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چکیده
نظریة سبکشناسی گفتمانی در پی بررسی زیباییهای منحصربهفرد مینش كالم در متون برجسهته
و هنری است .سبک شناسی گفتمانی نگرشی است در باب رابطة محتوای متن با بیرون متن كه مستقیماً
زیر نفوذ اندیشة میش فوكو به وجود آمد .این برخورد زبانشناختی در متنهای ادبی به مقوالتی فراتهر
از جمله ،مانند پیوستار معنایی ،سبک نحوی جملهها ،كنش گفتاری ،بافت ،نظم ساختارهای خودِ مهتن
و بسامد كنش ها وجمله ها میپردازد .سبک نحهوی جملهههها و كهنش گفتهاری سهورة مجادلهه ،رابطهة
مستقیمی را با پیوستار معنایی و بافت موقعیتی برقرار كرده است ،به گونه ای كه با تغییر بافهت مهوقعیتی،
سبک نحوی جمله ها و كنش گفتاری آن نیز تغییر می یابد و نکتة دیگر اینکه با تطبیم كنش ها و سبک
نحوی جمله ها با بالغت كالسیک عربی در علم معانی كه توجه به اقتضای حال را شرط اصلی بالغت
شمردهاست ،در یک راستا میباشد و كنشهای كالمی كامالً درست و بجها بها مقتضهای حهال بههكهار
رفته اند .در این جستار ،می توان به عوام مؤثر محیطی در نازل شدن این سوره و تأثیر عوامه محیطهی
بر كنش های كالمی ،پیوستار دستوری و معنایی به كاررفته در جمهالت را بهتهر جویها شهد و بهه درک
صحیجتری از نازل شدن سورة مجادله دست یافت كه در واقع ،به سهبک و سهیاق ادبهی ویهژهای نهازل
شدهاست.
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مقدمه
هر اثر و نوشتهای برای هدفی خاص نوشته میشود كه در ارتبهاط بها موقعیهت و بافهت
اجتماعی زمانهاش زاده شدهاست و با فرهنگ و ادب آن زمهان نیهزدر پیونهد اسهت .قهرآن
كریم یکی از متونی است كه در بیستوسه سال و در باب مردم و اجتمهاع آن زمهان نهازل
شد و تأثیر فرهنگ و اجتماع را بههوضهو مهیتهوان در میهنش كلمهههها وجملههههای آن
مشاهده كرد .خداوند متعال برای آنکه پیام وحی را به انسان منتق نماید ،از عجیهبتهرین
شگفتیهای انسان ،یعنی زبان استفاده نمود و قرآن كهریم را بهه زبهان عربهی نهازل فرمهود.
ازاینرو ،هر كس به مطالعة اعجاز قرآن بنردازد و در آن دقت نظر نماید ،قطعاً حقهایقی را
كه زبانشناسان بدان رسیدهاند ،درخواهد یافت و به ویژگی بیمانند كالم خداونهد كهه در
قرآن بهكار رفتهاست ،پی میبرد و درمییابد كه كالم خداوند در ادای روشن معنا از تمام
روشهای كالمی بلیغتر است .سبک شکوهمند و تأثیرگذار قرآن ،آن را بهه متنهی تبهدی
ساخته كه ارتباط و انسجام شگرفی دارد كهه بهر دل و جهان انسهان تهأثیری ژرف مهینههد.
ازاینرو ،تحلی و بررسی قرآن كریم از قدیم وجود داشتهاست و توجهه بهه جزئیهات مهتن
آن ،یکی از بررسیهای گذشتگان بودهاست و امروزه بها طهر نظریههههای نهوین و ارائهة
دیدگاههای جدیهد در زبهانشناسهی و گفتمهانكهاوی ،روشههای متعهددی بهرای مطالعهة
علمیتر متون معرفی شده كه محققان با بهرهگیری از آنها بهه تحلیه متهون مهیپردازنهد.
یکی از این دیدگاهها ،نظریة سبکشناسی گفتمانی است كه بر اساس نظریههههای «میشه

فوكو»« ،ژاک دریدا» و «میخائی باختین» 6پایه ریزی شهدهاسهت (ر.ک؛ مکاریهک:6868،
816ه.)818
این مقاله تحلی سورة «مجادله» را بهر اسهاس نظریهة سهبکشناسهی گفتمهانی و مهوارد
مرتبط به آن بررسی و تحلی میكند .برای اینکه این گفتمهانكهاوی بهه صهورتی هدفمنهد
برای مخاطب مورد استفاده قرار گیرد ،بهه گهزینش جملهههها ،كهنشگ گفتهاری جمهالت و
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رابطة بین پارهگفتهها در این سوره بها توجهه بهه عوامه بهرونمتنهی و درونمتنهی مهؤثر بهر
ساختار گفتمانی سوره پرداخته شدهاست.

 .1پرسشهای پژوهش
هدف از بررسی این سوره با این نظریه آن اسهت كهه بهه پرسهشههای زیهر پاسهخ داده
شود:
ه بافت موقعیتی بر سبک و اسلوب سوره مه تأثیری گذاشتهاست؟
ه كنشهای كالمی آیات با مقتضای حال كهه در بالغهت عربهی ذكهر شهده ،همسهو و
مطابقت دارد؟
ه كم و زیاد بودن بسامد كنشها با سبک نحوی جملهها تها مهه انهدازه بها ههم ارتبهاط
داشتهاند؟
در پایان ،با مشخص كردن بسامد كنشهای گفتاری و سبک نحوی جملهها مهیتهوان
به فهم دقیمتری از نزول سوره و كنشگ خداوند متعال نسبت به موضوع پی برد.

 .2پیشینة پژوهش
قرآن كریم از متونی به شمار میآید كه هر روز تحلی هها ،نگهرشهها و پهژوهشههای
نوینی در بافت معنایی و لغوی آن انجام میگیرد كه از جملة این تحقیقات صهورتگرفتهه
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
ه كتاب گفتمان قرآن (بررسی زبانشهناختی پیونهد مهتن و بافهت قهرآن) (ر.ک؛ خُلُهود
العموش )6833 ،كه نویسنده در این كتاب ،ضمن بررسی مبانی گفتمان و مسهائ بافهت و
متن و نیز پیشینة این مباحث در سنّت ربّی و عربی ،به تطبیم مبانی آن بر قهرآن كهریم و بهه
عنوان نمونة موردی به سورة بقهره پرداختههاسهت .نویسهنده كوشهیدهاسهت مسهائ تحلیه
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گفتمانی را از سه زاویة آثار علوم قرآنی ،مفسران و علمهای اصهول فقهه تحلیه كنهد .ایهن
كتاب سه فص دارد :فص اول ،مارموب نظری پژوهش ،فص دوم ،رابطة مهتن و بافهت
در قرائتهای پیشینیان ،و فص سوم ،میان حدود متن و افمهای بافت.
ه كتاب سبکشناسی قرآن كریم (تحلی زبهانی) (ر.ک؛ عبهدالرئوف .)6868،در ایهن
كتاب ،آیات بسیاری از قرآن كریم بررسی از نظر سبکشناسهی بررسهی ،و  6798آیهه در
آن تجزیه و تحلی شدهاست .مؤلف تقسیمبندی شایستة تهوجهی در موضهوع ،بههویهژه در
یافتن آیات دارد .او بهخوبی توانستهاست تمام آیات غیرمشابه یک موضوع را جمع كند و
دربارة آنها بحث نماید .اما مؤلف در تبیین برخی تحلی های زبانی سبکشناسی بهه خطها
رفته است و در مواردی كه این اشتباهات بسهیار برجسهته بهود ،متهرجم بها ذكهر پهاورقی بهه
تصحیج یا ذكر اشتباه مربهوط اشهاره كهردهاسهت .در ایهن كتهاب ،اصهطالحات تخصصهی
سبکشناسی آمدهاست كه قب از ورود به كتاب ،مههمتهرین آنهها كهه بسهیار ههم تکهرار
شدهاست ،بهاختصار بر اساس مثالهای قرآنی درون كتاب ،توضیج داده میشود.
ه مقالة «بررسی روش گفتمهان كهاوی و مگهونگی كاربسهت آن در مطالعهات قرآنهی»
(ر.ک؛ شکرانی ،مطیع و صادقزادگان68 :6868 ،ه .)688این مقاله سعی نموده تها تحلیه
گفتمانی را وارد حوزة مطالعات قرآنی كند و به مگونگی كاربست آن در حهوزة مربهوط
بنردازد .در این مقاله ،برای دستیابی به مگونگی كاربست گفتمانكاوی در شناخت آیات
قرآن ،ابتدا مفهوم گفتمان در كانون بررسی قرار گرفته ،سهنس بهه تبیهین پیشهینه و مراحه
مختلف تحلی گفتمانی پرداخته شدهاست.
ه «تحلی كالم خدا (بحثی گفتمانی پیرامون قرآن خدا)» نوشتة سهید محمهدتقی طیهب.
در این مقاله ،ابتدا مواردی از پژوهشهای قرآنشناسان كه همسو با موضوعات مطر شده
در تحلی كالم است ،گزارش شده ،سنس با نکات مطر از سوی تحلیه گهران كهالم در
زبانشناسی نوین مقابله و تحلی شدهاست (ر.ک؛ طیب619 :6876 ،ه.)668
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 .3نظریة سبکشناسی گفتمانی
اصطال گفتمان ( )Discourseدر سنّت زبانشناسی اسالمی و ادب عربی ،به صهورت
علم خطابه و بالغت محقم شد و به «گفتار»« ،وعه و خطابهه» و «مقهال» ترجمهه شهد و در
قالب همین علم بود كه مفاهیمی مون قرائن حالیه و مقالیه ،داللتهای ضهمنی و التزامهی،
ارادة جدّی و استعمالی و ...شک گرفت (ر.ک؛ العموش .)4 :6833 ،این اصهطال یکهی
از دانشهای جدید زبانشناسی است كه به مطالعهة سهاختارهای متهون مهیپهردازد و بهرای
آنکه مگونگی تکوین معنا را توضیج دهد ،ویژگیهای زبانی و اجتماعیه فرهنگهی متهون
را بررسی میكند .در واقع« ،در این بررسی ادبی ،دو مکتهب بهزرو وجهود دارد :نخسهت
مکتب انگلیسی ه آمریکهایی ،كهه مطالعهه را بهر اشهکال گونهاگون ارتبهاط شهفاهی اسهتوار
كردهاست و دوم مکتهب فرانسهوی كهه گفتمهانكهاوی را بهر اسهاس متهون مکتهوب بنیهان
نهادهاست» (مکاریک .)816 :6868،مکتب فرانسوی این رویکرد بر پایة آثار میش فوكو،
اساساً و نه منحصراً ،به بررسی متون مکتهوب در بافهتِ بافهت نههادی ،اجتمهاعی و سیاسهی
آنها میپردازد .گفتمانكاوی برای رشتههای فرهنگی رسهمی (ادبیهات ،فلسهفه و تهاریخ)
استثناء قائ نمیشهود و بها بههكهارگیری روشههایی مهون محتواكهاوی ،روایهتشناسهی،
نشانهشناسی متن و نقادی ایهدئولوژی ( ،)Ideologiekritikامکهان مطالعهة همهة جنبههههای
گفتمان در زندگی روزمره را فراهم میآورد (ر.ک؛ وندایک88 :6838 ،ه.)86
در این رویکرد« ،كلمات و مفاهیم كه اجزای تشکی دهندة ساختار زبان هستند ،ثابهت
و پایدار نیستند و در زمانها و مکانهای متفاوت ،ارتباط آنها دگرگون و معانی متفهاوتی
را القا می كنند .دگرگونی این ارتباطات ،خود زادة دگرگونی شرایط اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی و غیره است .لذا مون این شرایط ثابت و پایدار نیستند ،ساختار زبهان نیهز
كه توضیجدهندة این شرایط است ،نمیتواند ثابت و پایدار بماند (ر.ک؛ عضدانلو:6866 ،
.)81
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سبک شناسی گفتمانی ،آن گونه كه در پژوهشهای مختلف پیداست ،فرایندی ارتباطی
است كه در دو مارموب اتفاق میافتد :مارموب زبانی كهه عبهارت اسهت از جملههههای
گفتاری كه گوینده برای شنوندگان میفرستد (و بازگو میكند) و یا مهارموب نوشهتاری
كه نویسنده بهرای خواننهدگان مهیفرسهتد (و مهینویسهد) .در نتیجهه« ،گفتمهان ،رخهدادی
كالمی است كه از مند عنصر تشهکی شهدهاسهت :فرسهتنده ،گیرنهده ،پیهام یها موضهوع و
هههدف» (یقطههین .)8 :6636 ،از ایههن میههان« ،هههدف تههأثیر بسههزایی در اسههتراتژی گوینههده و
نویسنده دارد و در شک گفتار و شیوة ساخت آن تأثیر میگذارد و بسهیاری از متغیرههای
سبکی را تفسیر مینماید كه با فرایند زبانی همراه است» (مفتها 8868 ،م .)814 :.بها توجهه
به تمام این تمهیدات ،پیش از ورود بهه مبحهث اصهلی ،الزم اسهت مراحه سهبکشناسهی
گفتمانی در تحلی آیات قرآن كریم بررسی شود.

 .4سبکشناسی واقسام کنشها
4ـ .1کنش دستوری
رابطة دستوری میان جملهها در سبکشناسی به مند الیه تقسهیم مهیشهوند كهه اصهوالً
میتوان آنها را در دو الیة سبک نحوی گسسته و سبک نحوی همپایه خالصه كرد:
«سبک گسسته حام گروهی از اندیشههای مستق است كهه در جملههههای
كوتاه مقطّع و مستق كنار هم قرار مهی گیرنهد و ههر جملهه حامه یهک اندیشهة
مستق است و میتوان آن ها را با نقطه از هم جدا كرد .این سبک باعث سهرعت
اندیشه و هیجانانگیزی می شود و به رونهد داسهتان و روایهت شهتاب مهیبخشهد»
(فتوحی.)841 :6866 ،

اما سبک همنایه در جملههای بلند بهكار مهیرود و سهبکی آرام را رقهم مهیزنهد .ایهن
سبک جملههای مستق را با واو عطف به هم معطوف میكند و از نوع سبکهای تركیبی
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است كه در آن جملهها به هم وابستهاند و حركت سبک را كُند میكند .این سهبک بهرای
توضیج مطالب مهم و مبهم بهكار میرود (ر.ک؛ همان846 :ه.)844

4ـ .2کنش گفتاری
یکی دیگر از این مطالعات ،تحلی جملهها به لحا كهنش گفتهاری اسهت كهه در آن،
« تنها معنای ظاهری مورد توجهه نیسهت ،بلکهه شهرایط زمهانی ،مکهانی ،فرهنگهی و ...را بهه
صورت پنهان با خود دارد و شام ناگفتهههای یهک مهتن مهیشهود» (یارمحمهدی:6838 ،
 .)66این كنش به پنج گروه تقسیم میشود كه عبارتند از:

4ـ2ـ .1کنش تصریحی یا اظهاری
«این كنش برای بیان یک واقعه یا گزارش از یهک فراینهد مهیباشهد .ایهن نهوع كهنش ،تعههد
گوینده را نسبت به صدق گزارها بیان میكند و نشان میدهد كه گوینده تالش كهرده تها حالهت
روانی و عقیدة خود را به شنونده منتق سازد» (اكمجیان.)688 :6838 ،

4ـ2ـ .2کنش ترغیبی
برای بیان تقاضا ،صدور دستور ،ارائة پیشنهاد یها طهر پرسشهی اسهت .نکتهة منظهوری
كنش ترغیبی بر این حقیقت استوار است كه این نوع كنش ،تالش گوینده برای ترغیهب و
واداشتن شنونده به انجام كارهاست.

4ـ2ـ .3کنش عاطفی
برای بیان احساسات ،نگرشها و ذهنیت افراد نسبت به وقایع میباشد .گوینده از طریم
این گونه كنشها ،حالت درونی و احساسات خود را با مخاطب در میان میگذارد.
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4ـ2ـ .4کنش تعهدی
برای بیان تعهد گوینده به تحقم یک عم است ،گوینده خود را متعهد مهیسهازد كهه
كالمش صادق است و این كنش ،بیشتر با ادات قَسَم همراه است.

4ـ2ـ .5کنش اعالمی
برای نامگذاری یک واقعه و اعهالم یهک رخهداد بههكهار مهیرود .ایهن كهنش دربهارة
كارهایی است كه اگر با موفقیت انجام شود ،سبب تغییراتهی در اجتمهاع مهیشهود .افعهالی
نظیر اعالم كردن ،محکوم كهردن و منصهوب كهردن ،ایهن كهنش را دارنهد (ر.ک؛ سهرل،
86 :6837ه.)88
غالب مفسران شأن نزولی برای آیات نخستین این سوره نق كردهاند كه مضمون همهه
اجماالً یکی است ،هرمند در جزئیات با هم متفاوت میباشند ،اما این تفاوت ،در آنچه مها
در بحث تفسیری به آن نیاز داریم ،تأثیری ندارد:
«ماجرا منین بود كه زنی از طایفة انصار به نام"خوله" (نامهای دیگری نیز در
روایات دیگر برای او ذكر شدهاست) كه از طایفة "خزرج" و همسرش "اوسبن
صامت" بود ،در ماجرایی مورد خشم شوهرش قرار گرفت و او كه مردی تندخو
و سریع التأثر بود ،تصمیم بر جدایی از او گرفت و گفت "أنت عَلَیَّ كَظههر أمّهی:
تو نسبت به من همچون مادر من هستی!" و این در حقیقهت ،نهوعی از طهالق در
زمان جاهلیت بود ،اما طالقی بود كه نه قاب بازگشت بود و نهه زن آزاد مهیشهد
كه بتواند همسری برای خود برگزیند و این بدترین حالتی بود كه برای یهک زن
شوهردار ممکن بود رخ دهد .میزی نگذشت كه مرد پشیمان شد و مون"ظهار"
(گفتن جملة فوق) در عصهر جاهلیهت نهوعی طهالق غیرقابه بازگشهت بهود ،بهه
همسرش گفت :فکر می كنم برای همیشه بهر مهن حهرام شهدی! زن گفهت منهین
مگو .خدمت رسول خدا(ص) برو و حکم این مسئله را از او بنرس .مرد گفت :من
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خجالت میكشم .زن گفت :پس بگذار من بروم .گفت :مانعی ندارد .زن خدمت
رسول خدا(ص) آمد و ماجرا را منین نق كرد :ای رسول خدا ،همسهرم "اوسبهن
صامت" زمانی مرا به زوجیت خود برگزید كهه جهوان و صهاحب جمهال ،مهال و
ثروت بودم و فامی اموال من را مصهرف كهرد و جهوانیم از بهین رفهت و فهامیلم
پراكنده شدند ،و سنّم زیاد شد .حاال "ظهار" كردهاست و پشیمان شده! آیا راهی
هست كه ما به زندگی سابم بازگردیم؟! پیامبر(ص) فرمود :تو بر او حرام شهدهای!
عرض كرد یا رسول اللَّه ،او صیغة طالق جاری نکردهاست و او پدر فرزندان مهن
است و از همه در نظر من محبوبتر .فرمود :تو بر او حرام شدهای و مهن دسهتور
دیگری در این زمینه ندارم!
زن پیدرپی اصرار و الحها مهیكهرد .سهرانجام رو بهه درگهاه خهدا آورد و
عرض كرد :أشکو إلی اللَّه فاقتی و حاجتی ،و شدّة حالی .اللّهم فأنزل عَلَهی لسهان
نبیّک :خداوندا! بیچارگی ،نیاز و شدت حالم را به تو شکایت میكنم .خداونهدا!
فرمانی بر پیامبرت نازل كن و این مشک را بگشا" .در روایتی نیز آمدهاسهت كهه
زن عرضه داشت :اللّههم انّهک تعلهم حهالی فَها یرحَمنی فه ّن لهی صبیّّة صهغار ،إن
ضممتهم إلیه ضاعوا و إن ضممتهم إلیّ جاعوا :خداوندا! تو حال مرا میدانی .بهر
من رحم كن .كودكان خردسالی دارم كه اگر در اختیار شوهرم بگهذارم ،ضهایع
میشوند و اگر خودم آنها را برگیهرم ،گرسهنه خواهنهد مانهد! " در اینجها ،حهال
وحی به پیامبر(ص) دست داد و آیات آغاز این سوره بر او نازل شهد كهه راه حه
مشک "ظهار" را بهروشنی نشان میدهد؛ منانكه فرمود :همسهرت را صهدا كهن.
آیات مزبور را بر او تالوت كرد .پیامبر(ص) فرمود :آیا میتوانی یهک بهرده را بهه
عنوان كفارة ظهار آزاد كنی؟ عرض كرد :اگر منین كنم ،میزی برای مهن بهاقی
نمیماند .فرمود :می توانی دو ماه پیدرپی روزه بگیهری؟ عهرض كهرد :مهن اگهر
نوبت غذایم سه بار تأخیر شود ،مشمم از كار مهیافتهد و مهیترسهم نابینها شهوم!
فرمود :آیا می توانی شصت مسکین را اطعام كنی؟ عهرض كهرد :نهه ،مگهر اینکهه
شما به من كمک كنید .فرمود :من به تو كمک میكنم و پانزده صاع ( 69من كه
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خوراک شصت مسکین میباشد ،هر یک نفر یک مد؛ یعنی یکمهارم مهن) بهه
او كمک فرمود .او كفاره را داد و به زندگی سهابم بازگشهتند» (طبرسهی،6878 ،
ج ( )841 :6با اندكی تلخیص).

منان كه گفتیم ،این شأن نزول را بسیاری از مفسران ذكهر كهردهانهد (از جملهه ،ر.ک؛
قرطبی ،6814 ،ج 878 :67؛ حقی بروسوی ،بهیتها ،ج 833 :6؛ آلوسهی 6469 ،ق ،.ج :64
663؛ طباطبائی 6467 ،ق ،.ج 636 :66؛ فخر رازی 6488 ،ق ،.ج 477 :86؛ شهاذلی6468 ،
ق ،.ج 8984 :1؛ ابوالفتههو رازی 6483 ،ق ،.ج  97 :66و میبههدی ،6876 ،ج  )4 :68و در
بسیاری ازكتب تاریخ و حدیث نیز با تفاوتهایی نق شدهاست.
با بررسی آیات ،پیوستار معنایی میان آنها ،كنش گفتاری و سبک نحهوی جملهههها را
كه به زیبایی تمام بهكار رفتهاند و با اصول زبهانشناسهی كهامالً همسهو مهیباشهند ،بررسهی
میكنیم.

 .5بافت موقعیتی سورة مجادله
سورة مجادلهه ،مهدنی اسهت .لهذا بهه لحها بافهت مهوقعیتی ایهن سهوره ،طبهم طبیعهت
سورههای مدنی ،بیشتر از احکام فقهی و نظام زندگی اجتماعی سخن میگوید .دعوت بهه
اسالم از مکه شروع شد و از آنجا بود كه پرمم مبارزه بها شهرک و بُهتپرسهتی برافراشهته
شد ،ولی تشریج احکام و قوانین مدنی و اجتماعی در مدینهه صهورت گرفهت .ایهن سهوره
شام احکام ،حدود ،فرایض ،حقوق و قوانین مدنی ،اجتماعی و سیاسی است.

 .6تحلیل بافت بنایی سوره
سورة مجادله از لحا بافت كلّی و بنایی ،یک مقدمهه ،مهتن اصهلی و خاتمهه دارد كهه
همگی تسل و اتحاد متنی دارند .به عنوان مقدمه ،خداونداعالم میكند كه مجادلهة آن زن
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با پیامبر را شنیده است .سنس متن اصلی با بیان صفت اعلمیّت خهدا و دسهتورهایی در نههی
از نجوا به بدی آغاز میشود:
«این سوره متعرض مطالب گوناگون از احکهام ،آداب و صهفات اسهت .قسهمتی از آن
مربوط به حکم ظهار است ،قسمتی هم مربوط به نجهوا و بهیخگوشهی سهخن گفهتن اسهت.
قسمتی هم مربوط به آداب نشستن در مجلس ،و قسمتی دربارة اوصاف كسانی است كه با
خدا و رسول او مخالفت میكنند و یا با دشمنان دین دوستی میورزند» (طباطبهائی6467 ،
ق ،.ج .677 :66
در پایان ،كسانی را كه از دوستی با آنان احتراز میكننهد ،معرفهی نمهوده ،بهه وعهدهای
جمی در دنیا و آخرت دل خوش میسازد.

 .7سبک نحوی سورة مجادله
به طور كلی ،هر سوره میتواند دو نوع سبک نحوی همنایه و یا گسسهته داشهته باشهد.
در اینجا ،به بررسی سورة مجادله از لحا سبک نحوی میپردازیم و ابتدا سبک همنایهه و
آنگاه گسسته را بیان میكنیم.

7ـ .1سبک همپایه
قبالً بیان شد كه سبک همنایه جمالت بلند ،وابسته و سبکی آرام و كُند دارد كه بهرای
توضیج مطالب مبهم بهكار میرود (ر.ک؛ فتوحی879 :6868 ،ه .)877این سهبک در منهد
قسمت از سورة مجادله مشاهده شدهاست كه به آنها اشاره میشود:
در آیات اول تا ششم سورة مجادله این سبک دیده میشود .در این آیات ،جملههها بها
عطف شدن به وسیلة حرف عطف ،سبکی آرام را رقم میزنند و آرامش و كُندی دارند تا
به توضیج مطلبی مهم ومبهم بنردازند .در این آیات ،هماهنگی آهنگ الفا و عبهارات بها
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فضایی كه بر هر معنی حاكم است ،رعایت شدهاست .خداوند در این آیات دربهارة ظههار
سههخن مههیگویههد و كفههارة ایههن عمه و سههزای كسههانی را كههه از دادن كفههاره خههودداری
میكنند ،بیان مینماید .این آیات مهارموبی ساده ،ولی استوار دارند كهه در آن ،الفها و
عبارات همراه با موسیقی آرام در حركت هسهتند .بههكهارگیری ایهن اسهلوب بهدین سهبب
است كه موقعیت آیات ،برهان و استدالل را اقتضا میكند و در اسهلوب برههانی ،الفها و
عبارات ساده و با آهنگی آرام بهكار میروند.
در آیة یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَناجَیتُمْ ...نیز این سبک دیده میشود و به آیهة بعهد
مرتبط میباشد؛ زیرا علت نهی از نجوا را در آیة دَه بیان مینماید .آیات دَه تها سهیزده ایهن
سوره نیز سبک همپایهه دارنهد .در آیهة دههم ،خداونهد متعهال بهه توضهیج بیشهتر آیهة قبه
میپردازد و علت نهی از نجوا را بیان مهینمایهد .سهنس در آیهات یهازدهم تها سهیزدهم در
قالب جمالتی بلند و پیوسته به بیهان مطهالبی مههم دربهارة جها بهاز كهردن بهرای مؤمنهان در
مجالس ،دادن صدقه قب از نجوا با پیامبر(ص) و گذشت خداونهد از مسهلمانانی كهه صهدقه

ندادند و امر به نماز ،زكات و اطاعت خدا و پیامبرش مینماید.
این آیات به لحا بافت ساختاری نیز جمالت ندایی و طلبی است كه وجدان انسانهها
را خطاب قرار میدهند .درآیات یازده و دوازده از كلماتی كه خود بهتنهایی برانگیزاننهدة
عاطفه هستند ،استفاده شدهاست .در تحلی نشانهمعناشناختی گفتمان ،یکهی از ابعهادی كهه
در برانگیختن عاطفه مؤثر است ،وجود كلماتی است كه خود بهتنهایی بهار عهاطفی دارنهد
(ر.ک؛ شعیری .)644 :6839 ،كلمات «یرفهع ،درجهات ،خیهر و أطههر» كهه در ایهن آیهات
بهكار رفتهاست ،بهتنهایی توانایی برانگیختن عاطفه را دارد .سنس بههكهار بهردن صهدقه بهه
صورت اسم نکره ،برای نشان دادن شدت عم كه خود بر افزودن تأثیرخطبه مؤثر است.
آیة مهاردهم تها پایهان سهوره نیهز سهبک همنایهه دارد و دربهارة یهک موضهوع سهخن
می گوید .روی سخن در این آیهات بها كسهانی اسهت كهه طهر دوسهتی بها دشهمنان خهدا
میریزند و خداوند در این آیات از عذاب آنهها ،حهاالت آنهان در دنیها و آخهرت سهخن
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گفتهاست و آنهها را حهزب شهیطان اعهالم مهیكنهد ودر پایهان ،پیهروزی را از آنگ خهدا و
رسوالنش می داند؛ زیرا خداوند قوی و شکستناپذیر است .آیات مهارده تا بیستویهک
اسلوب انذار دارد و نیز خداوند با بهكار بردن كلمات نکره ،مث « :عهذاباً ،شهدیداً ،جمیعهاً،
شیئاً و »...شدت عم را نسبت به منکران نشان میدهد .سنس در آیة بیستودو با جمهالت
وَیُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا رَضِـیَ اللَّـهُ عَـنْهُمْ وَرَضُـوا عَنْـهُ
(المجادله ،)88 /عنصر عاطفی را برجسته مهیسهازد ،ضهمن اینکهه خهود كلمهات «جنّهات،
رضی ،أید ،حزباهلل ،مفلحون» بههتنههایی برانگیزاننهدة عاطههانهد و «جنّهات» نکهره بههكهار
رفتهاست تا شدت برتری آن نشان داده شود .با كمی دقهت مشهخص مهیشهود كهه بخهش
زیادی از این سوره (= بیست آیه) سبک همپایه دارد.

7ـ .2سبک گسسته
از جمله نشانه هایی كه برای این سبک بیان شهد ،ایهن بهود كهه جمالتهی كوتهاه ،و ههر
جمله اندیشهای مستق دارد .این سبک باعث سهرعت اندیشهه و هیجهانانگیهزی مهیشهود
(ر.ک؛ فتوحی.)871 :6868 ،
در سهورة مجادلههه ،تنهها دو آیههه سههبک گسسهته دارد :آیههة هفههت و هشهت ایههن سههوره
جمالت كوتاه و اندیشهای مستق دارد و جمالت را با نقطه میتوان از ههم جهدا كهرد .در
این آیات ،خداوند بیان می نماید كه از سخنان همه ،حتّی اگر به صورت نجوا باشد ،آگهاه
است و در هر لحظه از نجواكنندگان آگاه است؛ گویی یکی از آنهاسهت ،در حهالی كهه
در آیات قب دربارة عذاب نجوا كردن دشمنان و در آیات بعد ،امر و سهفارش بهه مؤمنهان
دربارة نجوا كردن بهه خیهر و نیکهی مهیشهود .در ایهن آیهات ،خداونهد بهه برجسهتهسهازی
جمالت كوتاهی می پردازد كه نوعی آهنگ درونی دارند .در این دو آیه ،از اسلوب انذار
بهوضو استفاده شدهاست.
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 .8کنش گفتاری سورة مجادله
كنش گفتاری شام معنای ظاهری ،شرایط زمانی ،مکانی ،فرهنگی و ...آیات میشود
و شام پنج بخش میشود كه به تفصی بهه ههر یهک ذیه آیهات مربهوط بهه آن پرداختهه
میشود.

8ـ .1کنش تصریحی یا اظهاری
در این نوع كنش ،به بیان یک واقعه میپردازد و گوینده سعی میكنهد ضهمن رعایهت
صدق گزارهها ،عقیده و حالت روانی خود را به شنونده القا كند .در آیة اول ،بها توجهه بهه
 قَـدْ سَـمِعَ اللَّـهُ و اینکههه «مههراد از سههمع ،اسههتجابت دعهها و بههرآوردن حاجههت اسههت»
(طباطبائی 6467 ،ق ،.ج  ،)868 :66خداوند اعالم مینماید كه فراینهد گفتگهوی پیهامبر بها
آن زن را شنیدهاست و درخواست زن را اجابت مینماید .پس ایهن آیهه كهنش تصهریحی
دارد.
ه وَ اللَّهُ یَسْمَعُ تَحاوُرَکُمَا :این بخش از آیه به قرینة «یَسیمَعُ» كه فع مضارع است ،و
استمرار را میرساند ،فرایند شنیدن خدا را تصریج مینماید كه فرایندی دائمی و همیشگی
است.
ه إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ :در این جمله ،خداوند با لفه «إنَّ» ،صهدق سهمیع و بصهیر را
تأكید مینماید و میخواهد تا شنونده به صورت قطعهی آن را بنهذیرد و مطمهئن شهود كهه
خداوند تمام گفتگوی آنها را دیده و شنیده است.
ه الَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِالَّ الالَّئِی وَلَدْنَهُمْ« :یعنی كسهانی
كه به زنانشان می گویند تو برای من همانند مادرم برای من هستی ،در حقیقت ،همسرانشان
مادرانشان نیستند» (طوسی ،بیتا ،ج  .)948 :6با توجه به آنچه بیهان شهد ،خداونهد در حهال
بیان صیغة ظهار از زبان انسانها و توضهیج آن مهیباشهد و منظهور از «وَلَهدینَهُمی»« ،مهادران و
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مادربزروها» (همان) است .بنابراین ،خداوند عقیدة خود را مبنهی بهر باطه بهودن ادعهای
آنان اظهار مینماید.
ه وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ :این جمله «اگر داللتی روشن بر گناه بودن عم ظهار نداشته

باشد ،خالی از داللت هم نیست ،االّ اینکه ذكر كفاره در آیة بعد و آنگاه آوردن جملهةوَ

تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ و جملة وَ لِلْکافِرِینَ عَذابٌ أَلِیمٌ بعد از آن ،مه بسها داللهت كنهد بهر
اینکه آمرزش گناه ظهار مشروط به دادن كفاره است (ر.ک؛ طباطبهائی 6467 ،ق ،.ج :66
 .)676بنابراین ،خداوند عقیدة خود را مبنی بر بخشش مشروط به شنونده القا مینماید كهه
اگر میخواهید بخشیده شوید ،شرطی دارد كه آن هم دادن كفاره است.
ه وَ تِلْک حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْکافِرِینَ عَذابٌ أَلِیمٌ« :كلمة "حد" در ههر میهزی بهه معنهای
آن نقطهای است كه آن میز بدان منتهی مهیشهود و از آن فراتهر نمهیرود .ایهن كلمهه در
اص به معنای منع است و منظور از جملة مورد بحث این است كه خصال سههگانهة بهاال را

بدین سبب واجب كردیم ،و یا به طور كلی ،احکامی كه در شریعت مقهرر نمهودیم ،همهه
حدود خدایند و با مخالفت خود از آن تعهدی نکنیهد و كفهار كهه حهدود ظههار و یها همهة
حدود و احکام تشریعشدة ما را قبول ندارند ،عذابی دردناک دارند» (همان.)676 :
ه قَدْ أَنْزَلْنَا آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ :خداوند با این جمله توضیج میدهد كه «به تحقیم ما دالی
زیاد و عالئم محکمی را نازل كردیم كه بر حقیقت حدود خدا داللت مهیكنهد» (طبهری،
 6468ق ،.ج  .)6 :83این عبارت تصریحی بر وجهود دالیلهی اسهت كهه روشهن و آشهکار
میباشد.
ه یَوْمَ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ و بخشی از آیة هفهت
ثُمَّ ینَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ :با توجه به كلمة «فَیُنَبِّئِهُمی» كه به معنای «بهه آنهها خبهر
میدهد و آگاهشان میكنهد» (طوسهی ،بهیتها ،ج  )941 :6اسهت .كهنش ایهن بخهش ،آیهه
تصریحی میباشد و خداوند فرایند برانگیختن آنها و آگاه كردنشان را بیان مینماید.
أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِِینَ نُهُوا عَنِ النَّجْوی ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ:
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«سیاق آیات داللت دارد بر اینکه در بهین جمعهی از منافقهان و بیمهاردالن از
مؤمنان ،نجوی كردن علیه رسهول خهدا(ص) و مؤمنهان حقیقهی شهایع شهده بهود و
سخنان بیخ گوشی ایشان پیرامون گناه ،دشمنی و نافرمانی از آن جناب بود ،تا به
این وسیله مؤمنان واقعی را آزار دهند و آنها را محزون كنند و گویا بر این عم
نیز اصرار میورزیدند  ،حتّی از نهی خدا هم منتهی نشدند ،لهذا ایهن آیهات نهازل
شد» (طباطبائی 6467 ،ق ،.ج .)639 :66

بنا براین ،آیهة مهورد بحهث دربهارة مهذمت و تهوبیخ غیهابی از ایشهان اسهت ودر واقهع،
یادآوری و گزارشی از رفتار منافقان به سبب آزار و اذیت مؤمنان است.

 آیات چهارده تا نوزده سورة مجادله
«این آیات سرگذشت دستهای از منافقهان را ذكهر مهیكنهد كهه بها یهودیهان
دوستی و مودت ،و با خدا و رسولش دشمنی داشتند و ایشان را بهه سهبب همهین
انحراف مذمت نموده ،به عذاب و شقاوت تهدید میكند؛ تهدیدی بسیار شهدید.
در آخر نیز به عنوان حکمی قطعی و كلی میفرماید :ایمهان بهه خهدا و روز جهزا
نمیگذارد انسانی با دشمنان خدا و رسولش دوستی كند ،حال ایهن دشهمنان ههر
كه میخواهند باشند .سنس مؤمنان را مهد مهیكنهد بهه اینکهه از دشهمنان دیهن
بیزارند و ایشان را وعدة ایمان میدهد؛ ایمانی مستقر در رو و جانشهان؛ ایمهانی
از ناحیة خدا و نیز وعدة بهشت و رضوان میدههد» (طباطبهائی 6467 ،ق ،.ج :66
.)668

این آیات تصریحی میباشد؛ زیرا خداونهد گزارشهی از فراینهد رفتهار منافقهان را ذكهر
مینماید.

8ـ .2کنش اعالمی
برای اعالم یک واقعه و رخداد نظیر محکوم كردن و منصوب كردن بهكار میرود.
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ه قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُک فِی زَوْجِهَا :در حرف «قد»« ،معنهای توقهع نهفتهه
است؛ مراكه پیامبر توقع داشت خداوند مجادله و شکایت آن زن را بشنود و برای رفع آن
وحی نازل شود» (ر.ک؛ فخر رازی6488 ،ق ،.ج  .)473 :86بهدین واسهطه خداونهد اعهالم
مینماید كه این مجادله را شنیدهاست وكامالً از توقع و خواستة پیامبر آگاه است.
ه وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیـرٌ « :أی واهلل جمیهع بمها تعملونهه مِهن ههذا التکفیهر و غیهره»
(ابنعاشور ،بیتا ،ج  .)63 :83خداوند اعالم مینماید كه از هر كهار مهردم بهاخبر اسهت و
این آیه به نوعی اسلوب انذار دارد.
ه ذلِک لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ« :معنای آن این اسهت كهه تشهریع كهردیم بهرای شهما
آنچه را كه در حکم ظهار بیان نمودیم تا بدانیدآنچه را كه مصهلحت شماسهت ،بهه خهدا و
رسولش ایمان بیاورید ،آنها را تصدیم نمایید و به یگانگی خدا و نبوت پیامبر اقرار كنید»
(طوسی ،بیتا ،ج  .)944 :6آیه اسلوب طلبی دارد كه به وجدان انسان خطاب میكند.
ه إِنَّ الَّذِینَ یُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ کُبِتُوا کَمَا کُبِتَ الَّذِینَ مِنْ قَـبْلِهِمْ :در ایهن آیهه،
خداوند حکم منافقان را بیان وآنان را محکوم به خوار و ذلی شدن مینماید؛ منانكهه در
تفسیر المیزان آمدهاست:
« این آیة شریفه و آیة شریفه بعدش ،هرمند ممکن است مطلبی جدید و از نو
بوده باشد و بخواهد بفهماند كه مخالفت با خدا و رسهول او مهه عهواقبی در پهی
دارد ،ولیکن از ظاهر سیاق برمیآید كه به آیة قب نظر دارد و میخواهد ذی آن
را تعلی نموده ،بفهماند كه اگر از مخالفت و تعدی از حدود خدا نهی كهردیم و
دستور دادیم كه به خدا و رسول ایمان بیاورید ،برای این بود كه هر كس با خدا
و رسول او مخالفت كند ،ذلی و خوار میشود؛ هممنان كه امتهای قب از این
امت به همین سبب ذلی شدند» (طباطبائی 6467 ،ق ،.ج .)638 :66

در این آیه ،جمالت دعایی و نفرین وجود دارد كه تأثیر بسزایی در بهرانگیختن عاطفهة
مخاطبان دارد.
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ه وَ لِلْکافِرِینَ عَذابٌ مُهِینٌ :با توجهه بهه معنهای آیهه ،خداونهد كهافران را بهه عهذابی
خواركننده محکوم نمودهاست.
ه وَ اللَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ :این آیه بدان معناست كه «بهراستی او مهیدانهد تمهام
میزها را از تمام جهات آن و میزی از آن بر او پوشیده نخواهد بهود» (طبرسهی ،6878 ،ج
 .)879 :6خداوند بدین وسیله صهفت «شههید» بهودن خهود را بهه كهافران اعهالم و گوشهزد
مینماید.
ه أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ مَا یَکُونُ مِنْ نَجْـوَی ثَالثَةةٍ إِالَّ
هُوَ رَابِعُهُمْ وَ الَ خَمْسَة إِالَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَ الَ أَدْنَی مِنْ ذَلِکَ وَ الَ أَکْثَرَ إِالَّ هُـوَ مَعَهُـمْ أَیْـنَ مَـا

کَانُوا :خداوند اعالم مینماید كه «از هر جهت با انسان میباشد؛ زیرا عالِم است و میزی
بر او مخفی نمیماند» (همان.)947 :
هه إِنَّ اللَّهَ بِکلِّ شَیءٍ عَلِـیمٌ :خداونهد آنهها را از صهفت «اعلهم» بهودن خهود بهاخبر
میسازد.
ه حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ یَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِیرُ :و خداوند آنها را محکوم كهرد و بهه آنهها
اعالم نمود كه «جهنم در روز قیامت و سوختن در آن برایشان كافی است» (طوسی ،بیتها،
ج .)946 :6
ه فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ :یعنی «برای كسی كه میزی نیافت تها صهدقه
دهد ،خداوند به او اجازه داد تا بدون دادن صدقه با پیامبر سهخن بگویهد» (ر.ک؛ آلوسهی،
 6469ق ،.ج  .)889 :64در این آیه ،اعالم شدهاست كه حکم دادن صدقه تنها بهر كسهانی
است كه توانایی آن را دارند.
هه إِنَّ الَّذِینَ یُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ فِـی الْـأَذَلِّینَ« :خهدا بهدین واسهطه خبهر
میدهد كسانی كه بها خهدا و رسهولش مهیجنگنهد ،خهوارترین مهردم نهزد خهدا هسهتند
(طوسی ،بیتا ،ج  .)999 :6در واقع ،خداوند آنها را محکوم به خوار شدن مینماید.
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ه کتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِی« :گفت خدای تعالی بنوشتهاست در لو محفهو  ،و
قضا كرده كه غالب شوم من و رسوالن من» (ابوالفتج رازی 6483 ،ق ،.ج .)68 :66
ه إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ« :خداوند صاحب قدرت و قوّت بر هر میزی اسهت» (طبهری،
6468ق ،.ج  .)63 :83خداوند به منافقهان اعهالم مهیدارد كهه همهة قهدرت و توانهایی نهزد
خداست و بس.
ه إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ :خداوند شنوای داناست.

8ـ .3کنش ترغیبی
خداوند نفی ظهار را «برای بار دوم با جملة وَ إِنَّهُمْ لَیقُولُونَ مُنْکراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً
تأكید فرمودهاست .پس آیة شریفه میفهماند كه عم ظهار افادة طالق نمیكند و ایهن بها
وجوب دادن كفاره منافات ندارد» (طباطبائی6467 ،ق ،.ج  .)868 :66بنابراین ،خداوند بهه
ترغیب و واداشتن شنونده به این قول می پردازد كه ظهار موجب طهالق نیسهت .همچنهین،
كلمات «منکراً و زوراً» كه به صورت نکره بیان شده ،بیانگر شدت بیاسهاس بهودن سهخن
آنهاست.
ه وَالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُـمَّ یَعُـودُونَ لِمَـا قَـالُوا فَتَحْرِیـرُ رَقَبَةةٍ مِّـن قَبْـلِ أَن

یَتَمَاسَّا :این آیه «تفصی حکم ظهار میباشد بعد از آنکه بیان نمود از لحا شرعی ،ظهار
امر منکری است» (آلوسی 6469 ،ق ،.ج  .)888 :64از این آیه خداوند شروع مینماید بهه
دادن حکمهایی برای كسانی كه از این عم خود پشیمان شهدهانهد و اولهین حکهم را كهه
آزاد كردن برده است ،اعالم مینماید.
ه ذَلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ« :وع  :تذكیر بالخیر و تحذیر مِنَ الشّر بترغیب أو ترهیهب؛ أی
فرض الکفّارة تنبیه لکم( »...ابنعاشور ،بیتا ،ج  .)67 :87خداوند با این جملهه مهیخواههد
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شنونده را به دادن كفاره وادار كند .این جمله به نوعی تأكید عبارت قب به سهبب ترغیهب
شنونده بر دادن كفاره است.
هه فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَینِ مُتَتابِعَینِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یتَمَاسَّا فَمَـنْ لَـمْ یسْـتَِْعْ فَإِطْعـامُ

سِتِّینَ مِسْکِیناً :خداوند دستور میدهد و  8حکم دیگر برای ظهار را بیان میفرماید تها بهر
بندگان سخت نگرفته باشد و اما منظور از «شهرین متتابعین»« ،نزد بیشتر علما این است كهه
دو ماه قمری را به صورت پیدرپی یا  18روز را روزه بگیر» (طوسهی ،بهیتها ،ج .)948 :6
در واقع ،این آیه حکم و دستوری است كه خداوند در ادامة سهایر دسهتورهای خهود بیهان
نمودهاست و منظور این است كه اگر بر آزاد كردن برده توانایی نداشتید ،دو حکم دیگهر
صادر میشود كه میتوانید به آنها عم نمایید.

هه یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَیتُمْ فَالَ تَتَنَاجَوْا بِالْـإِثْمِ وَالْعُـدْوَانِ وَ مَعْصِةیةٍِ الرَّسُـولِ وَ

تَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی إِلَیهِ تُحْشَرُونَ :با توجه به معنهای آیهه ،خداونهد در
حال ارائة دستور یا پیشنهاد به مؤمنان است تا به جای نجهوا بهه گنهاه و دشهمنی ،بهه خیهر و
نیکی نجوا كنند .جملة «فَال تَتَناجَویا» اسلوب انذار داردكه مؤمنهان را از نجهوا بهازمیدارد و
آنگاه بالفاصله جایگزینی برای آن بیان میشود و مؤمنان را به سوی آن ترغیب مهینمایهد
كه این جایگزین همان «تَناجَویا بگالبگرِّ وَ التَّقوی» میباشد.

8ـ .4کنش عاطفیـ ترغیبی
آیة  68كنش عاطفیه ترغیبی دارد؛ زیرا «خدای سبحان بعهد از آنکهه نجهوی را بها آن
شرایط برای مؤمنان تجویز كرد ،مؤمنان را دلگرم و خاطرجمع كرد (= كنش عاطفی) كهه
این توطئهها نمیتواند به شما گزندی برساند ،مگر به اذن خهدا ،مهون زمهام امهور همهه بهه
دست خداست ،پس بر خدا توك كنید و از ضرر نجهوای منافقهان انهدوهگین نشهوید كهه

خدا تصریج كردهاست به اینکه وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ( الطالق )8/و وعهده
داده كه هر كس بر او توك كند ،خدا برایش كافی است و با این وعده ،آنان را بر توك
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وادار میكند (= كنش ترغیبی) و میفرماید« :توك از لهوازم ایمهان مهؤمن اسهت .اگهر بهه
خدا ایمان دارند ،باید بر او توك كنند كه او ایشان را كفایهت خواههد كهرد» (طباطبهائی،
 6467ق ،.ج .)637 :66
آیة یازده« ،ادبی از آداب معاشرت را بیان میكند و از سیاق آن برمیآیهد كهه قبه از

ایههن دسههتور وقتههی اصههحاب در مجلههس رسههول خههدا(ص) حاضههر م هیشههدند ،بههه صههورتی
مینشستند كه جا برای دیگران نمیگذاشهتند و كسهانی كهه وارد مهیشهدند ،جهایی بهرای
نشستن نمییافتند كه آیة شهریفه ایشهان را ادب آموخهت .البتهه ایهن دسهتور اختصهاص بهه
مجلس رسول خدا(ص) ندارد ،هرمند آیهة شهریفه در ایهن مهورد نهازل شهده ،ولهی دسهتور
عمومی است .نشوز از مجلس به این است كه آدمی از مجلس برخیزد تا دیگری بنشهیند و
بدین وسیله او را تواضع و احترام كرده باشد .بنابراین ،معنای جمله منین است:
«اگر به شما پیشنهاد میشود كه از جای خود برخیزید تا دیگری كه افض  ،عهالِمتهر و
باتقواتر از شماست ،بنشیند ،بنذیرید و جای خود را به او بدهید .در این آیة شریفه ،تعظهیم
و احترامی از علمای امت شده كه بر هیچ كس پوشیده نیست و جملهة "وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُـونَ
خَبِیرٌ" مضمون آیه را تأكید میكند» (طباطبائی6467 ،ق ،.ج .)633 :66
جملة «یفسَجگ اللَّهُ لَکُهمی» یعنهی «خداونهد منهازل شهما را در بهشهت وسهعت مهیبخشهد»
(طوسی ،بیتا ،ج .)996 :6
در این آیه ،خداوند ضمن دستور دادن و ترغیب مسلمانان به باز كردن جا در مجالس،
به لحا عاطفی نیز به تعظیم علما پرداختهاست.
ه یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَاجَیتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَینَ یَدَی نَجْوَاکُمْ صَدَقَةً ذَلِکَ خَیـرٌ

لَکُمْ :یعنی:

« هرگاه خواستید با پیامبر سهخن بگوییهد ،پهس قبه از آن صهدقه بدهیهد .در
كلمة «ذلک» التفاتی بهكار رفتهاست ،مون قبالً خطاب به عموم مؤمنان بود و در
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این كلمه ،خطاب را متوجه شخص رسول(ص) كرد و با این تغییهر لحهن ،تجلیلهی
لطیف از آن جناب نمود ،مون حکم صدق مربوط به نجوای با آن جناب بهود و
اگر التفات را متوجه آن حضرت كند ،افادة عنایت بیشتری نسهبت بهه آن جنهاب
میكند» (ر.ک؛ طباطبائی 6467 ،ق ،.ج .)636 :66

این آیه با توجه به دستورگ دادن صدقه ،كنش ترغیبهی ،و بها توجهه بهه التفهات و تجلیه
پیامبر ،كنش عاطفی دارد.
ن :ایهن جملهه تشهریف و
م ا ْل ُم ْف ِلحُـو َ
ب اللَّـ ِه هُـ ُ
ن حِـ ْز َ
ال ِإ َّ
ب اللَّـ ِه َأ َ
ک حِـ ْز ُ
هه  أُو َلئِـ َ
بزرگداشتی از همان افراد مخلص است كه میفرماید« :اینهها كهه ایمهانی خهالص دارنهد،
حزب خدای تعالی هستند؛ منانكه آن منافقان كهه در ظهاهر اظههار اسهالم مهیكننهد و در
باطن كفار و دشمنان خدا را دوست میدارنهد ،حهزب شهیطان هسهتند .ایهنهها رسهتگارند،
هممنان كه آنها زیانکارند» (طباطبائی 6467 ،ق ،.ج  .)667 :66آیة  88با توجه به تکریم
مخلصان و دادن وعدة بهشت و پاداش ،كنش عاطفیه ترغیبی دارد.

8ـ .5کنش اعالمیـ ترغیبی
آیة سیزده میفرماید:
«این آیة شریفه حکم صدقه در آیهة قبلهی را نسهخ كهردهاسهت و در ضهمن،
عتاب شدیدی به اصحاب رسول خدا(ص) و مؤمنان فرمهوده كهه بهه سهبب نهدادن
صدقه ،بهكلّی از نجوای با رسول خدا(ص) صهرفنظهر كردنهد و بهه جهز علهیّبهن
أبی طالب احدی صدقه نداد و نجوی نکرد و در جملة "وَ أَطِیعُهوا اللَّههَ وَ رَسُهولَهُ"
داللتی است بر عمومیت حکم اطاعت نسبت به این تکلیهف و سهایر تکهالیف ،و
اینکه اطاعت به طور مطلم واجب است .در جملة "وَ اللَّهُ خَبگیرٌ بگمَها تَعیمَلُهونَ" نیهز
نوعی تشدید است كه حکم وجوب اطاعهت خهدا و رسهول را تأكیهد مهیكنهد»
(طباطبائی 6467 ،ق ،.ج .)668 :66
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آیهها

کن گفتاری
جملهها

وَاللَّهُ یَسیمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إگنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ « »6الَّذِینَ
یُظَههاهِرُونَ مِههنکُم مِّههن نِّسَههائِهگم مَّهها هُ هنَّ أُمَّهَههاتِهگمی إگن
أُمَّهَههاتُهُمی إگلَّهها اللَّههائِی وَلَهدینَهُمی « »8وَقَهدی أَنزَلنَهها آیَههات
بَیِّنَات « »9یَویمَ یَبیعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُهُم بگمَها عَمِلُهوا
أَحیصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُ ِّ شَییء شَهگیدٌ «.»1

تصریحی

همنایه

تصریحی

گسسته

ردی

6

8

8

سبک
نحوی
جملهها

ثُمَّ یُنَبِّئُهُم بگمَا عَمِلُهوا یَهویمَ الْقَِّامَبة « »7إگنَّ اللَّههَ بگکُه ِّ
شَییء عَلِیمٌ «»7
قَدی سَمِعَ اللَّهُ قَویلَ الَّتِی تُجَادِلُکَ فِهی زَویجگهَها « »6إگ َّن
اللَّهَ سَهمِیعٌ بَصِهیرٌ « »6وَاللَّههُ بگمَها تَعیمَلُهونَ خَبگیهرٌ «»8
ذَلِکَ لِتُؤمِنُوا بگاللَّههِ وَرَسُهولِهِ « »4إگنَّ الَّهذِینَ یُحَهادوونَ
اللَّههَ وَرَسُههولَهُ كُبگتُههوا كَمَهها كُبگهتَ الَّهذِینَ مِههن قَهبیلِهگمی
«َ »9لِلکَافِرگینَ عَذَابٌ موهگینٌ «.»9

اعالمی

همنایه

أَلَمی تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَعیلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الهأَریضگ
مَا یَکُونُ مِن نَّجیوَى ثَلَاثَةٍ إگلَّا هُوَ رَابگعُهُمی وَلَها خَمْسَبةٍ

4

9

إگلَّا هُوَ سَادِسُهُمی وَلَا أَدینَى مِن ذَلِکَ وَلَا أَكثَرَ إگلَّها هُه َو
مَعَهُمی أَییهنَ مَها كَهانُوا « .»7حَسیهبُهُمی جَهَهنَّمُ یَصیهلَوینَهَا
فَبگئسَ المَصِیرُ «.»3
فَ گن لَّمی تَجگدُوا فَ گنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِهیمٌ « »68إگنَّ الَّهذِینَ
یُحَادوونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُویلَئِکَ فِی األَذَلِّینَ « »88كَتَبَ
اللَّهُ لَأَغلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِی إگنَّ اللَّهَ قَوگیٌّ عَزگیزٌ «.»86

اعالمی

اعالمی

گسسته

همنایه

19
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وَإگنَّهُمی لَیَقُولُونَ مُنکَرًا مِّهنَ القَهویلگ وَزُورًا « »8وَالَّهذِینَ
یُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهگمی ثُمَّ یَعُهودُونَ لِمَها قَهالُوا فَتَحیرگیهرُ
رَقَیَةٍ مِّن قَبی گ أَن یَتَمَاسَّا ذَلِکُمی تُوعَظُونَ بگهِ « »8فَمَهن

1

لَّمی یَجگدی فَصِیَامُ شَهیرَیینگ مُتَتَابگعَیینگ مِهن قَبیه گ أَن یَتَمَاسَّها
فَمَن لَّمی یَسیتَطِعی فَ گطعَهامُ سِهتِّینَ مِسیهکِینًا « »4یَها أَیوهَها

ترغیبی

همنایه

الَّذِینَ آمَنُوا إگذَا تَنَاجَییتُمی فَلَا تَتَنَاجَویا بگاله گثمگ وَالعُهدیوَانگ
وَمَعیصِیَتِ الرَّسُولگ وَتَنَاجَویا بگالبگرِّ وَالتَّقوَى وَاتَّقُوا اللَّههَ
الَّذِی إگلَییهِ تُحیشَرُونَ «.»6

7

إگنَّمَا النَّجیوَى مِنَ الشَّییطَانگ لِیَحیزُنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَلَهییسَ
بگضَههارِّهِمی شَ هییئًا إگلَّهها بگ ه گذنگ اللَّ ههِ وَعَلَههى اللَّ ههِ فَلیَتَوَكَّ ه گ
المُؤمِنُونَ « »68یَها أَیوهَها الَّهذِینَ آمَنُهوا إگذَا قِیه َ لَکُهمی
تَفَسَّحُوا فِی المَجَالِسگ فَافسَحُوا یَفسَجگ اللَّهُ لَکُهمی وَإگذَا
قِی َ انشُزُوا فَانشُهزُوا یَرفَهعگ اللَّههُ الَّهذِینَ آمَنُهوا مِهنکُمی
وَالَّذِینَ أُوتُوا العِلمَ دَرَجَات وَاللَّهُ بگمَا تَعیمَلُهونَ خَبگیهرٌ
« »66یَا أَیوهَا الَّذِینَ آمَنُوا إگذَا نَاجَییتُمُ الرَّسُهولَ فَقَهدِّمُوا

عاطفیه
ترغیبی

همنایه

بَیینَ یَدَیی نَجیوَاكُمی صَدَقَةً « »68أُویلَئِکَ حِزبُ اللَّهِ أَلَا
إگنَّ حِزبَ اللَّهِ هُمُ المُفلِحُونَ «.»88
أَأَشفَقتُمی أَن تُقَدِّمُوا بَیینَ یَدَیی نَجیوَاكُمی صَهدَقَات فَه گذ

3

لَمی تَفعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَهییکُمی فَهأَقِیمُوا الصَّبلَاةَ وَآتُهوا
الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبگیهرٌ بگمَها تَعیمَلُهونَ
«.»68

اعالمیه
ترغیبی

همنایه

این آیه دارای كنش اعالمهیه ترغیبهی اسهت؛ زیهرا در اول آیهه ،اصهحاب را محکهوم
مینماید و در پایان نیز فرمان به اقامة نماز و ...میدهد.
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8ـ .6جداول کنشهای گفتاری و سبک نحوی جملهها در سورة مجادله
جدول  :9بسامد كنشهای گفتاری در سورة مجادله
61
64
68
68
3
1
4
8
8
عاطفی

تصریحی

ترغیبی

اعالمی

جدول  :9بسامد سبک نحوی جمالت در سورة مجادله

۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰
گسسته

همنابه

57
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نتیجهگیری
توجه به سبک نحهوی جملهههها و كهنش گفتهاری آنهها ،در سهبکشناسهی گفتمهانی
اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا با در نظر گرفتن بسامد انهواع كهنش و سهبک نحهوی جملهههها،
میتوان به میزان تأكید جملهها نسبت به بافت اجتماعی پی برد .در این جستار ،معلهوم شهد
كه بسامد نوع كنش های گفتاری و سبک نحوی در سورة مجادلهه ،رابطهة مسهتقیمی را بها
بافت اجتماعی برقرار كردهاست و با توجه به بافت بیرونی ،این شهیوه از بیهان و گفتگهو بهه
وجود آمدهاست .بنابراین ،كنش اعالمی با دوازده عدد ،پربسهامدترین كهنش گفتهاری در
این سوره می باشد كه در این كنش ،خداوند به دنبال نامگذاری یک واقعه یها اعهالم یهک
رخداد است .پس از آن ،كنش ترغیبی با ده عدد ،بسهامد بهاالیی دارد و در پهی ترغیهب و
واداشتن شنونده به انجام كارهاست .كنش بعدی بها پهنج بهار ،كهنش تصهریحی اسهت و از
كنش عاطفی با مهار بار نسبت بهه سهایر كهنشهها بهه میهزان كمتهری اسهتفاده شهدهاسهت.
بیشترین سبک نحوی كه استفاده شده ،سبک نحوی همنایه با بیست بهار بسهامد اسهت كهه
مهم بودن موضوع را صریحاً با نوع جملهبندی عبارات بیان كردهاست .بنابراین ،معلوم شد
كه سبک همنایه و كنش اعالمی كه برای توضیج مطالب مهم و مبهم بههكهار مهیرود ،بهه
بهترین شک ممکن در این آیات كنار یکدیگر اسهتفاده شهدهاسهت تها نهایهت تهأثیر را در
مخاطب داشته باشند .ازایهن رو ،روشهن شهد كهه قراردادههای نهاظر بهر پیونهد جملهههها بهه
یکدیگر و پیوند آنها با بافت اجتماعی ،این ارتباط موفم را به وجود آوردهاست و با ایهن
شیوة مطالعه میتوان به خوانش دقیمتری از متن دست یافت .از جمله دریافتههای دیگهر
در این سوره ،شام اتفاقات تاریخی نهفته در البهالی آیهها و اوضهاع اجتمهاعی آن زمهان
میباشد كه در كالم خداوند تأثیرگذار بهودهانهد .در پایهان ،مهیتهوان بهدین شهیوه تحلیه
درسههتتههری از مههتن دریافههت كههرد و در ترجمههه و تفسههیر كههالم الهههی ،معنههای صههحیج و
درستتری را از واژگان و عبارات بیان كرد.
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