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چکیده
منظورشناسی که به بررسی کالم میان متکلم و مخاطب در جهت ایجاد انگیزۀ اربازاطی منزیی بزیی
طرفیی اشاره دارد ،ازجمله ماانیای است که در علم زبانشناسی نویی دارای جایگاه ویزههای اسزت
«اقناع» که فرایندی اربااطی زبانی است ،بر پایۀ هدفی مشزخ

و نطۀزۀ یزایی هزر انتمزان اسزت

پیامار در انتمانهای خود ،از برهانهای زبانی برای جذب مخاطب چنان استناده کزرده اسزت کزه
انسان باوجوداینکه اویند آنها «بشر» است ،به آسمانی بودن آن سخنان اذعان میکند ایی پهوهش
بر آن است با با رویکرد کاربردشناسی و بوصینی ،جناههای برهان زبزانی را در انتمزانهزای رسزو
اکرم موردبحلیل و واکاوی قرار دهد دستاورد بحطیق بیانگر آن است که «مطدمه»های برهانی خۀاۀ
پیامار که حو محور دیی جدید است ،اوش مخاطاان را به شنیدن سخنان وی بیۀ مینمود و عطل
و عاطنۀ آنان را بسخیر میکرد وی با بازکردن فضای انتواو در انتمانها ،فضای حاکم بر آنهزا را
که برهان یکطرفه بود ،به برهان انتواویی کشاند او با استناده از «بکرار» کزه کاربسزتی اربازاطی
اقناعی است ،کالم خود را در ذهی مخاطب بثایت میکرد
کلیدواژهها :برهان ،اقناع ،منظورشناسی ،انتمان ناوی

* استادیار دانشگاه کاشانsaiady@kashanu.ac.ir /
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مقدمه
زبان یک سیستم قراردادی منظم از آواها یا نشانههای کالمی یا نوشتاری است که یکک
گروه اجتماعی یا فرهنگی خاص برای دریافت و فهم ارتباطکا و انییشکههکا بکهککار
نخست :جنبۀ فرمی زبان که در نزد غربیها به بررسی ساختار زبانی مشهور است،
دوم :جنبکۀ ارتبککاطی زبکان کککه در نککزد زبکانشناسککان ،ارتبککای عمیاکی بککا گ تمککان
( )discourseو تحلیل آن دارد .گ تمان ،زبان را و زبان ،گ تمان را میسازد.
بُعی کاربردی زبان( )pragmaticsکه به بررسی کالم میکان مکتملم( )interlocutorو
مخاطب( )addresseeدر جهت تحایق انگیزۀ ارتباطی معکی بکی طکرفی اشکاره دارد،
ازجمله مبانیای است که در علم زبانشناسی نوی  ،از حیطۀ وسیعی برخکوردار اسکت
که بُعی برهانی زبان ،شری اساسی گ تمان را نیز شامل میشود .بیان ایک نمتکه ککه در
رونی گ تمان ،متملم از چه استراتژیهایی برای جذب مخاطب و متااعیساخت او بهره
میجویی ،همواره از مهمتری راهبردهای اساسی زبانشناسی کاربردی و نیز از اهکیا
اصلی ای پژوهش برشمرده میشود« .برهان» ازجمله موضوعهای «تحلیکل گ تمکان» و
«تحلیل گ تمان انتاادی» است که در «خطبه»ها بهوفور دییه میشود .احادیث و سخنان
پیامبر اکرم که دربردارنیۀ واالتری انییشهها و مضامی است ،با چنان فصکاحت
و بالغتی بیان شیه که انسان باوجوداینمه گوینیۀ آن «بشر» است ،به آسکمانی بکودن آن
سخنان اذعان میکنی .در ای راستا ،عالمحوری و خردورزی و بُعی استیاللی عاالنکی
و منطای گ تمانِ ایشان ،نشانگر آن است که مهمتری تمیکهگکاه ارتبکاطی و تأثیرگکذار
ایشان با مخاطبان در گ تمانهایی که داشهانی ،عال و فطر سلیم بوده و سایر مسکالل
در پرتو آن مطرح شیه است .ازآنجاکه خطبکه مهکمتکری کانکاا ارتبکاطی در روزگکار
پیامبر است ،پیامبر از ای کاناا برای دعو به دی اسالم ،است ادۀ بهینه را نموده
و خطبههای وی آکنیه از برهانهایی است که پشتوانۀ اجتماعی دارد.
 .1سؤالهای پژوهش
الف .پیامبر که در اوج فصاحت و بالغت قکرار دارد ،تکا چکه انکیازه از جنبکههکای
کاربردی زبان برای تأثیر نهادن و متااعیسازی مخاطبان ،است اده کرده است؟
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ب .در گ تمانهای پیامبر چگونه «برهان» حاصل میشود؟
ج .کیام یک از شیوههای برهانی زبان پیامبر از قوّۀ اقناعی بیشتری برخوردارنی؟

الف .سخ در باب حوزۀ محاوره یا گ تمان ادبکی پیکامبر در چهکارچوب علکم
پراگماتیسم که کمتر از آن سخ به میان آمیه است.
ب .کلییواژهای برای شناسانین ارتبای حیطههای نکوی زبکانشناسکی بکا ادبیکا

و

متون دینی و عرفانی و ایجاد انگیزه برای تطبیق عملی یک نظریۀ زبانشناختی نوی در
پژوهشهای گوناگون.
ج .باتوجهبه ویژگی جامعۀ رسانهای امروز که به ابزارهای اقنکاعی بکیش از گذشکته
توجه شیه است ،ای تحایق میتوانی در راستای پیونی میان بالغت معاصر با حوزههای
مختلف رسانهای باشی.
 .۳پیشینۀ پژوهش
دیرینهشناسی موضوع نشان از آن دارد که دانشمنیان فاه و اصوا پکیش از دیگکران بکه
ای موضوع پرداختهانی و کتابی که در ای زمینه بهچشم میخورد با عنوان المنهاج فکی
ترتیب الحجاج از ابوالولیی باجی .تحایاا مربوی به موضوع مااله در دو بخکش کلکی
موردبررسی قرار میگیرد :بخش نخست مطالعاتی است که به جنبههکای فرمالیسکتی و
توصی ی سخنان پیامبر پرداختهانی ،مثل کتاب اعجکاز الاکرآن و البالغک النبویک اثکر
مصط ی صادق الرّافعی یا کتاب االدب النبوی اثر محمی عبیالعزیز الخولی که بکه شکرح
واژگانی و قاموسی منتخبی از احادیث نبکوی پرداختکه اسکت بخکش دوم مربکوی بکه
مطالعا

گ تمانی در احادیث نبوی است که تحایاا انگشتشماری در ای خصوص

انجام شیه که در ذیل به برخی از آنها ککه در داخکل و خکارج از کشکور انجکام شکیه
است ،اشاره میشود:
 .1ماالککهای بککا عنککوان «بررسککی دوگککانگی زبککان در احادیککث نبککوی» اثککر روحاهلل
صیادینژاد که در دانشگاه فردوسی مشهی در ساا  1931چاپ رسییه اسکت .نگارنکیه
در ای مااله ،به لهجهها و گویشهای بهکاررفته در احادیث پیامبر پرداخته است.
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 .2پایاننامهای با عنوان تجلیا الحجاج فکی الخطکاب النبکوی دراسک فکی وسکالل
االقناع االربعون النّووی ک أنموذجاً» به نگارش هشام فکرّوم در دانشکگاه الحکاج لخضکرک
باتنه که در ساا  2113به انجام رسییه است .فرّوم در ای پژوهش ،صرفاً به جنبههکای

تمرکز کرده است.
 .9جمعان ب عبیالمریم غامیی تحایای با عنوان «الحجاج فی الخطبک النبویک » در
ساا 1191ق انجام داده است .وی به بررسی و تحلیکل چهکار خطبکۀ کوتکاه پیکامبر
پرداخته است و تاسیمبنیی خاصی در ای تحایق دییه نمیشود.
جستار پیش روی براساس مطالعا کی ی و برای اولی بار در کشور انجام میشود
و در نوع خود ،بییع و جییی است و بیشکتر بکر روی گ تمکانهکای پیکامبر تمرککز
میکنی تا احادیث وی .نگارنیه در ای مااله ،به شاخصهای مهم برهانهکای زبکانی از
منظر منظورشناسی پرداخته و سکاختار آن را باتوجکهبکه نظریکۀ میشکل مکاییر( Michel
 )mayerتنظیم کرده است .باتوجهبه محیود بکودن حجکم ماکاال

علمکیپژوهشکی و

گستردگی حیطۀ تحایق ،میطلبی که در جستاری دیگر به برهانهای بالغی در گ تمکان
نبوی پرداخته شود.
۴ـ تعاریف و ماهیت برهان
برهان در زبان عربی معکادا «الحِجکاج» و در زبکان انگلیسکی معکادا Argumentation
است .اب فارس در ذیل مادۀ «حجج» ای چنی مکیآورد« :حاججکت فالنکاً فَحَجَجتُکه»:
یعنی با دلیل و برهانی که آوردم بر او غلبه کردم1331(.م ،ذیل مادۀ حجج) ابک منظکور
نیز چنی میآورد« :هو رجل محاجج» :یعنی مرد سکخت جکیاکننکیه و سکتیزهکننکیه
«أحتجَّ بالشیء» ،یعنی به آن چیز استیالا کرد و و آن را دلیل و عذر خکود قکرار داد .و
در حییث آمیه است« :فحجّ آدم موسی» :یعنی آدم بر موسی بکا دلیکل و برهکان پیکروز
شی1331(.م ،ذیل مادۀ حجج)
از خالا معانی لغوی «حجاج» چنی درمییابیم که ای واژه متراد

دو کلمۀ دلیکل

و برهان است اما مضمون آن مابی خصومت ،جیا ،نزاعکردن و غلبهکردن در نوسکان
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است .درحایات جیاا میان دو ن ر که باهم خصومت و نزاع دارنی ،واقکع مکیشکود و
یمی از دو طر سعی میکنی با حجت ،بر دیگری فالق آیکی .در زبکان انگلیسکی ل ک
 Argumentبه اختال میان دو ن ر اشاره دارد که هریک از آن دو برای اقنکاع دیگکری

دییگاهها دربارۀ طبیعت برهان مت او

است و برهکان در هکر گ تمکانی بکهشکملی

مت او ظهور میکنی به همی سبب تعریف جامع و کاملی از ای فراینی ،بسیار دشوار
است .با وجود اختال در تعاریف ای اصطالح میان پژوهشگران مماتب زبانشناسی،
در ذیل به رایجتری آنها اشاره میشود:
برهان(حجاج) فراینیی است که از خالا آن گوینیه با است اده از ابزارهکای زبکانی،
سعی در تغییر باورها و تصورا مخاطبان دارد(.عطکاءاهلل2112 ،م ،ص )22برخکی بکر
ای باورنی که برهان چیزی جز درپیشگرفت روشکی معکی در ارتباطکا نیسکت ککه
هی نهایی آن برانگیختگی تمایل دیگران و تأثیرگذاری بر آنان است(.همکانجکا) طکه
عبیالرحم برهان را ای گونه تعریف میکنی« :هر سخنی که خطاب به دیگری است تا
دعوی و مرافعهای را به او ب همانی درحکالیککه حکق اعتکراب بکرای او قالکل اسکت».
(حمودی2112 ،م ،ص )111با تأمل در ای تعریف درمییابیم که طه عبیالرحم بیشتر
به جنبۀ صوری و ظاهری برهان توجه داشته و جنبۀ کاربردی آن را که همکان حصکوا
«اقناع» است ،نادییه گرفته است .م ییتری برهانها از دییگاه شکاییم بیرلمکان ،برهکانی
است که شنونیه را به اذعان بیشتری وادارد و وی را به انجام عملی یا ترک آن در وقت
مناسب خود راغب کنکی(.الشکهری2111 ،م ،ص )154میشکاا مکاییر بکا ارالکۀ تعری کی
کاربردی از برهان ،تعریف خکود را مابکواتکر و رایکجتکر ککرده اسکت .وی برهکان را
«کوششی اقناعی و بعی جوهری زبان میدانی»(.مح وظی2112 ،م ،ص)11
در اینجا ذکر ای نمته ضرور دارد که اسکتیالا( )Lade'moustrationمت کاو از
برهان( )Argumentationاست .استیالاْ تکمعنایی( )Univoqueاست برخال برهان
که دارای عناصر متعید و مشترک است .استیالا به ماام و جایگاهی خاص اختصکاص
نیارد و مجاا آن منطق است اما مجکاا برهکان ،عاکل و عاط که و حکوزۀ آن گ تمکان
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در تالش است با ارالۀ اسباب و علل( )Reasonsککه یکا دلیکلِ( )Argumentمحمکم و
تاویتکننیۀ فمر و رفتار است و یا ابطااکننیۀ آن)LONGMAN, 1389, p.72(.
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است(.صول 2111 ،م ،ص)11
محمی العبی برهان را «جنس خاصی از گ تمان میدانی که بر قضیهای یکا فرضکیهای
جیااآمیز بنا شیه است .گوینیه ،ادعایش را همراه بکا توجیهکا محمکم و اساسکی از

خانوادهای از افعاا وابسته است که هکی

آنهکا اقنکاع( )persuasionاسکت * چراککه

موضوع نظریۀ برهان ،بررسی تمنیکهای گ تمانی است که با است اده از آنها اذهکان را
به تسلیمشین وامیدارد یا بر درجکۀ تسکلیمپکذیری آنهکا مکیافزایکی(.صکول 2111 ،م،
ص)19
بنابر آنچه گ ته شی ،زبان تنها ابزار انتااا معنا نیست ،بلمه یمی از کارکردهای مهکم
آن تأثیرگذاری بر دیگکران اسکت .انسکان در گ تمکان خکود ،تنهکا بکه توصکیف جهکان
نمیپردازد ،بلمه میتوانی دیگران را به انجکام رفتکاری تهیکیج و تحریکک نمایکی .ایک
کارکرد زبان ما را به یاد ای گ تۀ آدام جون میشاا( )Adam jean Michalمیانیازد که
میگویی :هنگامی که سخ میگوییم ،از یک سو تالش میکنیم که دیگکران را در آرای
و نظریاتمان سهیم سکازیم و از سکویی دیگکر ،آنکان را بکه دنبالکهروی از ایک ایکیههکا
وامیداریم(.العزاوی2113 ،م ،ص )12بنابرای نظریۀ برهان در زبان نشئتگرفته از ایک
فمر است که ما بهطور کلی و بهقصی تأثیرگذاری سخ میگوییم و وظی که و ککارکرد
اصلی زبان ،همان برهان است.
 .۴نظریۀ برهان در میراث عربی و غربی
اولی رگ و ریشههای ای نظریه به قرن پنجم پیش از میالد برمیگردد که شاهی ظهور
یک جریان فمری با عنوان سوفیست( )sophistsهستیم .تالش سوفسطالیان بر ای بود
که در مجادال با ت هیم رقیب خود و مخیوشکردن انییشههایش بر او پیروز شکونی.
«حایات» از دیی اینان شیء نسبی بود و خطیب با است اده از قوّ

برهکان و دلیکل و بکا

قیاس و قضکایای ظکاهری و پنهکانی مکیتوانسکت حکق را یکاری رسکانی ،کمکا اینمکه
میتوانست باطل را یاری رسانی .بنابرای آنان انواع قیاسها و برهانها را برای توجیه و
اقناع و برانگیخت عواطف بهکار میگرفتنی .سارای اولی کسی است که در برابکر آنکان
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طریق سخنان منطای و منسجم بیان میدارد تا دیگران را اقناع نمایی .وی از ای طریکق،
موضع و کنش آنان را تغییکر مکیدهکی(».العبکی2115 ،م ،ص )123بنکابرای برهکان بکه
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ایستاد و آنان را متهم کرد که با سخنان آراسته وقکوۀ بالغکت خکود ،حاکایق را کتمکان
میکننی .در باب اهمیت ای نظریه همی بس که ارسطو تعری ی ککه از «خطابکه» ارالکه
میدهی ،شبیه تعریف برهان است .او میگویی« :خطابه فنی است که محور و اساس آن

در ابتیا بهشمل «جیا» و «مناظره» در علوم و معار

بروز و ظهور پییا میکنی .در قرن

نخست هجری ،بهسبب اختال عاییتی که مسلمانان با غیرمسکلمانان داشکتنی ،شکاهی
برگزاری نشستهای مناظرهای متعید هستیم .گ تمان مناظره در میراث عربی همواره از
مهمتری گ تمانهایی بود که برای اقناع بهوجکود آمکی .جامعکۀ عصکر عباسکی هماننکی
یونانیان بهسبب گشایشهای معرفتی و عالی در عرصکههکای مختلکف علمکی ،دینکی،
مذهبی ،فلس ی و ...ای مناظرا را به اوج رسانی .در میراث عربکی ،ایک اصکطالح بکا
نامهای مختل ی دییه میشود .ابوحیان انیلسی ،اب قیم جوزی و اب نایکب آن را نکوعی
از انواع کالم میداننی(.مح کوظی2112 ،م ،ص )12دانشکمنیان بالغکت آن را «مکذهب
کالمی» نامییهانی(.همانجا) سخ سنجان و ناقیان عرب هرچنی در مباحث خود بهطور
واضک  ،از ویژگککیهککای روانککی و اخالقککی فرسکتنیه و گیرنککیۀ پیککام ،آنگونککه کککه در
زبانشناسی نوی مطرح است سخ به میان نیاوردهانی ،با پیشکشیین مباحکث «ماکام»،
«حاا» و «بافت موقعیتی» ،به جلوههایی از نظریۀ برهان اشاره کردهانی .آنکان باتوجکهبکه
ماولۀ «لملّ ماامٍ ماااٌ»(عسمری1324 ،م ،ص ،)22به ای نمته اذعان کردهانی که اگر در
سخ  ،رعایتِ «ماام» نشود ،بر «ت هیم» خیشه وارد می آیی و ارتبکای میکان فرسکتنیه و
گیرنیه قطع میشود.
طرح موضوع ماام از جانب جاح  ،نویسنیه و ناقی قرن سوم هجکری ،داللکت بکر
آگاهی وی بر جنبۀ برهانی زبان و ناش زبان در اقناع مخاطب دارد .گ تنکی اسکت ککه
ناقیان و سکخ سکنجان اسکالمی در آن روزگکار بیشکتر بکه بالغکت جملکه و عبکار
میانییشیینی تا به بالغت مت و گ تمان ازای روی ،اییۀ ماام ،آنگونه که بایی و شایی،
دستمایۀ آنان قرار نگرفت تا اینمه بعیها اب وهب» و حازم قرطاجنی به تممیل ایکیه و
نظریۀ جاح بصری پرداختنی.
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کشف راههای ممم برای اقناع در هر موضوعی است(».ارسطو1324 ،م ،ص)53
عربها با ترجمۀ کتاب ارسطو با ای نظریه آشنا شینی .ای نظریه در میراث عربی،

۲4۶
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در غرب ،در ساا  1352میالدی ،انییشمنیی به نام کشاییم بیرلمان(،)ch. Perlman
کتابی به نام گ تاری در برهان ،بالغت جییی نوشت .وی همکراه بکا اولبریشکت تیتیمکا
( )o.tytecaاز دییگاه فلسک ی بکه نظریکۀ برهکان پرداخکت .در کنکار دیکیگاه فلسک ی،

میآورد و همچکون بالغکیهکای کالسکیکِ عکرب ،بکر ماکام اهتمکام ورزیکیه و آن را
چارچوب مشخص گ تمان بهحساب آورده است که در خلق برهان به مبکیع و نکوآور
کمک می کنی(.مح وظی2112 ،م ،ص )24در بالغت جییی ،باتوجهبه ویژگی جامعهای
رسانهای امروز ،به ابزارهای اقناعی بیش از گذشته توجه شیه تا آنجا که میتوان گ کت
بالغت معاصر و بهویژه نظریۀ برهان با حوزههای مختلف رسانهای پیونی خورده است.
 .۵پیامبر و گفتمان اقناعی()Persuasive discourse
در هر گ تمانی ،برای بررسکی فراینکی اقنکاعی آن بایکی سکه م ل کۀ اصکلی آن را یعنکی
گ تهپرداز ،کاناا ارتباطی و گ تهیاب را موردبررسی قرار داد .هریک از ای شاخصهکا
از اهمیت ویژهای در ایجاد یک گ تمان برخوردارنی که در صور فایان یمی از آنها،
گ تمان شمل نمیگیرد .ماییر از نظریهپردازان بالغت نوی که پژوهشهای وی اناالبی
در تحلیل گ تمان ایجاد کرده است ،با ابراز اییهای خالقانه در گ تمکان برهکان بالغکی،
توانست گامهای جیییی در علوم انسانی بردارد .وی روابط برهکانی را بکر سکه اصکل
استوار میکنی:
۵ـ .1ایتوس()Ethos
همان ص ا و ویژگیهای مکتملم در نکزد مخاطکب اسکت(.عشکیر2114 ،م ،ص)211
دربارۀ ویژگیهکای شخصکیتی پیکامبر ککه در بکاالبردن قکوۀ اقنکاعی سکخنان وی و
تأثیرگذاری او بر دیگران ناش داشته است ،میتوان چنی اظهار ککرد ککه وی در میکان
فصی تری قبایل عرب زیست نموده است .مولی او از بنیهاشم و خویشکان مکادری او
از بنیزهره و شیرخوارگی او در بنیسعی و نشو و نمکای او در قکریش و ازدواج او بکا
بنیاسی است .بیی سبب پیغمبر فرمود« :أنا أفص ُ العرَب ِ بَیکیَ أَنّکی مِک قُکریشَ وَ
نشئت فی بنی سعی ب بمر(».الرافعی1331 ،م ،ص )225او در ممه بکه «صکادق» بکودن
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اشخاصککی نظیککر ازوالککی دیمککرو( )O. ducrotاز دیککیگاه منظورشناسککی یککا همککان
کاربردشناسی زبان به ای ماوله نگریستنی .بیرلمان برهان را ابزار اصلی اقنکاع بکهشکمار
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شناخته شیه بود و «امی » کاروانهای تجاری ممه بود .برای هیچ حای غضب نمیکرد
مگر آنمه از آن دفاع میکرد و برای کار خود غضبناک نمیشی .وی هنگام تملم با تمام
دهان سخ میگ ت ،سخنان او جامع بود و زیاد و کم در آن یافکت نمکیشکی .بکیون

هنگام سخنرانی ،اعتمادبهن س و بیان آرام وی است تا آنجا که عایشه میگ ت :محمکی
ماننی شما به تعجیل سخ نمیگ ت و سخنان او شکمرده و واضک بکود و بکهگونکهای
تملم میکرد که شنونیه میتوانست کلما وی را بشمارد(.همان ،ص )232قیر مسلّم
«ای عامل در رونی گ تمان اقنکاعی و متااعیسکاخت مخاطکب ،تکأثیری شکگ ت دارد
چراکه اضطراب و دستپاچگی رونی گ تمان را به شمست منجر مینمایکی(».العسکمری،
1352م ،ص)92
۵ـ .2باتوس(اثرگذاری در دیگران)
نگاه هنجارشمنانۀ پیامبر در حوزههای اجتماعی و فرهنگی جامعه سبب شی که وی

از خطبه که مهمتری کاناا ارتباطی آن روز بهشمار میآمی ،نهایت بهرهبرداری را بمنی.
بنابرای الزم میآمی که ساختار و محتوای خطبه متناسب با اهیا وی تغییر و تحکولی
در آن صور پذیرد تا بهتر بتوانی اعراب جاهلی را با خود همراه سازد و آنان را بکرای
پذیرش دی جییی متااعی سازد.
وی در اقیامی ابتماری ،خطبههای خود را با میح و ثنای خیای یمتا شروع نمود و
با یاد خیای عزوجل به پایان رسانی .ای سنت پیامبر در خطبهخوانی تکیاوم یافکت
بهگونهای که اگر خطبۀ خطیبان با نام و یاد خیا شروع نمیشی ،به آن «بتراء» میگ تنکی،
هماننی خطبۀ زیاد ب أبیه ،والی فارس.
مایمه و خاتمۀ خطبه ،مهمتری فضای ممانی بهحساب مکیآینکی چراککه مایمکه،
ناش پل ارتباطی به مابعی را ای ا میکنی و خاتمه ،حاف محتوای ماقبل اسکت ککه ایک
خود سبب اقناع گیرنیۀ پیام میشود .مایمۀ برهانی خطبۀ پیامبر که حوا محور دی
جییی بود ،گوش مخاطبان را به شنیین سخنان او تیز مینمود و عال و عاط ۀ آنکان را
تسخیر میکرد(.الغامیی1191 ،ق ،ص)229
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تردیی ،ای ص ا در تموی جماا ل ظی و زیبایی اسلوب و شکیوایی نظکم ،اسکتحمامِ
ترتیب و روش کالم دارای تأثیر کامل است .ازجمله ویژگیهای شخصی پیکامبر در
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پیامبر اکرم با بازکردن فضای گ توگوی در خطبهها از طریق س ااوجواب و
اظهارنظر ،دست به نوآوری دیگری زد که مسبوق بکه سکاباه نبکود .او بکا ایک اقکیام
خوبش ،فضای حاکم بر گ تمانها را که برهان یکطرفه بود ،به برهان گ کتوگکویی

بلّغتَ جهی  .قاا :اللهمّ اشهی(».مجلسی1111 ،ق ،ج ،92ص )131نزدیک اسکت ککه
فراخوانیه شوم و م اجابت نمودم .بهراستی که م مسئولم و شما نیز مسئولیی .پکس شکما چکه
میگوییی؟ گ تنی :یا رسوا اهلل تو [پیام خیا را] رسانیی و تالش کردی .پیامبر فرمود :خکیایا
تو شاهی باش.

ای اقیام پیامبر یعنی شرکتدادن شنونیه در گ توگو سبب پویکایی شکنونیه و
مثبتگردانین وی در فراینی گ تمان میشود ککه زبکانشناسکان از آن بکا عنکوان «اصکل
همماری»( )Co-operative Principleیاد میکننی.
نمتهای که ذکر آن در اینجا بایسته مینمایی ،ای است که توفیق خطیکب در میکزان
درجۀ اقناع مخاطکب در کنکار توانکایی زبکانی وی ،بکه میکزان آگکاهی وی بکه شکرایط
روحیروانی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زمانی و ممانی مخاطب نیز بستگی دارد .با نگاهی بکه
اولی خطبۀ پیامبر که در جمع نزدیمان خود ایراد فرموده است تکا آنکان را بکه دیک
جییی فرابخوانی ،میتوان به میزان احاطۀ وی بر بافت موقعیتی و میزان شکناخت وی از
ذهنیت مخاطبان دست یافت .او در اولی سکخنرانی خکود بکرای دعکو

نزدیمکان بکه

پرستش خیای یمتا چنی گ ت« :الحمیُ هللِ أَحمَیَه ،و أَسکتَعینه ،و أُومک بکهِ ،و أتوکّکلُ
عَلیهِ ،وَ أَشهَیُ أَن ال إلهَ إال اهلل وحیَهُ ال شریکَ لَهُ .إنّ الرّالیَ ال یمذبُ أَهلَهُ ،واهلل الّذی ال
إلهَ إال هُو إنّی رسواُ اهلل إلیمُم خاصّ ً ،و إلی النّاسِ عامّ ً ،واهلل لَتمکوتُ ّ کمکا تنکامون ،و
لتُبعثُ ّ کما تستیاظون ،و لتُحاسبُ ّ بما تعملونَ ،و آنها الجنّ ُ ابیاً والنّارُ أبیاً(».همان ،ج،2
ص )153سپاس مخصوص خیایی است که او را ستایش میکنم و از او کمک میجویم و بکه او
ایمان دارم و بر او توکل میکنم و گواهی میدهم که خیایی جز خکیای یگانکه نیسکت و شکریمی
نیارد .رهبر به اهل و جماعت خود دروغ نمیگویی .قسم بکه خکیایی ککه جکز او خکیای دیگکری
نیست م فرستادۀ خیا برای شما و برای مردم هستم .به خیا سوگنی همکانگونکه ککه بکه خکواب
میرویی ،میمیریی و همانگونه که از خواب بلنی میشویی ،برانگیخته مکیشکویی و در برابکر آنچکه
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کشانی .برای مثاا به پارهگ تههایی از خطبۀ غییر بنگریی ...« :و إنّی أوشک أن أُدعَکی
فأجبتُ ،و إنّی مسئواٌ و أنمم مسئولون فما ذا أنتم قاللون؟ قکاا قلنکا :یکا رسکوا اهلل
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انجام دادهایی ،محاسبه میشویی و یا برای همیشه به بهشت میرویی یا جهنم.

با نگاهی به ای خطبه درمییابیم که پیامبر در ابتیای مأموریت خکویش و بکرای
دعو آنان به دی جییی ،بتپرستی آنان را زیر س اا نبرده و بر بتهای آنان حملهور
بتپرستی آنان هجوم برد« :وَ کَیفَ أَخافُ مآ أَشرکتُم وَ ال تَخافونَ أَنّکُم أَشرکتُم بِاهلل ماا مام
ینزّل بِهِ عَلَیکُم سُلطاناً فأِّی امفریقینِ أَحَقٌّ بِاالمنِ إن کُنتُم تَعلَمونَ(».انعام )21 :و م چگونه از
آنچه شما شریک خیا قرار میدهیی ،بترسم درحالیکه شما از شرک به خیا نمیترسیی باآنمه هکیچ
حجت و برهانی بر آن شرک نیاریی .پس کیام یک از ما به ایمنی سزاوارتر است اگکر فهکم سکخ
میکنیی.

در اینجا خاطرنشان مکیشکود ککه شکرایط زمکانی و ممکانی در نکوع برهکانآوری،
تأثیرگذار است .بهیای شرایط زمکانی و ممکانی حضکر ابکراهیم اقتضکای چنکی
برخوردی از جانب وی در مواجهه با شرک و بتپرستی را داشت و روزگار حضکر
محمی اقتضای آن برخورد و گ تار را(.نک :الغامیی1191 ،ق ،ص)231
پیامبر برای ایجاد همیلی و همگرایی هرچکه بیشکتر میکان خکود و مکیعوی  ،از
ضربالمثل که یک قالب تمراری و مردمی است ،در مایمکۀ سکخ خکویش اسکت اده
میکنی« :الرالی ال یمذب أهله ».او ابتیا مود

و دوستی و اشتیاق خود را به آنان نشکان

میدهی و میگویی همانگونه که رلیس قبیله با جست آب و چراگاه ،آنان را از تشنگی
و گرسنگی میرهانی ،وی نیز با آنان صادقانه رفتار میکنی.
۵ـ .۳لوگوس()Logos
زبان و یا فراینی استیاللیعاالنی داخل گ تمان است .ماییر بر متملم و مخاطب ککه دو

اصل مهم و محوری در فراینی برهان هستنی ،تمرکز میکنی .ناش گیرنکیۀ پیکام از دیکی
وی کمتر از متملم نیست زیرا هریک از ایک دو عامکل در پیکامرسکانی و نتیجکهدهکی
کنشهای زبانی ،دارای وظایف ویژهای هستنی(.فان دیک2111 ،م ،ص)111
اغلب گیرنیۀ پیام در احادیث نبوی را مسلمانان و م منان حایای تشمیل میدهنکی
چراکه تمام نشانههای معنوی و دنیوی زنکیگی یکک انسکان مسکلمان را ککه از خکالا
مجموعهای از اوامر و نواهی و احمام و شریعتها بیان شیه ،به ترسیم کشکییه اسکت.
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نشیه است ،برخال

حضر

ابراهیم که در ابتکیای دعکو خکویش ،بکر شکرک و
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بایستۀ توجه است که احادیث نبوی باتوجهبه سیر تماملیای که متون عرفانی و ادبی از
گذشته تاکنون طی کرده ،درزمینۀ کاربست استراتژیهای تاریری قابکلمالحظکه اسکت.
استراتژیهایی که نهتنها سبب شیه است تا حییث بهعنوان سرشارتری منبع بالغکت و

نبوی ایجاب میکنی که پیامبر باتوجهبه شناخت کافی که از مخاطبان خکککککود دارد،
بکرای هکر گکروه از مخاطبان به فراخور شرایط فمری و روحی و اجتماعی ،روشهای
مناسب و م ثر و مستالی را بهکار گیکرد تکا فراینکی اقنککاع و اثرگذاری معنوی بهخوبی
انجام گیرد.
ال اظ وی واض و آشمار است و به تملف سخ نمیگ ت تا آنجا که خیاونی بکه
وی فرموده است که بگویی« :وَ مَا أنا مِنَ امُمتِکَلّفین»(ص )24 :از بهکاربردن کلما نازیبا
حذر میکرد و گ تههای وی دارای تأویال بعییی نبود .اسلوب وی زیبکا ،مکیهش و
نیمو بود بهطوریکه شنونیگان ،نتایج حممی و مااصی عالی را در آن مییافتنی .نگکاه
سبکشناسانه به خطبههای پیامبر حمایت از آن دارد که وی گ تمانهای خود را بکر
ایجاز و کوتاهی بنا مینهاد تا عواطف مخاطبان خود را تحریک کنی .خیاونی در کتکاب
خویش از ای تمنیک برهانی ،برای تغییر باور و کنش اعکراب جکاهلی اسکت اده ککرده
است« .کوتاهی سورههکای ممکی از ایک روسکت(».صکول 2111 ،م ،ص )94او ال کاظ
چنیالیه را به خیمت نمیگرفت تا از ای طریق ذه مخاطبان خود را تحتتأثیر قکرار
دهی .ای اصلی است که جاح بر آن تأکیی ورزییه اسکت« :مکتملم بایکی معکانی را در
قالب ال اظی مشخص بهکار گیرد که مضمون بهسادگی از آن اسکتنتاج شکود و بایکی از
واژگانی که به نوعی باعث ابهکام در سکخ و انتاکاا معنکای غیکر ماصکود بکه دیگکری
میشود ،بپرهیزد1332(».م ،ج ،1ص33ک)111
بنابر آنچه گ ته شی ،زبان در فراینی گ تمان از مهمتکری عناصکر ارتبکاطی در طکرح
بیان مسئله جهت برهان از سوی متملم است و بیان هنرهای زبانی در وهلۀ نخسکت و
ارتبای آن با برهان و تحلیل انواع شیوههکای آن ،از اهمیکت بسکزایی برخکوردار اسکت.
بیمناسبت نیست در اینجا به بررسی بنیادیتری و کاربردیتری عناصر زبانی موجکود

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 10:13 +0430 on Sunday August 19th 2018

فصاحت بعی از قرآن ککریم شکناخته شکود ،بلمکه کامکلتکری منبکع از منظکر اقنکاع و
استراتژیهای اقناعی برشمرده مکیشکود(.الرافعکی2111 ،م ،ص )222حممت و درایت
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در گ تمان نبوی بپردازیم:
۵ـ۳ـ .1تکرار()repetitation

است .تمرار که بیانگر وقوع مجید کالم( )recurrenceاست ،در طرح دعوا و اثبکا

آن

از سوی متملم در فراینی گ تمان از بارزتری کاربستهکای اقنکاع زبکانی اسکت(.نکک:
امیری1939 ،ش ،ص )41صاحبنظرانی همچون ابوهالا عسمری تمرار را بکهعنکوان
کاربسککتی ارتبککاطی اقنککاعی مککیداننککی کککه منجککر بککه تأکیککی ک کالم در ذهک مخاطککب
میشود(.العسمری1352 ،م ،ص154ک )152پس تمنیک تمرار ضم بیان ککاربردهکای
آن نهتنها به وقوع مجید ل

در یک کالم و ایجاد خستگی در مخاطب منجر نمیشود،

بلمه به اعتبار یمی از ممانیزمهای بنیادی در تولیی کالم ،ساختار زبکانی جییکیی را در
کککالم شککمل مککیدهککی و انسککجام مککت و گسککترش بعککی کککاربردی آن را تضککمی
میکنی(.العزاوی2113 ،م ،ص )12تمرار در گ تمانهای پیامبر به دو شمل ذیکل ر
میدهی:
۵ـ۳ـ1ـ .1تکرار در لفظ و معنا

بارزتری نمونههای ای نوع تمرار عبار انی از:
الف .تمرار کلمهای که هستۀ اصلی گ تمان است
پیامبر در اولی خطبۀ جمعهای ککه در میینکه در مسکجی قبیلکۀ بنکیسکالم ایکراد
کرده(نک :مجلسی1111 ،ق ،ج ،24ص 29 ،)299بار کلمۀ «اهلل» و  11بار کلمۀ «تاوی»
و مشتاا آن را تمرار نموده است تا بر ای نمته تأکیی کنی ککه مسکلمانان همکواره بکا
اذعان بر وحیانیت خیاونی و پیشه نمکودن تاکوای الهکی بکه رسکتگاری بکزرگ دسکت
مییابنی.
ایشان نیز در حییثی مکیفرماینکی« :و اهلل ﻻ ی م و اهلل ﻻ ی م و اهلل الی م  .قیکل:
م یا رسوا اهلل؟ قاا م ﻻ یأم جاره بوالاه(».بخاری1323 ،م ،ج ،2ص 211کلینکی،

1945ش ،ج ،2ص )444به خیا سوگنی ایمان نیارد کسی ککه همسکایهاش از شکرّ او در امکان
نیست.
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تمرار در آفرینش یک اثر هنری و گسترش جنبۀ زیباییشناسیک و هنکری آن و نیکز در
برجستهسازی انییشهها و بیانکردن دغیغههای ذهنی متملم ،از تأثیر بسزایی برخوردار
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ایشان با تمرار سه مرتبه جملۀ «واهلل ال ی م » مالک ارزش یکک مک م حایاکی را
همسایهمیاری یا اکرامداشت و عیم آزار و اذیت در حق همسایه میدانی.
ب .تمرار جمله

من یتّق اهلل یم ّر عنه سیاته .....وَمن یتّاق اهلل فاکی فکازَ ....إنّ تقاوی اهلل تکوقی ماتکه». ...
(محیث نوری1112 ،ق ،ج ،4ص )91در امور دنیاییتان تاوای خیا پیشه کنیکی ...بکهراسکتی
کسی که تاوای الهی پیشه نمایی ،خیاونی گناهانش را میپوشانی ...کسی که تاوای الهی پیشه نمایی
رستگار شیه است ...بهراستی تاوای الهی سبب اجتناب از ن ر خیا میشود. ...

یا ممم است جمله ممرر در قسمت پایانی جمله باشی ،به ایک پکارهگ تکۀ پیکامبر
اکرم در خطبۀ غییر بنگریی:
«قاا :فإنّی فریَ علی امحوضُ ،و أنتم واردون علی امحاوضَ ...و إنّ اللّطیکف الخبیکرَ
نبّأنی أنّهما ل یت رّقا حتّی یردا علی امحاوضَ(». ...فیروزآبکادی1111 ،ق ،ج ،2ص)52
حوب کوثر برای آمین پیش م شتاب میگیرد و شما بر م در حکوب ککوثر وارد مکیشکویی و
خیاونی لطیف و آگاه به م خبر داد که آن دو از هم جیا نمیشونی تا اینمه بر حوب کوثر بر م
وارد شونی.

تمرار انتهای جمله(علی الحوب) سبب جلب توجه مخاطبان میشود و ازدیاد فهم
آنها را در پی دارد و محتوای برهان را در نزد آنان م هومتر میکنی.
ج .تمرار یک ماده به دو صور کالمی
ای نوع تمرار ،تمیه بر اصل جناس دارد ،مثل« :اللهمّ واا م واالهُ و عاد م عکاداه
و أحبّ م أحبّه و أبغض م أبغضه و أنصر م نصره واخذا م خذلکه و أدر الحکقّ
معه حیثُ م دار(».مجلسی1111 ،ق ،ج ،29ص )112خیایا دوستی ک با کسی ککه علکی
را دوست بیارد ،دشم بیار کسی که با او دشمنی ورزد ،محبکت کک نسکبتبکه کسکی ککه بکه او
محبت کنی ،بغض بورز نسبتبه کسی که به او بغض دارد و یاری ک کسکی ککه یکاور او باشکی و
رها ک کسی که او را رها ساخته و حق را با او برگردان هرجا که بگردد.

همانطور که در پارهگ تۀ فوق میبینیی واژگان «واا /وااله ،عاد /عاداه ،أحبّ /أحبّکه،
أبغض /أبغضه ،أنصر /نصره ،أخذا /خذله ،أدر /دار» به دو صور

کالمی تمکرار شکیه
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گ تهپرداز برای تأکیی بر معنای مطم نظر خود ،عیناً آن جمله را تمکرار مکیکنکی و
ممم است جمله ممرر در آغاز پارهگ ته باشی ،مثل« :فاتّقو اهلل فی عاجلِ أمرکم ...فإنّاه
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است .چون پیامبر از ماجراهایی که بعی از حادثۀ غییر برای امام علی در مسکئلۀ
خالفت ر خواهی داد ،کامالً آگاه بودنی ،از ایک ابکزار زبکانی در خطبکۀ غکییر بکرای
هشیار به بیطینتان است اده و از دعا در حق یاریکننیگان علی است اده کرده است.
یا در پارهگ تۀ دیگکر چنکی مکیگویکی« :کأنّکک بکالمو
البرق(».دیلمی1112 ،ق ،ج ،1ص )21گویی که مرگ تو را بهسرعت برق میربایی.
در اینجا تکواژۀ «اختطف» بهصور

مصیری هم تمرار شیه است.

یا «أیها النّاسُ :ال یدّعِ مدّعٍ ،و ال یتمنَّ متمنٍّ ،والذی بعثنکی بکالحقّ نبیکاً ،ال ینجکی إال
عملٌ مع رحم ٍ(». ...طبرسی ،بیتا ،ج ،2ص )191ادعاکننیهای ادعا ننمایی و لطکفکننکیهای
منت نگذارد ،قسم به کسی ککه مکرا بکه پیغمبکری برانگیخکت ککه تنهکا عمکل همکراه بکا رحمکت
نجا بخش است. ...

در عبار
است.

فوق ،دو تکواژۀ «ییّع» و «یتم ّ» به دو صکور

گ تکاری تمکرار شکیه

۵ـ۳ـ1ـ .1تکرار در معنا بدون لفظ

تمرار در معنا بیون ل نیز علیرغم اینمه تأکیی معنکایی را مکیرسکانی ،ککارکردی
کامالً اقناعی برای متااعیساخت مخاطب را ای ا میکنی .برای توضی و تبیی بیشتر بکه
حییثی که در ذیل آمیه است ،بنگریی ...« :و أن تیسّر لی أمری و ال تعسّر علی و تسهل
لی مطلب رزقی(»...طوسی1111 ،ق ،ص )252کارم را برایم آسان گردان و بر مک سکخت
نگردان و درخواست روزیام را آسان گردان.

پیامبر با تمرار معنایی دو جملۀ «تیسّر» و «ال تعسّر» سعی در تشکری و تبیکی و
تثبیت هرچه بیشتر آن در ذه مخاطب دارد بنابرای تمرار معنایی علیرغم بار اقناعی
که دارد ،تأکیی را نیز بهدنباا دارد.
«تراد » از دیگر موارد تمرار معناست و تاریباً  25درصی یا سهچهکارم تمرارهکای
پیامبر از ای نوع است .پیامبر با آوردن دو م رد یا بیشتر برای یک معنکا ،فضکای
آن معنا را بهصور کامل پر نمایی ،به ای پارهگ تۀ پیامبر بنگریی:
«إنّ تَاَوی اهللِ لِمَ عَملَ بها علی وجَلٍ وَ مَخافةٍ مِ ربکهِ(».محکیث نکوری1112 ،ق،
ج ،4ص )91بهراستی تاوای الهی از آنِ کسی است که به آن از روی ترس و خشیت از خیاونی
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اختطااف
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عمل نمایی.

در اینجا دو تکواژۀ «وجلٍ» و «مخاف ٍ» هممعناینی.
یا در پارهگ تی دیگر چنی میگویی« :یحارُ فیه الغافلُ الجهواُ وَ یذهلُ منه ذواالمباب
انسان خردمنی پریشان.

در اینجا تکواژههای «یحار» با «یذهل» و «ذوااللباب» با «العاوا» متراد انی.
یا «إنّ االختالفَ وامتّنازعَ وامتثبیطَ م أمر امعجزِ وامضّاعفِ ،و هکوَ ممّکا ال یحبُّکه اهلل و ال
یعطی علیه امنصرَ وامظّفرَ(».اب ابیالحییی1111 ،ق ،ج ،11ص )292بهراستی ککه اخکتال
و درگیری و سستی از عجز و ناتوانی است و خیاونی آن را دوست نیارد و نصر و پیکروزی بکه
آن عطا میکنی.

در پارهگ ت فوق ،تکواژههای «االخکتال  /التنکازع»« ،التثبکیط /العجکز /الضکعف»،
«النصر /الظّ ر» باهم متراد انی.
۵ـ۳ـ .2توازی()parallelisme

توازی یعنی ربط میان صور های کالمی پیشی و پسی درحالیکه هریکک از ایک دو
عنصر ،مستال و آزاد باشنی و هریکک ناکش خکود را انجکام دهنکی(.عطکاءاهلل2112 ،م،
ص 132بککوقره2112 ،م ،ص )114مایمککل هالیککیی( )M. Halidayروابککط منطاککی و
معنایی را که میان دو عنصر پیشی و پسی در ساختار توازی وجود دارد ،در دو رابطکۀ
بسط و کشییگی( )expamsionو طرحریزی( )projectionمنحصر میگردانکی(عطاءاهلل،
2112م ،ص )132که در ذیل به تشری تطبیای آن در گ تمان نبوی پرداخته میشود:
۵ـ۳ـ2ـ .1بسط و کشیدگی

جملۀ دوم با بسط و کشییگی خکود بکا روش هکای ذیکل سکبب اقنکاع مخاطبکان
میشود:
الف .توضی دادن همراه با مثاا زدن
به ای گ تۀ پیامبر در گ تمان حج الوداع بنگریی « :أال إنّ کلّ ربکاً فکی الجاهلیک
موضوعٌ و أؤّل رباً أضعه ربا امعبّاس و کلّ دمٍ فی الجاهلی مطلواٌ و أوّل دمٍ أطلّاه دم ُ

عامر بنِ ربیعةِ بن امحرث بنِ عباداممطّل (».محکیث نکوری1112 ،ق ،ج ،19ص)915
ربای زمان جاهلی باطل است و م اولی ربایی را که مهر بطالن بر آن میزنم ،ربکای عمکویم
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عباس ب عبیالمطلب است و خون(انتاامگیری) زمان جاهلیت باطل است و اولی خکونی ککه
انتاامش را نمیگیرم ،خون عامر ب ربیع ب حرث ب عبیالمطلب است.

عبیالمطلب و بطالن خون عامر ب ربیعه است ،تاویت بخشییه است.
در برخی از گ تمانها شاهی آن هستیم که پیکامبر بکا آوردن جملکۀ دوم ،قصکی
تشری بیشتر جملۀ اوا را دارد .درحایات ،حمم جملکۀ دوم همکان حمکم جملکۀ اوا
است ،اما با تعابیری مت او

بیان کرده ،مثل« :م یطع اهللَ و رسکولَه فاکی رَشَکیَ .و مان

یعصیهما فقد غَوی و فرطَ و ضلَّ ضالال بعیدا(».کلینی1945 ،ش ،ج ،9ص)122
در پارهگ تۀ فوق ،پیامبر بیان میکنی کسی که از خیا و رسولش اطاعکت نمایکی،
به هیایت دست یافته است ،جملۀ دوم همی م هوم را دارد و لی با تعکابیری مت کاو
یعنی کسی که از آن دو سرپیچی کنی ،گمراه میشود.
ب .گونهگونسازی
گوینیه یک حمم کلی میدهی ،بعی بکهت صکیل ،بکه تشکری آن حمکم مکیپکردازد.
درحایات ،جملۀ دوم گوینیه ،بیا جزء از کل یا بیا کل ازجملۀ اوا اوست .بکه ایک
پارهگ تۀ پیامبر در گ تمان فت ممه بنگریی« :أال إنّ ممّ محرّمک ٌ بتحکریم اهلل ،و های
محرّمةٌ إمی أن تقومَ امسّاعةُ ،ال یختلی خالها ،و ال یقطع شجرها و ال ینفّارُ یایدُها ،و ال تحالّ
مَقَطَتُها إال ممُنشدٍ(».حر عاملی1113 ،ق ،ج ،19ص )114بهراستی که ممه با تحریم خیاونکی
حرام شی تا اینمه قیامت برپا شود ،علفهای آن چییه نمیشکود ،درختکان آن بریکیه نمکیشکود و
شیء م اود تنها برای کسی است که بهدنباا آن میگردد.

در اینجا حمم کلی ،تحریم ممه تا روز قیامت است .در جمال بعی ،پیکامبر بکه
جزلیا ای حمم اشاره میکنی ،ماننی «علفهای آن چییه نمیشود ،درختان آن بریکیه
نمیشود ،و گمشیه آن تنها برای کسی است که بهدنباا آن میگردد».
۵ـ۳ـ2ـ .1طرحریزی

گ تهپرداز ،جملۀ دوم را از میان جملۀ اوا طرحریزی میکنکی .جملکۀ دوم معمکوالً
ماولی است که میان دو گیومه گذاشته میشود .با نگکاهی بکه گ تمکانهکای پیکامبر
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پیامبر در ای پارهگ ته ،اییه و نظر خود را دربارۀ بطالن ربکا و انتاکامگیکری ،بکا
آوردن تمثیل در جملکۀ دوم و چهکارم ککه همکان بطکالن ربکای عمکویش عبکاس بک
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درمییابیم که پیامبر از ای تمنیک در خطبۀ غییر برای گرفت اذعان و اقرار جمعکی
است اده کرده است .به ای پارهگ تۀ پیامبر توجه کنیی ...« :فااا :أیها النّاس م أولکی
النّاسِ بالم منی م أن سهم؟ قالوا" :اهلل و رسوله أعلم" ،قاا :إنّ اهلل موالیَ وَ أنَکا مکولیَ

و رسولش آگاهترنی ».فرمود :خیا موالی م است و م موالی م منان .مک بکه آنکان از خودشکان
سزاوارترم ،پس هرکس که م موالی او هستم ،علی موالی اوست.

پیامبر در گ تمان فوق ،ابتیا از آنان ای اقرار را که پیامبر از مسلمانان به جان
و مالشان سزاوارتر است ،میگیرد و آنگاه میگویی« :هرکس که مک مکوالی او هسکتم،
علی نیز موالی اوست» تا مسلمانان همانگونه که به والیت پیامبر ت دردادهانی ،بکه
والیت علی هم اقرار کننی.
۵ـ۳ـ .2کنشهای گفتاری()speech act

آستی ( ،)Austinفیلسو

انگلیسی ،نخستی کسی بود که به ناشهای فعل و بهتبع آن،

جمله در فراینی گ تمان اشاره کرد .بهگ تۀ وی ،فعل در بسیاری از موارد ،فاط اطالعا
مبادله نمیکنی ،بلمه با خودِ عمل معادا است .برای مثکاا ،وقتکی شخصکی مکیگویکی
«معذر میخواهم» ،عملِ عذرخواهیاش درست موقعی بهوقوع مکیپیونکید ککه ایک
جمله را بر زبان میآورد .در چنی مواردی« ،گ ت » برابر با «کنش» است و گوینکیه ،بکا
به زبان آوردن ای جملهها کاری انجام میدهی .آستی ای فعلها را «کنش» مینامکی و
آنها را از فعلهایی که اطالعا

را بکهصکور غیرکنشکی انتاکاا مکیدهنکی ،مت کاو

میدانی(زرقانی و اخالقی1931 ،ش ،ص)49
زبان برهان با نظریۀ کنشهای گ تاری که متمرکز بر افعاا است ،پیونکی مکیخکورد
چراکه فعل در هر گ تمانی ،در اقنکاع مخاطبکان ،ناشکی اسکتراتژیک و محکوری دارد و
حضور پررنگ آن در هر گ تمانی ،به مت حرکت و پویایی میبخشکی(.فکرّوم:2113 ،م،
ص )124پیامبر باتوجهبه «بافت موقعیتی» ،هوشمنیانه دست به انتخاب افعاا میزنی
تا پیام خویش را به مخاطبان منتال کنی .وی در اولی نشست تبلیغی خود که در جمکع
عشیرۀ خود داشت ،از «کنشهای اظهاری »( )Representative Actاسکت اده مکیکنکی و
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الم منی َ .وَ أناأولی بِهِم مِ أن ُسِهِم فَم کنتُ مواله فَعلی مکواله(». ...إربلکی1921 ،ش،
ج ،1ص )13گ ت :ای مردم ،چه کسی نسبتبه م منان و جانشان سزاوارتر است؟ گ تنی« :خکیا
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بککا افعککالی نظیککر «ال یمککذب» « ،مککا غککررتمم»« ،لتمککوتُ ّ»« ،کمککا تنککامون»« ،لتُبع کثُ ّ»،
«تستطاظون»« ،تُحاسبُ ّ»« ،تعملون» و «لَتُجزَوُنّ»(نک :مجلسکی1111 ،ق ،ج ،2ص)153
تعهی و باور خود را دربارۀ درستی گزارههایی که بیکان مکیدارد ،آشکمار سکاخته و بکه

کار نیست ،از فعلهای مضارع که جنبۀ تأکییی دارنی و دیگر ادوا

تأکیکی مثکل «إنّ»،

«نون تأکیی ثایله»« ،الم» و «قسم» ککه از جنبکۀ برهکانی و اقنکاعی زیکادی برخوردارنکی،
است اده میکنی.
وی در گ تمان فت ممکه بکا اسکت اده از ککنش عکاط ی( )Expressive Actموضکع
عاط ی و احساسی خود را دربارۀ ساکنان ممه نشان میدهکی« :أال مباس

جیاران امنّبای

کُنتمُ ،لای کذّبتم ،و طردتم ،و أخرجتم ،و آذیتم ،ثمّ ما رضیتم ،حتِی جئتمونی فی بالدی
تااتلونی ،أذهبوا فأنتم الطلااء(».اب شهرآشوب1923 ،ش ،ج ،1ص )213یعنی شما چه
همسایگان بیی برای پیامبر بودیی ،تمذیب میکردیی ،طرد مینمودیی ،بیرون میکردیکی ،اذیکت
میکردیی سپس راضی نمینمودیی تا آنجا که به دیار م آمییی و با م جنگیییی ،برویکی ،شکما از
رهاشیگانیی.

پارهگ تۀ اوا (أال لبئس جیران النّبی کُنتمُ) ،بیانگر کنش عاط ی است .پیامبر برای
بیان مصیبتها و بالهایی که ساکنان ممه بر سر وی آوردنی ،از افعاا ماضکی ککه جنبکۀ
گزارشی دارنی و گ تهپرداز به حتمیت آنهکا یاکی دارد ،اسکت اده مکیکنکی ،مثکل «لاکی
کذّبتم»« ،طردتم»« ،أخرجتم» «آذیتم» و «ما رضیتم».
در پارهگ تۀ فوق ،میبینیم در کنار افعاا ماضی ،از فعکل مضکارع «تاکاتلونی» و امکر
«اذهبوا» است اده شیه است .تعید و تنوع در بهکارگیری افعاا ای پکارهگ تکه منجکر بکه
تعید و تنوع در اغراب شیه است .پیامبر از غرب تاریری به تأکیکیی سکپس امکر
روی آورده است .ای شیوۀ بیانی سبب میشود که مخاطِب ،گ تمان خود را بر عاکل و
ضمیر مخاطَب تحمیل نمنی و مجالی برای ت مر و استیالا آنان باز نمایی.
پیامبر چون مبلغ فکرامی الهکی بکه بنکیگانش اسکت ،اسکلوب تاریکیخبکری در
کنشهای گ تاری وی بسامی بیشتری از دیگر کنشهکای کالمکی دارد .وی در اسکلوب
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توصیف چگونگی وقایع و پیییههای جهان بیرون میپردازد .پیامبر برایآنمه خاطر
مهمانان را جمع کنی که در ای پیامی که بر آنان عرضه داشته است حیله و نیرنگکی در
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خبری ،بیشتر از جملههای شرطی است اده میکنی که جنبۀ اقناعی آن زیادتر است زیکرا
مخاطب با شنیین فعل شری ،ذهنش را برای تشخیص جواب شری بهکار مکیگیکرد .از
اسلوب انشایی برای جلبتوجه مخاطبان و تیکزککردن اذهکان آنکان اسکت اده مکیکنکی.

برای مثاا به ای پاره گ ته بنگریی:
«ال تحاسَیوا و ال تَناجَشوا ،و ال تَباغَضوا ،و ال تَیابَروا ،و ال یبَکع بعضُکمم علکی بَیکعِ
بَعضٍ ،و کونوا عبادَ اهلل إخواناً ،المسلمُ أخو المسلِمِ :ال یظلمُهُ و ال یمذُبُکه ،و ال یحاکرُهُ،
التاوی ههناک و یشیرُ إلی صیره ثالث مرّا ٍک بِحسبِ امرِیءٍ مک الشّکرأ أن یحاِکرَ أخکاه
المسلِمِ علکی المسکلمِ حکرامٌ :دمُکهُ وَ مالُکهُ و عرضُکهُ(».نکک :مجلسکی1111 ،ق ،ج،22
ص )123حسی نورزیی ،شایعهپراکنی نمنیی ،کینه نورزیی ،به یمکییگر پشکت نمنیکی ،ککمفروشکی
نمنیی ،ای بنیگان خیا برادر باشیی ،مسلمان برادر مسلمان اسکت ،بکه او ظلکم نمنکی و بکه او دروغ
نگویی و او را تحایر نمنی،ک به سینهاش سه بار اشاره میکنیک تاوا اینجاسکت .بکرای شکرار مکرد
همی بس که برادر مسلمانش را تحایر نمایی ،خون و مکاا و آبکروی مسکلمان بکر مسکلمان حکرام
است.

پیامبر در شش جملۀ آغازی گ تمان از اسلوب انشایی و در هشت جملۀ پایانی،
از اسلوب خبری است اده کرده است.
پیامبر از کنشهای ترغیبی( )Directive Actنیز برای برانگیخت مخاطبکان بکرای
انجام یا ترک کاری بهره میگیرد .بسامی ای نوع کنشها در اواخر عمر پربرکت ایشکان
بیشتر است .دو فعل امر و نهی که اوستی آنها را جزو کنشهای گ تکاری غیرمسکتایم
( )perlocutionary actقرار داده است ،قکیر برهکانی زیکادی دارنکی و پیکامبر بکا
است اده از آنها ،مخاطبان را به انجام یا ترک فعلی دعو میکنی .شایان ذکر است ککه
صیغههای امر و نهی برخال آنچه میپنیارنی دارای قوۀ اقناعی نیست ،بلمه صیغۀ امر،
قوۀ اقناعیاش را از شخص آمر میگیرد و نه از خود صکیغه چراککه امکر دارای معنکی
«ترجّی» است ،هنگامی که آمر از نظر شرعی شایستگی توجیه امر نیاشته باشی(صکول ،
2111م ،ص)92
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درحایات ،وی برای دوری و اجتناب از یمنواختی در گ تمکان ککه سکبب خسکتگی و
ماللت شنونیگان میشود ،هم از اسلوب خبری و هم از اسلوب انشایی بهره میگیکرد.

بررسی منظورشناسانۀ برهانهای زبانی احادیث پیامار

259

نتیجهگیری
ضم بحث در دو حیطۀ نظری و تحلیلی که در پژوهش حاضر عنوان شکی ،ایک گونکه
استنتاج میشود که:
گ تمان جهت تحایق انگیزه ارتباطی معی بی طرفی میپکردازد ،مکیتکوان گ کت ککه
ارتبای میان زبانشناسی کاربردی و برهان ارتباطی میان عام و خاص است.
 .2غایت و فرجام هر برهانی آن است که عالها را دربارۀ آنچه بر آن عرضه شکیه
است ،به اذعان وادارد یا بر درجۀ اذعان آن بی زایی .پس م ییتری و کاراتری برهانهکا
آن است که درجۀ اذعان آن نزد مخاطب بهگونهای باشی که وی را بکه انجکام یکا تکرک
عملی در زمان مناسب خود تحریک کنی.
 .9رسکوا اککرم بکرای اقنکاع و متااعیسکاخت مکردم و توجیکه آنکان ،اغلککب از
شیوههای توجیهی که همان استراتژی اقناعی است بهره برده اسکت .منطکق و زبکان در
میان انواع کاربستها ،سهم بسزایی در بیکان انییشکههکا و ایکیلولوژیهکای ایشکان در
فراخوانی مردم داشته است.
 .1نمتۀ مثبتی که در احادیث پیامبر بایستۀ توجه است ،اهتمام ایشان به مخاطکب
در محاوره با مردم است چراکه انگیزۀ ایشان از خطاب قراردادن دیگران ،خوانش آنکان
بهسوی سعاد و آنچه به ن ع آنان است ،میباشی.
 .5پیامبر از بهتری فضاهای ممانی خطبه ،یعنی مایمکه و خاتمکه ،بکرای جلکب
مخاطبان ،نهایت بهرهبرداری را مینمود.
 .4گ تمانهای پیامبر« ایستا» و «تکغرضی» نیسکت .وی در گ تمکانهکای خکود
بهطور مرتب ،از غرب «تاریری» به «تأکییی» سکپس «امکری» روی مکیآورد تکا آن را
سرشار از پویایی و حیویت کنی.
 .2پیامبر با بازکردن فضای گ توگو در گ تمانهای خکود ،مخاطبکان را پویکا
میساخت و آنها را در گ تمان خود سهیم میساخت .وی هم از اسکلوب خبکری و
هم از اسلوب انشایی است اده میکرد تا شکنونیه را از بحکث خکود گریکزان و ملکوا
نسازد.
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 .15دیلمی ،حس ب أبی الحس  ،ارشاد الالوب ،بیجا :انتشارا دار الشریف الرضی1112 ،ق.
 .14الرافعی ،مصط ی صادق ،تاریخ آداب العرب ،تحایق محمی سعیی العریکان ،الطبعک الثالثک  ،الاکاهره:
مطبع االستاامه 2111م.
 .12ککککککک  ،اعجاز الارآن و البالغ النبوی  ،بیرو  :دارالمتاب العربی1331 ،م.
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پینوشت:
* اقناع در فرهنگ قییم غرب نزد افالطون به بیان س سطهها و ادلههای عاط ی تأثیرگذار از جانکب
متملم بر قوۀ خیاا و احساسا مخاطب که عال و قوۀ ت مر او را شامل نشود ،اشکاره دارد(.بلنجکر،
2111م ،ص)32

بررسی منظورشناسانۀ برهانهای زبانی احادیث پیامار

261

 .12زرقانی ،سیی مهیی ،اخالقی ،الهام ،تحلیل ژانر شکط براسکاس نظریکۀ ککنش گ تکار ،دو فصکلنامه
علمی پژوهشی ادبیا عرفانی ،دانشگاه الزهراء شماره  ،4بهار و تابستان  ،1931صص .41-21

 .13الشهری ،عبیالهادی ب ظافر ،اسکتراجیا

الخطکاب مااربک لغویک و تیاولیک  ،بکیجکا :دارالمتکاب

 .21صول  ،عبیاهلل ،فی نظری الحجاج دراسا

و تطبیاکا  ،الطبعک االولکی ،تکونس :الشکرک التونسکی

للنشر2111 ،م.
 .21طبرسی ،فضل ب حس  ،أعالم الوری ،تهران :دارالمتب االسالمی  ،بیتا.
 .22طوسی ،محمی ب حس  ،مصباح المتهجّی ،بیرو  :م سس فاه الشیع 1111 ،ق.
 .29طوسی ،خواجه نصیرالیی محمی ب محمی ،أساس االقتبکاس ،تصکحی سکیی عبکیاهلل انکوار،1 ،
تهران :نشر مرکز.1925 ،
 .21عسمری ،ابوهالا ،الصناعتی المتاب و الشعر ،لبنان :الممتب العصری 1324 ،م.
 .25کککککککککک  ،الصناعتی  ،تحایق علی محمی البجاوی و محمی أبیال ضل إبراهیم ،بیجکا :داراالحیکاء
المتب العلمی 1352 ،م.
 .24عطاءاهلل ،محمی ،الخطاب الحجاجی فی الماکاال االصکالحی لمحمّکی البشکیر االبراهیمکی ،مااربک
لغوی داللی  ،مذکرة مایم لنیل شهادة الماجستیر ،الجمهوری الجزالری الییماراطیک الشکعبی  :جامعک
الحاج لخضرک باتن 2112 ،م.
 .22العبی ،محمی ،النص و الخطاب و االتصاا ،الطبع االولی ،الااهره ،مصر :االکادیمی الحییثک للمتکاب
الجامعی2115 ،م.
 .22العزاوی ،ابوبمر ،اللغ والحجاج ،بیرو  :م سس الرحاب الحییثه2113 ،م.
 .23عشیر ،عبیالسالم ،عنیما نتواصل نغیر ماارب ماارب تیاولی  ،بیرو  :افریاا الشرق2114 ،م.

 .91الغامیی ،جمعان ب عبیالمریم« ،الحجاج فی الخطب النبویّ » ،مجل جامع أم الاری لعلوم اللغا و
آدابها ،شمارۀ 1191 ،11ق.
 .91فان دیک ،النص و السیاق استاصاء البحث فی الخطاب الیاللی و التیاولی ،ترجمۀ عبیالاادر قنینکی،
بیرو  :إفریاا الشرق2111 ،م.

 .92فروم ،هشام ،تجلیا الحجاج فی الخطاب النبوی دراس فی الحجاجی فی وسالل االقناع االربعکون
النووی ک انموذجا ،جامع الحاج لخضر باتنه ،مذکّرة مایّم لنیل شهادة الماجسکتیر ،فکی اللغک العربیک ،
2113م.
 .99فیروزآبادی ،سیی مرتضی ،فضالل الخمس م الصحاح الستّه ،بیجا :ناشر اسالمی 1111 ،ق.
 .91کلینی ،محمی ب یعاوب ،المافی ،تهران :دارالمتب االسالمی 1945 ،ش.
 .95مجلسی ،محمیباقر ،بحاراالنوار ،بیرو  :م سسه الوفاء1111 ،ق.
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الجیییة المتحیة2111 ،م.

۲۶۲

دو فصلنامه حدیثپهوهی ،سا نهم ،شماره هندهم ،بهار و بابستان 139۶

 .94محیث نوری ،مستیرک الوسالل ،قم :م سس آا البیت1112 ،ق.
 .92مح وظی ،خییجه ،بنی المل کوظ الحجکاجی للخطبک فکی العصکر االمکوی ،الجمهوریک الجزالریک

1923ش.

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 10:13 +0430 on Sunday August 19th 2018

الییماراطی الشعبی  :مذکّرة لنیل شهادة الماجستیر ،جامع منتوری قسنطین 2112 ،م.
 ،1 ،LONGMAN: LONGMAN Advanced American Dictionery .92تهکران :انتشکارا رهنمکا،

