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 چکیده

است. از آنجا  تفسیری برانگیزترین مباحثچالش یکی از« ما أَدْراك...»اسلوب  از منظر مفسران فریقین

 ،استنبیّ اکرم  قطعاًمخاطب آیه،  از سوی دیگر، دارد و داللت «مخاطب درك نکردن»بر که ظاهر آن 

قرائت ناآگاهی پیامبر از این آیات،  ؛ چه اینکهشودجاد شبهه میباعث ای با علم نبوی این آیات ارتباط

آن هم ، ربا سیزده که. این اسلوب در تناقض است« علم لدنیّ رسول اکرم»های کالمی مبنی بر با داده

 وتوصیفی ـ  تحلیلی ا روش. پژوهش حاضر بداردکارکردهای بالغی متعددی ، آمدهدر سور مکی  تنها

این  بیانگر آن است که مخاطبو  داندنمیآگاهی پیامبر نابر  دال را با تکیه بر دالئل متعدد، خطاب آیه

رکرد صرفی و نحوی آیات . تفاوت و تعارض دیدگاه برخی مفسران در کاپیامبر نیست، شخص آیات

-، به خطا رفتهرکیب مذکورت زیبه دلیل جداسا انمفسر است که خود گواه آن «ما أَدْراك...»مشتمل بر 

رای جلب که باست  ، در عصر نزول قرآندر قالب الگویی ثابت بستهیک  ای،اند. این اسلوب کلیشه

 شد.استفاده می توجه شنونده، هنگام تفخیم و عظمت مطلب

 جاهلی. نبوت، عصر، «ما أَدْراك...»، اسلوب علم پیامبر بالغت قرآن، کلیدی:ژگان وا

 

 مقدمهـ 1

کارگیری اسلوب سؤال و  به ،ز ابزارهای هدایتی قرآن که نقش مؤثری در جذب مخاطبان داردیکی ا

. یکی اندکردهشناسایی  در سطوح مختلفرا نواع گوناگونی از استفهامات قرآنی پرسشگری است. محققان ا

ای از ، پیام آن در هالهخاص آن که به علت بالغت است« ...ما أَدْراك»های استفهام قرآنی اسلوب از گونه

ن، همواره مورد توجه تکرار و نقش هدایتی آپر نسبتاً برداری از راز این اسلوب. پردهاست ابهام قرار گرفته

و است  کار نرفته به در سایر کتب ی آننمونه بیاناست. این اسلوب مختص قرآن کریم است و  مفسران بوده

 به روشپژوهش حاضر است.  ل زده شدهشاهد بحث، از قرآن مثا به عنوان باشد، کار رفته ر هم بهاگ

 شکل گرفته ،«ما أَدْراك...» عبارت قرآنی امونیرپ فریقین با هدف نقد و بررسی تفاسیرتوصیفی و  تحلیلی ـ

 الهی و میزان ، مخاطب مورد نظر«اكما أَدْر»بررسی معنا و مقصود خداوند از عبارت  با کندمی تالش و

که تالش  فرضیه اولیه چنین است .شناسایی کند را حیح این عبارت در تفاسیربه تبیین صتوجه مفسران 

پژوهه  الزم به ذکر است کهاست.  هایی مواجه بودهها و لغزشکاستیمفسران در انتقال مفهوم این عبارت با 
                                                           

 Dr.zo.akhavan@gmail.com :ایمیل ایران، ،تهران کریم قرآن معارف و علوم دانشگاه حدیث و قرآن علوم دانشیار . 1
 ghotbizahra@gmail.com ،ایران ،ایمیل:؛ اراك اراكدانشگاه ،دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث 2

 

mailto:Dr.zo.akhavan@gmail.com


 

آن برای عرب عصر  اسلوب و کارکردهای معنوی و هدایتی تفاده و تکرار ایناس علت دنبال رو به پیش

به  ها از اسلوب مورد نظرنیز فهم آن با نظرداشت به نگره مردمان آن عصر وتا  باشدنزول قرآن نیز می

ها آنت در هایی که این عبارهاز سوی دیگر با نگاه ساختاری و مجموعی به سور .دبیا دست معنای صحیح

تا معنای هدایتی و معرفتی این معنایی نزدیک به مراد الهی  تبیین و ارائه توان بهمی ،تاس کار رفته به

رو به دنبال یافتن پاسخی برای آن  که پژوهه پیش پرسشیترین مهم .سلوب در ساختار آن سوره رسیدا

و ارتباط آن با علم نبوی چگونه « ما أَدْراك...»اسلوب م تفسیری مفسران در بررسی هفاین است که است 

 قابل جمع است؟ 

 پیشینه و ضرورت تحقیقـ 1ـ1

مورد توجه مفسران یرمستقیم، تفسیرهای بالغی به صورت کلی و غ به ویژهتفاسیر قرآن، در این اسلوب 

مقاالت موجود  .به این مبحث نپرداخته است داگانهای به صورت جولی تاکنون هیچ مقاله، است قرار گرفته

شناختی و ساختار ادبی ماده شناسی تاریخی در تحلیل ریشهکاربرد زبان» همچونبا عناوینی  این زمینه در

ادبا  خطای اعتقاد ه انگارهاست و ب نگارش شده« در قرآن کریم «ما أَدْراك...»ب بیانی خوانی اسلوباز«: دری»

از حیث قدمت و  «دری» در زبان عربی و قرآن به جای ماده« علم»و مفسران به محوریت مشتقات ماده 

نشان  ،برآیند حاصل ،«علم»و « دری»شناختی میان دو ماده تحلیل ریشهاز کند که پس اشاره می اصالت ریشه

اختی آن در زبان سامی به معنای شنر اساس تحلیل ریشهب« دری»که وجوه ادبی و معنایی ماده  دارد آن از

اما به تدریج از  است، برخوردار بوده« علم»نسبت به ماده از قدمت بیشتری « دانستن»و « یاد گرفتن»

به طوری که تمامی  ؛است انایی کاسته شدهت زبانی، در معانی حوزه دبه دلیل تحوال« دری»ماده  کاربست

است. در حالی که چنین سنجشی  سنجیده شده« علم»ماده در زبان عربی با « رید»وجوه ادبی و معنایی ماده 

دهنده دهد و تنها نشاننشان نمی« علم»را با ماده « دری»شناسی، مشابهت کاربردی ماده طبق نتایج ریشه

قُ أَدْراكَ مَا الطَّارِوَ ما  وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقالعلم: باب»مقاله دیگری با عنوان  شابهت معنایی آن دو است.م

. است پرداخته ها و تفاسیر علمی از سوره طارقد که به بحثشیافت  منبر االسالممجله در  «النَّجْمُ الثَّاقِبُ

نگارش یافته که به بررسی تفسیری  زهراال مجلهدر ، «القارعه هسورر: التفسی»پژوهشی با عنوان همچنین 

ساحتی مفردات درآمدی بر فهم دو ؛القدرهلیلماهیت » تحت عنوان مقاله دیگری .است پرداختهسوره قارعه 

نیازمند جهش « القدرهلیل»که معتقد است فهم است  دهآم پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآندر مجله ، «قرآنی

ست که کاربرد ( اهشناختی بین دو ساحت معنایی غیبی و عرشی )القدر( و شهادتی و فرشی )لیلمعرفت

زبان و علوم در مجله  «قدر در تفاسیر»در فهم و تفسیر این دست از مفردات قرآنی دارد. مقاله  فراوانی
مجله در « التفسیر سوره همزه» است. مقاله تفاسیر حول محور سوره قدر پرداختهای از هبه گزید صرفاً ،قرآن

های یادشده، به همة پژوهش واضح است .است پرداختهسوره همزه  در های تفسیرینیز به بحث االزهر



 

و نه ناظر بر موضوع علم  اند، ولی توجه کلیتوجه کرده« ما ادریک»های مشتمل بر اسلوب ها و آیهسوره

 نبوی.

 «ما أَدْراك»تبیین مفهوم عبارت ـ 2

هش پرداخت تا در ابتدای هر پژوهش ساختارمندی، نخست باید به بررسی واژگان کلیدی موضوع پژو

مشخص شود. از این رو در این بخش بررسی ، انندهبرای خو، رفته در پژوهشبه کار معنای مراد از مفاهیم

 گذرد.از نظر می« ما أَدْراك» عبارت بارهدر شدهمطرحلغوی و نحوی و نظرات 

 در لغت و صرف« ...ما أَدْراك»عبارت ـ 1ـ2

توان را در این اسلوب می« ما»است. حرف  دهتشکیل ش« كَ»، «اَدری»، «ما» از سه کلمه «...ما أَدْراك» تارعب

صورت  به« ما»تب تفسیری در نظر گرفت که در قریب به اتفاق ک به دو صورت استفهام و موصول عام

حسینی همدانی،  ؛403، 25 :1374کارم شیرازی، م؛ 355، 26 :1372)طبرسی،  .است شده عرفیم استفهامی

ه ب (402 ،13 :1368؛ قمی مشهدی، 94، 10 :تابی؛ طوسی، 249، 5 :1415 ؛ فیض کاشانی،183، 17 :1404

 (. 280 ،7 :1386بالغی، ) دارد «ما»بودن  که نظر بر موصول جز یک مورد

 نن، مطلع ساختآگاه کرددانستن،  به معنای یدری(، از ریشه )دَری «دریاَ»پژوهان، لغتبر اساس نظر 

رفته است که به باب افعال « اَدری»ی استفهامیه و فعل «ما»ترکیبی است مرکب از « ما اَدری» راینبناب. است

مفعول  شده ودر باب افعال اعمال  و مفعول اول آن به سبب تعدیه است مفعولیکه جزء افعال متعدی، دو

آمده است. « ما أَدْراك...»عبارت  از بعد الب یک جمله استفهامیدر ق« باء»با اسقاط حرف جر  دیگر آن

 (19 :1398، و همکاران اخوان مقدم: ر.ك)

معین است که خطاب برای غیر« كَ»حرف  کهاول آن :دو دیدگاه وجود دارد« كَ»حرف خطاب  هربادر

و در  (315، 30؛ 10 ،29 :تابیاشور، عرود )ابنکار می به، مثنی، جمع، مونث و مذکر یکسان برای مفرد

ای شیء « »ما أَدْراك»بنابراین عبارت معادل  .است« اَدری»به اول، برای فعل مفعول« كَ»دیدگاه دوم، 

  ؛254، 14: 1414منظور، )ابن باشدمی« ...تواند آگاه کند تو راچه چیز می»است که به معنای « اعلمکَ

 .(209، 3 :1368مصطفوی، 

 و علم در لغت هدرایاوت بین تفـ 2ـ2

با توجه به  پژوهان بین درایه و علم تفاوت وجود دارد و در واقع درایه همان علم نیست بلکهاز نظر لغت

ترین معنا اما واژه علم نزدیک ،دنهایی دارها و تفاوتمشابهت شود کههای معنایی دو واژه، معلوم میمؤلفه

اند کرده بیان« یهدرا»برای کلمه  را هفت معنا ،ه به این نکتهبا توج، پژوهانلغت. استیی درایه زه معنابه حو

 ند از:اکه عبارت

شود و با معمول کسب میبه شیوه غیرو گونه دانش و مقدمات اولیه امری ناخودآگاه که بدون هیچـ 1

 (.254، 14 :1414 منظور،؛ ابن672، 1 :1368ها متفاوت است )مصطفوی، در دسترس انسان علم و دانش



 

 اندیشی است و گفته شدهگردد که همراه با نوعی از تدبیر و چارهبه شناختی منطقی اطالق می هدرای ـ2

 .(312: 1412)راغب اصفهانی،  میعنی آن را به زیرکی دریافت« دریتُ به»و « دریته»

، 1 :1412، شود )همانمیصل که با نوعى از فریب حااست  ت و فهمیدنیشناخبه معنای  هدرایـ 3

671 .) 

به  هفعاله به معنی استیال یعنی تسلط داشتن مثل خالفت و امارت نیز است که اگر جایز باشد درایـ 4

 (84 :1400 شود )عسکری،در این حالت از علم جدا می ،ی استیال باشدامعن

ند دانرا اخص از علم می های درایبا هم یکی است و هیچ تفاوتی ندارد و عده همعنای علم و درایـ 5

 (.403، 19 :1414)حسینی زبیدی، 

رود که از قبل کار می برای امری به هدرای چرا که ؛برندکار نمی را برای خداوند به های واژه درایعدهـ 6

ل از ساحت منزه که این افعا باشدحیله یا به معنای دانستن امری همراه با در آن شکی وجود داشته باشد 

دانان معتقدند که ای از لغتدر مقابل عده (.84 :1400؛ عسکری، 403، 19: 1414، همانالهی به دور است )

 .(312 :1412 اغب اصفهانی،ر) رودکار می خداوند متعال نیز بهباره دره درایواژه 

شده و شناختهست که شامل شیء مشخص علمی ا به معنای، برای انسانفعاله، بر وزن  هدرایکاربرد ـ 7

مبهم و نامفهومی در آن وجود ای که عالِم، به تمام وجوه و ابعاد آن آگاه است و هیچ وجه گونهه ب ؛است

ها که بر وزن فعاله ها و شغلعمامه، عصابه، قالده و اسم حرفه مثل ؛معنای اشتمال دارد هبنابراین درای .ندارد

به معلوم  رود که عالِم از همه وجوه،کار می معرفت و شناختی به در هدرایس ن، پخیاطی کرد مانند ؛باشدمی

 (. 84 :1400داشته باشد )عسکری، طه احا

تعابیر دانستن، اخص از دانستن و معرفت همراه با حیله، حصول از راه ه دراینتیجه آنکه از کلمه 

خدای  بارهدر هدرای به اینکه شده است و با توجهت جانبه عالِم نسبت به شیء برداشعادی، معرفت همهغیر

جانبه عالِم نسبت به شیء را بر دیگر توان با لحاظ کردن سایر معانی، معرفت همهمی ،فتهار رک متعال نیز به

 معانی ترجیح داد. 

 استفهام لوبهای اسگونه ـ3

ی در قرآن به قیحق هام به شکله استفک استحقیقی )بالغی( استفهامات قرآن به دو صورت حقیقی و غیر

واقعی و خداوند با مطرح نمودن موضوعی در قالب استفهام غیر .(63 :1372ست )فوده، ا به کار رفتهندرت 

 ،بر این پایهفهم مخاطب خویش است.  به خودترین معانی کالم با اسلوبی بالغی، خواهان انتقال عمیق

الزمه رسیدن به مراد و مقصود خداوند در « ...ما أَدْراك»ر اسلوب تشخیص نوع استفهام موجود د وبررسی 

( 10، 29 :تابیعاشور، ؛ ابن193 :1397)مهدوی کنی،  است کار رفته هایی است که این مفهوم در آن بهسوره

 قابل تقسیم استفهام تقریریو  ریاکاستفهام ان دسته ودر قرآن به د طور کلی استفهامات بهدر این راستا 

. این نوع استفهام که به معنای استدارنده دو بار معنایی متفاوت دربر رسد استفهام تقریرینظر می است. به



 

ی تفخیم و بار معنای...« هل، ما »( گاه به همراه ادواتی چون 243: 1377)طباطبایی،  ،باشدطلب اعتراف می

 ( و گاه8/)واقعه ﴾ه ما أَصْحابُ الْمَیْمَنَهِفَأَصْحابُ الْمَیْمَنَ﴿مانند آیه  ؛نمایدء میمخاطب خویش القا هبتعظیم را 

ت استفهامی متغیر در آن گیرد؛ به این معنی که ادوامیدر قالب یک الگوی ثابت قرار  ،رفخامت ام عالوه بر

در قالب  ایبسته صورت به ای،هسلوب کلیشا رد. اینن تأثیری ندان در معنای آو زما باشددخیل نمی

وَ ما ﴿ مانند ؛شودکه فخامت و تعظیم امر از آن متبادر می کندای از زمان عمل میدر بازه الگویی ثابت،

یک الگوی ثابت  «ما أَدْراك»کار رفته در اسلوب  (. بر این اساس نوع استفهام به2/)قدر ﴾ الْقَدْرهُأَدْراكَ ما لَیْلَ

 باشد که همراه با فخامت و تعظیم امر است.می ای از زماندر بازه شدهبندیتهسبو 

 «ما أَدْراك...»بسامد قرآنی ـ 4

ده یَ( در قرآن استفارَشه )دَخویش به بشر، از مشتقات مختلف ری خداوند برای انتقال تعابیر مختلف کالم

بار در قالب عبارت  سیزدهاست که در قرآن کریم  «ما أَدْری»مذکور  شهریاست. یکی از مشتقات  نموده

 :پردازیمدر ادامه  به ذکر آیات می است که کار رفتهبه «ما أَدْراك»یکسان 

 (3/حاقه) ﴾هُوَ ما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّ﴿ ـ1

 (27/مدثر) ﴾وَ ما أَدْراكَ ما سَقَرُ﴿ ـ2

 (14/مرسالت) ﴾وَ ما أَدْراكَ ما یَوْمُ الْفَصْلِ﴿ ـ3

 (17/انفطار) ﴾وَ ما أَدْراكَ ما یَوْمُ الدِّینِ﴿ ـ4

 (18/انفطار) ﴾ثُمَّ ما أَدْراكَ ما یَوْمُ الدِّینِ﴿ ـ5

 (8/مطففین) ﴾وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّینٌ﴿ ـ6

 (19/مطففین) ﴾وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّیُّونَ﴿ ـ7

 (2/قطار) ﴾ا الطَّارِقُوَ ما أَدْراكَ مَ﴿ ـ8

 (12/بلد) ﴾هُ مَا الْعَقَبَكَاوَ ما أَدْر﴿ ـ9

 (2/قدر) ﴾ الْقَدْرِهُوَ ما أَدْراكَ ما لَیْلَ﴿ ـ10

 (3/قارعه) ﴾هُوَ ما أَدْراكَ مَا الْقارِعَ﴿ ـ11

 (10/قارعه) ﴾وَ ما أَدْراكَ ما هِیَهْ﴿ ـ12

 (5/ههمز) ﴾ها الْحُطَمَوَ ما أَدْراكَ مَ﴿ ـ13

ی و مک»که در « مطففین»به جز سوره  ؛باشندمی« مکی»شده دیا ر، تمامی سو«مدنیمکی و »از منظر 

 بهنیازی  است،« مکی»از این سور، سوره دوازده توجه به اینکه  با .دارد وجودنظر بودن آن اختالف « مدنی

سیاقی سوره  بنابراین تنها به بررسی .مشخص گردد ات نیست که مکی یا مدنی بودن آنسیاقی آیبررسی 

بنابر قول حسن و ضحّاك و محرز گردد.  بودن آیات مورد نظر« مکی یا مدنی»پردازیم که می «مطففین»

. استمدنی ش، آیه آخر 8جز  هب معتقدند این سورهعباس و قتاده نیز ابن است،عکرمه این سوره مدنی 



 

از آیه (. با توجه به اینکه 363، 26: 1372 ،ی)طبرساین سوره دارد اعتقاد به مکی بودن  البیان مجمعصاحب 

 صالحان در علیین وارد مباحث قیامت و نامه عمل بدکاران در سجین و، خداوند متعال چهار تا انتهای سوره

 8 اتآی در «ما أَدْراك»، عبارات باشدهای سور مکی میاز نشانه، سخن از قیامت گردد و با توجه به اینکهمی

  د.گیرقرار میآیات مکی  در شمار ،سوره مطففین 19و 
 چرا که همه عبارات مذکور است؛سوره قدر  «ما أَدْراك»شده با سیاق وجه تمایز تمامی عبارات قرآنی یاد

گویند. موضوع مورد سؤال و ای دیگر سخن میبه حوادث روز قیامت و عالم آخرت اشاره دارند و از نشئه

ها اعم های آن و نامه اعمال انسانضوعی غیبی است که مربوط به آینده، قیامت، نشانهوم، ام این آیاتاستفه

وَ ما أَدْراكَ مَا ﴿شوند. حتی در خصوص آیه ، غیبی محسوب میاز خوب و بد است که همگی این مسائل

 ،دنیایی نیست ستاره از آن مراد ره اشاره دارد،گر چه به یک ستانیز ا( 3و  2 /)طارق ﴾الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ

  (.194 :1397مهدوی کنی، ست )ا های قیامت و افول ستارگاننشانه منظوربلکه 

 در عصر نزول «…أَدْراك ما»کارکرد  رسیبر ـ5

، عمده اندداشتهخود ندر حقیقت مخاطبان پیش از اسالم، چندان توجهی به مسأله منشأ و خاستگاه هستی 

( در واقع 155 :1373 ،ایزوتسو) است بوده« مرگ»آن یعنی « پایان»توجه م ،زندگی «زآغا»ه جای جه آنان بتو

توانسته در ذهن که تنها موضوعی که می شد خواهدیر یا زود بر این امر واقف د ،ت جاهلیهر خواننده ادبیا

 د،جماست )صادقی  بوده« گمر»مسأله  ،پدید آوردفرد جاهلی، رویکردی همچون تأمل و تبصّر فلسفی 

در بسیاری از ادعیه وارده و خطب مشهور و حتی برخی احادیث، سبک متوجه ( از طرفی 133 :1381

های استفهامی قرآن، تأثیری شگرف در زبان عربی، است. سبک ، استفهامی بودهنامخاطبمخاطب یا ساختن 

های پرسشی، جهت نافذ سبک نیافران به تقلید از ااست. لذا مؤمنان و ک جای نهاده ربپس از نزول قرآن، 

رویکرد (. بنابراین 529 :1372 )فوده، مودندناستفاده میوفور از این سبک واقع شدن کالم خویش به 

قیامت و حوادث همگی مربوط به  ،به جز یک مورد ،گنجانده شده «أَدْراك ما»موضوعاتی که در اسلوب 

و  مخاطبان عصر نزول ایات مورد نظر برعوذ واقع شدن موضت نافبه جهپس از آن است. گفتنی است که 

در اسلوب  یافتهشکل صورت بسته به قالب یک الگوی ثابتر د آن مطالب ،عظمتانتقال حس فخامت و 

ا این آیات، روح آنان با معارف تا با برقراری تعامل زنده مخاطبان عصر نزول ب ه استقرار گرفت «أَدْراك ما»

این تا از  شدن گردد مستعد متعالی شاندر شب قدر، روح شدهادجیک به حبل او با تمس عجین شده الهی

 های حوادث قیامت مصون بمانند.از مهلکهمسیری مهیا شود تا یق طر

 «أَدْراك ما»مفسران فریقین در تحلیل  یآرا ـ6

به  تبویش نسعمیق مخاطب خ ، خواهان توجه«أَدْراك ما»کارگیری و تکرار استفهام خداوند حکیم با به 

 ،شان از این عبارات و حکمت نزول آنفهم انسانین با توجه به احقیقتی بس عظیم و شگرف است که مفسر

 :شد پرداخته خواهد هی چند از آندیدگای به بررس در ادامه که نداههایی نمودبرداشت



 

 و به معنای عدم علم ربه پیامب« كَ»خطاب  ـ1ـ6

( و لی اهلل علیه و آله)ص مبریاپ «أَدْراك ما»ب در عبارت اطکه منظور خ بر این باورند نااز مفسر برخی

به هر  «أَدْراك ما»که خطاب  دیگر معتقدند(، در مقابل برخی 271، 27 :1374امتشان است )مکارم شیرازی، 

ن معتقدند که مخاطب در اسلوب ا(. اما اکثر مفسر289 ،18 :1404 )حسینی همدانی، باشدمییک از مردم 

؛ 39، 17 :1404 حسینی همدانی،؛ 436، 24 :1374)مکارم شیرازی،  باشدمی اهلل رسولشخص  «راكأَدْ ما»

کارگیری این اسلوب و  به از مقصود الهی (.660، 5: 1415 عروسی حویزی،؛ 1927، 7 :1356 طبری،

است،  موده( معرفی ن5/)نجم ﴾عَلَّمَهُ شَدیدُ الْقُوى﴿مخاطب قرار دادن پیامبری که خداوند در قرآن، وی را 

ناپذیری است که از نظر بالغی، مربوط به یا علم اجمالی آن حضرت، در درك و عظمت وصف عدم آگاهی

 گویی پرداختهو شب قدر به تفصیل است که در وصف حوادث قیامت «أَدْراك ما» جمله ما بعد عبارت

 الًمکا ت به درك کنه آنها نسبایر انساندر این بین تکلیف وسعت علم س (.375، 30: 1418است )صافی، 

؛ 39، 17 :1404؛ حسینی همدانی، 9، 27 :1374؛ طبرسی، 403، 25: 1374 روشن است )مکارم شیرازی،

؛ زمخشری،  620، 30: 1420؛  فخر رازی، 402، 13 :1368؛ مشهدی قمی، 217، 5 :1415 فیض کاشانی،

کارگیری  با به هک «أَدْراك ما»لوب ن در تبیین اسااز مفسر دیدگاه شماریبر این اساس (. 599، 4: 1407

، 24 :1374؛ مکارم شیرازی، 247، 26؛ 68، 26 :1372دانی )طبرسی، دانی یا چه مینمی عباراتی همچون

( هرگز نخواهی 355، 26: 1372نمود )طبرسی،  (؛ چه چیز تو را دانا583، 5: 1415؛ عروسی حویزی، 436

؛ 117، 31 :1420؛ فخر رازی، 39، 17: 1404دانی، مهیافت )حسینی  نخواهیفهمید و به کنه آن دست 

( و به علم اجمالی از آن آگاه نیستی )طوسی، 84، 14 :1368؛ قمی مشهدی، 217 ،5 :1415فیض کاشانی، 

قیامت و حوادث  بارهدر یا داشتن علم اجمالی پیامبر لمع مشخص است که حاکی از عدم( 299 ،10: تابی

 .استعظمت شب قدر  آن و

 و به معنای تفخیم امربه پیامبر « كَ»خطاب ـ 2ـ6

 یَوْمُ ما أَدْراكَ ما وَ﴿ن وجود دارد، خطاب خداوند در آیه انزد مفسر« كَ» از جمله اختالفاتی که در خطاب

 تطاب قرار داده تا شدخاطر زجر دادن کافر، خداوند وی را مورد خه که ب است (14/مرسالت) ﴾لِفَصْالْ

ن به اای نیز این خطاب را به مؤمن(. عده80، 31: 1420 عذاب در آن روز را به وی متذکر گردد )فخر رازی،

ن ااکثر مفسر ،(. در مقابل422، 5: 1383ه، دانند )دروزخاطر ترهیب آنان میه جهت ترغیب و به کفار ب

لی اهلل امبر اکرم )صیپطب خاص خود که همان معتقدند که خداوند با طرح پرسشی محدود و کوتاه به مخا

اند )فخر هایی است که قبل از وحی، عالم به موضوعات مذکور نبودهپیام یخواهان القا ،( استعلیه و آله

 :1404؛ حسینی همدانی، 197، 27: 1372 طبرسی،؛ 182، 27: 1374رازی، رم شی؛ مکا80، 31: 1420رازی، 

 (.313، 5 :1415؛ فیض کاشانی، 385، 10 :تابی؛ طوسی، 39، 17



 

ممکن  ،که پرسش استذکر  درخوراین مطلب  «أَدْراك ما»رسی معنای استفهام در اسلوب رباز  یشپ

های پرسشی با این حال، جمله .یا یکی از قیود جمله باشد یا یکی از ارکان کالم شاست درباره گزار

ا تکیه و ن ییسی بیان شگفتی، تحبراها ها به راستی پرسش نیست، بلکه آن جملهفراوانی هستند که هدف آن

حقیقی از آنان یاد شدهغیر هایهام( که به عنوان استف1 :تابیرود )فرزانه، کار می تأکید بر منظوری خاص به

ر دارند و بیشترین معانی بالغی که آیات مکی دقرآنی در آیات مکی قرار  هایستفهاما غلبااست. از طرفی 

م تفخی و کمحبیخ، وعید، تاز: معنای انکار، تعجب، تو ستا عبارت هستند،را حقیقی داغیر هایاستفهامقالب 

آیه مورد بحث، در صدر کالم واقع شده که سیزده استفهام در هر  الزم به ذکر است که( 2 :1377طباطبایی، )

 است. «أَدْراك ما»تفخیم امر در اسلوب  و گیری، تعظیمنشان از توجه، تعجب، تشویق، هشدار، عبرت

ی از این ن حاکا، نظر برخی از مفسربر این اساس، با بررسی تفاسیر موجود (144 :1381قی مجد، )صاد

اره است به اهمیت موضوع مورد سؤال اش قصد داشته مذکور اسلوب ر بردنکا مطلب است که خداوند با به

بایست به آن توجه یاست و م موضوع، بسیار مهمفهماند که می مورد نظر سیاقکند. لذا این استفهام با 

مسئله را کند تا این مواردی تالش میخود ذات اقدس الهی نیز در ص مبذول داشت. در عین حال اخ

( بنابراین غرض 195ـ194 :1397 )مهدوی کنی، ارائه دهد. رابطه با آنبیان الهی در  و یک تعریف نموده

ر است، بیان قد روی آن و شبادث پیشکننده صحنه قیامت و حوالهی از تکرار این عبارت که ترسیم

؛ 355، 26: 1374باشد. )طبرسی، می رو تشریف بر پیامب اعجاب، تخویف، تهدیدمت، تهویل، عظمت، فخا

 ؛ طوسی،249 ،5 :1415؛ فیض کاشانی، 183، 17 :1404حسینی همدانی، ؛ 403، 25 :1374 مکارم شیرازی،

؛ 106، 29 :تابیعاشور، ابن ؛620، 30: 1420رازی، ؛ فخر 402، 13: 1368؛ قمی مشهدی، 94، 10 :تابی

 (.599 ،4: 1407؛ زمخشری، 2046 ،7 :1356 طبری،؛ 422 ،5: 1383 دروزه،

 به جهت تفخیم امرالگویی ثابت  منزلهشه به مشخص و اسلوب در قالب کلینا« كَ»خطاب ـ 3ـ6

و مذکر  ثع، مونمثنی، جمفرد، معین است که برای مخطاب برای غیر« کاف»یکی از کارکردهای حرف 

 روجود مبارك پیامب «أَدْراك ما»اسلوب  ( و مخاطب خاص10ِ، 29 :تابیعاشور، رود. )ابنکار می یکسان به

 :تابیعاشور، . )ابنرسداو مییامت است که آیه به گوش ای تا روز قهر شنونده مخاطب آن بلکه ،باشدنمی

رود و نیازی به تفکیک خطاب به طور کار می به «أَدْراك ما»اسلوب  ایهر شنوندهبرای ( بنابراین 450 ،30

 نیست. ـ امت پیامبرـ  3و ایاك اعنی و اسمعی یا جاره ـ (لی اهلل علیه و آلهپیامبر )صـ  خاص

 اضافه را چیزی خواننده ناییاد و فهم به ذاتاً و ندارد دنبال به خاصی معنایی بار تنهاییبه اسلوب این

اگر بدون « هُاَلْقارِعَ» .اشاره نمود( 3/قارعه) ﴾هُوَ ما أَدْراكَ مَا الْقارِعَ﴿آیه  هتوان بنمونه میای رب ؛کندنمی

که به ذهن  رسد تنها فهمینظر می بهنده قابل فهم نبود و برای خوان ،رفتکار میبه «أَدْراك ما»اسلوب 

                                                           
سوره مبارکه  تفسییر)« ا دیوار بشنود استگوید تر میبه د»المثل در زبان فارسی معادل ضرب «ایاك اعنی و اسمعی یا جاره»هایی از نوع خطاب. 3

 (196 قدر، 



 

ارع جمع قارعه( در حالی که وقباشد )ایر قوارع میهم مانند س هبود که قارعمعنا این  ،شدمتبادر میخواننده 

 ،32 :1420)فخر رازی، استشده بیشتر القاءشدت قوارع،  هول ومیزان  «أَدْراك ما»با اضافه شدن اسلوب 

266.) 

است که این « کذا أَدْراك ما»معین بودن عبارت غیر ،ن وجود دارداای از مفسردیدگاهی که در بین عده

شناسی زبانناپذیری که در و در قالب انعطاف درآمده دجممنصورت نیمه به خای از تاریدر برهه عبارت

 «راكأَدْ ما»و مفعولی که در ترکیب ما بعد عبارت  (393: 1392)پاکتچی،  است قرار گرفته ،رده نام داکلیش

آن به معنای شدتی است که استفهام در چرا که  ؛فتداالوقوع در آینده است که اتفاق میمحقق ،وجود دارد

 (. 106 ،29 :تابیعاشور، )ابن کندر میحاکی از تفخیم ام

 «أَدْراك ما»گانه در تحلیل سه ینقد و بررسی آراـ 7

، «أَدْراك ما»اسلوب  و بررسی تحلیل وق و نیز بهگانه فرسی آراء سهنقد و بر ادامه ضروری است که بهدر 

 شود. اختهپرد

 و عدم علم ایشان و نقد آن بررسی مخاطب بودن پیامبر ـ1ـ7

ای گسترده از انواع سؤاالت با سطوح مختلف مجموعه رفتنگ کار به ، نکته حائز اهمیت،در نقد دیدگاه اول

 جذب ،زیرا در یک روند هدایتی ؛آنان است فکریبه رشد  نمودن کمک نیز ن واجذب مخاطبجهت  به

( و این آیات با اسلوب 81 :1378 آید )براون،مخاطبان از ضروریات به شمار می یرشد فکر قاءارتکردن و 

یک امر تواند نمی «أَدْراك ما»، پیام الهی در قالب اسلوب یهبر این پا .از این قاعده مستثنا نیست «أَدْراك ما»

ی برای وظیفه همگانها ( باشد، بلکه فهم آیات و دانستن آنآله لی اهلل علیه و)ص انحصاری برای پیامبر اکرم

 (.196: 1397)مهدوی کنی،  باشندد خطاب آیات مورد بحث میهمه مؤمنان و مسلمانان است و همگی مور

در تمام قرآن در جایى  «أَدْراك ما» این است که عبارت ،یه وارد نمودتوان بر این نظرنقد دومی که می

 ؛داند، آن مطلب را به صفت میخطابفرد مورد وجود دارد که که مطلب معلوم و مسلمى  است بیان شده

وضوع و قرار گیرد، تمامی خصوصیات این م «أَدْراك ما»در قالب اسلوب « سَقَر»اگر موضوعی با عنوان  مثالً

؛ 94، 10 :تابی؛ طوسی، 259، 25 :1372شود )طبرسی، اوصاف آن در آیات بعدی برای مخاطب بیان می

 ه دوم بهبمفعولعنوان  هعبارتی ب «أَدْراك ما»است که بعد از ه همین جهت ب. (80، 31: 1420فخر رازی، 

ز این طریق اهمیت و عظمت آن موضوع مشخص رود که در مقام بیان مطلبی مبین و معلوم است تا اکار می

 گردد. پس اگر فرد بلیغی در کالم خود در مقام بیان گوشزد و عدم آگاهی در مورد موضوعی به فردی باشد

است و از شأنیت  ی پرداختهبلیغلغو و غیر کالم، خود به توضیح آن مطلب بپردازد، به امر کامالً و در ادامه

بشود، پس به طریق اولی از ساحت کالم خداوند که  یدور است که مرتکب چنین خطای هکالم فرد بلیغ ب

که بخواهد به پیامبر خویش  ستا بری ،باشدمیز تمامی نقایص مبرا مزین به صفت علم و حکمت است و ا



 

ادر به فهم آن بپردازد که حضرت قمطلبی و بالفاصله در ادامه به تبیین  «دانیتو نمی»گوشزد نماید که 

 نیست.

چرا که  ؛شدبایستی تمامی مطالب قرآن با همین اسلوب ادا می ،اگر بنای الهی بر این نکته باشدز طرفی ا

دانسته و خداوند به او یاد آن از جمله احکام، قصص پیامبران و دیگر موارد را نمیمی مطالب قرتما، پیامبر

 ما» ای عبارتبایستی خداوند قبل از هر آیه ،بودمی لیل بر ندانستن پیامبرین عبارت داست و اگر ا داده

 ؛رساندعدم علم را نمی «أَدْراك ما»پرداخت. بنابراین عبارت د و سپس به تبیین آن میکررا بیان می «أَدْراك

یز آگاه کرد تو را که چه چ»ای دانی نیست، بلکه به معنبه معنای نمی «أَدْری ما» الفظیمعنای تحت زیرا

)فخر رازی،  نماید را از آن آگاه رمتعال کسی قادر به آن نیست تا پیامباوند که جز خدباشد می «چیست...

؛ عروسی  323، 10 :تابی؛ طوسی، 182 ،27 :1374ارم شیرازی، ؛ مک 9، 27 :1372؛ طبرسی، 90، 31: 1420

 ( 583 ،5: 1415حویزی، 

فرماید: که میاست  ( نقل شدهلسالملیه ا)ع افی از قول حضرت علیر این، روایتی در تفسیر صعالوه ب     

 ما أتدری ،یّعل یا :آله و علیه اللَّه صلّى اللَّه رسول لی قال :قال السالم علیه المؤمنینامیر عن المعانی فی»

 فیما فکان هالقیام یوم الى کائن هو ما فیها قدّر تعالى لَّهال انّ :فقال ،اللَّه رسول یا ال :فقلت ؟الْقَدْرِ هِلَیْلَ معنى

 فی فیها القرآن نزول معنى مضى قد و هالقیام یوم الى ولدك من السالم علیهم هاألئمّ هوالی و والیتک قدّر

که  ( فرمودندالمالسه لی)ع المؤمنینامیر. (351، 5: 1415فیض کاشانی، ). «بالکتا هذا نم هالتاسع هالمقدم

پیغمبر  ،دانی معنی شب قدر چیست؟ عرض کردم: نه یا رسول اهللآیا می ،ای علی به من گفت:مبر خدا پیغ

 و کم، قضا و حفرمود: خداوند تبارك و تعالی در آن شب به تقدیر سرنوشتی که تا روز قیامت خواهد بود

و نیز والیت امامان از نژاد تو،  والیت تو بود ،جل مقدر کردو از جمله آنچه خدای عز و  گیری نمودهاندازه

دانستند و علم و چرا که اگر ایشان نمی ؛بر مطلب است تا روز قیامت. این روایت نیز تأییدی بر دانایی پیامبر

 وجود نداشت. به آن ت علیحضرامکان آگاه ساختن  ،آگاهی نداشتند

 به همراه معنای تفخیم و نقد آن بررسی مخاطب بودن پیامبر ـ2ـ7

ن فریقین قائل به معنای تفخیم امر هستند که ما نیز در این پژوهش بر اطور که اشاره شد اکثر مفسرهمان

تفخیم امر به منحصر بودن  ارد نمود،توان بر این نظریه وکنیم. ولی ایرادی که میدرستی این امر تأکید می

این است که آیات مکی عواطف انسانی را بیش از عقل او  نکته حائز اهمیتی که وجود دارد .است پیامبر

( و اینکه تقریر به معنی طلب اعتراف، همراه با رساندن 282: 1377 )طباطبایی، دندهمورد خطاب قرار می

مسلمان مأمور  فردکه  توان استباط نمودمی دینیتار بزرگان در رفنمودن  معنی تعظیم است. از طرفی با نظر

سخی مناسب ها پاو پس از تالوت آنباشد  ی تعاملی زنده داشتهبا بسیاری از استفهامات قرآنبه آن است که 

گونه مانه کند؛سان حقیقت آن را، در جان خود زنده و بدین گویدچنانچه گویی با خداوند سخن می ،دهد

 ﴾أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُن﴿تالوت آیه کریمه ( پس از اهلل علیه و آلهلی )ص که پیامبر



 

زا را پروردگارا تویی که درختان آتش« بَل اَنتَ یا رَب»فرمودند: (، درنگ کرده و سه بار می72/)واقعه

ان تعلیم به امت اسالم خواه شأنال( با این بیان، پیامبر عظیم 262، 23: 1374ای. )مکارم شیرازی، آفریده

 بایستی تعاملی زنده برقرار «أَدْراك ما»خویش است که در مواجهه با آیات استفهامی قرآن همچون اسلوب 

می ای است که فخامت و عظمت این آیات را در روح آدکارگیری اندیشهکنند که حاصل این نوع تعامل، به

گوید: پروردگارا گشاید و میان به اعتراف میدهد که زبیکند و حالت خشوعی به انسان دست ممتجلی می

آید چنین که در پاسخ این اسلوب که در ادامه آیات میچنان ؛دانی و آگاه به این امور هستیتویی که می

های خطاب ،که در نگاه کلی حالیر د ،است ها را دادهتفصیلی به این پرسش است و خود خداوند جواب

صراحت مستقیم بر شخص ایشان جز در مواردی که  ـ سبت به شخص پیامبرقرآن کریم نصورت گرفته در 

است که در زبان فارسی معادل « ایاك اعنی و اسمعی یا جاره»هایی از نوع خطاب عموماًـ  باشد داشته

 است. « یوار بشنودگوید تا دبه در می»المثل ضرب

مخاطب است، ولی در حقیقت  اهللبه رسول «أَدْراك ام»از سوی دیگر اگرچه ظاهر خطاب در عبارت 

با تکیه بر این  بنابراین. کندمی تالوت قرآن کریم را آیات تا روز قیامتاست که  هر کسیاصلی، مردم و 

چرا که اگر چنین بود  ؛باشدمین انحصاری برای پیامبر فقط یک امر حقیقت، فهم و درك این موضوعات،

 در صورتی که بودند، رو محرمانه با پیامبه دنبال یک گفتگوی خصوصی کریم ب قرآنبسیاری از آیات 

 رش بگوید؛ حتی پیامبر اکرمتوانست در وحی معراجی این مطالب را به پیامبخداوند متعال به راحتی می

صاری فقط طور انح در مرتبه احکامی قرآن کریم با این معارف آشنا شوند و اگر مخاطب به توانستندمی

به اینکه  داشتسان با نظربدین ان در قالب عبارات و الفاظ نبود.شان بودند، دیگر نیازی به تفصیل و بیای

 تا بر اهمیت آن بیان شده قالب جمله اسمیه در آن، در بیشتر موارد در آیات بعدی «أَدْراك ما»پاسخ اسلوب 

 ، منظور ازباشدمی« ناس»هدایت شدن،  ی استفاده وو نیز مخاطب اصلی قرآن کریم برانماید موضوع تأکید 

به فهم و درك صحیح و کامل آیات دست  بایستی که با تدبر باشدمردم می تمامی «أَدْراك ما»عبارت  خطاب

 (.197ـ196 :1397)مهدوی کنی،  یابند

 دیدگاه برگزیده() «أَدْراك ما»اسلوب بررسی ـ 3ـ7

صورت تفکیکی  بهنباید این عبارت را  درسنظر می قرآن، به ن اسلوب دریبا بررسی موارد کاربردی متعدد ا

 شود وبه ذهن متبادر می «أَدْراك ما»معنای ظاهری استفهام  هاتن ،مورد توجه قرار داد که در این صورت

به  .گرفت های قبلی این پژوهش مورد نقد و بررسی قرارها و ایرادهایی را به دنبال دارد که در قسمتنقص

 صورت و به ناپذیرجداییعنایی ین علت، این عبارت را باید به صورت واحد و در قالب یک بسته مهم

تر ار زیر را به دنبال دارد و به غرض الهی نزدیکمورد توجه قرار داد که آث در قالب الگویی ثابت، ایبسته

 :است
 های موجودجلب توجه شنونده برای رفع ابهام ـ1ـ3ـ7



 

شود تا موجب مشخص ساختن نقاط مبهم موضوع می ،ی ثابتیالگو شکل قرآنی به هایمفهاستاطرح  والًاص

ناپذیر یک(. اسلوب تفک123: 1381راهم آورد )صادقی مجد، زوایای مورد بحث ف آشکارِبیان زمینه را برای 

قبیل ی از بهم موضوعاتنیز از همین مقوله است که بهترین حالت جهت مشخص ساختن نقاط م «أَدْراك ما»

در که فخامت و تعظیم آن موضوعات،  است در قالب الگویی ثابت قرار گرفتن شب قدر و حوادث قیامت،

در روح قاری و شنونده آیات،  سازی و ایجاد چنین حالتیشود و پس از آماده متجلیروح مخاطب بیشتر 

و تربیتی دلخواه خویش که همان  غرض تعلیمی خداوند در آیات بعدی به رفع ابهام از موضوع برآمده تا به

 ،ترغیب به عمل خیر پس از فهم شب قدر و ترهیب در ترك گناه پس از شناخت حوادث قیامت است

شود، اشتیاق و خوف و وحشت درونی مخاطب از مورد سؤال افزوده هرچه گستره جواب بیشتر میبرسد و 

البی پیرامون موضوعی است که در قالب بودن فهم مطگردد و این طوالنی شدن پاسخ، دال بر ضروری می

 است. قرار گرفته «أَدْراك ما»ناپذیر تفکیک

 خطاب قرآنی در بیان هدایتی ترین نوعقوی «أَدْراك ما» ـ2ـ3ـ7

و  رساندن معنای بسیار با لفظی اندك نیز و انفعاالت درونی انسان ،حاالت ،ستفهام در بیان عواطفاسالیب ا

از سایر اسالیب انشاء  رسدظر مین به بیانی است که حالتترین ه صحیح با لطیفاطبان به رادعوت مخ

ر دو کند و همتکلم ارتباطش را با مخاطب حفظ می ،ر اسلوب استفهامد که ذکر است الزم به .باشدتر قوی

های و انگیزهغرائز  ،نیحاالت نفسا به اینکه توجهاز طرفی با  رند.دانقش و مسئولیتی  ،در مقابل این استفهام

اسلوب  ،آن تنگ نیاید اسلوبی که بتواند بیانگر این حاالت باشد و مجال بر تنها ،انسانی، بسیار زیاد است

 .یستننیز از این قاعده مستثنی  «أَدْراك ما»استفهام است که اسلوب 

( 18 و 17/)انفطار ﴾ینِثُمَّ ما أَدْراكَ ما یَوْمُ الدِّ  الدِّینِوَ ما أَدْراكَ ما یَوْمُ﴿به آیات  توانمی برای نمونه

 اسلوب این موضوع در دادنارقرن حوادث قیامت و شناخت عظمت آن، با در این آیات برای بیا کرد. اشاره

وی رساند و مخاطب را به سو تکرار آن، کالم الهی بیشترین اثر خود را به ملکه ظهور می «...أَدْراك ما»

 «...دْراكأَ ما» در رفتهکار این سبک سخن و توالی به رسدنظر می بهسازد. امتناع متمایل میپذیرش و 

نسبت باالی  طور کههمان ؛دباش داشتهسازی مخاطبان شیاروایفای نقشی مؤثر در زمینه ه بر الزم را توانایی

در ( 139 :1372ر است )فوده، ؤید این باوپیشینیان مای از سخنان این سبک در قرآن و پاره بستنکاربه

( مطرح 3/قارعه) ﴾هُمَا الْقارِعَ﴿استفهام و پرسش با آیه  عنوان ابلبی را ون سوره قارعه، قرآن مطمواردی چ

(، پاسخ آن را 3/قارعه) ﴾هُوَ ما أَدْراكَ مَا الْقارِعَ﴿کند و پس از تأکید مجدد و شدیدتر آن پرسش با آیه می

ناپذیر است لی در این اسلوب تفکیکی قرآن، تجاین یکی از کارکردهای مهم بیان هدایتدهد. بنابرمی ارائه

 (.107: 1381)صادقی مجد، 
 «...أَدْراك ما»اسمیه بودن سؤال و جواب اسلوب  ـ3ـ3ـ7



 

، 29: 1418جمله اسمیه است )صافی،  «...أَدْراك ما»طور که مشخص است ساختار نحوی پرسش همان

اسمیه بودن آن نشان  اغلب کار رفته نیز دامه آیات بهدر ا «...أَدْراك ما»عنوان پاسخ  هبو آیاتی که ( 154

، برای «...أَدْراك ما» پیام است که استفاده از اسلوبو حاوی این اسمیه بودن یک جمله دال بر تأکید  .است

ؤکد بودن مؤید م ،نایی گنجانده شدنداین بسته معنشان دادن تأکیدی مهم است و موضوعاتی که در قالب 

 که دانستن آن تأثیر مهم و حیاتی استبیانگر نکاتی حیاتی در آن موضوعات آن توسط غرض الهی است که 

بایستی بدان توجه  که است شدهسفانه آن مطالب مورد غفلت واقع أولی مت ،گذاردزندگی آدمی می بر را

پرده ای در کنندهنقش تعیین، یلیبررسی رویکرد تأو ت کهته ضروری اسدر خاتمه توجه به این نکنمود. 

 مانده اسلوب مذکور دارد.از پیام حیاتی مغفول اشتنبرد

 گیرینتیجه

و ارتباط آن با علم نبوی نتایج زیر حاصل  «أَدْراك... ما»پس از بررسی تفاسیر فریقین پیرامون اسلوب 

 :گردید

ای چرا که خداوند در قرآن در آیه ؛فاتی با علم نبوی نداردنام «...راكأَدْ ما»استفاده از اسلوب استفهام ـ 1

 است. نمودهمعرفی  ﴾عَلَّمَهُ شَدیدُ الْقُوى﴿دیگر ایشان را 

بلکه همه افراد تا روز قیامت  ،نیست مختص پیامبر معین بوده و صرفاًدر این اسلوب غیر« كَ»خطاب ـ 2

 مخاطب این اسلوب هستند.

 و و دارای الگویی ثابت استای کلیشه یقالببلکه  ،یک عبارت استفهامی نیست صرفاً «أَدْراك ما» اسلوب ـ3

و گوینده، زمانی که بخواهد توجه مخاطب خویش را به  نایی تعظیم، فخامت امر و تأکید استدارای بار مع

 ید.نمابیان می «أَدْراك ما» نماید، آن را در قالب کلیشه موضوعی حیاتی جلب
از طریق علم الهی  «أَدْراك ما» ایشده در قالب کلیشهنبا موضوعات بیا شأن اسالم کامالًیامبر عظیم پـ 4

 ( را از آن آگاه نمودند.لیه السالمآگاهی داشتند و جانشین خویش امیر المؤمنین علی )ع

وب مخاطب وجود دارد، در اسلترین گونه بالغی استفهام که در مقام بیان انتقال احساسات الهی به قویـ 5

 است که نقش راهبردی و کلیدی در امر هدایت دارد. متجلی شده «راكأَدْ ما»

 کتابنامه
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