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2

دانشآموختۀ کارشناسی ارشد زبانشناسی ،دانشگاه بوعلی سینا

چکیده
سنت بشارت و تبشیر که معادل آن در فارسی مژده دادن است ،در قرآن کریم از سنتهای قطعیی و حتمیی خداونید متعیال محسیو
میشود .سنت به معنای راه و روش و شریعت است و بشارت به معنای خبرهاى نشاطانگیز است .در رویکرد کاربردشناسی بیه قیرآن،
پیش از آنکه به واژگان ،معانی آنها و نوع ارتباطات نحوی بین آنها پرداخته شود ،بر روی ویژگیهای متکلم و مخاطب ،شرایط گفتگو و
بافت حاکم بر آن تأکید میشود .در تببین بافت پیرامون تحقق بشارت باید گفت که مبشر اصلی در قرآن خداوند است و خداوند متعیال
از فرشتگان ،بادها ،و انبیاء به عنوان مبشران خویش نام برده است .در این تحقیق برآنیم تا عیووه بیر ترسییم بافیت پیرامیونی کارگفیت
بشارت ،شرایط الزم برای تحقق کارگفت بشارت را تبیین نماییم و نشان دهیم که چگونه گویندۀ متن ،یعنی خداوند متعیال ،مخاطیب و
دیگر شنوندگان همگی در فهم این شرایط متفقاند .مبنای نظری پژوهش حاضر بر اساس نظرییات آسیتین ( )5791و سیرل ( )5797در
خصوص نظریۀ کارگفت میباشد .روش پژوهش به کار گرفته شده از نوع توصیفی -تحلیلی است که دادههای مورد بررسیی میا شیامل
آیاتی از سورههای نساء ،اعراف ،اسرا ،توبه ،یونس ،زمر ،شوری ،انفال ،کهف و فصلت است که در آنها خداوند به نیوعی بیه مخاطبیان
خود بشارت داده است.
کلیدواژهها :بافت پیرامونی ،تحلیل کارگفتی ،کارگفت بشارت ،شرایط تحقق کارگفت.
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 -9مقدّمه
برخورداری از یک تعامل ارتباطی موفق نیازمند آگاهی از نقش سخن و میزان اطوعات مشارکان اسیت.
شنونده برای درک مفهوم مورد نظر گوینده ،صرفاً متکی به دانش درونزبانی خود نیست؛ بلکه از دانیش
برونزبانی نیز برای تعبیر این مفاهیم بهره میگیرد .در این مقاله به نظریهای اشاره میشود کیه زبیان را از
دیدگاه کاربردی مورد توجه قرار میدهد و به همین سیبب بافیت میوقعیتی را عیاملی جیداییناپیذیر از
تعبیرات زبانی در نظر میگیرد .توجه دینپژوهان به نظریۀ کارگفت ،ریشه در این دارد که این نظرییه در
حوزۀ زبانشناسی و مطالعات زبانی توسعۀ فراوانی یافته است و امروزه به مثابۀ یک ابزار تحلیل جدی و
کارآمد برای متون مختلف اعم از دینی و حقوقی و  ...به کار گرفته میشود.
در کاربردشناسی ،معنا در کاربرد و در جهان خارج مورد مطالعه قرار میگیرد .جملهها اگر در مقام و
موقعیت مناسب خود استعمال نشوند ،در ایجاد ارتباط نیز سهمی به خود اختصاص نمیدهنید .فیرد در
مقام گوینده تشخیص میدهد که چگونه صحبت کرده و چه جموتی را بیه کیار بیرده و مخاطیب نییز
تشخیص خواهد داد که در هنگام مواجه شدن با کوم و جمله چه واکنشی از خود بروز دهد (معموری،
.)5939
بررسی سوابق پژوهشی انجامگرفته پیرامون بشارت در قرآن بیانگر این واقعییت اسیت کیه رویکیرد
آنها بیشتر معناشناسی بوده و بررسی این موضوع با یک رویکرد کاربردشناسی تیاکنون صیورت نگرفتیه
است .به نظر میرسد برای فهم دقیق متن قرآن کریم صرف تحلیلهای نحوی ،صیرفی و بوغیی کیافی
نیست و با بسنده کردن به این علوم در فهم متن ،بسیاری از زوایای متن بر خواننده پنهیان مییمانید .در
این مقاله توش بر این است که بحث بشارت با یک رویکرد جدید مورد بررسی قرار گییرد تیا نگیرش
جدیدی نسبت به آن ایجاد شود.
مفهوم بشارت

خداوند در عالم وجود سنتهایى نهاده است و از جملۀ آن سنتها ،بشارتهایی است که بیه میممنین،
متقین و اولیاى خود در دنیا و آخرت به طور اجمالى مىدهد که مایۀ روشنى چشیم آنیان اسیت و ایین

حیاة ِِ الا ْنیْیة َ ِفای
سنت بشارت قضاى حتمى الهى است .چنانکه قرآن اشاره میفرماید« :لَ ُه ُم الْ ُب ْ
ْشى ِفی الْ َ

یل لِكَلِ ِ
امت» «براى آنیان در زنیدگى دنییا و در آخیرت بشیارت اسیت سیخنان پروردگیار و
اْل ِخ َر ِِ ال تَبْ ِن َ
ْ

وعدههاى الهى تغییر و تبدیل ندارد» (سورۀ یونس ،آیۀ .)91
«سنت بشارت» از قوانین ثابت و اساسى الهى است که هرگز دگرگونى در آن روى نمىدهید ،و بیه
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تعبیر روشنتر خداوند در عالم تکوین و تشریع اصول و قوانینى دارد که همانند قوانین اساسیى مرسیوم
در میان مردم جهان دستخوش دگرگونى و تغییر نمىشود؛ این قوانین هم بر اقیوام گذشیته حیاکم بیوده
َاْ
است و هم بر اقوام امروز و آینده حکومت خواهد کرد .چنانچه قرآن به این مطلیب اشیاره دارد َ « :ل ْ

ت َ ِج َن لِ ُس َّن ِة اللَّ ِه ت َ ْب ِنیال» (سورۀ احزا  ،آیۀ .)90

سنت بشارت به معنای اعم آن شامل بشارتهای مثبت و منفی خداونید مییشیود .امیا قلمیرو ایین
تحقیق بشارتهای مثبت خداوند است که از منظر کاربردشناسی مورد بررسی قرار میگیرند.
برخى گفتهاند بشارت ،از ریشۀ ’بُشر‘ به معناى سرور اسیت کیه معیادل آن در فارسیى میژده ،خبیر
خوش و خبر سرورانگیزى است که براى اولین بار داده مىشیود .برخیى دیگیر اشیتقا ایین واژه را از
’بَشره‘ به معناى ظاهر پوست گرفتهاند ،پس ’بشارت‘ به معناى خبرهاى نشاطانگیز یا غمانگییزى اسیت
که اثر آن در ’بَشَرَه‘ و صورت انسان آشکار مى گردد ،اما کاربرد آن را در خبرهاى خیوش پذیرفتیهانید.
’استبشار‘ نیز به معنای طلب مژده است که مراد همیان شیادمان و خوشیحال شیدن بیه شینیدن خبیر و
راهگشایى در امور و کارها براى خود یا دوستان میباشد’ .بشیر‘ نیز به معناى فردی مژدهدهنده به اموری
است که موجب سرور و شادمانى شود (طیب.)5993 ،
سنت بشارت از بزرگترین عمل انبیاء الهى به حسا میآیید .در آییات قیرآن« ،بشییر» و «نیذیر» ییا
«بشارت» و «انذار» در کنار هم قرار گرفتهاند .اغلب سنت «بشارت» بر سنت «انذار» مقدم است« .بَشِیراً وَ
نَذِیراً» و این ممکن است به خاطر این باشد که در مجموع ،رحمت خدا بیر عیذا و غضیب او پیشیى
گرفته است و یا تبشیر «تشویق» که بخش مهمى از انگیزههیاى تربیتیى را تشیکیل میىدهید ،بیر تنیذیر
«تهدید» مقدم است.
 -2نظریة کارگفت جان سرل

3

جان سرل ( )5797نشان میدهد که تحقیق دربارۀ زبان بدون بررسی ماهیت و نحوۀ کیار ههین ناتمیام
است .زبان و افعال جزء واقعیتهای نهادی و اجتماعی هستند و مطالعۀ زبان در پرتوی مطالعۀ ههن بیا
این واقعیت که زبان پدیدهای اجتماعی است ،منافاتی ندارد  .سرل معتقد است که زبان نه تنها پدییدههیا
را توصیف میکند ،بلکه در اجرای آنها نیز نقش دارد .بدین معنا که انسان از زبان برای درخواست انجام
کار (نقش امری) ،بستن پیمان (نقش تعهدی) ،بیان تشکر (نقش عاطفی) و غیره بهیره مییگییرد (ضییاء
3. J. R. Searle
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حسینی.)5975 ،
بر این اساس وی کارگفتها را در یک طبقهبندی پنجگانه ساماندهی میکند (سرل:)5797 ،
الف) یک دسته از کارگفتها ،کارگفتهای اظهاری هستند .در این کارگفتها ،گوینده ،عقییدۀ خیود را
دربارۀ صحت و سقم مطلبی اظهار میدارد .این کارگفتها ،تعهید گوینیده را نسیبت بیه صید گیزارۀ
مطرحشده نشان میدهند .کارگفتهای اظهاری ،محتوای گزارهای را با جهان خیارج و محییط مطابقیت
داده ،باورهای گوینده را نشان میدهند .نمونۀ بازر این دسته از کارگفتها را میتوان در پیارهگفتارهیایی
مشاهده کرد که بر نکتهای تأکید میکنند یا به نتیجهگیری از نکتهای میپردازند (صیفوی .)5939 ،برخیی
افعال که نشاندهندۀ کنشها یا کارگفتهای اظهاری هستند ،عبارتند از :ادعا کردن ،اظهیار کیردن ،اعظیا
کردن ،شرح دادن ،بحث کردن ،اعتراض کردن ،گفتن ،معرفی کیردن ،گیزارش دادن ،نسیبت دادن ،بییان
کردن ،واگذار کردن ،تأیید کردن ،دلیل آوردن ،تصحیح کردن ،تفسیر کردن ،نفی کردن ،ابراز کردن ،آغیاز
کردن یک عمل ،اثبات کردن ،التماس کردن ،اعیون کیردن ،پاسیخ دادن ،تغیییر فعالییت دادن ،توصییف
کردن ،دستهبندی کردن ،دفاع کردن ،رها کردن ،محدود کردن ،مطمئن بیودن ،نقید کیردن (اصیطهباناتی،
.)5939
ب) دستۀ دیگر ،کارگفتهای ترغیبی هستند .هدف از این نوع کارگفتها ،ترغیب مخاطب بیرای انجیام
کاری و قرار دادن وی در حالت تکلیف و اجبار برای انجام عملیی اسیت .بیه عبیارت دیگیر ،گوینیده
میخواهد که شنونده کاری انجام دهد .گوینده سعی میکند تیا کیاری کنید کیه روییدادهایی بیه وقیوع
بپیوندد و جهان را با محتوای گذاره ای که شامل عمل آتی شنونده اسیت ،تطبییق دهید (ییول.)5779 ،4
کنشها یا کارگفتهای ترغیبی ،خواستهها و تمایوت گوینده را بیان میکنند .ایین نیوع کارگفیت را بیا
افعال زیر میتوان نشان داد :تقاضا کردن ،اجازه دادن ،اصرار کیردن ،پافشیاری نمیودن ،التمیاس و تمنیا
کردن ،اخطار دادن ،اعون نیاز کردن ،القا کردن ،بازخواست کردن ،به مبارزه طلبیدن ،بییتیوجهی کیردن،
پند دادن ،پیشنهاد کردن ،تجویز کردن ،تکرار کردن ،توصیه کردن ،توضیح خواسیتن ،درخواسیت کیردن،
دستور دادن ،دعوت کردن ،سمال کردن ،شرط کردن ،گدایی کردن ،هشدار دادن ،نصیحت کردن.
پ) دستۀ دیگر ،کارگفتهای تعهدی هستند .کارگفتهای تعهدی به این نکته اشاره دارنید کیه گوینیده
خود را برای انجام دادن عملی در آینده متعهد میکند .گوینده با هکیر عبیاراتی نظییر قیول دادن ،تهدیید
4. G. Yule
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کردن ،و مانند آن متعهد میشود که در آینده کیاری را انجیام دهید .هیدف ایین کارگفیت ،تطبییق دادن
محتوای گزارهای عمل آتی شنونده با جهان خارج است (سعید .)5779 ،برخی از افعال کنش تعهیدی از
این قرار است :تعهد دادن ،تقدیم کردن ،ضمانت کیردن ،بییان موافقیت کیردن ،داوطلیب شیدن ،قسیم
خوردن ،قول دادن ،متعهد شدن و غیره.
ت) دستۀ بعد ،کارگفتهای عاطفی هستند .کارگفتهای عاطفی کنشهایی هستند که در آنهیا حالیت و
روانی و احساسات گوینده بیان میشود .گوینده احساس خود را از طریق قدردانی کردن ،تشیکر کیردن،
عذرخواهی کردن ،تبریک گفتن ،ناسزا گفیتن ،و ماننید آن بییان مییدارد (صیفوی .)5939 ،افعیال زییر
نشاندهندۀ کارگفتهای عاطفی هستند :خشنود شدن ،خشمگین شدن ،تبریک گفتن ،سوم کردن ،اظهار
همدردی کردن ،اهانت کردن ،پیشبینی کردن ،تأمل کردن ،تردید داشیتن ،تشیکر کیردن ،تسیلیم شیدن،
تعجب کردن ،تمجید کردن ،تهدید کردن ،دست انداختن ،دشنام دادن ،شیکایت کیردن ،شیوخی کیردن،
عصبانی شدن ،مسخره کردن ،فرضیه داشتن ،بیان آرزو کردن ،احترام گذاشتن ،معذرت خواسیتن ،ناامیید
شدن ،دلسرد شدن ،سپاسگزاری کردن ،ناسپاسی کردن.
ث) در آخر باید از کارگفتهای اعومی یاد کرد .کارگفت اعومی ،اعیوم شیرایط تیازه بیرای مخاطیب
است .گوینده با اعومهای خودتغییرات جدید را ایجاد مینماید .این کنش بر انطبا زبان و جهان خارج
استوار است و زمانی اتفا میافتد که گوینده قدرت و صوحیت بییان اتفاقیات جدیید را داشیته باشید
(سعید .)5779 ،برخی افعال کنش اعومی از این قرار است :اعوم کردن ،انتصا کردن ،اخراج کردن ،به
کار گماردن ،نامگذاری کردن ،عقد قرارداد کردن ،آغاز کردن ،از کار برکنار کردن و مانند آن.
سرل برای تعیین گونههای پنج گانۀ کارگفتها به چها ر عامل توجه میکند (سرل .)5797 ،نخست،
به اعتقاد سرل« ،نکتۀ غیربیانی» قصد یا هدف از تولید کارگفت به حسیا مییآیید .بیرای نمونیه نکتیۀ
کارگفت ترغیبی این است که مخاطب را به انجام کاری وادارد .دوم« ،تطبیق» در اصیل انطبیا زبیان بیا
جهان خارج است .برای نمونه در کارگفتهای اظهاری آنچه گفته میشود قرار است به شکلی باشد که
صد آن را بتوان به کمک جهان خارج محک زد ،در حالی که در کارگفتهای ترغیبی هدف این است
که کاری در جهان خارج صورت پذیرد و در کارگفتهای اعومی تغییر در شرایط مخاطیب نسیبت بیه
جهان خارج پدید آید .در مرحلۀ بعد «وضع روانی» در اصل به وضعیت ههنی گوینده بازمیگیردد .ایین
عامل به هنگام تولید یک کارگفت اظهاری باور گوینده را مینمایاند و در کارگفیت عیاطفی بیه هنگیام
عذرخواهی ،شرمندگی گوینده را نسبت به عملی نشان میدهد .در پایان« ،محتیوا» بیه محیدودیتهیایی
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مربوط میشود که بر کارگفتها حاکمند .برای نمونه اعوم جنگ پس از اینکه چنین جنگیی میثوً ییک
سال قبل آغاز شده ،موردی ندارد.
بر اساس آنچه دربارۀ چهار عامل فو گفته شد ،به اعتقاد سرل ،هر کارگفت دارای نکتهای غیربییانی
است که بر حسب وضع روانی گوینده با توجه به محتوای کارگفت ،در تطبیق بیا جهیان خیارج تولیید
میشود.
کارگفتهای مستقیم و غیرمستقیم از دیدگاه سرل

سرل میان کاربرد مستقیم و غیرمستقیم کارگفتها تمایز قائل میشود .به اعتقاد وی گوینده میتواند میثوً
به جای استفاده از پارهگفتارهای امری به عنوان یک کارگفت ترغیبی ،جملهای را به کار ببرد که ظیاهری
متفاوت دارد اما مخاطب آن جمله را به منزلۀ نوعی کارگفت ترغیبی در نظر گیرد .به عبیارت دقییقتیر،
درک یک کارگفت مستقیم از طریق یک کارگفت غیرمستقیم ،مبتنی بر بافت موقعیتی اسیت و از دانیش
درونزبانی قابل تعیین نیست .سرل درک کارگفتهای غیرمستقیم را منوط به ترکیب سه عامیل بیا هیم
میداند که عبارتند از :شرایط کارایی ،بافت و اصول گرایس و ایین بیر خیوف آرای گیوردن و لیکیاف
است که آنها در چگونگی درک پارهگفتارها صرفاً به دانش درونزبانی تکییه و تأکیید کیردهانید (سیعید،
.)5779
 -3نظریة کارگفت جان آستین

5

نظریۀ کارگفت را نخستین بار جان آستین یکی از فیلسوفان مکتب آکسفورد معرفی کیرد .او معتقید بیود
جموت خبری گونۀ اصلی جموت زبان نیستند .کاربرد اصلی زبان اطوعی نیسیت و صید ییا کیذ
معنای تمام پارهگفتها قابل تعیین نیست .آستین نخستین کسی بود که به کارکردهای فعل و بیه تبیع آن
جمله در فرایند گفتمان اشاره کرد .از نظر وی ،فعل در بسیاری از موارد فقط اطوعات مبادله نمییکنید،
بلکه با خود عمل معادل است .او جموتی مانند” :قول میدهم فردا به دانشگاه بروم“” ،این سیاختمان را
نگین مینامم“ و ”فردا دانشگاه تعطیل میشود“ را پارهگفتهای بیانی مینامد و تأکیید میینمایید چنیین
گفتههایی به نوعی عمل یا کنش اشاره دارند .در واقع گوینده با گفتن یک جمله یا یک پارهگفتار عملیی
را به انجام میرساند و به این عمل که در نتیجۀ گفتار حاصل شیود ،کینش مییگوینید (آسیتین.)5791 ،
سعید در این باره میگوید:
5. J. L. Austin

مطالعۀ موردی برخی آیات بشارتدهنده در قرآن کریم از منظر نظریۀ زبانی کارگفت 527/
«به باور آستین ما در اظهارات اخباری کنشهایی را انجام میدهیم .او میان سه سطح متفاوت از افعالی که
انسان هنگام سخن گفتن انجام میدهد ،تمایز قائل میشود و نشان میدهد که هر اظهیاری متضیمن سیه
نوع کنش هیل است )5 :کنش بیانی :عمل بیان کردن چیزی که در زبان معنا دارد و تیابع قواعید دسیتوری
زبان است )0 .کنش غیربیانی :گوینده از اظهارات خود مفهوم و مقصود خاصی دارد )9 .کنش پیسبییانی:
گفته تأثیر خاصی در مخاطب میگذارد».
(سعید)093 :5779 ،

در آیات قرآن نیز بشارتهای الهی به سوی بندگانش کنش بیانی نامیده میشود؛ و مقصیود خداونید
از این آیات ،هدایت بندگان و ایمان آوردن آنان است که این کنش غیربیانی است .به دنبال ایین پییام در
مخاطبان به فراخور اعتقادات و آمادگی درونی تیأثیری در مخاطیب ایجیاد مییشیود کیه همیان کینش
پسبیانی است.
 -4تحلیل دادهها
 -9-4بافت پیرامونی کارگفت بشارت در قرآن

با توجه به اینکه در آیات قرآن کریم بحث سنت بشارت و تبشیر فراوان مطرح شده ،میتوان گفیت کیه
در کارگفت بشارت ،کاربران و چهیرههیای برجسیته ،نقیشآفرینیی نمیوده و ایین کارگفیت را محقیق

م َةا ِة ِْنْا ُه َ
ْشا ُُ ْم ََُّْ ُها ْم ُِّ َر ْ
میسازند .در این کارگفت شخص اول و برتر و ممثر ،خداوند متعال است« :یُبَ ر ُ

جنَّ ِ
ةت لَ ُه ْم فیهة یَعی ٌم ُْقیم» «پروردگارشان آنها را به رحمتى از ناحیۀ خود ،و رضایت (خویش) ،و
َِضْ وانِ َ َ

باغهایى از بهشت بشارت مىدهد که در آن ،نعمتهاى جاودانه دارند» (سورۀ توبه ،آییۀ  .)05در قیرآن،
خداوند متعال ،از انبیاء ،فرشتگان و بادها به عنوان مبشران خویش یاد کرده است .بنابراین میتوان گقیت
شخص دوم در این کارگفت ،پیامبران الهی هستند که حامل پیام بشارت از جانب خدا بوده و تنها نقیش

ک شة ُِنا َ ُْبَ رْشا َ یَذیرا» «اى پیامبر! ما تو را گواه فرسیتادیم و
ناقل و واسطه را دارند« :یة أَی َهة النَّ ِبی إِیَّة أَ َْ َسلْنة َ
بشارتدهنده و انذارکننده» (سورۀ یونس ،آیات  .)90-91خصوصاً اینکیه سینت تبشییر ،گیوهر رسیالت
پیامبر اسوم به شمار رفته و به عنوان منصب پیامبر از آن یاد شده است که مخاطب آن در قیرآن افیرادى
ویژهاند؛ مانند شکیبایان ،فروتنان ،نیکوکاران ،دورىکنندگان از طاغوت ،بازگشتگان به سوى خدا و آنیان

که از بهترین سخنها پیروى مىکنند .در جایی دیگر باد را بشارت دهندۀ خود قرار میدهدَ ُُ َ « :و الَّا ِذ
حةُّة ثِقَةال ُس ْقنَة ُه لِبَل َِن َْير ِ
اْ کُالِ
ةح ُُّ ْ
ْاام ََ فَ َأ ْ
جنَاة ُِّا ِه ِْ ْ
ْشا َُّ ْ َ
ت فَأَیْ َزلْنَة ُِّ ِه ال َ
خ َر ْ
متَّى إِذَا أَقَلَّتْ َس َ
م َةتِ ِه َ
ي يَ َن ْ ََ ْ
يُ ْر ِس ُل ال رريَ َ
الثَّ َة َر ِ
ت لَ َعلَّکُ ْم ت َ َذکَّ ُر َن» «او کسی است که بادها را بشارتدهنده در پیشیاپیش (بیاران)
خر ُِج الْ َة ْو َ
ک یُ ْ
ات کَذلِ َ
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رحمتش میفرستد؛ تا ابرهای سنگین بار را (بر دوش) کشند؛ (سپس) ما آنها را به سوی زمینهای میرده
میفرستیم؛ و به وسیلۀ آنها ،آ (حیاتبخش) را نازل میکنیم؛ و با آن ،از هیر گونیه مییوهای (از خیاک
تیره) بیرون میآوریم؛ این گونه (که زمینهای مرده را زنده کیردیم )،مردگیان را (نییز در قیامیت) زنیده
میکنیم ،شاید (با توجه به این مثال) متذکر شوید!» (سورۀ اعراف ،آیۀ  .)19خداوند همچنین از فرشتگان
ح َزیُاوا َ
استَقة ُْوا تَتَنَ َّز ُل َعلَ ْي ِه ُم الْ َةالئِكَ ُة أَالَّ ت َخةفُوا َ ال ت َ ْ
به عنوان مبشر یاد کرده است« :ا َّن الَّ ِذي َْ قةلُوا ََُّْنَة اللَّ ُه ث ُ َّم ْ

جنَّ ِة الَّتِي كُنْتُ ْم ت ُو َع ُن َن» «آنانکه میگویند پروردگار ما اهلل است سیپس (در ایین راه) ایسیتادگی و
ْش ا ُِّةلْ َ
أَُّْ ِ ُ

استواری میکنند؛ فرشتگان بر آنان فرود میآیند (و میگویند) :مترسید و غمگین مباشیید و بشیارت بیاد
شما را به بهشتی که به شما وعده داده شده بود» (سورۀ فصلت ،آیۀ .)92
 -2-4شرایط تحقق کارگفت بشارت

برای شکلگیری کارگفیت بشیارت در ییک مخاطیب ،نیازمنید وجیود شیرایط و مملفیههیایی هسیتیم
(صانعیپور .)5972 ،در زیر برخی از این شرایط را مورد بررسی قرار میدهیم:
 -9-2-4وعدهدادن در کارگفت بشارت

باید گفت که بشارت در قرآن ،وعده و امید دادن است که مخاطب را به آیندهای روشن نوید داده و آگاه
میسازد .متکلم در اینجا عووه بر کنش گفته که معنای لغوی الفاظ آن را بیان مییکنید ،نییت و مقصیود
دیگری هم دارد .نیات گوینده در این کارگفت هدایت به راه مستقیم و همچنین پیشگیری از انجام گنیاه
توسط مخاطب است و به دنبال آن شاهد واکنش و عکیسالعمیل و انجیام گیرفتن عملیی از مخاطیب
هستیم.
 -2-2-4تعلق کارگفت به امری نیکو و فرحانگیز

در سنت بشارت متعلق آن وعدهدادن به امری خوشایند مانند بهشت برین است که در ههن مخاطب بیه
عنوان مشوقی برای اجرای دستورات گوینده از آن یاد میشود .با اخبار خداوند به مخاطبیان نسیبت بیه
بهشت و پاداشها معنوی آن ،در بافت ههنی مخاطب میل و اشتیا و ایجاد حس آرامش نسبت به آینده
به وجود میآید.
 -3-2-4وجود حس محبت و خیرخواهی در تحقق کارگفت بشارت

رحیمبودن یکی از صفات باری تعالی است که نشاندهندۀ حس مهربانی و محبت او به بندگانش اسیت.
در واقع انگیزۀ کاربرد کارگفت بشارت ،خیرخواهی و مودت نسبت به مخاطب اسیت .در روانشناسیی

مطالعۀ موردی برخی آیات بشارتدهنده در قرآن کریم از منظر نظریۀ زبانی کارگفت 555/

تعلیم و تربیت نیز به نقش عاطفه در یادگیری و انتقال مطلب به دیگران تأکیید شیده اسیت .در اهمییت
نقش عاطفه همین بس که جهتدهی عقاید افراد با عواطف صیورت مییگییرد .مطالعیات و تحقیقیات
بیانگر این واقعیت است که رعایت اصول تعلیم و تربیت اگرچه در جای خود ضروری و مهم است ،اما
نتایج نظرسنجیهای انجامگرفته در آموزشهای تأثیرگذار ،بیانگر ایین واقعییت اسیت کیه ویژگییهیای
عاطفی معلم یا رفتارهای او بیش از بکارگیری روشهای تعلیم و تربیت اهمیت دارد (استرانگ.)5931 ،
باید گفت که روح و روان انسان به عنوان مخاطب تشنۀ محبت و عاطفه از طرف مقابل است ،تیا آنجیا
که تنها در صورتی از کوم دیگران تأثیر میپذیرد که نسبت به خیرخواهی و دلسوزی گوینده خاطرجمع
شود.
 -4-2-4روشنی و وضوح در تحقق کارگفت بشارت

از آنجا که در بشارت به دنبال تأثیرپذیری در مخاطب هستیم ،پس باید برای مخاطب و منذر قابیل فهیم
باشد .کارگفت بشارت باید قابل فهم و درک از سوی مخاطب باشد نه بیانی پیچیده و فلسفی .از طرفی،
باید بشارت به وعدههایی باشد که برای مخاطب که انسان است ،قابل حس کردن باشد .به همین دلییل،
خداوند در قرآن به اموری بشارت داده که انسان در این دنیا از داشتن آنها و یا بودن در آن موقعییتهیا
احساس شادی و فرحناکی کرده است ،اموری حسی از قبیل رودهای جیاری ،سیایۀ درختیان ،حورییان
بهشتی و  . ...از طرف دیگر ،به آرامش درونی و پاداش معنوی که از پاداش حسی و مادی اولیتر است،
بشارت داده شده است.
 -5-2-4تکیه بر عقالنیت انسان و دوری از اجبار و تحمیل عقیده در تحقق کارگفت بشارت

کاربر در این کارگفت توش میکند تا سخن خود و عمل برآمده از آن را بر مبنیای عقونییت و دانیایی
مخاطب خود بنا کند .با توجه به عقونیت مخاطب و تکیه بر اندیشه و تفکر در ایین کارگفیت ،مبشیران
نباید قصد تحمیل عقیده و اجبار داشته باشند .زیرا نقش اصلی این روش تربیتی مربوط به جنبۀ انگیزش
در انسان و در پی آن ایجاد رفتاری نو با میل و رغبت است (شاملی .)5933 ،بشارت در حقیقیت راهیی
است برای هدایت مخاطب به انجام عمل نیک ،اما در قرآن ارادۀ انسان حرف آخر را در مورد اعمیال و
عملکردهای وی میزند .در واقع شیوههای تبشیر از منظر قرآن چیزی جز راههایی برای آگاهیسیازی و
انتقال اطوعات نیست و در نهایت خود شخص است که اطوعات بهدستآورده را قبول یا رد میکند.
در روانشناسی نیز اثبات شده که زور و اجبار و اکراه شخص نسبت به چیزی ،پیامدهای نیامطلو
دارد و استفاده از روشهای مبتنی بر زور و تحقیر منجر به مقاومت ،طغیان و توفی میگیردد (گیوردن،
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 .)5935در واقع نقش مربی چیزی جز ایجاد شو و تقویت انگیزه و محیا کیردن شیرایط و تسیهیل آن
نیست .این امر قطعی است که اگر مربی احساس کند که بدون خواست و اراده و تمایل درونی خیودش
چیزی به او تحمیل میشود ،نسبت به آن مقاومت نشیان مییدهید (کریمیی .)5939 ،خداونید در قیرآن
میفرماید« :اگر خدا میخواست همۀ آنها را امت واحدی قرار میداد و به حکم اجبار هدایت مییکیرد»
(سورۀ مائده ،آیۀ )13؛ اما از آنجا که تکلیف تنها در صورت اختیار محقق میشود و ایین عمیل موجیب
ابطال تکلیف خواهد شد ،خداوند این کار را انجام نداده است (طبرسیی .)5990 ،در کارگفیت بشیارت
توش برای تشویق مخاطب و ایجاد انگیزه در او برای تغییر مسییر در سیایۀ عقونییت و اختییار اسیت
(هوشنگی .)5937 ،توصیفات زیاد قرآن از بهشت و جهنم و بیان و شرح جزئیات و تفاصییل پیاداش و
کیفرهای آخرت ،عووه بر تأکید بر حقانیت جزا و عقا  ،نقش بزرگی در جهتگییری و تماییل انسیان
به راه صحیح دارد (رجبی.)5933 ،
 -3-4بررسی آیات بشارت در نظریات سرل و آستین

خداوند در قرآن خصوصیاتی را معرفی میکند که مخاطبین با داشتن آن ،در معرض سنت بشارت قیرار
میگیرند .در واقع خداوند متعال با عنوان کردن این خصوصیات ،نوعی انگیزه و ترغییب را در مخاطیب
برای به دست آوردن وعدهها و نویدهای خداوند متعال ایجاد میکند .این خصوصیات عبارتند از ایمان،
تقوی ،عمل صالح و گوش شنوا.
اصل ایمان همان عقیدۀ قلبى به معارف و عقاید دینى است و اقرار بیه زبیان کاشیف از آن و اعمیال
جوارح آثار و نگهبان آن است (طیب .)5993 ،بنابراین مممنین آنهایى هستند که به خدا و رسولش ایمان
حقیقى و به وحدانیت خدا و رسالت رسولش باور و اعتقاد قلبى دارنید .یکیی از عوامیل تحقیق سینت

تبشیر در دنیا و آخرت داشتن ایمان راسخ است .چنانچه قرآن میفرماید« :ذلِ َ
یْ
ْش اللَّ ُه ِعبةدَهُ الَّا ِذ َ
ك الَّ ِذی یُ َب ر ُ

آ َْنُوا» «این همان چیزى است که خداوند بندگانش را که ایمان آوردهانید بیه آن نویید میىدهید» (سیورۀ
شوری ،آیۀ  .)09خداوند در این گونه آیات با استفاده از یک کارگفت اظهاری ،مخیاطبین را بیه داشیتن
ایمان دعوت میکند که خود دال بر کارگفتی ترغیبی است .زیرا بنابر آنچه پیشیتر گفتیه شید ،کارگفیت
ترغیبی مخاطب را به انجام عملی تشویق میکند .همچنین در اینجیا کینش غیربییانی مبنیی بیر هیدایت
وجود دارد .زیرا قرآن کریم مردم را به ایمان به خدا ،روز جزا ،موئکیه ،انبییاء و کتیب آسیمانى دعیوت
مىکند ،و به اهل ایمان ،خیر دنیا و بهشت را در آخرت بشارت مىدهید و از ایین طرییق مممنیان را بیه
داشتن ایمان دعوت میکند ،و اگر بندگان از این طریق ایمان بیاورند ،کینش پیسبییانی صیورت گرفتیه
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ِف ْاْل ِخا َر ِِ» «همیانهیا کیه
ح َياة ِِ الا ْنیْ َية َ ِ
ْشى ِ
است .چنانچه مى فرماید« :الَّ ِذ َ
ِف الْ َ
یْ آ َْ ُنوا َكَةیُوا يَ َّتقُونَ ،لَ ُه ُم الْ ُب ْ َ
ایمان آوردند ،و (از مخالفت فرمان خدا) پرهیز میکردند ،در زنیدگی دنییا و آخیرت شیاد و مسیرورند»

ِف
(سورۀ یونس ،آیات  99و  .)91در این آیه نیز با بشارت به زندگی شاد در دنیا و آخرت (لَ ُه ُم الْ ُبشْ ارى ِ

ِف ْاْل ِخ َر ِِ) ،خداوند با بکارگیری بشارت اظهاری ،بندگان را به داشتن ایمان ترغیب کیرده و
ح َية ِِ ال ْنیْ َية َ ِ
الْ َ
بنابراین این آیه دارای کنش ترغیبی نیز است .همچنین عووه بر کارگفت بیانی ،ممکن اسیت منجیر بیه
نوعی کنش پسبیانی در بندگان شود که همان ایمان آوردن است.
تقوی در اصل به معناى نگهدارى یا خویشتندارى است و به تعبیر دیگر یک نیروى کنتیرل درونیى
است که انسان را در برابر طغیان شهوات حفظ مى کند ،و در واقیع نقیش ترمیز نیرومنیدى را دارد کیه
ماشین وجود انسان را در پرتگاهها حفظ و از تندرویهیاى خطرنیاک بیاز میىدارد و معییار فضییلت و

افتخار انسان و مقیاس سنجش شخصیت او در اسوم محسو مى شود (بابایی .)5930 ،بنیابراین یکیی
دیگر از عوامل که انسان را در معرض سنت بشارت پروردگار در دنیا و آخیرت قیرار مییدهید ،تقیوی
است .بدین معنا که هر کس از اهل تقوا شود ،بشارتها در حق او قطعى و حتمى است .کما اینکه قرآن

حیاة ِِ الا ْنیْیة َ ِفای ْاْل ِخا َر ِِ» «همیان کسیانى کیه
به این مطلب تأکید دارد َ « :كةیُوا یَتَّقُاونَ لَ ُها ُم الْبُ ْ
ْشاى ِفای الْ َ
پرهیزگارى مىکردند در زندگى دنیا و آخرت مژده بر آنهاست» (سورۀ یونس ،آییات  99و  .)91در ایین
آیه نیز از کارگفت اظهاری و به طور غیرمستقیم از کارگفت ترغیبی (لَ ُه ُم الْبُ ْْشاى) اسیتفاده کیرده اسیت.
کنش پسبیانی این آیه نیز همان روی آوردن به تقوا در بندگان است که از طرییق کینش بییانی بشیارت
صورت گرفته است.
عومه طباطبایی میفرماید :کلمۀ صوح به معناى لیاقت است ،که چه بسیا در کیوم خیدا بیه عمیل
انسان منسو

جاوا لِقاة ََ
میشود .چنانچه این آیۀ شریفه به این مطلب اشاره داشته ،میفرماید« :فَ َة ْْ كةنَ یَ ْر ُ

ََُّر ِه فَلْیَ ْع َة ْل َع َةال صةلِحة؛ هر کس امید لقاى پروردگارش را دارد ،باید عمیل صیالح انجیام دهید» (سیورۀ
کهف ،آیۀ  .)552بنابراین «عمل صالح» به معناى آمادگى و لیاقت براى تلبس بیه لبیاس کرامیت اسیت
(طباطبائی .)5159 ،در این آیه خداوند به طور مستقیم بیه بشیارت اشیاره ننمیوده ،امیا از طرییق کینش
غیربیانی به دنبال ترغیب بندگان به انجام عمل صالح است و اگر این ترغیب نتیجیهای بیه دنبیال داشیته
باشد و بندگان عمل صالح انجام دهند ،کنش پسبیانی نیز صورت گرفتیه اسیت .امیا الزم بیه ییادآوری
است که این عمل صالح به عنوان یک عامل مهم برای تحقق مژدههای خداوند در آخرت شیناخته شیده
الصةلِ ِ
حةت أَ َّن لَ ُه ْم أَ ْجارا كَبِیارا» «ایین قیرآن بیه
ْش الْ ُة ْؤ ِْ ِنی َْ الَّ ِذی َْ یَ ْع َةلُو َن َّ
است .چنانچه قرآن میفرماید َ « :یُ َب ر ُ
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مممنانى که عمل صالح انجام مىدهند ،مژده مىدهد که براى آنان پاداش بزرگى است» (سورۀ اسراء ،آییۀ

الصةلِ ِ
حةت» استفاده از کارگفتهای تعهدی را نشیان مییدهید کیه ایین
ْش» و «یَ ْع َةلُو َن َّ
 .)7تعبیرات « َ یُبَ ر ُ

کلمات دلیلى بر پیوستگى و استمرار انجام دادن عمل صالح از طرف انسان مممن متقیی و دادن بشیارت
از ناحیۀ خداوند متعال است .بنابراین آنان که پیوسته و ادامهدار به انجیام دادن کارهیاى نییک بپردازنید،
خداوند آنها را به پاداش بزرگ دنیا و آخرت مژده میدهد و از طرفی ،انسان را بیه انجیام عمیل صیالح
تشویق میکند که در ازای آن پاداش بزرگی به او بدهد .در اینجا هم کارگفت اظهیاری میدنظر اسیت و
هم کارگفت ترغیبی و تعهدی .از طرفی ،کنش بیانی که همان بشارت بیه پیاداش بیزرگ اسیت ،کینش
پسبیانی روی آوردن بندگان به عمل صالح را در پی دارد.
استماع از مادۀ سمع است که به معنای حس شنوایى در گوش است که صداها را درک مىکند .واژۀ
سمع گاهی به خود گوش ،گاهی به فعل شنیدن ،گاهی به فهم و ادراک و گاهى به طاعت و فرمانبرى از
حقّ به کار گرفته میشود .یکی ازعوامل بشارت در دنیا استماع و شینیدن سیخنان ایین و آن اسیت و از
میان سخنان خو  ،خو تر و نیکو ،نیکوتر را برمىگزینند؛ آنها خواهیان بهتیرین و برتریننید .چنانچیه

ْش ِعبة ِد الَّ ِذی َْ یَ ْستَ ِة ُعو َن الْ َق ْو َل فَیَتَّ ِب ُعو َن أَ ْم َسانَ ُه» «آن دسته از بندگان خاص من که سیخنان
قرآن میفرماید« :فَبَ ر ْ
را مىشنوند ،و از نیکوترین آنها پیروى مىکنند ،بشارت بده» (سیورۀ زمیر ،آییۀ  .)53خداونید در آییاتی
مانند این آیه ،خصوصیاتی را بر میشمارد که با داشتن آنها ،بندگان مشمول سنت بشارت مییشیوند .در
این آیات نیز از کنش اظهاری استفاده شده که کارگفت غیرمستقیم آن ایجاد ترغیب برای داشتن گوشیی
شنواست .بنابراین در این گونه آیات نیز از کارگفت اظهاری و ترغیبیی اسیتفاده شیده اسیت .همچنیین
کنش بیانی در این آیه همان بشارت دادن است و کنش پسبیانی و تأثیر آن بیر مخاطیب گیوش دادن و
انتخا

بهترینهاست.

جنَّا ِة الَّتِاي
در آیۀ «ا َّن ال َِّذ َ
ْشا ا ُِّةلْ َ
استَقة ُْوا تَتَنَ َّز ُل َعلَيْ ِه ُم الْ َةالئِكَ ُة أَالَّ ت َخاةفُوا َ ال ت َ ْ
يْ قةلُوا ََُّْنَة اللَّ ُه ث ُ َّم ْ
ح َزیُاوا َ أَُّْ ِ ُ

كُنْتُ ْم ت ُو َع ُن َن» «آنانکه میگویند پروردگار ما اهلل است سپس (در این راه) ایستادگی و استواری مییکننید؛
فرشتگان بر آنان فرود میآیند (و میگویند) :مترسید و غمگین مباشید و بشارت باد شما را به بهشتی کیه
به شما وعده داده شده بود» (سورۀ فصلت ،آیۀ  ،)92نیز میتوان گفت خداوند به طور مستقیم بندگان را

مورد خطا قرار داده و بنابراین کنش اظهاری صورت گرفته است .و از طرفی ،با وعدهدادن بهشت بیه
بندگان و با استفاده از کنشی بیانی ،از کارگفت تعهدی و ترغیبی استفاده کرده است .در این آییه هماننید
آیات قبل کنشهای غیربیانی و پسبیانی نیز وجود دارد .در آیۀ دیگری نیز میتوان به همین نتیجهگییری
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ج َّن ِ
ةت لَ ُه ْم فیهة یَعی ٌم ُْقیم» «پروردگارشیان آنهیا را بیه رحمتیى از
م َة ِة ِْ ْن ُه َ َِضْ وانِ َ َ
ْش ُُ ْم ََُّْ ُه ْم ُِّ َر ْ
رسید« :یُ َب ر ُ

ناحیۀ خود ،و رضایت (خویش) ،و باغهایى از بهشت بشارت مىدهد کیه در آن ،نعمیتهیاى جاودانیه
دارند» (سورۀ توبه ،آیۀ  .)05همانطور که قابل مشاهده است در این آیه نیز خداوند از کارگفت اظهیاری
و تعهدی استفاده کرده است .اما با این تفاوت که کنش پسبیانی در این آیه قابل پیشبینی نیسیت ،زییرا
خداوند بندگان را به انجام عملی ترغیب ننموده و مشخص نیست که بندگان با شینیدن ایین آییه متیأثر
خواهند شد یا نه.
 -4-4کارگفتهای مستقیم و غیرمستقیم آیات بشارت در قرآن کریم

تحقیق دربارۀ کارگفت بشارت در قرآن میتواند به دو بخش مهم تقسیم شود :در بخش اول ،مواردی را
مشاهده میکنیم که در آنها کارگفت تبشیر دقیقاً با بکارگیری همین الفاظ انجیام پذیرفتیه اسیت ،کیه بیر
کارگفت مستقیم داللت دارد .بخش دوم بر کارگفت تبشیر بیدون کیاربرد واژگیانی آن داللیت دارد کیه
کارگفتی غیرمستقیم است .گاهی میبینیم که قرآن این واژه را به کار نمیبرد ،اما مستقیماً مممنان را نویید
میدهد .در آیۀ  91سورۀ انفال ،حالتی از تبشیر را مییابیم که مشتمل بر ترغیب جدی برای جهاد اسیت.
مسلمانی که بشارت رسول اهلل (ص) را دریافت کرده ،چنان با انگیزه و مصمم است که مییتوانید بیا ده
مرد جنگی دشمن پیکار کند .نیه تنهیا در جنیگ ،بلکیه در تمیام حیاالت تقوییت و ترغییب مییتوانید
تواناییهای نهفته را بیرون بکشد .با این وجود ،این بدان معنا نیست که در این حاالت ،پیامد کار تنهیا از
قدرت انسان ،بدون امداد غیبی از جانب خدا ،منتج میشود .در این آیه به طیور غیرمسیتقیم خداونید از
کارگقت ترغیبی و تعهدی استفاده کرده است ،چرا که با تشویق مومنان به پیکار ،آنان را بیه امیداد الهیی

م رر ِ
ُاْ
ْش نَ صةُِّ ُر َن یَ ْغلِ ُبوا ِْاةئَ َت ْیِْ َ إِنْ یَک ْ
وعده داده است« :یة أَیْ َهة ال َّنب ِْی َ
ض الْ ُة ْؤ ِْنی َْ َع ََل الْ ِقتة ِل إِنْ یَکُ ْْ ِْ ْنکُ ْم ِع ْ ُ
ِْنْکُ ْم ِْةئَ ٌة یَ ْغلِبُوا أَلْفة ِْ َْ الَّذی َْ کَ َف ُر ا ُِّأَیَّ ُه ْم قَ ْو ٌم ال یَ ْف َق ُهو َن» «اى پیامبر! مومنان را به جنگ (بیا دشیمن) تشیویق

کن ،هرگاه بیست نفر با استقامت از شما باشند بر دویست نفر غلبه میکنند و اگر صد نفر باشند بر هزار
نفر از کسانى که کافر شدند پیروز میگردند ،چرا که آنها گروهى هستند که نمیفهمنید!» ( سیورۀ انفیال،

م َةا ِة
ْسفُوا َع ََل أَیْف ُِس ِه ْم َال ت َ ْقنَطُوا ِْ ْ
آیۀ  .)91و در جایی دیگر از قرآن آمده است که« :ق ْل يَة ِع َبة ِد َ ال َِّذ َ
اْ ََ ْ
يْ أَ ْ َ

ُوب َج ِةيعة إِیَّ ُه ُُ َو الْ َغفُو َُ ال َّر ِمي ُم» «بگو اى بندگان مین کیه بیر خویشیتن زییادهروى روا
اللَّ ِه إِنَّ اللَّ َه يَ ْغ ِف ُر ال ْذی َ

داشتهاید از رحمت خدا نومید مشوید در حقیقت خدا همۀ گناهیان را میىآمیرزد کیه او خیود آمرزنیدۀ
مهربان است» (سورۀ زمر ،آیۀ  .)19در این آیه نیز خداوند به طور غیرمستقیم به بنیدگان ایین بشیارت را
میدهد که تمام گناهان آنها را خواهد بخشید .در این آیه کارگفت اظهاری وتعهدی کاموً قابل مشیاهده
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است و از طرفی ،کارگفت ترغیبی غیرمستقیمی نیز در آن دیده میشود .همچنین اگر بنیدگان بیا شینیدن
این آیه ،به بخشش خداوند متعال امیدوار شوند ،کنش پسبیانی رخ داده است.
در آیاتی نیز میبینیم که خداوند متعال از کلمۀ بشارت در مورد عذا

یْ
استفاده میکند َُّ« :ر ِ
ْش الْ ُةناة ِف ِق َ

ُِّأَ َّن لَ ُه ْم َعذاُّة أَلِیام» (سورۀ نساء ،آیۀ  )593که در این آیه مقصود اصیلی گوینیده یعنیی خداونید در واقیع
بشارت و نویدبخشی نیست و کارگفتی غیرمستقیم مدنظر است که از یک نوع تهدید و استهزاء به افکار

گنهکاران حکایت دارد .در این آیه میتوان کارگفت عاطفی ،که یکی از شواهد آن ”تهدید کردن“ اسیت
را مشاهده نمود.
 -5نتیجهگیری
در یک رویکرد کاربردشناسی به قرآن ،مخاطبان در یک فرآیند ارتباطی مییان میتکلم و مخاطیب میورد
مطالعه قرار میگیرند .کاربردشناسی بیش از آنکه به واژگان ،معنی آنها و نوع ارتباطات نحوی بیین آنهیا
بپردازد ،بر روی ویژگیهای متکلم و مخاطب ،شرایط گفتگو و بافت حاکم بیر مخاطبیه مییپیردازد .در
پژوهش صورتگرفته ،تعداد ده آیه از آیات قرآن کیریم بیه صیورت میوردی بیرای بررسیی کارگفیت
بشارت بر مبنای دیدگاههای آستین و سرل انتخا گردید و بر طبق بررسیهای به عمل آمیده مییتیوان
نتایج به دست آمده را در جدول شمارۀ ( )5و به صورت زیر خوصه کرد:
 )5بشارت از طرف خداوند متعال بر مبنای دلسوزی و محبتی شکل مییگییرد کیه خداونید نسیبت بیه
مخاطبان خود یعنی مخلوقات دارد و با تکیه و تأکید بر عقونیت و اختیار مخاطب بیان میشود .به ایین
معنا که مخاطب هیچگاه احساس اجبار نمیکند .در تحقق کارگفت بشارت شیرایط آنچنیان اسیت کیه
انگیزۀ الزم برای قرار گرفتن در مسیر حق به وجود آید و سپس سر بر اطاعت گذارد.
 )0در آیات مورد بررسی ما بر طبق دیدگاه سرل به نظر میرسد که تمام آیات منتخیب از نیوعی کینش
اظهاری برخوردار بوده و هیچ کدام از آیات یادشده ،دارای کنش اعومی نیستند .از طرفی ،بیا توجیه بیه
تعریف کنش عاطفی بر طبق دیدگاه سرل ،هیچ کدام یک از آیات مورد بررسی دارای کنش عیاطفی نییز
نیستند .گرچه شاید بتوان در آیات دیگری از آیات قرآن کریم ،نظیر آیاتی که در آنها انیذار وجیود دارد،
کنش عاطفی را مشاهده کرد .میتوان گفت که کارگفتهای ترغیبی و تعهدی در آیات به صورت مینظم
و یکپارچه مشاهده نگردیدهاند .از طرفی ،بر طبق کنشهای مسیتقیم و غیرمسیتقیم سیرل ،برخیی آییات
دارای کارگفت مستقیم و برخی آیات دارای کارگفت غیرمستقیم بودند.
 )9از طرف دیگر ،به نظر میرسد تمامی آیات مورد بررسی ،بر طبق نظریۀ آستین دارای کنشهای بیانی،

مطالعۀ موردی برخی آیات بشارتدهنده در قرآن کریم از منظر نظریۀ زبانی کارگفت 559/

غیربیانی و پسبیانی هستند .تحلیل دادهها از دیدگاه آستین و سرل حاکی از این است که داللیت واقعیی
گفتار لزوماً مطابق داللت لفظی و ظاهری آن نیست .یعنی ارتباط داللتی کنش بیانی و غیربییانی ،همیواره
نمیتواند قابل انتظار باشد.
جدول شمارة ( .)9بررسی آیات بشارت بر طبق نظریات سرل و آستین
نظریة سرل

کارگفت اظهاری

کارگفت اعالمی

کارگفت تعهدی

کارگفت ترغیبی

کارگفت عاطفی

کارگفت مستقیم

کارگفت غیرمستقیم

کنش بیانی

کنش پسبیانی
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