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مرضیه بخشی نیا1 
محمدعلی کاظمی تبار2

چکیده
ادبیات  قرآن مبتنی بر ســبک های بالغی است و زبان  انگیزشی قرآن، برخاسته از خاصیت 
 برانگیختگی آیات نســبت به خواننده اش است تا روح  نشاط را در مخاطب برانگیزد و تمایل 
بیشــتری به فهم  آیات پیدا   کند. به  همیــن منظور، در پژوهش پیش رو به روش توصیفیـ  
تحلیلی ساختار انگیزشی مرتبط با مسندٌ الیه در جمالت اسنادی بر مبنای علم  معانی، بررسی  
و شــاهدی از سوره منافقون و دیگر آیات ذکر  شده  است. از جمله ساختار انگیزش زا در این 
حوزه، می توان به ذکر یا حذف مسند الیه، تعریف یا تنکیر، موصول یا ضمیر آوردن، استفاده 
از اســم  ظاهر، توابع  مسندالیه و ... اشــاره نمود که هر یک از آن ها، ساختار  ادبی انگیزشی 
خاصی را دنبال  می کند و فهم آن در شناســایی زبان  انگیزشــی قرآن نقش بسزایی دارد؛ 
« فاعل  مثاًل در عبــارت ﴿... لَيُْخِرَجنَّ اْلََعزُّ ِمْنَها ...﴾  )منافقون/8( برای فعل »لَيُْخِرَجنَّ
»الَعزّ« ذکر شــده و در اصل مسندالیه به  شکل اسم  تفضیل با حذف   موصوف آمده  است 
و حذف  موصوف، صفت را برجسته تر و بارزتر و مخاطب را برای درک  مفهوم آن مشتاق تر 
می سازد. مطالعه موردی ســوره منافقون از ساختار  انگیزشی برای شناخت  منافقان استفاده 
کرده اســت، اما به  عنوان  انگیزش مخاطب، خیر؛ چرا که آن ها راه های هدایتی را به سمت 

خود بسته اند.
واژگان کلیدی: زبان انگیزش، مســندالیه، انگیزش حذف، انگیزش ذکر، تقدیم و تأخیر، 

منافق، خروج از مقتضای  ظاهر

1ـ مقدمه
زبان  قرآن امروزه زیر مجموعه علوم قرآن محسوب  می شود و نظریه های مختلفی در این 
باب که »نوع زبان قرآن چیست؟« توسط زبان شناسان غیر اسالمی مطرح شده است. در پاسخ 
m.bakhshinya@gmail.com 1. دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد )نویسنده مسئول(؛

makt1972@gmail.com 2. استادیار گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان مشهد؛
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به درســتی یا نادرستی بیانات آن ها، دانشمندان علوم اسالمی تقسیماتی از زبان قرآن مطرح  
کرده اند که زبان  انگیزشی زیرمجموعه زبان  تألیفی و شبکه ای و یکی از انواع آن است. سبک 
و شیوه ادبیات  قرآنی بر پایه  اسلوب های بالغی استوار  است. برای این منظور این تحقیق به 
 دنبال یافتن وجوه انگیزشی در آیات قرآن کریم بر مبنای مطالب کتاب مطول تفتازانی است 
که تقریباً تمام موارد علم  معانی  را در خود گنجانده  است؛ زیرا برای نشان  دادن ابزار اعجاز 
تربیتی قرآن  کریم، که به روش های مختلف از قبیل تبشیر و انذار، بندگانش را به سوی توحید 
سوق  می دهد، ضرورت داشت تحقیقی صورت  پذیرد. نحوه ساختار زبان  انگیزشی یکی از 
ابزارهای زبانی اســت که با توجه به قابلیت های زبان عربی می توان آن را به تصویر کشید. 
خداوند در مورد مؤمنان و کافران در قرآن به یک میزان از مفاهیم و سبک های انگیزشی از 
قبیل تشــویق، انذار، ترغیب به تفکر و ... استفاده  کرده  است. اما آیا در مورد منافقان هم که 
چهره ای ناآشنا بین مؤمنان و کافران است، از اسلوب انگیزشی استفاده شده  است؟ استفاده 
از »ضرب المثل« در آیه 4 سوره منافقون که ابن  قتیبیه )1423: 14( آن را دلیل بر ترس آن ها 
و نگاه دقیق و وحشت زده برای هر صیحه و گرد و غباری از اسالم و مسلمانان می داند، بر 
اساس مفاهیم انگیزشــی صورت   گرفته   است که با بررسی ساختاری آن با موارد انگیزشی 
بیشــتری آشنا می شویم که با این نوع تشبیه و نحوه ادای کلمات با چینش خاص، نقاب از 

چهره آن ها برداشته و جلوی پیشرفت آن ها را در سنگ اندازی در برابر مسلمانان می گیرد.
برخی دانشــمندان  غربی، زبان  قرآن را احساس گرا و فاقد درستی و نادرستی مانند جمالت 
خبری دانسته اند که برای پاسخ به آن، ساجدی و سعیدی   روشن، نظریه زبان  انگیزشی را عنوان 
 کرده و بیان  داشتند که زبان قرآن عالوه بر جمالت  خبری که حاوی صدق است، از گزاره های 
احساســی تشکیل  شــده و در جان مخاطب اثر  می گذارد و او را به سوی کنش و انجام عمل 
وامی دارد و این سبک  بیان، خارج از فضای خیال انگیزی است که آن ها مطرح  می کنند. در علم 
زبانشناسی هم بحث »انگیزش« به صورت نظریه »کنش گفتار« در علم کارگفت نمایان  می شود، 
ولی بیشتر به همان بحث های  مفهومی پرداخته   می شود تا »ساختار انگیزشی« آن. طی دهه اخیر 
در زمینه بررســی انگیزش در آیات قرآن  کریم پس از بیان نظریه انگیزشــی بودن، مقاالتی در 
حوزه ها ی زبانشناسی، مدیریت و روانشناسی تدوین شده  است، که هیچ کدام از ساختار  انگیزشی 
صحبــت نکرده اند و فقط به صورت پراکنده در علم بالغت و در مورد معنای دوم در جمالت 
 خبری مواردی ذکر  شده  است. در سال 1396 پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد توسط »علی   
خانی« با عنوان »ادبیات و شیوه های انگیزشی قصص قرآن  کریم در توحیدباوری« تدوین شد که 
در گوشه ای از کار به بررسی ساختار  انگیزشی قصص  قرآنی پرداخت، اما از آنجا که قصه گویی 
خود یک روش انگیزشی به  شمار می رود، پرداختن به ادات انگیزشی و ساختار های آن طبیعی تر 
جلوه  می کند و جای بررســی برای پیدا کردن ســاختار های انگیزشی در مورد کسانی که امید 

بازگشت به توحید و ایمان در آن ها نمی رود، بیشتر احساس می شود. 
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زبان انگیزشــی اصطالحی نوپدید اســت و در زمان گذشــته چنین اصطالحی کاربرد 
زبان شــناختی نداشته  اســت. »به باور صاحب نظران تأثیر لفظ و معنا در ساختار زبان  عربی 
باعث شد مشکالت زبان از سطحی و محدود بودن و عدم تناسب و بی معنایی گسترش  یافته 
و به نوعی انگیزش برای کاربردی  کردن اهداف قرآن در عقول بشری تبدیل شود.« )سیّدی، 
1387: 98ـ100( بنابراین انگیزش » فرآیند بر انگیختگی، هدایت و آمادگی انسان برای کار و 
تالش و رفتار و اعمال ارزشمند  متعالی در جهت هدف  مقدس انسان کامل  شدن است که 
همان قرب  الهی اســت. در این فرآیند انگیزه هدف نیست، بلکه آمادگی برای هدف است. 
در مفاهیم قرآنی انگیزه با واژه هایی چون ترغیب، تحضیض، تشویق، سائق، سبب، فزونی و 

قوت اراده و میل معنا شده  است.« )احمد نیا آالشتی و همکاران، 1392: 35(
به گونه ای دیگر زبان  انگیزشــی قرآن چنین تعریف شــده  است: »خداي  حکیم گوینده 
این کالم ارجمند، محرك ها و عواملي را در ســخن خود به  کار  مي گیرد تا از رهگذر آن ها، 
مخاطب را به امر یا اموري فراخواند که مقصود و مطلوب اوســت. این امر یا امور مي تواند 
ذهنی و عاطفي، کشش ها یا فعالیت ها و رفتارهایي باشد که در عالم خارج واقع مي شوند.« 
)عباســی نیا، ساجدی، 1395: 110( جمالت اسنادی و ســاختارهای انگیزشی آن از جمله 
مهم ترین مباحث در این موضوع اســت. ساختار جمله خبری از مسند و مسندالیه تشکیل 
یافته  اســت. به همین منظور در علم  معانی باید به دنبال ساخت ها و ادات  انگیزشی بود که 
بهترین و اصیل ترین منبع در این زمینه کتاب مطول تفتازانی است. بنابراین وجوه انگیزشی 
بر اساس این کتاب مورد واکاوی قرار  می گیرد. جمالت در علم  معانی به دو شیوه خبری و 
انشایی با اهداف مختلف تقسیم  می شوند. )تفتازانی، 1434: 19 و179( »بي شک، گزاره هاي 
انشایي از اساس، ویژگي انگیزشي دارند؛ یعني انتخاب گزاره و سیاق انشایي در کالم، بیشتر 
به قصد ایجاد نوعي تأثیر و حالتي انگیزشي در مخاطب انجام  مي گیرد. بر این اساس موضوع 
زبان  انگیزشــي در گزاره هاي انشایي درخور مناقشه نیســت، اما انگیزشي  بودن گزاره هاي  
خبري، موضوعي اســت که بررسي آن در ارتباط با زبان قرآن کریم، امري جوهري به  نظر 

 مي آید.« )ساجدی و عباسی نیا، 1395: 117(
واکاوی ساختار های انگیزشی در علم  معانی بسیار گسترده تر از حجم این گفتار است. از 
همین رو تنها به بخش خطابی جمله و مســندالیه پرداخته  می شود. ساختار جمله از ارتباط 
بین مسند و مسندالیه شکل می گیرد و در این ارتباط با توجه به مقتضای حال مخاطب، نوع 
ســاختار انگیزشی انتخاب می شود. شایان ذکر است که در سایر موضوعات از قبیل احوال 
مسند و متعلقات فعل، نحوه وصل و فصل جمله ها، قصر  خبر و اینکه جمله به چه شکلی 
)ایجاز، اطناب، مســاوات( به مخاطب عرضه شود، نیز به نوبه خود اسلوب  انگیزشی نهفته 

 است که طرح آن در این مجال نمی گنجد.



سال دّوم
شمارة دّوم
پیاپی: 4

بهار و تابستان 
1398

14

 3ـ ساختار انگیزشی  مسندالیه
مســندالیه به هفت حالت در جمله ذکر  می شود، که در هرکدام به صورت مجزا ساختار 
انگیزشــی نهفته است. این حاالت عبارت اند از: ذکر، حذف، تعریف، تنکیر، تقدیم، تأخیر، 

تابع آوردن. )تفتازانی، 1434: 211ـ297(
3ـ1ـ انگیزش حذف 

انگیزه های حذف مســند الیه زیاد است. آنچه در کتب بالغی مطرح  شده، نوعی از حذف 
اســت که باید محــذوف را بکاوی و همین باعث زیبایی و ریزه کاری بالغت می شــود و 
برانگیختگی برای پیدا  کردن محذوف سبب می گردد که به معنا توّجه بیشتری شود یا اینکه 
معانــی زیادی متصور  گردد؛ مانند عبارت »...َفَصبٌْر َجِمیل...« شــنوندة کالم برای پیدا کردن 
محذوف تحریک می شود؛ همین تأّمل و جستجو ســبب تأثیرگذاری بیشترکالم می گردد. 
)هاشــمی، 1999: 104( همچنین؛ ـ،در آیه ﴿َو لََســْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرضى﴾  )ضحی/5( 
مســندالیه یا مبتدا محذوف اســت و اصل جمله »و ألنت سوف یعطیک« است. )طبرسی، 
1412:  4، 504( جمله »سوف یعطیک« خبر برای مبتدای محذوف و تقدیرش »أنت« است. 
)درویش، 1415:  10، 510( اینکه چرا مبتدا محذوف اســت؟ بر اساس قواعد زبان عربی به 
نوع الم در ابتدای کالم باز می گردد. صاحب کشــاف می گوید: »نوع »الم« را، جواب  قسم 
نمی دانیم؛ چون بر سر مضارع وارد شده است و الم ابتدائیت هم نمی دانیم؛ چون بر سر مبتدا 
و خبر وارد  می شود. بنابراین چاره ای نیست از اینکه مبتدا با توجه به قرائن موجود در تقدیر 
گرفته   شود و جمله چنین  باشد: »و ألنت سوف یعطیک« اگر سوال  شود که چرا خداوند عطا 
را به تأخیر  انداخته با اینکه با حرف  تأکید آورده    است، باید گفت: به خاطر مصلحت است.« 
)زمخشری، 1407:  4،   767( اما آنچه مسلم است از لحاظ بالغی، یکی از انگیزه های حذف، 
تعجیل در بیان امر مســرت بخش یا غمناك است. حال با توجه به شأن نزول آیه که پیامبر 
در انتظــار وحی بوده اند، تعجیل در بیان خبر  مســرت بخش می تواند انگیزه حذف  مبتدا را 
مشخص  کند و بیان امر مسرت بخش خود از موارد انگیزشی است. )تفتازانی، 1434ق: 211(
نمونه دیگری برای حذف مسندالیه به انگیزه تحقیر، آیه ﴿ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُهْم ال يَْرِجُعوَن﴾ 
« خبر برای مبتدای محذوف است که تقدیر آن به قرینه آیات  )بقره/18( اســت. کلمه »ُصمٌّ
َِّذى اْستَْوقََد نَاًرا ...   قبل، ضمیر » هم« است. )صافی، 1418:  1، 64( در آیه قبل ﴿َمثَُلُهْم َكَمثَِل ال
ُصمُّ  بُْكٌم ُعْمٌى فَُهْم اَل يَْرِجُعوَن﴾ )بقره/17( درعبارت »َمثَُلُهمْ «، منظور از ضمیر »ُهم« منافقین 
هســتند که برای پیامبر  اکرم )صلی اهلل علیه و آله( رفتارشــان، به  تصویر کشیده  شده   است. 
)دینوری، 1424:  1، 19؛ کاشانی، 1363: 1، 25( این نظر به قرینه آیات  قبل است که مربوط 
به منافقان بوده و اوصاف آن ها را بیان  می کند. )طبرســی، 1372: 1، 147؛ حموش، 1423: 
49( و این صفات به دلیل جدایی از موصوف خود )مبتدا( حالت اعراب رفعی را گرفته اند و 
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وا به آن نعت  مقطوع مرفوعی گویند که در باب ذم به  کار  رفته اند. )تفتازانی، 1434: 212( در 

تمام آیات قبل، از منافقین، نه با اســم، بلکه با ضمیر و صفت یاد  می شود: ﴿ َو ِمَن النَّاِس..﴾ 
ُ يَْستَْهِزُئ بِِهْم ...﴾ آیه 16 و ﴿َمثَُلُهْم ... ﴾ آیه  َفهاء...﴾  آیه 13، ﴿...اللَّ َُّهْم ُهُم السُّ آیه 8، ﴿...أاَل إِن
17. این نوع پوشیدگی )استفاده از ضمیر به  جای اسم ظاهر( به علت صفات  منافقین است، 
که سازگار تر است؛ زیرا نفاق امری پوشیده و پنهان است. )ابن اثیر، 1367:  5، 98( از ذکر نام 
آنان انزجار دارد به سبب استهزاء آنان در آیه 4 همین سوره، فقط صفات آنان را بیان  می کند 

تا انگیزه برای شناخت آن ها توسط مخاطبان پیدا شود.

3ـ2ـ انگیزش ذکر
گرچه از منظر علم بالغت، ذکر مســند الیه اصل است، اما در جایی که قرینه برای حذف 
وجــود  دار ، ذکر آن با توجه به بافت جمله و ســیاق کالم می توانــد اهداف و انگیزه های 
مختلفی داشــته  باشــد: از جمله توّجه   دادن به مخاطب و ایجاد انگیزه برای شناخت بیشتر 
مسندالیه، یا تصریح و روشنی کالم، اظهار  تعجب و بزرگداشت مسندالیه. )تفتازانی، 1434: 
ُ يَْشَهُد إِنَّ الُْمنافِِقيَن  213ـ238؛ عرفان، 1919: 205( در آیه یک ســوره منافقون، جمله ﴿...اللَّ
لَكاِذبُون﴾ مثالی برای این نوع اســت؛ واژه »الُْمنافِقِیَن« در جمله، نقش »اسم اّن« را دارد که 
ََّك  ُ يَْعَلُم إِن از نواسخ و در حقیقت مســند الیه است. همچنین واژه »اهلل« که در جمله ﴿... اللَّ
ُ يَْشَهُد إِنَّ الُْمنافِِقيَن لَكاِذبُون﴾ نقش مبتدا و موقعیت مسند الیه را دارد، در این آیه  لََرُسولُُه َو اللَّ
تکرار شده  است با این که قرینه برای حذف وجود دارد. تصویر زیر این موضوع را واضح تر 

نشان می دهد: 
ُ يَْشَهُد إِنَّ  ََّك لََرُسولُُه َو اللَّ ُ يَْعَلُم إِن ِ َو اللَّ ََّك لََرُســوُل اللَّ ﴿إِذا جاَءَك الُْمنافُِقوَن قالُوا نَْشــَهُد إِن

الُْمنافِِقيَن لَكاِذبُون﴾
در توضیح این مســأله گفته اند: ذکر مجدد لفظ »اهللَّ « شایسته تر و فصیح تر است از اینکه 
گفته    شــود: »أکذبهم اهلل جل و عز في ضمیرهم«  )نحاس، 1421:  4، 284( ذکر مجدد لفظ 
»اهلل« به قصد اثبات و شهادت، برای مخاطب ایجاد این انگیزه را دارد که این مطلب از زبان 
باری   تعالی شــنیده شود که آن ها قابل شناســایی هستند. هرچند در دل هایشان این نفاق را 
پنهان دارند. یا گفته اند: با اینکه جمله خبری است، ولی چون با معنای شهادت تأکید  شده، 
قصد »قســم« اســت. )ابیاري، 1405:  2،  298؛ خرم دل، 1384:  1، 1183( و انگیزه ذکر نام  
»اهلل« برای مخاطب با وجود قرینه حذف با قسم بیشتر تأثیر گذار است. علت ذکر نام منافقان 
برای تأکید بر شناخت عمل زشت و ناپسند آن هاست و انگیزه شناخت آن ها را در تکذیب 
ََّك  ُ يَْعَلُم إِن باال می برد و قرینه ای صریح بر کاذب بودن آن هاست با آنکه وجود جمله ﴿َو اللَّ

لََرُسولُُه﴾ احتیاجی به ذکر مجدد نبود. )طباطبایی، 1390: 19، 278(
روشن شــد که هدف اصلی از ذکر واژه »منافقین« تصریح به نام آن هاســت تا شنونده یا 
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مخاطب، انگیزه کافی برای شناخت را داشته  باشد و هیچ بهانه ای برای سستی و سهل انگاری 
باقی  نماند. از ســوی  دیگر تکرار لفظ جالله »اهلل« نیز، این تحّرك و نشاط را بیشتر کرده و 
احساسات شنونده را به خوبی تحت  تأثیر قرار  می دهد که این گواه بودن از جانب خداوند 

است و هیچ شک و تردیدی را باقی نمی گذارد. 

3ـ3ـ انگیزش ادات معرفه
شایسته است وقتی خبری را به فردی یا شیئی نسبت  می دهیم، آن فرد یا شیئ معرفه باشد 
و برای مخاطب شناسانده شود تا دچار ابهام نگردد. معرفه  آوردن به اشکال مختلفی صورت 
 می گیرد، از جمله اینکه مسندالیه »اسم علم، ضمیر، اسم اشاره، موصول، ُمعّرف به ال، ُمعّرف 
به اضافه و ُمعّرف به وسیله ندا« قرار  گیرد. )تفتازانی، 1434: 214؛ هاشمی، 1919: 108( هر 
یک از این اشکال با اهدافی در جمله بیان  می شوند که در بین آن ها، اهداف انگیزشی مشترك 
و متفاوتی دیده  می شود و چون بیان تفصیلی همه موارد از حوصله این پژوهش خارج است، 

پس از ذکر اهداف  انگیزشی، به آوردن چند نمونه و شاهد بسنده می شود.

3ـ3ـ1ـ اهداف  انگیزشی  مسندالیه، به  شکل »ضمیر«
ضمیر یکی از معارف است که اغلب جایگزین اسم می شود و با اهداف مختلفی در جمله 

ظاهر  می شود. اهداف انگیزشی آن به  این صورت است:
1ـ خوب در جان شنونده بنشیند و به آنچه بعد از آن می آید شوق پیدا کند.

2ـ هراس و ترس افکندن در جان شنونده؛
3ـ جا گیر شدن معنا در جان شنونده؛

4ـ جلب کردن عطوفت.

3ـ3ـ2ـ اهداف انگیزشی  مسند الیه، به  شکل »اسم علم«
وقتی مسندالیه به شکل اسم علم می آید، اهداف انگیزشی زیر را می توان در نظر داشت:

1ـ آوردن اسم ظاهر به نشانه مدح؛
2ـ نکوهش  کردن و کوچک  شمردن؛

3ـ  فال نیک و بد زدن؛
4ـ مبارك شمردن نام و لذت  بردن از ذکر نام اسم علم؛

5ـ توجه دادن به معنای اسم علم.
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وا 3ـ3ـ3ـ اهداف انگیزشی مسند الیه، به  شکل »اسم اشاره«

اسم  اشاره در مقام مسندالیه انگیزش مخاطب را در این موارد بر  می انگیزد: 
1ـ اشاره به نزدیکی برای تحقیر؛

2ـ بزرگداشت مقام مسند الیه؛
3ـ ابراز شگفتی برای تفکر؛

4ـ نهایت توجه به مسندالیه برای مشخص کردن شأن آن؛
5ـ کنایه به کند ذهنی مخاطب؛

6ـ توجه دادن به صفات؛
7ـ زمان بری وعده انذار .

3ـ3ـ4ـ اهداف انگیزشی استفاده از موصول
اگر بتوان به غیر از موصول، مسندالیه را به  گونه ای دیگر حاضر  کرد، اهداف انگیزشی لغو 

می شود، ولی اگر حاصل نشد، این اهداف را می توان برای موصول ذکر کرد: 
1ـ به شوق آوردن شنونده.

2ـ پوشیده  داشتن بر غیر  مخاطب.
3ـ هشدار و یاد آوری نسبت به اشتباه  مخاطب.

4ـ یادآوری اشتباه غیرمخاطب.
5ـ عظمت بخشیدن به موقعیت خبر.

6ـ به هراس  افکندن، تهویل برای بزرگداشت و تحقیر  مسندالیه.
7ـ آوردن خبر از حیث مژده آمیز یا غم انگیز  بودن.

3ـ3ـ5ـ اهداف انگیزشی مسند الیه به شکل »معّرف با ال«
1ـ الف و الم عهد برای انگیزش یادآوری.

3ـ3ـ6ـ اهداف انگیزشی مسند الیه به  شکل »معّرف باضافه« 
1ـ عظمت دادن یا تحقیر مضاف می تواند در بحث انگیزش مخاطب در شناخت مضاف 

کمک کند.

3ـ3ـ7ـ اهداف انگیزشی مسندالیه به شکل »ندا«
اشاره به انگیزه طلبی است که از مخاطب خواسته   می شود. هدف های انگیزشی »اسلوب 
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 ندا« بســیار  اســت؛ از قبیل  توجه  دادن به امر  مهم که بعد از خطاب می آید، برای تعظیم و 
بزرگداشت مخاطب، تعجب، استغاثه و ندبه. )تفتازانی، 1434: 430( تفتازانی بحث انگیزشی 
ندا را در جمالت انشایی بیان می کند و در بحث مسندالیه در معارف حرفی از ندا نمی زند، 
ولی چون بار انگیزشــی ندا و خطابات قرآنی در ندا باالست، با ذکر مثالی انگیزش آن بیان 
َِّذيَن آَمنُوا...﴾ قصد تشریف دارد با نزدیک  کردن مؤمنان بر اساس   می شود؛ عبارت ﴿يا أَيَُّها ال
ُه َو لَِرُســولِِه َو لِْلُمْؤِمنِيَن...﴾ برای ایشــان قرار داد، اما  ِ الِْعزَّ آنچه در آیه قبل از عزت ﴿... َو لِلَّ
چون بحث انذار در ادامه بیان  می شود، نهی  می کند که مبادا »ایمان« را به واسطه ذکر نکردن 
خداوند، باطل کرده و در آخرت خسران ببینید. )مغنیه، 1424:  7، 334( استفاده از ادات ندا 
برای مؤمنان در قرآن، با توجه به درجات خطاب در مرحله متوسط قرار  دارد و حد باالی آن 
برای اولوا  العلم و اولوا  االبصار است. )جوادی آملی، 1389: 2،  357( و نهی در ادامه آیه ﴿ ...
ونَ ﴾ با نرمش  ِ َو َمْن يَْفَعْل ذلَِك فَُأولئَِك ُهُم الْخاِســرُ ال تُْلِهُكْم أَْموالُُكْم َو ال أَْوالُدُكْم َعْن ِذْكِر اللَّ
در ابتدای کالم با عبارت خطاب به مؤمنین دارای »عزت«، انگیزه را بر انجام کار باال می برد.

3ـ3ـ8ـ معرفه آوردن مسندالیه به شکل اسم علم
»علمیت« در مســند الیه اهداف انگیزشی مختلفی دارد که در مخاطب ایجاد کنش کرده و 
ُ يَْشَهُد إِنَّ الُْمنافِقيَن  به ســبب آن، انگیزه ای برای انجام  کار پید ا می کند؛ مثال در آیه: ﴿... َواللَّ
ُ« برای مخاطبــان آیه، »منافقان« و دیگرانی که خود را در زمره آن ها  لَكاِذبُــون﴾ ذکر نام » اهللَّ
مــی بینند و »اهلل« از انگیزه درونی آن ها باخبر اســت، نوعی ترس و هراس ایجاد می کند و 
درمی یابند که موضوع بســیار جّدی و قطعی اســت؛ همان طور که وقتی یک امیر یا خلیفه، 
به جای استفاده از ضمیر »أنَا«، بگوید: »امیر المؤمنین یأمر بکذا«، معنا در عمق جان مخاطب 
جای  می گیرد و می فهمد که اگر آن کار انجام نشود، موجب عقوبت خواهد  بود. )تفتازانی، 

1434: 215؛ هاشمی، 1999: 111(

3ـ3ـ9ـ معرفه آوردن مسند الیه به  شکل موصول 
مســندالیه، اسم  موصول قرار  داده  می شود زمانی که  موصول آوردن تنها راه حاضر کردن 
معنای مســندالیه باشــد و در غیر این صورت، اهداف انگیزشی دارد؛ از جمله به  شوق  در  
آوردن مخاطب یا شنونده برای اینکه منتظر شنیدن خبر باشند یا به هدف هشدار و یادآوری 
نسبت به اشتباه مخاطب و غیرمخاطب در کالم و تعظیم و تهویل که در بسیاری از معارف 
مشترك است و وقتی خبر بخواهد به  دنبالش ثواب و عقاب داشته   باشد، بزرگ ترین انگیزه 
را برای مخاطب ایجاد می کند؛ )تفتازانی، 1434: 217؛ ـــهاشمی، 1999: 114ـ 115( برای 
َُّهْم ساَء ما كانُوا يَْعَمُلوَن﴾ )منافقون/2(  ِ إِن وا َعْن َسبيِل اللَّ مثال در آیه ﴿اتََّخُذوا أَيْمانَُهْم ُجنًَّه فََصدُّ
 »سوگندهای خود را ]چون [ سپری بر خود گرفته و ]مردم را[ از راه خدا بازداشته اند. راستی 
که آنان چه بد می کنند.« یکی از موارد  مسندالیه، نقش فاعل است. در آیه 2 سوره منافقون، 
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وا َُّهْم ساَء ما كانُوا يَْعَمُلوَن﴾، »ما«ی موصول نقش  فاعل را برای فعل »َساَء« دارد که معنای  ﴿...إِن

»ذم« را می رساند. )کرباسي، 1422:  8،  200( در این مورد محذوفی در تقدیر است که یا نفاق 
َُّهْم ساَء ما كانُوا يَْعَمُلوَن﴾  یا بی  ثباتی در ایمان اســت. )صافی، 1418: 28، 253( و جمله ﴿ إِن
تقبیح اعمال منافقین است؛ اعمالی که به طور مستمر یعنی از روزی که دچار نفاق  شدند تا 
روز نزول ســوره مرتکب شده  بودند. )طباطبایی، 1402:  19،  471( اینکه فاعل فعل »َساَء«، 
موصول  عام در   نظر گرفته  شده، در حالی که در فعل معنای  تعّجب ا ست و نزد شنوندگان، 
بزرگی عمل آن ها را می رســاند، )طبرســی، 1375: 6، 326؛ طبرســی، 1412: 4، 296( با 
اینکه اعمال آن ها پوشــیده  است، این انگیزه را در مخاطب ایجاد می کند که به دنبال کشف 
نشانه های زشت اعمال آن ها باشد و انگیزه را برای شنیدن اشتباه عمل مسندالیه که در ادامه 

موصول ذکر می شود، افزایش  می دهد.

3ـ4ـ انگیزش تنکیر )نکره آوردن(
مسندالیه زمانی نکره می آید که با هیچ روش  دیگری نتوان آن را شناساند. دالیل انگیزشی 
که برای آن فرض  می شود، عبارت اند از: جدا  کردن اسم نکره برای اینکه از افراد شبیه خود 
جدا  شود؛ فراوانی  مسندالیه یا تقلیل و کم  کردن آن، تعظیم، تحقیر، پوشیده داشتن  مسندالیه 
و نوعیت مســندالیه؛ هر کدام از این موارد می تواند نوعی از کنش را در مخاطب برانگیزد. 
به  عبارت  دیگر پوشیده نگه  داشتن مسندالیه می تواند، انگیزه را در راه   شناخت آن برانگیزد 
یا در تعظیم و تحقیر منجر به انگیزش  شــناخت  بهتر مسندالیه  گردد و در میزان  فراوانی از 
نوع  مسندالیه، نوعی همدردی را برای ادامه کار نشان  می دهد. )تفتازانی، 1434: 234ـ( برای 

روشن  شدن موضوع، مثالی درباره کلمه »میثاق« در این دو آیه بیان می شود:
َّذيَن يَِصُلوَن إِلى  قَْوٍم بَْينَُكْم َو بَْينَُهْم ميثاٌق ... ﴾  )نساء/90( 1ـ ﴿إاِلَّ ال

ُ بِما  يِن فََعَلْيُكُم النَّْصُر إاِلَّ َعلى  قَْوٍم بَْينَُكْم َو بَْينَُهْم ميثاٌق َو اللَّ 2ـ ﴿...َو إِِن اْســتَْنَصُروُكْم فِي الدِّ
تَْعَمُلوَن بَصيٌر﴾ )انفال/72(

در آیــات مذکور، کلمه )میثاق( نقش مبتدای مؤخر را دارد و نکره و مســند الیه اســت. 
واْ لَْو تَْكُفُروَن َكَمــا َكَفُرواْ فَتَُكونُوَن  )درویش، 1415: 2، 288( بر اســاس آیه 89 نســاء ﴿َودُّ
َّْواْ فَُخُذوُهْم َو اْقتُُلوُهْم َحْيُث  ِ  فَِإن تََول َســَواًء فََل تَتَِّخُذواْ ِمنْهْم أَْولِيَاَء َحتىَ  يُهاِجُرواْ فِى َسبِيِل اللَّ
َوَجدتُُّموُهْم َو اَل تَتَِّخُذواْ ِمنْهْم َولِيًّا َو اَل نَِصيًرا﴾، نوع میثاق  در آیه 90 از سوره نساء مشخص 
می شــود؛ زیرا دستور قتل، از مواردی مثل منع دوستی و کمک کردن استثناء شده  است، اما 
هدف از بیان نکره بودن، پوشــیدگی نوع عهد اســت. از سیاق آیه، نوع عهد، درباره مسائل 
هم زیستی برداشت  می شود و اینکه عهد دارای عظمت و تعظیم است ؛ چرا که به جای عهد 
از کلمه »میثاق« که در اعتبار، از عهد محکم تر اســت، آورده  شــده  است. )راغب اصفهانی، 
1412: 873( در آیه 72 ســوره انفال هم بحث اســتثناء و »ترك جنگ« با هم پیمانان مطرح 
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اســت. یکی از اغراض نکره  آوردن مسندالیه، تعظیم اســت و نمونه آن  را در آیه ﴿ فَِإْن لَْم 
ِ...﴾ )بقره/279( می توان مشــاهده  کرد. )زرکشی، 1410: 2، 39(  تَْفَعُلوا فَْأَذنُوا بَِحْرٍب ِمَن اللَّ
واژه » حرب«، مصدر فعل »حرب، یحرب« از باب »نصر ینُصُر« به معنی سلب مال، )صافی، 
1418: 3، 79( در این آیه مســندالیه اســت و نکره واقع شده  است؛ به این معنا که هر کس 
ِ  ...﴾ و همین بیان  »ربا« را ترك نکند، به  منزله اعالم  جنگ با خداست: ﴿فَْأَذنُوا بَِحْرٍب ِمَن اللَّ

تعظیم و بزرگی امر، سبب انگیزش برای ترك گناه است. )ابن قتیبه،1411: 88(

3ـ5ـ انگیزش در قالب توابع 
واژه »توابع« در لغت به معنی دنباله رو )زمخشــری،  1979: 59( و از منظر بالغیان و علم 
معانی به کلماتی گفته  می شود که در ادامه مسندالیه قرار  می گیرند؛ از قبیل »صفت«، »تأکید«، 
»عطف« و »بدل« که بیانگر معنی باشند. )تفتازانی، 1434: 237ـ250( در حقیقت این موارد 
برای تأکید »خبر« و متناســب با شنونده منکر  خبر، بیان   می شوند تا خبر برای او تأثیرگذار 
شــود. البته اهداف دیگری هم ذکر شده  است که همه زیرمجموعه شناخت  مسندالیه قرار  
می گیرند، اما نکته انگیزشی  توابع همان »شناساندن  مسندالیه« است برای مواردی که احتیاج 
به توضیح بیشتر دارد تا انگیزه شناخت را در جان شنونده قوی تر نماید و از آنجا که اهداف 
در همه توابع مشــترك است و تنها نســبت به هم شدت و ضعف دارند، به ذکر یک مورد 

بسنده  می شود.

3ـ5ـ1ـ وصف آوردن برای مسند الیه
وصف به معنی »تابع« مبیِّن است. برای مسندالیه صفت می آوریم تا بیانگر معنی آن باشد 
و در صورتی که از موصوف جدا شــود، داللت بر مبالغه می کند، فراگیری موصوف را زیاد 
می کند، اشــتراك آن را می کاهد یا احتمالش را می زداید و در جایی که موصوف مشخص 
 باشــد، وصف برای نکوهش و ستایش به  کار  می رود. همچنین وصف برای تأکید می آید و 
گاهی ممکن است برای ترحم شنونده از صفتی استفاده  گردد تا او را تحت تأثیر قرار  دهد. 
)تفتازانــی، 1434: 237؛ عرفان، 1389: 379ـ385( اینها مطالبی اســت که در مورد اهداف 
 صفت برای مسندالیه ذکر شده است، اما کاربرد اولیه آن  که »بیان کننده« برای مسندالیه است، 
می تواند برای اهداف دیگری هم کاربرد داشــته  باشــد به شرطی که از هدف اصلی خارج 
نشود. برای درك  بهتر موضوع به آیه 8 سوره منافقون استناد  می کنیم؛ خداوند می فرمایند: ﴿

ُه َو لَِرُسولِِه َو لِْلُمْؤِمنيَن َو لِكنَّ  ِ الِْعزَّ يَُقولُوَن لَئِْن َرَجْعنا إِلَى الَْمدينَِه لَيُْخِرَجنَّ اْلََعزُّ ِمْنَها اْلََذلَّ َو لِلَّ
الُْمنافِقيَن اليَْعَلُمونَ﴾ »می گویند اگر به مدینه برگردیم، قطعا آنکه عزتمندتر است، آن زبون تر 
را از آنجا بیرون خواهد کرد. ]و لی [ عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان است. 

لیکن این دورویان نمی دانند.«
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وا این آیه در زمان برگشتن مسلمانان از غزوه بنی  مصطلق نازل  شده است. در این آیه، برای 

« فاعل »األَعّز« ذکر شــده است که در اصل مسندالیه به  شکل اسم  تفضیل با  فعل » لَیُْخِرَجنَّ
حذف  موصوف اســت. )نجدی، 2011: 742( و حذف  موصوف، صفت را برجســته تر و 
بارزتر می ســازد و مخاطب را برای درك  مفهوم آن مشتاق تر می سازد. همچنین در این آیه، 
از جنبه بالغی، صنعت »القول بالموجب« وجود دارد، )صافی، 1418: 28، 258( به این معنا 
که سرکرده منافقان، »عبداهلل ابن اُبّی«  قصد  داشت با گفتن این عبارت، خود را به  این  دلیل 
که در مدینه صاحب دارایی فراوان و اقوام زیاد است، »أعّز« معرفی  کند و پیامبر و مهاجران 
را به دلیل غریب  بودن در مدینه و نداشتن قوم و قبیله، »أذّل« نشان  دهد، اما خداوند  متعال، 
ُه َو لَِرُسولِِه َو لِْلُمْؤِمنيَن﴾  ِ الِْعزَّ از کالم  دشمن به  نفع پیامبر اکرم استفاده و با آوردن جمله ﴿لِلَّ
به شــیوه قصر، صفت »عّزت« را از »عبداهلل ابن ابّی« و منافقان سلب و برای خود، پیامبر و 
مؤمنان اثبات نمود. زمخشری این قول را تشریفی از ناحیه الهی برای پیامبر و مؤمنان می داند. 
بــه علت ذکر نام و ورود آنان در عزت، این صفت هم از نوع معنوی و هم از نوع ظاهری 
 است؛ یعنی عزت برای آن ها هم در بیان است و هم در باطن آن ها و این بزرگ ترین انگیزه 

برای آن هاست که با بیان این ویژگی، شوق به عمل پیدا  می کنند. )ابن عرفه، 2008: 233( 
نتیجه اینکه تابع  آوردن، برای مســند الیه و ذکر  صفت   مناسب برای آن، انگیزه الزم برای 
اطمینان  بخشــی را به مخاطب می دهد، از جمله اینکه محتوا ثابت و غیر قابل  تغییر  است و 
برای اســتفاده مخاطب، کامل و جامع است. بنابر این برای انسان های مشتاق به حق، جای 

تردید را باقی  نگذاشته و آنان را به انجام فرامینش ترغیب و تشویق می نماید. 

3ـ6ـ انگیزش تقدیم و تأخیر مسندالیه بر مسند
تقدیم  مســندالیه بر اساس اصل و نوع کارکرد آن در جمله که حکمی در مورد آن صادر 
 می شود، صورت می گیرد، اما این وظیفه و کارکرد بر  حسب اهداف انگیزشی زیادی صورت 
می گیرد که عبارت اند از: شتاب برای »شاد کردن و نگران  کردن« مخاطب،  یادآوری همیشگی 
مسندالیه،  لّذت  بردن از ذکر مسند الیه،  ایجاد حصر  مسندالیه در خبر،  ایجاد تخصیص  حتمی 
برای مسندالیه )با شش روش  مختلف(،  پیمودن راه  ترقی ) استفاده از کلمه فصیح تر و بلیغ تر 
از غیر آن( و ایجاد شــوق نسبت به آنچه به تأخیر افتاده است. )تفتازانی، 1434: 252ـ255؛ 
عرفان، 1389: 417ـ447؛ هاشمی 1999: 123ـ125( مثالی که برای این مجموعه انگیزشی 
ََّك لََرُسولُُه  ُ يَْعَلُم إِن ذکر می شود، از آیه اول سوره منافقون است که واژه »اهلل« در آیه ﴿...َو اللَّ
ُد إِنَّ الُْمنَافِِقيَن لََكاِذبُوَن﴾، مســند الیه است و مقدم واقع شده  است. انگیزه تقدیم  ُ يَشــهْ َو اللَّ
مسند الیه )اهلل( در این آیه، نخست توّجه  دادن به مخاطب می باشد؛ چرا که خداوند از عمل 
زشت  منافقان، آگاه است. نسبت علم به خداوند، اعاده حصر دارد، چون مسندالیه معرفه و 
مثبت است. )سیوطی، 1421: 2، 68( انگیزه ای که فقط خداوند از این صفت اطالع می دهد 
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و بر این قضیه تأکید دارد و شهادت می دهد، مخاطب را بر می انگیزد تا بهتر آن ها را بشناسد 
و این از طریق تقدیم مسندالیه صورت می گیرد.

بحث »تأخیر  مسند الیه« بر اساس »مقتضای  حال  مخاطب« و نوع  جمله، متفاوت است. با 
این  حال از جمله، اهداف و موارد انگیزشی تأخیر  مسند الیه، »تعظیم«، »تعجب«، »ستایش«، 
»نکوداشــت«، »کنایه زدن« و ... را می توان نام برد؛ برای نمونه در آیه ششم سوره منافقون، 
ُ لَُهْم...﴾، کلمه »َسواٌء« خبر مقّدم و  ﴿َسواٌء َعَلْيِهْم أَْســتَْغَفْرَت لَُهْم أَْم لَْم تَْستَْغِفْر لَُهْم لَْن يَْغِفَر اللَّ
»أَْســتَْغَفْرَت لَُهْم« به  عنوان مصدر  مؤول در نقش »مبتدا« قرار  گرفته   اســت و بر این اساس، 
تقدیم مسند بر مســندالیه اتفاق افتاده  است. )صافی، 1418: 28، 258( این تأخیر بر اساس 
محتوای بحث منافقان و هدایت نشدن آنان از طریق استغفار برای آن ها، انجام شده  است؛ به 
سخن دیگر، مسند »َسواٌء« به این انگیزه مقدم شده است که نوعی دوری از رحمت الهی را 
برای منکران حق، بفهماند و به شکل قاطع بیان نماید که منافقان از رحمت واسعه پروردگار، 
کاماًل بی بهره اند و اســتغفار به حال آنان ســودی  ندارد و اگر هدف غیر این بود، جا  داشت 
که ابتدا، اســتغفار ذکر گردد. آری »خداوند در گفتگو با منافقان با تکیه بر قدرت الیتناهی 
خود و با نشان  دادن آن در خطاب خویش، از راهبرد صراحت کالم استفاده  نموده و به نحو 
چشــم گیری میزان رسوایی و تهدید آن ها به عذاب دنیوی و اخروی را باال می برد تا از یک 
طرف الزام و اجبار را بر مخاطب خود حاکم سازد و از طرف دیگر راه  نجاتی برای مخاطبان 

خود در نفاق باقی نگذارد.«  )پرچم، 1397: 115(

3ـ7ـ انگیزش »خروج از مقتضای  ظاهر« 
موضــوع خارج شــدن کالم، از مقتضای  ظاهر و بحث التفات، بــه انگیزه توجه  دادن به 
مخاطب بر اســاس مقتضای حال مخاطب است. )تفتازانی، 1434: 35ـ39( آنچه در بحث 
مســند الیه از »تعریف و تنکیر«، »تقدیم و تأخیر« و ... بیان شــد، هر یک بر اساس مقتضای  
ظاهر  حال بود؛ یعنی جایگاه هایی که احوال مخاطب، آن ها را اقتضا می کرد، اما گاهی حال، 
خروج از این اقتضا را می طلبد و آنچه در این بخش به آن پرداخته می شود، جابه جایی ضمیر 

و اسم ظاهر با اهداف انگیزشی است. 

3ـ7ـ1ـ انگیزش »اسم  ظاهر به  جای ضمیر« 
مســندالیه در مواردی اسم ظاهر و در مواردی ضمیر آورده  می شود. زمانی که هر کدام به 
جای دیگری اســتفاده شود، بر خالف مقتضای  ظاهر است، که البته هدفی دارد. انگیزه این 
اســت که شنونده وقتی از ضمیر چیزی را در نیابد، آنچه را به دنبال ضمیر می آید، جستجو 
می کند تا معنی و مفهوم آن را دریابد. در این هنگام، مطلبی که بعد از ضمیر می آید، تثبیت 
می شــود؛ زیرا آنچه بعد از عطش و تالش به  دســت  آید، عزیز تر است از آنچه بی رنج به 
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وا  دســت  آید. لذا انگیزه این جابه جایی، واداشــتن مخاطب به تالش برای فهم موضوع و در 

نهایت تثبیت آن مطلب در ذهن و فکر اوست. در مواردی هم که اسم  ظاهر به  جای ضمیر 
ذکر شــود، همین انگیزه به  وجود  می آید؛ به  ویژه اگر از اسم  اشاره استفاده  شود، اوج  توجه 
متکلم به مشخص  شدن مســندالیه است؛ چون به مسندالیه، حکم شگفتی اختصاص یافته 
 اســت. موارد انگیزشــی در این زمینه هم برای شنونده فراوان است که سبب تاّمل او شود. 

)تفتازانی، 1434: 283(
ُ يَْعَلُم  ِ َو اللَّ ََّك لََرُسوُل اللَّ مثال: آیه 1اول ســوره منافقان: ﴿إَِذا َجاَءَك الُْمنَافُِقوَن قَالُواْ نَشْهُد إِن
ُ يَشَهُد إِنَّ الُْمنَافِِقيَن لََكاِذبُوَن﴾ در جمله ﴿...إِنَّ الُْمنَافِِقيَن لََكاِذبُوَن﴾ به قرینه  ََّك لََرُسولُُه َو اللَّ إِن
قبل که از منافقان ســخن به  میان  آمده   است : »إَِذا َجاَءَك الُْمنَافُِقوَن َقالُواْ...«، اقتضا می کرد از 
ضمیر اســتفاده شود، ولی اسم  ظاهر »منافقون« جایگزین قرار  داده   شد تا به  این نکته توجه 
 دهد که عمل آن ها دور از شــأن می باشد و بدین ترتیب راه شناسایی آنان با صفتشان بیشتر 
مشــخص گردد. در حقیقت هدف این کار، افشــاگری و رسوا  ســاختن منافقان به  انگیزه 
شناخت و تأکید بر عمل دروغ گویی و دورویی آن افراد بوده  است. )واحدی، 1411: 451(

3ـ7ـ2ـ انگیزش »ضمیر به  جای اسم ظاهر«
کاربرد ضمیر برای رعایت اختصار در کالم اســت، ولی گاهی به  جای استفاده از ضمیر، 
اسم  ظاهر به کار می رود تا تأکید را بفهماند. نشان دادن تأکید برای باال  بردن انگیزه و ایجاد 
شــوق در مخاطب بیان شــده و مثال آن در کتاب مطول، باب »نعم« است، ولی در غیر این 
باب، هدف همان تأکید است و اگر با اسم  اشاره بیان شود، اوج توّجه خواهد  بود. )تفتازانی، 
1434: 281ـ285( برای  نمونه در آیات 6 و 7 سوره منافقون از اعمال آن ها صحبت می شود. 
ضمیر »هم« در آیه هفتم به منافقــان، باز می گردد. )خطیب، 1424: 14، 963( و طبق آنچه 
َ اَل  ُ لُهْم إِنَّ اللَّ در آیه ششم آمده است: ﴿َسَواٌء َعَلْيِهْم أَْستَْغَفْرَت لَُهْم أَْم لَْم تَْستَْغِفْر لُهْم لَن يَْغِفَر اللَّ
يْهِدى الَْقْوَم الَْفاِسِقينَ ﴾، موضوع دوری از نعمت استغفار و   هدایت نشدن قوم  فاسق است. در 
َماَواِت  ِ َخَزائُن السَّ واْ َو لِلَّ ِ َحتىَ  يَنَفضُّ َِّذيَن يَُقولُوَن اَل تُنِفُقواْ َعلىَ  َمْن ِعنَد َرُسوِل اللَّ آیه بعد ﴿ُهُم ال
 ِ َِّذيَن يَُقولُوَن اَل تُنِفُقواْ َعلىَ  َمْن ِعنَد َرُسوِل اللَّ َو اْلَْرِض َو لَِكنَّ الُْمنَافِِقيَن اَل يَْفَقُهوَن﴾ جمله ﴿ُهُم ال
َ اَل يْهِدى الَْقْوَم الَْفاِسِقيَن﴾ است و با توجه  واْ ... ﴾ جاری مجری تعلیل آیه ﴿ إِنَّ اللَّ َحتىَ  يَنَفضُّ
به آنچه در آیه هفتم بیان شده است، منافقان همان فاسقان هستند، اما در ابتدا چون از فسق 
آنان صحبت شــده با ضمیر معرفی شدند، نه با اسم ظاهر تا تأکید بر روی عمل آن ها باشد 
که از اطاعت  الهی خارج شدند و مورد هدایت قرار نمی گیرند. )مصطفوی، 1430: 9، 97( 
خروج از این مقتضای  ظاهر به خاطر انگیزه شناخت  دوری منافقان از هدایت  الهی است و 

اینکه حتی از نام آن ها در کنار عمل فسق شان خودداری می شود.
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نتیجه گیری
پژوهش ســاختارهای انگیزشی علم بالغت کمک شایانی به شناخت اعجاز  تربیتی قرآن 
 کریم می کند؛ زیرا شــناخت انگیزش  ادبی در علم  معانی، در کنار مفاهیم   انگیزشــی که در 
آیات استفاده   شــده  است، راهکار  تربیتی زبان  قرآن را برای مخاطبانش روشن  می سازد . به 
 همین  منظور با واکاوی ساخت های علم  معانی، به هفت »روش  انگیزشی« در بحث مسندالیه 
اشاره  شد که عبارت اند از: »حذف، ذکر، ادات معرفه ساز، تنکیر )نکره آوردن(، توابع، تقدیم 
و تأخیر مسندالیه بر مسند، خروج از مقتضای  ظاهر« در کنار این ساختارها با توجه به نوع 
اســتفاده در جمله به مفاهیم  مشترك  انگیزشی مثل تحریک  انگیزه شناخت، تحریک  توجه 
 شــنونده، تعظیم  متکلم برای مخاطب، تحریک حس  تعجب، تذکر، ایجاد شوق و نگرانی و 
هرگونه انگیزه ای که با توجه به نیاز جمله با توجه به مقتضای حال مخاطب اشاره می شود. 
بررســی این ساختار ها در آیات سوره منافقون نشان  می دهد که استفاده از ساختار تقدیم و 
تأخیر در مسندالیه و اسم ظاهر به جای ضمیر، استفاده از صفات برای مسندالیه، استفاده از 
موصول به جای مسندالیه، اســتفاده از اسم  علم و ذکر  مسندالیه برای انگیزش مخاطب در 
راه شــناخت هر چه بیشتر مخاطبان اســت. منافقان با ظاهر سازی ایمان  خود راه هدایتشان 
را بســته اند:  ﴿...  فَُطبَِع َعلى  قُُلوبِِهْم فَُهْم ال يَْفَقُهون﴾ )منافقون/3(؛ در آیات »3، 4 و5 « ســوره 
منافقون از راهکارهای انگیزشی در بحث مسند استفاده  نشده، ولی در آیات »1و2« و در ادامه 
آیات »6، 7 و 8 « از بحث های انگیزشــی در بحث مســند به   کار   رفته  است. این روند نشان 
 می دهد با توجه به مفاهیم  انگیزشــی و موقعیت  مخاطب در مرحله ابتدایی و مرحله میانی 

کالم، هر بار از انگیزش در راه شناخت منافقان استفاده   شده   است.
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