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هراتی1

چکیده
هدف :این پژوهش در نظر دارد تا کنشهای گفتاری در وصیتنامه شهید محراب سید اسداهلل مدنی را مورد
واکاوی قرار دهد و تالش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که بر مبنای کنشهای گفتاری سرل ،وصیتنامه
شهید مدنی از چه کنشهایی برخوردار میباشد و بسامد هر کنش به چه میزان است.
روششناسي پژوهش :این پژوهش بر اساس روش توصیفی  -تحلیلی و با استفاده از روش کمی و کیفی
بررسی و تحلیل شده است.
یافتهها :از بین  41کنش گفتاری ،بیشترین کنش گفتاری در وصیتنامه شهید مدنی با  65/85درصد مربوط به
کنشهای اظهاری است .همچنین در وصیتنامه ایشان هشت مورد معادل  19/51درصد کارگفتها،
کارگفتهای ترغیبی هستند 14/63 .درصد از کنشها به کنشهای عاطفی اختصاص دارد.
نتیجهگیری :همچنین الزم به ذکر است کنش تعهدی (کنش گفتاری که گوینده را متعهد به انجام کاری در
آینده میکند) و کنش اعالمی (کنشهای گفتاری است که به محض بیان آنها تغییراتی واقعی در جهان خارج
ایجاد میشود) در وصیتنامه شهید مدنی دیده نشد.
کلید واژهها :نظریه کنش گفتاری ،جان سرل ،وصیتنامه ،شهید مدنی.
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مقدمه
محور مطالعات فلسفی در قرن بیستم ،دست کم در کشورهای انگلیسی زبان ،تحلیل زبان و مفاهیم است؛
یعنی همان جریان و نهضتی که از آن به فلسفه تحلیلی تعبیر میشود .مطالعه و تحقیق درباره زبان دست
کم از دو جهت برای انسان مهم و جذاب است :اول اینکه زبان یکی از مهمترین وجوه و شاید تنها وجه
مهم امتیاز انسان از سایر موجودات است .دوم اینکه بسیاری از خطاهای فکری انسان از کجتابیها ،استفاده
سوء و سوء استفاده از زبان ناشی میشوند .اگر چه بعضی از فیلسوفان تحلیلی در اهمیت زبان برای حلّ
معضالت فلسفی مبالغه کردند و در عمل تالشهای خوش بینانهی آنان برای منحل کردن مسائل فلسفی
و اعالم پایان فلسفه به شکست منتهی شد ،با این حال ،شکی نیست که مطالعه فلسفی درباره زبان ،آثار و
نتایج بسیاری برای بشر داشته است (عبداللهی.)92 :2005 ،
نظریه افعال گفتاری را نخستین بار بهعنوان یک نظریه فلسفی جان آستین فیلسوف تحلیلی و استاد
کرسی فلسفه اخالق دانشگاه آکسفورد عرضه کرد .این نظریه در واقع نظریهای است درباره تحلیل و
طبقهبندی و تبیین ساختار منطقی افعال گفتاری .بهعبارت دیگر نظریه افعال گفتاری عبارت است از تحلیل
و طبقهبندی و تبیین ساختار منطقی اظهارات زبانی ،از آن جهت که فعل ارادی و قصدی انسان است .هدف
این نظریه ارائه تحلیل جامع از نحوه ارتباط زبان با عالم خارج است و در نهایت به این پرسش اساسی در
حوزه فلسفه زبان پاسخ میگوید که چگونه میتوان از یک سلسله پدیدههای طبیعی نه چندان پیچیده،
همچون خروج اصوات از دهان یا ایجاد نشانهها بر کاغذ ،به یک سلسله اوصاف معنا شناختی عجیب چون:
معناداری ،بیمعنایی ،صدق ،حکایت ،حمل و ارتباط با عالم خارج دست یافت (عابدینی.)47 :2020 ،
بر این اساس ،عمل گفتاری نوعی عمل است که میتواند توسط گوینده انجام شود به این معنی که
شخص در حال انجام آن است .این برداشت هنوز استعفا ،وعده ،ادعا و درخواست را بهعنوان عمل گفتار به
حساب میآورد ،در حالیکه قانع کردن ،توهین و زمزمه را رد میکند .این تعریف امکان انجام گفتار بدون
1
کالم ،و همچنین انجام گفتار را بدون گفتن اینکه شما چنین کاری انجام میدهید ،باز میگذارد
از اینرو این پژوهش در نظر دارد تا نظریه کنش گفتاری را در جهت تحلیل متن وصیتنامه شهید
محراب آیتاهلل سید اسداهلل مدنی بهکار گیرد و در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که بر مبنای
کنشهای گفتاری سرل 2وصیتنامه شهید از چه کنشهایی برخوردار بوده است و بسامد هر کنش به چه
میزان است؟

1. https://plato.stanford.edu/entries/speech-acts/
2. Searle
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پیشینه پژوهش
علیرغم اهمیت موضوع کنشهای گفتاری در وصایای علما ،شهدا و عرفا و فقها و ،...تاکنون مورد بررسی
جدی قرار نگرفته است .البته برخی پژوهشهای انجام شده بیارتباط با کنشهای گفتاری در وصایای امام
و شهید سلیمانی نیست که موارد ذیل را میتوان برشمرد.
تحلیل کنشهای کالمی وصیتنامهی امام خمینی(ره) بر اساس مدل سرل و آستین از ابراهیم توبه یانی
سید عبدالمجید طباطبایی لطفی روحاهلل رضایی ،علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و دوم تابستان 1398
شماره  :86هدف پژوهش حاضر تحلیل زبان شناختی وصیتنامه امام خمینی(ره) بر اساس نظریه کنش
گفتاری سرل و آستین بوده و درصدد پاسخ به این سؤال بود که بر مبنای نظریهی کنشهای گفتاری سرل
و آستین ،وصیتنامهی مذکور از چه کنشهایی برخوردار بوده و بسامد هر کنش به چه میزان است؟ بررسی
و مقایسهی کنشهای گفتاری در  12فراز وصیتنامه نشان داد که کنشهای اظهاری و ترغیبی ،بیشترین
فراوانی را در وصیتنامه دارند .امام خمینی(ره) از مجموع  235مورد «کنش گفتاری» ،بیشتر از فعلهای
کارگفتی اظهاری و ترغیبی استفاده نمودهاند تا بر اهمیت و جایگاه نظام جمهوری اسالمی ایران نزد
خوانندگان تصریح نمایند و با بهره گرفتن از افعالی در قالب کنش ترغیبی ،از طریق روحیهدهی ،هشدار،
توصیه و توضیح ،خوانندگان وصیتنامه را نسبت به ابعاد مختلف ترفندهای استکباری و هدفهای آنان
هوشیار نمایند.
مقاله تحلیل کنشهای گفتاری وصیتنامه شهید سپهبد قاسم سلیمانی ،سلسله همایشهای بینالمللی
گام دوم انقالب ا سالمی ،مقاله  ،56دوره  ،2دومین همایش بینالمللی گام دوم انقالب  -شماره پیاپی ،2
 ،1399صفحه  30-1از محمد ح سین ک شکولی؛ ا صغر ا سالمی تنها .که نتایج پژوهش ن شان میدهد،
بی شترین ب سامد مربوط به کنشهای اظهاری و ترغیبی ا ست که شهید سلیمانی برای تو صیف و ضعیت
موجود جهان و ضررررورت های مسررریولیت پذیری همگان برای حمایت از والیت فقیه و نظام اسرررالمی
صورتبندی کرده است.
مباحث نظری
وصیتنامه

وصیتنامه در لغتنامه دهخدا چنین تعریف شده است که [وَ صی ی َ م َ  /م ِ] (اِ مرکب) سفارشنامه( .از
ناظم االطباء) .اندرزنامه .نامهای که در آن وصیت شخصی نویسند و مهر و امضاء کنند تا وصی پس از مرگ
او از روی آن نامه عمل کند .1وصیتنامهها نیز بخشی از کنشهای گفتاری هستند که به عمد و برای بیان
هدف و مقصودی توسط گوینده یا نویسنده بیان میشوند .در تعریف وصیتنامه آمده است که :وصیت عمل
حقوقی است که به موجب آن وصیت کننده (موصی) بهطور مستقیم یا بهواسطهی دیگری در اموال یا حقوق
1. https://www.vajehyab.com/dehkhoda
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خود برای بعد از مرگ تصرف میکند .موصی به کسی گفته میشود که اقدام به وصیت تملیکی یا عهدی
میکند و داشتن اهلیت که شامل بلوغ ،عقل ،اختیار ،رشد ،افالس و ورشکستگی و مستی و بیهوشی است،
شرط شده است (پایگاه اطالعرسانی امور فرهنگی قوه قضاییه :تاریخ انتشار چهارشنبه  18مهر  1397ساعت
 .)12:00وصیتنامه شهید آیتاهلل مدنی از نوع وصیتنامههای خودنوشت است :وصیتنامه خودنوشت به
خط وصیت کننده است و دارای تاریخ به روز ،ماه و سال به همراه امضای وصیت کننده است.
نظریه کنش گفتاری جان سرل
جان سرل یکی از فیلسوفان سرشناس معاصر در عرصه فلسفه ذهن و زبان سرل به اقتضای تعالیمی که در
آکسفورد زیر نظر فیلسوفان زبان دیده بود ،مطالعات خود را معطوف به مباحث فلسفی زبان ،بهویژه رابطه
زبان و ذهن کرد و در سال  1969مهمترین کتاب خود را با عنوان افعال گفتاری ( )speech actsمنتشر
کرد .سرل در این کتاب تبیین جامع و نظاممندی از نظریه افعال گفتاری به دست داد و روشن ساخت که
نظریه یاد شده به کدام حوزهی معرفتی تعلّق دارد و برای اثبات مدعیات خود از چه روشی بهره میبرد،
مبادی و مبانی آن چیست و چه لوازم و نتایجی را میتوان از آن استخراج کرد (عبداللهی.)99 -98 :2005 ،
مدعای اصلی نظریه افعال گفتاری این است که تحلیل ارتباط زبانی بدون توجه به اینکه سخن گفتن نوعی
فعل قاعدهمند است ،ممکن نیست .سرل نکته مذکور را چنین توضیح داده است :واحد ارتباط زبانی آنگونه
که عموماً فرض شده نشانه ،واژه ،یا جمله یا حتی مصداق نشانه ،واژه یا جمله نیست ،بلکه ایجاد یا صدور
نشانه یا واژه یا جمله در انجام فعل گفتاری است .تلقی یک مصداق بهعنوان یک پیام تلقی آن بهعنوان
مصداقی ایجاد شده یا صدور یافته است .به بیان دقیقتر ،ایجاد یا صدور مصداق جمله تحت شرایط خاص
یک فعل گفتاری است و افعال گفتاری واحدهای بنیادین یا کوچکترین واحدهای ارتباط زبانیاند (سرل،
.)16 :1969
پایه تحلیل در نظریه افعال گفتاری ،فعل نهفته در سخن است و مراد از آن ،فعلی است که در ضمن و
در حین استعمال الفاظ صورت میگیرد .فعل نهفته در سخن نیز خود دارای دو مؤلفه است .1 :بار نهفته در
سخن (بار محتوایی جمله) که مشخصکننده نوع فعل نهفته در سخن است .امر ،نهی و پوزش همه فعل
نهفته در سخناند و تفاوت آنها در نوعشان است .محتوای قضیهای که بار نهفته در سخن به آن تعلق
میگیرد آنچه در خصوص طبقهبندی افعال زبانی مهم است ،بار نهفته در سخن است ( illocutionary
( )forcعابدینی )49 :2020 ،سرل کنش گفتار را واحد پایه معنا قلمداد میکند .وی کنشهای گفتاری را به
پنج دسته تقسیم میکند :کنش بیانی ،کنش ترغیبی (انشایی) ،کنش تعهدی ،کنش عاطفی و کنش اعالمی.
کنش اظهاری ()assertive
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یک دسرررته از کارگفتها ،کارگفتهای اظهاری هسرررتند .در این کارگفتها گوینده عقیده خود را درباره
صررحت و سررقم مطلبی اظهار میدارد .این کارگفتها تعهد گوینده را نسرربت به صرردق گزاره مطرح شررده
نشرران میدهند .کارگفتهای اظهاری ،محتوای گزارهای را با جهان خارج و محیط مطابقت داده ،باورهای
گوینده را ن شان میدهند .نمونه بارز این د سته از کارگفتها را میتوان در پارهگفتارهایی م شاهده کرد که
بر نکتهای تأکید میکنند یا به نتیجهگیری از نکتهای میپردازند ( صفوی .)177 :2008 ،نکته اصلی در این
طبقه آن ا ست که گوینده با اظهار جمله ،خود را به درجات مختلف ،متعهد به صدق ق ضیه بیان شده می
کند .کسررری که میگوید «علی آمد» در واقع باور خود را به آمدن علی ابراز کرده اسرررت .این نوع افعال
گفتاری بیانگر واقعیت یا و ضع اموری در جهان بوده ،جهت انطباق شان واژه جهان ا ست و از اینرو بهترین
راه تشخیصشان این است که ببینیم آیا قضیه اظهار شده صدق و کذبپذیر هستند یا نه (عابدینی:2020 ،
.)52
برخی از افعالی که نشان دهنده کنشها یا کارگفتهای اظهاری هستند ،عبارتاند از :ادعا کردن ،اظهار
کردن ،اعطا کردن ،شرررح دادن ،بحث کردن ،اعتراض کردن ،گفتن ،معرفی کردن ،گزارش دادن ،نسرربت
دادن ،بیان کردن ،واگذار کردن ،تأیید کردن ،تکذیب کردن ،دلیل آوردن ،تصررحیح کردن ،تفسرریر کردن،
نفی کردن ،ابراز کردن ،آغاز کردن یک عمل ،اثبات کردن ،التماس کردن ،اعالن کردن ،پاسخ دادن ،تغییر
فعالیت دادن ،تو صیف کردن ،د ستهبندی کردن ،دفاع کردن ،رها کردن ،محدود کردن ،مطمین بودن ،نقد
کردن .همچنین برخی از ابزارهای تسررهیل شررناخت کارگفتهای اظهاری عبارتاند از :من اظهار میکنم
که ،من تأیید میکنم که ،من تصحیح میکنم که ،من اثبات میکنم که ،من نفی میکنم که ،من میگویم
که (اصطهباناتی.)10 :2007 ،
کنش تحریکي یا ترغیبي ()directives

هدف از کارگفتهای ترغیبی ،ترغیب مخاطب برای انجام کاری و قرار دادن وی در حالت تکلیف و اجبار
برای انجام عملی است .ویژگی این طبقه از افعال گفتاری آن است که گوینده با انجام دادن آنها شنونده را
به کاری وامیدارد؛ مانند امر و نهی و درخواست .جهت انطباق در این نوع قضایا جهان با واژه است؛ یعنی
آنها ایجادیاند ،زیرا گوینده از مخاطب خود میخواهد محتوای گفتار او را در خارج محقق سررازد .محتوای
ق ضیه اظهار شده در این د سته از افعال گفتاری همواره این ا ست که شنونده کاری را در آینده انجام می
دهد (عابدینی.)52 :2020 ،
مثالهای زیر کارگفتهای ترغیبی را نشان میدهد:
 )3از شما سؤال میکنم آیا در شب حادثه از خانه خارج شدهاید یا نه؟
 )4از شما استدعا میکنم به صحبتهای متهم توجه کنید.
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دو نمونه باال به ترتیب با پرسش و درخواست شرایطی را پدید میآورند که مخاطب را ترغیب به انجام
کاری میکنند .در نمونه اول مخاطب ملزم به پاسخگویی و در نمونه دوم مجبور به توجه کردن میشود
(صفوی.)178 :2008 ،
این نوع کارگفت را با افعال زیر میتوان نشرران داد :تقاضررا کردن ،اجازه دادن ،اصرررار کردن ،پافشرراری
نمودن ،التماس و تمنا کردن ،اخطار دادن ،اعالن نیاز کردن ،القاء کردن ،بازخواسرررت کردن ،به مبارزه
طلبیدن ،بیتوجهی کردن ،پند دادن ،پیشررنهاد کردن ،تجویز کردن ،تکرار کردن ،توصرریه کردن ،توضرریح
خوا ستن ،درخوا ست کردن ،د ستور دادن ،دعوت کردن ،سؤال کردن ،شرط کردن ،گدایی کردن ،ه شدار
دادن ،ن صیحت کردن .برخی از ابزارهای ت سهیل شناخت کارگفت ترغیبی عبارتاند از :من اخطار میکنم
که ،من اجازه میدهم که ،من به  ...ن صیحت میکنم که ،من پی شنهاد میکنم که ،من تقا ضا میکنم که،
من تکرار میکنم که ،من توصرریه میکنم که ،من دسررتور میدهم که ،من دعوت میکنم که ،من سررؤال
میکنم که ،من هشدار میدهم که (کاظمی.)17 :2014 ،
کنش التزامي یا تعهدی ()commissives

هدف و نکته اصررلی در این کارگفت آن اسررت که گوینده با اظهار جمله ،خود را (با درجات متفاوت) برای
انجام دادن عملی در آینده متعهد میکند .وعدهها و عهدها و تهدیدها از این دستهاند .جهت انطباق در این
طبقه جهان با واژه است .محتوای قضیهای در این نوع از افعال گفتاری این است که گوینده با ذکر عباراتی
نظیر قول دادن ،تهدید کردن و مانند آن متعهد می شود که در آینده کاری را انجام بدهد (عابدینی:2020 ،
 .)52نمونههای زیر مثالهای بارزی از کارگفتهای تعهدیاند:
 )5قول میدهم که درس بخوانم.
 )6قسم میخورم دیگر با کسی دعوا نکنم.
برخی از افعال کنش تعهدی از این قرار اسررت :تعهد دادن ،تقدیم کردن ،ضررمانت کردن ،بیان موافقت
کردن ،داوطلب شدن ،ق سم خوردن ،قول دادن ،متعهد شدن و غیره .از ابزارهای ت سهیل شناخت کنش
تعهدی میتوان به نمونههای ذیل اشرراره کرد :من تعهد میدهم که ،من قسررم میخورم که ،من قول می
دهم که ،من دعوت میکنم که (کاظمی.)17 :2014 ،
کنش ابرازی یا عاطفي ()expressives

کارگفتهای عاطفی کنشهایی هستند که در آنها حالت روحی و روانی و احساسات گوینده بیان می شود.
گوینده احساس خود را از طریق قدردانی کردن ،تشکر کردن ،عذرخواهی کردن ،تبریک گفتن ،ناسزا گفتن
و مانند آن بیان میدارد .هدف نهفته در این طبقه عبارت اسرررت از ابراز حالت روان شرررناختی خود درباره
وضعیتی که در محتوای قضیه معین شده است ،مانند تشکر کردن ،پوزش خواستن و تبریک گفتن .وقتی
به ک سی میگویید« :بابت کمکتان از شما ت شکر میکنم» در واقع ر ضایت یا خو شحالی خود را از کمک
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کردن وی ابراز میکنید .افعال ذیل ن شان دهنده کارگفتهای عاطفی ه ستند :خ شنود شدن ،خ شمگین
شررردن ،تبریک گفتن ،سرررالم کردن ،اظهار همدردی کردن ،اهانت کردن ،پیشبینی کردن ،تأمل کردن،
تردید داشتن ،تشکر کردن ،تسلیم شدن ،تعجب کردن ،تمجید کردن ،تهدید کردن ،دست انداختن ،دشنام
دادن ،شکایت کردن ،شوخی کردن ،عصبانی شدن ،مسخره کردن ،فرضیه داشتن ،بیان آرزو کردن ،احترام
گذاشتن ،متضمن چیزی بودن ،معذرت خواستن ،ناامید شدن ،دلسرد شدن ،سپاسگزاری کردن ،نا سپاسی
کردن .برخی از عباراتی که نشرران دهنده کارگفتهای عاطفی هسررتند از قرار زیرند :من تبریک میگویم
که ،من تردید دارم که ،من پیشبینی میکنم که ،من تشکر میکنم که ،من تعجب میکنم که ،من تهدید
میکنم که ،من خشنود هستم که ،من فرض میکنم که ،من معذرت میخواهم که (کاظمی.)18 :2014 ،
کنش اعالمي یا اعالني ()declarations

کارگفت اعالمی ،اعالم شرررایط تازه برای مخاطب اسررت .گوینده با اعالمهای خود تغییرات جدید را ایجاد
مینماید .این کنش بر انطباق زبان و جهان خارج اسررتوار اسررت و زمانی اتفاق میافتد که گوینده قدرت و
صالحیت بیان اتفاقات جدید را داشته باشد .مشخصه این دسته از افعال گفتاری آن است که انجام دادن
موفق آنها موجب مطابقت میان محتوای ق ضیه اظهار شده و واقعیت می شود .مثالً اگر یک مقام م سیول
ک سی را بهعنوان رئیس شرکتی من صوب کند انجام دادن صحیح این فعل گفتاری ،یعنی صرف اعالن
رئیس بودن او ،موجب رئیس شدن او می شود ،یا اگر فرمانده اعالن جنگ کند صرف همین اعالن موجب
آغاز جنگ خواهد شد ،یعنی با اظهار جمله «بدین وسیله اعالن جنگ میکنم» وضعیت جدیدی در جهان
ایجاد میشررود که عبارت اسررت از آغاز جنگ؛ بنابراین در طبقه اعالنها ،در حقیقت ،واقعیت را تغییر می
دهیم تا با محتوای ق ضیهای فعل گفتاری تطبیق کند .بدین سان جهت تطابق جهان با واژه به د ست می
آید ،این کار صرررفاً بهواسررطه اعالن و اظهار اینکه جهان این گونه اسررت ،انجام میشررود .از اینرو جهت
تطابق واژه با جهان نیز در آنها وجود دارد؛ بنابراین اعالن ها دارای جهت انطباق دو سرررو یهاند ( عابدینی،
 .)53 :2020برخی از افعال کنش اعالمی از این قرار اسررت :اعالم کردن ،انتصرراب کردن ،اخراج کردن ،به
کار گماردن ،نام گذاری کردن ،عقد قرارداد کردن ،آغاز کردن ،از کار برکنار کردن و مانند آن .مهمترین
ابزار تسهیل شناخت این کنش عبارت «من اعالم میکنم که» است (کاظمی.)19 :2014 ،
بافت و زمینه تاریخي وصیتنامه شهید سید اسداهلل مدني
یک کارگفت به و سیله مجموعه واژگان معین در یک بافت معین شکل میگیرد .نوع واژگان و بافت مورد
نیاز نیز بر اساس قراردادهای زبانی و اجتماعی موجود میان کاربران زبان تعیین میشود .بهطور مثال تفاوت
میان کنش قول دادن و یا سرروگند خوردن با مثالً کنش عقد کردن در حالت پیشررینی و پسررینی حاکم بر
گفتن پارهگفتارهای هر یک از این کنش هاسرررت .اگر کسررری پارهگفتار حاوی من قول میدهم و یا من
سوگند میخورم را گوید این پارهگفتار خود حاوی کنش قول دادن و سوگند خوردن ا ست .به عبارت دیگر
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انجام کنش گفتن مسرراوی اسررت با کنش قول دادن و سرروگند خوردن .در حالیکه در کنش عقد کردن
معموالً صرررف گفتن واژگان افاده کنش مورد نظر را نمیکند ،بلکه در اینجا کنش گفتن باید همراه با یک
سری شرایط مقتضی برای تحقق کنشها باشد .بهعنوان نمونه گوینده این واژگان باید دارای یک جایگاه
دینی  -اجتماعی ویژه با شد ،مخاطب این واژگان نیز اوالً باید دو نفر با شند و ثانیاً یکی مرد و دیگری زن
با شد و ثالثاً به لحاظ جایگاه حقوقی و اجتماعی شرایط مقت ضی برای ورود به این مخاطبه را دا شته با شند.
این شرررایط مقتضرری در مجموع باید در بافت یا موقعیت ( )situationمخاطبه وجود داشررته باشررد .با این
مثال به اهمیت بافت موقعیتی حاکم بر شکلگیری پی برد (صانعیپور.)29 :2011 ،
در این رویکرد هر یک از متکلم و م خا طب با مجمو عه دا نایی ها ،باور ها و پ ندار های خود در باره:
 -1عناصررر زمان ،مکان و اجتماع؛  -2کنشهای پیشررینی ،پسررینی و در حال اجرا؛  -3آگاهی از نقش و
جایگاه متکلم و مخاطب؛  .4آگاهی از موقعیت زمانی و مکانی مخاطبه ،نوع و هویت رسرررانه و ...روی هم
بافت را تشکیل میدهند (همان.)65 :
بعضررری بافت متن را همان زمینه تاریخی آن قلمداد کردهاند .از همین روی :گاه به «زمینه تاریخی»
متن نه از آن جهت که در فهم متن مؤثر اسرررت ،بلکه از آن جهت که در پیدایش و عناصرررر درونی و
محتوایی متن مؤثر بوده است ،نظر می شود .هر متن در یک مقطع زمانی و تاریخی خاص پدید آمده است
و طبعاً یک بافت فرهنگی خا صی که آن زمان را احاطه کرده ،در آن متن به شکلی ح ضور دارد (واعظی،
 .)286 :2001از آنجا که معنای متن یا خطابه ،بیشررتر بر مدار قصررد و اراده جدی متکلم اسررتوار اسررت :در
نتیجه ،همه شواهد تاریخی و قرائنی که مقطع صدور متن را احاطه کرده ا ست ،به شرط آنکه ظهور ساز
باشررد یعنی در کشررف مراد و مقصررود مؤلف مؤثر افتد از زمره عوامل فهم متن به حسرراب میآید (همان:
.)282
در ابتدا متن وصیتنامه شهید مدنی را مطالعه و سپس به بافت تاریخی آن اشاره خواهیم نمود.
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل االول قبل االنشاء واالخر بعد فناء االشیاء وصلی اهلل علی خلقه محمد و اوصیائه االتقیاء.
اما بعد چون هیچ انسررانی را از مرگ چاره نبوده دیر یا زود این شررربت را نوشرریده به لقاءاهلل جل جالله
فایز خواهد شد .آن وقت دستش از دنیا کوتاه و اگر در وصیت کوتاهی کرده باشد ،ای بسا گرفتاری داشته
با شد ،لهذا این جانب میر ا سداهلل مدنی دهخوارقانی فرزند مرحوم مبرور م شهدی میر علی آقا مدنی طاب
ثراه ،اوالً خدای توانا و جمیع انبیا و مرسررلین و مالئکه مقربین و مؤمنین را به شررهادت میطلبم که ایمان
به خدای توانا جل جالله دا شته ،واحدی و موجودی را شریک او ندیده ،حال و مقالم گویای ((ال اله اال اهلل
الحق المبیین)) ا ست و همچنین معترف به ر سالت و حاکمیت وجود مقدس ر سول گرامی ح ضرت محمد
بن عبداهلل صلیاهلل علیه و آله بوده و جمیع آنچه را که آن بزرگوار از جانب پروردگار احدیت آورده ت صدیق
و اعتراف دا شته ،وجود مقدس مولی الموالی ح ضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیهال سالم را و صی
بالفصررل و امام واجب الطاعة و یازده فرزندش را یکی بعد از دیگری امامان بر حق میدانم و انتظار
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مقدم شریف حضرت حجة بن الح سن الع سكري عجل اهلل فرجه را داشته ،و امیدوارم به
زودی چشممان به جمال مبارکش روشن شود.
مرگ و سررؤال قبر و عالم برزخ و رجعت و بعثت در روز قیامت و میزان و صررراط و بهشررت و جهنم و
کتب را حق دیده و امید به رحمت وا سعه الهی دارم که در روز ح شر ،نامه اعمالم را به د ست را ستم بدهد؛
اما و صیتم ،جمیع وراث و دختران خودم را سفارش میکنم که خدا را فراموش نکرده و همی شه او را ناظر
بر حال خود دیده و مثل من غافل نبا شند .راجع به اموالم ،منزل نجف را خودم از سهم مبارك تهیه و ابداً
تملک نکردهام کذلک (همچنین) منزل همدان را دوسررتان همدانی با امریه مرحوم مبرور سرریدنا االسررتاد
ح ضرت آیتاهلل حکیم قدس سره از سهم مبارك تهیه نموده و در اختیار من گذا شتهاند .پس هر دو منزل
راجع به وجوه مقدس حضرت حجة ابن الح سن عجل اهلل تعالی فرجه بوده و به دستور حضرت
آیتاهلل خمینی مدظله به مصررررف مهم خواهد رسرررید و بنده ابداً هیچ کدام از دو منزل را تملک نکرده و
بهعنوان اینکه سررهم مبارك اسررت ،تصرررفی کردهام چنانچه در وص ریتنامه قبلی تصررحیح نمودهام تمام
کتابهای موجود در نجف و قم (از) سررهم مبارك بوده و باید در یکی از کتابخانههای دینی عمومی نجف
یا قم قرار داده شود .کتابهایی که اخیراً در ایران تح صیل نمودهام به همین نحو ا ست .مبلغ دوی ست و
بیسرررت هزار تومان بابت پول منزل تهران و قم به وجود مقدس حضررررت بق یةاهلل(عج) قرضدار بوده و
امیدوارم در حیاتم موفق به ادا بشوم و گرنه این مقدار قرضدار هستم و برای ورثه بدون ادا.
جمادیاالول  1396هجری قمری اسداهلل مدنی.
برای فهم بافت تاریخی وصیتنامه شهید مدنی باید به مواردی که در متن وصیتنامه اشاره شده است،
رجوع کنیم .شرررهید مدنی در ابتدای وصررریت نامه ،خود را چنین معرفی مینما ید «میر اسرررداهلل مدنی
دهخوارقانی فرزند مرحوم مبرور مشهدی میرعلی آقا مدنی طاب ثراه» دهخوارقان[ .دِخوا  /خا] (اِخ) قصبه
مرکز بخش و ده ستان دهخوارقان از شهر ستان تبریز .در  51کیلومتری جنوب باختری تبریز در جلگه و
م سیر شو سه مراغه تبریز واقع ا ست .نام آن اکنون به آذر شهر تبدیل شده ا ست (لغتنامه دهخدا) .سید
اسداهلل مدنی در سال 1292ش ،در آذر شهر از توابع تبریز به دنیا آمد در چهار سالگی مادر و در  16سالگی
پدر را که آقا میرعلی نام دا شت از د ست داد .علوم مقدماتی دینی را نزد میرزا محمد ح سن منطقی و میرزا
مح سن میرغفاری از علمای آذر شهر آموخته و برای ادامه تح صیالت عازم حوزه علمیه قم شد .در ادامه
همانطور که در متن وصرریتنامه آمده اسررت شررهید مدنی به خانه در نجف اشرراره کردند« :منزل نجف را
خودم از سهم مبارك تهیه و ابداً تملک نکردهام» .شهید مدنی در سال  1363ق برای ادامه تح صیل ،به
نجف مهاجرت کرد و در دروس سید محسن حکیم و سید عبدالهادی شیرازی و سپس امام خمینی(ره) که
در آن زمان در نجف حضور داشت ،حاضر شد (پاسدار اسالم ،2003 ،شماره  .)261مدنی در حوزه نجف در
کنار تحصرریل تدریس میکرد .کفایه ،رسررایل ،مکاسررب و درایه از جمله دروس و کتابهایی بود که وی
تدریس کرد .به گفته ح سین را ستی کا شانی ،شاگردان زیادی در درس ا سداهلل مدنی حا ضر می شدند.
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ا سداهلل مدنی میگوید« :وقتی در نجف بودم عدهای از من خوا ستند ر ساله (تو ضیح الم سائل) بنوی سم که
مخالفت کردم ،برای اینکه مراجعی چون حضرت امام خمینی(ره) وجود داشت که باید همه از ایشان تقلید
میکردیم (همان)».
در وصرریتنامه به منزل همدان اشرراره کردهاند که« :منزل همدان را دوسررتان همدانی با امریه مرحوم
مبرور سرریدنا االسررتاد حضرررت آیتاهلل حکیم قدس سررره از سررهم مبارك تهیه نموده و در اختیار من
گذا شتهاند» در منابع ا شاره شده ا ست که ای شان در قبل از انقالب در همدان سکونت دا شتند .در پنجم
مرداد سال  1341وی از عراق وارد همدان شد و در جریان اعتراض به تصویب الیحه انجمنهای ایالتی و
والیتی در سخنرانی خود در م سجد جامع همدان ،مردم این شهر را به حمایت از مبارزات حوزهی علمیه
قم فراخواند و در کنار سایر علمای همدان تلگراف اعتراضآمیزی ن سبت به ت صویب این الیحه به ا سداهلل
علم مخابره کرد (یاران امام به روایت اسناد ساواك ،آیتاهلل سید اسداهلل مدنی )38 -18-9 1997 ،و پس
از درگذ شت آیتاهلل سید مح سن حکیم ،مرجعیت آیتاهلل خمینی(ره) را در همدان مطرح کرد؛ بهطوریکه
سرراواك گزارش داد وی بیش از یک سرروم اهالی همدان را مقلد امام کرده اسررت (یادی از شررهید محراب
مدنی ،پرتال امام خمینی) .اوایل دی 1357ش در میان ا ستقبال مردم همدان وارد این شهر شد و رهبری
مبارزات ضد رژیم مردم را بر عهده گرفت .در  21بهمن سال 1357ش که لشکر  81زرهی کرمانشاه برای
سررکوبی مردم انقالبی به سرمت تهران به حرکت درآمد ،با دسرتور وی مردم کفن پوش همدان با دسرت
خالی ضمن تقدیم شماری شهید ،از حرکت تانکها جلوگیری کردند (بنکدار .)1995 ،با ت شکیل مجلس
خبرگان قانون اسرراسرری وی از طرف مردم همدان به نمایندگی در این مجلس انتخاب شررد (پیام انقالب،
 )1362و به د ستور امام با اختیارات کامل به امامت جمعهی این شهر من صوب شد (امام خمینی،2010 ،
ج 280 :10و .)281
در بخشی از وصیتنامه ،شهید مدنی به عبارت «دستور از امام» اشاره دارند« :به دستور حضرت آیتاهلل
خمینی مدظله به م صرف مهم خواهد ر سید» ارادات و والیت مداری شهید مدنی از همان ابتدای مبارزات
امام م شهود ا ست .در قیام سال  1342به رهبری ح ضرت امام خمینی(ره) ،آیتاهلل مدنی ،جزء نخ ستین
کسررانی بود که با تعطیل کردن کالسهای خود در نجف و تشررکیل مجالس سررخنرانی ،در جریان دفاع و
پ شتیبانی از نه ضت امام به شمار میآمد .در اوایل دههی  50آیتاهلل مدنی در خرمآباد و در حوزهی علمیه
کمالوند ،فعالیت خود را با تدریس درس خارج آغاز میکند و بعد از مدتی با حکم حضرررت امام قدسس رره،
سرپر ستی این حوزه را نیز بر عهده میگیرد و از سوی امام راحل(ره) بهعنوان وکیل تاماالختیار و نماینده
ایشرران به روحانیون و مردم خرمآباد معرفی میگردد .پس از شررهادت سررید محمد علی قاضرری طباطبایی،
اولین شهید محراب و امام جمعه و نماینده امام در تبریز ،در دهم آبان 1358ش با حکم امام بهعنوان امام
جمعه تبریز منصوب شد .آیتاهلل مدنی سرانجام در روز بیست شهریور ماه  1360در حال اقامه نماز جمعه
در محراب عبادت به دست منافقین به شهادت رسید .امام خمینی(ره) در پیامی که در همان روز خطاب به
ملت ایران صادر کردند ،با تسلیت شهادت این شهید بزرگوار و محکوم کردن جنایات منافقان و وابستگان

هراتي

 171 ..............................................................................................

تحلیل کنشهای گفتاری ....

به آمریکا ،به تجلیل از شخصیت آیتاهلل مدنی پرداختند و بیان فرمودند« :این چهره نورانی اسالمی عمری
را در تهذیب نفس و خدمت به اسرررالم و تربیت مسرررلمانان و مجاهده در راه حق علیه باطل گذراند؛ و از
چهرههای کم نظیری بود که به حد وافر از علم و عمل و تقوا و تعهد و زهد و خودسرررازی برخوردار بود»
(امام خمینی ،2010 ،ج .)227 - 225 :15
انواع کنشهای گفتاری و عوامل مؤثر بر تعیین گونههای پنجگانه در و صیتنامه شهید
مدني
بی شترین کنش گفتاری در و صیتنامه شهید مدنی مربوط به کنشهای اظهاری با  65/85در صد ا ست.
همانطور که ا شاره شد کنش اظهاری آن د سته از کنشهای گفتار را شامل می شود که به نوعی دارای
ارزش صدق و کذب هستند و گوینده مدعی صادق بودن آن است .اظهارات ،ادعاها ،نتیجهگیریها ،بیانات
و مانند آن ،که در آنها گوینده جهان خارج را آن گونه که باور دارد ،به تصویر میکشد .در وصیتنامه شهید
مدنی  19/51در صد کارگفتها ،کارگفتی ترغیبی ه ستند و تعداد آنها ه شت مورد ا ست .در کنش ترغیبی،
هدف گوینده اجبار یا ت شویق مخاطب به انجام یا ترك کاری ا ست .که ممکن ا ست در قالب امر ،پر سش،
خواهش یا فرمان متبلور شرررود .از آنجا که کنش تعهدی را کنش گفتاری گویند که گوینده را متع هد به
انجام کاری در آینده میکند ،از اینرو در و صیتنامه شهید مدنی هیچگونه کنش تعهدی دیده نمی شود.
کنش عاطفی شامل گفتاری میشود که دیدگاه یا حالت روان شناختی گوینده نظیر لذّت ،تأسف و عالقه یا
تنفر را بیان میکند .در این کنش گفتار ،انطباق جهان و ذهن وجود ندارد .این گونه کنشها در عذرخواهی،
سرزنش ،تبریک ،تحسین و تشکر دیده می شود (حسینی معصوم ،رادمرد )71 :2015 ،در وصیتنامه شهید
مدنی  14/63درصرد از کنشها به کنشهای عاطفی اختصراص داشرت و در نهایت کنش اعالمی شرامل
کنش های گفتاری اسرررت که به محض بیان آنها تغییراتی واقعی در جهان خارج ایجاد میشرررود و در
وصیتنامه شهید مدنی هیچگونه کنشی از این دست دیده نشد.
جدول  :1فراواني انواع کنش گفتارها در وصیت نامه
ردیف
تعداد
درصد

اظهاری

تحریکی یا ترغیبی التزامی یا تعهدی

()assertive

()directives

27
65/85

8
19/51

ابرازی یا عاطفی

اعالمی یا اعالنی

()expressives( )commissives

()declarations

-

6
14/63

-

جمع کل
41
100

تطبیق ( )fitدر ا صل انطباق زبان با جهان خارج ا ست و و ضع روانی ( )psychological stateو صی
یا گوینده که در اصرررل به وضرررعیت ذهنی گوینده باز میگردد .این عامل به هنگام تولید یک کارگ فت
اظهاری باور گوینده را مینمایاند .برای نمونه در کارگفتهای اظهاری آنچه گفته میشررود ،قرار اسررت به
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شررکلی باشررد که صرردق آن را بتوان به کمک جهان خارج محک زد ،در حالیکه در کارگفتهای ترغیبی
هدف این اسرررت که کاری در جهان خارج صرررورت پذیرد و در کارگفتهای اعالمی تغییری در شررررایط
مخاطب نسبت به جهان خارج پدید آید ...از اینرو از آنجا که بیشترین کارگفتها وصیتنامه به کنشهای
اظهاری مربوط است و صدق گفتار وصی /شهید مدنی ،بر اساس اعتقادات به مکتب تشیع صورت گرفته
است و انطباق زبان وصیتنامه شهید مدنی با جهان خارج بیشتر منوط به همین کارگفت اظهاری است.
در تحلیل انطباق زبان و صیتنامه با جهان خارج باید گفت که ا صل اولی در مکالمات شفاهی و کتبی
انسررانهای عاقل در گزارههای خبری ،بیان سررخن واقع نمایانه اسررت .سرریرهی عاقالن و عرفا در بیان
جملههای خبری چنین ا ست .مق صود ما از سخن واقعنما ،به ضرورت ،کالم مطابق با واقع نی ست؛ بلکه
مق صود این ا ست که ا صل اولی در جملههای خبری ،بیان جملههای واقع نما ا ست که قابلیت صدق و
کذب دارد .عاقالن در فهم کالم هر گویندهای ،این اصرررل را رعایت میکنند ،مگر در مواردی که قرینه،
اقتضررای خالف آن را داشررته باشررد .اگر گویندهی عاقل و حکیمی نیز خطاب به مردم سررخن میگوید ،در
بیان خود بر سیرهی عاقالن عمل میکند .این مطلب دربارهی خدا و کلمات وی نیز صادق است؛ زیرا :اوالً
فرض این است که او ،حکیم و عاقلترین عاقالن است؛ بدین سبب ،خالف این سیره عمل نمیکند ثانیاً:
شارع مقدس بارها بر تطابق مشی خود با سیرهی عاقالن تصریح کرده است .ثالثاً :موارد خالف این اصل،
مواردی مانند کتابهای رمان ،شعر ،دا ستانهای ا سطورهای و امثال آن ا ست که بنای نوی سنده در این
موارد بر بیان سخن غیر واقعنما است؛ در حالیکه قرآن این گونه وصفها را با صراحت از کتاب خود نفی
کرده؛ بلکه واقع نمایی آن را هشررردار میدهد؛ در نتیجه ،مطالب شرررارع مقدس نیز واقع نما خواهد بود
(ساجدی.)2002 ،
از جمله شواهد دال بر واقع نمایی زبان وصیتنامه ،برداشتهای دریافت کنندهی مستقیم وحی (پیامبر
اسررالم) و مفسررران آن (خود پیامبر و امامان معصرروم) و در نهایت علما و فقها و پیروان مکتب اهل بیت
هستند .مراجعه به آثار بر جای مانده از ایشان نشان میدهد که رویکرد آنها با گزارههای قرآنی ،رویکردی
واقع نمایانه بوده است .احادیثی که آموزهها و احکام فردی و اجتماعی اسالم ،وصف خدا و انسان و قیامت
و راههای نجات را بیان میکند ،مملو از شواهدی در این زمینه ا ست .خداوند در قرآن بر صدق گفتار خود
و پیامبر خویش تأکید دارد و الزمهی صرردق ،انطباق داشررتن با واقع اسررت .اتصرراف به صرردق و کذب در
گزارههایی که زبان آنها فقط زبان اسطوره و احساسات باشد ،معنا ندارد .در قضایای اسطورهای و احساسی،
صرردق و کذب جایی ندارد .صرردق و کذب در جایی معنا دارد که سررخن از واقع نمایی باشررد .ارتباط میان
صدق و کذب و واقع نمایی ،مطلبی ا ست که مورد تأکید معتقدان به غیر شناختاری بودن زبان دین مانند
ویتگن شتاین ،فیلیپس و  ...نیز ه ست .آنان میگویند که در ق ضایای دینی ،از صدق و کذب نباید سخن
گفت و صدق و کذب مخصوص قضایای شناختاری است (همان).
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محتوا ( )contentبه م حدود یت هایی مربوط می شرررود که بر کارگ فت ها حاکم ا ند .برای نمو نه در
و صیتنامه شهید مدنی خبر از کارگفت تعهدی و اعالمی نی ست چرا که ا سا ساً کارکرد تعهدی و اعالمی
ندارد و وصیتنامه بیشتر کنشهای اظهاری و ترغیبی و عاطفی هستند.
بر اساس آنچه درباره عامل فوق گفته شد ،به اعتقاد سرل ،هر کارگفت دارای نکتهای غیر بیانی است
که بر حسررب وضررع روانی گوینده با توجه به محتوای کارگفت ،در تطبیق با جهان خارج تولید میشررود
(کاظمی.)2016 ،
کارگفتهای مستقیم و غیرمستقیم در وصیتنامه شهید مدني
سرل میان کاربرد مستقیم ( )directو غیرمستقیم ( )indirectکارگفتها تمایز قائل میشود .به اعتقاد وی
گوینده میتواند مثالً به جای استفاده از پارهگفتارهای امری بهعنوان یک کارگفت ترغیبی ،جملهای را به
کار ببرد که ظاهری متفاوت دارد .ولی مخاطب آن جمله را به منزله نوعی کارگفت ترغیبی در نظر گیرد:
الف) ممکن است یک لیوان آب به من بدهی؟
ب) یک لیوان آب به من بده.
نمونهی الف را میتوان کاربرد غیرمسرررتقیم همان کارگفتی دانسرررت که در نمونهی (ب) بهصرررورت
مستقیم عنوان شده است .اما همیشه نمیتوان با ساختی نظیر نمونه (الف) به کارگفتهای مستقیمی چون
مورد (ب) رسید .نمونههای زیر را در نظر بگیرید:
ج) ممکن است (یک روزی) برایم پیانو بزنی؟
د) میشود به خاطر من جایزه نوبل بگیری؟
این پارهگفتارها بیشررتر جنبه دعایی دارند تا اینکه کارگفت غیرمسررتقیم تلقی شرروند (صررفوی:2008 ،
.)181
طبق نظر سرل ،برخی از پارهگفتارها بیشتر جنبه دعایی دارند (مانند نمونههای ج و د) و به نظر نمیآید
که کارگفت باشند .به عبارت دقیقتر درك کارگفت مستقیم از طریق یک کارگفت غیرمستقیم مبتنی بر
بافت موقعیتی است و از دانش درون زبانی قابل تعیین نمینماید (کاظمی.)2016 ،
به نظر میر سد در و صیتنامه شهید مدنی ،در بخش پایانی آن کارگفت غیرم ستقیم دیده می شود که
ا شاره به ادای قرض ا ست «این مقدار قرضدار ه ستم و برای ورثه بدون ادا» .این کارگفت هم کارگفت
تعهدی ا ست و هم ترغیبی .تعهد به دا شتن قرض و ترغیب به ادای آن تو سط ورثه و در اینکه آیا د ستور
به ادای آن اسررت یا خواسررتن برای پرداخت به نحوی کار گفت غیرمسررتقیم .در توضرریح آن باید گفت که
اصرروالً ورثه مسرریولیتی در قبال تعهدات ،دیون و سررایر الزامات مورث ندارد ،زیرا هر کس مسرریول ایفای
تعهدات خود در برابر دیگران ا ست و شخ صیت ان سان که میتواند در برابر دیگران صاحب حق و تکلیف
شرررود ،با فوت او از بین میرود .با وجود این ،اگر از مورث مالی به جا بماند و ورثه ترکه را قبول کنند،
م سیولیت ت صفیه ترکه بر عهده آنها قرار میگیرد؛ ولی اگر ترکه را رد کنند ،ت صفیه ترکه با دادگاه خواهد
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بود و مسیولیتی متوجه ورثه نمیشود .قبول ترکه توسط ورثه ،کفایت ترکه نسبت به دیون است و با اعالم
آن ،ورثه بهطور ضمنی ،متعهد به ادای دیون متوفی از محل ترکه می شوند؛ اما اگر ترکه برای ادای دیون
کافی نبا شد ،وارثی که آن را قبول کرده ،با اثبات این امر ،تکلیفی ن سبت به ادای دین مازاد بر میزان ترکه
نخواهد داشت (صادقی.)73 :2003 ،
نتیجهگیری
از آنچه گذ شت چنین بهد ست میآید که نظریه کنش گفتاری در تحلیل و صیتنامهها از جمله و صیتنامه
شررهید مدنی قابل تطبیق و کارآمد اسررت .این مقاله در صرردد برآمد تا ابتدا بافت تاریخی وصرریتنامه را بر
اساس متن وصیتنامه تبیین کند و سپس به شناسایی انواع کنش گفتارها در وصیتنامه پرداخت و بسامد
آنها را نیز مشررخص نمود که نتایج زیر بهدسررت آمد .از بین  41کنش گفتاری بیشررترین کنش گفتاری در
وصیتنامه شهید مدنی مربوط به کنشهای اظهاری با  65/85درصد بود .شهید مدنی با ا ستفاده از افعال
کنش اظهاری ،در ابتدا تالش میکند اهمّیّت و جایگاه گزارههای صرردقپذیر را برای خوانندگان تصررریح
نماید .زیرا به بیان یک واقعه یا گزارش از یک فرآیند میپردازد و نوی سنده در متن میکو شد مباحث مورد
نظر را برای مخاطب خود ملموس و قابل فهم و برداشت نماید .بسامد باالی این کنش در متن وصیتنامه
شهید ،ن شان میدهد که وی تالش دارد با ا ستفاده از این کنش ،پدیدههای جهان را آن گونه که باور دارد
تصررویر کند ،مثل توحید ،نبوت ،امامت ،معاد و ...همچنین در وصرریتنامه ایشرران هشررت مورد کارگفتها
معادل  19/51درصرررد ،کارگفت ترغیبی بودند .هدف از کارگفتهای ترغیبی ،ترغیب مخاطب برای انجام
کاری و قرار دادن وی در حالت تکلیف و اجبار برای انجام عملی است .از اینرو شهید مدنی در صدد است
تا مخاطبان خود را ترغیب به ادای دین کند 14/63 .درصرررد از کنشها به کنشهای عاطفی اختصررراص
دا شت و همانطور که عرض شد ،از آنجا که کنش تعهدی را کنش گفتاری گویند که گوینده را متعهد به
انجام کاری در آینده میکند ،از اینرو در وصرریتنامه شررهید مدنی به نظر میرسررد کنش تعهدی نبود .در
نهایت کنش اعالمی شامل کنشهای گفتاری است که به محض بیان آنها تغییراتی واقعی در جهان خارج
ایجاد میشود و در وصیتنامه شهید مدنی از این نوع کنشها نیز دیده نشد.
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