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 چکیده

رود که در شمار میشناسی بهحوزة دانش زبان یکی از مباحث مهم تحلیل گفتمان در« کنش گفتاری»نظریة 

ای را برای آن ارائه داد. پایة نظریة گانهبندی پنجطبقه« رلسِ»و، امطرح شد و پس از « آستین»آغاز توسط 

توان به دنبال آن جمله را در فرآیند گفتمان میهای فعل و بهکنش گفتاری سرل بر این استوار است که نقش

شناسی و تحلیل متن بندی کرد. بررسیای اظهاری، عاطفی، ترغیبی، تعهدی و اعالمی تقسیمهکنش پنج دسته
های درک و شناخت بهتر تواند یکی از راه، براساس این نظریه میالبالغهنهججمله قرآن کریم و  متون دینی از

 دربر بر عالوهالغه است که البهای مهم نهجهای پنهان این کتب دینی باشد. خطبة شقشقیه یکی از خطبهالیه

روی، از این های دینی و اخالقی، از شاکلة نیرومندی در بعد زبانی برخوردار است.ها و عبرتداشتن آموزه

گیری از روش آماری، هرهکوشد با روش توصیفی و تحلیل محتوا و بافت موقعیتی متن و با بپژوهش حاضر می
را تحلیل و تبیین  های گفتاری و دالیل آنبررسی قرار دهد تا کنش مورد این نظریه اساس شده را برخطبة یاد

از بیشترین بسامد برخوردار  در این خطبه حاکی از آن است که کنش گفتاری اظهاری ی پژوهشهاد. یافتهنمای

طورکلی در خطبه، به دنبال بیان کردن، شرح و گزارش دادن ماجرای تاریخی سقیفه به امام)ع( چرا کهاست؛ 

گفتاری بنابراین کنش  ؛ایشان بوده که غصب شده است بر این امر اصرار دارد که حکومت حقباشد و یم
 اظهاری با هدف و مقصود گویندة سخن در خطبه متناسب و همگون است.
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 مقدمه .1

ه ب بایستری ناگزیر میگفتا کنش ةشناسی یک متن و واکاوی و تحلیل آن بر اساس نظریدر راستای متن
تحلیل گفتمان نوعی گیرد. آن قرار می زیرمجموعه، یادشده ةزیرا نظری ؛اشاره شود 1«تحلیل گفتمان»

شناسی همگانی داشته و رفته رفته در دیگر علوم رود که ریشه در زبانبه شمار می ایرشتهمیان ةمطالع
ها در هر یک از آندبیات نیز راه یافته است و شناسی، علوم سیاسی، هنر و اشناسی، جامعهچون روان

یک گفتمان  عنوانبه« البالغهنهج»در کتاب پربار  السالمعلیهسخنان وزین امیر مؤمنان علی  کاربرد دارد.
اهداف تربیتی، اخالقی، سیاسی و اجتماعی حاوی فصاحت و شیوایی زبانی  بر عالوهمذهبی و دینی، 

 پژوهشگران و ناقدان زبان و ادبیات را سیراب نماید. ةتواند کام تشنمی است که همواره فردیمنحصربه

 مسئلهبیان . 1-1

های صورت نمونهاست که به درپیپیبه هم مرتبط و  های زبانیِای از رفتارپیچیده ةگفتمان مجموع

تبط و به انواع هم مر مایه بهبه لحاظ مضمون و درون ویابد شناختی تجلّی میاری و نشانهنوشتاری، گفت
شکلی از  ،که گفتمان بر این باورندگران گفتمان تحلیل. (66: 2001ند )وداک، اها وابستهخاص گونه

است « ویژگی هدفدار»انی دارای یک هر عمل زب 2«دومینیک منگونو»به اعتقاد  کاربرد زبان است.
بندی معنا و پیام و شکلچگونگی تبلور  تحلیل گفتمان،همان یا  کاوی. امروزه سخن(11: 1996)

: 1331پور ساعدی، کند )لطفیزبانی بررسی میزبانی و بروندر ارتباط با عوامل درونرا ی زبانی اهواحد
شوند های زبان در آن تولید میکه جمله شناسی زبان، معنای جمالت در فضا و محیطیدر کاربرد .(10

های مختلف مکانی، زمانی، جه و درنظرگرفتن بافتتو ،روایناز  ؛گیردمورد بررسی و کاوش قرار می

تواند در تحلیل میزبانی در کنار عناصر درونزبانی عنوان عناصر برونبهنیز اجتماعی، تاریخی، ادبی و ... 

 یک متن بسیار مؤثر افتد.
حلیل که در ت 4و معناشناسی 3)پراگماتیسم( یکی از نظریات مطرح در حوزه علم کاربردشناسی زبان    

های فهم بیشتر معنا و تفسیر متون و ازجمله متون دینی را فراهم تواند زمینهگفتمان کاربرد دارد و می

 داردمیواما را « یکنش گفتار» ةجا که نظریاز آن 6«پات»به اعتقاد  است. 1«یکنش گفتار ةنظری»آورد 

های دینی ن کنشعنوایز باید بههای مذهبی نکنش در نظر بگیریم، متن عنوانبهها را متن ةتا هم

عنوان کنش، به متخصصان متون مذهبی این ( این نوع نگاه به متن به92: 1911پات، محسوب شوند )

  .(300: 1991مندتری تفسیر کنند )بوتا، امکان را داده است تا ماهیت دینی این متون را به شکل نظام

                                                           
1. Discourse Analysis 

2. Maingueneau, Dominique  

3. Pragmatics 

4. Semantics 

5. Speech Act Theory  

6. Patte  
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دهد. شناخت و توجه به ای در خأل رخ نمیمکالمهاصل اساسی نظریه کنش گفتاری آن است که هیچ     
های گفتار هر متنی، توجه به بسترهای اجتماعی، تاریخی و ضروری است. در تحلیل و تفسیر کنش 1بافت

گرایی های نقدی نوین یا ساختدارد. این دیدگاه مخالف برخی دیدگاه یبسیار اهمیتادبی آن متن 
 چنین نگاهیکنند. ر گرفتن بافت گفتمانی و اجتماعی آن بررسی میفرانسوی است که متن را بدون در نظ

بر این  2(؛ باس142: 1394متون مذهبی از اهمیت بسیاری برخوردار است )معصوم و رادمرد،  ةدر مطالع
تحت تأثیر رویکردهای  غیرمستقیممتون مقدس که مستقیم یا  ةها مطالعدر برخی دوره»باور است که 

کنش  ةاند؛ بدین ترتیب نظریها حقایق فرازبانی حاکم بر متن را نادیده گرفتهند، همانند آناالذکر بودهفوق
 (.126: 1911باس، « )تواند این اشکال را برطرف نمایدگفتاری می

 پژوهشة پیشین. 1-2

صورت گرفته است در این حوزه هایی چند پژوهشباید اشاره شود که ، ارتباط با موضوع مورد بررسیدر 
کنش  ةنظریاساس البالغه برنهجکه با تکیه بر تحلیل گفتمان  هاآنترین در این مجال، ذکر مهم هک

  نماید:صورت گرفته است، ضروری می یگفتار
سیده  ةنوشت« های گفتاریبندی سرل از کنشالبالغه براساس طبقهتحلیل خطبه پنجاه و یکم نهج»    

عهدنامه مالک اشتر و خطبه غراء براساس  ةشناسانو تحلیل متنمقایسه » ؛محمد نگارشمریم فضائلی و 
شقشقیه  ةتحلیل گفتمان انتقادی خطب»؛ نژادقوان و زینب عربیعاطفه خدایی ل ةنوشت« نظریه کنش گفتار

البالغه براساس نظریه کنش گفتاری نهج 16تحلیل خطبه » ؛از احمد رضایی« براساس الگوی فرکالف

شناسی سوره بقره براساس نظریه کنش تحلیل متن» ؛سی و راضیه گونه فراهانیحسن مقیا ةنوشت« سرل
شناسی گفتمانی شناسی سوره عبس از دیدگاه سبکبررسی سبک» ؛از آمنه زارع و سحر زرگری« گفتار

 ةمکانی بر تحلیل کنش گفتار؛ مقایس -تأثیر بافت زمانی»؛ از محمد جرفی و عباد محمدیان« میشل فوکو
مد حسینی مح به نگارش سید« های مکی و مدنی قرآن کریمهای گفتار در سورهانواع کنشفراوانی 

بهزاد  ة، نوشت«البالغهیکصد و یازدهم نهج ةهای گفتار در خطببررسی کنش» معصوم و عبداهلل رادمرد؛
  .قنسولی

م سو ةکه تاکنون پژوهشی مستقل در خطب شودمشخص میهای حاضر با نگاهی به پژوهش    

لذا بررسی و تحلیل ؛ صورت نپذیرفته است ،کنش گفتاری ةبراساس نظری ،«شقشقیه»البالغه یا همان نهج
تواند خوانش و تحلیلی نو و متفاوت از متن خطبه را پیش روی مخاطب می خطبه حاضر از منظر یادشده

 .قرار دهد

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 1-3

 دینی، متون عالی هاینمونه از یکی ةمثاب به ادبی و زبانی هایبرجستگی برداشتن در با البالغهنهج

 را ذوق اهل آن، دینی و متعالی محتوای از نظرصرف که چرا بوده، ادبی و زبانی هایپژوهش ةمای همواره

                                                           
1. Context 

2. Buss 
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 البالغهنهج زبانی هایبرجستگی روی بر پژوهش رو،این از. است ساخته خود اسلوب و بیان ةشیفت

 مورد تواندمی حاضر پژوهش. شود نما جلوه آن هایزیبایی و هانهفته پیش، از بیش تا نمایدمی ضروری

 و البالغهنهج گرایش ویژهبه الهیات رشته دانشجویان البالغه،نهج حوزه در نظرانصاحب مفسران، استفاده

 .بگیرد قرار دوستان ادب و پژوهانزبان دیگر و عربی ادبیات و زبان دانشجویان

تن های اساسی است که: مبه این پرسش گوییدنبال پاسخآنچه که بیان شد، پژوهش حاضر بهرتو در پ    

عنوان یک گفتمان، براساس این نظریه چگونه مورد تحلیل و بررسی ی امیر مؤمنان به«شقشقیه» ةخطب

دالیل بسامد  های گفتاری در آن از فراوانی بیشتر برخوردار است؟از انواع کنش یککدام گیرد؟قرار می
 های گفتاری در سطح خطبه کدام است و تا چه حد با روح خطبه همخوانی دارد؟باال یا پایین کنش

گیری از روش کوشد با روش توصیفی و تحلیل محتوا و بافت موقعیتی متن و با بهرهپژوهش حاضر می

گفتمان زبانی مورد  عنوان یک تحلیلکنش گفتاری سرل به ةآماری، خطبه یاد شده را براساس نظری

یک های گفتاری دارای بسامد باالتر بوده و کداماز کنش یککدامبررسی و واکاوی قرار دهد تا تبیین شود 

 کدام است.باشد و دلیل یا دالیل آن از کمتری در سطح خطبه برخوردار می
 

 بحث .2
  کنش گفتاری ةجستاری در نظری. 2-1

ای از فلسفه است که زبان شاخه ةفلسف زبان تعلق دارد؛ ةفلسف ةزه حوکنش گفتاری از نظر قلمرو ب ةنظری
د که اختصاص به انهای عام و کلی مسائلیکند. این جنبههای عام و کلی زبان را توصیف و تبیین میجنبه

از  مسائلیاند. مسأله صدق، حکایت، معنا و ضرورت و بلکه نسبت به هر زبانی صادق زبان خاصی ندارند،

های نقشبه  طورکلی، این نظریهبه (.20-21: 1311زبان هستند )سرل،  ةفلسف ةموضوع مطالع این دست

نخستین کسی که به این موضوع پرداخت  پردازد؛آن، جمله در فرآیند گفتمان می دنبالفعل و به

ر ن نظریه مطرح نمود که مقدا. آستین در ایبود زبان ةفلسف تبار و مطرحانگلیسی ةچهر 1«آستین»

باشند. این نوع از گفتار یا توجهی از گفتار و نوشتار ما یا عین عمل هستند و یا بخشی از عمل میقابل

 (.141: 1392زاده، نامیم )آقاگلها را افعال کنشی مینوشتار حاوی افعالی هستند که آن

ای بود که در واداشت، مخالفت وی با سفسطه «یکنش گفتار» نظریه ین را به تدوینچه که آستآن    

معناداری مطرح شده بود. براساس آن سفسطه، تنها  ةنسبت به مسأل 2«پوزیتیویسم منطقی»دیدگاه 
ای اگر نتوان جمله مدعی بودند 3گرایاناثبات کاذب بود؛ های صادق یاکارکرد فلسفی زبان، ساختن جمله

 ؛(223: 1913ون، نسیومعناست )لبیرا در اساس، به لحاظ صدق و کذب مورد ارزیابی قرار داد، آن جمله 
الگویی مناسب در این خصوص،  ةها و ارائهای فراوان در مقابله با آنبنابراین آستین، به سبب تالش

                                                           
1. Austin 

2. Logical Positivism 

3. Positivists  
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سه سطح  نهایت در ،بسیار در این حوزه ةسی و مطالعپس از برر وی شود.گذار این نظریه قلمداد میبنیان
 دهد، ارائه نمود:فتن انجام میمتفاوت از افعالی که انسان هنگام سخن گ

 هایی که معنا و مصداق ندارند؛: اظهار عبارت1کنش بیانی -الف

 : گوینده از اظهارات خود مقصود خاصی دارد؛2کنش منظوری -ب

 (.440: 1313گذارد )پایا، : کالم معنادار در شنونده تأثیر خاصی می3کنش تأثیری -ج

رو از این ود.رو بهوی در این خصوص، با اشکاالتی روب شائبههای بیرغم تالشبهآستین  ةنظری    

تر برای آن انجام بندی مناسبتقسیم ةو ارائ دیدگاه آستینپس از آن، جهت اصالح های زیادی تالش

به  ؛بود 4«سرل»بندی ها که با مقبولیت بیشتری نسبت با بقیه، مواجه شد تقسیمترین آنمهم گرفت؛

 های ذهنیحالت رهگذرهای اساسی ذهن است که از مبتنی بر ظرفیت یتارکنش گف ةاعتقاد وی، مطالع

کند ارگانیسم را با جهان برقرار می ةویژه از طریق عمل و ادراک آن، رابطنظایر و به همچون باور، تمایل،

 در -کرده بود شاگردیکه نزد آستین نیز  - زبان ةفلسفمشهور و  آمریکایی این استاد(. 3: 1913سرل، )
های گفتاری ای را برای کنشگانهبندی پنجبرآمد و در مجموع دستهمذکور  ةجهت رفع اشکاالت نظری

 ارائه نمود: 
: 1931)سرل، « 9و کنش اعالمی 1، کنش عاطفی3، کنش تعهّدی6، کنش ترغیبی1کنش اظهاری»    

369-344). 
درستی و  ةخود را دربار ةعقید ای است که گویندهتوصیف حالت یا حادثه« کنش اظهاری»هدف از     

مطرح  ةکند. این کنش، تعهد گوینده را نسبت به صدق گزارنادرستی )صدق و کذب( یک مطلب اظهار می
 ادّعای صادق بودن عبارتِ ،در این کنش، گوینده به عبارت دیگر( 12: 1313، دهد )صفویشده نشان می

 را دارد.  بر زبان جاری شده

ها که و مانند این ها، بیانات، تأکیدات، توصیفات و ابراز حقایقگیریادّعاها، نتیجه ات،طورکلی اظهاربه    

ربر و کشد، دارای کنش اظهاری است )بامیگونه که باور دارد به تصویر جهان خارج را آن ،گوینده در آن
و « ه اروپا نرفتممن هرگز ب»هایی چون عبارت مثالعنوانبه (13: 1996)یول،  (309: 2010استینتون، 

 دارای کنش اظهاری هستند.« است بارانیفردا هوا »
معرفی کردن، توصیف کردن، تفسیر  ید کردن، دلیل آوردن،افعال کنش اظهاری شامل تأیگفتنی است     

، نفی کردن، اعتراض کردن، نقد کردن، محدود کردن، رها بخشیدن، تغییر فعالیت دادن، کردن، شرح دادن

                                                           
1. Locutioary Act  

2. Illocutionary Act 

3. Prelocutionary 

4. Searle  

5. Representative / Assertive Act 

6. Directive Act 

7. Commissive Act  

8. Expressive Act  

9. Declarative Act 
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بندی کردن، تصریح کردن، دسته ،ز کردن، ادعا کردن، بحث کردن، بیان کردن، پاسخ دادن، ابرانمودن
  (.61: 1391است )زرقانی و اخالقی،  و... ن، گفتن، گزارش دادندفاع کرد

که مخاطب را جهت انجام کاری  شودهای گفتاری اطالق میبه آن دسته از کنش« کنش ترغیبی»    
کند کاری دهد. گوینده سعی میحالت تکلیف و اجبار برای انجام عملی قرار میرا در  اوکند و ترغیب می

ای که شامل عمل آتی شنونده است تطبیق دهد کند که چیزهایی انجام شود و جهان را با محتوای گزاره

مبادا این دارو را مصرف »و « سکوت را رعایت کنید لطفاً»های عنوان مثال عبارتبه (.14: 1996)یول، 

بارز کنش  ةکند. نمونها و تمایالت گوینده را بیان میاین کنش، خواست دارای کنش ترغیبی است.« کنی
ها مشاهده کرد. افعال کنش ترغیبی شامل: خواستن، توانستن، ها و درخواستتوان در پرسشترغیبی را می

خواست کردن، اطالعات بایستن و الزم بودن، دستور دادن، دعوت کردن، اجازه دادن، سؤال کردن، باز
درخواست کردن، توضیح خواستن، تقاضا کردن، درخواستِ اثبات کردن، توصیه کردن، پیشنهاد کردن، القا 
کردن، هشدار دادن، به مبارزه طلبیدن، تکرار کردن، دوباره راه انداختن، اصرار و پافشاری کردن، اخطار 

ردن، شرط گذاشتن، نصیحت کردن، التماس و تمنّا دادن، اعالم نیاز کردن، به مبارزه طلبیدن، توصیه ک
 .(61: 1391کردن است )زرقانی و اخالقی، 

به سیر اعمال آتی متعهد گوینده را نسبت  شود کهی گفتاری میهاکنششامل « دیکنش تعهّ»   
د به عبارت دیگر، توان منظوری این کنش آن است که گوینده خود را متعه (.206: 1312)آالم، کنند می
افعالی چون قسم خوردن، تعهّد دادن، پیشنهاد  .(14: 1999سازد تا عملی را در آینده انجام دهد )سرل، می

 هایی از این کنش گفتاری هستند.و ضمانت کردن نمونهقول دادن، توجیه و ثابت کردن دادن، 
و بیانگر حاالت  کنندهایی هستند که احساسات گوینده را عنوان میشامل کنشنیز  «عاطفیکنش »    

اوضاع و  ةها بیان حالت روانی گوینده دربار( به دیگر بیان، این کنش13: 1996روانی هستند )یول، 
کند تا ای مشخص شده است. در این نوع کنش گوینده نه تالش میشرایطی است که در محتوای گزاره

یان شده را با جهان بیرون؛ بلکه کند مطابقت دهد و نه کلمات بجهان بیرون را با کلماتی که بیان می

که از این»، «ممنونم» .(11: 1999شود )سرل، شده بدیهی و مسلّم فرض میبیان  ةصدق و حقیقت گزار

هایی هستند که کنش گفتاری آنها بر عاطفه و احساس داللت ارتعب« را از دست دادید متأسفم عزیزتان
گزاری کردن، عذرخواهی کردن، وان تبریک گفتن، سپاستازجمله افعال مرتبط با این کنش را میدارد. 

، خشنود کردن، تمجید کردن، اظهار تأسف کردن، هجو کردن، سالم دادن، تحسین کردن، سرزنش کردن
دشنام دادن، اهانت کردن، تعجب کردن، تشکر کردن، شکایت کردن، خشمگین شدن، خشمگین کردن، 

 د.عنوان کرو ...  ناسپاسی کردن، ناامید شدن
ها، در جهان بیرون تغییراتی های گفتاری است که به محض بیان آنشامل کنشنیز  «کنش اعالمی»    

های اجتماعی و ها وابسته به نهادجا که مؤثرترین این کنش( از آن13: 1999شود )سرل، واقعی ایجاد می

گوینده با بیان جمله در جهان نامید. در چنین کنشی  «نهادینه»های ها را کنشتوان آنقانونی است، می
کند )هوانگ، ای جمله و جهان خارج انطباق ایجاد میکند یعنی بین محتوای گزارهخارج تغییر ایجاد می
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گذاردن، ( افعال کنش اعالمی شامل انتصاب کردن، اعالم نمودن، آغاز کردن، پایان دادن، نام309: 2006

عنوان مثال عبارت شود. بهقد ازدواج درآوردن و ... میکار گماردن، محکوم کردن، تحریک کردن، عبه

 داری کنش اعالمی است.« آورمدرمیمن شما دو نفر را به عقد یکدیگر »
 1«ورشورن» ةمعروف است. به گفت« سرل ةگانپنج»این پنج کنش گفتاری ارائه شده از سوی سرل به     

است؛ زیرا طبقات به هیچ وجه انحصاری نیستند  بندی ارائه شده تاکنونبندی سرل مؤثرترین طبقهطبقه

 .(24 :2003ورشون، تواند انواع مختلفی از کنش را در برداشته باشد )گفتار میکه یک پارهایگونهبه

 بیشترکه طوریای برخوردار است بهگفتار از اهمیت ویژه، پارهکه در این نظریه ناگفته نماند    

: 1911برند )کریستال، کار میعنوان واحد تحلیل بهگفتار را بهلیل کالم، پارهشناسان در تجزیه و تحزبان

گفتار ، پارهدهدها نشان میبررسیاما  ؛نشده است ناگفتار بیهرچند تعریف جامع و مانعی از پاره ؛(322
ین دیدگاه، ای کوتاه یا بلند از زبان است که معنای آن حاصل تعامل زبان و بافت تولید آن است. اقطعه

های گفتار چرا که از منظر کنشدهد؛ تن افزایش میانعطاف پژوهشگر را در تحلیل فرآیند ارتباطی در م
ای و یک جملهگفتار تکاما اصول تحلیل یک پاره ؛تواند یک کلمه، یک گفتمان کامل یا اثر ادبی باشدمی
: 1991ب و تحلیل کرد )بوتا، ا انتخاتوان بخشی از یک متن رطوالنی یکسان است، بنابراین می ةقطع
291). 

 بندی سرل اساس طبقههای گفتاری خطبه برتحلیل کنش. 2-2

های مختلف تاریخی، اجتماعی، زمانی و مکانی و ... در تحلیل متن طور که بیان شد توجه به بافتهمان

 شود. رو ابتدا به این مهم در خطبه پرداخته میبسیار مؤثر است. از این

 نگاهی به بافت تاریخی، مکانی و زمانی خطبه. 2-2-1

به عبارت پایانی خطبه گذاری ناماین علت  ؛معروف است« هیقشقش»البالغه به سوم نهج ةخطب

تلک شقشقة »د فرمایمیکالم را از امام دارد حضرت در پاسخ  ةعباس درخواست ادامابن ؛گرددبازمی

( 10: 3 طبهخالبالغه، )نهج ل برکشید و سپس فرونشست(آتشی بود که از د ة)شعل «هدرت ثم قرّت

نیز « مقمصه»چه بسا این خطبه به »کند: شقیه بیان میدر مورد نام خطبه در کنار شق« ییهاشمی خو»

طور که برخی شود همانگونه یادآور می(؛ علت آن را هم این2/341: 1311هاشمی خویی، « )شناخته شود

کار بسته شده، عنوان سوره قرار گرفته است مانند برگزیده هترین لفظ بو مهمهای قرآن مشهورترین سوره

مقمصه از عبارت آغازین آن گرفته شده  ةقرآن، در این خطبه نیز، واژ ةبرای دومین سور« بقره»شدن 

، لباس خالفت را بر تن کرد( )هاشمی خویی -ابوبکر)( 46: 3 طبهخالبالغه، )نهج« لقد تقمّصها فالن»است 

1311 :2/341).  

 مربوط مسائل چون و است البالغهنهج هاىخطبه ترینمهم از شقشقیه ةخطببه گواهی پژوهشگران،     

 شده برانگیزجنجال گروهى براىاز این رو نیز  دهدمى شرح پردهبى را( ص)خدا رسول از بعد خالفت به
                                                           
1. Verschueren  
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 عین در و نیست البالغهنهج هاىبهخط از یکهیچ در که دارد وجود خطبه این در هایىنکته. است
 هاىتحلیل. است شده خالصه آن در نخستین خلفاى عصر به مربوط اسالم تاریخ دوره یک کوتاهى،

 در که شودمى دیده آن در نکاتى و است مطالعه قابل بسیار نظران،صاحب براى که دارد جالبى و دقیق
 (.1/311 :1331 ،شیرازی)مکارم  شد نخواهد دیده دیگر جاى هیچ
: معتقدند «خویى محقق» مانند برخی گفتگوست؛ مورد البالغهنهج شارحان میان در خطبه صدور زمان    

 عمر اواخر در را سخنان اینحضرت  که شودمى استفاده آن طرق و اسناد همچنین و خطبه محتواى از
 ایراد «مارقین و قاسطین و ینناکث» با پیکار و «نهروان و صفّین و جمل» جنگ ماجراى از بعد انشریفش
 نیز باید گفت: خطبه ایراد مکاندرباره اما  ؛کندمى تأیید را نظر این نیز خطبه محتواى البته و فرموده
 که معتقدند برخی ولى اند،سخنی به میان نیاورده خطبه صدور مکان ذکر از البالغهنهج شارحان از جمعى

 «رحبه» در را آن( ع)امام: »گویدمى «عباسابن» و فرموده ایراد «هکوف مسجد» منبر فراز بر را آن( ع)امام
( ع)امام مبارک قلب در طوفانى آمد، میان به خالفت مسأله از سخن که بود موقعى در این و فرمود ایراد

  .(319 همان:) «فرمود ایراد را سخنان این و برخاست
 و هاویژگی و کندمى شکایت( ص)خدا رسول ىجانشین جریان از مذکور، امام ةدر خطببه هر روی،     

 .(131: 1334دارد )طالقانی، مى بیان را آنان خالفت آثار و حکومت اجتماعى شرایط و خلفاء رفتار
توان گفت حضرت امیر در این خطبه، ابتدا زبان به شکوه در امر خالفت و سپس ترجیح می طورکلیبه

 بیعت مردم با خود، گشوده است.و پس از آن  صبر و شکیبایی در برابر آن
 مسأله از فرازهایش تمام در خطبه این»نویسد: گونه میاین بارهدراینمکارم شیرازی، در کتاب خود     

 عبارات در آمد وجود به خلفا دوران در که را مشکالتى و گویدمى سخن( ص)اسالم پیامبر از بعد خالفت
 رسول از بعد که کندمى بیان را حقیقت این صراحت، با و دهدمى شرح مؤثّر و داغ بسیار و پرمعنی و کوتاه
 اصلى محور از خالفت چرا که خوردمى تأسف شدیداً و بود مقام این براى ترشایسته همه از او،( ص)خدا

 در را بیعت پذیرش اهداف و دهدمى شرح خودش با را مردم بیعت داستان خطبه، پایان در. شد داده تغییر

 .(1/322: 1331« )فرمایدمى بیان بخشالهام و زیبا بسیار هاىجمله
 سعی در به تصویر های کوتاه اما پرمفهوم است،بارتبا اسلوب و زبانی خاص که شامل ع حضرت باری،   

سرل  ةشد گفتارها با توجه به الگوی ارائهها، گفتارها و پارهاین عبارت اکنونکشیدن وقایعی تاریخی دارد. 
گیرد تا مشخص گردد کدام کنش گفتاری از درصد فراوانی کنش گفتاری مورد واکاوی قرار میدر مورد 

 ؟چنین است بیشتری برخوردار بوده و چرا
 تحلیل خطبه. 2-2-2

گفتارهای که بررسی و تحلیل کل پارهآید با توجه به ایناین نکته الزم می پیش از پرداختن به تحلیل، ذکر

نقد و تحلیل  موردها ترین آنصورت گزینشی مهمخارج است بنابراین به پژوهش این این خطبه از مجال

 شود.لب نمودار ارائه میخطبه در قا گفتارهایپاره ةبقیهای گفتاری اما کنش گیرد،میقرار 
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 «أَمَا» 

رف ح« أال»این پاره گفتار همانند حرف تنبیه  ،شویمرو میهروب« أما»در آغاز خطبه، با عبارت     

است بنابراین « واهبانت»شود و جایگزین فعل تنباط میاستفتاحیه است که معنای هشدار دادن از آن اس

گفتار، کنش ترغیبی است. بدین معنا که حضرت سعی دارد مخاطب را که همان کنش گفتاری این پاره

 کند.آغاز می« أما» ةعبارت متنّبهان ند. لذا بامردم باشند متوجه کالم خود ک

 «َاللَّهِ و» 

رود، در کنار شمار میدر زبان عربی به« ت، ب، و»که یکی از سه حروف قسم « واو»قرار گرفتن     

از این قسم استنباط « أقسم باهلل»یعنی در حقیقت عبارتی چون  ؛اسلوب قسم را تشکیل داده است« اهللِ»

 گفتار دارد.ارهسوگند یاد کردن، داللت بر کنش گفتاری تعهّدی در این پ شود؛می

 «ْفُلَانٌ تَقَمَّصَهَا لَقَد» 

ابوبکر پسر أبو قحافه، »گردد، منظور از فالن در این عبارت میباز« خالفت»در این عبارت به « ها»    

آن است که )ابوبکر لباس خالفت را بر تن کرد(؛ در )ع( طورکلی معنا و مقصود علیهاست و ب« اول ةخلیف

نیز همراه « لقد»تاریخی دارد که با عبارت تأکیدی  ةر گزارش دادن یک واقعاین عبارت، حضرت سعی د

 طور که بیان شد گزارش دادن و تأکیدات دال بر کنش اظهاری است.شده است؛ و همان

 «َلَيَعْلَمُ إِنَّهُ و» 

ر را دعای صدق این گفتازیرا حضرت بر این باور است و ااین عبارت نیز، اظهاری است؛ کنش گفتاری     
 اسمیه بودن و حرف تأکید إنّ، گواه همین امر است.  .دانستبه قطع و یقین می« ابوبکر» دارد که

 «َّالرَّحَى مِنَ الْقُطْبِ مَحَلُّ مِنْهَا مَحَلِّي أَن» 

چرا که گوینده مدعی است جایگاه ایشان نسبت به حکومت  ؛گفتار اظهاری استکنش گفتاری این پاره    
آن است  بنابراین امام، با عبارتی ادیبانه مدّعی ؛محور سنگ آسیاب و خود آسیاب است و خالفت همچون

  حکومت حق ایشان بوده است و نه دیگری.

 «ُالطَّيْرُ إِلَيَّ يَرْقَى لَا وَ السَّيْلُ عَنِّي يَنْحَدِر» 

 کند کهاشاره می گشوده و به این نکته های خودگفتار نیز حضرت زبان به بیان ویژگیدر این پاره    
وصیف کردن و ت «.شود، هیچ پروازی به بلندای پرواز من نیستسیل )علم و معرفت( از من سرازیر می»

 روند. شمار میهای اظهاری بهجمله کنشهای ادعایی ازعبارت

 «لِلشُّورَى وَ لَلَّهِ فَيَا» 
بودن  عاطفیجب و شگفتی بر این عبارت براساس أسلوب تعجب در زبان عربی ایراد شده است، تع    

و در واقع اصل عبارت بدین صورت بوده و یا حامل این مفهوم  گفتار داللت داردکنش گفتاری این پاره
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که  چهآن ؛گشایدامام زبان به تشریح می . در این عبارت، در کنار تعجب،«أتعجب من الشوری»باشد می

 الْآخَرُ مَالَ وَ لِضِغْنِهِ مِنْهُمْ رَجُلٌ فَصَغَا»فرماید: رد و میپایان همین فراز به آن اذعان داادامه و امام در 

 3به برادرزنش 2ای که در دل داشت به من رأی نداد و دیگریخاطر کینههب 1)در آن شورا یک نفر« لِصِهْرِهِ

رداخته گوینده سخن به تبیین و تشریح پ زیرا ؛لذا کنش گفتاری این عبارت اظهاری است تمایل نشان داد(
 .است

 «النَّظَائِرِ هَذِهِ إِلَى أُقْرَنُ صِرْتُ حَتَّى مِنْهُمْ الْأَوَّلِ مَعَ فِيَّ الرَّيْبُ اعْتَرَضَ مَتَى» 

که  مورد تردید بود اول )ابوبکر( ةفضیلت و برتری من نسبت به خلیف در کدامین زمانفرماید: امام می    

 یکه کسی با برداشتآید حضرت از اینکه از متن برمی! همچنانها کنار هم قرار بگیرمحال بخواهم با این

وی را نسبت به این و آن همطراز و قابل قیاس بداند سخت در واالی نادرست و نابجا، فضل و برتری 

خاطر این گمان ناروا توبیخ و ام، آن گژ فهم یا گژ فهمان را بهو با ارائه سخن در قالب استفهشگفت است 

 . لذا سخن استفهام تعجبیِ توبیخی است. کندسرزنش می

طور عام جزء ها بهپرسشزیرا  استنباط کرد؛ توانرا می و عاطفی ترغیبی هایکنش گفتار،از این پاره    

  .باشدمیعاطفی از جمله موارد کنش و نیز سرزنش کردن کردن  و تعجببوده های ترغیبی کنش

 «َبِطْنَتُهُ بِهِ كَبَتْ وَ عَمَلُهُ عَلَيْهِ أَجْهَزَ وَ فَتْلُهُ عَلَيْهِ إلَي أَن انْتَكَث» 

دارد وضع او بیان میدر این عبارت، امیر بیان از سرنوشت خالفت عثمان سخن بر زبان رانده و     

چه رشته بود از هم گسست و کردارش کار او را ساخت و که آن -کرد فاقدر اسرآن -ای شد گونههب

لذا آن را  تبیین حالت شخصی استدر صدد سخن  ةگوینددر این عبارت،  بر زمین زد.اش او را بارگیشکم

 شمار آورد.کنش گفتاری اظهاری به ةدر زمرباید 

 «ْكِظَّةِ عَلَى يُقَارُّوا أَلَّا الْعُلَمَاءِ عَلَى اللَّهُ أَخَذَ مَا وَ النَّاصِرِ بِوُجُودِ الْحُجَّةِ قِيَامُ وَ الْحَاضِرِ حُضُورُ لَا لَو 

 دُنْيَاكُمْ لَأَلْفَيْتُمْ وَ أَوَّلِهَا بِكَأْسِ آخِرَهَا لَسَقَيْتُ وَ غَارِبِهَا عَلَى حَبْلَهَا لَأَلْقَيْتُ مَظْلُومٍ سَغَبِ لَا وَ ظَالِمٍ

 «هَذِهِ

فرماید: اگر نبود حضور مردم و تمام بودن حجت بر من به جهت وجود حضرت در این فراز از خطبه می    
ساکت  ستمدیدگانکاران و گرسنگی بارگی ستمور و پیمانی که خداوند از آگاهان گرفته که در برابر شکمیا

تهی  ةافکندم و پایان آن را همچون آغازش با پیالتردید مهار شتر خالفت را بر کوهان آن میبی ،ننشینند
گرفتن زمام امور ل به دستبر آن است تا دالی آید که صاحب سخناز متن چنین برمی کردم.سیراب می
 گفتار است. بودن کنش گفتاری یک پارهاظهاری شمارد. دلیل آوردن، دلیلی بر برمسلمین را 

                                                           
 است.« سعد بن ابی وقاص»منظور  .1

 داشت.« تو حق و»به اصطالح است که در آن شورا « عبدالرحمن عوف»مقصود  .2
 است که عبدالرحمن عوف شوهر خواهر او بود.« عثمان»سوم  ةمراد، خلیف .3
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 «َعَنْزٍ عَفْطَةِ مِنْ عِنْدِی أَزْهَد»  

و پست دنیا  چرا که صاحب سخن به تفسیر ؛بودن کنش گفتاری آن استاظهاری گفتار گویای این پاره    
 تر است.ای نزد من پستدارد که این دنیای شما از آب بینی بزغالهاشاره دارد و بیان می بودن آن نزد خود

 گردد:خالصه اشاره می طورگفتارهای خطبه بهپارهدیگر  های گفتاریِبه کنش در ادامه    
 

 گفتارهای خطبهپارهبرخی از های گفتاری در : تعیین کنش1جدول 

 ارگفتــپاره ردیف
نوع کنش 

 تاریگف
 توضیحات

 )تأکید کردن( اظهاری دانست()او قطعاً می لَيَعْلَمُ إِنَّهُ وَ 1

 )نتیجه گرفتن( اظهاری )پس دانستم( فَرَأَيْتُ 2

 اظهاری )صبر پیشه ساختم( صَبَرْتُف 3
دن یا توصیف حال )بیان کر

 خود(

4 
 شَجًا الْحَلْقِ فِي وَ قَذًى الْعَيْنِ فِي وَ

 (گلو داشتم در استخوان و چشم در خار گویا در حالی که)
 ناراحتی( )بیان عاطفی

1 
 نَهْباً تُرَاثِي أَرَى

 دیدم(غارت رفته می بهرا  )میراثم
 اظهاری/ عاطفی

 (/)ادعا کردن
 )تأسف و ناراحتی(

6 
 لِسَبِيلِهِ الْأَوَّلُ مَضَى حَتَّى

 رفت( خود راه به اوّل، خلیفه کهاین )تا
 )شرح دادن( اظهاری

3 
 بَعْدَهُ فُلَانٍ إِلَى بِهَا فَأَدْلَى

 سپرد( خطّاب پسر به را خالفت )و
 ظهاریا

)بیان کردن یا شرح دادن 
 (گوینده

 (تعجب اظهار) عاطفی )شگفتا( عَجَبا فَيَا 1

9 
 خواستمى مردم از خود حیات در )ابوبکر حَيَاتِهِ فِي يَسْتَقِيلُهَا هُوَ بَيْنَا

 بپذیرند( را عذرش
 (دادن شرح) اریاظه

10 
 عقد به را خالفت مرگ، هنگام در )چون وَفَاتِهِ بَعْدَ لِآخَرَ عَقَدَهَا إِذْ

 آورد( در دیگرى
 ظهاریا

بیان کردن یا شرح دادن )
 (گوینده

 
11 

 خود بین شتر پستان دو مانند را خالفت دو )آن ضَرْعَيْهَا تَشَطَّرَا مَا لَشَدَّ

 (کردند تقسیم
 دادن()شرح  اظهاری

12 

 خَشْنَاءَ حَوْزَةٍ فِي فَصَيَّرَهَا
 داد( )یعنی ابوبکر قرار سنگالخ و خشن اىناحیه در را خالفت )اوّلى

 سپرد( عمر دست به را حکومت

 (تبیین کردن) ظهاریا

13 

 مَسُّهَا يَخْشُنُ وَ كَلْمُهَا يَغْلُظُ

 مالقات و تند سخنش عمر( که )زیرا) مِنْهَا الِاعْتِذَارُ وَ فِيهَا الْعِثَارُ يَكْثُرُ وَ

 (.بود بسیار اشعذرخواهی و زیاد اشتباهش و آوررنج او با

 (دادن شرح) اظهاری

14 
 النَّاسُ فَمُنِيَ

 وَ شِمَاسٍ وَ بِخَبْطٍ - -
 )شرح دادن یا گزارش دادن( اظهاری
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 مهمّى رنج و ناراحتى در ،«عمر حکومت» در )مردم اعْتِرَاضٍ وَ تَلَوُّنٍ

 شدند( اعتراض و رویىدو دچار و بودند آمده گرفتار

 )سوگند خوردن( تعهدی )سوگند به خدا( -اللَّهِ لَعَمْرُ - 11

16 
 الْمِحْنَةِ وَشِدَّةِ الْمُدَّةِ طُولِ عَلَى فَصَبَرْتُ

 (بودم همراه غم و سختى با و کردم صبر مدت این تمام در من )ولى
 اظهاری/ عاطفی

 (/)بیان کردن
 (ناراحتی داشتن احساس)

13 
 أَسَفُّوا إِذْ أَسْفَفْتُ لَكِنِّي

 گردیدم( هماهنگ آنان با و آمدم کوتاه من )اما طَارُوا إِذْ وَطِرْتُ
 اظهاری

 )تبیین کردن(
مفهوم عبارت: )باز هم صبر 

 کردم(

11 
 الْقَوْمِ ثَالِثُ قَامَ

 برخاست خالفت به عفان بن عثمان یعنى سومى کهاین تا
 (بیان کردن یا گزارش دادن) اظهاری

19 

 مُعْتَلَفِهِ وَ نَثِيلِهِ بَيْنَ حِضْنَيْهِ نَافِجاً
 خوردن و کردن خالى جز و بود کرده باد پهلویش دو و شکم که حالى )در

 نداشت( کارى

 )شرح دادن( اظهاری

20 

 الرَّبِيعِ نِبْتَةَ لْإِبِلِا خِضْمَةَ اللَّهِ مَالَ يَخْضَمُونَ أَبِيهِ بَنُو مَعَهُ قَامَ وَ
 را بهارى تازه و تر گیاهان که شترى مانند پدرش پسران و قبیله )افراد

 المال را از بین بردندخورد بیتمى

 )گزارش دادن( اظهاری

21 

 جَانِبٍ كُلِّ مِنْ عَلَيَّ يَنْثَالُونَ إِلَيَّ الضَّبُعِ كَعُرْفِ النَّاسُ وَ إِلَّا رَاعَنِي فَمَا
 گردن موى مانند و اندنهاده من به روى سوى هر از مردم که دیدم اگهان)ن

 اند(ریخته دورم از هر طرف به کفتار

 شرح دادن() اظهاری

22 
 بِالْأَمْرِ نَهَضْتُ فَلَمَّا

 زمام امور را به دست گرفتم(که هنگامی)
 )به کار گمارده شدن( اعالمی

23 
 کردند شکنیپیمان )جمعى آخَرُونَ قَسَطَ وَ رَىأُخْ مَرَقَتْ وَ طَائِفَةٌ نَكَثَتْ

 آزردند( را دلم ستمکارى با هم اىعده و رفتند بیرون دین از گروهى و
 )شرح دادن( اظهاری

24 

فَساداً  ال وَ الْأَرْضِ فِي عُلُوًّا يُرِيدُونَ ال لِلَّذِينَ نَجْعَلُها الْآخِرَةُ الدَّارُ تِلْکَ

در  که دهیممی قرار کسانى برای را آخرت)این سرای  قِينَلِلْمُتَّ الْعاقِبَةُ وَ

 پرهیزکاران براى عاقبت خوش و برتری و فساد نیستند زمین خواهان
 است(

 )تفسیر کردن( اظهاری

 (گوینده )تأیید کردن اظهاری کنم()تأیید می )آری( بَلَى 21

26 
  و شکافت را دانه که خدایى به سوگند) النَّسَمَةَ بَرَأَ وَ الْحَبَّةَ فَلَقَ الَّذِی وَ

 1انسان را پدید آورد(
 (ن)قسم خورد تعهدی

 

ذیل  توان نمودارخطبه، میگفتارهای های گفتاری پارهکنشمشخص شدن  اساس موارد ذکر شده وبر    
. دهدنشان میو به تفکیک ف گفتاری را به آمار های مختلو استنباط کرد که فراوانی کنشج را استخرا

ها را ش گفتاری آنو کن گفتارهای خطبه اشارهپاره مورد از 26جدول فوق به که قابل ذکر آن نکته
                                                           

: 1311البالغه، استفاده شده است )نهج« علی شیروانی» ( و41-49: 1313البالغه، )نهج «دشتی» البالغهنهج از برگردانها از ترجمه در بسیاری -1
10-46.) 
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 ،به آن های مذکور پیش از این جدولعبارتو انضمام  (1)جدول این در نظر گرفتن با  مشخص نمود،

 :آیدمیدست هب زیربراساس آمارگیری از پاره گفتارهای خطبه موارد 
 

 خطبه گفتارهایپاره های گفتاریکنشوانی : فرا2جدول 

 تعداد درصد
 فراوانی

 نوع کنش

 اظهاری 29 30.33

 ترغیبی 2 4.13

 تعهدی 3 3.31

 عاطفی 6 14.63

 اعالمی 1 2.43

 کل جمع 411 100
 

 صورت زیر به نمایش گذارد:توان آن را بهمی ،دیگردر نگاهی 
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 های مختلف گفتاری در خطبهفراوانی کنش ةمقایس :1نمودار 

                                                           
ها حامل دو نوع کنش که برخی از عبارت اما بنابراین ،رسدمورد می 31به مورد بررسی قرار گرفته  گفتارهایپارهقعی بدیهی است جمع کل وا .1

گفتار پاره 41شمار آمده است لذا در مجموع در کنار یکدیگر بوده است، بار دیگر آن عبارت برای تبیین کنش دیگر آن در شمارش کل به
 شود.مشاهده می
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 های مختلف گفتاری در خطبه: مقایسه درصد فراوانی کنش2نمودار 

 

 گیرینتیجه

عنوان یک گفتمان، ی امیرمؤمنان به«شقشقیه» ةمتن خطب کهبا توجه به پرسش اول مبنی بر این. 1

باید اذعان داشت گیرد؟ چگونه مورد تحلیل و بررسی قرار می سرل کنش گفتاری ةبراساس نظری
تواند در ، میکنش گفتاری ةآن از جمله نظریدر مطرح های نظریهکاربردشناسی زبان و شناسی و زبان

عنوان یک گفتمان دینی و به البالغهمتون دینی همچون نهجو تحلیل گفتمان زبانی معناشناسی 

های مهم ن منظور یکی از خطبهبه همینوینی را فراروی ما قرار دهد. اندازهای ، چشممذهبی

عنوان نمونه انتخاب شد تا البالغه به نامه شقشقیه که به ماجرای تاریخی سقیفه اشاره دارد بهنهج

در این نظریه مبنای تحلیل و بررسی که اساس این نظریه مورد تحلیل قرار گیرد. نکته قابل توجه آنبر

باشد. چند، یک عبارت و یا یک واژه هایی تواند عبارتگفتار میکه پارهحال آن ،است ار بودهگفتپاره

در کتاب ارزشمند )ع( علی امیرسخن ای از کالمعنوان نمونهبه این خطبه گفتارهایپارهواکاوی 

به ر ذیل د که را برجای نهاده است یهاییافته ،سرل ةگانبندی پنجطبقهبراساس آن هم  البالغه،نهج

 گردد.آن اشاره می

های گفتاری در آن از فراوانی بیشتر یک از انواع کنشدر کدامدر رابطه با پرسش دوم مبنی بر اینکه . 2

امل کنش مورد آن ح 29در خطبه،  شدهبندیدسته گفتارپاره 41از مجموع برخوردار است؟ گفتنی است 
گفتاری را به خود اختصاص داده درصد از کل کنش  33/30 دیگرعبارتبهگفتاری اظهاری بوده است. 

شقشقیه کنش  ةدر خطب مطرحپربسامدترین کنش گفتاری که این مطلب حاکی از آن است  که
 ؛خطبه برخوردار است کنش عاطفی استدومین کنشی که از بسامد باالتری در  اظهاری است.
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گفتاری تعهدی با فراوانی  کنش شود.مل میگفتارها را شااز مجموع کل پارهدرصد  63/14که طوریبه

اعالمی درصد و پس از آن کنش گفتاری  13/4و  2درصد، کنش گفتاری ترغیبی با فراوانی  31/3و  3
 . اندکمترین بسامد را به خود اختصاص داده ،درصد 43/2و  مورد 1با فراوانی 

دام است و تا چه حد با روح خطبه های گفتاری در سطح خطبه کدالیل بسامد باال یا پایین کنش. 3
که در باب  تأملیقابل ةنکتبیان کرد  گونهاینتوان مینیز همخوانی دارد؟ در رابطه با پرسش مهم سوم 

 بیان کردن،که قصد و هدف حضرت در کل خطبه، جاییاز آن کهآنباشد گفتاری قابل ذکر می کنش

آن است که حکومت شایستگی  مدعیسخت  و ماجرای تاریخی سقیفه بوده شرح و گزارش دادن
، باشدش و ادعا جزءای از کنش اظهاری میایشان بوده، اما غصب شده است و بیان، شرح، گزار

که نماید و بدیهی می گفتاری اظهاری با هدف و مقصود امام متناسب و همگون استبنابراین کنش
های نسبت به سایر کنش ایمالحظهابلقتفاوت از لحاظ فراوانی بیشترین بسامد را دارا باشد که 

که اظهار تأسف، حزن ها باید اذعان داشت که با عنایت به اینکنش گراما در خصوص دی ؛گفتاری دارد

ای از طور مستقیم در پارهتوان بهخورده در ماجرای سقیفه، میو تحسر حضرت را از وضعیت رقم

های گفتاری کنش عاطفی در سطح خطبه نسبت به کنشگفتارهای متن درک نمود، لذا ها و پارهعبارت
دیگر و پس از کنش گفتاری اظهاری از بیشترین بسامد برخوردار است. البته شایان ذکر است که با 

طور به برخی از عبارات و باشدو مشهود می مشخص کامالً حضرت عاطفه نگاهی کلی به متن تبلور

 ایشان حق غصب به نسبت حضرت عواطف دهندهبازتاب بهخط این نوعیبه و دارند عاطفی ضمنی بعد

 ثم هدرت شقشقة تلک» فرمایدمی پایان در است. در پرتو همین مسأله است که فرد سه این توسط
گفتاری کنش بودن پربسامدبنابراین  ؛نشست فرو سپس ور شد وبود که شعله درونی آتش یعنی «قرت

در سوگندهایی  کلی خطبه هماهنگ است. کنش تعهدی نیز غالباًقابل توجیه بوده و با روح  عاطفی نیز
است. کنش ترغیبی نیز که غالباً گوینده برای جلب نظر مخاطب به سخن خود، از  مالحظهقابلحضرت 

نماید اما در رابطه با کنش اعالمی ذکر این نکته الزم می ؛کند دارای بسامد کمی استآن استفاده می

اول، دوم و سوم مطرح شده و  ةکار گمارده شدن سه خلیفاز عبارات انتصاب و به ایکه هر چند در پاره

یعنی کنش  -دهد کالم تنها گزارشی از این امور می ةکار گماردن جزء کنش اعالمی است اما گویندبه

خ که خود این کار را انجام داده باشد یا در مورد وی رو نه این -و نه اعالمی این موارد اظهاری است

های گفتاری مهم آن است که این نظریه از منظر گوینده که در تعیین کنشفرجام سخن آن داده باشد.

توان گفت گوینده محور است لذا در تعیین کنش گفتاری باید آن کند یعنی به بیانی میبه متن نگاه می

ار گمارده شدن خود کین خطبه، تنها در یک مورد به، بهدر ا )ع(را در نظر داشت. بدین ترتیب علی

 رو، این کنش کمترین بسامد را داراست.اشاره دارد که کنش آن هم اعالمی است از این
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