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  چکیده
اي  این نظریه که شاخه شناسی است. نظریه کنش کالمی یکی از نظریات مطرح در زمینه تحلیل گفتمان و متن

ت این نظریه جدید در تحلیـل  پردازد. کاربس هاي مختلف می ه بررسی افعال و جمالت در موقعیتاز فلسفه زبان است ب
عمران در رابطه با تعامالت اجتماعی  سوره آلدهد.  می متون دینی، افق جدیدي را در برابر پژوهشگران این حوزه قرار

هـاي فکـري و    کند. بسیاري از آیات این سوره به بررسی ویژگـی  می با اهل کتاب موضوعات مختلفی را مطرح اسالم
که از الگـوي   استتحلیلی  -پردازد. رویکرد این پژوهش، توصیفی می در گذشته و حال رفتاري نادرست اهـل کتـاب

پیام اصـلی آیـات در قالـب ایـن     گردد.  می کنش کالمی جان سرل براي تحلیل جمالت مربوط به این تعامالت استفاده
ل با یکدیگر به سـمت و سـوي   در تعام کند. خداوند همه پیروان ادیان الهی را می ها، نظام ارزشی جدیدي را بیان کنش

وحدت ادیان براي هرچه بهتر شدن جامعه، خواه به صورت توصیه، پیشنهاد یا حتی هشدار، ترغیب نماید. غالـب ایـن   
چندین کـنش را در نظـر    توان ها به صورت غیرمستقیم است و به دلیل عمق معانی جمالت، براي برخی آیات می کنش

عـاطفی درآیـات    و کنش ترغیبی هاي پنجگانه سرل، کنش است که از میان کنش گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده آن
ها، وجه غالب است. دلیل این بسامد باال، آن است که تعلیل  تعامالت اجتماعی اسالم با اهل کتاب به نسبت سایر کنش

ي فهم مخاطب اسـت  توصیف آگاهی بخش از یک سو حاکی از آن است که اراده الهی منطبق بر گفتمان ارشاد و ارتقا
و از سوي دیگر نشان دهنده این است که گوینده قصد دارد تا مخاطب به بهترین نحو تعامل مسالمت آمیزي بـا سـایر   
ادیان الهی داشته باشد. هدف این تحقیق، تحلیل آیات مرتبط با تعامالت اجتماعی مسلمانان با پیـروان اهـل کتـاب در    

  باشد. مینش کالمی جان سرل کید بر الگوي کسوره آل عمران با تا
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  مقدمه -1

هاي بشـري از اهمیتـی ویـژه در     زبان به مثابه جوالنگاه اندیشه و نمود فرهنگ و کنش
فرهنگی افـراد و   هاي اجتماعی و مباحث و مطالعات اجتماعی برخوردار است. زیرا ویژگی

 توان از راه زبان تشخیص داد، به خصوص در روند گفتگوهاي میان افـراد کـه   می جوامع را
تواند نمونه اي کامل و مشخص از افکار و فرهنگ جوامـع، در بافـت زمـانی و مکـانی      می

  ).  15ویژه باشد (صفوي، 
ثیر متقابل ایـن  در عصر حاضر مباحث زبانی و رابطه میان زبان و اندیشه و چگونگی تا
شناسی گرفته تـا   دو بر یکدیگر در بسیاري از موضوعات در علوم مختلف از فلسفه و زبان

هنر و ادبیات وارد شده است. با وارد شدن مباحثی چون زبان متـون دینـی و هرمنوتیـک،    
. طـرح  شـده اسـت  شناسی به الهیات و تفسیر متون دین باز  پاي مباحث فلسفه زبان و زبان

و شبهاتی به دنبال داشت و در عین حـال  ها  حث در الهیات مسیحی و اسالم، چالشاین مبا
راهگشاي برخی از معماهاي فراروي متخصصان این فن گردید. بی شک وارد شدن به ایـن  
عرصه و تالش براي زدودن ابهامات با ابزارها و علوم سنتی و بدون آگاهی داشتن از زبـان  

  برد.   میو فنون جدید، راه به جایی ن
گونـه   هاي انجـام شـده، هنـوز جـاي ایـن      دینی کشور علیرغم تالش -در فضاي علمی

مباحث خالی است. در این میان فضاي متون وحیانی، به ویژه آیـات مـرتبط بـا تعـامالت     
و هـا   توانـد نمایـانگر ایـن عرصـه     مـی  اجتماعی اسالم با اهل کتاب در سـوره آل عمـران  

گفتـاري  هاي  ت زمانی و مکانی متفاوت باشد. نظریه کنشاجتماعی افراد، در بافهاي  کنش
 به دلیل اهمیت دادن به بخش مفهومی و معنایی گفتار با توجه بـه بافـت زمـانی و مکـانی،    

آیـات مـورد بحـث در    هـاي   و کـنش هـا   تواند بستري مناسب براي دریافـت موقعیـت   می
ان فیلسوفان زبان، متکلمان از همان ابتداي نظریه کارگفت در می .متفاوت باشدهاي  موقعیت

به این نظریه داشتند و اي  و نظریه پردازان الهیات مسیحی و مفسران کتاب مقدس، نگاه ویژه
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جدید در تبیـین  هاي  سعی نمودند از نتایج این نظریه در فهم و تفسیر کتاب مقدس و ارائه دیدگاه
  ).30د (سعیدي روشن گرداستفاده ماهیت زبان دینی و مساله و معناداري مفاهیم دینی 

بازخوانی این آیات با هدف دستیابی به گفتمـان قـرآن و خوانشـی نـو از آیـات تعـامالت       
اجتماعی مسلمانان با اهل کتاب با استفاده از رویکردهایی مانند نظریه کنش گفتاري این امکـان  

ناپیداي مـتن  دهد تا از زوایاي گوناگون به مسئله پژوهشی خود بنگرد و زوایاي  می را به محقق
تحلیلـی صـورت گرفتـه     - را واکاوي کند. بر این اساس پژوهش حاضر که بـه روش توصـیفی  

بررسی آیات مورد بحث براساس نظریه کنش گفتـاري چـه   نشان دهد است، در پی آن است که 
  1استفاده از این روش در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. نتایجی را در بر دارد.

و سـیاق سـوره آل عمـران، بـه      باشد که با توجه به بافتت اسپژوهش حاضر درصدد 
دست یابد و سپس با توجـه بـه    چگونگی تعامالت اجتماعی مسلمانان با پیروان اهل کتاب
گفتاري در این آیات چگونه هاي  آنچه به دست آمده روشن شود که بسامد بکارگیري کنش

  کند. می کمکیاست و همچنین این روش براي خوانشی روشمند از آیات چه 
  

  گفت تبیین مفهوم کار .1-1
اخیـر در  هـاي   ترین مباحثی است که در سـال  نظریه کارگفت یکی از مهمترین و مفصل
گفتی زبان همچون موارد قبلی، فراتـر از سـطح    کاربردشناسی مطرح شده است. تحلیل کار

غیرقابـل  آن اسـت و وابسـتگی    نحوي و معناشناسی حاکم بـر هاي  گفتن واژگان و ساختار

                                                                                                                                        
(پهلوان نـژاد   انجام شده "بر پایه نظریه کنش گفتار %تحلیل متن شناسی زیارتنامه امام رضا"تحقیقی تحت عنوان . 1

، از منظـر  %که در این تحقیق، دالیل برقراري ارتباط عاطفی مخاطب با زیارتنامه امـام رضـا   )1389 ،زاده و رعب
بـه رشـته    "مبانی تحلیل کارگفتی در قرآن کـریم ". همچنین در تحقیق دیگري،نظریه کنش گفتار بررسی شده است

. محقق در این اثر، ضـمن معرفـی دانـش کاربردشناسـی و اثبـات امکـان       )1390 ،پور (صانعی تحریر درآمده است
ي ایـن  از آیات قصص قرآن پرداخته و افعـال گفتـاري و ادب گفتـار   اي  استفاده از آن در تفسیر قرآن به ذکر نمونه

  آیات را با توجه به مخاطبان این آیات ترسیم کرده است.
هاي گفتـاري بـر    به بررسی کنش "س نظریه کنش گفتارتحلیل متن شناسی سوره بقره بر اسا"تحت عنوان اي  در مقاله

ی تحلیل-هاي گفتاري را به روش توصیفی کنش و بسامد) 1392 ،(زارع و برزگر پایه نظریه سرل پرداخته شده است
  .نتیجه این تحقیق این است که، کنش اظهاري وترغیبی، بیشترین کاربرد را در این سوره دارند .ارزیابی گردیده است
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  انکاري با بافت در همه سطوح و اقسام آن دارد. 
) 1962است که سرل، النـگ شـاو، آسـتین (   اي  هاي گفتاري، نظریه ها یا کنش کارگفت

توسـعه   "١جـان آر سـرل  "فیلسوف مشهور زبان مطرح نمود و سپس توسط افرادي نظیـر  
ص، در کاربردشناسـی  یافت و بعدها توسط زبان شناسان به علم زبان شناسی و به طور خا
بود کـه   "صدق گرایی"وارد شد. انگیزه اصلی آستین در طرح این نظریه، مخالفت با نظریه 

توسط منطق دانان اثبات گرا یا طرفداران پوزیتویست منطقی براي مالك معناداري جمالت 
 مطرح شده بود. در آن زمان، مبناي نگرش فیلسوفان تحلیلی زبان، معروف به حلقه وین به

جمالت خبري، گونه اصلی جمالت زبـان انـد؛    -1جمالت معنادار بر سه اصل استوار بود: 
صدق یا کذب معنـی پـاره    -3کاربرد اصلی زبان، اطالع دادن از طریق جمالت است؛  -2

  توان تعیین کرد.   می گفتارها را
اثبـات  بر این اعتقاد بودند که مالك معناداري، مـالك در  ها  بر اساس این سه اصل، آن

زبـانی یـا   هـاي   هـا، گـزاره   هاست. از نظـر پوزیتویسـت   پذیري و امکان صدق و کذب آن
پـذیر نیسـتند؛ بلکـه صـرفاً احساسـات و       ارزشی تجربـه هاي  اند یا ارزشی، گزاره توصیفی

هـاي   ها معنادار نیستند؛ امـا گـزاره   رو، این گزاره کنند و از این می عواطف شخصی را اظهار
 و اساسی زبان که نشان دادن و نمایاندن واقعیت است را به عهـده دارنـد   توصیفی نقش مهم
  ).50 (سعیدي روشن،

ها را براي تحلیل همه اظهـارات زبـانی مطـرح کـرد. او در ایـن       آستین، نظریه کارگفت
یرد، برشمرد. او معتقد گ می نظریه سه سطح متفاوت از افعالی که در نتیجه هر اظهاري انجام

کند، بطـور همزمـان بـه     می را بر زبان جارياي  جملهاي  وینده یا نویسندهگاه گاست که هر
کـنش بیـانی، کـنش غیربیـانی یـا       ورزد که عبارتند از: می انجام سه عمل یا کنش مبادرت

   .(Austin, 14)منظور شناختی و کنش پس بیانی یا تأثیري 
کنـد و داراي   مـی  داهایی است که گوینـده ا  ز کنش بیانی، همان واژگان و جملهمنظور ا

                                                                                                                                        
1. John Searle 
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معناي خاصی هستند. کنش غیربیانی، عبارتند از منظوري کـه گوینـده از اظهـار آن جملـه     
کنش پس بیانی یـا تـأثیري   داشته و انتظاري که براي تأثیر گذاري بر روي مخاطب دارد و 

تواند مطابق انتظـار گوینـده    می دهد و می العمل و کاري است که مخاطب انجام همان عکس
ادا کردن این جمله  "پنجره را ببند"د یا نباشد؛ براي مثال اگر گوینده به مخاطب بگوید: باش

و اداي کلمات معنادار، همان کنش بیانی است. منظـور گوینـده از ایـن جملـه امـر کـردن       
مخاطب به انجام کاري بوده که کنش منظور شناختی است و اگر شنونده پنجره را ببندد، در 

این سخنش باعث کنش پس بیانی یا تأثیري شده است. البته الزم به تـذکر  واقع، گوینده با 
است که محور تحلیل در نظریه کـارگفتی آسـتین، سـطح دوم تـأثیر، یعنـی کـنش منظـور        

  ).25پور،  شناختی یا تأثیري است (صانعی
عــالوه بــر مــوارد مــذکور، زبان شناسان، موضــوع مســـتقیم و غیرمســتقیم را   

هـا بـه خصـوص     ها یا کارگفـت  هـا بیـان کردنـدکه بیشـتر درخواست گفـت ورد کاردر مـ
). براي مثال، گاهی یـک جملـه   Chapman, 78شـوند ( طور غیرمستقیم بیان مـی ترغیبی، به

آیا دانایـان  "رود. در قـرآن نیـز آمده است:  می بـه کـار "امـر"پرسشی است اما به عنوان 
). یعنی با ایـن پرسـش بـراي شــنونده، دانایــان تشــویق و       9زمر، ال( "ها برابرند با نادان
  .شوند تحقیر و سرزنش میها  نادان
  

  کالمی جان سرلهاي  . نظریه کنش1-2
، از شاگردان برجسته آستین بعد از مرگ وي بیشترین تالش را در بسط و "جان سرل"

کـنش گفتـاري مبتنـی بـر      استادش انجام داد. او معتقد است کههاي  اصالح نظریه کارگفت
ذهنی همچون باور تمایـل نظـایر و   هاي  اساسی ذهن است که از رهگذر حالتهاي  ظرفیت

  ).7کند (سرل،  می به ویژه از طریق عمل و ادراك آن رابطه ارگانیسم را با جهان برقرار
ها  هاي معادل آن در الگویی که سرل ارائه کرده است، اطالعاتی که توسط افعال و جمله

گیرد. تفاوتی که او در نظریه آستین ایجـاد کـرد، ایـن     می شود، مورد ارزیابی قرار می تبادل
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گانه صریحی از افعال براي تعیین گفتارها و پاره گفتارها ارائه نمـود.   بندي پنج بود که دسته
گفتار در قالب پنج طبقه مطرح کـرده از ایـن قـرار اسـت:     هاي  بندي که سرل از کنش دسته

بنـدي سـرل    اري، کنش ترغیبی، کنش عاطفی، کنش تعهدي و کنش اعالمی. طبقهکنش اظه
وجه انحصاري نیسـتند بـه    بندي ارائه شده تاکنون است، زیرا طبقات به هیچ موثرترین طبقه

توانــد انــواع مختلفــی از کــنش را در برداشــته باشــد  مــی کــه یــک پــاره گفتــاراي  گونــه
)Vershueren, 24 .(  

شـناســی کـه    در دانـش زبـان   ١کلی، به بافت موقعیتی و پیرامـونی در ادامه به صورت 
شـود و سـپس بـر     مـی  سیاق حالی یا معنوي است، پرداختـه  متناظر آن در تراث اسالمی،

اساس الگوي کنش کالمی سرل، آیات تعـامالت اجتمـاعی بـا اهـل کتـاب بـا اسـتفاده از        
  پنج گانه سرل، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.هاي  مولفه
  

  . بافت موقعیت سوره آل عمران 1-3
و به اعتقاد برخی دیگر سـال چهـارم    دومین سوره مدنی در سال سوم عمران،  سوره آل

  ).3/5باشد (ابن عاشور،  می هجرت است. در ترتیب نزول، هشتاد و نهمین سوره قرآن
نحـوه تعامـل   "با محـور موضـوعی مشـترك     "المیمات"از سور  سوره آل عمران یکی

است، ضمن این که سوره بقره (زوج سـوره آل عمـران) عمـدتا     "نان با غیرمسلمانانمسلما
کند، در حـالی کـه سـوره آل عمـران بیشـتر بـر روابـط         می نحوه تعامل با یهودیان را بیان

عـاطفی و  هاي  شود و بیشتر جنبه می مسلمانان با مسیحیان و در عین حال یهودیان متمرکز
  ).127نظري و شناختی (لسانی فشارکی، هاي  کند تا جنبه یم کاربردي این تعامل را طرح

کنـد، چنانکـه بـا حـرف      می عمران را آیات اول تا پنجم سوره بقره بیان محور سوره آل
طـور مشـابه، سـوره      یابد. بـه  پایان می "أُولَئک هم الْمفْلحونَ"آغاز شده و با  "الم"مقطعۀ 

یابـد   خاتمـه مـی   "لَعلَّکُم تُفْلحـونَ "شده و با عبارت آغاز  "الم"عمران با حروف مقطعۀ  آل

                                                                                                                                        
1. Context of situation 
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ي،  از یـک طـرف   استمربوط  احد و جنگ بدر ). این سوره به دوران پرتنش1/674(حو .
جوئیهاى یهود و نصارا در داخل جمعیت خـود، بـا درگیریهـا و فتنـه و آشـوبها       در اثر فتنه

د براى خاموش کردن آشـوبهاى  کرد، بای هایى که تشکل آنان را سست مى روبرو بودند، فتنه
اى از وقت خود را صرف احتجاج بـا آنـان کننـد، و از سـوى دیگـر بـا        آنان قسمت عمده

اى امنیت نداشته باشـند، چـون در آن ایـام اسـالم در حـال       مشرکین درگیر بودند، و لحظه
اش همه جا را پر کرده بود، و مردم دنیا چه یهودش و چه مسـیحیش و   انتشار بوده و آوازه

  ).3/6(عالمه طباطبایی،  د.چه مشرکش همه علیه اسالم قیام کرده بودن
روایـی از آیــات   و هسـته 32تا  1شامل تمهید موضوع از آیات سوره  اجـزاء اصـلی

در بافتی است که حاکی از مشاجره بـا اهـل کتـاب    ها  هرکدام از آن .شـود مـی 62تـا  33
قیم که در آن به طور مست کند جلب نظر میبخشی  99تا  63است، قـرار دارنـد. در آیـات 

دینی غالب است که مضمون  -اهل کتاب مورد خطـاب قـرار می گیرند که گفتمانی سیاسی
آن انتقـاد از یهودیـان و مسیحیانی است که خود را ممتاز می داننـد، از جملـه کســانی از    

به بعـد تــا پایــان ســوره، روي      100کـه مـتهم بـه تحریـف کتاب هستند. از آیه ها  آن
 مؤمنـان برمی گردد.  سـخنِ قـرآن بـه

بیـان راهکارهـاي ایجـاد و تقویـت     "تـوان   عمران، می با توجه به فضاي نزول سوره آل
 "انسجام درونی جامعه دینی و کسب آمادگی الزم براي مقابله با دشمنان نظامی و فرهنگی

عمـران در شـرایط خـاص     را مقصود و غرض اصلی سوره دانست. از آنجـا کـه سـوره آل   
ماعی پس از جنگ احد نازل شده است و در آن شرایط بقاي جامعه اسـالمی  سیاسی و اجت

بـه بیـان    1-129در گرو تقویت انسجام دینی بود، بخش مهمی از این سوره، یعنـی آیـات   
سازوکارهاي تقویت و گسترش انسجام و اتحاد دینـی مسـلمانان اختصـاص یافتـه اسـت      

م در مدینه بر دشمنی و کینه هاي خـود  ). چرا که یهود از زمان گسترش اسال57(خامه گر، 
افزودند. گســترش فرهنگ امت واحده با دستور صریح قرآن و پیمان نامه هـاي عمـومی   

بـراي سـروســامان دادن اوضــاع اجتمـاعی،     هـا   شروع شـد. این پیمان نامـه  $پیامبر
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وحدت اجتمـاعی و ایجـاد نظـم شــــهروندي بـود کـه بـین         سـیاسـی، فرهنگی، تحکیم
عـالوه بـرآن، عملیـات     ).1/501ـــار و مهاجر و یهودیان بســـته شد (ابـن هشـام،   انص

 ).2/44نظامی با هدف اقتصــادي و ســیاســی نیز اتفاق افتاد (یعقوبی، 

  :دسته هستند 4گران آیات مورد بحث  کنش
  خداوند -1
  $پیامبر -2
اوند بودند و عـالوه بـر   قلبا معتقد به یگانگی خد مومنان مسلمان و یا اهل کتابی که -3

به پیامبران سابق نیز معتقـد بودنـد. خداونـد اینـان را بـه عنـوان        $ایمان به نبوت پیامبر
  کند.  می صالحان معرفی

اهل کتاب که برخی مومن و برخی دیگر از معاند و ستیزه جو، کـه همیشـه در پـی     -4
ند دروغگویی، متظاهر بـه  دشمنی و آسیب رساندن به مومنان بودند. اینان داراي صفاتی مان

طور ادعاي بهترین ملت را داشتند. کسانی که با انذار و بـیم   ایمان، مکار و حیله گر و همین
  و هشدار ایمان نیاوردند و در واقع آنان رؤساي کفر و شرك و غالبا از یهودیان بودند.

ه صورت مستقل بها  و آیهها  بیشتر به نکات ادبی و مفهوم واژه در شیوه متداول تفاسیر،
شود، اما در این پژوهش الزم است که براي تشـیخص موضـوع سـوره، کلیـت      می پرداخته

  محتوا مورد بررسی قرار گیرد.
  

  گفتاري در آیات تعامالت اجتماعی اسالم با اهل کتاب هاي  بازیابی کنش -2
ه کـه  گفتاري در آیات سوره آل عمران، بیش از بیست و پنج آیهاي  براي رسیدن به کنش

گونه تعامالت اشاره دارند، بررسی گردیـد کـه شـرح آن در     به طور صریح و غیرصریح به این
گنجد. با این حال براي نشان دادن آنچه به دست آمد، به بیان چند نمونه اکتفـا   این نوشتار نمی

  گفتاري در دسته بندي این آیات آماده شود.هاي  کرده تا زمینه براي کاربست الگوي کنش
با مسلمانان تنها یک ها  دهد که مباحثات آن سی آیات مربوط به اهل کتاب نشان میبرر
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بحث علمی و عقیدتی نبوده است، بلکه آنان درصدد بودند با طرح ایـن مباحـث در ایمـان    
عمـران بـه    آل 71تا  69را به گمراهی بکشانند. آیات ها  مسلمانان خللی ایجاد نمایند و آن

  کند. ا افشا میها ر خوبی این نقشه آن
  

 1هاي اظهاري . کنش2-1

اتی چـون  هاي اظهاري، نشان دهنده باور گوینده از درستی اوضاع امور است. اظهار کنش
انـد کـه گوینـده از     گفتاريهاي  هایی از کنش گیري و توصیف نمونه بیان واقعیت تصدیق نتیجه

  ).  73دهد (یول،  می اندنیا را آنچنان که هست یا آنچنان که باور دارد، نشها  طریق آن
نَزَّلَ علَیک الکتَاب بالحقِّ مصدقاً لَّما بـینَ یدیـه وأَنـزَلَ التَّـوراه     « 3براي نمونه در آیه 

. که در باره فرستادگان و سران مسیحیان نجران بـه مدینـه نـازل شـده اسـت و      »واإلِنجِیل
و در پیشـگاه خداونـد تسـلیم گردیـد و      پیشنهاد کرد که به آیین اسالم در آیید $پیامبر

خواهد بیان کند که قرآن نیـز   می ). گوینده4/5گفتگو و مناظره از اینجا شروع شد (قرطبی، 
دیگر وحیانی است. در واقع کنش اظهاري، محتواي گـزاره را بـا جهـان و    هاي  مانند کتاب

م از نظر نحوي خبـر  غاز آیه سودر آ »نزَّلَ علیک الکتاب«دهد. عبارت  می محیط مطابقت
آید و لذا  می ) به حساب2عمران،  (آل »اهللا ال إله إالّ هو الحیّ القیّوم«عبارت و گزاره براي 

بـین آیـه دوم و سـوم پیونـد اسـتوار و محکمی برقرار است؛ چرا که هر دو آیه ایـن معنـا   
پیونـد   ازل کـرده اسـت.  رساند که خداوند بی همتاي زنده و قیوم، این کتاب را بر تو ن می را

 »وأنزَلَ التَّوراةَ و اإلنجیلَ من قبلُ هدي للنّاسِ و أنـزَلَ القـرآن  «این بخش با جمالت بعدي 
است و پیوستگی معنایی نیز در آنها آشکاراست و در مجموع به عنوان  "و"با حرف عطف 

) از حیـث  1396 مقدمه یا داللت اجمـالی بر تمام مطالب سوره است (خدایاري، عبداللهی،
گوناگون اما به لحاظ مفهـومی مـرتبط، آیـات ایـن     هاي  زبان شناسی، اشاره به این داستان

    را به لحاظ مضمونی منسجم کرده است.ها  سوره را از حیث متنی به هم پیوند داده و آن

                                                                                                                                        
1. Representatives  
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مؤمنین وقتى متذکر این معانى بشوند آن وقت یقین مى کنند که هم او این کتاب را که هـادى  
به سوى حق، فارق و ممیز میان حق و باطل است، نازل کرده و نیز مى فهمند که خـداى تعـالى   
در فرستادن این کتاب و هدایت خلق به سوى حق و جدا سازى حق از باطل همـان روشـى را   

  ).3/61جارى ساخته که در عالم اسباب و ظرف اختیار جارى ساخته است (عالمه طباطبایی، 
پیشین اسـت. خداونـد دعـوت بـه     هاي  م توصیف و تصدیق کتابکنش اظهاري در مقا

پیشین و تصدیق آن هـا، بـه حـق بـودن     هاي  یکتاپرستی کرده است و ضمن اشاره به کتاب
باشـد (مدرسـی،    مـی  از یک منبعها  کند که همه این کتاب می و بیان کتاب قرآن اشاره کرده

بـراي دو گـروه اهـل کتـاب و      ). کنش اظهاري در الیه غیرمستقیم، بیان مصـداقی 1/507
مسلمانان است که در جمالت بعد کنش اظهاري در بیان عاقبت در الیه غیرمسـتقیم خـود،   
مخاطب کنونی گفتمان را در قالب کنش تعهدي، او را از مرتکب شدن بـه عملـی کـه اهـل     

  دارد.   می کتاب انجام دادند که همان تکذیب نبوت و کتاب قرآن است، برحذر
  

  1ترغیبیهاي  . کنش2-2

ترغیب مخاطب براي انجام کاري و قرار دادن شنونده در حالـت   "کنش ترغیبی"هدف 
خواهد شنونده کاري انجـام دهـد.    می تکلیف و اجبار براي انجام عملی است، یعنی گوینده

کـه  اي  کند کاري کند که چیزهایی انجام شود و جهان را با محتواي گـزاره  می گوینده سعی
). گاهی از کارگفت عاطفی، اظهـاري  54ده شنونده است، تطبیق بدهد (یول، شامل عمل آین

  شود، اما منظور، کارگفت ترغیبی است.   می استفاده
مِ « سوره آل عمران، 61به عنوان مثال در آیه  د ما جاءك منَ الْعلْ عنْ بم یه ف ّکاجنْ حم
أَبنَا ونَاء أَب عد لْ تَعالَوا نَ قُ ه فَ نَت اللَّ لْ لَع عج نَ لْ فَ هِ تَ ب مّ نَ م ثُ کُ س فُ نَا وأَنْ س فُ م وأَنْ ساءکُ ننَا واءس نو م نَاءکُ

ینَ کَاذبِ بـر نفـى خـدا بـودن     هـا   . این آیه به دنبال آیات قبل و استداللى کـه در آن »عَلى الْ
گاه بعـد  هر"دهد:  دستور مى $شده بود، و در قالب صیغه امر به پیامبر %حضرت مسیح

                                                                                                                                        
1. Directives 
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ه و  %از علم و دانشى که در باره حضرت مسیح براى تو آمده، کسانى با تو در آن به محاج
کنیم و شما هم فرزنـدان   بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت مىها  ستیز برخاستند، به آن

 نماییم، شما هـم زنـان خـود را، مـا از نفـوس خـود       خود را، ما زنان خویش را دعوت مى
کنیم و لعنت خدا را بر  کنیم، شما هم از نفوس خود دعوت کنید، سپس مباهله مى دعوت مى

، علـی، فاطمـه، حسـن و    $. وقتی این آیه نازل شـد، پیـامبر  "دهیم دروغگویان قرار مى
  ).2/188من هستند (ابوحیان،  'بیت عوت کرد و گفت: خدایا! اینان اهلرا د %حسین

تواند از نوع کنش ترغیبـی   می ه با سرزنش کنندگان است،به این دلیل که در مقام محاج
براي اقناع کردن باشد. به واسطه قرائن متعدد کنش ترغیبی و فعل انجام گرفته تهدید است. 
مقام، مقام استدالل و اثبات ربوبیت خداوند است و با گفتن آن عمل اثبات توحیـد ربـوبی   

  شود. می خداوند محقق
، در واقع همان اثبات حقانیت و استمرار والیت الهـی اسـت.   این سخنان کنش غیربیانی

خواننده با دید علم کاربردشناسی و بافت زبانی و ذکر هر یک از ایـن فضـائل، حـوادث و    
  یابد که الزمه شجرة اسالم، والیت است. می اقوال، به این ایدئولوژي دست

شـود   می بردشناختی دیدهبا توجه به فضاي متن و نیز سیاق و بافت کالم و از منظر کار
قبلـی   که کنش منظوري آیه شریفه، بیان احکام الهی نیست، بلکه در واقع در راستاي آیات
کند.  می بکار گرفته شده و فضیلت اهل بیت را در لفافه و با کنش ضمنی به مخاطب گوشزد

رخ عالوه بر بـه   $توان گفت این کنش ، حکایت از آن دارد که پیامبر می به همین جهت
وج شـکوه  آمیز و استقبال از گفتگوي عقالنی علیـرغم در ا  کشیدن منطق گفتگوي مسالمت
 کند. غالـب  می درخشان مکتب اسالم را نیز معرفیهاي  ، چهرهقدرت سیاسی و نظامی بودن

، یعنـی علـی بـن    $جـان پیـامبر  هـا   واالمقامی را که در رأس آنهاي  شخصیت مفسران،
  ).2/295؛ عالمه طباطبائی، 2/20کردند (بیضاوي،  بیان قرار دارد را %طالب ابی

مـایی بکـار رفتـه اسـت.     از آیات براي بیان ارشاد و راهن کنش مستقیم امر در مواردي
غـرض   »سـواء بینَنَـا وبیـنَکُم   كَلَِمٍة قُلْ یا أَهلَ الْکتَابِ تَعالَوا إِلَى «: 64بعنوان نمونه در آیه 
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تَعالَوا) ارشاد و راهنمایی است.گوینده در صدد امـر کـردن قـومش    کنشی از صیغه امر در (
به یکتاپرستی است تا ربوبیت خداوند در میـان  ها  ردن آننیست بلکه هدف وي راهنمایی ک

  .همه اهل کتاب گسترش بیابد
سـیاق موضـوع این آیـه در بارة اعتقادات مســیحیان و یهودیــان در زمینـه توحیـد     

اند و یهودیان عزیـر را فرزنـد خدا می دانستند کـه  عتقد بـه تثلیث بودهاست که مسیحیان م
ایـن همـان شـرك و عدم توحید است آنـان بـدون قیــد و شــرط از دانشـمندان خـود     
اطاعت می کردنـد و ایـن عبادت و پرستش است. خداوند در این آیه آنـان را بـه توحیـد 

سـت دعـوت کـرده اسـت؛ چـرا کـه مســیحیان و      کـه اصـل مشترك میان تمـام ادیـان ا
یهودیـان میان اعتقادات خود و توحید تفاوتی قائل نمی شدند، و در این آیه اصـل توحیـد 

 ).2/767را براي آنان بیان کـرده و توحیـد اصـیل را نشان داده اسـت (طبرسی، 

و غیرحقیقی فکري و رفتاري نادرست هاي  این سوره به بررسی ویژگی 99تا  63آیات 
بـا   ).57پـردازد (خامـه گـر،     مـی  اهـل کتـاب و دیگر کافران و مشرکان در گذشته و حال

شود که افکار و رفتـار غلـط اهـل     می توجه به سیاق و سبک آیات این مجموعه، مشخص
ل"کتاب دسته بندي شده و هر مجموعه با فعـل امـر  و عبارت  $خطـاب بـه پیـامبر "قُ

هـا   اب به یهودیان و مسیحیان آغاز شده است که محتـواي همــه آن خط "یا أهل الکتاب"
بـا غرض اصلی سوره یعنی آموزش علم حقیقی نسبت به وحدانیت خداوند متعال و دعوت 

نیـز  هـا   به پرستش خـداي یگانه، متناسبند و با هم کامال پیوند دارند و عامل پیوند بـین آن 
  .است "قـل یـا أهـلَ الکتـاب"عبارت همین 

حــث توحیــد و مراتــب    اسـت. ب  "کلمه سـواء "اشتراك کنش ترغیبی از نوع امر به 
از مـواردي اسـت    مختلـف فردي و اجتماعی آن و تبیین چگونگی برخورد با مخالفان حق

مامور ابالغ آن شده است. قرآن در تعامل با اهـل کتـاب ابتــدا راه سـتیز را    $که پیامبر
ر نکته اشتراك یعنی وحــدت ادیــان در مســئلۀ عبودیــت     انتخاب نکرده، بلکـه تاکید ب

اشاره به جنبه عملی ادیان که همان عــدم شـــرك و   پروردگـار گذاشـته است و همچنین
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تســلیم شــدن در برابــر خدا داشته است. آیه متضمن مفهوم صـلح و روابــط مسـالمت   
وحدت ادیان و گفتگوي ادیـان  آمیز است کـه ناشـی از مبـانی اساسی ادیان است و بحث 

  گیرد. را که براساس مبادي مشترك استوار است، در برمی
سـوره آل   68تـا   65باشـند. آیـات    مـی  ترغیبیهاي  پرسشی از جمله کنشهاي  جمله

اى که علمى به آن نداشـتند یعنـی در بـاره یهـودى      عمران محاجه یهود و نصاري بر مساله
اى دارد، غفلت داشتند وآن  ود واز اینکه این علمشان الزمهبودن و یا نصرانى بودن ابراهیم ب

تواند یهودى و نصرانى باشد، بلکه بر دین خدا است، یعنى اسالم  نمى %این است که ابراهیم
یا أَهلَ الْکتَابِ لم تُحـاجونَ فـی   « 65 ) در آیه3/398و تسلیم خدا شدن (عالمه طباطبایی، 

 »أَفَلَـا تَعقلُـونَ   «عبـارت   »لَت التَّوراةُ والْإِنْجِیلُ إِلَّا مـنْ بعـده أَفَلَـا تَعقلُـونَ    إِبرَاهیم وما أُنْزِ
باشد. برخی از مفسران، این استفهام را بطور  می استفهام حقیقی نیست و غرض از آن تحذیر

 )،3/17عاشور،  ته اند (ابنغیرمستقیم داللت بر هشدار دادن اهل کتاب نسبت به اشتباه دانس
کـه اسـتفهام   آمیز نیـز برداشـت کـرد. چرا    بى طعنتوان از این استفهام، کنش تنبیه و خطا می

مقابله اسالم با اهل کتاب است که با ایـن روش تـوبیخی مالیـم،    هاي  انکاري یکی از شیوه
 ).6/86اهللا،  دهد (فضل می را به سمت تعقل و تفکر سوقها  آن

کتـاب، هـدایت را فقـط در     دهد که اهـل  می یه هشدار و توجهدر واقع خداوند در این آ
را که دینی میانه  %دانند، اما تسلیم شوندگان خداوند، آیین ابراهیم یهود و نصاري بودن می

کنند. در این آیه با طرح موضوع، مسیحیان را نسبت به تفکري کـه دارنـد،    است، پیروي می
را بـه  هـا   کـه نگـاه عقالنـی، آن     کند. چـرا  می دیشهاشاره به تعقل و ان و داده مورد نقد قرار

  کند.  وحدانیت خداوند و رسیدن به همدلی و همگرایی با اسالم هدایت می
تلف در غالـب مواضـع بصـورت کـنش     مخهاي  و موقعیتها  جمالت توصیفی در سیاق

لْکتَابِ منْ ومنْ أَهلِ ا« :75روند. در آیه  می مستقیم براي معانی و اغراض متفاوت بکارغیر
ا دإِلَّا م کإِلَی هؤَدینَارٍ لَا یبِد نْهنْ إِنْ تَأْمم منْهمو کإِلَی هؤَدنْطَارٍ یبِق نْهـا  إِنْ تَأْممقَائ هلَیع تم

 »لَّـه الْکَـذب وهـم یعلَمـونَ    ذَلک بِأَنَّهم قَالُوا لَیس علَینَا فی الْأُمیینَ سبِیلٌ ویقُولُـونَ علَـى ال  
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 که بـه تبعیـت از احبـار خـود    اي  خداوند ویژگی اهل کتاب را متفاوت بیان کرده است عده
 معتقدند که سیادت و تقدم یهود امرى جنسى است پس اینـان آگاهانـه خیانـت در امانـت    

را از محبوبـانش  دیگر از یهود را که معیارشـان تقـوا باشـد    اي  کنند و اما از طرفی عده می
کنـد و نـژاد پرسـتی را عملـی      مـی  در این آیه انسان را به عمل صالح ترغیب دانسته است.

  ).1/591داند (مدرسی،  می مذموم
کنش گفتاري در آیه فوق از قبیل کنش ترغیبی از نوع توصیفی است. پس از سخنی که 

هـا   نت بیان کرده، انسـان از اهل کتاب در باب خیانت در امااي  خداوند در بیان اوصاف عده
 را به داشتن چیزي که دوستی خداوند را به همراه داشته باشد، تشویق و ترغیـب و تشـویق  

شرایط فردي هاي  گونه عملکردها و اوصاف به علت تفاوت این قابل ذکر است که نماید، می
به اقـوام   ان نسبتبه برتر بودنشها  نیست، بلکه به این سبب است که آنها  و اجتماعی از آن

در عین حال توبیخ نسبت به افرادي که داراي این  )3/413عالمه طباطبایی، دیگر معتقدند (
خصوصیات هستند، انجام گرفته است و نیز براي بیان حکم عمومی در باب اخالقیـات بـه   

   .باشد می همه مردم در همه اعصار
ر رعایت عدالت و احتـرام  رو، قرآن در برخورد با اقلیت مؤمن اهل کتاب به منظو از این

ها، خاطر نشان ساخته که نبایـد   هاي مثبت آن به حقوق ایشان، ضمن توصیف برخی ویژگی
نگرشی یکسان داشت. افزون بر آن، این آیات از رفتار مشابه مسلمانان ها  نسبت به همه آن
ن نبایـد  به صرف اینکه مسلمانند، از رفتار و شـیوه غلطشـا   کند، یعنی می با دیگران هم نهی

  پوشی کرد.   چشم
، دروغ بسـتن  78در ادامه نکوهش رفتارهاي نادرست علماي اهل کتاب، خداوند در آیـه  

وإِنَّ منْهم لَفَرِیقًا یلْـوونَ أَلْسـنَتَهم بِالْکتَـابِ ... ویقُولُـونَ     "به خدا را اینچنین بیان نموده است. 
ع نکـوهش  . کارگفت ناشی از این جمله کنش ترغیبی و از نـو "نَعلَى اللَّه الْکَذب وهم یعلَمو
کثیـر،   (ابـن  "کننـد  مـی  به نفع خودشان کتاب آسمانی را تحریـف " عالمان اهل کتاب است که

). در حقیقت خداوند با بیان این وصف دروغگویی یهودیان و انتساب آن به خداوند در 2/56
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انان است. بنـابراین کـنش غیربیـانی تحـذیر و     از متابعت غیرمسلمها  پی برحذر داشتن انسان
  رود، پیروي نکردن از احبار یهود است. می کنش پس بیانی آن که از مخاطبان انجام آن انتظار

أَ فَغَیرَ دینِ اللَّه یبغُونَ و لَه أَسلَم مـنْ فـی السـماوات و الْـأَرضِ طَوعـاً و      "  83در آیه 
ی هإِلَی ونکَرْهاً وعباشد بطور غیرمستقیم بـراي   می کنش ترغیبی آیه که بصورت استفهام "رْج

  بیان توبیخ بکار رفته است.
اهـل کتـاب ، تحریـف آنهـا از کتـاب خـدا،       هـاي   پس از آن که آیات قبلی که ویژگی

و عدم تحقق عهدي را که خداوند با آنها بست ، ذکر شد ، این آیات بـراي  ها  تفسیرهاي بد آن
در واقع این جمله تاکید میثـاقى اسـت کـه در آیـه      ).7/184بیان شد (دروزه، ها  آن نکوهش

). از حیـث  3/146عاشور،  قبل، سخن از گرفتن آن داشت و استفهام توبیخ و تحذیر است (ابن
کاربردشناسی برون داد رفتاري ناشی از آن را متذکر و نتایج عملـی آن را در دنیـا و آخـرت    

رار و تاکیدى که در آیه فوق در باره گرفتن عهد و پیمان مؤکد از انبیـاء و  بیان نموده است. اص
و هـا   امت هاى پیشین نسبت به انبیاى آینده شده است، گویا براى اجتناب و احتراز از تعصب

نباید منشـأ دشـمنی و نفـرت     "دین"بوده است. نکته مهم این است که ها  جمودها و لجاجت
، $اهل کتاب تحت تاثیر این آیه، تقریبـاً پـس از آنکـه پیـامبر    باشد، همانطور که بعضی از 

    ).3/201را به لفظی مشترك فراخواند، برخی از آنان نزد او آمدند (مراغی، ها  آن
در آیات مذکور با بیان کلمات مدح آمیز و در آیاتی که در بخش بعـدي تحـت عنـوان    

چند که این آیـات   نمایند. هر می ملیشوند، انسان را ترغیب به پرهیز از انجام ع می ذم، ذکر
 گفتاري عاطفی هستند ولی عملکرد ترغیبی دارند. هاي  خود نوعی از کنش

در مواضعی از آیات مربوطه بصـورت غیـر مسـتقیم بـراي بیـان       افعال ترغیبی نهی نیز
تَلَفُوا مـنْ بعـد مـا    ولَا تَکُونُوا کَالَّذینَ تَفَرَّقُوا واخْ" 78متفاوتی بکار رفته اند در آیه ها  کنش

یمظع ذَابع ملَه کأُولَئو نَاتیالْب مهاءبراي تحذیر وجلوگیري از  "التکونوا"فعل نهی  ،"ج
باشد که داراي کارگفـت تعهـدي و بطـور غیرمسـتقیم از کارگفـت       می تفرقه در ادیان الهی

اگـر   کند کـه  می استدالل وت به اینترغیبی استفاده شده است. بنابر خداوند مخاطبان را دع
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). اختالف 1/30شوند (عالمه طباطبایی،  می همه به حبل الهی متوسل نشوند، دچار اختالف
بیشتر از پایبندي بـه دیـن بـود و    ها  کاذب زمینی است که پایبندي آنهاي  بر اساس ارزش

یـادي لعنـت شـدند    در دنیا و آخرت با عـذاب ز ها  جز اختالف ندارد، بنابراین آناي  نتیجه
  ).2/130 (مغنیه،

دهد، این نوع کنش بـراي   می ترغیبی در آیات مورد بحث نشانهاي  بسامد باالي کنش
اهداف گوناگونی مانند تقریر، توبیخ، ارشاد، تحقیر، تهدید، اکرام، دعوت و... در قالب کـنش  

ترغیبـی، زبـان   هـاي   بـراي کـنش  ها  اند، چرا که یکی از بهترین روش غیرمستقیم بکار رفته
کند تا بـه طـور مودبانـه و     می غیرمستقیم است. در حقیقت اینجا قرآن کریم انسان را وادار

  آمیز با سایر ادیان دست بیابد. غیرمستقیم به تعاملی مسالمت
استفاده از جمالت گوناگون براي تشویق مومنین و انذار اهل کتاب است. چـرا کـه بـه    

هـاي   باشد. کارگفت می اي ایجاد و تحکم حکومت اسالمیرسد این شیوه مناسبی بر می نطر
را بـه  هـا   ترغیبی به طور مستقیم کمتر بکار رفته است؛ زیرا قرآن کریم از این طریق انسان

گردد تا آیات را از لحاظ معنی و منظور روشن  می تعقل و تفکر دعوت میکند. تفکر موجب
رخ ندهـد. در نهایـت میتـوان ادعـا     ها  و واضح درك کرده تا شبهه و یا کج فهمی در انسان

تعاملی بر پایه منطق و نظم استوار اسـت و مخاطـب را ابتـدا    اي  نمود که کالم وحی مکالمه
  نماید.   می قانع و سپس هدایت

  

   1تعهديهاي  . کنش2-3

کنش تعهدي را کنش گفتاري می داند که گوینده را متعهد به انجام کـاري در   "هوانگ"
ول دادن، پیشنهاد دادن، تهدید کردن و انکار کردن نمونه هایی از ایـن نـوع   آینده می کند. ق

جهان خارج از طریق خـود گوینـده بـا وضـعیت مطلـوب      ها  کنش گفتار هستند که در آن
  ). Huang, 709شود ( منطبق می

این نوع از کنش در مواضعی از سوره آل عمران به صورت مستقیم و غیرمستقیم بـراي  
                                                                                                                                        
1. Commissive  
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إنّ الّذین کفروا بآیـات اللّـه   " 4داللت بر معانی و اغراض متفاوتی بکار رفته است. در آیه 
کنش تعهدي این آیات به صورت مستقیم بـراي   "لَهم عذاب شـدید واللـه عزیـزٌ ذو انتقام

در برابر سرپیچی از دعوت انبیاء کـه همگـی فراخـوان یکتـا      انذار اهل کتاببیان تهدید و 
باشد. و بعد از اتمام حجت و نزول آیـات از سـوى خداونـد و گـواهى      می پرستی داده اند،

واللــه  "فطرت و عقل بر صدق دعوت پیامبران، راهى جز مجازات نیست. بخش دوم آیـه  
، و خـدا ایمـان ندارنـد   هـاي   کسانی کـه بـه نشـانه    تهدیدي هولناك براي "عزیـزٌ ذو انتقام

است به جلوه و قدرت خدا و شدت عذاب و انتقام او براي اهل کتابی که از کتاب اي  اشاره
واقعی خدا منحرف شدند. این کتاب قبالً براي آنها نازل شده بـود ، بنـابراین ایـن انحـراف     

توان گفت با توجه به ایـن   می ).1/369باعث شد آنها کتاب جدید را انکار کنند (سیدقطب، 
که آیات در مقام مناظره با مسیحیان صورت گرفته است، بنابراین با توجه به شـرایط، الزم  

  بود که عواقب نپذیرفتن فرقان بیان شود.  
این آیـه جـواب ایـن    "گوید:  می در باره ارتباط این آیه با آیات پیش از خود "بقاعی"

سبت به آنها کافر شد چه برخوردي با او خواهد شد؟ ذکـر  سؤال مقدر است که اگـر کسی ن
بعـد از ذکـر فرقـان چقدر زیبا و نیکو است؛ چون باعث قـوت دل و  ها  کافران و عذاب آن

  ).4/215(بقاعی،  "گردد می در راه حقها  شادي مؤمنان و پایداري آن
ن کنش اصلی گفتنی است که در تحلیل این آیات در این قسمت تالش شده تا حد امکا

یک آیه همزمان ممکن است داراي دو کنش گفتار  در برخی موارد، در نظر گرفته شود، اما
متفاوت در نظر گرفته شده باشد. بخـش ابتـدایی آیـه داراي کـنش دیگـري اسـت کـه در        

إِنَّ الـدینَ عنْـد اللَّـه    " 19بعد به آن پرداخته خواهد شد. به عنوان مثال در آیه هاي  قسمت
ف الَّذینَ أُوتُوا الْکتَاب إِلَّا منْ بعد ما جاءهم الْعلْـم بغْیـا بیـنَهم ومـنْ ی    الْ کْفُـرْ  إِسلَام وما اخْتَلَ

آیات اللَّه فَإِنَّ اللَّه سرِیع الْحسابِ آیـات اللَّـه    "با توجه به جمله شـرطی   "بِ و  "مـنْ یکْفُـرْ بِ
تهدیدي اسـت بـراي    کنش گفتاري این آیه "فَإِنَّ اللَّه سرِیع الْحسابِ" عبارت پایانه آیه در

  ).  7/143دهد (فخررازي،  می اهل کتابی که خداوند پاداش کفرناشی از لجاجت را سریع
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لْ للَّـذینَ  فَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِی للَّه ومنِ اتَّبعنِ وقُ«: 20آیه همچنین در پایانه 
 کلَیا عا فَإِنَّملَّوإِنْ تَوا ووتَداه وا فَقَدلَمفَإِنْ أَس تُملَمینَ أَأَسیالْأُمو تَابأُوتُوا الْک   اللَّـهلَـاغُ والْب

ادبیرٌ بِالْعصـیرٌ  «کنش گفتاري فعل وعده دادن به صورت غیرمستقیم در عبارت  »بصب اللَّهو
خواهد که اسالم آورند و چه هدایت شوند و  می ، محقق شده، چرا که آیه از بندگان»لْعبادبِا

چه روي برگردانند، خداوند نسبت به اعمال همه بندگانش که دست پرورده خودش هستند، 
آگاه است. الزمه ربط میان این دو بخش این است که خداونـد بـه هـر کـس چـه تسـلیم       

دهـد (عالمـه    مـی  کنندگان او قطعـا وعـده پـاداش و مجـازات    شوندگان او و چه اعراض 
باشد که ایـن اسـالم    $تواند نوعی تسلی براي پیامبر می ). افزون برآن3/191طباطبایی، 
 است. از این جهـت نیـز  ها  تقصیر تو نبوده، وظیفه تو فقط ابالغ توحید به آنها  نیاوردن این

شـود کـه    مـی  . از این جملـه مشـخص  تواند کنش غیرمستقیم عاطفی نیز محسوب شود می
فقط براي اتمام حجـت بـرآن    $آورند و ابالغ پیامبر اسالم نمیها  داند که این می خداوند

هاست. بنابراین جدال و بحث با اشخاصی که منکر امور ضرورى و بـدیهى هسـتند، بحـث    
 اممعقولی نیست. در واقع استدالل یک تعامل است و عمل آن فقـط در قالـب تعامـل انجـ    

  ).3/57عاشور،  شود (ابن می
ذَلک بِأَنَّهم قَالُوا لَنْ تَمسنَا النَّار إِلَّـا أَیامـا معـدودات وغَـرَّهم فـی      " عبارت 24در آیه 

اهـل   مستقیم بـراي بیـان تهدیـد و انـذار    کنش تعهدي بصورت غیر "دینهِم ما کَانُوا یفْتَرُونَ
باشد. اهل کتاب از ایجاد اختالف در دیـن   می $دعوت پیامبر کتاب در برابر سرپیچی از

شود که تسلیم حکم کتاب خدا شوند،  دارند، چون هر گاه به ایشان پیشنهاد مى دست بر نمى
 گفتند: اند، که مى روند و این به خاطر این است که به این گفتار خود مغرور شده زیر بار نمى

"نَا النَّارسزى مغرور شدند که هیچ سندى بر آن ندارند، و آن را به خدا افتـرا  ، به چی"لَنْ تَم
). یهودیان مدعی بودند، بجز زمان محدودي وارد دوزخ 3/469بندند (عالمه طباطبایی،  مى

کنـد و وعـده    می را ردها  در این آیات ادعاي آنها  نخواهند شد. خداوند ضمن سرزنش آن
  ).2/23دهد (ابن کثیر،  می عذاب بیشتري را

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            18 / 33

http://pdmag.ir/article-1-1574-fa.html


  225/// ... با سرل جان کالمی کنش نظریه براساس کتاب اهل با اسالم اجتماعی تعامالت آیات بررسی

دیگرشـان در آیـه مشـابه آن    هاي  ، جرم این افراد به شدت جرم23گفتنی است، مطابق آیه 
سوره بقره نیست. در این آیه جرم یهودیان عمل نکردن بـه حکـم کتابشـان و روي     80یعنی آیه 

برتابیدن از آن است. بنابراین جرمشان کمتر از جرم یهودیانی است که در سوره بقـره ذکـر شـده    
کمتـر اسـت از   ها  این رو متناسب با گناه کمتر، انتظار عذاب شدن در آتش نیز براي آن است. از

   ).185؛ الشتري، 41ذکر شده است (سامرائی،  "ایاما معدودات"این رو در این آیه عبارت 

ولَا تَکُونُـوا کَالَّـذینَ تَفَرَّقُـوا    « :105 آیه نه که پیش از این اشاره شد پایانو نیز همانگو
و ـیمظع ذَابع ملَه کأُولَئو نَاتیالْب مهاءا جم دعنْ بعبـارت   کـنش مسـتقیم در   »اخْتَلَفُوا م
»یمظع ذَاببراي تهدید و وعده عذاب دادن به اهل کتاب هایی است که به سبب تبعیت  ،»ع

که ایـن آیـات،    توان ذکر کرد می .رنوشت محتوم دچار خواهند شداز هوا و هوس به این س
را تصـدیق کـرد. چـون زمـان زیـادي از       $جریان حوادث این پیشگویى قرآن و پیامبر

 نگذشت که امت اسالم به مذاهبى گوناگون منشـعب گشـت (مغنیـه،    $رحلت رسول خدا
صورت گرفته در قالب کـنش تعهـدي، جهـت عبـرت گیـري      هاي  ). مجموع کنش2/130

وشاندن حقیقت نباشد و با تزکیه نفس بـه وحـدت   شود، تا اهل دسیسه و پ می مخاطب بیان
  ادیان منجر شود.

  

  1عاطفیهاي  کنش .2-4

). در 53هدف کنش عاطفی بیان احساسات گوینده و بیانگر حاالت روانی است (یـول،  
کنـد، مطابقـت    مـی  کند تا جهان بیرون را با کلماتی که بیان می این نوع کنش، گوینده تالش

ده را با جهان بیرون، بلکه صحت و حقیقت گزاره بیان شده، بدیهی دهد و نه کلمات بیان ش
  . (Searle, 15)شود  می و مسلم فرض

أَلَم تَرَ إِلَى الَّذینَ أُوتُوا نَصیبا منَ الْکتَابِ یدعونَ إِلَـى کتَـابِ اللَّـه    «، عبارت 23در آیه 
استفهام حقیقی نیست، چرا کـه غـرض از    »هم وهم معرِضُونَلیحکُم بینَهم ثُم یتَولَّى فَرِیقٌ منْ

آن شنیدن پاسخ یهودیان نیست. بنابراین مفهوم ضمنی که از ایـن نـوع اسـتفهام قابـل اسـتنباط      
                                                                                                                                        
1. Expressive act 
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است، سرزنش و مذمت یهودیانی است که الفاظ تورات را حفظ داشتند و درباره معانی آن نمـی  
یهودیان را به که اوصافش در کتاب تورات موجود بـود،   $مبرپیاکند  مغنیه بیان میاندیشیدند. 

  ).2/62اعراض کردند و با او به دشمنی برخاستند (مغنیه، ها  ارجاع داد لکن آن
إِذْ قَالَ اللَّه یا عیسى إِنِّی متَوفِّیک ورافعک إِلَی ومطَهرُك منَ الَّـذینَ کَفَـرُوا   « 55آیه  در

یمـا  الَّذینَ اتَّبعوك فَوقَ الَّذینَ کَفَرُوا إِلَى یومِ الْقیامۀِ ثُم إِلَی مرْجِعکُم فَـأَحکُم بیـنَکُم ف  وجاعلُ 
، به واسطه قرائن متعدد، کنش توصـیفی و فعـل   »ثُم إِلَی مرْجِعکُم« عبارت »کُنْتُم فیه تَخْتَلفُونَ
مسیحیت بر یهود است و در عین حال نیز، البته شاید بتـوان    آینده غلبهبینی  انجام گرفته پیش

گفت، کارگفت استنباط شده از آیه، کنش عاطفی نیز باشد، چرا که خداونـد در ایـن آیـه بـه     
نوعی تسلی داده است. کنش عاطفی بر محبت خداوند نسبت بـه کسـانی    $مومنان و پیامبر
 داد خواهد برترى و تفوق یهود بر را نصارا تعالى خداىهستند، داللت دارد.  %که تابع عیسی

 از دوري و ادب در کمـاالت  و اخـالق  حسن در یا برتري این از منظور که )4/94 (طبرسی،
در واقـع   ).3/171 مراغی،( باشند داشته یهود بر سیادت حکم که این در یا و است باطل امور

  اسالم با مسیحیان است.  شاید بتوان گفت که آیه، شاهدي بر همدلی بیشتر 
ضـلُّونَ إِلَّـا أَنْفُسـهم ومـا       « 69در آیه  ـا یمو ونَکُم ضـلُّ ی تَابِ لَولِ الْکنْ أَهفَۀٌ مطَائ تدو

شْعرُونَ و شواهد مربوط  $، جمعى از یهود با وجود آگاهی از به حق بودن نبوت پیامبر»ی
تـالش  هـا   ه کردن مسلمانان و ایجـاد تردیـد در آن  هایشان، براي گمرا به نبوت او در کتاب

 ).  7/170کردند (دروزه، 

 از مومنـان  69کنـد و سـپس در آیـه     مـی  گوینده به عنوان مقدمه، مطالبی را گوشـزد  
خواهد که فریب ظواهر دشمن را نخورند. ظاهر این آیات به مالحظه فعل هـایی کـه در    می

بیخی، سرزنشی خواهد بود. چرا که خداوند اهـل  گفت ترغیبی از نوع تو آن بکار رفته، کار
بـه   داراي کنش عاطفی است زیرا اما عالوه بر آن کتاب را مورد سرزنش قرار داده است و

ضلُّونَ إِلَّا أَنْفُسهم« مومنان نیز نوعی دلداري داده است ا یمنگران نباشید که مکرشان بـه   »و
 خودشان برمی گردد. 
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ٌة َقاِ�َـٌة ا سواء منْ أَهلِ الْکتَابِ لَیسو« 113در آیه  سخن در بـاره تقسـیم شـدن     ،»...أُمَّ
دارد  اهل کتاب به مومن و غیر مومن است و صفات خوب گروهى از اهل کتاب را بیان مى 

دهند که عبارت است از قیام به اطاعت خـدا، تـالوت کتـاب     می که از روي خلوص انجام
شـاید همـین   "وف و نهى از منکر و سـرعت در کارهـاى خیـر    آسمانى، سجده، امر به معر

ه"اعمال، بیانگر  ). توصیف موجود در 3/596در آیه قبل باشد (عالمه طباطبایی،  "حبل اللّ
آیات از شکوه و عظمت بسیاري برخوردار است. و نشانگر آن اسـت کـه کسـانی از اهـل     

اخـالق در سـایه دیـن جدیـد بـه      کتاب که به پیام محمدي اعتقاد داشتند. با اعمال نیک و 
کنش عاطفی و توصیفی فعل مدح انجام شـده   ).7/216(دروزه،  خداي متعال نزدیک شدند

به سبب این که هدف از بیان آن این است که همه اهل کتاب ناشایسـت نیسـتند و در عـین    
حال امید به اهل کتاب هم هست که اگر اینگونه باشند، مـالك دیـن نیسـت، بلکـه رفتـار      

یسته و تحت لواي توحید بودن است. آیات متعددي در قرآن ذکر شده است کـه حـاوي   شا
را بیـانگر  ها  توان آن هاي مؤمن اهل کتاب می باشند که می نکاتی ارزشمند در معرفی انسان

مبانی ارتباطی با ایشان دانست. چه بسا این آیات اشاره به این نکته باشـد کـه اصـل ایـن     
  ارزش است، فارغ از این که اهل کتاب باشد یا مسلمان.   معنویت و زهد بسیار با

فَإِنْ کَذَّبوك فَقَد کُذِّب رسلٌ منْ قَبلک جـاءوا بِالْبینَـات والزُّبـرِ    «: 184همچنین در آیه 
شود که در این آیه کنش گفتاري  می با توجه به اهداف این جمله، مشخص »والْکتَابِ الْمنیرِ

ع عاطفی و فعل گفتاري انجام شده، تسلی است. در آیات قبل خداوند بـه دو اشـکال   از نو
براي پرداخت  $کند اول این که آنان براي رد درخواست پیامبر می تراشی یهودیان اشاره
گفتند مگر خداوند فقیر است که نیاز به بذل مال ما باشد؟ خداونـد   می زکات و انفاق کردن،

دهد. دوم ایـن کـه یهودیـان بـراي      می عذاب سوزان در روز قیامت را با وعدهها  جواب آن
بهانه دیگري آوردند و این که خداوند از ما عهـد گرفتـه    $ایمان نیاوردن به پیامبر اسالم

بیاورد. در جواب ایـن بهانـه تراشـی،    اي  به پیامبر دیگري ایمان نیاوریم مگر این که معجزه
 وسط یهودیـان علـی رغـم داشـتن معجـزه را متـذکر      تها  خداوند تکذیب انبیاء و کشتن آن
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کنند ناراحت نبـاش   می شود که اگر تو را تکذیب می شود و در ادامه آیه مورد بحث ذکر می
این آیـه بنـا    نیز با وجود داشتن معجزات وکتب آسمانی تکذیب کردند. که پیامبران قبلی را

 $نیت رسالت پیـامبر اسـالم  نزول، در حق یهودیانی نازل شد که در حقا سبببر روایات 
صـرف   $ن از آنجا که براي دلداري پیـامبر ). بنابرای3/453حیان، کردند (ابو می تشکیک

اشاره کردن اجمالی به اتفاقات گذشته کافی بوده، دیگر نیازي به تاکید، ذکر فاعل و آوردن 
الت قبلش با این جمله در ادامه جم ). گویا خداوند158فعل مضارع نبوده است (سامرائی، 

و همچنین در امتداد جمله بعد در صدد تسلی به پیامبرش است که اگر چه یهودیـان انبیـاء   
خواهند مرد ها  قبل را کشتند و تو را اذیت و آزار رساندند و تکذیب کردند، ولی همه انسان

وفَّونَ أُجـورکُم  کلُّ نَفْسٍ ذَائقَۀُ الْموت وإِنَّما تُ«و عوض اعمالشان را در قیامت خواهند دید 
  ).185آل عمران، (» ...َمةِ یوم الْقیا

اند و سـایر   را در آیات مورد بحث داشته باالترین بسامد و عاطفی ترغیبیهاي  کارگفت
در واقع قرآن کریم از همان آغاز نزول  .کمتر از لحاظ بسامد هستندهاي  در رتبهها  کارگفت

را براي رسـیدن بـه مقصـد نهـایی خلقـت یعنـی       ها  آندر پی جلب مخاطبان بوده است تا 
هـاي   رستگاري هدایت کند. بنابراین براي اقناع مخاطبان و ایجاد رابطـه بـا آنـان از روش   

مختلفی استفاده کرده است. گاه از باب موعظه و دعوت وارد شده است، گاه از باب امـر و  
دهد. خداوند در همـه   می اري سوقنهی، گاه از باب تنبیه و گاه از باب مدح او را به رستگ

هاي  از طریق کنش گذاري کالمش را ها، قصد نفوذ در وجود مردم را دارد تا تأثیر این نمونه
  ترغیبی و عاطفی در مخاطب بیشتر کند. 

 
  1اعالمیهاي  . کنش2-5

اسـاس آن تغییـري در جهـان خـارج و وضـعیت      کـه بر اسـت  کنش اعالمی، اظهاراتی 
د، البته به شرط اینکه گوینده داراي نقش اجتماعی خـاص و شـرایط   شو می مخاطب ایجاد

). این نـوع کـنش ممکـن اسـت     141زاده،  الزم براي ایجاد آن تغییر را داشته باشد (آقا گل
                                                                                                                                        
1. Declarative 
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داراي معانی مستقیم همانند توصیف کردن یا خبر دادن باشد و یا ممکن است بصورت غیـر  
دن، دعا و ... داللت داشته باشـد. بیـان اخبـار    مستقیم بر مدح کردن، وعده دادن، هشدار دا

هـاي   از کـنش هـاي   پیشـین، نمونـه  هـاي   پیامبران، چگونگی ابالغ رسالت، سرگذشت امت
  شوند. می اعالمی در قرآن محسوب

عالوه بر آن که کنش تعهدي در پایانـه آیـه    19همانگونه که پیش از این بیان شد، در آیه 
، بیـانگر کـنش   »إِنَّ الدینَ عنْـد اللَّـه الْإِسـلَام   «عبارت  اي آیهنمود دارد، در عین حال در ابتد

باشد.خداوند در این آیه با به کارگیري کارگفت اعالمی، حکـم الهـی ادیـان را     می اعالمی نیز
بـه معنـاي لغـوي آن     "اسالم" کند. بر این اساس، تنها دین قابل قبول می براي مخاطبان اعالم

) و مخاطبـان در ایـن آیـه بـه ایمـان آوردن بـه       3/189مه طباطبایی، یعنی توحید است (عال
و منع از چند خدایی و شریک قائل شدن براي خدا سفارش شده انـد (ابـن کثیـر،     $پیامبر

به معنی توحید است  »ال إِله إِلَّا هو«). این جمله تأییدي براي جمله قبل است.: عبارت 2/21
إِنَّ الـدینَ  «به معنی عدالت است و پـس از آن گوینـده عبـارت:     »طقائماً بِالْقس«: ، و عبارت

لَامالْإِس اللَّه نْد1/344و توحید است (زمخشري،  ذکر کرد و اعالم کرد که اسالم، عدالت» ع.(  
این آیه، با ارائه تعریفی از دین با تأکید بر عنصر مقوم آن یعنی تسلیم محـض در برابـر   

آورد تا اهل کتاب با مقایسه بین اعتقادات و باورهـاي خـود از    می راهمخدا این امکان را ف
با دین در مقام تعریف، میزان انطباق بـین دیـن و دینـداري خـود را      "تحقق"دین در مقام 

ارزیابی کنند، تا با اطالع از عدم انطباق بین این دو حوزه، به انحراف خـود از خـط اصـیل    
فت: تفاوت بین مقام تعریف و تحقـق و اقتضـاي شـرایط    دین واقف شوند. در نتیجه باید گ

 در آیه را تأییـد  "اسالم"براي بازنگري مجدد به تعریف دین است که استعمال معناي لغوي 
 ).5/112کند (طبري،  می

هاي  افزون بر آن، آیه درصدد تأکید بر وحدت دین یعنی وجود تنها یک دین و نفی دین
طول تاریخ بشـر، ادیـان الهـی بزرگـی چـون یهودیـت،       مختلف و متعدد است، هر چند در 

مسیحیت و اسالم ظهور کردند و این حادثه نه تنها یک اصل پذیرفته شده تـاریخی اسـت،   
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بلکه قرآن نیز آن را مورد تأیید قرار داده است. با ایـن وجـود وحـدت منظـور بـا کثـرت       
کـه از آن تحـت عنـوان    این صورت که جوهره اصلی ادیان  موجود با هم قابل جمع اند، به

 کنند، ذهن کنشگر را بـه سـمت ایـن نکتـه سـوق      می یاد "تسلیم محض در برابر خداوند"
  دهد که آنچه مورد نظر آیه است، اصل دین یا همان قدر مشترك میان تمام ادیان است. می

ا لبنی إِسرَائیلَ إِلَّا ما ح«: 93همچنین در آیه  لامِ کَانَ حکُلُّ الطَّع   ـهلَـى نَفْسیلُ عرَائإِس رَّم
 92، با توجـه بـه آیـه    »فَاتْلُوها إِنْ کُنْتُم صادقینَِة منْ قَبلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّورا

را براي اطاعت خـدا تـرك کـرد.    ها  توان گفت که یعقوب محبوبترین خوراکی می عمران آل
بقره و آیه  19خدا از هر آنچه دوست داري بگذري و این آیه به آیه  انفاق یعنی در اطاعت

). سید قطب همراهی حلیت طعام بـا انفـاق در   2/66سوره انسان مرتبط است (ابن کثیر،  8
داند که شریعت الهی داراي کلیتی منسـجم و کامـل    می آل عمران را دال بر این نکته 92آیه 

 بـا هـم دیـن کامـل را    ها  ر آن فرقی نیست و همه ایناست و در نتیجه بین اعتقاد و عمل د
تواند تفصیل اجمال آیۀ قبل  می به همین جهت آیه طعام یهود ).2/841قطب، سازد (سید می

باشد. و چون در سیاق موضـوع   می محبوب و از جمله طعامهاي  که ترغیب به انفاق داشته
ست. در اینجا مـدعیان دروغگـو   انفاق براي اطاعت از خداوند و فرستاده اش قرار گرفته ا

 شوند. می مشخص

ایـن آیـه در    اند. برخی معتقدند که این آیه ارائه کرده مفسران آراء مختلفی در بیان مراد
مقابل اعتراض یهود بر نسخ و براى اثبات آن است، چون هر طعامى حالل بـوده و پـس از   

برخی  ).3/537اطبایی، نزول تورات حرام گردیده، پس احکام نسخ شدنى است (عالمه طب
و  اسـت  "بر"است زیرا محور احکام اسالم  "بر"مفسران معتقدند این آیه شریفه تشویق به 

اگر شما در تمام موارد فوق صادق هستید و به گفته شما که ابـراهیم از  "خطاب به یهود که 
). 3/655(ابـن عاشـور،    "کنیـد  مـی  دین یهودیت بوده است، پس چرا از آوردن تورات ابا

مفسران در این آیه کمتر به تبیین معانی ضمنی که نشان دهنده تبیین منظور گوینده اسـت و  
 اند. همچنین به لحاظ نوع فعل گفتاري انجام گرفته، پرداخته

هـا   موضوع خوراکی قرآن کریم بارها به موضوع طعام و حلیت و حرمت آن توجه کرده است. 
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آن در قرآن کـریم بـا موضـوعات و مفـاهیم مختلـف      و خوردن، موضوعی ذو ابعاد است که طرح 
درآمیخته است و البته در این میان، مفهوم توحید و نبوت پیامبر اسالم و نیـز برگزیـدن و تبعیـت از    

    .ترین مفاهیمی است که با این موضوع پیوند خورده است امام و مقتدا، از اصلی
امضا شدن حکم الهی دربـاره   کنش گفتاري از جمله مورد بحث، از نوع اعالمی بوده که

دهد و بیان حکم دسته دوم از عمل نکنندگان بـه احکـام الهـی در     می را نشانها  همه طعام
، علیرغم اینکه ظاهر جمله امري است ولی امري محقق »فَاتْلُوهـا  ةِ فَأْتُوا بِالتَّورا«پاره گفت: 

 شـود  می ، به صورت خبري درك»قینَإِنْ کُنْتُم صاد« نشده،عالوه بر آن به جهت پایانه آیه

، کارگفـت  "چون این کار را نمی توانیـد انجـام دهیـد، بـه خـدا اتهـام دروغ زدیـد       "یعنی 
غیرمستقیمی از نوع کنش عاطفی توبیخی محقق شده است که خداونـد بـه عنـوان مـذمت     

  .آید می کننده اهل کتاب به نظر
هـاي مربوطــه، بســامد    درآیه در خصوص آیات اعالمـی، نتـایج تحقیق نشان داد که

  میـزان وقـوع ایـن نـوع کارگفت بسیار کم است.
گفتنی است، یکی از مسائل برون بافتی و توجه به بافت موقعیت خصوصـیات گوینـده   
 گفتمان است. در خوانش متن مقدسی مانند قرآن باید در نظر داشت کـه از نظـر مسـلمانان   

کند، متفاوت از بشر عادي است براي مثـال، در   می هاي گفتاري را ایجاد کسی که این کنش
کنش اعالمی هنگامی که گوینده خدا است، اعتبار حکـم جـاري شـده خـارج از گوینـده      

شود و صـدور و تحقـق اعتبـار آن     نیست، در واقع اعتبار حکم از سرچشمه کالم ناشی می
نـده یعنـی   مشروط به هیچ شرکت خارجی نیست و نقض آن هم تنها بـه وسـیله خـود گوی   

). این تفاوت در تفسیر کنش اعالمی باید در تفسیر متـون  75خداوند میسر است (حسینی، 
دینی مورد نظر قرار گیرد. همچنین باید در نظر داشت که صحبت کردن از احساس تنفر یـا  

ها سراغ داریم، متفاوت  چه در انسان عاطفی که از سوي خداوند، با آنهاي  محبت در کنش
  باورهاي کالمی خداوند فاقد این عوارض و احساسات است.است، زیرا 
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  مستقیم در آیات مرتبط گفتاري مستقیم و غیرهاي  ): کنش1جدول (
  عمران به تعامالت اجتماعی با اهل کتاب در سوره آل

  پاره گفتار بار مضمون در گفتار
 

 آیه
 مستقیم غیرمستقیم

کنش اظهاري  -
 (آگاهی بخشی)

لَیکقاً نَزَّلَ عدصقِّ مالحب تَاب3 ... الک 

کنش تعهدي  -
 (انذار)

 4 ... اللَّه عزِیزٌ ذُو انْتقَامٍ

کنش اعالمی  -
 (حکم)

لَامالْإِس اللَّه نْدینَ عإِنَّ الد   
19 

کنش ترغیبی 
 (منع)

 بغْیا بینَهم وما اخْتَلَف الَّذینَ أُوتُوا الْکتَاب .... -

عاطفی  کنش
 (تسلی)

 ومنْ یکْفُرْ بِآیات اللَّه فَإِنَّ اللَّه سرِیع الْحسابِ -

کنش تعهدي 
 (وعده)

- ادبیرٌ بِالْعصب 20 .... واللَّه  

کنش ترغیبی 
 (مذمت)

 23 أَلَم تَرَإِلَى الَّذینَ أُوتُوا نَصیبا .... 

کنش تعهدي 
 (تهدید)

 24 ا النَّار إِلَّا أَیاما معدودات .......... لَنْ تَمسنَ -

 کنش عاطفی
(تحبیب و 

 تسلی)

- ....... کُمرْجِعم إِلَی 55 ..... ثُم  

کنش ترغیبی 
 اقناع)(

 61 .... لَعنَت اللَّه علَى الْکَاذبِینَ -

 64 ..... تَعالَوا إِلَى کَلمۀٍ ...... امر)( کنش ترغیبی -

کنش 
 عاطفی(توبیخ)

 65 ..... أَفَلَا تَعقلُونَ -

کنش عاطفی 
 (توبیخ)

لِ الْکتَابِ لَـو یضـلُّونَکُم ومـا     - نْ أَهفَۀٌ مطَائ تدو
ونَ إِلَّا أَنْفُسهم وما یشْعرُونَ  یضلُّ

69 

کنش ترغیبی 
 (مدح)

-  کإِلَی هَؤد طَارٍ ی أْمنْه بِقنْ ومنْهم ... بِدینَارٍ لَا منْ إِنْ تَ
کإِلَی هَؤد ی 

75 
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کنش ترغیبی 
 (تحذیر)

 78 وإِنَّ منْهم لَفَرِیقًا یلْوونَ أَلْسنَتَهم بِالْکتَاب .... -

کنش ترغیبی 
 (هشدار)

ُأولَئک هم الْفَاسقُونَ -   82 ..... فَ

کنش اعالمی 
 (حکم)

- امِ کَانَ حلُّ الطَّع  93 لا .......کُ

کنش عاطفی 
 (توبیخ)

 .......إِنْ کُنْتُم صادقینَ -

کنش عاطفی 
 (توبیخ)

- ..... بِیلِ اللَّهنْ سونَ عدتَص م99 ..... ل 

کنش ترغیبی 
 (نهی)

 105 ولَا تَکُونُوا کَالَّذینَ تَفَرَّقُوا واخْتَلَفُوا .... -

کنش تعهدي  -
 بینی) (پیش

ع ....یمظ ع ذَاب 

کنش عاطفی و  -
 توصیفی (مدح)

لِ الْکتَابِ أُمۀٌ قَائمۀٌ ...... نْ أَهم اءووا سس113 لَی 

کنش عاطفی 
 (تسکین)

- ...... کلنْ قَبلٌ م سر کُذِّب فَقَد وك184 فَإِنْ کَذَّب 

  

  
  گفتاري مستقیم و غیرمستقیم در هاي  درصد فراوانی کنش

 ات مرتبط به تعامالت اجتماعی با اهل کتاب در سوره آل عمرانآی
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  نتیجه مقاله
مشخص شد که با تأمل در شرایط بافتی ایـن   آیاتی از سوره آل عمراناساس تحلیل بر

توان تفاوت معناداري بـه لحـاظ کـارگفتی و نـوع فعـل       آیات و قرائن لفظی و غیرلفظی می
ات مرتبط به تعامالت اجتماعی اسالم با اهـل کتـاب   انجام گرفته میان این آیات با سایر آی

  دیگر پیدا کرد.  هاي  در سوره
گانه سـرل، بسـامد کـنش هـاي      پنجهاي  این بررسی نشان می دهد که از میان کنش -

عمـران در الیـه    ترغیبی و عاطفی در آیات تعامالت اجتماعی با اهـل کتـاب در سـوره آل   
المی و اظهاري در مراتب پایین تـر قـرار دارنـد.    اع ،غیرمستقیم بیشتر است و کنش تعهدي

تواند نشان دهنـدة اهمیـت جنبـۀ اوامـر و نـواهی و تحسـین و تمجیـد از         این موضوع می
و همینطـور   نیکوکاران و نیز توبیخ و سرزنش و تحقیر و استهزاء نااهالن اهل کتـاب باشـد  

و عقاب هـایی  ها  یان ثواببشارت و انذار و وعده وعید به مؤمنان و معاندان اهل کتاب و ب
قران در این آیات اهل کتاب هسـتند   که در انتظار ایشان است. افزون بر آن چون مخاطبان

بـراي تشـکیل جامعـه     گوینده سخنان خود را به صورت در خواست، توصیه و نکاتی کـه 
است را بیان نموده. اهداف ترغیبی و تشویقی در آیات مورد بحـث بیشـتر    واحد دینی الزم

کند تـا   می را به تعقل و تفکر دعوتها  ه صورت غیرمستقیم بیان گردیده است. زیرا انسانب
آیات را از لحاظ معنی و منظور روشن و واضح درك عقالنی کرده تا شبهه و یا کـج فهمـی   

در قرآن کریم نشانه چند بعدي و چند معنـایی قـرآن   ها  رخ ندهد. تنوع ترغیبها  در انسان
  ز جمالت گوناگون براي تشویق مومنین و انذار اهل کتاب است.  کریم و استفاده ا

هایی از احکام انشایی خداوند در تحـریم و حلّیـت سـبب افـزایش کـنش       نمونه همچنین - 
تعهدي در این سوره شده است که همه این موارد حکایت از یکسان بودن ادیان توحیدي و بـاال  

  باشد. می 'و والیت ائمه معصوم $بربردن پرچم یکتاپرستی و توحید تحت نبوت پیام
هاي آیات است. بررسی آیات  از جمله نتایج دیگر، کارایی رویکرد کارگفتی به پایانه -

یکسـان  هـاي   گفتاري متنوع از عبارتهاي  تواند به استخراج فعل می قرآن با نگاه کارگفتی
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دیـد بـه تسـلی و    از حالتی ماننـد انـذار و ته  اي  شده و در مواردي موجب تبدیل شدن آیه
  دلداري شود.

عمران با هدف  بازخوانی آیات مرتبط به تعامالت اجتماعی با اهل کتاب در سوره آل -
دستیابی به گفتمان قرآن و خوانشی نو از آیات مورد بحث سوره با استفاده از رویکردهایی 

بـه مسـئله    دهد تا از زوایاي گونـاگون  می مانند نظریه کنش گفتاري این امکان را به محقق
   .پژوهشی خود بنگردد و زوایاي ناپیداي متن را واکاوي کند

عمران در آیات مرتبط به تعامالت اجتماعی بـا اهـل کتـاب بـه      خداوند در سوره آل -
عنوان متکلم، فراتر از معناشناسی و معناهاي بالقوه ایی که در الفاظ و عبارات وجـود دارد،  

ن در مخاطب است و از آنجا که مخاطب او انسان اسـت  به دنبال ایجاد تأثیر و عبرت گرفت
که داراي عقل و اختیار و جویاي کمال و پیشـرفت اسـت، بـا بیـان سرگذشـت پیشـینیان       

ها، تاریخ پیامبران، تعامالت بین ادیان و ذکر احکام) به دنبال هشدار و بیم و تشویق  (جنگ
اي بین  تشکیل جبهه اتحاد منطقه در مخاطبان خود، به اعتصام همگانی به حبل متین الهی و

امت اسالمی و نصارا و یهود، به باور کردن توحید و نفی رژیـم اربـاب و رعیتـی و تعامـل     
که پا در جـاي پـاي گذشـتگان     کند که در صورتی می فرهنگی متقابل است و همینطور بیان

  مبتال خواهید شد.ها  قرار دهید، به سرنوشت آن
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