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  چکیده

 جمالت کردن بدل و رد صرفاً کالمی ارتباط گفتاری، این مقاله با این فرض که کنشِ
 را زبانی رسانیم؛ اظهارات می انجام به نیز را فعلی واقع در کنیم می صحبت تیوق بلکه نیست؛
 های گزاره: عبارتنداز کند که می بندی طبقه گفتاری های کنش از عنوان چهار ذیل
 ولی پذیرند، کذب و صدق اخباری اظهارات. انشائی  اخالقی و اخباری، گشایانه، بیان

 یا متناسب بلکه نیستند، پذیر کذب و صدق شایانهگ بیان و اخالقی  انشائی، اظهارات
 یک تحقق و فعل یک انجام برای الزم قواعد و شرایط طبق انشائی اظهار اگر. اند نامتناسب

از . است ناقص و نامتناسب صورت این غیر در و است تام و متناسب گیرد، صورت انشا
 رسیده ما دست به ایشان از هک هایی خطبه در علی امام زندگی سبک از هایی آنجا که جلوه

 بکارگیری طریق از ها را جلوه این از بخشی دارد تالش مقاله این است، منعکس است
  .استخراج کند» آستین« گفتاری های کنش نظریه
  

   :کلیدی هایواژه
  .بیت گفتمان، سبک زندگی، اهل گفتار، تحلیل کنشِ
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  مقدمه
 از) ع(معصوم و امامان )ص(پیامبر یزندگان سبک و سیره از بخشی است مسلم آنچه
هایی است که به  البالغه ممتازترین اثر در میان مجموعه نهج .آید ایشان به دست می گفتار

البالغه در سه عنوان  مطالب کتاب نهج. پرداخته است) ع(ثبت و ضبط گفتار معصوم
خطبه  240ها بالغ بر  بهاز این میان، تعداد خط. اند بندی شده ها طبقه ها و حکمت ها، نامه خطبه
اگر بتوان الگویی ارائه داد و طبق آن، این تعداد خطبه را ذیل چند مقوله محدود . است
تر، به  معنایی زیرین و کلی یها شود تا با انتزاع الیه بندی کرد، به خواننده کمک می دسته

  . ها دست یابد تری از خطبه درک روشن
هایی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته،  الشالبالغه یک اثر اسالمی است و ت نهج

توان امیدوار بود که استفاده از  بنابراین می. بیشتر مبتنی بر رویکردهای سنتی بوده است
مقاله . نظریات نوین در حوزه مطالعات زبانی، نتایج خوبی را در این زمینه فراهم سازد

در تحلیل  1گفتار کنشِ هینظر کارگیری حاضر، تالشی است در این راستا و هدف آن، به
در نهایت، سعی بر آن است تا الگویی ارائه . البالغه است نهج یها محتوای برخی از خطبه

بندی کرد  شود که طبق آن، بتوان مطالب هر خطبه را بر اساس کنشِ گفتاری زبانی دسته
  .تر از آنها به دست آورد و بدین ترتیب درکی عمیق

 حوزه دو بر که است یاتینظر نیتر مهم از یکی )1962( 2نارِ آستیگفت کنشِ هینظر
 صرفاً یکالم ، ارتباطیگفتار کنشِ هینظر طبق .است گذاشته ریثأت ،نید زبان و زبان فلسفه
 انجام زین را یفعل واقع در ،میکن می صحبت یوقت بلکه ،ستین جمالت کردن بدل و رد
 کنشِ گفتاری از عنوان چهار لیذ توان می را یزبان اظهارات ،دگاهید نیا طبق. دهیم یم

که  6انشائیو  5یاخالق 4ی،اخبار 3،انهیگشا انیب یها گزاره: از ندا عبارت که دکر یبند طبقه
  .به هرکدام از آنها به تفصیل پرداخته شده است

این پیشینه . در ادامه مقاله، ابتدا مروری بر پیشینه ادبیاتی کنشِ گفتاری خواهیم داشت
گیری این نظریه در تحلیل و بررسی  کار بر معرفی مختصر کنشِ گفتاری و به مشتمل است

ها عرضه  پس از پیشینه ادبیاتی، روش تحلیل خطبه. های اخیر متون دینی اسالمی طی سال
                                                      

1. Speech act theory. 
2. Austin. 
3. Phatic. 
4. Constative. 
5. Ethical. 
6. Performative. 
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در نهایت، نتایج، . شده تحلیل خواهند شد هایی براساس روش مطرح سپس خطبه. گردد می
  .شوند بررسی می

  ادبیات پیشینه
 .استاز جایگاه واالیی برخوردار البالغه کتابی است که در فرهنگ اسالمی  جنه
ها،  البالغه نامی است که سید رضی، از بزرگان علمای شیعه، بر گردآورده خود از خطبه نهج
   )1377، )ع(علی امام نشر دفتر(. نهاده است )ع(ها و کلمات قصار حضرت علی نامه

کتاب  سیر ارزشمندی براح و تفوشر ،ن گذشتهوقربسیاری از علمای اسالمی در طی 
 ،البالغه شروح نهج. اکنون در دسترس ماست اند که تنها تعداد کمی هم البالغه نوشته نهج

امام جمالت و سخنان  ساختن مفهوم که دانشمندان اسالمی برای روشن است یتوضیحات
... فلسفی، سیاسی، اعتقادی و با استفاده از منابع مختلف تاریخی، اجتماعی، عرفانی، )ع(علی

شده است؛ بیشترین شروح به ذکر هم  350تا  ها ترجمه و شروحتعداد این . اند عرضه کرده
  )1فارس نیوز(. زبان عربی بوده است

 )ع(یعل حضرت کالم از یتر قیعم افتیدر به را ما تواند یم کتاب نیا درباره پژوهش
 قالب در ،گرفته صورت کتاب نیا بارهدر کههایی  پژوهش شتریب شود؛ لیکن رهنمون
 کمتر ی،شناس زبان یها هینظر و کردهایروبه  و است بوده های آن آموزه فیتوص و یبررس
 توان می 2زبان یکاربردشناس علم هحوز در که یشناس زبان اتینظر جمله از. استشده  توجه
 حیتوض گفتار کنشِ هینظر هدربار آنکه از شیپ .است گفتار کنشِ هینظر، کرد اشاره آن به
 گفته که طور همان رایشود؛ ز گفتمان لیتحل مفهوم به مختصر یا اشاره است م، الزمیده

  .است گفتمان لیتحل ازای  رشاخهیز ی،گفتار کنشِ لیشد، تحل
  تحلیل گفتمان. 1

 یمطالعات با رویکرد یشناس زبان حوزه در مطرح یکردهایرو از یکی ،گفتمان لیتحل
. است افتهی ظهور یالدیم 1970 هده اواسط تا 1960 هده اواسط از که استای  رشته انیم

، یشناس انسان چونهایی  رشته در یمعرفت - ی علم هگسترد راتییتغ این حوزه، یکی از نتایج
و ، شعر یشناس ، نشانهیاجتماع و یادراک یشناس خرد، روان یشناس ، جامعهینگار قوم
  )7: 1995، 3فرکالف(. ی استشناس زبان

                                                      
1. Fars news. 
2. Pragmatics. 
3. Fairclough. 
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 گفتمان لیتحل ،صورت  نیا در .است زبانکاربردی  لیتحل و هیتجز ،گفتمان لیتحل
 وها  اهداف، نقش آنکه بدون ؛شود منحصر 1یزبان یها صورت فیتوص به فقط تواند ینم

 یکردهایرو تمام )1: 1989، 3ولی و براون( .ردیبگ نظردر  یانسان امورِ در راآنها  2یکارکردها
 ی کهبافت در را ، آنزبان کاربرد درک منظور گفتمان، به لیتحل ینظر و یشناخت روش

   )1: 2007، 4ورتهام(. کنند می مطالعهاست  رفته کار به
 یمعان لِیتحل و متن کی یها ناگفته لیتحل به که است آن بر یسع ،گفتمان لیتحل در

 کشف توان یم یختلفم های راه از را متن کی یها ناگفته. شود پرداخته گفتار نِیریز و دایناپ
 و واژگان یضمن یها آنها، داللت یمعان و متن واژگان یبررسازجمله  ؛دکر آشکار و

  . آنها 6ینحو یها مؤلفه و جمالت ساختار و ،متن در موجود 5یها هانگار شیپ ، بررسیعبارات
  نظریه کنشِ گفتار. 2

 متن آن یفتارگ یها کنشِ لیتحل ،متن کی یها ناگفته کشف یها راه از گرید یکی
 ،گفتار کنشِ یهزبان، نظر کاربرد یعموم یهنظر در مطرح رویکردهای ههم انیم از .است

 در را زبان ،هین نظریا )226: 1997 7،نسونیلو(. است داشته معطوف خود به را توجه نیشتریب
 قیطر از که یانسان کنشِ یها هدف و کارکردها درباره و دهد یم قرار یانسان کنشِ بافت
انجام دادن  درصدد هین نظریا )337: 2008 8،ترسیپو(. کند یم قیشوند، تحق یم محقق مالتج
ای  هینظر، گفتار کنش یهنظر. است ارتباط یبرقرار وهیش و زبان کاربرد از جامع یلیتحل
 زبان کارکرد شناخت و یبررس یبرا و ردیگ یم قرار زبانه فلسف هحوز در که است یفلسف
  .رود به شمار می مهم یبافت، روش در

 آکسفورد دانشگاه اخالق هفلسف استاد 9ین،آست شاو النگ جان ،هینظر نیا یاصل طراح
 در را آن 1955 سال در بعدها و کرد مطرح 1930ی ها دهه در را یهنظراین  او. است

                                                      
1. linguistic forms. 
2. Functions. 
3. Brown and Yule. 
4. Wortham. 
5. Presuppositions. 
6. syntactic components. 
7. Levinson. 
8. Poythress. 
9. John Langshaw Austin. 
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 گسترش ،شد می برگزار 1مزیج امیلیو نام با هاروارد دانشگاه در کههایی  یسخنران مجموعه
 یهنظر او. عرضه کرد زبان کاربرد از را مند نظام فیتوص که بود یکس نیاول ،نیستآ .داد

 یگرا، مبنا اثبات دانانِ منطق انیم در که کرد مطرح اصل سه به واکنش در را گفتار کنشِ
 یاصل هگون ی،خبر جمالت نکهیا نخست: از ندا عبارت اصل سه نیا. بود یمعن بررسی
 و است جمالت قیطر از دادن اطالع ،زبان یاصل کاربرد کهنیا دوم ؛هستند زبان جمالت

   )17: 1383، یصفو(. کرد نییتع توان یم را 2اظهارات زبانی یمعنا کذب و صدق نکهیا سوم
به بررسی و توضیح برخی  3در کتاب چگونه با واژگان کار انجام دهیم،) 1962(آستین 
 یها بندی ی پرداخته و دستهگفتاری بر اساس رویکردهای متفاوت کالم یها از کنش

، اظهارات اخباریگشایانه،  توان به اظهارات بیان خاصی را مطرح کرده است؛ از جمله می
اشاره کرد که در ذیل، به تفصیل به هریک از این  اظهارات اخالقی و اظهارات انشائی

  .اظهارات پرداخته شده است
  گشایانه اظهارات بیان) الف

عامل بین افراد، برقراری ارتباط کالمی و گشودن باب سخن اولین گام برای ایجاد ت
گشایانه، فقط برای ایجاد و  ، اظهارات زبانی بیان)1920( 4طبق تعریف مالینوسکی. است

معموالً عقیده بر این است که این نوع . شوند حفظ تعامالت کالمی اجتماعی استفاده می
پرسی یا صحبت  ند؛ مثل سالم و احوالساز ینم اظهارات، معنی و اطالعات خاصی را منتقل

بیان کرده، اوالً فرم ) 1987( 5طور که سنفت ولی همان. وگو گفت    از آب و هوا در ابتدای 
های مختلف یکی نیست و دیگر اینکه  گشایانه لزوماً در فرهنگ و صورت اظهارات بیان

توانند  کم بر جامعه، میها و عقاید حا گشایانه، متناسب با دیدگاه گونه اظهارات بیان این
بنابراین در یک . های زیستی یا عقیدتی رایج در آن جامعه نیز باشند انعکاسی از اولویت

دیگر از ای  گشایانه، شامل صحبت از آب و هوا؛ در جامعه جامعه ممکن است اظهارات بیان
امعه و در ج) 6مثل ساکنان جزیره تربریاند(نوع ذکر امکانِ گرفتاری به ارواح خبیث 

  .اسالمی از نوع ذکر آیات قرآن یا حمد و سپاس پروردگار باشد
                                                      

1. James William. 
2. Utterance. 
3. How to do things with words. 
4. Malinovski. 
5. Senft. 
6. Trobriand. 
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دهد که این اظهارات،  گشایانه، توضیح می پس از بررسی اظهارات بیان) 1981( 1الور
که مالینوسکی برای ) باب سخن گشودن و برقراری تعامالت کالمی(عالوه بر دو نقشی 

اظهارات . مهم دیگری نیز دارند یها قشوگو ن آنها بیان کرده است، در مرحله آغاز گفت
دهنده درک متقابل و  کننده راه مناسب برقراری تعامالت و نشان گشایانه، مشخص بیان

  او همچنین به شرح و تجزیه و تحلیل این. جایگاه اجتماعی گوینده و شنونده است
بالعکس اظهارات در مرحله آغاز و پایان تعامالت، از تعامالت غیرکالمی تا کالمی و 

گشایانه برای تثبیت و استحکام روابط  پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اظهارات بیان
ای از رفتارهای تعاملی هستند که  آنها بخش پیچیده. شخصی بین گوینده و شنونده است

در اینجا اطالعاتی که بین گوینده و شنونده رد . نقششان، آسان کردن روابط شخصی است
شخصیت  ود، اطالعاتی مهم و هدفمند نیست؛ بلکه اطالعاتی جزئی در موردش و بدل می

  .اجتماعی آنهاست
  اظهارات اخباری) ب

اظهارات «خورد،  بندی اظهارات زبانی در منابع به چشم می عبارت دیگری که در تقسیم
را  خواهد حقیقت و واقعیتی می، اظهارات اخباری استفاده ازگوینده با . است» زبانی اخباری

خبر به مخاطب؛ و اگر از گفتن رساندن ای است برای  به شنونده منتقل کند و او فقط وسیله
مانند اینکه  ؛شود بعد از انتقال خبر حاصل می هدر مرتب داشته باشد،جمله، غرض دیگری نیز 

کسی مشکالت خود را برای دیگری نقل کند تا احساس ترحم و عواطف شنونده را 
  به ها واقعیتهمان گزارش و انتقال  ،ا مفاد واقعی جمالت اخباریدر اینج. برانگیزد

شنونده است، اما برانگیختن احساسات و عواطف، جزو مفاد جمالت اخباری محسوب 
نویسان  گروه وبالگ( .شوند اند که بر آن جمالت اخباری مترتب می بلکه اینها نتایجی ؛شود نمی
  )1390تبار، 

اظهارات گونه  این. بودن آنهاست پذیر صدق و کذبی، های اظهارات اخبار از ویژگی
اگر این اظهارات با دنیای واقعی منطبق باشند . از سنخ توصیف یا بیان یک واقعیت هستند

 جمله مفادمثالً  )285- 288: 22006واردو،(. روند شمار می صورت کذب به  صادق، و در غیر این
  پذیر و کذب پذیر صدقاین مفاد لذا و است  یخارج ه، بیان یک واقع»هوا ابری است«

  .است

                                                      
1. Laver. 
2. Wardhaugh. 
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  اظهارات اخالقی) ج
. کند که اظهارات اخالقی، در شرایط مختلف، متفاوت هستند بیان می) 2006(واردو 
پذیری آنها عموماً مدّنظر  پذیرند، صدق و کذب گونه اظهارات نیز صدق و کذب اگرچه این

داشتن رفتارهای مناسب و شایسته  گیرد؛ چون هدف اصلی، راهنمایی فرد برای ینم قرار
  .»نباید دروغ گفت«است؛ مثالً اینکه 

 ،اوالً، تکلیفو هایی چون خوب و بد، درست و نادرست، وظیفه، مسئولیت  واژه
اخالقی یک گزاره شاخص و نشانه ثانیاً، ؛ دهند اخالقی را تشکیل می اظهاراتمحمول 
  :شوند تقسیم میکلی  هاخالقی به دو دستمفاهیم اظهارات . هستند

مانند باید، نباید،  دارند،اند که بار دستوری و تکلیفی  آن دسته از مفاهیمی :مفاهیم الزامی
  ؛ وظیفه، مسئولیت
مانند  دارند،که بار ارزشی و فضیلتی هستند آن دسته از مفاهیم اخالقی  :مفاهیم ارزشی

   )1389، ارشهری(.  ...سن و قبح، یا خوب و بد، فضیلت، رذیلت وحُمفاهیم 
  اظهارات انشائی) د

رود، اظهارات انشائی  آن به شمار می نوع چهارم اظهارات زبانی که یکی از انواع مهم
 برای تنها زبان، کند که بیان می وی. آن را معرفی کرده است) 1962(است و آستین 

 تجمال از بسیاری صدق ارزش و رود ینم کار وقایع بهگزارش و انتقال رسانی و  اطالع
 کنش از اظهارات زبانی، ناظر بهای  آستین مطرح کرد که دسته. کردنی نیست تعیین زبان،

  )4: 1962آستین، (. انشائی نامید اظهارات گونه اظهارات را هستند و او این عمل یا
 برای آستین .است شدن کنش انجام با زمان هم اظهار، هر ها، تحقیق گزاره نوع این در
 همچون اجتماعی رویدادهای از برخی به زبان، در گفتاری یها نشک کاربرد دادن نشان

و  عروس که» بله«لفظ  که است باور این بر کند و استناد می »بندی شرط«و  »ازدواج«
 شود، به ها استفاده می بندی شرط در که »بندم شرط می« عبارت یا گویند، می داماد
، »بندم شرط می« و» بله« لفظ بیان ادیگر، ب عبارت انجامد؛ به کنش می نوعی گیری شکل
 توان حیث، می این از )10، 5: 1962آستین، (. است شده انجام) بندی شرط یا ازدواج(عمل 
صرف ذکر آنها  که داد قرار هایی زمره عبارت در را »بندم شرط می« و »بله« یها عبارت

 شدن جاری زا بنابراین پس. گیری کنش است های یادشده، مساوی با شکل در موقعیت
  .شود وضع می تکالیف طرفینی و حقوق داماد، و عروس میان عقد صیغه

 متناسب بلکه موضوع، نیست؛ کذب یا صدق سر بر بحث انشائی اظهارات در رو ازاین
 تناسب عدم/ تناسب  یا تام،/ نقص  انشائی، یها جمله ارزیابی معیار .است بودن نامتناسب یا

 این بر )14: 1962آستین، ( .کند توجه می تحقق نیافتن کنش یا به تحقق یافتن مخاطب و است
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 اگر. دانست 2نابجا یا 1بجا توان را می انشائی نادرستی، اظهارات یا درستی عوض در ،اساس
 صورت انشا یک تحقق و فعل یک انجام برای الزم قواعد و شرایط طبق انشائی اظهار

 از دسته آن. است ناقص و نامتناسب صورت، این غیر و در است تام و گیرد، متناسب
 گوینده شخص و اگر بود خواهند »بجا«شوند،  منتهی عملی اجرای به که انشائی اظهارات

  .شد خواهد تلقی »نابجا«وی  انشائی شود، اظهارات اجرا اش گفته که نباشد مقامی در
 براساس ،»کنم محکوم می زندان سال پنج به را شما من«مانند ای  مبنا، جمله این بر
 اظهار نه، یا باشد شده قانون گفته مطابق و دادگاه آن قاضی قول از و دادگاه در اینکه
 باشد داشته شرایطی وجود بنابراین باید )175: 1383صفوی، (. آید شمار می به نابجا یا بجا انشائی
 3»ییکارآ شرایط« را شرایط این آستین. سازد برخوردار کارایی از را انشائی اظهارات که
 با انشائی کارایی، اظهارات شرایط وجود صورت در که است آن امر، این حاصل. نامد می

 به توجه با و انشائی اظهارات کارآیی شرایط وجود بر  عالوه. خواهد بود همراه موفقیت
  . کند تقسیم می دسته پنج به را انشائی یها گزاره سخن، آستین مضمون
  ، سعی در تدقیق نظریه کنشِ گفتار ویبا پیروی از آستین) 1999( 4سرل

 که است کرده بازنویسی مشابه عناوین با را آستین انشائی اظهارات بندی داشته و دسته
 : انداز عبارت
 عقیده گوینده. است ای حادثه یا توصیف حالت کنش، این هدف :5اظهاری کنش) 1
صدق  به را گوینده تعهد کنش، این. دارد اظهار می مطلبی سقم و صحت درباره را خود
 محتوای این کنش،. هستند چگونه چیزها گوید گوینده می. دهد نشان می شده مطرح گزاره
کردن،  ابراز. دهد نشان می را گوینده داده، باورهای مطابقت محیط و جهان با راای  گزاره
کردن، و  کردن، اعالن کردن، اعطا کردن، اعتراض کردن، ادعا کردن، اظهار اثبات
اظهاری،  کنش تشخیص ابزارهای در میان .هستند کنش اظهاری افعال کردن، از بتکذی
تصحیح  کنم که، من تأیید می که، من کنم اظهار می که، من کنم اثبات می من« به توان می
  .کرد اشاره »که کنم نفی می من و که گویم که، من می کنم می

                                                      
1. Felicitous. 
2. Infelicitous. 
3. felicity conditions. 
4. Searle. 
5. expositive (or assertive). 



 

  

17 

  سیاست متعالیه
  دومسال  
  ششمشماره  
  93 پاییز 

  دیبنطبقه بررسی و
  البالغهنهج هایخطبه

  نظریهاز دیدگاه 
   گفتاریکنش

  )30تا  9( 

 قراردادن و کاری ام دادنانج برای مخاطب ترغیب کنش، این هدف :1ترغیبی کنش) 2
 خواهد گوینده می عملی است؛ یعنی انجام دادن برای اجبار و تکلیف در حالت شنونده
 و جهان شود انجام چیزهایی که کند کاری کند سعی می گوینده. دهد انجام کاری شنونده

  .بدهد شنونده را در بر دارد، تطبیق آینده عمل کهای  گزاره محتوای با را
 ترغیبی، کنش بارز نمونه. کند بیان می را تمایالت گوینده ها و خواست ی،ترغیب کنش
 از کنش در میان افعال و عباراتی که حاکی. شود ها مشاهده می درخواست ها یا در پرسش

 پافشاری و دادن، اصرار دادن، اخطار اجازه: توان به این موارد اشاره کرد ترغیبی هستند، می
 و کردن، بازخواست کردن، بایستن کردن، القا تمنا و التماس کردن، نیاز  کردن، اعالم

که،  کنم اخطار می که، من دهم اجازه می من کردن، دادن، پیشنهاد اندرز و بودن، پند الزم
 کنم توصیه می که، من کنم تقاضا می که، من کنم پیشنهاد می که، من کنم من نصیحت می

  ... .که  دهم دستور می که، و من
 متعهد آینده در عملی دادن را به انجام گوینده خود کنش، این :2عهدیت کنش) 3
 درآینده که شود مشابه، متعهد می و اعمالی خوردن دادن، سوگند قول با گوینده. کند می

 آینده عملای  گزاره محتوای با جهان دادن تطبیق کنش، این هدف .بدهد انجام را کاری
 شدن، ضمانت کردن، داوطلب دادن، تقدیم تعهد شامل تعهدی، کنش افعال. است گوینده

 کنش شناخت تسهیل ابزارهای در میان .است شدن متعهد و دادن خوردن، قول کردن، قسم
 که، من خورم قسم می کنم که، من دعوت می که، من دهم تعهد می من« به توان تعهدی، می

  .کرد اشاره »که شوم متعهد می من و که دهم قول می
 سهیم شخص آن در است که روانی حالت بیان عاطفی، کنش هدف :3عاطفی کنش) 4

 آن جز و طریق قدردانی، عذرخواهی، تبریک، ناسزا از را خود احساس گوینده،. شده است
 شخص احساسی گزاره، در آن بودن حقیقی فرض با گزاره، یک بیان با. دارد بیان می

 چون افعالی عاطفی، کنش افعال. وردخ افسوس می یا شود خوشحال می آید؛ مثالً وجود می به
 شدن، تشکر داشتن، تسلیم گفتن، تردید کردن، تبریک همدردی کردن، اهانت اظهار

 کردن و شدن، مسخره کردن، خشمگین کردن، تهدید کردن، تمجید کردن، تعجب
 تردید که، من گویم تبریک می که، من کنم بینی می پیش من«. هستند خواستن معذرت

 خشنود که، من کنم تهدید می که، من کنم تعجب می که، من کنم تشکر می دارم که، من
                                                      

1. verdictives (or directives). 
2. Commisive. 
3. behabitives (expressives)  
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 کنش شناخت ابزارهای از »که خواهم که، و من معذرت می کنم فرض می که، من هستم
  .هستند عاطفی
 گوینده. است مخاطب برایای  تازه شرایط اعالم اعالمی، کنش هدف :1اعالمی کنش) 5

 زمان هم کنش، این. کند اقعی در اطراف خود ایجاد میو تغییرات هایش، اعالم به واسطه
 که گوینده افتد اتفاق می زمانی اعالمی کنش. است محیط و زبان بین انطباقی وجه دو دارای
 به واسطه تنها امر، این. باشد داشته را در دنیای اطراف جدید وقایع بیان صالحیت و قدرت
 اعالم«: عبارتنداز اعالمی کنش افعال. پذیرد تحقق می گفتار کنشِ دادن مناسب انجام

 گذاری کردن، نام قرارداد کار، عقد دادن  گماردن، پایان کار کردن، به کردن، انتصاب
  . »کردن

  دینی آثار شده بر اساس نظریه کنش گفتار درباره های انجام پیشینه پژوهش. 3
 استفاده ارسیف زبان مختلف علوم در و های متعدد پژوهش گفتار، در کنش از نظریه
 انجام اجتماعی و دینی، ادبی، سیاسی آثار درباره هایی که پژوهش جمله در از شده است؛
  . گردد ذکر می ها در حوزه آثار دینی پژوهش این هایی از ادامه، نمونه در .شده است
 امام حضرت نامه زیارت 2شناسی متن پژوهشی، به در) 1389( زادهرجب و نژاد پهلوان

 که کنش اند رسیده نتیجه این به و پرداخته گفتار کنشِ یها بندی طبقه اساس بر )ع(رضا
 ایجاد دهنده نشان نتیجه، این. است داده اختصاص خود به را ها تعداد کنش بیشترین عاطفی،
 کرده تالش متن گوینده است؛ یعنی نامه زیارت مخاطب و بین گوینده عاطفی عمیق ارتباط

 مخاطب با متن، این قالب در خویش را دوستی و ندی، قدردانیارادتم قبیل از احساساتی
   )37- 54: 1389 زاده،رجب و نژاد پهلوان(. بگذارد اشتراک به خویش

 قرآن در 3کارگفتی تحلیلی مبانی کتاب در )1390(پور  در پژوهشی دیگر، صانعی
آنها،  بر محاک نحوی و نظم معنایی و آیات و مفردات سطح در نه را قرآن کریم، تحلیل

 اعم(مخاطب  و متکلم میان ارتباطی نظام در مخاطب، و مثابه کاربردشناسی، به سطح در بلکه
 تفسیر و فهم یها روش« در باب وی. است کرده بررسی )مردم یا متعال، پیامبر خداوند از

 با و بپردازد خود تفسیری روش و مبانی تبیین گذشته، به کند برخالف سعی می ،»قرآن
 مفردات و نحو و سطح صرف از را فراگیر، پژوهشگران و کارآمد تحلیل ابزار عرضه

                                                      
1.  (exercitive declaratives). 
2. textual analysis. 
3. speech act. 
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 با خواننده که است این او هدف. برساند مقدس متن این 1شناسی کاربرد سطح به قرآنی،
 قرآنی آیات و مفردات از هریک قرآنی، معنای )2پیرامونی بافت(نانوشته  بر خطوط تأکید

  .کند و تفسیر لم، فهممتک نظر مورد پرتو کارگفت در را
 البالغه نهج یکم و پنجاه خطبه )1390( نگارش و برده، فضائلی های نام پژوهش بر عالوه

اند و  کرده و تحلیل بررسی )1999( سرل بندی دسته و گفتاری کنش اساس تحلیل را بر
 انمیز به را ترغیبی و اظهاری گفتار یها کنش خطبه، این در )ع(علی امام که اند دریافته
  .اند برده کار به کمتری میزان به را عاطفی کنشِ گفتار و زیاد،

جنگ، مرگ، زندگی، و  یارانشان، درباره در داشتند قصد اظهاری، کنشِ کاربرد با امام
. پیش روند دشمن سپاه بر پیروزی سوی به آنها تا کنند ایجاد بصیرت و سپاهش، معاویه
 دادن، دستور هشدار طریق از کوشیدند می امام که دهد ترغیبی، نشان می زیاد کنشِ کاربرد

نفس،  به اعتماد و و باال بردن روحیه دادن کردن، اطمینان کردن، نصیحت دادن، تشویق
جنگ،  گفتمانِ نوع اساساً. کنند ترغیب و تحریک دشمن، سپاه به حمله برای را سپاهیانشان

 و تعهدی گفتار یها کنش )ع(امام خطبه، این در. طلبد را می کنش نوع دو زیاد این کاربرد
  .اند کار نبرده به را اعالمی

 تحقیق روش
برای هر کنش . محتواست تحلیل بر مبتنی و توصیفی، مقاله این در تحقیق روش
 هر و انتخاب، هدفمند صورت ها به خطبه البالغه، تعدادی از نهج خطبه 241 میان گفتاری، از

 در آن، اخالقی و گشایانه، اخباری، انشائی بیان زبانی اظهارات کاربرد اساس بر خطبه
 یها هایی را انتخاب کنند که نمونه اند خطبه پژوهشگران تالش کرده .شده است بررسی

های هر  سپس بر اساس شاخص. بارزی از کنش گفتاری مورد نظر بر آنها حاکم باشد
 فارسی ترجمه پژوهش از این در .بندی شده است ها تحلیل و دسته کنش گفتار، خطبه

  . است گردیده ها استفاده خطبه
 گفتاری یها ها از دیدگاه کنش بررسی خطبه

پس از اشاره به پیشینه ادبیات مربوط به نظریه کنشِ گفتار و تبیین روش تحقیق، در 
بندی، ذیل اظهارات زبانی  البالغه که قابلیت دسته نهج یها هایی از خطبه این بخش، نمونه

 . شوند باری، اخالقی و انشائی را دارند، به همین ترتیب عرضه میگشایانه، اخ بیان
                                                      

1. Pragmatics. 
2. Context. 
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 گشایانه بیان گفتاری هایی با کنش خطبه. 1

 گفتاری شده، کنش بررسی ها خطبه در که گفتاری کنش در این مقاله، اولین
 اینجا در و( کالم شروع گفتار، برای ابتدای در گفتاری، کنش این. گشایانه است بیان

 دو به گشایانه بیان اظهارات نظر از را البالغه نهج یها خطبه. شود استفاده می) ها خطبه شروع
 دیگر، گشایانه هستند؛ و بیان اظهارات فاقد که آنها اول،: کرد تقسیم توان اصلی می دسته
 . گشایانه هستند بیان اظهارات هایی که دارای خطبه
نمونه  طور به اند، گشایانه بیان هاراتاظ فاقد که اول، یعنی آنها دسته یها خطبه میان از
 گونه ها، هیچ خطبه این ابتدای در. کرد اشاره 30 و خطبه 9 - 3های  خطبه به توان می

این  بیشتر لحن که است آن توجه نکته در. خورد ینم چشم بهای  گشایانه بیان اظهارات
 خطبه همان یا 3 خطبه نمونه برای. است منتقدانه و آمیز آمیز، شکوه سرزنش ها خطبه

 قتل از بعد امام را 4 است؛ خطبه خالفت غصب و سقیفه ماجرای به شقشقیه، انتقاد معروف
 عموی توسط خالفت برای بیعت پیشنهاد رد در 5 است؛ خطبه کرده ایراد زبیر و طلحه
 عثمان قتل در امام دخالت شایعات تکذیب در 30 است؛ خطبه شده بیان ابوسفیان و )ع(علی

 .است بوده خوارج شورشیان شکست از پس 34 آخر، خطبه مثال است؛ و
 از که رسد هایی می گشایانه که بگذریم، نوبت به خطبه فاقد اظهارات بیان یها از خطبه

  :شود تقسیم می نوع دو به خود دسته این. برخوردارند گشایانه بیان زبانی اظهارات
آغاز  )ص(خدا رسول بر درود نیز و پروردگار تسبیح و حمد با هایی که خطبه) الف

  ؛2 و 1 یها خطبه مثل شوند، می
 . 221 خطبه گردند، مانند آغاز می قرآن از آیاتی ذکر با هایی که خطبه) ب

 در است مناسب گشایانه، بیان اظهارات دارای یها خطبه هایی از مثال بررسی از پیش
 جزو را مجید قرآن از آیاتی یا خداوند سپاس و حمد ذکر توان چگونه می اینکه مورد
 ادبیات پیشینه در که چنان. بدهیم گرفت، توضیحی نظر در گشایانه بیان گفتاری یها کنش
 و ایجاد فقط برای گشایانه بیان زبانی اظهارات) 1920(مالینوسکی  تعریف شد، طبق مطرح
 نوع این که است این بر عقیده معموالً و شوند استفاده می اجتماعی کالمی تعامالت حفظ

 صحبت یا پرسی احوال و سالم سازند؛ مثل ینم منتقل را خاصی اطالعات و معنی اظهارات،
 و فرم کرده، اوالً بیان) 1987( سنفت که طور همان ولی. وگو گفت ابتدای در هوا و آب از

 اینکه دیگر نیست؛ و یکی مختلف های فرهنگ در لزوماً گشایانه بیان اظهارات صورت
 توانند جامعه، می بر حاکم عقاید وها  دیدگاه متناسب با گشایانه، بیان اظهارات گونه این

 یک در بنابراین. باشند نیز جامعه آن در رایج عقیدتی یا زیستی های اولویت از انعکاسی
 دیگر،ای  جامعه در هوا، و و آب از صحبت شامل گشایانه بیان اظهارات است ممکن جامعه
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 جامعه در ، و)تربریاند جزیره ساکنان مثل( خبیثه ارواح به گرفتاری امکانِ ذکر نوع از
 .باشد پروردگار سپاس و حمد یا قرآن آیات ذکر نوع از اسالمی
ها، بیان  خطبه در یاد شده را گشایانه بیان اظهارات انواع از هریک هایی از نمونه ادامه، در

    :کنیم می
 مثالً شوند؛ آغاز می کالم بتدایا در خداوند تسبیح و حمد هایی که با ذکر خطبه) الف
 قالب در گاه گشایانه بیان اظهارات گونه این. 91 و 90، 85  83، 65، 49، 45، 35، 2، 1 خطبه
است،  دیگر نوعی خطبه، اصلی گفتاری کنشِ و اند شده عرضه کوتاه جمله یا عبارت چند
 است، خطبه گفتاری کنشِ ترین عمده خود گشایانه بیان اظهار این گاه ؛ و35 خطبه مانند
 نوع از انشائی گفتاری یها کنش با ها بیشتر خطبه گونه آنکه این دیگر نکته. 90 خطبه مثل

 . این ادعاست برای بارزای  نمونه 132 خطبه. یابند می ادامه هشدار و نصیحت، موعظه
 است آن خداوند، تسبیح و حمد نوع از گشایانه بیان اظهارات مورد در توجه جالب نکته

خورد که  چشم می به نیز فارسی زبان اسالمی ادبی آثار در گفتاری کنش این یها نمونه که
 . فردوسی و گلستان سعدی اشاره کرد توان به مطلع شاهنامه از میان آنها می

آغاز  مجید قرآن آیاتی از با گشایانه، بیان اظهارات دارای یها خطبه از دوم نوع) ب
 ها، در آیات در این خطبه انتخاب البته. اند از این نمونه 223، 222، 221 یها خطبه. شوند می

 از بعد گفتاری کنش 221 خطبه در مثالً. خطبه است بعدی گفتاری یها کنش راستای
 ها و زدگی درباره غفلت هشدار آن، عملکرد و انشائی است نوع از اولیه، گشایانه بیان اظهار

 آیات انتخابی، یعنی آیه که شود این مشاهده میبنابر. است واهی افتخارات به شدن سرگرم
 نیز 222خطبه . دارد سنخیت یادشده هشدارِ گفتاری کنشِ مضمون با تکاثر، کامالً سوره
 .است گونه این

 اما و« عبارت با هایی که خطبه است که آن قسمت، این پایان در توجه درخور نکته
اند؛ ولی ظاهراً  بوده یادشده گشایانه بیان اظهارات انواع از یکی شوند، دارای شروع می »بعد

 .اند مؤلفان بنابر قاعده ایجاز، از ذکر آنها چشم پوشیده

 اخباری هایی با کنش گفتاری خطبه. 2

 و صدق توصیفی جمالت اخباری، گفتاری یها آستین، کنش اولیه تعریف طبق
. شوند یافت می هالبالغ نهج یها خطبه در به وفور گفتاری کنش نوع این. پذیرند کذب
 نوع از آنها در غالب گفتاری کنش که هستند بارزی یها نمونه از 234و  165، 1 یها خطبه

 همچنین و انسان و آسمان، زمین، فرشتگان آفرینش از توصیفی یکم خطبه. اخباری است
 توصیف به اخباری، اظهارات از استفاده با 165 خطبه. پیامبران است بعثت فلسفه
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 خطبه آفرینش، و یها توصیفی از شگفتی 211خطبه  .پردازد طاووس می خلقت های شگفتی
  .هاست انسان میان تفاوت توصیف 234

 هایی با کنشِ گفتاری اخالقی خطبه. 3

. است اخالقی گفتاری شده، کنشِ بررسی ها خطبه در که گفتاری کنشِ سومین
 برای فرد راهنمایی گفتار، کنشِ این شد، هدف اصلی ذکر ادبیات پیشینه در که طور همان
و  دستوری بار دارای یا مفهوم، نظر ها از گزاره این. است شایسته و مناسب رفتارهای داشتن
 یا و شوند مشخص می... و نباید، وظیفه، مسئولیت/ باید  چون عباراتی با که هستند تکلیفی
 بد /لت، خوبرذی/قبح، فضیلت /حُسن مثل که کلماتی هستند فضیلتی و بارارزشی دارای

 از این که شد ها مشخص شماری از خطبه بررسی با. هستند اظهاراتی چنین دهنده نشان... و
الزامی؛  صرفاً اخالقی اظهارات هایی با خطبه: شوند تقسیم می دسته سه ها به خطبه حیث،
هایی برخوردار از هر دو نوع این  خطبه و ارزشی؛ اخالقی هایی با اظهارات صرفاً خطبه
  .اراتاظه

 با که کرد اشاره 166 خطبه به توان الزامی، می مفاهیم اخالقی با قالب یها خطبه از
 احترام اخالقی نکات ،»نباید و باید« از کلمات و با استفاده است شده آغاز اخالقی کنشِ
  . کند گوشزد می را بزرگساالن و خردساالن متقابل

 توان به کنند، می بیان می را فضیلتی و ارزشی مفاهیم اخالقی که یها خطبه دوم از دسته
 نکردن کوتاهی و راه نیکی، گرفتن پیش بدی، در شر و از پرهیز اشاره کرد که 167 خطبه
نیز از این  214و  105، 85، 83، 81، 76، 45 یها خطبه .کند توصیه می واجبات را در

  .اند دسته
  آید؛ یعنی آنها شمار می اخالقی به یها خطبه سوم بارز دسته یها از نمونه 64خطبه 

  به بیان 64خطبه  ابتدای. دارند بر در که هم مضامین الزامی و هم مضامین فضیلتی را
 ادامه، در و دارد اشاره... و نیکو اعمال داشتن و کردن پیشه تقوا چونای  پسندیده اعمال
  بیان آخرت برای توشه بهترین برداشتن و مرگ پیش از کردن توبه چون الزامی مفاهیم

   .شود می
 هایی با کنش گفتاری انشائی  خطبه. 4

رود،  شمار می اظهارات به  نوع چهارم اظهارات زبانی که یکی از انواع بسیار مهم
ها،  گزاره نوع این در. معرفی کرده است) 1962(اظهارات انشائی است و آن را آستین 

  .است کنش انجام با زمان هم اظهار، هر گیری شکل
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شد،  ذکر ادبیات پیشینه در آنچه بر اساس :هایی با کنش گفتاری انشائی اظهاری خطبه) الف
یا  حالت توصیف به که است اظهاری انشائی، کنشِ اظهارات در گفتاری کنشِ اولین
 مطلبی سقم و صحت درباره را خود عقیده اظهارات، گوینده این در. پردازد میای  حادثه

گوینده . دهد نشان می شده مطرح گزاره به صدق را یندهگو تعهد کنش، این. دارد اظهار می
مبارزه  شیوه که است 56 ها، خطبه این خطبه از یکی. هستند چگونه چیزها گوید می

دیگر   خطبه. کند توصیف می را جنگ این در پیروزی چگونگی و صفین در )ص(پیامبر
 یها خطبه. پردازد می دنیا در زندگی شرایط و دنیا یها بیان ویژگی به که است 82 خطبه

  .151و  91، 88، 87، 86 یها خطبه: دیگر دارای این کنشِ اخباری، عبارتند از
ترغیبی  انشائی، کنشِ اظهارات نوع دومین :هایی با کنش گفتاری انشائی ترغیبی خطبه) ب
 دادن کاری انجام به ترغیب مخاطب برای اظهارات گونه این شد، اشاره که طور همان. است

 رود؛ یعنی کار می به دادن عملی انجام برای اجبار و تکلیف در حالت شنونده ار دادنقر و
 .است ترغیبی کنشِ 28 خطبه غالب در کنشِ .دهد انجام شنونده کاری خواهد گوینده می

 که دهد هشدار می مخاطب به ،»باشید آگاه«عبارت  بردن کار به با خطبه این امیرمؤمنان در
 از فردا سعادت برای و کند عمل خدا برای کامیابی، و و خوشی احتینار و ترس هنگام در

 رسیدنفرا ،»باش هوش  به« عبارت با 42 خطبه در همچنین. کند استفاده دنیا توشه این
  ترغیبی کنشِ نیز دارای 66 و 57 یها خطبه. شود به مخاطب یادآوری می آخرت
  .هستند
 تعهدی انشائی، کنشِ اظهارات از نوع سومین :هایی با کنش گفتاری انشائی تعهدی خطبه) ج
 به متعهد گوینده کنش، خود این ادبیات، در پیشینه در گفته پیش مطالب براساس. است

این،  نظیر اعمالی و خوردن دادن، سوگند قول با گوینده. شود آینده می در عملی انجام دادن
 آن غالب کنش هایی که طبهخ از میان. بدهد انجام را کاری در آینده که شود متعهد می

 بیان با )ع(علی امام خطبه این در. کرد اشاره 74 خطبه به توان است، می تعهدی کنش
دهد که در برابر برگزیده شدن عثمان برای خالفت، تا  تعهد می ،»سوگند به خدا« عبارت

 به خود حضرتشهم نریزد، و به غیر از  راه باشد و در هکه اوضاع مسلمین روب نگامیه
قسم  )ع(امام که است 77ها، خطبه   خطبه این دیگر نمونه. خاموش بماند ،دیگری ستم نشود

نیز  126و  24، 15 یها خطبه. کند را از صحنه حکومت اسالمی بیرونامیه  بنی کند یاد می
  .هستند تعهدی کنشِ دارای
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 که است ئیانشا کنش چهارمین عاطفی، کنش :هایی با کنش گفتاری انشائی عاطفی خطبه) د
قدردانی، عذرخواهی، تبریک،  طریق و احساس درونی خود را از روانی حالت گوینده،
  . دارد موارد مشابه بیان می و ناسزا

به تمجید از عملکرد ابوذر در هنگام تبعید ) ع(امام علی 130در خطبه  مثال برای
کار بردن  ن و بهقیس را با نفری نارضایتی خود از اشعث ابن 19پرداخته است؛ در خطبه 

دارد؛ همچنین در خطبه  است، ابراز میفکری  عقلی و کوتاه کنایه از کمکه  »حائک« کلمه
  ، احساس خود را از عملکرد او بیان»درا سیاه کن "مصقله" خدا روی«با بیان عبارت  44
  .کند می

 اعالمی کنشِ انشائی، اظهارات نوع آخرین :هایی با کنش گفتاری انشائی اعالمی خطبه) ه
 برایای  تازه شرایط اعالمی ادبیات، کنش پیشینه در کنش این تعریفِ اساس بر. است

. کند واقعی در محیط ایجاد می تغییراتی هایش، اعالم به واسطه گوینده. کند مخاطب ایجاد می
توان ادعا کرد که  می. محیط است زبان و بین انطباقی وجه دارای دو زمان هم کنش، این

البالغه در  حضرت در نهج یها بررسی نامه. خورد ینم ها به چشم می در خطبهاعال کنشِ
 البالغه، نامه دستور کار این مقاله نبوده است؛ ولی نمونه کنشِ گفتاری زبانی اعالمی در نهج

است و  »ربیعه«و  »یمن« های اهل نشین و بیابان نشینانشهرای میان  است که عهدنامه 74
  عزل و نصب نیز از این دست به شمار یها نامه. نوشته استن را آ )ع(طالب علی بن ابی

  .آیند می

  گیری نتیجه
 رفتارهایی به آرام دهد، آرام که الگوی خود قرار می زندگی نوع سبک اساس بر انسان
و مطابق با اصول  سالم زندگی داشتن منظور به. گیرد می شکل درون از و کند می عادت

 دستورهای الگو و آمیخته با بهترین )ع(معصوم ائمه زندگی سبک و اخالقی، سیره
 راهکارهای و دستورها این از بسیاری. است زندگی سبک اصالح برای کاربردی
جلوه  البالغه نهج یها در قالب خطبه )ع(علی موال کالم هایی از برگزیده در کاربردی،

از  گفتاری یها نشِک اساس زندگانی، آنچه بر کاربردی الگوهای ها و روش از. نماید می
ذیل  این به تفصیل بررسی گردید، در  از   شد و پیش استخراج می) ع(علی امام یها خطبه

  .خالصه شده است



 

  

25 

  سیاست متعالیه
  دومسال  
  ششمشماره  
  93 پاییز 

  دیبنطبقه بررسی و
  البالغهنهج هایخطبه

  نظریهاز دیدگاه 
   گفتاریکنش

  )30تا  9( 

  
گونه بارزتر  توان بدین را می) ع(های رفتاری امام علی بر اساس این جدول، ویژگی

ی کالم را رعایت در گفتار خود، زیبایی و آراستگ) ع(گونه که امام علی همان: نمایان کرد
اند که رعایت آنها  کردند، در باب گفتار و چگونگی سخن گفتن نکاتی را متذکر شده می

أحسن الکالم ما زانه حسن «: فرمایند ایشان می. زیبایی و نفوذ کالم را در پی خواهد داشت
سته شده النّظام و فهمه الخاصّ و العامّ؛ زیباترین سخن آن است که با نظم و ترتیبی زیبا آرا

  )1379فاطمی، (. »و برای خاص و عام قابل فهم باشد
دست آوردن رضای خداوند، همه  دلیل خلوص نیت و برای به از سوی دیگر، ایشان به

ردند، حتی در گفتارشان نیز یادآور قدرت ک کارها را با تکیه بر قدرت خداوند آغاز می
در این خصوص ای  که الگوی ارزنده - آداب سخن گفتن ایشان را . ناپذیر الهی بودند پایان
  . توان به دست آورد البالغه می ی نهجها از خطبه - است 

ها از حمد و تسبیح خداوند و در برخی  آن حضرت برای آغاز سخن، در برخی خطبه
قدرت  یها اند تا یادآور حمد و سپاس و یا نشانه دیگر، از آیات خداوند استفاده کرده

ها را با ذکر حمد و تسبیح خداوند؛ و برخی دیگر را با  تر خطبهحضرت بیش. خداوند باشند
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آفرینش آغاز  یها ذکر عظمت و بزرگی خداوند از طریق توصیف مخلوقات و شگفتی
این ویژگی در قالب کنشِ . شوند ها متذکر می کنند و وجود خالق توانا را به انسان می
  .گشایانه مطرح شده است بیان

با کنشِ گفتاری اخباری ادامه پیدا کرده ای  گاهی خطبهشود که  سپس مشاهده می
 آسمان، زمین، فرشتگان آفرینش حضرت بیشتر با استفاده از این کنش، به توصیف. است

همچنین با توصیف دنیای پیرامون خود، . اند پیامبران پرداخته بعثت فلسفه نیز و انسان و
آموزند که این امر، به شناخت قدرتی  ها می دقت، توجه و تفکر در همه امور را به انسان

انجامد؛ برای مثال، در توصیف  مافوق قدرت بشری و در نهایت، شناخت خداوند می
انک جرم صغیرو فیک انطوی العالم االکبرانت الکتاب  اتزعم«: اند هفرمودآفرینش انسان 

م کوچکی جس ر،کنی که به ظاه می آیا خیال ،ای بشر ؛باحرفه تظهر المضمر المبین الذی
همچنین  »؟در صورتی که در وجود تو جهانی پر از رمز و راز نهفته است ؟هستی
هرکس خودش را بشناسد، خدای خود را  ؛من عرف نفسه فقد عرف ربه«: دنفرمای می

  )588: 1410تمیمی آمدی، (. »شناخته است
دار، ها پس از حمد و سپاس خداوند، با هش از سوی دیگر در بسیاری از موارد، خطبه

ها اشاره دارند  ها به برخی رفتار در این خطبه) ع(امام. یابد نصیحت و یا موعظه افراد ادامه می
که انجام و یا ترک آنها برای انسان الزامی است و نباید از آنها سرپیچی کرد و نیز 

از طریق کنشِ . آورد رفتارهایی که انجام آنها برای انسان فضیلت و ارزش معنوی به بار می
) ع(های رفتاری که در زندگی پر بار امام علی توان به این ویژگی گفتاری اخالقی، می

 )ع(امام علیاند، بیشتر پی برد؛ برای مثال  وجود داشته است و به مردم نیز متذکر شده
. »گویی و دورویی است ها، دروغ ویشر األخالق الکذب والنفاق؛ بدترین خ«: فرمایند می

از آن  پرهیزداند و به  آن امام گرامی، دورویی و ظاهرسازی را برای انسان بسیار زشت می
تجنبوا البخل والنفاق فهما من أذم األخالق؛ از بخل و نفاق دوری کنید که «: دهد فرمان می
نیرویی  :فرمایند می تقواد و یا در مور )321: همان(. »دهاین ترین خوی از نکوهیده ،آن دو

م و نتایجی زآید و آثار و لوا می که بر اثر ممارست و تمرین پدیداست معنوی و روحی 
   )83: 1386نوری مطلق، (. دارد که از آن جمله، پرهیز از گناه و سهل و آسان شدن آن است

دادن  راه و روش انجام) ع(ها با قالب کنشِ انشائی اظهاری، امام در برخی از خطبه
کار  گونه که خود ایشان آنها را در زندگی به آموزند؛ همان صحیح کارها را به مردم می

اجرایی خاص برای پیروزی و یا نحوه زندگی  یها اند؛ مثل شیوه مبارزه و سیاست گرفته
تر این  کنشِ گفتاری انشائی اظهاری، ابزاری برای درک عمیق. مناسب در دنیا

از میان . ژوهش به هفت خطبه با این ویژگی اشاره شده استراهکارهاست که در این پ
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که خود - در مورد سبک صحیح زندگی در دنیا ) ع(هزاران نکته و سخن ارزشمند امام علی
با «: فرمایند می) ع(امام. شود به بیان دو مورد بسنده می - الگوی کامل این سلوک بودند 

بر شما اشک ریزند، و اگر زنده ماندید، با  ،کنید که اگر مردیدمعاشرت گونه  مردم آن
اما  ،باشبخشنده «: فرمایند همچنین می )10البالغه، حکمت  نهج( .»اشتیاق سوی شما آیند

   )33حکمت : همان(. »اما سختگیر مباش ،در زندگی حسابگر باش .روی نکن زیاده
برای ترغیب مردم به انجام ) ع(ها با کنشِ انشائی ترغیبی، امام علی در برخی از خطبه

را در پی دارد، درباره معنوی و یا مصلحتی  یها فعلی که دارنده فضایل اخالقی، ارزش
در طول دوران حکومت  )ع(علی مؤمنانامیربه عنوان مثال، . اند گونه افعال هشدار داده این

که مسلمانان بدان دچار شده بودند، پرداخت و » طلبی رفاه«و » دنیازدگی«خود، به مبارزه با 
 .دکر می آخرت ترغیب با بیان جایگاه واقعی دنیا، آنان را به زهد و دوری از دنیا و توجه به

 شما را از دنیا برحذر«و » حب دنیاست ،ریشه تمامی مفاسد و گناهان«: فرمایند ایشان می
  .»دارم؛ زیرا ظاهر دنیا شیرین و باطراوت است می

بین  پذیر، بسیار دقیق و نکته گونه که خود در انجام امور، مسئولیت همان) ع(امام علی
دقیق و کامل تعهدات و وفاداری در اجرای تعهدات را پذیری و انجام  بودند، مسئولیت

هایی که کنش انشائی تعهدی دارند،  این ویژگی ایشان، در خطبه. کردند پیوسته گوشزد می
دقت پیگیری   خود تمام کارها را به ،حضرت در امر خالفتآن . کامالً نمایان است

تمام شدن کارها به : فرمودند یم همچنین. خواستند گونه می نیز این دیگرانکردند و از  می
توان به نامه حضرت به مالک اشتر اشاره کرد؛  از موارد دیگر می. کامل کردن آنهاست
  : فرمایند می ایشان به مالک اشتر

هرگاه میان خود و دشمنت پیمان برقرار کردی و لباس امان بر او 
کن و پوشاندی، به پیمان خود وفادار باش و تعهدات را به نیکی رعایت 

زیرا هیچ امری از واجبات خدا در  ؛سپر قرار ده ،خویش را در نگهبانی از پیمان
تر از  ها، مهم های گوناگون و پراکندگی اندیشه جامعه بشری، با همه خواسته

وفاداری نیست و حتی مشرکان هم بیش از مسلمانان وفای به عهد را بر خود 
پس هرگز  .جربه کرده بودندشکنی را ت زیرا شرم پیمان ؛دانستند الزم می
   )53البالغه، نامه  نهج( .شکن نباش و در عهد خود خیانت نکن پیمان

کردند؛ هرکجا نیاز  نظر خود را درباره کارهای مردم به صراحت بیان می) ع(امام علی
کردند و در جایی که نیاز بود، از سرزنش و هشدار استفاده  به قدردانی بود، قدردانی می

این خصوصیت رفتاری . وسیله درستی یا نادرستی آن افعال مشخص شود ا بدینکردند ت می
همواره از «: فرمایند ای که به مالک نوشتند نمایان است؛ ایشان به مالک می ایشان، در نامه
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زیرا یادآوری  ؛برشمار ،اند ستایش کن و کارهای مهمی که انجام داده )کارگزاران( آنان
انگیزاند، و ترسوها را به  برمی] به سمت تالش بیشتر[عان را کارهای ارزشمند آنان، شجا

رسید که یکی از کارگزاران با مردم  گر خبر میو در جایی دیگر، ا .»دارد تالش وامی
و ابتدا آنها را به  فرمودند ، به سرعت اقدام میکردهتندخویی کرده، یا در امانت خیانت 

سپس در صورت تکرار،  ؛دادند ه، هشدار مینرمی و با یادآوری خدا و ترس از عقوبت گنا
توان  های رفتاری حضرت را می این ویژگی )1393کرباسی عامل، (. کردند قاطعانه برخورد می

با کنشِ انشائی عاطفی مشاهده کرد که در این پژوهش به سه خطبه با این  یها در خطبه
  .ویژگی، اشاره شده است

با کنش گفتاری انشائی ای  یچ خطبهگونه که در جدول مشخص است، ه اما همان
در  تغییرات گاه خطبه را محمل مناسبی برای اعالم حضرت هیچ. خورد ینم اعالمی به چشم

 .کردند ها ثبت می نامه) پیمان(دانستند و تعهدات حاصل از چنین کنشی را در  ینم جامعه
دگانی امام های کاربردی سبک زن این مقاله تالشی بود برای استخراج بخشی از جلوه

آنچه . گفتاری آستین یها کارگیری نظریه کنش ایشان، از طریق به یها در خطبه) ع(علی
 هینظر طبقسازد، آن است که  کارگیری این نظریه را به مقوله سبک زنگی مرتبط می به

 صحبت یوقت ست؛ بلکهین جمالت کردن بدل و رد فقط یکالم ، ارتباطیگفتار کنشِ
ها،  در خطبه) ع(امام یها بنابراین، بررسی گفته .دهیم یم انجام زین را یلفع واقع در ،میکن می

مطالعه و . اند هایی است که آن حضرت از طریق کالم انجام داده در واقع مطالعه کنش
تر از وسع این  ها با الگوهای نظریه کنش گفتار، مجالی فراتر و عمیق تطبیق تمامی خطبه

مجال اندک غنیمت شمرده شد و امید است که این پژوهش، طلبید، ولی همین  مقاله را می
  .البالغه باشد گامی هرچند کوچک در تعمیق مطالعه و درک نهج
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