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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

خطبة فدک یکی از مهمترری سرننا حضرر زهررا در هردای جامعرة
در ای خطبه ضرم دادخرواهی
نوپای اسالمی محسوب میشود .حضر
از حق خویش به قصور اهل سقیفه نسب بره غصر خالفر مسرممانا پررده
برمیدارد .از آنجا که ای خطبه با قررآ تعامرل تنگاتنر دارد و مؤلفرههرای
اجتمررا ی در آ نمررود خاصرری دارد ،ای ر پرژوهش برره دنبررا بررسرری قرآنرری
مؤلفههای اجتما ی در خطبة فردک برا رویگررد «تحمیرل محتروای مضرمونی»
اس  .بدی منظور موضو ا ای خطبه استنراج شده و سپس با تحمیرل ایر
موضو ا مؤلفههای قرآنی ر اجتما ی آ تبیری شرده اسر  .در مرحمرة بعرد
بسامد ای مؤلفهها و فراوانی هر یر در نمرودار درج شرده اسر  .در تحمیرل
محتوای مضمونی خطبه ،ناصر ادبی ،اسموب کالم ،مناطبا و فضای صردور









نیز مورد واکاوی قرار گرفته اس  .با توجه به ای کره
کالم حضر زهرا
در میا مؤلفهها ،مؤلفة ا تقرادی از بسرامد بیشرتری برخروردار اسر  ،بره نظرر
برر اصرال ا تقرادا مناطبرانش بروده و
میآیرد اهتمرام حضرر زهررا
اولوی اساسی جامعة آ روز ،مهندسی ا تقادیشرا بروده اسر  .همچنری برا
افرادی آشرنا بره اسرالم
توجه به شرایط ایراد ای خطبه ،مناطبا حضر
بودند؛ لیک به لحاظ ا تقادی اندیشة درستی نداشرتند .بره همری دلیرل حجرم
بیشتر خطبه را مؤلفة ا تقادی دربرگرفته اس  .لذا اولی اصل اساسی کره بایرد
در جامعة اسالمی حاکم شود ،تبیی درس ا تقادا اس .
واژگا کمیدی :حضر زهرا  ،قرآ  ،خطبة فدک ،مؤلفههرای اجتمرا ی،
تحمیل محتوای مضمونی.

 .1بيان مسأله
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حضر زهرا به مثابه ترداومبنرش حرکر نبروی  ،در دفرا از حقانیر
 ،با ایراد خطبههایی روشنگرانه و افشاگرانه ،نقشآفرینی نمرودهانرد.
اهلبی
در ای راستا خطبة فدک ،افقی ممکوتی در میراث حدیث شیعه به شمار میرود
و همواره «تحمیل محتوا» مورد توجه حدیث پژوها قرار گرفتره اسر  .هرر چنرد
تاکنو ای گنجینة شیعی با رویکرد  Content Analysisبررسی نشده اس .
تحمیل محتوا در حقیق ف پژوهش ینی ،اصولی و کمی به منظور تفسیر و
بررسی محتوای کالم اس  .شالودة ای روش بار اس از قررار داد اجرزاء
ی مت (کمما  ،بارا  ،پاراگرافهرا و ماننرد آ برر حسر واحردهایی کره
انتناب در تحمیل محتوا الزم اس

برای گردآوری میشوند( در مقوالتی که از

پیش تعیی شدهاند (بارد 29 ،1375 ،ر.)34
در تحمیل محتوا الزم اس برای گردآوری اطال را ابتردا مقولرههرا سراخته
شوند ،سپس واحد محتوا انتناب شده و در نهای به شمارش داده پرداخته شرود
(رسولی و امیرآتشانی .)206 ،1390 ،روش تحمیرل محتروا در مرورد متنری اتنرا
میشود که آ مت با ماهیتی مشنص برای انتقا پیام و مفاهیمی نوشته شده باشد
(جانیپور و لطفی .)33 ،1394 ،در ی تقسیمبندی جزئی تحمیرل محتروا بره سره

(رسرولی و امیرآتشرانی،
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دستة مضمونی ،صوری و سراختاری قابرل تقسریم اسر
.)162 ، 1390
ای ر مقالرره سررعی دارد تررا بررا روش «تحمیررل محترروای مضررمونی» (Tematic
) Content Analysisخطبة فدک ضم بازخوانی دقیق محتروایی ،اولویر هرای
دینی و اجتما ی آ روز جامعة اسالمی را رصد کند .ضم آ که بازتاب قرآنی
مؤلفههای اجتما ی ای خطبه موج شده تا مؤلفههای اجتما ی ای خطبه بر پایة
قرآ بنا شود .روش تحمیل مضمونی ،روشی اس که پرژوهشگرر بره وسریمة آ
تصورا اجتما ی یا قضاو های متکمم یا نویسنده را بر مبنای تحمیل پرارهای از
ناصر تشکیلدهندة گفتارش آشکار میکند (کیوی .)237 ،1385 ،به تعبیر دیگر
ای روش ،به مثابه فنی برای بررسی میق کالم متکمم یرا نویسرنده اسر کره در
نهای منجر به نظریهپردازی میشود .تحمیل محتوای مضمونی ،به دو گونه اس :
تحمیل مقولهای و تحمیل ارزیابی.
تحمیل مقولهای متداو تری روش تحمیل محتواس  .ای روش برار اسر
از محاسبه و مقایسة بسامدهای برخی خصوصیا که از قبل در مقولههای معنادار
دستهبندی شدهاند .مبنای آ را فرضیهای تشرکیل مریدهرد کره بره موجر یر
مضمو هر چه پربسامدتر تکرار شود در نظر گوینده اهمی بیشتری دارد .بیرنش
اساسررا کم ری اس ر (کیرروی 240 ،1385 ،؛ رسررولی و امیرآتشررانی.)163 ،1390 ،
موضو تحمیل ارزیابی قضاو هایی اس که گوینرده در خرال گفترارش ابرراز
میکند .در ای روش تحمیل محتوا ،محقق بسامد قضاو ها و نیز جهر مثبر و
منفی بود قضاو و شد آنها را محاسبه میکند (هما ).
براساس روش تحمیل محتوای مضمونی در ایر پرژوهش ،برر مبنرای برارا
خطبة فدک مؤلفهها و گزارههای اساسی قرآنی ایر خطبره بره صرور کمری و
کیفی مورد تحمیل قرار گرفته اس  .یعنی از رهگذر استقصرای کرالم فراطمی در
خطبة فدک ،و با نگاه تحمیمی به آنها ،مؤلفههای قرآنی ر اجتمرا ی خطبره مرورد
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مداقه قرار داده شده اسر  .در مرحمرة بعرد فراوانری هرر مؤلفره مشرنص شرده و
از خطبره کشرگ گردیرده اسر .
براساس آ دغدغة اصرمی حضرر زهررا
پربسامدتری مؤلفه ،مؤلفة ا تقادی اس  .ای امر گویای آ اس که مسألة اهرل
سقیفه ا تقاد بوده اس  ،لذا با ارجا دادنشا به مرجع ا تقادی ،یعنی قرآ کریم
در صدد تنبه و بیدارسازی آنا اس تا با تقویر ایمرا و ا تقادشرا بره فرجرام
زندگی دنیویشا اندیشه نمایند .و با داشت باوری درس الیترری شرنص را
برا پررداخت بره
انتناب کنند .همچنی حضرر
به نوا جانشی پیامبر
مهندسی ا تقادی ،قا دهای ثاب و معیاری روش برای تمامی زما ها ارائره داده
تا پیش روی تمامی پیروا باشد و آ را مالک اصمی خود قرار دهند.
با پیوند کالمش به صنایع ادبی و نیرز ر ایر
افزو بر ای حضر زهرا
تواز در کالم ،ارزش و اثرگذاری سن خود را دو چندا میسازد.
 .2منابع خطبة فدک

ّمةّ» 1بار اسر
ّّّ ّ
که تری منابع خطبة «فدک» یا «الل
طیفور (280ق) ،لناقیفهاوافدک ،احمد ب

از :بالغات النسااتاء :ابر

بدالعزیر جروهری (323ق) ،دالئ ل

اإلمامه ،محمد ب جریر ب رستم طبری آممی صغیر (460ق) ،لإلحتجات الیا اا
أهلالنیجت  ،احمد ب

می طبرسی (588ق) ،شرحانهجلنبالغه ،اب ابی الحدید

(656ق) ،الطرائف في معرفة مةااب الطوائةف ،مری بر موسری بر طراووس
(664ق) ،الدر النظیم في مناق األئم اللهامیم ،یوسگ ب حاتم شرامی (664ق)،
کشف الغم في معرف األئم  ،می ب

لدرر أخبار األئم األطهار

یسی اربمی (692ق) ،بحار األنوار الجامعه

 ،محمد باقر مجمسی (1111ق).

در مصادر دیگرری نیرز بنشری از ایر خطبره آمرده اسر  ،از جممره لنعای ا،
فراهیدی که که تری منبعی اس که به ایراد ای خطبه اشاره نمروده اسر  .وی
ضم بیا واژة «فدک» ،بنشی از خطبة فدک را به نوا نمونه کر کرده اس

(ر.ک :فراهیدی1409 ،ق ،ج .)323 ،8اب قتیبه نیرز در غریبالنحدیث ،در یرل
واژة لمه ،به خطبه حضرر
خطبه را بیا کرده اس (اب
یل واژه لمه ،از کاربرد ای
سن گفترهانرد (ر.ک :ابر

و مراجرای غصر فردک اشراره و آغراز
فاطمره
قتیبه ،بیتا ،ج .)266 ،1اب اثیر و اب منظرور نیرز در
واژه در خبرر مربرو بره خطبره حضرر زهررا
اثیرر ،1367 ،ج273 ،4؛ ابر منظرور1414 ،ق ،ج،12

 .)548همچنی اندیشمندانی چو صدوق در لیلالنشرلیع بره کممراتی از خطبرة
فدک اشاره و بنشی از آ را نقل کرده و نیر در ما اییحراراالنفقیاها آورده

اس  .اب شهر آشوب در مستقباآلاأب اطتنب

نیز در ضم بیا مظمومیر

قسررمتی از ای ر خطبرره را کررر کرررده اس ر  .برردی سررا ممررا و
اهررلبی ر
صاح نظرا با نقل و شر خطبة فدک به حفظ ایر ترراث شریعی و تبیری پیرام
جا بنش آ مبادر ورزیدهاند.
در ای پژوهش مت سننرانی حضر زهرا

از کتاب لإلحتجت طبرسری

گرفته شده اس ؛ زیرا در میا منابع فوق کاملتری مت را داراس .

بررسی موضو ا خطبة فدک نشا میدهد کره مؤلفرههرای ا تقرادی ،سیاسری،
اخالقی ،فقهی ،سب شناسری انحرراف اهرل سرقیفه و روشرنگری بررای حضرر
مهم بوده اس  .در ای بنش به بررسی و تحمیل آنها میپردازیم.
زهرا
3ـ .1مؤلفة اعتقادی

بارزتری مسأله که در میا مؤلفههای ا تقادی به چشم میخورد ،موضو قرآ و
اوصاف آ اس که درخشندگی خاصی در خطبة فردک دارد ،بره گونرهای کره
بره دلیرل جایگراه
بیشتری حجم ای مؤلفه را شامل میشرود .حضرر زهررا
ممتاز قرآ  ،آ را به نوا مهمتری مأخذ و مرجع نیاز مردم در مسائل ا تقرادی
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 .3تحليل مؤلفههای قرآنی ـ اجتماعی خطبة فدکيه









میداند که میتوانند تمامی مسائل دینی و ا تقادی را از آ استنراج کنند.
مسألة توحید و نبرو نیرز از مؤلفرههرای مهرم ا تقرادی اسر  .آ هرم بررای
بر مسرألة
مناطبینی که کامال به ای دو مسأله اشراف داشتند .تأکید حضر
توحید ،گواه آ اس که توحید زیربنا و شالودة اساسری اسرالم اسر  .هرر چنرد
ا ا کنندة بره توحیرد و تسرمیم شروندگا در برابرر حرق
مناطبا حضر
برای اهتزاز پرچم اسالم تالش کردند؛ چنا که خود
بودند و در زما پیامبر
حضر به ای مطم
الّّصّّالّحّ»؛ شما به شجا

اشراره دارد« :أنّتّمّّمّوّصّّوفّّّوّنّّبّّالّّّكّّفّ ّاّحّّمّعّرّّوفّّ ّوّنّّبّ ّالّّّخّيّرّّوّّ
و جن

آوری مشرهورید و بره خیرر و صرال معرروف
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هستید ،لیک چو اخالص در توحید ،در قم هایشا نفو نکررده برود ،برا برروز
گفتما های نوظهور در جامعه بعد از رحم پیامبر  ،دستاوردهای ایمانی خود
به صراح ای مطم را بره مناطبرانش گوشرزد
را از دس دادند .حضر
میکند« :فّهّتّمّّبّكّلّمّةّّاّإلّخّّالّصّ»؛ دها های شما به توحید باز شد .مقصود از کممة
اخالص ،کممه توحید اس (طبرسری1403 ،ق ،ج .)100 ،1واژة «فهرتم» از ریشرة
لغوی (فاه) به معنای سرننی را از دهرا بره صرور شرفاهی خرارج کررد و یرا
کالمی را به زبا آورد اسر (جروهری ،1376 ،ج2244 ،6؛ ازهرری1421 ،ق،
حکایر از ردم ثبرو و اسرتقرار ایمرا در
ج .)237 ،6ای کالم حضرر
قموب مناطبا دارد .لذا مناطبا حضر به مسألة توحید ا تقاد لفظی داشتند ،نه
ا تقاد قمبری کره حضرر آ را در خطبره یرادآور شرده اسر  .بعرد از ایر بیرا
به گونة آشکار به شرک افراد تصریح مینماید« :پس چگونه بعد از
حضر
اقرارتا به ایما  ،حیرا شدید؟ و پس از آ مرحمرة آشرکار ،همکراری خرود را
پنها داشتید؟ و بعد از آ پریش قردمی ،قر نشسرتید؟ و بعرد از ایمرا شررک
نشرا گرر آ اسر
آوردید؟» (قزوینی527 ،1371 ،ر .)528ای بیا حضر
که جایی که ایما با اخالص توأم نباشد ،شرک جایگزی ایمرا مریشرود .ایر
هشداری به جامعة اسالمی آ روز اس ترا آنرا را نسرب بره ممکرردی کره از

حضر

ّّّّ
ّام ا
ّّّظّ ّ
ّاعّتّّنّ ّاّنّ
امام  ،هما ادامه نبو اس  .ایشا میفرمایرد« :وّّطّ ّ

ّان ّّاّّلّّّلّفّ ّرّقّ ّةّ» .حضرر
ّّّّ ّ
ّّّتّنّّاّأم
لّلّمّلّةّّّّوّّّّإّّمّّام

در ایر کرالم اطا ر

از امامر

را

موج وحد جامعه میداند .توضیح آ کره هرر جامعرهای بایرد قطر فکرری
داشته باشد تا افکار را به خود جذب و خأل موجود از جامعه را برطرف کنرد .در
ای صور زمینهای برای اختالف فکر باقی نمیماند .هر چند با پیروی از قرآ و
پیامبر  ،نظام اسالمی از پراکندگی و تفرقه در اما خواهد ماند .لریک در اثرر
نبود قی م قرآ در مت جامعه ،در هر ی از ادوار اسالمی قرآ کرریم و سرن
تح تأثیر افکار قیدتی رایر آ صرر تفسریر مریشرود .از ایر رو،
نبوی
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دایرة ایمانی خارج ساخته بود و به شرک کشانیده بود توجه دهد ترا از آ دوری
نمایند.
بره آیرة  128توبره استشرهاد
در معرفی رسال رسرو اکررم
حضر
در ای استشهاد با سازوارههای هنی مناطبا  ،مریکوشرد
مینماید حضر
مناطبررا را میررا فراینرردهای کنررونی ،و رخرردادها و واقعی ر هررای زمررا صررر
نگه دارد ،تا در میا آنچه رخ داده و آنچه شایسته بوده اس رخ دهد،
پیامبر
و
به تحمیل درس نائل گرداند؛ زیرا با آورد ای آیه خصرایص نبری اکررم
خصایصی که شایستة رهبری جامعة اسالمی اسر  ،مطرر مریکنرد ،ترا الگرویی
دوبراره احیرا شرود و در خصروص رهبرر
تکوی یافتره در دورا حیرا نبری
شایسررتة جامعررة اسررالمی سررره از ناسررره تفکیرر گررردد (ر.ک :روشررنفکر و
در ابالغ رسال نیز اشراره
اکبریزاده .)137 ،1391 ،همچنی به روش پیامبر
شده اس که ایشا به لحراظ گونراگرونی اسرتعدادهای انسرانی راههرای د رو
متفاوتی را برمیگزیدند .از ای رو ،ایشا به اتکرای حکمر و بره روش مو ظرة
نیکو ،مردم را به راه خدا فراخواند.
پس از کر مسألة توحید و نبو  ،موضرو امامر از دیگرر مسرائل ا تقرادی
اس که بنرش کروچکی از خطبره را بره خرود اختصراص داده اسر  .در نگررة

رسو اکرم




 ،دیل قرآ پس از خود را معرفی میکند« :کتابّاهللّوّعترتی»،

تا جامعة اسالمی دچار خأل فکرری و پراکنردگی نشرود (ر.ک :حسرینی زنجرانی،
محوری بررای
175 ،1388ر .)178بنابرای طبق کالم فاطمی ،امام اهلبی
جموگیری از تفرقه اس  ،تا هر کسی مد ی رهبری نشود (ر.ک :تهرانری،1390 ،
.)69
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نمودار شمارة ( :)1سنجش فراوانی مؤلفة اعتقادی در خطبة فدک

فراوانی موضو قرآ در خطبة فدک بیا گر ای مطم اس که ای موضو
جای داشته و از اهمی و جایگاه براالیی
در سطو الی ه حضر زهرا
برخوردار بوده و دغدغة اصمی ایشا در ایراد خطبه بوده اس  .به نظرر مریرسرد
اهل سقیفه در جریا تعیی جانشی برای پیامبر  ،در مسرائل ا تقرادی مشرکل
داشررتند کرره نتوانسررتند سررره را از ناسررره (حررق را از باطررل) تشررنیص دهنررد .لررذا
به جای پر رن نمود مسألة امام در طو خطبه مناطبرا را بره
حضر
منبع اصمی ،یعنی قرآ ارجا داده اس که با رجو به قررآ مریتواننرد حرق را
به مناطبا هشدار میدهرد کره
تشنیص دهند .به تعبیر دیگر ،حضر زهرا
قرآ را در میا داشتید و با مراجعه به قرآ میتوانید مسألة امام و مصرداق آ

را به روشنی دریابید (ر.ک :بهبهانی ،)5 ،1385 ،و با طر مباحث انگیزشی سرعی
در تغییر نگرش و اقنا آنا در مسألة امام دارد.
3ـ .2مؤلفة اخالقی

سفارش به خویشت داری در زمرة موضو ا اخالق فردی خطبة فدک به شرمار
پرس از آ کره فمسرفة تشرریع احکرام الهری را بیرا
میآید .حضرر زهررا
میکند ،مردم را به تقوا و خداترسی فرامیخواند و ای که آنچره را کره خداونرد
امر کرده یا نهی نموده فرما ببرند؛ زیرا تقوا جز برا فرمرانبرداری از همرة احکرام
الهی محقق نمیشود (زنجانی.)207 ،1388 ،
مهمتری مؤلفة اخالقی در خطبة فدک ،توبیخ و سرزنش اهرل سرقیفه اسر .
به آیة  50سورة مائده ،در
یکی از کوبندهتری ای توبیخها استشهاد حضر
ّّهّّلّيّ ّةّّيّبّّغّ ّوّنّّوّّ ّمّنّّ
دادخواهی از فدک خطاب به خمیفة او اسر « :أفّحّكّمّّالّّّجا
ّّّّّلّّقّوّمّّّيّّّوقّّّنّّوّنّ» .ای آیه بیا میکند که اگر کسری در فضرای
أحّسّنّّمّنّّّاّّهللّّحّكّّما
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جامعة اسرالمی زنردگی کنرد و دا یرة حکومر اسرالمی نیرز داشرته باشرد؛ ولری
حکمش مطابق قرآ نباشد ،داوری او ،حکم جراهمی محسروب مریشرود (ر.ک:
جرروادی آممرری ،1389 ،ج .)619 ،22بررا توجرره برره فضررای صرردور خطب رة فرردک،
به یکی از منالف های منی اهل سقیفه با حکم خداوند در قرآ و
حضر
احیای رسوم جاهمی ؛ یعنی محرومی دختررا از میرراث پردرا اشراره فرمروده
اس  .در حقیق ایشا مل خمیفه را مل جاهمی مریدانرد؛ چررا کره در زمرا
جاهمی  ،زنا و دخترا ارث نمیبردند و ارث تنها به مردا و پسررا اختصراص
داش (مصبا یزدی ،1392 ،ج 136 ،2و نیز ر.ک :رفیعی .)183 ،1385 ،از ایر
رو ،زما جاهمی  ،منصوص ی دورا نیس  ،هرگاه مردم از خدا جدا شوند،
دورا جاهمی اس (قرائتی ،1383 ،ج .)103 ،3برگزیرد نرام «جاهمیر » بررای
برا آورد ایر واژه ،نکروهش اهرل
روزگار پیش از بعث اسر و حضرر





را محور سننش قرار داده اس

 

(ر.ک :یزدی،
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سقیفه و پرهیز دادنشا از جهال
.)175 ،1392
برا
به اخالق اجتما ی نیز توجه داشتهاند؛ زیرا حضر
حضر زهرا
توبیخ و سررزنش ان صرار ممکررد آنرا را در جریرا سرقیفه مرورد تنط ره قررار
مسألة خیان مشرکا (ر.ک :توبه )13/را بر جریا سرقیفه
میدهد .حضر
تطبیق می دهد و ای خیانر سرردمدارا سرقیفه را نظیرر همرا خیانر مشررکا
مبادر ورزیدند و میخواسرتند
میداند .زیرا مشرکا به نقض هد با پیامبر
ایشررا را از صررحنه خررارج کننررد (ر.ک :جرروادی آممرری ،1389 ،ج 336 ،33بررا
تصرف؛ و نیز :ر.ک :طوسی ،بیتا ،ج .)184 ،5با توجه بره فضرای صردور خطبره
از استناد به آیة  13سورة توبه خارج کرد امام مری از
مقصود حضر
صحنة امام اس  .پس می را از خالف دور کررد در حقیقر حضرر
را از صحنه خارج کرد اس (تهرانری .)136 ،1391 ،در ادامره
رسو اکرم
با استناد به آیة  8سورة ابراهیم ،انتناب جوالنه و شتاب مردم
حضر زهرا
را ظمم به خودشا دانسته اس و آ را مصداق
در انتناب ولی بعد از پیامبر
«کفر» معرفی مینماید ،زیرا اصل «کفر» به معنای رد و دم ا تنا اس که از آثار
آ تبررری ،محررو و پوشرراند اس ر (مصررطفوی1430 ،ق ،ج .)87 ،10در جریررا
سقیفه نیز اهل سقیفه به نعم امام ا تنا نورزیدند و از آ محروم شدند (ر.ک:
مصبا یزدی ،1392 ،ج.)174 ،2
معرفی حقیق غاصبا خالف از دیگر مؤلفههرای اخالقری در خطبرة فردک
در جممرة پررر مفهرومی مریفرمایررد« :آ گراه شریطا از شررما
اسر  .حضرر
خواس که برخیزید ،پس دریاف که شما آدمهای سبکی هستید» .حضر
در ای بار چگونگی گمراهی اهل سقیفه به وسیمة شیطا را بیا داشته اس ؛
یعنی چو شما انسا های توخالی و سفیه بودید ،شیطا شما را فراخوانرد (ر.ک:
طاهایی174 ،1389 ،ر ،)175و ظرف وجودیتا را از وزان حق و فطرر تهری

کرد ،و شما او را اطا

کردید (ر.ک :جوادی آممی.)271 ،1389 ،
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3ـ .3مؤلفة فقهی
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از جممه مهمتری مؤلفههای فقهی در خطبة فدک بیا فمسفة احکام الهری اسر .
ای گونه میفرماید :ایما وسیمهای برای زدو شرک ،نمراز وسریمة
حضر
پاکی از کبر ،روزه با ث تثبی اخالص ،ح برای استواری دی  ،دال موج
برابری قم ها ،اطا از امام انگیزة وحد جامعه ،جهاد مایرة رز اسرالم،
صبر موج اجر و پاداش ،امرر بره معرروف بررای مصرمح مرومی ،احسرا بره
والدی سپر خشم خدا ،صمة رحم با ث تکثیر نسل ،قصراص بررای جمروگیری از
خونریزی ،وفای به نذر زمینة مغفر الهی ،تمام داد پیمانره بررای جمروگیری از
کمفروشی ،حرم خمر برای جموگیری از پمیردی ،اجتنراب از قرذف مرانع لعر
الهی ،ترک دزدی موج ز نفس ،اجتناب از خورد ما یتیم برای پرهیز از
ظمم به آنا  ،دال حاکما موج اصرال دولر و محبر ر یر  ،اخرالص
برای خدا م حرم شرک (طبرسی1403 ،ق ،ج.)99 ،1
در ای بنش به منظور جموگیری از تطویل کالم ،برخی از شاخصتری ایر
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 ،فزونری روزی اسر .
احکام تبیی میگردد .فمسفة زکا در نگرة حضرر
در حقیق «تا زمانی که زکا اداء نشود ،شنص مسؤو به پرداخ آ  ،آلوده
اس و ایتای زکرا هماننرد غسرل ،بمکره براالتر از آ مایرة طهرار مرؤدی آ
برر آ اسر کره
خواهد بود» (جوادی آممری ،1389 ،ج .)486 ،32حضرر
خداوند صبر را جه ایصا ثواب و پاداش الهی قرار داده اس  .صبر یعنی نگره
داشت نفس بر آنچه که قل و شر حکم میکند ،و از آنچه قل و شر اقتضرا
مرریکننررد کرره نفررس از آ بازداشررته شررود (راغرر اصررفهانی1412 ،ق.)474 ،
تمام داد پیمانههرا را جمروگیری از کرمفروشری دانسرته و آ را بره
حضر
صور مطمق بیا میکند؛ یعنی کم نگذاشت در کیل و ترازو اختصاصی بره داد
و ستد ندارد ،بمکه مطمق تصرفا و تعهدا مقصود بوده اس .
فمسرفة حرمر خمرر را جمروگیری از شروائ نجاسر و
حضر زهررا
قذار در افراد ،بیا فرموده اس ؛ زیرا شراب قرل را زایرل مریکنرد و زمرانی
قل ،که مهمتری ابزار انسا در تشنیص امور اس از بی رود ،فررد دچرار هرر
پمیدی و گناهی میشود.
در دفا از
تبیی موضو ارث در خطبه برجستگی ویژهای دارد .حضر
فدک به دو دسته از آیا قرآ تصریح میکند:
از پدرانشا  ،مانند ارث بررد سرمیما
الگ ر ارث برد فرزندا انبیا
از پررردرش داوود و ارث بررررد یحیررری از زکریرررا (ر.ک :نمرررل 16/و
مریم5/ر.)6
ب ر استدال به موما قرآ در ارث و وصی که مسمما شرامل پیرامبر
از اسرتناد
میشود (ر.ک :انفا  75/و نساء 11/و بقرره .)180/هردف حضرر
مستقیم به آیا فوق ای بوده که با استدال های محکم قرآنی جریا ارث برد
برر مسرألة ارث و
بی پیامبرا را ترسیم کنرد .همچنری بره دغدغرة حضرر
داللرر دارد .خطبررة فرردک در مقابمرره بررا
غصرر حقرروق حقررة اهررلبیرر

گفتما های رقی (غاصبا خالفر ) مریکوشرد ترا برا ایجراد ارتبرا قرآنری در
کالمش با سازوارههای هنی مناطبانش ارتبا برقرار کند ،تا بتواند اندیشة مورد
نظر خویش را در ا ها جای دهد؛ زیرا گفتما های رقی در پوستهای بره ظراهر
اسالمی ،با تفسیر آیا قرآ به نفع خرود و جعرل حردیث از پیرامبر  ،غصر
ارث فدک و تصاح خالف را مشرو جموه دادنرد (روشرنفکر و اکبرریزاده،
.)137 ،1391
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3ـ .4مؤلفة سياسی

خطراب
بنشی از خطبة فدک مشتمل بر مباحث سیاسی اس  .حضر زهرا
به انصار آنا را بازوا مم و نگهبانا اسالم میخواند که چرا ظمرم را بره او روا
به مدینه به یاری و حمایر از آ
داشتند .زیرا آنا به هنگام مهاجر پیامبر
برا اسرتناد مسرتقیم بره آیرة 144
قیام نمودند .همچنری حضرر
حضر
تصریح مینماید و با ای
سورة آ مرا به تداوم دی پس از ارتحا پیامبر
برا تصرریح ایر آیره
استناد به کالمش برجستگی خاصی میبنشد .حضر
راه ایشا ادامره دارد و
فردپرستی را ممنو دانسته اس  ،یعنی با مرگ پیامبر

مؤلفههای زیست اجتماعی در خطبة فدکیه با الهام از آیات قرآنی
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باشرد،
نباید مسألة تداوم دی را قائم به شنص خاصری ولرو ایر کره پیرامبر
هرگرز نبایرد
ساخ (مکارم شیرازی ،1374 ،ج .)117 ،3لرذا رحمر پیرامبر
دستاویزی بررای کفررا موهبر وجرودی ایشرا و بازگشر بره دورا ظممرانی
بیایمانی باشد .با توجه به سیاق خطبه ،مقصود از ارتداد در آیرة  144آ مررا ،
ارتداد از «والی » اس که در سقیفة بنیسا ده اتفاق افتاد.
وصگ فداکاریهرا و پرایمردی امرام مری در جنر هرا ،یکری دیگرر از
در بنشرری از خطبرره
مؤلفررههررای سیاسرری در خطب رة فرردک اس ر  .حضررر
ّّّنّّوّنّ»؛ یعنی زمرانیکره
ّّهّّوّنّّآم
ّّّعّيّشّّّّوّّاّدّعّّوّنّّفّّاکّ
میفرماید« :وّّأنّتّمّّّفّّّیّّرّفّّاّهّيّّةّّّمّنّّّالّ
حضر مری در کرورا حروادث و خطررا برود شرما در امنیر و رفراه و
خوشگذرانی مشغو بودیرد (ر.ک :تهرانری ،)86 ،1391 ،و در بنشری دیگرر از
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ّّّهللّّّّلّّوّمّّةّّّّالّئّمّ»؛ یعنی امام مری
ّّّّأّخّذّهّّّفّّّیّا
خطبه میفرماید« :الّت

در راه حرق بره

خاطر سرزنش تح تأثیر دیگرا قرار نمریگرفر و تنهرا رضرای حرق بررای او
منظور نظر بود نه رضای منموق (هما  .)85 ،ای قسم بنشی از آیة  54سرورة
بیا شده اس  .ای آیه به اتفراق
مائده اس که با کمی تغییر توسط حضر
بسیاری از مفسرا دربارة امام مى و اصحاب ایشا اسر (طبرسری،1372 ،
آیرة
ج 321 ،3و نیز :ر.ک :فیض کاشانی1415 ،ق ،ج .)43 ،2حضر زهررا
دربارة امرام مری نراز شرده برود ،یرادآوری
قرآ را که در زما پیامبر
کرده تا با ساختار ای آیه ،که در ه مناطبرا انباشرته شرده اسر  ،آنرا را بره
انطباق آیه سوق دهد تا با تجربة قبمی خودشا آیه را در تفسیر مت جدید (کرالم
) به کار گیرند.
حضر
از دیگر موضرو ا سیاسری در خطبرة فردک ،تشرریح دورا رکرود پرس از
در ایر بنرش بره آ
اس  .یکی از مباحثی کره حضرر
رحم پیامبر
اشاره مینماید ،سقو اهل سقیفه در فتنه اس و به بنشی از آیة  49سرورة توبره
مرل اهرل سرقیفه را مصرداق رذر
استناد مرینمایرد .در حقیقر  ،حضرر

اجتناب از فتنه دانسته؛ اما در ی حا در فتنة ظریم افتادنرد و بیرا مریدارد کره
«سردمدارا سقیفه مصداق کفر بودهاند و هنگامی که مرتک ای ا مرا شردند
مؤم نبودند (تهرانی .)96 ،1391 ،در جریا سقیفه ،کسانی حضور داشتند که از
در مورد جانشرینی ایشرا تنمرگ ورزیدنرد و برا ایر امرر در گنراه
امر پیامبر
افتادند و جهنم بر آنا احاطه دارد .در ادامه با استناد بره بنشری از آیرة  50سرورة
کهگ انسا های مد ی اسالم و خالی از رو تسمیم را فاقد ارزش الهی مریدانرد
که آیا شما انسا های به ظاهر مسمما را به جای حق نشاندهایرد و آنهرا را ولری و
برای اثبرا رویکررد ا ررا
مطا خویش اتنا کردهاید؟ سپس ،حضر
و غص فردک بره آیرة  85آ مررا
مناطبا از حذف خمیفة رسو خدا
استشهاد میکند و مل آنا را ا را از اسالم حقیقی و گرد نهاد بره حکرم
غیر از اسالم دانسته اس و بدی سا سننش را استحکام میبنشد.
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3ـ .5مؤلفة سببشناسی انحرافات

یکی دیگر از مسائمی که در خطبة فدک آمده اس  ،سب شناسری انحرراف اهرل
سقیفه اس  .حضر زهرا

با قرائ

ّّّ ّراّّّّّفّصّ ّبّرّّ
ّّّفّسّكّمّّّأم
آیه «بّلّّّّسّوّلّتّّّلّّّكّمّّّأّن
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ّّّمّسّتّ ّّ
جّ ّمّّيلّّّّوّّّاّّهللّ ّالّ




رویگردانری و ردم

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

پذیرش حق از سوی مردم را تبعیر از هواهرای نفسرانی (ریاسر و حکومر و
بررا
منص ر قرردر ) کررر مرریکنررد (ر.ک :قزوینرری .)559 ،1386 ،حضررر
تصریح ای آیه ،ا ما سقیفه را برا ا مرا بررادرا یوسرگ تطبیرق داده اسر ترا
ا ما فری کارانه آنا آشکار گردد .همچنی با استناد به بنشی از آیة  24سورة
محمد ،م اصمی انحراف سقیفه را دو چیرز مریدانرد یرا در قررآ  ،ایر برنامره
هدای الهى و ای نسنة کامل شفابنش ،تدبر نمىکنند ،یا اگر تدبر مىکنند برر
اثر هواپرستى و ا مالى که از قبل انجام دادهاند ،قفل بر د هاى آنرا نهراده شرده
اس  ،به گونهاى که هیچ حقیقتى در آ نفو نمىکنرد (ر.ک :مکرارم شریرازی،
ای اس که امام  ،در د
 ،1374ج .)467 ،21در حقیق مقصود حضر
بسته نفو نمیکند که سرا سقیفه دچار ای حال شده بودنرد .همرا گونره کره
معارف قرآ در د بسته مؤثر واقع نمیشود.
در اندیشة فاطمی سب ک رویهای سقیفه ،زنگار قم و گنراه دانسرته شرده
اس  ،زیرا ا ما زش به نفس آدمی نقش و صورتى مىدهد که میا شنص و
درک حق حائل میشود (طباطبایی1417 ،ق ،ج .)234 ،20مقصود حضرر
ای اس که اسالم دی مصطفی اس و هما گونه کره الزمرة پیرروی از اسرالم
برخورداری از صفوه و صفاس  ،انحراف از چنی دینی نیز تیرگی و رجس را در
پی دارد (جوادی آممی ،1389 ،ج .)110 ،14بنابرای الزمة پذیرش مسألة امامر
پاکی و طهار قم اس  .با استناد به بنشی از آیة  78سورة غافر ،اهل سقیفه را
که از امام امام می دوری کردند ،زیا کار و پیروا باطل دانسته اس .
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3ـ .6مؤلفة روشنگری نسبت به فرجام امور

حضر

در بار «مّوّصّّولّّّةّّّبّّّنّّاّرّّاّهللّّ«الّّّمّّوقّّّدّةّّالّّّتّ ّیّّتّطّّلّ ّعّّ ّعّلّ ّىّّاألفّّئّ ّدّةّ»

(همزه6/ر ،)7اثر اخروی غص فدک را آتش خداوند میداند؛ آتشی کره براط
آدمى را مىسوزاند ،هما طور که ظاهر اهرل سرقیفه را مرىسروزاند ،بره خرالف
آتش دنیا که تنها ظراهر را مرىسروزاند (شربر1428 ،ق .)138 ،همچنری حضرر
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یکرری از اساسرریتررری مؤلفررههررا در خطب رة فرردک ،مؤلف رة روش ر گررری اس ر .
ای مؤلفه را با استناد به آیا کوبندة قرآ به منظور اتمام حجر و
حضر
با استناد به آیة  67سرورة
تهدید به اهل سقیفه بیا داشته اس  .حضر زهرا
انعام میفرماید« :باالخره ای ظممها و ریاس ها و حکوم ها روزی پایا یافته و
هر خبری محقق میشود و هر ممى در پریش خداونرد ثابر مرىمانرد و در روز
قیامر پراداش و قراب آ آشرکار مریگرردد» (طبرسری ،1372 ،ج .)488 ،4بره
بارتی ایشا بیا میکند :گر چه مجبور به ایمرا آورد (امامر ) نیسرتید ،ولرى
فکر اقب کار خودتا باشید و ای تهدیدی صریح از وقو ذاب حتمرى اهرل
سقیفه اس (ر.ک :طوسی ،بیتا ،ج164 ،4؛ اب اشور ،بیتا ،ج.)150 ،5
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با استناد به آیة  227سورة شعراء ،خطاب به اهل سقیفه مریفرمایرد« :بره
زهرا
زودى خواهید فهمید که به چه بازگش گاهى برمرىگردیرد و آ بازگشر گراه
هما آتش اس (طباطبایی1417 ،ق ،ج )332 ،15یا ضعگ و لتى کره سررانجام
در ای دنیا نصی تا خواهدشد (مکرارم شریرازی ،1374 ،ج )380 ،15و آنرا را
تهدید میکند ،بر ای اساس ،مقصود آ اس که ای ظالما در قیامتی کره دور
میانگارند ،به زودی نتیجة ا ما خود را خواهند دید .و با تکیه بر آیة  46سرورة
سبأ میفرماید« :م هما کاری را که پدرم در انذار شما کرد با شما میکنم یعنی
شما را از ذاب شدید انذار میدهم» (تهرانی.)143 ،1391 ،
در محاکمة خمیفره او ایر گونره بره انرذار و روشر گرری وی
حضر
میپردازد« :آیا از روی مد ،کتاب خدا را ترک کرده و پش سر انداختهایرد؟»
و با ای سن انقالب ایدئولوژی  3غاصبا خالف را مورد انتقاد قرار میدهد.
در بنشی دیگر از خطبه ،با آیة  47سورة زمر تعامل برقرار کرده
حضر
را همچرو منکررا معراد
و منکرا مسرألة امامر و جانشرینی بعرد از پیرامبر
میداند ،که در رصة قیام مسائمی برایشا هویدا مىشود کره تصرورش را هرم
نمىکردند .و ای انذار آشکار و بمیغ به اهل سقیفه بوده اس .
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 .4فراوانی مؤلفهها

با توجه به بررسی موضو ا و تحمیل مؤلفههای قرآنی خطبة فدکیه و طبقهبندی
آنها در مؤلفههای متعدد ،میتوا آ را در نمودار یل نشا داد:
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روش اس که مؤلفة ا تقادی پربسامدتری حجم خطبه را به خود اختصاص
داده اس و پس از آ مؤلفة سیاسی ،فقهی و اخالقری بیشرتری حجرم را دارنرد.
کمتری حجم خطبه را نیز سب شناسی انحراف اهل سقیفه دارد.
نمودار دایرهای فوق ،هر چند به سنجش فراوانیهای کمری انروا مؤلفرههرای
خطبة فدک مریپرردازد؛ لریک بیرا گرر میرزا و گسرترة دغدغرههرای حضرر
در طو خطبه اس که ای خود پرسشهایی را در ه مناط ایجاد
زهرا
میکند و مقدمهای برای تحمیل محتوای کیفی میشود.
هما گونه که در بررسی مؤلفرههرا گذشر  ،درخشرندگی کرالم وحیرانی بره
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برا مسرتند کررد
نوا خصوصی برجستة خطبة فدک اس  .حضر زهرا
کالمش به آیا قرآ کریم در صدد آفرینش معنایی جدید و انطباق خاصری از
آیا بوده و در ی حا قدر کالمش را در پیوند با قرآ به حداکثر رسرانده
اس .
توصیگ قرآ کریم در بنرش مؤلفرة ا تقرادی ،بره صرور برارا «صررفه
جویانه» صور گرفته اسر (ر.ک :قرائمینیرا .)176 ،1393 ،بره برار دیگرر،
حجم زیادی از مفاهیم برا برار هرای کرم انتقرا یافتره اسر و ایر مشرارک
نشا مریدهرد .بره
دانستههای مناطبا را در به فعمی رسید کالم حضر
با کمتری سطح ظاهری بیشتری معرانی را القرا
بار دیگر ،کالم حضر
میکند و مشارک بیشرتری را از خواننرده مریطمبرد ،زیررا اوصراف قررآ بررای
بررا ارجررا
مناطبررانش واضررح و آشررکار برروده اس ر  .در حقیق ر حضررر
مناطبا به قررآ درصردد مهندسری ا تقرادیشرا بروده ترا برا قررآ مرداری بره
هدای شا بپردازد؛ زیرا قرآ جایگاهی بس ممتاز برای مناطبرا دارد و مرجرع
ا تقادی آنا بوده اس .
بیشرتری
در مؤلفة سیاسی ،تشرریح دورا رکرود پرس از ارتحرا پیرامبر
با تبیی ای دورا به دنبا آگاهی داد و بصیر در
حجم را دارد .حضر
اهل سقیفه بوده اس .
توبیخ و سرزنش انصار و اهل سقیفه نیرز از مسرائل محروری در خطبرة فردک
با استناد و تطبیق آیا قرآ بر آنا  ،آنها را
محسوب میشود .چو حضر
به چالش میکشاند و در صدد تغییر نگرششا بوده اس .
بیا فداکاریهای امرام مری در ایر خطبره جمروة خاصری دارد ،بره نظرر
را
سعی داشته ،مسألة امامر و جانشرینی بعرد از پیرامبر
میرسد حضر
مهمتری مسألة روز جامعرة اسرالمی نشرا دهرد و برا مستندسرازی آ بره قررآ ،
مصدا ق آیه را مطر سازد .نیز در پی فضای اختنراق و جامعره آ روز مدینره ،از

 .5تحليل محتوای مضمونی موضوعات خطبة فدک

از مؤلفههایی که برای تبیی و بررسی تحمیل محتوای مضمونی خطبة فردک الزم
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ترالش بررای تبیری جایگراه امامر امرام
جممه مهمترری وظرایگ حضرر
می  ،به نوا جانشی بعد از پیامبر  ،بوده اس و ای امر به نروا یر
راهبرد و سیاس کال در منظر ایشا بوده اس .
مؤلفة روش گری نسب به فرجرام امرور در خطبرة فردک بیرا گرر نرو نگراه
از مآ اهل سقیفه اس تا اهل سقیفه به پریشبینری
آیندهگرانة حضر زهرا
پیامد رفتارهای خود بپردازند و براساس آ زندگی خود را ساما دهند.
الوه بر مطال بیا شده ،از دیگر کارکردهای سنجش فراوانی مؤلفرههرا در
اسر  ،زیررا میررغم
خطبة فدک ،آشنایی با اندیشهها و افکار حضر زهرا
نامیده شد ای خطبه ،به «خطبة فدک» به نظر میآیرد ،پرس از بررسری فراوانری
موضو ا مطر شده در آ میتوا به ای نتیجه دس یاف که شایسته اسر ،
در
ای خطبه دارای نوا دیگری باشد؛ زیرا دغدغرة اصرمی حضرر زهررا
طو خطبه ،هشدار به نظام حاکم و تغییر و تحوال جامعة اسالمی بعد از رحم
را مورد هدف قرار
اس که نابودی میراث ایمانی ر اسالمی نبوی
پیامبر
بهتررری راه برررای حفررظ دسررتاوردهای ایمررانی جامع رة
داده اس ر  .حضررر
اسالمی در دورا فقدا وجود پدرش را ،تمس به قرآ و افرراد برا ایمرا  ،کره
مصداق اکمل آ حضر می اس  ،میداند.
در کرالم خرود
همچنی تبیی ای مؤلفهها نشا میدهد که حضر زهرا
به همة ابعاد اصمی و فر ی ،ا تقادی ،اخالقی ،سیاسی ،فقهی و روش گرری دیر
اسالم توجه داشته و در طی ی سننرانی کوبنده به صور خالصه همرة آنچره
را که ی شنص مسمما در رابطه با دی اسالم باید بداند و بدا مرل کنرد را
بیا کرده اس  .به نظر میرسد که ای خطبه ،به نوا منشور قاید اسالمی قابل
بررسی و مطالعه باشد.





اس  ،ساختار زبانی ،اسموب کالم ،مناط شناسی و شرایط صدور خطبه اسر .
در ای مبحث به ناصر مورد اشاره پرداخته میشود.
5ـ .1ساختار زبانی
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در خطبة فردک ،محتروا و سراختار کرالم ،هرر دو در غایر اسرتحکام و زیبرایی
هستند .انتناب واژگا و الفاظ ،آرایشهای لفظی و معنوی به کرار رفتره در آ ،
 ،اسرتفاده از تشربیه ،اسرتعاره و
ر ای سجع و آهن درونی سننا حضر
مجاز و سایر صنایع ادبی مم بالغ در کنار مضامی بمند پایهای همچو قررآ ،
توحید ،نبو  ،امام  ،احیای ارزشهای معنوی دی اسالم ،تبیری فمسرفة احکرام
 ،به نوا
الهی و غیره بر ارزش و ا تبار ای خطبه افزوده اس  .لذا ،حضر
ی خطیر توانسرته در تمرام بنرشهرای کالمرش ارتبرا خروبی برا مناطبرا
برقرارکند ،به گونهای که کالمش دارای ی نظم منطقی و بمیغی اسر  .در ایر
بنش به بررسی مهمتری صنایع ادبی موجود در خطبة فدک میپردازیم.
5ـ1ـ .1سجع

به ر ای سجع
یکی از صنایع لفظی خطبة فدک ،توجه خاص حضر زهرا
اس  .سجع نقش بسزایی در آهنگی شد نثر ایفرا مریکنرد و در انتقرا معنرا بره
خواننده بسیار مؤثر واقع میشود .سجع در مباحث ا تقرادی خطبرة فردک شرکل
در بیا مباحرث ا تقرادی برا
خاص به خود گرفته اس  .در حقیق حضر
قرار داد سجعها در فاصمههای کوتاه ،ریتم استوار و دلنشینی را خمق کرده اس
که با فضای مباحث ا تقادی هماهن اس .
در ابتدای خطبه دربارة شکر نعم های خداوند میفرماید:
حضر زهرا
ّّّبّّّمّاّقّدّمّ» کممرا «مّّاأّّنّعّمّ»،
ّّّّّنّّاءّ
ّّّلّهّمّّّّوّّالث
ّّّّاّأ
ّّّشّكّرّّعّلّّىّم
ّّّّاأّّنّعّمّّّّوّّلّهّّّال
«الّّّحّ ّمّدّّّلّلّهّّّّعّلّّىّم
ّّّهّمّ» و «مّّاقّّّدّمّ» هم وز و هم قافیهاند و میا شا صنع
« ّمّاألّ

سجع برقرار اس .

بار «مّنّّّّعّمّّوّمّّنّعّمّّابّّّتّدّّأّهّّاّّوّّسّبّّوّغّّآالءّّأسّدّّاّهّاّوّّتّمّّاّمّّمّنّنّّأّوّّالّهّّاّ» در بیا
شکر نعم های الهی اس  .در ای

بار کمما « موم و سبوغ»« ،نعم و مرن »

و «أسّدّّاّهّّاّّوّأّوّّالّهّّاّ» دارای موسیقی درونی هستند که کالم را آهنگی و موزو و
دلنشی ساختهاند (ر.ک :مباشری ،)168 ،1387 ،و از ای قبیل موسیقی درونی در
خطبة فدک به وفور قابل مشاهده اس .
در قسمتی از خطبه ،به یگانگی خداوند شهاد میدهد و
حضر فاطمه
ا ا داشته و از برتری ایشا بر سایر خمق
به نبو و رسال پدر گرامیاش
و برگزیده شدنشا از سوی خداوند بمند مرتبه اشاره نموده و میفرماید« :وّّأّشّهّدّّّّ
ّّّقّلّّوّبّّ
كّّّلّّهّّکّلّمّةّّجّعّلّّّّّاإلّخّّالّصّّّتّّّأّوّيلّّّهّّاّّّوّّّّضّمّنّّّاّل
ّّالّّشّرّّّي ّ
ّّّلّهّّّإّّّالّّاّّهللّّوّحّدّهّّ
ّّالّإّ
أّنّّ
ّّاأللّّّسّّنّّّصّفّتّهّّّّوّّّّ
نّّ
ّّم ّ
ّّنّّّّاألبّّّصّّاّ ّرّّّرّؤّيّتّ ّهّّّ ّوّّ ّ
ّّّّمّمّتّنّعّّّ ّم
ّّعّقّولّّّهّّاّالّ
ّّّّّفّكّرّّّمّ
مّوّصّّولّّّهّّاّّّوّّأنّّاّرّّفّّیّالّت
ّّّّالّّاّحّتّذّّاّءّّّأّّمّّثّلّ ّةّّ
ّاّوّّأنّشّّأّهّّاّب
ّّّاّنّّقّبّلّهّ ّّ
ّّّالّمّنّّّّشّیّءّّّک
ّّاألّشّيّاءّ
ّّّّتّدّعّّّ
ّّاألّوّهّاّمّّکّيّفّيّتّهّّّاب
مّنّّّ
ّّّكّوّّينّّّهّّاّّوّّّّالّفّّائّّّ ّدّةّّّّّلّهّّ
ّّّمّشّيّتّهّّّّمّنّّغّّيرّّحّّاّجّةّّمّنّهّّّإّّّلّّىّتّ
ّّّقّدّرّتّهّّّّوّّّّذّرّّأّهّّاّبّ
ّّّوّنّهّّاّّب
ّّّتّثّلّهّّاّکّ
ّام
ّاراّّّّلّقّدّرّتّ ّهّّتّّّعّبّّداّّّّلّبّرّيّتّ ّهّّّوّّّ
ّاعّتّّهّّّّوّّّإّظّهّ ّ
ّّّّعّلّىّّّطّ ّ
ّّّّّلّّّحّكّمّتّّهّّّّوّّّتّنّبّّيهاّ
ّّّّالّّتّثّبّّيتا
ّّّصّوّّيّرّهّّاّإ
فّّیّتّ
ّّنّّنّقّمّتّهّّوّّحّيّّاّشّةّّلّهّمّّّإّّّلّّىّّّجّنّتّّهّ».
ّلّعّبّّاّدّهّّّ ّم
ّّّعّقّولّّّهّّاّ»« ،رّؤّيّتّهّّّّوّصّفّتّهّ»،
ّاّوّمّ
ّّّّوّصّّولّّّهّ ّّ
در ای بنش از خطبه ،واژگا «تّّأّوّّيلّّّهّّاّ ّ،م
ّا ّعّّتّهّّّّوّّ
ّّّّمّتّثّّلّهّ ّاّ»ّ « ،ط ّ
ّاّوّا
ّّّيّفّيّتّهّ»« ،قّبّّلّهّ ّّ
«طّّاّعّتّهّّّّوّّّقّدّرّتّهّ»« ،نّقّمّتّهّّوّّّجّنّتّّهّ»« ،صّفّتّهّّّّوّکّ
ّّّصّوّّيّرّهّّاّ» و «وضعّوّجعل» میا شا صنع
ّاّوّتّ
مّعّصّيّتّهّ»« ،ألسنّوّأوهام»« ،تّكّوّّينّّّهّ ّّ
سجع برقررار اسر
.)103 ،101

(نمونرههرای بیشرتر ر.ک :طبرسری1403 ،ق ،ج، 100 ، 99 ،1

5ـ1ـ .2جناس

جناس ،یکی دیگرر از صرنایع لفظری اسر کره در گرروه ترواز واژگرانی جرای
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مؤلفههای زیست اجتماعی در خطبة فدکیه با الهام از آیات قرآنی

ّّّعّّصّ ّيّتّّهّّّزّيّ ّاّدّّةّّّ
ّّّعّّقّ ّاّبّّعّّلّ ّىّمّ
ّاعّتّ ّهّوّّّّوّضّعّّالّ
ّّّّوّّاّبّّعّلّّىّّّطّ ّ
ّإّعّزّّّازاّّّّلّدّعّوّتّّهّّّثّمّّّّجّعّلّّّالّث









میگیرد .ای صنع بر یکسانی صام ها و مصو های دو کممه استوار اس که
در بنشری از
گاه با اختالف ی یا دو حرف ظاهر میشرود .حضرر زهررا
خطبه به نکوهش انصار و ممکرد آنا پرداخته و چنی میفرماید« :فّهّيّهّّاّتّّمّنّكّمّّّّ
ّامّهّّ
ّّّؤّفّكّّوّنّّّّوّّّکّتّّاّبّّّاّّهللّّّبّّّيّنّّّأّّظّهّرّکّمّّ؟ّّ ّاّّمّ ّوّرّهّّّّظّ ّاّهّرّةّّّّوّّّأّّحّكّ ّّ
وّّکّيّفّّّبّّّكّمّّّّوّّّأّّنّىّّت
ّّرّ ّهّّّوّّاّضّحّةّ» .در ای قسرم
ّّهّّبّاّهّرّةّّّّوّّّزّوّّاّجّرّ ّهّّّالّّئّحّ ّةّّّوّّّأّّوّّامّ
زّّاّهّرّّةّّّوّّّأّّعّّالمّ
«ظاهره» و «زاهرره» صرنع

واژگرا

جنراس دارنرد .همچنری در بنرش دیگرری از خطبره

ّّّّاأّّطّلّبّوّّّّاّزّّاّوّلّ» .در ای
خطاب به انصار فرمود« :وّّّلّّّكّمّّّّطّّاقّّّةّّّبّّّمّّاّّّاّحّّاّوّلّّّّوّّّّقّّوّةّّّّعّلّّىّم
بار نیز میا «احّّاّوّلّ» و «اّزّّاّوّ ّل» جناس برقرار اس .
حضر زهرا

دربارة ارتحرا پردر بزرگوارشرا

اس « :أّتّّقّّولّّّوّنّّمّّاّتّّمّحّمّدّ
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رّتّقّهّ» .در ای

ایر گونره فرمروده

ّّاسّتّنّهّرّّفّتّقّهّّوّّاّنّّفّتّقّّّّ
ّفّخّطّبّّّّجّلّّيّلّّّاّّسّتّوّسّعّّّّوّهّنّهّّوّّّ

بار نیز میا «فتق» و «رتق» جناس برقرار اس .

5ـ1ـ .3کنایه

کنایه ،یکی از صنایع بیانی اس که موج تفن ادبی در کالم مریشرود .کنایره،
در اصطال بیا مطمبی با لفظی غیرصریح یا ،به تعبیر دیگر ،استعما ی لفرظ و
ارادة الزم معنای آ اس (شیخ امی  ،1984 ،ج .)153 ،2کثر تعابیر کنرایی در
خطبة فدک در مؤلفههای منتمگ ،یکی از وامرل تأثیرگرذار در تصرویرآفرینی
در
زیبای خطبة فدک محسروب مریشرود .بره نروا نمونره ،حضرر زهررا
توصیگ روش پدر گرامی خویش در ابالغ رسال
إّلّيّهّ

ّّّ ّمّعّ ّزّيّّ
میفرمایردّ « :وّّلّّ ّنّعّ ّمّّالّ

ّا ّرّبّّاّّثّّ ّبّجّهّمّّ
ضّ
ّّدّرّجّةّّالّّّمّّشّ ّرّکّّيّنّّ ّ
ّّّاّئّّالّّعّنّّّمّ
ّّّذّّاّرّةّّّم
ّا ّدّعّّاّّبّّّالنّ
صّ
ّّّرّسّّالّّّةّّ ّ
فّبّلّغّّّال

ّّّحّّسّ ّنّةّ»؛ تأمرل در ایر
ّىّسّّبّّيلّّّّرّبّهّّبّّالّّّحّكّمّةّّوّّّّالّّّمّوّعّّظّ ّةّّّالّ
ّّّّّّإّلّ ّّ
ّّهّمّّّّدّّّا ّعّيا
آّخّّذّاّّّبّّّأّکّظّّامّ
از
بارا نشا گر آ اس که معنای حقیقی آنها مد نظر نبروده و حضرر
بار معنایی ای جمال برای غر اصمی خود اسرتفاده کررده و دریافر معنرای
اراده شده را به مناط وامینهد تا پس از رمزگشایی از صور ظاهری سرن ،

حقیقرر
حضر

کررالم را دریابررد (مقیاسرری و فراهررانی .)48 ،1394 ،برردی معنررا کرره
برای بیا مفهوم انذار و بیم داد مشرکا و مطیع ساخت آنا تعابیر

ّّّثّبّجّهّمّ» به معنای شرالق زد برر کمرر
کنایی را اتنا کرده اس  .بارا «ضّّاّرّّباّ
ّّهّمّ» ،به معنای راه نفس آنا را بست  ،کنایه از سن
آنا و «آّخّّذاّّّّبّّّأّکّظّّامّ

گرفت و

بر آ اس تا با ای تعابیر ،از اقتدار و
بیم داد اس  .به نظر میرسد حضر
در برخورد با مشرکا و کافرا سن بگوید.
ظم پیامبر
در بنش دیگر از خطبه در بیا وضعی مرردم ،قبرل از
همچنی حضر
رسال

پیامبر

ّّالشّ ّاّرّبّّوّّ
ّّّّ ّاّرّّمّ ّذّقّ ّةّّّّ
نّّالن
ّّّحّفّرّةّّ ّم ّ
میفرماید« :وّّّکّنّتّمّّّّعّّّلىّّشّّفاّ

ّّاألّقّدّّاّمّ» .بار «قّبّسّةّّالّعّّجّ ّالّنّ» بره معنرای
ّالنّّّّوّّّمّوّطّئّّّ
ّّّعّجّ ّ
ّّعّّّّوّّّقّّّبّسّةّّّالّ
نّهّزّةّّّّالّّطّّامّ
آتشزنهای حقیر فردی شتابناک بودید ،کنایه از فرد جو و شرتابزده اسر
که گویای جهل و بیفکری مردما زمانره اسر

ّّاألّقّ ّدّاّمّ» بره
ئّّ
و برار «مّ ّوّطّ ّ

معنای لگدکوب شد  ،کنایه از ل و خواری اس .
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یکی د یگر از صنایع بیانی استعاره اس و به معنای اسرتعما لفظری در غیرمعنرای
وضع شده ،برا هردف تشرریح معنرا ،توضریح ،تأکیرد ،اختصرار و مبالغره در تشربیه
میباشد .استعاره به ا تبار ارکا آ انوا منتمفی دارد که در خطبرة فردک ایر
در توصریگ نترای تبمیرغ پیرامبر
انوا قابل مشاهده اس  .حضر زهررا
شرک دمیرد.

را پایا دهندة شرک و ظمرم معرفری
در ای تعبیر رسال پیامبر
حضر
به مقام نبو  ،سیاهی و تاریکی شرک و کفرر
میکند ،یعنی با رسید پیامبر
از جامعة اسالمی رخ بربس و خورشید ایما جایگزی آ شد .حضرر
در ای بنش به «المیل» مؤلفرة معنرایی انسرا بنشریده و پرس از حرذف انسرا از
ساختار جممه ،یکی از لوازم آ  ،یعنی «تفری» (دمید ) را جانشی آ در کالمش
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5ـ1ـ .4استعاره

ّّّّيّلّّعّنّّّّصّبّحّهّ»؛ صبح ایما از افق تاری
میفرماید« :حّتّّىّّتّفّرّّىّّّالل





نموده اس  .بدی ترتی




صنع

استعارة مکنیه را بره وجرود آورده اسر  .نمونرة

دیگر در ای بنش ،بار «خّرّسّتّّشّقّّاّشّقّّالّّشّيّّاّطّّيّنّ»؛ (ال شد زبا شیاطی )
واژة «شقاشق» بره معنرای «زبرا » (صراح 1414 ،ق ،ج ،)182 ،5از لروازم انسرا
اس  ،در ترکی با شیاطی که مفهومی مجرد اس  ،سراختار اسرتعاری بره کرالم
بنشیده اس  .در ای تعبیر کافرا به انسا هایی مانند شدهاند که در
حضر
و حقانی ر ایشررا رراجز و نرراتوا گشررتهانررد (ر.ک :مقیاسرری و
برابررر پیررامبر
فراهانی.)49 ،1394 ،
حضر زهرا

در زمینة ارتحا پدر گرامیاش میفرماید« :فّمّحّمّدّ

مّنّّ

ّّجّّاّوّ ّرةّّ
بّالّّّغّفّّاّرّّّّوّّّمّ
ّّاألّبّرّّاّرّّوّّرّضّوّّاّنّّّّالّرّ ّ
ّّّدّّاّرّّفّّیّّرّّاّحّةّّقّدّّحّفّّبّّالّّّمّّالئّّّكّ ّةّّ
تّعّبّّّّهّذّهّّّال
ّارّ» .در ای
ّّّجّبّ ّ
الّّّمّلّكّّّالّ

بار دو استعارة مصرحه به کار رفتره اسر  .ننسر
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واژة «الدار» به معنای خانه که از اشیاء اس  ،ولی برای دنیا بره کرار رفتره اسر
ّارّ» استعاره از خداونرد اسر
استعاره از دنیاس  .همچنی «الّّّمّلّكّّالّّّجّبّ ّ

در
و

(مباشرری،

.)169 ،1387
5ـ1ـ .5تشبيه

تشبیه یکی از جموههای زیبایی سن اس  .تکمم به وسیمة صنع تشربیه موجر
مرریشررود انتقررا مقاصررد گوینررده برره مناط ر رسرراتر و نافررذتر صررور بگیرررد
(فتاحیزاده .)77 ،1387 ،تشبیه در اصطال به معنرای ایجراد مشرابه بری دو یرا
چند امر به سب مشارک آنها در ی یا چند صف برای تبیی غرضی اس که
در
مررتکمم در ه ر مرریپرورانررد (قزوینرری1429 ،ق .)217 ،حضررر زهرررا
مواردی از ای صنع استفاده کرده اس تا بتواند بهتر به روش گری مناطبانش
بپردازد.
در بنشی از خطبه در ضم روش گری انصار بره بیرا حقانیر
حضر
اسالم و اهلبی

میپردازد و میفرماید« :حّتّّىّّإّذّّاّّدّّاّرّتّّبّنّّاّّرّحّّىّّاّإلّّسّ ّالّمّ»؛

«چرخ اسالم به محور ما به گردش درآمد ».ای بار نمونهای از تشربیه بمیرغ در
که به مقابمه با
اس  .ایشا حقانی دی اسالم و اهلبی
کالم حضر
کافرا پرداختهاند را همچو آسیابی دانسته که تمامی شرک ،کفر و بری ردالتی
ّّّكّفّرّ»؛ «آترش
را در هم کوبیدند .در ادامة همی بنش میفرماید« :خّمّدّتّّّنّّّيّرّّاّنّّّالّ
کفر به خاموشی گرایید» در ای بار نیز تشبیه بمیغ بره کرار رفتره اسر  .بردی
ترتی که دی اسالم همچو آتشی اس که کفر را خاموش کرد.
در بنش دیگری دربارة جایگاه حقیقی اهل سرقیفه مریفرمایرد:
حضر
ّّّّتّمّّّّعّبّّاّدّّّاّّهللّّّنّّّصّبّّّأّّمّرّهّّّّوّّّنّّّهّيّهّ»؛ «فرمود :شما ای بندگا خردا مرورد امرر و
«قّّالّّّتّّّأن
نهی خدا هستید».
ّصبّ» ،آ چیزى اس که به منظور الم در سر راهها نص
«نّ ّ

مىشود تا بره

5ـ1ـ .6تلميح

تممیح در اصطال مم بدیع آ اس که گوینده در ضم کالم به داستا یا مثل
در مروارد فراوانری بره
یا آیه و حدیثی معروف اشراره نمایرد .حضرر زهررا
مقتضای حا مناطبا که با قرآ و احادیث آشنا بودنرد از ایر صرنع اسرتفاده

مج
لةةةةةةة
تخصّص
ي
الهيات
و
حقوق/
پةةةةا ي
1387

/
شةةرا
29

مؤلفههای زیست اجتماعی در خطبة فدکیه با الهام از آیات قرآنی

وسیمة آ افراد ،راه را گم نکنند (ر.ک :اب منظرور1414 ،ق ،ج .)758 ،1راغر
دربارة ای واژه مینویسد« :نص به معنای برپرا کررد چیرزی و گذاشرت آ در
حا برجستگی مانند برپا کرد نیرزه یرا بنرا یرا سرن اسر » (راغر اصرفهانی،
از ایر لفرظ ،شرراف مناطر برود
1412ق .)807 ،مقصود حضر زهررا
مردم به خطاب الهی اس ؛ یعنی بدانید که شما بندگا خدا به واسطة پیامبر ،
هدف و مقصد امر و نهی و دستورا سعاد آفری هستید و شما حامال امانر
بزرگ دی و وحی او هستید (ر.ک :حسینی زنجانی144 ،1388 ،رر .)145لرذا در
اهل سقیفه به شاخص و نصبی برای احکام و دسرتورا الهری
کالم حضر
تشبیه شدهاند.









کرده اس .
حضر زهرا

در ناتوانی انسا از شمارش نعمر هرای الهری مریفرمایرد:

ّّّعّدّدّهّّاّ» .ای
«جّمّّعّنّّّاإلّحّصّّاءّ

بار تممیح با آیة  34سورة ابراهیم داردّ... :وّّ

ّّّّّ.
ّوها...
ّّّحّصّ ّ
ّّّّعّمّتّّّاّّهللّّّالّتّ
إّنّّتّعّدّّواّنّ

ّاراّّّّلّقّدّرّّّتّهّّتّ ّعّبّ ّداّّّّلّبّ ّرّيّّتّهّ» .برار
و در بیا اهداف آفرینش میفرماید« :إّظّهّ ّ
ننس

ّّّّّفأحببتّأنّأعرفّفخلقتّالخلقّ
کنزاّّّّ ّمخفياّ
تممیح به حدیث قدسی «کنتّ ّّ

لك یّأع رف» (مجمسرری1403 ،ق ،ج )344 ، 84دارد .و بررار دوم برره آی رة 56
ّّاإلّنّسّّّإّّّالّّلّيّعّبّدّّوّنّ.
ّّّجّنّّوّّّ
ّّخّلّقّتّّّالّ
اریا تممیح دارد :وّّما

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

هما گونه که در مؤلفرة فقهری بیرا شرد ،فمسرفة احکرام ،یکری از مهرمترری
مؤلفههای فقهی در خطبة فدک اس  .ایر بنرش بره تفسریر و تبیری مضرامی و
محتوای معارف احکام مندرج در قرآ پرداخته اس  .به تعبیر دیگرر ،بیشرتر ایر
تبیی های حضر

برا آیرا قررآ تممریح دارد .بره نروا نمونره برار «وّّ

ّّ»؛ «و خداوند قصاص را برای ای که خو ها محفروظ بمانرد
ّّّّلّّّلّدّمّّاءّ
اّلّّقّصّّاّصّّّّحّقّّنا

ّّّّّّي ّاّّ
ّّصّّّّحّّياة
قرارداده اس » ،با آیة  179سورة بقره تممیح دارد :وّّّلّّّكّمّّّفّّّیّّّالّقّّصا

ّّبّّّلّّّعّلّكّمّّتّتّقّّوّنّ.
ّیّاألّلّّبا
اّّولّّ ّّّ
5ـ1ـ .7تضمين

تضمی آ اس که بارتی قرآنی یا روایی را با هما سراختار ربری و بریهریچ
گونه تغییر و دگرگونی در اثنای کالم جای دهند .در ی نگاه اجمالی ،میتروا
جایگاه ویژه و محوری
ا ا داش ؛ ای نو صنع بیانی در کالم حضر
از تضمی به آیا  ،بیا مصرادیق آنهرا
دارد .به نظر میرسد ،هدف حضر
بوده تا مناطبا را متوجه اقبر مرلشرا در سرقیفه نمایرد .همچنری اسرتفاده
مستقیم از آیا قرآ  ،نه تنها بر درخشندگی و رونرق و اسرتحکام اسرموب کرالم
میافزاید ،بمکه تأثیر معنا را در ا ها شنوندگا مضا گ مینمایرد.
حضر

بر همی اساس ،وجود آیا قرآنی در ای خطبه ،اثری ژرف بر استحکام ساختار
و مق معنا گذاشته اس  .از آنجا که تضمی های موجود در خطبه به آسانی قابل
شناسایی اس در ای بنش به نمونهای از آ اشاره میشود .حضر فاطمره
ّواّن ّّاراّّّّ
مریفرمایرد« :کّلّّمّ ّاّأ ّوّقّ ّ ّد ّّّ

در بیا فداکاریها و خدم های امام مری

ّّّّّ
ّّّمّشّرّکّّيّنّّّّقّذّفّّّأّّخّّاه
ّّّشّيّطّّاّنّّأوّّّفّّّغّرّتّّّفّّّاّغّرّّةّّمّنّّّالّ
ّّّهللّ» أ ّوّّنّّّجّمّّّقّّّرّنّّّال
لّلّحّرّبّّأّطّفّّأّهّّاّا
ّّّهّوّّاتّّّهّّاّ» .حضر زهرا
فّّیّلّ

با تضمی به بنشی از آیة  64سورة مائده ،به نقش

امام می در مبارزا و جنر هرا و فرداکاریهرای ایشرا اشراره مرینمایرد
(حسینی زنجانی 230 ،1388 ،؛ و نیز ر.ک :تهرانی 83 ،1391 ،؛ صرفایی حرائری،
 .)47 ،1386ضم آنکه حضر زهرا

ّّللح ّرّبّ» از صرنع
در بار «ن ّّاراّّّّّ

ادبی تشبیه 4جه توجه کالمش بر مناطبا و رساند ی پیام اقنا ی 5اسرتفاده
کرده و آ پیام اقنا ی ،اثبا فداکاریهای امام می اس .
5ـ1ـ .8تشخيص

ه نماید .به نوا نمونه حضر

ّّّائّّّدّّ]ّّّ
در توصیگ قرآ میفرماید« :قّّائّّّداّّّّ[قّ

ّاعّهّ»؛ گویی قرآ رهبرری اسر
إّلّّىّّالّّرّضّوّّاّنّّأتّبّ ّ
بهش

خداوند هدای
حضر

کره پیرروانش را بره رضروا یرا

میکند.

در بنش دیگری از کالمش ،میفرمایرد« :نّجّمّّقّ ّرّنّّّّالشّ ّيّطّّاّنّ»؛

«شاخ شیطا ظاهر شد» .شیطا به حیوانی انگاشته شده که شاخ دارد.
5ـ .2اسلوب کالم

در تحمیل محتوای مضمونی از جممه امور ضروری ،شرناخ

اسرموب کالمری بره
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تشنیص یکی از صنایع بیانی اس  .در اصطال به معنای آ اس که برای آنچه
غیرانسا اس شنصی و خصوصی انسانی قائرل شرویم .کراربرد تشرنیص در
مفاهیم را برای مناطبرا تقریر بره
خطبة فدک برای آ اس که حضر
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کار رفته در سن اس ؛ زیرا اسموبهرای کالمری نقرش راهنمرای تحمیرلگرر را
دارند و شناخ آنها موج میشود محقق بتواند برا بافر فرهنگری ر اجتمرا ی
در خطبة
کالم آشنا گردد و نگاهی تعمقی به کالم داشته باشد.حضر زهرا
فدک نه تنها صنایع ادبی را در نظر داشته ،بمکه تمام اسموبهرا را ر ایر نمروده
اس و برا توجره بره ایر کره در هنگرام جروش و خرروش و سروگ نبری مکررم
ممک اسر اسرالی سرن ر ایر نگردد؛ولری ایر گونره نبروده و
اسالم
موجهرای ادبری بره صرور مرنظم در
مشاهده میشود که در خطبة حضر
کنار هم قرار دارند و برهم نمیریزند و با ث شده اس تا معارف فراطمی بیشرتر
در هر بنش از خطبه به تناسر محتروای
خود را نمایا سازد .حضر زهرا
آ از اسموب مربو به هما استفاده کرده اس و لذا نمیتوا قائل به ایر برود
که کل خطبه در قال ی اسموب اس  .بره نروا نمونره موضرو فقره ا رث،
اسموب ممی اس و باید در اسموب ممی از تفن های ادبی کمتر بهرره جسر .
در
ای مطم نیز در خطبة فدک بره خروبی ر ایر شرده اسر و حضرر
استدال به فدک از مباحث ادبی کمتر اسرتفاده کررده اسر  .همچنری در تبیری
فمسفة احکام الهی ،سیاق معنایی و جو فکری حاکم بر کرالم حضرر زهررا
تبیی کوتاه از فمسفة مهمتری احکام الهی اس  ،به همری دلیرل از صرنایع ادبری
کمتر استفاده نموده و اسموبی توصیفی دارد.
در تبیی مؤلفههای ا تقادی ،اخالقی ،سیاسی و روش گرری
کالم فاطمی
از آرایههای چشمگیر و اسالی ادبی بهررهوراسر  ،کره مناطبرا خرویش را بره
ژرفای معنا سوق میدهد و معانی را در منظر آنا بره تصرویر مریکشرد و مجسرم
برای تصرویر و تجسریم معرارف بمنرد الهری و ایجراد
مینماید .حضر زهرا
جها بینی در مناطبا خویش از تشبیه ،اسرتعاره ،کنایره و تشرنیص سرود جسرته
را نشا میدهد و از سروی
اس که از سویی شکوه و زیبایی کالم حضر
دیگر ،راهبردی مناس به سوی تفهیم حقایق کالم اس  .افزو برر ایر  ،کراربرد

صررنایع ادبرری همچررو تشرربیه و اسررتعاره در خطب رة فرردک از ای ر رو اس ر کرره
آسا تری راه برای تبیی حقایق و دقایق جامعرة اسرالمی آ روز بروده و رالم و
امی ،هر دو ،در سطح و مرتبة خود از آ بهرهمند میشوند (طباطبایی1417 ،ق،
ج.)125 ،15
5ـ .3مخاطبشناسی خطبة فدک

یکی از کارکردهای تحمیل محتوای مضمونی ،شناخ مناطبا کالم اسر کره
راه ورود به رصة تحمیل گفتما را باز میکند .با توجه به مرت خطبرة فردک بره
نظر میآید مناطبا خطبه ،مناطبا خاص و ام برودهانرد .مقصرود از مناطبرا
خاص ،آ دسته از افرادی هستند که نام آنها به صور کرامال مشرنص در مرت
در بنشهایی از خطبه ،انصار را به طور
خطبه ،ثب شده باشد ،زیرا حضر
مستقیم (طبرسی1403 ،ق ،ج )102 ،1و یا با بار «بّنّّیّقّيّلّّةّ» (هما  )103 ،مورد
خطاب قرار میدهد .همچنی در دو بنش خطبه ،خمیفة ننس

را با ترکیر

«يّ ّاّّ

مناطبا ام ،آ دسته افرادی هستند که در مت خطبه هریچ خطرابی برایشرا
کر نشده اس که نمونه آ در مت خطبه فراوا اس .
5ـ .4فضای صدور خطبة فدک

با شناخ و جمعآوری شواهد تارینی میتوا فضایی را که حضر زهررا
در آ ایراد سن کرده ،ترسیم کرد ،و براساس همی شناخ  ،میتوا به فهمی
رسید .در مورد خطبة فدک میتروا گفر ،
کاملتر نسب به کالم حضر
اسر  ،زیررا در منرابع
ای خطبة متنری مسرتد و منسروب بره حضرر زهررا
بسیاری کر شده اس  .از آنجا که در بازیابی نقلهای منتمرگ تفراو چنردانی
مشاهده نمیشود ،شناخ فضای صدور آسا تر به نظر میرسد.
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حّافّّّةّ» مورد خطاب قرار میدهد.
اّبّّنّّأبّّیّّقّ ّ









پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

منظور از فضای صردور یرا جغرافیرای سرن  ،بررسری وجروه کرالم حضرر
در فضایی اس که کالم در آ منعقد شده اس که نویسندگا به ای
زهرا
در فضرای
مطم توجه کافی نداشتهاند .خطبة فدک ،توسط حضرر زهررا
ایراد شده اس  .سب صدور ایر خطبره ،انتقراد از
بعد از رحم پیامبر اکرم
و تغییر ساختار جامعة اسالمی بوده اسر  .ضرم
اوضا بعد از رحم پیامبر
در دفا از حرریم والیر و اثبرا حقانیر امرام مری و
آنکه حضر
 ،مردم مدینه
ای خطبه را فرموده اس  .مناطبا کالم حضر
اهلبی
که متشکل از مهاجرا و انصار بودند ،تشکیل میشود .ممک اس ای سؤا بره
ه متبادر شود که چرا امام می خودشا وارد رصه نشردند .در پاسرخ بره
چنرا آ
ای مطم باید گف  ،منالفا امام می پس از رحم پیرامبر
بزرگوار را تح سانسور تبمیغاتی قرار دادند که در جریرا سرقیفه هریچ یر از
سرا مهاجر ،نامی از می به نوا فرد الیق خالف به میا نیاوردند و مردم
همة خدما و ایثارگریهای ایشا را به فراموشی سپردند؛ حتی با حضرر
بره خرالف
در مورد خالف مشور هم نکردند و به دور از چشم حضرر
نص پیامبر  ،دیگری را برگزیدند و برایش بیع گرفتند.
امام می به دلیل محذوراتی که داشر نمریتوانسر از حقروق خرویش
دفا کند .همچنی از دیدگاه امام می مصمح اسرالم و مسرمما هرا برر هرر
چیز دیگری تقدم و اولوی داش (ر.ک :محرمی .)175 ،1394 ،نداشرت یرار و
یاور (شریگ الرضی1414 ،ق ،68 ،خطبة  )26و خطر خارجی که کیا اسرالم را
سکو را
تهدید میکرد (هما  ،ص ،453نامة  ،)63موج شد آ حضر
برگزینند .حضر مری در سرن بسریار جرامعی مریفرمایرد« :هنگرامی کره
خداوند پیامبر خود را قبض رو نمود ،قریش با خودکامگی ،خود را بر ما مقردم
شمردند و ما را ر که بره رهبرری امر از همره شایسرتهترر برودیم ر از حرق خرود
بازداشتند؛ ولی م دیردم کره صربر و بردبراری برر ایر کرار بهترر از تفرقره میرا

مسممانا و رینته شد خو آنا اس ؛ زیرا مردم بره ترازگی اسرالم را پذیرفتره
بودند و دی مانند مشکی پر از شیر بود کره کرگ کررده اسر و کوچر ترری
سستی و غفمر آ را فاسرد مریسرازد و کوچر ترری اخرتالف ،آ را وارونره
مرریکنررد» (اب ر ابرری الحدیررد1407 ،ق ،ج .)308 ،1در چنرری اوضررا ی حضررر
با شناخ کامل از توط ة حذف مری و پیامردهای نراگوار آ  ،بره
زهرا
معرفی شنصی و مجاهد های ایشا در راه اسرالم پرداخر ؛ بره گونرهای کره
به کم او اسالم را از خطر مریرهانرد
هرگاه اسالم به خطر میافتاد ،پیامبر
(طبرسی1403 ،ق ،ج.)108 ،1
نتيجهگيری
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خطبة فدک بنش مهمی از تراث حدیثی شیعه اس که مرورد توجره محردثا و
بعرد از
اندیشمندا فراوانی قرار گرفته اس  .ای خطبه توسط حضر زهررا
به منظور انتقاد از اوضا جامعرة اسرالمی و گفتمرا هرای
رحم پیامبر اکرم
نوظهور ایراد شده اس  .توجه به موضو ا ارائره شرده در خطبرة فردک ،نشرا
میدهد که ای خطبه به لحاظ محتوا ،دارای تنو موضو ی اس  ،به گونهای که
در آ به بیشتر مسائل مهم جامعة اسالمی اشاره کرده اس .
حضر
خطبة فدک تعامل زیادی برا قررآ دارد و در آ مؤلفرههرای مهرم اجتمرا ی
همچو ا تقادی ،اخالقی ،سیاسی ،فقهی ،سب شناسی انحرافا و روشر گرری
نسب به فرجام امور بیا شده اس که از میا ای مؤلفهها ،مؤلفرة ا تقرادی از
برر اصرال
بسامد بیشتری برخوردار اس  .بنرابرای  ،اهتمرام حضرر زهررا
ا تقادا مناطبانش بوده اس  .همچنی با توجه به شرایط ایرراد ایر خطبره بره
افرادی آشنا به اسالم بودند؛ لریک بره لحراظ
نظر میرسد مناطبا حضر
ا تقادی اندیشة درستی نداشتند ،به همی دلیل حجم بیشتر خطبه را ای مؤلفره در
برگرفته اس .
ساختار زبانی به کار رفته در خطبه ،بیشتر ادبری اسر  ،بره گونرهای کره بیشرتر









 ،اسموب ادبی اس و از صرنایع ادبری بره طرور زیرادی
اسموب کالم حضر
مطالر ا تقرادی را
بهره گرفته اس ؛ ای امر بیا گر آ اس که حضر
به همراه مضامی ادبی آمینته ترا اثرگرذاری کالمرش را بره حرداکثر برسراند و
مفاهیم را با ادبیا پویا و زنده در اختیار مناطبا قرار دهد.
پینوشتها
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ّمةّ» در مقدمة ای خطبه آمده
ّّّ ّ
اس  .واژة «الل
« .1الممه» نام دیگر خطبة فدک حضر زهرا
ّه ّ ّا» .لمره در لغر بره معنرای گرروه اسر
ّس ّاّّءّّّّّق ّو ّم ّ
ّّاوّّّّن ّ
نّّّ ّحّّف ّدّّّّّت ّ ّهّّ
ّّّّل ّم ّةّّّّّم ّ
تّّّّفّیّ
اس ّ « :أّقّبّل ّ
(فراهیدی1409 ،ق ،ج 323 ،8و اب اثیر ،1367 ،ج.)273 ،4
فردک را از
 .2در خصوص ای روای باید گف خمیفة او بعد از رحمر رسرو اکررم
ا ترا کرد و خمیفة او در پاسخ بره ایر
غص نمود و حضر
حضر فاطمه
استناد نمود« :سمعتّرسولّاهللّيقولّ:اناّمعاشرّاألنبياءّالن ور ّ
حدیث از رسو اکرم
ماترکناّصدقه» .ای روای نزد اهل سن قطعی الصدور اس  ،هر چند راویا آ متفاو و
محتوای روای منتمگ اس  .در نزد امامیه ،در هیچ کدام از منابع روایی ای حردیث نقرل
روای خمیفة او را معار قرآ دانس و آ را انکار نمود .افزو
نشده اس  .فاطمه
بر ای در منابع روایی امامیه نقد سندی و نقد محتوایی نسب به ای روای انجام شده اس
(ن  :فهیمیتبار40 ،1392 ،ر.)51
 .3ایدئولوژی ( )Idealogyاز لحاظ لغوی به معنای «دانش ایدهها» اس  .ایر اصرطال مومرا
برای اشاره به مجمو های از ایدهها ،اندیشهها و ارزشهای خاص ی مکت فکری یا ی
شنص به کار میرود.
 .4جن به آتش شعمهور تشبیه شده اس و وجه شبه آ سوزانندگی و نرابودگری و هالکر
اس (مباشری ،1387 ،ص.)175
 .5اقنا بار اس از ی فرایند ارتباطی که برای تغییر در نگرش و در نهای رفتار مناط
با دم توسل به جبر ،زور ،تهدید و فری صور میگیرد (ن  :میرسعید قاضی.)1384 ،
منابع و مآخذ

 .1اب ابی الحدید (1407ق) ،شرح نهج البالغة  ،تحقیرق :محمرد ابوالفضرل ابرراهیم ،بیررو ،
دارالجیل.
 .2اب اثیر ،مبارک ب محمد ( ،)1367النهای فةي غریة الحةدی أل األ ةر ،تحقیرق :محمرود
محمد طناحی و ظاهر احمد زاوی ،قم ،مؤسسة اسما یمیا .
 .3اب طاووس ،می ب موسی (1400ق) ،الطرائف في معرف مااب الطوائةف ،تحقیرق :مری
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اشور ،قم ،خیام.
 .4اب طیفور ،احمد (1378ق) ،بالغات النساء ،قم ،انتشارا مكتبةّالحيدرية.
 .5اب اشور ،محمد ب طاهر (بیتا) ،لنتحریراوالنتسویر ،بیجا ،بینا.
 .6اب منظور ،محمد ب مکرم (1414ق) ،ناتنالنعرب ،چاپ سوم ،بیرو  ،دار صادر.
 .7ازهرى ،محمد ب احمرد (1421ق) ،تهةای اللغة  ،چراپ او  ،بیررو  ،دار احیراء الترراث
العربی.
 .8بهبهانی ،می ( ،)1385مصباح الهدای في ا بات الوالی  ،تهرا  ،نشر رهنمو .
 .9تهرانی ،مجتبی ( ،)1391شرح اکوتتااباراطبباهاحرار ااهارلا  ،تهررا  ،مؤسسرة
فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی.
 .10جانیپور ،محمد و لطفی ،مهدی (« ،)1394نقشاآیت الطالق اقرآناکاری ار اتادوای ا
نظتماهدلیتافرریاوالجتمتل » ،تهرا  ،فصمنامة ممی ر پژوهشی تحقیقا موم قررآ و
حدیث دانشگاه الزهراء  ،سا  ،12شمارة.2
 .11جوادی آممی ،بداهلل ( ،)1389تفایراتاسی  ،قم ،نشر اسراء.
 ،)1389( -------- .12تفایرالناتنابهالناتن ،قم ،نشر اسراء.
 .13جوهری بصری ،احمد ب بدالعزیز (بیتا) ،لناقیفهاوافدک ،تحقیق محمد هرادی امینری،
تهرا  ،مکتبه نینوی الحدیثه.
 .14جوهرى ،اسما یل ب حمراد (1376ق) ،لنصحتحاتت النیغهاواصاحتحالنعربیاها ،تحقیرق
احمد بدالغفور طار ،چاپ او  ،بیرو  ،دارالعمم لممالیی .
 .15حسینی زنجانی ،زالدی ( ،)1390شرحاطببهاحرر ااهرلء  ،قم ،بوستا کتاب.
 ،)1388( -------- .16حکمتافتطم  ،قم ،نشر بوستا کتاب.
 .17راغ اصفهانی ،حسی ب محمد (1412ق) ،مفررل اأنفتظالنقرآن ،بیرو  ،دارالقمم.
 .18رفیعی ،رضا ( ،)1385فتطمهاسیدةاناتءالنعتنمی  ،قم ،بوستا دانش.
 .19رسولی ،مهستی و امیرآتشانی ،زهررا ( ،)1390تحییلامحتولابتا ویکارراکتابار ساا ،
تهرا  ،انتشارا جامعهشناسا .
 .20روشنفکر ،کبری و اکبریزاده ،فاطمره (« ،)1391تحییلاگفتمتنالنتقتریار اقصیدةابتئیةا
حرر افتطمهااهرا » ،تهرا  ،مطالعا تاریخ اسالم ،سا  ،4شمارة.13
 .21شامی ،یوسگ ب حاتم (1420ق) ،لند النسظی اف امستقبالألئماهاالنیهاتمی ا ،قرم ،جامعرة
مدرسی .
اشارحاطببااةافتطماها
اماهااا ا ا اا ا ا
ااااا ا
اشرحاطببهالنی
ااا اا ا ا اا ا اا
کشفالنمحجهاف
 .22شبر ،برداهلل (1428ق) ،ا ا اااا ا ا ا
لنزهرلء  ،قم ،نشر باقیا .
 .23شریگ الرضی ،محمد ب حسی (1414ق) ،نهجالنبالغه ،تحقیق صبحی صرالح ،قرم ،نشرر
هجر .
 .24شیخ امی  ،بکری (1984م) ،لنبالغهالنعربیهاف اثوبهتالنجدید ،بیرو  ،دار العمم لممالیی .

براد (1414ق) ،المحیط في اللغ  ،تحقیرق محمرد حسر آ یاسری ،
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 .25صاح  ،اسما یل ب
بیرو  ،الم الکت .
 .26صفایی حائری ،می ( ،)1386واهتیافتطمه :اشرح ابراطببااةافادکاحرار ا
اهرل  ،قم ،ليلةّالقدر.
 .27طاهایی ،فاطمه ( ،)1389سیریار اطببةافدک ،چراپ سروم ،مشرهد ،نشرر آسرتا قردس
رضوی (بهنشر).
 .28طباطبایی ،محمد حسی (1417ق) ،لنمیزلناف اتفایرلنقرآن ،قم ،جامعرة مدرسری حروزة
ممیة قم.
 .29طبرسی ،فضل ب حس ( ،)1372مجمعالنبیتناف اتفایرالنقرآن ،تهرا  ،ناصر خسرو.
 .30طبرسی ،احمد ب مری (1403ق) ،لإلحتجت الیا اأهالالنیجات ا ،تحقیرق محمرد براقر
خرسا  ،مشهد ،نشر مرتضی.
 .31طوسی ،محمد ب حس (بیتا) ،لنتبیتناف اتفایرالنقرآن ،بیرو  ،دار احیاء التراث العربی.
 .32طبری آممی صغیر ،محمد ب جریر ب رستم (1413ق) ،دالئل اإلمام  ،قم ،نشر بعث .
 .33ممالهدی ،مری بر حسری (شرریگ مرتضری) (1426ق) ،الشةافي فةي اإلمامة  ،تحقیرق
بدالزهراء حسینی خطی  ،تهرا  ،مؤسسة الصادق.
 .34فتاحیزاده ،فتحیه (« ،)1387نقشافسونابالغتار افه امتوناریس » ،سفینه ،شمارة.20
 .35فراهیدی ،خمیل ب احمد (1409ق) ،کتتبالنعی  ،قم ،هجر .
 .36فهیمیتبار ،حمید رضا (« ،)1392بر س اتببیق ا ولیتاینو ثاماتاترکساتاصادقهاالاا
مسظرافریقی » ،کاشا  ،دوفصمنامة ممی ر پژوهشی حدیث پژوهی ،سا پنجم ،شمارة.10
 .37فیض کاشانی ،مال محس (1415ق) ،تفایرلنصتف  ،تهرا  ،انتشارا الصدر.
 .38قائمینیا ،میرضا ( ،)1393بیونوژیانص ،چاپ دوم ،تهرا  ،سازما انتشرارا پژوهشرگاه
فرهن و اندیشة اسالمی.
 .39قرائتی ،محس ( ،)1383تفایرنو  ،تهرا  ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآ .
 .40قزوینی ،محمد کاظم ( ،)1386فتطمهااهرل الااویر اتاتاشاهتر ا ،ترجمرة حسری
فریدونی ،تهرا  ،نشر آفاق.
 .41مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)1374تفایرانمونه ،تهرا  ،دارالکت ا سالمیه.
 .42کیوی ،ریمو و کامپ نهود ،لروک وا ( ،)1385وشاتحقیا ار الیاومالجتماتل ا،
ترجمة بدالحسی نی گهر ،تهرا  ،نشر توتیا.
 .43مباشری ،محبوبه (« ،)1387نحیةاکوثر اجاتت یار ابتباوجواابالغ اطببااةافادکا»،
کرما  ،مجمة پژوهشهای اسالمی ،سا  ،2شمارة.4
 .44مجمسى ،محمد باقر ب محمد تقرى (1403ق) ،بحةاراألنوار الجامعة لةدرر أخبةار األئمة
األطهار ،بیرو  ،دار إحیاء التراث العربی.
 .45محرمی ،غالمحسی ( ،)1394پژوهشار ااندگ المتمتن :امبتن اوا وشهت ،تهررا ،

سازما انتشارا پژوهشگاه فرهن و اندیشة اسالمی.
 .46مصبا یزدی ،محمد تقری ( ،)1392ستتری ارلرطوله اوا وش گاریا ،قرم ،انتشرارا
مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی .
 .47مصطفوی ،حسر (1430ق) ،لنتحقی اف اکیمت النقارآنالنکاری ا ،بیررو  ،دار الکتر
العممیه.
 .48مقیاسی ،حس و فراهانی ،سمیرا (« ،)1394برجاتهساتایار اطببااةافدکیااةاحرار ا
اهرل » ،کاشا  ،دو فصمنامة ممی ر پژوهشی حدیث پژوهی ،سا  ،7شمارة .13
 .49میرسعید قاضی ،مری ( ،)1384تئو یاوالملار ا ولبطالماوم اوال تبتطات ا ،چراپ
پنجم ،تهرا  ،مبتکرا .
 .50یزدی ،می محمد ( ،)1392وشابیتناقرآن ،قم ،پژوهشگاه موم و فرهن اسالمی.
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