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Abstract
Discourse analysis is one of the important discussions of linguistics in 
the field of accurate understanding and interpretation of texts and the pur-
poseful communication process between sender and receiver and it is one 
of the new sciences of the West created directly by adopting the thought 
of Michel Foucault, the founder of discourse stylistics. The structure of 
the text, the number of types of speech acts, the grammatical style of the 
sentences, the situational and social context are some of the topics dis-
cussed in the discourse model of Michael Foucault. This research seeks 
to prove that most of the propositions of discouse analysis with Western 
origin also exist in Arabic rhetoric. In this research, it has been tried to 
examine all the verses of Surah Qalam with the topics of the semantics of 
rhetoric and the model of discourse analysis. The findings show that each 
topic of the science is consistent and compatible with the topics of Fou-
cault's discourse analysis, and all the verbal actions in the verses are used 
according to the necessity of the present, which is the main condition of 
rhetoric. It is also possible to understand the environmental influencing 
factors in the revelation of this surah and its impact on verbal actions, 
grammatical and semantic continuity affected by style and context which 
leads to correct understanding of the verses.
Key words: Holy Quran, Surah Qalam, Science of meanings, Discourse 
stylistics, Michel Foucault 
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تحلیل بالغی سوره »قمل« با تکیه بر الگوی سبک شنایس گفامتین 
میشل فوکو

)تاریخ دریافت: 1401/03/14 تاریخ پذیرش: 1401/06/10(
  عبداالحد غیبی1
 فرشته اصغری2

چکیده
تحلیل گفتمان یکی از بحث های مهم زبان شناســی در زمینه فهم دقیق و تفســیر متون و 
فرایند ارتباطی هدفمند میان فرســتنده و گیرنده می باشد و از جمله علوم جدید غرب است 
که به صورت مستقیم با تاثیر پذیری از اندیشه میشل فوکو، بنیانگذار سبک شناسی گفتمان، 
ایجاد شــده است. ساختار متن، شمار انواع کنش های گفتاری، سبک نحوی جمالت، بافت 
موقعیتی و اجتماعی، از مباحث مطرح در الگوی گفتمان  شناســی میشــل فوکو است. این 
پژوهش در پی آن است تا ثابت کند غالب گزاره های تحلیل گفتمان با منشأ غربی، در علم 
معانی بالغت نیز وجود دارد. برای نیل به این مقصود، در جســتار حاضر سعی شده است با 
انتخاب سورة مبارکه قلم به عنوان متن هدف، تمامی آیات این سوره با مباحث علم معانی 
بررســی و ســپس با الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو تطبیق داده شــود. یافته ها نشان 
می دهد هر یک از مباحث علم معانی با محورهای تحلیل گفتمان فوکو منطبق و ســازگار 
اســت و تمامی کنش های کالمی در آیات ســورة قلم، با اقتضای حال، که شــرط اساسی 
بالغت اســت کامال بجا و درســت به کار رفته است. هم چنین می توان به عوامل تاثیرگذار 
محیطی در نازل شدن این سوره و تاثیر آن بر کنش های کالمی، پیوستار دستوری و معنایی 

و سبک و سیاق ویژه آن که به درک صحیح این سوره می انجامد، پی برد.
واژگان کلیدی: قران کریم، سوره قلم، علم معانی، سبک شناسی گفتمانی، میشل فوکو
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1. مقدمه
بررسی متون با رویکرد علم بالغت، از دیرباز مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان بوده 
است؛ علمای بالغت به ارتباط ساخت کالم با بافت جمله توجه داشته اند و به انطباق کالم 
با مقتضای حال اهمیت می داده اند. ســکاکی معتقد است »بالغت کالم همان مطابقت آن با 
مقتضای حال همراه با فصاحت آن اســت یعنی رعایــت موقعیت نکره و معرفه، اطالق یا 
تقیید، تقدیم یا تأخیر، ذکر یا حذف، فصل یا وصل و کاربرد انواع جمالت خبری یا انشایی 
که به میزان آگاهی یا ناآگاهی مخاطب بســتگی دارد.« )ســکاکی، 1420ق: 73( در دنیای 
معاصر نیز، پژوهشــگران با اســتفاده از دیدگاه های جدید زبان شناسی و بخصوص تحلیل 
گفتمان و ارائه الگوهای جدید علمی به بررسی انواع متون می پردازند. هدف تحلیل گفتمان، 
یافتن جهان بینی در آن سوی متون است که ناگفته های گوینده و نویسنده و اهداف اصلی آن 
آشکار شود. )ر.ک: ون دایک، 1382: 4( این شاخه از زبان شناسی بر اهمیت بافت اجتماعی 
)بافت فرهنگی و بافت موقعیتی( در تولید و توسعه زبان تأکید می کند. با این نگرش می توان 
گفت، گفتمان نمایان گر تبیین زبان فراتر از جمله، کلمه و عبارات است و آن ها را در نشانه ها 
و کنش های غیرکالمی و کلیه ارتباطات میان افراد می توان جستجو کرد. )ر.ک. آقا گل زاده، 
1385: 46( در تحلیل گفتمان، اوضاع اجتماعی، موقعیت متن یا گفتار، ارتباطات غیر کالمی 

و رابطه ساختار کالم و واژه ها در گزاره ای کلی بررسی می شود.
نظریه  سبک شناســی گفتمانی میشــل فوکو یکی از این دیدگاه ها است. در نظریه میشل 
فوکو، بنیان گذار تحلیل گفتمان، تأکید بر این اســت که بین متن و بافت تعامل وجود دارد 
چرا که فوکو گفتمان را فرایندی ارتباطی می داند و این ارتباط بین فرستنده و گیرنده هدفمند 
می باشــد. لذا »هدف، تأثیر بسزایی در اســتراتژی گوینده و نویسنده دارد و در شکل گفتار 
و شــیوه  ســاختار آن تأثیر می گذارد و بسیاری از متغیرهای ســبکی را تفسیر می کند که با 

فرایندهای زبانی همراه است.« )ر.ک: ساروخانی، 1372: 74(
 قرآن کریم از متون ارزشمندی به شمار می آید که همواره بررسی ها و پژوهش های زیادی 
در بافت معنایی و لغوی آن صورت گرفته اســت و با طرح نظریه های جدید گفتمان کاوی، 
روش های متعددی برای مطالعه علمی تر این کتاب آســمانی معرفی شده  است تا مشکالت 
فهم و تحلیل آیات را هموار و راز و رمزهای آن را آشــکارتر سازد. بررسی و تحلیل آیات 
قــرآن با رویکرد تحلیل گفتمانی به فهم دقیق تــر و منطقی تر آن می انجامد چرا که با درک 
الیه های زیرین زبان قرآن به فهم حقایق نهفته در آن کمک شــایانی خواهد شد و با توجه 
به بافت، ســاختار، سبک و چینش آیات می توان به انسجام و ارتباط دقیق و هوشمند کالم 
خداوند دست یافت. جستار پیش  رو به تحلیل سوره قلم با رویکرد گفتمانی میشل فوکو و 
رابطه آن با علم بالغت با تکیه بر روش توصیفی_تحلیلی می پردازد. علت انتخاب سوره قلم 
جهت بررسی این است که آیات آن، تمامی سبک ها و کنش های گفتاری را در بر دارد و از 
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این رهگذر، تک تک سبک ها و کنش های نظریه مذکور در جمالت آن قابل اعمال است. 

1. 1. سواالت پژوهش
هدف از پژوهش و بررســی ســوره مبارکه قلم با رویکرد گفتمان  شناسی، پاسخگویی به 

پرسش های زیر است:
ـ مباحث علم معانی در سوره قلم تا چه اندازه با نظریه میشل فوکو سازگار است؟
ـ  سبک نحوی و کنش های گفتاری، چه کمکی به فهم دقیق تر آیات کرده است؟
ـ  بافت موقعیتی چه اندازه بر سبک بیان جمالت و اسلوب تأثیرگذار بوده است؟

ـ کدام کنش گفتاری در سوره از بسامد باالیی برخوردار است؟
ـ چه رابطه ای میان کنش های کالمی آیات، با مقتضای حال در بالغت وجود دارد؟

1. 2. پیشینه پژوهش
با توجه به اینکه بحث گفتمان، از مباحث نوین زبان شناســی در عصر حاضر و در عین 
حال از برجســته ترین روش تحلیل ارتباط به شمار می آید تاکنون پژوهش های بسیاری در 
مورد نظریه های گفتمان  شناســی انجام یافته است، اما با بررســی های انجام شده، تاکنون 
پژوهش های اندکی به بررسی موردی متون با نظریه گفتمانی میشل فوکو و ارتباط آن با علم 

معانی پرداخته است که از جمله این پژوهش ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ـ »بررسی سوره عبس از دیدگاه سبک شناسی گفتمانی میشل فوکو« )محمد جرفی و عباد 
محمدیان، 1393( و »بررسی و تحلیل سوره مجادله بر اساس سبک شناسی گفتمانی میشل 
فوکو« )محدثه قادری و حسین خاک پور، 1397( در این دو مقاله مؤلفان کوشیده اند از نظر 
ســبک گفتمانی، به روابط بین پاره گفته ها در این ســوره ها، با توجه به عوامل برون متنی و 

درون متنی مؤثر بر ساختار گفتمانی سوره بپردازند.
ـ »بررســی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی در نامه های عاشقانه 
چهار منظومه غنایی« )فرزانه امیرپور و سیده مریم روضاتیان، 1397( در این پژوهش سعی 
شده نامه های عاشقانه چهار منظومه غنایی از نظر سبک نحوی و شمار نوع جمالت به طور 
دقیق تحلیل شود و از نظر مباحث علم معانی مطابقت گردد و هر کدام در قالب جدول ارائه 

گردیده است.
ـ »تبیین رابطه بالغت با نفوذ قدرت در شــعر ملک الشــعرای بهار« )مجید بهره ور، قاسم 
ساالری، مهدی وفایی جو، 1394( این پژوهش از منظر دیگری به تحلیل گفتمان و ارتباط آن 
علم بالغت پرداخته است و مؤلف سعی نموده با دخالت دادن عنصر قدرت در تحلیل گفتمانی 

و انتقادی بالغت، تناقضات موضوعی و تنوع بیانی در دیوان بهار را تا حدودی رفع نماید.
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2. گفتمان در اندیشه فوکو
گفتمان به مجموعه                                 ای از گزاره ها اطالق می شود که مفهومی کلی را در بر می گیرد. امروزه 
تحلیل گفتمان رویکردی بین رشــته ای است که گفتمان نوشــتاری و یا گفتاری، تأثیرات 
جامعه بر گفتمان، نوع روابط انسانی و چگونگی تولید آن در زبان را بررسی می کند. گرایش 
اول تحلیل گفتمان در زبان شناســی و ســطح دیگر آن در فلسفه سیاسی و اجتماعی است. 
)صالحی زاده، 1390: 114( در دنیای معاصر گفتمان به یکی از پرکاربردترین مفاهیم علوم 
اجتماعی تبدیل شده است. گفتمان ها تنها نیستند آن ها غریبانه و بی احتیاط با سایر گفتمان ها 
زندگی نمی کنند. گفتمانی ممکن است شبیه گفتمان دیگر باشد یا گفتمان ها می توانند رفتار 
خصمانه ای نســبت به یکدیگر داشته باشــند. به طور کلی رابطه بین یک گفتمان با دیگر 
گفتمان ها می تواند به شکل شباهت، تضاد، رابطه تکمیلی یا محدودیت متقابل باشد. )فوکو، 
1969: 92ـ93( به همین دلیل است که نظریه گفتمان فوکو از ساختارگرایی فراتر می رود. در 
این بررسی ادبی »دو مکتب بزرگ وجود دارد نخست مکتب انگلیسی_آمریکایی که مطالعه 
را بر اشکال مختلف ارتباط شــفاهی قرار می دهد و دوم مکتب فرانسوی که گفتمان کاوی 
را بر اســاس متون مکتوب بنیان نهاده است.« )مکاریک، 1390: 260( مکتب فرانسوی این 
رویکرد بر پایه آثار میشل فوکو بوجود آمده است. »مهم ترین مفهوم فوکو در انجام پژوهش، 
گفتمان )و نه جامعه( است که از طریق آن، او به صورتبندی های گفتمان ها و تأثیرات آن ها 

بر امر واقع می نگرد.« )فوکو، 1991: 85(
از نظر فوکو گفتمان ها به صورت روشــمند و منسجم، سازنده و شکل  دهنده  موضوعات 
هســتند، اما به طور آشکار در امر سازندگی دخل و تصرف ندارند از این رو گفتمان امری 
فرا زبانی اســت که در واقع هم به عناصر زبانی و هم عناصر غیر زبانی مرتبط است. فوکو، 
گزاره ها را با پدیده ای به نام کنش های کالمی جدی محدود و محصور می ســازد. مقصود 
فوکو از کنش های کالمی جدی، کنش های معمولی و روزمره نیستند، بلکه کنش هایی هستند 
که از طریق فعالیتی معتبر، نافذ و مســتقل ایجاد می گردنــد. به نظر او هر کنش کالمی در 
صورتی جدی اســت که بتوان در مورد آن، قوانین الزم برای ارزیابی و اعتبارسنجی ایجاد 
کرد. مثاًل جمله »باران خواهد بارید« یک کنش کالمی روزمره اســت که تنها معنا و اهمیت 
محلی و مکانی دارد، اما این گزاره در صورتی که توســط کارشناس هواشناسی، با توجه به 
قواعد خاصی ادا شود یک کنش کالمی جدی محسوب می شود. )سلیمی نوه، 1388: 6ـ7( 
فوکو قواعدی را مطرح می کند که به صورتبندی یک گفتمان می انجامد و عبارتند از: »الف( 
وحدت موضوع احکام ب( وحدت شیوه بیان آن ها ج( وحدت نظام مفاهیم آن ها د( وحدت 
بیان نظری آن ها«. )فوکو، 1389: 21( که با نظم و همبســتگی میان این موارد چهارگانه یک 
صورتبندی گفتمانی به صورت نظام  یافته شــکل می گیرد. »او سه کاربرد از مفهوم گفتمان 
ارائه می دهد که همگی بر مبنای یک »اتم« هستند. او گفتمان را یا به عنوان »قلمرو عمومی 
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گزاره ها«، یا گروه قابل انفراد گزاره ها و یا به عنوان رویه تنظیم شده ای که تعداد مشخصی از 
گزاره ها را توضیح می دهد به کار می برد«. )فوکو، 1969: 80(

3. بافت موقعیتی سوره قلم
این ســوره در اوائل دعوت پیامبر)ص( در مکه نازل شده و دارای 52 آیه است و دومین 
ســوره در ترتیب نزول و شصت و هشتمین سوره قرآن می باشد که بعد از سوره علق نازل 
شــده است. سوره قلم تنها ســوره ای است که با حرف مقطعه »ن« و قسم به قلم آغاز شده 
است. این سوره در شرایطی نازل شده که پیامبر دعوت خود را علنی کرده بود و همگان از 
محتوای رسالت وی مطلع شده بودند و اولین تحدی قرآن با توجه به امی بودن پیامبر)ص( 
در این سوره آمده است. گرچه بعضی مفسران معتقدند قسمتی از آن در مدینه، و قسمتی در 
مکه نازل شده، ولی لحن سوره و محتوای آیات هماهنگ با سوره های مکی است و »با توجه 
به انسجام و پیوند موضوعی بخش های مختلف سوره، سیاق همه آیات یکی است و اسلوب 
آیات نیز به سبک و اسلوب سوره های مکی شباهت بیشتری دارد.« )طباطبایی، 1383: 367(

4. بافت بنایی سوره قلم
در ساختمان سوره قلم سه بخش مقدمه، بدنه و خاتمه به وضوح دیده می شود که با وجود 
مضامین و مطالب متفاوت حاوی پیام واحدی هستند که به صورت نظام مند و منسجم و با 
دقت و استواری پی  ریزی شده اند. سوره قلم بر محور مسأله نبوت پیامبر)ص( و مبارزه با 
دشمنانی که او را مجنون می خواندند و دعوت به صبر و استقامت، و در آخر اندرز و تهدید 
مخالفان به عذاب الهی دور می زند و به موضوعاتی چون بیان عظمت قلم، شــرح داســتان 
عبرت  انگیز اصحاب جنة، مقام و عظمت رســول خدا )ص( و ویژگی ها و اخالق برجسته 
ایشان، شرح سرنوشت پرهیزکاران و بدکاران، راجع به قیامت و عذاب کافران، بیان عظمت 
قرآن و توطئه های دشــمنان بر پیامبر)ص( اشارات پر معنایی شده است. بخش مقدمه این 
ســوره به دالیل نفی اتهام جنون از پیامبر و تأکید به حقانیت آن حضرت می پردازد و بدنه 
اصلی سوره خصوصیات شخصیتی و اخالقی تهمت  زنندگان، عاقبت شوم تهمت  زنندگان 
مشــرک و وظیفه پیامبر در برابر آن ها را بیان می دارد و بخش خاتمه ســوره که در دو آیه 
پایانی به نتیجه گیری از محتوای سوره و جمع بندی مضمون آن می پردازد، به اوج درماندگی 

مشرکان اشاره شده است.

5. اقسام کنش های گفتمانی از دیدگاه میشل فوکو
بنا بر نظریه سبک شناســی گفتمانی، اولین مرحله در تحلیل گفتمان، واکاوی جمله ها از 
لحاظ ســبک نحوی آن است که به دو الیه، ســبک نحوی گسسته و سبک نحوی هم پایه 
تقسیم می شود. از دیگر مطالعات این سبک، تحلیل جمله ها به لحاظ کنش گفتاری است که 
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به 5 گروه تقسیم می شود که عبارتند از: 1( کنش تصریحی یا اظهاری 2( کنش ترغیبی 3( 
کنش عاطفی 4( کنش تعهدی 5( کنش اعالمی)سرل، 1385: 344(، که به بررسی هر یک از 

این کنش ها و تحلیل آیات با توجه به این سبک پرداخته می شود:

5 . 1. واکاوی جمله ها از لحاظ کنش دستوری )سبک نحوی(
جمالت که واحدهای واقعی زبان به شــمار می روند، با استفاده از قواعد نحوی ساخته و 
پرداخته می شــوند. کیفیت چیدمان کلمه ها در جملــه، طول جمله ها، کیفیت وجه و زمان، 
همگی بیان کننده ی نوع اندیشــه است. بنابراین حاالت روحی و ذهنیات پنهان گوینده در 
عناصر نحوی بیشتر خودنمایی می کند. )محمدی افشار به نقل از فتوحی، 1396: 267(  در 
سبک شناســی گفتمان واکاوی جمالت از نظر ســبک نحوی که نخستین مرحله در تحلیل 
متون است، جمله ها از لحاظ دستوری به دو الیه  سبک نحوی گسسته و سبک نحوی هم پایه 
تقســیم می شــود. این مبحث از نظریه گفتمان فوکو با مبحث فصل و وصل در علم معانی 

بالغت منطبق است.

5 . 1. 1. سبک نحوی گسسته )فصل(
»ســبک نحوی گسسته در بردارنده گروهی از اندیشه های مستقل است که در جمله های 
کوتاه مقطع و مســتقل در کنار یکدیگر می آیند و هر جمله در بردارنده یک اندیشه مستقل 
اســت و می توان آن ها را با نقطه از هم جدا کرد. این سبک باعث سرعت اندیشه و هیجان 
انگیزی می شود و به روند داستان و روایت شتاب می بخشد.« )فتوحی، 1392: 276( فصل 
نیز در علم بالغت، ترک ربط بین دو جمله اســت، زمانی  که در شــکل و معنا با هم متحد 
باشــند یا اینکه پیوند و اتحادی بین دو جمله در ظاهر و معنا وجود نداشــته باشد. ساختار 
نحوی سوره قلم همانند بسیاری از سوره های مکی دارای جمالت کوتاه است؛ زیرا رویکرد 
ســوره گزاره های قطعی است که اســتدالل و گســترش عبارت را نیاز ندارد. از نظر نوع 
جمالت، متناسب و همگون با محتوای سوره که رویکرد هشدار در آن برجسته است، سبک 
نحوی متن، شیوه ای محکم و راسخ را می طلبد. از این رو در این موارد جمله های اسمیه که 
بر ثبوت و دوام و جمله فعلیه که بر نوبه نو شــدن و حادث شدن داللت دارند به کار گرفته 
شده است. )الهاشمی، 1388: 85ـ  86( این سبک در قسمت های مختلف سوره قلم مشاهده 

شده است که به آن ها اشاره می شود:
َّا بََلونَاُهم َکَما بََلونَا أَصَحاَب  لیَِن، َسنَِسُمُه َعَلی الُخرُطوِم، إِن ﴿إَذا تُتَلی َعَلیِه آیَاتُنَا قاَل أََساِطیُر االَّوَّ
الَجنَِّة إِذ أَقَسُموا لَیَصِرُمنََّها ُمصبِِحین﴾ )قلم/15-17(؛ »هنگامی که آیات ما را بر او می خوانند، 
گویند: افســانه های پیشــینیان است. به زودی بر بینی اش داغ رســوایی و خواری می نهیم. 
بی تردید ما آنها را آزمودیم همان گونه که صاحبان آن باغ را آزمودیم، هنگامی که ســوگند 
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خوردند که صبح گاهان حتما میوه های باغ را بچینند.«
در آیه 15، جمله »قال أســاطیر األولین«، و در آیه 17، جمله »إذ أقســموا...«، به جمله ما 
قبل خود عطف نشده است و جمالت دارای سبکی گسسته و از لحاظ بالغی، بین جمله ها 
»شــبه کمال اتصال« وجود دارد، زیرا ارتباطی قوی بین جمله ها بر قرار است که مانع وصل 
دو جمله گردیده است. یا جمله دوم، پاسخ پرسشی قرار گرفته که از جمله نخست فهمیده 
می شود. جمله قال... پاسخی است برای پرسش مقدری که در ذهن مخاطب ایجاد شده، که 
وقتی آیات الهی بر کافران خوانده شــود چه خواهند گفت ؟ و خداوند پاسخ می دهد: قال 
أســاطیر االولین. و جمله دوم آیه 17 نیز پاسخ سوال مقدری است که از جمله اول به ذهن 
متبادر می شود، که خداوند چه زمانی تصمیم به آزمودن صاحبان باغ نمود؟ و بدون آوردن 

واو عطف می فرماید: إذ اقسموا...
ُّوَن ، بَل نَحُن َمحُروُموَن ، قَاَل أَوَسُطُهم أَلَم أَقُل لَُکم لَواَل تَُسبِّحوَن ،  َّا لََضال ا َرأَوَها قَالُوا إِن ﴿فََلمَّ
َّا ُکنَّا َطاِغیَن  َّا ُکنَّا َظالِِمیَن ، فََأقبََل بَعُضُهم َعَلی بَعٍض یَتاََلَوُموَن ، قَالُوا یَا َویَلنَا إِن ِّنَا إِن قَالُوا ُسبَحاَن َرب
ِّنَا َراِغبُوَن﴾ )قلم/26-32(؛ »پس چون به باغ رسیدند  َّا إِلَی َرب ُّنَا أَن یُبِدلَنَا َخیراً ِمنَها إِن ، َعَسی َرب
و آن را نابود دیدند گفتند: یقیناً ما گمراه بوده ایم. بلکه ما محرومیم. عاقل ترینشان گفت: آیا 
به شما نگفتم که چرا خدا را یاد نمی کنید؟! گفتند: پروردگارا تو را به پاکی می ستاییم مسلمًا 
ما ســتمکار بوده ایم. پس به یکدیگر رو کرده و به سرزنش و مالمت هم پرداختند. گفتند: 
وای بر ما که طغیانگر بوده ایم. امید است پروردگارمان بهتر از آن را به ما عوض دهد چون 

ما به پروردگارمان راغب و عالقه مندیم.«
به غیر از آیه 30، که جمله »یتالومون« ابهام جمله ما قبلش »فاقبل ...« را برطرف می کند، 
بین دو جمله، »کمال اتصال« برقرار است که مانع از عطف دو جمله به یکدیگر شده است، 
در بقیه جمله ها فصل، از نوع شــبه کمال اتصال اســت. موانع عطف و در واقع جدایی دو 
جمله در »کمال اتصال« زمانی بوجود می آید که میان دو جمله اتحاد و همبستگی کامل باشد، 
مانند جایی که جمله دوم بدل از جمله نخست باشد، یا ابهام جمله نخست را برطرف کند 

و یا تأکیدکننده جمله اول باشد.
ِِّهم َجنَّاِت النَِّعیِم ، أَفَنَجَعُل الُمسلِِمیَن َکالُمجِرِمیَن ، ما لَُکم َکیَف تَحُکُموَن ،  ﴿إِنَّ لِلُمتَِّقیَن ِعنَد َرب
أَم لَُکم ِکتَاٌب فِیِه تَدُرسوَن ، إِنَّ لَُکم فِیِه لََما تََخیَُّروَن ، أَم لَُکم أَیَماٌن َعَلینَا بَالَِغٌة إِلَی یَوِم الِقیَاَمِة إِنَّ 
لَُکم لََما تَحُکُموَن ، َســلُهم أَیُُّهم بَِذلَِک َزعیٌم ، أَم لَُهم ُشَرَکاُء فَلیَأتُوا بُِشَرَکَائِِهم إِن َکانوا َصاِدقِیَن﴾ 
)قلم/34-41(؛ »بی تردید برای پرهیزکاران نزد پروردگارشان بهشت های پر نعمت است. آیا 
ما تسلیم شدگان را چون مجرمان قرار می دهیم؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ 
آیا شما را کتابی است که در آن می خوانید. که در آن جهان هر چه را شما بخواهید و انتخاب 
کنید برای شــما خواهد بود؟! یا شما را بر ما تا روز قیامت پیمان و سوگند استواری است 
که هر چه را به ســود خود حکم کنید ویژه شماســت؟! از آنان بپرس کدامشان ضامن آن 
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ادعاست؟ یا شریکانی دارند پس اگر راست گویند، شریکانشان را آورند.«
در این آیات خداوند به برجسته ســازی جمالت کوتاه و پرســش هایی می پردازد که به 
صورت مقطع و بدون عطف کنار هم قرار گرفته اند تا به متنبه ساختن مخاطب بپردازد. در 
واقع، عدم حروف عطف بین جمالت باعث هیجان انگیزی و تندی سبک گردیده  و سبک از 
نوع گسسته است. در آیه 36، جمله استفهامی »کیف تحکمون«، جمله استفهامی ما قبلش را 
تأکید می کند که در حقیقت پیوند بین آن ها از نوع کمال اتصال است. آیه 37 نیز تأکید کننده 
آیه 36، و بین این دو آیه نیز کمال اتصال برقرار است. فعل امر »سلهم«، در آیه 39، با جمله 
استفهامی مابعدش، بدون عطف آمده است چرا که جمله دوم توضیح دهنده  و رفع کننده ابهام 
جمله اول اســت. از این رو این دو جمله، کمال اتصال را دارا اســت. همچنین در آیه 40، 

جمله »فلیأتوا ...« جمله ماقبلش را تأکید کرده و فصل، از نوع کمال اتصال است.
ٌَّة...﴾ )قلم/43(؛ »دیدگانشــان از شرم و حیا  به زیر افتاده،  ﴿خاِشــَعًة أَبَصاُرُهم تَرَهُقُهم ِذل

خواری و ذلت آن ها را فرا گیرد ...«
قســمت اول آیه 43، نیز سبک از نوع گسسته است و بین دو جمله »خاشعة أبصارهم« و 
جمله »ترهقهم ذلة« کمال اتصال برقرار است چرا که جمله دوم تأکید کننده یا بدل از جمله 

اول است.
ُب بَِهَذا الَحِدیِث َسنَستَدِرُجُهم ِمن َحیُث اَل یَعَلموَن﴾ )قلم/44(؛ »پس مرا  ﴿فََذرنی َو َمن یَُکذِّ
با کســانی که این قرآن را تکذیب می کنند واگذار. به زودی ما آنان را به  تدریج از آنجا که 

نمی دانند به سوی عذاب می کشانیم.«
در این آیه، ســبک نحوی از نوع گسسته و جمله دوم »سنستدرجهم ...«،  بدون عطف به 

ماقبلش آورده شده است چرا که از جمله ما قبل خود رفع ابهام، و آن را توضیح می دهد.

5 . 1. 2. سبک نحوی هم پایه )وصل(
ســبک هم پایه در جمالت بلند به کار می رود وگفتگویی آرام را رقم می زند. این ســبک، 
جمله های مســتقیم را با واو عطف به هم پیوند می زند و از نوع سبک های ترکیبی است که 
در آن جمله ها به هم وابســته اند و حرکت سبک را کند می کند. این جمالت برای توضیح 
مطالــب مهم و گاه مبهم به کار می رود. )فتوحی، 1391: 277( با توجه به اقتضای معنایی و 
دســتوری، کاربرد ادات وصل به ویژه حرف واو که یک عنصر پیوندی و انســجامی است، 
باعث شــکل گیری سبکی آرام توأم با تأمل و تفکر برای مخاطب می گردد تا از نکات مهم 
بهره ببرد که با توجه به پیوســتار معنایی میان آیات،  این ســبک در آیات سوره قلم مورد 

بررسی قرار می گیرد:
ََّک  ﴿ن واَلَقلِم وما یَســُطروَن ، ما أَنَت بِنِعَمِة َربَِّک بَِمجنُوٍن ، وإِنَّ لََک أَلجراً َغیَر َممنُوٍن ، َوإن
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لََعَلی ُخُلٍق َعظیٍم ، فََســتُبِصُر َویُبِصروَن ، بَِأییُکُم الَمفتُوُن ، إنَّ َربَّک ُهَو أَعَلُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِیلِِه 
وا لَو تُدِهُن فَیُدِهنُوَن ، واَلَ تُِطع ُکلَّ َحالٍِّف َمهیٍن ،  بِیَن ، َودُّ وهــَو أَعَلُم بِالُمهتَِدیَن ، فاََل تُِطِع الُمَکذِّ
ــاٍء بِنَمیٍم ، َمنَّاعٍّ لِلَخیِر ُمعتٍَد أَثیٍم ، ُعتُلٍّ بَعَد ذلَِک َزنیٍم ، أَن کاَن ذا ماٍل وبَنَیَن﴾)قلم/1- اٍز َمشَّ َهمَّ
14(؛ »نون، ســوگند به قلم و آنچه می نویسد. که به ســبب نعمت و رحمت پروردگارت، 
تو مجنون نیســتی. و بی تردید برای تو پاداشی دائم و همیشگی است؛ و یقیناً تو بر بلندای 
سجایای اخالقی عظیمی قرار داری، پس به زودی می بینی و می بینند، که کدام یک از شما 
دچار جنون اند؛ بی تردید پروردگارت بهتر می داند چه کســی از راه او گمراه شــده، و او به 
راه  یافتگان داناتر است پس از تکذیب کنندگان فرمان مبر. دوست دارند نرمی کنی تا نرمی 
کنند، و از هر ســوگند خورده زبون و فرومایه فرمان مبر، آنکه بسیار عیب جوست، و برای 
سخن چینی در رفت و آمد است، به شدت بازدارنده از کار خیر و متجاوز و گنهکار است، 
گذشته از این ها کینه توز و بی اصل و نسب است، که دارای ثروت و فرزندان فراوان است.«
در این بخش از سوره سبک نحوی جمله ها، سبک هم پایه است که جمله ها با عطف شدن 
سبکی آرام را رقم می زنند. خداوند سوره را با قسم یاد کردن آغاز کرده و همان طور که »از 
ظاهر ســیاق برمی آید منظور از قلم، مطلق قلم و مطلق هر نوشته ای است که با قلم نوشته 
می شود، و از این جهت این سوگند را یاد کرده که قلم و نوشته از عظیم ترین نعمت های الهی 
است که خدای تعالی بشر را به آن هدایت کرده« )طباطبائی، 1374: 616/19(؛ و همچنین به 
توضیح عصمت و مصونیت پیامبر و اخالق عظیم و برجسته ایشان، و اجر و پاداشی که بی 
منت اســت و هرگز قطع نمی شود می پردازد. سپس در ادامه آن پیامبر را از اطاعت مشرکان 
نهی کرده و صفات مذمومی را پشت سر هم  برمی شمرد که هر یک به تنهایی می تواند مانع 

اطاعت و تبعیت گردد.
﴿إذ أَقَســموا لَیَصِرُمنََّها ُمصبِِحیَن )17( واَلَ یَستَثنُوَن )18( فََطاَف َعَلیَها َطائٌِف ِمن َربَِّک َوُهم 
ِریِم )20( فَتَناَدوا ُمصبِحیِــَن )21( أَِن اغُدوا َعَلی َحِرثُکم إِن ُکنتُم  نَائُِمــوَن )19( فََأصبََحت َکالصَّ
َصاِرِمیَن )22( فَانَطَلُقوا َوُهم یَتََخافَتُوَن )23( أَن اَل یَدُخَلنََّها الیُوم َعَلیُکم ِمســکیٌِن )24( َوَغَدوا 
َعَلی َحرٍد قَاِدِرین )25( ﴾ )قلم/17-25(؛ »..هنگامی که سوگند خوردند که صبحگاهان حتمًا 
میوه های باغ را بچینند، و چیزی از آن را برای تهیدســتان و نیازمندان اســتثنا نکردند، پس 
در حالی که صاحبان باغ در خواب بودند بالیی فراگیر از ســوی پروردگارت آن باغ را فرا 
گرفت، پس آن باغ به صورت شبی تاریک در آمد، و هنگام صبح یکدیگر را آواز دادند که 
اگر قصد چیدن میوه دارید بامدادان به سوی کشتزار و باغتان حرکت کنید؛ پس به راه افتادند 
در حالی که آهســته به هم می گفتند: امروز نباید نیازمندی در این باغ بر شــما وارد شود و 

بامدادان به قصد اینکه تهیدستان را محروم گذارند به سوی باغ روان شدند.«
از آیه 17 »برمی آید که قبل از رسیدن فردای مذکور دور هم جمع شده مشورت کرده اند 
که صبح همان شــب میوه را بچینند وال یستثنون بدون اینکه بگویند: ان شاء اهلل می چینیم، 
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بلکه همه اعتمادشان بر نفس خودشــان و بر اسباب ظاهری بود.« )طباطبائی،1374: 626( 
و برخی نیز گفته اند منظور از عدم استثناء این است که هیچ از آن )محصول( استثناء نکنند 
و برای مســتمندان هم چیزی فرو بگذارند. سپس در ادامه سخن می افزاید: به هنگام شب، 
در آن موقــع که همه در خــواب بودند عذاب و بالیی فراگیر از ناحیه پروردگارت بر تمام 
باغ فرود آمد و آن باغ خرم و سرســبز همچون شــب سیاه و ظلمانی گردید؛ و منظور این 
اســت که چیزی جز مشتی ذغال و خاکستر سیاه از آن باقی نماند. )مکارم شیرازی، 1380: 
395/24ـ396( لذا می بینیم که در این قسمت آیه ها نیز سبک نحوی از نوع هم پایه است و 

جمله ها از آرامش برخوردارند تا مخاطب بتواند با مفهوم آیات رابطه بیشتری برقرار کند.
﴿َکَذلَِک الَعَذاُب َولََعَذاُب اآلِخَرِة أَکبَُر لَو َکانُوا یَعَلُموَن )33( ﴾ )قلم/33(؛ »چنین است عذاب، 

و عذاب آخرت اگر معرفت و آگاهی داشتند، بزرگ تر است.«
کلمه کذلک خبر مقدم و کلمه العذاب مبتدای مؤخر است و با عطف جمله بعد به جمله 
پیشــین، عظمت و بزرگی عذاب آخرت را بیان می دارد »و این کــه فرمود: هر آینه عذاب 
آخرت بزرگ تر است اگر بفهمند، علتش این است که عذاب آخرت از قهر الهی منشأ دارد 
و چیزی و کسی نمی تواند در برابرش مقاومت کند، عذابی است که خالصی از آن نیست.« 

)طباطبائی، 1374: 630(
ُجوِد فاََل یَستَِطیُعوَن﴾ )قلم/42(: »روزی را که کار  ﴿یُوَم یُکَشــُف َعن ساٍق َویُدَعوَن إِلی السُّ
بر آنان به شــدت سخت و دشوار شود، به سجده کردن دعوت شوند، ولی در خود قدرت 

و استطاعت نیابند.«
کلمه یوم ظرف زمان اســت، متعلق به فعلی که در تقدیر است مانند: اذکر) به یاد آور( و 
امثال آن، و تعبیر کشف از ساق مثلی است برای افاده نهایت درجه شدت، چون وقتی انسان 
به سختی دچار زلزله، سیل یا گرفتاری می شود شلوار را باال کشیده کمر را می بندد تا بهتر و 
سریعتر به تالش بپردازد و تنها راه سعادت در آخرت، سجود است یعنی خاضع شدن برای 
خدای ســبحان و یگانگی او در ربوبیت، اما این تکذیب گران که در دنیا برای خدا ســجده 
نکردند در آخرت هم نمی توانند برای او سجده کنند، در نتیجه سعادت مند نمی شوند )همان: 
644(؛ که مفهوم این امر به خوبی با واو عطف و وصل میان دو جمله، آشکار شدن آن واقعه 

عظیم و فراخوانده شدن به سجده، محقق شده است.
ُب بَِهَذا الَحِدیِث  ــُجوِد َوُهم ســالُِمون )43( فََذِرنی َوَمن یَُکــذِّ ﴿.. َوقَد َکانُوا یُدَعوَن إِلَی السُّ
َسنَستَدِرُجُهم ِمن َحیُث اَل یَعَلُمون )44( وأُِملی لَُهم إنَّ َکیِدی َمتِیٌن )45( أَم تَسَألُُهم أَجراً فَُهم َمغَرٍم 
ُمثَقُلــوَن )46( أَم ِعنَدُهُم الَغیُب فَُهم یَکتُبُوَن )47( فَاصبِر لُِحکِم َربَِّک واَلَ تَُکن َکَصاِحِب الُحوِت 
ُُّه  ِّه لَنُبَِذ بِالَعَراِء وهو َمذُموٌم )49( فَاجتَبَاُه َرب إِذ نَاَدی َوُهَو َمکُظوٌم )48( لَواَل أَن تََداَرَکُه نِعَمٌة ِمن َرب
کَر َویَُقولُوَن  ُعوا الذِّ ا َســمِ َِّذیَن َکَفُروا لَیُِزلُقونََک بَِأبَصاِرِهم لَمَّ الِِحیَن )50( َوإِن یََکاُد ال فََجَعَلُه ِمَن الصَّ
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ـُه لََمجنُوٌن )51( َوَما ُهَو إاِلَّ ِذکَوَما ُهَو إاِلَّ ِذکٌر لِلَعالَِمیَن )52( ﴾ )قلم/43-52(؛ »... و اینان به  َـّ إِن
سجده دعوت می شدند در حالی که تندرست بودند، پس مرا با کسانی که این قرآن را انکار 
می کنند واگذار، به زودی ما آنان را به تدریج از آنجا که نمی دانند به سوی عذاب می کشانیم 
و آن ها را مهلت می دهیم، بی تردید نقشه و تدبیر من استوار است. مگر از آنان در برابر ابالغ 
رســالت پاداشی می طلبی که از خســارت و زیانش سنگین بارند؟ یا غیب نزد آنان است و 
آنان می نویسند؟ پس در برابر حکم و قضای پروردگارت شکیبا باش و مانند صاحب ماهی 
مبــاش و در آن حال با دلی ماالمال از اندوه خدا را ندا داد، اگر رحمت و لطفی از ســوی 
پروردگارش او را درنیافته بود یقیناً نکوهش شده به صحرایی بی آب و گیاه افکنده می شد. 
پس پروردگارش او را برگزید و از شایســتگان قرار داد، و کافران چون قرآن را شــنیدند 

نزدیک بود تو را با چشمانشان بلغزانند و می گویند: بی تردید او دیوانه است.«
مراد از ســالم بودن )و هم سالمون( ســالم بودن از آفات و امراضی است که در آن روز 
بخاطر اســتکبار گریبانشــان را گرفت و نگذاشــت حق را بپذیرند و جمله )فذرني و من 
یکذب...(، کنایه اســت از اینکه خدای تعالی به تنهایی برای عذاب آنان کافیست و قید )من 
حیث ال یعلمون( برای این است که این هالکت از راه نعمت فراهم می شود، که کفار آن را 
خیر و سعادت می پندارند. و مراد از این »إزالق به إبصار« به طوری که همه مفسرین گفته اند، 
چشــم زدن است که خود نوعی از تأثیرات نفسانی اســت. )طباطبائی، 1374: 645ـ 649( 
همان طور که می بینیم ادات وصل و واو عطف برای حرکت دادن و مهیا کردن جمله ها برای 
روند داستان به کار رفته است و سبک نحوی کند و آرام، متناسب با آن برای توضیح جمله ها 
به زیبایی به کار گرفته شده است. »در حقیقت وجود حروف ربط، مانع سرکشی و تندی و 

تیزی سبک می شود.« )لونگینوس، 1379: 65(

5 . 2. واکاوی جمله ها از لحاظ کنش گفتاری
یکی دیگر از مطالعات الگوی بررسی گفتمان، تحلیل جمالت بر پایه کنش گفتاری است، 
»در کنش گفتاری تنها معنای ظاهری منظور نیست؛ بلکه شرایط زمانی و فرهنگی و مکانی 
را به صورت پنهان با خود دارد و شامل ناگفته های یک متن می شود.« )یار محمدی، 1385: 

35( این کنش به 5 بخش تقسیم  بندی می شود:

5 . 2. 1. کنش تصریحی یا اظهاری
این کنش »برای بیان یک واقعه یا گزارشی از یک فرایند است. این نوع کنش تعهد گوینده 
را نســبت به صدق گزاره ای بیان می کند و نشان می دهد که گوینده می کوشد تا حال روانی 
و عقده خود را به زبان ساده به شنونده منتقل کند.« )اکمجیان، 1382: 389( در متون بالغی 
این نوع  از جمله ها که بی بهره از تأکید هستند، جمالت خبری ابتدائی خوانده می شود. در 
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این حالت ذهن مخاطب از مدلول خبر خالی است و حالت شک یا انکار نسبت به آن وجود 
ندارد. »جمله خبری ذاتا، یعنی با قطع نظر از خصوصیات حال خبر و ُمخبر، قابل صدق و 
کذب اســت.« )همایی، 1374: 92( این دسته از خبرها منطبق با کنش تصریحی در تحلیل 
گفتمان است و گوینده به سادگی شنونده را از موضوعی آگاه می سازد. در ذیل به آیاتی که 

کنش تصریحی دارند اشاره می شود:
﴿فََســتُبِصُر َویُبِصرُوَن ، بَِأییُِکُم الَمفتُوُن﴾ )قلم/5-6( خداوند در این آیات یادآور می شود، 
»اینک بدان که به  زودی اثر دعوتت روشــن خواهد گشت و برای دیدگان ظاهری و باطنی 
خلق معلوم خواهد شــد که مفتون به جنون کیســت.« )طباطبائی، 1374: 620( خبر از نوع 

جمله فعلیه و استمرار و نو به نو شدن را می رساند و سخن بدون تأکید آورده شده است.
وا لَو تُدِهُن فَیُدِهنُوَن﴾ )قلم/9( کلمه یدهنون از مصدر إدهان )باب إفعال(، و دهن به  ﴿َودُّ
معنای روغن اســت و کنایه اســت از نرمی و روی خوش نشان دادن. »نرمش و انعطاف  به 
معنی صرف نظر کردن از قسمتی از فرمان های خدا به خاطر آنان.« )مکارم شیرازی، 1380: 

384( کنش این بخش از آیه نیز تصریحی است.
لِیَن ، َسنَِسُمُه َعَلی الُخرُطوِم﴾ )قلم/15-16( آیه شریفه  ﴿إِذا تُتَلی َعَلیِه آیَاتُنَا قَاَل أََساِطیُر اأَلوَّ
15، فعل نهی ال تطع در آیه 10 را تعلیل می کند. و مصدر وســم و همچنین سمة به معنای 
عالمت گذاری اســت و کلمه خرطوم به معنای بینی است. و ظاهراً منظور از عالمت گذاری 
در بینــی او این باشــد که بی نهایت او را خــوار می کنیم و ذلتی نشــان دار به او می دهیم. 
)طباطبایــی، 1374: 624( آیات از نوع خبر ابتدائی و هــدف، توبیخ و مالمت کافران و از 

جهت دیگر، تهدید آنان است.
 آیات 19 تا 25 ســوره نیز تصریحی و از نوع خبر ابتدائی است که جمله  ها بدون تأکید 
آورده شــده اند و خداوند فرایند نازل شــدن عذابی آســمانی را در شب هنگام، زمانی که 

صاحبان بستان در خواب بودند، بیان می نماید.
﴿َکَذلــَک الَعَذاُب َولََعَذاُب اآلِخَرِة أَکبَُر لَو َکانُــوا یَعَلُموَن﴾ )قلم/33( جمله، خبر ابتدائی از 
نوع اسمیه است که از مبتدا و خبر ترکیب شده و ثبوت و دوامِ عظیم و بزرگ بودن عذاب 
آخرت را می فهماند »یعنی نمونه عذابی که ما بشــر را از آن زنهار می دهیم عذاب اصحاب 

باغ است.« )همان: 629(
ـ در  آیــات 42 و 43، خداوند با جمــالت ابتدائی، خبر از واقعه عظیمی می دهد و آگاه 
می ســازد که »آن روز که دعوت می شدند در برابر خدای سبحان سجده کنند با اینکه سالم 
بودند و می توانستند سجده کنند و بهترین تمکن را داشتند سجده نکردند و به دعوت انبیا 

اعتنا ننمودند.« )همان: 645( کنش این بخش از آیات نیز تصریحی است.
ـُه فََجَعَلُه ِمن الّصالِِحیَن﴾ )قلم/50( جمله خبری فعلیه از نوع ابتدائی و بدون  ُـّ ﴿فَاجتَبَاُه َرب



سال پنجم 
شمارة دوم
پیاپی: 9

پاییز و زمستان 
1400

22

تأکید آمده اســت و آمدن زمان ماضی وضعاً نشــان  دهنده ی حدوث است و مفید ثبوت و 
دوام و اســتمرار و تجدد نیســت چرا که یک بار اتفاق افتاده است، لذا خداوند می فرماید: 

پروردگارش او را برگزید و از صالحان قرار داد.

5 . 2. 2. کنش ترغیبی
در این نوع کنش، گوینده در صدد تالش برای ترغیب و وا داشــتن مخاطب برای انجام 
کارهاســت. این کنش در علم معانی، برابر با جمالت انشاء طلبی مانند: امر و نهی، تمنی و 
استفهام است. »امر، طلب حصول فعل است، بر سبیل استعال؛ یعنی در حالتی که طالب خود 
را در شأن و مرتبه، باالتر از کسی که از او طلب می کند بداند.« )رجایی، 1359: 149( استفاده 
از جمالت استفهامی برای آگاه کردن مخاطب از عواطف و احساسات متکلم و جلب توجه 
مخاطب بوده اســت تا ذهن شــنونده را برای پاسخی که برای خود متکلم روشن و آشکار 
اســت، ترغیب سازد. گاهی جمالت اســتفهامی از هدف اصلی خود، که پرسش از موارد 
مجهول و نامعلوم، برای رسیدن به آگاهی است، خارج گشته و برای اهداف دیگری، معانی 
ثانوی به خود می گیرد که این معانی ثانوی باعث ایجاد ارتباط بهتر با مخاطب و تأثیرگزاری 
بر عواطف و احساســات شنونده می شود و در واقع برای دریافت پاسخ و یا شنیدن آری و 

یا خیر بیان نشده است، در ذیل به این آیات اشاره شده است:
﴿قَاَل أوَسُطُهم أَلَم أَقُل لَُکم لَواَل تَُسبُِّحوَن﴾ )استفهام انکاری برای سرزنش(

﴿فَنَجَعُل الُمسلِمیَن َکالُمجِرِمیَن﴾ )استفهام انکاری از نوع تقریر(
﴿َما لَُکم َکیَف تَحُکُموَن﴾ )استفهام برای تعجب(

﴿أَم لَُکم ِکتَاٌب فِیِه تَدُرُسوَن﴾ )استفهام انکاری برای تکذیب(
یُروَن﴾ )استفهام انکاری برای تکذیب( ﴿إِنَّ لَُکم فِیِه لََما تَخَّ

﴿أَم لَُکم أَیَماٌن َعَلینَا بَالَِغٌة إِلَی یَوِم الِقیَاَمِة إِنَّ لَُکم لََما تَحُکُموَن﴾ )استفهام انکاری از نوع تقریر(
﴿َسلُهم أَیُُّهم بَِذلَِک َزعیٌم﴾ )استفهام انکاری از نوع تقریر(

﴿أم لَُهم ُشَرَکاُء فَلیَأتُوا بُِشَرَکائِِهم إِن َکانُوا َصاِدقِیَن﴾ )استفهام برای نفی(
ُب بَِهَذا الَحِدیِث ... ﴾ )استفهام برای تهدید و ترساندن( ﴿َذرنِی وَمن یَُکذِّ
﴿أَم تَسَألُُهم أَجراً فَُهم ِمن َمغَرٍم ُمثَقُلوَن﴾ )استفهام انکاری برای تکذیب(

﴿أَم ِعنَدُهُم الَغیُب فَُهم یَکتُبُوَن﴾ )استفهام انکاری برای تکذیب(
در متــون بالغی، گاهی امر و نهی، از معنای حقیقی خود که بر طلب درخواســت انجام 
دادن یا ندادن عملی و اســتیالی جایگاه متکلم نسبت به مخاطب است، خارج شده و برای 
اهدافی، به سوی معنای دیگری می گراید که این اهداف در جهت ترغیب، افزایش تمرکز و 
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جلب توجه مخاطب به کار می رود تا جریان ارتباط بین متکلم و مخاطب را تقویت سازد.
بِیَن﴾ )نهی برای ارشاد و راهنمایی( ﴿فاََل تُِطِع الُمَکذِّ

ٍف َمهیٍِن﴾ )نهی برای ارشاد و راهنمایی( ﴿َواَلَ تُِطع ُکلَّ َحالَّ
﴿فَاصبِر لُِحکِم َربَِّک َواَل تَُکن َکَصاِحِب الُحوِت إِذ نَاَدی َوُهَو َمکُظوٌم﴾ )امر و نهی برای پند 

گرفتن و بیان عاقبت(

5 . 2. 3. کنش عاطفی
»این کنش در تحلیل گفتمان، در بر دارنده شور و هیجان و احساسات گوینده، نگرش ها 
و ذهنیت افراد، حاالت درونی، درجه دوستی و یا نفرت او از موضوع است که هر جمله ای 
که بیانگر احساس گوینده باشد و به قصد اخبار ادا نشود جمله عاطفی می خوانند.« )شمیسا، 
1373: 133( این بحث از سبک شناسی گفتمانی با مبحث جمله های انشائی غیر طلبی مانند: 
قسم، تعجب، افعال رجا یا ترجی، صیغه های عقود و ...، در علم معانی می توان برابر دانست 
که این جمالت، بخاطر ارتباطی که بین متکلم و مخاطب ایجاد می کند، هم در علم بالغت 
و هم در گفتمان شناســی، تأثیر شگرفی دارد. این نوع کنش که فقط در سه جای سوره قلم 
یافت شد، برای متون غنایی که بار عاطفی و احساسی کالم در آن بیشتر است، کاربرد بهتری 

دارد و در این سوره نسبت به بقیه کنش ها از بسامد پایین تری برخوردار است.
قسم: ﴿ن َوالَقَلِم َوَمَا یَسُطُروَن ...﴾

ِّنَا َراِغبُوَن﴾ َّا إِلی َرب ُّنَا أَن یُبِدلَنَا َخیراً ِمنَها إِن رجاء: ﴿ِعَسی َرب
تعجب: ﴿َما لَُکم َکیَف تَحُکُموَن﴾

5 . 2. 4. کنش تعهدی 
»این دسته از جمالت برای بیان تعهد گوینده به تعهد یک عمل است. در این کنش گوینده 
با تأکید می کوشد شنونده را متقاعد کند که کالمش صادق است و این برای کسب اطمینان 
مخاطب ضروری است. این بخش از الگوی گفتمان کامال با مبحث خبر طلبی و انکاری در 
علم معانی انطباق دارد« )امیرپور و روضاتیان، 1397: 70(؛  و با تأکید کردن بر سخن خود 
تالش می کند شــک و تردید احتمالی شنونده را نســبت به کالم خود، از میان بردارد تا به 
برقراری ارتباطی قوی با مخاطب بپردازد و به صورت مؤثر حاالت روحی و درونی خود را 
به مخاطب منتقل سازد. با توجه به بررسی های انجام شده، در این سوره بیشتر از جمله های 
خبری ابتدائی استفاده شده است و جمالت انشائی در مرتبه دوم کارکرد و شمارِ انواع خبر 
قرار دارد که نشــان  دهنده توجه به احوال مخاطب، در نظر گرفتن آگاهی او، مقام خطاب و 
مقتضای حال اســت و به همین سبب خبر ابتدائی نسبت به خبر طلبی و انکاری از بسامد 

باالتری برخوردار است.
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خبر طلبی:
جایی که مخاطب نسبت به مضمون خبر شک و تردید دارد و با آوردن تأکید استحسانی، 
حکم، تقویت و خبر نیکو می گردد تا در جان مخاطب بنشیند. این نوع خبر در آیات )1ـ 7ـ 

26ـ 29ـ 31ـ 32ـ 34ـ 38ـ 39ـ 45ـ 49ـ 51( مشاهده شده است.
خبر انکاری:

زمانی که مخاطب منکر خبر باشد الزم است متکلم با توجه به مقتضای حال، کالم خود 
را بــا بیش از یک تأکید، به اندازه ضعف انکار، بیاورد تا حکم خبر تأکید گردد که این نوع 

خبر در آیات )3ـ 4ـ 17( این سوره آمده است.

5 . 2. 5. کنش اعالمی
»ایــن کنش برای نام گذاری واقعه و آگاهی دادن درباره یک رخداد به کار می رود. این کنش 
درباره کارهایی است که اگر با موفقیت انجام شود به تغییراتی در اجتماع می انجامد. افعالی مانند 
خبر دادن، محکوم کردن، و منصوب کردن، این کنش را دارند.« )ر.ک. سرل، 1385: 13ـ 19(

در مورد شــأن نزول این ســوره در روایات تفسیری آمده است که در دوازده مایلی شهر 
صنعای یمن در روستایی به نام َضروان یا ضوران که در یک فرسخی صنعا بوده، و مالکان 
آن، اهل حبشه و بنا بر نظر ابن عباس )د68 ق( اهل کتاب بوده اند، قتاده )د110 ق(، باغ را 
متعلق به پیرمردی از بنی اسرائیل می داند که به شکرانه این نعمت، هر ساله به مقدار نیاز خود 
و خانواده اش از محصول و میوه ها برداشــته و مازاد آن را برای هزینه های باغ و مستمندان 
می گذاشته است او هنگام برداشت محصول در باغ را به روی ایتام، بیوه  زنان، درماندگان و 
مسکینان باز می گذاشت تا آنان نیز از محصول باغ بهره مند شوند، از این رو خداوند باغ او 
را برکت می داد. پس از مرگ پیرمرد، پســران وی وارث باغ شدند و در آن سال به گونه ای 
بی ســابقه، میوه و محصول فراوانی به بار آمد. صاحبــان باغ با دیدن فراوانی دچار غرور و 
طغیان شده و آز طمع بر آن ها چیره گشت یکی از آنان پیشنهاد کرد که به علت کثرت زن 
و فرزنــد، به محصول این بــاغ نیازمندتر بوده، از این رو دیگر به نیازمندان چیزی ندهند تا 
بر ثروت خود بیفزایند. برادری که صالح تر بود، ناراحت شده، خدا ترسی، پایبندی به سیره 
و ســنت نیکوی پدر، زیانکار و محروم شدن از برکات و انتقام خدا از گنهکاران را به آنان 
گوشــزد کرد تا پیش از دچار آمدن به به کیفر الهی از نیت نادرست خویش دست بردارند. 
برادران ســخت برآشفته و او را به شــدت مضروب ساختند و سرانجام ناگزیر از همراهی 
شد. لذا آنان هم قسم شدند که صبح زود به سراغ باغ رفته چیزی برای نیازمندان نگذارند. با 
این تصمیم خوابیدند تا صبح زود برنامه خود را عملی ســازند غافل از اینکه خداوند برای 
مجازات آنان در حالی که در خواب بودند، »طائفی« را به ســوی باغ آنان فرســتاد و باغ به 

حالت صریم در آمد. )رضایی کرمانی، رجبی قدسی، 1390: 10ـ11(
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جداول و نمودارهای سبک نحوی و کنش های گفتاری در سوره قلم
   

جدول شماره 1: بسامد سبک نحوی جمالت در سوره قلم

سبک نحویآیاتدرصد سبک نحوی

36%15,16,17,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40
,41,43,44

گسسته

64%20,21,22,2 ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19
3,24,25,33,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52

هم پایه

نمودار1: بسامد سبک نحوی جمالت در سوره قلم

  

جدول شماره 2: بسامد کنش های گفتاری جمالت در سوره قلم

کنش های گفتاریآیاتدرصد کنش ها

تصریحی33%5,6,9,15,16,19,20,21,22,23,24,25,33,42,43,50

ترغیبی29%8,10,28,35,36,37,38,39,40,41,44,46,47,48

عاطفی6%1,32,36

تعهدی31%1,3,4,7,17,26,29,31,32,34,38,39,45,49,51
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نمودار2: بسامد کنش های گفتاری جمالت در سوره قلم

نتیجه گیری  
با تحلیل و بررسی سوره »قلم« با تکیه بر الگوی سبک شناسی گفتمانی میشل فوکو و رابطه 

آن با مباحث علم معانی نتایج ذیل حاصل شد:
1- هر گونه اثر و متونی برای اهداف بخصوصی نگاشــته می شــود که تحت تأثیر بافت 
اجتماعی و موقعیت همان زمان قرار دارد که با تطبیق کنش های کالمی و دستوری آیات با 
علم معانی، روشــن گردید که گفتمان در سوره های قرآن کریم کاماًل با نظریه سبک شناسی 

میشل فوکو هماهنگ و سازگار بوده و بنا بر اقتضای حال به کار رفته است.
 2- بسامد نوع کنش ها و سبک نحوی جمله ها نشان می دهد آیات قرآن کریم با ظرافت 
و دقتی اجتناب ناپذیر نازل شــده و رابطه مستقیمی با بافت اجتماعی برقرار کرده است و 
با توجه به عوامل بیرونی، این شــیوه از بیان و گفتگو بوجود آمده اســت. از این رو، کنش 
تصریحی، ترغیبی و تعهدی به ترتیب، پرشمارترین کنش های گفتاری در این سوره هستند 
و کنش عاطفی از کم ترین بسامد برخوردار است. شمار بسیار کنش تصریحی نشان می دهد 
خداوند می خواهد گزارش و فرایند واقعه عظیمی را که مخاطب از آن بی اطالع است را به 
زبان ساده و قاطع به مخاطب القا سازد که محور اصلی گفتمان را تشکیل می دهد و دومین 
کنش برجسته در این سوره به ترتیب کنش ترغیبی و تعهدی است که خداوند در پی ترغیب 
و برانگیختن مخاطب و تعهد به تحقق یک عمل است که با تأکید، شنونده را نسبت به صدق 

کالمش متقاعد می سازد.
« و ترکیب نفی و استثناء، نشانه هایی هستند که اصرار خداوند  3- بسامد باالی تأکید با »إنَّ
متعال بر ایجاد یک باور قوی در ذهن مخاطبان و قطعیت تکرار ســنت الهی نسبت به کیفر 

معاندان پیامبر و شکست آنان در ستیز با آن حضرت را می رساند.
4- بیشــترین بسامد سبک نحوی نیز در این سوره، از نوع هم پایه است که سبکی آرام و 
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توأم با تأمل را با توجه به اقتضای معنایی و دســتوری رقم زده تا مخاطب را از نکات مهم 
بهره مند سازد. نتایج نشــان می دهد سبک نحوی گسسته نیز بعد از سبک هم پایه از بسامد 
باالیی برخوردار است که هر دو سبک نحوی در کنار یکدیگر استفاده شده تا بر تأثیرگذاری 
روی مخاطب بیفزاید و به ایجاد ارتباط و گفتمانی موفق بینجامد و در انتقال آن به مخاطب 

نیز موفق بوده است.
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