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ٔ .أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة کاشان
ٕ .طالبة الدکتوراه يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة کاشان
ٖ .طالبة الدکتوراه يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة کاشان
تاريخ قبول البحثٖٜٔ٘/ٖٓ/ٜٓ :
تاريخ استالم البحثٖٜٔٗ/ٓٚ/72 :

المل ّخص

ٔ

ايتامرترتة الرترتس دملرترتإ مرترتت السرترتي ا إلرتی اادب .ه رت ه التت يرترتة
إ ّن االسرترتاعاا ال رت أو ال رترتالش برترتاك يعرت ّد مرترتت التت يرترتات اادبيرترتة ّ
وإن کانرترتإ يدي رترتة الع رترتد يف نترترتد اادب العرترتري ،لکّ رترتا ُوفّ رترتإ يف ال ارترتوص اادبيرترتة التدديرترتة وتعترترتً الرترتامالً وري رتاً التّسرترتاا
الّص وان تايه اللرتی أزم رتة خمتل رتة مرتت اضا رتجت وذبعلرته أن يارتببة ررتبغة روائيرتة .ومرتت ال ارتوص الرتس اسرتتُيدم هي رتا هرت ا ال ّرتت
هرترتجت «هن رت البالغرترتة» لإلمرترتام اللرتی (ا)؛ ييرترتث يع رترتر اضتلترترتجت الل رتی بعرترتا اببرترتل والرسرترتائج الرترتس عرترتا ت کروايرترتة ربترترتوي الل رتی
تت يرترتة السرترترد االسرترتت کاري والتحبرترتيم الرترتتم  .لرت ل تتعرترتاطجت ه رت ه اضتالرترتة دب ه رترتا الوررت جت رت التحليلرترتجت تسرترتب مبرترتل ورسرترتالة
وايرتدة مرترتت هنرت البالغرترتة لک رترة توفيرترتت هرت ه التت يّرترتة هي رترتا يترتی تبرت ّ هاالليت رتا اللرتی الرت ص ،وتأثريهرترتا يف تشرتويمل اضتل ّترترتجت ،ويّرترته
اللرتی اضيرتج إلرتی احلرتوادث اضسرترتت کرة الرتً اض ارقرترتة التم يرتة الرترتس ت رتت ورا انت رترتاك الرتتمت مرترتت اضا رتجت ،واضضرترتارا ،واالسرتتتبال .مرترتت
ص اضع ّ ّأدت إلی انسهام ه ا الکالم وسباسرتکه ومرت ا الرت ص طابعرتا االيرتا وهّيرتاً
اضست بط أ ّن االساعاالات اضتواعدة يف ال ّ
باإل اهة إذل ما حي لرته مرتت دالالت وإشرتارات ،ک رتا أنّرته زاد اللرتی أدبيرتة الرت ص وييويرتة ذهرتت اضتل ّترتجت .هرت ا وإ ّن االسرتاعاالات
اضوعرتودة يف الرتّص اضرتدروس اللرتی نرتوال ؛ ابارعيرتة والدامليرتة .مضرتاهاً إلرتی ذلرت هرتّ ّن االسرتاعاالات ابارعيرتة هرتجت مرتت أ رترتر
اهنا هتدف إلرتی ت رتوير التليّرتة اضتل ّترتجت بتتويرتده معلومرتات الرتت الشيارتيات
تردداً يف مباب االمام (ا)؛ ّ
أنواا االساعاالات ّ
اضساععة أو احلادثة اضستحضرة الً إزاية الستار الت ما جت الشيايات واحلوادث.

السرد؛ االساعاا؛ اض ارقات التم ية.
الكلمات الرئيسة :هن البالغة؛ ّ

 الکاتب المسؤول

najafi.ivaki@yahoo.com
1. Flashback
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 .6المقدمة
إ ّن «االساعاا» هو تتدمي اضا جت اللى احلا ر ييث تأيت ه ه التت ية «خمال ة لسري السرد وتتوم
ط التمت تولّد دامج الرواية نوالرتاً مرتت احلکايرتة
اللی الودة الراوي إلی يدث سابمل وه ه اضيال ة ب ّ
ال انوية والشجت دي رتب أن تتضرت ت احلکايرتة ال انويرتة يکايرتة هراليرتة» (التيترتوي )ٔٛ :ٕٕٓٓ ،واللرتی هرت ا
ااساس يعتً االساعاا مت التت يات الس رببّم التمت يف احلکجت وربيل ا إلی أيداث سرتابتة اللرتی
التتاجت يف الکتل ال تدية احلدي ة جيعل ا أن نعاف بأ ّن مابلا «ال رتالش برتاك»
التمت احلا ر .و ّ
عرتا معرتادالً أررتلياً لالسرترتاعاا؛ ييرتث حيترتوي هرت ا اضارترتبلا اللرتی کل ترت  »Flash« :دبع رتی ال َت رترتت
و« »Backدبع رتی الرترتورا وال رترتالش برترتاك دبع رتی الت رترتت إل رتی الرترتورا  .ک رترتا عرترتا ت ه رت ه الکل رترتة معرترتادالً
لل ارترتبلحات التاليرترتة« :تت يرترتة السرترترد االسرترتت کاري ،االرترترتداد واالستحضرترتار» .هض رتالً الرترتت أنرترته کرترتان
يسرترتتيدم «ال رترتالش» يف الرترتتمت الترترتدمي دبع رتی «الل حرترتة» ويف أواسرترتط الترترترن التاسرترتب الشرترتر اسرترتتُع ِ ج
دبع ی «ال ظرة اباط ة» وأمرياً أي يف الترن العشريت دمج ه ا اضابلا إلی السي ا .وقد ذُکرت
تعاريت سي ائية ل الش باك أمهّ ا الرض مش د يعود إلی يدث قد مضی (تورمي.)ٖٛ :ٖٔٚٚ ،
للتارتة
وهت االساعاا دمج مت السي ا إلی الرواية ومع اه الرعوا أث ا التسلسج التم اض بتجت ّ
ّ
أو اضسرترتريية أو ال لرترتم إلرتی ذکرترتر أيرترتداث ما رترتية إليضرترتاح الظرترتروف الرترتس أياطرترتإ دبوقرترتت مرترتت اضواقرترتت أو
اامص وبا ة رئيسية وأرلية يف السرتي ا ّّ امترت ّدت بعرتد ذلرت
التعليمل الليه وه ه الوسيلة مستع لة يف
ّ
إلرتی الروايرترتة البوليسرترتية الرترتس ک رترياً مرترتا تبرترتدأ با رديرترتة ّّ تسرترترد اايرترتداث الرترتس ّأدت إلي رترتا (احلرترتوم ٕٓٓٓ.)ٔٙ :
وحييل ا مرتت ماللرته إذل
هّ ّن ج الودة لل ا جت تشكج بال سبة للسرد است اراً يتوم به ضا يه اباصُ ،
أيرترتداث سرترتابتة الرترتت ال تبرترتة الرترتس وررترتلت ا التارترتة» (حبرترتراوي .)ٕٔٔ :ٜٜٔٓ ،ب رترتا اً الل رتی ذل رت ُ ،ربرترتدث
تت ية السرد االست کاري تعبيالً حلرکة السرد وتوقّ اً هبا وک رياً ما تعود ه ه احلرکة إلرتی احلرتدث اامرتري
ال رت ي انت رتی إليرترته يف موقرترتب برترتدأ م رترتا .ه رترتا إن تع رت ه رت ه التت يرترتة بعض رتاً مرترتت ما رترتجت الشيارترتيات أو
رتتم الکشرتت الرتت ذلرت
ر اهتا يترتی ترتووب إلرتی الّتبرتة الرتس ّ تعبيرتج يرکرتة السرترد ال رتدها أو مرتا إن ي ّ
اضا جت ،يتی ترت ّد يرکة السرد إلی احلدث ال ي انت جت إليه (الااحل.)ٖٓ :ٜٜٜٔ ،
تأسيسرتاً اللرتی مرتا سرترتبمل ديکرتت الترترتول إ ّن االسرترتاعاا هرتو تترترتابب الرتراوي تسلسرت َرتج اايرتداث طبرترتمل ترتيب رترتا يف
احلكاية ّ ،يتوقت راععاً إذل اضا جت ،لي ر أيداثاً سابتة لل تبة الس بلغ ا يف سرترده (سرتويدان)ٔ :ٜٜٔٓ ،
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وهو شرتكج مرتت أشرتكال اض ارقرتة التم يرتة ،الغايرتة م رته تو رتيا مالبسرتات موقرتت معرت ويرت ر أيرتداثاً
سرتابتة اللرترتى احلرترتدث الرت ي يسرترترد يف حلظترترته احلا رترترة ويرترتبط بالرت ا رة الشيارترتية ،ا ّن زم رترته اضا رترتجت
رتتم اسرترتتدالا بعرترتا الوقرترتائب واضواقرترتت ،وععل رترتا ت شرترتط يف نبرترتار احلا رترتر ،لرت ا
ومرترتت مرترتالل امااقرترته يرت ّ
يع ّد انتياياً لببتات متعددة .و ل هو أسلوب ه ّ غر ه س ّد ال هوات وال غرات الس يوعرتدها
السرترترد ،وإغ رترتا الع رترتج التاارترتجت بتت يرترتات ه يرترتة وااليرترتة ،وإدمرترتال معلومرترتات عديرترتدة اللرترتى الروايرترتة
بّالبا ت اريج الت شياية مت شياياهتا ،أو اإلشارة إذل أيداث سبمل للسرد أن تر ا عانباً،
أو الت ري حبدث سابمل الت طريمل التكرار (حبراوي.)ٕٔٔ :ٜٜٔٓ ،
أشکال االسترجاع
وهتاً ضا تعود إليه احلکاية ي تسم االساعاا اللی الع وم إلی ااقسام التالية:
أ) االساعاا ابارعجت :هو ذاك ال ي يعود إلی ما قبج بداية احلکاية ،أي زمرتت احلرتدث مرتارج زمرتت
احلکجت .ويت اول ه ا ال وا مت االساعاا أيداثاً ت تظم يف سلسلة سردية تبدأ وت ت رتجت قبرتج نتبرتة البدايرتة
أدر «وفي ة االساعاا ابارعجت هجت إک ال احلکاية ااولرتی الرتت طريرتمل ت رتوير
لليباب واحلکجت .بتعبري ّ
التارئ خباوص ه ه السابتة أو تل » (ع يإ .)ٙٔ :ٕٓٓٓ ،ه ا وإ ّن االساعاا ابرتارعجت لرتيج عرتت اً
مت احلکاية الرئيسيّة ،وإّّنا هو سرد مت ّ م الت طريمل ت کري التارئ بتل احلوادث اضا يّة.
ب) االساعاا الداملجت :هو ذاك ال ي يسرتتعيد أيرتداثاً وقعرتإ رت ت زمرتت احلکايرتة ،أي بعرتد
بدايت ا .اللی سبيج اض ال إذا کانإ احلکاية قد بدأت مت س ة ٘( ٖٔٛهرت) ،واللحظة الراه ة هي ا
س رت ة ( ٖٔٛٚه رترت) ،وکرت ّرتج أيرترتداث وقعرترتإ س رت ة ( ٖٔٛٙه رترت) ،وتشرترتري إل رتی ه رت ه الس رت ة وتعرترتود إلي رترتا
هيعت رترتً االس رتاعاا دامليّ رتاً (ش رت با .)ٖٖٖ :ٖٔٛٚ ،وه رترتو االس رترتاعاا ال رت ي تت رترتب س رترتعته دام رترتج س رترتعة
احلكايرترتة ااوذل ،وهك رت ا هرترتّن يتلرترته الرترتتم متض رت ت يف احلترترتج الرترتتم للحكايرترتة (ن رترتج اضارترتدر.)ٙٔ :
مادترته اضسرتتعادة تعرت ّد
إ اهة إلی ذل هاالساعاا الرتداملجت اللرتی ال ترتيا مرتت االسرتاعاا ابرتارعجت ّ
عت اً مت احلکاية ومتض ت يف احلتج الرتتم للحکايرتة ااولرتی؛ هترتد يکرتون ايترتدف م رته سرتداد ههرتوة
يف احلکاية ،أو ذکر شجت وف ،أو ت سري مض ر (مليج.)٘٘ :ٕٓٔٓ ،
ج) االساعاا اض اج :هو ال ي يعبي ا معلومات ک رية الت اضا جت (ش با.)ٖٖٖ :ٖٔٛٚ ،
د) االساعاا اجمل ج :هو ال ي يعبي ا معلومات قليلة الت اضا جت وياك عانبا ک ريا م ا (ن ج اضادر).
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ضرورة البحث
احلرت ّرتمل أ ّن الرترتتمت حي رترتج أمهيرترتة ماررترتة يف احلکرترتجت ،ه رترتو يع رترتمل اإليسرترتاس باحلرترتدث والشيارترتيات لرترتدی
اضتل ّتجت .قرتد دييرتت البرتاي ون السرترديات الب يويرتة يف احلکرتجت برت اضسرتتوي للرتتمت؛ زمرتت التارتة :وهرتو زمرتت
وقوا اايداث اضروية يف التاة ،هلکج قاة بداية وهناية وخيضب زمرتت التارتة للتترتابب اض بترتجت .وزمرتت
بوالتة،
السرد :وهو التمت ال ي يت ّدم مت مالله السارد التاة واليکون بالضرورة مبابتاً لتمت التاة ( ّ
ٕٓٔٓ .)ٛٚ :ه رترتت اضعرترتروف أن م رترتة الكاترترتل يف التارترتة هرترتجت ت ظرترتيم اايرترتداث طبيعي رتاً يف اببرترتاب
السرتردي ،وااررتج يف التارتة أن زبضرتب للاتيرتل الببيعرترتجت اض بترتجت ،ولک ّرتت زمرتت السرترد أييانرتاً اليبرترتابمل
الاتيل الببيعجت لأليداث َّ
حيدث ت برت باً يف ترتيرتل اايرتداث ومليلرتة يف
هتشکج م ارقات زم ية و َ
وت رترترية ال رترتتمت ومبيت رترته واض ارق رترتات التم ي رترتة .وأّرترتا جي رترتدر بالرت رت کر ه رترتو أ ّن ب ي رترتة ال رترتتمت ت رترتوثّر بو رترتوح اللرت رتی
رتارئ الل رتی ا وان رترتل العاط ي رترتة والرويي رتة للشيا رترتيات؛ يي رترتث الديک رترتت
ما رترتائص احلکاي رترتة ويع رت ّرترف الت رت َ
الً الرواية اببية والاتيل التم اض بتجت (مريرادقجت.)ٕٕٚ :ٖٔٛٚ ،
احلاول اللی ه ه ا وانل َ
ه جت و أمهيّة اضو وا ،أم ت ه ه اضتالة ترّکت اللی استيراج اام لة االساعاالية يف تسرتب
مبل ورسالة وايدة سبتاز بالتسلسج اايداثجت اضتوارج؛ ييث نری الدة قاة يف مببة وايدة،
التارترتة ااررترتلية ،وه رت ا مرترتا دي ّ رترتد ميرترتداناً واسرترتعاً لدراسرترتة ال ارترتر ال رترتالش
وترترتدور ه رت ه التارترتص يرترتول ّ
تارترتجت يف هنرت البالغرترتة يسرترتتب أ ّن امرترتري اضرترتوم اسرترتتيدم ه رت ه التت يرترتة اغرتراض مرترتا وهرترتجت:
برترتاك .والتّ ّ
الغرض التوبييجت ،والغرض التک ييب ،والغرترض اضرتديجت ،والغرترض ال يرتري ،والغرترض االالتبرتاريّّ .
إ ّن االساعاالات يف ال ص السردي لإلمام (ا) ت تسم إلی الداملجت وابارعجت ،وب قاري اضدی
ولکج م ا إس ام کبري يف تتدمي اضعلومات الت اضا جت .ل ل تتعاطجت اضتالة ه ه
وبعيد اضدیّ ،
ااغراض يف هن البالغة مب الاکيت اللی شرح ال اذج وربليل ا.
هأسلوب ه ا البحث يبت اللی التيام بدراسة تت ية االساعاا يف الرت ّدة مرتت اببرتل اللرتی حنرتو
يتم هيه ربديرتد االسرتاعاا وأغرا رته .ودبرتا أ ّن قرتد تشرت ج مببرتة وايرتدة اللرتی أغرتراض خمتل رتة هت تسرتم
تل ابببة ربإ ال رتاويت شرتتّی؛ هعلرتی سرتبيج اض رتال رتد يف مببرتة ٕٕٗ أغرا رتاً کرتال ير والترتوبيخ
ک ا أن ا د يف مببة التارعه (مببة رقم ٕ )ٜٔمضرتام خمتل رتة کرتالعًة وال يرتر والترتوبيخ؛ لرت ل
يأيت تتسيم بعا اببل ربإ ال اويت خمتل ة.
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أسئلة البحث
ه ا اضتال يسعی إلی اإلعابة الت ه ه ااسللة:
ٔ .ما هو هدف االساعاا اضوفّت يف مباب االمام اللجت (ا)؟
ٕ .ما هو مدی تأثري االساعاا يف الرت ص السرتردي ببابرته ومرتا هرتو أنرتواا االسرتاعاا يف هنرت البالغرته؟
ومتی تستيدم ه ه التت ية؟
فرضيات البحث
مت اض روض أ ّن االمام اللجت (ا) مت مالل توفيت االساعاا قام برت کر أيرتداث ما رتية ليو ّرتا
الظرترتروف الرترتس أياطرترتإ دبوقرترتت مرترتت اضواقرترتت أو التعليرترتمل الليرترته؛ إذ قرت ّدم لل تل ّترترتجت معلومرت ٍ
رتات ک رترترية الرترتت
ما جت ااشياص واايداث حبيث زبتلت ه ه اضعلومات الت معلوماهتم احلالية ،هعلّمل اايداث
وو ّح ا َالً احلکايات الواردة دامج ابباب ،ورمجت ب ل إلی التوبيخ ،واضدح ،والعًة ،وال ير
حيث اضتل ّترتجت وحيرتاز الرتت إتعابرته ال رتد االسرتت اا أو قرترا ه الرت ص؛ ان احلرتوار البويرتج ديکرتت
اوالً أن ّ
أن يتعل التارئ.
خلفية البحث
قارترتة ال رترتيب
قرترتد سرترتبتإ هرت ه الدراسرترتة دراسرترتات أمهّ رترتا« :دراسرترتة نتديرترتة يف توفيرترتت االسرترتاعاالات يف ّ
يوسرترتت (ا)» ،لرت رت«يس رت کيرترتاي وا م رترتريت» (ٕ ،)ٖٜٔجملرترتة دراسرترتات يف اللّغ رترتة العربيرترتة وآداهب رترتا،
العدد الرابب الشر ،ريت ٕ ٖٜٔه.ش ،و«ربليج زمرتان روايرتجت از ديرتد اه روايرتإش اسرتجت براسرتاس
نظريرترته تنرترتإ در داسرترتتان بيرترتوتت» لرت رت«ر رترتا امريمرترتاي» هارترتل امه زباارترتجت سرترتب ش اسرترتجت نظرترتم و ن رترتر
هارسجت (هبرتار ادب ،سرتال ه رتارم ،مشرتاره سرتوم ،پرتاييت ٓ)ٖٜٔو «مول رتههرتای زمرتان و مکرتان روايرتجت
در قارترتص قرترترآي» ل رت رت«ابوال ضرترتج ي رت ّرتري» جملرترتة ادبپژوهرترتجت :هب رترتار و تابسرترتتان  ،ٖٔٛٛمش رترتاره  ٚو
«الب يرترتة السرترتردية يف اببرترتاب الشرترتعري قارترتيدة ال رت اب احلرترتالج ّنوذع رتاً» ل رت«هرترتدی ررترتح اوي» جملرترتة
عامعة دمشمل العدد (ٕؤ) س ة ٖٕٔٓ و «دراسة آليرتات ب رتا الرتتمت يف التارتة التارترية اضارترية
الس رترتتي يات» رس رترتالة ال رترتدکتوراه يف عامع رترتة يل رت رتوان ،س رت رت ة ٕٔٔٓل رت رت«هي رت رت م احل رترتاج الل رت رتی» .ه رت رت ه
يف ّ
رتص
الدراسرترتات الرترتس مرت ّرتر ذکرهرترتا دراسرترتات قي رترتة ،غرترتري أهن رتا دل تشرترتر إلرتی االسرترتاعاالات اضتواعرترتدة يف نرت ّ
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االمام اللجت (ا) رغم ّأهنا اللی أالظم ٍ
اه.
هعاالً يف الب ية السردية ل ّ
عانل مت اببورة وتلعل دوراً ّ
توظيف االسترجاع في نهج البالغة
السرترتارد يتبرترتب وت رترترية ال ظرترتام ال رترتتم اضتسلسرترتج ليسرترتت کر ااي رترتداث اضا رترتية وذل رت اسرترتتدالا لل رترتتمت
اضا جت ال ي هو دب ابة ماد ٍر يعود إليه السارد لتو يا شجت ما يرتبط باحلا ر .وقد أهرتاد االمرتام
الل رتی (ا) مرترتت ه رت ه التت يرترتة يف بعرترتا مببرترته کيبرترتل رقرترتم (ٕ،ٔ٘ٙ ،ٕٔٔ ،ٕٕٗ ،٘ٚ ،ٜٔٙ ،ٜٔ
ٕ )ٚٔ ،ٔٙٙ ،ٔٛالل رتی أسرترتاس کترترتاب « رترتد دشرترتس» ،و رسرترتالة رقرترتم  .ٕٜه رت ه اببرترتل والرسرترتالة
اذب إ اذباهاً قااياً واست يد هي ا الب ا السردية؛ إذ د االمام يعود بتوفيت ه ا ال ّت لل ا جت
يف حلظات سردية ّددة.
6ـ االسترجاع الداخلي

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

مر ذکره .و ّاما الغرض االالتباري هها به االمام لت بّه
التم متض ت يف احلتج التم للحكاية ک ا ّ
ال رترتاس الرترتً إشرترتارته إل رتی أيرترتداث وقارترتص ترترتويجت العظرترتة والعرترتًة .ومرترتت اام لرترتة الل رتی ذل رت  ،ابببرترتة
التار رترتعة البويل رترتة ال رترتس ألتاه رترتا االم رترتام يف سرت رت ة ٓٗ لل ه رترترة راکب رت رتاً ال رترترس (دش رترتس:)ٖٛٔ :ٖٜٔٚ ،
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِِ
ِ
ِِ
« َو َع َع َج اللَّ ْعَةَ َاللَى َم ْت نَ َاز َالهُ هي ِ َ ا م ْت البَاده َُّّ ْ
امتَبَرتَر بِ َ ل َ َم َالئ َكتَهُ الْ ُ َتَّربِ َ ليَ َيت الْ ُ تَرت َوا ع َ
ِ
رتوب وَْهوب ِ
رتادل ِدبُ ْ ِ
ِ ِ
رتات الْغُي ِ
ِ
ِِ
رتوب إِي مرتالِ ٌمل
يت هَرت َت َ
ُ
ضرت َ َرات الْ ُتلُ َ ُ َ
رتال ُس ْرتب َحانَهُ َوُه َرتو الْ َع ُ
مْرت ُ ْم م َت الْ ُ ْستَكًْ َ
ِِ
ب َش رتراً ِمرترتت ِط رت ٍ هَرتِّذا سرت َّرتويرتته ونرتَ َ يرت ِ ِ ِ ِ
رته َد الْ َ الئِ َك رتةُ ُ ل ُ رت ْرتم
َ ُْ ُ ْ ُ
يت هَ َسرت َ
ْ
َ
رتإ هيرترته مرت ْرتت ُرويرترتجت هَرت َت ُع رتوا لَرترتهُ سرترتاعد َ
ِ
أ ْ َِّ ِ
يج( »...هن البالغة :ٖٜٔٚ ،مببهٕ.)ٖٛٓ :ٜٔ
َاَ ُعو َن إال إبْل َ
لترتد ربرت ّدد اللحظرترتة الرتس يبرترتدأ هبرترتا السرترد بعلرت ّرتو الشرترتأن البرتاري تعرترتالی ّ ،يشرترترح بدايرتة ابلترترتة يرت
ململ اهلل آدم مت الب وأمر اإلبلرتيج بالسرتهدة هتک ّرتً وأي ّ ،يترتول الليرته السرتالم« :ه عرتج ذلرت
اهلل ليبتلجت ملته ببعا ما جي لون أرله» .ويردف قائالً« :االتًوا دبا کان مت هعرتج اهلل برتّبليج».
ازب وا التوا ب مسلحةً بي کم وب الدوُکم إبليج وع ِ
ّ يأمر ال اس بالتوا ب ويتولِّ « :
ودهَ ...وَال
ََ َ َُ
َ ُُ
َ َُ َ
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ِِ ِ
َحل َت ِ
إ الْ َعظَ َ ةُ بَِرت ْ ِس ِرته ِم ْرتت
تَ ُكونُوا َ الْ ُ تَ َك ًِ َاللَى ابْ ِت أُم ِه ِم ْت َغ ِْري َما هَ ْ
ض ٍج َع َعلَهُ اللَّهُ هيه س َوى َما أ َْ
ِ
ِِ
إ ِْ
احلسرت ِرتد وقَرت َرتدي ِ
ضرت ِ
الشرت ْرتيبَا ُن ِيف أَنْ ِ رت ِرته ِمرت ْرتت ِريرت ِرتا الْ ِكرت ِْرتً
رتل َونرتَ َ رت َرتخ َّ
احلَ يَّرتةُ ِيف قَرت ْلبِرترته مرت ْرتت نرتَرتا ِر الْغَ َ
َالرت َرتد َاوة َْ َ َ َ
الَّرت ِي أ َْال َتبَرترتهُ اللَّرترتهُ بِرت ِرته ال ََّد َام رتةَ َوأَلَْتَمرترتهُ آثرتَرتا َم الْ َترترتاتِلِ َ إِ َذل يَرت ْرتوِم الْ ِتيَ َامرت ِرتة( »...ن رترتج اضارترتدر .)ٖٛٗ ،يبرترتدأ
االسرترتاعاا ک رترتا يبرترتدو مرترتت ال رت ص مرترتت مرترتالل اسرترتتدالا شيارترتية «قابيرترتج» لتو رترتيا الکرترتً ،هب رت ه
قاة قابيج ال ي استولی الليه الکً وقتج ابت ّأمه ،يأيت االمام باالسرتاعاا لکرتجت يرتتّع
التاة أي ّ
ال اس وحي ّ رهم الت الکً .هاالساعاا أو ال الشباك ه ا يکون مت ال وا الداملجت؛ ييث ّ مرتت
دامج احلکاية إلی دامل ا وبدأ بعد اللحظة الس ُململ آدم ،وبعد اللحظة الس أبی أبليج السهود
دم ،ومرترتت ّّ ملترترتإ يکايرترتة ثانيرترتة .وعرترتدير بال رت کر أ ّن الشيارترتية الرئيسرترتية يت رت ا احلکرترتجت هرترتو آدم
وإبل رترتيج هريّک رترتت االم رترتام (ا) اللي رترتا .ولک رت ّرتت شيا رترتية قابي رترتج ه رترتا غ رترتري رئيس رترتية ورب رترتج يف طياهت رترتا
ٍ
التکً ويوّکد االمام (ا) اللی ه ه اضعلومات ت کرياً لل اس.
معلومات الت ّ
ه رت ا وإ ّن أمرياض رترتوم (ا) اس رترتت ّر يف کالم رترته وأم رت يع رت ال رترتاس بتهّرترتل اام رترتالر ا اهلي رترتة،
اضتکًيت ،واالالتبار دبا أراب اامرتم اضسرتتکًيت ّّ .يرتدمج الرتّص يف يکايرتة
واالبتعاد الت اامرا
ّ
ثاني رترتة ،ويش رترترح أبع رترتاد التک رترتً ،وهناي رترتة مب رترتاف اضس رترتتکًيت ،هيت رترتول يف يک رترتة االمتب رترتار« :ه رترتّ ّن اهلل
ِ
ِ
رتارو ُن الليرته السرتالم
ُسبحانَه خيتً َ
وسرتى بْ ُرتت ال ْ َرترا َن َوَم َعرتهُ أ ُ
يتَ ...ولَ َترت ْد َد َم َرتج ُم َ
َمرتوهُ َه ُ
الباده اضسرتتکً َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َس رتلَ َم برتَ َترترتا َ ُم ْل ِك رت ِرته َوَد َو َام
َاللَرترتى ه ْر َالرت ْرتو َن َواللي َ رترتا َم رت َرتدا ِر ُ
ا الارترتوف َوبِأَيْرترتدي ِ َ ا الْعارترتجت هَ َش رت َرترطَا لَرترتهُ إِ ْن أ ْ
ِالرترتتهِ( »...ن رترتج اضارترتدر .)ٖٛٗ ،وهک رت ا يعرترتود برت ل إل رتی بدايرترتة اببرترتاب (أي التکرت ّرتً) وإل رتی مابعرترتد
رتودي إلرتی ف رتور االسرتاعاالات الدامليرتة« ،ييرتث
مرات لرياها باورة خمتل ة وهو ما ي ّ
بدايت ا ال ّدة ّ
تعود احلکاية يف ه ا ال ط اللی أالتاهبا ع اراً وأييانا باراية وبرتالببب الديکرتت يترت ه االسرتاعاالات
أن تبلرترتة أبعرترتاداً نارترتية واسرترتعة ّإال نرترتادراً ع رت ّداً برترتج تکرترتون تل يحرترتات مرترتت احلکايرترتة إل رتی ما رترتي ا ابرترتاص»
(ع يرتإ .)ٙٗ :ٜٜٔٚ ،وه ا االنت اك يف التمت يست ري انتباه اضتل ّتجت الت طريمل ما ديکت أن نبلرتمل الليرته
السرد مت م تات احلکاية (ن ج اضادر.)ٔٚٓ :
«البداية مت الوسط» ييث يبدأ ّ
ّّ أم اضتکلّم خياطل ال اس وي کر يتم أسباب انتاار الشعوب وهتديت ا قائالً« :واي روا ما
ّنتل باامم قبلَکم ...تدَّبروا أيو َال اضا مت اضرتوم  »...ويرتأمر ال رتاس بواسرتبة أهعرتال مرتت م رتج
رتال ولَرت ِرتد إِ ْع ِ
ايرت روا و ...ترترتدبروا ...ترت کروا ...هرترتانظروا ...يترتی يارترتج إلرتی قولرترته« :هَرت ْ ِ
االيرت َرتج
رتاالتَِ ًُوا حبَرت ِ َ َ
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وب ِ إِسح َ ِ ِ ِ
َش َّرتد ْاالتِ َرتد َال ْااَيرتو ِال وأَقْرترترب ا ْشرتتِباه ْااَم َ ِ
رتال تَرتأ ََّملُوا
يج اللرتي م السرتالم هَ َ رتا أ َ
َْ َ َ َ ََ ْ
ََ ْ َ
ار َوبَ إ ْسَرائ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رتازونرتَ م َالرترتت ِريرترتتِ
ِ
ِ
أ َْمرت َرترُه ْم ِيف َيرترتال تَ َشرترتتت ْم َوتَرت َ رترترق ْم لَيَرترتّلی َ انرتَرتإ ْااَ َ اسرت َرترةُ َوالْ َتيَاررت َرترةُ أ َْربَابرتاً َيترتُ ْرتم َْحيتَرت ُ ُ ْ ْ
اْ هَرت ِ
رتار» (هنرت البالغرترتة :ٖٜٔٚ ،مببرترتة ٕ .)ٖٜٗ :ٜٔهکرت ا يرعرترتب ررترتايل الکرترتالم إلرتی الرترتورا بارترتورة
ماط رترتة لي رت ا اضتل ّترترتجت معلومرت ٍ
رتات الرترتت أيرترتداث اعااليرترتج ،وب رت اسرترتحار ،ويعترترتوب ّّ ،يارترتج إل رتی قولرترته:
أمرهم يف يال تشتتت م وت ّرترق م ...ليرتال کانرتإ االکاسرترة والتياررترة أربابرتا يترتم خيترتازوهنم ...مرتت
« ّ
تأملوا َ
ب رترتات مرترتوؤدة ...و ار رت ام معب رترتودة( »...ن رترتج اضارترتدر؛ ٗ )ٖٜب رترتا اً الل رتی ذل رت  ،يُبلرترتمل اللي رته االس رترتاعاا
الرترتداملجت ودب رترتا أ ّن ه رت ا االس رترتاعاا يُعترترتً کل ح رت ٍرتة إل رتی ال رترتورا  ،والتيلّرترتت حن رترتو أيرترتداث التا رترتة اضا رترتوية،
ويستوالل مساية قليلة هيس ّ ی االساعاا التل يحجت اللرتی يرت ّد تعبرتري بعرتا البرتاي (کيرتاي و ا مرترون،
ٕ)ٔ٘ٗ :ٖٜٔ؛ إذ أنرتّرته يل رترتا إلرتی تشرترتتّإ اامرترتم و ِمرترتت ّّ اسرترتتيال ااعانرترتل رت ملرترتوک کسرترتری وقيارتر رت
اللرتي م .وهرت ا ا رترتج والکرترتً سرترتاق م حنرترتو وأد الب رترتات والبرترتادة ااررت ام .هاالسرترتاعاالات يف هرت ه ال ترترترة،
عرترتا ت کلّ رترتا دامليرترتة وقارترترية؛ إلالبائ رترتا معلومرترتات رترتليلة الرترتت اايرترتداث اض رت کورة .ودبرترتا أهنرترتا تعترترتً
اسرترتت کاراً يتتديرترتة الشرترتعوب وانتارترتارها هاالسرترتت کارات أالر رترتإ ن س رت ا الالتبرترتار الشرترتعوب مرترتت اامرترتم
السال ة لکجت ال يت ادوا يف الت رقة والتشتّإ.
 .6-7الغرض التوبيخي
ص الس رترتابمل ال رت ي أس رترتل إ معا ت رترته ال رترتت ا رترتج و التک رت ّرتً -م رترتت وأد الب رترتات و الب رترتادة
يکش رترتت ال رت ّ

هم اللجت (ا) ذبرتاه هرت ه التضرتية متتارتراً اللرتی العرتًة باضا رت  ،برتج
اار ام -هيست بط أنّه دل يکت ّ
يوبّخ ه ه الا ات التبيحة .ل ل ي دف االساعاا ال ّ إلی التوبيخ.

 .6-8الغرض الفخري
إ ّن ال ص السرتابمل يشرتت ج اللرتی الغرترض ال يرتري أيضرتاً؛ إذ يسرتت ّر اضرتتکلّم يف الکرتالم ،ويرتدمج إلرتی
يرترتدث آمرترتر ،ويرت کر مکتسرترتبات البع رترتة ال بويرترتة قرترتائالً« :بعرترتد أن کانرترتإ اايرتوال مضرترتبربة وااليرترتدي
ِ
ِ
ِ ِ
خمتل ة واالررت ام معبرتودة ّّ ،»...يرترت ّد إلرتی البع رتة بتولرته« :هَرتانْظُُروا إِ َذل َم َواقرت ِب ن َعرت ِم اللَّرته اللرتي ْم يرت َ
ِ
ِِ
ِِ ِ ِ
رتاح
برتَ َع َ
االتَرت ُ ْم َو َاَ َب َاللَى َد ْال َوته أُلْ َ تَرت ُ ْم َ ْي َ
ث إلي ِ ْم َر ُس ًوال هَرت َع َت َد دبلَّته طَ َ
ت نَ َشَرت ال رت ْع َ رتةُ اللرتي ْم َعَ َ
ِ ِ ِِ
ِِ ِ
ِ
ِِ
َر رترتبَ ُحوا ِيف نِ ْع َ تِ َ رترتا
َس رترتالَ ْ
إ َيت رتُ ْرتم َع رت َرتدا ِو َل نَعي َ رترتا َوالْتَرت َّ رترتإ الْ لَّ رتةُ هب رت ْرتم ِيف َال َوائ رتد برتََرَ ت َ رترتا هَأ ْ
َ َر َامت َ رترتا َوأ َ
َغ ِرقِ َ » (هن البالغة :ٖٜٔٚ ،مببرتة ٕ ،)ٖٜٙ :ٜٔوي ّم ال اس يف زم ه رت الکوهي رت ويتول« :أََال َوإِنَّ ُك ْرتم
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ِ
ِ
ضرتتُم أَي ِرتدي ُكم ِمرتت يب ِرتج البَّ ِ ِ
َيَتابرتاً َمرتا تَرتَترت َعلَُّترتو َن ِم َرتت
َ
االرتة ...ر ْرترُْ برتَ ْع َرتد ا ْيت ْه َرترةِ أ َْالَرابرتاً َو برتَ ْع َرتد الْ ُ َرتو َاالة أ ْ
قَ ْد نرتَ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ
اإلس َرتالِم إَِّال بِ ِْ
اإلديَ ِ
اع ِرته َوَال تَرت ْع ِرهُرتو َن ِمرت َرتت ِْ
رتان إَِّال َر ْعَرتهُ» (ن رتج اضارتدر) ّ يستحضرترتر اضا رتجت بواسرتبة ع رترتاده
ِْ ْ
رتث والْ َسرت ِ
ِ
ِ َّ ِِ ِ
رتاد ِيف ْاا َْر ِ
ض هَأ ََّمرترتا الَّرترتا ُِو َن
مرترتب اض حرتره ويترترتولَ « :أال َوقَرت ْد أ ََمرتَرتريَ اللرترتهُ بتتَرترتال أ َْهرت ِرتج الَْبرت ْغرت ِجت َوالَّ ْكرت َ َ
ِ
إ( »...ن ج اضادر؛ .)ٖٜٛ
إ َوأ ََّما الْ َتاسبُو َن هَرت َت ْد َع َاه ْد ُ
ت َوأ ََّما الْ َ ا ِرقَةُ هَرت َت ْد َد َّو ْم ُ
هَرت َت ْد قَاتَرتْل ُ
هرت ا وإ ّن االمرترتام أمرت يستحضرترتر اايرترتداث التارخييرترتة ويرترتری ن سرترته مرترتأموراً لله رترتاد مرترتب اض حرترتره
قائالً « :أال وقد أمرتري اهلل بتترتال أهرتج البغرتجت وال کرتث و ...هأمرتا ال رتاک ون هترتد قاتلرتإ و .»...مرتت
اضالي أ ّن زمت ابباب هو التمت ال ي يوعه الکالم إلی ال اس ويعظ م؛ اذ اضتل ّتجت يری تتاسم
ذکريات اضا جت جمريات أيداث احلا ر؛ ييث يعود إلی مرتاض يبلرتة إلرتی سرت الديرتده مرتت قبرتج.
اللی سرتبيج اض رتال ،يرترت ّد اضرتتکلم إلرتی اضا رتجت البعيرتد وهرتو زمرتت الارتغر والب ولرتة؛ ييرتث يترتول« :أَنَرتا
ِِ ِ
ب وَ سرترترت نَرترتو ِاعم قُرترتر ِ
ِ
و َ ْرتع ُ ِ
ضرت َرتر» ّ ،يرترت ّد إلرتی مرت ٍ
رتاض أبعرترتد
ون َربِ َيعرتةَ َوُم َ
َ
إ يف الارترتغَر ب َك َال رت ِرتج الْ َعرت َرتر َ َ ْ ُ َ َ ُ
رتول اللَّ ِرته ررتلى اهلل الليرته وآلرته بِالْ َترابرتةِ
وهو زمت ط ولة ال يب مست کراً« :وقَ ْد َاللِ تُم مو ِ عِجت ِمرتت رس ِ
ََ
ْ َُ
ْ ْ َْ
َ
ِ
ِ
ا ِ
الْ َت ِريب ِة والْ ْ ِتلَ ِة ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ررت ْد ِرهِ َويَ ْكُرت ُ رت ِ ِيف هَر ِاش ِرته َوُديِسرت ِ
ِ
ذل
إ
رت
ض
ي
د
رت
ل
و
رتا
ن
َ
أ
و
ه
ر
رت
ه
ي
يف
ياة َو َ َع ِ ِ ْ َ َ َ َ ٌ َ ُ
َ َ
ابَ َ
َ َ َ
ِ
ِ
الش ْرتجت َ( »...ن رتج اضارتدر) .و ههرتأة يت رتت إلرتی اضا رتجت التريرتل رت
ض ُرتة َّ
َع َس َدهُ َويُشرت َال ْرهَرتهُ َوَ رتا َن ديَْ َ
ٍ ِِ
وهو قبج البع ة ال بوية و هي ا يتعلّمل بغار احلرا رت ويتولَ « :ولَ َت ْد َ ا َن ُجيَا ِوُر ِيف ُ رتج َسرتَة حبرتَرا َ هَرتأ ََراهُ
ٍِ
ِ
اإلس َرتالِم َغيرترتر رس ِ
رتول اللَّ ِرته (ررتلى اهلل الليرته وآلرته) َو َم ِدجيَرتةَ
َوَال يرتََراهُ َغ ِْريي َوَدلْ َْجي َ ْب برتَْي ٌ
إ َواي ٌد يرتَ ْوَمل ِيف ِْ ْ
َْ َ ُ
َوأَنَا ثَالُِرت ُ َ ا» (ن ج اضادر).
للرسرت رترتول (ص) .هرت رترتالغرض مرت رترتت ه رت رت ه
وهک رت رت ا ي تيرت رترتر الرت رت ّرتراوي بّسرت رترتالمه ،ومل يترت رترته ،ومشرت رترتايعته ّ
ٍ
دبعلومات لرتيج بيسرتري هيعترتً ذلرت اسرتاعاالاً بعيرتداً؛
يتودنا
االرتدادات ال ية هو ال ير .ه ا وإنّه ّ
کج س ة إلی غار احلرا  ،وبعد ذلرت يعرتً الرتت إسرتالمه مرتب ال رتيب
انّه ّ
يعً الت مشايعته لل يب (ص) ّ
ا رترتج ذل رت رت ت ا رترتيالً .والب رت رت ّد م رترتت الت رترتول ه رترتا إ ّن الالق رترتة االس رترتاعاا ال رترتداملجت
(ص) ومدجي رترتة ،وي ّ
بأيرترتداث أمرترتری يف الرت ص أمرت ت ترت ظم مترترتاطب مرترتت الرترتتمت وتل رترتإ انتبرترتاه اضتل ّترترتجت وت رترتريه .ويف رترتو
دورا يف التيلّص مت
ه ا الت سري ديکت التول بأ ّن يف العودة إلی أيداث سابتة لت سريها ولربب ا ً
اضلج والدالوة إلی التشويمل مت مالل توارج اضتل ّتجت مب الّص (الشباب.)ٚ٘ :ٕٓٓٚ ،
ودب رترتا أ ّن ک رت ّرتج ال رترتاذج الس رترتابتة ک رترتان م رترتت اببب رترتة التار رترتعة هي ک رترتا أن نت رترتول يف اإلا رترتال؛ إ ّن
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کج التالئم مب أرول
اضشاهد االساعاالية تستوالل مساية کبرية مت مببة التارعة وه ا يالئم َّ
السرترتبل يعرترتود إل رتی تب رت ّ ابببرترتة الل رتی ويرترتدة اسرترتاعاالية
السرترترد يف العارترتر احلرترتديث ،و ّ
کتابرترتة الروايرترتة و ّ
ذم التکرت ّرتً واالالتارترتام بالتوا رترتب .مضرترتاهاً إل رتی ذل رت يالي رت أ ّن کرت ّرتج ال اررترتر اببرترتاب
ياعرترتة وهرترتجت ّ
يسرتعجت إلرتی ربتيرترتمل اعت رترتاب الکرترتً والترتتام التوا رترتب .وهرت ا يسرترتاالد اللرتی انسرترتهام اببرترتاب ،وسباسرت
ص ،وإحلار بدايته إلی اضشاهد اامرية.
ال ّ
7ـ االسترجاع الخارجي

ک ا أسلت ال کر يت اول ه ا ال وا مت االسرتاعاا أيرتداثاً ت رتتظم يف سلسرتلة سرتردية تبرتدأ ،وت ت رتجت
ويعره ا اللى ما يه ،أو ما جت الشيايات
قبج نتبة البداية لليباب ،ويستعيد اضتکلّم اضا جتّ ،
و ..اخل ،ويضرت رترتجت عانبرت رترتا أو عوانرت رترتل مرت رترتت الواض رت رترتا ال كريرت رترتة ،وال سرت رترتية ،وأبعادهرت رترتا االعت االيرت رترتة أو
يستحضرترتر اضا رترتجت ليعبي رترتا ت سرتريا لأليرترتداث احلا رترترة انبالقرترتا مرترتت معبيرترتات سرترتابتة وتعرت ّد هرت ه مرترتت
أهم وفائت االساعاا إ اهة إلی أغراض أمری کالتالی:
ّ
 .7-6الغرض الفخر
ِ
ِ
َررتح ِ
اب َُ َّ ٍرتد (ررتلى اهلل الليرته وآلرته)
ويف مببة له الليه السرتالم يترتولَ « :ولََترت ْد َالل َرتم الْ ُ ْسرتتَ ْح َ ظُو َن م ْرتت أ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ص هِي َ رترتا
أَي َدلْ أ َُرَّد َاللَرترتى اللَّرترته َوَال َاللَرترتى َر ُس رتوله َسرت َ
رتاالةً قَرترتط َولََت رت ْد َو َ
اسرت ْرتيتُهُ بَرت ْ سرترتجت ِيف الْ َ رت َرتواط ِت الَّرت ِرتس تَ رتْ ُك ُ
َمر هِي ا ْااَقْ َدام َْ َدةً أَ ْ رم ِ اللَّه ِهبا ولََت ْد قُبِا رس ُ ِ
ِ
ْااَبْبَ ُ
ْسهُ
ُ
ال َوتَرتتَأ َّ ُ َ
ول اللَّه (رلى اهلل الليه وآله) َوإ َّن َرأ َ
َ َُ
ََ ُ َ َ
سرتلَهُ (ررتلى اهلل الليرته وآلرته)
ر ْد ِري َولََت ْد َسالَ ْ
إ نرتَ ْ ُسهُ ِيف َ جت هَأ َْمَرْرتُرت َ ا َاللَى َو ْع ِ جت َولََترت ْد ُولي ُ
لَ َعلَى َ
رتإ ُغ ْ
ِ
ِ
والْ َالئِ َكةُ أَ ْالوِاي هَ ِ
ارتلو َن الليرته
َّار َوْااَهِْيَةُ َم َألٌ يرتَ ْ بِ ُ
َ َ
ط َوَم َألٌ يرتَ ْعُر ُج َوَما هَ َارقَ ْ
رتإ عَْعرتجت َهْيرتَ َ رتةٌ مرتْرت ُ ْم يُ َ
ض َّهإ الد ُ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َيمل به م َييّاً َوَميتاً( »...هن البالغه ،ٖٜٔٚ ،مببة .)ٕٗٔ :ٜٔٙ
َي ََّّت َو َاريْرتَاهُ يف َرحيه هَ َ ْت ذَا أ َ

يرد اللی اهلل و رسوله
هلحظة ابباب واحلکجت هجت اللحظة الس خيً اإلمام (ا) ال اس بأنّه دل ّ
هحسرترتل ّّ يعلّرترتمل ذاك الرترتً اسرترتتعادته زم رتاً نرترتام يف مضرترتهب ال رترتيب (ص) بتولرترته« :ولترترتد واسرترتيته.»...
هاالساعاا ه رتا مرتارعجت انرته مرتارج الرتت امبکرتجت ودبرتا أ ّن اللرتجت (ا) ي تيرتر بشرتهاالته يف زمرتت کرتان
ااببال ي ک شون إلی الورا وهو يداهب الت الرسول ب ومه يف هراشه ،هها الغرض مت االساعاا
لل ير ّ .ي تل ا إلی ٍ
ماض أقرب أي زم ٍت کان رسول اهلل يف يالة االيتضار ويتول« :ولتد قبا
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اسه لعلی ردري .»...إ ّن ما ديکت أن نستش ه مت ه ه العودة هو أ ّن اللجت (ا)
رسول اهلل وإن ر َ
يريد أن يست کر أنه کرتان يراهرتمل الرسرتول (ص) يف ک ّرتج اايرتوال يترتی يف ُغسرتلِه و إدمالِرته يف الترتً.
والغرض الرت ي يرمرتجت إليرته أمرياضرتوم هرتو ال يرتر؛ انرته يترتول« :مرتت ذا الرت ي أي ّرتمل دبواسرتاة الرسرتول
مت ب ااييا وااموات».
ويف مببرترتة يترترتول اررترتحابه يف اإلمبرترتار الرترتت احلکومرترتة ا رترتابرة« :أ ََّمرترتا إِنرتَّرتهُ َسرترتيظْ َ ُر اللرتي ُک ْم برتَ ْعرت ِرتدي
لسرتل هَ ُسرتب ِوي هَِّنَّرتهُ ِرل َزَکرتاةٌ ...هَرتِّي
ل اَلْبُرت ْل ُع ِوم ...إِنَّهُ َسرتيأْ ُمُرُک ْم بِ َسرتيب َو اَلْبَرت َرترا َةِ ِمرت هَأ ََّمرتا اَ َّ
َر ُع ٌج َر ْي ُ
ولِ ْدت اللَى اَلْ ِ بْرةِ و سبرت ْتإ إِ َذل اَِْإلديَ ِ
ان َو اَْيتِ ْهَرةِ» (ن ج اضادر ،مببه .)ٔٓٛ ،٘ٚ
ُ ُ َ
َ َ ََ ُ
نری أن االمام (ا) حيکجت اررتحابه يکومرتة رعرتج اليشرتبب ،ويتارتد برته اضعاويرتة ّّ .يرتروي يترتم
أن ه ا الرعج يأمر ال اس بسبّه ويتول أن سبّه ه ا اليوثر يف أيد ودب تلة التکاة له .وههأة يستعيد
قارتته مرتب الرسرتول (ص) بأنرته أول مرتومت برته؛ ييرتث يترتول
االمام اضا جت وباورة قارية حيکرتجت يترتم ّ
ال رترته ابرترتت البرترتاس« :لِعلرترتجت (ا) أربرترتب مارترتال ليسرترتإ ايرترتد غرترتريه هرترتو أول الرترتري واله رترتجت ررترتلى مرترتب
رسول اهلل ص و هو ال ي ان معه لواؤه يف ج زيت وهو ال ي رً معه يوم ّهر ال ه غرتريه وهرتو
ال ي غسله وأدمله قًه (ابت اي احلديد ،ٕٓٓٚ ،جٗ.)ٔٗٚ :
ديکت التول بأن الغرض مت ه ا االساعاا واالرتداد ال هو الغرض ال يري؛ ييث ي تير
رتل رع رترتج بب رت  .ودب رترتا أنّرترته يت رت ّدم قل رترتيال م رترتت اضا رترتجت هيعت رترتً ه رت ا االس رترتاعاا،
رتتم بس رت ّ
بّديان رترته غ رترتري م رت ّ
اسرت رترتاعاالاً قا رت رترياً مارعي رت رتاً؛ ان زمرت رترتت احلرت رترتدث (اإلديرت رترتان برسرت رترتول اهلل) مرت رترتارج زمرت رترتت بدايرت رترتة احلکايرت رترتة
(يکومترترته الل رتی الکوهرترتة) .لعرت ّرتج اضرترتت ّعت يف اببرترتاب السرترتابمل جيرترتد أ ّن الرترتتمت يت رترتاوب ب رت اضسرترتتتبج،
واحلا رترتر ،واضا رترتجت ،ويشرترتکج اض ارقرترتة التم يرترتة اضس رت ّ اة باالسرترتاعاا واالسرترتتبار؛ و ّأمرترتا االسرترتتبار ه رترتو
استحضار اايداث الواقعة يف اضسرتتتبج وهرتو «الت رتت اللرتى هرتاة مرتا مرتت زمرتت التارتة وذبرتاوز ال تبرتة
الس وررتل ا اببرتاب الستشرتراف مسرتتتبج اايرتداث والتبلرتب إذل مرتا سيحارتج مرتت مسرتتهدات يف
هيدل االسرتتبار اللرتی الرتتمت الترتادم
الرواية» (حبراوي ٖٕٔ :ٜٜٔٓ ،وي ظر :مليج ٘ٚ :ٕٓٔٓ ،و ّ .)٘ٛ
و الت بّو دبا سيحدث اليتاً.
7-7ـ الغرض التوبيخي ـ الفخري
رتل ِم ْرتت ذلِرت طرترتا ِر ٌر طرق رتا ِدب ْل وهرت ٍرتة ِيف ِوالائِ رترتا،
يتحرتدث االمرترتام اللرترتجت (ا) يف مببترته قرترتائالً« :و ْ
أالهرت ُ
44

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

العدد الـ  ،97ربيع ;683

ِ
ٍ ِ
ٍ ِ
رتإ :أ ِررتلةٌ ْأم ز رتاةٌْ ،أم ررتدقةٌ؟ هرت لِ ُ ّرترٌم
ومع ُهونة ش ْلتُ ا أّّنا ُاله ْ
إ بِر ِيمل ييّة ْأو ْقيل رتا ،ه ُت ْل ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أتيترت ِ
إ :هبِ ْلت ا ْيتبُ ُ
اللي ا ْأهج الْ ْبيإ! هتال :ال ذا وال ذاك ،ولكّ ا هديّةٌ ،ه ُت ْل ُ
أالت دي ِت اهلل ْ
ول! ْ
ِ
تيرترتدال ِ ؟( »...هن رت البالغرترته ،ٖٜٔٚ ،مببرترتة ٕٕٗ؛ ٓ )ٗٙواضتح رت ّدث مرترترة ثانيرترتة يت رترتت ب رترتا إل رتی الرترتورا
ل ْ

ويتودنرترتا دبعلومرترتات الرترتت احلادثرترتة اضسرترتاععة أو مرترتا يتعلّرترتمل هبرترتا ،هاالسرترتاعاا ه رترتا مرترتارعجت .وأرتّرتا اليرترتدا
ّ
اضتسربة يف احلکومة
جماالً للش أ ّن اللجت (ا) يساعب ه ه ا ّ
لتاة ليوبّخ بعا الظواهر االحنراهية ّ
اهنرتا قرترتد تشرتوهبا شرتائبة الرشرتوة .ويعتًهرترتا أالهرتل مرتت التارترتة
کالرشرتوة ،ييرتث يرترها قبرترتول ايترتدايا؛ ّ
الس أن إ ذکرها رت قاة أميه التيج رت ييث يتول« :وأالهل مت ذل  »...هها الغرض للتوبيخ.
رتادة الا رتواب إذ قل رتا إنرتّرته ي تيرترتر ب سرترته ،با رت ته ملي رترتة لل سرترتل اليتبرترتج ايترترتدايا
وال حنيرترتد الرترتت عرت ّ
ويب ا إلی اباائج امب رتودة مرتت قِبرتج احل ّکرتام ،ک رتا أ ّن الغرترض مرتت هرت ا االرترتداد ديکرتت أن يکرتون
االتباراً لألمرا والوالة يف کج أزم رتة وأمک رتة لکرتجت جيعلرتوا االمرتام أسرتوة يترتم ويرهضرتون ايترتدايا والرشرتوة؛
ييث يعتًها اضتکلّم ابدالة.
رتص اببرترتاب نرترتری أ ّن احلکايرترتات م سرترته ة کرت ّرتج االنسرترتهام مرترتب اببرترتاب رغرترتم أن
انبالق رتاً مرترتت نرت ّ
التمت هيه يتأرعا ب احلا ر واضا جت؛ ا ّن اإلمام ال دما يااعب حنو اضا جت خيلمل أيداثا عديرتدة
تتالئم مرتب السرتوابمل اضع رتودة ال رته يرتول اعت ابرته الظلرتم والرتدم هضرتم يترتور ا مرتريت؛ ييرتث حيکرتجت
وقاة طارر طرر بيته تأکيداً اللی بداية کالمه «واهلل إلن أبيإ.»...
قاة أميه التيج ّ
ّ

7-8ـ الغرض التوبيخي ،المدحي
مت ترك الْ ُع ْتدة( »...ن ج
ويف مببة يتول االمام (ا) الت أسباب التبول بالتحکيم« :ه ا عتا ُ ْ
اضارتدر ،مببرتة ٕٔٔ؛ ٖٕٓ) .حيکرتجت االمرتام أ ّن التّحکرتيم و هتديرتة الکرترتوهي يعرتود إلرتی ترترك البيعرتة .لرترتو
أمع ا ال ظر نری أ ّن االمام يری سبل ايتتدية يف ترك البيعة وکسر العتدة ّّ يعلّ ُرتمل اللرتی ذلرت بت رتتةٍ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ْرتروهِ الّرت ِي ْجيع ُرتج
إلی الرتورا قرتائالً« :أمرتا واهلل ل ْرتو أي يرت أم ْرترتُ ُك ْم دبرتا أم ْرترتُ ُك ْم برته م ْلرتتُ ُك ْم اللرتى الْ ك ُ
اهلل هِ ِيه مرياً ،هِّ ِن استت تُم هديرتتُ ُكم وإِ ِن ْاالوعهتُم قومتُ ُكم وإِ ْن أبيتُم تدارْ تُ ُكم ،لكان ِ
رتإ الْ ُرتوثْتى،
ْ
ُ
ْ
ْْ
ْ ْ ّْ ْ
ْ ْ ْ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ولكرت ْرتت دبرت ْرتت وإذل مرت ْرتت؟ أُ ِريرت ُرتد أ ْن أُدا ِوي ب ُكرت ْرتم وأنْ رترتتُ ْم دائرترتجت ،رترتاق ِ
وهرترتو ْيعلرت ُرتم أ ّن
الشرت ْرتو ة ب ّ
ا ّ
الشرت ْرتو ةُ ،
ْلع ا مع ا( »...ن ج اضارتدر) .أي ي أمرهم إلی اربرتة معاويرتة کرهرتوا وأبرتوا .هب رت ا االسرتت کار
خيرترترج الرترتت احلکايرترتة ااول رتی (أي ايتتديرترتة) ويب رت يادثرترتة مارعرترتة الرترتت احلکايرترتة ااول رتی إال أهنرترتا متعلّترترتة
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باحلکايرترتة مرترتت ع رترتة مرترتا ويعلّرترتمل لل تل ّترترتجت عانب رتاً مرترتت ا وانرترتل اضع ّترترتدة اضتواعرترتدة يف احلکايرترتة ااول رتی
ويکشرترتت ال رترتا .واحلکايرترتة ال انيرترتة (االسرترتاعاا ابرترتارعجت) متعلّترترتة بکسرترتر البيعرترتة وايتتديرترتة؛ انّرترته دالرترتا
ا رترتيا إلرتی يرترترب معاويرترتة وهرترتم کرهرتوا ذلرت وررترتارت ال تيهرترتة هتديرترتة .إ ّن االسرترتت کار يف هرت ا اضتبرترتب
الرترتتم مديرترتد وترترتوبييجت؛ إذ أ ّن اضرترتتکلّم يشرترتکو بالت ارترتيج الرترتت سرترتبل ه رتتديت م ييرترتث أراد مرترتت ه رت ا
االرتداد ال ّ توبيخ خماطبيه.
رتار رترتوديت ّ
ويي رترتا وبرتّرتخ االمرترتام الکرترتوهي لرترتاک م البيعرترتة ،وايتتديرترتة يعرترتود إلرتی زمرت ٍت کرترتان اانارت ُ
ِ
ِ
االسرت ِ
رتالم هتبِلُرترتوهُ؟ وقرترأوا الْ ُترت ْرترآن
أمرت ديرترتدح أررترتحاب رسرترتول اهلل (ص)« :أيْرترتت الْترت ْرتوُم الّرت يت ُد ُالرتوا إِذل ْ
وهيهرتوا إِذل ا ِْ رت ِ
ِ
رتاد هوّيترتوا اللترترتاح أوالدهرترتا ،وسرترتلبوا السرتيوف أ ْغ ادهرترتا ،وأمرت ُ وا بِرترتأطْر ِ
اف
ُ
ه ْ
ُ
ُ
ْ
رتأيك ُ وهُ؟ ُ
االْ ْر ِ
بشرت ُرترون بِاالْ ْييرترتا ِ وال يُعرت ّرتتْون ال رت ِت
ا رتا .اليُ ّ
وبع رت ٌ
زي رتاً ور رت ّ اً ر رت ّ اً؟! ْبعرت ٌ
رتا هل رت ْ ،
زي رتاً ْ
ض ْ
الْ ْوتى( »...ن ج اضادر).
اهنرترتم ال رت يت آم رتوا وعاهرترتدوا إبرتّرتان
ترترتدور ه رت ه ال ترترترة ،يرترتول اضرترتدح وال رترتا اللرترتى أررترتحاب ال رترتيب (ص)؛ ّ
رترتعت اإلس رترتالم ،ومخولرت رترته ،و رترتانوا يت تّع رترتون بالتهرت رترتد ،والعب رترتادة ،وا رترتاد يف سرت رترتبيج اهلل .ه رترتری أمرياضرت رترتوم
يست کر أرحاب ال يب (ص) .وال د الترا ة ال اياة يت ا ابباب د أنّه باسرتتدالائه الشيارتيات اضوم رتة
يرّک رترتت الل رتی الا رت ات امب رترتودة وم رترتت ّّ ال رترتوز ،ويعلّرترتمل هب رت ا االس رترتت کار الل رتی أس رترتباب هتدي رترتة أنا رترتاره؛ اهن رترتم
الديلکون ه ه الا ات .إذن نالي أنه يتارن ب أنااره وأناار الرسول (ص) باورة غري مباشرترة والرتً
االسرترتت ام ،هرترتالغرض مرترتت توفيرترتت ال رترتالش برترتاك مرترتدح؛ انّرترته ي رت الل رتی أررترتحاب ال رترتيب .ه رت ا وإنّرترته دي ح رترتا
معلومرترتات واهرترترة الرترتت ااررترتحاب هيحس رترتل االستحضرترتار مديرترتداً .ک رترتا أ ّن ه رت ه اض ارقرترته التم يرترتة تعيرترتدنا إل رتی
رتص
رتائب يرتدثإ قبرتج اللحظرتة الراه رتة الرتس يتوقّرتت هي رتا الت ّ
اضا جت بال سبة للحظة الراه ة استعادة لواقعرتة أو وق َ
ِ
ٍِ
رتار لع لي رترتة االس رترتاعاا (احل رترتاج الل رتی .)ٔٔٛ :ٕٓٓ٘ ،ويعت رترتً ذلرت رت
ا ال ب رت َ
ال رترتتم ضس رترتاهة م رترتت ااي رترتداث لي رت َرتد َ
انتياي رتاً زم يّ رتاً ضرترتا جيعرترتج اضتل ّترترتجت يف أارسرترتة ذه يرترتة؛ ا ّن أمرترتري اضرترتوم يترترتارن ب رت يرترتالت مت اقضرترتت :
إيرتدامها سرتابتة تتعلّرتمل بأنارتار الرسرتول (ص) ،واامرتری يتعلّرتمل باحلا رتر وتعرتود إلرتی أنارتاره الرت يت ران
اللی قلوهبم باإلالوعاج وغريه مت الا ات الرذيلة.
7-9ـ الغرض التوبيخي
ويف ٍ
مببة خياطل هبا أهج البارة يول وعوب طاالة التيادة ويتول إ ّن مت يبيعه حي له اللی سرتبيج
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ا ّة «وإ ْن ان ذا مش ّت ٍة شديدةٍ وم ٍ
اقة مريرةٍ» (هن البالغة ،ٖٜٔٚ ،مببة ٔ٘ٙ؛  ّّ .)ٕٛٛيستدالجت
ِ
ر رت ْد ِرها َ ِ ْر َعرت ِرتج
قارترتة «الائشرترتة»؛ ييرترتث يترترتول« :و ّأمرترتا هُالن رتةُْ ،
ّ
ْي الّْسرترتا  ،و رت ْغ ٌت َغرترتال يف َ
هأدر رترتا رأ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
رتاب َاللَرتى
رتإ إلرتی ،دلْ تَرت ْ َع ْرتج ،وَيترتا ْبع ُرتد ُيْرَمتُ رتا ااُوذل ،و ْ
يإ لتَ ُ
غريي مرتا أتَ ْ
الْ ْتي لةَ ،و ْلو ُدال ْ
ال م ْت ْ
احلس ُ
اهللِ» (ن رترتج اضا رترتدر) .إ ّن ه رت ا االس رترتاعاا ال رت ي ي رترتري شيا رترتية «الائش رترتة» با رترتورة غ رترتري مباش رترترة وال رترتً
الک اية برت«ال النرتة» وإن مرتر َج الرتت مضرت ون اببرتاب لک رته يترت ّدم معلومرتات وا رتحة يرتول هرت ه اضرترأة.
ويرتوبّخ برت ل الائشرترتة الرتس رهضرتإ البيعرترتة وکسرترت الباالرتة؛ «اهنرترتا کانرتإ ربترتد اللرتی اللرتجت (ا) وکل رترتا
طال التمان اللی اإلمام ،تضاال إ مهومه إلی أن قُتِج ال ان وقد کانإ الائشة هي ا أش ّد ال اس الليه
تاليباً و ربريضاً .وضرتا ععرتإ قتلَرتهّ ،أملَرتإ أن تکرتون ابالهرتة يف طلحرتة ،هعرتادت اضرترأة ک رتا کانرتإ ّأوالً،
ّ
هعدل ال اس ال ه إلی اللجت (ا) هل ّ ا ععإ ذل  ،ررمإ :واال اناه! قُتج ال ان مظلوماً و ثار ما
يوم ا ج و مابعده» (ابت اياحلديد ،ٕٓٓٚ ،ج٘.)ٖٕٔ :
يف اان ج يتّی تولّد مت ذل ُ
إ ّن االم رترتام (ا) يش رترتري هب رت رت ا االستحض رترتار إل رت رتی ي رترتوم ا رترتج وه رت رت ا م رترتارج ال رترتت امبک رترتجت هيک رترتون
اساعاالاً مارعياً ويوبّخ ب ل الائشة هيش ّکج االرتداد التوبييجت ّ .يعود إلی ٍ
يوم
ماض أبعد أي َ
رتإ أ ّن
أيد ،اليوم ال ي أُستُش د هيه ااالة مت اضسل قائالً« :ضّا أنْتل اهللُ ُسْبحانهُْ ،قولرتهُ :الل ْ ُ
ُ
ورس ُ
الْ ْت ة ال تْ ُ
رسرتول اهلل ،مرتا هرت ه الْ ْت رتةُ
ول اهلل رلى اهلل الليه وآله ب ْ أفْ ُ رنا .ه ُت ْل ُ
إ :يا ُ
تل ب ا ُ
رسرترتول اهلل ،أو
الّرترتس ْ
أمرترتًك اهللُ هبرترتا؟ هترترتال« :يرترتا الل رتی ،إ ّن أ ُّمرترتس س رتيُرت ْ تُون مرت ْرتت ْبعرترتدي» .ه ُت ْلرت ُ
رتإ :يرترتا ُ
لرترتيج قرترتد قُرت ْلرترتإ رل يرترتوم أ ٍ
الشرت ادةُ،
رتتت الرت ّ ّ
ُيرترتد ييرت ُ
استُ ْشرت د مرترتت الْ ُ ْسرترتل  ،وييرت ْ
استُ ْشرت د مرترتت ْ
ث ْ
ْ
ُ
الشرت ادة م ْرتت ورائرت ؟» .هترتال رل« :إ ّن ذلرت لكرت ل ،
هشمل ذل اللرتی ،ه ُت ْلرتإ رل« :أبْش ْرتر ،هرتّ ّن ّ
ّ
الارت ْرتً ،ولكرت ْرتت مرت ْرتت م رتواطت
هكيرترتت ر رتْبرتُرك إذ ْن»؟ .ه ُت ْل رت ُ
رسرترتول اهلل ،لرترتيج ه رت ا مرت ْرتت م رتواطت ّ
ْ
إ :يرترتا ُ
البشرى والش ُكر( »...هن البالغه ،ٖٜٔٚ ،مببة .)ٕٜٓ :ٔ٘ٙ
هرتالّص يشرت د اللرتی أ ّن الرتتمت ه رتا يرتاواح برت اضا رتجت واضسرتتتبج؛ هترتد اسرتتباا أمرتري الکرتالم أن
يعود إلی اضا جت ببريتة تلتحم بسيار احلکجت رغم مروعه الت يرتدود اببرتاب؛ إذ إنّرته يسرتعجت يف
إرسرترتا الت رترتيم اامالقي رترتة واالتت رترتال ال رت ج الل رتی اهلل ک رترتا ر رت ّرترح يف بدايرترتة کالم رترته يف اببب رترتة« :ه رترتت
اسرترتتباا ال رترتد ذل رت أن يعتترترتج ن سرترته الل رتی اهلل هلي عرترتج» .وقرترتد قرترتام بتترترتدمي معلومرترتات متعلّترترتة دبرت ٍ
رتاض
ذبرترتاوز الس رت وات اضا رترتية البعيرترتدة (حب رتواره مرترتب الرسرترتول) ّّ خيرترتً الرترتت وقرترتائب ستشرترتاهد اليت رتاً ،وهب رت ا
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مت ورائ ) ،ياک التارئ يف يالة االنتظار .والب ّد ل ا اإلشارة إلی
شر ،هّ ّن ّ
الش ادة ْ
االستبار (أبْ ْ
أ ّن االنتياح الواقب يف ال ص الدول ال ّ ا هو مرتألوف ومعترتاد ،هاالهت رتام هبرت ا ال ّرتت ي ت رتجت إلرتی زيرتادة
وقوته ،ويل إ انتباه اضتل ّتجت لل ص ،ويتيد اللی االيته.
اال الکالمّ ،
7-:ـ الغرض االعتباري
ِ
ويف مببة يتول :و ْ ِ ِ ِ
ض أ َْو َعرتان أ َْو
ش أ َْو َعَرتا ٌ أ َْو أ َْر ٌ
احلَ ْ ُرتد للَّرته الْ َكرتائ ِت قَرتْب َرتج أَ ْن يَ ُكرتو َن ُ ْرسرتجت أ َْو َال ْرتر ٌ
َ
ِ
ِ
إِنْج َال ي ْدرُك بِوْه ٍم وَال يرت َتد ِ
اهُ نَائ ٌج َوَال يرتَْظُُر بِ َعرت ْ ٍ َوَال ُحيَرتد بِرتأَيْ ٍت
َّر ب َ ْ ٍم َوَال يَ ْشغَلُهُ َسائ ٌج َوَال يرتَْرت ُت ُ
ٌ َُ َ َ ُ ُ
رتاحلواس وَال يرت َت رترتاس بِالَّرت ِ ِ
ِِ
ِ
وَال يور رت ُ ِ
وس رترتى
َ ُ َ
رتاس الَّرت رت ي َ لَّرت َرتم ُم َ
رتت ب رت ْرتاا َْزَو ِاج َوَال ُخيْلَ رت ُرتمل بع رت َرتال ٍج َوَال يرتُ رت ْد َرُك ب رت ََْ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِح َوَال أ ََد َوات ...هَرتلَ ْو أ َّ
َيداً َجي ُد إ َذل الْبَرت َتا ُسل اً أ َْو ل َدهْ ِب
َن أ َ
تَكْلي اً َوأ ََراهُ م ْت آيَاته َالظي اً ب َال َع َوار َ
الْ رترتو ِ
ت َسرتبِ ًيال لَ َكرترتا َن ذَلِرت َ ُسرتلَْي َ ا َن بْرت َرتت َد ُاوَد الليرترته السرترتالم الَّرت ِي ُسرترتيَر لَرترتهُ ُم ْلرت ُ ا ِْرترتت َواِْإلنْرت ِ
رتج َمرت َرتب
َْ
ال برت َّوةِ وال ِظي ِم التلْ َ ِة هَرتلَ َّ ا استرتو ََف طُع ته واست ْك ج م َّدتَه رمْته قِ ِسجت الْ َ َا ِ بِِب ِال الْ رتو ِ
ت وأَررتبحإِ
ُ ََ
ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ ََ ُ
َ َ ْ َ َْ َ
ِ
الرترتديار ِمْرترته مالي رتةً والْ سرترتا ِت معبَّلَ رتةً ووِرثرتَ رترتا قَرترتوم آمرترترو َن وإِ َّن لَ ُكرترتم ِيف الْ ُترترتر ِ
السرترتال َ ِة لَعِْب رت َرترًة أَيْرت َرتت
ون َّ
ْ
َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ ََ َ ْ ٌ َ ُ َ
ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يت قَرتتَرتلُرت رتوا
الْ َع َ ال َترت رتةُ َوأَبْرتَ رترتا ُ الْ َع َ ال َت رترتة أَيْرت َرتت الْ َ َراالَرت رتةُ َوأَبْرتَ رترتا ُ الْ َ َراالَ رترتة أَيْرت َرتت أ ْ
رتح ُ
َر رت َ
اب َم رت َرتدائ ِت ال رت َّرترس الرت رت َ
الَّبِي َ ( ...ن ج اضادر ،مببهٕٖٗٙ :ٔٛرت.)ٖٗٛ

ياج االمام (ا) بعد أن ي اللی اهلل ويو ّا طرر معرهته إلی قوله بأ ّن اهلل اليدرک باحلواس
واليتاس بال اس ّّ ،حيکجت ل ا يکاية موسی ال ي کلّ ه اهلل أراه آياته الکًی وبعد ذل يرت ّد إلی
زمرتت سرترتلي ان لکرترتجت يترترتول لل رترتاس إنرته ال م رت ّرتر مرترتت اضرترتوت ،هرترتالتموا التترتوی؛ انرتّرته السرترتبيج لرترتدهب اضرتوت
کج مت اإلنرتج وا رتان يف مدمترته.
ک ا أ ّن سلي ان دل يستبب دهعه رغم أنّه ُس ّير له اضل وکان ّ
وهکرت ا يسرتاعب اضا رترتجت وأيداثرته لکرترتجت ي بترته يف ذاکرترترة ال رتاس ،هرترتالغرض م رته االتبرترتاري .ودبرتا أ ّن هرت ه
اضوعه ،هيع ّد اساعاالاً مارعيرتاً .ويت رتاوب االمرتام يف مبابرته ،هترتارة
احلکاية مارج امبکجت وابباب ّ
يات اهلل وکالمه مب موسی ،وأمری يورجت ال اس بالتتوی ،وي آمر يرعب إلی ٍ
ماض بعيد أي
زمرترتت سرترتلي ان ّ ،ي تترترتج إل رتی اللحظرترتة احلا رترترة ويترترتول« :وإن لکرترتم يف الترترترون السرترتال ة لعرترتًةً.»...
الرس ،هاالسرتاعاالات
ويشري إلی أيداث مضإ أي أيداث الع التة وال راال ة وأرحاب مدائت ّ
يعًها باورة ماط ة.
اضوعه وقارية إذ إنه ّ
ه ا مارعية؛ اهنا مارعة الت امبکجت وابباب ّ
رغِ ُريُ ْم
حيث خماطبيه اللی التآلت واالياام اضتتابج قائالً« :لِيَتَأ َّ
ومت کالم له الليه السالم ّ
َس َ
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ِ
اغِ ِريُ ْم» (ن رتج اضارتدر ،مببرتة  .)ٖٔٛ :ٔٙٙه سرتار زمرتت الرتّص يبرتدأ مرتت
بِ َكبِ ِريُ ْم َولْيَرت ْرأ ْ
َف َ بِ ُريُ ْم ب َ
اللحظة الس علج اللی اض ً وماطرتل ال رتاس يرتول الرأهرتة وااليرتاام ّ ،يبرتدأ بعرتد ذلرت قبرتب وترترية
ه ا التمت؛ ييرتث يترتول« :وَال تَ ُكونرتُوا َ ه َ رتاةِ ا ْ ِ
اهلِيَّ ِرتة َال ِيف الرتدي ِت يرتَتَرت َ َّت ُ رتو َن َوَال َالرت ِت اللَّ ِرته يرتَ ْع ِتلُرتو َن
َ
ُ
َ
ِ
ا برتَْي ٍ ِ
ِ
َ َتْي ِ
لعج اضت ّعت جيد
ِج ي َ
ا يف أ ََد ٍاح يَ ُكو ُن َ ْسُرَها وْزراً َوُخيْر ُ
ضانرتُ َ ا َشّراً( »...ن ج اضادر)ّ .
أ ّن التمت يف ه ا احلکجت هو حلظة ابباب أي اللحظة الس يورجت االمام ال اس برتاالياام اضتبرتادل
وههأة يت رتت اضرتتکلّم إلرتی م ٍ
رتاض بعيرتد عرت ّداً .هاالسرتاعاا مرتارعجت إذ إنّرته يکسرتر مبيرتة مسرتار الرتتمت
وخيرترترج الرترتت اببرترتاب اضوعرترته مستحض رتراً ما رترتياً غارق رتاً با رترتج .ه رترتوا ال رترتالش برترتاك ه رترتا مديرترتد؛ ا ّن
اضتکلّم يو ّا اامالر ا اهليرتة بالت ارتيج ويترت ّدم معلومرتات ک رترية الرتت ا رتج واالتبرتاري؛ ذلرت أ ّن
اإلمرترتام (ا) يسرترتعی إلرتی زبلّرترتص ال رترتاس يف زم رترته مرترتت ا رترتج الرترتت طريرترتمل إلترترتا اللرترتوم الرت ي يلتيرترته اللرتی
الترتاريخ اضا رترتجت ويتبلرتب هبرت ا إلرتی ترترترک ال رتاس الرذائرترتج ا اهليرتة والسرترتعجت يف واقرتب عديرترتد خمتلرتت ال ّ رترتا
هو الليه ا ن ليعبي ا ت سريا لأليداث احلا رة انبالقا مت معبيات سابتة.
إ ّن االمرترتام (ا) ال يترترتت ال رترتد هرت ا احلرترتد برترتج يتهرترتاوز مبابرترته إلرتی زمرترتت أبعرترتد مرترتت زمرترتت ا اهليرترتة؛
ِ
رتث َدلْ تَ ْسرتلَ ْم الليرته
ييث ي ّسرتر احلا رتر باضا رتجت قرتائالً« :يَ ِسرتيلُو َن ِم ْرتت ُم ْسرتتََا ِره ْم َ َس ْرتي ِج ا ََّْتَ رت ْ ِ َيْي ُ
ٍ ِ
ض ي َ ْال ِال م اللَّه ِيف ببُ ِ
ون أ َْوِديَتِ ِرته
قَ َارةٌ َوَدلْ تَرت ْبُ ْ
إ الليه أَ َ َ ةٌ َوَدلْ يرتَُرَّد َسَرتَهُ َرص طَْود َوَال ي َد ُ
اب أ َْر ٍ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
» (ن رترتج اضارترتدر) .يبرترتدو إنرتّرته يشرترتبّه يالرترتة تشرترتتّإ برت أميرترتة بسرترتيج َکسرترتر س رت ّد مرترتأرب ،ويتارترتد هب رت ا
التشبيه الًة ال اس مت الت رقة والتشتّإ.
ويف مکان آمر ي ر أهج البارة بسبل مل م الع د ويتولَ « :وقَ ْد َ ا َن ِم ِت انْتِ َشا ِر َي ْرتبلِ ُك ْم
ِ ِ
ِ
رتإ ِم رت ْرتت
رتإ َّ
الس رت ْرتي َ
َوش رت َتاق ُك ْم َم رترتا لَرت ْرتو تَرت ْغبَ رت ْرتوا َالْ رترتهُ ،هَرت َع َ رت ْرتو ُ
ت َال رت ْرتت ُم رت ْدبِ ِرُ ْمَ ،وقَبِْل رت ُ
ت َال رت ْرتت ُْجم رت ِرم ُك ْمَ ،وَرهَرت ْع رت ُ
ُم ْت رتبِلِ ُك ْمَ ...ولَرترتلِ ْت أَ َْرتأْسبُُ ِوي إِ َذل الْ َ ِس رت ِري إل رتي ُك ْم ،الَوقِ َعرت َّرتت بِ ُكرت ْرتم َوقْرت َع رتةً الَ يَ ُكرترتو ُن يَرت ْرتوُم ا َْ َ رت ِرتج إلي َ رترتا إِالَّ
ِِ
َ لَع َت ِة الَ ِالمل ،مب أَي الا ِر ٌ ِ ِ
ِ
يح ِة َيتَّهَُ ،غْيرتُر ُمتَ َها ِوز ُمتَّرت َ اً
اال ِة ِمْ ُك ْم هَ ْ
ف ل ي البَّ َ
ََ َ
ْ
ضلَهَُ ،ول ي الَّا َ
ِ ِ
ِ
يف( »...ن ج اضادر ،کتاب .)٘ٔٙ :ٕٜ
إ َذل بَِر ّ
يَ ،والَ نا اً إ َذل َو ّ
هرت ه الرسرترتالة ألتاهرترتا اإلمرترتام (ا) اهرترتج البارترترة ،ي رت کرهم هي رترتا دبرترتا کرترتان م رت م يف واقعرترتة ا رترتج،
وي رت رهم ّّ ،يسرترتت کرهم إيسرترتانه إلرترتي م وهضرترتله اللرترتي م بعرترتد إسرترتا هتم وقرترتبا تارترتره م؛ بأنرترته قرترتد غ رترتر
الرترتت جمرترترم م ،ومرترتت يسرترتتحمل التترترتج م رت م ،ورهرترتب السرترتيت الرترتت ايترترتارب م رت م بعرترتد أن نک رتوا الع رترتد،
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ومرترتال وا اامرترتر ت بي رترتا يترترتم أن ال يعرترتودوا ض ل رترتا ،وأن ال يبل رتوا وسوسرترتة معاويرترتة واحيا اترترته يترترتم برترتالت رد
وإال کان يتم م ه يوم الظيم أالظرتم مرتت يرتوم ا رتج وأشرت ّد هرتوالً برتج حيتترتر يرتوم ا رتج يف
والعايانّ ،
رتوم ا رترتج إلي رترتا اال
متابلرترته بتولرترته« :ولرترتلت ا رترتأُسبوي إلرتی اضَسرترتري إلرترتيکم اوقعرت َّرتت بکرترتم وقعرتةً ال يکرترتون يرت ُ
کلعتة ٍ
الالمل.»...
يبالع رترتا اإلمرترتام (ا) بأيرترتداث مضرترتإ ،وتلرت اايرترتداث متهسرترتدة يف االسرترتاعاا ابرترتارعجت؛ إذ
يعرتود هي رترتا بعرترتد أن حيکرترتجت ملرتت اضيعرترتاد والعرترتداوة مرترتت عانرترتل أهرتج البارترترة ،يکايرترتة يرترتوم ا رترتج .وال
يترترتت ال رترتد يرترتدود زمرترتت مع رت برترتج ي رتااوح السرترترد الرترتتم ب رت أزمرترتان ما رترتية (ملرترتت الع رترتد) ،وأزمرترتان
رتوم ا رترتج إلي رترتا اال کلعترترتة
يا رترترة (ال رترتوه الرت م) ،وزمرترتت االسرترتتتبال (اوقعرت َّرتت بکرترتم وقعرتةً ال يکرترتون يرت ُ
ٍ
الالمل) ه جت ه ا السرد م ارقة زم ية ذبعج السامع واضتل ّت يف أارسة ذه ية.
إ ّن مرترتا ي رتاا ي مرترتت ه رت ه الويرترتدة السرترتردية ،هرترتو االسرترتاعاا ابرترتارعجت «يت رترتاول يادثرترتة أسرترتبمل مرترتت
اض بلرترتمل الرترتتم لل حكرترتجت ااول ،ولرت ل تظرت ّرتج سرترتعته لّ رترتا مرترتارج الرترتت سرترتعة احلترترتج الرترتتم لل حكرترتجت
ااول؛ انّه حييج إذل أيداث روائية وقعإ قبج بد احلکاية ووفي ت ا الوييدة هجت إ ال امبكجت
ااول الرتت طريرترتمل ت رترتوير اضتلترتجت خبارترتوص هرت ه السرتابتة أو تلرت (أمرترتد .)ٕٖٛ :ٕٓٓ٘ ،وباسرترتاعااله
التمت اضا جت (ما جت قريل مت حلظة ابباب) يريرتد إثبرتات شرتهاالته ،ومرتت ّ ي رتدف إلرتی االتبرتار
ال رترتاس مرترتت هرت ه البسرترتالة لکرترتجت اليعرترتودوا إلرتی احلرترترب ثانيرترتة .ودبرترتا أنرتّرته يشرترتري إليرترته بارترتورة ماط رترتة هيعترترتً
ال الش باك قارياً.
والاله رترتإ للّظ رترتر أ ّن االس رترتت ار اب رترتارعجت يت رترتت إذل عان رترتل ااي رترتداث والشيا رترتيات ليتي رترتد يف
تو يا اامبار ااساسية يف التارتة ،ويف إالبرتا معلومرتات ا رتاهية تترتيا للترتارئ هرررتة عديرتدة يف
ه رترتم ه رت ه اامبرترتار .الل رتی أيرترتة يرترتال يارترتج ه رترتا مرترتت عرت ّرترا توفيرترتت ه رت ا ال رترتت ييويرتّرتة اضتل ّترترتجت والرترتدم
إتعابه يف ال ليّة الترترا ة أو االسرتت اا وإمبرتاره الرتت يرتوادث مرتا؛ لتواعرتد هرت ه ال وائرتد يرتری البرتاي ون
أ ّن الغرترترض مرترتت االسرترتاعاا هرترتو توقّرترتت الترترتارئ أو اضياطرترتل اللرتی شرترتجت مرترتا ،االتترترتاداً برترتأ ّن هرت ا ال رت ّرتت
ديتل قدرة اللی ييوية اضتلتجت وإبعاده الت التعل إثر احلوارات البويلة ( رآبادي.)ٕٕٗ :ٖٜٔٛ ،
; .7-الغرض التکذيبي
ذم أهج العرار:
لتد است اد االمام اللجت (ا) مت االساعاا للغرض التک ييب يف مببة يف ّ
48

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

العدد الـ  ،97ربيع ;683

ِ ِ
ِ ِ
ات قَرتي ُ َ ا...
اْ
إ هَرتلَ َّ ا أََسبَّ ْ
«أ ََّما برتَ ْع ُد يَا أ َْه َج اَلْعَرار هََِّّّنَا أَنْرتتُ ْم َ الْ َ ْرأَة اَ ْحلَام ِج َمَلَ ْ
إ َو َم َ
إ أ َْملَ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ب
أ ََمرتا َو اَللَّرترته َمرتا أَتَرتْيرترتتُ ُك ُم ا ْمتيَرترتاراً َو لَك ْرتت عْلرت ُ
رتإ إلرتي ُك ْم َسرت ْرتوقاً َو لَ َترت ْد برتَلَغَرت ِ أَنَّ ُكرت ْرتم تَرت ُتولُرتو َن اللرتی يَ ْكرت ُ
ِ
ب أَ َاللَرترتى اَللَّرت ِرته هَأَنرتَرتا أ ََّو ُل َمرت ْرتت َآمرت َرتت بِرت ِرته أ َْم َاللَرترتى نَبِيرت ِرته هَأَنرتَرتا أ ََّو ُل َمرت ْرتت
قَرترتاتَرتلَ ُك ُم اَللَّرترتهُ تَرت َعرت َ
رتاذل هَرت َعلَرترتى َمرت ْرتت أَ ْ رت ُ
َّر بِ ِرته( »...هنرت البالغرتة ،ٖٜٔٚ ،مببرتةٔٚ؛ ٕٓٔ) .يشرترح االمرتام ررت ات أهرتج العرترار هرتريوي أن
رد َ
َ
يکومته اللرتي م مرتا کرتان الرتت طيرتل ن سرته برتج اايرتداث ععلترته حيکرتم اللرتي م مسرتتبرداً؛ ييرتث إنرته
عب أ ّن بعا ال اس ي سبون إليه الک ب هيستغرب قائال« :هَأَنَرتا أ ََّو ُل َم ْرتت َآم َرتت برتاهلل ،هَأَنَرتا أ ََّو ُل َم ْرتت
َّر بِال يب» (ن ج اضادر) .ه ک ا يک ّ ب تک يب م .هالغرض مرتت رببرتيم الرتتمت ه رتا تکرت ييب؛
رد َ
َ
ان االمرترتام يعرترتود إل رتی مل يترترته يف اإلديرترتان لي برترتإ يترترتم أنرتّرته کيرترتت ديکرترتت لرعرترتج کرترتان ّأول مرترتومت برترتاهلل
ورسرترتوله أن يک رت ب الل رتی اهلل سرترتبحانه وتعرترتالی ،والل رتی الرسرترتول (ص) .ونرترتوا االرترترتداد إل رتی اضا رترتجت
رتري؛ إذ
وال الش باك
مارعجت؛ ا ّن اضرتتکلّم يت رتت يرت اببرتاب إلرتی يرتدث مرتارج الرتت امبکرتجت وقا ٌ
ّ
إنّه يشري إلی مل يته يف اإلديان هحسل واليشري إلی أيداث أمری.
النتيجة
 ديکت االست تاج مت دراسة بعا اببل ورسالة مت هن البالغة هرتو أ ّن الرتتمت يترتأرعا هيرته
ب احلا ر واضا جت ،ويرسم م ارقة طري ة بتبب احلدث ا يت وحلظرتة اببرتاب ّّ ،االنارتراف إلرتی
أيداث تُستعاد الً العودة إلی الورا مب تراوح اضا جت ب البعيد م ه والتريرتل .هايترتدف مرتت هرت ا
االسرترتاعاا ال رت أو ال رترتالش برترتاك هرترتو إمبرترتار اضتل ّترترتجت الرترتت احلرتوادث اضا رترتيّة والتعريرترتت بالشيارترتيات
الرترتس أم رت يتحرترتدث ال رت م دامرترتج اببرترتاب .ل رت ل يرترتأيت ال رترتالش برترتاك ک اررت ٍرتج يتوقّرترتت الترترتارئ ال رترتد
رتأمال يرترتول احلرتوار الرت ي يتهلّرتی دامرترتج اببرترتاب ،وجيرترتجت باضياطرترتل إلرتی
الکرترتالم امبکرترتجت ،وجيعلرترته مترت ّ
ويتود اضتل ّتجت معلومات ذبعج
ماض له أثر بالة يف احلا ر ،ويعلّمل اضواقت الس أياطإ باببابّ ،
ذه ه م وراً يول احلوادث الس سببإ يف التا االمام ابباب ال ي حيکيه.
 والتحتي رترتمل يبرت رت ل رترتا أ ّن االس رترتاعاالات اضوف رترتة يف هنرت رت البالغ رترتة لعب رترتإ دوراً بّرترتا اً يف تت رترتدمي
اضعبيرترتات احلکائيرترتة اضتعلّترترتة باايرترتداث السرترتابتة مرترتت مرترتالل إ رترتا هتا ک رترتا ّأهنرترتا أدت إل رتی انسرترتهام
التارترتة واسرترتت رار أيرترتداث ا؛
ال رت ص وسباسرترتکه الرترتً تبلرترتور أيرترتداث تُس رت م إس رت اماً ملحوف رتاً يف يرکرترتة ّ
ييرترتث أ ّن التضرترتاد اضوعرترتود برت واقعرت لکرترتج مرترتت شيارترتياته رؤيرترتة مغرترتايرة أثرتّرترت اللرتی دي اميرترتة الرت ص
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وااليته وق ّدمإ متعة لل ياطل وشغ اً ضوارلة الترا ة.
 ه ا وإ ّن االساعاالات يف هن البالغة تااوح ب االساعاا الداملجت واالساعاا ابارعجت
ولو نسبة تواتر االساعاا ابارعجت کانإ أک ر مت االساعاا الداملجت .مضاهاً إلی ذل يست بط
السرترترد االسرترتت کاري تسرترتتيدم ال رترتدما يريرترتد االمرترتام أن ديرترتدح بعرترتا
مرترتت ال ارترتوص اضدروسرترتة أ ّن تت يرترتة ّ
الشيارتيات أو يرترتوبّخ ا مرتريت أو ي تيرترتر بدي رترته .ويف ک رترتري مرترتت ااييرترتان اسرترتتيدم االمرترتام هرت ا ال رترتت
لتوبيخ بعا أنااره والکوهي ال يت کسروا البيعرتة وسرتبّبوا يف هرتتديت م ال رتد احلرترب مرتب معاوبرتة و..
اخل .ويف بعرترتا اايي رتان يوفّرترتت الليرترتهالسرترتالم ال رترتالش برترتاك إلن رت ار ال رترتاس برترتبعا احل رتوادث ،والع رتًة
باضا مت الع التة وأرحاب اضل  ،والعًة بأمم قد ملإ ،ومدن درسإ ،ورثّإ آثارها.
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المصادر
الف) عربي

کتب
ابت اياحلديد ،)ٕٓٓٚ( ،شرح نهجالبالغة ،اجمللد الرابب وابامج ،ربتيمل

د ابراهيم ،بغداد :دار الکتاب العري.

أمد ،مرشد ،)ٕٓٓ٘( ،البنية والداللة في روايات ابراهيم نصر اهلل ،الببعة ااوذل ،بريوت :اضوسسة العربية للدراسات وال شر.
حبراوي ،يست ،)ٜٜٔٓ( ،بنية الشكل الروائي (الفضاء ،الزمن ،الشخصية) ،الببعة ااولی ،بريوت :اضر ت ال تايف العري
اضغرب :الدار البيضا .
بوالتة،

د ،)ٕٓٔٓ( ،تحليل النص السردي ،الببعة االولی ،بريوت :الدار العربية للعلوم.

عي إ ،عريار ،)ٜٜٔٚ ( ،خطاب الحكاية ترجمة محمد معتصم و عبدالجليل األذي ،ال ريلجت ،اجمللج اااللى
لل تاهة وايتيلة العامة لشوون اضبابب اامريية.
القصة القصيرة المصرية في الستينيات ،عامعة يلوان ،کلية
احلاج اللی ،هي م (ٕ٘ٓٓ) ،دراسة آليات بناء الزمن في ّ
ا داب ،حبث ل يج درعة الدکتوراه.

احلوم ،اللیٕٓٓٓ( ،م) ،ادوات جديدة في التعبير الشعري المعاصر (الشعر المصري نموذجاً) ،الشارقة رت امارات
اضتحدة :دائرة ال تاهة واإلالالم.
مليج ،ابراهيم (ٕٓٔٓ) ،بنيّة النص الروائي ،ا تائر :م شورات االمتالف.
التيتوي ،لبيتٕٕٓٓ( ،م) ،معجم مصطلحات نقد الرواية ،بريوت :دارال ار لل شر.
سويدان ،سامجت ،)ٜٜٔٓ( ،في داللية القصص وشعرية السرد ،الببعة ااولی ،بريوت :دار اادب.
الشباب ،ردام ،)ٕٓٓٚ( ،البناء السردي والدرامي في شعر ممدوح عدوان ،أردن ،عامعة موتة ،حبث ل يج درعة اضاعستري.
الااحل ،نضال ،)ٜٜٜٔ( ،دراسة في الرواية العربية ،دمشمل :ارباد الکتاب العرب.
اضوسسة العربية للدراسات وال شر.
التاراوي ،م إٓٓٗ( ،م) ،الزمن في الرواية العربية ،الببعة ااولی ،بريوتّ :
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الدورية
قاة ال يب
کياي ،يس و يسامپور ،سعيد و دادپور ،ناديا؛ (ٕ« ،)ٖٜٔدراسة نتدية يف توفيت االساعاالات يف ّ
يوست (ا)» ،مجلّة دراسات في اللغة العربية و آدابها ،الس ة الرابعة ،العدد الرابب الشر ،ريت.

ب) فارسی
دضتٖ ،هحوذ ،)5468( ،تشجوِ ًْجالجالغٔ ،قن 9ثضعٔ الشسَل.
گزسآثبدٕ ،هحوذ ،)5478( ،سبختبس ،سجک ٍ اصَل ف٘لوٌبهِ ًَٗسٖ ،چبح پٌجن ،تْشاىّ 9شهس.
ه٘شصبدقٖ ،جالل ،)5476( ،ساٌّوبٕ داستبىًَٗسٖ ،تْشاى 9سخي.

مجالت
تَسٗن ،هَسٗس« ،)5466( ،تعشٗف ٍ ًگشٓ فلصثک» ،هتشجن 9ضْشام ًجبسٗبى ،نشريه هنر و معماري،
ضوبسُ .57
ضْجب ،هحوذ« ،)5476( ،پسًوب ٍ پ٘صًوب دس ف٘لن» ،مجله هنر و معماري ،ضوبسُ 65
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بررسي کاربست شگرد فلشبک در نهجالبالغه
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 .5داًط٘بس گشٍُ صثبى ٍ ادث٘بت عشثٖ داًطگبُ کبضبى
 .5داًطجَٕ دکتشٕ صثبى ٍ ادث٘بت عشثٖ داًطگبُ کبضبى
 .4داًطجَٕ دکتشٕ صثبى ٍ ادث٘بت عشثٖ داًطگبُ کبضبى

چكیده
«پسًوب» ٗب «فلصثک» ٗکٖ اص هْنتشٗي تکٌ٘ک ّبٕ ادثٖ است کِ اص سيٌ٘وب ٍاسد عشصئ ادث٘يبت
ضذ .اٗي ضگشد گشچِ دس ًقذ ادثٖ ثِ ًَعٖ في جذٗذ ثِ حسبة هٖ آٗذ ،ثباٗيّوِ دس هتَى گزضتِ
ثِ کبس گشفتِ هٖضذُاست ٍ عبهل هحَسٕ دس گستشش هتي ٍ حضَس صهبىّبٕ هختلف دس هتي ثِ
حسبة هٖآٗذ ٍ هَجت سٍاٖٗضذى هتي هٖگشددًْ .جالجالغِ ٗکٖ اص هتًَٖ است کِ اٗي تکٌ٘يک
دس آى حضَسٕ فعّبل داسد؛ صٗشا ثشخٖ خطجيِّيب ٍ ًبهيِّيب ضيجِ٘ سٍاٗيت ٍ قصيِإ اسيت کيِ
صهبىپشٗطٖ دس آى حبکن است .ثش ّو٘ي اسبس ،پژٍّص حبضش هٖکَضيذ ثيب سٍضيٖ تَصي٘يٖ ي
تحل٘لٖ اص کبسکشد اٗي في ٍ تأث٘ش آى ثش ًُِ خطجِ ٍ ٗيک ًبهيِ اص ًْيجالجالغيِ کيِ اٗيي ضيگشد
حضَسٕ فعبل دس آىّب داسد ،پشدُ ثشداسد ٍ تأث٘ش اٗي في سا دس تطَٗق خَاًٌذُ ٍ توبٗل ٍٕ ثيِ
سوت حَادث پ٘صآهذُ ثشسسٖ ًوبٗذ .اٗي اهش هْن اص طشٗق پبسادٍکسِ صهبًٖ اًجبم هيٖپيزٗشد
کِ دس صهبىپشٗطٖ هبضٖ ،حبل ٍ آٌٗذُ ًوَد داسد .اٗي ثشسسٖ ًطبى هٖ دّذ کِ فلصثيکّيبٕ
هَجَد دس ًْج الجالغِ سجت اًسجبم ٍ پًَ٘ذ هتي ضذُ ٍ ضوي اٌٗکِ ثش جَّشٓ ادثٖ آى افضٍدُ،
هَجت پَٗبٖٗ رّي هخبطت ٗب خَاًٌذُ هٖگشدد .گزضتِ اص آى ،فلصثکّبٕ ث٘شًٍيٖ ث٘طيتشٗي
حضَس سا دس ًْجالجالغيِ داسًيذ؛ ثيذٗي صيَست کيِ اص سّگيزس اطيال دّيٖ دسثيبسٓ گزضيتٔ
ضخص٘تّب ٍ حَادث دخبلت دادُضذُ ،رّي هخبطت سا سٍضي ٍ اٍ سا آگبُ هٖکٌذ.
کلیدواژههاًْ :جالجالغِ؛ سٍاٗت؛ فلصثک؛ پبسادٍکسّبٕ صهبًٖ.

ًَٗسٌذٓ هسئَل9

najafi.ivaki@yahoo.com
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