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 چکیده
م خ مباواق خ قخاط مباوتا  ا ات از عوامل موثر در فهم كارگفت نظریا   های قرآنی، مقتضاا  ااام ماتم و

در دانش كاربرد شنا ی با عناخینی چون: اغراض ثانوی  خ اغراض ادبی در ع م معانی مطابقت  « رم»از  «كارگفت»
نتيجا  « اثارات باا گفتا »تقسيم كرده ا ت  « اثرات با گفت »خ « اثرات در گفت »دارد   رم اثرات این كار گفت را ب  

ای مشاتر  مياان ماتم م خ ت پس زمين های غير مستقيم ب  اوالعاها ت  كارگفتجانتی برآمطه از مجموع كارگفت
مباوق نياز دارد ك  از جنس زبان خ غير زبان ا ت خ مباوق با تمي  بر عقالنيت اااكم بار ارتتااال كالمای  اود، 

كنط  ا تفاده متم م از بيان غيرمستقيم با مفهوم ادب گفتاری، جایگااه مباوت  خ مفاهيم نهفتۀ درخن آن را ا تنتاال می
های مساتقيم خ ش ااضر بر ا اس بافت موقعيتی آیات با رخش توصيفی_تح ي ی ب  بر ی كارگفتمهمی دارد  پژخه

هاای فرعاون، ها عتارتنط از كنش توصيفی، عااوفی خ اعالمای كا  در مباوتا پردازد  بر ی از كنشغيرمستقيم می
د در یا  مباوتا  عماومی، مو ی خ  ااران با راهتردهای كالم خجود دارد  برای نمون  زمانی كا  فرعاون قخاط دار

دعوت الهی مو ی را تبریق نمایط، از  ااران یاری جست  خ با راهترد ایجاابی، كانش ترغيتای را جهات توانمناطی 
باره پس از انجام معجاهه مو ای، برد خ منتظر اثرات با گفت  مورد انتظار  ویش ا ت؛ خلی ب  ی كار می حر آنها ب 

های تهطیطی اخ را با راهترد صراات كاالم كننط خ كنشی  طای یگان  ابراز می ااران كنش عاوفی  ویش را ب   و
 دهنط  مطابق انتظار فرعون نشان نمی« ایبا گفت »دهنط خ هيچ اثر خ اعالم ایمان ب   طای خااط پا خ می
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Abstract  

Knowing the requirement of the speaker and the audience as well as the purpose of the 

conversation is effective in understanding the Quranic speech acts. Searle's theory of speech acts 

in pragmatics conforms with the secondary and literary purposes in semantics (Ma'ani). Searle 

has divided the effects of these speech acts into "Illocutionary effects" and "Perlocutionary 

effects". The perlocutionary effects are the subsidiary results of all the speech acts. Indirect 

speech acts need common background information between the speaker and the audience that 

is both linguistic and non-linguistic, and the audience perceives the conversation and its 

underlying concepts by relying on the rationality governing his verbal communication. The 

speaker's use of indirect expressions that means politeness in the speech has an important 

position. Using a descriptive-analytical method and based on the situational context of the 

verses, this study examines some direct and indirect speech acts. There are assertive, expressive, 

and directive acts in the conversations of Pharaoh, Moses, and the sorcerers through strategies 

of the speech. For example, when Pharaoh decided to destroy Moses' divine invitation, he asked 

the sorcerers for help and, by adopting a positive strategy, used the directive act to empower 

their magic and waited for his expected perlocutionary effects. Still, after the miracle of Moses, 

the sorcerers represented their expressive act toward the One God. Also. They reacted to the 

Pharaoh's threatening action with the speech strategies of the explicitness and declaration of 

faith in the One God. In other words, they didn't show any perlocutionary effects that he 

expected. 
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 مقدمه
رغم توج  بطان، در تفساير آیاات بافت فرازبانی خ زبانی نقش مهمي در تتيين آیات دارنط خ مفسران ع ی

رخ بر ي معاني خارده در تفا ير، ابهام دارنط  عناصار بر تفمي  جطاگان  انواع  ياق اهتمام نطاشتنط، از این
م خ مباوق خ قخط  ك  از كاالم خ  مهم در بافت فرازباني عتارتنط از: زمان خ ممان آی ، مقتضا  اام متم و

معاانی »، «اغاراض ثاانوی جم ا »شود  در ع م معانی ع مای بالغت با عنااخینی چاون مباوت  ارائ  مي
باا  تتيااين معنااا «مقاصااط خ اهااطاگ دیگاار »خ « اغااراض ادباای خ زیتااایی شاانا تی»، «مجااازی جم اا 

 (145پردا تنط )جمالی، 
ها خ نحوۀ عم مرد خ نظام ااكم بر آنها ات، كانش گفتاار، كارگفت نظری  كارگفت درصطد بازشنا ی

( خ جاان  راجارز  1962مطار)) 1ای از دانش كاربرد شنا ی ا ت ك  ابتطا تو ا  جای  ام  آ اتينشا  
« كانش باا گفتا »خ « كانش درگفتا »، «كنش گفتا »( ی  مباوت  شامل 1979آن را گسترش داد ) 2 رم

گویط خ از قواعط د تور زبان ا تفاده كرده خ زنجيره خاژگانی را كاربر زبان مییعنی آنچ  « كنش گفت »ا ت  
دهاط خ اهاطافی یعنی آنچ  كاربر زباان در ااين گفاتن انجاام می« كنش در گفت »برد  در عتارات بمار می

از  گنجانط خهمچون: هشطار دادن، آگاهی دادن، در وا ت كردن، پيمان بستن را در كاربری زبانی  ود می
باشانط « هاای در گفتا كنش»هاا را دریاباط  جمالتای كا  دارای چناين شنونطه انتظار دارد این گونا  كنش

« گفتا كانش با»شاونط  ها در این  طح اجارا میهستنط  بيشتر كارگفت 3«گفت نيرخی در»اصطالاًا دارای 
برآینط كاربری زباان ا ات كا  در هایی ك  نتيج  خ دهط؛ كنشیعنی آنچ  كاربر زبان بو ي   گفتن انجام می

این  طح چ  بسا شنونطه با هشطار گوینطه دچار ترس خ هراس شود خ یا با آگاهی دادن خی متقاعط شاود در 
در كاااربری زبااان « هااای بااا گفتاا كنش»ایاان صااورت هاار دخ كنش)تر اايطن خ متقاعااط شااطن( از جم اا  

كارگفتی مباوت  را ب  دخ بباش تقسايم (  رم نيه اثرات Searle, 32-45, Briggs ,40:2001-3ا ت)
مباواق باا شانا تن قاوانين اااكم بار  4«اثرات در گفتا »در «  اثرات با گفت »خ « اثرات در گفت »كرده: 

ب  وور غيار مساتقيم  6«اثرات باگفت »فهمط  در این اثرات را می 5«درگفت »كاربری ابهار تعيين كننطه نيرخی 
( Searle ,1970 ,1969 :49شود )ها شنا ت  میآمطه از مجموع كارگفت ب  عنوان نتيج  فرعی خ جانتی بر

                                                 
1. Austin John Langshaw 
2. John R. Searle 
3. illocutionary force 
4 illocutionary effects 
5 illocutionary force indicating device(IFID( 
6 perlocutionary effects 
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تفمي  اثرات در گفت  خ با گفت  در ی  مباوت  معمواًل آشمار نيست خلی در آیات قرآن  طاخنط با كااربری 
ا هخا طۀ این كارگفتكنط تا ب دهط خ تالش میهای بنطگان  ود را با این كارگفتار هشطار میچنين مباوق

مباوق در درخن  ود االت ترس خ زنگ  طر را ااساس كنط  كارگفت هشطار خ براذر داشتن ی  ناوع 
های غير مساتقيم آیط   رم در تتيين كارگفتصورت غير مستقيم از مباوت  بر میا ت ك  ب « با گفت »اثر 

در الفاظ رانطه شطه، چياه  گویط خ معنایی ك هایی دارد ك  در آن، متم م عالخه بر آنچ  میتوج  ب  مباوق
گنجانط خ با ایما خ اشاره در كل بافت خ فضاای پيراماونی اااكم بار دیگری را نيه در كاربری زبانی  ود می

كنط خ از مباوق  ود انتظار دارد ك  بطان د ت یابط خ آن را بفهمط؛ یعنی متم م نيارخی مباوت  منتقل می
مشبخای را در مباواق  اود پطیاط « باگفتا »انط خ اثار گنجمشبخی را در مباوت   ود می« در گفت »

اشااره  1های گفتاری  ویش ب  فعل مضمون در  بن(   رم در بحث كنشSearle ,1979 :30آخرد )می
: با  2( مقخود مضامون در  ابنSearle ,1385,121كنط ب  ماننط: بيان، پر ش، تحسين، خعطه خ   )می

ود آن ب  منظور انجام فع ی ب   خوص خ متنا ق باا آن گفتاار این معنا ت ك  ی  فعل گفتاری بایط مقخ
( در خاقع مقخود مضمون در  بن همراه باا ایان مفهاوم ا ات كا  یا  Searle ,1998,147انجام شود)

ك  نتایط قواعط ااكم بار زباان را نياه در تعياين مقخاود اظهار، انجام چ  فع ی را در بر ميگيرد؟ ضمن این
هاای گفتااری مو ای در شنا اایی ( برای نمونا  كنشSearle ,1979,2رفت )مضمون در  بن نادیطه گ

ها خ همچنين انجام معجهه، ب  اثر ترس در درخن فرعاون ها خ زمين خ انسانپرخردگار خ ربوبيت اخ بر آ مان
 خ درباریان خ ایمان آخردن  ااران منجر شط 

 3«التفااتی» اازد را، االات میهاای مهام آگااهی كا  ماا را باا جهاان مارتت   رم یمای از خیژگی
ترین  خوصيات ذهن ا ت ك  ب  (؛ از نظر  رم االت التفاتی، یمی از مهمSearle,1998 ,100ميطانط)

هایی نظير باخر، ميل، اميط كنط  االتخ ي ۀ آن االت ذهنی ما ب  اشياء خ خضعيت امور در عالم رجوع می
 4«ذهان با  جهاان»ای با جهت تنا اق دارای محتوای گهاره« رباخ»خ باخر را از باریطن باران داشت  باشيم  

هستنط زیرا هطفشان ایان  5«جهان ب  ذهن»ها خ قخطهای ما دارای جهت تنا ق ها یا  وا ت ا ت اما ميل
گون  كا  جهاان در خاقعيات باطان شامل گون  بيان كننط ك  ما دخ ت داریم باشط ن  آنا ت ك  جهان را آن

هساتنط مانناط بياان ااسا اات شااد یاا  6«تهی»نيه هستنط ك  دارای جهت تنا ق  ا ت )همان( مواردی
                                                 

1 Illocutionary act 
2 Illocutionary point 
3 Intentional states 
4 Mind to Word 
5 Word to Mind 
6 Null direction of fit 
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فارض كنيم، باریاطن بااران را پيشك  از باریطن باران ااساس شادی میغمگين از چيهی  برای مثام زمانی
ر باا فرض تطابق ذهن با جهان یا جهان با ذهن باشط  متناظایم خ این گون  نيست ك  هطگ این پيشقرار داده

ماننط اظهارات  1«خاژه ب  جهان»توان    جهت تنا ق هر    جهت تنا ق ميان ذهن خ جهان ب  ترتيق می
ماننط در وا ات، امار خ قخاط خ  2«جهان ب  خاژه»شونط، ا تاری ك  اصطالاًا صادق یا كاذب  وانطه می

 ( Searle ,1998 ,101  1979 ,6ماننط تتری  گفتن خ عذر واهی كردن داشت ) 3«جهت تنا ق تهی»
كنااط كاا  باا  ترتيااق عتارتنااط از: تخااطیقی، وتقاا  منحخاار می 5هااای گفتاااری را در  اارم كنش

(ك  توضيح هار یا  در Searle ,1979 ,10-16رهنمودی)ترغيتی(، التهامی، بيان االت رخانی خ اعالمی)
 ادام  پژخهش  واهط آمط 

ای گفتاری  ارم خ نياه راهتردهاای كاالم، با  هاین مقال  در صطد ا ت تا از وریق بافت خ انواع كنش
تتيين ممالمات اضرت مو ی)ع(، فرعون خ  ااران در  وره شعراء بپردازد؛ نوآخری این پژخهش در بياان 

ای از آیاات مرباوال با  دا اتان ها خ راهتردهای كالم خ تطتيق آن با مقتضاای ااام خ بافات در د ات كنش
 وضوع پردا ت  نشطه ا ت اام ب  این م مو ی)ع( ا ت؛ ك  تا ب 

 
 پیشینۀ پژوهش

ها تحقيقات متفاختی در اخلين تحقيق در موضوع كنش گفتاری را آ تين انجام داده ا ت خ در ووم  ام
هاای كنش»( با عنوان 1992 ارج از كشور صورت گرفت  ا ت  برای نمون  پایان نامۀ دكتری كامرخن شل)

ریاهی نگاشت  شطه ا ت  نگارنطه در این پاژخهش درصاطد ور)« شنا ی در ایجاد جم  گفتاری خ كاربرد
كنط ك  چگون  انگاره كنش گفتاار های گفتار ا ت  همچنين بيان میای برای توصيف خ مقایس  كنشانگاره

 در نظری  معناشنا ی خ صرفی تأثيرگذار  واهط بود 
( با  1994تو    اخام ام )« یشنا تا اس نظریۀ كنش گفتار از منظر ف سفی خ زبان»كتابی با عنوان 

های بيانی، غيربيانی خ تأثيری از منظر ف سفی خ چاپ ر يطه ا ت  در این كتاب مفاهيم كنش گفتار خ كنش
 شنا تی برر ی شطه ا ت زبان

(چااپ شاطه ا ات  1996تو ا  خی ياام آ اتون)« كنش غيربيانی خ معنای جماالت»كتابی با عنوان
ا ت ك  كنش غيربيانی در فهم صحيح خ كاربردی معانی د يل ا ت خ معاانی نویسنطه این اثر بر این باخر 

                                                 
1 Word to World 
2 World to Word 
3 Null direction of fit 
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 مبت ف از ی  جم   در  بن مباوق پنهان ا ت 
( ب  2001تو   دانيل خانطرخكن خ  و وموكویو)« مجموع  مقاالت دربارۀ كنش گفتار»كتابی با عنوان 

های د اتوری كانش گفتاار، در چاپ ر يطه ا ت  این كتاب دارای    فخل ا ت ك  در فخل اخم مؤلفا 
فخل دخم نظری  كنش گفتار خ در فخل  وم ب  برر ی جایگاه كنش گفتار در زباان شنا ای پردا تا  شاطه 

 ا ت  
( چااپ شاطه ا ات  نگارناطه بياان 2002تو   مانفرد كریفماا)« های گفتاركنش»ای با عنوان مقال 

ده از كنش گفتار ب  عنوان ابهاری برای تفسير پا خ كنط ك  یمی از رخیمردهای مهم ب  كنش گفتار، ا تفامی
 گيرد مباوق ا ت خ نيه هر پاره گفتاری در انگارهای از كنش گفتار قرار می

 هایی در قالق مقال  خ پایان نام  در این موضوع انجام گرفت  ا ت: در ایران نيه پژخهش
، «انگ يسی گویشوران فار ی زبانهای گفتاری در فرآینط یادگيری كنش»(، 1379غالمرضا تجویطی)

های گفتاری از منظر یادگيری زبان انگ يسی ب  عنوان زبان دخم برای نویسنطه در این پژخهش ب  برر ی كنش
 فار ی زبانان پردا ت  ا ت 

های گفتاری در ترجم  جهء  ی قرآن كاریم بار ا ااس نظارات برر ی كنش( »1392مهطی عتا ی)
 «آ تين خ  رم

های یا ين خ الرامن از قارآن های گفتار، در ترجم  متون  ورهبرر ی كنش( »1394زاده)گ نار نوری 
 « كریم بر ا اس نظری  كنش گفتار  رم خ آ تين

 در مقاالت مبت فی نيه این موضوع برر ی شطه ا ت:
 ، این نظری  را از دیطگاه آ تين خ  رم برر ی كارده خ فرضاي« نظری  افعام گفتاری( »1384عتطال هی)

 متانی  خ متادی آن را با شاهط مثام توضيح داده ا ت 
اخ ماطعی ا ات كا  « نظری  كنش گفتاری جان آ تين خ فهم زبان قارآن( »1381 اجطی، ابوالفضل)

نماا باشانط؛ زیارا آ اتين بارای فعال گفتااری های ا تاری خ انشائی قرآن خاقعوتق نظری  آ تين بایط گهاره
 های دینی را دارد نمایی گهارهنط ك  توج  ب  این شرای ، اقتضای خاقعكمط وب، شرایطی را بيان می

كاركردهای معنایی خ توان منظاوری جماالت ا اتفهامی ( »1394خیسی الباص، غالمحسين اخركی)
 وره كهف تا پایان  وره ناس را، بر وتق نظری  آ تين  75اخ از آی  «قرآن كریم با توج  ب  نظری  كنش گفتار

 ده خ كاركردهای منظوری خ تأثيری آن را بيان كرده ا ت تح يل نمو
هاای پر شای در  اوره مؤمناون تح يل گهاره( »1393پيشوایی ع وی، محسن خ فردین اسين پناهی) 

های پر شای در  اورۀ مؤمناون را بار ا ااس اناواع كارگفتاار  ارم، اخ گهاره« برا اس نظری  كنش كالمی
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 ها را ذكر كرده ا ت تقيم، غير مستقيم خ منظور غير صریح آنا تبراج نموده خ  پس كنش كالمی مس
اخ ب  برر ی فراخانی اناواع « تاثير بافت زمانی_ ممانی بر تح يل كنش گفتار( »1394اسينی معخوم)

های گفتار در  ی صفح  از ُ َور ممی خ  ی صافح  از ُ اَور ماطنی پردا تا  خ پياماطهای تفسايری كنش
 ر كارگفتار را بيان كرده ا ت ااصل از ميهان كاربرد ه

اخ نياه « تح يل متن شنا ی  وره بقره برا اس نظری  كانش گفتاار»(، 1392زارع، آمن  خ  حر زرگری)
كنش ب  كاار رفتا  در آن، كانش اظهااری خ  1742مطعی ا ت ك  نظری  كارگفتار در  وره بقره، از مجموع 

كنش تعهطی، با تعطاد ی  مورد كمترین ميهان را داشات  ترغيتی بيشترین ميهان كنش را در این  وره داشت  خ 
 ا ت 

اخ نياه با  « های گفتاری  اوره یو افبرر ی كنش( »1393مقطاری، صطیق   ادات خ فریطه ب نطی)
های گفتااری های گفتاری  وره یو ف با هطگ تحقيق در آموزنطه یا عاوفی بودن ميهان كنشبرر ی كنش

 ه بودن  وره را، بر بعط عاوفی آن برتری داده ا ت در این  وره پردا ت  خ آموزنط
تا كنون پژخهشی درباره قخ  اضرت مو ی)ع( بر ا اس نظری  كارگفتاار انجاام نشاطه ا ات  نتاای  

های گفتاری مطر) در موضاوع ماوردنظر معطاوگ های یاد شطه، تنها ب  شمارش انواع كنشبيشتر پژخهش
 انط كنش ب  كار رفت  را مشبص كردهشطه خ در نهایت كمترین خ بيشترین نوع 

 
 گفتارهاانواع کار -1

 كنط:وتق  منحخر می 5های گفتاری را در  رم كنش
شاود كا  گویناطه هاای گفتااری میشاامل آن د ات  از كنش 1كارگفتار رهنمودی يا ترغيبیی: -1-1

گوناا  رد  در ایاان گيااهااایی همچااون: پيشاانهاد كااردن، تقاضااا كااردن، د ااتور دادن خ    را باا  كااار میخاژه
كنط با نخيحت، امر خ یا در وا ت، شنونطه را ب  انجام كنشی خ یا تار  آن گفتاری، گوینطه تالش میكنش

 (Searle ,1979 ,13  1998 ,149كنط امر را بپذیرد یا ن  )ترغيق نمایط؛ اما این شنونطه ا ت ك  تعيين می
شود ك  طه با قوم دادن یا  وگنط  وردن، متعهط میها گوینر آند :2كارگفتار التزامی يا تعهدی -1-2

هایی همچون خعطه خ خعياطها از ایان د ات  ا ات، تهطیاط ( كنش67در آینطه كاری انجام دهط )الترزی، 
ای از این وتق  ا ت اما التهامی ا ت بر  الگ تمایل شنونطه ن  ب   ود اخ  كارگفتار التهامی كردن نيه نمون 

                                                 
1 directive 
2 Commissive 
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 (Searle ,1998 ,149  1979 ,13ت خ شرال ناظر ب  صطاقت آن قخط ا ت ) از جهان ب  خاژه ا 
هایی هستنط ك  ااساس گوینطه را از جهاان كنش: 1كارگفتار بيان احساسات يا حالت روانی -1-3

دهط ك  شامل ااسا اتی از قتيل شادی، درد، عالق ، تنفر خ    ا ت  بيان ااسا ات نشان   ارج نشان می
( مقخود مضمون در  بن این وتق  تنها بيان االت رخانای شارال نااظر با  74ا ت )یوم، تجرب  گوینطه 

ای این وتق  تهی ا ت؛ زیرا در انجاام ایان افعاام صطاقت فعل گفتاری ا ت  جهت تنا ق محتوای گهاره
از پايش  كنط ك  جهان را با خاژه یا خاژه را با جهان متنا ق كنط، ب م  صطق محتوای گهارهگوینطه تالش نمی

ب   اور گرفتن جایهه با  »گویيم: ( برای نمون  زمانی ك  میSearle ,1979 ,13مفرخض قرار گرفت  ا ت )
ای خ ایم  تطاابق مياان محتاوای گاهارهگرفتن جایهه از ورگ شنونطه را مفرخض قرار داده« تو تتری  ميگویم

« تتریا  گفاتن»  متغيار ا ات  خاقعيت پيش فرض چنين  بنی ا ت  شرال ناظر ب  صطاقت در این وتق
گویاط، خاقعاًا ااس شاادی خ  وشاحالی داشات  صادقان  ا ت اگار گویناطه دربااره آنچا  كا  تتریا  می

 (Searle ,1979 ,19  1998 ,152باشط )
قخود مضمون در  بن این كارگفتاار با  منظاور توصايف م :2كارگفتار تصديقی يا توصيفی -1-4

توان آنها را با مفاهيم صادق خ كااذب ارزشايابی كارد  بارای مثاام می رخد خخضعيت امور جهان ب  كار می
ها دارای تنا ق خاژه ب  جهان هساتنط خ شارال نااظر با  توصيف كردن، د ت  بنطی كردن خ    تمام توصيفی

صطاقت آنها باخر كردن ا ت  در خاقع هر توصيفی بيان كننطه ی  باخر ا ت  بطین معنا ك  آیا كنش گفتاری 
 ,Searle)شطه صادق ا ت یا كاذب خ این امر ب   تق این ا ت ك  دارای تنا ق خاژه ب  جهان ا ت بيان 

1998, 148. 1979, 12) 
تالشی ا ت از ورگ گوینطه تا شنونطه را خادارد تا كاری را انجام دهط خ با   :3كارگفتار اعالمی -1-5

هایی از این وتق  عتارتناط از: نمودی باشط  مثامای رفتار كنط ك  رفتارش مطابق با محتوای كارگفتار رهگون 
تحری  كردن، فرمان دادن، در وا ت كردن، التماس كردن خ      جهت تنا ق این وتق ، از جهان ب  خاژه 

ها را نيه بایط در این وتقا  قارار داد زیارا تالشای ا ت خ شرال ناظر ب  صطاقت آن ميل خ آرزخ ا ت  پر ش
 (Searle ,1998 ,149  1979  12- 13نونطه را ب  پا بگویی خادارد )ا ت از ورگ گوینطه تا ش

 
 مستقیم های غیرراهبردهای کالم در کارگفت -2

                                                 
1 Expeessive 
2 Assertive 
3 Directive 
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از دیطگاه  رم با ب  ر ميت شنا تن قوانين ااكم بر كارگفت خ مباوت ، اثرات در گفت  خ یاا اثارات باا 
شاود  ایان اثارات ها شنا ت  میكارگفت وور غير مستقيم ب  عنوان نتيج  فرعی ا ت، از مجموعگفت  ك  ب 

گویاط، ای ك  متم م عالخه بر آنچ  میهمگی در بافت پيرامونی خ فضای كاربری زبانی ریش  دارد  مباوت 
گنجانط خ با ایمااء خ اشااره خ در كال بافات خ فضاای پيراماونی چيه دیگری را نيه در كاربری زبانی  ود می

معرفای « های غير مستقيمكارگفت»ك   رم تحت عنوان وع دیگری از آنكنط  نااكم بر مباوت  منتقل می
كنط، متم م تالش دارد تا با تمي  بر دانش مشتر   ود با مباوق بفهمانط ك  در پی كار گفت  اویش، می

های غير مستقيم نيازمنط اوالعات اش آشمار نيست  فهم كارگفتدر وا تی از مباوق دارد ك  در جم  
ی مشتر  ميان متم م خ مباوق ا ت، اوالعاتی از جنس زبان خ غير زبان ك  مباوق با تميا  اپس زمين 

بر عقالنيت ااكم بر ارتتاال كالمی  ود با ماتم م، مباوتا  خ مفااهيم نهفتا  درخن آن را فهام خ ا اتنتاال 
تاری در مباوتا  ها، ا تفاده از  ا تار ادب گفترین انگيهه برای كاربری غير مستقيم كارگفتكنط  مهممی

 ا ت  
 رم عالخه بر نظری  كارگفت، از اصوم همياری ممالم  نيه بهره بارده ا ات  اصاولی نانوشات  در هار 

 ها پایتنط باشنط تا مباوت  در صورت خاقعی  ود كاربری شود: مباوت  ك  بایط متم م خ مباوق بطان
 كالم؛: تالش برای هطایت مباوت  در جهت در تی خ را تی 1اصل كيفيت
 : تالش برای اوالع ر انی مفيط خ مورد نياز؛2اصل كميت

:  بن بایط مربوال خ خاضح خ شفاگ باشط تا از ایهام، ایجااز خ اونااب پرهياه 4خ ورز بيان 3اصل رب 
گيری بيان غير مستقيم در مباوت  تاأثير دارد ماثال تبطای از اصال شود  تبطی از اصوم همياری خ شمل

ای برای تناقض گاویی خ وعنا  زدن خ یاا زمين « كميت»ویی ا ت، تبطی از اصل باعث گهاف  گ« كيفيت»
ا تعاره خ تشتي  ا ت خ تبطی از اصل ورز بيان توليط ابهام خ نقخان در بيان مباوت  ا ت )صاانعی پاور، 

148-165) 
 های ارزیابی ادب گفتاری نهد جفری ليچ عتارتنط از: شا ص

ن بيان غير مستقيم نيرخی در گفتا  مباوتاات، شااهط افاهایش ادب شا ص بيان غير مستقيم: باال بود
گفتاری ا ت خ ميهان فاص   متم م با مباوق را در ميان كنش در گفتا  خ نيال با  هاطگ در گفتا   اود را 

                                                 
1 The Maxim of Quality 
2 The Maxim of Quanity 
3 The Maxim of Relevance 
4 The Maxim of Manner 
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كنط  شا ص ههین  _ فایطه :  این شا ص جهت برآخرد ميهان ههین  یاا فایاطه ا ات كا  تحقاق تر يم می
دهط  شا ص آزادی عمل: ایان ت  را بر عهطه هر كطام از متم م خ مباوق قرار میكنش در كار گفت مباو

شا ص جهت برآخرد خ انطازه گيری ميهان ا تيار خ آزادی عم ی ا ت ك  متم م در كاار گفات  اود بارای 
 گيرد مباوق در نظر می

ن خ گي من، چگاونگی گيرد  براخليچ، دخ شا ص دیگر را از نظری  معرخگ براخن خ گي من ب  خدیع  می 
ماورد برر ای « فاص   اجتمااعی»كاربری ضمایر را بر متنای دخ مفهوم قطرت خ همتستگی یا ب  تعتير ليچ، 

قرار دادنط  این دخ مفهوم، در پی گردآخری اوالعات مرباوال با  مياهان تجربياات مشاتر  مياان دخ وارگ 
ق ب  دخ ورگ مباوت  همباوت ، چگونگی مؤلف  ات خ تابعيات، های بافتی متع و مچون: دین، جنسيت، م يو

ق  اور دخ ورگ مباوت  هستنط  مفهوم قطرت خ همتستگی نشاان دهنطه نژاد، ارف ، ميهان صميميت خ تع و
م خ مباوق در بافت پيرامونی مباوت  ا ت ك  ارتتاال تنگاتنگی با ادب گفتاری مباوت  پياطا  جایگاه متم و

مفهوم قطرت ضرخری ا ت خ رابط  قطرت ميان این دخ نفر نيه ی  كنط  خجود اطاقل دخ نفر برای تحقق می
تر باشط، ورگ دیگار رابط  غير دخ  وی  خ نامتقارن ا ت، ب  نحوی ك  هرگاه ی  ورگ رابط  قطرت  نگين

توانط ب  تعادم منجر شود خ شاا ص قاطرت در آن منفای گاردد  تر  واهط بود خ این االت میرابط   ت 
ه مهمی در بازشنا ای ادب گفتااری مباوتا  دارد؛ چارا كا  هار یا  از ماتم م خ شا ص قطرت، جایگا

مباوق با تميا  بار ایان شاا ص، چگاونگی رابطا  قطرت)فراد اتی خ فرخد اتی( را در مباوتا   اود 
پور، های گفت   ود را، مطابق با این رابطا  كااربری كننط )صاانعیكننط تا ك ي  كنششنا نط خ  عی میمي

166-171) 
اخن خ لوینسون، مفهوم خجه  ك  همان تخویر بيرخنی از  ود خ یا اعتتار خ منهلت درخنی فرد ا ت را، بر

اناط خ مجموعا  راهتردهاای ادب گفتااری را ب  عنوان ی  متناای همگاانی در ادب گفتااری پيشانهاد كرده
 اای شطه ا ت بنطی بر متنای ميهان ااتمام آ يق ب  خجه  مباوق ورانط  این ردهبنطی كردهرده

م كنش«: صراحت كالم»راهبرد  -2-1 وور مستقيم كاربری های گفت   ود را ب در این راهترد، متم و
شاود كا  كنط  چنين مباوتاتی بيشتر دارای  ا تار آمران  هساتنط خ ایان راهتارد در باافتی كااربری میمی

م،   ط  قابل توجهی بر مباوق  ود دارد  در غير این صورت خ  شا ص قطرت نمود بيشتری دارد خ متم و
م خ مباوق دارای تراز اجتماعی هستنط خ شا ص قاطرت رخ با  صافر ا ات، كااربرد  در مواردی ك  متم و

 شود چنين راهتردی باعث تهطیط خجه  دیگری می
م با تمي  بر زمين «: ادب گفتاری ايجابی»راهبرد  -2-2 های مشتر  ميان  ود خ در این راهترد متم و

گهینط تا ميهان صميميت را ميان  ود خ مباوق افهایش دهط های در گفت  را آن چنان بر می، كنشمباوق
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م توجا   خ در  ای  آن عالخه بر افظ خجه   ود خ دیگری، ب  مقخود  ود نيه نایل شود  در این راهترد متم و
 دهط میهای مباوق دارد خ تمایل بيشتری ب  خجه  ایجابی مباوق نشان  اصی ب   وا ت 

م ع ای رغام ا اتفاده از  اا تارهای «: ادب گفتاری سیلبی»راهبرد  -2-3 در ایان راهتارد، ماتم و
ق كارگفت  كناط نيست؛ ب م  زمين  را برای اعمام آزادی مباوق فاراهم می« پر يطن»پر شی، در پی تحقو

م  ود می م بطهط؛ چرا ك  متم و مممان ا ات جاواب داناط كا  ك  خی بتوانط جواب منفی ب  كارگفت متم و
ق كارگفتی مستقيم نيست؛ ب ما  مباوق منفی باشط  بنابراین، كنش های درگفت  چنين مباوتاتی برای تحقو

 های دیگری اشاره دارد غير مستقيم ب  كارگفت
م با ا تفاده از انواع ایماء خ اشاره، ا تعاره خ «: عدم صراحت كالم»راهبرد  -2-4 در این راهترد متم و

م، بار بايش از یا   كنط  در این االتوت   ود را بر مطار بيان غير مستقيم بنا میتشتي ، مبا مباوت  متم و
م، بایط بر اوالعات باافتی تميا  كناط  از معنا امل می شود خ مباوق برای بازیابی كارگفت مقخود متم و

م رخ در این راهترد، عماًل شاهط برداشتاین  اواهيم باود  ایان های مبت اف از مباوتا  خ مقخاود ماتم و
 راهترد، در پایان بيان غير مستقيم قرار دارد 

یابيم ك  در  ير از شماره ی  ب  چهار، ب  ترتياق بياان غيار در ی  بازنگری دربارۀ این راهتردها در می
م در كاربری راهترد تر میمستقيم پرنگ در مباوتا   اود، از « صراات كالم»شود  ب  عتارت دیگر، متم و

كنط خ درصط بيان غير مستقيم های مستقيم ا تفاده میان غيرمستقيمی كمتر خ در نتيج  از كارگفتدرصط بي
هاای ر اط خ در نتيجا  در مباوتا ، شااهط كارگفتبا  نهایات  اود می« عطم صراات كالم»در راهترد 

 (182 -174پور، ؛ صانعی90-81غيرمستقيم  واهيم بود )یوم، 
نيه شامل ممالمااتی  51تا  16يان دا تان مو ی)ع( ا تخاص دارد خ آیات  ورۀ شعراء ب  ب 68تا  1آیۀ 

خ راهتردهای كالم در این د ت  از آیاات  كارگفتارهابين مو ی)ع(، فرعون، درباریان خ  ااران ا ت  انواع 
 ب  كار رفت  ا ت 

 
ها و راهبردهای کالم در محاکات موسی)عع،  ررویو   سیانرا  و انواع کارگفت -3

 دیگر در سورۀ شعراءبا یک درباریا 
هاای هركاطام در مباوتا  مو ای، فرعاون، در این قسمت انواع كارگفت خ راهتردها با  هماراه خیژگی

شود  فرعون خ مو ی از شا ص قطرت بر وردار هستنط یمای درباریان خ  ااران بر ا اس آیات تتيين می
بت اف خ از راهتارد صاراات كاالم در م هاایكارگفترخ از قطرت ظاهری خ دیگری قطرت الهای؛ از ایان
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گيرنط تا بتواننط بر دیگری پيرخز گردنط  یمی در صطد بيان اقيقت جهان خ  اطای مباوت   ویش بهره می
كنط تا با عتارات خاضح خ شفاگ خ در نهایت پيو تگی خ نظم كالم ب  اهطافش بر اط خااط ا ت خ  عی می

 قطرت  ویش، قخط دارد ورگ مقابل  ویش را مغ وب  ازد  خ دیگری با تحقير دیگران خ با ب  رخ كشيطن
كار ميترناط؛ خلای درباریان ك  از شا ص قطرت خ آزادی عمل بر وردار نيساتنط كارگفات محاطخدی را با 

كنناط، خلای پاس از دیاطن  وار فرعون انط ابتطا فق  از ادب گفتااری ایجاابی ا اتفاده می ااران ك  جيره
دهناط خ باره تغيير میرخ ادب گفتاری  ویش را ب  ی شونط؛ از اینان آشنا میمعجهه مو ی، با اقيقت جه

 گردنط خا طۀ ایمان ب   طا از شا ص قطرت خ آزادی عمل در برابر تهطیطهای فرعون بر وردار میب 
 و راهبرد صراحت كالم در مکالمۀ موسی)هارون( با فرعون  هاارگفتك -3-1

قطعی ووالنی، در كسوت پيامتری ب  نهد فرعون بازگشت خ ضمن اعالم مو ی)ع( بعط از  پری كردن م
ا َرُ وُم َربو »ر الت  ویش ا رائيل را با آنان)مو ای (  وا تار آن شط ك  بنی16شعراء:«)اْلَعاَلِمين َفُقواَل ِإنَّ

ای صریح متنی بر  بن اشاره( گرچ  در قرآن 17شعراء:«)َأْن َأْرِ ْل َمَعَنا َبنِی ِإْ َرِءیَل »خ هارخن( همراه كنط: 
گفتن هارخن با فرعون نشطه ا ت، خلی صيغ  جمع)َمَعنا( از همراهی اخ با مو ی در ایان ممالما  امایات 

توان گفت: در این محاكات، مو ی)ع( خ هارخن با صراات كالم خ اناواع كانش در گفتا  دارد  بنابراین می
رخد كا  از مو ای انتظاار مای ازنط؛ در االیالش میكننط خ فرعون را خارد چدر وا ت  ود را مطر) می

تری ا تفاده كنط خ ضمن یادآخری الطاگ فرعون پس از بازگشت از ی  غيتت ووالنی، از ادبيات متواضعان 
؛ 261 /15در اق اخ، از كردۀ  ویش عذر واهي كرده،  پس در وا ت  ود را مطار) نمایاط)وتاوتایی، 

م خ فرعون، در جایگااه مباواق قارار 293 /7ر ی، وت ( در این مباوت ، مو ی خ هارخن در جایگاه متم و
دارد خ این دخ پيامتر، با خجود پشتوانۀ الهی خ جایگاه عظيمی ك  دارنط در برابر فرعون ك  جایگااه اماومتی 

ا رائيل با  ودشاان راهی بنیپردازنط خ  وا تار همها دارد، ب  تت يغ ر الت  ویش میخ يعی نستت ب  آن
گردد فرعون با یادآخری كردن این امر ك  مو ی پرخرش یافتۀ اخ ت خ   با توج  ب  آی ، مشبص میشونطمی

پا خ مو ی در برابر  بنان فرعون، باا  رخد، درصطد انمار مقام ر الت ا ت فرزنط وانطه اخ ب  شمار می
جای عذر واهی از فرعون، ب   اور نا پا ی ك )با  زعام صراات كالم خ با ی  كنش در گفت  ا ت خ ب  

َقاَم َفَعْ ُتَها ِإًذا َخ َأَنا »گویط: پردازد خ میفرعون( در اق اخ كرده خ یمی از قتطيان را كشت  بود، ب  تترئۀ  ود می
ين الِّ ت بااالیی شود ك  فرعون ظاهرًا از قاطر(؛ این جمالت مو ی)ع( در االی ادا می20شعراء: «)ِمَن الضَّ

نستت ب  همۀ مردم خ مو ی بر وردار ا ت؛ خلی چون مو ی با  طاخنط متعام پيوناط دارد، جایگااه بااالی 
خاقعي از آن مو ي ا ت خ فرعون فق  از نظر قطرت دنيو  دارای جایگاه ا ت  ب  همين دليل، مو ای نياه 

و ی دخباره از راهتارد صاراات جویط   پس ماز راهترد صراات كالم خ از كنش گفتاری توصيفی بهره می
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كا  تر ايطم شاما مارا بگيریاط خ گویط: آری مان با  دليال اینكنط خ میكالم خ از كنش اعالمی ا تفاده می
ا ِ ْفُتُمْم َفَوَهَق لِی َربیو »عقوبت كنيط، فرار كردم:  شاعراء: «)ُاْمًما َخ َجَعَ نِی ِمَن اْلُمْرَ ِ ينَفَفَرْرُت ِمنُمْم َلمَّ

های گذشت  بارای دهط ك   امكنط خ نشان میی اصل كيفيت خ كميت را در این راهترد رعایت می(  مو 21
های  رگردانی خ اتالگ خقت در دخران جوانی نتوده ب ما  در را اتای تربيات از ناوع انساان كامال اخ،  ام

 /7؛ وتر ای، 263 /15قرارگرفت  ا ت، چيهی ك  فرعون خ درباریان از آن هيچ اوالعی نطارنط )وتاوتایی، 
گان  فرعاون را پا اخ وور مستقيم یمی دیگر از اعتراضات  ا ( مو ی، در ادام  با صراات كالم خ ب 293

( 19شعراء: «)َخَأْنَت ِمَن اْلَماِفِریَن  »   گویط خ آن كفران نعمتی ا ت ك  ب  زعم فرعون از اخ  ر زده ا ت می
اربااب  اود نا پا ای كارده ا ات  مو ای چناين پا اخ  دانط ك  با فرعون، مو ی را زیر د ت  ود می

ا َع ی»دهط: می اطتَّ َخ ِتْ َك ِنْعَمٌة َتُمنهَّ ای (؛ جم ا  ماورد بحاث، جم ا 22شاعراء: «)َبِناي ِإْ اَراِئيَل َأْن َعتَّ
ْطَت َبِنيا تفهامی ا ت ك  معنای انمار را می ك ماۀ  ِإْ راِئيَل" بياان مط تای ا ات كا ر انط خ جم ۀ "َأْن َعتَّ

تی ك  بر من نهادی خ نعمتی ك  فمر می"ت ك" ب  آن اشاره می كنی مان آن را كنط خ ااص ش این ا ت ك  منو
كفران كردم صحيح نيست، زیرا خلیو نعمت بودن تو مستنط ب  ظ م باود خ تاو باا ظ ام خ زخر،  اود را خلای 

؛ وياق، 265 /15 )وتاوتایی، نعمت ما كردی خ خالیتی هم ك  با ظ م خ زخر در ت شطه باشط ظ م ا ات
( بنابراین، مو ی در ی  كنش توصيفی، خاقعيت عم مرد فرعون نستت ب  درباریان خ بنی ا رایيل را 18 /10

گردد)تنفر از بردگی(، شاایط آنهاا را با  بيان ميطارد تا كارگفت بيان ااسا اتی ك  برای درباریان ااصل می
ب  دفاع از  ود در برابر فرعون اقطام نمود، در    موضع با  كانش  ك ایمان ب   طا بر انط  مو ی پس از آن

ْرِض َخ َماا َبْيَنُهَماا ِإن ُكناُتم »گفت توصيفی خ تخطیقی پرخردگار  اود پردا ات: 
َ َْ اَماَخاِت َخ ا َقااَم َرب  السَّ

وِقِنين فی بياان كنناطۀ (؛ این توصيف، با جهان خاقع تنا ق دارد  بنابر نظری   رم، هر توصاي24شعراء: «)م 
زیرا معرفی  طا در عالم   قت برگرفت  از باخر ق تی  (Searle, 1998, 148. 1979, 12).ی  باخر ا ت

ی بارای فرعاون بياان میمو ی ا ت ك  جهان را آن ر خ مربو كناط )وتاوتایی، گون  ك  خاقعًا هست دارای مطبو
گار  ویش همراه شرال ناظر بر صاطاقت ( مو ی همچنين از كنش بيان ااسا ات در برابر پرخرد268 /15

ِذ  ُأْرِ اَل »جویط خ در هنگام تمسبر  ویش از جانق فرعون با عتارت:  ویش مطد می َقاَم ِإنَّ َرُ وَلُمُم الَّ
َقااَم َرب  »(؛ هيچ اهميتی بطان نطاده خ در عوض بيشتر ب  معرفی  طا ميپردازد: 27شعراء: «)ِإَلْيُمْم َلَمْجُنوٌن 

(  ازین رخ شرال تنا ق در ادعای نتوت خ االت 28شعراء: «)ِق َخاْلَمْغِرِب َخَما َبْيَنُهَما ِإْن ُكْنُتْم َتْعِقُ وَن اْلَمْشرِ 
نمایط  مو ی همچنين شود خ صراات كالم  ود را كاماًل افظ میرخانی  ویش را افظ كرده خ آشفت  نمی

نمایاط خ مباوتا  را در جهات در اتی خ یدر كارگفت توصيف  طاخنط، اصل كيفيت خ كميت را رعایت م
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ك  در گفتار نتوانست مو ی را تس يم كنط، ب  زخر خ تهطیط متو ل نمایط  فرعون پس از آنرا تی هطایت می
ااَك ِمااَن »كنااط: شااود خ از كارگفاات اعالماای ا ااتفاده میمی ْجَعَ نَّ

َ ََ َبااْذَت ِإَلًهااا َغْيااِر   َقاااَم َلااِ ِن اتَّ
كنط)معجهۀ عخاا خ (  ب  دنتام این كنش انجام كار  ارق العاده ضرخرت پيطا می29اء: شعر«)اْلَمْسُجوِنيَن 
ااِظِریَن  *َفَأْلَقی َعَخاُه َفِإَذا ِهَي ُثْعَتاٌن ُمِتيٌن »یط بيضاء(:  (  33-32شاعراء: «)َخَنَهَع َیاَطُه َفاِإَذا ِهاَي َبْيَضااُء ِل نَّ

لی در خاقع شا ص قطرت اخ همتستگی زیاادی باا تری دارد خك  در ظاهر، موقعيت ضعيفمو ی دراالی
مستقيم شود در نتيج  بيان غيربرد  تق موفقيت اخ میهایی ك  ب  كار می طاخنط متعام دارد خ تنا ق كنش

اش، شمست فرعون خ یاری ر انطن  ااران را با  دنتاام دارد  معجاهه هماراه باا اصال اخ در انجام معجهه
عمل، مباوت  مو ی در جهت در تی خ هطایت فرعون خ درباریان ب  پایاان  كيفيت خ كميت ا ت تا با این

 بر ط خ اجت بر آنان تمام شود 
 ها و راهبرد صراحت كالم در مکالمۀ فرعون با موسیكارگفت -3-2
ا ارائيل باا  اود كناط خ  وا اتار همراهای بنیمو ی)ع( در بطخ خرخد ب  قخار، ادعاای ر االت می 

كناط خ در صاطد ش اعالمی ب  دخران وفوليت مو ی خ بهرگ شطن اخ در قخر اشاره میشود  فرعون با كنمی
َك ِفيَنا َخِليًطا َخَلِتْثَت ِفيَنا ِماْن ُعُماِرَ  ِ اِنيَن »ظهور اثرات با گفت  در كالم مو ی ا ت:  شاعراء: «)َقاَم َأَلْم ُنَربِّ

ی  ود در نظار گرفتا  ا ات خ گماان (  جم   پر شی فوق ااكی از موقعيت باالیی ا ت ك  فرعون برا18
كنط از لحاظ شا خ  قطرت خ فاص   اجتماعی بر مو ی برتری دارد؛ ب  همين دليل از راهترد صاراات می

كناط  فرعاون از گيرد خ در ادام  در ی  كارگفت توصيفی اخ را كافر ب  معنای نا پاس ت قی میكالم بهره می
در آن ااساس شرمنطگی خ عذر واهی كنط خ اخ را مجتاور كناط مو ی انتظار كنش بيان ااسا ات دارد ك  

( 62 /7جوابی محطخد خ معين بطهط ك  اقتضای ایان پا اخ، ناشای از ا اتفهام تقریاری ا ات )درخیش، 
پردازد چون مو ی كنش منا تی در برابر فرعون انجاام ناطاده فرعون، در مقام امتنان ب  بيان این ا تفهام می

َخ َفَعْ اَت »شاود: را یاادآخر می« قتطاي»كنط خ جریان كشتن ُمفسط خ مجرم بودن متهم میا ت، لذا اخ را ب  
تِی َفَعْ َت َخ َأنَت ِمَن اْلَماِفِرین ( كشتن فرد قتطي ب  منهلاۀ نا پا ای مو ای در برابار 19شعراء: « )َفْعَ َتَك الَّ

دارد خ نستت دادن كفر ب  مو ی با    واهی برای  ودش قرارجا نيه فرعون در مقام اقفرعون ا ت  در این
 واهی برای اخ نيست  در این جایگاه خ با توج  ب   ياق خ خقایع پيشين ك  جهت دلسوزی برای مقتوم یا اق

تو   مو ی رخ داده بود خ ادعایی ك  اكنون مطر) كرده، فرعون در صطد تمذیق مو ی خ ا تههاء خ تحقير 
بافات ذهنای  اود خ چهاارچوب پاذیرد؛ زیارا در ی را نمیشبخيت اخ ت  فرعون ادعای ر االت مو ا

دانط ك  نافرمانی كرده خ نيه اخ ا رائي ی خ عتطی از بنطگان  ود میهایی ك  از مو ی دارد اخ را ی  بنیدانایی
؛ 293 /7؛ وتر ای، 261 /15)وتاوتایی، پنطارد ك  قتل مرتمق شاطه ا ات را نم  نشناس خ فا طی می
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دارد ك  نشاان از خاقعيات دارد خ ی در جواب فرعون، كارگفت توصيفی دیگری بيان میمو  (15 /10ويق، 
 وانط؛ مادۀ  اام ضااللت می« ضام» ود را « كافر»كنط؛ اخ در برابر خاژۀ فساد خ نم  نشنا ی را نفی می

س از راه در كتق لغت، ب  معنای ضاع الشیء)آن چيه از بين رفت( خ َضلو ب  معنای جاز عن الطریق)فالن ك
( خاژۀ ضالم در زبان عربی با  كسای نساتت 357 -356اص ی باز مانط خ منحرگ شط( ا ت )ابن فارس، 

شود ك  از راه مساتقيم انحاراگ یاباط؛ هار چناط ایان انحاراگ عماطی یاا  اهوی، كام خ یاا زیااد داده می
ا ات  مو ای نياه در  ( در لغت قتل از ا الم نيه ب  معنای عطخم از وریق مستقيم بوده510باشط )راغق، 

دهط  منظور مو ی آن ا ات كا  مان از وریاق مقام تترئۀ  ویش از خاژۀ كفر، ضاللت را ب   ود نستت می
مستقيم، یعنی آشتی یا مخالح  ميان این دخ نفر عطخم كردم خ عمل من نا وا ت  با  كشاتن فارد انجامياط  

ائي ی باود كا  مو ای، نا وا ات  از آن وریق مستقيم همان مسير برقراری ص ح خ  ازش بين قتطای خ ا ار
ين»عطخم كرد خ مخطاق خاژۀ  ين»شط  كاربرد خاژۀ « ضالو در معنای عطخم از وریق مساتقيم، نشاانگر « ضالو

آن ا ت ك  این خاژه در معنای اص ی  ود ب  كار رفت  ا ت، در این صورت، رابطۀ لفظ خ معنا مطابق  ا ت  
نابر نظریۀ  رم توضيح خاقعيت قتل قتطی تو   مو ی، از نوع ب كنط می مقتضای كالم نيه این معنا را تائيط

گون  ك  اتفااق افتااده كارگفت توصيفی خ با جهان خاقع متنا ق ا ت؛ زیرا مو ی اادثۀ قتل قتطی را همان
گون  كا  در ك  آن را بر  الگ اقيقت خ مطابق ميل شبخی  ویش یا آنبود برای فرعون رخشن كرد ن  این

آن نيه، باخر اقيقی مو ی جهت توجي  قتل قتطی « شرال ناظر ب  صطاقت»ر فرعونيان بود توضيح دهط؛ باخ
 شود ا ت خ ب  همين  تق كنش گفتاری مو ی)ع( صادقان  محسوب می

ك  مو ی، با بی مح ی خ مسبره كردن تو   فرعاون از معرفای پرخردگاار د ات پس از آن 29در آیۀ  
( خ از كانش اعالمای خ تهطیاطی 272 /15شاود)وتاوتایی، هطیط خ زخر متو ل میبردار نيست، فرعون ب  ت

َك ِمَن اْلَمْسُجوِنيَن »كنط: ا تفاده می ْجَعَ نَّ
َ ََ َبْذَت ِإَلًها َغْيِر   تنا اق ایان تهطیاط منا اق باا  ؛«َقاَم َلِ ِن اتَّ

  تهطیاطش صاطاقت داردخاقعيت جهان نيست، ب م  مطابق كردن جهان با ميل فرعاون ا ات خ فرعاون در 
اناا ربمام »راهترد فرعون در این مباوت ، از اصل كيفيت بر وردار نيست خ صرفًا بر ا اس ادعای كااذب 

َع ی شود كرد  نثی میا ت  با معجهۀ مو ی، راهترد صراات كالم فرعون همراه با قطرتی ك  ادعا می« ا
 واهاط، زیارا ك  از درباریان كم  میتا آنرخد خ در كنش بيان ااسا ات از قوت ب   وی ضعف پيش می

كرد، تنا ق داشت خ از شرال ناظر ب  صطاقت بر وردار بود  معجهۀ مو ی با آنچ  در جهان  ارج ادعا می
اش را با  ر اميت كنط كا  مو ای را  اااری توانمناط ببواناط خ پياامتریتمتر شاهان ، فرعون را خادار می

يت در مباوت  اهميت نطارد، ب م  هطگ اخ غ ت  بر مو ی ب  هر وریقی نشنا ط، زیرا برای فرعون اصل كيف
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 نمایط جویی ب  درباریان اكتفا میرخ در چارها ت؛ از این
يان و بالعکسانواع كارگفت -3-3  ها و راهبردهای كالم فرعون با دربار

مينمایاط خ از فرعون در برابر كنش توصيفی مو ی جهت معرفی  طاخنط،  طااب را متوجا  درباریاان 
پاردازد خ باا انجاام كانش كنط خ ب  ا تههای مو ای میراهترد صراات كالم  ویش با درباریان ا تفاده می
( 25شااعراء: «)َقااَم ِلَماْن َاْوَلاُ  َأاَل َتْساَتِمُعوَن »كناط: ترغيتای درباریاان را از پاذیرش  ابنان اخ نهای می

 وانط، اخ در صطد ا ت اثارات در را مجنون می ( همچنين در ی  كنش دیگر مو ی270 /15)وتاوتایی، 
گفت  مباوتات  ویش را در عم مرد درباریان بتينط، خلی پس از دیطن معجهۀ مو ی باا انجاام كانش بياان 

شود خ از راهترد صراات كالم  ویش ب  راهتارد ادب گفتااری ایجاابی ااسا ات، ب  درباریان متو ل می
گفتۀ  ویش را در آنها بازیابط  درباریان ك  همواره دنتام جاه خ مقام هستنط، دهط تا اثرات با تغيير راهترد می

جویی فرعاون خ افاهایش كننط خ ب  هنگام در وا ت چاارهب  كارگفت توصيفی خ معجهه مو ی توجهی نمی
اُه َقااُلوا َأْرِجاْ  َخَأَ ا»شاونط: صميميت اخ با  ودشان،  وا تار مه ت دادن ب  مو ی خ بارادرش هاارخن می

ای از نظاميان خ نگهتاناان مبخاوص گوینط: عطه( خ در ادام  می36شعراء: «)َخاْبَعْث ِفي اْلَمَطاِئِن َااِشِریَن 
ها بفر ت تا هرچ   اار ااذق هست جمع نموده برایت بياخرنط، تا ب  خ اي ۀ آناان باا  ود را ب  شهر تان

اٍر َعِ يٍم »مو ی معارض  كنی:  (  گرچا  جم ا  در ظااهر اماری ا ات، خلای 37شاعراء: «)َیْأُتوَ  ِبُملِّ َ حَّ
( در اینجاا 274 /15دارناط )وتاوتایی، وور غيرمستقيم نظر)د تور مشورتی(  ود را اعالم میدرباریان ب 

ای كا  شا ص بيان غير مستقيم در ادب گفتاری درباریان قابل مشاهطه ا ت؛ زیرا درباریان ب  دليل عالقا 
دارنط، ب  كارگفت توصيفی مو ی در ارتتاال باا معرفای پرخردگاار خ معجاهۀ اخ كا  باا  ب  جاه خ مقام دنيوی

 كننط نماینط خ فرعون را در كفرش یاری میاقيقت قطرت اخ تنا ق دارد، توجهی نمی
 وگوی متقابل فرعون با ساحرانكارگفت و راهبردهای كالم در گفت -3-4

ی، ب   ااران نيااز دارد از راهتارد صاراات كاالم ا اتفاده جا ك  فرعون در مسابق  خ نترد با مو از آن
جا ك   ااران از فرعون دربارۀ كنط  فضای اضور  ااران در دربار، فضایی آرام خ صميمی ا ت تا آننمی

دهاط كا  از ها ب  جاه خ مقاام اواالع دارد، خعاطه میكننط خ فرعون نيه ك  از تمایل آنپاداش  ود  ؤام می
شونط تا آنان را تشویق نمایط ك  برای نتردی بهرگ تالش كننط  ب  تی خاال در آینطه بر وردار میجایگاه خ منهل

كناط خ همين دليل، در این موضع از كارگفت التهامی خ تعهطی خ راهتارد ادب گفتااری ایجاابی ا اتفاده می
ُماْم ِإًذا َلِماَن »فایطه قابل مشاهطه ا ت: -دهط  در این آی  شا ص ههین خعطۀ پاداشی بهرگ می ِإنَّ َقاَم َنَعْم َخ

ِبيَن  ( عمل خ فعل  ااران پس از انجام معجهه مو ی، بر  الگ انتظاار فرعاون ا ات، 42شعراء: «)اْلُمَقرَّ
كرد ك  در صورت شمست  ااران، آنان قطرت ك  اخ ب  پيرخزی اميطخار بود، هرگه تخور نمیگذشت  از این
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داشت  باشنط خ در اضور مردم ب   طای مو ی ایمان آخرناط خ كانش بياان ا تفاده از شا ص آزادی عمل را 
رخ، ب  كنش تهطیطی خ اعالمی رخی می ااسا ات  ویش را در  جطه ب   طای مو ی نشان دهنط؛ از این

اْحَر »آخرد:  َمُماُم السِّ ِذ  َع َّ ُ  َلَمِتيُرُكُم الَّ َعانَّ َأْیاِطَیُمْم  َقاَم آَمْنُتْم َلُ  َقْتَل َأْن آَذَن َلُمْم ِإنَّ َقطِّ
ُ ََ َفَ َساْوَگ َتْعَ ُماوَن 

ُمْم َأْجَمِعيَن  َتنَّ َص ِّ
ُ (  فرعون با ا تفاده از راهترد صراات كالم ب  توبيخ 49شعراء: «)َخَأْرُجَ ُمْم ِمْن ِ اَلٍگ َخََ

متحمال شاطه باود پردازد ك  چرا بطخن اجازۀ من ب  مو ی ایمان آخردیط؛ زیرا اخ ههین  زیادی را  ااران می
 /15خلی در نهایت  ودش شمست  ورد خ با ایمان  اااران ایان شمسات مضااعف گردیاط )وتاوتایی، 

دهنط خ در برابر كنش اعالمی خ تهطیطی فرعون، با های مبت ف فرعون اهميتی نمی(  ااران ب  كنش275
كارگفات اعالمای چناين ا تفاده از راهترد صراات كالم، با رعایت اصل كميت خ كيفيت خ ضامن انجاام 

َنا ُمْنَقِ ُتوَن »دهنط: پا خ می ا ِإَلی َربِّ دهنط  ااران آزادی عمل  ویش را ب  فرعون نشان می«  َقاُلوا اَل َضْيَر ِإنَّ
دهنط زیرا با جهان خاقاع تنا اق ك  دیگر بردۀ اخ نيستنط خ مباوت  مو ی خ  طای اخ را بر فرعون ترجيح می

ا ِبَربِّ اْلعاَلِميَن »شاهط بر این ادعا ت  در  دارد خ صطاقت مو ی  ود ، مقخود از ایمان، ایمان تواياط «آَمنَّ
عاالخه بار اقارار با  تواياط، اعتاراگ با  ر االت مو ای خ هاارخن « َخ هااُرخَن  َربِّ ُمو ای»ا ت خ در آیۀ 

گفات عاون میب  این دليل ا ت كا  فر« رب العالمين»عطم اكتفاء ب  گفتن »(؛ 275 /15ا ت)وتاوتایی، 
َك ِمَن اْلَمْسُجوِنيَن »من رب العالمين هستم، چنانچ  ب  مو ی گفت:  ْجَعَ نَّ

َ ََ َبْذَت ِإلَهًا َغْيِر   خ با  « َلِ ِن اتَّ
َها اْلَمََلُ ماَعِ ْمُت َلُمْم ِمْن ِإلاٍ  َغْياِر »قومش گفت:  ُماُم »( خ گفات: 38قخاص: «)َخقاَم ِفْرَعْوُن یا َأی  َأَناا َرب 

 
َ َْ ( لذا گفتنط مراد ما از رب العالمين آن پرخردگاری ا ت ك  مو ی خ هارخن با   اوی 24)نازعات: «ْع یا

 ااران در ی  كنش دیگار با  بياان ااسا اات ( 31 /10انط )ويق، كننط خ از جانق اخ آمطهاخ دعوت می
َنا َ َطاَیاَنا»پردازنط:  ویش می ا َنْطَمُع َأْن َیْغِفَر َلَنا َرب  َم اْلُماْؤِمِنيَن ِإنَّ اا َأخَّ آناان باا ایان  ابن، دليال « ا َأْن ُكنَّ

كننط؛ ب  این ترتياق كا  چاون ماا اخلاين كساانی باودیم كا  با  شان از مجازات فرعون را بيان مینتر يطن
فر تادگان  طا ایمان آخردیم، اميطخاریم  طا از  طاهای ما بگذرد خ این تع يال، تع ي ای صاحيح ا ات؛ 

كنط، پاس تح باب در هر امر  يری، اثری از  يرات دارد ك  هيچ عقل  المی در آن ش  نمیك  فبرای این
ك  ب  رامت خ مغفرت اخ ایمان دارد بياامرزد، قطعاًا اگر  طای  تحان بنا داشت  باشط مؤمنی را ب  ع ت این

 ااا ت  راماات خ مغفاارت اخ اخلااين كساای را كاا  فااتح باااب ایمااان كاارده خ راه را باارای دیگااران همااوار 
( این عم مرد  ااران دارای یا  اثار باگفتا  در مياان 33 /10؛ ويق، 276 /15گذارد )وتاوتایی، خانمی

 اااران كانش  كناط می ها، دیگر مردم را نيه تشویق خ ترغياق با  ایماانمردم ا ت؛ چون ایمان آخردن آن
كنناط خ از اهانشان همراه میعاوفی  ویش را در برابر  طای مو ی با در وا ت مغفرت از اخ نستت ب  گن
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پردازناط خ شا ص آزادی عمل ا تفاده نموده خ در ی  ادب گفتاری ب  اصاال) گفتاار خ رفتاار  اویش می
ای این ا ت ك  با تمي  بر ایمان با   اطا، گيرنط  اثر كارگفتی چنين مباوت  رمشق خ الگوی مردم قرار می

يتی نطارد؛ ب م  ا تغفار از پرخردگاار، بهتارین جاایگهین شمنج  خ ب  دار آخیبتن فرعون برای  ااران اهم
 عذر واهی از پادشاه ا ت 

 
 گیرینتیجه

نظری  كارگفت در دانش كاربرد شنا ای باا عنااخینی  بافت فرا زبانی خ زبانی از قراین تتيين آیات ا ت؛
عانی مطابقت دارد  چون اغراض ثانوی  جم  ، معنای مجازی جم   خ اغراض ادبی خ زیتا شنا تی در ع م م

بارد، از كار میهایی نظير: هشطار دادن، آگاهی دادن خ پيمان بستن را ب خقتی كاربر زبان در گفتۀ  ود كنش
هایی منا ق نظير: متقاعط گشتن، تارس خ شنونطه انتظار دارد ك  این كنشها را دریابط خ نتيجۀ آن را در كنش

اثارات در »ود بتينط   رم اثرات این كارگفت را با  دخ د اتۀ هراس داشتن، ایمان آخردن خ    در مباوق  
وور غيار مساتقيم با  عناوان نتيجاۀ جاانتی ب « اثرات با گفت »تقسيم كرده ا ت  « اثرات با گفت »خ « گفت 

ای مشتر  ميان متم م های غير مستقيم، ب  اوالعات پس زمين كارگفتها ت   برآمطه از مجموع كارگفت
در تح يل كارگفت، ا تفاده متم م  دارد ك  هم از جنس زبان خ هم از جنس غير زبان ا ت خ مباوق نياز 

از بيان غير مستقيم با مفهوم ادب گفتاری، دارای جایگاه مهمی ا ت؛ این مفهوم در تراث ا المی با  اياق 
نای ضمنی در االی خ مقتضای كالم)ع م معانی( برابر ا ت   رخج از معنای اص ی بر خرخد مباوت  ب  مع

 در نظریۀ كارگفت ا ت « های غير مستقيمكارگفت»خ « بيان غير مستقيم»ع م معانی مشاب  با مقولۀ 
هاای ای از كارگفتبافت موقعيتی دا تان اضور مو ی در دربار فرعون برای تت يغ ر الت، مجموعا 

فی در مباوتاۀ مو ای خ ها نظير: كانش اعالمای، توصايفی، عااومستقيم خ غير مستقيم ا ت  انواع كنش
گيرد، نيرخی درگفتۀ مشبخای را در شود ك  هر خقت یمی از آنها در مقام متم م قرار میفرعون مشاهطه می

گنجانط خ قخاط دارد اثار باگفتاۀ مشبخای در مباواق  اود با  خجاود آخرد  بارای نمونا  كالم  ود می
ينَقاَم َفَعْ ُتَها ِإًذا َخ َأَنا ِمَن ال»مو ی)ع( در آیۀ  الِّ (، ضامن ا اتفاده از كارگفات توصايفی با  20شعراء: «)ضَّ

كنط خ شایساتگی وور مستقيم  ود را از اتهام كفر تترئ  می، ب «در گفت »همراه صراات كالم ب  ارائۀ كنش 
را از مو ی انتظاار « اثرات با گفت »دارد  فرعون ك  این پيامتری را از جانق پرخردگار برای  ویش اعالم می

دیگار با  معرفای « در گفتا »هاای كنط در كنشی دیگر اخ را مسبره كنط، خلی مو ی با كنشرد  عی مینطا
در ممالماۀ   اازد های اخ را ناابود میپردازد خ با انجام معجهه تمام تالش فرعون خ كنش طای  ویش می

بتطا فرعون با ا تفاده فرعون خ  ااران نيه كنش ترغيتی، اعالمی، تهطیطی، عاوفی خ توصيفی خجود دارد  ا
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دهط خ آنان را ب  انجام  حر از راهترد ادب گفتاری ایجابی، د تمهد خ پست امومتی ب   ااران را خعطه می
بينط خ  ااران بر الگ انتظار فرعاون ك  انتظار دارد را نمی« ایاثرات باگفت »كنط؛ خلی خ جادخ ترغيق می

دهنط  آنان  بعط از معجهۀ مو ی با ا تفاده از  طای اخ نشان می  ویش را در برابر مو ی خ« اثرات باگفت »
دارنط شا ص آزادی عمل، ب   طای اخ ایمان آخرده خ كنش عاوفی  ویش را در برابر  طاخنط یگان  ابراز می

كننط؛ در هنگام كنش تهطیطی فرعون متنی بر قطع د ت خ پا، از راهترد صاراات كاالم خ مغفرت و ق می
ای مطابق  وا ات فرعاون در برابار گيرنط خ عماًل هيچ اثر باگفت موده خ تهطیط فرعون را نادیطه میا تفاده ن

 دهنط  های خی نشان نمیكنش
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