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Abstract 

The expression "negation of motivation” in "Qol-e be Sarfeh" is an 

extra-linguistic concept. God deprives his audience of motivation. 

Thus the challenge remains unanswered. Historical evidence is the 

evidence of the rejection of doubt. But from an in-text perspective, are 

there actions needed to motivate the context and meaning of the 

verse? If the concept of in-text and out-of-text is aligned, it is a good 

answer to reject the notion of "utterance" based on linguistic methods. 

The use of rhetorical strategies in the language of the Qur'an, such as 

awareness tools, exit from a clear requirement for words, and 

functions such as adjective and apposition, the use of the Mosul 

"àlÌazi" and ... in the context of the verse show that the verse of 

challenge is located in a motivational context. With all these 

incentives, if no challenge has been made, it is not due to its lack of 

motivation. It is the art of the text that works miracles. 

Keywords: Directive act, Challenge, Qol-e be Sarfeh, verse 23 of Surah 

Al-Baqarah, Rhetorical strategies. 
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 32  ةیآدر  یبر اساس ساختار زبان «زشیانگ سلب »مفهوم  یواکاو

 «قول به صرفهشبهة  یمطالعة مورد»سورة بقره؛ 

  

 رانیمشهد، ا م،یدانشگاه علوم و معارف قرآن کر ر،یعلوم قرآن و تفس اریاستاد   ینوروز یمجتب
 

   این یبخش هیمرض
مشهد،  ،یو علوم قرآن، دانشکده علوم قرآن ریتفس ارشد یدانش آموخته کارشناس

 رانیا
  

  

 چکیده
انگیزة آوردن مثل آن را  معنا کهبدین  است. یزبان  مفهوم برون  کی« قول به صرفه»در  «زشیانگ   سلب»شبهة 

اما ساختار زبانی آیات نیز ؛ شواهد تاریخی موجود گواه ردی بر این شبهه است .کند از مخاطبش سلب می

 یراستا باشد، پاسخ مناسب هم ،یمتن اگر مفهوم درون و برونانگیزش الزم برای جلب مخاطب را داراست؟ 

و  یفیتوص منظور با روش نیا یاست. برا یشناس نزبا یها بر اساس روش« قول به صرفه»رد شبهة  یبرا

کاربرد  هیآ اقی. در سگردد یم  جستجو زا زشیانگ یبالغ یها سورة بقره، اسلوب 32 ةیآ اقیدر س یلیتحل

 «یالذ»چون نعت و بدل، استفاده از موصول  یو توابع ظاهر یندا، سبک خروج از مقتض بخش یادات آگاه

صورت  یاگر تحد ها بیترغ نیواقع شده است. با تمام ا یزشیانگ یاقیدر س یتحد ةیآ دهد، ی... نشان مو

 ییاتوان یدارد که کس یتیقرآن، قابل اتیبلکه هنر متن آ ست؛یآن ن زشیعلت سلب انگ نگرفته است؛ به

 کند. و به سمت توحید هدایت می مبازره با آن را ندارد

 .یبالغ یسوره بقره، راهبردها 32 هیقول به صرفه، آ ،یتحد ،یزشیکنش انگ :ها واژهکلید
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 مقدمه 

 یبررس ینید  در متون« گفتار کنش» ةینام نظر به  «زشیمفهوم انگ» یزبانشناس  در علم

در  یزشیانگ زبان  یدار شناخت بررس بالغت عهده  علم زین یدر زبان عرب ؛است دهیگرد

قرآن  اعجاز  ثیقرآن را از ح  اتیآ یصورت مورد علم به نیا یاست. بلغا یحوزة علم معان

است که مخاطب  اتیآن دسته از آ یزشیانگ  اتی. منظور از آاند دادهقرار  یموردبررس

 یآن شوق به انجام عمل از و قیتا از طر کند؛ یبه انجام کار مورد هدف م بیخود را ترغ

را از مخاطبش  زهیاست که خداوند انگ نی، ا«قول به صرفه»شبهة  میاز مفاه یکیبزند.  سر

 یخیو شواهد تار یصورت عقل شبهه به نیشود. ا زتا درآوردن مثل آن عاج کند یم سلب 

صورت  یقی، تحقآیات قرآن کریم متن درون یرد شده است، اما ازلحاظ ساختار زبان

 .نگرفته است

 یتحد»سورة بقره با موضوع  32 ةیمسئله است که آ نیطرح ا یدر پ رو شیپژوهش پ 

کند؟ در  ی ادبی، کنش الزم برای جلب مخاطبش را ایفا میساختارها ازلحاظ، «قرآن

حقیقت سیاق آیه به سمت جلب مخاطب پیش رفته یا انگیزه را در ساختار زبان سلب کرده 

 یزشیانگ یگفتگو قیبا قرآن، فقط از طر یآورد در هم زهیالزمة بحث داشتن انگاست؟ 

  یتلق یبیترغ  عنوان کنش به یشناس صورت خواهد گرفت. آنچه در زبان یقبل از تحد

ترک  ای یمخاطب به انجام کار قیتشو ای: اجبار ندهیاست که هدف گو نیا گردد، یم

فرمان متبلور گردد؛ اما  ایکه ممکن است در قالب جمالت امر، پرسش، خواهش  یکار

 هاست که با استفاد یعرب در زبان  یشزیانگ یساختار ادب یجستجو قیتحق نیروش انجام ا

حذف و تکرار و... باهدف به  ایو  هیمسندال یجا به ،«یالذ«  چون موصول ییها از قالب

 اقیدر س یزشیانگ ساختار  یبا جستجو نیبنابرا رد،یگ یشوق آوردن مخاطب صورت م 

 .پرسش پاسخ داد نیبه ا توان یم یتحد  اتیآ

 پژوهش نهیشیپ .9-9

ی مختلف کالمی و علوم قرآن مطالب زیادی ها کتابدرباره قول به صرفه و نقد آن در 

« شافیه»شیخ طوسی، « االقتصاد»ی ذیل اشاره نمود: ها کتابتوان به  نوشته شده است که می
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و ... . همچنین عالمان زیادی در مبحث  ییحیى بن حمزه علو« الطراز»عبدالقاهر جرجانی، 

الدین  جعفر کاشف الغطاء، کمالاند همچون:  صرفه پرداخته مسئلهاعجاز قرآن به نقد 

هایی  و ...پژوهش رافعى الدین شهرستانى، مصطفى صادق الدین تفتازانى، هبة زملکانى، سعد

به صرفه از دیدگاه مانند: قول  گرفته استنیز در عصر حاضر درباره قول به صرفه صورت 

زاده، سیر تاریخی  مصطفی خمینی، نگرشی به نظریه قول به صرفه کاظم قاضی اهلل سید آیت

« به آراء موافق و مخالف نظریه صرفه ینگاه»علی آقایی،  اندیشه اعجاز از سید

 ؛ اماپور و... محسن قاسم« اعجاز قرآن، تاریخ و تحلیل»ی، کتاب آباد سادات هاشم حانهیر

ها از دیدگاه توجه به ساختار ادبی قرآن و نحوة بیان تحدی در  از این پژوهش کی چیهدر 

بوده سیاق آیات، مطلبی را بیان نکردند و بیشتر بحث بر سر نوع و نحوة چگونگی اعجاز 

ساختار ادبی بشود، پیوندی بین درون آیات و اثر بیرونی آن  ازلحاظاگر  که یدرحال. است

 تر خواهد بود. عجاز محسوسبرقرار شود، شاکلة ا

 . روش پژوهش2

های  شناخت زبان قرآن و همانندی آن در زیبایی درگروفهم چگونگی انجام تحدی قرآن 

زبانی است. یکی از ابعاد این اعجاز روش شناخت سیاق انگیزشی است؛ زبان انگیزشی 

قرآن نظریه ایست که به دو عامل بستگی دارد. یکی اینکه در سیاق آیات قرآن از مفاهیم 

 گرفته باشد زا بهره گیزشهای زبانی ان انگیزشی استفاده شده باشد؛ دیگر آنکه از ابزار

زا و  مفهوم تحدی از مفاهیم انگیزش که ییازآنجا. (76ش، ص  2233،یاران یانی)کاو

. باید (3ش، ص  2231 زاده، بی؛ نق37ش، ص  2233، ،ی)عباس رود شمار می   به تعهدی

؟ در برده استهای انگیزشی زبان نیز بهره  زای تعهدی از ساخت دید که آیا مفهوم انگیزش

توان گفت تحدی قرآن در سیاق انگیزشی، توانسته است به مقصود خود  این صورت می

برای جلب مخاطب دست یابد. پاسخی درون زبانی به بحث قول به صرفه خواهد بود که 

خداوند برای تحقق یافتن تحدی نیازی به سلب انگیزش در مخاطب ندارد و حتی برای 

 استفاده کرده است. صورت گرفتن آن از ابزارهای زبانی نیز
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 یزشیانگ کنش. مفهوم 9

های اخیر از  شناسی است که در سال  مفهومی در زبان( (Directive act یزشیانگ  کنش

یکی از انواع  این اصطالح»؛ شده است اخذشناسان غربی  های زبان ترجمه کتاب

است؛ که نخستین بار توسط آستین مطرح گردید. جمالت  (Speech act)«گفتار کنش»

  «گیرد عمل هم صورت می ها آنفقط دارای قابلیت صدق و کذب نیستند؛ در کنار بیان 

کنش  ..(Searle, 1968:  37; Searle, 1969: 30.؛ 67ش، ص  2232زاده،   گل )آقا

در قالب  است  ممکنکند که  می ی تشویق ترک کاری مخاطب را به انجام یا زشیانگ

(.  .Martinez-Flor. 2005: 168)«ی، پرسشی، خواهش یا فرمان متبلور گرددجمالت امر

ی اظهاری، ترغیبی، عاطفی، ها کنش ی گفتاری از بار انگیزشی برخوردارند.ها کنش

شوند مخاطب در خارج از کالم عالوه بر درک معنا،  تعهدی، اعالمی سبب می

 (67ش، ص  2231 معصوم، ینی)حس باشد را انجام دهد. می ی که همان کنشالعمل عکس

 گیرد. این از همان انگیزه نشأت می

 علم؛ شده است  گنجاندهبالغی  عرب در قالب اسلوب   ارتباط این مفهوم در ادبیات 

معانی به دو   کنش است. جمالت در علم نیا  انجامهایی برای  ی دارای قابلیت ساختمعان 

و  23ق، صص  2121 ،ی)تفتازان .شوند می شیوة خبری و انشایی با اهداف مختلف تقسیم 

263) 

های انشایی از اساس ویژگی انگیزشی دارند؛ یعنی انتخاب گزاره و سیاق  گزاره»

  مخاطب انجامی در زشیانگ یحالتایجاد نوعی تأثیر و قصد  به انشایی در کالم، بیشتر 

 های انشایی درخور مناقشه نیست؛ اما ی درگزارهزشیزبان انگ بر این اساس موضوع .گیرد می

 زبان قرآن ی، موضوعی است که بررسی آن در ارتباط باخبر  یها گزاره بودن ی زشیانگ

 (226ص  ا،ین یعباس) «.دیآ یم به نظر امری جوهری میکر 

از  یبه مخاطب و آگاه کردن و امیانتقال پ یجمالت خبر رادیاز ا یو اصل هیقصد اول

استفاده  زین یگریاغراض د یبرا یمضمون خبر است در علم بالغت از جمالت خبر

فَقاَل رَبِّ إِِّنِّ لاِم أَنْزَلَْت إََِلَّ ِمْن َخْْيٍ »...استرحام(: رحم و شفقت ) ختنیمثل برانگ ؛شود یم
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. «پروردگارا! هر خیر و نیکى بر من فرستى، به آن نیازمندم!»گفت:  (. پس31قصص: ) «فَِقْير 

و (»32اسراء: «)َو قُْل جاَء الَْحقُّ َو زََهَق الْباِطُل إِنَّ الْباِطَل كاَن زَُهوقا»و فرح:  یاظهار شاد

فَلَامَّ »حزن و حسرت:  اظهار. «حق آمد و باطل نابود شد یقیناً باطل نابود شدنى است!»بگو: 
او را به دنیا آورد،  که یولى هنگام(»27: عمران آل...«) ها قالَْت رَبِّ إِِّنِّ َوَضْعتُها أُنْثىَوَضَعتْ 

 یگریاغراض د انیب ...«.خداوندا! من او را دختر آوردم»)و او را دختر یافت،( گفت: 

های انگیزشی در کنار مفاهیم  برای اهداف انگیزشی از ساخت 2.باشد یم تناسب سخن به

الیه  ها در بحث مسند شود. برای نمونه به چند مورد از این ساخت نیز استفاده می انگیزشی

 ریوتأخ می)نکره آوردن(، توابع، تقد ریساز، تنک حذف، ذکر، ادات معرفه»شود:  می  اشاره

ها برای اهداف  معانی از این ساخت علم ؛«،...ظاهر یبر مسند، خروج از مقتض هیمسندال

 (273تا  322ص  ،یتفتازان) برد. انگیزشی بهره می

 گفتاری . شرایط برقراری کنش 0

تا بتواند  مطلوب، باید شرایط و مواردی مهیا شود« گفتاری کنش»آمدن یک  به وجودبرای 

 نتیجة مطلوبی را برای گوینده و شنونده داشته باشد.

 ها شرط شیپ. 9- 4

در و عاری از موانع ارتباط و مفاهمه باشند.  گوینده و شنونده باید دارای زبان مشترک 

قَلِْبَك لِتَُكوَن   ( َعىل391نَزََل ِبِه الرُّوُح اْْلَِمنُي )»شود:  می  شرط چنین بیان قرآن کریم این پیش
بر قلب ( 232) ... آن را نازل کرده است نیاالم روح؛ ( ِبلِساٍن َعَرِِبٍّ ُمِبنيٍ 391ِمَن الُْمنِْذِريَن )

 «( آن را به زبان عربى آشکار )نازل کرد(!231) ی!)پاک( تو تا از انذارکنندگان باش

 یعنی زبان مشترک بین قرآن و مردم عربی است. (231)شعراء: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 یفراوان سةیکنش گفتار؛ مقا لیبر تحل یمکان-یبافت زمان ریتأث»و رادمرد، عبداهلل،  محمد دیس معصوم، ینیحس. رک: 2

 67ش( ص  2231) 2شماره  ،یزبان یجستارها ،«میقرآن کر یو مدن یمکّ یها گفتار در سوره یها انواع کنش

 211ق(. ص  2133: دار الکتب العلمیة، روتیعبدالقاهر بن عبدالرحمن، دالئل اإلعجاز فی علم المعانی، )ب ،یجرجان
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 . شرایط اولیه0-2

ردادی برای هایی را به زبان عادی و مشترک میان آن دو که روش قرا گوینده باید جمله 

عرب سخن  قرآن نیز بر اساس عرف زبان گفتاری است، بیان کند.  انجام این نوع کنش

لَْت آياتُُه َء أَْعَجِميٌّ َو َعَرِِبٌّ »است:  گفته  گاه  هر؛ ...َو لَْو َجَعلْناُه قُرْآناً أَْعَجِميًّا لَقالُوا لَْو ال فُصِّ

چرا آیاتش روشن نیست؟! قرآن »گفتند:  مىدادیم حتماً  آن را قرآنى عجمى قرار مى

گرفتید که  عرب بود ایراد می ( اگر قرآن از غیر 11)فصلت:  ...««عجمى از پیغمبرى عربى؟!

 فهم برای مردم عرب است. رقابلیغزبان اعجمی است و 

 . شرایط وصفی0-9

 د.باش  هایی دربارة چگونگی اوضاع مناسب با آن، نوع کنش جمله باید حامل رابط 

 یشناخت روان. شرایط 0-0

دهد و حاالت روانی  کند که آن کنش گفتاری را به واسطة جمله انجام  گوینده باید قصد  

و نتیجه مناسب را   کند که گوینده، قصد  مناسب آن را نیز داشته باشد. شنونده باید فرض

 (.Austin, 1955: 111-119.; Searle., 344-369؛ 231 ، صش 2232 ،یساجد ) دارد.

رعایت مقتضای حال مخاطب  عنوان بهشرط سوم و چهارم در بالغت زبان عربی 

زمان و « بافت بیرونی». توجه به موقعیت (61و  62ق، ص  2176،   السکاکی) شود نامیده می

، شرایط برقراری یک «یمتن درونبافت »گذارد، همراه با  مکان که بر روی مخاطب تأثیر می

 کند. راهم میکنش گفتاری را ف

های قرآنی توسط  شرایط برقراری کنش گفتاری( بر روی گزاره) نیآستتطبیق نظریة 

های قرآنی از این  رسد که گزاره و به این نتیجه می گرفته استابوالفضل ساجدی صورت 

های متعددی  که آیات قرآن دارای کنش شود می  حیث چند بُعدی است. چنین مطرح

و ؛ ...... إِذا تُلَِيْت َعلَيِْهْم آياتُُه زاَدتُْهْم إِمياناً ...»کند:  آیه بیان می است. برای مثال در این

( انسان 3انفال:...«)گردد تر مى شود، ایمانشان فزون ها خوانده مى آیات او بر آن که یهنگام

یعنی ترس قلبی با یاد خداوند در نماز به ؛ یابد مؤمن با تالوت قرآن ایمانش افزایش می
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شود. در این عبارت فقط بیان یک خبر نیست بلکه در آن از احساسات و  آرامش تبدیل می

شود و با خواندن و مطالعة معمولی  عواطف فرد مؤمن در نتیجة تالوت قرآن سخن می

در سیاق « کنش انگیزشی»برقراری شرایط  (.237ابوالفضل، ص  ،یساجد) متفاوت است

 کند. ول به صرفه، کمک میسورة بقره به نقد نظریة ق 32آیة 

 «قول به صرفه». مفهوم شبهة 5

دانشمندان  یاز سو یمربوط به تحد اتیقرآن و آ  در بحث اعجاز« قول به صرفه» موضوع

 2122الدار،  الجرجانی)  .اند کردهنایمورد ب نیو آراء خود را در ا شود یم  مطرح یقرآن  علوم

ُوَن ِِف » سورة اعراف:   217 ةیبه استناد آ (721ق. ص  َسأَْْصُِف َعْن آياِِتَ الَِّذيَن يَتََكَّبَّ
ورزند، از )ایمان  کسانى را که در روى زمین بناحق تکبّر مى یزود ...؛ بهاْْلَرِْض ِبَغْْيِ الَْحقِّ 

کنند.  یم انیب« صرفه» ی هقرآن را در مسئل راز اعجاز «. سازم!... به( آیات خود، منصرف مى

از قرآن است؛ اعجاز قرآن تنها از  یازیگونه امت اند: سلب هر فه را بدان معنا که گفتهصر

قرآن منافات   گفته، با ظاهر بلکه با صراحت  نی. اابدی یم  تحقق یصورت قهر خارج و به

ق.  2127معرفت، ) «است. آن را در خود قرآن دانسته  اتیدارد؛ که جنبة اعجاز و خصوص

 (223ص 

معتزلی  «امنظّ»مشهور به « ابراهیم بن سیّار»سوم توسط  بار در قرن  این نظریه برای اولین

قائل به  نیز ،«نظام» شاگرد جاحظ،» (273و  272ش. ص  2263ابوزهره،  ) مطرح گشت.

آور است؛ صرفه در نفس قرآن مانند  گوید نفس قرآن خود صرفه است، اما مى« صرفه»

کشاند زیرا مقهور است؛ و این  ت که شکار را به سوى خود مىچشم شیر اس ةنیروى جاذب

گویند نیروى  خود رأى بدیع و جالبى در مورد صرفه است، زیرا قائلین به صرفه مى

اى از جانب خداوند پاسدار تحدى قرآن است که قابل توجیه و توصیف نیست،  بازدارنده

 2«.آن است ن به مثلمانند فراموشى و تعطیل ذهن و حواس در وقت اراده اتیا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 133ش(. ص  2267،   ، )تهران: اسوه2شناخت قرآن،  رک: کمالى دزفولى، على،  2

 363، ص 2ج  .ق( 2231مکتبة الخانجی، عثمان، رسائل للجاحظ، )القاهره:  جاحظ، أبو
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مرتضی است.  شریف  ، سید شده دادهاز میان علمای شیعه که این نظریه به او نسبت 

را نیز از وجوه « صرفه»ی متن برونایشان عالوه بر فصاحت و بالغت در کالم الهی، وجه 

 داند. به دین معنا که خداوند مخاطبش را از آوردن مثل قرآن، بازداشته است اعجاز می

قرار  رشیموردپذنظریه در آن زمان توسط علما، در ظاهر   .(21ش. ص  2233 ،یالهد علم)

از  شده است کرد و سعی  قرآن باز اعجاز  های شبهات  بود؛ و بابی را در بحث گرفته 

ش. ص  2232معارف، ) کند مناسبی را دریافت  شود و پاسخ  های مختلف، به آن نگاه  جنبه

از مخاطب  زهیانگ سلب  ،یکیاند؛  ارائه داده« قول به صرفه»که از  ییها ریتفس انیاز م   .(222

 نکهیخداوند قبل از ا ییگو   .(323ق. ص  2223 ،یمنیال یالعلو) در معارضه با قرآن است

از علماء زبان  کی چی. هکند یم  انجام کار را از مخاطب سلب زهیانگ رد،یگ  انجام یتحد

 اند؛ دهیکوش یخیو تار ینکردند؛ و در نقد آن ازلحاظ کالم  متابعت ،هینظر نیاز ا یعرب 

 یالزم برا زهیعرب، انگ  است که در زمان نزول قرآن مردم نیصرفه، ا ی هشبه گرید انیب به

 یشده است؛ خارج از باق  ریها تعب به عجز آن زهیانگ عدم  نیقرآن را نداشتند و ا  آوردن

سوره  32) یتحد فةیشر اتیاز آ یکی یبه بررس یاقیروش س، به «صرفه»مربوط به  ریتفاس

 یدر آوردن مثل آن در قول به صرفه، ناش «زهیعدم انگ» ریتفس ای. آشود یبقره(، پرداخته م

آوردن  زهیانگ« کذاب مهلیمس»چون  یافراد که یاز خارج است؟ درصورت زهیاز سلب انگ

 ةیآ نیهمچن  .(233ق. ص  2176جعفر،  الطبری أبو) دادند  نشان خیمثل آن را در طول تار

َعلَْيِهْم آياتُنا قالُوا قَْد َسِمْعنا لَْو نَشاُء لَُقلْنا ِمثَْل هذا إِْن هذا إاِلَّ   َو إِذا تُتىْل» سورة انفال:  22
شنیدیم )چیز »گویند:  شود، مى ؛ و هنگامى که آیات ما بر آنها خوانده مىأَساِطُْي اْْلَوَّلنِي

هاى پیشینیان  ها همان افسانه گوییم این را مى آنمهمّى نیست( ما هم اگر بخواهیم مثل 

که کفار،  کند یم انیب نیچن«.  آورند.( گویند و هرگز مثل آن را نمى )ولى دروغ مى« است!

 (223ق. ص  2132  ،یبلخ) .دندید یمشکل نم آوردن مثل قرآن را بر خود

 پذیری قرآن . نظریة بطالن6

گزیند و در برابر  پذیری را برمی ة ابطالویشخود  اتیآ برای اثبات اعجاز عالم  پروردگار

بود.  بتوانند مانند آن را بیاورند، اعجاز آن باطل خواهد  چنانچهکند.  مخالفانش، تحدی می
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های مختلفی از اعجاز  شاهد آن هستیم که این اعجاز، هنوز به قوة خود باقی است. جنبه

گیرد؛ اینکه خطاب عمومی است یا فقط جامعة عرب را پوشش  می قرار  طهیحقرآن در این 

توانند در تحدی کمک بطلبند؟  ا میتنهایی صورت بگیرد ی دهد؟ و دیگر اینکه به می

محدودة تحدی به چه میزان است؟ آیات قرآن، شاهد بیان این مطلب است؛ در پنج آیه، 

دقت در تحدی صورت گرفته است و اکثر آنان خطاب به معاندین و منکران وحی است. 

 گشاست. مضامین آیات تحدى در این زمینه تا حدودى راه

که  ؛...أَْن يَأْتُوا ِِبِثِْل هَذا الُْقرْآنِ   ...»همانندى براى قرآن  خداوند متعال گاه به آوردن

قُْل فَأْتُوا ...» :اى همانند قرآن آوردن سوره  گاه به ،(33)اسراء:  « ...همانند این قرآن را بیاورند
و  (23)یونس: « ...، یک سوره همانند آن بیاوریددییگو یاگر راست م» بگو:؛ ...ِبُسورٍَة ِمثْلِه

اگر »بگو: ؛ ...قُْل فَأْتُوا ِبَعْْشِ ُسَوٍر ِمثْلِه ...: »مانند قرآن (ده سوره)آوردن  و نیز (32)بقره: 

، (22 )هود:  ...«گویید، شما هم ده سوره ساختگى همانند این قرآن بیاورید راست مى

همانند آن سخنى ؛ ...فَلْيَأْتُوا ِبَحِديٍث ِمثِْله: »قرآن مثل آوردن سخنى همچنین

مذکور نه مفهوم  اتیدرآ« سوره»مقصود از واژة  .است ( تحدى کرده21)طور:   ...«بیاورند!

قرآن است که براى بیان هدف و مقصود خاصى   اتیاى از آ مصطلح آن، بلکه مجموعه

اقل آیاتى از قرآن که بدان تحدى شده است یک  اند. قدر متیقن و حد نظم و ترتیب یافته

مالک سوره، نه بلندى و کوتاهى آن و یا تعداد آیات آن است، بلکه کامل  سوره هست؛ و

ش.  2231زرقانى،  ) .اى از آیات درصدد بیان آن است بودن معنا و مقصودى که مجموعه

 (2713ص 

و  یلفظ ریادبا و خطبا بوده است. تأث تیموردعنا شهیسبک خاص قرآن که هم»

  بودن و عدم و محدود  یمشکالت زبان از سطح باعث شد، یعرب  در ساختار زبان ییمعنا

قرآن  اهداف  کردن یکاربرد یبرا زش،یانگ یو نوع داکردهیگسترش پ ییمعنا یو ب سبتنا

 (277تا  33ش، ص  2236 ،یدیس) .«شود یبشر در عقول 

 سورة بقره 29. بررسی سیاق درونی آیة 1

باشد. موضوع مطرح در  سوره می 31تا  32در سیاق آیات  موردنظرارتباط موضوعی آیة 
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 در .(16ق. ص  2126 طباطبایى، ) دفاع قرآن در برابر مخالفان است آن، تثبیت پیامبری و 

گردد، سیاق  ادامه با بررسی راهبردهای بالغی که سبب کنش انگیزش در مخاطب می

 شود. واکاوی می

 در سیاق سوره . راهبردهای بالغی برای فهم انگیزش1-9

عالوه بر استفاده از مفاهیم انگیزش زا در قرآن، مانند تبشیر، انذار، تنبیه، تفکر و تعقل، 

برای معتقد شدن به  ها انسان (31تا  11ص  ،ی؛  عباس227تا  272ص  ا،ین یعباس) تذکیر،...

یا با کنند، بلکه یک کشش درونی که آ ی و نادرستی مقوله توجه نمیدرست بهواقعیت فقط 

علم و  هرچندمیل من نیز سازگار است یا خیر؟ در پذیرش او مؤثر است. در حقیقت 

آگاهی داشته باشد، ولی نیازمند یک عمل جوانحی نیز هست. برای برقراری پیوند بین 

 اعتقاد و میل نیازمند انگیزش است.

یعنی  بخش استفاده کرده است؛ سورة بقره از مفهوم آگاهی 32خداوند در سیاق آیة 

ی را برای انسان گوشزد اعمال الهدهد این قرآن معجزه است؛ صفات و  ها خبر می به انسان

های زبانی برای  . ولی در کنار این مفاهیم از ابزار(17. ص  ق 2131قطب، ،  دیس) کند می

راهبردهای استفاده از  .(273ش، ص  2236  ،یدیس) گیرد می  شوراندن مخاطب بهره

که بیان شد، در علم معانی گنجانده شده است. هر  طور همانانگیزش در بالغت زبان عربی 

ی، تشویق و انذار و ترهیب مخاطب رسان یآگاهترغیب و تهییچ،  باهدفنوع ساختاری که 

 گیرد. باشد؛ در این گفتار جای می

 آیه در انگیزشی از ادات. استفاده 1-2

يا أَيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي »شود:  تحدی با عبارت خطاب عمومی آغاز میسیاق آیة 
کس  اى مردم! پروردگار خود را پرستش کنید آن؛ َخلََقُكْم َو الَِّذيَن ِمْن قَبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقون

هایی  گروه (32: بقره) .«که شما و کسانى را که پیش از شما بودند آفرید تا پرهیزکار شوید

ی شده و سرنوشت بند میتقسکه در برابر دعوت به اسالم قرار داشتند؛ در آیات قبل 

شروع « ناس »کند، ولی در این آیه، خطاب را با عبارت عمومی  را روشن می هرکدام
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های منافق و مؤمن و کافر که در آیات قبل راجع به آنان  کند. گویی تمامی گروه می 

 گردد. شروع می« حرف ندا»دهد. خطاب با  بود. باز مورد خطاب قرار می صحبت کرده

و در زبان عرب این  نرفته استکار  به« یا»بدون حرف « حرف ندا»جای قرآن  در هیچ

دادن به  آوری مخاطب به مطلب است و هدف در اینجا آگاهی  روش برای اقبال و روی

، انشایی است موردنظرجملة ندایی   .(66. ص ق 2137خان،  حسن صدیق) باشد مخاطب می

و اینکه گروهی دیگر .« تا پرهیزکار شوید؛ ...لََعلَُّكْم تَتَُّقون...»و کنش مقابل آن تقوا است: 

کسانى را که پیش از شما ؛ ...َو الَِّذيَن ِمْن قَبْلُِكمْ ...» داند: را هم در این امر یکسان می

 دهد. قوا به مخاطب می، انگیزة بیشتری برای انجام ت...«بودند

 بخش یادات آگاه. 1-2-9

 ة مخاطبزیانگ  جادیا یکردن برا اشاره شود، یم  استفاده« ندا  ادات»که از  یاز اهداف یکی

 یزیچ  طلب یسو به ،مطلق مخاطب  اقبال یبرا ابرای روی آوردن به امری است، یاست، 

شده   استفادهة طلب زیانگاز !...« اى مردم؛ ...یاأَیُّهَاالنَّاسُ  »موردنظر در عبارت:  یةدر آ؛ است

 است.

واقع شده »  النَّاسُ»و صفت آن « أَىُّ»که بین « هَا»کلمة تنبیه یعنى ...»  یا أَیُّهَا »...لفظ 

الیه است؛ و تمام  آن و عوض از مضاف  و تأکید معناى« ندا»است، براى کمک به حرف 

داده، اعمّ از اوامر و نواهى و  طب قرارآنچه خداوند به خاطر آن بندگانش را مخا

سیاق  رو نیازا. توجه است  امورى مهم و مفاهیمى بلند و شایاناز و جز آن،  دیووع وعده

  قرار ،تر مورد خطاب کند، که خداوند بندگانش را با تأکید بیشتر و بلیغ آیه اقتضاء مى

 (36ق. ص  2123طبرسى، ) .«دهد

 (یاستفاده از موصول )الذ. 1-9

 لم، اسماسم عَ ر،یضم  آوردن لیاز قب یمختلف یها در جمله با روش هیکردن مسندال  معرفه

در بالغت باشد؛  می «الَّذِی »موصول  ، استفاده ازلماشاره، الف و الم، اضافه کردن به عَ 

ة بردارندر خبرش دافتد که  زمانی اتفاق می ،آوردن مخاطب  باهدف به شوق عرب  ادبیات
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فضل  ،یطبرس) است دنیبخش  به مخاطب و به خبر عظمت شداره یبرا نیزو  ؛باشد یشگفت 

در نمایان است. اهداف  نیتمام ابقره،  سورة 32 یة در آ  .(317تا  321ص  ن،یشیبن حسن، پ

کس که  آن؛ ...الَّذِی خَلَقَکُمْ ...»...دارد.   مخاطب وجود  کیتحر یها نوع هرکدام از آن

خداوند   به نام« الَّذِی»است. موصول  یجملة قبل لیو تعل میتعظ یصفت برا «را آفرید... شما

است و  یتحد  بحث ةمقدم ،ها نیاست. تمام ا شانیاز ا گرید  اختصاص دارد و جامع صفات

. استفاده (63ق. ص  2176  شبر، ) دارد برای اعجاز قرآن دیبه مؤ ازیکه ن یمخاطب کیتحر

 گفتاری بود. تحقق کنشاز رابط وصفی نیز از شرایط 

 مخاطب ریاستفاده از ادات شرط و ضم .1-0

و اگر ؛ ... َعْبِدنا فَأْتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمثْلِهِ   إِْن كُنْتُْم ِِف َريٍْب ِمامَّ نَزَّلْنا َعىل»،  بقره 32 یةآسیاق در

یک سوره کم(  ایم شک و تردید دارید، )دست درباره آنچه بر بنده خود ]پیامبر[ نازل کرده

« کنتم«  ریبا ضم جمله هیو مسندالشود  می شروع شرط   با حرف یتحد ،...«همانند آن بیاورید

طبق شده است.   ذکر انگیزشی  اهداف یهر دو برا یعرب   که در فرهنگ زبان ؛آمده است

 نیق، یندهیآ  شدن شرط در  واقع بهکه برد  یم بکار را  هیشرط «إنْ» هندیگوی هنگام قاعده،

 استعمال اریبس افتد، یاتفاق م  کم ییها و رخداد التدر حا« إنْ» رو نیو ازا ؛باشد    نداشته

شک در وقوع آن   چون احتمال ؛گردد  مضارع استفاده  از فعل؛ و واجب است ؛گردد یم 

 رساند. یمخاطب را م   زیتعج ،امر نی. هم(223و  221ص  ،یتفتازان) است

 مخاطب کیتحر یبرا . راهبرد بالغی1-5

اثبات  یک، یبر دو امر موقوف است بقره 32  تا 32 آیات  ، در سیاقهدف از عبادت

شود؛ تا  یپروردگار م   علت اشاره به اوصاف  نیشرک، به هم  ابطال یگریو د تیوحدان

إِنْ کُنْتُمْ »یة آ درواقع .بپردازد عبادت  نییو تع فیتعر ب،یتره ب،ینبوت به ترغ  اثبات یبرا

شک و تردید  -ایم درباره آنچه بر بنده خود ]پیامبر[ نازل کرده-و اگر  ؛فِی رَیْبٍ...

موجود در   ظرف ( که32)بقره: ...«اى مردم!؛ یا أَیُّهَا النَّاسُ... »ة جمل  را به( 32بقره: «) ...دارید

یحیط و ان کنتم فی ریب، : »شود یم نیآن چن یو معن ؛ کند می است مربوط  کان موضع خبر
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 ایکرده و  که نازل یاز کس ؛دیدار  قرآن شک ة اگر بر احاط ؛بکم احاطة الظرف بالمظروف

 ، اکنونباشد  داشته حیترج «الیتنز»ی که بر معنا یگرید  هر احتمال ایکرده و   نازل آنچه

 (317. ص  ش 2273قمى ) «.دیاوریرا ب  مانند آن

اما انگیزة ؛ شود می ریپذ امکانبیند، اعجاز  چون بشر خود را در این امور ناتوان می

استفاده از ادات  ،شرط  وقوع   عدم لیاز دالاست؛  خود باقی   شرکت در تحدی بر سر جای

 دادن به ی آگاه یفقط برا «بیالر»ة واژ -شد  انیکه در قبل ب  طور  همان-شرطیه است «إِن»

تناسب گفتار با  (316همان، ص  ).ستیعقال ن ةستیشک شا که بیان شود،نیاکفار است و  

از آوردن مانند آن از مقتضیات  ها آنناتوانی  حال نیدرعدادن انگیزه به مخاطبان تحدی و 

باشد. در بخش تحقق شرایط کنش گفتاری، توجه به حالت روانشناسی و  بالغت قرآن می

 شد. روحیة مخاطب در این قسمت نیز محقق

 ظاهر ی خروج از مقتض. 1-6

هایی جدیدی به آن شده است؛  بالغی که در طی قرون مختلف نگاه  در تعریف این اسلوب

کالم به  تغییر اسلوب »های مختلفی را از آن ارائه دادند، آمده است که:  معانی و کاربرد

اسلوب قبلی است و به شکل تغییر ناگهانی صیغه، زمان فعل و یا  برخالفاسلوبی دیگر، 

؛  31ق. ص  2123طبل،  ) معروف است« التفات»تغییر ضمایر دیده شده است؛ به 

حقیقت التفات، برگرفته از نگاه انسان، به راست و چپ   .(222. ص  2223 ،یمنیال یالعلو

شدن  موضوع خارج .(23و  21ص ص ،ی؛  تفتازان2م، ص  2331  ر،یابن اث) خویش است

 یدادن به مخاطب بر اساس مقتضا توجه زةیظاهر و بحث التفات، به انگ یکالم، از مقتضا

 گیرد. صورت میحال مخاطب 

اسلوب التفات در آیات قرآن نیز نمود دارد؛ در سورة بقره در سیاق آیة تحدی تغییر  

شود. خداوند در  دیده می (32  :بقره) «...نَزَّلْنَا»...فعل در « غایب به صیغة متکلم»صیغه از 

برد و ناگهان در  آیات قبل با افعال )خلق، جعل، انزل، اخرج( با خطاب غایب از خود نام می

 کند. الغیر، خطاب تغییر می به متکلم مع 32آیة 

( الَِّذي 13ْن قَبْلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن )يا أَيَُّها النَّاُس اْعبُُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم َو الَِّذيَن مِ  »
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امِء ماًء فَأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمراِت ِرزْقاً  امَء ِبناًء َو أَنْزََل ِمَن السَّ لَُكْم َجَعَل لَُكُم اْْلَرَْض ِفراشاً َو السَّ
َعبِْدنا فَأْتُوا ِبُسورٍَة   تُْم ِِف َريٍْب ِمامَّ نَزَّلْنا َعىل( َو إِْن كُنْ 11فاَل تَْجَعلُوا لِلَِّه أَنْداداً َو أَنْتُْم تَْعلَُموَن )

اى مردم! پروردگار خود را ؛ ِمْن ِمثْلِِه َو اْدُعوا ُشَهداءَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِْن كُْنتُْم صاِدِقنيَ 

پرستش کنید آن کس که شما و کسانى را که پیش از شما بودند آفرید تا پرهیزکار شوید 

[ را همچون سقفى باالى سر شما  آن کس که زمین را بستر شما و آسمان ]جو زمین( 32)

ها را پرورش داد تا روزى شما  وسیله آن، میوه قرار داد و از آسمان آبى فرو فرستاد و به

ها، نه  یک از آن دانید )هیچ که مى باشد. بنابراین، براى خدا همتایانى قرار ندهید، درحالى

و اگر در باره آنچه بر بنده خود ]پیامبر[ ( 33).(دهند اند و نه شما را روزى مى شما را آفریده

ایم شک و تردید دارید، )دست کم( یک سوره همانند آن بیاورید و گواهان  نازل کرده

 (32بقره: ) «گویید! براى این کار، فرا خوانید اگر راست مى -غیر خدا -خود را

نبوت و  داشتن امر  بزرگین التفات متصور شد، توان برای ا یکی از اهدافی که می

مخاطب است؛  کیتحرنزدیکی پیامبر صلّی اهلل علیه و آله به پروردگار برای اثبات نبوت و 

از عهدة کسی  که»  ...عَبْدِنا»...به مبارزه با دو امر مهم، یکی انزال قرآن و دیگری خطاب 

را به انگیزش اینکه آیا امکان هم  ها آنعجز بندگان،  باوجود حال نیدرعساخته نیست، اما 

بار   .(316و  317 ش. ص 2273قمى مشهدى، ) دارد یم وایا خیر؟  وجود داردآوردی 

انگیزشی التفات بسیار زیاد است و در شعر عرب برای تفنن و بر سر شوق آوردن مخاطب 

ة استفاده از این تری با توجه به نحو اهداف عالی مرورزمان بهشده، ولی  از آن استفاده می

. در بحث تحقق (272ش. ص  2232رادمرد، ) شود اسلوب، برای آن در نظر گرفته می

 دادن به مقام گوینده یک رابط وصفی بسیار قوی است. شرایط کنش، توجه 

 . انگیزش در توابع1-1 

 ونیاز منظر بالغ .(13م. ص  2363زمخشرى، ) است رو دنباله یدر لغت به معن« توابع»واژة 

، «صفت» لیاز قب رند؛یگ یم  قرار هیکه در ادامة مسندال شود یم  گفته یبه کلمات یو علم معان

 نیا قتیدر حق  .(317تا  326ص  ،یتفتازان) باشند یمعن انگریکه ب« بدل»و « عطف» ،«دیتأک»

او  یخبر تا خبر برا  متناسب با شنوندة منکر شوند، یم  انیب« خبر» دیتأک یبرا ردموا
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مجموعة  ریها ذکر شده است؛ که همه ز آن یهم برا یگریشود. البته اهداف د رگذاریتأث

است،  «هیمسندال  شناساندن»همان  ،توابع ی زشیاما نکتة انگ رند،یگ یم  قرار هیمسندال  شناخت

 تر یشناخت را در جان شنونده قو زهیدارد تا انگ شتریب حیاج به توضیکه احت یموارد یبرا

 .دینما

« ...؛ مردم...النَّاسُ»...گرفته است از قبیل واژة:  توابعی که در سیاق آیة تحدی قرار

...؛ ...کسی که شما را خلق الَّذِی خَلَقَکُم ...»عبارت بدل یا عطف بیان است؛  ،(32)بقره: 

« یالَّذِ »بقره خداوند با ذکر دوبارة  33باشد؛ در آیة  می« رب»( صفت برای 32)بقره:   «کرد...

اول و یا حتی خبر برای مبتدای «  یالَّذِ »از « بدل»و یا « دوم  صفت»تواند در نقش  می

ی بر رگذاریتأثهدف از آن  چراکهدهد،  محذوف باشد. اوج انگیزش را به مخاطب می

محذوف،  مخاطب است و اگر خبر برای مبتدای محذوف در نظر بگیریم برای کاویدن 

ق، ص  2123صافى، ، ) جای گیرد وجانش دلشوق آورده تا خبر بهتر بر  سَر   شنونده را بر 

های  . استفاده از رابط(231تا  263ش. ص  2233؛ عرفان، 326ص  ،ی؛ تفتازان62و  67

وصفی برای مخاطب از شرایط تحقق کنش گفتاری است، مخاطب با استفاده از شناخت 

کند و در مقام مقایسه با  ارتباط برقرار  تواند شود، بهتر می ی آن ترغیب میسو بهامری که 

 غیر آن تعقل کند.

 . تحلیل مفهوم انگیزش در سیاق آیه8

« کنش تعهدی»یک  عنوان بهسورة  32انگیزش جلب مخاطب، عالوه بر اینکه در خود آیة 

بخشی، استفاده   : آگاهیمثال عنوان بهشود.  دارد. در آیات قبل از آن نیز مشاهده می وجود 

های ادبی ترغیبی که همه در جهت انگیزش به سمت  مالت وصفی، استفاده از ساختاراز ج

  توان گفت، چون تحدی تا باشد. به این صورت نمی توحید و پرستش خداوند یکتاست می

گونه  ؛ پس به این معناست که انگیزه سلب شده است. با ایننداشته استاکنون پاسخی 

تداخل  افتاده چیزی که برای مخاطب اتفاق»رود.  تفسیر، مفهوم تحدی نیز از بین می

تداخل انگیزة مخالفت با  (.37ش. ص  2233 ،یاران یانیکاو« )ها در موضوع است انگیزه

افتد.  ، اتفاق میتر بزرگقدرت در تحدی و یا انگیزة پذیرش عدم توانایی در برابر قدرتی 
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سورة بقره  33طور که در سیاق آیة  اند. همان ها افتاده کفار در تعارض بین انگیزه درواقع

این، براى خدا همتایانى قرار  بر بنا؛ ......فاَل تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُون»شود:  ذکر می

وَ أَنْتُمْ »...شدت تأکید در ساختار جمله، قیدی بر جملة حالیه «  ...دانید مى که یندهید، درحال

ها و دیگر  دانند بت می نکهیباادهد که کفار  می و آن نشان نشده است ذکر « تَعْلَمُون

از خصوصیات و صفاتی را که  کدام چیهدهند،  جای خداوند قرار می چیزهایی که به

پردازند و ایمان  می ها آنبه پرستش  بازهمخداوند در آیه ذکر کرده است را ندارند. 

 هاست. در بین انگیزش ها آنز سردگمی این نشان ا   .(16ص  ،یطباطبائ) آورند نمی

 ها . نتایج و یافته1

زای تعهدی که در بحث تحدی  سورة بقره، عالوه بر مفاهیم انگیزش 32تا  32 سیاق آیات

 باشد: ی بالغی زیر میساختارهاوجود دارد؛ شامل 

 سوره بقره. 32استفاده از ادات انگیزشی حرف ندا در صدر سیاق، آیة -2

رابط وصفی و شناخت و آگاهی به مخاطب در  عنوان به« الذی»استفاده از موصول  -3

 ،32ابتدای سیاق آیة 

 و ضمیر مخاطب که با نزدیکی به مخاطب همراه است.« ان»استفاده از ادات شرط -2

استفاده از سبک بالغی خروج از مقتضی ظاهر و التفات برای تحریک ذهن  -1

 مخاطب.

 کند. تر می وابع برای رابط وصفی که شناخت را برای مخاطبش جذاباستفاده از ت -1

زا در جلب  زشیاست که خداوند از گفتار انگنمایش این ساختار زبانی حاکی از آن 

را سلب  زهیکه بعدازآن انگ ستین ستهیبه قرآن استفاده کرده است و شا یمخاطبش در تحد

 زیاز مخاطب در عمل ن زهیانگ جهیرنتباشد؛ د یدر جلب مخاطبش م یکند چراکه تمام سع

عمل از مخاطب  نیاگر قرار است ا ؛دهد ینم امانج هودهیسلب نشده است؛ خداوند عمل ب

وجود  یو در مفهوم تحد هیآ اقیدر س زشیمقدار از انگ نیبه ا یازیسلب شود، ن

قول خداوند و عملش سبب  نیتناسب ب ،یتحد ةی. در بحث اعجاز قرآن در آداشت ینم

به  دیزه نبایاست. حتماً انگ زهیانگ نیتر بزرگ نیو ا ابدی شیافزا ،یدیرفتار توح گردد یم
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