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سيد حسين سيدي
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محمدعلي کاظميتبار
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تاریخ دریافت29/3/92 :
تاریخ تصویب29/3/39 :

چکيده

در این مقاله کوشیدهایم با توجه به تفاوتهای موجود میان آیههههای
مکّی و مهدیی بهه ایهن لهپاس الهخ دههیم کهه له

ها ههای

الت و چه ویژگیهها و امتیها ههایی دارد .منظهور ا

ها در ایهن

داوید متعاس به رلوس گرامی الالم (ص) در آیههای مکّی چگویهه

یوشتار همان معنای لغوی آن یعنی «رودررولخنگفهتن بها شهخ

و

جهتدهی کالم بهلوی مخاطب الت»؛ بنهابراین بهرای الهخدادن بهه
لپاس یادشده

امر یهی التفهام
ل

ا های قرآن را به ایواعی گویاگون همچون یهدا

ر و شرط تقسیم کرده وآیههای مربهوط بهه ههر

را بررلی کرده و دریهایت به این یتیجهها رلیدهایم:

 .9التادیار و عضو هیأتعلمی گروه بان و ادبیات عربی دایشگاه فردولی مشهد seyedi@um.ac.ir
 .2دایشجوی دکتری گروه بان و ادبیات عربی دایشگاه فردولی مشهد alikazemitabar@yahoo.com
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یداهای داوید متعهاس بهه یهام ر الهالم (ص) بها یهام ران دیگهر

تفاوت دارد؛ یهرا داویهد متعهاس همهۀ یهام ران ق لهی را بها یامشهان
ا کرده الهت؛ درحهالی کهه بهرای

ها کهردن یهام ر اکهرم

(ص) ا القا و اوصافی همچهون «یا ایّها النّبیّ» «یا ایّهاا الّّوا »
و ...التفاده کرده و ههدف

ا ایهن کهار تکهریم و ممتها کهردن آن

حضرت یس تبه دیگران بوده الت .یکتۀدیگر آن الت که کهاربرد
فراوان فعل «قُل» در آیههای مکّی یشان میدههد کهه الفها و معهایی
قرآن بهصورت هم مان ا جایب داوید متعاس به آن حضرت وحی
شده الت و ایشان ییز آنها را در یهایت امایتداری به مردم رلهایده

الت.

ا هایی که به ل

عالوهبر این بیشتر

یههی بیهان شهدهایهد

معنای مجا ی دارید و ا مهمتهرین معهایی آنهها مهیتهوان دسداری

ارشههاد دوام و الههتمرار و ...را ذکههر کههرد .در ل ه

الههتفهام ییههز

الگوی «أرأیتَ» «أفّأیتَ» و مشابه آن بسیار تکهرار شهده الهت و ا
ل

های جدید التفهام در قرآن میتوان ورود همهزه بهر واژهههای

«إن» و «إذا» و ترکیب این دو را با هم ذکر کرد.

واژههاي کليدي :ل

ا

یدا امر یهی التفهام

ر.

 .1مقدمه

قرآن کریم متنهی مقهدا الهت؛ بنهابرایهن یمهیتهوان بههراحتهی دربهارۀ آن لهخن گفهت و
ژوه هایی بانشنا تی یا ل

ی

شنا تی ایجام داد؛ اما ا آیجها کهه ایهن کتها آلهمایی

لند بزرگ بایی و اثر ار شمند ادبی الت میتوان با رعایت احتیاط و احترام ا ایهن
اویهها ییز به آن یگریست و دربارۀ آن لخن گفت.

مهمترین ویژگی لا تاری قرآن که یشینیان ییز تاحدی به آن توجه کردهاید
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اللو چندوجهی و بالتش یه گسستهیمای آن الت؛ یعنی شا هبهشا هشدن معهایی و
مضامین و ق ع یا ی توالی ی

مضمون و ردا تن ا معنهایی بهه معنهای دیگهر .ایهن

لا تار ویژه در دو کتا عظیم که ا شاهکارهای جاویدان بان فارلهی الهت یعنهی

مثنوی مولوی و غزسهای حافظ ییز بهچشم می ورد ( رمشاهی 9339ش 8 :و .)2

یوبنیاد قرآن با روشهای بیایی معمهوس عهر یوشهته الهت:

باقالیی دربارۀ تفاوت ل

«لیستم بیایی و شیوۀ کالمی قرآن در چهرهها و جن ههای گویاگون و ل
حدّ متداوس و متعارفی الت که درمیان عر

های متفاوت ارج ا

رایج بوده و میتوان آن را درورای کلیهۀ یظهامههای

بیایی و کالمی عر دایست( »...ط اره 9339ش.)39 :
برالاا همین تفاوتها و بهعلت اهمیت ل
ا اویۀ
که ل

بیایی قرآن بررلی این کتها آلهمایی

ا و گویههای مختلف آن همچنان ادامه دارد .هدف ا این ژوه
های گویاگون

ا را همچون یدا امر یهی التفهام و ...بررلی و مخاط هان را

شنالایی کنیم و اغراض بالغی این ل

ها و معایی مجا ی آنها را دریابیم؛ بدین منظهور

یخست معایی لغوی و اص الحی واژههای «ل
را معرفی کردهایم؛ لپس راب ۀ
کرده و ل

آن الهت

های گویاگون

» و « ا » را بیان کرده و ایواع هریه

ا را با بالغت تعیین مخاطب و ییز اهمیت آن را ذکهر
ا را با التفاده ا شواهدی ا آیههای مکّی بیان کردهایهم

و در ایان یظرهای قرآن ژوهان مفسران و علمای حو ۀ بالغت را دربارۀ هری

ا آیههها

بیان کرده وآنها را یقد و بررلی کردهایم .ی ا ورود به بحث ال م الت دربهارۀ یشهینۀ
این موضوع م ال ی را بیان کنیم.
 .2پيشينۀ پژوهش
دربارۀ ل
ژوه

های بیان در قرآن کریم ژوه هایی ایجام شده الهت کهه ا جههتههایی بها

حاضر تفاوت دارید و درواقع ژوه

حاضر میتواید آثار ق لهی را کامهل کنهد و

ایسجام بخشد .ا جمله ژوه های ایجامشده در این حو ه میتوان موارد یر را ذکر کرد:

الف) ایم اله آشورقلیچ ایانیامهای را در مق ع کارشنالی ارشد باموضهوع الهلو

یدا در قرآن در لاس  9389در دایشگاه فردولی مشههد یوشهته و در آن کلیهاتی را دربهارۀ

اللو یدا و احکام مربوط به آن بیان کرده و لپس ایواع مناداههای موجهود در قهرآن را بها
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توجه به علم یحو بررلی کرده الت .در این ایهانیامهه بهه مسها ل بالغهی و له کی کمتهر
توجه شده الت.

) ع دالحلیم السید فپده در این حو ه کتابی را باعنوان الالیب االلتفهام فهی القهرآن

تألیف کرده و در آن ل

های التفهام را در آیههههای قهرآن بررلهی کهرده و اطالعهات

آماری ار شهمندی ییهز بههدلهت داده الهت؛ امها تمهام آیههههای دارای الهتفهام و بههویهژه
ا های التفهامی را بررلی یکرده و بیشتر بهه بیهان ویژگهیههای الهتفهام در آیههههای

قرآن توجه کرده الت.

ج) الماعیل یساجی واره مقالهای کوتاه را باعنوان «یداها و

در مجلۀ مکتب الالم منتشر کرده و در آن تنها

ا های الهی در قهرآن»

ا های برجستۀ قرآن را که شهکل عهام

دارید مایند «یا ایّها الناس» و «یا ایها الّذین آمن ا» بررلهی کهرده و م هال ی را دربهارۀ یهدای
باوال ه و بیوال ه بیان کرده الت.

د) دکتر محمد فاضلی کتابی را باعنوان ژوهشی در بر ی ا شیوههای بیان قرآن کهریم

یوشته و طالب محمد الماعیل ییز کتا مِن الالیب التع یر القرآیی را در ایهن حهو ه تهألیف

کرده الت.

در یگارش این مقاله ا بر ی منابع یادشده التفاده کردهایهم؛ امها تفهاوت برجسهتۀ ایهن
ژوه

با آثار یشین ا آن جهت الت که در این مقاله ل

های گویاگون

ا ههای

داوید متعاس به یام ر (ص) را بهصورت ویهژه و مفصّهل بررلهی کهرده و همهۀ جن ههههای
یحوی بالغی ل کی و تفسیری را دریظر داشتهایم؛ بدین صورت این کهار در یهوع هود
کمیظیر الت.
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 .3مفاهيم نظري

به م احث ذیل می ردا یم:

در این بخ

 .3-1معناي لغوي «اسلوب» (سبك)

وا ژۀ اللو در بان عربی بهمعنای ی

ردیف یخل راه بین در تان و هر راه ممتد آمهده

و همچنین بهمعنای راه روش و شیوه الت؛ مثالً وقتی گفته میشود« :انتم فی اول بٍ و ءٍ»
یعنی شما در یا مسیری بد قرار دارید (ابنمنظور 9221م.)133 /9 :
در بان تا ی ییز واژۀ «واب » بههمعنهی گهدا تن و درقالهبریخهتن ر و یقهره الهت و
«وبيكه» اره یقرۀ گدا ته را گویند؛ اما ادی ان معاصر ل

را مجا اً بهمعنی «طر

اصهی

ا یظم یا یثر» بهکار برده و تقری اً آن را معادس واژۀ « »Styleدایستهاید که میان ارو اییان رایج
الت (بهار 9389ش.)91 :
 .3-2معناي اصطالحي «سبك»

امرو ه ژوهشگران اتفاقیظر داریدکه ل

ا جمله مهمترین مقولهههایی الهت کهه میهان

حو ههای بانشنالی و ادبیات وحدت ایجاد میکند؛ اما بیشهتر آنهها چههارچهوبی معهیّن
برای آن مشخ
برای ل
ل

ول

یکرده و تعریفهایی گویاگون را ا آن بهدلت دادهایهد؛ بهدین ترتیهب
شنالی تعریفی واحد مشخ

و قایعکننده وجود یدارد.

دراص الح ادبیات ع ارت الت ا روش اص ادراك و بیان ایدیشهها بهولهیلۀ

ترکیب کلمهها و طر تع یر؛ بنابراین ل
یوع ادراك در جهان کهه صهای

بهمعنای عام «ع ارت الهت ا تحقهق ادبهی یه

اصهلی محصهوس هوی

(اثهر منظهوم یها منثهور) را مشهخ

میلا د» (بهار 9389ش .)93 :ادی ان و دایشمندان بان عربی ییهز ذیرفتههایهد کهه «الهلو
همان روش و شیوهای الت که متکلم در بیان لخن و گزین

الفا طی میکند یا روش گفتهاری

منحصربهفردی الت که هر گوینده در بیان معایی و مفهاهیم مهوردیظهر هوی

بههکهار مهیگیهرد»

( رقایی 9991م.)981 /9 :

5/11/2014 11:21:53 AM

Text [10] ed 4.indd 89

 / 90سبكشناسي خطابهاي خداوند به پيامبر اکرم (ص)

غیرا اص الحات و لا تارهایی الهت کهه کهالم ا

بدین ترتیب میتوان گفت ل

آنها تشکیل میشود و بهمعنای روشی الت که مپلف در ایتخا کالم
ا یظر عالمان حو ۀ بالغت «اللو

برمیگزیند.

همان شیوۀ یوشهتن و روش یگهارش یها طریقهۀ گهزین

الفا و همبستگی آنها برای بیان معایی و مفاهیم بهمنظور توضیح و اثرگهذاری ویها یهوعی یظهم و
هماهنگی الت» (جرجایی 9233م)339 :؛ همچنین دربارۀ این واژه گفتهاید« :الهلو

همهان

روش ایدیشهور ی تصویرگری و بیان الت» (شا ب 9233م .)19 :این تعریهف همهۀ عناصهر
ل

را دربر میگیرد و م تنیبر راب ۀ بین آنهالت.
بر ی صاحبیظران دیگر ا جمله کنت بوفون ا را فراتر یهاده و گفتهاید« :اللو

هود

ایسان الت و به همین دلیل جداکردن عوضکردن یها ا بهینبهردن آن دشهوار الهت» (مسهدّی
ویژگیای فردی الت؛ یه گروههی؛ یهرا

9993م11 :؛ فضل 9228م)23 :؛ بنابراین ل
روشی برای بیان احساا فرد الت.
 .3-3تنوع سبكها

تنوع ل
ل

ها در آثار ادبی به گویاگویی موضوعها ذوق ادی ان و فنون ادبی بسهتگی دارد.

ها را ا چند یظر میتوان تقسیمبندی کرد:
الف) ا یظر موضهوع :ا ایهن منظهر دو یهوع له

دیگری ل

وجهود دارد :یکهی له

علمهی و

ادبی؛

) ا جهت ذوق ادی ان :ا این منظر ل

به ایواع م وع مصنوع متکلف متوا ن و

مرلل تقسیم میشود؛
ج) ا یظر فنون ادبی :ا این منظر ههریه
اص ود را دارید؛ مثالً هری
وصف و ...ل

ا ایواع شعر ا جمله شعر غِنایی مدح هجو غهزس رثها

اص ود را دارید .درحو ۀ یثر ییز هری

یقد ادبی یمایشنامه مَثَل
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 .3-4سبك قرآني

بیان مفاهیم در قرآن کریم با ل

ل

عنصر گزین

در ل

کتا ها و یوشتهههای دیگهر تفهاوت دارد؛ یهرا

قرآیی با قدرت داوید بلندمرت هه درارت هاط الهت کهه آفریننهدۀ

همۀ بانهالت.
شایان توجه الت که

را شگفتی و اعجا قرآن در این الت که همهان اصه الحات مفهردات جملهههها و
قواعد عام و شنا تهشده برای عر را بهکار بست و ا چارچهو
یشد؛ اما با ل

بهان عربهی هارج

بییظیر و شیوۀ گفتار منحصربهفرد ود شگفتی و حیرت عر هها و

دیگران را برایگیخت و با م ار هطل ی و تحدّی عجز و یاتوایی آیان را یمایهان لها ت

( رقایی 9991م.)983 /9 :
بنابراین ل

چیزی غیرا مفردات و لا تارههایی الهت کهه کهالم ا آن تشهکیل شهده

الت.
 .3-5معناي لغوي «خطاب»

واژۀ «خطاب» یکی ا مصدرهای فعل «خاطبَ یُخاطبُ مخاطباﺔ و خطاباا» الهت و یعنهی
«جهتدهی کالم بهلوی کسی که میفهمد» (بخیت 9289م .)18 /9 :جملۀ «خاطَبَاه باالكَم
مخاطباﺔ و خِطابا» یعنهی بها او رودررو لهخن گفهت؛ عهالوهبهر ایهن «خطااب» بههمعنهای
با گشت کالم ییز بهکار رفته الت (ابنمنظور 9221م.)339/9:
یکتۀ جالب آن الت که واژۀ «خِطاب» و مشهتقات آن در آیههههای قهرآن ههم بههکهار
رفتهههایههد؛ مههثالً دربههارۀ اهههل محشههر آم هده الههت« :الیَمْلِكُاا نَ مِنْااهُ خِطابااا»؛ یعنههی :آنههها
اسکردن و لخنگفتن یدارید (قرآن ی أ )33 :و در جهایی دیگهر
دربرابر داوید قدرت لپ 
داوید متعاس فرموده الت« :فَما خَطْبُكُمْ أیّها المُّوَل ن»؛ یعنی :وظیفۀ اصلی شما چیست؟ ای
فرلتادهشدگان! (قرآن حجر.)13 :
بدین ترتیب معنای مشترك واژۀ «خطاب» در تعریفهای یادشده لخنگفتن رودررو
با مخاطب الت؛ چنانکه در آیۀ «الیَمْلِكُ نَ مِنْهُ خِطابا» ییز «خطاب» به همین معنا آمده الت.
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 .3-6معناي اصطالحي «خطاب»

«خطاب» دراص الح ع ارت ا کالمی الت که بهشیوۀ ایشا یا اِ ار متوجه دیگهری باشهد.
«انشا» درلغت بهمعنای دیدآوردن و یوآوری الت (همان« :یشهأ»)؛ بهه بیهان دیگهر «انشاا»
یعنی دیدآوردن چیزی که مس وق به ماده و مدت باشد (جرجایی 9238م.)93 :

بحث دربارۀ ایشاء در رتهو معهایی قهرآن و بههعنهوان قرینهۀ هر شهکل گرفهت .بر هی

گفتهاید :کهالم یها قابهل صهدق و کهذ الهت ویها ییسهت .یهوع اوس را هر و یهوع دوم را
درصورت مقاریت معنا با لفظ ایشا مییامنهد ( رکشهی 9213م393 /9 :؛ لهیوطی 9991م:
)199؛ به ع ارت دیگر «انشا» یعنی جاریشهدن لهخنی بهر بهان گوینهده کهه ذاتهاً احتمهاس
صدق و کذ یدارد و در قالبها و ل

هایی همچون یدا امهر یههی الهتفهام و ...یمهود

مییابد.
 .3-7خطاب قرآني و ویژگيهاي آن

ا قرآیی

ابی الهی الت که ا منظهر آوا لغهت لها تار اثرگهذاری و ...بها دیگهر

ا ها تفاوت دارد و همۀ
مهمترین ویژگیهای

ا ها و گویههای ادبی ا آن گرفته شدهاید.
ا قرآیی یکی مرجعیهت آن یعنهی داویهد متعهاس الهت و

دیگر آیکه آیههای قرآن ترجمه یمیشوید؛ یرا درصورت برگردایدهشهدن آنهها بهه بهان
دیگر روح ع ارتها و تأثیرگذاری آنها ا بین میرود.

شایان ذکر الت که در این مقاله مراد ا واژۀ «خطاب» همهان معنهای لغهوی آن یعنهی
رودررولخنگفتن و
الت؛ ال ته

ا قراردادن شخ

یا اشخاصی با التفاده ا ل

های گویاگون

ا های قرآیی ا این یظر ییز منحصربهفرد هستند و یکی ا جن هههای اعجها

این کتا آلمایی را دید آوردهاید؛ یرا همۀ مخاط ان را باوجود ا تالف در یژاد مان و
مکان شامل میشوید؛ درحالی که

ا های بشهر ههرایهدا ه ههم کهه در اوج فصهاحت و

بالغت باشند همۀ جن ههای ایسایی را دربر یمهیگیریهد و تنهها بهه یه
بنابراین
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و

ا های قرآیی ویژگهی شهموس و فراگیهری داریهد و همهۀ جهاییهان را بهاوجهود تنهوع

یژادی بایی و دینی شامل میشوید.

یکی ا قرآن ژوهان با التناد به آیههای «یا أیّها الناسُ اعبُدوا ربّكم الّذي خَلقَكم( »...قرآن

بقره )99 :و «یا أیّها الناسُ إنّی روا ُ اِ الايكم يمي اا» (قهرآن اعهراف )918 :معتقهد الهت

مخاطب قهرآن و مکتهب الهالم همهۀ ایسهانهها و درواقهع یهوع بشهر الهت .بها مراجعهه بهه
ا های قرآن درمییابیم که در هیچ لهوره یها آیههای

ها ههایی همچهون «یاا أیّهاا

ال ّب» «یا ایّها القّیش» «یا أیّها المَكّيا ن» «یاایّهاا المَادنيّ ن» یافهت یمهیشهود (م ههری
9331ش 923 :تا .)923
 .3-8تعيين مخاطب و اهميت آن در بحث خطاب

درحو ۀ

ا

تعیین مخاطب اهمیت بسیار دارد؛ یرا یوع

ا با توجه به حاس و مقهام

مخاطب تعیین میشود و برای رلهیدن بهه ایهن ههدف بایهد ا همهۀ علهوم و قواعهد صهرفی
یحوی بالغی و ...کم

بگیریم؛ یرا گاه توجه به اعرا و یق

کلمه مفسهر را در یهافتن

مخاطب حقیقی یاری میدهد؛ مثالً یحاا دربارۀ اعرا آیهۀ «قُلناا اببطُا ا يمي اا» (قهرآن
بقره )39 :یوشته الت:
فرّاء مهی نهدارد کهه گفتهه شهده الهت :بهه ایهن ولهیله آدم (ع) و ابلهیس را مشخصهاً
مورد ا قرار داده؛ ولی مراد ذریۀ او هستند .گویی آنها را همچون آیۀ «قالتا أتينا
طائ ينَ»

ا قرار داده که بهمعنای «أتينا بما فينا» الت (یحاا 9281م.)991 /9 :

آیچه یحاا را به مناقشه در این مسئله واداشته کلمۀ «يمي ا» الهت کهه بههعنهوان حهاس
منصو شده الت؛ ا این روی مفهوم آیه بدین صورت الت :به کسایی توجهه کهرد کهه
ه وط آیان را شامل شده الت.

دربارۀ مخاطبهای قرآن مپلف االتقان اقسامی متعهدد ا

یادآور شده الت که بر ی

ها هها را ذکهر کهرده و

ا ها تنها شایستۀ یام ر (ص) هستند بعضی برای غیر یهام ر

بهکار میروید و بر ی ییز مشتركاید (لهیوطی 9991م .)312 :ط هری ییهز درتوضهیح ایهن
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ا به یام ر (ص) الت و بهشکل مفرد هم آمدهاید؛ امها مهراد ا

م لب که بر ی موارد

آنها صحابۀ آن حضرت یا دیگران هستند یوشته الت:
این برگرفته ا کالم عر الت که میایشان رایج و فصیح الت که گوینهده کالمه
ا به گروهی گفته باشد؛ ولی مراد گروهی دیگر باشند یا

را

باشههد و مههراد گروهههی غیههرا او باشههند یهها مخاطههب یه
ا

ی

یفهر

ها بهه یه

گههروه باشهد؛ امهها مههراد ا

یفر باشد.

مثالً سا آیۀ «یا ایّها النّبی إتّق اَِ و التُطِا الكاافّینَ» (قهرآن احهزا  )9 :داویهد متعهاس
فرموده الت« :و اتّب ما یُ حی إلي َ مِن ربّ

این آیه ظاهراً

إنّ اَِ كانَ بما تَ ملُ نَ خبيّا» (قرآن احزا .)9 :

ا به یام ر (ص) الت؛ ولی درواقع مراد اصحاب

هستند و ایهن مسهئله

بهداللت «و ما لكم مِن دون اِ مِن ولیٍّ و ال نصيٍّ» روشن میشهود (را ی 9283م 331 /3 :بهه
یقل ا ط ری .)983 /9 :
 .3-9رابطۀ خطاب با بالغت

بیش

مخاطبقراردادن هر فرد یا گروهی با توجه به موقعیت اجتماعی راب ۀ مخاطِهب و

مخاطَب و ییز موضوع مهوردیظهر تفهاوت دارد و بهدین صهورت بحهث ا بالغهت م هرح
میشود.
یکی ا دایشمندان دربارۀ این مسئله یوشته الت:
بالغت کالم همان م ابقت آن با مقتضای حاس بههمراه فصاحت آن الت و مقتضهای
احواس متفاوت هستند؛ یرا مقامات کهالم مختلهف هسهتند؛ بهه ایهن معنهی کهه مقهام
منالب معرفه با یکره و مقام منالب اطالق با تقیید و مقام تقدیم با تأ یر و ...و بال هره
ا کردن باهوش با

ا کردن کودن تفاوت دارد (قزوینی 9289م.)99 :

 .4بررسي سبكهاي خطاب

همانگویه که گفتیم

ا های داوید متعاس در قرآن کهریم بههله

همچون یدا امر یهی التفهام

ر و ...بیان شده الت .در اینجا هری

ههایی گویهاگون
ا این ل

هها را

بهصورت مختصر معرفی میکنیم و شرح میدهیم:
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 .4-1سبك ندا

در این بخ

به م احث ذیل می ردا یم:

 .4-1-1معناي لغوي «ندا»

«النّدَاءُ» و «النُّدَاء» بهمعنی صدا یا صدا دن الت؛ مثهل «الادععاء» و «الُّّغااء» «و قاد نَاادَا ُ» وَ
«نَادَى به» و «نَادَا مُنَادَاة» و «نِدَاءً» یعنی به او بایگ د .وقتهی شخصهی صهدای

ییکوباشهد

میگویند« :أَنْدَى الّيلُ» (ابنمنظور 9221م .)393 /91 :گفتهایهد «ناداء» بلنهدشهدن صهدا و
ظهور آن الت و گاهى فقط به صدا اطالق میشود (راغهب اصهفهایی 9199ق .)323 :ایهن
تعریفها یشان میدهد که معنای «نداء» وایدن به صداى بلنهد الهت و تهدبر در آیههههای
قرآن ییز همین مسئله را تأیید میکند؛ مایند آیههای« :وَ نادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّاﺔ أَنْ وَم ٌ عَلَايْكُمْ»
(قرآن اعراف )13 :و «وَ نادَوْا یا مالِ ُ لِيَقْض عَلَيْنا رَبع َ قا َ إنَّكُامْ مااكُُِ نَ» (قهرآن

هرف:

 .)33در بعضى آیهها ییز این کلمه بهمعناى م لق دعا و وایدن الت؛ ماینهد« :إذْ ناادى رَبَّاهُ

نِداءً خَفِيًّا مّیم» (قرآن مریم.)3 :
 .4-1-2معناي اصطالحي «ندا»

«ندا» یعنی «آگاهکردن و فرا وایدن مخاطب بهولیلۀ حرفی که جایشین فعهل "اُناادِي" مهیشهود»
(هاشمی 9229م .)991 :این امر گاه حقیقی الت؛ مایند« :یا بُنیَّ اومَ نصيحااﺔَ ابال ال لام و

الم ّفاﺔ» و گاه مجا ی؛ همچون« :یا اُِ أنصُّعبدكَ الفقيَّ» (بدیع یعقو

9229م.)331 :

 .4-1-3حروف ندا

یدا بهولیلۀ حروفی همچون «أ» «أي» «أیا» «بيا» «وا» »یا» و ...صورت میگیرد .مهمتهرین
و رکاربردترین این حروف و تنها حرفی که در قرآن بهکار رفته حرف «یا» الت کهه گهاه
حذف آن در لفظ جایز الت؛ ا جمله:
ق لا منادای عَلم و مضاف و ق لا «ایعها»؛ مایند« :ی واُُ أعاّ

عان باذا» (قهرآن

یولف )92 :بهتقدیر «یا ی وُُ» و مایند« :وَنفّغُ لكُم أیّها الُّقمن» (قرآن الرحمن)39 :
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بهتقدیر «یا أیّها الُّقمن»؛ اما ایهن حهذف در منهادای منهدو

در لفهظ جاللهۀ «اِ» در

منادای یکرۀ غیرمقصهوده و یهدای ضهمیر مخاطهب ممتنهع الهت و در الهماشهاره ییهز

بهیدرت حذف میشود؛ مایند« :ثُمَّ أنتم بؤالء تَقتلُ نَ أنفسكم» (قرآن بقره( )81 :بدیع
یعقو

9229م 331 :و .)331

 .4-1-4اغراض بالغي ندا

گاه یدا ا معنای اصلی ود ارج میشود و بهدلیل وجود اغراض بالغی بهشکل مجها یها
کنایه در معاییای دیگر بهکار میرود .مهمترین این معایی ع هارتایهد ا  :اغهراء (تشهویق)
الههتغاثه (کمهه

والههتن) اظهههار شههیفتگی و لههرگردایی ابههرا درد و حسههرت تههذکر

(بهیادآوردن) جر (با داشتن) تعجب ا تصاص و یدبه.
 .4-1-5رابطۀ اغراض بالغي با معناي اصلي

وقتی یدا باوجود قرینهای که مایع ارادۀ معنای اصلی شود در معایی دیگر بهکار رود مجها
الت و راب ۀ میان معنای اصلی و اغراض بالغی یکی ا ایهواع مشهابهت اطهالق تقییهد یها
عمومو صوص الت؛ مثالً راب ۀ بین یدا و تعجب یا تحسر ا یهوع مشهابهت الهت و راب هۀ
میههان یههدا و ا تصههاص اطههالق و تقییههد الههت؛ امهها راب ههۀ بههین یههدا و الههتغاثه ا یههوع
عمومو صوص الت.
 .4-1-6اسلوبهاي ندا

یدا بهروشهای یر صورت میگیرد:
الف) معموالً در آغا جمله و ق لا امر یا یهی؛ مایند« :یا أیّها الناسُ اعبدُوا ربّكم» (قهرآن
بقره )99 :و «یا عبادي فاتّق ن» (قرآن مر .)93 :گاه ییز بعدا امر یها یههی و در ایهان جملهه
میآید؛ مایند« :وَ تُ بُ ا إلی اللّهِ يمي ا أیّها المؤمن نَ» (قرآن یور.)39 :
) همراه جملۀ ری که سا آن جملۀ امری آمده الت؛ مایند« :یاأیّها الناسُ ضُاّبَ

مُلٌ ،فَاوتَم ُ ا لهُ» (قرآن حج )33 :یا بدون جملۀ امری؛ مایند« :یا عبادِ ال خ فَ عَليكُم اليَا َ»
(قرآن
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ج) همراه جملۀ التفهامی؛ مایند« :یا أبتِ لِمَ تَ بُدُ ما الیسم ُ وَ الیُبصُّ» (قرآن مریم.)19 :
شایان ذکر الت که اللو «یا ایّهاا» منالهب امهور مههم و حهواد بهزرگ و شایسهتۀ
معاییای الت که بیداری آگاهی و حضورقلب را میطل ند؛ یهرا در ایهن له

بالغتهی

یهفته الت که در غیر آن وجود یدارد .این بالغت بههدلیهل «تأکیهد و تن یهه موجهود در حهرف
"یا" و تن یه حرف "با" و بهل ب حرکت تدریجی موجود در کلمۀ "أيّ" ا ابهام بهلوی توضهیح

الت» (فاضلی 9333ش.)999 :
 .4-1-7نداهاي الهي ،کيفيت و وسعت آنها

یداهای داوید متعاس در قرآن گاه باوال ه الهت؛ ماینهد« :قال یاا ایعهاا الكاافّونَ» (قهرآن

کافرون )9 :که داوید متعاس یام ر (ص) را وال های میان کالم ود و مهردم قهرار داده و
یام

را ا طریق آن حضرت به مردم رلایده الت؛ گاه ییز بدون وال ه الت؛ ماینهد« :یاا

م وی التَخُ انّی الیَخافُ لديَّ المُّول نَ» (قرآن یمل .)99 :دربارۀ یدای بیوال ه گفتهاید:
یدای بیوال ه یشایۀ آن الت که بین دای ل حان و ایسان راب های مسهتقیم وجهود
دارد و داوید ایسان را بهطور مستقیم موردل ف قرار میدههد؛ ولهی ایسهان غافهل یها
جاهل به لوء ا تیار ود راب ۀ وی

با دا را ق ع یا ضهعیف مهیکنهد و ا ل هف

الهی محروم میشود...؛ بنابراین یدای بیوال ۀ «یا ایّها النّاسُ» یشایۀ راب ۀ یاگسسهتنی
ع د و مواللت و تا ا طرف ایسان این راب ه ق ع یا ضعیف یشهود ا طهرف داویهد

همچنان محفو الت (جوادی آملی  313 /9 :9383و .)318
 .4-1-8مراتب ندا و خطاب در قرآن

ا های قرآیی دارای مراتب ایین متولط باال و عالی هستند؛ ایینتهرین آنهها تع یهر

«یا ایّها الناس» الهت کهه حهدود بیسهت بهار تکهرار شهده و

هابی جهامع و عمهومی الهت

(ط اط ایی 9193ق .)993 /9 :در من ق قرآن وقتی مخاط ان تهودۀ مهردم هسهتند داویهد
متعاس ربوبیت وی

را درقالب ذکر یعمتهایی مادی و ظاهری بیان میکند کهه حیوایهات

ییز با ایسان در بهرهبرداری ا آن شری
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هها «یااا ایّهااا الّ اذینَ آمنُ ا ا» و مرحلهۀ بههاالتر ا آن «اولاایال لاام» و

مرحلهۀ متولههط

«اولیاالبصار» الت که مخاط ان داوید متعاس افراد مهپمن و آگهاهایهد .عهالیتهرین مرحلهۀ
ا و یدا تع یرهایی همچون «یا ایّها الّو ُ» و «یا ایّها النَّبیع» الت.
 .4-1-9تعداد نداهاي خداوند بلندمرتبه به پيامبران

یههداهای روردگ هار بههه یههام ران در همههۀ آیههههههای قههرآن کههریم  13مههورد و شههامل ایههن

بخ هالت :هفده مورد
(ع) چهار مورد
مورد

ا به یام ر الالم (ص) یا ده مورد

ا به حضرت آدم (ع) لهه مهورد

ا به حضهرت یهوح (ع) دو مهورد

ا به حضرت داوود (ع) ی
حضرت کریا (ع) و ی

مورد

مورد

ا به حضهرت مولهی

ها بهه حضهرت عیسهی (ع) دو

ها بهه حضهرت ابهراهیم (ع) یه

مهورد

مورد

ها بهه

ا به حضرت یحیی (ع) ی

ا به همۀ یام ران .ا مجموع ایهن یهداها  99مهورد در

آیههای مکّی و بیست مورد در آیههای مدیی آمدهاید.
 .4-1-11نداهاي خداوند متعال به پيامبر گرامي اسالم (ص)

همانگویه که در مقدمه گفتیم داوید ل حان هیچگاه رلوس گرامی الالم (ص) را با الم
ا یکرده الهت؛ بلکهه بهرای فرا وایهدن ایشهان ا القها و اوصهافی هاص همچهون
«رو » «نبیّ » «مزمّل» و «مدّثّ» التفاده کرده الت تا «مقهام و منزلهت و علهوّ مرت هۀ او را بهر

باقی یام ران ظاهر بفرماید» (کاشایی 9333ش)913 /3 :؛ درحالی که همۀ یام ران ق هلا آن
حضرت با الم

ا شدهاید؛ مایند« :یا ن ح» «یا عيسی» «یا م وی» و. ...

الف) «یا أیّها الّّوُ »« :رو » به یام ری گفته میشود که کتهابی همهراه داشهته باشهد و
«نبیّ» یام ری را گویند که ا جایب دا ر میدههد؛ هرچنهد کتهابی بها او ی اشهد (مکهارم
شیرا ی 9331ش.)383 /1 :

ها «یا ایّها الَّّو ُ» تنهها دو بهار در آیههههای قهرآن کهریم

بهکار رفته (قرآن ما ده 19 :و  )33و عالوهبر بهزرگداشهت یهام ر (ص) تعلهیم و تهأدی ی
برای مپمنان و متضمن یهی ا

ا آن حضرت با التفاده ا یام ایشان الهت؛ ال تهه ههدف

ا کاربرد ادات «یا ایّها» در آیۀ «یا ایعهاا الّّوا ُ بَلّا ماا اناز َ إليا ( »...قهرآن ما هده)33 :
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عالوهبر توجهدادن به عظمت مقام یام ر (ص) یشاندادن «ار ش و اهمیت موضوعی الت که

بعدا یدا آمده و به آن دعوت شده الت» (فاضلی 9333ش.)993 :
) «یا أیّها النَّبیّ» :واژۀ «نبیّ» صفت مشه هه ا «نبا » و بههمعنهی هری الهت کهه دارای
فایدهای بزرگ باشد و ا آن علم حاصل شود .کلمۀ «نبی»  13بار در قاّآن مجياد بههکهار
رفته و داوید متعاس لیزده بار یام ر الالم را باعنهوان «یا ایّهاا النّبای»
گفتهاید« :اینیوع
روش

ها کهرده الهت.

ا [ییز] برای بزرگداشت آن حضرت ...و ییز برای آن الت که به مپمنان

ا کردن ایشان را یاد دهد تا او را با الم صدا یزیند» (لیوطی 9991م.)313 :

با این حاس بعضی مفسران معتقدید
ا جمله گفتهاید :در

ا «یا ایّها النّبی» با «یا أیّها الّّو » تفاوت دارد و

ا های داوید متعاس به یام ر (ص) هرجا آن حضرت و مپمنان با

هم موردیظر بودهاید «یا ایّهاا النّبای» آمهده و جهاییکهه بههلحها لفظهی و معنهایی تنهها آن
حضرت موردیظر بوده ا «یا أیّها الّّو » التفاده شده الت (جوی اری بیتا.)931 /13 :
عالوهبر این باید به یاد داشته باشیم که در بسیاری ا

ا هایی که تع یر «یا ایّها النّبای»

بهکار رفته مردم مان یام ر (ص) و آیندگان موردیظرید؛ یه شخ
«یا ایّها النّبی اتّق اِ و التُطِ الكافّینَ( »...قرآن احزا )9 :

آن حضرت؛ مثالً آیۀ

ا به یام ر (ص) الت؛ ولهی

مقصود امت آن حضرت الت و آیه دلتوری عام الت؛ یرا «یا ایّها» در مواردی بههکهار
میرود که هدف جلب توجه عموم به م ل ی باشد و دیگر آیکه تقوا لهرلوحۀ یهدگی آن
حضرت بوده الت و بنابراین ایشان هرگز ا کافران اطاعت یمیکنند؛ بدین ترتیب مفهوم
این دلتورها به یام ر (ص) این ییست که او در تقوا و تهرك اطاعهت ا کهافران و منافقهان
کوتاهی کرده الت؛ بلکه این لخنان ا ی

لو تأکیدی الت بر وظیفههای یهام ری و ا

لوی دیگر درلی الت برای مپمنان (فضلاهلل 9192ق.)991 /99 :
ج) « یا ایها المُزمل» یعنی :اى جامه به ود یچیده! (قرآن مزمّهل .)9 :تمهام مفسهران و

قرآن ژوهان معتقدید این یدا
«مزّمّل» و علت این

ا

ا به یهام ر اکهرم (ص) الهت؛ امها دربهارۀ معنهای کلمهۀ

ا تالفیظر دارید؛ مثالً ا جمله دربیان معنای این آیه گفته شده

الت« :ای کسی که جامۀ ی وت را وشهیدهای و حامهل بهار لهنگین رلهالت هسهتی!» (له زواری
یجفی 9192ق)132 :؛ بر ی دیگر گفتهاید « :ا به یام ر اکرم الت که جامهاش را به ود
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مى یچید و می وابید »...و گروهی گفتهاید این مسئله در آغا بعثهت روی داده الهت (ثقفهی
تهرایی 9328ق.)929 /1 :

در جایی دیگر به یقل ا تفسیر قمی حدیثی ا امام صادق (ع) بهدین شهرح یقهل شهده

الت"« :یا أیّها المزّمل" یامی برای یام ر اکرم (ص) الت» (بحرایی 9193ق.)193 /1 :

اکنون این لپاس مهم م رح میشود که چرا بهجای «یا أیّها الّّو » و «یا أیّها النّبی» این
تع یر آمده الت .در الخ مهیتهوان گفهت :شهرط بالغهت و مقتضهای حهاس آن الهت کهه
گوینده هنگام لخنگفتن به حاس یا مقام مخاطب توجه کند و با او بهگویهای لخن گویهد
که ارت اطی یزدی

تر برقرار شود؛ بنابراین داوید بلندمرت ه برای ایجاد صمیمیت بیشهتر و

آرام بخشیدن به یام ر (ص) وی را با این تع یر

ا کرده الت.

در همین مینه یکی ا مفسران یوشته الت:
اصل در یدا این الت که بهصورت منادای عَلَم بیایهد؛ اگهر یهزد مهتکلم شهنا تهشهده
باشد؛ بنابراین عدوس ا الم عَلَم به وصف یا اضافه تنها بهله ب غرضهی کهه مهدّیظهر
افراد بلیغ الت صورت میگیرد؛ ا جمله برای تعظیم و تکریم؛ مایند« :یا أَیعهَاا النَّبایع»
(قرآن ایفاس)31 :؛ یا برای مهربایی و یزدیکی؛ ماینهد« :یا بنیّ» و «یا أبتِ»؛ یها بههمنظهور
تهکم؛ یظیهر« :وَ قالُ ا یا أَیعهَا الَّذِي نُزِّ َ عَلَيْهِ الاذِّكُّْ إنَّا َ لَمَجْنُا نٌ» (قهرآن حجهر)3 :؛
بنابراین ماییکه شخ

با یکی ا اوصاف مربوط بهه هیهأت ظهاهریاش فهرا وایهده

میشود معموالً هدف ابرا مح ت صهمیمیت و دولهتداشهتن الهت (ابهنعاشهور
بیتا.)938 /92 :
بر ی دیگهر گفتههایهد :ایهن

ها

«اشهاره دارد بهه اینکهه اکنهون مهان جامهه وشهیدن و

گوشهگیری ییست؛ بلکه هنگامۀ به ا التن و آمادگی برای ایجام رلالتی بهزرگ الهت» (مکهارم
شیرا ی 9199ق993 /92 :؛ فضلاهلل 9192ق .)932 /93 :عدهای ییز معتقدید «ایهن

ها

جن ۀ توبیخ ویا تحسین یدارد» (ط اط ایی 9193ق 89 /99 :؛ قرشی 9333ش.)199 /99 :
شایان ذکر الت که بر ی دیگر این

ا را عهام دایسهتهایهد (گنابهادی 9198ق/1 :

)999؛ بدان معنا که امت یام ر (ص) ییز درآن دا لاید؛ اما این لهخن بها توجهه بهه معنهای
واژۀ «مزَّمِّل» و آیههای بعدی یعنهی «قُم الليلَ إلّا قليم ...إنّا وَنُلقی عَلي َ ق ال ثقايم» درلهت
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ییسههت؛ یههرا شههب یههدهداری واجههب الههت و دریافههت وحههی بههه حضههرت رلههوس (ص)
ا تصاص دارد.
بدین ترتیب

ا

یام ر با وصف «یا أَیعهَا الْمُزَّمِّلُ» یدایی ا روی ل ف و صهمیمیت و

یشایۀ مهربایی الت که برالاا مقتضای حاس صادر شده و به همین دلیهل در اوج فصهاحت
و بالغت الت.
د) «یا ایها المُدثّ» یعنی :اى جامۀ وا به هود یچیهده [و در بسهتر آرمیهده]! (قهرآن
مدّثر.)9 :
قراین موجود در آیهها بیایگر آن الت که بیش

مخاطب این یدا رلهوس اکهرم (ص)

الت؛ هرچند به یام یا لقب آن حضرت تصریح یشده الت (مکارم شهیرا ی 9331ش/92 :
.)911
در این آیۀ شریفه کلمۀ «مدّثّّ» دراصل «مُتدثّّ» و بهمعنای یچیهدن جامهه تهو و امثهاس
آن به ود هنگام وا بوده الت .مپلف المیزان دربارۀ علهت ایهن

ها یوشهته الهت:

« ا در این جمله به رلوس دا (ص) الت و به همان حالى کهه داشهته یعنهی " تهو بهه هود
یچیده" مورد ا قرار گرفته الت تا مالطفت را برلاید؛ یظیر جملۀ "یا أَیعهَا الْمُزَّمِّلُ" که ایس و

مالطفت را مىرلاید» (ط اط ایی 9193ق)89 /99 :؛ اما ا یظر بر ی دیگهر مهراد ا «تادثّّ»
جامۀ ی وت به تن وشیدن ا لوی آن جنا الت؛ یه جامۀ ظاهرى و درواقع در ایهن تع یهر
ی وت به ل الی تش یه شده الت که صاح
بعضهی هههم علهت ایههنگویهه

را مىآراید (حقی برولوی بیتا.)993 /99 :

هها را «گوشهههگیههرى و غی هت آن جنهها ا ایظههار مههردم»

(آلولی 9191ق )993 /92 :دایستهاید؛ یرا یام ر (ص) در آن مهان در غهارحرا و دور ا
چشم مردم یدگى مىکرد؛ همچنین بر ی گفتهاید« :مُادَّثِّّ» یکهی ا یهامههای یهام ر (ص)
الت (بحرایی 9193ق.)199 /1 :
به هر حاس مسلّم الت که یهتنها در این

ا

ذمّ و تحقیرى درکار ییست؛ بلکه تع یهر

«یا ایعها المُدَّثِّّ» برالاا موقعیت یام ر (ص) هنگام یزوس وحی صادر شده و م هابق مقتضهای
حاس الت؛ به دیگر لخن در آغا یزوس وحى بهمنظور رعایت حهاس مخاطهب ایهن تع یهر
بهکار رفته الت تا آن حضرت لنگینی بار رلالت را کمتر احساا کند و بی ا ی
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شتی ایی روردگارش دسگرم باشد؛ بنابراین یظر عالمه ط اط هایی کهه ایهنگویهه
یشایۀ مالطفت و صمیمیت دایسته ذیرفتنیتر الت؛ یرا در این آیه لحن

ها را

ا ییز یهرم و

دسیشین الت.
قرط ی ییز درتأیید همین یظر گفته الت:
کالم داوید -تعالى« -یا أَیعهَا الْمُدَّثُِّّ» مهربایی و صمیمیت در

ا الهت ا جایهب

داوید کریم به دولت؛ یرا او را به همان حالتی که داشته فرا وایده و همان صفت
را بیان یموده و یفرموده الت« :یا محمد» و «یا فمن» تا یهام ر (ص) یرمهی و مالطفهت

روردگارش را احساا یماید (طن اوی بیتا.)933 /91 :
یکتۀ دیگر آن الت که اگر «مدَّثِّّ» یکی ا یامهای یام ر (ص) میبهود مهیبایسهت در
ا های بعدی ییز تکرار میشد؛ درحالی که اینگویه ییسهت؛ بنهابراین در

ها ههای

داوید متعاس به یام ر (ص) تدریج و ترقى دیده میشود؛ یرا آن حضرت در لورۀ عَلق
با ع ارت «اقَّْأْ باوْم رَبِّ َ» در اینجا با تع یرهای «یا أَیعهَا الْمُزَّمِّلُ» و «یا أَیعهَا الْمُادَّثُِّّ» و در دیگهر
موارد با یدای «یا أَیعهَا النَّبیع» و «یا أَیعهَا الَّّوُ ُ»

ا شده الت.

 .4-2سبك امر

در این بخ

به م احث ذیل می ردا یم:

 .4-2-1معناي لغوي و اصطالحي «امر»

واژۀ «أمااّ» درلغههت بهههمعنههی «فرمههاندادن» و «دلههتوردادن» الههت .درحههو ۀ علههم بیههان
متداوسترین تعریف «امّ» این الت :امر یعنی در والت ایجامدادن کاری همهراهبها الهزام و
اج ار ا لوی شخ

باالتر

ا به شخ

ایینتر (هاشمی 9229م33 :؛ بهدیع یعقهو

.)919 :9229
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 .4-2-2ساختها (صيغههاي) امر

امر چهار صیغه دارد:
الف) فعل امر مخاطب؛ مایند« :یا یَحيی خُذ الكتابَ بق ّةٍ» (قرآن مریم )99 :و «أكّ أبااكَ

و اُمِّ َ»؛
) فعل مضارع مجزوم با الم امر؛ مایند« :لِيُنفِق ذُوو اﺔ مِن وَ تِهِ» (قرآن طالق)3 :؛
ج) المِ فعلِ امر؛ مایند« :عَليكُم أنفُسكم الیَضُّّكم مَن ضلَّ إذا ابتَدَیتم» (قرآن ما ده)993 :؛
د) مصدر جایشین فعل امر؛ مایند« :وَ يا فی وبيل الخيّ» و «صَبّا علی المكار ِ».
 .4-2-3اغراض بالغي صيغههاي امر

گاه صیغههای امر ا معنای اصلی ود یعنی در والت همهراهبها الهزام هارج مهیشهود و
بهجهت اغراض بالغی به معاییای دیگر میگراید .بر ی ا این معایی ع ارتاید ا  :اباحه
تعجیز تخییر ارشهاد تسهویه تهدیهد تمنهی دعها التمهاا ایهذار اکهرام تکهوین

هر

تفویض تعجب تکذیب اعت ار امتثاس اذن و ...که شرح آنها در این مجاس یمیگنجد.9
موارد یادشده اغراض کاربرد صیغههای امر هستند.

ماییکه مایعی برای ارادۀ معنای حقیقهی امهر وجهود داشهته باشهد ایهن معهایی مَجها
بهشمار میآیند و عالقۀ میان معایی ثایویه با معنای حقیقی ا یوع مشابهت یا ش هتضاد
مال مت عمومو صوص یا اطالق و تقییهد الهت و مهاییکهه قرینههای بهر منهع ارادۀ
معنای حقیقی وجود یداشته باشد این معایی کنایه هستند ویا ا ظرایف کالم بههشهمار

میآیند (فاضلی 9333ش.)999 :
 .4-2-4خطابهاي امري در قرآن

یوع دیگر

ا در قرآن کریم جملههای امری الت و در آنها فعل امر «قُال» بیشهترین

کاربرد دارد .این موضوع یشان میدهد که رلوس اکرم (ص) هیچگاه برم نای میهل هوی
لخن یگفته و فقط یرو وحهی بهوده الهت و معهایی قرآیهی بهه ایدیشهۀ آن حضهرت جههت
میدهد؛ به ع ارت دیگر تکرار واژۀ «قُل» در آیههای متعدد بیایگر آن الهت کهه محتهوا و
 .9برای اطالع بیشتر یگاه کنید به احمد الهاشمی 9229م 33 :و 38؛ فاضلی  22 :9333تا .999
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الفا قرآن هردو ا لوی داوید متعاس به آن حضرت وحی شده و اینگویهه ی هوده الهت

که م لب یا موضوعی به آن حضرت الهام شود و ایشان آن را با الفا
در همین مینه یکی ا قرآن ژوهان یوشته الت:

ود بیان کند.

لرّ اینکه واژۀ «قُل» در قرآن بی ا لیصد بار تکرار شهده ایهن الهت کهه واینهدۀ
قرآن همیشه بهیاد داشته باشد که ود محمد (ص) هیچ د التی در کار وحی یدارد و
الفا قرآن لا تۀ او ی وده و اینچنین ییست که محتوا ا
(ص) باشد؛ بلکه مجموعۀ محتوا و شکل ی

دا و شکل کالم ا محمد

جا به او القا میشود و او مخاطب الت؛

یه متکلم (ص حی 9339ش.)32 /9 :
 .4-2-5نمونههاي موردي

ا آیجا که

ا های امری بسیار یادید در این قسمت تنها دو آیه را بررلی میکنیم:

الف) «قُل ل شاءَ اُِ ما تَل تُهُ عَليكُم والأدراكُم به ،فَقد لَبُاتُ فايكُم عُمُاّاٌ مِان قَبلاه أ فام

تَ قِل نَ» (قرآن یویس)93 :؛ یعنی :بگو :اگر هدا مهى والهت مهن ایهن آیهات را بهر شهما
یمى وایدم و داوید ا آن آگاهتان یمىکرد؛ چهاینکه مدتها هی ا ایهن درمیهان شهما
یدگى یمودم [و هرگز آیهاى ییاوردم] .آیا یمىفهمید؟!.
ا آغا ین آیه که بهل

امری الت ا لوی داوید یکتا به یام ر گرامی الهالم

(ص) صورت گرفته الت و ضمیر «كُم» در «عَلَيْكُمْ» به مشرکان و کافرایی برمهیگهردد کهه
واهان دیدآوردن قرآیی دیگر بودید.
بهگفتۀ مفسران
این آیه متضمن رد اولین شکل ا در والت مشرکان الت که گفتند« :ائْتِ بقُّْآنٍ غَيّْ
بذا »...و معناى آن با توجه به بافت آیه این الت :آوردن قرآن بهدلت مهن ییسهت و
ا تیار آن با دالت .اگر داوید بلندمرت ه مى والت قرآن دیگری یها س کنهد یهه

یوبت به آن مىرلید که من این قرآن را بر شما تالوت کنم ویه داى -تعهالى -شهما

را به فرلتادن این قرآن آگاه مىکرد...؛ س معلوم الت که در امر قرآن هیچ چیهزى
به من واگذار یشده امر قرآن فقط و فقط به دلت داى -تعالى -و قهدرت و مشهیت

اولت...؛ س چرا تعقل یمىکنید؟ (ط اط ایی 9193ق.)92 /99 :
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بدین ترتیب غرض اصلی ا

ا امهری در ایهن آیهه ا یه

لهو راهیمهایی یهام ر

(ص) برای مجا کردن مشرکان الت و ا لوی دیگر اظهار تعجب ا اینکه آنها هسا
چهل لاس آشنایی و معاشهرت طهوالیی بها یهام ر (ص) و اطهالع ا درایا وایهدهبهودن او
با هم کالم

را باور یکرده و به رلالت

ایمان ییاوردید.

ب) «قُل إنما حَّ َ ربّیَ الفَ احِشَ ما ظَهَّ مِنها و ما بَطنَ و اإلثمَ و البَغیَ بغيّ الحق و أن تُشّكُ ا

باِ ما لم یُنَز بهِ وُلطانا و أن تَق ل ا علی اِ ما ال تَ لم نَ» (قرآن اعهراف)33 :؛ یعنهی :بگهو:
داوید تنها اعماس شت را -چه آشکار باشد چه نهان -حرام کرده الهت و [همچنهین]
گناه و لتم به یاحق را و اینکه چیهزى را کهه داویهد دلیلهى بهراى آن یها س یکهرده الهت
او قرار دهید و به دا م ل ى یس ت دهید که یمىدایید.

شری

سا بیان جوا التفاده ا هرگویه ینت در شئون یدگى و بهکاربردن ولایل آلای
در آیههای ق ل داوید متعاس در این آیه بهشیوۀ حصر محرّمات گناهان و جنایهتههایی
را بیان کرده الت که بهحکم ف رت و رد به یدگى فردى و اجتماعى یان میرلهایند و
ل ب برو ا تالس در یظم و وقوع فساد در جامعه میشوید.
شایان ذکر الت که داوید متعاس در این آیه برل یل ارشاد و بهقصهد ههدایت بنهدگان
مپمن

رلوس اکرم (ص) را که وال ۀ میان او و مردم الت

ا کرده و به وی فرمهان

داده الت محرّمات الهی را برای ایسانها بیان کند تا آنها بتوایند حالس و حرام را تشهخی
دهند؛ ا همین روی این

ا و مقوس قوس آن با لحنی یرم و معتدس اما دقیق و بها تأکیهد

بیان شده و قصر موجود در آن که با کلمۀ «إنّما» یمود یافته ا یوع قصر اضافی و یتیجهۀ آن
حالسشدن چیزهایی الت که مشرکان آنها را حرام نداشتهاید و ییز حرامشهدن چیزههایی
که مشرکان آنها را حالس میدایستند.
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 .4-3سبك نهي

در این بخ

به م احث ذیل می ردا یم:

 .4-3-1معناي لغوي و اصطالحي «نهی»

واژۀ «نهی» ا یظر لغوی متضاد واژۀ «امّ» و بهمعنی منعکردن و با داشتن الهت (ابهنمنظهور
9191ق)311 /91 :؛ امهها دراصهه الح یحههو و بیههان مههراد ا یهههی در والههت ممایعههت و
ودداری ا ایجامدادن کاری همراهبا الزام و اج ار ا لوی شخ
ایینتر الت (بدیع یعقو

باالتر

ا بهه شهخ

9229م321 :؛ هاشمی 9199ق.)89 :

 .4-3-2صيغه (ساختار) نهي

برای یهی تنها یه

صهیغه وجهود دارد کهه فعهل مضهارع همهراهبها «ال» یههی الهت؛ ماینهد:

«و َالتَ كُل ا أم الكُم بَينكُم بالباطل» (قرآن بقره.)988 :
یکتۀ مهم دربارۀ یهی این الت که «ل
و به همین دلیل حق

یهی برای دفع مشکل یا مفسدهای بهکهار مهیرود

این الت که بالفاصله ایجام شود و دوام داشته باشد؛ وگریهه مخاطهب آن

در والت را ایجام یداده الت و م یع محسو یمیشود» (فاضلی 9333ش.)993 :
 .4-3-3اغراض بالغي نهي

یهی ییز مایند امر برالاا مقتضای حاس ا معنای اصلی هود هارج مهیشهود و بههعنهوان
مَجا یا کنایه در معاییای دیگر همچون دعا التمهاا ارشهاد دوام تسهویه بیهان عاق هت
کار یاامیدکردن تمنی و آر و تهدید لر ی

یدای

ایس و الفهت تحقیهر و ...بههکهار

می رودکه با توجه به بافت کالم و قرینههای موجود در جمله میتوان آنها را دریافت.
 .4-3-4نمونههاي موردي

در این قسمت برای آشنایی بیشتر دو مهورد ا یهواهی داویهد متعهاس را

ها بهه یهام ر

(ص) بهعنوان یمویه یقد و بررلی میکنیم:
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الف) «والیَحزنکَ قولُهم إنّ العِزّة َ لِلّهِ جمیعاً هوَ السّمیعُ العَلیمُ» (قهرآن یهویس:
)31؛ یعنی :لخن آنها تو را غمگین یسا د! تمام عزت [و قدرت] ا آنِ دالهت و او شهنوا
و دایالت.
در این آیه که

ا به یام ر (ص) الت یهی درواقع معنای یههی یهدارد؛ بلکهه بهرای

تسلی اطر آن حضرت ذکر شده و مقصود آن الت که :ای رلوس ما! لخنان مشهرکان و
کافران بی ر تو را غمگین یکند؛ یرا تمام عزت و قدرت ا آنِ داوید الت.
ا لوی دیگر یهی یام ر (ص) ا این عمل کنایه ا وجود ایدوه در جهان آن حضهرت
الت و بر این الاا منظور ا آیه آن الت که اجا ه یده لخنان دروغ و مسخرۀ آیهان تهو
را یاراحت کند؛ بنابراین «ذکر ملهزوم و ارادۀ ال م شهده و معنهى"الیَحْزُنْا َ قَا ْلُهُمْ" ایهن الهت:

"التَحزن لِقَ لهم فَيحزن "» (ابنعاشور بیتا.)993 /99 :
یکتۀ دیگر آن الت که جملههای «إنَّ الْ ِزَّةَ لِلَّهِ يَمِي ا» و «ب َ السّمي ُ ال َليم» علت یههی را
بیان میکنند؛ بدان معنا که باوجود ایهن دالیهل یهام ر (ص) ی ایهد غمگهین شهود؛ ا همهین
روی جملۀ یخست بدون «و» ع ف آمده و الهتیناف بیهایی بههشهمار مهیرود؛ یهرا ا یظهر
بالغی «هر جملهای که مضمون آن علت جملهۀ ق هلا

هود باشهد الهتیناف بیهایی الهت؛ ال تهه

التیناف بیایی اعمّا تعلیل الت» (ابنعاشور بیتا.)993 /99 :

ب) «ال تَمُدّنَّ عَینیکَ إلی ما مَتّعنا بهِ أزواجااً مِانهم وال تَحازَن علایهام واخ ِا
جناحَکَ للمومنینَ» (قرآن حجر)88 :؛ یعنی« :هرگز چشم ود را به یعمهتههاى [مهادى]
که به گروههایى ا آنها (کفار) دادیم میفکن و به اطر آیچه آنها دارید غمگهین م هاش
و باس [ع وفت] ود را براى مپمنین فرودآر.
در این آیه له
بهل
میرلد

ا وجود دارد:

ا های اوس و دوم بهل

یهی و

ها لهوم

امر الت و مخاطهب هرلهه جملهه رلهوس گرامهی الهالم (ص) الهت؛ امها بههیظهر
ا اوس و دوم بیشهتر متوجهه امهت یهام ر (ص) باشهد؛ یهرا بها شهنا تی کهه ا

شخصیت آن حضرت داریم میداییم که ماس و ثروت دییا یهزد او ار شهی یداشهته الهت تها
بهل ب یداشتن آن غمگین شود؛ بنابراین بهتر الت بگوییم این

ا هها مصهداق «إیّااك

أعنی و اومَ ی یا يارة» هستند.
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با این حاس بر ی قرآن ژوهان

ا یخست را متوجه آن حضرت دایسته و گفتهایهد:

این ع ارت

ا

ندآمیز به رلوس گرامى (ص) الت ا یظر کماس روح که به آیچه ا ماسومناس

و فر ید و شهرت به آنها ار ایى شده و به آن عالقهه داریهد توجهه مَنَمها و یظهرت را
جلب ینماید و محتمل الت مراد ا کلمۀ «ازواج» گروه راکنهده باشهند کهه وحهدت

عقیده و مرام الالى یداریهد و فریفتهۀ لهذتههاى ودگهذر یهدگى هسهتند (حسهینی
همدایی 9191ق.)199 /2 :
اما یظر بهتر آن الت که مراد ا

ا های اوس و دوم

امت یام ر هستند و داوید بهوال ۀ این آیه به آیان میگوید آر وی رو یور دییا و
یعمتهای مادی را که به یهود و یصاری و مشرکان داده شده یداشته باشید و حسهرت

آن را یخورید؛ یرا بهدی هاس آن عهذابی دردیهاك الهت (طولهی بهیتها313 / 3 :؛
مراغی بیتا11 /91 :؛ حیلی 9198ق.)39 /91 :
ا باال که بهل

بنابراین غرض ا

یهی آمده ارشهاد امهت یهام ر (ص) و یهوعی

آمو ش به آیان الهت تها فریهب ظهاهر را یخوریهد و بهه آیچهه داویهد بلنهدمرت هه ا طریهق
یام رش به آیان ار ایی کرده الت راضی و رلند باشند.
دربارۀ معنا و مقصود

ا

دوم یعنی ع هارت «و التَحازَن عَلايهم» دو یظهر بیهان شهده

الت :بر ی گفتهاید« :به اطر ایمانییاوردن اطاعهتیکهردن و هالکهت آیهان یاراحهت ی هاش و

غصه یخهور» (را ی 9199ق939 /92 :؛ ابنع یۀ ایدلسی 9199ق)331 /3 :؛ بر ایهن الهاا
مخاطب جمله ود یام ر (ص) الت؛ یه امت او؛ یرا آن حضرت که «رحمااﺔ لل االمين»
بود بسیار مشتاق بود همۀ مردم ایمان بیاورید و ا عذا الهی درامان بمایند؛ ا همهین روی
میتوان گفت این

ا

ا اویهای دیگر کنایه ا رحمت و مح ت گستردۀ آن حضهرت

به مردم الت.
بعضی دیگر ع ارت یادشده را اینگویه معنی کردهاید« :به اطر یعمتی کهه بهه آنهها داده

شده و به تو داده یشده ایدوه مدار و یاراحت ی اش» (را ی 9198ق311 /99 :؛ مکارم شیرا ی
9331ش)939 /99 :؛ ال ته ذیرش این معنا کمی دشوار الت؛ یرا این

5/11/2014 11:22:00 AM

ا بها روح بلنهد

Text [10] ed 4.indd 108

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 109 /

رلوس دا (ص) لا گار ییست و در حدیثی ا آن حضرت یقل شهده الهت« :کسهى کهه بهه
آیچه در دلت دیگران الت چشم بدو د همیشه ایدوهگین و غمناك واهد بود و هرگز آته

شهم در دس او فرویمههىیشهیند» (بابههایی 9389ش)111 /9 :؛ بههر ایهن الههاا مخاطههب جملهۀ
یادشده امت یام ر الت؛ یه ود او و غرض ارشاد آیان الت.
یکتۀ دیگر آن الت که یهی ق لی مستلزم لختی قلب و درشتی و تندی بهود؛ بنهابرایهن
احتماس میرفت ذهنیتی منفی دربارۀ یام ر (ص) در مردم ایجاد شود؛ ا این روی در جملۀ
لوم بهل
بنابراین « ا

امری ا یهام ر (ص) والهته شهده الهت بهه مپمنهان مح هت داشهته باشهد؛
لوم ی

جملۀ معترضه بهایگیزۀ احتراا الت و در تمثیل "خفضالجناح"کهه

م یّن مداراکردن و فروتنی الت ی

التعارۀ مکنیه یهفته الت» (ابنعاشور بیتا.)33 /93 :

 .1-1سبك استفهام

در این بخ

به م احث ذیل می ردا یم:

 .4-4-1معناي لغوي و اصطالحي «است هام»

واژۀ «اوتفها » ا مادۀ «فَهمَ» مصدر با الهتفعاس و بههمعنهی جویهاشهدن رلهیدن و طلهب
فهمیدن الت (ابنمنظور 9191ق .)139 /99 :دراص الح علم معهایی الهتفهام یعنهی طلهب
آگاهی ا حقیقت تعداد یا صفتهای چیزی (بدیع یعقو

9229م )19 :که ا ق هل معلهوم

ی وده الت؛ همچنین گفتهاید :التفهام یعنی طلب حصوس تصهویر چیهزی در ذههن بها ادوات
مخصوص که شامل تصور و تصدیق الت (فاضلی 9333ش.)33 :
 .4-4-2ادوات استفهام

این ادوات ع ارتاید ا  :همزه «بَل» «ما» «مَن» «مَتی» «أیّان» «أنّی» «كيَُ» «أینَ» «كَام»
«ماذا» و «أيّ» کهه همگهی جهز «أيّ» م نهی هسهتند .همهۀ ادوات الهتفهام بهرای طلهب تصهور
(ادراك مفرد) بهکار میروید؛ جز «بَال» کهه بهرای تصهدیق (ادراك یسه ت میهان مسهند و
مسندالیه) التفاده میشود؛ اما همزه هم برای تصور وهم برای تصدیق بهکار میرود.
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 .4-4-3اغراض بالغي استفهام

در بیشتر آیههای قرآن التفهام ا معنای اصلی ود یعنی طلب علم بهه مجههوالت هارج

میشود و بهل ب اغراض بالغی در معاییای دیگر بهکار میرود .این معایی ع هارتایهد ا :
امر یهی یفی تعجب تسویه ایکهار تشهویق تقریهر (اقرارگهرفتن) ایجهاد ایهس و الفهت
ترلایدن بعیددایستن تعظیم تحقیر تهکم و التهزا تهدید و وعدۀ ترلهناك دادن الهت ا
(کندشمردن) هشداردادن و آگاهکردن ترغیب تمنی یهادشهمردن عهرض تحضهیض
تذکیر (بهیادآوردن) الترشاد تجاهل اکتفا تفخیم تأکید بهر معنهای ق لهی ا هار

عتا

( ردادن) افتخار تسهیل و تخفیف (لیوطی 9991م 193 :تا .)198
 .4-4-4نمونههاي موردي

در این بخ

یمویههایی ا التفهام را بررلی میکنیم:

الف) أ لَم نَشرَح لکَ صَدرَک ( )1و وَضعنا عَنکَ وازرَک (( )2قرآن ایشهراح9 :
و )9؛ یعنی :آیا ما لینۀ تو را گشاده یسا تیم و بار لنگین تو را ا تو بریداشتیم؟
ا
ا

التفهامی موجهود در ایهن دو آیهه متوجهه شهخ

یهام ر (ص) الهت .در ایهن

التفهام ا معنای اصلی ود ارج شده و غرض ا آن ایکار یفهى و تقریهر اث هات

الت .یکتۀ دیگر آن الت که ا «ل َ» و تقدّم آن معنای ا تصاص فهمیده میشود و لحن
آیات آمیخته با ل ف و مح هت فهراوان روردگهار و تسهلى و دسدارى یهام ر اکهرم (ص)
الت؛ ال ته بر ی ییز معتقدیهد معنهای ایهن

ها

منهتگذاشهتن بهر یهام ر (ص) الهت و

ا جمله گفتهاید:
آیه م نىبر اعالم منت بر رلوس (ص) و هارهاى ا موه هتهالهت کهه بهه وى ار ایهى
فرموده الت؛ ا جمله اینکه به وى شرحصدر موه ت فرموده و روح قدا او را آمهاده

براى تعلیم و آمو ش تعلیمات غی ى و القای الهامات ربوبى قهرار داده الهت (حسهینی
همدایی 9191ق.)923 /98 :
همچنین گفتهاید این آیه التفهامی ایکارى ا یفهى شهرحصهدر الهت کهه آن را اث هات
کرده و گویى فرموده الت« :لینهات را گشاده کردیم»؛ ا این روی «وضا نا» را بههاعت هار
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معنا بر آن ع ف کرده الت (ط رلی 9333ش)193 /1 :؛ بنابراین بهتر الت بگوییم ایهن
التفهامی بهله

ا

تقریهر الهت کهه معنهای تهذکیر (یهادآوری یعمهت) دارد تها آن

حضرت بهشکرایۀ این یعمت و بدون احساا ستگی رلالت بزرگ

را ادامه دهد.

گروهی دیگر معتقدید« :این التفهام تقریری و تأکیدکنندۀ ری الت کهه الهتفهام بهر آن
واقع شده الت؛ بنابراین

ر محسو میشود و به همین دلیل جملۀ ری بعهد "وَضا نا عنا َ

وزركَ" بر آن ع ف شده الت» ( یب بیتا.)9391 /93 :
لهینۀ یهام ر (ص) بهرای

برالاا آیچه گفتیم معنای اصلی این التفهام اث ات گشهای

دریافت حقایق الهی و حمایت داوید بلندمرت ه ا آن حضرت و تأکید بر ل هف و عنایهت
روردگار الت.
ب) «أ فَأنتَ تُسمِعُ الصّمَّ أو تَهدِی العُمیَ و مَن کانَ فای ضاٍ م مُناینم» (قهرآن
رف)19 :؛ یعنی :آیا تو مىتوایى لخن ود را به گوش کران برلایى یا کوران و کسایى
را که در گمراهى آشکارى هستند هدایت کنى؟
ا

این آیه ییز متوجه رلوس گرامی الالم (ص) الت و «الهتفهام آن معنهای ایکهار و

تعجههب دارد» (فههیض کاشههایی 9198ق9919 /9 :؛ ط رلههی 9333ش)38 /1 :؛ یعنههی :تههو
یمیتوایی کسی را که اصرار بر کفر دارد و غرق در گمراهی شده الهت ههدایت کنهی و
چگویه چنین کاری ا تو لا ته الت؟

بر ی قرآن ژوهان عالوهبر معایی یادشده گفتهاید« :در این

ا

گمراهان و کافران وجود دارد که شی ان را بهعنوان ره ر و لر رلت وی

تهدید و وعیدی بهرای
برگزیهده و هود را

هدایت یافته میدایند» ( یب بیتا)931 /93 :؛ اما با کمی دقهت درمهییهابیم ایهن تهدیهد و
وعید ا آیۀ بعهد یعنهی «فَإمَّاا نَاذْبَبَنَّ با َ فَإنَّاا مِانْهُمْ مُنْتَقِمُا ن» فهمیهده مهیشهود .مپلهف

جواهرال الغه ییز معنایی دیگر را برای این

ا ذکر کهرده و گفتهه الهت :غهرض ا ایهن

التفهام «التّنبيهُ علی الباطل» یعنی آگاهکردن ا کار باطل الت (هاشمی 9229م)21 :؛ اما
باید در این لخن ایدکی تأمل کرد؛ یرا مفهوم

این الهت کهه تهالش یهام ر (ص) بهرای

هدایت کافران و مشرکان باطل الت و داوید متعاس بدین ولیله او را آگاه کرده الت .
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بدین ترتیب بهترین وجه آن الهت کهه الهتفهام یهادشهده بهرای یفهی و ایکهار آمهده و
مقصود ا آیه دودن ایهدوه یهام ر (ص) و دسداریدادن بهه اولهت؛ یهرا یهام ر (ص) بهه
هدایت مردم اشتیاق فراوان داشت و یزوس این آیه بدان منظور صورت گرفت که یهام ر ا
ایمانییاوردن کافران یاراحت یشود ود را مقصر یداید و تنها به وظیفۀ وی

عمل کند.

شایان ذکر الت که تقدیم مسندالیه بر مسهند ( هر فعلهی) و قهرارگهرفتن ضهمیر بعهدا
حرف ایکار (همزه) یشاندهنهدۀ یهوعی قصهر در ایهن

ها الهت کهه بهر تأکیهد داللهت

میکند.
همانگویه که دیدیم برای التفهام معایی و اغراض بسیار ذکر شده الت .این مسئله بهه
ذات اللو التفهام برمیگردد و یشایۀ بالغت آن الت .یکی ا بالغتشنالان گفته الت:
معایی بالغی ادوات التفهام منحصر به کلمهای اص ییست و بهه لهالمت ذوق و بررلهی
دقیق ترکیبها بستگی دارد؛ بنابراین شایسته ییست تنها به معنایی که شنیدهایم یا مثهالی کهه
دیدهایم بسنده کنیم (تفتا ایی  .)932 :9339این معایی یهتنها با ههم درتضهاد ییسهتند؛ بلکهه

گاه با یگدیگر جمع میشوید؛ بهگویهای که مپلف االتقان دربارۀ آیهۀ «أت مّونَ النّاس بالبّّ و

تَنس نَ أنفسكُم» به یقل ا مخشری یوشته الت« :همزه برای تقریر همراهبا توبیخ و تعجب الت»
(لیوطی 9991م.)193 :
 .4-5سبك خبري

در این بخ

به م احث ذیل می ردا یم:

 .4-5-1تعریف «خنر»

«خبّ» دراص الح علم معایی ع ارت ا کالمی الت که احتماس رالت یا دروغبودن را ذاتاً
ههذیرا باشههد (بههدیع یعقههو

9229م312 :؛ هاشههمی 9229م )13 :و در ههارج بههرای آن

مصداقی وجود داشته باشد (فاضلی 9333ش)33 :؛ بنابراین

ر جملهۀ فعلیهه یها الهمیهای

الت که دو رکن اصلی دارد :مسهندالیه مسهند یها محکهومبهه و محکهوماِلیهه .غیهرا ایهن دو
عنصر هرچه در جمله وجود داشته باشد قید الت؛ مگر مضافالیه و صلۀ موصوس.
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 .4-5-2اغراض اصلي خبر

ر دراصل برای یکی ا این اغراض بیان میشود:
الف) فایدۀ ر :یعنی رلایدن حکم یا اطالعی به مخاطب یا شهنویدۀ بهیاطهالع؛ ماینهد:
«تبدَأ اإلمتحاناتُ مِن ی اإلثنين».
هری کهه

) ال م فایدۀ ر :یعنی گوینده می واههد بهه اطهالع مخاطهب برلهاید ا
مخاطب آن را میداید او ییز آگاه الت.
 .4-5-3اغراض مجازي خبر

جملههای ری ییز مایند جملههای ایشایی گهاه ا معنهای اصهلی هود هارج مهیشهوید و
هدفهایی دیگر را دی اس میکنند که ا بافت کالم و قرینهههای موجهود فهمیهده مهیشهود.
مهمترین این اغراض ع ارتاید ا  :طلب رحم و مهرجویی ابرا یهاتوایی و فروتنهی اظههار
حسرت و ایدوه توبیخ و لهر ی

یهادآوری تفهاوت مراتهب بهرحهذرداشهتن و ترلهایدن

افتخههارکههردن و بههه ههود بالیههدن لههتودن و تشههویقکههردن (هاشههمی 9229م11 :؛ فاضههلی
9333ش.)33 :
 .4-5-4نمونههاي موردي

در این بخ

یمویههایی ا

ر را بررلی میکنیم:

الف) «کذلِک حَقَّت کلمتُ ربّکَ علی الّاذینَ فَساقُوا أنّهُام ال یُومِناونَ » (قهرآن
یویس)33 :؛ یعنی :اینچنین فرمان روردگهارت بهر فالهقان مسهلّم شهده کهه آنهها [ هسا
اینهمه لجاجت و گناه] ایمان یخواهند آورد.
در این یمویه ضمیر «ك» در «ربّ » به رلوس گرامی الهالم (ص) بهرمهیگهردد .بعضهی
قرآن ژوهان ییز معتقدید با توجه به مفهوم آیههای ق ل و بافت این آیه «این

ها

تهذییلی

برای ابرا تعجب ا التمرار مشرکان بر کفرشان بعدا مشاهدۀ آیات و یشایهههای داویهد الهت»

(ابنعاشور بیتا .)31 /99 :بر ی دیگر معتقدیهد ایهن جملهۀ هری درمعنهای اصهلی هود
بهکار رفته و « داوید با علم لابق

ر داده که آنها ایمان یمهیآوریهد» (مقاتهل بهن لهلیمان

9193ق933 /9 :؛ عاملی 9339ش)19 /1 :؛ ا این روی غهرض ا بیهان ایهن جملهه فایهدۀ
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ر الت و «ا آیه چنهین الهتفاده مهیشهود کهه علهت عهدم ایمهان مشهرکان و کهافران فسهق و
رویگردایی آنها ا حق تعالى بوده الت و چون چنین بودید و ود را ا قابلیت ایمان ایدا تنهد

کلمۀ روردگار محقهق گردیهد» (امهین  .)939 /3 :9339مهراد ا «کلمهه» حکهم روردگهار
الت .بر ی ییز گفتهاید این

ا

«وعید و تهدیدی برای کافران الهت» (له زواری یجفهی

9193ق.)199 / 3 :
بررلی آرای ذکرشده و توجه به بافت کالم بیایگر آن الت که غرض اصهلی

ها

آگاهکردن یام ر (ص) ا لرایجام این افراد الهت تها آن حضهرت بهرای ایمهانآوردیشهان
چندان دچار حمت یشود و ا ایمانییاوردن آنها غمگین ی اشهد؛ عهالوهبهر ایهن تهدیهد و
هشداری برای کافران و ع رتی برای دیگران الت تا بدایند یتیجۀ لجبا ی و اصرار بهر گنهاه
چنین الت.

ب) «کذلِک حَقَّت کلمتُ ربّکَ علی الّذینَ فَسقُوا أنّهُم ال یُومِنونَ» (قرآن الهراء:

)39؛ یعنی :بهقین روردگارت رو ى را براى هرکس بخواهد گشاده یا تنهگ مهىدارد .او
آگاه و بینالت.

یس تبه بندگای

در این یمویه روى لخن با رلوس گرامى (ص) الت .روردگار جهان همۀ موجودات
ه را ا فضهل ههود بههرهمنهد و ا

هوان یعمههت هود بر ههوردار کهرده الههت و هههر ذرهاى

برحسب قابلیت و ظرفیت لهم ود را التفاده مىکند .با توجه بهه مفههوم آیهۀ ق هل یعنهی
«التَج َل یَدك ...فَتق ُد مَل ما محس را» که داوید بلندمرت ه بهل

یهی ارشادی یام ر (ص)

را ا افراط و تفریط برحذر داشته الت و همچنین با توجه به بافت آیه درمهییهابیم کهه ایهن
ا درواقع جملهای معترضه الهت کهه «تعلیهل یههی ق لهی بههشهمار مهیآیهد» (ط اط هایی
9193ق.)81 /93 :
ال ته این

ا

میشود؛ اما علت

اص یام ر (ص) ییست؛ بلکه بهت ع آن حضرت امهت

را ییهز شهامل

ا کردن آن حضرت این الت که ایشهان بهرای دایسهتن آن حقهایق

لزاوارترید؛ با این حاس بر ی دیگر گفتهاید« :غهرض

ها

دسداری و تسهلی هاطر یهام ر

(ص) الت؛ یعنی تضییق حاس تو م تنیبر حکمت و مصلحت الت» (شریف الهیجهی 9333ش:
)321 /9؛ اما بهاعتقاد یگاریدگان این
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الت که غرض اصلی آن ارشاد امت و دریتیجه تربیت آنها و رورش روحیهۀ فهداکاری
و لخاوت در جامعه الت؛ یرا دایسهتن ایهن حقیقهت کهه ولهعت ر ق یها تنگهی معیشهت
درا تیار داوید متعاس و م تنیبر حکمت او و مصلحت ایسانهالت ل ب میشهود ایسهان
به رو ی وی

قایع باشد و با طمع یاد دییا و آ رت

 .5نتيجهگيري

همانگویه که گفتیم ل
الت و یکی ا امتیا های ل
الت؛ بهطوری کهه یه

بیان قرآن کریم با ل

را را یکند.

رایج در بان عربهی بسهیار متفهاوت

قرآیی مهارت ویژه در تنوعبخشهیدن بهه گویههههای کهالم

لهخن را بههله

ههایی گویهاگون بیهان مهیکنهد .در ایهن میهان

ا های داوید متعاس به رلوس گرامی الالم (ص) یام ران دیگر عموم مردم و ...ییهز
بهل

هایی متعدد ایجام شده و یتایج حاصل ا بررلی آنها بدین شرح الت:
الف) در ل

یدا یداهای داوید به رلوس گرامی الالم با یداهایی که برای یهام ران

دیگر بهکار رفته متفاوت الت؛ یرا همۀ یام ران گذشته با یام

ا شدهاید؛ ماینهد« :یاا

م وی» «یا ابّابيم» «یا ن ح» و...؛ درحالی که یام ر اکرم (ص) حتی یه
ا یشده و ا القا
المدّثّّ» و ...برای

بهار ههم بها یهام

و اوصافی دیگر همچون «یا ایّها النّبی» «یاا ایّهاا الّّوا » «یاا ایّهاا

ا او الهتفاده شهده الهت .ایهن مسهئله جایگهاه واالی آن حضهرت و

احترام و تکریم داوید را درحق ایشان یشان میدهد.
یداهایی همچون «یا ایّها المدّثّّ» و «یا ایّها المزّمّل» که متعلق به مهان آغها رلهالت یهام ر
(ص) هستند صمیمایه و ا روی مح تاید و با این ههدف شهکل گرفتههایهد کهه تحمهل بهار
لنگین رلالت برای آن حضرت آلانتر شود و یام ر الهالم حمایهت داویهد متعهاس را
بیشتر احساا کند.
یکتۀ جالب این الت که ل

یداهای داویهد متعهاس

ها بهه رلهوس اکهرم (ص) و

یام ران دیگر با یظریهها و یافتههای بانشنالان قابهل ای هاق ییسهت؛ یهرا بیشهتر ایهن آرا
م تنیبر ژوه های جامعههای غربی الت و دربارۀ

ها ایسهانهها بهه یکهدیگر کهاربرد

دارد؛ درحالی که قرآن کالم داوید متعاس الت و با لخن بشر قابل مقایسه ییست.
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) در

ا های امری داوید متعاس به رلوس گرامی الالم (ص) بیشترین

ا ها

به فعل امر «قل» ا تصاص دارید؛ بهطوری که این واژه بی ا لیصهد بهار در قهرآن کهریم
التفاده شده و مخاطب مسهتقیم آن یهام ر (ص) بهوده الهت .ایهن
گسترده اث ات میکند که محتوا و الفا قرآن ی

ها بها ایهن کهاربرد

باره ا جایب داویهد بلنهدمرت هه بهه آن

حضرت وحی شده و ایشان هم بدون هیچگویهه د هل و تصهرف و در یهایهت امایهتداری
کالم دا را به مردم منتقل کرده الت .فعهل «قال» در آیههههای مکّهی بههمراتهب بیشهتر ا
آیههای مدیی بهکار رفته و مجموع

ا های دا به رلوس اکرم (ص)  311مورد الهت.

ا این تعداد  999مورد دارای فعل امر «قُل» الت.
یکتۀ دیگر آن الت که امر به «قُل» در بعضی آیههها اهمیهت بسهیار دارد و اگهر حهذف
شود معنای موردیظر دچار اشکاس میشهود؛ یهرا گفهتن و اعهالمکهردن ا لهوا م بنهدگی
الت و یام ر (ص) ییز بههعنهوان یه

بنهده بایدآشهکارا بهه ضهعف هوی

دربرابهر هالق

اعتراف کند تا مفهوم آیۀ «قُل إنّما بشٌّ مُلُكم» کامالً محقق شود .یمویهۀ کهاربرد ایهن فعهل را
در لورۀ یاا میتوان دید.
ج)
میشود:

ا های داوید متعاس به یام ر (ص) ا یظر مخاطبشنالی به ایهن ایهواع تقسهیم
ا های ویژۀ یام ر (ص)

ا های عام و

ا های مشترك میان یهام ر و

امت.
د) بسیاری ا الگوهای التفهامی موجهود در قهرآن ماینهد «أإذا» «أإنّ» «ماا أدراك» و...
ویژۀ آیههای مکّی و گاه جدید الت و جزء یهوآوریههای قهرآن کهریم بههشهمار مهیرود.

شایان ذکر الت که همۀ التفهامهایی که ا طرف داوید

ا به یام ر (ص) مسهلمایان

و ...صادر شده الت معنای مجا ی دارد؛ بنابراین التفهام حقیقی در قهرآن وجهود یهدارد؛
مگر در مواردی که رلشگر ایسان باشد؛ عهالوهبهر ایهن مههمتهرین الگوههای الهتفهام در

قرآن ع ارتاید ا :

 -الگوی «أرأیتَ» «أفّأیتَ» و موارد مشابه آن که  33بار در آیههای مکّی و ی

بار در

آیههای مدیی التفاده شده الت؛
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 الگوی «ألَم تَّ» و «ألم تّوا» که بر الف مورد ق ل در آیههای مهدیی بیشهتر الهتفادهشده الت و همواره معنای تن یه و تعجب دارد؛
 -الگوی «بَل أتاكَ »...که ش

بار بهکار رفته و بیایگر تشویق دیگران به شنیدن دالهتان

یا ر سا آن الت؛ مایند« :بل أتاكَ حدیثُ م وی( »...قرآن طه.)2 :
 الگوی «ما أدراكَ» و «ما یُدری َ» که اولی لیزده بار در آیههای مکّی و دومهی یهبار در آیههای مکّی و دو بار در آیههای مدیی التفاده شده الت .هردو تع یر بهرای داللهت
بر عظمت شأن مابعدشان بهکار رفتهاید؛ با این تفاوت که مفعوس «ماا أدراك» محقهقالوقهوع
الت و مفعوس «ما یُدری » محققالوقوع ییست؛
ه) بیشتر
ا جمله

ا های قرآیی برای اغراض بالغی ا معنای اصهلی هود هارج شهدهایهد؛

ا های ری ییز معموالً ا معنای حقیقی یعنی فایدۀ هر یها ال م فایهدۀ هر

ارج شده و در معهایی مجها ی دیگهری همچهون تشهویق دسداریدادن و تسهالی هاطر
اظهار تعجب هشداردادن و ...بهکار رفتهاید .یکتۀ قابل توجهه در
الت که ا مجموع 993

ا

ها ههای هری ایهن

 993مورد به رلوس اکرم (ص) ا تصاص دارد.

منابع

 -قرآن کریم.

 آلولی لید محمود (9191ق) .روحالمعاني في تفسير القرآن العظيم .چاپ اوس .بیهروت :دارالکتب العلمیه.

 -ابنعاشور محمد بن طاهر (بیتا) .التحریر و التنویر.

 ابنع یۀ ایدلسی (9199ق) .المحرّرالوجيز في تفسير الکتااب العزیاز .چهاپ اوس .بیهروت :دارالکتب العلمیه.

 -ابنمنظور محمد بن مکرم (9221م) .لسانالعرب .چاپ لوم .بیروت :دار صادر.

 ابوالفتوح را ی حسین بن علهی (9198ق) .روضالجنان و روحالجناان فاي تفسايرالقارآن.مشهد :بنیاد ژوه های آلتان قدا رضوی.

 -ابوحاقه (9223م) .البالغه و التحليلاالدبي .چاپ لوم .بیروت :دارالعلم للمالیین.
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 امیل بدیع یعقو (9229م) .موسوعه النحو و الصرف و االعراب .چاپ دوم .بیهروت :دارالعلهمللمالیین.

 -بابایی احمدعلی (9389ش) .برگزیدۀ تفسير نمونه .چاپ لیزدهم .تهران :دار الکتب االلالمیه.

 -بحرایی لید هاشم (9193ق) .البرهان في تفسير القرآن .تهران :بنیاد بعثت.

 بخیت محمد (9289م) .سُلّمالوصول لِشرح نهایهالسّؤل .چاپ اوس .بیروت :عالمالکتب. -بلخی مقاتل بن للیمان (9193ق) .تفسير مقاتل بن سليمان .بیروت :دار احیاء الترا .

 بهار محمدتقی (9389ش) .سبكشناسي یا تاریخ تطور نثر فارسي .چاپ اوس .تهران :وار. -ثقفی تهرایی محمد (9328ق) .تفسير روان جاوید .چاپ لوم .تهران :برهان.

 -جرجایی لید شریف علی بن محمد (9238م) .التعریفات .چاپ اوس .مصر :الم عهالخیریه.

 -جرجایی ع دالقاهر (9233م) .اسرارالبالغه .تحقیق محمد ع دالمنعم فاجی .چهاپ اوس .مصهر:

مکت هالقاهره.

 -جوادی آملی (9383ش) .تفسيرتسنيم .چاپ ششم .قم :دفترت لیغات الالمی.

 -حسینی همدایی لید محمدحسین (9191ق) .انوار درخشان .تهران :کتا فروشی ل فی.

 -حقی برولوی الماعیل (بیتا) .تفسير روحالبيان .بیروت :بییا.

 -رمشاهی بهاءالدین (9339ش) .قرآنپژوهي .تهران :مرکز یشر فرهنگی شرق.

-را ی محمد فخرالدین (9283م9193 /ق) .تفسير فخر رازي .چاپ دوم .بیروت :دارالفکر.

 حیلی وه هه بن مص فی (9198ق) .التفسيرالمنير في العقيده و الشریعاه و المانه  .بیهروت:دار الفکر المعاصر.

 -رقایی محمد ع دالعظیم (9991م) .مناهلالعرفاان فاي علاومالقارآن .چهاپ لهوم .بیهروت:

دارالمعرفه.

 رکشی بدرالدین محمهد بهن ع هداهلل (9231م) .البرهاان فاي علاومالقارآن .تحقیهق محمهدابوالفضل ابراهیم .چاپ اوس .بیروت :بییا.

 ل زواری یجفی محمد بن ح یهباهلل (9193ق) .الجدید في تفسير القرآن المجيد .چهاپ اوس.بیروت :دارالتعارف للم وعات.

9192( ------------------------ -ق) .ارشاداالذهان الاي تفسايرالقارآن .چهاپ اوس.

بیروت :دارالتعارف للم وعات.
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 لیوطی جالسالدین (9991م) .االتقان في علومالقرآن .تصحیح و تحقیهق محمهد لهالمهاشهم.بیروت :دار الکتب العلمیه.

 -شریف الهیجی (9333ش) .تفسير شریف الهيجي .تهران :یشر داد.

 -ص حی صالح (9339ش) .پژوهشهایي دربارۀ قرآن و وحي .ترجمۀ محمد مجتهد ش ستری.

قم :دفتر یشر فرهنگ الالمی.

 -ط اره ع دالفتّاح (9339ش) .پایههاي اساسي شناخت قرآن .ترجمهۀ رلهوس دریهایی .رلهالت

قلم.

 -ط اط ایی لید محمدحسین (9193ق) .الميزان في تفسيرالقرآن .قهم :دفتهر ایتشهارات الهالمی

جامعۀ مدرلین حو ۀ علمیۀ قم.

 -ط رلی فضل بن حسهن (9333ش) .تفسير جوامعالجاامع .تههران :دایشهگاه تههران و مهدیریت

حو ۀ علمیۀ قم.

 -طن اوی لید محمد (بیتا) .التفسيرالوسيط للقرآنالکریم.

 طولی محمد بن حسن (بیتا) .التبيان في تفسيرالقرآن .بیروت :دار احیاء الترا العربی. -عاملی ابراهیم (9339ش) .تفسير عاملي .تهران :صدوق.

 -فاضلی محمهد (9333ش) .دراساه و نقد في مسائل بالغيههامّاه .چهاپ اوس .مشههد :دایشهگاه

فردولی مشهد.

 -فضل صالح (9228م) .علماالللو  .مبادئه و اجرائاته .قاهره :دارالشروق.

 -فضلاهلل محمدحسین (9192ق) .مِن وحيالقرآن .بیروت :دارالمالك لل اعهه و النشر.

 -فیض کاشایی مالمحسن (9198ق) .االصفي في تفسيرالقرآن .قم :دفتر ت لیغات الالمی.

 قرشی لید علیاک ر (9333ش) .تفسير احسنالحدیث .چاپ لوم .تهران :بنیاد بعثت. -قزوینی

یب (9289م) .االیضاح في علومالبالغه .تحقیق محمد ع هدالمنعم الخفهاجی .چهاپ

نجم .بیروت :دار الکتب الل نایی.

 -کاشایی مالفتحاهلل (9333ش) .تفسير منه الصادقين في الزامالمخالفين .تهران.

 -گنابادی لل ان محمهد (9198ق) .بيانالسعاده في مقاماتالعبااده .بیهروت :مپلسهه االعلمهی

للم وعات.

 -مراغی احمد بن مص فی (بیتا) .تفسيرالمراغي .بیروت :دار احیاء الترا العربی.
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 مسدّی ع دالسالم (9993م) .االسلوبيه و االسلوب .چهاپ ششهم .بیهروت :دار الکتهب الجدیهدهالمتحده.

 -م هری مرتضی (9331ش) .آشنایي با قرآن  1و  :2تفسير ساورۀ حماد و قسامتي از بقاره.

صدرا.

 -مکارم شیرا ی یاصر (9331ش) .تفسبر نمونه .تهران :دار الکتب االلالمیه.

9199( -------------- -ق) .االمثل في تفسير الکتاب المُنزَل .چاپ اوس .مدرلۀ امهام علهی

بن ابیطالب.

 یحاا ابوجعفر احمد بن الهماعیل (9281م) .اعرابالقرآن .تحقیهق هیهر غها ی اههد .چهاپدوم .مکت هه النهضهه العربیه.

-هاشمی احمد (9229م) .جواهرالبالغه في المعاني و البيان و البدیع .بیروت :دارالفکر.
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