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1387ششم، بهار و تابستان شماره سال سوم، ـ منهاج------------------------- ١٢۵

تحلیل گفتمان انتقادي 
)س(خطبۀ فدك حضرت زهرا 

١کبري روشنفکر

2فاطمه اکبري زاده

دهچکی
بسترهاي حاکم بر جامعه همواره جهت دهندة  افکار و شکل دهندة ایدئولوژي 

بنا بر تحلیل گفتمان انتقادي، مسائل قدرت و سلطه منجر به بروز . هستندجوامع
رابطۀ زبان و ایدئولوژي رابطه . گردندو با اهداف خاص میگفتمانهاي متفاوت

.اي دو سویه است و در وراي ظاهر گفتمان، معانی زیادي قابل دستیابی است
رحلـت  اوضـاع بعـد از  در خطبۀ فدك، در انتقاد از )  س(حضرت فاطمۀ زهرا 

هـاي زبـانی،   جامعه، با استفاده از صـورت و تغییر ساختار) ص(حضرت پیامبر
گشـا بیـان   دهنـد و حقـایقی راه  بستر ایدئولوژیک جامعه را مورد انتقاد قرار می

شود  با تحلیل گفتمان انتقـادي خطبـه و در  این مقاله کوشش میدر. نمایندمی
عبور از دال و رسیدن به مـدلول کـالم، محتـواي خطبـۀ فـدك رمزگشـایی  و       

گفتمان انتقـادي خطبـه،   از جمله موارد قابل مالحظه در تحلیل . یابی شودمعنی
در هشدار نسبت به ایدئولوژي حاکم و تغییر ) س(دغدغۀ اصلی حضرت زهرا

اسـالمی نبـوي را   ـو تحوالت جامعۀ اسالمی است که نابودي میـراث ایمـانی  
.اندهدف گرفته

گفتمان، خطبۀ فدك، تحلیل)س(حضرت زهرا :هاهواژکلید

kroshan@modares.ac.ir.               ـ استادیار دانشگاه تربیت مدرس1

hasty8359@yahoo.com.ستربیت مدرـ دانشجوي دکتري دانشگاه 2

.18/2/1390:تاریخ پذیرشـ11/11/1389: ریخ دریافتتا

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


1390بهار و تابستان دوازدهم،هفتم، شمارهمنهاج ـ سال- ------ ------ -- ------------ 126
مقدمه 

سـو  گاه هم، آراء متفاوت و متنوعي که باط با افرادانسان در طول حیات خویش در ارت
همواره از زبان بهره برده است تـا در سـاختارها و چـارچوب هـاي     دارنداه متضادگو 

هاي زبانی را براي داللت بر معانی و مفاهیم مورد نظر نشانه قرار مناسب داللتی صورت
اده از نظـام نحـوي، صـرفی،    بـا اسـتف  ،هاي زبـانی خالق نشانهمتکلم یا از یک سو . دهد

مخاطب نیـز بـا   «از سویی دیگر ودهد ارائه میقابل پذیرشگفتمانی ی،آوایوواژگانی
را درك هاارزش و داللت... هاي سیاسی، اخالقی، دینی، اجتماعی وتکیه بر پیش فرض

)223احمدي، (.»کندمی
فرهنگی صاحبان فکـر و  ،گانیاندیش،زبانیهاي زبانی و غیرحاصل تعامل کنش،گفتمان

عناصـر  برگرفتـه از  کـالم، صورت و یا سـاختمان  .و تبلور ایدئولوژي حاکم است،بیان
چه معنا و پیام یـک کـالم را   آن«اما است،واژگانیواصلی زبان، آواها، قواعد دستوري

بلکـه عوامـل غیـر    ،آن نیسـت ةهاي عناصر تشکیل دهنـد کند مجموع صورتتعیین می
ـ ثري دارؤدر تعیین معناي کالم نقش بسیار م) ون زبانیبر(زبانی  لـذا معنـا و مفهـوم    .دن

...) موقعیتی، فرهنگـی و (و برون زبانی ) متنی(محتواي کالم حاصل عناصر درون زبانی 
)15،زادهآقا گل(.»نداست که در تعامل با یکدیگر

کـه بـه انگیـزة    گفتمان اقتضاي کردار انسـانی اسـت  «در درك مفهوم گفتمان باید گفت 
گفتمان در نهایت به دنبال تغییـر اسـت؛ تغییـري    . گیردتحرك و تغییراجتماعی انجام می

لــذا گفتمــان کــاوي، جزئــی از ادراك شــعور انتقــادي انســان و . اجتمــاعی و فرهنگــی
. »انسانی که به دنبـال تغییـر و تکامـل اسـت    . رودمیآئینه درگیري اجتماعی او به شمار 

)54میرزایی، (
درپیـام واحـدهاي زبـانی را    وگیـري  چگونگی تبلـور و شـکل  انتقاديتحلیل گفتمان«

و محیط بالفصل زبانی مربوطه و نیز کـل نظـام   ) متنۀزمین(ارتباط با عوامل درون زبان 
»کنـد بررسـی مـی  ) اجتمـاعی، فرهنگـی و مـوقعیتی   ۀ زمینـ (زبانی و عوامل برون زبانی 

هـایی کـه   نقشو اهداف ،هد که قضایاي حاکم بر متندو این امکان را می)8،فرکالف(
.کشف گرددرند به دنبال داکالمصورت 
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ایـن  چرا کـه در ؛ قابل دستیابی استگفتمان اي از تازهمعانی ،در تحلیل گفتمان انتقادي
د بلکه به طور بالقوِه هر رتنها یک معنا در متن وجود ندا«فرض بر این است که رویکرد

نی متنوعی است که بعضی از آنها به دالیل اجتمـاعی، فرهنگـی، سیاسـی    متن داراي معا
)125،زادهآقا گل(.»اولویت دارندسایر معانیربدر مواقع مختلف ...و

و زیـر  مـی  الکي هابا بهره از رو ساختتوان می،گفتمانو تحلیل واکاويدر رو از این
فکـري، ایـدئولوژیک و   ط خطـو بـه  اي دست یافت و به معانی تازهي داللتی،هاساخت

.اهداف ارتباطی و کنشی گفتمان پی برد
هـایی مطـرح بـوده   ره گفتماننیز همواانان در دورة صدر اسالمسلممۀ نو بنیانجامعدر 

وفکري، هاي اجتماعی که خود حکایت از خطوط فکري جهت دهنده به حرکتاست 
اسـالمی بـود اغلـب    ۀار امور جامعـ زمامد) ص(که رسول اکرم تا زمانی. شتندعقیدتی دا

بـا  امـا  گرفـت؛ شکل مینبوي ة ترسیم شديناسب با جهت و سمت و سوتها مگفتمان
ي متنوعی را مطرح هاگفتمان،متولیان قدرت و سلطه،)ص(اکرم رسولرحلت حضرت 

.طبیعی جلوه دادندآن را وو خط مشی جدیدي را در جامعه ترسیم نمودندندکرد
کـه طـراح اصـلی    ) ص(در کنار پیامبر اکـرم ،نبويۀ ي مطرح در تاریخ جامعهااز چهره

رأس آنـان  و در) ص(اکـرم  بیـت رسـول  اجتماعی بودند باید بـه اهـل  ـ الگوي اسالمی
رسـول  دوران حیـات ایشـان در  . اشاره نمود) س(زهرا شان حضرت فاطمهدختر گرامی

کـه  ارشادات زیـادي داشـته انـد    ت و فرمایشاهمسو با خط اسالمی حاکم ، ) ص(اکرم 
) ص(بعد از رحلت رسـول اکـرم   . ها به شکل احادیث به ثبت رسیده استبخشی از آن

، متضاد بـا مشـی نبـوي   وتحوالت اجتماعی و انقالب بسترهاي فکري حاکمبروزو با 
نمونـۀ  مشهور فـدك  ۀ خطبکه  رویکرد سخنان ایشان بیشتر انتقادي و روشنگرانه گشت

.استمهمی از آن
اسـت؛  )س(خطبۀ فدك با متن مستدل و شیوا، نمونۀ گفتمـان انتقـادي حضـرت زهـرا     

در اقدام به احقاق حق خود و باز پس گـرفتن ارثـی   ) س(گفتمانی ماندگار که حضرت
فکـري و  ،هاي کالمـی با تکیه بر پیش زمینهآیات واستناد بهبا ،که از آن محروم گشتند

.دندبیان فرمو، مخاطبانفرهنگی
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و نیـز تحلیـل کـالم   )س(حضرت زهرا در خصوص شناسایی شخصیت و ابعاد فکري

ترویجـی زیـادي برداشـته شـده اسـت بـه       وهاي علمی، پژوهشیاقدامات و گامایشان 
هزاران عنـوان کتـاب، مجلـه، مقالـه و سـمینار در ایـن       بهتوان که به صراحت میطوري

.ردخصوص اشاره ک
باشـد بارهـا از سـوي    مـی ) س(ترین کالم حضـرت زهـرا   خطبۀ فدك که از جمله مهم

ها و مقاالت زیادي در سـند شناسـی، شـرح و    محققان مورد بررسی قرار گرفته و کتاب
توضیح معناي آن نوشته شده است امـا ایـن بـدین معنـا نیسـت کـه تمـامی ژرفـاي آن         

ی و استخراج گشته است، بلکه الزم اسـت بـا اسـتفاده از اشـکال جدیـد تحلیـل کالمـ       
. اي نو و از نگاهی تازه مورد بررسی قرار گیردگفتمانی، بار دیگر از دریچه

شود با الهام از چـارچوب تحلیـل گفتمـان انتقـادي، بـا      رو در این مقاله تالش میاز این
، در حـد  )س(اي دیگر از ژرفاي کالم حضـرت بازخوانی مجدد و تازه  از خطبه، گوشه

فدك و باعبور ازسطح واژگان خطبۀگفتمان انتقاديیلبا تحلبضاعت رمزگشایی شود و 
. ددگرن روشن امکاحد تا سردر کالم نهفته ، حقایق به سطح معانی و بسترهاي سازنده

تحلیل گفتمان انتقادي خطبۀ فدك
و ) ص(بعد از رحلت پیامبر،)س(ها حضرت زهرا و در رأس آن)ع(اهل بیتخاندان 

انگیزي، فتنه. هاي جدیدي قرارگرفتندچالشضدر معر،میاسالۀتحوالت جامعبروزبا 
سـاختارهاي  . زدهاي جامعـه را رقـم مـی   قدرت خواهی، گفتمان،کشی، مادي طلبیحق

کردند که خطوط فکـري مغـایر بـا ایـدئولوژي    الگوهایی را نهادینه می،مسلط بر جامعه
الطـ ابر د) س(رازهـ لـذا حضـرت  . را در برداشت)ص(م شده از سوي نبی اکرمیرست

، نبـوي خـط  بازگشـت بـه   در لـزوم مسـلمین  براي هشدار به و شده ایدئولوژي حاکم 
.بیان فرمودندفدك راوطسمبو ، نمستدل، روشگفتمانِ انتقاديِ خطبۀ 

حاصل ایدئولوژي و چارچوب نظري حـاکم بـر   خطبۀ فدك از یک سو گفتمان انتقادي 
شـکل  ،حـاکم وهاي اجتماعی، فکـري، سیاسـیِ  اجتماع است و بر اساس هنجارها و الگ
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ةبازتولید کننده، شکل دهنده، و القاکنندوي دیگراز سو است؛گرفته و قالب بندي شده
اسـت و بـه دنبـال تغییـر و     ي نبوخط مشی سوق دهنده به هنجارهاي مطلوب جامعه و

.باشدتکامل جامعه اسالمی می
پیش وانش، د،براساس بینشراکالمی درها و ساختارهاي خُصورتفدك،خطبۀگفتمان 

اسـتفاده از  .هاي فکري، عقیدتی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی جامعه بنا نهاده اسـت زمینه
اصول انسجام متنی در استفاده از الگوي تکـرار و ایجـاد ربـط بـین     هاي کالمی، دوگانه

ر بـدون دور  دسته بندي افکار و انتقال از یک مسأله به مسـأله دیگـ  «،جمالتواژگان و 
اداركۀبـر پایـ  گـی هم، )11روشـنفکر،  (»شدن از موضوع اصلی با رعایت نظم منطقی

از سـوي دیگـر بـا    و؛استشکل گرفته جامعه و چارچوب کالن ایدئولوژیکمخاطبین 
هـاي خاصـی را از   داللت،رد، و با بهره از بافت موقعیتیهمین ساختارهاي خُاز استفاده 
. کندرا نقد و باز تولید میساختار کالن جامعهو دادهار هاي کالمی هدف قرصورت

و مطالبۀ ارث غصب شده ایشـان  ) س(خطبۀ فدك در واقع در دادخواهی حضرت زهرا
تر به صـورتهاي واژگـانی و بسـتر    یعنی سرزمین فدك بیان شده است اما در نگاهی کلی

:رث فدك را دریافتاي فراتراز مطالبۀ اتوان دغدغهمیانتقادي حاکم بر خطبه، 

)ایمان(میراث معنويـ 1
واژگان دالّ بر مسألۀ ارث و حقانیـت ایشـان در تملّـک ارض فـدك در طـول گفتمـان       

:خطبه، به اشکال مختلف قابل مشاهده است
آیا !اي پسر ابی قحافه: یعنی،»أبیأرثأباك و ال ترِثأَفی کتاب اهللا هی قحافبیابن أ«ــ 

برم؟بري و من هیچ ارثی از پدرم نمیه تو از پدرت ارث میدر کتاب خدا آمده ک
گمان کردید کـه مـن هـیچ منزلـت و     «:، یعنی»أبیرثالی و الهزعمتم أن ال حظو«ــ 

»برم؟میارثی از پدرم ن
آیا میـراث پـدر مـرا بـه     )انصار(اي بنی قیله : یعنی،»نأأهضم تراث أبیهی قیلبنأیها «ــ 

برید؟میتاراج 
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؛ )12ـ7کیانی، ص: نک(شود؛ میقرآن استشهادنین درباب ارث، به آیات زیادي ازچهم

میراث مادي نبوده است و آن حضرت ) س(اما باید دانست دغدغۀ اصلی حضرت زهرا
تنها براي احقاق حق مادي خود بـه خطابـه و احتجـاج برنخواسـتند، بلکـه حفاظـت از       

دین و بستراصلی گفتمان است؛ میراثی ، تفکر بنیا)ص(اکرممیراث اصلی حضرت رسول
که با رنج و مشقت بسیار پیامبر در دوران پر مشقت تبلیغ رسالت محقـق گشـت، یعنـی    

.  همان میراث ایمان براي جامعۀ اسالمی
در طول گفتمانِ انتقادي، هشدار نسبت به ایـدئولوژي  )س(دغدغۀ اصلی حضرت زهرا

اسالمی نبـوي  ـست که نابودي میراث ایمانیحاکم و تغییر و تحوالت جامعۀ اسالمی ا
. اندرا هدف گرفته

بسیار فراتر معناي ) ارث(توان دریافت که مدلول واژة با توجه به رابطۀ همایی الفاظ، می
شـود هرجـا   تحت اللفظی آن یعنی بسیار فراتر از میراث مادي است؛ چراکه مشاهده می

آورنـد، بعـد نبـوي و    بت بـه میـان مـی   از پدر و از مسألۀ ارث صح) س(حضرت زهرا
از . دهنـد مورد توجه قرار می) ص(حاکمیت اسالمی پدر را در تعریف شخصیت پیامبر

ـ لقد جاءکم ..محمد بیأ«؛» أهللارسولأبی«:جمله أبـی  أشـهد أن «؛ »مـن أنفسـکم  ل ورس
.»عبده و رسولهمحمداً 

هویت و ماهیت نبوي و پیـامبري  جا که ایشان در اغلبِ بخشهاي گفتمان خطبه، بر از آن
هـاي  و تسلیم بودن آن حضرت در برابر خداوند، از میان خصوصـیت ) ص(رسول اکرم

کنند تا رابطۀ خویشاوندي و یا رابطـۀ پـدر و فرزنـدي؛    تمرکز می) ص(حضرت رسول
را از بعد ارث از دارایی و ملک و امالك، به بعد معنـوي  ) ارث(توان مدلول واژه لذا می

.د شده تسرّي دادیا
ایمان جامعه و خروج در جلوگیري از آسیب رسیدن به) س(زهرادغدغۀ اصلی حضرت

تـا  . قابل مالحظه است) ابتدا تلویحاً و سپس تصریحاً(از دایرة ایمانی، در طول گفتمان، 
از خطوط ) آیین: ۀملّ(دراحتجاج درخصوص مسألۀ ارث، با واژة ) س(جاکه حضرتآن

.سازندمیارث ایمانیمتوجه غصبگویند و نظرها رامیندة جامعه سخندهفکري جهت
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غیـرت مـردم را   (اسـت؛  ) کیش و آیـین (که به معناي ) ۀملّ(با واژه )س (حضرت زهرا
برانگیخته و با بالغت گفتار و رسایی هرچـه تمـام، در آنـان جـوش و خـروش ایجـاد       

توانید بگوییـد  برند، آیا میگر ارث نمیبگویید اهل دو آیین از یکدی«فرمایدکند؛ و میمی
)182، دستغیب(. »!من از امت اسالمی نیستم؟

تـوان یکـی از محورهـاي اصـلی     رو ایمان به عنوان بزرگترین میراث نبوي را مـی از این
بی شک حرکت بـر محـور ایمـانِ راسـتین     . برشمرد) س(گفتمان انتقادي حضرت زهرا

طورکـه نقـابِ ایمـان بـر     می خواهد شد؛ همـان منجر به حفظ دستاوردهاي جامعه اسال
.هاي غیر ایمانی ضربۀ بسیار بزرگی براي جامعه به همراه خواهد داشتها و باطنچهره
1هـاي  جا که انسجام و ارتباط اجزاي خطبه از ویژگـی از آن: حفظ میراث ایمانیـ1ـ

و عطـف و فـاء   هاي ارتباطی از جملـه تکـرار  شود؛ لذا با سرنخاساسی آن محسوب می
. توان خطوط گفتمان را دنبال کردمی... نتیجه و 

شود تا از جهت معنـایی و سـاختاري بـا طـول و نهایـت      اي آغازمیمطلع خطبه به گونه
در ابتدا، گفتمان خطبه بـا شـکر و   . گفتمان و بستر و دغدغۀ اصلی خطبه در پیوند باشد
گنجنـد و از حـد درك و فهـم بشـر     سپاس نعمتهاي االهی، نعمتهایی که در شماره نمی

.گرددفراتر است آغاز می
سپاس مخصوص خداوند اسـت  : یعنی،»ی ما أنعم و له الشکرعلی ما ألهممدهللا علحال«ــ 

.چه الهـام فرمـود  و شکر از آن اوست به سبب آنارزانی داشتنعمت از چه به سبب آن
اقع  کفران تنها از کسی که قبالً در وباشد وشکر به معناي سپاسگزاري، مقابل کفران می

. زندمند شده، سر میاز نعمتی بهره
خویش شـکر بندگان را براي فزونی نعمـت هـا بـه    :یعنی؛ »ندبهم إلستزادتها بالشکر«ــ 

.فرا خواند
. گـردد مینعمتیاد دزاوجب شوند که شکر و سپاس نعمت، ممییادآور ) س(حضرت

هـا،  هـا و نعمـت  ه و مخاطبین باشد تا با شکر داشتهتواند تعریضی به جامعاین خود می
هـا،  ها گردند؛ و با کفران نعمتها و روي برگردانـی از آن ها و موهبتموجب بقاي نعمت

.هاي خویش را از کف ننهندداشته
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طلـب  (بـه معنـاي   ) اسـتزاده (داللت دارد، ) مطالبه(بر معناي ) استفعال(جا که باب از آن

هـاي  در طول گفتمان، نعمـت ) س(توان گفت حضرت زهراذا میخواهد بود؛ ل) فزونی
شوند تا جامعـه بـا   حاصل از اسالم و ایمان، و دستاورد دوران حیات پیامبر را یادآور می

هـا، مبنـاي مطالبـات اصـلی خـود را حفـظ و ازدیـاد        شکر و بهره برداري از آن نعمـت 
واقـع کفـران   ایمـانی کـه در  هاي ایمانی دوران بعثت قرار دهند و مطالبـات غیـر  نعمت

.نعمت است را کنار بگذارند
بزرگترین نعمت براي جامعۀ نبوي، بی تردید ایمان بوده اسـت؛ ایمـانی کـه بـه جامعـه      

.ها را از ظلمت گمراهی رهانیدحیات دوباره بخشید و انسان
خداونـد تبـارك وتعـالی بـه واسـطه      :یعنـی ،»تبـارك و تعـالی بمحمـد   فأنقذکم اهللا«ــ 

.شما را نجات داد) ص(حمدم
خداونـد بـه واسـطه پـدرم     : یعنی، »هقام فی الناس بالهدای..فأنار اهللا بأبی محمد ظلمها«ــ 

.محمد تاریکی ظلم را را روشن ساخت  و در میان مردم هدایت را برپا نمود
.شما را از گمراهی نجات داد: یعنی،»همن الغوایفانقذکم «ــ 

یعنـی  ،)انقاذ(نعمت . االهی استگمراهی، بزرگترین موهبتظلمت و تاریکیِنجات از
 ر  )شـما (یعنـی  ) کُـم (و براي جامعۀ اسالمی ) اهللا(، از سوي فاعل )نجات(نعمتمقـد ،

بـروز و  و در لواي دیـن مبـین اسـالم بـه    ) ص(وسیلۀ حضرت رسول خداگشت و به
.در جامعه باقی بماندظهور رسید باید با شکرگذاري حفظ شود  تا فوائد و ثمراتش 

1بـاء (داللت حرف جـر  :)ایمانیبی(هشدار به بازگشت به دورة تاریک گذشتهـ2ـ(،
تنهـا  ) ص(اشاره به این حقیقت دارد که پیامبر،»...فأنار اهللا بأبی محمد ظلمها«در جملۀ

وسیلۀ رساندن نعمت به مردم بوده است و بعد از حصول این نعمت، تنهـا شـکرگذاري   
) ص(نی حفظ دستاوردهاي ایمانی موجب بقاي آن خواهد بود؛ مـرگ رسـول اکـرم   یع

هرگز نباید دستاویزي براي کفران این موهبت و بازگشت به دوران ظلمانی بـی ایمـانی   
:کننددر فرازي از خطبه به این آیه از قرآن کریم اشاره می) س(رو حضرتاز این. شود

بله الرُّسل أفإن مات أو قتل إنقلبتم علی اعقابکم و مـن  إلّا الرّسول قد خلت من قما محمد«
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:یعنـی ،)144عمـران، آل(»ه فلن یضر اهللا شـیئاً و سـیجزي اهللا الشـاکرین   یینقلب علی عقب
اي از جانـب خـدا   این واسطۀ فیض که تنها رسـول و فرسـتاده  (، )ص(مرگ پیامبر اکرم

گـردد و نبایـد بسـتري بـراي     ، نباید موجب ناشکري نعمت اسـالم و ایمـان   )بوده است
.بازگشت به دوران فقدان این موهبت حیات بخش گردد

، به افرادي که در )الشاکرین(سم فاعل از واژة شکر ، ا»یجزي اهللا الشاکرینس«در عبارت
شکر و سپاسگزاري استمرار و مداومت دارند داللت دارد؛ بـدین معنـا کـه  تنهـا شـکر،      

ایـن بزرگتـرین   . فـظ و اسـتمرارآن خواهـد انجامیـد    یعنی یادآوري مستمر نعمت، به ح
.  شودپاداش االهی محسوب می

ماهیت ایمانی جامعهـ2
داشت دستاوردهاي ایمانی یعنی بزرگترین دستاورد بـه جـاي مانـده از    کوتاهی در پاس

در نشـان دادن اهمیـت ایـن    ) س(حضرت زهرا . موضوع انتقاد است) ص(رسول اکرم
: دهنـد میگفتمان، مخاطبان را در اتصاف به این موهبت خطاب قرار امر، بارها در طول 

یعنی ماهیت شناخته شدة شما مردم، در انتساب بـه ایمـان بـه خداونـد     ؛»أنتم عباد اهللا«
ایشان در خطـاب جماعـت انصـار    . حاصل گشته است، منزلتی عظیم که باید حفظ شود

بدین معنـا کـه هویـت و    ؛ »هاي اسالماي نگدارنده: یعنی، »االسالمۀیاحضن«: فرمایندمی
منزلت آنان در پرتو اسالم و موهبت ایمان شکل گرفته است وتنها  با همـین هویـت در   

.جامعه مطرح و مورد خطاب هستند
در ذکر موهبت بـزرگ ایمـانی و هویـت  ایمـانی جامعـۀ      : ـ ایمان بر محور اخالص1ـ2

، در طـول گفتمـان ابتـدا تلویحـا و     )رکفـشرك  ـایمان(اسالمی، واژگان دال بر مفهوم 
.شودسپس تصریحاً بیان می

تعبیـر  ) اخـالص (در خطبه، از توحید که همان اصـل و شـالوده ایمـان اسـت، بـا واژة      
کـه بدنـۀ بحـث بـا     طـوري شود بهواژة اخالص چهار بار در گفتمان مطرح می. شودمی

مان تبیین شـده و وضـعیت  شود و حقیقت ایتوحید آغاز و و سپس با آن  پی گرفته می
. گرددجامعه نسبت به این اصل اساسی روشن می
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شریک لّااهللا وحده الاأشهد أن الإله «:شوددرمطلع آغازین خطبه دربیان توحید اشاره می

خداوند، یگانگیتوحید و شهادت بهبدین معنی که اصل، »األخالص تأویلهاجعلکلمهله
به یگانگی خـدا  اخالص، شهادت«. یابداخالص تحقق میتنها در تأویل و تفسیر آن در 

گـاه در  آنو شریک قائل نبودن براي حضرت حق ابتدا در بـاطن و نیـت قلبـی افـراد و    
غیـر از خـداي   یابد؛ و لذا ممکن است شخصی به نبودن خداییکرد آنان تحقق میعمل

حسینی (» .عامل نباشداحد  اعتقاد داشته باشد اما در تاویل و عمل کردن به آن معتقد و
رو اخالص در اعتقاد یعنی عینیت دادن به اعتقاد قلبی در عمل، که از این) 222زنجانی، 

در همین خصوص ایـن ) س(حضرت زهرا.راستین و صحیح استاین تنها نشانه ایمان
.روزه، تثبیت ساز ایمان است: یعنی،»الصیام تثبیتا لإلیمان«:گونه اشاره دارند

خـودرادر  گیرد، درواقع ایمان واطاعتمیاست وکسی که روزهاخالصدهندةانعمل نش
دارد؛ ولی آنکه درعمل، ربوبیت خداوند و سیادت احکام و موازین میعرصه عملی ابراز

.هی را گردن ننهد درواقع وارد وادي شرك شده و از دایرة ایمان خارج گشته استاال
ذعان کننده به توحید و تسلیم شدگان در برابـر  درست است که مسلمانان صدر اسالم،  ا

کردند و براي اسـتوار سـاختن   حق بودند و براي اهتزاز پرچم اسالم و توحید تالش می
أنتم موصوفون «:شدندجنگیدند و به آن خصایص نیز توصیف میهاي آن دلیرانه میپایه

موصـوف بودیـد، بـه    شـما بـه مبـارز بـودن     : یعنی،»معروفون بالخیر و الصالحبالکفاح،
.شدیدخیرخواهی و درستکاري شناخته می

هایشان جا نگرفته جا که اخالص در توحید، به دلهایشان نفوذ نکرده و در قلبولی ازآن
هاي نوظهور در جامعه بعد از وفات طلبی و بروز گفتمانبود، با بروز دنیاخواهی و مادي

) س(زهـرا حضرت. را از دست دادندراستین و دستاوردهاي ایمانی ، ایمان)ص(رسول
.را بر زبان آوردید) توحید(واژة اخالص:یعنی،»األخالصۀفهتم بکلم«:فرمایندمی

یعنی سخنی را از دهان خارج کردن و یا به : باشدمی) فاه یفوه(، در اصل از واژة )فُهتم(
ت و حکایـت از عـدم ثبـو   ) س(ایـن کـالم حضـرت   . عبارتی کالمی را به زبان آوردن

)  608القراچه داغی، . (استقرار ایمان در قلبها دارد
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شـما بـه قلـب ایمـان نیاوردیـد و کلمـۀ اخـالص را از        «این تعبیر اشاره به این دارد که 
.»صمیم قلب و اعتقـاد کامـل پـذیرا نشـدید بلکـه فقـط آن را بـه زبـان تلفـظ نمودیـد          

)525نقوي، (
تأویـل و تحقیـق کلمـۀ    «) ص(سـول به عبارتی دیگر مردم بعـد از رحلـت حضـرت ر   

اخالص را با انتخاب ناقص خود و دخالـت رأي فاسـد در حکومـت و آنچـه خداونـد      
)225حسینی زنجانی، (.»متعال معین فرموده بود از دست دادند

پـرده از شـرك و  بـی ) س(ینیم حضرت زهـرا  بعد از این سخنان تلویحی، در نهایت می
و اعمال غیر ایمانی آنان در عـدم پـذیرش ربوبیـت    گویند؛ عدم توحید جامعه سخن می

مطلق خداوندي که احکام و اوامرش را در کتاب قرآن به روشنی بیـان داشـته اسـت را    
.شوندیادآورمی

پس چگونـه  : یعنی،»نّی حرتم بعد البیان و أسررتم بعد اإلعالن و أشرکتم بعد االیمانأ«ــ 
شکار شدن آن را پوشیده داشتید و پـس  پس از روشن شدن سرگردان ماندید و پس از آ

!از ایمان شرك  ورزیدید؟
گیـرد و ایـن در   جا که ایمان درعمل مخلصانه ظاهر نگردد، شرك جاي ایمـان را مـی  آن

. حالی است که شرك برجامعۀ  ایمانی حرام است
آنـان را  این تصریحات و تلویحات، هشداري است به جامعه تا نسبت به عملکردي کـه 

. دوري گزینندکشاند توجه کنند و از آنة ایمان خارج کرده و به دایره شرك میاز دایر
.خداوند شرك را در اخالص ایمان حرام کرد: یعنی،»حرَّم اهللا الشّرك اخالصها«ــ 

بـا سـجعی آهنگـین و جمالتـی مـوزون      ) س(حضـرت زهـرا  : ـ شـرك و ایمـان  2ـ2
دهد تا جامعه تصـویر ایـن   کنار هم قرار میهاي دالّ بر ایمان و عدم ایمان را در دوگانه

. دهنددوگانه را درمقابل هم در ذهن آورند و با داللت حوزه واژگانی، حق را تشخیص
.غمم؛ الغوایه؛ العمایهبهم؛ظلم؛: در تعبیر از شرك
.کشف، جلی، الهدایه، بصرّهم، هداهم، دعاهم الـی الطریـق المسـتقیم   : در تعبیر از ایمان

سر نور و روشنی و بالندگی و راهیـابی و کامیـابی، و شـرك سراسـر تـاریکی      ایمان سرا
.شودگمراهی ضاللت معرفی می
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یکی در دوران بعثت و (در طول گفتمان دو تصویر از شرك و نفاق ) س(حضرت زهرا

دهند و در میـان ایـن دو تصـویر ، تصـویري از جامعـۀ      ارائه می) دیگري بعد از رحلت
سـازي  ها و هوشیارنمایند تا با تحریک همتبیان می)) ص(رسولدوران حیات(ایمانی 

نسبت به رویکردهاي پیش گرفته شده،  جامعه به راه درستی که تنها در ایمـان و عمـل   
.شود باز گرددایمانی محقق می

دوران بعثـت و  (در بیان وضعیت مشابه شـرك و نفـاق در هـر دو دوره   ) س(حضرت
کننـد تـا شـنوندگانی کـه     هاي مشترك استفاده مـی اظ و واژهاز الف) دوران بعد از رحلت

شـمرند و منزلـت خـود را بـاالتر از مشـرکان      خود را به هیچ وجه متصف به شرك نمی
ایشـان از تصـویر   . دانند هوشیار شده و حقیقت حـال خـود را دریابنـد   دوران بعثت می

خـود، بـا ضـمیر    شرك در گذشته، با ضمایر غایب و از شرك جامعۀ اسالمی در دوران
:از جمله. کنند تا با تعیین مدلول، معنا در قلوب مستقر شودمخاطب تعبیر می

ابهامـات را از دلهـا برطـرف    پیـامبر : یعنی،»همن الغوایفأنقذهم...کشف عن القلوب بهمها«ــ 
.آنان را از گمراهی نجات داد.کرد
ـ و بعد أن منی ببهم...فأنقذکم«ــ  بـا  . شـما را نجـات داد  : یعنـی ،»ربالرجال و ذؤبان الع

.شجاعان و با گرگ هاي خونخوار عرب سخت درگیر شد
مسـلمان  عرب) شما: کم(و عرب غیرمسلمان،) هاآن:هم(، براي دوطرف )نجات: انقاذ(

گردد؛ تا با نزدیک سازي مصادیق، نزدیکی و تشابه وضـعیت و شـرایط ایـن    منتسب می
ت به ماهیت عملکرد خود و جریانهـاي حـاکم شـده    دو دسته صورت گیرد و افراد نسب

.هوشیار شوند

بروز حرکتهاي شیطانی در جامعهـ3
هـاي بیـانی و اسـتفاده از    کارگیري صـورت با استفاده از تقابل در به) س(حضرت زهرا

تشابهات واژگانی، وضعیت سران نفاق و شرك در جامعۀ نبـوي کـه مسـتقیماً از سـوي     
شـدند  و عملکردشان زشت و برخالف محور ایمان شمرده میشدندتقبیح می) ص(نبی

کنند؛ تا در دوران فقدان نبی را در تشابه کامل با وضعیت سران حاکم تصویر و تعبیر می
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نیز این عملکردها و رویکردهاي ناصواب حاکم بـر جامعـه دیگربـار تقبـیح     ) ص(اکرم
.شده و عملکردشان زشت و برخالف محور ایمان تلقی گردد

.هرگاه شاخ شیطان نمایان گشت:یعنی،»نجم قرن الشیطان«ــ 
ه خـویش گایطان سرش را از نهانش:یعنی،»کمبرزه هاتفاًغاطلع الشیطان راسه من م«ــ 

.آوردبه در
که همـه  جایی. آشکار شد: طلع) 12/568ابن منظور، : نک(» ظهورکرد و ظاهرشد:نجم«

بـه  : قَـرن ) 8/235همان، : ك.ن(.گویندمی) الطلع(جا معلوم و آشکار است راچیز از آن
مکـان و  :مغـزَر ) 6/299همـان،  : نـک . (کندمعناي شاخ، اولین چیزي است که بروز می

 یعنی چیزي را داخل در چیزي کرد) غرز الشیء فی الشیء(گویند؛ را می) غرز(جایگاه .
)5/386همان،:نک(

ـ «؛»نجم قرن الشـیطان «این دو تعبیر ـ   اطل ع الشـیطان راسـه مـ ن م در »کـم بِرزه هاتفـاً غ
هـاي عمیقـی را   بیان اوضاع زمان حیات رسـول و دوران بعـد از وفـات ایشـان داللـت     

.دربردارد
در واقع رویکـردي کـه پیـامبر    . که واژة شیطان در هر دو دوره مشترك استنخست این

دي است کـه اینـک در   کردند، دقیقا همان رویکردر دوران رسالت خود با آن مبارزه می
.باشددوران بعد از رحلت حاصل شده و مورد انتقاد گفتمان خطبه می

در واقع ملَک مطرود درگاه خداوند است، و کسی است که 1شیطان در داللت بینامتنیت،
بــه خــاطر عــدم پــذیرش حکــم حــق و عــدم تســلیم در برابــر فرمــان االهــی از مقــام 

هـاي  تمامی این داللـت .  شودگمراهی، شناخته میفرشتگی تنزل یافت؛ او نمونۀ مجسم
، سـعی در  )ص(یاد شده، براي افرادي کـه در دوران رسـالت و بعـد از رحلـت پیـامبر     

توانـد بـه نـوعی مـردم را     تواند صادق باشـد و نیـز مـی   انحراف فرمان خدا را دارند می

ها در سطوح متغیر و با شکل هاي کمابیش قابل شناسـایی در آن  هر متنی یک بینامتن است؛ دیگر متنـ 1
هاي هاي فرهنگ پیرامون؛ هر متنی یک بافت جدید از نقل قولهاي فرهنگ پیشین و متندارند؛ متنحضور

.ستمتحول شده ا
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ال هشـداري  نسبت به عواقب نافرمانی از دستورات االهی هوشیار سـازد و در عـین حـ   

که افراد بدانند با رویکرد غیر ایمـانی، در واقـع از منزلـت خـود در پیشـگاه      باشد بر این
. کاهنداالهی می

که ائتالف واژگانی در سطح افقی کالم و ارتباط الفاظ در جمله با یکدیگر، و نظر به این
م کـالم نقـش   ها در طول متن در تعیـین معنـی و مفهـو   نیز ارتباط جانشینی الفاظ و واژه

؛ الزم اسـت بـراي درك عمیـق کـالم، کـل      )8روالن بـارت ، ص  : نـک (مؤثري دارند،
ساختار کالمی مورد نظر قرار گیرد و با در نظر گرفتن رابطۀ همایی وائتالفی واژه ها در 

. ها با هم، معناي کالم استخراج گرددجمله و نیز رابطۀ جانشینی آن
و ) جانشـینی (و با در نظر گـرفتن نظـام عمـودي   »اننجم قرن الشیط«با توجه به جمله

رویکردهـاي  ) ص(توان دریافت، در دوران حیات رسـول اکـرم  کالم می) ائتالفی(افقی
که اندکی سـر  ، جرأت بروز کامل نداشتند و به محض این)شیطان( خالف جهت ایمان 

اطلـع الشـیطان   «: فرمایندمی) س(اما حضرت زهرا. شدندکن میآوردند، ریشهمیبیرون 
بعد از رحلت  این رویکردها با جرأت تمام از بدین معنی که»بکمرزه هاتفاًغن مراسه م

که تا پیش از این از ترس، سر در آن فـرو بـرده بودنـد، آشـکار و     ) مغرَزه(هاییگاهنهان
سر ، بلکه تمامی )شاخ: قَرن(و این بار با قدرت نه تنها بخشی از سر) طلَع(ظاهر گشتند

) فریاد زنان: هاتفاً(را نمایان ساختند و حتی جرآت یافته و صدا بلند کردند) سر: رأس(
. و براي خود یار و یاور طلبیدند

بعـد از اشـاره بـه برخـی از     : )شـیطانی (هشدار در تعامل با جریانهاي غیر ایمـانی ـ1ـ3
د از وفـات  رویکردهاي غیر ایمانیِ گفتمانهاي جامعـه چـه در دوران حیـات و چـه بعـ     

هـا  از جهت گیري هاي نوظهـور و جـرأت یـافتن آن   ) س(، حضرت )ص(رسول اکرم
هـا را  کرد جامعه در تن دادن بـه آن دارند و عملبراي ظهور و بروز در جامعه پرده برمی

چراکه اگر در دوران بعثت با رویکردهـاي غیـر ایمـانی مبـارزه     .هندمورد انتقاد قرار می
گذشته، جامعه با این رویکردها همسو شده و بی هـیچ درنگـی   شد؛ اینک بر خالفمی
. ها را پذیرفته استآن
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بعد از رحلتةدوران بعثت ـ دور
سـنن النبـی   إخمـاد  أخـذتم «آتش کفر خاموش گردیـد؛ :یعنی،»نیران الکفرخمدت«ــ 

.هاي نبی پاك کردیدشروع به از بین بردن سنت:یعنی،»الصفی
هیجون تو تورون وقدتهاأخذتم «.ساختمیشعله آن را خاموش: یعنی،»لهیبهایخمد«ــ 

.ساختیدشرارهپرشعله آن راشما آتش آن را شعله ور ساختید و : یعنی، »جمرتها
،»انـوار الـدین الجلـی   إطفاءأخذتم«.خاموش ساختخدا آن را: یعنی،»اهللاهاأطفا«ــ 

. ر نمودیدشروع به خاموش ساختن انوار دین آشکا: یعنی
شـد؛  کرد امـا مهـار مـی   دردوران بعثت همواره شرك و نفاق به اشکال مختلف بروز می

، شرك و نفاق با قدرت بروز کـرد و نـه تنهـا بـا آن     )ص(ولی بعد از وفات رسول اکرم
. مقابله نشد بلکه به شعلۀ آن دامن زده شد

و نفـاق برانـداز   گفتمان دینی) ص(گفتمان رایج در دوران حیات والیی حضرت رسول
. بود؛ ولی در دوران بعد از رحلت، گفتمان غیر دینی و نفاق انگیز حاکم گشت

پیشواي دین، : یعنی،»النفاقشقائق الشیطان و طاح وشیطخرستو الدینزعیم نطق«ــ 
شیاطین به خاموشی گرایید، خـار و خـس نفـاق، از سـر راه     به سخن آمد و عربده هاي

.کنار زده شد
خامـل  نبـغ کـاظم الغـاوین و   نطقوالدینو سمل جلبابالنفاقظهرت فیکم حسکه «ــ 

خـار و خاشـاك و نفـاق و    : یعنـی ،»فنیق المبطلین، فخطر فـى عرصـاتکم  هدراالقلین و 
، گمراهـان بـه صـدا    فرسوده شـد دین لباسشد و هاي درونی، در میان شما پدیدارکینه
گـران  هاي بیدادنعره. افراشتند و سربلند کردندبرآمدند و گمنامان فراموش شده قامتدر

.گرایان در فضا پیچیدو باطل
.دهیدمیشما به دعوت شیطان پاسخ :یعنی،»الشیطانهتافتستجیبون ل«ــ 

تـوان  رو مـی تواند به معناي گفتمان نیز باشـد؛ از ایـن  به معناي سخن و کالم، می) نطق(
نطـق زعـیم   «فتمـان غالـب، گفتمـان دینـی    در دوران رسالت و حضور والیت، گ:گفت
زنند و را در جامعه رقم می» نَطَقَ«رهبران دینی و زمامداران ایمانی،  گفتمان. بود» الدین
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جـا  ساختند؛ اما بعـد از رحلـت از آن  می» خَرَست«هاي غیر ایمانی را گنگ و اللگفتمان

که افراد از دیـن بـرايِ   » بجِلبا«هاي واقعی و نیتهاي درونی بروز کرد و لباسیکه چهره
خود ساخته و به تن کرده و وجود خـود را زیـر آن پنهـان کـرده بودنـد فرسـوده شـد        

، باطن ها بروز کرد؛ و به جاي رهبران دینی و اولیاي االهی ، شیطان و اولیاي آن »سملَ«
صداي شیطان ، گفتمانِ حاکم گشـت و فریادهـاي   . محور گفتمان ها را به دست گرفتند

به جاي عملکرد مورد رضایت پیامبر یعنـی  . ها پیچیددر گوش» تاف الشیطانه«انی، شیط
تالش براي زدودن آثار کفر و انحراف و فتنه از جامعه، همراهی بـا شـیطان عملکـرد و    

.رویکرد غالب مردم گشت
هـاي رایـج و   با این تعابیر کالمی در واقع از صورت نهانی گفتمان) س(حضرت زهرا
دارنـد و جامعـه را نسـبت بـه آن     دهنده به رویکردهاي جامعه پـرده برمـی  سران جهت 

.دهندهشدار می
کـه  ايتوان دریافت که درمهار فتنـه با تعمق درمفاهیم خطبه می: فتنهـ راهکار مهار2ـ3

یکـی  :زنند دو اقدام قابل انجام استدر جامعه رقم می) شیطان(هاي غیر ایمانیگفتمان
ــرد  ــت از رویک ــیتبعی ــرمنب ــتفاده ازدر) ص(اک ــصاس ــاي مخل ــهنیروه ــانی ک ایم

عملشان در تعلق کامل به خداوند  باشـد و دیگـر تکیـه و اسـتفاده از گفتمـان      وجود و
.قرآنیروشنگر

کنند کـه پیـامبر بـه یـاري     اشاره می) س(حضرت زهرا :ـ تکیه به نیروهاي با ایمان1ـ2ـ3
ـ)ع(حضرت علـی ـ ت با خداوند بودند یعنی  خدا و افرادي که در رابطۀ شدید عبودی

.را دارندخیزند و توان غلبه بر آنانگفتمان شیطانی و نفاق انگیز به مقابله بر میبا
سـیدا فـی   ،قریبـا مـن اهللا  ،مـر اهللا أفـی  مجتهـداً ،مکدودا فـی ذات اهللا ...علیاًقذف أخاه«

هـا را  بـراي خـدا رنـج   .. افکنـد هـا مـی  بـرادرش علـی را در نبـرد آن   : یعنـی ،»اهللاءاولیا
کـرد، بـه خـدانزدیک و سـرور اولیـاي      در راه فرمان خدا تـالش مـی  خرید،به جان می

.الهی بود
، همان سرور تمام اولیاء و یاري دهندگان خط ایمان، تعلـق کامـل   )ع(ویژگی بارز علی

فـی  (ور هاي ایمانی در شـکل جـار و مجـر   تمام ویژگی. شودداشتن به خداوند بیان می
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) ع(متعلق به صفات، منتسب بـه علـی   ) فی اولیاء اهللا(، )من اهللا(، )فی امر اهللا(، )ذات اهللا
جاکه ایشان بهترین فرد براي خروج جامعه از فتنه وتفرقـه معرفـی و   تا آن. گیردقرار می

.مورد شناخت قرار گیرند
انحرافـات را  دیگـر راه حقیقـت جـویی و مبـارزه بـا      ) س(حضرت زهرا:ـ قرآن2ـ2ـ3

که قرآن را گفتمان طوريدانند بهمیاالهی و دستورات ربوبی آن قرآن و آیاتتمسک به
.شمرندصریح و روشن و قول فصل می

.کتاب گویاي خدا:یعنی، »کتاب اهللا الناطق«ـ 
.)جداکننده حق از باطل(حکم عادالنه و کالم فصل:یعنی»فصلحکما عدالو ناطقا«ــ 
ـ    ب اهللاکتا«ــ  بصـائره، هالنّاطق، و القرآن الصادق، و النور السـاطع، و الضـیاء الالمـع، بین

الی النجاة استماعه، به تنال ظواهره، قائد الى الرضوان اتباعه، موده سرائره، و متجلیهمنکشف
کافیـه،  و بیناته الجالیه، و براهینـه ال حجج اهللا المنوره، و عزائمه المفسره و محارمه المحذره،

بیـنش راستگو، نـور پرتـوافکن،   کتابی کتاب گویاي خداوند،:یعنی،»شرائعه المکتوبهو
کتـابی کـه  .اسـت گـر ظواهر آن جلوهو آن آشکار و دلیل روشن، رموز و اسرار باطنی

گوش جان سپردن بـه آن  د و کنهدایت میکنندگان به مقررات خویش را به بهشت عمل
یافت و تفسیر توان به دالیل روشن خدا دستآن، میه وسیلهتنها ب.موجب نجات است

هـا  آننسبت بـه ها و محرماتی که و بیان مقررات و واجبات او را آموخت و ضد ارزش
ت کننده است، و قـانون  یاکفآن هاي روشن و برهانآن دالیل . یافتدرشدههشدار داده 

.و شریعتش به ثبت و کتابت رسیده است
گونـه  خصایص گفتمـان قرآنـی را کـه فصـل الخطـاب اسـت ایـن       ) س(حضرت زهرا

بـا تمـامی خصـایص    ) کتاب گویـا : ناطق(در صورت حفظ  گفتمان قرآنی:شمرندبرمی
شمرند، قرآنی که بزرگترین میراث به جا مانـده  میاي که حضرت براي آن برروشنگرانه
که بـراي شـما بـه جـاي     امري باقی : یعنی، »استخلفها علیکمهبقی«است)ص(از رسول 

و گفتمان قـرآن بـا تمـام روشـنی و     . ؛ دیگر نیاز به هیج بحث و گفتمانی نیستگذاشت
.کندصدق، آشکارا حقایق را بیان می

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


1390بهار و تابستان دوازدهم،هفتم، شمارهمنهاج ـ سال- ------ ------ -- ------------ 142
ـ گفتمان برگزیده در برابر جریانات انحراف4
تـوان  مـی »تنال حجج اهللا المنورهبه«با دقت در جمله : گفتمان قرآن گفتمان اصلحـ 1ـ4

، داللت بر حصر و اختصاص دارد؛ )تنال(، برمتعلقش)به(تقدیم جار و مجرور:دریافت
یعنی تنها و تنها بوسیله قرآن است که راهها و دالیـل روشـن خداونـد آشـکار و قابـل      

. شودمیدستیابی 
سازند و راه حق را میتنها دلیل و بینه متقن و درست را در قرآن منحصر ) س(حضرت

کننـد  مـی و این معنا را در ذهن تداعی . نمایندکردن فرامین آن بیان میدر اتّباع و گوش 
که هرکس بر خالف ظاهر روشن آیات حرف بزند، در واقع با تأویل نادرسـت از دایـره   

:      فرمایندکه میایمان خارج شده است کما این
ـ  : یعنی،»قد خلفتموها وراء ظهورکم«ــ  و آن را دشما قرآن را پشت سر خود قـرار دادی

.ترك کردید
.این تغییر، رویکرد بسیار بدي براي ظالمان است: یعنی،»بئس للظالمین بدالً«ــ 

دهند و از سویی آنان را نسبت به عملکرد میترتیب از سویی مردم را به قرآن سوقبدین
. دارنددهند و بر حذر میغیر قرآنی و دور شدن از راه و روش قرآنی هشدار می

تأییـد در عـین  ) س(حضـرت زهـرا  : فتمان خطبه فدك در پیوند به گفتمان قرآنـ گ2ـ4
گـر، از سـویی   گفتمان قرآنی و معرفی آشکار آن به عنوان گفتمان برتر و گفتمان هدایت

به گفتمـان قرآنـی   هاهفدکیه را در بسترها و داللتها و حتی واژۀگفتمان خویش در خطب
.ندنزپیوند می

ن عــالوه بــر اشــاره مســتقیم بــه آیــات از الفــاظ و واژگــان  حضــرت در طــول گفتمــا
شـنوندگان را بـه مـدلول آیـات     ،بینامتنیـت اسـتفاده از تـا بـا  ؛دننـ کنی استفاده مـی آقر

و اثـر بخشـی الزم را   و گفتمان خطبه را در پیوند عمیق با آیـات قـرار داده  دنسوق ده
. ندنایجاد ک

و اسـتوار بـه   دهـد ایـم معنـا مـی   پیشتر خواندههر متن بر اساس متونی که «جا که از آن
هـاي رابـط اجـزاي    مناسبات بینامتنی در حکم حلقه. ایمرمزگانی است که پیشتر شناخته
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» دهـد تـا معنـا داشـته باشـد     مجموعه دانشی است که به مـتن امکـان مـی   . سخن است
ود را گفتمـان خـ  ،با استفاده از تضمین و بینامتنیت)  س(حضرت زهرا ) 227احمدي، (

د تا با ایجاد کـنش ارتبـاطی   نسازد و آن را گفتمانی قرآنی مینزنبه آیات قرآن پیوند می
د و انگیـزه  نسو سازهمو مضامین مطرح شده در خطبهرا با خودانآن، الزم بر مخاطبین

. دنالزم براي پویایی و بازگشت به دستاوردهاي اسالمی را در آنان فراهم ساز
توانـد بـه عنـوان جـایگزین    گفتـار مـی  «جاکـه  از آن: حـرك بخشـی  بیدار سازي و تـ5

ثیر داشته باشـد و بـه ایـن ترتیـب واکـنش مناسـب را در او ایجـاد        أانگیزه در شنونده ت
بـه  در کـالم خـود،  ) س(تـوان گفـت حضـرت زهـرا     می)136، الدینیهمشکو(. »کند

امـور  ظلـم بودنـد تـا   دنبال هشدار و هوشیاري و بیدارسازي و تحول جامعـه و سـران   
کرامـت انسـانی    مسیر به ،)ص(در دوران نبی اکرمخودگذشتهدرستجامعه بر مسیر

. باز گردد
در ذکر تحوالت و انقالب ایدئولوژیک، با قاطعیت و شفافیت، شنوندگان ) س(حضرت

هاي گفتمان بـا صـیغۀ   که بیشتر ضمایر و خطابدهند، به طوريرا مورد خطاب قرار می
شود؛ تـا شـنوندگان   ر مخاطب، و اکثر صورتهاي کالمی به شکل معرفه استعمال میمذک

به هیچ وجه نتوانند مدلول کالم ایشان را به کسانی دیگر نسبت دهند و یا کالم حضرت 
. را به شکل دلخواه خود تفسیر نمایند

والی،بافت موقعیت و حال و مقام مخاطبان، با نداهاي متـ ربا تکیه ب) س(حضرت زهرا
و از ) 16روشـنفکر،  : نـک (شـوند میانذار گونه، تهدید وار، و بیزاري جویانه واردعمل 

کننـد تـا شـاید جامعـه بـه      مـی هاي تعجب و و استفهام انکاري و توبیخ استفاده اسلوب
.حقیقت برگردد

شما را چه شده؟ : یعنی،»اظهرکمنی تؤفکون و کتاب اهللاأفهیهات منکم و کیف بکم و «ــ 
.قرآن در میان شماستکه هم در حالیآنشوید؟ برده میکنید و به کجامیچه

قـرآن قابـل   تـا وقتـی گفتمـان روشـن ِ    کنند که گونه بیان میو نهایتاً با جزم و تأکید این
گشتگی بی معنی و محل توبیخ، تعجـب  سرگشتی و تردید و گمگونهدستیابی باشد هر

.انکار استو
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نتیجه مقاله
ر واقــع شــکل گرفتــه از تفکــرات ســازندة تفکــرات و بســترهاي فکــري و  گفتمــان، د

ها از جمله گفتمان انتقادي رمزگشایی ایدئولوژیک جهت دهنده است و واکاوي گفتمان
.براي درك معانی جدید خواهد بود

هـاي کالمـی و   در طول گفتمانِ انتقادي خویش با استفاده از داللـت ) س(حضرت زهرا 
هـایی  دهند که با واکاوي، گوشههاي ژرفی را مورد نظر قرار میلتعوامل ساختاري، دال

از آن جمله ایمان و اسالم بـه عنـوان بزرگتـرین دسـتاوردي کـه در      . نمایداز آن رخ می
. گیردمعرض انحراف است در طول گفتمان مورد بحث قرار می

هایی فراتر هخطبۀ فدك اگرچه در ظاهر براي احقاق حق فدك ایراد شده است اما دغدغ
تـوان تـا حـدودي    میهاي کالمی دارد که با کاوش گفتمان انتقادي و با عبور از صورت

.معانی آن را درك نمود
هاي زبانی، بـا ایجـاد انگیـزه در    در طول گفتمان با استفاده از ظرفیت) س(حضرت زهرا

. ندهجامعه آنان را به سوي کمال و رستگاري و حفظ دستاوردهاي ایمانی سوق می
در طول گفتمانِ انتقادي، هشدار نسبت به ایـدئولوژي  ) س(دغدغۀ اصلی حضرت زهرا

حاکم و تغییر و تحوالت جامعۀ اسالمی بعد از رحلت، در دوران فقـدان وجـود والیـی    
. اندنبوي را هدف گرفته» اسالمیـایمانی«است که نابودي میراث )ص(پیامبر

هـاي رایـج جامعـه بـر     خـود، پـرده از گفتمـان   در گفتمان انتقـادي ) س(حضرت زهرا
ی در پیونـد بـا   یهـا دارند و گفتمان اصلح وهدایت بخش را گفتمان قرآنی و گفتمـان می

.کنندقرآن از جمله خطبۀ فدك معرفی می
شود این است کـه شـرك و   مینکتۀ مهمی که در طول گفتمان نسبت به آن هشدار داده 

صورت فرصت یافتن، خود را بر جامعـه تحمیـل    نفاق آفت جامعه اسالمی است که در
.سازندکرده و جامعه را با خود همسو می

است، بهتـرین  ) ع(تمسک به قرآن و افراد باایمان که الگوي تمام عیار آن حضرت علی
راه براي حفـظ دسـتاوردهاي ایمـانی جامعـۀ اسـالمی در دوران فقـدان وجـود والیـی        

.گرددمعرفی می) ص(پیامبر
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