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چکیده
خطبــۀ غدیــر یکــی از مهمتریــن ســخنرانیهای پیامبــر اکــرم؟لص؟ اســت کــه در میــان
جمــع کثیــری از مســلمانان در ســال دهــم هجــرت ایــراد گشــته و حــاوی پیامهــای بســیار
مهمــی در رابطــه بــا ّ
ماهیــت حقیقــی دیــن اســام و ارکان اصلــی آن ازجملــه امامــت و
والیــت اســت .بررســی دقیــق محتــوای ایــن خطبــه کــه بــه صــورت ســه نقــل متفــاوت
گــزارش شــده ،جهــت دســتیابی بــه محتــوای کامــل فرمایــش پیامبــر اکــرم؟لص؟ ،نیازمنــد
بهرهگیــری از روشهــای تحقیــق میانرشــتهای متنمحــور و معتبــری اســت کــه ّ
قابلیــت
تجزیــۀ دقیــق متــون و ترســیم الگــوی کلــی متــن را داشــته باشــد .در ایــن پژوهــش بــا
* تاریخ دریافت مقاله ،)98/06/31( :تاریخ پذیرش.)98/09/15( :
 .1اســتادیار گــروه الهیــات و معــارف اســامی دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی ،تهــران ،ایــران
Etratdoost@sru.ac.ir
(نویسندۀ مسئول)
 .2استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا؟اهس؟ ،تهران ،ایران
f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir

 .3کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا؟اهس؟ ،تهران ،ایران
zhosseini@yahoo.com

 .4کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق؟ع؟ ،تهران ،ایران
rezaiemo133@gmail.com


ش «تحلیــل محتــوا» ،تــاش شــده ابتــدا هرکــدام از ســه متــن گزارششــده،
بهرهگیــری از رو 
جداگانــه تحلیــل شــود و ســپس بــا اســتفاده از تکنیــک «تحلیــل محتــوای مقول ـهای»،
ســاختار هندســی هرکــدام بــه جهــت مقایســه تطبیقــی بــا یکدیگــر ترســیم گــردد.
یافتههــای تحقیــق نشــان میدهــد کــه ایــن ســه گــزارش بــا وجــود اختالفــات انــدک،
شــباهتهای محتوایــی بســیاری دارد و بــر مضامیــن و مقولههــای خــاص و ثابتــی
تأ کیــد دارد و ایــن ّ
قابلیــت را ایجــاد میکنــد تــا ســاختار هندســی آنهــا بــا یکدیگــر ادغــام
شــوند .بیشــک نتایــج ایــن تحقیــق ،زمینــۀ اثبــات اصالــت و اعتبــار هــر ســه خطبــه را
فراهــم م ـیآورد.
کلیدواژهها :خطبۀ غدیر ،والیت امام علی؟ع؟ ،روش تحلیل محتوا ،تحلیل مقولهای،
ساختار هندسی.
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طرح مسئله
خطبـۀ غدیـر ،سـخنان پیامبـر اکـرم؟لص؟ در روز هجدهـم ذیالحجـۀ سـال دهـم
هجـری قمـری اسـت کـه عبـارت معـروف َ«مـن ُک ُ
ـواله َف َهـذا َع ِل ٌی َم َـو ُ
نـت َم ُ
اله» بـه عنوان
حدیـث غدیـر از آن برداشـت شـده اسـت .ایـن خطبـه را بـه سـبب نقـل در مصـادر
فریقیـن ،متواتـر دانسـتهاند؛ 1بـه عنـوان نمونـه ابنحجـر عسـقالنی در خصـوص تواتر این
حدیـث میگویـد:
حديـث «مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله» فقد أخرجـه الترمذي و النسـائي و
ً
هـو كثيـر الطـرق جـدا و قد اسـتوعبها ابن عقدة في كتـاب مفرد و كثير من
أسـانيدها صحـاح و حسـان و قـد روينـا عـن اإلمـام أحمـد قـال :مـا بلغنـا
2

عـن أحـد مـن الصحابـة مـا بلغنـا عـن علـي بن أبـي طالب.

ذهبی نیز مینویسد:
جمـع طـرق حديـث غديـر خـم في أربعة أجزاء ،رأيت شـطره فبهرني سـعة
رواياتـه ،و جزمـت بوقوع ذلك.
[طبـری] اسـناد روایـت غدیـر خـم را در چهـار جلد جمعآوری کرده اسـت
که من قسـمتی از آن را دیدم و از گسـتردگی روایات آن شـگفتزده شـدم
3

و یقیـن کـردم کـه ایـن موضـوع اتفاق افتاده اسـت.

نیـز ایـن حدیـث را از  75صحابـی نقـل کـرده و احمـد بـن محمـد بـن سـعيد بـن عقـده
هـم  105طریـق را گـردآورده اسـت.

4

 .1ر.ک :ابنحنبـل ،احمـد بـن محمـد ،مسـند118/1 ،؛ ابنماجـه ،محمـد ،سـنن45/1 ،؛ ترمذی،
محمـد ،سـنن297/5 ،؛ نسـائی ،احمـد بـن شـعیب ،خصائـص امیرالمؤمنیـن ،ص94-14؛
حاکـم نیشـابوری ،محمـد ،المسـتدرک علـی الصحیحیـن.110-109/3 ،
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباري.61/7 ،
 .3ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر اعالم النبالء.277/14 ،
 .4ابنجبر ،علی بن یوسف ،نهج االیمان ،ص .113

با استفاده از روش تحليل محتوای مقولهای

حدیـث الوالیـة» ،حدیـث مشـهور غدیـر را از  120صحابـی گـزارش کـرده اسـت .طبـری

تبيين ساختار هندسی خطبههای سهگانۀ غدير

ابوسـعد ،مسـعود بـن ناصـر سجسـتانی از علمـای اهـل سـنت ،در کتـاب «الدرایـة فـی
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پژوهشهــای انجامشــده دربــارۀ خطبــۀ غدیــر نشــان میدهــد کــه ســه نــوع ضبــط
کوتــاه ،متوســط و طوالنــی از ایــن متــن ارزشــمند دینــی وجــود داشــته 1کــه مقایســۀ
تطبیقــی آنهــا نشــان میدهــد ،هرکــدام نــکات ارزشــمند منحصربهفــردی دارد.
در منابــع اهــل ســنت از اصطــاح «خطبــة عظیمــة» بــرای اشــاره بــه خطبــۀ غدیــر
پیامبــر اکــرم؟لص؟ پــس از ســفر حــج ســال دهــم هجــری اســتفاده شــده اســت 2کــه
نشــان میدهــد آن حضــرت خطابــهای طوالنــی در آن روز ایــراد فرمودهانــد ،هرچنــد
نقــل کنونــی خطبــۀ طوالنــی ،تنهــا در منابــع مکتــوب شــیعی موجــود اســت .بــا توجــه
بــه حــوادث بیشــماری کــه در طــول تاریــخ اســام بــر ســر آثــار حدیثــی فریقیــن پیــش
آمــده اســت ،بــی شــک ایــن مســئله نمیتوانــد منجــر بــه رد اصالــت ایــن خطابــه گــردد؛
چراکــه مؤیــدات تاریخــی فراوانــی در تأییــد اصــل خطابهگویــی و آن اجتمــاع عظیــم
وجــود دارد .طبــق پژوهشهــای انجامشــده دربــارۀ خطبــۀ غدیــر ،ســه نــوعضبــط از
ایــن خطبــه وجــود دارد کــه متــنکوتــاه آن در آثــار فریقیــن یافــت میشــود 3،امــا متــون
طوالنیتــر ،تنهــا در مصــادر مکتــوبشــیعی قابــل دســتیابی اســت.

4

بــا توجــه بــه گزارشهــای بیانشــده ،مســئلۀ اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت کــه ایــن
102

متــون س ـهگانه از چــه ســاختار کالمــی و محتوای ـیای برخــوردار بــوده و هرکــدام بــر چــه
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مؤلفههایــی داللــت دارد؟ آیــا ایــن متــون از همدیگــر جــدا بــوده یــا در اصــل بــه یــک متــن
واحــد بازمیگردنــد؟
 .1ر.ک :موحدی ،محمدعلی ،ناگفتههایی از اسناد خطبۀ غدیر ،ص .31-27
 .2ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة.227/5 ،
 .3طبـری آملـی کبیـر ، محمـد بـن جرير ،المسترشـد ،ص 467-465؛ صـدوق ،محمد بن علی،
خصـال62-61/1 ،؛ طبرانـی ،سـليمان ،معجـم الکبیـر179/3 ،؛ ابنمغازلی ،علی بن محمد،
مناقب ،ص 43؛ رسـی ،قاسـم بن ابراهیم ،الکامل المنیر.90-83/2 ،
نطـاوس ،علـى بـن
 .4ر.ک :فتـال نیشـابوری ،محمـد بـن حسـن ،روضـة الواعظیـن99-91/1 ،؛ اب 
موسـى ،اقبـال االعمـال247-245/2 ،؛ همـو ،التحصيـن ،ص 360-346؛ همـو ،اليقيـن،
ص 590-578؛ حلـی ،علـى بـن يوسـف ،العـدد ّ
القويـة ،ص 183-169؛ ابنجبـر ،علـی بـن
یوسـف ،همـان ،ص 112-92؛ رازی ،محمـد بـن حسـین ،نزهـة الکـرام.200-186/1 ،

پیشینۀ تحقیق و وجه نوآوری پژوهش حاضر
اگرچـه عالمـان شـیعه و اهـل سـنت در طـول تاریـخ ،توجـه ویـژهای بـه حدیـث غدیـر
داشـته و آثـار فراوانـی در ایـن زمینـه نگاشـتهاند ،امـا ایـن پژوهشهـا در مـورد خطبـۀ

غدیـر کمتـر انجـام شـده اسـت .امیـر تقدمی معصومـی در کتاب «نور االمیـر في تثبیت
خطبـة الغدیـر» ،بـرای عبارتهـای مختلـف خطبـۀ غدیـر قرائـن و مؤیداتـی را از منابـع
اهـل سـنت ذکـر میکنـد و بـا استشـهاد هشـت تـن از صحابـه و ده تـن از اعلام اهـل
تسـنن ،بـه اثبـات اصـل خطبهگویـی پیامبـر اکـرم؟لص؟ در آن روز مهـم میپـردازد.
ی بـا عنـوان
محمدعلـی مهـدو یراد ،نصـرت نیلسـاز و زهـره بابااحمـدی نیـز در مقالـها 
ّ
«تحلیـل شـیوههای تأثیرپذیـری خطبـۀ غدیـر از قـرآن کریم» به بررسـی تجلـی وحی قرآنی
در کالم نبـوی پرداختهانـد ،ولـی بیشـتر بـر سـبک و چگونگی بیان مطالب تأ کیـد دارند.
کتـاب «مروار یـد فضائـل در صـدف غدیر» نوشـتۀ حبیب عباسـی هم به ارائـۀ مؤیداتی از

شـیعه و اهل تسـنن در باب فضائل حضرت امیر؟ع؟ پرداخته اسـت .کتاب «درسـنامۀ
خطبـۀ غدیـر» بـه قلـم حبیـب عباسـی و اکبر روسـتایی ،در قالـب دوازده درس به بررسـی
فرازهـای مهـم خطبـه پرداختـه و به برخی شـبهات پیرامون آن پاسـخ داده اسـت.
ّ
تحلیلیـة ادبیـة لخطبـة الغدیـر» بـه قلـم طاهـره
پایاننامـهای هـم بـا عنـوان «دراسـة

محمدباقـر انصـاری کـه آثـار فراوانـی بـا محوریـت غدیـر نگاشـته اسـت ،در یکـی از
آثـارش بـا عنـوان «اسـرار غدیـر» ،بـدون پرداختـن بـه مباحـث سـندی ،برخـی از مصـادر
خطبـۀ غدیـر را ذکـر کـرده و بـا مقابلـۀ متنهـا و نسـخ موجـود از خطبـۀ غدیـر ،متنـی
از ایـن خطبـه را اسـتخراج کـرده اسـت .کتـاب دیگـری از همیـن نویسـنده بـا عنـوان
«سـخنرانی اسـتثنایی غدیـر» نگاشـته شـده و همانطـور کـه در مقدمـه یـادآور شـده،
در صـدد شـرح و تفسـیر فرازهـای خطبـه نبـوده ،بلکـه قصـد داشـته یـک سـخنرانی
اسـتثنایی را موشـکافی کنـد.

با استفاده از روش تحليل محتوای مقولهای

پرداختـه شـده اسـت.

تبيين ساختار هندسی خطبههای سهگانۀ غدير

طوبایـی و راهنمایـی سـید محمدمهـدی جعفـری و آفریـن زارع ،در سـال  1390در
ً
دانشـگاه شـیراز نگاشـته شـده اسـت .در ایـن پایاننامـه صرفـا بـه تحلیـل ادبـی خطبـه
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در خصـوص اعتبارسـنجی سـند خطبـۀ غدیـر نیـز کتابـی بـا عنـوان «ناگفتههایـی از
اسـناد خطبۀ غدیر» ،نوشـتۀ محمدعلی موحدی به چاپ رسـیده اسـت .این کتاب به
بررسیهای عمیق در باب اسناد خطبۀ غدیر و ردیابی آن در میان آثار فریقین پرداخته
و عالوه بر سندشناسـی ،منبع بسـیار مهمی در باب مصدرشناسـی خطبۀ غدیر اسـت.
با توجه به تحقیقات انجامشـده ،مشـاهده میشـود که در هیچیک از این پژوهشها،
متن اصلی خطب ه مورد تجزیه و تحلیل علمی دقیق قرار نگرفته و سـاختار هندسـی و
محتوایـی ضبطهـای سـهگانۀ آن بررسـی نشـده اسـت .بـه همین دلیـل در این پژوهش
بـر آنیـم تـا بـا اسـتفاده از تکنیـک «تحلیـل مقولـهای» ،بـه عنـوان یکـی از تکنیکهـای
روش «تحلیـل محتـوا» ،بـه بررسـی عمیـق مفاهیـم هـر سـه نـوع ضبـط خطبـۀ غدیـر
بپردازیم و در نهایت ،سـاختار هندسـی حاکم بر هرکدام از این نقلها و الگوی جامع
کل خطبـه را بـه دسـت آوریـم.
الزم بــه ذکــر اســت کــه مؤلفیــن ،پیــش از ایــن در مقالـهای بــا عنــوان «تحلیــل محتــوای
خطبــۀ غدیــر بــا رویکــرد الیهشناســی مضمونــی» تــاش کردهانــد تــا وجــوه اختــاف و
میــزان بهرهگیــری هرکــدام از ایــن ســه ضبــط مختلــف را بررســی کرده و بــه نوعی ،اصلی
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یــا فرعــی بــودن هرکــدام از ایــن خطبههــا را تشــخیص دهنــد 1.آن پژوهــش بــا تکنیــک
«تحلیــل مضمونــی» 2و بــه منظــور الیهشناســی متــون و نوعــی تجزیــۀ میکروســکوپی

3
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انجــام شــده اســت ،ولــی مقالــۀ حاضــر بــا تکنیــک «تحلیــل مقول ـهای» 4و بــه منظــور
ترســیم ســاختار هندســی و نوعــی ترکیــب تلســکوپی 5نگاشــته شــده اســت .ازای ـنرو
انتظــار م ـیرود کــه مخاطــب ،درامتدادهمدیگربــودن ایــن پژوهشهــا و وجــوه تفــاوت
میــان آنهــا را در نظــر داشــته باشــد.
 .1ر.ک :جانیپـور ،محمـد و فتاحـیزاده ،فتحیـه و حسـینیزاده ،سـیده زینـب« ،تحلیـل محتوای
سـه خطبـۀ غدیـر بـا رویکـرد الیهشناسـی مضمونی» ،مطالعـات فهم حدیـث.103-75/8 ،
2. Thematic analysis
3. Microscope
4. Category analysis
5. Telescope

معرفی روش تحلیل محتوای مقولهای
روش تحلیـل محتـوا ،یکـی از روشهـای تحقیـق میانرشـتهای جهـت تبییـن
اندیشـههای مطرحشـده در یـک متـن اسـت .در ایـن روش بـا بهرهگیـری از قواعـدی
علمـی ،منتظـم و قابـلتعمیـم ،نتایـج دقیقـی از متـن دریافت میشـود .ایـن روش با دو
رویکـرد ّ
کمـی و کیفـی اجـرا میشـود کـه هرکـدام از آنها تکنیکهای متعددی را شـامل
ً
میشـوند 1.البتـه بـه منظـور تحلیـل نصـوص دینـی ،عمدتـا از دو تکنیـک «تحلیـل
مضمونـی» و «تحلیـل مقولـهای» اسـتفاده میشـود.
رویکـرد تحلیـل مضمونـی ناظـر بـه جزئیـات ّ
کمـی و کیفی یک موضوع بـوده و در تالش
اسـت بـا اسـتخراج مضامیـن اصلـی و فرعـی از قطعـات متـن ،پیامهـای آن را کشـف
کنـد .در ایـن تکنیـک بـا اسـتفاده از جـدول تحلیـل محتـوا ،هـر متن یا سـند به قطعات
کوچـک تقسـیم میشـود ،مضامیـن آن اسـتخراج میگـردد و سـپس بـا دسـتهبندی
مضامیـن ،مقولههـای کلـی متـن شناسـایی میشـود .اسـتفاده از تکنیـک تحلیـل
مضمونـی بـرای متـون حدیثـی و نصوصـی کـه بـه صـورت تاریخـی گـزارش شـدهاند،
بسـیار مناسـب اسـت؛ چراکـه در ایـن نصـوص ،امـکان نقـل بـه معنـا ،جابهجایـی
عبـارات ،حـذف و اضافـه و مـواردی از ایـندسـت وجـود دارد .لـذا محقـق میبایسـت
بر مضامین استخراجشـده از متن تأ کید داشـته باشـد و با دسـتهبندی آنها و سـاخت

مضامین به دسـت آمده ،توجه میشـود .در این روش تالش میشـود با کنارهمگذاشـتن
مقولههـای یـک متـن و مقایسـۀ آنهـا بـا یکدیگـر ،سـاختار کلـی و هندسـی آن متـن یـا
متـون شناسـایی شـود و رابطـۀ میـان متـون از ایـن طریـق تبییـن گـردد .بـه عبـارت دیگـر،
 .1ر.ک :بـاردن ،لورنـس ،تحلیـل محتـوا ،ص 268-179؛ رفیعپـور ،فرامـرز ،تکنیکهـای خـاص
تحقیـق در علـوم اجتماعـی ،ص 142-112؛ محمدیمهـر ،غالمرضـا ،روش تحلیـل محتـوا،
ص .53-36
 .2ر.ک :جانیپـور ،محمـد« ،کارکردهـای کیفـی اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوا در فهـم حدیث»،
رهیافتهایـی در قـرآن و حدیـث.53-25/98 ،

با استفاده از روش تحليل محتوای مقولهای

کلیـات ّ
در تحلیـل مقولـهای ،بیشـتر بـر ّ
کمـی و کیفـی یـک موضـوع ،کـه از دسـتهبندی

تبيين ساختار هندسی خطبههای سهگانۀ غدير

مقولـه ،بـه تحلیـل آنهـا بپـردازد.

2
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یشـود و در
در تحلیـل مضمونـی ،رابطـۀ میـان اجـزای یـک متـن بـا یکدیگـر مشـخص م 
تحلیـل مقولـهای ،رابطـه کلی میان متون مختلف با یکدیگر سـنجیده میشـود؛ در این
ً
نوع خاص از تحلیل ،عمدتا به نمادها و گزارهها توجه شـده و نقشـۀ کلی حاکم بر متن
بازسـازی میشـود.

1

در ایــن مقالــه بــا توجــه بــه پژوهشهــای پیشــین مؤلفیــن و انجــام فراینــد تحلیــل
مضمونــی ،در گام دوم تــاش خواهــد شــد تــا مقولههــای استخراجشــده از متــون
خطبــه ،بــرای کشــف ســاختار هندســی و شناســایی مقولههــای کلــی متــن ،مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد.
اولی ــن مرحل ــۀ عمل ــی در پیمای ــش روش تحلی ــل محت ــوا ب ــرای فه ــم و تحلی ــل دقی ــق
متـــن ،ترســـیم جـــدول بـــه منظـــور تجزیـــۀ متـــن بـــه قطعـــات کوچکتـــر و اســـتخراج
کلی ــدواژگان و موض ــوع اصل ــی و موضوع ــات فرع ــی ه ــر قطع ــه از مت ــن اس ــت .س ــپس
ب ــر مبن ــای ای ــن ج ــداول ،ب ــه س ــنجش فراوان ــی موضوع ــات اصل ــی و فرع ــی ه ــر مت ــن و
شناس ــایی مهمتری ــن آنه ــا ،ب ــه منظ ــور دس ــتیابی ب ــه پی ــام اصل ــی مت ــن میپردازی ــم.
بخ ــش عم ــدهای از فراین ــد ،ب ــا تکنی ــک تحلی ــل مضمون ــی انج ــام میش ــود ،ام ــا از
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پژوهــش پرداختــه و ســاختار هندســی هرکــدام از متــون را بــه صــورت مســتقل بررســی
ً
کنیــم ،لــذا از پرداختــن بــه گامهــای نخســتین خــودداری کــرده و صرفــا بــه بخشهــای
م ــورد نظ ــر ای ــن پژوه ــش اکتف ــا میکنی ــم.

2

پـس از درج جـداول تحلیـل و سـنجش فراوانـی ّ
کمـی موضوعـات اصلـی ،فهرسـتی از
ایـن موضوعـات همـراه بـا سـنجش دقیـق فراوانـی آنهـا بـه دسـت میآیـد .نتایـج ایـن
فهرسـت گامی برای ورود به تحلیلهای کیفی می باشـد .در فرایند تحلیل مضمونی،
 .1ر.ک :جانیپـور ،محمـد و شـکرانی ،رضـا« ،رهاوردهـای اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوا در فهـم
احادیـث» ،پژوهشهـای قـرآن و حدیـث.57-27/2 ،
 .2بـرای مطالعـۀ بیشـتر ر.ک :حسـینیزاده ،سـیده زینـب« ،تحلیـل محتـوای خطبـۀ غدیـر»،
اسـتاد راهنمـا :فتحیـه فتاحـیزاده ،اسـتاد مشـاور :محمـد عترتدوسـت (جانیپور) ،دانشـگاه
الزهـرا؟اهس؟ ،دانشـکدۀ الهیـات و معـارف اسلامی 1395 ،ش ،تمـام اثـر.

ً
پـس از سـنجش فراوانـی موضوعـات اصلـی ،صرفـا بـه دنبـال کشـف و تبییـن جزئیـات
و موضوعـات فرعـی مضامیـن دارای فراوانـی بیشـتر رفتـه و بـه تحلیـل توصیفی و کیفی
آنهـا میپردازیـم .امـا در تکنیـک تحلیـل مقولـهای ،پس از سـنجش فراوانی موضوعات
اصلـی ،تلاش میشـود تـا بـه یـک دسـتهبندی کلـی و دقیـق از مجموعـۀ موضوعـات
اصلـی دسـت یابیـم و «مقوله»هـای تحقیـق را ثبـت کنیـم.
در ایـن فراینـد الزم اسـت در مـواردی بـه ثبـت عناویـن جدیـد پرداخـت و مجموعـهای
از مضامیـن اصلـی را ذیـل یـک عنـوان جدیـد دیگـر ثبـت کـرد کـه بـه آن «مقولـه» گفتـه
میشـود .البتـه در مـواردی نیـز کثـرت فراوانـی یـک موضـوع اصلـی ،خـود بـه عنـوان یک
«مقولـه» ثبـت میشـود .در ایـن صـورت بایـد گفـت کـه متـن مـورد تحلیـل ،از روایـی
بسـیار باالیـی برخـوردار بـوده و ابهامـی در فهـم مقولههای آن وجود نـدارد .ولی واقعیت
آن اسـت کـه در تحلیـل نصـوص دینـی ،بـه دلیـل پیچیدگـی زبانـی و محتوایـی و نیـز
برخـورداری از ویژگیهـای فرامتنـی مثـل گزارشهـای تاریخـی ،بـا ابهامـات بسـیاری
در فهـم ظاهـری و اولیـه مواجـه هسـتیم .بـه همیـن دلیـل ،بـرای کشـف مفاهیـم آنها ،به
سـراغ روشهـای تحقیـق متنمحـور میرویـم.
در فراینـد تحلیـل خطبههـای سـهگانۀ غدیـر نیـز در مـواردی بـا کثـرت مضامیـن اصلـی

اسـتفاده نماییم.

تحلیل مقولهای خطبۀ کوتاه غدیر
در تحلیـل مقولـهای خطبـه کوتـاه غدیر بـه دلیل کوتاهی و اختصار و روایی بسـیار باالی
آن ،نیازی به تغییر عنوان مضامین اصلی برای دسـتیابی به مقولۀ جدید وجود نداشـته
و از عناویـن مضامیـن بـرای مقولههـا اسـتفاده شـده اسـت .مقولههـای خطبـۀ کوتـاه،
همـان جهتگیریهـای کلـی مطرحشـده در خطبه میباشـد کـه در نمودار ذیـل ،همراه
بـا ثبـت فراوانی آنها ترسـیم شـده اسـت:

با استفاده از روش تحليل محتوای مقولهای

یکسـان را در قالـب مقولههـای جدیـد ثبـت کنیـم و از عناویـن جدید بـرای ثبت مقوله

تبيين ساختار هندسی خطبههای سهگانۀ غدير

مواجـه بودیـم کـه در نهایـت مـا را بـه ایـن سـمت سـوق داد کـه مجموعههـای منظـم و
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5

معرفی ثقلین

4

4

تبیین عقاید

انذار مردم

3

اقرار گرفتن از مردم

نمودار  :1مقولههای خطبۀ کوتاه غدیر

انتخـــاب مقولههـــا از قواعـــد مشـــخصی تبعیـــت میکنـــد .در انتخـــاب مقولههـــا
ً
بای ــد ب ــه ه ــدف تحلی ــل توج ــه داش ــت؛ ب ــه گونــهای ک ــه دقیق ــا مطاب ــق ب ــا مضامی ــن و
موضوع ــات اصل ــی استخراجش ــده از مت ــن باش ــد و در هم ــان چارچ ــوب ثب ــت ش ــود.
همچنیــن در تعییــن واحدهــای ثبــت جدیــد بــه عنــوان مقولــه نیــز بایــد توجــه داشــت
ک ــه ت ــا ح ــد ام ــکان ،از ادبی ــات س ــاختاری موضوع ــات اصل ــی تبعی ــت ک ــرده و روح
کل ــی حاک ــم ب ــر مت ــن را بازگ ــو کن ــد .موض ــوع م ــورد توج ــه در خطب ــۀ کوت ــاه ،ش ــیوۀ ورود
حضــرت رســول؟لص؟ بــه بحــث والیــت و جانشــینی اســت .ایشــان از همــان ابتــدای
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خطب ــه ،ب ــا ط ــرح پرس ــش و اقرارگی ــری از م ــردم ،اهمی ــت مس ــئله را تبیی ــن و حج ــت
را ب ــر آن ــان تم ــام میکن ــد .س ــخنان پیامب ــر اک ــرم؟لص؟ در ای ــن خطب ــه را میت ــوان ب ــه
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چه ــار بخ ــش تقس ــیم ک ــرد:
الف) تبیین عقاید
پیامبـر اکـرم؟لص؟ ابتـدا بـه طـرح بحـث پیرامون توحیـد ،نبوت و معـاد و آموزش مجدد
ایـن مطالـب میپردازند:
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ
َ ُ
َ ْ َ َ ٌ
ُ ّ
َأ َل ْس ُـت ْم َت ْش َـه ُد َ
اهَّلل ِإل ْيك ْـم َو أ ّن ال َج ّنـة َح ّـق َو
ون أ ْن ل ِإل َـه ِإل
اهَّلل َو أ ِنـي َر ُسـول ِ
ٌ ََ ْ َ َ ْ
ٌ
َ َّ َّ
الن َـار َح ّـق َو أ ّن ال َب ْعـث َب ْعـد ال َم ْو ِت َح ّق؟!
أن
بـه نظـر میرسـد طـرح ایـن مباحـث بـرای آن اسـت کـه مخاطبیـن توجـه داشـته باشـند
کـه الزمـۀ اعتقـاد بـه خـدا و انبیـای الهـی و قیامـت ،پذیـرش والیـت و اعتقـاد بـه اصـل
امامـت اسـت و ایـن اصـول ،زنجیـروار بـه هـم متصـل هسـتند.

ب) اقرارگرفتن از مردم
اقـرار گرفتنهـای پیامبـر؟لص؟ در ایـن خطبـه دو بخـش اسـت :بخـش اول در رابطـه بـا
َ
ََ ُ َ ْ َ ُ َ َ
ون أ ْن َل إ َل َـه إ ّل ُ
اهَّلل .»...بخـش
عقایـدی اسـت کـه توضیـح داده شـد« :أل ْسـت ْم تشـهد
ِ ِ
دوم در رابطـه بـا والیتداشـتن خـدا و رسـولش بـر مـردم اسـت:
ََ َ
َ َ َ ّ ُ ْ ُ ُ ْ َ ّ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ
ََ َ ُ ّ
اهَّلل َم ْول َي َو أنا َم ْولى ك ِل ُم ْس ِـل ٍم َو أنا أ ْولى
أ ل و ِإ ِني أش ِـهدكم أ ِني أشـهد أن
َْ ُ
ْ ْ
َ َ َ َْ َ ُ
َ ْ ُ
َ
َ
ِبال ُمؤ ِم ِني َـن ِم ْـن أنف ِس ِـه ْم ف َهـل ت ِق ُّرون ِلي ِبذ ِلك و تشـهدون ِلي ِب ِه؟
ً
هدف حضرت از این کار ،اوال جلب توجه بیشـتر مخاطب به موضوع سـخنرانی بوده
ً
ً
ثانیـا اتمـام ّ
تـا اینکـه ّ
حجـت بر مـردم ،تا مبادا بعدا کسـی
اهمیـت موضـوع را دریابـد ،و
اظهـار بیاطالعـی یـا کجفهمی کند.
نکت ــۀ جال ــب اینج ــا اس ــت ک ــه پیامب ــر اک ــرم؟لص؟ ،حت ــی خداون ــد متع ــال را نی ــز
َّ
«الل ُه ـ َّـم ْاش ـ َـه ْد َع َل ــى َم ــا َي ُق ُول ـ َ
ـون»؛ درحالیک ــه
ب ــر اقراره ــای م ــردم ش ــاهد میگی ــرد:
خـــدای ســـبحان همیشـــه شـــاهد و ناظـــر اســـت و آن حضـــرت بـــه ایـــن امـــر آ گاه
میباش ــد؛ ام ــا وی در اینج ــا ب ــرای تأ کی ــد بیش ــتر ب ــر م ــردم و اینک ــه متوج ــه باش ــند در
روز قیام ــت بای ــد در پیش ــگاه خداون ــد پاس ــخگوی ای ــن اقرارهایش ــان باش ــند ،چنی ــن
فرمودهانـــد.

مـردم را انـذار داده و بـه آنـان هشـدار میدهـد کـه متوجـه خطیربـودن آنچـه میگوینـد
و آنچـه بـدان اقـرار میکننـد ،باشـند .ایـن انذارهـا در سراسـر خطبـه پراکنـده اسـت:
ون َف َمـا َأ ْن ُت ْـم َقائ ُل َ
َو َأ ّنـي َم ْس ُـئ ٌول َع َّمـا ُأ ْرس ْـل ُتَ ...و َأ َّن ُك ْـم َم ْس ُـئ ُول َ
ـون
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ
َ
َ
َ َ َ ّ َ ُ ُْ
ُ
ُ
َ
ُ
ِل َر ّ ِبك ْـم؟!»؛ «أ ل ْسـت ْم تشـهدون أن ل ِإلـه ِإل اهَّلل ...؟!»؛ «أ ل و ِإ ِنـي سـا ِئلكم
َ
َ ُ
َ ً
ُ َ َ
ُ
يمـا أ ْش َـه ْد ُت َ
ـدا َمـا َذا َص َن ْع ُت ْـم ِف َ
اهَّلل ِب ِـه َعل ْيك ْـم ِفـي َي ْو ِمك ْم َهـذا ِإذا َو َر ْدت ْم
غ
َ
َ
َ
َعل َّـي َح ْوضـي َو َمـا َذا َص َن ْع ُت ْـم ب ّ
الث َقل ْيـن م ْـن َب ْعـدي َف ْان ُظ ُـروا َك ْي َـف َت ُك ُون َ
ون
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ََْ
َ َْ
َ
ْ
خلف ُت ُمو ِنـي ِف ِيهمـا ِحيـن تلقو ِنـي».

با استفاده از روش تحليل محتوای مقولهای

در اثنـای تبییـن اصـول عقایـد و مسـئلۀ والیـت و معرفـی ثقلیـن ،پیامبـر اکـرم؟لص؟
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ج) انذار مردم
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د) تبیین جایگاه ثقلین
در ایـن خطبـه پیامبـر؟لص؟ بارهـا بـر موضـوع ثقلیـن تأ کیـد کـرده و تلاش میکنـد تـا
جایـگاه والیـت را بـه واسـطۀ معرفـی ثقلیـن نشـان دهـد .حضـرت بـه ّ
اهمیـت قـرآن و
ّ
حجـت خـدا بـه عنـوان دو ثقل ارزشـمند اشـاره فرموده و این دو ثقـل را به عنوان میراث

رسـول؟لص؟ بـرای مـردم معرفـی میکنـد:
َ
ََ َ ّ َ ُ ُ ْ َ ً َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ّ َ َ
َ ُْ
الثقل ْي ِـن ِم ْـن َب ْع ِـدي فانظ ُـروا
أل و ِإ ِنـي سـا ِئلكم غـدا ...و مـا ذا صنعتـم ِب
ََْ
َْ َ َ ُ ُ َ َ َْ
ـون خلف ُت ُمو ِنـي ِف ِيه َمـا ِحي َـن تلق ْو ِنـي.
كيـف تكون
همچنین میفرماید که هم رسول و هم مردم ،در قبال این دو ثقل مسئول هستند:
ُ
َو َأ ّنـي َم ْس ُـئ ٌول َع َّمـا ُأ ْرس ْـل ُت بـه إ َل ْي ُك ْـم َو َع َّمـا َخ َّل ْف ُ
يك ْـم م ْـن ك َ
اهَّلل
ت
ف
ـت
ـاب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
َ ُ َّ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ
َ
و حج ِت ِـه و أنكـم مسـئولون.
نیـز بیـان مـیدارد کـه مـردم بـرای هدایتیافتـن ،چـارهای جـز تمسـک به ایـن دو میراث
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گرانبهـا نخواهند داشـت:
َ
َ
ْ
َ َّ َّ
ََ ّ
ُ ٌ
الث َق ُـل ال ْك َب ُـر َف ِك َت ُ
اهَّلل َو ِم ِّنـي ِفـي
أمـا
اهَّلل ع ّز َو َجـل َس َـب ٌب َم ْمـدود ِم َـن ِ
ـاب ِ
َ
ْ َ
َ
ْ
ْ
َ
َ ْ ُ ْ َ َّ ّ َ ُ
َ َ
ُ
ُ
الثقـل ال ْصغ ُـر ف ُه َـو َح ِليـف الق ْـر ِآن َو ُه َـو َع ِل ُّـي ب ُـن أ ِبـي
أي ِديكـم ...و أمـا
َ
ْ
َ
َ
ْ َ َ
َ
ّ
ُ
َ
ـب َو ِع ْت َرت ُـه؟مهع؟ َو ِإن ُه َمـا ل ْـن َيف َت ِرقـا َح ّتـى َي ِـر َدا َعل َّـي ال َح ْـوض.
طا ِل ٍ

ّ
مشـروعیت والیـت اهلبیـت؟مهع؟ و بهطـور خـاص ،حضـرت
لـذا بـا ایـن فرمودههـا،
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علـی ؟ع؟ را تبییـن میفرمایـد.
رونـد منطقـی سـاختار خطبـۀ کوتـاه نشـان میدهـد کـه نقطـۀ تمرکـز و موضـوع اصلـی
خطبـه ،بحـث ثقلیـن و اثبـات مشـروعیت والیـت اسـت .منظـور از معرفـی ثقلیـن،
معرفـی جایـگاه والیـت و امامـت در کنـار قرآن کریم بوده و ایـن بحث ،از دیگر مباحث
اصول دین تفکیک شـده اسـت .بیشـک با نگاهی کلی به خطبه ،به دسـت می آید
کـه معرفـی ثقلیـن و تبییـن عقایـد ،هـر دو یـک اقدام مشـترک و واحد هسـتند و در کنار
همدیگـر ،بیشـترین فراوانـی مقولـهای ایـن خطبـه را تشـکیل میدهنـد .در نهایـت بـا
توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد ،نمـودار کلـی سـاختار هندسـی خطبـۀ کوتـاه غدیـر را بدیـن
صـورت میتـوان ترسـیم کـرد:

تحلیل مقولهای خطبۀ متوسط غدیر
در این بخش ،ابتدا نگاهی به نتایج تحلیل مضمونی خطبه خواهیم داشت و نمودار
فراوانـی موضوعـات اصلـی ترسـیم میگـردد .در ادامـه نیـز بـه ترسـیم تحلیـل مقولـهای و
کشـف سـاختار هندسـی خطبـه میپردازیـم .نمـودار زیـر مهمتریـن موضوعـات اصلـی
بهکاررفتـه در خطبـۀ متوسـط را نشـان میدهد:
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8/1

با استفاده از روش تحليل محتوای مقولهای
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نمودار  :2فراوانی موضوعات خطبۀ متوسط

محـور سـخن در خطبـۀ متوسـط ،مشـروعیت والیـت اهلبیـت؟مهع؟ اسـت و بیشـترین
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40/5

موضوعـی کـه تکـرار شـده ،همیـن مـورد اسـت .اقرارگرفتـن از مـردم ،دومیـن موضوعـی
اسـت کـه بیشـترین بسـامد تکـرار را دارد .البتـه اگـر بـه سـیر منطقـی فراوانـی موضوعـات
نگریسته شود ،این نکته بهروشنی قابل اثبات است که روح حاکم بر تمام موضوعات،
والیـت حضـرت علـی؟ع؟ اسـت؛ زیـرا سـومین موضـوع ،بحـث فضائـل اهلبیـت؟مهع؟ و
بـ ه طـور ویـژه ،حضـرت علـی؟ع؟ اسـت .پیامبـر اکـرم؟لص؟ از مسـئولیت خودشـان در
خصـوص ابلاغ پیـام غدیـر سـخن گفته و ثقلیـن را معرفی میفرماید .در خطبۀ متوسـط
نیـز محورهـای خطبـۀ کوتـاه دیـده میشـود؛ البتـه بـا تفاوتهـا و تکملههایـی کـه در
ایـن بخـش بیـان خواهـد شـد .درحقیقـت یکـی از کاربردهـای تبییـن سـاختار هندسـی
خطبههـا ،تفکیـک و تعییـن تکملههـا و خألهـای هـر خطبـه از دیگـر خطبههـا اسـت.
پنـج محـور اصلـی بیانشـده در خطبـۀ متوسـط ،بدیـن شـرح اسـت:
الف) تبیین عقاید
ُ ُّ َ ُ َ َ َ ْ
در ایـن خطبـه ،پیامبـر اکـرم؟لص؟ بـه دو اصـل اعتقـادی توحیـد« :أ ِقـر لـه علـى نف ِسـي
ُ
َ َ َ َّ
ّ
ب ْال ُع ُبود َّيـة َو َأ ْش َـه َد َل ُـه ب ُّ َ
اهَّلل »...اشـاره
ـاس ِإ ِنـي َر ُسـول ِ
الر ُب ِوب ّي ِـة» و نبـوت« :مع ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اشـر الن ِ
میفرمایـد .پیامبـر بـا بیـان ایـن اصـول تلاش داشـته ایـن نکتـه را گوشـزد کنـد کـه تمـام
112

آنچـه ابلاغ میشـود ،از ناحیـۀ خداونـد اسـت و مـردم بایـد بـه ارسـال رسـوالن بـرای
هدایـت بشـر ،کـه سـنت جـاری خداونـد بـوده ،ایمـان داشـته باشـند و پیامبـر را بـه
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عنـوان خاتـم پیامبـران پذیـرا باشـند .ایشـان در ادامـۀ خطابـه میفرمایـد کـه از عقـاب
َ
َ
َ
َُ
خـدا میترسـم اگـر از انجـام ایـن مسـئولیت سـر باز زنـم«َ :و أؤ ِّدي َمـا أ ْو َحى ِإل َّي َحـذ َار ِإ ْن
َ َ ْ ْ َ َ َّ
َ َ ٌ
ل ْـم أف َعـل أ ْن ت ِحـل ِبـي ِ[إل َـي] ق ِار َعـة».
لـذا بـر ایـن امـور تأ کیـد میفرمایـد که مـردم تمام فرمایشـات ایشـان را از جانـب خداوند
ُّ ُ
َ
َ
النـاس إ ّنـي َر ُس ُـول اهَّلل َق ْـد َخ َل ْ
الر ُسـل» و متوجـه اهمیـت
ـت ِم ْـن ق ْب ِل َـي
ِ
اش َـر ّ ِ ِ ِ
بداننـد«َ :م َع ِ
ایـن امـر باشـند کـه نبایـد پـس از وفـات پیامبـر؟لص؟ ،بـه دوران جاهلیتشـان بازگردنـد
و بایـد موضـوع والیـت و امامـت حضـرت علـی؟ع؟ را بـه عنـوان یکـی از رسـالتها و
َْ َ
َ َ َ َّ
َ َ
َ
ـاس َمـا ق ّص ْـر ُت ِفـي ت ْب ِليغ َمـا أن َزل ُه
مسـئولیتهای ایـن رسـول الهـی بنگرنـد« :مع ِ
اشـر الن ِ
ِ
َُ َ َ َ
اهَّلل ت َب َـارك َو ت َعالـى».

ب) اقرارگرفتن از مردم
در ایـن خطبـه ،دو مرتبـه پیامبـر اکـرم؟لص؟ از مـردم اقـرار میگیـرد :یکبـار در هنگامـۀ
َ ُّ َ َّ
الن ُ
ـاسَ ،م ْـن
اعلان والیـت در خصـوص معرفـی والیـت خـدا و رسـول؟لص؟« :أيهـا
َ
َ
ُ
أ ْو َلـى ب ُك ْـم ِم ْـن أ ْن ُف ِس ُـك ْم؟ َق ُالـواُ :
اهَّلل َو َر ُسـول ُه» .سـپس در ادامـه ،بحـث والیـت حضـرت
ِ
علـی؟ع؟ را بیـان میکنـد تـا بـه مـردم بفهمانـد حضـرت علـی؟ع؟ هـم ،نسـبت بـه
مؤمنان از خودشـان سـزاوارتر اسـت؛ زیرا این فرمان خدا و رسـولی اسـت که اولویتشـان
َ
ََ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ
ـت َم ْـول ُه ف َهـذا َع ِل ٌّـي َم ْـول ُه».
از طـرف خـود مـردم تأییـد شـده اسـت« :أ ل مـن كن
ً
بـار دوم پـس از اعلان والیـت حضـرت امیـر؟ع؟ اسـت که صراحتـا به مـردم میفرمایند

از جانـب خداونـد مأموریـت دارنـد بـرای والیـت حضـرت علـی؟ع؟ و امامـان بعـد از
ایشـان از مـردم اقـرار بگیرنـد:
ََْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ
َ
َ
َ
ْ
ُ َ
ُ ْ ْ
َق ْـد أ َم َر ِنـي ُ
اهَّلل أ ْن آخـذ ِم ْـن أل ِس َـن ِتك ُم ِالق َر َار ِب َمـا عقدت ُم ِالم َـرة ِلع ِل ّي ب ِن أ ِبي
ِ
َْ َ
َطا ِلـب َو َم ْـن َج َ
ـاء ِم ْـن َب ْع ِـد ِه ِم َن ال ِئ ّم ِة ِم ِّنـي َو ِم ْن ُه. ...
ٍ
سـپس از مـردم میخواهـد بـا حضـرت علـی به عنوان جانشـین رسـول بیعـت کنند و با

در ایــن خطبــه ،پیامبــر؟لص؟ در ســه موضــع مختلــف مــردم را انــذار فرمــوده اســت.
ایــن انذارهــا در اواســط خطبــه و بخشهــای پایانــی اســت کــه در البـهالی طــرح مســئلۀ
مشــروعیت بیــان شــدهاند و مــردم را از عهدشــکنی در خصــوص والیــت بــر حــذر
داشــتهاند:

َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ
ـث َعلــى َن ْفســه َو َمـ ْـن َأ ْوفــى بمــا َ
عاهـ َـد َع َل ْيـ ُـه َ
اهَّلل
فمــن نكــث ف ِإنمــا ينكـ
ِ ِ
ِ
ً
َ ْ َ ً
ف َسـ ُـيؤ ِت ِيه أ ْجــرا َع ِظيمــا.

با استفاده از روش تحليل محتوای مقولهای

ج) انذار مردم
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ایشـان مصافحه کنند و با تمام وجودشـان به والیت ایشـان و بیعتشـان پایبند باشـند:
ََ
َ ُ َ
َ
َ
َ ْ
ّ
ُ
أ ل َو ِإ ِنـي ِع ْنـد ان ِق َطـاع خ ْط َب ِتـي أ ْد ُعوك ْـم ِإلـى ُم َصاف َح ِتـي َعلـى َب ْي َع ِت ِـه َو
ْ ْ َُ َ
َ ُِ ُ
َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ّ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
يعين ر ِاضين ِلمـا بلغت عن ر ِبك
ـام ِعين م ِط ِ
ِالق َـر ِار لـه ِب َول َي ِت ِـه ...فقولـوا س ِ
ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َْ َ ُ َ َ َْ َ َ َ َ َ
ـك َن ْح َيـی َو َن ُم ُ
ـوت
تب ِايعـك علـى ذ ِلـك قلوبنـا و أل ِسـنتنا و أي ِدينـا علـى ذ ِل
َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ّ ُ َ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ ُ ُّ
ـك َو َل َن ْر َت ُ
ـاب.
و نبعـث ل نغ ِيـر و ل نب ِـدل و ل نش

د) نگرانی از نفاق
نفـــاق نیـــز یکـــی از موضوعـــات مطرحشـــده در خطبـــۀ متوســـط مـــی باشـــد .البتـــه
عبارات ــی ک ــه در م ــورد نف ــاق ،در ضب ــط خطب ــۀ متوس ــط ب ــه کار رفت ــه ،افتادگ ــی دارد و
ارتبــاط معنایــی عبــارات کامــل نیســت .بــا مراجعــه بــه متــن طوالنــی خطبــه ،مفهــوم
دقیقت ــر عب ــارات روش ــن میش ــود .در ه ــر ح ــال ،ذک ــر ای ــن عب ــارات ،حاک ــی از نگران ــی
پیامب ــر و پررنگ ــی ای ــن مس ــئله در س ــخنرانی ایش ــان اس ــت .ب ــه همی ــن عل ــت راوی
خطب ــۀ متوس ــط ،ب ــا اینک ــه قص ــد اختصارگوی ــی داش ــته ،ت ــاش ک ــرده ای ــن قس ــمت
از فرمایش ــات حض ــرت را نی ــز نق ــل کن ــد .در قس ــمت خطب ــۀ طوالن ــی ،مت ــن کاملت ــر
فرمایـــش حضـــرت مشـــاهده میشـــود و ابهـــام مفهومـــی موجـــود در ایـــن عبـــارات
برط ــرف میش ــود.
هـ) تبیین جایگاه والیت
پیامبر اکرم؟لص؟ برای تبیین جایگاه حضرت علی؟ع؟ ،دو هدف را دنبال میکند:
 .1تبییـن مشـروعیت والیـت :پیامبـر بـرای بیـان مشـروعیت والیت حضـرت علی؟ع؟،
بـر الهیبـودن ایـن امـر تأ کیـد میکنـد و بیـان مـیدارد که این فرمـان را از طـرف خداوند،
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بـا نـزول چندبـارۀ جبرئیـل دریافت کرده اسـت:
َ
َ
الس َلام] َأنْ
َ
َ
السلا ُم [أ َم َرنـي عـن َّ
إ َّن َج ْب َرئي َـل َه َب َـط إ َل َّـي م َـر ًارا َأ ْق َر َأنـي عـن اهَّلل َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ِ
َ
َ
َِ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َُ َ
َ
َ
ْ
ّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ـب أ ِخي
أقـول ِفـي المشـه ِد و أع ِلـم البيـض و السـود أن ع ِل ّـي بـن أ ِبـي طا ِل ٍ
َو َخ ِل َيف ِتـي َو ْال َم ُ
ـام َب ْع ِـدي.
ِ
همیـن الهیبـودن والیـت ،بـرای لـزوم تبعیـت از ایشـان کفایـت میکنـد .ازایـنرو
حضـرت تأ کیـد میفرمایـد کـه همـگان بایـد مطیـع ایشـان باشـند:
ً
َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ ّ ً َ َ ً ُ ْ َ َ َ َّ
ْ
الط َاع ِة ُ[مف َت َرضا َط َاع ُت ُه]
و اعلموا أن اهَّلل قد نصبه لكم و ِليا و ِإماما مفترض
َْ
ْ
ْ
َ
َ
ال ْن َصــار َو َع َلــى َّ
ََ َُْ
اضـ ِـر َو
اج ِر يـ َـن َو
ـادي َو ال َح ِ
الت ِاب ِعيـ َـن َو علــى ال َبـ ِ
علــى المه ِ
ِ
َ َ ْ َ َ ّ َ ْ َ َ ّ َ َ َ ْ ُ ّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َّ
الص ِغيـ ِـر
ـوك و علــى الك ِبيـ ِـر و
علــى العج ِمـ ِـي و العر ِبـ ِـي و علــى الحـ ِـر و المملـ ِ
َْ
َ
َ ُّ
َو َع َلــى ْال ْب َ
ـض َو ال ْسـ َـو ِد َو َعلــى ك ِل ُم َو ِّحـ ٍـد.
ـ
ي
ِ
همچنیـن حضـرت بـه هم ِعـدل بـودن اهلبیـت؟مهع؟ بـا قـرآن اشـاره میفرمایـد و اینکـه

هدایـت بـا تمسـک بـه ایـن دو (ثقلیـن) در کنار هم ّمیسـر اسـت:
ْ
َّ َ ّ ً َ َّ
َ َ َ َّ
ْ ُ ْ ُ ُ َّ َ ُ ْ َ َ
الط ّيب َ
الثقل ال ْصغ ُر
ين ِم ْـن ُول ِدي ِمن صل ِب ِه هم
مع ِ
ـاسِ ،إ َن ع ِليـا و ِ ِ
اشـر الن ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ ُْ ْ َ َّ ُ
ْ
ْ َ َ
َ
الثقـل ال ك َب ُـر ل ْن َيف َت ِرقـا َح ّتى َي ِر َدا َعل َّي ال َح ْوض.
و القـرآن
سـپس بیـان مـیدارد کـه بـرای ّ
تدبـر و فهـم قـرآن ،مسـیری جـز حضـرت علـی؟ع؟ وجـود
ندارد:

َ
ْ
َ ََ
َ َ َ َّ
ُْ
ََ َ
ـاس ،تد ّب ـ ُـروا الق ـ ْـر َآن َو اف َه ُم ــوا َآيا ِت ـ ِـه َو ُم ْحك َما ِت ـ ِـه َو ل ت ّت ِب ُعـــوا
الن ـ
اش ــر
مع ِ
ِ
َّ
َ
َ
َ
ّ
ٌ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
وض ـ ُـح تف ِســ َ
ـير ُه ِإل ال ـ ِـذي أن ــا ِآخ ــذ ِب َي ـ ِـد ِه َو َر ِاف ُع َهـــا
اهَّلل ل ُي ِ
ُم َتش ـ ِـاب َهه ف ـ َـو ِ
ِب َي ـ ِـدي.

 .2تبییـــن مقبولیـــت والیـــت :پیامبـــر در ایـــن خطبـــۀ شـــریف ،عـــاوه بـــر تأ کیـــد بـــر
الهیب ــودن ام ــر والی ــت ،ب ــه تبیی ــن فضائ ــل حض ــرت و از طری ــق آن ،اثب ــات مقبولی ــت

کمتــر پرداختــه شــده ،امــا روی ثقــل اصغــر کــه همــان حجــت خــدا و امــام میباشــد،
تمرکــز بیشــتری شــده و در ذیــل آن ،دو عنــوان مشــروعیت و مقبولیــت نیــز بیــان شــده
اس ــت .م ــوارد معرف ــی ثقلی ــن ب ــهط ــور ع ــام ،ب ــه ش ــرح ذی ــل اس ــت:

با استفاده از روش تحليل محتوای مقولهای

ب ــا توج ــه ب ــه توضیح ــات ب ــاال ،در خطب ــۀ متوس ــط ،ب ــه معرف ــی ثقلی ــن ب ــهط ــور ع ــام

115
تبيين ساختار هندسی خطبههای سهگانۀ غدير

ایش ــان در ام ــر وصای ــت میپ ــردازد .در ای ــن خطب ــه ،ب ــه پ ــارهای از فضائ ــل حض ــرت
َْ َ
امیـــر ازجملـــه مســـلوکبودن نـــور خـــدا در وجـــود ایشـــان و اهلبیـــت؟مهع؟« :أن َـــزل
َّ
َ ْ
ُْ ُ
ُ
َ ّ ُ َّ َّ
ُ ُّ
الن ـ َ
الن ْس ـ ِـل ِم ْن ـ ُـه ِإل ــى ال َم ْه ـ ِـد ِ ّي ال ـ ِـذي َيأخ ــذ ِب َح ـ ّ ِـق اهَّلل»،
ـور ِف ـ َّـي ث ـ َّـم ِف ــي ع ِل ــي ث ــم
اهَّلل
ٍ
َّ
ٌ َ
مخاطبآیاتمدحقرآنبـــودن«َ :و َمـــا َن َز َل ْ
ـــب ُ
اهَّلل ب َهـــا ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
يـــن ِإل
ـــت َآيـــة خ َاط َ 
ِ
َب ـ َـد َأ ب ــه ،»...س ــبب ن ــزول س ــورۀ عص ــر«َ :و ف ــي َعل ـ ّـي َن َز َل ـ ْ
ـت َو ْال َع ْص ــر َو َت ْف ِس ـ ُ
ـير َها»،

ِ
ِ ِ
ِ
ِ ٍ
داش ــتن ذری ــۀ مش ــترک ب ــا پیامب ــر و اینک ــه جانش ــینان و فرزن ــدان پیامب ــر ،از صل ــب
ْ
ْ
ُ َ
ُ َ ُ ُّ َ
ـب َع ِل ـ ّـي»
حض ــرت عل ــی؟ع؟ هس ــتند« :ذ ّ ِر ّي ــة ك ِل ن ِب ـ ّـي ِم ـ ْـن ُصل ِب ـ ِـه َو ذ ّ ِر ّي ِت ــي ِم ـ ْـن ُصل ـ
ِ
ٍ
َ ٍ
ً ْ
َ َ
ُّ ْ ُ
ُ
َّ
الص ْبـ ِـر َو الشــك ِر ثـ َّـم
و موصوفبــودن ایشــان بــه صبــر و شــکر« :أ ل ِإ ّن َع ِل ّيــا ال َم ْو ُصــوف ِب
ْ
ْ
َ
َم ـ ْـن َب ْع ــد ُه ِم ـ ْـن ُول ـ ِـد ِه ِم ـ ْـن ُصل ِب ـ ِـه» اش ــاره ش ــده اس ــت.

مضامین

مقوله

حضرت علی؟ع؟ و فرزندان پیامبر از صلب حضرت علی؟ع؟،
ثقل اصغر هستند.
امامان معصوم از نسل حضرت علی؟ع؟ و پیامبر؟لص؟ هستند.
معرفی
ثقلین
بهصورت
عام

تنها پاکان از نسل پیامبر؟لص؟ و حضرت علی؟ع؟ ثقل اصغر
خواهند بود و صرف انتساب به پیامبر ،ارزشآفرین نیست ،بلکه
باید ّ
طیب بود.
قرآن ثقل اکبر است.
قرآن و عترت ،تا قیامت با هم هستند.
قرآن و عترت با هم ،اسباب هدایت انسان را فراهم میکنند.
هیچگاه زمین از حجت خدا خالی نخواهد بود؛ زیرا این دو ثقل تا
قیامت از هم جدا نمیشوند.

در نهایت ساختار هندسی خطبۀ متوسط را بدین صورت میتوان ترسیم کرد:
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تحلیل مقولهای خطبۀ طوالنی غدیر
در این بخش ،همانند خطبۀ متوسط ،ابتدا نمودار فراوانی موضوعات اصلی خطبۀ طوالنی
درج شده ،تا بهتر بتوانیم پیرامون موضوعات و ساختار هندسی این خطبه بحث کنیم و
با مقایسۀ آن ،تفاوتها و مشابهتهای این خطبه با دیگر خطبهها را شناسایی نماییم.

بررسـی فراوانـی موضوعـات اصلـی خطبـۀ طوالنی نشـان میدهد کـه محوربودن والیت
حضـرت علـی؟ع؟ موضوعـی اسـت کـه در تمامـی ضبطهـای مانـده از خطبـۀ غدیـر،

پررنگ و برجسـته اسـت .لذا روشـن اسـت که اولین و محور یترین موضوع پرتکرار در
سـومین خطبه هم ،مسـئلۀ مشـروعیت والیت حضرت امیر؟ع؟ اسـت .نمودار فراوانی
موضوعـات اصلـی خطبۀ طوالنی بدین شـرح اسـت:
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نمودار  :3فراوانی موضوعات اصلی خطبۀ طوالنی

در ایـن خطبـۀ شـریف ،موضوعـات مهمـی بیـان شـده اسـت کـه برخـی از آنهـا مشـابه
خطبههـای پیشـین و برخـی نیـز متفـاوت میباشـد .در ادامـه ،بـه ایـن موضوعـات
مـی پردازیـم ،ولـی بـه جهـت رعایـت اختصـار در حجـم مقالـه ،مباحـث مشـترک بـا
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خطبـۀ کوتـاه و متوسـط توضیـح داده نشـده اسـت:

ج) انذار مردم
تمامـی انذارهـای پیامبـر در خطبـۀ طوالنـی غدیـر ،بـه موضـوع والیـت بازمیگـردد؛ بـه
عنـوان نمونـه میتـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره کـرد:
انذار در مورد اینکه مخالفت با امام علی؟ع؟ ،آتش جهنم را در پی دارد:
ْ
َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ً َ قُ ُ َ نّ َ ُ َ ْ َ �ةُ أُ َّ تْ
ف
ن
كا� ِر ي��>.
فاحذروا أن تخا ِلفوه فتصلوا نارا <و�ودها ال�اس و ال ِح ج�ار � ِعد� ِلل ِ
مخالف ایشان کافر و ملعون و مغضوب درگاه خداوند است:
َ َ
َ َ َ
ْ
ون َم ْل ُع ٌ
َم ْل ُع ٌ
وب َم ْغ ُض ٌ
ون َم ْغ ُض ٌ
وب َم ْن َر ّد َعل َّي ق ْو ِلي َهذا َو ل ْم ُي َو ِافق ُه.

با استفاده از روش تحليل محتوای مقولهای

ب) اقرارگرفتن از مردم

تبيين ساختار هندسی خطبههای سهگانۀ غدير

الف) تبیین عقاید

شک در والیت ائمه ،شک در تمام رسالت پیامبر است:
ْ ُ ّ ْ ُ َ َّ ُّ
ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ
َ َّ
َ
َو َم ْـن شـك ِفـي ش ْـي ٍء ِمـن قو ِلـي هـذا فقد شـك ِفي الـك ِل ِمنه و الشـاك ِفي
َ َ َ َ ُ َّ
النار.
ذ ِلك فلـه
همچنیـن انـذار در خصـوص حسدنداشـتن بـه حضـرت امیـر؟ع؟ و اشـاره بـه داسـتان
حضـرت آدم و ابلیـس:
َ
ْ
ْ
ّ
َ
ّ
ُ
َ
ْ
عاش َـر ّ
ـاسَ ،إن ْإبلی َـس أخ َـر َج َآد َم ِم َـن ال َج َن ِـة ِبال َح َس ِـد ،فلا ت ْح ُسـد ُوه
الن
َم ِ
ِ
َ
َ
َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ ْ ُ ُ
دامکـم. ...
فتح ِبـط أعمالکـم و ت ِـزل أق
انذار در خصوص غاصبان خالفت و فتنههای پس از وفات ایشـان:
َّ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ف َ ّْ
عاش َـر ّ
<� ي� الدر ِک
الن
َم ِ
ـاس ،إنهـم و أنصارهـم و أتباعهـم و أشـیاعهم ِ
ِ
َ
ْ َ َ
َّ
ْ
َ ْ
ْ َ
نَ نّ
ُ
حــاب
ال� ِار> َو <ل بِ� ئ� َس َم ث� َوی ال ُم ت�ک بِّ� یر� نَ�> أال اءن ُه ْــم أ ْص
الا َء ْس ف� ِل ِم�
َْ ُ َ ُ ُ
َ
َ
َّ
الصحیفـ ِـة ،فل ْینظـ ْـر أ َحــدک ْم فــي َصحیف ِتـ ِـه.
و موارد متعدد دیگر.
بررسـی انذارهـا نشـان میدهـد کـه پیامبـر اکـرم؟لص؟ بعـد از اثبـات مشـروعیت والیـت
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امـام علـی؟ع؟ ،در هـر مرحلـه از سـخنرانی ،مـردم را انـذار داده که از مخالفت با ایشـان
ً
پرهیـز کننـد .در نمـودار زیـر ،مـواردی که در آن صرفا مباحث مشـروعیت و انذار مطرح
شـده ،ب ه طور مجزا آورده شـده اسـت:
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ساختار کالم پیامبرا کرم؟ص؟ در بیان مشروعیت والیت حضرت علی؟ع؟
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همانطـور کـه در نمـودار پیشـین مشـاهده میشـود ،در کل خطبـه ارتبـاط تنگاتنگـی
میـان بیـان ایـن دو موضـوع برقـرار اسـت .ایـن نـوع انـذاردادن نشـان میدهـد کـه پیامبـر
تـا چـه انـدازه از مخالفـت آنهـا بـا والیـت حضـرت علـی؟ع؟ بیـم داشـته کـه در سرتاسـر
خطابـۀ خویـش ،مـردم را از مخالفـت بـا ایشـان منـع کـرده اسـت .ضمـن اینکـه خطـر
نفـاق را هـم بـهصـورت هدفمنـد ،در اول و وسـط خطابـه گوشـزد کـرد ه اسـت.
د) نگرانی از نفاق
پیامبـر؟لص؟ در دو موضـع بـه مسـئلۀ نفـاق اشـاره کـرده اسـت؛ دفعـۀ اول همزمـان بـا
شـروع بحـث مشـروعیت و اعلان والیـت حضـرت علـی؟ع؟ اسـت کـه میفرمایـد ،بـه
علـت آ گاهـی از کثـرت منافقـان و مخالفـان ،از جبرئیـل درخواسـت کـردهام کـه مـرا از
تبلیـغ ایـن امـر معـاف بـدارد:
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َو َسـ َـأ ْل ُت َج ْب َر ِئيــل أن َي ْسـ َـت ْع ِف َي ِلــي عـ ْـن ت ْب ِليــغ ذ ِلــك إل ْيكـ ْـم أ ّي َهــا ّ
النـ ُ
ـاس
ِ
ِ
ْ
ْ
َ َ ْ َ
َّ ْ َّ
َ َ َ
ْ
َْ ْ َ
ـال ال ِث ِميــن و ختـ ِـل
ِل ِعل ِمــي ِب ِقلـ ِـة ال ُمت ِقيـ َـن َو كثـ َـر ِة ال ُمن ِاف ِقيــن و ِإدغـ ِ
ُْ ْ َْ َ ْ َ
ال ْســام.
المســته ِز ِءين ِب ِ
دفعـۀ دوم در اثنـای خطابـه و در جایـی اسـت کـه بیشـترین انـذار را بیـان فرمودهانـد که

یکـی دیگـر از مسـائل قابـل توجـه در خطبـۀ طوالنـی ،تصریـح بـه نـام آخریـن امـام و
مسـئلۀ قیـام حضـرت مهـدی؟جع؟ و منجیبـودن و منتقمبـودن و نتایـج مهـم قیـام
ایشـان اسـت:

َ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َّ ْ َ ُ ْ َ ْ ُّ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ َّ
الظا ِل ِم َ
ين...
أل ِإن خاتم ال ِئم ِة ِمنا القا ِئم المه ِدي ...أ ل ِإنه المنت ِقم ِمن
َ
َ
ـب َل ُـه َو َل َم ْن ُص َ َ َ َ َ َّ ُ
أ َل إ َّن ُـه َل َغا ِل َ
اهَّلل ِفي أ ْر ِض ِه.
ـور عل ْي ِه أل َو ِإنه َو ِل ُّي ِ
ِ

موقعیــت مکانــی ایــن بخــش از خطبــه ،قابــل توجــه و تأمــل اســت .بعــد از اینکــه

با استفاده از روش تحليل محتوای مقولهای

هـ) بیان اوصاف حضرت مهدی؟جع؟

تبيين ساختار هندسی خطبههای سهگانۀ غدير

نشـان از نگرانـی عمیـق پیامبـر در مـورد ابتلای امـت به این مسـئله دارد:
َ َّ ٌ ْ ُ َ َ
ّ
َم ِ َ ّ
َّ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ
ـار َو یـ ْـو َم
ـاس ،إنــه ســیکون ِمــن بعــدی أ ِئمــة یدعــون إلــی النـ ِ
عاشــر النـ ِ
ْ
یامــة ال ْین َصـ ُـر َ
ون.
ال ِق َ ِ
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پیامبــر؟لص؟ ،فضائــل امیرمؤمنــان؟ع؟ و مشــروعیت و مقبولیــت ایشــان را تبییــن
فرمودنــد ،بــه بیــان اوصافــی از حضــرت مهــدی؟جع؟ پرداختنــد .گویــی موضــوع
مهدویــت ،حســن ختــام فرمایشــات ایشــان در مــورد والیــت اهلبی ـت؟مهع؟ اســت کــه
بعــد از تبییــن امــر والیــت حضــرت علــی؟ع؟ و بیــان تمــام جزئیــات و تشــریح ابعــاد
ً
مســئله ،در خصــوص آخریــن سلســلۀ ایــن شــجرۀ طیبــه صحبــت میفرمایــد و تقریبــا
بعــد از ایــن قســمت ،توصیههــای عبــادی حضــرت شــروع میشــود.
و) توصیههای عبادی
حضـرت در ایـن خطبـۀ شـریف ،علاوه بـر اصـول عقایـد ،توصیههـای عبـادی هـم بـه
َ َ
َّ َ َ ُ َّ َ
مـردم دارنـد؛ ازجملـه بـه نمـاز و زکات« :أ َل َفأ ِق ُ
اش َـر
يمـوا الصلاة و آتوا
الزكاة» و حج«َ :م َع ِ
َّ
َ َْ ُ
ُ ْ َ َ
َّ
َّ ْ َ
َ َ َ َّ ُ
ْ
ـت ِإل ْاس َـتغ َن ْوا َو ل تخلفـوا َع ْن ُـه ِإل اف َتق ُـروا»...
ـاس ُح ّجـوا ال َب ْيـت ف َمـا َو َرد ُه أهـل َب ْي ٍ
الن ِ
اشـاره میفرمایـد و بـر روی موضـوع امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر هـم تأ کیـد میکند«َ :و
ْ
ْ
ْ َ
ْ
وف َو ان َه ْـوا َع ِـن ال ُم ْنكـر».
أ ُم ُـروا ِبال َم ْع ُـر ِ
امــا جالــب اســت کــه نــوع بیــان ایــن مــوارد و جایگاهشــان در کالم حضــرت ،پیرامــون
120

معرفــی والیــت حضــرت علــی؟ع؟ میچرخــد؛ زیــرا تمــام ایــن توصیههــا را بعــد از اعالن
والیــت حضــرت امیــر؟ع؟ و بعــد از توصیــه بــه بیعــت بــا ایشــان ،در اواخــر خطبــه بیــان
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کردهانــد و اینکــه در دل همیــن توصیههــا هــم اشــارههایی بــه مســئلۀ والیــت وجــود
ً
دارد؛ مثــا میفرماینــد کــه رأس امــر بــه معــروف ،ابــاغ والیــت حضــرت علــی؟ع؟ و
اعتقــاد بــه والیــت ایشــان اســت و اقامــۀ امــر بــه معــروف ،تنهــا بــا همراهــی امــام معصــوم
بــه دســتمیآیــد:
َ
َ
ْ
ْ
ََ
ْ
َ
ْ َ
َ َ
َ َّ
َ
الن ْهـي َع ِـن ال ُم ْنك ِـر أ ْن ت ْن َت ُهـوا ِإلـى ق ْو ِلـي َو
وف و
أ ل َو ِإ ّن َرأ َس ال ْم ِـر ِبال َم ْع ُـر
ِ
ُ َْ
ِ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ
َ
َ
ْ
ُت َب ِّل ُغ ُ
َ
ٌ
اهَّلل
ـوه َم ْـن ل ْـم َي ْحض ْـر َو تأ ُم ُـر ُوه ِبق ُبو ِل ِه َو تنه ْو ُه ع ْن مخالف ِت ِـه ف ِإنه أمر ِمن ِ
َ
َ
َ
وف َو َل َن ْه ٌـي َع ْـن ُم ْن َكـر إ ّل َم َـع إ َ
َع َّـز َو َج ّـل َو ِم ِّنـي َو َل أ ْم ٌـر ب َم ْع ُ
ـام َم ْع ُصـوم.
م
ـر
ٍ
ٍِ
ِ
ِ ٍ
ز) تبیین جایگاه والیت
محور یتریـن موضوعـی کـه در خطبـۀ طوالنـی قابل ذکر اسـت ،موضوع والیـت و تبیین

ایـن اصـل اسلامی اسـت .بـه نظـر میرسـد هـدف اصلـی حضـرت رسـول؟لص؟ بـرای
تبییـن ایـن موضـوع و تأ کید بسـیار بـر آن ،تبیین موضوع مشـروعیت و مقبولیت والیت
امـام علـی؟ع؟ باشـد تـا بدیـن وسـیله ،زمینههـای پذیـرش والیـت ایشـان را بـرای مـردم
و جامعـۀ اسلامی فراهـم آورد .بـه عبـارت دیگـر ،بـرای رسـیدن بـه قـدرت و حکومـت
در جامعـۀ اسلامی ،کـه از جملـۀ مناصـب ویـژه و خـاص پیامبـر اکـرم؟لص؟ و ائمـۀ
اطهار؟مهع؟ اسـت ،دو اصل اساسـی نیاز میباشـد :وجود مشـروعیت از جانب خداوند
متعـال و وجـود مقبولیـت در جامعـۀ اسلامی.
 .1مشـروعیت والیـت :در قسـمت مشـروعیت والیـت ،بـه الهیبـودن ایـن امـر بـا تعابیـر
مختلـف تأ کیـد شـده اسـت:
َ
ً
ً
ً
ُ
َ ْ َ ُ َ َ َ َّ
ْ
َ َّ َ َ ْ َ
اهَّلل قـد ن َص َب ُـه لك ْـم َو ِل ّيـا َو ِإ َمامـا ُمف َت َرضـا َط َاع ُت ُـه» ،نـزول
ـاس أن
الن
اشـر
«فاعلمـوا مع ِ
ِ

مسلوکبودن نور خداوند در وجود اهلبیت؟مهع؟:

با استفاده از روش تحليل محتوای مقولهای

علی؟ع؟:

َّ ُ َّ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ
َ
َ َ
َ
َ
ـت َعل َّـي أ ّن ِال َم َامـة َب ْع ِـدي ِل َع ِل ّـي َو ِل ِّيـك ِع ْنـد ِت ْب َيا ِنـي ذ ِلك
اللهـم ِإنـك أنزل
ٍ
َ
ْ
ْ
ْ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ
َ
َ
َ
َ
ـادك ِم ْـن ِد ِين ِهـم و أتممت علي ِهـم ِب ِنعم ِتك
َو ن ْص ِبـي ِإ ّي ُـاه ِب َمـا أ ك َملـت ِل ِع َب ِ
َ َ
ْ َ
ً
ـت ل ُه ُـم ِال ْسلا َم ِدينا.
َو َر ِضي
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سـهبارۀ جبرئیـل بـرای تأ کیـد بـر اهمیـت ابلاغ ایـن موضـوع:
َ
َ
السلام َر ّبي َو ُه َو َّ
إ َّن َج ْب َرئي َـل؟ع؟ َه َب َـط إ َل َّـي م َـر ًارا َث َل ث ًـا َي ْأ ُم ُرنـي َعـن َّ
السلا ُم
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
ْ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
َ
َ ْ َُ
ُ
َ
ْ
ّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
أن أقـوم ِفـي هـذا المشـه ِد فأع ِلـم كل أبيـض و أسـود أن ع ِل ّـي بـن أ ِبـي
َطا ِلـب؟ع؟ َأ ِخـي َو َو ِص ّيـي َو َخ ِل َيف ِتـي َو ْال َم ُ
ـام ِم ْـن َب ْع ِـدي.
ِ
ِ
ٍ
ّ َُ
َ َ َ َّ
اس ِإنه
آیـۀ تبلیـغ ،آیـۀ والیـت ،آیۀ اکمال ،جنباهللبـودن حضرت امیر؟ع؟« :مع ِ
اشـر الن ِ
َ
ََ َ
َ ُ
ّ
اهَّلل ل ْن ُي َب ِّي َن لك ْم َز َو ِاج َر ُه َو ل ُي َو ِض ُح
اهَّلل» ،مفسر و مبین بودن اهلبیت؟مهع؟« :فو ِ
َج ْن ُب ِ
َ
َّ َّ
ٌ
ََ
َل ُك ْـم َت ْف ِس َ
ـير ُه ِإل ال ِـذي أنـا ِآخـذ ِب َي ِـد ِه» ،اختصاصیبـودن لقـب امیرالمؤمنیـن؟ع؟« :أ ال
َ َ
َ
میر ْال ُم ْؤ ِم َ
نیـن" غ َ
َّان ُـه لیـس "أ َ
یـر أخـي هـذا» ،حرامبـودن خالفت برای غیـر امام علی؟ع؟:
َ
َ
َ«و َل َت ِح ُّـل إ ْم َـر ُة ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
يـن َب ْع ِـدي ِل َح ٍـد غ ْي ِـره» ،علـم کامـل و الهـی حضـرت علـی؟ع؟:
ِ
َ َ ْ ْ َّ َ َّ ْ ُ ُ َ ّ ً َ ُ َ ْ َ ُ ُْ
«و مـا ِمـن ِعل ٍـم ِإل علمتـه ع ِليـا و هـو ِالمـام الم ِبيـن» ،اکمـال دیـن بـا والیـت حضـرت

َّ
ُ
ُ ٌ ُ
َ
ُّ
َ َ َ َّ
النـ ُ
اهَّلل َعـ ّـز َو َجــل ِفـ َّـي َم ْســلوك ثـ َّـم ِفــي َع ِلـ ّـي ثـ َّـم ِفــي
ـور ِمـ َـن
ـاس
النـ
اشــر
ِ
مع ِ
ِ
ٍ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
الن ْسـ ِـل ِم ْنـ ُـه ِإلــى القا ِئـ ِـم ال َم ْهـ ِـد ِ ّي.

صراطمستقیمبودن پیامبر و ائمه؟مهع؟:
َ
َ
ّ
ْ
ُ
َ َ َ َّ
ُ ّ
ََ
ُ
اهَّلل ال ُم ْس َـت ِق ُ
يم ال ِـذي أ َم َرك ْـم ِب ِات َب ِاع ِـه ث َّـم َع ِل ٌّـي ِم ْـن
الن
اشـر
ـاس أنـا ِص َـراط ِ
مع ِ
ِ
ْ ُ ْ َ َّ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ َ ّ َ َ ْ ُ
ُ َّ ُ ْ
َب ْع ِـدي ثـم ول ِـدي ِمـن صل ِب ِـه أ ِئمـة يهـدون ِإلـى الح ِـق و ِب ِـه يع ِدلـون.
اسـتناد بـه آیـات فراوانـی از قـرآن بـرای اثبـات الهیبـودن والیـت حضـرت علـی؟ع؟ ،و
اشـاره بـه جایـگاه واالی امـام حسـن و امـام حسـین؟امهع؟ نـزد خداونـد:
َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ
َّ
ْ َ
َ َ
َ
ـان بعـد أ ِب ِيه َمـا ع ِل ّـي َو
اب أ ْه ِـل ال َج ّن ِـة َو ِإنه َمـا ِالمام
َ ...و ِإن ُه َمـا َس ِّـيدا ش َـب
ِ
ِ
ٍ
ََ َُ ُ َ َ
وه َمـا ق ْبله.
أنـا أب
از جملـۀ مـواردی اسـت کـه تبیینکننـدۀ مشـروعیت امـام علـی؟ع؟ ،بـرای خالفـت و
حکومـت بـر جامعـۀ اسلامی از طـرف خداونـد متعـال اسـت.
 .2مقبولیـــت والیـــت :پیامبـــر؟لص؟ عـــاوه بـــر اثبـــات الهیبـــودن والیـــت حضـــرت
امی ــر؟ع؟ ،ب ــه مقبولی ــت اجتماع ــی و مردم ــی ایش ــان ه ــم عنای ــت دارد و ب ــرای ای ــن
هــدف ،ب ــه فضائ ــل حض ــرت اش ــاره میفرمای ــد؛ ب ــه عن ــوان نمون ــه میت ــوان ب ــه م ــوارد
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حدیث منزلت:
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ّ
َ
ّ
ّ
ّ
َ
ّ
الــذي َم َحلـ ُـه م ّنــي َم َحــل َهـ ُـار َ
ون ِمـ ْـن ُم َوســى ِإل أنـ ُـه ل ن ِبـ َّـي َب ْعـ ِـدي َو ُهـ َـو
ِِ
ِ
ُ
ُ
اهَّلل َو َر ُســو ِله.
َو ِل ّيكـ ْـم ِمـ ْـن َب ْعـ ِـد ِ
اشاره به ماجرای لیلةالمبیت:
َ
َ
ّ
ُ َ َّ ُ َ َ ُ
ْ
ََ
اهَّلل َو َر ُسو ِل ِه َو ُه َو ال ِذي فدى َر ُسول ُه ِب َنف ِس ِه.
ث ّم ِإنه أ ّول َم ْن َآم َن ِب ِ
بیشماربودن فضایل حضرت در قرآن:
َ
َ
َ ّ َْ ْ َ
َ
إ َّن َف َضائ َـل َعل ّـي ْبـن َأبـي َ
اهَّلل َع ّز َو َجـل َو قـد أن َزل َهـا ِفـي
ل
ا
ط
ـب؟ع؟ ِع ْنـد ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ـام و ِاح ٍـد.
القـر ِآن أ كثـر ِمـن أن أح ِصيهـا ِفـي مق ٍ
نزول تمام آیات مدح دربارۀ حضرت:
َ
َ ُ َّ َ َ َ
َّ
ّ
َو َمـا َن َز َل ْ
ـب ُ
اهَّلل ال ِذ َ
ـت َآي ُـة رض ًـى إل ِفي ِـه َو َمـا َخ َاط َ
يـن آمنـوا ِإل بـدأ ِب ِـه َو
ِ
ِ

َّ
َ أَ َ َ
َ َ َ ْ َ
ُْ
َ َََ ْ ُ ْ
ـت َآيـة َمـدح ِفـي الق ْـر ِآن ِإل ِفي ِـه َو ل ش ِـهد ِبال َج ّن ِـة ِفـي <ه ْل ��تى على
ل نزل
َّ َ ٍ
َ
َ
َ
ْ نْ
َ
َ
َ
ْ
سا�> ِإل ل ُـه َو ل أن َزل َهـا ِفـي ِس َـو ُاه َو ل َمـد َح ِب َهـا غ ْي َـره.
ال ِإ�� نِ

نــزول آیــات خــاص دیگــر و ســورههایی مثــل حمــد و انســان و عصــر دربــارۀ حضــرت،
َّ َ َ ُ
اش ــاره ب ــه اولی ــن نمازگ ــزار و اولی ــن مؤم ــن و م ــازم و ی ــاور رس ــول«ِ :إن ـ ُـه أ ّول َم ـ ْـن َآم ـ َـن
ـــاهَّلل َو َر ُســـو ِل ِه» ،هدایتگـــری حضـــرت و ناهیبـــودن وی از باطـــل ،ازبینبرنـــدۀ
ِب ِ
َْ
َ َ ُ َّ
َ َْ
َ
اس ِ َ َ ْ َ
ـــر اهَّلل» ،بـــرادری بـــا
اك ِث
دشـــمنان خـــدا« :و قا ِتـــل
يـــن َو الق ِ
الن ِ
ـــطين و الم ِار ِقيـــن ِبأم ِ
َ
ْ
َ
َ
رســول«َ :أ َّن َع ِلـ َّـي ْبـ َـن َأبــي َطا ِلــب؟ع؟ أ ِخــي َو َو ِص ّيــي َو خ ِليف ِتــي َو ال َمـ ُ
ـام ِمـ ْـن َب ْعـ ِـدي»
ِ
ِ
ِ
ٍ
و داشـــتن ذریـــۀ مشـــترک بـــا پیامبـــر و اینکـــه امامـــان و فرزنـــدان پیامبـــر از صلـــب
ْ
َ َ َ َّ
ُ َ
ُ َ ُ ُّ َ
ـاس ذ ّ ِر ّي ــة ك ِل ن ِب ـ ّـي ِم ـ ْـن ُصل ِب ـ ِـه َو ذ ّ ِر ّي ِت ــي ِم ـ ْـن
حض ــرت عل ــی؟ع؟ هس ــتند« :مع ِ
اش ــر الن ـ ِ
ٍ
ْ
ُصل ِب َع ِل ّي».
ٍ
نموداری که در ادامه ترسـیم شـده ،سـاختار کلی خطبۀ طوالنی را نشان میدهد:
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نتیجهگیری
در ایـــن مقالـــه از تکنیـــک «تحلیـــل محتـــوای مقولـــهای» ،بـــرای کشـــف ســـاختار
هندســـی ســـه خطبـــۀ باقیمانـــده از ســـخنان پیامبـــر اکـــرم؟لص؟ در روز غدیـــر
اس ــتفاد ه ش ــده اس ــت .ب ــرای ای ــن پژوه ــش ،س ــه نق ــل ضبطش ــده از خطب ــۀ غدی ــر در
جدولهـــای تحلیـــل محتـــوا بهصـــورت جداگانـــه بررسیشـــده و پـــس از اســـتخراج
موضوع ــات اصل ــی و فرع ــی و شناس ــایی مضامی ــن ه ــر قطع ــه از مت ــن ،مقولهه ــای
خ ــاص ه ــر خطب ــه ترس ــیم ش ــده اس ــت .در گام س ــوم ب ــا اس ــتفاده از تکنی ــک تحلی ــل
مقولـهای ،ســاختار هندســی هــر خطبــه ترســیم شــده و در انتهــای ایــن بخــش ،مدلــی
پیش ــنهادی و احتمال ــی ب ــرای تجمی ــع محت ــوای ه ــر س ــه خطب ــه ارائـ ـ ه ش ــده اس ــت.
بررســـی ســـاختار هندســـی ایـــن ســـه خطبـــه نشـــان میدهـــد کـــه هـــر کـــدام از ایـــن
خطابههـــا بـــ ه رغـــم مشـــابهتهای فـــراوان و برخـــورداری از یـــک ســـاختار و نظـــم
منطق ــی ثاب ــت ،ویژگیهای ــی خ ــاص خ ــود را دارد .ب ــهط ــور کل ــی میت ــوان محوره ــای
ای ــن س ــه خطبـ ـه را ب ــه دو بخ ــش تقس ــیم ک ــرد )1 :م ــواردی ک ــه بی ــن تم ــام خطبهه ــا
مش ــترک اس ــت؛  )2م ــوارد خ ــاص خطب ــۀ طوالن ــی.
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انــذار و تبییــن والیــت را شــامل میشــود کــه بررســی جزئیــات ایــن موضوعــات در ســه
حج ــم خطب ــه ،نتای ــج جالب ــی را ب ــه دس ــت میده ــد:
 .1موض ــوع تبیی ــن عقای ــد :در خطب ــۀ کوت ــاه و طوالن ــی ب ــه س ــه اص ــل توحی ــد و مع ــاد
و نب ــوت اش ــاره ش ــده اس ــت ،درحالیک ــه در خطب ــۀ متوس ــط بح ــث مع ــاد نیام ــده
اس ــت .تف ــاوت دیگ ــر اینک ــه در خطب ــۀ کوت ــاه ،ای ــن عقای ــد ب ــه ش ــیوۀ اق ــراری ب ــرای
مـــردم تبییـــن گشـــته اســـت ،درحالیکـــه در خطبـــۀ متوســـط و طوالنـــی ،اینگونـــه
تبیی ــن نش ــده اس ــت.
 .2موضـــوع اقرارگرفتـــن از مـــردم :اقرارهـــا در خطبـــۀ کوتـــاه و متوســـط ،در دو موضـــع
میانــی و پایانــی کالم آمــده اســت ،امــا در خطبــۀ طوالنــی فقــط در موضــع پایانــی کالم

واق ــع ش ــده اس ــت .در خطب ــۀ کوت ــاه ،موض ــوع اقراره ــا ب ــه اص ــول عقای ــد بازمیگ ــردد و
در موض ــوع والی ــت ،تنه ــا اق ــرار ب ــه والی ــت خ ــدا و رس ــول؟لص؟ مط ــرح ش ــده اس ــت،
درحالیکــه در خطبــۀ متوســط ،اقــرار بــه اصــول عقایــد نیامــده و فقــط اقــرار بــه والیــت
خ ــدا و رس ــول و اق ــرار ب ــه والی ــت حض ــرت عل ــی؟ع؟ نق ــل ش ــده و در خطب ــۀ طوالن ــی
نی ــز تنه ــا اقراره ــای مرب ــوط ب ــه والی ــت حض ــرت عل ــی؟ع؟ بی ــان ش ــده اس ــت .ش ــاید
بت ــوان اینگون ــه نتیج ــه گرف ــت ک ــه صرفنظ ــر از موقعی ــت بی ــان اقراره ــا در س ــخنرانی
غدیـــر ،پیامبـــر در مواضعـــی از خطابـــۀ خویـــش ،اقرارهایـــی در خصـــوص اصـــول
عقای ــد (توحی ــد ،مع ــاد ،نب ــوت) ،والی ــت خداون ــد ،والی ــت پیامب ــر و والی ــت حض ــرت
عل ــی؟ع؟ از م ــردم گرفت ــه باش ــد.
 .3موض ــوع انذاره ــا :در خطب ــۀ کوت ــاه ،انذاره ــا هم ــان س ــیر منطق ــی خطب ــۀ طوالن ــی
را دارد و در سرتاس ــر فرمای ــش حض ــرت ،س ــاری و ج ــاری اس ــت و ب ــا اینک ــه حج ــم
بس ــیار کم ــی دارد ،ول ــی از حی ــث تناس ــب ،ش ــباهت بیش ــتری از خطب ــۀ متوس ــط ب ــه
خطب ــۀ طوالن ــی دارد .ل ــذا ب ــه نظ ــر میرس ــد در ای ــن موض ــوع ،خطب ــۀ متوس ــط دچ ــار
افتادگ ــی باش ــد ،ام ــا خطب ــۀ کوت ــاه گوی ــی چکی ــده و عص ــاره خطب ــۀ طوالن ــی اس ــت و
راوی قص ــد داش ــته اه ــم فرمایش ــات حض ــرت را در عی ــن اختص ــار بی ــان کن ــد.

فه ــذا عل ــي م ــواله» ،گوی ــای والی ــت حض ــرت عل ــی؟ع؟ اس ــت .در خطب ــۀ متوس ــط و
طوالنــی ،عــاوه بــر ثقلیــن ب ـه طــور عــام ،بــهطــور ویــژ ه بــه ثقــل اصغــر پرداختــهشــده و
مســئلۀ والیــت در دو ُبعــد مشــروعیت و مقبولیــت بهخوبــی تشــریح شــده اســت .ایــن
مس ــئله در خطب ــۀ طوالن ــی ،نس ــبت ب ــه خطب ــۀ متوس ــط ،بهوی ــژه در بح ــث مقبولی ــت،
پررنگت ــر اس ــت.
ادغ ــام مقولهه ــای ای ــن س ــه خطب ــه میتوان ــد م ــا را ب ــه م ــدل جامعت ــری برس ــاند ک ــه
تبیینکنن ــدۀ ّ
صح ــت و اصال ــت و اعتب ــار مت ــن ه ــر س ــه خطب ــه اس ــت:

با استفاده از روش تحليل محتوای مقولهای

و همعدلب ــودن اهلبی ــت؟مهع؟ و ق ــرآن ،ب ــه هم ــراه عب ــارت مع ــروف «م ــن کن ــت م ــواله

تبيين ساختار هندسی خطبههای سهگانۀ غدير

 .4موض ــوع تبیی ــن والی ــت :در بح ــث تبیی ــن والی ــت در خطب ــۀ کوت ــاه ،موض ــوع ثقلی ــن
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کتابها
ابنجبـر ،زینالدیـن علـی بـن یوسـف ،نهـج االیمـان ،تحقیـق :سـید احمـد حسـینی ،امـام
هـادی؟ع؟ ،مشـهد 1418 ،ق.
ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباري ،دار المعرفة ،بیروت.
ابنحنبل ،احمد ،مسند االمام احمد بن حنبل ،دار صار ،بیروت.
نطـاوس ،علـى بـن موسـى ،اإل قبـال باألعمـال الحسـنة ،دفتـر تبلیغـات اسلامی ،قـم،
اب 
 1376ش.
التحصيـن ألسـرار مـا زاد مـن كتـاب اليقيـن ،تحقیـق :اسـماعيل
انصـارى زنجانـى خوئينـى ،دار الکتـاب ،قـم 1413 ،ق.
اليقيـن باختصـاص موالنـا عل ّـي؟ع؟ بإمـرة المؤمنيـن ،تحقیـق:
اسـماعيل انصـارى زنجانـى خوئينـى ،دار الکتـاب ،قـم 1413 ،ق.

ابنکثیـر دمشـقی ،اسـماعیل بـن عمـر ،البدایـة و النهایـة ،دار احیاء التـراث العربي ،بیروت،
 1408ق.
ابنماجـه ،حافـظ ابوعبـداهلل محمـد ،سـنن ابـن ماجـة ،تحقیـق :محمـد فـؤاد عبدالباقـي،
دار الفكـر ،بیـروت.
ابنمغازلـی ،علـی بـن محمـد ،مناقـب علـي بـن ابـي طالـب؟ع؟ ،سـبط النبـي ،بیـروت،
 1426ق.
بـاردن ،لورنـس ،تحلیـل محتـوا ،ترجمـۀ ملیحـه آشـتیانی و محمـد یمنـی دوزی ،دانشـگاه
شـهید بهشـتی ،تهـران 1374 ،ش.
ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن ترمذي ،دار الفكر ،بیروت 1403 ،ق.
حاکم نیشابوری ،حافظ ابوعبداهلل محمد ،المستدرک ،دار المعرفة ،بیروت.
حلى ،رضىالدين على بن يوسف ،العدد ّ
القوية لدفع المخاوف اليومية ،قم 1408 ،ق.
ذهبـی ،شـمسالدين محمـد بـن احمـد ،سـیر اعلام النبلاء ،مؤسسـة الرسـالة ،بیـروت،
 1413ق.
رازی ،محمـد بـن حسـین ،نزهـة الکـرام و بسـتان العـوام ،تصحیـح :محمـد شـیروانی ،باقـر،
تهـران 1361 ،ش.

رسـی ،قاسـم بـن ابراهیـم ،الکامـل المنیـر فـي اثبـات والیـة امیرالمؤمنیـن علـي بـن ابـي
طالـب؟ع؟ ،تحقیـق :عبـد الولـي یحیـی الهـادي ،دلتـا ،بیـروت 1423 ،ق.
کهـای خـاص تحقیق در علوم اجتماعی ،شـرکت سـهامی انتشـار،
عپـور ،فرامـرز ،تکنی 
رفی 
تهران 1394 ،ش.

طبـری آملـی کبیـر ،محمـد بـن جر يـر ،المسترشـد فـي إمامـة عل ّـي بـن أبـي طالـب؟ع؟،
تحقیـق :احمـد محمـودی ،کوشـانپور ،قـم 1415 ،ق.
فتـال نیشـابوری ،محمـد بـن حسـن ،روضـة الواعظیـن و بصیـرة المتعظیـن ،رضـی ،قـم،
 1375ش.
محمدیمهر ،غالمرضا ،روش تحلیل محتوا ،گنجینۀ علوم انسانی ،تهران 1394 ،ش.
موحدی ،محمدعلی ،ناگفتههایی از اسناد خطبۀ غدیر ،دفتر نشر معارف ،قم 1393 ،ش.
نسائی ،احمد بن شعیب ،خصائص امیر المؤمنین؟ع؟ ،مکتبة نینوی الحدیثة ،تهران.

با استفاده از روش تحليل محتوای مقولهای

طبرانی ،ابوالقاسم سليمان بن احمد ،المعجم الکبیر ،دار إحياء التراث العربي 1404 ،ق.

تبيين ساختار هندسی خطبههای سهگانۀ غدير

صـدوق ،محمـد بـن علـی ،الخصـال ،تصحیـح علیاکبـر غفـاری ،جامعـۀ مدرسـین ،قـم،
 1362ش.

127

پایاننامهها
حس ــینیزاده ،س ــیده زین ــب« ،تحلی ــل محت ــوای خطب ــۀ غدی ــر» ،اس ــتاد راهنم ــا :فتحی ــه
فتاحـ ـیزاده ،اس ــتاد مش ــاور :محمـــد عترتدوســـت (جانیپـــور) ،دانشـــگاه الزهـــرا؟اهس؟،
دانش ــکدۀ الهی ــات و مع ــارف اس ــامی 1395 ،ش.
مقاالت
یپـور ،محمـد« ،کارکردهـای کیفـی اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوا در فهـم حدیـث»،
جان 
رهیافتهایـی در قـرآن و حدیـث ،شـمارۀ  1396 ،۹۸ش.
یپـور ،محمـد و شـکرانی ،رضـا« ،رهاوردهـای اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوا در فهـم
جان 
احادیـث» ،پژوهشهـای قـرآن و حدیـث ،شـمارۀ  1392 ،2ش.
جانیپـور ،محمـد و فتاحـیزاده ،فتحیـه و حسـینیزاده ،سـیده زینـب« ،تحلیـل محتـوای
سـه خطبـۀ غدیـر بـا رویکـرد الیهشناسـی مضمونـی» ،مطالعـات فهـم حدیـث ،شـمارۀ ،8
 1397ش.
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تبيين الهيكلية الهندسية للخطب الغديرية الثالث
مع االستفادة من المنهج التحليلي في الكالم
محمد عترت دوست / 1فتحيه فتاحي زاده

2

ّ
سيده زينب حسيني زاده / 3محمد رضائي مقدم

4

الخالصة:
ّ
تعد خطبة الغدير من أهم خطب النبي األكرم؟ص؟ الذي ألقاه في جمع كثيرمن المسلمين

218

في السنة العاشرة من الهجرة ،وتشتمل على رساالت ّ
مهمة من حقيقة الدين اإلسالمي،
ّ
األساسية كاإلمامة والوالية.
وأركانه
ّإن دراسة محتوى هذه الخطبة العظيمة التي وردت في ثالث نقوالت مختلفة لغرض الوصول
إلى فحوى محتوى كالم النبي؟ص؟ تفتقر إلى االستفادة من الطرق التحقيقية المعتبرة ،المتعددة
األغراض ،وبمحورية النص ،القابلة لتجزية النص بدقة ،ورسم األهداف العامة ّ
للنص.

هذه المقالة من خالل االستعانة بمنهج «تحليل المحتوى» يسعى إلى تحليل كل تقرير من
هذه التقارير الثالثة ،ثم باالستعانة من تكنيك «تحليل المحتوى الكالمي» ترسم الهيكلية
ّ
الهندسية لكل واحدة من هذه التقريرات للمقارنة التطبيقية.
تستنتج هذه الدراسة ّأن هذه التقريرات الثالث مع وجود التشابه الكبير فيما بينها ،إال أنها
ًّ
ّ
وتؤكد على مضامين ومقاالت ّ
خاصة وثابتةّ ،
مما يمكن
جدا،
من حيث المحتوى متشابهة
ّ
أن نرسم لها هيكلية هندسية واحدة .ومن المعلوم أن من نتائج هذه الدراسة هو عدم
ّ
الغديرية.
وجود الريب في أصالة واعتبار هذه الخطبة
المفردات األساسية :خطبة الغدير ،والية أمير المؤمنين؟ع؟ ،أسلوب تحليل النص ،الهيكلية
الهندسية.
 .1أستاذ مساعد في جامعة الشهيد رجائي لتربیة المعلمين ،قسم اإللهيات والمعارف اإلسالمية ،في
طهران ،إيرانEtratdoost@sru.ac.ir :
 .2أستاذ مساعد في جامعة الزهراء؟اهس؟ ،قسم علوم القران والحديث ،في طهران ،إيران:
f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir
 .3طالبـة ماجسـتير فـي جامعـة الزهـراء؟اهس؟ ،قسـم علـوم القـرآن والحديـث ،فـي طهـران ،إيـران:
zhosseini@yahoo.com
 .4طالب ماجستير في جامعة اإلمام الصادق؟ع؟ ،قسم علوم القرآن والحديث ،في طهران ،إيران:
rezaiemo133@gmail.com

Delineating the Geometric Structure of
the Three Ghadir Khumm Sermons: A
Categorical Content Analysis Approach


Muhammad Etratdoust 1 / Fathiyyeh Fattahizadeh2
Sayyideh Zaynab Hoseinzadeh3/ Muhammad-Rezaei moqadam4

Abstract

225

The Ghadir Khumm sermon of the Prophet Muhammad was certainly
a highly significant speech that he delivered before a large crowd of
Muslims in 10 AH/ 632. It contains important messages regarding the
real character of Islam and its constituting elements, including imamate
and vicegerency. Handed down in three wordings slightly at variance
with one another, a content analysis study was conducted on each of
the three versions so as to get to the essence of their messages. This
was followed by categorical content analyses so that the geometrical
structure of the content of each sermon is uncovered. Albeit some
minor variations, they are in complete agreement with each other, hence
mutually subject to being merged within each other. The resulting text
proves the authenticity and validity of the three versions.
Key words: The Ghadir Khumm Sermon, Imam Ali’s vicegerency,
content analysis method, categorical analysis, geometrical structure.
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