
Islamic Politics Research/ Vol. 10/ No. 21/ Spring & Summer 2022 

 

  
Analysis of the political Language of the prophet 

Received: 13/07/2022  Accepted: 06/12/2022 

Houshang Aghaee1 

Rohollah Sayadi Nezhad2 

Mohsen Seifi3 

(123-150) 

In every era, political discourse needs new words and techniques to adopt an 
appropriate strategy in dealing with different political groups. Discourse analysis 
reveals that any text is related to truth and to a source of power and determines 
the relationship between the author and the reader of the text. The present article 
uses the method of critical discourse analysis to examine the sermons and letters 
of the Prophet Mohammad (PBUH) with regard to the components of political 
language and tries to answer the questions of how he chose an appropriate 
strategy to interact with others through discourse making and politics. The result of 
the research indicates that the Prophet used the words and expressions of his 
time in discourse making. He tries to lead the discourse according to his own 
knowledge and according to his personality as the leader of the Muslim 
community; his themes and meanings sound religious and are directly related to 
his ideology and thoughts. In order for the Prophet to have the greatest impact on 
the soul of the recipient of his message and his audience, he uses the subject in 
the plural. Due to the context of situation, he uses the dialect and accent of the 
audience to reduce her emotional distance with them. The high frequency of 
present verbs in international political discourses indicates the Prophet's 
expectation of his present and future realities with his addressees. In this way, he 
has been able to give a special dynamism to his discourse.     
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  چکیده
 ب ا ییاروی رو در یجدی د  یش رردها و واژگ ان ب   یاس یس گفتمان عصری، هر در

 ه ر ک  کندمی مشخص گفتمان تحلیل است. نیازمند یاسیس گوناگون یهاگروه
 را م ت ۀ گیرن د و فرس تنده می ان ارتب اط و ب وده ارتباط در قدرتی منبع چ  با متنی

 ناس یکاربردش روش گ رفت درپ یش ب ا روپیش   جستار در نرارندگان د.کنمی  معی  
 در اعظ    پی  امبر سیاس  ی زب  ان بررس  ی ب    گفتم  ان لی  تحل رویک  رد ب  ا و زب  ان

 س اا  ای   ب   گ وییپاس خ درص دد و پرداخت   اجتم اعی و سیاس ی ه ایگفتمان
 ت ا کردمی اختیار زبانی هایراهبرد چ  خود هایگفتمان در حضرت ک  انداساسی

 آن بی انرر پ ووهش دس تاورد .آید لئنا خویش اجتماعی و سیاسی اهداف ب  بتواند
 خویش روزگار آشناینام واژگان از مخاطب موقعیتی بافت ب باتوج  پیامبر ک  است
 د.کن  راهب ری بهت ری نح وب   را گفتمان فضای بتواند طریق ای  از تا بردمی بهره

 گ ویش از ،برذارد کنندهدریافت جان در را تأثیر بیشتری  کالمش آنک  برای پیامبر
 ب ایی بس امد د.کن  ک   آنان با را خود عاطفیۀ فاصل تا دکر می استفاده نامخاطب
 ب   پی امبر چشمداش ت بی انرر الملل یب ی  سیاس ی هایگفتمان در مضارع افعا 

 اس ت توانس ت  طری ق ای   از و دارد مخاطب ان با خودۀ آیند و موجود هایواقعیت
  ببخشد. خویش گفتمان ب  خاصی پویایی

  منظورشناسی. ایدئولوژی، قدرت، پیامبر، سیاسی گفتمان  واژگان کلیدی:
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 مقدمه. 1

 دج جا زباان کااجکرد کاه اسا  شناسیزبان دج ایجشتهبین علمیۀ شاخ انتقادی گاتمان تحلیل
 قالا  دج جا «زبان» انتقادی، گاتمان تحلیل ،خصوصدجاین کند.می برجسی سیاس  و یامعه

 از اعم متن سطح دج یامعه و تاجیخ قدجت، ولوژی،ئاید اب اجتباط دج ایتماعی ایپدیده و عمل
 سیاسی جخدادهای و وقایع بیشتر (.00 ،0931 زاده،)آقاگل کندمی مطالعه نوشتاجی و گاتاجی
 ایجااد هاواژه و کلماتۀ وسیلبه سازش و فلح وگوهایگا  و ینای خبرهای مثل ما پیرامون

 نااریم.می هستی ینان هایکرانه به که اس  گانواژ و کلمات چشمان و پنجره از ما د.شومی
 مقولاه آن از خااج  و اندیشادمی خود زبان ساخ  مطابق هرکس» که گا  توانمی ،بنابراین

  (.212 :0 ،2102 ،الدین)شمس «باشد داشته بینشی تواندنمی
 جخ یامعاه دج کاه اتااقااتی تماامی اسا . یامعاه سرنوشا  همان کلمات سرنوش  
 یابزاج زبان ،بنابراین کند.می خودنمایی کلمات آن چینشۀ نحو و کلماتۀ ساز جد دهد،می

 از دیربااز از یامعاه فکری جهبران و جانامدسیاس  اس . حقیق  به دستیابی و کشف برای
 بنره -اس  انسانی یوامع کنترل و هدای  دج ابزاج تریقوی و مؤثرترین ترین،جایج که- زبان
 بار بیشاتر هرچاه تأثیرگاااجی برای یامعه مداجانسیاس  و کنشاران ،دجحقیق  بردند.می

 و ابازاج از خاویش پیام و بینیینان ترآسان و بنتر هرچه انتقال برای و آنان اقناع و مخاطبان
 «گاتماان» پاس نمایند.می وجزیگاتمان کلمات، َینگ با و کنندمی استااده «زبان» سالح
 گاته آنچه بنابر د.کنمی ایاا جا تجاوزی هرگونهۀ دهندین  و متقاعدکننده همواجکننده، نقش

 باشد، سیاس  که هریا پایرد؛می انجام زبانۀ وسیلبه سیاسی و ایتماعی مسائل تبیین ،آمد
 دج پننان قدجت زبان و پیدا قدجت سیاس ،» که باوییم اگر داش . خواهد حضوج نیز زبان

 ایم.نمانده دوج به فوابۀ یاد از (063 ،2112 )المسدی، «اس  اییامعه هر
 کاه- زباانی هاایجاهبرد از هماواجه ،دینای و سیاسی جهبر نقش دج ،اسالم بزجگ پیامبر 

 مخاطباان حقیقای دنیاای تغییار و عماومی افکاج بر ناوذ و تسلط برای سالح اجزشمندترین
 جوش گارفتندجپایش با که برآنند یستاج این دج نااجندگان جو،ازاین اس . برده بنره -اس 

 دج اسالم اعظم پیامبر سیاسی زبان برجسی به گاتمان تحلیل جویکرد با و زبان شناسیکاجبرد
 و عواماال تمااامی نااجناادگان کااه اساا  آن مسااتلزم ایاان و بپردازنااد سیاساای هااایگاتماان
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 زمانی شرایط گیرنده، ،هفرستند عنصر مثل ،هستند دخیل متن یک تولید دج که جا هاییمؤلاه
  یابند. دس  متن حقیقی معنای به تا دهند قراج خویش فرادید ،پیام نوع و نیامک و

 اس : ریز یهاپرسش یبرا ییهاپاسخ افتنی یدجپ پژوهش نیا 
 ایجسااانه ابزاجهااای تاارینمناام عنااوانبااه «نامااه» و «خطبااه» از چاونااه پیااامبر .0

 اس ؟ برده بنره بینیینان انتقال برای خود جوزگاج )مدیاتیکی(

 اس ؟ واضح و بسیط سیاسی، هایگاتمان دج پیامبر واژگان و کلمات چرا .2

  ؟داجد هاییویژگی چه پیامبر سیاسی هایگاتمان دج کاججفتهبه هایاستعاجه .9
  ؟شودمی متمرکز مشترک عقاید و اشتراکات جوی المللبین جوابط دج پیامبر چرا .2

 پژوهشۀ پیشین .1-2

 بیشاتر کاه یاابیمدجمای کشاوج خااج  و داخال علمای هاایپایاااه و هاوبااه به نااهی با
 فرمالیساتی دجویکار و جوش براساا  پیاامبر، احادیث با اجتباط دج شدهانجام هایپژوهش

 اعظام پیامبر هایگاتمان و احادیث برجسی به گاتمانی دیدگاه از یپژوهشاران کمتر و اس 
 یاا نااجناده کاه شاودمای دیاده هااییپاژوهش تحقیقاات، این الیهالب دج اما ؛اندپرداخته

 تاا انادپرداخته پیامبر سخنان برجسی به شناسیمنظوج جوش گرفتندجپیش با هاآن نااجندگان
 تارینمنام به ادامه دج که ندکن کشف جا وی یمالت و الااظ وجای دج نناته معناهای بتوانند

 شود:می اشاجه هاآن
 «نباوی احادیث دج زبان دوگانای» عنوان با ایمقاله دج (0931) نژادفیادی اللهجوح -

 زباان بر عالوه پیامبر چاونه که دکنمی تشریح ایتماعی شناسیزبان جوش گرفتندجپیش با
 با اجتباط و خویش اهداف مسیر دج هاگویش و هالنجه ظرفی  از داستانداج و معیاج فصیح،
 دج کاججفتاهباه هاایگاویش و هالنجه به رفا  ف همقال این دج نااجنده اس . برده بنره دیاران

 .اس  پرداخته نبوی احادیث

 ضيو  في  النبوی الخطاب» عنوان با دکتریۀ جسال دج (2100) عید علی محمد عری  -
 اسا  پرداخته نبوی گاتمان دج خاجیی عوامل و عنافر ها،انایزه به «االجتماعّية اللسانّيات

  اس . ایتماعی شناسیزبان پژوهش این دج لفؤم جویکرد و
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 یفر یالّنصر الترااط » عناوان باا کتاابی دج (2102) المنظاری سالم بن محمد بن سالم -
 تحلیال باه حسان جقیاه و هالیدی بنیاد متن شناسیزبان نظریات براسا  «یالسیاس الخطاب

 پاردازد.مای ،ثقیف و حدیبیه یعنی ،پیامبر سیاسیۀ معاهد دو دج معنایی و ساختاجی پیوندهای
 بینایینان از فحبتی تحقیق این دج ،اس  گاتمانی پژوهش این انجام دج مؤلف نااه هرچند

   اس . نشده آوجده میان به اس  گاتمان انتقادی تحلیل افلی بال دو که قدجت و

 النبری  الحریث  یفر الحجرا » عناوان با یکتاب دج (2106) المغامسی یوسف آمال -
 و پاردازدمی غربی و شرقی اندیشمندانۀ انااج دج «جا ح» مانوم برجسی به «ةیتیاولۀ دراس

 د.کنامای برجسای پیاامبر احادیاث دج جا تصاویر وۀ یمل سطوح دج حجا  مختلف اشکال
  .دکنمی بحث ،اقناع و برهان یعنی گاتمان،ۀ یوهر از فرفا   کتاب این دج نااجنده

 هاایبرهانۀ نظوجشناسانم برجسی» عنوان با ایمقاله دج (0931) نژادفیادی اللهجوح -
 و «لوتااو » ،«ایتااو » افاال ساه دج جا برهااانی جوابااط ابتادا «پیااامبر گاتمااان دج بالغای

 پیاامبر گاتماان دج بادیعی و بالغای هایجاهبرد تشریح به گاهآن ؛کندمی برجسی «لوگو »
 دینای نگاتماا از برگرفته کرده ذکر همقال این دج نااجنده که هاییشاهدمثال بیشتر پردازد.می

 د.کنمی ذکر مثال سیاسی و ایتماعی هایگاتمان از ندجتبه و اس 

 یمساتقل پژوهش ، اکرم امبریپ کالم یاسیس یکاوگاتمان موضوع دج ،دیدیم آنچه بنابر 
 اس . نااجندگانۀ جیختطرح و بوده یدید و بدیع جوپیش  ۀ مقال ساختاج اس . رفتهینپا فوجت
 تاا داجناد تمایال دینای و ادبای هاایگاتمان به پژوهشاران و ندانشجویا اغل  ،دیارازسوی
   سازد.می دوچندان جا موضوع به پرداختن اهمی  خود این که ،سیاسی هایگاتمان

 

  2گفتمان و زبان 1،سیاست .2

 معنای دج «Polis» یعنی آن التینیۀ جیش اس . متعددی معنایی هایالیه داجای سیاس ۀ واژ
 ماادج هایقامو  برجسی (.09 ،0322 )شلق، اس  جفته کاجبه دول  و شنر برزن، و کوی

                                                             
1  . politics 

2  . Discours 
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 منظاوج،)ابان دام و اس  تربی ۀ حوز دج ابتدا دج واژه این که داجد آن از نشان عربی زبان دج
 ایان معناییۀ حوز هجری نخس  قرن دج اما شد؛می گرفته خدم به سو (ۀ واژ ذیل تا:بی

 آناان اماوج افاالح و ماردم اماوج داجشادنعناده و اس جی معنای دج و هشد ترگسترده واژه
  (.09-02 ،2119 )محمدداود، اس  شدهمی استااده

 هام دیااری شاود هویدا دو آن از یکی هریا یکدیارند. مالزم و قرین زبان و سیاس  
 اسا  بااوج ایان بر ،تونسی شنا زبان و متاکر ،«المسدی عبدالسالم» کند.می خودنمایی

 ایان بر جؤیاپردازان غای . قدجت و سلطه زبان، و اس  حاضر قدجت و طهسل سیاس ، :که
 کام جانامادسیاس ۀ اندیش دج زبان غیب    و انسانیۀ اندیش دج سیاس  حضوج اگر اعتقادند

 توانمی ،بنابراین (.2 ،2112 المسدی،) «شد خواهد سعادتمندتر و ترخوشبخ  دنیا ،شود
 جا همادیار و دناداج همسو و متقابل اجتباط زبانی هایحوزه با سیاسی هایگاتمان که گا 

 هار اسا . متعاددی معنایی هایالیه داجای نیز گاتمان افالح ند.کنمی پشتیبانی و تقوی 
 پرداختاه «گاتماان» تعریف به خود پژوهشی و فکری مشی و دیدگاه فراخوج به اندیشمندی

 اس . خاج  مقال اینۀ حوفل از هاآن برجسی و نقد و هاتعریف اینۀ هم به پرداختن اس .
 گاتماان تعریاف دج فرانساوی، شانا زباان و خاوجشانا  ،((Benvenis «بنونیس  امیل»

 باه گویناده کاه گرف  دجنظر «شنونده» و «گوینده» آن برای بتوان که کالمی هر» گوید:می
 تاوانمای زیر دالیلۀ اقام با (.03 ،0330 )الحمیر، «باااجد تأثیر شنونده بر بخواهد طریقی
  دانس : کامل و یامع تعریای جا گاتمان از «بنونیس » تعریف

 ؛داجد تمرکز و اهتمام ،مخاَط  و مخاط   یعنی گاتمان، افلی عنصر دو بر بنونیس  .0
 آناان بار تأثیرگاااجی و مخاطبان یا مخاط  اقناع سیاسی، هایگاتمان افلی هدف .2
  اس . نوجزیده غال  آن از تعریاش دج س بنونی که اس  دیاری افل هم این و اس 

 دنکاردیکتاه و آناان بار 1سالطه و خاود مخاطباان بیشاتر هرچاه اقنااع برای سیاسی جهبران 
 «سلطه» ،«ایدئولوژی» (.220 ،0919 )یول، نیازمندند باالیی 3زبانی توانش به خود 2ایدئولوژی

                                                             

1 .power 

2 .Ideolog 

3 .competence 
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 از قبال نیسا  بد شود.می آوجده شماجبه سیاسی هایگاتمان دج اساسیۀ قاعد سه 1«هژمونی» و
 گاتماان تحلیال ماهیا  تاا مکنای دجنگ اندکی مؤلاه سه این از هریک بر موضوع افل به وجود

 اینکه یعنی بینی()ینان ایدئولوژی اس : معتقد «فرکالف» د.شو ترجوشن خوانندگان بر سیاسی
 و تولیاد باه کاه اناددمای معنااداجی سااختاجهای جا ایادئولوژی و باشد قدجت خدم  دج معانی

 کاه کندمی پیدا تجلی یوامعی دج ایدئولوژی و کندمی کمک قدجت مناسبات دگرگونی و بازتولید
 ،0913 )فارکالف، باشاد ینسای  و طبقه بر مبتنی ایتماعی ساختاجهای بر سلطه هایمناسب 

 بلکاه ،یساتندن خنثای و اثاربی موضوعی انتقادی گاتمان تحلیل دج گاتمان و متن ،بنابراین (.32
 برای سیاسی، متون دج ایدئولوژیک گیریین  این اس . ایتماعی و سیاسی گیریین  داجای

   شود.می استااده هاگاتمان آن پدیدآوجندگان سیاسی دیدگاه تقوی 
 بارای ابازاجی توأمان تواندمی گاتمان .اس  قدجت با تنااتنگ پیوندی دج همواجه سخن 

 شروعیۀ نقط و قدجت برابر دج سدی و مانع تواندمی برآنعالوه ؛باشد قدجتۀ نتیج و قدجت
 زباان ابزاج از سیاسی و فکری جهبران و مداجقدجت هایگروه باشد. مخالف جاهبرد یک برای
 «هژمونی» اس  ممکن برند.می بنره خویش سیاسی منافع مسیر دج افکاج دهیین  برای

 سالطه از فراتار مانومی هژمونی اما ،باشند امعنهم خوانندگان از برخی نظر دج «قدجت» و
 هدای  موی  که آیدمی دس به نظراتااق   آن از استااده با که اس  یندیافر معنایبه و داجد

 ،0923 فیلیپس، و )یوجگنسون شودمی زوج و فشاج از استااده بدون شنوندگان اذهان کنترل و
 فااحبان هاایگروه سیاسی   مقافد ،قدجت عنافر ردیا همراهبه هژمونی ،دجحقیق  (.23

 کاجآماد ابازاجی عناوانباه سازیمانوم و سازیاقناع از و کندمی تأمین نرم شکلبه جا قدجت
 گیرد.می بنره تنش بدون

  موضوع تحلیلی پردازش .3

 ،اسا  ماناده بریاای اساالم ظناوج از قبل سیاسی هایگاتمان از اندکی اطالعات هرچند
 نبودناد. خباربای سیاسی هایگاتمان به نسب  بدوی اعراب که اجدد آن از حکای  پژوهش

 آن سیاسای هاایگاتمان از هایینمونه توانمی جا «ینای» هایخطبه و «بیع » هایخطبه
                                                             

1 .hejemony 
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 ایااا جا اماروزیۀ خاجیا اماوج وزیار نقاش قبیلاه خطیباان و شااعران آوجد. حسااببه دوجه
 شعر کردند.می حمای  و دفاع دیاران گیریخرده و انتقادات برابر دج قبیله از آنان .دنکردمی

 بارای هااییمکان قبایل، از برخی آمد.می حساببه دوجه آن سیاسی تبیلغاتی ابزاج ترینمنم
 مکاه. دج «داجالنادو » مانناد ،بودناد گرفتاه نظار دج سیاسای وگوهایگا  و مناظره بحث،
  اس . بوده امروزی لمانپاج و نمایندگان مجلس مثابهبه «داجالندو » یایااه

 دیان تبلیا  برای سیاسی سخنرانی و خطبه بازاج عربستان،ۀ یزیرشبه دج اسالم ظنوج با 
 هاایاجتبااط اناواع از یکتاپرساتی و توحیادی دیان تبلی  برای پیامبر د.ش ترداغ و داغ اسالم

 و نمااییجاه و ناااجیناماه منااظره، ساخنرانی، مثل ،جوز آنۀ شدشناخته و معروف سیاسی
 هاایتبلیا  مقدم خط توانمی جا پیامبر هایسخنرانی و هاخطبه اما ؛گرف می بنره سااجش
  آوجد. حساببه سیاسی

 نباود. ماادی و شخصای برداجیبنره و منافع دنبالبه خود 1سیاسی هایاجتباط دج پیامبر 
 اسا  نبوده یهسویک و طرفهیک سیاسی هایگاتمان دج وی جویکرد که اس  آن ممسل   قدج

 خاستااهی او سیاسی هایاجتباط ازآنجاکه کرد. یاد «سیاسی اتصال» عنوان اب آن از بتوان تا
 هاایگاتمان دج جا خود مخاطبان و مخاط  ،بود النی هایاجزش بر مبتنی و داش  انسانی
 گااتنساخن باه جا آناان و شادمی قائل نقش آنان برای ،دادمی مشاجک  ماعیتای و سیاسی

 ،اسا  دوسویه اجتباط همان که ،«توافل» به توانمی اجتباطی کنش نوع این از داش .وامی
 و 2مونولوگ حال  از جا «خطابه» فضای خود، سخنوجان جسم و عرف برخالف وی کرد. یاد

 مونولوگی متن یک تا دش سب  پیامبر زبانی هنر این کشاند. وگوگا  و دیالوگ به گوییتک
 لاو   شارط جا وگاوگاا  5«مکادونیل» ،جوازایان د.کنا تبادیل 4پویا گاتمانی به جا 3غیرپویا

 بناریاد: الاوداعحجا  دج پیاامبر گاتماان این به (.61 ،2110 )مکدونیل، آوجدمی شماجبه

                                                             

1  . political communication 

2. monologue 

3. Non-interactive monologue. 

4. Interactive discourse. 

5. McDonell 
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 جوزی چاه اماروز :گاا  کشاید.می جا شترش افساج مردی و بود نشسته شترش جوی پیامبر
 نناد. آن بار خواهادمای جوز ایان نام از غیر نامی او که کردیم گمان و شدیم ساک  اس ؟
 اسا ؟ مااهی چاه مااه ایان فرمود: بلی. گاتیم: نیس ؟ شتر( )ذبح نحر جوز امروز فرمود:
 آیاا فرماود: نناد. آن بر خواهدمی ماه این نام از غیر نامی او که کردیم گمان و شدیم ساک 

 شاما میاان آبرویتاان و اموالتاان و ونتاانخ ،جاستیهب فرمود: بلی. :گاتیم نیس ؟ۀ الحجذی
 برساانند غائباان به شاهدان پس شنرتان. این و ماه این و جوز این حرم  همانند اس  حرام
  (.222 :2 ،0396 ،هشام)ابن
 دج گرفا . دجنظار پیامبر سیاسی هایاجتباط برای توانمی جا یگوناگون هایبندیتقسیم 

 اجتباطاات ااویلا باا مطابق اس . 1فردیمیان اجتباطات نوع از وی هایاجتباط مواجد برخی
 فاحب  خاودش باا و آوجدمای همافار ذهنش دج جا هایشاندیشه و افکاج پیامبر فردی،میان
 گاتماان» جا جاهبارد و تکنیاک ایان 2«گنا » کند.می فحب  متکلم ضمیر با وی .دکنمی

 سااختاج برای پیامبر اجتباط، نوع این دج (.62 ،2103 )الشریف، کندمی ناماااجی «منقول
 دجنظار جا هادفۀ یامعا ایتمااعی و فرهناای هایویژگی تمام باید خویش مخاط  فردی
 اجتباط پویاس . اجتباط، نوع این دج پیامۀ گیرند یابد. دس  موجدنظرۀ نتیج به بتواند تا بایرد
 سیاسی هایگاتمان زا بسیاجی اس . افقی اجتباط نوع از اینجا دج پیامۀ گیرند و گوینده میان

  داجد. قراج اجتباطی الاوی این دج اس  سااجش و توفیه حاوی که پیامبر
 با پیامبر الاو، این با مطابق اس . افراد یا فرد با پیامبر سیاسی هایاجتباط از دیار برخی  
 هاا،اجتبااط از ناوع ایان بار د.کنامی حافل اجتباط ،داجد «سلطه» هاآن بر که افرادی یا فرد

 هاااجتبااط ناوع این دج ننی و امر افعال کاجگیریبه بسامد شود.می اطالق «عمودی اجتباط»
  یم:کنمی اشاجه سیاسی-تاجیخی جویداد دو به اینجا دج .اس  زیاد بسیاج
 باه حملاه قصاد پاایین و باال از و بودند شده متحد وی علیه خدا جسول دشمنان وقتی»

 غطااانی مسعودبننعیم ،بود گرفته فرا جا اللهجسول یاجان خوف و تر  و داشتند جا مسلمانان

                                                             

1  . Intra personal communication 

2  . Genette 
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 از ماان قاوم و امشااده مسالمان ماان خادا  جسااول ای گاا : او بااه و آماد خاادا جساول نازد
گاه من شدنمسلمان  نزد» فرمود: خدا جسول ده. فرمان خواهی، که آنچه هر به پس نیس . آ

 تنناا ماا میاان دج تاو برداجناد. یکدیار جییا از دس  تا بینداز تارقه هاآن میان و برو قوم 
 :9 ،0396 ،هشاام)ابن 1«سازی عملی جا ینایۀ حیل و ترفند این توانیمی که هستی مردی
لَخ » امر فعل استخدام که اس  ذکر شایان (.221  یاا تاویینی جاهبارد بیاانار اینجا دج «ا 

ۀ جبیعابانعتب  کهاامیهن ،بدج ینگ دج داجد. مخاط  بر سلطه تحمیل برای پیامبر اجشادی
 باه خواساتند انصااج از یماعتی ،طلبیدند مباجز «ولید» فرزندش و «شیبه» برادجش همراهبه

 پیامبر بود، مکه نامشرک با پیامبر جویاجوییۀ فحن اولین بدج ینگ چون .بروند آنان با مباجزه
 اقاوامش و شیرهع از دشمن سه این با مباجزان که داش  دوس  و داش  کراه  آنان جفتن از

 بلناد علی ای  شو بلند حمزه ای  شو بلند الحاجثبنعبید  ای» گا : پیامبر بنابراین باشد.
ا  عملکارد و جفتااجۀ نحاو (.219 :9 ،0330 کثیر،)ابن « شو  مخاَطا  و )پیاامبر( مخاط 

 کاه نادازدامای «فوکاو میشال»ۀ گاتا ایان یاد به جا ما گاتمان این دج علی( وۀ عبید )حمزه،
 )فوکو، «اس  دینی شعائر و مناسک همانند سیاسی و قضائی دینی، هایگاتمان» گوید:می

 و حرکاات انجاام باه ملزم جا فرد دینی هایآیین و مناسک که گونههمان یعنی (؛22 :0222
 کاالم و گاتمان که جا یافراد یا فرد نیز دینی و سیاسی هایگاتمان ،دکنمی مناس  جفتاجهای

  داجد.وامی خافی کنش و جفتاج به هاس آن متویه
 اجتبااطی الاوی این اس . 2عمومی اجتباط پیامبر، سیاسی هایاجتباط از دیار ایدسته 

 باه ناااهی اگار اسا . مبتنی مردم هایتوده و ناوذ و قدجت فاحبان میانۀ پیچید جوابط بر
 باا اجتبااط بارای میدانی ضایف از پیامبر که یابیمدجمی باشیم داشته اعظم پیامبر هایگاتمان

 دیاداج» افال هماان ایان ،دجحقیقا  بارد.مای بناره آناان باا مساتقیم اجتباط و مردمۀ تود
 یاد اجتباطی هر دج همکاجی افول از یکی عنوانبه آن از شناسانزبان که اس  «چنرهبهچنره

  (.02 :2103  ،یحساین خدیجه و الزهراءفاطم  )مشنتل، ندکنمی
 از دعاوت هماان کاه ،عماومی دیاداج یک با جا خویش سیاسی-دینی جسال  تبلی  وی 

                                                             
ه. »1 ما أن  فینا جیٌل واحٌد، فخا  فقال جسول الل  ا إن استطع ، فإن  الحرب خدع : إن    «.ل عن 

2  . communication - Mass  
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 تماامی پیامبر عمومی نشس  این دج د.کنمی آغاز ،اس  منمانی یک به نزدیکش خویشان
 د:کنمی جعای  اس  نیاز اجتباط یک تداوم برای که جا افولی

 از برخای ناام ساخنرانی ایراد دج افل این با مطابق وی دوستی؛ و مودت افل نخس :
 ای عبادالمطل ، بنا یۀ فاا ای محمد  دختر فاطمه ای» زند:می فدا فراحتا   جا منمانان
 خاواهم،مای برایتاان آنچاه باا مسااوی جا چیازی خداوناد نزد دج من عبدالمطل   فرزندان

  (.93 :9 ،0330 کثیر،)ابن «یابمنمی
 اساتااده بسایط و واضح اتکلم از نمایدمی ایراد که ایخطبه دج وی ؛کیای  افل دوم:

  دهد. قراج آنان اختیاج دج وکاس کمبی جا النی پیام بتواند تا کندمی
 یاا مخاطا  جوانای و جوحی وضعی  به کامل و دقیق معرفتی وی ؛مناسب  افل سوم:
 ،خاود نزدیکاان باا ایتماع و نشس  اولین دج که اس  موضوع این بهباتویه داجد. مخاطبان

 زیر جا خود قوم پرستیب  و شرک که ابراهیم حضرت برخالف نزد؛ آنان یپرستب  از حرفی
 و زمان شرایط و داش  جا جفتاج این اقتضای محمد حضرت مکان و زمان شرایط 1.برد سؤال
  .جا جفتاج آن اقتضای ابراهیم حضرت مکان
 و گرایایهام جویکارد اش،سیاسای هاایگاتماان دج پیاامبر توفیق افلی دالیل از یکی 

 وی بار بسایاجی هایزخم که نامشرک با مکه فتح یریان دج حتی وی اوس . بخشیوحدت
 و «مکاه اهل» باج چندین مکه فتحۀ خطب دج وی د.کنمی حاظ جا هجوی   این ،بودند دهکر واجد

اه  اهال ای و قریش  یماع  ای» دهد:می قراج ندا موجد چنیناین جا «قریش یماع »  مک 
  گماان چاه و گوییاد؟مای چاه کانم؟ کااج چاه شاما باا خاواهممای مان کاه کنیدمی فکر

 داشته قصد هاآن قراجدادن   منادا با پیامبر ،دجحقیق  (.09 :6 ،0312 )هنداوی، 2«کنید؟می
 استانام اسلوب کاجبس  با پیامبر د.کن ترکم آنان با جا خود عاطایۀ فافل و شکاف که اس 
 ایان و دکنا پافشااجی خاویشۀ گاتا بار واهادخنمای کاه دهد نشان مخاطبان به داجد قصد
 یااد شاکاکی  افال عنوان تح  آن از «الیکوف» که اس  پیامبر گاتاجی ادبۀ دهندنشان

                                                             

ُکم أشاَر کُتم و ال َتخافُ أخاُف ما أشَر  کیَف  َو »انعام آمده اس : ۀ سوج 20ۀ دج آی .1 اه  ماا َلاکتُ وَن أن  ل باه یم م بالل  ناز 
ه  إن کُ  ن  یقیالار یلطانا  فأم ُس یکُ لَ َع 

 «. وَن ُم علَ نُتم تَ أَحقٌّ بالل 
وَن؟أروَن ما تَ ۀ هَل مک  أیا  قریش و معشَر  یا. »2 ُکم؟ ماذا تقولوَن؟ و ماذا تُظنُّ  « یِّ فاعٌل ب 
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 شاود.می مخاط   و مخاَط  همکاجی موی  که (23 ،2112 الشنری، ظافربن) دکنمی
  .زدسا لفعا و پویا گاتمانیۀ عرف دج جا آنان که اس  این مخاطبان استنطاق از وی هدف
 که طوجهمان اس . 1المللیبین اجتباط نوع از پیامبر سیاسی هایاجتباط از دیار ایدسته  
 حدود از جا خود سیاسی هایاجتباط یکتاپرستی، انتشاج و النی دین تبلی  برای پیامبر دانیدمی

 ونااگونگ هایتمدن و فرهنگ با دیار هایمل  و برد فراتر عربستانۀ یزیرشبه سرمرزهای و
ۀ ناما و بحارین داجزماام «منااج» به پیامبرۀ نام خسروپرویز، به پیامبرۀ نام داد. قراج هدف جا

 پیاامبر اسا . المللایباین مکتوب سیاسی هایگاتمانۀ زمر دج و... جوم امپراطوج به پیامبر
 حافال کاه 2مادیاتیکی فضاای از بزند افزاجیسخ  و فیزیکی اقدام به دس  آنکه از پیش
 هاایهزینه متحمل مسلمانان تا برد بنره نااجینامه قال  دج اس  اشزمانه ایجسانه لتعام

 معافر جانامدسیاس  و دولتمردان نزد پیامبر عمل این نشوند. ینگ جوانی و جوحی مادی،
  اس . مرسوم و شدهشناخته امری کنونی و

 زبان اس . دهکر بنینه ۀاستااد زبان از خود سیاسی-عقیدتی اهداف پیشبرد برای پیامبر 
 ظارف دج جا خاویش پیاام  ،مخاَطا جوانی و جوحی حاالت با متناس  و اوس ۀ چمبر دج
 سیاسای زباان توانمنادی بیشتر هرچه شدن ترجوشن و تبیین برای اینجا دج جیزد.می «زبان»

  :کنیممی دجنگ خسروپرویز به پیامبر نااجینامه دومین متن دج پیامبر
 أحمد   فإّن  بعد؛ أّما هرمز بن برویز إلی الله رسول   محّمد نم   .حيمالّر  حمنالّر  الله بسم»

 الّسفه   غلبهم قوم   إلی نذیرا   و بشيرا   بالحّق  أرسلن  اّلذي القّيوم   الح ّ هو إاّل  إله ال الله،
ي و له ضل  م   فال الله یهد   نم   و همعقول   سلب و  بصيير   الليه   إّن  ليه هيايي   فيال ضيللی   نم 
سلم سلمأف بعد   أّما البصير. الّسميع هو و شی    کمثله ليس لعبايبا  من بحرب   نائذ   وأ ت 

  (.541 ،5731 )حيميدالله، «الله رسول دمحّم  عجزهما.ت   لم و هرسول   و الله  
 خطباای میان دج امر این و اس  کرده آغاز بزجگ خدای یاد و نام با جا خویشۀ نام پیامبر 

اا» تعبیار از خادا یااد و ناام از بعد بالفافله وی اس . شتهدان سابقه عرب جوز آن  «بعاد أم 
ا» تعبیر از زمانی عرب سخنوجان د.کنمی استااده  مخاطا  باه کاه دکننمی استااده «بعد ام 

                                                             

1  . International communication  
2  . Media 
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 وی بر جا حج  خواهندمی و اس  الخطابفصل آیدمی آن وجای دج که سخنی که بانمانند
 و ناام و اللاه( جسول د)محم   خویش لق  و نام آشکاجا و فراح به اعظم پیامبر ند.کن تمام

 دج جا تعبیاری سابک این «شنری ظافربن» د.کنمی ذکر جا (هرمز بن پرویز) پیامۀ گیرندۀ کنی
 مخاَط  و مخاط   عاطایۀ فافل کاهش موی  چراکه د؛کنمی یاد همبستای جاهبردۀ زمر
ی،) شودمی  کاه نمایادمای ماا بار ناماه متن جوااندام خوانش (.223-260 ،2119 المسدِّ

 افال باه 1«گرایس» ازنظر که جا، «کیای » و «مناسب » ،«کمی » افل سه نامه،ۀ نااجند
  اس . دهکر جعای  ،انجامدمی همکاجی

ۀ حاوز یاک دج کاه الاااظی و کلماات ویاود کاه داجد ضروجت نکته این ذکر ،پایان دج 
 دج پیاامبر گاتمان بینید،می که طوجهمان د.کنمی ایاا گاتمان دج منمی نقش هستند معنایی

 اس . خداوند وحدانی  به دعوت آن و اس  واحدی معنای داجای پایان تا آغاز از نامه این

 پیامبر سیاسی گفتمان زبانی هایویژگی .3-1

 اشراف «اجتباط زبان» به که آمدمی الزم یکتاپرستی و توحیدی دین تبلی  برای اکرم پیامبر
 ماااهیم و معاانی بتواناد تاا دکارمای بنیناهۀ اساتااد زبان جابزا از وی باشد. تهداش کامل

 ،0331)الرافعای، دکنا منتقل مخاطبان به جا خود فرهنای و ایتماعی سیاسی، اجزشمند
 هماان کاه استانداجد و معیاج زبان از خود ایتماعی و سیاسی هایگاتمان دج وی (.222
 متناس  و موقعیتی باف  فراخوج به وی نماند ناگاته رد.کمی استااده بود قریشۀ قبیل زبان

یش با یش و لنجه از مخاط  گو  باا عاطایۀ فافل کردنکم با تا کردمی استااده بدوی گو
 پیاامبر جاهبرد این 2.بنشاند آنان دل دج جا خود سیاسی-عقیدتی پیام بتواند بنتر مخاطبان،

 سیاسای هاایگاتماان دج او اسا . روفمع «همبستای جاهبرد» به امروز شناسیزبان دج

                                                             

کساوجد پاس از ۀ اساسی و افلی فلساۀ چنرفیلسوف تحلیل زبانی انالیسی،  ،(0322پل گرایس ) . هربرت1 آ
 ینگ ینانی دوم اس . 

با کاجبسا  لغاات بادوی یمنای  ،همدان نوشته اس ۀ قبیل یای که برای جؤسانامهاماندج  پیامبر ،مثال رایب .2
 دکنامیان خاود و مخاطا  جا باه حاداقل ممکان برسااند تاا ساخنانش جا بار آناان کااجگر ۀ قصد داجد فافل

 (. 013: 0، 0212 ،عبدجبهابن)
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 ،2112 )عکاشا ، «مخاطا  با مشترک زبان از و واضح و ساده بسیط، کلمات» از خود
 قبایال ترینفصیح میان دج چراکه بود؛ کلمه استاد واقعی معنایبه او گرف .می بنره ( 26

یشان و هاشمبنی از او مولد بود؛ دهکر زیس  عرب  شیرخواجگی و زهرهبنی از او مادجی خو
 باه دسا  هااینۀ هم بود؛ اسدبنی با او ازدوا  و قریش دج او نشوونمای و سعدبنی دج او

 دیااران بر وی سخنان اثرگااجی و ناوذ که بسازد شخصیتی پیامبر از که دادمی هم دس 
ۀ مؤلاا دو وی «باودنفاادق» و «باودنشاااف» گیارد. قراج اقناعیۀ قو سطح باالترین دج

ی  سب  که  اس اساسی  او ایتمااعی و سیاسای هاایگاتماان باه اعتباجبخشیدن و تقو
 زد: فریاد و  فج باال فاا کوه از و شد خاج  پیامبر جوزی کند:می نقل عبا ابن شد.می

 خبر شما به اگر گا : ؟اس  شده چه گاتند: و مدندآ گرد وی نزد قریش مردم فباحاه  یا
 کنید؟می تأیید مرا سخن آیا کندمی حمله شما به شامااهان یا فبحااهان دشمن که دهم

 )طبری، 1دهممی هشداج شما به اس  برابرم دج که شدید عاابی به من فرمود: بلی. گاتند:
221، 2: 906).  
 و مکاه ماردم از جا باودنشفاادق باه اذعاان و اعتراف که اس  داشته قصد چون پیامبر 

 ،اسا  شاده شاناخته اعراب نزد که فباحاه( )یا اجهشد و انااج لاظ با جا آنان ،بایرد قریش
 برند.می کاجبه ینگ وقوع نزدیکی به هشداج برای جا لاظ این باعرا اس . داده قراج ندا موجد
 آن دج خیرأت که اس  داشته فوجی پیامی جساندن قصد پیامبر که نمایدمی ما به موقعیتی باف 
 اماان دج آن از افاراد مال و یان که- ینای وقوع از کمتر پیام این اهمی  و اس  نبوده یایز

 پرسد:می آنان از بسته سؤال یک طرح و استانام اسلوب از استااده با وی باشد.نمی -نیس 
 سخن آیا ،کندمی حمله شما به شامااهان یا فبحااهان دج دشمن که دهم خبر شما به اگر
  بلی. گاتند: آنان پایرید؟می مرا

 2«هابرما » سخن این سیاسی، مسائل دج خصوصبه اکرم پیامبر میکال جفتاجهای این 
 هار اساسای شارط ساه باودنفادق و وضوح یدی ،» گوید:می که آوجدمی ما خاطر به جا

                                                             

أجأیتم لو أخبرُتکم إن  العدو  ُمصابحکم أو ُممسایکم، »ه قریش، قالوا: ما لَک؟ قال: ییا فباحاه  فایتمع  إل». 1
قون  «. نایٌر لکم بیَن یدی عااٍب شدیدٍ  ی ؟ قالوا: بلی، قاَل: فإن  یاما ُکنتم ُتصد 

2 .Habermas 
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 و واژگان از پیامبر که دهدمی نشان پژوهش (.60 ،2103 )الشریف، «اس  اجتباطیۀ تجرب
 باهباتویاه جا گاتمان فضای تا کردهیم استااده سازیگاتمان دج خویش جوزگاج افطالحات

ۀ یامع یجهبر دج ایشان نقش و شخصی  بهباتویه و دکن جاهبری خودش شناخ  و معرف 
 و بیناییناان باا و داجد دینای و مااهبی وباویجنگ عباجاتش مااهیم و مضامین ان،مسلمان

ی و بوده مستقیم اجتباط دج ایشانۀ اندیش  جساال  باا کاه اس  افولی و هااندیشه بخشتجل 
  اس . دجآمیخته گاتمانش

  پیامبر سیاسی گفتمان در نحو .3-1-1

 بارای زبان دستوج و نحو از پیامبر که یابیممیدج مکنی غوج پیامبر سیاسی هایگاتمان دج اگر
 جا مخاطا  و شنونده نحوی، هایجاهبرد این د.کنمی استااده مخاط   با مخاَط  همراهی

 تالش و تقال از دس  معنا کامل حصول زمان تا سازدمی قادج جا وی و دداجبازمی ایستایی از
 شود:می پرداخته پیامبر نحوی-زبانی جاهبردهای برخی به مجال بهباتویه اینجا دج برنداجد.

 1:نحوی توازی الف(

 یکساانۀ شایوباه عبااجت دو دج جا واژگان مانچیدۀ شیو پردازگاته که اس  آن نحوی توازی
 بنارید: خسروپرویز به پیامبرۀ نام از گا پاجه این به د.نک طراحی

 (.022 ،0912 )حامیدالله، «له هايي   فال ضللی   من و///  له مضل   فال الله   یهد نم   و»
 اس : زیر قراج به فوق عباجت دو دج کلمات نحوی آجایش و چیدمان
 + یانس ناای الی + یازاء فاء + مرفوع + شرط فعل + شرط اسم + عطف = لاو   عباجت

 )خبر( مجروج و یاج + ال اسم
 + یانس ناای الی + یازاء فاء + مرفوع + شرط فعل + شرط اسم + عطف = دوم عباجت

 )خبر( مجروج و یاج + ال اسم
  یوید:می بنره نحوی توازی از چنیناین هم الوداع جحۀ خطب دج
 (221 :2 ،0396 هشام،)ابن «حّقا عليهّن  لکم إّن  و///  حّقا معليک   کملنسائ   إّن »

                                                             

1 .Syntactic Parallelism 
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 ماتن باه بخشایانساجام بارای مشابه یمالت و عباجات از چنیناین هیحدیب پیمان دج یا
  د:کنمی استااده نامهپیمان

 قریش عقد ف  بنوبکر  محمد عقد ف  خزاعة
 و محميد عقيد في  نحن فقالوا: خزاعة تواثبت

   عهده
 و قيریش عقيد في  نحن : فقالوا بنوبکر تواثبت
هم  عهد 

 (062 :2 ،0330 کثیر،)ابن
 جسااندمی او  به جا خویش کالم آهنگ و موسیقی زبانی، ترفند این از استااده با پیامبر 

 تسخیر به گاهآن د،کن تحریک جا وی عواطف و احساسات مخاط ، تویه یل  بر عالوه تا
  آید. لئنا وی عقل

 شرطۀ جمل (ب

 تجلای ماوقعیتی بافا  باهباتویاه پیامبر سیاسی هایگاتمان دج شرط یواب و شرطۀ یمل
 از بایش پیاامبر کاه یابیممیدج شویم دقیق «ثقیف»ۀ دهمعا دج اگر ،مثال رایب داجد. خافی
 بیسا  از نامهپیمان این سطوج تعداد کهدجحالی اس ؛ کرده استااه شرطۀ یمل از باج بیس 

 دقتای باا قبایال، ردیا با خود سیاسی هایپیمان و معاهدات دج پیامبر  کندنمی تجاوز سطر
 ،منظاوجبدین دهد.می قراج مدنظر جا نامهپیمان و دادجقرا جیزودجش  مسائلۀ هم ،زدنیمثال

 .نباشاد تأویال و تاسایر باه نیاز تا دکنمی استااده جوشن و واضح عباجاتی و واژگان از ایشان
 بخوانناد محکماه( )باه جا شانود هرگااه» فرماید:می که النی کالم این از تأسی با حضرت

ن تاجیخ تا آن نوشتن دج نکنند، جفتن از امتناع  چاه و کوچک معامله چه ،نکنید مسامحه معی 
 و شک اینکه به ترنزدیک و شنادت برای ترمحکم و خدا نزد اس  ترعادالنه این .باشد بزجگ
 کاه باشاد حاضار نقاد معاملاه آنکه مار شود( نزاع موی  )که نیاید پیش معامله دج جیبی

 و گیاردمی دجنظر معاهده این دج جا ممکن احتماالت تمامی 1«برود شما میان دس بهدس 
 نااه محااوظ و مصاون جا معاهده طرفین حقوق طریق این از تا گااجدنمی باقی تردید یای

                                                             

ا أو َکب  یُموا أْن َتْکُتُبوُه َفغ  اَل َتْسأَ  َو ». 1 َلی یر  ا إ  ه  ر  ُکْم ذَ  أَیل  نْ  أْقَسُط  ل  ه  َو ع 
اَنادَ  َد الَل  لَش   أْن  إاَل   َتْرَتااُبوا أاَل  أْدَنای  َو   أْقَوُم ل 

َجاَج  َتُکوَن  َر   ت   .(222 :)بقره« َنُکْم یُروَنَنا بَ یُتد    َحاض 
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 ،مثاال رایب .اس  امر همین جاستای دج معاهده این دج شرط اسلوب از فراوانۀ استااد داجد.
 بنارید: معاهده اینۀ شرطی تیمال برخی به

 کاه کاجی هر ؛آنند به مردم ترینشایسته آنان اس ؛ خودشان ازآن   گرفتند که اسیری هر»
  دهند. انجام آن با توانندمی خواستند

 ازیان  و شودمی گرفته نادیده باشد جسیده فرا آن سرجسید و داشتند که وامی و ینید   هر  
  (.26-22 :9 ،0911 المیانجی، دی)األحم «شوندمی تبرئه خداوند
 شاود؛مای آوجده حسااببه نامهپیمان متون ترینمنسجم از یکی یزو ثقیفۀ معاهد متن

 شانونده اسا . شارط یاواب یعنای ،دومۀ یملا علا  و ساب ۀ منزلبه شرطۀ یمل چراکه
 و ناواییهام باعاث خاود این گردد.می یواب دنبالبه ذهنش شرط،ۀ یمل شنیدن محضبه

  شود.می مخاط   با مخاَط  هیهمرا

  1اشاره یهااسم (ج 

 زماان ظروف و مخاط ( و غای  )متکلم، ضمایر اشاجه، هایاسم شامل که- هاکنندهاشاجه
 بافا  داخال دج هااآن غماو  و ابناام که هستند زبانی عنافرۀ ازیمل -شوندمی مکان و

 جود.می ازبین یمله
 این که نمایدمی ما بر پیامبر سیاسی هایگاتمان دج تهکاججفبه ضمایر به واجباف  نااهی 

 شاود.مای گاتماان پویایی موی  و داجد پیوستایهمبه و انسجام دج سزاییبه نقش ضمایر
 و منطاوق سیاسای هاایگاتماان دج ضمایر از مخاط  بر تأثیرگااجی و اقناع هدف با پیامبر

 کااههناااامی» بناریااد: تاااجیخی جخااداد ایاان باه ،مثااال رایباا د؛کنااماای اسااتااده مکتاوب
 باا گا : یوابش دج پیامبر ،واگااجد وی به جا پدجش قتل که خواس  پیامبر از بیاُ بنعبدالله

 هشاام،)ابان 2«ماسا  باا کهزمانی تا داجیممی گرامی جا او با همنشینی و کنیممی مداجا وی
0396، 9 :920.)  

 آوجده یماع شاکلباه جا «معنا» و «حسننَ » ،«قترف  نَ »ۀ تکواژ سه گا پاجه این دج پیامبر 

                                                             

1  . Deictique 

ُق بل نَ ». 2  «.معنا یقما بَ ه ُفحبتَ  به و ُنحسُن  ترف 
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 اس . کرده استااده (هشامل )نحن «فراگیر مای» از امروزی شناسانزبان افطالح  به و اس 
 هام جا کاالمۀ گیرند ،شودمی گرفته کاجبه یمله دج «فراگیر مای» وقتی اس : معتقد الکوف
 هنار و ترفند این کاجگیریبه دج پیامبر هدف (.239 :2112 الشنری، ظافر)بن گیرددجبرمی

  کند. همکاجی پیامبر با پدج داشتنگرامی و مداجاکردن دج یباُ بنعبدالله که اس  نآ زبانی
ۀ اشااج اسماء و «ضمایر» کاجگیریبه با الوداعحج  ایتماعی و سیاسی گاتمان دج پیامبر 

 تمرکاز و وجیا مح کالماش باه و دکنامای برقاراج تعامال خااج  دنیاای با مکانی و زمانی
 چراکاه بشانوید؛ جا ساخنم ماردم  ای» یاد:فرمامی چنین خطبه از فرازی دج وی بخشد.می

 بار اموالتاان و هایتانخون که جاستیهب نبینم؛ هرگز جا شما مکان این دج سال این از بعد شاید
 حرما  و اماروز این حرم  همچون ،یدکن مالقات جا پروجدگاجتان تااینکه اس  حرام شما
 باه گاا پاجه این دج «هاا» قری ۀ اشاج اسم تکراج (.122 :2 ،0396 هشام،)ابن 1«ماه این

 داجد. اشاجه اس ، واقع آن دج خدا جسول که مکانی و زمان حرم  و حج زمان
 بناره «أناتم» و «أناا» ضامیر از بناددمی انصاج با خدا جسول که پیمانی و عند دج نیز و 
 چناین وی شود. استشمام آن از ا لاُ  و نساُ  بوی که دهد شکل مستقیم گاتمانی تا گیردمی
 ساازش و بجناد شما با کهکسی با یناممی هستید؛ من از شما و شمایم از من» گوید:می
  .(26 :2 ،0396 ،همان) 2«کند سازش شما با کهکسی با کنممی

 افالی دفها اسا . مکاه نامشارک باا پیاامبر سیاسای پیمان ترینمنم « یحدیب پیمان» 
 آوجند. یایبه جا عمره مناسک کامل آجامش با مسلمانان که بود نآ پیمان این انعقاد از پیامبر
 ممسال   قادج داد. نامشرک به امتیازات سرییک هدف، این به حصول و دستیابی خاطربه پیامبر

 صی ن و بنره چراکه اس ؛ قریش محوج حول نامهپیمان این ضمایر از دجفد 23 که اس  این
 (.21 :2102 ،یالمنظار محماد)ابان بود مسلمانان منافع از بیشتر قراجداد این از مکه نامشرک

 ملحاق محمد به آنان یاجان از فردی اگر که بود شده داده حق مکه نامشرک به قراجداد این مطابق
  بود. نشده داده حقی چنین یاجانش و محمد به اما ،شود برگردانده و استرداد شد،

                                                             

ا  اسمعوا قولی فإن  یأ. »1 ؛ إن  دماءَ  هاا بناا الموقف   یعام م بعَد ال ألقاکُ  یلعل   یال أدج ینا الن  کم کم و أموالَ أبدا 
کم کحرمکم حراٌم إلی أن تَ یعل  .«کم هااشنر    کم هاا، و کحرمیوم    لقوا جب 

ُب َمن. »2 ی، ُأحاج  نِّ نُکم َو َأنُتم م  ُم َمن ساَلمُتم حاَجبُتم، َو  َأنا م   .«ُأسال 
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 سارییک از بعد هجری ششم سال اواخر دج ،اندکرده ذکر نویسانسیره و ناموجخ که ونهگنآ 
 قراجداد این انعقاد به منجر د؛ش انجام قریش و پیامبر نمایندگان ازسوی که مااکرات و وگوهاگا 

 یاا «چنارهباهچناره» افال گردیاد. «عمروبنسنیل» ن،امشرکۀ سرکرد و پیامبر میان نامهپیمان و
 (.221 :0332 )طاه، اسا  اجتبااطی هار دج همکااجی افول از یکی «وایهالت   مبدأ» عباجتیهب

ۀ نمایناد و پیاامبر فیزیکای حضاوج و طارف دو نمایندگانۀ چنربهچنره دیداج دیدیم که طوجهمان
   اس . بوده اثرگااج و منم سیاسی جخداد این دج قراجداد عقد هناام دج قریش

  پیامبر سیاسی گفتمان در ختیمعناشنا هایترکیب .3-2

 و فشاارده زبااانی قالاا  یااک دج کااه هسااتند هاااییترکیاا  معناشااناختی هااایترکیاا  از منظااوج
 ایان معاانی باه دساتیابی برای (.32 :2112 ،)عکاش  دکننمی ایراد خافی معنای پیوسته،همبه

 قاموسای واژگان از وتمتاا هاترکی  این شود. مرایعه دالل  آن زبان و 1فرهنگ به باید هاترکی 
 قاموسای، واژگاان اماا اسا ؛ فرهناای افطالحی مانوم داجای معناشناختی هایترکی  اس .

   یا(.)همان داجد ویود دیار هایزبان دج آن معادل اس ، شده وضع هاآن برای که معنایی
 هایترکی  گوناگون اشکال از وی که نمایدمی ما بر پیامبر سیاسی هایگاتمان دج قتعم    

 بار تأثیرگاااجی بارای زباانی تعبیارات و 2هاایایآهام لاظی، هایقال  مثل: ،معناشناختی
 شود:می پرداخته هاآن تشریح و تبیین به زیر دج که اس  برده بنره وی اقناع و مخاط 

 دج که اس  آماده زبانی هایترکی  لاظی، هایقال  از منظوج :لفظی هایقالب الف(
 و تضامین اقتباا ، کنناد.مای اساتااده آمااده فوجتبه آن از معنایی انبی برای مردم عرف،

 نجاشای، باه خطااب که اینامه دج وی اس . زبانی هایقال  3این از هایینمونه بینامتنی 
 گاتمانی تا کندمی استااده بینامتنی  عنوانبه 4نساءۀ سوج010ۀ آی از نویسدمی حبشه، پادشاه

                                                             

1 .culture 

2  . collocate 

3  . intertextuality  
تاب   أْهَل  ای». 4 ُکْم ید یف َتْغُلوا ال اْلک  ه   یَعلَ  َتُقوُلوا ال َو  ن 

ال   الل  َما اْلَحق   إ  ن  اه   َجُساوُل  َم یَماْر  اْبُن  یَس یع ُح یاْلَمس إ   َو  الل 
َمُتهُ  ل َأْلقاها َکل  ْنهُ  ُجوٌح  َو  َم یَمْر  یإ  ُنوا م  ه   َفآم 

الل  ه   َو  ب  َماا َلُکاْم  را  یاَخ  اْنَتُناواۀ َثالثَ  َتُقوُلوا ال َو  ُجُسل  ن  اهُ  إ  لاهٌ  الل  اٌد  إ   واح 
ماوات   یف   ما َلهُ  َوَلٌد  َلهُ  ُکوَن ی َأْن  ُسْبحاَنهُ  ْج    یف   ما َو  الس 

َ
ه   یَکا َو  اأْل

الل   «.ال  یَوک ب 



 414( / 421-414ـ هوشنگ آقایی ) اعظم امبریپ یاسیس زبان یواکاو

 

 چناین او د.کنا ایجااد اساالم مباین دیان باه دعوت دج حبشه هپادشا همراهی برای مشترک
 نویسد:می

 و ساالم .حبشاه بازجگ ،نجاشای به خدا جسول از اس  اینامه این بزجگ. خدای نام با»
 و کنممی ستایش شما نزد دج جا گرچیره و مؤمن مقد  فرمانروای آن خدا، من  شما بر دجود

 نماود. باعاا  و پااک ماریم متویه که بود اشکلمه و خدا، جوح عیسی که دهممی گواهی
 جوحاش دج و آفریاد جا آدم کههمچنان ،دمید آن دج و آفرید جوحش از و نمود حمل جا عیسی
 بار دوساتی باه و ناداجد شاریک کاه خدایی کنم،می دعوت یکتا خدای به جا شما من دمید.

 خادا جساول مان ام.وجدهآ آنچاه باه و یادبیاوج ایمان من به بخواهید مرا اگر پس او. اطاع 
 نازد باه اگر پس .امفرستاده تو سویبه جا مسلمانان از یماعتی و ،یعار پسرعمویم، .هستم

 ساویباه جا لشاکریان  و شاما مان کان. جهاا جا تکبر و ده پناه آنجا دج جا هاآن آمدندند، تو
ویل خداوند  و فایهتو پاس ؛کاردم توفایه و جسااندم پیاام کاه جاستیهب کنم.می دعوت عز 

 (.29 :9 ،0330 کثیر،)ابن «بپایرید مرا جشاسا
 تعبیرهاای عناوان اب آن از که اس  1هاالمثلضرب آماده، لاظی هایقال  این از بخشی 
 بارای زباانی ابازاج ایان از همواجه یامعه سیاسی و فکری جهبران م.کنیمی یاد 2شدهزدهسکه

 عناوانباه نیاز پیاامبر ند.کنمی استااده نانآ عاطای و عقلی تحریک و دیاران بر تأثیرگااجی
 که بود آن دجپی   خود هایگاتمان دج المثلضرب کاجبس  با مسلمانان سیاسی و دینی جهبر

 جا آناان بتواناد طریق این از تا سازد شریک باوجهایش و اعتقادات دج جا مخاطبان یا مخاط 
 و اقاوام باا کاه خاود تبلیغی س نش اولین دج وی ،مثال رایب واداجد. خویش طلوبم کاج به

 شادهزدهساکه تعبیار ایان کاجبس  با اس ، موسوم «األقربینۀ عشیر» به و داش  آشنایانش
 مخاطبانش (023 :2 ،0212 )مجلسی، 3«گویدنمی دجوغ اهلش به گاههیچ پیشوا و جهبر»

 آناان باه و دکنامای تحریاک عاطای و قلبی ازنظر ،بودند نزدیکش آشنایان و اقوام از که جا،
 دجوغ نداچراگاه و آب یافتن دجپی که قبیله افراد به قبیله جئیس که گونههمان دهد،می اطمینان

                                                             
1  . proverbs 

2  . Les Expressions figees 

ائد ال یکاب أهله. »3  «.إن  الر 
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 عبااجت  باه گاا . نخاواهم دجوغ شاما باه خویش النی مأموجی  این دج هم من گویدنمی
 و اقوام فریح و ضمنی توافق و تأیید کس  دنبال به المثلضرب این کاجبس  با وی ،ترقیقد

  بود. آشنایانش
 ازیانا  باجاولین برای که ندکنمی استااده تعابیری از خود هایگاتمان دج پیامبر گاهی 

 اسایر «عبداللاهعماروبنۀ اباوعز» ناامباه فاردی احاد، ینگ دج شود.می زده ضرب ایشان
 وی برپیام کن. آزاد مرا و بنه من   من بر محتایم، و عیالمند من گوید:می پیامبر به شود.می

 یناگ دج د.کنان همدساتی کاسهایچ با وی علیه که گیردمی تعند او از اما ،کندمی آزاد جا
 باا جا پیماانش کاه خواهنادمی او از و دهندمی فری  جاۀ عزواب زبانی،چرب با نامشرک احد،
 شاود،مای اسیر وقتی احد ینگ دج کند. کمک آنان به پیامبر علیه ینگ دج و بشکند پیامبر

 گویاد:می وی یواب دج پیامبر .دکن آزاد جا او و گااجد من  وی بر که خواهدمی پیامبر از باز
  (.909 :9 ،0330 کثیر،)ابن 1«شودنمی گزیده باج دو سوجاخ یک از مؤمن»

   ییآهم (ب 

 ادای بارای مشاخ  بافا  یاک دج جا دیار ایکلمه ای،کلمه که اس  نآ ییآهم از منظوج
 نشاان ما به پیامبر ایتماعی و سیاسی هایگاتمان دج دجنگ کند.می همراهی خاص معنایی

 از یادای واژگاان و الاااظ و داجد ویاود پیوستای واژگان دیار با واژه یک میان که دهدمی
 یاک دج و هام کنااج دج جا کلماات خاویش، سخن و پیام ابالغ برای پیامبر نیستند. یکدیار

 ساب  ،شودمی دیده پیامبر واژگان میان که قوی پیوند و اجتباط این دهد.می قراج افقی محوج
 برخای باه اینجاا دج باشاد. پیوساتههمبه و منسجم پیامبر سیاسی هایگاتمان که اس  شده

  شود:می اشاجه پیامبر سیاسی هایگاتمان دج ییآهم هایشکل

  و مضاف میان .1
 

 :«الکتاب أهل» مثل ،الیهمضاف

 باا مجادلاه از جا او ،نویسادمای نصارانی «کع  بن حاجث بن یدس» به پیامبر که اینامه دج
 علی کان نمّم  أحد یجبر ال و» اس : کرده ممانع  اسالم به اکراه و زوج به دعوت و کتاباهل

 )األحمادی ...«أحسين هي  ت بالّ  إاّل  الکتاب أهل   تجايلوا ال و سالم،اإل علی کرها   النصرانية ةملّ 
                                                             

ت. »1  «.نیال یلدغ المؤمن من یحر مر 
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 باه زوج باا هساتند مسیحی  دین بر که جا کسانی از یکهیچ» (.012 :9 ،0911 المیانجی،
 و کنیاد مجادلاه فاوجت بنتارین به فقط کتاباهل   با و نکنید مجبوج اسالم دین )پایرفتن(

 از یاا هستند که یایی هر از ،ناپسند اذی  و آزاج از و باسترانید آنان برای جا جحم  هایبال
 .«کنید یلوگیری ،هستند که سرزمینی هر

  :«الحرام المسجد» مثل ،موصوف و صفت میان .2

 مسييجد و الحييرام المسييجد و هييذا مسييجد :مسيياجد ثالثيية إلييی إاّل  حييالالّر  تشييّد  ال»
 (.222 :7 ،5995 ،کثيرابن) «المقّدسبيت

 «:الزکاة آتیتم وۀ الصال أقمتم» مثل ،مفعول و فعل میان .3

  نأ»... س :ا مدهآ چنین دکاللعب بن نعیم و عبدکالل بن حاجث به پیامبرۀ نام دج
 
 و صيلحتمأ

  .(592 :9 ،6391 هشام،)ابن ...«ةالزکا آتيتم و لصالةا أقمتم و رسوله و الّله أطعتم

 » مثل ،متضادۀ واژ دو میان عطف .4
 
  و بشیرا

 
 «:نذیرا

 ذياّلي القّييوم الحي ّ هيو إاّل  إليه ال الله، أحمد» اس : آمده چنین خسروپرویز به پیامبرۀ نام دج
 :0912 دالله،ی)حاام ...«عقيولهم سيلب و الّسيفه غليبهم قيوم إلی نذیرا   و بشيرا   بالحّق  أرسلن 

022.)  
  زیر: گا پاجه دج مسئول و جاع مثل متضاد دو عطف یا
م» ک  م و راع   کلُّ ک  ن مسئول   کلُّ هرعيّ  ع  ذي فاألمير   ت  ی ال  اس عل  ن مسئول   هو و راع   الن  يه،رعيّ  ع   ت 

عيّ  عين مسئول   هو و بيته أهل   علی راع   جل  الّر  و ليی راع   جيلالّر  عبيد   و تيه،ر  يو و دهسييّ  ميال   ع   ه 
. مسئول   مک   أال عنه  ک  م و راع   لُّ ک  ن مسئول   کلُّ هرعيّ  ع   شاما همۀ» (99 :0 ،0210 )البخاجی، «ت 
 اسا  مکلف مردم بر که یامیر پس هستید، جعیتش به نسب  مسئول شما همۀ و یدامکلف

 اشخاانواده مسائول او و اسا  اشخانواده بر مکلف مرد و اس ، مسئول جعیتش به ب نس
گاه باشد.می آن مسئول او و اس  سروجش مال بر مکلف مردۀ بند و اس   هماۀ کاه باشید آ
 .«هستید جعیتش به نسب  مسئول شماۀ هم و یدامکلف شما

 واژه دو این آییهم اس . شده تکراج خطبه این دج مرتبه شش «مسئول» و «جاع» لاظ دو
 و یااه داجای کاه شخصی هر گردن بر جا امان  و مسئولی  تحمل ضروجت یکدیار کناج دج
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 یایآهم کاجبس  با پیامبر ،دجحقیق  د.کنمی افاده ،اس  یامعه دج خافی موقعی  و مقام
 طباانمخا یاا مخاطا  بیشاتر هرچه اقناع و تأثیرگااجی برای واژگان میان همنشینیۀ جابط و

  اس . کرده استااده

 پیامبر سیاسی گفتمان در بالغی تصویرهای .3-3

 و جهااد هام «بالغا » .اسا  یامعاه مادیری  و جهااد یامعنابه خاص معنای دج سیاس  
 و هاقلعه به مداجانسیاس  که گونههمان اس . ایتماعی و فردی اجتباطات دج کالم مدیری 

 جا کلماتشاان ،کنندمی دفاع هایشانفندلی و هاپس  از زوج و زج با و برندمی پناه دژهایشان
 عبداللطیف،» دنبمان امان دج تکای  و نقد گزند از تا نمایندمی احاطه تقدیس حصاجهای با

 از استااده با او اس . آمیخته و عجین بالغ  با پیامبرۀ گرایانهدای  سیاس  (.02 :2121
 و همیااجی اسا . مخاطا  بار تأثیرگاااجی و نااعاق دجفادد غیرزبانی و زبانی هاینشانه

 و دهد قراج «شمشیر» یایبه جا «کلمه» تا سازدمی قادج جا او بالغ ، با وی سیاس  شراک 
  «.شراجت و ینگ» یایبه جا «منی ا و فلح»

 ینئتز برای نه خود سیاسی هایگاتمان دج پیامبر که اس  بالغی فوجۀ ازیمل «تشبیه» 
کید برای بلکه ،کالم  ابزاج این از مخاط  تحریک و خویش کالم به بیشتر بخشیوضوح و تأ
 نقال .یمکنمی بسنده مثال یکۀ اجائ به مجال تنانای بهباتویه اینجا دج یس .می بنره بیانی
 کاالبتلیدبن» و «محمدبنابوعبید » ،«هوزان»ۀ قبیل اموال و غنایم تقسیم دج که اس  شده
 مشاغول و آویازان دساتش دج کااش کاهدجحاالی - «عاصعمروبن بن عبدالله» نزد «لیثی

 باا «تمیمی» که هناام آن حنین ینگ دج آیا گویند:می او به و آیندمی -بود خداۀ خان طواف
 «ذوالخویصار » کاه تمایمبنای از ماردی بلای. گا : بودی؟ حاضر کردمی فحب  پیامبر
 محماد  ای گاا : او باه و ایستاد بود یمغنا تقسیم مشغول که پیامبر برابر دج شد،می نامیده

 یاافتی؟ چاوناه جا غناایم تقسایم امر گا : او به پیامبر دیدم  ،دادی انجام امروز که جا آنچه
 نازد نیاابی من نزد جا عدال  اگر تو  بر وای فرمود: و برآشا  پیامبر نیافتم  عادل جا تو گا :

 او کنیاد. جهاا جا او ،ناه فرمود: شی؟کُ نمی جا او آیا گا : خطابعمربن  ؟یابیمی کسی چه
 چله از تیر شدنخاج  همانند تاآنجاکه ،شوندمی نارژجف دین دج که داش  خواهد پیروانی
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 کاه جا، دین از شدنخاج  حضرت آن (.11:9 ،221 )الطبری، 1..«.شوندمی خاج  دین از
 طریق این از تا اس ؛ دهکر همانند چله از تیر شدنخاج  به ،اس  انتزاعی و معنوی امر یک

 نیاز غارب دج خطاباه بزجگاان د.کن ترنزدیک خود مخاطبان عقول به و تثبی  اذهان دج جا آن
ی اشایای کااجگیریباه خود، مخاطبان اذهان بر بیشتر هرچه تأثیرگااجی برای  توفایه جا مااد 
ا الاااظ حضاوجۀ دجیا که داجد ضروجت نکته این ذکر (.90: 2100)فول ، کردندمی  یحس 

 تناار مویا  و کاهادمای گیرناده و پیامۀ فرستند میان تااهمۀ دجی از زیرا باشد؛ زیاد نباید
 دج جا الزم حاد   خاود، تشابینات دج پیاامبر (.96 :هماان) شودمی او دلزدگی و مخاط 

 و ندهاد ازدسا  جا خاود اقنااعیۀ قاو ،تشابیه تاا کردمی جعای  تشبینات گستردگی مقداج
  د.شون مخاط  دلزدگی موی 

 پیاامبر اسا . اعظم پیامبر سیاسی هایگاتمان دج معناساز عنافر دیار از نیز 2استعاجه 
 ماوقعیتی دج و کنادمای عباوج زبان هاینشانه عادی   و شدهتثبی  معنای از استعاجه کاجبرد با

 ابا» پیامبر ،دیاربیان  به شود.می تأثیرگااج و یدید معنای تولید به موفق حسا ، و خطرساز
 دیااران، و )جضاایی «کنادمی تحمیل زبان به جا افزوده معناهای زبان، مقاومۀ ماد   جوی کاج

 مادی عدبُ  معنوی اموج به اس  توانسته سازشااتی عنصر این از استااده با او (.016 :0932
 رایبا بیناد.می مجسم خود دیدگان برابر دج جا آن ایهبینند هر تاآنجاکه ،ببخشد محسو  و

 و آن عماود و ماوجا جأ  از جا تاو آیاا» بنارید: یبلمعاذبن به خطاب پیامبر سخن به ،مثال
گاه آن او ۀ نقط  و داجد قراج چیزی هر باالی دج اسالم فرمود: الله.جسول یا آجی گاتم: کنم. آ

 (.219 :2111 مساتو، و )البغا «اس  آن او ۀ نقط خدا جاه جد یناد و اس  آن ستون نماز
  :اس  کرده استااده استعاجی زبان از باج سه فوق اتمانگ دج پیامبر
 و شأن بلندی بیان دج پیامبر اس . «منزل  و شأن بلندی» از استعاجه که «جأ » لاظ .0

 قاراج چیازی هار بلندای دج که اس  اسالم عظم  این که کندمی خاطرنشان اسالم منزل 
 واال اجزشای از منافقاان و مشرکان فران،کا برابر دج اسالمۀ سای دج که اس  انسان این و داجد

 اس . برخوجداج
                                                             

می : ». فقال1 ی یخریوا منه َکما یخرُ  السنُم من الر  قون فی الدین حت  ه سیکوُن له شیع  یتعم   «ال، دعوُه فإن 
2  . Metaphor 
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 بیاان ضامن حادیث، این دج پیامبر اس . بنایی هر اسا  و پایه آن که «عمود» لاظ .2
 اساا  و پایاه جا آن و گویادمای ساخن آن واالی هایاجزش و نماز از اسالم، منزل  و شأن

  کند.می معرفی اسالم
 اسا . چیازی هار او ۀ نقطا و قلاه معناایباه «امهسنۀ ذجو»ۀ یمل دج «ذجو » لاظ .9

 شاتر کوهاان بلنادای بار «ذجو » لااظ و اسا  شتر کوهان معنایبه «سنام» لاظ ازآنجاکه
ۀ نقطا جا آن دشامنان، مقابل دج خدا جاه جد یناد واالی اجزش بیان ضمن پیامبر داجد، دالل 

 شاتری مثابهبه اسالم دین هیمل این دج که اس  نظرامعان  ۀ بایست کند.می معرفی اسالم او 
 اسالم دین پننای و وسع  زیرا اس ؛ گرفته قراج آن کوهان بلندی دج یناد که اس  متحرک
  خداس . جاه دج یناد مستلزم

 آن از خاود سیاسی هایگاتمان دج پیامبر که اس  بیانی ابزاجهای از دیار یکی «کنایه» 
 اسا  منطقی اجتباط دج فقط آن هنری ساختاج و کنایه شناختی کاجبرد اجزش یوید.می بنره

 و پوشایده معناای باه ذهنی تالش و دجنگ با شنونده .دهدمی پیوند یکدیار به جا معنا دو که
 ،ماتکلم هناری آفارینش دج دجنتیجاه و گشاایدمی جا آن جمزوجاز و بردمی پی کنایه دج نناته

  شود.می مندبنره ادبی لات از و شریک
 و بادیع خیاالی   تصویرهای گاهی پیامبر که یابیمدجمی سیاسی هایگاتمان به نااهی با 

 کاه امتیاازاتی دلیالباه مردم و بود نشده شنیده کسی از قبال   که گرف می کاجبه زیبا ترکیباتی
 زباان بار جا آن ،داشتند وی بالغ  و فصاح  به که اعتمادی و داش  قریش میان دج پیامبر
 «اليوطيس حميی اآلن» گاا : چناین «حناین» یناگ توفایف دج وی ساختند.می یاجی

 پیاامبر اسا . جسایده ننایا  و شادت باه یناگ اینکه از کنایه (؛31 :0 ،0323 أثیر،)ابن
 یناگ وفاف به کلمه دو این با و کرده تشبیه آتش برافروختای به جا نبرد یالن برافروختای

 یا بلعد.می جا کالم که اس  هشد برافروخته بالغ  آتش با عباجت این گویی اس . پرداخته
 تاو حرک  از قریش الله جسول یا گا : «الکعبی سایانبشربن» کههناامییۀ حدیبۀ غزو دج

 باا مرا کاشای اس . کرده تباه جا آنان ینگ قریش  بر وای فرمود: پیامبر ؛اس  شده خبرداج
 خواهنادمی که بود چیزی آن این افتادنددجمی من با قبایل آن اگر کردند.می جها اعراب دیار

 جا کااج ایان اگر و شوند؛می اسالم واجد رپُ  دس    آنان گرداند؛ پیروز آنان بر مرا خداوند اگر و



 411( / 421-414ـ هوشنگ آقایی ) اعظم امبریپ یاسیس زبان یواکاو

 

 مرا خدا که چیزی آن بر همواجه من قسم  خدا به کنند... مباجزه و بجناند من با ندهند انجام
 (.062 :2 ،0033 کثیار،)ابان «1شاود یکای گاردنم تااینکاه یاناممای کرده مبعوث آن به

  .اس  دنش وتنناتک از کنایه گردن تنناماندن

 گیرینتیجه. 5

  اس : زیر قراج به ،شودمی حافل همقال این از که دستاوجدی و نتایج 
 اثر مخاطبان احسا  و عقل بر متعدد زبانی ابزاجهای با سیاسی هایگاتمان دج پیامبر .0

 گاتماان به آنکه بر عالوه بالغی-ترکیبی سطح دج بانیز خالقی  و ابداع با وی .ش گاامی
 مثبا  و ایجاابیۀ ینبا داجای که جا خویش «سلطه» و «قدجت» ،بخشدمی افال  خویش

 هرچاه پیشابرد بارای پیامبر د.کنمی تحمیل مخاطبان یا مخاط  بر خشون  دوجازبه ،اس 
 تاا دبرمی بنره چنرهبهچنره افل و مستقیم گاتمان از خویش سیاسی-النی اهداف ترسریع
 د.کن منتقل مخاطبان یا مخاط  به جا خود ایدئولوژی بتواند تردقیق و ترآسان

 ماوقعیتی باف  بهباتویه گنااهی اما بالغی؛ نه اس  برهانی گاتمانی پیامبر گاتمان .2
 د.کنا آشاکاج مخاطباان یاا مخاطا  بارای جا حقیقا  تاا گیاردمی کمک استعاجی زبان از

 خویش جوزگاج مردم زندگی از جا هاآن هرچند .اس  غیرمتکلاانه و واضح وی، هایجهاستعا
 آن دجک و فنم به پی عامی و عادی مردم تا دکنمی بیان مبتکرانه شکلیبه ولی ،اس  برگرفته
 ببرند.

 بافا  باهباتویاه وی شاود.مای دیاده زباان دوگونای پیامبر سیاسی هایگاتمان دج .9
 و لنجاه ظرفیا  از ،اسا  استانداجد و معیاج زبان همان که فصیح زبان بر عالوه موقعیتی،

 باه قاادج آناان با خود عاطایۀ فافل کردنکم با تا گیردمی بنره مخاطبان یا مخاط  گویش
  باشد. خویش قدجت و سلطه تحمیل

 اساتااده هااواقعیا  کاردنپنناان دج زبان هژمونی نقش از ینان سیاسی دولتمردان .2
 منجر تا کندنمی اعمال زبان دج مستقیم دخالتی و دستکاجی گونههیچ پیامبر اما نند؛کمی

 تعامل دج لاا شود. سازیگاتمان طول دج عمومی اذهانۀ خودخواست دهیشکل و ژتابیک به
                                                             

ای بعثن». 1  «. ی الله به حَتی یظنره الله أو تنارد هاه السالا فوالله ال أزاُل أیاهُد علی هاا ال 
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 اشاترکات ذکار باا عواطاش بیداجی و افزاییبصیرت برای زبان از نجاشی، حبشه، پادشاه با
 بتواند گاهآن و دکن ملزم وجزیاندیشه به جا مخاطبش تا گیردمی بنره امتنی  بین قال  دج دینی

 نماید. متقاعد جسالتش حقانی  اثبات دج جا ایشان

 کتابنامه
 کریمقرآن

 .فرهنگی و علمی انتشارات تهران: کالم، انتقادی تحلیل (،4114) فردوس آقاگلزاده،

  مصر.ۀ نهض القاهرة: ،الشاعر و الکاتب أدب یف السائر المثل (،4111) الدینضیاء أثیر،ابن

  المعارف.ۀ مکتب بیروت: ،النهایة وۀ البدای (،4114) اسماعیل عمادالدین کثیر،ابن

ــن ــالم المنظــری، محمــداب رر الترررا   (،2441) س ــۀ )دراســ یالسیاسرر الخطرراب یفرر یالنص   یف

 الترجمه. و للنشر الغشام بیت عمان: ة(،یالنبو المعاهدات

 و یاریـاألب میابـراه و السـقا مصـفیی تحقیـ  ،ةیرالنبوۀ ر یالسر (،4111) عبـدالمل  شـام،هابن

 .یالحلب یالباب مصفییۀ مفبع مصر: ،یالشلب ظیعبدالحی

 دارالحدیث. قم: ،الرسول مکاتیب (،4111) علی ،یالمیانج یاألحمد

 األولـی،ۀ الفبعـ ،ةیرالنوو نیاألر عر شرح یف یالواف (،2441) مستو الدینمحی و مصفیی البغا،

  ب.یالف الکلم دار دمش :

 العربی. الرائد دار بیروت:  خاری، صحیح (،4144) اسماعیلمحمدبن البخاری،

 مجــد بیــروت: السررلطة، العالقررة، المفهرروم، الررن ، و الخطرراب (،4114) عبدالواســ  الحمیــر،

  النشر. و للدراساتیۀ الجامعۀ المؤّسس

 سـیدمحمدۀ ترجمـ ،محمرد حضرر  سیاسری هرایپیمرا  و هرانامه (،4111) محمد حمیدالله،

 سروش. تهران: حسینی،

ــ  العــرب، آداب تــاری  (،4114) صــاد  مصــفیی الرافعــی،  العریــان، محمدســعید دکتــر المحقِّ

 .1ط االستقامة،ۀ مفبع القاهرة:

 در زبـانیۀ اسـتعار  پادگیتمانی نقش» (،4111) نیکبخت عباس و مشهدی محمدأمیر و ایرؤ رضایی،

  .2 ش ،1 س ،ز انی جستارهایۀ دوماهنام ،«یوشیج نیما هاینامه در ارتباطی فرایند رمیمت

ــم الشــری ، رر االسررتراتیایا  خصررائ  (،2442) ری ا ۀ االعالمی    نیترره و الخطرراب سرریمیولوجی 

 للمعارف. العربّی  المکتب قاهرة: الصورة،
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  النشر. وۀ للفباع یمهدال دار بیروت: اإلسالم، یف یالسیاس العقل (،4111) علی شل ،

 ة:یاإلســکندر ،قضرایا  و نظریاتره و مناهارره یالنفسرۀ اللغر علرر  (،2442) جـالل الـدین،شـم 

  ة.یالسجامیۀ الثقافۀ مؤسس

هری،
َّ

ا  (،2441) ظافر بن عبدالهادّی  الش رۀ مقار    الخطاب استراتیای  وی  غ 
ُ
رة،،ۀ ل  دار لیبیـا: تداُولی 

 الجدیدة. الکتب

  للنشر.یۀ التونسۀ الشرک تون : ،تطبیقا  و دراسا  الحااجیۀ نظر یف (،2444) عبدالله صولة،

 أبوصـهیب بـه اعتنـی (،یالفبـر )تـاری  الملوک و األم  تاریخ  (، 111) جریرمحمدبن الفبری،

 ة.یالدول األفکار بیت ،یالکرم

 المرکـز الربـاط: ی،األولـۀ الفبعـ ،یالعقل التکوثر أو المیزا  و اللسا  (،4111) عبدالرحمان طه،

  .یالعرب یالثقاف

  العلمیة. الکتب دار بیروت: ،الفرید عقد (،4141) احمد رّبه، عبد بن

رة السرلطة، البالغرة، السیاسری، الخطراب تحلیرل (،2424) عماد اللفی ، عبد ۀ الفبعـ ،المقاوم 

 التوزی . و للنشرۀ المعرف کنوز دار عمان: االولی،

ر االفعرال تحلیل (،2441) محمود عکاشه، ر ضرو    فریۀ تطبیقیرۀ دراسرۀ االناازی   ،االتصرالۀ نظری 

  للجامعات. النشر دار مصر:

 وزارت تهـران: پیـران، شایسـته فاطمهۀ ترجم ،گفتما  انتقادی تحلیل (،4111) نورمن فرکالف،

 رسانه.ۀ توسع و مفالعات دفتر اسالمی، ارشاد و فرهنگ

 عبدالعالی، بن عبدالسالم و یالفائ احمد تعریب ،رفةالمعۀ اراد و الخطاب (،4111) میشل فوکو،

  ة.یالمغرب النشر دار البیضاء، الدار

 مصــر: اســماعیل، عزالــدینۀ ترجمــ الخطرراب، نظریررا  یفررۀ مقدمرر (،1002) دیــان ماکــدونیل،

کادۀ المکتب  ة.یمیاأل

 هوشــنگۀ ترجمــ سرربتامبر،11 از  عررد جهررا  در سیاسرر  و ز ررا  (،4111) محّمــد داود، محّمــد

 کوثر. مازندران: آقایی،

 الوفاء.ۀ مؤسس بیروت: ، حاراالنوار (،2101) محمدباقر ،مجلسی

 الثقافا . منامه، السیاسُة، وۀ اللغ (،2441) عبدالّسالم المّسدی،

  خطا را  الازائرر یفر السیاسری الخطراب (،2424)یۀ حسـاین خدیجـه و الزهـراءفاطمة مشنتل،
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ۀ جامعـ ة،یالشـعبیـۀ الدیمقراطیـۀ الجزائریـۀ الجمهور ،ةیرولتداۀ دراسر أنموذجا الصالح القاید

  مهیدی. بن یالعرب

 للمالئین. العلم دار بیروت: مکه(، فتح )یوم العرب ایام (،4111) خلیل هنداوی،

 تهـران: جلیلـی،ۀ ترجمـ ،گفتمرا  تحلیرل در روش و نظریه (،4111) فلیپ  ل. و م. یورگنسون،

 نی.

 تهـران: جاویـدان، اسـماعیلۀ ترجمـ همگـانی(، شناسی)زبان  ز ا  ررسی (،4111) جرج یول،

 کتاب. نشر و ترجمه مرکز


