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Critical discourse analysis, as a method of text analysis, tries to identify the inner layers of the 

elements in it and analyze the relationship between them in order to reach the deep meanings of 

the text. This method is considered a tool for text analysis and worldview of texts, especially in 
religious studies. Although Jews are the most hostile people towards Muslims (Al-Maidah: 82), 

but in the verses of the Holy Qur'an, tolerant behavior and forgiveness towards them is expressed. 

In this article, the ideology of the divine discourse of these verses has been analyzed based on 

Fairclough's critical discourse analysis method. The findings of the research indicate that 

ideological constructions at the level of description, including the empirical value of words, 

semantic similarity, and syntactic constructions, have been used in expressing tolerance towards 
people of the book. Forgiveness, forgiveness, patience and piety are the components of discourse, 

tolerance with people of the book. These components are in close interaction with discourse 

ideology and power relations. The analysis of the context of the situation at the level of 
interpretation revealed that the style of speaking in the text layer is completely consistent with the 

social and time conditions of the revelation of the verses. The analysis of the level of explanation 

shows the desirable life pattern in the society and shows that the tolerance towards the people of 
the book is for the preservation of social interests, and it appears in the fields that do not lead to 

the dominance of conspiracy-oriented thoughts. 
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  آیات انتقادی گفتمان تحلیل
  کتاب اهل با مدارا

 57/25/2952تهریخ پایرش:     27/53/2952تهریخ دریهف : 

 * بی سادات رضی بهابادیبی
 **فرشته معتمد لنگرودی 

(113-168) 

 چکیده
 درون  ههیالی  کم    سللع   تن  تحاسل روش یک عمها ب  انتقهدی گفتمه  تحاسل
  عمهههی ب  ته نمهی  تحاسل را ههآ   سه  ارتبهط و کرد  شمهسهی  ار  آ  در  هجهد عمهصلر
  ته  بسم جهه  و  تن تحاسل برای ابزاری روش این کم . پس ا دسللل   تن عمسق

 ب  نسللب  افراد تریندشللمن یههد  هرچم  رود.   شللمهر ب  دیم   طهلعه  در ویژ ب 
 آنه  از عفه و   اراگهن  رفتهر کریم آ قر  از آیهت  در ول  (15 هسللتم )المهئ  :  سللامهنه 

 اسه  رب آیه  این از اله  گفتمه  ای ئهلهژی ش   سلع   قهل  این در اسل . شل   بسه 
   ارا ه آی گزیمش  عسهر لاا گسرد قرار تحاسل  هرد فرکیف انتقهدی کهویگفتمه  روش

 کهر ب  برصلل و صللف  عفه  کاس واژ  کتهب اهل به ارتبهط در ک  اسلل  آیهت  کتهب  اهل به
 سط  در ای ئهلهژیک ههیسه   از ک  اس  آ  از حهک  پژوهش ههییهفت  اس . رفت 

 به   ارا بسه  در نحهی ههیسه   و  عمهی  تشهب  واژگه   تجرب  ارزش از اعم تهصلسف
   ار گفتمه  ههی ؤلف  عمها ب  تقها و صبر صف   عفه  اس . ش   استفهد  کتهب اهل
 تعه ل در ق ر  روابط و گفتمه  ای ئهلهژی به هه ؤلف  این اسللل . کتهب اهل به   ارا

 گفت  سبک  ک سه   نمهیه  تفسسر سط  در  هقعس  بهف  تحاسل دارن . قرار تمگهتمگ
 سللط  تحاسل دارد.  طهبق  آیه  نزول ز هن  و اجتمهع  شللرایط به که ی    تم  الی  در

 کتهب اهل به   ارا ده    نشه  و اس  جه ع  در  طاهب زیس  الگهی نشهنگر تبسسن 
 ههیان یش  ساط  سلهزز سم  ک  ههی عرصل  در و اسل  اجتمهع   صلهل  حفظ جه 
 یهب .   بروز نبهش    حهرتهطل 

 عفه  کتهب اهل کریم  قرآ    ارا  فرکیف  انتقهدی  گفتمه  تحاسل کلیدی: واژگان
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 مسئله بیان .۱

ــالم منظر از ــابمتم زندگی اس  بی یکدیگر کنار در توحیدد ادیان پیروان با مدارا و آمی س
 منا،  از بسیارد در تاکنون، اسالم وهور از دبیز، همین بی است. شـده شـنانتی رسـمیت

 تسامال  و روابم و کرده زندگی زرتشــتیان و یهودیان مســیحیان، کنار در مســلمانان شهان،
 اصول تا شودنمی میوزد هرگ  عقاید، انتال  ،روازاین .اندداشتی یکدیگر با آمی مسابمت

 دابآ عقاید، تنوا امروزه دیگر، سود از شود. گرلتی نادیده ارتبا،ا  و تسامال  در انالقی
 در کردن زندگی اشتماعی، مداراد از حداقلی داشــتن بدون کی اســت حدد بی هالرهنا و

 زا یکی و گری ناپذیر وعیموض کنونی شوام  در مدارا پس است، غیرممکن عادد وضـسیت
 در متسارضـی عقاید مختلم، هادگروه اگر» اسـت: اشتماعی زندگی هادبایسـتی ترینمهم

 در یزندگ براد شایگ ینی و بدیز هیچ و باشـند داشـتی مذهبی یا و سـیاسـی انالقی، زمینی
 تسامز (.42 م:2471 ژاندرون،«)بود نواهد ضــرورد امرد تســاهز نیابند، هم کنار

 عنوانبی مدارا دارد. بشــرد شوام  و هاانســان زندگی آرامه در توشهیقابز اثر محور،مدارا
 با مدارا از اعم مختلم هادحوزه در کی اســت کریم قرآن آیا  در انالقی لیــایز از یکی

 هادحوزه مخابفان با مدارا است. مطرح م منان با مدارا و مخابفان با مدارا نانواده، اعیاد
 ذکر کریم قرآن در شا هر کتاب اهز است. کتاب اهز با مدارا هاآن از یکی کی دارد مختلفی

 اســت)،با،بایی، انییز و تورا  کتاب، از مراد و اســت ن ــارا و هودی اهز، از مراد شــده،
 کند)آلمی تأیید را کتاب اهز آســمانی کتاب و دین اصــز کریم قرآن (.456 ،4  ق:2326

 عمران: نماید)آلمی دعو  کتاب اهز و مسلمانان میان شـتر م باور بی را آنان و (4 عمران:
 رابطی چگونگی در یاساس و کلی اصـز كی 1ممتحنی سـوره 1 و 7 آیا  مطاب  حتی و (73

 ره و تیشمس و گروه هر برابر در مووفند مسلمانان کی است این غیرمسلمانان با مسـلمانان
 ای کنند امیق نانامسلم و اسالم ضد بر و باشند داشـتی هاآن با ن ـمانی موضـ  کی کشـورد
 هاآن اب را دوستی و محبت وندیپ هرگونی و ستندیبا سرسختانی دهند اردی را اسـالم دشـمنان

                                                           

ْم . »1 یارتکع ْن دت ْم مت وکع شع ْم یْخرت ینت و  ب  ی ابدِّ ْم لت
وکع لع ْم یقاتت ین  ب  ذت

نت ابَّ
یع ع  مع ابلَّ ی  ال یْنهاکع نَّ ابلَّ ْم لت یهت ب  وا لت

طع ــت ْقس ْم و  تع وهع رُّ ب  ْن ت  أ 
ین   طت ْقســت لی* یحـت ُّ اْبمع وا ع  رع ْم و  واه  یارتکع ْن دت ْم مت وکع شع ْنر  ینت و  أ  ی ابدِّ ْم لت

وکع لع ین  قـات  ذت
نت ابـَّ

یع ع  مع ابلـَّ مـا یْنهـاکع نَّ  لت
وب أع ْم ل  هع بَّ و  ْن یت  ْم و  م  ْوهع بَّ و  ْن ت  ْم أ  کع ْنراشت ون  لت مع ابت

مع ابظَّ ك  هع  «ئت
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 ای و بمانند ،ر بی انانمسـلم و اسـالم بی نسـبت بودن کالر نیع در هاآن اگر اما .کنند قط 
 و شیرازد )مکارمسازند برقرار وستانید رابطی هاآن با توانندمی نانامسلم باشند، داشتی زیتما

 رویکرد کی امتی هر بی نسبت نیکی و عدل از آیا  این بذا (44 ،13  م:2463 همکاران،
 کسانی حرب، اهز با کردن دوستی و نیکی از بلکی کند،نمی نهی دارد، نیکی و آمی مسابمت

 ،درواق  .کندمی نهی داشتند، مسلمانان برابر در ن ـمانی سـیاسـت و کردند عهد نقض کی
ــدار منط بی و الرا،ی شوییبرائت بی متسال نداوند  با نود روابم نوا در کی دهدمی هش

 مســلمانان علیی حرب و قتال در کی کفارد تا کنند عمز ســنییده شــکز بی دشــمنان و کفار
ــی ــوند)ر. : واق  تبرد مورد ندارند، نقش ــینی نش  بر (.111 :27 ،ق2353 همدانی، حس

 وعف از مراد بذا است. شده داده لرمان کتاب اهز از صفح وعف بی آیی چهار در اسـا، همین
 ندارند مسلمانان بی آمی سلطی و ن مانی سیاست کی هسـتند کتابی اهز کتاب، اهز با مدارا

 هزا با مدارا آیا  گ ینه مسیار است، ذکر شایان است. حاضر مقابی محوریت آیا  این کی
 است. لتیر کار بی صبر و صفح عفو، کلیدواژه کتاب اهز با ارتباط در کی است آیاتی کتاب،
 م ادی  و آیا  در روشمند تدبر نوعی شدید، هاددانه و اب ارها کاربست میان، این در

 زبان ین از استفاده نوعیبی اد،رشتیمیان مطابسا  از استفاده شنبی شـود.می شـمرده آن
ــت شهانی و لرااقلیمی ــانی معلو مطابسا  .اس  حدیث و قرآن مطابسا  و ،ورکلیبی انس

 است، ل ونی حال در غیرمسلمان و مسلمان از اعم دنیا مختلم کشورهاد در نام ،وربی
ــگران دیگر با ارتباط برقرارد شهت ،رو همین از ــتر  زبان بی نیاز پژوهش ــت مش  کی اس

 انتقادد، گفتمان حلیزت رویکرد .کند ایفا را نقشی چنین تواندمی متن تحلیز نوین هادروم
 بر اعتقاد روم، این در است. همگانی شناسیزبان رشـتی در ادرشـتیبین هادییازنظر یکی

 کی اســت پنهان ایدئوبوژد از شــکلی متون، همی زیرین ســطوح و ســانت در کی اســت آن
 مالاع و مناس  سازوکار اییاد گفتمان، تحلیز بنابراین کند.می تسیین را آن مسنی و سانت

 اراحمدد،است)ی آن اشتماعی-لکرد کارکردهاد با متن یا گفتی ارتباط تبیین و کشم در آن
 براد مناســبی بســتر از لرکال  انتقادد کاودگفتمان ابگود میان، این در (.234 م:2414

 یرتفس توصیم، شام  سطوح در کی چرا اسـت؛ برنوردار کریم قرآن آیا  محتواد دریالت
-توصــیفی روم با تا اســت آن دنبال بی مقابی این پردازد.می گفتمان رم گشــایی بی تبیین و
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 مورد را کتاب اهز با کریم قرآن مداراشویی مواشهی لرکال ، نظریی چارچوب در و تحلیلی
ــی ــر پژوهه ،روازاین دهد. قرار بررس ــدد حاض ــخگویی درص ــ ال این بی پاس ــت: س  اس

ــیم، مختلم ســانتارهاد ــیر توص  تابک اهز با مدارا آیا  در ال لرک نظریی تبیین و تفس
 است؟ شده بازنمایی چگونی

 ابگود کاربســت و کتاب اهز با قرآن مواشهی درباره هاییپژوهه تاکنون اســت گفتنی
 کرد: اشاره ذیز موارد بی توانمی شملی آن از است شده انیام کریم قرآن در لرکال 

ــهابی  انیهودی بی تنها «الدالمی    الیهودی   موا:ه  ف  الیرآن اسییتراتای » کتاب در ابش
 مســلمین و اســالم براد ب رگی نطر را هاآن قرآن نگاه از و اســت کرده توشی صــهیونیســت

 تنها «الیرآن ف  الیهود» کتاب در ،باره است. داشتی آنان بی تهاشمی رویکرد و کرده قلمداد
 در (2414لر)رسوبی است. ندردانتی ن ارا موضوا بی و داشـتی توشی یهود بی مربوط آیا  بی

 توشی ران ــا و یهود با قرآن برنورد تبیین بی «نصییارا و یهود با بررورد در قرآن منطق» کتاب
 دهکر انبی را کریم قرآن توسم ایشان رلتار و انالق ،عقاید ارزیابی و نقد چگونگی و داشـتی
 در قرآن مواض  «یهود با قرآن موا:ه  تحلیل  بررس » کتاب در نی  (2415م منی) .اسـت

 (2415سلیمی) است. کرده تبیین را یهود اشتماا و نظام سیاست، انالق، عقاید، با مواشهی
 بررســی قرآن آیا  منظر از را کتاب اهز ،ورکلیبی «قرآن در کتاب اهل تصییویر» مقابی در

 است. کرده
 در ددمتسد مقاال  و هانامیپایان نی  کریم قرآن آیا  در لرکال  ابگود کاربست درباره

 بر عمران، آل سوره انتقادد گفتمان تحلیز» نامیپایان اسـت: شـده نگاشـتی انیر هادسـال
 گفتمان تحلیل نظری  اساس بر یوسف قص  بررس » مقابی ،«لرکال  نورمن نظریی اسا،

 بر تح ی آیات بررسیی » مقابی ،(2416لرهادد) و زادهحاشی از «فرکیف نورمن انتیادی
 ،(2417رنم)دســت و ذوابفقارد از «فرکیف نورمن انتیادی گفتمان تحلیل نظری  اسییاس

 بهادرد. و مح ــص از «گفتمان لیتحل کردیرو با عمران همسییر منا:ات بر  تأمل» مقابی
 اســت شــده نگارم قرآن آیا  در لرکال  ییازنظر گیردبهره حوزه در مختلفی آثار هرچند

 ذاب اســت نشــده پردانتی کتاب اهز با مدارا آیا  گفتمان تحلیز بی آثار از ینهیچ در وبی
 است. متفاو  حاضر پژوهه بستر
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 نظری چارچوب. 2

 است آن گیردمی سـرچشمی میالدد 2165 اوانر در کی انتقادد گفتمان تحلیز اصـلی رکنت 
 :Blommaert, 2005نیست) ننثی کنند،می ت ور محققان و نمایدمی کیچنانآن گفتمان کی

 غیرعادد و پیچیده مسانی کشم اب اماً  وتحلیزتی یی از هد  انتقادد یشـناسزبان در (.87
 دتوبی بی مربوط لرآیندهاد از دستی آن کردن شفا  و زداییابهام بلکی نیست؛ متن در موشود

 زبان در را ایدئوبوژد عملکرد بتوانند کی دهدمی را قدر  این گرانتحلیز بی کی است در  و
 پرکاربردترین ازشملی (Norman Faircloughلرکال ) نورمن مدل (.kress, 1985: 65ببینند)
 و اهدا  مسانی، آشــکارســازد آن هد  کی بوده انتقادد گفتمان تحلیز براد هامـدل

گاه و متن وراد در پنهان هادایدئوبوژد ــازدآ ــت. شهت این در مخا،بان س  منظر از اس
 متن میان پیوند هدربار ب یرتی و تنیس کالی گفتمان تحلیز براد صر  متنت  تحلیز لرکال 

ــانتارها و ــت بی لرهنگی و اشتماعی لرایندهاد و س ــن دهدنمی دس  لیلیدس، و )یورگنس
ــت مستقد ود (.227 م:2414 ــیزبان در غیرانتقادد رویکردهاد اس ــناس  مطابسا  و ش
ــیوه تبیین بی زبانی، هادپدیده ــکز هادش  تأثیرا  یا گفتمانی هادکنه اشتماعی گیردش

 گفتمانی هادکنه کارکرد و ســانتار توصــیفی بررســی بی تنها و ندارد توشی هاآن اشتماعی
 بی گفتمانی اعمال و زبانی هادپدیده بررسـی در انتقادد تحلیز کیدرحابی کنند،می بسـنده

ــلطی ایدئوبوژد، قدر ، و زبان بین روابم گفتمان، در ایدئوبوژین لرآیندهاد  ر ،قد و س
ــت کرده توشی گفتمان در نابرابرد گفتمان، در ایدئوبوژین بار ارادد هادلر پیه  و اس

 است داده قرار نود مطابسی موضوا و هد  لاعالن، ادزمینی دانه همراه بی را زبانی عناصر
 متون زبانی سانتار توصـیم تنها لرکال  هد  اسـا،، این بر (.21 :م2461 )لرکال ،

 یانم رابطی بررسی کی است گفتمان تحلیز اصلی هد  ندمت در مرحلی این بلکی نیسـت؛
 تبیین و تفسیر توصیم، سطح سی از لرکال  ابگود است. شامسی در قدر  روابم و گفتمان

 هر ،درواق  دارد. قرار تبیین و تفسیر هادمرحلی لر پیه توصیم، مرحلی است. برنوردار
ــودمی گرلتی نظر در متن ین ارتبا،ی، رنداد ــیم و ش ــت ادمرحلی توص  بی آن در کی اس
ــورد هادویژگی ــود.می پردانتی متن ص ــطح این در ش ــان س ــود،می داده نش  چگونی ش
 در دهند،می ارائی شهان از کی مختلفی هادبازنمایی در متون میان ایدئوبوژین هادتفاو 
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ــود)آقاگزمی رم گذارد هاآن واژگان  لرکال  عقیده بی (.417 م:2412 ،ارمی، و زادهش
 دانه ر،مفس ذهنیت از مق ود است. مفسر ذهنیت و متن نود محتویا  از ترکیبی ،تفسیر

 دانه» (.Fairclough, 1992: 141) بنددمی کار بی متن تفسیر در مفسر کی است ادزمینی پس
 و اشتماعی لردد، هادتیربی اســا، بر شــخص هر کی اســت دانشــی نوا آن ادزمینیپس

ــوا یا و پدیده با کی هنگامی و مایدنمی ذنیره ذهن در نود لرهنگی  روبرو ادتازه موض
 سب  و بنددمقوبی شـناسایی، صـور  در دانه نوا این از بخشـی لرانواندن با و گرددمی

ــیر و تسریم ــوا آن تفس  تبیین (.71 م:2411 زاده،)آقاگز «کندمی مبادر  پدیده یا موض
ــت ادمرحلی  چگونی کیاین پردازد؛می اشتماعی بالت و تسامز میان ارتباط بیان بی کی اس

 توبید راییچ توضیح بی سطح این در دارند. قرار اشتماا تأثیر تحت تفسیر و توبید لرآیندهاد
 عوامز با ارتباط در متن توبید براد نام، زمان در موشود میاز امکانا  میـان از متن

 پردازدمی اشتماعی لرهنگی دانه و قدر  و ایدئوبوژد گفتمان، تاریخی، شــنانتی،شامسی
(Fairclough, 1992: 163.)  بخشی عنوانبی گفتمان توصیم را تبیین سطح از هد  لرکال 

 کنشی عنوانیب گفتمان توصیم با تبیین کی است آن بر و است دانستی اشتماعی لرآیند ین از
 کینای و بخشندمی تسین را گفتمان اشتماعی، سانتارهاد چگونی کی دهدمی نشان اشتماعی

ــانتارها بر بازتوبیدد تأثیرا  چی هاگفتمان  آن لییرت یا حفظ بی منیر کی تأثیراتی دارند، س
ــانتار ــوند)می س ــی روم با ارتبا،ی رنداد هر ترتی ، بدین (.Ibidش  یسنی ادمرحلی س
 رابطی تفسیر، روسانت، عناصر توصیم، دارد: ینبیین تناور متن، تبیین و تفسیر توصیم،

 اشتماعی هادلرآیند و گفتمانی لرآیندهاد میان رابطی تبیین و متن و گفتمانی ندهادلرآی میان
 دهد:می نشان سطح سی در را ارتباط این ذیز نمودار کند.می بررسی را
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 کتاب اهل با مدارا آیات .9

 اما اســت، نشــده ذکر مســتقیم ،وربی کتاب اهز اعتقادد ،یم با مدارا واژه کریم قرآن در
 اســت، شــده ذکر هاآن در «صــبر و حلم غفر، صــفح، عفو،» هادواژه کی آیا  از دادســتی

 صــور بی پژوهه گیردنمونی روم ،روازاین دارد. کتاب اهز تحمز و مدارا بر دالبت
 رد آیی چهار، آیا  از دســتی این دقی  بررســی از پس کی اســت بوده هدلمند و غیرت ــادلی

 گردید: ترسیم ذیز شدول اسا، بر و دش تفکین کتاب، اهز با مدارا حوزه
 

 قرآن مواجهه کتاب اهل رفتار نوع آیه ردیف

2 

د   ثِ  و  ِل  ِمنإ  ر  یك  هإ
 
ِكغاِب  أ وإ  الإ ُكمإ ی ل  ون   ِمنإ  ُردُّ

ِد  َعإ ارا   ماِنُكمإ یإِ  ب  دا   ُكل  ست  ِد  ِمنإ  ح  ُلِسِهمإ  ِعنإ نإ
 
 أ

ِد  ِمنإ  َعإ ب   ما ب  ُهُم  ن  یت  قُّ  ل  ح  ُلوا الإ اعإ ل   و   ف   ُحوااصإ
ی غ  تِ ی ح 

إ
ُُ  یأ ِرهِ  الل  مإ

 
ُ   ِإن   ِبأ لی الل   ء  یش   ُكل   ع 

ِد   (901 )البقره:ر  یق 

  سامهنه  انحراف ب  عیق 
 حس  سبب ب  ایمه  از

 فر ه  آ    ته بخشش
   ا

5 

ُون   ل  ُغبإ واِلُكمإ  یفِ  ل  مإ
 
ُكمإ  و   أ ُلستِ نإ

 
َُع  و   أ م  سإ غ   ن  ل 

ِذ  ِمن   وُتوا ن  یال 
ُ
ِك  أ ِلُكمإ  ِمنإ  غاب  الإ بإ  ِمن   و   ق 

ِذ  ُكوا ن  یال  ر  شإ
 
ذى   أ

 
ثِ  أ ِبُروا ِإنإ  و   را  یك  صإ ُقوات   و   ت   غ 

ِإن   ِم  ِمنإ  ذِلك   ف  زإ ُمورِ  ع  ُ  (981 عمران: )آلاْلإ

 زبهن  آزارههی
 به  شرکه  و کتهب اهل

  رروانسغ و  روان یههه سش
  سامهنه  ب 

 تقهاپسشگ  و صبر

9 

ِبمتا ِه  ف  ضتتِ قإ ُهمإ یمِ  مإ ن  اُهمإ  ثتاق  ن  َع  نا و   ل  لإ َع   ج 
ُهمإ  ُفون  ی ة  یقاِس  ُقُلوب  ر  ِلم   ح  ك  نإ  الإ ُِ  ع  واِضَِع  م 

وا و   ستتُ ا ن  ظًّ ا ح  ُروا ِمم  ُِ  ُذك  زاُل  ال و   ِب ِلُع  ت  ط   ت 
لی ة   ع  نت  ِِ ُهمإ  ختا لِ  ِإال   ِمنإ ُهمإ  ل  یق  ُف  ِمنإ اعإ  ف 

مإ  هتتُ نتتإ لتت  إ  و   عتت  ُ   ِإن   اصتتتتإ  حتتِ ُّ یتت التتلتت 
ِسنِ  ُمحإ  (91 )الماِده:ن  یالإ

 ب  نسب  کتهب اهل  سهن 
 کسفرههی و اله  ههیپسمه 

 شه : سهن  برابر در   اون 
 و قاب قسهو  نفرین 

   ا فرا هش 

 زا غسر هئن اقاّس  بخشش
 کتهب اهل

9 

ل   ای هإ
 
ِكغاِب  أ دإ  الإ ُكمإ  ق  ُسوُلنا جاء   ُكمإ ل   ُن یب  ی ر 
ثِ  ا را  یك  ُغمإ  ِمم  ُلون   ُكنإ ِكغاِب  ِمن   ُتخإ  ُلواَعإ ی و   الإ

نإ  ثِ  ع  دإ  ر  یك  ُكمإ  ق  ُِ  ِمن   جاء   ِكغاب   و   ُنور   الل 
 (91 )الماِده:ن  یُمبِ 

 کتهب حقهیق کرد  پمهه 
  رد، از آسمهن )تهرا (

 پسه بر کرد  نظرصرف
  طهلب هم  بسه  از

 هاداده وتحلیلتجزیه. 4
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 اهز با مدارا آیا  حاضر، پژوهه براد برگ یده ا،یارتب رنداد نظرد، چارچوب بی توشی با
 در لرکال  ابگود اسا، بر بخه این در اند.شده بیان مختلم هادسوره در کی است کتاب

کید با و تبیین و تفســیر توصــیم، ســطح ســی  تحلیز آیا  این مدارگفتمان هادم بفی بر تأ
 شود:می

 توصیف .4-1

 مثابیبی را متن و کندمی اکتفا متن صورد هادیژگیو دهیبرچس  بی سـطح، این در تحلیز
 ردصو ن وصیا  توصـیم با گفتمان تحلیز از مرحلی این در گیرد.می نظر در شـیء ین
ــودمی تالم آیا ، نحود هادویژگی نی  و یکدیگر با هاآن مفهومی روابم و هاواژه  تا ش

 در (.355 م:2412 ،ارمی، و زادهپذیرد)آقاگز انیام زبانی صور  از بیه مسانی کشـم
 در مسنا و واژگان نیب یمنطق ارتباط شنانتن م،یتوص سطح از هد  کی گفت توانیم ییینت

 یواژگان دهاشانص نیتربرشستی بی کتاب اهز با مدارا آیا  گفتمان زیتحل در اسـت. متن
 :کندیم اشاره ددستور و

 هاواژه ب:انی ارزش .4-1-1
 دوژدئوبیا انگریب و بوده شهان از متن موبد یابیارزش دربردارنده ،ینایب ارزم ددارا دهاواژه

 شود،می انتخاب نام اهدالی با واژه هر گفتمان، در .(Fairclough, 1989: 119)هستند او
 قدر  و زبان از گوینده کی اســت این مسناد بی کلما  و واژگان نوا انتخاب کی مسنا بدین

 کی ادمیموعی قاب  در را متن و اســت گرلتی کمن مخا،  بی ایدئوبوژد انتقال در واژگان
  دهد.می انتقال مخا،  بی دارد، همراه بی را باورم

 گفتمان و مدارا کی هســتند کلیدد واژگـان ازشملـی آیـا  این در صــفح عفو واژگـان
 شها  و نطاها از کردن نظرصر  دامسن یب عفو کند.می آشکار را کتاب اهز با آمی مسابمت

 ازآنپس و دیآ هیپ سوء تین بدون ای توشهییب رود از انییع  کیدرصورتی و است مضـس
 ع یان از نود، عمومی بطم و رحمت مقتیـاد یب متسال نداوند ،شـود دایپ ندامتی حابت
 ق:2345 پوشاند)م طفود،می را ع یان آن بوازم و آثار دوم مرتبی در و دکر نواهد نظرصر 

 صــفحی مثز اســت؛ چی  هر رود و شان  پهلو مسناد بی بلت در صــفح (.271-274 ،7 
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 شده بیان کردن اعرا  مسناد بی نی  و (211 ،4  ق:2351 سنا)لراهیدد، صفحی و صور 
 صــفح در زیرا اســت؛ عفو از رســاتر و تربلی  صــفح (.373 ،1  ق:2323 اســت)صــاح ،

 شخص اینکی و ندارد دنبال بی نی  را سرزنشی و عتاب گونیهیچ لرد، نطاد از گذشت برعالوه
 است؛ ندیده مقابز ،ر  از نطایی اصالً  گویی کند،می برنورد گشاده رود با نطاکار، لرد با

ــان گاهی بذا ــفح اما کند،می عفو انس ــفهانی، راغ  کند)ر. :نمی ص  ؛377 ق:2321 اص
 و قســیا بی توشی با م بور آیا  در واژه دو این کاربســت (474-471 ،2 ق:2356 شوهرد،

ــت: نود نام مسناد موقسیتی بالت ــاد  برابر در ابهی گفتمان اس  ابکت اهز تو،ئی و حس
وا» دسـتور اْعفع وا و   ل  حع ف   از اعرا  و شنا تر  صـفح عفو از مراد دهد.می (251 اببقره:«)اصـْ
 یحت» عبار  (.12 :2 تا،بی بروســود، باشــد)حقیمی کتاب اهز اذیت و آزار بی دادن شواب

ــفح عفو لرمان بودن محدود بی «بأمره ابلی یأتی ــاره ص ز ددارا حکم این یسنی دارد؛ اش ش   ا 
 اینکی ای شوند مسلمان تا دیکن شهاد آنان با اینکی آن و شودیم یمنتف آن دنیرس با و مسـماست

 ،2  م:2461 است)،برسی، شده بیان (11 )ابتوبی:1ییش  آیی در امر این کی بیاید ندا امر تا
 و قریظی بنی کشتن مسناد بی را «أمر» واژه مفسران برنی (.724 ،2  تا:بی ور،عاش ابن ؛423
 دشــمن، عفو لرمان بنابراین (.66 ،2  م:2466 اند)،برســی،گرلتی نظر در نیــیر بنی تبسید

 مفسران برنی .نشوند شسور دشمنان و دبسرد مسلمانان کی است زمانی تا و موقت صـور بی
 ،برســی، شــد)ر. : نســخ (11 ،2 )ابتوبی:شهاد ا یآ وســیلیبی هبقر ســوره 251 آیی مستقدند

ــی، ؛423 ،2  م:2461 ــخ بی ریتسب اما (427 ،2  ق:2322 آبوس ــح آیی نیا در نس  حیص
 با،ن در اما گردد  یتشر نامحدود صور بی واهراً  حکمی کی سـتا آن نسـخ کی چرا ،نیسـت
 است، شده انیب محدود شکز در بقره سوره 251 ییآ در گذشـت عفو حکم وبی باشـد، موقت

 همکاران، و شــیرازد اســت)مکارم امدهین شهاد بی دائر ابهی لرمان کی زمانی بی محـدود
  (.411 ،2  م:2463

 نام کیفرهاد دچار نداوند پیمان بی نسبت نیانت و شکنیمانیپ سب  بی کتاب اهز
                                                           

، 1ق:  2323شود)حلی، شان در داراإلسالم گرلتی می. ش یی مابی اسـت کی از اهز کتاب بی شهت سـکونت1
هاد یهودد و مسیحی تردیدد شـود و در شـمول آن بر تمام لرقی(. بذا ش یی تنها از اهز کتاب گرلتی می162

 (.234ق: 2325؛ ماوردد، 165ق: 2324نیست)مفید، 
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 مسرلت از یتمحروم و ابهی نام رحمت از دورد آن بارز م داق کی ابهی نفرین شدند:
 داوندن بی الترا و آسمانی)تورا ( کتاب تحریم آن ثمره کی قل  قساو  اوسـت. محبت و

 کتاب اهز اکثریت منظور کی (24 کردند)ابمائده: لراموم را حیو نداوند نتییی در و بود
 را هاآن و گیردنمی نادیده را یهود غیرنائن اقلیت حقوق ابهی، گفتمان حالدرعین هســتند.

زاُل  ال و  » کند:می ثنااسـت طِلُع  ت  لی ت  ة   ع  ن  ِِ ُهمإ  خا لِ  ِإال   ِمنإ ُه  ل  یق  ُف  مِمنإ اعإ ُهمإ  ف  نإ ل  إ  و   ع  ُ   ِإن   اصإ   ُّ ِح ی الل 
ِسنِ  ُمحإ لِ  ِإال  » در استثنا سانتار «ن  یالإ ُه  ل  یق   ادقانیص و شدند مسلمان کی هستند یهودیانی «مِمنإ
ــالم ــا  رعایت عبار  این و (41 :4 ،ق2313 برگ یدند)ملنیی، را اس  با برنورد در ان 

 و کانین حّ   میکر قرآن بذا نبودند کارنیانت زیاســرائ بنی همی اینکی رســاندمی را دشــمن،
 از صــفح وعف بی امر آییهم با .کندیم اســتثنا را آنان و کرده تیرعا را هودی اندك  کارانیپره
نِ » واژه با آنان ستتِ ُمحإ ــت وعف کی کندمی الاده را مسنا این ،«ن  یالإ  کتاب اهز گروه این از گذش

 گذشْت  نیا پس نداست، نام تیعنا مورد و محبوب یمحسن هر و تاس کیین و احسان
 ابکت اهز ناصــابح اکثرّیت بی مربوط را اســتثنا مفاد مفســران برنی .اســت یابه محبوب

 نیا مسلم ،وربی وبی شـوند، وعف مشـمول کی اندنکرده انتیین صـابح تیاقل رایز دانند؛می
 و هدلی مسائز در نی دندیرسان امبریپ شخص بی کی است ییآزارها مورد در عفو و گذشت
 ،3  م:2463 همکاران، و شیرازد ندارد)مکارم مسنی گذشت هاآن در کی اسـالم اصـوبی

ــروط آیی در عفو مستقدند نی  برنی (.424 ــرطبی مش ــت)ر. : ییش  قبول ای و توبی ش  اس
 ،4  ق:2322 آبوســی، ؛454 ،7  ق:2357 رازد، ابوابفتوح ؛362 ،4  تا:بی ،وســی،

ــران برنی همچنین (.171 ــیم)ابتوبی: آیی با آیی این مستقدند نی  مفس ــخ (2 س ــده نس  ش
 بی ناور سیم آیی (.221 ،1  ق:2327 بییـاود، ؛417 ،22  ق:2315 رازد، اسـت)لخر

 ندندار هم با م داقی ارتباط و کتاب اهز از روهیگ درباره بحث مورد آیی وبی است مشرکان
 باشد. دیگرد ناسخ یکی تا

 همچون بود، آمده زیانی و تورا  در کی را یقیحقا از داریبس همواره کتاب اهز عابمان
ــی ــابت دهاشــان   یوب کردند،می پنهان (11 ابفتح: ؛226 )األعرا : اکرم پیامبر رس

گاه یوح راه از امبریپ  بیان مردم براد را نبّو  و توحید همچون اســاســی اب مط و شــده آ
ــیپ هادامت بی مربوط کی قییحقا از ادپاره وبی کرد،می  قابز اثر هاآن انیب و بوده نیش
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ن سفوای و» کرد: نظرصــر  هاآن ذکر از نداشــتی اّمت تیترب در ادمالحظی ث ع   این بر «ریک 
  .است غیررلتارد عفو حیطی در و نداشت ومیب  مطاب  آن اوهار کی بود آن براد عفو اسا،

 آیی این در است. عمران آل 277 آیی در بوژینئواید بار داراد واژگان دیگر از تقوا و صبر
 سخنان کی دهدمی نبر آنان بی م منان بر امتحان سّنت شـدن شارد بازگویی از بسد نداوند
 یشییپ تقوا و صبر آن برابر در باید و شد نواهد تکرار آنان درباره مشرکان و کتاب اهز دردآور

ــتی از را هاآن نداوند تا کنند ــس ــتوار آنان ع م و دارد نگی بل م و س  بماند)،با،بایی، اس
ِذ » از مراد (.73 ،3  ق:2326 وُتوا ن  یال 

ُ
ِكغاب   أ ِلُكمإ  ِمنإ  الإ بإ  و تورا  زیرا ن اراست؛ و یهود «ق 

ِذ  ِمن   و  » از مق ـود و شـدند نازل قرآن از پیه انییز ُكوا ن  یال  ر  شإ
 
 ضّد  کی هستند هاییعرب «أ

 پیوند از عبار  دو این عطم (.113 ،1  ق:2313 دادند)ملنیی، شنا اعالن پیامبر
 .دارند و داشتی یروان شنا مسلمانان ضّد  بر همواره اینکی داردبرمی پرده مشرکان و انیهودی

 نداوند تا نواندمی لرا تقوا و صــبر بی را منانم  کتاب، اهز رلتار این برابر در ابهی گفتمان
ِإن  » عبار  .بمانند اراده و ع م داراد چنان هم و دیلرما شانحفظ سستی و بل م از متسال  ف 

ِم  ِمنإ  ذِلك   زإ ُمورِ  ع  ُ  ع م این یا ،لبندمی واال هّمت کی هســتند امورد از تقوا و صــبر یسنی «اْلإ
 انیام باید است داشتی مقّرر قط  ،وربی متسال نداوند ینکیا یا و باشد م منان سـود از باید

 د،)زمخشر کنند پیشـی تقوا و باشـند بردبار باید قطساً  باشـند، م من نواهندمی اگر و پذیرد
 (.325 :2 ق،2356

 1معناییهم .4-1-2
ــتفاده مسناد بی مسناییهم ــت اژگانیو عبارا  از اس  مسنایی کاماًل، نی اما وبیهکم کی اس

 اهمّیت مسنایی تشابی اند.شده بنددصور  گفتمان در مختلم هادواژه با اما دارند؛ یکسان
 منظوربی نی  و اســت مخا،  بی آن انتقال نواهان متن موّبد کی دهدمی نشــان را موضــوا
کید و سازدبرشسـتی  را آن مسناییهم کاربست با ابهی گفتمان شود.می استفاده مطل  بر تأ

کی شهت در   کند.می استفاده نام مسناد و مفهوم بر دتأ
ِبُروا ِإنإ  و  » دارند: شاد مسنایی حوزه ین در تقوا و صبر صإ ُقوا و   ت  غ  ِإن   ت  ِم  ِمنإ  ذِلك   ف  زإ ُم  ع  ُ  «ورِ اْلإ

                                                           

1. Synonymy 
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 نیی،مأن حابت کردن دایپ و است ش ا و ت ب ل و اضطراب از نفس نگهدارد و بردبارد صبر
 (271 ،7  م:2475 )م طفود،باشد قدمثابت نود برنامی در بتواند لرد تا نفس، سکون و

 لار،، هاست)ابنآسـی  از صـیانت و نگهدارد و بازدارندگی مسناد بی «وقی» ماده از تقوا
 این در تقوا و صــبر هادواژه نشــینیهم (352 ،22  ق:2323 منظور، ابن ؛242 ،7  تا:بی

ــی دو این وثی  ارتباط کننده ابقاء آیی، ــی   یکودن رلتارهاد بروز و دیگران با تسامز در ن 
 شامسی در زداییتنه بی منیر رلتار گونیاین کی اســت کتاب اهز با تسامز در حتی انســانی
 نیع در الراد بسیی کی اسـت نیا بی اشـاره «تقود» و «صـبر» تقارن همچنین شـد. نواهد

 و برص واقسی  منانم وبی کنند،می باز تیشـکا و ناشـکرد بی زبان ی،یبایشـک و اسـتقامت
  .دورند امور نیا از و  ندیآممی تقود با همواره را استقامت

ُلوا» هادگ اره در اعإ ُحوا و   ف  ل  ی اصتتإ غ  تِ ی ح 
إ
ُُ  یأ ِرهِ  الل  مإ

 
ُف » و «ِبأ اعإ ُهمإ  ف  نإ ل  إ  و   ع   گونیهمان «اصتتإ

  .دارند قرابت یکدیگر با مسنایی بحا  بی صفح وعف شد، بیان قبز بخه در کی
 یابه گفتمان سسی از حاکی «صفح وعف» ،«تقوا و صبر» متقارب هادواژه ترتی ، بدین

کید شهت  باشد.یم کتاب اهز با مواشهی در نودکنتربی ب وم بر بیشتر مسنایی بار ابقاد و تأ

 دستوری تحل:ل .4-1-3
 ت.اس شمال  نوا کردن مشخص و دستورد تحلیز متن، صورد ن وصیا  از دیگر یکی
 دهشــنون یا نواننده بی کی اســت مسنایی دربردارنده عربی زبان در مختلم السال بســتکار

کید ازنظر کی کندمی منتقز  انواا دارد. تفاو  شملی دیگر هادشــکز با مسنایی بار و تأ
 است: شده ارائی ذیز شدول قاب  در مذکور آیا  در شمال 

 
 فعاس  اسمس  شرط  جههل  عاه، ا ر  هض   ضهر  جما 

 51 7 2 5 51 9 3 27 تع اد

 نیپربســامدتر میــارا مسلوم، لسلیی، شمال  شدول، نیا دهاالتیی از اســتفاده با
 بسامد از شرط و اسمیی امر، ماضی، شمال  بسد مرتبی در و است آیا  در بیانیو هادقاب 
 رتباطا در را نود ایدئوبوژد متسال نداوند ابهی گفتمان در برنوردارند. ادمالحظی قابز
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  برنال مسلوم السال است؛ کرده بیان مسلوم لسلیی شمال  قاب  در کتاب اهز با مداراگونی
 و قدر  سود از زیرا سازند؛می برشسـتی کنه از ترمهم را )لاعز( کنشـگر میهول، السال

 ابهی گفتمان (.72 م:1552 عکاشــی، شــوند)ر. :می حمایت شامسی بر حاکم ایدئوبوژد
 ،است مدینی در کی آیا  ن ول موقسّیتی بالت با امر این کی دارد دسـت در را سـلطی و قدر 
 تأثیر مخا،  اقناا در هالسز لاعزت  بودن مشــخص دیگر، ســود از اســت. متناســ  کامالً 

 و شده کتاب اهز با مدارامحورانی رویی بی امر نداوند سود از پیامبر کی چرا دارد؛ زیادد
  باشند. بندپاد رویی این بی باید نی  مسلمانان

 قا،سّیت می ان یسنی وشهّیت اســت. السال 1وشهّیت بیانگر آیا  در امر السال کاربسـت
 و شودمی داده نشان دستورد عناصـر وسـیلیبی ضـمنی، ،وربی کی گ اره ین بیان در گوینده

 یا گ اره ین واقسّیت بی او بنددپاد درشی یا گوینده ین کّلی ق ــد یا منظور کنندهبیان
 لسز (.172 م:2415 ،یمسین رود یلتوح)است آن بی نسبت اشتیاق یا اشبار باورپذیرد،

  است: ایدئوبوژین بار داراد آیا  در کی است گفتمانی سانتارهاد از یکی امر
 «ُلوا اعإ ُحوا و   ف  ل  ی اصإ غ  تِ ی ح 

إ
ُُ  یأ ِرهِ  الل  مإ

 
 «ِبأ

 « ُف اعإ ُهمإ  ف  نإ ل  إ  و   ع   «اصإ
 و ش مّیت می ان امر، وشی در است؛ بیانی شهّیتو ادرابطی هّیتوش نشانی امر، سـانتار

 نظام کاربست بذا ،گویدمی سـخن قدر  موضـ  از شـخص و یابدمی ارتقاء کالم قطسّیت
 شایگاه بی توشی با گ ارکنه اینکی است ابهی گفتمان برتر شایگاه نشانگر دسـتورد، گفتمان

 اسالمی امّت  براد تذّکرد اوامر این و است دهنمو عفو کتاب اهز از مواقسی در نویه برتر
 شوند. واق  ابهی عفو مظهر تا است کتاب اهز با مواشهی نحوه در

کید حر  با اسمیی شمال  کاربست  است: مالحظی قابز نی  آیا  در «لّن » تأ
ُلوا» اعإ ُحوا و   ف  ل  ی اصإ غ  تِ ی ح 

إ
ُُ  یأ ِرهِ  الل  مإ

 
ُ   ِإن   ِبأ لی الل  ِد  ء  یش   ُكل   ع   «ر  یق 

ِبُروا ِإنإ  و  » صإ ُقوا و   ت  غ  ِإن   ت  ِم  ِمنإ  ذِلك   ف  زإ ُمورِ  ع  ُ  «اْلإ
زاُل  ال و  » ِلُع  ت  ط  لی ت  ة   ع  ن  ِِ ُهمإ  خا لِ  ِإال   ِمنإ ُهمإ  ل  یق  ُف  ِمنإ اعإ ُهمإ  ف  نإ ل  إ  و   ع  ُ   ِإن   اصتتإ  ِح ُّ ی الل 

ِسنِ  ُمحإ  «ن  یالإ
                                                           

1. Modality 
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کید حر  لوق، عبارا  تمامی در  در و اســت شــده آورده اســمیی شملی ســر بر «لّن » تأ
کید ادا  دوم شملی  این و اســمیی شمال  ابگود از اســتفاده اســت. شــده بیان نی  « » تأ

کیدا   وعف م منان اگر یسنی اســت؛ م منان بی رســانیکمن در ابهی کالم قا،سّیت مبّین تأ
 رب نداوند کی چرا کرد؛ دنواه کمن آنان بی نداوند قطساً  باشند داشـتی تقوا و صـبر و مدارا

 است. پیشگانعدابت و نیکوکاران داردوست نداوند دیگر، ،ر  از و تواناست کارد هر
 است: تأّمز قابز آیا  در نی  میارا شمال  کاربست
ُون  » ل  ُغبإ واِلُكمإ  یفِ  ل  مإ

 
ُلِسُكمإ  و   أ نإ

 
َُعن   و   أ م  سإ غ  ِذ  ِمن   ل  وُتوا ن  یال 

ُ
ِكغاب   أ  ...«الإ

زاُل  ال و   »... ِلُع  ت  ط  لی ت  ة   ع  ن  ِِ ُهمإ  خا  ..«.ِمنإ
ُون  » میارا لسز ل  ُغبإ َُعن  » و «ل  سم  غ   دارد دالبت مسلمانان بی نسبت آنان آزار استمرار بر «ول 

 همواره و نداشــتی انت ــام پیامبر زمان بی مســلمانان ضــّد  بر انیهودی یروان شنا بذا
 اســت. ابهی امتحان اقسـام از کفر، و اســالم میان روانی شنا بذا بود، نواهد و بوده نیچن

 از کتاب اهز روم بلکی پیامبر حیا  در تنها نی یسنی «الت الع » اســتمرارد میــارا لسز
  دارند. بدعهدد نودت  و بود چنین تاکنون موسی حیر  زمان

 تفسیر .4-۲

 تفســیر را موقسیتی بالت چگونی مفســران کی اســت این دنبال بی تفســیر ســطح در لرکال 
ــیر، این چگونی و کنندمی ــخص را گفتمان نوا تفس ــیر مرحلی در کند.می مش  بالت بی تفس

 شود:می توشی آیا  گفتمانی نظم و موقسیتی

 موقع:تی بافت .4-2-1
 آن در گفتمان کی است موقسّیتی زمینی سـازدمی مشـخص را گفتمان نوا آنچی لرکال  ازنظر

ــی یابد.می شریان ــتی» چون هاییموبفی ،ری  از نی  مانگفت موقسّیت بررس  ،«ماشرا چیس
 پــذیرامکــان «مــاشرا در درگیر الراد مـیـان روابـم» ،«مـاشـرا در درگـیـر هـاد،ـر »

 توانمی کی مواردد شدن مشـخص منظوربی بخه این در (.Fairclough, 1996: 146اسـت)
 :شودمی بیان آیا  از ین هر موقسیتی بالت ورزید، کتاب اهز با مدارا

 در یهودیان ن مانی اقداما  و هادسیسی شده، بیان آیا  موقسیتی بالت در عطم نقطی



 217( / 213-228بی سادات رضی بهابادی )ا بی کتاب اهل با مدارا یاتآ انتقادی گفتمان تحلیل

 

 نام ایدئوبوژد گفتمان ،رلین از ین هر کی اســت مســلمانان و پیامبر گفتمان با تقابز
 قدر  و مختلم هادســرزمین بی اســالم گســترم و مدینی بی پیامبر ورود دارند. را نود

 رسختس مخابفان از یکی بدردازند، آن با مبارزه بی اسالم مخابفان تا شد منیر اسـالم یالتن
 ند.ب ن ضربی اسالم بی داشتند سسی مشرکان با شدن پیمانهم با کی بودند کتاب اهز اسـالم،
 گفتمان و کند نابود را اسالم مختلم، هادنیرنا و تو،ئی با بود درصـدد کتاب اهز گفتمان
 آنان گفتمانی اهدا  الشـاسازد و مبارزه بی و گرلتی قرار کتاب اهز گفتمان مقابز در اسـالم

 صراحتبی سب  همین بی دارد قرار قدر  موض  در اسـالم گفتمان ترتی ، بدین پردازد.می
 با مدارا آیا  برنی در آنکی ضــمن پردازد،می کتاب اهز اهدا  حقیقت و با،ن الشــاد بی

 ندلرای بازسازد بی تا دارد مناسـبت بخه ینا در کی اسـت داده قرار توشی مورد را کتاب اهز
 شود: پردانتی متن توبید

 یک شد نازل یهودیانی برنی و اشر  بن کس  و انط  بن یح درباره بقره سـوره 251 آیی
 کردندمی تالم حساد  سب  بی و داشتند را نویه مرگ هنگام تا پیامبر با دشـمنی اوهار

 درباره کریم قرآن (.47 ق:2322 بازگردند)واحدد، فرک سود یب آوردن مانیا از بسد مسـلمانان
ُلوا» اسـت: داده صـفح عفو دسـتور کتاب اهز رلتار این اعإ ُحوا و   ف  ل   ن ول  ترتی بی توشی با «اصإ

 کی بود زمانی مقط  این و (213 :2 م،2126 مدنی)زرکشی، سوره نخستین عنوانبی بقره سـوره
 لمانانمس کی است نیا مسلمانان بی عفو دستور از تفادمس داشتند، قرار قدر  او  در مسلمانان

ــر  با کنند مبارزه چنانچی و مقتدرند  ین اکنون عمال کنیب روزند،یپ یابه ن   ندهیآ بی قدر  ات
 .(272 ،7  م:2477 آملی، شوادد بیاید)ر. : ابهی امر تا است موکول

د شنا دلیـا در عمران آل سـوره 277 آیی حع  نازل هیر  سوم السـ یسنی ازآنپس ای اع
 کی است هنگامی این و است مسلمانان بر ابهی تشریسی امتحانا  از سخن کی اسـت شـده

 مشرکان و شـدند دور نود زندگی و نانی از و نمودند مهاشر  نییمد بی مکی از مسـلمانان،
 در آمدند، نییمد بی کی هنگامی و درآوردند نود  ت ــّر  بی زده هاآن اموال بی تیاوز دســت

 (.241-247 ،ق2322 واحدد، ند)ر. :شــد نییمد انیهودی آزار و ییبدگو گرلتار یاآن
 لمانانمس و است داده تقوا و صبر دستور کتاب، اهز زبانی آزارهاد این برابر در ابهی گفتمان

 دینمامی  یتشو مقاومت ادامی بی را
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 نازل مبرپیا عمر اوانر در مائده ســوره قرآن، هادســوره ن ول ترتی  بی توشی بـا
 قرار قدر  او  در مسلمانان و پیامبر زمان این در (.226 ،2  ق:2326 شـد)،با،بایی،

 عفو و نموده (24 عفو)ابمائده: بی امر کتاب اهز صــابح اقلّیت برابر در کریم قرآن داشــتند.
ــبت کتاب اهز کتمان از پیامبر  را (22 مقد،)ابمائده: کتاب در مندر  مطاب  بی نس

ــوا این دهد.می گ ارم ــت بدین موض ــلمانان موقسیت آن در هرچند کی مسناس  قدر  مس
 مسلمانان)ابن ر: روزال ون شـمار وشود با چراکی نمودند؛ مدارا کتاب اهز با وبی داشـتند،

 با وعف بی دستور ،درواق  برسانند،  یآس آنان بی توانسـتندنمی کتاب اهز میشـرا آن در (،1
 بی توانستنمی یهود حیلی کی بود شـده نیرومند چنان سـالما کی شـد صـادر زمانی یهودیان،

 رارق آنان از صفح وعف در را مسلمانان قدر  زکا ت  ابهی گفتمان و برساند ضـربی مسـلمانان
  .است داده

 روانی ابعاد .4-2-2
 کی است ادرشتیمیان رویکردهاد از ادمیموعی بلکی واحد، رویکرد ین نی گفتمان تحلیز

 اشتماعی مختلم قلمروهاد در کندوکاو براد و هامطابسی گوناگون انواا در هاآن از توانمی
ــتفاده ــن کرد اس ــتیبین روم این (.26 ،2416 لیلیدس، و )یورگنس  میان ارتبا،ی پز ادرش

 هام بفی از یکی است. غیره و تاریخ شناسی،روان شـناسی،زبان ازشملی مختلم هادرشـتی
 ابساد ریأثت اسـت. کتاب اهز بی نسـبت عفو روانی ابساد تبیین ده،شـ بیان آیا  در توشی قابز
ــت یعوامل ازشملی ی،روان و یروح ــ بی گفتمان دکنندهیتوب کی اس  دکنیم تالم آن لییوس

ــوم در ابهی گفتمان .دینما ییبازنما بهتر گفتمان در را نود ددئوبوژیا  هزا با مدارا ن 
 با و دارد قرار مخا،بان یذهن ،رحواره در کی را آنان روانی حاال  و کنه گفتمان ،کتاب

 یقیعم ارتباط مخا،بان، اب الزم یت ارتبا، کنهت  یادیا با تا کندیم انیب ،بودند مواشی هاآن
 بیان ســازد. برقرار آنان با مســلمانان مواشهی نحوه و کتاب اهز گفتمان ددئوبوژیا انیم

 گفتمان مشــارکان واقسی ملکردهادع بی بودن، عینی دبیز بی منالقان، روانی هـادکنه
ــلی کاهه در و ترندن دین ــتند اثرگذار ادراکی لاص  مدد گفتمان اقناعی هادزمینی بی و هس

 وشود با آنان حســودانی هاددســیســی کتاب، اهز روانی ابساد ترینمهم از یکی رســاند.می
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گاهی  رندیندذ را اسالم نیآئ نود کی کردندنمی قناعت این بی کی چرا بود ح  شدن روشن و آ
 ش   دیچ امر نیا در آنان  هیانگ و گردند باز مانشانیا از  ین م منان کی داشـتند اصـرار بلکی

 شدید میلی او در کی کندمی چنین انسان شان با حساد  و رشن (.251 )اببقره:نبود حسـد
 بر ح  آنکی از بسد هم آن آورد، پدید اند،رسیده بدان کی نیرد هر از دیگران شدن محروم بی

 حساد  این برابر در کریم قرآن (.251 :2 ،ق2321 )سیدقط ، است شـده آشـکار انسـان
ــتور کتاب، اهز ــفح وعف بی دس ــ یسنی دهد؛می ص ــند رهیس  هود،ی ژهیو بی کتاب اهز ناپس

 آنان دورزحساد  نداشـتند، مسـلمانان یترقّ  بی داعالقی کی هاآن دنظرتنا بود؛ نامحمود
 شــرك بی ارتدادشــان دبرا هاآن تو،ئی و التندیبار حیصــح مانیا کمال بی مانانمســل نکییا از

 مسلمانان متقابز دتوزنییک و عداو  ،سن، بسن، ،رد، ،یمنف مبارزه نییزم یهمگ ،یشاهل
 قدر  صــفت صــفح، وعف لرمان از پس متسال نداوند ییلیــا نیچن در کند،یم لراهم را

ُ  ا ِإن  » شــود:می متذّکر را نویه لی لل  ِد  ء  یشتت   ُكل   ع   قدر  بی دادن توشی (251 اببقره:«)ر  یق 
 شنانتیروان بحا  بی کی دارد مسنادارد و وثی  ارتباط ابهی صفح وعف لرمان انیام با ابهی،

 کی کسانی از گذشت شنانتیت روان موان  ترینمهم از یکی است. تأّمز قابز مختلفی ابساد در
 کی دانیممی نود حّ   بذا دانیم،می عقوبت مستحّ   را هاآن کی است ینا اندکرده ما بی ولمی

 چنانچی اینکی و ابهی قدر  بی اعتقاد بگیریم. انتقام هاآن از باشــیم، داشــتی قدر  چنانچی
 نماید، عقاب آنر  و دنیا در را هاآن تواندمی متسال نداوند باشند، عقوبت مسـتح  هاآن

 اســت. کتاب اهز با مدارامحور رلتار صــدور و شــنانتیروان ان م این رل  در مهمی تأثیر
 قدر  بر ناور را 251 آیی پایان در ابهی قدر  بی دادن توشی مفسران از بسیارد اسا،، براین

 ؛423 :2 ،2461 اند)،برســی،دانســتی آنر  و دنیا در ایشــان تسذی  و انتقام بر نداوند
 من لرمایدمی نداوند بذا (.127 :2 ،م2447 کاشانی، ؛42 :2 ،2471 سب وارد، کاشفی
  مان باشید. انتقام لکر بی شما کی نیست الزم و دارم تاندشـمنان از را انتقامی هرگونی قدر 

 از صفح ابهی لرمان انیام براد مسـلمانان اسـت ممکن شـنانتیروان بحا  بی کی دیگرد
 ع ر در ویژهبی موضوا نای است. لرمان این بی نفس رضایت عدم شـوند، دچار کتاب اهز

 کامالً  ابهی عبادا  و احکام انیام بی نسـبت زیادد الراد اینکی اسـت مشـاهده قابز حاضـر
 لاقد و ندارند را الزم انقیاد و پذیردا،اعت ابهی، لرامین برنی بی نســبت وبی لرمانبردارند،
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 و اندکرده ولم آنان بی کی الرادد بی نســبت صــفح وعف بی لرمان در اند.متواضــسانی انالق
ــتی نی  انتقام قدر  ــند داش  گیرند.ب انتقام باید کی مستقدند ابهی، لرمان بی توشی بدون باش

 نداســت)اإلســراء: حقیقی مابکّیت و نابقّیت آن منشــأ کی ابهی قدر  بی توشی کیدرحابی
 است قادر نداوند است آن بیانگر صـفح وعف بی امر از پس (،44 اإلحقا : ؛72 یس: ؛11

 نماید. ا،اعت را ابهی لرامین باید یابد، راه کمال بی نواهدمی بنده اگر و نماید حکمی ره
 و امر هرگونی صــدور و لرمانروایی مطل  قدر  بی را ابهی قدر  مفســران، برنی ،روازاین
 اسالم شامسی نظام ا یمقتی یب نداوند علمی احا،ی بر «ریقد» اینکی اند.کرده تفسـیر نهی

ــ  بر را احکام نداوند اینکی و دارد دالبت ــابح حس ــان و شوام  م   کرده تدبیر هاانس
 از صفح براد دیگر، شنانتیروان مان  (.111 ،2  ق:2353 همدانی، حسینی است)ر. :

 وابم از بخواهد چنانچی است، شده تیاوز و ولم او بی کی انسـانی کی اسـت این کتاب اهز
 اینکی و ابهی پایانبی قدر  بی ایمان دهد.می دســت او بی ذّبت و نوارد احســا، بگذرد،
ــت، آن از حقیقی قدر  ــدمی نیرو بخواهد، را کی هر اوس  ذبیز بخواهد، را کی هر و بخش

 بذا آید. لائ  شــنانتیروان مان  این بر تا کندمی کمن مستقد و م من انســان بی گرداند،می
 آیی این رد ابهی قدر  مفهوم تقدندمس تربیتی و اعتقادد اصز این بی توشی با مفسـران برنی
ــت: چنین  را کی هر و گرداندمی پیروز و دهدمی نیرو بخواهد را کس هر متسال نداوند اس

 ،ی ، ؛227 :2 ق،2417 نی،تهرا ثقفی )ر. : کندمی مللوب و گرداندمی ضسیم بخواهد
  منانم نویه، قدر  اعتقادد انگاره بیان با متسال نداوند ترتی ، بدین (.231 :1 ،2467

 در صفح وعف بی دسـتور آنکی ضـمن نماید.می ترغی  کتاب اهز برابر در عفو و صـفح بی را
 اصالح است اصـالح قابز دشـمن اگر کی رسـاندمی را موضـوا این مسـلمانان قدر  زمان
 انالق لکیب باشد، برنامی نینخست نشونت، دینبا هرگ  دشمن برابر در ،گرید ریتسب بی شود،

 بی زّس متو آنگاه نشد م ثر اگر باشد، گذشت وعف برنامی نینخست کی کندمی یابیا اسـالمی
 شوند. نشونت
 آزار از گذشت وعف بی دستور ویژهبی کتاب اهز با مداراگونی برنورد در قرآن مواشهی نحوه

 عمز تحت مسلمان کی وضسیتی است. توشی قابز شناسیروان بحا  بی نی  آنان هاداذّیت و
 گفتمان وبی شــد، نواهد پرناشــگرد و تنه بی منیر کی گیرندمی قرار کتاب اهز یوابمان
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 وعف شــناســانروان دیدگاه از اســت. کرده صــبر وعف بی توصــیی هاواکنه این برابر در ابهی
 نیست؛ آن نگرلت نادیده یا بل م لراموشی براد تالم صرلاً  انالقی لییلتی مثابیبی بخشه

گاه انتقام و نســار  ّ  ح از اقدام، این با لرد  کند)ر. :می پوشــیچشــم آن از اما اســت؛ آ
 علت بی کی است دیگران نطاد از گذشتن لرایند بخشه ،درواق  (227 م:2412 نلسون،

 داراد و گیردمی صــور  ارزشــی رلتار انیام و نا،ی با روابم بهبود درونی، آرامه انگی ه
 و بدد از حاصز رنیه بر غلبی طاکار،ن لرد بی نسـبت منفی احسـا، از رهایی پیامدهاد

 وعف (.Enright & et al, 1998: 43باشد)می نطاکار لرد بی نسبت انتقام و ع بانّیت از پرهی 
 سر از تاردرل مستل م «انتخابی» است: تحق  قابز احساسی و انتخابی شکز دو بی بخشه

 در اما است. هنداد رخ نطایی گویی کی یصـورتبی اسـت؛ نطاکار شـخص با منشـیب رگ
 است، نطاکار رلتار از ناشی کی نود منفی احساسا  می ان از کوشدمی لرد «احسـاسـی»

 از عفو براد آیا  در آنچی رســدمی نظر بی (.Worthington & Scherer, 2004: 358بکاهد)
 است. انتخابی عفو شده بیان کتاب اهز

 تبیین .4-3

 و اســت اشتماعی کنه از بخشــی عنوانیب گفتمان توصــیمت  تبیین، مرحلی در محق  هد 
 از سطح این بخشـند.می تسیین را گفتمان اشتماعی، سـانتارهاد چگونی کی دهدمی نشـان
 بی و ردهک واکاود است م ثر گفتمان بی دادن شکز در کی را قدر  از روابطی گفتمان تحلیز

 در یا است قدر  موشود روابم ندمت در گفتمان آیا کی دهدمی پاسخ بنیادین پرسـه این
 کاودگفتمان از مرحلی این (.Fairclough, 1989: 166کند؟)می عمز آن سازددگرگون شهت

ــبت  دیتوب علت پنهان کامالً  دایزوا رایز دارد؛ قرار ترژر  دامرتبی در قبز مرحلی دو بی نس
  .سازدیم انینما را متن

 شامسی در موشود هادگفتمان در تلییر نوعی مدینی در اسالم حکومت استقرار کی آنیا از
 منیر و گردید نود از پیه لیاد از شامسی لیاد تمای  موش  امر این و زد رقم را اسالمی

 و یمنازع در کی اســت گفتمانی ابهی، گفتمان شــد. اســالم( شدید)گفتمان گفتمان نظم بی
 قدر  موض  در و لرادستی شایگاه در کتاب اهز و شـر  نفاق، کفر، هادگفتمان با رقابت
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ــیی بی را هاآن و گرلت قرار ــمن کتاب اهز با مواشهی در قرآن گفتمان راند. حاش  گفتمان ض
 مسیر در دربردارد. نی  را مدارا و آمی مسـابمت گفتمان آنان، حقیقت الشـاسـازد و انتقادد

 مواردد در مدارا -2 است: شده بیان کتاب اهز با مدارا مختلم هادگونی گفتمان، این تحق 
 (22 نمود)ابمائده:می تبیین را هاآن پیامبر و کردندمی مخفی را ابهی آیا  کتاب اهز کی
ــنیدن در مدارا -1  برابر در مدارا -4 (277 عمران:کتاب)آل اهز زبانی هاداذّیت و آزار ش

 با مسلمانان بسد مرتبی در و پیامبر موارد این تمامی در کی مسـلمانان با آنان هادبدرلتارد
  (.251 اببقره: ؛24 گرلتند)ابمائده:می پیه در را مدارا رویی صبر، و بخشه اوهار
ــفح وعف ــده بیان هادایدئوبوژد ترینمهم از ص ــت. کتاب اهز با مدارا آیا  در ش  اس

 اب مهربانانی برنورد کریم، قرآن نگره در اشتماعی روابم بر حاکم انالقی اصــز ،،ورکلیبی
اِس  ُقوُلوا» اسـت: انسـان هر نا   ِللن   بر  ین شده وارد کتاب اهز درباره آنچی و (74 اببقره:«)ُحسإ
  است. اسا، نیهم

ــت. متسدد ییمسنا دهاییال از دامیموعی قرآن، گفتمان  براد را زمینی ویژگی، این اس
 کی دهدیم نشــان قرآن گفتمان یمنظورشــناســ ســازد.می لراهم آیا  ژر  هادالیی کشــم
 ایدئوبوژد از کتاب اهز با مدارا و آمی مسابمت تسامز ضمن در آیا  این در متسال نداوند

 کرامت بی توشی دارد.برمی پرده کتاب اهز هدایت براد ســازدزمینی و انســانی کرامت حفظ
 هرگونی ،روازاین اســت. کتاب اهز با ارتباط در شــده بیان اصــول ترینمهم از یکی انســانی
ــی  ــان متکرا کی اشتماعی روابم در آس  نماید، او شایگاه بی توهین و ببرد بین از را انس

 با ن ــومت ســرت  کی کتابی اهز با مدارا بی توشی شــود.می شــمرده شــرعی اصــول برنال 
 ردلک شمود و تفانر رلتن بین از موش  اشتماعی و لردد میان روابم در ندارند، مسلمانان

 و هدایت براد لرصت و زمینی مه مواردد در و شودمی اسـالمی شامسی بی بخشـیدن نظم و
 رنوردب نشونت بی لوراً  دینبا مخابفان با ترتی ، بدین شد. نواهد اسالم دین بی آنان شذب

 (251 د)اببقره:نمو مدارا شانیا با ،هاآن حساد  و نییک بی علم با حّتی است الزم گاهی کرد،
 (.277 عمران:کرد)آل پیشی تقوا و صبر هااذّیت و آزار برابر در و
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 رابطی ،روازاین کرد. توشی آیا  ارتباط بی باید کی است پیوستیهمبی میموعی ابهی گفتمان
 در و است نام و عام یا تقیید و ا،الق نوا، از قتال آیا  با کتاب اهز از صـفح وعف آیا 

 اهز اگر -2 است: شده شمرده شای  کتاب اهز با شهاد و شنا ثانود حکم عنوانبی مواردد
 -1 (.215 است)اببقره: شای  آنان با شهاد کنند، مسـلمانان علیی شنا و لتنی بی اقدام تابک

 نوددارد ش یی دادن از و کنند زندگی اســالمی هادســرزمین در کتاب اهز کی زمانی
 انت ــام موارد این در لقم کتاب اهز با شهاد حکم اســا،، براین (.11 نمایند)ابتوبی:

 غیرمسلمان و مسلمان ساکنان میان اشتماعی عدابت رعایت مظهر ش یی است، گفتنی دارد.
 با و ذّمی قرارداد ،ر ت  دو رضــایت با چون و (711 ق:2321 اســت)زحیلی، ســرزمین ین

 ق:2327 دانســت)کالنترد، کیفر را آن تواننمی شــود،می گرلتی ذمّیان مابی توانایی بی توشی
 آشنا و مسـلمانان با ذمّیان آمیختن درهم ی،ذمّ  قرارداد انسقاد از اسـاسـی هد  ،درواق  (13

ــدن ــالم دین با هاآن ش ــت بوده اس ــالم پذیرم براد زمینی کردن لراهم نوعیبی و اس  اس
 ش یی پردانت ،صــادق امام کالم مطاب  چنانکی (276 م:2411 ع ی ان، اســت)ر. :

  (277 ،4  ق:2356 است)کلینی، اسالم بی آوردن رود ساززمینی ذّمی براد

گفتمان مدارا با اهل 
کتاب در آیات قرآن 
کریم تحقق گفتمان 
زیست جامعه مطلوب

عفو

صفح

صبر

تقوا
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  کتاب اهل با مدارا گفتمان تحقق نتایج -4-4

 آمدن در» (،24 ابمائده:«)ابهی محبت» هاددال با کتاب اهز با مدارا گفتمان یالتن تحق 
ــر » و (24 ابمائده:«)نیکوکاران زمره در ــاد در کی (251 اببقره:«)ابهی ن   گفتمانی لی

 مواشهی در مطلوب زیست ابگود در گرلت. نواهد صور  است، کتاب اهز با مدارا آیا 
 است کرده بیان را نتاییی مخا،بان سـازدمیاب و اقناا شهت ابهی گفتمان کتاب، اهز با

  شود:می بیان نتایم این بخه این در کی
 ابهی رحمت براد بســترد و نابص را انســان قلوب کتاب، اهز نطاد از صــفح وعف

ُ   ِإن  » داد: نواهد قرار نیکوکاران زمره در را لرد و سازدمی ِسنِ  ِح ُّ ی الل  ُمحإ  اسا،، براین «.ن  یالإ
 نیکی و احسان کتاب اهز از کردن گذشت وعف یسنی است. احسان م ـادی  از صـفح وعف

 اصز، این بی دادن توشی با نداوند ،روازاین شود.می نداوند محبوب نیکوکار، لرد و اسـت
 برص و انتقام اکنهود دیگران بل م ابربر در ،،ورکلیبی نماید.می صفح بی ترغی  را م منان

 محفو  حقی دیگران نطاد برابر در مثز بی مقـابلی اینکـی رغم بـی دارد. امکـان عفو و
 این مظهر هرکی و دارد قرار آن از باالتر ادمرتبی در نیکوکارد و احسان (،217 اسـت)اببقره:

 از مسلمانان و یامبرپ بخشه وعف همچنین است. نیکوکاران زمره در تردیدبی شود، اسـم
 کی است متسال نداوند بخشندگی تیّلی و روحی تسـلم بیانگر قدر  کمال در کتاب اهز

 (.251 دارد)اببقره: پی در را ابهی ن ر 

 

 حّب  اله 

نصر  اله 

نتهیج تحقق 
گفتمه    ارا 
به اهل کتهب

در آ    در ز ر  
نسههکهرا 
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 گیرینتیجه

 لرکال ، انتقادد گفتمان تحلیز روم از گیردابهام با کتاب اهز با مدارا آیا  تحلیز از پس
 شود:می حاصز ذیز نتایم
 رآنق آیا  ســانتار تحلیز براد مناســبی شــیوه لرکال  انتقادد کاودگفتمان روم -2
ــوعا  در کریم ــگران انتیار در مختلم، موض  مطابسا  روم این دهد.می قرار پژوهش

 از بیه هاآن مسانی و آیا  رم گشایی بی زبانی هادسانت تبیین و توصـیم با ادرشـتیبین
 دارد. اهتمام زبانی صور 

 زبانی هادنشانی کارگیرد بی نحوه توصیم سـطح در کتاب اهز با مدارا آیا  لیزتح -1
 در ابهی گفتمان ســازد.می مبرهن را مطلوب اشتماعی زیســت براد ابهی گفتمان ســبن و

 مناس  نحود هادسانت و مسنایی تشابی واژگان، تیربی ارزم کاربست با توصیم سطح
 هادم بفی عنوانبی تقوا و صــبر صــفح، عفو، اســت. کرده بیان را کتاب اهز با مـدارا

 است. کتاب اهز با مدارا مدار،گفتمان
 در تحلیز هادم بفی از آیا  در کتاب اهز از موشود روانی ابساد و موقسّیتی بالت -4
 متنی الیی در ابهی گفتمان سبن کی سانت نمایان موقسّیتی بالت بررسی است. تفسیر سطح

ــرایم با  رد تقریباً  آیا  این چراکی دارد؛ مطابقت کامالً  مدینی در آیا  ولن  و اشتماعی ش
 براد قرآن و بودند برنوردار قدر  از زمان این در مسلمانان و شد نازل پیامبر عمر اوانر
ــانتار با مخا،بان اقناا ــت. کرده بیان را کتاب اهز با مدارا گفتمان امر، و مسلوم س  رد اس

 از وینین بازنمایی کتاب(، )اهز گفتمان کنشگران روانشـناسی یب اشـاره با آیا  موارد برنی
 نشونت بی رلتارها گونیاین با مواشهی در مسـلمانان تا اسـت داده ارائی آنان وشودد حقیقت

 نبرند. دست
 مرک د هاددال عنوانبی تقوا و صبر صفح، عفو، کی داد نشان تبیین سـطح در تحلیز -3

 تیمسرل هندسی در مطلوب اشتماعی زیست گفتمانی ابگود ،کتاب اهز با مدارا گفتمان در
 در کتاب اهز رلتار و اعمال از الشاسازد و انتقادد بازنمود ضـمن در کی اسـت کریم قرآن
 لکیب نیست، مخابفان با همسویی مسناد بی کتاب اهز با مدارا بذا است شده بیان قرآن آیا 

 سلطی بی منیر کی ارتبا،ی هرگونی و است سیشام در تنه دورازبی و آمی صلح زندگی پذیرم
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ــال شامسی بر کتاب اهز ــود میاس ــت. ممنوا ،ش  مرحلی در کریم قرآن منظر از بنابراین اس
 آمی مسابمت زندگی و مدارا قاب  در کی دارد وشود کتاب اهز با رلتارد پلورابیسـم اشتماا

 دارد.ن وشود کتاب اهز دین تحقانیّ  مسناد بی دینی پلورابیسم وبی است؛ شده بیان آنان با
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