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 ایران  ،تهران ،عالمه ق اق ائی دانشگاه ،دانشیار علوم قرآن و حدیث
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یافت:  یخ در یخ پذیرش: ۰۸/۰۲/۱۴۰۰)تار  ( ۱۴/۰۵/۱۴۰۰؛ تار

 چکیده

به دن ال داشدته    ی سدوئ   ی امدها ی آن، پ   ح ی اسدت که عدم فهم صدح   ی ز ی برانگ واه   ی از جردتارها   ی   ی مفهوم جنگ و جهاد  
م تلف   ر ی و تعاب   ار ی برد   ات ی در آ   م ی و قرآن کر   رود ی به شدمار م   ی مقدس و متعاه  ی قرآن مفهوم جهاد، امر   ات ی اسدت. از آنجا که در آ 

جهاد مدد    ات ی به فهم روشدمند آ   تواند ی کاربردت افعال م   ۀ قرآن و نحو  ی ان ی ب   ی گو اه  ح ی صدح   ل ی اسدت، تحل موضدوع پرداخته   ن ی به ا 
  ن ی جهاد پرداخته شدد و ا   ات ی در آ   ی گفتمان افعال گفتار   ل ی به تحل   ی ل ی تحل - ی ف ی در پژوه  حاضدر با روش توصد   رو ن ی رسداند. از ا 

  ی ها از ن ام   ی جامع   ب ی اسدت، به ترک   نده ی به فعل مضدمون در سد ن که همان مقصدود گو   دن ی رسد   ی برا  د ی حاصدل آمد که با  جه ی نت 
به افعال   ت ی که با عنا  ی و رخداد   ی هوشدمند، احرداسد   ی گفتمان  ی ها رو ن ام   ن ی ن ر داشدت. از ا  ، ی برآمده از افعال گفتار   ی گفتمان 
گفتمدان،    ن ی . ا سددازندد ی جهداد را روشددن م   ات ید گفتمدان جدامع آ   ل ید تحل  گر ی  دد ی بدا    ب ید اندد، در ترک شددده   ل ید جهداد تحل   ات ید آ   ی گفتدار 

بر    ی م تن  ی گفتمان رخداد  ز ی و ن   ی و احرداسد   ی _عاقف ی تنشد   ی ها اسدت که در کنار گفتمان هوشدمند، از فشداره  ی ارشداد   ی گفتمان 
را   نه ی جهاد، کمک کرده و زم   ات ی هوشدمند در آ   ی ن ام گفتمان  ی ر ی گ به شد ل   ، ی . در واقع افعال گفتار برد ی بهره م   ز ی ن   ی اهه   ت ی مشد 

گفتمان شدور و شدعور را    ، ی   ی و ترغ   ی عاقف   ی در قاهب افعال گفتار   ز ی ن   ی احرداسد   ی گفتمان   م . ن ا کند ی انجام کن ، فراهم م   ی برا 
  سددازد ی فراتر و مانا اشدداره دارد و روشددن م   ی به مرجع   ی تعّهد   ی در قاهب افعال گفتار   ز ی ن  ی رخداد   ی . ن ام گفتمان ند ی نما ی کامل م 
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 . مقدمه  ۱

است.  جهاد در تاریخ حیات بشری همواره به عنوان یک واقعیت اجتماعی مهرح بوده جنگ و
واه    جرتارهای  از  ی ی  جهاد  و  جنگ  مفهوم  آن،  هذا  صحیح  فهم  عدم  که  است  برانگیزی 

است. در آیات بریاری از قرآن کریم به قور ویژه از مر هۀ جهاد یاد  پیامدهای سوئی به دن ال داشته
ورد. با این حجم از اهمیت،  است و جهاد در مفهوم قرآنی، امری مقدس و متعاهی به شمار میشده

تا جایی  عدم خوان  صحیح از این آیات، زمینه قرح ش هات پیرامون این موضوع را فراهم نموده  
از مرتشرقان    ی برخ شود. به عنوان مثال  ای اسالم دین خشونت و جنگ تلقی میکه در ن ر عده

  ر یو نذ  ریوه در م ه بش  او گر.  داد  تیش ص  رییتغ  نهی بعد از هجرت به مدر)ص(  ام یکه پ  ندی گوی م
فرمانده    ک یبه    و به دست گرفته    ریشمش  نهی در مد  یوه   خواند، یفرا م   یبود و مردم را به م ارم اخالق

)  لی ت د  ین ام قرآنی (18-15  :1378  هر، ی گلدزر.ک؛  شد  از گفتمان  مناسب  تصویر  ارائۀ  هذا   .
 جهاد ضرورتی غیر قابل ان ار است.

سهح    نیز توجه به  واز یک سو    تحلیل آیات  توجه به سهح زبانی گفتمان قرآن وروشن است که  
انی از سوی دیگر در شناخت معنا و تفریر آیات قرآن نقشی اساسی  فرازبانی و ت  یر عوامل برون زب 

از آیات    گفتمانتغییر در تحلیل    کند.ایفا می آیات اههی، منجر به تفریرهای متفاوت و گاه ناروا 
است، اما این  . علی رغم این که در برخی از آیات به وجوب جهاد تصریح شدهاههی خواهد شد

اندیشان دینی رو  هاییموضوع همواره با واه   رو بودهبهاز سوی برخی علما و روشنف ران و نو 
نگر که در هر حاهت و با هر اقتضایی صلح را مقدم و همیشه در اوهویت  است. وجود تف ر مرامحه

ها، باوری ندارند و جهاد را  ای تحت عنوان »جهاد« و وجوب آن در برخی زماندانند و به مر ههمی 
کنند، از یک  مراوی خشونت و خشونت را عملی ضد انرانی قلمداد می   مراوی جنگ و جنگ را 

خشونت انواع  که  سلفی  جریانات  وجود  دیگر،  سوی  از  و  افروزیسو  جنگ  و  نام  ها  ذیل  را  ها 
گذارند؛ ضرورت پرداختن به این موضوع را در نوشتار حاضر روشن مقدس»جهاد« به نمای  می

 سازد.  می 
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پژوه  با عنایت به روی ردهای زبانشناختی درصدد تحلیل گفتمان آیات  از این رو در این  
توان خوانشی ن امند از این آیات ارائه  جهاد هرتیم. با عنایت به افعال گفتاری در آیات جهاد می

می  کمک  جهاد  آیات  در  شده  مهرح  گفتمان  تحلیل  به  امر  این  گفتمان داد.  تحلیل    نماید. 
(discourse analysis)  کیفی است  -باشد، روشی تحلیلیز جمله م احث مهم نقد نوین می که ا

رو نوشتار حاضر در صدد است با  گیرد. از اینکه برای فهم محتوا و ساختار مورد استفاده قرار می
استفاده از روش توصیفی_تحلیلی و با پرداختن به آیات جهاد که به گونه صریح و غیر صریح در  

  ی گفتمان افعال کنش   لیتحلاشاره دارند به این سؤال اساسی پاسخ دهد که  قرآن به این دامنه معنایی  
 وه نتایجی را در بردارد؟ جهاد اتی در آ

 پژوهش ۀ نیشیپ. ۲

است. به عنوان مثال در هه جهاد و آیات جهاد مقالت متعددی نگاشته شدهدر خصوص مر 
( که توسط 1396المه ق اق ایی« )مقاهه »گرتره مفهوم جهاد به مثابه قتال در اندیشه سید قهب و ع

است، نویرنده به دن ال برقراری ارت اط میان آیات م نی بر عدم اکراه در یوسف نجفی نگاشته شده
موحد شیرین کار و  پذیرش دین و آیات م ارزه و قتال با م اهفان و دشمنان دین است. همچنین  

( به بررسی 1395خیر در آیات جهاد« )محرن اک ری با نگارش مقاهه »بازخوانی آراء مفرران سده ا
اند. اما هیچ پژوهشی به قور مرتقل به بررسی آیات  آرای مفرران سده اخیر پیرامون جهاد پرداخته

نپرداخته زاویه تحلیل گفتمان  از  آیات جهاد، نحوۀ   جهاد  در  تت ع  با  ابتدا  این پژوه   هذا  است. 
تاری تحلیل و سپس گفتمان افعال کنشی را تحلیل  کاربرت افعال را با استفاده از روی رد کن  گف

 نماید. می 
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 روش پژوهش . ۳

ای  این پژوه  به صورت توصیفی_تحلیلی و با روی رد ن ریه کن  گفتاری که خود زیر شاخه
است. مهاهعه موردی در این پژوه  آیات جهاد در قرآن کریم  ز تحلیل گفتمان است، انجام گرفته ا

صریح و غیر صریح به حوزه دامنه معنایی جهاد، قتال، حرب و غزوه مرت ط  است که به دو صورت 
ای از آیات هرتند که در آنها به جهاد ن امی با دشمنان اسالم  شوند. آیات مصّرح جهاد، دستهمی 

آیه با مادۀ »جهد« و مشتقات آن   21است. این آیات شامل  در راه رضای خداوند س ن به میان رفته
سوره از قرآن    18شوند که در  آیه می   82ادۀ »قتل« و مشتقات آن است که در مجموع  آیه با م  61و  

و   هوازم  و  جهاد  فضای  به  اشاره  که  هرتند  آیاتی  نیز  جهاد  مصّرح  غیر  آیات  دارند.  وجود  کریم 
است. تعداد این  یک از آنها واژگان  دامنه مفهومی جهاد به کار نرفتهبرترهای آن دارند اما در هیچ

باشد. با مهاهعه و بررسی این دو دسته از آیات، دریافتیم که این آیات  آیه می  82ت در مجموع  آیا
توان به صورت  بندی این آیات را میدار انتقال قرمتی از مرائل جهاد هرتند. گونههر یک عهده

آیات  آیات ناظر به وجوب جهاد، آیات ناظر به اهداف جهاد، آیات ناظر به قوانین و آداب جهاد،  
مرائل   و  اوصاف  به  ناظر  آیات  جهاد،  به  تشوین  و  آمادگی  به  ناظر  آیات  جهاد،  پاداش  به  ناظر 
جهادکنندگان، آیات ناظر به ت لف کنندگان از جهاد و آیات ناظر به مقام و برتری جهاد بر سایر  

های  کن   اعمال بیان داشت. با عنایت به این آیات در ب   اول به صورت آماری به است راج افعال 
بندی سرل خواهیم پرداخت. در  های گفتاری بنابر دستهگفتاری به تف یک هر کدام از انواع کن 

های گفتمانی، تحلیل گفتمان افعال گفتاری در آیات جهاد صورت  ب   دوم نیز با عنایت به ن ام 
 پذیرد. می 

 جهاد در قرآن ی شناسمفهوم . ۴

 یکه انران با آن زندگ  داندیم  یکم  زیُجهد« را و»اه  یدید« است. فراهه»ج  شهی جهاد از ر
م  یس ت رس  گذراندیرا  را  »اهَجهد«  غا  دنیو  م  ی امر  تیبه  معنا  آن  در  تالش  ر.ک؛ )  کندی با 
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ج1409  ، یدیفراه هغویان(.  386:  3،  معنا  برخی  به  را  »ُجهد«  و  در   ی»َجهد«  انران  تالش 
،  1421  ، ی ازهر؛  1259:  3، ج1998  د، ی درابن  ر.ک؛  )   داندمی  حد قّوت و قاقت خود  نیبالتر

آن  یاز هوازم معنا  ره یو غ تی غا  ت، یواژه به وسع، قاقت، مشّقت، نها  نیا ریتفر نی( بنابرا 26: 6ج
است  جهاد ع ارت از بذل جان و مال    اصهالح، (. در  150:  2، ج 1430  ، ی مصهفور.ک؛  )  است
  ،ی نجفر.ک؛  کلمه اسالم )  یالاه اعتدر ر  یاغیافراد    ایجنگ با مشرکان و    یم صوص برا   یقیبه قر

بنابرا 379  :2ج  تا، یب  ،یعامل  ی ج ع؛  3:  21ج  1413 به کوش  و تالش  نی(.  که    یدر اصهالح 
  رد،یپذی خدا و در راه خدا صورت م   نیمقابله و م ارزه با دشمنان د  یهمراه با بذل جان و مال برا 

 . شودیجهاد گفته م
ترین واژه به معنای جهاد را واژه »حرب و محاربه« دانرت. که مشتقات آن شاید بتوان نزدیک

است. من ور از حرب جنگی است که فرد قصد ستیزه با خدا و رسول خدا را  آیه ب ار رفته  یازدهدر  
پور سمقا ر.ک؛  ) اهله است دارد. تمامی موارد کاربرد حرب و محاربه نیز در تقابل با جهاد فی س یل

   (.144 :1395و دیگران، 
سوره آل عمران ب ار    156»غزو« واژه دیگری در معنای جنگ و جهاد است که ی  ار در آیه  

  سوی  به  حرکت  آن،   مصادین  از  که  رودمی  کار  به  عمل  با  همراه  قصد  معنای  در  رفته است. غزو
سیده،  ک؛  .ر)   آنهاست  با   جنگ   اراده  و  دشمن ج1421ابن  ج1430مصهفوی،  ؛  38:  6،   ،7  :
واژه غزو با آن ب   از معنای واژه جهاد که جهاد مرّلحانه و ن امی است قرابت معنایی    (.268
 دارد. 

ر.ک؛  است )کار رفتهآیه در قرآن کریم به  122سوره و در    33بار در    170ل« نیز  تماده »ق
راغب ر.ک؛  )  وح از بدن است(. اصل واژه »َقتل« به معنای ازاهه ر536-533  :1364ع داه اقی،  
  برخورد  بر  منحصرا    توان گفت که قتالدر تفاوت جهاد و قتال می(.  655:  1، ج1412اصفهانی،  

 ن امی  م ارزه   در  منحصر  آن  مصداق  و  دارد   از قتال  تروسیع   اما جهاد مفهومی  کندمی  دلهت  ن امی
کریم هزوما  در معانی مقدس و به  قتال در قرآن  (.  239-237  :1387ر.ک؛ مص اح یزدی،  )  نیرت

نرفته کار  به  جهاد  جنگ معنای  به  بل ه  اقدام است،  و  اقالق  ها  نیز  مشرکان  و  کفار  ن امی  های 
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اهله« شده قید »فی س یل  از  ترادف  این  و  است  مترادف  با »جهاد«  آیات  برخی  در  اگروه  است. 
 . (48: 1395، کارشیریناک ری و  ر.ک؛ ) شودفهمیده می 

 جهاد  ات یدر آ ی افعال کنش  یشناسهگون. ۵

های انتزاعی  ها و افعال گفتاری به مثابه حلقه رابهی است که ن ریهشناسی کن و گونهتحلیل 
دهد شناسی را با واقعیت و مشاهدات عینی که بر وگونگی کاربرد زبان م تنی است، پیوند میزبان

(. افعال کنشی، نگرشی در باب کاربرد و معنای زبان در بافت است که  16  :1383  پایا،ر.ک؛  )
را   کنشگر  ن ر   مورد  معنای  موقعیت،  بافت  بر  میم تنی  ؛  Searle, 1969,p 68)کنند  محّقن 

جان سرل از جمله محّققانی است که به برط ن ریه کن  گفتار کمک    .(236  :1384  م اریک، 
های گفتاری را به پنج نوع کن  اظهاری، ترغی ی،  ن ( و ک66-65  :1385  )ر.ک؛ سرل،   نموده

  .(Searl, 1975, pp344-369) استعاقفی، تعّهدی و اعالمی تقریم کرده

 ( Representatives Act) ی کنش اظهار  . ۱-۵

نشان دهنده باور گوینده است که از قرین آن دنیا را آن ونان که هرت یا آن ونان که باور دارد، 
در آیات جهاد، کن  اظهاری، برامد بالیی دارد    (.76-73  ،1387  یول،ر.ک؛  )  کندمی ترسیم  

که حاکی از گفتمان قرآنی ارشاد و ارتقای  فهم  م اقب است. زیرا گوینده با بیان علت، م اقب  
  کند: گونه بیان میای اینکند. برای مثال علت جهاد را در آیهرا پی  از پرداختن به جهاد، آگاه می

ح ّتَََي زاُلونَ َََلََوَ َ﴿ قرآن، 217  /)بقره   َ﴾ِاْست طاُعواََِإنَََِِديِنُكمَََْع نَََْي  ُردُّوُكمَََْيُقاتُِلون ُكْمَ همچنین  (؛. 
هَالهذين َقُِتُلواَهای نادرست در زمینه جهاد و عاق ت مجاهدان را تصحیح کرده:  برداشت َلَُت ْس َب  ﴿و 

َأ ْمواتًَََيف َ﴾ََب ْلَأ ْحياءَ ََس بيِلَاَّللِه ( و در آیات گوناگون، نر ت به گفتار،  169  )آل عمران/  ِعْند َر ّبِِّْمَيُ ْرز ُقون 
َِمْنَق  ْبِلَأ ْنَت  ْلق ْوهَُکند:  منافقان و ... آگاهی ب شی می  رفتار و نّیت ُتْمََت  ن هْون َاْلم ْوت  َُكن ْ َل ق ْد ف  ق ْدََََ﴿و 

ت  ْنظُُرون َ﴾ََر أ يْ ُتُموهَُ أ نْ ُتْمَ َ با یادآوری جنگ143  )آل عمران/  و  های پیشین مانند (. آیات متعّددی نیز 
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ین و از این قرین مرلمانان را برای ادامه مریر تشوین  های اههی را ت یبدر، احد، احزاب و... نصرت 
ّْبُُمَا َّللَُّاتُِلوُهْمََ﴿قکند؛  و تشجیع می َُُيْزِِهمَِْبِ ْيِديُكْمََََيُ ع ذِّ َي  ْنُصرُْكْمَع ل ْيِهمَََْو  َي ْشِفَُصُدور َق  ْوٍمَُمْؤِمِنني ﴾ََو   و 

از اقوام پیشین س ن می14  توبه/) تا مایه ع رت  (. گاهی نیز  آ  یبرا شود؛  گوید    246  هی مثال در 
کرده    یب ش یآنان آگاه ینر ت به اّدعا  و  دهدیم ل یاسرائ یاز مأل بن یبقره، خداوند گزارش سورۀ 

 . کندیرا مش ص م آنو کذب بودن 

 ( Directives Act) ی بیکنش ترغ . ۲-۵

ها و پیشنهادها  درخواستها شامل فرامین،  های گوینده است. این گونه کن بیانگر خواسته
. در آیات جهاد،  (76-73  :1387  یول،ر.ک؛  )  تواند به صورت ایجابی و یا سل ی باشدبوده و می

های ترغی ی امری بیشترین تعداد افعال گفتاری را به خود اختصاص  پس از کن  اظهاری، کن 
تقیما  مربوط به قتال و جهاد  گفتارهای امری در آیات جهاد مراست. اه ته باید گفت تمام پاره   هداد 

پاره گفتار به قور مرتقیم امر به قتال و یا جهاد دارد که در    48نیرتند. از میان این تعداد در حدود  
اکثر آنها قتال مقّید به قید »فی س یل اهله« است و کرانی که باید با آنها قتال کرد نیز مش ص شده  

َقاتُِلواَيف  است: َالَهَ﴿و  َاْلُمْعت دينَ﴾س بيِلَاَّللِه لَُيُِبُّ َلَت  ْعت ُدواَِإنهَاَّللهَ  (. لزم  190)بقره/ ذين َيُقاتُِلون ُكْمَو 
به   مانند خهابی که  دارد؛  ترغی ی، م اقب خاص  قاهب کن   در  برخی دستورات  ذکر است  به 

اَالنهِبَُّ است:سوره تحریم شده 9پیام ر)ص( در آیه  َاْغُلْظَع ل ْيِهْمَ﴾ََاْلُمناِفقنيَ جاِهِدَاْلُكفهار َوَ َ﴿ايَأ ي ُّه   و 
 (. 9 )تحریم/

 ( Declarations Act) ی کنش اعالم. ۳-۵

  .(76-73  :1387  یول، ر.ک؛  )  نجامداآن به تغییر اوضاع دنیای خارج بیکنشی است که بیان  
آیات   مثال  برای  بیان عاق ت است.  از عاق ت گروهی    171-169بیشترین کارکرد کن  اعالمی، 

اند. آنها نزد پروردگار خود روزی دارند، به واسهه آنچه  کند که در راه خدا کشته شدهصح ت می
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خدا به ایشان عها کرده، فرح دارند، خوف و حزنی بر ایشان نیرت و به نعمت و فضل اههی بشارت  
نوع عاق ت حاصل میرشوند. کن  گفتاری غیداده می  این  بیان  از  و مرتقیمی که  تشوین  شود، 

ترغیب م اقب به انجام عملی است که این عاق ت را نتیجه دهد و از آن سو هم عاق ت کرانی که  
دارد. برخی  شوند، م اقب را از م تال شدن به ونین عاق تی بر حذر می خاهد در آت  معرفی می 

های اعالمی نیز به بیان ح م اشاره دارند. با توجه به رابهه خداوند و کرانی که به اهله ایمان ن از ک
َع ل ْيُكُمَاْلِقتاَل شود؛اند، این اح ام به ایشان واجب میآورده  . (216 /)بقره   َ﴾﴿ُكِتب 

 ( Expressives Act) ی کنش عاطف. ۴-۵

-73:  1387  یول، ر.ک؛  )  تنفر، هذت یا غم است نمود احراساتی از ق یل شادی، درد، عالقه،  
کند و به ش ل غیر  شود که عاق ت  مجاهدان، را بیان میکن  عاقفی بیشتر در آیاتی دیده می  .(76

ى  دهد؛مرتقیم م اقب را به رسیدن به ونین عاق تی بشارت می اْشَت  ِمن َاْلُمْؤِمنني َأ نْ ُفس ُهْمََََ﴿ِإنهَاَّللهَ 
ُْمَِبَِ  َأ ْمواَل  ُُمَاْلْ نهة َيُقاتُِلون َيفو  َاْلُقْرآِنََََنهََل  ْْنيِلَو  َاْْلِ َيُ ْقت  ُلون َو ْعداًَع ل ْيِهَح قًّاَيفَالت هْوراِةَو  ْقتُ ُلون َو  َف  ي   س بيِلَاَّللِه
َم ْنَأ ْوَف َهَََُو  َذِلك  ْيِعُكُمَالهذيَابي  ْعُتْمَِبِهَو  َف اْست  ْبِشُرواَبِب   َاْلف ْوُزَاْلع ظيُمَ﴾ِبع ْهِدِهَِمن َاَّللِه (. در 111  /)توبه  و 

آل  سورۀ 152نماید. برای مثال در آیه اند سرزن  مینقهه مقابل نیز کرانی که از جهاد سر باز زده
عمران، مرلمانانی که بعد از دیدن نصرت خداوند در ش رت دشمنان، دوار نزاع و سرتی شدند  

ا بیان رفتار برخی از مشرکان و منافقان، مانند فرار کند. همچنین در برخی از آیات برا سرزن  می
کند. در کردن به هنگام جنگ، بر ناتوانی آنان صّحه گذاشته و آنان را به خاقر این رفتار تمر ر می

ب»برخی از آیات نیز در پاره گفتار نهایی مانند   َه ُیح  نَّ اهلَّ نَّ   و یا  «إ  هَ   »إ  ب  ل  اهلَّ این روی رد    «ُیح 
 است.  مشهود 
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 ( Commissives Act) یکنش تعّهد  . ۵-۵

-73  :1387  یول، ر.ک؛  )  تعّهدها هرتند  ها، تهدیدها واست و شامل وعدهبیانگر قصد گوینده
دهد؛ هایی است که خداوند وعدۀ آنها را به مجاهدان میکن  تعّهدی، از ی رو بیان پاداش .(76

َات هق ْواَأَ  ُهْمَو  ُُمَاْلق ْرُحَلِلهذين َأ ْحس ُنواَِمن ْ َالرهُسوِلَِمْنَب  ْعِدَماَأ صاّب  َو  )آل    ْجر َع ظيم َ﴾﴿الهذين َاْست جابُواََّلِلِه
عاق ت رسیده و یا  کرانی است که به سوء    است نر ت به ( و از سوی دیگر وعیدی  172  / عمران

َي ْسع ْون َيفَا ْْل ْرِضَف سََر ُسول هَََُوَ ََا َّلّلَ ََُُيارِبُونَ ََا لهِذينَ ََج زاءَََُا﴿ِإّنَه  رسند؛می  ََتُ ق طهعَ ََأ وَََُْيص لهُبواََأ وَََْيُ ق ت هُلواََأ نَََْاداًَو 
ف ْواََأ وَََِْخالفٍَََِمنَََْأ ْرُجُلُهمَََْوَ ََأ ْيِديِهمَْ ُمَََْذِلكَ ََا ْْل ْرضَََِِمنَ ََيُ ن ْ نْياََيفَََِخْزيَ َََل  ُمَََْوَ ََا لدُّ   َ﴾ع ِظيمَ ََع ذابَ ََا ْْلِخر ةَََِيفََََل 
کند که اتفاقی در آینده و یا عاق ت رخ دهد.  در پاره گفتارهایی نیز خداوند تضمین می  .(33  /)مائده

هَ   َأنَّ   »َو شوند با پاره گفتار  میبرای مثال زمانی که خداوند از عاق ت کرانی که در راه خدا کشته     اهلَّ
نیَن«  َأْجَر   ُیضیُع   ل ایشان ضایع نمیتضمین می  اْهُمْؤم  نوع دیگر کن  گفتاری  کند که اجر  شود. 

﴿ايَأ ي ُّه اَالهذين ََ  تا از این قرین م اقب را دهگرم و تشوین نماید؛ تعّهدی، معّیت و همراهی است
م ع َاْلُمتهقني َ﴾آم ُنواَقاتُِلواَ َاْعل ُمواَأ نهَاَّللهَ  َْلي ِجُدواَفيُكْمَِغْلظ ًةَو    (.123 /)توبه الهذين َي  ُلون ُكْمَِمن َاْلُكفهاِرَو 

 جهاد  ات یدر آ ی گفتار  یهاگفتمان کنش  لیتحل . ۶

ر.ک؛ ( بیان من م و منرجم از یک ف ر یا ایده در موضوعی خاص است )(Discurseگفتمان  
ای فراتر از جمله تمرکز دارد  بر پدیده   Discurse analysis)(. تحلیل گفتمان )9:  1379فرکالف،  

توان به عنوان  ن ر است. از تحلیل گفتمان می  و در آن، شناخت معنای کانونی کالم یا نوشته مّد 
که    (. ورا 3/600:  1387کوبلی، ر.ک؛  ابزاری قدرتمند برای فهم محتوا و ساختار استفاده کرد )

روش  جمله  از  گفتمان  حوزه تحلیل  در  مهاهعه  و  تفریر  در  کیفی  که  های  است  گوناگون  های 
ها  تی ارائه کند و به سهحی از دادههای سنّ کوشد با مهاهعه عوامل فرامتنی کاری فراتر از تحلیلمی 

 و اقالعات منجر شود. 
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هرتند  ن ام  (Discurse  system)  گفتمانی  هاین ام  فرایندی  ویژگیهایی  از  یا  های  که 
شیتوانشی، کنشی و    ،. اگر ن ام گفتمانی دارندآفرینی کن  ، توانشی فارغ از هربرخوردارند، یا  َشو 

یا شیوه  نوع و  بر  م تنی  اگر  از اصل کن ، و  باشد  یا عمل رد عوامل گفتمانی  بر کارکرد و  م تنی 
ش حضور آن عوامل باشد، از اصل   (. بدین ترتیب  107،  1386، شعیریر.ک؛  )  کندپیروی می  َشو 

 هرتیم روروبه آنها بر حاکم معنایي-نشانه هايبه ویژگي توجه با م تلفي گفتماني هاين ام ما با
 شوند.مي تقریم رخدادي و هوشمند، احراسي کلي دسته سه  به که

 هوشمند  ینظام گفتمان. ۱-۶

مدار مدار، اهقایی و مرام برنامهدر این گفتمان شیوه ارت اط از نوع تعاملی است که بر سه نوع  
( شعیری،  است  برنامه   (.109-107  :1386ر.ک؛  نوع  از  هوشمند  گفتمانی  ن ام»ن ام    مدار، 

گردد؛ که همان ن ام  قرفه بین امر کننده و کنشگر تن یم می تجویزی است که بر اساس رابهه یک
گیرد«  ز بال به پایین صورت میمدار و کنشی است. در این ن ام گفتمانی ارت اط امنهقی، برنامه

تجویزی، کنشگر می109-107  :1386)شعیری،   ن ام  این  در  اساس دستوری که  (.  بر  بایرت 
  جهاد به   اتی در آ  یگفتار  یها از کن   یب شکند به اجرای برنامه و دستورات بپردازد.  دریافت می 

َع ل ْيُكُمَاْلِقتالَُبیان اح ام اختصاص دارد؛   در واقع فعل گفتاری در این جا،    (216  )بقره/  َ﴾«﴿ُكِتب 
می جاری  اههی  مصدر  از  که  است  ح م  ی بیان  برون  ی  شود.  مرائل  بافت    یبافتاز  به  توجه  و 

گفتمان است. »برای دریافت معنای دقین یک جمله و متن به غیر از    ندهی گو  اتیخصوص   تیّ موقع
های  همچون سن، جنس، موقعیت  معناهای ظاهری کلمات و درج شده در فرهنگ هغت، عواملی

فرهنگی قرف  اشتراکات  م ان،  و  زمان  )اجتماعی،  دارد«  زیادی  نق   گفتگو  کوک،  ر.ک؛  های 
در ن ر داشت که از ن ر مرلمانان   دیمانند قرآن با یدر خوان  متن مقّدس. از این رو (57 :1388

ا  یکر ا  ی گفتار  ی هاکن   نیکه  عادّ   کند، یم  جادیرا  از بشر    ی است. در کن  اعالم  یمتفاوت 
اعت ار ح م جار  ندهی که گو  یهنگام از گو  یخداست،  اعت ار رتین  ندهی شده خارج  واقع  . »در 
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 یشرط خارج  چیو صدور و تحّقن اعت ار آن مشروط به ه  شودیم  یح م از سروشمه کالم ناش
 گران، یو د  ینیاست« )حر  رریّ خداوند م  یعنی  نده، ی خود گو  لهیو نقض آن هم تنها به وس  رتین

قرار گیرد.  (75  :1394 تفریر متون دینی مورد ن ر  در  باید  تفریر کن  اعالمی  در  تفاوت  این   .
مدار است. اه ته باید در ن ر  بنابراین ن ام گفتمانی در کن  گفتاری اعالمی  بیان ح م، ن ام برنامه

های  د دریافت کننده این کن داشت که سوی دیگر این گفتمان، انران م تاری است که هر ون
تواند به این ن ام تجویزی تن دهد گفتاری است، اما به هر حال او بنا به باور و ایمانی که دارد، می

و یا از آن سر باز بزند. زیرا این ن ام تجویزی، با توجه به بافت برون زبانی، یک ن ام تشریعی است.  
بایرت توان اعالم  جایگاه گوینده است که میبه هر جهت آنچه در کن  اعالمی اهمیت دارد،  

پایین مشاهده   به  بال  از  این جریان   ن ام گفتمان هوشمند هم  در  و  باشد  داشته  را  ونین ح می 
 شود.  می 

افعال گفتاری دیگری ن یر بیان عاق ت، نامیدن و اعهای عنوانی به گروهی خاص، اعالم پایان 
های گفتاری آیات  بندی یک گروه که در کن ن و نیز رت هکار یک عده، آزمودن ایشان، برکنار کرد 

پذیرد. مرجعی که قدرت اعمال این  شود، کنشی است که سوی خداوند صورت میجهاد دیده می
می کن  زیر  جدول  در  داراست.  را  اعالمی  نمونه های  را  توانید  گفتاری  افعال  و  آیات  این  از  ای 

 مشاهده نمایید.  
 مدار در افعال گفتاری آیات جهاد وشمند از نوع برنامه: ن ام گفتمانی ه1جدول

 نمونه آیات جهاد  افعال کن  اعالمی

 عاق ت
َل ِئْنَقُِتْلُتْمَيف َر ْْح ة َخ رْي َِمهاََي ْم ُعونَ ََو  َو  ْغِفر ة َِمن َاَّللِه َأ ْوَُمتُّْمَل م  )آل    س بيِلَاَّللِه

 ( 157 عمران/

ِبريَ ََِفيهََِِقتالَ َُقلََِْفيهََِِقتالٍََا ْلْ رامََِا لشهْهرََِع نََِي ْسئ  ُلون كَ  ح م  ( 217 /)بقره  ك 

 نامیدن 
َجاه ُدواَيَف َهاج ُرواَو  َالهذين َآم ُنواَو  َن ص ُرواََََو  َالهذين َآو ْواَو  َو  س بيِلَاَّللِه

َُهُمَاْلُمْؤِمُنون َح قًّا  ( 74 )انفال/ ُأولِئك 
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 پایان کار 
َم ْنََ يِّزاًَِإََلو  ّرِفاًَِلِقتاٍلَأ ْوَُمت ح  ُمت ح  ِفئ ٍةَف  ق ْدَابء َِبغ ض ٍبََََيُ و َلِِّْمَي  ْوم ِئٍذَُدبُ ر ُهَِإلَه

 ( 16 /)انفال ِمن َاَّللهَِ

 آزمودن
أ ْخبار ُكمَْ ُلو اَ ن  ب ْ َ و  الصهاِبرين َ َ و  ِمْنُكْمَ اْلُمجاِهدين َ ن  ْعل م َ َ ح ته ُلو نهُكْمَ ب ْ ل ن   َ   و 

 ( 31 /)محمد

 بر کنار کردن 
لِت ْأُخُذوهاَذ ُروانَن  تهِبْعُكْمَيُريُدون َأ ْنَََس ي  ُقوُلَاْلُمخ لهُفون َِإذ اَاْنط ل ْقُتْمَِإََل م غاِِنَ 

َُقْلَل ْنَت  تهِبُعوان َك الم َاَّللِه ُلوا  ( 15 /)فتح يُ ب دِّ

 ( 95  /)نراء د ر ج ةًََا ْلقاِعِدينَ َع ل ىَِسِهمَْأ نْ فََُوَ َِبِ ْمواَلِِمََْا ْلُمجاِهِدينَ َا َّللََُّف ضهلَ  بندیرت ه

شود. بیشترین کن  گفتاری در آیات مدار در کن  ترغی ی نیز مشاهده می ن ام گفتمانی برنامه
گفتارهای امری در آیات جهاد  اه ته باید گفت تمام پاره جهاد به کن  ترغی ی امری اختصاص دارد.  

د که در آنها  پاره گفتار هرتن  48مرتقیما  مربوط به قتال و جهاد نیرتند. از میان این تعداد در حدود  
مندی این افعال گفتاری نیز از مصدر قدرت است.  م امر به قتال و یا جهاد ذکر شدهبه قور مرتقی

ای هرتند که کنشگر را به سوی اجرای دستور و یا ترک آن  های امر و نهیشود و کن صادر می 
  ی ر به س ب باوراز کن  در کنشگ  ینه  ای   یانجام کن  دستوردهند. باید در ن ر داشت که  سوق می

انجام دادن و یا ترک فعل نیز از ایمان   ندارد.  ییامتناع از دستور معنا  ایگرنه اقاعت  است که او دارد و
 شود. و باوری که م اقب گفتمان دارد، ناشی می

 مدار در افعال گفتاری آیات جهاد : ن ام گفتمانی هوشمند از نوع برنامه2جدول 
 آیات نمونه  افعال کن  ترغی ی 

يع َع ِليمَ  امر َسِ  َاْعل ُمواَأ نهَاَّللهَ  َو  ِبيِلَاَّللِه َقاتُِلواَيفَس   ( ۲۴۴ )بقره/ و 
َك ف ُرواَز ْحفاًَف الَتُ و لُّوُهُمَاْْل ْدابرَ  نهی  (۱۵  )انفال/  ايَأ ي ُّه اَالهذين َآم ُنواَِإذاَل قيُتُمَالهذين 

گفتارهایی خداوند در پی بیان مصلحت ح م است.  شود که در پاره در آیات جهاد مشاهده می
مدار در امر به کن  و یا نهی از آن رساند زمانی که خداوند از گفتمان هوشمند و برنامهاین امر می

قرار دهد؛ در یاب را به مرز کن  نزدیک کرده و توان  او را تحت ت  یر  برد، برای این ه گفتهبهره می
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می شده  صادر  ح م  یا  و  فرمان  ت یین  و  تشریح  تعلیل،  به  متعّددی  اینموارد  مریر  پردازد.  گونه 
سازد. در واقع افعال گفتاری که در  یاب را در امتثال به آن ن ام دستوری و یا اهقایی هموار می گفته

ی هوشمند در آیات جهاد،  گیری ن ام گفتمان اند، به ش لقاهب کن  اظهاری در آیات جهاد آمده 
هایی از این افعال کند. نمونهکمک کرده و زمینه را برای انجام کنشی که مد ن ر است، فراهم می

 کنید. گفتاری را در آیات جهاد مشاهده می
 .3جدول 

 نمونه آیات جهاد  افعال کن  اظهاری 

 تقیید -تعلیل 
 آگاهی ب شی  

َماَأ صاب ُكْمَي  ْوم ََ َلِي  ْعل م َاْلُمْؤِمننيَ و  َو  َلِي  ْعل م َََ-اْلت  ق ىَاْلْ ْمعاِنَف ِبِإْذِنَاَّللِه و 
ُْمَت عال ْواَقاتُِلواَيَف َقيل ََل  َأ ِوَاْدف  ُعواَقاُلواَل ْوَن  ْعل ُمَََالهذين َانف  ُقواَو  س بيِلَاَّللِه

هَُ ْمَِلْْلمياِنَي  ُقوُلون َِبِ ْفواِهِهْمََِقتالًَل ت هب  ْعناُكْمَُهْمَلِْلُكْفِرَي  ْوم ِئٍذَأ قْ ر ُبَِمن ْ
َيَف َُأ ْعل ُمَِباَي ْكُتُمونَ َماَل ْيس  َاَّلله  ( 167و  166 )آل عمران/ قُ ُلوِّبِْمَو 

 تشریح  -توصیف
 تصحیح  -تقیید

هَالهذين َقُِتُلواَيف َلَُت ْس َب  َأ ْمواتًَب ْلَأ ْحياء َِعْند ََََو  َََ-ر ّبِِّْمَيُ ْرز ُقونَ س بيِلَاَّللِه
ُقواَِّبِْمَِمْنََ ي  ْلح  َي ْست  ْبِشُرون َاِبلهذين ََل َْ ِمْنَف ْضِلِهَو  َُ ف رِحني َِباَآتُهُمَاَّلله

َلَُهْمَُي ْز نُونَ  َع ل ْيِهْمَو  خ ْوف  ْلِفِهْمَأ لَه ََََ-خ  َو  ٍةَِمن َاَّللِه ْست  ْبِشُرون َبِِنْعم 
لَُيض َأ نهَاَّللهَ  َاْلُمْؤِمننيَ ف ْضٍلَو   ( 171-169 /)آل عمران يُعَأ ْجر 

 ت یین 
ُهْمَم ْنَق ضى ع ل ْيِهَف ِمن ْ َص د ُقواَماَعاه ُدواَاَّللهَ  ََََِمن َاْلُمْؤِمنني َرِجال  َن ْب ُهَو 

َماَب دهُلواَت  ْبديالًَ ت ِظُرَو  ُهْمَم ْنَي  ن ْ  ( 23 /)احزاب ِمن ْ

 استثناء 

اَّللهَِ ِعْند َ الشُُّهوِرَ ِعدهة َ يفِإنهَ ش ْهراًَ َ ع ش ر  اثْناَ خ ل ق ََََ ي  ْوم َ َ اَّللِه ِكتاِبَ
يُنَاْلق يُِّمَف الَت ْظِلُمواَفيِهنهََ َالدِّ َِمْنهاَأ ْرب  ع ة َُحُرم َذِلك  َاْْل ْرض  السهماواِتَو 

َاْعل ُمواَأ نَه َك افهًةَو  َك ماَيُقاتُِلون ُكْم َك افهًة َقاتُِلواَاْلُمْشرِكني  اَّلله ََََأ نْ ُفس ُكْمَو 

 ( 36 /)توبه م ع َاْلُمتهقنيَ 
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 تحدید

َ َاْلو اثق  َف ُشدُّوا ُتُموُهْم ن ْ َأ ْثخ  َِإذا َالّرِقاِبَح ته َف ض ْرب  َك ف ُروا َالهذين  َل قيُتُم ِإذا
ََُ َل ْوَي شاُءَاَّلله َو  َت ض ع َاْلْ ْرُبَأ ْوزار هاَذِلك  َِإمهاَِفداًءَح ته ف ِإمهاَم نًّاَب  ْعُدَو 

َالهذين َقُِتُلواَيفل نْ تَ  ُلو اَب  ْعض ُكْمَبِب  ْعٍضَو  ب ْ َلِكْنَلِي   ُهْمَو  َِمن ْ َََص ر  س بيِلَاَّللِه
ُمَْ  (4 /)محمد ف  ل ْنَُيِضلهَأ ْعماَل 

کن  کاربرد  مینتیجه  را  و...  تصحیح  تشریح،  ت یین،  تعلیل،  اظهاری  آیاتی های  در  توان 
در مؤمنان  داوقل انه  از شرکت  که  کرد  میان   مشاهده  به  ایشان س ن  راسخ  ایمان  از  نیز  و  جهاد 

در این تعامل ی ی از قرفین  رسد. » مدار میآورند. در این آیات سهح ن ام گفتمانی به ن ام مرام می 
داند. تفاوت باور اجتماعی خود را موظف به انجام عملی می-بر اساس اخالق فردی و یا فرهنگی
ای است نه تغییر پذیر در برابر  است که اینجا باور عمین و ریشه  در این گفتمان با گفتمان اهقایی این

اجتماعی بنیادین  باورهای  بر  م تنی  کن   می-اهقاء.  صورت  )شعیری،  فرهنگی    : 1386گیرد« 
پرداخته 109 گروهی  توصیف  و  تعریف  به  اظهاری  قاهب کن   در  جهاد  آیات  از  تعدادی  در   .)

پرداختهمی  راه خدا  در  به جهاد  نوع  شود که  از  آیات، گفتمان هوشمند  این  بر  اند. گفتمان حاکم 
 مدار است زیرا عاملی از درون، توان  م اقب را برانگی ته و او را به انجام کن  سوق دادهمرام 

َغ ُفورَ ََاَّللهَََُوَ ََاَّللهَََِر ْْح تَ ََي  ْرُجونَ ََُأْول ئكَ ََاَّللهَََِس ِبيلَََِفَََِج اه ُدواَََْوَ ََه اج ُرواَََْالهِذينَ ََوَ ََء ام ُنواَََْالهِذينَ ََِإنَهَ﴿است؛  
(. اینجا تجویز و اهقایی در کار نیرت. کنشگر بدون این ه به کنشی خوانده شود، 218  /)بقره   َ﴾رهِحيم

 پردازد.  بر حرب وظیفه معرفتی و مرامی به کن  می
ی ی ی باید موفن نوع دیگری از ن ام گفتمانی هوشمند، ن ام اهقایی است. »در این ن ام گفتمان

به متقاعد کردن دیگری برای انجام کنشی گردد. ارت اط موازی دو قرفه در جریان است. هر دو از  
تواند با ت  یر بر دیگری سهح توانشی او را به کنشی  یک موقعیت برخوردار هرتند و فقط ی ی می

رای کن  متقاعد سازد.  تغییر دهد. در این تعامل ی ی از دو قرف تعامل باید قرف دیگر را به اج
ونین اهقایی راه ارهای متفاوتی دارد که ع ارتند از اهقاء از راه واپلوسی، وسوسه، اغوا، تحریک،  

(. در تعدادی از آیات جهاد که گفت و گوی  18  :1388تهدید یا رشوه دادن« )وفایی و شعیری،  
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با مرلمانان مهرح می را  این ن ام گفتمانی  کند، میمنافقان  برای مثال در  توان  را مشاهده نمود. 
جریان جنگ احزاب گروهی از منافقان با اهقاء ترس در مرلمانان سعی داشتند که آنان را از مقابله  

سوره احزاب منافقین از قرین گفتمان اهقایی و با ایجاد ترس و    13 در آیۀ با دشمنان بر حذر دارند.
قرار دهند و به دن ال آن هرتند که توان  آنها را دههره سعی دارند تا کن  مرلمانان را تحت ت  یر  

َي ْست ْأِذُنََ﴿زیر سؤال برده و آن را خنثی کنند؛   َلَُمقام َل ُكْمَف اْرِجُعواَو  ُهْمَايَأ ْهل َي  ْثِرب  َِإْذَقال ْتَطائِف ة َِمن ْ و 

َِبعَ  َماَِهي  ُهُمَالنهِبهَي  ُقوُلون َِإنهَبُ ُيوت ناَع ْور ة َو  ِفرارًاَ﴾ف ريق َِمن ْ    .(13)احزاب/ ْور ٍةَِإْنَيُريُدون َِإلَه

 ی احساس  ینظام گفتمان. ۲-۶

ادراکی،  -ی، حریعاقف- یتنشرازی حری است و به سه دسته  تشیوۀ ارت اط در این گفتمان هم
میزی ایی تقریم  )شناختی  شعیری،  شود  تنشی113- 110  :1386ر.ک؛  گفتمانی  ن ام  »در   .) -

ت  یر گذاشته و توان  او را تحت اقفی، فشاره ع های عاقفی به قور مرتقیم بر شریک گفتمانی 
عاقفی ام ان آزادی عمل یا انحراف از کن  در فرآیند را از -دهد. جوسازی تنشیت  یر قرار می

(. در آیات جهاد،  110  :1386ری،  )شعی  کند، مانند تن یه، عص انیت و...«قرف مقابل سلب می
اند تا م اقب گفتمان را برای انجام عملی تشوین و یا سر باز  های گفتاری عاقفی به کار رفتهکن 

توان در این افعال گفتاری  زدن از آن عمل، توبیخ نماید. از این رو ن ام گفتمانی تنشی_عاقفی را می
جهاد بیشتر در لیه غیرمرتقیم پاره گفتارها مشاهده    مشاهده نمود. اه ته این افعال گفتاری در آیات 

رساند. برای مثال وقتی از بیان عاقبت گروهی  شوند. یعنی بافت س ن ما را به مقصود گوینده میمی 
های عاقفی افعال گفتاری به کار رفته، بر م اقب ت  یر گذاشته و او را فشاره آید، سخن به میان می 

، تحریک و تشوین کرده و یا برای دور ماندن از سوء عاق ت، تحذیر  برای رسیدن به حرن عاق ت 
های گفتاری، توان  م اقب گفتمان را تحت ت  یر قرار داده و با ایجاد حس،  کنند. این کن می 

توانید برخی از این افعال گفتاری  کند. در جدول زیر می زمینه را برای انجام کن  مورد ن ر آماده می 
 ی از آیات جهاد مشاهده نمایید.  هایرا در نمونه
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 عاقفی در افعال گفتاری آیات جهاد : ن ام گفتمانی احراسی از نوع تنشی_4جدول
 نمونه آیات  افعال کن  عاقفی 

 ت شیر
َجاه ُدواَيَف َهاج ُرواَو  ًةَََالهذين َآم ُنواَو  َأ نْ ُفِسِهْمَأ ْعظ ُمَد ر ج  َِبِ ْمواَلِِْمَو  بيِلَاَّللِه س 

َُهُمَاْلفائُِزونَ  َُأولِئك  َو   (20 /)توبه ِعْند َاَّللِه

 تمر ر 
َيُ ْغشى َك الهذي َأ ْعيُ نُ ُهْم َت ُدوُر َِإل ْيك  َي  ْنظُُرون  َر أ يْ ت  ُهْم َاْْل ْوُف َف ِإذاَجاء  َأ ِشحهًةَع ل ْيُكْم

 (19 /)احزاب ع ل ْيِهَِمن َاْلم ْوتَِ

َا لدُّنْيَاََيفَََأ ْعماَُلُمَََْح ِبط تَََْف ُأولِئكَ ََكاِفرَ ََُهوَ ََوَ ََف  ي ُمتَََِْديِنهَََِع نَََِْمْنُكمَََْي  ْرت ِددَََْم نَََْوَ  ت ویف

 (217 /)بقره   خاِلُدونَ َِفيهاَُهمََْا لنّارََِأ ْصحابََُُأولِئكَ َوَ َا ْْلِخر ةََِوَ 

 سرزن  
َِإذاَ ُْمَِبِِْذنِِهَح ته ُهَِإْذَُت ُسُّوَن  َُو ْعد  َل ق ْدَص د ق ُكُمَاَّلله َت ناز ْعُتْمَيفَاْْل ْمِرََو  ف ِشْلُتْمَو 

ُتْمَِمْنَب  ْعِدَماَأ راُكْمَماَُتُِبُّون َِمْنُكمَْ َع ص ي ْ  ( 152 /)آل عمران و 

 تر ین
َع سَى َُكْره َل ُكْمَو  َُهو  َع ل ْيُكُمَاْلِقتاُلَو  ََُكِتب  َخ رْي َل ُكْمَو  َُهو  ْيئاًَو  أ ْنَت ْكر ُهواَش 

َأ نْ ُتْمَلَت  ْعل ُمونَ أ ْنَُتُِبُّواَشَ ََع سَى َُي  ْعل ُمَو  َاَّلله َش رٌَّل ُكْمَو  َُهو   (216  /)بقره   ْيئاًَو 

 تح یب
ينَََِيفَََيُقاتُِلوُكمََََْل َََْا لهِذينَ ََع نَََِا َّللَََُّي  ْنهاُكمَََُل َت َب ُّوُهمَََْأ نَََِْدايرُِكمَََِْمنَََُُْيْرُِجوُكمََََْل َََْوَ ََا لدِّ

 ( 8 /)ممتحنه ا ْلُمْقِسِطنيَ َُيُِبََُّا َّلّلَ َِإنَهَِإل ْيِهمََْتُ ْقِسطُواَوَ 

 عدم تح یب 
َقاتُِلواَيف َاْلُمْعت دينَ ََو  لَُيُِبُّ َلَت  ْعت ُدواَِإنهَاَّللهَ  َالهذين َيُقاتُِلون ُكْمَو   س بيِلَاَّللِه

 ( 190 )بقره/
 

که از   یعاقف  یها محّ ت در کن   ایدر ن ر داشت که صح ت کردن از احراس تنّفر    دیبااه ته  
  ی کالم  یبنابر باورها  را ی متفاوت است، ز  می ها سراغ داربا آنچه در انران  شودیم  انیخداوند ب  یسو

 عوارض و احراسات است.  نیخداوند فاقد ا
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تنشیفشاره  مشاهده  -های  نیز  ترغی ی  گفتاری  افعال  در  ترغی ی، می عاقفی  در کن   شوند. 
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. 
 .  5جدول  

 نمونه آیات  افعال کن  ترغی ی

 تشوین 
هَالهذين َقُِتُلواَيفَ َلَُت ْس َب  َأ ْمواتًَب ْلَأ ْحياء َِعْند َر ّبِِّْمَيُ ْرز ُقونَ ََو  )آل   س بيِلَاَّللِه

 ( ۱۶۹ /عمران

 تحذیر
َْي  تهِخُذواَِمْنَُدوِنَ ََل  َُالهذين َجاه ُدواَِمْنُكْمَو  َل مهاَي  ْعل ِمَاَّلله ُتْمَأ ْنَُتَْت ُكواَو  ِسب ْ أ ْمَح 

َُخ بري َِباَت  ْعم ُلونَ َاَّللهَِ َاَّلله ًةَو  اْلُمْؤِمنني َو ليج  َلَ  َلَر ُسوِلِهَو   (۱۶ /)توبه و 
ع لى تشجیع َِإنهَاَّللهَ  ُْمَظُِلُمواَو   ( ۳۹ /)حج ن ْصرِِهْمَل ق ديرَ َُأِذن َلِلهذين َيُقات  ُلون َِبِ َنه

گیرد. زمانی که ش ص یا گروهی مورد  فعل گفتاری خهاب نیز در این ن ام گفتمانی جای می
قرار می مرتقیم  توجه ندای  ایجاد شده،  به گفتمان  و  قرار گرفته  ت  یر  ایشان تحت  توان   گیرند، 

ذیَن آَمُنوا»نمایند. در آیات جهاد هفت مرت ه خهاب  می  َها اهَّ َها   او سه مرت ه خهاب »ی  «یا َأیُّ «   َأیُّ يُّ   
اهنَّ

 است.  به کار رفته
در آیاتی که کن  گفتاری اظهاری در قاهب یادآوری، بیان نصرت، گزارشی از اقوام گذشته آمده  

ادراکی ن ام  -ادراکی را مشاهده نمود. »ن ام گفتمانی حری-توان ن ام گفتمانی حری است، می
ه از نوع ارت اط حضوری است. شیوه حضور سویی و ارت اط حری است کتعاملی م تنی بر نوعی هم

گردد.  هر یک از قرفین س ب توهید حری مشابه در قرف دیگر و حرکت و کنشی مشابه در او می
آید. به جای ایجاد باور، ایجاد بینی نیرت. حری در هح ه به وجود می هیچ ویز از ق ل قابل پی  

گیرد، مانند آرام ، ی صورت می حس مشترک مهرح است. سرایت جریان حری از ی ی به دیگر
(. در واقع خداوند در این آیات با بیان آنچه  111  :1386...« )شعیری،    تشوی ، شادی، تهّوع و 

صورت گرفته، سعی دارد تا در م اقب حری را ایجاد نماید که در قاهب یک حاد ه و واقعه ترّری  
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ق برای م اقب گفتمان  قرآن  آیات  از قرین  اکنون  این جا  پیدا کرده و  در واقع  ادراک است.  ابل 
حضور در محضر آیات قرآن مهرح است و حری که از ااین حضور توان  م اقب را تحت ت  یر  

پردازد  هایی میدهد. برای مثال در آیات نهم تا دوازدهم سوره انفال به بیان و یادآوری نصرت قرار می
بدر صورت گرفت؛   در جنگ  ر بهكََُ﴿که  ت ْست غيثُون َ ِةََِإْذَ اْلم الِئك  ِمن َ ِبِ ْلٍفَ ِمُِدُُّكْمَ َ أ ّّنِ ل ُكْمَ َ ف اْست جاب  ْمَ

ُبْشرَىََ-ُمْرِدفنيَ  َُِإلَه َماَج ع ل ُهَاَّلله ع زيز َح كيمَ ََو  َِإنهَاَّللهَ  ِمْنَِعْنِدَاَّللِه َم اَالنهْصُرَِإلَه ِئنهَبِِهَقُ ُلوُبُكْمَو  َلِت ْطم  ََ-و 
َأَ  يُكُمَالنُّعاس  َِإْذَيُ غ شِّ َالشهْيطاِنَو  َع ْنُكْمَرِْجز  َيُْذِهب  ر ُكْمَِبِهَو  َيُ ن  زُِّلَع ل ْيُكْمَِمن َالسهماِءَماًءَلُِيط هِّ م ن ًةَِمْنُهَو 

ِْبط َع لى َِبِهَاْْل ْقدامَ ََِلري  َيُ ث  بِّت  َم ع ُكْمََََِإْذَيُوحَيََ-قُ ُلوِبُكْمَو  َاْلم الِئك ِةَأ ّّنِ َِإَل  َيفََف  ث  بُِّتواَالهذين َآم ُنواَس أُْلقَير بُّك 
َُكلهَب نانٍَ ُهْم َاْضرِبُواَِمن ْ َاْْل ْعناِقَو  َف اْضرِبُواَف  ْوق  َك ف ُرواَالرُّْعب   (. 12-9 /)انفال َ﴾قُ ُلوِبَالهذين 

آید حاصل یادآوری و بیان نصرتی که در قاهب  رازی حری که در این آیات به وجود میتهم
دهد است. در این جا هم توان  م اقب زمان نزول را تحت ت  یر قرار میشده  کن  اظهاری بیان

شود. گویی یک  گیرد، درگیر حری مشترک میو هم کری که بعدها م اقب این گفتمان قرار می
اند و نیز م اق ان امروزی گفتمان به وجود  جریان حری میان کرانی که به این نصرت دست یافته

شود، توان   کنشگری را که به قصد جهاد  احراسی که در این آیات دیده می  آید. ن ام گفتمانمی 
 دهد.  کند، ارتقاء میحرکت می

توان در آیاتی مشاهده کرد که خداوند خهاب به پیام ر)ص( گزارشی از  مشابه این کن  را می
و رسوهی که   ترازی حری میان پیام ر)ص(دهد. در این کن  اظهارری نیز هماقوام گذشته ارائه می

اسرائیل  سوره بقره که این آیه مربوط به بنی  246 آیهشود. مانند ذکر شده، ایجاد میرفتار قوم ایشان 
ای برای آنها بفرستد که همراه او قتال کند. این آیه  است که از ن ی زمان خود خواستند که فرمانده

 است.  خ دادهبیان اّدعای ایشان و گفت و گویی است که میان ایشان با ن ی ر
توان در آیاتی مشاهده کرد که به تصویرسازی  ادراکی را می-نمونه دیگری از این گفتمان حری

سوره احزاب با شرح احوال منافقان، حری    20تا    18پردازد. برای مثال در آیات  احوال منافقان می 
گردد و این جریان  اند ایجاد میاز تمر ر در م اقب گفتمان نر ت به رفتاری که منافقان داشته
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ََماند؛  حری در قول تاریخ باقی می تُون  ََيْ  ن اَو ل  ُلمهَِإل ي ْ ْخو اَِنِْمَه  َُاْلُمع وِِّقني َِمنُكْمَو اْلق ائِِلني َِْلِ ﴿ق ْدَي  ْعل ُمَاَّلله
َق ِليالًَ َِإله الهِذيَيُ ْغش ىَع ل ْيِهَِمن ََأ ِشحهًةَع ل ْيُكْمَف ِإذ اَج اءَاْْل ْوُفَر أ يْ ت  ُهْمَي نظُُرون ََََ-اْلب ْأس  َك  َت ُدوُرَأ ْعيُ نُ ُهْم ِإل ْيك 

ََل َْيُ ْؤِمُنواَف أ حَْ َاْْل ْوُفَس ل ُقوُكمَِبِ ْلِسن ٍةَِحد اٍدَأ ِشحهًةَع ل ىَاْْل رْيَُِأْول ِئك  ُْمَو ك ان َاْلم ْوِتَف ِإذ اَذ ه ب  َُأ ْعم اَل  ب ط َاَّلله
ََ َي ِسريًا َع ل ىَاَّللِه ُدون َيفَاْْل ْعر اِبََُي َََْ-ذ ِلك  ُمَاب  ي  و دُّواَل ْوَأ َنه ِتَاْْل ْحز اُبَ ُبواَو ِإنََيْ  ي ْذه  َْ ََل  س ُبون َاْْل ْحز اب 

َق ِليالًَ انُواَِفيُكمَمهاَق ات  ُلواَِإله َك  کنندگان . این آیات آگاهی خداوند از منصرف ﴾ي ْسأ ُلون َع ْنَأ نب اِئُكْمَو ل ْو
از بازدارندگان  بیان می  و  را  ایجاد می-کند. خداوند یک گفتمان حریجهاد  تا درک  ادراکی  کند 

 حالت منافقان در درک گفتمان آیه به کار آید. 

 ی رخداد ینظام گفتمان. ۳-۶

آسا بوده و از برنامه از پی  ارت اط در این گفتمان ابرکنشی است. ظهور و بروز معنا برق  شیوۀ
کند. در این شیوه رابهه تعاملی موازی برقرار نیرت. سرعت  تعیین شده و یا تعامل حری ت عیت نمی

ماند. ریزی باقی نمیهای رخدادی بال است؛ برای همین فرصتی برای تعامل و برنامهکن  در گونه
،  386:شعیری،  ر.ک؛  )  این ن ام گفتمانی بر سه قرم است، م تنی بر اق ال، مشّیت اههی و تصادف

(. از میان این سه ن ام گفتمانی، با توجه به بافت موقعیت که گفتمان آیات جهاد در آن 114-116
 ال و تصادف در اند و بر آمده از یک نگاه دینی و اههی است، ن ام گفتمانی م تنی بر اقش ل گرفته

به    یتصادف  ای  هودهیکه ب  رتین  یرخداد  چی»هاین جا محلی از اعراب ندارند. زیرا در نگاه دینی  
 ری من ور و تقد  ریبرابر ح مت مقدر و فلرفه مقرر و مهابن با تدب   یبل ه هر رخداد  وندد، یوقوع بپ

برگ از درخت هم    تا جایی که افتادن یک  (.174،  5ج  :1387قهب،    دی)س  دهد«یم  یمقصود، رو
گیرد. در نگرش تصادفی م دأ مش ص نیرت و از سوی دیگر وون  به صورت تصادفی صورت نمی

برد. به معنی دیگر علت فاعلی و علت غایی مهرح  بر اساس تصادف است راه به مقصدی هم نمی
 نیرت، در حاهی که در نگاه دینی این امر مورد پذیرش نیرت. 



 ۱۴۰۰ پاییز، ۴۶، شماره ۱۲سال پژوهشنامه معارف قرآني؛  52

 

افعال گفتار آیات جهاد  آمده در  تعهدی  قاهب کن   در ن ام گفتمانی  اند، میی که در  توانند 
رخدادی از نوع مشّیت اههی قرار بگیرند. »ن ام گفتمانی م تنی بر مشیت اههی ح ایت از حضور 

آن ه ب واهیم یا  ها است. بیها و کن مرجعی قدرتمند و فرا بشری دارد. منش  اصلی همه توان 
  دهد. ام ان تغییر شرایط را نداریم، مگر با دعا و نذر. ن امی سلرله رخ میانت ار آن را داشته باشیم  

معنایاب. در ن ام اهقایی دو نیروی ی ران است که  -گیرنده، معناب  -مرات ی است شامل دهنده
یابد اما اینجا صح ت از اراده و مشیت اههی است. ق ل از ورود در نهایت ی ی بر دیگری ترلط می

داند از وه  اش ش ل گرفته است. من ع مش ص است و عامل انرانی میبه برتری   به تعامل باور
 (. 116-114 :1386)شعیری،  گیرد«کری کمک می

هایی است  های که در آیات جهاد آمده است، کن ها و وعیدها و نیز سوگندها و تضمینوعده
یابان و م اق ان گفتمان های گفتهها و توان گیرد و کن که از سوی مرجعی قدرتمند صورت می

ت  یر قرار می  هایی  توان در امدادهای غی ی و نصرت دهد. نمونه بارز ونین ت  یری را می را تحت 
هایی از توانید نمونهاست. در جدول زیر می مشاهده کرد که در خالل آیات جهاد به آنها اشاره شده

 شوند.  خدادی تعریف می این افعال کنشی را مشاهده نمایید که ذیل ن ام گفتمانی ر
 .6جدول 

 نمونه آیات  افعال کن  تعّهدی
ُمَََْف اْست جابَ  وعده ُمََََْل  َََر ّبُّ َب  ْعُضُكمَََْأُنْثىََأ وَََْذ ك رٍَََِمنَََِْمْنُكمَََْعاِملٍَََع م لَ ََُأِضيعَََُلََأ ّّنِ

ِبيِليََيفَََُأوُذواََوَ ََِدايرِِهمَََِْمنَََُْأْخرُِجواََوَ ََهاج ُرواََف الهِذينَ ََب  ْعضٍَََِمنَْ َقات  ُلواََوَ ََس 

ُك فِّر نَهََقُِتُلواََوَ  ُهمَََْْل  ُْدِخل ن هُهمَََْوَ ََس يِّئاِِتِمَََْع ن ْ نّّٰاتٍَََْل  اََِمنََََْت ِْرَيََج  ََا ْْل َْنارَََُُت ِْته 
 (195  )آل عمران/ ا لثهوابََُِحْسنََُِعْند هََُا َّللََُّوَ َا َّللََِِّعْندََِِمنََْث واابًَ

 تضمین

 سوگند

 وعید
ا َيُ ق ت هُلواََأ نَََْف ساداًَََا ْْل ْرضَََِيفَََي ْسع ْونَ َوَ ََر ُسول هَََُوَ ََا َّلّلَ ََُُيارِبُونَ ََا لهِذينَ ََج زاءَََُِإّنه
ف ْواََأ وَََِْخالفٍَََِمنَََْأ ْرُجُلُهمَََْوَ ََأ ْيِديِهمَََْتُ ق طهعَ ََأ وَََُْيص لهُبواََأ وَْ ََذِلكَ ََا ْْل ْرضَََِِمنَ ََيُ ن ْ
ُمَْ نْياَيفََِخْزيَ ََل  ُمََْوَ َا لدُّ  (33 )مائده/ ع ِظيمَ َع ذابَ َا ْْلِخر ةََِيفَََل 
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  / )عن  وت  ا ْلُمْحِسِننيَ ََل م عَ ََا َّلّلَ ََِإنَهََوَ ََُسبُ ل ناََل ن  ْهِدي  ن هُهمَََِْفيناََجاه ُدواََا لهِذينَ ََوَ  معّیت
69) 

 نصرت
َِإْذََ َع ل ْيُكْم َاَّللِه َنِْعم ة  َاذُْكُروا َالهذين َآم ُنوا ا َأ ي ُّه  َف أ ْرس ْلناَع ل ْيِهْمَاي جاء ْتُكْمَُجُنود 

َُِباَت  ْعم ُلون َب صرياًَ َكان َاَّلله َْت  ر ْوهاَو  َُجُنوداًََل   (9 /)احزاب رُياًَو 

 گیری بحث و نتیجه

های گفتمانی برای رسیدن به تحلیل گفتمان بیان ارت اط کن  های گفتاری و نیز ت یین ن ام 
آورند که  های گفتمانی را به وجود میافعال گفتاری در آیات جهاد، ن ام آیات جهاد ضروری است.  

شوند. دراین  در آن، به ترتیب کن  اظهاری، ترغی ی، اعالمی، عاقفی، تعّهدی به ترتیب دیده می
ن ام گفتمانی احراسی از نوع    -مدارمدار، اهقایی و مرام آیات ن ام گفتمانی هوشمند از نوع برنامه

شود. ادراکی و نیز ن ام گفتمان رخدادی م تنی بر مشّیت اههی دیده می -و حری  عاقفی-تنشی
یاب  مدار در امر به کن  و یا نهی از آن، برای این است که گفتهکاربرت گفتمان هوشمند و برنامه

را به مرز کن  نزدیک کرده و توان  او را تحت ت  یر قرار دهد؛ در موارد متعّددی به تعلیل، تشریح 
می و   شده  صادر  ح م  یا  و  فرمان  اینت یین  گفتهپردازد.  مریر  ن ام  گونه  آن  به  امتثال  در  را  یاب 

سازد. در واقع افعال گفتاری که در قاهب کن  اظهاری در آیات جهاد  دستوری و یا اهقایی هموار می
ای انجام  گیری ن ام گفتمانی هوشمند در آیات جهاد، کمک کرده و زمینه را براند، به ش لآمده 

کند. در کنار این امر، ن ام گفتمانی احراسی در قاهب افعال  کنشی که مد ن ر است، فراهم می
را کامل   در واقع گفتمان شور و شعور  ایجاد حس،  با  آمده و  به کمک  ترغی ی  گفتاری عاقفی و 

مانا اشاره    نمایند. ن ام گفتمانی رخدادی نیز در قاهب افعال گفتاری تعّهدی به مرجعی فراتر و می 
ایجاد فشاره دارد و روشن می  بیان مصلحت اح ام،  اوامر و اح ام جهاد،  های  سازد که در کنار 

پردازند،  تنشی_عاقفی، مشّیت خداوند بر نصرت و یاری گروهی که در راه خدا به جهاد و قتال می 
است. از این رو باید برای خوان  صحیح و کامل از آیات جهاد و رسیدن به فعل مضمون قرار گرفته
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از ن ام در س ن که همان مقصود گوینده ترکیب جامعی  به  باید  از است،  آمده  بر  های گفتمانی 
روح حاکم بر  آید، ن ر داشت که  افعال گفتاری که از تحلیل گفتمان مجموعه این آیات بیرون می 

 دفاع از م لومان  ی وون اوهویت صلح و مدارا وکه به هحاظ محتوایی مؤهفه هایاست و    جهادآیات  
   .است

 منابع 

یم .1  ایران.  ترجمه محمد مهدی فولدوند. تهران: ش(. 1376) .قرآن کر
  انتشارات   شرکت:  تهران  .انتقادی  گفتمان  تحلیل  (.1375فردوس. )   زاده، گل  آقا .2

 فرهنگی.  و علمی
  . اهمالیین   اهعلمدار:  بیروت  .اللغه  جمهرهم(.  1998)  .حرن  بن  محمد  درید،   ابن .3

 اول.  واپ
  تحقین   با  .االعظم  المحیط  المحکم  ق(.1421)   اسماعیل.  بن   علی  سیده، ابن .4

 اول.  واپ اهعلمیه. اه تبدار: بیروت  .هنداوی ع داهحمید
)  بن  محمد   ازهری، .5   اهتراث   احیاء  دار:  بیروت   .اللغه  تهذیب  ق(.1421احمد. 

 اول.  واپ .اهعربی
 اخیر   سده  مفرران   آراء  »بازخوانی  (.1395محمد. )  کار، اک ری، محرن؛ شیرین .6

  شماره  هفتم.  سال  ، تفسیری   مطالعات  پژوهشی-علمی  فصلنامه  جهاد«،   آیات  در
27. 

 نو.  قرح: تهران .اندازهاچشم و مسائل تحلیلی؛ فلسفه  (.1383علی. )  پایا،  .7
انتشارات فرهنگ  ن:  تهرا .  انگفتمان و تحلیل گفتم(.  1379، محمدرضا. ) تاجیک .8

 .گفتمان
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زین .9 عاملی،  )بیج عی  الدمشقیهتا(.  اهدین.  اللعمه  شرح  فی  البهیه  .  الروضه 
 . داراهعاهم اسالمی

  تحلیل   بر  م انی  -زمانی  بافت  »ت  یر  (.1394)  ع داهه.  رادمرد،   محمد؛  حرینی .10
  قرآن  مدنی  و   مّ ی  هایسوره   در  گفتار  هایکن   انواع  فراوانی  مقایره:  گفتار  کن 

 . 92-65صص .3 شماره  .6 دوره  . زبانی  جستارهای ماهنامهدو کریم.
)  بن  حرین  اصفهانی،   راغب .11 :  بیروت   .القرآن  الفاظ  مفردات  ق(.1412محمد. 

 اول.  واپ اهقلم.دار
)جان  سرل،  .12   ترجمه   .زبان  فلسفه  در  جستاری  گفتاری؛  افعال   (.1385راجرز. 

 اسالمی.  فرهنگ و  علوم  پژوهشگاه: قم .ع داهلهی   علی محمد
13. ( سید.  القرآن(.  1387قهب،  ظالل  خرم   . فی  مصهفی  دوم.    دل.مترجم  واپ 

   .تهران: احران
)شعیری .14 محمدرضا.  ن ام 1386،  انواع  »بررسی  گفتم(.  دیدگاه های  از  انی 

مقاالت    معناشناختی«.نشانه طباطباییمجموعه  عالمه  .  219شماره  .  دانشگاه 
 . 119-106صص 

  پژوهش ده )  مهر   سورۀ :  تهران  .معناشناسی   بر   آمدی  در   (.1387کورش. )  صفوی،  .15
 .(میاسال هنر  و فرهنگ

)  محمد  اه اقی،   ع د .16 یم   القرآن  اللفاظ  المفهرس   المعجم  (.1364فؤاد.    . الکر
 اهمصریه.  داراه تب: قاهره

   .هجرت: قم  دوم. واپ. العین کتاب ق(.1409)احمد.  بن خلیل فراهیدی،  .17
  کریم«،  قرآن  در  جهاد  واژه  (. »معناشناسی1395)  دیگران.  و   زهرا   هو،گنجه  پورقاسم .18

 . 150-130 صص  .23 شماره   هفتم. سال .منیر سراج 
مرکز  :  تهران. گروه مترجمان.  تحلیل انتقادی گفتمان (.  1379ف، نورمن. )فرکال .19

 .مهاهعات رسانه 
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)  کوک،  .21   فری ا   حررتی،   مصهفی  ترجمۀ  . کاربردی  شناسی  زبان  (.1388گای. 
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