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  چكيده
بيان آن را عبارتي است كه مسلمانان روزانه بارها  (س) و آل محمد (ص) صلوات بر محمد

بـا  امـا   ،شـود  قصد قربت انجام مـي   شنوند. در نگاه اول، صلوات به كنند يا از ديگران مي مي
 فـا يروزمـره ا  يدر ارتباطات اجتماع يمهم يكه نقش كاربرد افتيدر توان يم تر شيبدقت 

 انيـ م ياجتمـاع  تعامالت در صلوات ابديدر كه است آن پژوهش نيا ياصل مسئلة. كند يم
 چـه  زبان  عرب يعراق انيعيو ش زبان  يفارس يرانيا انيعيش انيم ،يشفاه حوزةدر  مسلمانان،

 گـروه  دو نيـ ا انيـ م در صـلوات  كاربرد نوع در يتفاوت ايآ و كند  يم يباز يا  يارتباط نقش
زبـان و   يپـژوهش كاربردشناسـ   نيـ ا يكل ينظر   چهارچوب ؟ريخ اي دارد وجود ياجتماع

از آن  يپـژوهش حـاك   يهـا  افتـه يجان سرل است.  گفتاري يها كنش ةينظرطور خاص  به
 ،يبـ يعنوان كنش گفتـار ترغ  دارد و به زين يابعاد منظور يانيعد ببر ب است كه صلوات عالوه

 چنـين،  هم. رود يكار م مختلف به يو اجتماع يكاربرد يطدر شرا يو اعالم تعهدي، ،يعاطف
 گـويي  غيرمسـتقيم  هـدف  با ترغيبي گفتارهاي كنش در صلوات كاربرد دهد مي نشان نتايج
 از خـويش  وجود در احساس بيان تشديد براي افراد عاطفي هاي كنش در است؛ رفته كار به

كــارگيري صــلوات   هــاي تعهــدي نيــز هــدف از بــه كــنشدر ؛ گيرنــد  بهــره مــي صــلوات
ها و اعالم مواضع  ديدگاهكردن سو اعالمي هم هاي در كنش؛ و بخشيدن به تعهد است تقدس
تواند عامل تأثيرگذار  مي توجه افراد به يك موقعيت، ازطريق باالبردن صدا، سو و جلب  ازيك

  در استفاده از صلوات باشد.
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  . مقدمه1
هـاي اجتمـاعي اسـت.     و ديگر مؤلفه ،متأثر از فرهنگ، دين اي جامعهتعامالت زباني در هر 

. دشو  ميهاي يادشده باعث نقصان  اين تعامالت بدون درنظرگرفتن مؤلفه ةمطالع ،درحقيقت
هـاي دينـي گونـاگون     زبان، افـراد از عبـارت   زبان و عرب اعم از فارسي ،در جوامع مسلمان

 مـدنظر جا بايـد   مهمي كه در اين ةنكتر جامعه است. دكنند كه بازتاب تأثير دين  استفاده مي
هـاي قـوي مـذهبي دارنـد      داشت اين است كه استفاده از اين عبارات به افرادي كه گرايش

كـار   زسوي تمامي افراد با هر ميزان گرايش به ديـن بـه  شود؛ بلكه اين عبارات ا محدود نمي
هـا بـه    استفاده از آن گرياند و د به خود گرفته يكاربردشناخت يبعدزيرا اين عبارات ؛ رود مي

 يـي عبـارات و چرا  نيـ ا يعـد كاربردشـناخت  از ب اطالعـي  بـي . شود  ينممنحصر  ينيبافت د
  .كندرا با مشكل مواجه  افراد انيم يارتباط زبان تواند يآن م يريكارگ به

 خواهـد  يمـ  كـه  شـود  يمـ  رو روبـه  يتيمـوقع  با يرانيا مسلمان فرد كي يوقت نمونه، براي
كنـد.   اسـتفاده مـي  » ال الـه اال اهللا «عصبانيت خود را از مخاطب خويش نشان دهد، از عبـارت  

كه او را از اين كار  شود كه در حال غيبت است براي اين همين فرد وقتي با مخاطبي مواجه مي
برد تا به او  ميكار  را به» استغفراهللا«بازدارد يا مخالفت خود را با اظهارات او نشان دهد عبارت 

. همين فرد وقتي تصويري كردانجام آن بايد استغفار سبب  بفهماند كه اين كار اشتباه است و به
  .»اهللا سبحان«گويد  مير اختيا بيند بي مي العاده از يك طبيعت بكر يا يك موجود خارق

كنند صلوات است. كـاركرد   استفاده مي وفور يكي از عبارات ديني كه مسلمانان از آن به
 قـرآن هاسـت. در   جستن از آن قصد قربت و خاندان او به صلوات ابراز احترام به پيامبر ةاولي

 وسلموا هيعل صلوا آمنوا نيالذ هايأ اي يالنب يعل صلوني ومالئكته اهللا إن« ةخداوند متعال در آي
  ) به مسلمانان فرمان داده است تا به پيامبرش درود فرستند.56 :(احزاب» مايتسل

ديـده   ،زبـان  زبـان و عـرب   اعـم از فارسـي   ،مسـلمانان روزمرة چه در تعامالت زباني  آن
شود آن است كه كنش گفتار بياني ذكر صلوات بـا كـنش گفتـار منظـوري آن متفـاوت       مي

شايد فردي از مخاطـب يـا مخاطبـان خـويش بخواهـد تـا صـلوات         ،اوقاتاست. گاهي 
بـه همـين موضـوع     ش باشـد. باتوجـه  مـدنظر گويـد   مي چه آن چيزي فراتر ازاما بفرستند؛ 

هايي از صـلوات   ست كه در چه موقعيتها اصلي اين پژوهش پاسخ به اين پرسشدغدغة 
عنـوان   چرا از صـلوات بـه  و  د،چه منظوري در كاربرد صلوات وجود دار ،شود مياستفاده 

  ؟شود  ميكنش گفتار منظوري استفاده 
   چهـارچوب كلـي در   طـور  آيد، اين پـژوهش بـه   هاي فوق برمي  طور كه از پرسش همان

گويـد:   يول مي قرار دارد. ،شود كه گاه از آن به منظورشناسي هم ياد مي ،كاربردشناسي زبان
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هايشان سروكار دارد تا با معني خود   گفت  افراد از پارهتر با تحليل منظور  كاربردشناسي بيش«
 ).11 :1391» (است ندهيگو منظور يبررس يكاربردشناسبرند.   كار مي كلمات يا عباراتي كه به

جـان  ازسـوي  هاي گفتاري كه ابتداً  كنشنظرية  ،كلي كاربردشناسي زبان   چهارچوباما در 
 طـور  به داد بسط را آن) Searle, 1969جان سرل () مطرح شد و سپس Austin, 1962آستين (
 هـا   گفـت   كه درپس جمالت و پاره مختلف، يمنظورها و كاربردها نييتب در تواند  يم خاص
صـورت   عمدتاً بـه  زين پژوهش يها داده. ديآ كار به روزمره محاورات در ،است شده  استفاده

آوري    زنـدگي روزمـره جمـع   گـران در شـرايط مختلـف     پژوهشازسوي مشاركتي مشاهدة 
  است. شده

هايي كه روي موارد مشابه انجام شده است مـرور خواهـد شـد.     پژوهشپيشينة درادامه، 
كاررفته با مثـال تشـريح    هاي گفتار كه در اين پژوهش به كنشنظرية هايي از  سپس آن بخش

 ،مسلمانانروزمرة هاي مختلف كاربرد صلوات در محاورات  نمونه ،در بخش بعداست.  شده
وتحليل خواهد  شده معرفي و تجزيه مطرح   چهارچوبدر  ،كه شامل بافت ايران و عراق است

  شود. نتايج تحقيق بحث و بررسي ميو  دستاوردهادربارة  ،شد. درپايان نيز
  

  . پيشينه2
است كه هركدام از  انجام شدهابعاد كاربردشناسي عبارات ديني  تحقيقات اندكي درخصوص

جـا   انـد. در ايـن   اين عبارات پرده برداشـته ثانوية نوعي از كاربرد غيرمستقيم يا كنش  به ها آن
هاي مربوط  اول، پژوهشدستة ها اشاره خواهد شد:  كلي به سه دسته از اين پژوهش طور به

دوم، پژوهشـي درخصـوص اصـطالحات    دسـتة  در بافـت اسـالمي؛   » اهللا شاء ان«به كاربرد 
 كلـي  طـور  هاي گفتار بـه  كنشنظرية    چهارچوبهايي كه از  سوم پژوهشدستة مسيحي؛ و 

  اند. متون ديني استفاده كردهمطالعة براي 
و كاربردهـاي آن در زنـدگي   » اهللا شـاء  ان«اصـطالح قرآنـي     ها بـه   اول پژوهشدستة در 

ازسوي اي شده است. يكي از اين تحقيقات پژوهشي است كه  مسلمانان توجه ويژهروزمرة 
هـاي كـاربردي    نقـش «عنوان با اي  شده است. نزال در مقالهانجام ) Nazal, 2005(ايمن نزال 
بـه نقـش    »اهللا شـاء  نإمـوردي  مطالعـة  مسـلمانان در ژانـر شـفاهي:    ازسوي  قرآننقل آيات 
گويي به  اصلي خود را پاسخدغدغة وي در اين پژوهش  پرداخته است.» اهللا شاء نإ«كاربردي 

چيست و » اهللا شاء نإ«قرآني آية هاي كاربردي استفاده از  اين پرسش قرار داده است كه نقش
  اند. ماكنند كد مياستفاده » اهللا شاء إن«هايي كه در آن مسلمانان از  بافت
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را  گـذارد و رويكـردش   بحـث مـي   را بـه  )indirectness( گويي  او ابتدا مفهوم غيرمستقيم
مفهـوم  دربـارة   را هاي پل گرايس و جـان سـرل   نظرها و ديدگاه و توصيفمحور ـ  گفتمان

  كند.  گويي بررسي مي   غيرمستقيم
كنـد. موقعيـت اول،    بحـث مـي   تفصيل به ها آندربارة  و چندين موقعيت را معرفي نزال
آن اصـرار دارد و   براي رفتن بهسفري است كه زن دربارة  ييي ميان زن و شوهر وگو گفت

سعي در اعالم امتناع » اهللا شاء إن«كارگيري عبارت  اين سفر است و با بهرفتن به  مرد مخالف
موقعيت ديگر نيز مربـوط بـه زن و شـوهر     نوعي سلب مسئوليت از خود دارد. از سفر و به

كننـد. زن   بحث ميديگر   يكيا رفتن به مصر با امريكا ماندن در  بارةتباري است كه در عرب
كـاربردن   نظر مرد متفـاوت اسـت. زن بـا بـه    ، اما و رفتن به مصر داردامريكا تمايل به ترك 

  است.مهاجرت درصدد باالبردن احتمال وقوع اين  »اهللا شاء نإ«
دادن تعهـد   بـا كـاهش  » اهللا شـاء  نإ«هاي ارتبـاطي   كه نقش گيرد درنهايت، نزال نتيجه مي

از تأثيرها و پيامـدهاي منفـي كـنش    و تا پرهيز شود   مينسبت به انجام كنشي در آينده آغاز 
توانند خود را از بار  مي» اهللا شاء نإ«كارگيري  به يابد. مسلمانان با ر ديگران ادامه ميديك فرد 

خـالص   مخاطبـان وجهة نهادها يا لطمه زدن به  ها يا اجتناب از اجراي پيش مسئوليت فرمان
 ،نـامطلوبي بـراي مخاطبـان درپـي دارد    كنششان پيامدهاي  كه هنگامي ويژه به ،كنند. اين امر
  شود. معنادارتر مي

نيـز در  ) Pishghadam and Norouz-Kermanshahi, 2012( كرمانشـاهي  قدم و نوروز پيش
در زبـان  » اهللا شـاء  نإ«است، به كـاربرد   )Nazal, 2005( خود، كه بسيار تحت تأثير نزالمقالة 

كـه شـامل تعـامالت روزمـره، تبليغـات       ،تموقعي پنجاهها با بررسي  پردازند. آن فارسي مي
 هـا  و جشـن  ،هـا  هاي افراد در خيابان، مغازه، سـوپرماركت  وگو گفت چنين همو  ،تلويزيوني

ند كه برخي موارد كـاربرد آن بـا   نك ذكر مي» اهللا شاء نإ«شود، اهدافي چند را براي كاربرد  مي
خـواني   دارد و برخي ديگـر هـم  خواني  كند هم عربي از اين عبارت ميجامعة اي كه  استفاده

مـوارد  ايـن  در زبـان فارسـي را شـامل    » اهللا شـاء  نإ« كـارگيري  ندارد. نگارندگان هدف از به
سپردن به سرنوشت، ابراز هويت ديني، آرزوكـردن،   دادن به مخاطب، دل قلب دانند: قوت مي

 تأخيرانداختن آن. يك كار، فراركردن از پاسخ و به دادن كردن، ترغيب يك فرد به انجام نفرين
دادن بـه   قلـب  قـوت « ها آن كنند. بندي مي  موارد فوق را در قالب سه گروه اصلي دسته سپس

بـودن و داشـتن    مسـلمان «را درقالب » و ابراز هويت ديني ،سپردن به سرنوشت مخاطب، دل
دهند و آن را ناشـي از اعتقـاد مسـلمان بـه قـدرت خداونـد در        جاي مي» باورهاي اسالمي

گريز از جواب يا تعويـق زمـان   «چون  دانند. در گروه دوم اهدافي هم زدن سرنوشت مي رقم
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گويي جاي گرفته است. در اين قالب گويندگان قصد انجام   درقالب غيرمستقيم» دادن جواب
كنند.  كار استفاده مي دليل از اين راه همين به، مخاطب لطمه بزند ندارندوجهة كه به را اقدامي 

» و ترغيب افراد به انجـام يـك كـار    ،كردن بيان آرزو، نفرين«چون  اهدافي هم در گروه سوم
  شود. درج مي» بيان احساس«گيرد كه در ذيل عنوان  جاي مي

نيـز  ) Mehawesh and Jaradat, 2015(ازسـوي مهـاوش و جـرادات    » اهللا شـاء  إن«عبارت 
با اشاره به تفاوت ميان كاربرد بياني و منظوري اين عبـارت قرآنـي    ها آن شده است.  بررسي

انـد. نگارنـدگان    طـور مشـخص اصـل كميـت دانسـته      آن را در تضاد با اصول گرايس و به
گفتـار   اند كه حذف آن از يك پـاره  برشمرده» اهللا شاء نإ«گونه براي  كناييكاركردي  چنين هم

  هد.د الشعاع خويش قرار مي معناي آن را تحت
گونه  اين هايي نيز پژوهش، اند شده  كه در بافت غربي انجام ،ها دوم پژوهشدستة در 

نمونـه، وردونيـك و كـاچيچ    بـراي  اسـت.   انجـام شـده  درخصوص اصطالحات دينـي  
)Verdonik and Kačič, 2012و  ،چون خدا، مريم مقدس، مسيح، شـيطان  ) كاربرد عباراتي هم

 ،در خارج از متون ديني ،يادشدهمعتقدند واژگان ديني  ها آن اند. كرده(مريم) را مطالعه  مدونا
 ،هـا  نظر آن بهباشد معاني كاربردشناسانه دارند.  مدنظر شان كه معاني مستقيم و اوليه ازآن بيش

كارگيري اين واژگان ازسوي گوينده بيان احساس دروني است و فـرد بـا    يكي از اهداف به
صـحبت  لحظـة  دهد يا هيجان خـود را در   كارگيري آن يا حالت دروني خود را نشان مي به

» ام به پيغمبر من خسته« توان اي از كاربرد مشابه در فارسي مي نمونهبراي كند.  كردن بيان مي
  را ذكر كرد.

، وردونيك و كاچيچ بيان احساس گوينده درقبال يك گـزاره و يـك وضـعيت    چنين هم
خدا نكند گروه مـا  « شود شمارند. مثالً، گفته مي خاص را از ديگر اهداف اين موضوع برمي

كنـد.   يك شرايط و وضـعيت خـاص را بيـان مـي    دربارة جا گوينده نظر خود  در اين» ببازد
توانـد هـيچ معنـايي     مواقع كاربرد عبارات دينـي مـي  مطابق نظر وردونيك و كاچيچ بعضي 

طـور كـه ايـن     شكافي در كالم قبل و بعد از خود باشد. همانركنندة پنداشته باشد و صرفاً 
يعنـي   ؛»فالني توي ايـن علـم خداسـت   «مثالً  تواند نقشي استعاري را ايفا كنند؛ عبارات مي

  نهايت قدرت و تسلط را بر علم نشان دهند.خواهند  مي
بودنش در تحليل متون مختلف  دليل سادگي و كاربردي بههاي گفتاري  كنشنظرية نهايتاً، 

كـنش  نظريـة  «مقالـة  ساجدي در  كرده است. پيدا اي خصوص متون ديني كاربرد گسترده به
كلي به بررسي امكان استفاده از اين نظريـه در   طور به» قرآنگفتاري جان آستين و فهم زبان 

هـاي گفتـاري    مبـاحثي چـون كـنش   «پرداخته است. در اين مقاله او بر  قرآنفهم بهتر زبان 
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بعـد احساسـي در   ويژة هاي اخباري در دين، اهميت  بودن گزاره عديهاي ديني، چندب گزاره
هـاي   عد اخباري گـزاره شناسان غربي در غفلت از ب دينهاي ديني، اشتباهات برخي از  گزاره

نظريـة     چهـارچوب در » هـاي اخبـاري و انشـايي دينـي     رهگـزا  نمايي ديني، و سرانجام واقع
  ).122 :1381 ساجدي،هاي گفتاري تأكيد كرده است ( كنش

انـد.   چون برخي ادعيه نيز با اين روش مطالعـه شـده   متون ديني ديگري هم قرآنغير از 
اند. ايـن   پرداختهامام رضا نامة  زيارتمطالعة ) به 1389زاده ( نژاد و رجب پهلوان ،زمينه دراين

احساسات عـاطفي  دربرگيرندة اي است كه  گونه به نامه دهد كه متن زيارت پژوهش نشان مي
كـنش گفتـاري    ،رو  دهد. ازاين دعا را نشان ميخوانندة مندي و قدرداني  قوي است و ارادت

  ترين كاربرد را دارد. عاطفي بيش
پرداختـه   البالغـه  نهـج  هـاي  خطبهبه تحليل يكي از زمينه  آخرين پژوهش مهم دراين

را  51خطبـة  هـاي گفتـاري    كـنش  ،بنـدي سـرل   كمك طبقه به ،است. فضائلي و نگارش
امام علي (ع) در اين خطبـه بـراي تحريـك و تشـجيع     «كه  اند نشان داده و مطالعه كرده
درجهت حمله به سپاهيان معاويه و پيروزشدن بـر آنـان ... كـنش گفتـاري     لشكريانشان 

 كـار  تـري بـه   عاطفي را به ميـزان كـم   يترغيبي را به ميزان زياد و كنش گفتار اظهاري و
  ).82 :1390» (اند برده

  
  هاي گفتاري نظري و روش: كنش   چهارچوب. 3
مطــرح در ) speech acts( هــاي گفتــاري كــنشنظريــة ايــن پــژوهش بــر  ،لحــاظ روش بــه

گـاه بـه كارگفـت نيـز ترجمـه       يهاي گفتار است. كنشمبتني زبان فلسفة كاربردشناسي و 
هاي كنشي متعددي  نقش شود گفتاري كه بيان مي شود. اين نظريه مدعي است كه هر پاره مي

هـاي   وران زبان ازطريق زبان كارها و كـنش  ديگر، گويش  عبارت راه دارد. به هم نيز با خود به
  دهند. مختلفي را انجام مي

 .ي كـنش اسـت قـدمتي طـوالني دارد    نـوع  درحقيقـت اين انديشه كه ارتباطات زبـاني  
اسـت، بـه ايـن     از مـيالد نوشـته  پيش  390 خود، كه در سال لوسيكراترسالة افالطون در 

واسـطة   بهند كه ا گفتار نوعي كنش است و كلمات ابزارهايي ،اوازنظر  .كند موضوع اشاره مي
  .زبان داردمطالعة اين نوع نگاه پيامدهايي مهم براي  .افتد اين كنش اتفاق مي ها آن

افالطـون  نظريـة  بـه   شناس آلماني، باتوجه شناس و زبان ، روان)1963- 1879( كارل بولر
شـده    ارغنون، در نظـر گرفتـه   نامِ ابزار موسيقي، بهمثابة  بهالگويي را ارائه داد كه در آن زبان 
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كسـي  دسـت   بـه تواند  گونه كه يك ساز موسيقي مي همان ،در الگوي ارتباطي ارغنون .است
زبان نيز ابزاري است كه سه نقش مهم دارد: ازسويي به ، نواخته شود و مخاطبي داشته باشد

ديگـر بـه مخاطـب كـه نقـش       دهد، ازسوي دست مي گردد و اطالعاتي از او به گوينده برمي
بـولر تـأثير   نظريـة   است. مدنظرديگر به جهان خارج و موضوعي كه  ياقناعي دارد و ازسوي

 .ما به زبان در حال حاضر داشته استر نوع نگاه دزيادي 

هـا   آن ترين مهم. اند كنش نگريستهمثابة  بهديگري نيز به ارتباطات زباني افراد بعد از بولر 
هاي گفتاري را  كنشنظرية  آستيناست.  ،تبار ، فيلسوف انگليسي)John Austin( جان آستين

 ارائـه كـرده اسـت    دهنـد؟  يمـ  انجـام  كار كلمات چگونه عنوانبا در كتابي ) 1960- 1911(
)Austin, 1962(.  كنش  :اند از كند كه عبارت هاي گفتاري را به سه دسته تقسيم مي كنشوي

  و كنش گفتاري فرابياني. ،گفتاري بياني، كنش گفتاري منظوري
هاي گفتـاري كلمـات معنـايي روشـن و      در اين شكل از كنش هاي گفتاري بياني: كنشـ 

ها ذكـر   ها براي واژه لغت فرهنگاللفظي يا معنايي كه  ، همان معناي تحتدرواقعمتعارف دارند. 
، »هـواي تهـران چطـور اسـت؟    «، وقتي در پاسخ به پرسـش  مثالً گيرد.  قرار مي مدنظراند  كرده

  يك كنش گفتار بياني را انجام داده است. درواقع» هوا سرد است«فردي بگويد 
ها گوينده از بيان يـك گفتـار معنـايي      از كنشهاي گفتاري منظوري: در اين نوع   كنشـ 

اگـر كسـي بـه     ،ديگر، معنا وابسته به گوينـده اسـت. مـثالً     عبارت كند. به خاص را دنبال مي
و منظورش درخواست از همسر براي » نمك شده است  غذا مقداري بي« گويد همسرش مي
  ه است.جا كنش گفتار منظوري را انجام داد دان باشد، در اين آوردن نمك

هاي گفتاري   كنشاز آن به هاي گفتاري كه   اين نوع از كنش هاي گفتاري فرابياني:  كنشـ 
پيام يا همـان  كنندة  دريافت ردشود ناظر بر اثري است كه كنش گفتار   نيز نام برده مي تأثيري

جو كرد. شايد سخني و البته بازتاب آن را بايد در واكنش مخاطب جست؛ گذارد مخاطب مي
  يا اندوه او گردد. ،كه سبب شادماني، خجالت باعث خشم او شود يا آن
هاي گفتاري در مكتب فلسفي آكسفورد برداشـته   كنشنظرية برد  گام مهم ديگر در پيش

و اعتقـاد  دادنـد  هاي گفتاري را توسعه  بندي آستين از كنش  شد. فيلسوفان اين مكتب تقسيم
بنـدي   رد. يكي از اين افـراد جـان سـرل بـود كـه رده     بندي ابهاماتي دا داشتند كه اين تقسيم

و تصـريحي   ،هاي اعالمـي، عـاطفي، ترغيبـي، تعهـدي     جديدي را ارائه كرد كه شامل كنش
هـاي   بندي سرل است، انواع كنش بر تقسيم چون اين پژوهش مبتني ).Searle, 1969(شود   مي

  شود. جا تشريح مي بندي سرل در اين  هگفتاري طبق طبق
گفتاري اعالمي اعـالم شـرايط    هاي هدف از كنش :)declarations( گفتاري اعالميكنش ـ 
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بيان آن شرايط انطباقي بين  با زمان معناكه هم بدين ؛گوينده استازسوي اي براي مخاطبان  تازه
امروز كـالس  «كند كه  مثالً وقتي استاد يك درس اعالم مي دهد. زبان و جهان خارج روي مي

انجام كنش اعالمي منزلة  بهالبته صرف بيان اين جمله ؛ تعطيل خواهد شدكالس » تعطيل است
كه گوينده صالحيت بيان شـرايط   اين ازجمله، نيست؛ بلكه شرايطي براي تحقق آن الزم است

فوق الزم است كه فرد استاد آن درس باشد، در محيط دانشگاه جملة جديد را داشته باشد. در 
  س را داشته باشد تا كنش محقق شود.كردن كال تعطيلاجازة و  ،باشد

شـرايطي  دربارة توان اين كنش بيان حالت رواني گوينده  :)expressives( كنش عاطفيـ 
شـده   بيانگزارة شده است. در اين نوع كنش صدق و كذب   است كه در محتواي گزاره بيان

، تبريك، اين نوع از كنش گفتارها در عذرخواهي، سرزنش بديهي و مسلم فرض شده است.
مقالـة  بـه چـه    به«هاي ذيل توجه كنيد:   به جمله ،نمونهبراي شود.  و تشكر ديده مي ،تحسين

  .»كه اجازه داديد از ماشينتان استفاده كنم گزارم از اين سپاس«يا » جالبي نوشتيد!
ارائـة  : هدف از ايـن كـنش بيـان تقاضـا، صـدور دسـتور،       )directives( كنش ترغيبيـ 
منظوري كنش ترغيبي بر اين حقيقت استوار است كـه  نكتة و طرح پرسش است.  ،نهاد پيش

اين نوع كنش تالش گوينده درجهـت ترغيـب و واداشـتن شـنونده بـه انجـام كارهاسـت.        
گويد در كـنش ترغيبـي هـدف گوينـده واداشـتن يـا ترغيـب         ) ميCristal, 2003كريستال (

ايـن جمـالت   نمونة انجام كاري است.  ورزيدن به عمل يا اجتناب از مبادرت مخاطب براي
  .»يك ليوان آب برايم بريز«يا » فردا مقاله را آماده كن« :اند از عبارت

و غيـره خـود را نشـان     ،هاي ترغيبي ممكن است درقالب امر، پرسـش، خـواهش   كنش
ساختن جهـان خـارج بـا وضـعيت      گوينده در اين كنش سعي در منطبق ،سرلازنظر د. نده

  ازطريق مخاطب دارد.مطلوب خود 
 ،البته با درجاتي متفـاوت  ،ها متكلم در اين نوع از كنش :)commissives( كنش تعهديـ 

كـردن   تـالش در راسـتاي منطبـق    درواقعشود كه عملي را در آينده انجام دهد و  متعهد مي
هاي تعهدي و ترغيبي از اين نظر كـه در   كنش شده است. شرايط جهان خارج با كلمات بيان

هـم   شـده اسـت بـا     بيانساختن شرايط جهان خارج با كالم  ر دو مورد تالش براي منطبقه
دهنده گوينده و در ديگري  انجامها  ها اين است كه در يكي از آن آنمميزة وجه  اماند؛ ا يكي

، »بينمـت  من فردا صبح جلوي دانشـگاه مـي  «ند: ا جمالت از نوع تعهدياين شنونده است. 
  .»ام را پرداخت كنم ول ماه بدهيادهم تا  قول مي«

هــاي گفتــاري  در كــنش :)assertives/ representatives( كــنش تصــريحي/ اظهــاريـــ 
دانـد. در   گفتارهاي خويش متعهد مـي  نوعي خود را نسبت به صدق پاره تصريحي گوينده به
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را  اي و درسـتي گـزاره  كنـد    ميجهان خارج را بيان دربارة اين كنش گفتار فرد باور خويش 
روز اول عيـد امسـال در   «هاي زير را ارائـه كـرد:    گزاره توان مي ،مثال براي  ؛كند تصريح مي

  .»فردا دوم خرداد است«يا » تبريز برف باريد
  

  هاي گفتاري صلوات كنش ةمطالع. 4
و  زبـان  فارسـي  ةجامعـ شـفاهي و در   حوزةاي از كاربرد صلوات در  زير مجموعه هاي داده
 ةنتيجـ  ،زبـان ايـران   فارسـي  ةجامعدر بخش كاربرد صلوات در  ،زبان است. اين متون عرب

اي خاص  موقعيتي است كه كاربرد صلوات با اهداف مكالمه درمشاركت مستقيم نگارندگان 
ها (عراقي و سوري)  زبان مطالب مربوط به كاربرد صلوات در ميان عرب شده است.  استفاده

زبـان و ادبيـات    ةرشتزبان مقطع كارشناسي ارشد  ارپور، دانشجوي عربمتعلق به ساره مخت
هاي گفتاري مرتبط بـا صـلوات براسـاس     كنش ابتدا ،در اين مقاله است. ،عرب دانشگاه قم
هـا تشـريح    ، هركـدام از موقعيـت  اسـت  شده بندي شده ازسوي سرل تقسيم تقسيمات ارائه

  شود. شنونده بحث ميشكل تعامل گوينده و  ةدربار سپس و ،شود مي
  
  هاي گفتاري ترغيبي صلوات كنش 1.4

  ايراني)ة جامعموقعيت اول ( 1.1.4
شـنود كـه    صداي مخاطبـان را مـي   ،حال كردن است. درهمين فردي روحاني مشغول موعظه

كـه توجـه    دهنـد. بـراي ايـن    هـايش گـوش نمـي    ديگرند و به حرف مشغول صحبت با يك
كه عزيـزان   اين  مثل«گويد:  مي ها ، خطاب به آنكندف معطوهاي خود  حرفمستمعان را به 

هـاي خـود را بـه انتهـاي مجلـس       كـه درددل  هاي زيادي با هم دارند. حاال براي اين درددل
حاضران با شنيدن ايـن عبـارت بـا صـداي بلنـد صـلوات        .»بسپارند، يك صلوات بفرستند

زدن  مجـدداً صـداي حـرف   شـود.   ران مشغول بيان مطالبش مـي  سخن ،فرستند. بعدازآن مي
گويـد:   شود و خطـاب بـه جمـع حاضـر مـي      رسد. كمي ناراحت مي گوشش مي حضار به

  .»االن صلوات فرستاديد  عزيزان! همين«
 هـاي  ران در ابتدا قصد دارد تا از مستمعان بخواهد كه بـه صـحبت   سخن ،در اين موقعيت

ها لطمه نخورد، با بيـان   آنجهة وكه به  براي آناما هاي او گوش دهند؛  خود خاتمه و به حرف
گويي   كار غيرمستقيم از راه درواقعسعي در القاي پيام خويش دارد. او » صلوات بفرستيد«جملة 

وجهـة  بـه   تواند مي طرح مستقيم درخواست براي سكوت ،در چنين وضعيتي كند. استفاده مي
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شـود.   گـويي اسـتفاده مـي     غيرمسـتقيم كـار   دليل، از راه همين شنونده يا شنوندگان لطمه بزند. به
طـرف مقابـل اسـت.    وجهـة  گويي حفـظ    ترين كاربردهاي غيرمستقيم يكي از مهم ،درحقيقت

  ).Sifianou, 1992: 114گويي با رعايت ادب گره خورده است ( درنتيجه، مفهوم غيرمستقيم
گويـد در   مـي  )Searle, 1975: 61رسـد. سـرل (   نوبت به مخاطبـان مـي   ،از توليد پيام بعد
كنـد، بـا شـنونده ازطريـق      واقع بيان مي به چه ازآن هاي گفتاري غيرمستقيم گوينده بيش كنش
كند.  ارتباط برقرار مي ،زباني و هم غيرزباني است  كه هم ،اي مشترك زمينه هاي بر دانش تكيه

ي درك شود. افراد بـرا  اين ارتباط ازطريق عقالنيت عام و استنتاج ازسوي شنونده ايجاد مي
چنين كنش گفتار غيرمستقيمي از دانش عمومي خود درخصوص كنش گفتارها و نيز فهمي 

 ,Searleگيرد ( مينشئت ويژه ربط  اي گرايس به گيرند كه از اصول همكاري مكالمه كمك مي

1979:32.(  
اصـلي كـه گـرايس     ؛كنـد  ران براساس اصل ربط عمل مـي  دانند كه سخن مستمعان مي

)Grice, 1975دانـد. شـنوندگان يـا     ضـروري مـي   اي ود آن را براي هر ارتبـاط زبـاني  ) وج
فرسـتادن   عـد منظـوري صـلوات   ارتباط زباني شـروع بـه رمزگشـايي از ب     اين مستمعان در

كننـد   شده ازسـوي گوينـده را درك مـي    منتقلپيام  ،هاي بافتي به ويژگي باتوجه ،كنند و مي
)Goldman, 2013.(  

شود، با بيان اين عبارت كه  شنوندگان ميدوبارة   كردن صحبتران متوجه  كه سخن  وقتي
رعايت  بارةدرصدد بيان اين نكته است كه به درخواستش در» االن صلوات فرستاديد  همين«

پيـام  فرسـتندة  گوينـده يـا    مـدنظر كنش تأثيري مطلوب  ،درواقعنشده است.  سكوت توجه
  برقرار نشده است.

  ي)ايرانجامعة موقعيت دوم ( 2.1.4
آيـد   كنند. صاحب خودروي جلويي بيرون مي در خياباني شلوغ دو خودرو با هم برخورد مي

شـوند تـا ضـمن     كند. گروهي جمع مي و شروع به ناسزاگفتن به صاحب خودروي عقبي مي
چـرا  «گويد:  بازدارند. يكي از حضار ميمشاجره دادن به اين  گري دو طرف را از ادامه ميانجي

كنيد. آقا! ماشين شما خسارت زيادي نديده. مبلغي از اين آقـا بگيريـد و    مي بگومگو قدر اين
  .»ديگه افتاديد جوري به جون هم مسئله را فيصله بديد. خوب نيست جلوي جمع اين

ها هـم كـه بايـد     سپر عقب ماشين شكسته و چراغ«گويد:  اي كه مقصر نيست مي راننده
كنـد تـا از    مقصر سعي ميرانندة  .»خوره تومن واسم آب مي دويستتعويض بشن. حدوداً 

رضايت بديد  150با «گويد:  كند و مي گري مي اين مبلغ بكاهد. يك نفر در اين وسط ميانجي
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بيا اين هم صـلوات. اللهـم صـلي    «گويد:  اي كه مقصر نيست مي راننده .»و صلوات بفرستيد
  دهد. خسارت را ادامه ميدربارة سپس بحث  .»علي محمد و آل محمد

ردوبدل شدن عبارات زشت ميان دو طرف حادثه يك كنش نـامطلوب   ،در اين موقعيت
خواهند كه به ايـن اقـدام    رود و افراد بعد از تعيين مبلغ از دو طرف مي شمار مي اجتماعي به

 ؛دهـد  قرار مي مدنظرخود خاتمه دهند. طرفي كه مقصر نيست بخش كنش گفتاري بياني را 
فرستد و بحـثش را   صلوات را مي ،دليل همين جمله موافق نيست. بهعد منظوري اين زيرا با ب
 ةمثاب كننده به صلوات است، به فردي كه دعوتنكردن خواستة  ، اجابتدرواقعدهد.  ادامه مي

فرسـتد تـا    مذكور صلوات را مي ة، راننددليل همين اهانت به پيامبر و خاندان ايشان است. به
  قرار دهد نه بعد منظوري را. مدنظرصرفاً كنش گفتاري بياني را 

  )جامعة ايرانيموقعيت سوم ( 3.1.4
ها  اند و يكي از آن زده  حلقه هم اين موقعيت مربوط به نشستي دوستانه است. افرادي دور

كند كه در آن جمع حضور نـدارد. بـه عيـوب آن فـرد      راجع به شخصي ديگر صحبت مي
جـا   كند. وقتي صحبت به ايـن  مي نه توصيفاو را شخصي با رفتارهاي غيرمسئوالو  اشاره
بـه   اسـت  اي كه شـده  كند تا به هر شيوه شود. سعي مي ناراحت ميحضار رسد يكي از  مي

هـا يـك    بچـه «گويـد كـه    منظـور، بـه دوسـتان خـود مـي      همـين  بـه سخنانش پايان دهـد.  
  .»بفرستيد   صلوات

شـيوه بـراي حفـظ     اسـت، از دو » فرستادن صلوات«در اين موقعيت، كسي كه خواستار 
دهد تا مبادا در همين حـد   كه فرد را مستقيماً خطاب قرار نمي گيرد. ابتدا اين احترام بهره مي

صورت  كند تا به در گام بعد از ذكر صلوات استفاده ميو  هم احساس بدي به او دست دهد
  كند.ب هايش از حرف يرضايتنا ةغيرمستقيم گوينده را متوج

  عربي)امعة جموقعيت چهارم ( 4.1.4
وسـال فرزنـد    سن همكه  ،شود كه فرزند ميزبان رود و متوجه مي دوستش ميخانة بانويي به 

كـن اسـت. خطـاب بـه ميزبـان او را فـردي        گـوش  اي آرام و حـرف  خودش اسـت، بچـه  
  .»صل عل النبي (صلوات بفرست)«گويد:  داند. ميزبان مي مي شانس خوش

ها معتقدند كه اگر  زخم امري شايع است. آن اعتقاد به وجود چشم ،زبان در جوامع عرب
شود كه آن فرزند رفتارش  كسي از فرزندشان يا هر مايملك ديگرشان ستايش كند باعث مي

كه به او بفهمانند كـه ايـن كـار     و براي آندليل  همين يا مايملكشان از بين برود. به كندتغيير 
  .»صلوات بفرست«گويند  شود مي ميملك يا مايخوردن آن فرزند  باعث چشم
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اش  عـد منظـوري  در باما  ،معناي گفتن عبارت صلوات است فرستادن درظاهر به صلوات
خاتمه دهد. استفاده از صـلوات   هايش ها و ستودن كردن معناي آن است كه فرد به تعريف به

  هاست. ها و ستايش دادن به تعريف درخواست پايانمحترمانة براي بيان 

  عربي)جامعة موقعيت پنجم ( 5.1.4
شـود. هركـدام از افـراد ديگـري را مـتهم       كامپيوتري گم مي اي كارند. قطعه اي هم دو نفر در اداره

و خطـاب بـه    ،رود مـي هـا   آنسمت  به ،شود بلندشدن صداي كارمندان مي ةكند. رئيس متوج مي
  .بفرستين)  تون شده. صلوات چهها!  (بچه» النبي يعل ةصلوا. كميعل شكو! شباب اي«گويد:  مي ها آن

كه از دو طرف دعوا بخواهد تا به اين كار خود خاتمه دهنـد   جا گوينده براي اين در اين
باعـث  ممكن بود كرد  گويد صلوات بفرستيد. اگر گوينده از فعل نهي مستقيم استفاده مي مي
» صلوات بفرسـتيد «احترام به طرفين از عبارت منظور  به ،براي همين .دوخوري طرفين ش دل

  خود را ادامه ندهند.مكالمة ها خواست تا  شكلي محترمانه از آن به ،درواقعاستفاده كرد. 
  
  تعهدي كنش گفتاري 2.4

  ايراني) جامعة موقعيت اول ( 1.2.4
در بنگاه معامالت مسكن، مدير بنگاه مشغول صحبت كردن با خريـدار و مشـتري اسـت كـه     

ارائـة  كنـد بـا    مـدير بنگـاه تـالش مـي     كننـد.  هركدام شروطي را براي انجام معامله بيـان مـي  
 ةدربـار   وگـو  گفـت نهادهايي رضايت هر دو طرف را جلب كند. بعداز سـاعتي بحـث و    پيش

گويد كه  شوند. مدير بنگاه خطاب به خريدار و فروشنده مي شروط معامله دو طرف راضي مي
فرستند.  نامه نوشته شود. هر دو طرف صلوات مي اگر مشكلي نيست صلوات بفرستند تا مبايعه

آن كنـد و بـا مطالـب منـدرج در      فروشنده شرط ديگري را مطرح مي نامه مبايعهنوشتن هنگام 
  »نفرستادي؟ مگر صلوات«گويد:  جا مدير بنگاه مي . در اينكند مي تمخالف

 يتعهد كنشيوجود دارد  داريو خر يفرستادن مشتر كه در صلوات يگفتار منظور كنش
نسـبت بـه اجـراي آن     و بپذيرنـد شوند كه ايـن شـروط را    . يعني دو طرف متعهد مياست

نامـه را پـيش    مخالفت با مفاد مبايعـه دليلي راه  مبادرت ورزند. حال اگر هركدام از طرفين به
  اندازد. ياد بار تعهدي صلوات مي ها را به گيرد، مدير بنگاه آن

  )ايراني جامعة موقعيت دوم ( 2.2.4
پرسـي و   انـد. بعـد از احـوال    رفتـه  دختـري خـانوادة  جمعي براي خواسـتگاري بـه منـزل    
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دختـر شـرايطي سـخت را    ة خانوادرسد.  اي نوبت به تعيين مهريه مي هاي كليشه  وگفت  گپ
شماري از افراد كـه نقـش    ،ميان پسر سعي در مقاومت دارند. دراينخانوادة كنند.  مطرح مي
، درنهايـت حـداقل برسـانند.    بر سـر مهريـه بـه    را ها  اختالفكنند  دارند سعي مي ميانجي را 

كنـد.   مـي كنند كه تاحدي رضايت دو طرف را جلـب   نهادي را مطرح مي گران پيش  ميانجي
اگر مشكلي نيست صلوات « گويد: دختر و پسر مي ةسپس، يكي از حضار خطاب به خانواد

شـود نـوعي كـنش     جا فرسـتاده مـي   فرستند. صلواتي كه در اين افراد صلوات مي .»بفرستيد
كـه تقـدس ايـن عبـارت افـراد را از       آن رود. ضـمن  شـمار مـي   گفتاري منظوري تعهدي بـه 

  دارد. ازميب زيرپاگذاشتن تعهداتشان
  
  كنش گفتاري عاطفي 3.4

  عربي)جامعة موقعيت اول ( 1.3.4
 ةبيند. فرد با ديدن چهـر  زيبا را مي فردي مشغول ردشدن از خيابان است كه ناگهان كودكي

فرد براي بيان اعجاب فـراوان   ،در چنين موقعيتي آورد. زبان مي كودك عبارت صلوات را به
به تمجيـد از ايـن    ،شكل غيرمستقيم ترتيب، به  اين  فرستد تا به خود از اين زيبايي صلوات مي

  زيبايي بپردازد.
هايي گفت كه وقتـي فـرد كلمـات عـادي را فاقـد       شايد بتوان در تحليل چنين موقعيت

كند با خروج از اصول  عي مياختيار س داند، بي گنجايش الزم براي القاي احساس خويش مي
ديگرسخن، در مواردي عدول  بيان كند. بهرا گرايس اوج اعجاب و شگفتي خود از موقعيت 

  رود. كار مي از معيار گرايس براي بيان شدت احساس به

  ايراني)جامعة موقعيت دوم ( 2.3.4
رود و  بـردار ايرانـي روي سـكو مـي     نـد. وزنـه  ا بـرداري  وزنـه مسـابقة  افرادي مشغول ديدن 

شـان را   بـردار تـيم ملـي    اي سنگين را بلند كند. حضار شديداً موفقيت وزنـه  وزنه خواهد مي
شـود.   كنـد، فريـاد صلواتشـان بلنـد مـي      بردار وزنه را بلنـد مـي   كشند. وقتي وزنه انتظار مي

خوشحالي و فرياد شديدي كه بيننـدگان دارنـد نشـان از خوشـحالي نسـبت بـه عملكـرد        
در اين  پردازند. ها با اين صلوات به تمجيد از عملكرد وي مي . آنداردمحبوبشان  بردار وزنه

 ،كنند. در اين موقعيت نيز افراد براي بيان اوج احساس خود از صلوات استفاده مي ،موقعيت
  گر احساسات و عواطف است. نيز عدول از اصل كيفيت بيان
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  ايراني)جامعة موقعيت سوم ( 3.3.4
اختيار با ديدنش  كه به او خوشامد بگويند، بي شود. مردم براي آن مسجد ميوارد  اي روحاني

كه درپي خوشـامدگويي بـه آن عـالم     براين افراد عالوه ،فرستند. در اين موقعيت صلوات مي
وابسـته بـه خانـدان پيـامبر      ،ازنظر فكـري  ،ند، درپي اعالم اين نكته نيز هستند كه او راا دين
از ذكر صلوات محدود به خوشامدگويي نيست؛ بلكه بيـان هويـت   ، هدف درواقعدانند.  مي

  فكري فرد واردشده نيز است.
  
  كنش گفتاري اعالمي 4.4

  ايراني)جامعة موقعيت اول ( 1.4.4
 بـارة شود. بحـث در  اي در دانشگاه قم و با حضور معاون آموزشي دانشگاه برگزار مي جلسه

كند  موضوع بيان مي بارةنهادي را در تصميمي حياتي براي اساتيد است. معاون آموزشي پيش
  كند كه دوستان اگر مشكلي ندارند صلواتي بفرستند. و ذكر مي

آيد كه  فرستد. چنين برمي شده موافق نيستند و كسي صلوات نمي نهاد ارائه حضار با پيش
مختلفـي در  نظرهـاي  كه  خواهد تا براي آن يسازي است و م  معاون آموزشي درصدد اجماع

خواهد تا  هاي فردي گم نشود، از اساتيد مي و نگاه كلي، در ميان همهمهنشود  بيانزمينه اين 
  نظر خود را با صلوات بيان دارند.

  
  گيري نتيجه. 5
ـ  هويت شيعية دهند نشاناول ة درجتوان گفت كه استفاده از صلوات در   خالصه مي طور به

 اين اصلية مسئلاما ، داردنشان و خاندان او  امبريپي آنان به بستگ دلاسالمي افراد است و از 
 منظورهاي چه وشود  مي استفاده صلوات از هايي موقعيت چه آن بود كه دريابد در پژوهش

ي مختلفي كه در ايران و ها تيموقع .دارد ي درپس استفاده از صلوات وجودا يكاربردشناخت
بررسي شد نشان داد كه كاركردهاي كاربردشناختي صـلوات را   زبان عرببرخي كشورهاي 

ي تشريح كرد. ايـن مطالعـه نشـان داد كـه     خوب بهي گفتاري ها كنشنظرية با كمك  توان يم
  .دارد ياعالمصلوات كاركردهاي ترغيبي، عاطفي، تعهدي، و 

كنش گفتار منظـوري ترغيبـي   مثابة  بهكه صلوات را   هنگامي ،زبانان عربزبانان و  فارسي
خواهند مرتكب كاري شوند كـه بـه    ند و نميا طرف مقابلة وجهدرپي حفظ  ،برند كار مي به
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ديگـر، ذكـر    دادن يك كار لطمـه وارد شـود. ازسـوي    طرف مقابل با درخواست انجام ةوجه
بـودن وضـعيت و    اعـالم نـامطلوب   كاري براي تواند راه مي يادشده هاي صلوات در موقعيت

كردن يك  كوشد تا با ذكر صلوات، ضمن قطع ديگرسخن، فرد مي ضرورت تغيير آن باشد. به
  كند. فرما حالت، شرايط و وضعيت جديدي را حكم

كوشد تا  رود، گوينده مي كار مي يك كنش گفتار منظوري عاطفي بهمنزلة  بهصلوات   وقتي
هـاي معمـول    ديگر، اگر فرد از عبـارت   عبارت ان دهد. بهنوعي شدت احساس خود را نش به

 ،دليل همين تواند اوج احساس خود را نسبت به يك وضعيت نشان دهد. به استفاده كند نمي
، درواقـع عمـل بپوشـاند.   جامـة  برد تا به هـدف خـود در ايـن زمينـه      كار مي صلوات را به

تواند با خود پيامي را با  چنين بافتي ميعد منظوري آن در عد بياني صلوات و ببودن ب ربط بي
درصدد ابراز تعجب يا خرسندي  ،ناژ صداي باالبا آن تُ ،اين مضمون داشته باشد كه گوينده

  فراوان از يك موقعيت است.
شـود چنـين     مـي  كنش گفتـار منظـوري تعهـدي اسـتفاده     ةمثاب از صلوات به كه  هنگامي
ديگـر   اي هستند كه از هـم  بخشيدن به قول و وعده شود كه افراد درصدد تقدس برداشت مي

اي  فرد خود را نسبت به وعـده  ،از راه صلوات ،بخشي تقدسبهتر، با اين  عبارت گيرند. به مي
  داند. كه داده است متعهدتر مي

توليـد اجمـاع اسـت.     كنش گفتـار منظـوري اعالمـي احتمـاالً    مثابة  بههدف از صلوات 
هاي متفـاوت بيـان    شكلي نظر خود را با عبارت ركدام بخواهند بهديگر، اگر افراد ه  عبارت به

كـه    وقتـي اما آيد؛  وجود مي بهكنند نوعي ناهماهنگي در روند انتقال پيام ازسوي گويندگان 
آن  بارةفرستند، يعني اجماع در صلوات مي ،در موقعيت اعالمي ديگر، يكتعدادي از افراد با 

  صورت گرفته است.
 ياسالم تيهو انيب به توان يم صلوات يكاربرد نقش در موردتوجه يمحورها گريد از

  .كرد اشاره افراد يعيش و
اهللا و صلوات بر پيامبر و خانـدان   شاء نإكه نويسندگان اين مقاله اطالع دارند  تاجايي

بـه كثـرت    ند كـه مطالعـه شـدند. باتوجـه    ا دو مورد از اصطالحات ديني و قرآنيفقط او 
اهللا ضـرورت دارد كـه     سـبحان  و اهللا، اال  الـه  اكبـر، ال   اهللادست ازجمله  ايناصطالحاتي از
هـاي   هـا و روش     چهـارچوب تـر و احتمـاالً    اي بيش پيكره ةتري با گستر مطالعات جدي
تر بررسي شوند تا مشخص شود حضور دين و نصوص قرآني در بطـن   مطالعاتي متنوع

  دارد. اجتماع مسلمانان چگونه است و چه كاركردهايي
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