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دانشیار علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه عالمه ق اق ائی ،تهران ،ایران

فاطمه دسترنج

استادیار علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران

(تاریخ دریافت۱۴۰۰/۰۲/۰۸ :؛ تاریخ پذیرش)۱۴۰۰/۰۵/۱۴ :

چکیده
مفهوم جنگ و جهاد ی ی از جردتارهای واه برانگیزی اسدت که عدم فهم صدحیح آن ،پیامدهای سدوئی به دن ال داشدته
اسدت .از آنجا که در آیات قرآن مفهوم جهاد ،امری مقدس و متعاهی به شدمار میرود و قرآن کریم در آیات بردیار و تعابیر م تلف
به این موضدوع پرداختهاسدت ،تحلیل صدحیح اهگوی بیانی قرآن و نحوۀ کاربردت افعال میتواند به فهم روشدمند آیات جهاد مدد
رسداند .از اینرو در پژوه حاضدر با روش توصدیفی-تحلیلی به تحلیل گفتمان افعال گفتاری در آیات جهاد پرداخته شدد و این
نتیجه حاصدل آمد که باید برای رسدیدن به فعل مضدمون در سد ن که همان مقصدود گو ینده اسدت ،به ترکیب جامعی از ن امهای
گفتمانی برآمده از افعال گفتاری ،ن ر داشدت .از این رو ن امهای گفتمانی هوشدمند ،احرداسدی و رخدادی که با عنایت به افعال
گفتداری آیدات جهداد تحلیدل شدددهاندد ،در ترکیدب بدا ی ددیگر تحلیدل گفتمدان جدامع آیدات جهداد را روشددن میسددازندد .این گفتمدان،
گفتمانی ارشدادی اسدت که در کنار گفتمان هوشدمند ،از فشدارههای تنشدی_عاقفی و احرداسدی و نیز گفتمان رخدادی م تنی بر
مشدیت اههی نیز بهره میبرد .در واقع افعال گفتاری ،به شد لگیری ن ام گفتمانی هوشدمند در آیات جهاد ،کمک کرده و زمینه را
برای انجام کن  ،فراهم میکند .ن ام گفتمانی احرداسدی نیز در قاهب افعال گفتاری عاقفی و ترغی ی ،گفتمان شدور و شدعور را
کامل مینمایند .ن ام گفتمانی رخدادی نیز در قاهب افعال گفتاری ّ
تعهدی به مرجعی فراتر و مانا اشدداره دارد و روشددن میسددازد
مش ّیت اههی ،نصرت و یاری مجاهدان در راه خداست.

واژگان کلیدی :قرآن کریم ،تحلیل گفتمان ،جهاد ،افعال گفتاری.

(نویرنده مرئول) Email: ebrahimi978@aut.ac.ir
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 .۱مقدمه
جنگ و جهاد در تاریخ حیات بشری همواره به عنوان یک واقعیت اجتماعی مهرح بودهاست.
هذا مفهوم جنگ و جهاد ی ی از جرتارهای واه

برانگیزی است که عدم فهم صحیح آن،

پیامدهای سوئی به دن ال داشتهاست .در آیات بریاری از قرآن کریم به قور ویژه از مر هۀ جهاد یاد
شدهاست و جهاد در مفهوم قرآنی ،امری مقدس و متعاهی به شمار میورد .با این حجم از اهمیت،
عدم خوان صحیح از این آیات ،زمینه قرح ش هات پیرامون این موضوع را فراهم نموده تا جایی
که در ن ر عدهای اسالم دین خشونت و جنگ تلقی میشود .به عنوان مثال برخی از مرتشرقان
میگو یند که پیام ر(ص) بعد از هجرت به مدینه تغییر ش صیت داد .او گر وه در م ه بشیر و نذیر
بود و مردم را به م ارم اخالقی فرا میخواند ،وهی در مدینه شمشیر به دست گرفته و به یک فرمانده
ن امی ت دیل شد (ر.ک؛ گلدزیهر .)18-15 :1378 ،هذا ارائۀ تصویر مناسب از گفتمان قرآنی
جهاد ضرورتی غیر قابل ان ار است.
روشن است که توجه به سهح زبانی گفتمان قرآن و تحلیل آیات از یک سو و نیز توجه به سهح
فرازبانی و ت یر عوامل برون زبانی از سوی دیگر در شناخت معنا و تفریر آیات قرآن نقشی اساسی
ایفا میکند .تغییر در تحلیل گفتمان آیات اههی ،منجر به تفریرهای متفاوت و گاه ناروا از آیات
اههی خواهد شد .علی رغم این که در برخی از آیات به وجوب جهاد تصریح شدهاست ،اما این
موضوع همواره با واه هایی از سوی برخی علما و روشنف ران و نو اندیشان دینی روبهرو بوده
است .وجود تف ر مرامحهنگر که در هر حاهت و با هر اقتضایی صلح را مقدم و همیشه در اوهویت
میدانند و به مر ههای تحت عنوان «جهاد» و وجوب آن در برخی زمانها ،باوری ندارند و جهاد را
مراوی جنگ و جنگ را مراوی خشونت و خشونت را عملی ضد انرانی قلمداد میکنند ،از یک
سو و از سوی دیگر ،وجود جریانات سلفی که انواع خشونتها و جنگ افروزیها را ذیل نام
مقدس«جهاد» به نمای
میسازد.

میگذارند؛ ضرورت پرداختن به این موضوع را در نوشتار حاضر روشن
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با عنایت به روی ردهای زبانشناختی درصدد تحلیل گفتمان آیات

جهاد هرتیم .با عنایت به افعال گفتاری در آیات جهاد میتوان خوانشی ن امند از این آیات ارائه
داد .این امر به تحلیل گفتمان مهرح شده در آیات جهاد کمک مینماید .تحلیل گفتمان
) (discourse analysisکه از جمله م احث مهم نقد نوین میباشد ،روشی تحلیلی-کیفی است
که برای فهم محتوا و ساختار مورد استفاده قرار میگیرد .از اینرو نوشتار حاضر در صدد است با
استفاده از روش توصیفی_تحلیلی و با پرداختن به آیات جهاد که به گونه صریح و غیر صریح در
قرآن به این دامنه معنایی اشاره دارند به این سؤال اساسی پاسخ دهد که تحلیل گفتمان افعال کنشی
در آیات جهاد وه نتایجی را در بردارد؟

 .۲پیشینۀ پژوهش
در خصوص مر هه جهاد و آیات جهاد مقالت متعددی نگاشته شدهاست .به عنوان مثال در
مقاهه «گرتره مفهوم جهاد به مثابه قتال در اندیشه سید قهب و عالمه ق اق ایی» ( )1396که توسط
یوسف نجفی نگاشته شده است ،نویرنده به دن ال برقراری ارت اط میان آیات م نی بر عدم اکراه در
پذیرش دین و آیات م ارزه و قتال با م اهفان و دشمنان دین است .همچنین موحد شیرین کار و
محرن اک ری با نگارش مقاهه «بازخوانی آراء مفرران سده اخیر در آیات جهاد» ( )1395به بررسی
آرای مفرران سده اخیر پیرامون جهاد پرداختهاند .اما هیچ پژوهشی به قور مرتقل به بررسی آیات
جهاد از زاویه تحلیل گفتمان نپرداخته است .هذا این پژوه

ابتدا با تت ع در آیات جهاد ،نحوۀ

کاربرت افعال را با استفاده از روی رد کن گفتاری تحلیل و سپس گفتمان افعال کنشی را تحلیل
مینماید.
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 .۳روش پژوهش
این پژوه به صورت توصیفی_تحلیلی و با روی رد ن ریه کن گفتاری که خود زیر شاخهای
از تحلیل گفتمان است ،انجام گرفتهاست .مهاهعه موردی در این پژوه آیات جهاد در قرآن کریم
است که به دو صورت صریح و غیر صریح به حوزه دامنه معنایی جهاد ،قتال ،حرب و غزوه مرت ط
میشوند .آیات ّ
مصرح جهاد ،دسته ای از آیات هرتند که در آنها به جهاد ن امی با دشمنان اسالم
در راه رضای خداوند س ن به میان رفتهاست .این آیات شامل  21آیه با مادۀ «جهد» و مشتقات آن
و  61آیه با مادۀ «قتل» و مشتقات آن است که در مجموع  82آیه میشوند که در  18سوره از قرآن
کریم وجود دارند .آیات غیر ّ
مصرح جهاد نیز آیاتی هرتند که اشاره به فضای جهاد و هوازم و
برترهای آن دارند اما در هیچیک از آنها واژگان دامنه مفهومی جهاد به کار نرفتهاست .تعداد این
آیات در مجموع  82آیه میباشد .با مهاهعه و بررسی این دو دسته از آیات ،دریافتیم که این آیات
هر یک عهدهدار انتقال قرمتی از مرائل جهاد هرتند .گونهبندی این آیات را میتوان به صورت
آیات ناظر به وجوب جهاد ،آیات ناظر به اهداف جهاد ،آیات ناظر به قوانین و آداب جهاد ،آیات
ناظر به پاداش جهاد ،آیات ناظر به آمادگی و تشوین به جهاد ،آیات ناظر به اوصاف و مرائل
جهادکنندگان ،آیات ناظر به ت لف کنندگان از جهاد و آیات ناظر به مقام و برتری جهاد بر سایر
اعمال بیان داشت .با عنایت به این آیات در ب

اول به صورت آماری به است راج افعال کن های

گفتاری به تف یک هر کدام از انواع کن های گفتاری بنابر دستهبندی سرل خواهیم پرداخت .در
ب

دوم نیز با عنایت به ن امهای گفتمانی ،تحلیل گفتمان افعال گفتاری در آیات جهاد صورت

میپذیرد.

 .۴مفهومشناسی جهاد در قرآن
جهاد از ریشه «جهد» است .فراهیدی «اه ُجهد» را ویز کمی میداند که انران با آن زندگی
س تی را میگذراند و َ
«اهجهد» را رسیدن به غایت امری با تالش در آن معنا میکند (ر.ک؛
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«جهد» و ُ
فراهیدی ،1409 ،ج .)386 :3برخی هغویان َ
«جهد» را به معنای تالش انران در
بالترین حد ّقوت و قاقت خود میداند (ر.ک؛ ابن درید ،1998 ،ج1259 :3؛ ازهری،1421 ،
ّ
ج )26 :6بنابراین تفریر این واژه به وسع ،قاقت ،مشقت ،نهایت ،غایت و غیره از هوازم معنای آن
است (ر.ک؛ مصهفوی ،1430 ،ج .)150 :2در اصهالح ،جهاد ع ارت از بذل جان و مال است
به قریقی م صوص برای جنگ با مشرکان و یا افراد یاغی در راه اعتالی کلمه اسالم (ر.ک؛ نجفی،
 1413ج3 :21؛ ج عی عاملی ،بیتا ،ج .)379 :2بنابراین در اصهالح به کوش

و تالشی که

همراه با بذل جان و مال برای مقابله و م ارزه با دشمنان دین خدا و در راه خدا صورت میپذیرد،
جهاد گفته میشود.
شاید بتوان نزدیکترین واژه به معنای جهاد را واژه «حرب و محاربه» دانرت .که مشتقات آن
در یازده آیه ب ار رفته است .من ور از حرب جنگی است که فرد قصد ستیزه با خدا و رسول خدا را
دارد .تمامی موارد کاربرد حرب و محاربه نیز در تقابل با جهاد فی س یلاهله است (ر.ک؛ قاسمپور
و دیگران.)144 :1395 ،
«غزو» واژه دیگری در معنای جنگ و جهاد است که ی ار در آیه  156سوره آل عمران ب ار
رفته است .غزو در معنای قصد همراه با عمل به کار میرود که از مصادین آن ،حرکت به سوی
دشمن و اراده جنگ با آنهاست (ر.ک؛ ابن سیده ،1421 ،ج38 :6؛ مصهفوی ،1430 ،ج:7
ّ
از معنای واژه جهاد که جهاد مرلحانه و ن امی است قرابت معنایی
 .)268واژه غزو با آن ب
دارد.
ماده «قتل» نیز  170بار در  33سوره و در  122آیه در قرآن کریم بهکار رفتهاست (ر.ک؛
َ
ع داه اقی .)536-533 :1364 ،اصل واژه «قتل» به معنای ازاهه روح از بدن است (ر.ک؛ راغب
اصفهانی ،1412 ،ج .)655 :1در تفاوت جهاد و قتال میتوان گفت که قتال منحصرا بر برخورد
ن امی دلهت میکند اما جهاد مفهومی وسیعتر از قتال دارد و مصداق آن منحصر در م ارزه ن امی
نیرت (ر.ک؛ مص اح یزدی .)239-237 :1387 ،قتال در قرآن کریم هزوما در معانی مقدس و به
معنای جهاد به کار نرفتهاست ،بل ه به جنگها و اقدامهای ن امی کفار و مشرکان نیز اقالق
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شده است .اگروه در برخی آیات با «جهاد» مترادف است و این ترادف از قید «فی س یل اهله»
فهمیده میشود (ر.ک؛ اک ری و شیرینکار.)48 :1395 ،

 .۵گونهشناسی افعال کنشی در آیات جهاد
تحلیل و گونهشناسی کن ها و افعال گفتاری به مثابه حلقه رابهی است که ن ریههای انتزاعی
زبانشناسی را با واقعیت و مشاهدات عینی که بر وگونگی کاربرد زبان م تنی است ،پیوند میدهد
(ر.ک؛ پایا .) 16 :1383 ،افعال کنشی ،نگرشی در باب کاربرد و معنای زبان در بافت است که
ّ
م تنی بر بافت موقعیت ،معنای مورد ن ر کنشگر را محقن میکنند (Searle, 1969,p 68؛
ّ
م اریک .)236 :1384 ،جان سرل از جمله محققانی است که به برط ن ریه کن گفتار کمک
نموده (ر.ک؛ سرل )66-65 :1385 ،و کن های گفتاری را به پنج نوع کن
عاقفیّ ،
تعهدی و اعالمی تقریم کردهاست (.)Searl, 1975, pp344-369

اظهاری ،ترغی ی،

 .۱-۵کنش اظهار ی ()Representatives Act
نشان دهنده باور گوینده است که از قرین آن دنیا را آن ونان که هرت یا آن ونان که باور دارد،
ترسیم میکند (ر.ک؛ یول .)76-73 ،1387 ،در آیات جهاد ،کن

اظهاری ،برامد بالیی دارد

که حاکی از گفتمان قرآنی ارشاد و ارتقای فهم م اقب است .زیرا گوینده با بیان علت ،م اقب
را پی

از پرداختن به جهاد ،آگاه میکند .برای مثال علت جهاد را در آیهای اینگونه بیان میکند:

﴾ (بقره)217 /؛ .همچنین قرآن،
تََي ُردُّوُك َْمََع َْنََ ِدينِ ُك َْمََإِ َِنََاِ ْستطاعُوا َ
﴿وَََلَََيزالُونَََيُقاتِلُون ُك ْمَ ح َّ
َ

برداشتهای نادرست در زمینه جهاد و عاق ت مجاهدان را تصحیح کرده﴿ :وَلَُتْسَبهَالهذينَقُتِلُواَ
بيل هِ
يفَس ِ
﴾ (آل عمران )169 /و در آیات گوناگون ،نر ت به گفتار،
َاَّللَأ ْموا َتًَب ْلَأ ْحياءََ ِع ْندَرّّبِِ ْمَيُ ْرزقُون َ
رفتار و ّنیت منافقان و  ...آگاهی ب شی میکند﴿ :وَلق ْدَ ُك ْن تمََتنهونَالْموت ِ
َم ْنَق ْب ِلَأ ْنَت لْق ْوهَُ َف ق ْدَ
ْ
ُْ ْ

ّ
﴾ (آل عمران .)143 /آیات متعددی نیز با یادآوری جنگهای پیشین مانند
وهُ َوَأنْ تُ ْمَت نْظ ُُرون َ
رأيْتُ ُم َ
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بدر ،احد ،احزاب و ...نصرتهای اههی را ت یین و از این قرین مرلمانان را برای ادامه مریر تشوین

ٍ
ِ
ُوهمَي ع ِّذ ّْبمَا َّ ِ
ِ
صرُكمَعل ْي ِه َمَوَي ْش ِ
َم ْؤِمنِني﴾
ف ُ
َص ُدورَق ْوم ُ
ْ
َّللَُ ِِبيْدي ُك ْمَوَُيُْ ِزه َْمَوَي نْ ُ ْ ْ
و تشجیع میکند؛ ﴿قاتل ُ ْ ُ ُ ُ

(توبه .)14 /گاهی نیز از اقوام پیشین س ن میگوید تا مایه ع رت شود؛ برای مثال در آیه 246
سورۀ بقره ،خداوند گزارشی از مأل بنی اسرائیل میدهد و نر ت به ّادعای آنان آگاهی ب شی کرده
و کذب بودن آن را مش ص میکند.

 .۲-۵کنش ترغیبی ()Directives Act
بیانگر خواستههای گوینده است .این گونه کن ها شامل فرامین ،درخواستها و پیشنهادها
بوده و میتواند به صورت ایجابی و یا سل ی باشد (ر.ک؛ یول .)76-73 :1387 ،در آیات جهاد،
پس از کن

اظهاری ،کن های ترغی ی امری بیشترین تعداد افعال گفتاری را به خود اختصاص

داده است .اه ته باید گفت تمام پارهگفتارهای امری در آیات جهاد مرتقیما مربوط به قتال و جهاد
نیرتند .از میان این تعداد در حدود  48پاره گفتار به قور مرتقیم امر به قتال و یا جهاد دارد که در
اکثر آنها قتال ّ
مقید به قید «فی س یل اهله» است و کرانی که باید با آنها قتال کرد نیز مش ص شده

بيل هِ
َاَّلل ُِ
است﴿ :وَقاتِلُواَيفَس ِ
َاَّللَاَلهذينَيُقاتِلُون ُك ْمَوَلَت ْعت ُدواَإِ هن ه
﴾ (بقره .)190/لزم
بَال ُْم ْعتدين َ
َلَُي ُّ

به ذکر است برخی دستورات در قاهب کن

ترغی ی ،م اقب خاص دارد؛ مانند خهابی که به

هبَ ِ
﴾
جاه ِدَالْ ُك هفارَوََال ُْمنافِقنيََوَاغْلُظَْعليْ ِه ْم َ
پیام ر(ص) در آیه  9سوره تحریم شدهاست﴿ :ايَأيُّهاَالنِ َُّ

(تحریم.)9 /

 .۳-۵کنش اعالمی ()Declarations Act
کنشی است که بیان آن به تغییر اوضاع دنیای خارج بیانجامد (ر.ک؛ یول.)76-73 :1387 ،
بیشترین کارکرد کن

اعالمی ،بیان عاق ت است .برای مثال آیات  171-169از عاق ت گروهی

صح ت میکند که در راه خدا کشته شدهاند .آنها نزد پروردگار خود روزی دارند ،به واسهه آنچه
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خدا به ایشان عها کرده ،فرح دارند ،خوف و حزنی بر ایشان نیرت و به نعمت و فضل اههی بشارت
داده میشوند .کن

گفتاری غیرمرتقیمی که از بیان این نوع عاق ت حاصل میشود ،تشوین و

ترغیب م اقب به انجام عملی است که این عاق ت را نتیجه دهد و از آن سو هم عاق ت کرانی که
خاهد در آت

معرفی میشوند ،م اقب را از م تال شدن به ونین عاق تی بر حذر میدارد .برخی

از کن های اعالمی نیز به بیان ح م اشاره دارند .با توجه به رابهه خداوند و کرانی که به اهله ایمان
﴾ (بقره.)216 /
آوردهاند ،این اح ام به ایشان واجب میشود؛ ﴿ ُكتِبَعل ْي ُك ُمَال ِْقتا َل َ

 .۴-۵کنش عاطفی ()Expressives Act
نمود احراساتی از ق یل شادی ،درد ،عالقه ،تنفر ،هذت یا غم است (ر.ک؛ یول-73 :1387 ،
 .)76کن عاقفی بیشتر در آیاتی دیده میشود که عاق ت مجاهدان ،را بیان میکند و به ش ل غیر

مرتقیم م اقب را به رسیدن به ونین عاق تی بشارت میدهد؛ ﴿إِ هن ه
َاَّللَا ْشَتىَ ِمنَال ُْم ْؤِمننيَأنْ ُفس ُه ْمَ
بيل هِ
يلَوَالْ ُقر ِ
اَيفَالت ْهوراةَِو ِْ
َاَّللَف ي ْقتُ لُونَوَيُ ْقت لُونَو ْعداًَعل ْي ِهَح ًّق ِ
َاْل ْْن ِ
وَأ ْمواَلُ ْمَ َِِب هنََلُ ُمَا ْْلنهةَيُقاتِلُونَيفَس ِ
آنَ
ْ
َمن هِ
فَبِع ْه ِدهِ ِ
﴾ (توبه .)111 /در
ظيم َ
است ْب ِش ُرواَ بِب ْيعِ ُك ُمَالهذيَابي ْعتُ ْمَ بِ ِهَوَذلِك َُ
وَم ْنَأ ْو َ
َاَّللَف ْ
َهوَالْف ْوُزَالْع ُ

نقهه مقابل نیز کرانی که از جهاد سر باز زدهاند سرزن مینماید .برای مثال در آیه  152سورۀ آل

عمران ،مرلمانانی که بعد از دیدن نصرت خداوند در ش رت دشمنان ،دوار نزاع و سرتی شدند
را سرزن میکند .همچنین در برخی از آیات با بیان رفتار برخی از مشرکان و منافقان ،مانند فرار
کردن به هنگام جنگ ،بر ناتوانی آنان ّ
صحه گذاشته و آنان را به خاقر این رفتار تمر ر میکند .در
َّ َّ
َّ َّ
برخی از آیات نیز در پاره گفتار نهایی مانند «إن اهل َه ُیحب» و یا «إن اهل َه ل ُیحب» این روی رد
مشهود است.
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 .۵-۵کنش ّ
تعهدی ()Commissives Act
بیانگر قصد گویندهاست و شامل وعدهها ،تهدیدها و ّ
تعهدها هرتند (ر.ک؛ یول-73 :1387 ،
ّ
تعهدی ،از ی رو بیان پاداشهایی است که خداوند وعدۀ آنها را به مجاهدان میدهد؛
 .)76کن
َمنَب ع ِدَماَأصاّبمَالْقرحَلِلهذينَأحسنُ ِ
واََّللَوَال هرس ِ ِ
﴿الهذينَاستجاب ِهِ
﴾ (آل
واَمنْ ُه ْمَوَاتهق ْواَأَ ْجرَعظيم َ
ول ْ ْ
ْ
ُ
ْ ُ
ُُ ْ ُ

عمران )172 /و از سوی دیگر وعیدی است نر ت به کرانی است که به سوء عاق ت رسیده و یا

َّللَوََر ُسول َهَُوَي ْسع ْون َِيفَا ْْل ْر ِ
ضَفسادَاًَأ َْنَيُقته لُواَأ َْوَيُصلهبُواَأ َْوَتُقطه َعَ
اءَُاله ِذينََ ُُيا ِربُونََا َّ
میرسند؛ ﴿إِ هَّناَجز َ
يفَا ُّ
﴾
يفَا ْْل ِخرَةَِعذابََع ِظيمَ َ
لدنْياَ َوََلَُْمَِ َ
ضَذلِكَََلَُْمَ ِخ ْزيََِ َ
الفَأ َْوَيُنْ ف ْواَ ِمنََا ْْل ْر َِ
أيْ ِدي ِه َْمَوََأ ْر ُجل ُُه َْمَ ِم َْنَ ِخ ٍَ

(مائده .)33 /در پاره گفتارهایی نیز خداوند تضمین میکند که اتفاقی در آینده و یا عاق ت رخ دهد.
َ َّ َّ
برای مثال زمانی که خداوند از عاق ت کرانی که در راه خدا کشته میشوند با پاره گفتار َ«و أن اهل َه
ضیع َأ ْج َر ْاه ُم ْؤم َ
ل ُی ُ
نین» تضمین میکند که اجر ایشان ضایع نمیشود .نوع دیگر کن گفتاری
ّ
تعهدیّ ،
معیت و همراهی است تا از این قرین م اقب را دهگرم و تشوین نماید؛ ﴿ايَأيُّهاَالهذينَ

آمنُواَقاتِلُواَالهذينَي لُون ُكم َِمنَالْ ُك هفا ِرَوَلْي ِج ُدواَفي ُكم ِ
َغلْظةًَوَا ْعل ُمواَأ هن ه
﴾ (توبه.)123 /
َاَّللَمعَال ُْمتهقني َ
ْ
ْ

 .۶تحلیل گفتمان کنشهای گفتار ی در آیات جهاد
گفتمان ) )Discurseبیان من م و منرجم از یک ف ر یا ایده در موضوعی خاص است (ر.ک؛
فرکالف .)9 :1379 ،تحلیل گفتمان ( (Discurse analysisبر پدیدهای فراتر از جمله تمرکز دارد
ّ
و در آن ،شناخت معنای کانونی کالم یا نوشته مد ن ر است .از تحلیل گفتمان میتوان به عنوان
ابزاری قدرتمند برای فهم محتوا و ساختار استفاده کرد (ر.ک؛ کوبلی .)600/3 :1387،ورا که
تحلیل گفتمان از جمله روشهای کیفی در تفریر و مهاهعه در حوزههای گوناگون است که
میکوشد با مهاهعه عوامل فرامتنی کاری فراتر از تحلیلهای ّ
سنتی ارائه کند و به سهحی از دادهها
و اقالعات منجر شود.
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ن امهای گفتمانی ( )system Discurseن امهایی فرایندی هرتند که یا از ویژگیهای
َ
توانشی ،کنشی و شوشی برخوردارند ،یا فارغ از هر توانشی ،کن آفرینی دارند .اگر ن ام گفتمانی،
م تنی بر کارکرد و یا عمل رد عوامل گفتمانی باشد از اصل کن  ،و اگر م تنی بر نوع و یا شیوه
َ
حضور آن عوامل باشد ،از اصل شوش پیروی میکند (ر.ک؛ شعیری .)107 ،1386،بدین ترتیب
ما با ن امهاي گفتماني م تلفي با توجه به ویژگيهاي نشانه-معنایي حاکم بر آنها روبهرو هرتیم
که به سه دسته کلي هوشمند ،احراسي و رخدادي تقریم ميشوند.

 .۱-۶نظام گفتمانی هوشمند
در این گفتمان شیوه ارت اط از نوع تعاملی است که بر سه نوع برنامهمدار ،اهقایی و مراممدار
است (ر.ک؛ شعیری« .)109-107 :1386 ،ن ام گفتمانی هوشمند از نوع برنامهمدار ،ن ام
تجویزی است که بر اساس رابهه یکقرفه بین امر کننده و کنشگر تن یم میگردد؛ که همان ن ام
منهقی ،برنامهمدار و کنشی است .در این ن ام گفتمانی ارت اط از بال به پایین صورت میگیرد»
(شعیری .)109-107 :1386 ،در این ن ام تجویزی ،کنشگر میبایرت بر اساس دستوری که
دریافت میکند به اجرای برنامه و دستورات بپردازد .ب شی از کن های گفتاری در آیات جهاد به

﴾ (بقره )216 /در واقع فعل گفتاری در این جا،
بیان اح ام اختصاص دارد؛ ﴿ ُكتِبَعليْ ُك ُمَال ِْقتالَُ» َ

بیان ح م است که از مصدر اههی جاری میشود .ی ی از مرائل برونبافتی و توجه به بافت
موقع ّیت خصوصیات گو ینده گفتمان است« .برای دریافت معنای دقین یک جمله و متن به غیر از
معناهای ظاهری کلمات و درج شده در فرهنگ هغت ،عواملی همچون سن ،جنس ،موقعیتهای

زیادی دارد» (ر.ک؛ کوک،

اجتماعی ،زمان و م ان ،اشتراکات فرهنگی قرفهای گفتگو نق
ّ
 .)57 :1388از این رو در خوان متن مقدسی مانند قرآن باید در ن ر داشت که از ن ر مرلمانان
کری که این کن های گفتاری را ایجاد میکند ،متفاوت از بشر ّ
عادی است .در کن اعالمی

هنگامی که گو ینده خداست ،اعت ار ح م جاری شده خارج از گو ینده نیرت« .در واقع اعت ار
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ّ
ح م از سروشمه کالم ناشی میشود و صدور و تحقن اعت ار آن مشروط به هیچ شرط خارجی
نیرت و نقض آن هم تنها به وسیله خود گو ینده ،یعنی خداوند م ّیرر است» (حرینی و دیگران،
 .)75 :1394این تفاوت در تفریر کن

اعالمی باید در تفریر متون دینی مورد ن ر قرار گیرد.

بنابراین ن ام گفتمانی در کن گفتاری اعالمی بیان ح م ،ن ام برنامهمدار است .اه ته باید در ن ر
داشت که سوی دیگر این گفتمان ،انران م تاری است که هر وند دریافت کننده این کن های
گفتاری است ،اما به هر حال او بنا به باور و ایمانی که دارد ،میتواند به این ن ام تجویزی تن دهد
و یا از آن سر باز بزند .زیرا این ن ام تجویزی ،با توجه به بافت برون زبانی ،یک ن ام تشریعی است.
به هر جهت آنچه در کن

اعالمی اهمیت دارد ،جایگاه گوینده است که میبایرت توان اعالم

ونین ح می را داشته باشد و در ن ام گفتمان هوشمند هم این جریان از بال به پایین مشاهده
میشود.
افعال گفتاری دیگری ن یر بیان عاق ت ،نامیدن و اعهای عنوانی به گروهی خاص ،اعالم پایان
کار یک عده ،آزمودن ایشان ،برکنار کردن و نیز رت هبندی یک گروه که در کن های گفتاری آیات
جهاد دیده میشود ،کنشی است که سوی خداوند صورت میپذیرد .مرجعی که قدرت اعمال این
کن های اعالمی را داراست .در جدول زیر میتوانید نمونهای از این آیات و افعال گفتاری را
مشاهده نمایید.
جدول :1ن ام گفتمانی هوشمند از نوع برنامهمدار در افعال گفتاری آیات جهاد
افعال کن
عاق ت
ح م
نامیدن

اعالمی

نمونه آیات جهاد

ِ
َاَّللَأوَمتُّمَلمغْ ِفرة َِمن هِ
وَلئِنَقُتِلْتمَيفَس ِ ِ
اََيمعُونَ (آل
َاَّللَوَر ْْحةَخ ْريَِمه ْ
بيل ه ْ ُ ْ
ْ ُْ
عمران)157 /

ي ْسئ لُونكََع َِنَال ه
يهََكبِريَ (بقره)217 /
يهَقُ َْلَقِتالََفِ َِ
تالَفِ َِ
ش ْه َِرَا ْْلر َِامَقِ ٍَ

بيل هِ
يف َس ِ
َاَّللَوَالهذينَآوْواَوَنص ُرواَ
وَالهذينَآمنُواَوَهاج ُرواَوَجاه ُدواَ َ
ْم ْؤِمنُونَح ًّقا (انفال)74 /
أُولئِك ُ
َه ُمَال ُ
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پایان کار

َمتح ِرفاًَلِ ِق ٍ
َلَفِئ ٍةَف ق ْدَابءَبِغض ٍ
بَ
َمتحيِّزاًَإِ َ
وَم ْنَيُوَّلِِ ْمَي ْومئِ ٍذ ُ
تالَأ ْو ُ
َدبُرهَُإِله ُ ّ
َاَّلل (انفال)16 /
ِمن هَِ
وَ لن ب لُونه ُكمَ ح هتَ ن علمَ الْم ِ
صابِرينَ وَ ن بْ لُواَ أ ْخبارُك ْمَ
جاهدينَ ِمنْ ُك ْمَ وَ ال ه
ْ
ْ ْ
ُ

آزمودن

(محمد)31 /

بر کنار کردن
رت هبندی

َلَم ِ
غاِنَلِتأْ ُخ ُذوهاَذ ُروانَن تهبِ ْع ُك ْمَيُري ُدونَأ ْنَ
ولَال ُْمخله ُفونَإِذاَانْطل ْقتُ ْمَإِ َ
سي ُق ُ
ي ب ِّدلُواَكالم هِ
لَل ْنَت تهبِعُوان (فتح)15 /
ُ
َاَّللَقُ ْ
جاه ِدينََ ِِبمواَلِِ َمَوََأنْ َُف ِس ِه َمَعلىَال ِ
َّللَالْم ِ
ْقاع ِدينََدرج َةً (نراء)95 /
ْ
ْ ْ
فضهلََا َُّ ُ

ن ام گفتمانی برنامهمدار در کن ترغی ی نیز مشاهده میشود .بیشترین کن گفتاری در آیات
جهاد به کن ترغی ی امری اختصاص دارد .اه ته باید گفت تمام پارهگفتارهای امری در آیات جهاد
مرتقیما مربوط به قتال و جهاد نیرتند .از میان این تعداد در حدود  48پاره گفتار هرتند که در آنها
به قور مرتقیم امر به قتال و یا جهاد ذکر شدهاست .این افعال گفتاری نیز از مصدر قدرتمندی
صادر میشود و کن های امر و نهیای هرتند که کنشگر را به سوی اجرای دستور و یا ترک آن
سوق میدهند .باید در ن ر داشت که انجام کن دستوری یا نهی از کن در کنشگر به س ب باوری
است که او دارد وگرنه اقاعت یا امتناع از دستور معنایی ندارد .انجام دادن و یا ترک فعل نیز از ایمان
و باوری که م اقب گفتمان دارد ،ناشی میشود.
جدول  :2ن ام گفتمانی هوشمند از نوع برنامهمدار در افعال گفتاری آیات جهاد
افعال کن ترغی ی نمونه آیات
امر
نهی

يل هِ
َاَّلل ِ
وَقاتِل ِ
ُواَيفَسبِ ِ
َاَّللَوَا ْعل ُمواَأ هن ه
ََسيعَعلِيمَ (بقره)۲۴۴ /

َاْل ْدابرَ (انفال)۱۵ /
وه ُم ْ
ايَأيُّهاَالهذينَآمنُواَإِذاَلقيتُ ُمَالهذينَكف ُرواَز ْحفاًَفالَتُولُّ ُ

در آیات جهاد مشاهده میشود که در پارهگفتارهایی خداوند در پی بیان مصلحت ح م است.
این امر میرساند زمانی که خداوند از گفتمان هوشمند و برنامهمدار در امر به کن و یا نهی از آن
بهره میبرد ،برای این ه گفتهیاب را به مرز کن نزدیک کرده و توان او را تحت ت یر قرار دهد؛ در
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ّ
موارد متعددی به تعلیل ،تشریح و ت یین فرمان و یا ح م صادر شده میپردازد .اینگونه مریر
گفتهیاب را در امتثال به آن ن ام دستوری و یا اهقایی هموار میسازد .در واقع افعال گفتاری که در
قاهب کن

اظهاری در آیات جهاد آمدهاند ،به ش لگیری ن ام گفتمانی هوشمند در آیات جهاد،

کمک کرده و زمینه را برای انجام کنشی که مد ن ر است ،فراهم میکند .نمونههایی از این افعال
گفتاری را در آیات جهاد مشاهده میکنید.
جدول .3
افعال کن اظهاری
تعلیل -تقیید
آگاهی ب شی

توصیف -تشریح
تقیید -تصحیح

ت یین

استثناء

نمونه آیات جهاد

عانَفبِِإ ْذ ِن هِ
وَماَأصاب ُكمَي ومَالْت قىَا ْْلم ِ
َاَّللَوَلِي ْعلمَال ُْم ْؤِمننيََ-وَلِي ْعلمَ
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
يفَس ِ
بيل ه
َاَّللَأ ِوَا ْدف عُواَقالُواَل ْوَن ْعل ُمَ
الهذينَانف ُقواَوَقيلََلُ ْمَتعال ْواَقاتلُواَ َ
َِبف ِ
قِتالًَلتهب عنا ُكمَهمَلِلْ ُك ْف ِرَي ومئِ ٍذَأقْر ِ
َم ْن َُهمَلِ ْْل ِ
ميانَي ُقولُون ِ
ْواه ِه ْمَ
ُ
ْ
ب ْ
ْ ْ ُْ
يفَقُلُوّبِِ ْمَو ه
َاَّللَُأ ْعل ُم َِِباَيكْتُ ُمونَ (آل عمران 166 /و )167
ماَليْسَ َ
َاَّللَأمواتًَبلَأحياء ِ
وَلَُتْسَبهَالهذينَقُتِلُواَيفَس ِ ِ
َع ْندَرّّبِِ ْمَيُ ْرزقُونَََ-
ْ ْ
بيل ه ْ
ضلِ ِهَوَيست ب ِشرونَ ِابلهذينََلَي لْح ُقواَّبِِم ِ
َاَّلل ِ
َم ْنَ
َم ْنَف ْ
ف ِرحني َِِب ُ
ْ
اَآته ُم هُ
ْ
ْ ْ ُ
َمن هِ
خل ِْف ِهمَألهَخوفَعلي ِهمَوَلَهمَُيْزنُونََ -ست ب ِشرونَ بِنِعم ٍة ِ
َاَّللَوَ
ْ
ْ
ُْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ ُ
ِ
ض ٍلَوَأ هن ه
يعَأ ْجرَال ُْم ْؤمننيَ (آل عمران)171-169 /
ف ْ
َاَّللَلَيُض ُ
ِمنَال ُْم ْؤِمننيَ ِرجالَصدقُواَماَعاه ُد ه
واَاَّللَعل ْي ِهَف ِم ْن ُه ْمَم ْنَقضىَ َْنبهَُوَ
ِم ْن ُه ْمَم ْنَي ْن ت ِظ ُرَوَماَب هدلُواَت ْبدي َالً (احزاب)23 /
تابَ هِ
اَّللَ اثْناَ عشرَ ش ْهراًَ يفَكِ ِ
إِ هنَ ِعدهةَ ُّ
اَّللَ ي ْومَ خلقَ
الش ُهوِرَ ِعنْدَ هَِ
ِ
ِ ِ
س ِ
ينَالْقيِّ ُمَفالَتظْلِ ُمواَفي ِه هنَ
ماواتَو ْ
ال ه
َاْل ْرضَم ْنهاَأ ْرب عة ُ
َح ُرمَذلكَال ّد ُ

أنْ ُفس ُك ْمَوَقاتِلُواَال ُْم ْش ِركنيَكافهةًَكماَيُقاتِلُون ُك ْمَكافهةًَوَا ْعل ُمواَأ هَن َ ه
اَّللَ

معَال ُْمتهقنيَ (توبه)36 /
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تحدید

َالر ِ
إِذاَلقيتُ ُمَالهذينَكف ُرواَفض ْرب ِّ
شدُّواَالْواثقَ
وه ْمَف ُ
قابَح هتَإِذاَأثْخ ْن تُ ُم ُ
ِ
بَأ ْوزارهاَذلِكَوَل ْوَيشاءُ ه
َاَّللَُ
فِإ هماَمنًّاَب ْع ُدَوَ إِ هماَفداءًَح هتَتضعَا ْْل ْر ُ
بيل هِ
لنْ تَصر َِمنْ ُه ْمَوَلكِ ْنَلِي بْ لُواَب ْعض ُك ْمَبِب ْع ٍ
ضَوَالهذينَقُتِلُواَيفَس ِ
َاَّللَ
ف لنَي ِ
ضلهَأ ْعماَلَُْم (محمد)4 /
ُْ

نتیجه کاربرد کن های اظهاری تعلیل ،ت یین ،تشریح ،تصحیح و ...را میتوان در آیاتی
مشاهده کرد که از شرکت داوقل انه مؤمنان در جهاد و نیز از ایمان راسخ ایشان س ن به میان
میآورند .در این آیات سهح ن ام گفتمانی به ن ام مراممدار میرسد« .در این تعامل ی ی از قرفین
بر اساس اخالق فردی و یا فرهنگی-اجتماعی خود را موظف به انجام عملی میداند .تفاوت باور
در این گفتمان با گفتمان اهقایی این است که اینجا باور عمین و ریشهای است نه تغییر پذیر در برابر
اهقاء .کن

م تنی بر باورهای بنیادین اجتماعی-فرهنگی صورت میگیرد» (شعیری:1386 ،

 .)109در تعدادی از آیات جهاد در قاهب کن

اظهاری به تعریف و توصیف گروهی پرداخته

میشود که به جهاد در راه خدا پرداختهاند .گفتمان حاکم بر این آیات ،گفتمان هوشمند از نوع
مرام مدار است زیرا عاملی از درون ،توان

م اقب را برانگی ته و او را به انجام کن

سوق داده

اَّللَ َأُولئكَ َي رجونَ َر ْْحتَ َ هِ
ف َسبِ َِ ِ
اَّللَ َوَ َ ه
اَّللََُغ ُفورََ
﴿إِ هَن َاله ِذينَ َءامنُوَاَْوَ َاله ِذينَ َهاج ُروَاَْوَ َجاه ُدوَاَْ َِ
است؛ َ
ُْ
يل َ ه ْ
﴾ (بقره .)218 /اینجا تجویز و اهقایی در کار نیرت .کنشگر بدون این ه به کنشی خوانده شود،
هر ِحيم َ

بر حرب وظیفه معرفتی و مرامی به کن میپردازد.
نوع دیگری از ن ام گفتمانی هوشمند ،ن ام اهقایی است« .در این ن ام گفتمانی ی ی باید موفن
به متقاعد کردن دیگری برای انجام کنشی گردد .ارت اط موازی دو قرفه در جریان است .هر دو از
یک موقعیت برخوردار هرتند و فقط ی ی میتواند با ت یر بر دیگری سهح توانشی او را به کنشی
تغییر دهد .در این تعامل ی ی از دو قرف تعامل باید قرف دیگر را به اجرای کن

متقاعد سازد.

ونین اهقایی راه ارهای متفاوتی دارد که ع ارتند از اهقاء از راه واپلوسی ،وسوسه ،اغوا ،تحریک،
تهدید یا رشوه دادن» (وفایی و شعیری .)18 :1388 ،در تعدادی از آیات جهاد که گفت و گوی
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منافقان را با مرلمانان مهرح میکند ،میتوان این ن ام گفتمانی را مشاهده نمود .برای مثال در
جریان جنگ احزاب گروهی از منافقان با اهقاء ترس در مرلمانان سعی داشتند که آنان را از مقابله
با دشمنان بر حذر دارند .در آیۀ  13سوره احزاب منافقین از قرین گفتمان اهقایی و با ایجاد ترس و
دههره سعی دارند تا کن

مرلمانان را تحت ت یر قرار دهند و به دن ال آن هرتند که توان

آنها را

﴿وَإِ ْذَقال ْ ِ ِ
َلَمقامَل ُك ْمَف ْار ِجعُواَوَي ْستأ ِْذ ُنَ
زیر سؤال برده و آن را خنثی کنند؛ َ
تَطائفةَمنْ ُه ْمَايَأ ْهلَي ثْ ِرب ُ
هبَي ُقولُونَإِ هنَب يوتناَعورةَو ِ
﴾ (احزاب.)13/
َماَهيَبِعَ ْورةٍَإِ ْنَيُري ُدونَإِلهَفِراراً َ
فريق َِمنْ ُه ُمَالنِ ه
ُُ
ْ

 .۲-۶نظام گفتمانی احساسی
شیوۀ ارت اط در این گفتمان همترازی حری است و به سه دسته تنشی-عاقفی ،حری-ادراکی،
زی اییشناختی تقریم میشود (ر.ک؛ شعیری« .)113-110 :1386 ،در ن ام گفتمانی تنشی-
عاقفی ،فشارههای عاقفی به قور مرتقیم بر شریک گفتمانی ت یر گذاشته و توان
ت یر قرار میدهد .جوسازی تنشی-عاقفی ام ان آزادی عمل یا انحراف از کن

او را تحت
در فرآیند را از

قرف مقابل سلب میکند ،مانند تن یه ،عص انیت و( »...شعیری .)110 :1386 ،در آیات جهاد،
کن های گفتاری عاقفی به کار رفتهاند تا م اقب گفتمان را برای انجام عملی تشوین و یا سر باز
زدن از آن عمل ،توبیخ نماید .از این رو ن ام گفتمانی تنشی_عاقفی را میتوان در این افعال گفتاری
مشاهده نمود .اه ته این افعال گفتاری در آیات جهاد بیشتر در لیه غیرمرتقیم پاره گفتارها مشاهده
میشوند .یعنی بافت س ن ما را به مقصود گوینده میرساند .برای مثال وقتی از بیان عاقبت گروهی
سخن به میان میآید ،فشارههای عاقفی افعال گفتاری به کار رفته ،بر م اقب ت یر گذاشته و او را
برای رسیدن به حرن عاق ت  ،تحریک و تشوین کرده و یا برای دور ماندن از سوء عاق ت ،تحذیر
میکنند .این کن های گفتاری ،توان

م اقب گفتمان را تحت ت یر قرار داده و با ایجاد حس،

زمینه را برای انجام کن مورد ن ر آماده میکند .در جدول زیر میتوانید برخی از این افعال گفتاری
را در نمونههایی از آیات جهاد مشاهده نمایید.
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جدول :4ن ام گفتمانی احراسی از نوع تنشی_عاقفی در افعال گفتاری آیات جهاد
افعال کن عاقفی نمونه آیات
ت شیر
تمر ر
ت ویف
سرزن
تر ین
تح یب
عدم تح یب

بيل هِ
َاَّلل ِ
يفَس ِ
َِب ْمواَلِِ ْمَوَأنْ ُف ِس ِه ْمَأ ْعظ ُمَدرجةًَ
الهذينَآمنُواَوَهاج ُرواَوَجاه ُدواَ َ
ِع ْند هِ
َه ُمَالْفائُِزونَ (توبه)20 /
َاَّللَوَأُولئِك ُ
ورَأ ْعيُ نُ ُه ْمَكالهذيَيُغْشىَ
أ ِش هحةًَعليْ ُك ْمَفِإذاَجاء ْ
َاْل ْو ُ
فَرأيْ ت ُه ْمَي نْظ ُُرونَإِليْكَت ُد ُ
ت (احزاب)19 /
عل ْي ِه َِمنَالْم ْو َِ

يفَا ُّ
لدنْيَاَ
تَأ ْعما َُلَُْمَِ َ
تَوََ ُهوََكافِرََفأُولئِكََحبِط َْ
وََم َْنَي ْرت ِد َْدَِم ْن ُك َْمَع َْنَ ِدينِ َِهَف ي ُم َْ
ِ
حابَالنّا َِرَ ُه َْمَفِيهاَخالِ ُدونَ (بقره)217 /
ص َُ
وََا ْْلخرِةََوََأُولئِكََأ ْ
وَلق ْدَصدق ُك ُم ه
َاْل ْم ِرَ
سوَنُ ْمَِبِِ ْذنِ ِهَح هتَإِذاَف ِشلْتُ ْمَوَتناز ْعتُ ْم َِيف ْ
َاَّللَُو ْعدهَُإِ ْذَُتُ ُّ
وَعص ْي تُم َِمنَب ْع ِدَماَأرا ُكم ُِ
َماَُتبُّون َِم ْن ُك َْم (آل عمران)152 /
ْ ْ
ْ

َهوَخ ْريَل ُك ْمَوَ
ُكتِبَعل ْي ُك ُمَال ِْق ُ
َهوَ ُك ْرهَل ُك ْمَوَعس َىَأ ْنَتكْرُهواَش ْيئاًَو ُ
تالَو ُ
عس َىَأ ْن ُِ
َهوَش ٌّرَل ُك ْمَو ه
َاَّللَُي ْعل ُمَوَأنْتُ ْمَلَت ْعل ُمونَ (بقره)216 /
َُتبُّواَشَيْئاًَو ُ

ِ
وه َْمَ
َّللَُع َِنَاله ِذينََ ََلَْيُقاتِلُوُك َْمَِ َ
لَي ْنها ُك َُمَا َّ
يفَال ِّدي َِنَوََ ََلَُْيُْ ِر ُجوُك َْمَم َْنَ ِداي ِرُك َْمَأ َْنَتَبُّ ُ
بَال ُْم ْق ِس ِطنيَ (ممتحنه)8 /
َّللَ ُُِي َُّ
وََتُ ْق ِسطُواَإِل ْي ِه َْمَإِ هَنَا َّ
بيل هِ
َاَّلل ُِ
وَقاتِلُواَيف َس ِ
َاَّللَالهذينَيُقاتِلُون ُك ْمَوَلَت ْعت ُدواَ إِ هن ه
دين
بَال ُْم ْعت َ
َلَُي ُّ

(بقره)190 /

ّ
اه ته باید در ن ر داشت که صح ت کردن از احراس تنفر یا مح ّ ت در کن های عاقفی که از
سوی خداوند بیان میشود با آنچه در انرانها سراغ داریم متفاوت است ،زیرا بنابر باورهای کالمی
خداوند فاقد این عوارض و احراسات است.
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ترغی ی،

گوینده تالش دارد تا م اقب گفتمان را به انجام آن وه در ن ر دارد ترغیب نماید .این افعال گفتاری
نیز در لیه غیر مرتقیم پاره گفتارها قابل دریافت هرتند.
جدول .5

افعال کن ترغی ی
تشوین
تحذیر
تشجیع

نمونه آیات

َاَّللَأمواتًَبلَأحياء ِ
َوَلَُتْسَبهَالهذينَ قُتِلُواَيف َس ِ ِ
َع ْندَرّّبِِ ْمَيُ ْرزقُونَ (آل
ْ ْ
بيل ه ْ

عمران)۱۶۹ /

هخ ُذ ِ
َاَّللَالهذينَجاه ُد ِ
واَم ْن ُكمَوََلَي ت ِ
ِ
َد ِ
ونَ
واَم ْن ُ
ْ ْ
أ ْمَحس ْب تُ ْمَأ ْنَتُ َْتُكواَوَل هماَي ْعل ِم هُ
اَّللَوَلَر ُسولِ ِهَوَلَال ُْم ْؤِمننيَوليجةًَو ه
َاَّللَُخبري َِِباَت ْعملُونَ (توبه)۱۶ /
هَِ
أ ُِذنَلِلهذينَيُقات لُون ِ
َِب هَنُ ْمَظُلِ ُمواَوَإِ هن ه
ص ِرِه ْمَلقديرَ (حج)۳۹ /
َاَّللَعلىَن ْ

فعل گفتاری خهاب نیز در این ن ام گفتمانی جای میگیرد .زمانی که ش ص یا گروهی مورد
ندای مرتقیم قرار میگیرند ،توان ایشان تحت ت یر قرار گرفته و به گفتمان ایجاد شده ،توجه
َ
مینمایند .در آیات جهاد هفت مرت ه خهاب «یا َأ ُّی َها َّاه َ
ذین َآم ُنوا» و سه مرت ه خهاب «یا أ ُّی َها َّاهن ُّي»
به کار رفتهاست.
در آیاتی که کن گفتاری اظهاری در قاهب یادآوری ،بیان نصرت ،گزارشی از اقوام گذشته آمده
است ،میتوان ن ام گفتمانی حری-ادراکی را مشاهده نمود« .ن ام گفتمانی حری-ادراکی ن ام
تعاملی م تنی بر نوعی همسویی و ارت اط حری است که از نوع ارت اط حضوری است .شیوه حضور
هر یک از قرفین س ب توهید حری مشابه در قرف دیگر و حرکت و کنشی مشابه در او میگردد.
هیچ ویز از ق ل قابل پی بینی نیرت .حری در هح ه به وجود میآید .به جای ایجاد باور ،ایجاد
حس مشترک مهرح است .سرایت جریان حری از ی ی به دیگری صورت میگیرد ،مانند آرام ،
تشوی  ،شادیّ ،
تهوع و ( »...شعیری .)111 :1386 ،در واقع خداوند در این آیات با بیان آنچه
صورت گرفته ،سعی دارد تا در م اقب حری را ایجاد نماید که در قاهب یک حاد ه و واقعه ّ
ترری
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پیدا کرده و اکنون از قرین آیات قرآن برای م اقب گفتمان قابل ادراک است .در واقع این جا
حضور در محضر آیات قرآن مهرح است و حری که از ااین حضور توان م اقب را تحت ت یر
قرار میدهد .برای مثال در آیات نهم تا دوازدهم سوره انفال به بیان و یادآوری نصرتهایی میپردازد

َِبل ٍ
استجابَ ل ُك ْمَ أِّّنَ ُِمِ ُّد ُك ْم ِ
ْفَ ِمنَ الْمالئِك ِةَ
که در جنگ بدر صورت گرفت؛ َ
﴿إِ ْذَ ت ْستغيثُونَربه َُك ْمَف ْ
َعنْ ِد هِ
َمن ِ
ِ
َاَّللَإِلهَب ْشر َ ِ
ِ
َاَّللَإِ هن ه
َاَّللَعزيزَحكيمََ-
ىَوَلتطْمئِ هنَبِ ِهَقُلُوبُ ُك ْمَوَماَالن ْ
هص ُرَإِله ْ
ُم ْردفنيََ-وَماَجعلهُ هُ ُ
س ِ
ماءَماءَلِيط ِهرُكمَ بِ ِهَوَيذ ِ
َم ْنهَوَي ن ِز ُلَعلي ُكم ِ
ِ
ش ْي ِ
ْهبَع ْن ُك ْمَ ِر ْجزَال ه
طانَوَ
َمنَال ه
إِ ْذَيُغ ِّ
ُ
ً ُ ّ ْ
شي ُك ُمَالنُّعاسَأَمنةً ُ ُ ّ ْ ْ
ْدامَ-إِ ْذَيُوح َيَربُّكَإَِلَالْمالئِك ِةَأِّّنَمع ُك ْمَف ث بِّتُواَالهذينَآمنُواَسأُلْق َيَيفَ
َاْلق َ
لِ ْريبِطَعلىَقُلُوبِ ُك ْمَوَيُث بِّتَبِ ِه ْ
ض ِرب ِ
ض ِربواَف وق ْ ِ
قُل ِ
﴾ (انفال.)12-9 /
نان َ
واَمنْ ُه ْمَ ُكلهَب ٍَ
ُوبَالهذينَكف ُر ُّ
َاْل ْعناقَوَا ْ ُ
واَالر ْعبَفا ْ ُ ْ

همترازی حری که در این آیات به وجود میآید حاصل یادآوری و بیان نصرتی که در قاهب

کن اظهاری بیان شدهاست .در این جا هم توان م اقب زمان نزول را تحت ت یر قرار میدهد
و هم کری که بعدها م اقب این گفتمان قرار میگیرد ،درگیر حری مشترک میشود .گویی یک
جریان حری میان کرانی که به این نصرت دست یافتهاند و نیز م اق ان امروزی گفتمان به وجود
میآید .ن ام گفتمان احراسی که در این آیات دیده میشود ،توان کنشگری را که به قصد جهاد
حرکت میکند ،ارتقاء میدهد.
مشابه این کن را میتوان در آیاتی مشاهده کرد که خداوند خهاب به پیام ر(ص) گزارشی از
اقوام گذشته ارائه میدهد .در این کن اظهارری نیز همترازی حری میان پیام ر(ص) و رسوهی که
رفتار قوم ایشان ذکر شده ،ایجاد میشود .مانند آیه  246سوره بقره که این آیه مربوط به بنیاسرائیل
است که از ن ی زمان خود خواستند که فرماندهای برای آنها بفرستد که همراه او قتال کند .این آیه
بیان ّادعای ایشان و گفت و گویی است که میان ایشان با ن ی رخ دادهاست.
نمونه دیگری از این گفتمان حری-ادراکی را میتوان در آیاتی مشاهده کرد که به تصویرسازی
احوال منافقان میپردازد .برای مثال در آیات  18تا  20سوره احزاب با شرح احوال منافقان ،حری
از تمر ر در م اقب گفتمان نر ت به رفتاری که منافقان داشتهاند ایجاد میگردد و این جریان
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َاَّللَُال ُْمع ِّوقِني َِمن ُك ْمَوالْقائِلِني ِِ
حری در قول تاریخ باقی میماند؛ ﴿ق ْدَي ْعل ُم ه
َْل ْخواَنِِ ْمَهلُ همَإِليْ ناَولََيْتُونَ
ورَأ ْعيُ نُ ُه ْمَكاله ِذيَيُغْشىَعل ْي ِه َِمنَ
الًَ-أ ِش هحةًَعل ْي ُك ْمَفِإذاَج ْ
الْبأْسَإِهلَقلِي َ
اءَاْل ْو ُ
فَرأيْت ُه ْمَينظ ُُرونَإِل ْيكَت ُد ُ
ْسن ٍة ِ
فَسل ُقوُكمَ ِِبل ِ
الْمو ِ
ىَاْل ِْريَأ ُْولئِكََلَْيُ ْؤِمنُواَفأ َْحبط ه
َاَّللَُأ ْعماَلُ ْمَوكانَ
َحد ٍادَأ ِش هحةًَعل ْ
تَفِإذاَذهب ْ
َاْل ْو ُ
ْ

ذلِكَعل هِ
َاْل ْحزابََلَيذْهبواَوإِنََي ِ
َاْل ْعر ِ
ابَ
ابَي ودُّواَل ْوَأ هَنُمَاب ُدون َِيف ْ
ْت ْ
ىَاَّللَي ِسرياًََُْ َ -يسبُون ْ
َاْل ْحز ُ
ْ ُ
ي ْسألُونَع ْنَأنبائِ ُك ْمَول ْوَكانُواَفِي ُكمَ هماَقات لُواَإِهلَقلِي َالً﴾ .این آیات آگاهی خداوند از منصرفکنندگان

و بازدارندگان از جهاد را بیان میکند .خداوند یک گفتمان حری-ادراکی ایجاد میکند تا درک
حالت منافقان در درک گفتمان آیه به کار آید.

 .۳-۶نظام گفتمانی رخدادی
شیوۀ ارت اط در این گفتمان ابرکنشی است .ظهور و بروز معنا برقآسا بوده و از برنامه از پی
تعیین شده و یا تعامل حری ت عیت نمیکند .در این شیوه رابهه تعاملی موازی برقرار نیرت .سرعت
کن در گونههای رخدادی بال است؛ برای همین فرصتی برای تعامل و برنامهریزی باقی نمیماند.
این ن ام گفتمانی بر سه قرم است ،م تنی بر اق الّ ،
مشیت اههی و تصادف (ر.ک؛ شعیری،386: ،
 .) 116-114از میان این سه ن ام گفتمانی ،با توجه به بافت موقعیت که گفتمان آیات جهاد در آن
ش ل گرفته اند و بر آمده از یک نگاه دینی و اههی است ،ن ام گفتمانی م تنی بر اق ال و تصادف در
این جا محلی از اعراب ندارند .زیرا در نگاه دینی «هیچ رخدادی نیرت که بیهوده یا تصادفی به
وقوع بپیوندد ،بل ه هر رخدادی برابر ح مت مقدر و فلرفه مقرر و مهابن با تدبیر من ور و تقدیر
مقصود ،روی میدهد» (سید قهب :1387 ،ج .)174 ،5تا جایی که افتادن یک برگ از درخت هم
به صورت تصادفی صورت نمیگیرد .در نگرش تصادفی م دأ مش ص نیرت و از سوی دیگر وون
بر اساس تصادف است راه به مقصدی هم نمیبرد .به معنی دیگر علت فاعلی و علت غایی مهرح
نیرت ،در حاهی که در نگاه دینی این امر مورد پذیرش نیرت.
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تعهدی آمدهاند ،میتوانند در ن ام گفتمانی

در آیات جهاد افعال گفتاری که در قاهب کن
رخدادی از نوع ّ
مشیت اههی قرار بگیرند« .ن ام گفتمانی م تنی بر مشیت اههی ح ایت از حضور
مرجعی قدرتمند و فرا بشری دارد .منش اصلی همه توان ها و کن ها است .بیآن ه ب واهیم یا
انت ار آن را داشته باشیم رخ میدهد .ام ان تغییر شرایط را نداریم ،مگر با دعا و نذر .ن امی سلرله
مرات ی است شامل دهنده-گیرنده ،معناب

-معنایاب .در ن ام اهقایی دو نیروی ی ران است که

در نهایت ی ی بر دیگری ترلط مییابد اما اینجا صح ت از اراده و مشیت اههی است .ق ل از ورود
به تعامل باور به برتریاش ش ل گرفته است .من ع مش ص است و عامل انرانی میداند از وه
کری کمک میگیرد» (شعیری.)116-114 :1386 ،
وعدهها و وعیدها و نیز سوگندها و تضمینهای که در آیات جهاد آمده است ،کن هایی است
که از سوی مرجعی قدرتمند صورت میگیرد و کن ها و توان های گفتهیابان و م اق ان گفتمان
را تحت ت یر قرار میدهد .نمونه بارز ونین ت یری را میتوان در امدادهای غی ی و نصرتهایی
مشاهده کرد که در خالل آیات جهاد به آنها اشاره شدهاست .در جدول زیر میتوانید نمونههایی از
این افعال کنشی را مشاهده نمایید که ذیل ن ام گفتمانی رخدادی تعریف میشوند.
ّ
تعهدی
افعال کن
وعده
تضمین
سوگند

وعید

جدول .6
نمونه آیات

يعَعملََ ِ
ّنَلَأ ِ
ض ُك َْمَ
ُض َُ
استجابَََلَُْمَرُّّبُ َْمَأَِّ
عام ٍَلَِم ْن ُك َْمَِم َْنَذك ٍَرَأ َْوَأُنْثىَب ْع ُ
ف ْ
يفَسبِيلِيَوََقات لُواَ
ضَفاله ِذينََهاج ُرواَوََأُ ْخ ِر ُجواَ ِم َْنَ ِداي ِرِه َْمَوََأُوذُواَِ َ
ِم َْنَب ْع ٍَ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ارََ
هه َْمَج ّٰنّ ٍَ
وََقُتِلُواَْلُك ّفر هنََعنْ ُه َْمَسيِّئاِت َْمَوََْلُ ْدخلن ُ
اتََتْ ِريََم َْن َُتْتهاَا ْْل َْن ُ
هواب (آل عمران)195 /
َّللَُ ِعنْد َهَُ ُح ْس َُنَالث َِ
َّللَوََا َّ
ثوا َابًَ ِم َْنَ ِعنْ َِدَا َِّ
ضَفسادَاًَأ ْنََيُقته لُواَ
يفَا ْْل ْر َِ
َّللَوََر ُسول َهَُوََي ْسع ْونََِ َ
اءَُاله ِذينََ ُُيا ِربُونََا َّ
إِ هّناَجز َ
أ َوَيصلهبواَأ َوَتُقطهعََأي ِدي ِه َمَوََأرجلُهمََِم َنَ ِخ ٍ
الفََأ َْوَيُنْ ف ْواَِمنََا ْْل ْر ِ
ضََذلِكََ
ُْ ُ ْ
ْ ْ ُْ ُْ ْ
َلَُْمَ ِخ ْزيََِيفََا ُّلدنْياَوَََلَُْمَِ َيفَا ْْل ِخرَةَِعذابََع ِظيمَ (مائده)33 /
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ِ
ِ
ِ
َّللَلمعََال ُْم ْح ِسنِنيَ (عن وت/
هه َْمَ ُسبُ لناَ َوَإِ هَنَا َّ
وََالهذينََجاه ُدواَفيناَلن ْهدي ن ُ

ّ
معیت

)69

ايَأيُّهاَالهذينَآمنُواَاذْ ُكرواَنِعمة هِ
َجنُودَفأ ْرسلْناَعل ْي ِه ْمَ
ُ ْ
َاَّللَعل ْي ُك ْمَإِ ْذَجاءتْ ُك ْم ُ

نصرت

َجنُوداًََلَْت رْوهاَوَكان ه
َاَّللُ َِِباَت ْعملُونَبصريَاً (احزاب)9 /
رُياًَو ُ

بحث و نتیجهگیری
بیان ارت اط کن

های گفتاری و نیز ت یین ن امهای گفتمانی برای رسیدن به تحلیل گفتمان

آیات جهاد ضروری است .افعال گفتاری در آیات جهاد ،ن امهای گفتمانی را به وجود میآورند که
در آن ،به ترتیب کن اظهاری ،ترغی ی ،اعالمی ،عاقفیّ ،
تعهدی به ترتیب دیده میشوند .دراین
آیات ن ام گفتمانی هوشمند از نوع برنامهمدار ،اهقایی و مراممدار -ن ام گفتمانی احراسی از نوع
تنشی-عاقفی و حری-ادراکی و نیز ن ام گفتمان رخدادی م تنی بر ّ
مشیت اههی دیده میشود.
کاربرت گفتمان هوشمند و برنامه مدار در امر به کن و یا نهی از آن ،برای این است که گفتهیاب
ّ
را به مرز کن نزدیک کرده و توان او را تحت ت یر قرار دهد؛ در موارد متعددی به تعلیل ،تشریح
و ت یین فرمان و یا ح م صادر شده میپردازد .اینگونه مریر گفتهیاب را در امتثال به آن ن ام
دستوری و یا اهقایی هموار میسازد .در واقع افعال گفتاری که در قاهب کن اظهاری در آیات جهاد
آمدهاند ،به ش ل گیری ن ام گفتمانی هوشمند در آیات جهاد ،کمک کرده و زمینه را برای انجام
کنشی که مد ن ر است ،فراهم میکند .در کنار این امر ،ن ام گفتمانی احراسی در قاهب افعال
گفتاری عاقفی و ترغی ی به کمک آمده و با ایجاد حس ،در واقع گفتمان شور و شعور را کامل
مینمایند .ن ام گفتمانی رخدادی نیز در قاهب افعال گفتاری ّ
تعهدی به مرجعی فراتر و مانا اشاره
دارد و روشن میسازد که در کنار اوامر و اح ام جهاد ،بیان مصلحت اح ام ،ایجاد فشارههای
تنشی_عاقفیّ ،
مشیت خداوند بر نصرت و یاری گروهی که در راه خدا به جهاد و قتال میپردازند،
قرار گرفتهاست .از این رو باید برای خوان صحیح و کامل از آیات جهاد و رسیدن به فعل مضمون
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در س ن که همان مقصود گویندهاست ،باید به ترکیب جامعی از ن امهای گفتمانی بر آمده از
افعال گفتاری که از تحلیل گفتمان مجموعه این آیات بیرون میآید ،ن ر داشت که روح حاکم بر
آیات جهاد است و که به هحاظ محتوایی مؤهفه هایی وون اوهویت صلح و مدارا و دفاع از م لومان
است.
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