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 مدنی بررسی زبانشناختی کاربرد نشانه های احتیاط در سوره های مکی و

 1اعظم استاجیدکتر 

  2سید حسین سیدیدکتر 

 3شادی دوگانی 

 چکیده

توان در هر دو گروه عوامل زبانی و غیرزبانی جستجو کرد. از ( را میhedges) های احتیاطنشانه

مطمرنن  ، رسرد این طور به نظرر مری  ، شاید»اراتی همچون: توان به عبترین آنها میترین و رایجساده

تروان  و مانند اینها اشاره کرد. هرچند بعضی ساختارها و حتی تغییرات آوایی را در کالم می« نیستم

ید عبراراتی هسرتند   آهمانطور که از نامشان برمی ،های احتیاطنشانهدر این گروه جای داد. در واقع 

این مقاله در صدد است تا ایرن عوامرل را در مرتن     شوند.گزاره می که باعث سلب اطمینان از یک

های مکی و مدنی بررسی کند. در این راستا بره بررسری   قرآن و تفاوت کاربردی آنها را بین سوره

در حد بضاعت ایرن مقالره    این عوامل در ششصد آیه از قرآن )سیصد آیه مکی و سیصد آیه مدنی(

های مدنی به دلیل بیان احکام اسالمی و دهد در سورهاین تحقیق نشان میایم. نتایج حاصل از پرداخته

های احتیاط استفاده شده اسرت و همچنرین از میران انروا      جزئیات آنها به طور کلی بیشتر از نشانه

 .ساختار شرطی بیشترین کاربرد را در آیات مدنی دارند، های احتیاطنشانه

 هایلند.، قرآن، های احتیاطنشانه:  واژگان کلیدی

                                                           

 . دانشیار زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد. 1

 زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد. . استاد 2

 . دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد. 3
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 مقدمه

های احتیاط که بیشتر برر روی مترون و مقراعت علمری     مطالعات صورت گرفته در مورد نشانه

های احتیاط در این گونه متون با وجرود اینکره   دهند که کاربرد نشانهنشان می، صورت گرفته است

تن مورد نظر افرزوده  اما در مجمو  به درجۀ علمی م، شوندباعث کاهش اطمینان و افزایش تردید می

شود. سؤال اساسی در این پژوهش این است که آیا اصوعً در قرآن بره  است و باعث ارتقای آن می

هرای احتیراط در   ها استفاده شده است؟ آیا کراربرد نشرانه  عنوان سخن مکتوب خداوند از این نشانه

هایی در قرآن چه نتایجی نهقرآن با کاربرد آنها در متون علمی یکسان بوده است؟ کاربرد چنین نشا

های احتیاط به کار رفتره  را به دنبال داشته است؟ از طرفی برآن هستیم تا ببینیم آیا تفاوتی در نشانه

های مکی و مردنی بره   های موجود میان خصوصیات سورهت مکی و مدنی و با توجه به تفاوتدر آیا

 داری وجود دارد؟صورت معنی

 پیشینۀ تحقیق -1

شناسری معرفری شرد:    با این عبارت بره دنیرای زبران    1احتیاط اولین بار توسط لیکافهای نشانه

( 1191) 1(. میررز 181م: ص1111، )لیکراف « باشرد. شان فازی کردن امور مری کلماتی که وظیفه»

ابزاری برای جلب توجه مخاطبین که باعث تشویق خوانندگان به قبرول  ، های احتیاط را در متننشانه

( تحقیقراتی برر روی ایرن    1111، 1181، 1183) 3کند. پس از آن هولمزمعرفی می، شودموضو  می

هرای احتیراط   با محوریرت نشرانه   1111و  1188 1( و اسکلتون1111موضو  انجام داده و نیز میرز)

 پژوهشهایی انجام داده اند.

ای ( به بحرث پیرامرون اهمیرت تفاوتهر    1111) 9( و وارتاع1111) 1از طرفی مارکانن و شرودر

اند. هایلند نیز مطالعات گسترده ای در های مختلف پرداختههای احتیاط در مقاعت و متون رشتهنشانه

-Hyland,1994:p 239-256 & 1996: p447-449 & 1998:p349این زمینه انجام داده است )

382 & 2000:p179-197.) 

ون علمی در زبران انللیسری   های احتیاط پژوهشها و تحقیقاتی گسترده بر روی متدر مورد نشانه

هرای  ( کاربرد عبارات و نشانه11و 13ص ، 1ش: ش1381فر)انجام شده است. در زبان فارسی جلیلی

احتیاط را در علوم انسانی و به طور خاص در رشته های روان شناسی و زبانشناسی مورد تفحص قرار 

حقیقت گزاره می باشد که انلیرزه   نشانۀ عدم اطمینان از، داده است. از نظر وی کاربرد این عبارات
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ای را برای موافقت خوانندگان با نویسنده ایجاد می کند و در عین حال از ابراز انتقادهرای احتمرالی   

 جلوگیری می کند. 

اما بر روی متون مذهبی به ویژه بر روی متن قرآن هیچ پژوهش زبانشناختی مبنی بر وجود یرا  

ایت چلونلی کارکرد آنها یافت نشده است. برر ایرن اسرا     های احتیاط و در نهعدم وجود نشانه

 شود.لزوم انجام چنین پژوهشی بیشتر احسا  می

 های احتیاطنشانه -2

ارچوب هقرآن است که در چ های احتیاط درپژوهش حاضر جستاری در رابطه با کارکرد نشانه

در این قسمت این است وال نشود. مهمترین سبررسی می (Hyland:Ibid)1مطرح شده توسط هایلند

. بررای در  بهترر ایرن    شرود  چیست و شامل چه چیزهایی مری های احتیاط  نشانهکه بدانیم اصوعً

 پردازیم.موضو  ابتدا به معرفی اصول همکاری در مکالمه می

شناسند و ای وجود دارد که مردم آنها را میدر ارتباطات شفاهی و مکالمات روزمره قوانین نانوشته

 8کننرد. گررایس   جاد ارتبراط و در  بهترر بره صرورت ناخودآگراه آنهرا را رعایرت مری        برای ای

(Grice:1975:p41-58    در تحقیقاتی که صورت داده است این قوانین را استخراج کررده و بره نرام )

برای رسرانیدن معنری در حرین مکالمره را     ، اصول مکالمه ناملذاری کرده است. کاربرد اصول مکالمه

( و همکاری بین گویندگان در اسرتفاده  conversational implicature) ایلمهمفهوم ضمنی مکا

 (111ش: ص1381، )چلینی ( می نامندco-operative principle) اصل همکاری از این اصول را

 چهار اصل معروف خود را برای مکالمه چنین معرفی نموده است:، (Grice: Ibid) گرایس

 اطالعات بدهید؛ اصل کمیت: به اندازۀ نیاز -الف

 اصل کیفیت: صادقانه صحبت کنید؛ -ب

 هستند بلویید؛، اصل اعتبار: مطالبی را که معتبر) مرتبط با موضو ( -پ

 اصل روش: به روشی مختصر یا واضح سخن بلویید؛ -ث

 کنیم:با مراجعه به اصول همکاری)گرایس( در مکالمه به این نکته توجه می

 د:اصل کیفیت: صادقانه صحبت کنی

 چیزی را که معتقدید نادرست است بیان نکنید.  -1

 .(Grice: Ibidچیزی را که در مورد آن شواهد کافی ندارید بیان نکنید )  -1



 فصلنامه ادبیات دینی ششمشماره 
 

37 

 

  

شود. فرض بر این است کره  گویان رعایت میتوسط سخنبه طور ناخودآگاه این راهکارها  معموعً

ز فرض بر این است که این افراد حقیقرت  گذارند و نیاطالعات کافی در اختیار شنونده می افراد معموعً

مردم به ندرت آنها را به زبران  ، ندهست که این اصول در تعاملهای عادی مفروض گویند و از آنجارا می

برند تا نشان دهند که ممکن اسرت در معررض   ای را به کار میت ویژهاگویندگان عبار، آورند. امامی

 عباارا  )  های احتیاطد شده باشند. چنین عباراتی را نشانهخطر عدم پیروی کامل از اصول همکاری یا

ید عباراتی هستند کره باعرث   آطور که از نامشان برمیهمان ،های احتیاطگویند. نشانهمی (آمیزاحتیاط

ای مطررح  گرزاره ، هنلام ایجاد ارتباط میران دو فررد   دانیم درشوند. میسلب اطمینان از یک گزاره می

باشرد.  اصل بر صداقت و فرض بر صحت و درستی گرزاره مری  ،   اصول همکاریشود که بر اسامی

ای این عدم اطمینران را  اطمینان ندارد باید به وسیله گفتۀ خویشبنابراین اگر کسی از صحت و درستی 

چرون ایرن   ، به مخاطب خود برساند. به این ترتیب هرگاه نادرستی گزارۀ مطرح شده به اثبرات برسرد  

شود وارتبراط پایردار   ای به ارتباط وارد نمیخدشه، ط گوینده به مخاطب داده شده استهشدار قبال توس

ماند. از طرفی اعتماد و اطمینان از شخص گوینده نیز سلب نمی شود و وجهۀ او حفظ می شود. باقی می

یاط تنها های احتاما این نشانه نیز برشمرد. کنشهای حافظ وجهه زءبنابراین شاید بتوان این موضو  را ج

 ۀنمی باشند. در حقیقرت گراهی نیرز بره وسریل     )همانند قیودی مثل: احتماعً(  شامل صورتهای مستقیم

 ساختارهایی به این مفهوم اشاره می شود. به مثال های زیر دقت کنید:

 :ساختار پرسشی الف(

 این علی بود که رد شد؟

دهرد ولری برا اسرتفاده از       میبه مخاطب خود اطال بیند وگوینده علی را در حال رد شدن می 

 رساند.ساختار پرسشی عدم اطمینان خود را از اینکه فرد دیده شده علی بوده است یا نه را می

 ب( وجه مجهول: 

 تومان خواهد گذشت. 111شود که قیمت بنزین از مرز گفته می

گونره  ن هیچگوینده با به کار بردن وجه مجهول منبع خبری خود را مشخص نکرده است. بنابرای

 مسنولیتی در قبال راستی یا ناراستی این گزاره به گردن نلرفته است.

 :ج( صورت شرطی

 پروژه تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.، اگر همه چیز خوب پیش برود
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کره یعنری   ، نامعلومی کرده اسرت  اموربه  وابستهگوینده به پایان رساندن پروژه را تا پایان سال 

 پایان رساندن آن تا موعد ذکر شده ندارد. بهقبال مسنولیتی در 

  :ساختار غیر شخصی د(

 .صورت پذیردتر هر چه سریعرسد پایین آمدن قیمتها باید به نظر می

قرار گرفتره و از نیرروی    «رسدبه نظر می»تحت تاثیر ساختار غیر شخصی « باید»کیدی أواژۀ ت

 آن کاسته شده است.

 .شود فراوان از وجوه غیرشخصی در این مورد می ۀدر زبان انللیسی استفاد

It is mentioned….. 

از طریرق  ا در تعامالت نوشتاری و کالمی تنهر  عمل به احتیاطاز آنچه گفته شد روشن می شود 

انتخاب یکی از سراختارهایی  ، پذیرد بلکه یکی از ابزارهای اصلی آنصورتهای واژگانی صورت نمی

باید متناسب با منظور گوینده یا نویسنده باشد. برراین اسرا  معرادل    که ، است که در باع ذکر شد

ترجیح داده شده است. لزوم ایرن امرر برا در نظرر      «عبارا  احتیاط آمیاز »به  «های احتیاطنشانه»

 یابد.بیشتر می یهای زبر زنجیری در گفتار اهمیتگرفتن نشانه

با خوانردن هرر مرتن نیرز ارتبراطی       شود.حال باید دید که در متن این اصل چلونه رعایت می

کرالم و  ، متن و خواننده در مقام گوینرده ، پذیرد. در ارتباط نوشتاری سه عنصر نویسندهصورت می

باشند. به عبارت دیلر نویسنده مطلبی را از طریرق مرتن بره خواننرده منتقرل      شنونده در مکالمه می

 نمایرد. ر متون نیز اجتناب ناپرذیر مری  کند. بر این اسا  رعایت نکات گفته شده در مکالمات دمی

متونی هستند که ، رسد که در تمام این پژوهش منظور از متن)توجه به این نکته ضروری به نظر می

 ها یا خاطرات شخصی(. نوشتهنباشند. )مثل دل« نویسنده مخاطب»

 موارد زیر را مد نظر قرار داد:، در این صورت بهتر است در نلارش

  موضو 

 دهنویسن 

 مخاطب 

تواند از موفقیت کافی برخوردار باشد که به این سه عامل توجه کافی داشته باشد و بره  متنی می

 Silva&kKieاین ترتیب تأثیر مطلروب و مرورد نظرر نویسرنده را برر روی مخاطرب بلرذارد )       

Matsuda9, 2002: p255.) 
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 :Hyland)دنباش وارد زیر میهایلند شامل م های احتیاط از دیدگاهو نشانه عباراتبه طور کلی 

1994: p240): 

 توان گفت.: میافعال کمکی وجهی و معین (1

ای است کره فعرل   نلرش گوینده یا نویسنده نسبت به وضعیت یا پدیده ۀدهند: نشانفعل وجهی

 ش:1381 )چلینی دهند.می فعلهای وجهی انوا  مختلف وجه یا حالت را نشان ، دیلر مبین آن است

 (318ص

 به احتمال زیاد، : شایدقیدی( -صفتی-صطالحات وجهی )اسمی( ا1

 عبارتها و ساختارهای شرطی (3

 پرسشی  ساختار( 1

 مجهول  ساختار( 1

  رسد: به نظر می( عبارتهای غیر شخصی9

 ارجا  به متن یا سخنان فرد دیلر(، )آوردن نظریات دیلران با ذکر منبع ( ارجاعات1

دو صرورت در مکتوبرات بره     نان بره که این سلب اطمی الحظه می شودبا توجه به مطالب ذکر شده م

خورد که شامل صورتهای زبانی مستقیم و ساختارهای زبانی به صورت غیر مسرتقیم مری شروند.    چشم می

 احتمراعً ، روند بسیار روشن هستند و شامل قید هایی مثل: شایدبه کار می موردصورتهای زبانی که در این 

شروند. و انروا    و جز آن می، طور که من شنیدماین، دانمجا که مینآ بارتهایی از قبیل: تاع همچنین... و و

 .وجه مجهول هستند و ساختار شرطی، ساختارهایی از جمله ساختار پرسشی غیرمستقیم آن

های مورد نظر به دقت بررسی شدند. به این منظور آیات را همراه بر این اسا  موارد فوق در سوره

، صفوی و مکارم یک به یک مورد مطالعه قرار دادیم و نتایج بره دسرت آمرده   ، : انصاریانترجمۀبا سه 

 منهج الصادقین و مجمع البیان مقایسه شدند.، نور، نمونه، برای اطمینان بیشتر با تفسیرهای المیزان

ت مختلف تنها موارد زیر در آیا، های احتیاط ذکر شدهاز میان نشانه، با بررسیهای صورت گرفته

 شناسایی شدند:

 -9سراختار مجهرول    -1سراختار پرسشری    -3ساختار شرطی  -1عبارتهای واژگانی احتیاط  -1

 ارجاعات

 پردازیم.های احتیاط در زبان عربی میدر بخشهای بعدی ابتدا به معرفی هر یک از این نشانه
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 های مدنی و مکیسوره -3

کره سریزده   ، ست و سه سال صورت پذیرفته استنزول تدریجی قرآن بر پیامبر اسالم)ص( طی بی

سال ابتدایی آن در مکه و بالفاصله پس از بعثت ایشان بوده است و ده سال پایانی پس از هجررت بره   

انرد مردنی و   هایی را که در مدینه نازل شدهگذاری حکومت اسالمی انجام شده است. سورهمدینه و پایه

های مکی در آغاز بعثرت نرازل   که سورهنامند. از آنجامکی می ،هایی را که در مکه نازل شده اندسوره

هرای مردنی نیرز بره     باشد و سورهبیشتر شامل آیات توحیدی و بیان اصول اولیۀ دین اسالم می، شده اند

دلیل اینکه سیزده سال پس از بعثت و پرس از شرکل گررفتن عقایرد اساسری مسرلمانان و در حرین        

 بیشتر شامل بیان حدود و جزئیات احکام اسالمی شده است.، ل شده اندگذاری حکومت اسالمی نازبنیان

 های احتیاط بررسی نشانه -4

، جاثیه، طه، های احزابهای احتیاط در قرآن به جستجوی این موارد در سورهبرای بررسی نشانه

ری تعداد ها بر حسب برابپردازیم. عزم به توضیح است که گزینش سورهرعد و نحل می، مائده، نور

گیرد. بر این اسا  سیصد آیۀ مکی و سیصد آیۀ مدنی در آیات میان آیات مکی و مدنی صورت می

جاثیه و نحل که در مجمو  سیصرد آیره دارنرد    ، های مکی: طهنظر گرفته شدند. با این وصف سوره

یرز در مجمرو    باشند که آنها نمائده و رعد می، نور، های مدنی نیز شامل: احزابانتخاب شدند. سوره

ملر در مرواقعی  ، باشدمی« آیه»شوند. عالوه بر این واحد بررسی در اکثر مواقع شامل سیصد آیه می

هرا و  که ترجمه و تفسیر نیز از حد آیه فراتر رفته باشد چراکه اسا  این پژوهش بر مبنای ترجمره 

 تفاسیر رایج صورت پذیرفته است.
 

 : عبارات واژگانی احتیاط4-1

. واژگانی کره در بردارنردۀ   باشندو صورت می رهای احتیاط به دو نو  ساختاکه نشانهگفته شد 

که ابتردا بره واژۀ   ، باشندظَنّ و مشتقات آنها می، های مورد بررسی شامل لَعَلَّدر سوره، احتیاط باشند

 .کنیملَعَلَّ در زبان عربی اشاره می
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 : لَعَل4-1-1َّ

« …شاید و به این امیرد »به معنی لَعَلَّ » آمده است:«   ل ل ل» ۀذیل واژ یئاالحصا المعجم در

ش: 1398، )روحرانی . «روداست و برای ایجاد امید و افادۀ ترجی به کار می مشبهة بالفعلاز حروف 

 (1183ص 
 

 لَعَلَّ در قرآن

نرا  لَّعَبرار لَ  شصت و هشتم بار و لَعَلَّکُ چهاربار و به شکل لَعَلَّکَ سه در قرآن مجید « لَعَلَّ» ۀواژ

مفسران در مورد ( همان)روحانی:  بار به کار رفته است بیست و چهارم بار و لَعَلَّهُ سهبار و لَعَلَّه  یک

 واژۀ لَعَلَّ در قرآن دو توضیح متفاوت ارائه داده اند:

سروره بقرره در    بیست و یک ۀذیل آی توضیحا  و واژه نامۀ قرآن کارمم خرمشاهی در  -الف

معنی کررده اسرت. قاضری     «لِکَی»ابن عبا  در اینجا )لَعَلَّکم( را : »آورده است ملَعَلَّکُتوضیح واژۀ 

با معنای شک و شراید و   «لَعَلَّ»ن شهر آشوب نیز همانند او برآنند که بعبدالجبار و شیخ طوسی و ا

)لَعَرلَّ( بره    جایز نیست و در اینجا و موارد مشابه دانای به همه چیز بر خداوند، امیدی که در بردارد

 (.18ش: ص1311، )خرمشاهی «است –برای آنکه ، تا –به معنای « لکی»معانی 

شود بیشتر مفسرین بر همین عقیده هستند و لذا مترجمین مختلف لَعَرلَّ را بره   چنانچه مالحظه می

وجره  اند. به چند ترجمه از مترجمین مطرح قرآن در رابطه با واژهُ لَعَرلَّ ت همین صورت ترجمه کرده

 کنیم:می

بْتَغُروا مِرن   وَمِنْ آیَاتِهِ أَن یُرْسِلَ الرِّیَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِیُذِیقَکُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِیَ الْفُلْکُ بِأَمْرِهِ وَلِتَ» 

 (19)روم/ « تَشْکُرُونَ لَعَلَّکُمْ فَضْلِهِ و

 از بخشری  ترا  و، فرستدمی دهنده ژدهم را بادها که است این او[ ربوبیت و قدرت] هاینشانه از و» 

 بررای  نیز و، کنند حرکت او فرمان به[ بادها وسیلۀ به] کشتیها تا و، بچشاند شما به را رحمتش[ باران]

 (111ش: ص1381، )انصاریان.کنید سپاسلزاری شما که باشد و، بجویید او روزی و رزق از اینکه

تد تا نویدبخش براران باشرد و بردین وسریله از     های خدا این است که بادها را می فرساز نشانه»

رحمت خود به شما بچشاند و تا کشتی ها به فرمان او بر آبها روان شروند و شرما در طلرب رزق و    

سپاسرلزار او باشرید او را    باشا  کاه  بخشش الهی برآیید. این نعمتها را به شما ارزانی داشرته اسرت   

 (111ش: ص1389، )صفوی« پرستش کنید.
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 از را شرما  ترا  فرسرتد می بشارتلرانی عنوانبه را بادها که است این خدا( عظمت) اتآی از و» 

 شراید  گیرید؛ بهره او فضل از و کنند حرکت بفرمانش کشتیها و( کند سیراب و) بچشاند رحمتش

 (111ش:ص1381، )مکارم .کنید شکرگزاری

شار    داده اسرت. ایشران در   شریعتمداری در ارتباط با واژۀ لَعَلَّ توضیح متفراوتی را ارائره   -ب

 ذیل آیه دویست سورۀ آل عمران آورده است: وتفسیر لغا  قرآن بر اساس تفسیر نمونه

 (111آل عمران/« )تُفلحون یا اَیُّها الَذین امَنُوا اصبِروا وَ صابِروا وَ رابِطوا وَ تَقّواهلل لَعَلَّکم»

گناه و اطاعت از خدا(شکیبایی کنید و  ای کسانی که ایمان آوده اید )بر ناگواریها و پرهیز از»

با اتکا به صبر و پایداری یکدیلر بر مقاومت خویش بیفزایید و در امور دیرن و دنیرا برا یکردیلر     

 «که نیکبخت شوید. باش و از خدا پروا کنید ، همبستلی داشته باشید

انند جمله لَعَلَّکم م، هایی با کلمه لَعَلَّ شرو  شده استشود چرا در قرآن جملهگاهی سؤال می»

رساند و از مقام نوعی تردید را می« لَعَلَّ» کلمه در حالی که......  «شاید رستلار شوید» ونَحُلِفْتُ

از دشمنان اسالم شده  ایهدور است. این جمله اتفاقاً دستاویزی برای پار، خداوند دانای به همه چیز

زیرا ، آن آمیخته با تردید است ۀعدودهد و نجات قطعی نمی ۀگویند اسالم به کسی وعداست و می

شرو  شده است. پاسخ آن این است که اتفاقاً این تعبیر یکی « لَعَلَّ»ها با کلمه بسیاری ا ز این وعده

زیرا قرآن این کلمه را در جایی به ، گویی قرآن مجید استبینی و واقعهای عظمت و واقعاز نشانه

اجمالی به آن  ۀاشار« لَعَلَّ»یاج به شرایطی دارد که به وسیله کلمه برد که گرفتن نتیجه احتکار می

مثالً سکوت کردن به هنلام شنیدن آیات قرآن و گوش فرا دادن به مضمون ، شرایط شده است

بلکه عالوه بر آن در  و فهم ، آیات به تنهایی کافی نیست که انسان مشمول رحمت الهی شود

 اتوستمعِوا لَهُ و انصِفاوَ اِذا قرء القرآن » گوید: قرآن می زم است و لذاآیات و به کار بستن آنها نیز ع

شود گوش فرا دهید و خاموش خوانده می ( یعنی هنلامی که قرآن111)اعراف/  « مون.م تُرحَلَعَلَّکُ

شمول رحمت خواهید شد دور از مگفت حتماً می شاید مشمول رحمت الهی شوید. اگر قرآن، باشید

طور که گفتیم این موضو  شرایط دیلری هم دارد ولی هنلامی که زیرا همان، ینی بودبواقع

عدم توجه به این حقیقت موجب  یول، سهم سایر شرایط محفوظ مانده است« شاید»گوید می

در این « لَعَلَّ»اند که گیری بر این آیات شده و حتی بعضی از دانشمندان ما نیز معتقد شدهخرده

در  بدون دلیل است. نظر دهد در حالی که این سخن یک نو  خالفنمی« شاید»معنی گونه موارد 
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ترین دستورهای اسالمی ( با این که اشاره به چهار ماده مهم از عالی111مورد بحث )آل عمران/ ۀآی

را به کار برده « لَعَلَّ» ۀهای سازنده اسالمی غفلت نشود کلمبرای این که از بقیه برنامه بازشده 

 (.18ش: ص1311، / شریعتمداری8ص، 11و ج 139-131ص، 3ج، مکارم شیرازی) «است.

 : شرط در عربی4-2

باشد. به طور عام در جمالت شررطی  یکی از موارد ردِّ قطعیت در بیشتر زبانها ساختار شرطی می

بنرد شردن و   بره پرای   شرط در لغت. پذیرددیلر صورت می یمحقق شدن امری به شرط تحقق امر

آمرده اسرت:    الوسای  المعجام هد شدن نسبت به انجام کار یا ادای امری به کار رفتره اسرت؛ در   متع

 ن منظرور در بو ا (111-118ش: ص1391، ) انیس و دیلران «الشرط مایوضع لیقوم فی بیع و نحوه»

 «الزام الشریء و التزامره فری البیرع و نحروه     ، الشرط: »کندمیگونه معرفی شرط را این لسان العار  

معلق کردن چیرزی   به معنایشرط رسد (. به هر ترتیب به نظر می311ص ، 1م: ج1119، منظورابن)

 به طوری که تحقق جزء اول بستلی به تحقق جزء دوم داشته باشد.باشد به چیز دیلر 

 شرط در قرآن: 4-2-1

شرده  های متفاوت از ساختار شررطی اسرتفاده   در زمینه مختلف در قرآن کریم برای بیان مقاصد

 کنیم.بررسی می در عربیاست. در این قسمت ابتدا به طور خالصه مفهوم و مضمون شرط را 

 هر ساختار شرطی بر سه پایه بنیان نهاده شده است:بر این اسا  

 ر جزا3ر شرط 1ت داا ر1

 (11ش:ص1381فاضلی) باشندان شامل موارد زیر مییادات از نظر نحو

 مّال أیّ امّان إن

 کُلَّما وْاللَ لَوْ مَن

 کیفَ اذا أنّی همامَ

 اَمّا لَوْما مایثُحَ ما

 إذما أمن إنما متی

 1 جدول شمارۀ
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 شود:از معنای شرطی خارج می« إن و اذا»ادوات شرط مانند موارد  برخی ازدر گاهی  -نکته

بتدای ر وقتی که اذا ظرفِ خبرِ م1در دو مورد معنای شرط ندارد:  «إذا»اند ویان گفتهنح :الف

، ( که در این آیه اذا معنای شرطی ندارد31)شوری/«  یَغْفِرُونَ هُمْ غَضِبُوا مَا وَإِذَا »بعد از خود باشد: 

 شد.رون میمقبعد از آن به عنوان جزا و فاء  ۀبود باید جمله اسمیزیرا اگر شرط می

ماقبل آن ، اذا شرط باشد»زیرااگر ( 1)لیل/« یَغْشَى إِذَا وَاللَّیْلِ»ر وقتی إذا مصدر به قسم باشد:  1

هاشمی « )اَقسمتُاللَّیْلُ  یَغْشَى إِذَا »یعنی تقدیر آن باید چنین باشد: ، باید در معنی جواب باشد

 (.131ر139ص، 1ج ش:1311، خراسانی

، «هُ بَخیرل  مالُر  ثُررَ کَن إ وَ یصُرِحَر لْأ»در جمالتی از قبیل  «إن»گویند بعضی از نحویان می :  

 خیرل  بَ یصُرِحَلْأ»و در ترکیب جمله )واو( حالیه است و تقریر آن چنین خواهد بود: ، باشدمی یلهسو

باشد و جواب حذف در این جمله شرطیه می« إن»گویند البته برخی دیلر می« هُمالُ رَثُهُ کَاَنَّ الحالُ وَ

آن به این صورت  گیرد که تقدیرمقدر عطف می ۀشده است و واو عطف است و مابعد خود به جمل

 فاضرلی  /1ص، 1م:ج1119، )حسرن  «.خیرل  فَهُروَ بَ  رَثُر کَ نْو إ هُر مالُر ثُکْیَ مْلَ نإ یصُرِحَلْأ»باشد: می

 ( 19ص  ش:1381

 : مشهورترین مفاهیم جمله های شرطی در قرآن4-3

ی شک و تردید همراه هستند لریکن در قررآن کاربردهرایی    اجمالت شرطی به طور عام با معن

ها به ویژه در زبران عربری برا اسرتفاده از ادوات شررط      ت از این ساختار شده است. این جملهمتفاو

لرذا هریرک از   ، رسد زبان عربی از این باب بسیار غنی استشوند و از آنجا که به نظر میساخته می

این ادات در ارائۀ مفهومی خاص مؤثر است. در این قسمت به ذکر مشهورترین مفراهیم کراربردی   

پردازیم. این موارد با توجه به تفاسریر مفسررین شریعه و    ختار شرطی در قرآن به طور خالصه میسا

 آوری شده است.پژوهان جمعقرآن
 

 : ساختار شرطی با مفهوم ارشاد4-3-1

 (38)بقره/« میهِلَفَمَن تَبِعَ هُدایَ فال خَوفٌ عَ» 

 بیمرى  ایشران  برر  کننرد  پیررو   را هدایتم که آنان رسد هدایتى را شما من جانب از اگر سپ»

 .«نیست
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باشد. به های مؤثر در ارشاد و راهنمایی استفاده از ساختار شرطی میرسد یکی از شیوهبه نظر می

لذا کاربرد صرورتهای  ، تأثیر قرار می گیردگونه جمالت بیشتر تحتنحوی که شنونده با شنیدن این

 شرطی در این خصوص روشن وآشکار هستند.
 

 اختار شرطی برای بیان تهدید: س4-3-2

 کس هر و»  (.111)بقره/« الْعِقَابِ شَدِیدُ اللَّهَ فَإِنَّ جَاءَتْهُ مَا بَعْدِ مِنْ اللَّهِ نِعْمَةَ یُبَدِّلْ وَمَنْ» 

 .«است کیفرسخت خدا کند بدل[ کفران به] آمد او برا  آنکه از پس را خدانعمت

طی در قرآن بیان تهدید و نوعی اتمام حجت می باشد. ترین کاربردهای ساختار شریکی از رایج

شود و به این ترتیب آنها را به تفکرر بیشرتر   گونه جمالت عاقبت امور به انسانها گوشزد میدر این

 دارد.راجع به اعمالشان وا می
 

: شرط با هدف تشویق وترغیب4-3-3

 یمبر » (11)یرس/  .«رِیمٍرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ کَ  فَبَشِّ مَنَ بِالْغَیْبِإِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکرَ وَ خَشی الرَّحْ» 

 نهران  در رحمران [ خردا  ] از و کند پیرو  را حق کتاب که است[ سودمند] را کسى تنها تو دادن

  .«ده مژده ارزش پر پاداشى و آمرزش به[ را کسى چنین] بترسد

ی در قرآن کریم می باشرد. آیرات بسریار    تشویق و تحریض از دیلر کاربردهای جمالت شرط

زیادی در قرآن با این ساختار آمده است تا مردم را به انجام اعمال خیر ترغیب کند. در این آیرات  

ای باع را در جهرت یراد خردا و    عاقبت و سرانجام نیکوکاران به تصویر کشیده شده است تا انلیزه

ای در هنلام ارتکاب گنراه اسرت و   امل بازدارندهتر  از او در تمام مراحل ایجاد کند. ترسی که ع

 کند.نیرویی در عکس جهت جذابیت گناه و وسوسۀ شیطان ایجاد می
 

 : ساختار شرطی وبیان احکام4-3-4

 شما از کس هر و» (119)بقره/ «صِیَامٍ مِنْ فَفِدْیَةٌ رَأْسِهِ مِنْ أَذًى بِهِ أَوْ مَرِیضًا مِنْکُمْ کَانَ فَمَنْ» 

[ باید آن] کفاره به[ تراشدن سر احرام در شود ناچار و] باشد داشته ایناراحتى سر در یا اشدب بیمار

 .«بدارد ا روزه

های بیان احکام استفاده از ساختار شرطی اسرت. بره ایرن ترتیرب     از جمله پرکاربردترین شیوه

ی شود. مانند این جزئیات و استثنائات آن با ساختار شرطی بیان م، هنلامی که حکمی صادر می شود
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آیه که در آن مشخص شده است حاجیان در موسم حج اگر مریض باشند یا مشکلی در ناحیرۀ سرر   

 جای تراشیدن سر دارند.داشته باشند چه وظیفه ای به
 

 : کاربرد جمالت شرطی برای بیان ماهیت و توصیف4-3-5

 شما به گرا»  (111)آل عمران/«  بِهَا یَفْرَحُوا یِّئَةٌسَ تُصِبْکُمْ وَإِنْ تَسُؤْهُمْ حَسَنَةٌ تَمْسَسْکُمْ إِنْ »

 «شوندمى شاد بدان رسد گزند  شما به اگر و کندمى بدحال را آنان رسد خوشى

باشد. به عبارت دیلر گیری این نو  جمالت بیانلر تعریف و توصیف مورد مطروحه میبه کار

بیان ماهیت و توصیف امرور در مواجهره برا    توان با جزییاتی بیشتر به با کمک چنین ساختاری می

عوامل مختلف و موقعیتهای گوناگون پرداخت. به طور مثال آیرۀ براع خبرر از احساسرات درونری      

دارد: کفار هنلامی که شما به مشکلی برخورد کنیرد  دهد و بیان میدشمنان مسلمانان دربارۀ آنها می

شوند. به دیلر سرخن برا   چه اندازه ناراحت میشوند و اگر به شما خیری برسد تا چقدر خوشحال می

این ساختار به توصیف و بیان ماهیت درونی کفار پرداخته شده است و پررده از احساسرات واقعری    

 آنها برداشته شده است.
 

 : ساختار شرطی در بیان قدرت الهی4-3-6

 مرردم  ا »  (133نسراء/ ) «قَدِیرًا ذَلِكَ عَلَى اللَّهُ وَکَانَ بِآخَرِینَ وَیَأْتِ النَّاسُ أَیُّهَا یُذْهِبْکُمْ یَشَأْ إِنْ» 

 «آوردمى[  پدید] را دیلران و بردمى[ میان از] را شما بخواهد[ خدا] اگر

که اگر خدا بخواهد به انجرام  ، پردازدقرآن با کمک این ساختار به بیان قدرت مطلق خداوند می

هر کاری توانا است. به عنوان مثال در این آیه گفته شده است اگر خدا بخواهد می تواند تمام شرما  

 ای دیلر را جایلزین کند.مردم را از بین ببرد و عده
 

 : شرط و امتنان4-3-7

 اللَّ هِ  مِ نَ  کِتَابٌ لَوْال»  جنبۀ شرطی دارد تقریباً در مقام امتنان است:« لوع» در تمام موادی که »

در همۀ موارد جزای شرط منتفی شده و این ( »... 98)انفال/ «  عَظِ یمٌ  عَذَابٌ أَخَذْتُمْ فِیمَا لَمَسَّکُمْ سَبَقَ

 (.111همان:ص ، )فاضلی «نوعی منت بر بندگان به حساب آمده است، انتفای جزا
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 ساختار پرسشی در عربی -5

بی معموعً دارای یکی از ادات استفهام می باشند. سیوطی ادوات استفهام جمالت استفهامی در عر

 (.111ص  همان:، )سیوطی می داند« و اَیّان، مَتی، اَین، کیف، کَم، اَیّ، مَن، ما، هَل، هَمزه» را شامل 

 : ساختار پرسشی در قرآن5-1

دارنرد. کره از    قریب به سی و دو مفهوم کراربردی ، طبق نظر سیوطی جمالت پرسشی در قرآن

عتراب و  ، تعجب، تقریر و واداشتن به اعتراف، توبیخ، انکار»توان به این موارد اشاره کرد: جمله می

(. استفاده از ظرایرف  111-111ص  همان:، )سیوطی ...«، تنبه و توجه دادن، استهزا، تهدید، سرزنش

که همواره قررآن پژوهران را   زبانی و عوامل زبانشناختی برای اثرگذاری بیشتر یکی از نکاتی است 

شلفت زده می نماید. استفهام بابی از تصریف قول و گوناگونی تعبیر در قرآن و نیرز نشرانه ای از   

اسرار عظیم اعجاز قرآن است. برخی از آنها هماهنگ با روش و سیاق صحیح عربی اسرت لکرن در   

غه های استفهام در قرآن پیش بین سخنوران پیش از نزول قرآن وجود نداشته و به نظر من بیشتر صی

 (119ش:ص 1311، از آن به کار نمی رفته است. )ابوزهره

رسد یکی از روشهای آموزشی بسیار اثرگذار و البته غیر مستقیم بررانلیختن  از طرفی به نظر می

اعت به جا و به موقع باشد. این مسأله حتی در میران سرخنوران قردر و    ؤخاطب با پرسیدن سذهن م

دارد به طور ناخودآگاه ذهن را فعال نله می، نماید. پرسیدن سؤالن با تجربه بسیار رایج مینویسندگا

نرور را بره عنروان     ۀدر این قسمت آیۀ پنجاه سرور  و باعث تمرکز بیشتر بر روی موضو  می شود.

 نمونه بررسی می کنیم:

 «الظَّ الِمُونَ  هُ مُ  أُوْلَئِ كَ  بَلْ وَرَسُولُهُ عَلَیْهِمْ اللَّهُ یفَیَحِ أَن یَخَافُونَ أَمْ ارْتَابُوا أَمِ مَّرَضٌ قُلُوبِهِم أَفِی» 

 (11نور/)

 و خردا  کره  ترسندمی یا اندکرده شک[ خدا دین در] یا است[ نفاق] بیماری دلهایشان در آیا» 

 (319همان: ص، )انصاریان« ستمکارند. خود اینان بلکه[ نیست چنین] کند؟ ستم آنان بر پیامبرش

 بهتر روشن شدن موضو  به تفسیر این آیه نلاهی می اندازیم: برای

 پیامبر داور  برابر در تسلیم عدم ها  انلیزه و اصلى ها ریشه بحث مورد آیه آخرین در» 

(  نفاق بیمار ) «است بیمار  آنها دلها  در آیا»: گویدمى و کندمى بیان جمله سه در را(  ص)

 (. ضٌرَمَ مهِوبِلُقُ ىفِ)
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 اصل از دل در که انحرافى خاطرهب اما کنندمى ایمان اظهار که است منافقان صفات از یکى این

 چیره آنها دلها  بر نفاق بیمار  اگر. نیستند( ص) پیامبر و خدا داور  تسلیم هرگز دارند توحید

 یک پذیرش در که شخصى است طبیعى و (.واابُارتَ مأَ) ؟«ندهست تردید و شک در راستى به» نشده

 ندهست منان مؤ از و این نه و است آن نه اگر اینکه یا .بود نخواهد آن لوازم تسلیم است مردد ینیآ

 اللَّهُ یَحِیفَ أَن یَخَافُونَ أَمْ! )؟«کند ستم و ظلم آنها بر رسولش و خدا که ترسیدند مى راستىهب آیا»

 خدا فرستاده را(  ص) اسالم پیامبر که سىک است آشکار  تناقض این کهحالى در (.وَرَسُولُهُ عَلَیْهِمْ

 ۀدربار ستم و ظلم احتمال نیست ممکن شمرد مى خدا حکم را حکمش و داند مى او رسالت بیانلر و

 نیست؟ خواهى خود یا نیاز یا جهل ۀیدیزا ظلم ملر کند؟ ستم کسى به خدا دارد امکان ملر، دهد او

 .است پا  اینها همه از خداوند مقد  ساحت

 «. الظَّالِمُونَ هُمُ أُوْلَئِكَ بَلْ»  «ندهست ستملر و ظالم اینها خود واقع در بلکه» 

 حق از چیز (  ص) اسالم پیامبر دانندمى چون و، باشند قانع خودشان حق به خواهندنمى آنها

 سه این«: ظالل فى»  تفسیر ۀنویسند ۀگفت به. شوند نمى او داور  تسلیم داد نخواهد آنها به دیلران

 برا  دومى ،است اثبات برا  اولى:  است شده عرضه خاصی شکل در کدام هر واقع در تعبیر

 روشن است نفاق بیمار  که را حقیقى علت خواهدمى اول ۀجمل در .انکار برا  سومى و ،تعجب

 داور  صحت و است )ص(پیامبر عدالت در آنها تردید از تعجب بیان هدف ،دوم ۀجمل در و، کند

 و ایمان ادعا  میان که است روشنى تناقض به اشاره سوم ۀجمل و، ندهست ایمان مدعى که این با او

 که است این شودمى متوجه سخن این در مفسر این ۀگفت به که ایراد  تنها. شود مى دیده عملشان

 که ىحال در ،گرفته( ص) پیامبر داور  صحت و عدالت در شک معنى به را «واابُتَْار مِأ»  ۀجمل او

 .«اند پذیرفته مفسران از بسیار  که گونههمان گویدمى را نبوت اصل در شک که است این ظاهر

 (111 ص، 11ج همان:، مکارم شیرازی)

شود مراد از آوردن ساختار پرسشی در این آیه به جهت کسرب  با مراجعه به تفاسیر مشاهده می

ه هدف روشن گری و به نوعی معرفی منرافقین  بلک، اطال  و یا ابراز فقدان اطالعات کافی نمی باشد

 است.  )ص( و بیان دعیل اعراض آنها از حکمیّت حضرت رسول
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 ساخت مجهول در عربی -6

هرگاه فاعل ناشناخته باشرد و یرا در مقایسره برا مفعرول از      ، در تعریف مجهول ذکر شده است

هایلند نویسندگان  تی از دیدگاهشود. از جهاهمیت کمتری برخوردار باشد از وجه مجهول استفاده می

کننرد. بره عنروان مثرال در مقراعت      با استفاده از این وجه به خنثی شدن نظرات انتقادی کمک می

در ایرن  »شرویم:  با این عبارت مواجه مری « در این پژوهش نشان دادم» دانشلاهی به جای عبارت 

یت نویسنده تا حرد زیرادی کاسرته    رسد از مسنولبه این ترتیب به نظر می«. پژوهش نشان داده شد

شود. در زبان عربی برای مجهول کردن فعل مضار  باید عین الفعرل را مفتروح کررد و حررف     می

نماییم. مضارعه را مضموم کرد؛ در فعل ماضی نیز عین الفعل را مکسور و حروف قبل را مضموم می

 مانند: فُتِحَ و یُکتَبُ.

 : ساخت مجهول در قرآن6-1

رسد کاربرد این وجه بیشتر به جهت جلب توجه مخاطب نسربت بره   آنی به نظر میدر آیات قر

کاربردی مبنی بر رعایت جوانرب احتیراط از   ، و از این جهت، باشد تا نسبت به فاعلنفس عمل می

شود. و حتی در مواقعی برای تأکید بر روی حکم داده شرده از افعرال مجهرول    گوینده مشاهده نمی

( به نظر مری رسرد فعرل    183)بقره/ « کُتِبَ عَلیکُم الصِیامُ» ه عنوان مثال در آیۀ استفاده شده است ب

مجهول به قطعیت این حکم کمک کرده باشد و جای هر گونه شک و تسامحی را راجع بره فررض   

 .روزه می بندد

 : بررسی افعال مجهول در قرآن6-2

 ی هستند:افعال مجهول در قرآن از لحاظ کاربردی در چند جهت قابل بررس

همانند آنچه در آیۀ سی و چهار سوره احرزاب مری   ، کاربرد وجه مجهول با مفهوم وصفی -الف

 بینیم:

 (43)احزاب/  «خَبِیرًا لَطِیفًا کَانَ اللَّهَ إِنَّ وَالْحِکْمَةِ اللَّهِ آیَاتِ مِنْ بُیُوتِکُنَّ فِی يُتْلَى مَا وَاذْکُرْنَ» 

 یراد  بره  خواننرد می شما هایخانه در حکمت و خدا آیات از را آنچه و![ پیامبر همسران ای]» 

  (111همان: ص، )انصاریان «.است آگاه و لطیف خدا یقیناً باشید؛ داشته
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مثال دیلری  .باشدیم مفعول فیتوص، مجهول وجه آوردن از هدف رسد یم نظر به موارد نیا در

 بینیم:را در سورۀ جاثیه می

 (8)جاثیه/ «أَلِیمٍ بِعَذَابٍ فَبَشِّرْهُ یَسْمَعْهَا لَّمْ کَأَن مُسْتَکْبِرًا یُصِرُّ ثُمَّ عَلَیْهِ تْلَىتُ اللَّهِ آیَاتِ یَسْمَعُ» 

 چنان تکبّر و سرکشی روی از گاه آن، شنودمی خوانندمی او بر که حالی در را خدا آیات که» 

 بره  را او پرس  کنرد؛ می اریپافش[ مخالفتش و دشمنی، عناد، کفر بر] است نشنیده را آن گویی که

 (111)همان:ص« .ده بشارت دردنا  عذابی

توضیح دیلر این است که گاهی فاعل برای یک فعل خاص تکررار شرده اسرت و چنران      - 

نیازی به بیان آن نبوده است. همانند آیۀ چهل و هشت  ،بدیهی است که دیلر در آن جایلاه خاص

 سورۀ طه:

 (38)طه/ «وَتَوَلَّى کَذَّبَ مَن عَلَى الْعَذَابَ أَنَّ اإِلَیْنَ أُوحِیَ قَدْ إِنَّا» 

« نماید. سرپیچی و کند تکذیب( را الهی آیات) که است کسی بر عذاب که شده وحی ما به» 

 (311همان: ص، )مکارم

، ی( که به صورت مجهول آمرده اسرت  وحَفاعل فعل )أُ، به نظر روشن می نماید که در این آیه

 باشد. می، ن اطمینان به جهت وجود قرائن لفظی در آیات قبل و قرائن معنویباشد. ایخداوند می

باشد که با در مواردی متعدد کاربرد وجه مجهول به جهت جلب توجه مخاطب به مفعول می -پ

و باعث تمرکز بیشرتر برر   ، پذیرداصلی جمله صورت می یکی از عواملو کاسته شدن  حذف فاعل

 . مانند آیۀ پانزده سورۀ طه:شودروی عامل مورد نظر می

 (11طه/) «تَسْعَى بِمَا نَفْسٍ کُلُّ لِتُجْزَى أُخْفِیهَا أَکَادُ ءاَتِیَةٌ السَّاعَةَ إِنَّ» 

 برابرر  را کس هر تا، است آمدنی، بدارم پنهان را وقوعش زمان خواهممی که قیامت تردیدبی» 

  (313مان: صه، )انصاریان« .دهند پاداش، کندمی که کوششی و تالش

کند جزای عمل است که قطعاً و بدون هیچ تردیدی صورت می آنچه در این آیه بیشتر جلوه می

 بینیم:پذیرد. نمونۀ دیلری را با همین کاربرد در سورۀ جاثیه می

 (31)جاثیه/« ا لَکُم مِّن نَّاصِرِینَالْیَوْمَ نَنسَاکُمْ کَمَا نَسِیتُمْ لِقَاء یَوْمِکُمْ هَذَا وَمَأْوَاکُمْ النَّارُ وَمَ قِيلَ وَ» 

 امروزتران  دیدار[ دنیا در] شما که گونههمان، بریممی یاد از را شما امروز: گویند[ آنان به] و» 

 (111)همان: ص« بود. نخواهد یاوری و یار را شما و است آتش جایلاهتان و، بردید یاد از را
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 را امروزتران  دیدار شما که گونههمان کنیممی شفرامو را شما امروز: شودمی گفته آنها به و» 

 (111همان:ص، )مکارم« ندارید. یاوری هیچ و است دوزخ شما جایلاه و کردید؛ فراموش

توجه مخاطب را به آنچه گفته شده است جلب می کند. آنچه در « قیل»در این آیه فعل مجهول 

 آن. شود و نه گویندۀ اینجا اهمیت دارد سخنی است که بیان می

فاعل پس از فعل در انتهای آیه و یا در آیه بعد ، ای از موارد نیز پس از جلب توجهدر پاره - 

 آید:می

 ( 11)طه/« مُوسَى یَا نُودِیَ أَتَاهَا فَلَمَّا» 

 (311همان: ص، )انصاریان« !موسی ای: شد داده ندا، رسید آتش آن به چون پس» 

 ولی در آیۀ بعد فاعل با قطعیت کامل معرفی می شود:  در این آیه ابتدا فعل مجهول آمده است

 ( 11)طه/« طُوًى الْمُقَدَّسِ بِالْوَادِ إِنَّكَ نَعْلَیْكَ فَاخْلَعْ رَبُّكَ أَنَا إِنِّی» 

 مقرد   وادی در ترو  زیررا  بیفکن؛ پایت از را خود کفش پس، تو پروردگار منم این یقین به»

 (311)همان: ص .هستی طوی

 ( در این آیه بیان شده است.نُودِیَود که فاعل فعل مجهول در آیۀ قبل )شمشاهده می

شاید هدف از آوردن فعل به صورت مجهول در آیۀ قبل به این دلیل بوده است تا بره خواننرده   

دانسته که این ندا از طرف چه کسری  خود حضرت موسی نیز نمی، اعالم شود در اولین لحظات وحی

  باشد.کنندۀ بهتر حاعت روحی حضرت موسی میآیه تداعیاست و به این ترتیب این 

شود که گوینده در چنران  یکی دیلر از موارد کاربردی افعال مجهول در بافتهایی دیده می -ث

مقامی قرار دارد کره سرخنش عرین انجرام عمرل مری باشرد؛ و جرزء کرنش گفتارهرای اعالمری            

(declarative)11 آن در چندین آیه تکرار شده است که نشانگیرد. عبارت معروفی در قرقرار می

 باشد: بخشی از آیۀ هشتاد و دو سوره یس:دهندۀ این کنش گفتار می

 در تفسیر این آیه آمده است:« ل کُن فَیَکُون..وُیَومَ یَقُ»...

خدا بره   ۀاز ناحی، وجود ۀبفرماید: افاض خواهدمى، کالمى است تمثیلى، مورد بحث ۀکالم در آی»

و چرون ذات  ، دیلر احتیاج ندارد به جز ذات متعالى خدا به هیچ چیز، شودموجود مى کههر چیز  

ش: 1393 )طباطبرایی .« شرود  بدون تخلف و درنگ موجرود مرى  ، هستى آن را خداوند  اراده کند

 (111ص ، 11ج
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باشد و به این منظور از فعرل  از این جمله آیۀ سی و شش سورۀ طه است که مصداق این فراز می

 ول استفاده شده است:  مجه

 ( 39)طه/« مُوسَى یَا سُؤْلَکَ أُوتِیتَ قَ ْ قَالَ» 

 (111همان: ص، )انصاریان« .شد عطا تو به اتخواسته یقین به! موسی ای: فرمود خدا» 

هایش را مطرح کرده بود واین آیه با کاربرد فعل مجهرول  در آیات قبل حضرت موسی خواسته

 .دهدنشان میاجابت آنی تمام دعاهایش را

اعالم عدم اختیرار انسرانها در   ، شودکاربردی دیلر که با استفاده از افعال مجهول مشاهده می -ج

 دهد. که با این وسیله ضعف انسان را در برابر ارادۀ الهی نشان می، شودمواقع خاص می

  (11)جاثیه/« تُرْجَعُونَبِّکُمْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَیْهَا ثُمَّ إِلَى رَ»

 زیران  بره  شود بدی مرتکب هرکس و اوست خود سود به، دهد انجام ایشایسته کار هرکس» 

 (111)همان: ص« شوید.می گردانده باز پروردگارتان سوی به سپس، اوست خود

دهرد  ان مری رساند و نشر نوعی عدم اختیار را به سمع شنونده می« ونَتُرجَعُ»رسد فعل به نظر می

مخاطب در بازگشت خود هیچ گونه اختیاری ندارد و چه بخواهد و چه نخواهد بازگردانرده خواهرد   

شود که این وسیله هشداری به همۀ انسانها باشد با ایرن مضرمون کره: زمران     شد. چنین مشاهده می

فرصرت نهایرت   باشد. پس از این داشتن اختیار شما محدود به این دنیا است که بسیار کوتاه نیز می

از یک کاربرد  بیشاز این افعال  نکتۀ قابل توجه این است که ممکن است هر یکاستفاده را ببرید. 

ذکر شده هدفی در  رسد هیچ یک از مواردحال به نظر می داشته باشند. در عین از موارد گفته شده را

عیت و تأکید بیشتر به قط که حتی در مواردی، است جهت کم رنگ کردن مسؤولیت گوینده نداشته

 است. کمک کرده

 ارجاع  -7

شرامل  ، های احتیراط باشرد  ارجا  از دیدگاه هایلند که مبنی بر عبارات و نشانه، چنانچه گذشت

شود. به عنوان مثال یک جمله و یا موضوعی را ارجا  به متن و یا ذکر نقل قول از شخصی دیلر می

یا نویسنده ارجا  بدهند. چنانچه در گفتار روزمرره  به شخص یا اثر فرد دیلری غیر از خود گوینده 

نیز ممکن است گاهی اتفاق بیافتد: )احمد گفت : فردا مردار  تعطیرل هسرتند.( و یرا در همرین      

پژوهش بارها به گفته های هایلند استناد شده است. به این ترتیب مسؤلیت صحت خبر و گزاره بره  



 فصلنامه ادبیات دینی ششمشماره 
 

78 

 

  

ظر در آیات مورد بررسی فقط نقرل قولهرایی برحسرب    عهدۀ گوینده و نویسنده نمی باشد. از این من

ها به چشم می خورد. و با این وصف هیچ یک از اصول دین یا حتی فرو  آن بره  روایی بودن سوره

، نقل از افراد و یا هیچ منبع دیلری وجود ندارد که به حرف یا قول ایشان استنادی صرورت بلیررد  

اتفاقات معاصر پیامبر به ذکر مکالمات آنها پرداختره   بلکه تنها در حین تعریف حکایات پیشینیان و

 شده است.

 : ارجاعات در قرآن7-1

رسد بیشتر نقل قولهایی که در قرآن آمده است نه تنها به ایجاد شک و تردید کمکی به نظر می

کند بلکه خبر از غیب است و شاید به نوعی معجزه محسوب بشود. همانند نقل قولهرایی کره در   نمی

شرود  پردازد. مالحظره مری  های مختلف قرآن به مکالمات کافران و مؤمنان در روز قیامت میسوره

بلکه در خالف این مسیر به تحکریم  ، کندچنین ارجاعاتی نه تنها در راستای عمل به احتیاط سیر نمی

ن هرای آ پردازد. )به عنوان مثال با آوردن مکالمات مشرکان و مؤمنان در قیامت صحنهو تأکید می

 روز را با جزئیات به تصویر کشیده است که به باورپذیری آن کمک شده است.(.
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 گیرینتیجه

های احتیاط میان آیات مکی و مدنی بود. به این منظور از این مقاله تفاوت کاربردی نشانه هدف

 به بررسی این عوامل در آیات مکی و مدنی پرداخته شد.

 های مورد بررسی نتایج زیر را دربرای احتیاط در سورههبررسیهای صورت گرفته به روی نشانه

 داشت:

 سورۀ احزاب:

 

 

 

 

 
 1 شمارۀ جدول

 سورۀ نور:

 

 

 

 

 
 

 3 جدول شمارۀ

 سوره نحل:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 جدول شمارۀ

 تع اد نشانه احتیاط

 1 عبارات واژگانی

 11 ساختار شرطی

 1 افعال مجهول

 1 صورت پرسشی

 تع اد نشانه احتیاط

 1 عبارات واژگانی

 11 ساختار شرطی

 9 افعال مجهول

 1 سشیصورت پر

 تع اد نشانه احتیاط

 19 عبارات واژگانی

 31 ساختار شرطی

 11 افعال مجهول

 11 صورت پرسشی
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 سورۀ مائده:
 

 

 

 

 
 

 1 ۀجدول شمار

 سورۀ رعد:
 

 

 
 

 

 

 9 جدول شمارۀ

ها نیز مورد بررسی قرار گرفت که به طور کلی نتایج زیر را ارجاعات به کار رفته در این سوره

 در بر دارد. 

ها روشن می شرود  احتیاط مورد مطالعه در این سوره هایبا نلاهی دقیق تر بر روی کاربرد نشانه

، هیج یک از این موارد زبانی در جهت تضعیف اطمینان دربارۀ موضوعات اصلی دین از جمله توحید

های مطررح شرده بره همرراه ایرن      وجز آن نیامده است و گزاره، جهنم، بهشت، قیامت، نبوت، معاد

و از زبان خود خداوند نیستند ) مانند سخنان مشرکین و ها یا هملی نقل قول هستند عبارات و نشانه

بیان تردید آنها دربارۀ حیات دوباره( و یا در رابطه با موضوعی غیر از مروارد ذکرر شرده در براب     

اند که حتی در چنین حالتی تعبیری مبنی بر کاهش اطمینران از کراربرد آنهرا    اصول دین بیان شده

های احتیاط در قرآن با اهداف تعریرف  رسد کاربرد نشانهبه نظر میشود. بنابراین چنین استنباط نمی

شده در متون علمی طبق نظرات هایلند همسو نباشد. این پژوهش به همراه مقایسۀ نتایج یاد شده برا  

 عبارات تأکیدی در متن قرآن به اوج خود خواهد رسید.

 تع اد نشانه احتیاط

 1 عبارات واژگانی

 11 ساختار شرطی

 13 افعال مجهول

 11 صورت پرسشی

 تع اد نشانه احتیاط

 1 عبارات واژگانی

 11 ساختار شرطی

 1 افعال مجهول

 1 صورت پرسشی
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ات نیز مورد بررسی قرار داد. بر این اما این نتایج را می توان با توجه به مکی و یا مدنی بودن آی

 کنیم:های مکی و مدنی توجه میاسا  ابتدا به ماهیت سوره

های احتیاط کمترری اسرتفاده شرده    های مکی از نشانهفرض این تحقیق بر این بود که در سوره

گرذاری  های مدنی که پس از هجرت رسول خردا بره مدینره و در پری بنیران     است. بر خالف سوره

باشند. بنابراین منطقراً بایرد از   اند و شامل بیان احکام و جزئیات قوانین میاسالمی نازل شدهحکومت 

های احتیراط در ایرن   ساختارهای شرطی بیشتر استفاده شده باشد. بر این اسا  به مقایسۀ کمّی نشانه

 ها پرداخته شد.هفت سوره بر حسب مکی یا مدنی بودن سوره

 گذرانیم:بار دیلر از نظر می بر این اسا  نتایج حاصل را

سیصد آیۀ مردنی و سیصرد آیرۀ مکری     ، ای که مورد بررسی قرار گرفتاز مجمو  ششصد آیه

کره ایرن درصرد در    ، از ساختار شرطی استفاده شده است %11.33باشد. در کلِ سیصد آیۀ مدنی می

ز قبل در انتظار آن برودیم  کند و این با آنچه که اتنزل پیدا می %11.33مقایسه با سیصد آیۀ مکی به 

های مدنی به دلیل بیران احکرام از سراختارهای    شود در سورهکند. بنابر این مشخص میمطابقت می

 شرطی بیشتر استفاده شده است.

ها بره صرورت   ها به ترتیب مکی و مدنی بودن سورههای احتیاط مشاهده شده در این سورهنشانه

 %11باشد که دویست و شانزده مورد می، مجمو  سیصد آیۀ مدنی های احتیاط درباشند: نشانهزیر می

شرود  شود. آیات مکی بررسی شده نیز در مجمو  شامل سیصد آیه مری کل آیات مدنی را شامل می

شود. کل آیات مکی می %19.33که در میان آنها صد و سی و نه نشانۀاحتیاط مشاهده شد که شامل 

بینی های مکی و مدنی این اختالف درصد قابل پیشمورد سورهبا توجه به خصوصیات گفته شده در 

های مورد مطالعه وجرود  های احتیاط در قرآن و یا عاقل در سورهشود نشانهبود. بنابراین مالحظه می

هرای احتیراط در   ولی کاربردشان با کاربردهای ذکر شده توسط هایلند مطابقت ندارد. نشرانه ، دارند

 ل بیان احکام بیشتر استفاده شده است.های مدنی به دلیسوره
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11.33%
13.99%

1.33%

1.99%
ساختار شرطی

افعال مجهول

صورت پرسشی

 عبارات واژگانی
 های احتیاط در آیات مدنیاستفاده از نشانه :1شمارۀ نمودار 

11%

33%11%

11% عبارات واژگانی

ساختار شرطی

افعال مجهول

 صورت پرسشی
 های احتیاط در آیات مکی: استفاده از نشانه1 شمارۀ نمودار

به کار رفته در آیرات مردنی سراختار شررطی     نماید که بیشترین ابزار روشن می 1نمودار شمارۀ

باشد که با توجه به آنچه گفته شد مبنی بر بیان آیات احکام اسالمی و لزوم بیان جزییات در این می

زیرا بدون استفاده از این ابزار چلونلی اجرای احکام در موقعیتهای مختلرف  ، نمایداحکام بدیهی می

باشند که همانطور کره ذکرر   حتیاط نیز عبارات واژگانی میبا اشکال مواجه می شد. کمترین نشانه ا

 اند.شد در مقام توصیف انسانها قید شده

های احتیاط در آیات مکی تنظریم شرده اسرت.    بر اسا  میزان استفاده از نشانه 1نمودار شمارۀ 

وجهی تر هرا اخرتالف شرایان   های احتیاط در این سورهشود که تفاوت کاربرد انوا  نشانهمالحظه می

 نداشته است و تقریباَ به یک اندازه از آنها استفاده شده است.
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