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  خطبة غدير مندي در  وصايتبررسي 
  1تحليل گفتمان نورمن فركالفاز ديدگاه الگوي 

  *يابوالفضل حرّ

  چكيده
 ينهاد پيش گفتمان و متن تحليل ازمنظر را غدير مندي در خطبة لة وصايتئمس اين جستار
ـ  بـه  غدير خطبة كه شود مي مطرح پرسش اين ابتدا. كند مي بررسي فركالف  گفتمـان  ةمثاب
 واليت و وصايت اعالم كه ،را خطبه اصلي پيام و دارد كاركردهايي و ها ويژگي چه شفاهي
 اي پيشـينه  به پس از اشاره. كرد توجيه و تبيين منظر اين از توان مي چگونه است،) ع( علي

 و آيـد  مـي  ميـان  بـه  سـخن  گفتمـان  و مـتن  تحليـل  يعنـي  بحث نظري مباني مختصر، از
  بحـث  فركالف يعني توصيف، تفسير و تبيين، اي اليه سه ارچوبهچ بر مبتني شناسي روش

 تعبيـر  بـه  و مـذهبي  شـفاهي  گفتمـان مثابـة   به غدير خطبة حيث،  اين از .شود مي فحص و
 در كه دارد را خود خاص هاي ويژگي گفتمان اين. شود مي معرفي ترغيبي گفتمان تر دقيق
هـاي   شـيوه  كـه  است اين يكي ها يافته ازجملة. شود مي برآفتاب فركالف ارچوبهچ پرتو

سـازي،  مند بازبافـت تحليل گفتمان و ازجمله بينامتنيت آشـكار و نهـان، بيناگفتمـانگي، و    
 دهد.  وكم مضمون اصلي خطبه را كه وصايت و جانشيني علي (ع) است نشان مي بيش

  .بينامتنيت، بيناگفتمانگي ،صايتو ،تحليل گفتمان ،خطبة غدير ها: كليدواژه
  

   مقدمه. 1
ذيحجه سال دهم هجري  18شأن اسالم در بازگشت از آخرين سفر حج در  پيامبر عظيم

خواهد كه رحـل اقامـت بيفكننـد تـا رسـالتي را كـه        ان خود ميراه همدر غدير خم از 
، براي مردم بيان كند. براي پيـامبر از  هآخرين خطباين ، در بود خداوند بر دوش او نهاده
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كنـد.   ان آغاز مـي راه همسازند و ايشان خطابة ماندگار خود را براي  منبري مي جهاز شتران،
خواهد كه با گفتار و زبان خود، اين واليت  ان ميراه هماعالم رسمي، پيامبر از از اين   پس

ي كـه دارد  هـاي  را بپذيرند. عجالتاً همة بحث اين است كه اين خطبه بنابه ويژگيو وصايت 
) يعني وصايت discourse practice) است كه كرداري گفتماني (oral textيعني متني شفاهي (

يعني تبيين امامت  )sociocultural practiceاجتماعي ( ـ و واليت را در بطن كرداري فرهنگي
) خـاص  context of situationيكي از اركان اصلي دين اسـالم، در بافـت مـوقعيتي (   مثابة  به

 كنشـي گفتمـاني  مثابـة   بـه كنـد، توانـد كـه     اضر بيان مـي يعني غديرخم براي مشاركيني ح
)discursive event تلقي شود. حال، اگر بپذيريم كه خطبة غدير، كنشي گفتماني است، اين (

 و  ) بحـث discourse analysisامكان ميسر است كه آن را ازمنظر الگوهاي تحليـل گفتمـان (  
) Fairclough 1995ي فـركالف ( نهاد پيشفحص كرد. يكي از اين الگوها الگوي سه وجهي 

)، distribution)، توزيـع ( productionاست كه براساس آن، نگاه اصلي به فرايندهاي توليد (
رو، پيامبر با ايـراد خطبـة غـدير     اين ) متن معطوف خواهد بود. ازconsumptionو مصرف (

يت علـي (ع) را بـه   كند كه اوامر خداوند درخصوص وصايت و وال متن)، تالش مي (توليد
لة وصايت، واليت و البته، امامت كـه از اركـان   ئان برساند (توزيع متن)، تا مسراه همگوش 

آيد با تحليل  نظر مي ، بهرو ازاين اصلي دين است، از ديد مومنان مغفول نماند (مصرف متن).
زمان و  رخدادي گفتماني كه در بافت موقعيتي خاص (غديرخم) و درمثابة  بهگفتمان غدير 

الوداع) در اختيار گيرندگاني خاص كه مخاطبان  يا حجه مكاني مشخص (سال دهم هجري/
، بتوان با توصيف و تحليل متني، راه را براي ورود تفسير است اصلي آن گفتارند، قرار گرفته

كرداري اجتماعي كه همان اعالم وصايت و واليت و تعيين وضـعيت  مثابة  بهو تبيين خطبه 
  ت، هموار كرد.امامت اس

 

  پيشنة مرتبط با بحث. 2
هـاي   هـا و كتـاب   تحليل انتقادي گفتمـان در مقالـه   ويژه بهسو، بحث تحليل گفتمان و  يك از

دربـارة  گنجـد. ازديگرسـو،    در اين مجال نميها  آن بسيار موردتوجه بوده است كه اشاره به
 رشـتة تحريـر درآمـده    بـه  شماري ها و مطالب بي اهميت و جايگاه خطبة غدير تاكنون مقاله

)، SIDهاي اطالعاتي مانند پايگاه اطالعاتي جهاد دانشگاهي ( و نگاهي به برخي پايگاه ،است
هـا عمـدتاً يـا     دهد. نويسندگان اين مقالـه  روي كاربران قرار مي ها را پيش برخي از اين مقاله

انـد؛ يـا    و فقهي خطبة غدير را بررسي كـرده  ،هاي مختلف تاريخي، فرهنگي، اجتماعي جنبه
انـد. بـراي نمونـه،     تأثير خطبة غدير را در آثار ادبي شاعران و نويسندگان ديگـر پـي گرفتـه   
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)، ديدگاه خاورشناسان را دربارة خطبـة غـدير نقـد و بررسـي كـرده اسـت.       1388رضوي (
كـرده و زارع آفـرين    )، واقعة غدير را در آينة اشعار سيد حميري بررسي1390زاده ( حاجي

 )، خطبة غدير را از ديدگاه شيوة تحليل خطابة ادبي تحليـل كـرده و دريافتـه اسـت    1390(
ثيرگذاري در او و أپيامبر (ص) جهت رسيدن به هدف موردنظر كه همان جذب مخاطب، ت«

خدمت گرفته اسـت.   ، ابزارهاي مختلفي را به»موضوع خطابه است ةمتقاعدنمودن وي دربار
  حال، تاكنون خطبة غدير ازمنظر تحليل گفتمان و متن بررسي نشده است.  بااين

  
  تعريف و تحليل گفتمان. 3

برنـد و   كار مـي  هاي مختلف اين واژه را با تعابير گوناگون اما نزديك به هم به محققان رشته
اهـد  سان از اين واژه، بسته به حوزة مطالعاتي، فرق خو ، ارائة تعرف يا تعاريفي يكرو ازاين

. معنـاي  زند موج مينسبت، در معنا يا معناهاي آن، نوعي ابهام و سردرگمي   همين  كرد و به
تفكر و انديشة منسجم و منظم اشاره دارد؛ در تعابير  ةكهن آن به توانايي فرد يا افراد در ارائ

ه، بيـان  انـد؛ امـروز   كـار بـرده   جديدتر، گفتمان را در معناي تبادل نظر از راه كالم و گفتار به
نامنـد. در   و مطول يك تفكر يا انديشه را دربارة موضوعي خاص گفتمان مي ،منظم، منسجم

تعريفي ديگر، هرگونه فعاليتي كه درقالب تعامالت فرهنگي به تبادل معنا خـتم شـود وجـه    
كند تأكيد بر كاربرد زبـان اسـت.    خودنمايي مي تعاريف در اين چه آن كند. گفتماني پيدا مي

ي يـا حتـي   ران سخنشكلي از كاربرد زبان، مثالً در يك «تعبير وان دايك، گفتمان  به درواقع،
اوصـاف،    ايـن  با ).9: 1385(بشير » داند گفتن مي سخن ةتر، زبان گفتاري يا شيو كلي طور به

در بافـت مـوقعيتي خـاص    ، )ص اي خاص (شـخص پيـامبر   خطبة غدير كه در آن گوينده
ذيحجة سال دهـم هجـري)، موضـوعي خـاص      18خاص ( در زمان و مكانيخم)،  (غدير

ع) را براي مخاطباني حي و حاضر (قريب بـه ده هـزار نفـر) بيـان      (وصايت و واليت علي
تـوان آن را   خواهد بود و مـي  دينيـ  مذهبي يگفتمانرخداد گفتماني درقالب كند، نوعي  مي

  شناختي بررسي كرد. ازمنظر تحليل گفتمان دين
  
  كاربرد اجتماعي زبان ةثابم گفتمان به 1.3

اي خـاص در زمـان و مكـاني     گفتمان كاربرد ربان در بافت اجتماعي خود ازطرف گوينـده 
ها شكل  خاص و براي مخاطباني حي و حاضر است. درواقع، ازطريق زبان است كه نگرش

 ،رو ازايـن دهـد.   هاي اجتماعي شكل مي يابند و زبان است كه به محيط و انتقال مي گيرند مي
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ديگرند:  بستة يك و هم ارندد) با هم reciprocal relationاي دوسويه ( گفتمان و جامعه رابطه
 گذارنـد  هـاي اجتمـاعي بـر گفتمـان تـأثير مـي       هـاي اجتمـاعي و رويـه    گفتمان بـر رويـه  

)Fairclough 1992, as cited in Cipriani 2002: 5.(  بر برسـاختن   چنين هماين رابطة دوسويه
)، نهادها Kress 1989باور كرس ( . به).ibid( گذارد هاي اجتماعي تأثير مي بندي يا گشتار گروه

منـد   كشند كه به طرزي نظـام  هايي را با خود يدك مي هاي اجتماعي، معناها و ارزش و گروه
ج عقايـد،  زبان هميشه ابزاري بـراي تـروي   .)Cipriani 2002: 6( »شوند واسطة زبان بيان مي به

ايجـاد انقـالب و سـازوكاري بـراي      ،هـا  ماعي، حفظ و انتقال ايـدئولوژي تتمايز طبقات اج
خطبـة غـدير نيـز نـوعي      ،حيث  اين  ). از.ibidشمار اجتماعي بوده است ( هاي بي كشمكش

هـاي خـاص    كاربرد زبان خطابه در بافت موقعيتي خاص براي بيان و انتقـال پيـام يـا پيـام    
شـود. درواقـع، ايـن خطبـه      الوداع محسوب مي اسالمي براي مخاطبان حاضر در سفر حجه

اي ه دهد كه چگونه پيامبر (ص) از زبان براي انتقال مفاهيم و آموزه گفتمان نشان ميمثابة  به
كند. از دل ايـن خطبـه    اعالم وصايت و واليت علي (ع) استفاده مي تر مهم اسالمي و ازهمه

خـدمت   وجوه اجتمـاعي و سياسـي ديـن اسـالم را بـه      يامبرپتوان شاهد بود كه چگونه  مي
بلكـه تمـام    ،به گوش حاضـران  است گيرد تا رسالتي را كه خداوند بر دوش او گذاشته مي

  رساند.ب ،افراد حاضر و غايب
  

  شناسي تحليل خطبة غدير روش. 4
هاي تحليـل   كه تعاريف گفتمان بسته به حوزة مطالعاتي متفاوت است، روش  ميزان  همان  به

وهـا و  گنظران، در تحليل گفتمـان، ال  ديگرسخن، صاحب گفتمان نيز متفاوت خواهد بود. به
فركالف وجهي  سهرويكرد  راند. اين جستا پوشان ارائه كرده رويكردهاي گوناگون و گاه، هم

  .كند فحص مي و  بحث را در تحليل خطبة غديرخم
  
  بافت موقعيتي خطبة غدير 1.4

) از رابطة ميان متن و موقعيتي كـه مـتن در آن حـادث    context of situationبافت موقعيتي (
در معناشناسي نظري و معناشناسي كاربردي، بافت فضـايي اسـت   گويد.  شود سخن مي مي
توانـد محـيط بيـرون از زبـان باشـد       شوند. اين فضا مي هاي زبان در آن توليد مي جملهكه 

 و  هاي زبان پيش اي از جمله صورت مجموعه ) يا متني باشد كه بهcontextزباني  برون (بافت
زباني را بافـت مـوقعيتي    ). بافت برونco-textزباني  پس از هر جمله آمده است (بافت درون
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خطبة غدير در فضايي زنده و يابد.  آن فضايي است كه زبان در آن جريان مي نامند و نيز مي
دهد. هوا گـرم و سـوزان اسـت و ايـن پرسـش درميـان        واقعي و دركنار بركة غدير رخ مي

گردند قوت گرفته است كـه چـه رخ داده كـه     با پيامبر از سفر حج برمي راه همحاجياني كه 
توقف داده است؟ آيـا امـري خطيـر رخ داده اسـت؟      پيامبر در اين هواي سوزان دستور به

كنـد.   ، بافت موقعيتي زمينه را بـراي ايـراد مـتن شـفاهي خطبـة غـدير فـراهم مـي        رو ازاين
نوعي ژانـر   آيد دست مي هايي كه از بافت موقعيتي آن به ، خطبة غدير بنابر ويژگيازديگرسو

پيامبر (ص) بـراي انتقـال   كه گويندة آن يعني شخص  نيز تواند محسوب شودشناختي  دين
از مختصات خاص زبان عربي  ،موضوع موردنظر خود كه وصايت و واليت علي (ع) است

را بهـره  نهايـت  و بالغت) كه مبين سياق كالم است  ،(شامل دستور زبان، نحو، معناشناسي
رابطـة  ثر در توليد مـتن،  ؤ) برپاية مفاهيم مHalliday 2004: 27ديگر، هليدي ( سوياز .برد مي

)، فحوا/ field: حوزة گفتمان (داند لفه استوار ميؤرا بر سه مها  آن ميان متون و بافت موقعيتي
). اين سه جنبة بافت نشان خواهنـد داد كـه   mode)، و وجه گفتمان (tenorعامالن گفتمان (

خطبـة غـديرخم   گفتمـان  حـوزة   حيـث،   اين ازچيزي را چگونه بيان خواهد كرد.  متن چه
مشـاركين و مخاطبـاني هسـتند كـه      آن نيـز  گفتمـان  شـناختي اسـت. عـامالن    ديـن  مذهبي و

 ،اين خطبه نيز نه مكتوب گفتمان اند. وجه ي كردهراه هم(ص) را در آخرين سفر حج   پيامبر
از گفتار بالغي ترغيبي و اقناعي تالش دارد مخاطبان   استفاده بلكه شفاهي است كه پيامبر با

 دست به  و وصي خود مشتاق كند. حال، اين سه جنبة گفتمان دست را به قبول بيعت با ولي
  ايـن  كننـد. بـا   اي مـذهبي معرفـي مـي    منزلة ژانر و گونه دهند و خطبة غديرخم را به هم مي 

آورد و  درپـي مـي  نيز منزلة ژانر، توقعات و انتظاراتي خاص را  به ،وصف، تلقي خطبة غدير
ها،  مثالً قصه يا موعظه يا جز اين ،آن را از ساير ژانرهاكند كه  ، به خواننده كمك ميرو ازاين

مقام ژانر ساختار و قواعد خـاص خـود را دارد كـه هـم      حيث، خطبه در  اين بازشناسد. از
ها معموالً بـا اشـاره بـه اوصـاف و      آشنايي ديرينه دارند: خطبهها  آن گوينده و هم شنونده با

فـرد دارنـد، روابـط     ترغيبي و بالغـي منحصـربه  شوند؛ زبان  صفات خداوند اليزال آغاز مي
جـا و اكنـوني گفتمـان     دارند؛ بر عناصر اين هاي اسالمي و ساير آموزه قرآنبينامتني قوي با 

كننـد و ترغيـب    طرزي منسـجم و پيوسـته دنبـال مـي      زنند؛ موضوعي خاص را به تكيه مي
اهميـت   زئي گوينـده حـا  هايي بيان پذيرش كنش  كردن او در پذيرش يا عدم مخاطب و اقناع
چيـزي را   كنـد چـه   توان گفت كه ژانر است كه تعيين مـي  تعبيري كلي، مي است. درواقع، به

طلبـد   مـي  ،مقام ژانر در ،محور مشخص بيان كرد: خطبة غدير بافترخداد گفتماني درقالب 
محور  بافترخداد گفتماني علي (ع) را درقالب  كه شخص پيامبر موضوع وصايت و واليت
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خطبه كه در سنت شفاهي ادب عربـي ديرسـابقه اسـت در اختيـار حاضـران قـرار دهـد و        
حاضران نيز كه با اين ژانر آشنايي ديرينه دارند آن را با دل و جان نيوش كننـد. درمجمـوع،   

مقام ژانري مـذهبي كـه سـياق مشـخص      توان خطبة غدير را در گفتيم، مي چه آن به باعنايت
گفتـة النگـاكر    بـه  شـمار آورد. در) نيـز  hortatory sermonرغيبـي ( اي ت خطبـه مثابـة   بـه دارد 

)Longacre 1983; 1992:گفتمان ترغيبي نوعي از گفتمان رفتاري است ،(  
گفتمان ترغيبي بر آن است كه ترغيبي عمل كند؛ يعني مخاطبان را به كاري ترغيب كند 

نـد؛ يـا از   ا التاً به آن مشـغول دهند يا از كاري باز دارد كه عج كه عجالتاً آن را انجام نمي
دادن امري، نهايت  ند، ادامه دهند؛ يا در انجاما آنان بخواهد كه به كاري كه به آن سرگرم

را انجـام ندهنـد    يخود را كنند كه كار تالش يتكه نها ينا يا يرندكار گ تالش خود را به
)Longacre 1992: 109.(  

لفة اصلي دارد: گويندة آن از جايگاه و اقتدار برتـر  ؤباور النگاكر، گفتمان ترغيبي سه م به
هـاي آن امـري و    و خطابـه  كنـد،  بحث مـي برخوردار است؛ دربارة موضوعي بسيار حياتي 

در خطبة غدير صادق است. گوينـدة آن   مؤلفهآيد اين سه  نظر مي . به).ibid( دستوري است
واليـت  و  دربارة وصـايت است؛ موضوع آن » ينللعالم ةرحم«شخص پيامبر (ص) است كه 

هاي امري و دستوري به مخاطبان است كه در آن پيامبر  هاي آن درقالب كنش است و خطابه
از ديـدگاه رويكـرد تحليـل    شود  تالش ميحال،  ند.كنخواهد با علي (ع) بيعت  از مردم مي
  توصيف، تحليل و بررسي شود.وجهي فركالف خطبة غدير را  گفتمان سه

  
  اي فركالف اليه ن سهتحليل گفتما 2.4

توان گفت كه ابالغ رسالتي كه خداوند بر دوش پيامبر گذاشته  درخصوص خطبة غدير، مي
شفاهي اسـت، متجلـي    يكه متن ،خطبة غدير بنوعي كردار گفتماني است كه خود را درقال

متن شفاهي خطبة غدير هويت محتوايي و معنايي خود را كـه در   ،جهت  اين كرده است. از
 ي اعالم وصايت و واليت علي (ع) شكل گرفته، مـديون گفتمـان ابـالغ رسـالت اهللا    راستا

جـا، تفـاوت محسوسـي ميـان      ، در ايـن تـر  در معنايي دقيقازطرف پيامبر (ص) است. البته، 
كه متن خطبه تجلـي عينـي و ملمـوس انديشـة      اين شود جز گفتمان و متن خطبه ديده نمي

شود  ها و ژانرها نيز مي شامل سياق ،خود جهت متون، هر تر در واقعة غدير خم است. بهتمس
واسـطة   گيرد و سياق نيز بـه  مي و ژانر مفهومي شامل است كه يك يا چندين سياق را در بر

 شود كه در باال بـه  برساخته مي و وجه گفتماني، ،سه جنبة بافت موقعيتي يعني حوزه، عامل
  شد.  اشارهها  آن
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 دهـد. از  )، متن فقط يك بعد از گفتمان را شكل مـي 1995 ,1989باور فركالف ( باري، به
) يعني discourse event( )، هر رخداد گفتماني1995:133ارچوب فركالف (هحيث، در چ  اين

تواند مكتوب يا شـفاهي   هر نمونه از كاربرد خاص زبان سه ساحت يا اليه دارد: متن كه مي
). درواقع، هـر  social practiceدار اجتماعي () و كرdiscourse practiceباشد؛ كردار گفتماني (

متن (كردار گفتمـاني)  و تحليل رويداد گفتمان متن شفاهي يا مكتوبي است كه شامل توليد 
و اجتمـاعي مترتـب بـر آن (كـردار اجتمـاعي)       ،هاي سياسي، فرهنگي جنبه تفسير و تبيينو 
اي تحليـل گفتمـان يعنـي     مرحلـه روش سـه   شود. ازديگرسو، سه الية رخداد گفتماني با مي

) متن تناظر يك به يك explanationو تبيين ( ،)interpretation)، تفسير (descriptionتوصيف (
رابطـة   و تبيينْ ،رابطة ميان فرايندهاي گفتماني و متن تفسيرْ ،عناصر روساخت دارد: توصيف

). Fairclough 1995: 97د (كننـ  ميان فرايندهاي گفتماني و فرايندهاي اجتماعي را بررسـي مـي  
 دهد نشان مي نمودار زير بينارابطة ميان سه الية رخداد گفتماني و سه سطح تحليل گفتمان را

)ibid.: 98(:  

  
  .1نمودار 
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  تناظر متن با توصيف متن 3.4
رس قرار دارد و به  صورت عيني و محسوس در دست متن يگانه سطح ملموس است كه به

و  ،پردازد. اين سطح كه شامل واژگان، دستور زبان، انسجام ها مي آناشكال زبان و معناهاي 
شـود. در   كه همان تحليل متن اسـت، بررسـي مـي    ،واسطة توصيف هشود ب ساختار متن مي

كننـد. فـركالف در    توصيف و تحليل متن از الگوها و رويكردهـاي گونـاگون اسـتفاده مـي    
ي او يعني فرانقش انديشگاني نهاد پيشش سه فرانق ويژه بهيدي و لرويكرد خود از الگوي ه

)ideational) بينافردي ،(interpersonal(، ) و متنيtextualميـان، در    ايـن  گيـرد. از  ) كمك مي
هـاي هليـدي اشـاره     هـاي گفتـار و فـرانقش    توصيف سطح متن در خطبة غدير بـه كـنش  

  .شد  دخواه
  

  تناظر كردار گفتماني با تفسير 4.4
فركالف تحليل متني و مصرف متن در جامعه سروكار دارد.  ،ليد، توزيعكردار گفتماني با تو

 سـطح  در). 188 :1995نـامتني ( و تحليـل بي  زبـاني داند: تحليل  را شامل دو مرحلة فرعي مي
 و سـاختار بـا بافـت    ،رابطة اجزاي متن مشتمل بر واژگان، دستور زبانفقط  نه، تحليل زباني

و وجوه مختلـف   ،اي انسجام بيناجمله ،تحليل سازگان متني فراتر ازجمله«بلكه  متن توليدي
. در الگوي فركالف، تحليل زباني هـم در سـطح   شود ) نيز بررسي مي.ibid...» (ساختار متن

گيرد؛ تحليل زباني در سطح كردار گفتماني با  متن و هم در سطح كردار گفتماني صورت مي
هـاي زبـاني    درواقع، اگر تحليل زباني با چگونگي كاركرد نظامت. ارز اس تحليل بينامتني هم

گويـد.   ارتبـاط گزينشـي مـتن بـا سـاير متـون سـخن مـي        سروكار دارد، تحليل بينامتني بـا  
از رابطة يك متن با ساير متون پيش و پس از خود  )intertextuality( بينامتنيتديگرسخن،  به

نحوي با متون  طور مستقل وجود ندارد و متون به هاساس، هيچ متني ب  اين گويد. بر سخن مي
اساس، فركالف دو نوع بينامتنيـت را از    همين رگيرند. ب پس و پيش خود در ارتباط قرار مي

) كه يا عبارت است از interdiscursivityشناسد: بينامتنيت آشكار و بيناگفتمانگي ( هم باز مي
شـود؛   ) منجر ميhybridityگفتماني التقاطي ( هب هاي مختلف در متن اوليه كه تركيب گفتمان

هاي سياق مرتبط با ژانرهاي مختلف كه به ژانرهاي التقاطي جديد  يا تركيب بافت با ويژگي
ناهمگني طبيعي متون حاصل از تركيب ژانرها و «) آن را 134 :1995فركالف ( شود. منجر مي
ســازي مند بازبافــتامتنيــت ديگــر مفهــوم مــرتبط بــا بيندانــد.  مــي »هــاي مختلــف گفتمــان

)recontextualization ايـن  از. دهـد  مـي هاي تازه معناهـاي تـازه    متون در بافت به) است كه 
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) خـود را در تحليـل زبـاني متجلـي     ibid.: 189تعبير فـركالف (  حيث، انواع بينامتنيت كه به 
بينـامتني، كنشـي تفسـيري    واقع، تحليل رو دآورد  راه را براي تفسير متون فراهم ميكند،  مي

)interpretive activityارجاع ها  آن را كه پيامبر به قرآن، آياتي از رو ازاين. شود ) محسوب مي
  كنند. مي  معنايي تازه پيداتفاسير و دهد در بافت جديد مرتبط با خطبة غدير  مي
  

  تناظر كردار اجتماعي با تبيين 5.4
ل و مفاهيم تحليل اجتماعي مانند روابط قـدرت،  ئسام ينتر مهمكردار اجتماعي، با برخي از 

شـوند،   ها بازتوليد مي گذر گفتمان ) سروكار دارد كه از رهhegemony( و هژموني ،ايدئولوژي
، تبيـين در  خطبة غديرخم در تحليلحال،  يابند. بااين يا انتقال مي ،گيرند موردچالش قرار مي

شـود، چـه مجـالي     يايجـاز بررسـي مـ   كنـد كـه بـه     راستاي وصايت و واليـت عمـل مـي   
  طلبد. يم ديگر

 

  تحليل گفتمان خطبة غديرخم از ديدگاه فركالف. 5
نوعي گفتمان مثابة  بهتواند  هاي كه دارد مي همة بحث اين است كه خطبة غدير بنا به ويژگي

در ترغيبي لحاظ و از ديدگاه رويكردهاي تحليل گفتمان بررسي و مطالعـه شـود.    ـ اسالمي
ارچوب نظـري بـراي   هچمثابة  بهاز ميان رويكردهاي مختلف، رويكرد فركالف جستار، اين 

رويكرد فركالف داراي سه سطح متن، كردار  اساس،  اين بر .دشبررسي خطبة غدير انتخاب 
ترتيب با سه مرحلة تحليل گفتمـان يعنـي توصـيف،     و كردار اجتماعي است كه به ،گفتماني
  . و تبيين تناظر دارند ،تفسير

  
  توصيف خطبة غدير در سطح متن 1.5

  :2ند ازا متن مكتوب خطبة غدير يازده بخش دارد كه عبارت
  بخش اول: ستايش پروردگار

  بخش دوم: فرمان الهي براي بيان مطلبي مهم
  بخش سوم: اعالن رسمي واليت و امامت دوازده امام (ع)

  رسول خدا (ص)دست  همنين عليه السالم بؤبخش چهارم: بلندكردن اميرالم
  امامت ةبر توجه امت به مسئل تأكيدبخش پنجم: 
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  هاي منافقين بخش ششم: اشاره به كارشكني
  بخش هفتم: پيروان اهل بيت (ع) و دشمنان ايشان

  بخش هشتم: حضرت مهدي (عج)
  ردن بيعتك بخش نهم: مطرح

  و محرمات ،بخش دهم: حالل و حرام، واجبات
  گرفتن رسمي بخش يازدهم: بيعت
ثر ؤطـرزي مـ   زيبـايي و بـه    بهو  كند ود را با ياد و نام خدا آغاز ميخپيامبر (ص) خطبة 

، با ذكر بخش اول و در آخرين بند (بخش اول) آورد صفات و الطاف الهي را فراياد مردم مي
كند و تسليم حكم و فرمان خداوند است، زمينه را  اين نكته كه از فرمان خداوند اطاعت مي

بحث اصلي كه اعالم امر خداوند دربارة وصايت و واليـت علـي (ع) آمـاده     براي ورود به
 در بخش چهارم، پيامبر وصايت را با بلندكردن دست علي (ع). (بخش دوم و سوم) كند مي

گانة اصول دين  كه از اركان پنج ،لة وصايت را به امامتئبخش پنجم مسبخشد.  رسميت مي
هـاي ناراضـيان را درپـي آورد.     ممكـن اسـت كارشـكني   لة امامت ئمسزند.  پيوند مي ،است
لة وصـايت و  ئبخش هفـتم مسـ   گويد. ، بخش ششم از كارشكني منافقين سخن ميرو ازاين

كنـد.   . بخش هشتم به ادامة سنت امامت اشاره ميزند امامت را به پيروان اهل بيت پيوند مي
جاكـه بيعـت    آنشود. از يلة بيعت مطرح مئهاي الزم مس يساز بخش نهم و پس از زمينهدر 

، در بخـش دهـم از   رو ازايـن كنـد و   گرفتن امري مهم است، تبعيت از آن ضرورت پيدا مي
پـذيرش و/ يـا عـدم پـذيرش     آيد كه  يميان م حالل و حرام و واجبات و محرمات سخن به

طـور رسـمي از مـردم     شمار آيد. در بخش يازدهم نيز پيامبر به از مصاديق آن تواند بهبيعت 
  گيرد. عت ميبي

درقالـب  اي از صـفات الهـي    بـه مجموعـه  شود. پيامبر  خطبه با ستايش خداوند آغاز مي
جملگي دال بـر ثبـوت و دوام ايـن صـفات     كند كه  ميالت اسميه اشاره ماي از ج مجموعه

سبب همين صفات اليزال شايستة سـتايش   كند كه خداوند به است و تلويحاً خاطرنشان مي
، آخرين بنـد بخـش اول كـه دربـارة الزمـة      رو ازاينمرش گريزناپذير. است و اطاعت از اوا

ابتدا يامبر پخورد.  از حيث موضوعي به ابتداي بخش دوم پيوند مي اطاعت از خداوند است
  گويد: بري سخن مي م فرمانواز لز

خشنودى اوست   ةماي چه آن سوى هر كنم و به گذارم و اطاعت مى فرمان او را گردن مى
بـرى او شـايق و از كيفـر او     شتابم و به حكم و فرمان او تسليم؛ چراكـه بـه فرمـان    مى
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ترسانم؛ زيرا او خدايى است كه كسى از مكـرش در امـان نبـوده و از سـتمش ترسـان      
  .نباشد (زيرا او را ستمى نيست)

يه دارد، زمينـه  شمار صفات ثبوت كه بي ،چراي پيامبر از فرمان خداوند و  چون اطاعت بي
  كند: را براي بخش دوم آماده مي

 چـه  آن خـود را در  ةدهم و وظيف و اكنون به بندگى خويش و پروردگارى او گواهى مى
ساختن  دهم؛ مباد ازسوى او عذابى فرود آيد كه كسى را ياراى دور وحى شده، انجام مى

  د.اش با من خالص باش آن از من نباشد، هرچند توانش بسيار و دوستى

كه اگـر ايـن وظيفـه انجـام      گويد و ازاين دادن وظيفه سخن مي جا، پيامبر از انجام در اين
اش بـا مـن    هرچند توانش بسيار و دوسـتي «نگيرد عذاب خداوند شامل او نيز خواهد شد، 

  ».خالص باشد
طرزي نيكو زمينـه را   واقع، ايشان ضمن پيونددادن مقدمة خطبه با اوصاف خداوند، بهرد

ا ركه كالم  آورد. سپس، ايشان در بخش دوم و بدون آن رود به بحث اصلي فراهم ميبراي و
  كنند: اطاله دهد، به موضوع اصلي خطبه اشاره مي

 ةاى فرستاد«، »نام خداوند همه مهرِ مهرورز به«ام فرموده:  گاه خداوند چنين وحى پس آن
علـى و جانشـينى او    ة) دربار67 :(مائده» ازسوى پروردگارت بر تو فرو فرستاديم چه آن ما!
اى و او تو را از آسيب مردمـان   انجام نرسانده به مردم برسان؛ وگرنه رسالت خداوندى را به«

  .)67 :(مائده» دارد نگاه مى
كند كه گرچه  اشاره مي» بسم اهللا الرحمن الرحيم«ابتدا به عبارت جا، پيامبر (ص)  در اين

 نت اسـالمي، از جايگـاه ويـژه برخـوردار اسـت     در س نيست،قرآني جزو آيات اصلي سور 
كـه ايـن آيـه آغـازگر      ايـن  درعـين  (بنگريد به تفاسير مختلف مسلمانان ذيل تفسير اين آيه).

جا شخص پيـامبر در   شود و با قرائت آن خواننده و در اين مي نيز محسوب قرآنهاي  سوره
سـورة   67هايي از آية  پيامبر به بخشاز اين آيه، گيرد. پس  با خداوند قرار مي  آستانة مكالمه
سـورة مائـده كـه     67ية آگذر نقل مستقيم بخشي از  از ره درواقع، پيامبركند.  يمائده اشاره م

آورد تا مردم  مثال مي شاهد قرآنشود براي مخاطبان از  شكار محسوب ميآنوعي بينامتنيت 
اي دربـارة   تـرين شـبهه   اين خبر مهم را از زبان اولـين گيرنـدة كـالم وحـي بشـنوند و كـم      

سـازي نيـز   مند بازبافـت نـوعي   قـرآن د. درواقع، ارجاع مستقيم به نوسقم آن پيدا نكن صحت
يعنـي بافـت    ،شـود  آية سورة مائده در بافت جديدي كه مطـرح مـي   د چونآي حساب مي به
ت آيـد آيـا   نظـر مـي   جا به در اينكند.  تر پيدا مي تر و مصداقي عيني طبة غدير، معنايي تازهخ
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سـازي دينـي    تو ضمن باف شوند ميقرآني در حكم شاهد وارد عرصة تاريخي خطبة غدير 
ديـن اسـالم نيـز قـرار     اي اصـلي  ه هآموزاركان و نوعي در راستاي  براي اين خطبه آن را به

ترتيب، فرمان الهي كه تبلور آن در اصل توحيد اسـت ازطريـق نبـوت كـه       دهد و بدين مي
ضمن نشانة نبوت،  بهپيامبر حيث،   اين ازيابد.  ميپيامبر خاتم آن است به اصل امامت پيوند 

ا بـراي اعـالم   ر، زمينـه  هاي اصلي آن اسـت  كه اصل توحيد از نشانه قرآنارجاع مستقيم به 
  كند: آماده ميامامت)  نشانة (بهرسمي وصايت علي (ع) 

ام و اكنون سبب  خداوند بر من نازل فرموده، كوتاهى نكرده چه آن هان مردمان! در تبليغ
 ،كه تنها او سالم است ،كنم: همانا جبرئيل ازسوى سالم، پروردگارم نزول آيه را بيان مى

سـفيد و   پا خيزم و بـه هـر   سه مرتبه بر من فرود آمد و فرمانى آورد كه در اين مكان به
ت و     بن ابى  سياهى اعالم كنم كه على و جانشين مـن در ميـان امـ طالب، برادر و وصى

  .امام پس از من است

در اين بند، پيامبر ضمن ارجاع به جبرئيل كه حامل وحي است پيام او را از زبـان خـود   
انة اهميـت  كه نشگويد  مي بارة خود با جبرئيل سخن گوي سهو پيامبر از گفتدارد.  اعالم مي

كند. ايـن   پيام موردنظر است. سپس، در ارجاعي بينامتني به رابطة موسي و هارون اشاره مي
يعنـي بـرادري،    ،بر زبان آورده چه آن دادن دهد كه پيامبر براي نشان ارجاع بينامتني نشان مي

موسي از . در اين داستان، آورد ل ميمثا وصايت، جانشيني، و امامت، از داستاني قرآني شاهد
ي راهـ  هـم را در كمك به او در رويارويي با فرعون  ،هارون ،خواهد كه برادرش خداوند مي

در خطبة غدير نيز، وضعيت علي (ع) نسبت به پيامبر همان حكم هارون را دارد نسبت كند. 
پس از پيامبر به  رسد، ليكن جانشيني و امامت كه نبوت به هارون نمي اين به موسي (ع)، جز

، و كنـد  د دوباره به واليت علي (ع) اشاره ميكيگاه، پيامبر براي تأ ) خواهد رسيد. آنعلي (ع
همانا تنها ولى و سرپرست «كه  آورد مثال مي شاهداي بينامتني از سورة مائده  رابطه رايباز ب

دارنـد و در ركـوع    پا مـى  اند كه نماز به و صاحب اختيار شما خداوند و پيامبرش و مؤمنانى
و  ،دهـد  خوانـد، زكـات مـي    جاكه علي (ع) نماز مـي  . و ازآن)55 :(مائده »پردازند زكات مى

گـويي   ،همواره با خداست، پس شايستگي واليت و وصايت را داراسـت. درادامـه، پيـامبر   
آورد، لـيكن درنهايـت،    مثال مـي  را شاهد قرآننگران كارشكني منافقان باشد، چندين آيه از 

  داند: ابالغ پيام مي پيامبر خشنودي خداوند را در
خداوند از من خشنود نخواهد شد؛ مگر فرمان او را در حقّ على به شما ابالغ  ،حال بااين

ازسـوى   چـه  آن اى پيـامبر! «سـلم چنـين خوانـد:     آلـه و  گاه پيامبر صلى اهللا عليه و آن .كنم
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ابالغ كن وگرنه رسالت او را انجام «) در حقّ على، 67 :(مائده» پروردگارت بر تو فرود آمده
  .)همان» (ددار ه خداوند تو را از آسيب مردمان نگاه مىتاى و الب نداده

طـور رسـمي    پيامبر پس از ذكر اين جمالت وصايت، واليت، و امامت علـي (ع) را بـه  
امل تحليل زباني كه ش ،، در سطح تحليل متني اين دو بخش از خطبهچنين همكنند.  اعالم مي

در  شده ، نقل1962( ي آستيننهاد پيشهاي گفتار  الگوي كنشتوان از  شود، مي و بينامتني مي
  هم استفاده كرد. )1379صفوي 

هاي گفتار زبـان را از حيـث درسـت يـا      همة بحث اين است كه تا پيش از نظرية كنش
خود برخالف تصـور عمـوم   ن در نظرية يآستكردند.  هاي آن بررسي مي بودن گزاره نادرست

كـار   جملة خبري همواره براي بيان و توصيف وضعيت يا حقيقتي خـاص بـه  «كه  براين مبني
رود و  كار نمـي  رساني به ) معتقد است زبان صرفاً براي اطالع26 :1385 زاده (آقاگل» رود مي
وابي رو، بحث صواب يا ناصـ  توان ارزش صدق بسياري از جمالت را تعيين كرد. ازاين نمي

توليـد كـنش   «اعتقـاد آسـتين،    مورد است. به گونه جمالت از اساس بي و صدق و كذب اين
). وي 81: 1384(صفوي » كند اي بياني را توليد مي گفته اي است كه پاره گفتار نيازمند گوينده

نامد. اين كنش بياني بر مخاطب هم تأثير دارد  مي )locutionary act( اين عمل را كنش بياني
نام دارد. واكنش خواننده به كنش غيربياني كنش  )illocutionary( كه كنش منظوري/ غيربياني

جاي  اي به ، وقتي گويندهرو ازاين). 176: 1379 نام دارد (صفوي) perlocutionary( بياني پس
را ها  آن توان درستي و نادرستي كنند و مي افعال توصيفي كه حالت و موقعيتي را وصف مي

و  »گفـتن  دادن، سوگندخوردن، تبريك بستن، قول كردن، شرط اعالم«عالي مانند فنشان داد از ا
جا،  دهد. درواقع، در اين هايي را در لحظة بيان جمله انجام مي كند كنش ها استفاده مي جزاين

آوردن اين كلمات افعـالي را هـم    زبان با بهو گوينده  شود دادن كنش عجين مي گفتن با انجام
دادن كـنش ازسـوي    متضـمن انجـام  هـا   آن گفتارها را كه بيان دهد. آستين اين پاره انجام مي

گفتارهاي غيركنشـي   گفتارها دربرابر پاره نامد. اين پاره گفتارهاي كنشي مي گوينده است پاره
كننـد.   عيتي را بيـان يـا توصـيف مـي    دادن كنش حالت و موق جاي انجام گيرند كه به قرار مي
 اسـت  ، در اين بند از خطبة غدير، پيامبر (ص) ضمن بيان رسالتي كه جبرئيل آوردهرو ازاين

كند كه نوع كنش بياني است. اما پيامبر فقط قصد بيان اين  وصايت علي (ع) را نيز اعالم مي
منظور خود را به مردمـان  و  ندوصايت را ندارد و بر آن است كه با مخاطب ارتباط برقرار ك

كه اعالم اين رسالت قرار  اين انتقال دهد. اين عمل كنش غيربياني يا منظوري نام دارد. درعين
دادن كـاري نهـي    ثير بگذارد و او را به قول كنش ترغيب يا از انجـام أاست بر مخاطب نيز ت

بياني نام دارد. پاسخ مثبت مردم به اعالم وصايت علي (ع)، كنشـي   كند. اين عمل كنش پس
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بياني واكنش مخاطب به كنش منظوري است. البته، الزامي  بياني است. درواقع، كنش پس پس
بياني عبارت  جا، كنش پس بياني بزند. در اين دست به كنش پس درلحظهنيست كه مخاطب 

سبب كثرت  عالم زباني قبول واليت ايشان (بهو/ يا ا (ع) سمت علي است از حركت مردم به
» وسيله  بدين«هاي بياني استفاده از كلماتي مانند  جمعيت). يكي از معيارهاي تشخيص كنش

جـايي كـنش    اكنوني و اين جاكه اين كلمات بر لحظة هم دست است. ازآن  اين يا مواردي از
 ،شوند. بـراي نمونـه   ا محسوب ميگفتاره كنند معياري مناسب براي تعيين اين پاره تأكيد مي
  شود: مشخص مي نبودن آ ضافه كنيم بيانياگفتار پيامبر (ص) اين كلمه را  اگر به پاره

بـن    پا خيزم و {بدين وسيله} به هر سفيد و سياهى اعالم كنم كه علـى  در اين مكان به«
  .»و جانشين من درميان امت و امام پس از من است طالب برادر و وصى ابى

جاكه پيامبر دسـت   رسد، آن گفتارهاي كنشي در ميانة خطبه به اوج خود مي گونه پاره اين
  كند: و اعالم مي آورد ميعلي (ع) را باال 

 ،طالب فرزند ابى، اين على سرپرست اوست و او على، كس كه من سرپرست اويم هرآن«
 واليت و سرپرستى او حكمى ازسوى خداسـت كـه بـر مـن فـرو      ؛برادر و وصى من است

  .»فرستاده است
فهرستي از به و فقط ررسي شود تر ب سطح متن مبسوط جا، ديگر مجال نيست كه در اين

  جمله است:  آن از. شود خطبه اشاره مي هاي و آموزه ،واژگان، مفاهيم
 ،امير (هفت مرتبه) ،مرتبه) دوازده( امام ،مرتبه) پانزدههاي ولي و مولي ( تكرار كليدواژه. 1

مرتبه). اندكي تأمل  سهو هادي ( ،مرتبه)سه خليفه ( ،مرتبه) چهاراخي ( ،وصي (هفت مرتبه)
بـر امـت پيـامبر اسـت.      (ع)واليت علـي   مبيندهد كه خطبة غدير  در اين بسامدها نشان مي

داشـت ديـن    در پاسخواهد  ميدرواقع، پيامبر (ص) ازطريق اعالم واليت علي (ع) از مردم 
واجبات و ترك محرمات و دادن  در انجامون چ ؛خدا علي را مولي و پيشواي خود قرار دهند

  تر نيست: ص) نزديك(به پيامبر  (ع) كس جز علي دركل رعايت حدود الهي هيچ
كه خداوند در جان من نبشته و  اين هيچ دانشى نيست مگر ،هان مردمان! او را برتر دانيد

كـه بـه    آن ام و دانشى نبوده مگـر  امام پرهيزكاران، ضبط كرده ،مامى آن را در جان علىمن ت
وگو كرده:  ياسين از او گفت ةگر است كه خداوند در سور او پيشواى روشن .ام على آموخته

  .)12 :(يس» و علم هرچيز را در امام مبين برشمرديم«
اش نگريزيـد؛   ابيـد و از سرپرسـتى  هان مردمان! او را فراموش نكنيـد و از امـامتش برنت  

كند. او باطل را نابود كرده  درستى و راستى خوانده و خود نيز بدان عمل مى چراكه شما را به
  .گران او را از كار خدا باز ندارد دارد و هرگز نكوهشِ نكوهش و شما را از آن باز
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 زئحـا كه در بحـث بينامتنيـت    نآقرارجاع مستقيم پيامبر (ص) به بيش از صد آيه از . 2
 اهميت است. 

 دهد. جمله به واليت علي (ع) ارجاع مي پنجاهپيامبر در بيش از . 3

 .آورد ميان مي پيامبر در بيش از بيست جمله از خصايل نيكوي علي (ع) سخن به. 4

 .كند بار به شيعيان علي (ع) اشاره مي 25در بيش از . 5

 كند. پس از علي (ع) اشاره مي نامامادر بيش از ده جمله به واليت . 6

 د.گوي طور خاص از امام مهدي (عج) سخن مي جمله به بيستدر بيش از . 7

 .كند اشاره مي قرآندر بيش از ده جمله به اهميت . 8

  د.نخواهد كه از علي و امامان پس از ايشان تبعيت كن در بيش از ده جمله از مردم مي. 9
  
  ير در سطح كردار گفتمانيتوصيف و تفسير خطبة غد 2.5

ايـن   چه آن گويد و از رابطة ميان متن و بافت سخن مي ،كه گفتيم گونه همان ،كردار اجتماعي
هاي برجسـتة خطبـة غـدير     گيژزند بينامتنيت است. يكي از وي دو عامل را به هم پيوند مي

برقرار كرده است. درواقع، خطبـة غـدير تركيبـي از     قرآناي بينامتني است كه با آيات  رابطه
مقام متن ثانويه، بيش از صـدبار   در ،قرآنجا  است. در اين قرآنيات آكالم شخص پيامبر و 

دهـد كـه    دهـد و ايـن بسـامد بـاال نشـان مـي       در كالم و گفتار شخص پيامبر رخ نشان مي
طور مستقيم و  لي (ع) به(ص) در ترغيب و جلب مشاركت مردم در پذيرش واليت ع  پيامبر

غيرمستقيم به آيات قرآني ارجاع داده است. در تحليل گفتمان از اين نوع روابط به بينامتنيت 
، بخـش اول خطبـه را كـه    رو ازايـن . شـود  ميسازي ياد مند بازبافتو  ،آشكار، بيناگفتمانگي

حسوب كرد. در توان بيناگفتمانگي كالم پيامبر و كالم وحي م ستايش و ذكر نام خداست مي
كننـد.   طور غيرمستقيم مفاهيم قرآني را نيز ذكر مي الي كالم خود به اين بخش، پيامبر در البه

جاست كه پيامبر (ص) نوع رابطة خود را با حضرت علي (ع) به  نمونة دوم بيناگفتمانگي آن
 ،كنـد  نمـي جا، پيامبر عين عبارت قرآني را ذكـر   كنند. در اين رابطة موسي و هارون مانند مي

  دهند: مستقيم به داستان قرآني موسي و هارون ارجاع ميرصورت غي بلكه به
كـه   ايـن  سان هارون نسبت بـه موسـى اسـت؛ مگـر     همو كه جايگاهش نسبت به من به

اختيـار شماسـت و    پيامبرى پس از من نخواهد بود و او پس از خـدا و رسـول او صـاحب   
همانـا تنهـا ولـى و سرپرسـت و     «فرمـوده كـه:   اى بر مـن نـازل    خداوند تبارك و تعالى آيه

دارند و در ركوع زكات  پا مى اند كه نماز به اختيار شما خداوند و پيامبرش و مؤمنانى صاحب



  1397سال دوم، شمارة دوم، تابستان  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسالمي   58

پا داشته و در ركوع زكات پرداخته  نماز به بطال بن ابى  و قطعاً على ،)55 :(مائده» پردازند مى
  و پيوسته خداخواه است.

تنيت همان بينامتنيت آشكار است كه پيامبر (ص) در بيش از صـد  مبيناين نوع تر مهماما 
تنيـت  مترين كاركرد اين نـوع بينا  كند. اصلي مرتبه عين آيات قرآني را در كالم خود ذكر مي

ها مردم را بـه پـذيرش واليـت علـي (ع) ترغيـب       اين است كه پيامبر (ص) با ارجاع به آن
داري  دين خدا را حفظ كنند و از شعائر اسـالمي پـاس   ندهخوا كه مردم اگر مي كنند؛ اين مي

مقـام اولـين    داري و پشتيباني كنند. درواقع، پيامبر در كه از وصايت علي جانب ندا ملزمكنند 
و بهتـرين فـرد    قرآنورد كه بهترين حافظ آ مثال مي از خود كالم وحي شاهد ،گيرندة وحي

و امامان پس از ايشـان تـا زمـان     براي هدايت امت پس از شخص ايشان، شخص علي (ع)
  ظهور امام مهدي (عج) خواهد بود:

باره به روا فرمان دهم و  را شمارش كرده، يكها  آن هان! روا و ناروا بيش از آن است كه
دست من نهيـد در   در مأمورم كه از شما پيمان بگيرم كه دست ،روى از ناروا باز دارم؛ ازاين

اوصـياى   ةام و دربـار  على اميرمؤمنـان آورده  ةجلّ دربارازسوى خداوند عزّو چه آن پذيرش
د. اين امامت درميان آنان پايدار است و فرجام آنان مهدى است و نپس از او كه از من و اوي

  استوارى پيشوايى تا روزى است كه او با خداوند قدر و قضا ديدار كند (قيامت).
  يا در جايي ديگر:

كند كه امامان پس از على فرزندان اويند و مـن بـه    ىبر شما روشن م قرآنهان مردمان! 
امامـت  «گويد:  اند؛ چراكه خداوند در كتاب خود مى شما معرفى كردم كه آنان از او و از من

 ،مـادام كـه بـه آن دو   «ام:  ) و من نيز گفته28 :(زخرف» را فرمانى پايدار در نسل او قرار داد
  ».د شدراه نخواهي تمسك كنيد گم ،و امامان قرآن

  
  تبيين خطبة غدير در سطح كردار اجتماعي 3.5

از  يكـي  از ونچـ  ؛كنـد  ين نقـش را در خطبـة غـدير ايفـا مـي     تر مهمتبيين كردار اجتماعي 
كه به برخـي از   اين دارد. درعين يعني امامت، پرده برمي ،ترين اصول اصلي دين اسالم بنيادي
كند. درواقع،  جانشيني پيامبر اسالم نيز اشاره ميهاي دين اسالم و صدالبته  ترين آموزه اصلي

همة بحث كردار اجتماعي اين است كه كاربرد زبان درقالب گفتمان چه اهـداف و مقاصـد   
كالم، هدف از گفتمان با تبيين كـردار اجتمـاعي     يك گيرد؟ در اجتماعي و سياسي را پي مي

بـه تبيـين    ،باال را كه بگيـريم   دست ،يابد. در تحليل گفتمان غربي، كردار اجتماعي تبلور مي
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شـود.   كاركردهاي اجتماعي و تحليل روابط قدرت و درنهايت هژموني طبقة حاكم ختم مي
بلكه  ،اما در گفتمان اسالم فقط بحث روابط قدرت و ايدوئولوژي طبقة حاكم مطرح نيست

رابطه نه  اي است كه ميان خالق و مخلوق برقرار است. درواقع، هرچه هست رابطة دوسويه
از نوع حاكم و محكوم يا رئيس و مرئوس، بلكه از نوع مـراد و مريـد و خـالق و مخلـوق     

دربرابـر بسـامد كـم واژة    » وصـي «و  ،»مـولي «، »ولـي «است. نگاهي به بسامد باالي واژگان 
تر نگران اوضاع دين خدا در دوران پس از خـود بـوده    دهد كه پيامبر بيش نشان مي» خليفه«

ـ و امامـان   (ع) خواهد كه پس از خـود از علـي   ، ايشان از مردم ميرو ازاين. است س از او پ
  :ونچ ؛پيروي كنند

دستور او به على امر و  هان مردمان! همانا خداوند مرا فرمان داده و بازداشته و من نيز به
فرمان او را بشنويد تا سالمت مانيـد و   .ام؛ پس دانش امر و نهى در نزد على است نهى كرده

سـوى   دارد خوددارى كنيد تا راه يابيد و بـه  باز مى چه آن اعتش كنيد تا هدايت شويد و ازاط
  .)153 :(انعام» هاى پراكنده شما را از راه او بازندارد و هرگز راه«مقصد او حركت كنيد 

آيند كسي را به جانشيني انتخاب  ، پيامبر (ص) با ايراد خطبة غدير درصدد برميرو ازاين
  تر است. دادن واجبات و ترك محرمات اولي همة مردم نسبت به انجام كنند كه از

  
  گيري نتيجه. 6
اي فـركالف ازجملـه    همرحلـ  يد الگوهاي تحليل گفتمان و ازجمله رويكـرد سـه  آ نظر مي به

محسـوب  ترغيبـي   ــ  درمقام گفتمان اسـالمي  هاي اسالمي ههاي كارآمد در تبيين خطب هشيو
رويكردهـا درسـت اسـت كـه عمـدتاً در غـرب و درپرتـو متـون و         واقع، اين شوند. در مي

تـر و   قناند، ابزارهاي زبـاني و متنـي مـت    هبندي شد تزمين صور هاي رايج در مغرب گفتمان
و متنـي بـراي    يواقع، اين رويكردها، تبييني زباندهد. در يكارآمدتر در اختيار كاربران قرار م

آيـد   نظر مي حيث، به  اين كند. از يسالمي فراهم مشناختي متون ا نها و كاركردهاي دي آموزه
ه اسـت و  شـناختي نقـش شـد    نتني بر كاركردهاي ديـ بدر اين متون، كاركردهاي زباني و م

طـرزي كارآمـد درمعـرض ديـد       پوشـاني نقشـي را بـه    مالگوهاي تحليل گفتمـان ايـن هـ   
  دهد. مي  قرار

بـردي گفتمـان نبـوي     در خطبة غدير، اعـالم وصـايت و واليـت علـي (ع) محـور راه     
مقـام گفتمـاني    هـاي گفتمـاني خطبـه در    يشود و پيامبر (ص) از تمـام ويژگـ   محسوب مي

سـازي  مند بازبافـت بيناگفتمـانگي، و  ترغيبي ازجمله بينامتنيـت آشـكار و پنهـان،     ـ اسالمي
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كـه در   ،الوداع پيام الهي را هكند تا در بطن گفتمان زنده و پوياي غديرخم در حج استفاده مي
هاي نبوي قرار دارد و آن واليت و وصايت علي (ع) است، به مردم ابـالغ كنـد    مراستاي پيا

اي مناسـب و كارآمـد    هشـيو  ،از ميان ساير رويكردهـا  ،اي فركالف هالي تحليل گفتمان سهو 
ترغيبي فعال و پويـا در   ـ گفتمان اسالميمثابة  بهبيين خطبة غدير تو  ،براي توصيف، تفسير

توان خطبـة غـدير را    گذر همين تحيل گفتماني است كه مي از ره دهد. ير قرار ماختيار كارب
و امات قرار داد كه از اصول اصلي دين  ،اي بينامتني هم در سه اصل توحيد، نبوت هدر رابط

هـاي اسـالمي محسـوب     هاسالم است و هم در راستاي واليت كـه از اصـول فرعـي آمـوز    
الزم است در كاربست الگوهاي تحليل گفتمان به متون آيد كه  نظر مي حال، به بااين شود. يم

هاي تحليلـي   كه بسياري از ويژگي اينها را فراموش نكرد. ديگر اسالمي، برخ جرح و تعديل
كه با روساخت زبان سروكار دارد ممكن است در فراينـد   آن  سبب متني در سطح توصيف به

ار تغييراتي شـود كـه الزم اسـت در ارزيـابي     دچ ،حتي زبان فارسي ،برگردان به زباني ديگر
  .شود لحاظ كلي اين الگوها

  
  ها نوشت پي

 

  كنم. مي  كه عمر خود را بر سر غدير گذاشت تقديم ،لغديرصاحب ا ،اين نوشته را به عالمه اميني .1
 البته، اصل خطبه به عربي است و در اين جستار، ترجمة فارسـي آن مـالك بررسـي اسـت و از     .2

هاي زباني و متني خطبه در برگـردان از عربـي بـه فارسـي      رو، ممكن است برخي ويژگي  همين
خوش تغييـر   در ترجمه تاحدودي دست هاي گفتماني سخن دچار تغييراتي شود. درواقع، ويژگي

) نيز باور دارد كه بهتر است اصل متون و نه ترجمـة  191 :1995رو، فركالف (  همين شود و از مي
يـا   هاي فارسـي و /  هاي گفتماني ترجمه رو جا دارد كه ويژگي ازاين ها تحليل گفتماني شوند. آن

قصـد دارد در مجـالي ديگـر بـه ايـن      ايـن قلـم   انگليسي خطبة غدير هم موردتوجه قرار بگيرد. 
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