
 

 

 

 

 
 

 

 در باب صلح )ع(تحلیل کاربردشناسی خطبة امام حسن
 

 *عربی موسی

  شیراز دانشگاه عربی و ادبیات زبان گروه استادیار

  پوراشراق مریم

 شیراز دانشگاه عربی ادبیاتو  زبان دکتری دانشجوی
 

 (186تا  167)از ص                                                                     
 10/02/1397، تاريخ پذيرش: 15/04/1396تاريخ دريافت:                                            

 چکیده
توان از گذر بررسی و تحلیل در باب صلح يکی از اسناد معتبری است که می )ع(صلح امام حسن خطبة

بر همین اساس . روغین معاويه در اين خصوص پی برده زوايای پنهان داليل صلح و تکذيب ادعای دبآن، 

به بررسی و بیان  ،گیری از رويکرد کاربردشناسی در تحلیل اين خطبهتر و بهرهنگارندگان با نگاهی دقیق

 شواهد کمک به و های خطبه با ادعای معاويه پرداختهزوايای نهفته آن و ارتباط مقدمه و ساير بخش

 روشن را کنونی شکل به امام توسط خطبه اين ايراد علت و شده ذکر هایابهام متن، برونی  و درونی

اين نتايج پژوهش علت انتخاب  .دهندمی ارائه مخاطب به را گوينده سخن منظوری هایکنش و نموده

سازد. های مختلف در خطبه را نمايان مینوع شروع سخن توسط امام و هدف ايشان از پرداختن به موضوع

نمايد بافت موقعیتی، نوع مخاطبان و حتی مسألة مخالفت بیشتر ياران نزديک امام با صلح ايشان اقتضا می

مانند فضائل  )به ظاهر نامربوط با سخن معاويه(که امام، جهت يادآوری و اصالح ديد آنان ابتدا به مسائلی 

هايی همچون پیامبر، اهل بیت و صحابه بپردازند. در اين خطبه حتی مواردی وجود دارد که شخصیت

که آن  لوات، خمس، صدقه و...()مانند صرسد ارتباط با پاسخ امام به سخن معاويه به نظر میبسیار کم

ها نیز در راستای اثبات حق که هدف نهايی امام از ذکر اين سخنان است بکار گرفته شده و موضوع

 کند.مخاطب را به طور غیرمستقیم و ضمنی به اقناع در راستای هدف ذکر شده دعوت می

 

مستقیم )ضمنی(، و غیر ، صلح، کاربردشناسی، کنش منظوری)ع(خطبة امام حسن: کلیدی هایواژه

  بافت موقعیتی.
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 مقدمه. 1

ايشان تالش خود را برای ، )ع(و بیعت مردم با امام حسن )ع(س از شهادت امیرالمؤمنینپ

 )ع(پس از شنیدن خبر شهادت امام علی اما معاويه ،تشکیل حکومت اسالمی شروع نمودند

حکومت اهل بیت علیهم  ادامةتالش خود را برای مقابله با  ،و بیعت مردم با امام حسن

فرستادن جاسوس جهت اغتشاش »هايی از جمله چینیشروع به توطئه السالم دوچندان و

 «صلح پیش از تحقق صلح نیروهای ارشد نظامی و ايجاد شايعةو آشوب، تهديد و تطمیع 

 )ع(، امام حسناقدامات معاويه و اثراتی که در پی داشت اين .(180-177: 1387زمانی، ) کرد

 را مجبور به صلح کرد.

سپس به سمت  کردند، بیعتخالفت برای  حسنامام  با مردم کندطبری ذکر می

محلی به  شام سپاه با نیز معاويهو  نفر فرستاد هزار دوازده با را سعد بن قیس و مداين رفته

حتی ياران نزديک  های معاويهاما بر اثر توطئه ،(7/2714 :1375 )طبری، دن آمسکِم  به نام 

ای جز صلح را فراروی ايشان هم مخالفت کردند که با دستگاه معاويه مبارزه کنند و چاره

 سعد ابن قیسنفر ندا داد  يک بود، مداينامام در   که زمان آن زيرا درنگذاشتند؛  )ع(امام

 لشکر امام متفرق شد و مردم از گرد ايشان پراکنده شدند کار که با اين ،)همان( شد کشته

 از معاويه را ديدند پراکندگىقتی امام اين و .کردند غارت داشت را مهر چه اماو پس از آن 

 با مردم و شد کوفه وارد معاويه کردند.اطاعت  معاويهاز  مردم آن از پسو  خواست صلح

 (.2715 و 2714)همان:  کردند بیعت او

معاويه بردارد  ر اين قرارداد کوشید پرده از چهرةد»قراردادی بست که  )ع(حسنامام  

)زمانی،  «و تبلیغات دروغینی که جهت تثبیت موقعیت اجتماعی او انجام گرفته خنثی کند

1376 :6). 
م و ياران و هايی بود که در میان مردو روشنگری های امام، تبیینيکی ديگر از تالش

در قالب خطبه به کار  داد و زبان خود را به عنوان يک سالحانجام میدوستان خود 

برای اقشار مختلف جهت روشنگری صلح  زمینة در )ع(امام سخنانی کهگرفت. از جمله می

 در شرايط زير ايراد شد:ای است که خطبه، نمودندمردم بیان 

اين گونه ابراز  مردم ، معاويه در جمعگرفتندصلح با معاويه  تصمیم بههنگامی که امام 

از روی میل صلح کرده و او را سزاوار بیعت دانسته و نه خود را؛ در  )ع(کرد که امام حسن

 نمودند.اين هنگام امام، اين خطبه را در بیان علت صلح و در پاسخ به معاويه ايراد 

 شود:در اين پژوهش به چهار سوال زير در سه بخش پاسخ داده می
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است که به دو بخش تقسیم  ی ذکر شده در خطبههاباب شخصیتدر سوال اول . 1

 پاسخ مستقیم به سخنبه جای  ،خطبه اينهای بیشتر قسمتدر  )ع(چرا امام لف:ا، شودمی

به خصوص ـ  پیامبر )اهل بیتتر سخن خود را به صحبت از اشخاص مختلف بیش ،معاويه

 دهند؟اختصاص می (پیامبرياران و همسران و ـ  پیدرپی های در عبارت امام علی

آن  بارةبه ذکر حوادث مختلف دردر سخن خود پیرامون اين اشخاص،  )ع(ب: چرا امام

ـ ها و حوادثِ مشابه، متوالی و مکررگاه با بیان عبارتـ  )ع(به خصوص امام علیها شخصیت

 اين کار چیست؟ به عبارت ديگر فايدة پرداخته است؟

معاويه را پاسخ  سخن، و حوادث مختلفمسائل  دربارة پس از کالمی طوالنیچرا امام . 2

 است؟گفته 

کنند که به مباحثی را مطرح می ،ذکر شدههای چرا امام در حین صحبت از شخصیت.3

رمت رسد و ارتباطی با پاسخ به سخن معاويه ندارد؛ ازجمله: حظاهر بیان احکام به نظر می

 غنیمت وخمس. مسألة ،و آل ايشان )ص(پیامبرصدقه و وجوب صلوات بر 

در  هابه پاسخی صحیح به اين سوال های ذکر شده و عدم دستیابیابهامبا توجه به 

با روشی اهمیت بررسی و ضرورت موشکافی آن صورت خواندن متن خطبه به تنهايی، 

که در اين پژوهش به بررسی نقاط مبهم خطبه پرداخته  گردد، روشن میعلمی و صحیح

 شود.می

، بايد )ع(شبهات مطرح شده عالوه بر تأمل در سخنان امام سؤاالت و برای يافتن پاسخ

های بیرونی و و موقعیترخ داده  هايی که برای ايشان و پدرشانبه زندگانی امام و اتفاق

کار گرفته روشی ب پاسخی صحیح بايدرسیدن به برای  .نگريستجهان خارجی خطبه، 

 . داشته باشد توجهبه مسائل بیرونی نیز  ،زبانیکه عالوه بر توجه به مسائل درون شود

های گفتاری و بافت برای کنش ةهای مطرح شده در خطبه، نظريبا توجه به نوع ابهام

، تشخیص کنش های گفتاری کالمپاسخگويی انتخاب شد؛ چرا که با بررسی کنش

توان به خوبی مقصود اصلی گوينده را می که نظوری آن و توجه به بافت بیرونی استم

 کشف کرد.

 داده پاسخ رسدمی ذهن به آن خواندن با که شبهاتی به تحقیق، اين تطبیقی بخش در

 .شودمی

 های مختلف ادبی،های زيادی به بررسی و تحلیل کالم ائمه از جنبهپژوهشدر تاکنون 

تنها پژوهشی  ،اين پژوهش توان گفتاما می ،شده است زبانی و تحلیل گفتمان پرداخته
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 ، به رفع شبهةکنش گفتاریة و نظريکارگیری علم کاربردشناسی رود که با ببه شمار می

 در کالم معصوم پرداخته است. اينچنینی
 

 کاربردشناسی مبانی نظری .2

و درک و دريافت )يا نويسنده( اين علم به بررسی مقصود گوينده »جورج يول  به گفتة

پردازد. عالوه بر مفهوم لفظی از مطلب بیان شده يا ارتقاء شده می)يا خواننده( شنونده 

مصداق  ارتباط عناصر با دنیای واقعی و ت و جمالت، کاربردشناسی به مطالعةوظاهری کلما

  .: مقدمه(1387، )يول «پردازدها در بافت موجود میآن

های مهم علم های گفتاری و بافت که از مقولهکنش در ادامه به شرح نظرية

 شود.کاربردشناسی است پرداخته می
 

 (Theory of Speach Act) گفتاری کنش ةنظری .1-2

، به اين است يا کارگفت کنش گفتاری ،واحد متن يا گفته ،گفتاری کنش ةطبق نظري

افراد برای » . به ديگر عبارتدهدکاری را انجام می ،ضمن کالم خودمعنی که گوينده در 

کنند، های خود، نه تنها از سخنانی حاوی ساختارهای گرامری و لغوی استفاده میبیان ايده

اصطالح کنش » .(65: 1387)يول، « ددهنها انجام میبلکه اعمالی نیز از طريق اين گفته

، «سؤال کردن»، «امر کردن»،  «تقاضا کردن»شود مثل می «اعمالی»گفتاری شامل

کتابت را به من »گويد برای مثال وقتی شخصی می (149: 1374يول، )« مطلع ساختن»

 عمل درخواست کردن را انجام داده است. «قرض بده

 آيند.از پیشگامان اين نظريه به حساب می (Searl) و سرل (Austin) آستین

 شود:گفتاری از ديد آستین و سرل بیان می انواع تقسیم بندی کنشدر ادامه 
 

  کنش گفتاری از دیدگاه آستین .1-1-2

 :)آوايی(بیانی  کنش.1 شود:از سه بخش تشکیل میاز ديدگاه آستین کنش گفتاری 

گفتاری را ای است که چنین پارهگفت نیازمند گويندهبه اعتقاد آستین، تولید يک کار»

 ،(175: 1390)صفوی،  «نامدمی (Locutionary Act) «بیانی کنش»وی اين عمل را  .تولید کند

 شود.کنش بیانی يا آوايی نامیده می ،شوددر واقع همان الفاظی که توسط گوينده تلفظ می

افزون بر اين، کارگفت مذکور تأثیری بر مخاطب » :بیانی(غیر) منظوریکنش .2

 معموالا نامد. می (Illocutionary Act) «بیانیغیرکنش»گذارد. آستین اين تأثیر را می

-175: 1390صفوی، )« گرددبیانی باز میيعنی کنش غیر ،اصطالح کارگفت به همین تأثیر
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با توجه کالم و موقعیت گوينده توسط مخاطب تشخیص  که يا همان مقصودی است (176

سر درد »کند بگويد شود مانند زمانی که شخصی به ديگری که زياد صحبت میداده می

خواهد که سخن گفتن خود را متوقف يا کمتر کند به صورت غیر مستقیم از او می «دارم

 بیانیبه کنش پس ،آستین افزون بر اين» :ثیریأت کنش. 3 .بیانی()کنش غیر

(Perlocutionary Act) کند که در اصل واکنش مخاطب نسبت به کنش نیز اشاره می

 .(176: 1390صفوی، ) «بیانی استغیر
 

 کنش گفتاری از دیدگاه سرل .2-1-2

کنش اظهاری .1 شوند:های گفتاری به پنج دسته تقسیم میاز ديدگاه سرل کنش

های گفتاری هستند که بیانگر عقايد گوينده در تأيید يا از  کنش دسته آن» :)توصیفی(

، نتايج و رسمی()قطعی  باشند. بیان حقیقت، اظهاراتعدم تأيید يک مورد خاص می

 کید کردن، تصديق کردن،أت ،های کنش توصیفیاز جمله فعل .(74 :1387، )يول «توصیفات

 گیری،نتیجه دادن، گزارش کردن، نقد آوردن، دلیل دادن، شرح کردن، اظهار کردن، بیان

 است. کردن معرفی و کردن اثبات کردن، صحیح کردن، بحث کردن، اعتراض گفتن،

کنش . 3 داللت در امر يا توصیه به مخاطب دارد.هايی که کنش: کنش ترغیبی. 2

 به خود متعهدکردن برای گويندگان که هستند گفتاری هایکنش از دسته آن»: تعهدی

 تعهد کردن، ضمانت دادن، قول: مانند .(76: همان)« برند می بکار آينده در کاری انجام

دارد مانند غم، درد، هايی که عواطف يا احساسات را در بر کنش: کنش عاطفی. 4 کردن.

هستند که بیانشان  های گفتاریدسته از کنش آن» :)تقريری(کنش اعالمی . 5.  دلتنگی و...

گذاری، برکنار کردن، نام مانند: (74)همان: « کنندری در محیط پیرامون خود ايجاد میتغیی

 باطل نمودن.
 

 مستقیمکنش گفتاری مستقیم و غیر .3-1-2

 شود.میتقسیم مستقیم گفتاری مستقیم و غیر کنش دو دستة به نیز های گفتاریکنش

يک به يک يا مستقیم وجود  ةارتباطی رابط هر گاه بین ساخت دستوری و نقش»

به ، (147 :1392، زاده)آقاگل «نامندی را کنش گفتاری مستقیم میچنین کنش ،داشته باشد

اين صورت که اگر ساختار جمله، خبری باشد و غرض گوينده هم، دادن خبر به شنونده 

« مسابقه برنده شديد شما در» ةاست؛ مانند جملو صريح باشد، جمله دارای کنش مستقیم 

خبری باشد ولی  ،اما اگر ساخت دستوری جمله رسانی به مخاطب است.که غرض، خبر
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است. مانند زمانی و ضمنی مستقیم جمله دارای کنش غیردادن نباشد، خبر ،منظور گوينده

صِرف خبر از  ،که در اين صورت قصد او «امتشنه»گويد که فرزندی به مادر خود می

 .«برايم آب بیاور»مستقیم به مادر خود امر کرده که بلکه به طور غیر ،تشنگی دادن نیست
 

 بافت .2-2

شود، که بافت درونی همان بیرونی تقسیم میبافت به طور کلی به دو بخش درونی و 

شرايط و بستر درونی متن و بافت بیرونی يا موقعیت، همان بستر و شرايط خارجی متن 

  يا گفته است.

، يارمحمدی)« به بافت يا بستر گفته صورت گیرد تبیین و توجیه کارکردها بايد با توجه»

توان متن يا گفته، نمی)بیرونی( چرا که بسیاری از اوقات بدون توجه به بستر ، (38 :1393

 به مقصود حقیقی نويسنده يا گوينده پی برد.

دا از معنی جتواند شرايطی را پديد آورد که مفهوم يک جمله بافت موقعیتی می»

 ،صفوی) «صريح خود، معنايی ضمنی يابد و اين معنی ضمنی در آن بافت قابل درک گردد

1390: 171-172). 
های گفتاری سخن، در ارتباط بین کنش گفتاری و بافت بايد گفت که بافت با کنش

 ،به اين گونه که برای فهم مقصود گوينده در هر کنش گفتاری ؛ارتباط ناگسستنی دارد

 بايد به بافت و موقعیت متن و آن چه پیرامون آن است توجه نمود.
 

 نگاه. محتوای خطبه در یک 3

چون هايی همايراد و در کتاب )ع(هجری و به نقل از امام سجاد 41اين خطبه در سال 

 حممد و آله االطهار علیهم السالم،حبار األنوار، حلیة االبرار فی احوال  مستدرك الوسائل،األمايل، 
، )ع(كلمات اإلمام احلسن  موسوعة، بحارالمستدرك سفینة ، الشیعة جامع أحاديث، غاية املرام
ذکر شده  و الکوثر يف أحوال فاطمة بنت النيب األطهراحلسن، مسند اإلمام احلسن اجملتبی صحیفة 

 است. 

او را ديد که بر منبر باال رفته،  و با معاويه برخورد کرد )ع(امام حسن ،صلح در بحبوحة

 را شايستةان کرد که ايشان معاويه تر از او بايستد و برای مردم بیدستور داد امام پايین

 داند. خالفت دانسته، به اختیار خود با او بیعت نموده و خود را شايسته نمی

های در اين هنگام امام در مقام پاسخ برآمده و شروع به صحبت نمودند که محور

حمد الهی و بیان صفات خداوندی و . 1 باشد:به ترتیب به اين صورت می )ع(صحبت امام
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. ذکر 4. )ص(مسأله بعثت پیامبر .3. )ع(بیان برتری اهل بیت. 2. شهادتین در ابتدای سخن

 )ص(های مختلف؛ از زبان خود ايشان، پیامبربا عبارات گوناگون و به گونه )ع(فضل امام علی

نسبت  )ص(. بیان برتری مسجد پیامبر6. )ص(. سخن از زنان پیامبر5. و در آيات متعدد قرآن

. 7. )ع(امام علی مربوط به جز درببه درهای مسجد  همةها و بسته بودن به ساير مسجد

. 8. )ع(واهل بیت)ص( اشاره به مسائلی هم چون مسألة خمس و حرام بودن صدقه بر پیامبر

ی پاسخ به مردم مبن. 9. و پدر بزرگوار خود )ع(مباهله و تطهیر در فضايل اهل بیت ةذکر آي

بیان . 10. و اولويت خود در حکمرانی کید بر شايستگیبر دروغین بودن سخن معاويه و تأ

، طمع معاويه در خالفت، عدم مساعدت مردم و وا داشته شدههايی که بر اهل بیت رظلم

 ،يارانی داشت )ع(ه و بیان اين که اگر امامبیعت نکردن آنان با ايشان وبیعتشان با معاوي

. حمزه، جعفر و ابوطالبذکر فضايل صحابه همچون . 11 کردند.ها با معاويه بیعت نمیآن

بیت مانند:  اريخی بر اساس قرآن و روايات اهلوقايع تو ها اشاره به برخی داستان. 12

اقعة غدير خم، آيات مربوط با آن، و حديث منزلت و قوم موسی، داستان کساء و مباهله و

ايی و .توصیة مردم به شنو13. )ع(به جز در امام علی النبیدهای مسجبودن تمام دربسته

بودن، رعايت تقوا و نیز دور دانستن افراد حاضر، از مسیر حق به دلیل گمراهی و آگاه

 طغیان و سرکشی.
 

 . پاسخ به شبهات خطبه با تحلیل کاربردشناسی4

ياران و اطرافیان امام قبل و  دربارة است به نکاتی شايستهورود به تحلیل خطبه،  از قبل

چهل هزار نفر »قبل از جريان صلح الف:  :شود ایبعد از صلح و نیز مخاطبان ايشان اشاره

ياد کرده علی الموت( )را تا سرحدّ مرگ  )ع(عراق که سوگند هم پیمانی با علی لشکريان

 : 1359)جعفری، « به عنوان خلیفه جديد، تهنیت گفتند )ع(ه حسنبودند، با کمال آمادگی ب

بخشی از سپاهیان امام حسن و مردم عراق از تصمیم آن حضرت »پس از صلح ب:  .(160

کار گناه ،خوارج، امام را به دلیل پذيرش صلح ةلح ناخشنود بودند و گروهی به شیوبرای ص

بلکه برخی از شیعیان بزرگ امام  ؛تنها از سوی خوارج ابراز نشد ،مخالفت با صلح .دانستند

حجر بن توان به ناخشنودی خود را از پذيرش صلح ابراز کردند. از جمله اين افراد می ،نیز

، بشیر همدانی، سفیان بن ابی لیلی، ةمالک بن ضمر، ةنجبمسیب بن ، عدی بن حاتم، عدی

، اشاره ع()امام حسناز ياران  قیس بن سعدو  ابو سعید، عبداهلل بن زبیر، سلیمان بن صرد

 داليل امام قانع شدند. ناما ياران نزديک امام با شنید ،(273 ات 265: 1372، القرشي) «دکر

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AC%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B6%D9%85%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A8%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A8%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
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 طورکلی به اما هرچند اطالعات دقیقی از مخاطبان و حاضران در مجلس وجود نداردج: 

مخاطبان  توانمی، )ع(حسن امام عصر شرايط نظر به همچنین و با توجه به آن چه گفته شد

 حتی و نبودند همراه امام با که اکثريت گروهی :نظرگرفت در دسته دو را (ع)کالم امام

 به عنوان مثال .(4/5: 1314، الذهيب) خواندندمی مؤمنان ةخوارکنند صلح، دلیل ابه ر ايشان

 که کسى بر سالم: گفت و آمد حسن نزد ،بود عراق مردم بزرگ که صرد، بن سلیمان»

 يکصدهزار که حالى در کنیممى تعجب معاويه با تو بیعت از ماکرد....  خوار را مؤمنان

 «دهمنمى انجام من دادى، انجام تو که را کارى باشند...مى تو همراه عراق مردم از جنگجو

 و بود باور قابلر غی و سخت بسیار آنان برای صلح ةمسأل اينگونه و (188: 1380)ابن قتیبه، 

 بودند امام نزديک ياران از که اندکی گروهد:  .نشدند قانع هم کنندهقانع داليل شنیدن با

  شنیدن داليل امام قانع شدند. اما پس از ،نبود درک قابل آنان برای امام صلح ةمسألو 
 

 های ذکر شده در خطبهدر باب شخصیتال اول سؤپاسخ به . 1-4
 گویی صریحبه جای پاسخدینی های مختلف شخصیتدلیل سخن گفتن از . 1-1-4

گويی طوالنی، به جای دفع اتهام معاويه و پاسخ های اين خطبةامام در بیشتر قسمت

، اهل بیت پیامبر به خصوص )ص(پیامبرتر سخن خود را به صحبت از بیشاو،  ةصريح به گفت

د و به ذکر ندهاختصاص می، برخی از صحابه و زنان پیامبر به دفعات مکرر ()عامام علی

گويی در نگاه اول برای اشخاص و شواهد مختلف پرداخته است. اين نوع پاسخها و نمونه

 ذکر برخی افراد خاص مثل آيا صرفاا آيد که مخاطب واضح نیست و اين سؤال پیش می

 برای اثبات حقانیت اهل بیت کافی نبود؟ )ع(و امام علی )ص(پیامبر

در سخن برای اثبات حق و حقیقت  )ع(بینیم که اماممیبا نگاهی اجمالی به خطبه 

 مختلفی دينیهای ذکر شخصیت :الف از دو شیوه استفاده نموده است:به طور کلی  خود

اثبات حق. اين و اهل بیت و )ص( ل آنان در جهت تبیین مقام پیامبربه همراه ذکر فضاي

، حضرت ابراهیم )ع(و هارون)ع( حضرت موسی :)ص(پیامبرانگروه . 1 ها عبارتند از:شخصیت
 و اشارةو پنج تن )ص( اهل بیت پیامبر عام به ائمه و . گروه ائمه: اشارة2 .پیامبر خاتم، )ع(

 .)ص(گروه زنان: زنان پیامبر .4 .بوطالب، جعفر، حمزهگروه صحابه: ا. 3 .)ع(خاص به امام علی

و اهل بیت به اين  )ص(جهت تبیین مقام پیامبرب. اشاره به برخی مسائل دينی در 

صورت که امام برای اثبات حق و حقیقت عالوه بر ذکر و يادآوری خصوصیات پیامبر، اهل 

است که اين موارد، ديگر  هايی ديگر پرداختهبیت و اشخاص منتسب به آنان، به ذکر مقوله

فضل و برتری هزار الف: اين مسائل عبارت است از: به صورت ذکر نام اشخاص نیست.
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وجوب صلوات بر محمد و آل ب:  .نسبت به ساير مساجد )ص(ری نماز در مسجد پیامبربراب

بودن خمس و غنايم جنگی بر حالل د:  .حرمت صدقه بر محمد و آل محمدج:  .محمد

 .وجوب خمس و غنايم بر ساير بندگان. هـ. )ع(و اهل بیت )ص(پیامبر

ای بود به گونه )ع(شرايط امام بافت اجتماعی آن زمان و ،همان طور که قبال اشاره شد

 ،صلح کردن امام حسن علیه السالم ،برای جماعتی که از ياران آن حضرت بودند»که حتی 

را تنها گذاشتند  )ع(و بسیاری از آنان امام (160تا: امام حسن، بی ة)دانشنام «عظیم و سخت بود

 و رها کردند. 

حاصل در چنین شرايطی با اکتفای امام به شواهد محدود، اقناع کافی برای مخاطب 

رود در ذهن مخاطب که به سمت آنان می یحقانیت اهل بیت و هر کس و مسألةشد نمی

شود، همراه می )ع(مورد جديد، اعتقاد مخاطب با امامشد؛ اما اين گونه با ذکر هر تداعی نمی

باور و اعتقاد مخاطب الزم است که فقط تصورات او را اصالح گاه برای اصالح »چرا که 

. شود..ای است که با اصالح تصور، تصديق وی نیز اصالح میکنیم؛ يعنی وضعیت او به گونه

 «برای اقناع انديشة مخاطبان مناسب است« توضیح و تبیین»در اين گونه موارد اسلوب 
 .(173: 1392، مالنوری)

مبر و اهل بیت ايشان به خصوص امام علی پیاحقانیت و شخصیت يادآوری  با بنابراين

 اينکه کالم معاويه دروغ است پذيرش، سخن در مقدمة صحابه شخصیت برجستگی ذکرو 

توان را میاست و اين تر راحت مخاطبانبرای ـ  از جانب امام ی کوتاهاجمله در قالبـ 

 دانست.خطبه  مقدمة در هاشخصیت ذکر آندلیلی برای 

 ،است که در همین رابطه همکاریيکی از اصول علم کاربردشناسی اصل تعاون و 

)تحت عنوان قواعد محاوره( های اصل همکاری را يکی از ويژگی «کیفیت»، اصل گرايس

و يا  (43: 1392 )جاويد،  «بدون شاهد و استدالل سخن نگويید»کند که داند و بیان میمی

 .(50: 1387)يول، « کافی برای آن نداريد صحبت نکنیددر مورد آن چه که شواهد »

ترين گیرد. حتی امروزه در معروفثبات حقیقت از اين شواهد بهره میبرای ا )ع(امام 

حقیقتی را بیان »شود جهانی از اين روش استفاده و به سخنرانان توصیه می یهاسخنرانی

کنید و آن را با يک داستان ادامه بدهید. حقیقت ديگری بیان کنید و آن را با يک نقل 

 ،تريسی)« قول ادامه بدهید. سپس حقیقت ديگری بگويید و برای آن هم مثالی بیاوريد

1392: 49). 
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 ر بیان  حقانیتدر بیان حقايق کالم خويش به خصوص د )ع(امام گفته شد کههمانطور  

و مثال تاريخی مانند داستان حضرت موسی و  نقل قول ،از داستان )ع(و فضائل امام علی

 .استفاده نموده است هارون

های مختلف انسانی و حتی با آوردن شواهد مختلف از گروه )ع(مشاهده نموديم که امام

و  گويی به طور ضمنیـ  شودها در نهايت به يک هدف ختم میاين ـ که همة انسانیغیر

و  )ص( من، پیامبر خداکه جدّ شودآور می، به شنونده و مخاطب خود ياددر لفافه

و مورد اعتماد ايشان  )ص(پیامبر خدا همراهبیشترين کسی که کالم اوست و  کنندةمنتقل

گونه پلیدی ما همان کسانی هستیم که خداوند ما را از هر و است )ع(پدرم امام علی؛ بود

 .خواهی نبودن با معاويه صلح کردم از روی هوابنابراين اگر مو  دور نگه داشته
 

 هادر توصیف حوادث و شخصیتها و حوادث مشابه و متوالی دلیل ذکر عبارت. 2-1-4

ها به ذکر حوادث مختلف برای تبیین موضوع و بیان جايگاه شخصیتدر اين خطبه  )ع(امام

گونه به نظر ممکن است اينپرداخته است.  )ع(ه خصوص امام علیيک شخصیت ب دربارة

مسائلی را برای ذکر  ها و حوادثِ به ظاهر مشابه و متوالی و مکررگاه عبارت )ع(برسد که امام

 د کهآياين سوال پیش می .کندبیان می )ع(ها به خصوص امام علیآن شخصیت پیرامون

ها اکتفا کند و پس مانع و جامع برای شخصیت چند جملةتوانست به بیان نمی )ع(آيا امام

 اين کار چیست؟ فايدةراستی به  به اصل کالم بپردازد؟ ،ترين حادثهاز بیان مهم

و سپس  )ع(امام علی ةدربارباز هم در باب فضائل و  پردازد کهمیحوادثی  به بیان )ع(امام

های وهیاز ش )ع(امام علی به عنوان مثال دربارة ايراد شده است.ها و ساير شخصیت )ص(پیامبر

پرداخته،  )ع(ی از آياتی که به توصیف امام علیگويد، مانند ذکر برخمختلفی سخن می

ة ايشان مانند ها و دستورهای الهی دربار، اراده)ع(درباره فضايل امام علی)ص( ان پیامبرسخن

تطهیر،  ، اشاره به آية)ع(م علیالنبی به جز درب مربوط به امابستن همة درهای مسجد

 نسبت به ساير بندگان و... . )ع(برتری امام بیان فضل و

 )ص(پیامبرقول و فعل با استناد به آيات قرآنی و کالم خود را  غالباا )ع(ابتدا بايد گفت: امام

 شود:که اين استنادها و سخنان به صورت زير دسته بندی می رساندبه گوش مخاطب می

اين آيات را تالوت کرده و در ادامه به )ع( مواردی که امام آيات قرآن:استناد به الف: 

استناد به  :)ص(قول پیامبراستناد به ب:  پردازند.تفسیر آن در بیان فضايل و حوادث می

ـ در  )ص(استناد به کاری که پیامبر :)ص(فعل پیامبراستناد به ج:  .)ص(کالم و جملة پیامبر



  177 1398 پاییز و زمستان ،2 شمارة ،11 سال عربی، ادب 

 :)ع(امام حسن سخند:  دادند.انجام میـ  های مطرح شدهموضوع دربارةزمان حیاتشان 

 طبق علم و مشاهدات خود حوادث و فضايلی را ذکر کرده اند. )ع(مواردی که امام

ها استناد آن همچنین مرجع وحوادث و فضايلی که در خطبه ذکر شده به در ادامه 

 شود:اشاره می
 

را اجابت او ايمان آورد و دعوت  )ص(رکسی که به پیامب اولین .1: )ع(فضائل امام علی: الف

او  .2 (.قرآن کريمسورة حديد در  10آية و در جايی ديگر استناد به  )ع(قول امام حسن)دو مورد:  کرد.

)قول  )ص(ولیّ تمام مومنان بعد از پیامبر .3 .)قول  پیامبر( از اوست )ص(و پیامبر )ص(از پیامبر

اقرب  .5 .()ص()فِعل پیامبردر هر امری  )ص(و مورد اطمینان پیامبر منؤهر ممقدّم بر  .4. پیامبر(

در  قعةسورة الوا 2و 1آيات  به و در جای ديگر استناد )ع(قول امام حسن :)دو مورد المقربین به خداوند

اولین کسی که  .7. (100: هتوبو  2و  1: هاقعو) سابق السابقین به سوی خداوند .6(. قرآن کريم

لحق شد و اولین فردی که از م )ص(رد و به پیامبرسوی خداوند و رسولش هجرت کبه 

کسی که تمام .9. (19: هتوب) مجاهد حقیقی در راه خدا .8. (10حديد: ) خود انفاق کرد سرماية

بسته بودن تمام .10. (10حشر: )کنند مردم به دلیل برتری ايمانش برای او استغفار می

 .)قول و فعلِ پیامبر( در مربوط به ايشان جزهای مسجدالنبی بهدر
 

 سایر فضائل و حوادث. ب

داستان  ب:. (61)آل عمران:  و پنج تن آل عبا )ص(پیامبر دربارة مباهله و آيةداستان الف: 

الشهداء، سید هبیان فضل حمزج: . (33حزاب: )ا پنج تن آل عبا دربارة تطهیر ةکساء و آي

و دوبرابر بودن )ص( اجر زنان نیکو کار پیامبر د:. ()ع()قول امامجعفر ذوالجناحین و ابوطالب 

حضرت  شباهت بین قومهـ .. ()ع()قول امامکار به دلیل نسبت آنان با پیامبر گناه زنان بد

برگرفته از  )ع()قول امامو ياران خود و پدرش  )ص(و برخی از افراد امت پیامبرموسی و هارون 

 .()ص()فعل پیامبرغدير خم  ةواقع ز:. ()ص()قول پیامبربیان حديث منزلت و:  .(30-29حزاب: ا

به ذکر حوادث مختلف در بارة يک شخصیت به خصوص امام  )ع(ا اين که چرا امامام

تا زمان جاری  )ص(ی به تاريخ اسالم از زمان پیامبربا نگاهپرداخته است بايد گفت  )ع(علی

پیچ و خم و همراه با  پرای دورهزمانی را  ةاين بازبه و بافت موقعیتی آن، شدن اين خط

و امام  )ص(مستقیمی با وجود پیامبرم يا غیربه طور مستقی  بینیم کهحوادث گوناگون می

 گره خورده و مرتبط است. )ع(علی
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ـ  به دلیل اهمیتـ  بیان هر کدام از اين وقايع و شواهددر اين خطبه با  امام بنابراين،

 .یستنیاز نبیديگر حوادث از ذکر 

ه را به همرابسیاری حوادث و وقايع  ،)ع(د که اماموشمیمشاهده  سخنان امام نیزدر 

به اين گونه که در هر قسمت ابتدا به  ؛کندبیان می )ع(های امام علیفضايل و بزرگواری

قول از نقل کند و گاه به پرداخته و مصداق آن را پدر خود معرفی می قرآنیآيات ذکر 

 پردازد.می به بیان فضايل ايشان ذکر وقايعهمراه با  ،)ص(پیامبر

و ذکر مکرر آن در  )ع(کردن فضايل امام علیان گفت يکی از داليل مهم برجسته تومی

و خفقان و فشاری که  )ع(رواج سّب و لعن امام علی به مسألة ،های مختلف خطبهقسمت

ای که معاويه به گونه ؛ارتباط زيادی دارد ،شداز سوی حاکمیت بر هاشمیان تحمیل می

ديگران را نیز امر به لعن و  کرد وداد و ايشان را لعن میدشنام می )ع(بر منبر به امام علی

تهديد و يا  جستند رالعن و بیزاری نمیوکسانی که  (10/257 :1977 )امینی،کرد دشنام می

 .(2841و  2840و 7/2830: 1375 )طبری، کرددستور قتل آنان را صادر می

مخاطب از آن فضای خشک حاکم بر  شودباعث می ،در کنار وقايع ذکر اين فضائل

توسط فرزند بزرگ ايشان که از کودکی  )ع(فاصله گرفته و يادآوری فضايل امام علی جامعه

 ،)ع(صحبت امام ،گونهاين لذا ؛برساندتری به باور قلبی محکم شاهد وقايع بوده، مخاطب را

ة دربار )ع(شود صفاتی که در کالم امامچنان که ديده می کند.مردم را به اقناع دعوت می

شود و دوم اين در ديگران يافت نمی تر صفاتی است که اوالا جاری شده، بیش )ع(امام علی

از طرف  هايی است.بودن، داشتن چنین ويژگی )ص(که الزمة ولی خدا و جانشین پیامبر

اجتماعی دارد  شود و هم صفاتی که جنبةديگر، هم صفات شخصی و تعبدی را شامل می

صفات منحصر به فرد را با يک حادثة تاريخی، آية قرآنی، سخن که هر کدام از اين 

 کند.، تأيید و تبیین میو يا مقايسه )ص(پیامبر

که  يابددست میئولوژی خواننده با ديد علم کاربردشناسی و بافت موقعیت به اين ايد

چه توسط يت است و آناسالم و وال ةشجر ةين فضائل، حوادث و اقوال، الزمهر يک از ا

از يک موضوع يا شخصیت صحبت  هايی که چندين بارخصوص قسمتگفته شده، به )ع(امام

بینیم برخی مطالب گاه می ،اگر همو  تکرار و مطالب شبیه به هم نیست صرفاا ،اندکرده

مخاطب به شنوايی و  ةتطهیر يا توصی ةد مانند ذکر و شرحی پیرامون آيشومی تکرار

های يکی از اسلوب گردد و از طرفیبه اهمیت مسأله بر می ،آگاهی در آغاز و پايان کالم

کنیم تا اهمیت آن را گاهی مطالب خود را تکرار می»باشد چون سخن، اسلوب تکرار می
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را نسبت به آن برانگیزيم. خداوند متعال از اين اسلوب به  بیان کنیم و احساس مخاطب

 .(185: 1392مالنوری، )« وفور در قرآن استفاده کرده است

بنابراين کردن نیست، صحبتبه مختصر و مستقیم  ،بالغت کالم و ديگر اين که حتماا 

اگر چه از لحاظ کنش آوايی و لفظی ارتباط آشکار و  ،و بیان محاسن افراد )ع(سخنان امام

علم کاربردشناسی و با توجه به  ةاما از دريچ ،مستقیمی با پاسخ به سخن معاويه ندارد

)غیربیانی(  توان فهمید که کنش منظوریِ می ،که پیش از اين به آن اشاره شدبافت موقعیت 

 باشد.می ،در واقع همان اثبات حقانیت خود که استمرار واليت الهی است ،اين سخنان
 

 به جای دفع اتهام دیگرمسائل  ابتدای خطبه به اختصاص یافتن. دلیل 2-4

 دربارة پس از کالمی طوالنی )ع(امامگونه به خطبه نگريست که توان اينديگر می از جنبة

به دفع اتهام معاويه  فضائل اهل بیت و حوادث گوناگون( )دربارة مسائلی که به آن اشاره شد

مخاطب تا مدتی در حالت ابهام قرار داشته و به جای پاسخ صريح  ای کهپرداخته، به گونه

 آورده مقدمه، به تفصیل به بیان مسائل اهل بیت روی معاويه پس از به سخنو مستقیم 

 است.

 با صلح به اشتباه به امام که اين بر مبنی، صلح ةدربار مخاطبان ايدئولوژی به توجه با

پیش از ، خود کالم پذيرش جهت شنونده سازیآماده برای ايشان برخاسته، معاويه

 گاهی» که چرا باشدمی تبیین و توضیح نیازمند ،معاويه پاسخگويی مستقیم به سخن

 پديده، يک با مرتبط مسائل نتايج عوامل، عناصر، ارکان، بايد مخاطبان ةانديش اقناع برای

 اصالح را آنان اعتقاد مسئله، اطراف در روشنگری با و داد توضیح را ...و حادثه انديشه،

 .(173: 1392مالنوری، ) «کرد

پاسخ خود به معاويه را با کنش  )ع(، امامای شدطور که در طرح سؤال هم اشارههمان

 ،)ص(که پس از حمد الهی و مدح پیامبر مستقیم شروع نموده؛ به اين صورتگفتاری غیر

به جای اين که با استفاده از کنش اظهاری به صورت صريح و مستقیم به مردم اعالم کند 

 مستقیم استفاده نموده؛ اما علت اين کار چیست؟که کالم معاويه کذب است، از کنش غیر

به صورت  )ص(نان پیامبر، برخی از صحابه و ز(ع)اهل بیت ،)ص(با بیان فضائل پیامبر )ع(امام

بیانی کذب سخنان معاويه را نشان داده؛ به اين معنا که کنش غیر ،مستقیم و در لفافهغیر

 آشکار است.اما به صورت ضمنی و غیر نشان دادن حقیقت امر، )ع(و منظوری سخنان امام

از شروع )ع( بد که مقصود آشکار و مستقیم اماميامیاين گونه، مخاطب با اين عبارات در

)به طور و بزرگان معاصر خود در يک عبارت )ص( مات خود با فضائل اهل بیت پیامبرکل
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دارم که ما اهل بیت بر حق و از جانب اين است: ]بدين وسیله[ بیان می مستقم و ضمنی(غیر

 .)کنش اظهاری(باشیم و معاويه بر باطل  و دروغ گو است خداوند می

گرفتن ايشان از جانب دوست و دشمن و نیز ويژگی قرار، تحت فشار )ع(موقعیت امام

برای اثبات حقانیت خود، )ع( کند که اماماقتضا می ،مخاطبان که پیش از اين اشاره شد

و پدر و  مسائل پرداخته و زيربنای سخن خود را با بیان فضائلِ جدّ ابتدا به اصل و ريشة

 آور شود.ده يادبرای شنون ،باشدش میهر آنچه که مرتبط با دين جدّ 

همچنان که پس از حمد و مدح، مردم را مورد خطاب قرار داده و با کنش ترغیبی و 

ها و گوشهائی داريد، پس ای بندگان خدا بشنويد، و شما قلب»گويد امری به آنان می

 .(102و99: 1379)قیومی، « ...بینديشید، ما خاندانی هستیم که

و تمام فضائل قابل ذکر را به يادشان  پردازدبه بیان فضائل می و پس از آن مستقیماا 

آورد تا پس از اين که تمامی فضايل در ذهنشان تداعی شد و به ياد آوردند که پلیدی می

را در اين خاندان، در بزرگ و کوچک و زن ومردشان راهی نیست؛ آن گاه گفتنِ اين که 

توان علت طوالنی بودن م و درک باشد و میبرايشان قابل هض ،سخن معاويه حقیقت ندارد

 سخن و در ابهام قرار گرفتن مخاطب را همین امر دانست.

چینی و آماده سخ به سخن ديگران، نیاز به مقدمهالعمل و پازيرا گاه انسان در عکس 

ترين چرا که سخنران، پس از آماده سازی مخاطب در مقدمه، بیش»سازی ذهن آنان دارد 

 .(321: 1392مالنوری، ) «را در متن سخنرانی بر روی او انجام دادهگذاری تأثیر

 اعمال بررسی و مقايسه و معاويه موقعیت و )ع(حسن امام وموقعیت شرايط به مراجعه با

 معاويه کذب که کرد تعبیر گونه اين توان می ،مردم میان در و جامعه در دو آن اهداف و

 به مستقیم صورت به را خود سخنان تمام بیندنمی نیازی امام که است واضح قدری به

جهت ايجاد  داندمی صالح موقعیت آن در را چه آن و دهد سوق او دروغ تبیین سمت

 .داردمی بیاندلی در بین مردم و جلوگیری از اختالفات هم

 :گويدمی خود ةبازخطی بخش در تنهاامام 

خالفت دانسته، و خود را سزاوار آن  ةپندارد که من او را شايستصخر میمعاويه بن  و»

بريم، ولیکن سوگند محکمی ما نام کسی را نمی ...گويددانم، اما معاويه دروغ مینمی

هرگز در اين امت دو  ...شنیدندخورم، که اگر مردم سخن خداوند و پیامبرش را میمی

طمع  در اين حالت ای معاويه تو در آن.. .کردندشمشیر به يکديگر برخورد نمی

را دگرگون  ولکن هنگامی که او را از جايگاهش دور ساختند و بنیان آن .کردینمی

را همچون توپی برای يکديگر پرتاب کردند،  نمودند، قريش در آن به نزاع پرداختند، و آن
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-109: 1379)قیومی، « تا اينکه تو ای معاويه و اصحابت بعد از تو در آن طمع کردند

110). 

 

 دلیل بیان مباحث به ظاهر نامربوط به جای اثبات کذب معاویه .3-4

، اهل بیت و صحابه و همسران ايشان امام علی،  پیامبر در حین صحبت از )ع(حسنامام 

رسد و ارتباطی با پاسخ به بیان احکام به نظر می کنند که به ظاهر،مباحثی را مطرح می

 و آل ايشان، مسألة )ص(وجوب صلوات بر پیامبررمت صدقه و سخن معاويه ندارد؛ ازجمله: ح

چگونه امام در بین سخن خود و در ضمن بیان حوادث و فضايل اشخاص،  غنیمت وخمس.

زنان پیامبر و   امام پس از صحبت ازبه عنوان مثال  .نمايداشاره به برخی احکام الهی می

به  ،ساير مساجد النبی نسبت بهبه ديگر زنان و فضل نماز در مسجدفضل آنان نسبت 

وجوب صلوات بر پیامبر و حرمت صدقه بر ايشان و خاندنشان و نیز حکم غنائم صحبت 

 کنند.می

 دورنی فضای بیشتر برگرفته ازتوان پاسخ گفت. پاسخ اول به اين سؤال از دو جهت می

 .شودذکر میو پاسخ دوم با توجه به فضای آن روز جامعه در کنار سیاق خارجی متن 

 ذکر شده هایکنیم که جملهاز لحاظ کنش آوايی و لفظی مشاهده میپاسخ اول: 

خمس، غنیمت، صدقه، صلوات از لحاظ کنش لفظی و آوايی، بیان احکام شرعی به  دربارة

فضای متن با توجه به  اما ظی همچون: واجب، حالل يا حرام کرد و...(با توجه به الفا) رسدنظر می

 ،منظوری اين سخنان بینیم که کنشِکالم و از منظر کاربردشناختی میسیاق و بافت و نیز 

درواقع در راستای سخنان قبلی بکار گرفته شده و فضايل بلکه  ،بیان احکام الهی نیست

چرا که  ؛کندبه مخاطب گوشزد می ضمنیو اهل بیت را در لفافه و با کنش  )ص(پیامبر

 انیت اهل بیتبرای اثبات حقرا وادث و فضايل تمام وقايع، ح امام، تاکنون مشاهده کرديم

 کار گرفتند.ب

مختلف به بیان منزلت اهل  یگیری از شواهدبا بهره )ع(همان طور که گفته شد امام

نماز در مسجد پیامبر  برتری داشتنالف:  بیت پرداخته که اين شواهد عبارت است از:

و خاندان  )ص(ت بر پیامبرصلوا ةمسألوجوب  ب:. الحرام()به جز مسجدساير مساجد  نسبت به

 .حالل بودن غنايم و حرام بودن صدقه بر ايشانج:  .ايشان

 و در نهايت است و اهل بیت او بر ديگران )ص(پیامبر برتریبزرگی و بیانگر شواهد اين 

شدن ماهیت کالم وشنو ر )ع(صدق کالم امام شدن حق،روشندر راستای  آن موارد همة
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يابد که معاويه به چه شخصیتی در می ،مخاطب بعد از شنیدن اين کلماتمعاويه است که 

 چنین سخنانی را روا داشته است.

دشنام داده  )ع(به امام علیکه برد جامعه در آن زمان در حالتی به سر می پاسخ دوم:

و احکام الهی سبک  و حتی پیامبر نباشد موالیانش تالش داشتند اسمی از اسال شد ومی

 (7/2843: 1375)طبری،  «از دين علی بیزارم»گفت معاويه می طوری کهبه  ،شدشمرده می

های الهی که با اهل بیت مرتبط است توان گفت امام اين احکام و ارزشین دلیل میهم به

 شوند.را نیز يادآور می
 

 نوشت:پی

ای که خواسته شده خود را در جای مناسب به اندازهاظهارات »شود اين اصل به گوينده توصیه میدر . 1

 (.50: 1387)يول، « در داشتن و جهت مکالمه ارائه کنبا در نظ
 

 نتیجه. 5

 ترين نتايج به دست آمده در اين پژوهش به اين صورت است:مهم

 امام کرد،مخالف بودند ايجاب می )ع(افراد قابل توجهی که با صلح اماموجود مخاطبان و ـ 

بیان  ذهن مخاطب بهسازی چینی و آمادهورود به پاسخ مستقیم، جهت مقدمه پیش از

ايشان  و اهل بیت و صحابة)ص( ايی از جمله سخن از فضايل پیامبربنای و زيرمسائل ريشه

تداعی آن در ذهن، و برخی حوادث مهم بپردازد که در اين صورت با يادآوری فضائل و 

 شود. آن پاسخ برای او قابل درک و باور می ،پردازدمستقیم می به پاسخ )ع(هنگامی که امام

 )ع(قابل اهمیت نبود که امام )ع(فت سخن معاويه آن چنان برای امامتوان گاز ديگر سو میـ 

چه را در آن زمان صالح ، بلکه جهت اصالح عقايد مردم آنبالفاصله به جواب بپردازد

گونه سخن گفتن توجه با توضیحات داده شده، اينا کند که ببه مخاطب القا می ،داندمی

 شود.در ابهام قرار دادن محسوب نمی

ضرورت ذکر شواهد ، )ع(ه و وجود مخاطبانی مخالف با امامبا توجه به بافت اجتماعی خطبـ 

آيد و با توجه به اصل کیفیت در محاوره، گوينده بايد کالم خود را با ذکر مختلف پیش می

 ،)ع(ن صورت با ذکر هر شاهد توسط امامعرض مخاطب برساند که در ايشواهد کافی به 

 انجامد.تصور مخاطب اصالح و با امام همراه شده و در نهايت به اقناع می

ر تا امام حسن اتفاق افتاد که همة اين حوادث پر پیچ و خم و بسیار مهمی از زمان پیامبـ 

لذا ذکر هر  ؛مستقیمی داردط مستقیم و غیرارتبا، )ع(و امام علی )ص(حوادث با وجود پیامبر
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به همراه  )ع(و نیز ذکر فضايل امام علی )ع(ز اين حوادث و ارتباط آن با امام علیکدام ا

 شود. به اعتقاد قلبی مخاطب منجر می ،)ص(ستشهاد قرآنی و قول و فعل پیامبرا

 به فرد و برجستة صفات منحصر، )ع(به فضائل گفته شده برای امام علیبا نگاهی 

 شود،در ديگران يافت نمی ،خدا کنیم که جز در ولیّ شخصی و اجتماعی را مشاهده می

گر اهمیت اين حوادث و و فضايل به همراه استدالل، بیان بنابراين ذکر متوالی حوادث

هدفی جز برانگیختن و بیان اهمیت  ،فضايل است و اگر هم برخی از سخنان تکرار شده

 های سخن است.نده در بر ندارد؛ عالوه بر اين که اسلوب تکرار يکی از روشآن برای شنو

ارتباط واضحی با سخن و  خورد که ظاهرااالفاظ و مسائلی به چشم می، )ع(ـ در کالم امام

بیان برخی احکام شرعی به نظر  ،پاسخ به کالم معاويه ندارد و از لحاظ کنش لفظی

و اهل بیت و مردم،  )ص(ن برخی مسائل بر پیامبربودمانند حالل، حرام و واجب  رسد،می

بیان احکام شرعی به طور مستقیم از بیان اين مسائل،  )ع(اما کنش منظوری سخن امام

اثبات حق  ها در راستا و تکمیل بیان فضايل اهل بیت و نهايتاااين ، بلکه همةباشدنمی

 واحکام اسالمی شدهفراموشی هاتالشی برای احیای ارزشتواند نیز می اگر چه است.

 .باشد
 

 منابع:
تهران: نشر علمی چاپ ، کاربرد شناسی فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و ،(1392فردوس، )، زادهگلآقا

 .رامین

 ، ترمجه سید انصر طباطبايی، هتران: ققنوس.اإلمامة والسیاسة ،(1380ابن قتیبة الدينوري، أبو حممد)
 .، بريوت: دار الكتاب العريبالطبعة الرابعة الغدير، ،(1977أمینی، عبد احلسنی )

 حلیة االبرار فی احوال محمد وآله االطهار علیهم السالم، ،(1373) بحرانی موسوی، هاشم بن سلیمان 

 ، قم: دفتر نشر معارف اسالمی.2تحقیق غالم رضا موالنا بروجردی، ج

بريوت: مؤسسة التاريخ  السید علي عاشور، :، التحقیق6و 3و 2ج غاية املرام، ،(2001_)__________
 العريب.

 ، د.ط، قم: املطبعة العلمیة.2، ججامع أحاديث الشیعة ،(1400)بروجردي، سید حسنی 
 ، قم: اشکذر.19پترجمه پروين آقايی، چا ،قدرت بیان  ،(1392) تريسی، برايان

ترجمه و تنظیم جواد قیومی اصفهانی،  صحیفة الحسن علیه السالم، ،(1379جامعه مدرسین حوزه علمیه )

 ، قم: دفتر انتشارات اسالمی.3چاپ

، به هوانگ گفتمانی در زبان فارسی بر اساس مدل کاربرد شناختی بررسی ارجاع ،(1392جاويد، سمیه )

 .دانشگاه شیرازدانشکده ادبیات و علوم انسانی،  ،دکتر علیرضا خرمايی راهنمايی



184   در باب صلح )ع(تحلیل کاربردشناسی خطبة امام حسن 

تشیع در مسیر تاريخ: تحلیل و بررسی علل پیدايش تشیع و سیر تکوين آن در  ،(1359) حسین ،جعفری
 .دفتر نشر فرهنگ اسالمی تهران: ،ترجمه محمدتقی آيت اللهی ،اسالم

 .پايگاه تخصصی عاشورا جا:، بیدانشنامه امام حسن علیه السالم ،)بیتا( نويسندگان از جمعی

، حتقیق: عمر عبد 4اتريخ اإلسالم و وفیات املشاهري واألعالم، ج ،(1314الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد )
 ، بريوت: دار الکتاب العريب.الطبعة الثانیة السالم تدمری،

 .: کیهان هوايیتهران ،معترضان ناآگاه و تفسیرگران ناآشنا ،(1376) زمانی، احمد

با  مجتبی علیه السالم(حقايق پنهان )پژوهشی در زندگانی سیاسی امام حسن  ،(1387)________

 .دفتر تبلیغات اسالمی :مقدمه جعفر سبحانی، قم

 .تهران: انتشارات سوره مهر ،4چاپ ،درآمدی بر معنی شناسی ،(1390صفوی، کورش )

ترمجه  اتريخ األمم وامللوك أو اتريخ الرسل وامللوك املعروف بـ اتريخ الطربي.، (1375حممد بن جرير )الطربي، 
 . ايرانشهر: انتشارات اساطري.5ابوالقاسم اپينده. چاپ

 آثار اسالمی بعثت، تهران: بعثت. ، تحقیق موسسه انتشاراتاألمالی (،1385بن حسن ) طوسی، محمد

تهران:  ، مسند اإلمام الحسن المجتبی أبی محمد الحسن علیهما السالم،(1332عطاردی قوچانی، عزيزاهلل )

 عطارد.

 :، بريوت2ج ، مام احلسن بن علی علیهم السالم دراسه و حتلیلحیاة اإل، (1372) ابقر شريف، يالقرش
 دارالبالغه.

تهران: انتشارات  ،)ع(کلمات اإلمام الحسنعة موسو ،(1382) السالمگروه حديث پژوهشکده باقرالعلوم علیه 

 امیرکبیر.

 الوفاء. ، بیروت: موسسه10، جبحار األنوار ،(1361)باقر مجلسی، محمد

 های علمیه.قم: مرکز مديريت حوزه ،4چاپ روش سخنرانی دينی، ،(1392مالنوری، حسین )

 قم: دلیل ما. ،الکوثر يف أحوال فاطمة بنت النيب األطهر )ص( ،(1386) باقرموسوى، سید محمد

 .تهران: هرمس، 4چاپ ،درآمدی به گفتمان شناسی ،(1393اهلل )يارمحمدی، لطف

حسن بن علي منازي،  :، د.ط، حتقیق وتصحیح3مستدرك سفینة البحار، ج ،(1419علي ) منازي شاهرودي،
 قم: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسنی.

مؤسسة آل البیت علیهم السالم إلحیاء الرتاث،  :حتقیق ،1مستدرك الوسائل، ج ،(1987نوری، مريزا حسنی )
 إلحیاء الرتاث.البیت علیهم السالم بريوت: مؤسسة آل 

  .ترجمه نسرين حیدری، تهران: سمت ،)يک بررسی زبانشناختی( نگاهی به زبان (،1374)يول، جورج 

 .انتشارات جنگلتهران:  ،علی رحیمی و بهناز اشرف گنجویترجمه  ،شناسیکاربرد ،(1387) _____
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