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 هاي گفتاري سوره يوسفبررسي كنش

  صديقه سادات مقداري                                                          
  نور استاديار زبانشناسي دانشگاه پيام

  فريده بلندي
   كارشناسي ارشد زبانشناسي

  چكيده
موزنده و سازنده است. قرآن سرشار از  نكات آي  ترين قصهسوره يوسف بعنوان به     

هاي گفتاري در سوره يوسف هدف اصلي اين تحقيق بررسي اين موضوع است كه كنش
عي شده است كه به بيشتر از نوع آموزنده اند يا عاطفي؟ بدين منظور، در اين تحقيق س

هاي گفتاري سوره يوسف با توجه به محتواي سوره پرداخته شود . در بررسي كنش
 11كنش عاطفي،  16كنش ترغيبي،  23كنش اظهاري،  53كنش گفتار شامل  104مجموع 

-حاكي از آنست كه كنش ها كنش اعالني مورد تحليل قرار گرفت. يافته 1كنش تعهدي و 

نش به كار رفته در اين سوره است. و كنش اعالني پايين ترين رتبه هاي اظهاري بيشترين ك
هاي عاطفي در رده سوم قرار گرفت و تفاوت قابل مالحظه را به خود اختصاص داد. كنش

هاي اظهاري داشت كه نشان دهنده آموزنده بودن سوره در مقايسه با عاطفي اي با كنش
  بودن آن دارد.

  سف، كنش گفتاري.واژگان كليدي: قرآن، سوره يو
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  مقدمه :
اخيرا محققان  زيادي به بررسي گفتمانها در بافتهاي مختلف پرداخته اند و گفتمانها    

ي فكري تحليل گفتمان فراتر از تحليل متن يا نوشتار  يا تحليل گفتار است. ها را در  بنيان
را در بر مي گيرد يي دانست كه يك مفهوم كلي ها توان  مجموعه اي از گزاره مي گفتمان را

اهميت زيادي پيدا كرده  ها و متن ها . با پشرفت دنياي امروزي كاربرد زبان و تحليل گفتمان
گران و ي موجود در زبان شناسي و كاربرد شناسي زبان پژوهشها است و با توجه به نظريه

ند.در كنند به بررسي متون مهم تاريخي, مذهبي و اجتماعي وسياسي بپردازمحققان سعي مي
اين ميان پژوهش بر روي كتاب مقدس مامسلمانان به ما كمك ميكند تا درك عميقتر و 
دقيقتر از كالم خداوند داشته باشيم . و بتوانيم با بررسي اين كتاب مقدس پيامهاي مهم ان را 
بهتر درك كنيم و راهنماي ما در زندگي باشد.در اين مقاله قصد داريم با برررسي سوره 

ف (ع) از ديدگاه كنش گفتار به اين فرضيه تحقيق پاسخ دهيم كه  محتواي مبارك يوس
ي اخالقي و بسيار آموزنده ميباشد.و ان طور كه بيان ميشود سوره اي ها سوره يوسف سوره

با مضامين عاشقانه نميباشد.براي پاسخ به اين سوال وفرضيه با بررسي اين سوره مبارك 
زبانشناسي كه در حوزه علم كاربرد شناسي زبان سعي شده است از ديدگاهي جديد در 

  است يعني تحليل كنش گفتاري كه در حوزه تحليل گفتمان است بررسي نماييم.
ي گفتاري پاره ها ي، اين سوره كنشها در اين تحقيق سعي شده است با بررسي آيه

اس لذاروش اين تحقيق بر اس ) بررسي گردد.1969سرل (ي  گفتارها  با توجه به نظريه
باشد كه به  مي باشد و روش تحليل محتوا مي ديدگاههاي تحليل گفتمان و كنشهاي گفتار

  پردازد. مي تحليل توصيفي محتواي سوره يوسف بر اساس كنشهاي موجود در ان
  

  هاي  گفتاركنش
اولين رويكرد به مطالعه زبان به مثابه كنش ،رويكردي كامالً انتزاعي است  در     

بان صورت گرفته است. و اين رويكرد بر اين واقعيت تاكيد دارد كه چارچوب فلسفه ز
دهند. بررسي نظريه كنش  مي مردم هنگام كاربرد زبان چندين عمل را به طور همزمان انجام

كاربرد شناسي زبان « گيرند كه معموالً مي گفتاري و شرايط مربوط به انها در حوزه اي قرار
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كنش در يك بافت ي  زبان  به مطالعه كاربرد زبان به مثابه شود . كاربرد شناسي مي ناميده» 
  پردازد و اين امر يكي از اهداف اصلي مطالعات گفتماني هم است. مي اجتماعي فرهنگي

مطرح شد و طي  1930در دهه  *نظريه كنشهاي گفتار نخستين بار توسط آستين
ه كرد گسترش يافت روارد ارايها در  دانشگاه 1955مجموعه سخنرانيهايي كه وي در 

« تحت عنوان 1962سخنراني وي درباره كنشهاي رفتاري بعدها در سال  12.مجموعه 
  منتشر شد .Ä»شودـ مي چگونه با كالم كار انجام

مي ناميد. نگرشي Ä»مغالطه توصيفي«اين نظريه در واقع كنشي بود به انچه آستين آن را 
از امور و اعمال مورد استفاده قرار  بود كه مدعي بود كه جمله صرفا براي توصيف برخي
  ).152ص. 1390ميگيرد. وبنابر اين داراي ارزش صدق است.(فضائلي 

هر چند سهم عمده در نظريه كنش گفتار را آستين بر عهده دارد, اما اين نظريه در اراء 
ارائه ي دو تن ديگر نيز تاثير گذاشته است . يكي از انها كه بيشترين تاثير را از ها و انديشه

است. به گونهاي كه او نظريه كنش گفتار را به سوي زبانشناسي  Äآستين پذيرفته است سرل
معطوف ساخت.عالوه بر اين خط ديگري كه در راستاي اين شيوه حركت ميكرد نظريه 

  است. **گرايس در رابطه با كنش عطفي
چهار چوب آن در  "بار غير بياني "كنش گفتار و عدم امكان توصيف ي  معرفي نظريه

و در نتيجه مطرح شدن شرايط مناسب و نامناسب منجر  "درست يا نادرست "معناشناسي 
به افزودن بعد جديدي در مطالعات زبانيي شد و معنا شناسي دو بعدي (نحو و معناشناسي 
و يا صورت و معنا ) را  تبديل به كاربرد شناسي سه بعدي (نحو، معنا شناسي و كاربرد 

  ).1385ت، معنا و كاربرد) كرد (آقا گل زاده،شناسي و يا صور
  نظريه آستين   

نامد.  مي »مغالطه توصيفي«نظريه كنشهاي گفتاري واكنشي بود به انجه كه استين ان را 
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يي نيستند كه تنها براي ها ي اخباري جملهها كرد كه جمله مي به عنوان مثال، وي مطرح
د و بتوان صدق و كذب انها را با توجه به توصيف چيزها , حاالت و واقعيتها به كار رون

شرايط صدق تاييد يا تكذيب كرد. ازنظر او بسياري از جمالت اخباري در زبان وجود دارد 
توان درباره صدق و كذب انها سوال  نمي كنند و نمي كه چيزي را گزارش , توصيف و بيان

  كرد. اظهار چنين جمالتي خود به معناي انجام كنشي است.
 Äرا به دو دسته صريح و غير صريح  *ي كنشيها دريك  رده بندي اوليه گفتهآستين 

ي كنشي گفته اي است كه در انها افعال كنشي مثل(قول ها تقسيم ميكند. منظور از گفته
يي ها ي كنشي غيرصريح،گفتهها بكار رفته باشد.گفته ها دادن)،(توصيه كردن) ومانند اين

جود ندارند، اما به طور غير مستقيم مفهوم فعل كنشي در ي كنشي وها فعل ها است كه در آن
معناي غير صريح ان پديدهاي به » آتش!«شود  مي شود. مثالً وقتي گفته مي استنباط ها آن

  نام آتش نيست، بلكه منظور اخطار دادن به مخاطب براي آگاهي از خطر آتش است.
ي كنشي افعال ها ياري از گفته،اما بس» دهم  مي من خطر آتش را اخطار«بدين معنا كه 

شوند بنا بر نظر آستين از ميان افعال كنشي يك فعل كنشي به  مي كنشي به طور صريح بيان
ي قطعي در ساخت انها ميتوان ها معناي اعالم كردن وجود دارد كه با درونه اي كردن گفته

ي الف،بوج را با ها ي كنشي تبديل كرد.به عنوان مثال گفتهها ي قطعي را به گفتهها همه گفته
  هم مقايسه كنيد:
  دهم فردا بيايم.(كنشي) مي الف) من قول

  )Äب) هواي شهر بزرگ آلوده است.(قطعي
  دارم كه هواي شهرهاي بزرگ آلوده است.(كنشي) مي ج) من بدينوسيله اعالم

گفته الف كنشي و گفته ب قطعي است؛ يعني گفتهاي كه مشمول شرط صدق و كذب مي 
ست يا غلط بودن آنها در تطبيق با واقعيت قابل اثبات است. و تفاوت آن با شود يعني در

كنشي در انست كه در گفتارهاي كنشي در مورد انها نمي توان قضاوت درست يا غلط 
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داشت. بلكه مي توان گفت نيك فرجام يا بد فرجام اند؛ براي اينكه گفته اي نيك فرجام 
ه بدان شرايط اقتضائي مي گويند. گفته ج گفته اي باشد بايد در شرايط خاصي تحقق يابد ك
ي قطعي در ساخت يك فعل كنشي ايجاد شده ها كنشي است كه با درونه اي شدن گفته

بخشي  ها رود و همه گفته مي ي كنشي و قطعي از بينها است. بدين ترتيب تمايز ميان گفته
قائل شد تمايز ميان افعال شود. تنها تمايزي كه ميتوان  مي از يك كنش يا تمامي ان تلقي

كند كه تمامي آن كنشها با  مي كنشي و غير كنشي است. افعال كنشي كنشهايي را نامگذاري
يابد. اما افعال غير  مي بيان چيزي (مثل قول دادن ،هشدار دادن،توصيه كردن و ....) تحقق

كنند.  مي امگذاريكنشي ساير انواع كنشها (مثل قدم زدن،خوابيدن،خوردن و مانند اينها) را ن
 شود سه كنش همزمان صورت مي ) وقتي گفته اي بيان94،ص.1962بنا بر نظر آستين(

  گيرد كه عبارتند از: مي
  الف) كنش بياني: عبارت است از توليد صداها،عبارات و جمالت معنا دار زبان؛

تواند اظهار موضوعي، بيان  مي ب)كنش منظوري عبارت است از منظور گوينده كه
  دي،ارائه پيشنهاد و يا در خواست كمك و مانند اينها باشد؛تعه

ج) كنش تاثيري: عبارت است از تاثيري كه گوينده در پي ايجاد ا در مخاطب است؛ از 
  جمله احساس تنفر،ترس ،ترغيب و امثال اينها.

كند  مي آستين( همان ) بر اساس كنش منظوري ،كنشهاي گفتاري را به پنج دسته تقسيم
  رح ذيل است:كه به ش

كنشهاي حكمي : بر التزام گوينده بر حقيقت قضيه اي كه بيان ميشود تكيه دارد مانند 
  بيان كردن،اظهار كردن و....

كنشهاي تحكمي : بر اعمال اراده ،قدرت، حاكميت و نفوذ داللت دارد و با افعالي مانند 
  شوند. مي .. بيانانتخاب كردن، توصيه كردن ،دستور دادن ،منصوب كردن،پند دادن و.

كنشهاي تعهدي:بر تعهد گوينده نسبت به انجام عملي داللت دارد و افعالي نظير قول 
  شوند. مي دادن، متعهد شدن ، سوگند خوردن و مانند اينها را شامل

كنشهاي رفتاري: مبين رفتارهاي اجتماعي سخنگويان زبان است و افعالي مانند عذر 
ن، دشنام دادن،تحقير كردن و مانند اينها در زمره اين خواستن،تشكر كردن ،همدردي كرد
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  كنشها هستند.
پردازد  مي كنشهاي توضيحي:عبارتند از كنشهايي كه به چگونگي كاربرد واژگان در زبان

يابد. از اينرو  مي دهد كه كالم چگونه در فرايند مكالمه سازمان مي و به عبارتي توضيح
دهنئ و از  مي بخشي از فرا زبان ما را تشكيلشود كه  مي كنش توضيحي شامل افعالي

جمله اين افعال عبارتند از:استدالل كردن ،فرض كردن، پاسخ دادن ، پذيرفتن، توضيح 
  دادن.

كند و  مي يي را ايجادها كند كه موارد بينابيني وجود دارد كه همپوشي مي آستين تصريح
يد پژوهشهاي گسترده تري در براي دستيابي به دسته بندي دقيقي از كنشهاي گفتاري با

  زبانهاي مختلف صورت بگيرد.
  نظريه سرل

هر چند سرل چارچوب كلي نظريه استين را پذيرفت،اما در طبقه بندي و تحليل برخي 
  ، همچنين گسترش انها دقت بسياري مبذول داشت.ها از داده

يرد كه گ مي شود چهار كنش همزمان صورت مي بنا بر نظريه سرل وقتي گفته اي بيان
عبارتند از: كنش گفتن، كنش گزاره اي ، كنش منظوري،كنش تاثيري . در واقع سرل كنش 
بياني مورد نظر آستين را كه عبارت بود از توليد آوا،واژ،واژه و جمله و ارجاع دادن انها به 

كند  مي مصداقهاي معين با مفاهيمي خاص ، در دو بخش كنش گفتن و كنش قضيه اي بيان
  كند : مي يي را به شرح ذيل بيانها ن مثال سرل گفته؛ به عنوا

  آيا پيتر اتاق را ترك خواهد كرد؟-
  پيتر اتاق را ترك كرد. -
  پيتر خانه را ترك كرد. -
  كرد!  مي كاش پيتر خانه را ترك -

دارد كه در همه مثالهاي باال ، كنش گفتن صورت گرفته است ،كنش  مي سرل اظهار
كردن خانه توسط پيتر در همه مثالها يكسان است. اما آنچه كه گزاره اي يعني عمل ترك 
كند كنش منظوري است كه به ترتيب عبارت است از: پرسش  مي در اين مثالها آشكارا فرق

  ،دستور، بيان  و ارزو.
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  :ي گفتار ها ي كنشها دسته بندي سرل در باب مقوله
اجزاي آن كنش ارجاعي  ) به جاي كنش بياني از كنش گزاره اي كه1969سرل (      

كند ونشان خواهيم داد كه چرا اين مسئله صحيح  مي و كنش پيش بيني است استفاده
سرل تمايز بين جمالت كنش بياني منظوري  ها است.مساله دوم داليلي است كه به خاطر آن

 نامد با دريافت آستين متفاوت است . اونشانپذيرد سرل بياني را كنش گزارهاي مي نمي را
  دهد كنش بياني يكي از وجوه كنش منظوري است.  يم

) تمايز بين جمالت خبري/كنشي را همچون 1962) نيز مانند آستين (1969سرل (     
پذيرد كه كنش گفتار ، واحد پايه معني  مي كند او مي تمايزبين دو نوع متفاوت كنش رد

  ري و كنشي است.است يا به عبارت ديگر كنش گفتار واحد اساسي زباني با وجوه خب
مزيت نظريه سرل بر نظريه كنشهاي گفتار آستين يكي در پيشبرد اين نظريه و      

دهد براساس  مي ديگري دسته بندي صريحي است كه ازافعال جهت تعيين كنشهاي گفتار
توانيم كنشهاي گفتارتمام جمالت را دربافت مشخص نمايم. وي كنشهاي  مي نظريه سرل كه

- 3كنش ترغيبي، -2كنش اظهاري، - 1سته تقسيم كرده است كه عبارتند از د 5گفتار را به 
بطور مختصر  ها كنش اعالمي . هر يك از اين كنش-5كنش عاطفي و -4كنش تعهدي، 

  گردند. مي معرفي
(تاييد كردن،دليل آوردن،اثبات كردن ،شرح دادن، واگذار كردن كنش اظهاري :  .1

  ،معرفي كردن،اعطاكردن،تصحيح كردن)
 (هشداردادن ،اجازه دادن،سوال كردن،دستوردادن،دعوت كردن)ترغيبي :  كنش .2

(بيان كردن آرزو،تشكركردن،معذرت خواستن،سالم كردن،احترام كنش عاطفي :  .3
 گذاشتن،شكايت،تهديد،دشنام،اهانت كردن)

 (قول دادن،هديه دادن،توجيه وثابت كردن)كنش تعهدي:  .4

 دادن كار (آغازكردن،اعالم كردن،پايانكنش اعالمي :  .5

سرل به جاي كنش بياني از كنش گزاره اي كه اجزاي آن كنش ارجاعي و كنش  .6
 كند . مي پيش بيني است استفاده
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نامند و دريافتش با دريافت آستين متفاوت  مي سرل كنش بياني را كنش گذاره اي .7
 دهد كه كنش بياني يكي از وجوه كنش منظوري است . مي است او نشان

تحليل خطبة پنجاه و يكم نهج البالغه بر  "مقاله اي تحت عنوان ) در 1390فضائلي (
به اين نتيجه دست يافت كه  امام علي (ع)  "ي گفتاريها اساس طبقه بندي سرل از كنش

در اين خطبه براي تحريك و تشجيع لشكريانشان در جهت حمله به سپاهيان معاويه و 
ازي شريعة فرات از دست آنان بود، پيروز شدن بر آنان كه در واقع بازپسگيري و آزادس

ي گفتار اظهاري و ترغيبي را به ميزان زياد و كنش گفتار عاطفي را به ميزان كمتري ها كنش
به كار برده اند. امام با كاربرد كنش اظهاري قصد دارند در يارانشان نسبت به جنگ، مرگ، 

وزي بر سپاه دشمن گام به سوي پير ها زندگي، معاويه و سپاهش بصيرت ايجاد كنند تا آن
بردارند. كاربرد زياد كنش ترغيبي نشانگر اين است كه امام سعي دارند از طريق هشدار 
دادن، دستور دادن، تشويق كردن، نصيحت كردن، اطمينان دادن و روحيه و اعتماد به نفس 

فتمان دادن، سپاهيانشان را براي حمله به سپاه دشمن تحريك و ترغيب نمايند. اساساً نوع گ
جنگ گفتماني است كه كاربرد زياد اين دو نوع كنش را ميطلبد. در اين خطبه امام (ع) 

 ي گفتار تعهدي و اعالمي را به كار  نبرده اند. ها كنش

  زماني در داستان يوسف : –بافت مكاني 
شود و در  مي ابتدا از سرزمين كنعان محل زندگي يعقوب(محل تولد) يوسف، شروع

يابد ودراين سرزمين است كه خداوند يوسف را به مقام  مي (مصر) ادامه سرزمين فراعنه
 رساند. مي بزرگ

 تحليل بافت موقعيتي داستان يوسف 

حضرت يوسف فرزند يعقوب پيامبر قوم بني اسرائيل است كه فرزندان زيادي دارد اما 
بود اما اين يوسف در نزد يعقوب بسيار عزيز است و زيبايي اواز همان كودكي زبانزد همه 

مساله حسادت برادران او را برانگيخت و باعث شد تا به بهانه اي او را در چاه بيندازند و 
به پدر گفتند كه او را گرگ خورده است كارواني از مصر او را از چاه دراوردند و به عنوان 

سر برده در مصر به فروش رساندند و عزيز مصر كه مقام وزارت داشت او را خريد و به هم
خود درباره حفاظت و نگهداري از او سفارشات الزم نموده تمكني  كه خدا به يوسف داده 
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نجات از چاه و وارد شدن او در يك زندگي سلطنتي و در نهايت اورا به وزارت مصر 
  را به او تعليم دهيم.  ها رساندن است و اضا فه ميكند : ما اين كار  را كرديم تا تاويل خواب

  محتوايي سوره يوسف (ع) تجزيه تحليل 
با بررسي كنشهاي سوره يوسف (ع) مشخص شد كه اين سوره داراي بيشترين افعال 

كنش ترغيبي  23كنش اظهاري است به ترتيب  53كنشي در زمينه كنش اظهاري در حدود 
اين سوره تنها كنش  54كنش اعالمي است .در ايه  1كنش تعهدي و11كنش عاطفي ،16،

  شود. مي رفته است .در اين آيه يوسف به عنوان عزيز مصر اعالم اعالمي ان به كار
  يوسفي  ي گفتار سورهها : تحليل كنش1جدول 

 يوسف :ي  ي گفتار سورهها تحليل كنش

 53 كنش اظهاري

 23 كنش ترغيبي

 16 كنش عاطفي

 11 كنش تعهدي

 1 كنش اعالمي

 104                        جمع كل                    

 

، تعداد كل كنشهاي به كار رفته در سوره 1ي موجود در  جدول ها به توجه به داده
مورد) و  53كنش مي باشد كه بيشترين رقم مربوط به كنشهاي اظهاير ( 104يوسف برابر با 

)، عاطفي 23مورد) مي باشد. كنشهاي ترغيبي ( 1كمترين رقم مربوط به كنش اعالني (
  ترتيب در مكانهاي دوم تا چهارم قرار مي گيرند.) به 11) و تعهدي (16(
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ي موجود در جدول فوق مي توان اظهار نمود كه تعداد كنشهاي ها با توجه به داده
عاطفي به كار رفته در اين سوره به مراتب كمتر از كنشهاي اظهاري است. در نتيجه فرضيه 

ن اين سوره در مقايسه مطرح شده از سوي محقق اثبات مي گردد كه حاكي از آموزنده بود
  با عاشقانه و عاطفي بودن ان است.

  نمودار ذيل اطالعات بيشتري در اين زمينه ارائه مي دهد.
  

  : نمودار كنشهاي گفتاري1نمودار
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 : جدول محتوايي سوره يوسف (ع)2جدول
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  نتيجه گيري
داستان پردازان  داستان يوسف چهره يك انسان كامل وامانتداررابه تصويرمي كشدولي

بي هدف سعي كرده اند كه از اين سرگذشت آموزنده يك داستان عشقي بسازند و مساله را 
مسخ كرده اند در صورتي كه قرآن يوسف را حجت عفت و مهارنفس براي جوانان بشريت 

  معرفي كرده است .
 هيقدرت بيان واعجاز قرآن چنان است كه تمام زواياي ماجراكه به عشق وعاشقي منت

 را باريزه كاريهايش طوري بيان ها شود بي آنكه بر آنها سرپوش بگذارد همه صحنه مي
دهد وهيچ گونه احساس  مي كند كه حاكميت پاكدامني وتقوابرعشق مجازي نشان مي

ي ساير پيامبران يكجا بيان شده است ها نامطلوب درشنونده ايجادنمي كندوبرخالف داستان
. 

تمام نما و محسوس تجربيات تلخ و شيرين و نتاايج ي  آئينه،ها و سر گذشت ها داستان
باشد،آنچه در سوره يوسف گفته شد يك داستان ساختگي نبود بلكه اينها  مي اعمال ادميان

،ايات الهي است و هر آنچه انسان به آن نياز دارد و به سعادت دنيا و اخرت او مربوط 
دارد كه داستان حضرت  مي ين آيه) بيان(آخر 111ميشود ، شرح آن در اين آيات است.آيه 

سخن از اين است كه  ها يوسف و ديگر پيامبران ساختگي نيستند ؛زيرا در اين داستان
در مقام عمل به اجرا در آمده و ثابت  ها احكام خودسازي و تقرب الي اهللا به وسيله انسان

جه گرفت كه اين سوره يك توان نتي مي كرده است. بنابر اين با توجه به نظريه تحليل گفتمان
) 1390سوره آموزنده است نه عاشقانه كه اين يافته با نتايج به دست امده توسط فضائلي (

ي گفتار اظهاري و ترغيبي به ميزان ها همخواني دارد كه به اين نتيجه دست يافت كه كنش
يكم نهج زياد و كنش گفتار عاطفي به ميزان كمتري توسط امام علي (ع) در خطبه پنجاه و 

البالغه مورد استفاده قرار گرفته است. در پايان مي توان نتيجه گرفت كه مذهب و بحثهاي 
  مذهبي بيشتر آموزنده و سازنده اند تا عاطفي.  
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