شگفتاریحديث
کن 
علي َمواله»
« َمن ک ُ
ُنت َموالهݧݩُ َفهذا ٌ
ني
بر اساس ديدگاه آست 
[مرضیه تالیطبسی  /1محسن رجبی قدسی ] 2

چکیده
خطبـۀ غدیـر مهمتریـن خطبـۀ پیامبـر اسـت کـه بسـیاری از حـوادث مهـم بعـدی تاریخ
َ ُ ُ َ ُ َ
ـواله فهـذا ٌ
علـي َمـواله» در
اسلام ،تحـت تأثیـر آن قـرار گرفـت .جملـۀ «مـن کنـت م
ایـن خطبـه ،در بیـن فریقیـن بیشتریـن چالـش را نسـبت بـه جملات دیگـر خطبـه بـه
؟لص؟ مشـابه الفـاظ ایـن جملـه _ ماننـد «امـام»،

همـراه داشـته اسـت؛ بـا اینکـه پیامبـر
ّ
«وصـی» ،و حتی «ولـی»_ را در قسـمتهای دیگـر خطبـه بـه کار برده اسـت.
«خلیفـه»،
سـؤال مطـرح ایـن اسـت کـه ویژگـی چالشبرانگیـز در ایـن جملـه چیسـت؟ نظریـۀ
کنشگفتـاری ،بـه عنـوان یـک نظریـۀ کاربردشناسـانه کـه گفتـار را یـک کنـش ارتباطـی
و اجتماعـی میدانـد و بـا بررسـی زبـان در بافـت ،در پـی کشـف زوایـای پنهـان معانـی
اسـت ،در بررسـی حدیـث غدیـر حائـز اهمیـت اسـت .در ایـن مقالـه بـر اسـاس دیـدگاه
کنش گفتاری آسـتین ،تبیین شـده اسـت که اگرچه این جمله به ظاهر دارای سـاختار
* تاریخ دریافت1397/09/25 :؛ تاریخ پذیرش.1398/12/13 :
تمـدرس قـرآن مشـهد (نویسـندۀ
 .1دانشآموختـۀ کارشناسیارشـد علـوم قرآنـی دانشـکدۀ تربی 
مسـئول)talitabasi@iran.ir :
 .2اسـتادیار دانشـگاه علـوم و معـارف قـرآن کریـم ،عضـو هیئـت علمـی دانشـکدۀ تربیتمـدرس
قـرآن مشـهدrajabi@quran.ac.ir :

دوفصلنامۀعلمی _ پژوهشی
امامتپژوهی،ســـالنهــــــــــــــم
شمـارۀ دوم ،شمــارۀ پیاپی26

پاییــــــــز و زمستــــــــــــــان98
صفحـــــــــــــــــــــــۀ 130 - 97

خبـری اسـت ،ولـی یـک پارهگفتار کنشـی محسـوب میشـود کـه عالوه بر کنـش بیانی،
دارای کنـش منظـوری و تأثیـری اسـت .در کنـش منظـوری کـه محـور تحلیـل زبانـی
؟لص؟ در صدد انشـای حکم اسـت.

آسـتین اسـت ،بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه پیامبـر
؟ع؟ بـه عنوان ولی امر مسـلمین منصوب میشـود .همانطور
در ایـن حکـم ،امـام علـی 
کـه کنشهایـی مثـل عقدکـردن و نذرکـردن الفاظ و واژگان مخصـوص خود را میطلبد
و الفـاظ مشـابه افادۀ حکـم را نمیکنـد ،در خطبـۀ غدیـر هـم ،اگرچـه مشـابه ایـن الفاظ
بـه کار بـرده شـده ،ولـی فقـط واژگان تعریفشـده از جانـب خـدا اسـت کـه افـادۀ ایـن
حکـم را میکنـد.
کلیدواژهها :پیامبر؟لص؟ ،امام علی؟ع؟ ،حدیث غدیر ،کنش گفتاری ،آستین.
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مقدمه
؟لص؟ اســت کــه بســیاری از حــوادث مهــم

خطبــۀ غدیــر مهمتریــن خطبــۀ پیامبــر
بعــدی تاریــخ اســام ،تحــت تأثیــر آن قــرار گرفــت .در بیــن عباراتــی کــه رســول
َ ُ ُ َ ُ َ
ــواله فهــذا ٌ
علــي َمــواله»
خــدا در ایــن خطبــه ایــراد فرمودهانــد ،حدیــث «مــن کنــت م
بحثبرانگیزتریــن عبــارت بــوده اســت .اگرچــه ایــن حدیــث بــه تواتــر نقــل شــده و
قطعیالصــدور اســت ،ولــی در داللــت آن بحثهــای زیــادی بیــن دو فرقــۀ شــیعه و
ســنی بــه وجــود آمــده اســت .ســؤال مهــم مطــرح ایــن اســت کــه چــرا ایــن جملــه در بیــن
جمــات خطبــۀ پیامبــر اکــرم بیشــترین چالــش را بــه دنبــال داشــته اســت ،بــا اینکــه
ایشــان مشــابه الفــاظ ایــن جملــه را در خطبــۀ شــریف غدیــر ،زیــاد بــه کار بردهانــد؟ در
قســمتی از خطبــه ،رســول خــدا میفرماینــد:
ُ
َ
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أن ع ِلــي بـ َـن
ِ
ِ
ِ
ٍ
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َ
م ـ ْـن َب ْع ــديَّ ،ال ــذي َم َح ُّل ـ ُـه م ّن ــي َم َح ـ ُّـل ه ـ ُـار َ
ون ِم ـ ْـن ُموس ــی ِإل أن ـ ُـه ال ن ِب ــي
ِ
ِ
ُ
َ
َب ْع ــدي َو ُه ـ َـو َو ِل ُّیک ـ ْـم َب ْع ــد اهلل َو َر ُس ــو ِل ِه.
دربــارۀ واژگان کلیــدی مثــل «امــام»« ،خلیفــه»« ،وصـ ّـی» و حتی «ولــی» بحثــی نشــده و
بیشــتر حدیــث مشــهور مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت .ایــن جملــه در بیــن جمــات دیگــر
خطبــۀ شــریف دارای چــه ویژگــی منحصربهفــرد و چالشبرانگیــزی اســت کــه نقطــۀ
ش گفتــاری ایــن جملــه از دیــدگاه آســتین ،فیلســوف برجســتۀ مکتــب فلســفی زبــان
کنـ 
روزمــره و بنیانگــذار نظریــۀ کنــشگفتــاری پرداختــه شــده اســت.
پژوهشهایـی کـه بـا رویکـرد نظریـۀ کنـش گفتـار آسـتین و طبقهبنـدی پنجگانه سـرل بر
روی منابـع دینـی تـا کنـون انجام گرفته ،بسـیار اسـت؛ بـرای نمونه:
 )1بررس ــی و طبقهبن ــدی خطبهه ــای نهجالبالغ ــه از دی ــدگاه نظری ــۀ کن ــش گفت ــاری
( 1393ش) از س ــید عبدالمجی ــد طباطبای ــی لطف ــی و دیگ ــران.
؟اهع؟در کوفهبراساسنظریۀ کنش گفتار سرل( 1393ش)
)2تحلیلخطبۀحضرتزینب 
از طاهره ایشانی و معصومه نعمتی قزوینی.

ل عا َ
»
ا
ُݩݩݧه َلوم ُتنُک نَم« ثيدح یراتفگ شنک
لوَم ٌيذهف
نيتسآ هاگديد ساسا رب ها

عطــف مجــادالت فریقیــن قــرار گرفتــه اســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال ،بــه بررســی
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 )3بافـت و کنشهـای گفتـاری مناجـات امـام حسـین؟ع؟ در واپسـین لحظـات عمـر
( 1395ش) از سـید فضـلاهلل میرقـادری و مریـم اشـراقپور.
؟ع؟ در روز عاشورا ( 1395ش) از طاهره
 )4تحلیل کنش گفتاری خطبۀ امام حسین 
ایشانی و نیره دلیر.
 )5تحلی ــل متنشناس ــی خطب ــۀ شقش ــقیه ب ــر اس ــاس نظری ــۀ کن ــش گفت ــاری «س ــرل»
( 1396ش) عل ــی نجف ــی ایوک ــی و دیگ ــران.
وجـه تمایـز ایـن پژوهـش بـا مـوارد بیانشـده در ایـن مـوارد اسـت )1 :انتخـاب واحـد:
واحـد تحلیـل میتوانـد شـامل یـک کلمـه ،یـک جملـه و یـا چنـد جملـه باشـد .در ایـن
پژوهـش واحـد تحلیـل یـک جملـه اسـت )2 .مضمـون تحلیـل :عبـارت َ«مـن ُک ُ
نـت
َ ُ َ
ـواله فهـذا ٌ
علـي َمـواله» مضمون تحلیل این نوشـتار اسـت که تا کنـون با رویکرد کنش
م

گفتـاری مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت )3 .انتخـاب نظریـۀ آسـتین بـه عنـوان رویکـرد
ً
تحلیلـی پژوهـش :کمتـر پژوهشـی مسـتقال بـا نظریـۀ آسـتین بـه طـور مبسـوط بـه بررسـی
کنـش گفتـاری پرداختـه اسـت.
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 .1مبانی نظری تحقیق
 .1-1نظریۀ کنش گفتاری آستین
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در نیم ــۀ دوم ق ــرن بیس ــتم می ــادی آس ــتین ( )۱۹۶۲و س ــرل ( )۱۹۶۹نظری ــۀ
ش گفت ــاری را مط ــرح کردن ــد .منظ ــور از گفت ــار در ای ــن نظری ــه ،کن ــش
کنــ 
ارتباطــی و اجتماعــی اســت .بــر اســاس ایــن نظر یــه ،گفتــار ،کنــش زبانــی
شه ــای گفت ــاری ،همزم ــان س ــه کن ــش فرع ــی:
اس ــت .در ه ری ــک از کن 
یشــوند و در نهایــت ،احتمــال مـیرود
لفظی ،قضیـهای و منظــوری اجــرا م 
ش گفت ــاری،
کن ــش چه ــارم یعن ــی تأثیرپذی ــری اج ــرا گ ــردد .نظری ــۀ کنـ ـ 
ـف منظـ ِـم عملــی اســت کــه وقتــی صحبــت میکنیــم ،آن را انجــام
توصیـ ِ
میدهیــم .کنشگفتــاری ،مفهومــی در کاربردشناســی و نشــانگر رفتارهــای
ارتباط ــی اس ــت .پارهگفتارها و گفتاره ــا ،نهتنه ــا روی ــداد هس ــتند ،بلک ــه
یش ــوند .نظری ــۀ کن ـش
همزم ــان رفت ــار ی ــا کن ــشگفت ــاری نی ــز محس ــوب م 

گفت ــاری آس ــتین ،نظریۀ کاربردشناس ــی اس ــت .بنابرای ــن بخش ــی از
کاربردشناســی ،نظر یــۀ کنــشگفتــاری اســت کــه ز بــان را در بافــت توضیــح
میده ــد و ب ــر اس ــاس آن ،م ــا از طری ــق گفتارمان عم ــل میکنیم .نظری ــۀ
ش گفت ــاری در مرحل ــۀ نخس ــت ب ــا بررس ــی پارهگفتاره ــای ش ــخص
کنـ ـ 
ته ــای او اس ــت .آس ــتین انگلیس ــی یک ــی از
گوین ــده ،در پ ــی کش ــف ّنی 
منتقــدان فلســفۀ ســنتی ز بــان بــه شــمار مـیرود .عنــوان «اشــیا بــا نشــانهها
چــه میکننــد؟» 1اثــر مشــهور آســتین اســت که در ســال  ۱۹۶۲منتشــر شــد.
اولیــن دســتاورد آســتین ایــن اســت کــه بعضــی از جمــات ،نــه صادقانــد
و ن ــه کاذب؛ ام ــا ب ــا بی ــان ای ــن جم ــات ،گوین ــده موظ ــف اس ــت عمل ــی
انجــام دهــد .انســان ز بــان را بــه کار میبــرد تــا تعــداد زیــادی از جمــات را
2

ب ــه ص ــورت پارهگفتاره ــای مح ــض بس ــازد.

وی اشــاره داشــت کــه در بیشــتر مــوارد ز بــان عرفــی ،کلمــات بــه نــدرت
بــه بیــان صــرف واقعیــت محــدود میشــوند .او بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب
ســخن خــود را آغــاز میکنــد کــه در برخــی مــوارد ،ز بــان آن انــدازه کــه کاری
را انجــام میدهــد ،بهروشــنی آن را بیــان نمیکنــد؛ بــه عنــوان مثــال،
شــهردار ممکــن اســت بگو یــد« :ایــن جــاده بــاز اســت» .این جملــه ،جملۀ
خبــری ســادهای بــه نظــر میرســد ،امــا هرگــز چنیــن نیســت .شــهردار
یســازد .جــاده بــا عمــل گفتــن ایــن کلمــات از ز بــان
یــک «واقعیــت» م 
یشــود .آســتین ایــن جمــات را «کنشــی» مینامــد و نظریــۀ
شــهردار ،بــاز م 
3

متــداول او بــه نظر یــۀ «کنــشگفتــاری» شــهرت یافتــه اســت.

آســتین در تحلیــل بیشــتر چنیــن جمال تــی شــرح داده اســت کــه چگونــه
جمــات کنشــی میتواننــد بــه مســیر خطــا برونــد کــه مســئلهای گســتردهتر
?1.How to do things with words
 .2البرزی ،پرویز ،مبانی زبانشناسی متن ،ص .66
 .3سـاجدی ،ابوالفضـل« ،نظریـۀ کنـشگفتـاری جـان آسـتین و فهـم ز بـان قـرآن» ،قبسـات/25 ،
.129

ل عا َ
»
ا
ُݩݩݧه َلوم ُتنُک نَم« ثيدح یراتفگ شنک
لوَم ٌيذهف
نيتسآ هاگديد ساسا رب ها

نچــه را گفتــه میشــود،
واقعیتــی را بیــان نمیکنــد؛ بلکــه ایــن جملــه آ 
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از صــدق و کــذب آنهــا اســت .ا گــر فــردی غیــر از شــهردار جــاده را بــاز اعالم
یکــرد و ا گــر جاد ههــا از نظــر قانونــی نمیتوانســتند از ایــن طریــق بــاز
م 
شــوند ،در ایــن صــورت اعــام «ایــن جــاده بــاز اســت» بــه نتیجــۀ مطلــوب
نکــه آســتین میپرســد« :آیــا
نمیرســید یــا ناموفــق میمانــد .شــگفت ای 
مــن میتوانــم ســگ را غســل تعمیــد دهــم؟» یــا بــه بیــان بهتــر آیــا اگــر در
ســنتهای خــاص ،کشــیش یــا روحانــی نگو یــد کــه« :مــن تــو را بــا نــام پــدر،
پســر و روحالقــدس غســل تعمیــد میدهــم» ،آن شــخص ،تعمیــد داده
یشــود؟ آیــا عمــل پاشــیدن آب یــا درآبفروبــردن بهخودیخــود ،بــدون
م 
ذکــر کلمــات مربوطــه کافــی اســت؟ آســتین بــر خــاف اشــتغال ذهنــی_
فلســفی ســنتی بــا جمــات واقعــی و توصیفــی و اینکــه آیــا آنهــا صادقانــد
یــا کاذب ،رویکــرد ویتگنشــتاینی پیــش گرفــت تــا تنــوع کاربردهــای زبــان
1

را مالحظــه کنــد.

 .2-1تقسیمبندی اظهارات گوینده از نظر آستین
 .1-2-1انشائی و اخباری
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از نظر آستین ،اظهارات یک گوینده را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
الف) اظهارات انشائی)(Preformative Utterance؛
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ب) اظهارات اخباری).(Constative Utterance
اظهارات انشائی به سه وجه از اظهارات اخباری متمایز میشوند:
ً
• معمــوال در اظهــارات انشــائی از فعــل نحــوی خاصــی بــرای انجــام فعــل
ً
مــورد نظــر اســتفاده میشــود؛ مثــا بــرای انجــام فعــل «وعــده» بایــد گفــت:
«مــن وعــده میدهــم »...یــا بــرای انجــام فعــل نامگــذاری بایــد گفــت« :مــن
ایــن فرزنــدم را ...مینامــم» .همچنیــن در جمــات انشــائی میتــوان از قید
«بدینوســیله» اســتفاده کــرد و گفــت« :بدینوســیله وعــده میدهــم».
امــا در گزار ههــای اخبــاری بهکاربــردن فعــل خاصــی الزم نیســت و لــذا
میتــوان گفــت« :بــرف ســفید اســت».
 .1همان ،ص .123

• اظهـارات اخبـاری صـدقوکذبپذیرنـد ،ولـی اظهـارات انشـائی صدق
و کذبپذیـر نیسـتند؛ بلکـه متناسـب یـا نامتناسـباند .درحالیکه معیار
ارزیابی اظهارات اخباری ،صدق و کذب است ،معیار ارزیابی جملههای
انشائی نقص و تمام یا تناسب و عدم تناسب است .اگر اظهار انشائیای
طبـق شـرایط و قواعـد الزم بـرای انجـام یـک فعـل و تحقق یک انشـا صورت
گیـرد ،متناسـب و تـام اسـت و در غیـر ایـن صـورت ،نامتناسـب و ناقـص
است.
یکــه اظهــارات اخبــاری از
• اظهــارات انشــائی از مقولــۀ فعلانــد ،درحال 
سنخ توصیف یا بیان یک واقعیت هستند .گوینده در اظهارات انشائی
1

نفس اظهار ،فعلی را انجام میدهد.
به وسیلۀ ِ

آســتین میــان اظهاراتــی کــه اخبار ی()constativeانــد و اظهاراتــی کــه
انشــائی()performativeاند ،تمایــز قائــل شــده بــود .اظهــارات اخبــاری از
ســنخ گفتارند ،ولی اظهارات انشــائی از ســنخ فعل .درحالیکه اظهارات
اخبــاری ممکــن اســت صــادق یــا کاذب باشــند ،اظهــارات انشــائی

صدقوکذبپذیــر نیســتند؛ بلکــه بســته بــه اینکــه بــه طــور درســت،
صادقانــه و کامــل انجــام شــوند یــا نــه ،مناســب ( )felicitousیــا نامناســب
2

()infelicitousاند.
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 .2-2-1کنش بیانی ،کنش منظوری ،کنش تأثیری
نچــه وی
گزار ههــا بــه اخبــاری و انشــائی نیــز نادرســت اســت؛ ز یــرا تمــام آ 
در بــارۀ اظهــارات انشــائی صــادق میدانســت ،در بــارۀ گزار ههــای اخبــاری
نیــز صــادق اســت .بنابرایــن از نظــر آســتین آنچــه تــا پیــش از ایــن بخشــی
از اظهــارات زبانــی تلقــی میشــد ،همــۀ اظهــارات زبانــی را در بــر میگیــرد.
وی اعــام کــرد کــه تمــام اظهــارات زبانــی از ســنخ اظهــارات انشــائی و از
3

مقولــۀ کنــش و فعلانــد.

 .1سرل ،جان ،افعال گفتاری ،ص .29
 .2عبداللهی ،محمدعلی« ،نظریۀ افعال گفتاری» ،پژوهشهای فلسفی کالمی.95 /24 ،
 .3سرل ،جان ،همان ،ص .31

ل عا َ
»
ا
ُݩݩݧه َلوم ُتنُک نَم« ثيدح یراتفگ شنک
لوَم ٌيذهف
نيتسآ هاگديد ساسا رب ها

قتــر و عمیقتــر بعــدی آســتین نشــان داد کــه تقســیم
مطالعــات دقی 

اندکــی بعــد ،آســتین ایــن تمایــز را کنــار گذاشــت و نظری ـهای عمومــی در
نکــه لوینســون میگویــد« :آســتین
شهــای گفتــار ارائــه کــرد؛ چنا 
مــورد کن 
عــاوه بــر اینکــه تعریفــش را از جملههــای انشــائی اصــاح کــرد ،دریافــت
کــه انــواع جملههــای انشــائی را میتــوان زیرشــاخههایی از کنــش گفتــار
ً
در نظــر گرفــت» .نهایتــا آســتین تمایــزی سـهگانه میــان کنشهایــی برقــرار
کــرد کــه فــرد هنــگام یــک جملــه انجــام میدهــد .وی بــرای افعــال زبانــی
ســه ســطح «فعــل تلفظــی»« ،فعــل مضمــون در ســخن»« ،فعــل ناشــی از
ســخن» قائــل میشــود .در ســطح اول ،گوینــده واژههایــی را بــهکار میبــرد
کــه معنــای خاصــی دارد و در ســطح دوم گوینــده بــرای بــار معنایــی
خاصــی آن واژههــا را ب ـهکار میبــرد و در ســطح ســوم ،ایــن پارهگفتــار در
مخاطــب تأثیراتــی بــه وجــود م ـیآورد .او ایــن ســه کنــش را بــه ترتیــب
«کنــش بیانــی(« ،»)locutionaryکنــش منظــوری( »)illocutionaryو
1

«کنــش تأثیــری( »)perlocutionaryنامیــد.

َ ُ ُ َ ُ َ
واله فهذا ٌ
علي َمواله»
 .2بررسی کنشهای گفتاری حدیث «من کنت م
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همانطـور کـه اشـاره شـد ،در نظریـۀ آسـتین ،انواع کنشهـا عبارتانـد از :کنش بیانی،
َ ُ ُ َ ُ َ
ـواله فهـذا ٌ
علـي
کنـش منظـوری و کنـش تأثیـری .بـرای بررسـی حدیـث «مـن کنـت م
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َمـواله» از دیـدگاه کنـش گفتـاری ،بررسـی بافـت صـدور کالم ضـروری اسـت .به همین
دلیـل ابتـدا بـه اهمیـت بافـت از دیـدگاه آسـتین و بعـد بـه بررسـی بافـت حدیـث َ«مـن
ُ ُ َ ُ َ
ـواله فهـذا ٌ
علـي َمـواله» کـه فضـای موقعیتـی خطبـۀ غدیـر اسـت ،میپردازیـم:
کنـت م
 .1-2بررسی بافت
 .1-1-2اهمیت نمود اجتماعی (بافت) در معنای پارهگفتارها از دیدگاه آستین
پارهگفتارهــای کنشــی ریشــه در باورهــای جوامــع بشــری و ارزشهــای مورد
قبــول عامــه دارنــد .یعنــی ایــن پارهگفتارهــا بــه شــکل یکســانی بازگویــی
 .1حسینی معصوم ،سیدمحمد« ،تأثیر بافت زمانی_ مکانی بر تحلیل کنش گفتار» ،جستارهای
زبانی.78 /3 ،

میشــوند .هرگونــه انحــراف از ایــن توافــق بــه منزلــۀ بیاثربــودن کنــش
اجتماعــی اســت .مخاطــب در محضــر عاقــد اجــازه نــدارد بــا الگ وهــای
متعــارف دیگــری ماننــد «البتــه»« ،معلومــه دیگــه»« ،آره»« ،آری»« ،بلــی»،
«بدیهــی اســت» و «صــد البتــه حــاج آقــا» پاســخ دهــد .پاســخی ماننــد
«البتــه» خــارج از عــرف و مــورد قبــول عامــه اســت .آســتین بــا چنیــن
تمهیداتــی دیدگا ههــای خو یــش را بــرای نظر یــۀ پارهگفتارهــای کنشــی
یشــود ،معنــای پارهگفتارهــا همــان
مطــرح نمــود .در نتیجــه مشــخص م 
کار بــرد آنهــا اســت؛ یعنــی همــان دیــدگاه اصلی ویتگنشــتاین؛ گرچــه هنوز
ثابــت نشــده اســت که آســتین بــه طــور مســتقیم تحــت تأثیر ویتگنشــتاین
بــوده اســت .آســتین مطلــب فــوق را بــه طــور کلیتــر بــه صــورت ز یــر بیــان
میکنــد :هــر گفتــاری بــه معنــای اجــرای کنــش اســت ،و بــه طــور کلــی
شهــای زبان ـیای تابــع مخاطــب (طــرف مکالمــه) اســت و در
چنیــن کن 
نتیجــه ،نمــود اجتماعــی دارد .از ایــن جهــت هــر گفتــاری تابــع ایــن نکتــه
شهــای زبانــی ،بــه چــه هدفــی دســت
اســت کــه پــی ببر یــم بــا کمــک کن 
مییابیــم .عــاوه بــر ایــن ،منظــور مفهــوم کنــش زبانــی ایــن اســت کــه هــر
نکــه گوینــده بــا
تهــای متفــاوت برحســب ای 
پارهگفتــار زبانــی در موقعی 
1

ایــن پارهگفتــار بــه چــه هدفــی میخواهــد برســد ،معنــای دیگــری دارد.
ً
در کنــش «عقدکــردن» معمــوال صــرف گفتــن واژگان افــادۀ کنــش مــورد
شهــا باشــد؛ بــه عنــوان نمونــه،
ســری شــرایط مقتضــی بــرای تحقــق کن 
گوینــدۀ ایــن واژگان بایــد دارای یــک جایــگاه دینــی_ اجتماعــی و یــژه
ً
ً
باشــد .مخاطــب ایــن واژگان نیــز اوال بایــد دو نفــر باشــند و ثانیــا یکــی
ً
مــرد و دیگــری زن باشــد و ثالثــا بــه لحــاظ جایــگاه حقوقــی و اجتماعــی
شــرایط مقتضــی بــرای ورود بــه ایــن مخاطبــه را داشــته باشــند .ایــن
شــرایط مقتضــی در مجمــوع بایــد در بافــت یــا موقعیــت مخاطــب وجــود
داشــته باشــد .در ایــن مثــال میتــوان بــه اهمیــت بافــت موقعیتــی حاکــم
 .1البرزی ،پرویز ،مبانی زبانشناسی متن ،ص .71

ل عا َ
»
ا
ُݩݩݧه َلوم ُتنُک نَم« ثيدح یراتفگ شنک
لوَم ٌيذهف
نيتسآ هاگديد ساسا رب ها

نجــا کنــش «گفتــن» بایــد همــراه بــا یــک
نظر را نمیکنــد؛ بلکــه در ای 

105

بــر شــکلگیری کن ـش گفتــاری پــی بــرد .یــک کن ـش گفتاری بــه وســیلۀ
مجموعــۀ واژگان معیــن در یــک بافــت معیــن شــکل میگیــرد .نــوع واژگان
و بافــت مــورد نیــاز نیــز بــر اســاس قراردادهــای زبانــی و اجتماعــی موجــود
1

میــان کار بــران زبان تعییــن میشــود.
ً
یشــویم؛ مثــا پارهگفتــار «ســامان
مــورد دیگــر در ایــن زمینــه یــادآور م 
فــردا میآیــد» یــک جملــۀ ز بــان فارســی اســت کــه قابــل درک اســت.
ا گــر ندانیــم کــه چــه کســی و بــرای چــه منظــوری ایــن پارهگفتــار را بیــان
کــرده اســت ،ا گــر ندانیــم کــه چــه کســی و چــه وقــت ایــن جملــه را بیــان
کــرده اســت و نیــز بدانیــم کــه معنــای جملــۀ فــوق «ســامان در تاریــخ
 1386/10/28میآیــد» اســت ،گرچــه معنــای پارهگفتــار را میدانیــم،
امــا هنــوز نمیدانیــم کــه بــا ایــن پارهگفتــار ،چــه کاری صــورت میگیــرد
یــا گوینــده میخواهــد بــا بیــان ایــن پارهگفتــار ،بــه چــه چیــزی دســت
یابــد؛ بــرای مثــال نمیدانیــم کــه منظــور از ایــن پارهگفتــار تنهــا خبــر،
وعــده ،تهدیــد و یــا اخطــار و غیــره اســت .خالصــه ،میدانیــم چــه نــوع
کنــش زبان ـیای بــا ایــن پارهگفتــار اجــرا میشــود .بــا بیــان پارهگفتــار
106

«ســامان فــردا میآیــد» شــاید گوینــده در خصــوص دیــدار ســامان بخواهــد
بــه مخاطــب پیامرســانی کنــد ،یــا بــا بیــان ایــن پارهگفتــار در موقعیــت
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دیگــری ،مخاطــب را بــرای مهیاکــردن جشــنی وادار کنــد ،و بــا توجــه بــه
شــرایط دیگــر ،شــاید نیــت گوینــده بــا بیــان ایــن پارهگفتــار ،حتــی اخطــار
یــا تهدیــد باشــد .آســتین نتیجــه میگیــرد کــه تنهــا در صورتی میتوانیــم
بــه معنــای اصلــی ،یعنــی بــه معنــای کاربردشناســی پارهگفتارهــا ،بــه
شــیوهای مناســب دســت یابیــم کــه شــرایطی را کــه بــا توجــه بــه آن ،گفتــار
اجــرا میشــود ،در توصیــف منظــور نماییــم .از ایــن جهــت نبایــد زبــان را
تنهــا بــا کالم درک کنیــم .آســتین بــر مبنای ایــن مفهــوم ،پــی میبــرد کــه
مبنــای توصیــف ز بــان ،تنهــا در ظاهــر جمــات نیســت ،بلکــه بایــد عــاوه
بــر آن ،نشــان دهیــم کــه بــا پارهگفتــار واحــدی ،همزمــان کنشهــای فرعــی
 .1صانعیپور ،محمدحسن ،مبانی تحلیل کارگفتی در قرآن کریم ،ص .29

1

مختلفــی اجــرا میگردنــد.
 .2-1-2بافت موقعیتی خطبۀ غدیر

اکنـون بـا توجـه بـه اهمیـت بافـت در تعییـن کنش گفتـاری ،به بررسـی بافـت موقعیتی
خطبـۀ غدیـر میپردازیم:
واقعــۀ غدیرخــم ،ایــن رو یــداد بــزرگ تار یــخ اســام ،در طــی ســفر پیامبــر
؟لص؟ از مدینــه بــه مکــه اتفــاق افتــاد .در ســال دهــم هجــرت ،رســول

ا کــرم
یســازد.
؟لص؟ عــزم ســفر حــج نمــوده و همــگان را مطلــع م 

مکــرم اســام
گــروه ز یــادی بــه مدینــه آمدنــد تــا در انجــام تکلیــف الهــی ،آن حضــرت را
همراهــی کننــد« .حجةالبــاغ»«،حجةالــوداع»« ،حجةاالســام »« ،حجــة
الکمــال»« ،حجةالتمــام» نامه ایــی اســت کــه بــر ایــن تنه احــج رســول
خــدا پــس از هجــرت نهادهانــد.اهلبیــت ،مهاجریــن ،انصــار و بســیاری
از قبایــل عــرب و دیگــر اقشــار مــردم ،بــا ایشــان بــه راه افتادنــد .تعــداد ایــن
دوچهارد ههــزار و بیشــتر ذکــر کردهانــد .بعــد از اتمــام
جمعیــت را یکص 
؟لص؟ بــا همــان جمعیــت انبــوه ،راهــی مدینــه

مناســک حــج ،رســول خــدا

میفرمایــد :آنهــا کــه جلــو رفتهانــد بازگشــته و آنهــا کــه میرســند ،توقــف
نماینــد .هــوا بــه قــدری گــرم بــود کــه مردهــا قســمتی از عبایشــان را بــر ســر و
قســمتی را از شــدت حــرارت زمیــن ،ز یــر پایشــان گذاشــته بودنــد .وقــت نماز
؟لص؟ بــه ســمت جایــگاه رفتــه و بــا مــردم نمــاز میگــزارد.

ظهــر پیامبـ ر ا کــرم
پــس از نمــاز ،در میــان مــردم بــر منبــری از زیــن شــتران ایســتاد و بــا صــدای
2

بلنــد بــه گــوش همــگان میرســاند.

 .1البرزی ،پرویز ،مبانی زبانشناسی متن ،ص .72 - 71
 .2امینی ،عبدالحسین ،الغـدير.36 - 29 /1 ،
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یشــود .در میانــۀ راه در غدیرخــم ،منطق ـهای بــه نــام «جحفــه» ،جبرئیــل
م 
ُ
َ
َ
أ
ّ
أ
ْ
َ
ُ َ َّ ُ ُ ْ
َّ ْ ن َّ
ول َب� ِل�غ ما � ن��ز ِ َل ِإ�ل یْ�ك ِم نْ�
ح� ِم * ی�ا � ی�ها الرس
امیــن آیــۀ < بِ� ْس ِم اهلل الرح ِم�
الر ی
َ
َ َ ْ َ َّ ْ َ
َ
سال َت� ُه َو اهلل یَ� ْع ِص ُم َك ِم نَ� ّن
ال�اس> را از جانب
َر ِّب�ك َو ِإ� ْن� ل ْم ت� ف� َع ْل ف�ما َب�ل�غ ت� ِر
؟لص؟ دســتور

پــروردگار متعــال بــر ایشــان نــازل میکنــد .رســول گرامیاســام

؟ع؟ کـه اندکـی قبـل از این پیشـامد به دسـتور پیامبر اکـرم؟لص؟ به یمن
حضـرت علـی 
رفتـه بـود تـا خمـس گنجینههـا و معـادن را از اهالـی آنجـا بگیـرد و آنچـه را مسـیحیان
نجـران از حلـه و پـول متعهـد شـده بودنـد ،دریافـت کنـد ،طـی نامـهای از پیامبـر
1

؟لص؟ از یمـن بـه مکـه میآیـد.

اکـرم

بنـا بـر نقـل صاحـب الغدیـر ،ایـن حدیث را «احمد بـن حنبل» از چهـل طریق« ،محمد
بـن جریـر طبـری» از دو طریـق« ،جـزری مقـری» از هشـتاد طریـق« ،ابنعقـده» از ۱۰۵
طریق« ،ابوسعید سجستانی» از  ۱۲۰طریق« ،ابوبکر جعابی» از  ۱۲۵طریق و «ابوالعالء
همدانـی» از  ۲۵۰طریـق نقـل کردهانـد .ایـن شـمار بـرای اثبات تواتر کافی اسـت .عالمه
امینـی در الغدیـر از  110صحابـی و  ۸۴تابعـی نـام میبـرد کـه راوی حدیـث غدیـر
بودهانـد .از قـرن دوم تـا کنـون ،عالمـان و محدثـان بـزرگ ،ایـن حدیـث را ثبـت و ضبـط
2

کردهانـد کـه بـر اسـاس شـمارش عالمـه امینـی ،تعـداد آنهـا بالـغ بـر  ۳۶۰نفـر اسـت.
نکات ذیل از فضای موقعیتی خطبۀ غدیر به دست میآید:

 )1موضـوع آنقـدر مهـم اسـت کـه در جمعیت بیسـابقۀ حاجیـان در حجةالوداع بیان
میشود.
108

 )2موضـوع آنقـدر مهـم اسـت کـه پیامبـر رحمـة للعالمیـن ،در هـوای بسـیار داغ ،بـه
حاجیـان خسـتۀ ازحجبرگشـته ،دسـتور توقـف و بـه کسـانی کـه جلـو رفتهانـد ،دسـتور
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بازگشـت میدهـد.
 )3دسـتور ایـن توقـف بـا نـزول آیـۀ تبلیـغ آغاز شـده اسـت .ازاینرو علاوه بر مـوارد فوق،
محتـوای آیـۀ تبلیـغ بـه عنـوان یکـی از عوامـل مؤثـر در بافـت ،نقـش مهمـی در تعییـن
َ ُ ُ َ ُ َ
ـواله فهـذا ٌ
علـي َمـواله» دارد.
کنـش گفتـاری حدیـث «مـن کنـت م
• بررسی آیۀ تبلیغ

ََ ُ
َ َ ْ َ َّ ْ َ
َ
أَ ُ َ َّ ُ ُ ّ ْ ُأ ْ َ َ
ول َب� ِل�غ ما � ن��ز ِ َل ِإ�ل یْ�ك ِم نْ� َر ِّب�ك َو ِإ� نْ� ل ْم ت� ف� َع ْل ف�ما َب�ل�غ ت� ِرسال ت�ه
< ی�ا � ی�هاالرس
َ ْ ُ َ نَ نّ
َو اهلل ی�ع ِصمك ِم� ال�اس>

 .1مفید ،محمد بن محمد ،االرشاد ،ص .156
 .2امینی ،عبدالحسین ،همان.76 - 28 /1 ،

ّ
معنـای بلـغ :ایـن کلمـه از ریشـۀ «بلـغ» بـه معنـای بهانتهاىهدفومقصدرسـيدن و يـا
انجـامدادن كارى در پايـان زمـان و مكانـى ّ
معيـن اسـت 1.بعضـی تفـاوت ظریفی را بین
ایـندو قائـل شـد هاند:

ّ
ابــاغ نســبت بــه ایصــال از شــدت اقتضــای بیشــتری برخــوردار اســت؛ بــه
2

طــوری کــه ابــاغ ،اقتضــای بلــوغ فهــم و عقــل را میرســاند.

بررسـی در معانی واژۀ «بلغ» نشـان میدهد محتوای تبلیغ نیز فهم و بصیرت ویژهای را
أُ ْ َ َ
بـرای پذیرفتـن اقتضـا میکنـد .همچنین در آیۀ تبلیغ ،دسـتور به ابلاغ <ما � ن��ز ِ َل ِإ�ل یْ�ك>
ً
شـده اسـت .از ایـن فـراز آیـه معلـوم میشـود کـه محتـوای انـزال ،قبال نازل شـده اسـت و
ُ
رسـول گرامی ،االن مأمور به ابالغ اسـت .عدم ابالغ <ما أ� نْ��ز َل إ� َل ْ� َك> را با عبارت َ
<و ِإ� نْ�
ِ ِ ی
ِ
َ َْ
ل ْم ت� ف� َع ْل> آورده اسـت که این عبارت ،میتواند بیانگر شـیوۀ ابالغ باشـد .بنابراین اگر
ّ
عبـارت «و ان لـم تبلـغ» جایگزیـن میشـد ،شـیوۀ ابالغ همچنان مبهم بـود« .در معنای
واژۀ تفعـل "ایجادکـردن" نهفتـه اسـت» 3.از ایـن عبـارت میتـوان دریافـت ،شـیوۀ ابلاغ
فراتـر از یـک بیـان معمولـی اسـت؛ زیـرا بـرای صـرف یـک بیـان معمولـی ،عبـارت «و ان
والیـت امام علـی؟ع؟ با جمالت
اعالن
لـم تقـل» نیـز کفایـت میکـرد .در خطبـۀ غدیـر،
ِ
ِ

نزدیکتـر اسـت و در آن مفهـوم ایجادکـردن وجـود دارد ،بایـد جملـهای باشـد کـه مفهوم
َ ُ ُ َ ُ َ
ـواله فهـذا ٌ
علـي َمـواله" کـه در مقـام
انشـا و ایجـاد میدهـد .لـذا «عبـارت "مـن کنـت م
 .1راغب اصفهانى ،حسين ،مفردات.307 /1 ،
 .2ابوهالل عسکری ،حسن ،فرهنگ واژگان مترادف ،ص .66
 .3همان ،ص .122
 .4طبرسی ،احمد بن علی ،احتجـاج.59 /1 ،
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متفاوت بیان شـده اسـت؛ بـرای مثال:
ُ
َ
َ َّ َ ْ َ
َ َ ّ َ َ َ
لیفتــي َ
(علــی أ َّمتــي) َو ْالمـ ُ
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ـ
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ـ
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أ
أن ع ِلــي بـ َـن
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
ُ
َّ َّ
َ
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ِ
ِ
ُ
َ
4
َب ْعــدي َو ُهـ َـو َو ِل ُّیکـ ْـم َب ْعــد اهلل َو َر ُســو ِل ِه.
َ ُ ُ َ ُ َ
ـواله فهـذا ٌ
علـي َمـواله» و . ...امـا آن جملـهای کـه بـه واژۀ «تفعـل»
و یـا« :مـن کنـت م
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انشـا اسـت» 1،نزدیکتریـن عبـارت بـرای ٌ
مأمور بـه آیـه اسـت.
َ َْ
همچنین ِإ<� ْن� ل ْم ت� ف� َع ْل> شرطیۀ حقیقیه نیست؛ زیرا شرطیه در محاورات
ً
مــردم معمــوال وقتــی بــهکار م ـیرود کــه تحقــق جــزا مجهــول باشــد ،بــه
َ َْ
جهــت جهــل بــه تحقــق شــرط؛ و اینکــه در جملــۀ شــرطیۀ ِإ<� نْ� ل ْم ت� ف� َع ْل>
یتــوان بــه خــدای تعالــی نســبت جهــل داد .لــذا اگرچــه به ظاهر شــرطیه
نم 
اســت و تهدیــد را میرســاند ،ولــی در حقیقــت شــرطیه نیســت و اعــام
2

اهمیــت ایــن حکــم را میرســاند.
َ
ُ
ش گفتـاری پارهگفتار َ«مـن ک ُ
نت َم ُ
واله فهـذا ٌ
علي َمواله»
مؤلفـۀ بعـدی بـرای تحلیـل کن 

بررسـی ایـن نکتـه اسـت کـه آیـا ایـن پارهگفتـار از نظـر آسـتین شـرایط الزم بـرای کنـش
گفتـاری موفـق را دارد یـا نـه؟
َ ُ ُ َ ُ َ
ـواله فهــذا علـ ٌـي
ش گفتــاری موفــق در پارهگفتــار «مــن کنــت مـ
 .2-2معیارهــای کن ـ 
َمــواله»
میتوانیـم بیـن افعـال کنشـی و غیرکنشـی بـه کمـک دو مشـخصه یـا معیـار صحـت
و سـقم (صـدق یـا کـذب) و تناسـب موفـق یـا ناموفـق تمایـز قائـل شـویم .بایـد شـرایط
110

مناسـبی مهیـا باشـد تـا پارهگفتارهـای کنشـی بـه صـورت موفـق تحقـق پیـدا کنـد؛ امـا
ً
هرگاه پیششـرطهای معین وجود نداشـته باشـد یا آنها را دقیقا در نظر نگیریم ،آنگاه
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ممکـن اسـت افعـال کنشـی نامناسـب یـا ناموفـق باشـند و درنتیجـه در ارتبـاط بیـن
پارهگفتـار و شـرایط آن اختلال بـه وجـود آیـد .بـر اسـاس عقایـد آسـتین ،کنـشگفتـاری
موفـق دارای چهـار معیـار اسـت:
معیار اول:
بایــد توافــق متعارفــی داشــته باشــیم؛ بــه نحــوی کــه افــراد معینــی بــا توجــه
بــه شــرایط معینــی واژ ههــای خاصــی را تولیــد کننــد .بــه عبارتــی دیگــر،
بایــد توافقــی باشــد کــه بــر اســاس آن ،بــا کمــک پارهگفتــاری کــه از واژههــای
 .1سریع ،علی ،اگر ایجاد نکنی ،ص .38
 .2طباطبايى ،محمدحسين ،الميزان.71 /6 ،

معینــی تشــکیل میشــود ،بتوانیــم کنــش معینــی را اجــرا کنیــم؛ بــرای مثــال
توافقــی موجــود نیســت کــه بــر اســاس آن بتوانیــم بــه فــردی بــا پارهگفتــار «مــن
1

بــه تــو توهیــن میکنم» اهانــت کنیــم.

بنابرایـن از نظـر آسـتین بایـد واژههـا مطابـق شـرایط اجتماعـی بتواننـد بـر معنـای عرفـی
بـه طـور مشـخصی داللـت کننـد .در غیـر ایـن صـورت بـا کنش گفتـاری ناموفـق مواجه
َ ُ ُ َ ُ َ
ـواله فهذا ٌ
علي َمواله» باید بررسـی گردد که
میشـویم .بنابرایـن در حدیـث «مـن کنت م
آیـا در معنـای کلمـه «مولـی» بـه عنـوان واژۀ کلیـدی ایـن حدیـث ،توافـق متعارفـی بیـن
مخاطبـان وجـود دارد یـا خیر؟
واژۀ کلیدی این پارهگفتار «مولی» است.
مولی از ماده (و ،ل ،ی) اشتقاق یافته است .معانی «ولی» در کتب لغت
3
ّ
محب و دوست ،یاور» 2و «رهبر و امام و سرپرست امور»
«قرب و نزدیکی،
میباشد .همچنین به معنای تدبیر امر شخص دیگر و برعهدهگرفتن
4

مسئولیت امور زندگی و معاش او نیز بیان شدهاست.

در هر زبانی برای انتخاب و تشـخیص معنای صحیح واژه از بین معناهای متعارف،
اولیـن کار رفتـن بـه سـراغ قرائن جمله اسـت؛ اما در این میان ،عـدهای از حوزۀ معنایی
کلمـۀ «مولـی» کلمـۀ سرپرسـتی و رهبـری و ولیامربـودن را خـارج کـرده و یـا خیلـی نـادر
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فـرض کردهانـد .لـذا قرائـن آشـکار بافـت را نادیـده گرفتهانـد تـا کنـش ایـن پارهگفتـار را
مـواردی آشـکار کـه «مولـی» در معنـای سرپرسـت ،ولـی امـر و رهبـری حکومـت بـه کار
بـرده شـده اسـت ،اشـاره میکنیـم:
خلیفـۀ اول در خطبـهای ،کلمـۀ «مولـی» را بـه معنـای سرپرسـتی و خالفـت بـه کار بـرده
 .1البرزی ،پرویز ،مبانی زبانشناسی متن ،ص .69
 .2فيروزآبـادی ،مرتضـی ،فضائـل الخمسـة464 /4 ،؛ ازهـرى ،محمـد ،تهذيـب اللغـة321 /15 ،؛
زمخشـرى ،محمود ،أسـاس البالغـة.689 /1 ،
 .3همان؛ ابنفارس ،احمد ،معجم مقاييس اللغة.141 /6 ،
 .4مصطفوى ،حسن ،التحقيق.204 /13 ،

ل عا َ
»
ا
ُݩݩݧه َلوم ُتنُک نَم« ثيدح یراتفگ شنک
لوَم ٌيذهف
نيتسآ هاگديد ساسا رب ها

بـرای عـدم رعایـت ایـن شـرط در ایـن حـوزه نـاکام کننـد .بـرای اثبـات ایـن موضـوع بـه

اسـت 1.عبدالـرزاق صنعانـی در المصنـف بـه خطبـهای از خلیفـۀ دوم اشـاره میکنـد
کـه کلمـۀ «مولـی» را بـه معنـای سرپرسـتی و خالفـت بـه کار بـرده اسـت 2.ابنعثیمیـن
وهابـی اعتـراف میکنـد کـه «مولی» به معنـای صاحباختیار و رهبر حکومت اسـتفاده
میشـود 3.کلبـی ،لغتشـناس بـزرگ اهـل تسـنن« ،مولـی» را بـه معنـای آنکـه برتـر از مـا
نسـبت بـه جـان و مـال مـا اسـت ،بیـان مـیدارد 4.کفـوی ،دیگـر لغتشـناس بـزرگ اهـل
5

تسـنن نیـز «مولـی» را برتـر از خـود بـه خـود و سـزاوارتر از خویشـتن معنـا کـرده اسـت.

در تفسـیر ایـن جملـه ،عـدهای بـا صراحـت بـه ایـن معنـا اشـاره کردهانـد؛ از جملـۀ ایـن
افـراد ،میتـوان فراء ،ابوزیـد ،ابوعبیـده ،اخفـش ،ابوالعبـاس ثعلـب ،مبـرد ،زجـاج،
6

ابنانبـاری ،رمانـی و جوهـری را نـام بـرد.
ً
بنابرایـن دو نکتـه قابـل توجـه اسـت :اوال ،در دایـرۀ معانـی ایـن کلمـه ،هـم از نظـر اهـل
ً
تسـنن و هـم از نظـر تشـیع ،معانـی «سرپرسـت ،ولی ،رهبـر حکومت» وجـود دارد .دوما،
در همیـن جملـه ،شـیعه و بعضـی اهـل تسـنن این معنـا را بیان کردهانـد و قرائنی که در
ادامـه بـه آنهـا اشـاره خواهـد شـد ،ایـن معنـا را به وضـوح تأییـد میکنند.
پـس ایـن جملـه در بیـن مخاطبـان ،جملـهای مبهـم و ناشـناخته از نظـر معنـا و مفهـوم
112

نبـوده اسـت و در معنـای «مولـی» بـه «سرپرسـتی و رهبـری» توافـق متعارفـی بیـن
مخاطبان آن روز و بعد آن ،وجود داشـته اسـت .بنابراین سـکوت آنها در مقابل سـخن

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و ششم _ پاییز و زمستان 1398

؟لص؟ و واکنشهـای بعـدی ایشـان ،بهخوبـی نشـان میدهد که مردم بهروشـنی

پیامبـر
میفهمیدنـد کـه پیامبـر؟لص؟ چـه میگویـد.
 .1ابنكثيـر ،اسـماعيل بـن عمـرو ،البدايـة و النهايـة744 - 701 /9 ،؛ ابنعسـاکر ،علی بن حسـن،
تاریخ مدینة دمشـق.303 /30 ،
 .2صنعانی ،عبدالرزاق ،المصنف.470 - 469 /5 ،
 .3عثیمین ،محمد ،القول المفید.103 /3 ،
 .4بغوی ،حسین ،معالم التنزیل356 /2 ،؛ ابوحیان ،محمد ،البحر المحیط.433 /5 ،
 .5کفوی ،ایوب ،الکلیات ،ص .870
 .6حسـینی میالنی ،سـیدعلی« ،غدیر ،آخرین جایگاه اعالم عمومی جانشـینی امیرالمؤمنین»،
امامتپژوهـی ،22 /9 ،بـه نقل از :نفحات االزهار.15 /8 ،

معیار دوم :معیار بعدی این است که:
طرفیــن ارتبــاط و شــرایط مــورد نظــر ،بایــد بــرای اســتناد بــه توافــق خاصــی
کــه از آن تبعیــت میکننــد ،متناســب باشــند .بــه عبــارت دیگــر ،توافــق
در موضــع و موقعیــت درســتی بــه کار گرفتــه شــود؛ بــرای مثــال بــا بیــان
پارهگفتــار «مــن فرمــان میدهــم کــه »...تنهــا در صورتــی میتوانیــم دســتور
دهیــم کــه طــرف مقابــل مــا در جایــگاه اجتماعــی پایینتــری (یعنــی
1

جایــگاه متناســب) باشــد.

از نظــر آســتین ،شــرایط و جایــگاه طرفیــن و قوانیــن حاکــم بــر آنهــا در موفقبــودن
کنشهــا مؤثــر اســت .ازایـنرو بــرای بررســی کنــش حدیــث غدیــر ،بــه شــناخت جایــگاه
پیامبــر؟لص؟ و مخاطبــان نیــاز داریــم .همانگونــه کــه در تبییــن بافــت موقعیتــی بیــان
شــد ،مخاطبــان از حاجیــان همــراه نبــی اکــرم؟لص؟ بودنــد و جایــگاه واالی پیامبــر
بــه عنــوان نبــی و رســول خــدا ،در بیــن مســلمین شناختهشــده بــود .انبیــای گذشــته
بشــارت آمــدن او را داده بودنــد .حتــی اهــل کتــاب نیــز بــا توصیفاتــی کــه در کتــب
؟لص؟ آمــده بــود ،طبــق آیــۀ  146ســورۀ بقــره ،ایشــان را

آسمانیشــان از پیامبــر خاتــم
همچــون فرزندانشــان میشــناختند .خداونــد در قــرآن کریــم در آیاتــی نظیــر احــزاب:
 ،21توبــه 128 :و قلــم ،4 :بــه معرفــی چهــرۀ رســول گرامــی پرداختــه و بــا آیاتــی نظیــر

َْ ُ ُ
ُ
َ
ا ْولــی ِبكـ ْـم ِمـ ْـن انف ِســك ْم؟» اقرار گرفتــه تــا شــرایط کنشــی بــرای جملــۀ بعــد را بــا ایــن اقــرار
مهیــا کنــد.

نَّ أَ َ
<ال� بِ� ي ُّ� � ْولى
ایــن جملــه یــادآور و برگرفتــه از آیــۀ ششــم ســورۀ احــزاب:
أَ ْ ُ
ْ ْ
ِب�ال ُم�ؤ ِم ِن� ي� نَ� ِم نْ� � ن� ف� ِس ِه ْم> میباشــد کــه بــه معرفــی پیامبــر ا کــرم؟لص؟
تهــا در ایــن آیــه و در ســخن
یپــردازد .اولوی 
یبــودن م 
از جنبــۀ اول 
؟لص؟ تعیینــی اســت نه تفضیلــی .ا گــر گفتــه شــود دیگری نیــز

پیامبــر

 .1البرزی ،پرویز ،مبانی زبانشناسی متن ،ص .69

ل عا َ
»
ا
ُݩݩݧه َلوم ُتنُک نَم« ثيدح یراتفگ شنک
لوَم ٌيذهف
نيتسآ هاگديد ساسا رب ها

احــزاب 36 :و  ،6حدیــد ،28 :نــور ،62 :نســاء 80 :و  ،65وظیفــۀ مــردم و مســلمین در
ـاس أ َل ْسـ ُ
برابــر ایشــان را بیــان کــرده اســت .لــذا در اینجــا پیامبــر بــا جملــۀ َ«ا ُّي َهــا ّ
النـ ُ
ـت
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میتوانــد ایــن کار را انجــام بدهــد ،ولــی ز یــد اولــی اســت ،ایــن افعــل
ُ أَ
ُ
َ أ ُ ْ أَ ْ
حام بَ� ْع ض� ُه ْم � ْولى
تفضیــل اســت ،ولــی افعــل تعییــن مثــل <و �ولوا ال�ر ِ
ض> کــه معنایــش ایــن نیســت کــه در ارث همگان مســاو یاند ،لیکن
ِب� َب� ْع�
طبقــۀ اول ســزاوارتر اســت؛ بلکــه بدیــن معنــا اســت کــه بــا بــودن طبقــۀ
اول ،ارث بــه طبقــۀ دوم نمیرســد و همچنیــن بــا بــودن طبقــۀ دوم ،بــه
طبقــۀ ســوم نمیرســد .بنابرایــن ،چــون اولو یــت تعیینــی اســت ،بــا بــودن
پیامبــر ا کــرم؟لص؟ انســان صاحباختیــار نیســت؛ نــه اینکــه مــا صاحــب
اختیــار خــود هســتیم و پیامبــر ا کــرم؟لص؟ نیــز صاحباختیــار مــا اســت،
ولــی بهتــر اســت کــه او کارهــای مــا را اداره کنــد کــه آن اولویــت تفضیلــی
اســت ،نــه تعیینــی .پــس معنایــش ایــن اســت کــه وقتــی پیامبــر چیــزی
را اراده کــرد ،انســان در برابــر او حقــی نــدارد .مــردم در کارهــای شــخصی
خــود ،بــر خــود ســلطه دارنــد ،ولــی هنگام ـی کــه در تحــت رهبــری رســول
1

ا کــرم؟لص؟ قــرار گرفتنــد ،حــرف اول و آخــر را رســول گرامــی؟لص؟ میزنــد.

؟لص؟ در غدیـر ،همیـن بهـره را از ششـمین آیـۀ سـورۀ احـزاب گرفـت و

پیغمبـر اکـرم
اینگونـه جایـگاه خویـش را معرفـی فرمـود.
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معیار سوم :معیار بعدی این است که:
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هــرگاه توافــق بــرای اشــخاصی کــه دارای نظــرات ،احساســات یــا اهــداف
خاصــی باشــند ،متعــارف باشــد ،یــا هنگامــیکــه توافــق بــرای شناســایی
شگــزاری در رفتــار معیــن آتــی باشــد ،آنگاه بایــد کســی کــه در توافــق
کن 
مشــارکت میکنــد و بــه اصــول آن پایبنــد اســت ،ملــزم بــه رعایــت چنیــن
عقایــد و احساســاتی باشــد ،و طرفیــن بایــد بخواهنــد کــه چنیــن یــا چنــان
رفتــار کننــد .بــه عبارتــی دیگــر ،آنچــه کــه از توافــق انتظــار داریــم ،بایــد
درســت اجــرا شــود؛ بــرای مثــال ا گــر بــه دوســتی کــه مدتهــا منتظــر مــن
ً
بــوده اســت بگو یــم« :متأســفم کــه خیلــی دیــر آمــدم» ،درحالیکــه اصــا
متأســف نباشــم ،یــا هنگامــیکــه دوســتم بــه مــن بگویــد« :مــن از موفقیــت
 .1جوادی آملی ،عبداهلل ،شمیم والیت ،ص .139

ً
تــو خیلــی خوشــحالم» ،درحالیکــه اصــا خوشــحال نباشــد ،در چنیــن
مــواردی ،گرچــه کنــش متعــارف تحقــق مییابــد ،امــا فراینــد کنــش
1

نادرســت اســت.

صادقبــودن گوینــده در گفتــار ،یکــی دیگــر از عواملــی اســت کــه آســتین در منجرشــدن
بــه کنــش موفــق مؤثــر میدانــد .خداونــد در آیــات ســوم و چهــارم ســورۀ نجــم ،پیامبــر
َ ْ َ َْ
<و ما يَ� ن� ِط قُ� ع ِن� الهوى
اکــرم؟لص؟ ،گوینــدۀ حدیــث غدیــر را اینگونــه توصیــف میکنــد:
ُ َّ
* ِإ� نْ� ه َو ِإ�لا َو ْح ي ٌ� يُ�وحى> .ایشــان طبــق فرمــان الهــی بــا نــزول آیــۀ تبلیــغ:
ََ ُ
َ َ ْ َ َّ ْ َ
َ
أَ ُ َ َّ ُ ُ ّ ْ أُ ْ َ َ
ول َب� ِل�غ ما � ن��ز ِ َل ِإ�ل یْ�ك ِم نْ� َر ِّب�ك َو ِإ� نْ� ل ْم ت� ف� َع ْل ف�ما َب�ل�غ ت� ِرسال ت�ه
< ی�ا � ی�ها الرس
َ ْ ُ َ نَ نّ
َو اهلل ی�ع ِصمك ِم� ال�اس>
فرمان الهی را اجرا میکند.
معیار چهارم :آخرین معیار از نظر آستین در کنش گفتاری موفق این است که:
توافــق بایــد کامــل باشــد؛ بــرای مثــال در شــرطبندی بایــد حداقــل دو نفــر
2

حضــور داشــته باشــند.

این شرط هم ،چنانکه در بیان بافت و موقعیت اجتماعی خطبه بیان شد ،با جمعیت
کثیر حاجیان از نقاط مختلف تحقق یافته است.
هـرگاه یکـی از ایـن معیارهـا تحقـق نیابـد ،کنـش گفتـاری در یـک یـا دو حـوزه نـاکام
بـرای مثـال اگـر مـردی بـه همسـر مسـیحی خـود بگویـد« :مـن تـو را طلاق میدهـم» ،از
شـرط اول تخطـی کـرده اسـت .بـرای مثالـی دیگـر ،مکالمـۀ دو نفـر (الـف و ب) در
جزیـرهای دو رافتـاده را در نظـر میگیریـم کـه در آن از شـرط دوم تخطـی شـده اسـت:
الف) من به تو دستور میدهم که هیزم جمع کنی!
ب) تـو حـق نـداری بـه من دسـتور بدهی! در این جزیـرۀ دو رافتاده ،هیچگونه دسـتوری
را نمیپذیرم.
 .1البرزی ،پرویز ،مبانی زبانشناسی متن ،ص .70 - 69
 .2همان.

ل عا َ
»
ا
ُݩݩݧه َلوم ُتنُک نَم« ثيدح یراتفگ شنک
لوَم ٌيذهف
نيتسآ هاگديد ساسا رب ها

خواهنـد مانـد .هـرگاه در برابـر دو شـرط اول تخطـی کنیـم ،آنگاه موفـق نخواهیـم شـد؛
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1

در چنین مواردی ،شرایط بیان پارهگفتارها فراهم نشده است.

بنابرایـن از نظـر آسـتین ،بـه جای اینکـه گـزارش را بـر حسـب صدقپذیـری و
کذبپذیـری تقسـیم کنیـم ،بایـد بـر حسـب اینکـه از سـنخ گفتـار ( )saingاسـت یـا
فعـل و کـردار ( )doingتقسـیم کنیـم .اشـارۀ آسـتین به نظرگاهی اسـت کـه آن را مغالطۀ
توصیفـی ( )descriptive fallacyنامیـده اسـت .بـر اسـاس ایـن نظـرگاه ،جملـۀ خبـری
( )descriptive sentenceصـادق یـا کاذب ،همـواره بـرای توصیـف وضـع امـور و بیـان
واقعیـت اسـتعمال شـود .بـه نظـر آسـتین چنیـن نظرگاهـی بـه صـورت ایجـاب کلـی
نادرسـت اسـت؛ زیـرا جملههـای خبـری بسـیاری وجـود دارنـد کـه چیـزی را توصیـف
و یـا واقعیتـی را بیـان نمیکننـد .در مـورد چنیـن گزارههایـی پرسـش از صـدق و کـذب
بیمعنـا اسـت .اظهـار چنیـن جملههـای خبـریای بـه معنـای انجـام فعلـی خـاص
است؛ فعلی که نمیتوان آن را به صدق و کذب متصف کرد؛ برای مثال وقتی کسی
جملههـای «مـن فرزنـد خـودم را علـی مینامـم» و «ایـن زن را بـه همسـری برمیگزینـم»
را تحـت شـرایط خـاص اظهـار میکنـد ،چیـزی را توصیـف و یـا از واقعیتی اخبـار
نمیکنـد؛ بلکـه بـا همیـن جملـه ،کاری را انجـام میدهـد .آسـتین چنیـن اظهاراتـی را
2

اظهـارات انشـائی نامیـده و آنهـا را از اظهـارات اخبـاری متمایـز کـرده اسـت.
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َ ُ ُ َ ُ َ
واله فهذا ٌ
علي َمواله»
 .3-2بررسی کنش گفتاری حدیث «من کنت م
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در نظریـۀ آسـتین انـواع کنشهـا عبارتانـد از :کنـش بیانـی ،کنـش منظـوری و کنـش
تأثیـری.
ایـن سـه کنـشگفتـاری اصلـی یکـی پـس از دیگری اجرا نمیشـوند .آسـتین بـر این باور
است که این سه کنش ،جنبههای مختلف یک کنش زبانی واحد به شمار میآیند.
 .1-3-2کنش بیانی ()locutionary

اظهــار عبارتهایــی اســت کــه معنــا و مصــداق دارنــد 3.طبــق ایــن تعریــف از دیــدگاه
 .1همان ،ص .69
 .2عبداللهی ،محمدعلی« ،نظریۀ افعال گفتاری» ،پژوهشهای فلسفی کالمی.31 /24 ،
 .3پایا ،علی ،فلسفۀ تحلیلی ،ص .440

َ ُ ُ َ ُ َ
ـواله فه ــذا عل ـ ٌـي َم ــواله» توس ــط رس ــول گرام ــی
آس ــتین اظه ــار حدی ــث «م ــن کن ــت م ـ
اســام؟لص؟ ،کنــش بیانــی اســت .ایشــان عبارتــی را بــر زبــان م ـیآورد کــه تولیــد شــده
اس ــت و دارای س ــاختار دس ــتوری اس ــت و ترتی ــب واژهه ــای آن ب ــر معن ــای خاص ــی
دالل ــت دارد.
 .2-3-2کنش منظوری یا غیربیانی ()illocutionary

بـه قصـد و نیـت گوینـده از گفتـن آن جملـه اشـاره دارد کـه بـه صراحـت در جملـه بیان
نمیشـود .بـه عبـارت دیگـر ،گوینـده از بیـان یـک گفتـار ،معنـا و مقصـودی خـاص را
ی کـه دانشـجویان بـه اسـتادی میگوینـد «خسـته
در نظـر دارد؛ بـه طـور مثـال هنگامـ 
1

نباشـید» ،منظورشـان تعطیلـی کالس و اتمـام درس اسـت.

َ ُ ُ َ ُ َ
ـواله فهـذا ٌ
علـي
بنابرایـن بـرای بهدسـتآوردن کنـش منظـوری پارهگفتـار «مـن کنـت م
َمـواله» کـه از نظـر آسـتین همـان قصـد و نیـت گوینـده میباشـد ،نیـاز بـه مجموعـهای از
دانسـتهها در مـورد قواعـد ادبیـات عـرب دربـارۀ نـوع گزارههـا داریـم.
• گزارههای خبری و انشائی در اصطالح فقه و کالم

انشا در لغت به معنای ایجاد و در اصطالح فقه و کالم اسالمی:
ً
ســخنی اســت کــه ذاتــا دربردارنــدۀ صــدق و کــذب نباشــد؛ ز یــرا در انشــا،
که مدلــول آن در خــارج بــا کالم پدیــد میآیــد و گوینــده بــا بیــان خــود،
مقصــود خــود را ایجــاد میکنــد .تفــاوت انشــا بــا اخبــار ایــن اســت کــه
جملــۀ انشــائی در خــارج ماب ـهازاء نــدارد کــه بــا آن تطبیــق داده شــود.
ازای ـنرو ،بــه صــدق و کــذب متصــف نمیگردد .امــا جملــۀ خبــری کــه
در مقــام خب ـردادن از ثبــوت یا نفــی چیــزی اســت ،گاه مطابــق بــا واقــع و
2

گاه مخالــف بــا آن اســت .ازای ـنرو بــه صــدق و کــذب متصــف میشــود.

ـائی
نخســتين كســی كــه در منطــق دورۀ اســامی بــه مســئلۀ جمــات انشـ ِ
 .1همان.
 .2سیوطی ،عبدالرحمن ،االتقان.131 - 130 /2 ،

ل عا َ
»
ا
ُݩݩݧه َلوم ُتنُک نَم« ثيدح یراتفگ شنک
لوَم ٌيذهف
نيتسآ هاگديد ساسا رب ها

از مســائل بیرونــی خبــر نمیدهیــم .بعضــی گفتهانــد انشــا چیــزی اســت
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بــه ظ ــاهر خبــر يــا افعــال گفتــاری توجــه نشــان داده اســت« ،فضلالديــن

محمــد بــن نــامآور خ ــونجی» ( 646 - 590ق) صاحــب كشــف األســرار
در ق ــرن هف ــتم میباش ــد .وی ضمــن نقــل ايــن مطلــب از اهــل لغــت
میگويد ،برخی از جم ـلات علـیرغ ـ�م ص ـ�ورت خب ـ�ری (صيغۀ اخباری)
انشــائی هســتند و گوينــده بــا بيــان آنهــا ،از چيــزی خبــر نمیدهــد ،بلكــه
چيــزی را آفر يــده و انشــا میكنــد .خونجــی نمونههايــی را ذكــر میکنــد:
«بــه خداونــد ســوگند يــاد میکنــم»« ،ت ــزويج ك ــردم»« ،ايـــن را خريـــدم»،
«اي ــن را ب ــه ت ــو بخشــيدم»« ،طــاق دادم»« ،ايــن بــرده را آزاد كــردم» ،و «ايــن
امــر را رهــا كــرد» .ارمــوی در مطالــع األنــوار نيــز بــه ايــن بحــث اشــاره نمــوده
اســت .ماننــد فروختــم و خر يــدم ،ميــان اخبــار و انشــا مشــترکاند و اگــر
از ايــن الفــاظ اخبــار قص ــد ش ــود ،صــدق و كــذب در آنهــا راه دارد ،امــا
ا گــر مــراد از آنهــا انشــا باشــد ،صدقوكذبپذيــر نيســتند .قطبالديــن
ّ
رازی ( 767 – 689ق) شــارح مط ــالع األن ــوار ني ــز مت ــذكر میشــود كه لفظ
اخبــاری الزم نيســت همــواره بــرای اخبــار اســتعمال شــود ،بلكــه گـــاهی
یشــود .چنيــن الفاظــی ميــان اخبــار و انشــا مشــترک
انش ــا از آن قصــد م 
118

1

هســتند؛ ماننــد الفــاظ عق ــود.
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مرحــوم آخونــد خراســانی در کفایــة االصــول ،بحــث ســوم از اوامــر ،در
بــاب اینکــه آیــا جملههــای خبــری کــه در مقــام انشــا و برانگیختــن بــه
کار میرونــد ،ماننــد قــول امــام؟ع؟ کــه میفرمایــد :غســل میکنــد ،وضــو
میگیــرد و اعــاده میکنــد {ایــن جمــات واقــع شــدند ،در مقــام جــواب؛
آنگاه کــه زراره از امــام ســؤال کــرد :ا گــر کســی فرامــوش کنــد و بــا لبــاس
نجــس و یــا بــا جنابــت نمــاز بخوانــد ،چه حکمـیدارد؟ از وجــود موجبات
ایــن مــوارد کــه بیــان از جنابــت و خــواب و غیــر ایــن دو (نجاســت) از آن
مــواردی کــه موجــب غســل (جنابــت) یــا وضــو میشــود (خــواب)} ظهــور
نکــه اینچنیــن نیســتند؟
در وجــوب دارنــد یــا ای 
 .1عبادی ،احمد« ،افعال گفتاری نزد منطقدانان مسلمان» ،منطقپژوهی.92 /1 ،

ً
آخونــد خراســانی ،صاحــب کفایــة االصــول میفرمایــد :بــه نظــر مــا ظاهــرا
رأی نخســت ،ظهــور در وجــوب ،صحیــح اســت؛ بلکــه ظهــور اینگونــه
جمل ههــا در وجــوب بیــش از ظهــور امــر در وجــوب اســت (ز یــرا در صیغــۀ
امــر مولــی میخواهــد و میطلبــد کــه عملــی از عبــد در خــارج صــورت
گیــرد) ولــی در اینگونــه جمــات مــوال بــه قــدری مطلوبــش را مســلم فــرض
کــرده کــه گو یــا عبــد ،عمــل را در خــارج محقــق ســاخته اســت و اکنــون
1

مــوال از آن خبــر میدهــد.

همچنین در علم بالغت در معانی خبر ،گاهی امر و نهی بیان شده است:
 .1امر :مثل آیۀ  ۲۳۳سورۀ بقره:
َ
َ
َ
أ
أ
َ
َ
أ
َ ْ
ْ ن َ نْ َ نْ ُ ت َّ َّ َ
َ ُ َ
تُ
الر�ض اع�ة >
كامل ي� ِ� ِلم� �راد �� ي� ِ�م
دا� يُ� ْر ِ�ض ْع نَ� � ْولاده نّ� َح ْول ي ْ� ِن�
<و الوا ِل
ِ

بافـت بـر ایـن داللـت دارد کـه خداونـد بـه آن فرمـان داده اسـت؛ یعنـی خبـر نیسـت،
بلکـه خبـری در معنـای امـر اسـت .یعنـی اصـل کالم این اسـت کـه باید فرزندان را شـیر

دهنـد .خـروج امـر بـه صـورت خبـر ،تأ کیـد امر اسـت و اشـاره به ایـن دارد که بایـد فرمان
2

را اطاعـت کـرد.

عبـارت «ال تعبـدون» خبـر بـه معنـای نهـی اسـت .همانطـور کـه میگوییـم «پیـش
فالنـی مـیروی و بـه او چنیـن میگویـی» مـراد مـا امـر اسـت و ایـن از امـر و نهـی صریـح،
3

بلیغتـر اسـت؛ چـون گویـی بـه فرمانبـرداری شـتاب شـده اسـت.

ل ــذا برخ ــی از جم ــات ب ــه لح ــاظ س ــاختار ص ــوری ،خبریان ــد ام ــا ب ــه
لحــاظ معنايــی و محتوايــی ،صـــدقوكذبپذير نيســتند .ايــن جمــات
در واق ــع فعلان ــد و ن ــه خب ــر از چي ــزی .ز ب ــان در اي ــن جمـ ــات نق ــش
 .1خراسانی ،محمدکاظم ،تحریر الفصول في شرح کفایة االصول.324 /1 ،
ّ .2کواز ،محمدکریم ،سبکشناسی اعجاز بالغی قرآن ،ص  ،346به نقل از :کشاف.369 /1 ،
 .3همان ،ص  ،347به نقل از :کشاف.293 /1 ،
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 .2نهی :مثل آیۀ  ۸۳سورۀ بقره:
َ
َ
ً
ْ
ّ
َ
را�� َل لا تَ� ْع ُ� ُد نَ
� إ� ْ
<و إ� ذْ� أ� خَ� ذْ� ن�ا م� ث� قَا� َ
َ
و� إ�لا ا ّلل َه َو ب�الوا ِل َدي ْ� ن� إ� ْح ن
ئ
ن
سا�ا َو ِذ� ي�
س

�
�
ب
ي
ي
ِ ِ
ِ
ب ي ِ
ِ
ِ
ً
ُ ُ َّ
َ َْ
ُْ َ َْ
ساك� ِن� َو ق�ولوا ِل نل� ِاس ُح ْس ن�ا>
ال ق� ْر ب� ى و ال ي� ت�ام ى و الم ي

حكايت ــی ن ــدارد؛ بلك ــه نق ــش حركت ــی و فعاليت ــی دارد و م ــا ب ــا زب ــان در
ايــن جمـــات كـــار و فعلــی انجــام میدهيــم و نــه اينكــه از انجــام كاری
ً
خب ــر دهـ ــيم؛ مث ــا وقت ــی میگويي ــم «م ــن ب ــه ش ــما تبري ــک میگوي ــم»،
خب ــر از تبريکگو ي ــی نمیدهي ــم ،بلك ــه فع ــل تبريکگويـــی را انجـــام
میدهي ــم .جمل ــۀ «م ــن ب ــه ش ــما تبر ي ــک میگو ي ــم!» ب ــه لح ــاظ س ــاختار
ـری آن گويــی خبــر اســت ،امــا در واقــع ،ماننــد ايــن
بالفعـــل و شــكل ظاهـ ِ
اس ــت ك ــه بگويي ــم «مب ــارک!» و ل ــذا فاق ــد خب ــری اس ــت .مث ــال ديگ ــر،
جمل ــۀ «م ــن ب ــه ش ــما ق ــول میده ــم!» هم ــان فع ــل ق ــولدادن اسـ ــت و ن ــه
خبــر از آن و نيــز جمــات »مــن شــرط میبنــدم!»« ،مـــن شـــما را تحســـين
میکنــم!»« ،مـــن فروختــم!»؛ بلكــه گوينــده بــا گفتـ ِـن ايــن جمــات ،فعــل
و عملـ ــی را انجـ ــام میده ــد .ب ــر خ ــاف گفتاره ــای خب ــری ك ــه انج ــام
فعل ــی نيس ــتند ،بلك ــه خب ــر از وق ــوع فعل ــی هسـ ــتند .اي ــن جم ــات ب ــه
لحاظ نح ــوی خبرن ــد؛ ز ي ــرا دارای سـاختار خبـری هسـتند ،امـا بـه لحـاظ
1

120

معناش ــناختی ) (semanticفاق ــد معن ــای خبریان ــد.
َ ُ ُ َ ُ َ
ـواله فهـذا ٌ
علـي َمـواله» اگرچـه بـه ظاهـر جملـهای اسـت بـا
بنابرایـن جملـۀ «مـن کنـت م

سـاختار خبـری ،امـا در واقـع پیامبـر اکـرم؟لص؟ بـا بیـان ایـن جملـه ،در صـدد صـدور
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حکـم و انتصـاب امیرالمؤمنیـن بـه عنـوان ولـی امـر مسـلمین میباشـد.
 .3-3-2کنش تأثیری یا کنش پس از بیان ()perlocutionary

بـه گوینـده و شـنونده ،هـر دو ،بسـتگی دارد و نتیجـه یـا پیامـد گفتـار اسـت .در واقـع
کالم معنـادار در شـنونده تأثیـر خاصـی میگـذارد .واکنش مخاطب یا شـنونده بر کنش
2

غیربیانـی را کنـش تأثیـری میگوینـد.

مـوارد زیـر در مرحلـۀ کنـش تأثیـری بـه عنـوان واکنشهـای مخاطبـان بیـان میشـود کـه
نشـاندهندۀ کنشـیبودن حدیـث غدیـر میباشـد:
 .1عبادی ،احمد« ،افعال گفتاری نزد منطقدانان مسلمان» ،منطقپژوهی.95 - 94 /1 ،
 .2پایا ،علی ،فلسفۀ تحلیلی ،ص .440

َ ُ ُ َ ُ َ
واله فهذا ٌ
علي َمواله»
• تبریک عمر و ابوبکر بعد از شنیدن جملۀ «من کنت م

؟ع؟ تبر ی ــک
از اولی ــن کس ــانی ک ــه در روز غدی ــر ب ــه امیرالمؤمنی ــن عل ــی 
ّ
گفتن ــد ،ش ــیخین (ابوبک ــر و عم ــر) بودن ــد .تبریکگفت ــن ش ــیخین را ع ــدۀ
ز ی ــادى از ب ــزرگان حدی ــث ،تفس ــیر و تار ی ــخ از رج ــال اه ــل س ـ ّـنت کـــه
یت ــوان آن ــان را دسـ ـتکم گرف ــت ،نق ــل کردهان ــد .گروه ــى آن را از ب ــاب
نم 
ّ
ً
ارس ــال مس ــلم ،مرس ــا نق ــل ک ــرده و گروه ــى دیگ ــر آن را با اس ــناد صحی ــح
ک ــه رج ــال ناق ــل آن همگ ــى ثق ــه هس ــتند ،نق ــل کردهان ــد که اس ـ�ناد
؟لص؟ مانن ــد:

آن در نهای ــت ،ب ــه اف ــراد مختلف ــى از صحاب ــۀ پیامب ــر
ابن ّ
عب ــاس ،ابوهری ــره ،ب ــراء ب ــن ع ــازب و زی ــد ب ــن ارق ــم میرس ــد .مرح ــوم
ّ
؟حر؟ در کت ــاب الغدی ــر ن ــام ش ــصت نف ــر از کس ــانى را ک ــه آنه ــا
عالم ــه امین ــى 
تبریکگفتن ش ــیخین را روای ــت کردهان ــد ،برش ــمرده ،ک ــه م ــا ب ــرای رعای ــت
اختص ــار ب ــه اس ــامیچن ــد ت ــن از آنه ــا اش ــاره میکنی ــم :احم ــد ب ــن حنب ــل،
ّ
متوفــاى  ،241حافــظ ابوجعفــر ّ
محمــد بــن جریــر طبــرى،
پیشــواى حنابلــه،
ّ
ّ
متوف ــاى ّ ،310
حجةاالس ــام اب ــو حام ــد غزال ــى ،متوف ــاى ، 505ابوالفت ــح
ّ
ّ
اش ــعرى شهرس ــتانى ،متوف ــاى  ،548فخرالدی ــن رازى ش ــافعى ،متوف ــاى
ّ
1
 ،606جاللالدی ــن س ــیوطى ،متوف ــاى .911

همچنی ــن مورخ ــان س ــخن عم ــر را ب ــا عبارته ــای گوناگ ــون ام ــا نزدی ــک ب ــه ه ــم نق ــل

2

مؤمـن و مؤمنـة» .وجـه مشـترک همـۀ ایـن عبـارات ،اسـتفاده از واژۀ «مولـی» اسـت.
 .1امینی ،عبدالحسین ،الغـدير.195 - 181 /2 ،

 .2نظری ،سعید ،حدیث والیت ،نگرشی نو در معناشناسی ،ص  ،135به نقل از :نظم درر السمطین،
ص 109؛ ابنعساکر ،علی بن حسن ،تاریخ مدینة دمشق222 - 221 /42 ،؛ ابنحنبل ،احمد
بن محمد ،فضائل الصحابة.596 /2 ،
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کردهانـــد:
ً
ً
«هنیئـا لـک یابـن ابـي طالب اصبحـت مولـی كل مؤمـن و مؤمنـة»« ،هنيئـا لـك يـا ابـن
َّ
«بخ ّ
بخ يا علي،
ابـي طالـب ،اصبحـت مـوالي و مولی جميع المؤمنين و المؤمنـات»،
ِ
اصبحـت مـوالي و مولـی كل مؤمـن و مؤمنـة»« ،یـا ابـن ابـي طالـب اصبحـت مـوالي و
َّ َّ
بـخ طوبـی لـک يـا ابـا الحسـن اصبحـت مـوالي و مولـى كل
مولـی كل مسـلم»« ،بـخ
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• سرودن شعر توسط شاعران حاضر در غدیرخم

ٔ
صحابــە جلیلالقـدر بـوده اســت کـه بعـد از اتمــام خطبـۀ
حســان بــن ثابــت یکــی از
؟ع؟ شــعر بســراید.
غدیـر ،از پیامبـر اجـازه خواســت تـا بـرای والیـت امـام علـی 
؟لص؟ نیــز بــا عبــارت «قــل یـا حسـان علـی اسـم اهلل» بـه او اجـازه دادنـد .ســپس

پیامبـر
1

حســان ایـن ابیـات را ســرود:

يناديهــــم يــــوم الغديــــر نبيهــــم
...فقـ ــال لـ ــه قـ ــم يـ ــا علـ ــي فاننـ ــي
فمــــن كنــــت مـــواله فهــــذا وليــــه

ً
بخـــم فاســـمع بالرســـول مناديـــا
ً
ً
رضيتــك مــن بعــدي امامــا و هاديــا
ً
فكونـ ــوا لـ ــه انص ــار صـ ــدق موالي ــا

• بیعتکردن زنان و مردان با امام علی؟ع؟
الف) مفهوم «بیعت» در عصر جاهلی

اسـاس زندگی جامعۀ عرب پیش از اسلام بر سـازمان عشـیرهای و قبیلهای اسـتوار بود
و در واقـع ،قبیلـه یـک واحـد کوچـک سیاسـی در آن زمـان بـه شـمار میآمـد .در همیـن
محـدوده ،مفاهیمـی رایـج بـود کـه بر اسـاس آنها ،حیات سیاسـی عرب جاهلی شـکل
میگرفـت .یکـی از آن مفاهیـم «بیعـت» بـود .رئیـس قبیلـه بـه عنـوان برگزیـدۀ نسـبی
122

قبیلـه ،همـراه بـا صفاتـی خـاص بـه عنـوان سـید قـوم انتخـاب میشـد و مـردم اطاعـت
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از وی را بـر خـود الزم میدانسـتند .بـرای افـراد تحـت سـلطۀ قبیلـه ،ایـن اطاعـت امـری
اساسـی بـرای حفـظ ّ
هویـت قبیلـه به شـمار میآمد .فقـط اطاعت بیچونوچـرا بود که
میتوانسـت اتحـاد قبیلـه را حفـظ کنـد.
اظهـار ایـن اطاعـت بـه وسـیلۀ بیعـت افـراد بـا رئیـس قبیلـه صـورت میگرفـت .ایـن
بیعـت بـه صـورت گذاشـتن دسـت راسـت افـراد بـر دسـت راسـت رئیـس قبیلـه بـود .بـا
ایـن عمـل ،افـراد قبیلـه بـه رئیـس خـود اطمینـان میدادنـد کـه پیـروی از او و پذیـرش او
بـه عنـوان حاکـم از نظـر آنهـا تمامشـده اسـت و در واقـع ،بـر اطاعـت کامـل از او متعهـد
میشـدند .حاکـم قبیلـه نیـز در مقـام ریاسـت ،مدافـع افـراد بـه شـمار میآمـد و از منافع
آنهـا دفـاع میکـرد .پـس از اتمـام بیعـت ،هیـچ عربی حاضر بـه نقض عهد نبـود .در نظر
 .1سریع ،علی ،اگر ایجاد نکنی ،ص .43

ّ
آنهـا ،نقـض عهـد تخلفـی سـنگین بـه شـمار میآمـد.

1

ب) بیعت در اسالم

آغاز نظم نوین سیاسـی اسلام با بیعت همراه بوده اسـت .پس از ایمانآوردن حضرت
علی؟ع؟ و حضرت خدیجه؟اهع؟ و بیعت با پیامبر؟لص؟ که «بیعت اسالم» نام گرفت،
نخسـتین بـار در جریـان انـذار عشـیرۀ اقربیـن ،سـخن از بیعـت بـه میـان آمـد؛ چنانکـه
در برخـی نقلهـا بـه کلمـۀ «بیعـت» تصریـح شـده اسـت و در برخـی نقلها زدن دسـت
بـر دسـت حکایـت از همـان بیعت دارد .دنبالکردن ایـن موضوع پس از دوران جاهلی
؟لص؟ نشـان میدهـد کـه مفهـوم «بیعـت» یکـی از اساسـیترین

توسـط رسـول خـدا
مفاهیـم سیاسـی بـوده اسـت؛ مفهومـیکـه افـراد جامعـه را بـه رهبـر آن متصـل میکـرد
و حـدود و قیـود تعهـدات آنهـا نسـبت بـه یکدیگـر را ّ
معیـن میسـاخت .بیعـت بـه طـور
ّ
جـدی و عمومـی ،در عقبـۀ اول و دوم مطـرح گردیـد و پـس از آن نیـز از ّ
سـنت بیعـت،
2

بـرای هـر تازهمسـلمانی اسـتفاده میشـد.

روشـن اسـت کـه تبریـک و تهنیـت از یـک سـو و بیعـت بـه مفهـوم رایـج خـود در عصـر
ی اسـت که میبایسـت در نخسـتین
نبـوی از سـویی دیگـر ،حاکـی از انتصـاب بـه مقام 
3

برخـورد ،بـه آن شـادباش گفـت و سـپس آن را پذیرفـت.

ُ َّ َ َ َ
َعـ ْـن َص ْفـ َـو َان ْال َج َّمـ َ َ َ َ َ َ
ـاء ُزفـ ُـر َو َح ْب َتـ ٌـر
اهَّلل؟ع؟ ... :ثــم جـ
ـال قــال :قــال أ ُبــو ع ْبـ ِـد ِ
ِ
َ
ْ
َ
ََ َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ ُ ُ
اهَّلل َو ِمـ ْـن َر ُســو ِل ِه؟
فقــال؟لص؟ لــهَ :يــا زفــرَ ،ب ِايـ ْـع ع ِل ّيــا ِبال َول َيـ ِـة! فقــالِ :مـ َـن ِ
ً ْ َ
ََ َ
َ َ
اهَّلل َو ِمـ ْـن َر ُســو ِل ِهُ .ثـ َّـم َجـ َ
ـاء َح ْب َتـ ٌـر فقــال؟لص؟َ :ب ِايـ ْـع َع ِل ّيــا ِبال َول َيـ ِـة!
قــالِ :مـ َـن ِ
َ ْ ً َ َ َ َ َ َ َّ
ََ َ
ُ َ
اهَّلل َو ِمـ ْـن َر ُســو ِل ِه؟ثـ َّـم ث َنــى ِع ْطفـ ُـه ُمل َت ِفتــا فقــال ِل ُزفـ َـر :لشــد َمــا
فقــالِ :مـ َـن ِ
َ َ
4
َي ْرفـ ُـع ِبض ْبــع ْابـ ِـن َع ِّمـ ِـه.
ِ

 .1جعفریان ،رسول ،تاریخ تحول دولت و خالفت ،ص .18
 .2همان.
 .3ابنجبر ،علی بن یوسف ،نهج االیمان ،ص .127
 .4مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.119 /37 ،

ل عا َ
»
ا
ُݩݩݧه َلوم ُتنُک نَم« ثيدح یراتفگ شنک
لوَم ٌيذهف
نيتسآ هاگديد ساسا رب ها

• سؤال ابوبکر و عمر در صحنۀ غدیر از رسول گرامی؟لص؟

123

؟ع؟ نقــل میکنــد کــه حضرتــش فرمــود... :
صفــوان جمــال از امــام صــادق 
ســپس دســتور داد کــه مــردم بــا علــی بیعــت کننــد .هــر کــس کــه میآمــد
یکــرد و حرفــی نم ـیزد تــا اینکــه ابوبکــر بــرای بیعــت آمــد .پــس
بیعــت م 
؟لص؟ فرمــود :بــا علــی بیعــت کــن .ابوبکــر گفــت :ایــن والیــت

رســول خــدا
از طــرف خــدا اســت یــا از طــرف رســولش؟ رســول خــدا فرمــود :از طــرف
خــدا و از طــرف رســولش .ایــن ســؤال را عمــر هــم تکــرار کــرد.

این پرسش خود نشاندهندۀ این است که حکمیدر کار بوده است.
 .4-2قرائنی که کنشیبودن جمله را تأیید میکنند
علاوه بـر مـوارد بـاال که تأثیر کنـش گفتاری بر روی مخاطبان را نشـان میدهند ،قرائنی
دیگـر در بافـت و بیـرون بافـت وجـود دارد کـه کنشـیبودن پارهگفتـار َ«مـن ُک ُ
نـت َم ُ
ـواله
َ
فهـذا ٌ
علـي َمـواله» را تأییـد میکننـد و بیانگـر ایـن نکتـه میباشـند کـه ایـن پارهگفتـار در
مقـام ایجـاد حکـم و انتصـاب امیرالمؤمنیـن بـه عنـوان ولی مسـلمین میباشـد.
َ ُ ُ َ ُ َ
واله فهذا
؟مهع؟ و صحابه به حدیث «من کنت م
 .1-4-2احتجاج امام علی و دیگر ائمه 
ٌ
علي َمواله»
124

؟ع؟ پـس از رحلـت پيامبـر
حديـث غديـر از جملـه احاديثـی اسـت كـه حضـرت علـی 
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اكــرم؟لص؟ در زمــان خلفا برای اثبات حقانيت خود به آنها استشهاد كرده است .آن
حضـرت هفـت روز پـس از رحلـت پيامبـر گرامـی اسلام ،نخسـتين اتمامحجـت خـود
را بــا مردمــی كـه در مسـجد جمـع شـده بودنـد ،با احتجاج بـه حادثۀ «غديرخم» شـروع
كرده اسـت .امام در ســخنان مفصــلی فرمودند:
خداونــد تعالــی بــه وســيلۀ مــن ،بــا انتخابــم بــه عنــوان وصــی پيـــامبرش،
بن ــدگانش را آزم ــايش نمــود .پيامبــر؟لص؟ پس از حجةالــوداع در غديرخم
نجــا شــبيه منبــری ب ــرای ايش ــان آمــاده شــد .ســپس بــر
فــرود آمدنــد .در آ 
فــراز آن رفــت و بــازوی مــن را گرفــت و بــه انــدازهای بلنــد كــرد كـــه ســـفيدی
ز ي ــر بغلــش نمايــان شــد و در آن مجلــس بــا صــدای بلنــد فرمــود« :مــن
كنـ ُ
�ت مـ�واله فهـ�ذا علـ�ي مـ�واله ،اللهـ�م وال مـ�ن وااله و عـ�اد مـ�ن عـ�اداه».

پــس بدانيــد واليــت مــن ،واليتــی الهــی اســت و دشــمنی بــا مــن ،برابــر بــا
1

دش ــمنی ب ــا خــدا اس ــت.

؟ع؟ در جریانـــات تاریخـــی دیگـــر ،مثـــل روز شـــورای شـــشنفرۀ تعییـــن
امـــام علـــی 
خالف ــت 2و هن ــگام بیع ــت م ــردم ب ــا عثم ــان 3و در زم ــان خالف ــت خودش ــان 4و در روز
رحب ــه ک ــه ش ــهادت یارانش ــان را درب ــارۀ ای ــن حدی ــث خواس ــتند 5،ب ــه ای ــن حدی ــث
استشـــهاد میکردنـــد.
همچنین ائمه؟ع؟ نیز در بعضی جریانات تاریخی به این حدیث استشـهاد کردهاند؛
برای مثال امام حسن؟ع؟ پس از پذیرش اجباری صلح با معاویه برای ادای خطبهای
َ ُ ُ َ ُ َ
ـواله فهـذا ٌ
علـي َمـواله» استشـهاد
بـه پـا خاسـتند .ایشـان در ایـن خطبـه بـه «مـن کنـت م
8

کردهانـد 6.همچنیـن در مـورد برخی صحابه چون ابوهریره 7،جابر بن عبداهلل انصاری
و عبداهلل بن عباس 9آمده است که به این حدیث استشهاد کردهاند.
 .2-4-2مراسم عمامهگذاری

عــرب هــرگاه میخواســت رياســت بزرگــى را بــر قومــى اعــام كنــد ،يكــى از مراسمشــان
افتخــار بزرگــى در عــرب بــود كــه شــخص بزرگــى
بســتن عمامــه بــر ســر او بــود .ايــن
ِ
عمامــۀ خــود را بــر ســر كســى ببنــدد كــه بــه معنــاى اعتمــاد بــر او بــود 10.پیامبــر؟لص؟

 .2طبرسی ،احمد بن علی ،احتجـاج.136 /1 ،
 .3مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.361 /31 ،
 .4امینی ،عبدالحسین ،الغـدير.60 /2 ،
 .5ابناثير ،علی بن محمد ،اسد الغابـة.364 /3 ،
ّ .6
حر عاملی ،محمد بن حسن ،همان.450 /3 ،
 .7ابنكثير ،اسماعيل بن عمرو ،البداية و النهاية.232 /5 ،
 .8ذهبی ،محمد بن احمد ،سير اعالم النبالء.334 /8 ،

 .9فيروزآبادی ،مرتضی ،فضائل الخمسـة93 /2 ،؛ حا كم نيشـابوری ،محمد ،المســتدرك علــی
الصـحيحين.110 /3 ،
 .10زبیدی ،محمدمرتضی ،تاج العروس.506 /17 ،

ل عا َ
»
ا
ُݩݩݧه َلوم ُتنُک نَم« ثيدح یراتفگ شنک
لوَم ٌيذهف
نيتسآ هاگديد ساسا رب ها

ّ .1
حر عاملی ،محمد بن حسن ،اثبات الهداة.318 - 317 /3 ،
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در مراســم غدیرخــم عمامــۀ خــود را کــه «ســحاب» نــام داشــت ،بــه عنــوان تــاج افتخــار
بــر ســر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ قــرار داد و انتهــاى عمامــه را بــر دوش آن حضــرت آویــزان
نمــود و فرمــودّ :
«إن العمامــة حاجـ ٌـزة بیــن الکفــر و االیمــان» 1.دیلمــی در فــردوس االخبــار
ْ
مینویســدَ :
«علـ ّـي العمائــم تیجــان ال َعـ َـرب»...؛ آنگاه کــه رســول خــدا؟لص؟ علــی؟ع؟
عمامهگــذارى کــرد ،بــه او فرمــود :اى علــىّ ،
را بــا ســحاب ّ
عمامههــا تاجهــاى عــرب
2

هســتند.

نتیجهگیری

َ ُ ُ َ ُ َ
ٌ
علــي َمــواله» بــه ایــن نتیجــه
ــواله فهــذا
در بررســی کنشــی پارهگفتــار «مــن کنــت م
میرســیم کــه ایــن جمله بــا توجــه بــه دارابــودن شــرایط کنشــی موفــق از دیــدگاه آســتین،
ش گفتــاری آســتین
یک پارهگفتــار موفــق محســوب میشــود .از آنجــا کــه نظریــۀ کن ـ 

یــک نظریــۀ کاربردشناســی اســت ،توجــه بــه بافــت و بســتر اجتماعــی و تاریخــی
و ادبــی ،نقــش مؤثــری دارد .بعــد از بررســی بافــت موقعیتــی حاکــم بــر شــکلگیری
َ ُ ُ َ ُ َ
ـواله فهــذا علـ ٌـي َمــواله» و بررســی کن ـش گفتــاری آن ،بــه ایــن
پارهگفتــار «مــن کنــت مـ
نتیجــه میرســیم کــه اگرچــه ایــن پارهگفتــار بــه ظاهــر دارای ســاختار خبــری اســت،
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ولــی یــک پارهگفتــار کنشــی محســوب میشــود و عــاوه بــر کنــش بیانــی ،دارای کنــش
منظــوری و تأثیــری نیــز میباشــد.
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در بررســی کنــش منظــوری کــه محــور تحلیــل زبانــی آســتین اســت ،بــه ایــن نتیجــه
؟لص؟ در صــدد بیــان و صــدور حکمــی اســت کــه در ایــن

میرســیم کــه پیامبــر اکــرم
؟ع؟ بــه عنــوان ولــی امــر مســلمین منصــوب میشــود .همانطــور کــه
حکــم ،امــام علــی 
کنشهایــی مثــل عقدکــردن و نذرکــردن الفــاظ و واژگان مخصــوص بــه خــود را میطلبــد
گفتــن واژگان افــادۀ
صــرف
و الفــاظ مشــابه افاده حکــم را نمیکنــد و از طرفــی هــم بــا
ِ
ِ
کنــش نمیشــود ،بلکــه کنــش گفتــن بایــد با شــرایطی مقتضی بــرای تحقق کنــش ،همراه

باشــد ،در خطبــۀ غدیــر اگرچــه مشــابه ایــن الفــاظ بــه کار بــرده شــده ،ولــی فقــط واژگان
 .1بحرانى ،عبداهلل ،عوالم العلوم ،ص .199
 .2امینی ،عبدالحسین ،همان.208 /2 ،

ال�ك> هــم
تعریفشــده از جانــب خــدا اســت کــه افــادۀ ایــن حکــم را میکنــد< .ما ا�ن�ز ل ی
کــه در آیــۀ تبلیــغ آمــده ،میتوانــد شــامل شــرایط مقتضــی و واژگان مخصوصــی شــود کــه
؟لص؟ رســیده اســت.

بــه پیامبــر
در بررســی کنــش تأثیــری بــه ایــن نتیجــه دســت یافتیــم کــه بــا توجــه بــه کنشهــای
تأثیــریای کــه در مخاطبــان رخ داده اســت ،ایــن پارهگفتــار کنشــی بــا اینکــه از جانــب
خداونــد بــوده اســت ،ولــی ریشــه در باورهــای جامعــۀ بشــری آن زمــان و ارزشهــای
مــورد قبــول عامــۀ آن دوران داشــته و بیگانــه از مــردم و شــرایط آن دوران نبــوده اســت.
لــذا الهیبــودن ایــن پارهگفتــار و بیگانهنبــودن آن بــا رســوم دوران ،کنشــی موفــق را بــه
دنبــال داشــته اســت .ایــن کنــش نهتنهــا مختــص و محــدود بــه آن زمــان نیســت ،بلکــه
ادامهدهنــدۀ جریــان رســالت الهــی اســت و تــا بشــریت و جهــان اســام پابرجــا اســت،
بــا پیوســتن شــیعیان در هــر کجــای کــرۀ خاکــی ،مــا شــاهد کنــش تأثیــری ایــن پارهگفتــار
هســتیم.
در نظریــۀ آســتین کنــش منظــوری یــا غیربیانــی زمانــی تحقــق پیــدا میکنــد کــه تأثیرگــذار
باشــد .بــر ایــن اســاس ،حتــی بحثهــای مخالفــان کــه بــر روی ایــن جملــه متمرکــز
شــدهاند ،خــود ّ
حجتــی اســت کــه نشــان میدهــد آنهــا هــم تحــت تأثیــر ایــن کنــش واقــع
؟ع؟ در ایــن
؟لص؟و انتصــاب امیرالمؤمنیــن 

شــدهاند و بــه صــدور حکــم رســول گرامــی
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کتابها
ابناثيـر جـزری ،علـی بـن محمـد ،اسـد الغابــة فــي معـرفــة الصــحابة ،چـاپ اول :دارالفکر،
بیـروت 1998 ،م.
ابنجبـر ،زینالدیـن علـی بـن یوسـف ،نهـج االیمـان ،تحقیق :احمد حسـینی ،چـاپ اول:
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جملــه پــی بردهانــد.
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تهـران 1380 ،ش.

129
ل عا َ
»
ا
ُݩݩݧه َلوم ُتنُک نَم« ثيدح یراتفگ شنک
لوَم ٌيذهف
نيتسآ هاگديد ساسا رب ها
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َ ُ ُ َ ُ َ
أفعال الكالم ّ
واله فهذا ٌ
علي َمواله»
العامة في حديث «من کنت م
على أساس ّ
نظرية أوستين
مرضية تالي طبسي / 1محسن رجبي قدسي

2

الخالصة:
ّ
تعتبر خطبة الغدير من أهم خطب النبي؟ص؟ ،وقد أثرت في كثير من الحوادث التأريخية بعد
ً
ّ ً
َ ُ ُ َ ُ َ
واله فهذا ٌ
حيزا واسعا من الكالم
علي َمواله»
ذلك في اإلسالم .وقد أخذت عبارة «من کنت م
والنقاش بالنسبة إلى سائر عبارات الخطبة ،مع ّأن النبي؟ص؟ قد استخدم عبارات مشابهة أخرى
«الوصي»ّ ،
ّ
ّ
«الولي» في سائر الخطبة ،والسؤال الذي يطرح
وحتى
نحو «اإلمام»« ،الخليفة»،
نفسه في المقام :ما هو السبب الداعي إلى اللغط المستفز في هذه الجملة؟
ً
ّ
تعتبر ّ
النظريات العلمية التي تجعل من الكالم أفعاال ّ
نظرية «أفعال الكالم ّ
عامة
العامة» من
ّ
واجتماعية ،ومع دراسة اللغة تبحث عن الزوايا ّ
ّ
ّ
النظرية
الخفية في الكالم ،وهذه
ارتباطية
مهمة في دراسة خطبة الغدير.
يتبين ّأن ظاهر هذه الجملة وإن كانت ّ
خبريةّ ،إل ّأن لها أفعال ّ
على أساس نظرية أوستين ّ
كالمية،
ً
ّ
ّ
مضافا إلى الفعل البياني لها أفعال قصدية وتأثيرية .وقد ّ
توصل الباحث أن ّ
النبي؟ص؟
فإنها
_ على أساس نظرية أوستين _ كان بصدد إنشاء حكم ،وقد ّ
نصب في هذا الحكم اإلمام أمير
ّ
المؤمنين؟ع؟ ّ
الكالمية أللفاظ نحو «النذر» و «العقد» تحتاج
ولي أمر المسلمين ،كما ّأن األفعال
إلى ألفاظ ّ
خاصة إلفادة المعنى ،واأللفاظ المشابهة لها غير مؤثرة في ذلك ،فكذلك في خطبة
الغدير تفيد األلفاظ الواردة في خطبة الغدير تفيد ما أراده اهلل فقط في الحكم.
المفردات األساسية :النبي؟ص؟ ،اإلمام علي؟ع؟ ،حديث الغدير ،األفعال الكالمية ،نظرية أوستين.
ّ
 .1طالبـــة مرحلة الماجســـتير فرع علوم القرآن فـــي كلية تربية مدرس القرآن في مشـــهد (الكاتب
المسؤول).
 .2أســـتاذ مســـاعد في جامعة علوم ومعارف القرآن الكريم ،عضو الهيأة العلمية في كلية تربية
المدرس في مشهد.
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Abstract
The Ghadir sermon of the Prophet Muhammad has since been an
important marker in the Islamic history such that many incidents
after that have been directly influenced by, or associated with, it.
The Prophet’s explicit statement that “Whomsoever I am his lord,
this Ali is (accordingly) his lord” has had the most challenging
interpretations among the two major branches of Muslims, Sunnis
and Shiites. Although the Prophet used other designations in
reference to Imam Ali elsewhere in the same sermon, the Austinian
speech act theory can shed light on how this statement has since
proved a yardstick. Although it sounds as a statement, it is in fact an
interactional speech act such that it has a imperative overtone coupled
with its being a statement. It follows that the Prophet intended to fix
an imperative through introducing Imam Ali as the top-tier leader of
Muslims. Despite not using certain speech act verbs in the statement,
its implicature has in fact been an imperative.
Keywords: The Prophet Muhammad, Imam Ali, the Ghadir Sermin,
speech act, J. L. Austin.
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