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 . پيطگفتار1

« ادثأ٣  ١٘ٛع ا٘د٤ؿ ه٘مد ٤»٘مد ادث٣ ثسزغ٣ ؾٛد  ١تٛا٘د دز ح٥ط ٝ ٣ٔو٣ اش ٔٛضٛػبت٣ ى٤

ٝ ٚقأف چؿأٓ اش د٤أد    ىأ ا٤ٙپأر٤سؼ  ٥أٝ ثأس ٕٞأ٥ٗ ٔػألِٝ ٚ ثأب      ىا ا٤ٗ پطٚٞؽ ثأب ت ِر؛ اغت

ٓ  ش٤جأب٣٤ » ١ادث٣ اغأت؛ لیأ٥   ؾٙبخت٣ش٤جب٣٤ ١٘ٛع ا٘د٤ؿ هؾبػساٖ، ٤ دز ادة « ؾٙبغأ٣ چؿأ

٥بٖ زا ٔأٛزد ثحأو ٚ ثسزغأ٣    ػجّبغػسث٣ اش شٔبٖ لجُ اش اغفْ تب ػكس ثؼد اش غمٛط خففت 

 لساز دادٜ اغت.

دز )چؿأٓ زا  ؾٙبغأ٣ ػسثأ٣ دز ٔأٛزد    تغ٥٥س ش٤جأب٣٤ غت تب زٚ٘د اپطٚٞؽ حبضس ثس نٖ 

اَ پبغخ دٞأد  ؤٚ ثٝ ا٤ٗ غ اش لجُ اش اغفْ تب لسٖ ٞؿتٓ ٔٛزد ثسزغ٣ لساز دٞد (ػسث٣ ادث٥ّبت

ٝ  یت٣ ؾدٜ اغأت  شٔب٣٘ دچبز چٝ تغ٥٥سات ٚ تحّٛ ٠دز ا٤ٗ دٚز ؾٙبغ٣ا٤ٗ ش٤جب٣٤وٝ  ثأٝ   اِجتّأ

ٝ وأ ثٝ طٛز٢  .سد٤ٓؤ تّف زا ٔحدٚد سٞب٢ بػساٖ ػكؾ ١شٔب٣٘ ش٤بد، ٔب دأٙ ٠ٌػتس ػّّت

ٞب٣٤ اش ؾؼس دٚ ؾبػس ٔٛزد ثسزغ٣ لأساز ٥ٌأسد؛    ٕ٘ٛ٘ٝ ،الُغؼ٣ ؾدٜ اغت اش ٞس ػكس٢ حدّ

ٜ ٝ دز ٞس ػكس ثٝ تغصّوؾبػسا٣٘  اش نٟ٘أب ثأٝ ػٙأٛاٖ     ادث٥ّأبت ا٘أد ٚ دز تأبز٤خ    َ ٚ تؿج٥ت ؾأٟس

، خ٥ٕأُ ثأٗ   ربیعة  اِم٥ع، ػٕس ثٗ اث٣ ؾبػسا٣٘ چٖٛ أسؤ؛ ِرا ثٝ ؾؼس ؾٛد ؾبػس غصَ ٤بد ٣ٔ

بة اِؿّأ ٣، ٤ٗ حّّأ اِأدّ اثأٗ ٘جبتأٝ، قأف٣   ثأٗ ایحٙأف،    ػجّبظػ٣ّ ثٗ اِدٟٓ، اثٛ٘ٛاظ، س، ٔؼّٕ

 ّؼفس٢ اغتؿٟبد ؾدٜ اغت.اِتّ س٤ف ٚاِظّ

اش ػبدَ « عر العربييمعة في الشّ إلی الدّ  ظرةالعين من النّ »ا٢ ثب ٘بْ  ٝ ٔمبِٝوس اغت وؾب٤بٖ ذ

ٝ ثأٝ  وْ، دز دغت اغت  2004ؾجبط  394 ٠ؾٕبز« الموقف األدبی» ١ز ٔدّّچبح ؾدٜ د ُٔؿّح

٣ّ غأس٤غ ٚ  ىٔحتسْ دز ا٤ٗ ٔمبِأٝ ثأٝ ؾأ    ٠ا٤ٗ پطٚٞؽ لبثُ طسح اغت، ٤ٛ٘ػٙد ١ػٙٛاٖ پ٥ؿ٥ٙ

ا٘أد، اؾأبزٜ    سدٜوأ س وأ ٝ ؾأبػساٖ ٚ اد٤جأبٖ ػسثأ٣ ثأسا٢ چؿأٓ ذ     وٌرزا ثٝ ثؼی٣ اش اٚقبف٣ 

ثٝ ٚقأف چؿأٓ ثأٝ     یًٝ اّٚوٛز دز ا٤ٗ اغت ؤر د، ٚخٝ تٕب٤ص پطٚٞؽ حبضس ثب ٔمب١ِٙو ٣ٔ

ٔٙد، زٚ٘د تأبز٤ ٣ ٚ  غؼ٣ دازد ثٝ طٛز شٔبٖ ٍ٘سد ٚ ثب٥٘بً ؾٙبخت٣ ٣ٔش٤جب٣٤ ١ٔػبِ هػٙٛاٖ ٤

ػكأسٞب٢  چؿأٓ زا دز  ٚقأف  تغ٥٥سات نٖ زا ٔٛزد ثسزغ٣ لساز دٞأد ٚ تح٥ّّأ٣ تطج٥مأ٣ اش    

  ٔ تّف ازائٝ دٞد.
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دز ؾؼس خب٣ّٞ ػسة، ثػ٥بز ش٤بد ٚ ثٝ زاحت٣ لبثأُ دز٤بفأت اغأت، دز     ٚقف چؿٓ ٔؼؿٛلٝ

 بت خأب٣ّٞ، ٥ّأ ثَ ٚ تؿأج٥ت اٚ دز ٥ٔأبٖ اد  ثٝ غسنٔد ثٛدٖ ؾؼس أسؤاِم٥ع ٚ تغصّ تٛخّٝا٤ٙدب ثب 

ٓ  و ثحو زا ثب ؾؼس اٚ نغأبش ٔأ٣   (17 تب: ٞبٖ، ث٣اِدّ)غب٣ٔ ٠ أأسؤاِم٥ع،  دتأس٤ٗ لكأ٥  ٙأ٥ٓ؛ ٟٔأ

 ٙد:و ٝ دز نٖ چؿٓ ش٤جب زا چ٥ٙٗ ٚقف ٣ٔواٚغت  م١ٕٞبٖ ٔؼّّ

   قيييٍل وتت  يييين أسييييدي عَ ييييييوتُب د  ييييصُ ييييييتَ 
 

 لِ يرِة ُمطفييييجْ ِش وَ ييييييحْ ن وَ ييييييرٍة مييييظاييييبن 
 

 (115: 2004)أسؤاِم٥ع، 

ٚ  وٙد ٚ ٌب٣ٞ نٖ زا پٟٙبٖ ٣ٔ ٕب٤ب٘د٘ قبف ٚ ق٥م٥ّؽ زا ٣ٔ ١ٌٛ٘ ٌب٤٣ٞبز ٔٗ[ »]تسخٕٝ: 

ؽ اغأت، اش  وٛدوأ  ١ٝ دز ا٘د٤ؿأ وأ « ٚخسٜ» حؿ٣ ٘بح١٥ثب چؿ٣ٕ اش ٘ٛع چؿٕبٖ ٌبٚٞب٢ ٚ

ؿ٥دٜ اغت ٚ وش٤جب زا ثٝ تك٤ٛس  ١دز ا٤ٗ ث٥ت، ؾبػس ٞٓ قٛزت ٚ ٌٛ٘« ٌص٤ٙد ٔٗ دٚز٢ ٣ٔ

ٕب وبف ثبؾد ؿ٥دٜ ٚ قوٝ وش٤جب نٖ اغت  ١ثٝ ٘ظس اٚ ٌٛ٘ .ٚ غس٤ٗ ش٤جب زا ٞٓ چؿٕبٖ ٚ غس

خأٛد   ١ٝ ٍ٘أساٖ ث ّأ  وأ ٝ چؿٓ ش٤جب ٞٓ ثب٤د ثػ٥بز دزؾت ٚ ٔب٘ٙد چؿٓ ٌبٚ ٚحؿ٣ ثبؾد ىا٤ٙ

ٝ  .(20:1963ٚش٘أ٣،  ٙأد )اِصّ و غ٥بٜ، خّأٜٛ ٔأ٣   چؿٕب٘ؽ دزؾت ٚ ،تبث٣اغت ٚ اش غس ث٣  اِجتّأ

ٔٛزد چؿٓ دز ؾؼس ػسة ثػ٥بز ش٤أبد ٚ زا٤أح اغأت ٚ ؾأبػس ػأسة ٤أب        چ٥ٙٗ تؿج٣ٟ٥ دز ا٤ٗ

ٙد؛ ا٤أٗ تؿأج٥ٟبت ثأٝ    و زا ثٝ چؿٕبٖ ٌبٚ ٚحؿ٣ ٚ ٤ب ثٝ چؿٕبٖ نٞٛ تؿج٥ٝ ٣ٔ چؿٓ ٔؼؿٛلٝ

ؾأدٜ اغأت؛ ٕٞأٛ     ػبُٔ ش٤جب٣٤ ؾٙبختٝ ٣ٔ ،غ٥ب٣ٞ چؿٓ ٝ دزؾت٣ ٚوخٛث٣ ث٥بٍ٘س نٖ اغت 

 ٤ٌٛد: ا٢ د٤ٍس چ٥ٙٗ ٣ٔ دز لك٥دٜ

 ةٍ يييييييييييييازِئَ يييييييييج نِ ييييييَك بِعيييييإلي رتْ ييييييظَ يييييينَ 
 

 لِ يلی ِطفييييييييع ةً يييييييييييانييييييييييييييييوراَء حييييييييييييييحَ  
 

 (130: 2004)أسؤاِم٥ع، 

« وٙأد  داز ثٝ تٛ ٍ٘أبٜ ٔأ٣  ث ّٕٝٞب٘ٙد چؿٕبٖ غ٥بٜ ٚ دزؾت ن٢ٛٞ تبشٜ اٚ ثب چؿ٣ٕ »تسخٕٝ: 

ت ٚ ٔحجّأ  ٝ غسؾأبز اش حأعّ  وأ تؿج٥ٝ چؿٓ ش٤جب٢ ٔؼؿٛق ثٝ چؿٕبٖ نٞٛ، نٖ ٞأٓ چؿإٔب٣٘   

ب٣ّٞ أخأ  بػساٖأٝ ن٤ب ؾىا٤ٙ اِجتّٝتس٤ٗ تؿج٥ٟبت ادث٣ ثٛدٜ اغت،  ؿٝ اش زا٤حٍ٘سا٣٘ اغت، ٥ٕٞ

٥ٕٞؿٝ ش٤جأب   ،٣ِٚ ثٝ ٞس ز٢ٚ ا٤ٗ تؿج٥ٝ ؛٘بپر٤سٝ اثجبتوأس٢ اغت  ٌ٘ٝراز ن٘ٙد ٤ب ػسة پب٤ٝ
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چؿٓ ش٤جب زا دز ٘ظأس ؾأبػساٖ    ،ثٝ خٛث٣« دزؾت٣ ٚ غ٥ب٣ٞ»ؾجٝ ٝ ثب ٚخٝوثٛدٜ اغت، تؿج٣ٟ٥ 

ٝ وأ ٞب٢ ش٤جأب٣٤ چؿأٓ اغأت     ٣ د٤ٍس اش خٙجٝىٞٓ ٤« حٛزاء»دازد، قفت  ٣نٖ دٚزاٖ ث٥بٖ ٔ

ٗ  ٙد، ا٤ٗ ٚاضٜ دزو ٣ٔ هٕوتس ثٛدٖ چؿٓ ٜٕ٘ب٣٤ ٚ غ٥بثبش ثٝ دزؾت ٌٛ٘أٝ   ِػبٖ اِؼسة ا٤أ

 ٔؼٙب ؾدٜ اغت: 

واليايا  حيدقتاا وتيرّ  جفونايا ويبييا  ميا ح يرُ سيتدِ َيْشَتد  بياُض العين وَسواُد َسواِدها وتَ  َأن :والَحَورُ »
تكيون اأَلْدمياُء َحيْوراَء   وقيل: الَحَوُر ِشد ُة سواد الُمْقَلِة في شّدة بياضاا في شيّدة بيياض الدسيدل وا

ى تكون مع َحَوِر عينيايا بياياَء لَيْوِن الَدَسيِد  [   ي وقييل: الَحيَوُر قال اأَلزهري: ا ُتسّمى حوراء حتّ 
ما قيل للنسياء ُحيوُر الِعييِن لبقرل وليس في بني آدم َحَوٌرل وِإنّ باء واَأن تسوّد العين كّلاا مثل َأعين الظّ 

ميا يكيون ه وِإنّ واد كلّيبياء والبقير  وقيال كيرال: الَحيَوُر َأن يكيون البيياض محيدقاً بالّسياين شيبان بالظّ ألَنّ 
ميا ِإنّ  يقيل ه ليمميا حكياأ أَبيو عبييد فيي البَييَرأ نيير أَنّيباء ثم يستعار للناس  وهيذا ِإنّ هذا في البقر والظّ 
باء والبقر  وقال اأَلصمعي: ا َأدري ميا الَحيَوُر فيي العيين وقيد َحيِوَر َحيَوراً واْحيَور ل وهيو يكون في الظّ 

)اثأٗ   « اْحيَور ْت عينيه اْحيِورَاراً  َأْحَوُر  وامرَأة َحْوراُء: بينة الَحَوِر  وَعْيٌن َحْوراٌءل والدمع ُحوٌرل ويقال:

 (219: 4 ، جتب ٔٙظٛز، ث٣
فػأ٣ اقإٔؼ٣ اش   اطّ ٚ اظٟأبز ثأ٣   س ؾأدٜ اغأت  وأ ذ« حأٛزاء »ٝ ثسا٢ وثٝ ٔؼب٣٘  ٛخّٝتثب 

ب ن٘ أٝ  أّأ  !٣ٕ غأ ت ثبؾأد  وا٤ٗ ٚاضٜ  ٠اظٟبز ٘ظس دزثبز ،زغد ٣ٔ ثٝ ٘ظس ،ٔؼٙب٢ دزغت نٖ

« حأٛزاء »ا٘د  ٝ پٙداؾتٝوٝ شػٓ ن٘ب٣٘ ونٖ اغت  ،ٝ ذٚق ادث٣ ٚ ٚخٝ تؿج٥ٝ ث٥ب٣٘ لجَٛ دازدو

 اّٚیًٝ وچسا ؛اؾتجبٜ ثبؾد ،غ٥ب٣ٞ نٖ دیِت دازد ؾدّتغف٥د٢ ٚ  تؾدّثسا٢ چؿٓ، ث٥ؿتس ثٝ 

ٓ »ٔؼؿٛلٝ زا ثأٝ  « چؿٓ»، ٝ ؾبػسو ٍٞٙب٣ٔ زغد ٚ ثب٥٘بً ش٤جب ثٝ ٘ظس ٣ٕ٘ ،ا٤ٗ حبِت ش٤بد « چؿأ

ٝ   وٝطٛز )ٕٞبٖ وٙد نٞٛاٖ ٚ ٌبٚٞب٢ ٚحؿ٣ تؿج٥ٝ ٣ٔ ؾأجٝ  دز ٔتٗ ِػبٖ اِؼسة زفأت( ٚخأ

ٓ  ١حدل ١ٕٞ ٝوطٛز٢ٚ ؾَٕٛ غ٥ب٣ٞ ثبؾد )ثٝ  ؾدّتثب٤د  چأٖٛ   ؛غأ٥بٜ دز ٘ظأس ن٤أد(    ،چؿأ

ٝ ) ٓ ٚ ٘بچ٥ص اغأت  واؼ ثػ٥بز  غف٥د٢ ٘دازد ٤ب غف٥د٢ چؿٓ ا٤ٗ ح٥ٛا٘بت اقفً دز غ٥أس   اِجتّأ

قأفت   أّأب  ؛٘ظأس ثبؾأد، ٚخأٛد دازد(    غف٥د٢ ٚ غ٥ب٣ٞ ٔدّ ؾدّتٝ ىاحتٕبَ ا٤ٙ ،حبِت تؿج٥ٝ

( ٞأٓ ٘أبظس ثأس    46: 1ج )ٕٞبٖ، « دٜ اغتداز ؾث ّٝ: ن٣٤ٛٞ وٝ تبشٜ خبشئٝ»ٚ « : ٟٔسثبٖحب٥٘ٝ»

ٝ وأ ٤ٌٛأد   ؾبػس ٔأ٣  .ٝ دز چؿٓ ٔؼؿٛلٝ پٟٙبٖ ؾدٜ اغتو٣ اغت ٤ٟٔسثب٣٘ ٚ ِطف ٚ خٕبز
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ٝ ثأٝ فسش٘أد خأٛد ٍ٘أبٜ     وأ ٔب٘ٙأد چؿأٓ نٞأ٣٤ٛ     ،ؾأٛد  اٚ ٟٔسثب٣٘ د٤دٜ ٔأ٣  ١دز چؿٓ ٔؼؿٛل

 وسدٜ اغت. ؾبػس زا تل٥٤د ١ز ا٤ٗ حبِت د٤دٜ ثبؾد، ثٝ حك ٌفتػ٣ نٞٛ زا دوٙد، اٌس و ٣ٔ

ٝ      ثّىٝ٘ٝ تٟٙب دز ؾؼس أسؤاِم٥ع  زاحتأ٣   دز ؾؼس ثػأ٥بز٢ اش ؾأبػساٖ لجأُ اش اغأفْ، ثأ

ٝ دز ثأبی  ؤیب٣ٙ٥ٔ  ؛دغت ٤بفت ،٘ػجت ثٝ چؿٓ ا٢ چ٥ٙٗ ؾٙبغب٘ٝتٛاٖ ثٝ ٔیب٥ٔٗ ش٤جب٣٤ ٣ٔ

 ،اقحبة ٔؼّّمبت ثأٛدٜ اغأت   ٘ظس تٕب٣ٔ ا٤ٗ ؾبػساٖ ٚ ٔ كٛقبًفبقاتّ ٔحُّ س ؾد تمس٤جبًوذ

  (184تب:  ث٣، ثٗ ؾداد عنترة اث٥بت٣ وٝ اش ػٙتسٜ نٔدٜ اغت)ز.ن:دز  ٔثفً
 –ؾأٛد  دز نٖ ث٥ت وٝ دز ا٤ٙدب تٟٙب ثٝ ٔفْٟٛ نٖ ثػأٙدٜ ٔأ٣  ث٥ٙ٥ٓ ػٙتسٜ  ٝ ٣ٔوطٛز ٕٞبٖ

ٞٓ ٔؼؿٛلٝ خأٛد زا ثأٝ نٞأ٣٤ٛ     -چساوٝ چٙداٖ ثب اخفق اغف٣ٔ تٙبغت ٚ غبشٌبز٢ ٘دازد 

چؿٕب٘ؽ خٕبز اغأت   ٤ٙىٝا وٕببػس نؾٙب٣٤ ٚ اِفت٣ دازد نزاْ اغت ٚ ثب ؾ وٝ وٙد تؿج٥ٝ ٣ٔ

 ؛ اش ا٤ٗ دغت تؿج٥ٟبت ثبش ٞٓ دز د٤ٛاٖ ػٙتسٜ ٞػت:غّٕبشٚ 

 نٍ ادِ ييييييييي شيييييييييينَ يعبِ  تْ رَ ـــــــــــظَ ا نَ ــــــــــأنّ ـــــــــــکو 
 

ــــالغِ  نَ ــــــــــــمِ  أٍ ـــــــــشَ رَ   ـــــتَ بِ  ـــــ َ ــليـــــ النِ زْ ـــــــــ  مِ وأَ ــــــ
 

 (195)ٕٞبٖ:  

ٝ ثأب چؿإٔبٖ   ىأ ٝ تبشٜ اش ٔبدزؼ اغتمفَ ٤بفتٝ اغأت، ٤أب ن٘  و٤ٌٛب ثب چؿٕبٖ غصا٣ِ »تسخٕٝ: 

ف نٚزدٜ اغت ٚ ٕٞأصاد ٚ للّأ٣ د٤ٍأس    ولدزت٣ ثٝ  ند ؾدٜ ٚ ا٘دٝ تبشٜ ٔتِّٛون٣٤ٛٞ  ث ّٝ

دز ؾأسح  « .ٙأد و ٔأ٣ ثٝ تأٛ ٍ٘أبٜ   )ِرا اش ؾ٥س ٔبدز ثٝ خٛث٣ تغر٤ٝ وسدٜ ٚ ثب٥ِدٜ اغت( ٘دازد، 

أي قيو  عليی المشيي ميع  ذي شيدّ الغزال الّي»: چ٥ٙٗ نٔدٜ اغت« ؾبدٖ» ٠د٤ٛاٖ ثسا٢ تٛض٥ح ٚاض
ٝ    ػبٖ أسؤث« ػٙتسٜ»ا٤ٗ دٚ ث٥ت  )ٕٞبٖ: ٕٞبٖ قفحٝ(؛ دز «.هأّمي اؼ  اِمأ٥ع اش چؿإٔبٖ ٔؼؿأٛل

ٝ   ٝ )اِصأبًو ٞأٛ دزؾأت ٚ غأ٥بٜ اغأت، غأ ٗ      ؾأجٝ( ٔب٘ٙأد چؿأٓ ن   ٚ ثسا٢ دزغت ثأٛدٖ ٚخأ

 زا ٞٓ ثس ٔظبٞس ش٤جب٣٤ افصٚدٜ اغت.« خٕبز٢» اَّٚاٚ دز ث٥ت  اِجتّٝ .زا٘د ٣ٔ

دا٘ػأتٝ   لجُ اش اغفْ چؿأ٣ٕ زا ش٤جأب ٔأ٣    ٝ ػسةِوتٛاٖ ٘ت٥دٝ ٌسفت  ٣ٔ ،اش ن٘ ٝ زفت

ؾٙبغ٣ ػسث٣ زا خداٚ٘د ٔتؼبَ ٞأٓ  ٚ خٕبز ثبؾد، ا٤ٗ ش٤جب٣٤ ٣ىٝ دزؾت، غ٥بٜ ٚ ٔؿواغت 

٘ظأس داؾأتٝ اغأت ٚ ثأسا٢ تؿأ٤ٛك ٔسدٔأبٖ        ٔأدّ  ،٥ٓىنٖ حثٙب ثٝ زػب٤ت ٔمتیب٢ حبَ، دز لس

ز٢ٚ نٚزدٖ ثٝ اغفْ ٚ ػُٕ قبِح، حٛز٤أبٖ ثٟؿأت٣ زا ثأد٤ٗ قأفبت      سا٢ػسة نٖ شٔبٖ ث

 سدٜ اغت:  وكف ٔتّ
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ِِ ِعيينٌ ﴿ ٓ      :(48قبفبت/) ﴾َوِعْنَدُهْم قَاِصَراُت الط يْر بش ٚ أ)غّٕأ  ٚ ٘أصد نٟ٘أب ٕٞػأسا٣٘ ش٤جأب چؿأ

 اغت.  چؿٓ(غ٥بٜ

 لبقسات اِطسف: خٕبز چؿٓ ؛٢ دزؾت چؿٓ اغتب٥ٙبء ٚ ثٝ ٔؼٕٙغ ػػ٥ٗ: خ

ٗ »چ٥ٙٙٙد ثٟؿت٥بٖ؛ ٚ نٟ٘ب زا ثب  ا٤ٗ: (54 دّخبٖ/) ﴾َكَذِلَك َوَزو ْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعينٍ ﴿ ثأٝ  « حٛز اِؼأ٥

 نٚز٤ٓ   ٣ٔاشدٚاج دز

حأأٛز اِؼأأ٥ٗ داز٘أأد،   ٕٞػأأسا٣٘ اش ٚ :(23-22 /ٝٚالؼأأ) ﴾َوُحييوٌر ِعيييٌنَ َأْمثَيياُل الل ْ لُييِ  اْلَمْكنُييونِ ﴿

ٝ ٘بظس ثٝ غف٥د٢ ىثّ ،٘بظس ثس چؿٓ ٥٘ػت ،)دز ا٤ٙدب حٛز ٕٞ ٖٛ ٔسٚاز٤د دز قدف پٟٙبٖ 

 اغت قفت چؿٕبٖ ا٤ٗ حٛز٤بٖ اغأت ( « أعيين عينياء و»ٝ خٕغ و« ػ٥ٗ» أّبچؿٓ ن٘بٖ اغت، 

أعيين  هيوو  حييانيلاللّ  عين األخييرة حسينةل وعينية عينيا يعيين عيين  وسيعتاا العيين سيواد عظم: والعين
والدميع  عينياءل واألنثيى واسيعاال العيين ضيمم كيان إذا ألعيين هوإنّي حييانيلاللّ  عين العينيةل لبيين هوإنّ 

 (176: 13ج ، تب )اثٗ ٔٙظٛز، ث٣ ن يمناا الع
 و اهوی عصر اسالهی ادبيّاتچطن زیبا در  .2-2

ِٚأ٣ دز   ؛سدىؾؼس ٚ غصَ زا تحس٤ٓ ٘ ،چٙد اغفْٝ ٞسوثب٤د ٌفت  ،ػكس قدز اغفْ ٠دزثبز

ٚ    ٛتبٜ، غصَِو ٠ا٤ٗ دٚز ٝ اٌأس ٔمدّ  ش٤بد ٚ ٔٛزد ثحثأ٣ غأسٚدٜ ٘ؿأد ) ا٢ غصِأ٣ ٞأٓ ٤بفأت     ٔأ

ؾأؼس   زغَٛ اػظٓ )ـ( غسٚد، ثأس ٕٞأبٖ ؾأ٠ٛ٥    ؼت ثٗ ش٥ٞس دز ٔدحؤب٘ٙد ن٘ ٝ  ،ؾٛد ٣ٔ

ٕأب٣٘ ٚ اغأف٣ٔ تأٛبْ ثأب     طج٥ؼأت ا٤  لسنٖ ثٛد٘أد ٚ ثب٥٘أبً   ١ؾ٥فت اّٚیًٝ ٕٞٝ وخب٣ّٞ اغت( چسا

غصَ زا ثب٤أد دز   ٠اٚج زٚاج دٚثبز .(20تب: د، ث٣)ٔحّٕداد  ا٤ٗ اخبشٜ زا ثد٤ؿبٖ ٣ٕ٘ ح٥ب٢ نٟ٘ب

ثسا٢ ٕ٘ب٤ب٘دٖ چٍأ٣ٍ٘ٛ ٚقأف چؿأٓ ٚ     ،ٌفتٝ ؾد ٝ لجفًوطٛزٕٞبٖ ،ٝ دا٘ػتا٥ّٔشٔبٖ ث٣ٙ

ػٕس ثٗ اثأ٣  »غسا٤بٖ؛ ٤ؼ٣ٙ ثٝ ؾؼس دٚ تٗ اش ٔؿٟٛزتس٤ٗ غصَ ،ؾٙبغ٣ نٖ دز ا٤ٗ ػكسش٤جب٣٤

 ٥ٙٓ:و اؾبزٜ ٣ٔ« سٗ َٔؼّٕخ٥ُٕ ث»ٚ «  عیبر

ؿأٟٛزتس٤ٗ ٚ ثستأس٤ٗ ؾأبػساٖ دز    ٣ اش ٔىأ ٤ هؾ ( ث٣ق. ٞأ 93-23)  ربیعثٗ اث٣  ػٕس

ٖ  ،(، ٔساد اش ا٤ٗ غص350َتب: ث٣ اِف،اغت )ض٥ف، « ٔىؿٛف غصَ قس٤ح» ١ػسق طأٛز  ٕٞأب

ٝ  نٖ اغأت  ،ن٤أد  ٔأ٣ ٝ اش ٘بٔؽ ثسو ؾأبػس دز نٖ اش ٌفأتٗ ٞأ٥ر حسفأ٣ اثأبء ٘أدازد ٚ ثأب         وأ
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 وسدز ا٤ٙدب ثب ذ .(177: 1947 زحبة، )اثٛپسداشد  خٛد ٣ٔ ١ُٔ، ثٝ ٚقف ٔؼؿٛلوبقساحت 

 ؾٙبخت٣ اش چؿٓ ٔؼؿٛلٝ دز ٘صد اٚ خٛا٥ٞٓ زغ٥د:ٞب٣٤ اش ؾؼس اٚ، ثٝ تح٥ُّ ش٤جب٣٤ ٕ٘ٛ٘ٝ

ــــوَء الَشمــــــَأنَّ ضَ ـــــوَكَ  ــــاِعهــــِ  ََتـــَق ِ  ــ  اـــ
 ةٍ يييييييييزِلَ يييييييييِن ُمغيييييييييييييبَِعيَك ـــــــــــَرت إِلَيــــــــــــَنظَ 

 

ــــــزنَ ـــــــــــــأَو مُ   ـــــى بِ ــــــــــــــًة أَدنــــــــــ  رُ طْ ـــــــــــــــا القَ ــــــــ
 رُ ييييييفَيْتييي اييييييييَفارْ يييَط طَ ييييالَ يييييييوراَء خييييييييحَ 

 

 (94 تب: ث٣، ربیع اث٣  ثٗ ػٕس) 
ٝ ثبزاٖ ثٝ ٕٞأساٜ دازد، اٚ  وٝ اثس٢ اغت ىدازد ٤ب ن٤ٌٛ٘ب ٘ٛز خٛزؾ٥د دز ش٤س ٘مبة »تسخٕٝ: 

ٝ پ٥داغأت ػٕأس دز   وٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ« .ٍ٘سد نِٛد ثٝ تٛ ٣ٔبش، دزؾت، غ٥بٜ ٚ خٕبزثب چؿ٣ٕ، غّٕ

دز خأب٣٤ د٤ٍأس   ٕٞ ٥ٙٗ ، نٚزدٜ اغتخٛد  ١زا ثسا٢ چؿٓ ٔؼؿٛل« حٛزاء»، قفت دّْٚث٥ت 

 ٤ٌٛد: ٣ٔ

 هُ ـــــــانَ ـــــُط َزمــــــــاَن اخلَليـــــــــــــرُت ِإذ بـــــــذَكَّ ــــــــتَ 
   هُ ـــَويتُ ــــــد هَ ـــــــ َ اً ييييياِدنييييييش اريــــــاَن ِادِّكـــوَك
  

 ـــــقِ د ُيسْ ــــــَو َ  
َ
 رُ ــــذَك  ـــَح التَ ـــــرَء الَصحيـــــــُم ادل

ـــلَ   رُ َـ حـــَتسْ  فَــــالَعيـــنُ  وراءُ يييييييَلٌة حَ ييييييُمقُه ـــــــ
    

 (98ٕٞبٖ:)
ٙأد، ٔأٗ   و غبِٓ زا ث٥ٕبز ٔأ٣  ٌٛ٘ٝ ٤بدٞب ندِْٝ ٤بز اش ٔٗ خدا ؾد ٚ ا٤ٗى٤بدْ نٔد ن٘»تسخٕٝ: 

ٝ دٚغأتؽ داؾأتٓ ٚ اٚ زا چؿإٍٔب٣ٞ غأ٥بٜ ٚ دزؾأت ٚ      وأ ]٤بز چٖٛ[ غصآِ زا  نٖنٔد  ٤ْبد

ؾٙبغأ٣ ػكأس اغأف٣ٔ چٙأداٖ فسلأ٣ ثأب       ٝ ش٤جب٣٤واش ا٤ٙدب پ٥داغت « .چؿ٣ٕ خبدٚ پ٥ؿٝ ثٛد

ٞأٓ ثأٛدٜ    ٝ لأجفً وأ ٚقف چؿٓ ثٝ حٛزائ٣ ٚ ن٣٤ٛٞ ٕٞبٖ اغت ٖ لجُ اش اغفْ ٘دازد، دٚزا

 اغت.

ٖ  تن٥ٔصؼ ػسة ثب غب٤س ّّٔ ػّّتؾب٤بٖ ذوس اغت وٝ ثٝ  دز دٚزاٖ  ٞب ٚ اش خّٕٝ ز٥ٔٚأب

اش نِٖ ػٕأس   ٞأب  ٣ٙىؾأ تغأّٙ ا٤ٗ ٣ اش ىٝ ٤وٞب٣٤ دز غصَ ثٝ ٚخٛد نٔد  ٣ٙىؾتغّٙ ،اغف٣ٔ

ً »اش  اغت وٝ ربیع ثٗ اث٣  ٗ   دْ شدٜ اغأت ٔؼؿأٛلٝ  « چؿٕبٖ نث٣ ز٘أ چٙأ٥ٗ تؼج٥أس٢ اش    ا٤أ

ٝ ٚ  (149 :2004)ٔؿأّح،   ش٤جب٣٤ چؿٓ دز شثبٖ ػسث٣ تب نٖ شٔبٖ ٔسغْٛ ٘جٛد ثؼأد اش نٖ   اِجتّأ

ْ  »ٞٓ ٔٛزد اغتمجبَ ٚالغ ٘ؿد، چسا٣٤ ا٤ٗ أأس زا ؾأب٤د ثتأٛاٖ دز     دا٘ػأتٗ ا٤أٗ   « ٘حأع ٚ ؾأٛ

ٝ وأ ٝ اث٥أبت ش٤أبد٢ دز دغأت اغأت     وأ ٝ طأٛز٢  ط ػسة نٖ شٔبٖ ٤بفت ، ثزًِ٘ چؿٓ تٛغّ

ٝ وأ ٙد، )أس٢ و كف ٣ٔرة ٚ دٚز٣٤ٚ ٚ ٥٘سً٘ ٔتّو٣، وِٞٛٙبقبحجبٖ چؿٕبٖ نث٣ زا ثٝ 
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ف ؾأدٖ ٔطّأت   خٛزد(، ثسا٢ ثٟتس ٔؿأ ّ  چٙد ضؼ٥ف دز فسًٞٙ فبزغ٣ ٞٓ ثٝ چؿٓ ٣ٔٞس

 ٓ:٥ٙو بز ثٗ ثسد اؾبزٜ ٣ٔٝ ٚ ثؿّّٔاِسّ ذٚ ثٗ ؾداد، عنترة ٞب٣٤ اش ؾؼس ثٝ ٔثبَ

  اَرةً ــــــــــــــت ـفىـــــََيـــــ َديَّ ــــــــــــَن يَ ــــــــــوُل بَيــــَوالغ

   ــــــــَودٍ ـــَأس هٍ ــــــــــــــــــَوَوج ٍر ُزر ٍ يييييييييييييييواظِ ييييييييَ بن 
 

ــــَويَع  ــــوُد َيظــ ــــَهُر ِمثــــــ ـــَل ضَ ـــــ شعَ ــــ
َ
ــــوِء ادل  لِ ـــــ

 لِ َـ جـــــــدَّ ادلِ ــــــــــــهَن حَ ــــــــــــٍر ُيشبِ ـــــــــــــافِ ـــــــــَوَأظ
 

 (234تب:  ، ث٣بن شداد ةعنتر) 

ؾد ٚ ٌبٜ ٔب٘ٙد ٘ٛز ٔؿؼُ ثب چؿإٔب٣٘ نثأ٣ ٚ    ٔٗ ٌب٣ٞ پٟٙبٖ ٣ٔ ٔمبثُنٖ غَٛ دز »تسخٕٝ: 

ػٙتأسٜ ثأسا٢ تٛقأ٥ف    « ؾأد. ، ظأبٞس ٔأ٣  داظ ثٛد٘أد  ١ٝ چٖٛ ِجوٞب٣٤  غ٥بٜ ٚ ٘بخٗ ٢ا چٟسٜ

غأ٥بٜ   ٠چٟأس ٝ دز وأ چؿٕبٖ نث٣  ،ٙدو اٚ ٤بد ٣ٔ« چؿٕبٖ نث٣»غَٛ ث٥بثب٣٘ اش  نِٙب٥ٞجت ٞٛ

اٚ پأ٥ؽ اش  ػكس ٤أب  ٝ ؾبػساٖ ٞٓوزا نفس٤دٜ اغت  ، ٘ٝ تٟٙب لجُ اش ػٕس نا٢ تسغٙب اٚ ٔٙظسٜ

 ا٘د: سدٜوثٝ ثد٢ ٤بد « شزق اِؼ٥ٖٛ»ٞٓ اش 

ــــــتَ رْ اوَ ـــــج ذاإ ونِ يييييييييييالعُ   ُ رْ زُ                 وا ُ رَ َســـــ مُ هُ ــــ

 وابُ ذِ م َكـهُ تَـ نابـأْ  وأ دُ ـالعبـ قُ رُ ــــــــسا يَ ــــــــــــم 
 

 (24: 2006 ،مّ ذوالرّ) 

دشد٘أد ٚ چأٖٛ اش    ٔب٘ٙد ثسدٌبٖ ٔأ٣  ،ٝ چٖٛ ثب ن٘بٖ ٕٞػب٤ٝ ؾ٢ٛوٞب٣٤  چؿٓ نث٣»تسخٕٝ: 

ثأٗ ٔحٕأد    ػجّأبظ  ،بز ثأٗ ثأسد  ثؿّأ  ٝوأ ن٘دأب  ٚ ٤أب  « .٤ٌٛٙد ن٘بٖ خجس٢ پسغ٣ ثٝ تٛ دزٚؽ ٣ٔ

 :٤ٌٛد ٙد، چ٥ٙٗ ٣ٔو زا ٞدٛ ٣ٔ خؼفس إِٙكٛز اثب ٣ٝ ثسادز خ٥ّفؼجّبغاِ

 لٌ ـــــلَ ــــــــــِه عِ ـــــــــــــوالِ ـــــــى أمــــــــلــــــــِل عــــــــــولِلَبخي
 

ـــٌه سُ ــــــــا أوجُ ــــــــــعليه ونِ يييييييييالُعي ُزْر ُ    ودُ ــــــ
 

 (145: 2007 د،بز ثٗ ثس)ثؿّ 

ٜ      ،٣ خٛد ث٥ٕبز اغتث ٥ُ ثس أٛاَ ٚ دازا٤»ٕٝ: تسخ ٞأب٣٤   ن٘أبٖ چؿإٔبٖ نثأ٣ داز٘أد ٚ چٟأس

ا٘أد ٚ ٔأٛزد    ٛٞؽ ؾأدٜ ىأ ٝ د٤د٤ٓ دز ٞس دٚ ث٥ت قبحجبٖ چؿٕبٖ نثأ٣ ٘ وطٛز ٕٞبٖ؛ «غ٥بٜ

دا٘ػأت ٚ دز ٔأدح نٖ چٙأ٥ٗ     زا ش٤جب ٣ٔ« چؿٓ نث٣»ػٕس  حبَثٝ ٞس  أّبا٘د،  ٞدٛ لساز ٌسفتٝ

 ٌفتٝ اغت:

 ارونِ ـــــــم نـــــمِ  اءُ ييييييقرْ ز  ييييييييييالي ــــــــ رتْ ـــــــــحَ سَ 
 

ــــــإنّ   ــــــا السِّ ــــــــ ـــــــع  رُ حْ ــــ  ييييييونِ العُ  ر ِ زُ  دَ ــــــــــ
 

 (221 تب: ث٣، ربیع اث٣  ثٗ )ػٕس
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ٝ خأبدٚ اش نِٖ  وأ ٚ ثأٝ دزغأت٣    سدٜ اغأت و٣ اش د٤بز ٔبزٖٚ ٔٗ زا خبدٚ چؿٕبٖ نث»تسخٕٝ: 

غٛد خػتٝ اغأت ٚ  فْ وثسا٢ ٔجبِغٝ دز « حكس»ػٕس دز ا٤ٙدب اش اغّٛة « .چؿٕبٖ نث٣ اغت

ؾأٛد، ٞسچٙأد    بفت ٔأ٣ أٌأس٢ فمأط دز چؿإٔبٖ نثأ٣ ٤أ     غحس ٚ فتٙٝ ،بدٚأخ ٝأؤؼتمد اغت 

بز ثأٗ ثأسد( لأساز    ٝ( ٚ پػأ٥ٙ٥ب٘ؽ )ثؿّأ  ّٔأ ػكأساٖ )ذٚاِسّ ٝ د٤د٤ٓ ٔٛزد اغتمجبَ ٞٓوطٛز ٕٞبٖ

 !بٖ ثٝ ٚخٛد نٚزدٍ٘سفت ٚ ٘تٛا٘ػت تغ٥٥س٢ دز ٘ظسات ػسث
ٔؼأسٚف ثأٝ   « سخ٥ُٕ ثٗ ٔؼّٕ»اغف٣ٔ ػسة زا ثب٤د  ٠غسا٤بٖ ثٙبْ دٚز٣ د٤ٍس اش غصَى٤

اغت، ؾأؼس اٚ   ربیع ػٕس ثٗ اث٣  ٘مط١ ٔمبثُ ؾؼس ٚ ؾ٠ٛ٥ اٚ ٚ ؾ٠ٛ٥ ؾؼس دا٘ػت« خ٥ُٕ ثث٥ٙٝ»

« ػأرز٢ »تأت غأصَ   ىٚ غسؾبز اش غٛش ٚ ٌداش اغت، اٚ شػ٥ٓ ٚ زاٞجس ٔ نؾؼس٢ ػف٥ف، پب

 (.170: 1947 ش٘أد )اثأٛ زحأبة،    ز٤أب ٚ ػف٥أف دْ ٔأ٣   خأبِف، ثأ٣   ٝ اش حأتّ وغص٣ِ  اغت،

داؾأتٙد ٚ   خٛد زا ٔكسٚف ٚقف اٚ ٣ٔ ٚ غّٓ ٔؼؿٛلٝ داؾتٙد ٚ ّٞٓ هؾبػساٖ ػرز٢ تٟٙب ٤

ٝ  فبل٣ ٚ ثس غسِثٝ طٛز اتّ ُخ٥ٕ( 38 تب: ٞبٖ، ث٣ؾد٘د )غب٣ٔ اِدّ ثب ٘بْ ٕٞٛ ٔؿٟٛز ٣ٔ ا٢  چؿإٔ

َ   (49: 1999 ،)ضأ٥ف  ؾأد « ثث٥ٙٝ»ٚاِٝ ٚ ؾ٥دا٢  دز ا٤ٙدأب ثأٝ    ٞأب غأسٚد،  ٚ دز ٚقأف اٚ غأص

 :و٥ٙٓ اؼ اؾبزٜ ٣ٔ ا٢ اش ٚقف اٚ اش چؿٓ ٔؼؿٛلٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
 حىــــي الض  ــــِة فــــــزالَ ـــــالغَ ـــــــري بِ زْ ـــــُة تُ ــــبـُثَي َ 

    لَقـــــــةً ــــخَ  الءُ ييييند الءُ ييييييٌة كحيييييقلمُ ا ـــــــــذل
 

ـــِإذا بَ   ـــَرَزت لَ ـــــــــ ـــم تُبــــ ـــبِ  اـً ومـــــِق يَ ـــ ــبَ  اـــ  اــ
ـــــك ـــــاهـــــأب أنَّ ـــــ ـــــا الظِّ ــــــ  هاـا َمـــــأو أُمَّهــــ بُ ــــ

 

 (82: 1982 س،)خ٥ُٕ ثٗ ٔؼّٕ

٘ؿ٥ٙد ٚ چٖٛ خأٛد زا ثٕٙب٤ب٘أد ٞأ٥ر زٚش٢ ثأس اٚ      ثث٥ٙٝ نٞٛ زا دز ظٟس ثٝ غ س٤ٝ ٣ٔ»تسخٕٝ: 

ؿٍٕب٣ٞ دزؾت ٚ غ٥بٜ ٚ ش٤جب دازد ٤ٌٛب پدزؼ اش تجبز ٔب٘د، اٚ چ خٕب٣ِ ٣ٕ٘ٞٛ[ ثٟب٣٤ ٚ ]ن

« بغأ١ چؿأٓ(  ؤمّأٝ ) »خ٥ٕأُ دز ا٤أٗ ث٥أت    « .نٞٛ ٚ ٤ب ٔبدزؼ اش تجبز ٌبٚ ٚحؿ٣ ثٛدٜ اغت

ٝ ثأٝ تست٥أت ثأٝ    وٙد، قفبت٣ و ٚقف ٣ٔ« ٘دفء»ٚ « حفءو»خٛد زا ثب قفبت٣ چٖٛ  ٔحجٛث١

حريك: سعة شقِّ العيين ميع والن َدلل بالتّ »اغت: « دزؾت»ٚ  «لحّ كواد من نير تشديدة السّ »ٔؼٙب٢ 
ُحْسييٍنل َنِدييل َنَدييالً وهييو أَْنَدييلل والدمييع ُنْدييل وِندييالل وعييين َنْدييالءل واأَلسييد أَْنَدييل  وفييي حييدي  

 (267: 11ج ، تب ، ث٣)اثٗ ٔٙظٛز « الزبير: عينين َنْدالوْين  عين ندالء َأي واسعة  وسنان
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 ؾأدّت  ٝ اٚ اش ز٢ٚوأ ٜ ٚ دزؾت، دز پ٥ؽ ؾبػس ن٘مدز ش٤جب اغأت  ا٤ٗ چؿٓ ش٤جب٢ غ٥ب

٤ٌٛب پدزؼ اش نٞٛاٖ ثٛدٜ اغأت ٚ ٤أب ٔأبدزؼ    »٤ٌٛد:  دازد ٚ ٣ٔ ت احتٕب٣ِ زا ث٥بٖ ٣ٔتؼدّ

مأدز دزؾأت ٚ غأ٥بٜ    بٖ ٘أدازد چؿأٓ ندٔأ٣ ا٤ٙ   ىأ ٔا چساوٝاش ٌبٚٞب٢ ٚحؿ٣ دزؾت چؿٓ 

ثأسد ٚ اٚ زا ٚاداز   اش ٤بد ٔ بطت ٣ٔ چؿٓ زا ٚقفِ ؾبػسا٘ٝ تم٥ّد٢ ثٛدِٖ« لٖو»ا٤ٗ  «ثبؾد  

اغتفبدٜ اش ا٤ٗ  اِجتّٝزضب٤ت تىبٖ دٞد ؛  ُ غس٢ ثٝ ٘ؿب١٘ٝ دز ثساثس ش٤جب٣٤ ؾؼس خ٥ٕوٙد و ٣ٔ

چٙأد ؾأبػس غأصَ    ٞس« خس٤أس » اٚقبف تم٥ّد٢ دز ٥ٔبٖ ؾبػساٖ غ٥س غصَ ٞٓ زا٤أح ثأٛد، ٔأثفً   

ِٚأ٣   ؛(287تأب:   ، ثأ٣ اِأف ٚ ؾؼس ٘مبئض ؾٟسٜ اغت )ضأ٥ف،   ٥٘ػت ٚ ث٥ؿتس ثٝ ٔدح ٚ ٞدبء

 چؿٓ ٥٘ػت:   خب٣ِ اش اٚقبف ػبؾمب١٘ ؽٔبت غص٥ِٔمدّ

 َورٌ يييحَ  ايييييافِ رْ ييييطَ ي ـــــــي فـــــالت ونَ ــــإّن العي
 هبِــ راعَ ی الِصــــــحتّ  بِّ ــّــــ الل ن ذاــــــــعْ رَ ـــصيَ 

 

ـــث اــــــــــ  تل َ   ـــــــالنـــ َتـــــــ يَ ــــــــــيم يُ ــــــــــــل مَّ ــــــــ  ـاــ
 اــــــــــانـــأرك اللِ  قِ ــــــــــخل فُ ــــــــــــأضعَ  نَّ ـــــــــــــوهُ 

 

 (163: 2009 )خس٤س،

سد٘د، نٟ٘أب افأساد ػبلأُ    ىٌبٜ ش٘دٜ ٘ؿتٙد ٚ ٥ٞروٝ دزؾتٙد ٚ غ٥بٜ، ٔب زا وچؿٕب٣٘ »تسخٕٝ: 

ٖ «ٞب٢ خداٚ٘د ٞػأتٙد  تس٤ٗ ٔ ّٛق ٝ ضؼ٥فوزا اش پب٢ دزنٚزد٘د دز حب٣ِ ٝ وأ ٌٛ٘أٝ  ؛ ٕٞأب

ٝ خس٤س ٚ ٕٞساٞأب٘ؽ زا  وش٤جبز٤ٚب٣٘  ،٤ٌٛد چؿٓ ش٤جبز٤ٚبٖ ٣ٔ« حََٛز»پ٥داغت خس٤س ٞٓ اش 

 ا٘د(. سدٜىا٘د )ن٘بٖ زا ش٘دٜ ٘ سدٜىثٟب٢ ن٘بٖ زا پسداخت ٘ا٘د ٚ خٖٛ ؿتٝو

٣ٔ ٝ دز ػكأس اغأف  ود وستٛاٖ چ٥ٙٗ اغتٙجبط  ن٘ ٝ دز ا٤ٗ لػٕت زفت ٣ٔ اش خفق١

َ  ٚ ا٢ٛٔ تغ٥٥س ش٤بد٢ دز ش٤جب٣٤ غأسا٢ ا٤أٗ   ؾٙبغ٣ ػسث٣ حبقُ ٘ؿد ٚ ؾبػساٖ ٔؿأٟٛز غأص

دا٘ػأت، تىأساز    نٚزد ٚ ش٤جأب ٔأ٣   ٝ ؾبػس خأب٣ّٞ ثأسا٢ چؿأٓ ٔأ٣    ودٚزاٖ ٕٞبٖ اٚقبف٣ زا 

ٞب٣٤  ؾٙبغ٣ تفؼاث٣ زث٥ؼٝ ثسا٢ تغ٥٥س ا٤ٗ ش٤جب٣٤)ٞسچٙد ػٕس ثٗ  .ا٘د ا٘د ٚ ش٤جب دا٘ػتٝ دٜوس

ٝ ٕٞأٛازٜ دز  ىأ ثّ ،ت ٥٘ػأت ٢ ػأدْ خفل٥ّأ  بز ثٝ ٔؼٙساىا٤ٗ ت اِجتّٜٝ ثٝ خب٣٤ ٘جسد( از أّب ؛سدو

ز٘أً  ٓوأ ٝ تم٥ّأد زا  وأ ؾأٛد   ا٘د٤ؿ٣ ٞٓ د٤دٜ ٔأ٣ هت ٚ ثبز٤٘ٛػ٣ خفل٥ّ ،سازىٙبز ا٤ٗ تو

 .  ٙدو ٣ٔ
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ا٤ٗ دٚزٜ اش شٔبٖ غمٛط ا٤ٛٔأبٖ   .بٔف زٚؾٗ اغتو ،ػسث٣ ادث٥ّبت٣ دز ػجّبغٔٙظٛز اش ػكس 

« ٛفب٣٤ىػكأس ؾأ  »ٚ « ػكس طف٤أ٣ » .ٛ خبٖ ٔغَٛ ثس ثغداد ادأٝ داؾتوط ٞفتػّّ نغبش ٚ تب

ً  ؛ ا٘أد  سدٜوأ خبٖ ثأٝ ا٤أٗ دٚزاٖ اطأفق    زّٛٝ ٔوتس٤ٗ اِمبث٣ اغت اش ٟٔٓ ٞأب،   ن٥ٔأصؼ فسٞٙأ

فت ش٤بد، ثػتس ٔٙبغأج٣ ثأسا٢   ا٘د٤ؿٝ ٚ زفبٜ ٚ تدّٕ ا٢، نشاد٢ِ جبت ٘طاد٢ ٚ لج٥ّٝوبٞؽ تؼكّ

چٙأ٥ٗ ٘ؿأد؛    اِجتّٝتس ٚقف چؿٓ نٔبدٜ وسدٜ ثٛد وٝ ٚ اش ٕٞٝ ٟٔٓتغ٥٥س دز ٔٛضٛػبت غصَ 

تدد٤دٌسا٢ تٕأبْ ػ٥أبز    هچٙد ٤ٞس اٚثبؾد، « اثٛ٘ٛاظ»ؾب٤د ثستس٤ٗ ؾبػس غصَ ا٤ٗ دٚزاٖ 

ٛ وأ ػسث٣ ثبة  ادث٥ّبتس زا ٞٓ دز وّاؼ غصَ ٔر ت٣ػفّ ٥ٝ ثس ٔدٖٛ ٚ ث٣ى٣ ثب تثٛد ٚ حتّ  سد )اثأ

ِٚأ٣ دز ا٤أٗ ػكأس، ثأٝ      ؛ػسثأ٣ ثأٛد   ادث٥ّأبت َ اش لجُ دز ا٤ٗ غص اِجتّٝ، )(210: 1947 زحبة،

 زد:ٚن ثبش ٕٞبٖ اٚقبف تم٥ّد٢ زا دز ٚقف چؿٓ ثس شثبٖ ٣ٔ أّبزا٤ح ؾد(  ؾدّت

 راهــــــــــــــــــــــا يَ ـــــــــــُه َكيمــــــــــــــــــرفَ ـــــــــــــــــَردََّد طَ ـــــــــــــــــفَ 
ِِ ريييييييييييِبطَ وِب ــــــــــــلُقلِلِ  اــــــــــــَوسُلتَ   مٍ يييييييير

 

ُِ يييييييل  الط  يييييييييفكَ    ابِ ـن دوِن احِلجـــــــمِ  ر
ـــــَوجي ـــــِد َمهــــــــــ ـــــاِة بَ ـــــــــ ـــــابِ  رٍّ ذيـــــــــ  ِهـضــــ

 

 (247: 1898 )اثٛ٘ٛاظ، 

حدأبة دچأبز    ٌسدا٘أد تأب اٚ زا ٘ج٥ٙأد ٚ چؿإٔؽ اش پؿأت      چؿٕؽ زا ثٝ د٤ٍس غٛ»تسخٕٝ: 

ٕ ٖٛ ٌبٚٞأب٢ ٚحؿأ٣ ث٥بثأبٖ    ٞب زا ثب چؿٕبٖ ن٥٤ٛٞؽ ثب ٌسد٣٘ قبف ٞ دَ اٚ ضؼف ؾد.

ٓ »ٝ اثٛ٘ٛاظ چؿأٓ غأبل٣ ٔدّأع زا ثأٝ چؿأٓ      و؛ ٥٘بش٢ ثٝ تٛض٥ح ٥٘ػت «وٙداغ٥س ٣ٔ « ز٤أ

ٓ  »اغأتؼبز٢   بز اش اضأبف١ وسدٜ اغت ٚ ثسا٢ ا٤ٗ وتؿج٥ٝ « نٞٛ»٤ؼ٣ٙ  غأٛد خػأتٝ   « طأسف ز٤أ

ت خفل٥ّأ  ،زغأد  ٝ ثأٝ ٘ظأس ٔأ٣   وأ ؾٛد  ن٘ أٝ   دز ٚقف اٚ ٤بفت ٣ِٕ٘را چ٥ص خد٤د٢  اغت.

سدٜ وأ فبزغأ٣( ٞد٤أٝ    ادث٥ّأبت ثأٝ   ادث٥ّأبت ػسث٣ )ٚ اش زاٞسٚ ا٤أٗ   ادث٥ّبتؾٍسف اثٛ٘ٛاظ ثٝ 

ٝ خػأتد٢ٛ  وأ چسا ؛ا٢ ٘داؾتٝ اغأت  ٝ تب لجُ اش اٚ ٕ٘ٛ٘ٝواغت « تؿج٥ٝ ػ٥ٗ ثٝ ٘سخع»ثبؾد، 

چٝ ٞػأت  خٛد چ٥ٙٗ تؿج٣ٟ٥ ثٝ دغت ٘داد، ٞسٚ ٍ٘بز٘دٌبٖ دز نثبز پ٥ؿ٥ٙبٖ اٚ چ٥ص٢ داَ ثس

 ٤ٌٛد: اٚ ٣ٔ

 سٍ يييييرجَ يييييينَ ن ـــــــرَّ مِ دُ ـــــــي الذرِ ــــــكي فيُ ـــبيَ 
 
 

 ابِ ــــــــــــــــ ّ ـــــــــــعَ ــــــــــــبِ  وردَ ــــــــــــــــــــــــــال مُ ـــــــــَــــ ـطـــــــــلويَ  
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     هــــــــــــــابِ ـــــــــــــــــأحب دأبُ  اـً ـــــــــــــــــوتــــــــــــــــم ال زالَ 
 

 يـــــــــــــــــــــــــداب داً ــــــــــــــــــــــــــــــأبَ  ى أراهُ ـــــــــــــــــــــــــــــتّ ـــح
 

 (250)ٕٞبٖ:  

 ٠اؼ چٟأس  بث٣ثأبزد ٚ ثأب اٍ٘ؿأتبٖ ػّٙأ     ٌس٤د ٚ ٔسٚاز٤د اش ٘سٌع چؿٕؽ ٔأ٣  اٚ ٣ٔ»تسخٕٝ: 

ش٘د؛ دٚغتدازاٖ اٚ ػبدت ثأٝ ٔأسدٖ داز٘أد ٚ ٔأٗ ٥٘أص ٥ٕٞؿأٝ ٕٞأ٥ٗ         چٖٛ ٌلّؽ زا ضسثٝ ٣ٔ

ٙأبز ٞأٓ   وث٥ٙ٥ٓ اثٛ٘ٛاظ دز ا٤أٗ ث٥أت چٙأد٤ٗ اغأتؼبزٜ زا      ٝ ٣ٔوٌٛ٘ٝ ؛ ٕٞبٖ«ػبدت زا دازْ 

ٝ »زا ثأسا٢  « اليورد»زا ثأسا٢ چؿأٓ،   « ٘أسخع »، هزا ثسا٢ اؾ« رّ اليدّ »ٌراؾتٝ اغت، اٚ  ٚ « ٌٛ٘أ

زا ثسا٢ اٍ٘ؿتبٖ، ثٝ اغتؼبزٜ ٌسفتٝ اغت، ا٤ٗ اثداع اثٛ٘أٛاظ خؿأت٣ ٌأساٖ ثأس ثٙأب٢      « بةػّٙ»

غأسا٣٤ ثؼأد اش اٚ خأٛد زا    ٝ اٌس ث٥٤ٍٛٓ ٥ٞر ؾبػس غصَوٚ غصَ ػسث٣ ٟ٘بد، ثٝ طٛز٢ ادث٥ّبت

 ٤ٌٛد: ٣ٔٚ ٣ٔا٤ٓ  اثٗ اِسّ زٜ( ٘د٤دٜ اغت، حسف٣ ثٝ ٌصاف ٘صد٥ٜ٘بش اش ا٤ٗ تؿج٥ٝ )اغتؼب ث٣

 ونُ يييييييالعُ  وهِ ــــــــوجـــــي الـــــا فــــــــــُن مـــوأحس
 ــــديـــــــــال ّ  هَ ـــــــــــــــوج ظُ ـــــــــــــالحِ ـــــــــــيُ  ل  ــــــــــــــــيظِ 

 

 سُ ييييييييرجِ ييييييالنّ ا ـــــــــــــــــيٍء بـــــــــــــش هُ ــــــــــــــوأشبَ  
 ستـــــــــأنِــــــ ُ ـــــــــفي داً ــــــــــيــــــــرداً وحـــــــــــــــــف مِ ـــــ

 

 (1234: 2003 ٣ٔٚ،ِسّ)اثٗ ا

ٝ    ثستس٤ٗ ػیٛ قٛز»تسخٕٝ:  ٘أسٌع دازد، ٘أسٌع    ت، چؿٓ اغأت ٚ ث٥ؿأتس٤ٗ ؾأجبٞت زا ثأ

ٝ ؛ «ؾٛد ٝ ثب اٚ ٔٛ٘ع ٚ ٕٞدْ ٣ٔو٘دب ٍ٘سد تب ن ٘د٤ٓ زا ٣ٔ ٠چٟس ،ٕٞ ٙبٖ ثٝ تٟٙب٣٤ دز  اِجتّأ

ٝ وأ ٛد دازد ثب٤أد ٌفأت   أٚخ« چؿٓ»ٚ « ٘سٌع»ٝ چٝ ؾجبٞت٣ ث٥ٗ ىا٤ٙ ؾأجٝ ٔأٛزد ٘ظأس    ٝ ٚخأ

ٝ اثأٗ  وأ ٝ ا٤أٗ ٌأُ ثأٝ ٍٞٙأبْ پطٔأسدٖ دازد، أأس٢       وأ اغت « فتٛز ٚ غٙح ٚ غٕص٢»ؾبػساٖ 

 ٙد:و إِؼتص ثداٖ اؾبزٜ ٣ٔ
 

 
 

 هونَ ـــفجُ  اسُ ـــــعال    عَ دَ ــــــــخَ  دـــــــــــ  انُ ـــــ سْ وَ 
 

 سِ يرِجيييالنّ  ولَ ييييييييبذُ  هييييييييييقلتِ مُ بِ  كىــــــفح 
 

 (145 تب: )اثٗ إِؼتص، ث٣ 
چؿٕبٖ ٘سٌػ٥ؽ پطٔسدٜ ؾأدٖ زا   ٟب٤ؽ زا زثٛدٜ ٚىٚ خٛاة پّاغت نِٛدٜ خٛاة»تسخٕٝ: 

 ػجّأبظ »٣ ؾٟسٜ ؾأد  غسا٣٤ ثٝ غصَػجّبغٝ دز ػكس و٣ د٤ٍس اش ؾبػسا٣٘ ى٤« وٙد تداػ٣ ٣ٔ

ٝ دز ا٤أٗ  وأ ٚ ػف٥أف اغأت    ن، غصَ اٚ غص٣ِ پب(375 تب: ث٣ة، اغت )ض٥ف، « ثٗ ایحٙف

ٕٞ ٙبٖ ثأسا٢ چؿأٓ   « فتور»ٚ « حوراء»قفت ٤بث٥ٓ، دز غصَ اٚ  ٕتس غص٣ِ ٔب٘ٙد نٖ ٣ٔو ،ػكس

 ٤ٌٛد: ٣ٔاٚ ؾٛد،  ش٤جب اغتفبدٜ ٣ٔ



 13/ؾبػساٖ ػسة غص٥ِّبت دز «چؿٓؾٙبغ٣ ش٤جب٣٤»ز٥ٞبفت٣ تبز٤ ٣ ثٝ 
 

 اً ـــــــــــــــــــــــــــس حُ  اــــــــــهـــــــــوجهُ  كدُ ـــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــيَ 
 يييييييييييييييتيفالتّ  طَ ييييييييييييييييالَ ييييييييييخ نٍ ييييييييييييييييييعييييييييييب

 

 راــــــــــــــــــــــــــــظَ ــــــــــه نَ ـــــــــــــــــــــــــــــــزدتَ ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا م 
 َوراييييييا الحَ يييييييييييييييياانِ ييييييييييييي أجفيييييييييييييييييييُر فيييي

 

 (129:1954)اثٗ األحٙف، 

ٝ وأ چؿ٣ٕ اغت  ١ؾٛد، ]ا٤ٗ ش٤جب٣٤[ ثٝ ٚاغط ٣ٙ، ش٤جبتس ٣ٔوچٖٛ ث٥ؿتس ثٝ اٚ ٍ٘بٜ »تسخٕٝ: 

ٓ   « خٕبز٢ ٚ دزؾت٣ ٚ غ٥ب٣ٞ دز نٖ خٕغ اغت تيير فيي فخيالط التّ »٤ٌٛأد:   ٔأ٣  اثأٗ احٙأف ٞأ
 ،ٛد٢ ٚ غأ٥ب٣ٞ زا ثأب ٞأٓ داؾأتٝ ثبؾأد     ٝ خٕأبزنِ وأ ٤ؼ٣ٙ، دز ٘ظس اٚ چؿأ٣ٕ   «أجفانايا الحيورا

 ش٤جبغت.

ٓ  »٣ زا ثب٤د ػجّبغپسداش ػكس ٥ٗ ؾبػس غصَغّٛٔ  ٞأأ.  252-٤190أب   188) «ػ٣ّ ثأٗ اِدٟأ

ٝ وٞب٢ ش٤جب٣٤ غسٚد ٣ِٚ غصَ ؛ُ ثٛدوّاح ٔتٛاٚ اٌس چٝ ٔدّ، دا٘ػت ق( ؾبػس ثصزي ػسث٣

َ  256 تأب:  ج، ث٣سد )ض٥ف، وا خبٚدا٘ٝ ٘بٔؽ ز ٞ  ٣اش دزؾأت ٞأب٤ؽ  (، اٚ ٥٘أص دز غأص  ٣ٚ غأ٥ب

ٞأب ٔأٛزد    تتأب ٔأدّ   بز ثأسد وأ ٝ اٚ ثسا٢ ٚقف چؿٕبٖ ش٤جب ثٝ وٚ تؼج٥س٢  فتٌ ٤بز ٣ٔ چؿٓ

عييون »خأٛد زا ثأب ػجأبزت     «ٝزقأبف٥ّ » ٠خٟأٓ لكأ٥د  اغتمجبَ ؾبػساٖ پع اش خٛد لساز ٌسفت، 
 ٙد:و نغبش ٣ٔ (81: 1990 ٤ٗ،)٘ٛزاِدّ« المای

 رِ ـــسالِ و  ةِ ــــصافَ ر  ـــــال نَ ــــــــيب اياالمَ  ونُ يييييع
   نومل أكُ  مَ ـــديـــالق وقَ ـــــــــي الشّ ـــــل نَ دْ ــــأعَ 

 

ـــاذلــ ْبَ َلــجَ    أدري والأدري ثُ يــحنـوی ِم
ـــولك وتُ لســ ـــمج نَ دْ ن زِ ـ ـــعل راً ــــ  رِ ـــــــــی مجَ ـــ

   

 (143-141:تب ثٗ اِدٟٓ، ث٣ػ٣ّ )
چٝ ث ٛاٞٓ ٚ چٝ ٘ أٛاٞٓ ػؿأك ٔأٗ زا     ،قبفٝ ٚ پُچؿٕبِٖ ٌبٚٞب٢ ٚحؿ٣ ٥ٔبٖ زُ»تسخٕٝ: 

ٓ  ٌسدا٘ٙد ٚ ٔٗ ٘ٝ تٟٙأب ٕ٘أ٣   ٣ٔ، نٟ٘ب ؾٛق لد٣ٕ٤ زا ثٝ ٔٗ ثبشخٛا٘ٙد ثٝ خٛد ٣ٔ ]ػؿأك   تأٛا٘

خٟأٓ دز   «.دٙأ افصا٤ ٞب نتؿ٣ ثس نتؽ دزٖٚ ٔٗ ٣ٔداْ اش ا٤ٗ چؿٓوٝ ٞس وٙٓ وفسأٛؼ  زا[

ٓ چؿٕب٣٘ )»٤ٌٛد:  ا٢ ش٤جب ٣ٔ ٥ت ثب اغتؼبزٜا٤ٗ ث ٝ ثأ٥ٗ زقأبفٝ ٚ   وأ  ٌأبٚ ٚحؿأ٣(   ٔثُ چؿأ

« چؿأٓ ٌأبٚ ٚحؿأ٣   »ثٝ « چؿٓ»ؾجٝ دز تؿج٥ٝ ٚخٝ« .ثس٘د د٘د، دَ ٔٗ زا ٣َٔ تسدّخػس دز حب

ٝ ٞٙأٛش تغ٥٥أس٢ دز   وأ ث٥ٙأ٥ٓ   ِأرا ٔأ٣   اغأت؛ « غأ٥ب٣ٞ »ٚ ٞٓ « دزؾت٣»ثس ٞٓ  ثٝ طٛز لطغ ٘بظس

عييون »اش تؼج٥أس   ٝ ثؼد اش خٟأٓ ػ٥ٙأبً  وػب٣٘ و٣ اش ى٤اغت؛ ؿدٜ ؾٙبغ٣ ػسث٣ حبقُ ٘ش٤جب٣٤
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اٚ  ،ِٚأ٣ ثأٝ حأك    ؛٣ ؾأبػس غأصَ ٥٘ػأت   اغت، ٞس چٙد ٔتٙج٣ّ ٔتٙجّ ،سدٜ اغتواغتفبدٜ « المای

 غسنٔد ؾبػساٖ ػسث٣ اغت ٚ اغتؿٟبد ثٝ ؾؼسؼ خب٣ِ اش ِطف ٥٘ػت:

 ونٍ ـــــــــــــــــــيوال كعُ  اييييييييييييييييييياالمَ  ونُ يييييييييييييييوعُ 
 

 ودِ ـــــــــــــــــمـــــــــــعــــــــادل مَّ ـــــــــــــــــيـادلتـــــــــــب قْ ـكـــــــــــتَ فَـ  
 

 (50: 1414 ٣،)إِتٙجّ 

ٝ ٔب٘ٙد چؿٓ ٥٘ػتٙد ]ٔثُ چؿٓ ٔؼ٣ِٕٛ ٥٘ػتٙد[، ػبؾك و ٞب٢ ٌبٚٞب٢ ٚحؿ٣ چؿٓ»تسخٕٝ: 

 «ٙٙد.وٝ ٣ٔىّتٝىّٔحصٖٚ زا ت

زغأأٓ ن٥ٔأأصؼ ؾأأد٤د ػّأأ٣ ٣،ػجّبغأأدز ػكأأس  تأأٛاٖ ٌفأأت ٔأأ٣ ،غأأبظ ن٘ أأٝ زفأأتاثس

َ  ٚ ٞسدغت ٘ ٛزدٜ ثبل٣ ٔب٘د  ؾٙبغ٣ ػسث٣ش٤جب٣٤ ٞب٢ ٔ تّف،فسًٞٙ  ،غأسا٤ب٣٘ چٙأد غأص

٤ص٘د ٚ طسح ٘أ٢ٛ دز نٖ دز  ٣ِ لكب٤د ػسث٣ زا دز ٞٓ ثسٔبت تغصّچٖٛ اثٛ٘ٛاظ تٛا٘ػتٙد ٔمدّ

َ  ٥ّؿٝوؼب٣٘ خصئ٣ ٘سغ٥د ٚ اٚقبف تم٥ّد٢ ٚ ٔ ٣ّ١ ثٝ ػسقوا٤ٗ تغ٥٥س  أّب ا٘داش٘د؛  ،ا٢ غأص

ٚ ؾأبػساٖ ا٤أٗ دٚزٜ تٟٙأب دز ؾأبب ٚ ثأسي دادٖ ثأٝ ا٤أٗ         ٕٞ ٙبٖ ثٝ ح٥بت خأٛد ادأأٝ داد  

سد٘د ٚ ٔدبَ تغ٥٥س٢ ث٥ٙبد٤ٗ ثسا٢ نٟ٘ب فساٞٓ ٘ؿد، ِرا دز ا٤ٗ ػكس ٔأب  وك ػُٕ اٚقبف ٔٛفّ

 تس.تس ٚ ِط٥فثب شثب٣٘ ٘سْ اِجتّٝٓ بش زٚثسٚ ٞػت٥ٕٞ ٙبٖ ثب چؿٓ دزؾت، غ٥بٜ، خٕبز ٚ غّٕ
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ٓ ىؾٙبغ٣ ػسث٣ زا ثب٤د ٤تغ٥٥س دز ش٤جب٣٤ ١لی٥ ٛ    تأس٤ٗ پد٤أدٜ  ٣ اش ٟٔأ ٣ ٚ وٞأب٢ ػكأس ّٕٔأ

د سوبٖ دزؾت، ٚازد غصَ ٕؿٙبز چوٝ ٚقف چؿٕبٖ تًٙ زا دز وػثٕب٣٘ دا٘ػت، ػكس٢ 

ٜ   ،ددا٘ٙأ  ٝ ا٤ٗ ػكس زا ٔٙحط ٔأ٣ وثػ٥بز٢  ٠ٚ ثسخفف ػم٥د َ  خس٤أبٖ تأبش غأسا٣٤  ا٢ دز غأص

دز  ٚقف چؿٓ تًٙ .نٚزدساز٢ ثٝ دزىا٢ ت ٥ّؿٝوػسث٣ ثٝ ٚخٛد نٚزد ٚ غصَ زا اش ٔؼب٣٘ 

ا٢  غّطٝ ،بٖ ثس أٛز اغفْ ٚ غس٘ٛؾت ٔػ٥ّٕٗ دا٘ػتوتس ١زا ثب٤د ٔٛاش٢ ثب غّط ؾؼس ػسث٣

٘تٛا٘ػأت دز ادة ػسثأ٣    أّأب  ؛(17 :تأب  ثأ٣  ج،٣ نغأبش ؾأد )ضأ٥ف،    ػجّبغُ وّٝ اش شٔبٖ ٔتٛو

ٝ نغأبش  وأ ٥بٖ دا٘ػأت، غأمٛط٣   ػجّبغأ ٙد، زغٛب ا٤ٗ ٔػلِٝ زا ثب٤د اش شٔأبٖ غأمٛط   وزغٛب 

ٞأب ؾأبػساٖ ػأسة تحأت تألث٥س       دز ا٤ٗ دٚزٜ .بٖ ػثٕب٣٘ ؾدو٥بٖ ٚ تسوط ٔغٛیٖ ٚ ّٕٔٛتػّّ

 دْ شد٘د. نسبٖ تلوتًٙ دختس٣ لساز ٌسفتٙد ٚ ثػ٥بز اش چؿٓ وفسًٞٙ تس



 15/ؾبػساٖ ػسة غص٥ِّبت دز «چؿٓؾٙبغ٣ ش٤جب٣٤»ز٥ٞبفت٣ تبز٤ ٣ ثٝ 
 

ٝ اش شٔبٖ خب٣ّٞ تب شٔبٖ غمٛط ثغداد ٚ پب٤بٖ ػكأس  وف ؾد ٞب٢ لجُ ٔؿ ّ دز لػٕت

ٚ ن٘أبٖ ثػأ٥بز اش نٖ دْ    ٣، چؿٓ دزؾت ٚ غ٥بٜ، ٔٛزد پػٙد ؾبػساٖ ػسثأ٣ ثأٛدٜ اغأت   ػجّبغ

س ثأٝ ؾأؼس   ثأسا٢ ث٥أبٖ ا٤أٗ تغ٥٥أ     .وٙأد  ٝ ا٤ٗ ٔػلِٝ تغ٥٥س ٣ٔودز ادأٝ خٛا٥ٞٓ د٤د  أّبا٘د؛  شدٜ

   ٖ ٝ  »ٔثأُ   ،ؾأبػساٖ ثأصزي ا٤أٗ دٚزا ٚ « س٤أف بة اِظّاِؿّأ » ٚ «٤٣ٗ حّّأ اِأدّ قأف٣ »، «اثأٗ ٘جبتأ

 ٥ٙٓ:و اغتؿٟبد ٣ٔ« ّؼفس٢اِتّ»

ٝ دز حأدٚد ٘أ٥ٓ   وأ  ٣ ٚ ػثٕأب٣٘ اغأت  ؤداٖ ػكس ّٕٔٛناش غس «اثٗ ٘جبتٝ» هثدٖٚ ؾ

اٚ ٕٞأبزٜ   ٠ؾؼس ٚ ؾ٥ٛ ٚ (352: 1989 ؾبْ ثٛد )ثبؾب، ٞب٢ ادث٣ دز ٔكس ٚ تولسٖ ٔحٛز حس

ٝ     ثٛد، ثب تٛزّ ؽػكسا٘ٞٓٔٛزد تم٥ّد ٚ پ٥س٢ٚ  ب٢ فساٚا٘أ٣ اش  ٞأ  ق د٤أٛاٖ ا٤أٗ ؾأبػس ثأٝ ٕ٘ٛ٘أ

 ٝ ؾبػس دز ٟ٘ب٤ت ش٤جب٣٤ ن٘بٖ زا ثٝ ٚقف ٘ؿػتٝ اغت:وخٛز٤ٓ  ٣ٔٚقف چؿٓ تًٙ ثس

 الءِ ييييييييييييييحٍة كَ يييييييييلَ قْ مُ بِ  وُ ــــــــــــــــرنــــــــــــي امَ ــــــــــــــ 
      ا ــــــح ا واْستمَ ـــــــــــــإن رنِن يييييييييالعي قُ يييييييييّ ضَ 

 وداءِ ييييييييييالس  يييييييييييب ونَ ــــــــــــــــــــــين ال ــــــــــــتْ مَ لَّ عَ  
 الءِ ــــــــــــــــــــــــالبخ حَ ـــــــــــــــــــــــــتسم   اءٌ ــــــــــــــــــــــــــ وعَ 

 

 (12: 1304 )اثٗ ٘جبتٝ، 

ؿ٥دٜ ]ثٝ ٔٗ[ خ٥سٜ ؾد ٚ د٤أٛا٣ٍ٘ زا ثأب چؿإٔبٖ    وغت ٚ ثب چؿٕب٣٘ غسٔٝ بثٝ پب خ»تسخٕٝ: 

ٔب٘ٙأد   ،ٙأد و غ٥بٜ ثٝ ٔٗ نٔٛخت؛ اٚ چؿٕبٖ ت٣ٍٙ دازد ٚ چٖٛ خ٥سٜ ؾٛد ٔب زا ث ؿأٙدٜ ٔأ٣  

َ  ٣ اىا٤ٗ غصَ زا ثب٤د ٤« ٙد و ث ؿٙد٣ٌ پ٥ؿٝ ٣ٔ ،فّّىٝ ثٝ توث ٣ّ٥  ٞأب٢   ش ش٤جأبتس٤ٗ غأص

َ  ٣ٔ« تًٙ چؿٓ» ١ٝ دز نٖ ثٝ ٚقف ٔؼؿٛلواثٗ ٘جبتٝ دا٘ػت  ػبؾأك   ،پسداشد اٚ دز ا٤ٗ غأص

 ١دز ػكأٛز ٌرؾأت  . ٙأد وندٔأ٣ زا ٔػأت ٔأ٣    غ٥بٞؽٝ چؿٕبٖ و٣ ؾدٜ اغت وتس ١ٔؼؿٛل

 نتأس  ١ٔؼؿٛل هثسا٢ ٤ تٛق٥ف٣چ٥ٙٗ ٝ ا٤ٗوتٛاٖ ٤بفت  ٥ٞر ؾبػس٢ زا ٣ٕ٘ ،ػسة ادث٥ّبت

ٖ وتٛاٖ دز٤بفت ِرا ثٝ خٛث٣ ٣ٔ ؛ثبؾدنٚزدٜ  ً  ،ٝ دز ا٤ٗ شٔأب ٖ تٙأ ٓ وأ ٓوأ  ،نستلأ  چؿإٔب

سد٘أأد ٚ خأأٛد زا ثأأٝ ػٙأأٛاٖ وػأأسة، تٙأأً چؿأإٔبٖ دزؾأأتخأأٛیٖ دادٖ  ا٢ػسقأأٝ زا ثأأس

 سد٘د.ؤطسح ٖ ٞب٢ ؾبػسا ٔؼؿٛلٝ

ؾأٛد ٚ اثأٗ ٘جبتأٝ دز خأب٢ خأب٢       خب ختٓ ٕ٘أ٣ ثٝ ٥ٕٞٗ نقحجت اش تًٙ چؿٕبٖ تس

ٝ ؾأبػساٖ ٌرؾأتٝ ثأسا٢ چؿأٓ دزؾأت      وٙد ٚ اٚقبف ؾب٤ؼ٣ زا و ٞب اؾبزٜ ٣ٔد٤ٛا٘ؽ ثداٖ

 :نٚزد سد٘د، ثسا٢ چؿٓ تًٙ ٣ٔو س ٣ٔوذ
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 وسينانُ  ِِ رْ ي الط يرك ساجِ الت  ن بين يب مِ 
 

 انُ ــــــو فتَّ ــــــــــاٌذ وهــــــــــعه مَ ــــــــــــــ مِ  ب  ـــــا الصَّ ـــــــم 
 

 مـــــــذلَُ  قُ ـــــلفقُ  وهُ ــــــناــــص نِ يييييالعي قُ يييييييِّ ضَ يب 
 

 دانُ ـــــــــــيمَ  وبِ ـــاحملب عَ ــــــــــــمَ  اطِ ــــــــــــياخلِ  م  ـــــــــــسَ  
 

 (23)ٕٞبٖ: 

تأٛاٖ  ٝ اش ػبؾأكِ اٚ ؾأدٖ ٕ٘أ٣   وأ ػت خٕبز چؿ٣ٕ ٞشادٌبٖ،  ندز ٘صد ٔٗ اش تس»تسخٕٝ: 

ا٢[ اٚ زا ٜ ٝ ]ػأدّ وأ چؿ٣ٕ ٞػت  ٝ اٚ ثػ٥بز دِفس٤ت اغت؛ دز ٘صد ٔٗ تًٙوسد چساوحرز 

٣ غٛزابِ غأٛشٖ ثأب ٚخأٛد ٔحجأٛة ٥ٔأداٖ ٚغأ٥ؼ٣       ِرا ثٝ ن٘بٖ ٌفتٓ حتّ ؛ٙٙدؤحبفظت ٣ٔ

زا ثسا٢ چؿٓ تًٙ « ٚغٙبٖ»ٚ « سفغبخ٣ اِطّ»ٔثُ  ،؛ دز دٚ ث٥ت ثبی اثٗ ٘جبتٝ اٚقبف٣«اغت

 ٤ٌٛد: ٝ ٣ٔو٤بزؼ نٚزدٜ اغت ٚ ٤ب دز خب٢ د٤ٍس 

 هُ يتُ قلَ مُ  راكِ يييييياألتن ــــــــــــــزاالً مِ ـــــــــــِدي غَ ــــــــــــــأف
 ينرُ ُيسـحِ  حظِ ـــــــذاك اللّ ــــــــٍد بِ ــــــــــعه اذَ ــــــــــــــنبَّ 

 

 اذِ ــــــــــأست لَّ ـــــــــق كــيَ أعْ  حرِ السِّ  ةِ ييييعَ ينصَ يف  
 !اذِ ــــــــاٍر ونبَّ ــــــَــّ حــسَ  نَ ــــــــــــي بيـــــــــترَ ـــــــسا حَ ـــــــــي

 

 (49 )ٕٞبٖ: 

بٖ اغت ٚ چؿٕؽ دز قٙؼت خأبدٚ، ثأس ٞأس اغأتبد٢     وٝ اش تسوخب٘ٓ فدا٢ ن٣٤ٛٞ »تسخٕٝ: 

ٝ دز وأ ٙد، ا٢ ٚا٢ِ ٔٗ ؤٗ زا خبدٚ ٣ٔ ٗ اغت ٚ ثب نٖ ٍ٘بٜىؾٛد؛ اٚ ثػ٥بز ػٟدؾ چ٥سٜ ٣ٔ

بتٝ، غأبحس٢ ٚ ش٤جأب٣٤ زا ثأٝ    دز ا٤ٙدب ٞٓ اثٗ ٘ج« ٣ٙ ٌسفتبز ؾدْىؿؽ خبدٚ ٚ ػٟدؾو٥ٔبٖ 

َ أاش ا٤أ  .دٞأد  بٖ ٘ػجت ٣ٔوسأت« چؿٕبٖ تًٙ» ٝ وأ ٛاٖ دز٤بفأت  أتأ  ب ثأٝ خأٛث٣ ٔأ٣   أٞأ  ٗ ٔثأب

ٝ دز ٘أصد تٕأب٣ٔ ؾأبػساٖ    وأ تغ٥٥أس٢  ، ؾٙبغ٣ ػسث٣ ثٝ چٝ ٥ٔصاٖ دچبز تغ٥٥س ؾدٜ اغتش٤جب٣٤

 ؾٛد. ثصزي ا٤ٗ ػكس ٔؿٟٛد اغت ٚ دز ادأٝ تٛض٥ح دادٜ ٣ٔ

ٛ ٣ دى٣ ٤٤ٗ حّّاِدّقف٣ ادثأ٣   ٝ دز حأٛش٠ وأ ٣ اغأت  و٤ٍس اش ؾبػساٖ ثٙبْ ػكس ّٕٔأ

ثأٝ زاٜ ٚ   ٝ ؾأد٤داً وأ اٚ اش خّٕأٝ ؾأبػسا٣٘ اغأت     .(340: 1989 )ثبؾب، سدوثغداد زؾد ٚ ٕ٘ٛ 

زا٣ٞ غ٥أس اش   ،ؾٙبغ٣ چؿٓدز ش٤جب٣٤ أّب ؛(341زٚؼ ؾؼس ٌرؾتٍبٖ خٛد پب٤جٙد ثٛد )ٕٞبٖ: 

تسخ٥ح داد؛ ثسا٢ ٔؿ ف ؾدٖ ا٤ٗ ٔٛضٛع  ؾٙبغ٣ ػكس خٛد زازاٜ ن٘بٖ زا پ٥ٕٛد ٚ ش٤جب٣٤

 ٥ٙٓ:و ا٢ اش اؾؼبز اٚ اؾبزٜ ٣ٔ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ي ِإن ُكنَت َتدَاُل ما الَاوىييييييييياِذلييا عيييي
 يـــــرنَ ـــــــــَف َأسَ ـــــــــــَكي  ِان  ييييأِلَعُينِ َجب ــــــــــعأوَ 

ـــانــفَ   ــــــَكي  ركِ يييييييياَء الت  يييييييِظبظُر ــــــ ـــَف تَ ــــــــ  رَكَ ينــ
 يــــــــــــــــأَم ــــن مَ ـــــــين مِ ـــذنَ ـــري َوَأخَ ــن َمعشَ ـــــمِ 
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 لــُع اـواِصـــــــنَ  دودِ ـــــــالقُ  رُ ـــــــسُ  ىـــــلُض الط  ـــــبي
 

 نِ يييييييييوُد اأَلعيُ يييييييييسلِي ـــــُر احلَ ــــاِت حُ ـــَوَج ـــــــ
 

 (114: 1297 ٣،حّّ)

ٝ چأٝ  وأ ٗ وأ ٍ٘بٜ  نٝ ػؿك چ٥ػت، ثٝ نٞٛاٖ تسودا٣٘  ا٢ ٔفٔتٍس ٔٗ، اٌس ٣ٕ٘»تسخٕٝ: 

ا٘أد ٚ اش   سدٜوٝ چٍٛ٘ٝ ٔٗ زا اغ٥س و نٟ٘بٗ اش چؿٕبٖ وا٘د؛ ٚ تؼدت  ثف٣٤ ثٝ غس ٔٗ نٚزدٜ

ٙد ٚ غجصٜ زً٘ ٚ قبف قٛزت ٚ غسب ش٤ٙأت ٚ  ؛ نٟ٘ب غف٥د ٌسد٘ا٘دثس٤دٜ ٚ ٔلٔٙٓ خب٘ٛادٜ

٣ ثأٝ ٔفٔتٍأس خأٛد    ٤ٗ حّّأ اِأدّ دز ا٤ٗ اث٥بت ٔؿٟٛد اغت، قأف٣ وٝ ن٘ ٝ  ؛ ثٙبثس«غ٥بٜ چؿٓ

سد٘د، ٚخأٛد  وثسا٢ اٚ پٟٗ  نٞب٢ تس ٝ چؿٕبٖ غ٥بٜ ٔؼؿٛلٝو٤ٌٛد زاٜ فساز٢ اش دا٣ٔ  ٣ٔ

غأ٢ٛ اٚ ٘ؿأب٘ٝ   ٝ ، ثأ نٝ اش طسف چؿٕبٖ نٞٛاٖ تأس و دز خب٢ د٤ٍس ٕٞٛ اش ت٥سٞب٣٤ !٘دازد

ٞب٢ ٔس٤ض ن٘بٖ ند٣ٔ زا دز تٍٙٙب٣٤ غس٤أت   چؿٓ ٝودازد  ٚ ث٥بٖ ٣ٔ زا٘د٣ٔغ ٗ  ،زٚد ٣ٔ

 ؾٛد: ٝ طبلت ٚ تحُٕ اش اٚ غّت ٣ٔو٣ّ ى، ثٝ ؾىٙداف ٣ٔ

  يف َشكٍّ  بِّ َهل َيدري الَّذي باَت َعن َع ا احلُ 
 ركِ يييِن التُ يييييى َأعيُ ييييظُبن ـــرُب مِ ـــاذا ال ِق العُ ــم          
 رِك ـــالتَ  ةُ ـــا َ ــي طـــي َوليَ  لـــــالــــــلَّ ِاحِتمــــــــــــد  َ ــــ َ 
 كِ ـَرٍك َض ـي َمعـــــــف راضُ ييييوُن المِ ييييييالُعيين ـــأَلَقت          

 
 

 

 (245)ٕٞبٖ: 

ٞب چٝ اش چؿٕبٖ نٞٛاٖ  ٝ ػسةودا٘د  اغت، ٣ٔ هٝ اش ز٘ح ػؿك دز ؾوػ٣ ون٤ب »تسخٕٝ: 

ٝ ّٓ لدزت تحّٕ   وؿٙد ٣ٔ نتلس ٚ   وبغأت ]ػؿأك[ ٘أدازْ ٚ    ند٤ٍأس طبلأت ت أس    ؾأدٜ اغأت 

 «دز تٍٙٙب٣٤ ؾٍسف لساز دادٜ اغت. ٔٗ زا ،چؿٕبٖ ٔس٤ض ٚ خٕبز

ٝ فسش٘د ؾأبػس  وسد واؾبزٜ « س٤فبة اِظّاِؿّ»تٛاٖ ثٝ  اش ؾبػساٖ ثٙبْ د٤ٍس ا٤ٗ ػكس ٣ٔ

بٖ تٙأً  وأ س تسوأ دز د٤أٛاٖ اٚ ٞأٓ ذ   (242: 1989 ّٕػب٣٘ ثٛد )ثبؾأب، ٤ٗ اِتّاِدّثصزي ػف٥ف

ش٤ػأت   ٔأ٣ « حمياة» ٣وا٥ٔس ّٕٔٛ« دّْٚإِٙكٛز  هّٔ»ثبز زت٣ دز داغت، اٚ ٔدّ چؿٓ فساٚاٖ

 ٤ٌٛد: ، اٚ ٣ٔفساٚاٖ د٤د نٞب٢ تس ( ٚ دز ن٘دب اش غبل٥بٖ ٚ ٘د43ٕٝ٤: )ٕٞبٖ

 يــــــــــــــــــلْ ــــــــــَأس دٍّ ـــــــــــاٍظ ِبَ ــــــــــــُر َأحلْ ــــــــــــــــَأسيــــــــــــــت
ـــَهِضي ْركِ يييييييييَن الت  يييييييييييييٌي مِ ييييييييبْ ظَ  ــاحلشَ  مُ ـــ  ـاـ
 

ــــَكلي  ــــُم َأْحشـــــــــــــ ٍِ َكِلييييييييييطَ يييييييبِ اٍء ـــــــــــــ  لْ ييييييييْر
 لْ ــــــــــــــــيـــــــــِه َدالالً مجَِ ـــــــــــــــــَفيْ ــــــطْ ــــــــــــــز  عِ ـــــــــــــــــيـَهُ 
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 دٌ ـــــاهِ ــــــــش ــــــــاـــــــــــُدهــــــــــــــــــْورِيــــــتَـــــ ـــــــةٍ ــَوْج َـــــــ ُذو
 

ــــكَ ـِإْن أَنْ  ـــــــــَرْت  ـَتْ ـــــــ ٍِ َكحيييييييييييِبطَ ِلي ــــــ  لْ يييييْر
 

 (282: 1995 س٤ف،بة اِظّ)اِؿّ 

٥ٌسد ٚ دزٖٚ زا ثب چؿإٔبٖ ث٥ٕأبزؼ شخٕأ٣     اغبزت ٣ٔقبفؽ ثٝ   ١ٞب زا ثب ٌٛ٘ ٍ٘بٜ»تسخٕٝ: 

ٕٞأساٜ  ثٝ ٘بش ػد٥ج٣  ،اغت ٚ ثب ِسشؼ پّٟٛٞب٤ؽ وٕس ثبز٤هٚ  ن، اٚ ن٣٤ٛٞ اش تلسوٙد ٣ٔ

چٙأد خأٛدِ اٚ ثأب چؿأ٣ٕ غأسٔٝ      ٞس ،ؾبٞدِ لتُ ٔٗ اغت ،غسخ٥ؽ وٝا٢ دازد  اٚ ٌٛ٘ٝ دازد،

ثأٝ   نٔب اش ش٤جب٣٤ نٞأ٢ٛ تأس   جغاِطّٝ پ٥داغت ؾبػس ظس٤فوٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ؛ «وٙد وؿ٥دٜ ا٘ىبز

زثب٤أد ٚ   ٔٗ ثب ٍ٘بٜ، دَ ند٣ٔ زا ٔأ٣  ١ٝ: ٔؼؿٛلوٚخد نٔدٜ اغت ٚ داد غ ٗ غس دادٜ اغت 

 .دا٘داش نتؽ ثٝ خبٖ ٣ٔ ؼثب چؿٓ خٕبز

ػٕأس   .بٖ دز د٤ٛاٖ اٚ ثػ٥بز اغأت وتسچؿٓ س وٝ ذوؾبػس٢ اغت  چٟبز٥ٔٗ «ّؼفس٢اِتّ»

ٝ وأ ٞب٣٤  ٣ اش غصَى، ٤(154: 1989 اغت )ثبؾب،سدٜ وتبثؽ ثٝ ا٤ٗ ٔػلِٝ اؾبزٜ وثبؾب ٞٓ دز 

 ش٤س اغت: ؾؼس سدٜ اغت،واؾبزٜ  ندز نٖ ؾبػس ثٝ چؿٕبٖ تًٙ تس

ـــي ـــــــــاعـــــا جـــــــ ــــــــمِ  هييييييييييعيني الً ـــــ ـــــن أشــــ  راكِ ـــــــــ
 هتِّــــــــــكٍ ــــــــــتمُ  قٍ ـــــــــــاشـــــــــــلع ر  ــــــــــفــــــــــــن ادلـــــــــــأي

 

 راكِ ـــــــــــــــاإلش ةُ ـــــــــــــــايــــــــــــــواك هنـــــــــــــی هَ ـــــــــركـــــــت 
ـــــتْ عَ رَ ــــــصَ  ـــــهُ ـــــــــأس هُ ـــــــــ  راكِ يييييياألت نِ ييييييييييأعيُ  مُ ــــــ

 

 (222: 2004 ّؼفس٢،)اِتّ 

سدٖ، وأ ػؿك تأٛ   نٞب٣٤ لساز دادٜ اغت، ت س ا ثٝ چٖٛ داْٝ چؿٕب٘ؽ زوػ٣ وا٢ »تسخٕٝ: 

بٖ اش پأب دز نٔأدٜ اغأت، ثأٝ     وٞب٢ چؿٕبٖ تسٝ ثب ٥٘صٜوجبش٢ واغت ، ػبؾكِ پب نٟ٘ب٤ت ؾِس

چٙأد دز  چؿإٔبٖ اغأت، ٞس  ػؿك تًٙ ٠ٞٓ ش٥ٔٗ خٛزد «ؼفس٢تّ»«   وٙدتٛا٘د فساز  دب ٣ٔو

چؿإٔبٖ تٍٙأ٣    حتٕبً ،نتس ٢ٚ١ ٔؼؿٛلثٝ ٞس ز أّب ؛ا٢ ٘ؿدٜ اغت ثٝ ت٣ٍٙ چؿٓ اؾبزٜ با٤ٙد

ثأٝ غأ٢ٛ اٚ زٚا٘أٝ     نٝ ٌّسخبٖ تسود٢ دازد  ، ؾبػس ٥ٞر زا٣ٞ ثسا٢ ٔمبثّٝ ثب ت٥سٞب٢ ٔتؼدّ

 اٚ ٔؼتمد اغت چؿٕبٖ ٔؼؿٛقِ .ؾٛد افتد ٚ تػ٥ّٓ ن٘بٖ ٣ٔ ِرا ثس ش٥ٔٗ ٣ٔ ؛ث٥ٙد ٣ٕ٘ ،داز٘د ٣ٔ

 ؿد. و ٝ ػبؾك زا ثٝ ثٙد ٣ٔو غتا٣ ٞب٤ داْ ،ثّٙد ثبی ٚ ش٤جب٤ؽ

ٝ نٞٛ زا ثٝ چؿأٓ دزؾأت   وچسا ؛ثٝ ٘ظس ٥٘ب٤دش٤جب  اَّٚبٖ ثٝ نٞٛ دز ٘ظس وؾب٤د تؿج٥ٝ تس

ٝ   واش ن٘دب  أّب ً؛بٖ زا ثٝ چؿٓ تٙوؾٙبغٙد ٚ تس ٣ٔ س وأ ؾأجٝ زا ذ ٝ ؾبػس خٛد ثأٝ ٘أٛػ٣ ٚخأ



 19/ؾبػساٖ ػسة غص٥ِّبت دز «چؿٓؾٙبغ٣ ش٤جب٣٤»ز٥ٞبفت٣ تبز٤ ٣ ثٝ 
 

ٜ  ثأب ا٘أداْ ٚ  هاٚ ثبز٤ ١ٝ ٔؼؿٛلوسد وٕٞسا٣ٞ ثب اٚ تٛاٖ دز ا٤ٗ أس سدٜ اغت، ٣ٔو ٚ  ػؿأٛ

 دزغت ٔب٘ٙد نٞٛاٖ. اغت ٘بش

ٔتفأبٚت اش  ٘أٛع  تأٛاٖ دٚ   ٝ چٍٛ٘أٝ ٔأ٣  وأ س اغت نٖ اغأت  وٝ دز ا٤ٙدب لبثُ ذون٘ ٝ 

ٝ ف ؾأد  ٞب٢ ٌرؾأتٝ ٔؿأ ّ   دز لػٕت .دوس، تك٤ٛس چؿٓ زا ثب اٚقبف٣ ٤ىػبٖ ؾأبػساٖ   وأ

ٝ غ٥ب٣ٞ، غّٕأ »قفبت٣ ٔثُ  ،٣ػجّبغػسة اش لجُ اش اغفْ تب پب٤بٖ ػكس  داز ثأٛدٖ ٚ  بش٢، غأسٔ

 ،بزٜ دز ػكس ٔٛغْٛ ثأٝ ا٘حطأبط  ثثٝ ٤ه أّب ؛٘دوسد ثٝ چؿٕبٖ دزؾت ٔٙتػت ٣ٔ زا« ب٣ٍ٘فتّ

 بٖ ٘ػجت دادٜ ؾد.وط ؾبػساٖ ا٤ٗ ػكس ثٝ چؿٕبٖ تًٙ تس٥ٕٞٗ اٚقبف تٛغّ

 هنتيج .6
ٝ دزؾت، غ٥بٜ، خٕأبز ٚ  ودا٘ػت  چؿ٣ٕ زا ش٤جب ٣ٔ ،ؾٙبغ٣ ػسث٣ش٤جب٣٤ ،شٔبٖ لجُ اش اغفْدز  -1

سد٘أد؛ لأسنٖ وأس٤ٓ    و ؾبػساٖ ػسث٣ ثٝ چؿٕبٖ نٞٛ ٚ ٌبٚ ٚحؿ٣ تؿج٥ٝ ٣ٔا٤ٗ چؿٓ زا  .بش ثبؾدغّٕ

ؾأٙبخت٣ زا ثأسا٢ تٛقأ٥ف    ب٢ ش٤جأب٣٤ أٞأ ٝ أفأ ؤِّأٗ ٔأ٥ٕٞأ  ،بَأٞٓ ثٝ خبطس اقُِ زػب٤ت ٔمتیب٢ حأ 

ؾبػساٖ ػكس اغف٣ٔ ٞأٓ پأب٢ دز خأب٢ پأب٢     حٛز٤بٖ ثٟؿت٣ ا٘ت بة وسدٜ اغت؛ طج٥ؼ٣ اغت وٝ 

ٔثأُ   ؾأبػس٢  اِجتّٝسد٘د، وس وس ؾدٜ زا ثسا٢ چؿٓ ش٤جب ذوذ ؾبػساٖ خب٣ّٞ ٟ٘بد٘د ٚ ٥ٕٞٗ اٚقبف

 ٝ ٔٛزد پػٙد ٚالغ ٘ؿد.وسد وٚقف٣ ٞٓ اش چؿٕبٖ نث٣  ةعربیثٗ اث٣ ػٕس 

چٖٛ اثٛ٘ٛاظ ٚ ػ٣ّ ثٗ خٟأٓ   ،٣ دچبز تغ٥٥س ش٤بد٢ ٘ؿد ٚ ؾبػسا٣٘ػجّبغٚقف چؿٓ دز ػكس  -2

جب٣٤ِ چؿٕبٖ د٤ٍأس٢ غ٥أس اش چؿإٔبِٖ    ٟبت ثػٙدٜ وسد٘د ٚ غؼ٣ ٘ىسد٘د اش ش٤ج٥تٟٙب ثٝ تدد٤د دز تؿ

اثٛ٘ٛاظ چؿٓ دزؾت  اش ش٤جب٣٤ چؿٕبِٖ تًٙ ٤ب نث٣ ٤ب غجص( ٚ ٔثفً )ٔثفً ٙددزؾت ٚ غ٥بٜ حسف٣ ثص٘

 ٚ خٕبز زا ثٝ ٘سٌع تؿج٥ٝ وسد وٝ پ٥ؽ اش ا٤ٗ غبثمٝ ٘داؾت.

چٙأد٤ٗ   طِٞأب ٚ تػأّّ   ٛٔت اش دغت ػأسة ىثب غمٛط خففت ثغداد ٚ خبزج ؾدٖ ح هثدٖٚ ؾ -4

ؾإٔبز٢ اش   بٖ ثس لػٕت اػظ٣ٕ اش ثفد ٔػ٥ّٕٗ اش ٤أه غأٛ ٚ غأبوٗ ؾأدٖ تؼأداد ثأ٣      وتس ا٢ِ دٜغ

ؾٙبغ٣ ػسث٣ ؾبػساٖ ٞٓ دچأبز تغ٥٥أسات   ذٚق ش٤جب٣٤ ِؼجتىبٖ تسن دز ثفد اغف٣ٔ اش غ٢ٛ د٤ٍس،

 چؿٕبٖ تًِٙ تسوبٖ تٛا٘ػت خب٣٤ دز ؾؼس ٚ غصَ ػسث٣ ثسا٢ خٛد پ٥دا وٙد.٢ ؾد ٚ ٚقف خدّ

 ناههکتاب

 ها ف. کتابال

ـــاساألح ـــفل ال. ابـــن1 ل بشـــر  و َتقيـــق الـــدكتورة عاتكـــة اخلزرجـــيل بييين األحنيييف عبّييياسدييييوان ال(؛ 1954) عّب
 دار الكتب ادلصرية. لالقاهرة
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ل بتحقيــق الــدكتور حســي وميييديييوان ابيين الرّ (؛ 2003بــن الــريح ) عّبــاسومــيل ابواحلســن علــی بــن الابــن الرّ . 2
 ب والوثائق العلمية. ل القاهرةل دارالكت3ط نصارل 
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 الين عند الشعراء العر  الغزّ « نيجمالية الع» يمي ليل التار يالتحل
 *(الادري منذ العصر الداهلی حتی القرن الثامن)

 زادأروانیيعبدالغنی ا کتورالدّ 
 آداباة و استاذ مشارک فی  سم اللغة العربي

 گانیيمی خو يد رحمحمّ 
 ل جامعة اصفهانآداباکتوراه يف  سم اللغة العربية و لدّ ب اطال

 صالملمّ 
علـی  يفيـة تطـوير هـذا الوصـفكعر العـريبل فوصف العي من أهّم موضوعات الغزل يف الّشـ يف أنّ  كّ ال ش

أن يبـي مسـار  علـی هـذه الفكـرة فيسـعی هـذا البحـث عتماداً إ قد األديبلا يتدرّج يف دائرة ال ّ شلّ من مدی الزّ 
 ی آخر العصر العثماين )ادلملوكي(.ما طرأ عليه من التغيريات من العصر الاهلي حتّ طوير وصف الغزل و ت

وق المـالی الوصـفيل هـو أن الـذّ  -حليلـينـته  ادلـ ه  التّ إذی ما حصل عليه هذا البحـث الّـ من أهمّ 
أيـــدي  صـــار إىة و يّ اســـعبَّ  ـــدرة اخلالفــة ال بعـــد أن خرجـــق بغــداد مـــن أيـــدي اً أساســـيّ  اً  تغــريّ للعــرب  ـــد تغـــرّي 

ة فمــال إلــی أن جالء الواســعة لالمــرأة العربّيــون الــ ّ يــذي طادلــا وصــف العاعر العربــی الّــيل فالّشــكــالع صــر الرّت 
جتمــاعي علــی اســي واإليام السّ ظــومــة وال ّ ك احلري مــدی تــأثيــة! فهــذا يبــّي كقة للمــرأة الرّت ون الضــيّ يــيصــف الع
 عصر. لّ كاألدب يف  

 .العريبل وصف العي عرلشّ ةل االماليّ  :ّيةالکلمات الّدليل
 

                                                           
 26/12/1390تاريخ القبول:      17/9/1390تاريخ الوصول:  .*

 Rahimi65@gmail.com  ول:ئالع وان اإللکرتونی للکاتب ادلس


