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کارکرد اسلوب تاکید در رساندن معنا به مخاطب در سورهی بقره
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چکیده
زبان مهمترین وسيلهی ارتباطي بشر است كه به وسيلهی آن معاني و مفاهيم شکل گرفته در ذهن بيان ميشود .بيان این معاني در
قالب جمله تابع مقتضای حال مخاطب است .اگر كالم جاری شده از زبان بر اساس اقتضای حال مخاطب باشد ،تاثير آن بر مخاطب
بيشتر است .از آنجا كه قرآن كریم،كتابي سرنوشت ساز برای تمامي انسان ها ميباشد ،این موضوع در آن برجسته است .و براساس
مقتضای حال مخاطب ،از اسلوبهای گوناگوني استفاده شده است .یکي از این اسلوبها ،اسلوب تاكيد است كه به گونههای
مختلفي در قرآن بکار برده شده است.
در این پژوهش تالش شده است مهمترین شيوههای تاكيد جملهی اسميه در سوره بقره بررسي شود .بنابراین پس از تبيي ن
مباني پژوهش ،اسلوبهای تاكيد در سوره بقره بر اساس روش توصيفي و تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.
یافتههای پژوهش نشان مي دهد كه با توجه به تنوع مباحثي كه در این سوره مطرح شده ،تأكيد بوسيله اضافه شدن ادوات
"إنّ" و "أنّ" واسلوب قصر از برجسته ترین شيوههای تاكيد در این سوره ميباشد .اسلوب تاكيد دراین سوره وسيلهای برای تثبيت
معاني در جان و قلب خواننده است تا از این طریق معنا به عنوان عقيدهای راسخ و ثابت در ذهن نقش ببندد.
پژوهش حاضر نشان ميدهد كه قرآن كریم برای بيان معاني تاكيدی دراین سوره از روشهای تاكيدی متنوعي با تركيب های
متناسب استفاده كرده است و همچنين داللت های بر آمده از تاكيد به صورت هماهنگي به كار برده شده است كه با داللت های
بالغي هچون اهتمام ،اختصاص ،تثبيت و تقریر و  ...همراه گشته است.
کلید واژهها :سورهی بقره ،اسلوب تاکید ،قرآن کریم ،سبک شناسی

1عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز،استادیار بخش زبان و ادبيات عربhkyanee@yahoo.com،
-2مدرس دانشگاه پيام نور آبادهztaghizadeh46@yahoo.com-
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مقدمه
زبان قرآن ویژگي هایي دارد كه آن را از لحاظ بالغي از سایر سخنان متمایز ميكند و این تمایز در ،چکونگي كاربرد واژگان برای
بيان معاني ،جایگزیني هر لفظ در جای مناسب خود و رابطهی آن با سایر اجزای جمله نمود پيدا ميكند .قرآن كریم برای بيان
معاني تأثير گذار در ذهن مخاطب از تعبيرهای تصویری بهره برده است بنابراین اندیشه ها و مفاهيم را به صورت حسي به سان
تابلوهای هنری بر مخاطب عرضه كرده است.
علم داللت رابطهی بين لفظ و معنا را مورد بررسي قرار ميدهد این دا نش از آنجایي كه بسياری از زبان شناسان گذشته بدان
پرداختهاند ،دانشي كهن و از آنجایي كه اصول و بنيادهای آن در سال های آغازین قرن بيستم نگاشته شده است دانشي نوین به
شمار ميآید .این علم نقش بسزایي در فهم آیه های قرآن و نمایان كردن اعجاز بياني آن و نيز استخراج و استنباط احکام شرعي
دارد چرا كه بررسي ظاهری جملهها و تركيب ها منجر به فهم نادرست تعبيرهای زبان قرآن گشته و آن را از شاهراه صحيح فهم و
درک منحرف ساخته است .سورهی بقره مانند دیگر سورههای قرآني ،جلوههای ویژه و ویژگيهای هنری خود را دارد .آیههای آن به
شکلي زیبا و روشي ویژه مرتب شده ،در این سوره گروههای مختلفي از مؤمنان ،كافران و منافقان مورد خطاب قرار گرفتهاند.
این پژوهش به بررسي داللتهای تاكيد جمله اسميه در سورهی بقره ميپردازد و به در پي پاسخگفتن به این پرسش است كه
شيوهی تاكيد كالم در بيان احکام الهي و همچنين نحوهی خطاب در برابر گروههای مختلف كفار و منافق و مؤمن چگونه است؟
برای رسيدن به پاسخ ،روش تحليل محتوا انتخاب شده است .روش كاربه این صورت بوده است كه ابتدا جملههای اسميه مؤكده در
سورهی بقره استخراج شده است و سپس داللتهای جملههای مؤكد بر اساس مقتضای حال مخاطب بررسي شده است اما به دليل
طوالني شدن بحث به ذكر مواردی بسنده ميشود.
در پي مطالعات انجام شده برای انتخاب موضوع پژوهشگر به كتاب هایي دست یافته كه هر كدام به نوعي به اسلوب تاكيد
اشاراتي داشته اند به عنوان نمونه فاضل صالح السامرائي(د.ت) در كتاب خود "معاني النحو" به بررسی مسائل نحوی و کاربرد
داللی آنها میپردازد و محمد محمد ابوموسي( )1811در كتاب خود" البالغة القرآنية في تفسير الزمخشری و أثرها في الدراسات
القرآنية" به بیان نکات بالغی در تفسیر زمخشری و تحلیل آیات قرآن پرداخته است و عبید دراز( )6891در کتاب خود
"اسالیب القصرفی القرآن الکریم و اسرارها البالغیة" به مهمترین شیوههای قصر در قرآن کریم پرداخته است ،از دیگر منابع
مهم ميتوان به كتابهای تفسيری اشاره كرد و لکن هيچ كدام از این كتاب ها به صورت جداگانه به بررسي كاركرد معنایي اسلوب
تاكيد در سورهی بقره نپرداختهاند.
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داللت جملهی اسمیهی مؤکده:
داللت یعني چيزی باعث شود كه ذهن ما به چيز دیگری رهنمون گردد یا اینکه از علم به یک مورد ،مورد دیگر حاصل آید و آن
چيزی كه موجب علم به دیگری ميشود دال (لفظ) و آن چه به سبب دال به آن آگاهي ميیابيم مدلول (معنا) نام دار .در واقع
داللت نزد دانشمندان علم لغت رابطهی متبادل لفظ و معنا ميباشد از این رو علم داللت ( (Semanticعلمي است كه به بررسي
معنا ميپردازد( .جرجاني)64/2004،
تاكيد در لغت به معنای محکم كردن عهد و پيمان و آهنگ و قصد كاری را كردن ميباشد(ابن منظور()641:4/1811،ابن
فارس )1818،141:4،و در اصطالح ،علوی در كتاب خود الطراز ،تاكيد را قرارگرفتن معنا در جان خواننده بيان ميكند و فایدهی آن
را از بين بردن شک و شبهه قرار ميدهد(العلوی )114:2/1816،از این مباحث مي توان نتيجه گرفت كه تاكيد در لغت و اصطالح به
معنای شدت و استحکام و قرار گرفتن معنا در جان خواننده و شنونده ميباشد.
به جملهای كه با اسم آغاز شده باشد جملهی اسميه مي گویند و این نوع از جمله داللت های مختلفي دارد كه بر اساس
ساختار كالم تغيير ميكند ،اصلي ترین داللت آن ،داللت ثبوت مسند بر مسنداليه ميباشد ،ازدیگر داللتهای آن ميتوان به داللت
اختصاص و تحقق فعل اشاره كرد .جملهی اسميه بر اساس وظایف داللي كه دارد به سه دستهی جملهی مثبت خبری ،جملهی
منفي خبری ،جملهی اسميهی مؤكد با ادوات تاكيدی مختلف تقسيم ميشود.
كالم به دليل وظيفه ای كه در رساندن خبر و قرار گرفتن آن در جان خواننده و شنونده دارد با اساليب تاكيدی مرتبط است.
علم بالغت به هماهنگي كالم با رعایت حال مخاطب ميپردازد ،پس نتيجه مي گيریم كه اسلوب تاكيد از اساليبي است كه در این
علم جای ميگيرد پس اگر ذهن مخاطب خالي از خبر باشد كالم بدون لفظ تاكيدی ميآید و اگر مخاطب دچار شک و تردید باشد
از تاكيد در كالم استفاده ميشود و اگر مخاطب منکر قضيه باشد از ادوات تاكيدی مختلفي استفاده ميشود.
قرآن كریم از تاكيد به عنوان اسلوبي برای ثبو ت معنا در جان و قلب خواننده و شنونده استفاده مي كند تا اینکه كالم به
عنوان عقيده ای راسخ در ذهن جای گيرد.
علمای نحو و بالغت و لغت هر كدام حين بررسي اسلوب تاكيد به نوعي اهميت این اسلوب را بيان كرده اند و به بررسي جوانب
معنایي و داللي و لفظي آن پرداخته اند برای نمونه علمای نحو به هنگام بحث در باب توابع ،مبتدا و خبر و علمای بالغت به هنگام
نشان دادن حاالت مسند و مسند اليه و بيان اساليب قصر اهميت این اسلوب را به وضوح نشان داده اند.

روشهای تاکید کردن جملهی اسمیه:
روش های زیادی برای تاكيد كردن یک جمله وجود دارد كه عبارتند از:
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-1تاکید بوسیلهی تکرار لفظ و معنا:
تاكيد لفظي كه با تکرار فعل و یا حرف و یا اسم صورت ميگيرد ،نمونهی شاخص آن در سورهی بقره تکرار حرف نفي"ال" ميباشد
و از این اسلوب به هنگام بيان تعاليم احکام طالق ،انفاق و حج استفاده شده است،مانند﴿:الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ
الْحَجَّ فَال رَفَثَ وَ ال فُسُوقَ وَ ال جِدالَ فِي الْحَجِّ﴾(البقرة)181/در این آیه اعمال حرام در حج بيان شده است مانند جماع ،فسق و
مجادله كه به خاطر اهميت و تاكيد این موضوع حرف نفي "ال" سه بار تکرار شدهاست.
تکرار جمله ،نوع دیگری از تاكيد لفظي ميباشد كه این نوع از تاكيد را در آیات  6،61،122سورهی بقره ميبينيم﴿ یا بَنِي
إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْکُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِیَّایَ فَارْهَبُون﴾(البقرة﴿)60/یا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ
الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْکُمْ وَ أَنِّي فَضَّلْتُکُمْ عَلَى الْعالَمِينَ﴾(البقرة﴿)61/یا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْکُمْ وَ أَنِّي فَضَّلْتُکُمْ عَلَى
الْعالَمِينَ ﴾(البقرة)122/خداوند در این آیات از قوم بني اسرائيل ميخواهد كه نعمتهای خداوند را بياد آورند و همچنين آن ها را
به برتری بر عالميان آگاه مي سازد چرا كه قوم بني اسرائيل پيمان الهي را فراموش كردند و در چنگال رنج و عذاب افتادند .به همين
علت خداوند با تکرار یاد آوردن نعمت های خود ميخواهد كه آن ها را به راه راست رهنمون سازد.
همان طور كه قبالً اشاره شد نوع دیگری از تاكيد ،تاكيد معنایي ميباشد دراین نوع تاكيد دو روش وجود دارد ،تاكيد بوسيله-
ی الفاظ كه عبارتند از نفس ،عين كال ،كلتا ،كل ،عامة ،جمع ،جميع و  ...و تاكيد بوسيلهی تکرار مضمون
جمله(الغالبيني )468/2010،نمونههایي چند از این نوع تاكيد در سورهی بقره وجود دارد و كلمهی" نفس" نقش بيشتری را ایفا
ميكند ،به هنگام مورد خطاب قرار دادن قوم یهود و بيان احکام طالق ،ليکن بدليل طوالني شدن بحث به ذكر موردی بسنده مي-
شود،مانند﴿:و إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ إِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَکُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ﴾(البقرة )66/لفظ "أنفس" در این آیه ظلم و ستم
وارد بر قوم بني اسرائيل را كه نتيجهی اعمال بد آنها و مخالفت ورزی آنان از تعاليم خداوند است را تاكيد ميكند ،و اما تاكيد
بوسيلهی مضمون جمله ،مانند ﴿:اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَوْم ﴾(البقرة)266/بدرستيکه جملهی "ال تَأْخُذُهُ
سِنَةٌ وَ ال نَوْم"تاكيدی است برای صفت " الْقَيُّومُ" كه خداوند به آن وصف شده است چرا كه قيام كامل و مطلق با غفلت سازگاری
ندارد و این بدین معنا است كه خداوند متعال از حکومتش و بندگانش به اندازهی چشم بر هم زدني غفلت
ندارد(الزمخشری/د.ت)400:1/

-2تاکید بوسیلهی اضافه شدن ادوات تاکیدی:
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تاكيد بوسيلهی "إنّ" و ّ
"أن" :از مهمترین معاني "إنّ" تاكيد مي باشد .ابن یعيش در كتاب خود مهمترین فایدهی"إنّ و أنّ" را
تاكيد مضمون جمله ميداند(ابن یعيش،د.ت)68:1/و در شرح التصریح نيز آمده است كه "إنّ و أنّ" برای تاكيد نسبت بين دو جزء
جمله ميباشد و نفي شک و انکار ميكند(االزهری،د.ت )211:1/برای "أنّ"معاني متفاوتي وجود دارد كه مهمترین وظيفهی آن قرار
گرفتن جمله در جایگاه مفرد ميباشد و اكثر علمای نحو بر این باورند كه "أنّ" مثل "إنّ" برای تاكيد بشمار ميآید و از آنجا كه
علمای علم نحو اعتقاد به تساوی "إنّ" و "أنّ" در تاكيد دارند ممکن است دالالتي كه برای "إنّ" به كار ميرود برای "أنّ" هم قرار
داد ،با نگاهي ژرف بر كتابهای تفسير و بالغت صحت این ادعا ثابت ميشود .اما اختالفي بين "إنّ" و "أنّ" وجود دارد ،در تاكيد با
"أنّ" حرف "لـ" مقدر است ولي در تاكيد با "إنّ" حرف "لـ" مقدر نميباشد(صالح السامرائي،د.ت )1:241/از لفظ "إنّ " 66
مرتبه و از" أنّ"  18مرتبه در سورهی بقره استفاده شده است و این دو لفظ بيشترین كاربرد را نسبت به دیگر ادوات تاكيدی و
"إن" و ّ
حتي اساليب تاكيدی دارند .با تحليل آیات سورهی بقره برای ّ
"أن" دالالتی وجود دارد ،از جمله:
الف -داللت بر تعليل :داللت برتعليل یکي از اغراضي است كه كالم با "إنّ" و "أنّ" اغاز ميشود ،زركشي به این نکته اشاره
دارد كه هر جملهای كه با "إنّ" و "أنّ"آغاز شود افادهی علت ميكند و جوابي برای سؤال مقدر ميباشد(الزركشي،د.ت)604:2/
در این سوره "إنّ" داللت بر تعليل دارد چرا كه در آن احکام و تعاليم و دستورات زیادی بيان شده است و خداوند متعال بعد از
صدور هر حکم آغاز كالم خود را با "إنّ" قرار ميدهد تا علت صدور حکم را كه خواه برای تشویق و یا برای برحذر نمودن بندگان
"إن" برای داللت تعلیل به نسبت ّ
باشد ،بيان كند .ضمن تحليل آیات به این نتيجه رسيده شد كه به كارگيری ّ
"أن" بیشتر می
باشد ،مانند ﴿:یا أَیُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَاللًا طَيِّباً وَ ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطان إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِين﴾(البقرة )141/در این آیه
"إنّ" برای تعليل آمده است كه چرا نباید از شيطان پيروی كرد در واقع دشمني آشکار شيطان با بندگان علت پيروی نکردن از او
ميباشد.
﴿وَ ال تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِير﴾(البقرة )241/در این آیه خداوند از بندگان خود ميخواهد كه ارزشهای انساني
همچون گذشت و فداكاری و ایثار را فراموش نکنند و سخن " إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِير" علت عدم فراموشي را ميرساند و اشاره به
عفو برای رضای خدا دارد(ابن عاشور،د.ت)664:2/
﴿ إِذْ یَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعَذاب﴾(البقرة )146/در این آیه خداوند عذابي بسيار سخت را برای كافران
در نظر ميگيرد ،ابن عاشور در تفسير خود آمدن"أنّ" را برای تعليل مي داند چرا كه جمع شدن تمامي قوا در خداوند علت آن
عذاب هولناک ميباشد كه كافران مشاهده ميكنند و "لـ" تعليل در اینجا حذف شده است(ابن عاشور،د.ت)86:2/
ب-دال لت بر شدت ترغيب امر و تثبيت و تقریر كالم :یکي از دالئل آغاز جمله با "إنّ" در سورهی بقره تثبيت و تقریر صفات
خداوند مي باشد تا اینکه این صفات به عنوان ملکه در جان و ذهن خوانندگان نقش ببندد ،مانند﴿:وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ
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عَلِيم﴾(البقرة )161/بدرستيکه در این آیه صفات خداوند همچون ،شکرگذار بودن و آگاه بودن بوسيلهی "إنّ" تاكيد شده است تا
در جان خوانندگان و شنوندهگان نقش ببندد﴿ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾(البقرة )214/این آیه در مورد انفاق به بينوایان
صحبت مي كند و اینکه اگر منافقين بدانند كه خداوند از انفاق كردن آنها حتي در امور پنهاني آگاه است رغبت و اشتياق آنها برای
این عمل افزوده ميشود پس این صفت آگاه بودن خداوند را با "إنّ" تاكيد ميكند.
ج-داللت بر اهميت امر :اهميت دادن و توجه به امر از جمله دالیل تاكيد كردن بوسيله "إنّ" و "أنّ" ميباشد اما لفظ ّ
"أن"
بيشترین جایگاه را در این نوع داللت دارد ،مانند ﴿:وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون﴾(البقرة )204/لفظ "إعملوا" بهمراه "أنّ"
داللت بر اهميت داشتن خبر دارد ،در این آیه خداوند بندگان را به تقوی دعوت ميكند و از بي تقوایي بر حذر ميدارد چرا كه هر
كس كه بر این باور باشد كه بازگشت به سوی خداوند است سعي در طلب رضایت او دارد(ابن عاشور،د.ت )2:201/اسلوب "أنّ"
همراه با افعال "أعلموا" یا "أعلم"  16بار در سورهی بقره تکرار شده است كه همه بر صفات خداوند مانند ،احاطهی او به تمامي
امور ،شنوا و بينا بودن او ،بخشنده بودن و بينياز بودن او و  ....تاكيد دارد و همهی آنها به نوعي داللت به اهميت خبر و تشویق
مخاطب و یا عکس آن ميباشد.
﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيکُم بِنَهَرٍ﴾(البقرة)268/این آیه امتحان خداوند از قوم بني اسرائيل در برابر مقاومت بر
تشنگي قوم بني اسرائيل را نشان ميدهد ،در ابتدای آیه خداوند مؤمنين را بوسيلهی "إنّ" قبل از تمام شدن داستان مورد خطاب
قرار ميدهد تا اهميت این آزمون را بيان كند(آلوسي)641:1/1616،
د-داللت بر رد انکار و شک :هنگامي كه خبری مورد شک و انکار قرارميگيرد خبر مورد تاكيد واقع ميشود تا این شک و
ّ
تردید از كالم زدوده شود تاكيد بوسيلهی ّ
به"أن" بیشترین جایگاه را در این نوع داللت دارد و بیشتر برای ر ّد
"إن" نسبت
ادعاهای قوم بنی اسرائیل میباشد،مانند﴿:أَال إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لکِنْ ال یَشْعُرُون﴾(البقرة )12/آمدن حرف "إنّ"باعث از بين
رفتن ادعای منافقين بر اصالح بودن خود ميشود و مفسد بودن آنها را بطور حتم و یقين بيان ميكند ،برای اهميت این انکار از
ادوات تاكيدی مختلفي همچون أال ،ضمير فصل ،م عرفه بودن دو ركن جمله استفاده شده است﴿قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْکُمْ وَ زادَهُ
بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْم﴾(البقرة)261/آمدن "إنّ" ردی است برای قوم بني اسرائيل چرا كه بر این باورند كه آن ها برای امر
حکومت بهتر ميباشند اما خداوند سخن آن ها را رد ميكند و برگزیدن شدن حضرت موسي در امر حکومت را بدست خود ميداند
و خداوند است كه نسبت به اصالح امور آگاه است(آلوسي)668:1/1616،
تاكيد بوسيلهی لکنّ :لکنّ از اخوات "إنّ" ميباشد كه بر سر جملهی اسميه آورده ميشود و فایدهی آن تاكيد و نفي و یا
ثبوت جملهی قبل از خود ميباشد(الزركشي،د.ت )601:2/در سورهی بقره در 4آیه از این اسلوب استفاده شده است ،مانند ﴿:وَ
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اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْکِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لکِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا﴾(البقرة )102/در این آیه صفت كفر برای
شياطين و قوم یهود تاكيد شده است و ليکن از حضرت سليمان نفي شده است.
تاكيد بوسيلهی "كأنّ" :كأنّ" برای تشبيه بکار ميرود و مركب ميباشد از "كاف" كه افادهی تشبيه و "أنّ" كه افادهی توكيد
ميكند(االزهری،د.ت )212:1/پس لفظ"كأنّ" افادهی تشبيه و تاكيد ميكند .در سورهی بقره از "كأنّ" فقط یکبار استفاده شده
است﴿ وَ لَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِیقٌ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ كِتابَ اللَّهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ ال
یَعْلَمُونَ﴾ (البقرة ) 101/خداوند به قوم یهود خبر آمدن پيامبر را قبل از ورود آن حضرت ميدهد و عالمت و نشانههای آن را بيان
ميكند و لي آنها خود را به غفلت زدند بنابراین خداوند آنها را تشبيه كرد به شخصي كه نه ميبيند و نه ميشنود و برای تاكيد
بيشتر این تشبيه از لفظ "كأنّ" استفاده ميكند.

-3تاکید بوسیلهی اضافه شدن حروف اضافه:
همان طور كه حرف "لـ" برای تاكيد اثبات ميآید حرف"بـ" زائده هم برای تاكيد نفي به خبر "ما" اضافه ميشود و زركشي در
كتاب خود به این مطلب اشاره دارد و اضافه شدن "بـ" بر خبر را از مؤكدات جملهی اسميه به شمار ميآورد(الزركشي،د.ت)611:2/
در  8مورد این اسلوب در سورهی بقره آمده است و كاربرد بيشتر آن زماني است كه عدم غفلت خداوند از اعمال قوم یهود بيان مي-
شود ،مانند ﴿:وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِين﴾(البقرة ) 1/بعد از اینکه خداوند در ابتدای سوره به
ذكر صفات مومنين و كفار پرداخت سخن را به ذكر صفات منافقان انتقال ميدهد و صفت مؤمن را از آنها نفي ميكند و به دليل
سياق كالم حرف نفي "ما" را از بين حروف نفي انتخاب ميكند چرا كه نسبت به دیگر حروف نفي از شدت و تاكيد بيشتری
برخوردار است و این تاكيد با اضافه شدن حرف زائدهی "بـ" از شدّت بيشتری برخوردار ميشود.

-4تاکید بوسیلهی جملهی اسمیه:
جملهی اسميه بر خالف جملهی فعليه كه افادهی تجدد ميكند ،داللت بر ثبات و استمرار دارد و این دو از عناصر تاكيد و شدت
ميباشد ،این نوع جمله بر اساس سياق كالم در همهی حاالت داللت بر تاكيد اعتقاد مخاطب دارد (محمد ابوموسي)611/1811،
در سورهی بقره از جملهی اسميه بارها استفاده شده است و گاهي اوقات عدول و یا خارج شدن از جملهی فعليه به اسميه به چشم
ميخورد چرا كه این سوره بيشتر به بيان احکام الهي ميپردازد و ثابت بودن این احکام بر همگان واضح است ،مانند ﴿:وَ لَوْ أَنَّهُمْ
آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ﴾(البقرة )104/این آیه به توصيف یاران قصص و اساطير ميپردازد كه آنها
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سعادت خود و جامعه ی خود را از بين بردند و اشاره دارد به اینکه با ورود خود به دین خدا از ثواب بيشتری بهره ميبردند و جمله-
ی اسميه داللت بر ثبوت و استمرار این ثواب دارد.
﴿وَ إِذا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَکُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ ﴾(البقرة)16/در این آیه خداوند
اختالف سخن منافقين با مؤمنين و یاران خود را نشان ميدهد چرا كه به هنگان سخن با مؤمنين از جملهی فعليه استفاده ميكند
كه داللت بر حدوث و تجدد دارد یعني مؤمن بودن آن ها امری زودگذر بوده و بر اساس مصلحت است و لي به هنگام سخن با قوم
خود از جملهی اسميه استفاده ميكند كه داللت بر ثبوت دارد و اعتقاد فاسد آنها را نشان ميدهد(البکری)66/1420،

-5تاکید بوسیلهی تکرار مؤکدها:
حال مخاطب و شدت انکار و شک و تردید او نقشي مؤثر در اضافه شدن ادوات تاكيدی دارد چرا كه وظيفهی خبر قرار گرفتن معنا
در ذهن خواننده ميباشد ،كه نمونههای آن در سورهی بقره عبارتند از:
تاكيد بوسيلهی "الم ابتداء و جملهی اسميه ،كه  4مرتبه از این اسلوب برای بيان مسائل ازدواج وپاداش خداوند استفاده شده
است ،تاكيد بوسيلهی "إنّ و الم ابتداء" و این نوع تاكيد بيشترین جایگاه را در سوره دارد و  11بار تکرار شده است برای تاكيد
مسائل مختلفي از جمله صالح بودن حضرت ابراهيم ،ظالم بودن قوم یهود ،دو دستگي قوم یهود و  ....آمده است ،تاكيد بوسيله-
ی" ضمير فصل و معرفه بودن دو ركن جمله و اضافه شدن حرف"أال" كه در  2مورد برای بيان صفات مفسد بودن و بي خرد بودن
قوم یهود به كار ميرود چرا كه آنها این صفات را به مؤمنين نسبت مي دادند و خداوند برای رد انکار آنها از بيشترین تاكيد استفاده
كرده است ،مانند﴿:وَ ال تَنْکِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ ال تُنْکِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى
یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكين﴾(البقرة )221/در این آیه خداوند ازدواج مؤمن با غير مؤمن را حرام ميداند و ازدواج با كنيز
و بردهی مؤمن را بهتر از مرد و زن آزاد مشرک ميداند و كالم خود را با تاكيد بيان مي كند تا علت عدم ازدواج با غير مسلمان را
بيان كند و نيز بندگان خود را تشویق به ازدواج با مسلمانان كند.
﴿ وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ وَ إِنَّها لَکَبِيرَةٌ إِالَّ عَلَى الْخاشِعِين﴾(البقرة ) 66/خداوند برای تاكيد شدت و سختي یاری جستن به صبر
و نماز از ادوات تاكيدی چون "إنّ و الم ابتدا" استفاده كرده است.
﴿ وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَ نُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَال إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ لکِنْ ال یَعْلَمُونَ﴾(البقرة)14/این آیه
سفاهت و بي خردی حاكم بر منافقين را نشان مي دهد ولي منافقين عکس این مطلب را باور دارند بنابراین خداوند برای رد این
ادعا از اد وات تاكيدی زیادی همچون "ضمير فصل،معرفه بودن دو ركن جمله و اضافه شدن حرف"أال" استفاده كرده است.
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-6تاکید بوسیلهی قصر:
قصر به معنای حبس و اختصاص دادن چيری به چيز دیگر به شيوهای مخصوص ميباشد و یا اینکه به اثبات حکم مذكور و نفي از
غير آن ميپردازد(الجرجاني )266/1814،برای قصر اسلوبهای متنوعي وجود دارد كه هر كدام برای داللتهای خاصي بکار ميروند
از جمله قصر بوسيلهی"إنّما ،نفي و استثناء  ،ضمير فصل ،عطف و ...قصر به نسبت دیگر اسلوب های تاكيد از شدت بيشتری
برخوردار است چرا كه دو جمله در این اسلوب تبدیل به یک جمله ميشود(الجرجاني،د.ت )224/تبدیل دو جمله به یک جمله را در
اسلوب نفي و استثناء ميبينيم چرا كه جملهای واحد ،متضمن معنای نفي و اثبات ميباشد
قصر بوسيلهی "إنّما" :از "إنّما" در امور معلوم استفاده مي شود به گونهای كه همه از آن خبر باخبرند و احدی آن را انکار
نميكند ،در  1مورد از "إنّما" استفاده شده است ،مانند ﴿:وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ ال تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُون﴾(البقرة)11/
در این آیه خداوند از منافقين با اسلوب"إنمّا" به جای اسلوب نفي و استثناء"ما نحن إلّا مصلحون "حکایت ميكند چرا كه مي-
خواهد مسالهی مصلح بودن آنها را امری بدیهي جلوه دهد كه هيچ احدی به آن شک ندارد و در حقيقت منکر به منزلهی غير
منکر باشد(الجرجاني )216/1421،داللتهای" إنّما" شامل موارد زیر ميباشد:
الف-داللت بر قصر و بازگشت حکم به حقيقت آن :بطليموسي در بحث در مواضع "ما" هنگامي كه "إنّ" به آن اضافه مي-
شود،فایدی آن را قصر و بازگشت حکم به حقيقت خود مي داند(البطليموسي )460/1810،مانند ﴿:وَ إِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا
إِنَّا مَعَکُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ﴾(البقرة )16/در این آیه از اسلوب"إنّما" برای رد اعتقاد شياطين استفاده شده است چرا كه آنها در
اعتقاد منافقين به خاطر دیدارشان با مؤمنين به شک افتادند ،نکتهی مهم در اینجا این است كه این ردّ انکار به حقيقت امر نمي-
باشد چرا كه منافقين كساني هستند كه بر اساس مصالحشان عمل مي كنند و به حقيقت واحد اعتقادی ندارند و در این آیه
حقيقت ،از نگاه منافقين ميباشد ،این نوع داللت بيشترین جایگاه را بين داللت های دیگر دارد .
ب-داللت بر تعریض :تعریض به این معنا است كه سخني ذكر شود و لي معنای دیگری كه از سياق كالم بر ميآید از آن
برداشت شود(الهاشمي )218/1888،این نوع داللت در یک آیه سورهی بقره وجود دارد﴿ وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْکِ
سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لکِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَکَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ وَ ما یُعَلِّمانِ
مِنْ أَحَدٍ حَتَّى یَقُوال إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ﴾(البقرة )102/شاهد در سخن " إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ" ميباشد  ،معنای ظاهری كالم نشان ميدهد كه
یادگيری سحر و جادو برای آزمایش بندگان خداوند است و ميزان اعتقاد آنها را به خداوند نشان ميدهد ولي معنای ثانوی كه
همان معنای اصلي ميباشد تعریض به كساني است كه یاد دهندهی سحر و جادو هستند و اینکه عمل آنها منجر به گناه مي-
شود(عبيد دراز )222/1814/در واقع خداوند آنها را بوسيلهی اسلوب تعریض از این عمل باز ميدارد تا ذهن آنها را برانگيزد.
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ج-داللت بر شدت و تقویت تاكيد :بدرستيکه كه "إنّما" در جاهایي كه كالم نياز به شدت و تقویت دارد ،بکار ميرود همچنين
در اموری كه مخاطب از آن آگاه است و یا اینکه با علم به آن امر آن را انکار ميكند" .إنّما" از دو جزء "إنّ" و "ما" تشکيل یافته
است كه هر دو برای تاكيد مي باشند و به هنگام قرار گرفتن این دو جزء در كنار هم شدت تاكيد بيشتر مي-
شود(الشين،د.ت)112/مانند ﴿:فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَکْفِيکَهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيم﴾(البقرة )141/خداوند در این آیه به اهل كتاب مي فرماید كه با از دست دادن ایمان به خدا و پيامبر اختالف و دو گانگي بر
آنها چيره ميشود و این دو گانگي را به شدت و تاكيد بيان ميكند.
د-داللت بر حصر :اكثر علمای نحو بر این باورند كه "إنّما" داللت بر حصر دارد (السيوطي )182:2/1624،مانند ﴿:فَمَنْ بَدَّلَهُ
بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم﴾(البقرة)111/در این آیه خداوند گناه تغيير وصيت نامه را به تغيير
دهندهی آن اختصاص ميدهد و از نویسندهی وصيت و افرادی كه مورد وصيت قرار ميگيرند ،ساقط ميكند و این آیه وجود یک
فرد ناظر را به هنگان نوشتن وصيت الزم ميداند.
قصر بوسيله "ما" و "إلّا" :قصر بوسيله "إلّا" و و حرف نفي "ما" و یا هر حرف نفي كه ميتواند جایگزین آن شود از شایعترین
روش های قصر بشمار ميآید و در  1مورد آمده است و داللت های مختلفي برای آن وجود دارد از جمله:
الف -داللت بر صدور حکمي راسخ و قاطع :از این اسلوب خداوند برای وصف امری خارق العاده چه در زمان ماضي ،مضارع و یا
حال استفاده مي كند و در به تصویر كشيدن حال متکلم از آن استفاده ميشود(عبيد دراز)144/1814،مانند﴿:فَما جَزاءُ مَنْ یَفْعَلُ
ذلِکَ مِنْکُمْ إِالَّ خِزْیٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ یَوْمَ الْقِيامَةِ یُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (البقرة )16/در این آیه
خداوند به عذاب دردناک و ننگ در اخرت و دنيا برای قوم یهود اشاره مي كند چرا كه آنها از دستورات خداوند سزپيچي كردهاند و
به كشتار یکدیگر پرداختهاند .ساختار كالم كه شدت انکار و غفلت قوم یهود را نشان ميدهد علت بکارگيری این اسلوب را در بين
سایر اسلوبها نشان ميدهد.
ب-داللت بر تعریض :اصل استفاده از شيوهی نفي و استثناء برای انکار امر و جهل مخاطب ميباشد ولي گاهي اوقات برای
تعریض ميآید ،مانندَ.﴿:وَ لَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِالَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾(البقرة )241/كراهت داشتن نسبت به
گرفتن مال حرام امری واضح و بدیهي است و ليکن این آیه تعریض به كساني است كه همان طور كه از گرفتن مال حرام كراهت
دارند نسبت به دادن مال حرام به دیگران نيز خودداری ورزند.
ج-داللت بر اختصاص و حصر :بدرستيکه "إلّا" برای اختصاص بکار ميرود و زماني كه با "ما" همراه گردد برای اختصاص
دادن صفت به ما بعد "إلّا" بکار ميرود و از دیگران نفي ميكند ،مانند﴿:وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى ال تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا
فَال عُدْوانَ إِالَّ عَلَى الظَّالِمِين﴾(البقرة )184/در این آیه خداوند از بندگان خود ميخواهد كه با مشركين در مبارزه باشند تا دست از
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فتنه بر دارند پس اگر به فتنهی خود خاتمه دادند دیگر با آنها در تجاوز و دشمني نباشند چرا كه دشمني و تجاوز جز بر ستمگران
روا نيست ،پس تجاوز فقط به ستمگران كه پافشاری بر فتنه دارند اختصاص دارد و از غير آنها سلب ميشود.
داللت قصر بوسيلهی تقدیم :گاهي اوقات مسنداليه بر مسند مقدم ميشود و این امر بدون هدف نميباشد و برای دالليلي چون
اختصاص ،لذت،تحقيرو...ميباشد ،برای نمونه به داللت اختصاص اشاره ميشود و كاربرد بيشترین این داللت برای اختصاص دادن
صفاتي همچون ،رازق بودن ،عالم بودن ،هدایتگر بودن و  ...به خداوند ميباشد ،و یا نفي صفاتي برای مؤمنين و اختصاص دادن آن
به كافرین و یا بالعکس ميباشد ،مانند﴿:اللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَيْرِ حِساب﴾(البقرة )212/در این آیه صفت "رزاق" به خداوند
اختصاص داده و از غير خداوند نفي شده است﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً فَإِمَّا یَأْتِيَنَّکُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدایَ فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال
هُمْ یَحْزَنُونَ﴾(البقرة )41/در این آیه مسندا ليه منفي بر مسند مقدم شده است و غم و ناراحتي هنگام مرگ و ترک دنيا از پيروان
خداوند سلب ميشود و به كافران اختصاص داده ميشود.
داللت تاكيد بوسيلهی ضمير فصل :از اصلي ترین دالالت ضمير فصل ،داللت بر این است كه بعد از مبتدا  ،خبر ميباشد ،و
ليکن ضمير فصل برای تاكيد كالمي كه در آن اختصاص و قصر برای مبالغه و حقيقت ميباشد نيز بکار ميرود.
الف-داللت بر تاكيد قصر ادعائي :گاهي مواقع ضمير فصل برای تاكيد كالمي ميآید كه در آن اختصاص و قصر برای مبالغه
ميباشد ،مانند﴿:أَال إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لکِنْ ال یَشْعُرُون﴾(البقرة )12/خداوند در این آیه صفت مفسد را به منافقين اختصاص مي-
دهد چرا كه مسند به صورت معرفه آمده است و با گفتن"إنّهم المفسدون" مصلح بودن منافقين رد ميشد ولي با استفاده از ضمير
فصل"هم" به تاكيد این ادعای دروغين آنها كمک ميشود و داللت بر این دارد كه صفت فساد به آنها اختصاص دارد(ابن
عاشور،د.ت)216:1/
ب-داللت بر تاكيد و تقویت امر :ضمير فصل در گاهي اوقات فقط داللت بر تقویت و تاكيد اسم قبل از خود را دارد و این داللت
زماني ميباشد كه اسم قبل از ضمير فصل ،ضمير باشد(حسن)220/1601،مانند ﴿:إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَکِيمُ﴾ (البقرة )42/و ﴿ إِنَّهُ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيم﴾ (البقرة )41/بدستيکه ضمایر فصل "هو " و "أنت" در این دو آیه به تثبيت و تقویت صفات عالم بودن و حکيم
بودن و توبه پذیر بودن خداوند ميپردازد ،این نوع داللت نقشي بارزی را در بين دالالت دیگر ایفا ميكند و بيشتر برای بيان كردن
صفات خداوند از جمله عالم بودن ،توبه پذیر بودن ،حکيم بودن و  ...بکار ميرود.
ج-داللت بر تاكيد قصر حقيقي:گاهي اوقات كالم بوسيلهی "أل" تعریف مؤكد ميشود و داللت بر قصر دارد و قرار گرفتن
ضمير فصل در جمله فقط بسبب تاكيد این قصر ميباشد﴿ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيم﴾(البقرة )41/بدرستيکه صفت توبه پذیر بودن فقط
مختص به خداوند است و غير از او تجاوز نميكند و "أل" در این آیه داللت بر قصر دارد و ضمير فصل داللت بر تاكيد این صفت در
وجود خداوند دارد.
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نتیجه گیری:
جملهی اسميه به سه دستهی تقسيم ميشود :جملهی اسميهی مثبت ،جملهی اسميهی منفي ،جملهی اسميهی مؤكد .در سوره ی
بقره جملهی اسميهی مؤكد بعد از جملهی اسميهی مثبت از بيشترین جایگاه برخودار است و تقریبا  40درصد از جملهی اسميهی
در سورهی بقره مؤكد ميباشد و این به دليل موضوعاتي است كه در این سوره بيان ميشود از جمله صدورتعاليم الهي شامل احکام
حج ،طالق ،سفر و...و همچنين مورد خطاب قرار دادن قوم بهانه جوی یهود كه نياز به استفاده از جمالت تاكيدی را ثابت ميكند.
اسلوب تاكيد درسورهی بقره برای داللت های مختلفي همچون اختصاص ،رد انکار ،تقویت و اهميت امر ميآید.
تاكيد بوسيله "إنّ در  66مورد و "أنّ" در  18مورد بيشترین جایگاه را در بين اسلوبهای دیگر دارند و برای داللت هایي
همچون تعليل ،شدت ترغيب امر ،تقویت و تثبيت كالم ،ردّ انکار استفاده شده است ،ولي در تاكيد بوسيلهی ّ
"إن" داللت بر تعليل
بيشترین نقش را در بين دالالت دیگر ایفا ميكند چرا كه این سوره مملوء از احکام و دستورات الهي ميباشد و خداوند بعد از صدور
هر حکم خواه تحذیر باشد و یا ترغيب كالم خود را با "إنّ" آغاز ميكند تا علت آن حکم بيان شود .اسلوب "أنّ" همراه با افعال
"أعلموا" یا "أعلم"  16بار در سورهی بقره تکرار شده است كه همه بر صفات خداوند مانند ،احاطهی او به تمامي امور ،شنوا و بينا
بودن او ،بخشنده بودن و بينياز بودن او و  ....تاكيد دارد و همهی آنها به نوعي داللت به اهميت خبر و تشویق مخاطب و یا عکس
آن ميباشد.
تاكيد بوسيلهی "الم ابتداء و جملهی اسميه ،كه  4مرتبه از این اسلوب برای بيان مسائل ازدواج استفاده شده است ،تاكيد
بوسيلهی "إنّ و الم ابتداء" و این نوع تاكيد بيشترین جایگاه را در سوره دارد و  11بار تکرار شده است برای تاكيد مسائل مختلفي
از جمله صالح بودن حضرت ابراهيم ،ظالم بودن قوم یهود ،در اختالف بودن قوم یهود و  ....آمده است ،تاكيد بوسيلهی"ضمير فصل
و معرفه بودن دو ركن جمله و اضافه شدن حرف"أال" كه در  2مورد برای بيان صفات مفسد بودن و بي خرد بودن قوم یهود به
كار ميرود چرا كه آنها این صفات را به مؤمنين نسبت مي دادند و خداوند برای رد انکار آنها از بيشترین تاكيد استفاده كرده است.
اسلوب قصر شدیترین نوع تاكيد ميباشد چرا كه شيوه ی نفي و استثناء كه در آن دو جمله تبدیل به یک جمله ميشود  ،در
این اسلوب جای مي گيرد و خداوند از این روش هنگامي كه به وصف امری خارق العاده ميپردازد چه در گذشته و یا حال و آینده
باشد و داللت های آن شامل :داللت بر صادر شدن حکمي راسخ و قاطع،داللت بر تعریض ،داللت بر حصر و اختصاص،داللت بر
تاكيد و تقریر و در آیاتي از این اسلوب استفاده ميشود كه محل انکار و شک قرار مي گيرند ،مانند آیاتي كه قوم یهود را مورد خطاب
قرار ميدهد.
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در  1مورد از "إنّما" استفاده شده است و داللت های زیادی برای این اسلوب در سوره آمده است ،مانند :داللت بر تعریض،
داللت بر شدت تاكيد و تقویت آن ،داللت بر قصر و بازگش ت امر به حقيقت آن و از این نوع داللت نسبت به دیگر دالالت بيشتر
استفاده شده است .
در  4مورد از اسلوب نفي و استثناء استفاده شده است از این اسلوب خداوند برای وصف امری خارق العاده چه در زمان ماضي،
مضارع و یا حال استفاده مي كند و در به تصویر كشيدن حال متکلم از آن استفاده ميشود و از این نوع اسلوب در مواضعي مانند
شدید بودن انکار و جهل قوم یهود به یگانگي خداوند و بيان آگاهي خداوند به تمامي امور ميباشد.
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