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تحلیل خطبه فدکیه بر اساس نظریه کنش گفتاری
تاریخ دریافت1931/11/93 :

تاریخ تأیید1931/1/11 :

مهدی داودآبادی فراهانی

*

1

خطبه فدکیه به عنوان یک ارتباط زبانی تحققیافته در بافت و زمینه تاارییی
مشیص ،یکی از گفتمان های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت پیاامبر
اعظم

را تشکیل میدهد .یکی از روشهای تحلیل این گونه متون ،به عنوان

بیشی از میراث دینی ،استفاده از تحلیل کارگفتی و بررسای ماتن در رااررو
کنش گفتاری است .بر اساس این نظریه ،گویناده کاه هماواره در باافتی خاا
سین می گوید ،هنگام سین گفتن عاووه بار ادای کلماا و بار زباان جااری
ساختن الفاظ در قالب گزارههای میتلف ،کنشهایی هم انجام میدهد که آنهاا
را به پنج دسته بیانی ،انشایی ،تعهدی ،احساسی و اعومی تقسیم کاردهاناد .ایان
جستار که به تحلیل متن خطبه فدکیه بر اساس نظریه کنش گفتاری پرداخته ،باه
این نتیجه رسیده است که کنشهای اعومی و بیانی بیش از دیگر کنشها در این
خطبه به رشم میخورد و با توجه به بافت پیرامونی ایراد این خطبه و زمینههای
تارییی آن ،این فراوانی را میتوان بدین معنا گرفات کاه ح ار فاطماه
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در صدد احیای سنت وی و تبیین احکام و دساتورا

پس از رحلت پیامبر
اسوم بوده است.

کلیدواژگان :فاطمه

 ،خطبه فدکیه ،نظریه کنش گفتاری ،بافت ،زمینه تاریخی.

مقدمه

مهمترین مسأله در فهم گزارههای دینی ،از جملهه طبههه فدهیهه ،معنهاداری معنایها ی
آنهاست .رای قضا ت در اره معناداری گزارهههای طبههه فدهیهه سرسهز از نگه نگی
معرفت خشی این گزارهها ،عال ه ر ت جه ه معنای تک تک عناصر تشکیلدهنهده یهک
گزاره ،اید ه « افت معانی» «زمینه تاریخی» در ضمن هار رد گزاره از س ی متکلم آن نیز
اهتمام یژه داشت .افت یک متن ،شرایط مفر ضی را فراهم میآ رد تا متکلم مخاطب
ت انند ر اساس یک «دانایی» ،فرایند هار رد ز ان از یک س

فهم تفسیر آن را از س ی

دیگر تحقق خشند:
در این رویکرد هر یک از متکلم و مخاطب با مجموعه داناییهاا باورهاا و
پندارهای خود درباره .1 :عناصر زمان مکان و اجتماع؛  .2کان هاای پیشاینی
پسینی و در حال اجرا؛  .3آگاهی از نق

و جایگاه متکلم و مخاطاب؛  .4آگااهی

از موقعیت زمانی و مکانی مخاطبه نوع و هویت رساانه و ...روی هام باتات را
تشکیل میدهند.

1

رطی معتقدند ت جه ه افت معنایی متن ،هنانار متن را تاریخمند مهیسهازد هرای
آنکه متن فهم ش د ،ناگزیر اید آن را سدیدهای تاریخمند قلمداد نم د« .تاریخمندی متن ه
مق له اثرسذیری معنای متن از زمینه تاریخی 2،ه شرایط
عصر سیدایز متن مر ط میش د».

اقعیهات فرهنگهی تهاریخی

9

از جمله ر یکردهایی هه در فهم متن ،ت جه ط د را معب ف ه افت زمینه تهاریخی
نم ده در عین حال از شی ه تاریخینگری استفاده نکرده است ،ر یکرد تحلیهل معنها هر
سایه هنز گفتاری یها تحلیهل «ههارگفتی» مهتن اسهت .جهان آسهتین (1311هه1313م)،

1
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یتگنشتاین (1883ه1311م)

1

11

جان آر .سرل (1392م) 1،ا ت جه ه ر یکردههای ز هانی،

تکیه ط د را در تحلیل معنا ،ر نظریه هنز گفتاری 7گذاشته هر ههار رد ههنزههای
متکلم در عمل ز انی تأهید هردهاند:
آستین بسان ویتگنشتاین تکیه خود برای تحلیل معنا را بر کاربرد قارار داد.
او به جای توجه به معنای لفظ صرفنظر از کاربرد متکلم به جستوجاوی معناا
در ضمن کاربرد پرداخت؛ در نتیجه آستین به کار تکلام اهتمااو ویا های مباوول
داشت .گرچه ویتگنشتاین متأّخّر نیز به کارهای متعدد متکلم در عمل زبانی تکیه
کرد آستین به تفصیل بی تر و منظمتری در این عرصه پرداخت .آستین سه نوع
کار متکلم را از یکدیگر تفکیک کرد :الا  .کان
گفتاری؛ ج .کن

از طریق گفتار.

گفتااری؛ ب .کان

ضامن

8

جان آر .سرل ه تهع استادان ط د آستین سی .اف .استراسن (1313ه2331م) 3جستار
س دمندی را در فلسفه ز ان سیرام ن معنا حکایت 13،در قالب نظریه افعال گفتاری 11ارائه
هرده است.
سرسز اصلی مقاله در همین جهت شکل مهیگیهرد نظریهه ههنز گفتهاری نگ نهه
میت اند ه دسته ندی ،طهقه ندی تحلیل گزاره های م ج د در طبهه فدهیه همک هند؟
آیا ا استفاده از دیدگاه سرل می ته ان طبههه را تحلیهل نمه د؟ آیها طبههه فدهیهه دارای
مفه می تاریخمند است؟ نگارنده ،ا در نظر داشتن این فرضیه هه در طبهه فدهیهه انه ا
هنز گفتاری ه هدف القای مفاهیم طاصی ه هار رفته است ،ا ر ش ت صیفی ه تحلیلی
در صدد ساسخگ یی ه این سؤاالت ر آمده است.
ررسی سیشینه سژ هز های ص رتگرفته سیرام ن «طبهه فدهیه» ،ر شن میهنهد ههه
این طبهه یکی از مت ن گفتمانی مهم صدر اسالم قلمداد شده ،ارهها سژ هشهگران آن را
م رد ها ش قرار دادهاند .اما هن ز از منظرهای جدید ز انشناسی اشکال ن ین هالمی
گفتمانی ه تحلیل این متن مهم سرداطته نشده است هرنند سژ هزهایی در ایهن را بهه
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12

انجام شده است ،از جمله تحلیل گفتمان انتقادی خطبه تدکیه حضرت زهارا

ن شته هههری

ر شنفکر 12هه ن یسنده ا تحلیل گفتمان انتقادی طبهه فدهیه ،از سبح اژگان عه ر هرده
در حد امکان ه سبح معانی سترهای سهازنده حقهایق نهفتهه در ههالم حضهرت
سرداطته است.
 .1مفهوم شناسی
1ـ .1مفهوم خطبه

طبهه ،ه ضم طاء ،مصدر طبب یخبُبُ ه معنای «هالمی است هه هرای دیگهران ایهراد
میش د»

19

نیز ه معنای «ایراد سخن مخاطب قرار دادن دیگران» 11می اشد:
خطبه مصدر خَطَبَ است و خَطَبَ الخاطبُ یعنی باالی منبر سخنرانی کرد .آن
کالمی که خطیب ایراد میکند خطبه گویند [ ]...خطبه نزد عرب کالو منثاور و
مسجع و نحو آن است که دارای مدت معین هدف خاص شروع و پایان است.

11

در مجمع البحرین نیز ننین آمده است:
خطیب القوو یعنی بزرگ قوو کسی که با پادشاه گفتگو مایکناد و دربااره
نیازهای مردو با وی مکالمه انجاو میدهد .خطبه اختصاص به موعظاه و کالمای
دارد که به مخاطب توجه داده میشود.

11

طبا ه فنی است هه در مهحث صناعات طمس ،در دانز منبق مبرح میش د .ط اجه
نصیرالدین ط سی طبا ه را «صناعتی علمی هه ا ج د آن اقنها جمهه ر ممکهن اشهد»

میداند 17.مظفر در منبق ط د تصریح میهند:
خطابه صناعت علمی است که به واسطه آن قانع نمودن عموو مردو باه یاک
امر امکانپویر خواهد بود؛ به گونهای که انتظار میرود مردو آن امر را تصادیق
کنند.

18

ارسب طبا ه را «یک ت انایی میداند هه ا آن میت ان دریافت هه در اره ههر نیهزی،
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19

نه نیز الق هِ اقنا هنندهای ج د دارد .هیچ فنی ننین ظیفهای ندارد».

13

آنچه در تعریف طبا ه م رد ت افق هلی قرار گرفته ،اقنا هردن مخاطب است .نا راین
میت ان علت ت جه ه طبا ه را همین اقنا هردن دانست:
چون توده مردو در قبال برهان و جدل تروتنی به خرج نمایدهناد و تفکار و
تعمق در تهم مسائل ندارند خطابه بهترین وسیله برای اقناع آنان است .به هماین
دلیل قانونگواران و سیاستماداران نیازمناد خطاباهاناد؛ چاه اینکاه خضاوع و
تروتنی تودهها تحقق نمییابد مگر به اقناع و رضایت آنان.

23

ارسب معتقد است:
وسائل اقناعی که از طریق گفتار تراهم میآید بر سه گونه است :بعضای از
آنها از خصیصه اخالقی کسی که سخن میگوید حاصل میشود؛ بعضی دیگر باا
برانگیختن حالت روحی معین در شنونده و بعضی دیگر از خود گفتار باه دسات
میآید؛ از این جهت که مطلبی را اثبات میکند یا مینماید که اثبات میکند.

21

نا راین ارسب اذعان میدارد هه طبیب رای آنکه ت اند سائل اقنا را فراهم آ رد:
باید دارای سه توانایی باشد :توانایی استنتاج توانایی داوری درباره تضاائل
و سیرتها توانایی بر شناختن ماهیت و کیفیات هار کاداو از عواطا و طریاق
بیدار ساختن آنها .پس تن بالغت در آنِ واحد هم شاخهای از دیالکتیک است و
هم شاخهای از اخالق که میتوان آن را سیاست نیز نامید.

22

اقناع در شنوندگان هنگامی حاصل میشاود کاه آنهاا از طریاق گفتاار باه
احساس نوعی انفعال نفسانی برانگیخته شوند؛ زیرا انسان در حاالت غم و شاادی
یا حب و بغض یکسان حکم نمیکند.

29

1ـ .2مفهوم افعال گفتاری

در ت ضیح مفه م افعال گفتاری سیشینه ر ند طرح آن میت ان ننین گفت:
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11

آستین نخستین تیلسوتی بود که بیان کرد در میاان اظهاارات زباانی طبقاه
مهمی وجود دارد که دارای صورت جملههای خبریاند با این حال نه صاادقند و
نه کاذب؛ زیرا قصد گوینده از ادای ایان جماالت توصای وضاع و حاال و یاا
واقعیتی نیست بلکه انجاو یک تعل است؛ مثال اگر کسی بگوید «قول میدهم که
شما را ببینم» قصد او از این جمله خبری توصی وعاده و یاا حکایات از وعاده
نیست بلکه با همین جمله وعده میدهد و تعل وعده را تحقق میبخشد.

21

آستین مقاله مهمی ه نام «چگونه کارها را با کلمات انجاو دهیم؟» دارد هه در ط ل مقاله
درگیر ساسخگ یی ه این سرسز است هه:
آیا جمالت توصیفی یا بنا به اصطالح وی «حاکوی»

21

خودشان کان هاای

گفتاریاند که عالوه بر روش صدق و کوب به روشهای دیگری نیز باه مسایر
خطا بروند و اینکه آیا گاهی عناصر واقعی برای کامیابی جمالت کنشی مهمند یا
خیر؟ پرس

مطرح برای او این بود که آیا سرانجاو تمایز واقعای میاان جماالت

کنشی و حاکوی وجود دارد یا نه.

21

توجه به نکته یادشاده آساتین را بار آن داشات کاه باه جاای تماایز میاان
گزاره هاای توصایفی و ارزشای تقسایم دیگاری را جاایگزین کناد .از نظار او
اظهارات یک گویناده را مایتاوان باه دو دساته تقسایم کارد :الا  .اظهاارات
27

28

انشایی؛ ب .اظهارات اخباری .اظهارات انشاایی باه ساه وجاه از اظهاارات
اخباری متمایز میشوند .1 :معموال در اظهارات انشاایی از تعال نحاوی خاصای
برای انجاو تعل مورد نظر استفاده میشود .مثال بارای انجااو تعال «وعاده» بایاد
گفت« :من وعده میدهم »...یا برای انجاو تعل ناوگواری بایاد گفات« :مان ایان
ترزندو را  ...مینامم» .همچنین در جمالت انشایی میتوان از قید «بدین وسایله»
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11

استفاده کرد و گفت «بدین وسیله وعده میدهم» .اما در گزارههای اخباری به کار
بردن تعل خاصی الزو نیست؛  .2اظهارات اخباری صادق و کاوبپویرناد ولای
اظهارات انشایی صدق و کوبپویر نیستند بلکه متناسب یا نامتناسبند .در حاالی
که معیار ارزیابی اظهارات اخباری صدق و کوب است؛ معیار ارزیابی جملههای
انشایی نقص و تماو یا تناسب و عدو تناسب است .اگر یک اظهار انشاایی طباق
شرایط و قواعد الزو برای انجاو یک تعال و تحقاق یاک انشاا صاورت گیارد
متناسب و تاو است و در غیر این صورت نامتناسب و ناقص اسات؛  .3اظهاارات
انشایی از مقوله تعلند در حالی که اظهارات اخباری از سنخ توصی یا بیان یک
واقعیت هستند .گوینده در اظهارات انشایی به وسیله نفسِ اظهار تعلی را انجااو
میدهد.

23

آستین دستاورد دومی نیز دارد .وی معتقد است حتی بسیاری از جمالتی کاه
دارای شکل دستوری میباشند و به جمالت خبری اختصاص دارند با معیارهاای
پارهگفتارهای توصیفی تناسب ندارند .وی مجموعهای از پارهگفتارهای توصایفی
را ارائه میدهد که به صورت کاذب یا صادق به کار نمیروناد بلکاه بیاانگار
کن

خاصی یا مؤلفههای کن

معینی هستند.

93

آستین با بازگشت به بحث تفکیاک جماالت حااکوی از کنشای در نهایات
نتیجه میگیرد که هردو شکلهای ضمنگفتاری اند؛ یعنی بیان واقعیات در واقاع
کن

گفتاری است و همانند جملههای کنشی است.

91

عضی از اندیشمندان در علم اص ل فقه نیز گزارههای انشایی طهری را از یک سهنخ
دانستهاند .ننانکه آط ند طراسانی در حث از طلب اراده ،قائل هه اتحهاد ایهن د شهده
است ن ن طاستگاه هر د در نفس انسهانی اسهت ههه از آن هیفیهت ،هه ط اسهتن یهاد
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11

میش د 92.این ر یکرد اص لی را در هالم عضی دیگر نیز میت ان دید:
«اخبار» و «انشا» کار یا تعل گفتاریاند .از سنخ «معنا» به مفهاوو معهاود آن
نیستند .این کارها از لواحق استعمال لفظ در معنایند و گاهی تعل خارجی سِامَت
لفظ به خود میگیرد؛ همچون معامله معاطاتی .بنابراین آنچه از این اتعال گفتاری
حاصل میشود به مراتب متأخرتر از مفاد و مدلول هیئت جمله اخباری یا انشاایی
است.

99

الهته سرل عدها در هتاب عبارت و معنا 91این تمایز را م رد تشکیک قرار میدهد 91.در
نهایت:
سرل نظریه آستین را با این دیدگاه تکمیل نمود که با بیان هر پارهگفتار یک
کن

ارجاعی و یک کن

اسنادی اجرا میگردد .وی این دو کن

در سطح معناشناختی نمود دارند کن

ترعی را کاه

قضایهای مایناماد و از کان

اظهااری

آسااتین متمااایز ماایسااازد [ ]...محااور الگااوی ساارل مؤلفااههااای هاادفمنااد
پارهگفتارهای زبانی یعنی کن های منظوری است.

91

سرل معتقد است:
سخن گفتن به یک زبان وارد شدن در ناوعی رتتاار قاعادهمناد اسات []...
روشی که من از آن پیروی خواهم کارد آن اسات کاه مجموعاه شارایط الزو و
کاتی انجاو انواع خاصی از اتعال گفتاری را بیان میکند و سپس از این شرایط
مجموعه هایی از قواعد معناشاناختی بارای اساتعمال ابزارهاای زباانی اساتخراج
میکند که اظهارات را به عنوان آن انواع اتعال گفتاری مشخص میکنند.

97

یعنی سخن گفتن ه یک ز ان ،عهارت است از انجام افعال گفتاری ،افعالی از قهیل :امر
هردن ،سرسیدن ،عده دادن مانند اینها .سس هر ارتهاط ز انی مستلزم افعال ز انی است.
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احد ارتهاط ز انی ،ایجاد یا صد ر نشانه ،اژه یا جمله در افعال گفتاری است .نها ر ایهن
سخن گفتن یعنی انجام هنز مبا ق ا ق اعد:
منظور از این کن

اعمالی است که ما با بیان یک جملاه انجااو مایدهایم.

چنین نیست که صرتا چیزی بگوییم .ما سؤاالتی را میپرسیم یا به پرسا هاایی
پاسخ میدهیم؛ اطالع میدهایم؛ اطمیناان مایدهایم؛ هشادار مایدهایم؛ اعالمیاه
میدهیم؛ قول میدهیم؛ وصفی را تراهم میکنیم.

98

1ـ .3مفهوم بافت تاریخی

ننان هه گفته شد افت یک متن ،شرایط مفر ضی را فراهم میآ رد تا متکلم مخاطهب
ت انند ر اساس یک «دانایی» ،فرایند هار رد ز ان از یک س

فهم تفسیر آن را از س ی

دیگر تحقق خشند:
در این رویکرد هر یک از متکلم و مخاطب با مجموعه داناییهاا باورهاا و
پندارهای خود درباره .1 :عناصر زمان مکان و اجتماع؛  .2کان هاای پیشاینی
پسینی و در حال اجرا؛  .3آگاهی از نق

و جایگاه متکلم و مخاطاب؛  .4آگااهی

از موقعیت زمانی و مکانی مخاطبه نوع و هویت رساانه و ...روی هام باتات را
تشکیل میدهند.

93

عضی افتِ متن را همان زمینه تاریخی آن قلمداد هردهاند .از همین ر ی:
گاه به «زمینه تاریخی» متن نه از آن جهت که در تهم متن مؤثر است بلکاه
از آن جهت که در پیدای

و عناصر درونی و محتوایی متن مؤثر بوده است نظر

میشود .هر متن در یک مقطع زمانی و تاریخی خاص پدید آماده اسات و طبعاا
یک باتت ترهنگی خاصی که آن زمان را احاطاه کارده در آن ماتن باه شاکلی
حضور دارد.

13

تحلیل خطبه فدکیه بر اساس نظریه کنش گفتاری

18

فریدریز آست (1778ه1811م) 11،الگ ی سه س یهای را رای فهم متن ارائه میهند
(جد ل  )1هه از منظر ی میت اند در فهم متن دستیا ی ه تعالی زمهانمنهد «اندیشهه
نیادی» همک هند.

جد ل 1

آست معتقد است در م اجهه ا یک متن یا یک اثر ،میت ان از طریق تح ّل معنای آن ه
در نی تهیین نسهت اجزای آن ا یکدیگر ،مناسهات آن معنها را ها «ر ح هزر » عصهر
آشکار نم د.
آست این وظیفه را صریحا به سه جزء یا سه صورت تهم تقسیم میکناد.1 :
تاریخی؛ یعنی تهم محتوای اثر که میتواند هنری یا علمی یاا عماومی باشاد؛ .2
12

نحوی؛ یعنی تهم زبان؛  .3روحی /معنوی؛ یعنی تهم اثر با توجه به کل نگارش
مؤل و کل نگرش عصر «.»Geist

19

شاید ه همین منظ ر است هه یکی از ر شهایی هه امهر زه اندیشهمندان در تحلیهل
مت ن ،ه یژه در ح زه عل م انسانی ،ه هار میگیرند ر ش تاریخینگری است.
تاریخینگری یا اصالت تاریخ شیوهای در شناخت جهان خاارج و پدیادههاا
است که از سوی برخی تیلسوتان تاریخ مطرح شده است .این شایوه بار رهاایی
انسان از درک جهان بر اساس حقایق بیزمانی و مطلق اساتوار اسات و بار ایان
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قرائت و تهم از جهان تکیه دارد کاه هماه پدیادههاای اجتمااعی و ترهنگای باه
صورت تاریخی تعین یاتتاه و باه عصار خاود و مجموعاه عناصار اجتمااعی و
ترهنگی زمان خوی

وابسته است.

11

از آنجا هه معنای متن یا طبا ه ،یشتر ر مدار قصد اراده جدی متکلم است ار است:
در نتیجه همه شواهد تاریخی و قرائنی که مقطع صدور متن را احاطه کارده
است به شرط آنکه ظهورساز باشد ا یعنی در کش مراد و مقصود مؤل ماؤثر
اتتد ا از زمره عوامل تهم متن به حساب میآید.

11

تحلیل هارگفتی متن ر اساس نظریه هنز گفتاری ا ت جه ه افت زمینه تهاریخی
متن ،ر شی است شناطتهشده ههه مهیته ان در رده نهدی ارائهه شهده ت سهط دل ههایمز
(1379م) 11مشاهده نم د (جد ل .)2

جد ل 2

ر مهنای این الگ :
تهم کاربردشناختی از یک جمله مستلزو انتقال آن جمله باه باتات کااربری
متعلق بدان است .باتتی که در آن بر حسب یک رویداد گفتاری و مخاطبه متنی
تولید شده است .بر مبنای ردهبندی هایمز این تاازه آغااز کاار اسات؛ چارا کاه
مخاطبه خود در یک تضای بزرگتر به ناو «باتت پیرامونی گفتار» اتفااق اتتااده
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13

است و برای بازشناسی رویدادهای گفتاری و مخاطبات نیازمند بازشناسای ایان
باتت هستیم.

17

در این ن شتار ،شی ه تحلیل طبهه فدهیه ه هه یشتر ر مدار قصد اراده جدی متکلم
است ار است ه ر اساس نظریه هنز گفتاری ط اهد ه د .از ایهن ر اگهر اراده انشهاهننده
طبهه را مالک قرار دهیم ،ضمن آنکه هینیهاز از ر ش تهاریخینگهری طه اهیم ه د ،در
تحلیل معانی ،ه افت زمینه تاریخی آن نیز ت جه ط اهد شد.
1ـ .4خطبه فدکیه

ننانکه زید ن علی از زینب ههری

گزارش میهند:

بعد از آنکه ابوبکر تصمیم
حضرت زهرا

را بارای مصاادره تادک جازو نماود خبار باه

رسید؛ ایشان خمار انداخته چادر به سر کرد و باا جمااعتی از

بانوان و خدمتکاران از خانه به سمت مسجدِ پیامبر حرکت کارد .ایان در حاالی
بود که چادر ایشان بر زمین کشیده میشد بسان پیامبر گاو برمیداشات .ایشاان
به مسجد وارد شد .یک عاده از مهااجرین و انصاار هام درمساجد دور اباوبکر
نشسته بودند .حضرت پشت پرده قرار گرتت .بانو نشست؛ اما سخن نگفات .آه و
نالهای از دل برآورد .مسجد لرزید و حاضران به گریه اتتادند .بعد از آنکه قدری
اضطرابها آراو شد و کمی اشکها پاک شد حضرت لب به حمد و ثناای الهای
گشود .اما باز مردو شروع به گریستن نمودند .بعاد از تارو نشساتن همهماههاا
حضرت خطبه تدکیه را ایراد ترمود.

18

طبهه فدهیه دارای ج ه طبا ی فرا انی است نه اینکه هم در گزینز اژگان هم
در ترهیب جمالت هیئت نح ی اق ال ،هامال منبهق ر ق اعد شناطته شده اد یات رایه
عرب است گاه میت ان گفت حضرت عضی لغات را ا دا هرده هیئت ترهیهی جدیدی
را ارائه نم ده است .طبیب هنگام اژهگزینی اید ت جهه یهژهای هه هیئهت الفهاظی ههه
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انتخاب میهند داشته اشد:
از جهت معنا دارای صحت و صدق باشد و از به کار بردن لغات مبالغهآمیاز
بپرهیزد .لغاتی را استعمال کند که عالوه بر داشتن معنای روشن و واضح از هار
گونه حشو و اغالق به دور باشد تا موجب ابهاو و ایهاو نگردد.

13

ت جه ه ج هی هه گفته شد مراعات آن در طبا ه ،م جد «فصاحت» در لغت ط اهد
د نه اینکه «فصاحت در ه هار ردن لغت ،یعنی عدم منافرت حر ف عدم غریب دن
اژگان ه ظه ر رساندن هلمات یان اضح آن» 13.ا تعمق در لغات هه ههار رفتهه در
طبهه فدهیه ،این یژگیها ه ط ی قا ل مشاهده است.
این طبهه هه صه رت مکته ب ،ا لهین هار در هتهاب بالغاات النسااء از ا هن طیفه ر
(م283هه.ق) آمده است 11.عالمه مجلسی در بحار ،ضمن یهان طبههه ،ر ایتهی را از ا هن
طیف ر ،صاحب بالغات النساء ،نقل میهند هه ا میگ ید:
درباره سند خطبه از زید بن علای ساؤال کاردو؛ ایان چناین پاساخم را داد:
مشایخ آل ابیطالب از پدرانشان این خطبه را روایت مایکردناد و باه کودکاان
خود آموزش میدادند .این خطبه را پدرو از جدو بارای مان نقال کارده اسات و
سلسله روات آن را تا تاطمه

رسانید.

12

این طبهه را طهرسی در احتجاج از «

»

19

ا ن ا یالحدید

هم ه نقل از عایشه ر ایت هردهاند 11.طهری آملی ،یکی دیگهر از علمهای شهیعه ،نیهز در
دالئل االمامه این طبهه را از زید ن علی هه از سدرانز شنیده ،ر ایت میهند.

11

 .2تحلیل خطبه فدکیه بر اساس نظریه کنش گفتاری
2ـ .1بافت و زمینه تاریخی خطبه فدکیه

سس از رحلت سیامهر

 ،جمعی از صحا ه ،در سهقیفه شه را تشهکیل دادنهد هرای

طالفت مسلمین تصمیم گرفتند .ا رأی آنها ،ا ه کر هر مسهند طالفهت نشسهت .نه ن
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12

طالفت ی مستقر شد ،فدک را مصادره هر د .ایهن در حهالی ه د ههه ا ه کر هه طه ی
اسهت «در نامههای ن شهت ههه هسهی متعهر

میدانست فدک از آن فاطمهه

آن

نش د» 11.این تصمیم ،د سیآمد منفی داشت:
اول منزوی شدن حقّ و عدالت و دوو اشاعه ظلم و تعدی .به جریاان اتتاادن
این دو اصل شوو ترهنگ اسالمی را لکهدار ساخت و برای همیشه روند تکاملی
آن را متوق نمود.

17

این افت سیرام نی زمینه تاریخی ،اعث شد تا گفتمان فاطمی شکل گیرد:
گفتمان تدکیه ا در مسأله اعتراض به غصب تدک به ترمان خلیفه وقت ا که
از سوی حضرت زهرا در باتت مکانی زمانی و تاریخی خاص پس از رحلت نبی
اکرو بیان شده گفتمانی با اهداف وی ه متناسب با باورهاای گروهای خااص در
جامعه و در تقابل با گفتمان رقیب مطرح گردیده است.

18

در این افت سیرام نی ،هم جایگاه گ ینده مشخص است هم مخاطهین این طبهه از
شرایط مفر

آگاهند .شرط اصلی آنکه متکلم هنگام سخن گفهتن قصهد اراده جهدی

داشته اشد اظهار حقیقی در گفتار ا تحقق یا د قضیهای صادق را تشکیل دهد ،ایهن
است هه شرایط ر دی طر جی عادی تحقق یا د.
شرایط خروجی شرایط سخن گفتن معقول؛ و شرایط ورودی شرایط تهم را
شامل میشوند .شرایط ورودی و خروجی روی هم اموری از این دست را شامل
میشوند که گوینده و شنونده هر دو میدانند که چگونه به زباانی خااص ساخن
بگویند؛ هر دو از آن چه انجاو میدهند آگاهند .هیچ ماانع تیزیکای بارای ایجااد
ارتباط از قبیل ناشنوایی یا زبانپریشی وجود ندارد.

13

این شرایط ر دی ه طر جی در هنگام ایراد طبهه فراهم ده است نه اینکهه همهه
حضرت را میشناطتند ط د حضرت نیز در ضمن طبهه ،ط یز را معرفی میهند:
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ای مردو بدانید من تاطمهاو و پادرو محماد اسات ا کاه درود خادا بار او و
خاندان ؛ آنچه آغاز و پایان کالو است میگویم و در گفتارو ناراست نگاویم و
در کردارو راه خطا نپویم.

این هالم ه ز ان رای عر ی آن زمان ده مفاهمه ه ط ی ص رت میگرفته است.
دلیل اینکه حضرت ،در اقنا جمه ر انجام رسالتز م فق د ،این اسهت ههه مهردم ها
شنیدن طبهه متأثر شدهاند هنز «اثرسذیری» ه ط ی رخ داده است.
2ـ .2انواع افعال گفتاری در بخشهای مختلف خطبه
2ـ2ـ .1انواع افعال گفتاری

سرل هنز گفتار را احد سایه معنا قلمداد میهند .ی هنزهای گفتاری را ه سن دسته

تقسیم میهند 13:ههنز یهانی 11،ههنز ترغیههی (انشهایی) 12،ههنز تعههدی 19،ههنز
11
عاطفی 11،هنز اعالمی.
عضی از افعال هنز اظهاری:
که بر اتعال مضمون در سخن داللات مایکنناد عبارتناد از« :بیاان کاردن»
«توصی

کردن» «اخبار کردن» «آگاهانیدن» «خاطر نشان کردن» «اظهاار نظار

کااردن» «دسااتور دادن» «اماار کااردن» «درخواساات کااردن» «انتقاااد کااردن»
«عورخواهی کردن» «سرزن

کردن» «تصاویب کاردن» «خاوش آماد گفاتن»

«وعده دادن» «اعتراض کردن» «مطالبه کردن» «استدالل کردن».

11

این افعال گفتاری را میت ان در قالب ان ا زیر دسته ندی هرد:
کنش بیانی یا اخباری« :از طریق هنزهای یهانی ،گ ینهده اطالعهاتی را هه شهن نده
منتقل میهند».

17

شرایط تمهیدی مشتمل بر این واقعیتند که شنونده بایاد بارای تارضِ قضایه
مخبرٌ به دلیلی داشته باشد .شرط ناظر به صداقت این است که او باید باور داشته
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باشد که اخبار صادق است و شرط ذاتی به این واقعیت مربوط اسات کاه قضایه
مخبرٌبه برای بیان یک امر واقعی عرضه شده است.

18

«گ ینده ،اقعیت قضیه طاصی را یان میهند .هالم ا عالم طارج مبا ق است» 13.ادعا
هردن ،صف هردن ،تعریف هردن ،اطال دادن  ...از این دسته افعال محس ب میش ند.
کنش انشایی یا ترغیبی« :گ ینده میط اهد شن نده را هه اجهرای ههنز آتهی مکلهف
هند» 73.یعنی گ ینده میط اهد شن نده هاری انجام دهد.
شرایط تمهیدی عبارتند از اینکه گوینده باید نسابت باه شانونده در موضاع
اقتدار باشد .شرایط ناظر به صداقت این است که گوینده بخواهد تعال مأمورباه
انجاو شود و شرایط ذاتی به این واقعیت مربوط اسات کاه گویناده اظهاارش را
تالشی برای واداشتن شنونده به انجاو تعلی بداند.

71

هنزهای انشایی:
مفید اراده گویندهاند معطوف به اینکه شخص دیگری و اغلب مخاطاب کاار
خاصی را به انجاو رساند .مثل تعالهاای دساتور دادن ترماان دادن خواساتن و
امثال آنها؛ هنگامی که در کاربرد آلی اظهار شوند.

72

کنش تعهدی :در هنز تعهدی «فعل ق ل دادن فعل تعهد هردن از جهت معنایی ا
هم را به طاصی دارند .قتی در مقام اظهار آلی ه هار ر ند ،هر د گ ینده را ه یک ههار
معین ملزم میسازند» 79.در این هنز ،متعهد هردن گ ینده رای انجام عملهی در آینهده
مبرح است .گ ینده ا ق ل دادن ،س گند ط ردن اعمالی نظیر این ،متعهد میش د ههه
در آینده هاری را انجام دهد .مفه م فعل گفتاری در اینجا:
شامل انجاو ندادن اتعال و انجاو دادن سلسلهای از اتعاال مایشاود و ممکان
است شامل اوضاع و احوال نیز بشود؛ ممکن است وعده دهم که چیازی را انجااو
ندهم و ممکن است وعده دهم که چیزهایی را مکرر یا پی در پای انجااو دهام و
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ممکن است وعده دهم که در اوضاع و احوال خاصی باشم یا باقی بمانم.

71

کنشهای احساسی و عاطفی :در هنز احساسی «گ ینده م ضع ذهنی (احساس) ط د
را در اره اقعیت طاصی ر ز ان میآ رد» 71.منظ ر از این ن
نمایانگر نگرشها رفتارهای اجتماعیاند».

هنز گفتاری «افعالیاند هه

71

کن های متعارف خوشآمدگویی خداحاتظی کردن تشکر کاردن دلاداری
دادن تحسین و تعری کردن تبریک گفتن عورخواهی کردن و غیاره در مقولاه
احساسی جای دارند .همچنین پارهگفتارهای روزمره ساده مانند :سالو خداحاتظ
تا بعد تشکر نوش جان شب بخیر تبریک متأسفم و غیره کن هاای گفتااری
احساسی هستند .این کن ها رابطه اجتماعی یا تماس را برقرار میکنند.

77

کنشهای اعالمی :هنز اعالمی:
آن دسته از کن های گفتاری تواتقی هستند که تاا حادود زیاادی رسامی و
مستلزو یک باتت متعارف و نیز شخصی میباشند که اجرای این کن هاا رساما
به وی واگوار میشود .برای مثال مسابقه ورزشی را اداره کردن مراسم ازدواج
را اعالن کردن کسی را سوگند دادن کارمندی را منصوب کردن اعالن جناگ
کردن اعالن آت بس کردن و غیره .این گونه کان هاا را کان هاای اعالمای
مینامند.

78

نا ر این گ ینده ا یان ط د در جهان تغییری ایجاد میهند .یژگهی ایهن ههنز آن
است هه دارای جه انبهاقی ین ز ان جهان است.
سرسز اصلی مقاله در همین جهت شکل مهیگیهرد نظریهه ههنز گفتهاری نگ نهه
میت اند ه دسته ندی ،طهقه ندی تحلیل گزاره های م ج د در طبهه فدهیه همک هند؟
آیا ا استفاده از دیدگاه سرل می ته ان طبههه را تحلیهل نمه د؟ آیها طبههه فدهیهه دارای
مفه می تاریخمند است؟

تحلیل خطبه فدکیه بر اساس نظریه کنش گفتاری

11
2ـ2ـ .2تحلیل پارهگفتارهای خطبه فدکیه

در ررسی سارهگفتارهای طبهه فدهیه ،متنی هه طهرسی در احتجاج نقهل ههرده ،انتخهاب
شده است .ر اساس این نقل ،طبهه فدهیه را میت ان هه د ازده خهز مختلهف تقسهیم
هرد .در هر خز م ض
طبهه فدهیه در مجم

طاصی ،ه هدف غایتی طاص ،مح ر یان قرار گرفته اسهت.
از ( )981هنز گفتاری تشکیل شده است .در اینجا هر خهز را

ه ص رت جداگانه م رد تحلیل قرار میدهیم تا ان ا افعال گفتاری م ج د در هر خز را
ررسی هنیم.
بخش اوّل :حضرت ،در این خز ،ه حمد ثنای الهی میسردازد:
حمد و سپاس خدای را بر آنچه ارزانی داشت؛ و شکر او را در آنچاه الهااو
ترستاد؛ از نعمتهای تراوانای کاه خلاق

ترمود؛ و ثنا و شکر بر او بر آنچه پی

ترمود و عطایای گستردهای که اعطا کرد و منّاتهاای بایشاماری کاه ارزانای
داشت که شمارش از شمردن آنها عاجز و نهایت آن از پاداش تراتار و دامناه
آن تا ابد از ادراک دورتر است. ...

73

یازده فعل گفتاری در این خز ج د دارد .انه ا آن در نمه دار زیهر مشهخص شهده
است:

83

نم دار افعال مضم ن در سخن ( خز ا ّل)
افعال گفتاری

هنز یانی

هنز انشایی

هنز تعهدی

هنز احساسی

هنز اعالمی

تعداد هنزها

7

×

×

4

×

سارهگفتارهای این خز ،یشتر در قالب هنزهای یانی ارائه شهدهانهد ایهن هدان
جهت است هه حضرت در صدد است تا هشدار دهد ناسپاسیهای مردم را تهیین نمایهد.
این خز تعریضی است ر هفران نعمتی هه سس از رحلت سیامهر رخ داده است.
بخش دوم :در این خز ه طرح مسأله ت حید میسردازد:
گواهی میدهم که معبودی جز خداوند نیست و شریکی ندارد؛ کاه ایان امار
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بزرگی است که اخالص را تأویل آن و قلوب را متضمّن وصال آن سااخت و در
پیشگاه تفکر و اندیشه شناخت آن را آسان نمود. ...

81

شانزده فعل گفتاری در این خز ج د دارد .ان ا آن در نم دار زیهر مشهخص شهده
است:
نم دار افعال مضم ن در سخن ( خز د م)
افعال گفتاری

هنز یانی

هنز انشایی

هنز تعهدی

هنز احساسی

هنز اعالمی

تعداد هنزها

12

×

1

×

9

حضرت در این خز ،ا هنز یانی ر د مسأله ت حید نه ت تأهید می رزد .حمد
سپاس طدا ند ه سهب ایمان هدایت سیامهران ،زمینه را رای تهیین انحراف سیزآمده در
فراهم میسازد .نه اینکه اگر میراث نه ت ه غارت

جامعه ایمانی عد از رحلت سیامهر

ر د از س ی نااهالن غصب ش د ،ایمان از جامعه اسالمی رطت رمی نهدد ضهاللت
گمراهی را ه ارمغان ط اهد آ رد.
میسردازد:

بخش سوم :در این خز ،حضرت ه معرفی ج د مقدس سیامهر اسالم

گواهی میدهم که پدرو محمّد بنده و ترساتاده اوسات کاه قبال از ترساتاده
شدن او را انتخاب کرد و قبل از برگزیدن نااو پیاامبری بار او نهااد و قبال از
مبعوث شدن او را برانگیخت آن هنگاو که مخلوقات در حجاب غیبت باوده در
نهایت تاریکیها به سر برده در سر حد نیستی قرار داشتند. ...

82

یست نه فعل گفتاری در این خز ج د دارد .ان ا آن در نم دار زیر مشخص شده
است:
نم دار افعال مضم ن در سخن ( خز س م)
افعال گفتاری

هنز یانی

هنز انشایی

هنز تعهدی

هنز احساسی

هنز اعالمی

تعداد هنزها

22

2

1

×

1

در اینجا ر آن دانایی تأهید میش د هه مهتنی ر افت سیرام نی گفتار ج د دارد .یکی
از:

تحلیل خطبه فدکیه بر اساس نظریه کنش گفتاری

18

دانایی هایی که در یک تحلیل کارگفتی ضروری به نظار مایرساد داناایی
نسبت به جهان پیرامونی و محیط بیرونی است کاه رویاداد گفتااری و کااربری
زبانی در درون آن شکل میگیرد .دانایی ای که ارتبااط مساتقیم باا جهاانبینای
متکلم و مخاطبان و در نتیجه جهانبینی حاکم بر کاربری زبانی آنان دارد.
ر این اساس ،حضرت ا این جمله« :

89

» ،عال ه ر آنکه

از حیث نسهی ،سیامهر اسالم را سدر ط د معرفی میهند ،ه رسالت ا نیز گ اهی میدههد
از ر جایگاه تعیینهننده رسالت نه ی تأهید می رزد.
بخش چهارم :در این خز ه معرفی قرآن میسردازد:
آن کتاب گویای الهی و قرآن راستگو و نور تروزان و شعاع درخشان اسات
که بیان و حجّتهای آن روشن اسرار بااطنی آن آشاکار ظاواهر آن جلاوهگار
میباشد؛ پیروان آن مورد غبطه جهانیان بوده و تبعیّات از او خشانودی الهای را
باعث میگردد. ...

81

یست سن فعل گفتاری در این خز ج د دارد .ان ا آن در نم دار زیهر مشهخص
شده است:
نم دار افعال مضم ن در سخن ( خز نهارم)
افعال گفتاری

هنز یانی

هنز انشایی

هنز تعهدی

هنز احساسی

هنز اعالمی

تعداد هنزها

18

×

×

×

7

هنزهای گفتاری این خز ،در قالب هنزهای یانی اعالمی سامان یافتهاند ههه
حضرت ا این جمله« :

» ،مردم را طباب مهیهنهد م قعیهت

تاریخی اجتماعی آنان را گ شزد مینماید ه مسؤ لیت طبیرشان آگاه میسهازد در
ادامه ا رشماری ا صاف قرآن ،گ یا حجت الهی را رای استنادهای عدی طه د رجسهته
میسازد.
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بخش پنجم :حضرت در این خز ،ه تهیین فلسفه احکام یان دالئل تشریع فر دین
میسردازد:
پس خدای بزرگ ایمان را برای پاک کردن شما از شارک و نمااز را بارای
پاک نمودن شما از تکبّر و زکات را برای تزکیه نفس و اتزای

روزی. ...

81

یست نهار فعل گفتاری در این خز ج د دارد .ان ا آن در نم دار زیر مشهخص
شده است:
نم دار افعال مضم ن در سخن ( خز سنجم)
افعال گفتاری

هنز یانی

هنز انشایی

هنز تعهدی

هنز احساسی

هنز اعالمی

تعداد هنزها

1

9

×

×

23

یشترین هنزهای گفتاری در این خز ،هنز اعالمی است نه اینکه گ یا حضرت
زهرا در صدد تهیین د اره شریعت اسالمی رآمده است ا این یهان ،قصهد دارد د هاره
شریعت محمدی را احیا هند.
بخش ششم :حضرت فاطمه در این خز ط دش را معرفی میهند:
ای مردو! بدانید که من تاطمه و پدرو محمد است آنچه ابتدا گویم در پایان
نیز میگویم گفتارو غلط نبوده و ظلمی در آن نیست. ...

81

سنجاه شز فعل گفتاری در این خز ج د دارد .ان ا آن در نم دار زیهر مشهخص
شده است:
نم دار افعال مضم ن در سخن ( خز ششم)
افعال گفتاری

هنز یانی

هنز انشایی

هنز تعهدی

هنز احساسی

هنز اعالمی

تعداد هنزها

97

8

×

×

11

حضرت ،ضمن یان نسهتز ا سیامهر ،ه آن افتخار میهند .ایشان ه تهیین ضاللت
گمراهی اعراب جاهلی میسردازد آنها را ا ضعیت هن نی اعراب عد از اسالم مقایسهه

تحلیل خطبه فدکیه بر اساس نظریه کنش گفتاری

13
میهند.

بخش هفتم :در این خز ،ه تهیین فتنههای سس از رحلت سیامهر اشاره میهند:
عالئم نفاق در شما ظاهر گشت و جامه دین کهنه و سکوت گمراهان شکسته
و پسترتبهگان با قدر و منزلت گردیده و شتر ناازپرورده اهال باطال باه صادا
درآمد. ...

87

سنجاه سه فعل گفتاری در این خز ج د دارد .ان ا آن در نمه دار زیهر مشهخص
شده است:
نم دار افعال مضم ن در سخن ( خز هفتم)
افعال گفتاری

هنز یانی

هنز انشایی

هنز تعهدی

هنز احساسی

هنز اعالمی

تعداد هنزها

11

×

×

2

1

حضرت ا هنز یانی ،از هینهت زیها هارشکنیهای امت سرده رمیدارد رفتارهایی
هه ه انکار احکام قرآن دست رات دین اسالم انجامید.
بخش هشتم :دادط اهی افشاگری نیرنگهایی هه ه غصب فهدک منجهر شهد تهیهین
مهانی قرآنی ارث اثهات حقانیت ط یز ،مفاد این خهز اسهت .یسهت هشهت فعهل
گفتاری در این خز ج د دارد .ان ا آن در نم دار زیر مشخص شده است:
نم دار افعال مضم ن در سخن ( خز هشتم)
افعال گفتاری

هنز یانی

هنز انشایی

هنز تعهدی

هنز احساسی

هنز اعالمی

تعداد هنزها

7

1

×

2

19

حضرت هه در خزهای سیشین ،قرآن را ه عن ان حجت الهی معرفی هرده است ،در
این مرحله ا استناد ه همین قرآن ،ر استحقاق ط د نسهت ه فدک ،ه عن ان ارث مسلم
ط د ،اقامه دلیل میهند .ارائه هارگفتهای سرسشی در قالب استفهام انکاری «آیا طدا نهد
آیهای ر شما نازل هرده هه سدرم را از آن طارج ساطته؟ یها مهیگ ییهد :اههل د دیهن از
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یکدیگر ارث نمی رند؟ آیا من سدرم را از اهل یک دین نمیدانیهد؟» 88نیرنهگ آنهان را
اطل میهند حجت را ر مردم تمام مینماید.
بخش نهم :گالیهمندی از انصار یادآ ری م قعیت اجتماعی ،سیاسهی آنهها نکه هز
رفتار از سر یتفا تی آنان ،مح ر سخنان حضرت در این خز اسهت .سهی سهه فعهل
گفتاری در این خز ج د دارد .ان ا آن در نم دار زیر مشخص شده است:
نم دار افعال مضم ن در سخن ( خز نهم)
افعال گفتاری

هنز یانی

هنز انشایی

هنز تعهدی

هنز احساسی

هنز اعالمی

تعداد هنزها

11

9

×

9

19

بخش دهم :حضرت در این خز از طبهه ،ا مردم اتمام حجت میهند در هاره غصهب
شدن حق مسلم ط د هشدار میدهد .آنها را ه ع اقب اگذاری زعامت ام ر ه نااهالن
ر مسند طالفت نشاندن افراد ناشایست ،آگاه میسازد .شصت یک فعل گفتاری در ایهن
خز ج د دارد .ان ا آن در نم دار زیر مشخص شده است:
نم دار افعال مضم ن در سخن ( خز دهم)
افعال گفتاری

هنز یانی

هنز انشایی

هنز تعهدی

هنز احساسی

هنز اعالمی

تعداد هنزها

23

2

1

1

92

بخش یازدهم :ساسخگه یی هه طلیفهه در د مرحلهه سهرده رانهداطتن از ناراسهتیهها
نادرستیهای ی ،مح ر هالم حضرت در این خز می اشد .سی سن فعل گفتهاری در
این خز ج د دارد .ان ا آن در نم دار زیر مشخص شده است:
نم دار افعال مضم ن در سخن ( خز یازدهم)
افعال گفتاری

هنز یانی

هنز انشایی

هنز تعهدی

هنز احساسی

هنز اعالمی

تعداد هنزها

×

2

8

2

29

بخش دوازدهم :در خز سایانی طبهه ،حضرت ،ر ه س ی ر ضه من ره سیامهر هرده ،ها
ایشان درد دل از ج ر ظالمان شکایت میهند .سیزده فعل گفتاری در این خز جه د
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12

دارد .ان ا آن در نم دار زیر مشخص شده است:
نم دار افعال مضم ن در سخن ( خز د ازدهم)
افعال گفتاری

هنز یانی

هنز انشایی

هنز تعهدی

هنز احساسی

هنز اعالمی

تعداد هنزها

3

1

×

8

1

در طاتمه ،شی ه ارائه طبهه تغییر میهند از شهی ه طبها ی ،هه ههالم منظه م هدل
میش د .یشترین ن هنز گفتاری ،در قالب هارگفتهای احساسی است .این سارهگفتارها
در اقع شک ائیهایست ر ضهد ظالمهان غاصههان در جههت تحقهق خشهیدن ههنز
تأثیرسذیری ارائه شده است.
باتت موقعیتی این قصیده تاریخ پس از رحلت نبی اکرو اسات .گفتماان بار
پایه نقطه عط زمان رحلت پیامبر یعنی نقطه تحوالت جامعه نبوی بنا میشود؛
83

«و إختَلّ قومُک تأشهَدهم وَ قَد نَکِبُوا» .بازه زمانی گوشته (ماضی) برای تعبیار
از کل رویدادها ساختارها و الگوهای اجتماعی ترهنگی نظاو سلطه و قدرت در
طول جامعه اسالمی آن عصر و کال حاوادث و رخادادها از ماضای دور یعنای
دوران حیات پیامبر اکرو و دوران والیت نبوی ایشان تا زماان رحلات پیاامبر و
زمان جاری شدن گفتمان تدک استفاده شده است و میان وضعیت قبلای و تعلای
جامعه که منجر به پدید آمدن گفتمان تاطمی گشته است به قیااس مایپاردازد.
موقعیت محیطی و جامعاهشاناختی گفتماان وقاایع اجتمااعی و سیاسای جامعاه
اسالمی پس از رحلت رسول است .هر چند که چهره حضرت زهارا رو باه مازار
پیامبر و در ظاهر خطاب به پیامبر است اما مخاطبان گفتمان مردو و نیز داعیاان
و الگودهندگان خطوط تکری جامعه مخاطبان خطبه تدک هستند.

33

ازتاب هایی هه این طبهه ایجاد هرد ،شنیدنی است .مردم ها شهنیدن ایهن طبههه هه
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شدت متأثر شدند همهمه ای در ین جمعیت سیچید شهر مدینه ه لرزه درآمد« :مدینهه
ننین ر زی را ه ط د ندیده د .زن مرد مدینه ،هیچ ر زی ن ن هنگام شنیدن طبههه
گریه نکرده دند».

31

راتع بن رتاعه به دنبال حضرت رتت و گفت :ای برترین باانوان عاالم! اگار
علی

پی

از بیعت با ابوبکر به ما توکر داده بود و میگفت کاه باا دیگاری

بیعت نکنیم ما شخص دیگری را به جای او مقدو نمیداشتیم .حضرت در جاواب
او با غضب ترمود« :بعد از غدیر برای کسی عور و دلیلی باقی نمانده است».

32

نیز ا کر هه می یند مردم در حال ش رش اقدام رضد حک مهت ا ینهد ،هه منههر
میر د طبهه میط اند ا دع ت حاضران ه سک ت ،انصار را ننین دلداری میدهد هه
«شما ه عهد رس ل سایهند دهاید هستید» این ننین از ش رش جل گیری میهند.

39

نتیجه

از آنچه گذشت ننین ه دست میآید هه نظریه هنز گفتاری در تحلیل گزارههای دینهی
هارآمد است .این هارآمدی هط ی در تحلیل گزاره های طبهه فدهیه قا ل مشاهده است.
ننانکه مالحظه شد ،در هل سیکره ز انی طبهه فدهیه 981 ،سارهگفتهار جه د دارد ههه ها
تحلیل ز انشناطتی آنها ،میزان فرا انی ان ا ههنز ههای گفتهاری م جه د در طبههه را
میت ان ا نم دار زیر نشان داد:
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در این نم دار ،درصد هنزهای یانی اعالمی ،ه ترتیب از سایر هنزهای گفتهاری
دیگر یشتر است هنز تعهدی احساسی از میان سایر افعال گفتاری ،همترین درصد را
ه ط د اطتصاص دادهاند .شاید ت ان ننین نتیجه گرفت هه علت فرا انی هنز اعالمی
یانی در این است هه حضرت فاطمه

ا این طبهه ،در صدد تهیین د هاره اعتقهادات،

احکام دست رات شر مقدس اسالم ده اسهت احیاهننهده د هاره دیهن سهدر زرگه ار
ط یز شده است ننانکه در ط د طبهه ،ر این مبلهب شه اهدی جه د دارد ،آنجها ههه
طباب ه مردم فرم د« :شما قرآن را سشت سر افکندید ،...ندای شهیبان اغه اگر را لهیهک
گفتید ه طام ش ساطتن ان ار آیین حق از میان رداشتن سنت سیهامهر رگزیهده همهر
ستید».

31

حضرت ا هنزهای اظهاری ط د ،هه یشتر در قالب افعال گفتاری اعالمهی یهانی
است ،در صدد یان حقایق دین اعالم احکام دست رات شر اسالم ده اسهت .ا لهین
شرط رای آنکه اظهار حقیقی در جمله تحقق سیدا هند قضیهای صادق اشد ،این اسهت
هه شرایط ر دی طر جی عادی تحقق یا د .شرایط طر جی ،شرایط سخن گفتن معق ل
شرایط ر دی ،شرایط فهم را شامل میش ند نه اینکه متکلم فردی شناطتهشده اسهت
ا یان متقن لیغ ه ز ان همان ق م سخن میگ ید مخاطهین از شرایط مفهر
در افت سیرام نی آگاهند .این شرایط ر دی ه طر جی ،در هنگام ایراد طبهه فراهم ه ده
است نه اینکه همه حضرت را میشناطتند ط د حضرت نیز در ضمن طبهه ،طه یز را
معرفی میهند« :ای مردم دانید من فاطمهام سدرم محمد است ه ههه در د طهدا هر ا
طاندانز ه آنچه آغاز سایان هالم است میگ یم در گفتارم ناراست نگ یم در هردارم
راه طبا نپ یم» .این هالم هم ،ه ز ان رای عر ی آن زمان ده است مفاهمه ه طه ی
ص رت می گرفته است .دلیل اینکه حضرت در اقنا جمه ر انجام رسالتز م فهق ه ده
است ،این است هه مردم ا شنیدن طبهه متأثر شدهاند هنز «تأثیرسذیری» ه ط ی رخ
داده است.
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