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چکیده
زبان قرآن کریم زبان وحی و دارای ویژگیهای منحصر به فرد از لحاظ اعجاز کالم ،بالغت ،شیوایی،
موسیقیایی ،ساختار و بافتار است .پژوهش در این خصوص امری بس دشوار و کشف معانی از این بحر
بیکران بسیار پیچیده و گاه غیر ممکن مینماید .این پژوهش به روش کتابخانهای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی به
تجزیه و تحلیل نمونههایی از آیات قرآنی پرداخته تا گوشهای کوچک از این معجزه پیامبر اکرم(ص) را بررسی
و در جستاری ،کنشهای گفتاری ترغیبی وتنوع آنها را بر اساس نظریه سرل ( )9191دسته بندی کند.
مطالعه بسامد کارگفتها در آیات قرآن کریم نشان میدهد که کارگفتهای ترغیبی باالترین بسامد و به
ترتیب ،کنشهای گفتاری تعهدی ،عاطفی ،اعالمی و اظهاری در رتبههای دیگر قرار دارند .لذا این پژوهش
اشکال کارگفتهای ترغیبی را در نه دسته به شکل ساختارهای استفهامی ،خبری ،امری ،اظهاری ،مدح،
ذم ،تعجبی ،دوستی و تعاملی قرار داده است .بررسی این اشکال نشان داد که کارگفتهای غیر مستقیم در
ترغیب انسانها بیشتر استفاده شده است و این نشان دهنده چند بعدی و چند معنایی بودن آیات قرآن کریم
است .ضمنا اصل تفکر و تدبر در قرآن کریم موجب شده که انسان به قوه عقل و منطق به درک معانی
کارگفتهای غیر مستقیم دست یابد و از نعمت تعقل و خرد خویش سود برد.
کلیدواژهها:قرآن کریم،کارگفتهای ترغیبی ،کاربرد شناسی زبان ،نظریه جان سرل
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مقدمه
.7کاربرد شناسی
کاربردشناسی زبان به علم رابطه زبان و عملکرد آن در انجام امور روزمره اشاره دارد و این
عملکرد زبانی به وسیله ابزارهای متنوع گفتمانی 1از قبیل کالمی و غیر کالمی مانند استفاده از عالیم
نوشتاری ،نشانه ها  ،تصاویر  ،اصوات و یا حرکات بدن در بیان منظور و هدف گویشوران بازنمایی
می گردد .بنا بر این زبان شناسی مدرن به زبان از دو منظر نگاه می نماید :یکی ساختار زبان و فرم 2آن
و دیگری نقش 3و کنش گفتار 4در یک بافت زبانی 5است و این دو در تعامل بین فرستنده( 6گوینده یا
نویسنده) و گیرنده( 7شنونده یا خواننده ) روشهای متفاوتی برای تجزیه و تحلیل و فهم داده های
زبانی ارائه می کند .ابزارهای فوق در بیان گفتمان نقش بسیاری در تفهیم و درک مخاطب دارد و
انحراف در هر کدام از ابزارهای گفتمانی در درک معنی بین دو طرف تاثیر گذار است .مثال اگر گوینده
سالم کند و شنونده پاسخ گوید ارتباط کالمی صورت گرفته و مقدمه ای جهت ادامه کالم است و در
صورت عدم اخذ پاسخ می تواند به معنی بی اعتنایی ،دلسردی در ادامه سخن و یا حتی قهر بودن و
نفرت تلقی گردد .چپمن )1:2111( 8اهمیت مطالعه کاربردشناسی زبان را در رابطه آن با جهان واقعی
می داند .از سوی دیگر نیز این علم را موحب فراهم کردن فرصتی برای بررسی و کاربرد منظور
شناسی زبان 9و تاثیر گفتمان در زندگی واقعی می داند.
کاربردشناسی زبان به موضوعات مهمی چون نظریه ادب و تحلیل گفتمان می پردازد .معنای زبانی
(معناشناسی) متفاوت از معناشناسی بافتی (کاربردشناسی) است .پیشتر گفته شد که این شاخه از زبان
شناسی (کاربردشناسی) فضای مابین تحلیل گفتمان ،تعامل ،جامعه شناسی و جامعه شناسی زبان را به
خود اختصاص داده است .این مطلب بیانگر این است که معنای واقعی در بافت موردنظر به دست می
آید( .همان) معنی دایره المعارفی مورد تایید زبان شناسی شناختی است .چپمن (همان) کاربردشناسی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زبان را به دو نوع کارکرد نظری و کاربردی تقسیم می کند و نوع اول را ساختاری یا صوری 1تعریف
کرده که روی تجزیه و تحلیل نحو زبان و چگونگی آرایش و توصیف صوری زبان متمرکز می شود و
دومی روی رابطه جنبه های کاربردی 2زبان در انجام امور عملی مانند متقاعد کردن ،وادار کردن،
تهدید ،تشویق نمودن و مانند آن در حل مسایل اجتماعی و فرهنگی نقش ایفا می کند .مثال جمله "
دوستت دارم" از لحاظ صوری جمله ای ساده و خبری است و در زمان مضارع آمده است .فاعل من
به دلیل شناسه فعلی "م" حذف گردیده است .معنی جمله کامال روشن است و کنایه از عالقه به طرف
مقابل دارد .از لحاظ کاربرد شناسی زبان می تواند " جمله ای عاطفی در بیان همدردی ،احساس
محبت ،تشویق آمیز و مانند آن باشد.
کاربرد شناسی زبان در متون مذهبی و قرآنی پیشینه مناسب و مطلوبی در سال های اخیر یافته
است و نقش موثری در فهم و درک معانی ژرف احادیث و آیات قرآنی دارد (پهلوان نژاد و رجب
زاده .)37 :1389،غالبا احادیث و آیات قران کریم معانی و منظورهای متنوع و غامضی دارند که تفسیر
و منظورشناسی آنها در بافت زمانی و مکانی نزول حدیث و یا آیه کریمه امکان پذیر است و چند
معنایی بودن آنها بدون مالحظات صوری و کاربستی قابل حصول نیست .مثال در سوره مبارکه کوثرآیه
کریمه اول " انا اعطیناک الکوثر ( ")1:118برای واژه کوثر بیش از  21معنی و تفسیر در تفاسیر قرآن
کریم ذکر گردیده است که تعدادی از آنها عبارت از نهری در بهشت ،اشاره به حوض مخصوص
رسول اهلل (ص)  ،ابتر نبودن پیامبر اکرم (ص) و تکثیر شجره الهی اسالم ،ابتر بودن دشمنان اسالم،
مقام حضرت زهرا (س) و مانند آن است.
در این تحقیق نظریه کارگفت های آستین( )1962و تقسیم بندی پنج گانه آنها توسط شاگردش
جان سرل ( )1969تعریف شده اند و برای هر یک مثالی از قرآن کریم یا زبان فارسی نقل شده است.
ضمنا کارگفت های مستقیم و غیر مستقیم در قرآن کریم با ذکر مثال تشریح شده است .سوال پژوهش
این است که از میان کارگفت های قرآنی کدام کارگفت از لحاظ بسامد بیشتر بکار رفته و علت آن چه
بوده است .در بخش بعد به بیان گوشه ای از ادبیات تحقیق در خصوص بکار گیری کارگفت ها می
پردازیم که در متون مذهبی و قرآنی جهت انتقال و تفهیم بهتر معانی و مفاهیم الهی آمده است .کشف
بسامد کارگفتها در قرآن کریم میتواند ما را در کشف اوامر و دستورات خداوند حکیم رهنمون سازد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Structural
2. Practical
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.3پیشینه تحقیق
پژوهشگران حوزه کاربرد شناسی زبان تحقیقات میان رشته ای متنوعی در زمینه کارگفت های
استفاده شده در متون قرانی و مذهبی انجام داده اند .چنین پژوهش هایی در زمینه های ادبی ،سیاسی و
اجتماعی نیز قابل توجه هستند .در بررسی این مقاله ها تنها به پژوهش های مرتبط و انجام شده در
زمینه های مذهبی اشاره کوتاهی می نماییم:
تحلیل متن شناسی زیارتنامه حضرت امام رضا (ع) بر پایه نظریه کنش گفتار (پهلوان نژاد ،و رجب
زاده .)45 :1389،در این پژوهش کارگفت های بینافردی از بسامد باالیی برخوردار بوده است و تعامل
زوار و حضرت رضا (ع) به صورت درخواست کنندگی زوار و اسباب اجابت کننده در پیشگاه
خداوند متعال در کنش های گفتاری موثر بررسی شده است.
تحلیل متن شناسی سوره بقره بر اساس نظریه کنش گفتار ( زارع و برزگر .)1392،این پژوهش به
بررسی کنش های گفتاری بر پایه نظریه سرل ( )1969می پردازد و بسامد کنش های گفتاری را به
روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی می نماید .غالبا کارگفت های بکار رفته کنش های منظوری ارتباط بین
خالق و مخلوق و بشارت و انذار را شامل می گردد.
تحلیل خطبۀ پنجاه و یکم نهج البالغه بر اساس طبقه بندی سرل از کنشهای گفتاری (فضائلی و
نگارش .)1391 ،در این پژوهش کنش های گفتاری در این خطبه بررسی شده و بسامد کنش های
گفتاری عاطفی کمتر و کنش های گفتاری ،اظهاری و ترغیبی بیشتر بکار رفته است .نگارندگان
( )81:1391علت را در سخنام علی (ع) می دانند که قصد دارند لشکریان را با استفاده از کنش های
اظهاری ،هشدار داده و آنها را با کنش های ترغیبی به نبرد ترغیب نماید.
بررسی کنش های گفتار در خطبه  111نهج البالغه (قنسولی .)1379 ،این پژوهش به مطالعه خطبه
 111نهج البالغه می پردازد و کنش های آن را بررسی می کند .در این کنش ها الیه های معنایی پاره
گفتارها را به صورت استلزامی ،بیانی ،دستوری ،احساسی و توصیفی طبقه بندی می کند .در این
خطبه ،کنش توصیفی از بسامد بیشتر برخوردار بوده زیرا علی (ع) قصد نشان دادن چهره دنیا و ظواهر
آن را دارد.
تأثیر بافت زمانی  -مکانی بر تحلیل کنشگفتار ،مقایسه فراوانی انواع کنشهای گفتار در سوره های مکّی
و مدنی قرآن کریم (حسینی معصوم و رادمرد .)1394 ،در این پژوهش سوره ای قرآن کریم بررسی
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شد و بر اساس کنش های گفتاری سرل ( )1969مشخص گردید که در سوره های مکی کنش های
اظهاری بیشترین بسامد و کنش های عاطفی ،ترغیبی ،تعهدی و اعالمی در رتبه های بعد قرار دارند .در
سورههای مدنی کنشهای اظهاری کمتر و کنشهای عاطفی ،ترغیبی ،تعهدی و اعالمی بیشتر بکار رفتهاند.
نظریه کنش گفتاری جان آستین در فهم زبان قرآن ( ساجدی .)1381 ،در این مقاله کنش های گفتاری
در فهم زبان قرآن و تفسیر آیات الهی بررسی شده است .نگارنده از دیدگاه کنش های گفتاری بیان می دارد
که گزاره های دینی چند بعدی بوده و فهم آنهاو نیازمند تحلیل صورت و محتوای گزاره ها است.
کارکردهای معنایی و توان منظوری جمالت استفهامی قرآن کریم با توجه به نظریه کنش گفتاری
(ویسی و اورکی .)1394،در این تحقیق نقش کنش های گفتاری در بیان منظور جمالت استفهامی
بررسی شده است .سواالت در قرآن کریم از لحاظ صوری نباید مد نظر و بررسی شوند بلکه معنایی
کنشی دارند .مثال در آیه کریمه «قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین الیعلمون(زمر»)9/
بگو آیا آنان که می دانند با آنان که نمی دانند برابر هستند؟ این آیه انسانها را به اندیشیدن و تمایز
گذاشتن بین دانایان و نادانان وادار می کند تا در نهایت به طور غیرمستقیم انسانها را ترغیب به علم
آموزی و تالش در راه علم شدن ترغیب نماید ولی این امر به طور ضمنی انجام عمل علم آموزی را
ترغیب میکند.
بررسی مشکالت معادل یابی واژگان قرآنی و مذهبی در زبان انگلیسی (ویسی .)1382 ،این مقاله
معادل یابی واژگانی در متون مذهبی و قرآنی را بررسی و راهکارهایی در جهت یافتن معنا
و نزدیکترین معادل ارایه میدهد .صورت و کارکرد گزارههای مذهبی باید در معادلیابی واژگانی
مد نظر قرار گیرد.
بررسی تأثیر کنشهای گفتاری غیرمستقیم با ساختار پرسشی بر روند گفت وگو ازمنظر زبان روسی
(دست آموز و محمدی .)1395،این پژوهش به بررسی تاثیر غیرمستقیم ساختارهای پرسشی می پردازد
و کنش های گفتاری را در بیان پرسش بررسی می کند .نتایج این تحقیق می تواند در بررسی کنش
های گفتاری و عملکرد گونه های پرسشی بکار رود.
تحلیل ادبی آیه  112سوره نحل از چشم انداز گونه شناسی استعاره (نوبهار .)1397 ،این پژوهش
به بررسی استعاره ها از نظر بیان غیرمستقیم و بینامتنی می پردازد و با آوردن شواهدی محتوای آیه
کریمه را تجزیه و تحلیل ادبی می نماید.
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.3کارگفت های پنجگانه
نظریه کارگفتها نخستین بار توسط فیلسوف برجسته ی مکتب پراگ ،جی .ال آستین در مجموعه
سخنرانی هایش تحت عنوان «چگونه با کلمات کاری انجام می دهیم» در مقابله و نقد دیدگاه منطقیون
مثبت گرا ارائه گردید .وی و شاگردش جان سرل( )1975کارگفتها را به پنج گروه تقسیم کردند که
عبارتند از:
الف)کارگفتهای اظهاری( )representativesاظهار می دارد که کاری یا عملی صورت گرفته یا
انجام میشود .در واقع شهادت بهصدق انجام کار میشود .مثالً «باید بگویم که او فرد متشخصی است».
ب) کارگفت های تعهدی ( )commisivesتعهد گوینده را به انجام کاری بیان می کند .مثالً «فردا به
دیدن شما می آیم».
ج)کارگفت های عاطفی ( )expressiveاحساس گوینده در برابر وقوع رویدادی بیان می شود .مثال
"شما لطف نمودید که سخنان مرا درک کردید".
د) کارگفت های اعالمی ( )declarativeگوینده شرایط را در برابر وقوع رویدادی بیان می نماید و
باید این اختیار قانونی یا عرفی را داشته باشد مثال قاضی می گوید" :من شما را به یک سال زندان
محکوم می کنم ".لذا امری است که انجام آن التزام دارد.
هـ) کارگفت های ترغیبی( ) directivesمخاطب را با انجام عملی ترغیب می کند" .اگر شما درس
بخوانید ،موفق خواهید شد".
 .7-9کارگفت های مستقیم 7و غیرمستقیم

3

سرل و دیگران میان کارگفت مستقیم و غیرمستقیم تمایز قائل شدند .هرگاه رابطه ی مستقیم و یک
به یکی بین ساختار نحوی-معنایی و نقش آن وجود داشته باشد آنرا کارگفت مستقیم گویند و هرگاه
رابطه ی غیرمستقیمی میان ساختار نحوی – معنایی پاره گفت و کارکرد و نقش آن وجود نداشته باشد
آن را کارگفت غیرمستقیم گویند (عموزاده و توانگر .)86 :1393 ،مثالً پاره گفت «درباز است» دارای نقش
های کارگفتی غیرمستقیمی چون :الف) مواظب رفتارت باش ب) لطفاً درب را ببندید و غیره می باشد که
در واقع نقش جمالت امری را دارد نه خبری.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Direct
2 -Indirect
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گردون و لیکاف )1971( 1چنین اظهار می کنند«:اگر گوینده از شنونده سوال کند که آیا می تواند کاری
انجام دهد یا نه؟» به این معنی که گوینده از شنونده می خواهد آن کار انجام دهد بنابراین شنونده
جمله اول به مفهوم جمله دوم را استنباط می کند اما نظر این دو همیشه قطعیت ندارد» .مثالً جواب
زیر بیشتر جنبه دعا دارد تا اینکه کارگفت غیرمستقیم تلقی شوند .ممکن است پزشک شوی؟ ممکن
است برایم پیانو بزنی؟ نمی شود برای ادامه تحصیل به هاروارد بروی؟ نمی شود بجای من جایزه
نوبل بگیری؟ در واقع درک کارگفت مستقیم از طریق یک کارگفت غیرمستقیم مبتنی بر بافت است و
از داشتن درون زبانی غیرقابل تعیین است .مثالً بافت موقعیتی در یک کویر یا یک بافت موقعیتی
(پدربزرگ با نوه ناز پرورده اش در یک کویر)(صفوی)181-181 :1392 ،میشود جایی زیر سایه
بنشینیم و تو برایم نوشابه ای خنک بیاری(ممکن است نجات پیدا کنیم)( .ممکن است اینقدر عمر کنم
که تو بزرگ شوی)
مثالً گوینده می تواند به جای استفاده از کارگفت های امری بعنوان کارگفت ترغیبی ،جمله ای را که
ظاهراً متفاوت و پرسشی است به کار ببرد ولی مخاطب آن جمله را به منزله نوعی کارگفت ترغیبی در
نظر بگیرد .مثال :ممکن است یک لیوان آب به من بدهی؟= یک لیوان آب به من بده .جمله اول کاربرد
غیر مستقیم جمله دوم است.
مثال در آیه  43سوره طه به صورت ترغیبی به حضرت موسی (ع) ابالغ شده است که " اذْهَبا
إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى" ،یعنی ای موسی ! تو و برادرت ) به سوی فرعون بروید که از طغیان کرده است.
کاربرد آن جمله ای امری و ترغیبی است زیرا شنوندگان و مخاطبان را به جهاد امر می کند .در بسیاری
از موارد قرآن کریم از توان منظوری جمالت استفهامی برای اهداف گوناگونی چون امر و نهی ،تشویق
و تحذیر ،تحقیر و غیره استفاده کرده است که بسیاری از قرآن پژوهان به موارد بسیاری گاهی تا 16
مورد را اشاره کرده اند (ویسی و اورکی.)5 :1394 ،
بعالوه لوینسون ،)1983( 2چپمن )2111( 3متذکر شده اند که بسیاری از کارگفت های ترغیبی به طور
غیر مستقیم بیان می شوند ،هرچند که تعداد زیادی نیز به صراحت و به روش مستقیم جمله امری در
قرآن کریم بیان گردیده اند .به چند مثال در این زمینه توجه فرمایید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Gordon & Lakoff
2 -Levinson
3 -Chapman
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وقاتلوهم حتی التکونوا فتنه(بقره ،)193/با کفار و مشرکین بجنگید تا زمانیکه در عالم فتنهای نباشد.
یا ایهاالذین امنوا اتقوا اهلل و کونوا مع الصادقین(توبه ،)119/ای کسانیکه ایمان آورده اید ،تقوا پیشه کنید
و با راستگویان باشید.
فسبح بحمد ربک و استغفرهُ انهُ کان توابا(نصر ،)3/ای پیامبر(ص) پروردگارت را تسبیح و حمد کن و
از او آمرزش بخواه ،که او بسیار توبه پذیر است.
برای بیان کارگفت های غیرمستقیم از انواع جمالت خبری ،استفهامی و  ...استفاده می گردد .که در
بخش کارگفت های ترغیبی و تجزیه و تحلیل داده آنها را یادآوری می کنیم .در زبان فارسی این
کارگفت ها با عبارتی چون ؛ میدونی ،منظورم اینه ،دوست داری و غیره استفاده می گردد .به طور مثال
برای درخواست قیمت چیزی می توانیم از عبارات  :ممکن است بهم بگی این را چند خریدی :یعنی
لطفاً بهم بگو .یا آب سرد در یخچال هست؟ ؛ یعنی لطفاً کمی آب برایم بیاور.
.3-9کارگفت های ترغیبی
زبان غیر مستقیم بهترین روش برای بیان کنش های ترغیبی هاست و مثالهای زیادی در آیات مکی
و مدنی قرآن کریم وجود دارد .به عنوان مثال گاهی از یک جمله خبری ،دعایی ،اخباری ،عاطفی،
هشدار ،تعجبی و مدح و ذم برای بیان کارگفت های ترغیبی استفاده می شود .گاهی از کارگفت
عاطفی ،اظهاری استفاده می شود .اما منظورمان کارگفت ترغیبی است  .قبل از ارائه و تحلیل داده های
قرآن به چند مثال فارسی شاید ای مساله را روشن تر کند:
 -1استفهامی :خودکار خدمتان هست؟ (یعنی خودکار برایم بیاورید).
 -2خبری :برای نوشتن انشا به خودکار نیاز است( .یعنی خودکار برایم بیاورید) .
 -3عاطفی :اگر یک خودکار به من قرض بدهید لطف می کنید (.یعنی خودکار می خواهم).
 -4هشدار :بدون خودکار نمی شود انشا نوشت( .یعنی برای نوشتن خودکار الزم دارم).
 -5پیشنهاد :خودکار آبی بهتر از قرمز برای انشا نوشتن است(.یعنی پیشنهاد می کنم از خودکار آبی
استفاده کنید).
 -6دعایی :خدا خیرت بدهد که خودکار به من می دهید (.یعنی خودکار به من بدهید).
 -7توصیه :معلم به دانش آموزان می گوید :اگر خودکار اضافه داشته باشید ،می توانید به دوست
خود کمک کنید( .یعنی داشتن خودکار اضافه در درس انشا توصیه می گردد.).
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.4داده های قرآنی و تحلیل آنها
قرآن کریم کتابی دارای الیه های معنای ژرف است و کالم الهی از جنبه های متفاوتِ گوینده
(خداوند) کالم (لفظ) ،محتوی (متن) و روش و شیوه ی بیان از هر کتاب و گوینده ای کامل تر و بهتر
است .مسلماً در کاربرد انواع کنش های گفتاری نظیر کارگفت های ترغیبی مد نظر در قرآن کریم از
روش های مستقیم و غیرمستقیم استفاده شده است .این کارگفت ها با رعایت اصول کاربردشناسی در
تعامل ،تضمن ،و ادب از هر نظر بی نظیر است و در این نوشتار سعی بر این است که آیاتی چند برای
بیان کارگفت های ترغیبی به عنوان نمونه آورده شود و درحد امکان آنها را تجزیه و تحلیل نماییم.
قرآن از انواع جمالت سوالی ،تعجبی ،دعایی ،خبری ،و امری که بیانگر مدح ،ذم ،ابشار و انذار برای
ترغیب به انجام عملی یا نهی از انجام آن می باشند با بسامد باالیی استفاده کرده است .به وسیله این
واژه ها ،عبارات ،جمالت(آیات) ،بشر و انسان مورد خطاب قرار داده و آنها را تشویق و ترغیب به
انجام کار نموده است .آستین ( )1962بیان می دارد که کلمات ما تنها در جمله بیان کننده یک ساختار
نیست بلکه با کلمات کاری انجام می دهیم و بیان یک گزاره نشان از پیش بیانی ،1غیربیانی 2و پس
بیانی 3کالم دارد.
 .7-4دادهها و تحلیل آنها

.1-1-4استفهامی :هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان .فَبِأَیِّ آالءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ (الرحمن)61-61/
آیا پاداش نیکى (شما) جز نیکى (ما) است ،پس کدام یک از نعمتهاى پروردگارتان را
انکارمىکنی«.احسان» دو معنا دارد :یکى کار نیک و دیگرى نیکى به دیگران .مراد از احسان اول در
آیه ،کار نیک و مراد از احسان دوم ،نیکى به غیر است .در حقیقت اینجا قرآن کریم انسان را وادار می
کند تا به طور مودبانه و غیرمستقیم ترغیب به احسان به دیگران کند زیرا احسان به دیگرا ن مانند
احسان نمودن به خویش است.
.2-1-4خبری :وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ (عنکبوت .)69/قرآن کریم
می فرماید اگر در راه ما تالش کنید ما هم شما را به راه خودمان هدایت میکنیم و به درستی که
خداوند با نیکوکاران است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 locutionary - 7کنش بیانی (واژه ها و قواعد ساخت جمله صحیح)
 illocutionary- 2کنش غیربیانی (بیان منظوری) ،آنچه از مخاطب خواسته می شود تا انجام دهد.
 perlocutionary- 3کنش پس بیانی ،واکنش مخاطب در مقابل بیان (کنش) منظوری و غیربیانی.
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در این آیه خداوند انسان را به داشتن حق انتخاب و اختیار متذکر می شود و به طور غیرمستقیم ما را
ترغیب به انتخاب آزادانه و آگاهانه عقاید مذهبی و غیره می کند .نمونه های فراوان از آیات وجود
دارد که انسان را به اختیار و آزادی عمل هدایت می کند.
 .9-7-4امری :قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ (الکافرون( )1/ای پیامبر) بگو به کافران .در اینجا به پیامبر اکرم
(ص) امر شده است که به کافران دین را ابالغ و پیروی کفر را نهی و راه سعادت را به آنها نشان دهد.
در آیه شریفه مذکور به پیامبر(ص) امر می شود که به مردم اعالم کند که خدای واحد را بشناسند
و از بت ها دست بردارند .نمونه دیگر آیه اِذا خاطیهم الجاهلون قالوا سالما (فرقان ،)6:هنگامی که با
جاهالن و نادانها مواجه می شوید ،از آنها دوری جویید و با آنها بحث و جدل نکنید.
به آیه شریفه  11در سوره صف توجه فرمایید:یاایها الذین امنوا هل اَدُلکم علی تجاره تنجیکم مِن
عذاب الیم تومنون باهلل و رسوله ُ فی سبیل اهلل باموالهم و انفسهم ذلک فوز العظیم(صف ،)11:ای اهل
ایمان آیا می خواهید شما را به معامله و تجارتی رهنمون کنم تا شما را از عذاب دردناک (جهنم)
نجات دهد .به خدا و رسول او ایمان آورید و در راه او با جان و مال خود جهاد کنید( .شما وارد
بهشت می شوید) و آن رستگاری بزرگ است .بسیاری از آیات قرآن کریم جمله امری هستند ولی
دارای کارگفتی ترغیبی هستند.
 .4-7-4اظهار :خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لََّا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً (احزاب .) 65/در این جمله اشاره شده
است که کافران در جهنم به طور همیشگی خواهند ماند و یاور و سرپرستی نخواهند داشت .آیات
بسیار فراوانی از این نوع که خود نوعی از کنش های اظهاری هستند ولی به صورت غیر مستقیم یک
کنش گفتاری ترغیبی هم محسوب می شوند .زیرا اشاره دارند که کفار در مکانی بد خواهند بود و
انسانها را ترغیب می کند که اگر بخواهید رستگار شوید و خداوند یاور شما باشد باید راه خداوند را
دنبال کنید.
.5-1-4مدح :یکی از روشهای ترغیب انسان به انجام یک کنش غیربیانی ستایش از یک چیزی
است که در انسان دیده می شود .در قرآن کریم برای بیان مدح از واژه های سالم ،نعم ،طوبی ،بشر و
مانند آن استفاده شده است .مثالً :سالم علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار(رعد )24:سالم و درود خدا
برشما بخاطر صبری که کردید .فسالم لک من اصحاب الیمین(واقعه )91،سالم بر گروه درستکاران و
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اصحاب دست راست که راه راست را دریافته اند .در تمامی آیات مذکور با بیان کلمات مدح آمیز و
در آیاتی که در بخش بعدی تحت عنوان ذم ذکر می شوند .انسان را ترغیب به پرهیز از انجام عملی
می نمایند .هرچند که این آیات خود نوعی از کنشهای گفتاری عاطفی هستند ولی عملکرد ترغیبی دارند.
 .6-1-4برای بيان «ذم» شماتت و نکوهش چیزی در قرآن کریم از واژه های «بئسَ» «ویل» و مانند آن
استفاده شده است .مثال در آیه " وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (همزه .)1/یعنی "واى بر هر عیب جوى طعنه
زن .این امر نکوهش افرادی است که با زبان اشاره و چشم و ابرو دیگران را مسخره می نمایند و یا
زبان خود را برای خندیدن به دیگران بکار می گیرند .در قرآن کریم انسانها ترغیب شده اند که طعنه
را به هر نحو و شکل انجام ندهند چه غیابى یا حضورى ،با زبان یا اشاره ،به طور شوخى و یا جدى
زیرا همه انسانها مخلوق خداوند بوده و شایسته احترام هستند.در تمامی آیات فوق که به عنوان نمونه
ذکر شدند امر و عملی مورد سرزنش و نکوهش قرار گرفته است و با این وسیله بشر را به یک کنش
ترغیبی جهت پرهیز از گناهان تشویق می کند.
 .7-1-4تعجب :در قرآن کریم گاهی آیاتی ذکر شدده اند که انسانها را به بیان تعجب و یا اعجاب
دعوت می کند .مثال در آیه شریفه فَمَا ظَنُّکُم بِرَبِّ الْعَالَمِینَ(صافات .)87/یعنی به پروردگار ،جهانیان
چه گمان دارید! در این آیه  ،خداوند به عنوان گوینده ،بندگان خویش را به دلیل وجود یا شدت
چیزی به تعجب فرا می خواند و به اینوسیله ما را به طور غیرمستقیم به نوعی کنش ترغیبی وادار
میکند که فکر کنیم و به عظمت خداوند پی ببریم.
 .8-1-4دوستی :از دیگر روشهای ترغیب غیرمستقیم می توان آیاتی در قرآن کریم مثال آورد که در
آنها خداوند از واژه «یحب» دوست دارد و یا «الیحب» دوست ندارد ،استفاده کرده است و به وسیله این
واژهها بشر را ترغیب به انجام و یا پرهیز از انجام عملی مینماید .به چند مثال در این موارد استناد می کنیم:
آیه  191سوره بقره  :إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
قطعاً خدا متجاوزین را دوست نمیدارد.
آیه  117سوره نساء :إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا
زیرا خدا افراد خیانتکار و گناهکار را دوست نمیدارد.
آیه  87سوره مائده  :إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
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قطعاً خدا متجاوزین را دوست ندارد.
آیه  58سوره انفال :إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ
خداوند در آیات فوق با اشاره به دوست داشتن و یا دوست نداشتن چیزی انسانها به داشتن چیزی که
دوستی خداوند را به همراه داشته باشد تشویق و ترغیب و تشویق می نماید.
 .9-1-4تعامل :در برخی از آیات قرآن کریم ،خداوند به وسیله بیان تعامل یعنی برقراری رابطه بین
گوینده (خداوند) و شنوندگان (بندگان) است .بعنوان مثال :در آیه کریمه «اهلل ولی الذین آمنوا یخرجهم
مِن الظلمات اِلی النور(....بقره ، »)286:خداوند خود را یار و سرپرست افراد مومن می داند که آنها را از
تاریکی ها خارج کرده و به سوی نور و روشنایی هدایت می فرماید.
یا در آیه کریمه "...یَرفَعِ اهللُ الَّذینَ ءامَنوا مِنکُم والَّذینَ اوتُوا العِلمَ دَرَجت (مجادله)11/یعنی  ...خدا از
میان شما کسانى را که ایمان آورده و کسانى را که به علم و دانش رسیده اند ،به درجه ای باال از رفعت

و بزرگى می رساند .در این آیه شریفه خداوند بزرگ انسانها به علم آموزی و ایمان به حق دعوت می
کند وانسانها را با آوردن خصوصیات خوب ایمان آورندگان و علم آموزان تشویق می کند اگر خواهان
چنین درجات هستند باید ای دو عمل را پی گیرند.
نتیجه
این مقاله انواع کارگفتهای آستین و سرل را معرفی نموده است و پس از بررسی آیات قرآن کریم
به این نتیجه رسیده است که کارگفتهای ترغیبی باالترین بسامد را در قرآن کریم داشتهاند و سایر
کارگفتها در رتبههای کمتر از لحاظ بسامد هستند .نتایج این پژوهش با نظرات حسینی معصوم و
رادمرد ( )1394همخوانی دارد که اظهار میدارد در سورههای مدنی این کارگفت ها بیشترین بسامد را
داشتهاند .شاید دلیل این امر این نکته است که در مدینه ،هدف رسالت ترغیب به مقاومت ،پرهیزگاری،
مراقبت و اکمال دین بوده است .اهداف ترغیبی و تشویقی در قرآن کریم بیشتر به صورت غیرمستقیم
بیان گردیده است و در قالب مثلها ،توصیهها ،اظهار دوست داشتن ،جمالت تعجبی ،شماتت ،مدح،
خبری و یا امری بیان میشود .تنوع ترغیبها در قرآن کریم نشانه چند بعدی و چند معنایی قرآن
کریم و استفاده از جمالت گوناگون برای تشویق مومنین و انذار کافران است .کارگفتهای ترغیبی به
طور مستقیم کمتر بکار رفته است؛ زیرا قرآن کریم انسانها را به تعقل و تفکر دعوت میکند .تفکر
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موجب می گردد تا آیات را از لحاظ معنی و منظور روشن و واضح درک کرده تا شبهه و یا کج فهمی
در انسانها رخ ندهد .در نهایت میتوان ادعا نمود که کالم وحی مکالمهای تعاملی بر پایه منطق و نظم
استوار است و مخاطب را ابتدا قانع و سپس هدایت مینماید .کارگفتهای ترغیبی از روشهای
مستقیم کمتر بوده است و شاید دلیل آن روش یادگیری توسط حل مساله است و این طریق خداوند
انسان را هدایت نموده که تفکر کند و درک عقالنی از مسایل داشته باشد .از سوی دیگر خداوند
انسانها را مورد خطاب قرار میدهد و آنها را تشویق میکند که راه سعادت را از شقاوت باز شناسند؛
بنابراین ،انسان در مقابل خداوند و قرآن کریم مسوولیت پیدا کرده و باید این وظیفه را درست به انجام
رساند و موجب رستگاری خود و دیگران گردد .تحقیقات بیشتر در مطالعه کارگفتهای زبانی و
بررسی بسامد آنها درسایر متون مذهبی و ادعیه میتواند جهتگیری و اهداف این آثار را در
راهنمایی ،ترغیب و نوع تعامل با مخاطبین این متون روشن نماید.
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