنی اين علــم را اين گونه معرفی 
می كند: علم صرف  از علومی برشــمرده می شــود كه 
فراگرفتن آن ضروری است و اين دانش، نقش آفرينی 
معنايی يك بن مايه با حروف اصلی را برای دستيابی به 
معانی مختلف برخاسته از آن، تبيين می كند.1 همچنين 
بيان داشــته است: علم صرف از علومی است كه تمام 
صاحبان زبان عربی و متكلمان به شدت به آن نيازمند 
می باشند؛ زيرا شاخص و ميزان زبان عربی است و از 
طريق آن اصول كالم عربی نسبت به زوائد آن مشخص 

می گردد.2
علم صرف دو شــكل از احواالت و تغييرات كلمه در 

زبان عربی را بررسی می كند:
1- ســاختمان و بنای كلمه: در آن به بررســی تغيير، 
تبديل و تعديل در حاالت مفرد، مثنی و جمع يا نسبت 

اشتقاق و غيره می پردازد.
2- صيغــه يا وزن كلمه كه همان وزن ثابت با حروف 
اصلــی و حركات مربوط به آن اســت و در واقع آن 
هيئت، صورت و قالب زبان ثابت است كه كلمه در آن 
ظاهر می شود.3 ابوهالل عسكری اين مقوله را اين گونه 
معرفــی می كند: »صيغه عبارت اســت از موضوعات 
لغوی برای داللت بر يك مفهوم«.4 هر واژه ای در زبان 
عربی به وزن و ساختمان وزنی برمی گردد كه به واسطه 
آن معانی كاربردی و صرفی آن شناســايی می گردد و 
ابن جنی آن را داللت وضعی يا صناعی )ســاختگی( 

می نامد.5
از ديدگاه ابن جنی از حيث قــوت معانی، اين داللت 

1. الخصائص، ج1، ص6.
2. المنصف، ص2.

3. العجاز الصرفی فی القرآن، ص25.
4. الفروق فی اللغة، ص155؛ التبيان، ج2، ص393.

5. الخصائص، ج3، ص98.

پس از داللت لفظی قرار دارد و برای به دست آوردن 
كلمــه ای با معنای خاص، ناگزيــر بايد مصوتهای آن 
ترتيب و نظم معيّنی يابد، تا معنای مشخصی ارائه شود 
و ســاختمان و در واقع صيغه كلمه اهميت بسياری در 
غنای اين امر دارد؛ زيرا به واســطه آن می توان الفاظ 
جديدی را بر هيئت همان صيغــه وضع كرد و قوالب 
فكری كه دربر گيرنده معانی عام هســتند، به واســطه 
آن به سمت داللت معنای خاص سوق داده می شوند.6

در زبان عربی دو روش برای ساختن ابنيه جديد وجود 
دارد:

1- تغيير درونی در بنيه و ساختمان كلمه كه نمود آن 
در تغيير و تحول حركات داخلی كلمه ظاهر می شود و 
در هــر كلمه ای يك عنصر ثابت و يك عنصر متحرك 
وجود دارد؛ عنصر ثابت همان صامتهای تشكيل دهنده 
شكل حرفی كلمه است )حروف اصلی(، و عنصر متغيّر 
همان مجموعه حركات و مصوتهايی اســت كه صيغه، 
وزن و معنای كلمه را مشخص می كند، مانند َكُرَم، ُكِرَم، 

َكَرٌم، َكرٌم و ... .
2- اضافــات و زيادات در پيش و پــس كلمه كه به 
صورت پيشــوندی يا پسوندی هســتند و به عبارتی 
زيادات درونی كلمه هســتند، مانند ريشه رحم: راحٌم، 

مرحوم، رحيم، استرحم، استرحام، يسترحم و ... .7
علما و صاحب نظران زبان عربی بسيار به موضوع علم 
صرف پرداخته و توجه ويژه ای به مفهوم برخاســته از 
صيغه های وزنی كلمات داشته و تأثير اضافات و زيادات 
وارده بر هر صيغه را مورد تأمل قرار داده اند. در رأس 
اين دانشــمندان می توان به خليل بن احمد و سيبويه 
اشاره كرد. ســپس افراد ديگری در مباحث مربوط به 
آن به بسط و توسعه پرداخته اند، مانند ابن قتيبه، مبّرد، 
ابن ســراج، ابن جنی، زمخشری، ابن يعيش، ابن حاجب، 
ابن عصفور و رضی اســترآبادی. همچنين دانشمندان 
متأخر نيز به راه و روش ايشــان گام برداشــته اند، اما 

6. البالغة الصطالحية، ص55.
7. المنهج الصوتی للبنية العربية، ص44.
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توجه بيشــتری نســبت به اين زوائد وزنی و حركتی 
داشته و آنها را تك واژ ناميده اند.8

معناشناسی اسم فاعل و صیغه مبالغه
در علم نحو عربی »مشتق« مترادف و هم معنای صفت 
تلقی می گردد و عمدتًا به عنوان صفات خمسه شناخته 
می شود )اســم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه 
مبالغه و افعل تفضيل(. تجلی اين صفات زمانی ممكن 
می شــود كه يك صفت با موصوف همراه شــود و به 
تنهايــی دارای نوعی ابهام می باشــند. به خاطر همين 
ابهام، در خود ضمير مستتر می كنند، يا اسم ظاهری را 

معمول خود می سازند.9
علمای صرف در اين ميان، مشتقات ديگری شامل اسم 
زمان و مكان را نيز در جرگه آنها برمی شمارند.10 البته 
زبان شناسان و اهل لغت دايره گسترده تر شامل انواع 
اشــتقاق و زايش كلمه ای را در نظر می گيرند و مبنای 
داشتن ســه حرف مشترك صامت را وجه اين اشتقاق 
برمی شمارند، اگرچه جزء مشــتقات مذكور نباشد.11 
حتی بعضًا خاستگاه برخی كلمات جامد و اسم ذات را 

نيز اشتقاق می دانند.12
»معناشناسی« يا »علم الدالله« در عصر معاصر بسيار 
مورد توجه قرار گرفته و ابزاری در راستای تمايز يك 
كلمه نســبت به كلمه ای ديگر است.13 البته فيلسوفان 
پيشين نيز در اين باره اشارات و استنباطاتی داشته اند، 
از جمله فارابی، ابن ســينا و غزالی كه اين مفهوم را از 
كتاب ارسطو دريافت نموده اند.14 سياق عبارت و كالم 

8. أســس علم اللغة، ص53؛ علم اللغة، ص216؛ المحيط فی اصوات 
العربية، ص276، مدخل الی علم اللغة، ص221.

9. شرح ابن عقيل، ج1، ص260.
10. الخصائص، ج3، ص135؛ همع الهوامع، ج1، ص247.
11. الخصائص، ج2، ص136؛ همع الهوامع، ج1، ص247.

12. ابنية  الصرف  فی  كتا ب  سيبويه ، ص246.
13. أسس علم اللغة، ص11؛ الرســالة الرمزية فی اصول الفقه، ص7؛ 
مقدمه ای بر معناشناسی زبان شناختی، ص32؛ »بحوث فی المنهج: اللغة 

و التعبير«، ص119؛ المولد فی العربية، ص30.
14. الرسالة الرمزية فی اصول الفقه، ص105؛ أسس علم اللغة، ص11.

نيز نقش مهمی را در خصوص داللت كلمه در موقعيتی 
خاص ايفا می كند و معنايی خاص را در ذهن مخاطب 
ترســيم می نمايد.15 همچنين در كنار داللت لفظی واژه 
داللت الهام بخــش خويش را نيز ايفا می كند كه تأثير 

بسزايی در برداشت مخاطب دارد.16
داللتهــای معنايی يك واژه در محيــط خاص زبانی 
)كالم يا عبارت به كار رفته( رنگ و بوی معيّنی را پيدا 
می كنند.17 اكثر علمای زبان عربی داللت اسم فاعل را 
برای تجدد و حدوث برمی شمارند،18 اما برخی معتقدند 
كه بر معنای ثبوت داللت دارد.19 شــايد در اين ميان، 
افاده ثبوت برای اسم فاعل امری بديهی است؛ زيرا در 
عين شــباهت وزنی و حركتی به فعل مضارع و افاده 
حدوث همانند آن و داشتن معنای آينده و حال، معنای 
ثبوت را نيــز دارد، اما به هر حال ثبوت واژه ای مانند 
»قائــم« به اندازه ثبوت »احمــر« و »طويل« همواره 

نمی باشد و قابليت زوال را دارد.20
در واقع داللت بر حدوث، اسم فاعل را از صفت مشبهه 
متمايز می كند و ثبوت گذرا آن را نسبت به فعل مضارع 
متمايز می گرداند. هنگامی كه اراده حدوث نســبت به 
صفت مشبه ای شود، از اسم فاعل آن استفاده می شود، 
مثاًل از حاســن به جای حســن اســتفاده می شود.21 
زمخشــری نيز درباره وجه استفاده از ضائق به جای 
ضيّــق در آيه »َفَلَعلََّك َتاِرٌك بَْعَض َمــا ُيوَحى ِإلَْيَك 
َوَضائِــٌق بِِه َصْدُرَك«،22 بيــان می دارد: تنگی عارض 

غيرثابت وجه استفاده از ضائق به جای ضيّق است.23
در خصوص صيغه های مبالغه نيز هريك از اين صيغه ها، 

15. »قراءة فی كتــاب تطور تعليم اللغات: 500 ســنة من التاريخ«، 
ص44؛ المعنی و التأويل فی النص القرآن، ص289.

16. منهج البحث اللغوی بين التراث و علم اللغة الحديث، ص92.
17. علم األصوات، ج3، ص153.

18. الخصائص، ج3، ص103؛ الشافية، ج1، ص644؛ اوضح المسالك، 
ج3، ص216.

19. التعريفات، ص134؛ ارتشاف الضرب، ج1، ص41.
20. معانی االبنية فی العربية، ص46.

21. شرح الشافية، ج2، ص198.
22. هود، 12.

23. الكشاف، ج2، ص92؛ همع الهوامع، ج2، ص201.
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داللتی خاص متناسب با متن دارند كه بايد بدان توجه 
شــود، مثاًل در ريشــه ضحك ما هم »ضّحاك« و هم 
»ضحكة« را مشاهده می كنيم كه مورد اول برای خنده 
بسيار بوده و در عين حال ســتوده است، حال اينكه 
مورد دوم بر خنده ای مذموم و ناخوشايند داللت دارد 

كه بی دليل و از سر بيهودگی باشد.24
در اين بررســی تالش می گردد تــا ظرافتهای معنايی 
كاربردهای اوزان اســم فاعــل و صيغه های مبالغه در 
بازخوانی آراء تفسيری شــيخ طوسی تبيين و مطابق 
با نظريات معاصر حوزه معناشناسی صرف، به صورت 

تطبيقی ارائه گردد.

تحلیل صرفی شیخ طوسی در التبیان از منظر 
معناشناسی

شيخ طوسی به سهم خويش نسبت به مباحث علم صرف 
كاماًل اشراف داشته و قوانين آن را به خوبی می شناخته 
و به درستی از آنها در تفسير خويش بهره جسته است. 
وی همچنيــن به داللت صرف در ايفــای معنا اهتمام 
ويژه ای داشــته و به تفسير اشتقاقهای اسمی و فعلی و 
معناهای آن پرداخته و نســبت به نكات معنايی دقيق 
آن توجه و تأمل داشــته و از آنها در تفسير »التبيان« 
استفاده نموده است. نيز نســبت به تغييرات واژه ای و 

تك واژی كلمات دقت نظر ويژه ای داشته است.
از جملــه موارد مورد توجه در مباحث معناشناســی 
علم صرف، معناشناسی مشتقات و اشكال مختلف آن 
است، وی در تفسير »التبيان« به داللت غالب مشتقات 
وارده در قرآن كريم می پردازد و آنها را تحليل و تفسير 
می كند و با ايــن تمركز بر تمايز معنايی داللت كلمات 
در مقوله های نحوی، صرفی و لغوی قرآنی، تفسير خود 
را غنا می بخشــد. در اين بررســی داللت دو قسم از 
مشتقات )اسم فاعل و صيغه مبالغه( در تفسير »التبيان« 

مورد بحث و شناسايی قرار گرفته است:

24. المخصص، ج2، ص144؛ لسان العرب، ج2، ص514.

1( اسم فاعل )وزن فاعل و ُمفِعل(
شيخ طوسی در خصوص دو اسم فاعل مختلف از يك 
ريشه مشترك و پوشــش معنايی همسان؛ يكی مجرد 
و ديگــری مزيد باب افعال ريشــه »صلح«، اين گونه 
می نويســد: صالح كسی اســت كه صالح را در درون 
خويش اعمــال می كند، اما اگــر در ديگری اين كار 
را انجــام دهد، »ُمصلِح« می باشــد و از اين رو، برای 
خداوند تبــارك »ُمصلِح« به كار رفته و هرگز با صفت 
»صالح« موصوف نگرديده اســت.25 اسم فاعل وزنی 
اســت كه بر كننــده كار داللــت دارد و غالبًا بر وزن 
»فاعل« اســت.26 از فعل معلوم مشتق شده و داللت 
بر تجدد فعــل و كنش دارد و در اوزان مزيد با اضافه 
شــدن ميم مضموم و مكسور شدن عين الفعل به دست 
می آيد.27 بر همين اســاس صالح از ريشه َصُلَح الزم 
ساخته شده و بر صالح حاصل بر خود فرد داللت دارد 
و گفته می شود: »َصُلَح المؤمن فهو صالح«، اما مصلح 
مشــتق از »أصلح« می باشد كه رباعی و مزيد متعّدی 
است و گفته می شود: »أصلح اهلل العباد« كه تأثير فعل 
فاعل بر غير، ظاهر می شــود و به همين خاطر مصلح 
به عنوان صفت خداوند اســتفاده شده، اما صالح برای 
خداوند به كار نرفته اســت و او در ميان خلق خويش، 
با هدايت ايشان و ايجاد صلح ميان آنها، مصلح است.

2( صیغه های مبالغه
الف( فعالن و فعيل

شيخ طوســی در اين خصوص اين گونه بيان می دارد: 
اصل در باب »فََعَل يَفَعل« و »فَِعَل يَفَعل« اين است كه 
اسم فاعل آن بر وزن »فاعل« است، اما اگر اراده مبالغه 
شود، بر وزن »فعالن« و »فعيل« ساخته می شود، مانند 
»َغِضَب« و »َسِكَر« كه »غضبان« و »سكران« از اين 
دو ريشــه اشــتقاق پيدا كرده اند.28 در اين صورت، به 

25. التبيان، ج4، ص5.
26. شــرح الشــافية، ج2، ص199؛ األصــول فــی النحــو، ج1، 

صص122و123.
27. الكتاب، ج1، صص4، 110و280؛ شرح ابن عقيل، ج3، ص135؛ 

اوضح المسالك، ج1، ص342؛ المقتضب، ج1، ص74.
28. التبيان، ج1، صص28و29.
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معنای اين است كه فرد مملو از خشم و مستی است.29 
اين مسئله پيش از وی توسط علمای لغت و نحو بيان 

شده است.30
گوينده ســخن هر زمان بخواهــد در توصيف صفتی 
مبالغــه و كثرت را اراده كنــد، آن را به وزنهای صيغه 
مبالغه می برد كه اين اوزان از ديدگاه سيبويه پنج وزن 
هســتند: فعيل، فعول، فَّعال، ِمفعال و فَِعل.31 برخی نيز 
اوزان ديگری نظير فُّعال، فُعــل، ِمفعيل، فّعالة، فاعلة، 

فُعولة، فِّعيل و فُعِّلَّة را افزوده اند.32
شيخ طوســی وزن »فَعالن« را صيغه مبالغه ای دال بر 
حدوث و تجدد می پنــدارد، در حالی كه علمای زبان 
عربی به اجماع آن را صفت مشبهه می دانند كه از فعل 
الزم ساخته می شــود و بر ثبوت داللت دارد و مطلق 
توصيف را بدون داللت حــدوث تبيين می كند.33 اين 
اختالف ديدگاه طوســی با آرای اجماعی علمای زبان 
عربی و تفاسير ديگر، داشتن معنای مبالغه را نيز درپی 
دارد؛ زيرا اين صفت مشــبهه با داللت بر مملو بودن و 
حد اعلی يك صفت، بر مفهوم مبالغه نيز داللت دارد.34

صيغه »فَعالن« يكی از صفات مشــبهه دال بر وصف 
عارض و حادث و غيرثابت به شــمار می رود35 كه با 
زوال عامــل مؤثر خويش، خود نيز زوال پيدا می كند، 
مانند جوعان، عطشان و ريّان كه با زوال جوع، عطش 
و رّی، زايل می شــوند، اما شــدت تأثير اين وزن در 
موصوف خود باعث شده تا آن را صفت ثابت يا صفت 

مشبهه برشمارند.
صفت مشــبهه با اوزان مختلف خود، تداخل و التباس 
فراوانی با مشتقات ديگر دارد؛36 زيرا برخی اوزان اسم 

29. همان، ج1، ص29.
30. المقتضب، ج1، ص114؛ الشافية، ج2، ص20.

31. الكتاب، ج1، ص110.
32. الشافية، ج1، ص136؛ حاشية الصبان علی شرح األشمونی، ج2، 

ص342؛ همع الهوامع، ج2، ص243.
33. الشافية، ج1، ص144.

34. جامع البيان، ج1، ص124؛ معالم التنزيل، ج1، ص184؛ الكشاف، 
ج1، ص357.

35. شذا العرف فی فن الصرف، ص78؛ معانی االبنية فی العربية، ص76.
36. »ظاهرة التعدد فی االبنية الصرفية«، ص112.

فاعل، صيغــه مبالغه و افعل تفضيل نيز بعضًا بر دوام و 
ثبوت داللت دارند و صفت مشبهه نيز پنداشته شده اند 

كه برخی از زبان شناسان به اين امر توجه نموده اند.37
برخی از علمای معاصر در صدد وضع قاعده ای جهت 
تمييز اين مفاهيم صرفی برآمده اند كه اين گونه به رشته 
تحرير درآمده اســت: »اگر وزن صفت مشــبهه ای از 
ريشه ای باشد كه اســم فاعل از آن ساخته و اشتقاق 
می گــردد، صيغه مبالغه اســت و آنچه اســم فاعل از 
ريشه آن اشــتقاق نيافته باشد، صفت مشبهه محسوب 
می گردد«.38 براساس آنچه گذشت، صيغه »فَعالن« بر 
هردو مصداق قابل تطبيق است؛ زيرا هركس خشمگين 
شــود، از ســويی غاضب )حدوث( و از سويی ديگر 
غضبان )صفت مشبهه( است. از همين قبيل است نادم 
و ندمان، و جائع و جوعان، اما از ريشه عطش و روی، 

اسم فاعل ساخته نشده است.
از ديگر موارد مورد توجه شــيخ طوسی در خصوص 
وزن فعيل از صفات خداونــد عزوجل كلمه »لطيف« 
اســت كه اين گونه بيان می دارد: »لطيف به معنای اسم 
فاعل يعنی الطف است؛ زيرا با اعطای نعمتهای فراوان 
به بندگان به ايشــان لطف و مهربانی می نمايد، اما در 
كاربرد از الطف به لطيف عدول رخ داده تا مبالغه اراده 
شــود و برخی اوقات مقصود از لطيف دقيق در تدبير 

امور است«.39
لطف در لغت به معنای نيكــوكاری، خوبی و مهربانی 
است و بر اجســام، كالم و افعال صدق می كند. لطف 
در اجســام به معنای كوچكی و ريزی آنها، و در كالم 
به معنــای ابهام غموض آن، و در افعال به معنای رفق 
و مهربانی اســت و لطيف از صفات خداوند به معنای 
مهربان نســبت به بندگان و آشنا به دقائق منافع ايشان 
و محقق كردن آنها اســت.40 نيكوكاری و بّر به بندگان 

37. الكتاب، ج4، صص12، 15و20؛ المخصص، ج4، ص14.
38. المخصص، ج4، ص12.

39. التبيان، ج4، ص225. نيز نك: التفسير المنير، ج21، ص144؛ بحر 
العلوم، ج3، ص22؛ مفاتيح الغيــب، ج2، ص253؛ التحرير و التنوير، 

ج16، ص195.
40. لسان العرب، ج9، ص316.
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خويش در خفا و ســتر است، به گونه ای كه ايشان اين 
امر را درك نمی كنند؛ زيرا اســباب زندگی و رزق آنها 
را مهيا كرده است و از جايی به ايشان روزی می رساند 
كــه گمان نمی كننــد.41 برخی نيز اين لفــظ را توفيق 

بازدارندگی از گناه برشمرده اند.42
شيخ طوســی در خصوص واژه های سميع و بصير نيز 
اين چنين می نويسد: كســی كه متصف به صفتی است 
كه به خاطر آن، ديدنيها را ببيند و شــنيدنيها را بشنود 
و از هميــن روی خداوند با ســميع و بصير موصوف 
شده است، نه ســامع و مبصر؛ زيرا سامع و مبصر بعد 
از وجــود و پيدايش مبصرات و مســموعات به كار 
می روند و حادث می شــوند، اما سميع و بصير صفت 
همواره خداوند می باشند و منوط به پيدايش مبصرات 
و مسموعات نيستند.43 همچنين وی سميع را به معنای 
ُمســِمع يعنی شنواننده نيز تفســير كرده است44 كه در 
اين مقوله، كاماًل بازتاب مؤلفه های فلســفی و منطقی 
در تعريف الفاظ به چشم می خورد؛ زيرا در كالم عرب 
سميع به معنای سامع است، اما مفسران به دليل رهايی 
از توصيف خداوند به َسمع، آن را ُمسِمع يعنی شنواننده 
تفسير كرده اند، در حالی كه سميع و شنوا بودن خداوند 
از باب اشراف و ســيطره كامل بر هر مسموعی است 
و او شــنوای بدون جارحه سمع است و همه چيز در 
سيطره علم او اســت و آنها را می شنود و به آنها آگاه 
است.45 برخی نيز ســميع را به معنای مجيب )اجابت 
كننده( تفســير نموده اند. بنابراين معنای »ســمع« در 
عبارت »ســمع اهلل لمن حمده«؛ يعنی »يجيب اهلل لمن 
حمــده«.46 به هر روی، هر چقــدر هم معانی مختلف 
برای »سمع« در نظر گرفته شــود، او شنوايی اجابت 
كننده است و اصواًل صفات برای خداوند همواره ثبوتی 

41. تفسير اسماء اهلل الحسنی، ص44.
42. جامع البيان، ج7، ص57.

43. التبيان، ج2، ص284.
44. همان، ج1، ص360.

45. لسان العرب، ج8، ص146.
46. تفسير اسماء اهلل الحسنی، ص42.

هســتند و صفات ســلبيه و خنثی برای او قابل تصور 
نيست.47

در خصوص حقيقت اين صفات كه آيا صفت مشــبهه 
هستند يا صيغه مبالغه، بايد به شرايط ساخت هر صيغه 
دقت كــرد؛ زيرا صيغه مبالغه از فعــل ثالثی مجرد و 
متعّدی ساخته می شود و اهل لغت متعّدی و الزم بودن 
را فارق و وجه تمايز بين دو صيغه می پندارند.48 لطيف 
چون از ريشــه الزم »لطف« است، بدون شك صفت 
مشبهه است، اما سميع و بصير چون از »بصر يا أبصر« 
و »سمع يا أسمع« می باشند، ريشه متعّدی دارند و بنابر 
قاعده بايد صيغه مبالغه تلقی شــوند، ليكن داللت آنها 
بر مطلق اتصاف خداوند به سمع و بصر است به همراه 
ثبوت و اســتمرار، و اين امر باعث می شــود در حكم 
صفت مشبهه قلمداد شوند، عالوه بر اين بنابر اتفاق نظر 
اهل لغــت، وزن »فعيل« به ويژگيهای مالزم نفس چه 
فطری و چه اكتســابی اطالق می شود.49 به طور كلی 
همه صفات خداوند تبارك و تعالی صيغه های مبالغه ای 
در حكم صفت مشبهه هستند؛ زيرا ثبوت و استمرار و 

مالزمت ازلی را در خود دارند.50
ب( تفاوت وزن فاعل و َفعول

صاحب تفسير التبيان در خصوص وزن فاعل و فَعول و 
ظرافت معنايی آن دو اين گونه می نويسد: وزن نخست 
بــرای حدوث و وزن دوم برای مبالغه كاربرد دارد. در 
غفور به علت كثرت مغفرت، مبالغه اراده می شــود، اما 
در غافر وقوع غفران و فعل بخشش اراده شده است.51 
پس غفور صفت دائم و مستمر خداوند است، به علت 
كثرت بخشش گناهان توسط خداوند تبارك، اما غافر 
صفتی است كه به كسی كه غفران را حتی يك بار انجام 

دهد، اطالق می شود.

47. بدائع الفوائد، ص16.
48. الكتاب، ج4، ص110؛ ارتشاف الضرب، ج3، ص193.

49. الكتاب، ج4، ص28؛ الخصائص، ج1، ص215؛ معانی االبنية فی 
العربية، ص94؛ الصاحبی فی فقه اللغة العربية، ص375.

50. اشتقاق اسماء اهلل، ص70؛ التبيان، ج6، ص277.
51. التبيان، ج2، ص196.
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وزن فَعــول نيز همچون وزن فعيل از اوزان مشــترك 
صيغه مبالغه و صفت مشــبهه اســت52 و مالك تمايز 
آنها از يكديگر ثبوت و دوام صفت اســت، اما صفات 
خداوند همان گونه كه گذشت، صيغه های مبالغه ای در 
معنای صفت مشــبهه هستند و معنای ثبات و استمرار 

را در خود دارند.
علمــای لغــت در خصــوص اصل صيغــه »فعول« 
اختالف نظر دارنــد. برخی آنها را منقول از اســامی 
ذات پنداشــته اند، همانند مصادر در برخی افعال نظير 
»توضأت َوضوءاً« و »َوقدت َوقوداً«؛ زيرا وضوء آبی 
اســت كه با وضو ساخته می شود و َوقود هيزمی است 
كه با آن آتش برپا می كنند، اما به مرور زمان برای بيان 
صيغه مبالغه و تكثير عاريه گرفته شده است.53 در واقع 
ايــن گروه آن را در اصل از اوصاف مبالغه می پندارند، 

نه از اوصاف مبالغه اسامی ذات.54
اين اختالف مانــع اتفاق نظر علمای لغت در خصوص 
مفهــوم مبالغه در كثرت رخداد يك فعل توســط اين 
صيغه نمی شــود،55 يا مبالغه برای كسی كه در آن كار 
اســتمرار و مداومت دارد،56 يا مبالغه برای كسی كه بر 
آن كار توانا و مقتدر باشد57 كه همه بر معنای فراوانی 

و كثرت رخداد فعل مشترك داللت دارند.
ســامرائی نيز در اين خصوص دقت نظر داشته است 
و اين چنيــن بيان می كند: »آن هنــگام كه ما از واژه 
صبور استفاده می كنيم، گويی كه َصبور همان ماده ای 
اســت كه در صبر به كار رفته و زايل نمی شود و مانند 
َوضوء كه آبی است كه برای ساختن وضوء به مصرف 
می رســد و آن هنگام كه از جزوع استفاده می شود، 

52. المحيط فی اصوات العربية، ص239.
53. معجم ديوان األدب، ج1، ص129؛ الخصائص، ج4، ص12؛ شرح 

الشافية، ج1، ص62؛ معانی االبنية فی العربية، ص115.
54. اشتقاق اسماء اهلل، ص151.

55. روح المعانی، ج1، ص193؛ تفسير مقاتل بن سليمان، ج1، ص44؛ 
شرح ابن عقيل، ج3، ص111؛ همع الهوامع، ج2، ص97.

56. معجم ديوان األدب، ج1، ص58؛ معانی االبنية فی العربية، ص115.
57. الفروق فی اللغة، ص15؛ درة الغواص فی اوهام الخواص، ص89.

گويی ذاتی است كه در جزع مصرف و زايل می شود 
و يا غفور و ...«.58

اگــر در علت انتقال اين صيغه از داللت اســم ذات به 
داللت مبالغه تأمل كنيــم، درمی يابيم كه ميان ارتباط 
اســم ذات با صفت و ميان رسيدن با كمال و نهايت آن 
صفت، ارتباطی عميق است و همين امر باعث شده تا 
آن و فعــل آن و صفت آن همچون شــیء واحد تلقی 
شــوند، تا جايی كه آنها وضو را همان وضوء و هيزم 
آتش را همان َوقود پندارند. كســی كه شكور، غفور و 
صبور ناميده می شــود، گويی به دليل كثرت اتصاف به 
اين صفات، تجلی خود فعل شــده و فعل صبر، شكر و 
غفران در او مستعمل و اين صفت وجه تمايز و َعَلميت 

برای او گرديده است.
ابوهالل عسكری هم اين صيغه )فعول( را برای داللت 
بر توانايی انجام يك فعل مختص شــمرده است. اين 
تعريف وی شــايد درباره صبور، شكور، غفور و قنوع 
صادق باشد، اما در مورد برخی كلمات نظير عجوز و 
غيور صدق نمی كند؛ زيرا اين صفات بر شدت اتصاف 
اســم ذات به آن صفات داللــت می كنند، تا جايی كه 
گويی عجوز خود عجز و غيور خود غيرت است و اين 

غايت و نهايت مراد از مبالغه است.
ج( تفاوت وزن فاِعل و َفّعال

وزن فَّعال از صيغه های مبالغه پركاربرد اســت. شــيخ 
ُسَل َفَيُقوُل َماَذا  طوسی در تفسير آيه »َيْوَم َيْجَمُع الُ الرُّ
ُم الُْغُيوِب«،59 در  ُأِجْبُتــْم َقالُوا اَل ِعْلَم لََنا ِإنََّك َأْنَت َعالَّ
خصوص واژه َعاّلم می نويســد: »عاّلم در اينجا برای 
مبالغه است، نه تكثير متعارف«60 و بين مبالغه و تكثير 
تفاوت قائل می شــود؛ زيرا در تكثيــر كثرت رخداد 
دفعات يك عمل اراده می شــود كه در مبالغه معنوی 
مد نظر در وصف خداوند تبارك )عاّلم الغيوب( صدق 
نمی كند؛ زيرا خداوند به عليم و خبير وصف شــده كه 

58. معانی االبنية فی العربية، ص114.
59. مائده، 109.

60. التبيان، ج4، ص53. نيز نك: نظم الدرر، ج15، ص533.
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همــه معارف و علوم در حيطه علم او و حتی فراتر از 
اين علوم است و صيغه عاّلم برای مبالغه در اين مورد 
استفاده شده اســت،61 تا به گستره بی نهايت و عظايم 

علم الهی اشاره كند.
اين معنای مد نظر شــيخ طوسی مربوط به آيه مذكور 
است و برای همه كلمات بر وزن فَّعال صدق نمی كند؛ 
يعنی وی در موارد ديگر آن را دال بر تكثير در دفعات 
رخداد يك فعــل می پندارد كه اهل لغت بر ســر آن 

اختالف نظر دارند.62
هرچند ايــن وزن را دال بر برخی حرفه ها و شــغلها 
دانسته اند )نّســاج، خيّاط و نّجار(،63 اما در خصوص 
اصل وضع اين صيغه اختالف نظر وجود دارد، مثاًل مبّرد 
اصل وضع آن را اراده مبالغه برمی شمارد، مانند ضّراب 
و قتّال كه كم كم به مفهوم شغلها و حرفه ها نقل گرديده 
اســت، مانند بّزار و عّطــار.64 برخی از صاحب نظران 
متأخــر نيز اين تعريف را تأييد می كنند.65 برخی ديگر 
از علما نيز اصل وضع آن را داللت بر شغلها و حرفه ها 
برشــمرده اند كه برای كاركرد مبالغــه منتقل گرديده 
است.66 البته سامرائی مفهوم استمرار و تكرار، تجدد و 

مالزمت هم زمان را هم به آنها اضافه كرده است.
درباره اصل وضع اين صيغه، آنچه مشخص است اينكه 
وزن »فَّعال« را بر هركس كه كاری را بســيار و مداوم 
انجام دهد، اطالق می كنند و اين امری طبيعی اســت؛ 
زيرا انســان به لحاظ اجتماعی پيش از پيدايش شغلها 
نيز برخی اعمــال و رفتارها را به كثرت انجام می داده 
است. پس وزن فَّعال پيش از پيدايش شغلها و حرفه ها 
كاربرد داشــته، از اين رو، اصل وضع آن برای مبالغه 

61. حاشية الصبان علی شرح األشمونی، ج2، ص296.
62. الكتاب، ج1، ص110؛ الصاحبــی فی فقه اللغة العربية، ص133؛ 

درة الغواص فی اوهام الخواص، ص89.
63. ادب الكاتــب، ص252؛ معجــم ديــوان األدب، ج1، ص129، 

الخصائص، ج4، صص15و69.
64. الخصائص، ج3، ص161.

65. شــرح المفصل، ج6، ص13؛ شرح الشــافية، ج2، ص84؛ معانی 
االبنية فی العربية، صص110-108.

66. همع الهوامع، ج2، ص97؛ معانی االبنية فی العربية، ص110.

است كه برای اسامی شغلها عاريه گرفته شده است.
د( داللت وزن ِمفعال

شيخ طوسی درباره صيغه مبالغه »ِمفعال« در تفسير آيه 
َماَء َعَلْيِهْم ِمْدَراًرا«،67 می نويسد: »ِمفعال  »َوَأْرَسْلَنا السَّ
از الفاظ مبالغه است، مثاًل در عربی گفته می شود ديمة 
مدرار آن هنگام كه بارانی شديد و فراوان داشته باشد 
و امرأة مذكار آن هنگام كه فرزند ذكور بسياری داشته 

باشد«.68
ابن قتيبه نيز به اين مسئله اشاره كرده است و اين چنين 
می نويســد: از اين دسته است امرأة متئام آن هنگام كه 
يك زن در هربار زايمان دوقلو توأم داشته باشد، مانند 
رجل مضحــاك و مهذار و مطالق، اگر وی بر خنده و 
بيهوده گويی و طالق عادت داشته و دائم األمر باشد.69 
همچنيــن علمايی نظير فارابی نيز به اين معنا اشــاره 

نموده اند.70
برخی از علمــای متأخر لغت نيز اصل وضع اين وزن 
را برای اسم آلت برشمرده اند، مانند ِمفتاح و ِمنشار كه 
بعداً به كاربرد مبالغه منتقل شــده است و دليل اين امر 
را ابزار آن كاربرد برشــمرده اند، مانند مهذار كه به فرد 
كثير الهذر گفته می شــود؛ يعنی همانند آلتی برای هذر 
گرديده اســت و از همين قبيل است معطار به معنای 

كثير العطر، گويی ابزار و آلت عطر شده است.71
در ميــان علمــای معاصر نيــز مصطفی جــواد72 و 
ســامرائی،73 ضمن تأييد اين رويكرد، دليل آن را در 
جمع اســم آلت بسته شده آن )مكسر( و نه جمع مذكر 
سالم برمی شــمارند؛ زيرا جمع مهذار، معطار و مغوار، 

67. انعام، 6.
68. التبيان، ج4، ص81. نيز نــك: فی ظالل القرآن، ج4، ص1467؛ 

نظم الدرر، ج7، ص23؛ تفسير مقاتل بن سليمان، ج2، ص285.
69. معانی االبنية فی العربية، ص111.

70. معجم ديــوان األدب، ج3، صص355و356؛ الفــروق فی اللغة، 
ص15؛ فقه اللغة و ســر العربية، ص555؛ معانــی االبنية فی العربية، 

ص111.
71. الكليات، ص303؛ معانی االبنية فی العربية، ص112.

72. دراسات فی فلسفة النحو و الصرف و اللغة و الرسم، ص128.
73. معانی االبنية فی العربية، ص112.
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مهاذيــر، معاطير و مغادير اســت، همان گونه كه جمع 
مفتاح و منشار، مفاتيح و مناشير است.

نتیجه گیری
1. علم صرف می تواند در شــناخت وجــوه كاربرد 
متنوع مشــتقات و همچنين در فهم ظرافتهای معنايی 
و داللتهای خاص، به كار گرفته شــود و جلوه هايی از 
اين مفاهيم در ميراث تفســيری شيعه از جمله تفسير 

»التبيان« شيخ طوسی مشهود است.
2. تفسير شيخ طوســی كه به حق از پيشگامان عرصه 
تفسير می باشد، غنی از معناشناسی عميق در خصوص 
كاربرد مشــتقات و معانی صيغه مبالغه است و در اين 

حوزه مالحظات قابل توجهی داشته است.
3. در خصوص تفاوت وزن »فعالن« وصفی و »فعيل« 
در نگاهی جديد و نو، شيخ طوسی »فعالن« را برخالف 
رأی غالب كه فقط صفت مشــبهه می پندارند، با توجه 
به كاربرد در بيان و رســيدن به حد اعالی يك صفت، 
صيغه مبالغه می داند كه كاماًل همســو با وجه كاربردی 

آن است، مانند رحمان، عطشان و ... .

4. در خصوص وزن فعول با دقت در كاربرد اين وزن 
در وزن مصــدری برای برخی افعال، می توان گفت: با 
رويكرد بيان ماده انجام آن فعل می باشد، مانند َوضوء 
و َوقــود كه به معنای آب وضو و ماده آتش هســتند، 
همچنين دليل مبالغه بودن وزن فَعول را برخاســته از 
همين خاســتگاه می دانند؛ زيرا مثاًل غفور يعنی كسی 
كه شــبيه ماده غفران شــده و غفران در او تجلی پيدا 

كرده است.
5. شيخ طوسی با توجه به تعلق كثرت رخداد به وزن 
»عاّلم«، به درستی به نكته معنايی آن پی برده و آن را 
دال بــر مبالغه و نه تكثير می داند؛ زيرا علم خداوند در 
زمانی كه عالم است و عليم و عاّلم، همه يكسان است 
و غرض كثرت در استعمال عاّلم، كثرت رخداد نيست، 

بلكه كثرث متعلقات است.
6. شيخ طوسی در خصوص وزن ِمفعال نيز آن را دال 
بــر مبالغه و نه كثرت رخداد قلمــداد می كند و از اين 
رهگذر به شــباهت وزن اســم آلت در واژه ِمدرار با 

كاركرد مبالغه گونه اين صيغه پرداخته است.

- قرآن كريم.
- ابنية  الصرف  فی  كتا ب  ســيبويه : معجم  و دراســة، 
خديجه  عبدالرزاق حديثی، بيروت، دارالكتب العلمية، 

2008م.
- ادب الكاتب، عبداهلل بن مســلم ابن قتيبه، بيروت، 

دارالكتب العلمية، 1996م.
- ارتشــاف الضرب من لسان العرب، ابوحيان محمد 
بن يوسف اندلسی، بيروت، دارالعلم للماليين، 2001م.

- أسس علم اللغة، ماريو پای، ترجمه به عربی: احمد 
مختار عمر، بيروت، دارالعلم للماليين، 2000م.

- اشتقاق اسماء اهلل، عبدالرحمن بن اسحاق زجاجی، 
بيروت، دارصادر، 1995م.

- األصــول فی النحو، محمد بن ســری ابن ســراج، 

بيروت، دارالكتاب العربی، 1994م.
- العجاز الصرفی فــی القرآن، عبدالحميد هنداوی، 

بيروت، المكتبة العصرية، 2006م.
- اوضح المســالك الی الفية ابن مالــك، عبداهلل بن 

يوسف ابن هشام، بيروت، دارصادر، 1999م.
- بحر العلــوم، نصر بن محمد ســمرقندی، بيروت، 

دارالفكر، 1997م.
- »بحوث فی المنهج: اللغة و التعبير«، جورج مونان، 
ترجمه محمد ســبيال، مجلة الفكر العربی، شماره 55، 

1989م.
- بدائــع الفوائد، محمد بن ابي بكــر ابن قيم جوزيه، 

بيروت، دارالفاق، 2002م.
- البالغة الصطالحية، عبده عبدالعزيز قلقيله، قاهره، 
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دارالفكر العربی، بی تا.
- التبيان فی تفســير القرآن، محمد بن حسن طوسی، 

بيروت، دارالكتب العلمية، 1994م.
- التحرير و التنوير، محمدطاهر بن محمد ابن عاشور، 

بيروت، مؤسسة التاريخ، 2007م.
- التعريفــات، علی بــن محمد جرجانــی، بيروت، 

دارصادر، 1984م.
- تفسير اســماء اهلل الحسنی، ابراهيم بن سری زجاج، 

بيروت، دارصادر، 1990م.
- التفســير المنير، وهبه زحيلی، بيــروت، دارالكتب 

العلمية، 2002م.
- تفسير مقاتل بن ســليمان، مقاتل بن سليمان بلخی، 

بيروت، داراحياء التراث، 1423ق.
- جامع البيان فی تفسير القرآن، محمد بن جرير طبری، 

بيروت، دارالمعرفة، 2002م.
- حاشية الصبان علی شرح األشمونی أللفية ابن مالك، 
محمد بن علی صبــان، بيروت، دارالكتــاب العربی، 

2002م.
- الخصائــص، عثمــان ابن جنی، بيــروت، دارالعلم 

للماليين، 1988م.
- دراسات فی فلسفة النحو و الصرف و اللغة و الرسم، 

مصطفی جواد، بيروت، دارالكتاب، 2007م.
- درة الغــواص فی اوهام الخواص، قاســم بن علی 

حريری، بيروت، دارالكتاب العربی، 1988م.
- الرســالة الرمزية فی اصول الفقــه، عادل فاخوری، 

بيروت، دارالطليعة، 1978م.
- روح المعانــی فی تفســير القرآن العظيم و الســبع 
المثانی، محمود بن عبداهلل آلوســي، بيروت، داراحياء 

التراث العربی، 1990م.
- الشافية، عثمان بن عمر ابن حاجب، بيروت، دارالعلم 

للماليين، 1989م.
- شذا العرف فی فن الصرف، احمد بن محمد حمالوی، 

قم، ذوی القربی، 1389ش.
- شــرح ابن عقيل علــی الفية ابن مالــك، عبداهلل بن 

عبدالرحمن ابن عقيل، قم، ذوی القربی، 1386ش.
- شرح الشــافية، محمد بن حسن استرآبادی، بيروت، 

دارالعلم للماليين، 1995م.
- شــرح المفصل، يعيش بن علــی ابن يعيش، بيروت، 

دارالعلم للماليين، 1999م.
- الصاحبی فــی فقه اللغة العربيــة، احمد ابن فارس، 

بيروت، دارالنفائس، 1999م.
- »ظاهرة التعدد فی االبنية الصرفية«، وسمية منصور، 
مجلة الدراسات اللغوية، مركز الملك فيصل للبحوث و 

الدراسات السالمية، 2002م.
- علم األصوات، كمال بشــر، قاهره، مكتبة الخانجی، 

بی تا.
- علم اللغة، محمود ســعران، قاهره، دارالفكر العربی، 

1997م.
- الفروق فی اللغة، ابوهالل حسن بن عبداهلل عسكری، 

بيروت، دارالعلم للماليين، 2002م.
- فقه اللغة و سر العربية، عبدالملك بن محمد ثعالبی، 

بيروت، دارالعلم للماليين، 2000م.
- فی ظالل القرآن، ســيد قطب، بيــروت، دارالكتب 

العلمية، 2000م.
- »قراءة فی كتاب تطور تعليم اللغات: 500 ســنة من 
التاريخ«، كلود جرمان، ترجمه جميلة غريب، دمشق، 

مجلة الداب العالمية، شماره 161و162، 2015م.
- الكتاب، عمرو بن عثمان سيبويه، بيروت، دارصادر، 

1990م.
- الكشــاف عن حقائق غوامــض التنزيل، محمود بن 

عمرو زمخشری، بيروت، دارالكتب العلمية، 2009م.
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دارالكتب العلمية، 2002م.
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- المخصص، علی بن اســماعيل ابن ســيده، بيروت، 
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دارالعلم للماليين، 2000م.
- مدخل الی علم اللغة، محمد حسن عبدالعزيز، قاهره، 

مكتبة الخانجی، بی تا.
- معالم التنزيل فی تفســير القرآن، حسين بن مسعود 
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