
 

 

 گفتمانی شناسی سبک اساس بر مجادله ورۀس تحلیل و بررسی
 فوکو میشل

 محدثه قادری

 رانیا، زاهدان ،بلومستان و سیستان دانشگاه حدیث و قرآنی علوم ارشد كارشناسی دانشجوی

 خاکپور حسین
 رانیا، زاهدان ،بلومستان و سیستان دانشگاه و حدیث قرآنعلوم  دانشیار

 (86/88/6863یرش: ؛ تاریخ پذ83/68/6867)تاریخ دریافت: 
 چکیده

 برجسهته  متون در كالم مینش فرد به منحصر های زیبایی بررسی پی در گفتمانی شناسی سبک نظریة
 مستقیماً كه متن بیرون با متن محتوای رابطة باب در است نگرشی گفتمانی شناسی سبک. است هنری و

 فراتهر  مقوالتی به ادبی های متن در تیشناخ زبان برخورد این. آمد وجود به فوكو میش  اندیشة نفوذ زیر
 مهتن  خودِ ساختارهای نظم، بافت، گفتاری كنش، ها جمله نحوی سبک، معنایی پیوستار مانند، جمله از
 رابطهة ، مجادلهه  سهورة  گفتهاری  كهنش  و هها  جملهه  نحهوی  سبک. پردازد می ها وجمله ها كنش بسامد و

، مهوقعیتی  بافهت  تغییر با كه ای گونه به، است كرده قراربر موقعیتی بافت و معنایی پیوستار با را مستقیمی
 سبک و ها كنش تطبیم با اینکه دیگر نکتة و یابد می تغییر نیز آن گفتاری كنش و ها جمله نحوی سبک
 بالغت اصلی شرط را حال اقتضای به توجه كه معانی علم در عربی كالسیک بالغت با ها جمله نحوی
 كهار  بهه  حهال  مقتضهای  بها  بجها  و درست كامالً كالمی های كنش و باشد می راستا یک در، است شمرده
 محیطهی  عوامه   تأثیر و سوره این شدن نازل در محیطی مؤثر عوام  به توان می، جستار این در. اند رفته
 درک بهه  و شهد  جویها  بهتهر  را جمهالت  در كاررفته به معنایی و دستوری پیوستار، كالمی های كنش بر

 نهازل  ای ویهژه  ادبهی  سهیاق  و سهبک  به، واقع در كه یافت دست مجادله سورة شدن نازل از تری صحیج
 .است شده

 ، نحوی سبک، گفتمانی شناسی سبک، مجادله سورة، قرآن کریم :واژگان کلیدی

 .فوکو میشل، گفتاری

                                                           
 E-mail mh_ghaderi@yahoo.com 


 E-maildr.khakpour@theo.usb.ac.ir   (مسئول نویسنده)
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 مقدمه

شود كه در ارتبهاط بها موقعیهت و بافهت      ای برای هدفی خاص نوشته می هر اثر و نوشته
قهرآن  نیهزدر پیونهد اسهت.     است و با فرهنگ و ادب آن زمهان  اش زاده شده زمانهاجتماعی 
وسه سال و در باب مردم و اجتمهاع آن زمهان نهازل     یکی از متونی است كه در بیست كریم

ههای آن   هها وجملهه   تهوان در میهنش كلمهه    وضهو  مهی   شد و تأثیر فرهنگ و اجتماع را بهه 
تهرین   یام وحی را به انسان منتق  نماید، از عجیهب خداوند متعال برای آنکه پ مشاهده كرد.

را بهه زبهان عربهی نهازل فرمهود.       قرآن كهریم یعنی زبان استفاده نمود و  های انسان، شگفتی
بنردازد و در آن دقت نظر نماید، قطعاً حقهایقی را   قرآنرو، هر كس به مطالعة اعجاز  ازاین

مانند كالم خداونهد كهه در    به ویژگی بیاند، درخواهد یافت و  شناسان بدان رسیده كه زبان
یابد كه كالم خداوند در ادای روشن معنا از تمام  برد و درمی است، پی می كار رفته به قرآن
، آن را بهه متنهی تبهدی     قرآنتر است. سبک شکوهمند و تأثیرگذار  های كالمی بلیغ روش

نههد.   تهأثیری ژرف مهی  و انسجام شگرفی دارد كهه بهر دل و جهان انسهان       ساخته كه ارتباط
است و توجهه بهه جزئیهات مهتن      از قدیم وجود داشته قرآن كریمرو، تحلی  و بررسی  ازاین

ههای نهوین و ارائهة     است و امروزه بها طهر  نظریهه    های گذشتگان بوده آن، یکی از بررسی
ههای متعهددی بهرای مطالعهة      كهاوی، روش  شناسهی و گفتمهان   های جدیهد در زبهان   دیدگاه
پردازنهد.   ها بهه تحلیه  متهون مهی     گیری از آن با بهرهون معرفی شده كه محققان تر مت علمی

میشه   »ههای   شناسی گفتمانی است كه بر اساس نظریهه  ها، نظریة سبک یکی از این دیدگاه
: 6868ر.ک؛ مکاریهک، ) اسهت  ریزی شهده  پایه 6«میخائی  باختین»و  «ژاک دریدا»، «فوكو
 (.818ه816

شناسهی گفتمهانی و مهوارد     را بهر اسهاس نظریهة سهبک    « مجادله»این مقاله تحلی  سورة 
كهاوی بهه صهورتی هدفمنهد      كند. برای اینکه این گفتمهان  مرتبط به آن بررسی و تحلی  می

هها، كهنشگ گفتهاری جمهالت و      برای مخاطب مورد استفاده قرار گیرد، بهه گهزینش جملهه   
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متنهی مهؤثر بهر     متنهی و درون  نها در این سوره بها توجهه بهه عوامه  بهرو      گفته رابطة بین پاره
 است. ساختار گفتمانی سوره پرداخته شده

 های پژوهش . پرسش1

ههای زیهر پاسهخ داده     هدف از بررسی این سوره با این نظریه آن اسهت كهه بهه پرسهش    
 شود:

 است؟ ه بافت موقعیتی بر سبک و اسلوب سوره مه تأثیری گذاشته

بالغهت عربهی ذكهر شهده، همسهو و      های كالمی آیات با مقتضای حال كهه در   ه كنش
 مطابقت دارد؟

ها تها مهه انهدازه بها ههم ارتبهاط        ها با سبک نحوی جمله ه كم و زیاد بودن بسامد كنش
 اند؟ داشته

تهوان   ها مهی  های گفتاری و سبک نحوی جمله در پایان، با مشخص كردن بسامد كنش
 وضوع پی برد.تری از نزول سوره و كنشگ خداوند متعال نسبت به م به فهم دقیم

 . پیشینة پژوهش2

ههای   هها و پهژوهش   هها، نگهرش   آید كه هر روز تحلی  از متونی به شمار می قرآن كریم
گرفتهه   گیرد كه از جملة این تحقیقات صهورت  نوینی در بافت معنایی و لغوی آن انجام می

 توان به موارد زیر اشاره نمود: می

)ر.ک؛ خُلُهود   نهد مهتن و بافهت قهرآن(    شهناختی پیو  )بررسی زبان قرآن گفتمانه كتاب 
( كه نویسنده در این كتاب، ضمن بررسی مبانی گفتمان و مسهائ  بافهت و   6833العموش، 

و بهه   قهرآن كهریم  سنّت ربّی و عربی، به تطبیم مبانی آن بر  متن و نیز پیشینة این مباحث در
مسهائ  تحلیه    اسهت   اسهت. نویسهنده كوشهیده    عنوان نمونة موردی به سورة بقهره پرداختهه  
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گفتمانی را از سه زاویة آثار علوم قرآنی، مفسران و علمهای اصهول فقهه تحلیه  كنهد. ایهن       
كتاب سه فص  دارد: فص  اول، مارموب نظری پژوهش، فص  دوم، رابطة مهتن و بافهت   

 های بافت. های پیشینیان، و فص  سوم، میان حدود متن و افم در قرائت

(. در ایهن  6868)ر.ک؛ عبهدالرئوف،  حلی  زبهانی( )ت قرآن كریمشناسی  سبکه كتاب 
آیهه در   6798شناسهی بررسهی، و    بررسی از نظر سبک قرآن كریمكتاب، آیات بسیاری از 
ویهژه در   بندی شایستة تهوجهی در موضهوع، بهه    است. مؤلف تقسیم آن تجزیه و تحلی  شده
وضوع را جمع كند و است تمام آیات غیرمشابه یک م خوبی توانسته یافتن آیات دارد. او به

شناسی بهه خطها    های زبانی سبک ها بحث نماید. اما مؤلف در تبیین برخی تحلی  دربارة آن
است و در مواردی كه این اشتباهات بسهیار برجسهته بهود، متهرجم بها ذكهر پهاورقی بهه          رفته

اسهت. در ایهن كتهاب، اصهطالحات تخصصهی       اشهاره كهرده   تصحیج یا ذكر اشتباه مربهوط 
هها كهه بسهیار ههم تکهرار       تهرین آن  است كه قب  از ورود به كتاب، مههم  آمدهشناسی  سبک
 شود. های قرآنی درون كتاب، توضیج داده می اختصار بر اساس مثال است، به شده

« كهاوی و مگهونگی كاربسهت آن در مطالعهات قرآنهی      بررسی روش گفتمهان »ه مقالة 
ین مقاله سعی نموده تها تحلیه    (. ا688ه68: 6868زادگان،  )ر.ک؛ شکرانی، مطیع و صادق

گفتمانی را وارد حوزة مطالعات قرآنی كند و به مگونگی كاربست آن در حهوزة مربهوط   
كاوی در شناخت آیات  بنردازد. در این مقاله، برای دستیابی به مگونگی كاربست گفتمان

مراحه   ، ابتدا مفهوم گفتمان در كانون بررسی قرار گرفته، سهنس بهه تبیهین پیشهینه و     قرآن
 است. مختلف تحلی  گفتمانی پرداخته شده

نوشتة سهید محمهدتقی طیهب.    « خدا( قرآنتحلی  كالم خدا )بحثی گفتمانی پیرامون »ه 
شده  شناسان كه همسو با موضوعات مطر  های قرآن در این مقاله، ابتدا مواردی از پژوهش

گهران كهالم در    در تحلی  كالم است، گزارش شده، سنس با نکات مطر  از سوی تحلیه  
 (.668ه619: 6876است )ر.ک؛ طیب،  شناسی نوین مقابله و تحلی  شده زبان
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 شناسی گفتمانی . نظریة سبک3

شناسی اسالمی و ادب عربی، به صهورت   ( در سنّت زبانDiscourse) اصطال  گفتمان
ترجمهه شهد و در   « مقهال »و « وعه  و خطابهه  »، «گفتار»علم خطابه و بالغت محقم شد و به 

های ضهمنی و التزامهی،    قالب همین علم بود كه مفاهیمی مون قرائن حالیه و مقالیه، داللت
(. این اصهطال  یکهی   4 :6833ر.ک؛ العموش، ) ارادة جدّی و استعمالی و... شک  گرفت

پهردازد و بهرای    شناسی است كه به مطالعهة سهاختارهای متهون مهی     های جدید زبان از دانش
ه فرهنگهی متهون    های زبانی و اجتماعی را توضیج دهد، ویژگیآنکه مگونگی تکوین معنا 

در این بررسی ادبی، دو مکتهب بهزرو وجهود دارد: نخسهت     »كند. در واقع،  را بررسی می
ه آمریکهایی، كهه مطالعهه را بهر اشهکال گونهاگون ارتبهاط شهفاهی اسهتوار           مکتب انگلیسی

س متهون مکتهوب بنیهان    كهاوی را بهر اسها    است و دوم مکتهب فرانسهوی كهه گفتمهان     كرده
(. مکتب فرانسوی این رویکرد بر پایة آثار میش  فوكو، 816 :6868)مکاریک،« است نهاده

اساساً و نه منحصراً، به بررسی متون مکتهوب در بافهتِ بافهت نههادی، اجتمهاعی و سیاسهی       
های فرهنگی رسهمی )ادبیهات، فلسهفه و تهاریخ(      كاوی برای رشته پردازد. گفتمان ها می آن
شناسهی،   ههایی مهون محتواكهاوی، روایهت     كهارگیری روش  شهود و بها بهه    ستثناء قائ  نمیا

ههای   (، امکهان مطالعهة همهة جنبهه    Ideologiekritik) شناسی متن و نقادی ایهدئولوژی  نشانه
 (.86ه88 :6838آورد )ر.ک؛ وندایک،  گفتمان در زندگی روزمره را فراهم می

دهندة ساختار زبان هستند، ثابهت   زای تشکی كلمات و مفاهیم كه اج» در این رویکرد،
ها دگرگون و معانی متفهاوتی   های متفاوت، ارتباط آن ها و مکان و پایدار نیستند و در زمان

كنند. دگرگونی این ارتباطات، خود زادة دگرگونی شرایط اجتماعی، اقتصادی،  را القا می
ایدار نیستند، ساختار زبهان نیهز   سیاسی، فرهنگی و غیره است. لذا مون این شرایط ثابت و پ

 :6866ر.ک؛ عضدانلو، )تواند ثابت و پایدار بماند  دهندة این شرایط است، نمی كه توضیج
81.) 
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شناسی گفتمانی، آن گونه كه در پژوهشهای مختلف پیداست، فرایندی ارتباطی  سبک
ههای   افتد: مارموب زبانی كهه عبهارت اسهت از جملهه     است كه در دو مارموب اتفاق می

كند( و یا مهارموب نوشهتاری    و بازگو می) فرستد گفتاری كه گوینده برای شنوندگان می
گفتمهان، رخهدادی   »نویسهد(. در نتیجهه،    و مهی ) فرسهتد  كه نویسنده بهرای خواننهدگان مهی   

اسهت: فرسهتنده، گیرنهده، پیهام یها موضهوع و        كالمی است كه از مند عنصر تشهکی  شهده  
هههدف تههأثیر بسههزایی در اسههتراتژی گوینههده و »ایههن میههان، (. از 8 :6636)یقطههین، « هههدف

گذارد و بسهیاری از متغیرههای    نویسنده دارد و در شک  گفتار و شیوة ساخت آن تأثیر می
بها توجهه    (.814 م.:8868)مفتها ،  « نماید كه با فرایند زبانی همراه است سبکی را تفسیر می

شناسهی   ، الزم اسهت مراحه  سهبک   به تمام این تمهیدات، پیش از ورود بهه مبحهث اصهلی   
 بررسی شود. قرآن كریمگفتمانی در تحلی  آیات 

 ها شناسی واقسام کنش . سبک4

 کنش دستوری .1ـ4

شهوند كهه اصهوالً     شناسی به مند الیه تقسهیم مهی   ها در سبک رابطة دستوری میان جمله
 كرد:پایه خالصه  ها را در دو الیة سبک نحوی گسسته و سبک نحوی هم توان آن می

ههای   های مستق  است كهه در جملهه   سبک گسسته حام  گروهی از اندیشه»
گیرنهد و ههر جملهه حامه  یهک اندیشهة        كوتاه مقطّع و مستق  كنار هم قرار مهی 

ها را با نقطه از هم جدا كرد. این سبک باعث سهرعت   توان آن مستق  است و می
« بخشهد  شهتاب مهی   شود و به رونهد داسهتان و روایهت    انگیزی می اندیشه و هیجان

 .(841 :6866)فتوحی، 

زنهد. ایهن    رود و سهبکی آرام را رقهم مهی    كار مهی  های بلند به اما سبک همنایه در جمله
  های تركیبی كند و از نوع سبک های مستق  را با واو عطف به هم معطوف می سبک جمله
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ن سهبک بهرای   كند. ای اند و حركت سبک را كُند می ها به هم وابسته است كه در آن جمله
 (.844ه846 ر.ک؛ همان:) رود كار می توضیج مطالب مهم و مبهم به

 . کنش گفتاری2ـ4

ها به لحا  كهنش گفتهاری اسهت كهه در آن،      یکی دیگر از این مطالعات، تحلی  جمله
تنها معنای ظاهری مورد توجهه نیسهت، بلکهه شهرایط زمهانی، مکهانی، فرهنگهی و... را بهه         »

 :6838)یارمحمهدی،  « شهود  ههای یهک مهتن مهی     د و شام  ناگفتهصورت پنهان با خود دار
 شود كه عبارتند از: (. این كنش به پنج گروه تقسیم می66

 . کنش تصریحی یا اظهاری1ـ2ـ4

باشهد. ایهن نهوع كهنش، تعههد       این كنش برای بیان یک واقعه یا گزارش از یهک فراینهد مهی   »
دهد كه گوینده تالش كهرده تها حالهت     ن میكند و نشا گوینده را نسبت به صدق گزارها بیان می

 (.688 :6838)اكمجیان، « روانی و عقیدة خود را به شنونده منتق  سازد

 . کنش ترغیبی2ـ2ـ4

برای بیان تقاضا، صدور دستور، ارائة پیشنهاد یها طهر  پرسشهی اسهت. نکتهة منظهوری       
برای ترغیهب و  كنش ترغیبی بر این حقیقت استوار است كه این نوع كنش، تالش گوینده 

 واداشتن شنونده به انجام كارهاست.

 . کنش عاطفی3ـ2ـ4

باشد. گوینده از طریم  ها و ذهنیت افراد نسبت به وقایع می برای بیان احساسات، نگرش
 گذارد. ها، حالت درونی و احساسات خود را با مخاطب در میان می این گونه كنش
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 . کنش تعهدی4ـ2ـ4

سهازد كهه    تحقم یک عم  است، گوینده خود را متعهد مهی برای بیان تعهد گوینده به 
 كالمش صادق است و این كنش، بیشتر با ادات قَسَم همراه است.

 . کنش اعالمی5ـ2ـ4

رود. ایهن كهنش دربهارة     كهار مهی   برای نامگذاری یک واقعه و اعهالم یهک رخهداد بهه    
شهود. افعهالی    مهی كارهایی است كه اگر با موفقیت انجام شود، سبب تغییراتهی در اجتمهاع   

ر.ک؛ سهرل،  ) نظیر اعالم كردن، محکوم كهردن و منصهوب كهردن، ایهن كهنش را دارنهد      
 (.88ه86 :6837

اند كه مضمون همهه   شأن نزولی برای آیات نخستین این سوره نق  كرده غالب مفسران 
باشند، اما این تفاوت، در آنچه مها   اجماالً یکی است، هرمند در جزئیات با هم متفاوت می

 در بحث تفسیری به آن نیاز داریم، تأثیری ندارد:

های دیگری نیز در  )نام "خوله"ماجرا منین بود كه زنی از طایفة انصار به نام»
بن  اوس"و همسرش  "خزرج"است( كه از طایفة  روایات دیگر برای او ذكر شده

خو  بود، در ماجرایی مورد خشم شوهرش قرار گرفت و او كه مردی تند "صامت
أنت عَلَیَّ كَظههر أمّهی:   "التأثر بود، تصمیم بر جدایی از او گرفت و گفت  سریعو 

و این در حقیقهت، نهوعی از طهالق در     "تو نسبت به من همچون مادر من هستی!
شهد   زمان جاهلیت بود، اما طالقی بود كه نه قاب  بازگشت بود و نهه زن آزاد مهی  

ین حالتی بود كه برای یهک زن  كه بتواند همسری برای خود برگزیند و این بدتر
 "ظهار"میزی نگذشت كه مرد پشیمان شد و مون شوهردار ممکن بود رخ دهد.

)گفتن جملة فوق( در عصهر جاهلیهت نهوعی طهالق غیرقابه  بازگشهت بهود، بهه         
كنم برای همیشه بهر مهن حهرام شهدی! زن گفهت منهین        همسرش گفت: فکر می
ه را از او بنرس. مرد گفت: من برو و حکم این مسئل )ص(مگو. خدمت رسول خدا
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كشم. زن گفت: پس بگذار من بروم. گفت: مانعی ندارد. زن خدمت  خجالت می
بهن   اوس"آمد و ماجرا را منین نق  كرد: ای رسول خدا، همسهرم   )ص(رسول خدا

جمهال، مهال و     زمانی مرا به زوجیت خود برگزید كهه جهوان و صهاحب    "صامت
مصهرف كهرد و جهوانیم از بهین رفهت و فهامیلم        ثروت بودم و فامی  اموال من را

است و پشیمان شده! آیا راهی  كرده "ظهار"پراكنده شدند، و سنّم زیاد شد. حاال 
ای!  فرمود: تو بر او حرام شهده  )ص(هست كه ما به زندگی سابم بازگردیم؟! پیامبر

مهن  است و او پدر فرزندان  اللَّه، او صیغة طالق جاری نکرده عرض كرد یا رسول
ای و مهن دسهتور    تر. فرمود: تو بر او حرام شده است و از همه در نظر من محبوب

 دیگری در این زمینه ندارم!

كهرد. سهرانجام رو بهه درگهاه خهدا آورد و       درپی اصرار و الحها  مهی   زن پی
حالی. اللّهم فأنزل عَلَهی لسهان    شدّةعرض كرد: أشکو إلی اللَّه فاقتی و حاجتی، و 

كنم. خداونهدا!   ! بیچارگی، نیاز و شدت حالم را به تو شکایت مینبیّک: خداوندا
اسهت كهه    در روایتی نیز آمده ."فرمانی بر پیامبرت نازل كن و این مشک  را بگشا

صهغار، إن    صبیّّة زن عرضه داشت: الّلههم اّنهک تعلهم حهالی َفهاریحَمنی فه ّن لهی        
دانی. بهر   حال مرا می ضممتهم إلیه ضاعوا و إن ضممتهم إلیّ جاعوا: خداوندا! تو

من رحم كن. كودكان خردسالی دارم كه اگر در اختیار شوهرم بگهذارم، ضهایع   
در اینجها، حهال    " ها را برگیهرم، گرسهنه خواهنهد مانهد!     شوند و اگر خودم آن می

دست داد و آیات آغاز این سوره بر او نازل شهد كهه راه حه      )ص(وحی به پیامبر
كه فرمود: همسهرت را صهدا كهن.     دهد؛ منان می روشنی نشان را به "ظهار"مشک 

توانی یهک بهرده را بهه     فرمود: آیا می )ص(آیات مزبور را بر او تالوت كرد. پیامبر
عنوان كفارة ظهار آزاد كنی؟ عرض كرد: اگر منین كنم، میزی برای مهن بهاقی   

پی روزه بگیهری؟ عهرض كهرد: مهن اگهر       در توانی دو ماه پی ماند. فرمود: می نمی
ترسهم نابینها شهوم!     افتهد و مهی   بت غذایم سه بار تأخیر شود، مشمم از كار مهی نو

توانی شصت مسکین را اطعام كنی؟ عهرض كهرد: نهه، مگهر اینکهه       فرمود: آیا می
من كه  69كنم و پانزده صاع ) شما به من كمک كنید. فرمود: من به تو كمک می
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مهارم مهن( بهه    باشد، هر یک نفر یک مد؛ یعنی یک خوراک شصت مسکین می
، 6878)طبرسهی،  « او كمک فرمود. او كفاره را داد و به زندگی سهابم بازگشهتند  

 ( )با اندكی تلخیص(.841 :6 ج

ر.ک؛  انهد )از جملهه،   كه گفتیم، این شأن نزول را بسیاری از مفسران ذكهر كهرده   منان
 :64 ج ق.، 6469؛ آلوسهی،  833 :6 ج تها،  بهی  ؛ حقی بروسوی،878 :67 ج ،6814قرطبی، 
 6468شهاذلی،   ؛477 :86 ج ق.، 6488فخر رازی،  ؛636 :66 ج ق.، 6467، طباطبائی ؛663
و در ( 4 :68 ج ،6876و میبههدی،  97 :66 ج ق.، 6483؛ ابوالفتههو  رازی، 8984 :1 ج ق.،

 است. هایی نق  شده بسیاری ازكتب تاریخ و حدیث نیز با تفاوت

هها را   ها، كنش گفتاری و سبک نحهوی جملهه   با بررسی آیات، پیوستار معنایی میان آن
باشهند، بررسهی    شناسهی كهامالً همسهو مهی     اند و با اصول زبهان  كار رفته كه به زیبایی تمام به

 كنیم. می

 . بافت موقعیتی سورة مجادله5

سورة مجادلهه، مهدنی اسهت. لهذا بهه لحها  بافهت مهوقعیتی ایهن سهوره، طبهم طبیعهت             
گوید. دعوت بهه   قهی و نظام زندگی اجتماعی سخن میهای مدنی، بیشتر از احکام ف سوره

پرسهتی برافراشهته    اسالم از مکه شروع شد و از آنجا بود كه پرمم مبارزه بها شهرک و بُهت   
شد، ولی تشریج احکام و قوانین مدنی و اجتماعی در مدینهه صهورت گرفهت. ایهن سهوره      

 سی است.شام  احکام، حدود، فرایض، حقوق و قوانین مدنی، اجتماعی و سیا

 . تحلیل بافت بنایی سوره6

سورة مجادله از لحا  بافت كلّی و بنایی، یک مقدمهه، مهتن اصهلی و خاتمهه دارد كهه      
كند كه مجادلهة آن زن   به عنوان مقدمه، خداونداعالم می همگی تسل  و اتحاد متنی دارند.
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هایی در نههی  است. سنس متن اصلی با بیان صفت اعلمیّت خهدا و دسهتور   با پیامبر را شنیده
 شود: از نجوا به بدی آغاز می

این سوره متعرض مطالب گوناگون از احکهام، آداب و صهفات اسهت. قسهمتی از آن     »
 گوشهی سهخن گفهتن اسهت.     مربوط به حکم ظهار است، قسمتی هم مربوط به نجهوا و بهیخ  

قسمتی هم مربوط به آداب نشستن در مجلس، و قسمتی دربارة اوصاف كسانی است كه با 
 6467، طباطبهائی « )ورزند كنند و یا با دشمنان دین دوستی می دا و رسول او مخالفت میخ
 .677 :66 ج ق.،

ای  كننهد، معرفهی نمهوده، بهه وعهده      در پایان، كسانی را كه از دوستی با آنان احتراز می
 سازد. جمی  در دنیا و آخرت دل خوش می

 . سبک نحوی سورة مجادله7

تواند دو نوع سبک نحوی همنایه و یا گسسهته داشهته باشهد.     به طور كلی، هر سوره می
ابتدا سبک همنایهه و   پردازیم و در اینجا، به بررسی سورة مجادله از لحا  سبک نحوی می

 كنیم. آنگاه گسسته را بیان می

 . سبک همپایه1ـ7

وابسته و سبکی آرام و كُند دارد كه بهرای   قبالً بیان شد كه سبک همنایه جمالت بلند،
این سهبک در منهد    .(877ه879 :6868فتوحی،  ر.ک؛) رود كار می توضیج مطالب مبهم به

 شود: ها اشاره می است كه به آن قسمت از سورة مجادله مشاهده شده

هها بها    شود. در این آیات، جمله می  در آیات اول تا ششم سورة مجادله این سبک دیده
زنند و آرامش و كُندی دارند تا  میعطف شدن به وسیلة حرف عطف، سبکی آرام را رقم 

در این آیات، هماهنگی آهنگ الفا  و عبهارات بها    به توضیج مطلبی مهم ومبهم بنردازند.
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است. خداوند در این آیات دربهارة ظههار    فضایی كه بر هر معنی حاكم است، رعایت شده
 گویههد و كفههارة ایههن عمهه  و سههزای كسههانی را كههه از دادن كفههاره خههودداری سههخن مههی

نماید. این آیات مهارموبی ساده، ولی استوار دارند كهه در آن، الفها  و    كنند، بیان می می
كهارگیری ایهن اسهلوب بهدین سهبب       هسهتند. بهه    عبارات همراه با موسیقی آرام در حركت

كند و در اسهلوب برههانی، الفها  و     است كه موقعیت آیات، برهان و استدالل را اقتضا می
 روند. كار می نگی آرام بهعبارات ساده و با آه

شود و به آیهة بعهد    نیز این سبک دیده می یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَناجَیتُمْ... در آیة
آیات دَه تها سهیزده ایهن     نماید. باشد؛ زیرا علت نهی از نجوا را در آیة دَه بیان می مرتبط می

متعهال بهه توضهیج بیشهتر آیهة قبه         پایهه دارنهد. در آیهة دههم، خداونهد      سوره نیز سبک هم
نمایهد. سهنس در آیهات یهازدهم تها سهیزدهم در        پردازد و علت نهی از نجوا را بیان مهی  می

قالب جمالتی بلند و پیوسته به بیهان مطهالبی مههم دربهارة جها بهاز كهردن بهرای مؤمنهان در          
كهه صهدقه   و گذشت خداونهد از مسهلمانانی    )ص(مجالس، دادن صدقه قب  از نجوا با پیامبر

 نماید. زكات و اطاعت خدا و پیامبرش می ندادند و امر به نماز،

هها   این آیات به لحا  بافت ساختاری نیز جمالت ندایی و طلبی است كه وجدان انسان
تنهایی برانگیزاننهدة   درآیات یازده و دوازده از كلماتی كه خود به دهند. را خطاب قرار می

شناختی گفتمان، یکهی از ابعهادی كهه     معنا در تحلی  نشانه است. هستند، استفاده شده  عاطفه
 تنهایی بهار عهاطفی دارنهد    در برانگیختن عاطفه مؤثر است، وجود كلماتی است كه خود به

كهه در ایهن آیهات    « أطههر  خیهر و  یرفهع، درجهات،  »كلمات  .(644 :6839ر.ک؛ شعیری، )
كهار بهردن صهدقه بهه      سنس بهه  دارد. تنهایی توانایی برانگیختن عاطفه را است، به كار رفته به

 كه خود بر افزودن تأثیرخطبه مؤثر است. صورت اسم نکره، برای نشان دادن شدت عم 

آیة مهاردهم تها پایهان سهوره نیهز سهبک همنایهه دارد و دربهارة یهک موضهوع سهخن           
گوید. روی سخن در این آیهات بها كسهانی اسهت كهه طهر  دوسهتی بها دشهمنان خهدا            می
هها، حهاالت آنهان در دنیها و آخهرت سهخن        اوند در این آیات از عذاب آنریزند و خد می
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كنهد ودر پایهان، پیهروزی را از آنگ خهدا و      هها را حهزب شهیطان اعهالم مهی      است و آن گفته
ویهک    آیات مهارده تا بیست ناپذیر است. داند؛ زیرا خداوند قوی و شکست رسوالنش می

 جمیعهاً،  شهدیداً،  عهذاباً، » بردن كلمات نکره، مث :كار  اسلوب انذار دارد و نیز خداوند با به
 ودو با جمهالت  سنس در آیة بیست دهد. شدت عم  را نسبت به منکران نشان می« شیئاً و...

ْعَنْـهُ  وَرَضُـوا  عَـنْهُمْ  اللَّـهُ  رَضِـیَ  فِیهَا خَالِدِینَ الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِن تَجْرِی جَنَّاتٍ وَیُدْخِلُهُم 
 جنّهات، » سهازد، ضهمن اینکهه خهود كلمهات      (، عنصر عاطفی را برجسته مهی 88 )المجادله/
كهار   نکهره بهه  « جنّهات  » انهد و  تنههایی برانگیزاننهدة عاطهه    بهه « مفلحون اهلل، حزب أید، رضی،
شهود كهه بخهش     است تا شدت برتری آن نشان داده شود. با كمی دقهت مشهخص مهی    رفته

 ایه دارد.پ سبک هم زیادی از این سوره )= بیست آیه(

 . سبک گسسته2ـ7

هایی كه برای این سبک بیان شهد، ایهن بهود كهه جمالتهی كوتهاه، و ههر         از جمله نشانه
 شهود  انگیهزی مهی   این سبک باعث سهرعت اندیشهه و هیجهان    ای مستق  دارد. جمله اندیشه

 (.871 :6868فتوحی،  ر.ک؛)

ایههن سههوره در سهورة مجادلههه، تنهها دو آیههه سههبک گسسهته دارد: آیههة هفههت و هشهت     
در  توان از ههم جهدا كهرد.    ای مستق  دارد و جمالت را با نقطه می جمالت كوتاه و اندیشه

نماید كه از سخنان همه، حتّی اگر به صورت نجوا باشد، آگهاه   این آیات، خداوند بیان می
هاسهت، در حهالی كهه     است و در هر لحظه از نجواكنندگان آگاه است؛ گویی یکی از آن

دربارة عذاب نجوا كردن دشمنان و در آیات بعد، امر و سهفارش بهه مؤمنهان    در آیات قب  
سهازی   در ایهن آیهات، خداونهد بهه برجسهته      شهود.  دربارة نجوا كردن بهه خیهر و نیکهی مهی    

در این دو آیه، از اسلوب انذار  دارند.  پردازد كه نوعی آهنگ درونی جمالت كوتاهی می
 است. وضو  استفاده شده به
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 ری سورة مجادله. کنش گفتا8

شود  مکانی، فرهنگی و... آیات می كنش گفتاری شام  معنای ظاهری، شرایط زمانی،
تفصی  بهه ههر یهک ذیه  آیهات مربهوط بهه آن پرداختهه          شود كه به و شام  پنج بخش می

 شود. می

 . کنش تصریحی یا اظهاری1ـ8

ضهمن رعایهت    كنهد  پردازد و گوینده سعی می در این نوع كنش، به بیان یک واقعه می
ها، عقیده و حالت روانی خود را به شنونده القا كند. در آیة اول، بها توجهه بهه     صدق گزاره

 ُقَــدْ سَــمِعَ اللَّــه مههراد از سههمع، اسههتجابت دعهها و بههرآوردن حاجههت اسههت» و اینکههه »
نماید كه فراینهد گفتگهوی پیهامبر بها      خداوند اعالم می (،868: 66 ق.، ج 6467، طباطبائی)

نماید. پس ایهن آیهه كهنش تصهریحی      است و درخواست زن را اجابت می ن را شنیدهآن ز
 دارد.

كه فع  مضارع است، و « یَسیمَعُ»: این بخش از آیه به قرینة وَ اللَّهُ یَسْمَعُ تَحاوُرَکُمَاه 
نماید كه فرایندی دائمی و همیشگی  رساند، فرایند شنیدن خدا را تصریج می استمرار را می

 است.

، صهدق سهمیع و بصهیر را    «إنَّ»: در این جمله، خداوند با لفه   إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌه 
خواهد تا شنونده به صورت قطعهی آن را بنهذیرد و مطمهئن شهود كهه       نماید و می تأكید می

 ها را دیده و شنیده است. خداوند تمام گفتگوی آن

یعنی كسهانی  » :ائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِالَّ الالَّئِی وَلَدْنَهُمْالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسَه 
گویند تو برای من همانند مادرم برای من هستی، در حقیقت، همسرانشان  كه به زنانشان می
با توجه به آنچه بیهان شهد، خداونهد در حهال      .(948 :6 ج تا، )طوسی، بی« مادرانشان نیستند
مهادران و  » ،«وَلَهدینَهُمی »و منظهور از   باشهد  ها و توضهیج آن مهی   ز زبان انسانبیان صیغة ظهار ا
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بنابراین، خداوند عقیدة خود را مبنهی بهر باطه  بهودن ادعهای       است. (همان)« ها مادربزرو
 نماید. آنان اظهار می

هار نداشته اگر داللتی روشن بر گناه بودن عم  ظ»جمله  نیا :وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌه 
وَ ةجمله باشد، خالی از داللت هم نیست، االّ اینکه ذكر كفاره در آیة بعد و آنگاه آوردن 

بعد از آن، مه بسها داللهت كنهد بهر      وَ لِلْکافِرِینَ عَذابٌ أَلِیمٌة جملو  تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ
 :66ج .، ق 6467، طباطبهائی )ر.ک؛  استاینکه آمرزش گناه ظهار مشروط به دادن كفاره 

كهه   دینما یمخود را مبنی بر بخشش مشروط به شنونده القا  دةیعق، خداوند نیبنابرا .(676
 بخشیده شوید، شرطی دارد كه آن هم دادن كفاره است. دیخواه یماگر 

در ههر میهزی بهه معنهای      "حد"كلمة » :وَ تِلْک حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْکافِرِینَ عَذابٌ أَلِیمٌه 
. ایهن كلمهه در   رود ینمه و از آن فراتهر   شهود  یمه ی است كه آن میز بدان منتهی ا نقطهآن 

ة بهاال را  گانه  سهه اص  به معنای منع است و منظور از جملة مورد بحث این است كه خصال 
بدین سبب واجب كردیم، و یا به طور كلی، احکامی كه در شریعت مقهرر نمهودیم، همهه    

تعهدی نکنیهد و كفهار كهه حهدود ظههار و یها همهة         حدود خدایند و با مخالفت خود از آن 
 (.676 )همان:« شدة ما را قبول ندارند، عذابی دردناک دارند حدود و احکام تشریع

به تحقیم ما دالی  »كه  دهد یمخداوند با این جمله توضیج  :قَدْ أَنْزَلْنَا آیَاتٍ بَیِّنَاتٍه 
)طبهری،  « كنهد  یمه ود خدا داللت زیاد و عالئم محکمی را نازل كردیم كه بر حقیقت حد

عبارت تصریحی بر وجهود دالیلهی اسهت كهه روشهن و آشهکار        نیا .(6 :83ج  .،ق 6468
 .باشد یم

هفهت  ی از آیة بخش و یَوْمَ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُه 

ِالْقِیامَةِلُوا یَوْمَ ثُمَّ ینَبِّئُهُمْ بِما عَم هها خبهر    بهه آن »كه به معنای « فَیُنَبِّئِهُمی»: با توجه به كلمة
. كهنش ایهن بخهش، آیهه     ( اسهت 941: 6ج  ،تها  بهی  )طوسهی، « كنهد  یمو آگاهشان  دهد یم

 .دینما یمها و آگاه كردنشان را بیان  باشد و خداوند فرایند برانگیختن آن تصریحی می

ی ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُالنَّجْوالَّذِِینَ نُهُوا عَنِ  أَ لَمْ تَرَ إِلَی: 
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سیاق آیات داللت دارد بر اینکه در بهین جمعهی از منافقهان و بیمهاردالن از     »
و مؤمنهان حقیقهی شهایع شهده بهود و       )ص(مؤمنان، نجوی كردن علیه رسهول خهدا  

نی از آن جناب بود، تا به سخنان بیخ گوشی ایشان پیرامون گناه، دشمنی و نافرما
ها را محزون كنند و گویا بر این عم   این وسیله مؤمنان واقعی را آزار دهند و آن

، حتّی از نهی خدا هم منتهی نشدند، لهذا ایهن آیهات نهازل     دندیورز یمنیز اصرار 
 .(639 :66ج  .،ق 6467، طباطبائی« )شد

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

 آیات چهارده تا نوزده سورة مجادله 

كهه بها یهودیهان     كنهد  یمه ی از منافقهان را ذكهر   ا دستهاین آیات سرگذشت »
دوستی و مودت، و با خدا و رسولش دشمنی داشتند و ایشان را بهه سهبب همهین    

؛ تهدیدی بسیار شهدید.  كند یمانحراف مذمت نموده، به عذاب و شقاوت تهدید 
: ایمهان بهه خهدا و روز جهزا     دیفرما یمدر آخر نیز به عنوان حکمی قطعی و كلی 

انسانی با دشمنان خدا و رسولش دوستی كند، حال ایهن دشهمنان ههر     گذارد ینم
نکهه از دشهمنان دیهن    بهه ای  كنهد  یمه باشند. سنس مؤمنان را مهد    خواهند یمكه 

؛ ایمانی مستقر در رو  و جانشهان؛ ایمهانی   دهد یمبیزارند و ایشان را وعدة ایمان 
: 66ج  .،ق 6467، طباطبهائی « )دههد  یماز ناحیة خدا و نیز وعدة بهشت و رضوان 

668.) 

؛ زیرا خداونهد گزارشهی از فراینهد رفتهار منافقهان را ذكهر       باشد یماین آیات تصریحی 
 .دینما یم

 . کنش اعالمی2ـ8

 .رود یمكار  برای اعالم یک واقعه و رخداد نظیر محکوم كردن و منصوب كردن به
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معنهای توقهع نهفتهه    » ،«قد»: در حرف اقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُک فِی زَوْجِهَه 
ع آن است؛ مراكه پیامبر توقع داشت خداوند مجادله و شکایت آن زن را بشنود و برای رف

واسهطه خداونهد اعهالم     نیبهد  .(473 :86ج ق.، 6488رازی،  فخر )ر.ک؛« وحی نازل شود
 است وكامالً از توقع و خواستة پیامبر آگاه است. كه این مجادله را شنیده دینما یم

« أی واهلل جمیهع بمها تعملونهه ِمهن ههذا التکفیهر و غیهره       : »وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیـرٌ ه 
 كه از هر كهار مهردم بهاخبر اسهت و     دینما یماعالم  خداوند .(63 :83ج تا،  بی شور،عا )ابن
 .دآیه به نوعی اسلوب انذار دار نیا

معنای آن این اسهت كهه تشهریع كهردیم بهرای شهما       » :ذلِک لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِه 
ت شماسهت، بهه خهدا و    آنچه را كه در حکم ظهار بیان نمودیم تا بدانیدآنچه را كه مصهلح 

« ها را تصدیم نمایید و به یگانگی خدا و نبوت پیامبر اقرار كنید رسولش ایمان بیاورید، آن
 .دكن یماسلوب طلبی دارد كه به وجدان انسان خطاب  . آیه(944: 6ج ، تا بی )طوسی،

در ایهن آیهه،    :ذِینَ مِنْ قَـبْلِهِمْ إِنَّ الَّذِینَ یُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ کُبِتُوا کَمَا کُبِتَ الَّه 
كهه در   ؛ مناندینما یمخداوند حکم منافقان را بیان وآنان را محکوم به خوار و ذلی  شدن 

 است: آمده المیزانتفسیر 

این آیة شریفه و آیة شریفه بعدش، هرمند ممکن است مطلبی جدید و از نو »
رسهول او مهه عهواقبی در پهی     بوده باشد و بخواهد بفهماند كه مخالفت با خدا و 

ذی  آن  خواهد یمكه به آیة قب  نظر دارد و  دیآ یبرمدارد، ولیکن از ظاهر سیاق 
را تعلی  نموده، بفهماند كه اگر از مخالفت و تعدی از حدود خدا نهی كهردیم و  
دستور دادیم كه به خدا و رسول ایمان بیاورید، برای این بود كه هر كس با خدا 

ی قب  از این ها امتمنان كه  ؛ همشود یمالفت كند، ذلی  و خوار و رسول او مخ
 .(638: 66ج ق.،  6467، طباطبائی« )امت به همین سبب ذلی  شدند

در این آیه، جمالت دعایی و نفرین وجود دارد كه تأثیر بسزایی در بهرانگیختن عاطفهة   
 مخاطبان دارد.
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ه معنهای آیهه، خداونهد كهافران را بهه عهذابی       با توجهه به   :وَ لِلْکافِرِینَ عَذابٌ مُهِینٌه 
 است. خواركننده محکوم نموده

تمهام   دانهد  یمه راستی او  به»كه این آیه بدان معناست  :شَهِیدٌ ءٍ یْشَی کُلِّ عَلَوَ اللَّهُ ه 
ج ، 6878)طبرسهی،  « را از تمام جهات آن و میزی از آن بر او پوشیده نخواهد بهود  زهایم
بهودن خهود را بهه كهافران اعهالم و گوشهزد       « شههید »ین وسیله صهفت  (. خداوند بد879: 6
 .دینما یم

إِالَّ  ثَالثَةة ٍی نَجْـوَ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ مَا یَکُونُ مِنْ ه 

ی مِنْ ذَلِکَ وَ الَ أَکْثَرَ إِالَّ هُـوَ مَعَهُـمْ أَیْـنَ مَـا     نَأَدْإِالَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَ الَ  خَمْسَة هُوَ رَابِعُهُمْ وَ الَ 

باشد؛ زیرا عالِم است و میزی  از هر جهت با انسان می»كه  دینما یمخداوند اعالم  :کَانُوا
 (.947: )همان« ماند ینمبر او مخفی 

بهودن خهود بهاخبر    « اعلهم »هها را از صهفت    خداونهد آن  :عَلِـیمٌ  ءٍ یشَإِنَّ اللَّهَ بِکلِّ هه  
 .سازد یم

هها   ها را محکوم كهرد و بهه آن   و خداوند آن :حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ یَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِیرُه 
 ،تها  بی )طوسی،« جهنم در روز قیامت و سوختن در آن برایشان كافی است»كه اعالم نمود 

 (.946: 6ج 

برای كسی كه میزی نیافت تها صهدقه   »یعنی : ورٌ رَحِیمٌفَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُه 
ی، آلوسه  )ر.ک؛« دهد، خداوند به او اجازه داد تا بدون دادن صدقه با پیامبر سهخن بگویهد  

است كه حکم دادن صدقه تنها بهر كسهانی    این آیه، اعالم شده در .(889 :64ج  .،ق 6469
 است كه توانایی آن را دارند.

خهدا بهدین واسهطه خبهر     » :یُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ فِـی الْـأَذَلِّینَ   إِنَّ الَّذِینَهه  
 ، خهوارترین مهردم نهزد خهدا هسهتند     دنه جنگ یمه كسانی كه بها خهدا و رسهولش     دهد یم

 .دینما یمها را محکوم به خوار شدن  واقع، خداوند آن در .(999: 6ج  ،تا بی )طوسی،
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است در لو  محفهو ، و   گفت خدای تعالی بنوشته» :بَنَّ أَنَا وَ رُسُلِیکتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِه 
 (.68: 66ج  .،ق 6483)ابوالفتج رازی، « قضا كرده كه غالب شوم من و رسوالن من

 )طبهری، « خداوند صاحب قدرت و قوّت بر هر میزی اسهت » :إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌه 
قهدرت و توانهایی نهزد     همهة كهه   دارد یمه فقهان اعهالم   (. خداوند به منا63 :83ج ق.، 6468

 خداست و بس.

 خداوند شنوای داناست. :إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌه 

 . کنش ترغیبی3ـ8

 وَ إِنَّهُمْ لَیقُولُونَ مُنْکراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً جملةبا  برای بار دوم»خداوند نفی ظهار را 
و ایهن بها    كند ینمكه عم  ظهار افادة طالق  فهماند یمشریفه است. پس آیة  تأكید فرموده

(. بنابراین، خداوند بهه  868: 66ج ق.، 6467 ،طباطبائی« )وجوب دادن كفاره منافات ندارد
، نیهمچنه  پردازد كه ظهار موجب طهالق نیسهت.   ترغیب و واداشتن شنونده به این قول می

اسهاس بهودن سهخن     شده، بیانگر شدت بی به صورت نکره بیان كه« منکراً و زوراً»كلمات 
 هاست. آن

 أَن قَبْـلِ  مِّـن  رَقَبَةة ٍ فَتَحْرِیـرُ  قَـالُوا  لِمَـا  یَعُـودُونَ  ثُـمَّ  نِّسَائِهِمْ مِن یُظَاهِرُونَ وَالَّذِینَه 

بعد از آنکه بیان نمود از لحا  شرعی، ظهار  باشد یمظهار  تفصی  حکم»این آیه  :یَتَمَاسَّا
بهه   دینما یم (. از این آیه خداوند شروع888 :64ج  .،ق 6469)آلوسی، « امر منکری است

و اولهین حکهم را كهه     انهد  شهده یی برای كسانی كه از این عم  خود پشیمان ها حکمدادن 
 .دینما یمآزاد كردن برده است، اعالم 

ترهیهب؛ أی  وع : تذكیر بالخیر و تحذیر مِنَ الشّر بترغیب أو » :ذَلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِه 

 خواههد  یمه (. خداوند با این جملهه  67 :87ج تا،  بی عاشور، )ابن« تنبیه لکم... الکفّارةفرض 
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جمله به نوعی تأكید عبارت قب  به سهبب ترغیهب    نیا شنونده را به دادن كفاره وادار كند.
 شنونده بر دادن كفاره است.

مِنْ قَبْلِ أَنْ یتَمَاسَّا فَمَـنْ لَـمْ یسْـتَِْعْ فَإِطْعـامُ      فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَینِ مُتَتابِعَینِهه  

تها بهر    دفرمای یمدیگر برای ظهار را بیان  حکم 8و  دهد یمخداوند دستور  :سِتِّینَ مِسْکِیناً
نزد بیشتر علما این است كهه  »، «شهرین متتابعین»بندگان سخت نگرفته باشد و اما منظور از 

(. 948: 6ج  ،تها  بهی  )طوسهی، « روز را روزه بگیر 18پی یا  در ت پیدو ماه قمری را به صور
سهایر دسهتورهای خهود بیهان      ادامةدر واقع، این آیه حکم و دستوری است كه خداوند در 

است و منظور این است كه اگر بر آزاد كردن برده توانایی نداشتید، دو حکم دیگهر   نموده
 ایید.ها عم  نم به آن دیتوان یمكه  شود یمصادر 

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

با توجه به معنهای آیهه، خداونهد در     :ی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی إِلَیهِ تُحْشَرُونَالتَّقْوَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَ
ة دستور یا پیشنهاد به مؤمنان است تا به جای نجهوا بهه گنهاه و دشهمنی، بهه خیهر و       حال ارائ

دارد و  اسلوب انذار داردكه مؤمنهان را از نجهوا بهازمی   « فاَل تَتَناجَویا»جملة  نیکی نجوا كنند.
نمایهد   و مؤمنان را به سوی آن ترغیب مهی  شود یمآنگاه بالفاصله جایگزینی برای آن بیان 

 .باشد یم« یالتَّق وتَناجَویا بگال بگرِّ وَ »همان زین كه این جایگ

 ترغیبیـ  . کنش عاطفی4ـ8

خدای سبحان بعهد از آنکهه نجهوی را بها آن     » رایزترغیبی دارد؛ ه  كنش عاطفی 68آیة 
 ( كهه شرایط برای مؤمنان تجویز كرد، مؤمنان را دلگرم و خاطرجمع كرد )= كنش عاطفی

ما گزندی برساند، مگر به اذن خهدا، مهون زمهام امهور همهه بهه       به ش تواند ینم ها توطئهاین 
دست خداست، پس بر خدا توك  كنید و از ضرر نجهوای منافقهان انهدوهگین نشهوید كهه      

( و وعهده  8)الطالق/ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُبه اینکه  است خدا تصریج كرده
توك   برا برایش كافی است و با این وعده، آنان را داده كه هر كس بر او توك  كند، خد
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توك  از لهوازم ایمهان مهؤمن اسهت. اگهر بهه       : »دیفرما یمو ( )= كنش ترغیبی كند یموادار 
، طباطبهائی )« خدا ایمان دارند، باید بر او توك  كنند كه او ایشان را كفایهت خواههد كهرد   

 (.637: 66ج  ق.، 6467

كهه قبه  از    دیه آ یبرمو از سیاق آن  كند یماشرت را بیان ادبی از آداب مع»آیة یازده، 
صههورتی  بههه ،شههدند یمههحاضههر  )ص(ایههن دسههتور وقتههی اصههحاب در مجلههس رسههول خههدا 

شهدند، جهایی بهرای     و كسهانی كهه وارد مهی    گذاشهتند  ینمكه جا برای دیگران  نشستند یم
اختصهاص بهه    كه آیة شهریفه ایشهان را ادب آموخهت. البتهه ایهن دسهتور       افتندی ینمنشستن 

ندارد، هرمند آیهة شهریفه در ایهن مهورد نهازل شهده، ولهی دسهتور          )ص(مجلس رسول خدا
از مجلس به این است كه آدمی از مجلس برخیزد تا دیگری بنشهیند و   نشوز عمومی است.

 بنابراین، معنای جمله منین است: بدین وسیله او را تواضع و احترام كرده باشد.

و  تهر  معهالِ كه از جای خود برخیزید تا دیگری كه افض ،  شود یماگر به شما پیشنهاد »
آیة شریفه، تعظهیم   نیا در باتقواتر از شماست، بنشیند، بنذیرید و جای خود را به او بدهید.
وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُـونَ  "ة جمله و احترامی از علمای امت شده كه بر هیچ كس پوشیده نیست و 

 (.633: 66ج ق.، 6467 ،طباطبائی)« كند یم مضمون آیه را تأكید "خَبِیرٌ

« بخشهد  یمه خداونهد منهازل شهما را در بهشهت وسهعت      »یعنهی  « میلَکُه یف سَجگ اللَّهُ »جملة 
 (.996: 6ج  ،تا بی )طوسی،

در این آیه، خداوند ضمن دستور دادن و ترغیب مسلمانان به باز كردن جا در مجالس، 
 است. تهبه لحا  عاطفی نیز به تعظیم علما پرداخ

ذَلِکَ خَیـرٌ   صَدَقَةًیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَاجَیتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَینَ یَدَی نَجْوَاکُمْ ه 

 یعنی: :لَکُمْ

 در هرگاه خواستید با پیامبر سهخن بگوییهد، پهس قبه  از آن صهدقه بدهیهد.      »
اب به عموم مؤمنان بود و در خط قبالً، مون است كار رفته التفاتی به« ذلک»كلمة 
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كرد و با این تغییهر لحهن، تجلیلهی     )ص(این كلمه، خطاب را متوجه شخص رسول
لطیف از آن جناب نمود، مون حکم صدق مربوط به نجوای با آن جناب بهود و  
اگر التفات را متوجه آن حضرت كند، افادة عنایت بیشتری نسهبت بهه آن جنهاب    

 (.636: 66ج  ق.، 6467، طباطبائیر.ک؛ )« كند یم

این آیه با توجه به دستورگ دادن صدقه، كنش ترغیبهی، و بها توجهه بهه التفهات و تجلیه        
 پیامبر، كنش عاطفی دارد.

هِ هُـمُ الْمُْفلِحُـوَن       هه   هِ َأالَ إِنَّ حِـزْبَ اللَـّ ایهن جملهه تشهریف و     :أُولَئِـکَ حِـزْبُ اللَـّ
كهه ایمهانی خهالص دارنهد،      هها  نیا: »دیفرما یمبزرگداشتی از همان افراد مخلص است كه 

و در  كننهد  یمه كه آن منافقان كهه در ظهاهر اظههار اسهالم      منان حزب خدای تعالی هستند؛ 
رسهتگارند،   هها  نیه ا، حهزب شهیطان هسهتند.    دارنهد  یمباطن كفار و دشمنان خدا را دوست 

توجه به تکریم  با 88 یةآ .(667: 66ج  ق.، 6467، طباطبائی)« ها زیانکارند منان كه آن هم
 .دترغیبی داره  بهشت و پاداش، كنش عاطفی وعدةمخلصان و دادن 

 ترغیبیـ  . کنش اعالمی5ـ8

 فرماید: سیزده می ةیآ

و در ضهمن،   اسهت  این آیة شریفه حکم صدقه در آیهة قبلهی را نسهخ كهرده    »
و مؤمنان فرمهوده كهه بهه سهبب نهدادن       )ص(عتاب شدیدی به اصحاب رسول خدا

بهن   نظهر كردنهد و بهه جهز علهیّ      صهرف  )ص(ی از نجوای با رسول خداكلّ صدقه، به
 "وَ أَطِیعُهوا اللَّههَ وَ رَسُهولَهُ   "ة جملطالب احدی صدقه نداد و نجوی نکرد و در  أبی

داللتی است بر عمومیت حکم اطاعت نسبت به این تکلیهف و سهایر تکهالیف، و    
نیهز   "خَبگیرٌ بگمَها تَعیمَلُهونَ   وَ اللَّهُ"ة جملاینکه اطاعت به طور مطلم واجب است. در 

« كنهد  یمه نوعی تشدید است كه حکم وجوب اطاعهت خهدا و رسهول را تأكیهد     
 (.668: 66ج  ق.، 6467، طباطبائی)
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 ها هیآ ردی 
کن  گفتاری 

 ها جمله

سبک 
نحوی 
 ها جمله

6 

 الَّذِینَ« 6»بَصِیرٌ  سَمِیعٌ اللَّهَ إگنَّ تَحَاوُرَكُمَا یَسیمَعُ وَاللَّهُ
 إگن  أُمَّهَههاتِهگمی هُههنَّ مَّهها نِّسَههائِهگم مِّههن مِههنکُم ظَههاهِرُونَیُ

 آیَههات  أَنزَل نَهها وَقَههدی« 8» وَلَههدینَهُمی اللَّههائِی إگلَّهها أُمَّهَههاتُهُمی
 عَمِلُهوا  بگمَها  فَیُنَبِّئُهُم جَمِیعًا اللَّهُ یَبیعَثُهُمُ یَویمَ« 9» بَیِّنَات 
 «.1» شَهگیدٌ شَییء  كُ ِّ عَلَى هُوَاللَّ وَنَسُوهُ اللَّهُ أَحیصَاهُ

 همنایه تصریحی

8 
 بگکُه ِّ  اللَّههَ  إگنَّ« 7» الْقَِّامَبة   یَهویمَ  عَمِلُهوا  بگمَا یُنَبِّئُهُم ثُمَّ

 «7»عَلِیمٌ  شَییء 
 گسسته تصریحی

8 

 إگنَّ« 6» زَویجگهَها  فِهی  تُجَادِلُکَ الَّتِی قَویلَ اللَّهُ سَمِعَ قَدی
 « 8»خَبگیهرٌ   تَعیمَلُهونَ  بگمَها  وَاللَّههُ  « 6» بَصِهیرٌ  سَهمِیعٌ  اللَّهَ

 یُحَهادوونَ  الَّهذِینَ  إگنَّ« 4» وَرَسُهولِهِ  بگاللَّههِ  لِتُؤ مِنُوا ذَلِکَ
 قَههبیلِهگمی مِههن الَّههذِینَ كُبگههتَ كَمَهها كُبگتُههوا وَرَسُههولَهُ اللَّهههَ
 «.9»موهگینٌ  عَذَابٌ َلِل کَافِرگینَ « 9»

 همنایه اعالمی

4 

 ال هأَریضگ  فِی وَمَا السَّمَاوَاتِ فِی مَا یَعیلَمُ اللَّهَ أَنَّ تَرَ لَمیأَ
 خَمْسَبةٍ  وَلَها  رَابگعُهُمی هُوَ إگلَّا ثَلَاثَةٍ نَّجیوَى مِن یَکُونُ مَا
 هُهوَ  إگلَّها  أَك ثَرَ وَلَا ذَلِکَ مِن أَدینَى وَلَا سَادِسُهُمی هُوَ إگلَّا

 یَصیهلَوینَهَا  جَهَهنَّمُ  حَسیهبُهُمی «. 7»كَهانُوا   مَها  أَییهنَ  مَعَهُمی
 «.3»ال مَصِیرُ  فَبگئ سَ

 گسسته اعالمی

9 
 الَّهذِینَ  إگنَّ «68» رَّحِهیمٌ  غَفُورٌ اللَّهَ فَ گنَّ تَجگدُوا لَّمی فَ گن

 كَتَبَ« 88» األَذَلِّینَ فِی أُویلَئِکَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یُحَادوونَ
 «.86»عَزگیزٌ  قَوگیٌّ اللَّهَ إگنَّ رُسُلِیوَ أَنَا لَأَغ لِبَنَّ اللَّهُ

 همنایه اعالمی
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ترغیبهی اسهت؛ زیهرا در اول آیهه، اصهحاب را محکهوم       ه  این آیه دارای كنش اعالمهی 
 .دهد یمنماز و...  اقامةو در پایان نیز فرمان به  دینما یم

1 

 وَالَّهذِینَ « 8» وَزُورًا ال قَهویلگ  مِّهنَ  مُنکَرًا لَیَقُولُونَ وَإگنَّهُمی
 فَتَحیرگیهرُ  قَهالُوا  لِمَها  یَعُهودُونَ  ثُمَّ نِّسَائِهگمی مِن یُظَاهِرُونَ

 فَمَهن  « 8» بگهِ وعَظُونَتُ ذَلِکُمی یَتَمَاسَّا أَن قَبی گ مِّن رَقَیَةٍ
 یَتَمَاسَّها  أَن قَبیه گ  مِهن  مُتَتَابگعَیینگ شَهیرَیینگ فَصِیَامُ یَجگدی لَّمی
 أَیوهَها  یَها   «4» مِسیهکِینًا  سِهتِّینَ  فَ گط عَهامُ  یَسیتَطِعی لَّمی فَمَن
 انگوَال عُهدیوَ  بگال ه گث مگ  تَتَنَاجَویا فَلَا تَنَاجَییتُمی إگذَا آمَنُوا الَّذِینَ

 اللَّههَ  وَاتَّقُوا وَالتَّق وَى بگال بگرِّ وَتَنَاجَویا الرَّسُولگ وَمَعیصِیَتِ
 «.6» تُحیشَرُونَ إگلَییهِ الَّذِی

 همنایه ترغیبی

7 

 وَلَهییسَ  آمَنُوا الَّذِینَ لِیَحیزُنَ الشَّییطَانگ مِنَ النَّجیوَى إگنَّمَا
 فَل یَتَوَكَّهه گ اللَّهههِ وَعَلَههى اللَّهههِ بگهه گذ نگ إگلَّهها شَههییئًا بگضَههارِّهِمی
 لَکُهمی  قِیه َ  إگذَا آمَنُهوا  الَّهذِینَ  أَیوهَها  یَها « 68»ال مُؤ مِنُونَ 
 وَإگذَا لَکُهمی  اللَّهُ یَف سَجگ فَاف سَحُوا ال مَجَالِسگ فِی تَفَسَّحُوا
 مِهنکُمی  آمَنُهوا  الَّهذِینَ  اللَّههُ  یَر فَهعگ  فَانشُهزُوا  انشُزُوا قِی َ

 خَبگیهرٌ  تَعیمَلُهونَ  بگمَا وَاللَّهُ دَرَجَات  ال عِل مَ أُوتُوا وَالَّذِینَ
 فَقَهدِّمُوا  الرَّسُهولَ  نَاجَییتُمُ إگذَا آمَنُوا الَّذِینَ أَیوهَا یَا« 66»

 أَلَا اللَّهِ حِز بُ أُویلَئِکَ« 68» صَدَقَةً نَجیوَاكُمی یَدَیی بَیینَ
 «.88» ال مُف لِحُونَ هُمُ اللَّهِ حِز بَ إگنَّ

ه  عاطفی
 ترغیبی

 همنایه

3 

 فَه گذ   صَهدَقَات   نَجیوَاكُمی یَدَیی بَیینَ تُقَدِّمُوا أَن أَأَش فَق تُمی
 وَآتُهوا  الصَّبلَاةَ  فَهأَقِیمُوا  عَلَهییکُمی  اللَّهُ وَتَابَ تَف عَلُوا لَمی

تَعیمَلُهونَ   بگمَها  خَبگیهرٌ  وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَأَطِیعُوا الزَّکَاةَ
«68.» 

ه  اعالمی
 ترغیبی

 همنایه
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 گیری یجهتن

شناسهی گفتمهانی    هها، در سهبک   هها و كهنش گفتهاری آن    توجه به سبک نحهوی جملهه  
هها،   اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا با در نظر گرفتن بسامد انهواع كهنش و سهبک نحهوی جملهه     

به بافت اجتماعی پی برد. در این جستار، معلهوم شهد    ها نسبت توان به میزان تأكید جمله می
های گفتاری و سبک نحوی در سورة مجادلهه، رابطهة مسهتقیمی را بها      كه بسامد نوع كنش

است و با توجه به بافت بیرونی، این شهیوه از بیهان و گفتگهو بهه      بافت اجتماعی برقرار كرده
پربسهامدترین كهنش گفتهاری در     است. بنابراین، كنش اعالمی با دوازده عدد، وجود آمده
باشد كه در این كنش، خداوند به دنبال نامگذاری یک واقعه یها اعهالم یهک     این سوره می

بسهامد بهاالیی دارد و در پهی ترغیهب و      رخداد است. پس از آن، كنش ترغیبی با ده عدد،
و از  واداشتن شنونده به انجام كارهاست. كنش بعدی بها پهنج بهار، كهنش تصهریحی اسهت      

اسهت.   هها بهه میهزان كمتهری اسهتفاده شهده       كنش عاطفی با مهار بار نسبت بهه سهایر كهنش   
، سبک نحوی همنایه با بیست بهار بسهامد اسهت كهه      كه استفاده شده  بیشترین سبک نحوی

است. بنابراین، معلوم شد  بندی عبارات بیان كرده مهم بودن موضوع را صریحاً با نوع جمله
رود، بهه   كهار مهی   می كه برای توضیج مطالب مهم و مبهم بهه كه سبک همنایه و كنش اعال

اسهت تها نهایهت تهأثیر را در      بهترین شک  ممکن در این آیات كنار یکدیگر اسهتفاده شهده  
هها بهه    رو، روشهن شهد كهه قراردادههای نهاظر بهر پیونهد جملهه          ایهن  مخاطب داشته باشند. از
است و با ایهن   موفم را به وجود آورده ها با بافت اجتماعی، این ارتباط یکدیگر و پیوند آن

ههای دیگهر    تری از متن دست یافت. از جمله دریافت توان به خوانش دقیم شیوة مطالعه می
ها و اوضهاع اجتمهاعی آن زمهان     الی آیه در این سوره، شام  اتفاقات تاریخی نهفته در البه

تهوان بهدین شهیوه تحلیه       مهی  انهد. در پایهان،   باشد كه در كالم خداوند تأثیرگذار بهوده  می
تههری از مههتن دریافههت كههرد و در ترجمههه و تفسههیر كههالم الهههی، معنههای صههحیج و  درسههت
 تری را از واژگان و عبارات بیان كرد. درست
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