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 ٖاحود ّاضو ٖآراء بالغ ٖبررس

 *بدٗع(قسوت : ٕهَرد عٔ)هطال
 ضْطٗاض ّوتٖ

زاًطگاُ ضاظٕ وطهاًطاُٗاض گطٍُ ظتاى ٍ ازتّ٘ات يطتٖ، استاز  

ًثٖ احوسٕ هحوّس  
 استازٗاض گطٍُ ظتاى ٍ ازتّ٘ات يطتٖ، زاًطگاُ ضاظٕ وطهاًطاُ

 چک٘دُ
زض يلَم تالغت  است ح حدتن     ٕ تطخستِّااظ وتاب احوس ّاضوٖ هػطٕ،اثط  جواهر البالغة  وتاب

ٕ وتِ تتط اٗتي    هتًتسّز  ّٕتا مٍتمتطٗ  ّتا طٗيوت، ّاگصاضٕ هثاحث، تكث٘كتٌسٕ ٍيٌَاىهٌاسة، زستِ

ِ ياللوٌساى اٗتي يلتن، ٍّويٌت٘ي    هَضز تَخّ اظ تسٍ ًگاضش تاوٌَى،ضا  آى، اس  وتاب ًَضتِ ضسُ

 اتّت ضتط   ٍ ضتسُ فاضستٖ تطگطزاًتسُ   تتِ  اٗتي وتتاب ً٘تع     ،ُ است  ززاوتاب زضسٖ زاًطگاّٖ لطاض 

ِ تتفاغ٘ل، گ يتاٗ ٔا ّوت حاًسًگاضتِ آى تطّإ گًَاگًَٖ ٍتَؾ٘ح  ٍ – الٕ اٗتي وتتاب  اّٖ زض التت

آهتَظش   هكالة سستٖ ضُ پ٘سا وطزُ وِ هوىي اس  هَختة اذتالد زض اهتط    -ّإ آىتطخوِ الثتِّ

ٍ سپس آٌٗس وِ تِ ًهط غح٘ح ًوٖ -زض لسو  تسٗى -زض اٗي همالِ، تِ ت٘اى تطذٖ اظ اٗي اهَضضَزح 

 حاٗنزًُ٘ع شوط وطٍخِ غح٘ح آى ضا ت٘اى ٍ زل٘ل ذكا تَزى 

 حتسٗى تالغ ،يلن  احوس ّاضوٖ، ،جواهر البالغة يلن تسٗى، يلن تالغ ، :ٕکل٘دٍاژگاى 
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 پ٘طگفتار. 1

ّتإ زاًطتوٌساى استالهٖ ضا تتِ ذتَز      ل٘فأتت ترتص يه٘وتٖ اظ   وِ  ّاٖٗزاًص ضاٗس ٗىٖ اظ

 تِ ساتمِ زٗطٗي اٗتي يلتن   آى  فطاٍاًٖ تأل٘ف زض يلّ حُ اس  يلن تالغ  تاضساذتػاظ زاز

 ى اسالهٖ غَضت گطفتِ اس حاوقطف هتىلّ ل٘ي قط  هثاحث يلن تالغ  اظاٍّ گطززحظ هٖتا

خَاب وستاًٖ وتِ    زضتاٗس  هٖ آهسًس،ى وِ زضغسز اثثات ايداظ لطآى وطٗن تطهٖاوهتىلّ

لتطآى وتطٗن ضتثِْ اٗدتاز      ايدتاظ  اى ٍتاٗس آًت تَضز يمتزض ه ه خستِ ٍآٗات توسّ تِ نَاّطِ

ِ »همتام ًفتٖ    ٗا زض ٍ ٗا توث٘ل اس  هداظ ٗا وٌاِٗ ٍ اٗي آِٗ هثالً وِتگٌَٗس  وطزًس،هٖ « تطتث٘

اظ تعضگتاى   (حّتت  555-619) ختاحم  تِ تطضسٖ اٗي پسٗسُ ت٘اًٖ تپطزاظًتسح  ذساًٍس سثحاى، اظ

اظ تاضظتطٗي اٗي زستِ اظ زاًطتوٌساى است ح ضفتتِ ضفتتِ      «ِخاحهّ٘»والهٖ  ٔضئ٘س فطلهًتعلِ ٍ 

زاًطتوٌساى   زٗگتطٕ ختسا ضتس،    ّط يلتن اظ  ٓظحَ يلَم اسالهٖ، وِ تا گستطزُ ضسى هثاحث

طت٘ة تتِ اٗتي تت   س ٍتيلن تالغ  زس  ظزً ٓاضتٖ زضتّإ هستملّيلَم تالغ  تِ تسٍٗي وتاب

ٍ ستپس   ٍ آى «تلرت٘ع » ٍ سىاوٖ« هفتا  الًلَم»ّإ فطاٍاًٖ هاًٌس وتاب  «اٗؿتا  » ضتط  

 تفتتاظاًٖ، اظ ستَٕ  آى  «هرتػتط » ٍ« هكَّد»ضط   زٍ ٍ «ذك٘ة لعٌٍٖٗ» فتَسّ ،آى تلر٘ع

ٍ  الثتِّ ٍ -هًطٍف زٗگط آثاضخولِ  اظ وام تطٌگاى اٗي يلَم ضا س٘طاب ًوَزح  ًِ تِ ستالوٌسٕ 

 اضوٖتهػتطٕ، ست٘س احوتس ّت     ٓتتأل٘ف ًَٗستٌس   جةواهر البالغة وتتاب   -ّتا وواد اٗي وتتاب 

ِ اتاسة وتت  حدن هٌِ يلّتت أل٘ف آى،توِ اظ تسٍ ت اس  (حّت 6915 -6535) تٌتسٕ  ب، زستت

ٍ   هٌهن هكالة ّويٌت٘ي تتِ ذتاقط     ٍ آستاى ًوتَزُ است     وِ زستطسٖ تِ هكالتة ضا ضاحت  

يثتسُ تتط آى    هحوّتس ، ضت٘د  هؤلّتف ذػَغتاً استتاز    ٕ وِ يلوإ األظّتط، هتًسّزّإ تمطٗم

 ٔاهًتِ خت هتَضز تَخّت   ٍ هَختة الثتاد ياللوٌتساى تتِ هثاحتث تالغتٖ تتِ قتَض يتام          ًَضتٌس،

هعٗتس   ،ّإ فتطاٍاى توطٗي ٍ «اتتتكث٘م»زاضتي  ،تِ اس لطاض گطفت ظّزاًطگاّ٘اى تِ قَض ذا

ُ هتساٍد ،اٗي وتابُ هَخة گطزٗسُ وِ اهطٍظ   ضسُ ٍتط يلّ ّتا  تطٗي وتاب زضسٖ زاًطتگا

ِ     اهّت  ؛آٗتس هٖ ضواضتِ زض حَظٓ تالغ    الٕ هكالتة وتتاب،  ا تتا اٗتي اٍغتاف گتاّٖ زض التت

يتالٍُ تتط اذاللتٖ وتِ زض اهتط       ،يسم آگاّٖ وِ زض غَضت ذَضزً٘ع تِ چطن هٖ ذكاّاٖٗ
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همالِ حاؾتط تتِ تطذتٖ اظ     زض واّسحهٖ ً٘ع ايتثاض وتاب اٗداز وٌس، اظ ،آهَظش هوىي اس 

 حضَزپطزاذتِ هٖيلن تسٗى  ٓكاّإ اٗي وتاب، زض حَظذ

اظ  اٗي تط افعٍى ضسُ اس ،تاظاض وتاب  ضٍإًٔ هتًسّزّإ چاجتا  ِخَاّطالثالغوتاب 

تَاى تِ هَاضز ظٗط وِ هٖ ضط  گطزٗسُ اس  تطخوِ ٍ ً٘ع هًاغط پژٍّطگطاىاظ سَٕ تطذٖ 

 اضاضُ وطز:

ِ  تتط هحمماًتِ  اى تطخوِ ضط  ٍ ،(6911) يطفاى حسي -6 تطخوتِ ٍ  »تتا يٌتَاى    خَاّطالثالغت

 اس حًگاضتِ  «خَاّط الثالغِضط  

 َاّطخت تطخوِ ٍ تَؾت٘ح ٍ تػتح٘ح   تِ  ، حو٘س هسدسسطاٖٗ(6911) هحوَز ذَضسٌسٕ -5

   حاًسپطزاذتِ تِ ّوطاُ هتي اغلٖ زض ساد ِالثالغ

ٍ  تِ( 6911)زض ساد  اٍسف اتطاّ٘وٖ ٖيل -9 ِ  تَؾت٘ح   تطخوتِ  التسام ًوتَزُ    ختَاّط الثالغت

   حاس 

همتاالت   ،تتَاى ًگاضتِ ضسُ اس  وِ هٖ اٗي وتاب، ٍُٓ تط اٗي، چٌس همالِ ً٘ع زضتاضيال

 ضا ًام تطز: ظٗط

ّطتتن هدلتِ اًدوتي     ٓفاؾلٖ وِ زض ضواض هحوّسًَضتِ  ،«ءة جديةدةفی قرا جواهر البالغ » -6 

 چاج ضس٘سُ اس ح تِ 6911ات يطتٖ زض آشضهاُ ساد ازتّ٘ اٗطاًٖ ظتاى ٍ

: يلتَم  6، حس٘ي و٘اًٖ، ًطتطِٗ ضتواضُ   «الثالغِ خَاّط ٔتطضسٖ اًتمازٕ تػح٘ح ٍ تطخو» -5

  حٌتطط گطزٗسُ اس ه 6913تْاض ٍ تاتستاى وِ زض « پژٍّص ًاهِ اًتمازٕ»اًساًٖ 

ِ  ًٔگاّى تِ تطخو» -9 ( 17وتِ زض ضتواضُ )   حستي ضتفً٘ى ضتاّطٍزى   هحوّس، «خَاّط الثالغت

 هٌتطط گطزٗسُ اس ح 6917هاُ  آتاى ،«پژٍّص آٌٗٔ»ٔ هدلّ

مس لستو  هًتاًٖ ٍ ت٘تاى اٗتي وتتاب التسام       تزض همالِ زٗگتطٕ تتِ ًت    ً٘ع ًَٗسٌسگاى اٗي همالِ

 اًس وِ زض حاد ًگاضش اس حًوَزُ

ِ  «احوس تي اتطاّ٘ن ّاضوٖ» ٖ   » هًطٍف تت -6111ح قح ّتت  6915-6535) «ستّ٘س احوتس ّاضتو

آهتَظش ٗافت ح    «يثتسُ  هحوّتس »( ازٗة ٍ هًلّن هػطٕ، اّتل لتاّطُ ٍ زض ًتعز ضت٘د     م 6399
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الجمعيّة  »ضستسح ٍٕ هتسٗط هتساض     و( هٖ) حس٘ياٍ تِ اهام  ( ًسة37: 6 ج، 6337)ظضولٖ، 
( ستّ٘س احوتس   699: 6 ج ،6911 ل٘سٖ ٍٗىتَضٗتا ضتسح )وحالتِ،   ٍ ًانن هساض  اًگ «سةاليّي اإل

جةواهر اددب ، أسةووب الكيةيف فةن يةاإلن اإل اةقء ال ةويفّاضوٖ زاضإ آثاض هرتلفتٖ اظخولتِ:   
ييةاان  ٍ المفرد العوف فن رسف ال وف، لسعقدة ادبديّ  فن الديق   اإلسالييّ ا، فن صاقع  إ اقء العرب

جواهرالبالغة  فةن المعةق ن بالبيةقن اهّتا هطتَْضتطٗي اثتط ٍٕ     ؛ اس الذهب فن صاقع  شعر العرب
 (6111-6111: 6991تاضسح )سطو٘س، هٖ بالبديع

 پردازش تحل٘لٖ هَضَع .2

 )لسو  تسٗى( خَاّطالثالغِتطضسٖ ًىاتٖ اظ وتاب 

ِ ضا اظ هتَاضزٕ   تطذٖ پطزاظٗن ٍاٌٗه تِ هثحث اغلٖ همالِ هٖ هطتىتة  زض آًْتا   هؤلّتف  وت

 حوٌ٘نهٖشوط اس ، اضتثاُ ضسُ 

 چٌ٘ي آهدُ است «التّقس٘ن»در هبحث  -1

بقةد يلوة   …كّل ين أفراده، يق له عوى جإلة  الّتعيةين،   یالت سيف: هو أن يذكر يتعّدد، ثّف يضقف إل
ثق يإلمق؛ أن تذكر أحوال الّانء، يضقفقً إلى کةّل ياإلةق يةق يوية  ب  …الت سيف عوى أيرين آخرين أّبُلإلمق

 ك وله:  ،به
 َماقيِخ   ةةةةق َب الْ ةةةةَ َ اةةقلْ ةةن بِ ةةةة   ةةُب حَ ةةةةوُ ةةأطْ ةةسَ 
 وا   ةةةةةُ قٌف إذا ُدعةةةةةفةةةوا  خِ ةةةةةقٌل إذا القَ ةةةةة ةةةثِ 

 

 ْردُ ةةةوا يُ ةةةمةةةثَ ةةةَ تةةةق الْ ةةوِل يةةْن طةةةةةِ ف يةُ إلةةةةأ   ةةكَ  
 دُّباةةةةٌل إذا عُ ةةةةةيةةةوةدُّبا قَ ةةٌر إذا شَ ةةةةةةيةةةةةثةةةةةةةكَ 

 

 (939 :6911 )الْاضوٖ، 

الجمةةع يةةع الت سةةيف: أن يجمةةع »چٌتت٘ي آهتتسُ استت :  «الجمةةع يةةع الّت سةةيف»زض هثحتتث  ستتپس 
 ...«المةتيّوف بةين الاةي ين أب أكثةةر تكةو حيةف باحةةد ثةّف ي ّسةف يةق جمةةع، أب ي ّسةف أبالً ثةّف يجمةةع

 ًحَ: گَٗس:هٖ ٍ ًواٗسشوط هٖ زٍ ت٘  تاال ضا ،دهثا تِ يٌَاى ضاّسِ ، تاض زٗگط،سپس

 ِخ    ةةةةاقيةق َب اْلمَ ةَ َ اةةةقلْ ةةةن بِ ةةةة   ةةُب حَ ةةةةوُ ةةأطْ ةةسَ 
 وا  ةةةةةقٌف إذا ُدعُ ةةةةةفةةةوا خِ ةةةةةقٌل إذا القَ ةةةةةة ةةةةةث

 

 ْردُ ةةةةوا يُ ةةمةةةثَ ةةَ تةةةق الْ ةةةوِل يةةْن طةةةف يِ ةإلُ ةةأ   ةتةةكَ  
           دُّباةةةةٌل إذا عُ ةةةةةيةوةةةةدُّبا قَ ةةةةةٌر إذا شَ ةةةةيةةةةثةةةةةكَ 

 

 (935 ّواى:) 
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٘ت  تتاال   ت ، زٍهتفاٍت است   «الجمع يع الت سيف»تا  «الّت سيف»دا وِ غًٌ  تسًٖٗ اظ آً

زٍ غًٌ  تاضتس،   ّطتَاًس ضاّس هثاد تطإ لطى چْاضم اس ، ًوٖ ٖ ضايط پطآٍاظٓوِ اظ هتٌثّ

   ساظزحهَؾى ضاّس هثاد ضا زض اٗي زٍ ت٘  هطرع ًوٖ هؤلّف ،يالٍُ تط اٗي

آى ّتن اظ ًتَو    تمست٘ن است ،   زض هسألِ اٗي اس  وِ زٍ ت٘  هصوَض، هثاد تطإ غًٌ ِ حكّ

 مزٍّ

 نءالّاةوتِ قثتك تًطٗتف، هٌهتَض اظ      -أن تذكر أحوال الّاةنء، يضةقفقً إلةى کةّل ياإلةق يةق يوية  بةه-
هٌهَض  اس  ٍ «ذا عةّدباإب  ذا شّدباإذا دعوا، إذا القوا، إ»هٌهَض اظ أحَاد آى،  ٍ ( اس يوخاّ ال)

َ٘خ ٗتا  ًٌٗتٖ اٗتي ضت    لل٘ل تَزى است ؛  ثماد تَزى، ذفاف تَزى، وث٘ط تَزى ٍ ؛«يةقيوي  بةه»اظ 

حتاد   ذتَزم ضا قلتة ذتَاّن وتطز، زض     وتِ هتي تتا آًْتا حتكّ      افطاز هدطّب زض ه٘ساى خٌگ

ٍ      ضٍٖٗ تتا زضتوي ثاتت  لتسم    ضٍٗا هاللات ٍ  زض پاستد زازى تتِ زضذَاست  ووته، ستطٗى 

 تًتساز  ا زض ٌّگتام ضتواضش،  ٗه ستپاُ، اهّت   ٗه تِ هٌعلٔ ّط ،چاالن، زض ٌّگام حولِ تطزى

 ،آًيِ سعاٍاضش تَزُتِ ّن  تِ ّط حاد ًٌٖٗ احَاد ضَ٘خ ضا شوط ًوَزُ ٍ آًْا اًسن اس ؛

 حاٗي ّواى غًٌ  تمس٘ن اس  ًسث  زازُ اس  ٍ

 ًؤًَ دٗگر -2

تأكيةد الةّذم بمةق ياةبه »وِ تِ اٗي وتاب ضاُ ٗافتتِ، هطتتَـ تتِ هثحتث      ّاٖٗاظ ذكا ًوًَِ زٗگط
ٍ  هؤلّفاس ح « المةدح ٖ     پس اظ تمس٘ن اٗي غًٌ  تتِ ز گَٗتس:  ًتَو زض تتتًطٗف ًتَو زٍّم هت

...« أداة اسةةةةتثاقء تويإلةةةةق صةةةةف  ذّم أخةةةةر ق ن: أن يثبةةةةو لاةةةةنء صةةةةف  ذّم، ثةةةةّف يةةةة تی بعةةةةدهق بةةةةالثّةةةة»
ٔ  ،(بأداة اسةتثاقء) ( تط ض6ٍٕ) تا گصاضتي ضواضٓسپس  ،(931 :6911 )الْاضوٖ، تحتث ضا   ازاهت

أداة  بيثةةل أداة االسةةتثاقء فةةن ذلةة ،» :گَٗتتسهتتٖچٌتت٘ي ٍضلٖ زازُ ٍ زض پتتا تتتِ پتتاٍضلٖ اضختتاو
 :  االستدراك فن قول الاقعر

 ورُ ةةةةةةخُ ةةةقِج صُ ةةةةةةيةإلِ ةةْوَم الْ ةةةةةةق يَةةةةةةةةإلةةةَ اّ ةةِ ةةةيةةةةَب ل    قرًَة  ةظةةةةةةةقِض  َ ةةةةةةةر يةةةةةقِر الةةةةةةةإلةةةةةَأظْ ةةةةةوٌه كَ ةةةةةُبجُ 

(1) 
 

 بَكَ وِلِه:
 ُر زاِخةةراً  ةةةةةةكْ ةةةةبَ ةةةةُه الْ ةةةةةةَ ْدُر إاّل أ ّ ةةةةةةَ بةةةةَو الْ ةةةةةةه

        

 (2) لُ ةةةَوبْ ةةُه الةةا  ةةِ ةيةقُم لةض ْرغةةُه الةةةأَ    یوَ ةةةةسِ  
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تتا أزات   «تأكيةد الةّذّم بمةق ياةبه المةدح»زٍ ت٘  هصوَض ضا تتِ يٌتَاى ضتاّس تتطإ      هؤلّف

 «تأكيةد المةدح بمقياةبه الةّذم»هػتساق ضٍضتي    ،ىِ اٗي زٍ ت٘ حاد آً ،وٌساستسضان شوط هٖ

د زض اٗتي خْت  هاًٌتس استتثٌاء است ح زض هثتاد اٍّ      « لىتيّ »استتسضان هستتفاز اظ    الثتِّ اس  ٍ

، ضتًٌَسُ تتا   «ّإ آًاى زض قطاٍت هاًٌس گل اس ، لىتيححح چْطُ»گَٗس: ، ضايط هٖ«...بجوهٌ »

 :ذَاّس غف  تسٕ ضا تِ آًْا ًسث  زّس ٍ هتثالً تگَٗتس  هٖ ضايط، وٌسفىط هٖ «لکةن»ضٌ٘سى 

، «لکةن»ٍلٖ تطذالف حس  اٍ ضايط پس اظ  ؛«ّاٗطاى ظض  اس ً٘  لىي زلْاضاى س٘اُ ٍ»

چتَى غترطُ تتا     ،ًثطز آى اٗي اس  وِ زض ضٍظ خٌگ ٌٍس ٍ وغف  هس  زٗگطٕ شوط هٖ

ًواٗسح ضاٗس اگتط  هحىن ّستٌس، ًٌٖٗ هس  ساتك ضا تا شوط هس  زٗگطٕ تأو٘س هٖ غالت  ٍ

وطز زض تفْ٘ن هكلة هٖاستفازُ « زيد شجقٌع لکاّةه کةريفٌ » زض اٗي وتاب آهَظضٖ اظ هثاد هؤلّف

 آهَظ تْتط تَزحتِ يلن

الئٖ ٍخَز زاضز ٍ تهاغلف  ،زض ت٘  اٍّدالظم اس  وِ گفتِ ضَز:  گفتاضاٗي  ٔذاتوزض 

ٕ  حضسًَضتِ هٖ « ضةقرةً »، « ظقرةً »ٍ تِ خإ ولوِ  «أزهقر»، «أظإلقر»تاٗستٖ تِ خإ ولوِ هٖ  ختا

ٍ هتتصوّ  غلتف اهالئتٖ فتَق ضا    ّتا ً٘تع  ة اس  وِ تطذٖ اظ تطخوِتًدّ تسٖ اغتال    ط ًطتسُ 

 (537: 5 ،6911 يطفاى،ضحن: تِ يٌَاى هثاد ) اًس،ًٌوَزُ

 دٗگر ًؤًَ -3

ب توخةي  ال ةول »چٌ٘ي آهتسُ است :    ،لسو  خٌا  ،هحسٌّات لفهٖ زض پاٍضلٖ تاب زٍّم اظ
فن الجاقس: أ ّه  وعةقن. تةقّم ب غيرتةقّم؛ فقلتّةقم هةو يةق اتّفة  فيةه الوفظةقن المتجق سةقن فةن أيةور أربعة ، 

 ت ب الّسياقت ب عةددهق ب ترتيبإلةق؛ بغيرالتّةقم وع الكربف ب شيوإلق ين الإلي   الكقصو  ين الكركق
ٍ ستتپس  (969 :اىت)ّوتت« .د يةةن اديةةور ادربعةة  المت ّديةة ةن باحةةةب هةةو يةةق اختوةةا فيةةه الو فظةةقن فةة

 وٌسحخِّ تِ تام ٍ ٗا غ٘ط تام تَزى آًْا هكط  هّٖاٖٗ ضا تسٍى تَهثاد

تتِ  ّإ هطتتَـ  هثاد تًطٗف ًوَز، ىِ خٌا  تام ضاتًس اظ آً هؤلّفضسس اگط تِ ًهط هٖ

 ػتَظ تتِ آى  ّإ هرهثاد ّنٍ تًس اظ تًطٗف خٌا  غ٘ط تام  ضا ً٘ع تالفاغلِ تًس اظ آى آى

همام تَؾ٘ح ٍ تث٘ت٘ي هكلتة است  ٍ چٌت٘ي      ظٗطا اٗطاى زض ؛تس٘اض تْتط تَز ،ًوَزضا هكط  هٖ

َـ تتِ آى  طتتّتإ هت  ثادتتٌسٕ زل٘ك هكالة تِ ّوتطاُ ضتاّس هت   تؿإ آى، زستِتماهٖ ً٘ع الته
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اٗتي  اتطتًوَزح تٌت زض اٗي غَضت هكاتم  حاد ٍ همام ضا تا همتؿإ آى ضياٗ  هٖ ٍ ؛تاضسهٖ

ام تًت ط تتا شوت  ضا امتّإ خٌا  غ٘ط تّإ خٌا  تام ٍ سپس ضاّس هثادسا ضاّس هثادتالً اتتتشٗ

 ّإ تام يثاضتٌس اظ:  ح خٌا زاضٗنت٘اى هٖ ،ًَو ّط

 فَةةةةَوْف َيُيةةةنْ  ةقةةةةيةةكْ ةةيَ ةةلِ  یةةةةةيَ ةةكْ ةةيَ ُه ةةةةُ ْيتةةم  ةةةَبسَ 
      َأْحيق ةةقخقل ةُا ذاِت الةةةةةةةيةةةق طَ ةةةةةْو زارَ ةةةةةلَ 

 

 (ٖ)لُ ةةةةيةةةةةةبةةةةةةةةِه سَ ةةةةيةةةةةةرِالةوّةِه فةةن َرد  َأيْ ةةةةةةةةةةإلةَ  
 (ٗ)قةةةق ةيةَأحْ ر ْادْجداِث ةةفَ ةن حُ ةُن فةكْ ةَب  َ 

 

 :بقول المعّري

 ه ةالُذ بِةةةقً يُةةةةةةةةق ةةةةسةةةةرك إ ْ ةةةةةيةةةةَ َ  غةةةةةةوْ ةةةةَ ْف  ةةةةةةلَ 
 

 (5)قً ةةق ةةسةةةةِر إ ْ ةةةةةةد هْ ةِن الةيْ ةةعَ ةَو لِ ةرحْ ةةةةال بةفَ  
 

 

( 97 ٍ 53)ل٘اهٔ/ اْلَمسةقُق  رَب َ  يَةْوَيِ ذٍ   ﴿َباْلتَةف ِو الس قُق بِقلس قِق ِإلىّإ غ٘ط تام هاًٌس: ٍ خٌا 

 :ٍخَز زاضز (1)( خٌا  ًالع هطزٍفالمسقق( ٍ )ققالسّ ) ٔت٘ي زٍ ولو

 ُه    ةةةةةةةةةةةوَ ةةةةةةةةةعْ ةةةةةةةةةر فِ ةةةةةةةيُ ةةةةةةةةةةو َب َأشْ ةةةةةةةةةةةُ يةةةةةةةةةَأشْ 
 

 (7)رُ ةةةةةةقكِ ةةُه شةةةةةةةاْ ةةةةةقٍك يِ ةةةةةاةةةب لِ ةةةجَ ةةةةقعْ ةةةةفَ  
 

 خٌا  هكطّف  «شقكر»ٍ  «شقك» ٔولو ٍ ت٘ي زٍ الحكّخٌا   «أشير»ٍ  «أشيو» ٔولو زٍ ت٘ي

 :ٍخَز زاضز

 ةةةةةةةةةةةةةةةِف فْيةةةةةةةةةةةةةجْ ةةةةةةةةةةةةْرُف الا  ةةةةةةةةةةْرفن َبطَ ةةةةةةةةةطَ 
 

 (8)رةةةةةةةةةةقهِ ةةةةةةةةةسَ قٍه ب ةةةةةةةق سةةةةةةالُهمةةةةةةةكِ   ةه ةةةةةةةةةة 
 

 لَد الرٌساء: ٍ ؛خٌا  هكطّف ٍخَز زاضز «سقهر»ٍ  «سقه» ٔولو ت٘ي زٍ

 قُء    ةةةةةةةةةفةةةةةةةا  ةةةةةةةَو الةةةةةةةةةقَء هُ ةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةبُ ةةةةةةةةةةةإن  الْ 
 

 (9)حِ ةةةةةةةةةةةَجوا ِ ةةةةَن الْ ةةةةةةيْ ةةةةَو  بَ ةةةةةةجَ ةةةةةَن الْ ةةةةةةةيِ  
 

 خٌا  هصّٗل ٍخَز زاضزح  «الجوا ح»ٍ  «الجو » ٔت٘ي زٍ ولو

 حطٗطٕ:  سري زض اٗي «يأعقد»ٍ  «أيقدي»ٍ ت٘ي زٍ ولوِ 

 نةةةقيةةةةةُر َذيةةةةةفةةةةةةخْ ْن يُ ةةةةةن يَ ةةةيقةةةةلن زيةةةال أعْ 
 

 (10)قدي فةةن أْرضِ ادعةةقديةال َأْغةةُرُس اديةةب  
 

 ز:خٌا  هحطّف ٍخَز زاض اتي فاضؼ ت٘ زض اٗي  « إلقك»ٍ  « إلقك» ٍٔ ت٘ي زٍ ولو (66)خٌا  الحكّ
 رٍئ    ةةةةةْوِم إيْ ةةةةةْن لَ ةةةةةقَك عَ ةةةةةةإلةةةقَك  ُ ةةةةةإلةةةالّ  َ ةةةةةةةهَ 

 

 (12) ةقءٍ ةةة ةةاَ ةةةةٍف بِ ةةةةةَ ةعّ ةةةاَ ةةيُ  رغَةةةةةْية اَ ةةةةةوْ ةةْف يُ ةلَ  
 

 : چٌ٘ي آهسُ اس  ، ً٘عزض هثحث خٌا  غ٘ط تام
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د أب أكثةةر يةةن ادربعةة  الّسةةقب   هةةو يةةق اختوةةا فيةةه الو فظةةقن فةةن باحةةبياإلةةق الجاةةقس غيةةر التّةةقّم: ب »
 كةةو: )َدَباُم  يجةةب أالّ ييةةوَن بةةأكثر يةةن حةةرف، باختالفإلمةةق: ييةةون إّيةةق بايةةقدة حةةرٍف فةةن ادّبل،ب 

َيِليَةةُ   یو: )الإَلةةوَ أب فةةن ارخةةر  كةة، َجإلةةِدي(ب أب فةةن الوسةةو  كةةو: )ِجةةّدي  الَكةةقِل ِيةةَن الَمَكةةقِل(،
: ﴿ذِلُيةْف یک ولةه تعةقل  «يلّرفةقً »الثقلث ب  «ييتافقً »ب الثّق ن ُيسّمى  «يردبفقً »ادّبل ُيسّمى الإَلَواِن( ب 

: 8631 )الإلقشةةمن، (57/غةةقفر)ِبمةةق ُكْاةةُتْف تَةْفَرُحةةوَن ِفةةن اْدَْرِض بَِلْيةةِر اْلَكةة   َب ِبمةةق ُكْاةةُتْف َتْمَرُحةةوَن  
587) 

ِ  هؤلّف زض هثاد ظزى تِ اٗي آٗٔ ضسستِ ًهط هٖ قثتك   ظٗتطا  ، زچتاض اضتتثاُ ضتسُ است ؛    ضتطٗف

وتِ زض آى ٗىتٖ اظ زٍ لفتم ًستث  تتِ زٗگتطٕ        اس خٌاسٖ  ،خٌا  هكطَّف ،اٗطاىتًطٗف 

ًِ ًستث  تتِ    «تمرحون»ٍ  «تفرحون»ىِ زض ، حاد آًاؾافِ زاضتِ تاضسولوِ آذط  ٗه حطف زض

اؾافِ زض آذط اس ح اذتالف اٗي زٍ ولوتِ فمتف زض   ًِ اٗي وِ اٗي  ّن حطفٖ اؾافِ زاضًس ٍ

 «هت٘ن  فاء ٍ» چَى زٍ حطف هصوَض وِ زض ٍسف ولوِ لطاض زاضز ٍ اس « ه٘ن» ٍ «فاء»حطف 

ِ   ،زٍ ضفَٕ ّستٌس، تٌاتطاٗي ّط الورطج ٍلطٗة خٌتا  هؿتاضو ٍختَز زاضزح     ،تت٘ي زٍ ولوت

      ٖ  كق ةةق إن المختوفةقن الكرفةقن ثةف : »...گَٗتس ذك٘تة لعٌٍٗتٖ زض تًطٗتف خٌتا  هؿتاضو هت
 دايةة  ليةلكا ةةن   ببةين بياةن الكريةةري ك ةول لادبّ  فةن قإّيةة بييو ةقن يضةقرعق الجاةةقس نسةمّ  يت ةقربين

 بقةول (63 /اد عةقم)  عاةه بياةأبن عاةه ياإلةون بهةف﴿ تعةقلى ك ولةه الوسةو فةن قبإيّ ، طقي  بطري 
 إلةى الخيةر باواصةيإلق يع ةود الخيةل» )ص( الابةن ك ةول ارخةر فةن قبإيّ  الباليق أهداف البرايق بعضإلف

 .(951: اتزٍى الرك٘ة المعٌٍٖٗ،) «ال يقي  يوم
 دٗگر ًؤًَ -4

 چٌ٘ي آهسُ اس :ً٘ع هثحث خٌا  هكلك ٍ اضتماق زض  961 ٔغفح زض

ه ياإلق الجاقس الملو ؛ ب هو تواف  رُكايه فن الكربف بترتيبإلةق بةدبن أْن َيجمَعإُلمةق اشةت قٌق، ك ولةب »
. (ٖٔ)رسةولهه )بَغّفقٌر( غفر الّوه لإلق، )بُعصةّي ( َعَصةِو الوّةه ب )أْسوف( سقَلمإلق الوّ  :لهآصو ن الّوه عويه ب 

 (6 ب 6 کةةقفربن/)ال أَ ْةةةُتْف عقبِةةُدبَن يةةق َأْعبُةةد  ﴿ال َأْعبُةةُد يةةق تَةْعبُةةُدبَن بَ  فةةقن جمعإلةةق اشةةت قق  كةةو:
 (961 :6911 الْاضوٖ،) «جاقس االشت قق یف يل: ُيَسمّ 

تِ پاٍضلٖ اضخاو زازُ ٍ زض پاٗ٘ي غفحِ چٌت٘ي آٍضزُ   ( 6) ٓضا تا ضواضسپس خٌا  اضتماق  ٍ

 اس :  
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 ك ةوله:
     ن           ةةةةةةةةةةةةةةْد ةةةةةةةةةةةةةةجِ ةةةةةةةةةةةةةُع أ ْ ةةةةةةةةةةةةةةةق َديْ ةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةفَ 

 دٍ ةةةةةةةةةةةةجْ ةةةةةةةةةةةة َ ن ةةةةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةةِ كق ةةةةةةةةةةةس یةةةةةةةةةَ وةةةةةةةةعَ  
 

 ك وله:ب 
                ْو ةةةةةةةب  ةةةةةةةةوِدَك هَ ةةةةةةةةةةةةةةقُح جُ ةةةةةةةةةةق رِيةةةةةةةةةةِإَذا يَ بَ 

 قًء ةةةةبةةةِه هةةةةةةةةيةةةةةةةةُذبِل فِ ةةةةةةةةةعَ ةةةةْوُل الْ ةةةقَر قَ ةةةةصَ  
 

 قول الاقبل :ب 
 ْاٍم َطواُهَمةةق    ةةةةةةْاٍم َب عَ ةةةةةةحَ  نْ ةةةةةةَ  يةةةةةةقلةةةةيةةةةفَ 

            

 (ٗٔ)الص ةفقححِ فق بَ ْيَن الص  ةبَ  یر دَ ةُد الةَجديْ  
 

 قول البكتري:ب 
 قِل   ةَمةةةةةِح شَ ةةةةن ريةةةةةةةةةةّرْبِض فةةةةُف الةةةةيةةةةسةةةة َ 

            

 ولِ ةةةةةةةمُ ةةةةةةةةن رَاِح شةةةةْاِن فةةةةةةةمُ ةةةْوُب الةةةةصَ بَ  
 

 ك وله:  ب 
 ةُربراً   ةةةةةةن سُ ةةةةةةةبةةةةةوْ ةةةةةقَ  یةةةةةةةوِ ةةةةةتَةةةةةةمْ ةةةةةيَ ةةةةةأرَاَك فَ 

               وان ةةةةْل َبال تصةةةةةةْر َبصِ ةةةةةةجُ ةةةةةْر َباهْ ةةةةةجُ ةةةةةفَ 

يةةةَ  الةةةةةةةةب ُاةةةةةةةةو  تَةةةة َأنْ  یةةةةةةاَ ةَأخْ بَ    قرُ ةةةةةةةةد 
 قرةةةةةةةةَو جَ ةةةةوَر َب أ ْ ةةةجُ ةةةةةةةةَأْن تَ ةةةةُو بِ ةةيةةةَرض

 

 ك وله: ب 
  ِرف     ةةةةةةةةتَ ةةةةةةوِدَك َأغْ ةةةةةةةةةةِر جُ ةةةةةةةةةةةةكْ ةةةةةةةةةةْن بَ ةةةةةةةةةةةةيِ 

         

 ِرفةةةةتَ ةةةةةةةةةةةةَ  َأعْ ةةةةةةةمِ ةةةوْ ةةةةةةِل عِ ةةةةةضْ ةةةةةةةةَ فةةةةةةةةةَب بِ  
 

 ك ول الكريري: ب  (٘ٔ)«ُخْوُا اْلَوْعِد ُخْوُ  اْلَوْغدِ »ب ك ولإلف: 
ةةْيِل  ةةةةةِر جَ ةةةةةةةيةةةةةسةةةةةن الةةةةةةةْف فةةةةةةةةإلُ ةةةةةلَ   ري الس 

 

 لِ ةةةةيْ ةةةةةةةةةخَ ةةةةةرُي الْ ةةةةةةةةةِر جَ ةةةةيةةةةةةةةةخَ ةةةةةالْ  یةةةةَب إلَ  
 

 ك ول البستن:ب 
ْبلَ ةةةِا الةةةةةيةةةِ سةةةبِ   وُر ةةةةةةةةةةْو أُيُ ةةةةةةةة َ ةةةةةسَ ةةةِ  ات  ةةةةةد 

 

َدة قةةةةةةةةةقهةةةةةةاَ ةةةةةةرَأَيْ    الةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةظةةةةةةةةةةةةةةقمِ  ُيةةةةةةبَةةةةةةةةةد 
 

زازُ ظٗتط استٌاز    خٌا  اضتتماق ضا تتِ ت٘ت     ،هؤلّفضَز وِ چگًَِ حاد اٗي سؤاد هكط  هٖ

 :  اس 

 ن ةةةةةةةةةةةةةةْد ةةةةةةةةةةةةجِ ةةةةةةةةةةةةُع أ ْ ةةةةةةةةةةةةةةق َديْ ةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةفَ 
 

 دةةةةةةةةةةجْ ةةةةةةةةةةةةةةةن  َ ةةةةةةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةقكِ ةةةةةةةةةةس یةةةةةةةةةةوَ ةةةةةةةةعَ  
 

ت٘ات تًس اظ آى خٌتا  اضتتماق ٍختَز ًتساضز ٍ اگتط هٌهتَض       قَض تطذٖ ازض اٗي ت٘  ٍ ّو٘ي

ّإ خٌا  هكلك ٍ خٌتا  اضتتماق ضا تتا ّتن زض پتاٍضلٖ ت٘تاى       اٗطاى اٗي تَزُ وِ ضاّس هثاد

ّإ ّط وسام ضا تِ غتَضت ختسا ٍ   ىِ چطا ضاّس هثادضَز: ٗىٖ آًسؤاد هكط  هٖ وٌس، زٍ
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ات٘تات ضا وتِ ًتِ خٌتا  هكلتك زض       ٗيىِ چطا تًؿٖ اظ ااس ؟ ٍ زٗگط آًت٘اى ًىطزُ  ،ةهطتّ

ثاد زض تٌَاى هت تزض پتاٍضلٖ ت٘تاى ًوتَزُ است ؟ تتِ يت       ،ٌا  اضتماقتِ ختَز زاضز ٍ ًتْا ٍخآً

 ّإ:ت٘ 

 ِرْف   ةةةةةةةةةتَ ةةةةةةةوِدَك َأغْ ةةةةةةةةةةةةِر جُ ةةةةةةةةةةةةكْ ةةةةةةةةةةْن بَ ةةةةةةةةةةةةيِ 
ةةةيلِ يْ ةةةةةةةةةس  ةةةةةةةن الةةةةةةةةةةْف فِ ةةةةةةةةةةإلُ ةةةةةةةلَ   ِر َجةةةْرُي الس 

 

 رفْ ةةةةةةةةةةةةةةةتَ ةةةةةةةةةةَأعْ  ِعةةةةةْوةةةةةةةةِمةةةةةةةةةةةةةةة َ  لِ ةةةةةةةةةةضْ ةةةةةفَ ةةةةةةةَب بِ  
 لِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةْرُي اْلَخيةةةةةةةةةةةةةِر جَ ةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةخَ ةةةةةةةةةةالْ  یةةةةةةةةةةةةةَب إلَ 

 

ِ  ؛ًِ خٌا  هكلتك ٍختَز زاضز ٍ ًتِ خٌتا  اضتتماق       ٍ  «أْغتةرف» ٍّٔد زٍ ولوت ازض ت٘ت    تلىت

ةير» ٔزٍ ولوت  ، ت٘يتا ّن خٌا  غ٘ط تام هػحَّف زاضًس ٍ زض ت٘  زٍّم «أْعتةرف»  «الس ةيل» ٍ «الس 

قتَض زض يثتاضت   زاضز ٍ ّوت٘ي ٍختَز   هؿتاضو  خٌا  غ٘تط تتام   «الخيةل» ٍ «الخيةر» ٔولوزٍ ٍ 

 ٍٔ تت٘ي زٍ ولوت   خٌا  غ٘ط تام الحتكّ  « ُخْوة»ٍ  «ُخْوا» ٔت٘ي زٍ ولو «وْغدِ وْعِد خْوُ  الُخْوُا ال»

 تتط اٗتي وتِ زض ت٘ت     ٍخَز زاضز ٍ اظ ّوتِ هْتن   (61)خٌا  غ٘ط تام هػحَّف «الَوْغد»ٍ   «الَوْعد»

 : ٍخَز ًساضز خٌاسٖ ظٗط،

 ْو أُُيةةوُر  ةةةة َ ةةةةةسةةةةةِ  ات  ةةةةةةد بلةةةةةِا الةةةةةةةيْ ةةةةةسَ ةةةةبِ 
 

َدة ةقةةةةةةةةةةقهَ ةةةةةاَ ةةةةْ رأَي   الةةةةةا ةةةةةةةةةةظةةةةةةةةةةةةةةقمِ  ُيةةةةةةبَةةةةةةةةةةةةةد 
 

 هَرد دٗگر -5

ياإلةق )الجاةقس اْلمةَذي ل( ب )الجاةقس ب »چٌت٘ي آهتسُ است :     «خٌا  هصَّٗل ٍ هكتطَّف »زض هثحث 
تالف بايةةقدة الملةر ف( فةةقدب ل: ييةةون االخةةتالف بةةأكثر يةةن حةرفَةْيِن فةةن آخةةره. بالثةةق ن: ييةةون االخةة

   حرفَةْيِن فن أب له، فقلجاقس المذي ل ك ول أبن تّمقم:
 دُّبَن ِيةةْن أيْةةٍد َعةةواٍص َعواصةةٍف ةةةةةةُ مةةيَ  -8

 

 (7ٔ) واضبِ ةواٍض قَ ةيقف قَ ةةأسْ ةةوُل بِ ةةصُ ةةتَ  
 

 ب الجاقس اْلملر ف ك ول الا يخ عبدال قهر:
  َ ْو ِيْاةةُه إلةةن  َعةةوارفٌ ةةةةةةبَ ةةةْف سَ ةةةةةَب كَ  -6
 ْن ِبر ه َب َللقحاةةةةةَرٍر يِ ةةةةةْف غُ ةةةةةَب كَ  -6

 (8ٔ) وارِف بارفُ ةعةةو  الْ ةت ین َعوَ ةةةقحةاةثَ  
   لقحا طقحُا ة  َ  الوةوةت یْيِري َعوَ ةةةةاُ ةةةةةةةلَ 

 

 (961: ّواى)

ظٗتطا   ؛زچتاض اضتتثاُ ضتسُ است     هكطّف  ٍل زض تًطٗف خٌا  هصَّٗ هؤلّفضسس وِ تِ ًهط هٖ

زاًس وتِ ٗته ولوتِ ًستث  تتِ ولوتِ       خٌا  هكطّف ضا خٌاسٖ هٖ ،اٗطاى زض زٍ غفحِ لثل



 615/ تطضسٖ آضاء تالغٖ احوس ّاضوٖ )هكالًٔ هَضزٕ: لسو  تسٗى(

 

 

ضاّس  ح يالٍُ تط اٗي،«َيِلّيُ  الإَلةَوانِ  یالإَلوَ »زٗگط ٗه حطف زض آذط اؾافِ زاضتِ تاضس؛ هاًٌس: 

   حّإ ذَز اٍ هكاتم  ًساضزٖ وِ آٍضزُ تا تًطٗفّاٗهثاد

زض تَؾ٘ح اٗي هسّيٖ تاٗس گف  خٌا  هصّٗل وِ اظ السام خٌا  ًالع است ، خٌتا    

ًٌٖٗ ٗىتٖ اظ زٍ لفتم،    حطٍف اس ؛« تًساز»تالف زٍ لفم زض آى اذ غ٘ط تاهٖ اس  وِ زض

اگط ظٗازٕ زض آذتط لفتم، فمتف     زض آذط ولوِ، اظ زٗگطٕ ت٘طتط زاضز،« ت٘ص اظ ٗه حطف»

ٖ خٌتا  هكتتطّف   آى ضا ٗته حتطف تاضتتس،    ٍ« عةةواص» ًاهٌتتس، هاًٌتس خٌتا  تتت٘ي زٍ لفتم   هت

اگط اذتالف زٍ لفتم زض   ٍ «بايقدة حرفَةْيِن فن أب له» گَٗس:هٖ هؤلّفچٌاى وِ  ًِ آى ،«فةعواص»

ٖ    تاضس، د لفمٗه حطف زض اٍّ اگتط   ٍ« يسةقق» ٍ «سةقق» ًاهٌتس، هاًٌتس  خٌتا  ضا هتطزٍف هت

 ٍ« جةّدي»خٌتا  تت٘ي زٍ لفتم     هاًٌسًاهٌس، خٌا  ضا هىتٌف هٖ ظٗازٕ زض ٍسف ولوِ تاضس،

خٌا  ضا هكتطف ٍ تت٘ص اظ ٗته     ،اگط ظٗازٕ زض آذط ولوِ ٍ زض ٗه حطف تاضس «جإلةدي»

ٖ   اگط ٍ ًاهٌسهٖحطف، خٌا  ضا هصٗل  ًاهٌتس،  ت٘ص اظ ٗه حطف تاضس، خٌا  ضا هتصّٗل هت

هاًٌتس خٌتا     ،خٌتا  هتصّٗل   ٍ «عواصةف» ٍ «عواص» ولؤ خٌا  ت٘ي زٍ هاًٌس ،خٌا  هكطف

ٖ  هؤلّتف چٌتاى وتِ   ، ًِ آى«قاقبةل» ٍ« قاةق» زٍ ولوِ وتِ   «يةن حةرفين فةن آخةره بةأکثر» گَٗتس: هت

 ضَزححسالل سِ حطف ضا ضاهل هٖ

گَٗس هوىي اس  ٗه لفم، ًسث  تِ هٖ هرتػط الوًاًٖچٌاى وِ تفتاظاًٖ زض آى الثتِّ

ط تآذت  -صّٗلتي ظٗتازٕ فمتف زض خٌتا  هت    تِ اٗت تاضس وت تطف ظٗازتط زاضتتِ تت  تگطٕ زٍ حتزٗ

ِ   ٍ «الجةوا ح» ٍ «الجوی» هاًٌس زٍ ولؤ ؛افتساتفاق هٖ -ولوِ  «حالاواحةب» ٍ« الاةوی» ٗتا زٍ ولوت

 (537 :6911 تفتاظاًٖ،ضحن: )

ٖ شوتط   خَاّطالثالغِٖ ضا ّن وِ ذَز غاحة ّاٗصضتِ اظ ّوِ اٌْٗا، هثادگ  -6وٌتس، هت

وٌس، وٖأٗ٘س ًتًطٗف اٍ ضا تتت (،طقحا) (للقحا) -9 (ارفبَ ( )وارفعَ ) -5( ٍ واصفةعَ ( )واصةعَ )

 زٍ ٗا سِ حطف اظ زٗگطٕ ت٘طتط ًساضزح -گَٗس هٖ هؤلّفچٌاى وِ آى –ظٗطا ّ٘يىسام 

 دٗگر ًؤًَ -6

 زض هثحث خٌا  هحطّف ٍ هػحَّف چٌ٘ي آهسُ اس :    
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الجاةةةقس المصةةةّكا فةةةقدب ل؛ يةةةق اختوةةةا ركاةةةقه فةةةن َهيةةة ت الكةةةربف ياإلةةةق الجاةةةقس المكةةةر ف ب ب »
 .(961 :6911 الْاضوٖ،) «ْردِ سياقتإلق  كو: ُجب ُ  البُةْرِد ُجا ُ  البةَ ب ين حركقتإلق الكقصو  

ُ    ٍختَز ًتساضزح تٌْتا اظ    هؤلّتف اضتثاُ ٍ ذكائٖ زض اٗي هكلتة   تتطِ  تتاب ٗتازگ٘طٕ ستاز

َجقِهةُل إّيةق ُيْفةِرٌط أْب ال»ٖ ًه٘تط  ّٗتا ضَز وِ اگط اٗطتاى اظ هثتاد  هٖ هَؾَو اٗي ًىتِ ضا هتصوِّط
ةْركِ يق ال»ب  «طٌ ُيَفر   ظٗطا زض زٍ هثاد هتصوَض تٌْتا    ؛تْتط تَز ،وطزهٖاستفازُ  (63)«بْدَعُ  َشَرُك الا 

حَّف ّتن خٌتا  هػت    ،هثالٖ وِ اٗطاى هكط  وطزُ است   اهّا زض ؛خٌا  هحطَّف ٍخَز زاضز

ف تذت  «الثٓتطْز »ٍ  «الثٔتطْز »اگط اٗطاى ظٗتط زٍ ولوتِ    الثتٍِّ  طَّفتٌا  هحتن ختَز زاضز ٍ ّتٍخ

ّوت٘ي هَؾتَو    ّٔاضتوٖ زض ازاهت   ضتسح تط هٖتط ٍ ضاح فْن هَؾَو سازُ ّنتاظ  ،وط٘سهٖ

يق تمقثل رُكاةقه بضةعقً، باختوفةق   لةقً، بكيةُث  -يعان الجاقس المصكا -الثق نب »ًَٗسس: چٌ٘ي هٖ
ةْا عةن ارخةر ك ةول بعضةإلف: غَةر َك ِعةاَُّك، َفَصةقَر ُقَصةقرَ  ذلةَ  ُذلّة .  یلو زال إعجقم أحدهمق لةف يَتمية 

 )الْاضتوٖ،  «َعةقَلفَ اْلعةقِلف، َزل  ِبَال تِةه ال  كو: إذا َزل  . ب (ٕٓ)فَقْخَش فقِحَش ِفْعوَ ، فَةَعو َ  ِبإلذا تَةإْلَتدي

6911 :961) 

ظٗتطا زض اٗتي هثتاد     ؛اگط اًسوٖ زلَّ  ضَز زض هثاد زٍّم خٌا  )هٔػٓحَّف( ٍخَز ًساضز

ن ٍ چتَى وتِ زض   ًتساضٗ  ،هتفتاٍت تاضتٌس   ،ل ًمكِهطاتِ ٍ اظ لحا ،ذف زٍ لفهٖ وِ اظ لحال

تتا ّتن اذتتالف زاضًتس،      «الم»تٌْا اظ لحتال حطوت     «العقَلف»ٍ  «العقِلف» ٔهثاد هصوَض زٍ ولو

ٍختَز زاضز ٍ ضاٗستتِ تتَز وتِ اٗتي هثتاد ضا زض        «هٔحٓتطَّف »خٌا   ،زض اٗي زٍ ولوِ ،تٌاتطاٗي

 وطزحلسو  هطتَـ تِ آى شوط هٖ
 دٗگر ًؤًَ -7

هةو يةق ات ف ةو فيةه ثق يإلمق؛ الس جُع الُمَرص ةع: ب »آهسُ اس :  چٌ٘ي لسو  زٍّم «سدى»ثحث زض ه
يْلبةع ادسةجقع ِبجةواهر  الف ةَرتَةْيِن أْب أكثرهةق فةن الةوزن ب الت فية ، ك ةول الكريةري: هةو یأْلفقُظ إحةد

َملَةةِر ِر َصةةْفواً، َبإن  بَةْعةةَد الْعةةَد اْلَيةةدَ ي ةةرع ادْسةةمقَع بَاباجةةِر َبْعظةةِه، بك ةةول الإلمةةذا ن: إن  بةَ َلفظةةه، ب 
 (955: 6911 )الْاضوٖ، «َصْكواً.



 611/ تطضسٖ آضاء تالغٖ احوس ّاضوٖ )هكالًٔ هَضزٕ: لسو  تسٗى(

 

 

ةْجُع  ثق يإلمةق؛اظ سدى هطغَّى تِ ًحَ ظٗط واهتل ضتَز:    هؤلّفالظم اس  اٗي تًطٗف  )الس 
فةن  یالف رتيِن أب أْكثرهق َيَع َيةق يُ قبُِوإلةق ِيةَن اْلف ةَرِة ادْخةرَ  یهو يق ات ف و فيه ألفقظ إْحدُمَرص ُع(: ب ال

 الوزِن بالت  فيِ ،... 
ت ف ةو هةو يةق اثقلثإلمةق؛ )الس ةجع المتةوازي( ب » :لسو  سَّم چٌ٘ي آهتسُ است    ،سدىزض هثحث 

 غقشةي /) َأْكةواٌب َيْوُضةوَعٌ  لن: ﴿فيإلةق ُسةُرٌر َيْرُفوَعةٌ  بَ الت  فيةِ   كةو قولةه تعةقفيه الف رتقِن فةن الةوزن ب 
ُمْرَسةةةةالِت ُعْرفةةةةةقً  كةةةةو قولةةةةه تعةةةةةقلن: ﴿َبالْ ِفيَةةةةةً  ب تةَ ب  ، بأكةةةةةواب، بز ةةةةقً اِلخةةةةتالف ُسةةةةُرر (85 ب 86

 كةةةو: ف ةةةو. ب  العقصةةةفقت بز ةةةقً الخةةةتالف المرسةةةالت، ب  (6 ب 8يرسةةةالت/)فَقْلعقِصةةةفقِت َعْصةةةفًق  
ةَحَسَد الّاقطُ  بَ  الا ةقيو: ت فيةً  قيُو الخةتالف يةق عةدا الّصةقيو، ب الص قيُو، َب َهَوَ  اْلكقِسُد َب الا 

 (955: 6911 )الْاضوٖ، «ف و.

 هرتلفٖ ٍخَز زاضز:ًمسّإ  ،زض تًطٗف سدى هتَاظٕ گفتِ اس  هؤلّفيِ آًتط 

ض ٍظى ٍ لاف٘تِ تتا ّتن    آى اس  وِ زٍ يثاضت زتَاى زض تًطٗف سدى هتَاظٕ گف : ًوٖ -6

ظٗطا زض اٗي غَضت سدى هتتَاظٕ ّت٘ت تفتاٍتٖ تتا ستدى ٔهط)غَّتى )تطغت٘ى(         ؛هطتطن تاضٌس

 ًرَاّس زاض ح

قَض وِ ذتَز  وٌ٘ن وِ اٗطاى هػطّ زض تًطٗف ذَز اظ سدى هتَاظٕ تاضسح ّواىت فطؼ ه5ٖ

   ِ َأْكةواٌب ﴿فيإلةق ُسةُرٌر َيْرُفوَعةٌ  بَ : ٔضتطٗف  ٔزض آٗت  «أكةواب»ٍ  «ُسةُرر»ّتإ  اٗطاى گفتتِ است  ولوت
ٖ    ،زض ٍظى ٍ لافِ٘ هرالف ٗىسٗگطًسح تٌاتطاٗي َيْوُضةوَعٌ   وٌتس ٍ  هثاد اٗطاى ًمتؽ غتطؼ هت

      ضَزح                                           ضازُ هٖا٘عٕ اس  وِ يوَهاً اظ هثاد آى چ اٗي ذالف

 ٍ 6 /هطستالت ) ُمْرَسالِت ُعْرفقً فَقْلعقِصةفقِت َعْصةفًق ﴿َبالقَض زض هثاد زٍّم اٗطاى: ّو٘يٍ 

زض ٍظىِ غطفٖ تا ّن اذتالف زاضًس ٍ اٗي هَؾَو تتا   «العقصةفقت»ٍ  «المرسةالت» ٔولو زٍ (5

 اٗطاى اظ سدى هتَاظٕ هغاٗط اس ح ًطٗفت

ّ تتت ط هطاز ٍظى يطٍؾتٖ تاضتس، زٍ يثتاضت اٗتي آٗتِ زض ٍظى ٍ ل     تتاگ ،الثتِّ ن تتت افِ٘ تتا 

تاضٌس ٍ زض اٗتي غتَضت آٗتِ هتصوَض هثتالٖ تتطإ ستدى هطّغتى ذَاّتس تتَزح           هطتطن هٖ

 ( 571: 5 ج، 6911 )تفتاظاًٖ،
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 ّٔ٘ت ِ ولّچت اگط «الا قيوُ بَ  كقِسدُ الص قيُو َبَهَوَ  البَ قِطُ  َحَسَد الا  »ٍ اهّا زض هَضز هثاد سَّم 

ٖ   ،ْا هكط  ضسُ است  ًولوات زض ٍظى يطٍؾٖ تا آًيِ زض هماتل آ اهّتا   ؛تاضتٌس هطتتطن هت

تٌاتطاٗي، اٗتي   ،ّن زض ٍظى ٍ ّن زض لافِ٘ تا ّن هطتطوٌس «الّاقيو»ٍ  «الّصقيو» ٔفمف زٍ ولو

 اٗطاى تاضسح  تَاًس هػسالٖ تطإ تًطٗفهثاد ً٘ع ًوٖ

اظ سدى هتَاظٕ اضتثاُ تاضس ٍ الظم اس  تِ غتَضت ظٗتط    ٍضسس وِ تًطٗف اتِ ًهط هٖ

ْ ِفيَةة ِ اْلَفقِصةةَوتقِن فةةن الةةَوْزِن بَ  هةةَو َيةةق اتة َفَ ةْو فيةةهِ »اغتتال  ضتتَز:  ظٗتتطا اگتتط هتتا زض تًطٗتتف آى  «التة 

ظم است  توتاهٖ ولوتات يثتاضت زض     ال «الت  فية ِ َفَ ْو فيه الف رتةقِن فةن الةوزن ب هو يق اتة  »تگَٗ٘ن: 

 ضَز، زض ٍظى ٍ لاف٘تِ هطتتطن تاضتٌس ٍ اٗتي    هماتل ولوات يثاضتٖ وِ زض هماتل آى ت٘اى هٖ

 ًاه٘ن ًِ سدى هتَاظٕحّواى چ٘عٕ اس  وِ ها آى ضا سدى هطغَّى هٖ

الظم  فمتف  «الت  فية ِ َف و فيه الفقصوتقِن فن الوزِن ب هو يق اتة  »اهّا اگط زض تًطٗف آى تگَٗ٘ن: 

    ٖ ضتًَس زض ٍظى ٍ لاف٘تِ تتا ّتن     اس  ولوات پاٗاًٖ يثاضاتٖ وِ زض هماتتل ٗىتسٗگط شوتط هت

يِ تا وٌتَى زضتتاضُ ستدى    ضت اس  وِ ّن تًطٗفٖ هَافك تا آًزض اٗي غَ ٍ ؛هطتطن تاضٌس

ختتع آٗتتات: ِ ّتتإ ذتَز وتتتاب، تتت اٗتن ٍ ّتتن تتتا هثتتاد اضائتتِ زازُ ،هتتَاظٕ ت٘تتاى ضتتسُ استت  

  ( ّن ذَاًٖ زاضزح 5 ٍ 6)هطسالت/ قً فَقْلعقِصفقِت َعْصفًق ُمْرَسالِت ُعْرف﴿َبال

طغَّى تِ زاضإ ستدى هت  تاف٘ت تَافك زض ٍظى ٍ لتِ خْت  تت  تطسالت تتسَضُ ه 5 ٍ 6 اهّا آٗات ٍ

زض اٗتي لستو     هؤلّتف وتِ  يتِ ضا  ضَز وتِ آً ًىتِ ضا ً٘ع هتصوّط هٖتاضٌسح زض ذاتوِ اٗي هٖ

    ٖ آتَةْياقُهَمةةق الِيتةةقَب اْلُمْسةةَتبيَن َبَهةةَدْياقُهَمق الص ةةراَط ﴿بَ ذَاًتتس تطغتت٘ىِ تتتا تمتتاضب األيدتتاظ هتت
آى ضا هواثلتِ ًتام    توخةي  المفتةقحذك٘ة لعٌٍٗتٖ زض هتتي    (661 ٍ 661غافات/) ُمْسةَت يَف ال

ٖ  گصاضٕ وطزُ اس   ٖ   (، آ566ً :6911 ،)ذك٘تة لعٌٍٗت فَةنْن كةقَن يةق فةن »گَٗتس:  دتا وتِ هت
َمةق آتَةْياقهُ    بقْسِف اْلممقثَو   كةو: ﴿بَ فن اْلوزن خُ  یيق يُ قبوه يَن ادخرَ  اْلف رتَيِن أب أْكَثرِِه يثلَ  یإْحدَ 

 ٍٓ لَلِ:  (661 ٍ 661غافات/) َهَدْياقُهَمق الص راَط اْلُمْسَت يَف اْلِيتقَب اْلُمْسَتبيَن بَ 

 ُ   ةةةةق أَبا ِ ةةةةةقتَ ةةةُش إالّ أن  هَ ةةةةةةَوحْ ةةةق الْ ةةةةتإلَ ةةةيَ 
 

(ٕٔ) لُ ةةةةةَ  َذَبابِ ةةةوْ ةةةّو إالّ أن  تِ ةخَ ةةق الْ ةةةاَ ةةةقَ  
 

أب   ن ادلفةقظ، يةع َتوافُة  ادعجةقز،الت رصيُع: هو تَةوازُ »زض لسو  تطغ٘ى چٌ٘ي آهسُ اس : 
ةةقَر َلفةةن َعةةيٍف بَ   ن  اْدَبْةةراَر َلفةةنت قرُبإلةةق، يثةةقل الّتوافةة   كةةو قولةةه تعةةقلن: ﴿إِ   ر/)ا فلةةق َجكةةيٍف   ِإن  اْلُفج 
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َهةةَدْياقُهَمق الص ةةراَط َمةةق اْلِيتةةقَب اْلُمْسةةَتبيَن بَ آتَةْياقهُ ﴿بَ  يثةةقل الّت ةةقرب:  كةةو قولةةه تعةةقلن:ب  (85 ب 86
 (959: 6911 )الْاضوٖ، (881 ب 885 )صقفقت/ اْلُمْسَت يَف 

ّاٖٗ ت٘تاى وتطزُ   ّاضوٖ زض غفحِ لثل وتاب، سدى هطغَّى ضا تًطٗف ٍ تطإ آى هثاد

هكتط    «الت رصةيع»تحت  يٌتَاى    ،و  زٗگطٕ ضا تمطٗثاً تتا ّوتاى تًطٗتف   دا لسٌٍ زض اٗ اس 

ذك٘تة لعٌٍٗتتٖ ٍ   توخةي  المفتةقحًوتَزُ است ح زض اغلتة وتتة هًتثتط يلتتَم تالغتٖ ًه٘تط        

(، وتاب 571: 5 ج ،6911 يٌ٘ي ضط  هرتػطٕ وِ تفتاظاًٖ تط آى ًَضتِ اس  )تفتاظاًٖ،ّو

ليل إلی البالغ  المعةق ن وتتاب   ( 611ٍ :6961لَم ٍ ًتَض التسٗي،  )خو٘ل س عربض الخويةلب  الد 
( تِ ٗىٖ اظ اٗي زٍ اضاضُ ضسُ 191 :تازٍى ،الًعٗع يت٘ك )يت٘كتأل٘ف زوتط يثس البةديعبالبيةقن ب 

 حاًستإ آًْا ضا ٗىٖ زاًستِ زّس وِ ًَٗسٌسگاى هصوَض ّط زٍٍ نَاّط اهط چٌاى ًطاى هٖ

ةقَر  َعةيٍف بَ   ن  اْدَبْةراَر َلفةن﴿إِ وتِ:  ضسس وِ ًَو سدى زض آِٗ وطٗاظ قطفٖ تِ ًهط هٖ ِإن  اْلُفج 
يَةْ ةَرُع ْسةَجقَع ِبَجةواِهِر َلْفِظةِه، بَ هةَو َيْلبَةُع اد»تا اٗي گفتِ حطٗتطٕ:   (69 ٍ 69اًفكاض/) َجكيٍف   َلفن

ةقر»تتا   «ادبةرار»ظٗطا لفم  ؛ٗىٖ تاضس «ادسمقَع ِبَاَباِجِر َبْعِظهِ  زض  «يفجكة»تتا   « عةيف»ٍ لفتم   «الفج 
 تاادسةمقع، ِبَجةواهر  تاي َرُع، ادسجقَع  تايلبع قَض وِ )اًسح ّواىلافِ٘ظى ٍ ّنٍآِٗ هصوَض ّن

 ح  ّستٌسلافِ٘ ٍظى ٍ ّن( زض گفتاض حطٗطٕ ّنبْعظهِ  تاَلفظِه  ٍ باَباجر

 دٗگر ؤًًَ -8

 مكس اقت الو فظي بّين يق فن ادبيقت ارتيِ  ِيَن الزض توطٗي هحّسٌات لفهٖ چٌ٘ي آهسُ اس : 
  َيةةةةةةةدحةةةةةةةْيةةةة  فةةةةةةةةن ْأتُ ةةةةةةةةلَ ةةةةْن أخْ ةةِ ةةةةةة ةةةةلَ 
 ن  ةةقتِ ةةةةةةةةةةةقجَ ةةةةةةةةةةُو حَ ةةةةةةةةةةةةةةَالةةةةةةةةةةْد أ ْ ةةةةةةةةةةةةةة َ ةةةةةةةةةةلَ 
  قٍس   ةةةةةأُ َ ةةةق بِ ةةةرِ َ ةةةةةن َعصْ ةةةةةق فةةةةاَ ةةةةيةةةوةةةةةْد بُ ةةةةةةةقَ بَ 
 ق  ةةةةةةةةم  ةةةةةاًل لَ ةةةةةةةةةَراَث أكْ ةةةةةةُّ تةةةةةةةوَن الةةةةةةةوُ ةةةأُكةةةةةةةيَ 

 

 (ٕٕ) نةةةةةةةةعِ ةةةةاْ ةةةةةةةةةن يَ ةةةةةةةأَت فةةةةةةةلَ ةةةةةةةةق أخْ ةةةةةيَ  
 َزرْع ذي ةةةةةةةرةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةغةةةةةةةةةةةة َوادٍ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبِة
 قةةةةةةم  ةةةةةةةةةةعَ  ةةقً ظُةةةةْوةةةةةةةَمةة قمَ ةةةةةةةوَن اْد َ ةةةةمُ ةةوِ ةةةةظْ ةةةةيَ 

   قةةةم  ةةةةةةةةقً جَ ةةةةةبَ ةةةةةقَل حُ ةةةةمَ ةةةةةوَن الْ ةةةةةبُّ ةةةةةةةةِ كةةةةةةَب يُ 
 

  (953: 6911 الْاضوٖ،) 

 :  ت٘اى وطزُ اس  ب ضا تِ ًحَ ظٗطَا( خ953ّو٘ي غفحِ ) ٖض پاٍضلٍ سپس ز
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بِةواٍد   رَب اةق ِإ  ةن َأْسةَيْاُو ِيةْن ُذر ي تةن﴿: يريمة   الن ارين البيو الثق ن، اقتبقس يير يفن الا ْلِر ادخ»
فةةن البيةةو الثةةق ن اقتبةةقٌس يةةن اْل ةةرآن اليةةريف يةةن  (65ابةةراهيف/)  َغْيةةِر ذي َزرٍْع ِعْاةةَد بَةْيتِةةَ  اْلُمَكةةر مِ 

ةقبَ ﴿ سورة الةفجر ةقَبُتِكبُّةوَن ال تَْأُكُووَن التُّراَث َأْكالً َلمًّ قتَض  ّوتاى  (57 ٍ 63 فدتط/ )  مةقَل ُحبًّةق َجمًّ

التثا  سؤاد ًوتَزُ است  ٍ    ي لسو  اظاٗ زض ٍٕضَز، ٖسُ هّا هطاِّ زض سؤاد ٍ خَابو

هَؾَو ضا هكط  ًىتطزُ ٍ آى ضا ضتط  ٍ تَؾت٘ح ًتسازُ      اٗي اغالً 995تا غفحِ  ىِحاد آً

 اس ح

 ًت٘جِ
 :اس  ِتلاتل تَخًّ٘ع  اٗي ًىات ّٖاضو سّ٘س احوس خَاّطالثالغِلسو  تسٗى وتاب  ٖزض تطضس

ًىطزُ اس  تا ضاّس هثاد آًْا ضا ً٘ع هطرع هَؾى ات٘ات ضا تَؾ٘ح ًسازُ ٍ  ،َٕاضززض ههؤلّف  ح6

ٍ حاضتِ٘   969 ظحاضتِ٘  : 6911 الْاضتوٖ، س ولوِ هَضز ًهط وسام اس ح )زضٗات ٖسُ تِ ضاحتذَاًٌ

 (917 ظٍ حاضِ٘  961 ظ

ِ تت  ٖغًٌ  تسًٗ ،وسامآٍضزُ اس  وِ زض ّط  ٖاٍضلاٍلات چٌسٗي ت٘  ضًط ضا زض پ ّٖگإٍ  ح5

تتِ ًتَو آى    ٕاگًَِ اضاضُتِ واض ضفتِ اس  ٍ ّ٘ت ٖاظ اًَاو ٗه غًٌ  تسًٗ َٖيٍ ٗا ً ٖذػَغ

 (961 ظٍ حاضِ٘  969 ظحاضِ٘ ّواى: ) ًىطزُ اس ح

ؾتً٘ف زض   ٕاتِ گًَِ زاضز ٕاوِ اّوّ٘  ٍٗژُ تطٗي لسو  ٗه هَؾَو ضاّهْن ٖگاًَّٗسٌسُ،  ح9

ت٘تاى   ٖزض هتي اغل ،زاضًس ٕزٗگط آى هَؾَو ضا وِ اّوّ٘  ووتط ّٕاشوط ًوَزُ ٍ لسو  ٖپاٍضل

َمةْرِء جريةِد ِخلةقُب الِيةَن الت  بَ آى ) ٖوتِ لستو  اغتل    تدطٗتس  ًٖٗ، ّواًٌس تحث غًٌ  تتس وطزُ اس 
ً٘تع   ٍٖ زض ظتتاى فاضست   (936 ظ ٍ حاضِ٘ 937:ّواى) حغفحِ شوط وطزُ اس  ٖ( ضا زض پاٍضل َةْفَسةهُ 

  «حفاضس٘اى اظ تدطٗس ّو٘ي لسن اس  ازهط»گَٗس: ٖه( 531: 6911) ٖالسّٗي ّوائخالد

 

 ّاًَضتپٖ
 پ٘ىاض ًثطز، :الإليقجضازاتٖ،  : قطاٍت، ضقرةّا، : ضىَفِازهقر (6)

ًسُ است ، ٍلتٖ تتاضاى پطتتاضش     ا ض٘طزضّ، اهّّن ظٗثاس ، ٍلٖ زضٗإ تَفٌسُ اس ( اٍ چَى هاُ ضة چْاضز5)

 اس ح

ا تتطإ تاظگطزاًتسى لؿتإ الْتٖ ضاّتٖ      ًٖ ًواٗتس، اهّت  ظًسُ تواًس ٍيوطقتَال  ( فطظًسم ضا ٗحٖ٘ ًام ًْازم تا9)

 ً٘س ح 
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 وٌسحضا ظًسُ هٖ ها زض لثط تاض٘ن ها ذ٘اد هًطَق تِ ذاقط هاگصض وٌس ٍ ( اگط اح٘اًا9ً)

 !چطن ظهاى تاضٖ« هطزهه»ستِ اًساى ( خعتَ اًساًٖ ً٘افت٘ن وِ تطَز تِ ٍٕ پٌاُ تطز، پ5َ٘)

د ظٗتازٕ حتطف زض اٍّ   از حطٍف تا ّتن اذتتالف زاضًتس، اگتط    ( خٌا  ًالع آى اس  وِ زٍ لفم زض تًس1)

 ٍ اگط ظٗازٕ زض ٍسف ولوِ تاضس، آى خٌا  ضا هىتٌتف  ٍ ًاهٌسولوِ تاضس، اٗي خٌا  ًالع ضا هطزٍف هٖ

اگتط ظٗتازٕ زٍ حتطف زض     ٍ ًاهٌسف هٖاگط ظٗازٕ ٗه حطف زض آذط ولوِ تاضس، آى خٌا  ًالع ضا هكطّ

 ًٌْسحل ًام هٖضا هصّٗآذطولوِ تاضس آى خٌا  ًالع 

 ضاوٖ اٍ وِ ضاوط اٍس ح ثن اظاٍٗن، زض تًدّ ( اظ ضفتاضش تا هي ضىاٗ  زاضم، ٍضىطگعاض1)

 ٍ هحَ تواضإ اٌٍٗسح ( چطن هي ٍستاضگاى، ت٘ساض1)

 اًسٍُ هَخَز زض زد اس ح تسىٌٖ٘ اظ حعى ٍ ضفا ٍ ( گطِٗ،3)

ٖ ضىٌس اذت٘اضم ضا تِ زس  وسٖ وِ پ٘واى هٖ ( ظهام 67ٍ) ٍ ًوت ضا زض ظهت٘ي زضتوي   « ًًوت  »زضذت    زّتن 

إ اظ وِ خولِتِ غَضت ضًط ًَضتِ اس ، زض حالٖ ف يثاضت هصوَض ضالّالظم تِ شوطاس  وِ هؤ واضمحًوٖ

 ًَضتِ وِ هًٌٖ ًساضزح )ظهاًٖ( ظهاهٖ ضا تِ اضتثاُ ْاضم حطٗطٕ اس ، زٗگط اٗي وِ ولؤهماهٔ چ

الورتطج تاضتٌس،   ، زضغَضتٖ وتِ زٍ حتطف هرتلتف، لطٗتة    ضس( اگط اذتالف زٍ لفم زض ًَو حطٍف تا66)

 طةقي ٍ  داية خٌا  هؿاضو هاًٌتس   ًاهٌسحالورطج تاضٌس، خٌا  ضا الحك هٖچٌاًيِ تً٘س ٍ خٌا  ضا هؿاضو

 .لماةٍ هماة خٌا  الحك هاًٌس  ٍ
 س حسرتٖ ا ترتٖ وِ ّو٘طِ زض ضًح ٍاظًساض  اظسطظًص وطزى اًساى ًگَى( چطا يمل تَ، تَ ضا ت65)

غفراهلل ) ٍ زٗگطٕ اس  ًام لث٘لٔ اض()غفّ قلة سالهتٖ تطإ آ ى اس ، سقلمإلق اهلل ٍ ًام لث٘لِ اس  (أسوف( )69)
 ذثط تِ ًافطهاًٖ آًاى اس ح (عصو اهلل) ٍ ًام لث٘لِ اس  (عصيه) قلة هغفطت اس  تطإ آى، (،لإلق

 اس ح هٌهَض سٌگ لثط ،سر  : سٌگ غاف ٍالّصفق ترتِ سٌگ، :الّصفقحح( 69)

 )اتي هٌهَض، ج الَوْغُد: الخفيا ادحمُ  الض عيُا الع ل الر ْذُل الد  نُء. بالَوْغُد: الصبّن. بالَوغُد: خةقدُم اْل ةوِم.( 65)

 ح( تط ذالف ٍيسُ يول وطزى، اذالق اًساى فطٍهاِٗ اس 65/957

ِ تم فمف زض حتالف زٍ لفت( خٌا  هػحّف آى اس  وِ اذت61) ِ ًحتَٕ وتِ اگتط    تزاض است ، تت  طٍف ًمكت

 ح غترفأٍ  عترفأضٍز، هاًٌس ّإ حطٍف ضا تطزاضٗن تفاٍت زٍ لفم اظ ت٘ي هًٖمكِ

ًٌٗتٖ زستتاًٖ زضهماتتل زضتوي      ،عصةم  ٓاظهازّ ،أيديغف   :عواصف ،عصيقن اظهازّٓ ،عقصي خوى  :عواص( 61)

 لاقى :ب ققضخوى  ،قواضب وٌٌسُ،ّالن :ققضي خوى  :قواض زٍستاىح وٌٌسٓهحافه  ٍ يػ٘اًگط

 ّاً٘ىٖ ايواد ضاٗستِ، :غرر گستطحساِٗ گستطزُ، :بارف: احساى، هًطٍفح عوارف( 61)
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 تسي  زض زٗي زام ضطن تِ ذساس ح، الِبْدَعُ  َشَرُك الا ْرك: تَض، زام، تلِح َشَرك: َشَبي ، ُأْحُبوَل  (63)

يول تس ذتَٗص تتتط  تتا ضتاٗس     يعّت  تَ ضا فطٗف  ٍ هغطٍض ساذ  وِ ًت٘دِ آى شلّ  تَ ضسح پس اظ( 57)

 حّٕساٗ  ضَ

 (979ىٖ، ( تطإ تَؾ٘ح ت٘طتطهطاخًِ ضَز تِ )السث56ّ)

ِ  تَ ضا( زض يه ولوِ )هس ( اٗي ضًط اظ اتي الطٍهٖ اس ، 55) ٍزض زٗتَاى ضتايط  ٍ زض  «يةديك » خَاّطالثالغت

  حؾثف ضسُ اس ( 5/591 ، ج6911)تفتاظاًٖ، «يدحي » ٖهرتػط الوًاً
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 *)قسف البديع( غ جواهر البالدراس  ب   د لکتقب 

 تیالدّکتور شإلريقر همّ  
 آداءا، جام ة رازي كرمانشاهو غة ال ربية يف ق م ال ّ ةراذ م اع  أ

 كتور يكّمد بن احمديالدّ 
 آداءا، جام ة رازي كرمانشاهغة ال ربية و يف ق م ال ّ ةراذ م اع  أ

 الموّخ 
 تدديليي ال ددي  ا دد  اذلددايمی ادلصددري.  ددةجددواىر البالمددن الکرددب ادلفيدد ا فددی رلددال البال ددة ال ربيددة ورددا  

اق ا ممددا حبددب الددی عّشددر ددّ دقددارلا ادلالرّ )ددارلن، و  بيقددات والرّ وجددود الرّ  الربولددب، ح ددن ،احلجددم ادلناةددب
لددی جانددب وثددري مددن جوانددب احل ددن، إ د  ىدد ا الکرددا  وج  ددو لدد رس فددی اجلام ددات االلرانيددة و ريىددا.األ

ادلقدال أن ند ور  فرألندا فدی ىد ا   م.  ديم والدرّ الرّ  مدريف أن لضدر خت س فيردا يف ب دا األحيدان أخ داء أکدن أ
 وا  فيرا.، مع ذور الوجو الصّ -يف ق م الب لع -ب ا ى ه األخ اء

 الب لع.ع م البال ة، ، ال ّي  أ   اذلايمن، جواىر البال ةليوّي : مقت الدّ الکو
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