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  چکیده
 اساسی نقش داراي شیعیان رفتاري و گفتاري الگوسازي در 'معصومان دیگر مانند %رضا امام عملکرد

 بـه  تـوان  مـی  شناسـی،  زبـان  هـاي  نظریـه  طبـق  مـرو،  حدیث در ایشان احتجاجات تحلیل با رسد می نظر به. باشد می
 لی جان توسط ابتدا نظریه این. باشد می سرل جان گفتار کنش نظریه براساس نوشتار این. یافت دست اي  تازه هاي بینش
 نتکـوی  در کـه  است نظریاتی از یکی گفتاري کنش نظریه و کرد پیدا گسترش سرل جان توسط سپس و مطرح آستین
 بـر  کـه  اسـت  شناسـی  زبـان  تـر  سـنتی  شکل برابر در واکنشی گفتمان تحلیل. است داشته بسزائی نقش گفتمان تحلیل

 تولیـد  مفهـوم  در اگـر  کـه  باشد می گفتار پاره معین بافت یک در جمله شده تولید شکل و کند می تمرکز جمله ساختار
 عـاطفی،  ترغیبـی،  اظهـاري،  گـروه  پـنج  به گفتاري شکن سرل جان نظر از. شود می نامیده گفتاري کنش شود گذاشته
 دیگـر  از بـیش  اظهـاري  کـنش  %رضا امام احتجاجات در که دهد می نشان بررسی. شود می تقسیم اعالمی و تعهدي
 و واقعیـت  بیـان  ابتـدا  مرو حدیث در عبارتی به. است رفته کار به کمتر خیلی مراتب به دیگر هاي کنش و هاست کنش
 امر در تفکر و تعقل جهت ایشان سخنان به دادن فرا گوش براي مردم میل شدن برانگیخته براي حضرت ترغیب سپس
 مـتن،  در رفتـه  کـار  بـه  هاي کنش انواع با مرو حدیث موقعیتی بافت تطابق. است داشته را کاربرد بیشترین الهی حجت
 واقـع  در امـام،  گفتـار  که چرا است موقعیتی بافت از حضرت آن عمیق درك و شناسی مخاطب باالي قدرت از نشان

 و نادرست سیاستهاي به نسبت است معصوم امام الهی نصب در اسالمی جامعه انحراف در ایشان العمل عکس و واکنش
. اسـت ) گفتمـان ( محتـوا  تحلیل صورت به تحلیلی توصیفی، بررسی این در استفاده روش. وقت حکومت طلبانه منفعت
  .است اي کتابخانه تحقیق ابزار و تاس گرفته قرار جمله تحلیل، واحد

  
  .سرل جان گفتاري، کنش مرو، حدیث ،%رضا امام احتجاجات، ها: کلید واژه
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  مقدمه

 و مخالفان شبهات به پاسخ و دینی حقایق به مردم هدایت و آگاهی جهت به 'معصومان
 شتنددا اهتمام احتجاجات مختلف هاي روش به اسالم امت تربیت و تعلیم براي باطل اهل

 یک هر اما. است بوده اعتقادي مختلف هاي زمینه در بزرگواران آن احتجاجات موضوع هرچند
 به روزگاران آن اجتماعی -  سیاسی اوضاع و جامعه شرایط با متناسب بزرگواران این از

 عدم نبوي حدیث طبق که است حدي تا الهی حجت بحث ضرورت. اند پرداخته احتجاج
 امام یعرف لم و مات من" .است شده شمرده جاهلیت عصر در ردنم همچون امام به معرفت
 هر در الهی حجت یا و امام به معرفت عدم روایت این مطابق "جاهلیه میته مات فقد زمانه
 در داخل امامت که گردد می ثابت لذا بود خواهد جاهلیت مردن و دین تزلزل موجب زمان
 روز تا الهی معصوم و حجت وجود از ینزم هیچگاه و است نبوت مقام تکمیل و دین اصل
 مهم امر این در دیگر معصوم حضرات همچون %رضا امام رو این از. بود نخواهد خالی قیامت
 الهی حجت هاي ویژگی بیان زمینه در ایشان احتجاجات از یکی مرو حدیث. داشتند اهتمام
 هاي گزاره بهتر فهم سوي به گامی زبانشناسی نظریات براساس حدیثی متون تحلیل. است

 مقوالتی جمله از گیرد می انجام زبان با که عملی و زبان و ذهن تنگاتنگ ارتباط. است حدیثی
  .است گرفته قرار بحث و توجه مورد بسیار اسالمی مطالعات در امروزه که است

  
  مساله بیان

 د،خـو  شخصیت و ذهنیات نمودن منعکس  ضمن کالمی هر بیان با زبان کاربر متنی هر در
 هـر  کالم ساختار تمایز سبب که هاست ویژگی همین. دهد می انجام خویش زبان با نیز را کاري
  .گردد می خاص اوضاع با مواجهه در رفتاري و فردي هاي تفاوت نتیجه در و شخص

 شـود  مـی  شناخته نیز" ها گفت کار" یا" گفتاري افعال" نام با که" گفتاري کنش" نظریه
 ).11 احمدي،( یردگ می قرار حوزه این در
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 در را امام هدف از تري کامل تبیین شد خواهد تحلیل نظریه این طبق که مرو حدیث متن
 هـدف  توانـد  می متن گفتاري کنش نوع براساس که چرا. کند می دنبال الهی حجت امر زمینه
 هک آماري و نظریه این کاربست. دهد قرار توجه مورد تر دقیق را متن تولید شرایط و گوینده

 مـتن  ایـن  در امـام  هـدف  سـازي  شفاف جهت در ابزاري شود می استخراج ها کنش انواع از
 گفتـاري  هـاي  کنش از نوع کدام که است آن پژوهش اصلی پرسش بنابراین باشد می حدیثی

 اسـت؟  شده دنبال ایشان کالم در هدفی چه است؟ شده مطرح بیشتر %رضا امام سخنان در
 مـامون  تزویر حکومت طلبانه منفعت هاي سیاست به نسبت واکنشی حرکتی امام سخنان آیا

  واکنشی؟ غیر حرکت یا است
   1.اند کرده آوري جمع را آنها برخی و دارد وجود مختلفی هاي دیدگاه %رضا امام اهداف درباره
 :گیرد می قرار پژوهش مورد مبحث سه در مقاله این
 بافـت " نظریه این براساس که آنجا از سپس شد، خواهد تبیین بحث نظري پایه آغاز در
 آن از بعـد  و پردازد می بافت این به اختصاصاً بعدي عنوان لذا است، اهمیت داراي" موقعیتی
 تسـهیل  بـراي  جـدولی  صـورت  بـه  که است %رضا امام احتجاج تحلیل یعنی اصلی بحث
 .شود می ارائه بررسی

                                                                                                                                        
ـ %امام رضا"نوشته مرتضی مطهري و" 'کتاب سیري در سیره ائمه اطهار. 1 نوشـته   "هـدي مون و موضـوع ولیع أ، م

هـاي   ، از نظریـه کـنش  %تاکنون در تبیین اهداف امام رضا د. ولیباشن میي این کتب  ملهآستان قدس رضوي از ج
  .گفتاري استفاده نشده است

توانـد در ایـن    مورد مطالعات پیرامون تطبیق و کاربرد نظریه کنش گفتاري در احادیث، تالیفات زیر یافت شد که می در
 قرار گیرد:زمینه پیشینه بحث 

 زاده، هلـوان مهـدي رجـب   پ بر پایه نظریه کنش گفتار نوشته محمدرضـا،  %شناسی زیارتنامه امام رضا تنتحلیل م -1
 .)1389( ، پاییز و زمستان58فصلنامه مطالعات اسالمی فردوسی مشهد، شماره 

وشـته طـاهره ایشـانی و    اساس نظریه کـنش گفتـار سـرل ن   زینب سالم اهللا علیها در کوفه برتحلیل خطبه حضرت  -2
 .)1393( زمستان ،5معصومه نعمتی قزوینی، فصلنامه تخصصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه، شماره 

 ،و نیره دلیر، فصلنامه لسـان مبـین   در روز عاشورا، نوشته طاهره ایشانی %تحلیل کنش گفتاري خطبه امام حسین -3
 .)1395( پاییز ،25شماره 

هاي گفتاري جان سرل، نوشته مهدیـه پـاکروان و    از مدینه تا مکه بر پایه نظریه کنش %تحلیل سخنان امام حسین -4
  ).1398( ، زمستان42محمدرضا بارانی، فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ، شماره 
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" احتجاج" و کلینی شیخ" کافی صولا" منبع دو در مرو حدیث در %رضا امام احتجاج
   .باشد می) ش 1393( طالب ابی بن علی احمدبن طبرسی

  
 سرل جان گفتاري کنش نظریه

 سـخن  و بشـري  ي پیچیـده  نهاد ترین مهم زبان نهاد، تحلیل گفتاري افعال نظریه براساس
 ارتبـاط  تحلیل با .است گفتاري فعل زبانی، ارتباط واحد. است مند قاعده فعل مقوله از گفتن
 و تبیـین  را آن پیچیده و عجیب هاي ویژگی توان می است گفتاري فعل که حیث این از یزبان

  ).68 ،سرل( کرد تفسیر
 عمـل  یـک  آوردن در اجـرا  به پذیرد می انجام چیزي شدن گفته هنگام که آنچه واقع در
 کـنش  یـا  خـاص  ارتبـاطی  ارزش که است زبان کارگیري به طریق از ارتباطی شده شناخته
 کاربردشناسـی  از مهمـی  بخـش  گفتـاري  هاي کنش ).192 ،ویدوسن(. کند می یداپ 1گفتاري
 و تکـوین  در کـه  است نظریاتی از یکی گفتار کنش نظریه و) 235 ،فرکالف( .باشند می زبان
  ).25 زاده، گل آقا( است داشته بسزائی نقش گفتمان تحلیل تکامل

 مـتن  درك و تولید جریان رد معنی القاي و ساخت چگونگی عام مطالعه گفتمان، تحلیل
 .دارد تمرکـز  متـون  در اجتمـاعی  سـاخت  انعکاس چگونگی بر و است وران گویش توسط

 زبـان  تـر  سـنتی  شـکل  برابـر  در واکنشی توان می را گفتمان تحلیل بنابراین .)21 ،ویدوسن(
 سروکاري و. کند می تمرکز  متن در جمله ساختار و متشکله واحدهاي بر که دانست شناسی

  ).42 : 59-27 بارانی، ،پاکروان(. ندارد 2کاربردي زبان تحلیل با
 گشـائی  رمـز  بـر  عالوه متن، درك براي که معتقدند نیز هرمنوتیک حوزه نظران صاحب

 الفظی تحت داللتهاي درون از ضمنی داللت سطوح کشف به ظاهري، معناي در پنهان معناي
 ظـواهر  گـذاري  ارزش در موجـود  تفـریط  و افراط و). 220 زاده، گل قاآ( کرد تاکید باید نیز

 از غیرظـاهري  معـانی  داشـتن  نظر در و سو یک از نصوص به توجه و نیست صحیح الفاظ،
                                                                                                                                        
1. speech acts 
2. language in usa 
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  9/ // ... تبیین سبک و اسلوب احتجاج امام رضا در حدیث مرو در زمینه لزوم تبعیت از حجت الهی

  ).1 و 2: 293-283 ،همامی( است الزم دیگر سوي
ـ  و). 60 ،الینز(. باشد می معین بافت یک در جمله شده تولید شکل گفتار پاره و    1تباف
 مربـوط  رود مـی  بکـار  آن در زبـان  کـه  جهانی و زبان میان بطهرا به که است مفهومی همان
 گفـت  کـار  شوند می گذاشته تولید مفهوم در گفتارها پاره که هنگامی و) 81 پالمر،( .شود می
 )نتیجه عدم یا نتیجه( شرایط از عمیقتر ینشب )338 الینز،( .شوند می نامیده گفتاري کنش یا

 2آسـتین . ل. جـی  .)108 دیک، ون( هاست کنش از بیشتري عام دانش مستلزم ها، کارگفت
 مجموعـه  حاصـل  گفتـاري،  هـاي  کـنش  یا ها کارگفت نظریه که آکسفورد، مکتب فیلسوف
 چطـور " عنوان با کتابی در که باشد می هاروارد دانشگاه در 1995 سال به او هاي سخنرانی

 عنـوان  به را ییها گفته او ).338 الینز،( رسید چاپ به 3"داد انجام کاري ها واژه با شود می
  . شدند نمی مشخص آنها کذب و صدق نتیجه در و نبودند خبري و اي گزاره که آورد نمونه
 مثالً ).233 پالمر،. (آید می حساب به آن از بخشی یا کنش یک بیان بیشتر جمالت این
 وقـوع  بـه  مـوقعی  درسـت  اش خواهی معذرت عمل "خواهم میت معذر" :گوید می شخص
   و است کنش با برابر "گفتن" مواردي، چنین در. آورد می زبان بر را جمله این که دپیوند می
 .نامـد  مـی  کـنش  را فعلهـا  ایـن  او .دهـد  می انجام کاري ها            جمله این  آوردن زبان به با فرد

  ).  23-1/25 دلیر، ایشانی،(
  :شوند می تقسیم دسته سه به ها کنش آستین نظر از
    صریح یا 4بیانی هاي کنش :الف
  ضمنی یا منظوري یا 5غیربیانی هاي کنش: ب
  ).150  یول،( تاثیري یا  6بیانی پس هاي کنش: ج
 نهـا آ بنـدي  طبقـه  و هـا  کارگفـت  ماهیـت  بررسی به شناسان زبان آستین.ل. جی از بعد
 نظـر  از. گرفـت  قـرار  بیشتري توجه مورد  سرل آر جان نظرات انها میان از که اند پرداخته

                                                                                                                                        
1. context1 
2. j.l.austin 
3. how  to do things with words with words (1962). 
4. loncutionary act 
5. ll  loncutionary act 
6. perlocutionary act 
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 سـخن  واقـع  در. است مند قاعده رفتار نوعی در شدن وارد واقع در گفتن سخن  سرل، انج
  ).  189 سرل،( است قواعد با مطابق افعالی انجام گفتن،
  :شود می تقسیم دسته 5 به گفتاري کنش سرل، نظر از

  
 - Epresentative act or assertive act کنش اظهاريـ 

 و وقـایع  و کنـد  مـی  بیان اي قضیه درستی درباره را خود باور گوینده کنش نوع این در
 کـنش  نـوع  ایـن  داراي کـه  افعالی از نمونه چند. کند می توصیف را بیرون جهان هاي پدیده
 کردن، تفسیر کردن، توصیف گفتن، کردن، بیان کردن، تائید کردن، اظهار:  از عبارتند هستند
-1/23 دلیـر،  ایشـانی، . (کردن رفیمع و اوردن دلیل دادن، شرح کردن، تکذیب کردن، نفی
  .پردازد می الهی حجت معرفی به امام که عباراتی: مرو حدیث از مثال. )25

  
  – Directive Act ترغیبی کنشـ 

 انجـام  به را مخاطب ها واژه از استفاده با زبان کاربر که است این کنشی، چنین از منظور
 افعـالی  شـامل  ترغیبـی  کـنش . نمایـد  می ترغیب و تشویق کار، آن از بازداشتن یا و کاري

 اجـازه  کـردن،  شـرط  کـردن،  خـواهی  معذرت کردن، سوال دادن، دستور خواستن، همچون
 در امـام  که عباراتی: مرو حدیث از مثال). جاهمان( است کردن تشویق و دادن روحیه دادن،
  .کند می تفکر و تأمل درخواست مردم از آن

                              
 - Expressive Act عاطفی شکنـ 

 همچـون  منفـی  یا و مثبت بار با احساسی و عاطفی هاي واژه طریق از گوینده احساس
 احتـرام  کـردن،  سـالم  کـردن،  تعجب خوردن، تاسف کردن، هجو کردن، مدح گفتن، تبریک
 ذهنیت و احساسات بیان براي دیگر عبارت به. گردد می بیان کردن سپاسگزاري و گذاشتن
 سالم امام که عباراتی: مرو حدیث از مثال. )جاهمان( گردد می ابراز وقایع به سبتن اشخاص
  .کند می بیان او خاندان و پیامبر به نسبت را خود
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  11/ // ... تبیین سبک و اسلوب احتجاج امام رضا در حدیث مرو در زمینه لزوم تبعیت از حجت الهی

   commissive act-تعهدي کنشـ 
 عبارتنـد  کنشـی  چنین افعال .است یندهآ در کاري انجام براي تعهدي بردارنده در که هایی کنش

  .خورد می سوگند خدا خانه به امام که عباراتی. خوردن سوگند شدن، متعهد دادن، تضمین: از
  

   Declaration Act  -اعالمی کنشـ 
 تازه وضعی کنش، این در دیگر، عبارت به. گردد می بیان کنش این با رویداد یک اعالن

 عبـارات : مـرو  ازحدیث مثال). اجهمان( "کنم می اعالم را جلسه ختم": مثال. شود می اعالم
 سـرل  جان گفتار پاره گروه 5 این خالصه. کند می بیان را مردم جدید شرایط که امام یانیپا
 ).75-72 یول،( است آمده جدول در

 از بسـیاري  کـه  معنـی  بدین دارد، تکمیل و تقویت به نیاز ترغیبی کنش نگارنده نظر از
 شـفاف  بـارتی ع بـه . است مردم و امام میان گو و گفت در اند کنش این متضمن که عباراتی
 تحلیل و بندي جمع در) مردم( شونده تعقیب و) امام( کننده ترغیب یعنی کنش سوي دو بودن
 هـاي  کـنش  %رضا امام درسخنان مثال؛ براي. است ضروري بلکه و سودمند ها کنش نهایی

 یـک  که است ذکر به الزم. دارد وامی پاسخ به را مردم که آورد می پدید را شرایطی ترغیبی،
 امـام  وقتـی  مثـال؛  بـراي . باشد دربرداشته همزمان را ها کنش از انواعی تواند می فتارگ پاره
 فریـب  خـود  صـحیح  آراء از نفهمیدنـد  مـردم  یـن ا": گوید می عبدالعزیز به خطاب %رضا

 ."گشتند غافل و خورده
 کـنش  یکـی . دهـد  مـی  انجـام  گفتـار  پاره این با را کنش دو همزمان بافت، به توجه با

 کـنش  دیگـري  و دهـد  مـی  بیـرون  جهـان  در واقعیت از که اطالعی جهت به است اظهاري
 .دهد می مخاطب به که هشداري جهت به است ترغیبی
 و آسـتین . دارد مهمـی  نقش ها سخنرانی و متون بهتر تحلیل و فهم در ها گفت کار تعیین

 بـه  ربیشـت  را خـود  توجه بیانی پس و غیربیانی  بیانی، کنش سه میان در سرل وي از پس
 کـه  اسـت  بیـانی  غیر اي  نکته داراي گفت کار هر سرل باور به. کنند می معطوف بیانی کنش
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 1401پاییز و زمستان ، 45دینی، شماره  /// پژوهش 12

 تولیـد  خارج جهان با تطبیق در کارگفت محتواي به توجه با و گوینده روانی وضع برحسب
 ).179 ،صفوي( شود می

 براي و است آن فهم گروي در کالم درست درك که است این در غیربیانی کنش اهمیت
 گفتگویی و حادثه هر. است ضروري امر مخاطب زبان و "موقعیتی بافت" شناخت امر این
 عبارات تحلیل براي. گیرد می شکل خاصی موقعیتی بافت در عبارتی به و خاص شرایط در

 به نگاهی ادامه در. باشد می ضروري زمینه، و بافت این دانستن نیز %رضا امام مرو حدیث
  .تاس بایسته موقعیتی بافت
 

 مرو حدیث بیان در موقعیتی بافتـ 

  تـوان  و تمکن اسالمی جامعه به نبوي سنت اعاده در 'معصوم امامان توانایی و تمکن
  ).2/12 ،عسکري( است $پیامبر سنت نشر در بزرگواران نآ مکتب

 شـرایط  در کـه  است %رضا امام امامت دوره تشیع تاریخ افتخارآمیز هاي دوره از یکی
 امامـت  مقـام  دار عهـده  مـامون  و رشید و هارون دوران فرهنگی و ماعیاجت سیاسی سخت
 و موقعیـت  بـا  دیگر برخی و %حسن امام دوران مانند را حضرت آن امامت دوران. بودند
 و %بـاقر  امـام  فرهنگـی  و فکري انقالب دوره با نیز اي عده و %العابدین زین امام دوران
 مطهـري، ( .اسـت  تـاریخی  دوره ایـن  اهمیت هگوا خود این و داند می همانند %صادق امام

 ).  237 عاملی، حر( دانستند می الطاعه مفترض را معصوم امامان مردم و) 160
 هنگـامی  مامون %رضا امام امامت زمان در که است آن شود می ظاهر روایات از آنچه

 شـود،  می نافذ حاکم عنوان به اسالمی بالد کل در فرمانش و شود می استوار حکومت بر که
 جنایات خاطر به هم سادات از بعضی و گیرد می باال آشوب و فتنه یمن و حجاز اطراف در
 ؛190 مسـعودي،  ؛4/165 اثیر، ابن. (افرازند برمی مخالفت پرچم علویان به عباسیان ظلم و

 قرار امین برادرش سپاهیان از شکست قدمی یک در مامون سپاهیان طرفی واز) 889 قمی،
 شـود،  سـرنگون  بـرادرش  دسـت  بـه  مـامون  حکومـت  و رفت می احتمال آن هر و داشتند
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  13/ // ... تبیین سبک و اسلوب احتجاج امام رضا در حدیث مرو در زمینه لزوم تبعیت از حجت الهی

 از کـه  مـامون  و بـود  انکارناپـذیر  حقیقتـی  $پیـامبر  خانـدان  به ایرانیان ارادت همچنین
 تـر  عالم شاید جهان سالطین میان در و بود جهان سالطین ترین عالم شاید و خلفا ترین عالم
  .)4/175 سپهر،( یافت نتوان مامون از تر دوست دانش و

 وزیـر  سهل بن فضل پیشنهاد به گویا حکومتش تثبیت و آشفته موقعیت از فرار دنبال به
 عبـاس  بنی اینکه به توجه با هرچند ).169 مطهري،( کرد اتخاذ را خاص سیاستی نفوذش یا

 بـه  داشـتند،  مـی  پنهان و مکتوم خود افراد ترین نزدیک از حتی همیشه را خود هاي سیاست
 امـا  ).4/127 زیـدان،  جرجـی ( گفـت  سخن مامون هاي سیاست درباره توان نمی قطع طور
 شـیعه  خـود  مـامون  گرچه که است این دریافت توان می تاریخی شواهد و روایات از آنچه
 و حکومتش آشفته وضعیت از رهایی خاطر به اما بود، %رضا امام دوستداران از و دوست
 عملکـرد  و روش بـا  امـا  شود می %رضا امام شخص به متوسل حضرت، کردن سالح خلع

 ).45 مفید، ؛185 ،اصفهانی ابوالفرج. (خودش سیاسی
 بـه  نه و اجبار به که داد دستور بود، آگاه مسلمانان میان در امام واالي جایگاه از که او
 مـرو  بـه  و داده حرکـت  نظـر  تحت مدینه از را طالب ابی آل از زیادي اي وعده امام اختیار،
 از یعنی. نکند عبور نشین شیعه مراکز از که باشد مشخص مسیر یک از بود ابن مسیر .بیاورند
 گمـارده  کار این براي که مخصوصی ماموران و باشد نیشابور و فارس و خوزستان و بصره
 شـدند  مـی  اذیـت  و آزار باعـث  بسـیار  و داشـتند  %رضا امام به عداوت و کینه بسیار بود

  ).187 مطهري،(
 داخـل  $پیـامبر  قبـر  بـا  وداع جهت به مدینه در حرکت از قبل %رضا امام حضرت
 گشـتند  برمـی  و آمدند می بیرون و کردند می وداع حضرت آن قبر با مکرر و شد مسجدالنبی

 توسـط  سـفر  تهنیـت  جـواب  در و بـود  بلند گریه به مبارکش صداي دفعه هر در و قبر نزد
 قبـر  کنـار  در و میـرم  مـی  تغرب در و شده بیرون جدم جوار از من": فرمودند اطرافیانشان

. فرمودنـد  مـی  بیـان  را مطلـب  ایـن  کـرات  به سفر طول در و "شوم می دفن الرشید هارون
 ).2/140 صدوق،(
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 1401پاییز و زمستان ، 45دینی، شماره  /// پژوهش 14

 والیتعهدي قبول به مجبور را ،ایشان حضرت جان تهدید با مامون مرو به امام رسیدن با
 همینجـا  واال نـی ک قبـول  را والیتعهدي باید پس پذیري نمی را خالفت که حال گفت و کرد

 بـه  وادار و مجبور قلبی خواست رغم علی ناچاري و ضرورت به ایشان و زنم می را گردنت
 قبـول  بـه  شرط این به ایشان و ).2/142 صدوق،( و) 186 مطهري،( شدند امر این پذیرش

 نپذیرنـد  را کاري هیچ مسئولیت و نکنند مداخله کاري هیچ در که دادند رضایت والیتعهدي
 هرچنـد  پـذیرفت،  را ایشـان  شـرط  هم مامون و کند نظر مامون خالفت بساط بر ردو از و

  ).896 قمی،) (175 شریعتی،( کرد می استدال خالفت مسئله سر بر امام با بسیار
 بـا  همـواره  و بـود  واقف مامون هاي توطئه و سیاست بر ابتدا همان از  %رضا امام اما
 حـدیث  در مـرو،  شـهر  در فطر عید نماز در سیاسی، و علمی محافل در روشنگرانه بیانات
 آشـکار  را او نیـات   و ناکام اهدافش به رسیدن در را مامون...  و ها مناظره الذهب، سلسله
 بودنـد  $اهللا رسـول  بیت اهل ترین شایسته و سزاوارترین از خود عصر در %امام. کرد می
 فقهی علمی، مسائل به اینکه بر عالوه فرهنگی و اجتماعی سیاسی، سخت شرایط آن در که
 15 از بیش به تاریخ گواه به. بودند نیز انان جان مراقب فرمودند می پاسخ مسلمانان دینی و

 شـیعه  حـدیثی  جوامـع  در هـا  منـاظره  ایـن  از بسیاري که دادند جواب علمی پرسش هزار
 و فکـري  مسـائل  تـرین  پیچیـده  بـه  آن بر عالوه). 4/364 اشوب، شهر ابن( .است مضبوط
ـال  توطعـه  با که. ..و مانوي زرتشتی، مسیحی، یهودي، مانند ادیان دیگر عالمان تیعقید عم 

 مقابـل  در آنان همه که نحوي به دادند، می پاسخ شیوه ترین عالی به شد، می طراحی عباسی
 بـه  مـأمون  هرچنـد  .کردند می پیدا ارادت امام به و آوردند می فرود تسلیم سر %رضا امام

 منـاظره  مجالس و نشاند می خود راست دست در و داشت می گرامی ار %رضا امام ظاهر،
 و تـوقیر  در و کرد می ضرب حضرت نام به سکه و کرد می برپا دیگر ادیان علماي با علمی
 معاشرت سوء از امام ولی کرد نمی فروگذار را جناب آن احترام و کوشید می حضرت تعظیم
 در کـه  حـدي  تـا . کننـد  اظهار توانستند نمی سیک به و داشتند نازنینشان دل در درد مامون،
 سـازي  صحنه با مامون و خواستند  را خود مرگ خدا از که اند آمده تنگ به چندان کار آخر
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  15/ // ... تبیین سبک و اسلوب احتجاج امام رضا در حدیث مرو در زمینه لزوم تبعیت از حجت الهی

 رسـاندند  شـهادت  به را ایشان و خوراندند زهر به آغشته میوه حضرت به مخفیانه بسیار و
  ).387 باقرالعلوم، پژوهشکده حدیث گروه(

 مبـارزه  بـه  بودنـد،  مـامون  کنـار  در والیتعهدي عنوان به مرو در هک زمانی %رضا امام
 مـامون  افشـاگري  بـراي  فرصـتی  هـر  از و پرداختنـد  عباسی ظالم حکومت علیه فرهنگی
 عباسـی  والیت و گمراه %رضا امام والیتعهدي وسیله به را مردم که چرا. کردند می استفاده

 از تـو  غـرض  فرمـود  می مامون به ایشان .بود کرده جایگزین بیت اهل ناب والیت بجاي را
 او دنیا بلکه نکرده دنیا ترك %الرضا موسی بن علی بگویند مردم که است این پیشنهاد این
 کـرده  قبول را والیتعهدي خالفت طمع براي شد میسر را او دنیا که اکنون. بود کرده ترك را

 ایشـان  بخواننـد  اي خطبـه  حضـرت  شد قرار مامون تقاضاي به وقتی یا) 896 قمی،( است
تم انتم فاذا به، حقّ علینا لکم و $اهللا برسول حقّ علیکم لنا" فرمودند و برخاست الینا ادی 

  )49/146 مجلسی،( ".لکم الحق علینا وجب ذلک
  

  مرو حدیث
 فضـایل  صفات، زمینه در %الرضا موسی بن علی امام احتجاجات و بیانات مرو حدیث

 بـه  خطـاب  مـرو  شـهر  در ایشـان  کـه  باشد می امامت طشرای و معصوم امام هاي ویژگی و
 امامـت  امـر  در مردم راءآ اختالف بخاطر امام بیانات این .فرمودند ایراد مسلم عبدالعزیزبن

  .رفت می افزایش روبه ایام نآ در که بود
 نآقـر  یـات آ در الهـی  کـالم  به استناد با طوالنی نسبتاً حدیث  این در %رضا حضرت

 بـه  سـپس . پرداختنـد  نبوت و توحید از بعد) امامت( الهی حجت زمینه در احتجاج به کریم
 احـدیت  حضـرت  جـز  کسـی  را الهـی  حجـت  و معصـوم  امـام  کـه  داشتند اهتمام مهم این
 که شدند ورآیاد ادامه در و ندارد را ایشان نصب حق پروردگار، جز هیچکس و شناسد نمی
 $اکـرم  پیـامبر  توسط متعال خداوند بفرموده )5 ،عمران لآ( اکمال یهآ طبق خطیر امر این
 ،حقیقـت  و حـق  پیروان به شارتر از بعد ادامه در .شد ابالغ رسماً مردم به الوداع حجة در
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 گوشـتزد  مـردم  بـه  را معصـوم  امـام  و الهی حجت به اعتقاد و معرفت عدم از ناشی عواقب
  ).290-1/283 ،کلینی :ـ کن( .کردند
  
  مرو حدیث در سرل جان گفتاري هاي کنش تحلیل
 از. بـرد  پـی  ایشان فرهنگی مبارزه به توان می مرو تا مدینه از %رضا امام گفتارهاي از
 و گمراهـی  و غفلـت  دلیل به که است مرو حدیث در ایشان احتجاجات گفتارها، این جمله

 گفتاري هاي کنش. آمد وجود به والیتعهدي قبول سبب به امامت مسئله در مردم سردرگمی
 امر پیرامون احتجاجات گویاترین و ترین کامل از یکی %رضا امام مرو حدیث احتجاجات

  توانـد،  می مامون قبیح و زشت هاي ظاهرسازي برابر در احتجاجات این و است الهی حجت
 عباسـی  حکومـت  علیه %رضا امام واکنشی رفتار حداقل حال عین در و سخن ترین قاطع
 تأثیرگـذاري  و تعلیم روش تواند می ن،ایشا گویش نوع و حضرت گفتاري هاي کنش. باشد

 جعلـی  والیت از را معصوم امام والیت و دهد نشان مردم به را دینی هاي آموزه و فرهنگی
  .کند تبیین عباسی
  مـرو،  حـدیث  در %رضـا  امـام  حضـرت  احتجاجـات  گفتاري هاي کنش مقاله این در

  )475 طبرسی، ؛283 کلینی،(
  :شود می بررسی سرل جان روش به

 عبارت ترجمه بیانی کنش غیربیانی کنش غیربیانی کنش فعل

 طرف پذیرش
 جاذبه/ مقابل

 عاطفی
 )تبشیري(

 عاطفی
 )تبشیري(

م کرد تبسمی امام ّس فَتَب 

م فرمود سپس اظهاري اظهاري احتجاج شروع  قال ثُ
 عاطفی ندا

 )تبشیري(
 عاطفی

 )تبشیري(
 یاعبدالعزیز عبدالعزیز اي

 مردم بودن گمراه
 امامت مسئله به نسبت

 آراء از و نفهمیدند مردم این 2اظهاري 2اظهاري
 .خوردند فریب خود صحیح

ل هِ عوا و /القوم ج ذ  عن خُ
 /آرائهم

  توحید بیان
  نبوت
 امامت

 پیغمبر عزوجل خداي همانا 4اظهاري 4اظهاري
 تا نفرمود روح قبض را خویش
 را قرآن و کرد کامل برایش را این

 نبیه یقبض لم عزوجل اهللا ان
 انزل و الدین له اکمل حتی
 کل تبیان فیه/ القرآن علیه
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  17/ // ... تبیین سبک و اسلوب احتجاج امام رضا در حدیث مرو در زمینه لزوم تبعیت از حجت الهی

 عبارت ترجمه بیانی کنش غیربیانی کنش غیربیانی کنش فعل

 چیز هر بیان که فرمود نازل او بر
 و حدود و حرام و حالل است در

 را مردم احتیاجات تمام و احکام
 .کرد بیان قرآن در

 الحرام و الحالل فیه بین /شیء
 جمیع و االحکام و الحدود و

 / کمالً الناس الیه و مایحتاج

جل فقال فرمود عزوجل خداوند اظهاري اظهاري احتجاج شروع و  عزَّ
 حجت انتساب بیان
 معصوم امام یا الهی
 خداوند جانب از

 متعال

 فروگذار کتاب این در چیزي 6 اظهاري 6 اظهاري
 یک الوداع حج در و /ایم  نکرده
 آیه این /بود پیامبر عمر آخر سال
 شما دین امروز/: فرمود نازل را
 شما بر را ها نعمت و کردم کامل را

 براي را اسالم دین و /نمودند تمام
 پسندیدم شما

 من الکتاب فی فرطنا ما
/ الوداع حجه فی انزل و/شیء
 اکملت الیوم: /عمره آخر هی و

 علیکم اتممت و/ دینکم لکم
 االسالم لکم رضیت و/ نعمتی
 دینا

 از الهی امرحجت
  است دین اتمام

  الدین تمام من االمامه وأمر  است دین اتمام از مامتا امر و  اظهاري  اظهاري

 پیامبر دعوت بیان
  مردم از

 نرفت دنیا از علیه اهللا صلی نبی و  4اظهاري  4اظهاري
 براي را دین هاي نشانه که آن تا

 را ایشان راه و کرد بیان امتش
 شاهراه در را آنها و ساخت روشن
  .واداشت حق

م ن حتی /یقبض ولَ مته بی  الُ
 لهم اوضح و/ دینهم ممعال

 قصد علی ترکهم و/  سبیلهم
  /الحق سبیل

 الهی حجت انتساب
 و پیشوا بعنوان
 فرمان به جانشین

 کردن کامل و الهی
  قران

 و پیشوا عنوان به را % علی و  3اظهاري  3اظهاري
 همه و/ کرد منصوب امام

 پس /کرد بیان را امت احتیاجات
 عزوجل خداي کند گمان که هر

 رد را قرآن نکرده املک را دینش
 به کند رد را قران که هر و /کرده
  است کافر آن

 السالم علیه علیاً لهم امام و
] لهم[ ترك ما و/ اماماً و علماً
 اال االمۀ الیه یحتاج شیئاً
م فمن/بینه ع وجل اللخَ انَّ ز  عزَّ
کمل لم و فقد دینه ی کتاب رد 
ن و/ اهللا م داهللا کتاب ر فهو 
  یهکافر

 حجت مقام شناخت
 جایگاه و الهی
 از فراتر امامت
 مردم توان و قدرت

 .است

 را امامت منزلت و مقام مردم مگر 2ترغیبی 2ترغیبی
 باشد روا تا میدانند است میان در
 واگذار ایشان انتخاب و اختیار که
 شود؟

 و مةاالما قدر یعرفون هل
 فیها فیجوز/ مةاال من محلها

 اختیارهم؟

 حجت قامم شناخت
 جایگاه و الهی
 عقل از فراتر امامت
 انتخاب و است بشر
 مردم توسط امام

 واالتر قدرش امامت همانا 7اظهاري 7اظهاري
 تر عالی منزلتش و بزرگتر بکشنش

 عمقش و عطر منی مکانش و
 با مردم اینکه از/ است تر قوت
 آراء به یا رسند آن به خود عقل

 اعظم و/  قدراً اجل االمامۀ نّا
 امنع و/ اعالمکاناً و/ نشانا
 ان من غوراً ابعد و/ جانباً
/ أو بعقولهم الناس یبلغها
 اماماً یقیموا/ أو بآرائهم ینالوها
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 1401پاییز و زمستان ، 45دینی، شماره  /// پژوهش 18

 عبارت ترجمه بیانی کنش غیربیانی کنش غیربیانی کنش فعل
 به یا و ندیاب در را آن شان .باشد نمی ممکن

 .کنند منصوب امامی خود انتخاب
 باختیارهم

 و واال مقام بیان
 امامت عظیم

 که است یمقام امامت همانا 2اظهاري 2اظهاري
 مرتبه از بعد عزوجل خداي
 به سوم مرتبه در خلت و/ نبوت
 شد داده اختصاص خلیل ابراهیم

 عزوجل اهللا خص مةاالما ان
 و /ةالنبو بعد الخلیل ابراهیم بها

لَّه  ثالثه تبةمر الخُ

 با خلیل ابراهیم
 نامش امامت مقام

 شد بلند

 و / ساخته مشرفش فضیلت آن به 2اظهاري 2 اظهاري
 نموده استوار و بلند را مشنا

 بها أشار و/ بها شرَّفه فضیلة و
ه  ذکرَ

 صریح نص طبق
 امامت انتساب قران

 جانب از فقط
 .است متعال خداوند

 مردم امام تورا من همانا و اظهاري اظهاري
 گردانیدم

 انی]: عزوجل اهللا[ فقال
 اماما للناس جاعلک

 سوال احساس، بیان
 امامت مقام کردن،
 که ستا عهدي
 ظالمین شامل
 .شود نمی

 عاطفی
  )تبشیري(

  ترغیبی
 اعالمی

 عاطفی
  )تبشیري(

  ترغیبی
 اعالمی

 شادیاش نهایت از خلیل ابراهیم و
 فرزندان از کرد عرض مقام آن به
 و پیمان فرمود خداوند هم من

 رسد نمی ستمکاران به من فرمان

 و":بها سروراً % الخلیل فقال
 اهللا قال/"ذریتی من

 الظالمین عهدي الینال:تعالی

 روز تا امامت مقام
 ستمگران براي قیامت
 مختص فقط و نیست

  .باشد می برگزیدگان

  اعالمی
  اعالمی

  اعالمی
  اعالمی

 براي را امامت آیه این پس
 باطل قیامت روز تا ستمگران
 برگزیدگان میان در و /ساخت
  گذاشت

 کل مةاما االیه هذه فابطلت
 ارتص و/ مةالقیا یوم الی ظالم
  ةالصفو فی

 با خلیل ابراهیم
 شرافت امامت، مقام

 خداوند و یافت،
 در را امامت مقام
  .قرارداد پاکش ذریه

 را ابراهیم تعالی خداي سپس  2اظهاري  2لظهاري
 در را امامت و داد شرافت
  داد قرار پاکش و برگزیده فرزندان

 جعلها بان تعالی اهللا اکرمه ثم
  ةالطهار و ةالصفو اهل ذریه فی

 و اسحاق کردن عطا
 ابراهیم، به یعقوب
 دادن قرار صالح

 از امام انتساب ها، آن
 رهبري خدا، جانب
 فرمان به مردم بر امام

 نیک اعمال خداست،
 دادن و نماز انجام
 خداست، امر زکات
 عبودیت تایید مهر
 خداوند جانب از امام

  .متعال

 را یعقوب و اسحاق و فرمود و  6اظهاري  6اظهاري
 را همه و/ بخشیدم و اضافه
 امام را ایشان و/ نمودیم شایسته

 فرمانم به تا/ دادیم قرار پیشوا و
 کارهاي انجام و/ کنند رهبري
 زکات دادن و نماز گزاردن و نیک
 آنان و /نمودیم وحی ایشان به را

  بودند ما پرستندگان

 و اسحاق له وهبنا و: فقال
 جعلنا کال و/ فلةنا یعقوب
 ئمةا وجعلناهم /صالحین
 الیهم اوحینا و /بامرنا یهدون
 و ةالصال اقام و الخیرات فعل
  عابدین لنا کانوا و/ ةالزکا ایتاء
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  19/ // ... تبیین سبک و اسلوب احتجاج امام رضا در حدیث مرو در زمینه لزوم تبعیت از حجت الهی

 عبارت ترجمه بیانی کنش غیربیانی کنش غیربیانی کنش فعل

 خدا جانب از امامت
 ابراهیم فرزندان در

 ارث گرفت، قرار
 همدیگر، از بردن
 خدا جانب از امامت
 به ابراهیم نسل از

 .رسید پیامبر

 او فرزندان در همیشه امامت پس  3اظهاري 3اظهاري
 یکدیگر از/ متوالی دوران در بود
 متعال خداوند تا/ بردند می ارث
 داد ارث ما پیغمبر به را آن

 بعض یرثها ذریته فی تزل فلم
 اهللا ورثها حتی قرناً بعض عن
 اله و علیه اهللا صلی النبی تعالی
 سلم و

 و ابراهیم پیروان
 اهل و پیامبراکرم

 سزاوارترین ایمان
 ابراهیم به مردم

 )امامت امر يبرا(
 .باشند می

: فرمود تعالی و جل او خود و 2اظهاري 2اظهاري
 ابراهیم به مردم سزاوارترین همانا
 اهل پیغمبر این و او پیروان
 مومنان ولی خدا/ و اند ایمان
 /است

 اولی انّ :تعالی و جل فقال
ابراهیم الناسِ  و اتبعوه للذین بِ
 اهللا و آمنوا الذین و النبی هذا
 منینالمو ولی

 از امامت انتساب
 به ونداخد جانب
 به و اکرم پیامبر
 علی به پیامبر واسطه

 سپس و السالم
 او برگزیده فرزندان
 و علم داراي که
 .رسید بودند ایمان

 حضرت آن مخصوص امامت پس 3اظهاري 3اظهاري
 و تعالی خداي فرمان به و /گشت
 بود ساخته واجب خدا آنچه طبق
 سپس و /نهاد %علی گردن به
 که او برگزیده فرزندان میان در
 داده ایمان و علم آنها به خدا

 /گشت جاري

 صلی فقلدها/ صةخا له فکانت
 علیاً سلم و اله و علیه اهللا

 ما رسمِ علی تعالی بامراهللا
 ذریته فی فصارت /اهللا فرض
 العلم اهللا آتاهم الذین االصفیاء

 /االیمان و

 از امامت انتساب
 روز تا خدا جانب
 باشد، می یامتق

 علی به تنها امامت
 روز تا السالم علیه

 رسد، می قیامت
 پیامبران خاتم پیامبر

 .است

 و علم که آنها فرمود خداوند و 3اظهاري 3اظهاري
 خود کتاب در گویند گرفتن ایمان
 اید برده سر به رستاخیز روز تا را

 فرزندان میان در تنها امامت سپس
 بعد زیرا قیامت روز تا است علی
 .نیست پیغمبري $ محمد از

 اوتو الذین وقال:تعالی بقوله
 فی لبثتم لقد واالیمان العلم
 فهی/البعث یوم الی اهللا کتاب
 خاصه السالم علیه علی ولد فی
 بعد اذاالنبی/القیامه یوم الی

 اله و علیه اهللا یصل محمد
 ./وسلم

 مردم، از امام سوال
 و انبیا مقام امامت
 اوصیا وارث
 .شدبا می

  ترغیبی
 اظهاري

  ترغیبی
 اظهاري

 دلیل چه به و کجا از نادانان این
/ کنند؟ می انتخاب امام خود براي
 و انبیا مقام امامت که درستی به
 .است اوصیا ارث

هال، هوالء یختار این فمن الج 
 و االنبیاء منزله هی االمامه انّ

 الوصیاء؟ وارث

 خالفت امامت
 امامت .خداست
. تاس رسول خالفت

 و خدا خالفت امامت همانا اظهاري اظهاري
 مقام و $ خدا رسول خالفت

 میراث و % علی امیرالمومنین

 خالفه و اهللا خالفه االمامه ان
 اله و علی اهللا صلی الرسول
 امیرالمومنین مقام و وسلم
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 1401پاییز و زمستان ، 45دینی، شماره  /// پژوهش 20

 عبارت ترجمه بیانی کنش غیربیانی کنش غیربیانی کنش فعل

 علی مقام امامت
 امامت .است %
 و حسن امام میراث
 .است حسین امام

 حسین امام و حسن امام
 .باشد می السالم علیهم

 الحسن میراثُ و السالم علیه
 ./علیهمااسالم والحسین

  و امام معرفی
 الهی حجت

 و دین زمام امامت که درستی به 4اظهاري 4اظهاري
 و دنیا صالح و مسلمین نظام مایه
 .است مومنین عزت

 نظام و/ الدین زمام االمامه ان
 و/ الدنیا وصالح/ المسلمین
 عزالمومنین

  و امام یمعرف
 الهی حجت

 نمو با ریشه امامت که درستی به 2اظهاري 2اظهاري
 .است آن بلند شاخه و اسالم

امی االاسالم اس االمامه انّ / التّ
 /السامی فرعه و

  و امام معرفی
 الهی حجت

 و روزه و زکات و نماز شدن کامل 11اظهاري 11اظهاري
 غنیمت شدن بسیار و جهاد و حج
 و دودح اجراي و صدقات و

 و مرزها نگهداري و احکام
 .است امام بوسیله اطراف

مام الزکاه و/ الصاله مقام باال/ 
 /الجهاد و /والحج /والصیام

 و /والصدقات /الغی توفیر و
 و/ واالحکام /الحدود امضا
 /واالطراف/ الثغور منع

  و امام معرفی
 الهی حجت

 حالل را خدا حالل که است امام 5اظهاري 5اظهاري
 حدود و کند حرام را او امحر و

 دین از و دارد پا به را خدا
 اندرز و باحکمت کندو خدادفاع
 طریق به را مردم رسایی حجت

 .نماید دعوت پروردگارش

 یحرم و/ اهللا حالل یحل االمام
 و/ حدوداهللا یقیم و/ اهللا حرام
 الی یدعو و/ اهللا دین عن یذب
 الموعظه و بالحکمه ربه سبیل
 .البالغه الحجه و الحسنه

  و امام معرفی
  الهی حجت

 که است طالع خورشید مانند امام  4اظهاري  4اظهاري
 و گیرد می فرا را عالم نورش
 که نحوي به است، افق در خودش
  .نرسد آن به دیدگان و ها دست

/ الطالعه کالشمس االمام
 هی و /للعالم بنورها المجلله

 تنالها ال/بحیث االفق فی
  االبصار و االیدي

  و امام عرفیم
 الهی حجت

 نور و فروزان چراغ تابان؛ ماه اما 5اظهاري 5اظهاري
 راهنما است اي ستاره و درخشان

 رهگذر و ها تاریکی شدت در
 دریاها گرداب و کویرها و شهرها

 /الزاهر والسراج /البدرالمنیر االمام
 فی الهادي والنجم /الساطع والنور
 و البلدان اجواز و /الدجی غیاهب

 /البحار قارولحجالف
  و امام معرفی
 الهی حجت

 و تشنگی زمان گواراي آب امام 3اظهاري 5اظهاري
 و شدگان هدایت سویی به رهبر

 که هر گاههاست هالکت رهنماي
 .شود هالك شود جدا او از

 علی العذب الماء االمام
 و/الهدي علی الدالّ و/ الظلماء
 /الردي من المنجی

  و امام معرفی
 الهی حجت

. است تپه روي روشن آتش امام 4اظهاري 4هارياظ
 رهنماي و سرمازدگان گرمی وسیله
 او از کس هر هاست گاه هالکت
 .شود هالك شود جدا

 الحار /الیغاع علی النار االمام
 فی الدلیل و /بِه اصطلی لمن

ک هال ک فارقه من /الم فهال/ 
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  و امام معرفی
 الهی حجت

 است بارانی ارنده،ب ابریست امام 8اظهاري 8اظهاري
 فروزنده، است خورشیدي شتابنده،
 است زمینی دهنده، سایه است سقفی

 و جوشنده است اي چشمه گسترده،
 .است گلستان و برگ

 و/ الماطر السحاب االمام
 الشمس و/ الهاطل الغیث
 و/ الظلیله السماء و/ المضیئه
 العین و/ البسیطه االرض
  الروضه و /الغدیر و /الغزیره

  و امام فیمعر
 الهی حجت

 مهربان، پدر رفیق، و همدم امام 5اظهاري 5اظهاري
 کودك، به دلسوز مادر برابر، برادر
 هاي گرفتاري در خدا بندگان پناه

 .است سخت

 الوالد و/الرفیق االنیس االمام
 االُم و/الشفیق االخ و/ الشفیق
 مفزع و/الصغیر بالولد البرّه
اهیه فیِ العباداد الد   النّ

  و امام معرفی
  الهی حجت

 خلقتش میان در خداست امین امامی  5اظهاري  5اظهاري
 او خلیفه و بندگانش بر او حجت و
 او سوي به کننده دعوت و بالدش در
  .است او حقوق از کننده دفاع و

 و/خلقه فی اهللا امین االمام
 خلیفته و/ عباده علی حجته
 و/ اهللا الی والداعی/ بالده فی

  اهللا حرم عن الذّات
  امام، عصمت بیان
  الهی حجت معرفی

 بر ها عیب از و پاك گناهان از امام  8اظهاري  8اظهاري
 به و /مخصوص دانش به است کنار

 موجب دارد نشانه داراي خویشتن
 خشم و مسلمین عزت و دین نظام

  .است کافرین هالك به و منافقین

 من المطهر االمام
/ العیوب والمیراعن/الذنوب

 الموسوم/ لعلمبا المخصوص
 غر و/  الدین نظام و/  بالحلم

 المنافقین غیظ و/  المسلمین
  الکافرین بوار و/

 امام، بودن همانند بی
 و فضل امامت
 از است بخششی
 خداوند جانب

 متعال

 کسی است، خود زمان یگانه امام 9اظهاري 9اظهاري
 دانشمندي نرسد، اون طرازي به
 دارد جایگزین نباشد، برابر او با

 فضیلت بتمام ندارد نظیر و مانند
 او خود آنکه بی است، مخصوص

 آورده دست به و رفته طلبش در
 خدا که است امتیازي بلکه باشد
 عنایت او به بخشش و فضل به

 .است فرموده

 الیدانیه/ دهره واحد االمام
 و/ عالم له الیعاد و/ احد

/ مثل الله و/ بدل منه الیوجد
 بالفضل مخصوص/ النظیر و
 و/ له منه غیرطلب من کله

 من اختصاص بل/  الاکتساب
 الوهاب المفضل

 از امام سوال
 کوتاهی مخاطب،
  از عقول
 امام شناخت

  2ترغیبی
 14اظهاري

  2ترغیبی
 14اظهاري

 یا شناخت تواند امام که کیست
 باشد؛ ممکن او براي امام انتخاب
 گمگشته، خردها اینجا در هیهات؛

 و رفته بیراهه به ها خویشتنداري
 نور بی ها دیده و سرگردان ها عقل

 حکیمان و شده کوچک وبزرگان
 و فکر کوتاه خردمندان و متحیر
 خردمندان و درمانده خطیبان

/ االمام معرفه یبلغ ذالذي من
 هیهات/ اختیاره یمکنه او

 و/ العقول ضلت/ هیهات
 حارت و/  الحلوم تاهت
 و/ العیون خسئت و/ االلباب
 تحیرت و/  العظما تصاغرت
 و/ الحلما تقاصرت و/ الحکما
 حجلت و/ الخطبا حصرت
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 ادبا وامانده ...او شعر و نادان
 اند مانده در دانان سخن و ناتوان
 فضائل و شئون از یکی بتوانند که
 به همگی کنند توصیف را امام
 .معترفند عجز

 و/ الشعرا کلت و/ االلبا
 البلغا عیبت و/   االذبا عجزت
 و شانه من شان وصف عن

 اقرت و فضائله من فضیله
 التقصیر و باعجز

  امام وصف
 توان از خارج
  .باشد بشرمی

 و اوصاف تمام است ممکن چگونه  5ترغیبی  5ترغیبی
 از مطلبی و کرد بیان را امام حقیقت
 کار که جایگزینی و فهمید را امام امر
 کرد؟ پیدا برایش دهد انجام را او

  کجا؟ از و چگونه نیست؟ ممکن

 ینعت او/ بکله یوصف کیف و 
/ امره من شی یفهم او/ بکنهه
 و/ مقامه یقوم من یوجد او

  انّی؟ و کیف/ ال، غناه یغنی

  امام، جایگاه بیان
 از امام سوال

  مخاطب

  1اظهاري
  3ترغیبی

  1اظهاري
  3ترغیبی

 و یازان دست از او که صورتی در
 مقام و گرفته اوج کنندگان وصف
 و کجا او. دارد را آسمان در ستاره
 بشر خرد و کجا او بشر؟ انتخاب
  او؟ براي مانندي و اوکجا کجا؟

 المتنا ید من النجم ؟بحیث هو و
 فاین/ الواصفین وصف و ولین

 العقول این و/ هذا من االختیار
 مثل یوجد این و/  هذا عن
  /هذا؟

 از امام سوال
  مخاطب،

 و گمراهی بیان
 از بشر ناتوانی
 نصب و شناخت

  الهی حجت و امام

  1ترغیبی
 5اظهاري

  1ترغیبی
  5اظهاري

 خاندان غیر در امام که برند گمان
 یافت $ محمد خدا رسول
 خود به ضمیرشان که خدا به شود؟
 آرزو بیهوده و گفته دروغ آنها

 که اي لغزنده و بلند گردنه به بردند،
 و رفتند باال لغزند می پایین به

 و گمگشته خرد با که خواستند
 کننده  گمراه آراء به و خود ناقص
 جز و کنند امام نصب خویش
  .نبردند بهره حق از دوري

 غیر فی یوجد ذلک أن أتظنون
 و/ کذبتهم $الرسول لآ
/ االباطیل منتهم و انفسهم اهللا

/ دحضاً صعباً مرتقاً فارتقوا
ل / اقدامهم الحفیض إلی عنه تزّ
 ةحائر بعقول االمام إقامۀ داموا
 فلم /مضلة اراء و ناقصة ةبائر

 /بعداً إال منه یزدادوا

  و کردن هجو
 مردم کردن سرزنش

  8عاطفی
 )تهدیدي(

  8عاطفی
 )تهدیدي(

 کجا به بکشد را آنها خدا{
 }شوند؟ می منحرف
 دروغی و کردند مشکلی آهنگ

 افتادن دور گمراهی به و پرداختند
 با که رفتند فرو سرگردانی در و

 و گفتند ترك را امام بینا چشم
 نظرشان در را شانکردار شیطان
 کرد نشان منحرف راه از و بیاراست

 .بودند بصیرت آنکه با

 ]یوفکون انی اهللا قاتلهم[
 قالوا و/  صعباً راموا لقد و
 و/ بعیدا ضلواضالالً و/  افکاً
 االمام ترکوا اذ الحیره فی وقعوا
 الشیطان لهم زین و/ بصیره عن

 /السبیل عن فصدهم/ اعمالهم
 /مستبصرین کانوا و

  هجوکردن،
  امامت منصب

 عاطفی
 )تهدیدي(

  عاطفی
  )تهدیدي(

 انتخاب و خدا انتخاب از
 رویگردان بیتش اهل و خدا رسول

 اختیار و اختیاراهللا عن رغبوا
 و آله و علیه اهللا صلی رسول
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  جانب از انتسابی
 .است خداوندمتعال

 در گراییدند خود انتخاب به  شده، 4اظهاري 4اظهاري
: که برآورد صدا قرآن که صورتی
 خواهد چه هر از پروردگار
 به اختیار و دکن انتخاب بیافریند
 او با آنکه از خدا نیست آنها دست
 .واالست و منزه کنند می شریک

/ اختیارهم الی بیته اهل و سلم
 ربک و /ینادیهم القران و

 ما یختار و/ یشاء ما یخلق
 و اهللا سبحان/ ةالخیر لهم کان
 /یشرکون عما تعالی

 تعیین شرایط بیان
  امام

 جانب از
 خداوندمتعال

 و مرد هیچ: فرماید عزوجل خداي اعالمی اعالمی
 خدا چون که ندارند حق مومنی زن
 دادند فرمان را چیزي پیغمبرش و

 .باشند داشته خویش کار اختیار

وجل قال و  لمومن ماکان و: عزّ
 رسوله و اهللا اذاقضی المومنه و

 من الخیره لهم یکون ان امرا
 .امرهم

 از امام سوال
 مخاطب

 چگونه شده؟ چه را شما فرمود 7ترغیبی 7ترغیبی
 دارید کتابی مگر کنیم می قضاوت

 هرچه تا خوانید می را آن که
 کتاب آن در و کنید انتخاب خواهید
 بر قیامت روز تا شما براي یا بیاید
 که هست رسا هاي پیمان ما عهده
 شماست حق کنید قضاوت هرچه
 این متعهد کدامشان بپرس اآنه از

 شریکانى مگر یا و است مطلب
 شریک گویند می راست اگر دارید،
 .بیاورند خویش آن

/ تحکمون کیف مالکم: قال و
 ان/ تدرسون فیه کتاب لکم ام
 لکم ام/ تخیرون لما فیه لکم
 یوم الی لغةبا علینا ایمان
/ تحکمون لما لکم ان/ مةالقیا
 لهم ام/ زعیم بذلک أیهم سلهم
 ان بشرکائهم فلیاتوا شرکاء
 صادقین کانوا

 از امام سوال
  مخاطب

 و انحراف بیان
  گمراهی

 شناخت از مردم
 امام

  3ترغیبی
 10اظهاري

  3ترغیبلی
 10اظهاري

 یا کنند؟ نمی اندیشه نآقر در چرا
 فرمود و دارند قفل دلها بر مگر
 که مهرنهاد دلهایشان بر خدا مگر
 یول نشنیدم گفت و فهمند نمی
 بدترین همان و شنیدند نمی

 و کر مردم خدا نظر به جانوران
 خدا اگر. کنند نمی تعقل که اللند
 آنها و داشت سراغ خیري آنها در

 هم شنوایی اگر و داد می شنوایی
 روي و کردند می پشت داشتند می

 و شنیدیم گفتند یا و بودند گردان
 از فضلی بلکه. کردیم نافرمانی

 .دهد می هدخوا هرکس به که خدا

 علی ام القران یتدبرون افال
 علی اهللا طبع ام/ اقفالها قلوب
 قالو ام/ یفقهون ال فهم/ قلوبهم
 ان/ یسمعون ال هم و/ سمعنا

م عنداهللا شرالدواب الیکم الص 
 اهللا علم لو و/ الیعقلون الذین
 لو و/ السمعهم خیرا فیهم

 هم و/ لتولوا اسمعهم
 و/ قالواسمعنا ام/ معرضون

 یوتیه اهللا فضل هو بل/ یناعص
 ذوالفضل اهللا و/ یشاء من

 العظیم

 از امام سوال
 مخاطب

 امام که رسد را ایشان چگونه پس ترغیبی ترغیبی
 کنند؟ انتخاب

 االمام؟ باختیار لهم فکیف

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            19 / 26

http://pdmag.ir/article-1-1687-fa.html


 1401پاییز و زمستان ، 45دینی، شماره  /// پژوهش 24
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  امام معرفی

 الهی حجت و
 که است عالمی امام که صورتی در 10 اظهاري 10اظهاري

 که تاس سرپرستی و ندارد نادانی
 و قدس کانون و ندارد نشینی عقب
 و علم و زهد و طاعت و پاکی

 او به پیامبر دعوت. است عبادت
 پاك نژاد از. دارد اختصاص
. است علیها اهللا سالم بتول فاطمه
 و طعنه جاي دودمانش در

 نژاد شریف هیچ و نیست سرزنش
 و قریش خاندان از نرسد او به

 و پیغمبر عترت و هاشم کنگره
 .است عزوجل خداي پسند

 راع و/  یجهل ال عالم االمام و
 و/ القدس نعدن الینکل
/ ةالزهاد و/ النسک و ةالطهار

 مخصوص/ العباد و/ العلم و
 و علیه اهللا صلی الرسول ةبدعو
 المطهر نسل و/ سلم و آله

 ال و/ نسب فیه مغمز ال/ البتول
 من البیت فی حسب ذو یدانیه
 و هاشم من ةالذرو و قریش

 اهللا صلی الرسول من ةترالع
 من الرضا و سلم و آله و علیه
 اهللا

  امام معرفی
  الهی حجت و
 امام موقعیت بیان و

  امامت در

 زاده و است شرف اشراف براي  10اظهاري  10اظهاري
 و ترقی در علمش. است عبدمناف
 امامت در. است کامل حلمش
. است عالم سیاست در و قوي

 خدا امر به. است واجب اطاعتش
 بندگان خیرخواه. است قائم

  .خداست دین نگهبان و خداست

 من الفرع و/ االشراف شرف
 کامل/  العلم نامی/ عبدمناف
 عالم/ مةباالما مضطلع/ الحلم
/ عةالطا مفروض/ بالسیاسۀ

 ناصح/ عزوجل بأمراهللا قائم
  اهللا لدین حافظ/ لعباداهللا

 و امام معرفی
  الهی حجت
 از امام سوال

 مخاطب

  4اظهاري
 2ترغیبی

  4اظهاري
 2ترغیبی

 توفیق را امامان پیغمبران خدا
 حکمت و علم خزانه از و بخشیده
 آنها به نداده دیگران آنچه خود
 از برتر آنها علم جهت این از داده
 خداي که باشد زمانشان مردم علم
 سوي که کسی آیا:  فرموده تعالی
 تر شایسته میکند هدایت حق
 یکس یا کنند اش پیروي که است
 اینکه جز کند نمی هدایت که

 است شده چه را شما شود هدایت
 .کنید می قضاوت چگونه

 اهللا صلوات ائمةال و االنبیا ان
 من یوتیهم/ اهللا یوفقهم علیهم
 ماال/ حکمه و علمه مخزون
 علمهم فیکون/ غیرهم یوتیه
 قوله فی/ الزمان اهل علم فوق
 الحق الی یهدي افمن: تعالی
 ان اال الیهدي امن یتبع ان احق
 تحکمون کیف فمالکم/ یهدي

  از انبیا برگزیدن
 و خدااست جانب

 به ملک عطاکردن
 .بخواهد هرکه

 هر: تعالی خداي دیگر گفته و 5اظهاري 5اظهاري
 بسیاري خیر دادند حکمت را کس
 خدا: فرمود طالوت درباره و دادند
 و علم به و برگزید شما بر را او
 ملک خدا افزود بزرگیش تن

 و دهد خواهد که بهره خویش
 .داناست و بخش وسعت خدا

 من و: /تعالی و تبارك قوله و
 خیرا اوتی فقد الحکمۀ یوت
 ان: طالوت فی قوله و/ کثیرا
 زاده و/ علیکم اصطفاه اهللا

 واهللا/ الجسم و العلم فی بسطة
 اهللا و/ یشاء من ملکه یوتی
 علیم واسع
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 عبارت ترجمه بیانی کنش غیربیانی کنش غیربیانی کنش فعل

  خدا فضل بیان
  خاتم پیامبر به

 بر خدا فرمود خویش پیغمبر به و  3اظهاري  3اظهاري
  و/کرد نازل حکمت و کتاب تو

 تعلیم تو به دانستی نمی را آنچه
  /بود بزرگ تو به خدا کرم/ داد

 آله و علیه اهللا صل لنبیه قال و
 الکتاب علیک انزل و سلم و

 تکن مالم علیک و والحکمه
 علیک اهللا فضل کان و تعلم
  عظیما

  خدا فضل بیان
  معصوم ماناما به

 بیت اهل از امامان به نسبت و  3اظهاري  3اظهاري
 السالم پیامبرعلیهم ذریه و پیامبر
 آنچه به نسبت مردم با و: فرمود
 داده ایشان به خویش کرم از خدا

 خاندان ما که حتماً برند می هستند
 و دادیم حکمت و کتاب را ابراهیم

  .دادیم عظیمی ملک آنها با

 بیت هلا من ائمةال فی قال و
 صلوات ذریته، و عترته و نبیۀ
 الناس یحدسون أم: علیهم اهللا
/ فضله من اهللا أتاهم ما علی
 و الکتاب ابراهیم ال اتینا فقد

  غظیما ملکا اتیناهم و/ الحکمة

 حجت مشخصات
  الهی
 طرف از برگزیده

  خدا
  بودن معصوم بیان و

  امامان

 از کسانی و گرویدند آن به کسانی  13اظهاري  13اظهاري
 را آنها جهنم و گردانیدند روي آن
 همانا است، آتشی افروخته از پس
 را اي بنده عزوجل خداي چون
 بندگانش امور اصالح براي
 براي را اش سینه فرماید انتخاب

 هاي چشمه و کند باز کار آن
 علمی و گذارد دلش در حکمت

 از پس آن از که کند الهام او به
 درستی از نماند در پاسخی
 و است معصوم پس نشود منحرف
  .گشته استوار توفیق و شده تقویت

 من منهم و/ به امن من فمنهم
/ سعیراً بجهنم کفی و/ صدعنه

 اهللا اختاره اذا العبد انّ و
 شرح عباده المور عزوجل
/  قلبه اودع و/ لذلک صدره
 العلم الهمه و/ الحکمۀ ینابیع
/ بجواب بعده یعی فلم/ الهاماً
/ الصواب عن فیه یحیر ال و

/ موفق/ موید/ معصوم فهو
  /مسدد

  و امام بودن معصوم
  الهی حجت

 افتادنی و لغزش و خطا هرگونه از  4اظهاري  4اظهاري
 این به را او خدا است امان در

 حجت تا بخشیده امتیاز صفات
 و بندگانش بر باشند او رساي
 کرم بخش این و مخلوقش بر گواه
 و کند اعطا خواهد که هر به خدا
  .است بزرگی کرم داراي خدا

 و الزلل و الخطایا من امن قد
 لیکون بذلک اهللا یخصه/ العثار
 و/ عباده علی] البالغه[ حجته
 ذلک و/  خلفه علی شاهده
 واهللا/ یشاء من یوتیه اهللا فضل

  العظیم ذوالفضل

 از امام سوال
 مخاطب

 که دارند قدرتی چنان مردم آیا 2ترغیبی 2ترغیبی
 کنند انتخاب را کسی چنین بتوانند

 آنها شده انتخاب است ممکن یا و
 .سازند پیشوا را او تا باشد اینگونه

 هذا مثل علی یقدرون فهل
 مختارهم یکون او/فیختارونه؟

 /فیقدمونه؟ الصفه بهذه

 و/ الحق اهللا بیت و/ تعدوا مردم این که سوگند خدا خانه به  تعهدي تعهدي  
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 عبارت ترجمه بیانی کنش غیربیانی کنش غیربیانی کنش فعل

  خدا خانه به سوگند
  مردم از سوال
  تازه شرایط بیان
 گمراه مردم به

 ترغیبی
 12اعالمی

  ترغیبی
 12یاعالم

 خدا کتاب و کردند تجاوز حق از
 اینکه مثل انداختن سر پشت را

 و هدایت که صورتی در نادانند
 ها این خداست کتاب در شفا
 از و کردند پرتاب را خدا کتاب
 خداي نمودند پیروي خود هوس
 و نموده نکوهش را ایشان تعالی
 دفرمو و داد تباهی و داشت دشمن
 خویش هوس آنکه از تر ستمگر

 پیروي را خود هدایت بدون را
 را ستمکاران گروه خدا کیست کند

 .کند نمی هدایت

/ ظهورهم وراء اهللا کتاب نبذوا
 اهللا کتاب فی و/الیعلمون کانهم
 و/ فنبذوه/ الشفاء و الهدي
 و/ اهللا فذمهم/ اهواءهم اتبعوا
 و جل فقال/ اتعسهم و/ مقتهم
 اتبع ممن اضل من و: تعالی
 اهللا ان/ اهللا من هدي بغیر هواه

 قال و/الظالمین القوم الیهدي
 /اعمالهم اضل و/ فتعسالهم

 به تازه شرایط بیان
 از گمراه مردم

 الهی حجت

 و آنها بر باد تباهی فرمود و 3اعالمی 3اعالمی
 فرمودند و شود نابود اعمالشان
 و خدا زدن دشمنی در است بزرگ
 دل هر بر اینگونه خدا مومنان نزد

 .مینهد مهر جباري گردنکش

 و/ عنداهللا کبرمقتا: قال و
 یطبع کذلک و/ آمنوا عندالذین
 /متکبرجبار قلب کل علی اهللا

  عاطفی پیامبرخاتم به سالم
 )تبشیري(

  عاطفی
 )تبشیري(

 محمد بر خدا فراوان سالم و درود
 او خاندان و پیغمبر

 و محمد النبی علی اهللا صلی و
 کثیرا تسلیما سلم و اله

  
  % رضا امام حضرت گفتاري هاي کنش نمودار و جدول
 بـاب ( کـافی  اصـول  در معصـومین  احتجاجـات  فراوانی نسبت)  اي دایره مودارن( -الف
  الهی حجت از تبعیت لزوم ي زمینه در) الحجه
 در) الحجـه  بـاب ( کـافی  اصـول  در معصومین احتجاجات فراوانی توزیع )جدول( -ب
  الهی حجت از تبعیت لزوم ي زمینه
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�سامد  انواع ک�ش ها درصد 
ک�ش گفتاری 

اظهاری  213 77.17391 
ک�ش گفتاری 

 4.347826 12 عاط�� 
ک�ش گفتاری 

 11.23188 31 ترغی�� 
ک�ش گفتاری 

 6.884058 19 اعال�
ک�ش گفتاری 

 0.362319 1 تعهدی
 100 276 مجم�ع

 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ي زمینـه  در) الحجـه  بـاب ( کافی اصول در نامعصوم احتجاجات مستطیلی نمودار -ج
  الهی حجت از تبعیت لزوم

  

  نتایج مقاله
 از بیشـتر  توجـه  قابل حد در اظهاري کنش مرو حدیث در % رضا امام بیانات در -1
 هـاي  ویژگـی  از یکی مرو حدیث موقعیتی بافت در و. است شده گرفته کار به ها کنش بقیه
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 همین رسد می نظر به بنابراین. است الهی حجت و امام از آنان آگاهی نا و غفلت مردم بارز
 شان نمودن بیدار و مردم به بخشیدن آگاهی براي تا داشته آن بر را %رضا امام حضرت امر
 ایـن  بیان از حضرت اصلی هدف واقع در. نماید استفاده شتربی کنش این از غفلت خواب از

 الهـی  حجت و امامت مسئله از شان غفلت بخاطر مردم آگاهانیدن و روشنگري احتجاجات
 دوران آن وقـت  حکومـت  و عباسـی  خانـدان  علیه ایشان افشاگري دیگر سوي از و است
 والیت که آن بدل از را )ممعصو امامان و پیامبر بیت اهل والیت طریق این از که باشد می

 اظهـاري  هـاي  کـنش  کـارگیري  به رهگذر از امر این و گردانند متمایز است عباسی جعلی
  ).درصد 77. (گردید محقق
 گرفته کار به هاي کنش بیشترین مرو حدیث در اظهاري کنش از پس ترغیبی کنش -2
 همچنـین  و آنها به دادن گوش به ترغیب و مردم توجه جلب براي % رضا امام. است شده
 اسـتفاده  مـرو  حدیث در کنشی چنین از بارها خویش، عقاید با آنان کردن همراه منظور به

 به را مخاطب ترغیب و میل گفتاري کنش این با خواستند می امام حقیقت در و است نموده
 امامـت،  مسـئله  و مخاطـب  نوع به توجه با کاربردي چنین .نماید تشویق دادن گوش تداوم
  ).درصد 11( است درك قابل خوبی به دین دعوت و لیغتب جهت
 باشـد  مـی  برخـوردار  الزم صـالحیت  و شـرایط  از کـه ) امام( گوینده اعالمی  کنش در - 3
 جهـان  در تغییراتـی  تـا  شـود  می موفق کنش این و کند می اعالم مخاطب براي را اي تازه شرایط
 را مـردم  خـردي  بی از ناشی عواقب %رضا امام حضرت گفتاري کنش این با و کند ایجاد بیرون
  ).درصد 6. (کرد رهنمود حق از تبعیت به را آنها و نمود گوشزد امامت امر به نسبت
 بـا  ایشـان  کـه  باشد می %رضا امام سخنان در گفتاري کنش کمترین عاطفی کنش -4
 غفلـت  خواب از را آنان و گذاشته آنان بر بیشتري تاثیر داشتند سعی عاطفی گفتاري کنش

 ).درصد 4 جمعاً درصد یک انذار و 3 تبشر. (سازند یدارب
 قصـد  و حقیقـت  بیـان  در %رضا امام خوردن سوگند مورد یک تنها تعهدي کنش -5
  .است % معصوم امام و الهی حجت معرفی به نسبت خود
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  29/ // ... تبیین سبک و اسلوب احتجاج امام رضا در حدیث مرو در زمینه لزوم تبعیت از حجت الهی

 دیگـر  عملکردهاي طبق است واکنشی و العمل عکس واقع در %رضا امام عملکرد -6
 امـام  گفتاري کنش و گویش نوع بنابراین. خود موقعیتی بافت با اسبمتن اما معصوم امامان
 و مـذهبی  رهـروان  بـراي  الگـویی  توانـد  مـی  مخاطب به کالمشان تاثیرگذاري در %رضا

 محـور  خـواهی  حـق  و گـویی  حق و طلبی حق و حق که باشد عرصه این فعاالن و فرهنگی
 یـا  رئـیس  توسـط  مرئـوس  یقتشـو  بعـدي  مراتب در و گیرد قرار کردار و گفتار در اصلی
 کـالم  محوریـت  با اندیشیدن و تفکر و تعقل به والدین توسط اوالد یا اساتید توسط دانشجو
  .باشد نبوي سنت و کریم قرآن در خداوند

 حـدیث  ایـراد  از بعـد  و قبل مراحل در امام سخنان بررسی نیازمند پژوهش این تکمیل
 کـه  اسـت  ممکـن  هنگامی برهه این تر نبهجا همه بررسی. باشد می سرل نظریه براساس مرو
  .کرد مقایسه زمانشان مطرح افراد سخنان با را %امام سخنان در گفتاري هاي کنش نوع
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