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  چکیده
کننده روند تکاملی انسان در همه دوران  زبان بازتابی از خصوصیات فردي و اجتماعی است که تضمین

دهد   ابزاري است براي برقراري کنش متقابل اجتماعی که به گفتار و نوشتار جهت میزبان بوده است. 
شناختی -و رسوم  با مبانی فکري آداب ،هنجارها ،ها کنش ،و فرهنگ نظامی بنیادي و خاص از انتظارات

ش وکابخشد. هدف از این پژوهش  هاي رفتاري و عقیدتی است که هویت جامعه را شکل می ویژگی و
در این پژوهش به روش توصیفی به  .استهاي زبانی  گشایی از ساختهاي زبانی و رمز نقش هدربار

روابط بین فرهنگی و نقش ترجمه به  ،بررسی ساختار مجهول به لحاظ ساختاري و معنایی پرداخته
هاي  ياز طریق ایدئولوژ توان ، میدهد ها نشان می یم. نتایج بررسیکن عنوان ابزار اصلی تعامل  بررسی می

رغم تفاوت فرهنگی و ساختاري  ژرف بین زبان مبدأ و  گفتمان و ساختارهاي زبانی را علی ،زبانی
 .معنایی و سبکی بسیار حائز اهمیت است ،هاي صوري مقصد درك کرد. در ترجمه توجه به جنبه

و   مسائل  د. هر سطحباش تر از بقیه سطوح می نایی، پیچیدهمع  مؤلفۀ  تربودن انتزاعی  علت متن به   تحلیل
  با مسائل  ممکن است ظاهر شوند. اگر در هر سطح  ها در هر سطح خود را دارد و ابهام  خاص  مشکالت

رو باید ازاین ؛شود می  کاسته  بعدي  ابهام در سطوح  از میزان ،برخوردي معقول و آگاهانه صورت گیرد
  همواره این سطوح مختلف زبانی را مد نظر قرار داد.
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  مقدمه   زاده
هاي  عنوان بخش نحو و معنا به، زبان بخش کلی است که ساختارهاي نمادین آن صرف

کنند. یکى از عناصر فرهنگ، زبان است که موجب انتقال و  و انتزاعی عمل میعینی 
در افراد نه تنها  .گیرد پذیرى صورت مى  شود. تکوین زبان از طریق فرهنگ مىتداوم آن 

ا نیز ى اندیشه افراد ریشود، بلکه رشد و شکوفا فرهنگ مى موجب کُنش متقابل و تداوم
م زبانی در زندگی یاجتماعی و فرهنگی به شکل عالعنوان عنصري  گردد و به سبب مى

 Substitution( طبق نظریه جایگزینی .است ها تأثیري خاص گذاشته روزمره انسان

Theory( ،فظی که صورت اصلی زبان لال یکی صورت تحت: زبان دو صورت دارد
استعاره ، شناسی شناختی ولی در زبان ؛شده است و دیگري صورت ثانویه و تحریف

بلکه با نحوه پیوندسازي پیوند دارد  ،آید شده زبان به شمار نمی صورت ثانوي و تحریف
  ).160، ص1388، نیا قائمی( بنیادین زبان استنوعی فعالیت تعبیري و صورت  و

ها و میراث  توانند اندیشه اعضاي یک گروه اجتماعی از طریق برقراري ارتباط می
فرهنگی خود را گسترش دهند و در پی حفظ آن بکوشند. فرهنگ امري اجتماعی است 

رود. بین رشد و  و بخش تکمیلی زبان به شمار می ردکه بیشتر جنبه ذهنی و معنوي دا
  سویه وجود دارد. نگ ارتباط و وابستگی متقابل و دوتحول زبان و فره

هاي اجتماعی در حال  شرایط و موقعیت ،یندي است که با توجه به نیازهاازبان فر
 )1386( ون دایک هایی  رو به رو بوده است. و تحول است و با افزایش یا کاهش تغییر

 در تعامل و باورها ارتباط میان برقراري زبان، کاربرد را گفتمان اصلی بعد سه

 آوردن فراهم گفتمان، مطالعۀ اصلی هدف و وظیفه. داند می اجتماعی هاي موقعیت

نحوه چیدمان  ،مطالعه هدفمند، تحلیل گفتمان. است بعد سه این از یکپارچه توصیفی
ون  و ارتباط آن با بافت موقعیت است. -نوشتارياعم از گفتاري یا  -جمالت در متن

جمالت ، بندها، اي منظم از لغات کاربرد گفتمانی را مجموعه )81-80، ص1386( دایک
سبک یا ، داند. به همین ترتیب آرایش کلمات ها می اي از کنش زنجیرهها و  و گزاره
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پیوستگی  )61-60ص، 1991( کریستالباشد.  انسجام به مثابه ساختارهاي انتزاعی می
دهنده  با جمالت تشکیل هاي مختلف گفتمان معنایی را ارتباط زیرین و زیربنایی بخش

ظام معنایی که  یک ن« :کند گونه تعریف می ) گفتمان را این1387( سجودي داند. ن میآ
موضوعات و ، اعم از اشیا ،هاي آن کردن درباره جهان یا پدیده امکان فهم و صحبت

  .»سازد و متشکل از عناصر زبانی و فرازبانی است کن میعامالن را مم
توجه ، در پرداختن به محدودیت گزینش واحدهاي واژگانی و واحدهاي دستوري

به انسجام معنایی جمالت در گفتمان گفتاري و نوشتاري به منظور رفع ابهام و 
 پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار مجهول اهمیت است. پیچیدگی مفهومی حائز

کردن شکاف اطالعاتی و کشف معناي ضمنی و نقش آن در پرکریم قرآن آیاتی چند از 
 جان سرلهاي بیانی و غیر بیانی  ها و دستورات الهی در قالب کارگفت و موقعیتی پیام

(1975b) تخصصی   هاي ها و واژه انجام شده است. در اینجا ابتدا به تعاریفی از اصطالح
  پردازیم: حاضر می رفته در مقالهکار هب

 شناختی و معناشناختی تعاریف مربوط به اصطالحات زبانالف) 

 محدودیت گزینشی .1

 در مجهول به معلوم از گذر در همگانی یندافر سه عنوان به را اصل سه پستال و پرمیوتر

  :اند داده دست به جهان هاي زبان
 تجلی مجهول جملۀ در فاعل صورت به معلوم جملۀ در مستقیم مفعول .1

  ).(Perlmutter, 1984, P.399 کند می
، (همان است باخته نقش عنصر یک مجهول جملۀ در معلوم جملۀ فاعل .2

  ).409ص
  .(Ibid) است الزم جملۀ یک روساخت در مجهول جملۀ .3

شود،  ه میباخت نقش فاعلدر آنها  که شیوهاي ،اند کرده ادعا شناس زبان دو این
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 و قاعده یک تابع و این کند تجلی تواند میانعکاس آن در روساخت جمالت مجهول    زاده
 رايب پردازد؛ می آن ابراز به خود خاص اي گونه به زبانی هر بلکه ،نیست همگانی قانون
 مشخص ،آید می عنصر آن از قبل که اي اضافه حرف با عنصر این انگلیسی در نمونه

  .گردد می
 الزم فعل که باورندگذر بر این ادر مبحث گذر و ن )1367( انوريو  گیوي احمدي

 »مفعول بی« که است فعلی و کند تمام را جمله يامعن مفعول بی که است فعلی ناگذر یا
 را خود يامعن و باشد نداشته مفعول به نیازي سخن، دیگر به یا  گذرا یا متعدي فعل

 معلوم فعل. کند تمام را خود يامعن تا دارد نیاز مفعول به دیگر عبارت به و کند نمی تمام

 داده نسبت مفعول به که است آن مجهول فعل .شود داده نسبت فاعل به که است آن

 افتادن و آمدن گردیدن، فعل با و شود می صرف »شدن« فعل با بیشتر مجهول فعل. دشو

 شدن،« فعل هاي صیغه از یکی با مفعول از اسم مجهول فعل و شود صرف تواند می نیز

  د.شو می ساخته »افتادن آمدن، گردیدن، گشتن،

  الیه هاي معنایی .2
بر قواعد جمالت با تکیه  و عبارات کلمات، يامطالعه معنعبارت است از  معناشناسی

 ها واژه آنچه به است شده تالش همیشه معناشناسی تحلیل در .حاکم بر ساختار زبان

 در را واژه خواهد می گوینده آنچه تا شود تکیه بیشتر دهند می معنا قراردادي طور به

 کند می تأکید کلی و جنبه عینی رب معنایی تخصصی روش این .کند معنا خاصی موقعیت

 با که قراردادي يامعن با زبانی معناشناسی. ورزد می غفلت مکانی و درونی هبجن از و

 ،1996 یول،( دارد کار و سر ،شود می داده نشان زبان یک جمالت و ها واژه از استفاده
  .)178ص ،1382، نورمحمدي

  سطح نحوي .3
ثر از اصول و پارامترهاي خاص خود آن زبان أسطح نحوي و ساختاري هر زبان مت
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 زبان شناختی، شناسی زبان در گردد. اي آن بررسی می است که متناسب با ساختار هسته

 به نه زبان صوري ساختار و شود می نظر گرفته در مقوالت از نظامی عنوان به اساساً

 بندي، مقوله کلی اصول مفهومی نظام از نمودي مقام در مستقل، بلکه هاي عنوان پدیده

 (گیررتس، گیرد می قرار مطالعه مورد محیطی و تجربی تأثیرات و پردازش کار و ساز

  ).2، ص1381، گلفام و یوسفی راد :به نقل از 1995

  داللت ضمنی .4
. معناست داراي آید، در زبان تئهی به که حادثه ذهنی و تفکر هر )1383( صفوياز نظر 
 مستتر زبانی هاي الیه عمق در و نباشد واضح نخست نگاه در است ممکن معنا هرچند

 معناي یک حامل اي واژه و لفظ هر .باشد معنا بی و مهمل يا واژه ممکن نیست ،باشد

 به درستی و منطقی نحو تسلط و تأثیر تحت و دیگر هاي واژه کنار در که است خاص

 زبان ساختمان و سامان به معناها تفاوت شود. می هدایت اندیشیده پیش از معناهاي

 ساختارهاي کلیت به تواند می آن وسیع مفهوم در خبر و آگاهی از منظور .دارد بستگی

 داشته اشاره گذارد، می عمیق تأثیر او بر و یافته انتقال مخاطب به که عقالنی و عاطفی

 را ختیشنا زبان برخورد آگاهی، این نتقال ا جهت در زبان حرکت و عمل مطالعه .باشد

 یا سطوح پیگیري طریق از ها فاصله تبدیل و تکمیل و زنجیره معنایی .کند می تکلیف

  .است پذیر امکان قلمروهاي زبانی

  راهبردهاي معناشناختی .5
 تناسب به صرفی و ارتباطی نحوي محورهاي و جمالت هجاها، کلمات، از زبانی عناصر

 انتخاب دفعی، گزینشی بلکه همچون شوند؛ نمی سازگار و انتخاب آنها ارجاعی نقش با

؛ کند بیان خود زبان در قالب خواهد، که گوینده و نویسنده می را آنچه بتوانند تا شوند می
 به ،این و آیند نمی در خوانندگان جور ذهنی و زبانی منطق با گاهی که روست این از

 براي زبانی هجاهاي در لواي معنا کردن پنهان معناي به بلکه نیست؛ معنایی بی معناي
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 آشکار پیام و معنا به لذت دستیابی در چراکه است؛ انگیزش و لذت با همراه پیام کشف   زاده
 براي کوشش و تالش نتیجه در که است و لذتی تأثیر از کمتر مراتب به تأثیر، و انگیزش

زبان متن  هنجارهاي شکستن بر عالوه .آید می دست فرازبانی به و ضمنی معناهاي یافتن
 و از سکون را هنري هاي سازه تا شوند می گرفته کار به دیگري عناصر ،موردنظر

 غناي را به سوي زبان آن و دور کند، هدایت خودکارشدن سوي به را متن که رکودهایی

  ).1389، (خسروي شکیب کند هدایت تفسیري و تأویلی معرفت و معنوي

  مفاهیم ذهنی .6
با مصداق آنها در جهان خارج به مفهوم ذهنی ما بستگی دارد  و عبارات ارتباط واژگان

 زبان مطالعه شناختی، شناسی پرورانیم. در زبان که متناسب با آن واژه در ذهن خود می

 ارتباط همانا مهم نقش این که گیرد آن مورد بررسی قرار می شناختی نقش در

جهان  با تعامل شناختی شناسی زبان در .است خارج جهان با انسان اطالعاتی ساختارهاي
 بر این میان در و گیرد می صورت و مفاهیم ذهنی ذهن اطالعاتی ساختارهاي وسیله به

 تأکید اطالعات و انتقال پردازش سازماندهی، براي اي وسیله عنوان به طبیعی زبان

 بشر دانش از مخزنی عنوان به زبان به شناختی، شناسی زبان رویکرد در بنابراین. شود می

 با در رویارویی را ما که معنادار مقوالت از مند نظام اي مجموعه و جهان خارج مورد در

 نگریسته رساند، می یاري تجربیات پیشین مورد در اطالعات ذخیره و نوین تجربیات

  ).2، ص1381، گلفام و یوسفی راد :به نقل از( شود می

  سازي برجسته .7
  نظر که اي گونه به ،است شیوه متعارف به زبان عناصر کارگیري سازي، به برجسته

  : ممکن است شکل دو به سازي برجسته). 1385 ،صفوي( کنبد جلب را مخاطب
  ؛است زبان بر حاکم قواعد از معناي انحراف به هنجارگریزي یا کاهی قاعده. 1
 ؛شود می انجام خودکار زبان بر حاکم قواعد، بر قواعدي افزودن با که افزایی قاعده. 2 
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 زبان بر حاکم قواعد از عبارت است از انحراف هنجارگریزي یا کاهی قاعده بنابراین

، 1392 فرجی، و مختاري( متعارف زبان با بودن ناهماهنگ و نداشتن مطابقت و هنجار
 کاربرد از استفاده زبانی هرگونه به شناسی زبان حوزه در زبان از فرم انحراف). 37ص

 نشود اشاره رعابت آن در زبان متعارف و عادي به مناسبت جمله ساختار معناشناسی

با فرایند  هلیديبه اعتقاد ). 120، ص1393، رجائی و خاقانی :(به نقل از دارد
اي به غیر از نهاد مبتداي  کند و سازه خبر تغییر می -نشان مبتدا توزیع بی، مبتداسازي

کند که حاوي اطالعات نو و جدید براي فرد  دار می شود و آن را نشان واقع میجمله 
نقطه حرکت پیام مهم تلقی  ،ساختار نشاندار یک در کننده است. شنونده و دریافت

  کند. کند پیام و اطالعات جدید به کدام سو حرکت می ین مییشود که تع می
با  ین معنا در کلمات و جمالتداند و ا متن را متشکل از هویت معنایی می هلیدي

پس   (p.10 ,1989) ؛شود تا قابل ارتباط گردد اري میذرمزگ سازي نحوي برجسته
یک مفهوم « انسجام یکپارچگی معناي متن ناشی از یکپارچگی معناي بافتی است.

معنایی است که به روابط معنایی متن اشاره دارد و یک ابزار زبانی است که متنیت و 
هاي  ارتباطی  ). برخی از زنجیره4، ص1976، (هلیدي و حسن» نماید فراهم میبافتار را 

هر زبان نظامی از معانی است و با واسطه  از نظر وي مقید به بافت هستند.، تعاملی و
هر متن را کنش متقابل افراد بخشی از معناي  شناختی است. شبکه معنایی جامعه

معتقد است هر گزینشی که  (p.39 ,1978) هلیديداند.  کننده در مکالمه می شرکت
مانند محیط و شرطی براي گزینش بعدي است و این گزینش در کل  ،پذیرد انجام می

تا یک معنا براي ساختار  یابد که این روند تا آنجا ادامه می افتد. نظام زبانی اتفاق می
از  است.این ساختار بر روابط همنشینی و جانشینی عناصر استوار  زبانی شکل گیرد.

  نظر وي هر جمله حاوي دو نوع ساختار است:
نقطه آغازه در حکم پایه پیام  آغازه و پایانه محور): (گوینده ساختار موضوعیالف) 

  ؛ ارتباطی است
  .محور): اطالعات قدیمی و جدید (شنونده ساختار اطالعی و کانونب) 
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شناسی  گرا در زبان از جمله پیشگامان نظریه نقش هلیديو  فرث، آندره مارتینه   زاده
شناختی زبان را به مکتب پراگ نسبت  مند ساختگرایی نشانه ین نظریه نظامنخست اند. بوده
سیستم زبانی داراي نقش  طرف هر عنصر از یک کهاست مند  دهند. به این دلیل نقش می

هاي متفاوتی  نقش، همان عنصر در بافت بیرونی، خاصی است و از طرف دیگر
ین دلیل هدفمند است که از زبان براي تحقق نیت و مقصود ارتباطی و به ا پذیرد می

اي به  گسترده تورص به هلیديگرایان پیش از  البته نقش شود. انسان استفاده می
شناسی و معناشناسی توجه داشتند و توجهی به مباحث دستوري و  واج ،آواشناسی

  ).123، ص1389، (سادات الحسینی ارتباط آنها  با سیستم زبانی نداشتند
شناسانی بود که کوشید در تجزیه و تحلیل متن از سطح جمله  از اولین زبان هلیدي
قرض  فرثوي مفهوم سیستم و ساختار را از  به بررسی متن کالم بپردازد. ،فراتر رفته

سپس با تجدید نظر در مورد ؛ بتدایی نظریه خود را مقوله و میزان نامیداگرفت و شکل 
 گیرد ین نتیجه رسید که تمام عناصر حول محور نظام زبانی شکل میاین نظریه به ا
مند نام نهاد. در  لذا نظریه خود را دستور نقشگراي نظام؛ )15، ص1386، (مهاجر و نبوي

با هم  دستوري و واجی -واژي، هاي معنایی هاي کاربردي زبان در الیه این دستور نقش
(حاصل کاربرد کلمه در  الیه بافتی زبانی، مند هاي دستور نظام تعامل دارند. یکی از الیه

است  -با معنایی معین و محدود -جمله و در همنشینی با کلمات دیگر) و غیرزبانی
)Halliday, 2002, p.61(.  

این . شود ساخت اطالعی به چگونگی قرارگرفتن عناصر مختلف در جمله اطالق می
کند. براي مخاطب و  دهی می ازمانگوینده است که پیام و مقصود خود را از ارتباط س

کند که حاوي  حرکت می نشان از آغازه به سمت کانون کننده پیام ساخت بی دریافت
ساخت «و  »خبر -مبتدا«بخش ساختاري متن شامل دو ساخت  اطالعات جدید است.

صوري بین عناصر  رابطه، انسجام به عنوان بخش غیرساختاري آن. باشد می »اطالعاتی
مین آن را روح اال :علَی قَلبِک لتَکُونَ منَ المنذَرِینَ *نَزَلَ بِه الرُوح األمینُ« زبانی است.

  .)194-193 (شعرا:» تا از جمله هشداردهندگان باشی بر دلت نازل کرد...



محدودیت گزینشی ساختار مجهول در برجسته 

سازي و پرکردن شکاف اطالعاتی مفاهیم ذهنی قرآن کریم

 211 
 

  

 متسیوساز  »نماي نقشی جمله«توان به نظریه تحلیلی  از دیگر نظریات مهم می
شان و با توجه  و متن بر مبناي محتواي اطالعاتی گفتار پاره، ها شاره کرد که در آن گفتها

دهی به معناي کل جمله مورد تحلیل قرار  به نقش پویاي ارتباطی هر عنصر در شکل
ترتیب واژگان با توجه به قصد ارتباطی گوینده و شنونده و  ها در برخی زبان گیرد. می

 زبان ساخت با ارتباط در جمله نقشی شود. نماي نو مشخص میبر اساس اطالع کهنه و 

 ساخت سازي، برجسته کهنه، و نو اطالعات چون عواملی تأثیر به و شود می مطرح

   .)19ص ،1385 زاده، گل (آقا پردازد سازي می مجهول و اسنادي شبه و اسنادي
موقعیتی که و  کاربردي، در مکتب پراگ نقش فکري یا عقالنی نقشی است اجتماعی

شود. در نقش ارجاعی و  به عناصر فرازبانی نیز توجه می ،به معنا گرایش داشته
شود. در برقراري ارتباط  به موضوعات خارج از زبان و بافت اشاره می بازنمودي زبان

نقش همدلی بخشی از آداب معاشرت است که  در ادامه ارتباط گوینده و  ، تأثیرگزارتر
  دارد. شنونده کاربردي ویژه

آنچه ما رفتار اجتماعی مناسب «اي است که  گونه زبان با فرهنگ و اجتماع به ارتباط
یعنی  ،لئارفتار زبانی اید .رفتار زبانی مناسب است نامیم در اکثر موارد صرفاً می

و باید گفت و چه چیزهایی را  شود تشخیص اینکه در هر موقعیت چه چیزهایی را می
چگونه باید  ،شود گفت میتر اینکه آنچه را که  از این مهمشود و نباید گفت و  نمی

  .)205ص ،1355(باطنی، » گفت
هاي  باورها و شیوه، ها سنت، هاي ارزشی نظام ،فرهنگ دربردارنده حقوق اساسی 

کند و  و محیط پیرامونش تعادل ایجاد می اي است که بین انسان زندگی است. رابطه
پیوندند. دستاورد انسان است که توسعه انسانی از ارکان  هم میه واسطه آن ب هها ب انسان

 الرسوندهند.   ها یکی از اصول اصلی هر فرهنگ را تشکیل می پایدار آن است و ارزش
و اصولی از زبان مبدأ   ها زشار، ها گرایش، اي از اعتقادات مجموعه) فرهنگ را 1984(

فرادي که داراي مجموعه با درك کافی از زبان مقصد و ترجمه متناسب آن براي ا
  تعریف کرده است.  ،باشند ها و اصول می ارزش، ها گرایش ،متفاوتی از اعتقادات
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روش زندگی و ، اعتقادات، ) معتقد است فرهنگ شامل الگوها1970( اوسوالت   زاده
سازمانی اجتماعی از یک گروه ویژه است. عناصر فرهنگی مشترك در هر جامعه یا 

انتقال عناصر فرهنگی یکی از  .باشد قابلیت انتقال می گروه اجتماعی داراي ویژگی
  یند ترجمه است.ابرانگیز در فر هاي چالش هبترین جن سخت

زبان از دیرباز با انتقال افکار انسان، اقوام و جوامع مختلف را به یکدیگر پیوند 
یام تازه ها را انتقال دهد و پ تواند پیام زبان انسانی زبانی باز است که می .داده است می

کار ببرد که هنوز ه تواند ب حتی جمالتی می ،برد کاره ها را در جمالت ب ند و پیامکایجاد 
اي از معانی و انتزاعات  در چنین زبانی انتقال طیف گسترده .در قالب زبان نیامده است

برد؛  کار میه توان یافت که اطالعات پیچیده و ظرایف حساسی را ب فلسفی و ظریف می
تواند احساسات و مقاصد خود  زبان انسان در حکم یک نماد رفتاري و کرداري میحتی 

را با کنار هم قراردادن کلمات به صورت منطقی و منظم بیان کند و مفاهیم خاص را 
نها در عینی شده تا وضوح آ، مفاهیم انتزاعی، سازي ذهنیاز طریق تصویر .انتقال دهد

استعاره ما را  مل مخاطب با متن بهتر اجاد شود.نتیجه تعاذهن مخاطب بیشتر شده و در
اي عینی یا  سازد موضوعی نسبتاً انتزاعی یا بدون ساخت را با توجه به پدیده قادر می

  .)232، ص1993، (لیکاف ملموس  قاعده مندتر کنیم
، هاي اعجاز بیانی قرآن یکی از جنبه ،) معتقدند1393( و همکاران فاروقی

شود خداوند  باعث میقرآن کاربرد ابزار بیانی تصویر در  ست.تصویرسازي زیباي آن ا
ها در فهم اصول دینی و  نها سخن بگوید و انسانآها با  در سطح درك و فهم انسان

  برداري کنند.  احکام تربیتی از نیروي تخیلشان بهره
اساس استعاره بر پایه روابط مفهومی دو حوزه زبان مبدأ و مقصد است و نقش 

، 1993، (لیکاف ن ما به برقراري ارتباط مؤثر استعبارات برانگیختن ذهکلمات و 
میان فضاهاي مختلف مورد قرآن ) روابط مختلفی که 1388( نیا قائمیاز نظر  .)186ص

بودن  کند. از نظر وي مراد از استعاره آن را از زبان استعاري جدا می، دهد تأکید قرار می
   این است که:قرآن 
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اي است که مکانیسم فراتررفتن از معانی حسی به معانی مجرد و  گونه هبقرآن زبان . 1
حقایق غیبی و معنوي را در قالب امور قرآن  به عبارت دیگر ؛دهد معنوي را نشان می

  دهد. مادي و حسی نشان می
نیست که  ابدین معن ؛د به معانی شناختی فهمید نه ادبیرا بایقرآن بودن زبان  استعاري .2

شناختی و  هاي معرفت شباهتقرآن  اند. هاي زبانی تشکیل شده همه آیات از استعاره
دهد و ذهن مخاطب را به تأمل در آنها فرا  شناختی را مورد تأکید قرار می هستی

  .بینی قرآنی دست یابد تدریج به جهان خواند تا به می
یان فضاهاي مختلف مورد مقرآن شناختی که  شناختی و هستی هاي معرفت شباهت. 3

  گذارد. تأثیر میقرآن دهد در فهم  تأکید قرار می
نه صرفاٌ سطح زبان مربوط ادعایی است که به ساختار مفهومی و قرآن بودن  استعاري .4

  .)همان( شود می
در برخی قرآن زبانی و مفهومی. : اند دو دسته، اند آمدهقرآن هایی که در  استعاره

هاي زبانی اشاره کرده که  همفعومی را بیان و در موارد دیگر به استعارهاي  موارد استعاره
  ).169، ص1388، نیا (قائمی اند هاي مفهومی بنبادي استوار شده خود بر پایه  استعاره

در  اصطالحات و عبارات  فهم و تجربه چیزي«) استعاره مفهومی را 1389( هاشمی
گوید نه  هاي مفهومی سخن می روابط حوزهاستعاره مفهومی از  داند. می »چیز دیگر

 کشف استعارات مفهومی هستند. استعاره زبان سرنخ خایی برايعبارت  عبارات زبان.
  مربوط به مفاهیم است نه زبان.  

بعد از اسالم همواره یکی از علوم مورد توجه قرآن تفسیر و تجزیه و تحلیل  ،ترجمه
هاي ساختاري و معنایی زبان در جهت  ررسیبوده است. ب اناندیشمندان ایرانی و مفسر

  کریم مورد توجه بوده است.قرآن هاي  بهتر پیام درك و شناخت
دهد که زبان مبدأ  وقتی رخ می متنشکاف معنایی در  )2010( دارویشاز نظر 

که زبان مقصد مفهوم مشابهی را با  حالی در ؛دهد مفهومی را با یک واحد معنایی بسط می
هاي  سازي و پیچدگی یند مفهومادهد. با فر اصطالحات گسترش میترکیب لغات یا 
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  یابد. زمینه آنها گسترش می تجربیات افراد به واسطه  دانش پیش ،معنایی   زاده

  در سطوح زبانی و موقعیتیقرآن سازي در  یند مجهولافرب) 
پذیري،  هاي مختلف با جامعه ها و بافت فرایند آشنایی با کاربردهاي زبان در موقعیت

 )1379( طیب .باشد هاي جامعه زبانی همراه می ناخت فرهنگی و جزوه فرهنگش
آید که منجر به داللت کلمات  هایی در زبان به وجود می شرایط و موقعیت« :گوید می

شناسی از  یکی از اصول زبان .»شود یا داللت یک لفظ به چند معنا می امتعدد به یک معن
زبان و فرهنگ رابطه مستقیمی وجود دارد و بدون  شناسی این است که میان دیگاه انسان

توجه به زبان یک فرهنگ غیرممکن است که بتوان مفاهیم زبانی را خارج از محدوده و 
ات ی). در این مقاله رویکردها و نظر76ص ،1374اش فهمید (فرارو،  بافت فرهنگی

  گیرد. شده مورد بررسی قرار می برخی دانشمندان  با موضوعات مطرح
هاي  جوامع مطالعات دینی با زندگی افراد ارتباطی مستقیم دارد. جنبه بیشتر در

اى است که انسجام و پیوستگى در سطوح   منحصر به فرد کتاب آفرینش به گونه
نشان از عمق قرآن بخشد. فصاحت  ی مییمتفاوت زبانى و فرازبانى را ضمانت اجرا

هایی است که راه را براي درك بهتر  معنایی آن دارد. ساخت مجهول یکی از ساخت
به رابطه فعل  دبای کند. در یک جمله خاص به لحاظ معنایی و دستوري هموار میقرآن 

دستوري ، شناسی واژه ،شناسی واج، سازي یند مجهولاو دیگر اجزاي جمله توجه کرد. فر
فاعل  عامل حذف شده و مفعول جاي فاعل/، گیرد. در این ساخت و معنایی را در بر می

  کند. را اشغال می
مقاالت اندکی در حیطه  ،هاي پیشین آمده از بررسی دست طبق شواهد به

انجام شده است. در پژوهش  قرآنسازي آیات  سازي و نقش آن در برجسته مجهول
ساختار نحوي وجه مجهول و محدودیت گزینشی و آرایشی آن در زبان عربی و  حاضر

  مورد بررسی قرار گرفته است.قرآن هام مفاهیم ذهنی سازي و رفع اب نقش آن در برجسته
ه واسطه منظور القاي معناي ضمنی بکریم به قرآن کاربرد ساختار مجهول در 
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به  که در ادامه استغیربیانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم  هاي بیانی و کارگفت
  .پردازیم حاضر می هاي مرتبط آن با مقاله مقوله

  کارگفت اظهاري.1
هاي  رود و مجموعه منظور تعیین ارزش صحت و صدق چیزي به کار میبه 

  شود. زدن را شامل می اعتقادداشتن و حدس، کردن معرفی، کردن بیان، دادن گزارش

 تایید و تصدیق امري.2

ستند و گوینده هاي گفتاري داراي ارزش صدق و کذب ه در کارگفت اظهاري، کنش
 و مانند آن از این دست هستند. دعاهاهاست؛ اظهارات، ا مدعی صادق بودن آن

و حکم فرا رسد و همه امور به سوي خدا :  تُرجع األمورو قُضی األمرُ و الی اهللاِ«
توجه بیشتر به  مردم را به خداوند در این آیه. )210 (بقره: »شوند بازگردانده می

  خواهند رسید.کند و اینکه در آخرت به نتیجه اعمال خود  اعمالشان دعوت می
سوگند به جان عزیزت اى پیامبر، کسانى که : سکْرَتهِم یعمهونَ  لَعمرُك إِنَّهم لَفی« 

 :(حجر »سرگردان بودند خبرى و مستى حیران و آنها نازل شد، شدیداً در بى عذاب بر
فرماید که افراد کافر و گناهکار در مستی و سردرگمی در  در خطاب به پیامبر می. )72

  ند.ا این دنیا مشغول

  مبتداسازي و خبرسازي ارزش صدقی گزاره با  دادن  نشان .3
عنصري  ،سازي است که در آن کاربرد وجه مجهول به منظور ساخت موضوع و برجسته

معنایی و ساختار اطالعاتی نسبت به دیگر  و به لحاظ شود از جمله نشاندار می
توجه خواننده یا شنونده  ،در این نوع ساختار گیرد. ، تأکید بیشتري میهاي جمله بخش

د. در گرد کار معطوف می به شخص یا شیء تحت تأثیر قرار گرفته و نه شخص کننده
صر جدید و شده یا قدیمی در جمله ما را به اطالعات یا عنا برخی عناصر داده یک متن
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به  شده،(مبتدا) شروع  به این ترتیب که جمله با اطالعات قدیمی ؛دهند ناآشنا سوق می   زاده
  کند. (خبر) حرکت می سمت اطالعات جدید

این : للْمؤْمنینَ  کتاب أُنْزِلَ إِلَیک فَال یکُنْ فی صدرِك حرَج منْه لتُنْذر بِه و ذکْرى«
نازل شد. پس تو نسبت به آن دلتنگ و رنجیده خاطر مباش تا بدان  کتابی است که بر تو
  .)2 (اعراف: »ی و متذکر شوياهل ایمان را بترسان

ایزد یکتا پیامبرش را به صبوري و توکل بر خدا در امر به معروف و نهی از منکر 
 »داناستو او کسی است که بر همه چیز : و هو الَذي بِکُلِ شَیء علیم« :کند دعوت می

  .)6 (انعام:

  .کارگفت تعهدي2
هاي این  زیرمجموعه دهد. در آن تعهد گوینده را به انجام امري در آینده نشان می

  دادن است. دادن و وعده کردن و قول ضمانت، کردن امتناع، کارگفت شامل تهدیدکردن

  احکام و دستورات الهی دادن رهنمودها شانن. 1-2

 ،را متعهد به دعوت مردم به توحیدپیامبران  ،کنش تعهديخداوند یکتا با استفاده از 
کند. منظور ایجاد بصیرت در اصحاب خود نسب به جنگ،  بندگان می انذار تبشیر و
  زندگی از کنش گفتار تعهدي استفاده نموده است. مرگ و

فَینسخُ  امنیۀِو ما أرسلنا من قَبلک من رسولِ و ال نَبی اال اذا تَمنَی القی الشَیطانُ فی «
کیمح اهللاُ علیم و هاهللا آیات محکی ی الشَیطانُ ثُملقو پیش از تو هیچ پیامبري : اهللا ما ی

کرد در  شیطان تالش می ،پرداخت جز اینکه هرگاه به تالوت آیات ما می، نفرستادیم
گاه خدا آنچه را که شیطان القا کرده  آن تالوت آیات او شبهه افکند و وسوسه نماید.

کردار  دانا و درستسازد و خدا  سپس آیات خویش را استوار  می، کند باطل می ،بود
  .)52 (حج: »است

زیرا او به ؛ فرماید که از خداوند غافل نباشند خداوند در این آیه به بندگان خود  می
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ها متعهد است و براي نجات از وسوسه و به دام شیطان نیفتادن پیامبران را  انسان
  اي براي تبلیغ دعوت الهی و تعهد به انجام وظیفه میان مردم فرستاد. وسیله
» و تابالک هملعی التَوراةَو ۀَ وکماالنجِیلَ الح تورات و  ،کمتب، حو به او کتا: و

به معجزات خویش  پروردگار متعال در این آیه .)48 عمران: (آل »دهد تعلیم میانجیل 
  طلبد. مل بیشتر بندگان را میاشاره دارد که تأ

»نْ شَىتابِ مى الْکشَرُونَ ما فَرَّطْنا فحی بِّهِملى را ّثُم ما هیچ چیزى را در کتاب  :ء
به سوى پروردگارشان محشور خواهند ایم، سپس [همه]  [لوح محفوظ ] فروگذار نکرده

براى قرآن این بخش از آیه بیانگر این حقیقت جاودانه است که  .)38 نعام:ا( »شد
مخاطب (خواننده/ شنونده) را  و دلیل کافی دارد  کاربرد هر کلمه یا عبارتی در هر سوره

  رساند.  یاري می در فهم و درك متن و ایجاد رابطه منطقى بین رویدادها

  هشداردادن به روز قیامت و حسابرسی .2-2 

و هنگامی که  وعده : منَ األرضِ تُکَلمهم دابۀً و اذَا وقَع القَولُ علَیهِم أخرَجنَا لَهم«
اي را از  جنبنده، (فرمان) عذاب بر آنان واقع شود و در آستانه رستاخیز  قرار گیرند

  .)82 (نمل: »آوریم زمین براي آنان بیرون می
(جنبنده) همان قمرهاي مصنوعی هستند که از زمین  دابۀً ،) معتقد است1973( نوفل

  ).216-212ص( شود آمیز گفته میشوند و از آن سخنان الحاد خارج می
: اُعدت للکَافرِینَ حجارةُالتَفعلُوا فَاتَقُوا النَار الَتی و قُودها الناس و  تَفعلُوا و لَن فَان لَم«

هرگز نخواهید کرد پس خود را از آتشی محافظت کنید که هیزم ان ,و اگر چنین نکردید
مردم در  .)24 (بقره: »در حالی که براي کافران آماده شده است ,مردم و سنگ ها هستند

شوند و عذاب خداوند را براي کافران  این آیه به ایمان و اطاعت از خدا  دعوت می
  د.همچون درس عبرتی باید بدانن

آنها از : ویجعلُونَ لما الَ یعلَمونَ نَصیبا مما رزقْنَاهم تَاللّه لَتُسأَلُنَّ عما کُنتُم تَفْتَرُونَ«
دهند. به خدا  شان سهمى را قرار مى از روزي ،هایى که علمی ندارند سرِ نادانى براى بت
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خداوند کافران را که  .)56(نحل:  »ها بازخواست خواهید شد سوگند در برابر این دروغ   زاده
 ،رسان را فراموش کرده د که خداوند روزيکن اخذه میمؤ ،ندا ها مشغول به پرستش بت

  پردازند. به چیزهاي عبث و بیهوده دنیوي می

  و وعده پاداش خداوند مسائل دینی و قوانین الهیتعهد بندگان به  .3-2

و ما ترازوهاي عدل را به روز : فَلَا تُظلَم نفس شیئا یامۀألقو نَضَع موازینَ ألقسطَ لیوم «
خداوند متعال به  .)47 نبیاء:ا( »قیامت خواهیم نهاد و به هیچ نفسی ستمی نخواهد شد

تفاوت نباشند تا با عدل و داد  فرماید که نسبت به روز حسابرسی بی بندگان خود می
  آنها نشان دهد. هاي درستکار را به نتیجه عمل نیک انسان ،خود
: یا أیها الذینَ امنُوا کُتب علَیکُم الصیام کَما کُتب علَی الَذینَ من قَبلکُم لَعلَکُم تَتَقونَ«

گذشته را فرض  هاي تطورکه ام همان ؛بر شما هم روزه واجب گردید اي اهل ایمان
در این آیه  .)183: بقره( »شده بود و این دستور بر آن است که پاك و پرهیزگار شوید

  ها به احکام واجب الهی روزه همچون نماز مورد تأکید قرار گرفته است.  توجه انسان

  .کارگفت اعالمی3
این مجموعه  دهد. گزارشی در مورد جهان واقعیت به مخاطب میاین کارگفت 

شدن را  و نماینده اکاندید کردن و ، منعکردن ازدواج، غسل تعمید، هاي نامگذاري مقوله
  گیرد. در بر می

  القاي ممنوعیت یا عدم ممنوعیت انجام امري به بندگان .1-3

  .)53 (یوسف: »کند همانا که نفس آدمی به بدي امر می: لسوءبِا لَأَمارةُالنَفس  انَّ«
امروزه هرچه که : م الطَّیبات و طَعام الَّذینَ أُوتُوا الْکتاب حلٌّ لَکُمَالْیوم أُحلَّ لَکُ«

بندگان  .)5 (مائده: »بر شما حالل شد و طعام اهل کتاب بر شما حالل شد ،پاکیزه است
و نامشروع کوشند و از طعام حرام  من و شایسته خداوند در کسب روزي حالل میؤم
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  گزینند. دوري می
ها  آنچه از نعمت: فَمنَ اللَّه ثُم إِذا مسکُم الضُّرُّ فَإِلَیه تَجئَرُونَ نعمۀٍو ما بِکُم منْ «
ه از و گذشت ]و باید تنها منعم را سپاس گفت و پرستید[همه از سوي خدا است  ،دارید

براي [و بالیا) به شما رسید  تهابین درد و بیماري و مصهمچو[آن، هنگامی که زیانی 
 ]دارید و می ها تنها دست دعا به سوي خدا بر ها و گشودن گره مشکل زدودن ناراحتی

پرستید و  پس چرا در وقت عادي جز او را می[خوانید  او را با ناله و زاري به فریاد می
  .)53(نحل:  »طلبید؟ می انبازها را به کمک

ها و  خداوند بندگان را به تفکر عمیق در مورد نعمات خداوند و هر آنچه در آسمان
کند تا به عظمت او در آفرینش جهان مخلوقات پی ببرند. از آنها  ترغیب می ،زمین است

  خواهد که او را شب و روز و نه فقط به هنگام سختی یاد کنند. می
  .)28 (نساء: »انسان ضعیف خلق شده است: ضعیفاخُلقَ االنسانُ «
در این دو آیه . )37 (انبیاء: »آدمی شتابکار آفریده شده است: خُلقَ االنسانُ من عجل«

بودن او در انجام کارها و کسب نتیجه اشاره شده  به ناتوانی و ضعف انسان و عجوالنه
  است.

  کارگفت ترغیبی.4
، این کارگفت .به منظور درخواست و ترغیب شنونده و خواننده به انجام امري است 

و  هشداردادن، کردن نصیحت، پیشنهاددادن، امرکردن ،کردن هاي تشویق مجموعهزیر
  گیرد. کردن را در بر می يپافشار

  انجام امور و معامالت گوناگون دعوت به .1-4

به انجام یا عدم انجام کاري است که به در کنش ترغیبی هدف گوینده ترغیب مخاطب 
 .یابد خواهش یا دستور تجلی می ،پیشنهاد امر، پرسش،، صورت درخواست

هرگاه به شما تحیت و سالمی  و: وا بِأحسنَ منها أو ردوهافَحی بِتَحیۀو اذا حییتُم «
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بندگان . )86(نساء:  »یت و سالمی بهتر از آن پاسخ دهیدشما نیز باید با تح ،گفته شود   زاده
  گمارند. گویی آن همت می کردن و هم به پاسخ شایسته خداوند هم به سالم

قرائت شود قرآن و چون : وا لعلکم تُرحمونتُفَاستَمعوا لَه و أنصقرآن و اذا قُرِي ال«
باشد که مورد لطف و رحمت حق واقع  ،همه بدان گوش فرا دهید و سکوت کنید

انسان در این آیه به پرستش خداي یکتا و راز و نیاز با او و  .)204(اعراف:  »شوید
  شود. کریم دعوت میقرآن تالوت 

  .کارگفت عاطفی5
، در کارگفت عاطفی و احساسی دهنده حاالت احساسی و عاطفی گوینده است. نشان
کردن قرار  ، عذرخواهی و سرزنشکردن تحسین، تمجیدکردن، هاي تشکرکردن مقوله

  گیرند. می

  (خداوند) ستایش و تمجید فاعل .1-5

کند.  گوینده را بیان می شود که حالت روانی و نگرشی کنش عاطفی شامل گفتاري می
  گیرند.  نش گفتار قرار میحسین، تبریک و عذرخواهی ذیل این ک، تسف، تنفر، تمجیدتأ

: اصطَفاك علَی نساء العالَمینَیا مریم انَ اهللاَ اصطفاك و طهرك و المالئکَۀً قالَت و اذ «
بر  ،پاك ساخت ،همانا خداوند تو را بر گزید، اي مریم گویند می گاه که فرشتگان و آن

  .)42 (آل عمران: »همه زنان عالم برتري داد

  انتقاد و نکوهش  ناپسندشمردن .2-5

زیبا جلوه  ششمه کردار زشتش به چآیا آن کس ک :أَ فَمنْ زینَ لَه سوء عمله فَرَآه حسناً«
برخی از مردم به جاي پرداختن به کارهاي نیک  .)8 (فاطر: »دیدهآن را نیکو  ،داده شود

  ند.ا به اعمال زشت و ناپسند مشغول
سپس هنگامی که خدا زیان : ثُم إِذَا کَشَف الضُّرَّ عنکُم إِذَا فَرِیقٌ منکُم بِرَبهِم یشْرِکُونَ«
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گروهی از شما   ،تندباد حوادث و طوفان بال را گرفت يو جلو شما دور کرد را از
پرستی و  کنند و از نو دچار غفلت و غرور و بت ی شریک پروردگار خود مییانبازها

کنند و به محض  وفور یاد می در هنگام سختی خدا را به .)54 (نحل: »شوند شرور می
 کنند. آورند و خدا را فراموش می رفع بال دوباره به کارهاي زشت خود روي می

  التماس و نفرین ، جمالت معترضهکاربرد فعل ماضی در  .3-5 

»وداألخد ابلَ أصح4 (بروج: »اصحاب اخدود همه کشته شدند: قُت(.  
 »دست آنها بسته شده و به لعن خدا گرفتار گردیدند: غُلَت أیدیهم ولعنوا بِما قالُوا«

  .)64 (مائده:
» ونَمهبِج ذئومی 23 فجر:( »و جهنم براي آنان آورده شود: »جیء(.  
همانا خداوند خدعه و نیرنگ خائنان را هدایت : و أَنَّ اللَّه ال یهدي کَید الْخائنینَ«
دین و ایمان را به خاطر مکر و نیرنگشان به  بندگان بی دخداون .)52 (یوسف: »کند نمی

کند که مختص آنها آماده شده است و آنها را  بندگان صالح به جهنی آتشین وارد می
  دهد. مورد نفرین و لعنت خود قرار می

» لَیهین کَفَرُوا لَو ال اُنزِلَ عقُول الَذی ۀوآی بِهن ریچ آیه یا گویند ه و کافران می: »م
هاي کافر و  انسان .)27 (رعد: »اي از سوي پروردگار به پیامبر فرستاده نشد نشانه

ها و  بینند و پیوسته در رد و انکار نشانه ها و معجزات او را نمی نعمت ،ایمان خداوند بی
  .ندمعجزات خداوند

 شنونده انگاري فرض و پیش پیش کردن در غالب سرزنش .4-5

اطالعاتی است که نویسنده یا گوینده متن اعتقاد دارد که خواننده یا  فرض شامل  پیش
به عنوان  »نازل شد«داند. فعل مجهول  کننده پیام از قبل می شنونده متن به عنوان دریافت

اطالعات جدید  انجیلو  توراتموضوع و ساخت اطالعاتی قدیمی آمده است و 
  شوند. فرض می

والْإِنْجِیلُ إِلَّا منْ بعده أَفَلَا  التَّوراةُحاجونَ فی إِبرَاهیم وما أُنْزِلَت یا أَهلَ الْکتَابِ لم تُ«
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در صورتی که  ،کنید اي اهل کتاب چرا در آیین ابراهیم با یکدیگر مجادله می: تَعقلُونَ   زاده
  .)65مران:ع آل(»کنید؟ چرا تعقل نمی ،شما نازل نشد مگر بعد از ابراهیم انجیلو  تورات
  گیري نتیجه

رغم پویایی و تغییر و تحول بسیار در زبان گفتار، نوشتار عنصري جاودانه است که  علی
سازي  برجستهی و فرهنگی اقوام مختلف سهم اساسی داشته است. در حفظ هویت ملّ

عناصر واژگانی در ساختار معلوم و مجهول به منظور کشف معناي ثانویه و نهفته و رفع 
دانش ، عوامل غیر زبانیگیرد.  معنایی با توجه به به عناصر همبافت انجام میابهام 
فرض در تفسیر و درك معنا تأثیر بسزایی دارند. گاهی درك حقایق  پیش زمینه و پیش

فرض یک ارتباط  پیش ن بسیار دشوار است.آهاي ضمنی  و دریافت پیامقرآن عالی 
ا باشد. انسان با توجه به باورها و اعتقادات باید در حیطه دانش آنه مخاطبان موفق براي

، کریمقرآن کشف معناي آیات یند ادر فر آید. ل مییقبلی و فعلی خویش به درك پیام نا
فرهنگی و بافت بیرونی حاکم بر متن حائز اهمیت است.  -توجه به چارچوب اجتماعی

است. مفاهیم ذهنی  هاي انتقال یکی از روش آفرینی کاربرد مجازي زبان به منظور زیبایی
استفاده از عبارت قیدي در برخی از جمالت مجهول داراي فاعل با توجه به نوع تفسیر 

ساختار درونی و ذهنی گوینده  )219، ص1380( ابودیب گردد. از نظر منجر به ابهام می
گردد که با بافت موقعیتی و  اي مشخص می و نویسنده با توجه به عوامل مهم و گسترده

توان هم در سطح  بین عناصر گوناگون ارتباط مستقیم دارد. روابط مفهومی را میتعامل 
گرفت که توان  گونه نتیجه می واژگان و هم در سطح جمله مورد بررسی قرار داد. این

زمینه  مترجم و خواننده نقش مهمی در درك و تفسیر متون   تجربیات قبلی و دانش پیش
حذف ، تواند به تغییر نظام مفهومی جهان خارج می ردزبان مقصد دارد. هرگونه تغییري 

هاي گسترده   اي از پژوهش مفاهیم کهنه یا ایجاد مفاهیم جدید بینجامد. با انجام زنجیره
توان الگوي ساختاري و ساختار موضوعی و مفهومی را به روش  در این زمینه می

  مؤثرتري  کرد.
 سازي است. زي به منظور برجستهسا کریم مملو از مبتداسازي و مجهولقرآن آیات 
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وفور بندگان را با  کریم بهقرآن ن است که خداوند در آیات آنتایج تحقیق حاکی از 
گفتارها و  سازي عناصر زبانی و در قالب پاره کاربرد وجه مجهول به منظور برجسته

 اعالمی و اظهاري و به منظور، تعهدي، ترغیبی، بیانی عاطفیهاي بیانی و غیر کارگفت
تعهد بندگان به ، خداوند یگانه ستایش و تمجید ،ایمان به او و درك عظمت خلقت

انجام دعوت به ، تأیید و تصدیق امري، و وعده پاداش  او مسائل دینی و قوانین الهی
احکام ، دادن رهنمودها شانن ،انتقاد و نکوهش ناپسندشمردن، امور و معامالت گوناگون

، واژگان سازيسازي و خبرمبتداارزش صدقی گزاره با دادن  نشان، و دستورات الهی
 کردن در غالب ، سرزنشالقاي ممنوعیت یا عدم ممنوعیت انجام امري به بندگان

التماس و ، هشداردادن به روز قیامت و حسابرسی، شنونده انگاري فرض و پیش پیش
، نیوت ،به پرستش و عبادت خداوند و ایمان به امامت جمالت معترضه در قالبنفرین 

  کند. عدل و معاد دعوت می
   



224 
بهار 

/ شمار1396

س عباس/ 69 ة

ص ویسی، فرنگی

الخا

  و مآخذ منابع   زاده
 .قرآن کریم *

 تهـران:  ؛یگفتمـان در زبانشناسـ   لیتحل نیتکو :يگفتمان انتقاد لیتحل ؛فردوس، زاده آقاگل .1
 .1385، یو فرهنگ یانتشارات علم

؛ ترجمـه فـرزان سـجودي و فـراد ساسـانی     ؛ صور خیال در نظریه جرجانی؛ کمال، ابودیب .2
مطالعات و تحقیقات هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکـاري مؤسسـه   مرکز  تهران:

  .1384، فرهنگی گسترش هنر
 .1367، فاطمی انتشارات :تهران ؛فارسی زبان دستور ؛انوريحسن  و حسن گیوي، احمدي .3

، امیرکبیـر  انتشـارات  :تهـران  ؛فارسـی  زبان دستوري ساختمان توصیف ؛محمدرضـا  باطنی، .4
1364.  

  .1355، : نشر آگه(مجموعه مقاالت)؛ تهران زبان و تفکر ـــــ؛ .5
مطالعـات زبـانی   ؛ »فرایند معنایابی در سطوح زبانی شعر معاصر«، محمد؛ شکیب خسروي .6

  .22-7ص، 1389، 2ش، سال یکم، بالغی
 ايهـ  الیـه  کشف در واژگانی هنجارگریزي نقش ؛خاقانی اصفهانیو محمد  مهدي، رجائی .7

 .1393 ،2ش ،قرآن شناختی زبان پژوهشهاي مجله ؛کریمقرآن  معنایی

فی جذور آراء نحـاة البصـرة علـی ضـوء المـدارس       ۀدراس؛ راضیه السادات، سادات الحسینی .8
  .1389، العالمه الطباطبائیجامعۀ طهران: ؛ اللغویۀ الشکلیۀ والوظیفیۀ

مجموعـه مقـاالت    ؛»تحلیل کالم خـدا بحثـی گفتمـانی پیرامـون قـرآن     « ؛محمدتقی، طیب .9
 ، هران : دانشگاه عالمـه طباطبـایی  ت ، به کوشش علی میرعمادي؛چهارمین کنفرانس زبانشناسی

  .191-169صص ،1379
    .1383 مهر، سوره انتشارات ،تهران: 1؛ جادبیات به شناسی زبان از ؛کورش صفوي، .10
 .1385 ،پژواك کیوان :تهران ؛شناس معنی با آشنایی ـــــ؛ .11



محدودیت گزینشی ساختار مجهول در برجسته 

سازي و پرکردن شکاف اطالعاتی مفاهیم ذهنی قرآن کریم

 225 
 

  

انتقـال معنـی از طریـق    « ؛حقـدادي و  عبـدالرحیم ، آسـوده زهرا ، اله جلیل، فاروقی هندواالن .12
، 1ش، فصلنامه علمی نگارینـه هنـر اسـالمی    ؛»کریمقرآن ام  تصویرسازي ذهنی در جزء سی

1393.  
  .1374تهران: سمت، ، 1ترجمه غالمعل شیوا؛ چشناسی فرهنگی؛  انسان ؛فرارو، گري پري .13
ـ  ؛ »در معرفـت دینـی  هـاي مفهـومی    نقش استعاره«؛ علیرضا، نیا قائمی .14 سـال   ،اتمجلـه قبس

  .184-159ص، 1388 ، زمستان54، شچهاردهم
 ،شناختی علوم هاي تازه ؛»زبانشناسی شناختی و استعاره«؛ یوسفی راد فاطمه ،ارسالن، گلفام .15

  .1381، 3چهارم، ش سال
، نشر مرکـز  :تهران؛ رهیافتی نقشگر :به سوي زبانشناسی شعر؛ نبويمحمد  مهران و، مهاجر .16

1376.  
  .1973، و العلم الحدیث؛ بیروت: دارالکتاب العربیقرآن ال؛ عبدالرزاق نوفل، .17
  .1382، تهران: مهر خوبان؛ نماز باتیتعق؛ محمدجواد، يورمحمدن .18
؛ ترجمه زهرا حـداد و کـوثر شـهنی   ؛ »ها در مطبوعات نظرات و ایدئولوژي«؛ نئون، ون دایک .19

  .118-85ص، 1386، 4ش، سال هجدهم، رسانه
  .1996، رهنما انتشارات ، تهران:4؛ چنورمحمديمحمود  ترجمه ؛زبان بررسی؛ جرج یول، .20

21. Blank, A.; “Why do new meanng occur”; A  Cognitive typology of 
the motivation for lexical semantic change; Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999, pp.61-89. 

22. Crystal, D.; A Dictionary of Linguistics and Phonetics; Oxford: 
Blackwell, 1980. 

23. Darwish, A.; Elements of translation; Melbourne: Writescope, 2010. 
24. Halliday, M. A. K.; Spoken & Written Language; GB: OUP, 1989. 
25. _____; On Grammar; London and New York: Continuum, 2002. 
26. Halliday, M. A. K. & Hassan, R.; Cohesion in English; London: 

Longman, 1976. 
27. Lakoff, G.; "The contemporary theory of metaphor", In Ortony, A. 

Metaphor and Thought; ed. Dirk Geeraerts; second edition, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1993, pp. 202-252 



226 
بهار 

/ شمار1396

س عباس/ 69 ة

ص ویسی، فرنگی

الخا

 :Lakoff& Johnson, M.; Metaphors we live by; Chicago and London .28   زاده
University of Chicago Press, 1980. 

29. Larson, M. A.; Meaning-based translation: A guide to cross-
language equivalence; Lanham & New York: University Press of 
America, 1984. 

30. Perlmutter, D.M., & Poatal, P.; Impersonal passives and some 
relational laws; In Studies in Relational Grammar, eds. D.M. 
Perlmutter and C.G. Rosen; Chicago: University of Chicago Press, 
1984. 

 


