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  :چكيده

آن در قالب  يججهاد در قرآن، نسبت دادن خشونت و ترو ياتآ يراموناز جمله شبهات مطرح شده پ
شبهه و با  ينا ياننوشتار با ب يننموده است. ا يانب ياتاز آ ياست كه خداوند در برخ ياحكام و اوامر

مورد  آياتشده در  يدمحتوا و گفتمان تول يلتحل يقجان سرل، از طر يكنش گفتار يهبه نظر يتعنا
به  يهزاو ينامر كهتا كنون از ا ينشبهه، نگاشته شده است. با توجه به ا ينپاسخ به ا بحث، جهت ارائه
 ينتازه از ا يخوانش  چهارم سوره محمد يتĤيهنشده بود، تالش شد تا با محور يستهمسئله حاضر نگر

 ينا كردند، يلبحث را تكم فضايكه  ياتيآ يرو سا يهآ ينا يارائه شود. با بررس يليتكم ياتو آ يهآ
گفتمان،  ينمخاطب و طرف يات،آ يو زبان يبافت درون يرنظ ييها حاصل آمد كه توجه به گزاره يجهنت
در مخاطب، استفاده مكرّر از  يپسا كنش بازدارندگ يجادتناسب حكم و جزا در نسبت با جرم، ا يانب

 يفكر يفضا يرو... جهت تنو يدتحد قابل،ت ييد،تق يف،تعر يل،در قالب تعل ياظهار يگفتار  كنش
رهنمون  يليتكم ياتآ يرسا يزو ن چهارم سوره محمد يهانگاره خشونت در آ يمخاطب، ما را به نف

  .سازد يم

  .ينيجان سرل، خشونت د ي،جهاد، كنش گفتار ياتآ: هاكليدواژه
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  مقدمه - 1- 1
به مسئله جنگ و جهاد به عنوان بسياريدر قرآن آيات 

انجام آن  يك فريضه نگريسته و مسلمانان را به
در اين ميان،برخي در .تحريض و تشويق كرده است

مواجهه با اين قبيل آيات با خوانشي ويژه و پر رنگ 
جلوه دادن بعضي از عبارات و احكام، در صدد القاي 

گرايي به اسالم و قرآن هستند. عباراتي  شبهة خشونت
 فَضَرْب«،  )12انفال/»(فَاضْرِبواْ فَوقَ الْأَعنَاق«نظير:

ترين مستمسك اين گروه )و... اصلي4(محمد / »الرِّقَاب
را  پيامبركه سعي دارند، جنگ و اقدامات نظامي است

امري جداي از دين و حكومت اسالمي قلمداد كنند.به 
بعد  برخي از مستشرقان معتقدند كه پيامبرعنوان مثال 

كننده  از هجرت به مدينه تغيير شخصيت داده و از دعوت
القي به يك فرمانده نظامي تبديل شده است. به امور اخ
نيز ماهيت قدسي و رخي ب)18-15ق: 1378(گلدزيهر، 

و نيز رسالت هدايتگري آنرا با  دينساحت رحماني 
با كنار هم مغاير مي دانند و خشونتي به نام جنگ سخن 

قرار دادن ماهيت جنگ و وجوب جهاد، دين اسالم را 
انكه منتسيكو در چن. كنندميبه خشونت طلبي متهم 

ديانت اسالم كه به زور «روح القوانين مي نويسد: 
شمشير بر مردم تحميل شده، چون اساس آن متكي بر 

خشونت در اخالق و جبر و زور بوده، باعث سختي و 
  )670شده است (منتسيكو،  روحيات مردم 

ها  حفظ حقوق انسان ودوستي   واسالم دين صلح 
آية چهار سورة محمد، نظير لذا آيات جهاد از جمله است

برخيديگر از مفاهيم ديني دستخوش برداشت هاي 
از اين رو در ناصواب و پيامدهاي منفي گرديده است، 

شناسي  اين نوشتار تالش شده از زاويه نگاه زبان
اي و با  كاربردي در قالب يك پژوهش ميان رشته

سورة محمد به اين  شبهه پرداخته شود.  4محوريت آية 
از رويكردهاي ارائه شده در شاخه كاربردشناسي  يكي

زبان، نظريه كنش گفتاري است. قائالن به كنش گفتاري 
معتقدند كه فعل و پاره گفتاري كه توسط گوينده بيان 

شود. به اين معنا  محسوب مي)act(شود، يك كنش مي
كه انسان در قالب سخن گفتن كه البته نوعي رفتار 

آيد، افعال بسياري از قبيل  ميمند به حساب  قاعده
توصيف، اخبار، امر، نهي، دعا، آرزو و... را انجام 

دهد. ارتباط زباني در صورت تحقّق اين فعل  مي
 John Langshaw(گيرد. آستين گفتاري صورت مي

Austin( از جمله پيشگامان اين نظريه است كه پس از
به تشريح  )JohnSearl ( او افرادي نظير جان سرل

نظريه و پروراندن آن روي آوردند. سرل با نظرات  اين
يابي  خود تغييراتي در اين حوزه به وجود آورد و دست

را )Illocutionary act(به فعل مضمون در سخن 
يابي به اين  هدف اصلي اين نظريه بيان كرد. آنچه دست

در واقع «سازد، توجه به بافت است.  هدف را هموار مي
از كاربردشناسي زبان است كه كنش گفتار جنبه مهمي 

موضوع بحث آن معاني خاصي است كه مشاركين 
اي خود و تفسيرشان از بافت  گفتمان بنا به دانش زمينه

آقا »(دهند. متن، به اجزاي تشكيل دهنده متن نسبت مي
  )235: 1375زاده،  گل

شناسانه بر پايه نظريه كنش گفتاري  در واقع تحليل زبان
هاي خوانش متن قرآن به صورت  ونهتواند در بيان گ مي

عام و در آيات جهاد به صورت خاص كه موضوع 
اي را  هاي تازه نوشتار حاضر است، راه گشا باشد و افق

در تفسير متن بگشايد. از آنجا كه نگاه به متن به عنوان 
دهد كنش به متخصصان متون مذهبي اين امكان را مي

مندتري تفسير  ظامتا ماهيت ديني اين متون را به شكل ن
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ما نيز سعي داريم تا با )Botha, 1991: 300(كنند. 
به كارگيري نظريه كنش گفتاري از ديد جان سرل، به 
شبهه خشونت در آيات جهاد در قرآن بپردازيم. براي 

را  رسيدن به مقصود، آيه چهارم از سوره مباركه محمد
د مبنا قرار داده و براي تكميل فضاي بحث و ارائه شواه

مائده را  33سوره انفال و  57و  12بيشتر، آياتي نظير 
  ايم. نيز در نظر گرفته

  پيشينه پژوهش - 1-2
هر چند آيات جهاد در قرآن از زواياي گوناگون مورد 

هاي  بررسي قرار گرفته است، اما در ميان پژوهش
موجود، پژوهشي كه به موضوع حاضر پرداخته باشد، 

اي كه با عنوان  مقالهمشاهده نگرديد. در اين ميان 
شبهات المستشرقين حول الجهاد و القتال في االسالم «

در مجله علوم االنسانيه الدوليه به » و اجوبتها القرآنيه
زبان عربي منتشر شده است. به بررسي شبهات مطرح 
شده توسط مستشرقان كه دين اسالم را دين شمشير 

قاله اند پرداخته شده است. نگارندگان م معرفي كرده
حاضر با بررسي آيات جهاد بر اساس ترتيب نزول 
سعي دارند تا اسولب جهاد در قرآن را نشان دهند تا 
روشن نمايند كه مقصود مستشرقان از لفظ جهاد، قتال 
است اما جهاد در قرآن، منحصر در قتال نيست. در انتها 

كنند كه قتال در قرآن تحت شرايط و با  نيز بيان مي
شود، صورت  از سوي فقها تعيين ميحفظ حدودي كه 

شود، سير بحث در اين  پذيرد. چنانچه مشاهده مي مي
  رو است. مقاله متفاوت از پژوهش پيش

هايي كه از زاويه نظريه  از آن سو هم هستند پژوهش
كنش گفتار به تحليل متوني نظير قرآن، نهج البالغه، 

سخ به اند، اما تا به حال پا ادعيه و نظاير آن روي آورده
شبهه خشونت در آيات جهاد در قرآن از اين منظر 

بررسي نشده است. از اين رو پژوهش حاضر صورت 
  گرفت تا از زاويه نگاهي متفاوت به اين امر بپردازد.

  چارچوب مفهومي پژوهش - 1-3
  كنش گفتاري -1- 1-3

شناسي و  اصطالح كنش گفتاري از اصطالحات زبان
انواع  فلسفه زبان است. اين نظريه زباني با تحليل

توانيم با كلمات انجام دهيم سر  مختلف كارهايي كه مي
توان به مثابه حلقه  نظريه مذكور را مي«و كار دارد. 

شناسي  هاي انتزاعي زبان رابطي در نظر گرفت كه نظريه
را با واقعيت و مشاهدات عيني كه بر چگونگي كاربرد 

) از 16: 1383 پايا،»(دهد. زبان مبتني است، پيوند مي
ين رو كنش گفتاري را بخشي از شاخه كاربردشناسي ا

  )Carnap, 1942(گيرند.  زباندر نظر مي
-1911مباحث اوليه كنش گفتاري توسط آستين (

چگونه كلمات كار انجام «م) در كتاب  1960
 )How to Do Things with Words(»دهند مي

آمده است. اين كتاب مجموعه مقاالتي است كه آستين 
هاي درسش در دانشگاه آكسفورد بيان  سابتدا در كال

كرده است. از نظر آستين فعل در بسياري از موارد فقط 
كند بلكه با خود عمل معادل است؛  اطالعات مبادله نمي

برابر است و گوينده با به زبان » كنش«با » گفتن«يعني 
  دهد.  ها كاري انجام مي آوردن اين جمله

شود كه در  فته مياز اين رو كنش گفتاري به عملي گ«
هاي كنش  دهد. از نمونه نتيجه يك گفته عمدي رخ مي

توان سالم كردن، پوزش خواستن، توصيف  گفتاري مي
كردن يك چيز، پرسيدن، دستور دادن، قول دادن و... را 
نام برد. كنش گفتاري بيشتر به بررسي اشكال و 

 ,Searle(»پردازد. هاي كنش غير بياني مي قاعده

1969: 68(  
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دهد تا معناي مورد  اين كنش گفتاري در بافتي رخ مي
نظر انجام دهنده كنش تحقّق يابد. اين بافت كمك 

تري به مقصود گوينده  كند تا بهتر و به شكل درست مي
كه همان انجام دهنده كنش گفتاري است، دست يابيم. 

بنابراين مدلي كه نظريه كنش گفتاري از زبان ارائه «
اب كاربرد و معناي زبان است كه كند، نگرشي در ب مي

كند و رفتار زباني را در دل شرايط  در بافت ارائه مي
اي كه از آنها سر برآورده است، قرار  اجتماعي و نهاده

  )236: 1384 مكاريك،»(دهد. مي

در كنار آستين فيلسوفان و زبان شناسان ديگري نظير 
سرل، 
(،هانچر)Fraser.B(،فريزر)Schiffer.S(شيفر

Hancher.(باخ ، )Bach.K( و هارنيش)Harnish. 

R.M( ت كنشهاي گفتاري و  به بررسي ماهي
در اين ميان، آراي سرل  بندي آنها پرداختند كه طبقه

هاي گفتاري از اهميت بسزايي  بندي كنش درباره مقوله
بندي آستين، پاره  برخوردار است. او تحت تأثير دسته

بندي سرل  رد. طبقهبندي ك گفتارها را در پنج گروه طبقه
  و نظرات او مبناي پژوهش حاضر است. 

گانه او از  بندي پنج جان سرل و طبقه -1-1- 1-3
  هاي گفتاري كنش

سرل از جمله محقّقاني است كه به بسط و پرورش 
وي معتقد است كه زبان «نظريه كنش گفتار كمك كرد. 

كند، بلكه در اجراي آنها  ها را توصيف مي نه تنها پديده
دارد. بدين معنا كه انسان از زبان براي نيز نقش 

درخواست انجام كار (نقش امري)، بستن پيمان (نقش 
تعهدي)، بيان تشكر (نقش عاطفي) و غيره بهره 

اين نگاه )43: 1391 (حسيني وحسنپور،»گيرد. مي
تفاوتي كه ميان نظرات سرل و آستين وجود دارد را 

پاره  سازد. سرل تمايزي را كه آستين بين روشن مي
پذيرد.  گفتارهاي كنشي و غير كنشي قائل شده، نمي 

سرل همه پاره گفتارها را پاره گفتارهاي كنشي تعبير «
كند. حتي آنهايي را كه ممكن است به عنوان پاره  مي

كنند،  گفتارهايي كه حالت و وضعيت امور را توصيف مي
  )Brinton, 2000: 302(»درك نماييم.

 تجزيه است مهم گفتاري كنش آنچه درنظريه

 Illocutionary(»درسخن مضمون فعل«وتحليل

act(با و است معنا كننده تعيين درحقيقت كه است 

 بدين. شود مي حاصل زباني ارتباط فعل اين تحقّق

 تحليل درحقيقت درسخن مضمون فعل تحليل ترتيب

 قصد يكي: است عنصر دو به متقوم كه است معنا

 انسان كه اي زباني وقواعد قراردادها ديگري و گوينده

: 1385 (سرل، .كند مي وضع خود مقاصد ابراز براي
هاي تأثيرگذار  ) از سوي ديگر يكي از گزاره65-66

براي دستيابي به فعل مضمون در سخن، توجه به بافت 
تواند شرايطي را پديد آورد كه  بافت موقعيتي مي«است. 

ضمني مفهوم يك جمله جدا از معني صريح خود معناي 
» بيابد و اين معني در آن بافت قابل درك گردد.

  )171: 1387 (صفوي،

هاي گفتاري از  گانه كنش بندي پنج دسته -1-2- 1-3
  ديد سرل

هاي گفتاري را  سرل با در نظر گرفتن معيارهايي كنش
كند. اين معيارها به عواملي نظير  به پنج نوع تقسيم مي

خارج شناختي، نحوه انطباق گفتار با جهان  حالت روان
 )Searl, 2001(اي مربوط هستند. و محتواي گزاره

گانه عبارتند از: كنش اظهاري،  اين تقسيم بندي پنج
 :Searl, 1975(ترغيبي، عاطفي، تعهدي، اعالمي. 

344-369(  



  103/ جان سرل يكنش گفتار يةبر نظر يهچهارم سوره محمد با تك يةخشونت در آ يجترو ةشبه يبررس: فاطمه دست رنج 

 

: آن دسته از )Representatives act(كنش اظهاري
هاي گفتاري است كه نشان دهنده باور گوينده از  كنش

درستي اوضاع امور است. اظهاراتي چون بيان واقعيت، 
هاي  هايي از كنش گيري و توصيف، نمونه تصديق، نتيجه

اند كه گوينده از طريق آنها دنيا را آن چنان كه  گفتاري
  دهد.  هست يا آن چنان كه باور دارد، نشان مي

: به آن دسته از )Directives act(ش ترغيبيكن
شود كه گوينده با به  هاي گفتاري گفته مي كنش

دارد و  كارگيري آنها، ديگري را به انجام كاري وا مي
هاي گوينده است. اين گونه  بنابراين بيانگر خواسته

ها و  ها شامل فرامين، دستورات، درخواست كنش
رت مثبت/ايجابي و توانند به صو پيشنهادها هستند و مي

  يا منفي/سلبي باشند.

: نوعي كنش Expressives act(كنش عاطفي
گفتاري است كه احساس گوينده را از جهان خارج 

دهد. اين بيان شامل حاالت رواني و نيز نمود  نشان مي
احساساتي از قبيل شادي، درد، عالقه، تنفر، لذّت يا غم 

  است. 

دسته از : آن )Commissives act(كنش تعهدي
اند كه در آنها گوينده خود را ملزم به  هاي گفتاري كنش

كند و بنابراين بيانگر قصد  انجام كاري در آينده مي
ها،  ها در بر گيرنده وعده گوينده است. اين كنش

  ها و تعهدها هستند. تهديدها، سرباز زدن

: به آن دسته از )Declarations act(كنش اعالمي
شود كه بيان آنها به تغيير  مي هاي گفتاري گفته كنش

اوضاع دنياي خارج بيانجامد. براي انجام درست فرمان 
اعالم، افزون بر نياز به بافت خاص، گوينده نيز بايد 

: 1387 داراي نقش نهادي اجتماعي خاصي باشد.(يول،
73-76(  

  كنش گفتاري مستقيم و غير مستقيم -1-3- 1-3
توجه به بافت در تشخيص كاربرد مستقيم و غير مستقيم 

افتد. در تمايز اين دو  هاي گفتاري نيز مؤثر مي كنش
هرگاه بين ساختار جمله «نوع كنش، گفته شده است كه 

اي مستقيم وجود داشته باشد، آن را  و كاركرد آن رابطه
نامند و هر گاه ارتباط بين  كنش گفتاري مستقيم مي

كرد غير مستقيم باشد، آن را كنش گفتاري ساختار و كار
) در اين گونه از 76همان: »(نامند. غير مستقيم مي

به طور غير مستقيم و به واسطه   جمالت كنش منظوري
: 1384 شود. (چپمن، كنش منظوري ديگري انجام مي

  )217ص

  )Utterance( پاره گفتار -1-4- 1-3
ها يا  نظريه كنش گفتار به جاي پرداختن به جمله«

 ,Crystal(»پردازد. اي نحوي به پاره گفتار ميواحده

درباره تعريف دقيق آن اختالف نظر وجود دارد )2003
پاره گفتار در اصل «توان گفت  ولي طبق يك تعريف مي

صورت گفتاري يا نوشتاري و تحقيق صوري جمله 
هاي گفتاري  از منظر كنش)44: 1387 (صفوي،»است.

ك جمله يا يك تواند يك كلمه، ي يك پاره گفتار مي
گفتمان كامل يا اثر ادبي باشد. اما اصول تحليل يك 

اي و يك قطعه طوالني، يكسان  پاره گفتار تك جمله
توان بخشي از يك متن را انتخاب و  است. بنابراين مي

  )Botha, 1991: 295(تحليل كرد. 

 Context of( بافت موقعيت -1-5- 1-3

situation(  
شناسان بارزترين نظريه كاربردشناسي  از نظر نشانه

نظريه كنش گفتاري جان سرل است و اين نظريه نسبت 
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ها به بافت و عناصر آن اهتمام بيشتري  به ديگر نظريه
جمالت كنشي در بافت مناسب، بجا «ورزد.  مي

)Felicitous(شوند و اگر در بافت  محسوب مي
بر شمرده )Infelicitous(نامناسب قرار بگيرند، نابجا 

  )Austin,1970: 14( ».شوند مي

براي دريافت معناي دقيق يك جمله و «به گفته كوك 
متن به غير از معناهاي ظاهري كلمات و درج شده در 

هاي  فرهنگ لغت، عواملي همچون سن، جنس، موقعيت
هاي  اجتماعي، زمان و مكان، اشتراكات فرهنگي طرف

ين عوامل بافت گفته گفتگو نقش زيادي دارد كه به ا
  )57: 1388 (كوك،»شود. مي

پيش از اين گفتيم كه ايده اصلي در نظريه كنش گفتاري 
جان سرل، فعل مضمون در سخن و يا همان معناي 
ضمني است. دستيابي به اين معنا از طريق بافت 

پذير است.به عقيده برخي اين نگاه به خوانش  امكان
دارند  كه بيان ميمتون مقدس كمك كرده است، چنان 

هايي مطالعه متون مقدس كه مستقيم يا غير  در دوره«كه
مستقيم تحت تأثير رويكردهايي چون نقد ادبي نوين يا 

گرايي فرانسوي، بودند، همانند آنها حقايق فرا  ساخت
زباني حاكم بر متن را ناديده گرفتند، اما نظريه كنش 

 ,Buss(»تواند اين اشكال را رفع نمايد. گفتار مي

1988: 126(  

يكي از مسائل برون بافتي و توجه به بافت موقعيت 
خصوصيات گوينده گفتمان است. در خوانش متن 
مقدسي مانند قرآن بايد در نظر داشت كه از نظر 

هاي گفتاري را ايجاد  مسلمانان كسي كه اين كنش
كند، متفاوت از بشر عادي است. براي مثال در كنش  مي

كه گوينده خداست، اعتبار حكم جاري اعالمي هنگامي 
در واقع اعتبار حكم از «شده خارج از گوينده نيست. 

شود و صدور و تحقّق اعتبار  سرچشمه كالم ناشي مي
آن مشروط به هيچ شرط خارجي نيست و نقض آن هم 
تنها به وسيله خود گوينده، يعني خداوند ميسر 

)اين تفاوت در 75: 1394 حسينيوديگران،»(است.
تفسير كنش اعالمي بايد در تفسير متون ديني مورد نظر 
قرار گيرد. همچنين بايد در نظر داشت كه صحبت كردن 

هاي عاطفي كه از  از احساس تنفّر يا محبت در كنش
ها سراغ  شود با آنچه در انسان سوي خداوند بيان مي

داريم متفاوت است، زيرا بنابر باورهاي كالمي خداوند 
  ض و احساسات است.فاقد اين عوار

  چارچوب نظري - 1-4

آنچه در اين پژوهش به عنوان چارچوب نظري مطرح 
دهد كه قرآن را بر اساس  است و اين امكان را به ما مي

نظريه زباني كنش گفتاري مطالعه كنيم، نگاهي است كه 
توان به وحي داشت. با توجه به گفتماني كه در قرآن  مي

ه وحي گفتاري، صورت گرفته، خداوند در مقام گويند
 هاي گفتاري را براي پيامبر افعال گفتاري يا همان كنش

به عنوان مخاطب انجام دادهاست و در اين ارتباط 
زباني، جمالت معناداري را اظهار كرده است. پيام وحي 
نيز همان فعل ضمن گفتار است كه از آن معنا به دست 

 آيد. پس از ثتبيت وحي گفتاري از طريق نوشتن، هر مي
تواند آن را بخواند  مخاطبي كه با زبان متن آشناست مي

نيا،  هاي گفتاري خداوند باشد. (قائمي و به دنبال كنش
1397 :70-68(  

هاي  بررسي شبهه خشونت و بازيابي كنش - 1-5
  گفتاري در آيات مورد بحث

شود تا با عنايت به پاره  در سير بحث تالش مي
هاي گفتاري به كار  گفتارهاي موجود در آيات، كنش
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رفته در آنها مشخص گردد. در اين ميان توجه به بافت 
رساند.  ما را به يافتن فعل مضمون در سخن ياري مي

بررسي شده و به  نخست آيه چهارم از سوره محمد
نيز مالحضه مقتضاي بحث ساير آيات تكميلي 

  گردند. مي

فَإِذَا يتُمينَ لَقكَفَرُواْ الَّذ الرِّقَابِ فَضَرْب تىإِذَا ح 
موهواْ أَثخْنتُمثَاقَ فَشُدا الْونَّا فَإِمم دعب ا وإِم اءدف تىح  

تَضَع رْبا الحهارزأَو كذَل و لَو شَاءي رَ اللَّهالَنتَص منهم و 
 اللَّه سبِيلِ فىِ قُتلُواْ الَّذينَ و بِبعضٍ بعضَكُم لِّيبلُواْ لَكن
گيرى از  نتيجه د محمسوره  4آيه  . أَعمالَهم يضلَّ فَلَن

كند.  سه آيه قبل است كه مؤمن و كافر را وصف مى
گويا فرموده وقتى مؤمنان اهل حق باشند و خدا آن 

ا به ايشان بكند و كفّار، اهل باطل باشند و خدا ها ر انعام
اعمالشان را خنثى و گمراه كند؛ پس مؤمنان بايد در 

قتال كنند و اسير  انهنگام برخورد با صف كفّار با ايش
بگيرند تا حق كه هدف مؤمنان است زنده شود و زمين 
از لوث باطلى كه مسير كفّار است پاك گردد. 

  )9/25: 1374 ،يي(طباطبا
فَضَرْب �مورد توجه است، پاره گفتار  هيآ نيدر ا آنچه

برخي با تمسك به آن ترويج خشونت و  الرِّقَابِ است.
آميز را به قرآن و در امتداد آن به  برخورد خشونت

كنندگان به قرآن نسبت  مسلمانان به عنوان عمل
دهند. براي ارائه پاسخ به اين شبهه به تحليل آيه در  مي

  پردازيم.  كنش گفتاري ميسايه نظريه 
در نظريه كنش گفتاري توجه به بافت دروني و بيروني 

گردد. يكي  ما را به شناسايي افعال گفتاري رهنمون مي
ها توجه به واژگاني است كه بافت دورني  از اين گزاره
دهند.در آيه مورد بحث نيز پاره گفتارهايي  را شكل مي

الحرْب أَوزارهاو... نشان تَضَع  ، نظير فَشُدوا الْوثاقَ

كند، نه  دهد كه آيه يك فضاي جنگي را ترسيم مي مي
شرايط عادي را. يعني كنش گفتاري ترغيبي ابتداي آيه 

متناسب با يك فضاي جنگي اعالم  )فَضَرْب الرِّقَابِ(
شده است. از سوي ديگر اين كنش گفتاري در پس از 

بيان شده است. يعني بيان گروه مقابل كه كافران باشند، 
در پاره گفتار ابتداي آيه با يك كنش ترغيبي، شرطي را 

كند و آن هم مالقات كردن و رو به رو شدن با  بيان مي
كافران است. در صورت تحقّق اين شرط، كنش ترغيبي 

  يابد.  امري در پاره گفتار بعد موضوعيت مي

شوند،  پس آنان كه شامل حال اين حكم و فرمان مي
ران هستند. در فضاي گفتماني قرآني يكي از كاف

شود، دو گانه مؤمن و كافر  هايي كه ترسيم مي دوگانه
است. اين دو گروه در گفتمان قرآني به كرّات مورد 

شوند، از اعمالي نهي و  خطاب قرار گرفته، توصيف مي
نيز اين  شوند و... . ابتداي سوره محمد به اعمالي امر مي

كنيم.  از نوع تقابل را مشاهده ميكنش گفتاري اظهاري 
گروهي كه به واسطه كفرشان و سد كردن راه خدا، 

شود و گروهي كه به واسطه ايمان به  اعمالشان باطل مي
نازل شده و انجام عمل صالح،   آنچه بر حضرت محمد

سيئاتشان پوشانده شده و امورشان اصالح 
 أَضَلَّ اللَّه سبِيلِ عن صدواْ و كَفَرُواْ الَّذينَشود مي

مالَهم1(أَع( ينَ ونُواْ الَّذامء لُواْ ومع اتحالالص نُواْ وامء 
 عنهم كَفَّرَ  ربهم من الحقُّ هو و محمد  على نُزِّلَ بِما

اتهِميس و لَحم أَصالهب .  

هر دو آيه سوم كنش گفتاري اعالمي در بيان حكم 
 اتَّبعواْ كَفَرُواْ الَّذينَ بِأَنَّ ذَالككند؛ گروه را، تعليل مي

پس  . ربهم من الحقَّ اتَّبعوْا ءامنُواْ الَّذينَ أَنَّ و الْباطلَ
  كفّار از باطل تبعيت كرده و مؤمنان از حق.
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گيرد،  پس از فضاسازي كه در سه آيه اول صورت مي
با آمدن رسيم.   به آيه مورد بحث يعني آيه چهارم مي

در ابتداي آيه، اين آيه به ماقبل خود » فاء سببيه«
) پس 26/207ق: 1418گردد. (صافي،  مرتبط مي

بايد گردن آنها زده شود، به خداوند كفر كافراني كه 
كنند، اعمالشان نابود شده  ورزيده، راه خداوند را سد مي
كنند. مقابله با چنين گروهي  است و از باطل پيروي مي

طلبد. بنابراينزماني كه مسلمانان با  شدت عمل را مي
گروه كافران مالقات كردند، بايد گردن ايشان را بزنند. 

است. اين » رقب«، از ريشه »رقبة«جمع » رقاب«واژه 
ماده به معناي حرس، مواظبت و مراقبت است كه با 

» رقبة«تحقيق و تفتيش همراه است. از اين ريشه واژه 
كند كه واسطه  را داريم كه به عضوي از انسان اشاره مي

ميان بدن و سر انسان است و سر را روي بدن نگه 
هايي است  و رگ دارد. گردن واسطه بين سر انسان مي

يابد، از اين رو  كه با قطع آنها، حيات انسان خاتمه مي
استفاده » بضرب الرقاب«در مواقع موت، از عبارت 

) پس در اين آيه 4/202ق: 1430شود. (مصطفوي،  مي
نيز گردن زدن، كنايه از قتل و كشتن است. اين عبارت 

رساند، زيرا گردن زدن  لزوماً اعمال خشونت را نمي
هاي سريع كشتن است كه شخص در واقع  از راه يكي

  شود.  زجركُش نمي

گاه به » لقاء«واژه «شود كه  هم گفته مي» لَقيتُم«درباره 
شود و گاه به معنى  معنى هرگونه مالقات استعمال مى

روبه رو شدن درميدان جنگ است.درقرآن مجيد نيز در 
معنى هر دو معنى به كار رفته و آيه مورد بحث ناظر به 

) اين 21/398: 1371(مكارم شيرازي، » .دوم است
آيد. پس تا بدين  معني با توجه به سياق آيه بيرون مي

توان گفت كه خداوند در قالب كنش اظهاري  جا مي

تقابل در سه آيه نخست، گروه كافران را در مقابل گروه 
مؤمنان ترسيم كرده و با تشريح اعمال و سيره ايشان، 

حوه برخورد باايشان در ميدان نبرد را در آيه چهارم ن
كند. اين كنش گفتاري ترغيبي، امري است كه  بيان مي

گيرد و با توجه به  به مؤمنان و مسلمانان صورت مي
جايگاه خداوند نسبت به مسلمانان، به طور غير مستقيم 
همان كنش گفتاري اعالمي است كه بيان حكمي را در 

  پي دارد. 

ر بعد، با كنش گفتاري اظهاري حد خداوند در پاره گفتا
حتى إِذَا كند؛ زماني اين گردن زدن را مشخص مي

موهأَثخْنتُم .آمده  »أثْخَنَ« در تهذيب اللغه در معناي
) 7/144ق: 1421(ازهري، » إذا غَلَب و قَهر.«است 

داند كه با  اي از نوعي از زدن مي راغب نيز آن را كنايه
راه است. (راغب اصفهاني، استخفاف و توهين هم

 حتى إِذَا أَثخْنتُموهم) طريحيدر معناي 1/172: 1412
: 1375كثرت در قتل و جرح را آورده است. (طريحي، 

) پس مواجه با كافران تا جايي است كه بسيار 6/222
بر ايشان سخت گرفته شود و مسلمانان بر ايشان، غلبه 

كنش ترغيبي امري گفتار بعد خداوند  يابند. در پاره
. فَشُدواْ الْوثَاقَفرمايد: دهد و مي ديگري صورت مي

اين اسير گرفتن بعد از مواجه صورت دادن با كفّار 
است. آقاي مصطفوي در مقام بحث پيرامون ريشه 

، ذيل آيه مورد بحث، اسير گرفتن و مذاكره »ثخن«
داند كه موجب  مي» اثخن«كردن را بعد از تحقّق فعل 

: 1416شود. (مصطفوي،  ه و قهر بر كافران ميغلب
 سوره انفال آمده است كه 67) مانند آنچه در آيه 2/16
كانَ ما نَبِيكُونَ أَنْ لي رى لَهتَّى  أَسنَ حثْخي يف 

. در اين آيه نيز گرفتن اسير، منوط به پيروزي   الْأَرض
  و احاطه كامل بر دشمن است.  
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خداوند با   فداء إِما و بعد منَّا فَإِما بعد،در پاره گفتار 
كنش گفتاري اظهاري از نوع تنويع، رهبر مسلمانان را 

كند كه در برخورد با اسرا چه رفتاري را  مخير مي
گردد  گيري به زماني موكول مي صورت دهد. اين تصميم

كه جنگ بار و سنگيني خود را به زمين گذاشته باشد و 
، اين تحديد تَضَع الحرْب حتىپايان يافته باشد؛ جنگ 

هاي ترغيبي آيه آمده است، تا  زماني در تكميل كنش
فضا را كامالً روشن سازد. آنچه شايسته است در اين 

است. » حرب«پاره گفتار به آن پرداخته شود، واژه 
بايددر نظر داشت كه گوينده كنش گفتاري، تالش 

دن مقصود خود واژگاني را به كار كند تا براي رسان مي
تري در انتقال فعل  گيرد كه او را به گونه شايسته 

اي  مضمون در سخن ياري نمايد. اين امر درباره گوينده
چون خداي سبحان كه در باور مسلمانان خداي حكيم 

اي را در  است، جلوه بيشتري دارد. خداوند هيچ واژه
به كار نبرده است.  قرآن از سر اهمال و يا بيهودگي و...

تأمل » حرب«با عنايت ب اين نكته كمي پيرامون واژه 
  نماييم. مي

ترين واژه به معناي جهاد را واژه  شايد بتوان نزديك
 11دانست. كاربرد اين ريشه را در » حرب و محاربه«

است. » سلم«نقيض » حرب«كنيم.  آيه قرآن مشاهده مي
اين واژه را  ) راغب اصل3/213ق: 1409(فراهيدي، 

(راغب  داند. تاراج و ربودن غنائم در جنگ مي
همان شدت » حرب«در واقع )1/464: 1412اصفهاني، 

معادل است. » ستيزه«عمل است و در فارسي با كلمه 
اين واژه زماني كه در باب مفاعله به صورت محاربه به 

رساند. (مصطفوي،  رود، استمرار و تداوم را مي كار مي
تفاوت اساسي حرب با جهاد در )«2/215ق: 1430

اصول و روش آنهاست. منظور از حرب جنگي است كه 

فرد قصد ستيزه با خدا و رسول خدا را دارد. تمامي 
موارد كاربرد حرب و محاربه نيز در تقابل با جهاد في 

  )144: 1395پور و ديگران،  قاسم»(سبيل اهللا است.

ان در پس با توجه به صدر آيه مواجه شدن با كافر
جنگي است كه حرب خوانده شده و نشان دهنده 

جويي گروه مقابل است كه در جبهه باطل قرار  ستيزه
دارند، چنانچه در آيه سوم تصريح شد كه كافران از 

فَضَرْب كنند. پس كنش ترغيبي  باطل تبعيت مي
  در اين بافت شكل گرفته است. الرِّقَابِ

سوره انفال  57تا  55نمونه ديگر اين بافت را در آيات 
عنداللَّه الَّذينَ كَفَرُواْ فَهم  انَّ شَرَّالدوابكنيم؛  مشاهده مي
الَّذينَ عاهدت منهم ْثم ينقُضُونَ  )55(لَايؤْمنُونَ

  )56(مرَّةٍوهم لَايتَّقُونَ عهدهم ْفىِ كُلّ
قَفَنهم فىِ الْحرْبِ فَشَرِّدبِهِم منْ فَإِماتَثْ

  . خَلْفَهم ْلَعلَّهم ْيذَّكَّرُون
فَشَرِّدبِهِم منْ كنش گفتاري ترغيبي كه در پاره گفتار 

مخَلْفَهاي به  كند به گونه آمده است، به مسلمانان امر مي
اند هجوم بياورند  كافران و يا كساني كه نقض عهد كرده

دل ايشان رعب ايجاد شود. كافراني كه در آيه  كه در
نون «اند.آمدن  معرفي شده» بدترين جنبندگان« 55

فهماند كه گوينده قصد دارد  مي» تَثْقَفَنَّهم«در » تأكيد
ضمن بيان شرط بر آن تأكيد هم بكند. در اين آيه نيز 

شود. پس اين نوع مواجه نيز  مشاهده مي» حرب«واژه 
جويي دارند.  ي است كه قصد ستيزهدر نسبت با كسان

شدت امري كه در پاره گفتار 
من ْخَلْفَهفَشَرِّد ْبِهِم ْم وجود دارد، در واقع در پي يك

گيري است. اين باز  پساكنش باز دارندگي و عبرت
دارندگي با اظهار يك كنش عاطفي در انتهاي آيه 

گردد، آنجا كه گوينده كنش اظهار اميدواري  روشن مي
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كند كه اين دستور و فرمان تذكّري براي مخاطب  مي
شايدهاي انسان از «باشد.البته بايد در نظر داشت كه 
هاي  كنند، ولي احتمال جهل و عجزش حكايت مي

» ليت«و » لعلّ«، »عسي«خدايي و به ديگر سخن تعبير 
درباره خداوند، برآمده از مقام فعل اوست و با 

پيوند دارد نه ذات او.  اند، هاي هستي، كه ممكن پديده
بنابراين نشان حال مخاطب است و بر اميد يا ايجاد آن 

  )20/37: 1397 (جواديĤملي،» كند. داللت مي
خداوند با كنش اظهاري در  سوره محمد 4در ادامه آيه 
كند كه امور همان گونه  تأكيد مي» ذَلك«پاره گفتار 

تبيين  است كه بيان فرمود. در پاره گفتار بعد خداوند
تواند از كفّار انتقام بگيرد؛  كند كه اگر بخواهد مي مي
منهرَمالَنتَص اللَّهشَاءيلَوو،  اما اين كار را خودش

صورت نداد و در واقع اين كار را از طريق مسلمانان 
(امر به قتال) انجام داد، تا به وسيله آن مؤمنان آزمايش 

. اين كنش اظهاري ضَكُم بِبعضٍولَكن لِّيبلُوا ْبعشوند؛
در مقام تعليل بيان شده است، تا كنش ترغيبي امري در 
آيه را روشن نمايد. در پاره گفتار نهايي نيز خداوند، 

شوند،  كند كه در راه خدا كشته مي گروهي را معرفي مي
كنش گفتاري اعالمي، حكمي را درباره سپس در قالب 
آن هم باطل نشدن اعمال ايشان  كند و آنان اعالم مي

در والَّذينَ قُتلُواْفىِ سبِيلِ اللَّه فَلَن يضلَّ أَعمالَهماست؛ 
پاره گفتار انتهايي نيز بر تقابل ميان دو گروه كافران و 

كند.  شوند، تأكيد مي مؤمناني كه در راه خدا كشته مي
ل حكم كرد كه اعما زيرا در آيه ابتدايي سوره محمد

كند، باطل شده و  كافران و كساني كه راه خدا را سد مي
شود. در انتهاي آيه چهارم حكم  اعمال ايشان ضايع مي

شوند،  كرد كه اعمال گروهي كه در راه خدا كشته مي
رود. با توجه به  هرگز ضايع نشده و از بين نمي

جايگاهي كه خداوند در باورهاي كالمي دارد، خداوند 
ار در قالب كنش تعهدي، چنين عاقبتي در اين پاره گفت

كند. به اين معنا كه اگر در راه  را براي ايشان، تضمين مي
شود كه اعمال شما  خدا كشته شويد، تضمين داده مي

  ضايع نخواهد شد. 
هاي گفتاري به كار رفته در  توانيد، كنش مي 1در جدول 

  را مشاهده نماييد. سوره محمد 4آيه 
در اين آيه، كنش ترغيبي و  پس مضمون كنش گفتار

كنش اعالمي است كه مواجه با كفّاري كه 
كند.  كنند را براي مسلمانان تبيين مي جويي مي ستيزه

براي اينكه مخاطب به اين اوامر امتثال نمايد، در سه 
آيه ابتداي سوره، در قالب كنش اظهاري تقابل ميان 
گروه كافران و مؤمنان را مشخص كرده و در آيه 

هاي اظهاري از قبيل تحديد،  رم نيز با انواع كنشچها
تنويع، تعليل، تعريف، تأكيد و تقييد مسير را براي 

نمايد. در انتها نيز تضمين  هموار مي مخاطبفهم 
دهد،اعمال امثال كنندگان به امر خداوند كه در راه  مي

  شود، هرگز ضايع و تباه نخواهد شد.  او كشته مي
 14-12توان به آيات  مي در تكميل آيه مورد بحث

 ربك إِذْيوحى؛ 12آيه سوره انفال هم اشاره كرد. 
 سأُلْقى ءامنُواْ الَّذينَ فَثَبتُواْ معكُم  أَنى َالْملَئكَةِ إِلى
 الْأَعنَاقِ فَوقَ َفَاضْرِبواْ الرُّعب كَفَرُواْ الَّذينَ ِقُلُوبِ فى

  بنَانٍ كُلَّ منهم واضْرِبواْ
در ارتباط با نصرتي است كه در جنگ بدر نصيب 

در اين ) 7/103: 1371(مكارم شيرازي،  مسلمانان شد.
 ْكُلَّ منهم واضْرِبواْ الْأَعنَاقِ فَوقَ فَاضْرِبواْآيه پاره گفتار 

در اين  است.فَضَرْب الرِّقَابِنزديك به عبارت بنَانٍ
اند اشاره شده و  ورزيدهآيه هم به كساني كه كفر 

و اين تقابل اهميت  مسلمانان در مقابل آنها قرار دارند
  .زيادي در فهم آيه دارد
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آيد كنش ترغيبي امري در  البته آنچه از ظاهر آيه برمي
ها آمده است،  زدن باالي گردناين آيه كه به جهت 

خطاب به مالئكه است. از اين حيث كه ايشان از جانب 
  خداوند مأمور هستند تا به مسلمانان نصرت برسانند. 

است. خداوند در قالب كنش  ليبعد در مقام تعل هيآ
نسبت به كافران  يامر نيكه چرا چن كند يم انيب ياظهار

. ذَالك بِأَنَّهم شَاقُّواْ اللَّه و رسولَه صادر شده است؛ 
به » شق«به معناى مخالفت است و اصل آن » مشاقة«

معناى بعض است و گويا مخالفت را از اين جهت 
اى را  اند كه مخالفت، آن بعض و آن ناحيه گفته »قةمشا«

 ،يي(طباطبا  گيرد كه غير از ناحيه طرف مقابل است. مى
س كساني كه كفر ورزيدند، به مخالفت پ)9/25: 1374

اند. گوينده قصد دارد تا با  نموده اقدامبا خدا و رسولش 
بيان اين تعليل، علت صدور فرمان را روشن كند. در 

كند كه كسي با  ادامه با كنش ترغيبي شرطي بيان مي
خدا و رسولش مخالفت كند، در واقع بايد بداند كه 
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 و اللَّه يشَاققِ من وخداوند داراي عقاب شديدي است
ولَهسفَإِنَّ ر اللَّه يدقَابِ شَدالْع در آيه بعد نيز اين عذاب.

كند و در قالب كنش اعالمي  و عقاب را تشديد مي
كند؛  عاقبت كافران را كه همان آتش جهنم است بيان مي

كُمذَال فَذُوقُوه رِينَ أَنَّ ولْكَفل ذَابالنَّارِ ع.  
شود و نيز آنچه در  عقابي كه شامل حال كافران مي

ميدان نبرد در انتظار ايشان است، به تناسب عملي است 
اند، آنها به مخالفت با خداوند و  كه آنان انجام داده
اند. البته خداوند در اين آيه به بيان  رسولش پرداخته

مصداق اين مخالفت نپرداخته است و آن را به صورت 
  وده است. كلي بيان نم

 33شايد بتوان يكي از مصاديق اين مخالفت را در آيه 
فساد در «سوره مائده يافت. اين مخالفت در قالب 

خودش را نشان داده است كه اين امر در حد » زمين
 ؤُاْ جزَ إِنَّما�؛محاربه با خدا و رسولش بيان شده است

 فَسادا الْأَرضِ فىِ ونَيسع و رسولَه و اللَّه يحارِبونَ الَّذينَ

 خلَاف منْ أَرجلُهم و أَيديهِم تُقَطَّع أَو يصلَّبواْ أَو يقَتَّلُواْ أَن

اْ أَونفَونَ يض مالْأَر  كذَال ملَه زْىا فىِ خنْيالد  و ملَه 

اين آيه در حقيقت بحثى را .«�عظيم عذَاب االَخرَةِ فىِ
كه در مورد قتل نفس در آيات پيش از اين آيه در 

كند و جزاى افراد  سوره مائده بيان شد تكميل مى
كشند و با  متجاوزى را كه اسلحه بر  روى مسلمانان مى

كشتن ،اموالشان را به غارت  تهديد به مرگ و حتى
(مكارم » كند. تر بيان مى برند ،با شدت هر چه تمام مى

  )4/359: 1371شيرازي، 
خداوند در اين آيه در قالب كنش اعالمي در پي بيان 
حكم گروهي است كه با فساد در زمين در واقع به 

اند. در اين آيه نيز  محاربه با خدا و رسولش پرداخته
سوره انفال كاربرد  57و آيه  سوره محمد 4مانند آيه 

نماييم. در صدر آيه  را مشاهده مي» حرب«واژه 
خداوند اين گروه را در قالب كنش اظهاري معرفي 

 أَنشمرد؛   كند، سپس احكام مختلفي را بر مي مي

 أَو خلَاف منْ أَرجلُهم و أَيديهِم تُقَطَّع أَو يصلَّبواْ أَو يقَتَّلُواْ

به » أَو«اين تنويع حكم از كاربرد  الْأَرض منَ ينفَواْ
  آيد. دست مي

سپس خداوند در دو پاره گفتار انتهايي پايان كار ايشان 
در دنيا و عاقبت ايشان را در قالب كنش اعالمي بيان 

 االَخرَةِ فىِ لَهم و  الدنْيا فىِ خزْى لَهم ذَالك  ؛؛دارد مي

ذَابع يمظع. ره گفتارها در يك كنش خداون در اين پا
ها را مايه رسوايي اهل آن در دنيا  عاطفي مجازات

كند كه در آخرت نيز براي  داند و در نهايت اعالم مي مي
ايشان وعده عذاب عظيمي است. در واقع به واسطه اين 

نمايد.  اي را براي مخاطب مشخص مي اعالم شرايط تازه
آيه آمده  اين كنش اعالمي و كنش تعهدي كه در انتهاي

است، به طور غير مستقيم در مخاطب تخويف ايجاد 
كرده تا از اين كار برحذر باشد، پس گوينده به شكل 
غير مستقيم از كنش گفتاري عاطفي و ترغيبي هم بهره 

هاي گفتاري آيه به  برده است. با توجه به آنچه از كنش
دست آمد به بيان چند  نكته در باب آيه مورد بحث 

  م. پردازي مي
بيان حكم در اين آيه با عملي كه گروه مقابل مرتكب 
آن شده، متناسب است. زيرا آنها به محاربه با خدا و 

اند. اين  رسولش از طريق ايجاد فساد در زمين پرداخته
سوره  14تا  12امر مانند همان بياني است كه در آيات 

انفال گذشت، به اينكه در آنجا نيز حكم آمده به 
بيان شده بود و رسولَه و اللَّه ْشَاقُّواْ بِأَنَّهم ذَالكدليل

نيز چنين بافتي را مشاهده  سوره محمد 4يا در آيه 
هاي ترغيبي امري، عكس العملي  كنيم. پس اين كنش مي
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توان گفت اگر  به عمل گروه مقابل است. در واقع مي
واضع احكام در اسالم كه خداوند متعال است، چنين 

داد، بايد بر آن خرده  مري و فرماني را صورت نميا
توان اشكال كرد  گرفت. زيرا در غير اين صورت مي مي

كه چرا در برابر حفظ جان و مال و ناموس پيروان 
  خود، عكس العملي صورت نگرفته است. 

سوره  33نكته ديگر اين است كه احكامي كه در آيه 
ت، به نوعي مائده براي مقابله با اين گروه آمده اس

حكايت از يك پسا كنش بازدارندگي در مخاطب دارد. 
 الَّذينَ إِلَّاگردد؛  تر مي واضح 34اين امر با توجه به آيه 

 غَفُور اللَّه أَنَّ فَاعلَمواْ  علَيهم تَقْدرواْ أَن قَبلِ من تَابواْ

..با اين اسثتنائي كه در قالب كنش اظهاري بيان رحيم
گردد كه هدف اجراي آن احكام نيست،  روشن مي شد،

بلكه هدف جلوگيري از فساد گروهي در زمين و از آن 
سو، حفظ جان و مال و ناموس گروه مقابل است. اين 
بازدارندگي و جلوگيري نمودن از طريق بيان آن احكام 

هاي اعالمي در اين  گيرد. كنش ها صورت مي و فرمان
ه طور غير مستقيم، كنش آيه در اليه زيرين خود و ب

تواند  دهد. زيرا اعالم حكم خود مي ترغيبي را نشان مي
يك عامل بازدارندگي باشد. در واقع مخاطب را هشدار 

دهد كه از آن عمل (در اينجا محاربه با اهللا و رسول  مي
هايش  و فساد در زمين) بر حذر باشد. گوينده با اعالم

  اي است. در صدد ايجاد شرايط تازه
ه عالوه كسي كه منصف است بايد اذعان نمايد كه اگر ب

شود آن احكام و شدت عمل در دستورها را  مي
برجسته نمود، بايد اين بخشش و پذيرش توبه را هم 
برجسته نمود. همچنين از آن سو بايد توجه داشت كه 
اين احكام و فرامين در قبال كدام گروه با چه 

  اند. هايي صادر شده ويژگي

  گيرينتيجه
يكي از مسائل اصلي در نظريه كنش گفتار، آن هم -1

از ديد جان سرل، توجه به بافت است. اين بافت هم 
درون زباني و هم برون زباني است. به كارگيري واژگان 
ها  و قرار دادن آنها در كنار يكديگر، بافت دروني كنش

سوره  4دهد. توجه به اين بافت در آيه  را شكل مي
هاي گفتاري در  دهد كه گوينده كنش ينشان م  محمد

پي ترسيم يك فضاي جنگي است، نه يك شرايط 
عادي. اين امر درباره ساير آياتي كه در تكميل بحث از 

 33سوره انفال و  57و  12آنها استفاده شد، يعني آيات 
هاي اعالمي و  سوره مائده نيز صادق است. پس كنش
بافت در نظر  ترغيبي آمده در آيات نيز بايد در همين

 گرفته شوند.

از جمله نكاتي كه بايد در بررسي اين گروه از آيات -2
به آن دقت داشت، طرف ديگر گفتمان است كه اين 

شود.  احكام و فرامين جهت مقابله با آنها صادر مي
خداوند در قالب كنش گفتاري اظهاري اين گروه را 

وجه كند. با ت تعريف كرده و وضعيت ايشان را تشريح مي
توان گفت، ايشان گروهي  به مجموع آيات بحث شده مي

كنند، از  هستند كه كفر ورزيده، راه خداوند را سد مي
كنند، با خداوند و رسولش مخالفت  باطل تبعيت مي

كنند، بدترين جنبندگان نزد خدا هستند، با خدا و  مي
كنند. اين  رسولش محاربه كرده و در زمين فساد مي

خداوند در قالب كنش اظهاري در تصويري است كه 
نمايد و يكي از طرفين  تكميل بافت اين آيات ترسيم مي

  نمايد. گفتمان را تعيين مي
آيات مورد بررسي در كاربرد برخي از واژگان نظير -3

حرب و مشتقّات آن مشترك بودند. در واقع گروه 
جويي پرداخته و عملي را صورت  كافران به ستيزه



  113/ جان سرل يكنش گفتار يةبر نظر يهچهارم سوره محمد با تك يةخشونت در آ يجترو ةشبه يبررس: فاطمه دست رنج 

 

هاي ترغيبي و اعالمي آيات در پاسخ  اند كه كنش داده
سوره انفال با  13به آن عمل است. اين مفهوم در آيه 

شود. محاربه  دريافت ميَرسولَه َو اللَّه شَاقُّواْپاره گفتار
و مشاقّه در نسبت با خداوند، عملي است كه چنين 
احكام و دستورهايي را در پي دارد. اين امر نشان از 

 حكم است.تناسب ميان جرم و 

توان بيان داشت اين است  نكته كلي ديگري كه مي-4
هاي گفتاري اظهاري،  كه خداوند از مجموع كنش

اعالمي و ترغيبي در آيات، سعي دارد تا مخاطب را به 
يك پسا كنش بازدارندگي سوق دهد. شدت عمل در 

تواند مانعي بازدارنده از عمل آنان  برخورد با كافران، مي
ني با توجه به پاره گفتارهايي باشد. اين مع

و... قابل دريافت َتَابواْ الَّذين إِلَّا،لَعلَّهم ْيذَّكَّرُوننظير
 است. 

خداوند در اين آيات با كنش اظهاري در قالب -5
تحديد، تنويع، تعليل، تعريف، تأكيد، تقييد، تقابل و... 
سعي دارد تا فضا را براي مخاطب تنوير كرده تا او 
آسانتر به فعل مضمون در سخن كه همان پيام آيه است، 

 دست يابد. 

مجموع آنچه حاصل شد ما را به نفي انگاره خشونت 
و نيز ساير آيات تكميلي  هارم سوره محمددر آيه چ
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