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چکیده 

»بینامتنیــت« نظریــه ای اســت کــه بــر ضــرورت وجــود رابطــه بیــن متــون تأکیــد دارد و روابــط بیــن متــون 
و چگونگــی ارتبــاط و تعامــل آن هــا را بررســی می کنــد. روابــط بینامتنــی ابــزار مفیــدی بــرای مخاطــب در 
خوانــش متــن محســوب می شــود. بــر اســاس ایــن نظریــه، اتصــال خطبــۀ عیــادت حضــرت زهــرا  بــا 
ــش  ــل پژوه ــاخت قاب ــاخت و زیرس ــطح روس ــت در دو س ــرآن صام ــق و ق ــرآن ناط ــوان ق ــرآن به عن ــات ق آی
اســت. بــه نظــر می رســد تعامــل آگاهانــه حضــرت زهــرا  بــا قــرآن زمینــۀ ســازش و هماهنگــی میــان 
متــن پنهــان و متــن حاضــر را فراهــم کــرده اســت. از ایــن رو، در مــوارد زیــادی درک عمیــق خطبــۀ عیــادت 
ــه روابــط  ــا قــرآن امکان پذیــر نیســت. ایــن پژوهــش ب حضــرت تنهــا در پرتــو شــناخت رابطــه کیفــی آن ب
بینامتنــی خطبــۀ عیــادت آن حضــرت بــا قــرآن کریــم می پــردازد تــا افــق معنایــی جدیــدی از ایــن خطبــه 
ارائــه دهــد. روش ایــن پژوهــش، توصیفی تحلیلــی و نتایــج حاکی اســت که پربســامدترین روابــط بینامتنی 
خطبــۀ عیــادت بــا قــرآن، از نــوع نفــی متــوازی و به شــکل ســاختاری اســت کــه در آن، حضــرت توانســته 

نوعــی ســازش اســتوار میــان کالم و متــن غایــب ایجــاد و تعاملــی آگاهانــه بــا آن خلــق کنــد.

کلیدواژه ها: خطبۀ عیادت، قرآن، متن حاضر، متن غایب، روابط بینامتنی، اتمام حّجت.

f.motamad@alzahra.ac.ir  :تهران،ایران ، 1. پژوهشگر پسادکترای گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات دانشگاه الزهراء

 واکاوی روابط بینامتنی قرآن کریم 
     در خطبۀ عیادت حضرت زهرا

145 مقاله پژوهشی

معتمد لنگرودی ،فرشته )۱4۰۱(. واکاوی روابط بینامتنی قرآن کریم در خطبۀ 
.۱۷۰-۱4۵ .)2(۱  .bفصـلنامه معارف اهل البیت.  عیادت حضرت زهرا

 D O I :  1 0 . 2 2 0 3 4 / M A B . 2 0 2 2 . 1 5 0 8 1 8



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 2 . تابستان1401

146

بیان مسئله 

ــر و  ــان مهاج ــی از زن ــور جمع ــاری، در حض ــتر بیم ــرا  در بس ــرت زه ــادت حض ــۀ عی خطب
انصــار ایــراد شــده اســت. بــه همیــن دلیــل ایــن خطبــه بــه »خطبــۀ عیــادت« شــهرت دارد)ابــن 
ــراد خطبــۀ فــدک در مســجد النبــی و  ابــی الحدیــد، 1407ق، ج16: 233(. حضــرت پــس از ای
ناخشــنودی  اش از اهــل ســقیفه، روش ســکوت و دوری از جامعــه را بــرای ادامــۀ مبــارزه برگزیــده 
ــان را  ــان مدینــه در منزلــش فرصــت را مناســب دانســت کــه زن ــا حضــور جمعــی از زن ــود، امــا ب ب
از جریان هــای فکــری سیاســی انحرافــی آگاه ســازد تــا بــه کمــك آنــان بتوانــد تحّولــی در افــکار 
مردان شــان ایجــاد کنــد. حضــرت زهــرا  در خطبــۀ عیــادت بــا اســلوب بالغــی و محکــم از آیات 
قــرآن اســتفاده کــرده و بــه ایــن ترتیــب بــر قــدرت اثرگــذاری و اقنــاع در مخاطبــان افــزوده اســت. 
ایــن پژوهــش قصــد دارد انــواع روابــط بینامتنــی خطبــۀ عیــادت حضــرت زهــرا  بــا قــرآن کریــم 
را تحلیــل و بررســی کنــد. بــه ایــن منظــور ابتــدا مصــادر ایــن خطبــه بررســی و ســپس انــواع روابــط 
بینامتنــی در ایــن خطبــه رصــد شــده اســت. تبییــن روابــط بینامتنــی خطبــۀ عیــادت بــا قــرآن، 
ــا قــرآن، موجــب کشــف معانــی پنهــان و  افــزون بــر اثبــات پیوســتگی و تــالزم عمیــق حضــرت ب

ــود.  ــه می ش ــن خطب ــه ای ــی ب عمق بخش

نظریــۀ بینامتنیــت1 بــر اشــتراک دو متــن بــا یکدیگــر داللــت دارد. ایــن نظریــه، نخســتین بــار 
ــن  ــالش ای ــد. ت ــرح ش ــالدی مط ــم می ــرن نوزده ــۀ 60، ق ــر ده ــتوا2 در اواخ ــا کریس ــط ژولی توس
ــه پدیــد  ــرای ایــن نظری ــرای تلفیــق آرای سوســور3 و باختیــن،4 نخســتین تبییــن را ب دانشــمند ب
آورد)ر.ک: گراهــام، 1385، 13؛ ایرناریمــا، 1384، 72(. بــر اســاس ایــن رویکــرد، خواننــده هیــچ 
متنــی را مســتقل از تجاربــی کــه از دیگــر متــون دارد، نمی خوانــد بلکــه او متــن را در بافــت دیگــر 
متــون می خوانــد. بینامتنیــت متــون گذشــته را به منزلــۀ جــذب و دگرگون ســازی می دانــد و 
منجــر بــه فهــم ســازواری از ژرفــای آن متــن می گــردد)ر.ک: طعمــه حلبــی، 2007م: 3(. بــه ایــن 
ترتیــب، بینامتنیــت دوســویه دارد؛ نویســنده )گوینــده( و خواننــده. بــه عبــارت دیگــر، در یک متن 

1. Intertextuality
2. Julia kristeva
3. Ferdinan De Sussure
4. Mikhail Bakhtin
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صداهــای گوناگونــی شــنیده می شــود؛ صداهایــی که نویســنده در فرایند نوشــتن، شــنیده اســت 
و دیگــر، صداهایــی کــه خواننــده هنــگام خوانــدن متــن می شــنود)Snyman, 1996: 427(. در 
ــر  ــا الیه هــای معنایــی متفاوتــی اســت کــه بخشــی از آن مبتنــی ب ــا ی حقیقــت، متــن دارای معن

ــانی، 1384: 22-21(.  ــرون از آن است)ساس ــر بی ــای دیگ ــا متن ه ــاط آن ب ارتب

ــط بینامتنــی. در  بینامتنیــت دارای ســه رکــن اصلــی اســت: متــن غایــب، متــن حاضــر و رواب
تبییــن روابــط بینامتنــی خطبــۀ عیــادت حضــرت زهــرا  بــا قــرآن کریم، متن قــرآن، متــن غایب 
و خطبــۀ عیــادت، متــن حاضــر اســت و گــذاِر لفــظ یــا معنــا از متــن پنهــان بــه متــن حاضــر روابــط 
بینامتنــی نــام دارد و تعامــل و خوانــش ایــن دو متــن را تبییــن می کنــد کــه تبییــن آن مهم تریــن 

بخــش رویکــرد بینامتنــی در تفســیر و تبییــن خطبــۀ عیــادت محســوب می شــود. 

بینامتنیــت بــر اســاس چگونگــی و شــکل کاربــرد آن در متــون، بــه انــواع متعــددی تقســیم شــده 
اســت. در یــک تقســیم بندی، بینامتنــی بــه دو دســته بینامتنی مســتقیم و بینامتنی غیِرمســتقیم 
ــتوا  ــی را کریس ــه بینامتن ــیم بندی نظری ــن تقس ــود)زغبی، 2000م: 16(. مهم تری ــیم می ش تقس
انجــام داده اســت. وی بینامتنــی را بــه ســه دســته اصلــی نفــی کلــی، نفــی متــوازی و نفــی جزئــی 

تقســیم کــرده اســت:

1. نفــی کلــی کــه در آن شــاعر یــا نویســنده، مقطعــی از متــن غایــب را در متــن خــود مــی آورد، 
ــادی از متــن  درحالی کــه معنــای متــن متحــّول شــده اســت. در واقــع در نفــی کلــی، مقــدار زی
پنهــان در متــن حاضــر بــه کار رفتــه و معمــواًل ایــن تعامــل، بــه شــکل آشــکار صــورت می گیــرد؛ 
چراکــه خواننــده بــا خوانــدن متــن حاضــر، بــه حضــور بــارز متــن غایــب در متــن حاضر پــی می برد 
و حامــل باالتریــن شــکل تعامــل بــا متــن غایــب اســت. در بیشــتر مواقــع در ایــن شــکل،کاربرد 

معنــای متــن غایــب بــا معنــای متــن حاضــر متفــاوت است)کریســطیفا، 1991م: 79-78(.

2. نفــی متــوازی یــا امتصــاص: در ایــن نــوع از بینامتنــی، معنــای مقطعــی متــن همــان اســت 
ولــی شــاعر یــا نویســنده می توانــد بــر معنــای متــن جدیــد خــود بیفزایــد؛ بنابرایــن، در ایــن شــکل 
از روابــط بینامتنــی، معنــای متــن غایــب در متــن حاضــر تغییــر اساســی نمی کنــد، بلکــه بــا توجــه 
ــه معنــای آن، نقشــی را کــه در همــان متــن غایــب ایفــا  ــا توجــه ب ــه مقتضــای متــن حاضــر و ب ب
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می کنــد، در متــن حاضــر نیــز بــر عهــده دارد. ایــن بــدان معنــا نیســت کــه معنــای متــن غایــب در 
ایــن شــکل بــا معنایــی کــه در متــن حاضــر ایفــا می کنــد، متناقــض نیســت بلکــه می توانــد دارای 
معنــای بیشــتری باشــد یــا بــا تغییــر و تنوعــی کــه بــه نــوآوری و ابــداع شــاعر بســتگی دارد، همــراه 

باشــد)همان(.

3. نفــی جزئــی یــا اجتــرار: مؤلــف در ایــن نــوع از روابــط بینامتنــی، جزئــی از متــن غایــب را در 
متــن خــود مــی آورد. از ایــن رو، متــن برگرفتــه از متــن غایــب می توانــد یــک جملــه یــا یــک عبــارت 
ــکل  ــط به ش ــوع رواب ــن ن ــه ای ــت ک ــح اس ــب، واض ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــد آن باش ــه و مانن ــک کلم ــا ی ی
ســطحی تری نســبت بــه دو مــورد قبلــی انجــام می گیــرد. چنیــن تعاملــی کــه بــه شــکل جزئــی 
صــورت می گیــرد، می توانــد از نظــر معنــای الفــاظ و عبــارات، مخالــف یــا موافــق بــا متــن غایــب 

باشــد)همان(.

ــت. در  ــده اس ــک ش ــی تفکی ــاختاری و واژگان ــتۀ س ــه دو دس ــت ب ــوری، بینامتنّی ــاظ ص ــه  لح ب
بینامتنّیــت ســاختاری، عیــن نــّص قرآنــی بــدون هیــچ تغییــری در ســاختار آن در متــن حاضــر 
به طــور مســتقیم می آیــد و در همــان معنــای متــن غایــب اســتعمال می شــود بــدون آنکــه هیــچ 
ــکل  ــتقیم به ش ــاع مس ــه گاه ارج ــه ای ک ــود. به گون ــاد ش ــی در آن ایج ــل و تصّرف ــا دخ ــر ی تغیی
ــه  ــه شــکل یــک مجموعــه پیاپــی ارجاعــی ارائ ارجــاع پیاپــی در می آیــد؛ یعنــی زمانــی متنــی ب
می شــود)معتمد لنگــرودی، 1394: 46(. در بینامتنّیــت واژگانــی، واژه ای از متــن پنهــان در متــن 
حاضــر حضــور می یابــد. در ایــن پژوهــش، انــواع روابــط بینامتنــی خطبــۀ عیــادت بــا قــرآن کریــم 
مطابــق دو دســته بندی اخیــر انجــام شــده اســت؛ به طوری کــه نــوع روابــط بینامتنــی بــر اســاس 
تفکیــک کریســتوا تعییــن و بــه لحــاظ صــوری از بینامتنیــت ســاختاری و واژگانــی اســتفاده شــده 

اســت.

ــط  ــاالت »رواب ــت. مق ــده اس ــام ش ــی انج ــات مختلف ــش، تحقیق ــن پژوه ــوع ای ــوزۀ موض در ح
ــم  ــه قل ــرم « ب ــر اک ــجد پیامب ــرا در مس ــه زه ــرت فاطم ــخنرانی حض ــا س ــرآن ب ــی ق بینامتن
ــا قــرآن« بــه کوشــش فتاحــی زاده و معتمــد  نجفــی)1393( و »روابــط بینامتنــی خطبــة فــدک ب
لنگــرودی)1395( به طــور خــاص ارتبــاط میــان خطبــۀ فــدک بــا آیــات قــرآن را بــا روش بینامتنیت 

)فرشته معتمد لنگرودی(
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ــیمای  ــی س ــی و روای ــی تاریخ ــۀ »بینامتن ــکاران)1393( در مقال ــی و هم ــد. نیس ــی کرده ان بررس
حضــرت فاطمــه زهــرا  در شــعر عالمــه الجشــی« مطابــق بــا نظریــه بینامتنی بــه بررســی ابعاد 
ــد.  ــی پرداخته ان ــه الجش ــعار عالم ــاس اش ــرا  براس ــرت زه ــخصیت حض ــی ش ــی و روای تاریخ
خزاعــی و همــکاران)1398( در مقالــۀ »تحلیــل خطبــۀ عیــادت حضــرت زهــرا  بــر پایــۀ نظریــه 
کنــش گفتــاری« بــر اســاس چهارچــوب نظریــۀ کنــش  گفتــاری، گزاره هــای خطبــۀ عیــادت را بــه 
پنــج دســتۀ بیانــی، انشــایی، تعهــدی، اعالمــی و عاطفــی تقســیم و تحلیــل کرده انــد. از بررســی 
آثــار نگاشــته شــده مبرهــن اســت کــه خطبــۀ عیــادت تاکنــون، از منظــر روابــط بینامتنــی قرآنــی 
بررســی و تحلیــل نشــده اســت. از ایــن رو، ایــن پژوهــش در تبییــن روابــط بینامتنــی و تجلــی قــرآن 
در خطبــۀ عیــادت رویکــردی نوآورانــه دارد و ضــرورت ارائــه الگویــی نویــن در بررســی اســتنادات 

قرآنــی حضــرت زهــرا  در خطبــۀ عیــادت در ادبیــات موضــوع ضــروری بــه نظــر می رســد.

1. مصادر خطبۀ عیادت

 ایــن خطبــه در مصادر گوناگون شــیعه و ســّنی نقل شــده کــه از مهم تریــن آن ها عبارت اســت از:

ــور،  ــن طیف ــور )280ق()اب ــن طیف ــر ب ــی طاه ــن اب ــد ب ــل احم ــی الفض ــاء: اب ــات النس - بالغ
.)32 1378ق: 

- معانی األخبار: محمد بن علی بن بابویه )صدوق( )381ق()ابن بابویه، 1403ق: 354(.

- األمالی: محمد بن الحسن طوسی )460ق()طوسی، 1414ق: 374(.

- دالئــل المامــه: محمــد بــن جریــر بــن رســتم طبــری آملــی صغیــر )قــرن 5()طبــری آملــی 
صغیــر، 1413ق: 125(.

- شرح نهج  البالغه: ابن ابی الحدید )656ق()ابن ابی الحدید، 1404ق: ج16: 233(.

- کشــف الغّمه فی معرفه األئمه: علی بن عیســی اربلی )692ق()اربلی، 1381ق: ج1: 492(.
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ــام  ــه، 1403ق: 355-356( ، ام ــن بابوی ــان g )اب ــند از امیرالمؤمن ــت س ــا هش ــه ب ــن خطب  ای
ســجاد g )طبــری آملــی صغیــر، 1413ق: 125(، فاطمــه بنــت الحســین g )همــان: 128؛ 
جوهــری بصــری، بی تــا: 117؛ ابــن ابــی الحدیــد، 1407ق: ج16: 233(، ابــن عباس)طوســی، 

1414ق: 374(، عطیــه عوفی)ابــن طیفــور، 1378ق: 32( نقــل شــده اســت. 

2. انواع روابط بینامتنی خطبۀ عیادت با قرآن کریم

نگاهــی گــذرا بــه خطبــۀ عیــادت مبّیــن آن اســت کــه ایــن خطبــه بــا تکیــه بــر اســتنادات قرآنــی 
بیــان شــده اســت. در ایــن بخــش، انــواع روابــط و تجّلیــات قرآنــی موجــود در ایــن خطبــه بررســی 

ــود. ــل می ش و تحلی

2-1. بینامتنیت ساختاری 

در ایــن نــوع بینامتنــی متــن غایــب به صــورت صریح و آشــکار و بــدون هیــچ تغییری در ســاختار و 
معنــا در متــن حاضــر حضــور دارد. بــا توجــه بــه بررســی انجام شــده، پربســامدترین نــوع بینامتنی 

در خطبــۀ عیــادت، همیــن نــوع اســت. در ذیــل بــه بررســی انــواع ایــن روابــط پرداختــه می شــود:

 ارائه تصویری از جریان سقیفه

ْن 
َ
ْنُفُســُهْم أ

َ
َمْت َلُهْم أ ْهــَواِء َو »ِبْئَس  ما َقدَّ

َ
   1. متــن حاضــر: »َو َصــْدِع  اْلَقَنــاِة َو َخْتــِل اآلَْراِء َو َزَلــِل اأْل

َســِخَط اللــُه َعَلْیِهــْم َو ِفــي اْلَعــذاِب ُهــْم خاِلــُدوَن «؛ »)و چه قبیح اســت( شــکاف برداشــتن نیزه ها و 
خطــا و اشــتباه در آرا و لغــزش در خواســته ها و چــه بــد چیــزی بــرای خودشــان پیــش فرســتاده اند، 
کارهــای آن هــا ســبب شــده اســت کــه خدا بــر آن ها غضــب کنــد و در عــذاب جهّنــم گرفتــار آیند.«

ْن 
َ
ْنُفُســُهْم أ

َ
ــْم أ ــْت َلُه َم ــَس مــا َقدَّ ــُروا َلِبْئ ــَن َکَف ِذی ــْوَن الَّ ــْم َیَتَولَّ ــری  َکِثیــرًا ِمْنُه    متــن غایــب: »َت

ــده،80(   ــْم خاِلُدوَن«)مائ ــذاِب ُه ــي اْلَع ــْم َو ِف ــُه َعَلْیِه ــِخَط الل َس

   روابـط بینامتنـی: متـن غایـب یکـی از عوامل ملعون واقع شـدن بنی اسـرائیل را بیـان می کند. 
اینکـه یهـود به جای آنکه به مسـیحیان یا مسـلمانان که موّحدند گرایش داشـته باشـند، به کافران 
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می گراینـد. کیفـر این گرایـش درونـی )والِی محّبت( و گرایش بیرونـی )والی نصـرت، والی قیادت 
و سرپرسـتی( آنـان بـه کافران، خشـم شـدید خداونـد و خلـود در آتـش دوزخ اسـت)جوادی آملی، 
1393، ج23: 413(. بـا توّجـه بـه سـیاق، تطبیـق متن غایب بـر منافقان یهود)طبرسـی، 1372، 
ج3: 358( سـبب حصـر آن نمی شـود. از ایـن رو، حضـرت زهـرا  بـا قرائـت بخشـی از ایـن آیه، 
انطبـاق خاصـی بـه آن داده و تشـابه و مناسـبت روحیـۀ اهـل سـقیفه بـا اهـل کتـاب را نشـان داده 
اسـت)قزوینی، 1386: 607(؛ یعنـی همان طـور کـه یهـود به کافـران گرایش یافتند، اهل سـقیفه 
نیـز بـه جـای گرایـش به جانشـین به حق پیامبـر، دچـار لغزش شـدند و مسـیر امامـت را اتخاذ 
نکردنـد. همچنیـن حضرت در این بخش از خطبه به سبب شناسـی خشـم و کیفر خداوند نسـبت 
بـه سـقیفه پرداختـه اسـت، اینکـه بی اهتمامـی بـه ارزش هـا بعـد از پیامبـر منجـر شـد کـه هر 
فـردی بـه منافـع و امیـال خـود توّجه کند و بدان اهتمـام ورزد، تا آنجـا که با تأمین منافـع و امیال از 
سـوی بیگانگان )سـران سـقیفه(، به آن ها روی آوردند و به دین خود خیانت کردند؛ یعنی به جای 
گرایـش بـه اهـل بیـت b  بـه غاصبـان خالفت گرایـش یافتنـد. حضرت نتیجـۀ این عمـل مردان 
مهاجـر و انصـار را ذخیـره نامبارکی دانسـته که برای خود از پیش فرسـتادند؛ ذخیـره ای که موجب 

غضـب الهـی بر آن ها شـد؛ به گونـه ای کـه در عـذاب جاودانه خواهنـد ماند. 

   پرواضــح اســت، مفّســر قــرآن، حضــرت زهــرا  بــا ایجــاد خوانــش و بــه فراخــور کالم خویــش 
بــا متــن پنهــان تعامــل برقــرار کــرده اســت. متــن پنهــان، بــدون هیــچ تغییــری در ســاختار در متن 
حاضــر، حضــور یافتــه و پیــام اصلــی هــر دو یکــی و تنهــا مصداق شــان متفــاوت اســت؛ بنابرایــن 

رابطــۀ میــان دو متــن، از نــوع نفــی متــوازی اســت. 

ــا  ــْم َغاَراِتَه ــا َو َشــَنْنُت َعَلْیِه ْوَقَتَه
َ
ــْم أ ْلُتُه ــا َو َحمَّ ْدُتْهــم ِرْبَقَتَه ــْد َقلَّ    2. متــن حاضــر: »اَل َجــَرَم َلَق

اِلِمیــَن «؛ »بــه ناچــار ریســمان خالفــت را به گردن آن هــا انداختم  َفَجْدعــًا َو َعْقــرًا َو »ُبْعــدًا ِلْلَقــْوِم الظَّ
و ســنگینی بــار آن را بــر آن هــا تحمیــل کــردم و تمــام مظالــم و مفاســد تغییــر مســیر حکومــت را 

متوّجــه آنــان کــردم، پــس هالکــت و نابــودی و جراحــت و دوری بــر قــوم ســتمکار بــاد.« 

ْمــُر َو 
َ
ْقِلِعــي َو ِغیــَض اْلمــاُء َو ُقِضــَي اأْل

َ
ْرُض اْبَلِعــي مــاَءِك َو یــا َســماُء أ

َ
    متــن غایــب: »َو ِقیــَل یــا أ

اِلِمیــَن« )هــود، 44( اْســَتَوْت َعَلــی اْلُجــوِديِّ َو ِقیــَل ُبْعــدًا ِلْلَقــْوِم الظَّ
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ــاد  ــر فس ــردم در براب ــئولیت م ــرا  مس ــرت زه ــر، حض ــن حاض ــی: در مت ــط بینامتن    رواب
ــَن«  اِلِمی ــْوِم الظَّ ــدًا ِلْلَق ــرًا َو »ُبْع ــًا َو َعْق ــارت »َفَجْدع ــا عب ــان ب ــده و در پای ــادآور ش ــت را ی حکوم
آنــان را نفریــن کــرده اســت)قزوینی، 1386: 607( »جدعــًا« بــه معنــای بینــی اش بریــده 
باد)فراهیــدی، 1409ق، ج1: 219( و »عقــرًا« بــه معنــای دســت و پــای شــتر را بــا شمشــیر قطع 
اِلِمیــَن« کالمــی اســت که خداونــد هنگام  کــردن اســت)همان: 149(. عبــارت »ُبْعــدًا ِلْلَقــْوِم الظَّ
اســتقرار کشــتی نــوح بــر کــوه، فرمــود. حضــرت سرنوشــت اهــل ســقیفه را ماننــد سرنوشــت قوم 
نــوح می دانــد کــه دچــار هالکــت و دوری از رحمــت خداونــد شــدند. مقصــود دوری از خداونــد، 
ــه  ــق هم ــال ح ــالل و جم ــت و ج ــی رحم ــرۀ قرآن ــون در نگ ــت، چ ــاص اوس ــت خ دوری از رحم
ــه در  ــَن« ک اِلِمی ــْوِم الظَّ ــدًا ِلْلَق ــارت »ُبْع ــره، 115(. عب ــت)الحدید،4؛ البق ــه اس ــرا گرفت ــا را ف ج
تقدیــرش »ابعــدوا بعــدا« اســت، بــه معنــای امــر تکوینــی خــدای متعــال اســت کــه عیــن ایجــاد و 
انفــاذ اوســت. همچنیــن بــه دلیــل ظهــور فاعــل، فعــل به صــورت مجهــول آمــده؛ زیــرا ایــن امــر 
بــه قــدری عظیــم و دهشــت آور اســت کــه کســی جــز خداونــد، قــادر بــه ایجــاد آن نیســت و نیــز 
ــری، 1407ق، ج2:  ــر است)زمخش ــد قاه ــدای واح ــل آن خ ــه فاع ــد ک ــنونده ای می دان ــر ش ه
ــه  ــر اینک ــایان ذک ــۀ ش ــور، ج11: 264(. نکت ــن عاش ــاوی، 1418ق، ج3: 136؛ اب 398؛ بیض
حضــرت زهــرا  ، به ســان اســلوب و ســبک متــن غایــب بعــد از آنکــه اهــل ســقیفه را گرفتــار 
ــش  ــن کالم ــد و ای ــن می کن ــان را نفری ــین( آن ــراز پیش ــد )ف ــد می دان ــذاب خداون ــم و ع در خش
گــواه اســتحقاق و شایســتگی همــه آنــان )اهــل ســقیفه( در نابــودی و عادالنــه بودنــش اســت. 
چــون در متــن غایــب نیــز خداونــد بعــد از هــالك شــدن قــوم نــوح آنــان را لعنــت می کنــد تــا از 
آغــاز معلــوم شــود کــه همــه غرق شــدگان اســتحقاق توفــان را داشــته اند و حکــم خــدا عادالنــه 
بــوده اســت. نفریــن، در متــن غایــب و متــن حاضــر بیانگــر آن اســت کــه همــه آنــان )قــوم نــوح و 

اهــل ســقیفه( بــه دلیــل ظلــم کــردن، مســتحق عــذاب بوده انــد.

   بینامتنــی و تعامــل دو متــن به گونــه ای اســت که حتــی در لفظ »للقوم« نیز مشــاهده می شــود؛ 
زیــرا معرفــه آمــدن لفــظ »للقــوم« بــا توّجــه بــه ســیاق متــن غایــب بیانگــر آن اســت کــه ایــن نفریــن 
بــرای قــوم نــوح اســت. در متــن حاضــر نیــز مقصــود از قــوم، اهــل ســقیفه اســت بــه همیــن دلیــل 

آن را به صــورت معرفــه آورده اســت تــا امــری مبهــم بــرای مخاطبــان نباشــد.

)فرشته معتمد لنگرودی(
 واکاوی روابط بینامتنی قرآن کریم در خطبۀ عیادت حضرت زهرا
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   حضــرت فاطمــه  متــن پنهــان را بــا ظرافتــی خــاص در کالم خــود بــه کار بــرده کــه جوهــرۀ 
آن تغییــر نکــرده و میــان متــن غایــب و متــن حاضــر، بــا ایجاد نوعــی ســازش از معنای متــن پنهان 

دفــاع کــرده اســت؛ بــه ایــن ترتیــب، رابطــۀ دو متــن، از نــوع نفــی متــوازی اســت.

اَلَلــِة َو َمْهِبِط  ِة َو الدَّ ُبــوَّ َســاَلِة َو َقَواِعِد النُّ ــی َزْعَزُعوَهــا َعــْن َرَواِســي الرِّ نَّ
َ
    3. متــن حاضــر: »َوْیَحُهــْم أ

ال ذِلــَك ُهــَو اْلُخْســراُن اْلُمِبیــُن «؛ »وای بــر آن هــا! 
َ
یــِن  »أ ْنَیــا َو الدِّ ُمــوِر الدُّ

ُ
ِبیــِن ِبأ ِمیــِن َو الطَّ

َ
وِح اأْل الــرُّ

بــه کجــا حرکــت و تغییــر جهــت دادنــد خالفــت را؟ از آن پایگاه هــای محکــم رســالت و از پایه هــای 
نبــّوت و رهبــری و از محــّل نــزول جبرئیــل امیــن و از کســی کــه حــاذق و آگاه بــه امــور دنیــا و دیــن 

اســت. آگاه باشــید، همانــا ایــن بزرگ تریــن زیــان آشــکار اســت کــه آن هــا انجــام دادنــد.«

ْهِلیِهْم 
َ
ْنُفَســُهْم َو أ

َ
ِذیــَن َخِســُروا أ    متــن غایــب: »َفاْعُبــُدوا مــا ِشــْئُتْم ِمْن ُدوِنــِه ُقْل ِإنَّ اْلخاِســِریَن الَّ

ال ذِلــَك ُهــَو اْلُخْســراُن اْلُمِبیُن«)زمر، 15(
َ
َیــْوَم اْلِقیاَمــِة أ

   روابــط بینامتنــی: حضــرت زهــرا  غصــب خالفــت از خاندان رســالت را خســارت ســهمگین 
بــر اّمــت می دانــد، زیــرا شــخصّیت غاصبــان خالفــت از اســالم حقیقــی دور بــود. درواقــع، 
حضــرت  از تغییــر جایــگاه اصیــل خالفــت انتقــاد کــرده اســت. متن غایــب تعریضی اســت به 
مشــرکان کــه شــما هــر چــه را غیــر از خــدا بپرســتید باالخــره ســرمایه نفــس را از دســت داده ایــد؛ 
زیــرا آن را بــه کفــر کشــانده و بــه هالکــت رســاندید و همچنیــن اهــل و خویشــاوندان خــود را هــالك 
کردیــد، چــون شــما آنــان را وادار بــه کفــر و شــرك ســاختید و ایــن کفــر و شــرك همــان خســران 

حقیقــی اســت)ر.ک: طباطبایــی، 1417ق، ج17: 249-248(.

    حضــرت زهــرا  بــا وام گیــری از متــن قــرآن، خســارت اهــل ســقیفه را همچــون خســارت 
مشــرکان دانســته اســت. همان طــور کــه مشــرکان اصنــام را می پرســتیدند و بــه خســران افتادنــد، 
اصحــاب ســقیفه نیــز بــا ســکوت خــود، مســیر خالفــت و اســالم را منحــرف کردنــد و ایــن همــان 

زیــان بزرگــی اســت کــه متوّجــه اســالم شــد. 

    حضــرت  آیــۀ فــوق را بــرای اقنــاع مخاطبانــش )زنــان مهاجــر و انصار( آورده اســت تــا آنان را 
از زیــان و خســران آشــکار مردان شــان آگاه کنــد. همچنیــن اگــر ایــن موضــوع را بــه ســبک خویش 

)فرشته معتمد لنگرودی(
 واکاوی روابط بینامتنی قرآن کریم در خطبۀ عیادت حضرت زهرا
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بیــان می کــرد، ایــن تبییــن و غنــای معنــا رخ نمــی داد؛ افــزون بــر اینکــه »خســران« اســم مصــدر 
خســارت و همــراه »ال« آمــده کــه داللــت بــر شــمول خســران آنــان دارد؛ یعنــی ایــن خســران هــم 
ــراُن  ــَو اْلُخْس ــَك ُه ال ذِل

َ
ــارت »أ ــد. عب ــان می آی ــه سراغ ش ــوی ب ــد معن ــم در بع ــادی و ه ــد م در بع

اْلُمِبیــُن« گویــای ایــن مطلــب اســت. ربــودن خالفــت از اهــل بیــت b  تنهــا خســران در اهــل 
ســقیفه اســت درحالی کــه تنهــا ایــن مســئله موجــب خســران آنــان نبــوده، بلکــه عوامــل دیگــری 
ــوده اســت. هــدف حضــرت از ایــن عبــارت، مبالغــه در  چــون نفــاق نیــز موجــب خسران شــان ب

خســران اهــل ســقیفه اســت. رابطــه بینامتنــی از نــوع نفــی متــوازی اســت. 

ْرِض 
َ
ــماِء َو اأْل َقــْوا َلَفَتْحنــا َعَلْیِهْم َبــَرکاٍت ِمَن السَّ ْهــَل اْلُقــری  آَمُنــوا َو اتَّ

َ
نَّ أ

َ
   4. متــن حاضــر: »َو َلــْو أ

ئاُت ما  ِذیــَن َظَلُمــوا ِمــْن هُؤالِء َســُیِصیُبُهْم َســیِّ َخْذناُهــْم ِبمــا کاُنــوا َیْکِســُبوَن«  »َو الَّ
َ
ُبــوا َفأ َو لِکــْن َکذَّ

َکَســُبوا َو مــا ُهــْم ِبُمْعِجِزیَن «

ْرِض َو 
َ
ــماِء َو اأْل َقــْوا َلَفَتْحنــا َعَلْیِهــْم َبــَرکاٍت ِمــَن السَّ ْهــَل اْلُقــری  آَمُنــوا َو اتَّ

َ
نَّ أ

َ
   متــن غایــب: »َو َلــْو أ

ِذیَن  ئاُت مــا َکَســُبوا َو الَّ صاَبُهــْم َســیِّ
َ
َخْذناُهــْم ِبمــا کاُنــوا َیْکِســُبوَن«)اعراف:96(، »َفأ

َ
ُبــوا َفأ لِکــْن َکذَّ

ئاُت ما َکَســُبوا َو مــا ُهــْم ِبُمْعِجِزیَن«)زمــر، 51( َظَلُمــوا ِمــْن هــُؤالِء َســُیِصیُبُهْم َســیِّ

   روابــط بینامتنــی: حضــرت زهــرا  بــا تمّســک مســتقیم و آگاهانــه بــه آیــۀ 96 ســورۀ اعــراف، 
ــخن  ــدا و س ــام خ ــلمان پی ــردم مس ــتی م ــر به راس ــه اگ ــاخته، اینک ــن س ــدی را روش ــای جدی معن
پیامبــرش را در گزینــش امــام علــی g  بــه خالفــت گــردن می نهادنــد، بی تردیــد بــرکات از 
آســمان ها و زمیــن بــر آنــان نــازل و جامعه شــان بــه ارزش هــای واالی معنــوی آراســته می شــد، امــا 
بــا ایــن امــر مخالفــت کردنــد و کیفر الهــی بــر آنــان فــرو باریــد)ر.ک: قزوینــی، 1386، 698(. متن 
قــرآن ایــن حقیقــت را بازگــو می کنــد کــه میــان اعمــال انســان و حــوادث جهــان رابطــه متقابــل و 
جدایی ناپذیــر وجــود دارد؛ یعنــی اگــر انســان مطیــع اوامــر پــروردگارش نشــود، هــم خــود فاســد 
می شــود و هــم در جامعــه فســاد ایجــاد می کنــد. پــس ســالمت جســم و محیــط انســان در گــرو 
ایمــان )عقیــده صائــب( و تقــوا )عمــل صالــح( اســت)جوادی آملــی، 1393، ج29: 516(. بــه این 
ترتیــب، افتتــاح ابــواب برکت ها مســّبب از ایمــان و تقــوای افــراد اســت)طباطبایی، 1417ق: ج8: 
201(. بــه دیگــر ســخن، ایــن آیــه عّلــت اعتــالی یــک اجتمــاع را کــه مســتند بــه خــود مــردم آن 

)فرشته معتمد لنگرودی(
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اجتمــاع اســت، تذّکــر می دهــد. پــس عامــل تغییــرات و تحــوالت اجتماعــی در خود انسان هاســت 
ــرکات«  ــتند)جعفری، 1361: 41-42(. »ب ــان ها هس ــود انس ــخ خ ــر تاری ــّرک و رهب ــل مح و عام
جمــع »برکــت«، در اصــل بــه معنــای ثبــات و اســتقرار چیــزی اســت و چــون نکــره آمــده بــه هــر 
نعمــت و موهبتــی کــه پایــدار بمانــد اطــالق می شــود)ر.ک: راغــب اصفهانــی، 1412ق: 119؛ 
مــکارم شــیرازی و همــکاران، 1374، ج6: 266(. مقصــود حضــرت از آوردن ســاختار ایــن آیــه کــه 
به صــورت جملــه اخبــاری اســت، ایجــاد بینــش و منــش توحیــدی در زنــان مهاجــر و انصــار و بــه 
طــور عــام در تمــام بشــرّیت بــوده اســت؛ زیــرا »ال« در »القــری«، ال جنــس اســت کــه هــم جوامــع 
کافــر گذشــته و قــرای زمــان پیامبــر و هــم مــردم هــر روزگار و ســرزمینی را در برمی گیــرد)ر.ک: 

ــامرائی، 1420ق، ج1: 115(. س

ــورد  ــول م ــکان حص ــرط ام ــت و در آن ش ــت اس ــر محّب ــزی از س ــتن چی ــو«، خواس ــرف »ل     ح
آرزو نیســت؛ یعنــی تمّنــی در امــور غیــر ممکــن است)ســامرائی، 1420ق، ج3: 163(. بــر ایــن 
اســاس، مقصــود از متــن حاضــر آن اســت کــه مراعــات ایمــان و تقــوا در اهــل ســقیفه غیرممکــن 
اســت، امــا حضــرت از ســر محّبــت و خیرخواهــی ایــن مطلــب را بــرای اتمــام حّجت بیــان می کند. 
همچنیــن »لــو« امتنــاع بــا معنــای شــرط و تعلیــق، حــدوث بــرکات الهــی را در گــرو ایمــان و تقــوای 
الهــی قــرار می دهــد؛ یعنــی اگــر غاصبــان خالفــت، ایمــان و تقــوا را مراعــات کننــد، به طــور قطــع 
و یقیــن، بــرکات الهــی نــازل می شــود و چنیــن گفتمان هــای نوظهــور و متعــارض بــا خــط نبــوی 
حــادث نمی گشــت. بــا توجــه بــه اینکــه شــکل خاصــی کــه نظــام دســتوری هــر زبــان بــه خــود 
می گیــرد، رابطــۀ  تنگاتنگــی بــا نیازهــای اجتماعــی و فــردی  دارد کــه زبــان بایــد انجــام دهــد، بــه 
نظــر می رســد ســاخت زبانــی واژه »لــو« بــه منظــور تقبیــح و نــاروا شــمردن باورهایــی اســت کــه در 
میــان جامعــه آن روز مدینــه در میــان مــردم طبیعــی شــده بود)روشــنفکر و اکبــری زاده، 1391: 
130(. بــه نظــر می رســد بیــان صــدر آیــۀ 96 ســورۀ اعــراف توســط حضــرت زهــرا  مقدمــه ای 
َخْذناُهــْم ِبمــا کاُنــوا َیْکِســُبوَن«. به عبــارت 

َ
ُبــوا َفأ بــرای استشــهاد بــه ذیــل آیــه اســت: »َو لِکــْن َکذَّ

دیگــر آنچــه مــّد نظــر حضــرت نســبت بــه اهــل ســقیفه بــوده ذیــل آیــه اســت؛ یعنــی عذابــی کــه 
بــر اهــل ســقیفه و مــردم مدینــه بــه دلیــل نبــود گزینــش صحیــح در خالفــت نــازل شــده به عنــوان 
مجــازات عمل شــان بــوده اســت و در حقیقــت اعمــال خودتــان اســت کــه بــه شــما بــر می گــردد.
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ــه کار  ــود ب ــا در کالم خ ــان معن ــا هم ــاظ و ب ــاختار و الف ــان س ــا هم ــب را ب ــن غای ــرت مت     حض
بــرده اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در قــرآن، روی ســخن خداونــد بــا پیامبــر اســت و خداونــد آن 
حضــرت را از اقــوام پیشــین آگاه ســاخته اســت؛ ولــی روی ســخن حضــرت زهــرا  بــا زنــان 

مهاجــر و انصــار اســت. رابطــۀ دو متــن از نــوع نفــی متــوازی اســت.

    حضــرت زهــرا  بــرای برجسته ســازی پیامــش از آیــۀ پیشــین، بــه آیــۀ دیگــری از متــن قــرآن 
اســتناد می کنــد؛ یعنــی ایــن ســتمگران از اصحــاب ســقیفه، طریق شــان راه اقوام گذشــته اســت، 
ــق  ــدرت مطل ــد از ق ــان نمی توانن ــید و آن ــد رس ــان خواه ــه آن ــان، ب ــاب زشتی هایش ــه زودی عق ب
ــوق، یکــی از ســّنت های الهــی را  ــد خــارج شــوند. حضــرت در حقیقــت در دو ســاختار ف خداون

ــد.  ــو می نمای بازگ

    چنان کــه پیداســت حضــرت زهــرا  در ایــن بخــش دقیقــًا همــان ترکیــب و معنــا و مفهــوم 
قرآنــی را اراده کــرده و در ایــن قســمت نیــز روی ســخن حضــرت بــا زنــان مهاجــر و انصــار اســت؛ 
 ِذیــَن َظَلُمــوا ِمــْن هــُؤالِء«، کافــران و مشــرکان قــوم پیامبــر امــا در متــن غایــب مقصــود از »َو الَّ
ــن عاشــور، ج24: 110(.  ــا: ج9: 37؛ آلوســی، 1415ق: ج12: 268؛ اب هستند)طوســی، بی ت

بینامتنــی از نــوع نفــی متــوازی اســت.

ْهَر َعَجبــًا »َو ِإْن َتْعَجْب َفَعَجــٌب َقْوُلُهم «؛  َراَك الدَّ
َ
اَل َهُلــمَّ َفاْســَمْع َو َمــا ِعْشــَت أ

َ
   5. متــن حاضــر: »أ

»بیــا و بشــنو تــا زمانــی کــه زنــده هســتی و زندگانــی می کنــی، روزگار بــه تــو چیزهــای تعّجــب آور را 
می نمایانــد و اگــر تعّجــب می کنــی، پــس ســخن این هــا تعّجــب آور اســت.«

ِذیــَن  ولِئــَك الَّ
ُ
ــا َلِفــي َخْلــٍق َجِدیــٍد أ  ِإنَّ

َ
ــا ُترابــًا أ  ِإذا ُکنَّ

َ
   متــن غایــب: »َو ِإْن َتْعَجــْب َفَعَجــٌب َقْوُلُهــْم أ

ــاِر ُهــْم ِفیهــا خاِلُدوَن«)رعــد، 5( ْصحــاُب النَّ
َ
ولِئــَك أ

ُ
ْعناِقِهــْم َو أ

َ
ْغــالُل ِفــي أ

َ
ولِئــَك اأْل

ُ
ِهــْم َو أ َکَفــُروا ِبَربِّ

   روابــط بینامتنــی: خداونــد در آیــۀ فــوق شــبهه منکــران معــاد را ســخنی شــگفت آور و ســزاوار 
تعّجــب می دانــد و خطــاب بــه پیامبــر می فرمایــد: »ای محمــد، اگــر از انــکار کافــران نســبت به 
زنــده شــدن مــردگان، تعجــب می کنــی، آنــان نســبت بــه آفرینــش اولیــه مخلوقــات، ایمــان دارنــد، 
ــکاری شــگفت انگیــز است«)طبرســی، 1372، ج6:  ــرا چنیــن ان ایــن تعجــب ســزاوار اســت، زی
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  426؛ و نیــز ر.ک: شــبر، 1412ق: 251؛ فضــل اللــه، 1419ق، ج13: 21(. حضرت فاطمه
نیــز به مثابــه متــن پنهــان، از اینکــه مــردم پــس از رحلــت پیامبــر در انحطــاط فکــری افتادنــد 
ــه  ــه هیچ گون ــپردند ک ــری س ــت عناص ــه دس ــش را ب ــای خوی ــن و دنی ــه و دی ــور جامع ــام ام و زم

شایســتگی و بایســتگی را نداشــتند، اظهــار شــگفتی می کنــد)ر.ک: قزوینــی، 1386: 700(.

   عبــارت »َو ِإْن َتْعَجــْب َفَعَجــٌب َقْوُلُهــم « به صــورت صریــح و آشــکار از متــن قــرآن برگرفتــه شــده 
ــه بافــت متنــی )پیش گفته هــای پیرامــون  ــا توجــه ب ــه نظــر می رســد در متــن حاضــر، ب اســت. ب
ــگفتی  ــه ش ــبت ب ــده را نس ــنونده و خوانن ــّیت ش ــد حساس ــد، می توان ــه می آی ــه ای ک ــن( آی مت
حضــرت زهــرا  از اوضــاع جامعــه آن روز مدینــه تقویــت و در نتیجــه درک او را از وقایــع پــس از 
رحلــت پیامبــر بیشــتر کنــد. همچنیــن حضــرت  بــا کاربســت ایــن تعبیــر قرآنی بــه صورت 
جــری و تطبیــق1 آن را بــر اهــل ســقیفه تطبیــق داده اســت. رابطــۀ میــان دو متــن از نــوع نفــی 
متــوازی اســت؛ زیــرا حضــرت زهــرا  بــا تأثیــر از آیــۀ قــرآن، ســاختار و مفهومــش را در کالمــش 

ذوب و متــن جدیــدی عرضــه کــرده اســت.

ــُکوا  ِة ُعْرَوٍة َتَمسَّ یَّ
َ
يِّ ِعَماٍد اْعَتَمُدوا َو ِبأ

َ
يِّ ِســَناٍد اْســَتَنُدوا َو ِإَلی أ

َ
6. متن حاضر: َلْیَت ِشــْعِري ِإَلی أ

اِلِمیــَن َبــَداًل« ْقَدُمــوا َو اْحَتَنُکــوا »َلِبْئــَس اْلَمْولــی  َو َلِبْئــَس اْلَعِشــیُر« َو »ِبْئــَس ِللظَّ
َ
ــٍة أ یَّ ــِة ُذرِّ یَّ

َ
َو َعَلــی أ

ْقــَرُب ِمــْن َنْفِعــِه َلِبْئــَس اْلَمْولــی  َو َلِبْئــَس اْلَعِشــیُر« )حــج، 
َ
ُه أ    متــن غایــب: »َیْدُعــوا َلَمــْن َضــرُّ

 
َ
ِه أ ْمــِر َربِّ

َ
13(، »َو ِإْذ ُقْلنــا ِلْلَمالِئَکــِة اْســُجُدوا آلَِدَم َفَســَجُدوا ِإالَّ ِإْبِلیــَس کاَن ِمــَن اْلِجــنِّ َفَفَســَق َعــْن أ

اِلِمیــَن َبَداًل«)کهــف، 50( ْوِلیــاَء ِمــْن ُدوِنــي َو ُهــْم َلُکــْم َعــُدوٌّ ِبْئــَس ِللظَّ
َ
َتــُه أ یَّ ِخُذوَنــُه َو ُذرِّ َفَتتَّ

ــه دلیــل انتخــاب تکیــه گاه نادرســت  ــط بینامتنــی: حضــرت زهــرا  اهــل ســقیفه را ب    رواب
ــد سرپرســت و  ــد، ب ــری برگزیده ای ــرای زمامــداری و رهب ــد کــه آن کســی را کــه ب ســرزنش می کن
همراهــی اســت. همان گونــه کــه قــرآن مصاحبــت و هم نشــینی بت پرســتان بــا بت هــا را مذمــوم و 
ناپســند دانســته اســت. جملــۀ »َلِبْئــَس اْلَمْولــی  َو َلِبْئَس اْلَعِشــیُر« انشــای ذم برای بت هایی اســت 

1. منظور از جری و تطبیق، انطباق آیه بر اساس توسعۀ معنایی بر مصداق های خارجی موجود است که از نظر ماک با مورد نزول 
آیه مشابه باشد)طباطبایی، 141۷ق، ج3: 6۷(. بنابراین این قاعده، بیانگر جاودانگی قرآن و منطبق ساختن مفاد آیه بر مصادیق، اعم 

از افراد و وقایع در طول زمان ها و عصرهاست. 
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ــرای صاحبــش  ــر ب ــاور و مصاحــب، جلــب نفــع و خی ــرا شــأن ی ــد؛ زی کــه بت پرســتان می خواندن
اســت)ر.ک: ابــن عاشــور، ج17: 157(؛ یعنــی ایــن بت هــا بــرای بت پرســتان هیــچ نفعــی نــدارد. 
خوانــش ایــن آیــه در کالم حضــرت بــه ایــن معناســت کــه اهل ســقیفه بــا انتخــاب زمامدار فاســق، 

هیــچ نفــع و خیــری نخواهنــد بــرد.

    حضــرت زهــرا  بــا اقتبــاس از آیــۀ 13 ســورۀ حــج، کالمــش را در گفت وگــو بــا آن قــرار داده و 
بــر زیبایــی و اثرگــذاری کالمــش افــزوده اســت. در ایــن بینامتنــی کــه از نــوع نفــی متــوازی اســت، 
ــۀ قــرآن بــدون هیــچ تغییــری، به زیبایــی توانســته میــان کالم خــود و  ــا به کارگیــری آی حضــرت ب

متــن پنهــان از جهــت معنــا و مفهــوم تعامــل برقــرار ســازد. 

ــه آیــۀ      در ادامــه، حضــرت بــرای تأکیــد هشــدار و توبیــخ خویــش نســبت بــه اهــل ســقیفه، ب
50 ســورۀ کهــف اســتناد می کنــد و بــا خوانشــی بی بدیــل و متیــن میــان کالمــش و متــن قــرآن 
ارتبــاط برقــرار ســاخته اســت؛ یعنــی همان طــور کــه شــیطان بــرای ظالمــان بــد جایگزینی اســت، 
انتخــاب خلیفــه اول به عنــوان جانشــین پیامبــر بــه جــای امــام علــی g  بــد جایگزینــی بــرای 
مــردم اســت. ُپرواضــح اســت کــه در ایــن بخــش نیــز رابطــۀ بینامتنــی از نــوع نفــی متــوازی اســت. 

ــُم  ــْم ُه ُه ال ِإنَّ
َ
ــًا أ ــُنوَن ُصْنع ــْم ُیْحِس ُه نَّ

َ
ــُبوَن أ ــْوٍم  »َیْحَس ــِس  َق ــًا ِلَمَعاِط ــر: »َفَرْغم ــن حاض    7. مت

ــُعُروَن « ــْن ال َیْش ــُدوَن َو لِک اْلُمْفِس

ُهــْم ُیْحِســُنوَن ُصْنعًا«  نَّ
َ
ْنیــا َو ُهــْم َیْحَســُبوَن أ ِذیــَن َضــلَّ َســْعُیُهْم ِفــي اْلَحیــاِة الدُّ     متــن غایــب: »الَّ
ُهــْم ُهــُم اْلُمْفِســُدوَن َو لِکْن ال َیْشــُعُروَن«)بقره، 12( ال ِإنَّ

َ
)الکهــف، 104(، »أ

ُهـْم ُیْحِسـُنوَن ُصْنعـًا« تصویری از  نَّ
َ
   روابـط بینامتنـی: حضـرت زهـرا  در عبـارت »َیْحَسـُبوَن أ

وضعّیـت سـقیفه را ارائـه می دهـد و می فرمایـد: اهـل سـقیفه کسـانی هسـتند کـه در زندگـی دنیا 
از عمـل خـود در تعییـن خلیفـه بهـره نگرفتنـد و در عیـن حـال گمـان می کننـد کار خوبـی انجـام 
می دهنـد و همیـن پندار موجـب تمامّیت خسران شـان شـده اسـت)طباطبایی، 1417ق، ج13: 
399(. عّلـت ایـن امر مجذوب شـدن دل هـای آنان به زینت های دنیا و زخـارف آن و فرو غلتیدن در 
شـهوات اسـت و همیـن انجـذاب به مادّیـت آنان را از میل بـه پیروی و پذیرش حق و شـنیدن داعی 
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آن باز داشـته اسـت)همان: 399-400(. همان گونه که دسـتگاه طبیعت نسـبت به اشـیای مضّر 
بي اعتنـا نیسـت، ولـي مي شـود بر اثر بدآمـوزي آن را معتـاد کرد تا هر سـّمي به او بدهنـد، بپذیرد؛ 
فطرت انسان نیز بر اثر اعتیاد و تلقین و تعلیم باطل، زیبا را زشت و زشت را زیبا مي پندارد)جوادی 
آملی، 1389: 170(. اهل سـقیفه نیز به دلیل نفوذ نفاق در وجودشـان به این حالت دچار شـدند، 
زیـرا پذیـرش والیـت اهـل بیـت g ، هرگز با کفـر جمع نمي شـود. در حقیقت این عبـارت اقتباس 
شـده، بـه حال منکـران والیت امیر مؤمنان علـی g  اشـاره دارد)ر.ک: ابن بابویـه، 1378ق، ج2: 
126؛ فیـض کاشـانی، 1415ق، ج3: 268(. حضـرت بـا آوردن لفـظ »َیْحَسـُبوَن« بـر قدرت کالم 
خویـش افـزوده و از حسـابگری های مّتکی به خیال و پندار بی اسـاس سـقیفه، انتقاد کرده اسـت. 
ُهْم ُیْحِسـُنوَن عمـاًل« مفهوم »صنع«  نَّ

َ
حضـرت عیـن سـاختار قرآنـی را آورده و نفرموده »َیْحَسـُبوَن أ

و »عمـل« متفـاوت اسـت، زمخشـري معتقد اسـت کـه هر عاملـي را صانـع و هر عملـي را صناعت 
نمي نامنـد، بلکـه صناعـت در جایـي بـه کار مـي رود کـه عامـل ورزیـده باشـد و عمـل بـه او نسـبت 
داده شود)زمخشـری، 1407ق، ج1: 654(. بـر ایـن اسـاس، عنـوان »صنعـت« از عنـوان »عمل« 
مهم تـر و کاري آمیختـه با زیبایي و هنرمندي اسـت؛ بنابرایـن، واژۀ »صنع«، در متـن حاضر به این 
معناسـت که نیک پنداشـتن تبهکاری های اهل سـقیفه از عمل شان زشت تر اسـت)جوادی آملی، 
1393، ج23: 209(. امـا بـا توّجه به سـیاق در متن قرآن، روی سـخن با مشـرکان اسـت. چنان که 
پیداسـت، حضـرت بـه منظور اثرگذاری بیشـتر بر مخاطبـان از قرآن بـرای نوسـازی و غنای مفهوم 
توّهـم باطـل اهـل سـقیفه اسـتفاده کرده اسـت. رابطۀ میـان دو متـن، از نـوع نفی متوازی اسـت.

ُهــْم ُهــُم اْلُمْفِســُدوَن َو لِکــْن ال َیْشــُعُروَن«  ال ِإنَّ
َ
   در ادامــه، حضــرت بــا عبــارت مســتقیم قرآنــی »أ

تأکیــد می کنــد اهــل ســقیفه در فســاد و تباهــی هســتند. در متــن غایــب نیز، چــون منافقــان خود 
را مصلــح خواندنــد، خداونــد خــالف آن )مفســد( را بــه آن هــا نســبت داد. »شــعر« در لغــت، ادراک 
ــس  ــوی، 1430ق، ج6: 89(. پ ــی، 1412ق: 456؛ مصطف ــت)راغب اصفهان ــیء اس ــق ش دقی
معنــای آیــه ایــن اســت، منافقــان بــا حــواس خــود نمی تواننــد فســاد و گمراهی شــان را درک کنند. 
پــس آنچــه از آن هــا نفــی شــده، ادراک دقیــق اســت کــه نیازمنــد حــواس اســت. در متــن حاضــر، 
مفهــوم آن اســت کــه اهــل ســقیفه بــه دلیــل گنــاه و نفــاق، نمی تواننــد فسادشــان را درک کننــد. 
ایــن مفهــوم بــا تأکیــد إّن، ضمیــر فصــل »هــم« کــه فســاد در منافقــان را تأکیــد می کنــد، تعبیــر 
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بــه جملــه اســمّیه کــه مفیــد ثبــات و دوام فســاد در منافقان اســت. همچنیــن تعبیــر »اْلُمْفِســُدوَن« 
کــه فســاد منافقــان و اهــل ســقیفه را امــری ثابــت و مســتقر دانســته، بیــان شــده اســت)ر.ک: 
ســامرائی: 22(. حضــرت زهــرا  اصــرار و پافشــاری اهــل ســقیفه در راه نفــاق و خــو گرفتــن بــا 
برنامه هــای زشــت و ننگیــن در تعییــن خلیفــه را موجــب آن می دانــد کــه به تدریــج گمــان کننــد 
ــا  ــخیص از آن ه ــس تش ــه ح ــت، به طوری ک ــه اس ــازنده و اصالح طلبان ــد و س ــا مفی ــن برنامه ه ای
ســلب شــود و ناپاکــی و آلودگــی به صــورت طبیعــت ثانــوی آنــان در می آیــد. حضــرت متــن قرآنــی 
را بــدون تغییــر و بــا همــان ســاختار در کالم خــود آورده و بدیــن صــورت، نوعــی ســازش میــان متن 
پنهــان و متــن حاضــر ایجــاد کــرده اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه ســیاق متن غایــب دربــارۀ منافقــان و 

ســیاق متــن حاضــر دربــارۀ اهــل ســقیفه اســت. رابطــۀ دو متــن، از نــوع نفــی متــوازی اســت.

ْن 
َ
ي ِإالَّ أ ــدِّ ــْن ال َیِه مَّ

َ
ــَع أ َب ْن ُیتَّ

َ
َحــقُّ أ

َ
ــی اْلَحــقِّ أ ــِدي ِإَل ــْن َیْه  َفَم

َ
ــمْ  »أ     8. متــن حاضــر: »َوْیَحُه

ُیْهــدی  َفمــا َلُکــْم َکْیــَف َتْحُکُمــوَن «

 َفَمــْن 
َ
    متــن غایــب: »ُقــْل َهــْل ِمــْن ُشــَرکاِئُکْم َمــْن َیْهــِدي ِإَلــی اْلَحــقِّ ُقــِل اللــُه َیْهــِدي ِلْلَحــقِّ أ

ْن ُیْهدی  َفما َلُکْم َکْیــَف َتْحُکُموَن«)یونس، 35(
َ
ي ِإالَّ أ ْن ال َیِهــدِّ مَّ

َ
َبَع أ ْن ُیتَّ

َ
َحــقُّ أ

َ
َیْهــِدي ِإَلــی اْلَحــقِّ أ

ــه حکــم فطــرت و عقــل بشــر، حــق به طــور مطلــق و  ــۀ فــوق، ب     روابــط بینامتنــی: طبــق آی
بــدون هیــچ قیــدی و شــرطی، واجــب االّتبــاع اســت و ایــن دلیــل بــر الوهّیــت و ربوبّیت پــروردگار 
و نفــی شــرک از اوســت)ر.ک: طباطبایــی، 1417ق، ج10: 56(. حضــرت نیــز ایــن آیــه را 
ــت: »آن  ــوده اس ــرده و فرم ــوت ک ــان دع ــی خودش ــکاز عقل ــه ارت ــش را ب ــده و مخاطبان فراخوان
کســی کــه اعلــم بــه مبانــی دیــن اســت و جامعــه را بهتــر راهنمایــی می کنــد، او بایــد جلــودار و 
امــام باشــد، نــه کســی کــه در هدایــت و درک در رتبــه بعــد قــرار دارد و نیــاز بــه کمــک و هدایــت 
دیگــری دارد«)منتظــری، 1374، 294(. مقصــود حضــرت زهــرا  از این مقایســه این اســت 
کــه مســلمًا امــام علــی g  انســانی اســت کــه بــه لحــاظ عقلــی و علمــی کامــل اســت و چنیــن 
شــخصّیتی شایســته پیــروی و الیــق زمامــداری اســت؛ نــه افــرادی کــه در هیــچ یــک از جهــات 
ــل مقایســه نیســتند)ر.ک:  ــا آن حضــرت قاب ــوازم زمامــداری، ب ــم و عقــل و تدبیــر و دیگــر ل عل

ــی، 1386: 635(. قزوین

)فرشته معتمد لنگرودی(
 واکاوی روابط بینامتنی قرآن کریم در خطبۀ عیادت حضرت زهرا



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 2 . تابستان1401

161

   صاحــب المیــزان از تقابــل موجــود در آیــه، بــرای اثبــات عصمــت امــام کمــک گرفتــه اســت. 
بی تردیــد، کســی کــه »هــادی بــه حــق« اســت بــا کســی کــه »مهتــدی بــه حق نیســت مگر توســط 
دیگــران« تفــاوت وجــود دارد. ایــن تقابــل اقتضــا می کنــد کــه هــادی بــه حــق »مهتــدی بنفســه« 
باشــد؛ زیــرا طــرف دیگــر تقابــل »مهتــدی توســط دیگــران«، مهتــدی بنفســه نیســت؛ بنابرایــن، 
طــرف دیگــر بایــد مهتدی بنفســه باشــد. پــس، ویژگی مهتــدی بنفســه )امــام(، »عصمت« اســت. 
از ایــن رو، منظــور از هدایــت، ایصــال بــه مطلــوب نــه صــرف ارائــه طریــق اســت و ایــن مهــم تنهــا 
ــی،   ــوادی آمل ــی، 1417ق، ج10: 58-60؛ ج ــت)ر.ک: طباطبای ــه b  اس ــا و ائم ــأن انبی در ش
1393، ج1: 479(. پــس مــراد از ایــن آیــه در متــن حاضــر، تبییــن امامــت امــام علــی g  اســت 
ــر امامــت امامــان معصــوم b  تطبیــق شــده اســت)ر.ک: کلینــی،  و ایــن مطلــب در روایــات، ب
1417ق، ج1: 202؛ ابــن بابویــه، 1378ق، ج1: 221(. همچنیــن بــه لحــاظ عقلــی، امــام بایــد 
از تمــام مّلــت  از فضایــل بیشــتری برخــوردار باشــد. اگــر او در ایــن زمینــه بــا آن هــا یکســان باشــد، 
دلیلــی بــر ترجیــح و امتیــاز او در رهبــری جامعــه وجــود نــدارد و اگــر امــام از نظــر کمــاالت فروتــر از 
افــراد جامعــه باشــد، تقّدســش عقــاًل محــال اســت؛ چــون تقدیــم مفضــول بــر فاضــل عقــاًل قبیــح 
ــی،  ــی، اخالق ــی، دین ــر علم ــد از نظ ــوا بای ــام و پیش ــن رو، ام ــی، 1351: 512(. از ای است)طوس
ــاس،  ــن اس ــر ای ــد. ب ــر باش ــر و واالت ــه فرات ــراد جامع ــمانی از اف ــی و جس ــل روح ــجاعت و فضای ش
ــه ســوي حــق منحصــرًا در اختیــار مهتــدي بالــذات یعنــي خداونــد ســبحان  هدایــت دیگــران ب
اســت. غیــر خــدا وقتــي مي توانــد هــادي دیگــران باشــد کــه از مهتــدي بالــذات )خداونــد( هدایت 
یابــد)ر.ک: جــوادی آملــی، 1393، ج11: 648(. پــس »امــام« کســي اســت کــه هــادي بــه امــر 

خداونــد باشــد و »هــادي« کســي اســت کــه مهتــدي  بالــذات باشــد. 

 نمودار زیر این تقابل معنایی را نشان می دهد:

مهتدی بنفسه

هادی الی الحق

معصوم

غیر المهتدی ااّل بغیره

  غیر معصوم
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در پایــان متــن غایــب خطــاب بــه مشــرکان می گویــد: »َفمــا َلُکــْم َکْیــَف َتْحُکُمــوَن« یعنــی شــما 
را چــه شــده چیزهایــی را پرســتش مي کنیــد کــه هیچ گونــه ســود و زیانــی ندارنــد؟ و ایــن عبــارت 
ــه قضــاوت مي کنیــد کــه ایــن بتهــا معبــودان مــا  بیــان شــگفتی حــال آن هاســت؛ یعنــی چگون
ــرت  ــی، 1372، ج5: 166-165(. حض ــند؟)ر.ک: طبرس ــتش مي باش ــته پرس ــتند و شایس هس
زهــرا  از تقابــل موجــود در آیــه بــرای امامــت امــام علــی g  اســتفاده می کنــد و بــه توبیــخ اهــل 
ســقیفه می پــردازد. وی بــا اســتناد بــه آیــه در صــدد برانگیختــن تعجــب شــنوندگان-زنان مهاجــر و 
انصــار- اســت، و قصــد داشــته بــه آنــان بفهمانــد ایــن حکمــی کــه مــردان شــما در ســقیفه انجــام 
ْن ُیْهــدی « 

َ
ي ِإالَّ أ ــْن ال َیِهــدِّ مَّ

َ
« )امامــت امــام علــی g ( و »أ دادنــد و بیــن »َمــْن َیْهــِدي ِإَلــی اْلَحــقِّ

)ســران ســقیفه( فــرق نگذاشــتند، حکمــی غریــب و شــگفت آور اســت، بــا اینکــه عقــل آنــان حکــم 
صریــح و روشــن دارد بــه اینکــه نبایــد کســی و چیــزی را پیــروی کــرد کــه خــودش راه را نیافتــه، و 

قهــرًا هــم نمی توانــد هــادی بــه ســوی حــق باشــد.

    حضــرت زهــرا  بــه منظــور اثرگــذاری و جهت دهــی ذهنــی مخاطبــان، بــرای گرایــش بــه 
امامــت امــام علــی g  ســاختار آیــۀ 35 ســورۀ یونــس را به صــورت مســتقیم و بــا همــان ســاختار 
آورده اســت. متــن پنهــان دربــارۀ بحــث امامــت اســت و حضــرت بــا اســتناد بــه آن معنــای جدیدی 
را ایجــاد کــرده و آن را بــر امامــت حضــرت علــی g  تطبیــق داده اســت. رابطــۀ میــان دو متن، نفی 

متــوازی اســت.

ْنُتــْم َلها 
َ
 ُنْلِزُمُکُموهــا َو أ

َ
ــی ِبُکــْم َو َقــْد »َعِمَیــْت َعَلْیُکــمْ  أ نَّ

َ
    9. متــن حاضــر: »َفَیــا َحْســَرَتی َلُکــْم َو أ

کاِرُهــوَن «؛ »پــس حســرت و انــدوه بــر شــما بــاد و بــه کدامیــن ســو هســتید؟ راه حــق و رحمــت 
خــدا بــر شــما گــم شــده اســت آیــا مــا شــما را وادار کنیــم بــر رحمــت خــدا )و صــراط مســتقیم(، 

حــال آنکــه خودتــان کراهــت داریــد.«

ــي َو آتاِنــي َرْحَمــًة ِمــْن ِعْنــِدِه  َنــٍة ِمــْن َربِّ ْیُتــْم ِإْن ُکْنــُت َعلــی  َبیِّ
َ
 َرأ

َ
    متــن غایــب: »قــاَل یــا َقــْوِم أ

ْنُتــْم َلهــا کاِرُهوَن«)هــود، 28(
َ
 ُنْلِزُمُکُموهــا َو أ

َ
َیــْت َعَلْیُکــْم أ َفُعمِّ

ْنُتــْم َلهــا کاِرُهــوَن« در متــن حاضــر 
َ
 ُنْلِزُمُکُموهــا َو أ

َ
    روابــط بینامتنــی: جملــه »َعِمَیــْت َعَلْیُکــْم أ

ــاب  ــوح g  خط ــرت ن ــت. حض ــش اس ــه قوم ــوح g  ب ــرت ن ــده و کالم حض ــه ش ــرآن گرفت از ق
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بــه قومــش می فرمایــد: »ای قــوم اگــر مــن فرضــًا دارای بصیرتــی از ناحیــه پــروردگارم باشــم و او 
رحمتــی از ناحیــه خــود بــه مــن داده و آن را بــر شــما مخفــی کــرده باشــد و شــما بــه دلیــل جهــل و 
بی رغبتی تــان نســبت بــه پذیرفتــن حــق، آن رحمــت را درك نکــرده باشــید، آیــا می توانــم شــما را 
در درك آن مجبــور بســازم؟«)طباطبایی، 1417ق، ج10: 204(. مقصــود حضــرت زهــرا  آن 
اســت امامــت اهــل بیــت b  بــا جریــان ســقیفه از مســلمانان دور شــده آیــا مــن می توانــم شــما را 
بــه قبــول آن و ایمــان آوردن نســبت بــه مــا اجبــار کنــم؟ در حقیقــت، حضــرت بــا بیــان ایــن عبارت 
اکــراه از متــن دیــن را نفــي مي نمایــد و آن را مربــوط بــه شــریعتي خــاص نمی دانــد، زیــرا حضــرت 
ــن  ــکار ســران قــوم خــود ایــن عبــارت را بیــان داشــته اســت. همچنیــن ای ــوح g  در پاســخ ان ن
اســتناد قرآنــی در کالم حضــرت تعریضــی اســت بــه اهــل ســقیفه، کــه راه کفــر را در پیــش گرفتــه 
بودنــد بــه اینکــه حجــت بــر شــما تمــام شــد و حقیقــت امــر برایتــان معلــوم و روشــن گردیــد امــا بــا 

ایــن حــال بــه مســئلۀ امامــت ایمــان نیاوردیــد.

ْنُتــْم َلهــا کاِرُهــوَن« در معنــای مجــازی اســت و بــه معنــای 
َ
 ُنْلِزُمُکُموهــا َو أ

َ
    عبــارت اســتفهامی »أ

»الیکــون هــذا اللــزام« اســت؛ یعنــی مــا شــما را ملــزم نمی کنیــم. با وجــود ناخوشــایندی شــما، از 
ســوی مــا الزامــی در کار نیســت)ر.ک: ســیوطی، 1421ق، ج2: 139(. حضــرت زهــرا  بــا این 

اســلوب بیانــی در صــدد تبییــن و اثرگــذاری بیشــتر کالمــش بــر مخاطبان اســت.

 ُنْلِزُمُکُموهــا« دو مفعــول آن، بــه صــورت ضمیــر مّتصــل اســت، 
َ
    نکتــه شــایان توّجــه آن کــه »أ

جایــز اســت کــه مفعــول دوم منفصــل بیایــد یعنــی »أنلزمکــم أیاهــا«)ر.ک: زمخشــری، 1407ق، 
ج2: 390(، امــا در حالــت فعلــی، تصویرگــر فضــای اکــراه و اجبــار اســت. وقتــی ایــن ضمایــر در 
تلّفــظ بــا هــم ادغــام می شــوند، آن هــا نیــز در حــال نفــرت بــه هــم می چســبند)کواز، 1378ق: 
309(. پــس ایــن ســاخت آوایــی از حیــث بلنــدی بــا معنــا و غــرض هــر دو متــن مرتبــط و هماهنگ 
ــا معنــا )رد نشــانه ها و عــدم پذیــرش حــق( اشــاره دارد.  اســت و بــه اکــراه و ســنگینی مناســب ب
تلّفــظ ایــن کلمــه توســط حضــرت زهــرا  بیــزاری از نپذیرفتــن امامــت امــام علــی g  در اهــل 
ســقیفه را ترســیم می کنــد. بــه نظــر می رســد بهره گیــری حضــرت از بالغــت و ادبیــات مخاطبــان، 
ــا آنــان ایجــاد کــرده و بدیــن طریــق پیــام خویــش را بــرای مخاطبــان  ارتباطــی گیــرا و اقناعــی ب

پرجاذبــه ســاخته اســت.
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    حضــرت زهــرا  در ایــن قســمت، بخشــی از متــن غایــب را با همان شــاکله در کالمــش آورده 
اســت، ولــی چــون از لحــاظ پیــام مســتقل اند، رابطــۀ میان شــان نفــی متوازی اســت. 

2-2. بینامتنیت واژگانی

حضــرت زهــرا  در طــول خطبــه، عــالوه  بــر اشــارۀ مســتقیم بــه آیــات قــرآن از الفــاظ قرآنــی 
هــم بهــره جســته اســت و معانــی عمیــق آن هــا را یــادآور می شــود تــا مخاطبــان را بــه مدلــول آیــات 

ســوق دهــد و کالمــش را در پیونــد عمیــق بــا آیــات قــرار دهــد.

 بشارت فتنه های بعد از سقیفه

ــِتْبَداٍد  ــاِمٍل  َو اْس ــْرٍج  َش ــٍم َو ِبَه ــٍد َغاِش ــْطَوِة ُمْعَت ــاِرٍم َو َس ــْیٍف َص ــُروا ِبَس ْبِش
َ
ــر: »أ ــن حاض    1. مت

اِلِمیــَن َیــَدُع َفْیَئُکــْم َزِهیــدًا َو َجْمَعُکــْم َحِصیــدًا«؛ »بشــارت بــاد شــما را بــه شمشــیرهای  ِمــَن الظَّ
برنــده ای کــه بــه دنبــال آن می آیــد و قــدرت متجــاوزی کــه حداکثــر ظلــم و تعــّدی را روا مــی دارد 
و هــرج و مرجــی کــه فراگیــر اســت و همــه جــا را شــامل می شــود و بــه اســتبدادی از ظالمــان کــه 
ــد و  ــت نمی کن ــی در آن رغب ــه کس ــه ای ک ــذارد به گون ــی می گ ــال را باق ــی از بیت الم ــدار کم مق

ــد.« ــما را درو می کن ــت ش جمعّی

الَّ َتخاُفــوا َو ال 
َ
ُل َعَلْیِهــُم اْلَمالِئَکــُة أ َنــا اللــُه ُثــمَّ اْســَتقاُموا َتَتَنــزَّ ــوا َربُّ ِذیــَن قاُل متــن غایــب: »ِإنَّ الَّ

ــْم ُتوَعُدوَن«)فصلــت، 30( ــي ُکْنُت ِت ــِة الَّ ْبِشــُروا ِباْلَجنَّ
َ
ــوا َو أ َتْحَزُن

ِثیٍم«)قلم، 12(
َ
اٍع ِلْلَخْیِر ُمْعَتٍد أ »َمنَّ

ــَجَرَة  ــَة َو ُکال ِمْنها َرَغــدًا َحْیُث ِشــْئُتما َو ال َتْقَربا هِذِه الشَّ ْنــَت َو َزْوُجــَك اْلَجنَّ
َ
»َو ُقْلنــا یــا آَدُم اْســُکْن أ

اِلِمیَن «)بقره، 35؛ و نیــز ر.ک: 124؛ 145( َفَتُکونــا ِمَن الظَّ

ُط ُرُسـَلُه  ْوَجْفُتـْم َعَلْیِه ِمْن َخْیـٍل َو ال ِرکاٍب َو لِکنَّ اللَه ُیَسـلِّ
َ
فـاَء اللـُه َعلـی َرُسـوِلِه ِمْنُهْم َفمـا أ

َ
»َو مـا أ

ُسـوِل  ْهِل اْلُقری َفِللِه َو ِللرَّ
َ
فاَء اللُه َعلی َرُسـوِلِه ِمْن أ

َ
َعلـی َمـْن َیشـاُء َو اللُه َعلی ُکلِّ َشـْي ٍء َقدیـٌر * ما أ

ْغِنیاِء ِمْنُکـْم َو ما 
َ
ـبیِل َکـْي ال َیُکـوَن ُدوَلـًة َبْیـَن اأْل َو ِلـِذي اْلُقْربـی َو اْلَیتامـی َو اْلَمسـاکیِن َو اْبـِن السَّ

ُقوا اللَه ِإنَّ اللَه َشـدیُد اْلِعقاِب« )حشـر، 7-6( ُسـوُل َفُخـُذوُه َو مـا َنهاُکْم َعْنـُه َفاْنَتُهـوا َو اتَّ آتاُکـُم الرَّ

)فرشته معتمد لنگرودی(
 واکاوی روابط بینامتنی قرآن کریم در خطبۀ عیادت حضرت زهرا
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اُس َو  ُکُل النَّ
ْ
ا َیــأ ْرِض ِممَّ

َ
ــماِء َفاْخَتَلــَط ِبــِه َنبــاُت اأْل ْنَزْلنــاُه ِمَن السَّ

َ
ْنیــا َکمــاٍء أ مــا َمَثــُل اْلَحیــاِة الدُّ »ِإنَّ

ْمُرنا َلْیاًل 
َ
تاهــا أ

َ
ُهــْم قــاِدُروَن َعَلْیها أ نَّ

َ
ْهُلهــا أ

َ
َنــْت َو َظــنَّ أ یَّ ْرُض ُزْخُرَفهــا َو ازَّ

َ
َخــَذِت اأْل

َ
ــی ِإذا أ ْنعــاُم َحتَّ

َ
اأْل

ُرون«)یونــس،  ــُل اآلْیــاِت ِلَقــْوٍم َیَتَفکَّ ْمــِس َکذِلــَك ُنَفصِّ
َ
ْن َلــْم َتْغــَن ِباأْل

َ
ْو َنهــارًا َفَجَعْلناهــا َحِصیــدًا َکأ

َ
أ

ی َجَعْلناُهْم َحِصیــدًا خاِمِدیَن«)انبیــاء، 15( 24(، »َفمــا زاَلــْت ِتْلــَك َدْعواُهــْم َحتَّ

اِلِمیــَن«، »َفْیَئُکــْم« و »َحِصیــدًا« در متن  ْبِشــُروا«، »ُمْعَتــٍد«، »الظَّ
َ
    روابــط بینامتنــی: واژه هــای »أ

ْبِشــُروا« در متــن قرآنــی دربــارۀ مؤمنان 
َ
حاضــر، بــا الهام گیــری از متــن پنهــان بــه کار رفتــه اســت. »أ

استقامت پیشــه ای اســت کــه خداونــد متعــال آنــان را بــه بهشــت وعــده داده اســت. درحالی کــه 
ــه  ــه کار رفت ــد ب ــش رو دارن ــه در پی ــقیفه ک ــل س ــذاب اه ــارۀ ع ــرت  درب ــن واژه در کالم حض ای
اســت کــه نوعــی تحّکــم را افــاده می کنــد؛ یعنــی غیــر از عــذاب هیــچ چیــز دیگــری بــرای اهــل 
ســقیفه نیســت؛ زیــرا موعظــه و نصیحــت حضــرت در دل هــای آنــان هیچ گونــه اثــری نگذاشــت. 
بدیــن ترتیــب، رابطــۀ کاربســت ایــن واژه در متــن حاضــر بــا متــن پنهــان، از نــوع نفــی کلی اســت؛ 
زیــرا ایــن واژه در کالم حضــرت در معنــای متفــاوت از متــن قرآنــی بــه کار رفتــه و حضــرت آن را در 

معنــای مــد نظــر خــود بازآفرینــی کــرده اســت.

واژۀ »معتــد« در آیــۀ 12 ســورۀ قلــم، بــه معنــای تجاوزگــر از اوصــاف دشــمنان پیامبــر اســت کــه 
ــد از  ــای بع ــان فتنه ه ــر در بی ــدون تغیی ــه و ب ــام گرفت ــی اله ــن قرآن ــرا  آن را از مت ــرت زه حض

ســقیفه بــه کار بــرده اســت. از ایــن رو، رابطــۀ بینامتنــی از نــوع نفــی جزئــی اســت.

ــی آن  ــگاه اصل ــر جای ــزی در غی ــر چی ــرار دادن ه ــای ق ــه معن ــم« ب ــاده »ظل ــن« از م »الظالمی
اســت)راغب اصفهانــی، 1412ق: 537(. ایــن واژه 65 مرتبــه در قــرآن کریــم بــه کار رفتــه اســت. 
حضــرت بــا اخــذ ایــن واژه قرآنــی، اهــل ســقیفه را بــه ظلمــی کــه در بیــت المــال واقع خواهد شــد، 

بشــارت داده اســت. نــوع رابطــه بینامتنــی، نفــی متــوازی اســت.

ــی، 1412ق: 650(  ــب اصفهان ــوع داد و برگرداند)راغ ــی رج ــأ« یعن ــاده »فی ــل از م ــاء در اص أف
ــرار  ــر ق ــرای پیامب ــی ب ــوان خیرات ــد به عن ــه خداون ــد ک ــی ء« نامیده ان ــت را از آن رو »ف و غنیم
داده اســت و دیگــران بــه مصلحتــی در آن تصــّرف می کــرده )و آن را در اختیــار داشــته اند( پــس 
چــون پیامبــر آن را بــه تصــّرف درآورد، آن مــال بــه او بازگشــته است)مدرســی، 1419ق، ج19: 
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 واکاوی روابط بینامتنی قرآن کریم در خطبۀ عیادت حضرت زهرا



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 2 . تابستان1401

166

226(. پــس »فــی ء« آن اســت کــه بــدون جنــگ و خونریــزی بــه دســت پیامبــر و امــام رســد 
و مخصــوص رســول خــدا اســت. حضــرت زهــرا  ایــن لفــظ را از قــرآن گرفتــه و در معنــای 
متفــاوت بازآفرینــی کــرده اســت. وی در ایــن بخــش، فتنه هــای بعــد از ســقیفه را بشــارت می دهد. 
در حقیقــت، حضــرت در ایــن فــراز از خطبــه بــه آینده نگــری حســاب شــده ای کــه نشــئت گرفتــه 
از آگاهــی ایشــان از جامعه  شناســی مدینــه اســت، اشــاره دارد. ایشــان جامعــه مدینــه را این گونــه 
ترســیم کردنــد کــه در مســیر انحطــاط قــرار دارد و مــردم مدینــه بــا انتخــاب فــردی دیگــر، جامعــه 
را بــه ذّلــت، خشــونت و ســرکوبی عدالــت کشــاندند و بــه اهــل ســقیفه و مخاطبــان خــود هشــدار 
دادنــد و ســوگند خوردنــد کــه در آینــده، کســانی خواهنــد آمــد کــه بــا شمشــیر، خــون بی گناهــان 
ــرف  ــق مص ــه ناح ــال ب ــت الم ــود و بی ــر می ش ــا فراگی ــا و ظلم ه ــل عام ه ــت. قت ــد ریخ را خواهن
می گــردد. امــا آیــات بیــان شــده دربــارۀ حکــم غنایــم بنی نضیــر اســت و در عیــن حــال روشــنگر 
یــك قانــون کلــی در زمینــه تمــام غنایمــی اســت کــه بــدون دردســر و زحمــت و رنــج عائــد جامعــه 
ــیرازی و  ــت)مکارم ش ــده اس ــاد ش ــی ء« ی ــوان »ف ــه عن ــالمی ب ــه اس ــه در فق ــود ک ــالمی می ش اس
همــکاران،1374، ج23: 501(. رابطــۀ بینامتنــی میــان دو متــن، از نــوع نفــی کلــی اســت؛ زیــرا 
حضــرت ایــن واژه را بــرای تصویــر معنــای دلخــواه و اثر بیشــتر بر مخاطبــان، بازآفرینی کرده اســت 

و معنــای متــن حاضــر بــا متــن غایــب متفــاوت اســت.

واژۀ »حصیــد« بــه معنــای محصــود، یعنــی درو شــده اســت)راغب اصفهانــی، 1412ق: 238(. 
حضــرت بــا اخــذ ایــن واژه از قــرآن، اشــاره دارد که ظلم اهل ســقیفه، سرنوشــتی همچــون گیاهان 
درو شــده و بی جــان بــرای آنــان بــه ارمغــان مــی آورد. رابطــۀ بینامتنــی از نــوع نفــی متــوازی اســت.

ْنُتــْم َلهــا 
َ
 ُنْلِزُمُکُموهــا َو أ

َ
ــی ِبُکــْم َو َقــْد َعِمَیــْت َعَلْیُکــمْ  »أ نَّ

َ
2. متــن حاضــر: »َفَیــا َحْســَرَتی َلُکــْم َو أ

کاِرُهــوَن «

ْطــُت فــي  َجْنــِب اللــِه َو ِإْن ُکْنــُت َلِمــَن  ْن َتُقــوَل َنْفــٌس یــا َحْســَرتی  َعلــی  مــا َفرَّ
َ
متــن غایــب: »أ

ــاِخریَن«)زمر، 56( السَّ

ــاَعُة َبْغَتــًة قاُلــوا یــا َحْســَرَتنا َعلــی  مــا  ــی ِإذا جاَءْتُهــُم السَّ ُبــوا ِبِلقــاِء اللــِه َحتَّ ذیــَن َکذَّ »َقــْد َخِســَر الَّ
ال ســاَء مــا َیِزُروَن«)انعــام، 31(.

َ
ْوزاَرُهــْم َعلــی  ُظُهوِرِهــْم أ

َ
ْطنــا فیهــا َو ُهــْم َیْحِمُلــوَن أ َفرَّ
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روابــط بینامتنــی: حســرت از مــادۀ »حســر« بــه معنــای برهنــه کــردن و کنــار زدن لبــاس 
ــته  ــر گذش ــدوه ب ــت و ان ــوارد ندام ــه در م ــا ک ــی، 1412ق: 235( و از آنج ــت)راغب اصفهان اس
ــوزانه،  ــن دلس ــا لح ــرت  ب ــی رود. حض ــه کار م ــر ب ــن تعبی ــه، ای ــار رفت ــل کن ــای جه ــی پرده ه گوی
ــرای  ــی ب ــت و به نوع ــدار داده اس ــقیفه هش ــام س ــار را از فرج ــر و انص ــان مهاج ــقیفه و زن ــل س اه
لجاجــت آنــان اظهــار ناراحتــی می کنــد کــه ایــن گفتــار حضــرت نهایــت دلســوزی ایشــان نســبت 
ــا َحْســَرَتی« برگرفتــه از عبــارات »یــا َحْســَرتی« و »یــا  بــه اهــل ســقیفه و مخاطبانــش اســت. »َفَی
َحْســَرَتنا« اســت. خداونــد متعــال در آیــات 56 ســورۀ زمــر و 31 ســورۀ انعــام بــا لحنــی بســیار گیــرا 
و مؤثــر بــه خســران و زیــان منکــران معــاد و رســتاخیز اشــاره دارد کــه ناگهــان رســتاخیز بــر پــا شــود 
ــا چشــم  ــج اعمــال خــود را ب ــد و نتای ــر صحنه هــای وحشــتناك قیامــت قــرار گیرن و آن هــا در براب
خــود ببیننــد، در ایــن موقــع فریــاد آن هــا بلنــد می شــود: »ای وای بــر مــا چقــدر کوتاهــی دربــاره 
چنیــن روزی کردیم«)مــکارم شــیرازی و همــکاران، 1374ش: ج5: 206(. »یــا حســرتنا« شــّدت 
ــم  ــان مجس ــودی در مقابل ش ــورت موج ــه به ص ــان ک ــاند چن ــت را می رس ــران قیام ــرت منک حس
شــده اســت)ر.ک: همــان(. بــه ایــن ترتیــب چــون واژۀ »حســرت« در متــن حاضــر نوعــی خوانــش 

آگاهانــه یافتــه، بینامتنــی از نــوع نفــی متــوازی اســت.

فراوانی انواع روابط بینامتنی در خطبۀ عیادت حضرت زهرا  با قرآن کریم

بینامتنیت ساختاریبینامتنیت واژگانی 

 مطابــق فراوانــی بــه  دســت آمــده از انــواع روابــط بینامتنــی خطبــۀ عیــادت بــا آیــات قــرآن کریــم، 
ــادت،  ــۀ عی ــی در خطب ــط بینامتن ــمگیرترین رواب ــن و چش ــت محوری تری ــان داش ــوان اذع می ت
ــه آیــات  ــه نظــر می رســد اســتناد مســتقیم حضــرت زهــرا  ب بینامتنیــت ســاختاری اســت. ب
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قــرآن بــر قــدرت و الیه هــای کالمــش می افزایــد و حضــرت بــا ایــراد صریــح آیــات قــرآن در موضــوع 
توبیــخ و ســرزنش، بــه اتمــام حّجــت بــا اهــل ســقیفه و مهاجــران و انصــار می پــردازد. از طرفــی بــا 
تکــرار ایــن موضــوع در بینامتنــی واژگانــی، می تــوان بــه تأکیــد حضــرت زهــرا  در ایــن موضوع 
پی بــرد. ضمــن آنکــه کاربــرد واژه هــای قرآنــی پیونــد و انــس عمیــق حضــرت زهــرا  بــا قــرآن را 
نشــان می دهــد؛ بنابرایــن، بیشــترین دغدغــه حضــرت زهــرا  بــرای ایــراد ایــن خطبــه، اتمــام 
حّجــت نهایــی بــا ســران ســقیفه و مــردان مهاجــر و انصار بــوده اســت. ضمن آنکــه در پایــان خطبه 

بــا اشــاره بــه فتنه هــای بعــد از جریــان ســقیفه، ایــن اتمــام حّجــت نمــود جدی تــری می یابــد.

نتیجه گیری

بــا توجــه بــه بافــت موقعّیتــی و اجتماعــی مدینــه و غفلــت و ســهل انگاری مــردم آن در شــناخت 
حکومــت امــام علــی g ، حضــرت زهــرا  بــر آن شــد کــه بــرای آگاه ســاختن مــردم و هشــدار 
آنــان، بــا ایــراد خطبــۀ عیــادت بــه روشــنگری و متنّبــه ســاختن مــردم مدینه و اهل ســقیفه بپــردازد 

و در ضمــن کالم خویــش بــه آیــات قــرآن اســتناد کنــد.

روابــط بینامتنــی خطبــۀ عیادت بــا قرآن کریــم در دو نــوع ســاختاری و واژگانی خالصه می شــود. 
در ایــن میــان پربســامدترین نــوع روابــط را، رابطه بینامتنــی ســاختاری دارد. این انتخــاب حضرت 
ــد از  ــت جدی ــق و دالل ــن مصادی ــدرت کالم و تبیی ــش ق ــان افزای ــدف ایش ــه ه ــد ک ــان می ده نش
آیــات بــوده اســت. همچنیــن اســتفادۀ مســتقیم از آیــات قــرآن نه تنهــا بــر درخشــندگی و رونــق 
و اســتحکام اســلوب کالم حضــرت می افزایــد، بلکــه تأثیــر و عمــق معنــا را در اذهــان شــنوندگان 
مضاعــف می نمایــد، به گونــه ای کــه می تــوان زیبایــی و شــیوایی ایــن خطبــه را در پرتــو ایــن نــوع 
رابطــه بینامتنــی از قــرآن دانســت. بــه نظــر می رســد هــدف حضــرت در ایــن خطبــه کــه بعــد از 

خطبــه فــدک ایــراد کــرد، اتمــام حّجــت بــا اهــل ســقیفه و زنــان و مــردان مهاجــر و انصــار اســت.
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