
بررسی تطبیقی برخی از آیات مربوط به بهشت و جهنم در 
 قرآن کریم بر اساس دیدگاه سرل

  1ساناز صادقی سوره
  

  چکیده
 جهنم، در ترجمه آیات قرآنبهشت و  بررسی تطبیقی برخی از آیات مربوط به هدف،مقاله حاضر در 

بر اساس دیدگاه سرل، که ست ا هادر این پژوهش محقق در پی دستیابی به پاسخ این پرسش. است
در این  د؟هایی دارها و تفاوتن کریم، چگونه است و چه شباهتبازنمایی بهشت و جهنم در آیات قرآ

 192 و  ف جهنمآیه براي توصی 107 .شد نتخابا ت قران کریمهاي مورد نیاز، از ترجمه آیاپژوهش داده
در این پژوهش  مدل و الگوي به کار رفته .شد انتخابوصیف بهشت از ترجمه آیات قرآن ظور تآیه به من

هاي گفتاري نتایج پژوهش نشان داد که کاربرد کنش. هاي گفتاري سرل بوده استبر اساس نظریه کنش
بیشتر از آیات مربوط به جهنم است و ن در آیات مربوط به بهشت در متن قرآاظهاري، ترغیبی و عاطفی 

است که خداوند درهاي رحمت و بخشش خود را به سوي بندگان باز نموده و مسئله نشان دهنده این این 
در برابر کارهاي آنها پاداش بهشت را به آنها وعده داده است و کمتر به ترس و عذاب الهی پرداخته شده 

  .است
  .ه سرل، بهشت، جهنم، آیات قرآنکنش گفتار، دیدگا :هاي کلیديواژه

 
  مقدمه - 1

لذا منطق . رستاده شده استف و اعصار قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی است که براي هدایت نوع بشر
هایی باشد اشد که قابل فهم براي تمام انسانکند که خداوند حکیم و توانا زبانی به کار گرفته بحکم می

 تمامى که نیست وجهى یک زبانى ،دینى متون از طرفی زبان. شوندکه قرار است مورد هدایت واقع 
 هایىالیه داراي ظاهرى چهره بر افزون ،دین زبان. نماید بازگو لغوى تفسیر رهگذر از را خویش مقاصد
 قرائت براى تالش. است یافته انتقال زبان، ابزار طریق از که است محتوایى داراى دین. است پذیر تأویل

 زمینه، دینى جمالت معناى یافتن و دین در مطرح کلمات مدلول در جستجو، دینى متون درست تلفظ و
 جدید علوم از استفاده قرآن، زبان فهم کاربردي هايزمینه از یکی .است دینى متون و دین با زبان، ارتباط

 و درك براي اي،رشته بین مطالعات قالب در که است شناسیزبان و شناسیجامعه شناسی،روان جمله از
-شناسی و بروز چالشهاي اخیر با اوج گرفتن مباحث زباندر دهه. بود خواهد ضروري و الزم قرآن تفسیر
هاي خاص متون مقدس به ویژه قرآن کریم در کانون مباحث پیرامون زبان دین، توجه و ویژگی هاي
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 معنایی، مختلف هايجنبه توانمی شناسیزبان نوین مسائل پرتو دراین رو  از. علمی قرار گرفته است

  قرآن که کالم الهی است اصوالً در . بررسی کردرا و سایر متون مذهبی  قرآن ...و کارکردي سبکی،
 از طرفی .خوردشوق انگیز و خوفناك به وفور به چشم می هايوط به پاداش و کیفر و وعدههاي مربآیه

از آن . هاي خود بر این دو موضوع تأکید زیادي دارندها و سخنرانیعلماي مذهبی برجسته نیز در کتاب
جایی که دین ارائه شده توسط کتاب آسمانی برنامه زندگی بشر است، بررسی این آیات در متون مذکور، 

قبال از قرآن صورت گرفته  هاي پر محتوایی کهشناسی در کنار سایر تفسیراز طریق نظریات نوین زبان
، بررسی لذا هدف از این پژوهش. تر این متون باشدهم هرچه بهتر و عمیقراهی براي ف توانداست، می

 - طرح این پژوهش به روش تحلیلی. هاي گفتاري در متن آیات قرآنی از دیدگاه سرل استانواع کنش
هاي پژوهش حاضر متشکل از داده .گرفته استاي صورت آن به روش کتابخانه يروش اجراتوصیفی و 

به صورت تمام شماري که  وري شده استن کریم در مورد بهشت و جهنم جمع آاز قراآیه است که  299
 در آیه به توصیف بهشت و 192 در از این میان، ،اند که، آیات مورد نظر جمع آوري شدهاز ترجمه قرآن

محقق در این پژوهش در جستجوي این مسئله است که . آیه به توصیف جهنم پرداخته شده است 107
  ؟هایی دارندها و تفاوتچه شباهتجهنم بر اساس دیدگاه سرل،  قرآن کریم در خصوص بهشت وآیات 

  
 پیشینه پژوهش - 2

پس از اذعان به  البالغه هاي گفتار در خطبه یکصد و یازدهم نهجبررسی کنشدر ) 1379(قنسولی هزاره 
، مقدمه کوتاهی در اصول و نظریات بیان شده درباره این )ع(گونه مطالعات در کالم امام علی  تازگی این

هاي معنایی، میان معانی لفظ به لفظ یک پاره گفتار که به  ها را بیان و تصریح کرده است که الیه کنش
وي با بررسی . شود، کنش گفتاري است میصورت استلزامی، بیانی، دستوري، احساسی و توصیفی مفهوم 

وي . که بیشتر کلمات امام حاوي کنش توصیفی استاست جمله به کار رفته در خطبه مزبور، دریافته  94
با رسم سه نمودار گفته است که استفاده بیشتر از کنش توصیفی در این خطبه بیانگر اهتمام حضرت 

وهشی به تحلیل در پژ) 1389(پهلوان نژاد  همچنین .ستا براي نشان دادن تصویري واقعی از چهره دنیا
شناسی بررسی متن.  ش گفتار پرداخته استبر پایه نظریه کن) ع(شناسی زیارتنامه حضرت امام رضا متن

اري به کار کنش گفت 107بندي فوق نشان داد از مجموع بر اساس طبقه) ع(حضرت امام رضا  زیارتنامه
رین تعداد کمت ،مورد 22هاي اعالمی با ، بیشترین و کنشمورد 38عاطفی با  هايرفته در این متن، کنش

ضمن آن که در متن فوق هیچ گونه کنش گفتاري تعهدي به کار نرفته . اندرا به خود اختصاص داده
. نتایج فوق نشان دهنده ایجاد ارتباط عمیق عاطفی گوینده و مخاطب یا مخاطبان زیارتنامه است. است

را تحلیل  شناسی سوره بقره بر اساس نظریه کنش گفتارمتن )1392(زارع و زرگري در پژوهشی دیگر 
هاي گفتاري ده است که کنشپژوهش در حوزه کاربردشناسی زبان و تحلیل گفتمان انجام شاین . کردند

  .است بررسی کرده )1979(و سرل ) 1962(آستین بر اساس نظریه کنش گفتاري را سوره بقره 
زبان فقط  دارد کهبیان میچنین هاي گفتاري در ترجمه جزء سی قرآن شدر بررسی کن) 1392(عباسی 
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  شود که  اي از امور دیگر نیز استفاده می شود؛ بلکه براي انجام رشته براي توصیف جهان استفاده نمی
جزء سی قرآن  آیاتبدین منظور، ترجمه . گفتار را نشان دهد تواند منظور مخاطب از بیان پارهمی

ه و کنش منظوري موجود در آیات بر اساس ترجمه محمد رضا صفوي ک مطالعه )آیه 563جمعاً (کریم
  جستاري در «اي با عنوان در مقاله )1393(کاظمی  .شدبررسی  برگرفته از تفسیر المیزان است

توان از نظریه کارگفت براي فهم بهتر  آیا می کند که البالغه از منظر نظریه زبانی کارگفت بیان می نهج 
که در  ادن به این سئوال بودد او در پی پاسخ ثل نهج البالغه بهره جست؟عبارات یک متن دینی کهن م
 . ها استفاده شده استنهج البالغه چگونه از کارگفت

ها،  در استعاره. دوجود داربین معناي مورد نظر گوینده و معناي جمله تمایز معتقد است ) 1979(سرل
به عنوان مثال . شوند اي مختلف از یکدیگر باز شناخته میات، اشارات، این دو معنا به گونهها، کنای طعنه

این منظور با معناي جمله  در یک گفته تحت اللفظی، منظور گوینده دقیقا همان معناي جمله است؛ بنابر
این درك معناي این گفته  بنابر. این طور نیست لزوماًدر حالی که در یک گفته استعاري . شودمنطبق می

 گفتار خود، کنش، که داردمی ظهارا )1995( 1ویور. وابسته به درك معناي منظور گوینده جمله است
 ویور، تعبیر به یا گرکنش اساس، این بر .گیردمی انجام کار ها واژه راندن زبان بر با که معنا بدین است،
 که نحوي به ،است شدن امنیتی فرایند در درگیر امنیتی، گفتاري کنش کننده و مخاطبامنیتی بازیگر

 از شرایط الهام با ویور. دارد بستگی دو آن شرایط و ها ویژگی به گفتاري کنشت شکس یا موفقیت
- می  بخش را نتیجه گفتاري کنش که بردیم نام شرایطی از ها کنش در موفقیت براي آستین کارایی

 شرایط .بیرونی است و درونی بعد دو به ناظر که نامدمی کننده تسهیل شرایط را شرایط این او .سازد
ها و کنش) 1996( 2یول .دارد تناظر اجتماعی جنبه با بیرونی شرایط و زبانی جنبه به مربوط درونی

عملی که در دارد که  چنین بیان میهاي گفتاري وي در زمینه کنش. را بررسی کردرویدادهاي گفتاري 
اي بر زبان دارد و در هر موقعیتی وقتی گفته نام »کنش گفتار«پذیرد  نتیجه ابراز یک سخن صورت می

کنش مرتبط با هم  انجام  طور همزمان سهه شود، ب اي روي چیزي درج میشود یا نوشته جاري می
. بررسی کردندهاي گفتاري در متون تبلیغاتی  اي کنشدر مقاله) 2015( 4و کارتیس 3سیمون .دپذیر می

ث ساختارگرایی مورد استفاده قرار هاي گفتاري ابتدا در مباح کنند که کنش آنها در این مقاله بیان می
بندي و طبقهدر این مقاله . گرفت و به تدریج به عرصه مباحث و موضوعات تحلیل گفتمان وارد شد

ز به بررسی استفاده ا) 2015( 5ژو. در متون تبلیغاتی بررسی شدهاي بیانی به کار رفته  کنشتحلیل 
در این پژوهش کاربرد . در ورزش پرداخت» 6گفتمان کثیف«اي به نام هاي گفتاري در تحلیل پدیده کنش
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 2و بلوم کولکا 1الشتاین. شدبررسی  بال و بسکتبالهاي گفتاري به دلیل آشنایی محقق با ورزش فوت کنش

هدف مقاله . هاي گفتاري درخواست و معذرت خواهی پرداخته اند در مقاله اي به بررسی کنش) 2016(
ها و تفاوتهاي  هاي گفتاري در بیان درخواست و معذرت خواهی، بیان شباهت بررسی تطبیقی الگوي کنش

  . این دو کنش در گویشوران بومی و غیربومی انگلیسی زبان است
  

 انی نظري پژوهشمب - 3
 کنش گفتار - 3-1

عملی را  ،کند تا با گفتن یک جمله یا یک پاره گفتاریجه گفتار باشد به گوینده کمک میکنشی که در نت
کنش همچنین  .است و فلسفه زبان شناسی گفتاري از اصطالحات زبان کنشاصطالح  .به انجام رساند

آمیز  اي تحریک زمانی که گفته .دهد عمدي رخ می شود که در نتیجه یک گفته گفتاري به عملی گفته می
کنیم  صحبت از کنش گفتاري می ،شود به قصد اینکه جریان یا کنشی به راه بیفتد هم و عمدي بیان می

چگونه ب کتارد را در کسفوه آنشگااش در دایسیرتدت مقاال عهستین مجموآ .)38:1381ساجدي، (
. رودمیر بهشما 4رکنش گفتا یهسمی نظره رکتابی که معرفیکنند؛ دمنتشر کر ،3هنددمیم نجار اکات کلما
ر کاو سر ، هیمم دنجات انیم با کلمااهایی که میتورمختلف کااع نوابا تحلیل ، بانیز یهین نظرا. رودمی
 هدن دیعنی نشا؛ نمایی کندزبان را تا جهاد گرفته میشور بهکان بازند که ادهبوور ین باابر ن فیلسوفا. دارد

: 1385ل، سر(ست ده ابون باز هفلسفيِ مرکزم مفهو حقیقت، لیلدبه همین . چه نیستو که چه هست 
8 .(  
  انواع کنش هاي گفتاري - 3-2

  : شونده وسیله چهار نوع مفهوم منتقل میهاي گفتاري در بیان یک پاره گفتار بکنش
گوینده مطابقت وجود هرگاه میان معناي جمله و معناي قصد شده   :کنش گفتار مستقیم -1

 .داشته باشد
. جود نداردمطابقتی میان معناي قصد شده گوینده و معناي جمله و :کنش گفتاري غیر مستقیم -2

 .»دپنجره را ببن«است که  اما منظورش این »هوا سرد است«گوید مثال گوینده می
 :از شناخت مانندب »بدین وسیله«توان از فعل آنها یا اضافه کردن هاي کنشی را میپاره گفتار

 .شرط بستن، قول دادن، اعالم کردن، نامیدن، اخطار کردن، قسم خوردن: افعالی مانند
 .این یک فعل کنشی است  <---- خورمبدین وسیله قسم می
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دهم قول می  .:حالتی است که فعل کنشی مستقیما در جمله بیان شود: کنش گفتاري صریح -3
 .برگردم

 .برمیگردم: شوددر جمله بیان نمی که فعل کنشی مستقیماً حالتی :کنش گفتاري غیر صریح -4
 :شونداره گفتارها به دو دسته تقسیم میپ

 .شودرهایی که به انجام عملی منتهی میدسته از پاره گفتا آن :1بجا یا مناسب -1
 .شوداره گفتارهایی که به عمل ختم نمیدسته از پ آن :2بجانا -2

در را باز «: اش بگویداگر خدمتکاري به ملکه. توجه کنیددر توضیح دو مفهوم فوق به این مثال 
شوند پاره گفتارها بررسی می ،بجا بودن که بر اساس شرایط بجا است چرااین یک پاره گفتار نا   »کن

 ).1969سرل، (
  )1969(از دیدگاه سرل  رکنش گفتااع نوا - 3-2
  ريظهااکنش  -1- 3-2
سقم و صحت  رهباد را دروـخه دـعقیه دـگوین. تـساي اثهدحایا ت توصیف حال، ین کنشاغیربیانی ف ده

. هددمین نشاه شدح مطر ارهگزق دـه صـسبت بـنه را گویند تعهد ،ین کنشا. داردمیر ظهاامطلبی 
داده، محیط مطابقت ن و با جهااي را ارهگز ايین کنش محتوا. میگوید چیزها چگونه هستنده گویند

 :لمثا. هددمین نشاه را گویندي هاوربا
ن کشیهایشادخو راـماز آند ـته باشـشداشی ـویش نقـخه دـیندم در آرـه مـانی کـمزیم ـندایـما م. 1

 ).121:1379 قنسولی هزاره،( دکاسته میشو
اق عردر جی رخا ياـهونیرر ضوـحاي رـوجیهی بـت ،سمـیورترو ا ـهيرـگیدرسد توسعه ربه نظر می. 2
 ).121:1379قنسولی هزاره، ( ستا

  ريظهااکنش ل فعاا - 3-2-1-1
عطا دن، اکراض رـعتدن، ارـکر اـظهدن، ارـا کـعدن، ادکرت ثبادن، اکراز بر، ایک عملدن کرز غاآ

دن، تصحیح کردن، تایید کردادن، خ ـپاسدن، رـکن اـبیدن، بحث کردن، کرس لتمادن، اکرن عالدن، اکر
ل ـلیدن، درـکع فادن، دکري ستهبنددن، دکریف ـتوصدن، رـذیب کـتکدن، تفسیر کردادن، تغییر فعالیت 

دن، معرفی کردن، مطمئن بودن، کرود محد، گفتنارش دادن، زـگح دادن، رـشدن، رـا کـهآوردن، ر
 .دنکرار گذدن، واد کرـنقدن، رـنفی کدادن، نسبت 

 ريظهااشناخت کنش  کننده تسهیلي هااربزا - 3-2-1-2
من ، صحیح میکنم کهـن تـم، هـنم کـیکـد مـن تاییم، میکنم کهر ظهاامن ، میکنم کهت ثباامن 

  ).151: 1969سرل، (من نفی میکنم که ، م کهمیگوی
  

                                                             
1 Felicitous 
2 Infelicious 
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 کنش ترغیبی -2- 3-2

و حالت تکلیف ه در نوندـشار دادن رـقري و کام نجااي اترغیب مخاطب بر، ین کنشاغیربیانی ف هد
سعی میکند ه گویند. هدم دنجاري ااـکه نوندـد شـهایخوـمه دـیعنی گوین، ستاعملی م نجااي ابرر جباا

ه تی شنوندآکه شامل عمل اي ارهگزاي ا محتوـبن را اـجهد و وـشم اـنجاایی ـه چیزهـکند کري تا کا
نش ـکرز اـب هنمون. میکندن بیاه را گویندت ایالتمو ها استهی خوـنش ترغیبـک. دـق بدهـتطبی، است
 :انندم. دکره مشاهد هاستاخودرپرسشها یا ان در وـیتـمرا ی ـترغیب

هند که ما امیخورا ایی ـچیزهن اـویش همـخان دـنزفراي رـه بـفتی کابا شردان مرن و نا، زنهاآبه . 1
 ).98:1392 عباسی،( مید بدهیماباید ، هیماخویش میخون کادکواي بر
 ؟ستاسی ارموکو دلح ـعه صـتوساي خانهها برن در زرادناآنباشت ر و امرگباي هاحین سالایا تولید آ. 2
 ).98:1392 عباسی،(
  کنش ترغیبیل فعاا - 3-2-2-1
دن، لقا کردن، اا کرـتمنس و اـلتمدن، ارـکز نیان عالدن، اکرري پافشاار و صرر دادن، اخطازه دادن، اجاا
د پیشنهارز دادن، ندو اپند دن، وجهی کرـیتـبن، طلبیدرزه به مبادن، بوزم الو بایستن دن، ست کراخوزبا
، ستناتوضیح خودن، توصیه کر، نستناتودن، رـکار رـتکدن، رـا کـتقاضدن، رـویز کـتجدن، رـک

دن، ست کراخودن، درکرت طالعااست اخودن، درکر تاـثبات ـساخو، درهم کهامن میخو، ستناخو
یی ادـگ، شتناگذط شردن، کرط شردن، کرال سو، ختناندره راه ااـبدن، دورـکت عور دادن، دستود
 .ار دادنهشددن، نصیحت کردن، هی کراوـخرت ذـمعدن، رـک
  شناخت کنش ترغیبیکننده تسهیل ي هااربزا -2-2 -3-2

، میکنم کهد شنهاـن پیـم، نصیحت میکنم که... من به، میکنم کهر خطاامن ، هم کهدمیزه جاامن 
 تعودمن ، هم کهدمی رتوـسدمن ، هـمن توصیه میکنم ک، میکنم کهار من تکر، من تقاضا میکنم که

   ).321: 1969سرل، (هم که دمیار من هشد، کهمیکنم ال من سو، میکنم که
  يکنش تعهد -3- 3-2
ل با قوه گویند. سته اینددر آی ـعملم دادن نجااي ارـبه گویندد وـخدن به متعهد کرط ین کنش مربوا

ین ف اهد. بدهدم نجاري را اکاه ینددر آه ـکد وـیشـد مـمتعه، نآعمالی نظیر ردن و اسوگند خودن، دا
 :مانند. دمیشوه تی شنوندآل ـعماي ارهگزاي با محتون جهادادن تطبیق کنش 

منیت و اصلح در  دیگرـیکر اـکندر فلسطین و ئیل اسراتیک اموکرر دکشودو که م من متعهد میشو.1
 ).101:1392عباسی،( ندگی کنندز
 يکنش تعهدل فعاا - 3-2-3-1
ل دادن، قوردن، خو سمـقدن، رـمانت کـضن، طلب شددن، داوتقدیم کردادن، تعهد دن، فقت کرامون بیا

  .نمتعهد شد
 يشناخت کنش تعهدکننده تسهیل ي هااربزا - 3-2-3-2
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من متعهد ، هم کهدمیل من قو، کهرم من قسم میخو، میکنم کهت عودمن ، هم کهدمن تعهد می
  ).270: 1969سرل، (که م میشو

  کنش عاطفی -4- 3-2
ه گویند. سته ادـشخص سهیم شدر آن  کهاست نی رواحالت ن بیا ،غیربیانی کنش عاطفیف هد

با اره یک گزن با بیا. داردمین بیا آنز ـجا و زـناس، تبریک، هیاخورعذ، نیرداطریق قدد را از خوس حساا
یا د میشول شحامثالً یا خو، یدآمید وجو به ساسیـحاخص ـشاره، در زـگدن آن وـی بـحقیقض فر

 :مانند. ردمیخوس فسوا
 تحسین میکنیمو تایش ـسن را دـتمدر شما ر سهم بسیان و خشادرفرهنگ ، یخ غنی شمارما تا. 1
 ).52:1381ساجدي،(
تا به ار داد ب قرـن جانـیر اختیاي در ایگردکه فرصت ارم سپاسگزرا حیم و رعزیز ، ند حکیماوخد.2

 ).52:1381ساجدي،( نظر جامعه جهانی برسانمو به سمع را مطالبی ان یررگ املت بزاز نمایندگی 
  کنش عاطفیل فعاا - 3-2-4-1
ید دتر، تبریک گفتندن، رـتامل کدن، پیشبینی کردن آرزو، کرن بیادن، هانت کردن، اکرردي همدر ظهاا

د خشنون، خشمگین شددن، هدید کرتدن، رـتمجید کدن، تعجب کردن، تشکر کرن، تسلیم شد، شتندا
عصبانی دن، شوخی کردن، شکایت کر، شتناگذام حتردن و ارـکم سالم دادن، شنا، دختنانداست ن، دشد
ن، شدد لسرو دمید انا، ستناخورت معذدن، کره مسخرن، دبوي ضمن چیزـمت، شتندافرضیه ن، شد

  .دنناسپاسی کر
  فیشناخت کنش عاطکننده تسهیل ي هااربزا - 3-2-4-2

من ، ن تشکر میکنم کهـم، هـکدارم د ـیدمن تر، من تبریک میگویم که، من پیشبینی میکنم که
رت من معذ، میکنم کهض ن فرـم، هـستم کـهد من خشنو، من تهدید میکنم که، تعجب میکنم که

   ).92: 1996سرل، (هم که امیخو
  عالمیاکنش  -5- 3-2

یش بر هامعالطه اسوا ه بهگویند. ستامخاطب اي براي زهیط تااشرم عالا ،عالمیاغیربیانی کنش ف هد
ن جهان و بازنطباقی بین اجه ن داراي دو واـین کنش همزما. مینمایدد یجااي اقعیات واتغییر ،نجها

 قعیتیک موقایع جدید ن وصالحیت بیارت و قده دـه گوینـد کـفتامیق تفاامانی زعالمی اکنش . ستا
 :مانند. دتحقق میپذیرر اسب کنش گفتامنم نجاا ـطهسابه وا ـر تنهـمان ـیا. شته باشدرا دا

 .میکنمم عالاشوهر را زن و شما  ،ین ساعتاز ا. 1
 . میکنمم عالرا اجنگ ز غاآ. 2
اه لتخواعدو صالح ي اـهنساـناد ـمنزهمیشه نیااز بیش ن جهاوز مرامیکنم م عالابلند اي من با صد. 3
همه د ست که موعوای حقیقی ـمنجو ل ـالح کامـصن نساامند زهمه نیااز باالتر و عاشق بشریت و 

 ).39:1389پهلوان نژاد،( دبوهد اخوادري برو صلح و لت اعده بر پا کنندو متها ا
  عالمیاکنش ل فعاا - 3-2-5-1
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ر، کان دادن پایاردن، اـگمر اـه کـبدن، رـکب صاـنتدن، ارـکم عالدن، اکرر برکنار کار، از کادن کرز غاآ

  .دنکراري گذم نادن، کرارداد قر عقد
  عالمیاشناخت کنش کننده تسهیل ي هااربزا - 3-2-5-2

  .میکنم کهم عالامن 
نیست حتماً زم ا الـما. دادتشخیص ر را گفتاي کنشهاان میتول، فعال از اسري بندستهس دساابر

بخش کنش  درل گفتن ـفع. ن»ـه مـو بـ«بگ لهجمدر ثالً ـم، شته باشدد داجوو جملهدر فعل د خو
 ارد و ي دمرر ا» با.که «بگو به مند میشوداده ست که تشخیص ابافت  طهسبه واما ، استه امدري آظهاا

ن عال اذکه سرري همانطو. ستاکنش ترغیبی ء زـین جا ابرـبن، ستا »ر دادنستود«معنایی فعل دل معا
ي اـنشهـتعیین کاي بر. ارده دیک جمله بر عهدر ین کنش گفتاـتعیرا در ش ـبیشترین نق ،بافت، میکند

 :سته اشدده ستفاه اه شیوـساز ه ـن مقالـیر در ااـگفت
 ... کهم من متعهد میشو، ...میکنم کهم عالامن : کنشیل فعااطریق از گانی واژ. 1
 .يمرو الی اسوت جمال:  جملهر ساختا .2
 ).69: 1996سرل، (ساند رمیرا جمله ار دادن بافت هشد. ستاکمین در شمن د: بافت جمله. 3
  
  هاتحلیل داده - 4
 هاي توصیف بهشت در ترجمه آیات قرآنیتحلیل داده 4-1
ها در پیش  اند نویدشان ده که بهشت کسانیکه ایمان آورده و کارهاي صالح کرده« -)25بقره آیه (-1

روزي اي از آن روزیشان شود بگویند این همانست که قبال  ها در آن روانست و چون میوهدارند که جوي
  .»ما شده بود، و نظیر آن بایشان بدهند، و در آنجا همسران پاکیزه دارند و خود در آن جاودانند

خواننده به صدق شود تا میاطالعاتی به خواننده منتقل در این آیه، . شامل چند بخش است 1نمونه 
تري با موضوع داشته گفتار گوینده متن که همانا خداوند متعال است بیشتر پی ببرد و باور پذیري بیش

دارد  هایی که اظهار میه تعهد خود را نسبت به صدق گزارهگویند ،هاي گفتاري اظهاريدر کنش .باشد
پردازد و  اي، با جهان خارج مینوع کنش به مقایسه محتواي گزاره گوینده از طریق این. دهد نشان می

نین در همچ. این جمله از نوع اظهاري استر کار رفته ده در نتیجه کنش ب. دهد باور خویش را نشان می
به سوي هدفی تحریک و ترغیب و با دادن مخاطب » ها در پیش دارندنویدشان ده که بهشت«جمله 

به نوعی ب به انجام عمل صالح تشویق می شود، مده، مخاطبشارت به نعماتی که در بهشت گردهم آ
بنابراین در این نمونه کنش ترغیبی به کار رفته . آیده وجود میانگیزه انجام عمل صالح در مخاطب ب

  .کنش ترغیبی به کار رفته است 1کنش اظهاري و  6 ،این با توجه به متن آیه در این نمونه بنابر. است
ی که از زیر هایآنها هستند که پاداش عملشان آمرزش پروردگار است و باغ« -)136آل عمران آیه (-2

ها متنعم خواهند بود و چه نیکو است پاداش نیکوکاران  ید در آن بهشتدرختان آن نهرها جاري است جاو
  .»عالم
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ن که هاي بهشت اشاره شده است و بر پاداش نیکوکارامشابه نمونه قبل به بیان واقعیت در این نمونه نیز،
لذا . شودآن نعمات اطالعات و خبر داده می و به مخاطب در موردیب آنها خواهد شد، تاکید در بهشت نص
  .کنش اظهاري استفاده گردیده است 4در این نمونه 

آنچه مذکور شد احکام و اوامر خدا است و هر کس پیرو امر خدا و رسول او است او « -)13نساء آیه (-3
ی در آورند که در زیر درختانش نهرها جاري است و آنجا منزل ابدي مطیعان خواهد بود و هایرا به بهشت

  .»زي عظیماین است سعادت و پیرو
هاي جهان خارج پرداخته شده است که، نعمات بهشت و بیان این مسئله از واقعیتدر این نمونه به 

پیرو امر خدا و رسول او هستند و آنجا آسایشی که در آنجا فراهم آمده نصیب کسانی خواهد شد که 
خداوند و رسول او باشند، در  نها خواهد شد، لذا افراد براي رسیدن به بهشت باید پیرو امرمنزلگاه ابدي آ

د که براي رسیدن به بشهت اطاعت از امر این دیدگاه به مخاطب القا می شو واقع به طور غیر مستقیم
ز این نعمات تشویق خداوند الزم و واجب است و با توصیف نعمات بهشتی مخاطب به سوي برخورداري ا

  .کنش اظهاري به کار رفته است 4کنش ترغیبی و  1لذا در این نمونه . دو ترغیب می شو
ی پاداششان هایهایشان خداوند بهشت و به پاس این گفته) در نتیجه این رفتارشان(« -)85مائده آیه(-4

ها خالد و جاودانند، و این پاداش، پاداش نیکوکاران داد که از زیر آن نهرها روان و آنان در آن بهشت
  .»است

اند و این افراد ساکن بهشت شدهصالح پرداخته شده است که این در این نمونه نیز به شرح حال افراد 
کنش اظهاري به کار  3لذا در این آیه . انده دست آوردهنها پاداشی است که در نتیجه رفتارشان ببراي آ

  .رفته است
ست، میوه و ا روان یهایاند، این است که در آن جوي بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده« -)35رعد(-5

  .»اند، و سرانجام کافران جهنم است سایه آنها دائمی است، این سرانجام کسانی است که پرهیزگاري کرده
نشانه نوعی تعهد به مخاطب، نسبت به انجام عملی و کاري در » وعده دادن«فعل  ،در این نمونه

به لذا کنش . ه استتی شنوندآل ـعماي ارهگزاي با محتون جهادادن تطبیق ین کنش ف اهدآینده است، 
و ارائه توضیحاتی در همچنین در این نمونه با توجه به جمالت به کار رفته . کار رفته از نوع تعهدي است

کنش  1، 5این در نمونه  بنابر. هاي بهشت و جهنم با کنش اظهاري نیز روبرو هستیممورد واقعیت
  .تشخیص داده شدکنش اظهاري  4تعهدي و 

ما را به این سراي دائم درآورد که در اینجا رنج و  ،خدایی که از کرم خویشهمان « - )35فاطر آیه (-6
  . »ماللی به ما نرسد

 2نجا تنها با د بهشت و تشریح زندگی مومنان در آهایی در موربه دلیل بیان واقعیت 6در نمونه 
  .کنش اظهاري روبرو هستیم

استخوان شدیم دوباره براي پاداش زنده آیا بعد از آنکه مردیم و خاك و « -)40صافات آیه (-7
  .»شویم؟ می
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و حالت تکلیف ه در نوندـشار دادن رـقري و کام نجااي اترغیب مخاطب بر، ین کنشاغیربیانی ف هد

جمالت سوالی از . هدم دانجري ااـکه نوندـش ،دـهایخوـمه دـیعنی گوین، ستاعملی م نجااي ابرر جباا
کنش اظهاري وجود  1کنش ترغیبی و  1این در این آیه  بنابر. استهاي ترغیبی هاي بارز کنشنمونه
  .دارد

  . »بودم و اگر نعمت پروردگارم نبود حتما من نیز از حاضر شدگان در دوزخ می« -)57صافات آیه (-8
نعمت خداوند، من از بهشتیان هستم و اگر این  اسطه وجودشود که به ودر این آیه اینگونه اظهاري می

اي پرداخته شده ، در واقع به توصیف حالت و حادثهشد من هم جزء جهنمیان بودمن دریغ مینعمت از م
کنش اظهاري  1لذا در این نمونه . بودمم وجود آن من نیز جزء جهنمیان میاست که در صورت عد

  .تشخیص داده شد
آیا راستی این گویند  دوستان بهشتی از شدت خرسندي و شادي به یکدیگر می« -)58صافات آیه (-9

  .»میریم؟ ماییم که دیگر نمی
در این نمونه به دلیل ابراز خرسندي و شادي بهشتیان از وضعیت پیش آمده براي خود و بیان 

همچنین در این نمونه با جمله . احساسات و عواطف درباره وضعیت موجود، با کنش عاطفی مواجه هستیم
با توجه به نمونه . استهاي ترغیبی هاي بارز کنشو هستیم که جمالت پرسشی از نمونهپرسشی روبر

  .کنش اظهاري مواجه هستیم 1کنش ترغیبی و  1کنش عاطفی،  1حاضر در این عبارت با 
هایی دارند که مافوق آن نیز  ترسند غرفه لیکن کسانی که از پروردگارشان می« -)20زمر آیه(-10

ست و خدا خلف ا هرها جاري است این وعده خداهایی است بنا شده که از دامنه و چشم اندازش ن غرفه
  . »کند وعده نمی

، ترس از خداوند که به نوعی احترام به است به بیان احساس ترس پرداخته شده 10در ابتداي نمونه 
 شود کهد معنی مینوعی احساس خشوع و بندگی در برابر خداونبه  قام خداوند متعال را در بردارد وم

این به دلیل بیان احساسات درونی مخاطب با کنش عاطفی مواجه  بنابر. احساسی درونی و قلبی است
ي انجام عملی در آینده به چشم نوعی تعهد برا» ستا این وعده خدا«همچنین در عبارت . خواهیم بود

 1در این نمونه  لذا. دد می شونیز مجدد بر این تعهد تایی» کندخدا خلف وعده نمی«ورد و با جمله خمی
  .تشخیص داده شدکنش اظهاري  5کنش تعهدي و  2کنش عاطفی، 

مرگشان همان مرگ اول بود و خدا از  .چشند در بهشت، دیگر طعم مرگ را نمی« -)56دخان آیه (-11
  . »کند عذاب دوزخ حفظشان می

کنش  2لذا با  د،شوه میهایی که در بهشت جریان دارد اشاردر این نمونه تنها به بیان واقعیت
  .اظهاري مواجه هستیم

به هر کسی که به غیب از خداي رحمان بترسد و با قلبی بیاید که همواره به سوي « -)33ق آیه (-12
  . »کرده خدا مراجعه می
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در این نمونه به دلیل بیان احساس ترس همراه با خشوع قلبی نسبت به خداوند و بیان حاالت درونی 
همچنین به دلیل بیان شرایط دورنی فرد . کنش عاطفی مواجه هستیم 1پروردگار، با مخاطب در برابر 

  .کنش اظهاري نیز روبرو خواهیم بود 1خاشع در برابر خداوند و تشریح وضعیت وي با 
کنند و  در حالی که با یکدیگر درباره آنچه پروردگارشان به آنان داده گفتگو می« -)18طور آیه (-13

  . »پروردگارشان از عذاب دوزخ محفوظشان داشت برند، و لذت می
نان در مورد صحت و سقم نعمات ل بهشتیان در بهشت و بیان عقیده آدر این آیه به دلیل شرح حا

نه بهشتی، براي باورپذیري بیشتر مخاطب، به نوعی با کنش اظهاري مواجه هستیم، همچنین در این نمو
به نوعی » لذت بردن«برند، فعل د به آنها داده شده لذت میونخدااشاره شده است که بهشتیان از آنچه 

  مده است که در این حالت کنش عاطفی نیز رخ از شادي و خرسندي از رویداد پیش آهمراه با ابر
  .کنش عاطفی وجود دارد 1کنش اظهاري و  2لذا در این نمونه . دهدمی
تی که عرض آن چون عرض آسمان و به سوي مغفرتی از پروردگارتان و بهش« -)21حدید آیه (-14

زمین است بشتابید، که براي کسانی آماده شده که به خدا و رسوالن او ایمان آوردند، و این فضلی است 
  . »دهد، و خدا داراي فضلی عظیم است از خدا که به هر کس بخواهد می

راي کدامیک به شرح کیفیت و چگونگی بهشت اشاره شده است و اینکه این بهشت ب 14در نمونه 
روردگار شود و این بهشت مهیا شده به عنوان فضل و نعمتی از سوي پاز بندگان آماده شده، پرداخته می

  .کنش اظهاري روبرو خواهیم بود 4لذا با . دشوبراي بندگان معرفی می
هر که از پدران و همسران و فرزندانشان  ،هاي جاودانی که خودشانبهشت« -)23رعد آیه ( -15

  .»شوند شایسته بوده داخل آن شوند، و فرشتگان از هر دري بر آنها وارد می
ن پرداخته شده تا هاي بهشت و ساکنین آنمونه باال به شرح و بیان ویژگی در این نمونه نیز همانند

  .ش اظهاري مواجه هستیمکن 2لذا با . صحت و سقم درستی سخن حق براي مردم آشکارتر گردد
هاي عدن که نهرها از زیر درختانش جاري است خاص  بهشت) أجر عظیم(بلکه « - )31کهف آیه ( -16

هاي سبز حریر و دیبا پوشند و بر آنها است در حالی که در آن بهشت برین زیورهاي زرین بیارایند و لباس
  .»آرامگاهی استنیکو اجري و خوش ) که آن بهشت(ها تکیه زنند  تخت

کنش  5نیز همانند نمونه باال به کیفیت و شرح نعمات بهشت اشاره شده است لذا  16در نمونه 
  .اظهاري در این نمونه یافت گردید

  .»دهیم این بهشتی است که به هر کس از بندگان خویش که پرهیزکار باشد می« - )63مریم آیه ( -17
پرهیزکاري معرفی شده است، به نوعی خداوند به ترغیب بندگان در این نمونه شرط ورود به بهشت، 

، زیرا رسیدن به بهشت نوعی تمایل و خواسته درونی است براي رسیدن و دست یافتن به بهشت پرداخته
وي را به پرهیزگاري  پس در این آیه با ترغیب انسان و برانگیختن تمایالت درونی،. ستا همه انسانها

کنش ترغیبی  1بنابراین با . شودمحسوب میرا تنها شرط دسترسی به بهشت برین اند، زیتشویق نموده
  .مواجه هستیم
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  . »و پیش ایشان حوریان درشت چشم پرکرشمه و نازند« -)48صافات آیه ( -18

 1در این نمونه . در این نمونه نیز مجدد به شرح احوال بهشتیان و نعمات بهشت پرداخته شده است
  .دارد کنش اظهاري وجود

  شویم؟  آیا بعد از آنکه مردیم دوباره براي پاداش زنده می -)53صافات آیه ( -19
یبی روي داده کنش ترغ 1به دلیل بیان پرسش که از مصادیق کنش ترغیبی است،  19در نمونه 

هاي زندگی بشري و زنده شدن مردگان که از واقعیت اشاره به رویداد مرگ است، همچنین به دلیل
 .کنش اظهاري هم مواجه خواهیم بود 1ا هستند ب

 . »شود ها از آب بهشتی از هر سو برایشان حاضر میقدح« -)45صافات آیه ( -20
 1 ،در این نمونه. در این نمونه نیز مجدد به شرح احوال بهشتیان و نعمات بهشت پرداخته شده است

  .کنش اظهاري وجود دارد
آیه جهت بررسی  192 ،آیات قرآنن کریم پیرامون توصیف بهشت در از متن قرآ هاي حاصلدر داده

هاي متن جمالت و پاراگرافاز بررسی  .ل مورد ارزیابی قرار گرفتهاي گفتاري بر مبناي دیدگاه سرکنش
 32کنش اظهاري،  354تعداد  (تشخیص داده شدکنش بر اساس دیدگاه سرل  499ن، در مجموع قرآ

کنش  کاربرد. )کنش اعالمی به کار رفته است 4کنش تعهدي و  41کنش ترغیبی،  68کنش عاطفی، 
شترین بسامد کاربرد و کنش اعالمی، بین پیرامون توصیف بهشت، اظهاري و ترغیبی در آیات قرآ

  .ها نشان داده شده استشراوانی کاربرد این کنف -1جدول در . را دارد کمترین فراوانی کاربرد
 درصد تعداد انواع کنش هاي گفتاري 
 %70,94 354 کنش اظهاري 1
 %13,62 68 کنش ترغیبی 2
 %6,41 32 کنش عاطفی 3
 %8,21 41 کنش تعهدي 4
 %0,8 4 کنش اعالمی 5

 %100 499 مجموع 
قران کریم پیرامون هاي گفتاري مطابق الگوي سرل در آیات منتخب درصد کاربرد کنش -1جدول 

  .توصیف بهشت
  

  هاي توصیف جهنم در ترجمه آیات قرآنیتحلیل داده 4-2
کنیم که هر  کسانی که به آیات ما کفر ورزیدند به زودي داخل آتششان می محققاً« -)56نساء آیه (-1

کشیم، تا عذاب را همچنان بچشند، که خدا  نوبت پوستشان چروك شود پوستی دیگر بر تنشان می
  . »مقتدري است شکست ناپذیر، و در عین حال حکیم

 6ه شده است، در این نمونه با ها و رویدادهاي جهنم و اهل آن پرداختبه توصیف ویژگی 1در نمونه 
  . کنش اظهاري روبرو هستیم
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هاي آتشینی بر باالي آنان پوشش) جاي روپوشه ب(براي ایشان از آتش بستري و « -)41اعراف آیه ( -2
  . »دهیم است، آري ستمگران را چنین کیفر می

به توصیف شرایط کیفر ستمگران در جهنم اشاره شده است تا مخاطب به  اًدر این نمونه نیز مجدد
  .کنش اظهاري مواجه هستیم 2در این نمونه نیز با . صحت و سقم مطالب ذکر شده اشراف یابد

از تخلف کردن خود ) وسلّم وآله علیه اهللا صلی(بجا ماندگان پس از حرکت رسول خدا « -)81توبه آیه ( -3
هاي خویش در راه خدا جهاد کنند و گفتند در این ها و جانراهت داشتند که با مالشادمان شدند، و ک

  .»فهمیدند تر است، اگر می گرما بیرون مروید، بگو گرماي آتش جهنم سخت
راهی نکردن رسول خدا که از هماست در این آیه به توصیف شادمانی برخی از افراد پرداخته شده 

نها ظاهري است و در واقع به دلیل این این نکته اشاره شده که شادمانی آ بهدر این آیه . اندشادمان بوده
مالتی پیرامون در این نمونه به دلیل ج. همراهی نکردن و کراهتی که داشتند، عذاب خواهند شد

مده در همچنین به دلیل بیان واقعیت پیش آ. کنش عاطفی مواجه هستیم 1اي با احساسات درونی عده
  .کنش اظهاري مواجه هستیم 4صیف رویداد رخ داده براي آشکار شدن ماجرا با راه جهاد و تو

هر که را خدا راهنمائی کند آنکس به حقیقت هدایت یافته و هر که را گمراه کند « -)97اسراء آیه (-4
دیگر جز خود او راهنما و دوستی و نگهبانی برایش نخواهی یافت و روز قیامت زیر و رو در حالی که کور 

کنیم و منزلگاهشان جهنم است جهنمی که هر گاه آتشش  گنگ و کر هم باشند محشورشان می و
  .»کنیم خاموش شود باز شدیدتر سوزان و فروزان می

ن اشاره شده است که هدایت یافته واقعی کسی است که مونه به بیان باورهاي جاري در قرآدر این ن
هیچ کس جز خدا نمی تواند او را راهنمایی نماید و اینان خدا او را راهنمایی کرده و کسی که گمراه شود 

در این نمونه . در آخرت در آتش جهنم گرفتار خواهند شد، سپس به توصیف جهنم نیز پرداخته شده است
  .کنش اظهاري مواجه هستیم 5با 
که به شوند تا آنجا  و کسانی که کافر شدند دسته دسته به سوي جهنم رانده می«  -)71زمر آیه ( -5

گویند آیا رسوالنی از جنس  شود و خازنان دوزخ به ایشان می کنار جهنم برسند درها به رویشان بازمی
خود شما به سوي شما نیامدند که آیات پروردگارتان را بر شما بخوانند و شما را از لقاي امروزتان 

  . »بودبله، آمدند و لیکن کلمه عذاب علیه کفار محقق شده : گویند بترسانند؟ می
ن ده است تا مخاطب به درستی و صحت آن اشاره شبه توصیف جهنم و بیان واقعیات آ 5در نمونه 

شود، جمالت پرسشی از واجه هستیم که از کفار پرسیده میدر این آیه همچنین با پرسشی م. پی ببرد
تشخیص کنش اظهاري  6کنش ترغیبی و  1 ،هاي ترغیبی هستند، در این نمونههاي بارز کنشنمونه

  .داده شد
گویند آیا همواره رسوالنتان با معجزات و آیات روشن به سویتان  در پاسخ می« -)50غافر آیه ( -6

پس بخوانید که دعاي کافران جز در ضاللت نخواهد : گویند در پاسخ می. بله آمدند: گویند نیامدند؟ می
  . »بود
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هاي گفتاري سرل، از و جمالت پرسشی بر اساس نظریه کنشواجه هستیم با یک پرسش م 6در نمونه 

  .کنش اظهاري وجود دارد 3کنش ترغیبی و  1 ،در این نمونه. استنمودهاي کنش ترغیبی 
اش  گیرانه خود و اهل خود را از آتشی که آتش! اید هان اي کسانی که ایمان آورده« -)6تحریم آیه ( -7

کنید، آتشی که فرشتگان غالظ و شداد موکل بر آنند فرشتگانی که هرگز خدا مردم و سنگ است حفظ 
  .»کنند گوید عمل می دهد نافرمانی ننموده بلکه هر چه می را در آنچه دستورشان می

شود تا خود را از آتش جهنم نوعی اخطار به اهل ایمان داده میبه » هان«در این نمونه با بیان کلمه 
و در حالت اجبار و تکلیف قرار د شووعی براي انجام کاري ترغیب میخاطب به ندر واقع م. حفظ کنند

تشخیص کنش اظهاري نیز در این نمونه  4کنش ترغیبی مواجه هستیم و  1با  ،در این نمونه. گیردمی
  .داده شد

ن همه کند، در آن روز انسا دردي از شما را دوا نمی) مال(و جهنم را حاضر سازند « -)23فجر آیه ( -8
   .»!فهمد اما چه وقت فهمیدن است؟ چیز را می

اي از کار یف روز قیامت پرداخته شده که در آن روز داشتن مال و ثروت گرهدر این نمونه به توص
در اینجا با . ند که دیگر خیلی دیر شده استشوها به این مسئله واقف میگشاید و وقتی انسانانسان نمی

  .هستیمکنش اظهاري روبرو  3
سوزاند بلکه بر باطن و جان انسان نیز نزدیک  آتشی که نه تنها ظاهر جسم را می« -)7همزه آیه ( -9

  . »شود می
  .کنش اظهاري وجود دارد 2لذا . ن پرداخته شده استبه توصیف جهنم و آتش آدر این نمونه 

  .»کشد دهم که زبانه می اینک شما را از آتشی هشدار می« - )14لیل آیه ( -10
چیزي در آینده در واقع از  کنش ترغیبی مواجه هستیم، هشدار و بیم دادن به 1در این نمونه با 

  .استهاي کنش ترغیبی نمونه
که هرگز بر شما چیزي جز رنج و عذاب ) کیفر تکذیب و بدکاري را(پس بچشید « -)30نبا آیه ( -11

  . »)بر بدي نیفزودید چنانکه شما در دنیا هیچ متنبه نشده و جز(دوزخ نیفزاییم 
و بدکاري اهل در این نمونه به توصیف جهنم و آتش دوزخ پرداخته شده است که به واسطه تکذیب 

  .کنش اظهاري وجود دارد 2لذا . نها شده استجهنم این آتش نصیب آ
انبیا  چنانکه در دنیا از علوم(اي آب سرد و شراب طهور نیاشامند  هرگز در آنجا قطره -)24نبا آیه ( -12

  . »)بهره نیافتند
  نجا هاي جهنمی در آي جهنم پرداخته شده است که انسانبه بیان خصوصیت ها 12در نمونه 

ا که نجات نها را نجات دهد، همانگونه که در دنیا از علم انبیا خداي آب سرد نخواهند یافت که آقطره
  .داردکنش اظهاري وجود  2در نتیجه . انددهنده بود بهره نگرفته

شما امروز به سوي آن دوزخی که تکذیب کردید ! خطاب رسد اي منکران« -)29مرسالت آیه ( -13
  .»بروید
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  اي را براي منکران اعالم می دارد و آنها را مورد خطاب قرار این نمونه نیز خداوند شرایط تازهدر 
کنش اعالمی روي  1دهد که به سوي دوزخ بروند و چون خداوند قدرت اعالم این شرایط را دارد، می

  . داده است
  . »)بگیرید او را و دست و پایش را ببندید(رسد  پس خطاب می« -)30حاقه آیه(  -14

 داراچون فرمان خطاب از سوي خداوند صادر شده و خداوند شرایط صدور فرمان را در این نمونه نیز 
  .کنش اعالمی روبرو هستیم 1ست با ا

و ندا کردند که هان اي مالک دوزخ پروردگار خود را بخوان تا مرگ ما را « - )77زخرف آیه ( -15
  . »اید نه، شما دیگر مرگ ندارید، و همیشه زنده: گوید برساند، می

عذاب بسیار به خت دوزخیان اشاره شده که به سبب در این نمونه به توصیف احوال و شرایط س
مده زنده و جاودان خواهند بود و راه گریزي دهند اما آنها در عذاب پیش آمرگ خویش رضایت می

  .کنش اظهاري وجود دارد 3در این نمونه . نخواهند داشت
   .»دانی که حطمه چیست؟ و تو چه می« -)5همزه آیه ( -16

هاي ترغیبی اي کنشنمونهه هستیم که جمالت پرسشی از با یک پرسش مواج 16در نمونه 
  .کنش ترغیبی وجود دارد 1و لذا شود محسوب می

  .»ستا آتش فروزان و خرد کننده خدا« -)6همزه آیه ( -17
  .استهاي کنش اظهاري هنم پرداخته شده است که از نمونهدر نمونه حاضر به توصیف آتش ج

  . »دانی هاویه چیست و تو نمی« -)10قارعه آیه ( -18
درك آن براي بشر سخت و  هاي آتش جهنم پرداخته شده است کهنمونه به یکی از ویژگیدر این 

  .لذا با کنش اظهاري روبرو هستیم. ممکن استنا
  .»آتشی است سوزنده« -)11قارعه آیه ( -19
  .کنش اظهاري مواجه هستیم 1ن توصیف شده، لذا با ین نمونه نیز آتش جهنم و چگونگی آدر ا
  .»کشد دهم که زبانه می اینک شما را از آتشی هشدار می« - )14لیل آیه ( -20

تش اتفاق ، هم هشدار و هم ترغیب مخاطب از آتش جهنم توصیف شدهاین نمونه هم ویژگی آ در
تشخیص کنش ترغیبی  1کنش اظهاري و  1ها خواهد شد، لذا گیر انسانافتاده است که در آینده گریبان

  .داده شد
هاي کنشآیه جهت بررسی  107 ،از متن قران کریم پیرامون توصیف جهنم هاي حاصلدر داده

کنش بر اساس دیدگاه سرل  288در مجموع  .گاه سرل مورد ارزیابی قرار گرفتگفتاري بر مبناي دید
کنش تعهدي و  7کنش ترغیبی،  32کنش عاطفی،  3کنش اظهاري،  230، که تعداد تشخیص داده شد

پیرامون توصیف ن کنش اظهاري و ترغیبی در آیات قرآ کاربرد .ته استبه کار رف کنش اعالمی 16
فراوانی  2نمودار در . را دارا استکمترین فراوانی کاربرد یشترین بسامد کاربرد و کنش عاطفی، بجهنم، 

  .ها نشان داده شده استکاربرد این کنش
  



  1398بهار و تابستان  ،57- 56، شماره 15سال فصلنامه پازند، / 80

 
 درصد تعداد انواع کنش هاي گفتاري 
 %79,86 230 کنش اظهاري 1
 %11,11 32 کنش ترغیبی 2
 %1,04 3 کنش عاطفی 3
 %2,43 7 کنش تعهدي 4
 %5,55 16 کنش اعالمی 5

 %100 288 مجموع 
هاي گفتاري مطابق الگوي سرل در آیات منتخب قران کریم درصد کاربرد کنش -2جدول 

  پیرامون توصیف جهنم
 نتیجه گیري - 5

جهنم مشخص شد که کاربرد ن در مورد دو واژه بهشت و بررسی انجام شده پیرامون آیات قرآبا توجه به 
هاي مربوط به بهشت داراي بیشترین فراوانی کاربرد در مورد در واژه 354تاري اظهاري با هاي گفکنش

مورد داراي کاربرد  32مورد و عاطفی با  68هاي ترغیبی با همچنین میزان کاربرد کنش. نی استآیات قرا
مسئله است که در متن قرآن ، که این امر نشان دهنده این ه بهشت استشتري در آیات مربوط ببی

  هاي خوب و عالی براي مومنان، نشان دادن نعمات بهشتی، توصیف خداوند بیشتر با اظهار ویژگی
ارد، هاي بهشت، سعی در تشویق و ترغیب بندگان به سمت انجام کارهاي شایسته و خوب دویژگی

هاي عاطفی و تعهدي درهاي رحمت را بیشتر به مومنان نشان داده است کنشهمچنین با کاربرد بیشتر 
فت و محبت خداوند روبرو هستند و درهاي بخشش جام گناه و کارهاي ناشایست، با رأکه در برابر ان

به آنها اطمینان خاطر و  خداوند به سوي آنها باز است و خداوند خود در برابر انجام کارهاي نیک بندگان،
دهد که نتیجه اعمال صالح آنها بهشت خواهد بود، زیرا قران کتاب روشنگري و امید براي همه میتعهد 

آیات مربوط به جهنم نیز  هاي اظهاري و ترغیبی درکاربرد کمتر کنش. بشریت در تمام دوران تاریخ است
تشویق آنها به  دهد که خداوند در قرآن کریم، بناي رویارویی با مردم را بر بخشش و عفو ونشان می

کارهاي نیک قرار داده و نه ترس از جهنم و عذاب الهی، که خداوند سراسر نور و رحمت نسبت به 
  .است بندگان خویش
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