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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ ;683 ربيع، 92لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

 34-9; م؛ صص >716

 «لبالغها هجن»تقنية االسترجاع الفّني في دراسة توظيف 
 8ورب نيحس ةمعصوم، 2ادجن يجعفر  ةقيصد، 6يوکيا ينجف يعل

 کاشانامعة  يف قسم اللغة العربية وآداهبا جب كمشار أستاذ . ٔ
 امعة کاشانجب قسم اللغة العربية وآداهبايف  الدکتوراهطالبة . ٕ
 کاشانامعة  جبيف قسم اللغة العربية وآداهبا  طالبة الدکتوراه. ٖ

 ٜٖ٘ٔ/ٖٓ/ٜٓ: البحث خ قبوليتار     ٜٖٗٔ/ٚٓ/72: البحث خ استالميتار 

 صالملخّ 
اادب. هرترت ه التت يرترتة  یيعرترتّد مرترتت التت يرترتات اادبيرترتة ايتاّمرترتة الرترتس دملرترتإ مرترتت السرترتي  ا  إلرترتٔ إّن االسرترتاعاا ال رترت  أو ال رترتالش برترتاك

لکّ  رترتا ُوفّ رترتإ يف ال ارترتوص اادبيرترتة التدديرترترتة وتعترترًت الرترتامالً  وريرترتاً الّتسرترترتاا ، وإن کانرترتإ يدي رترتة الع رترتد يف نترترتد اادب العرترترتري
ائيرتة. ومرتت ال ارتوص الرتس اسرتُتيدم هي رتا هرت ا ال رتّت خمتل رتة مرتت اضا رتجت وذبعلرته أن يارتببة ررتبغة رو  زم رتةأ یالّ ص وان تايه اللرت

 یبعرترتا اببرترتل والرسرترتائج الرترتس عرترتا ت کروايرترتة ربترترتوي اللرترت یييرترتث يع رترتر اضتلترترتجت اللرترت؛ ا() یلإلمرترتام اللرترت« البالغرترتة هنرترت »هرترتجت 
التحليلرترتجت تسرترتب مبرترتل ورسرترتالة رت  الوررترت جت   ه رترتاتت يرترتة السرترترد االسرترتت کاري والتحبرترتيم الرترتتم . لرترت ل  تتعرترتاطجت هرترت ه اضتالرترتة دب

وي رترته ، وتأثريهرترتا يف تشرتويمل اضتلّترترتجت، الرت ص یتبرترتّ  هاالليت رتا اللرترت یمرترتت هنرت  البالغرترتة لک رترة توفيرترتت هرت ه التت يرترتة هي رترتا يترتوايرتدة 
. مرترتت السرتتتبالوا، واضضرترتارا، احلرتوادث اضسرترتت کرة الرًت اض ارقرترتة التم يرتة الرترتس ت رتت  ورا  انت رترتاك الرتتمت مرترتت اضا رتجت یاضيرتج إلرترت یاللرت

انسهام ه ا الکالم وسباسرتکه ومرت ا الرت ص طابعرتا االيرتا وه ّيرتاً  یاضتواعدة يف ال ّص اضعّ  أّدت إلاضست بط أّن االساعاالات 
أدبيرتة الرت ص وييويرتة ذهرتت اضتلّترتجت. هرت ا وإّن االسرتاعاالات  یک رتا أنرته زاد اللرت،  باإل اهة إذل ما حي لرته مرتت دالالت وإشرتارات

ّن االسرتاعاالات ابارعيرتة هرتجت مرتت أ  رترتر  یليرتة. مضرتاهاً إلرتابارعيرتة والدام؛ نرتوال  یاللرت دروساضرت صاضوعرتودة يف الرت ّ  ذلرت  هرّت
ت رتوير التليرتة اضتلّترتجت بتتويرتده معلومرتات الرتت الشيارتيات  یاهّنا هتدف إلرت؛ ا() أنواا االساعاالات ترّدداً يف مباب االمام

 اضساععة أو احلادثة اضستحضرة الً إزاية الستار الت ما جت الشيايات واحلوادث.
 
 اض ارقات التم ية.؛ االساعاا؛ الّسرد؛ هن  البالغة: الرئيسةالكلمات 

                                                                                                                                                       

 لاتب المسؤو الک                 najafi.ivaki@yahoo.com 
1. Flashback 



 ;683 ، ربيع97العدد الـ  محكمة ةيعلمفصلية ، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها 

33 

 

 المقدمة. 6
خمال ة لسري السرد وتتوم »هو تتدمي اضا جت اللى احلا ر ييث تأيت ه ه التت ية « االساعاا»إّن 
يدث سابمل وه ه اضيال ة بّط التمت توّلد دامج الرواية نوالرتاً مرتت احلکايرتة  یالودة الراوي إل یالل

هرت ا  یواللرت (ٛٔ: ٕٕٓٓ، التيترتوي) «ال انوية والشجت  دي رتب أن تتضرت ت احلکايرتة ال انويرتة يکايرتة هراليرتة
 یأيداث سرتابتة اللرت یااساس يعتً االساعاا مت التت يات الس ربّبم التمت يف احلکجت وربيل ا إل

« ال رتالش برتاك»التمت احلا ر. والتتّاجت يف الکتل ال تدية احلدي ة جيعل ا أن نعاف بأّن مابلا 
الَت رترتت  یدبع رت« Flash»: کل ترت   یييرتث حيترتوي هرت ا اضارترتبلا اللرت؛ عرتا  معرتاداًل أررتلياً لالسرترتاعاا

 الرترتورا . ک رترتا عرترتا ت هرترت ه الکل رترتة معرترتادالً  یالت رترتت إلرترت یالرترتورا  وال رترتالش برترتاك دبع رترت یدبع رترت« Back»و
هضرترتاًل الرترتت أنرترته کرترتان «. االرترترتداد واالستحضرترتار، تت يرترتة السرترترد االسرترتت کاري»: لل ارترتبلحات التاليرترتة

ويف أواسرترتط الترترترن التاسرترتب الشرترتر اسرترتُتعِ ج « الل حرترتة» یيف الرترتتمت الترترتدمي دبع رترت« ال رترتالش»يسرترتتيدم 
رت السي  ا. وقد ذُک یوأمرياً أي يف الترن العشريت دمج ه ا اضابلا إل« ال ظرة اباط ة» یدبع 

 .(ٖٛ: ٖٚٚٔ، تورمي) یيدث قد مض یتعاريت سي  ائية ل الش باك أمّه ا الرض مش د يعود إل
الرواية ومع اه الرعوا أث ا  التسلسج التم  اض بتجت للتّارتة  یوهّت االساعاا دمج مت السي  ا إل

ذکرترتر أيرترتداث ما رترتية إليضرترتاح الظرترتروف الرترتس أياطرترتإ دبوقرترتت مرترتت اضواقرترتت أو  یاضسرترتريية أو ال لرترتم إلرترت أو
التعليمل الليه وه ه الوسيلة مستع لة يف اامّص وبا ة رئيسية وأرلية يف السرتي  ا ّّ امترتّدت بعرتد ذلرت  

 .(ٙٔ: ٕٓٓٓاحلرترتوم ) الروايرترتة البوليسرترتية الرترتس ک رترترياً مرترتا تبرترتدأ با رديرترتة ّّ تسرترترد اايرترتداث الرترتس أّدت إلي رترتا یإلرترت
وحُييل ا مرتت ماللرته إذل ، هّّن  ج الودة لل ا جت تشكج بال سبة للسرد است  اراً يتوم به ضا يه اباص

رُبرترتدث ، ذلرترت  ی. ب رترتا اً اللرترت(ٕٔٔ: ٜٜٓٔ، اويحبرترتر ) «أيرترتداث سرترتابتة الرترتت ال تبرترتة الرترتس وررترتلت ا التارترتة
اامرتري احلرتدث  یاحلرکة إلرتتت ية السرد االست کاري تعبياًل حلرکة السرد وتوقّ اً هبا وک رياً ما تعود ه ه 

إليرترترته يف موقرترترتب برترترتدأ م  رترترتا. ه رترترتا إن تعرترترت  هرترترت ه التت يرترترتة بعضرترترتاً مرترترتت ما رترترتجت الشيارترترتيات أو  یالرترترت ي انت رترترت
تعبيرتج يرکرتة السرترد ال رتدها أو مرتا إن يرتتّم الکشرتت الرتت ذلرت   الّ تبرتة الرتس  ّ  یترتووب إلرت یر اهتا يترت

 .(ٖٓ: ٜٜٜٔ، الااحل) احلدث ال ي انت جت إليه یترتّد يرکة السرد إل یيت، اضا جت
ديکرتت الترترتول إّن االسرترتاعاا هرتو تترترتابب الرتراوي تسلسرترتَج اايرتداث طبرترتمل ترتيب رترتا يف  سرترتبملمرتا  یتأسيسرتاً اللرترت

 (ٔ: ٜٜٓٔ، سرتويدان) لي  ر أيداثاً سابتة لل تبة الس بلغ ا يف سرترده، ّ يتوقت راععاً إذل اضا جت، احلكاية



 ورب نيحس ةمعصوم، ادجن يجعفر  ةقيصد، يوکيا ينجف يعل  «هالبالغ نهج»دراسة توظيف تقنية االسترجاع الفّني في 

34 

 

ويرت  ر أيرتداثاً  عرت تو رتيا مالبسرتات موقرتت مالغايرتة م رته ، وهو شرتكج مرتت أشرتكال اض ارقرتة التم يرتة
اّن زم رترته اضا رترتجت ، سرتابتة اللرترتى احلرترتدث الرترت ي يسرترترد يف حلظترترته احلا رترترة ويرترترتبط بالرترت ا رة الشيارترتية

لرترت ا ، وععل رترتا ت شرترتط يف نبرترتار احلا رترتر، ومرترتت مرترتالل امااقرترته يرترتتّم اسرترتتدالا  بعرترتا الوقرترتائب واضواقرترتت
الس يوعرتدها   غراتغر ه سّد ال هوات واليعّد انتياياً لببتات متعددة. و  ل  هو أسلوب هّ  

وإدمرترترتال معلومرترترتات عديرترترتدة اللرترترتى الروايرترترتة ، وإغ رترترتا  الع رترترتج التاارترترتجت بتت يرترترتات ه يرترترتة وااليرترترتة، السرترترترد
، أو اإلشارة إذل أيداث سبمل للسرد أن تر  ا عانباً ، بّالبا  ت اريج الت شياية مت شياياهتا
 .(ٕٔٔ: ٜٜٓٔ، حبراوي) أو الت  ري حبدث سابمل الت طريمل التكرار

 أشکال االسترجاع

 : ااقسام التالية یالع وم إل یوهتاً ضا تعود إليه احلکاية ي تسم االساعاا الل
أي زمرتت احلرتدث مرتارج زمرتت ، ما قبج بداية احلکاية یهو ذاك ال ي يعود إل: االساعاا ابارعجت (أ

تبدأ وت ت رتجت قبرتج نتبرتة البدايرتة احلکجت. ويت اول ه ا ال وا مت االساعاا أيداثاً ت تظم يف سلسلة سردية 
الرتت طريرتمل ت رتوير  یلرتوفي ة االساعاا ابارعجت هجت إک ال احلکاية ااو »لليباب واحلکجت. بتعبري أدّر 

. ه ا وإّن االساعاا ابرتارعجت لرتيج عرتت اً (ٔٙ: ٕٓٓٓ، ع يإ) «التارئ خباوص ه ه السابتة أو تل 
 ت کري التارئ بتل  احلوادث اضا ّية. وإّّنا هو سرد متّ م الت طريمل، مت احلکاية الرئيسّية

أي بعرتد ، هو ذاك ال ي يسرتتعيد أيرتداثاً وقعرتإ  رت ت زمرتت احلکايرتة: االساعاا الداملجت (ب
واللحظة الراه ة هي ا ، هرت() ٖ٘ٛٔسبيج اض ال إذا کانإ احلکاية قد بدأت مت س ة  یبدايت ا. الل

هرترت ه السرترت ة وتعرترتود إلي رترتا  یإلرترتوتشرترتري ، هرترترت() ٖٙٛٔوکرترتّج أيرترتداث وقعرترتإ سرترت ة ، هرترترت() ٖٚٛٔسرترت ة 
. وهرترترتو االسرترترتاعاا الرترترت ي تترترترتب سرترترتعته دامرترترتج سرترترتعة (ٖٖٖ: ٖٚٛٔ، شرترترت با) دامليرترترتاً  اعااهيعترترترتً االسرترترت

. (ٔٙ: ن رترتج اضارترتدر) وهكرترت ا هرترتّن يتلرترته الرترتتم  متضرترت ت يف احلترترتج الرترتتم  للحكايرترتة، احلكايرترتة ااوذل
عجت ماّدترته اضسرتتعادة تعرتّد ال ترتيا مرتت االسرتاعاا ابرتار  یذل  هاالساعاا الرتداملجت اللرت یإ اهة إل

هترتد يکرتون ايترتدف م رته سرتداد ههرتوة ؛ یومتض ت يف احلتج الرتتم  للحکايرتة ااولرت ايةعت اً مت احلک
 .(٘٘: ٕٓٔٓ، مليج) أو ت سري مض ر، أو ذکر شجت    وف، يف احلکاية

 .(ٖٖٖ: ٖٚٛٔ، ش با) هو ال ي يعبي ا معلومات ک رية الت اضا جت: اض اجاالساعاا  (ج
 .(ن ج اضادر) هو ال ي يعبي ا معلومات قليلة الت اضا جت وياك عانبا ک ريا م  ا: اجمل جاالساعاا  (د
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 البحث ضرورة
 یه رترتو يع رترتمل اإليسرترتاس باحلرترتدث والشيارترتيات لرترتد، أمهيرترتة ماررترتة يف احلکرترتجت  رترتجحياحلرترتمّل أّن الرترتتمت 

وهرتو زمرتت : زمرتت التارتة؛ اضتلّتجت. قرتد دييرتت البرتاي ون السرترديات الب يويرتة يف احلکرتجت برت  اضسرتتوي  للرتتمت
. وزمرتت  بترتجتهلکج قاة بداية وهناية وخيضب زمرتت التارتة للتترتابب اض، وقوا اايداث اضروية يف التاة

، بوالتّة) بتاً لتمت التاةوهو التمت ال ي يتّدم مت مالله السارد التاة واليکون بالضرورة مبا: السرد
. ه رترتت اضعرترتروف أن م  رترتة الكاترترتل يف التارترتة هرترتجت ت ظرترتيم اايرترتداث طبيعيرترتاً يف اببرترتاب (ٚٛ: ٕٓٔٓ
أييانرتاً اليبرترتابمل  ردولکرتّت زمرتت السرت، وااررتج يف التارتة أن زبضرتب للاتيرتل الببيعرترتجت اض بترتجت، السرتردي

يف ترتيرتل اايرتداث ومليلرتة يف  الاتيل الببيعجت لأليداث هتشکَّج م ارقات زم ية و حيَدث ت برت باً 
 یوترترترترية الرترترترتتمت ومبيترترترترته واض ارقرترترترتات التم يرترترتة. وأرّترترترتا جيرترترترتدر بالرترترترت کر هرترترترتو أّن ب يرترترتة الرترترترتتمت ترترترترتوثّر بو رترترترتوح اللرترترترت

ييرترترتث الديکرترترتت ؛ للشيارترترتيات ةا وانرترترتل العاط يرترترتة والروييرترترت یمارترترتائص احلکايرترترتة ويعرترترتّرف الترترترتارَئ اللرترترت
ًَ الرواية اببية والاتيل التم یاحلاول الل  .(ٕٕٚ: ٖٚٛٔ، مريرادقجت)   اض بتجته ه ا وانل ال
استيراج اام لة االساعاالية يف تسرتب  یأم ت ه ه اضتالة ترّکت الل،  و  أمهّية اضو وا ه جت

، الدة قاة يف مببة وايدة یييث نر ؛ مبل ورسالة وايدة سبتاز بالتسلسج اايداثجت اضتوارج
ميرترتداناً واسرترتعاً لدراسرترتة ال ارترتر ال رترتالش وهرترت ا مرترتا ديّ رترتد ، وترترتدور هرترت ه التارترتص يرترتول التّارترتة ااررترتلية

: وهرترتجت مرترتا برترتاك. والّتتّارترتجت يف هنرترت  البالغرترتة يسرترتتب  أّن امرترتري اضرترتوم   اسرترتتيدم هرترت ه التت يرترتة اغرترتراض
والغرترض االالتبرتاري. ّّ ، يرتريال  والغرترض، اضرتديجت والغرترض، التک ييب والغرض، التوبييجت الغرض

 یوب  قاري اضد، الداملجت وابارعجت یإلا( ت تسم ) إّن االساعاالات يف ال ص السردي لإلمام
ولکّج م   ا إس ام کبري يف تتدمي اضعلومات الت اضا جت. ل ل  تتعاطجت اضتالة ه ه ، یوبعيد اضد

 شرح ال  اذج وربليل ا.  یااغراض يف هن  البالغة مب الاکيت الل
حنرتو  یاببرتل اللرت التيام بدراسة تت ية االساعاا يف الرتّدة مرتت یه ا البحث يبت  الل هأسلوب

أغرتراض خمتل رتة هت تسرتم  یيتم هيه ربديرتد االسرتاعاا وأغرا رته. ودبرتا أّن قرتد تشرت ج مببرتة وايرتدة اللرت
أغرا رتاً کرتال ير والترتوبيخ   ٕٕٗسرتبيج اض رتال  رتد يف مببرتة  یهعلرت؛ یتل  ابببة ربإ ال رتاويت شرتتّ 

ًة وال يرت (ٕٜٔمببة رقم )  د يف مببة التارعه أن اک ا  لرت ل  ؛ ر والترتوبيخمضرتام  خمتل رتة کرتالع
 يأيت تتسيم بعا اببل ربإ ال اويت خمتل ة.
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 البحث أسئلة
 : عابة الت ه ه ااسللةإلی اإل یاضتال يسع ه ا

 ا(؟ ) . ما هو هدف االساعاا اضوّفت يف مباب االمام اللجتٔ
 الرت ص السرتردي ببابرته ومرتا هرتو أنرتواا االسرتاعاا يف هنرت  البالغرته؟ يفتأثري االساعاا  ی. ما هو مدٕ
 تستيدم ه ه التت ية؟ یومت

 البحث فرضيات
ا( مت مالل توفيت االساعاا قام برت کر أيرتداث ما رتية ليوّ رتا ) اض روض أّن االمام اللجت مت

ک رترترية الرترتت   إذ قرترتّدم لل تلّترترتجت معلومرترتاتٍ ؛ الظرترتروف الرترتس أياطرترتإ دبوقرترتت مرترتت اضواقرترتت أو التعليرترتمل الليرترته
هعّلمل اايداث ، ما جت ااشياص واايداث حبيث زبتلت ه ه اضعلومات الت معلوماهتم احلالية

ًة، واضدح، التوبيخ یورمجت ب ل  إل، اَلً احلکايات الواردة دامج ابباب ح اوو ّ  وال ير ، والع
احلرتوار البويرتج ديکرتت  ان؛  اواًل أن حيّث اضتلّترتجت وحيرتاز الرتت إتعابرته ال رتد االسرتت اا أو قرترا ه الرت ص

 أن يتعل التارئ. 

 البحث خلفية
دراسرترتة نتديرترتة يف توفيرترتت االسرترتاعاالات يف قّارترتة ال رترتيب »: سرترتبتإ هرترت ه الدراسرترتة دراسرترتات أمّه رترتا قرترتد

، جملرترترتة دراسرترترتات يف الّلغرترترتة العربيرترترتة وآداهبرترترتا، (ٕٜٖٔ) «تييسرترترت  کيرترترتاي وا مرترترتر »لرترترترت، «ا() يوسرترترتت
اسرتاس ش اسرتجت بر  زمرتان روايرتجت از ديرتد اه روايرتإربليج »و، ه.ش ٕٜٖٔريت ، العدد الرابب الشر

ش اسرترتجت نظرترتم و ن رترتر  هارترتل امه زباارترتجت سرترتب « ر رترتا امريمرترتاي»لرترترت« داسرترتتان بيرترتوتت درنظريرترته تنرترتإ 
زمرتان و مکرتان روايرتجت  هرتای ل رتهمو » وٓ(ٜٖٔ پرتاييت، سرتوم مشرتاره ،سرتال ه رتارم، هبرتار ادب) هارسجت

و  ٚمشرترترتاره  ،ٖٛٛٔبسرترترتتان هبرترترتار و تا: پژوهرترترتجت جملرترترتة ادب« ابوال ضرترترتج يرترترتّري»لرترترترت« آيدر قارترترتص قرترترتر 
جملرترتة « ررترتح اوي یهرترتد»لرترترت« قارترتيدة الرترت اب احلرترتالج ّنوذعرترتاً  لشرترتعريالب يرترتة السرترتردية يف اببرترتاب ا»

دراسة آليرتات ب رتا  الرتتمت يف التارتة التارترية اضارترية »و  ٖٕٔٓ( س ة ٔوٕ) عامعة دمشمل العدد
. هرترترترت ه «یهيرترترترت م احلرترترترتاج اللرترترترت»لرترترترترتٕٔٔٓسرترترترت ة ، رسرترترترتالة الرترترترتدکتوراه يف عامعرترترترتة يلرترترترتوان« يف الّسرترترترتتي يات

االسرترتاعاالات اضتواعرترتدة يف نرترتّص  یدل تشرترتر إلرترت اغرترتري أهنرترت، الدراسرترتات الرترتس مرترتّر ذکرهرترتا دراسرترتات قي رترتة
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 أالظم عانٍل مت اببورة وتلعل دوراً هّعاالً يف الب ية السردية ل ّاه. یا( رغم أهّنا الل) االمام اللجت

 االسترجاع في نهج البالغة توظيف
يتبرترترتب وترترترترية ال ظرترترتام الرترترتتم  اضتسلسرترترتج ليسرترترتت کر اايرترترتداث اضا رترترتية وذلرترترت  اسرترترتتدالا  للرترترتتمت  السرترترتارد

اضا جت ال ي هو دب ابة مادٍر يعود إليه السارد لتو يا شجت  ما يرتبط باحلا ر. وقد أهرتاد االمرتام 
، ٙ٘ٔ، ٕٔٔ، ٕٕٗ، ٚ٘، ٜٙٔ، ٕٜٔ) ا( مرترترتت هرترترت ه التت يرترترتة يف بعرترترتا مببرترترته کيبرترترتل رقرترترتم) یاللرترترت

هرترت ه اببرترتل والرسرترتالة  .ٜٕو رسرترتالة رقرترتم ، «  رترتد دشرترتس»أسرترتاس کترترتاب  یاللرترت (ٔٚ، ٙٙٔ، ٕٛٔ
إذ  د االمام يعود بتوفيت ه ا ال ّت لل ا جت ؛ الب ا  السردية  ايه دياذب إ اذباهاً قااياً واست 
 يف حلظات سردية  ّددة.

 ع الداخليـ االسترجا 6

 ـ الغرض االعتباريّ 6-6
وهك ا هرتّّن يتلرته ، الداملجت هو االساعاا ال ي تتب سعته دامج سعة احلكاية ااوذل االساعاا

التم  متض ت يف احلتج التم  للحكاية ک ا مّر ذکره. واّما الغرض االالتباري هها  به االمام لت ّبه 
ًة. ومرترترتت اام لرترتة اللرترترت یال رترتاس الرترتً إشرترترتارته إلرترت  ببرترترتةاب، ذلرترت  یأيرترترتداث وقارترتص ترترترتويجت العظرترتة والعرترت

: (ٖٔٛ: ٜٖٚٔ، دشرترترترتس) لل هرترترترترة راکبرترترترتاً ال رترترترترس ٓٗالرترترترتس ألتاهرترترترتا االمرترترترتام يف سرترترترت ة  لرترترترتةيررترترترتعة البو التا
َُّّ اْمَتبرتَر ِبَ ِلَ  َماَلِئَكَتهُ اْلُ َترَِّبَ  لِيَ » ِ يَت اْلُ ترتَواِ ِعَ  َوَعَعَج اللَّْعَ َة اَلَلى َمْت نَاَزاَلُه ِهيِ َ ا ِمْت اِلَباِدِه 

ُ ْم ِمَت الْ  ِيتَ ِم رتْ هرتَترتاَل ُسرتْبَحانَُه َوُهرتَو اْلَعرتادِلُ دبُْضرتَ رَاِت اْلُتلرتوِب َوَ ُْهوبرَتاِت اْلُغيرتوِب ِإي  مرتاِلمٌل  ُ ْسَتْكًِ
َبَشرترتراً ِمرترترتْت ِطرترترتٍ  هرترتِّذا َسرترترتوَّيرتُتُه ونرَتَ ْيرترترتُإ ِهيرترترتِه ِمرترتْت ُروِيرترترتجت هرتَتُعرترترتوا لرترترتُه سرترتاِعِديَت َهَسرترترتَهَد اْلَ الِئَكرترترتُة ُ ل ُ رترترتْم 

 .(ٖٓٛ: ٕٜٔمببه: ٜٖٚٔ، هن  البالغة) «ِإبِْليَج... الَّ َأْاَُعوَن إِ 
ّ يشرترترح بدايرتة ابلترترتة يرترت  ، یربرترتّدد اللحظرترتة الرتس يبرترتدأ هبرترتا السرترد بعلرترتّو الشرترتأن البرتاري تعرترتال لترتد

ًّ وأي ه عرتج ذلرت  »: ّ يترتول الليرته السرتالم، ململ اهلل آدم مت الب  وأمر اإلبلرتيج بالسرتهدة هتکرت
ًوا دبا کان مت هعرتج اهلل »: ويردف قائالً «.  لون أرلهاهلل ليبتلجت ملته ببعا ما جي . «برتّبليجاالت
ازبِّ وا الَتواُ َب َمسلحًة بَيَ کم وَب  اَلُدو ُکم إبليَج وُعُ وِده... َواَل »: ّ يأمر ال اس بالتوا ب ويتول
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 ِمرتتْ ُه ِهيِه ِسَوى َما َأحلََْتِإ اْلَعَظَ ُة بِ رتْ ِسرتِه َتُكونُوا َ اْلُ َتَكً ِ اَلَلى اْبِت أُم ِه ِمْت َغرْيِ َما َهْضٍج َعَعَلُه اللَّ 
ًِْ اَلرترتَداَوِة احلََْسرترتِد َوقرترتَدَيِإ احلَِْ يَّرترتُة يف قرتْلبرترتِه ِمرترتْت نرَترتاِر اْلَغَضرترتِل َونرَتَ رترتَخ الشَّرترتْيبَاُن يف أَْنِ رترتِه ِمرترتْت رِيرترتِا ا ْلِكرترت

. يبرترتدأ (ٖٗٛ، ارترتدرن رترتج اض) «َم اْلَترترتاتِِلَ  ِإذَل يرترترتْوِم اْلِتَياَمرترتِة...الَّرترتِ ي أاَْلَتبرترتُه اللَّرترتُه برترتِه ال ََّداَمرترتَة َوأَْلَتَمرترتُه آثرَترتا
هب رترترت ه ، لتو رترتيا الکرترتً« ابيرترترتجق»مرترترتت الرترت ص مرترتت مرترترتالل اسرترتتدالا  شيارترتية االسرترتاعاا ک رترتا يبرترتدو 

يأيت االمام باالسرتاعاا لکرتجت يرتّتع  ، الليه الکً وقتج ابت أّمه یابيج ال ي استولقالتاة أي قّاة 
ييث ّ  مرتت ؛ لجتمت ال وا الدام کوني ه ا باك الکً. هاالساعاا أو ال الش ال اس وحيّ رهم الت
أبليج السهود  یوبعد اللحظة الس أب، دامل ا وبدأ بعد اللحظة الس ُململ آدم یدامج احلکاية إل

ومرترتت ّّ ملترترتإ يکايرترتة ثانيرترتة. وعرترتدير بالرترت کر أّن الشيارترتية الرئيسرترتية يترترت ا احلکرترتجت هرترتو آدم ،  دم
يف طياهترترترترتا   رترترترتجابيرترترترتج ه رترترترتا غرترترترتري رئيسرترترترتية وربقا( اللي  رترترترتا. ولکرترترترتّت شيارترترترتية ) هريّکرترترترتت االمرترترترتاموإبلرترترترتيج 

 لل اس. اً ري ه ه اضعلومات ت ک یا( الل) معلوماٍت الت التکًّ ويوّکد االمام
، ا( اسرترترتت ّر يف کالمرترترته وأمرترترت  يعرترترت  ال رترترتاس بته رترترتل اامرترترتالر ا اهليرترترتة) وإّن أمرياضرترترتوم   هرترترت ا

يتواالبتعاد الت اامرا   ًيت. ّّ يرتدمج الرتّ ص يف يکايرتة ، اضتکًّ واالالتبار دبا أراب اامرتم اضسرتتک
ًيت، ويشرترترترح أبعرترترتاد التکرترترتً، ثانيرترترتة هرترترتّّن اهلل »: هيترترترتول يف يک رترترتة االمتبرترترتار، وهنايرترترتة مبرترترتاف اضسرترترتتک

ًِيَت... َوَلَترتْد َدَمرتَج ُموَسرتى برتُت اِلْ رترَاَن َوَمَعرتُه َأُمرتوُه َهرتارُ  وُن الليرته السرتالم ُسبحانَه خيتً الباَده اضسرتتک
اَم اَللرترترتى ِهْراَلرترترتْوَن َواللي َ رترترتا َمرترترتَدارُِا الا رترترتوِف َوبِأَيرترترتِديِ َ ا اْلِعِارترترتجت  َهَشرترترتَرطَا لرترترتُه ِإْن َأْسرترترتَلَم برَتَترترترتاَ  ُمْلِكرترترتِه َوَدوَ 

( وإلرترت) بدايرترتة اببرترتاب ی. وهکرترت ا يعرترتود برترت ل  إلرترت(ٖٗٛ، ن رترتج اضارترتدر) ...«اِلرترتت هِ  ًّ مابعرترتد  یأي التکرترت
ييرتث »، ف رتور االسرتاعاالات الدامليرتة یاها باورة خمتل ة وهو ما يرتوّدي إلرتبدايت ا الّدة مرّات لري 

 االاتأالتاهبا ع اراً وأييانا باراية وبرتالببب الديکرتت يترت ه االسرتاع یاحلکاية يف ه ا ال  ط اللتعود 
 «ما رترتي ا ابرترتاص یأن تبلرترتة أبعرترتاداً نارترتية واسرترتعة إاّل نرترتادراً عرترتّداً برترتج تکرترتون تل يحرترتات مرترتت احلکايرترتة إلرترت

. وه ا االنت اك يف التمت يست ري انتباه اضتلّتجت الت طريمل ما ديکت أن نبلرتمل الليرته (ٗٙ: ٜٜٚٔ، ع يرتإ)
 .(ٓٚٔ: ن ج اضادر) ييث يبدأ الّسرد مت م تات احلکاية« البداية مت الوسط»

واي روا ما »: أم  اضتکّلم خياطل ال اس وي کر يتم أسباب انتاار الشعوب وهتديت ا قائالً  ّّ 
ويرتأمر ال رتاس بواسرتبة أهعرتال مرتت م رتج « قبَلکم... تدَّبروا أيواَل اضا   مت اضرتوم  ... نّتل باامم

ُو »: قولرترته یيارترتج إلرترت یايرترت روا و... ترترتدبروا... ترترت کروا... هرترتانظروا... يترترت حِبرترتاِل َولرترتِد ِإْعَااِليرترتَج  اهرترتااْلَتًِ
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ترتَداَل اْاَْيرتَواِل َوأَقرترتَرَب اْشرتِتَباَه اْاَْم رتاِل ترتَأمَُّلوا َوَبِ  ِإْسَحاَر َوَبِ  ِإْسرَائِيَج اللرتي م السرتالم َهَ رتا َأَشرتدَّ االْ 
أَْربَابرترتاً يَترُترتْم حَيْترترتاُزونرَتُ ْم اَلرترتْت رِيرترتِت  َياِررترتَرةُ َ انرَترتِإ اْاََ اِسرترتَرُة َواْلتَ   یأَْمرترتَرُهْم يف َيرترتاِل َتَشرترتت ِتِ ْم َوترتَ رترتر ِقِ ْم لَيرترتّل

الرترتورا  بارترتورة  ی. هکرترت ا يرعرترتب ررترتايل الکرترتالم إلرترت(ٜٖٗ :ٕٜٔ مببرترتة: ٜٖٚٔ، هنرترت  البالغرترتة) «اْ هرترتارِ 
: قولرترته یّّ يارترتج إلرترت، ويعترترتوب، وبرترت  اسرترتحار، ماط رترتة لي رترت ا اضتلّترترتجت معلومرترتاٍت الرترتت أيرترتداث اعااليرترتج

تأّملوا أمَرهم يف يال تشتتت م وت رترّق م... ليرتال کانرتإ االکاسرترة والتياررترة أربابرتا يترتم خيترتازوهنم... مرتت »
االسرترترتاعاا  هيرترترتالل بلرترترتمليُ ، ذلرترترت  یب رترترتا اً اللرترترت (ٜٖٗ؛ ن رترترتج اضارترترتدر) «معبرترترتودة...ب رترترتات مرترترتوؤدة... و اررترترت ام 

، والتيلرترترتت حنرترترتو أيرترترتداث التارترترتة اضا رترترتوية، الرترترتورا  یکل حرترترتٍة إلرترترت  عترترترًتيُ الرترترتداملجت ودبرترترتا أّن هرترترت ا االسرترترتاعاا 
، کيرتاي و ا مرترون) يرتّد تعبرتري بعرتا البرتاي   یاالساعاا التل يحجت اللرت یقليلة هيس ّ  مساية ستوالليو 

 ر رتوقيارترت یملرترتوک کسرترتر رت تشرترتّتإ اامرترتم و ِمرترتت ّّ اسرترتتيال  ااعانرترتل  یإذ أنرّترته يل رترتا إلرترت؛ (ٗ٘ٔ: ٕٜٖٔ
، هاالسرترتاعاالات يف هرترت ه ال ترترترةاللرتي م. وهرترت ا ا  رترتج والکرترًت سرترتاق م حنرترتو وأد الب رترتات والبرترتادة ااررترت ام. 

 إلالبائ رترتا معلومرترتات  رترتليلة الرترتت اايرترتداث اضرترت کورة. ودبرترتا أهنرترتا تعترترتً؛ عرترتا ت کّل رترتا دامليرترتة وقارترترية
اسرترتت کاراً يتتديرترتة الشرترتعوب وانتارترتارها هاالسرترتت کارات أالر رترتإ ن سرترت ا الالتبرترتار الشرترتعوب مرترتت اامرترتم 

 السال ة لکجت ال يت ادوا يف الت رقة والتشّتإ.

 الغرض التوبيخي. 7-6
ًّ  يکشرترترتت مرترترتت وأد الب رترترتات و البرترترتادة  -الرترترت ّص السرترترتابمل الرترترت ي أسرترترتل إ معا ترترترته الرترترتت ا  رترترتج و التکرترترت
ًة باضا رت  یا( ذبرتاه هرت ه التضرتية متتارتراً اللرت) هيست بط أنّه دل يکت هّم اللجت -اار ام برتج ، العرت

 التوبيخ. یاالساعاا ال ّ  إل  دفييوّبخ ه ه الا ات التبيحة. ل ل  

 الغرض الفخري .8-6
 یويرتدمج إلرت، إذ يسرتت ّر اضرتتکّلم يف الکرتالم؛ الغرترض ال يرتري أيضرتاً  یال ص السرتابمل يشرتت ج اللرت إنّ 

بعرترتد أن کانرترتإ اايرترتوال مضرترتبربة وااليرترتدي »: ويرترت کر مکتسرترتبات البع رترتة ال بويرترتة قرترتائالً ، يرترتدث آمرترتر
اللَّرتِه اللرتي ْم ِيرتَ   َعرتمِ هرتاْنظُُروا ِإذَل َمَواقرتِب نِ »: البع رتة بتولرته یّّ يرترتّد إلرت، «خمتل ة واالررت ام معبرتودة...

لرتي ْم َع رتاَح  برَتَعَث إليِ ْم َرُسواًل هرتَعَتَد دبِلَِّتِه طَااَلترتُ ْم َوَاََب اَلَلى َداْلَوتِِه أُْلَ ترتُ ْم َ ْيَت َنَشَرِت ال رت ْعَ رتُة ال
برَترََ ِتَ رترترتا َهَأْررترترتَبُحوا يف نِْعَ ِتَ رترترتا  دِ ائرِترترتَ رَاَمِتَ رترترتا َوَأَسرترترتاَلْإ يَترُترترتْم َعرترترتَداِوَل نَِعيِ َ رترترتا َواْلترت َّرترترتِإ اْلِ لَّرترترتُة هِبرترترتْم يف اَلوَ 

أاََل َوإِنَُّكرتْم »: ويتول رت الکوهي  رت وي ّم ال اس يف زم ه ،(ٜٖٙ: ٕٜٔمببرتة : ٜٖٚٔ، هن  البالغة) «َغرِِق َ 



 ورب نيحس ةمعصوم، ادجن يجعفر  ةقيصد، يوکيا ينجف يعل  «هالبالغ نهج»دراسة توظيف تقنية االسترجاع الفّني في 

45 

 

أَْيتَابرتاً َمرتا ترتترتَعلَُّترتوَن ِمرتَت  ُ رتَوااَلةِ َقْد نرَتَ ْضرتُتْم أَيرتِديَُكْم ِمرتْت َيْبرتِج البَّااَلرتِة... ِررتْرُ ْ برَتْعرتَد ايتِْْهرترَِة أاَْلرَابرتاً َو برَتْعرتَد الْ 
رتِه َواَل ترتْعرِهرتوَن ِمرترتَت اإْلِديرَتاِن ِإالَّ َرْعرتهُ  ْسرتاَلِم ِإالَّ بِاعِْ ّ يستحضرترتر اضا رتجت بواسرتبة ع رترتاده  (ن رتج اضارتدر) «اإْلِ

َواْلَ َسرترتاِد يف اْاَْرِض هَأَمَّرترتا ال َّرترتاِ  ُوَن  ْكرترتثِ أاَل َوقرترتْد أََمرترتَرِيَ اللَّرترتُه بِِتترترتاِل أَْهرترتِج اْلبرتْغرترتجِت َوال َّ »: مرترتب اض حرترتره  ويترترتول
 .(ٜٖٛ؛ ن ج اضادر) «هرتَتْد قَاترتْلُإ َوأَمَّا اْلَتاِسبُوَن هرتَتْد َعاَهْدُت َوأَمَّا اْلَ ارِقَُة هرتَتْد َدوَّْمُإ...

  ن سرترته مرترتأموراً لله رترتاد مرترتب اض حرترتره یوإّن االمرترتام أمرترت  يستحضرترتر اايرترتداث التارخييرترتة ويرترتر  هرترت ا
مرتت «. أال وقد أمرتري اهلل بتترتال أهرتج البغرتجت وال کرتث و... هأمرتا ال رتاک ون هترتد قاتلرتإ و...»: قائالً 

 تتاسم یاذ اضتلّتجت ير ؛ ال اس ويعظ م یاضالي  أّن زمت ابباب هو التمت ال ي يوعه الکالم إل
سرت   الديرتده مرتت قبرتج.  یمرتاض يبلرتة إلرت یييث يعود إل؛ ذکريات اضا جت جمريات أيداث احلا ر

أَنرَتا »: ييرتث يترتول؛ اضا رتجت البعيرتد وهرتو زمرتت الارتغر والب ولرتة یيرترتّد اضرتتکلم إلرت، سرتبيج اض رتال یالل
مرترتاٍض أبعرترتد  یّ يرترترتّد إلرترت، «َوُمَضرترترَ  ةَ َوَ رتْعُإ يف الا رترتَغِر ِبَكاَل رترتِج اْلَعرترتَرِب وََ َسرترتْرُت نرترترتَواِعَم قرترتُروِن َربِيَعرترت

َوَقْد اَلِلْ ُتْم َمْوِ ِعجت ِمرتْت َرُسرتوِل اللَّرتِه ررتلى اهلل الليرته وآلرته بِاْلَترَابرَتِة »: وهو زمت ط ولة ال يب مست کراً 
ِايَاِة َوَ َعِ  يف ِيْهرترِِه َوأَنرَتا َولرتٌد َيُضرت  ِ  ِإذَل َررتْدرِهِ  َوَيْك رتُ رتِ  يف ِهرَاِشرتِه َوديُِس رتِ   اْلَترِيَبِة َواْلَ ْ تَِلِة ابَْ

رت اضا رتجت التريرتل  ی. و ههرتأة يت رتت إلرت(ن رتج اضارتدر) ..«. َ  ْرهرتُه وََ رتاَن دَيَْضرتُة الشَّرتجتْ َعَسَدُه َوُيِشرت  ِ  الَ 
هرتَأرَاُه  رَا َ َوَلَتْد َ اَن جُيَاِوُر يف ُ رتج  َسرتَ ٍة حِبِرت»: ويتول رت وهو قبج البع ة ال بوية و هي ا يتعّلمل بغار احلرا 

رتَر َرُسرتوِل اللَّرتهِ  ْسرتاَلِم َغيرتْ َوَمِدجيرتَة  ررتلى اهلل الليرته وآلرته() َواَل يرَترَاُه َغرْيِي ودلَْ جَيَْ ْب برَتْيٌإ َواِيٌد يرَتْوَمِلٍ  يف اإْلِ
 .(ضادرن ج ا) «َوأَنَا ثَالِ رتُ َ ا
ه ص(. هرترترترترتالغرض مرترترترترتت هرترترترترت ) ومشرترترترترتايعته للّرسرترترترترتول، ومل يترترترترترته، ي تيرترترترترتر الرترترترترترّاوي بّسرترترترترتالمه وهکرترترترترت ا

؛ االرتدادات ال  ية هو ال ير. ه ا وإنّه يتّودنا دبعلوماٍت لرتيج بيسرتري هيعترتً ذلرت  اسرتاعاالاً بعيرتداً 
 يبوبعد ذلرت  يعرتً الرتت إسرتالمه مرتب ال رت، غار احلرا  یص( کّج س ة إل) انّه يعًّ الت مشايعته لل يب

االسرترترترتاعاا الرترترترتداملجت وي ّارترترترتج ذلرترترترت  ت ارترترترتياًل. والبرترترترتّد مرترترترتت الترترترترتول ه رترترترتا إّن الالقرترترترتة ، ص( ومدجيرترترترتة)
يف الرترت ص أمرترت ت ترترت ظم مترترتاطب مرترتت الرترتتمت وتل رترتإ انتبرترتاه اضتلّترترتجت وت رترتريه. ويف  رترتو   یبأيرترتداث أمرترتر 

أيداث سابتة لت سريها ولربب ا دورًا يف التيّلص مت  یه ا الت سري ديکت التول بأّن يف العودة إل
 .(٘ٚ: ٕٚٓٓ، بالشبا) التشويمل مت مالل توارج اضتلّتجت مب الّ ص یاضلج والدالوة إل

إّن ؛ أّن کرترترترتّج ال  رترترترتاذج السرترترترتابتة کرترترترتان مرترترترتت ابببرترترترتة التاررترترترتعة هي ک  رترترترتا أن نترترترترتول يف اإلارترترترتال ودبرترترترتا



 ;683 ، ربيع97العدد الـ  محكمة ةيعلمفصلية ، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها 

45 

 

اضشاهد االساعاالية تستوالل مساية کبرية مت مببة التارعة وه ا يالئم کجَّ التالئم مب أرول  
 ةويرترتدة اسرترتاعاالي یتبرترتّ  ابببرترتة اللرترت یوالّسرترتبل يعرترتود إلرترت، کتابرترتة الروايرترتة والّسرترترد يف العارترتر احلرترتديث

ًّ واالالتارترتام بالتوا رترتب. مضرترتاهاً إلرترت ذلرترت  ياليرترت  أّن کرترتّج ال اررترتر اببرترتاب  یياعرترتة وهرترتجت ذّم التکرترت
وسباسرترت  ، انسرترتهام اببرترتاب یربتيرترتمل اعت رترتاب الکرترتً والترترتتام التوا رترتب. وهرترت ا يسرترتاالد اللرترت یيسرتعجت إلرترت
 اضشاهد اامرية. یوإحلار بدايته إل، ال صّ 

 ـ االسترجاع الخارجي7
وت ت رتجت ، أسلت ال کر يت اول ه ا ال وا مت االسرتاعاا أيرتداثاً ت رتتظم يف سلسرتلة سرتردية تبرتدأ ک ا

أو ما جت الشيايات ، ويعرّه ا اللى ما يه، ويستعيد اضتکّلم اضا جت، قبج نتبة البداية لليباب
وأبعادهرترترترترتا االعت االيرترترترترتة أو ، وال  سرترترترترتية، ويضرترترترترتجت  عانبرترترترترتا أو عوانرترترترترتل مرترترترترتت الواض رترترترترتا ال كريرترترترترتة، و.. اخل

تحضرترتر اضا رترتجت ليعبي رترتا ت سرترتريا لأليرترتداث احلا رترترة انبالقرترتا مرترتت معبيرترتات سرترتابتة وتعرترتّد هرترت ه مرترتت يس
 : یکالتال  یأغراض أمر  یأهّم وفائت االساعاا إ اهة إل

 الغرض الفخر. 6-7
 وآلرته(ررتلى اهلل الليرته ) َوَلَترتْد اَللرتَم اْلُ ْسرتَتْحَ ظُوَن ِمرتْت َأْررتَحاِب ُ َ َّرتدٍ »: مببة له الليه السرتالم يترتول ويف

ترترترتْ ُكُص ِهيَ رترتا  َأي  دَلْ أَُردَّ اَللرترتى اللَّرترتِه َواَل اَللرترتى َرُسرترتولِِه َسرترتااَلًة قرترتط  َوَلَترترتْد َواَسرترتْيُتُه بِ رتْ ِسرترتجت يف اْلَ رترتَواِطِت الَّرترتِس 
َوِإنَّ رَْأَسُه  رلى اهلل الليه وآله() لَّهِ َوترتَتَأمَُّر ِهيَ ا اْاَْقَداُم َ َْدًة َأْ َرَمِ  اللَُّه هِبَا َوَلَتْد قُِبَا َرُسوُل ال ْببَالُ اْاَ 

 ررتلى اهلل الليرته وآلرته() هُ َلَعَلى َرْدرِي َوَلَتْد َساَلْإ نرَتْ ُسُه يف َ   جت هََأْمَرْرترتَ ا اَلَلى َوْعِ جت َوَلَترتْد ُول يرتُإ ُغْسرتلَ 
َمأَلٌ يرَتْعرُُج َوَما هَارَقرتْإ َعْعرتجت َهيرتَْ َ رتةٌ ِمرت رتُْ ْم يَُارتل وَن الليرته َواْلَ اَلئَِكُة أاَْلوَاِي َهَضهَِّإ الدَّاُر َواْاَهْ َِيةُ َمأَلٌ يرَتْ ِبُط وَ 
 .(ٕٔٗ: ٜٙٔمببة ، ٜٖٚٔ، هن  البالغه) ...«َمي تاً َيَّتَّ َوارَيرت َاُه يف َ رحِِيِه هََ ْت ذَا أََيمل  بِِه ِم   َييّاً وَ 

اهلل و رسوله  یبأنّه دل يرّد اللا( ال اس ) ابباب واحلکجت هجت اللحظة الس خيً اإلمام هلحظة
«. ولترترتد واسرترتيته...»: ص( بتولرترته) هحسرترتل ّّ يعلرترتمل ذاك الرترتً اسرترتتعادته زم رترتاً نرترتام يف مضرترتهب ال رترتيب
ا( ي تيرتر بشرتهاالته يف زمرتت کرتان ) هاالساعاا ه رتا مرتارعجت انرته مرتارج الرتت امبکرتجت ودبرتا أّن اللرتجت

هها  الغرض مت االساعاا ، راشهالورا  وهو يداهب الت الرسول ب ومه يف ه یي ک شون إل ااببال
ولتد قبا »: ماٍض أقرب أي زمٍت کان رسول اهلل يف يالة االيتضار ويتول یلل ير. ّ ي تل ا إل
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ا( ) إّن ما ديکت أن نستش ه مت ه ه العودة هو أّن اللجت«. ردري... یرسول اهلل وإن راَسه لعل
يف ُغسرتِله و إدمالرته يف الترتً.  یل يترتص( يف کرتّج اايرتوا) يريد أن يست کر أنه کرتان يراهرتمل الرسرتول

مرتت ذا الرت ي أيرتمّل دبواسرتاة الرسرتول »: انرته يترتول؛ والغرض الرت ي يرمرتجت إليرته أمرياضرتوم   هرتو ال يرتر
 «.مت ب  ااييا  وااموات

برَتْعرترتِدي  ُکمْ يأَمَّرترتا ِإنَّرترتُه َسرترتيْظَ ُر اللرترت»: مببرترتة يترترتول اررترتحابه يف اإلمبرترتار الرترتت احلکومرترتة ا رترتابرة ويف
 رل زََکرتاٌة... هرتِّي  َرُعٌج َرْيُل اَْلبرتْلُعوِم... ِإنَُّه َسرتيْأُمرُُکْم ِبَسرتيب  َو اَْلبرترترَاَ ِة ِمرت   َهَأمَّرتا اَلسَّرتل  َهُسرتب وِي هَِّنَّرتهُ 

ديَاِن َو ايتِْْهَرةِ  َلىُوِلْدُت الَ   . (ٛٓٔ، ٚ٘مببه ، ن ج اضادر) «اَْلِ ْبَرِة َو َسبرتْتُإ ِإذَل َاإْلِ
ويتارتد برته اضعاويرتة. ّّ يرتروي يترتم ، ا( حيکجت اررتحابه يکومرتة رعرتج اليشرتبب) أن االمام ینر 

أن ه ا الرعج يأمر ال اس بسّبه ويتول أن سّبه ه ا اليوثر يف أيد ودب تلة التکاة له. وههأة يستعيد 
 لييرتث يترتو ؛ ص( بأنرته أول مرتومت برته) االمام اضا جت وباورة قارية حيکرتجت يترتم قّارتته مرتب الرسرتول

ا( أربرترتب مارترتال ليسرترتإ ايرترتد غرترتريه هرترتو أول الرترتري واله رترتجت ررترتلى مرترتب ) ِلعلرترتجت»: ال رترته ابرترتت البرترتاس
رسول اهلل ص و هو ال ي  ان معه لواؤه يف  ج زيت وهو ال ي رً معه يوم هّر ال ه غرتريه وهرتو 

ًه  .(ٚٗٔ: ٗج، ٕٚٓٓ، ابت اي احلديد) ال ي غسله وأدمله ق
ييث ي تير ؛ التول بأن الغرض مت ه ا االساعاا واالرتداد ال   هو الغرض ال يري ديکت

، بّديانرترترته غرترترتري م رترترتتّم بسرترترتّل رعرترترتج ببرترترت . ودبرترترتا أنرّترترته يترترترتّدم قلرترترتيال مرترترتت اضا رترترتجت هيعترترترتً هرترترت ا االسرترترتاعاا
 اإلديرترترترترتان برسرترترترترتول اهلل( مرترترترترتارج زمرترترترترتت بدايرترترترترتة احلکايرترترترترتة) ان زمرترترترترتت احلرترترترترتدث؛ اً يرترترترترتاسرترترترترتاعاالاً قارترترترترترياً مارع

، الکوهرترتة(. لعرترتّج اضرترتت ّعت يف اببرترتاب السرترتابمل جيرترتد أّن الرترتتمت يت رترتاوب برترت  اضسرترتتتبج یاللرترت مترترتهيکو )
وأّمرترتا االسرترتتبار ه رترتو ؛ ويشرترتکج اض ارقرترتة التم يرترتة اضسرترتّ اة باالسرترتاعاا واالسرترتتبار، واضا رترتجت، واحلا رترتر

 تبرتةالت رتت اللرتى هرتاة مرتا مرتت زمرتت التارتة وذبرتاوز ال »استحضار اايداث الواقعة يف اضسرتتتبج وهرتو 
الس وررتل ا اببرتاب الستشرتراف مسرتتتبج اايرتداث والتبلرتب إذل مرتا سيحارتج مرتت مسرتتهدات يف 

الرتتمت الترتادم  ی. هيدّل االسرتتبار اللرت(ٛ٘و  ٚ٘: ٕٓٔٓ، مليج: وي ظر ٕٖٔ: ٜٜٓٔ، حبراوي) «الرواية
 و الت ّبو دبا سيحدث اليتاً.

 ـ الغرض التوبيخي ـ الفخري7-7
، وأاْلهرترتُل ِمرتْت ذلرترت  طرترتارٌِر طرق رتا دبْل وهرترتٍة يف ِوالائِ رترتا»: قرترتائالً ا( يف مببترته ) االمرترتام اللرترتجت يتحرتدث
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أْم ررتدقٌة؟ هرت ِل  ُ رتّرٌم ، أ ِررتلٌة أْم ز رتاةٌ : هُتْلرتإُ ، ومْعُهونٍة شِ ْلُت ا  أّّنا اُلِه ْإ ِبريمِل يّيٍة أْو قْيِل رتا
ايْتُبوُل! أالْت ِديِت اهلِل أتْيترتِ   هِبلْت : هُتْلإُ ، هِديّةٌ  ّ  اولكِ ، ال ذا وال ذاك: اللي ا أْهج اْلبْيِإ! هتال

الرترتورا   یواضتحرترتّدث مرترترة ثانيرترتة يت رترتت ب رترتا إلرترت (ٓٙٗ؛ ٕٕٗمببرترتة ، ٜٖٚٔ، هنرترت  البالغرترته) «لِتْيرترتدالِ ؟...
هاالسرترتاعاا ه رترتا مرترتارعجت. وأرّترتا اليرترتدا ، ويتّودنرترتا دبعلومرترتات الرترتت احلادثرترتة اضسرترتاععة أو مرترتا يتعلرترتمل هبرترتا

لتّاة ليوّبخ بعا الظواهر االحنراهية اضتسرّبة يف احلکومة  ا( يساعب ه ه ا) جمااًل للش  أّن اللجت
ًهرترتا أالهرتل مرتت التارترتة ؛ ييرتث يرترها قبرترتول ايترتدايا، کالرشرتوة اهّنرتا قرترتد تشرتوهبا شرتائبة الرشرتوة. ويعت

هها  الغرض للتوبيخ. « وأالهل مت ذل ...»: ييث يتول رت قاة أميه التيج رت الس أن إ ذکرها
بارترت ته ملي رترتة لل سرترتل   اليتبرترتج ايترترتدايا ، ا إنرّترته ي تيرترتر ب  سرترتهوال حنيرترتد الرترتت عرترتاّدة الارترتواب إذ قل رترت

ک رتا أّن الغرترض مرتت هرت ا االرترتداد ديکرتت أن يکرتون ،  اباائج امب رتودة مرتت ِقبرتج احلّکرتام یويب ا إل
؛ والرشرتوة ااالتباراً لألمرا  والوالة يف کج أزم رتة وأمک رتة لکرتجت جيعلرتوا االمرتام أسرتوة يترتم ويرهضرتون ايترتداي

ًها اضتک  ّلم ابدالة.ييث يعت
أّن احلکايرترتات م سرترته ة کرترتّج االنسرترتهام مرترتب اببرترتاب رغرترتم أن  یمرترتت نرترتّص اببرترتاب نرترتر  انبالقرترتاً 

اّن اإلمام ال دما يااعب حنو اضا جت خيلمل أيداثا عديرتدة ؛ التمت هيه يتأرعا ب  احلا ر واضا جت
حيکرتجت ييرتث ؛ تتالئم مرتب السرتوابمل اضع رتودة ال رته يرتول اعت ابرته الظلرتم والرتدم هضرتم يترتور ا مرتريت

 «.واهلل إلن أبيإ...»بداية کالمه  یالتيج وقّاة طارر طرر بيته تأکيداً الل يهقّاة أم

 المدحي، ـ الغرض التوبيخي8-7
ن ج ) .«ه ا عتاُ  مْت ترك اْلُعْتدة..»: ا( الت أسباب التبول بالتحکيم) مببة يتول االمام ويف

ترترك البيعرتة. لرترتو  یهتديرتة الکرترتوهي  يعرتود إلرت. حيکرتجت االمرتام أّن الّتحکرتيم و (ٖٕٓ؛ ٕٔٔمببرتة ، اضارتدر
ذلرت  بت رتتٍة  یاللرت يعلرتملُ سبل ايتتدية يف ترك البيعة وکسر العتدة ّّ  یأّن االمام ير  یأمع  ا ال ظر نر 

أمرتا واهلِل لرتْو أي  ِيرت  أمرتْرُتُكْم دبرتا أمرتْرُتُكْم برتِه مْلرتُتُكْم اللرتى اْل ْكرتُروِه الرتِ ي جْيعرتُج »: الرتورا  قرتائالً  یإل
، الرتُوْثتىلكانرتِإ ، هِِّن اْستتْ ُتْم هديرتُتُكْم وِإِن ااْلوعْهُتْم قّوْمُتُكْم وِإْن أبْيُتْم تدارْ ُتُكمْ ،  ِهيِه مرْياً اهللُ 

وُهرترترتو يْعلرترترتُم أّن ،   رترترتاِقِا الّشرترترتوْ ِة بِالّشرترترتوْ ةِ ،  ولِكرترترتْت دبرترترتْت وِإذل مرترترتْت؟ أُرِيرترترتُد أْن أُداِوي ِبُكرترترتْم وأنرترترترتُتْم دائرترترتجت
 اربرتة معاويرتة کرهرتوا وأبرتوا. هب رت ا االسرتت کار  ی. أي ي  أمرهم إل(ج اضارتدرن ) « ْلع ا مع ا...

إال أهنرترتا متعّلترترترتة  یمارعرترترتة الرترتت احلکايرترتة ااولرترترت يادثرترتةأي ايتتديرترتة( ويبرترترت  ) یخيرترترج الرترتت احلکايرترترتة ااولرترت
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 یباحلکايرترترتة مرترترتت ع رترترتة مرترترتا ويعلرترترتمل لل تلّترترترتجت عانبرترترتاً مرترترتت ا وانرترترتل اضعّترترترتدة اضتواعرترترتدة يف احلکايرترترتة ااولرترترت
انرّترترته دالرترترتا ؛ االسرترترتاعاا ابرترترتارعجت( متعّلترترترتة بکسرترترتر البيعرترترتة وايتتديرترترتة) ويکشرترترتت ال  رترترتا. واحلکايرترترتة ال انيرترترتة

يرترترب معاويرترتة وهرترتم کرهرترتوا ذلرترت  وررترتارت ال تيهرترتة هتديرترتة. إّن االسرترتت کار يف هرترت ا اضتبرترتب  یا رترتيا إلرترت
إذ أّن اضرترترتتکّلم يشرترتکو بالت ارترترتيج الرترترتت سرترترتبل هرترتتديت م ييرترترتث أراد مرترترتت هرترترت ا ؛ الرترتتم  مديرترترتد وترترترتوبييجت

 االرتداد ال ّ  توبيخ خماطبيه. 
زمرترتٍت کرترتان اانارترتاُر   رترتوديت ّ  یوايتتديرترتة يعرترتود إلرترت، وبرّترتخ االمرترتام الکرترتوهي  لرترتاک م البيعرترتة ويي  رترتا

أيرترتت اْلترترتْوُم الرتِ يت ُداُلرترتوا ِإذل ااِلْسرترتالِم هتِبلرترتوُه؟ وقرترترأوا اْلُترترتْرآن »: ص() أمرت  ديرترتدح أررترتحاب رسرترتول اهلل
وأمرترتُ وا برترتأْطراِف ، وسرترتلُبوا الس رتُيوف أْغ ادهرترتا،  رترتاِد هويّترُتوا الل ترترتاح أْوالدهرترتاهرتأْيكُ وُه؟ وِهيُهرترتوا ِإذل ا ِْ 

. اليُبّشرترتُرون بِااْلْييرترتاِ  وال يُعرترتّتْون الرترترتِت ا رترتٌا وبْعرترت، ااْلْرِض زْي رترتاً زْي رترتاً وررترتّ اً ررترتّ اً؟! بْعرترتٌا هلرترترت 
 .(ن ج اضادر) «اْل ْوتى...
اهّنرترتم الرترت يت آم رترتوا وعاهرترتدوا إبرّترتان ؛ ص() ال رترتيبيرترتول اضرترتدح وال  رترتا  اللرترتى أررترتحاب ، هرترت ه ال ترترترة ترترتدور

أمرياضرترترترتوم    یوا  رترترترتاد يف سرترترترتبيج اهلل. ه رترترترتر ، والعبرترترترتادة، و رترترترتانوا يت تّعرترترترتون بالتهرترترترتد، ومخولرترترترته،  رترترترتعت اإلسرترترترتالم
الشيارتيات اضوم رتة  ائهص(. وال د الترا ة ال اياة يت ا ابباب  د أنّه باسرتتدال) يست کر أرحاب ال يب

اهنرترترتم ؛ أسرترترتباب هتديرترترتة أنارترترتاره یويعلرترترتمل هبرترترت ا االسرترترتت کار اللرترترت، ة ومرترترتت ّّ ال رترترتوزالارترترت ات امب رترترتود یيرّکرترترتت اللرترترت
ص( باورة غري مباشرترة والرًت ) الديلکون ه ه الا ات. إذن نالي  أنه يتارن ب  أنااره وأناار الرسول

أررترترتحاب ال رترترتيب. هرترترت ا وإنرّترترته دي ح رترترتا  یاللرترترت  رترترت انرّترترته ي؛ هرترترتالغرض مرترترتت توفيرترترتت ال رترترتالش برترترتاك مرترترتدح، االسرترترتت  ام
 یمعلومرترترتات واهرترترترة الرترترتت ااررترترتحاب هيحسرترترتل االستحضرترترتار مديرترترتداً. ک رترترتا أّن هرترترت ه اض ارقرترترته التم يرترترتة تعيرترترتدنا إلرترترت

اضا جت بال سبة للحظة الراه ة استعادة لواقعرتة أو وقرتائَب يرتدثإ قبرتج اللحظرتة الراه رتة الرتس يتوقرتت هي رتا الترتّص 
ويعترترترًت ذلرترترت  . (ٛٔٔ: ٕ٘ٓٓ، یاحلرترترتاج اللرترترت) ال برترترتاَر لع ليرترترتة االسرترترتاعاا يرترترتدَاَ الرترترتتم  ضسرترترتاهٍة ِمرترترتت اايرترترتداث لِ 

: اّن أمرترترتري اضرترترتوم   يترترترتارن برترترت  يرترترتالت  مت اقضرترترتت ؛ انتيايرترترتاً زم يرترترتاً ضرترترتا جيعرترترتج اضتلّترترترتجت يف أارسرترترتة ذه يرترترتة
أنارتاره الرترت يت ران  یيتعلرتمل باحلا رتر وتعرتود إلرت یواامرتر ، ص() إيرتدامها سرتابتة تتعلرتمل بأنارتار الرسرتول

 الوعاج وغريه مت الا ات الرذيلة.قلوهبم باإل یلال

 ـ الغرض التوبيخي9-7
سرتبيج  یمببٍة خياطل هبا أهج البارة يول وعوب طاالة التيادة ويتول إّن مت يبيعه حي له الل ويف
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. ّّ يستدالجت (ٕٛٛ؛ ٙ٘ٔمببة ، ٜٖٚٔ، هن  البالغة) «وإْن  ان ذا مشّتٍة شديدٍة وم اقٍة مريرةٍ »ا ّ ة 
َغرترتال يف َررترتْدرِها َ ِ ْرَعرترتِج  وِ رترتْغتٌ ، هأْدر  رترتا رْأُي اْلّ سرترتا ، وأّمرترتا ُهالنرترتةُ »: ييرترتث يترترتول؛ «الائشرترتة»قّارترتة 
واحلِْسرتاُب اَللرتى ، ويَترتا بْعرتُد ُيْرَمُت رتا اُاوذل، دلْ ترتْ َعرتجْ ، یَولْو ُداِليْإ لَِت اُل ِمْت غرْيي مرتا أترتْإ إلرت، اْلتْي لة
بارترترتورة غرترترتري مباشرترترترة والرترترًت « الائشرترترتة»الرترترت ي ي رترترتري شيارترترتية  . إّن هرترترت ا االسرترترتاعاا(ن رترترتج اضارترترتدر) «اهللِ 

وإن مرترَج الرتت مضرت ون اببرتاب لک رته يترتّدم معلومرتات وا رتحة يرتول هرت ه اضرترأة. « ال النرتة»الک اية برت
ا( وکل رترتا ) اللرتجت یاهنرترتا کانرتإ ربترتد اللرترت»؛ ويرتوبّخ برت ل  الائشرترتة الرتس رهضرتإ البيعرترتة وکسرترت الباالرتة

أن قُِتج ال  ان وقد کانإ الائشة هي ا أشّد ال اس الليه  یتضاال إ مهومه إل، اإلمام یطال التمان الل
، هعرتادت اضرترأة ک رتا کانرتإ أّوالً ، أّملرتإ أن تکرتون ابالهرتة يف طلحرتة، . وضرّتا ععرتإ قتلرتهضاً تاليباً و ربري

واال  اناه! قُتج ال  ان مظلوماً و ثار ما : ررمإ، ا( هلّ ا ععإ ذل ) اللجت یهعدل ال اس ال ه إل
 .(ٕٖٔ: ٘ج، ٕٚٓٓ، احلديد ابت اي) «ّلد مت ذل  يوُم ا  ج و مابعدهتو  یيف اان ج يتّ 

يرترترترتوم ا  رترترترتج وهرترترترت ا مرترترترتارج الرترترترتت امبکرترترترتجت هيکرترترترتون  یا( يشرترترترتري هبرترترترت ا االستحضرترترترتار إلرترترترت) االمرترترترتام إنّ 
ماٍض أبعد أي يوَم  یاساعاالاً مارعياً ويوّبخ ب ل  الائشة هيشّکج االرتداد التوبييجت. ّ يعود إل

اللْ رتُإ أّن : هُ قْولرت، ضّا أْنتل اهللُ ُسْبحانهُ »: ُأسُتش د هيه ااالة مت اضسل   قائالً اليوم ال ي ، أُيد
مرتا هرت ه اْل ْت رتُة ، يا رُسرتول اهلل: اْل ْت ة ال تْ تُل ب ا ورُسوُل اهلل رلى اهلل الليه وآله بْ  أْفُ رنا. هُتْلإُ 

ًك اهللُ هبرترتا؟ هترترتال أو ، يرترتا رُسرترتول اهلل: هُتْلرترتإُ «. سرترتيرتْ تُ ون مرترتْت بْعرترتديإّن أُّمرترتس ، یيرترتا اللرترت»: الرترتس أْمرترت
، وييرترتتْت الرترتّ  الّشرترت ادةُ ، اْسُتْشرترت د مرترتت اْسُتْشرترت د مرترتت اْلُ ْسرترتل   ثُ لرترتْيج قرترتد قرتْلرترتإ رل يرترتوم ُأُيرترتٍد ييرترت

، إّن ذلرت  لكرت ل »: هترتال رل«. هرتّّن الّشرت ادة مرتْت ورائرت ؟، أْبشرترْ »: هُتْلرتإ رل، یهشمّل ذل  اللرت
ًْ ، يرترترتا رُسرترترتول اهلل: إُ ؟. هُتْلرترترت«هكْيرترترتت ررترترتبرتُْرك إذنْ  ولكرترترتْت مرترترتْت مرترترتواطت ، لرترترتيج هرترترت ا مرترترتْت مرترترتواطت الّارترترت
 .(ٜٕٓ: ٙ٘ٔمببة ، ٜٖٚٔ، هن  البالغه) «البشرى والش ُكر...

هترتد اسرتتباا أمرتري الکرتالم أن ؛ أّن الرتتمت ه رتا يرتاواح برت  اضا رتجت واضسرتتتبج یيشرت د اللرت هرتالّ ص
إذ إنرّته يسرتعجت يف ؛ اضا جت ببريتة تلتحم بسيار احلکجت رغم مروعه الت يرتدود اببرتاب یإل عودي

ه رترترتت »: اهلل ک رترترتا ررترترترّح يف بدايرترترتة کالمرترترته يف ابببرترترتة یإرسرترترتا  الترترترتيم اامالقيرترترتة واالتترترترتال الرترترت  ج اللرترترت
وقرترتد قرترتام بتترترتدمي معلومرترتات متعّلترترتة دبرترتاٍض «. اهلل هلي عرترتج یال رترتد ذلرترت  أن يعتترترتج ن سرترته اللرترت باااسرترتت

وهبرترترت ا ، حبرترترتواره مرترترتب الرسرترترتول( ّّ خيرترترتً الرترترتت وقرترترتائب ستشرترترتاهد اليترترترتاً ) ت اضا رترترتية البعيرترترتدةذبرترترتاوز السرترترت وا
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 یإل شارةياک التارئ يف يالة االنتظار. والبّد ل ا اإل، هّّن الّش ادة مْت ورائ (، أْبشرْ ) االستبار
زيرتادة  یلرتهاالهت رتام هبرت ا ال رتّت ي ت رتجت إ، أّن االنتياح الواقب يف ال ص الدول الّ ا هو مرتألوف ومعترتاد

 االيته. یويتيد الل، ويل إ انتباه اضتلّتجت لل ص، وقّوته، اال الکالم

 ـ الغرض االعتباري7-:
َواحلَْْ رتُد لِلَّرتِه اْلَكرتاِئِت قرتْبرتَج َأْن َيُكرتوَن ُ ْرِسرتجت  أَْو اَلرتْرٌش أَْو َعرتاٌ  أَْو أَْرٌض أَْو َعرتان  أَْو : مببة يتول ويف

ُتُاُه نَاِئٌج َواَل يرَتْ ظُُر ِبَعرتْ ٍ  ِإْنٌج اَل يُْدَرُك ِبَوْهمٍ  ُر ِبَ ْ ٍم َواَل َيْشَغُلُه َساِئٌج َواَل يرَت رتْ َواَل حُيرتد  برتأَْيٍت  َواَل يرُتَتدَّ
وَسرترترترتى َواَل يُوَررترترتُت برترترتاْاَْزَواِج َواَل خُيْلرترترتمُل ِبعرترترتاَلٍج َواَل يرُترترتْدَرُك برترترترتاحلََْواس  َواَل يرُتَترترترتاُس بِال َّرترترتاِس الَّرترترتِ ي َ لَّرترترتَم مُ 

جيَُِد ِإذَل اْلبرتَتاِ  ُسلَّ اً أَْو ِلَدْهِب  اً هرتَلْو َأنَّ َأَيد ...ْكِلي اً َوأَرَاُه ِمْت آيَاتِِه اَلِظي اً ِباَل َعَوارَِح َواَل أََدَواتٍ تَ 
َر لرترتُه ُمْلرترتُ  اْ رترتت  َوا نرترتِج َمرترتَب اْلَ رترتْوِت َسرترتِبياًل َلَكرترتاَن َذلرترتَ  ُسرترتَلْيَ اَن برترتَت َداُوَد الليرترته السرترتالم الَّرترتِ ي ُسرترتي  إْلِ

َتهُ ال  برتوَِّة َواَلِظيِم الت ْلَ ِة هرتَل َّا اْسترتْوََف طُْعَ َتُه َواْسَتْكَ َج مُ  َرَمْتُه ِقِسجت  اْلَ َ اِ  بِِ َباِل اْلَ رتْوِت َوَأْررتَبَحِإ  دَّ
يَاُر ِمْ رترترتُه َماليرترتًة َواْلَ َسرترترتاِ ُت ُمَعبَّلرترتًة َوَورِثرَتَ رترترتا قرترترتْوٌم آَمرترترتُروَن َوِإنَّ لَ  رترترتَرًة أَيرترترتَت الرترتد  ُكرترتْم يف اْلُترترترتُروِن السَّرترتاِلَ ِة َلِعبرتْ

اْلَ رَااِل رترترترتُة َوأَبرت رترترترتاُ  اْلَ رَااِل رترترترتِة أَيرترترترتَت َأْررترترترتَحاُب َمرترترترتَداِئِت الرترترترترَّس  الَّرترترترتِ يَت قرتترتلرترترترتوا  يرترترترتتَ اْلَعَ اِلَترترترترتُة َوأَبرت رترترترتاُ  اْلَعَ اِلَترترترترتِة أَ 
 .(ٖٛٗرتٖٙٗ: ٕٛٔمببه، ن ج اضادر) ال َِّبي َ ...
قوله بأّن اهلل اليدرک باحلواس  یاهلل ويوّ ا طرر معرهته إل یا( بعد أن ي   الل) االمام ياج

ً  یّّ حيکجت ل ا يکاية موس، واليتاس بال اس  یوبعد ذل  يرتّد إل یال ي کّل ه اهلل أراه آياته الک
وت  لرترتدهب اضرترت جانرّترته السرترتبي؛ یهرترتالتموا التترتو ، زمرتت سرترتلي ان لکرترتجت يترترتول لل رترتاس إنرته ال م رترتّر مرترتت اضرترتوت

ک ا أّن سلي ان دل يستبب دهعه رغم أنّه ُسّير له اضل  وکان کّج مت اإلنرتج وا رتان يف مدمترته. 
هرترتالغرض م رته االتبرترتاري. ودبرتا أّن هرترت ه ، وهکرت ا يسرتاعب اضا رترتجت وأيداثرته لکرترتجت ي بترته يف ذاکرترترة ال رتاس

هترتارة ،  مبابرتهاالمرتام يف بهيعّد اساعاالاً مارعيرتاً. ويت رتاو ، احلکاية مارج امبکجت وابباب اضوّعه
ماٍض بعيد أي  یوي  آمر يرعب إل، یيورجت ال اس بالتتو  یوأمر ، یيات اهلل وکالمه مب موس

ًةً »: اللحظرترتة احلا رترترة ويترترتول یّ ي تترترتج إلرترت، زمرترتت سرترتلي ان «. ...وإن لکرترتم يف الترترترون السرترتال ة لعرترت
هاالسرتاعاالات ، الّرسأيداث مضإ أي أيداث الع التة وال راال ة وأرحاب مدائت  یويشري إل

ها باورة ماط ة.؛ ه ا مارعية  اهنا مارعة الت امبکجت وابباب اضوّعه وقارية إذ إنه يعًّ
لَِيَتَأسَّ َرِغريُُ ْم »: التآلت واالياام اضتتابج قائالً  یکالم له الليه السالم حيّث خماطبيه الل  ومت
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. ه سرتار زمرتت الرتّ ص يبرتدأ مرتت (ٖٛٔ: ٙٙٔمببرتة ، اضارتدر ن رتج) «ِبَكِبريُِ ْم َوْليرتْرَأْف َ ِبريُُ ْم ِبَاِغريُِ مْ 
ّ يبرتدأ بعرتد ذلرت  قبرتب وترترية ، اض ً وماطرتل ال رتاس يرتول الرأهرتة وااليرتاام یاللحظة الس علج الل

يِت يرَتترتَ تَُّ رتوَن َواَل اَلرتِت اللَّرتِه »: ييرتث يترتول؛ ه ا التمت يرَتْعِتلرتوَن  َواَل َتُكونرُتوا َ ُهَ رتاِة اْ َاِهِليَّرتِة اَل يف الرتد 
. لعّج اضت ّعت جيد (اضادر ن ج) «...َ َتْيِا برَتْيٍا يف أََداٍح َيُكوُن َ ْسُرَها ِوْزراً َوخُيْرُِج ِيَضانرُتَ ا َشرّاً 

أّن التمت يف ه ا احلکجت هو حلظة ابباب أي اللحظة الس يورجت االمام ال اس برتاالياام اضتبرتادل 
ّداً. هاالسرتاعاا مرتارعجت إذ إنرّته يکسرتر مبيرتة مسرتار الرتتمت مرتاٍض بعيرتد عرت یوههأة يت رتت اضرتتکّلم إلرت

اّن ؛ . ه رترتوا ال رترترتالش برترتاك ه رترترتا مديرترترتد  رترترتجوخيرترترج الرترترتت اببرترتاب اضوعرترترته مستحضرترتراً ما رترترتياً غارقرترتاً با
ذلرت  أّن ؛ اضتکّلم يوّ ا اامالر ا اهليرتة بالت ارتيج ويترتّدم معلومرتات ک رترية الرتت ا  رتج واالتبرتاري

 یس يف زم رترته مرترتت ا  رترتج الرترتت طريرترتمل إلترترتا  اللرترتوم الرترت ي يلتيرترته اللرترتزبلرترتص ال رترتا یإلرترت یا( يسرترتع) اإلمرترتام
ا اهليرتة والسرترتعجت يف واقرتب عديرترتد خمتلرتت الّ رترتا  ئرترتجترترترک ال رتاس الرذا یالترتاريخ اضا رترتجت ويتبلرتب هبرترت ا إلرت

 هو الليه ا ن ليعبي ا ت سريا لأليداث احلا رة انبالقا مت معبيات سابتة.
؛ زمرترتت أبعرترتد مرترتت زمرترتت ا اهليرترتة یمبابرترته إلرترت ا( ال يترترتت ال رترتد هرترت ا احلرترتد برترتج يتهرترتاوز) االمرترتام إنّ 

َيِسرتيُلوَن ِمرتْت ُمْسرتَت َارِِهْم َ َسرتْيِج اْ َ َّترترتْ ِ َيْيرتُث دلَْ َتْسرتَلْم الليرته »: ييث ي ّسرتر احلا رتر باضا رتجت قرتائالً 
اُلُ ُم اللَُّه يف بُُبوِن أَْوِديَترتِه َرص  َطْوٍد َواَل ِيَداُب أَْرٍض يَُ اْل ِ  هُ قَاَرٌة ودلَْ ترتْ ُبْإ الليه َأَ َ ٌة ودلَْ يرَتُردَّ َس رت َ 

ويتارترتد هبرترت ا ، إنرّترته يشرترتّبه يالرترتة تشرترتّتإ برترت  أميرترتة بسرترتيج َکسرترتر سرترتّد مرترتأرب برترتدوين رترتج اضارترتدر(. ) «
ًة ال اس مت الت رقة والتشّتإ. هيالتشب  ال

 َوَقْد َ اَن ِمِت انِْتَشاِر َيرتْبِلُكمْ »: مکان آمر ي  ر أهج البارة بسبل مل  م الع د ويتول ويف
َوقَِبْلرترترتُإ ِمرترترتْت ، َوَرهرتْعرترترتُإ السَّرترترتْيَت اَلرترترتْت ُمرترترتْدِبرُِ مْ ، هرتَعَ رترترتْوُت اَلرترترتْت جُمْرترترترِِمُكمْ ، َوِشرترترتَتاِقُكْم َمرترترتا لرترترتْو ترتْغبرترترترتْوا اَلْ رترترتهُ 

يَ رترتا ِإالَّ  اَلوِقَعرترتتَّ ِبُكرترتْم َوقرتَعرترتًة اَل َيُكرترتوُن يرترترتْوُم ا ََْ رترتِج إل، ُكمْ يِإذَل اْلَ ِسرترترِي إلرترت سُبُوِي َولرترتِلْت َأْ رترتأْ  ...ُمْترترتِبِلُكمْ 
ُر ُمَتَهاِوز ُمترتََّ  اً ، َوِلِ ي ال َِّايَحِة َيتَّهُ ، َمَب َأي  اَلاِرٌف ِلِ ي البَّااَلِة ِمْ ُكْم َهْضَلهُ ، َ َلْعَتِة اَلاِلمل َغيرتْ

 . (ٙٔ٘: ٜٕکتاب ،  ن ج اضادر) «...ناِ  اً ِإذَل َويفّ  الَ وَ ، ِإذَل بَرِيّ 
، يرترت کرهم هي رترتا دبرترتا کرترتان مرترت  م يف واقعرترتة ا  رترتج، البارترترةا( اهرترتج ) الرسرترتالة ألتاهرترتا اإلمرترتام هرترت ه
بأنرترته قرترتد غ رترتر ؛ ّّ يسرترتت کرهم إيسرترتانه إلرترتي م وهضرترتله اللرترتي م بعرترتد إسرترتا هتم وقرترتبا تارترتره م، وي رترت رهم

، ورهرترترتب السرترتيت الرترترتت ايترترتارب مرترترت  م بعرترتد أن نک رترترتوا الع رترترتد، ومرترتت يسرترترتتحمل التترترتج مرترترت  م، الرترتت جمرترترترم م
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وأن ال يبلرترترتوا وسوسرترترتة معاويرترترتة واحيا اترترترته يترترترتم برترترتالت رد ، ت بي رترترتا يترترترتم أن ال يعرترترتودوا ض ل رترترتا امرترترترومرترترتال وا ا
وإاّل کان يتم م ه يوم الظيم أالظرتم مرتت يرتوم ا  رتج وأشرتّد هرتواًل برتج حيتترتر يرتوم ا  رتج يف ، والعايان

َسرترتري إلرترتيکم اوقعرترتتَّ بکرترتم وقعرترتًة ال يکرترتون يرترتوُم ا یولرترتلت ا رترتأسُبوي إلرترت»: متابلرترته بتولرترته
إلي رترتا اال     رترتجاض

 .«...کلعتة الالملٍ 
إذ ؛ وتلرترت  اايرترتداث متهسرترتدة يف االسرترتاعاا ابرترتارعجت، ا( بأيرترتداث مضرترتإ) اإلمرترتام لع رترتايبا

يکايرترتة يرترتوم ا  رترتج. وال ، يعرتود هي رترتا بعرترتد أن حيکرترتجت ملرتت اضيعرترتاد والعرترتداوة مرترتت عانرترتل أهرتج البارترترة
وأزمرترتان ، ملرترتت الع رترتد() يترترتت ال رترتد يرترتدود زمرترتت معرترت  برترتج يرترتااوح السرترترد الرترتتم  برترت  أزمرترتان ما رترتية

اوقعرترتتَّ بکرترتم وقعرترتًة ال يکرترتون يرترتوُم ا  رترتج إلي رترتا اال کلعترترتة ) وزمرترتت االسرترتتتبال ،(مال رترتوه الرترت  ) يا رترترة
 الالمٍل( ه جت ه ا السرد م ارقة زم ية ذبعج السامع  واضتلّت  يف أارسة ذه ية. 

يت رترتاول يادثرترتة أسرترتبمل مرترتت »هرترتو االسرترتاعاا ابرترتارعجت ، مرترتا يرترتاا ي مرترتت هرترت ه الويرترتدة السرترتردية إنّ 
ولرترت ل  تظرترتّج سرترتعته  ّل رترتا مرترتارج الرترتت سرترتعة احلترترتج الرترتتم  لل حكرترتجت  ،اض بلرترتمل الرترتتم  لل حكرترتجت ااول

انّه حييج إذل أيداث روائية وقعإ قبج بد  احلکاية ووفي ت ا الوييدة هجت إ  ال امبكجت ؛ ااول
. وباسرترتاعااله (ٖٕٛ: ٕ٘ٓٓ، أمرترتد) الرتت طريرترتمل ت رترتوير اضتلترتجت خبارترتوص هرترت ه السرتابتة أو تلرترت  لااو 

االتبرتار  یومرتت ّ ي رتدف إلرت، حلظة ابباب( يريرتد إثبرتات شرتهاالتهما جت قريل مت ) التمت اضا جت
احلرترترب ثانيرترتة. ودبرترتا أنرّترته يشرترتري إليرترته بارترتورة ماط رترتة هيعترترتً  یال رترتاس مرترتت هرترت ه البسرترتالة لکرترتجت اليعرترتودوا إلرترت

 ال الش باك قارياً. 
للّ ظرترترتر أّن االسرترترتت  ار ابرترترتارعجت يترترترتت إذل عانرترترتل اايرترترتداث والشيارترترتيات ليتيرترترتد يف  والالهرترترتإ

ويف إالبرتا  معلومرتات ا رتاهية تترتيا للترتارئ هرررتة عديرتدة يف ، ااساسية يف التارتةتو يا اامبار 
أيرترتة يرترتال يارترتج ه رترتا مرترتت عرترترّا  توفيرترتت هرترت ا ال رترتت ييويرّترتة اضتلّترترتجت والرترتدم  یه رترتم هرترت ه اامبرترتار. اللرترت

البرتاي ون  يرتری ال وائرتد هرت ه لتواعرتد؛ مرتاالترترا ة أو االسرتت اا وإمبرتاره الرتت يرتوادث  ّيةإتعابه يف ال ل
 ال رترتتّ  هرترت ا برترتأنّ  االتترترتاداً ، مرترتا شرترتجت  یالسرترتاعاا هرترتو توقرترتت الترترتارئ أو اضياطرترتل اللرترتأّن الغرترترض مرترتت ا

 .(ٕٕٗ: ٜٖٛٔ،   رآبادي) ييوية اضتلتجت وإبعاده الت التعل إثر احلوارات البويلة اللی قدرة ديتل 

 الغرض التکذيبي .7-;
 : العرارا( مت االساعاا للغرض التک ييب يف مببة يف ذّم أهج ) است اد االمام اللجت لتد
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َا أَنرتُتْم َ اْلَ ْرأَِة َاحْلَاِمِج َمََلْإ هرتَل َّا أسََبَّْإ أَْمَلَاْإ َو َماَت قرتَ  أَمَّا» ي ُ َ ا... برَتْعُد يَا أَْهَج اَْلِعرَاِر هَِّّنَّ
َيْكرترتِ ُب  یأَنَُّكرترتْم ترتُتولرتوَن اللرترتأََمرتا َو اَللَّرترتِه َمرتا أَترتْيرترتُتُكُم ِاْمِتيرترتاراً َو َلِكرتْت ِعْلرترتُإ إلرتيُكْم َسرترتْوقاً َو َلَترترتْد برَتَلغرتِ  

أَنرَترتا أَوَُّل َمرترتْت قرترتاترتَلُكُم اَللَّرترتُه ترتَعرترتاذَل هرتَعلرترتى َمرترتْت َأْ رترتِ ُب أَ اَللرترتى اَللَّرترتِه َهأَنرَترتا أَوَُّل َمرترتْت آَمرترتَت برترتِه أَْم اَللرترتى نَِبي رترتِه هَ 
هرتريوي أن  . يشرترح االمرتام ررت ات أهرتج العرترار(ٕٓٔ؛ ٔٚمببرتة، ٜٖٚٔ، هنرت  البالغرتة) «َردََّر برتِه...

إنرته  ثيرتي؛ اللرتي م مرتا کرتان الرتت طيرتل ن سرته برتج اايرتداث ععلترته حيکرتم اللرتي م مسرتتبرداً  يکومته
َهأَنرَتا أَوَُّل َمرتْت ، َهأَنرَتا أَوَُّل َمرتْت آَمرتَت برتاهلل»: عب أّن بعا ال اس ي سبون إليه الک ب هيستغرب قائال

؛ ه رتا تکرت ييب مترببرتيم الرتت  ن ج اضادر(. ه ک ا يکّ ب تک يب م. هالغرض مرتت) «َردََّر بِال يب
يف اإلديرترترتان لي برترترتإ يترترترتم أنرّترترته کيرترترتت ديکرترترتت لرعرترترتج کرترترتان أّول مرترترتومت برترترتاهلل  ترترترتهيمل  یان االمرترترتام يعرترترتود إلرترترت

اضا رترترتجت  یص(. ونرترترتوا االرترترترتداد إلرترترت) الرسرترترتول یواللرترترت، یاهلل سرترترتبحانه وتعرترترتال یورسرترترتوله أن يکرترترت ب اللرترترت
إذ ؛ وقارتريٌ الرتت امبکرتجت يرتدث مرتارج  یاّن اضرتتکّلم يت رتت يرت  اببرتاب إلرت؛ وال الش باك مارعجتّ 

 .یأيداث أمر  یيف اإلديان هحسل واليشري إل تهيمل  یإنّه يشري إل

 جةيالنت
  ديکت االست تاج مت دراسة بعا اببل ورسالة مت هن  البالغة هرتو أّن الرتتمت يترتأرعا هيرته

 یإلرتّّ االنارتراف ، ويرسم م ارقة طري ة بتبب احلدث ا يت وحلظرتة اببرتاب، ب  احلا ر واضا جت
 االورا  مب تراوح اضا جت ب  البعيد م ه والتريرتل. هايترتدف مرتت هرت  یأيداث ُتستعاد الً العودة إل

االسرترتاعاا ال رترت  أو ال رترتالش برترتاك هرترتو إمبرترتار اضتلّترترتجت الرترتت احلرترتوادث اضا رترتّية والتعريرترتت بالشيارترتيات 
ال رترتد الرترتس أمرترت  يتحرترتدث الرترت  م دامرترتج اببرترتاب. لرترت ل  يرترتأيت ال رترتالش برترتاك ک اررترتٍج يتوقرترتت الترترتارئ 

 یوجيرترتجت  باضياطرترتل إلرترت، دامرترتج اببرترتاب یوجيعلرترته مترترتأّمال يرترتول احلرترتوار الرترت ي يتهلرترت، الکرترتالم امبکرترتجت
ويتّود اضتلّتجت معلومات ذبعج ، ويعّلمل اضواقت الس أياطإ بابباب، ماض له أثر بالة يف احلا ر

 ذه ه م وراً يول احلوادث الس سببإ يف التا  االمام ابباب ال ي حيکيه.
 تيرترترتمل يبرترترت  ل رترترتا أّن االسرترترتاعاالات اضوف رترترتة يف هنرترترت  البالغرترترتة لعبرترترتإ دوراً ب رترترتا اً يف تترترترتدمي والتح

انسرترترتهام  یاضعبيرترترتات احلکائيرترترتة اضتعّلترترترتة باايرترترتداث السرترترتابتة مرترترتت مرترترتالل إ رترترتا هتا ک رترترتا أهّنرترترتا أدت إلرترترت
؛ الرترت ص وسباسرترترتکه الرترتً تبلرترترتور أيرترتداث ُتسرترترت م إسرترت اماً ملحوفرترترتاً يف يرکرترتة التّارترترتة واسرترتت رار أيرترترتداث ا

دي اميرترتة الرترت ص  یالتضرترتاد اضوعرترتود برترت  واقعرترت  لکرترتج مرترتت شيارترتياته رؤيرترتة مغرترتايرة أثرّترترت اللرترت أنّ  ييرترتث
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 وااليته وقّدمإ متعة لل ياطل وشغ اً ضوارلة الترا ة.
  ه ا وإّن االساعاالات يف هن  البالغة تااوح ب  االساعاا الداملجت واالساعاا ابارعجت

ذل  يست بط  یأک ر مت االساعاا الداملجت. مضاهاً إلولو نسبة تواتر االساعاا ابارعجت کانإ 
مرترتت ال ارترتوص اضدروسرترتة أّن تت يرترتة الّسرترترد االسرترتت کاري تسرترتتيدم ال رترتدما يريرترتد االمرترتام أن ديرترتدح بعرترتا 

أو يرترتوّبخ ا مرترتريت أو ي تيرترتر بدي رترته. ويف ک رترتري مرترتت ااييرترتان اسرترتتيدم االمرترتام هرترت ا ال رترتت  الشيارتيات
ا البيعرتة وسرتّببوا يف هرتتديت م ال رتد احلرترب مرتب معاوبرتة و.. لتوبيخ بعا أنااره والکوهي  ال يت کسرو 

 ًةوالعرترت، احلرترتوادث برترتبعا ال رترتاس إلنرترت ار برترتاك ال رترتالش السرترتالم يوفرترتت الليرترته انيرترتاخل. ويف بعرترتا ااي
ًة بأمم قد ملإ، باضا   مت الع التة وأرحاب اضل   ورّثإ آثارها.، ومدن درسإ، والع
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 دهیكچ
ٔ  ٍاسد سيٌ٘وب  اص کِ است ادثٖ بّٕ کتشٗي تکٌ٘ ٗکٖ اص هْن« ثک فلص»ٗب « ًوب پس»  ادث٘يبت  عشصي

 گزضتِ هتَى دس ّوِ ثباٗي، ٗذآ هٖ حسبة ثِ جذٗذ في ًَعٖ ثِ ادثٖ ًقذ دس گشچِ ضگشد اٗي. ضذ

دس هتي ثِ هختلف  ّبٕ ىصهب حضَسدس گستشش هتي ٍ  ٕاست ٍ عبهل هحَس ضذُ هٖ گشفتِ کبس ثِ

الجالغِ ٗکٖ اص هتًَٖ است کِ اٗي تکٌ٘يک   ًْج .گشددٖ ضذى هتي هٖ ٍ هَجت سٍاٗ آٗذٖ هحسبة 

ِ صٗشا ثشخٖ ؛ فعّبل داسددس آى حضَسٕ  ِ  ّيب ِ ٍ ًبهي  ّيب  خطجي ِ  ٍ سٍاٗيت  ضيج٘ ِ  اسيت  إ قصي  کي

ٖ  ثيب  کَضيذ  هٖ حبضش پژٍّص ثش ّو٘ي اسبس،. است حبکن آى دس پشٗطٖ صهبى ٖ  سٍضي ي   تَصي٘ي

ِ  ًْيج  اصِ خطجِ ٍ ٗيک ًبهيِ   ث٘ش آى ثش ًُأفي ٍ ت ياٗ کبسکشد اص تحل٘لٖ ِ  الجالغي  ضيگشد  اٗيي  کي

ٌذُ ٍ توبٗل ٍٕ ثيِ  اٗي في سا دس تطَٗق خَاًث٘ش أت ٍ ثشداسد پشدُ، ّب داسد فعبل دس آى حضَسٕ

 پيزٗشد ٖ اص طشٗق پبسادٍکسِ صهبًٖ اًجبم هي هْن اهش اٗي  .آهذُ ثشسسٖ ًوبٗذ سوت حَادث پ٘ص

ٕ  ثيک  فلص کِدّذ  اٗي ثشسسٖ ًطبى هٖ. ًوَد داسد آٌٗذُ ٍ حبل، هبضٖ پشٗطٖ ىصهب دس کِ  ّيب

، افضٍدُ آى ادثٖ جَّشٓ ثش اٌٗکِ ضوي ٍ ضذُ هتي پًَ٘ذ ٍ اًسجبم سجت الجالغِ ًْج دس هَجَد

ٖ  ّٕب ثک صفل، آى اص گزضتِ. گشدد هٖ خَاًٌذُ ٗب هخبطت رّي پَٗبٖٗ هَجت  ث٘طيتشٗي  ث٘شًٍي

ِ  ًْج دس سا حضَس  ٔگزضيت  ٓدسثيبس  ٖدّي  اطيال  کيِ اص سّگيزس    ثيذٗي صيَست  ؛ داسًيذ  الجالغي

 کٌذ. هخبطت سا سٍضي ٍ اٍ سا آگبُ هٖ، رّي ضذُ دادُ دخبلت حَادث ٍ ّب تضخص٘

 

 .صهبًٖ ّبٕ سپبسادٍک ؛ثک فلص ؛سٍاٗت ؛الجالغِ ًْج: ها لیدواژهک

                                                                                                                                                       

 9ًَٗسٌذٓ هسئَل                  najafi.ivaki@yahoo.com 


