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البالغهنهجبزگشیدۀهایسداییدرنامهآشنایی

 (تأخیزتقدیمو:مطالعۀموردی)

 1علیخضزی
 2نضادعباطمحدثی

چکیده
آوزوهد ههه  جسفىدهایی بهه ؼهراز مییکی اش دظحاوزد مکحب فسمالیعم زوظی، شدایی زا به فىىان  والدان، آؼىایی

دز ههالم ؽهاهس  . ایه جکىیک ادبهی بها اؼهکاخ مفح ه ؼىد هالم هىسی اش هالم غیسهىسی محرایص گسدد ظبب می
دیهد ههه اش عسیهك جرییهس دز  جأخیسجىان دز پدیدۀ جمدیم و  شدایی زا می جسیه ؼگسدهای آؼىایی ؼىد. یکی اش مهم می

البالغه یکی  دز وهس های ظضست ف ی گسدد. وامه ها ظاـل می شایی فامداوۀ واژه ظاخحاز اـ ی شر ه و شابه
شدایی  جىان دز چهازچىب آؼهىایی بعیاز بهسه گسفحه اظث و می جأخیساش شیباجسیه محىوی اظث هه اش جسفىد جمدیم و 

 به بسزظی و جع یل آن پسداخث.
بسگصیدۀ های  هه دز وامهزا هایی جأخیس جع ی ی، جالغ دازد اوىاؿ مفح   جمدیم و  –وىؼحاز با زوغ جىـیفی  ایه

هه ایه پدیدۀ بالغی دز مقىا ایصاد ورىده اظث مىزد جع یل زا و جأذیسی  وراید بسزظی،البالغه به هاز زفحه اظث  وهس
گیهسی اش  هها و بهسه شایی هدفرىداوهۀ شایگهاه واژه شابههبا   دهد هه امام ف ی لساز دهد. وحایس پژوهػ وؽان می

بهسای  گىیهاجس و مقىهادازجس یشدایی، ههم ههالم خهىیػ زا بهه ؼهک  و به زوغ آؼىایی جأخیسجکىیک شباوی جمدیم و 
 یآهىگه عه وؾم، مغالب مىزد وؾهس زا بهس اظهاض زیهحم خهاؾ و وؾمبه جفىیس هؽیده و هم با زفایث ظ مفاعب

 . ععىز ؼیىۀ بیان خىیػ ظاخحه، ادا ورىده اظثهه مفاعب زا م مقیه
 . جأخیس ، فسمالیعم، آؼىایی شدایی، جمدیم وی بسگصیدهوهس البالغه، وامه ها:کلیدی واصگان
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مقدمه

وفعث لسن بیعحم  ۀهه دز ظه دهاظث  ادبی پژوهػ ۀهای ومد ادبی دز شمیى یکی اش مکحب فسمالیعم زوظی
 دید شاویۀ اش زاآن  هه ادبیات ۀز جمابل با زویکسدهای مع ظ مغالقفسمالیعم زوظی دگسایی یا  . ـىزتآمد به وشىد

هید خىد زا بس مؽففهه بسزظی می ؼىاظی زوانو  ؼىاظی شامقه، جازیخهایی چىن  زؼحه  ۀجرایصدهىهدهای  هسدود، جأ
های خىد لساز داد و بس اهریث  گسایی زوظی دز ومادی، جع یل محه ادبی زا معىز پژوهػ ـىزت گراؼث. ادبیات

هید گراؼث و دز زاظحای هؽ  لىاویه دزووی  فسماظاظی  : 1383د. )مکازیهک، هىؼهػ ههس  ادبیهاتو  شبهانجأ
اظهحفادۀ ;یعهم زوظهی فبهازت اظهث اش به فىىان یکی اش مفاهیم ودظحاوزدهای مکحهب فسمال 1شدایی آؼىایی( 198

های ظاخحازی و جفاویس شبان به ـىزجی غیس اش اظحفادۀ مقرىخ و مسظىم به عىزی هه  مبحکساوه اش واژگان، جسهیب
چهه  آن یقىهی ،(1: 1394)ویهط، : .ایه هازبسد مىصس به وىفی وىآوزی، ابحکاز و لدزت شربی مىعفس به فسد ؼىد

ایه ؼیىۀ ای هه  ای محفاوت وعبث به گرؼحه ازایه ؼىد، به گىوه هه آؼىا و فادی اظث با جسفىدهایی ادبی و به ؼیىه
جىان ظسهحی داوعث هه بس  شدایی زا می مألىف و فادی مفالفث هىد. بس ایه اظاض آؼىایی های شباوی بیان با فادت

و دز ممابهل، شمیىهۀ زؼهد و  هىداخحی محه ش ىگیسی گسفحه اظث جا اش یکىى   خالف فادات هریؽگی شبان ـىزت
 جکامل آن زا فساهم آوزد.

ظاشد و  شدایی ؼامل جرهیدات، ؼگسدها و فىىوی اظث هه شبان ؼقس زا بسای مفاعب بیگاوه می آؼىایی;اـىاًل 
ی ظفه گفث شدای جىان اش آؼىایی لرا شماوی می >(107: 1377ممدم، )ف ىی : .هىد های شباوی مفالفث می با فادت

ک و مقیاز دز اخحیاز داؼحه  اولیههه اش لبل یک ظ ع ه اش اـىخ و لىافد  باؼیم و محىن زا وعهبث زا به فىىان مال
گس دز وىؼحاز یا گفحازی شبان اش آن اـىخ مهألىف و لىافهد اـه ی خهازز  به آن شبان مقیاز، ممایعه وراییم. ظاخ ا

 ایی شای داد. شد جىان آن زا دز ظىشۀ آؼىایی می ،باؼد ؼده 
گىن یشدایی دازای اوىاف به هریه دلیل آؼىایی جهسیه  های مفح   هىصازگسیصی، مهم اظث و اش بیه گىوه گىوا

شا ههسدن فىاـهس  گیسد مبعد هىصازگسیصی وعهىی اظهث ههه بها شابهه شدایی شای می مبعری هه دز ظىشۀ آؼىایی
شهایی ازههان  هؼهىد و بها شابه شر ه دظحفىغ جرییس میدز ایه ظالث ظاخحاز ;یابد.  ظاشودۀ شر ه دز هالم ورىد می

 (. 64: 1395)مفحازی و ؼاومی، : ؼىد ها وىفی پیچیدگی دز هالم ایصاد می شر ه و چیىػ غیس مقرىخ واژه
هایی اش ظفىان گهسبهاز امهام  زضی آن زا اش مصرىفه بفػظید البالغه، هحابی با ؼهسجی شهاوی اظث هه  وهس

اخحفهاؾ یافحهه  ظضهستهای  . لعرث لابل جىشهی اش ایه هحاب ازشؼرىد به وامهگسدآوزی هسده اظث ف ی
امها ویژگهی مؽهحسک هرهۀ  ،ی اظهثمحقهددؿ و مفهاعبیه ن هه دازای مىضىفات محىى آها با وشىد  اظث. ایه وامه

گىن بالغی وگاؼحه ؼده اظث. امهام ها ایه اظث هه دز وهایث شیبایی و با بهسه آن بها  مىدی اش ؼگسدهای گىوا

                                                           
1. Familiarization 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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جسیه ورىوۀ بالغث زا اش خهىد بهه  دز هریه ظاخ، فالیولی دزبازۀ مقىىیات ظفه گفحه  ها ایه وامههرۀ ایه هه دز 
 یادگاز گراؼحه اظث. 

، ظبب ؼده اظث هه بسای ازجباط بهحهس بها ههالم آن ف ی های امام هریه لغافث و ؽسافث مىشىد دز وامه
ن زا دز لالب شدیدجسیه مکحب ادبهی مقاـهس بسزظهی و جصصیهه و ها ویاش باؼد آ ظضست و دزک بهحس معحىای آن

ها، اش پدیهدۀ جمهدیم و  اش ایه وامه جس بیػمىدی هس چه  لرا هدف اش ایه جعمیك ایه اظث هه بسای بهسه >جع یل ورىد
البالغهه زا اش ایهه شىبهه  های وهس و وامهه گیهسدشدایی هرهک  های مهم آؼهىایی به فىىان یکی اش شیسمصرىفه جأخیس

هاوی لساز   معرد دؼحی اظحفاده ؼده اظث. ۀدز باشگسدان وامه ها اش جسشر ؼایان ذهس اظث. دهدمىزد وا

ادبیاتنظزیپضوهش-1

.پیشینۀپضوهش1-1

هىىن اغ مىزد جىشهه شهدی والهدان و ادیبهان بهىده  البالغه اش هران ابحدای گسدآوزی هحاب ازشؼرىد وهس و جها
هها  گسفحه اظث ههه اش شدیهدجسیه ایهه پژوهػ اوصام های ادبی مىشىد دز آن  یی دزبازۀ شیبا ی ازشؼرىدیها پژوهػ

 ایه مىازد اؼازه ورىد.جىان به  می
البالغهه بهس اظهاض مبهاوی ومهد  جع یل خغبه "فحىهه" وهس;ف یسضا زوظحایی، ظاشد شازؿ و ظرید اظردیان،  -1

 .56-39، ـههؿ 21، ؼههرازۀ 6، دوزۀ 1397، داوؽههگاه هرههدان، ژوهؽههىامۀ وهههس البالغهههففهه ىامۀ پ ،:فسمالیعههم
هاز زفحه دز خغبۀ مرهىز زا دز ظهه  افصایی پسداخحه و ؼگسدهای شباوی به وىیعىدگان دز ایه مماله به مىضىؿ لافده

 اود.  ظغط واژگاوی، آوایی و وعىی مىزد بسزظی و جع یل لساز داده
البالغهه  بالغهی وامهۀ ظهی و یهک وهس -ؼىاظهی الیهۀ وعهىی ظبک; ،مهحهاب هیهاوی الدیه فبهدی و ـالض -2

-61، ـهؿ 19، ؼرازۀ 5، دوزۀ 1396پژوهؽىامۀ وهس البالغه  ،:)بسزظی مىزدی اوىاؿ هرپایگی و زوابظ مقىایی(
وحیصهه  و بهه ایهه بی، مىظهیمایی و بالغهی پسداخحههبه بسزظی ظه وىؿ هرپایگی جسهیایه مماله وىیعىدگان دز  .85

دازد، دز ایصهاد عهساوت دز فضهای  شیاد یهه دز شیبایی هالم جأذیس یهاود هه ایه ظه وىؿ هرپایگی فالوه بس ا زظیده
 وراید. ظصا ایفا می هب یوامه و اذسگرازی بس مفاعب ویص ومؽ

وامهۀ هازؼىاظهی  ، پایان:های وههس البالغهه اژگهاوی دز خغبهههازهسد بالغی آزایػ و ; ،داودی ممدم مرضیة -3
. پژوهؽگس دز ایه جعمیهك، بهه بسزظهی ههازهسد بالغهی آزایهػ واژگهاوی 1395، داوؽگاه پیام وىز هسماوؽاهازؼد، 
آیی پسداخحه و اش شر هه وحهایصی ههه  یا پط جأخیسآیی و  البالغه جعث دو فىىان اـ ی جمدیم یا پیػ های وهس خغبه

بىهها بههه دالی ههی هرههۀ فىاـههس شر ههه زا بههسای  اظههث هههه امههام ف ههی دز پایههان وامههۀ مههرهىز بههه آن زظههیده ایههه
هید دز آغاش شر ه لساز می بسشعحه زا اغ ب با هدف جعهیل  جأخیسآیی یا  دهد. دز ظالی هه فىاـس پط ظاشی و جأ

 س ظاخحه اظث. دز اوحهای شر ه لساز داده و مؤخ شص آن دز پسداشغ، زفـ ابهام، خ ك زیحم و
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های  سدی معحمل به دو مىزد اش مىازد پدیهدۀ بسشعهحه ظهاشی ههه یکهی اش شیسمصرىفههشعحاز ظاضس با زویک
 زود، پسداخحه اظث. هایی خاؾ اش جمدیم و جأخیس( به ؼراز می مکحب فسمالیعم )یقىی ورىوه

هایپضوهشپزسش.1-2

جىاوعههحه اظههث دز  جههأخیسهای ظاـههل اش پدیههدۀ جمههدیم و  بهها هرههک هههدام یههک اش جسفىههد امههام ف ههی -1
 وزود هىد؟   شدایی های خىیػ به ظىشۀ آؼىایی وگازی وامه

و المهای مقهاوی  ی بسگصیهدهها چه جأذیسی بس دزک بهحس معحهىای وامهه جأخیسشدایی واؼی اش جمدیم و  آؼىایی -2
 داؼحه اظث؟ 

فزضیههایپضوهش.1-3

 ن جمهدیم خبهس بهس مبحهدا، جمهدیم خبهسچى هم جأخیساش اوىاؿ مفح   جمدیم و  امام ف یبه وؾس می زظد  -1
 اظث. بس فام ػ و ویص جمدیم مفقىخ به بس فقل و فافل بهسه گسفحه ها، جمدیم شاز و مصسوز وىاظخ بس اظم آن

هدفرىداوهه ـهىزت  ،امهام ف هی های ـىزت گسفحه دز هالمجأخیس هرۀ جمدیم و  چىیه محبادز می ؼىد -2
  داده اظث.افصایػ  زا اذسگرازی ظفه بس مفاعب وگسفحه 

ضزورتپضوهشاهمیتو.1-4

البالغهه  های پسمعحهىای وهس اود ههه وامهه به ایهه وحیصهه زظهیدهگسفحه اوصام  های با بسزظی ایه مماله وگازودگان
هىىن جعث فىىان "آؼىایی شدایی" مىزد هىکاغ و جصصیه و جع یل لهساز وگسفحهه اظهث و هرهیه امهس بهه خهىبی  جا

دز  امهام ف هیوؽهیه  لرا جالغ ؼده ایه بفػ اش هالم دخ >باؼد ضسوزت پژوهػ ظاضس میاهریث و بیاوگس 
و دز ظهد جهىان بهه گهسدد باؼهد، بسزظهی  می جهأخیسشدایی و شیسمصرىفۀ مهرػ هه مىضىؿ جمهدیم و  ظىشۀ آؼىایی

 پسداخحه ؼىد.  بسگصیدۀ ظضستهای  ف عفه و ف ث ایه وىؿ اش آزایػ واژگاوی دز وامه

پضوهشروش.1-5

هایی زا اش وههس البالغهه  ای و اظىادی وفعهث وامهه جع ی ی و مغالقات هحابفاوه -ایه شعحاز با زوغ جىـیفی
های مکحهب فسمالیعهم زوظهی  بسگصیده ظپط با زویکسد به پدیدۀ بسشعحه ظاشی هه اش شیسمصرىفه امام ف ی

 ها بسزظی و جع یل ورىده اظث. یس زا دز ایه وامههایی خاؾ اش ایه پدیده، یقىی جمدیم و جأخ زود، ورىوه به ؼراز می

نهجالبالغهبزگشیدۀهایدرنامهتأخیز.تقدیمو2

آید هه بهه دلیهل  های هىصازگسیصی وعىی به ؼراز می جسیه زوغ یکی اش بازشجسیه و مهم جأخیسپدیدۀ جمدیم و 
د بعهیاز و یهدازای فىا; جهأخیسباؼهد. جمهدیم و  ظفه، بعیاز مىزد افحىای مکحهب فسمالیعهم می د جرییس دز فسمایصا
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هىهی و محىشهه  ظهث، وگهاه میا بیىی ههه ؼهىیدوػ بسایهث دلىؽهیه و شیبها ؼراز اظث... ؼقسی زا می معاظه بی
ای اش  و واژه ؼهده ممهدمپعىد باؼد ایه اظث هه چیهصی دز آن  ؼىی دلی ی هه بافد ؼده آن ؼقس لغی  و دخ می

اوگیهص  هسچىهد شیبها و دخ جهأخیسجمهدیم و  البحه( 106: 2004شسشاوی، : ).به شای دیگسی مىحمل ؼده اظث شایی
ی فىاـس جؽکیل دهىدۀ شر ه اش ظالهث آؼهىا گیسد مگس ایه هه جسجیب فاد ی وریشدایی شا باؼد دز ظىشۀ آؼىایی

 شا ؼده باؼد.  ۀ شر ه شابهاولی و ظاخحران گؽحهو مألىف خىیػ خازز 
اظهری ;اود. بسای ورىوه دز جىضیط مبحدا گفحهه ؼهده:  ظاشی اـىلی زا دز وؾس گسفحه وعىیان فسب بسای شر ه

باؼد و چىیه  ممدممبحدا ایه اظث هه  اولیۀ(. پط ظالث 35: 2000ىض، )لغ: ؼىد ث هه ظفه با آن آغاش میاظ
گس دز شدایی به ؼراز وری جمدیری ویص آؼىایی گسدد،  ممدمفدوخ ؼىد و خبس  اولیهای اش ایه اـل  شر ه آید. ظاخ ا

شا  دهىدۀ شر هه شابهه گیسد> چسا هه دز ایه ظالث، فىاـس اـ ی جؽهکیل شدایی لساز می ایه جمدیم دز ظىشۀ آؼىایی
و  آنگیسد ـسفًا یهک دگسگهىوی ؽهاهسی دز ظهاخحاز  هایی هه دز بافث هالم ـىزت میجأخیس ؼده اظث. جمدیم و 

گهس واژه; جهأخیسجسجیب واژگان شر ه ویعث، ب که دز وزای ههس جمهدیم و  هها بهه شهای اـه ی  ؽسافحهی اظهث ههه ا
 (. 5: 1396)ؼهباشی و امیدف ی، : ایه لغافث و ؽسافث مقىایی اش بیه خىاهد زفث ،خىدؼان بسگسدود

های  دز وامهه مفح ه ی یها اش ایه اظه ىب ادبهی ههه دز ظهىشۀ ف هم مقهاوی لهساز دازد بهه ؼهکل امام ف ی
اش  ،اود خاؾ به هاز گسفحهه ؼهدهها ویص بىا به اهداف بالغی جأخیس البالغه بهسه گسفحه اظث و هرۀ ایه جمدیم و  وهس

هها بههسه گسفحهه  ههم اش آن گیسود و ظضست ف هی شدایی شای می هایی هه دز ظىشۀ آؼىاییجأخیس شر ه جمدیم و 
 مات آن اؼازه هسد. و محق  فق یهو  اظریهالت جىان به جرییس دز ازهان اـ ی شر می. اظث

.تقدیمخبزبزمبتدا2-1

های  شر هه فهادیدازای دو زهه اـ ی و اظاظی به وام مبحدا و خبس اظث. ظالث  اظریهاش وؾس وعىیان شر ۀ 
 ممهدمبه  ف یه باید بس معکىم   ف یه اظث و معکىم   شیسا مبحدا معکىم   >ؼىد ممدممبحدا بس خبس ;ایه اظث هه  اظریه
ی اش مفهادیك جأخیس( و خبس ویص بقد اش آن ذهس گسدد. بدیهی اظث چىیه جمدیم و 75 ق:1426الفداء،  ابی: )گسدد

ص شهىاشًا اش اما گاهی وشىبًا و گهاهی ویه ،آید> چسا هه عبك لىاویه وعىی فرل ؼده اظث شدایی به ؼراز وری آؼىایی
خبهس بهس مبحهدا  وشهىب جمهدیم هىد. ظاالت جرییس می اظریهشرالت  اولیۀؼىد و ظاخحاز  فدوخ می اولیهایه اـل 

 >ع ب باؼد هه خبس اش الفاػ ـدازت شماوی -2 >شماوی هه مبحدا وکسه و خبس ؼبه شر ه باؼد -1;فبازت اظث اش: 
(. گسچه جمهدیم خبهس 1/94: ق1428)فیاق، : خبس بسگسدد ولحی هه مبحدا دازای ضریسی باؼد هه به شصئی اش -3

گیهسد> شیهسا  شدایی شهای وری آید ولی چىیه مىازدی دز ظىشۀ آؼىایی اش مفادیك فدوخ اش لىافد وعىی به ؼراز می
وهدازد وهه جىهها  ممهدمخبهس زا  چه چىانگىیىده یا وىیعىده واچاز اظث فمظ به هریه زوغ هالم خىد زا ادا وراید و 

 ب که هالمی مقیىب اش وی ـادز ؼده اظث.  باؼد، میفالد ففاظث و شیبایی ظفىػ 
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گس ادیبی دز غیس مىازد مرهىز، خبس زا بس مبحدا  شدایی فرهل ورهىده اظهث>  بدازد به ؼهیىۀ آؼهىایی ممدمظاخ ا
و فسم و جسهیب دز پیػ گسفحه بس خالف آن ای  ؼیىهجىاوعحه بس عبك اـىخ وعىی فرل هىد،  شیسا دز ظالی هه می

گیسد ویص بىا به اغهساق بالغهی اوصهام  ی هه دز ایه ظالث ـىزت میجأخیسهالم زا دگسگىن ظاخحه اظث. جمدیم و 
بیىی،  چهىن جففهیؿ، افحفهاز، خهىغ جىان به مىازدی هم ؼىاظاوه دازد و اش شر ه دالیل آن می ؼده و شىبۀ شیبایی

گاه  (. 155-1/150ق: 1420ائی، ظامس خبس اؼازه هسد ) ظاخحه و ظفس بدبیىی، آ
اش ایهه ؼهیىۀ گسددهه  ه هه دز ایه شایگاه به مىازد بسگصیدۀ آن اؼهازه میهای خىیػ  دز وامه ظضست ف ی

شدایی بعیاز بهسه گسفحه اظث. بسای ورىوه دز بفؽی اش وامۀ عىالوی خىیػ به فسشوهد بهصزگػ امهام ظعهه  آؼىایی
َیه;فسمایهد:  می ،یهس دزآمهده اظهثوامه بهه زؼهحۀ جعس  ثهه به فىىان وـی مصحبی ی ب  هر  ن  ال 

َ
ه  َواْفَ هْم َ ه  َخهَصائ  د 

َشابَ  اْْل  َل َلَه ب  َفاء  َوَجَکف  ی الدُّ َن َلَه ف  ذ 
َ
ْزق  َلْد َ

َ
َراَوات  َواْْل گاه باغ، آن )خدایی( هه گىس(. ;31)وامه/: ة  الع  های  آ

هسدن د آظران  :.اده و اشابث آن زا ضراوث ورىده اظثها و شمیه دز دظث او اظث به جى اشاشۀ دفا
َیه اظهریۀدز فساش مرهىز اش وامۀ خىیػ اش شر هۀ  امام " بهه فىهىان ـه ۀ "ب  ْزق 

َ
هَراَوات  َواْْل ه  الع  ه  َخهَصائ  د 

ه   ؼسوؿ ؼده اظث. گسچه بس اظهاض لهىاویه وعهىی می ممدممىـىخ اظحفاده هسده هه با خبس  جهىان شر هۀ "َخهَصائ 
" زا به فىىان ـ ه لساز داد ولی ظضست با شابه ه  ید  ْزق  ب 

َ
َراَوات  َواْْل شایی ازهان اـه ی شر هه اش گصیىهۀ جمهدیم  الع 

شها ههه  آنورایهد. اش د وؾهس خهىیػ زا زظهاجس و شیبهاجس بهه مفاعهب مىحمهل ىز خبس بهسه گسفحه جا مقىا و معحىای م
جسیه هدف اش  جىان ایدۀ اخحفاؾ زا به فىىان مهم هسدن دفىت هىد، می وامه زا به دفا خىاهد مفاعب وىیعىده می

گس هدف اش جمدیم خبس زا اخحفاؾ بداویم شر ه  هعی ههه ه یهد   آن ؼىد: ایه گىوه مقىا میجمدیم خبس ذهس هسد. ا
ظث، جى زا به دفا هسدن فسا خىاوده اظث. بدیهی اظث چىهیه ا به دظث اوهای آظران و شمیه جىها و جىها  گىصیىه

هها فمهظ دز  و جرام امیدغ به هعی باؼد هه جرهامی گىسوراید ؼىد مفاعب اش دیگسان لغـ امید  مقىایی بافد می
ؽهىیك زا ویص بسای ایهه جمهدیم دز وؾهس گسفهث و آن ههم ج دیگس یجىان هدف د. اش عسف دیگس میاخحیاز او لساز داز 

بسای ش ب جىشه مفاعب به دزخىاظث اش دزگاه الهی، دز ابحدا خهدا زا  ظضستیقىی  >هسدن اظث مفاعب به دفا
 به دفا جؽىیك گسدد.  جس بیػهىد هه اوعان هسچه  ای مقسفی می به گىوه

های  دز شهىاب یکهی اش وامهه ای اوحفاب ؼده هه امیسالرؤمىیه ف هی یکی دیگس اش ؼىاهد جمدیم خبس، اش وامه
زا جهدید به شىگ هسده بهىد، ظضهست ویهص دز  اغ، امام شا هه مقاویه دز بفؽی اش وامه مقاویه وىؼحه اظث. اش آن

یَه ;فسمایهد:  ؼهدید می ی بها لعههدز لالب فبازاجاو پاظخ به ایه جهدیدات  س  َههاش  ـ  اْلر  هی َشْره ی ف  هس  هَه َشائ  و 
َ
َوَذَههْسَت َ

ْوَفا
َ
یْ َواْْل ی الع  ْىد  ْه... َوف  یَه َفَصل  َفاْظَحْسف  ْن َهاَن ف  ... َفئ  هدا ز  هی َمَمهاما َواظ  یهَه ف  خ 

َ
هَه َوَ َن َوَخال  َصدِّ  ب 

ه  ْفَضْضح 
َ
ی َ ر 

:    ال 
گس به شىگ بها مهه فص هه  و گفحه(. ;64)وامه/ ای هه با لؽگسی اش مهاشسیه و اوفاز به شىگ مه خىاهی آمد، ... ا

 :.)ـبس هه(.... ؼرؽیسی هه به وظی ه آن شد و دایی و بسادزت زا هؽحم پیػ مه اظثدازی آظىده باغ 
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هه هسچهه  و بسای ایه هىد میدز ایه بفػ اش وامه دز پاظخ به جهدیدات جىخالی مقاویه، جهدید به مرل  ظضست
هیْ  ورایداذسگرازجس ؼصافث خىد زا به مقاویه یادآوزی  ی الع  ْىهد  یاش فبازت "َوف  هر  هَه     ال  َن َوَخال  َصهدِّ  ب 

ه  ْفَضْضهح 
َ
َ

د" بهسه گسفحه اظث. امام ی َمَماما َواظ  یَه ف  خ 
َ
جىاوعث بهس اظهاض اـهىخ ف هم وعهى مبحهدای  دز ظالی هه می َوَ

شدایی بهه  ظاخحاز شر ه فدوخ هسده و بس اظهاض ایهدۀ آؼهىایی فادیمقسفه زا دز آغاش شر ه لساز دهد اش ایه اـل 
 داؼحه اظث.  ممدممفاعب، خبس زا  مىؾىز جهدید و جسظاودن

وی لاجهل شهد ;آوزد ههه  هه به مقاویه بفهراود اش شىگ با وی هساظی وهدازد بهه یهادغ مهی بسای ایه امام
(. ظپط 5/210، بی جا: بعساوی: )اغ ولید به فحبه و بسادزغ ظىؾ ه به ابىظفیان بىده اظث مقاویه، فحبه و دایی

هید می دهد باز اـ ی مقىای شر ه زا بس ایه امهس  ه اظث، ولی با جمدیری هه اوصام میهىد هه هران ؼرؽیس با م جأ
ؼىد اش ظایس اشهصای  می ممدمهه چه  آن اظث هه آن ؼرؽیس دز دظث مه اظث. بدیهی اظث مهمدهد هه  لساز می

گس شر ه با واژۀ ؼرؽهیس ؼهسوؿ میجس  فصون یشر ه اهریح ههد خىا می ظضهستؼهد بهه ایهه مقىهی بهىد ههه  دازد. ا
 هه امام ظاخ آن ،به ؼرؽیس اهریث دهد و با ذهس ؼرؽیس، مفاعب زا اش شىگ با خىیػ بسظرز دازد جس بیػ

 جسظاود جا اش ؼرؽیسی هه دز دظث دازد. اش خىدغ می جس بیػمقاویه زا  ،دهد با ایه جمدیم مقىادازی هه اوصام می
به ظ ران  به بفؽی اش وامۀ اخاللی امام مسبىط ،ؼىد ظىمیه ؼاهدی هه بسای جمدیم خبس به آن اظحىاد می

َرها ;دز ابحدای ایه وامۀ هىجاه فسمىده:  ظضستفازظی اظث هه دز آن وی زا اش دویاپسظحی بسظرز داؼحه اظث.  و  َفئ 
ْویا َمَرل  اْلَعی   ا ی  َلیِّ  ة  َمَرل  الدُّ ْق َفر  ْفس 

َ
َها َفأ ل  َظرُّ َها َلاج  م    ه  َمعُّ یَها ل  َه ف  ب  ىَمَهها َما یَ  ةْقص  ر  ـْ َفْىهَه ه  ْىَها َوَضه َه م  ْفَعب 

یْ 
َ
َرا َ َهال  ف  َظااَلج  َها َوَجَفسُّ َسال  ْه ف  ه  م  دویا هرچىن ماز اظث. چهىن بهه آن دظهث برهالی وهسم و (. ;68)وامه/: َمْىَث ب 

ه اش ههاالیػ هه دز دویا جى زا خىؼایىد اظث دوزی هه> چسا هچه  آن لغی  بىده ولی شهسغ هؽىده اظث. پط اش
 :.اغ یمیه دازی ماود. اودوهػ زا اش خىد دوز ظاش، شیسا به دگسگىوی اودهی هرساه جى می

هی دویا زا بسای مفاعب به جفىیس بکؽد آن زا به مهازی  دز فبازت مرهىز بسای ایه ظضست ف ی هه خغسوا
زا به فىىان وشهه ؼهباهث دویها و مهاز ذههس ورهىده اظهث.  اظریهخىغ خظ و خاخ جؽبیه هسده و دز ادامه، دو شر ۀ 

ی هؽهىده پىههان ؼهده اظهث. ایهه دز باعىػ ظهر هه ، دوم آنهه دز ؽاهس پىظحی وسم و لغی  وشىد دازد وفعث ایه
جفىیسظاشی هسچىد شیبا و اذسگراز اظث، اما وکحۀ ؽسی  دیگسی ویهص دز آن وشهىد دازد ههه اذسگهرازی آن زا بعهیاز 

 دز ظاخحاز شر ه ایصاد هسده اظث.  ظضستهه  باؼد میی وهفحه جأخیسهم دز جمدیم و  ه و آنورىد جس بیػ
َها"، بهس اظهاض اـهىخ ف هم وعهى اش دو شر هۀ ، یقىی فبازات "َلیِّ فساش مرهىز اش وامۀ امام ل  َظرُّ َها َلاج  ه  َمعُّ

" خبس جؽکیل ؼده هه دز شر ۀ او اظریه َها" مبحدا و "َلیه  َها" مبحهدا و  دوماظث و دز شر ۀ  ممدمخ، "َمعُّ ویص "َظرُّ
" باش هم خبس  ل  باؼد. بس اظاض لىافد مألىف ف م وعى، فبازات فىق به دلیهل بسخهىزدازی اش مبحهدای  می ممدم"َلاج 

َها َلیِّ  مقسفه و خبس وکسه دز اـل می " اظحقراخ ؼىد، یقىهی مبحهدای مقسفهه دز بایعث به ـىزت "َمعُّ ل  َها َلاج  ه  َظرُّ
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و به  جأخیسگیسی اش جکىیک شباوی جمدیم و  با بهسه آغاش شر ه لساز گیسد و به دوبالػ خبس وکسه بیاید. اما امام
هث گىیاجس یشدایی، به ؼک  زوغ آؼىایی اش جرییهس  ظضهستبازی دویا زا به جفىیس هؽیده اظث. هدف اـه ی  هال

امها بهاعىی  ،اش دویایی اظث هه ؽاهسی شرابدز فسم ظفه ویص وکىهػ دویا و به دوبالػ بسظرز داؼحه مفاعب 
ک دازد. کمهی و لغافهث دویها و دز هىهازغ خاـهیاظهث وس مهم بسای امامچه  آن خغسوا هىىهدگی آن  ث هال

" هه خبس هعحىد، محرسهص ؼده و آن >اظث ل  " و "َلاج  داؼهحه ظهپط مبحهدای  ممدمها زا  لرا دز ابحدا بس دو واژۀ "َلیه 
 هاز گسفحه اظث.   به جأخیسشر ه زا با 

 ای هریه دگسگىوی ظاخحران شر هه بهه گىوهه ،مبحدا ؼده جأخیسشا هه جمدیم خبس بافد  اش ظىی دیگس و اش آن
َها" هال ویص مىصس به شیبایی فسم ظفه ؼده اظث> شیسا فاـ ه لساز دادن واژه دیگس َها" و "َظرُّ م زا دز لالب های "َمعُّ

شىبۀ مىظیمایی بفؽیده و هریه هراهىگی میهان دگسگهىوی ظهاخحاز و مىظهیمی  ه ورىده و به آنآزایۀ ظصـ، مصی
 افصایی و عساوت ظفه افصوده اظث.  بس زوض دیگس یهالم به ؼک 

.تقدیمخبزبزاسمنواسخ2-2

، جهىوصی: )بهسدن گسفحهه ؼهده اظهث شرـ ه رۀ واظخ بىده ههه اش وعهخ بهه مقىهای اش بیه;وىاظخ اش وؾس لرىی 
ؼهىود و فىهىان مبحهدا و  بس مبحهدا و خبهس وازد می;ؼىد هه  اش وؾس وعىی ویص به ه راجی گفحه می ( و473: ق1424

: افقهاخ والفهه، باؼهىد ایهه لهساز می ( وىاظهخ اش544-1/543)ظعه، بی جا: : .دهىد خبس و افسابؽان زا جرییس می
اء و الی وفهی شهىط ههه دز ایهه بالفقل، ظسوف ؼبیه به لیط، افقاخ ممازبه، افقاخ ؼسوؿ، افقاخ زش هظسوف مؽب

های  شدایی شهای داد، دز وامهه داؼهث و آن زا دز ظهىشۀ آؼهىایی ممهدمجىان شهىاشًا خبهس زا  میان و اش مىازدی هه می
 بالفقل اظحفاده ؼده اظث.  مؽبهالبالغه اش جمدیم خبس افقاخ والفه و خبس ظسوف  وهس

و هه  امهام ظعهه هه ،وامهه خهاؾالبالغهه بهه مفاعهب  وهس 31دز بفؽهی اش وامهۀ  به فىىان مراخ امام
ورایهد ههه جرهام جىشهه  میأکید  ظهفازغ ه خىاوىهد  جرام هعاوی هه دز عىخ جازیخ ایه وامه زا میه آن  ه یمفاعب 

خىیػ زا مقغىف به شوهدگی اخهسوی ورایىهد و دز ادامهه بها جىـهیه بهه هعهب آمهادگی الشم شههث ظهفس آخهست 
یمًا َذا َمَعافَ ;فسماید:  می َماَمَه َعس 

َ
ن  َ

َ
یَد  ةا َواْفَ ْم َ یَد  ةا َوَمَؽم   ةا َبق  یهاد  َوَلهْدز   ةا َؼد  ْزج  ْعهه  اال  یهه  َفهْه ظ  َه ف  َىی ب  ه  اَل غ  و 

َ
َوَ

ف   ـَ خ  اد  َم َه الص  َه م  َه َفیَ  ة  َباَلغ  َن َفْىَق َعاَلح  َ ه  َفَ ی َؽْهس  ْهس  َفاَل َجْعر  هَه َوَبهااًل َفَ ْیهالؾ  ْمل  َذل  ىَن ذ  (. 31)وامهه/: َه ک 
حی ظفث دز پیػ دازی و دز ایه زاه اش جالغ و هىؼهػ دزظهث و جىؼهۀ ههافی و بدان زاهی دزاش هرساه با مؽم;

 :.ؼىد اغ وشز و وبالث می ویاش ویعحی. پط بیػ اش لدزجث بس خىد باز مکه هه ظىگیىی ظبکبازی اش گىاه بی
یمًا َذا َمَعافَ دز ایه بفػ  ظضست َماَمَه َعس 

َ
ن  َ

َ
یَد  ةا اش وامه و دز فبازت "َ یَد  ةا َوَمَؽم   ةا َبق  " به ةا َؼد  ن 

َ
" اش ظسف "َ

، خبهس شهسهسگاه ؽسف یا مصهسوز بهه ظهسف ;هه  بالفقل اظحفاده هسده و با جىشه به ایه مؽبهفىىان یکی اش ظسوف 
لرا شای اظم  >(1/302: ق1414)غالییىی، : داؼث ممدمظرػ جىان شىاشًا آن زا بس ا می ،بالفقل باؼد مؽبهظسوف 
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َماَمَه" 
َ
"  ممهدمهه ؽسف اظث به فىىان خبس، زا و خبس زا جرییس داده و واژۀ "َ ن 

َ
یمهًا" ههه اظهم "َ داؼهحه و واژۀ "َعس 

 ذهس هسده اظث.  جأخیسباؼد زا با  می
خىاهد مفاعب زا محىشه ظفس پسخغس آخست وراید، اش ؼیىۀ جمدیم خبس بههسه گسفحهه اظهث  می شا هه امام اش آن

بها جىشهه بهه اش ایهه زو،  .ز هامل بهس ایهه واژه محرسههص ورایهدجا اهریث و بصزگی معأله زا بسظاود و ذهه مفاعب زا به عى 
َماَمهَه" هؽهداز مممدجىان هدف بالغی ایه جمدیم زا جعریس و جسظاودن داوعث.  معحىای ظفه می

َ
بهه  ؼهدید یؼدن واژۀ "َ

 دازد. زو دز پیػ  دلیك یپیراید و بداود هه ظعاب و هحاب هه میباؼد هه مىاؽب معیسی اظث مفاعب 
چهه  آن هه اوعان وعبث به بعیازی اش امهىز هعهحی و اش وامۀ مرهىز با اؼازه به ایه دیگس یچىیه دز بفؽ هم امام

گاه ه م میهه دز فال َلیْ َفْ یَ ;فسماید:  عث و باید بس ایه واداوی خىد وال  باؼد، میگرزد واآ َن َوإ  د  ْه َله  َجَقبُّ ْىهه  ک  َه َوم  ه  َزْغَبح 
ه  :.پط باید بىدگیث بسای او باؼد و زغبحث محىشه او گسدد و اش او بیم داؼحه باؼی;. (31)وامه/: َؼَفَمح 

َن"، ؼهبه دز فساشی هه گرؼث، ظه شر ه به هاز زفحه هه دز شر ۀ د  ْه َله  َجَقبُّ " بهه فىهىان خبهس  "َفْ یک  شر ۀ "َلهه 
َن"  ،افقاخ والفه بس اظرػ د  ه ؼده اظث و دو شر ۀ بقدی هم گسچه دز ؽاهس دازای افقهاخ والفه ممدمیقىی "َجَقبُّ

ی مقغىف ؼده و به ایه ظهبب شهاز و مصهسوز اولواو، هس دو شر ه به شر ۀ  باؼد ولی به واظغۀ ظسف فغ  وری
 ذهس ؼده اظث.  جأخیسها بقد اش خبس و با  بسای افقاخ والفه بىده و اظم آن ممدمابحدای شرالت، خبس 

اشهصای  جهأخیسهه دز چیىػ واژگان شر هه و دز جمهدیم و زا هدف اـ ی ایه هىصازگسیصی وعىی زظد  میبه وؾس 
گس شرالت مرهىز دز ظالث  ؼىد باید اخحفاؾ هالم ظاـل می  ،خهىیػ و ظهاخحاز اـه ی وفعحیهخبس داوعث. ا

َلیْ یقىی به ـىزت "َفْ یَ  َه إ 
َن َله  َوَزْغَبح  د  ْه َجَقبُّ " بهک  ْىه  ه م  شدایی بهىد و ذاویهًا   هالم فالد آؼهىاییاوالً زفث  هاز می ه  َوَؼَفَمح 

ایهه مقىهی ؼد. شرالت دز ظالث جمدیم مبحهدا بهه  ویص به مفاعب مىحمل وری وشىد داؼث محک ممقىایی هه دز ذهه 
هم به ظىی او باؼد و اش او بحسض. دز ایه ظالث هیچ گىوهه اخحفاـهی  ىج اظث هه فبادجث بسای او و میل و زغبث

امها بها جمهدیم  ،داوعث و اش دیگسان هم جسظید معبثجىان بقد اش خدا دیگسان زا هم ؼایعحۀ بىدگی و  وشىد ودازد و می
 .زود هاز می به گىوۀ اوعفازی بسای خدا بهخبس هه به مىؾىز جففیؿ ـىزت گسفحه اظث شر ه 

هم  اْلَرهیْ ;های خىد به ظازخ هرهداوی وىؼهحه اظهث:  دز یکی دیگس اش وامه امام ْهؾ  ْىهَد اْلَرَضهب  َوا هْم ف  َؼ َواْظ  
زَ  ْىَد اْلَرْمد  ْولَ  ةَوَجَصاَوْش ف  ـَ الد  َفْط َم ـْ بَ  ة  َوا ْه َلَه اْلَقال  بس و به هىگام جىاوایی گرؼث هه خؽم زا فسو ب(. ;69)وامه/: ةَجک 

 :.پىؼی داؼحه باغ جا فالبث خىؼی بسایث باؼد و دز ولث غضب بسدباز باغ و شمان ظکىمث و لدزت چؽم
بَ ظضست  ْه َلَه اْلَقال  " باش هم به ؼیىۀ جمدیم خبس بهه ههدایث ةدز ایه بفػ اش وامه و با اظحفاده اش فبازت "َجک 

دو جؽهىیك   آید دو هدف زا بسای ایه جمدیم خبس دز وؾهس گسفحهه ههه یکهی اش آن میمفاعب پسداخحه اظث. به وؾس 
با ظفازغ مفاعب وامه به ایه هه خؽم خىد زا فسو ببسد و دز هىگام غضب، بسدبازی  باؼد. امام مفاعب می

ْه َلَه الْ  ،پیؽه هىد و هىگامی هه لدزت دازد َبهگرؼث وراید، وحیصۀ چىیه ظاالجی زا دز فبازت "َجک  " خالـهه ةَقال 
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اش جمدیم خبهس "َلهَه" بهس اظهم افقهاخ  امیسالرؤمىیهاخسوی اظث. پط یکی اش اهداف  هىد هه پایان خىغ می
 جس بیػجا با ایه وفدۀ ؼیسیه هسچه اظث والفه فبازت اش جؽىیك وی به دظحیابی به پاداغ ویک و فالبث خىب 

 به چىیه فضایل اخاللی پایبىد باؼد. 
َبه ،اظم افقاخ والفهه جأخیسدز  دومیه هدفی هه زَ  " وشهىد دازد هرهاهىگی بها واژهةیقىهی "اْلَقال  " ةههای "اْلَرْمهد 

ْولَ  زَ  اظثهای لب ی  " دز شر هةو"الد  ْىَد اْلَرْمد  ْوَلهةهه بافد ؼده ظه شر ۀ "َجَصاَوْش ف  ـَ الد  َفْط َم ـْ هْه ة" و "َوا " و "َجک 
بَ   آهىگ شیبایی بسخىزداز گسدد.  و اش وؾم باؼد" با هم محىاشن ةَلَه اْلَقال 

.تقدیمجارومجزوربزعاملش2-3

ؼهىد و ایهه  و مصسوز وامیده می شاز دیگس باؼد هه فامل ای هبه واژ  محق كو مصسوز باید  شازاش وؾس لىافد وعىی 
 (. 262: 1384به مؽحك باؼد )یقمىب،  مؤوخجىاود فقل، اظم فقل، مفدز، اظم مؽحك و یا اظم شامد  فامل هم می

چىن ظایس مىازدی هه دز  اما گاهی هم ،و مصسوز بیاید شازوعىیان بس ایه اظث هه فامل، لبل اش  زوغ مألىف
خهىیػ  و مصهسوز بهس فامهل شهازو  گؽهحهفهدوخ  اولیهاش ایه لافدۀ  خاؾ یاهداف سذهس ؼد بىا ب جأخیسجمدیم و 

ههه چهه  آن ظهث وا ها آن مهم بىدنهازگیسی ه رات دز شبان فسبی بیاوگس  هه جسجیب به گسدد. وؾس به ایه می ممدم
فامداوهه و بها  جهأخیساظث، لهرا هسگهاه ایهه جمهدیم و  جس بیػ یؼىد دز ممایعه با ه رۀ بقدی دازای اهریح می ممدم

جىان غسق اـ ی  زظاود و می ؼده زا می ممدمن اهریث واژگا گىیاجس یجرییس دز ظاخحاز شر ه هرساه باؼد به ؼک 
و بهازشجسیه جسیه  بسشعهحهداوعهث ههه  مهم بهىدنو مصسوز بس فام ػ زا هم دز هریه  شازاش جمدیم  ه یو هدف 

 (. 3/105ق: 1420ظامسائی، باؼد ) و مصسوز می شازهدف اش ایه اهحرام ویص ظفس و اخحفاؾ 
و مصسوز  شازیا وىیعىده  محک مؼىد  ویص وشىد دازود هه ظبب می دیگس یفىام  ،فالوه بس ظفس و اخحفاؾ

عه وؾم، جقؾهیم، چىن زفایث ظ جىان به دالی ی هم یجسیىؽان م و اش اـ ی هشر آن بدازد هه اش  ممدمزا بس فام ػ 
ههم بهه  ( امام ف ی18-17 ق:1427بىاب، ) .بىدن اؼازه هسد ؼرسدن و لبیط جعمیس، جقصیل دز ؼادهسدن، شؼث

های وهس البالغه بههسه  شای وامه شدایی جسهیبی دز شای فساخىز ظاخ مفاعب و بىا به اغساضی بالغی اش ایه آؼىایی
، دزبهازۀ ه ههه بهسای اؼهقد بهه لهیط وىؼهحه ؼهدهالبالغه های وهس دز یکی اش وامه ایؽانگسفحه اظث. بسای ورىوه 

ن  َفَرَ َه َلیْ ;ید: فسما می ،مىفب ظکىمحی و پعحی هه دز اخحیاز مفاعب لساز دازد ْقَرهَوإ  غ  هی  ةا َط َلهَه ب  هه  ف  ى  َوَلک 
َماوَ 

َ
َه َ م  ى  َرْه َفْىَله ة  ف  ْعَحْسًفی ل  ْوَث م 

َ
ب کهه امهاوحی اظهث دز  ،ظکرساوهی بهسای جهى عقرهه ویعهث(. ;5)وامه/:  َوَ

 :.ؼىی گسدوث و جى اش عسف  مافىق خىیػ شیس وؾس هعحی و مسالبث می
هه به گىوۀ اذسگرازی مفاعب زا اش ظىء اظحفاده اش مىاـهب ظکهىمحی  دز ایه بفػ اش وامه بسای ایه امام

ْقرَ  غ  َماَوهةباش دازد، دز دو مىزد و دز فبازت "َلیَط َلَه ب 
َ
هَه َ م  ى  هی ف  هه  ف  ى  " ة" و دز ادامۀ آن با اظحفاده اش شر هۀ "َلک 

ورىده  ممدمدز ظاخحاز وعىی شرالت، شاز و مصسوز زا بس فام ػ  شدایی زو آوزده و با جرییس هدفرىداوه به آؼىایی
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ْقَره غ  ههه واژۀ زا "َلهَه" بهس فهام ػ  جهىان غهسق اش جمهدیم شهاز و مصهسوز ی" مةاظث. دزبازۀ فبازت "َلیَط َلَه ب 
ْقرَ  دههد ههه  به ورایىهدۀ خهىیػ هؽهداز می ظضستهؽداز و جىبیه مفاعب داوعث. بس ایه اظاض  ،باؼد " میة"ع 

 اید اش پعحی هه دز اخحیاز دازد دز شهث مغامـ دویىی و اهداف ؼففی اظحفاده هىد. وب
َماوَ  امام

َ
َه َ م  ى  ی ف  ه  ف  ى  َماَوه محق هكههه زا " باش هم شاز و مصهسوزی ةدز ادامۀ ظفه و دز شر ۀ "َلک 

َ
" ةبهه "َ

ىن هؽهداز و جفىیه  داوعهث. چه جىان هدف ایه جمدیم زا فهىام ی هم داؼحه اظث و می ممدمبس فام ػ  ،باؼد می
َه" دز ظمیمث به وی هؽداز می ممدمبا  ظضست م  ى  ی ف  دهد هه بیػ اش پیػ مىاؽب ایه اماوحی هه دز   ورىدن "ف 

َه"، مفاعب زا اش فالبهث  باؼد و اش آن بهسه ،اخحیاز دازد م  ى  ی ف  بسدازی ؼففی وکىد و اش عسف دیگس با جقبیس "ف 
هیهددلیهك دز بسابهس امهاوحی اظهث ههه بهه او ظهپسده ؼهده و  معئىلیثجسظاود> شیسا ایه جقبیس هىایه اش  امس می  یجأ
فامهل  جهأخیساغ  یم مىشهىد ههه وحیصههچىهیه جمهد هه باید دز بسابس چىیه پعهحی پاظهفگى باؼهد. هم بس ایه ؽسی 

ْقرَ  و با واژه ای هه دز هىاز هم لساز گسفحه باؼد، ظبب ؼده اظث دو شر ه می غ  َماوَ ةهای "ب 
َ
اود، اش  " پایان یافحهة" و "َ

 مىد گسدود. شیبایی ؽاهسی و جىاظب واژگاوی بهسه
فساوان اش دلبعحگی شیهاد وی بهه دویها و  جقصب، ضره هایی هه بسای مقاویه وىؼحه وامه دز یکی دیگس اش امام

ْبَحَدَفه;های شودگرز دویىی فسمىده اظث:  پیسوی اش هىی و هىض ْههَىاَء اْلر  َ َْ
وَمهَه ل  ص  َؼهد  ل 

َ
ه  َما َ

ْبَعاَن ال    ة  َواْلَعیهسَ  ة  َفع 
َبقَ  ح  َی  ة  اْلر  ی ه  ح 

َساض  اْلَىَذائ ك  ال  ـ  اْلَعَمائ ك  َواعِّ ـَ َجْضیی ْ بَ ل     َم ص   ة  ه  َجَقاَلی ع  ه  ظ  َباد  هه، جهى (. ;37)وامهه/: ة  َوَفَ ی ف  ظهبعان ال ه
هسدن  های پیاپی هعحی؟ آن ههم هرهساه بها جبهاه آمیص و جاشه و چمدز گسفحاز ظسگسداوی چه ظفث دچاز هىاهای بدفث

 :.اظث ظصثو هاظث و بس بىدگاوػ دلیل  هایی هه خداوود خىاهان آن ها و به هىازاوداخحه پیران ظمیمث
ْ بَ  دز ایه بفػ اش وامه، یکظضست  ه  َجَقاَلی ع 

ی ل    " زا بهس فهام ػ ههه ةباز دز شر ۀ "ه  هه  "، شاز و مصسوز "ل   
ْ بَ  " زا  هسده و باز دیگس ویص دز شر ه ممدمباؼد  " میةواژۀ "ع  ه  َبهاد  ای هه بس آن فغ  ؼده، شاز و مصهسوز  "َفَ هی ف 

ص   ،بس فام ػ ؼىد یکی اش اههداف  به ایه دو شر ه مؽفؿ می اولیهظاخحه اظث. دز وگاه  ممدم" ةیقىی ه رۀ "ظ 
ایهه جمهدیم  چهه چىانؼهدن ههالم داوعهث. زوؼهه اظهث  جمدیم مقرىخ بس فامل زا باید دز ظعه وؾهم و مىظیمایی

ْ بَ  ـىزت وری ی ع  ص   ةگسفث و فبازت به ؼکل "ه  ه  َجَقاَلی َوظ 
" بیان می َفَ ی ةل    ه  َباد  ؼد، هسچىد اش وؾهس لهىاویه  ف 

زفث و هریه امس  میمیان های ؽاهسی و وؾام مىظیمایی مىشىد دز فسم هالم اش  اما جرام شیبایی ،وعىی ـعیط بىد
 گراؼث. می فساوان یدز هاهػ جرسهص مفاعب بس محه، جأذیس

ی جففیم، جعهریس و جسظهاودن مفاعهب ویهص جىان جمدیم مىشىد دز ظاخحاز شر ه زا فام ی بسا اش ظىی دیگس می
جىشهی وی به فهد و  دز وامۀ خىیػ فامل اـ ی گرساهی مقاویه زا هىاپسظحی و بی ظضستشا هه  داوعث. اش آن

" زا  هه او زا اش ایه شهالث بسهاود یک داود، بسای ایه گسفحه ظمایك می های الهی و وادیده پیران هه   ممهدمباز واژۀ "ل   
وادیهده مقاویه چه هه  وظی ه به وی جفهیم هىد هسآنبه ایه بصزگی معأله و اهریث آن زا بسظاود و هم  هىد جا هم می
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" زا  اظث و باز دیگس ویص شاز و مصسوز الهی هایدظحىز  گیسد هره می ه  َباد  ظاشد جها بهس ایهه وکحهه  می ممدم"َفَ ی ف 
هید  هها  جىشه اظث بس بىدگان خدا واشب اظث و باید به آن بیها  به آنهه فرل به هرۀ ایه امىزی هه وی وراید جأ

 اغ بحسظد. پایبىد باؼىد. ؼاید با ایه جقبیسات، اودهی به خىد بیاید و اش فالبث هاز و ظساوصام وافسماوی
بهسای مقاویهه  البالغه اوحفاب ؼده هه امهام ف هی وهس 10یکی دیگس اش ؼىاهد جمدیم شاز و مصسوز اش وامۀ 

زا بهه شىهگ جهدیهد ههسده، ایؽهان مقاویهه ههه پاظخ هؽهدازهای دز بفؽی اش ایه وامه و دز  ظضستوىؼحه اظث. 
َن ;فسماید:  ؼدن شرقی اش بعحگان مقاویه، می ضره اؼازه به شىگ بدز و یادآوزی هؽحه ل  َشهدِّ ى َظَعها َلاج  ب 

َ
َوا َ

َ
َفأ

َه َؼْدخًا یَ  یَه َوَخال  خ 
َ
یْ َوَ َه الع  ی   مَ ْىَم َبْدزا َوَذل  وِّ ْلَمی َفد 

َ
َه اْلَمْ ب  َ َرل  ی َوب  مىم ابى الععهه، لاجهل (. ;10)وامه/:  ق 

شده و دایی و بسادزت هه آوان زا دز شىگ بدز دزهم هىبیدم و ایىک )ویص( آن ؼرؽیس با مه اظث و با هران ل ب 
 :.هىم با دؼرىم دیداز می

هَرل   امام َه دز ایه لعرث اش وامه و با اظحفاده اش فبازت "ب  هَرل  ی" شهاز و مصهسوز "ب  وِّ ْلَمهی َفهد 
َ
َه اْلَمْ هب  َ

ْلَمی" می
َ
" زا بس فام ػ هه فقل "َ "  هسده و به شای ایه ممدمباؼد،  اْلَمْ ب  َه اْلَمْ هب  َرل  ی ب  وِّ ْلَمی َفد 

َ
هه اش فبازت "َ

ای ادیباوهه ادا  ا به ؼیىهاظحفاده هىد اش جسفىد جمدیم، بهسه گسفحه و به مىؾىز جهدید و جفىی  مقاویه ظفه خىیػ ز 
گس  ْلَمهی" زا  ،شاز و مصسوز بس اظاض فسف مقرىخ، فامل ظضستورىده اظث. بدیهی اظث ا

َ
 ممهدمیقىی فقهل "َ

ای دز ظمیمهث  با چىهیه شر هه گسفث و امام ظاخث باز اـ ی مقىای شر ه بس شىگیدن با دؼره لساز می می
 ،ایه ویعث و به شای جهدید مقاویه بهه شىهگ ظضستاـ ی هه هدف  ظاخ آن ،هسد مقاویه زا به شىگ جهدید می

هىد. دز ایه  با جمدیری هه ـىزت گسفحه، مقىای شر ه هم جرییس اظاظی می> لرا خىاهد او زا اش خىدغ بحسظاود می
َه اْلَمْ هب   وراید می مقسفیهه خىد زا به فىىان هؽىدۀ بعحگان مقاویه  پط اش ایه ظاخ، امام هَرل  با بیان شر ۀ "ب 

ی" به ؼیىه وِّ ْلَمی َفد 
َ
هیهد  اجسظاود و ب و اش فالبث هاز می هىد میای ادیباوه و بالغی، وی زا ؼدیدًا جهدید  َ بهه او جأ

 مه هراوم هه بعحگان جى زا هؽحم و با هران ل ب وحسض و ویسومىد به ظساغث خىاهم آمد. گىید:  می
فامهل  جأخیسظفه دز فساش مرهىز اش وامه زا باید دز  یگس اش اهداف بالغی مىشىد دز فسمبس ایه، یکی دافصون 

ی" دز پایان شر ه لهساز گیهسد  ،شعحصى هسد> شیسا جمدیم شاز و مصسوز ظبب ؼده فقل و مفقىلػ وِّ ْلَمی َفد 
َ
یقىی "َ

ی" دز آخس شر ۀ لب ی هراهىگ ؼىد و ی" با واژۀ "َمق  وِّ ظهاش ظعهه وؾهم و  هرهیه امهس شمیىه و دز وحیصه واژۀ "َفد 
 های پایاوی شرالت گسدد. هرگىوی شرالت دز واژه

به.تقدیممفعول2-4

بهه  مفقىخ;ؼهىد.  به گفحه می بسخی اش افقاخ فالوه بس فافل دازای مقرىخ دیگسی ویص هعحىد هه به آن مفقىخ
)بىخهدود، : هىهد جرییهس وری ؼهىد ولهی ؼهکل فقهل بهه خهاعسغ فافل بس زوی آن اوصهام می اظری اظث هه فرل

اما بس خهالف فافهل، جهأذیسی دز آن وهدازد. وعىیهان، فقهل و  ،هسچىد با فقل دز ازجباط اظث، یقىی (116: ق1408
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داوىد ههه دز شرالجهی بهه ههاز  به زا اش شوائدی می ؼىاظىد و مفقىخ فافل زا به فىىان دو زهه اـ ی شر ۀ فق یه می
دز ایه میان، ابساهیم بسهات بس خالف ظهایس وعىیهان مقحمهد اظهث ولی  ،باؼد یمحقدؼىد هه دازای فقل  گسفحه می

و اظاظی بسای ظاخحه چىیه شرالجی به ؼهراز   ب که به فىىان پایه شایدبه زا وه به فىىان یک فضى  جىان مفقىخ می
اظهث ههه ابحهدا اـل ایه  ،باؼىد به می (. دز هس ـىزت دز شرالجی هه دازای مفقىخ2/28: 1427آوزد. )بسهات، 

امها دز ایهه  ،(2/131: 1389به لساز بگیسد )ابه فمیهل،  ایه دو هم مفقىخ به دوباخفقل بیاید و بقد اش آن فافل و 
و بس فقهل و یها فافهل  هىد میبه گاهی وشىبًا و دز بسخی مىازد هم شىاشًا اش شایگاه اـ ی خىد فدوخ  میان مفقىخ

 گسدد.  می ممدم

بزفاعلبه.تقدیممفعول2-4-1

به بقهد اش فقهل و فافهل و دز  اظث هه مفقىخگىوه ایه  فق یهاشصای شر ۀ  فادیهه گفحه ؼد اـل و جسجیب  چىان
و بها ایصهاد آیهد  میبه یک گام به ش هى  و مفقىخگسدد  میفدوخ  اولیهگاهی اش ایه ظالث ، اما لساز بگیسد ظىمشایگاه 

گیسد. ایهه جمهدیم ویهص دز بسخهی  شای می فق یهو بیه دو زهه اـ ی شر ۀ  دومفاـ ه بیه فقل و فافل، خىد دز مسجبۀ 
 ؼىد.  گیسد و دز مىازدی هم به ؼکل اخحیازی به آن فرل می ای وشىبی ـىزت می مىازد بىا به اشباز و به گىوه

گس فافل دازای ضریسی باؼد هه به مفقىخ و فافل  محفلبه ضریس  هه مفقىخ به بسگسدد و یا ایه دز ایه میان ا
(. بدیهی اظث دز چىیه 10-9/ 3 ق:1414غالییىی، گسدد ) می ممدمبه وشىبًا بس فافل  ویص اظم ؽاهس باؼد، مفقىخ

بهه زا بهس  شیسا ادیب بىهابس لىافهد وعهىی واچهاز اظهث مفقىخ >گیسد شدایی شای وری مىازدی جمدیم دز ظىشۀ آؼىایی
گس دز شر ه ممدمفافل  ههالم دازای  ،ؼهىد ممهدمبهه بهس فافهل  ای بدون وشهىد ؼهسایظ مهرهىز، مفقىخ بدازد ولی ا

ؼهىد بایهد دز  به بهس فافهل می هه ظبب جمدیم مفقىخزا جسیه فام ی  باؼد. بدیهی اظث مهم شدایی جسهیبی می آؼىایی
دلیهل ههم آن زا لبهل اش فافهل ذههس جس اظهث و بهه هرهیه  اش فافل مهم محک مبه بسای  ایه وکحه داوعث هه مفقىخ

خبس  ای به امام ف ی به فىىان مراخ شماوی هه فمیل به ابی عالب دز وامه (.2/54ق: 1420ظامسائی، هىد ) می
و دز  خهىد دز پاظهخ بهه وامهۀ بهسادز ایؽهاناود،  م عهك ؼهده ظضهستدهد هه گسوهی اش لسیػ به دؼهرىان آن  می

َسیْ ; فسماید: لعرحی اش آن دزبازۀ لسیػ می هیَفَصَصْت ل  مِّ
 
ْ َغاَن اْبه  َ ی ظ  ىو  ی َوَظَ ب  ر  ىا َزظ  ی َفَمْد َلَغق  ی اْلَصَىاش  : ؽًا َفىِّ

شصادهىدگان اش عسف مه شصای لسیػ زا بدهىد هه آوان با مه لغـ زظم هسدوهد و ظکىمهث فسشوهد (. ;36)وامه/
 :.مادزم )پیامبس( زا اش مه زبىدود

َسیؽًا" ویص مفقىخهای "َش  دز فبازت مرهىز، واژه ی" فافل و "ل  د ههه بهه دلیهل ىباؼه بهه می َصْت" فقل و "اْلَصَىاش 
ههه فمیهل دز  دگسگهىن گهسدد. وؾهس بهه ایه فق یههظاخحاز شر هۀ  اود ، به شای فافل وؽعحه و ظبب ؼدهآن اهریث

گاه ظاخحه بهىد ها و دؼرىی زا اش وافسماوی بسادزاغ،  وامه ویهص بقهد اش ذههس فقهل بالفاـه ه  امهام ،های لسیػ آ
وظی ه به ایه جس اش فافل اظث جا  مهمبه پط اش فقل  اش دیدگاه ظضست ذهس مفقىخآوزد جا وؽان دهد  به زا می مفقىخ
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هیدی بس ایه هه دز ایه شر ه مههم وکحه اظث  ذهه مفاعب بس هریه واژه محرسهص ؼىد. ایه جمدیم دز ظمیمث جأ
ؼهامل  ی هه شىبهۀ وفهسیه دازد و ایهه فهرابه معألۀ اـ ی ایه اظث هه ایه فق ب ک >ویعث فافل چه هعی باؼد

 ههم اوعهصام آخهس هالم ؼهده اظهث و آندز  هم به وىبۀ خىد ظبب شیبایی دیگس فافل جأخیسلسیػ گسدد. هسچىد 
ی" با هم می واژه مِّ

 
ی" و "َ ىو  ی"، "َظَ ب  ر  ی"، "َزظ   ظیمایی ظاخحه اظث.باؼد هه ظفه زا آهىگیه و مى  های "اْلَصَىاش 

البالغه اوحفهاب ؼهده ههه بهسای  های وهس به بس فافل ویص اش یکی دیگس اش وامه دومیه ورىوه بسای جمدیم مفقىخ
افکىی و ایصهاد  هه مقاویهه بهه دوبهاخ ؼهبهه دز لعرحی اش ایه وامه با اؼازه به ایه مقاویه وىؼحه ؼده اظث. امام

هْبَه ;فسمایهد:  اوگیصاوهه بسظهرز داؼهحه و می ایه الدامات فحىه اخحالف دز بیه مع راوان اظث، او زا اش  ةَفاْظهَرز  الؽُّ
ْحىَ  ن  اْلف  َها َفئ  ْبَعح  َراَلَها َفَ ی ل  َهها ةَواْؼح  ْ َرح  ْبَفهاَز ؽ 

َ
ْغَؽهث  اْْل

َ
یَبَهها َوَ ْغهَدَفْث َشاَلب 

َ
اش ؼهبهه و (. ;65)وامهه/: َعاَلَرها َ

هها پهسده  هایػ زا آویفحه و جازیکیػ بهس دیهده جی اظث فحىه پسدهه مدو باعل به هم دوزی هه چسا ه آمیفحه ظك
 :.افکىده اظث

ْغَؽ 
َ
َها" هم فافلدز فبازت مرهىز، واژۀ "َ ْ َرح  ْبَفاَز" ویص مفقىخ می آن ث" فقل و "ؽ 

َ
اظث هه  ای به باؼد و "اْْل

معحهىای ظهفه ؼهاید بحهىان یکهی اش ویص با جىشهه بهه شا  ایه ، لبل اش فافل ذهس ؼده اظث. دزاولیهبسخالف فسف 
دز ابحدای ایه وامه ف ل گرساهی مقاویه زا  به زا اهریث آن داوعث> چسا هه ظضست ف ی دالیل جمدیم مفقىخ
ْبَفاَز" زا بس فافهل  هىد و دز ایه شر ه ویص با اؼازه به جازیکی بسایػ جؽسیط می

َ
ظهاخحه و  ممهدمهای فحىه، واژۀ "اْْل

ها دیدۀ فمل او زا هىز ههسده و  از داده جا وؽان دهد هه معألۀ اـ ی ایه اظث هه ایه جازیکیآن زا دز هىاز فقل لس 
 و باعل زا اش هم جؽفیؿ ودهد. ظك  بفیسجی اظث هه ظبب ؼده بفیست وی زا اش بیه بسده اظث و هریه بی

َهها" مهؤخس  اش ظىی دیگس جمدیم  مفقىخ ْ َرح  َها" و  واژهو دز وحیصهه بها گهسدد به ظهبب ؼهده واژۀ "ؽ  ْبَعهح  ههای "ل 
یَبَها" هراهىگ ؼىد. بدیهی اظث هریه  ای مىظیمایی به هالم بفؽیده و بافهث  ویص به وىبۀ خىد ش ىه جأخیس"َشاَلب 

 مىد ظاخحه اظث. هالم زا اش شیبایی ؽاهسی بهسه

بهبزفعل.تقدیممفعول2-4-2

و اش فقهل ههم  آیهد میبه دو گهام بهه ش هى  هه مفقىخبه بس فافل، مىازدی ویص وشىد دازد  فالوه بس جمدیم مفقىخ
و  اظهثم ف هم وعهى ی اش زوی اشبهاز و بىهابس اـهىخ معه ها گاه گیسد. ایه جمدیم ویص هراوىد ظایس جمدیم پیؽی می

به اش اظامی ؼهسط یها اظهحفهام و یها  مفقىخ چه چىانباؼد. دز ایه میان  فرد میبه شماوی هم به ـىزت اخحیازی و 
)ابه فمیهل،  ؼىد می، اجفاخ آن الشم باؼد، جمدیم آن بس فام ػ واشب جأخیسهه دز ـىزت اظث ضریس مىفف ی 

 .گسدد ( و ادیب وشىبًا باید به ایه لاوىن به فىىان یک اـل پایبىد2/132-133: 1389
گس گىیىده یا وىیعهىده هالمهػ دازای  ظهاشد، ممهدمبهه زا بهس فقهل  مهرهىز، مفقىخ ای دز غیهس اش مهىازد ظاخ ا

چهىن  زا بس هم شده اظهث. غهسق اش ایهه جمهدیم ویهص هم فق یهجسجیب اـ ی اشصای شر ۀ  شیساشدایی اظث>  آؼىایی
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، مهدض، جقصهبو بقد اش آن، اغهساق دیگهسی مرهل  آید به ؼراز میاخحفاؾ و ظفس  جس بیػظایس مىاضـ جمدیم، 
سد جهىان بهه آن پهی به معحىای ههالم می هه اش اظث دیگس محقددو مقاوی  ممدم ؼاد، اهحرام به اظمیس، جقؾیم، از جعر

 (. 91-89/ 2ق: 1420ظامسائی، )
هه مفالفان باید دظث اش وافسماوی  با اؼازه به ایه خىد ای به یکی اش ظسان ظپاه دز وامه به فىىان مراخ امام

افَ ;فسماید:  می ،بسدازود لِّ الغ  َلی ؽ  وا إ  ْن َفاد  ع   ة  َفئ  ی و  ر 
ْفهیَ  بُّ َفَراَن ال  هَماق  َواْلق  َلی الؽِّ اْلَمْىم  إ  ىز  ب  م 

 
ْن َجَىاَفث  اْْل ان  َوإ 

َلی َمْه َفَفان َعاَفَه إ 
َ
َرْه َ گس به ظایۀ اعافث ما باشگؽحىد، ایه هرهان چیهصی اظهث ههه(. ;4)وامه/:  َفاْوَهْد ب  مها  ا

گس اوضاؿ و اظىاخ و ظىادخ، آوان زا به اخحالف و ظسپیچی هؽاود، به هرهک هعهاوی ههه اش جهى  دوظث دازیم و ا
 :.هىىد با مفالفان به شىگ بسخیص اعافث می

"  آن، باؼد بس فامل به می هه مفقىخزا دز ایه بفػ اش وامه، واژۀ "َذاَن"  امام بُّ ع  داؼحه  ممدمیقىی فقل "و 
هید هىد هه ما ابه  به ایه وظی هبه زا به مفاعب الما وراید و  ظفس مفقىخ اظث جا مقىای ها به  باشگؽث آنجىها و جأ

اش عسیهك  خىاهیم. بىابسایه امام اعافث و فسماوبسدازی زا دوظث دازیم و غیس اش ایه، هیچ چیصی اش آوان وری
گهس ایهه جمهدیم ـهىزت  >ده اظهثشیبهایی بهه مفاعهب مىحمهل ههس  به، مقىای مهىزد وؾهس زا بهه جمدیم مفقىخ شیهسا ا

چىن ن زا دوظث دازیم و آهه ما  گؽث گىوه مقىا میشر ه ایه  ،ؼد می ممدمگسفث و فقل عبك زواخ مقرىخ  وری
چهه چیهصی زا دوظهث  ظضهستماوهد ههه  اخحفاـی دز هالم وشىد وداؼث> دز چىیه ظالحی مفاعب مىحؾهس می

خهىاهیم و بهه چیهصی  هها می اش آنهریه امس زا اظث هه ما جىها  ایه وکحها بیاوگس دازد، اما جمدیم مفقىخ آؼکاز  می
 مىد ویعحیم.  هغیس اش ایه فالل
جهىان فىایهث بهه  ، میبىدوهداش وافسمهاوی هها  و دوزی آنمفالفهان هدایث بعیاز مؽحاق  هه امام وؾس به ایه

یهسا فسمهاوبسدازی و اعافهث بهه ش  >زا هم به فىىان غهسق جمهدیم داوعهث اهریث ایه مىضىؿ و ویص بصزگی مغ ب
هم خىد بىد هه به و ؼایعحۀ اهحرام و جىشه  بصزگ ای همعأل ای بسای امام اوداشه دهد با  دظحىز میفسماوده و ظا

 ظسظپسده و فسماوبس گسداود.و او زا  به پیکاز بسخیصدهىد  هس هعی هه اعافث وری
و دز  ورهىدهخهىددازی ایؽهان ههه اش یهازی  خىد ندیگس به یکی اش هازگصازا ای هدز وام چىیه امام ف ی هم

ا ;فسماید:  الراخ ویص فدالث زا زفایث وکسده بىد، ضره ظسشوػ وی بابث ازجکاب چىیه فر ی می جىشیـ بیث َفَ ر 
یْ 
َ
َه آَظیْ َزَ َب... َفاَل اْبَه َفرِّ و  َلْد َظس  َب َواْلَقد  َه َلْد َه   َماَن َفَ ی اْبه  َفرِّ َماوَ َث َواَل َث الص 

َ
ْیه ةَ  اْْل د 

َ
هه  َ هَه َلهْم َجک  و 

َ
َث َوَهأ

ْه َفَ ی َبیِّ  َه َلْم َجک  و 
َ
َن َوَهأ َهاد  ص   ب 

ید  س 
َه ج  هه ةا ىَ ال   ْه َزبِّ ههه دیهدی زوشگهاز بهس پعهسفرىیث   هىگهامی(. ;41)وامهه/: م 

ظفث گسفحه و دؼره بس او ظر ه هسده اظث... جى وه با پعس فرىیث هرساه ؼدی و وه اماوث زا ادا ههسدی. گىیها 
 :.وداؼحی  یظصحجالؼث بسای خدا وبىد و اوگاز اش شاوب پسوزدگازت 
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َه آَظیْ  دز ایه لعرث اش وامه و دز شر ۀ "َفاَل  َماَوه اش آن، َث" و شر ۀ بقهداْبَه َفرِّ
َ
ْیه ةَ یقىهی "َواَل اْْل د 

َ
َث"، ه رهات َ

َماوَ 
َ
َه" و "اْْل ههای  شا ؼده و بس فام ؽهان یقىهی فقل خىد شابه اولیۀباؼىد اش شای اـ ی و  به می " هه مفقىخة"اْبَه َفرِّ

یَث"  د 
َ
ههه  نآوفعث  ،یه جمدیم، دو هدف زا دز وؾس گسفثجىان بسای ا میآید  . به وؾس میاود گسدیده ممدم"آَظیَث" و "َ

 بها ایهه جىضهیط هههو اؽهاز ؼهگفحی بههسه گسفحهه باؼهد.  جقصباش ایه ؼیىۀ جمدیری به مىؾىز  اظحراخ دازد امام
هید هسده هه اش بهیه جرهام  ،ایه فسماوداز هسدهظك  هایی هه دز معبثدز آغاش وامه به  امام اؼازه ورىده و به وی جأ

 ظضهستجىان وحیصه گسفث ههه  ظاخحه اظث، بىابسایه می یػدازی ؼسیک خى  زا دز ظکىمثپعسفرىیػ بعحگان، 
خیاوهث ههسده اظهث،  ،و دز اماوحی ههه دز اخحیهاز گسفحهه ورىدههه فسماودازغ ایه گىوه وعبث به وی واظپاظی  اش ایه

 به هرک گسفحه اظث.  خىیػ ویص اش جمدیم مفقىخ جقصبو بسای بیان  اؽهاز ؼگفحی هسده
اوهد جى  اوگیهصۀ بالغهی دیگهسی ویهص می ،ایه جمدیم بس اؽهاز ؼگفحی اش زفحاز مفاعب داللث دازدآن بس افصون 

وفایی دوظحان وصدیک و خیاوث خىیؽاوودان مهىزد  اش بی   و ظعست امام ف یهم بیان جأظ داؼحه باؼد و آن
ث ساز داده و او زا دز شمامهدازی امهخهىیػ له هه فسدی اش بعحگاوػ زا اش خهىاه  یهاش ا ظضستاد اظث> شیسا افحر

ه داؼهحه و وهه اش امهاوحی ههه دز اخحیهاز ااما چىیه هعی وه ظسمهث خىیؽهاودی وگه ،اظالمی ؼسیک ظاخحه اظث
شایی  به ؼکل دزظث اظحفاده هسده اظث، اودوهگیه و پؽیران ؼده و وازضایحی خىد زا ویص دز لالب شابه ،گسفحه

 به بیان داؼحه اظث.  ازهان شر ه و جمدیم مفقىخ
یَث" و لساز گسفحه ایه دو فقل دز پایان شرالت، بافد ؼده ایه دو  جأخیساش ظىی دیگس  د 

َ
افقاخ "آَظیَث" و "َ

 اوصهام جهأخیسایهه جمهدیم و  چه چىانمىد گسدود. بدیهی اظث  های پایاوی بهسه هراهىگی دز واژهشر ه اش جىاظب و 
ْیهگسفث و شرالت به ؼکل "َفاَل آَظیْ  وری د 

َ
َه َواَل َ َماَوهَث اْبَه َفرِّ

َ
مقىهای مهىزد وؾهس  وههزفهث،  " بهه ههاز میةَث اْْل

، گسچهه اش وؾهس لىافهد آمهد پدیهد میههالم ظفه و ؽهاهس  دز ؼکلمىظیمی شیبایی ، و وه ؼد ظاـل وری امام
 وداؼث. دزبس ـعیط بىد و مؽک ی فدم جمدیم و جأخیس وعىی 

َن"  بقد اش دو شر ۀ مرهىز و دز ادامۀ آن امام ف ی َهاد  ص   ب 
ید  س 

َه ج  ه  ال  
َه َلْم َجک  و 

َ
 بهسه بسدهها اش فبازت "َهأ

َه" بس فامل هه دز ایه فبازت "  خىد، هم لفؼ شاللۀ "ال   ید  س 
دز  ظضهستشا هه  ؼده اظث. اش آن ممدمیقىی فقل "ج 

بهاش  ،زود خىاهد مفاعب زا اش شىبۀ مرهبی جعسیک هىد جا او زا اش ایه زاه خغهایی ههه مهی ایه بفػ اش ظفه می
ذهه مفاعهب بهس هرهیه جرسهص لفؼ شالله داوعث هه ظبب   ؼاید بحىان دلیل ایه جمدیم زا اهریث و بصزگی ،دازد

 . گسدد می ژۀ بافؾرثوا
  



 (تقدیم و تأخیر :مطالعۀ موردی) البالغهنهج برگسیدۀ هایزدایی در نامهآشنایی
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گیزینتیجه

 وحایس به دظث آمده اش پژوهػ ظاضس به ؼسض ذیل اظث: 
 جهأخیسبفؽد> معألۀ جمهدیم و  و به هالم شىبۀ ادبی میؼىد  میشدایی  هه ظبب آؼىایی یکی اش ابصازهای مهم .0

مىزد اظحفاده لساز گسفحه اظث. دز  امام ف ی ظفىانشای  البالغه و شای های وهس هه دز وامه اظثدز شرالت 
 جهأخیسو دلیك اش اوىاؿ مفح   جمدیم و  فالراوهای  به گىوه پژوهػ ظاضس، ایه وحیصه گسفحه ؼده هه امام ف ی

و ویهص جمهدیم  خهىد هها، جمهدیم شهاز و مصهسوز بهس فامهل چىن جمدیم خبس بس مبحدا، جمدیم خبس وىاظخ بس اظم آن هم
اش ایهه پدیهدۀ وعهىی و ایهه وهىؿ اش  مفح ه  یبهه اؼهکالبهه ایهه ظهان ههسه گسفحهه و مفقىخ به بس فقهل و فافهل ب

 >شدایی وزود ورىده اظث شۀ آؼىاییو به ظى  ظىد شعحههىصازگسیصی 
گهاه وبهىده اظهث، ب کهه هرهۀ جمهدیم و  ظضهستچیدمان ه رات دز ظهفىان آن  .9 بهه عهىز اجفهالی و واخىدآ
وؾس خغیب مىزد و معحىای یابد جا اذسگرازی ظفه بس مفاعب افصایػ ظامان یافحه های دز هالم، هدفرىداوه جأخیس 

به  ها هازگیسی ه رات دز شبان فسبی بیاوگس اهریث آن هه جسجیب به به شیبایی به مفاعب مىحمل گسدد. وؾس به ایه
امهام و عهث داو شىبههالبالغه زا ویص دز هرهیه  های وهس ها دز وامه جىان غسق اـ ی اش جمدیم واژه می زود ؼراز می

جهسیه و  های خىیػ بهسه گسفحهه اظهث. اش مهم شدایی جسهیبی دز وامه اغساضی بالغی اش ایه آؼىایی سبىا ب ف ی
جىان به ظفس و اخحفاؾ، ففس و مباهات، اؽهاز فاللهه  البالغه می های وهس ها دز وامه  بازشجسیه فىامل جمدیم واژه

 >ن، ظعست و بیان جأظ  اؼازه هسدو جسظاودو اؽهاز ؼگفحی، جهدید  جقصبو جؽىیك، جعریس، 
اش دگسگهىوی  ظاـهل شدایی ؼهىد، هرهیه آؼهىایی دیگهس می ای هواژ  جهأخیسای بافهد  شا هه جمدیم واژه اش آن. 0

ههای پایهاوی شرهالت دز  ههم جهىاشن واژه ویص مىصس به شیبایی فهسم ظهفه ؼهده آن دیگس ای هظاخحران شر ه به گىو
 مقىا اش شیباییغىای بس افصون  ظفىان امام ف ی ایه زویکسد ویژه بافد گسدیده جا .البالغه اظث های وهس وامه

 هراوىد یهک لغقهۀ مىظهیمی بهه آن گهىغجىان  ای هه می ؽاهسی و هرگىوی واژگاوی ویص بسخىزداز گسدد، به گىوه
 ت بسد. و اش آن لرشان ظپسد 
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