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Abstract 
This article has been concerned with analyzing the "thirty-fourth" sermon of Nahj 
al-Balagha according to Grimas' semiotic studies, for semiotics study the implicit 
connotations behind literary texts. What leads researchers to a semiotic analysis of 
the “thirty-fourth” sermon is the knowledge of the levels of the semantic sermon. 
Based on this, the study of the “thirty-fourth” sermon is within the framework of 
Grimas’ semiotic studies, especially his semiotic square. This is due to the fact that 
the Imam (peace be upon him) in his speech used special signs at the level of 
vocabulary and music that lead to the emergence of moral relationships, including 
the relationship of contradiction, the relationship of implication and the relationship 
of opposition to the transmission of meaning. Through this article, we aim to break 
down the major intangible units to reveal the smaller units generated. The study 
relies on the descriptive-analytical approach according to the proposed theoretical 
framework and the detection of the surface structure and the deep structure in it from 
the perspective of semiotic mechanisms. As for the results of the study, they include 
that the process of transferring meaning in the studied sermon applies to Grimas' 
semiotic theory. The semiotic square reveals the important semiotic connotations: 
pride, humiliation, awakening, and heedlessness. And the Imam (peace be upon 
him) raises the level of perception of the addressee through the two relations of 
contradiction and antagonism that play an important role in conveying an implicit 
goal of the Imam (peace be upon him) to the recipient, which is the result of 
negative negligence in matters, foremost of which is defeat. As for the semiotic 
structure, it denotes the meanings of “discontent”, “neglect”, “desperation”, 
“fighting” and “justice” during the upward, downward and progressive patterns. 
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 معة ويل العصر، رفسنجان ، إيرانقسم اللغة العربية وآداهبا، جاأستاذ مساعد،  .1

 داهبا ، جامعة يزد، يزد، إيران، قسم اللغة العربية وآكتوراهالدّ طالبة .2

 (04/10/2021. تأريخ القبول: 15/05/2021: االستالم تأريخ)

 امللخّص
ث إنّ يح ةائيّيميلسا  امين هنج البالغة حسب دراسات غر" منيوالثالث "الرابعةِ ل اخلطبةِيبـتحل املقالةُهذه قد عُنِيَت 

 ةالعاطف وثنائية ،االتّصال واالنفصال اخلطايب .ةيالنصوص األدبالدالالت املضمرة وراء در  ينظام  ية هيائيميالس

مواصفات التحليل هم أورة مِن كيف اخلطبة املذ بـالطُرُق الصّعودية والزنولية والتقدّمية ةات اخلطابييأثناء العمل ةواملعرف

 هو "نيالرابعة والثالث"خطبة لائي ليميس لٍيحتل إيل نيِي بالباحثؤدّيما وها. رين غع اخلطبة نظام زيمت اليت وطيقييميالس

ا  ميغر دراساتِيف إطار  "نيالرابعة والثالث"اخلطبة  دراسةون كت ،هذا یعلفبناء  ،ةيات اخلطبة الدالليمستومعرفة 

أنَّ اإلمام إيل عوديوهذا  .ائيّيميمربّعه الس خاصةً ةِيائيميالس
)ع(
 يمستويف  اخلاصّةَ العالماتِ مَاستخدَ هذا هيف خطابِ 

 املعين تنقّل اليت وعالقة التضادّ ةيّنيعالقة التضمال ،ة منها عالقة التناقضيعالقات معنوظهور  إيل يؤدّت يتلااملفردات 

ثّرة كورة متكة يف اخلطبة املذيأنَّ العالمات املعنو وطيقي التوتّري وصوالً إيليميساملربع ال ائي إيليمياملربِع الس يمن مستو

ترفّع البُعدين العاطفي واملعريف  ياملربّع السيميائي وعالقاته التناقض والتضمني والتضاد حتّ يالداللة وهلذا جتتاز مستو

 ىربكال ةياملعنو ع الوحداتيتقط إيل هذا املقال لخالمن  هندف .اخلطاب الروائي السيّالفضاء توفّر و ل تزامين كبـش

 اً لـإلطار النظري املطروحقطبلي يالتحل-املنهج الوصفي يعلالدراسة وتعتمد . املولّدة ىالوحدات الصغر شف عنكلل

تائج، من نإليه ما اهتدت الدراسة أمّا وة. يائيميساآلليات ال ها من منظوريف قةية العمية السطحية والبنيالبنشف كوال

شف كيائي يمياملربّع السة. يائيميا  السمية غرينظر يعلق نطبتيف اخلطبة املدروسة  املعينة انتقال يعملأنَّ  يعل شتملتف

اإلمام والعزّة والذلّة والصحوة والغفلة.  :ةهمّة املُيائيميالغطاء عن الدالالت الس
)ع(
املخاطب بواسطة  كدر يمستورفع ي 

اإلمام  ىة مضمرة لديل غايصايف إمُهمّا  اًدور انتلعب تنيِلال دّة والتضايتناقضيت العالق
 )ع(

جة يوهو نت، يملتلقا إيل

أ " يمعاين "السخط"، "اإلمهال"، "ال يعلوطيقية فتدلّ يمية السيأمّا البن ة.ميرأسها اهلز يعليف األمور  اإلمهال السليب

 لتقدّمية."احملاربة" و"العدل" خالل النماذج الصعودية والزنولية وا

 سةياملفردات الرئ

 .غرميا  ،، هنج البالغةةيقيوطيميالس البين ،ائييميساملربع ال ،ةيّائيميالس
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 املقدمة

 لفظيةبحث عن العالقات املوجودة بني الدالالت الي "غرميا "الذي يطرحه  ائييمياملربع الس

فيعاجل الدالالت  توتّريقي اليوطيمي؛ أمّا املربّع السمِن اخلطاب الروائي السطحي ييف املستو

منها؛ البُعدان العاطفي  زةيمتم وطيقيةيالعميق حسب آليات سيم ياملعنوية يف املستو

لة كاملش ن نبيّن. ما يهمّنا يف هذا املقال أواملَعريف، وعمليات االتصال واالنفصال اخلطايب

ع املربّل يحتل بواسطة ةيائيميدالالهتا الس تملكتورة ال ذكأنَّ اخلطبة امل سة وهييالرئ

وطيقي يميالدالالت املعنوية للخطبة إلّا باستخدام املربّع الس يميائي فحسب وال نتلقّيالس

ات حتليل يأنَّ عمل يائي عمليات حمدودة خالفاً عليميات حتليل املربّع السيألنّ عمل التوتّري؛

 تحقّق إلّايال مر وهذا األتّضح ضرورة حبثنا. تومن هنا  ،ثرة وسيّالةكاملربّع التوتري مت

االنتقال من ستلزم ي؛ يبعبارة أخر .قييوطيمياملربّع الس ائي إيليمياالنتقال من املربّع السب

هي، فالقيام بالبحث  أهم الدوافع اليت حتضّنا إيل أمّا. قةية العميالبن ة السطحية إيليالبن

ثّرة يف اخلطبة كعاين املتقي التوتّري إللقاء امليوطيائي والسيميالتؤليف بني النموذجني السيم

تلقّي الدالالت  يساعدنا عليهذا؛ التؤليف بني النموذجني  يعالوة عل ."ثالثنيال"الرابعة و

    ثر.كثر فأكأ املضمرة والعميقة

علي لقاها اإلمامأاخلطب اليت  أمّا 
)ع(
ترتبط  برهةٍ خاصّةٍ من الزمن بل يعلالتقتصر ف 

اإلمام . اقيوث ة ارتباطايخياألدوار التار لّكبـ
)ع(
ة ميركاته الية من حريشهد يف السنوات األخ 

 طبإلقاء اخلُتقتضي  كلذل تمع؛اجمل يعل بسطت أوزارها قد عة اليتاحلروب املتنوّ

 ل اللّه عزّوجلّ. يالصحوة واجلهاد يف سب إيل النا  لدعوةة ية واالستداللية والوعظياسيالس

ا اإلمام هب خاطباليت ة ياخلطب الوعظ يحدإن من وعترب اخلطبة الرابعة والثالثتُ
)ع(
 

، ة الصرفيةيالبن ياملضمون فقط بل تتعدّ يمستو يعل التنحصر تهايأمه . و وفةكأهل ال

ق يف يعمال هاريلتأث، وذلك ة يالتناقضة ويعالقات املفردات التقابلون، يل والتباكالتشا

 .نية يف اخلطبة الرابعة والثالثيائيميات السيلاآلالبحث مبعاجلة  و يُعىن. نينفو  املخاطب

ات اخلطايب يما أنَّ االتّصال واالنفصال اخلطايب، وثنائية العاطفة واملعرفة أثناء العملك

ورة مِن أهم مواصفات التحليل كبـالطُرُق الصّعودية والزنولية والتقدّمية يف اخلطبة املذ

ة ياخلطبة من رؤهذه ل يحتل إيل هدفيو ها.رين غعز نظام اخلطبة يوطيقي اليت متيميالس

 عميق لفهم النموذج اخلاصلقارئ ل قدّمية لـيالدالل ات النصّيمستوشف عن كدة واليجد

طاب اإلمام خل
)ع(
تقطيع الوحدات  هندف من خالل هذا املقال إيل اً ممّا تقدّم؛انطالق .

 ةائييميسنستخدم يف حبثنا  . املولّدة ىللكشف عن الوحدات الصغر ىاملعنوية الكرب
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املربِع  يمن مستو املعينة انتقال يسة لعمليات الرئيالبنبحث عن ي طهذا النمو ،ا ميغر

ة يف اخلطبة يأنَّ العالمات املعنو وطيقي التوتّري وصوالً إيليمياملربع الس ائي إيليميالس

ني املربّع السيميائي وعالقاته التناقض والتضم يثّرة الداللة وهلذا جتتاز مستوكورة متكاملذ

ل تزامين وتوفّر فضاء اخلطاب الروائي كترفّع البُعدين العاطفي واملعريف بـش يوالتضاد حتّ

 نيب قة بواسطة التضادّية العميالبن إيل ةية السطحينتقل من البني املعينأنَّ عتقد يو .السيّال

اجلة قوم بـمعيائي يمياملربع الس» ،ىأخربعبارة و ،صّخالل النهما كن ندري األصغرنياجلزئ

 (.151: ش1399، يعباس« )قةيالعم ات النصّياملعاين يف بن

 األسئلة اليت هتدف الدراسة لإلجابة عنها هي:

 ؟نيلفهم اخلطبة الرابعة والثالث ةائييميات خطاب السيما هي أهم دالالت وآل -1

 ائي؟يمي من منظور املربع السنيل اخلطبة الرابعة والثالثيتمّ حتليف يك -2

  فهو: نيِفروض الباحثَ إيل يؤدّيأمّا ما 

إنّ خطاب اإلمام 
)ع( 

ألنّ  ؛ةيائيميا  السمية غريالئم نظري نييف اخلطبة الرابعة والثالث

 إيل عوديوهذا األمر  ،ل أوضحكسة يف اخلطبة بشيم الرئياملفاهضح ويُائي يمياملربع الس

عالقة التضاد وعالقة  و عالقة التناقض :عالقات منهاال يشتّ يعلالّيت تقوم املربّع بنية 

 قة خالل املربع التوتري.يات العميفهم البن يعلوهذه العالقات تساعدنا . نيالتضم

 ة البحثيخلف

 ليحتل يعلنا ضّحيما و  ،ة يائيمييف مضمار السلنصوص عديدة شتّى دراسات  تأجنزلقد 

ضاح ياستو ىربكال ةياملعنو ع الوحداتيتقط ؛ائييميالسنظور املاخلطبة املدروسة من 

ة تلقّي املعاين ينيتقتضي اخلطب الد ؛كذل يعلعالوة  .املعين ينيلتب ىالصغرالوحدات 

 ،حسب بعدين املعاين املضمرةهذه فهم  يعلة تساعدنا يائيميا  السمية غريونظر .املولّدة

 :هذاحبثنا  مِن القريبةالدراسات  إيل ريلي نشيما في و. عاطفي ومعريف

ة احلق والباطل يف هنج البالغة من منظور يائيميس"عنونة بـ املرياملاجست رسالة-

فها هـ.ش( مؤل1391ّ) اسميدگاه گر يدحق و باطل در هنج البالغه از  ي: نشانه شناس"ا ميغر

 يعلق احلق والباطل ييف جامعة مهذان. إنّ هذه الدراسة تبحث عن مصاد "مايلكهيبة اهلل "

، 125، 109، 91، 83، 27، 3، 1غة: )خطبةلنهج البال ا  يف تسع خطبمية غريضوء نظر
160 ،190.) 
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امة يسورة الق منامة واملعاد يات املرتبطة بـالقيولوجية لآليميدراسة س"مقالة عن -

ات مربوط به يآ يمعناشناس-نشانه يبررس": "ةيائيميا  السميدراسات غر يعلمعتمدة 

 للباحثةهـ.ش( 1392) "اسميگر مطالعات نشانه شناخيت هيپاامت بر يامت و معاد از سوره قيق

 هذا املقال ل. توصّ"زبان شناختجملة " نُشرت يف. "ان قمييداديب مةيفه"و "نيدة حق بيفر"

ا  ميدراسات غر معامة واملعاد تتقارب وتتناسب يات القية آليولوجيمينّ دراسة سأ إيل

 ة آيات سورة القياممستويات الروح املذكورة يف كما أنّو،يائيمية خاصّة مربعه السيائيميالس

 .تتوافق مع خطاب غرميا  السردي

رية: ة توتّيائيسيم يلإمستنداً« القارعة»ات اخلطابية يف سورة يل العمليمقالة عن "حتل-

هـ.ش( 1392" )يتنش يه بر نشانه شناسيكبا ت« قارعة»در سوره  گفتماين يندهايل فرآيحتل

أسا   يعلات اخلطاب يل عمليفون بتحلاملؤل ". قد قامزباين يجستارها"نُشرت يف جملة 

ة؛ حبثوا عن معاين سورة "القارعة" حسب البُعدين العاطفي واملعريف. ية توتّريائيسيم

 ة منها الصعودية والزنولية.يات التوتريالبن يلإ وتوصّلوا

: متناسب سازي "ميركائي يف القرآن اليمية املربع السيتناسب نظر"مقالة معنونة بـ-

زبان  يپژوهشها"يف جملة  نُشرتهـ.ش( 1394) ميركدر قرآن « يمعناشناس مربع»ه ينظر

طُر عن أُ "ينيخ حسيش ءزهرا"و "يبزچلوئناري أم يبراهإ"فاها بحث مؤلّي. "شناخيت قرآن

ات يلبعض اآل ائيةٍيميس مساتٍ إيل نِيريَائي يف دراستهما مشيميهي املربع السوائية يميس

 ة. يالقرآن

ضوء منوذج املربع  يعل ميركيف القرآن الة خطاب "الظن" يائيميس"مقالة معنونة بـ-

« "ييقت منايمربع حق يالگو ه بر يك با تميركدر قرآن  "ظنّ"گفتمان  يشناس نشانه": "ائييميسال

ي غالمعبا  رضاي"و "يباجيم ديبراهإد يس"، "ندهيهاله باد"هـ.ش( قد ألّفها 1398)

ل ي. تقوم هذه الدراسة بـتحل""سالميإفرهنگ رآين و مطالعات ق"يف جملة  ، ونُشِرت"هفتادر

إطار املربع الداّليل خاصّة املربع  يعل  معتمدةميرك" يف القرآن الالظّن"فردة ملات نصيّة يبن

 املتنوعة. دالالت الظنّ يعل تعثرة ية دالليعمل إيل املعنوي للوصول

 من منظور ميركن اليف القرآ« تيل» يتمنّالمقالة حتت عنوان "التفحّص عن حرف -

 از منظر ميركدر قرآن  «تيل» ياوي حرف متنّكوا"ات اخلطاب": يائي ومجاليمياملربع الس

مطالعات نقد "يف جملة  نُشرتهـ.ش(  1398) "گفتمانشناخيت  ييبايو ز يمربّع معناشناس

ل يل. هذه الدراسة تقوم بـالبحث عن حت"وساالريدفرهاد "و "ايپو معصومه " للباحثنيِ "ديبأ



  483 ... ريالتوتّ  قييطو يميسالمربّع ال إلی ائييميسِمن المرّبع ال

معرفة  إيل ات اخلطاب األديب وصوالًيائي ومجاليمية املربع السيفة من رؤيات الشرياآل

التناقض يف املربّع والتقابل و بـالتضادّ ةنيطفي مستعة يف اخلطاب العايّات النصّيالبن

 ائي. يميالس

ع ضوء مربّ يعلة يات العلوية خطاب الثروة والفقر يف الروايائيميس" حتمل عنوانمقالة -

بر مربع  هيكات علوي با تيثروت و فقر در روا گفتمان ينشانه شناس": "ائييميا  السميغر

هنج  يها وهشپژ" يف جملة " نُشرتآزاده عباسي"للباحثة  هـ.ش(1399)"اسميگر  ينشانه شناس

 الأنَّ الثروة  يلإصلت تو. و"الثروة والفقر"ة لـيم تقابليمفاه ةَيائيميس ةضح املقالتُو "البالغة

جسّد مراتب الثروة والفقر تُ ىاملفردات األخر مانّإو،تقابل الفقر من منظور املفهوم فحسب 

 قة.ية العمييف البن

هي و نية يف اخلطبة الرابعة والثالثيائيميات السيدراسة اآلل حاوليُإنه ف انا هذحبث أمّاو

ا  ميغرط سب منحل اخلطبة املدروسة يحتل يعلعثر يلن يوالتبا تشاكلوال البنية الصرفية

دراسة عن على  عثرايمل  نيالباحث إنّف كذل إضافة اىلائي. يميالس همربّع وهو ،ائييميالس

 .جدّة املوضوعضّح ومن هنا تتّ ،نيا املتنوعة يف اخلطبة الرابعة والثالثشكاهلة بـأيائيميالس

 النظري البحث إطار

سيميولوجيةهناك فرق شاسع بني املصطلحات املتداولة؛السيميائية وال
1
والسيميوطيقية.  

يف  السيميائية هي لفظ معجمي عريب يعبّر عن العالمة اللغوية وغرياللغوية. هذا املعين

معا.  الصورة واملعين يظ السيميولوجية. أمّا السيميوطيقية فتدلّ علالفرنسية يتلفّ

تنتهي إليها؛ السيميولوجية تتناول األنظمة اللغوية وغري اللغوية اليت تبدأ بالعالمة و»

العالقات القائمة بني الصورة  املعاين فتستند إيل السيميوطيقية تعاجل العالمات وهتدف إيل

 (. 4: ش1395)شعريي،« معا واملعين
ولوجييمياملنهج الس

2
هتمّ بدراسة يقي: هو املنهج الذي يوطيميائي، أو السيمي، أو الس

 يز عليكنطلق من الترية منتظمة، وة يف النص دراسي اللغورية وغياة العالمات اللغويح

يف  ىوي سويتلف عن املنهج البنخياد كي الدال واملدلول، وهو من هذه الوجهة النيالعالقة ب

                                                           
1. Semiologie 

2. Semiologie 
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الدال  كما هو خارج النص مبا يف ذل يل علية اليت حتي اللغوريهتم باإلشارات غيأنّه 

 (.285: م2011ري، واملدلول واملرجع )السِّم

 جاه الروسياالتّوجاه الفرنسي ي، االتّكيجاه األمراالتّ: منها تلفةخمجاهات ة اتّيائيميللس

فروعه  أحدجاه الفرنسي ورتبط باالتّته يف هذه الدراسة يعلز كّطايل. أمّا ما نريجاه اإلواالتّ

، ا ميغر اتينظرة يقيوطيميمثّل هذه املدرسة الستُة. يقيوطيميس السيفهو مدرسة بار

  ي.كوكلود كجان و لود شابرولكفي، يل أريشيم

قي قصد يوطيميل اخلطابات واألجنا  األدبية من منظور سيبتحل تقوم هذه املدرسة

 (.301: م2011 ري،دة )السّميال النصوص العدك الثابتة املولدة ألشنيشاف القوانكاست

 ىعلقي يوطيميعتمد منهجه السيا  يف أحباثه بـالداللة واملضمون، وميفقد اهتمّ غر»

 يمستو: نييمستوث عن يتمّ احلديق فـيالعم يستوامل ىعلق. أمّا يطحي وعم: سنييمستو

 للوصول (.28-29: م2015 )محداوي،« ولوجييميالس تشاكلال يمستوائي ويمياملربّع الس

هو السطحي و يستوائي نبحث أوالً عن امليميا  السمية غريق يف نظريالعم يستوفهم امل إيل

 ل.كاة التشيبنة وية الصرفيالبن شملي

 السطحي يستوامل

 ةية الصرفيالبن

ات يف اخلطاب. انطلق يريض هلا من تغغ األفعال وما تتعرّيها الباحث دراسة صيتناول في

سريل من معايري تتعلّق بوضعيات املتكلّم واملخاطب، السياق، احلاالت السيكولوجية املعبّر 

اللغوية، أمهّها: األفعال  فعالفاتٍ لألعنها وغايات التلفّظ وقوته اإلجنازية، فقدَّم تصني

اإلثباتية
1

، التوجيهية
2

، االلتزامية
3

، التعبريية
4
والتصرحيات 

5
 (.49-50: م2010)املرابط،  

 لكة التشايبن

ا ميات هو غريدان اللسانيم إيلاءيزيدان الفيمن م تشاكلأول من نقل مفهوم ال
6
فأخذه  

درج أا  أول من ميعترب غري». بةاملتشعّ دة وللخطاب داللتهاءاهتا املتعدّحيأداة تصف للغة إك

قي للسرد وَالغرض من دراسته هو البحث عن يوطيميل السيضمن التحل تشاكلمفهوم ال

                                                           
1. Assertive 

2. Directive 

3. Commissive 

4. Expressive 

5. Declarative 

6. Qreimas 
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: م2011، )محداوي« النصّة وَخلق وحدة يد من صحة املقروئكاالنسجام اخلطايب، وَالتأ
يف اخلصائص أو  التطابق أو التوازي أو التشابه إيل ستخدم لإلشارةي تشاكلال (.544-454

 وعناصر ني خمتلفنييمستوة يف يّ، وعناصر بنائني خمتلفتنيتي بننيالطراز أو العالقات ب

  (.439: م2008 )تشاندلر، ة نفسهايات خمتلفة داخل البنويمستة يف يبنائ

 قيالعم يستوامل

 :ائييمياملربع الس

تجلّي أو الباطن والظّاهر. ة تقوّم من وجهيت اإلنّي وامليعالقة حال لَّك ا  إنَّميقول غري

 :وتنشأ عن فنون تآلف الوحدات املتولّدة من هاتني الوجهتني صور عدّة

 ،)باطن+ظاهر(ايابجي موسومة إنييستوال املكة يف يانت العالقة احلالكإذا -1

 «.الصدق»استقامت يف مرتبة 

ها يم علكح ،باطن+ ال ظاهر( )ال نييستوال املكيف  اية سلبيإذا ومست العالقة احلال-2

 بالبطالن.

إنّي  يمستويف  ايابجياملتجلّي وإ يمستويف  اية حمدَّدة سلبيانت العالقة احلالكإذا -3

 «.السّر»، استوت يف مزنلة )ال ظاهر +باطن(

صعيد اإلنّي )ظاهر+  يعل ايوسلب د املتجلّييصع يعل ايد العالقة إجيابييف حال حتد-4

  (.68-69: م1991)العجيمي،«. ذبكلا»ون العالقة مبزنلة كال باطن(، ت

 لخّص هذه الوجوه:ياين التايل يلبالرسم ا

 الصدق                                    

 

 باطن ظاهر                       

                

 السرّ  ذبكال              

 

  ظاهرالطن                 ال با                       

 

 باطلال                                     
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 كذلك، ىأخر إيل فاءة من مرحلةكة اليفيكوضح يالدار  أن  يعل نيتعيطبقاً للرسم 

 آخر. إيلذب واستحالتها من طوركتتبّع مراحل الصدق وال إيلهو مدعوّ

قضأمّا العالقات اليت يتكوّن منها املربع السيميائي فهي: عالقة تنا 
1
يكون من املستحيل  

فيها حضور الكلمتني معا. عالقة التضاد
2
عمليّة النفي. والعالقة  يعلاليت تقوم أساسا  

االقتضائية أو التضمينية
3
وهي العالقة اليت تتمثّل بني نفي املتضاد واملفردة اإلجيابية  

 (.129: ش1381)شعريي، 

منوذج املربع التوتري
4
 قييوطيميالس يستوامل: 

ته علم األنساق هو يلو للبعض تسمحيمع األنساق املختلفة للعالمة، أو ما جيالذي العلم 

(. إنّ هذا 290: م2011قا، والنسق اللغوي واحد فقط من هذه األنساق )السّمري،يوطيميالس

 ة. يل العالمة داخل األنساق اللغويقوم بتحليالعالمة مبا هو العالمة فقط بل  يلإنظريالعلم ال

أو)الشدّة( عد العاطفين؛ البُيعدن من البُوّكلّ عالمة يتكا العلم أسا  هذ يعل
5
عد والبُ 

أو )االمتدادي( املعريف
6

سمّي يالذي  الن البُعد املعنويكّ. البُعدان العاطفي واملعريف يش

رتبط باملفهوم. يتناسق النسق الداخلي ويأمّا البُعد العاطفي ف.باملربّع السيميوطيقي التوتّري

 (.Fontanile,2006: 38رتبط بالصورة. )يل النسق اخلارجي وكشيملعريف والبُعد ا

سمّي ياحملورين العمودي واألفقي. احملور العمودي  يرسم البُعدان العاطفي واملعريف علي

تچي كپا « )x» يسمّيعد املعريف ورتبط بالبُيتصّ بالبُعد العاطفي. واحملور األفقي خيو« y»حمور 
 (.44: ش1392اآلخرون،و

 

y                    البُعد العاطفي 

                              

 الفضاء التوتري                        

 

                         x 
 البُعد المعرفي                                               

                                                           
1. Contradiction 

2. Lanegation 

3. Assertion 

4. Tension 

5. Intensity 

6. Extensity 
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 قية حسب البُعدين العاطفي واملعريف:يوطيميالس بينوّن اخلطاب من أربعة الكتي

ة التقدّمية يع البُعدين التزامين. تبدأ البنيترف يعلة يتشمل هذه البن :تقدّميةال البنية-1

  ا.قاع والعاطفة شيئاً فشيئيباملعلومات املعرفية وتشتدّ اإل

 

 
 وّن هذه البنية من اخنفاض البعدين التزامين.كة االخنفاضية: تتيالبن-2

 

 
 

 اض البُعد املعريف.  ة تبحث عن شدة البُعد العاطفي واخنفيالبنية الصعودية: هذه البن-3

 

 
. ة بزنول البُعد العاطفي وصعود البُعد املعريفيتبدأ هذه البن ة:ية الزنوليالبن-4

 ،(.يري)شع

 

y 

x 

y 

x 

y 

x 

y 

x 
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 قييلقسم التطبا

 السطحي: يستول امليحتل

 :ةية الصرفيدراسة البن

المها تعبري عن حالة اإلمام النفسيّة بعد أن كمْ )تعبرييّ( كعِتابَ سَئِمْتُمْ لَقَدْ كلَ أُفٍّ

فلم جيد منهم استجابة فآذاه مترُّدهم ومَلّ من اجلهاد  يعلوحَثَّهُم ثر مِن مرّة كطَبَهم أاخَ

 أنيبهم فبادرَهم هبذا الكالم.ثرة تك

هيّ( هذا ي)توجبِالذُّلِّ مِنَ الْعِزِّ خَلَفاوَ لدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ عِوَضابِالْحَياةِ ا أَ رَضِيتُمْ

 اري توبيخي يقصد به احلثّ والدفع.كاالستفهام استن

ينقل اإلمام  عبرييّ()إثبايتّ، ت مْكدَارَتْ أَعْيُنُمْ كمْ إِلَى جِهَادِ عَدُوِّكدَعَوْتُإِذَا 
)ع(
الواقع  

عليه من املوت،  ىيُغش حال الذيكما هو حيث يصف حال أصحابه إذا دعاهم للحرب ك

ر لشدّة يوغشيته أسبابه فيذهل ويذهب عقله ويشخص بصره فاليطرف، وهذا تصو

 راهتهم للحرب.ك

( )إثبايتّ، تعبرييّ تَعْقِلُونَفَأَنْتُمْ لَا مَأْلُوسَهٌ مكأَنَّ قُلُوبَكفَ تَعْمَهُونَفَ يمْ حِوَارِكيعَلَرْتَجُ ي

يبيّن اإلمام 
)ع( 
حاله مع أصحابه عندما يُحاورهم ويطرح عليهم القضايا وحيشرهم يف  

تصرُّفاهتم جوابا  يعلوال يستطيعون أن جييبوا  أفعاهلم وتصرّفاهتم فيتردّدون ويضطربونَ

 صحيحا مُقنعا فيعجزون عن الردّ.

مْ كإلي يُفْتَقَرُمْ وَلَا زَوَافِرُ عِزٍّ كبِ يُمَالُنٍ كبِثِقَةٍ سَجِيسَ اللَّيَالِي وَمَا أَنْتُمْ بِرُ مَا أَنْتُمْ لِي

)إثبايت، التزامي( يلتزم اإلمام 
)ع(
 نفسه عدم االعتماد عليهم يف انتزاع النصر. يعل 

)إثبايتّ، تعبرييّ(  مِنْ آخَرَ انْتَشَرَتْجَانِبٍ مِنْ  مِعَتْلَّمَا جُكرُعَاتُهَا فَ ضَلَّإِبِلٍ كمَا أَنْتُمْ إِلَّا 

اهتم شَبَّههم اإلمام كلمتقرير عن حال أصحابه حيث إنّهم الختالف آرائهم وتشتُّت 
)ع(
 

باجلمال اليت غاب عنها املسؤولونَ عن حفظها فلغياهبم عنها إذا اجتمعت من جهة تفرّقت 

 .ىأخرمن 

فِعلٌ أراد منه اإلمام  بِئْسَ)تعبرييّ( ارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ لَعَمْرُ اللَّهِ سُعْرُ نَ ئْسَلَبِ
)ع(
التعبري عن  

رجال أشدّاء وأقوياء فهم ليسوا  إيل إذا اشتدّت نار احلرب واحتاجتذمِّ أصحابه إذ إنَّهم 

 . يستوامل كذل يعل

مْ وَ أَنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ كعَنْ ايُنَامُلَ. فَلَا تَمْتَعِضُونَمْ كأَطْرَافُتُنْتَقَصُ وَ يدُونَ كوَ لَاتَ ادُونَكتُ

ر كطرق امل يلإ هيّ( الغرض من اإلتيان هبذه األفعال تنبيه األصحابي)إثبايت، توجسَاهُونَ
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أن يردّوا هلم أمثاهلا وأن  يلإ واالحتيال اليت رسم هلم األعداء ليضرّوا هبم وتوجيههم

 فيهم روح االندفاع. اهلمم ويبعث فيهم كيُحرّ ذلكيُقابلوها بأشباهها فب

الْمَوْتُ قَدِ اسْتَحَرَّ مْ أَنْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَى وَ كبِأَظُنُّ وَ اللَّهِ الْمُتَخَاذِلُونَ وَ ايْمُ اللَّهِ إِنِّي لَ غُلِبَ

عَنِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ انْفِرَاجَ الرَّأْ ِ )التزامي( يعدهم اإلمام  انْفَرَجْتُمْ
)ع(
ويُعطيهم النتيجة  

ان يف قلب كختاذهلم وهي االهنزام. مثّ يقسم أنّه إذا  يعلإن استمرّوا  إليها ليت سيصلونا

 ه وحيدا.كونيترو اللحظات الصعبة سيفرّون عنه اها، يف تلكة وبلغت من الشدّة مدكاملعر

جِلْدَهُ لَعَظِيمٌ عَجْزُهُ  يَفْرِيهُ وَعَظْمَ هْشِمُلَحْمَهُ وَيَيَعْرُقُ عَدُوَّهُ مِنْ نَفْسِهِ  نُكيُمَوَاللَّهِ إِنَّ امْرَأً 

( أقسم ، توجيهي)إثبايتشِئْتَإِنْ  كذَا نْكأَنْتَ فَ عَلَيْهِ جَوَانِحُ صَدْرِهِ مَا ضُمَّتْضَعِيفٌ 
)ع( 

بأنّ 

نهم من نفسه يُمارسون عليه أنواع الذلّ واالنتقام كأيّ إنسان يتخاذل عن مقارعة األعداء فيم

ضَرْبٌ  كذَلِ أُعْطِيَفَأَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ دُونَ أَنْ . كذلكوا كونأن الي يلعالم حثّ كويف هذا ال

)التزامي( يلتزم اإلمام  السَّوَاعِدُ وَالْأَقْدَامُ تَطِيحُمِنْهُ فَرَاشُ الْهَامِ وَتَطِريُ بِالْمَشْرَفِيَّةِ 
)ع( 

بأنّه 

رسون ما يشاؤون من إذالل وقهر هم بنفسه يُماإلي ن أعدائه منه ولن يقبل أن يدفعكلن يُم

 واضطهاد. 

  )إثبايت( شاءُما يَ كاللَّهُ بَعْدَ ذَلِيَفْعَلُ وَ

 وَالطَّاعَةُ حِنيَ مْكأَدْعُو وَالْإِجَابَةُ حِنيَ يْمَا تَعْلَمُواكمْ كوَتَأْدِيبُيْلَا تَجْهَلُوا كمْ كوَتَعْلِيمُ

من واجباته  كذلكظروف املناسبة للتعلّم وم أن يُوفّر للرعية الك( واجب احلايهي)توج.مْكآمُرُ

لّه ك، وهذا ة دعائه إذا دعاهمم واستجابكتأديب النّا ، ومن واجبات الرعية تلبية أمر احلا

  التعلُّم والتأدُّب واالمتثال والطاعة لتحصيل منافعهم وما فيه مصلحتهم. إيل توجيه للرعية

تشاكلال ةيبن
1
نيوالتبا 

2 
 :مولوجييالس

 فِي الذُّهُولِوَ مِنَ  غَمْرَةٍ فِي الْمَوْتِمْ مِنَ كأَنَّكمْ كمْ دَارَتْ أَعْيُنُكمْ إِلَى جِهَادِ عَدُوِّكعَوْتُإِذَا دَ»

 «:رَةٍكسَ

أنَّ اإلمام  يعلدلّ يخ واملالمة يشوبه التوبيهذا اخلطاب الذي 
)ع(
أهل  مَعْنَوِيَاتعرف ي 

 عمّا نيخ فهم مازالوا غافلين خطابُ اإلمام خطابَ التوبكيقة. وإن مل يوفة معرفة عمكال

رة كان هبذه املفردات: املوت والذّهول والغمرة والسي. واإلتكهم من الدّمار واهلاليزنل علي

د يستفيقة. ية العميالبن يلإ المكة يف الية السطحيمن البن املعينانتقال  إيلريشي تشاكليف ال

                                                           
1. Isotopie 

2. Heterotopie 
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 اإلمام
)ع(
 كتغافلون. وهناين يرة لـإثارة الوعي والصحوة يف نفو  الذوكمن املفردات املذ 

نّ كلو حيّا ىأن يبقإلنسان لسمح يتغافل. املوت اليتجاهل ويوت ومن مي من نيبونٌ شاسعٌ ب

ومفردة الذهول  ،اةيمن فارقته احل يلإ ري. إنّ مفردة املوت تشباهظامثنا ًلّفه كيُنوم الغفلة 

ومفردة   .ارههكشدائد املوت وم يلإ مفردة الغمرة تؤميما أنّ ك ،ن الغفلة عن شيءيّتب

ما شاهدنا كعقل. يعقل وال ي أن نيرة أو بك الصَّحوة والسنيب كونيمن  يعلرة تدلّ كالسَ

ة يف خطاب اإلمام تشاكلورة تعتربمن املفردات املكاملفردات املذ
)ع(

 اإلمام . إنَّ
)ع(
د يف يستفي 

أيت بـاملقوالت يو" رَةٍكسَ فِي "الذُّهُولِ و غَمْرَةٍ" فِي لْمَوْتِااملعنوي: " تشاكلالمه من هذا الك

 الضاللة. إيل ة الغفلة اليت تنتهييولوجيمي سينيلتب لٍ متواترٍكة بشيفيالتصن

 ريُتَوْفِ مْ، وَكحَةُ لَي: فَالنَّصيّعَلَ مْكحَقُّ، فَأَمَّا حَقٌّ يّمْ عَلَك، وَ لَحَقّامْ كيعَلَ يهَا النَّا ُ! إِنَّ لِيأَ»

فَالْوَفَاءُ  :مْكيعَلَ يحَقِّما تَعْلَمُوا. وَ أَمَّا يكمْ كبُيال تَجْهَلُوا، وَ تَأْدِيكمْ كمُيمْ، وَ تَعْلِكيمْ، عَلَكئِيفَ

 «:عَةِيبِالْبَ

رة يف خطاب اإلمام رّكة املتيفينالحظ أنّ هذه املقوالت التصن
 )ع(
 يهَا النَّا ُ! إِنَّ لِيأَ»

«حَقٌّ يّمْ عَلَك، وَ لَحَقّامْ كيعَلَ
 

اإلمام  أرادهة املوضوع الذي يأمه الداليل وهو تشاكلعن التعبّر
)ع(
 يلإ رشدناي ورةكيف العبارة املذ رةكل النكان باحلقّ بشيما أنَّ غرض اإلمام من اإلتك 

لّم عنه اإلمامكتيعظمة هذا احلقّ الذي 
 )ع(

ب الواجب للفرد يعين النصييف خطابه. إنّ احلقّ 

معناه  ربزيل متواتر كانه بـشية من إتيالغا ةاملفرد اللغوي هلذه املعين يعل؛ عالوة أو اجلماعة

 اإلمام ريشيمثّ  ".ةييف العالقات البشر : "معاملة العدل واإلنصافائي وهويميالس
)ع(
حقّه  يلإ

 ة معاملة العدل فهي إطاعة النا  أمره.ين غايّبيرار احلقّ لـكالنا  بت يعل

مٌ يلَعَظجِلْدَهُ،  يفْريوَ ،هْشِمُ عَظْمَهُي، وَعْرُقُ لَحْمَهُينُ عَدُوَّهُ مِنْ نَفْسِهِ كميَهِ اِنَّ امْرَءا وَاللّ»

 :«جَوانِحُ صَدْرِهِهِ يفٌ ما ضُمَّتْ عَلَيعَجْزُهُ، ضَع

اإلمام 
)ع(
ة املترددة منها: ياقيمات السياخلطبة مبجموعة من الس قّق انسجام نصّحي 

ل عن نصّه يزيل «.جَوانِحُ صَدْرِهِهِ يما ضُمَّتْ عَلَ جِلْدَهُ، يفْريوَ ،هْشِمُ عَظْمَهُي، وَلَحْمَهُعْرُقُ ي»

ن يالنا  إلّا الذ يعلمِنون يهيالغموض الداليلّ. هذه املفردات تثبت للمخاطب أنَّ األعداء ال

قة هم من يس هؤالء من الضعفاء بل يف احلقيمنة. ليطرة واهليوفّرون هلم جمال السي

أنَّ غرض اإلمام  إيل نتوصّل كادهم لألعداء. لذلي قد ظلموا أنفسهم بواسطة انقنيالظامل
)ع(
 اته".ياد السليب وتداعيهي "االنقوداللة واحدة  كونيقد  تشاكلان هبذا اليمن اإلت 

 :و فهنيوجد يف اخلطبة الرابعة والثالثين الذي يأمّا التبا

 «:.مِنْ آخَرَ انْتَشَرَتْمِنْ جانِب  جُمِعَتْ لَّماكفَ لَّ رُعاتُها،بِل ضَإكَما اَنْتُمْ ااِلّ »
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ط أو اِتّحادهم يف املشاهد يالنا  النش رمزاً لـحضور كونياجملهول « جُمِعَتْ»إنَّ فعلَ 

هو عدم اِتّحاد النا  يف الشؤون اهلامة. وممّا  يلإرمزي« انْتَشَرَتْ»ما أنَّ فعلَ كة يرياملص

أنَّ اإلمام ر كرٌ بالذيجد
)ع(
ة يس وهو أمهي لـإلقاء غرضه الرئنينين املتبايستمدُّ من املفردي 

؛ اإلمام  كذل يلإاملساعدة والعون واالتّحاد يف اجلهاد. إضافة 
)ع(
صف هؤالء االشخاص ي 

 .انسجام النصّ يلإ ؤدّيتُنات يت والتباتشاكال. هذه الميق القوي عن الطرنيبالضالّ

 قة:ية العميل البنيحتل

 : نيخطبة الرابعة والثالثلل ائييمياملربّع الس

 مربّع العزة والذّلة:

 :«خَلَفاً؟ الْعِزِّ مِنَ بِالذُّلِّ عِوَضاً وَالْآخِرَةِ مِنَ بِالْحَياةِ الدُّنْيا أَرَضِيتُمْ »

 ترشد نية اخلطبة الرابعة والثالثيا واآلخرة يف بدايالدن نيضيالنق يلإ إنّ اإلشارة

أنّ اإلمام  يلإ القارئ
)ع(
ستلفت نظر يلِـ ىة قصويذا أمه  موضوعانيبّييف خطابه هذا  

اجلهاد يف الظروف القاهرة اليت  كل اإلمهال وترييف سب ألوا جهداي الذين لن نياملخاطب

مام يف ساحة احلرب أمام األعداء. واإلتقتضي حضورهم 
)ع(
ا واآلخرة والذّل يأيت بـالدني 

ان بـالنقض يف أسلوب يألنّ اإلت ؛نياملهمل نييف أذهان السّامع اقيعم اًريؤثّر تأثيوالعزّ لـ

ة يتّضح أمهت ،من هناوان بـاملفردات املرادفة. ياإلت  منريثكثر بكن أيؤثّر يف اآلخرياخلطاب 

 . إنّ اإلماماملعيناملربّع الداّليل يف انتقال 
)ع(
بعد اإلنسان يا ياة الدنيباحل ى أنَّ الرضنيبي 

عون اآلخرة بثمنٍ يبين ياطب الذخيو .الذلّة ة فهييحافة اهلاو يلإ قرّبهيو  العزةقمّة ن ع

السعادة  يلإ العزة والذلّة الجتتمعان يف شخص واحد بل العزة تؤدّي أنَّنا يّبمُ ليضئ

نَّ كل ا.ياة الدنية أمام شظف احليقية يف اآلخرة ربّما الذلّة تسفر عن الشقاوة احلقيقياحلق

اة يأنَّ اجتماع احل ماكاة اخلالدة يف اآلخرة يالظفر واحل إيل ؤدييت والعزّة اجتماع املو

مْ كفَالْمَوْتُ فِى حَياتِ » معهذه العبارة تتقارب  . يقياحلق كة واهلالمياهلز انيُورثوالذلّة 

ذا اإلمام كوه«. قاهِرينَ كممَقْهورِيْنَ وَالْحَياةُ فِى مَوْتِ
)ع(
قي يقاحل املعينشف الغطاء عن كي 

ة لعزّل ا طلبايعرض عن الدنيمن نما يبه هبا وتذلّ يرضيمن  كا هي دار بوار هتليأي الدن

العزة  كا إلّا ترياة الدنياجلهاد يف احل كست عاقبة تريول .ريٍحظٍّ وف يعلعثر ي اخلالدة

   الذلّة يف اآلخرة. يلإ والوصول
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 املوقع األول: الذلّة

 : العزّةاملوقع الثاين

 الذلّة –املوقع الثالث: ال 

 العزّة –املوقع الرابع: ال 

 يعلربهن يمفردة الذلّة  معىنو.« ةيالقوّة والغلبة واحلم» يعلدلّ يمفردة العزة  معىن

ة؛ ألنّ من ي "العزة والذلة" عالقة تناقضنيت املفردنيوجد بي نالحظما ك.« الضعف واملهانة»

ة فحسب بل اإلمام يتناقضعالقة  يعل قتصريال املعينانتقال نّ كلو. اجتماعهمال ياملستح
)ع(
 

 الذّل وعدم الذّل والعزة وعدم العزة نيبواسطة عالقة التضاد باملخاطب  كدر يمستورفع ي

 مهمّاة وعالقة التضاد تلعب دورا يا. هلذا عالقة تناقضيا وال الدنيواآلخرة وال اآلخرة والدن

مام اإل ىة مضمرة لديغا يصاليف إ
 )ع(

 يعل جة اإلمهال يف أموريوهو نتاملُخاطب،  إيل

 يلإ سحبهياحلق و قيطر بعد اإلنسان عنياإلمهال هذا . رأسها اجلهاد وحماربة األعداء

 :املعينة انتقال ية يف عملياملواقع التال يلإ وهلذا نتوصّل الذّلة. تبعيالباطل الذي قعر 

 +العزّة( املوقع اخلامس: )األول + الثاين / الذلّة

 العزّة(-الذلّة + ال-املوقع الساد : )الثالث+الرابع / ال

 العزّة(-ال املوقع السابع: )األول+ الرابع / الذلّة+

 الذلّة( -املوقع الثامن: )الثاين+ الثالث / العزة + ال

ق املباشر بل من يالطر يعلتحقق يال موقع التّضاد إيل لوصولر أنّ اكر بالذّيوجد

رة ك(. الف125: ش1394تصوّر موقع التضاد )عباسي، يي كنقض موقعٌ ما ليالضروري أن 

 .الذلّة+العزّة5

 العزّة.2
 الذلّة.1

 العزّة-ال.4    الذلّة-ال.3

 العزّة-ال+الذلّة.7

 العزّة-ال+الذلّة-ال.6
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« ال»قال لشيءٍ يأنّه مادام ال إىل ةًريمش،رأ  االنتقال « ال»هذا املربّع، تعترب  يعلطرة ياملس

در بنا أن ننقض أواّل موقع التضاد جي ك. لذلةجهته املتضاد إيل ةٍكة حرين أكفال مت

خطاب اإلمام  تضاد آخر. يف يلإ للوصول
)ع(
ب نقض جيالعزة: أواّلً  يلإ لالنقضاء من الذلّة 

ما نالحظ يف كنفس الذلّة.  كونيالزمة العزة، نقض الذلّة والزمة نقض الذلّة،  كالذلّة لذل

 الرسم التايل:

 

 

 

      

 

 

ة يئاية مسيرسَم لعملية يف املربّع الذي يقيالعزّة احلق معىناد جيثّل هذا الرسم أنَّ إمي

ل العزة. هلذا ينقضه وهو الذلّة مثّ املواصلة يف سب إيل تحقق بواسطة االنتقال من العزةي

نَّ غرض اإلمام إ ن القولكمي
)ع(
 كونترين يأنَّ العزة تتجسّد يف نفو  الذ يعلدّل يس يالرئ 

 .لأي إمها ةهمّهملون أمورهم املين يوفة الذكهل الأل خا ياهتم توبيلّ شؤون حكاإلمهال يف 

 مربّع الصحوة والغفلة:

مْ فَلَا كوَ تُنْتَقَصُ أَطْرَافُ يدُونَكادُونَ وَ لَاتَكتُلَبِئْسَ لَعَمْرُ اللَّهِ سُعْرُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ، »

 :«غَفْلَةٍ سَاهُونَأَنْتُمْ فِي مْ وَكعَنْ لَايُنَامُتَمْتَعِضُونَ. 

إنّ اإلمام 
)ع(
 يدُونَ"كادُونَ وَ لَاتَكتُ "خالل املفردات «الغفلة»و« ديكال» نيتضح لنا املفردوي 

يرون احتيال األعداء  صحاب الذينَاطب األخي: مْ وَ أَنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ سَاهُونَ"ك"لَا يُنَامُ عَنْو

هم خيطّطون باستمرار للتغلُّب ما و اليُقابلونَهم بأشباههما. ومكرهم و اليردّونَ لَهم أمثاهلو

يبعث فيهم روح لصحابه يف غفلة الينتبهون فينذرهم قابل هذه اليقظة كان أعليهم ولكن يف م

 .ائييمياملفردات خالل املربّع السهذه  لي نقوم بشرحييف ما  االندفاع.

 

 

 

 

 العزة.1
الذل ّ.2

 ة
 الذل ة -لا.3
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بة. املواقع كوّن من أربعة مواقع ساذجة وستة مواقع مركتيأنّ هذا الرسم ما نالحظ ك

 الساذجة: 

 الصحوة.2  الغفلة      .1

 الصحوة-ال.4الغفلة     -ال.3

ة يف كاملشار يمد" كوني احملور وهذا  كحمورٍ مشتر يلإ تاجحي نيالقطب ا منلّكإنّ 

 الغفلة أو الصحوة. يلإانِ يؤدّية وعدمها كاحلرب"؛ ألنَّ وجود املشار

  فهي:نيوّن من موقعكبة اليت تتكّأمّا املواقع املر

 الصحوة-الغفلة +ال-ال .6 الصحوة+الغفلة          .5

 الغفلة -الصحوة+ال.8الصحوة        -الغفلة+ ال.7

ة يف كلّما ازدادت روح املشاركة. كاحلظّ من روح املشار يدمل مراتب كهمّنا أنَّ هنايما 

بتعد عن ية يف نفس البشر كاملشار يمدلّما خفض كالصحوة و من قتربي  اإلنسانريضم

 الغفلة. من قتربيالصحوة و

 سة يف املربّع املعنايي:يح املواقع الرئضّولي ني ما يف

 املوقع األول = الغفلة

 املوقع الثاين = الصحوة

 الغفلة -املوقع الثالث = ال

 الصحوة-املوقع الرابع = ال

 الغفلة+الصحوة.5

 الغفلة.1 الصحوة.2

 الصحوة-ال.4 الفغلة-ال.3

 الصحوةال +الغفلة.7

 الصحوة ال+الغفلة ال.6

 الغفلة ال+الصحوة.8
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الغفلة واإلمام  يعلدلّ ياملوقع األول 
)ع(
وا ساحة احلرب كن تريوفة الذكاطب أهل الخي 

ساعدوا اإلماميومل 
)ع( 

هذه اجلملة  "غَفْلَةٍ سَاهُونَوَأَنْتُمْ فِي الظروف املتأزمة قائالً: "  كتليف 

 ىأخرهم. بعبارة خطائأعلى وفة كنبّه أهل اليأيت هبا لية واإلمام يتعترب مجلة حال

يف   كشاريعين الذي اليتب. ارامليف هذا املوقع قد جعل يف أسفل   كاملشتر "ةكاملشار"حمور

 ضيضأدىن درجات احل من سيقتربو ،دلبعا لّكالصحوة  بتعد عنيسساحة احلرب 

 .الغفلةو

 مْ"كعَنْ لَايُنَامُمْ فَلَا تَمْتَعِضُونَ. كتُنْتَقَصُ أَطْرَافُ : "الصحوةفيه  شرح يأمّا املوقع الثاين ف 

اإلمام 
)ع( 
يف   كاملشتر "ةكاملشار"إنّ حمور غفلتهم.  يمد واكدريوفة لكالصف األعداء ألهل ي

ة ك من روح املشارريا أي أنَّ اإلنسان الذي له حظّ وفيمرتبته العل يلإ نايهديع الثاين املوق

هذا املربّع  كوالظفر. لذل قمّة الصحوةيلتوصّإليبتعد عن نوم الغفلة وي كواملساعدة يف املعار

 رهاصات الغفلة والصحوة. إتصوّر يائي يميالس

عين اإلماميصحوة ال يلإ انتقال الغفلة تحدث عنياملوقع الثالث 
)ع( 

ن يالذ اطبخي

د لنا جسّي. أمّا املوقع الرابع فالوعي واالنتباه يلإ تاجونحي همنّ،غريأة كدون املشاريري

الغفلة أي اإلمام يلإ انتقال الصحوة
)ع(
ن ي فحسب بل هلم أنواع منها: الذنياطب الغافلخيال 

ساعدون اإلمام ينّ الكل ىربكعرفون الظروف والطامات الي
()ع

نفهم من املربع  كلذل؛ 

الم اإلمامكائي يميالس
)ع(
 ل أوضح.كبش 

 ةقييوطيميالس اتيبنال

اإلمام
)ع(
ون من عناصر االتّصال كتت ؛ الفقرة األوىلة االتّصال اخلطايبيبـعمل اخلطبةبدأ ي 

 اخلطاب يمستو يلإ املتلّقي دعوة يلإ ة االتّصال تؤدّييعمل«. األنا، اآلن وهُنا»اخلطايب 

  .وفةكأهل ال خيتوب وهو ق؛يالعم

« األنا»لم كأحوال املت يعلمن اجلمل القصرية وقد تدلّ هذه اجلمل  تتكوّن الفقرة هذه

 يلتقط عندها و يتمهّل أن للمرء تيحيالفقرة ال  تلك يف السريع راد اخلطاب. اإليقاعيعند إ

اإلمام غضب كدريالصويت ل املقطعيإلدفعا دفعهي بل أنفاسه
)ع(

 اجلهاد عن اغبنيالر ىعل 

  .والدفاع

مجليت »و «!عتابكم سئمت لقد لكم : أفالدعائية ةاجلمل»و« املقاطع القصرية» ستعمالا 

 اتعالمك «خلفا؟ العز من وبالذل عوضا؟ اآلخرة من الدنيا باحلياة االستفهامية: أرضيتم
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اإلمام ىارتفاع البُعد العاطفي لد يلإ رشدنات
)ع(
شتدّ البعد يريف قلّل البعد املعيلّما ك. 

 اجلمل اآلتية: به يفمثّل يأمّا البعد املعريف ف العاطفي.

م مأسولةٌ، فأنتم ال كأَنَّ قُلوبكم حَواري فَتَعمهون، وكرتَج عَليي .سكرة يف الذهول ومن» 

 «:تعقلون

خالل البُعدين  " و"اإلمهال"السخط" يمفهوم يلإ يتوصّل املتلقّيقي يوطيميمن منظور س

 .ون صعودياكيورة كقي التوتري يف الفقرة املذيوطيميملعريف. منوذج املربع السالعاطفي وا

 

 البعد العاطفي     

 

  

 

                

    البعد املعريف                       
 "اإلهمال"و "السخط"لمفهوم  النموذج الصعودي

 :ينيوفك علل سقوط النيطبة تتبالفقرة الثانية من اخليف 

 فال أطرافكم تكيدون، وتنتقص وال تكادون !أنتم احلرب نار سعر لعمراهلل لبئس-

 بكم ألظنّ إين اهلل اميو !املتخاذلون واهلل ساهون،غلب غفلة يف وأنتم عنكم ينام متتعضون: ال

 :لرأ ا انفراج طالب أيب ابن انفرجتم عن املوت، قد الوغي، واستحر محس لو أن

اإلمام 
)ع(
« التخاذل»، «الغفلة»، «ديكال» :إىل ريشيعدّ علل ضعفهم. وي ينيوفكخ اليبعد توب 

البُعد يف هذه املعرفة ترتفع  ؛ينيوفكمعرفة ال يلإ مباشرة. هذه العالمات ترشدنا «انفراج»و

قصده اإلماميالذي املعريف 
)ع(

د العاطفي. خفف من البُعيأ  املولّد من هذه الفقرة في. أمّا ال

ة اخلطاب. يثرة البُعد املعريف وقلّة البعد العاطفي يف عملكحضور البُعدين؛  إيل نتوصّل كلذل

بدأ اخلطاب ي. يف النموذج الزنويل انزولي اريس تبعيقي هلذه العبارات يوطيميوالنموذج الس

ما نالحظ أنّ اإلمامك عايوس تدّ امتداداميبعاطفة شديدة مثّ 
)ع(
 لبئس»قول: ي وينيوفكذمّ الي 

ة مثّ تتفرق هذه يشتدّ العاطفة يف البدايمجع الذّم والقسم « !أنتم ناراحلرب سعر لعمراهلل

 انفراج طالب أيب ابن انفرجتم عن املوت، قد واستحر» وفيني.كال انفراجكاشة يالعاطفة اجل

 لة املخاطب. لغف وغضبه املتكلّم صرامة يلإ يرشدنا املقاطع هذه من الناتج واإليقاع «الرأ 
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 البعد العاطفي                                                 

 

 

                   

 البعد املعريف                      
 «أسيال»النموذج النزولي لمفهوم 

شرح اإلمامييف القفرة التالية 
 )ع(

ق ي طرنيوفيكم العلّيردّة فعل احملارب أمام األعداء ل

ون يوفكد العاطفة. أمّا اليدور دوراً مهمّاً يف تشديمفهوم احملاربة أو اجملاهدة . اجملاهدة

قي يف هذا يوطيمينخفض مستواهم املعريف. النموذج السيادين القتال فيون مكتريالذين 

 «:احملاربة»مفهوم  يعلدلّ يالقسم من اخلطاب منوذج صعودي و

ضَربٌ باملشرفية تطري منه  كشِئتَ؛ فأمّا أنا فَوَاللّه دون أن أُعطيَ ذل إن كن ذَاكأنتَ فَ»

 :«مَا يشَأء كفراشُ اهلامِ. وَتَطيحُ السَّواعدُ واألقدامُ، ويفعل اللّه بَعدَ ذل

 الوقف هذا .املخاطب والصرامة وانتباه واحلسم اجلد مقامات يعل تدل املقاطع هذه

 الصوتية مساته مقطع لكل ىبعبارة أخرو .ماملتكلّ أقوال يعل يركّز أن للمخاطب فرصة يعطي

 وتأثريها يف السامعني.  املقاطع إيقاع من املنبعثة العاطفة إحداث يف كبري أثر له املميزة

 

 لبعد العاطفي  

 

 

 

    البعد املعريف            
 "المحاربة"النموذج الصعودي لمفهوم 

مامطبة فنالحظ أنَّ اإلأمّا يف القسم األخري من اخل
 )ع(
احلقوق  راعاةوفيني مبكال يوصي

م عليَّ كم عليَّ حقٌّ: فأمّا حَقُّكم حقّاً، ولكيأيُها النّا ، إنَّ يل عل»ه وبينهم: نياملتبادلة ب

يما تَعلموا. وَأمَّا كم كيال جتهلوا، وتأديبكم كم، وتعليمكيم علكم، وتوفري فَيئكفالنَّصيحة ل

م، والطّاعة كفالوفاء بالبيعة، والنّصيحة يف املشهد واملغيب، واإلجابة حني أدعو مكحَقِّي عَلَي

 «:مكحني آمر
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يزوّدهم اإلمام
)ع(
مفهوم "اإلنصاف من  تّضح ي؛ هذا النموذج أبداً هبا ونهتمّيحبقوقٍ ال  

اإلمامألنَّ  ؛والعدل"
)ع(
 ئة. يظهر مفهوم العدليعاملونه معاملة سيوهم  باحلسىنعاملهم ي 

التزامين يتقدّم البُعد العاطفي مع معرفة احلقوق املتبادلة بني ف ،ع البُعدينيخالل ترف

 اإلمام واألمة. 

 

 البعد العاطفي                                                          

  العدل واإلنصاف               

 

 

       البعد املعريف                 
 "اإلنصاف"التقدّمية لمفهوم  ذجاالنم

 جةيالنت

 :هي كما يليها هذه الدراسة فإلي أمّا أهمّ النتائج اليت توصّلت

اإلمامنّ إ
)ع( 
ة يريها: األفعال التعبة أمهّيالمكأنواع األفعال الستخدم يف خطابه ي

 إيل لة للوصويالمكاملقوالت ال كدر يعلساعد القارئ ية. هذا األسلوب يهية والتوجيواإلثبات

 ىة األخريالمكألفعال الا إيل ة بالنسبةيريثرة األفعال التعبكة. ويائيميدراسة اخلطبة الس

متثّل أحوال اإلمام
)ع(
ألنّ الغرض من استخدام األفعال  ؛فيها اخلطبة يلقيُيف الظروف اليت  

فهي ة ياتألفعال اإلثبل زةيمامل سمةالة. أمّا ي عن احلالة النفسريالم التعبكة يف اليريالتعب

اإلمام ستعملهاي كقة اخلرب. لذليخاطب حبقامل التزام
)ع( 
قة موضوع يحقعلى  نينبّه السامعيل

ن أن كمياألوامر والطلبات اليت  إيل ة اليت توجد يف اخلطبة ترشدنايهي. واألفعال التوجمهمّ

 تطاع أو هتمل.

ستمدّها اإلمامياليت  تتشاكالوال
)ع( 

 قة منها: "الغفلةيت العمالدالالعن  كَشَفَتيف خطابه 

اد السليب ي"االنقة" ويالضاللة" و"معاملة العدل واإلنصاف يف العالقات البشر يلإ تنتهي اليت

 واخلطاب. ت تسفر عن انسجام النصّتشاكالاته". هذه اليوتداع

املقاطع  عدد اخلطبة املدروسة أنّ يف ةيالصوت املقاطع تواتر خالل من أن نستنتج انناكبإم

 يعل تدل هذه املقاطع أن يعل دلي األمر وهذا ةياملقاطع الصوت من هاريغ يعل بتغل ةريالقص
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 حقوق ةيوأمه اجلهاد مةيقو اخلطبة اقيس الئمي األمر وهذا  مووالل  ديوالتهد  خيالتوب

اإلمام
)ع(
.  

ة ة اهلامة؛ العزّة والذلّة والصحويائيميشف الغطاء عن الدالالت السكيائي يمياملربّع الس

ن. اإلماموها اخلطبة الرابعة والثالثإلي ريوالغفلة. هذه هي من أهمّ الدالالت اليت تش
)ع(
 

يف اليت تلعب دورا مُهمّا ة وعالقة التضاد ياملخاطب بواسطة عالقة تناقض كدر يمستورفع ي

اإلمام ىة مضمرة لديغا يصالإ
 )ع(
 يعل و يف األمور جة اإلمهال السليبيوهو نت، يتلقاملُ إيل 

 ة.ميرأسها اهلز

 أ "يمعاين "السخط"، "اإلمهال"، "ال يعلفتدلّ  التوتّرية وطيقيةيمية السيأمّا البن

 .والتقدّمية خالل النماذج الصعودية والزنولية و"العدل" "احملاربة"
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