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تمایز سورههای مکی و مدنی بر اساس نقشهای زبانی
مطالعه موردی سورههای مریم و طه ،نور و احزاب بر اساس الگوی ارتباطی رومن یاکوبسن

زهرا سلیمی

1

نرگس انصاری

2

چکیده
کالم الهی به عنوان یک متن که در فرآیند انتقال معنی به مخاطب ارائه شده است ،تحت تأثیر بافت
موقعیتی و متنی و مخاطبان آن شکل و نمود متفاوتی دارد .شرایطی که گیرنده پیام در سورههای مدنی
دارد ،متمایز از سورههای مکی است .این تفاوت در شرایط موجب تمایز در معنی نیز شده است؛ از این رو
میتوان با رویکردهای جدید زبانشناسانه این تمایز را بصورت علمی روشن نمود .بر اساس نظریه ارتباطی
یاکوبسن تمرکز کالم متوجه هر کدام از عناصر کالم باشد ،نقش و کارکرد کالم نیز متمایز میگردد .فهم و
درک مضامین آیات با دید خطابگونه بر آنها هدفی است که این پژوهش بر آن است؛ محقق گرداند .تفاوت
در مخاطب و بافت خطاب چه تأثیری در نقشهای زبانی و جهتگیری خطاب دارد؟مساله و پرسشی است
که پژوهش حاضر با توجه به کارکرد نقشهای زبان در دریافت و فهم مفاهیم مبتنی برالگوی زبانشناسیِ
یاکوبسن بر آن است با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی مورد بررسی قرار دهد تا با بررسی تفاوت مخاطب
و گیرنده و اثر آن در کارکردِ زبانی پیام ،افق جدیدی برای فهم و دریافت قرآن کریم و تمایز سورههای مکی
و مدنی گشاید .بدین منظور از میان سورههای مکی قرآن ،دو سوره مریم و طه که ارتباط دو جانبه در آن
مشهود است ،و از میان سورههای مدنی دو سوره نور و احزاب به صورت گزینشی انتخاب گردید تا با دیدی
مقایسهای؛ انواع خطابها مورد تبیین قرار گیرد .با توجه به ویژگی تعلیمی و آگاهی بخشی نقشِ ترغیبی
زبان ،کاربرد این نقش نسبت به سایر نقشهای زبانی در قرآن کریم به ویژه آیات مدنی غالب است .جهتدار
بودن پیام به سوی موضوع با ویژگی قایل صدق و کذب بودن عبارات؛ یعنی کارکرد ارجاعی زبان از دیگر
نقشهای پرکاربرد در میان آیات مورد نظر بود .اکثر خطابهای موجود در سورهها نسبت به بندگان،
خطابهایی غیر مستقیم بوده و خداوند از زبان پیامبران خویش پیام را به تمام مخاطبان القا میکند.
کلیدواژهها :الگوی قرآن کریم ،سورههای مکی و مدنی ،نظریه ارتباطی ،یاکوبسن ،نقشهای زبان.
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مقدمه
سورههاییکهدرابتدایبعثتپیامبراکرم(ص)وقبلازهجرتایشاننازلشدهاند،سورههایمکی
نامیدهشدهکهپیاموهدفخاصآنهامرتبطبامباحثعقیددتیواخققدیاسدتوقددهدرآنهدا
بسیاراست.اماسورههاییکهسورههایمدنینامیدهشدهاند،متناسبباحکومتپیامبراکرم،مباحدث
جهادی،قوانیناجتماعیومسائلمربوطبهجامعهرابیدانمدیکنندد.بسدیاریازقدرآنپاوهدانندو 
هایمکیومدنیمیدانند«.سدورههدایمکددی


خطابدرآیاتقرآنیرامقکیبرایتمایزمیانسوره
مسلمانان.مخاطباصلیسورههایمکیهستندوتمییز

سدهدسدتهمخاطدبدارد:پیدامبر،مشدرکانو
میانسدهدستهخطابامکانپذیراست.ولیسورههایمدنیبرخدقفسدورههدایمکدیمخاطبدان
بسیاریدارنداعماز:پیدامبر،یهدود،نددارا،منافقدان،اعددراب،مؤمندان،زندانو(» ...بهرامدی:9831،
.)229ازاینروپاوهشحاضرباتوجهبهنظریهارتباطییاکوبسنکهحولمحدورخطدابوارتبداط
هایمکیومدنیمبتنیبراینجنبهمیپردازد.نکتهقابلتوجهدرایناستکده

است،بهمقایسهسوره
اصلخطابهامتوجهپیامبراکرمصلیاهللعلیهوآلهوسلماستولیکنگفتگوهاییکهدرضمناین
خطابهاصورتگرفته،مدنظرپاوهشگرانقرارگرفتهاست.بنابراین،گفتوگوهابردووجهاست؛
گفتگوهاییکهمستقیمموردخطابپیامبراکرمصلیاهللعلیهوآلهوسلم،بودهوگفتوگوهاییکده
بهصورتغیرمستقیمبودههمانندخطابباعبارت«یاایهاالذینآمنوا»کهمخاطباصلیپیامبربودهودر

نمونهدرسورهاحزابخداونددرخطابیمیفرمایدد«:یدا

ضمنآنمومنانموردتوجهقرارگرفتند.یابرای
)ودرخطابیدیگرمیفرماید«:یانساءالنبی»(احزاب83،و .)82

ایهاالنبیقلألزواجک»(احزاب23،و91
نظریهارتباطیاکوبسندرحوزهمطالعاتزبانیبهعنوانیکدیازابزارهدایکارآمددتحلیدلمتدون
یشودپیامومحتدوایاصدلی
یشود.درایننوشتارتقشم 
مختلفازجملهمتوندینیبهکارگرفتهم 
آیاتمتناسببارویکردجدیدزبانشناسیموردبررسیقرارگیردتانگرشیتازهبهآنایجادشدودو
افزونبربررسیپیامعبارات،نقشفرستندهیاگیرندهومجرایارتباطنیدزمدوردتوجدهقدرارگیدرد.
ارسال وحیوبیانآیهازسویخداوندمتعالراهارتباطیخداوندوانساناستواینارتباطمشدتمل
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برسهجزءگیرنده،فرستندهوپیاماستوبررسیآیاتالهیبدرپایدهمباحدثزبدانشدناختیازایدن
روستکه«اسقمازهمانآغازبهزبانبسیارتوجهداشتهاست.اسقمآنهنگامظهورکردکهخداوند
سخنگفت.همهفرهنگاسقمیبااینواقعیتتاریخیآغازشدکهانسانبازبدانیکدهخدودسدخن
میگفت،مخاطبخداوندشدبنابراین،وحیاساسامفهومیزبانشناختیاست(ِ.ایزتسو،بدیتدا.)918:
لذااینمتنقابلیتبررسیبارویکردهایزبانشناختیرادارد.ازاینرو،پاوهشحاضدربدهصدورت
گزینشی دوسوره(مریموطه)ازقرآنکریمکهارتباطدوطرفهدرآنبسیارمشهوداستودوسوره
مدنی(نورواحزاب)راموردمطالعهقراردادهوتقشداردبانگاهیمقایسهای،کارکردزبانرادرآن
شودمتکیبرکلآیاتسورههاستنهلزوماآیاتی


روشنسازدوآنچهدرنمودارهابهتدویرکشیدهمی
کهشاملگفتوگوهستند .
درقرآنکریمشاهدتنو درمیانمخاطبهستیمواینگوندهنیسدتکدهخداونددتنهدامخاطبدانی
خاص؛یعنیپیامبرانخویشراموردخطابقراردادهباشدوآناننیزدرقالبدعاومناجاتوگاهدا
تکلمباپروردگارارتباطداشتهباشندلذامیتوانشاهدکارکردهایمتفاوتیدرآیداتقرآندیباشدیم.
هاوارتباطدهیباعناصرمتفاوتآیات،ازاهدافاینپاوهشاست .


بیاناینتفاوت
-0-0سواالت پژوهش

وجهتمایزسورههایمکیومدنیدرنو خطابمبتنیبرنظریهیاکوبسنچیست؟ 

-9
جهتگیریخطابدارد؟ 
تفاوتدرمخاطبوبافتخطابچهتأثیریدرنقشهایزبانیو 

-2
چهرابطهایوجوددارد؟ 

-8میانساختارجمقتوالگویارتباطیموجوددرقرآنکریم

روش تحقیق
روشتحقیقدراینپاوهشمانندسایرپاوهشهایعلومانسانیبهصورتکتابخانهایاست.در
واقعروشتحقیقبراساسروشتوصیفی–تحلیلیوتاحدودیدارایرویکردآماریاست.بددین
صورتکهپسازمطالعهدقیقکتبومقاالتمرتبطبابحث،مباحثتئوریدریکبخدشجداگانده
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توصیفمیشودودرقسمتتحلیلنظریهسورههایمکیومدنیبهصورتتطبیقیدرانوا خطاب
موردبررسیقرارمیگیردونموداریازاینمباحثارائهمیشودتامخاطبدیدیآمداریبدهمسدأله
داشتهباشد .
 -0پیشینه
قرآنکریمازدیربازوازجوانبمختلفموردتوجهپاوهشگرانبودهودرکودریافدتمفداهیم
آنذهناندیشمندانوعلماءرابهخودمشغولساختهاست،حتیمتناسببانظریاتزبانشناسدینیدز
آثارارزشمندیدرارتباطباآننگاشتهشدهاست.درتطبیدقنظریدهیاکوبسدندرآثدارادبدیومتدون
مختلف،میتوانبهمواردزیراشارهداشت:آدابمکالمهانسانباخدابراساسمددلارتبداطیدیویدد
برلوونظریهیاکوبسن(باتکیهبرآثارمنثورعرفانیتاقدرنهفدتم)(نجفدیویزداندی،میربداقریفدرد،
)9811نویسندگاندرایناثرکلیاتمرتبطبانظریهیاکوبسنوبرلورابیاننموده،سپسبهتبیینانوا 
سخنگفتنانسانباخدااعمازنماز،دعا،مناجاتوراههایارتباطخداوندباانسدانشداملوحدیو
الهامپرداختهاند.تحلیلوبررسیزبانشناختیخطبه21نهجالبقغهبدرمبنداینظریدهیاکوبسدناثدر
(آدینهوعلیان)9811،عنوانپاوهشدیگریاستکهنویسندگانالگویزبانییاکوبسنرادرارتباط
قراردادهاند.مقاله«نقدشهدایزبدانیو

گفتارینهجالبقغهمبتنیبرکارکردهایششگانهموردبررسی
کارکردپیامدرنامههاینهجالبقغهبراساسالگویارتباطیرومنیاکوبسن»(انداری،)9033،عندوان
پاوهشدیگریاستکهنویسندهباانتخابنامههایمتفاوتازامامکهخطاببهگیرندگانمختلدف
ارسالشدهاست،بابررسیساختجمقتوجهتگیریپیام،سعیدرتحلیلکارکردزبانوتفاوت
نقشهایزبانیباتوجهبهتفاوتعناصردخیلدرمتندارد.درارتباطباآثارادبینیدزمدواردبسدیاری
مشاهدهشدهاستکهنمیتوانندبهعنوانپیشینهاینبحثتلقیشوند .
یتوانمواردزیررانامبرد:بررسیمشدابهتهدایعلدممعدانی(بده
ازدیگرپاوهشهاییمرتبطم 
عنوانیکیازشاخههایبقغتاسقمی)ونظریهارتباطیاکوبسنبداتکیدهبدرآیداتقدرآنکدریم)(
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صالحی،ذاکری)9810،رانامبردکهنویسندگاندراینپاوهشمشترکاتوهمپوشانیهایمیانعلم
معانیونظریهارتباطیاکوبسنرابررسینمودهاندومبحثمقتضایحالوجمقتخبریوانشداییِ
علمبقغتراهمسانبانظریهیاکوبسنبیاننمودهاند.درپاوهشیباعنوان«بررسیخطابدرقدرآن
برمبنایمدلارتباطییاکوبسنباتکیهبرسهمخاطبانسان،بنیآدموناس»(درویشیرکنی،گلفامو
حاجیخانی)9811،نویسندگانبهصورتنمونهوارآیاتمرتبطباواژگانفوقرابیدانوخطدابو
طرفینگفتگورادرآنتعییننمودهاند.تحلیلزبانشناختیواژههایحمدوشکردرآیاتقرآنکریم
برپایهالگویارتباطییاکوبسنوردهبندی(یعقوبی،زعفرانلو)9811،عنوانپاوهشدیگریاستکه
نویسندگانبهبررسیآیاتمرتبطباحمدوشکرگزاریبهنظریدهیاکوبسدنتوجدهنمدودهاندد.تمدایز
پاوهشحاضربامواردفوقدرایناستکدهتحقیدقحاضدرتدقشنمدودهبداانتخدابدوگدروهاز
سورههایمکیومدنیقرآنکریمبهصورتاختداصیونهبهصدورتکلدینظریدهارتبداطیرادر
آیاتقرآنکریمموردبررسیقراردهدوباتوجهبهاینکهیاکوبسنقدرتمتنراوابستهبهچندعامل
ارتباطیمیداندونهیکعامل؛عواملگفتگووخطابها،اعمازفرستنده،گیرنددهوپیداممدتنرادر
مجرایارتباطیقرآنکریمموردمطالعهقراردهدوبیشازآنکهبرچگونگیارتباطتاکیدداشتهباشد،
اصلِپیامومحتوایارتباطراتبیینمیکند .
 -2بحث و بررسی

 -0-2الگوی ارتباطی یاکوبسن و نقشهای زبان
ترینطرحهادرتبیینارتباطکقمیاستکده

امروزهنظریهیارتباطیرومنیاکوبسنیکیاز 
کامل
اهمیتیویاهدرکشفمعانیواهدافدرفرآیندارتباطداتاجتمداعیدارد«.فرآینددارتباطداتکقمدی
افرادوگروهها،متدأثراز

یاکوبسنمعتقداستزباندرفرآیندارتباطیخود،غالباگرایشبهمعنادارد.
بافتوموقعیتفردییااجتماعیخویش،بهاشکالمختلفازنقشهایزبانیبدرایانتقدالمعنداو
مفهوماستفادهمیکنند»(حاتمی.)18:9812،درنظریهارتباطییاکوبسنزبانمرتبطباعوامدلدروندی
آناعمازگوینده،فرستندهوپیامبررسیمیشودزیرافهممعنانیازمندشناختهمهجانبهزباناست .
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نظریهارتباطیافرآیندارتباطیزبانیاکوبسنبراینمسألهاشارهداردکهصرفنظرازهرموضو 
زبانی،درفرآیندارتباطباپیامیروبروهستیم؛یعنیپیاممحوراصلیارتبداطاسدت.نظریدهیاکوبسدن
ارائهطرحیکلیازنقشهایزبان،مستلزمبررسیاجمالیعواملسازندهیهرتحققگفتارییعنیهر
کنشارتباطکقمیاست.فرستنده،پیامیرابرایگیرندهمیفرستد.اینپیامبدرایآنکدهبتوانددمدؤثر
باشد،بایدبهموضوعیاشارهکند.موضو بایدبرایگیرندهقابلدرکباشدوبهصورتکقمیمطرح
گرددیابتوانددرقالبکقمبیانشوددراینمیانرمزگانینیزموردنیدازاسدتکدهبایددبدرایبدرای
فرستندهوگیرندهشناختهشدهباشد.سرانجامبهمجرایارتباطینیازاستمجراییفیزیکیوپیونددی
روانیمیانفرستندهوگیرندهپیامکهبههردویآناناینامکانرامیدهد،ارتبداطبرقدرارکنندد.ایدن

ششعاملحضورشاندرارتباطکقمیضروریاست»(یاکوبسن.)19:9833،بهعبارتیبنابردیددگاه
ارتباطییاکوبسن،درهرمتنیجهتگیریبهسوییکیازعوامدلارتبداطیبسدامدبیشدتریدارد.او
میتواندوابستهبده
تأکیدمیکندکهمادرمتنتنهابایکعاملارتباطیروبرونیستیم،بلکهقدرتمتن 

چندعاملارتباطیباشد؛اماهموارهیکیازاینعواملپررنگتراستومیتوانددازمقکهدایاساسدی

تعیینگونهوسبکمتندرنظرگرفتهشود.عواملیهمچون«چهچیزیرا»«،بهچهکسی»و«چطدور»
گفتندرتعیینِگونهیکمتنمؤثرند.درکهریکازاینجنبههادرمتنبایددپیوسدتهودرکندارهدم
صورتگیرد(هلیدیوحسن.)211:9818،یاکوبسنکارکردهریکازعناصرارتبداطیرابدهدقدت
شرحدادهوهریکرابهنامیخواندهاست.اوکارکردفرستندهراعاطفی،کارکردزمیندهراارجداعی،
کارکردتماسراهمدلی،کارکردکدرافرازبانی،کارکردگیرندهراکنشیوکارکردپیامراادبینامیدده
یشدوند(احمدی.)11:9813،
است.درهرارتباطعناصرمتفاوتبهشکلکارکردهایمتفاوتظاهرم 
یاکوبسنمسألهحضورنقشهایاساسیموجوددرزبان،توجهبهمدداق،گوینده،شنونده،رابطهمیان
آنهاونهایتاخودِپیام،تحلیلِتطبیقیساختهاییکهازطریقتمرکزچشمگیربرپیام(نقشهنری)یا
بهعبارتدیگرازطریقبررسیهمزمانهنرهایکقمی،موسیقی،نقاشی،رقص،تئاتروفیلمحاصدل
میشوند،ازضروریترینوارزشمندترینوظایفعلمنشانهشناسیمیداندد(ر.ک.یاکوبسدن:9811،
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.)03بهاعتقادیاکوبسنتأکیدبرهریکازعواملمؤثردرکنشارتباطیمدیتوانددبدهظهدوریکدیاز
نقشهایزبانبینجامد :

-9کارکردعاطفی:نقشعاطفییابیانیزبانباجهتگیریبهسمتفرستندهپدیدمیآیددونمایدانگر
اشصحبتمیکند(یاکوبسن .)12:9833،


احساسمستقیمگویندهازموضوعیاستکهدرباره
-2کارکردترغیبی:دراینکارکردپیامبهسویمخاطبجهتمییابدکارکردکنشیبهسویدوم
شخصگرایشد اردیاکوبسدنمعتقدداسدتایدنکدارکرددرشدعرتعلیمدیومددحنمدودمدییابدد.
هایامریونداییازبارزتریننمونههایاینکارکردند(همان.)18:


ساخت
پیامبهسویموضو (زمینه)جهتمییابد.درکدارکردارجداعی

-3کارکردارجاعی :دراینکارکرد
سددومشددخصنقددشبددارزیداردوبددارزتریننمونددهایددنکددارکرددرسدداختهددایاخبدداری
میباشد(یاکوبسن18:9833،وعلویمقدم .)288:9811،

-0نقشفرازبانی:درشرایطیکهگویندهیامخاطباحساسکنندبایدازمشترکبودنرمدزیکده
کننداطمینانیابند،اززبانبرایصحبتدربارهخودزباناستفادهمیکننددوواژگدانمدورد


استفادهمی
استفادهشرحدادهمیشوند .

گیریپیامبهسویمجرایارتباطیاست.هدفاصلیبرخیاز


درایننقشجهت
-9نقشهمدلی
پیامهاایناستکهارتباطیرابرقرارکنند،آنراادامهدهند،قطعکنند .
-1نقشادبی:دراینکارکردجهتگیریپیامبهسویخودپیاماستوتوجهمخاطببدیشازمحتوا،بهشکلپیامجلبمیشود.اگرشکلِانتقالپیامبیشترازبداراطقعیداشارزشداشدتهباشدد،

توجهبهخودپیاممعطوفمیشود(صفوی.)80:9818،درادامدهبحدثبدرایروشدنشددنپیدامو

مضمونمحوریکقم،بررسیعناصرزبانیمتنودرنهایتتبیینکارکردهایزبدانیدرآیداتقدرآن
کریمباتوجهبهتفاوتفرستندگانوگیرندگانکقممباحثرامنطبقبامولفههایارتبداطییاکوبسدن
بیانمیکنیمونمونههاییازسورههایموردبحثراذکرنمودهومرتبطباآنبهتحلیلمحتوایآیات
میپردازیم؛تادرنهایتنحوهارائهپیامونقشزبانوتفاوتمیاندوگروهازآیاتمشخصگردد .
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 -1بررسی نقشهای زبانی در سورهها

فضایکلیسورهمریمسراسرانذاروبشارتاست.خداونددراینسدورهبدراینفدیفرزندداز
خود،داستانحضرتزکریاویحییعلیهماالسقمرابیانمیکندوبرایبیاناصلرستاخیزوقیامدت
داستانحضرتابراهیم،عیسیوموسیعلیهمالسقمرابیانمیکند.سدهگدروهدرایدنسدورهمدورد
خطاببودهوپیامبهسویآنانفرستادهشدهاست.نخست:پیامبرانالهیکهاهلهدایتبودندد.دوم
اهلگمراهی،آنهایىکهرشدوهدایتنمیشدندوسومکسانىکهتوبهکردندوعمدلصدالاانجدام
دادندواهلنعمتورشدشدند.فرستندهحقیقیخداوندمتعالاست،ولیمتناسبباداستانکدقمو
خطابچندینفرستندهدارد؛گاهاززبانپیامبربیانمیشودوگاهاززبانقوموهمکیشانش.سورهطه

نیزهمانندسورهمریمپیامِانذارراازطریقتذکرویادآوریالقامیکندولیکنآیاتتبشیرنیزدرمیان
آندیدهمیشود.دراینسورهداستانهقکتطغیانگرانوتکذیبکنندگانآیاتخداوندبیانشدهکه
مخاطبرامعترفبرتوحیدویگانگیخداوندمتعالمیکند.درآیاتنخستینمخاطباصدلیپیدامبر
اکرماستکهخداونداورادرانجامرسالتشدلداریمیدهدودرادامهبابیانداسدتانهایی؛حضدرت
موسیوهارونموردخطابخداوندمتعالقرارمیگیرندکهدرادامهمتناسببانظریدهیاکوبسدنبده
بیانآنپرداختهمیشود .

سورهنورسورهایمدنیاستکهخداونددرآنبهبیاناحکامشدرعیپرداختدهوسدپسمعدارف
الهیمرتبطباآنرابیاننمودهاست.درواقعاینسورهتذکربرمومناناست.خداوندددرایدنسدوره
احکامفقهیووجوبحجابزنانومسألهمربوطبهتهمت،نکاحواشاعهفحشارابیانکردهاسدت.
خطابدراینسورهمتوجهپیامبراکرمصلیاهللعلیهوآلهوسلمومومناناست.سورهاحزابنیزبه
بیاناحکامومعارفالهیپرداختهومسائلمرتبطباجنگخندقنیدزدرآنبیدانشددهودرنهایدت
مواعظیدربردارد.درواقعمقرراتوقوانینزنددگیرابدراینظدمبخشدیبدهزنددگیاجتمداعیرا
دربردارد.همچنینخداوندمتعالدراینسورهحادثهجنگاحزابوندرتهایغیبدیبدرمومندانرا
بیاننمودهاستودرنهایتجایگاهپیامبررابیاننمودهاستومسألهامانتبردوشانسانرایدادآور
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شدهاست.خداوندفرستندهپیامبهحضرتپیامبراستولیدرمیانآیاتمومنانوهمسرانپیامبرنیز
موردخطابقرارگرفتهوخداوندبامعرفیهمسرانپیامبر،بدهعندوانالگدو،مسدائلحجدابوسدایر
قوانیناجتماعیرابیانمیفرماید.ولیکناینخطابهابهصورتمستقیمنبودهبلکهمخاطدباصدلی،
پیامبراکرمصلیاهللعلیهوآلهوسلماست.
-1-3کارکرد عاطفی:زبانحالگویندهاستوبیانگراحساسوعاطفدهاوسدت.درسدورههدای
موردمطالعه،آیاتیکهخداونداززبانپیامبرانیاحضرتمریمبیاننموده؛نمایدانگرکدارکردعداطفی
یشدو دکدهدرمدوردخداوندد
است؛زیرادرکارکردعاطفیاحساساتشخدیوفردیگویندهبیانم 
متعالموردبررسینیست.درآیاتابتداییسورهمریم«:قَالَرَبِّإِنِّیوَهَنَالْعَظْمُمِنِّیوَاشْتَعَلَالدرأْْسُ
شَیْبًاوَلَمَْْکُنْبِدُعَائِکَرَبِّشَقِیًّا»(مریم«.)0:گفتپروردگارامناسدتخوانمسسدتگردیددهوىمدو 
سرمازپیر سپیدگشتهوا پروردگارمنهرگزدردعا توناامیدنبودهام».حضرتزکریابهعنوان
گویندهپیامبانقشعاطفی؛استزیراگویندهاحساسدرونیوحاالتخودرادرارتباطبداموضدو 
فرزندآوریبیانمیدارد.کاربردضمیرمتکلمنیزموجبتقویتاینکارکرددراینآیهشدهاست.در
ابتدایآیهنیزباتعبیرربّ،خداوندراموردخطابقراردادهتامحبتولطفاوراجلدبنمایددکده
ایننداکارکردترغیبیدارد .
اینآیهدعاودرخواستحضرتزکریاازخداوندباریتعالیاست«.درواقعزباندعابرخدقف
زبانروزمرهکدهاطدق دهنددةصددرف اسددت،زبددانیعداطفی اسدتکدههدمبیدانکننددهوهدم
برانگیزانندةاحساسدرگویندهاست.زباندعابدرخقفزبدانمتعددارف،زبددانیمددوجزوفشددرده
احساساتوباعباراتیکوتاهوفشردهبیانمیکندد.زبداندعدا،بواسدط 

اسدتواندیشدهراتدوْمبدا
قاعدهافزاییوقاعدهکاهیاستکهبرجستهمیشود»(حری.)32:9831،کدارکردعداطفیموجدوددر

اسلوبدعانمودیافتهاست .
هرچندجمقتخبریکهقابلصدقوکذبهستند،درزمرهکارکردارجاعیکقمقرارمیگیرند
ولیکن ممکناستجملهدرقالبخبر،ولدیبدرایتحریدکمحبدتواحسداستدرحمودلسدوزی
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مخاطبویامعانیثانویهدیگربیانشدهباشد .درواقدعبایددگفدتتدداخلکدارکرددرمیدانآیدات
مشاهدهمیشودیعنیازمنظریمیتوانآیهراعاطفیوازسویدیگرباتوجهبهساختنحویدارای
نقشترغیبیدانست.باتوجهبهاینکهپیامآیاتاصلاست،بیشترتوجدهبدرمفهدومعبداراتمتکدی
استنهساختارنحویآن.مثلاینآیاتکهبهشرحداستانحضرتزکریدا( )وادبایشدانهنگدام
طلبفرزندازخداوندمیپردازد؛روشناستمنظورازجمقتآغازآیهکهبهصدورتخبدریبیدان

شدهاند،آگاهکردنخداوندازپیرشدنحضرتوسستیاستخوانایشاننیست؛بلکهاینآیهمقدمده
ایبرایدرخواستحضرتزکریا( )است.دراینآیهفرستندهپیامبانقشعداطفیحضدرتزکریدا
استوآیه،نمایانگراحساسمستقیمگویندهازموضوعیاستکهدربارهاشصحبتمیکندد.عقمده
طباطباییمعتقداست:حاجتشبهداشتنفرزندحاجتىاستمبرموحیاتىوبرایبیانآنخداوندرا
موردخطابقراردادهپروردگارا!منهموارهبهسببدعا خودقرینسعادتبودهاموهروقدتتدو
خواندماجابتممىفرمود ،بدوناینکهمراشقىومحرومساز .ویاایناسدتکده:پروردگدارا


رامى
منهیچوقتدردعا خودازناحیهتومحروموخائبنبودهام،مرابهاجابتکردنتعدادتدادها 
وهروقتتورامىخوانددمقبدولمدىنمود (طباطبدایی،9810،ج.)1:90ایشدانهمچندینپدساز

استجابتدعامکرردرنقشعاطفیگویندهخداوندرامدوردخطدابقدراردادهوبدهبیداناحسداس
شگفتیوتعجبخودمیفرماید«:قَالَرَبَِّْنأىیَکُونُلِیغُلَامٌوَکَانَتِامْرََْتِدیعَداقِراوَقَددْبَلَغْدتُمِدنَ
الْکِبَرِعِتِیًّا»(مریم«)3:گفتپروردگاراچگونهمراپسر خواهدبودوحالآنکهزنمنازاستومناز
سالخوردگىناتوانشدهام».دراینعبارتهمانگونهکهعقمهطباطباییبیانداشتهاست.اینتعجدب

خاصیتبشریتاست،وباایمانبهقدرتخدامنافاتنداردودرحقیقتاستفسارازخدوصیاتآن
است،نهانکارایشانمعتقداستبهوسیلهاینپرسدشحضدرتزکریدااضدطرابدروندىخدویشرا
ساکنوآراممیکند(ر.ک.همان:ج.)23:90ازاینرولزوماآنچهدرزبانشناسیبهعنوانسداختارهای
نقشعاطفیدرنظرگرفتهشدهاستنشاندهندهاینکارکردزباننیست،بلکهسداختارهایدیگدربدا
توجهبهبافتکقممیتواندایننقشراداشتهباشد .
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زبانیصورتمیگیردحتدی


سویگویندهدرواقعباهدفهمدردیوهم
بیانحاالتاحساسیاز
اگرشنوندهپاسخیندهد.بهعبارتدیگر«انساندرمواردبسیاریزبانرابرایبیدانحداالتعداطفی
شخدیوتحلیلاحساساتفردیخودونهلزومابهمنظورایجادارتباطبادیگریبدهکدارمدیبدرد؛
بنابراین،دراینمواردبهواکنششنوندگاناحتمالیتوجهیندارد؛یعنیبرخقفکاربردزبانروزمره
ازآنهاانتظاررفتارمتقابلوحتیتفاهمنداردوگوییکهدرتنهاییباخودسخنمیگوید(ساغروانیان،

.)291:9811آیه93تا28ازسورهمریمنیزبیانگرکدارکردعداطفیزبداناسدت.درگفتگدویمیدان
حضرتمریموفرشتهحق،ایشانوقتیبامردبیگانهایروبرومیشودکهبدهخلوتگداهشراهیافتده،
یشودومیگوید«:قَالَتْإِنِّیَْعُوذُبِالرأحْمَنِمِنْکَإِنْکُنْتَتَقِیًّا»(مریم«)93:ىمدریم 
دچاروحشتم 
گفتاگرپرهیزگار منازتوبهخدا رحمانپناهمىبرم».اینکقمبیانگراحساسفرستندهپیامبه
مخاطباستوحضرتمریمپسازشنیدنعبارت«إِنأماَْنَارَسُولُرَبِّکِلِأَهَبَلَکِغُقمازَکِیًّدا؛(مریم:
«)23گفتمنفقطفرستادهپروردگارتوامبرا اینکهبهتوپسر پاکیزهببخشم»کدهدارایکدارکرد
ارجاعیاست»میگوید«َْنأىیَکُونُلِیغُلَامٌوَلَمْیَمْسَسْنِیبَشَرٌوَلَمَْْکُبَغِیًّا»وپسازشدنیدنبشدارت
جبرئیلدچارنگرانیشدهودرقالبجملهاستفهامیتعجبوحیرتخودرابیانمیکند.درحقیقت
جملهانشائیدراینجاکارکردثانویهیافتهوبیشازآنکهمتوجهمخاطبباشددبیدانگرحالدتگویندده
کددقماسددت.هرچندددیاکوبسددنم دیگویددد:الیددهصددرفاعدداطفیزبدداندرعبدداراتتعجبددیتجلددی
مییابد(یاکوبسن.)12:9833،امااینعبارتساختارتعجبندارد،امدادرمعندایتعجدباسدتودر
دنیایبیرونیقابلصدقوکذبنیستند؛زیراپیامدرارتباطباخودگویندهاستوگویندهبدهانتقدال
یکند .
وبهگونهایحدیثنفسم 

احساساتوعواطفواحوالدرونیخویشپرداخته
ازدیگرنمونههایکارکردِعاطفیآیاتدرسورهطهکقمحضرتموسدیوهدارونبداخداوندد
متعالاست.درعبارتقَالَارَبَّنَاإِنأنَدانَخَدافَُْنْیَفْدرُطَعَلَیْنَداَْوَْْنْیَطْغَدى»(طده«)09:آندوگفتندد
پروردگارامامىترسیمکهىاو آسیبىبهمابرساندیاآنکهسرکشىکند».پسازاینکهحضرتموسی

وهارونموردخطابخداوندمتعالواقعشدندومأموربردعوتفرعونبهیکتاپرستیشدند،خطاب
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بهخداوندودرقالبجملهخبریوبکاربردنضمائرمتکلمبهبیداننگراندیخدودازعددمپدذیرش
فرعونیامخالفتاوپرداختهواحساساتدرونیخودرااظهارمیکنند.جملهابتداییوعبارتندابه
گونهایطلباستمدادبودهوبااغراضثانویانشاءوبانقشترغیبیزبانمتناسببانظریهیاکوبسدن
مرتبطاست؛زیراپیامدرچنینحالتیجهتگیریبهسمتمخاطبداردودرپدیجلدبمشدارکت
مخاطباست .کارکردعاطفیزباندرهرندو متندیکدهنویسدندهدرپدیبیداناحساسداتخدویش
است(بیآنکهمنتظرپاسخیازسویمخاطبباشد)اینکارکردآشکارمیشوداعمازمتونادبی(شعر

غنایی،قدهکوتاه،رمان)زندگینامهو(...علویمقدم .)288:9811،
درایننو کارکرد،فرستندهبهدنیالترسیماحساساتوعواطفخودبودهبندابراینایدنندو از
کارکردِزبانرادرمیانآیاتمکیمشاهدهنمودیمکهفرستندگانکقمدرآنمتنو بودندوچونبیان
عواطفواحساساتدرونیازویاگیهایانسانیاست،درمیانآیاتیکهاززبانخداوندمتعالاست،

چنینکارکردیرانمیتوانیافت،یراوجودباریتعالیمبریازچنیناوصافیاست.نگرانیحضرت

مریموتعجباوازصاحبفرزندشدن،ناراحتیونگراندیحضدرتزکریداازبدیفرزنددمانددنو
نگرانیحضرتابراهیمازعدمایمانپدرشنمونهایازمواردیبودکهدرسورهمریمشاهدآنبودیم.

دغدغهودلهرهحضرتموسیپیاممهمیاستکهدرجایجایآیاتسورهطهمشداهدهشدد،همچندین
نگرانیمادراوبرایعملبهفرمودهخداونددررهاکردنفرزندشدرونآب،نگرانیوناراحتیحضدرت
هارونازپرستشگوسالهتوسطقومشاننمونههاییازاینکارکردرابهتدویرکشیدهاست .

-2-1کارکرد ارجاعی
درایننقش،جهتگیریپیامبهسویموضو پیاماست.صدقوکذبگفتههداییکدهازنقدش
ارجاعیبرخوردارندبهدلیلآنکهجمقتاخباریبهشمارمیروند،ازطریقمحیطامکانپذیراست.
یاکوبسنبرایننکتهتاکیدداردکهتمایزمیاننقشترغیبیوارجاعیازطریقامکانتشدخیصصددقیدا
کذبگفتهمشخصمیگرددوجمقتاخباریزبانتماماازنقشارجاعیبرخوردارند.الینزایننقدشرا
هاییازاینکارکردرادرادامهذکرمیکنیم .


).نمونه
توصیفیوبولرآنرابیانیمینامد(صفوی88:9818،
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غالبجمقتاخباریدرسورههایمکیحولموضو یکتاپرستیووحدانیتالهیاسدت.یعندی
ترینموضوعیکهدرمرکزیتقرارمیگیرد.برایمثالآیه« إِنأماإِلهُکُمُاللأهُالأذیالإِلدهَإِالأ


توحیدمهم
هُوَوَسِعَکُلأشَیْءٍعِلْما»(طه«)13:معبودشماتنهاآنخدایىاستکهجزاومعبود نیستوداندش
اوهمهچیزرادربرگرفتهاست»کارکردارجاعیپیامرابهتدویرمدیکشدد،بددینسدانکدهبیدانگر
جملها براثباتتوحیدذاتکبریائىاستومسألهمهمتوحیدووحدانگیرابیانمیکندد.بدهایدن

صورتکهشایستهحمدوثنافقطآفریدگارجهانومستحقعبودیتاستکههمهچیزتحتعلدمو
احاطهاوست.موضو وپیامدراینآیهبهحدیمهماستکهخداوندددرلطیدفتدرینعبدارتوبدا
استداللوبهکارگیریاسلوبحدرآنرابیاننمودهاست.فرستندهپیامحضرتموسیعلیهالسدقم
وگیرندهپیامقومبنیاسرائیلاست،پسازاینکهقومشرادرحالعبادتگوسالهسدامریدیدد،بده
شدتناراحتشدوآنانراموردخطابقراردادهوحقیقتوجودیووحدانیتخداوندمتعالرادر
قالبجملهایموکدبیانداشت.

همچنیناستپیامنفیشرکازخداوندمتعالونفیفرزندداربودنشدرآیات33تا12ازسدوره
مبارکهمریم«وَقَالُوااتأخَذَالرأحْمَنُوَلَدًا،لَقَدْجِئْتُمْشَیْئاإِدًّا،تَکَادُالسَّمَاوَاتُیَتَفَطأرْنَمِنْدهُوَتَنْشَدقاالْدأَرْضُ
وَتَخِراالْجِبَالُهَدًّا»(مریم«)12-33:وگفتندىخدا رحمانفرزند اختیارکردهاسدت،واقعداچیدز
زشتىراىبرزبان آوردیدچیز نماندهاستکهآسمانهاازاینىسخن بشکافندوزمینچاکخدورد
وکوههابهشدتفروریزند»اینآیاتپیاممهمیرادرقالبجمقتخبریبیانمیدارد.خداوندبده
عنوانفرستندهپیاموپیامبراکرمصلیاهللعلیهوآلهوسلمگیرندهپیاماستولدیکنبدتپرسدتانو
مشرکانبهصورتغیرمستقیمموردخطابقرارگرفتند؛خداوندکقممشرکاندرموردنسبتنداروا
رابهپیامبراکرمفرمود.عبارتدارایکارکردارجاعیاست؛زیراموضو مطرحشدهدرعبارتکانون
توجهوعنایتاست.دراینآیاتخداوندمتعالاحتجاجبرنفیفرزنددداشدتنخدویشنمدودهودر
ادامهدرمقامتحلیلبزرگیگناهوزشتیکقمشانبرآمدهاسدت؛زیدراچندینکقمدینسدبتیندارواو
مخالفبااصلتوحیداست.یاجملهجهتیادآوریمسالهقیامتوحقانیتآناستهمانندآیده«إِنأ
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السَّاعَ َآتِیَ ٌَْکَادُُْخْفِیهَالِتُجْزَ کُلانَفْسٍبِمَاتَسْعَى»(طه«)99:درحقیقتقیامتفرارسندهاسدتمدى
خواهمآنراپوشیدهدارمتاهرکسىبهىموجب آنچهمىکوشدجزایابد»خداوندمتعالبعدازذکر
متپرداختهوباجهتگیریپیامبهسویخودپیامیعنی

توحیدووحدانگیخداوندمتعالبرمسالهقیا
مسألهمهمقیامتدرکارکردیارجاعیبیانشدهاست.ازسویدیگرباتوجهبدهاینکدهمشدرکانبدا
ضمیرجمعموردخطابقرارگرفتند،نقشزبان،سرزنشآنهاست .

خداوندمتعالدرآیه«إِنأاعَرَضْنَاالْأَمَانَ َعَلَىالسَّمَاوَاتِوَالْأَرْضِوَالْجِبَالِفَأَبَیْنََْنْیَحْمِلْنَهَاوََْشْفَقْنَ
مِنْهَاوَحَمَلَهَاالْإِنْسَانُإِنأهُکَانَظَلُومًاجَهُولا»(احزاب«)12:ماامانتىالهىوبارتکلیف رابرآسدمانهاو
زمینوکوههاعرضهکردیمپسازبرداشتنآنسرباززدندوازآنهراسناکشدندوىلدى انسدانآن
رابرداشتراستىاوستمگر نادانبود»پیاممهمیراباجملهخبریبیاننمودهومسدیولیتیکدهبدر
انسانسپرده،یادآورگردیدهاست.بااستفادهازکدقمعقمدهطباطبداییبدهبیدانپیدامعبدارتکدهدر
مرکزیتاستمیپردازیم:آنایناستکهمرادازامانتمزبورکمالىباشدکهازناحیهتلبسوداشتن
اعتقاداتحقونیزتلبسبهاعمالصالاوسلوکطریقهکمالحاصلشودبهاینکهازحضیضمداده
بهاوجاخقصارتقاءپیداکندوخداوندانسانحاملآنامانترابرا خودخالصکند،پسمدراداز
امانتعبارتشدازوالیتا لهى،ومدرادازعرضدهداشدتنایدنوالیدتبرآسدمانهاوزمدینوسدایر
موجوداتمقایسهاینوالیتباوضعآنهاست.ومعنا آیهایناستکه:اگروالیتالهىرابداوضدع
آسمانهاوزمینمقایسهکنى،خواهىدیدکهاینهاتابحملآنراندارندوتنهاانسانمىتواندحامدل

آنباشد،ومعنا امتنا آسمانهاوزمین،وپذیرفتنوحملآنبهوسیلهانسانایناستکهدرانسدان
استعدادوصقحیتتلبسآنهست،ولىدرآسمانهاوزمیننیست(طباطبایی،ج .)921:91
درمقایسهسوره هادرایننو نقشزبانینیزمیزانکاربستدرهردونو قابلتوجهاسدت،هدم
سورههایمکیوهممدنیدارایجمقتخبریبسیاریهستندکدهنقدشارجداعیدرآنهدابسدیار
هایمکیبیشترازمدنیجایگاهدارد؛زیراسدورههدای


ملحوظاست.اماکاربرداینجمقتدرسوره
مدنیدرمیانانوا کارکردهایادبیبهاستثنایکارکردادبیکهغالباکاردیثانویاست؛بیشتربهبیان
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جمقتترغیبیمیپردازند،چراکهخداوندمتعالدرایدنآیداتقدوانیناجتمداعیواحکدامرابیدان
کنندتاجامعهیبرپاشدده


دارندودرضمنآیات،برانجامبرخیامورامروترکبرخیامورامرمی
می
ستند؛چراکهخطابهدایی

مبتنیبردیناسقم،جامعهایکاملباشد.ولیکنخالیازایننو کارکردنی
کهجهتگیریپیامدرآنهابهسویموضو باشند،کمنبدودهوخداونددموضدوعاتمهدمرادرهدر
دونو ازسورههابیانداشتهاست.
-1-1کارکرد همدلی
هدفاصلیبرخیازپیامهاایناستکهارتباطرابرقرارکنند،ادامهدهنددیداآنراقطدعکنندد،
برخیپیامهابااینهدففرستادهمیشوندکهگویندهمیخواهدتوجهمخاطبخودراجلبکنددیدا
مطمئنشوداوهمچنانبهگفتههایشتوجهدارد(یاکوبسن،دیوید.)19:9810،مرجدعپیدامهمدالنده
خودارتباطاست،همانطورکهمرجعپیامهندریخدودپیدامومرجدعپیدامعداطفیخدودِفرسدتنده
است(گیرو.)28:9833،برایاینکارکردزبانمیتوانآیات«وَمَاتِلْکَبِیَمِینِکَیَدامُوسَدى،قَدالَهِدیَ
عَدَایََْتَوَکأأُعَلَیْهَاوََْهُشُّبِهَاعَلَىغَنَمِیوَلِیَفِیهَامَآرِبُُْخْرَ »(طه«)93:گفتاینعدا مناسدت
برآنتکیهمىدهموباآنبرا گوسفندانمبرگمىتکانموکارها دیگر همبرا منازآنبرمى

آید»رانمونهآوردزیراکقمبههیچوجهکارکردارجاعینداشتهومجرایارتباطی،هدفکدقمبدوده
است.استفهامموجوددرآیه،استفهامتقریریاستوهدفخداوندازایدناسدتفهاممتوجدهسداختن
حضرتموسیازاوصافچوبخشکوبیجاناستوفرستندهحضرتموسدیبدهمنظدورادامده
ارتباط،جلبتوجهمخاطب،ازاینعباراتاستفادهمیکنددوپاسدسسدوالرابیشدترازحددطدوالنی
میکند،سوالیکهدرغرضاصلیخودبکارنرفتهاست.درواقعاحساسلذتازاینکهخداوندمتعال
مخاطبگفتاراستوبهسخنانحضرتموسیگوشمیدهد،سببشدهتاپاسسسدوالراطدوالنی
کندایندرحالیاستکهپیامنهمتوجهگیرندهاستونهفرستندهونهپیدام؛بلکدهخدودارتبداطدر
کانونتوجهقرارگرفتهاست .
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این نوع از کارکرد زبانی در آیات بسیارکمی مشاهده میشود ،زیرا برقررار ممراو ا اطا رن آ
غا باً میا افراد صورت می گیرد کن در رمبن ا درجن همسا یا نزدیک بن هم باشند .با موجن برن
اینکن در غا ب عبارات خدااند بن عنوا فرستنده یا گیرنده هست ،ا ذات اقردو ا یری برا مر از
کل عوا م است ،چنین کارکرد بسیار مشیود نیست.
-0-1کارکرد ترغیبی
هنگامیارتباطبرگیرندهمتمرکزباشد،کارکردترغیبیبرتریمییابد.درمیانآیداتمددنی،غالبدا
خداوند،فرستندهوانسان،گیرندهپیاماست.هدفازخطابالهی،ایجادترغیبوکدنشدرمخاطدب
استتاانگیزةحرکتبهسویخدادروجودشپیداشود.درایدنرابطدهخداونددبدادادنآگداهیو
عدههای نیکو،دربندگانمهدارت،داندشوانگیدزةالزمبدرایبرقدراریارتبداطراایجداد
آموزشوو 
ییابد،بههمینمنظوراستکهمخاطباصلیاکثرآیدات
میکند.ترغیبدربندگانخاصبهترنمودم 

درسورههایمکیپیامبرانالهیهستند.برایمثال«:وََْنْذِرْهُمْیَوْمَالْحَسْرَةِإِذْقُضِیَالْأَمْرُوَهُمْفِیغَفْلَد ٍ
وَهُمْلَایُؤْمِنُونَ»(مریم«)81:وآنانراازروزحسرتبیمدهآنگاهکهداور انجامگیدردوحدالآنکده
آنهاىاکنون درغفلتندوسرایمانآوردنندارند»آیهموردنظدردارایاندذاریاسدتکدهمخاطدبرا
یدهدوخداوندبهعنوانمتکلمباوصفحکمتخویش،
نسبتبهموضو مهمیموردخطابقرارم 
یکند.دراینعبارت،جهتپیامبهسویمخاطباستودرظداهرخداوندد،
مسائلرابرایششرحم 
پیامبراکرمراموردخطابقراردادهاند،ولیدرحقیقتخطاببرهمهبنددگاناسدت.پیدامِعبدارت،
انذاروهشداریاستبهمخاطبکهخداوندمتعالجهتهدایتگریوبیددارسداختنمخاطدببیدان
عبارتازپیامبرمیخواهدمردمرانسبتبهروزحسرتانذاردهدروزیکه

نمودهاند.خداونددراین
کاریکسرهمیشود.بنابراین،عبارتدارایکارکردکنشیاست.یادرآیات02تا00سدورهمبارکدهطده
کارکردکنشیوترغیبیکقمبدینگونهاستکهگفتگوییمیانخداوندوحضرتموسیوبدرادرش
صورتگرفتهاستگویندهکقمخداوندمتعالاستوشنوندهپیامبرانالهیهسدتندوجهدتگیدری
انسانهاباگرایشدهایاعتقداداتیخدودبده
پیامبهسویمخاطباستبرایانجامرسالتپیامبریشان .
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دستههایمختلفمومن،منافق،کافرو...تقسیممیشوندودرانذارهاوهشدارهایمتعددموردخطداب

میگیرندخداوندمتعالدراینآیهاندذارخدودرااززبدانپیدامبرانشبیداننمدوده
خداوندمتعالقرار 
ومیفرماید«:اذْهَبَْْنْتَوََْخُوکَبِآیَاتِیوَلَاتَنِیَافِیذِکْرِیاذْهَبَاإِلَىفِرْعَوْنَإِنأهُطَغَىفَقُولَالَدهُقَوْلدالَیِّندا
تووبرادرتمعجزهها مراىبرا مردم ببریددودریدادکردنمدن

لَعَلأهُیَتَذَکأرَُْوْیَخْشَى»(طه«)02:
سستىمکنید»پیامآیاتموردنظرنیزبرهدایتگریمتمرکزاستکدهبداخطدابقدراردادنحضدرت
موسیوهاروننمایانگرمیشود.درآیاتموردنظرخداوندمتعال،استفادهازعباراتامریباکارکرد
اولیهخوددرساختنحوی،نقشترغیبیداردچونجهتِپیامبهصراحتبهسویمخاطباستتدا
خداوندمتعالبادادنآگاهیونحوهانجامکارترغیبوکنشدیدرحضدرتموسدیوهدارونایجداد
نمایدکهآنانبهسویانجامرسالتخویشحرکتکنندوانگیزهایمانبهخداوندمتعالرادرفرعون
ایجادکنند.دربرخینمونههاکارکردترغیبیکقممتناسبباساختارنحوییعنیفعلامر،باامرغایب
برمخاطبالقاشدهاستبرایمثالدرآیه«وَلْیَسْتَعْفِفِالأذِینَلَایَجِدُونَنِکَاحًاحَتأدىیُغْنِدیَهُمُاللأدهُمِدنْ
فَضْلِهِوَالأذِینَیَبْتَغُونَالْکِتَابَمِمَّامَلَکَتَْْیْمَانُکُمْفَکَاتِبُوهُمْإِنْعَلِمْتُمْفِیهِمْخَیْراوَآتُدوهُمْمِدنْمَدالِاللأدهِ
الأذِیآتَاکُمْوَلَاتُکْرِهُوافَتَیَاتِکُمْعَلَىالْبِغَاءِإِنَْْرَدْنَتَحَدُّنالِتَبْتَغُواعَرَضَالْحَیَاةِالدُّنْیَاوَمَنْیُکْرِهْهُنأفَدإِنأ
اللأهَمِنْبَعْدِإِکْرَاهِهِنأغَفُورٌرَحِیمٌ»(نور«)88:وکسانىکهىوسیله زناشویىنمىیابندبایدعفتورزند
تاخداآنانراازفضلخویشبىنیازگرداندوازمیانغقمانتانکسانىکهدرصددندباقراردادکتبى

خودراآزادکننداگردرآنانخیر ىوتوانایىپرداختمال مىیابیدقراربازخریدآنهدارابنویسدیدو
ازآنمالىکهخدابهشمادادهاستبهایشانبدهیدىتاتدریجاخودراآزادکنند وکنیزانخودرادر
صورتىکهتمایلبهپاکدامنىدارندبرا اینکهمتا زندگىدنیارابجوییدبدهزنداوادارمکنیددوهدر
کسآنانرابهزوروادارکنددرحقیقتخداپسازاجبارنمدودنایشدانىنسدبتبدهآنهدا آمرزندده

اند،بیانمیکند .


خداوندمسألهمهمعفتورزیتوسطکسانیکهازدواجنکرده
مهرباناست»
امادرآیاتمدنیترغیبهممستقیمابرخودمومنانصورتگرفتههمبهصورتغیرمسدتقیمو
اززبانپیامبراکرم.درآیه«یَاَْیُّهَاالأذِینَآمَنُوااذْکُرُوانِعْمَ َاللأهِعَلَیْکُمْإِذْجَاءَتْکُمْجُنُودٌفَأَرْسَلْنَاعَلَدیْهِمْ
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رِیحًاوَجُنُودًالَمْتَرَوْهَاوَکَانَاللأهُبِمَاتَعْمَلُونَبَدِیرا»(احزاب«)1:ا کسانىکهایمانآوردهایدنعمدت
خدارابرخودبهیادآریدآنگاهکهلشکرهایىبهسو شماىدر آمدندپدسبدرسدرآندانتنددباد و
دیدیدفرستادیموخدابهآنچهمىکنیدهموارهبیناسدت»مومندانبدهعندوان


لشکرهایىکهآنهارانمى
گیرندهپیامموردخطابالهیقرارگرفتندوخدوندآنهدارابدریدادآورینعمدتپیدروزیدرجندگ
احزابترغیبنمودهتادرآزمایشهایمختلفزندگی،خداوندوعنایاتاورایادآورشدهودلگدرم
شوند.دراینعباراتنیزکاربردفعلامردرمعنایاصلیخود،جهتپیدامرامتوجدهمخاطدبکدرده
است،برخقفآیه(یَانِسَاءَالنأبِیِّمَنْیَأْتِمِنْکُنأبِفَاحِشَ ٍمُبَیِّنَ ٍیُضَاعَفْلَهَاالْعَذَابُضِعْفَیْنِوَکَانَذَلِدکَ
عَلَىاللأهِیَسِیرا)(83و:80احزاب) «،ا همسرانپیدامبرهدرکدسازشدمامبدادرتبدهکدارزشدت
آشکار کندعذابشدوچندانخواهدبودواینبرخداهموارهآساناست»کهاگرچدهاسدلوبنددا
بکاررفتهوباخطابنقشترغیبیبهکقمبخشیدهاماعباراتبعدیدرقالبجملهشرطیبیانشدده
وبدورتغیرمستقیممخاطبراازعملزشتبازمیدارد.درآیه«َْیُّهَاالنأبِیُّقُلْلِأَزْوَاجِدکَإِنْکُنْدتُنأ
تُرِدْنَالْحَیَاةَالدُّنْیَاوَزِینَتَهَدافَتَعَدالَیْنَُْمَدتِّعْکُنأوَُْسَدرِّحْکُنأسَدرَاحًاجَمِیلدا»(احدزاب«)23،ا پیدامبربده
همسرانتبگواگرخواهانزندگىدنیاوزینتآنیدبیاییدتامهرتانرابدهموىخوشو خرمشمارا
رهاکنم»خودپیامبرمخاطباستتاپیامیرابههمسرانشانانتقالدهدکهبهسببهمراهیباپیدامبر
وصبربرسختیهاخداوندپاداشیبرایتانمهیاساختهاست.امادراینآیهجهتگیریپیامبدهسدوی
همسرانپیامبربودهزیراآنانبهعنوانالگوبرایتمامزنانبودهوخداوندمتعالفرستندهپیام،آندانرا
ازانجامگناهاننهینمودهاست؛زیراعذاببرایآناندوچندانخواهدبدود.درادامدهبرابدریزندان
پیامبرباسایرینرانفینمودهوآنانرابرانجامبرخیامورامروازانجامبرخیدیگدرنهدینمدودهو
علومقامورفعتشانرامنوطبرتقوایآناننمودهنهبدهسدببانتسابشدانبدرپیدامبرصدلیاهللآلدهو
س لم.عدمتبرج،برپاداشتننماز،پرداختزکاتواطاعتازخداوندوپیامبراکرمصلیاهللعلیهوآلده
وسلممواردیاستکهخداونددرپیامآیهبرآنترغیبنمودهاست .
کارکردترغیبیزبان،درسورههایمدنیخطابمتوجهپیامبراکرم،امتاویدامومندانیاسدتکده

ایمانآوردهویکتاپرستهستندوبرایتقرببهذاتباریتعالیملزمبهانجاماوامروتدرکامدوری
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هستندکهخداوندمتعالدرغالبجمقتامریبهبیانآنپرداختهاست.درسورههایمکینیزجنبده

ترغیبیکقمرااززبانپیامبرانمیبینمکهدرغالبعباراتدعاییبداخداونددمتعدالارتبداطبرقدرار
میکنندودرمواردیکهفرستندهخداوندمتعالاست،جمقتامریبهکاررفتدهاسدت.درآیده«وَإِذْ
قُلْنَالِلْمَلَائِکَ ِاسْجُدُوالِآدَمَفَسَجَدُواإِلأاإِبْلِیسََْبَى»(طه«)991:وىیادکن هنگامىراکهبدهفرشدتگان
گفتیمبرا آدمسجدهکنیدپسجزابلیسکهسرباززدىهمه سجدهکردند»فرستندهپیدامخداوندد
متعالاستودرسیاقجملهامر،مقئکهراموردخطابقراردادهومسدالهسدجدهبدرآدمرامطدرح
میکند.جنبهترغیبیکقمرادرگفتگویمیانحضرتموسیوساحراننیزمشاهدهنمودیمدرآیده«
قَالَبَلَْْلْقُوافَإِذَاحِبَالُهُمْوَعِدِیُّهُمْیُخَیَّلُإِلَیْهِمِنْسِحْرِهِمَْْنأهَاتَسْعَى»(طه«)11:گفتىنه بلکهشدما
بیندازیدپسناگهانریسمانهاوچوبدستىهایشانبراثرسحرشاندرخیالاوىچنین مىنمودکهآنها

بهشتابمىخزند»عبارت«القوا»فعلامردراینمواردباهدفتوجهبرپیامعبدارتیعندیاظهدار

عظمتخداوندیکتابرایبطقنوجودسایرخدایاناست.یادرمواردیهمچونآیه«فَوَسْدوَسَإِلَیْدهِ
الشأیْطَانُقَالَیَاآدَمُهَلَْْدُلاکَعَلَىشَجَرَةِالْخُلْدِوَمُلْکٍلَایَبْلَى»(طه«)923:پسشدیطاناوراوسوسده
کردگفتا آدمآیاتورابهدرختجاودانگىوملکىکهزایلنمىشودراهنمایم»کدقمازجاندب
شیطاناستوگیرندهحضرتآدمعلیهالسقماستکهباکارکردترغیبیکقمقددفریدبحضدرت
آدمرادارد.یاخداوند،مقئکهراموردخطابقراردادند.جنبهترغیبیکقمدرسیاقنهدیازآیده«یَدا
َْبَتِلَاتَعْبُدِالشأیْطَانَإِنأالشأیْطَانَکَانَلِلرأحْمَنِعَدِیًّا»(مریم)00:مشهوداسدتکدهفرسدتندهحضدرت
ابراهیموگیرندهپدرشانهستند.جنبهترغیبیدرسورههایمکیمتنو ترازسورمدنیاست.

-3-6کارکرد فرا زبانی:اینکارکردوقتیکاربردداردکهزبانبرایصحبتدرموردخودزبدان
یشوند.آیده«وَإِنِّدی
یشودوواژگانیاعباراتبرایشرحوتوضیاکلمهقبلاستفادهم 
بهکارگرفتهم 
)رامیتدوانضدمنایدن

خِفْتُالْمَوَالِیَمِنْوَرَائِیوَکَانَتِامْرََْتِیعَاقِرافَهَبْلِیمِنْلَدُنْکَوَلِیًّا»(مریم1:
کارکردذکرنمود.ذکرعبارتیرثنیدرادامهآیهپیشیندرواقعتوضیاوتفسیریبراینمطلباست
کهمنظورحضرتزکریاازولیّ،فرزنداست.کلمهولیّدارایمدادیقمتعددیاستوبهوسیلهقرینه
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معنایآندرکمیشود.مفسریننیزدربیانآیهاختقفنظراتیداشدتهوآنراار نبدوتمدیدانندد
ولیکنمتناسبباآیاتبعدیعبارتیرثنیویدر ...دقیقدااشدارهبدرمعندایفرزندددارشددندارد.
« مضمونآیهصریااستدراینکهزکریدا( )ازپروردگدارفرزنددصدالاومندزهازخلدقنکوهیدده
درخواستنمودودرآیه(فَهَبْلِیمِنْلَدُنْکَوَلِیًّایَرِثُنِی)همینحقیقتودعارابجمله(یرثنى)تعبیدر

نمودهاستگرچهولىبهمعنا سرپرستوجانشینومعناچنددیگربرا آنتدورمیرودولىبده
قرینهآیهذریهطیبهصریااستدرخدوصفرزندپسرکهالزمعرفىآنوراثتازپدراستکهبنظر
عرفهرفرزندجانشینپدرخودخواهدبودوآنچهازعققهمالىواجتماعىواجداستمانندمالو
منالوثروتونفوذوفرمانروائىباوانتقالمییابدبرایناساسمفدادجملدهیرثندىوراثدتعرفدىو
عاد کهفقطمالوثروتوفرمانروائىمیباشدوجملهیرثنىقرینهآنستکهمرادازوالیدتخددوص
جانشینىفرزندازپدربنظرعرفدربارهمالوثروتوفرمانروائىمیباشد»(حسدینیهمددانی:9030،
ج،898:93طباطبایی،ج.)993:90آیهموردنظرتوضیاوشرحیبودبرایبیانمعندایاصدلیکلمده
ولیادرآیهپیشینوجهتگیریپیامدراینآیهبهسویخودپیامبودهنهبرفرستندهیاگیرنده .
همچنیناستآیه«إِنألَکََْلأاتَجُو َفِیهَاوَلَاتَعْرَ »(طه«)993:درحقیقتبدرا تدودرآنجداایدن
ىامتیاز استکهنهگرسنهمىشو ونهبرهنهمىمانى»کدهتفسدیروترجمدهکلمده«شدقاء»درآیده
پیشین«فَقُلْنَایَاآدَمُإِنأهَذَاعَدُوٌّلَکَوَلِزَوْجِکَفَلَایُخْرِجَنأکُمَامِنَالْجَنأ ِفَتَشْقَى»(طه«)991:پسگفتدیم
ا آدمدرحقیقتاینىابلیس برا تووهمسرتدشمنىىخطرناک استزنهارتاشماراازبهشدت
بهدرنکندتاتیرهبختگرد »مورداختقفمیانمفسراناستومعندایبددبختیوتیدرهبختدیبده

اشتباهبرایآنازسویمفسرانذکرشدهاست.طبرسیمتناسببااینکهفقدطحضدرتآدمدرکلمده
«تشقی»موردخطابقرارگرفتهنههردومیگوید:بااینکهآدموحوّاهردوازبهشتاخراجشدند
وفعلاخراجبههردونسبتدادهشدهاست،علّتاینکهفعل«فتشقى»تنهابهآدمنسبتدادهشدده
ایناستکهمنظورازشقاوتدراینجاتعبورنجدرطلبقوتوغذاوزحمتکداراسدت(کده
واینامرهمتنهابرعهدهمرداست.یعنیدوندگىبرا رفدعحدوائج

یکىازمعانىشقاوتمىباشد»
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زندگىوتحدیلمعاشبرعهدهمرداست(طبرسی:9819،ج.)998:0متناسبباآیه«إِنألَکََْلأاتَجُو َ
فِیهَاوَلَاتَعْرَ »کلمهشقاءبهمعنایتعبورنجوسختیاست.ذکراینعبارتدرارتباطمیانخداوند
وپیامبراکرمبرایتوضیاکلمهپیشینبودهواززبانبرایشرحزبانوتوضیاواژهبدهکداررفتدهدر
آیهپیشیناستفادهشدهاست .
آیه«وَلَاتَمُدَّنأعَیْنَیْکَإِلَىمَامَتأعْنَابِهَِْزْوَاجًامِنْهُمْزَهْرَةَالْحَیَاةِالدُّنْیَالِنَفْتِدنَهُمْفِیدهِوَرِزْقُرَبِّدکَخَیْدرٌ
وََْبْقَى»(طه«)989:وزنهاربهسو آنچهاصنافىازایشانراازآنبرخدوردارکدردیمىوفقدط زیدور
زندگىدنیاستتاایشانرادرآنبیازماییمدیدگانخودمدوزوىبدانکه روز پروردگارتوبهتدرو
پایدارتراست»نمونهدیگریاستکهکارکردفرازبانیرادرعبارتزهرةالحیاةالدنیامدیتدوانبیدان
نمود؛زیرااینعبارتشرحوتوضیحیاستبرجملهقبل،یعنی(مامتعنابه)طباطباییدرتفسیرآیده
برکارکردفرازبانیپیاماشارهداشتهومیگوید:زهْرَةَالْحَیاةِالدُّنْیا"بهمنزلهتفسیراستبدرجملده"مدا

متعنابه"وکلمه"زهرة"مندوببهفعلىاستدرمقدروتقدیرآن"نعنىبه-ویاجعلنالهم-زهرةالحیاة
الدنیا"استومقدوداز"زهرهحیاتدنیا"زینتوبهجتآناستوکلمه"نفتنهم"ازفتنهاستکدهبده
معنا آزمایشوسنجیدناستومرادازجمله"رِزْقُرَبِّکَخَیْرٌوََْبْقى"بهقرینهمقابلهبازهرهحیاتدنیا
عبارتاستازرزقحیاتآخرتکهمعلوماستهمبهتراستوهدممانددنىتر(طباطبدایی،ج.)880:90
روبهکاربردهکهبهزیباییمفهومعبارترامیرساند .

عقمهدرتفسیرعبارت،واژه«نعنی»
هاکمتریافتیمبهویاهدرسورههایمدنیموردبررسیباتوجهبه


کارکردفرازبانیرادرمیانسوره
اینکهمخاطبان،مومنانهستند،تمامیعباراتوکلماتبدوننیدازبدهتفسدیروتوضدیا،بدهصدورت
صریابیانشدهاستتامومنانکهموردخطابقرارگرفتهاند،مفهومآیاترابدهراحتدیدریابندد.در
هااحساسنمیشود .

حقیقتاختقفمعناداریازایننو نقشزبانیدردوگروهسوره
-6-1کارکرد ادبی یا زیباشناختی
یاکوبسناینکارکردراهمچونرابطهمیانپیاموخودشتعریفمیکند.نمونهبرجسدتهکدارکرد
زیباشناختیدرآثارهنریدیدهمیشود،جاییکهمرجعِپیامخودِپیاماستوایدنپیدامدیگدرابدزار
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هاییرامیآفرینندکهبهمثابهموضو 

ارتباطنیست،بلکهموضو آناست.هنروادبیاتپیام-موضو 
هایبیواسطهایکهمتضمنآنموضو هستند،داللتهایخاصخودرادارندد(گیرو،

ووراینشانه
.)22:9812اینکارکرد،توجهمارابهساختارنحوی،زبانادبیوالگوهایآوایینهفتهدرخودپیددام
پیامجنبههایشاعرانهوزیباییآفرینیزبدانرابرجسدتهمیکندد)علدوی

جلدبمیکندتأکیدبرخدود
مقدم(235:1371،؛البتهبایدگفتدرموردکقمحقاینکهکقمصرفاباکدارکردادبدیوبدرانگیختن
حسزیباییدرمخاطببیانشدهباشد،نمیتواندصحیاباشد.انتقالمعنادرقرآنبیشدکاولویدت
اولخالقاثریعنیخداوندمتعالاست؛کهقدرآنکتدابزنددگیوحداویدسدتوراتدقیدقبشدردر
حوزههایمختلفحیاتاست؛ازاینرومضمونازاهمیتاولیهبرخورداربودهاستامابدهواسدطه
تأثیرگذاریبرمخاطبوانتقالماندگار،خداوندکقمخودرازیبداواثرگدذاربیدانکدردهاسدت،لدذا
طبیعیاستکهدارایزیباییهایادبینیزباشد.درادامهباذکرنمونههاییازهردونو سورمکدیو
مدنیبهتبیینزیباییشناختیموجوددرآیاتمیپردازیمبرایمثال«:وَلَاتَمُدَّنأعَیْنَیْکَإِلَىمَامَتأعْنَدابِدهِ
َْزْوَاجًامِنْهُمْزَهْرَةَالْحَیَاةِالدُّنْیَالِنَفْتِنَهُمْفِیهِوَرِزْقُرَبِّکَخَیْرٌوََْبْقَى»(طه«)989:وزنهاربدهسدو آنچده
اصنافىازایشانراازآنبرخوردارکردیمىوفقط زیورزندگىدنیاستتداایشدانرادرآنبیازمداییم
دیدگانخودمدوزوىبدانکه روز پروردگارتوبهتروپایدارتراست»فرستندهپیام،خداوندمتعال
وگیرندهپیامبراکرماستوزیباییکقمدرقالبزبانِکناییوتشدبیهینمدودمدییابددوبدهخدوبی
یشود.زیباییتناسبمیدانمشدبهو
مسألهیتوجهیبهدنیاومادیاتازعمقآرایههایادبیدریافتم 
مشبهبهسببتوجهافزونمخاطبشدهاستوپیاممرکزتوجهخداوندمتعالدرقالبزبانیتشبیهی
جلوهایبارزیافتهاست.نهیازمدّعینبدینسبباستکهنگاهطوالنىبههرچیزکنایهازشدتعققه
ومحبتبهآناستوجمله"زَهْرَةَالْحَیاةِالدُّنْیا"دارایتشبیهتمثیلیاستچراکدهنعمدتهدایدنیدابده
میشوندومعنا آیهایناستکهچشمخودرا
شکوفهتشبیهشدهاندکهزیباییدارندولیبهزودیپامرده 

بهزینتحیاتمابرگروهیازمردمبرایامتحانشاناختداصدادهایممدوز.خوانندهدراینآیداتتأمدل

ییهایمتنادبیرادرککندومعناراهمسوباآرایههایزیباییشناسانهعمیقدریابد .
یکندتازیبا 
م
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همچنینخداوندمتعالبابهرهگیریازقالبتشبیهیزباندرآیات«مَنَْْعْرَضَعَنْهُفَإِنأهُیَحْمِلُیَدوْمَ
الْقِیَامَ ِوِزْرًا،خَالِدِینَفِیهِوَسَاءَلَهُمْیَوْمَالْقِیَامَ ِحِمْلا»(طه)939:دراینآیهنیزخداوندمتعدالدرقالدب
یسازد.معندا آیدهایدناسدت
زبانیتشبیهیواستعاریمخاطبراازانجامگناهوعقابآنباخبرم 
که":کسىکهازذکر(قرآن)رویگرداند،درقیامتثقلىبسیاربزرگراحملخواهدکرد".دراینآیه
خداوندگناهراتشبیهبهبارسنگینوثقلىکردکهانسانبدهدوشخدودمدیکشددوسدپسوزررا
بروزربرمیگردد،بامجدازوعققده

استعارهازگناهآوردودرادامهباتوجهبهاینکهضمیر(ه)در«فیه»
سببیه،ارادهعقابمسببازوزرازکاربردکناییبهرهگرفت.یعنیوزردراینعبارتکنایهازعدذاب
است،زیرامنظورازخلوددروزر،خلوددرکیفروعقابآناست.قالبِزبانیتشبیهبدرایمرکزیدت
قراردادنعبارتدرسورههایمدنینیزازجایگاهویاهایبرخورداراستبرایمثال«:وَالأدذِینَکَفَدرُوا
َْعْمَالُهُمْکَسَرَابٍبِقِیعَ ٍیَحْسَبُهُالظأمْآنُمَاءحَتأىإِذَاجَاءهُلَمْیَجِدْهُشَیْئاوَوَجَدَاللأدهَعِنددَهُفَوَفأداهُحِسَدابَهُ
وَاللأهُسَرِیعُالْحِسَابِ»(نور«)81:وکسانىکهکفرورزیدندکارهایشانچونسرابىدرزمیندىهمدوار
استکهتشنهآنراآبىمىپنداردتاچونبدانرسدآنراچیز نیابدوخداراندزدخدویشیابددو

حسابشراتمامبهاودهدوخدازودشماراست»خداوندمتعالپسازبیانحاالتمومنیندرمقابدل
کافران،اعمالشانراتوضیادادهوبابهرهگیریازدوتشبیهبهشرحآنمیپردازد.نخستاینکهاعمدال
برندودیگراینکهگمراهیوضقلتدنیاییشدانباعدث


هادرآخرتباطلاستوازآنسودینمی
آن
شدهاعمالآنهابهسببنداشتنبهرهایبهسرابیتشبیهشودکهدرمکانیپایینواقعشدهوتشدنگان
آنراآبمیپندارندوبهدنبالآنمیروندولیچیزینمییابندد.افدرادکدافرنیدزمدیپندارندداعمدال
دنیویشانبرایآن هاسودمنداستدرحالیکهنهتنهداسدودمندنیسدت،بلکدهچدونبداریبدردوش
آنهاست.علتتشبیهبهسراببهسببداللتبرحرکدتوجریدانداشدتنآناسدتیعندیسدرعت
حسابرسیخداوندبهاعمالآنهاهمچونجریانوحرکتآبسدراباسدت.درادمدهآیدهخداوندد
متعالآنهارادرظلمتوتاریکیاحاطهنمودهکهپرتدوضدعیفیازندورهدمبدداننمدیرسددزیدرا
همانگونهکهخداونددرآیه﴿مَثَلُهُمْکَمَثَلِالأذِیاسْتَوْقَدَنَارًافَلَمَّاَْضَاءَتْمَاحَوْلَدهُذَهَدبَاللأدهُبِنُدورِهِمْ
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وَتَرَکَهُمْفِیظُلُمَاتٍلَایُبْدِرُونَ﴾(بقره)91:مطرحنمودند،خداوندبرایآنهانوریقراردادهبدودولدی
نورشانازبینمیرودزیراتظاهرنمودهوقددفریبخداوندرادارند.بنابراینخداوندنوریکهبرای

آنانقراردادهمیگیردوآنهادرحسرتمیمانند.تشبیهاعمالکافرانبهسرابزیباترینتشبیهاست،
زیراداراینظمینیکو،الفاظزیبا،کثرتفایدهوداللتصحیااست(محمدخلفاهلل .)32:9111،
تأکیدبرخودِپیامبااستفادهازجنبههایزیباییآفرینییکدیازروشهدایبرجسدتهسدازیکدقم
استکهخداوندمتعالدربیاناعمالکافراننیزازآنبهرهبردهاست.وجودیککارکردِزبدانیمدانع
وجودسایرکارکردهایزبانینیستعبارت﴿الرأحْمَنُعَلَىالْعَرْشِاسْتَوَ ﴾(طه«)9:خدا رحمانکه
برعرشاستیقیافتهاست»جملهخبریاستکهجملهاسمیهپیاممتنرابهموضو آنمرتبطسداخته
وبااستفادهازصنعتادبیتوریهبرزیباییواهمیتآنافزودهاست.توریهبدهکداررفتدهدرآیدهبدا
هدفجلبتوجهمخاطبنسبتبهواژه«استوی»برایبیاناقتداروملکپروردگارعالمیان،نمونهای
ازکارکردادبیاستکهجهتگیریوتاکیدرابرخودپیامدارد.اینعبارتبارمعناییبسیاریرادر
درونخودداردومخاطبرابرایلحظاتیچندباواژهومعنایآنغرقدراندیشهوتفکرمیکندکه
درکودریافتمعنایحقیقیعبارت،احساسلذتبخشدیرادرمخاطدبایجدادمدیکندد.بدانگداهی
مختدربهآرایمفسرینمیتوانبرزیباییاینصنعتادبیپیبرد.آلوسیمیگوید:استویدرظداهر
بهمعنایاستقراراستدرحالیکهاینمعنابااعتقاداتمامخالفاستزیرااستقراریعنیقائلبهجسم
شدنومکانیتکهاینویاگیباطبیعتخداوندمتعالدرتضاداسدت.چدراکدهتجسدیمبدهمعندای
محدودیتدرقدرتاست.بهعبارتدیگراستواءبهمعنایارتفا وعلویافتنوهماناستقراراسدت
همانطورکهدرآیه﴿وَقِیلَیَاَْرْضُابْلَعِیمَاءَکِوَیَاسَمَاءَُْقْلِعِیوَغِیضَالْمَاءُوَقُضِیَالْأَمْرُوَاسْتَوَتْعَلَى
الْجُودِیِّوَقِیلَبُعْدًالِلْقَوْمِالظَّالِمِینَ﴾(هود«)00:وبهزمینخطابشدکهایزمین،فدوراآبخدودرا
فروبر،وبهآسمانامرشدکهبارانراقطعکن،وآب(بهیکلحظه)خشکشدوحکم(قهرالهدی)
انجامیافتوکشتیبرکوهجودیقرارگرفت،وفرمانهقکستمکاراندررسید»ذکرگردیدهاست.
بیاناینمعنابرایخداوندامریمستحیلوغیرممکناست.بنابراینبایددگفدت:اسدتواءبدهمعندای
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استیقءوچیرگیاستهمانگونهکهمتناسببااینمعنداگفتدهمدیشدود:اسدتویبشدرعلدیالعدراق.
همچنیناستیقءرامیتوانبهمعنایحدولبعدازعجزدانستکهدوبارهکداربردآنبدرایخداوندد
امریمحالاستویمیگوید:تفسیریکهرازیبراینواژهنمودهاستتمدامایدنمدواردراازبدین
میبردزیراویواژهرابهاقتدارمعنامدیکند(آلوسدی،9099،ج.)019:3عقمدهطباطبداییدرمعندای
استواءاصقبهمعنایظاهریواژهتوجهندداردومعندایبعیددومقددودرادرتفسدیرخدویشبیدان
میدارد .استواءبرعرشکنایهازایناستکهملکوفرمانرواییخداوندتمامجهانرافدراگرفتده،و
تدبیرتماماموربهدستاواست،وبرایذکرمعناییکهدرخورساحتکبریاییالهیباشدمدیتدوان
گفت:سلطنتاوبرتمامجهانحکمفرماستوتقدیرواصقحتماماموربهدسدتاوسدت.بندابراین،
استواءخداوندمتعالبرعرش،مستلزمایناستکهملکاوبرهمهچیزاحاطهداشدتهوتددبیرشبدر
تماماشیاءآسمانىوزمینى،بزرگوکوچکگستردهباشد،بنابراینخداوندمتعال،پروردگارهمهچیز
ویکتایدرربوبیتاست(طباطبایی،9810،ج.)929:90زمخشرینیزدرتفسیرالکشافمعنایملدک
رابرایاستواءبیانمیکند(زمخشری،ج.)8:99خداوندبرایالقایپیامِاقتداروملدکخدودبدرتمدام
جهانیانازصنعتبدیعیتوریهبهرهبردندزیرااستفادهازآرایههایبدیعوبیانبرایتأثیربیشترکدقم
یکند.دراینالگویارتباطی
یافزایدوتوجهمخاطبراجلبم 
استکهبرجنبهزیباییشناسیزبانم 
فقطمعناموردتوجهنیستبلکهشکلزبانیاثرمهماست.یعنیموضو ،الگویارتباطیدرالقایپیام
یکند .
مؤثراستوفقطپیام،معنیراتفهیمنم 
همانند نمونه باال،کارکرد هنری یا ادبی آیه پیش رو نیز برای برجسته سازی و القای بهتر پیام
تکهنمونهایازآنرا

عباراتباهدفتوجهبهپیاماصلیآیهومرکزیتقراردادنآنقابلتوجهاس
درصنعتبدیعیاحتباکازآیهزیرشاهدیم«.لِیَسْأَلَالدَّادِقِینَعَنصِدْقِهِمْوََْعَدَّلِلْکَافِرِینَعَذَابًاَْلِیمًا»
(احزاب«)3:تاراستانراازصدقشانبازپرسدوبرا کافرانعذابىدردناکآمادهکردهاست»اصل
عبارتبدینصورت است«:لِیَسالَالدادقینَعنصِدقِهِموْعَدَّلَهُمثَوابا عَظیما و ِلیَسألَالکَاذِبینَعن
کِذبِهموْعَدَّلَهمعَذابا اَلیما»(آلوسی،9099،ج)990:99یعنیازهرعبارتحذفگردیده،آنچهدر
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عبارتمقابلبیانشدهاست.کاربرداصلیاحتباکبرجستهسازیپیامآیهوخروجازیکنواختبودن
جمقتاست.خداوندتبارکوتعالیبابهرهگیریازایجازموجوددراحتباک،معنایگستردهوبسیار

کند.بابهرهگیریازاینصنعتبدیعیمیتوانابهاموعدم


رادرقالبیمحدودبهمخاطبالقامی
تناسبظاهریمیاندوآیهراتبییننمودوهدفمهمازکاربرداینصنعتبدیعیایجازومختدر
گویی،دوریازعبثواحترازازدرازگوییاست.توجهبهقرینههایمقابلیکدیگروجستجویدقیق

آنها مخاطب را به کشف محذوفهای جمله رهنمون میشود و تأثیر بسیاری در نحوهی دریافت

مخاطبازپیامآیهداردواینصنعتبقغینقشمهمیدرتفهیممفاهیمقرآنیدارد.درتماممواردی
کهبرایکارکردادبیذکرگردیده،نخستپیامآیهموردتوجهبودهوخداوندبرایتثبیتبهترمعنادر
ذهنمخاطبانازآرایههایادبیوکارکردادبی -زیباییشناختی بهرهبردهاست.جنبهادبی ،بقغی

قرآنکریممهمتریناصل وویاگیزبانقرآنکریماستکهکاربردآندرسراسرقرآنکریمقابل

مشاهدهاست.اینجنبهازقرآنکریمهمدرسورههایمکیوهممدنیمشهوداست،کاربردآنبا

هدفجلبتوجهمخاطبصورتمیگیردزیرامخاطبپسازدریافتمحتواومضمونعباراتاز

ورایتداویربدیعیوادبی بهکشفلذتمندانهازمتنرسیدهومحتوایعبارتدرذهنخوانندهیا
مخاطب ماندگارتر میشود .در ادامه با ارائه نموداری از چهار سوره مورد بررسی ،میزان کاربست
هایزبانیرانشانمیدهیمکهتمایزهردوگروهازسوردقیقامشخصخواهدشد .
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باتوجهبهنمودارفوقدرسورههایاحزابونور،کارکردعداطفیمشداهدهنشددهاسدتوایدن
مطلببهسببآناستکهفرستندهاصلیعباراتخداوندمتعالاستوکارکردعاطفیبدازگوکنندده
احساسوحاالتگویندهاستووجودخداوندمتعالبهدورازایناستکدههمچدونانسداندارای
حاالتیااحساساتمتفاوتباشد؛زیرااومستجمعجمیعصفاتنیکوستونیازیبهبیداناحسداس
خویشندارد.کارکردفرازبانینیزدراینسورههامشاهدهنشدهزیراآیاتمدنیاستومسدتقیمادر
پیبیانمعارفواحکامالهیبرایمومناناستوتمامواژگانوعباراتبهصورتروشنبیانشدده
توضیاندارد.فرستندهپیامدراینسورههاخداوندوگیرندهفقطسهتدنهسدتند،

ونیازیبهتفسیرو
نخستپیامبراکرمصلیاهلل،مومنانوهمسرانپیامبرانودراینخطابهاکارکردترغیبیمشهوداست

وجهتپیامبهسویگیرندهاستوهدفدرآنتعلیموآگاهیدهیاست؛یراآیاتبعدازهجدرت
پیامبراکرمنازلشدهودرپیترغیبمومنانبرانجامامورشرعیومعارفالهیاسدت.درنتیجدهبدا
توجهبهمشخصبودنهدفاینسورهها،کارکردعاطفی،فرازبانیوهمدلیمتناسدببداایدنسدوره
نیست.متناسببامکیبودنسورهمبارکهطهومریمخطابعباراتبیشترمتوجهمشرکانوهددف
آیاتدعوتبهتوحیدویکتاپرستیاست.گیرندهوفرستندهپیامدرآیاتاینسورههدا،متندو اسدت
بدینسببکارکردهایزباندرمیانآیاتمشهوداست.فرستندهپیامدرآیاتشداملخداوندد،پیدامبر
اکرم،موسیوهارونعلیهماالسقم،ساحران،فرعونوشیطاناستومتناسببافرستنده،گیرنددگان
پیام،پیامبراکرمصلیاهللعلیهوآلهوسلمقدومموسدی،بندیاسدرائیل،مقئکده،موسدیوهدارونو
حضرتآدمهستند.ویاگیغالبومتمایزسورهمریم،درصدباالیکارکردعاطفیکقماسدتیعندی
آنجاکهجهتکقمبهسویگویندهاستودلیلاینامرآناسدتکدهاکثریدتخطدابهدادرآیدات
متوجهخداوندبودهوگویندگان،پیامبرانالهیوحضرتمریمهستندکهبهبیانحاالتواحساسدات
خوددرگفتگوباخداوندمتعالهستند.گیرندهپیامدرغالبعبداراتخداونددمتعدال،قدومحضدرت
زکریاوحضرتعیسیومریمسقماهللوپدرحضرتابراهیمهستندکهافزونبرگیرندهبودن،نقش
فرستندهکقمرانیزایفامیکنند .
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نتیجه
دربررسیارتباطقرآنکریم،براساسالگویارتباطییاکوبسن،انسانبیشتردرکانونتوجدهبده
عنوانگیرندهیافرستندهقرارمیگیرد.بررسیدرموردخداوندیاآگاهیازاوبهسببجایگاهعظیمو
واالومحدودبودنانساندرشناختوی،چنینبررسیرامشکلمیسازد.برآیندهاییداشتکهبدر
اساسپاسسبهسؤاالتپاوهش،بهطورخقصهارائهمیگردد :

درپاسسبهپرسشاولمبنیبروجهتمایزسورههایمکیومدنیدرنو خطابمبتنیبرنظریده
یاکوبسنیافتههانشانداد:خطابهایموجوددرسورههایمدنینیزبیشدتردارایکدارکردِترغیبدیو
کنشیاستزیرااینسورههاپسازهجرتپیامبراکرمصلیاهللنازلشدهوبیشترینخطدابهدابدا
عبارت«یاایهاالذینآمنوا»ویاایهاالنبیاستبهگونهایکهدرسورهاحزاب1مرتبهخطداببداایهدا
الذینآمنواودرسورهنور0بارذکرشدهوخطابدرسورهاحزاب9مرتبهباایهاالنبیودومرتبهبدا
نساءالنبیاست،امادرسورههایمکیخطاببیشتربهمشرکانبودهویاعبارتیاایهاالناسبهکدار
رفتهومحتوایآندعوتبهتوحیدونهیازشرکوبتپرستیاست .

متناسبباسوالدوممبنیبرتفاوتدرمخاطبوبافتخطابوتأثیرآندرنقشهدایزبدانیو
جهتگیریخطابمی توانگفت:مقدودگویندهیافرستندةپیاماسدتکدهمنجدربدهتوجدهپیدامبده

عندریازعناصردخیلدرفرآیندارتباطمیشودوکارکردخاصیرادرمدتنبرجسدتهمدیکندد؛امدا
تفاوتنو بیانعلیرغمکارکردواحدرابایددرگیرندةپیامجستجوکرد .
درپاسسبهسؤالسومپاوهشمبنیبر،تحلیلرابطهمیدانسداختارجمدقتوالگدویارتبداطی
موجوددرقرآنکریم،نتایجنشدانداد:اکثدرخطدابهدایموجدوددرسدورههدانسدبتبدهبنددگان،
یکند.در
خطابهاییغیرمستقیمبودهوخداونداززبانپیامبرانخویشپیامرابهتماممخاطبانالقام 
خطابیکهجهتپیامبهسمتگیرندهاست،شیوههایانگیزشمخاطبیعنیامدرونهدیوندداو...
استفادهمیشودودرمواردیازنقشانگیزشیوترغیبی،ازساختارهایخبریاستفادهمیشودکدهدر
رجاعیمینماید .

ظاهرجملهرادارایکارکردا
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درسورههایموردنظردرمجمو خطابها،جهتگیدریپیدام

درمجمو بایدخاطرنشاننمود:
بهسویمخاطبغالباست.باتوجهبهویاگیتعلیمیوآگاهیبخشینقشِترغیبدیزبدان،کداربرد
نقشهایزبانیغالباست .
ایننقشنسبتبهسایر 
جهتداربودنپیامبهسویموضو پیام،یعنیکارکردارجاعیزبانازدیگرنقشهایپرکاربرددر
میانآیاتموردنظربود.توجهبهجنبهبقغی،زیباییهایادبیموجبعمقبخشدیدنبدهفهدمکدقم
الهیمیشودومخاطبرابهتدبروتفکروامیداردبههمینسببکاربردآندرمیانسایرکارکردهدا
قابلتاملاست.درارتباطبانقشفرستنده،نیزفرستندگانپیامدرسورههایمکیبیشترومتعددتراز
سوره هایمدنیاست،همانگونهکهدرسورهطهومریممشاهدهکردیم،خطاباززبان،خداونددبده
پیامبرانواززبانپیامبران(حضرتموسی،هارون،قومآنان،حضرتزکریدا،حضدرتعیسدی،ابراهیم)
خطاباززبانشیطانبهآدمودیگرمواردمشاهدهشدهاست.حالآنکهفرستندهپیامدرسدورههدای
مدنیخداوندمتعالاست .

011فصلنامه علمی پژوهشهای ادبی ـ قرآنی (دانشگاه اراک) سال نهم  /شمارةدوم /تابستان 0011

منابع
ر قرآ کریم
 .9آدینه،فرامز،علیان،فاطمه«،)9811(،تحلیلوبررسیزبانشدناختیخطبده21نهدجالبقغدهبدر
مبناینظریهیاکوبسن»چهارمینهمایشمتنپاوهیادبی.صص 91-9:
 .2احمدی،بابک«،)9813(،ساختاروتأویلمتن»تهران،نشرمرکز .
- .8اآللوسی،محمودبنعبداهلل"،)9099(،روحالمعانیفیتفسیرالقرآنالعظدیم"(چدا اول)،ج-9
،99بهتحقیقعلیعبدالباریعطیه،بیروت:دارالکتبالعلمیه .
هایزبانیوکارکردپیامدرنامههاینهجالبقغهبراسداسالگدوی

 .0انداری،نرگس،)9033(،نقش
ارتباطیرومنیاکوبسن،مجلهلسانمبین،دوره،98شماره.09
ایزتسو،توشیهیکو(،بیتا)«،خداوانساندرقرآن»ترجمهاحمدآرام،چا اول،تهران:بهمن 

.9
 .1بهرامی،محمد،)9831(.تفسیرفهمالقرآنالحکیمدرنگاهیگذرا،مجلهپاوهشدهایقدرآن،سدال
شانزدهم،شماره:18-12صص 289-291
 .1حاتمی،سعیدوهمکاران «،)9812(،تحلیلرویکدردتعلیمدیابوسدعیدابدوالخیربدرمبنداینظریده
ارتباطاتکقمییاکوبسن»،پاوهشنامهادبیاتتعلیمی،سالپنجمشمارههفدهم 
 .3حری،ابوالفضل«،)9831(،افسونصوتومعنادردعایآغدازینسدالندوبدهمنزلدهاثدرادبدی»
پاوهشزبانهایخارجی،شماره،08صص 18-19

 .1حسینیهمدانی،محمد«،)9030(،انواردرخشاندرتفسیرقرآن»چا اول،تهران:لطفی .
 .93درویشیرکنی،نازنین،ارسقنگلفام،علیحاجیخانی«،)9811(،بررسدیخطدابدرقدرآنبدر
مبنایمدلارتباطییاکوبسنباتکیهبرسهمخاطبانسان،بنیآدموناس»مجلهپداوهشهدایادبدی
قرآن،شماره،2صص13-01
 .99ساغروانیان،سیدجلیل«،)9811(،فرهنگاصطقحاتزبانشناسی»مشهد:نشرنما .

تمایز سورههای مکی و مدنی بر اساس نقشهای زبانی 021 

 .92صالحی،فاطمه،احمدذاکدری،)9810(،بررسدیمشدابهتهدایعلدممعدانی(بدهعندوانیکدیاز
شاخههایبقغتاسقمی)ونظریهارتباطیاکوبسنبداتکیدهبدرآیداتقدرآنکدریم)(پداوهشهدای
زبانشناختیقرآن،سالچهارم،شمارهاول،صص .22-9:
 .98صفوی،کوروش«،)9818(،اززبانشناسیبهادبیات»چا اول،تهران:نشرچشمه .
- .90طباطبایی،سیدمحمدحسین"،)9810(،تفسیرالمیزان"چا پنجم.جلد،2ترجمدهسدیدمحمدد
باقرموسویهمدانی،قم:انتشاراتجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم .
 .99طبرسی،فضلبنحسن«،)9812(،مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن»تهران:ناصرخسرو .
 .91علویمقدم،مهیار«،)9811(،نظریههاینقدادبیمعاصر،صورتگراییوساختارگرایی»چا اول،
تهران:سمت .
 .91گیرو،پییر«،)9812(،نشانهشناسی»محمدنبوی،چا چهارم،تهران:آگاه 
 .93محمدخلفاهلل،احمد«)9111(.ثق رسائلفیاعجازالقدرآنللرمدانیوالخطدابیوعبددالقاهر
الجرجانیفیالدراساتالقرآنی والنقداالدبی»الطبع الثالث ،القاهرة .
 .91نجفی،مریم،یزدانی،حسین،میرباقریفرد،سیدعلیاصغر،کوپا،فاطمه«،)9811(،مدلارتبداطی
دیویدبرلوونظریهیاکوبسن(باتکیهبرآثارمنثورعرفانیتاقدرنهفدتم)فددلنامهادبیداتعرفدانیو
اسطورهشناسی»سال،90شماره،93صص 218-211
 .23هلیدی،مایکل؛حسن،رقیه،)9818(،زبان،بافدتومدتن:جنبدههداییاززبداندرچشدمانددازی
اجتماعی-نشانهشناختی،ترجمهمجتبیمنشیزادهوطاهرهایشانی.تهران:علمی 
 .29یاکوبسن،رومن«،)9811(،روندهایبنیادیندردانشزبان»ترجمدهکدورشصدفوی،چدا اول،
تهران:هرمس .
 .22ددددددددددددددد(«)9833ساختگرایی،پساساختگراییومطالعاتادبدی»ترجمدهبدهسرپرسدتی
فرزانسجودی،تهران:سازمانتبلیغاتاسقمیحوزههنری .

019فصلنامه علمی پژوهشهای ادبی ـ قرآنی (دانشگاه اراک) سال نهم  /شمارةدوم /تابستان 0011

 .28یاکوبسن،رومن؛فالر،راجر؛الج،دیوید،)9811(،مجموعهمقاالتزبانشناسیونقدادبی،ترجمه
مریمخوزانوحسینپاینده،تهران:نی 
 .20یعقوبی،روحاهلل،کردزعفرانلو،عالیه«،)9811(،تحلیلزبانشناختیواژههدایحمددوشدکردر
آیاتقرآنکریمبرپایهالگویارتباطییاکوبسنوردهبنددیکولمداس»مجلدهپداوهشهدایادبدی-
قرآنی،سالششم،شمارهاول،صص.02-28:
















029  تمایز سورههای مکی و مدنی بر اساس نقشهای زبانی

The Distinction between Makki and Madani Surahs apropos
Language Functions: A Study of Surhas Maryam, Ṭā ḥā, An-Nur, and
Al-Ahzab Based on Roman Jakobson's Communication Model1
Zahra Salimi2
Narges Ansari 3
Abstract
The divine word as a text that has been presented to its audience in the process of
conveying the meaning takes diverse forms depending on situational and textual contexts as
well as the addressees. The condition of the receiver of messages in Madani surahs is
different from that of Makki surahs. A difference that has made distinction in meanings.
That said, it is possible to scientifically illuminate this distinction using new linguistic
approaches. According to Jakobson’s communication theory, when the concentration of the
discourse is on each one of its elements, it finds a different function. The present study
aimed at comprehending the themes of ayahs from an addressing viewpoint. Considering
the language functions based on Jakobson's model and with the aim of opening up a new
horizon for the reception and comprehension of the Holy Qur’an and the distinction
between Makki and Madani surahs, the question of the present descriptive-analytical article
concerned the effect of difference in the audience and context on language functions and
addressing direction. Therefore, the difference in the audience and receiver and their impact
on the linguistic function of message were examined. To this end, surahs Maryam and Ṭā
ḥā as Makki surahs with a clear mutual interaction in their text, and surahs Al-Nur and AlAhzab as Madani surahs were purposefully selected as the corpus of the study and for the
explication of different types of address in a comparative manner. Given the instructional
and informational feature of the persuasive function of the language, the application of this
function as compared with other ones is prevalent in the Holy Qur’an particularly in
Madani ayahs. The message being directed towards the subject with the characteristic of
verifiability and falsifiability of the truth of the expressions, that is, the referential function
of language, was another widely used role among the ayahs in question. Much of the
address in these surahs are indirect sermons for the servants, and God conveys the message
to all the audience through the words of His prophets.
Keywords: pattern of the Holy Qur’an, Makki and Madani surahs, communication theory,
Jakobson, language functions
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