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[فریده صرفی /1ثریا قطبی /2فریده داودیمقدم]3

چکیده
نظریـۀ کنـش گفتـاری یکـی از نظریـات مطـرح در علـم کاربردشناسـی زبـان اسـت کـه با
تحلیـل
لحاظنمـودن زبـان در بافـت کنـش انسـانی ،دسـتیابی بـه ناگفتههـای متـن و
ِ
معانی غیرآشـکار گفتار را امکانپذیر سـاخته و موجب تفسـیر نظاممند متون میشـود.
طبـق ایـن نظریـه ،انسـان بـرای بیـان منظـور خویش ،تنهـا به تولیـد پارهگفتارهـای حاوی
کلمـات و سـاختارهای دسـتوری بسـنده نمیکنـد؛ بلکـه سـعی دارد تـا از رهگـذر ایـن
پارهگفتارهـا ،اعمالـی را انجـام دهـد کـه کنـش گفتـار نـام دارد .هـدف از تحقیـق حاضـر
شناس�ایی و تحلی�ل کنشه�ای گفت�اری در خطب�ۀ غدی�ر بـر پایـۀ مهمتریـن کنشهـای
گفت�اری در نظری�ۀ ِس�رل اس�ت .یافتهه�ای تحقی�ق نش�ان داد ک�ه در خطبـۀ غدیـر ،از
کنشهـای گفتـاری متعـددی بـرای رسـاندن پیـام اصلـی خطبـه اسـتفاده شـده اسـت.
موف�ق فع�ل گفت�اری اعلان ،وضعیـت جدیـدی پدیـدار
در کنشه�ای اعالمیـ ب�ا انج�ام ِ
گشـته و امـام علـی؟ع؟ بـه عنـوان جانشـین پیامبـر خـدا؟لص؟ منصـوب میشـود.

همچنیـن در کنشهاـی ترغیب�ی ،از مخاطـب خواسـته شـده تـا تکلیـف الهـی خویـش
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را در خص�وص والی�ت و جانش�ینی ام�ام عل�ی؟ع؟ ب�ه انج�ام برس�اند .بهعلاوه ،در
کنشهاـی اظه�اری ،واقعی�ت موج�ود در مـورد جانشـینی امـام علـی؟ع؟ بـر زبـان پیامبـر
خـدا؟لص؟ جـاری شـده و سـعی در آشکارسـاختن درسـتی آن میشـود .در کنشهـای
ّ
تعه�دی نیزـ رس�ول خ�دا؟لص؟ خویـش را متعه�د بـه ابلاغ فرمـان الهـی در جانشـینی
حض�رت عل�ی؟ع؟ میدانـد و در کنشهـای عاطفـی ،پیامبـر؟لص؟ بـا بیـان جایـگاه
امـام علـی؟ع؟ ،احسـاس خویـش را از طریـق ُبعـد عاطفـی بازگـو میکنـد .بـا توجـه بـه
بافـت موقعیتـی خطبـه و کنشهـای بهکاررفتـه در آن ،گوینـده در پی معرفی جانشـین،
بـا کمـک ترغیـب مخاطـب ،اظهـار و توصیـف ویژگیهـا و یادکـرد فضیلتهـای امـام
علـی؟ع؟ ،ذهنیـت خـود را بـا مخاطـب بـه اشـتراک گذاشـته تـا مخاطبـان را بـه بیعـت
بـا امـام علـی؟ع؟ فـرا خوانـد .نتیجـه آنکـه بـا آ گاهـی از حقایـق فرازبانـی حاکـم بـر متـن
خطبـۀ غدیـر و بـا اسـتفاده از کارکردهـای زبـان ،میتـوان بـه درک عمیقتـری از الیههـای
زیریـن خطبـۀ غدیـر رسـید و از حقایـق نهفتـه در آن پردهبـرداری کـرد.
شهـای گفتـاری ،کنـش اعالمـی ،کنـش اظهـاری ،کنـش
کلیدواژ ههـا :خطبـۀ غدیـر ،کن 
تعهـدی ،کنـش ترغیبـی ،کنـش عاطفـی.
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مقدمه
خطبهخوانـی ،یکـی از تکنیکهـای ارتباطـی اثربخـش اسـت .ایـن شـیوۀ تبلیغـی
کارآمـد در روز غدیـر و در پـی نـزول آیـۀ  67سـورۀ مائـده ،از حساسـیت باالیـی برخـوردار
اسـت .خطبـۀ غدیـر از جملـۀ گفتمانهـای سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگـی پیامبـر
اسلام؟لص؟ اسـت کـه در زمانـی نزدیـک بـه وفـات آن حضـرت ،پـس از اتمـام حـج و بـه
هنـگام بازگشـت از آن ،در بافـت و زمینـۀ تاریخـی مشـخص ،ایـراد شـده اسـت.
تاکنـون پژوهشهـای گوناگونـی در تحلیـل کنشهـای گفتـاری در متـون روایـی انجـام
ُ
شـده اسـت .قنسـولی در «بررسـی کنشهای گفتار در خطبۀ  111نهج البالغه» (1379
ش) ،پهلواننـژاد و رجـبزاده در «تحلیـل متنشناسـی زیارتنامـۀ امـام رضـا؟ع؟ بـر

پایـۀ نظریـۀ کنـش گفتـار» ( 1389ش) ،فضائلـی و نـگارش در «تحلیـل خطبـۀ  51نهـج
البالغـه بـر اسـاس طبقهبنـدی سـرل از کنشهـای گفتـاری» ( 1390ش) ،صولـح در
«أفعـال الـکالم فـي نهـج البالغـة لإلمـام علـي؟ضر؟» ( 2013-2012م) ،ایشـانی و قزوینـی
در «تحلیـل خطبـۀ حضـرت زینـب؟اهع؟ در کوفـه بـر اسـاس نظریـۀ کنـش گفتـار سـرل»

( 1393ش) ،طباطبایـی لطفـی و قاسـمی در «بررسـی و طبقهبنـدی خطبههـای نهـج
البالغـه از دیـدگاه نظریـۀ کنـش گفتـاری» ( 1393ش) ،طالبـی در «دراسـة الخطبـة
الجهادیـة ألمیرالمؤمنیـن علـي؟ع؟ علـی ضـوء نظریـة األفعـال الکالمیـة» ( 1394ش)،
ش) ،ایشـانی و دلیر در «تحلیل کنش گفتاری خطبۀ امام حسـین؟ع؟ در روز عاشـورا»
( 1395ش) ،دینمحمـدی و دهنـاد در «کاربردشناسـی در بررسـی کنشهـای گفتـاری
زیـارت امیـناهلل» ( 1395ش) ،میرقـادری و اشـراقپور در «بافـت و کنشهـای گفتـاری
مناجـات امـام حسـین؟ع؟ در واپسـین لحظـات عمـر» ( 1395ش) ،نجفـی ایوکـی و
نوشآبـادی در «تحلیـل متنشناسـی خطبـۀ شقشـقیه بـر اسـاس نظریـۀ کنـش گفتـاری
سـرل» ( 1396ش) و طالبـی و دیگـران در «بررسـی خطبههـای جنـگ امـام علـی؟ع؟ بـر
اسـاس نظریۀ کنش گفتاری» ( 1396ش) ،به بررسـی کنشهای گفتاری پرداختهاند.
اما تاکنون پژوهش مسـتقلی به منظور تحلیل کنشهای گفتاری خطبۀ غدیر صورت
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داودآبـادی فراهانـی در «تحلیـل خطبـۀ فدکیـه بـر اسـاس نظریـۀ کنش گفتـاری» (1395
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نگرفتـه اسـت .ازایـنرو پژوهـش حاضـر در نظـر دارد تـا بـه شـیوۀ توصیفـی _ تحلیلـی و بـر
اساس نظریۀ کنش گفتاری آستین 1و طبقهبندی پنجگانۀ ِسرل ،به بررسی کنشهای
گفتـاری در خطبـۀ طوالنـی غدیـر پرداختـه و بـه این سـؤال اصلی پاسـخ دهد که تحلیل
کنشهـای گفتـاری در خطبـۀ غدیـر بـه چـه صورتـی اسـت.
واحـد تحلیـل خطبـه ،پارهگفتـار و ابـزار تعییـن آن ،افعال کنشـی موجـود در خطبۀ غدیر
بـر اسـاس بافـت زبانـی ایـراد شـده اسـت .عــلت انتخـاب خطبـۀ غدیـر ،اهمیـت ایـن
خطبـه و تأثیرگـذاری عمیـق آن بـر مخاطبیـن اسـت؛ بهطور یکـه پـس از اتمـام ایـراد این
خطبه از سـوی پیامبر؟لص؟ ،شـنوندگان بدون هیچگونه ابهامی در درک آن ،بالفاصله
بـه امـام علـی؟ع؟ سلام داده و تبریـک گفتنـد .همچنیـن َح ّسـان بـن ثابـت از شـعرای
معاص�ر ب�ا پیامب�ر؟لص؟ ،ب�ا اج�ازۀ رس�ول خ�دا؟لص؟ درب�ارۀ ای�ن واقعۀ مهم ش�عر س�رود.

2

گفتنی است خطبۀ غدیر با حجمهای مختلف کوتاه ،متوسط و بلند ضبط شده
است .شکل کوتاه آن با حدود  300واژه در کتاب خصال شیخ صدوق ،شکل متوسط

آن با حدود  700واژه در کتاب اقبال سید بن طاوس و شکل بلند آن در کتاب روضة
َ
الواعظین ف ّتال نیشابوری ،و نیز در کتاب احتجاج طبرسی نقل شده است .شکل
108

کوتاه آن در منابع فریقین وجود دارد ،اما شکل بلندتر آن ،تنها در منابع شیعی نقل شده
است 3.تشخیص کنشهای گفتاری خطبۀ طوالنی غدیر بر اساس متن «االحتجاج»
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از طبرسی صورت گرفته است .علت انتخاب این منبع ،قدمت و کاملبودن آن
میباشد .مهمترین فراز این خطبه عبارت «من کنت مواله فهذا علي مواله» است که از
آن به عنوان «حدیث غدیر» یاد شده و در منابع روایی به صورت متواتر نقل شده است.

4

1. Austin.

 .2محمدی ر یشهری ،محمد ،دانشنامۀ امیرالمؤمنین.275/2،
یپـور ،محمـد و فتاحـیزاده ،فتحیـه و حسـینیزاده ،سـیدهزینب« ،تحلیـل محتـوای سـه
 .3جان 
خطبـۀ غدیـر بـا رویکـرد الیهشناسـی مضمونـی» ،مطالعـات فهـم حدیـث ،شـمارۀ  79و .80
ّ
 .4علمـه عبدالحسـین امینـی ،حدیـث غدیـر را از  112تـن از صحابیـان ،گـزارش ،و در پایان ،تأ کید
نچـه او گـزارش کـرده ،تمـام آن چیـزی نیسـت کـه وجـود دارد .سـید عبدالعزیـز
نمـوده اسـت کـه آ 
طباطبایـی در پانوشـت ایـن سـخن آورده اسـت ،صحابیانـی دیگـر کـه روایـت غدیـر را گـزارش
ّ
علمـه امینـی آنهـا را ّ
معرفـی کـرده را در کتـاب علـی ضفـاف الغدیـر یـاد
کردهانـد ،جـز آنـان کـه

کنشهای گفتاری
در کنـش گفتـار ،تأ کیـد بـر آن اسـت کـه انسـان بـرای بیـان منظـور خویـش تنهـا بـه تولیـد
پارهگفتارهایـی کـه حـاوی کلمـات و سـاختارهای دسـتوری اسـت ،اکتفـا نمیکنـد؛
بلکه از رهگذر این پارهگفتارها ،شـگردهای زبانی را به شـکل خودآ گاه و ناخودآ گاه به
کار میگیـرد کـه کنـش گفتـار نـام دارد 1.کنشهـای گفتار یکی از عناصر مهم و اساسـی
مطـرح در مباحـث کاربردشناسـی زبـان اسـت کـه در تحلیـل گفتمـان نیز کاربـرد دارد.

2

تحلیـل گفتمـان بـه معنـای تجزیـه و تحلیـل زبان اسـت .به دیگر سـخن میتوان گفت:
گفتمـان ،مجموعـۀ پیچیـدهای از رفتارهـای زبانـی در بافـت فرهنگـی هـر زبـان اسـت
ً
کـه بـه منظـور القـای بهتـر هـدف گوینـده ،بـا شـگردهای بیانـی خـاص و شـکلی غالبـا
درونیشـده ،بـروز مییابـد .بـه تعبیـر دیگـر ،گفتمـان ،تلازم میـان گفتـه بـا کارکردهـای
اجتماعی یا معنایی اسـت که در آن ،اطالعات به صورت پارهگفتار ارائه میشـود و به
صـورت نمونههـای نوشـتاری ،گفتـاری و نشانهشـناختی ،تجلـی پیـدا میکنـد.
بـر اسـاس نظریـه کنـش گفتـار ،بـرای کشـف ناگفتههـای متـن ،بـه جـای پرداختـن بـه
جملههـا یـا واحدهـای نحـوی ،بایـد بـه پارهگفتار توجـه کـرد .پارهگفتار قطعـهای کوتاه یا
بلنـد از زبـان اسـت کـه حاصـل معنـای جملـه و بافـت تولیـد آن میباشـد.

3

در کنـش گفتـار توجـه بـه بسـتر اجتماعـی ،تاریخـی و ادبـی متـن اهمیـت بسـیار دارد.

شهـای گفتـاری مولـوی در دفتـر اول و دوم مثنـوی معنـوی ،بـا تأ کید
 .1بختیـاری ،ژالـه« ،بررسـی کن 
شهـای گفتـاری عمـل روایـت» ،اسـتاد راهنما :پارسـا یعقوبی ،اسـتاد مشـاور :طیبـه فدوی،
بـر کن 
دانشـگاه کردسـتان ،دانشـکدۀ ادبیات فارسـی 1390 ،ش.

 .2طباطبایـی لطفـی ،سـید عبدالمجیـد و قاسـمی ،طاهره« ،بررسـی و طبقهبنـدی خطبههای نهج
البالغـه از دیـدگاه نظر یـۀ کنش گفتاری» ،سیاسـت متعالیه.12/6 ،
 .3فضائلـی ،سـیدهمریم و نـگارش ،محمـد« ،تحلیـل خطبـۀ پنجـاه و یکـم نهـج البالغـه بـر اسـاس
شهـای گفتـاری» ،رهیافتهایـی در علـوم قـرآن و حدیـث.85/86 ،
طبقهبنـدی سـرل از کن 
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کردهام .الزم به ذکر اسـت در کتاب الغدیر ،فهرسـت بلندی از اقوال تابعیانی که حدیث غدیر را
نقـل کردهانـد نیـز آمـده اسـت .میـر حامـد حسـین هندی نیز بخـش بزرگـی از کتاب عبقـات األنوار
را بـه حدیـث غدیـر اختصـاص داده و سـند آن را بـه تفصیـل گـزارش کـرده و نااسـتواری دیـدگاه
کسـانی کـه بـه عـدم تواتـر آن بـاور دارنـد را روشـن سـاخته اسـت (محمـدی ر یشـهری ،محمـد،
همـان.)537/1 ،
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ایـن دیـدگاه ،مخالـف برخـی دیدگاههـای نقـد ادبـی نویـن یـا سـاختگرایی اسـت
کـه متـن را بـدون درنظرگرفتـن بافـت موقعیتـی آن بررسـی میکننـد .منظـور از بافـت،
محیط ،متن ،حاالت و شرایطی اس�ت کـه جملههـا در آن تولیـد میشـوند .بـه تعبیـر
دیگـر ،بافـت ،شـبکهای از روابـط اسـت کـه میـان صـورت (دسـتور و واژگان) و جهـان
بی�رون وج�ود دارد و معن�ای خارج�ی زباـن را تش�کیل میده�د .باف�ت را میتـوان فضایی
دانسـت کـه متـن در آن بـه وجـود میآیـد و میتوانـد در محیطـی بیـرون از زبـان یـا درون
زب�ان باش�د .بافـت موقعیتـی ناظـر بـه عوامـل برو نزبانـی شـامل پیشـینههای فرهنگـی،
اجتماع�ی و تاریخـی و باف�ت متن�ی ناظ�ر ب�ه عوام�ل درو نزبانـی ش�امل مجموعـهای از
جملات پیشـین و پسـین از هـر جملـه اسـت .بـرای دریافـت دقیقتـر معنـای متـن ،الزم
استـ علاوه ب�ر توج�ه ب�ه معنای ظاه�ری واژگان و عبارات ب�ه عنوان عوامـل درو نزبانی،
موقعیته�ای اجتماع�ی و تاریخـیای کـه متـن ،درون آن شـکل گرفتـه را نیـز بـه عنـوان
عوام�ل برو نزبان�ی م�ورد توج�ه ق�رار داد.

ً
آسـتین 1،اسـتاد فلسـفۀ اخلاق دانشـگاه آ کسـفورد ،کار اصلـی زبـان را صرفـا اخب�ار

صـادق یـا کاذب از واقعیـت نمیدانـد 2.وی سـه سـطح متفـاوت از افعالـی کـه انسـان
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هنـگام سـخنگفتن انجـام میدهـد را ارائـه میکنـد .ایـن سـه سـطح متفـاوت ،شـامل
فعـل تلفظـی ،فعـل مضمـون در سـخن و فعـل ناشـی از سـخن اسـت.
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منظـور از فعـل تلفظـی ،واژههایـی بـا بـار معنایـی خـاص اسـت کـه گوینـده آن را اظهـار
میکنـد .مـراد از فعـل مضمـون در سـخن ،همـان هدف یا مقصودی اسـت کـه گوینده،
واژههـا را بـرای افـادۀ آن بـه کار گرفتـه اسـت؛ بـه طـور نمونـه ،هـدف از بهکارگیـری فعـل
گفتـاری «امرکـردن» ،تلاش بـرای وادارسـاختن شـنونده بـه انجـام کاری اسـت و هـدف
از گفتـن جملـۀ «مـن وعـده میدهـم» ،تعهـد بـه انجامدادن کاری اسـت .منظـور از فعل
ناشـی از سـخن آن اسـت کـه گوینـده بـا اظهـار عبارتهـای زبانـی ،در مخاطـب خـود
عکسالعمـل و تأثیـری پدیـد مـیآورد؛ 3بـه طـور نمونـه ،وقتـی میگوییـم «بـاران میآیـد»،
1. John Langshow Austin.

 .2سرل ،جان آر ،افعال گفتاری ،ص .29
 .3همان ،ص .33

شـنونده واکنشهای متعددی به آن نشـان میدهد .ممکن اسـت چتری برای گوینده
فراهـم کنـد ،یـا بـه بـارش بـاران نـگاه کنـد و یـا چـون بـارش بـاران برنامـۀ کاری او را تغییـر
داده ،ناراحـت شـود.

1

دسـتهبندی دیگـری کـه از کنشهـای گفتـاری آسـتین صـورت گرفتـه ،متعلـق بـه سـرل
اسـت .از منظـر او ،مشـاهدۀ مـوارد اسـتعمال زبـان نشـان میدهـد کـه پنـج طبقـۀ فعـل
مضمـون در سـخن وجـود دارد کـه عبارتانـد از:
 _1کنـش تعهـدی :کنـش تعهـدی مربـوط بـه متعهدکـردن شـخص گوینـده بـرای انجـام
دادن عملـی در آینـده اسـت .گوینـده بـا قولدادن ،سـوگندخوردن و اعمالی نظیر اینها،
متعهـد میشـود کـه در آینـده کاری انجـام دهـد .افعـال ایـن کنـش عبارتانـد از :بیـان
موافقتکـردن ،تعهـددادن ،تقدیمکردن ،داوطلبشـدن ،ضمانتکردن ،قسـمخوردن،
قولدادن ،متعهدشـدن.
 _2کنــش عاطفــی :کنــش عاطفــی شــامل کنشهایــی اســت کــه احساســات گوینــده
را مطــرح میکنــد 2.بــه دیگــر بیــان ،ایــن کنشهــا بیــان حالــت روانــی گوینــده دربــارۀ
اوضــاع و شــرایطی اســت کــه در محتــوای گــزارهای مشــخص شــده اس��ت .در ایــن نـ�وع
کنــش ،گوینــده نــه تــاش میکنــد تــا جهــان بیــرون را بــا کلماتــی کــه بیــان میکنـ�د

ی کــردن ،عذرخواهیکــردن ،تمجیدکــردن ،اظهــار
بــه تبریکگفتــن ،سپاســگزار 
تأســفکردن ،هجوکــردن ،ســامدادن ،تحســینکردن ،ســرزنشکردن ،خشــنودکردن،
نشــدن،
دشــنامدادن ،اهانتکردن ،تعجبکردن ،تشــکرکردن ،شــکایتکردن ،خشمگی 
خشمگینکردن ،ناسپاسیکردن و ناامیدشدن اشاره کرد.

3

 .1فضائلـی ،سـیدهمریم و نـگارش ،محمـد« ،تحلیـل خطبـۀ پنجـاه و یکـم نهـج البالغـه بـر اسـاس
شهـای گفتـاری» ،رهیافتهایـی در علـوم قـرآن و حدیـث.87/86 ،
طبقهبنـدی سـرل از کن 
 .2نجفـی ایوکـی ،علـی و رسـولنیا ،امیرحسـین و کاوهنوشآبـادی ،علیرضـا« ،تحلیـل متنشناسـی
خطبـۀ شقشـقیه بـر اسـاس نظر یـۀ کنـش گفتـاری سـرل» ،پژوهشنامـۀ نهـج البالغـه.6/19 ،
 .3همان.

تحليل کنشهای گفتاری در خطبۀ غدير بر اساس نظريۀ آستين و سرل

مطابقــت دهــد و نــه کلمــات بیــانشــده را بــا جهــان بیرون؛ بلکــه صدق و حقیقــت گزارۀ
ّ
بیانشـ�ده ،بدیهــی و مســلم فـ�رض میشـ�ود .از جملــۀ افعال مرتبط با ایــن کنش میتوان
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-3کنـش ترغیبـی :کنـش ترغیبـی بـه آن دسـته از کنشهـای گفتـاری اطلاق میشـود که
مخاطـب را جهـت انجـام کاری ترغیـب میکننـد و او را در حالـت تکلیـف بـرای انجام
عملـی قـرار میدهنـد .گوینـده سـعی میکنـد بـا سـخنانش شـرایطی را بـه وجـود آورد که
اعمالـی انجـام شـود تـا جهـان را بـا محتـوای گزارههایـی کـه شـامل عمـل آتـی ش�نونده
اسـت ،تطبیـق دهـد 1.ایـن کنـش ،خواسـتها و تمایلات گوینـده را بیـان میکنـد.
نمونـۀ بـارز کنـش ترغیبـی را میتـوان در پرسـشها و درخواسـتها مشـاهده کـرد.
افعـال کنـش ترغیبـی شـامل :خواسـتن ،توانسـتن ،بایسـتن و الزمبـودن ،دسـتوردادن،
دعوتک�ردن ،اجازهدادن ،سؤـالکردن ،بازخواس�تکردن ،اطالعاتدرخواسـتکردن،
توضیحخواستن ،تقاضاکردن،
درخواست اثباتکردن ،توصیهکردن ،پیشنهادکردن،
ِ
القا کردن ،هشدار دادن ،بهمبارزهطلبیدن ،تکرار کردن ،دوبارهراهانداختن ،اصرار و
پافشاریکردن ،اخطار دادن ،اعالم نیازکردن ،بهمبارزهطلبیدن ،توصیهکردن ،شرط
گذاشتن ،نصیحتکردن و التماس و ّ
2
تمناکردن است.
-4کنـــش اعالمـــی :کنـــش اعالمـــی شـــامل کنشهـــای گفتـــار یای اســـت کـــه بــ�ه
مح ــض بی ــان آنه ــا ،در جه ــان بی ــرون تغیی ــرات واقع ــی ایج ــاد میش ـ�ود .از آنج ــا ک ـ�ه
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مؤثرتری ــن ای ــن کنشه ــا وابس ــته ب ــه نهاده ــای اجتماع ــی و قانون ــی اس ـ�ت ،میت ـ�وان
آنه ــا را «کنشه���ای نهادین���ه» نامی ــد .در چنی ــن کنش ــی گوین ــده ب ــا بی ــان جمل ــه ،در
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جه ــان خ ــارج تغیی ـ�ری ایج ــاد میکن ـ�د؛ یعن ــی بی ــن محت ــوای گ ــزارهای جمل ــه و جه ـ�ان
خ ــارج انطب ــاق ایج ــاد میکن ــد3 .افعـ��ال کن ــش اعالمـ��ی ش���امل :آغـ��از ک���ردن کار ،از
کار برکنارکـــردن ،اعالمکـــردن ،انتصـــاب ،بـــه کار گمـــاردن ،پایـــان دادن کار ،عقـــد
قراردادکـــردن و نامگذار یکـــردن اســـت.
-5کنـش اظهـاری :کنـش اظهـاری توصیف حالت یا حادثهای اسـت که گوینده در آن،
عقیـدۀ خـود دربـارۀ درسـتی و نادرسـتی یـک مطلـب را اظهـار میکند .ایـن کنش ،تعهد
 .1همان.
 .2زرقانی ،سـیدمهدی و اخالقی ،الهام« ،تحلیل ژانر شـطح بر اسـاس نظریۀ کنش گفتار» ،ادبیات
عرفانی.68/6 ،
 .3نجفی ایوکی ،علی و رسولنیا ،امیرحسین و کاوهنوشآبادی ،علیرضا ،همان.

گوینـده نسـبت بـه صـدق گ�زارۀ مطرحش�ده را نشـان میدهـد 1.بـه طـور کلـی اظهـارات،
ّادعاه�ا ،نتیجهگیریه�ا ،بیان�ات ،تأ کی�دات ،توصیف�ات ،ابرازحقایـق و ماننـد اینه�ا
کـه گوینـده در آنهـا ،جهـان خـارج را آنگونـه کـه بـاور دارد بـه تصویـر میکش�د ،دارای
کنـش اظهـاری میباشـند 2.افعـال کنـش اظهـاری شـامل تأییدکـردن ،دلیـلآوردن،
معرفیکـردن ،توصیفکردن ،تفسـیرکردن ،شـرحدادن ،تغییرفعالیتدادن ،بخشـیدن،
ضکـردن ،نقدکـردن ،محدودکـردن ،رهانمودن ،ابرازکـردن ،ادعاکردن،
نفیکـردن ،اعترا 
بحثکـردن ،بیانکـردن ،پاسـخدادن ،تصریحکـردن ،دسـتهبندیکردن ،دفاعکـردن،
گفتـن و گـزارشدادن اسـت.

3

ایــن پنــج کنــش گفتــاری ارائهشــده از ســوی ِســرل« 4پنجگانـ�ۀ ِسـ�رل» معروفانـ�د .بـ�ه
رشــور ن» 5طبقهبنــدی ِســرل مؤثرتریــن طبقهبنــدی ارائهشــده اســت؛ زیـ�را
گفت��ۀ ِ«و
ِ
طبقــات آن بــه هیــچ وجــه انحصــاری نیســت و یــک پارهگفتــار میتوانــد انــواع مختلفـ�ی
از کنشهــا را در بـ�ر بگیـ�رد.

بافت موقعیتی خطبۀ غدیر
از آنجـا کـه هـر گفتمانـی در شـرایط خاصـی شـکل میگیـرد ،الزم اسـت قبـل از تحلیـل
خطبـۀ غدیـر ،بـه بافـت موقعیتـی ایـن خطبـه و چگونگـی شـکلگیری آن توجه شـود.

کهـ پیغمبـر اک�رم؟لص؟ بع�د از مهاجـرت بهـ مدین�ه انج�ام داده اس�ت .پیامبر؟لص؟ پنج
َ
یـا شـش روز مانـده بـه حلـول ذیالحجةالحـرام ،پـس از غسـل و تدهیـن ،بـا پـای پیاده و
 .1صفوی ،کوروش ،درآمدی بر معناشناسی ،ص .177
 .2نجفـی ایوکـی ،علـی و رسـولنیا ،امیرحسـین و کاوهنوشآبـادی ،علیرضـا« ،تحلیـل متنشناسـی
خطبـۀ شقشـقیه بـر اسـاس نظر یـۀ کنـش گفتـاری سـرل» ،پژوهشنامـۀ نهـج البالغـه.5/19 ،
 .3زرقانی ،سیدمهدی و اخالقی ،الهام ،همان.

4. Searle.
5. Verschueren.

تحليل کنشهای گفتاری در خطبۀ غدير بر اساس نظريۀ آستين و سرل

واقعـۀ غدیـر ،پـس از خاتمـۀ حـج و در مسـیر بازگشـت پیامبـر؟لص؟ بـه مدینـه ،در روز
هجدهـم ذی َ
الح ّجـۀ سـال دهـم هجـری قمـری بـه وقوع پیوسـته و این ،تنهـا حجی بوده
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بـا لبـاس ِاحـرام ،از مدینـه خـارج میشـود و اهلبیـت؟مهع؟ ،مهاجریـن ،انصـار ،برخـی از
قبایـل عـرب و دیگـر اقشـار مـردم بـا او بـه راه میافتنـد .پـس از اتمـام مناسـک حـج ،نبی
اکـرم؟لص؟ بـا همـان جماعـت انبوه ،راهی مدینـه میشـوند .در راه ،در محل غدیرخم،
فرمـان میدهـد کـه همـۀ همراهـان متوقـف شـوند ،آنـان کـه پیـش رفتهانـد بـاز گردنـد و
آنـان کـه پشـت سـر هسـتند ،بایسـتند تـا در آخریـن خطبـۀ خـود ،رسـالتی کـه خداونـد
بـا نـزول آیـۀ  67سـورۀ مائـده بـر دوش وی قـرار داده اسـت را بـه مـردم برسـاند .در ایـن
اعلام رسـمی ،پیامبـر خـدا؟لص؟ از حاضریـن میخواهـد کـه والیـت و جانشـینی امـام
علـی؟ع؟ را بپذیرنـد.
بــا توجــه بــه بافــت موقعیتــی خــاص غدیــر ،میتــوان دریافــت کــه پیامبــر؟لص؟ چگونــه
بــا اســتفاده از کارکــرد زبــان خطابــه ،بــا بیــان پیــام یــا پیامهــای ویــژۀ خــود بــه مخاطبیــن
حاضــر در حجةالــوداع ،رســالتی را بــه انجــام رســانده کــه پــروردگارش بــر دوش او
گذاشــته بــود.
بـا بررسـی رابطـۀ میـان متـن خطبـۀ غدیـر و بافـت موقعیتـی آن ،خواهیم یافـت که متن،
چـه چیـزی را و بـه چـه صورتـی بیـان کـرده اسـت .حـوزۀ گفتمـان خطبـۀ غدی�ر ،دین�ی
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اسـت و عاملان آن کسـانیاند کـه در آخریـن سـفر حج ،همراه پیامبـر؟لص؟ بودند .متن
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خطبـه ،شـفاهی اسـت و در آن ،بـا اسـتفاده از کنشه�ای گفت�اری ،ازجمل�ه کنشه�ای
اعالم�ی ،ترغیبیـ ،اظه�اریّ ،
تعهـدی و عاطفـی ،تلاش شـده تـا مخاطبـان ب�ه قب�ول
بیعـت بـا ولـی و وصـی پیامبـر؟لص؟ مشـتاق شـوند.
خطبۀ غدیر در مکانی واقع در کنار برکۀ غدیر ،در شرایطی که هوا گرم بوده و حاجیان پس
از انجـام مناسـک حـج ،عـازم دیـار خـود بودهانـد ،ایـراد شـده اسـت .آنهـا بـه یـک بـاره
ایـن پیـام را دریافـت میکننـد کـه بایـد توقـف کننـد ،آنـان کـه پیـش رفتهانـد بـاز گردنـد
و آنـان کـه پشـت سـر هسـتند ،بایسـتند .همـه از خـود میپرسـند کـه چـه اتفاقـی مهمـی
افتـاده اسـت .ازایـنرو ،بافـت موقعیتـی ،زمینـه را بـرای ایـراد متـن شـفاهی خطبـۀ غدیر
فراهـم میکنـد .گوینـدۀ خطبـه ،پیامبـر خـدا؟لص؟ و موضـوع مـورد انتقـال ،والیـت و
وصایـت امـام علـی؟ع؟ اسـت .ایـن خطبـه ،بـا بهرهگیـری از ویژگیهـای ادبـی و بالغـی

زبـان عربـی ،ایـراد میشـود .در ایـن خطبـه ،موضوع بسـیار مهم والیت و جانش�ینی امام
علی؟ع؟ به صورت منسـجم دنبال میشـود و با اسـتفاده از کنشهای زبانی ،ازجمله
کنـش ترغیبـی ،سـعی میشـود تـا مخاطبـان بـرای پذیـرش ایـن امـر مهـم اقنـاع شـوند.
ایرادکننـدۀ خطبـه ،پیامبـر خـدا؟لص؟ اسـت کـه جایـگاه ویـژهای دارد.

تحلیل کنشهای گفتاری خطبۀ غدیر
در ایـن پژوهـش ،تمامـی فرازهـای خطبـۀ غدیـر بـر اسـاس نظریـۀ کنـش گفتـاری مـورد
بررسـی قـرار گرفتـه اسـت .از آنجـا کـه ذکـر همـۀ فرازهـا و تحلیلشـان در یـک مقالـه
ص هریـک از کنشهـای گفتـاری خطبـۀ غدیـر
نمیگنجـد ،تنهـا بـه ذکـر فرازهـای شـاخ 
بسـنده شـده اسـت.

کنشهای تعهدی
پــس از بررس��یـ خطب���ۀ طوالن���ی غدیـ��ر ،باـــ درنظرگرفت���ن شرـــوط ِســرل ،برخــی کنشهــای
ً
گفتـ��اری تعه�دــی در پارهگفتارهای ــی از ای ــن خطب ــه بی ــان میش ــود .همانط ــور ک ــه قب ــا
بی���ان شـ��د ،در کن ــش تعه ــدی ،متعهدش ــدن گوین ــده ب ــرای انج ــام عمل ــی در آین ــده
مط ــرح اس ــت .گوین ــده ب ــا ق ــولدادن ،س ــوگندخوردن و ...متعه ــد میش ــود ک ــه کاری را

پیامبـر اکـرم؟لص؟ در جایـگاه گوینـده ،قصـد و ارادۀ جـدی داشـته و اظهـار حقیقـی در
گفتـارش تحقـق یافتـه اسـت .او قضیـهای صـادق را تشـکیل داده اسـت .مخاطبـان نیز
از شـرایط مفـروض و کاری کـه انجـام میدادنـد ،آ گاه بودنـد .هیـچ مانـع فیزیکـی مخـل
ارتباطـی _ از قبیـل ناشـنوایی و زبانپریشـی _ وجـود نداشـته اسـت .لـذا شـرایط ورودی
و خروجـی عـادی تحقـق یافتـه اسـت .شـرایط خروجـی ،شـرایط سـخنگفتن معقـول
نچـه بـه مـن وحـی شـده ،انجـام میدهم ،مبـاد که از سـوی او عذابی فرود
 …« .1و وظیفـۀ خـود را در آ 
آیـد کـه کسـی را یـارای دورسـاختن آن از مـن نباشـد؛ هرچنـد توانـش بسـیار و دوسـتیاش [بـا مـن]
خالص باشـد». ...

تحليل کنشهای گفتاری در خطبۀ غدير بر اساس نظريۀ آستين و سرل

بــه انجــام برســاند.
ْ ُ َ َ ٌ َ
َ ُ َ ّ َ َ ْ َ َ َ َ ً ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َّ
 ... _1و أؤ ِدي مـا أوحـی ِإلـي حـذرا ِمـن أن ل أفعـل فتحـل ِبـي ِمنـه ق ِارعـة ل
َ ُ ُ َ َ ْ ُ َّ
ْید َف ُع َهـا َع ّنـي َأ َح ٌـد َو إ ْن َع ُظ َم ْ
1
ـت خل ُت ُـه. ...
ـت ِحیلتـه َو صف
ِ
ِ
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اسـت .در حدیثـی از پیامبـر؟لص؟ نقـل شـده اسـت کـه:
خداونـد ،هیـچ پیامبـر و فرسـتادهای را نفرسـتاد مگـر آنهنـگام کـه وی ،از
نظـر عقـل بـه کمـال رسـید ،و عقـل او از عقـول تمامـی امتـش برتـر شـد- .

2 1

بـر ایـن اسـاس ،رسـول خـدا؟لص؟ برخـوردار از کمـال عقـل بـوده و سـخن او ،کالمـی
معقـول بـوده اسـت.
شـرایط ورودی کـه شـامل موقعیـت ایـراد کالم اسـت و فراهمآورنـدۀ شـرایط سـخن
میشـود نیـز فراهـم بـوده اسـت .مخاطبـان ،سـخن رسـول اکـرم؟لص؟ را میفهمیدنـد؛
چـون او فصیحتریـن افـراد عـرب بود ،با اینکه تحت تعلیم اسـتاد قـرار نگرفته بود .نیکو
و روان س�خن میگف�ت و از گفتـن الف�اظ پیچی�ده و نامأن�وس اجتن�اب میکرد .جاحظ
دربـارۀ ویژگـی کالم رسـول خـدا؟لص؟ میگویـد:
س ــخن حض ــرت محم ــد؟لص؟ کالم ــی اس ــت ک ــه ح ــروف آن ان ــدک و
ّ
معان ــی آن ف ــراوان ،از ّ
تصن ــع برکن ــار و از تکل ــف ب ــه دور اس ــت ...آنج ــا
ک ــه بای ــد طوالن ــی باش ــد ّ
نج ــا ک ــه الزم اس ــت مختص ــر
مفص ــل اس ــت و آ 
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باش ــد ،ب ــه اختص ــار بی ــان ش ــده اس ــت .از کلم ــات نامأن ــوس دور اس ــت و
از ســخنان مبتــذل و بــازاریّ ،مبــرا اســت ...وی در ســخن نــه کنــد بــود و
ن ــه تن ــد .گفت ــارش ن ــه طوالن ــی ب ــود و ن ــه مبه ــم .م ــردم س ــخنی س ــودمندتر
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حت ــر و واضحت ــر از س ــخن وی
نت ــر و فصی 
و ش ــیواتر و رس ــاتر و مؤثرت ــر و روا 
نش ــنیدند.

3

َ
َ ْ ُ َْ َ َ
َ ًَ َ َُ ً َ ّ ْ َ َ ْ ْ َ
ُ
َ
ـول َج ِمیـع
ـون َعقل ُـه أفضـل ِم ْـن ُعق
کمل ال َعقـلَ ،و یک
َ ...« .1و ل َب َعـث اهَّلل ن ِبیـا و ل رسـوال حتـی یسـت
ِ
ِ
ِ
َُ
أ ّم ِت ِه». ...
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.30/1 ،
ّ
ّ
...« .3و هو الکالم الـذي قـل عـدد حروفـه و کثـر عـدد معانیـه ،و جـل عن الصنعـة ،و ن ّـزه عـن
التکلـف ...و اسـتعمل المبسـوط فـي موضـع البسـط ،و المقصـور فـي موضـع القصـر ،و هجـر
الغر یـب الوحشـي ،و رغـب عـن الهجیـن السـوقي ...و ال یبطـئ و ال یعجـل ،و ال یسـهب و ال
ً
ً
ً
یحصـر .ثـم لـم یسـمع النـاس بـکالم قـط أعـم نفعـا ،و ال أقصـد لفظـا ،و ال أعـدل وزنـا ،و ال أجمـل
ً
ً
ً
ً
مذهبـا ،و ال أ کـرم مطلبـا ،و ال أحسـن موقعـا ،و ال أسـهل مخرجـا ،و ال أفصـح معن ًـی ،و ال أبین في
ً
فحـوی ،مـن کالمـه؟مص؟ کثیـرا» جاحـظ ،عمـرو بـن بحـر ،البیـان و التبییـن.14-13/2 ،

پیامبـر؟لص؟ بـرای مخاطـب عصـر نـزول طـوری سـخن گفتـه اسـت کـه از شـنیدن آن
احسـاس غربـت نکنـد .از واژگان و مفاهیمـی اسـتفاده کـرده اسـت کـه در عـرف آن
جامعـه مطـرح بودهانـد .او کلماتـش را از فرهنگـی کـه بـا آنان مأنوس بوده ،گرفته اسـت.
سـطح گفتـار او ،مألـوف و مفهـوم بـا فهـم مخاطبـان و متالئـم و مناسـب بـا آنـان بـوده
اس�ت .رس�ول خ�دا؟لص؟ میفرم�ود:
َ
َّ
ُ ْ َ ْ ُ ّ َ َّ
َْ ُ
ْ َْ
ْ 2 1
الن َاس َعلی قد ِر ُعقو ِل ِهم- .
کلم
یاء أ ِمرنا أن ن ِ
اش َر الن ِب ِ
ِإنا َم َع ِ
َ
َ
َُ
تعبیـر َ«و أؤ ِّدي َمـا أ ْو َحـی ِإلـي» در ایـن کنـش تعهـدی نشـان میدهـد کـه پیامبـر؟لص؟
خـود را متعهـد بـه انجـام وظیفـهای میدانـد کـه از طریـق وحـی دریافـت کـرده اسـت.
ً
هرچنـد پیامبـران دارای مقـام عصمـت هسـتند و هرگـز در امانـت رسـالت ،نـه عمـدا و
َ َ ً َ َ َْ َ
ً
«حـذرا ِم ْـن أ ْن ل أف َعـل» از سـوی
نـه سـهوا ،دچـار خطـا و فراموشـی نمیشـوند ،امـا تعبیـر
تعهد ابالغ
پیامبر خدا؟لص؟ ،حاکی از عواقب سـوئی اسـت که در فرض عدم وفای به ِ
پیـام پـروردگار ،هرمقـدار هـم کـه دوسـتیاش بـا خداونـد خالـص بـود ،دچار آن میشـد.
همچنیـن پیامبـر خـدا؟لص؟ در بیـان وعـدۀ خـود راجعبـه اطاعـت از دسـتور خداونـد،
َ َّ
َ ٌ َ ْ َ
َ ٌ
تعبیـر «ف َت ُحـل ِبـي ِم ْن ُـه ق ِار َعـة ل یدف ُع َها َع ِّني أ َحد» را به کار میبرد تا این نکته را برسـاند
کـه در صـورت عـدم اطاعـت از دسـتور خداونـد و ارادۀ پـروردگار بـرای مجازاتکـردن
وی ،کس�ی را ی�ارای هیچگون�ه مقاومت�ی در براب�ر قه�ر اله�ی نیس�ت.
چ�ون ب�ه نف�ع آنه�ا استـ ک�ه پسـ از نب�ی اکرـم؟لص؟ ،کسـی جانش�ین او باش�د کـه اولیـن
تصدیقکنندۀ رسـول خـدا و اولیـن ایمانآورن�دۀ به او باش�د و پیامبرشـان او را باب شـهر
علـم خوان�ده باشـد .گوینـده نیـز از ایـن خواسـتۀ شـنونده آ گاه اسـت.
ایـن شـرط الزم وعـدۀ درسـت اسـت کـه بـر ابلاغ وعـدۀ الهـی بـه مـردم ،فایـدهای مترتـب
باشد .فایدۀ این فعل ،اعالم والیت و امامت امام علی؟ع؟ بعد از حضرت رسول؟لص؟
اسـت کـه از سـوی خـدا انتخـاب شـده و تضمینکننـدۀ بازنگشـتن بـه دوران جاهلیت
« .1به ما جمعیت پیامبران دستور داده شده که با مردم به اندازۀ درکشان سخن بگوییم».
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.608/15،

تحليل کنشهای گفتاری در خطبۀ غدير بر اساس نظريۀ آستين و سرل

شـنوندگان ،انجـام ایـن فعـل توسـط گوینـده را بـر انجامنـدادن آن ترجیـح میدهنـد؛
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اسـت .امـام همچـون خورشـیدی اسـت کـه همهجـا را روشـنی میبخشـد .او حجـت
آشـکار خداونـد بـر مـردم اسـت و بـا وجـود امـام اسـت کـه میتـوان حـق را از باطـل بـاز
شـناخت ،تحریـف غالیـان را زدود ،دسـت بدعتگـذاران و دینسـازان و اهل باطـل را
کوتـاه کـرد و تأویلهـای نادرسـت جاهلان را کنـار گذاشـت.
پیامبـر اسلام؟لص؟ در ایـن شـرط و در وعـدهای صادقانـه ،قصـد انجـام دسـتور خداوند
در ابلاغ جانشـینی و والیـت امـام علـی؟ع؟ بـه مـردم را دارد .رسـول اکـرم؟لص؟ قصـد
کـرده کـه بـا اظهـار جملـۀ «میخواهـم دسـتور خـدا را اطاعـت کنـم» ،خـود را مکلـف بـه
انجـام فعلـی سـازد .ایشـان قصـد دارد کـه در جمعیت حاضر ،این شـناخت را به وجود
آورد کـه اظهـار جملـۀ «خـدا بـه مـن وحـی کـرده کـه کاری انجـام دهـم و مـن دسـتورش
را اطاعـت میکنـم» ،تکلیفـی اسـت کـه بـر عهـدۀ گوینـده اسـت .او ایـن شـناخت را
بـا واداشـتن شـنونده بـه تشـخیص اینکـه قصـدش ایجـاد اثـری اسـت کـه بـرای تـداوم و
اسـتمرار اسلام اصیـل الزم اسـت ،محقـق میسـازد و آن اثـر ایـن اسـت کـه احتیـاج بـه
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معرفـی یـک امـام معصـوم ضـروری اسـت.
َ
َ
َُ
تعبیـر َ«و أؤ ِّدي َمـا أ ْو َحـی ِإلـي» بـه مـدد قواعـد معناشـناختی زبـان ،بـرای وعـدهدادن
اسـتعمال شـده اسـت .ایـن تعبیـر بـه ایـن معنا اسـت کـه وظیفۀ خـود را در آنچـه به من
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وحـی شـده اسـت ،انجـام میدهـم.
نَ نّ َ
َ َّ
ال� ِاس> ...؛ خدا تو را از مردم حفظ میکند.
<...و الل ُه ی� ْع ِص ُمك ِم�
_2
شـرط اول ،شـامل فراهمبـودن بافـت موقعیتـی و شـرایط کلـی گفتـار و موقعیـت
اجتماعـی ،مکانـی و زمانـی مناسـب و مخاطبـان گفتمـان ،در تمامـی فرازهـا یکسـان
اسـت؛ چـون رسـول اکـرم؟لص؟ از طـرف خـدا سـخن میگویـد و مخاطبـان نیـز در طـول
ایـراد خطبـه ،تغییـر نمیکنند .درنتیجه شـرایط ورودی که موقعیت ایراد کالم اسـت ،و
شـرایط خروجـی کـه سـخنگفتن از جانـب خـدا اسـت ،در همـۀ فرازها هماننـد یکدیگر
اسـت.
ن فـراز ،گوینـده خداونـد اسـت کـه حفـظ پیامبـر؟لص؟ از گزنـد و آسـیب مـردم را
در ایـ 
اظهـار میکنـد .اظهـار ایـن قضیـه ،فعلـی اسـت کـه گوینـده انجـام آن را به آینـده موکول

کـرده اسـت .یعنـی بعـد از ابلاغ جانشـینی حضـرت علـی؟ع؟ ،خداونـد تـو را حفـظ
میکنـد .پیامبـر؟لص؟ مایـل اسـت کـه خداونـد او را حفظ کند و خداوند نیز از خواسـتۀ
آن حضـرت آ گاه اسـت.
هرچن�د ب�ه ط�ور مس�تقیم به علت خوف پیامبر؟لص؟ اش�اره نش�ده و تنه�ا خداوند وعده
داده کـه پیامبـرش را از شـر آنچـه از آن نگرانـی داشـته حفـظ کنـد ،امـا بـا توجـه بـه نظـر
برخی مفسـران ،ازجمله عالمه طباطبایی ،در تفسـیر آیۀ  67سـورۀ مائده ،میتوان ترس
را ناشـی از احتمـال کارشـکنیها و اقداماتـی دانسـت کـه باعـث سـقوط دیـن و کاهـش
رون�ق و نفـوذ آن میش�دند .فای�دۀ اینـ حف�ظ و نگه�داری ،ازبیننرفتنـ دینـ اس�ت .در
روایاتـی کـه بـه ایـن تـرس پیامبـر؟لص؟ اشـاره شـده ،دلیـل آن ،خطـر جانـی معرفی نشـده
َّ
َ َّ
<و الل ُه ی� ْع ِص ُمك ِم نَ� نال� ِاس> بـرای تضمیـن حفـظ جـان آن
اسـت .بنابرایـن عبـارت
حضـرت نیسـت ،بلکـه تضمینـی اسـت بـرای برداشـتن خوفـی کـه پیامبـر از تکذیـب
مـردم و دسیسـههای فتنهگـران داشـت .ایـن مـوارد ،ممکن بـود اثر کنند و بـه انکار اصل
رسـالت بینجامنـد و درنتیجـه ،دیـن خـدا بـه نتیجـۀ مطلـوب نرسـد.

َ َّ
خداونـد قصـد دارد بـه وعـدهاش عمـل کنـد؛ زیـرا او خلـف وعـده نمیکنـدِ :إ<� نّ� الل َه لا
ْ ُ ْ
َ
ی��خ ِل ف� ال یم�عاد> 2-1.با اظهار این جمله ،طبق شـناخت حضرت رسـول؟لص؟ ،خداوند

خـود را مکلـف بـه انجـام ایـن تضمیـن میکند.
بـا بهکارگرفتـن کنـش گفتـاری مناسـب بـا بافـت کالم ،شـنونده را وادار (متقاعـد) کـرده
بـه اینکـه بپذیـرد قصـدش ،ایجـاد ایـن اثـر اسـت کـه «خداونـد دینـش را حفـظ میکند»
کـه بـا اظهـار «خـدا تـو را حفـظ میکنـد» ،در ارتباط اسـت.
جملـۀ اظهارشـده ،جملـهای اسـت کـه بـه مـدد قواعـد معناشـناختی زبـان ،بـرای
وعـدهدادن اسـتعمال شـده اسـت.
َ
ََ
َ ُ ّ َ ْ َّ ُ َ َ َّ
َ َ َّ
النبیی َـن َو ْال ُم ْر َس ِـل َ
الن ُ
ین َو أنـا
ـن
م
ـون
ل
و
ال
ـر
ش
ب
اهَّلل
و
ـي
ب
!
ـاس
 ... _3أیهـا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
 ...« .1خداوند در وعدۀ خود تخلف نمیکند».
 .2رعد.31 :

تحليل کنشهای گفتاری در خطبۀ غدير بر اساس نظريۀ آستين و سرل

گوینـده ،از طریـق ایجـاد فضای گفتمانی که شـامل تأثیرات غیرمسـتقیم گفتار اسـت،
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َ
َ َ ْ َْ
ین َو ْال ُح َّج ُـة َع َلـی َج ِمیـع ْال َم ْخ ُل ِوق َ
ـاء َو ْال ُم ْر َس ِـل َ
یـن ِم ْـن أ ْه ِـل
خات ُـم الن ِبی
ِ
ِ
َْ
َّ
1
ات َو ال َر ِضی َـن. ...
الس َـم َاو ِ

در این فراز ،حضرت این قضیه را مطرح میکنند که همۀ رسوالن و پیامبران پیشین،
به آمدن ایشان بشارت دادهاند .این شرط ،قضیه را از بقیۀ افعال گفتاری جدا میکند.
حضرت رسول؟لص؟ در اظهار قضیۀ بشارت پیامبران و رسوالن قبل ،فعل آیندۀ «پس از
من هیچ پیغمبری نمیآید و من خاتماألنبیاء هستم» را بر خود حمل میکند.
مخاطبان ترجیح میدهند حضرت ،که طبق آیۀ قرآن از قبل در میان آنها زندگی میکرده:
فَ قَ ْ َ ثْ تُ ف ْ ُ ُ ً ْ قَ ْ أَ فَ تَ ْ ق ُ
نَ 3 2
<��د ل بِ��� � ی�کم عمرا ِم ن� � ب� ِل ِه � �لا �ع ِ�لو�>  -و او را به امینبودن میشناختند ،پیامبر
ن میدهـد انسـانها بـه جایـی رسـیدهاند کـه آخریـن
خاتـم باشـد؛ زیـرا ایـن امـر ،نشـا 
دی�ن ،ب�ه آنهـا عرض�ه ش�ود .فایـدۀ ای�ن فع�ل ،واداش�تن شـنونده ب�ه تش�خیص اینکـه
کاملتریـن دیـن و نعمـت ّ
تامـۀ الهـی توسـط حضـرت رسـول؟لص؟ بـه انسـانها هدیـه
میشـود ،اسـت.
گوینـده بـا صداقـت بـه مخاطبـان میگویـد کـه پیامبـران پیشـین ،پیامبـری مـرا بـه مـردم
بشـارت دادهانـد و پـس از مـن ،پیامبـر و شـریعتی نخواهـد بـود .بقیـۀ پیامبران نسـبت به
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نبـوت و رسـالت خویـش چنیـن ادعایـی نداشـتهاند کـه مـن حجـت خـدا بـرای تمـام
آفریدههـای آسـمان و زمیـن هسـتم.
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قصـد حضـرت نهتنهـا بـرای خـودش ،بلکـه بـرای مخاطبـان نیـز آشـکار بـود کـه رسـول
اکـرم؟لص؟ وظیفـۀ رسـالتش را تـا آن زمـان بـه بهتریـن شـکل انجـام داده و از آن پـس نیز،
خـود را مکلـف بـه انجـام آن خواهـد کـرد .پس جانشـینی علی؟ع؟ نیز بر همین اسـاس،
وارد حـوزۀ درونـی کنـش فعلـی پذیـرش از سـوی مخاطبـان میشـود.
جملـۀ اظهارشـده جملـهای اسـت کـه بـه مـدد قواعـد معناشـناختی زبـان ،بـرای وعـده
دادن استعمال شده است.
« .1ای مـردم! بـه خـدا سـوگند کـه پیامبـران پیشـین به ظهورم مژده داده شـدند و مـن آخرین پیامبران
و فرستاد هشـدگان هسـتم و برهان بر همۀ آفریدگان از اهل آسـمان و زمین هسـتم».
 ...« .2چه اینکه مدتها پیش از این ،در میان شما زندگی نمودم؛ آیا نمیفهمید؟»
 .3یونس.16 :

کسـر حـرف «تـاء» قرائـت شـده
کلمـۀ «خاتـم» در آیـۀ چهلـم سـورۀ احـزاب ،بـه فتـح و
ِ
اسـت .اگـر بـه کسـر قرائـت شـود ،ترکیـب آن بـا ّ
«الن ّبییـن» ایـن معنـا را میدهـد کـه آن
حضـرت ،پایاندهنـدۀ پیامبـران اسـت .اگـر بـه فتـح قرائـت شـود ،بدیـن معنا اسـت که
آن حضـرت ،آخریـن پیامبـر خـدا اسـت 1.در معنـای اخیر ،گویا سلسـلۀ انبیـا به نامهای
تشـبیه شـد ه کـه ُمهـر آن ،بـه واسـطۀ رسـول خـدا؟لص؟ زده شـده اسـت.
َّ َّ
َ
ََ
اهَّلل َل ْـن َیبی َـن َلک ْـم َز َو ِاج َـر ُه َو َل َیو ِّض ُـح َلک ْـم َت ْف ِس َ
ـیر ُه ِإل ال ِـذي أنـا
 ... _4ف َـو ِ
ُ َ
ٌ
َ ٌ
ُ
َ
2
راف ُع ُـه ِبیـد ِ ّي. ...
ِآخـذ ِبی ِـد ِه َو ُم ْص ِعـد ُه ِإلـي َو شـا ِئل ِب َعض ِـد ِه َو ِ
شـرط اول کـه همـان ایجـاد بافـت موقعیتـی یکسـان و هماننـد اسـت ،در تمامـی فرازهـا
یکسـان اسـت؛ چون رسـول اکرم؟لص؟ از طرف خدا سـخن میگوید و مخاطبان نیز در
طـول ایـراد خطبـه ،تغییـر نمیکننـد .درنتیجه ،شـرایط ورودی و خروجـی فرازها همانند
یکدیگرند.
گوینـده ،قضیـۀ تنهـا ّ
مبیـن بواطـن قـرآن و تنهـا مفسـر آیـات کتـاب خـدا بعـد از خـودش
را در جملـه ،اظهـار میکنـد .او بـرای تأ کیـد سـخن ،آن را بـا سـوگند آغـاز نمـوده اسـت.
قـرآن کریـم کالم پـروردگار متعـال اسـت و ظاهـر و باطـن دارد .معانـی ،معـارف و احـکام
قـرآن ،منحصـر در ظاهـر آیـات نیسـت و فهم معارف عمیق نهفتـه در آن ،نیازمند تبیین

قـرآن ،کـه از نبـی اکـرم؟لص؟ تعلیـم دیـده ،حضـرت علـی؟ع؟ بـوده اسـت کـه پیامبـر
خاتـم؟لص؟ در ایـن بخـش از خطبـه ،دسـت او را بـاال بـرده و وی را بـه مخاطبـان معرفی
کـرده اسـت.
 .1قرشی ،علیاکبر ،قاموس قرآن.226/2،
 ...« .2بـه خـدا قسـم هرگـز روشـن نخواهـد کرد برای شـما باطنهای قرآن را و هرگز از قـرآن پردهبرداری
نخواهـد کـرد ،مگـر آن کسـی کـه مـن اینـک دسـتش را گرفتـم و بـاال آوردم و بـازوی او را گرفتـم و او
را بـا دو دسـتم بـاال بردم».
 .3نحل.44 :

تحليل کنشهای گفتاری در خطبۀ غدير بر اساس نظريۀ آستين و سرل

نبـی اکـرم؟لص؟ اسـت و بـدون تبییـن آن حضـرت ،نمیتـوان بـه آنهـا دسـت یافـت
ُ َ
َّ
َ أ ن�زَ ْ ن َ َ ْ َ ذّ ْ ُ
ال�ك َر ِل ت� َب� يِ ّ� نَ� ِل نل� ِاس َما ن��زّ ِ َل إ�ل ْ ي� ِه ْم >) 3.پـس اولیـن مفسـر قـرآن ،حضـرت
(<و�� ل�ا إ�ل ي�ك ِ
رسـول؟لص؟ و دومیـن مفسـر مصـون از خطـا و آ گاه بـه همـۀ معانـی و معـارف و احـکام
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گوینـده بـا بهکاربـردن فعـل َ«ل ْـن َیب َ
یـن َل ْ
کـم» در این بخش از خطبه ،این را میرسـاند که
در آینـده ،کسـی جـز آنکـه مـن اینـک دسـتش را گرفتـم ،بواطـن قـرآن را بـرای شـما روشـن
نخواهـد کـرد و از آن ،پردهبـرداری نخواهـد نمـود.
شـنوندگان ،انجـام فعـل ،کـه همـان ابلاغ وصایـت و والیـت امـام علـی؟ع؟ از سـوی
پیامبـر خـدا؟لص؟ اسـت را بـر انجامنـدادن آن ،ترجیـح میدهنـد؛ چـون بـه نفـع آنهـا
اسـت کـه پـس از نبـی اکـرم؟لص؟ ،تنهـا مفسـری کـه تأویـل ،تفسـیر ،ناسـخ ،منسـوخ،
محکـم و متشـابه آیـات قـرآن را بـدون ک موکاسـت و مصـون از خطـا و اشـتباه ،از رسـول
خـدا؟لص؟ آموختهـ و بهـ دع�ای رس�ول اک�رم؟لص؟ ،پ�س از فه�م و حف�ظ آن حتـی یـک
ح�رف از آن را فرام�وش نکـرده ،جانشـین آن حضـرت باشـد .گوینـده نیـز ایـن ترجیـح
را از طـرف شـنونده بـاور داشـته باشـد .فایـدۀ ایـن گفتـار کـه منجـر بـه فهـم فراینـدی و
شـناختی کالم میشـود ،ایـن اسـت کـه مخاطبـان متوجـه شـوند ،هیچکـس نمیتوانـد
ماننـد حضـرت علـی؟ع؟ باشـد.
گوینده قصد میکند ،اثر مضمون در سخن خاصی را در شنونده ایجاد کند .مخاطبانی
که بدون غرض و دشمنی قبلی و کینه از حضرت علی؟ع؟ این سخنان را میشنیدند،
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جانشینی حضرت را پذیرفتند.
جملـۀ اظهارشـده جملـهای اسـت کـه بـه مـدد قواعـد معناشـناختی زبـان ،بـرای

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و چهارم _ پاییز و زمستان 1397
دو فصلنامۀ امام 

وعـدهدادن اسـتعمال شـده اسـت.
َ
َ
َ
َ
َ
َ َْ
َ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ّ ْ ُ َ َ ْ
ـت ،أل َو قـد أ ْس َـم ْع ُت ،أل َو قـد
 ... _5أل و قـد أدیـت ،أل و قـد بلغ
ُ َ
َ َ
اهَّلل َع َّـز َو َج َّـل َق َـال َو َأ َنـا ُق ْل ُ
ـت َعـن اهَّلل َع َّـز َو َج َّـلَ ،أ َل إ َّنـهُ
ـت ،أ َل َو إ َّن َ
أ ْوض ْح
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ
َ
َ
َ
ْ ْ
1
لی َـس أ ِمی ُـر ال ُمؤ ِم ِنی َـن غی َـر أ ِخـي َهـذا. ...
بـاز هـم شـرط اول کـه همـان بافـت موقعیتـی خطبـه اسـت ،در تمامـی فرازهـا یکسـان
اسـت؛ چـون رسـول اکـرم؟لص؟ از طـرف خـدا سـخن میگویـد و مخاطبـان نیـز در طـول
 ...« .1ای مـردم! بدانیـد کـه مـن وظیفـۀ خـود را انجـام دادم .شـاهد باشـید کـه مـن پیـام خـدا را ابلاغ
کردم و سـخن او را به گوشـتان رسـاندم .ببینید که من جانشـین خود را به روشـنی معرفی نمودم.
ه رچـه گفتـم از طـرف خـدا بـود .خداونـد بلندمرتبـه بـه مـن فرمـود و مـن هـم برایتـان بازگـو کـردم.
بدانیـد کـه امیـر المؤمنیـن کسـی جـز این بـرادرم نیسـت». ...

ایـراد خطبـه تغییـر نمیکننـد .درنتیجـه ،شـرایط ورودی و خروجـی فرازهـا هماننـد
یکدیگرنـد.
گوینـده قضیههـای انجـام وظیفه ،ابالغ پیام خدا ،رسـاندن سـخن به گوش مخاطبان،
بهروشـنی معرفینمـودن جانشـین بـرای خـودش ،بازگوکـردن سـخنان از طـرف خـدا و
اختصـاص لقـب امیرالمؤمنیـن بـه امـام علـی؟ع؟ را در اظهـار جملـه بیـان میکنـد.
گوینـده در اظهـار قضیـه ،فعـل آینـده ،شـامل اینکه بدانیـد فقط او امیرالمؤمنین اسـت
را بـر خـود حمـل میکنـد .شـنونده اختصـاص لقـب امیرالمؤمنیـن را بـه عـدم انجـام آن
ترجیـح داده و گوینـده بـه ایـن موضـوع آ گاه اسـت .فایـدۀ فعـل ،آشناشـدن مـردم بـا
ایـن موضـوع مهـم اسـت کـه فقـط امیـر و حاکـم مسـلمانان بعـد از پیامبـر؟لص؟ ،لقـب
امیرالمؤمنیـن را دارا اسـت.
گوینـده قصـد میکنـد کـه خالفـت بلا فصـل امام علـی؟ع؟ که در آیـۀ  67سـورۀ مائده بر
وی نـازل شـده را بـرای مخاطبـان بیان کند.
گوینده قصد میکند که اظهار جمله ،او را به انجام فعل ابالغ پیام خدا مکلف کند.
گوینـده قصـد میکنـد ایـن اثـر را در شـنونده ایجـاد کنـد کـه وظیفـۀ رسـول فقـط تبلیـغ
َ َ َ َّ ُ َّ ْ َ غُ ْ
لا� ال ُم ب� ی� نُ�> 2-1،و از طریق واداشـتن شـنونده به تشـخیص
ول ِإ�لا ال ب�
اسـت< :و ما علی الرس ِ
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اینکـه قصـد او ایجـاد ایـن اثـر اسـت ،و همچنیـن مرتبـط سـاختن اظهـار «بدانیـد کـه
بـا خـدا اسـت» بـه طـور قـراردادی در کالم ،افـادۀ اثـر کامـل معنـا را داشـته باشـد.
قواعـد معناشـناختی ناظـر بـه لهجـهای کـه گوینـده و شـنونده بـه آن سـخن میگوینـد،
بایـد بـه گونـهای باشـد کـه جملـه بـه طـور صحیـح و صادقانـه اظهـار شـود« .أال» و «قـد»
دو حـرف بـرای تأ کیـد هسـتند کـه چهاربار تکرار شـدهاند؛ نیز شـش بار کلمۀ هشـداری
«أال» (آ گاه باشـید) تکـرار شـده اسـت تـا مخاطبـان را متوجـه کنـد کـه ایـن امـر اهمیـت
بسـیاری داشـته و گوینـده ،دغدغـۀ انجـام مأموریـت خویـش را دارد.
 ...« .1وظیفۀ فرستادۀ خدا جز ابالغ آشکار نیست».
 .2عنکبوت.18 :

تحليل کنشهای گفتاری در خطبۀ غدير بر اساس نظريۀ آستين و سرل

فقط او امیرالمؤمنین اسـت» با این اثر که «وظیفۀ رسـول ،فقط تبلیغ اسـت ،اما نتیجه

کنشهای عاطفی
خطبههـا و سـخنان اهلبیـت؟مهع؟ و در رأس آنهـا پیامبـر اکـرم؟لص؟ ،بـا برشـمردن
صفاتـی از خالـق متعـال آغـاز میشـود .شـروع خطبـه بـا صفـات الهـی یـک نـوع تذکـر
اسـت .بخـش اول خطابـۀ غدیـر ،بـا خداشناسـی و برشـمردن صفـات بـاری تعالـی آغاز
شـده اسـت.
ِس ــرل ،در کت ــاب «افع ــال گفت ــاری» ش ــرط اصل ــی اینک ــه متکل ــم هن ــگام س ــخنگفتن
قصـــد و ارادۀ جـــدی داشـــته باشـــد ،اظهـــار حقیقـــی در گفتـــار او تحقـــق یابـــد و
قضی ـهای ص ــادق در کالم او تش ــکیل ش ــود را تحق ــق ش ــرایط ورودی و خروج ــی ع ــادی
میدانـــد.

1

در ایــن خطبــه ،شــرایط ورودی و خروجــی عــادی تحقــق یافتــه اســت .شــرایط خروجــی،
شــرایط ســخنگفتن معقــول ،و شــرایط ورودی ،شــرایط فهــم را شــامل میشــود .همــۀ
مخاطبــان حضــرت را میشــناختند و میدانســتند کــه پیامبــر؟لص؟ طبــق آیــۀ ســوم
َ
َ
َ ْ
یوهــوس ســخن نمیگویــد،
<و َما يَ� نـ� ِط قُ� ع ِن� اله َوى> ،نهتنهــا از روی هو 
ســورۀ نجــم:
بلکــه رفتــار و کــردار آن حضــرت نیــز بــر طبــق وحــی الهــی اســت .بیانــش روشــن ،گویــا و
124

واضــح اســت و بــه زبــان همــان قــوم ســخن میگویــد و بــه فرمــودۀ خداونــد متعــال در آیــۀ
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چهــارم ســورۀ ابراهیــم:
أَ
َ
َ َ َُ
ْ
ّ
َ
َْ ن ْ َُ
َ
سا� ق� ْو ِم ِه ِل ی� ب� ی� ن� لهم>؛ هیـچ پیامبـری را
ول ِإ�لا بِ� ِل نِ
<و ما �رسل�ا ِم ن� رس ٍ
نفرسـتادیم مگـر بـه ز بـان قومـش ،تـا [بتوانـد پیـام خـدا را] بـرای مـردم بیـان

کنـد.

قرائتی در تفسیر نور ذیل همین آیه آورده است که:
زبان مردم نیسـت؛ زیرا گاهی
مراد از «لسـان قوم» در این آیه ،تنها لغت و ِ

ممکن اسـت گویندهای با زبان مردم سـخن بگوید ،ولی مردم حرف او را
درسـت نفهمنـد؛ بلکـه مـراد آسـان و قابلفهمگفتـن اسـت ،بـه گونـهای که
مـردم پیام الهی را بفهمند.

2

 .1سرل ،جان آر ،افعال گفتاری ،ص .172
 .2قرائتی ،محسن ،تفسیر نور.385/4 ،

پیامبـر اکـرم؟لص؟ بـا فرهنـگ و زبـان مـردم زمـان خـود آشـنا بـوده و طبـق فهـم آنـان تبلیغ
میک�رد .بنابرایـن شـرایط ورودی نیـز فراهـم بـوده اسـت؛ زیـرا از همـه فصیحتر و شـیرینتر
سـخن میگفـت و میفرمـود « :مـن فصیحتریـن مـرد عـرب هسـتم» .لـذا مفاهمـه بـه
خوب�ی صـورت گرفتهـ اس�ت .مخاطبـان نیـز از شـرایط مفـروض دریافـت پیرامونـی آ گاه
بودنـد .درنتیجـه شـرایط ورودی و خروجـی در هنـگام ایـراد خطبـه فراهـم بـوده اسـت.
شـرایط ورودی و خروجـی روی هـم ،امـوری از ایـن دسـت را شـامل میشـود کـه گوینـده
و شـنونده هـردو میداننـد کـه چگونـه بـه زبانـی خـاص سـخن گوینـد؛ هـردو از آنچـه
انجـام میدهنـد ،آ گاهانـد؛ هیـچ مانـع فیزیکـی بـرای ایجـاد ارتبـاط از قبیل ناشـنوایی یا
زبانپریشـی وجـود نـدارد.

1

در فراز:

َّ
َ
َ ُ
ْ ُ
ال َح ْمـد ِهلل ال ِـذی َعلا ِفـي ت َو ّح ِـد ِه؛ سـتایش خـدای را سـزا اسـت کـه در
یگانگـیاش بلندمرتبـه اسـت.

افعالـی سپاسـگزاری و مرحلـۀ پـس از آن ،یعنـی
کنـش
منظـور از حمـد ،ورود گفتـار بـه
ِ
ِ

برانگیختن ذهن مخاطب به سـوی آنچه برای آن سپاسـگزاری انجام میشـود اسـت.
ایـن انگیـزش کـه سـبب میشـود آن را در مقولـۀ کنشهای افعالی بدانیـم ،از طریق ُبعد
عاطفـی حاصـل میشـود و رونـد سـتایشها در بعـد عاطفـی ،توجـه و تمرکـز بـه سـمت
پیامبـر اکـرم؟لص؟ در آغـاز سـخن بـرای سـتایش خداونـد« ،الحمـد هلل» گفتـه و در پایـان
نیـز ،سـخن خویـش را بـا «الحمـد هلل رب العالمیـن» بـه پایـان بـرده اسـت .حضـرت در
ایـن پارهگفتـار ،احسـاس خـود را از طریـق واژهای عاطفـی و احساسـی بـا بـار مثبت بیان
کـرده و موضـع ذهنـی (احسـاس) خـود را دربـارۀ سپاسـگزاری از خداوند ،بـر زبان جاری
ی اسـت کـه نمایانگر نگرشهـا و رفتار
میکنـد .منظـور از ایـن نـوع کنـش گفتـاری ،افعال 
اجتماعـی میباشـند و در گفتـار نمـود مییابنـد .کنشهـای گفتـاری عاطفـی رابطـۀ
ّ
اجتماعـی یـا تمـاس را برقـرار میکننـد .گوینـده مسـلم دانسـته کـه خـدای یگانـه و برتـر،
 .1سرل ،جان آر ،همان ،ص .172
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احساسـی اسـت کـه خـود ،منجـر بـه کنـش انگیـزش روحی میشـود.
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شایسـتۀ سـتایش و سـپاس اسـت و حالـت سپاسـگزاری از خداونـد را اظهـار میکنـد.
بعـد از چندیـن پارهگفتـار در حمـد و سـتایش خداونـد در کنشهـای عاطفـی ،گوینـده
پارهگفتارهایـی در مـورد فضیلتهـای حضـرت علـی؟ع؟ بیـان میکنـد:
َ
أ
َ َ َ َّ
ـب اهَّلل َّالـذي َذک َـر فـي َکتابه َف َق َـال َت َع َالـی �< :نْ� تَ� قُ� َ
َّ ُ
ول
ِِ
ِ
ـاس! ِإنـه َج ْن ُ ِ ِ
مع ِ
اشـر الن ِ
فَ َّ ْ تُ ف َ نْ َّ
َْ
َ ْ َ �تی َ
ن� ف� ٌس ی�ا حسر علی ما �رط� �ِ�ي ج�� بِ� الل ِه>؛ ای مردم! همانا او «جنباهلل»
است که در کتاب خود او را یاد کرده و دربارۀ ستیزندگان با او فرموده« :تا
نک�ه مب�ادا کس�ی در روز رستـاخیز بگو ی�د :افسوـس ک�ه درب�ارۀ "جن�باهلل"
آ
کوتاهی کردم».

َ
«جنـب» در لغـت بـه معنـی «پهلـو» اسـت و سـپس بـه هـر چیـزی کـه در کنـار چیـزی
قـرار گرفتـه باشـد ،اطلاق میشـود 1.در اینجـا «جنـباهلل» نیـز بـه معنـی تمـام امـوری
اسـت کـه در جانـب پـروردگار قـرار دارد و فرمـان او ،اطاعـت او ،قـرب او و کتب آسـمانی
کـه از ناحیـۀ او نـازل شـدهاند ،همـه در معنـی آن جمعانـد .بـه ایـن ترتیـب ،گنهـکاران
اظهـار ندامـت ،پشـیمانی ،غم ،اندوه و حسـرت نسـبت به تمـام کوتاهیهایی (تفریط)
میکننـد کـه در برابـر جنـباهلل داشـتهاند.
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راغب در مفردات میگوید« :حسرت» از مادۀ َ
«حسر» بر وزن «حبس» به معنی برهنهکردن
و کنارزدن لباس است ،و از آنجا که این تعبیر در موارد ندامت و اندوه بر گذشته به کار

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و چهارم _ پاییز و زمستان 1397
دو فصلنامۀ امام 

میرود ،گویی پردههای جهل کنار رفته که پشیمان شده و فهمیده است.

2

معنــی «جن ـباهلل» یعنــی کنــار خــدا؛ یعنــی در صفــات بــه خــدا نزدیکبــودن .چــون
خــدا مکانــی نــدارد کــه پهلــو داشــته باشــد ،پــس ایــن قرب فقــط میتوانــد در ُبعــد معنوی
باشــد .یعنــی صفــات خــدا آنچنــان در وجــود حضــرت علــی؟ع؟ ظاهــر و بــارز اســت،
کــه او در کنــار خــدا و بــا خــدا اســت .ایــن پارهگفتــار ،بیانگــر احســاس گوینــده اســت
کــه بــه مــدح حضــرت علــی؟ع؟ پرداختــه و از زبــان خــدا بــه ســرزنش هرکــه در حــق او
کوتاهــی کنــد ،میپــردازد.
 .1جوهری ،اسماعیل ،الصحاح.101/1 ،
 .2راغب اصفهانی ،حسین ،مفردات ،ص .235

در فرازی دیگر ،حضرت از نور خداوند سخن میگوید:
َّ
ُ
ُ ُ
َ
ُّ
َ َ َ َّ
الن ُ
اهَّلل َع ّـز َو َجـل ِفـي َم ْسـلوک ث َّـم ِفـي َع ِلـي ،ث َّـم ِفـي
ـاس!
الن
اشـر
ـور ِم َـن ِ
مع ِ
ِ
َّ
َ ّ َ ّ ُ ََ
ْ
ُْ ُ
َّ
ْ ُ َ َْ
َ
ْ
َ
َ
ـکل ح ٍق هـو لنا؛
الن ْس ِـل ِمنـه ِإلـی القا ِئ ِـم المه ِـدي ال ِـذي یأخـذ ِبح ِـق ِ
اهَّلل و ِب ِ
مردمـان! نـور از سـوی خداونـد؟زع؟ در جـان مـن ،سـپس در جـان علـی بـن
ابیطالـب ،آنگاه در نسـل او تـا قائـم مهـدی کـه حق خـدا و همۀ حقی که
یسـتاند ،جـا گرفتـه اسـت.
از آن ماسـت را م 

نـور چیـزی اسـت کـه بـه ذات خـود ظاهـر باشـد و غیـر را هم ظاهر سـازد 1.خداونـد پیامبر
اسلام؟لص؟ را هـم نـور اطلاق کـرده اسـت؛ زیرا وی با سـخن و عمل خـود ،نور حقیقت
را از ظلمـات باطـل تفکیـک کـرد و بـا پیـام آسـمانی خـود ،سـعادت و کمال را بـر آدمیان
نمودار سـاخت.

2

در تفسـیر جوامـع الجامـع از امـام باقـر؟ع؟ منقـول اسـت کـه مـراد از مشـکاتی کـه در آیـۀ
 35سـورۀ نـور گفتـه شـده مصبـاح در آن قـرار دارد ،نـور دانـش در سـینۀ پیامبـر؟لص؟
اسـت و مقصـود از زجاجـه ،سـینۀ علـی؟ع؟ اسـت کـه پیامبـر؟لص؟ بـا تعلیـم خـود،
ُ َ
َ َ َ
َ َ ُ َُ
<�كاد �زَ يْ� ت�ها يُ� ِ ض�� ُيء َول ْو ل ْم ت� ْم َس ْسه ن� ٌار >،
علمـش را بـه آن منتقـل کـرد و مـراد از جملـۀ ي

امـر از زمـان حضـرت آدم؟ع؟ تـا قیـام قیامـت برقـرار اسـت و آنهـا خلفـای خـدا در روی
زمیـن و حجتهـای او بـر خلقـش میباشـند و در هیـچ زمانـی زمیـن از وجـود یکـی از
آن بزرگـواران خالـی نیسـت 3.در تمـام مصادیـق نـور ،منظـور ،رفـع سـرگردانی و ظلمـت و
ایجاد روشـنی و وضوح و تعیین راه و هدف که از لوازم نور و روشـنایی اسـت میباشـد.
بنابرایـن آدمیـان کـه در ایـن دنیـا گرفتـار انواع ظلمات و تاریکیها هسـتند ،میبایسـت
بـه انـواع روشـنایی و نـور تمسـک کننـد تـا بـه مراتـب باالتـری از کمـال دسـت یابنـد.
 .1ابنمنظور ،محمد ،لسان العرب.240/5 ،
 .2افشار کرمانی ،عزیزاهلل« ،نور در منظر آیات و روایات» ،پژوهشهای دینی ،شمارۀ .8
 .3طبرسی ،فضل بن حسن ،جوامع الجامع.110/3 ،
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ایـن اسـت کـه بـه زودی عالـم آل محمـد؟لص؟ حقایـق را بازگـو میکنـد ،پیـش از آنکـه
نُ ٌ َ َ نُ
ور> ایـن اسـت کـه پـس از هرکـدام از امامـان
کسـی از او سـؤال کنـد و منظـور از <�ور على � ٍ
آل محمـد؟لص؟ ،امامـی کـه بـه نـور علـم و حکمـت تأییـد شـده اسـت ،میآیـد و ایـن

در ایـن پارهگفتارهـا کـه گوینـده ،از امیـد و انتظـار سـخن میگویـد ،در پرتـو نگـرش،
انگیزش ،هیجان و عاطفه ،باعث شـکلگرفتن شـخصیت شـنونده شـده و همۀ وجود
او را دسـتخوش تحـول و دگرگونـی میگردانـد.

کنشهای ترغیبی
گوینـده بـا اسـتفاده از کنشهـای ترغیبـی از شـنونده میخواهـد تـا کاری را انجـام دهد.
ایـن کنـش ،گاه در قالـب درخواسـت صـورت میپذیـرد .یکـی از عبارتهای شـاخص
َ َ
َْ
در کنشهـای ترغیبـی در خطبـه غدیـر ،عبارت َ«و َسـأل ُت َج ْب َر ِئیل أ ْن ْیس َـت ْع ِفي ِلي َع ْن
َت ْب ِلیـغ َذ ِلـک إ َل ْ
یکـم» اسـت؛ بدیـن معنـا که «و من از جبرئیل درخواسـت کـردم تا از خدا
ِ
ِ
بخواه�د ،م�را از مأموری�ت رس�اندن آن [معرف�ی رس�می عل�ی ب�ن ابیطال�ب؟ع؟] به ش�ما
معـاف فرمایـد» .ایـن ،درخواسـت از خـدا بـرای معافکـردن او از رسـاندن دسـتور الهـی
اسـت که کنشـی ترغیبی اسـت و در قالب درخواسـت ،صورت پذیرفته اسـت .رسـول
خـدا؟لص؟ از خداونـد میخواهـد تـا او را از واداشـتن بـه این عمل خطیـر معاف کند ،نه
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اینکـه بفرمایـد مـن از ایـن کار اسـتنکاف میکنم.
َ
َ َ َ َّ
َ َ ُّ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ
کب ُروا َ[و ل
در فـراز بعـد ،عبـارت «مع ِ
ـاس! ل ت ِضلـوا عنـه و ل تن ِفـروا ِمنـه و ل تسـت ِ
اشـر الن ِ
َ
ُ
َ
ت ْس َتـ ْنکفوا] ِم ْ�ن َول ِیت ِـه» آم�ده اس�ت؛ ب�ه ای�ن معن�ا که «ای م�ردم! از عل�ی؟ع؟ رو بر نتابید
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و از او نگریزی�د و از والیتـش سـرپیچی نکنیـد».
ّ
1
«ضــل» دو معنــا دارد؛ یکــی گمراهشــدن از مســیر مســتقیم و دیگــری دوری از راه حــق.
زمانــی کــه پیامبــر؟لص؟ میفرمایــد« :ال تضلــوا عنــه» ،یعنــی حضــرت علــی؟ع؟ کانــون
و محــور هدایــت و راهنمایــی انســانها اســت ،و اگــر از او برگردیــد گمــراه میشــوید.
َ
َ َ
دربـارۀ َ«و ل ت ْن ِف ُـروا ِم ْن ُـه» بایـد گفـت ،نفـر اگـر بـا «مـن» و «عـن» بیایـد ،بـه معنـی دوری و
ُ
َ َ
َ َ َْ َ
2
ّ
کب ُروا َ[و ل ت ْس َـت ْنکفوا]
تف�رق اس�ت؛ یعنـی از حضـرت علـی؟ع؟ دور نشـوید« .و ل تسـت ِ
َ
ِم ْـن َول ِیت ِـه» ،یعنـی از زیـر بـار والیـت و اولیبهتصرفبودنـش ،شـانه خالـی نکنیـد؛ از
 .1جوهری ،اسماعیل ،الصحاح.1288/2 ،
 .2قرشی ،علیاکبر ،قاموس قرآن.92/7 ،

حریـم سرپرسـتیاش بیـرون نرویـد و از سـایه و سـرپناه اولیاالمـریاش خـارج نشـوید .در
ایـن عبـارات ،میـل و خواسـتۀ گوینـده ،مبنـی بـر ایـن اسـت کـه از مخاطـب میخواهـد
افعـال مـورد نظـر را انجـام ندهـد یـا بـه عبارتـی تشـویق مخاطـب بـه تـرک کاری اسـت.
در فراز دیگر دربارۀ لقب امیرالمؤمنین میفرماید:
َ
َ
ّ
َ
َو َل َت ِح ُّـل إ ْم َـر ُة ْال ُم ْؤ ِم ِنی َـن َب ْع ِـدي ِل َح ٍـد غیـر ِه .الل ُه َّم َو ِال َم ْـن َو ُ
االه َو َع ِاد َم ْن
ِ
ِ
ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ
َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َْ
ُ
ُ
َ
ع�اداه و الع�ن م�ن أنکرهـوا و اغض�ب عل�ی م�ن جح�د حق�ه؛ و پـس از مـن
ام�ارت مؤمناـن ب�رای کس�ی جزـ او روا نباش�د .خداونـدا دوسـت بـدار آن را
که سرپرسـتی او را بپذیرد و دشـمن بدار هر آنکه او را دشـمن دارد .لعنت
کـن کسـی را کـه امامـت و والیـت او را نپذیـرد ،و خشـم کـن بـر کسـی کـه
حـق او را انـکار نمایـد.

گوینده در این پارهگفتار ،سخن از لقب الهی حضرت علی؟ع؟ ،یعنی «امیرالمؤمنین» به
میان آورده و اینکه جز او ،کسی شایستۀ این مقام نیست .در عبارت بعد ،از دوستی با
دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا (تولی و تبری) سخن گفته است.
«لعن» در لغت به معنای راندن و دو رکردن است« 1.لعن» ،اثر روانی در جامعۀ انسانی دارد
و موجب دوری و طرد شخص ملعون میشود و شخص ملعون را از حیث اجتماعی،
رسوا میسازد .جریان لعنفرستادن و لعنتکردن ،ریشۀ سیاسی _ اجتماعی دارد .اگر
بیداری و توجهدادن به ابعاد سیاسی _ اجتماعی دین است .اثر مضمون در سخن
خاصی که گوینده بر شنونده ایجاد میکند ،بازتاب این لعن و نفرین است .فردی که
این نفرینها را میشنود ،از دشمنی و انکار حضرت علی؟ع؟ که ایجاد نفرت میکند،
گریزان میشود .لذا پیامبر در قالب کنش گفتاری از خداوند درخواست میکند که
انکارکنندگان امام علی؟ع؟ را مورد لعن خود قرار دهد و بر منکرین حق او خشم نماید.
رسول اکرم؟لص؟ در عبارتی برای انذار مخاطبان فرمود:
ـوم َم َق َام ُه ِم ْـن ُو ْل ِدي ِم ْـن ُص ْلب ِه إ َلی ْیـوم ْال ِق َ
َف َم ْـن َل ْـم ْیأ َت َّـم ب ِـه َو ب َم ْـن ُیق ُ
یام ِة َو
ِ ِ
ِ ِ
ِ
 .1راغب اصفهانی ،حسین ،مفردات ،ص .741
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این اعالم نفرت توسط گروه حق و جویای حقیقت انجام شود ،موجب روشنگری،
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َّ َ ُ
َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ
ْ
ََ
َّ
َ
مال ُه ْـم َ
ـار
الن
ـي
ف
و
ع
أ
ـت
ط
ب
ح
ـن
ی
ذ
ال
ـک
ولئ
أ
اهَّلل َع ّـز َو َجـل ،ف
ال َع ْـر
ِ
ِ
ِ
ض علـی ِ
ِ
ِ
ِ
ا� َو لا ُه ْم � نْ��ظَ ُر نَ
ُه ْـم فیهـا خال ُـد َ
ون؛ <لا ی��خَ فَّ� فُ� َع نْ� ُه ُم ْال َع�ذ ُ
و�>؛ کسـانی
ی
ِ
ِ
ب
کـه از او و جانشـینانش از فرزنـدان مـن و از نسـل او _ تـا برپایـی رسـتاخیز و

عرضـۀ بـر خـدا _ پیـروی نکنند ،در دوجهان کردههایشـان بیهوده بوده ،در
یکـه نـه از عذابشـان کاسـته و نـه
آتـش دوزخ ابـدی خواهنـد بـود ،بهگونها 
برایشـان فرصتـی خواهـد بود.

ْ
منظـور از «ائ َت ّـم بـه» اقتداکـردن بـه کسـی اسـت و امـام ،کسـی اسـت کـه بـه او اقتـدا
میشـود 1.امامت در نسـل علی؟ع؟ تا قیامت ادامه مییابد .زمین لحظهای از حجت
خدا خالی نیسـت 2و کسـانی که از آنها پیروی نکنند ،اعمالشـان پذیرفته نیسـت؛ زیرا
شـرط قبولـی اعمـال ،پذیرفتـن والیـت اسـت.

3

هدف پیامبر؟لص؟ از انذار ،آ گاهیبخشـیدن اسـت ،نه ِصرف ترسـاندن مخاطب .لذا
تنهـا متعلـق آن ،چیـزی ترسـناک اسـت؛ ترسـی کـه در پـس آن آ گاهانیـدن و متنبهکردن
گنجانیـده شـده اسـت .بـه عبـارت دیگـر انـذار ،اعلان خطـر و هشـداردادن اسـت؛ بـه
ایـن معنـا کـه اگـر آینـدۀ خطرناکـی در پیـش روی کسـی قـرار داشـته باشـد و شـما بـه او
خبـر دهیـد و او را بترسـانید ،ایـن نـوع خـاص از ترسـاندن ،انـذار اسـت 4.در ایـن کنـش
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ترغیبـی ،انذاردهنـده قصـد نـدارد تـا بـا اجبـار ،عقیـدۀ خـود را بـه دیگـری تحمیـل کنـد؛
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بلکـه میخواهـد بـا توجـه بـه ایـن جنبـۀ انگیزشـی کـه شـرط قبولـی اعمـال ،پذیرفتـن
والیـت امـام علـی؟ع؟ اسـت ،رفتـاری نـو شـامل پیـروی از والیـت امـام علـی؟ع؟ تـوأم بـا
میـل و رغبـت ،در وی ایجـاد کنـد.
پیامبر خاتم ،در فراز آخر از این بخش ،با این عبارت اتمام حجت میکند که:
َْ ّ ْ
ـب َو ْال َوا ِل ُـد ْال َو َل َـد إ َلـی ی ْـوم ْال ِق َ
اض ُـر ْال َغا ِئ َ
یام ِة؛ حال وظیفۀ شـما
فل َیب ِل ِـغ ال َح ِ
ِ
ِ
ایـن اسـت کـه پیـام امـروز مـرا بـه آنـان کـه در این اجتمـاع نبودند ،برسـانید
 .1جوهری ،اسماعیل ،الصحاح.1865/5 ،
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.179/1 ،
 .3همان.309/15 ،
 .4مطهری ،مرتضی ،آشنایی با قرآن ،ص .141

و بر عهدۀ تمام پدران اسـت که نسـل به نسـل ،تا روز قیامت ،فرزندانشـان
را از ایـن پیـام آ گاه کنند.
َْ ّ
از منظـر سـاختار ،نـوع فعـل «فل َیب ِلـغ» ،فعلـی تقاضایـی و بـرای درخواسـت اسـت

و چنانکـه ذکـر شـده اسـت ،از جملـۀ افعالـی اسـت کـه در شـمار افعـال مربـوط بـه
کنشهـای ترغیبـی اسـت .ایـن افعـال ،مخاطب را در حالت تکلیـف ،اجبار و ترغیب
ب�رای انج�ام عملـی قـرار میدهـد و گوینـده سـعی میکنـد بـا سـخنانش شـرایطی را بـه
وجـود آورد کـه اعمالـی انجـام شـود .نمونـۀ بـارز کنـش ترغیبـی را میتـوان در پرسـشها و
درخواسـتها مشـاهده کـرد کـه در ایـن سـخن پیامبـر؟لص؟ ،جلـوۀ بـارزی یافتـه اسـت.
از طرفـی نـوع کالم و فحـوا و محتـوای پیـام نیـز بـا شـاخصههای کنش ترغیبی سـازگاری
دارد که در آن ،گوینده سـعی میکند با س�خنانش ش�رایطی را به وجود آورد و مخاطبان
خویـش را بـا محتـوای گزارههایـی تطبیـق دهـد کـه شـامل عمـل آتـی شـنونده اسـت؛
زی�را پیامب�ر؟لص؟ ،ب�ا اظه�ار اینک�ه «پیـام امـروز مـرا بـه آنـان کـه در ایـن اجتمـاع نبودنـد،
برسـانید و بر عهدۀ تمام پدران اسـت که نسـل به نسـل ،تا روز قیامت ،فرزندانشـان را از
ای�ن پی�ام آ گاه کننـد» ،در تلاش اس�ت تا مخاطبان خویش را با محتـوای گزارههایی که
شـامل عمـل آتـی شـنونده اسـت نیز تطبیـق دهد.

ّ
گوینـده نسـبت بـه شـنونده در موضـع اقتـدار اسـت و از مخاطـب میخواهـد کـه ُم ِبلـغ
میدانـد ،تـا از طرفـی کسـی گمـان نکنـد کـه مسـئلۀ امامـت یـک موضـوع تاریخی اسـت
و در زمانهـای دیگـر نیـازی بـه بازگوکـردن آن نیسـت ،و از طـرف دیگـر ایـن پیـام بـه گوش
همـه برسـد و راه حـق بـه همـه نشـان داده شـود ،تـا انسـانها بتواننـد آن را انتخـاب کنند؛
چراکـه هرکـس در هـر زمانـی کـه زندگـی میکنـد ،بایـد حجـت و ّ
ولـی زمانـش را بشناسـد
و بـه والیـت اولیـای قبلـی ،اعتقـاد و التـزام داشـته باشـد .همچنیـن بـرای اینکـه فـردای
قیامت کسـی نگوید ،نبودیم ،به گوشـمان نرسـید و اتمام حجت برای همه شـده باشد.

کنشهای اعالمی
گوینده با استفاده از کنشهای اعالمی ،بین محتوای گزارهای جمله و جهان خارج

تحليل کنشهای گفتاری در خطبۀ غدير بر اساس نظريۀ آستين و سرل

پیـام باشـد .گوینـده اظهـار امـر را تلاش بـرای واداشـتن شـنونده بـه انجـام ابلاغ ایـن پیـام
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انطباق ایجاد کرده و شرایط تازهای را برای مخاطب یا مخاطبان و جهان خارج پدید
میآورد .پیامبر خدا؟لص؟ با بیان معارف توحیدی در بیست پارهگفتار ،اثر مضمون
سخن خاصی را در شنونده ایجاد میکند .چون سطح مخاطبان از نظر اعتقادات
در
ِ
یکسان نبود ،بیان حضرت بر هر گروه از آنان ،اثر خاصی داشت .برای مخلصانی چون

سلمان و ابوذر اخالص بیشتر ،برای اعراب تازهمسلمان که هنوز آداب جاهلیت را از
خود نزدوده بودند ،نفی توحید تشبیهی و اثبات و تذکر توحید تنزیهی ،و برای منافقان که
در دل ،ایمان نداشتند ،نارضایتی از سخنان حضرت رسول؟لص؟ را به دنبال داشت.
در این فراز:

َو َّال ِذي ْین ِف ُذ َأ ْم َر ُه ب َل ُم َش َاو َر ِة ُ
یر؛ خدایی که دستورش را بدون مشورت
ش
م
ِ
ِ
ٍ

با کسی ،اجرا میکند.

گوینـده از خدایـی یـاد میکنـد کـه امـرش بـدون مشـورت بـا مستشـاری ،جـاری و نافـذ
اسـت .یکـی از مصداقهـای ایـن مطلـب ،در تعییـن رهبـر جامعـۀ ایدئـال الهـی اسـت
کـه بـه مشـورت نیـاز نـدارد .چنانکـه در فـرازی دیگـر میفرمایـد:
ُ
اهَّلل َو َر ُس�و ِل ِه؛ او [علـی] صاحـب اختیارتـان پـس از
َو ه َ�و َو ِلیک ْ�م ِم ْ�ن َب ْع ِ�د ِ
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خ�دا و رس�ول او اس�ت.
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جوهری ( 393ق) در صحاح آورده است که:
ْ
ُ
یشـود «فلان َو ِلـي» و ُ«و ِلـي
َ«ولـي» یعنـی ق ْـر ُب و نزدیکـی .گاهـی گفتـه م 
علیـه» ،آن گاه کـه بـه حکومتـی گمـارده شـود یـا حکومتـی بـر او گمـارده
ّ
َ
شـود«َ .وال ُه األمیـر عمـل کـذا» ،بـه ایـن معنـا اسـت کـه امیـر او را بـه امـری
گمـارد .بنابرایـن ولـی بـه معنـای قائـم بـه امر اسـت ...و هرکـس کار دیگری
را بـر عهـده بگیـرد ،ولـی او اسـت .اینهـا همگـی از «ولـي» بـه معنـای قـرب،
گرفتـه شـده اسـت.

1

احمد بن فارس (م  395ق) در مقاییس اللغة مینویسد:
واژۀ «ولـي» بـر قـرب داللـت میکنـد« .الولـي» :بـاران بهارهای اسـت که بعد
 .1جوهری ،اسماعیل ،الصحاح.2528/6 ،

معتـق و َ
معتـق و صاحـب و حلیـف و ابـن ّ
عـم
از بـاران بیایـد .مولـی یعنـی ِ
و ناصـر و همسـایه؛ همگـی از «ولـي» بـه معنـای قـرب گرفتـه شـدهاند و
ه رکـس کار دیگـری را بـر عهـده بگیـرد ،ولـی او اسـت.

1

فیومی ( 770ق) در المصباح المنیر مینویسد:
َْ
َْ
ُ
س» ،یعنی ق ْر ُب و نزدیکی .فعل ماضی آن بیشتر مکسور
«ولي» بر وزن «فل ٍ
َ َْ ُ َ
ـت ِم ّمـا ِیلی ِـه»؛ پهلـوی او
العیـن و گاهـی مفتـوح اسـت؛ میگویـی« :جلس
یشـود.
نشسـتم .و گاهـی «ولـي» بـر آمـدن دومـی در پـی اولـی گفتـه م 
ولـی بـر وزن فعیـل آنگاه اسـت کـه انسـان به امـری قیام کنـد [بنابراین ولی
بـه معنـای قائـم بـه امـر اسـت] .و از ایـن قبیـل اسـت آیـۀ کریمـۀ< :ا ّلل ُه َول ُّ
ِ�ي
َّ آ ُ
ال ذ ِ ي�� نَ� � َم ن�وا >؛ یعنـی خـدا سرپرسـت و قائـم بـه امـر کسـانی اسـت کـه ایمان
آوردهانـد .و گاهـی ولـی بـر کسـی کـه آزادکننـدۀ عبـد اسـت و بـر عبـدی که
یشـود.
آزاد شـده و پسـرعمو و یـاور و دوسـت گفتـه م 

2

ابنمنظور (م  711ق) در لسان العرب چنین آورده است:
یکـی از اسـمای الهـی «الولـي» اسـت که به معنای ناصر میباشـد و گاهی
ُ
نکـه یکی از اسـمای
بـه معنـی متولـی امـور جهان تفسـیر شـده اسـت .چنا 
الهـی «والـي» بـه معنـای مالـک اشـیا و متصـرف در آن اسـت .ابناثیـر
تدبیر تـوأم با قدرت و انجـام فعل دارد».
میگو یـد« :والیـت اشـعار بـه نوعـی
ِ
ماننـد امـارت و نقابـت .و ولـی یتیـم کسـی اسـت کـه امـور او را بـه عهـده
بگیـرد و کفایـت کنـد.

آنگاه میگوید:
«ولـي» و «مولـی» بـه یـک معنـی در کالم عـرب میآید ،و از آن جمله اسـت
کالم پیامبـر؟ص؟« :مـن کنـت مـواله فعلـي مـواله»؛ أي مـن کنـت ولیـه ...و
ُ
3
نیـز «والـی بیـن األمـور مـوااله و والء» :آن امـور را پیدرپـی بـه جـا آورد.
 .1ابنفارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة.141/6 ،
 .2فیومی ،أحمد ،مصباح المنیر.672/2 ،
 .3ابنمنظور ،محمد ،لسان العرب.406/15 ،

تحليل کنشهای گفتاری در خطبۀ غدير بر اساس نظريۀ آستين و سرل

سـیبویه والیـت را بـه فتـح واو مصـدر ،و بـه کسـر آن ،اسـم مصـدر دانسـته؛
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راغب در مفردات مینویسد:
«والء» (بفتـح واو) و همچنیـن «توالـی» ،بـه ایـن معنـا اسـت کـه دو چیـز از
یـک جنـس ،چنـان کنـار هـم بیاینـد کـه چیـزی از غیـر آن جنـس بیـن آنهـا
فاصلـه نینـدازد .ایـن معنـای لغـوی «والء» و «توالـی» اسـت ،و گاهـی ایـن
لفـظ ،بـه طـور اسـتعاره و مجـاز در قـرب از جهـات ذیـل اسـتعمال میشـود:
 _1قـرب مکانـی؛  _ 2قـرب از جهـت نسـبت؛  _ 3قـرب دوسـتی؛  _ 4قـرب
نصـرت؛  _ 5قـرب اعتقـادی.
و حقیقـت والیـت عبـارت اسـت از بهعهدهگرفتـن کار ،و منصوبشـدن
بر آن .و «ولی» و «مولی» ،گاهی در معنای اسـم فاعل (موالي به کسـر الم)
و گاهـی در معنـای اسـم مفعـول (موالـی به فتح الم) اسـتعمال میشـوند.

او میافزاید:
والیـت (بـه فتـح واو) بـه معنـی نصـرت اسـت ،امـا والیـت (بـه کسـر واو) بـه
معنـی تصـدی و صاحباختیـاری یـک کار اسـت و گفتـه شـده حقیقت
آن تولـی امـر اسـت .کلمـۀ «ولـي» و «مولـی» نیـز بـه همـان معنـی اسـت.

1

سـخن علمـای لغـت در معانـی «ولـي» به هفت معنـا برمیگردد :نزدیک بـدون فاصله،
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دوسـت ،سرپرسـت ،ناصـر ،بـاران بهـاری در پـس بـاران ،همپیمـان و پسـرعمو .بنابرایـن
معنـای جامـع ایـن کلمـه ،قـرب و نزدیکـی اسـت؛ اعـم از قـرب مکانـی و قـرب معنـوی.
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ایـن کلمـه ،بـا لحـاظ همیـن معنـا ،در دوسـتی ،یـاری ،تصـدی امـر ،تسـلط و اولویـت و
معانـی دیگـر ،اسـتعمال شـده اسـت؛ چـون در همـۀ اینهـا ،نوعـی قرابـت و اتصـال وجود
دارد .در نتیجۀ این قرابت ،هم در مورد امور مادی و هم در مورد امور معنوی اسـتعمال
میشـود.
َ
ذَ َ نَّأ
آ
ّ
ُ
ّ
خـدا هـم ولـی مؤمنـان اسـت< :الل ُه َو ِل�ي ُّ ال ذ ِ ي�� نَ� � َم ن�وا > ،و هـم مـوالی مؤمنـانِ �< :لك بِ���
ّ َ َّ آ ُ
الل َه َم ْولى ال ذ ِ ي�� نَ� � َم ن�وا> .پـس خـدا صاحباختیـار و اولـی بـه تصـرف بـر بنـدگان اسـت.
َ
َ نَ أ ْ
<و� ْح ُن� � ق� َر بُ� إ�ل يْ� ِه ِم ْن� َح بْ� ِل َالو ِر ي� ِد> اسـت؛ یعنـی از رگ گـردن نیـز بـه
از طرفـی خداونـد
انسـان نزدیکتـر اسـت .طبـق نظـر علمـای اهـل لغـت ،والیـت _ بـه کسـر واو _ مصـدر بـه
 .1راغب اصفهانی ،حسین ،مفردات ،ص .885

معنـی امـارت و اولویـت بـر دیگـری اسـت و سـیبویه آن را اسـم مصـدر بـه معنـای امـارت
دانسـته اسـت .چـون خـدای متعـال ،ایـن والیـت را بـه نیابـت ،بـه پیامبـر خاتـم؟لص؟
سـپرده اسـت تا خلق را هدایت و مدیریت کند ،رسـول خاتم؟لص؟ نیز ،علی؟ع؟ را در
روز غدیـر بـه فرمـان خـدا بـه عنـوان مـوال معرفـی کـرد؛ زیرا کسـی را که خدا به عنـوان ولی
معرفـی کنـد ،خیرخواهتـر از خلـق بـه خـود آنـان اسـت؛ پس نزدیکتـر به آنان از خودشـان
اسـت و بـر آنـان اولویـت دارد.
پیامبر در فرازی از خطبه که به صورت حدیث متواتر بیان شده است ،فرمود:
َ
َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ ْ ُ َ َ َ
ـت َم ْـول ُه ف َهـذا َع ِلـي َم ْـول ُه؛ و به شـما اعلام میدارم
و مع ِلمکـم أن :مـن کن
کـه :ه رکـس مـن مـوال و صاحباختیـار او هسـتم ،ایـن علـی مـوال و
صاحباختیـار او اسـت.

بـا توجـه بـه بافـت کالم و سـخن رسـول خـدا؟لص؟ کـه فرمـود «أولـی بکـم مـن أنفسـکم»،
میتـوان دریافـت کـه مـراد از مولـی« ،اولـی بـه تصـرف» اسـت .تأییـد دیگـری بـر معنـای
«اولـی بـه تصـرف» توجـه بـه بافـت موقعیتـی خطبـۀ غدیـر اسـت .آن حضـرت در آفتاب
داغ نیمروز و در مکانی میان مکه و مدینه ،با حضور  70/000تا  120/000نفر ،با استفاده
از کنـش اعالمـی ،سـعی بـر اعلام وصایـت و والیـت امام علـی؟ع؟ دارد ،نهاینکـه در آن
لحظـات حسـاس ،تنهـا بخواهـد اعلام کنـد کـه ایـن علی؟ع؟ دوسـت من اسـت.

سـخنان اولیـن مفسـر و تبیینکننـدۀ قـرآن در خطبـۀ غدیـر ،بسـیار متأثـر از قـرآن اسـت.
چنانکه در این پارهگفتار مشـاهده میشـود ،حضرت به مضمون آیۀ سـوم سـورۀ مائده،
َ ُ
َ أ ْ ْ ُ َ ُ
<ال� ْو َم �ك َمل ت� لك ْم ِد ي� ن�ك ْم> .ایشـان مخاطبـان را
کارکـرد تفسـیری بخشـیده اسـت :ي
متوجـه امـر مهمـی سـاخته کـه بـدون آن ،دیـن ناقـص اسـت و آن ،امـر امامـت پـس از
رسـول خـدا؟لص؟ میباشـد.
ب�ا اعلام امرـ خ�دا ب�ه واس�طۀ پیامب�ر؟لص؟ در غدیرخ�م ،ش�رایط ت�ازهای ایج�اد ش�ده و
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پیامبر خدا؟لص؟ در این فراز با اشاره به آیۀ قرآن میفرماید:
َّ
َّ َ َ َ َ ُ َ
َ َ َ َّ
اهَّلل َع ّـز َو َجـل ِد َینک ْـم ِب ِإ َم َام ِت ِـه؛ ای مـردم!
ـاس! ِإنمـا أ کمـل
مع ِ
اشـر الن ِ
خـدای؟زع؟ دینتـان را بـا امامـت علـی؟ع؟ کامـل کـرده اسـت.
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ب�ه دلی�ل صالحیتـ گوین�ده ب�رای بی�ان شـرایط جدیـد و آشکارسـاختن امـر خداونـد در
والی�ت و وصای�ت ام�ام عل�ی؟ع؟ ،پارهگفتار دارای کنش اعالمی اس�ت .یکی از شـرایط
الزم بـرای تحقـق کنـش اعالمـی آن اسـت کـه گوینـده ،صالحیـت بیـان آن را داشـته
باشـد .مالحظـه میکنیـم کـه ایـن ویژگـی در گوینـدۀ ایـن خطبـه ،وجـود دارد؛ چراکـه
طبـق آیـۀ  36سـورۀ احـزاب ،خـدا و رسـول او بـر امـور مـردم ،والیـت کامـل دارنـد.

کنشهای اظهاری
کنشهـای اظهـاری شـامل آن دسـته از کنشهـای گفتـاری اسـت کـه بـه نوعـی دارای
ارزش صـدق و کـذب هسـتند و گوینـده ،مدعـی صادقبـودن آن اسـت .در ایـن
کنشهـا ،گوینـده جهـان خـارج را آنگونـه کـه بـاور دارد ،بـه تصویـر میکشـد.
پیامبر خدا؟لص؟ با بهکارگیری عبارت:
َّ َ
َْ
و قد َو ِس َع کل شي ٍء َر ْح َم ُت ُه؛ مهر و رحمتش را بر همهچیز گسترده است.
به شـرح رحمت واسـعۀ خدا پرداخته اسـت .اسـتعمال واژۀ «قد» در کنار فعل ماضی،
داللـت بـر تحقیـق دارد و پیامبـر اکـرم؟لص؟ ،گسـتردگی مهـر و رحمـت خداونـد بـر همـه
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چیـز را بـه طـور حتـم بـاور داشـته اسـت .بـار مضمـون در سـخن ،اظهـار و شـرح رحمـت
خداوندـ استـ .بـه عبـارت دیگـر پیامبر خ�دا؟لص؟ با بیان این پارهگفت�ار و در این کنش
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اظه�اری ،ویژگیهاـی پ�روردگار و گس�تردگی مه�ر و رحم�ت او را ب�اور دارد و هم�ان را ب�ر
زبـان جـاری س�اخته و بـه تصویـر میکشـد.
ایشان در فراز بعد فرمود:
َ َ
ْ
َ ُ َ ْ
یحصي َو یم ُ
یت َو ْ
ََ ُ َ ْ
یحیي َو یف ِق ُر َو
یر یـد فیق ِضـي َو ْیعل ُـم ف ْ ِ
ِ
یشـاء فیم ِضـي و ِ
ْ
ْ
یغ ِنـي َو یض ِحـک َو ْیبکـي؛ بخواهـد و بـه انجـام رسـاند و اراده کند و حکم
نمایـد و بدانـد پـس بشـمارد و بمیرانـد و زنـده کنـد و نیازمند کنـد و بینیاز
گردانـد و بخنداند و بگریاند. ...

در ایـن عبـارات رسـول خـدا؟لص؟ افعـال پـروردگار را توصیـف میکنـد و بـه توحیـد
افعالـی اشـاره دارد کـه صـرف خواسـت و ارادۀ خـدا بـرای تحقـق شـیء ،کافـی اسـت؛

ذَ أ َ َ شَ ْ ئ أ نْ َ قُ َ َ ُ ُ
ك نْ� فَ� َ� ُك نُ
و� > 1.خـدا تمـام
چراکـه خداونـد در قـرآن میفرمایـد :إ<��ا �راد � ي��ا �� ي�ـ�ول له
ي

گناهـان و ثوابهـای مـا را میدانـد و آنهـا را ضبـط میکنـد .حیـات و مـرگ جلـوهای از
ربوبیـت خـدا اسـت .قـدرت پـروردگار نسـبت بـه کارهایـی کـه از نظر بشـر متضاد اسـت
امـا در نظـر خـدا همـۀ آنهـا خیـر اسـت ،یکسـان میباشـد .پیامبـر اکرم؟لص؟ بـا توصیف
افعـال بـاری تعالـی عقیـدۀ خـود را دربـارۀ صحـت و سـقم ایـن اوصـاف اظهـار داشـته و
جهـان را آنگونـه کـه بـاور داشـته بـه توصیـف کشـیده اسـت .او از واقعیتهـای موجـود
خب�ر میده�د کـه از اه�داف بیاـن در کن�ش اظه�اری اسـت .آن حضـرت بـا اشـاره بـه آیـۀ
والیـت فرمـود:

َ َ َ َّ َ َ َ
َ َ
َ َ ْ ُ َ َ
الصلا ة َو آتـی ال ّـزکاة َو ُه َو َرا ک ٌـع؛ و علی بن
ـب؟ع؟ أقـام
و ع ِلـي بـن أ ِبـي طا ِل ٍ
ابیطالـب ،کسـی اسـت کـه نمـاز را به پـا داشـته و زکات داده ،درحالیکه

در رکـوع بوده اسـت.

ایـن عبـارت بـرای شـرح آیـۀ والیـت اسـت .در آیـۀ والیـت ،خـدا و رسـول ،بـه صـورت
برجسـته و بـدون احتیـاج بـه توضیـح ،بـرای مخاطبـان مشـخص بودنـد .بـه جهـت
اینکـه ابهامـی بـرای هیچکـس _ نهتنهـا مخاطبـان در آن زمـان ،بلکـه همـۀ مخاطبان در
طـول تاریـخ _ باقـی نمانـد ،رسـول خـدا؟لص؟ آیـه را چنیـن شـرح داد کـه امـام علـی؟ع؟
بوده اسـت که نماز را برپا داشـته و در رکوع صدقه داده اسـت .این کنش از این جهت
عهـده دارد و طبـق آیـۀ  55س�ورۀ مائ�ده ،والیـت پـس از پیامبـر خـدا؟لص؟ منحصـر در
کسیـ اس�ت کـ�ه در حـال رکـــع صدقه داده اســت.
رسول خدا؟لص؟ با عبارتی ،صفت منافقان را بیان میکند:
َ
َ َ َّ َ َّ َ َّ ْ ُ ُ ً َ َ َ ُ َ ّ َ
َْ
َو ْکث َـر ِة أ َذ ُاه ْ
یر مر ٍة حتی سـمو ِني أذنـا و زعموا أ ِني کذ ِلک ِلکثر ِة
غ
ـي
ف
ـي
ل
ـم
ِ
ِ
ِ
ََ
َ
ْ
ُمل َز َم ِت ِ�ه ِإی�اي َو ِإق َبا ِل�ي علی ِ�ه؛ و منافقـان بارهـا مـرا آزار رسـانیدهاند ،تـا
ُُ
نشـنو و زودبـاور] نامیدهانـد ،و فکـر میکردنـد
نجـا کـه مـرا «اذن» [سخ 
بدا 
ک�ه م�ن زو دب�اورم ب�ه خاط�ر همراه�ی اف�زون عل�ی ب�ا م�ن و اقب�ال م�ن ب�ه او.
 .1یس.82 :
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اظهـاری اسـت کـه بیـان برپاداشـتن نمـاز و دادن زکات در حـال رکـوع علـی؟ع؟ را بـر

137

پیامبـر؟لص؟ ط�ی یـک کن�ش اظهاـری بی�ان میکن�د کـه منافقـان بـه خاطـر همراهـی
زیـاد عل�ی؟ع؟ ب�ا م�ن و اقب�ال م�ن ب�ه او ،زودب�اورم نامیدهاندـ .ایـن کنـش از ایـن جهـت
اظهـاری اسـت ک�ه در آن بـه بیـان یـک رویـداد عینـی پرداختـه شـده کـه همانـا آزاردادن
ُُ
پیامبـر؟لص؟ و اذنخوانـدن او از سـوی منافقـان اسـت.
نبی اکرم؟لص؟ در فرازی شاخص فرمود:
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ َ َ َّ
ُ
ََ َ
ْ
ـاس! ِإ ّن ِإ ْب ِلی َـس أخ َـر َج َآد َم ِم َـن ال َج ّن ِـة ِبال َح َس ِـد فلا ت ْح ُسـد ُوه
الن
اشـر
مع ِ
ِ
َ َّ َ
ََ َ َ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
فت ْح َبـط أع َمالک ْـم و ت ِـزل أقدامک ْـم؛ ای مـردم! ابلیـس بـه خاطـر حسـادتی
کـه بـه حضـرت آدم داشـت ،کاری کـرد کـه حضـرت آدم از بهشـت خـارج
شـود .شـما مراقـب باشـید کـه هرگـز بـه امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ حسـادت
نورزیدـ ،کـه کردههایت�ان ناب�ود و گامهایت�ان لغ�زان خواه�د ش�د.

گویندهدر اینپارهگفتار،علتاخراجحضرتآدم؟ع؟از بهشتراحسادتبیانمیکند.
سپس از این نکته نتیجه میگیرد که حسادت به امام علی؟ع؟ ،باعث ازبینرفتن
اعمال نیک و انحراف از راه راست میشود .در آیۀ  54سورۀ نساء نیز مسئلۀ حسادت
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به اهلبیت؟مهع؟ مورد اشاره واقع شده است:
أ
<� ْم َ� ْح ُس ُد نَ
الك ت َ� َ
و� نّ َ َ َ َ َ آ ت َ ُ ُ ّ ُ ْ فَ �ضْ فَ قَ ْ آ تَ ْ َ آ َ ْ َ َ
ا�
ي
ال�اس على ما ��اهم الله ِم ن� � ِل ِه ��د �� ي� ن�ا �ل إ� ب�ر ِاه ي�م ِ ب
ْ ً َ ً
ْ َ آَ َ ُ
َو ِالحك َم�ة َو � ت� يْ� ن�اه ْم ُملكا ع�ظ ِ ي�ما>
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در کتاب کافی از امام صادق؟ع؟ نقل شده است که فرمودند:
َن ْح ُن ْال َم ْح ُس ُود َ
1
ون؛ ما کسانی هستیم که به آنان حسادت ورزیدهاند.
قرآن کریم در آیات بعد ،نتیجۀ این حسادت را آتش سوزان جهنم بیان میکند.
نتیجهگیری
در خطبـۀ غدیـر ،از رهگـذر تولیـد پارهگفتارهـا ،اعمالـی انجـام شـده اسـت کـه کنـش
گفتـار نـام دارنـد .کنشهـای گفتـاری در خطبـۀ غدیـر بـا هـدف برقـراری ارتبـاط مؤثـر
بـا مخاط�ب و ب�ا بهرهگی�ری از ویژگیه�ای ادبـی زب�ان عرب�ی ب�ه کار گرفت�ه ش�دهاند .از
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.510/1 ،

بررس�ی کنشه�ای گفتـاری در خطبـۀ غدیـر ،کـه بـر اسـاس دسـتهبندی سـرل صـورت
پذیرفـت ،میتـوان نتیجـه گرفـت کـه کنشهـای بهکاررفتـه در خطبـۀ غدیـر ،شـامل
کنشهـای اعالمـی ،ترغیبـی ،اظهـاری ،عاطفـی و تعهدی اسـت .با دقت در کاربسـت
ایـن کنشهـا میتـوان فهمیـد کـه پیامبـر خـدا؟لص؟ بـا توجـه بـه تکلیـف خـود در انجام
رسـالتی که پروردگار بر دوش او گذاشـته بود ،در یک اعالم رسـمی ،والیت و جانشـینی
ام�ام عل�ی؟ع؟ را ب�ه دیگـران ابلاغ مینمایـد .وی بـا اسـتفاده از کنشهـای اعالمـی،
بیـن محتـوای گـزارهای جملـه و جهـان خـارج انطبـاق ایجـاد کرـده و بـا آشکارسـاختن
امرـ خداون�د در والی�ت و وصایـت ام�ام عل�ی؟ع؟ ،ش�رایط تـازهای را بـرای مخاطـب یـا
مخاطب�ان و جه�ان خ�ارج پدیـد مـیآورد.
افـزون بـر آن ،پیامبـر خـدا؟لص؟ در خطابـۀ خـود ،بـا اسـتفاده از کنشهـای ترغیبـی و بـا
توجـه بـه جنبههـای انگیزشـی _ از جملـه آنکـه شـرط قبولـی اعمـال ،پذیرفتـن والیـت
امـام علـی؟ع؟ اسـت _ بـرای اقنـاع مخاطبـان و ایجـاد رفتـاری نـو ،شـامل پیـروی از
والیـت امـام علـی؟ع؟ تـوأم بـا میـل و رغبت ،سـعی دارد .همچنین رسـول خـدا؟لص؟ با
اسـتفاده از کنشهـای اظهـاری ،بـه بیـان واقعیتهـای موجـود در مـورد امـام علـی؟ع؟
و جایـگاه ایشـان پرداختـه و تعهـد خـود نسـبت بـه صـدق گزارههایی که اظهـار میدارد
را نشـان میدهـد.
و شـرایط موجـود را بیـان کـرده و بـه سـرزنش کوتاهیکننـدگان در حـق امـام علـی؟ع؟
میپـردازد ،بـا اسـتفاده از کنـش تعهـدی نشـان میدهـد کـه متعهـد بـه انجـام وظیفـهای
اسـت ک�ه از طری�ق وحـی دریافت کرده اس�ت .با توجه به بافـت موقعیتی خاص غدیر،
میتـوان دریافـت کـه چگونـه پیامبـر؟لص؟ بـا اسـتفاده از کارکردهـای زبـان بـرای بیـان
مخاطبیـن حاضـر در حجةالوداع ،رسـالت الهـی خود را
پیـام یـا پیامهـای ویـژۀ خـود بـه
ِ

بـه انجـام رسـانده اسـت.
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امیرالمؤمنیـن و سیدالشـهدا؟امهع؟) ،چـاپ دوم :مؤسسـۀ علمـی _ فرهنگـی دار الحدیـث ،قـم،
 ۱۳۹۲ش.
جاحظ ،عمرو بن بحر ،البیان و التبیین ،دار و مکتبة الهالل ،بیروت 1409 ،ق.
جوهـری ،اسـماعیل بـن ّ
حمـاد ،الصحـاح ،تحقیـق احمـد عبـد الغفـور عطـار ،دار العلـم
للمالییـن ،بیـروت 1404 ،ق.
راغـب اصفهانـی ،حسـین بـن محمـد ،مفـردات الفـاظ القـرآن ،چـاپ اول :دار القلـم ،بیـروت،
 1412ق.
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چـاپ دوم :پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسلامی ،قـم 1387 ،ش.
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صفـوی ،کـوروش ،درآمـدی بـر معناشناسـی ،چـاپ ششـم :شـرکت انتشـارات سـوره ،تهـران،
 1395ش.
طبرسـی ،احمـد بـن علـی ،اإلحتجـاج علـی أهـل اللجـاج ،چـاپ اول :مرتضـی ،مشـهد،
 1403ق.
طبرسـی ،فضـل بـن حسـن ،تفسـیر جوامـع الجامـع ،چـاپ اول :مرکـز مدیر یـت حـوزۀ علمیـه،
قـم 1412 ،ق.
فیومـی ،أحمـد بـن محمـد ،المصبـاح المنیر فـي غریب الشـرح الکبیر ،چاپ دوم :مؤسسـة دار
الهجـرة ،قم 1414 ،ق.
قرائتی ،محسن ،تفسیر نور ،چاپ اول :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ،تهران 1388 ،ش.
قرشی ،علیاکبر ،قاموس قرآن ،چاپ ششم :دار الکتب االسالمیة ،تهران 1371 ،ش.
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافي ،چاپ اول :دار الحدیث ،قم 1387 ،ش.
محمـدی ر یشـهری ،محمـد ،دانشنامـۀ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـر پایـۀ قـرآن ،حدیـث و تار یـخ،

ترجمـۀ عبدالهـادی مسـعودی ،چـاپ سـوم :مؤسسـۀ علمـی _ فرهنگـی دار الحدیـث ،قـم،
 1389ش.
مطهری ،مرتضی ،آشنایی با قرآن ،صدرا ،تهران 1370 ،ش.

پایاننامهها

احلام ،صولـح« ،أفعـال الـکالم فـي نهـج البالغـة لإلمـام علـي؟ضر؟» ،اسـتاد راهنمـا :عـز الدیـن
صحـراوي ،دانشـگاه الجزایـر ،دانشـکدۀ زبانشناسـی 2012 ،م.
بختیـاری ،ژالـه« ،بررسـی کنشهـای گفتـاری مولـوی در دفتـر اول و دوم مثنـوی معنـوی بـا
تأ کید بر کنشهای گفتاری عمل روایت» ،اسـتاد راهنما :پارسـا یعقوبی ،اسـتاد مشـاور :طیبه
فـدوی ،دانشـگاه کردسـتان ،دانشـکدۀ ادبیـات فارسـی 1390،ش.

مقاالت

شه ــای دین ــی ،ش ــمارۀ ،8
افش ــار کرمان ــی ،عزی ــزاهلل« ،ن ــور در منظ ــر آی ــات و روای ــات» ،پژوه 
 1383ش.
ایشـانی ،طاهـره و دلیـر ،نیـره« ،تحلیـل کنـش گفتاری خطبۀ امام حسـین؟ع؟ در روز عاشـورا»،
لسـان مبین ،شـمارۀ  1395 ،25ش.
ایشـانی ،طاهـره و نعمتـی قزوینـی ،معصومـه« ،تحلیـل خطبـۀ حضـرت زینـب؟اهع؟ در کوفـه ،بر
اسـاس نظریـۀ کنـش گفتـار سـرل» ،سـفینه ،شـمارۀ  1393 ،45ش.
جانیپـور ،محمـد و فتاحـیزاده ،فتحیـه و حسـینیزاده ،سـیدهزینب« ،تحلیـل محتـوای سـه
خطبـۀ غدیـر بـا رویکـرد الیهشناسـی مضمونـی» ،مطالعـات فهـم حدیـث ،شـمارۀ  1397 ،8ش.

حسـینی معصـوم ،سـید محمـد و رادمـرد ،عبـداهلل« ،تأثیـر بافـت زمانـی _ مکانـی بـر تحلیـل
کنشگفتـار :مقایسـهٔ فراوانـی انـواع کنشهـای گفتـار در سـورههای مکـی و مدنـی قـرآن کر یـم»،
جسـتارهای زبانـی ،شـمارۀ  1394 ،24ش.
شهـای گفتـاری ز یـارت
دینمحمـدی ،هـدی و دهنـاد ،ویـدا« ،کاربردشناسـی در بررسـی کن 
امیـناهلل» ،کنفرانـس بینالمللـی نـوآوری و تحقیـق در علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی
اجتماعـی 1395 ،ش.
زرقانـی ،سـیدمهدی و اخالقـی ،الهـام« ،تحلیـل ژانـر شـطح بـر اسـاس نظر یـهٔ کنـش گفتـار»،
ادبیـات عرفانـی دانشـگاه الزهـرا ،شـمارۀ  1391 ،6ش.
طالبـی ،انسـیه« ،دراسـة الخطبـة الجهادیـة ألمیر المؤمنیـن علي؟ع؟ علی ضـوء نظریة األفعال
الکالمیـة» ،بحـوث فـي اللغة العربیة ،شـمارۀ  1394 ،12ش.

تحليل کنشهای گفتاری در خطبۀ غدير بر اساس نظريۀ آستين و سرل

داودآبـادی فراهانـی ،مهـدی« ،تحلیـل خطبـۀ فدکیـه بـر اسـاس نظر یـۀ کنـش گفتـاری» ،تار یـخ
اسلام ،شـمارۀ  1395 ،2ش.
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طالبـی ،انسـیه و طالـبزاده شوشـتری ،عبـاس و حیدر یـان شـهری ،احمدرضـا« ،بررسـی
خطبههـای جنـگ امـام علـی؟ع؟ بـر اسـاس نظر یـۀ کنـش گفتـاری» ،ز بـان و ادبیـات عر بـی،
شـمارۀ  ۱۳۹۶ ،۱۶ش.
طباطبای�ی لطف�ی ،سـید عبدالمجیـد و قاسـمی ،طاهـره« ،بررسـی و طبقهبنـدی خطب ههـای
نهـج البالغـه از دیـدگاه نظریـۀ کنـش گفتـاری» ،سیاسـت متعالیـه ،شـمارۀ  1393 ،6ش.
فضائلـی ،سـیده مریـم و نـگارش ،محمـد« ،تحلیـل خطبـۀ پنجـاه و یکم نهج البالغه بر اسـاس
طبقهبن�دی س�رل از کنشه�ای گفتاـری» ،رهیافتهایی در علوم قرآن و حدیث ،شـمارۀ ،86
 1390ش.
میرقـادریّ ،
شهـای گفتـاری مناجـات امـام
سـید فضـل اهلل و اشـراقپور ،مر یـم« ،بافـت و کن 
حسـین؟ع؟ در واپسـین لحظـات عمـر» ،مطالعـات متـون ادبـی اسلامی ،شـمارۀ  1395 ،1ش.
نجفی ایوکی ،علی و رسـولنیا ،امیرحسـین و کاوهنوشآبادی ،علیرضا« ،تحلیل متنشناسـی
خطبـۀ شقشـقیه بـر اسـاس نظر یـۀ کنش گفتـاری سـرل» ،پژوهشنامۀ نهج البالغه ،شـمارۀ ،19
 1396ش.
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تحليل الردود الفعلية اللسانية في خطبة الغدير
على أساس نظريات الفيلسوفين :آستين وسرل
فريده صرفي / 1ثريا قطبي / 2فريده داودي مقدم
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الخالصة:
ّ
تعد نظرية الردود الفعلية اللسانية من أهم النظريات المطروحة في علم اللغة ،والتي باإلمكان من
ً
ً
خاللها الوصول إلى ما لم يرد في المتن وتحليل المعاني غير الواضحة ،كما توجب تفسيرا منظما.
على أساس هذه النظرية فإن اإلنسان لتبيين مراده من الكالم لم يكتف بتوليد جملةعدة من
الجمل المشتملة على الكلمات فحسب ،بل يسعى من خالل هذه الكلمات والجمل إلى جملة من
األعمال التي تسمى الردود الفعلية اللسانية.
الغرض من هذه الدراسة هو معرفة الردود الفعلية اللسانية في خطبة الغدير وتحليلها ،على أساس
أهم الردود في نظيرة سرل .تستنتج هذه المقالة أن هنالك ردود فعلية لسانية متعددة لبيان
المراد األصلي من خطبة الغدير .في األفعال اإلعالمية مع الفعل الفعل الكالمي وجدت وضعية
جديدة وعرف فيها أمير المؤمنين؟ع؟ كخليفة لرسول اهلل؟ص؟ وفي األفعال الترغيبية فقد طلب
من المكلفين إكمال دينهم باالعتقاد بوالية أمير المؤمنين؟ع؟ ،وفي األفعال اإلظهارية فقد أبدى
الرسول؟ص؟ وبين خالفة أمير المؤمنين؟ع؟ ،وفي األفعال التعهدية فقد تعهد رسول اهلل؟ص؟ بإبالغ
األمر اإللهي في بيان خالفة أمير المؤمنين؟ع؟ ،وفي األفعال العاطفية فقد أظهر رسول اهلل؟ص؟
ً
عواطفه بالنسبة إلى تنصيب أمير المؤمنين؟ع؟ خليفة له.
وفي النتيجة فباإلمكان من خالل االطالع على الحقائق الموجودة في نص الغدير ومن خالل
االستفادة من الكلمات والجمل أن نقف على مفاهيم أعمق في خطبة الغدير.
المفردات األساسية :خطبة عيد الغدير ،الردود اللسانية ،األفعال اإلعالمية ،األفعال التعهدية،
األفعال الترغيبية ،األفعال العاطفية.
 .1طالبة مرحلة الماجستير في علوم القرآن والحديث بجامعة شاهدfaride.sarfi@gmail.com :
 .2أستاذ مساعد في قسم علوم القرآن والحديث بجامعة شاهدsghotbi@shahed.ac.ir :
 .3أستاذ األدب الفارسي بجامعة شاهدfdavoudy@gmail.com :
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committed to convey the divine decree about Imam Ali’s succession.
In expressive acts, prophet portrays the elevated status of Imam Ali and
conveys his emotions by the use of expressive domains of language
and expressive speech acts. With due regard to situational/contextual
factors and speech acts used in Ghadir hadith, the addresser sought to
introduce his successor by directing the addressees, asserting his virtues
and reminding the addressees of his noble qualities. The addresser in
Ghadir hadith sought to share his line of reasoning and thoughts with
the addressees and call upon them to swear allegiance to Imam Ali. The
current paper concludes that through gaining metalinguistic awareness
of elements in Ghadir speech and by tapping on the functions of
language, Muslims can gain a deeper understaning of the hidden
semantic layers and unveil the shrouds about subtle facts.
Key words: Ghadir speech, speech act theory, declarative act,
representative/assertive act , commissive act , directive act, expressive
act.



A study of speech acts in Ghadir Hadith
based on Austin and searle theory
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Abstract
Speech act proposed by Austin and Searle is a groundbreaking theory
in pragmatics. This theory shows how language is used to do things or
perform acts. It looks at language use in contexts and seeks to reveal
implied meanings and implicatures, enabling scholars to provide a more
comprehensive and thorough analysis of texts. According to speech
act theory, human beings do not just employ words and grammatical
structures of language to convey meanings to each other, they perform
certain acts through speech. The current study aims to explore and
analyze the speech acts present in Ghadir Hadith according to the speech
act theory. The findings show that multiple speech acts are tapped
on to convey the main message of Ghadir speech made by the holy
prophet. In declarative speech acts, after the successful employment
of declarative verb, a new situation emerges and Imam Ali is appinted
as the successor of the holy prophet. Also, in directive speech acts,
the addressee is requested to shoulder his divine responsibilities visà-vis the rightousness of Imam Ali as the successor of Holy Prophet.
In representative/assertive acts, the actual reality about succession of
prophet is made manifest in the speech of prophet and attempt is made
to exhibit its rightness. In commissive acts, the prophet sees himself
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sarfi@gmail.com
2. Assistant Professor, Faculty of Quran and Hadith Siences, University of
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