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 هیدچک
نهرادن د  و شا  دم   دهدی را  م  یو شر س  لیمو د  مل  ی ا از منظر  فتمان  یمتون ادش  ی فتمان  یشناسسب 
 ،ید  مطالعرام سرب  شرناخت  دیرجد  یوع فتمان، موض  لیفرا ر از جمله و و ود شه عرصه  مل  یهاعرصه

 فتمران شرر اسراس شافرت   لیعبا  ند از:  مل  ی فتمان  یشناسسب   د   هام لفه  زی رمهم.  استهفراهم آو د
ذف عامل  مجهول غالباً شا ح یساختا ها  یی. از سوینمو  یهاو سب  ی فتا   یهاها، کنش-جمله  یتیمو ع

سراختا ها شرا  هنگونریا یجمله ناان دهند و واکاو یمفهوم ظاهرفرا ر از  یمفهوم کنندیکناگر،  ،ش م  ای
آن اسرت شرا کمر   وش   یمقالره د  پر  زیرد  زشران دا د. ا  یفراوانر  تیراهم  ،ی فتمران  لیر مل  یها وش
 هیرنظر  قیر ا از طر  امیمجهرول جرزء سر  یا ها فتمران، سراخت  لیر مل  هیشر نظر  هیو شا  ک  یلی مل-یفی وص
 کرنش کره اسرتناران داده قیرحاصل از  مق  ی را  دهد، نتا یو شر س  لیلمو د  م  ی فتمان  یشناسسب 
است  هیجم،م هم ا یو سب  نمو یبیاز نوع  رغ  اتر،ی رآن ش  امیمجهول جزء س  ید  ساختا ها  ی فتا 

 ارتریآو  اسرت از جمر،م مجهرول شکره وحارت  ییدادهافتز د شا ه  خرشه هنگام سخز    میو  رآن کر
ها شره جم،م مجهرول و واداشرتز انسراند   دادهایشر  و دیاز موا د، هدف  أک یا یشس. د  کندیاستفاده م

 .ساختز افراد غافل است ا یهوش زین یو  اه دادی فکر و  أمل د   و

 .ینگفتما  یشناسساختار مجهول، سبک م،یقرآن کر :ییدکلگان واژ
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 مهمقد.  1

د  عالم ادب و هنررر اسررت و شرره ای شگفت و زیبا   رآن کریم شه مثاشة اثری ادشی پدیده
های متعددی شرای کاوش ای دا د. شیوهجایگاه ویوهو دینی مسلمانان،    عنوان مرجع علمی

شرررای هررا   وش یررری از ایررز   ررران شررا شهره ر متون  رآن معرفی شررده کرره پررووهش علمی
ریررة ها، نظپردازنررد، یکرری از ایررز نظریررهفهم شیاتر شرره  ملیررل متررون  رررآن مییاشی و  دست
سرراختا های زشررانی  رررآن، سرراختا  ی از  شناسی  فتمانی اسررت. از آنجررایی کرره یکرر سب 

های معنررایی ای دا د، شرای کاف الیهمجهول است که از نظر ش،غی و نموی اهمیت ویوه
های آن یعنرری سررب   فتمررانی و م لفرره شناسرریو دستو ی ساختا های مجهررول، شررا سب 

سرری شناظریرره سب  ری از  رآن دست یافررت. نم د یق وان شه فهنموی و کنش  فتا ، می
»میال فوکو«، »ژاک د یدا« و »میخاییررل شرراختیز« تمانی  وسط نظریه پردازانی همچون   ف 
ل د  سرراختا های مجهررو  ، از آنجا کرره(261:  1390مکا ی ،   .ک،     است یزی شدهپایه

- وش  وصرریفی شررا کمرر  لررذا ایررز پررووهش  ،ام  رآن دا ای شسامد شاالیی استجزء سی
شناسرری  فتمررانی مررو د ام  ا از طریررق نظریرره سب  ملیلی ساختا های مجهول جررزء سرری

هررای های آن  ا که عبا  ند از کنش  فتا ی، سررب و م لفه  دهدمی ملیل و شر سی  را   
 کند.ی میشر س  نموی و شافت مو عیتی ک،م

ای د  شرریش  سررترده شناسی و  فتمان شه طو  جدا انه مطالعام کررم ود  مو د سب 
شناسرری ا د، اما یکی از مقاال ی موضوعی کرره منمصررراً سب زشان فا سی و عرشی وجود د

اسررت کرره د    (شناسرری سررو ه عرربس شر سرری سب  کنررد شررا عنرروان  تمانی  ا شر سی می ف 
است چاپ شده 1390سال دوم، شما ه دوم،  اشستان   ،آنی ر  –های ادشی  پووهش نامه  فصل

 است.العه  را  دادهمو د مطهای نموی ایز سو ه  ا   فتا ی و سب   که نویسنده کنش 

 غیبرری هررایصررمنه دانای شرررای  صررویر ری ،(زشاناناسی فعل مجهول همچنیز مقاله 
شرره چرراپ  ،1393د   اشسررتان  ،هررای ادشرری  رآنرری، کرره د  فصررلنامه پووهش ( رررآن کررریم
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ر سازی افعررال مجهررول  رررآن صویاست و نویسنده شا  کیه شر زشاناناسی شناختی شه   سیده
 است.پرداخته

شناسرری  فتمررانی ب پووهای مستقل که س  سد  اکنونا شر آنچه  ذشت شه نظر میشن 
 است. صو م نگرفته ،مجهول  رآن کریم شر سی کرده شاشد ا د  ساختا های  

 و گفتمان شناسی سبک  .2

 (Style) ز سررب اسررت کرره ا (Disciplin) علم یررا نظررامی (Stylistic) شناسیسب 

آشررنایی شررا زشاناناسرری د  نویسررنده کترراب . (15: 1374شمیسررا،   .ک؛ کنررد شمررث مرری
هررای فراوانرری اسررت و  نهررا شخررش شررا کلیتی  شامل سب معتقد است مطالعام ادب فا سی 
 .(136: 2، 1333صررفوی،  .ک؛ ( دهرردیل مرریشناسرری ادشیررام  اررکشخای از آن  ا سب 

ای از مکانی و یا میان مجموعرره  ی  دو ه زمانی یا  سب  شیوه خا  نگا ش است که د
هنجررا  شیرران یررا رم نُرر از انمراف   ا سب  ، یرد، د  مطالعام جدید رنویسند ان شکل می

سررب  دیگررری   شا سنجش و د   قاشررل شررا شدیز معنا که سب  هر نوشته  اند،دانسته  دیگران
 (.167 :1377میرصاد ی،  .ک،    شودد ک و ماخ  می

 علرروم  ناآ اهانرره،  طو   شه  که  است  هاییشندیصو م  و  اصول   واعد،  مجموعه   فتمان
 (. 3 :1379   اجی ، .ک؛    استکرده  احاطه   ا انسانی و  اجتماعی

 شررازنمود و  هشررنوند  و   وینررده  شسررتانی  شررده  ک،می،  مراوده»   ا   فتمان   وانمی  شناشرایز 
 فرسررتنده،  همچون  عناصری  از  که  آو د  شما   شه(  9  :1382  میلز،   « متز   ی   دل  د   یکصدا
 (.9 :1989  یقطیز، .ک؛    استشده  کیل ا موضوع و  یرنده

 کرره   فررتز   سررخز   خررا   هررای وش»   وینرردمرری   فتمرران   ملیررل   وضیح  د   همچنیز 
 شررکل  ا فکرهررا طرررز آن نیررز خررود همچنرریز  و هستند خا  فکرهای  طرز  کننده  منعکس 

 .(2 :2008  جانستون،  .ک؛   « دهندمی
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تز و  ملیررل معررانی هررای یرر  مرر شه  ملیل نا فتهکه مان هدف آن است  د   ملیل  فت 
هایی شیاتر مررو د نظررر اسررت کرره ناپیدا و زیریز  فتا  پرداخته شود. د   ملیل متز، نا فته

خواهد   رهنگی و  ا یخی نمینویسنده شه دالیلی همچون م،حظام سیاسی و اجتماعی و ف
 (.83 :1390ضائلی و نگا ش،  ف .ک؛ کنند   وانند آنها  ا شیان  و نمی

  فتمرران  ملیررل امررا  سرردمرری مرری،دی 14  رررن شرره  فتمرران  ی  واژه  نشرد  کا   شه  ساشقه
 کررا  شرره هررریس  زلیررگ آمریکررایی معررروف شررناس زشان  وسط 1951  سال  د   شا   نخستیز 
 شرراغینی .ک؛     کننرردمی  معرفی  نوشتا   یا   فتا    ملیل  شرای  ی وش   ا   فتمان   ملیل   فت
 (.16: 1380 پو ،

 ایز  کو اهی  نسبتاً  مدم  د   و  شد   واناناسی  ثمباح  وا د  1970  سال  از   فتمان   ملیل
 و  فوکررو  ماننررد  متفکرانرری   وسررط  انتقررادی  شناسرریزشرران  و  اجتماعی  شناسیزشان  از   رایش 
 .شد  سیاسی و  اجتماعی و  فرهنگی مطالعام  وا د  پاو و د یدا

شافت نهادی و اجتماعی و سیاسرری آنهررا   وان د متون نوشتا ی  ا می  فوکو معتقد است
رد.  فتمان شناسی فوکو د  زمینه ا  باطام زشانی شه معنای  جلی زشان د   فتررا  شر سی ک

 و نوشتا  است، شر مبنای ایز دید اه کلمام و مفاهیم که اعضررای  اررکیل دهنررده سرراختا 
هررا ا  برراط آن هررای متفرراومهررا و مکرراننیسررتند و د  زمررانزشرران هسررتند، ثاشررت و پایرردا  

 (.16 :1380عضدانلو،  .ک؛  کنند   ی  ا القا میشود و معانی متفاودیگر ون می

د  ادشیام غرب اسررت کرره  های جدید زشاناناسیشناسی  فتمانی یکی از دانش سب 
هررای  کویز معنا و ویو یو شرای  وضیح چگونگی  پردازد  ساختا های متون می  شه مطالعه

 کند.ی  کیه میفرهنگ-زشانی و اجتماعی

 -ب شررز گ وجررود دا د؛ اول مکتررب انگلیسرریشناسرری  فتمررانی دو مکترر د  سب 
آمریکایی که  فتمان کاوی  ا شر اساس ا  باطام شررفاهی شنررا نهرراده اسررت و دوم مکتررب 
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.ک؛  کنرررد  تررروب شر سررری مررریشناسررری  فتمرررانی  ا د  مترررون مکسرررب فرانسررروی 
 (.260 :1390مکا ی ،

 سی گفتمانی شناهای سبک مؤلفه  .۱-2

یکرری از ا های مجهررول از نظررر سررب  نمرروی  شناسی  فتمانی  ملیررل سرراخت د  سب 
شناسرری نمرروی  ریز  قسرریم شنرردی د  سب است. معروف  های مهم  ملیل  فتمانیمولفه

  پایه است.و سب  نموی هم  سب  نموی  سسته ساختا ها شر اساس  قسیم شندی

های کو اه مقطررع قل است که د  جملههای مست  روهی از اندیاه سب   سسته حامل
 رروان  یرند و هر جمله حامل ی  اندیاه مستقل اسررت کرره مررینا  هم  را  میو مستقل ک

شررود و انگیزی میآنها  ا شا نقطه از هم جدا کرد، ایز سب  شاعث سرعت اندیاه و هیجان
 (.276 :1390فتوحی،   .ک؛    شخاند وایت شتاب می وند داستان و   شه

ها  ود. د  ایز سب  جملهشه کا  میهای شلند شا سبکی آ ام  جمله  پایهد  سب  هماما  
هررا شرره شود. د  ایز سب  جمله اشط که معموالً واو است شه هم معطوف می شه وسیله ی 

 وضرریح مطالررب مهررم و ایررز سررب  شرررای   شودهم واشسته هستند و حرکت سب  کند می
از  پررایگیپررایگی  رراهی هررمد  سب  نموی هررم (.277همان  .ک؛   ود  مبهم شه کا  می

پررایگی کرره د  هررموع ناآشکا  است یعنی حرف  شررط آشررکا ی وجررود نرردا د د  حررالین
 .ک؛    ودهررا شرره کررا  مرریاشزا ی آشکا  شرای پیوند هم پایررهآشکا  حرف  شط شه عنوان 

ایگی ناآشررکا  پرر د  زشان عرشی ا  باط میان خبرهای متعدد از نرروع هررم(.  2  :1389انی،  شعب 
 ثیرا.است مانند هو کریم شریف یجود ک

یکی دیگر از نظریام مهم د   ملیل سبکی  فتمان، نظریه کنش  فتررا  یررا کا  فررت 
 ساختا های مجهول است ایز نظریه اشتدا  وسررط جرران لنگارراد آسررتیز یکرری از پیاررگامان

روه دیگررری از ن مطر  شد. او معتقد است جم،م خبری معنادا  هسررتند امررا  رر فلسفه زشا
آستیز جم،م   وند اما د  عیز حال معنا نیز دا ند.میجم،م هستند که خبری شه شما  ن
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معنادا ی که خبری نبودند  ا جمرر،م کنارری نامیررد. جمرر،م کنارری شررا  وجرره شرره شافررت 
 (.3 :1387پهلوان نواد و اصطهبانا ی،    .ک؛شود   ولید می شرایطی و

اسرران یز  ا واکنای مخالف نسبت شه اصولی کرره معناشن  وان نظریه کنش  فتا  آست می
ایررز دسررته از زشرران شناسرران  کردنررد شرره شررما  آو د.مطر  مرری زشانی و معناشناسان منطقی

رد اصلی دوم کا ش اصلی جم،م ی  زشان هستند.ة  د شودند؛ اوال جم،م خبری  ونمعتق 
 فتا ها  ا معنای پا ه  سوم اینکه صدق یا کذبزشان اط،ع دادن از طریق جم،م است و  

 فتا  نمود عینی  فتا ی یا نوشررتا ی یرر  جملرره اسررت منظو  از پا ه  وان  عییز کرد.می
 (.173 :1383صفوی،   .ک؛  

دی  ررا حررد زیررااسررت کرره نظریرره او  ا  (John R. Searle) شا رد آستیز، آ ، سرررل
 های  فتا ی  ا شه پن  دسته  قسیم نمود:کنش   سترش داد. آ ، سرل

هررا و کنررد پدیررده وینده  ،ش میکنش اظها ی یا  صریمی، د  ایز نوع کنش   اول:
ماننررد  افعررالی رروان د  کررنش اظهررا ی  ا مرری  وصرریف کننررد. حرروادث و و ررایع  ا

از شررما  مررثً،:  .یافررت دن،اطمینان دادن، دعوم کررر وصیه کردن،   دستو  دادن، خواستز،
 شا یکدیگر مجادله نکنید. خواهممی

ند مخاطب  ا شه انجام دادن کن د  ایز نوع کنش  وینده  ،ش می ش  رغیبی،دوم: کن 
مثً، هنگامی که  وینده احساس خود  ا از طریق  کا ی  اویق و از انجام کا ی شاز دا د.

دهررد از کررنش  رغیبرری اسررتفاده مرری   بریرر  شرره مخاطررب انتقررال د دانی و عذ خواهی یا  
 .شا شما آشنا شدم  کنند مانند شسیا  خوشمال هستم کهمی

های عاطفی و احساسی ع کنش  وینده شا استفاده از واژهکنش عاطفی د  ایز نو سوم:
 .دهدانتقال می که دا ای شا  مثبت یا منفی است احساس خود  ا شه مخاطب
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 عهدی  ا شرای انجام عملرری د  آینررده اظهررا     عهدی: د  ایز نوع کنش  ویندهکنش  
ی اسررتفاده جز حقیقت نگوید از کررنش  عهررد خو ده سو ند میزمانی که  ویند  .دا دمی

 است.کرده

انطبرراق میانرره زشرران و  ای،کنش اع،می د  ایز نوع کنش همزمان شا شیرران شرررایط  ررازه
  دهد.جهان خا ر  وی می

ایز نرروع  انجام ی  کنش اع،می نیست شلکه شرای  مققالبته شیان شرایط  ازه شه منزله  
شرایط جدید  ا داشررته   نیز الزم است مثً،  وینده شاید ص،حیت شیانکنش شرایطی دیگر  

 وینررد خررتم مثً، زمانی که  اضی مرری؛  (41:  1389پهلوان نواد و  جب زاده،   .ک؛  شاشد  
 .ستاکنم، از کنش اع،می استفاده کردهجلسه  ا اع،م می

 اهمیت ساختارهای مجهول در علم بالغت .3

و ل  خررود شرره اهمیررت سرراختا  مجهررو  مطالعررامد   ا کنررون   رر علمای ش،غت از  ذشررته  
اینگونه   د    ریز أسباب مجهول آمدن فاعلعمده  اند کهگاه آن د  زشان عرشی پرداختهجای

 عبا  ند از:  ساختا ها

رِق المترراعُ»فاعل ماخ  و معلوم نباشد، مانند  و تی که  الف.   ، « کرراال دزیررده شررد»  « سررُ
 آید.صو م مجهول میوم نباشد، جمله شه  و تی سا ق معل

إِنَّمَوا الْمُؤْمِنُوونَ ﴿مث، د  آیرره   د نظر شاشد نه اهمیت فاعل  و تی که اهمیت فعل موب.  

(، اینکرره 2ن انفررال  ﴾ زَادَتْهُمْ إِیمَاناًقُلُوبُهُمْ َوإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُالَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ َوجِلَتْ  
مهم فعررل ذکررر یررا یا آیام آن  ا  ،وم کند اهمیتی ندا د شلکه  چه کسی خدا  ا یاد کند  

، الزم ه ذکر شودو ایمان آنان افزوده می  یاشدها خاوع میت که د  پی آن  لب ،وم اس
نی شرخودا  است که شرره است، ایز غرض د  ساختا های مجهول جزء سی، از اهمیت فراوا

 آن پرداخته خواهد شد.



 ینا یسین  یاعظم دهقانو  لحف میابراه  /  (میقرآن کر  امیمجهول )جزء س  ی ساختارها  یگفتمان  یشناسکسب  ۱۳2

 

م او  ا شر زشرران ل  ا شاناسد ولی  رس از فاعل مانع شود که نار( زمانی که  وینده فاع
 است.فاعل شه خاطر  رس از او ذکر نادهکه نام   «  ُِتل الف،نُ»شیاو د، مانند 

مَررز طاشررت » امل مجهول شودن فاعررل اسررت، ماننررد عایت سجع د  ک،م یکی از عو(  د
 .« سریر ُه حُمِدم سیر ُه

 وامل مجهول شررودن جملرره اسررت، ماننررد ایررز شیررت از(  عایت وزن شعر نیز یکی از عه
 عنتره:

 ، لم یُکلالم وافرُرضی وإذا شَرِشتُ فرَّننی مستهلِ ُ مالی                                      وعِ

 وزن شعر است.شرای حفظ موسیقی و   « یُکَلالم»که عدم ذکر فاعل د  

ا  شیرران کنررد، از سرراختا  ( و تی که  وینده شخواهد سخز خررود  ا شررا ایجرراز و اختصرر و
(، کرره 3 ن فصررلت ﴾کِتاٌب فُصّلت آیاتُوه﴿مانند ایز سخز خداونررد   یرد،  مجهول کم  می

ل اهلل آیا رره» فررت مرری ر شه صو م معلوم شه کررا  ا آن ایجرراز و ش،غررت  « هررذا کترراب فصررال
 ر اطاله ک،م نداشت.نخستیز  ا شه خاط

قُتِوول ﴿ ةسررت، مررث، د  آیرر داشررت آن ااز اغررراض حررذف فاعررل،  عظرریم و شررز گ (ز

سررت  ررا نررام ج،لرره خداونررد د  کنررا  احررذف شررده « اهلل»(، فاعل 16 ن ذا یام  ﴾الخَرّاْون
 وینررد، ذکررر  ویانی هستند که از  وی ظز و  مان سررخز مرریکه همان د وک  « خراصیز »

 ناود.

أ  تُریودون أن ﴿آید،  مقیر فاعل، ساختا  جمله شه صو م مجهول می  (  اهی شرای 

  وم موسی است، فاعل د  ایز جمله (188 هن شقر ﴾کما سُئل موسی من قبل  رسولَکم  ألواتس
 است.شأن آنها از شیان ناماان خوددا ی نمودهشه خاطر  میقر جایگاه و  و  وینده
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ه فاعررل، از ایررز  و فاعررل مفعول اسررت نرر (  اهی مراد و مقصود  وینده شیان اهمیت  ط
، که مقصررود « اهذه شِضاعتنا  ُدَّم إلین »مانند   ز ر  ردد،  شود  ا اهمیت مفعول شامجهول می

 .مفعول یعنی شضاعت است نه اهمیت فاعلاهمیت  

شناسی گفتمانی ساختارهای مجهول در آیات جزء  بررسی و تحلیل سبک   .۴

30 

سرراختا  شرره   22فعل است که از ایررز میرران    44م  رآن  ا عداد افعال مجهول د  جزء سی
 ا  امد  جررزء سرری هولاست که نیمی از افعال مجن نمونه انتخاب شدهی شه عنواطو   صادف
  یرد.د  شر می

شناسی  فتمانی، ساختا های مجهررول آیررام  رآنرری های سب لفه اکنون شا  وجه شه م
د  آیررام مررو د نش  فتا ی و سب  نمرروی ام  ا مو د مطالعه  را  داده و نوع کجزء سی

 نظر شر سی خواهد شد.

وَإِذَا    االشَمْسُإِذَ﴿   .۴-۱ انْکُوِّرَتْ،  سُیِّرَتْالنُّجُومُ  الْجِبَاُل  وَإِذَا    ﴾ کَدَرَتْ، 

 (. 3-۱/)تکویر

 د شررا ة آن موضوع و شرخو دا ند مجهول  ساخت  از  همگی   کویر  مبا که  سو ة  آیام
 و شرروده  عام  و  فرا یر   یامت  حوادث  شیان  د   مجهول  صیغه  ردکا ش.  شاشدمی   یامت  حوادث
 عبررا  ی  شه(  32:  1381  نجفی، .ک؛     استآمده  انتها   ا  اشتدا  از  مااهدام،  همه  ایشر   قریباً

 شیرران افعررال آو دن مجهررول و سررو ه ایررز  د  جمرر،م عامررل حررذف از هرردف دیگررر،
  کررویر سررو ه د . هررددمرری  خ  پرو د ررا   هررایآفریررده  د   کرره  اسررت  مهمرری   ویدادهای
 مارراهده   اشررل  کرره   ونررههمرران  ،هسررتند  پایههم  نموی  شناسی  نظرسب   از  همگی  جم،م
 :کندمی پیروی زیر   رکیب  از  لهجم  هایسازه  است

 (.نائب فاعل + فعل مجهول یا فعل مفسر إذا + واو +)
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شررا  پررایگی آشررکا  اسررت کرره  وسررط حرررف  شررط واوهررا هررمپایگی ایز جملررهنوع هم
وسیله ا  برراط میرران  « واو» ا نیز همانند  « إذا»ادام   واناند، هرچند میگر ا  باط یافتهیکدی

 وان دعوم شه  امررل ها  ا میت هم ایه شودن جم،م د  ایز آیهعل  جم،م شه شما  آو د.
و  فکر د   الب سب  آ ام دانست، کنش  فتا ی د  ایز جمرر،م  صررریمی و اظهررا ی 

شاشررد. وجررود جمرر،م خبررری اشترردایی داد یا وا عه  یامت میاست که هدف آن شر   وی
کنررد. کیررد مرریأفتررا ی  ا  ه  یامت ایز نرروع کررنش  دن فرد شی خبر از وا عکرشرای آ اه  

الررذهز اسررت شرره کررا   ویا کنش  فتا ی  صریمی شرای اط،ع دادن شه مخاطبی که خالی
از حرروادث  یامررت  ا نارران و از نظر ش،غی، افعال مجهول عدم اطرر،ع مخاطررب    است فته
 اسررتنرره  وشرری اخبررا  آن  ا شررنیده  دهد، چرا که نرره چاررمی آن حرروادث  ا دیررده ومی
 .(48 :2006 مممد، .ک؛  

مَا  ا﴿  .۴-2 الْأِنْسَانُ  وَقَالَ  أَثْقَالَهَا  الْأَرْضُ  وَأَخْرَجَتِ  زِلْزَالَهَا  الْأَرْضُ  زُلْزِلَتِ  ذَا 

سُ أَشْتَاتاً لِیُرَوْا  رَبَّکَ أَوْحَى لَهَا یَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّاارَهَا بِأَنَّ  لَهَا یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَ

 (. ۶-۱زله/)زل  ﴾أَعْمَالَهُمْ 

  صویر سررازی  ،« یُرَوا« و »لزلت»ز  یعنی  از اغراض ش،غی آمدن فعل مجهول د  ایز آیه
پرری نارران دادن  د ای مخفی و غیبی اسررت کرره و وع زلزله شه عنوان صمنه  صمنه  یامت شا

،  ویررا خداونررد د  کنرردم مرریرسی  ا   عب و وحات و فاا   وانی اعمال آدمیان شه آنها، 
شرره  رروان  هررا و شرررایط آن  ا مرریناانههی شرای  عییز زمان زلزله نیست ولی  آیه فرموده:  ا
زمرریز  وز  یامررت  ا کنررد کرره  ، خداوند د  ایز آیرره شرره مخاطبرران اعرر،م مرری صویر کاید

 (.293 :2005متولی،   .ک؛   خواهد کرد، آن زمان که زلزله واپسیز  خ دهدمااهده 

 وسررط   که فعل مجهول اول »زُلزِلت« ت  پایگی آشکا  اسهم  م ایز آیام از نوعجم، 
شا ما  بل خود  « الم« نیز  وسط »لُیروام،م مر بط شده و فعل مجهول دوم »شا دیگر ج  « واو»

دعرروم مانند آیام سو ه  کویر، ها  جم،م د  ایز آیه  علت هم ایه شودن  است.پیوند یافته
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 فتررا ی  صررریمی و  و شررا کررنش آ ام    یسرربکد  حوادث  وز  یامت شررا  ر  و  فک  اندیاهشه  
 اظها ی است.

  نَضْرَۀَ   وُجُوهِهِمْ  فِی  تَعْرِفُ  یَنْظُرُونَ،  الْأَرَائِکِ   عَلَى  نَعِیمٍ،   لَفِی  الْأَبْرَارَ  إِنَّ﴿  .۴-3

  لْیَتَنَافَسِفَ  ذَلِکَ   وَفِی  مِسْک    خِتَامُهُ  مَخْتُومٍ،  رَحِیقٍ   مِنْ   قَوْنَیُسْ  النَّعِیمِ،

 (. 2۶ – ۱7 /مطففین)  ﴾ الْمُتَنَافِسُونَ

َقوْن» دا د،  اشررا ه  اشرررا   و  صررالمان  نی   فرجام  شه  که  آیه  ایز   د   از مجهررول فعررل « یُسررْ
 و نرراب شررراب مهررر  شرره  سررر  شراشی  از  آنان  اینکه  شر  کندمی  داللت  و  است  « ی.ق.س»   یاه

 شررده، پلمرر  آمرراده،  هررایشیاه  و  هاشطری  د   شراب  که  امر  ایز .  شوندمی  نوشانده  خال 
 و  خرروش  و  زدن  شنررد  د   و  کررردن  مهر  ما ،  شا  چنیز هم  .است  ویوه   وجه  و  مرا بت  ناانه
 (.778: 6 ،1387   طب، سید .ک؛    است اشرا  شودن  آسایش  و   فاه د  و  زیستز  خرم

شرره شررما  پایگی ناآشررکا   ی نموی، جم،م  بلی ایز آیه از نوع همشناساز نظر سب 
پررایگی ناآشررکا  یررا عدد از نوع هررم ونه که  ذشت ا  باط میان خبرهای مت . هماند ومی
هسررتند و نقطرره شررروعیز شرررای همرره مررتز نگررر   سسته پیش جم،م شبه  سسته است؛شبه

 ای از شمررث یری و یررا خ،صررهیجهشود، شه ع،وه آنها شه عنوان ی  نت شعدی ممسوب می
یررام آ شرره طررو  کلرری نتیجرره « یسقون»، از ایز  و آیه شودشرای همه متز  بلی نیز آو ده می

است. کنش  فتا ی د  ایررز جمرر،م د  مو د  وصیف شهاتیان آو ده شده بلی است که  
ا هررا کنررد، خواننررده  ا شرره انجررام کاز نوع  رغیبی است، شدیز معنا که  وینررده  رر،ش مرری

یف شهاررت و شرراید شترروان  فررت شیاررتر آیررام  رررآن کرره د   وصرر   رغیب و  اویق کنررد.
  ی  رغیبی شاشد.است از نوع کنش  فتاشهاتیان آمده
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 نُطْفَۀٍ ... قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَکْفَرَهُ، مِنْ أَیِّ شَیْءٍ خَلَقَهُ، مِنْ  تَذْکِرَۀ کَال إِنَّهَا  ﴿.  ۴-۴

 . (۱9-۱7و ۱۱ / )عبس ﴾ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ 

اسررت کرره کررنش  فتررا ی آن د  ایررز جهول و دا ای معنای دعا یا نفررریز  « م ُِتل»فعل  
حالررت د ونرری و  ایررز فعررل دعرراییشررا شیرران    وینررده شاشد.کنش عاطفی می  ساختا  از نوع

دهررد و دعررائی شررودن فعررل مجهررولی کرره د   الررب احساسام خود  ا شه مخاطب انتقال می
همچنرریز  انگر شدم  عجب و  وشیخ خداوند نسبت شه کفر آدمی است.است شی ماضی آمده

ی از کفر انسان است، خداوند شا شیان صیغه  عجب شرای شیان اظها  شگفت   « ا اکفره»معبا م  
اسررت اینهررا شررا وجررود کند که چگونرره  ایز  عجب کافران و ناس اسان  ا شه شدم  وشیخ می

؛ و زنررد چ   .کز همرره کبررر و نخرروم مرریانررد، ایرر ای پسررت آفریررده شرردهاینکرره از مرراده
ر هررا از نرروع  سسررته اسررت کرره شرر ط نموی میرران جملرره(.ا  با411:  7ر،  1366الزمخاری،  

های  ناوشی شدون وصل شه یکرردیگر فضررای افزاید، وجود جملههیجان و  وجه مخاطب می
د و کند  ررا شرره آسررانی هیجرران و احساسررام خررود  ا شیرران کننرر  وینده شاز می ک،م  ا شرای

جمرر،م  سسررته میررزان افزاید. شه دیگر سخز، وجود  ا می هیجان و شو  متز امر شر همیز  
 عامررل جملرره د  ایررز سرراختا  اسررت.شخارریدهس اسرران  ا شرردم و نا کفر کافران  عجب از

شررا اهمیررت جلرروه دادن  و دعررایی کید شر  وی فعلأحذف شده و مجهول آمدن آن شرای  
 .استآن هنگام  عجب و اظها  شگفتی  
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  إِلَى   وَیَنْقَلِبُ  یَسِیرًا  حِسَابًا  یُحَاسَبُ  فَسَوْفَ  بِیمِینِهِ  کِتَابَهُ   أُوتِیَ  مَنْ  فَأَمَا﴿  .۴-۵

  7/انشقاق) ﴾ثُبُورًا  یَدْعُو  فَسَوْفَ ظَهْرِهِ  وَرَاءَ  کِتَابَهُ أُوتِیَ  مَنْ  وَأَمَّا مَسْرُورًا  أَهْلِهِ

– ۱۱ .) 

شررا  « واو»که شه وسرریله حرررف  هستند. پایه آشکا همساختا های مجهول ایز آیه از نوع 
 اسررتمجهول شه کا   فته  ها فعلای که د  آنهای هر دو آیهند. سازهایکدیگر مر بط شده

 کنند:ماترک و از  ر یب خاصی پیروی می

مفعررول  نائب فاعل یا مبتدا +   روه فعلرری( فعررل مجهررول + ف + اما +   روه اسمی( 
 ( روه  یدی دوم +

 فررت و  ررو  ا و سررب   دهد فتگویی آ ام  ا ناان می  « واو»  ةها شه وسیلپیوند جمله
 عیت و شافررت شه  صویر کایدن اهمیت و ایجاد اشهام مو  ایز نوع سب  شرای   کند.کند می

هرکس نامرره  است.آو ده شده دادن نامه اعمال شه دست انسان است،  جمله که همان نتیجه
شررود و یت آسود ی و ساد ی حساب شر سی میشود د  نها  اعمال شه دست  استش داده

هرر،ک خواهررد  سررختیشرره شرردی و  داده شررود،از پات سرش شه او   ل اوهر کس نامه اعما
آیررام، کررنش  عهرردی اسررت شرردیز معنررا کرره  شد.کنش  فتا ی د  سرراختا های مجهررول

حرررف   کننررد. وجررودکید میأمماسبه شد ان  ا     وینده  مقق عمل یعنی پاداش و کیفر
( ایررز نرروع 81: 1، 2009اشررز هاررام،  .ک؛     کید اسررتأ  که حرف شرط و  فصیل و  « اما»

یکرری از کرره  عامررل حررذف شررده ختا های مجهررول آیرره،د  سررا کنررد. صدیق میکنش  ا  
 قرردیم نائررب   کیررد شررر آن اسررت،أاهمیت مفعول و    ونه که  ذشت،های آن همانعلت

 ونه که د  نمو عرشرری همان کید است،أهمیت و  شیانگر همیز ا آیام، هایفاعل د  سازه
عون،  .ک؛     ودششاشد د  سخز عرب مقدم میکید داشته  أت و   ویند هر آنچه اهمی می

2006 ،1 :149.) 
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  دُکَّتِ   إذا  کلَّا  جَمًّا،  حُبًّا  الْمَاَل  وَتُحِبُّونَ  لَمًّا،  أَکْلًا  التُّرَاثَ  تَأْکُلُونَ﴿  .۴-۶

 ( 2۱ -۱9/فجر) ﴾ا دَکَّ دَکَّاً األرضُ

 ارربیه و ال ست از کاف  ی  حرف مرکب ا « کلالا»نمو معتقد هستند حرف   دانامندان
شرره  « ک، »حرف  شرخی نیز معتقدند ایز حرف شسیط است نه مرکب. استنافیه  اکیل شده

: 1، 2009اشررز هاررام،  .ک؛   معنررای شازداشررتز و ممانعررت از د یافررت معنررای  بررل اسررت
همیاه و ف کرد و جمله «  ک، » وان شر حرف  دان نمو معتقدند میاز ایز  و دانامن  (269

 اشتدایی یا استئنافی است.  آن ی  جملهشعد از 

زمرریز  ایز است که: نه چنیز نیست که شما  مرران میکنیررد،  « ک، »ز آیه منظو  از  د  ای
ایز آیه از نظر سررب  نمرروی   سدشه نظر می  شود.د   وز  یامت سخت د  هم کوشیده می

حرررف های زشانی شه خصو  اینکه ویو ی ت شه آیام  بل دا ای سب   سسته است.نسب 
  ونرره کرره  ذشررت د  سررب  نمررویهمان  ند.کا  باط میان جم،م  ا  ضعیف می  « ک، »

 رروان شررا مرریو    شودآو ده می ی  اندیاه مستقل هستندة   سسته، جم، ی که د  شر دا ند
د   رررو  ما شعرردشدیز معنی نیست که د یافت معنای البته ایز    نقطه آنها  ا از هم جدا کرد.

و انکا ناپررذیر اسررت    »کلالررا«   معنای  بل و شعررد ازنباشد، شلکه ا  باط    ا« فهم معنای  بل از »کلال
 « کلالرراعدم  أکید معنای شعررد از »مقصود از  سسته شودن نموی آیام،  طع ا  باط نموی و  

هررای مختلررف د  ،ل و جدایی اندیاررهایز نوع سب  شاعث استق شر معنای  بل از آن است. 
ه نفررری و  دال اعمرررال کسرررانی کررره د  شررر  د  اینجرررا نیرررز خداونرررد یررر  مرررتز اسرررت.

شررما  مرران کنیررد   کرره  فرماینررد ایررز چنرریز نیسررتاست و میکنند پرداختهمی طغیان زمیز 
  وانید طغیان کنید.همیاه می

 کررنش   شیرران  ایشررر  سرراختا   ایررز   د   مجهررول  فعررل  شررردن  کا   شه   فتا ی  کنش   نظریه  از
 کررنش   ایررز   هرردف.  شررودمی  متعهد  آینده  د   عملی  انجام  شرای   وینده  یعنی  است؛   عهدی
 کررا  شرره. شاشرردمی  وینده آ ی عمل که است ای زا ه ممتوای شا  مت یا  وا عه  دادن   طبیق
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  ا  کید أ  ایز   « دکالا  دکالاً»  م کد  مطلق  مفعول   کرا   و  « کلالا»  حرف  کنا   د   « إذا»  حرف  شردن
 و  ماررهو   عامررل  کرره  اسررت  موضرروع  ایررز   شیان  شرای  فعل  آمدن  مجهول  سویی  از.  ایدافزمی

 یعنرری فاعررل  نائررب   وی  شررر  کید أ  و  استدهش   انی  حاشیه  جمله  عامل  یعنی.  است  معروف
 فاعل ذکر شناشرایز  است  ماهو   مخاطب  نزد  د   فاعل  چون  معلوم  ساختا   د .  است  األ ض
  وشررز   شررود،مرری  حررذف  فاعررل  لذا.  شودیم  ک،م  د   م،مت  و  زد یدل  موجب  معروف
 رمررانف  شه  آن  کردن  مسطالح  و  صاف  و  هاناانه   یختز   هم  شه  زمیز،  کوشیدن  هم  د   که  است

 مجهررول،  شکل  د   ک،م  ساختا   شناشرایز   است  ماهو   فاعل  چون  و.  شودمی  انجام  خداوند
  رسرریم  اینهصررم  آن،  کننررده  اسرریر  و   یرا  سخت  و  آن،  شندشند  و   ند  موسیقی  الیالشه  از  و

. افتندمی زیر شه و شرندمی کرنش  زا  هاچام  و  آیند،می  د   لرزه  شه  آن  از  هادل  که   رددمی
 و آیررد،می  ر جلوه شز  وا  خداوندچ میریزد  هم  د   سخت  و  شودمی  کوشیده  هم  د   زمیز 

 (.855: 2 ر ،1387  طب،  سید .ک؛     یردمی شرعهده  ا   ضاوم و  داو ی

  بِهِمْ   رَبَّهُمْ   إِنَّ   ورِالصُّدُ  فِی   مَا   وَحُصِّلَ   الْقُبُورِ  فِی   مَا  بُعْثِرَ   إِذَا   عْلَمُ یَ  أَفَال ﴿  .۴-7

 ( ۱۱-9  /عادیات)  ﴾خَبِیر لَ یَوْمَئِذٍ

 و  شرردن  زنررده.  اسررت  ایشرانگیزنده  و  د شت  صمنه  مجهول،  شکل  شه  جمله  ساختا   اما
 و اسرررا  آو دن  فراچنررگ.  دانآ میده   و ها  د   که  کسانی  همة  د آو دن  شه   و ها  از  سر

 و اسررتو زیررده شخررل هرراشدان سخت  انسان  و  .استمانده  نهان  هاسینه  د   که  است   ازهائی
 (.932: 6 ،1378   طب،  سید .ک؛    استداشته  دو  دیگران  ازچامان  ا  هاآن

 شررما   شرره  منمرروم  فعررل  جررزء   صرررف،  داناررمندان  از  شرخرری  نظر  از  « شعثر»  فعل  ساختا 
 .ک؛    اسررتشررده  سرراخته  « أثررا َ»  و  « شعَررثَ»  فعررل  دو  مجهررول،  سرراختا   یررز ا  ظرراهراً  آیدمی
 (.239 :1387 دی،ممم

 ونرره کرره  ذشررت ایررز همرران  رغیبرری اسررت، وع کنش ن کنش  فتا ی د  ایز جمله،
د  ایررز نرروع  ا ائه پیانهاد یررا طررر  پرسررش اسررت. کنش شرای شیان  قاضا، صدو  دستو ،
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 منی یا یا پرسش، شه انجررام  از طریق امر یا منادا یاشنونده  ا   کندکنش،  وینده  ،ش می
ا استفاده از استفهام ایز  وینده ش د  ساختا  مجهول مو د شمث،   کند.کا ی  رغیب وادا

شرای شیرران کررنش  « أف، »کلمه     یعنی   شناشرایز، استفاده از استفهام  .کندشیان می  نوع کنش  ا
  از نوع استفهام انکا ی و شرای واداشتز    ختا ها، رغیبی است، البته نوع استفهام د  ایز سا

اشررز  .ک؛  می آو د فکر د  زمانی است که آنچه د   و هاست سر شر وینده شه  امل و  
ز زمرران ( شرره دیگررر سررخز،  وینررده شررر عرردم آ رراهی انسرران ا506 :30ر ،1984 عاشررو ،

د  ایز آیام   کند.سب  نموی د  ساختا های مجهولکید میأشرانگیخته شدن از  و ها  
اسررت،  ررا آمرردن د  ایررز جمرر،م نیررز عامررل، حررذف شررده پررایگی اسررت،هررم از نرروع

سازی  عب و وحات ایررز وا عرره شررز گ و شرای  صویر لهمراه شا نایب فاع مجهول، فعل
 اهمیت شخایدن شه شرانگیختگی پیکرهای آدمیان از  و ها شاشد.

جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ،  وَیْل  لِکُلِّ هُمَزَۀٍ لُمَزَۀٍ، الَّذِی  ﴿   .۴-8

 ( ۵-۱/)همزه ﴾ أَدْرَاکَ مَا الْحُطَمَۀُ   ، وَمَا  ا لَیُنْبَذَنَّ فِی الْحُطَمَۀِکَلَّ

کررنش  عهرردی اسررت.  وینررده از  نوع کنش  فتا ی د  سرراختا  مجهررول ایررز آیررام،
کرره  « الم»مفهرروم ما بررل و حرررف   ردانرری ازکرره حرررف امتنرراع و  وی « کلالا»طریق حرف  
پررردازد، ی  عمررل مرریآمده، شه شیان  مقق   کید است و شر سر فعل مضا عأحرف  سم و  

کررنش  عهرردی د  جملرره  ا افررزایش  ، شرردمثقیلرره کیرردأ  « ن»سررویی وجررود حرررف از 
مررالی کرره د  خواننررده وجررود میزان کنش  عهدی شاال ر شاشررد شرر  و احت هرچه   دهد،می

کیرردی د  پرری آن اسررت أوینده شا اسررتفاده از ایررز ادوام  خواهد شد و     ر نگدا د کم
جملرره  شناسی نمرروی،اس  وانیز سب شر اس  ونده  ا متقاعد کند، ک،مش صادق است.شن 
 ونه کرره  ذشررت همان جمله  بل از خود  سسته است،  نسبت شه ه« ا لَُیْنَبذَنَّ فِی الْمُطَمَکَلَّ»

کنررد نارران دهررد جمرر،م از یرر  اندیارره مسررتقل ی ،ش م  سسته، شناسی نمویسب 
کند،  مررال ن میو چنان نیست که او  ما فرماید:ایز آیه می  خداوند د  شرخو دا  هستند،

شناشرایز، آیه مذکو  نسرربت  خواهد شد. او  ا جاویدان نکرده( و  طعاً د  آ ش فرو افکنده
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-ی مفهومی مستقل شه شما  میاست و از نظر ا  باط معنایشه جمله  بلی خود منفصل  اته
  ود.

هرردف  است،عامل یا کناگر حذف شده« َبذَنَّلَُیْن»یعنی فعل    د  ساختا  مجهول ایز آیه
آو   عرربصرررفاً اعرر،م و رروع فعررل شررا  صررویری  که همان خداوند اسررت، از حذف عامل

ن  ویی و شه دنبررال آ ویی و پیچیدهچکیده است، شه طو  کلی اسلوب ایز جمله مجهول،
هررای هررا از  وشهمه ایز شرریوه انگیز و آنگاه پاسخ دادن و شیان کردن استپرسش هراس

: 6،  1387سررید  طررب،   .ک؛     ترگ نارران دادن اسررتنمررایی و سرر کید کردن و شررز گأ 
ا زشرری آن شه معنای انداختز چیزی شه خاطر حقررا م و شرری « نبذ»ماده   « لَُیْنَبذَنَّ»واژه    (.953

یعنرری خداونررد ایررز مغرررو ان خودخررواه  (.630 :1430انی، اغررب اصررفه .ک؛   اسررت
د  آ ررش دوزخ ا زش و شرری  وز  یامررت شرره صررو م موجررودام ذلیررلخررودشر رشیز  ا د  

 (.315 :27 ،1374 مکا م شیرازی،  .ک؛   شبینند کند نتیجه غرو  و کبر خود  اپر اب می

مِیقَاتًا﴿  .۴-9 کَانَ  الْفَصْلِ  یَوْمَ  یُنْ،   إِنَّ  أَفْوَاجًایَوْمَ  فَتَأْتُونَ  الصُّورِ  فِی  ،   فَخُ 

-۱7  /نبأر.ک؛  )﴾ اُل فَکَانَتْ سَرَابًافَکَانَتْ أَبْوَابًا، وَسُیِّرَتِ الْجِبَ  وَفُتِّحَتِ السَّمَاءُ

20 ) 

فیه و منصرروب مفعول « یوم»کلمه  « یوم الفصل»شدل از   « یوم ینفخ فی الصو »د  عبا م  
 رسرریم  شیان وضررعیت  وز فصررل و ز آو دن ایز شدل،هدف ا است.که شه جمله اضافه شده

  د   فسرریر عاشررواشررز  (30: 30، ر1984 اشز عاشررو ، .ک؛   هول و وحات آن  وز است
نیررازی از شررناخت نررافخ یعنرری عامررل جملرره و لررزوم شی  ا  « ینفخ»خود علت مجهول آمدن  

شرردل از  « یرروم»ه شا  وجه شرره اینکرر .  همان( داندشناخت حادثه شز گ  یامت و  رسیم آن می
پررایگی ناآشررکا  م رروان جمرر،م ایررز آیررام  ا از نرروع هرر مرری اسررت « یرروم الفصررل»

ایز نوع سب  شرای شیان حوادث مهم و  اشل  وجه شرره کررا   ذشت   ونه که  همان دانست.
 رسرریم  ا  « سُیِّرَم» و  « فتِّمَت» های مجهول وان علت مادد آمدن حروف فعلمی   ود.می
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ز آیام از نوع  عهدی اسررت و شه شما  آو د. کنش  فتا ی د  ایهول و وحات آن  وز  
ظررو   مقررق  طعرری فعررل و شرره من و آمدن فعل ماضی شه جررای مضررا ع    « إن»ی  کیدأحرف  

مادد آمدن حرف د  ساختا  فعل مجهول، همگی ناانگر  عهد  وینده شه و وع حرروادث 
  یامت د  ایز آیام است.

الْإِنْسَ﴿.  ۴-۱0 یَتَذَکَّرُ  یَرَى یَوْمَ  لِمَنْ  الْجَحِیمُ  وَبُرِّزَتِ  مَا سَعَى،    / )نازعات  ﴾انُ 

3۵ -3۶ ) 

اسررت، چرررا کرره هرردف شیرران  انی شدهحاشیهعامل جمله   « شرالزم»ن فعل  شا مجهول آمد
 .ک؛   د  آن  وز اسررت نیست شلکه مقصود یررادآو ی نمررایش آ ررش شرره اهررل آن « مبرالز»

فعررل مجهررول د  ایررز آیرره شرررای  شرره طررو  کلرری کررا شرد(. 89: 30، ر1984آشررو، اشز 
 د.شو ش جهنم شه آنان نمایش داده می صویرسازی هول و وحات شه کسانی است که آ

شا جمله  بل از خود پیوند خو ده، شنرراشرایز   « واو»جمله مجهول شه وسیله حرف  اسلوب  
مررایش پایگی آشکا  است و  وینده شا سبکی آ ام وحاررت ننموی جمله از نوع همسب 
ه کرر  کنش  فتا ی جم،م  صریمی یا اظهررا ی اسررت دهد.ه جهنمیان  ا ناان میجهنم ش

 آن و شیان حادثه آخرم است. ویداد و  زا ش  هدف  وینده د  آن شر  ی  

خُلِقَتْ﴿  .۵-۱۱ کَیْفَ  الْإِبِلِ  إِلَى  یَنْظُرُونَ  رُفِعَتْ،   أفَلَا  کَیْفَ  السَّمَاءِ  وَإِلَى   ،

 ( 20-۱7/)غاشیه ﴾ ، وَإِلَى الْأَرْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ  صِبَتْوَإِلَى الْجِبَاِل کَیْفَ نُ

ل شده و کررنش  فتررا ی جمرر،م وحدانیت خداوند نازهای نهد  پی انکا  ناا  ایز آیه
کند شا طررر  پرسررش شررنونده  ا شرره  وجرره و آن از نوع  رغیبی است که نویسنده  ،ش می

نگرنررد کرره چگونرره آفریررده  شررتر نمرری هآیررا شرر »ل شرره  ررزا ش،  رغیررب و وادا  کنررد،  امرر 
پرسررش یررا  رغیبی د  ا  باط است،    طر  پرسش از جمله موا دی است که شا کنش  « شد 

د  مرروا دی کرره  وینررده البترره     ود.شه شما  میعلم معانی یکی از انواع اناای    استفهام د 
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ده د نوع پرسش انکا ی است شدیز معنا که  وین  ظاهر شه نادانی کن   جاهل شه امری شاشد یا
ر شگذا د مررتکلم د  کوشند شا اشزا  پرسش شر احساسام و عواطف شنونده یا خواننده اثمی

خواهد، شلکه  نها ذهز مخاطررب  ا شرره پاسررخی طب پاسخی نمیها هر ز از مخاایز پرسش 
 (.107  :1374همررایی،   .ک؛     کند که شرای خود متکلم  وشز و آشکا  اسررت رغیب می

و  است که شرای استفهام انکا ی آمررده « أ»ز آیه همزه استفهام    پرسش د  ای ریز اشزامهم
معنای  عجب  ا نیز د  کرر،م  ای،شه ع،وه شر افزودن مفهوم پرس « کیف»پرسای    نیز کلمه

 ررر افررزون  ارری د  سررخز شیاررتر شاشررد کررنش  رغیبرریهررای پرسهرچقررد  سررازه افزایررد.می
شرره « واو»است که  وسط حرف ایگی آشکا  پجم،م ایز ساختا  همگی از نوع هم است.

شررود،  ویررا کارری و  نرردی و  یررزی مرریحرف  شط مانع سروجود  اندیکدیگر متصل شده
هررا شرره ها و وا عیررت  است. ایز کنش شرای شیان  ویدادامش و کندی شرخو دامطلب از آ 

د  وا ع خداونررد چهررا  چیررز کرره پیوسررته د  نگرراه نرراظریز اسررت شرره نمررایش » ود  کا  می
ا  خداونررد یکتررا انکرر  ررا منکررران ا رررا  شگیرررد چگونرره آفرررینش اینهررا  ا  وسررط    ذا دمی
 (.303: 30، 1984اشز عاشو ،   .ک؛  چ  « کنیدمی

  ملیل آیام شر اساس نوع کنش  فتا ی و سب  نموی جدول  .۱جدول 

 سب  نموی کنش  فتا ی آیام دا ای ساختا  مجهول

ا و ُ انْکَودَرَْت، َوإِذََوإِذَا النُّجُو کُووِّرَْت، الشَمْسُ إِذَا
 (.3-1  کویرن سُیورَْتالْجِبَالُ 

و   صرررررررررریمی
 اظها ی

پرررایگی هرررم
 آشکا 

 الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا َوأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ
َُ أَخْبَارَهَوا بِوأَنَّ  َوقَالَ الْأِنْسَانُ مَا لَهَا یَوْمَئِوذٍ تُحَودو

شْوتَاتاً لِیُورَْوا لَهَا یَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّواسُ أَرَبَّکَ أَْوحَى  
 (6-1 زلزله  هُمْأَعْمَالَ

 صرررررررررریمی و 
 اظها ی

 پرررایگیهرررم
 آشکا 
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إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِیمٍ، عَلَى الْأَرَاِئکِ یَنْظُرُونَ، تَعْرِفُ 
 رَحِیوقٍ مِونْ فِی ُوجُوهِهِمْ نَضْرَۀَ النَّعِویمِ، یُسْوقَوْنَ

کٌ َوفِووی ذَلِووکَ فَلْیَتَنَووافَسِ مَخْتُوو و ٍ، خِتَامُووهُ مِسووْ
 (.26 – 17 مطففیز،  ونَالْمُتَنَافِسُ

  رغیبی
پرررایگی هرررم

 آشکا نا

کَال إِنَّهَا تَذْکِرَۀٌ... قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَوا أَکْفَورَهُ، مِونْ أَیو 
-17و 11 عبس،  شَیْ ٍ خَلَقَهُ، مِنْ نُطْفَۀٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ

19) 

  سسته عاطفی

یُحَاسَو ُ حِسَوابًا بِیمِینِهِ فَسَوْفَ  کِتَابَهُ أُوتِیَ مَنْ فَأَمَا
َوأَمَّوا مَونْ أُوتِویَ  إِلَى أَهْلِهِ مَسْورُورًایَسِیرًا وَیَنْقَلِ ُ  

 –  7 اناررقاق    کِتَابَهُ َورَا َ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ یَدْعُو ثُبُوورًا
11) 

  عهدی

 

پایررررره هرررررم
 آشکا 

 

ََ أَکْلًا لَماا، َوتُحِبُّونَ الْمَالَ حُباا جَماَوتَأْکُلُ ا، ونَ التُّرَا
 (21 -19 فجر ادَکَّ دَکَّاً األرضُ دُکَّتِ إذا کلَّا

  عهدی
  سسته

 

لَ مَوا فِوی  فِوی مَا بُعْثِرَ إِذَا یَعْلَمُ أَفَال الْقُبُوورِ َوحُصوو
 (11-9 عادیام  یَوْمَئِذٍ لَخَبِیرٌإِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ  الصُّدُورِ

 

  رغیبی

 

 پایگیهم

 

ۀٍ، الَّذِی جَمَوعَ مَالًوا َوعَودَّدَهُ، وَیْلٌ لِکُلو هُمَزَۀٍ لُمَزَ
، حْسَ ُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، کَلَّا لَیُنْبَذَنَّ فِوی الْحُطَمَوۀِیَ

 (5-1 همزه  َومَا أَدْرَا َ مَا الْحُطَمَۀُ

  عهدی
  سسته

 

، یَووْ َ یُونْفَخُ فِوی   کَانَ مِیقَاتًواإِنَّ یَوْ َ الْفَصْلِ
مَا ُ فَکَانَوتْ  اجًواالصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَ ، َوفُتوحَوتِ السوَّ

پرررایگی هرررم  عهدی
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 ناآشکا  (۲0-۱7 /أَبْوَابًا، َوسُیورَِت الْجِبَالُ فَکَانَتْ سَرَابًا )نبأ

جَحِیمُ لِمَونْ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى، َوبُروزَِت الْیَوْ َ یَتَذَکَّرُ  
 (36و  35 ن نازعام یَرَى

 صرررررریمی یرررررا 
 اظها ی

پرررایگی هرررم
 شکا آ

، َوإِلَى السَّمَا ِ  کَیْفَ خُلِقَتْأفَلَا یَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ  
، َوإِلَوى  کَیْفَ رُفِعَتْ، َوإِلَى الْجِبَالِ کَیْوفَ نُصِوبَتْ

 (.20-17 ن غاشیه الْأَرْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ

  رغیبی
پرررایگی مهررر 

 آشکا 

 

 ن کریم رآ 30های  فتا ی د  جزء : شسامد کنش ۱نمودار شماره 
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  رآن کریم  30: شسامد سب  نموی جم،م د  جزء ۲مودار شماره ن

 

 گیری نتیجهبحث و 

 رررآن کررریم   30  جررزء  مجهررول دشناسی  فتمررانی سرراختا های  پس از شر سی سب 
 های ذیل حاصل شد: هیافت

دف از است و هام  رآن عامل جمله حذف شدهجزء سی  د  ساختا های مجهولالف.  
مررل و أکید شر اهمیت  ویدادهای  یامت و دعوم شرره  أیان ایز ساختا های مجهول شیاتر  ش

 آخرم است.  د   فکر و شیان فرجام آدمی

ام شیاتر از نرروع  عهرردی اسررت ای مجهول جزء سی فتا ی د  ساختا ههای  کنش ب.  
مررردد اسررت شرره  ید شر خبر یا موضوع شرای مخاطبی که منکر یررا وان علت آن  ا  أککه می
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شما  آو د، شناشرایز د  آیا ی که هدف فقط شیان  ویدادهای مهم مانندوا عه  یامت اسررت 
صررریمی یررا د از کررنش  فتررا ی  خواهررد ایررز  خرردادها  ا خبررر دهرر و  وینررده مرری

اسررت امررا شررل مارراهده ا   کررویر  ةشود که د  ساختا های مجهول سررو استفاده می اظها ی
  نظررر دا د خبررری  ا شرررای تا های مجهررولی کرره  وینررده دکنش  فتا ی  عهدی د  ساخ

سررو ه فجررر و  ایز نوع کنش د  ساختا های مجهول است،کید کند شه کا   فتهأمخاطب  
 است.   فتهناقاق و نبأ شه کاهمزه و ا

اسررت کرره د  کا   فترره عجبی شه    کنش  فتا ی  رغیبی د  ساختا های استفهامی ور.  
 است. اشل مااهده 17 ه عبس و مطففیز آیه سو ه عادیام و سو 9 ةآی

است پایه استفاده شدهشیاتر از جم،م نموی هم امد  ساختا های مجهول جزء سی  د.
و حرروادث  یامررت اسررت، و سررب  نمرروی  سسررته شیان اهمیت  ویررداد که شاید علت آن 

مسررتقل و های است که هدف شیان اندیاهل شه کا   فتهکمتر د  آیام دا ای ساختا  مجهو
مررتز اسررت، از جمرر،م  احساسام د ونی مثبت یا منفی  وینده و افزایش هیجرران و شررو 

و همررزه شرره وسرریله حرررف  عرربس و فجررر ةاسررت کرره د  سررو نموی  سسته اسررتفاده شررده
 شود.دیده می « کلالا»
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