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1الماسنسو٘حٍّزاتٖسلواىضعزدرتعّْدٍپاٗدارّٕإجلَُ

 2پىٙؽ٢ فبئكٜ

ٍد٢ٛ ٍٍبٜ عفث٣، اؼث٥ّبت ٚ قثبٖ ؼوتف٢ ؼ٘ا  ا٤فاٖ وبٌبٖ، ؼ٘ا

 3ا٢ الٜ تم٣

ٍٍبٜ فبـو٣، اؼث٥ّبت ٚ قثبٖ ٌفٜٚ اوتبؼ٤بـ فٟبٖ، ؼ٘ا  ا٤فاٖ ِا

چک٘دُ
َ  ،ـٞاب٣٤  ثٝ ٔٙظٛـ ٔتعّٟؽ ٚ ٔجبـق ٘ى٣ّ ٤ب ٌػُ ٚاوًٙ ،پب٤ؽاـ٢ اؼث٥ّبت ٗ  اختٕاب،،  وافق٥ٔٗ،  آقاؼ٢ ٚ اواتمل ً  ٚ ؼ٤ا  اق ففٞٙا

ٛ٘ٝ ؼـ تعّٟؽ، وفِ اق وٝ اوت ٙبفمبٖٔ ٚ ٔتدبٚقاٖ زٍٙبَ ً  عبُٔ تف٤ٗ ٟٔٓ ٌٛؼ. ٣ٔ غّك اؼث٣ ٔػتّف ٞب٢ ٌ ٗ   پ٥اؽا٤  ؼـ اؼث٥ّابت  ا٤ا

٥٘ٛىت تٛوّٗ وفق٥ٔٗ آٖ اٌغبَ فّى٥ٙٗ، ؼـ ٚ وٍٛـ ا٤ٗ ثٝ عفاق ض١ّٕ ا٤فاٖ، ٘ظ٥ف وٍٛـٞب٣٤ ٝ  اوات  ٞب ٥ِٟ ٝ  وا ٖ  ثا ٛا  ضّما١  عٙا

ٗ  ؼـ .اوات  ٌؽٜ آٖ ثٝ ٘ىجت ٔتعّٟؽ اؼ٤جبٖ ٥ٌف٢ ٔٛٔع ٔٛخت ٚ ٌففتٝ لفاـ وفق٥ٔٗ ؼٚ ا٤ٗ اؼ٤جبٖ ٥ٔبٖ ٍٔتفن ٝ  ا٤ا ٖ  ،ٔمبِا  وإّب

مبوٓ و٥ٕص ٚ ٞفات٣ ٛاٖ ثٝ ِا ٛ٘ٝ ا٤ٗ ثفخىت١ ٚ ٘بٔؽاـ ٌبعفاٖ عٙ  .٥ٌف٘اؽ  ٔا٣  لفاـ ٚاوب٢ٚ ٔٛـؼ وٍٛـ، ؼٚ ا٤ٗ ؼـ ٔعبِف اؼث٥ّبت اق ٌ

بؼٞب٢ اق ٥ٌف٢ ثٟفٜ ٕٔٗ ،ٌؽ٤ٜبؼ ٌبعفاٖ ٝ ٔػتّف، ٕ٘ ُ  ثا٣  ٌاعف٢  تّب٤ٚف غّك ثٝ فا٤بٌ٘ٝ آـٔبٖ ٚ ٔتعّٟؽ٘ا  ٚ ٌٕابـؼٜ  ّٕٞات  ثاؽ٤

ؽ. ؼاٌتٝ ـاوع اعتمبؼ٢ آٖ ثٝ وٝ ؼاؼ٘ؽ لفاـ ٔىتج٣ غؽٔت ؼـ ـا ٌعفٌبٖ ٖ  ا٤ٗ ٘ا ـا٢ ،ٌابعفا اؽ  وابغتبـ٢  ٚ ٔعٙاب٣٤  اٌاتفاوبت  ؼا  ٘ا

ً  ٔافؼْ،  ٞاب٢  پب٤اؽاـ٢  ثكـٌؽاٌت ٚ٘ٗ، ثٝ عٍك ،ا٤ٍبٖ ٌعف٢ ٕٔب٥ٔٗ تف٤ٗ عٕؽٜ خّٕٝ اق وٝ ٖ  واتب٤  ٚ ٌاٟبؼت  اال٢ٚ ٕٔإٛ

٥ٍكٜ ٔٙبفمبٖ، ٚ ؼٌٕٙبٖ ضم٥م٣ ٔب٥ّٞت تفو٥ٓ ٚ٘ٗ، غبؼٔبٖ ٚ ٌٟؽا اق تد٥ُّ ماب٢  ٚ ٌفا٤ا٣  آـٔبٖ ؼ٣ٙ٤، ٚ ٣ّّٔ ٞب٢ ٘ا  ا٥ٔاؽ  ضاهّ  ِا

 اوت. غٛـؼٜ ـلٓ آ٤ٙؽٜ ٘ىُ ؼـ ٚاال ٞب٢ اـقي ؼٖوف ٟ٘بؼ٤ٙٝ ٚ ضبٔف ٘ىُ ؼـ ثٍبـت ٚ

مبوٓ و٥ٕص ٞفات٣، وّٕبٖ ،مؽّنٔ ؼفب، ٔمبٚٔت، ٌعف تٙج٥م٣، اؼث٥ّبت کل٘دٕ:ٍاصگاى  .ِا
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1.پ٘طگفتار 

1-1.تعزٗفهَضَع

ٗ  ثاب  ٘جافؼ  ٔفؼٔا٣  ٞب٢ خجٟٝ اٚٔب، ثبقتبة ؼـ پب٤ؽاـ٢، اؼث٥ّبت اق ثػ٣ٍ عٙٛاٖ ٝث فّى٥ٙٗ ٔمبٚٔت ٌعف  ؼٌإ

ٖ  ثىا٥ح  ٚ ثفا٥ٍ٘ػتٗ اق اوت عجبـت ٣وّّ ٘ٛـ ٝث ،ٔمبٚٔت ا٤ٗ اؼث٥ّبت اوت. ثىكا٣٤ ٘مً ؼاـا٢ ٔتدبٚق  وافؼ

 .(5 :1968 وٙفب٣٘، ـ.ن:) وٙؽ ٣ٔ وٕه ٔجبـقٜ ١ّئٔى ٝث وٝ ٣ٚ٘ٙ ٚ ل٣ٔٛ ٥ٌٛٞبـ٢ ا٤دبؼ ٚ تّّٔ

 ا٘اؽاق  زٍٓ ففاٚاٖ، ٌىتفؼ٣ٌ ٚ اثعبؼ ثب ٔمؽّن، ؼفب، ضٛق٠ ٚ خًٙ ٔٛٔٛ، ٝث ٔفثٖٛ ٔىبئُ ٥٘ك ا٤فاٖ ؼـ 

ُ  ثاا٣ تّااب٤ٚف٢ ٚ ٌٍااٛؼ پب٤ااؽاـ٢ اؼث٥ّاابت ؼـ خؽ٤اؽ٢   و٥بواا٣، تتطااٛاّل آٖ، پاا٣ ؼـ وااٝ آٚـؼ پؽ٤ااؽ ثاؽ٤

ْ  ؼـ ٥٘اك  اؼث٣ ٞٙدبـٞب٢ ٚ فف٣ٍٙٞ اختٕبع٣، ـ  ...ٚ ق٤جبٌاٙبغت٣  وابغتبـ٢،  ٔطتاٛا٣٤،  ؼٌفٌا٣٘ٛ  ٔعاف  لافا

 ٌففتٙؽ.

.ضزٍرت،اّوّّ٘تٍّدف1-2

 ،اختٕابع٣  ٚ ٔتعّٟاؽ  ٌابعف  ٚ اوت ا٤فاٖ ٚ فّى٥ٙٗ ّّٔت ٔمبٚٔت ؼوتبٚـؼٞب٢ اق، پب٤ؽاـ٢ ٞٙف ٚ اؼث٥ّبت قا٤ً

 ٚ ٌاٛؼ  ٔا٣  ٔطىاٛة  ا٤ٍبٖ ٤ٌٛب٢ قثبٖ ٚ ؼا٘ىتَٝٛ ئٔى ـا غٛؼ ٕٞٛاـٜ ،آٖ ثب ٔفتجٗ ٔىبئُ ٚ ّّٔت ٔمبثُ ؼـ

ٝ  ٔىائّٝ،  ٘فش ٚٚالع٥ّت  تفو٥ٓ ٕٔٗ ّّٔت، ٞب٢ ـ٘ح ٚ ٞب ؼغؽغٝ ٔمبثُ ؼـ ٝ  ٞاب  پؽ٤اؽٜ  ٌاٙبغت  ثا  ثاب  ٚ پفؼاغتا

 ثابال٣٤ ا٥ّّٕٞات   اق، ٔٛٔٛ، ا٤ٗ ٝثٗ پفؼاغت ِؿا (؛21 :1379 ٟٔؽ٤پٛـ،ـ.ن: ) غ٥كؼ ثف٣ٔ ٔجبـقٜ ٝث تجب٣ٞ عٛأُ

 اوت. ثفغٛـؼاـ

پضٍّص.پزسص1-3

 ض٥ب٘بً ٔتفبٚت ؼٚ ٌبعف ز٥ىت؟اٞب٢ ٍٔتفن ٚ  ٚ ؼغؽغٝ ٌعف٢ ٞب٢ٖ ٛتف٤ٗ ٕٕٔ عٕؽٜ -

1-4.ٌٔ٘پ٘طپضٍّص 

 ٚ ثٛؼٜ اؼث٣ ٔٙتمؽاٖ تٛخّٝ ٔٛـؼ ٕٞٛاـٜ ٘ظفٌبٜ، ا٤ٗ اق اؼث٣ ٔتٖٛ ثفـو٣ ٚ ٘مؽ ٚ پب٤ؽاـ٢ ٔٛٔٛ، ٝث تٛخّٝ

 فّى٥ٙٗ ٚ ا٤فاٖ ٔمبٚٔت ٌعف ثفـو٣ ثٝ وٝ تٙج٥م٣ ٞب٢ پمًٚٞ خ١ّٕ اق ،ٔىئّٝ ا٤ٗ ٥ّتإّٞ پفتٛ ؼـ ٞىت.

 ل٥ّف ا٤فا٣٘ ٌبعف وٝ ثف تى٥ٝ ثب فّى٥ٙٗ ٚ ا٤فاٖ ٔمبٚٔت اؼث٥ّبت تٙج٥م٣ ثفـو٣ وتبة ثٝ تٛاٖ ٣ٔ ا٘ؽ، پفؼاغتٝ
ب٣٘ اثف ثى٥ىٛ ٔع٥ٗ ٚ اِمبوٓ و٥ٕص ؼـ٤ًٚ، ٔطٕٛؼ ٚ عجؽإِّى٥بٖ ٔطٕؽ لكٜٚ، ع٥ّفٔب پٛـ، ا٥ٔٗ  ـٚقٟث

 «پٛـ ا٥ٔٗ ل٥ّف ٚ ، ضىٗ ضى٣ٙ٥لبوٓ و٥ٕص اٌعبـ ؼـ ٔمبٚٔت ٞب٢ ٔب٤ٝ ؼـٖٚ تٙج٥م٣ تط٥ُّ» ١ٔمبِ ،(1389)

فٜ ٚ (1390) ـٌٚٙفىف ٌ٘ٛت١ ؽ٢ ؼوتٝ اق ٥ٌف٢ ٟث  ٘ظ٥ف عفث٣ ٚ فبـو٣ ٌعف٢ ٞب٢ ٕ٘ٛٝ٘ ثفغ٣ ٔطتٛا٣٤ ٙث

 اؼة ٞب٢ خّٜٛ» ٔمب١ِ(، 1385اثف غبؼ٣ٔ) ٥كاـ(ٌبِ وّٕبٖ ٞفات٣ )آٌٙب٢ ٌعف ٚ ق٘ؽ٣ٌ ؼـ پم٣ٍٞٚوتبة 

 يف ةنقديّ  ةدراس القاسم و٥ٕص» ١٘بٔ پب٤بٖ ٕٞس٥ٙٗٚ  (1389) الـ٢ وف٣ٕ٤ ٌ٘ٛت١ «ٞفات٣ وّٕبٖ ٌعف ؼـ پب٤ؽاـ٢
 ٌبعف ؼٚ ٍٔتفن ٕٔب٥ٔٗ ؼـثفؼاـ٘ؽ٠ وٝ پم٣ٍٞٚ ٕٞٝ، ا٤ٗ ثب وفؼ. اٌبـٜ (2008) ثبوُ ٌ٘ٛت١ «ةاحملذوف قصائده



 25/ اِمبوٓ و٥ٕص ٚ ٞفات٣ وّٕبٖ ٌعف ؼـ تعّٟؽ ٚ پب٤ؽاـ٢ ٞب٢ خّٜٛ

 

 ٍ٘فؼ٤ؽ؛ ٤بفت ،ثبٌؽ ٔطتٛا٣٤ تٙج٥م٣ تط٥ُّ ٚ اِمبوٓ و٥ٕص ٚ ٞفات٣ وّٕبٖ ٤ع٣ٙ پمًٚٞ، ا٤ٗ ؼـ ٘ظف ٔٛـؼ

 ٌعف ٚ فّى٥ٙٗ ٔمبٚٔت ٌعف ٔعٙب٣٤ ٍٔتفن ٚخٜٛ ٚ ٔب٤ٝ ؼـٖٚ ثفـو٣ ٕٔٗ وٌٛؽ ٣ٔ ضبٔف پمًٚٞ ِؿا

 .ؼٞؽ ٝاـائ ؼٚ  آٖ ٔٛأع اق ٤ٌٛب تّب٤ٚف٢ ثفخىتٝ، ٌبعف ؼٚ ا٤ٗ پب٤ؽاـ٢ ٞب٢ وفٚؼٜ ؼـ ٔمؽّن ؼفب،

1-5.رٍشپضٍّصٍچارچَبًٕظز

ٜ  تط٥ُّ ٚ ت٥ِٛف ٔجٙب٢ ثف ،پمًٚٞ ا٤ٗ ٝ  ٌاؽٜ  ثٙاب  ٞاب  وافٚؼ ٚ  اق وا ٝ  ؼـٖٚ ِطاب ٝ  ٔطتاٛا  ٚ ٔب٤ا ٝ  ثا ً  وا  ثػا

ب ٌعف٢ ٌٛاٞؽ ؾوف ثب ٕٞفاٜ اختٕبع٣ ٚ و٥بو٣ اعتمبؼ٢، - ؼ٣ٙ٤ ٕٔب٥ٔٗ بؼٜ ٙث ٗ  ؼـ ٚ ٌؽٜ ٟ٘ ٖ  ا٤ا  ثفغا٣  ،٥ٔاب

زبـزٛة ٘ظف٢ ٔمبِٝ ثاف اوابن ٘ظف٤ّا١ اؼث٥ّابت      اوت. ٌفؼ٤ؽٜ ثفخىتٝ ٌبعفاٖ اؼث٣ ٚ ٞٙف٢ ثبـق ٞب٢ ٤ٚم٣ٌ

تٙج٥م٣ اول٣ٔ اوتٛاـ اوت وٝ ٝث ثفـو٣ ٚ تط٥ُّ پ٥ٛ٘ؽٞب٢ ٍٔاتفن ففٍٞٙا٣، ٔاؿٞج٣ ٚ اختٕابع٣ خٛأاع      

 پفؼاقؼ. اول٣ٔ ٣ٔ

2.پزداسشٖتحل٘لهَضَع

2-1.هضاه٘يٌٖٗد-ٕاعتمادهطتزندرِاًدٗطّٕاٖ(1)ّزاتٍ(2)الماسن

2-1-1.ضْ٘دٍضْادت

ٝ  اوت ٌٟبؼت ٚ ٥ٌٟؽ ٔٛٔٛ، پب٤ؽاـ٢، ٌعف ٕٔب٥ٔٗ تف٤ٗ عب٣ِ ٚ تف٤ٗ ٌبغُ اق ٤ى٣  آٖ ٌابعف  ؼٚ ٞاف  وا

ٝ  ٔاٛـؼ  ٔفب٥ٞٓ تف٤ٗ ٟٔٓ اق ا٘ؽ. وفؼٜ تٕفوك آٖ ثف ٚ ا٘ؽ ؼاؼٜ لفاـ ٌعفٌبٖ پفٌبـ ٘م١ٙ ـا  وا٥ٕص  ٚ ٞفاتا٣  تٛخّا

 وفؼ: اٌبـٜ ُؾ٤ ٔٛاـؼ ٝث تٛاٖ ٣ٔ ٌٟبؼت ٔٛٔٛ، ؼـ اِمبوٓ
2-1-1-1.ٖجاٍداًگْىدا٘ض

ِػمْ  ِعْنػدَ  َأْحلػا ٌ  بَػ ْ  أَْمػاا ً  اّللنِ  َسػيل ِ   يف قُتِلُػاا النػذي َ  ََتَْسػَ ن  ﴿َوال آ١٤ اق ٥ٌف٢ اِٟبْ ثب ٌبعف ؼٚ  (ٜٙٔ عمػراف/ )آؿ يُػْرزَقُػاَف  رّبِّ
ْ  ثكـٌؽاٌات  ٝث ظفافتٕٙؽاٝ٘ ٌٟؽا، خبٚؼا٣ٍ٘ ث٥بٖ ٕٔٗ ٖ  ٔماب ٝ پفؼاغ ا٤ٍاب ٖ  ٤ابؼوفؼ  ٚ تا ٗ  ٌا٥ٟؽا ٝ  ـا ٚ٘ا  ثا

 وفا٤ؽ: ٣ٔ ز٥ٙٗ ٞفات٣ وٝ اوت ا٤ٗ .ٌٕبـ٘ؽ ثف٣ٔ ٟٔٓ ـوبِت٣ عٙٛاٖ

بـ ٤ه ٥ٌٟؽاٖ» ؽ/ ٟث ؽ/ ٚ ٌفْ غٛـ٥ٌؽ زٖٛ وٝ خبٚؼاٙ٘ ُ  ِاؽ  ِجػٙاؽ،  ٤ه ٝث ٔب/ ب٣ٌ٘مّ ؼفتف ٥ٔبٖ ٟٔفثبٙ٘  ٌا

ؽ ٣ٔ  .(31 :1389 وف٣ٕ٤ الـ٢، )ـ.ن: (394 :1380) «فٍبٙ٘

 :1389 وف٤ٕا٣ الـ٢،  ـ.ن:) (358 :1380 ٞفاتا٣، ) «اوات  خابـ٢  تاثاؽ٤ّ  تاب  وٝ وت/ا وفغ٣ ـٚؼ ٥ٌٟؽ/»

34). 

ٛ  ٞاب٢  ؼوات  غؽا ؼٚوت/ ا٢ ٥٘ىت، ٟٔٓ ٘ؽاـْ، ٞفاو٣ /!ـفت٣ تٛ ؼـ٤غب»  :1384 ٞفاتا٣، ) «وافؼ  ٔٙتٍاف  ـا/ تا

126). 

 آٚـؼٜ: ٥٘كاِمبوٓ  و٥ٕص

 .(٘ٓٔ :ٔ ج ،ٖٜٜٔ) «نقاـو ومازلنا مازاؿ/ ادلهدور دُمک قاسم/ کفر»
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 و٥ٙٓ.( ٣ٔ ٔمبٚٔت ٕٞسٙبٖ ٔب ٚ اوت خٌٛبٖ ٕٞسٙبٖ ات ـ٤ػتٝ غٖٛ لبوٓ وفف ()ففق٘ؽاٖ )تفخٕٝ:

 ؼا٘ؽ: ٣ٔ ق٘ؽٜ ـا اٚ اوپب٥٘ب٣٤ آقاؼا٘ؽ٤ً ٌبعف زٟف٠ ففاغٛا٣٘ ثب ٕٞس٥ٙٗ و٥ٕص

 .(ٚٚٔ :ٖ ج ،)مهاف «احةالسّ  يف منتظر أنذا ؿ/نزِ أ /!کايفدر »
 ٞىتٓ.( ٔٙتظفت ٥ٔؽاٖ ؼـ ٔٗ /ث٥ب!پب٥٤ٗ  /فؽـ٤ىٛ )تفخٕٝ:

 .(ٚٔٗ :ٕ ج،ٖٜٚٔ )مهاف، «الّدـ... مشارفک يف ىدراً  ضاع ما !قاسم کفر اي ... ة/نيايّ  رسالة الّشهلد دـ»
ٛ  اـتفبعبت ؼـ خبـ٢ ٞب٢ غٖٛ لبوٓ! وفف ا٢ / ...اوت پ٥بٔجفٌٛ٘ٝ پ٥ب٣ٔ ()زٛ٘بٖ ٥ٌٟؽ غٖٛ )تفخٕٝ:  ٚ٘اٗ(  ـاٜ ؼـ) تا

 اوت.( ٘ففتٝ ٞؽـ ث٥ٟٛؼٜ

ٝ  ا٥ٔاؽ  ٚ پ٤ٛاب٣٤  ١ٔب٤ا  ٥ٌٟؽاٖ، خبٚؼا٣ٍ٘ ٠ا٤ؽ ،پ٥ؽاوت ٌبعف ؼٚ ٞب٢ ٕ٘ٛٝ٘ اق ٝو ٕٞسٙبٖ   ؼٚ ٞاف  آ٤ٙاؽ٠  ثا

 ٘ىٙؽ. ـغٙٝ ٚخٛؼٌبٖ ؼـ ٘با٥ٔؽ٢ ٌفؼ٤ؽٜ وجت ٚ ٌؽٜ ٘ىٍّبٖ ٚ ٌبعف

2-1-1-2.،عظوتهٌشلتٍلداستْىدا٘ض

فٜ ٕٔٗ ،ٌبعف ؼٚ ٞف ُ  ٤طابٖ، ـ ،الِٝ ثبـاٖ، ٕٞسٖٛ ٕ٘بؼٞب٣٤ ٚ ٘ج٥ع٣ ٔظبٞف اق ٥ٌف٢ ٟث  اِٟا٣،  عافي  ٚ واٙج

ٟ  لؽاوات  ٚ عظٕات  غجٙاٝ،  ٚ ضىفت ثب ،٥ٔبٖ ا٤ٗ ؼـ ٚ پفؼاق٘ؽ ٣ٔ ٌٟؽا ٔتٕب٤ك ٞب٢ ٤ٚم٣ٌ ث٥بٖ ٝث  ؼـ ٖؽا٥ٌا

 :٤ٌٛؽ ٣ٔ ٞفات٣ وٍٙؽ. ٣ٔ ت٤ّٛف ٝث ـا ثبُ٘ خج١ٟ ثب ٔمبثّٝ

ً  ؽاپ٥ا  ففِات  وداب  ،ٔافؼاة  ـٞب٥٤اؽ/  آفبق ؼـ ٚ ٍ٘ب٥ٞؽ غٛـ٥ٌؽ ٥ؽ/٤ٞب ضبؼثٝ ٌت وٛاـاِٖ ٔفي ٣ث»  ٌاؽ٘

ٖ  ثابؼ/  ٌا٥ٙٙت  ٌت ِجٛـ٤ؽ ِػفٜ زٖٛ ثفآ٥٤ؽ/ ثطف ا٤ٗ اق ٔٛج زٖٛ وٝ آٍ٘بٜ ٞىت/  اق ٥٘ىات  ـ٘دٛـ٤تاب

فتٝ ٔٛج ِؽ ٠قٞف تبٖ ٥ٝٙو ؼـ ـٞب٥٤ؽ/ فىف ا٤ٗ  ٤ابؼ  ثفواؽ  تاب  ٌات  ٌٕب٥٤ؽ/ اثف، اق وجىجبـتف وٝ ضب٣ِ اوت/ ٟ٘

ٝ  ٤ٓ٘جٛؼ ـٚق آٖ ٔب٥٤ؽ/ آ٥٤ٙٝ وٝ ٌٕب٥٤ٓ ٤بؼ ؼـ ـاٜ/ اق ـوؽ ٣ٔ ٌٕب ٗ  وا ٝ  ا٤ا ٝ  ٔاب  ثاب  ـفات/  ٔا٣  لبفّا ٓ  وا  ٘جاٛؼ٤

 .(288 :1380) «غؽا٥٤ؽ ٥ٌٟؽاٖ ٥ٌٙؽ٤ٓ ٚ ـفت٥ؽ ٌىىت٥ٓ/ ٚ ٍ٘ىت٥ٓ ٘فا٘ؽ٤ٓ، ٚ ٔب٘ؽ٤ٓ ودب٥٤ؽ/ ث٥٤ٍٛؽ

ؽ ٥٘كاِمبوٓ  و٥ٕص  آٚـؼٜ: ولْ ٥ٕٞٗ ٕٞبٙ٘

/ منػػػ  أعػػػزّ  هلدالّشػػػ نعػػػ ُ  تتشػػػاسل / ال فاحالّسػػػ جيهػػػة اي»  «سػػػّلمااو  هلدالّشػػػ روح علػػػ  صػػػّلاا /ةٌ نيايّػػػ رسػػػالةٌ  هلدالّشػػػ ودـ وأكػػػـر
 .(ٚٔٗ :ٕ ج ،ٖٜٜٔ)

ٖ  /اوات،  تاف  ٌفا٣ٔ ٚ ٚاالتف تٛ اق ٥ٌٟؽ پب٢ وفً /٘جبي؛ ٔغفٚـ وٜٛ! و١ٙ٥ ا٢ )تفخٕٝ:  پ٥غابٔجف٢  ـوابِت  ٌا٥ٟؽ  غاٛ

 وت٥ؽ.(ٚ ِّٛات ثفف ولْ ٥ٌٟؽ ـٚش ثف /اوت،

 .(ٔٙ٘ :ٔ ج اف،مه) «الّنرياف يضمّ  أبصروه/ أف ذلم ىا و امسو/ کاف الغامض ج الرّ »
 اففٚقؼ.( ٣ٔ آتً وٝ /ؼ٤ؽ٘ؽ ـا اٚ ٚ /ثٛؼ ٘بٌٙبن ٔفؼ ٘بًٔ )تفخٕٝ:

2-1-1-3.اهتدادُراْىدا٘ض

ْ  ثافا٢  ٘ج٥عا٣  عٙبِف وبـثىت ؼـ غبَ، ٘ٛع٣ ٝث ٌبعف ؼٚ ٞف تٛا٘ب٣٤ ٝ  تٍا٤ٛك  ٚ ٌاٟؽا  ـاٜ ضفوات  تاؽاٚ  ثا

ٜ  ـا ٚ٘ٙبٖ ٞٓ ٚ غٛؼ وبِتـ ٌبعف ؼ٤ٍف، ا٢ قا٤ٚٝ ؼـ ٚ ٌٛؼ ٣ٔ ٔتجّٛـ ،اوتمبٔت ـاٜ أتؽاؼ ٖ  اؼأا١ ـا  ـقٔٙاؽٌب



 27/ اِمبوٓ و٥ٕص ٚ ٞفات٣ وّٕبٖ ٌعف ؼـ تعّٟؽ ٚ پب٤ؽاـ٢ ٞب٢ خّٜٛ

 

 :٤ٌٛؽ ٣ٔ ٞفات٣ ٍ٘بٜ ا٤ٗ پفتٛ ؼـ وٙؽ. ٣ٔ ث٥بٖ ٖؽا٥ٌٟ ٚ

 /ٌاىٛفٙؽ  ٔا٣  ٣٤ٞب ٌُ تٔفتّ ٚ ا٘ؽ/ آوٙؽٜ ـا آوٕبٖ ،ؼوت ٞب ٥ّ٥ٖٛٔ ٚ آفتبة/ ٚ پف٘ؽٜ آة/ ٚ ؼـغت ا٤ٙدب»

 .(31 :1389 ٣ٕ الـ٢،وف٤ )ـ.ن: (248 :1380) «...٥٘ىت ٞب ٌُ إِعبـف ةؼا٤ف ؼـ ٘بٍٔبٖ وٝ

/ ا٤ٗ ؼـ اوت/ ٔطت٣ٔٛ ؼـغًٍ آفتبة» / ٥ٞر وفاٝ٘ ٖ  اوت/ ٕ٘ب٘ؽٜ ٥ٌٟؽ ث٣ غبٝ٘ ٗ  ث٥افٚ  ٔطاؽٚؼٜ/  ٗٔعا٥ّ  ا٤ا

ٖ  پٍات  ثٍا٢ٛٙ/  تاب  ٌاٛ/  ِاؽا  ٞٓ وىٛت ثب ٥ٌٟؽ/ ـٚؼ اوت/ خبـ٢ وتبـٜ اق ـٚؼ٢ ٝ  آوإب  «ٌاؿـؼ  ٔا٣  زا

 .(109 :1384 ٞفات٣،)

 آثا٣  ٚ ٌاؽ/  ٣ٔ آغبق تٛ ٞب٢ ؼوت اق/ ؼ٤ؽْ ٣ٔ وٝ ـا ٣ٌّ ٞف ٔٗ/ ٚ وفؼ/ ٣ٔ پػً ـ٣ٌٙٚ ٞٛا ثٛؼ٢/ تٛ ...»

ٗ  ؼاٌات/  ـا تٛ ث٢ٛ آـاْ/ آٔؽ ٣ٔ ؼٚـ ث١ٍ٥ اق وٝ ٛ  اثتاؽا٢  اق ٔا ٝ  ثاٛؼْ/  ف٥ٕٟاؽٜ  تا  ـا غٛـٌا٥ؽ  ـٚق ٤اه  وا

 .(126 :ٕٞبٖ) «آٚـؼ غٛا٣ٞ

ٝ  ٚ ٔػب٘ت ٚ ٘ؽٞؽ ـاٜ غٛؼ ٝث ٘با٥ٔؽ٢ وٌٛؽ ٣ٔ ٌعفي ثىتف ؼـ وٝ ٥٘ك اِمبوٓ و٥ٕص  فّىا٣ٙ٥ٙ  ٔجابـق  ٤ٜٚام  ثا

 :اوت آٚـؼٜ ؼٞؽ ا٥ٔؽ ـٌٚٗ ٠آ٤ٙؽ ٝث ـا

 .(ٛ٘ٗ :ٕ ج ،ٖٜٚٔ) «شلتدة األرض ىذي رحم يف وجذوران خرة/الصّ  م  أقاى اليذرة/ يف وحالرّ  اختالج إفّ »
 اوت.( ٌىتفؼٜ ق٥ٔٗ ا٤ٗ ـضٓ ؼـ ٔب ٞب٢ ـ٤ٍٝ ٚ /اوت تف ل٢ٛ ِػفٜ ِلثت() اق /ثؿـ ؼـ ـٚش ِفقي )تفخٕٝ:

 .(ٕٕٗ :ٖ ج ،ٖٜٜٔ مهاف،) «الياط  ويزىق حقّ  للالد .أقات  إنّ  أقسم»
 ٌفؼؼ.( ٘بثٛؼ ثبُ٘ ٚ ؽٔتِّٛ ضك تب ثدٍٙٓ وٝ غٛـْ ٣ٔ لىٓ )تفخٕٝ:

 .(٘ٓٗ مهاف:) «يستسلم وال لخوالشّ  ف الطّ  امنّ  ميات ماا/تقدّ »
٣ تى٥ّٓ أّب ٥ٔف٘ؽ ٣ٔ ٔب پ٥ف ٚ وٛؼن /ـ٥٤ٚؽ، پ٥ً ثٝ )تفخٕٝ:  ٌٛ٘ؽ.( ٕ٘

 .(ٙٗٔ مهاف:) «عرشاو  وسنيلة أغنلة وتعاد نعشاً/ األکتاؼ عل  الً زلما  تعاد»
 .(ٌفؼؼ ٣ثبقٔ عفي ٚ وٙجُ ٚ وفٚؼ وبِٖٝ ث /،ٌفؼؼ ٣ثفٔ ٌٛؼ ٣ٔ ضُٕ ٞب وتف ثف وٝ ٘ع٣ٍ زٖٛ )تفخٕٝ:

2-1-2.عدمٖدلثستگِتدً٘اٍهظاّزآى

ْ  ،1م٢٘ٛوتبِ ٚ ؼـ٣٘ٚ ا٘ؽٜٚ ٚ ضىفت ثب ٘ٛع٣ ٝث ـٞب٣٤، ٌٛق ٚخٛؼ ثب ،ٞفات٣ ٝ  ؼِجىات٣ٍ  عاؽ  ٥١ّا وّّ ٚ ؼ٥٘اب  ثا

ٝ  تإوا٣  ثب ٚ وٙؽ ٣ٔ ٌٌٛكؼ ـا ؼ٤ٍف وفا٢ ٚ ٔفي ا٥ّّٕٞت ٚ آٖ ٔظبٞف  َومػا قَػػتَػَلُهمْ  اّللنَ  َولِكػ ن  تَػْقتُػلُػاُىمْ  فَػلَػمْ ﴿ آ٤ا١  ثا
ََ ادلُ  َولِلُػْيِل َ   رَمى اّللنَ  َولِك ن  رََمْلتَ  ِإذْ  رََمْلتَ  ٖ تفخٕٝ: ) (ٚٔ)انفػاؿ/   َعللمٌ  مَسلعٌ  اّللنَ  ِإفن  َحَسناً  َبال ً  ِمْنوُ  مْْؤِمن ٞاب   ٌٕب ٘جٛؼ٤ؽ واٝ آ

ٞب[ ا٘اؽاغت  ثّىاٝ    ثّىٝ غؽاٚ٘ؽ آ٘بٖ ـا وٍت! ٚ ]اى پ٥بٔجف[ ا٤ٗ تٛ ٘جٛؼى وٝ ]غبن ٚ وًٙ ثٝ ِٛـت آٖ ؛ـا وٍت٥ؽ

 ٚ ؼ٥٘اب  .(اوات  غٛاوت ثٝ ا٤اٗ ٚوا٥ّٝ أتطابٖ غاٛث  اق ٔأٙابٖ ث٥ٍافؼ. غؽاٚ٘اؽ ٌاٙٛا ٚ ؼا٘اب          غؽا ا٘ؽاغت! ٚ غؽا ٣ٔ

ؼٞاؽ )ـ. ن: ـضٕاؽَ،    ؽ٢ ؼ٤ٍاف ٤ٛ٘اؽ ٔا٣   ٚ ٔػب٘ات ـا ثاٝ تِّٛا    ؼا٘ؽ ٣ٔ ا٣ِٟ آقٔب٤ً ١ٚو٥ّ ـا آٖ ّٔبئت
                                                           
1. Nostalgia 
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1389 :133): 

ت غب٣ِ اق ثجف٤ؽ/ ث٥بثبٖ ا٤ٗ اق ٔفا ـٚق ٤ه» ٖ  ؼـ٤ابث٥ٓ/  ـا آة وجك ٔطٕف تب ثجف٤ؽ/ ٞكاـاٖ ٌٛـ ٟث  ٔافا  زٍإب

   .(168 :1380ٞفات٣، ) «ثجف٤ؽ ثبـاٖ ثبغ ٝث

ٖ  ثاب  ٤اب  ثابق٢/  ثب فمٗ وٝ ٥٘ىت،/ تفف٤ط٣ وبعت ق٘ؽ٣ٌ» ُ  غاٛـؼ ٓ  /غاٛـان  ٚ آخ٥ا  ٞا٥ر  /ـا آٖ ثٍاؿـا٥٘

ٝ  ثعؽ وبعت آ٤ب/ ٥ٔؽا٣٘ ً  ؼاـ٤آ/  ؼـوا٣  زا ٗ  ؼ٤ٙا٣/  اَّٚ ق٘ا ً  آغاف٤  :)ـ.ن (351 ٕٞابٖ: ) «ضىابة  ق٘ا

 .(47 :1389 تٟٕتٗ،

 ا٤ٙداب  آغاف  ٔىاپبـ/  ٞفقٜ ا٤ٗ ؼوت ـا غ٤ًٛ /وٗ ـٞب ـا ؼِجىت٣ٍ ؼوت ٔفي/ اق غبفُ ٍٔٛ ؼَ/ ا٢ ٌفتٓ»

 .(62 :1367 ،ٞفات٣) «غبن تب فّٛاـٜ ٌتبثبٖ ففٚؼ زٖٛ وٛتبٜ/ اوت ؼـ٣ٍ٘ ق٘ؽٌب٣٘ ٘ؽاـؼ/ ؼٚا٣ٔ ٍ٘ىتٗ

ً  وٝ ففؼا اوت/ ا٤ٗ ٔٗ ٞفان» ٗ  ثاب  آٔاؽ/  ضىابة  ق٘ا ٝ  ا٤ا ٗ  و٥ٕٙا ـ  ثب٤اؽ  ٌفات/  غٛاٞٙاؽ  زٙا٥  ثاب  ثابـ/  ٞاكا

 .(50 :1389 تٟٕتٗ، )ـ.ن (68 :1380 ،ٕٞبٖ) «ثفٚ خف٤ٕٝ ا٤ٙت /٢ففٚـٚ ؼٚقظ آتً ٢ٞب ٌعّٝ

 پ٥ٍاففت  ٚ واعبؼت  عبُٔ ـا ٥٘فً٘ پف ؼ٥٘ب٢ ا٤ٗ اق خؽا٣٤، ٔٛٔٛ، ا٤ٗ ؼاؼٖ لفاـ ٘ظف ٔؽّ ثب ٥٘ك اِمبوٓ و٥ٕص

 :٤ٌٛؽ ٣ٔ ٚ ؼا٘ؽ ٣ٔ

 أحػػرقل !  !/أحػػرقل أحػػرقل ! القدميػػة/ أحػػزان وجػػو يف صػػارخاً   /بطػػ  مػػات ميتضػػ  انزالً  اذلزميػػة/ أحػػزاف سػػّلم علػػ  کنػػتُ  انزال»
 .(ٜٗٗ :ٔ ج ،ٜٛٚٔ) «وحدي العتمة يف کنتُ  ووحدي وحدي/ أک  مل ألض  /
ٝ  ضاب٣ِ  ؼـ /ٔى٥اؽ  ٣ٔ ٔفا تؽـ٤د٣، ٔفي /آٔؽْ. ٣ٔ ففٚؼ ٌىىت ٚ ا٘ؽٜٚ ٘فؼثبٖ اق )تفخٕٝ:  ٞاب٢  ا٘اؽٜٚ  زٟاف٠  ؼـ وا

 تابـ٤ى٣  ؼـ ثاٛؼْ،  تٟٙاب  /٘جاٛؼْ،  تٟٙاب  /!ٌفؼْ ـٌٚٗ تبٔفا ثىٛقا٥٘ؽ  /ثىٛقا٥٘ؽ ٔفا ثىٛقا٥٘ؽ! ٔفا /قؼْ: ٣ٔ فف٤بؼ اْ لؽ٣ٕ٤

 تٟٙب.( ٔطٓ،

2-1-3.اعتمادِتلضاٍلدرٍٕٗارجستياسخداًٍد

ٝ  پب٤بٖ، ث٣ ؼـٌبٜ ٝث ُتٛوّ ٚ ا٣ِٟ اـاؼ٠ اق ا٤ىتبؼ٣ٌ، ـاٜ ؼـ و٥ٕص ٚ ٞفات٣ ٖ  ثا  ٚ ٔعٙا٢ٛ  وا١ ٔطفّ ٥٘اف٢ٚ  عٙاٛا

ٝ  وٙٙاؽ؛  ٣ٔ اِمب تٔػب٘ ؾٞٗ ؼـ ـا آٖ ،ظفافتثب ٚ وٙٙؽ ٣ٔ ٤بؼ ٘بپؿ٤ف خؽا٣٤ خكء ـ  ثا َ  ٘اٛ ـ  ،ٔثاب  ٌاعف  ؼـ ٔابؼ

ؽ ٣ٔ ق٘ؽ٣ٌ ؼٌٛاـ تٍٙٙبٞب٢ ؼـ لؽْ، ـاوع ا٤ٕب٣٘ ٚ لٙبعت ِجف، اق ٤بـ٢ ّ٘ج٥ؽٖ ثب ،ٞفات٣ ـ  ٚ ٟ٘  غاؽا  ضٕاٛ

 :(37 :1389 وف٣ٕ٤، ـ.ن:) ٌٛؼ ٣ٔ ٤بؼآٚـ ضبَ ٕٞٝ ؼـ ـا

ٓ  ٞاب ٗ ٤ا اٌف ٞىت/ وًٍٕ ٚ غفٔب ٥٘ىت/ لٙؽ اٌف ٥٘ىت ثبو٣ ٤ٌٛؽ/ ٣ٔ ٔبؼـ» ٖ  ٥٘ىات/  ٞا  ٞىات،  ٘ػاٛـؼ

 .(98 :1380 ٞفات٣،) «ٞىت غؽا

 .(376 )ٕٞبٖ:« ...فتص ثب ٔىب٢ٚ تٛ/ ثب خجٟٝ غٛة/ ا٢ ثبالتف ؼوت آٜ ../. غؽا! ا٢»

 :آٚـؼ ٣ؼـٔ ٌعف ٝث ـا ٘ظف ٔٛـؼ ٔفْٟٛ ٌٛٝ٘ ا٤ٗ ٥٘ك و٥ٕص

/ اي يل فاغفرْ »  .(ٔ:ٜٚ ج ،ٜٛٚٔ) «شعيب نكية إاّل  قليب/ يف أمح ُ  ال ّإن َرّبِّ



 29/ اِمبوٓ و٥ٕص ٚ ٞفات٣ وّٕبٖ ٌعف ؼـ تعّٟؽ ٚ پب٤ؽاـ٢ ٞب٢ خّٜٛ

 

 ٘ؽاـْ.( ؼ٤ٍف٢ ز٥ك ّّٔتٓ ـ٘ح خك /لّجٓ ؼـ ٔٗ /ثجػً، ٔفا غؽا٤ب )تفخٕٝ:

 وإان جحػلْم/ أو .جننػةٍ  إىل قػادماْف/ إثػران علػى حلْم/الػرّ  القػديرُ  العظلمُ  العل    شا َ  حلث إىل فأنتمْ  وبعد/ أمجعَ/ أجرَُكمُ  للاُ  عظنمَ  أال»
 .(ٚ :ٕٓٓٓ مهاف،) «راجعافْ  كعادتِنا وإللوِ  لوُ 

ٝ  غؽا٢ ٞفزٝ ثٝ ٌٕب /ثعؽ ٚ /ٌفؼا٘ؽ عظ٥ٓ ـا ٌٕب ٣ٍٕٞ اخف غؽاٚ٘ؽ ٞبٖ! )تفخٕٝ: ـ  ٚ ثّٙؽٔفتجا ٖ  لابؼ  ثػٛاٞاؽ  ٟٔفثاب

 .(٤ٌٓفؼ ٣ثبقٔ اٚ و٢ٛ ثٝ ،اٚ ثفا٢ عبؼتٕبٖ ٘جك ٔب ٚ /خٟٙٓ ٤ب ثٍٟت ثٝ /آ٥٤ؽ ٣ٔ ٔب ؼ٘جبَ ثٝ /ـٞىپبـ٤ؽ،

2-2.هضاه٘يٖاجتواعهطتزندرطِٗاًدّٕاّٖزاتٍماسنال

2-2-1.ْي٘هٖپزستٍجاىًٖفطا

ٗ  ٔٛٔٛ، پب٤ؽاـ٢، ٌعف ؼـ ٗ  ٚ ؼٚوات٣  ٚ٘ا ٝ  واتب٣٤  ٚ٘ا ـ  ا٢ وابثم ٖ  ثىا٥ب ٖ  ؼاـؼ. ؼـغٍاب  اق پ٥اف٢ٚ  ثاب  ٌابعفا

ٝ  ٚ٘اٗ،  ؼٌٕٙبٖ اق ثفائت ٕٔٗ ،(4)،() ع٣ّ أبْ ٌفتبـ ٥٘ك ٚ (3)َ() اوفْ ـوَٛ ٌف٤ف ضؽ٤ث  ـا آٖ عبٌامب٘

ً  پٙبٍٞبٜ ق٘ؽٜ، ٔٛخٛؼ٢ زٛ٘بٖ ـا آٖ ٚ ٘ؽٌٕف ثف٣ٔ غٛؼ ق٘ؽ٣ٌ ا٣ِّ ٞؽف ٚ وتٛؼٜ ٝ  ؼا٘ٙاؽ،  ٔا٣  آـأا  ثا

ـ  ٚ... واپ٥ؽ  واجك،  ٕٞسٖٛ ٞب٣٤ ـً٘ وبـثىت ثب ٤ٚمٜ ٝث ٚ ٤ٌٛٙؽ ٣ٔ وػٗ آٖ ثب وٝ ٘ٛـ٢  ٚ آثابؼا٣٘  غٛاواتب

ٖ  ٚ اوتمبٔت ِكْٚ ثف تإو٥ؽ ثب ـاوتب، ا٤ٗ ؼـ ٙؽ.ٞىت آٖ خبٚؼا٣ٍ٘  لؽاوات  ٚ ٟ٘ابـت  ٚ٘اٗ،  ـاٜ ؼـ فٍاب٣٘  خاب

 وٙٙؽ: ٣ٔ ث٥بٖ غبوً ثف عبٌمبٖ ١ـ٤ػت غٖٛ ُِضب ـا آٖ

ْ  تٛا٘ابتف٤ٗ،  ا٢ /!ٔٗ ٚ٘ٗ /ٔعّْٛ آفتبث٣ زٕٗ ؼـ ا٤ىتبؼٜ ا٢» ٛ  /ٔظّاٛ ُ  آفتابة  ا٢ /!ؼاـْ ؼٚوات  ـا تا  ٌإب٤

ٜ ٤ا... /اوت ق٘ؽ٣ٌ تٛ وٙبـ ؼـ ٔفي /بؼ٤َؼـ ـ  ؼـ ٤ٓا ا ىاتبؼ ٛ  وٙاب  (16-15 :1380 ٞفاتا٣، ) «وافثّٙؽ  ٚ واجك  تا

 .(32 :1389 وف٣ٕ٤ الـ٢، )ـ.ن:

ُ  ؼـ ٔاٛخ٣  زٖٛ وجك/ ؼوتبـ٢ ثب وٝ اوت/ ثكـٌٛاـ٢ ؽو٥ّ ٚ٘ٗ ا٤ٙدب» ٝ  ٘ٛفاب٣٘/  واٛاض  «غٛا٘اؽ  ٔا٣  ضٕبوا

 .(51 :1367 ،ٞفات٣)

 اوت: آٚـؼٜ ٚ٘ٗ ثبة ؼـ ٥٘ك و٥ٕص

 .(ٔٓٗ :ٔ ج ،ٖٜٜٔ) «أنتظرون لک: أقاؿ ولکّ   /وط  اي َکّ السّ  عل   عنق»
 ثبي!( ـاٞٓ ؼـ زٍٓ ٤ٌٛٓ: ٣ٔ تٛ ثٝ ٕٞٝٗ ٤ا ثب /ؼاـْ، ٌفؼٖ ثف زبلٛ ٚ٘ٗ! ا٢ )تفخٕٝ:

 .(ٔ:ٗ ج ،ٜٛٚٔ )مهاف، «راسخٌ  َجذرٌ و  ؛وط  ىتاِفهم ورَجعُ  القتلى َدـُ  َوط »
 اوت.( ٔىتطىٓ ا٢ ـ٤ٍٝ ٚ ٚ٘ٙٓ ٌعبـٞب٤ٍبٖ ثبقتبة ٚ ٌؽٌبٖ وٍتٝ غٖٛ ٚ٘ٙٓ، )تفخٕٝ:

 .(ٗٙ :ٔ ؛ جٕٔٙ :ٕ ج ،ٖٜٚٔ مهاف،) «نلاالدّ  عل  وعرفاان ناراً  بسطت يقاؿ/ يااتالنّ  مهد اإنّ  يُقاؿ/ أرض م  حن »
 ٌؽ.( ٌىتفؼٜ ؼ٥٘ب ثف عففبٖ ٚ ٘ٛـ آٖ ؼـ ٚ /ا٘ج٥بوت ٟٔؽ /ٌٛؼ ٣ٔ ٌفتٝ وٝ ٞىت٥ٓ وفق٣ٙ٥ٔ اق ٔب )تفخٕٝ:

 أعػػدا َ  واي  ِّ احلػػ أعػػدا َ  اي القػػدس/ أعػػدا َ  واي الّشػػم  أعػػدا َ  اي جيػػايل/ وَصػػ ُ  أوِديػػي أحػػزَافُ  وفلهَمػػا احليلػػ / َوطػػ  ِمػػ  َعلنػػاؾِ »
 .(ٔ:ٕٖ ج ،ٜٛٚٔ ،مهاف) «الّشع 
ٞاب٤ٓ   ٞب ٚ ثفؼثبـ٢ وٜٛ ٞب ٚ ؼـّٜ ا٘ؽٜٚ ؼٌت (زٍٓ) ؼٚ آٖ ؼـ ٚ /اوت ٔٗ ٔطجٛة ٚ٘ٗ اق ثفٌففتٝ تٛ زٍٕبٖ )تفخٕٝ:
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 ّّٔت.( ٚ عٍك ؼٌٕٙبٖ ا٢ /لؽن، ٚ غٛـ٥ٌؽ ؼٌٕٙبٖ ا٢ /اوت

2-2-2.َُضکاسًٕاتزاتزٍتٖٖعدالتدرکطَرٍٔجاهعًٖجْا

ٝ  واٙص  ؼـ ٔٛخاٛؼ  ٞب٢ عؽاِت٣ ث٣ تفو٥ٓ ٝث ،خبٔعٝ اِلش،ٝث ٔٙظٛـ پب٤ؽاـ٢ اؼث٥ّبت ٌبعفاٖ  ؼـ ٣ضتّا  ٚ خبٔعا

 :اوت آٚـؼٜ ٞفات٣ ،ٕ٘ٛٝ٘ عٙٛاٖ ٝث ؼاـ٘ؽ؛ ٚا٣ٔ ُتإّٔ ٝث ـا ٔػب٘ت ،آٖ ـٍٞؿـ اق ٚ پفؼاغتٝ خٟب٣٘ وٙص

 ق٤اف  اق ؼ٤ؽْ/ ـا آـ٥ٌتىت ٌٍت٥ٓ/ ثف٣ٔ غبٝ٘ ٝث ق٘بٖ پفوٝ غٌٛجػت٣/ ٔل٤ٓ ٢ٞبٝ ٤وب ق٤ف اق /ٚلت٣ ـٚق ٤ه»

 غٛا٘ااؽْ/ ـٚق٘بٔااٝ ؼـ أاافٚق ... قؼ٘ااؽ/ ٔاا٣ زاافت /واافاٚات ِااف ؼـ ٔاافؼاٖ/ ّٔااٙٛع٣ تٔفتّاا ٢ٞاابٝ ٤وااب

ٝ  وامٖٛ/  ثافا٢  آؼْ /غؽا٤ب آٜ ففٚغتٙؽ/ ٌكاف٣ ل٥ٕت ٝث ـا/ زفز٥ُ و٥ٍبـٞب٢ تٝ  ؼـ ؼ٤افٚق  ؼاـؼ/ ٌاتبث٣  زا

 تفابٚت  ثا٣  تفابٚت/  ٕٞٝٗ ٤ا ثب تٛاٖ ٣ٔ زٍٛٝ٘ وفؼ/ ٣ٔ فىف ؼاـ٤ٚٗ ٤١ّ٘ظف ٝث وٝ ْ/ؼ٤ؽ ا٢ ٌٕپب٘كٜ /ٚضً ثبغ

ٓ  ثب اوت؟ غٛاث٥ؽٜ عظ٣ٕ٥ و٥ب٣ٞ زٝ ضّبـ/ ا٤ٗ پٍت ٔب٘ؽ؟/ ٓ  فىاف٢  ـفاتٗ/  ثافا٢  ثفٌافؼ  ٌفاتٓ:  ؼِا  «وٙا٥

 .(36 :1389 وف٣ٕ٤ الـ٢، )ـ.ن: (76 :1380)

 ٌاٟل  زافا  ... ـٚؼ/ ٔا٣  اـٚپاب  ٝث غف٤ؽ ثفا٢ ٔبٜ ٞف ٌٟل بأّ /ثفٚؼ؟ ـٔب أبْ ق٤بـت ٝث تٛا٘ؽ ٣ٕ٘ غؽ٤دٝ زفا»

 .(199 :1380 )ٞفات٣، «ٌٛؼ ٣ٔ ٚو٥ع غؽ٤دٝ ٢ٞب زٍٓ ؼـ ٍ٘فا٣٘ اثفٞب٢ زفا ٚ اوت؟/ غب٘فخٕع لؽـٗ ٤ا

ٗ  ـا ٔعبِاف  ؼ٥٘اب٢  ؼـ غفثات  ٚ ا٘ؽٜٚ ت٤ّٛف خٟب٣٘، خبٔع١ تفبٚت٣ ث٣ اق ٌل٤ٝ ثب ٥٘ك و٥ٕص ٝ  ا٤ا  تِٛا٥ف  ٌٛ٘ا

 وٙؽ: ٣ٔ

 أسػأؿ/ أنػذا ىػا  إمتػّد/ أنػذا ىػا  أتقلّػ// أنػذا ىػا  حػدة/ادلتّ  غري أو حدةادلتّ  األمم أبااب أطرؽ أنذا ىا  أندب/ أنذا ىا  أبک / أنذا ىا»
 .(ٖٜ :ٗ ج ،ٖٜٜٔ) «أنذا ىا  أمتّزؽ/ أنذا ىا  أغرؽ/ أنذا ىا 

، ث٣ وٝ ٔٙٓ /وٙٓ، ٣ٔ ٌف٤ٝ وٝ ٞىتٓ ٔٗ ا٤ٗ )تفخٕٝ: ٓ  ٔا٣  ـا طاؽ ٔتّ غ٥ف ٚ طؽٔتّ ُّٔ وبقٔبٖ ؼـٞب٢ وٝ ٔٙٓ /تبٓث  /واٛث

ٗ  /ٌْٛ، ٣ٔ غفق وٝ ٔٙٓ /وٙٓ، ٣ٔ غٛاًٞ وٝ ٔٙٓ ٚ /٤بٓث ٣ٔ أتؽاؼ وٝ ٔٙٓ /پ٥سٓ، ٣ٔ ؼـٞٓ وٝ ٔٙٓ ا٤ٗ ٚ ٓ  ا٤ا ٝ  ٔاٙ  وا

 ٞىتٓ.( ٔٗ ا٤ٗ /ٌْٛ، ٣ٔ پبـٜ پبـٜ

 عشػنا األىيػ / اّبالػرّ  ىػذا ا/وشفن وللا عشنا نرح / أف يسألنا /...األمريك  الكاباي ىذا وشفنا/ وللا عشنا /وط  اي عشنا الكنّ »
 .(ٕٙ: ٕ ج ،ٜٛٚٔ )مهاف، «صهلاف واحة وشفنا وللا
ٗ  /ٚ ؼ٤ؽ٤ٓ وفؼ٤ٓ ق٘ؽ٣ٌ غؽا ث٣ِٚٝ ٔب ق٘ؽ٣ٌ وفؼ٤ٓ ا٢ ٚ٘ٙٓ!/  تفخٕٝ:)  غٛاٞاؽ  ٔا٣  ٔاب  اق /آٔف٤ىاب٣٤  وابث٢ٛ  ا٤ا

ٗ  وفؼ٤ٓ ق٘ؽ٣ٌ غؽا ثٝ /،ؼ٤ؽ٤ٓ ـا غفؼ ث٣ ـثبغٛاـ ا٤ٗ /ٚ وفؼ٤ٓ ٘ؽ٣ٌق غؽا ثٝ /و٥ٙٓ وٛذ ٥٘ٛ٥ِٟىات   ٚ لٙعٝ قٔا٥

 (.ـا ؼ٤ؽ٤ٓ

2-2-3.افسَطٍٖخَداتْاه 

٥ات  غاٛؼ  ثف ٞب ـٌبؼت ٚ ا٤ثبـ ٍٔبٞؽ٠ ثب ٌبعف ٌبٜ ٝ  ق٘اؽ،  ٔا٣  ٟ٘ ً  ثا  ؼـٚ٘ا٣  ٔطبوٕا١  ٚ غٛؼاتٟاب٣ٔ  ٚ وافق٘

ـ  ؼـ ٕٞفا٣ٞ ٚ ضٕٛـ آـقٚٔٙؽ ٚ پفؼاقؼ ٣ٔ ٖ  وٙاب ٖ  ٚ ـقٔٙاؽٌب ٗ  ؼـ ٞفاتا٣  اوات.  ا٤ثابـٌفا َ  ا٤ا ٝ  ٔداب  ٌفتا

 :اوت



 31/ اِمبوٓ و٥ٕص ٚ ٞفات٣ وّٕبٖ ٌعف ؼـ تعّٟؽ ٚ پب٤ؽاـ٢ ٞب٢ خّٜٛ

 

ـ  ٔاب  ... ـو٥ٓ/ ٣ٔ ا٘تٟب ٝث ـٚق ٞف ٔب ٚ ... اوت/ ٌؽٜ تًٙ جٟٝخ ثفا٢ ؼِٓ» ٝ  ٔاب  غابف٥ّٓ/  زماؽ ٝ  وا  ٌا٥ح  ثا٢ٛ  ثا

 .(85 :1380) «ثجفؼ ـا ٞب قثبِٝ ث٥ب٤ؽ/ وى٣ ـٚق ٞف ٤ٓا ٍ٘ىتٝ ٚ /٤ٓا وفؼٜ عبؼت آوفبِت/

ب١٘ غٛاة/»  ٕٞابٖ، ) «٥س٥اؽ پ ٥٘اكٜ  لبٔت ثف ٥ّ٘ٛفف٢/ زٛ٘بٖ آفتبة/ ِٕه ثفا٢ ؼِٓ ؼ٤ؽْ/ غٛاة ثٛؼ/ ق٤جب٣٤ ٟث

 .(34 :1389 وف٣ٕ٤، )ـ.ن: (74 :1384

 اوت: ٌفتٝ ٥٘ك و٥ٕص

ـْ/ اي ُىيّػاا اَس:النّػ ينػادي قريتِنا انطار الـْ/الظّ  ىزّ  إذ .األحزاف لللة تذكرُ  أُتراؾَ »  «اخلِلػاـْ  ُمػدف علػى َويلػ  اي .بلػَاتكمْ  اللهػادُ  دىػمَ  نِلػا
(ٜٔٙٗ: ٔ٘). 

ٝ  تابـ٤ى٣  وٝ ٍٞٙب٣ٔ آٚـ٢؟ ٣ٔ ٤بؼ ثٝ ـا ٞب ا٘ؽٜٚ ٌت آ٤ب )تفخٕٝ: ٖ  ؼٌاتجبِٖ  ٚ /ؼـآٔاؽ  ضفوات  ثا ْ  ـٚواتب٤ٕب  ـا ٔافؼ

 زبؼـٞب!( ٌٟف ثف ٚا٢ ا٢ وفؼ، ٘بثٛؼ ـا ٞب٤تبٖ غب٘ٝ ٤ٟٛؼ /ٔفؼْ! ا٢ ٤ٌٛؽ ث٥ؽاـ غفّت() غٛاة اق وفؼ: ٣ٔ غٙبة

2-2-4.ِّتَجِتهادراىٍّوسزاىضْدا 

ٝ  خٙاً   تجعابت  ٝث اٌبـٜ ثب ،ٌبعف ؼٚ  ُتٛوّا  ٚ ِاجٛـ٢  اق آٖ، ٔٙفا٣  تاإث٥فات  ٚ ّّٔات  ثاف  ّا٣ تط٥ٕ ٚ ٘بغٛاوات

ٖ  تف٤ٗ ٔظّْٛ عٙٛاٖ ٝث ٤ت٥ٕبٖ، ٚ ث٥ٜٛ ٘ٛعفٚوبٖ ٚ ؼاغؽاـ ٔبؼـاٖ ً  لفثب٥٘اب ٗ  اِا٣ّ  ٚ خٙا  پب٤اؽاـ٢  ٥٘اف  تاف٤

 ٤ٌٛؽ: ٣ٔ تفالؼ٢ ٚ ضٕبوٝ اق آ٥ٔػتٝ قثب٣٘ ثب ٥ٌٟؽ ٔبؼـاٖ ؼِت٣ٍٙ قؼٚؼٖ ثفا٢ ٞفات٣ ا٘ؽ. ـا٘ؽٜ وػٗ

 ؼاغ/ ؼٚ ُتطّٕا  ثاب  .ٌىىت لّجً ثبـ ؼٚ ٘ىٙؽ/ ٌف٤ٝ زفا ٌفت: وٙؽ؟/ ٣ٔ ٌف٤ٝ غؽ٤دٝ ازف ٌفتٓ/ ٔبؼـْ ٝث»

 .(34 :1389 وف٣ٕ٤ الـ٢، )ـ.ن: (199 :1380) «اوت ا٘ؽاغتٝ خّٛ ـا ظٟٛـ ِجص ّ٘ٛ، ؼٚ ا٘ؽاق٠ ٝث

ؽ/ آ٘بٖ ٔجبؼ/ ِت٥ٍٙتبٖؼ ؟/ؽ٤ا وٝ وٌٛٛاـ ٥ٌٟؽ/ ٔبؼـاٖ ا٢» ؽ آ٘بٖ ؼـغتبٙ٘ ٖ  تضٕب٤ اق وٝ /٥ّ٘ٛففاٙ٘  غاؽا  ؼواتب

 :1384 ،ٞفاتا٣ ) «ا٘اؽ  ـٌٚاٙب٣٤  ،ا٘ؽ ٣٤ؼا٘ب اق ففاتف ... /٥ٓؼا٘ ٣ٕ٘ ٔٗ ٝ٘ ٚ تٛ ٝ٘ /ا٘ؽ ٣آوٕب٘ ا٘ؽ، آث٣ ثفغٛـؼاـ٘ؽ/

109). 

ُ  غاٛاة  ٞب ٌت ٚ ؼاـؼ/ ٌجبٞت آوٕبٖ ٝث ٕٞٝٗ ٤ا أفٚق/ ٔبؼـ زفا» ٛ  ٌاب٤ؽ  ث٥ٙاؽ/  ٔا٣  وافظ  ٌا  ٌامب٤ك  آٖ تا

ٝ  ا٤ىاتؽ/  ٔا٣  آ٤ٙٝ ـ٢ٚٝ ـٚث ٌٛؼ/ ٣ٔ تٟٙب ؼٚثبـٜ بأّ ؛ٔبؼـ .ؼـغ٣ٍ ٣ٔ ٔبؼـ ففؼا٢ ؼفتف ؼـ وٝ ثب٣ٌ/ ٖ  ثا  آوإب

« ن() قٞافا  ٤ب ؼِت ؼـؼ لفثبٖ /غؽا ثف ُتٛوّ ٤ٌٛؽ/ ٣ٔ ِف٤ص ٚ ع٥ٕك بأّ غٕٙبن ٌٛؼ/ ٣ٔ آث٣ وٙؽ/ ٣ٔ ٍ٘بٜ

 .(211 :1380 )ٕٞبٖ،

 اوت: ففق٘ؽي ٌٟبؼت ٌىفٌكاـ ٚ ا٣ِٟ تمؽ٤ف ٝث ـا٣ٔ ٥٘ك و٥ٕص ٍ٘بٜ ؼـ ٔبؼـ

 .(ٚ٘ٗ :ٕٗٓٓ) «ويستعلد الينَ يعط  اّلذي حاففسي»
 ٥ٌفؼ.( ٣ٔ په ثبق ٚ ثػٍؽ ٣ٔ ـا ففق٘ؽا٣٘ وٝ غؽاٚ٘ؽ٢ اوت ٜٔٙكّ )تفخٕٝ:

 .(ٕٗ٘ :ٖ ج ،ٖٜٚٔ )مهاف، «تقلق فال عنک/ غليي تطاؿ ل  .ال ابذلنا/ ًل ولدي»
 ٘جبي!( ٍ٘فاٖ په /ٌؽ ٘ػٛاٞؽ ٘ٛال٣٘ ٞفٌك تٛ اق ٔٗ ؼٚـ٢ ٘ٝ /ففق٘ؽْ! ثػٛاة آـأً ثب )تفخٕٝ:
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2-2-5.ِّتَجِتکَدکاىًٍَجَاًاىهماٍهت

 ٔمبٚٔات  ٌاعف  ا٘ىاب٣٘  ّٟٔٓ عٛأُ قٔف٠ ؼـ ـا ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ وٛؼوبٖ وٝ ٞىتٙؽ ٌبعفا٣٘ خّٕٝ اق و٥ٕص ٚ ٞفات٣

 ،ّٔٙاٛة  ٞب٢ آـٔبٖ وٕت ٝث ضفوت ٚ ٔٛخٛؼ فٕب٢ تفو٥ٓ ٚ تٙج٥ك ٚ ٣ٕ٥ِٕ ٚ وبؼٜ ث٥بٖ ا٘ؽ. ٕ٘ٛؼٜ لّٕؽاؼ

ٖ  ا٘ملثا٣  ٌاعف  ثفخىت١ ٌعف٢ ٞب٢ ٤ٚم٣ٌ اق وٛؼوبٝ٘ ٣لبِج ؼـ ٗ  وٛؼواب ـ  ٝثا  اوات.  ٌابعف  ؼٚ ا٤ا َ  ٘اٛ  ،ٔثاب

ٗ » ٌعف٢ ٔدٕٛع١ اغتّبَ ثب غٛؼ ٣ٕٔعّّ ٌغُ اق اِٟبْ ثب ٞفات٣ ٜ  ا٤ا ٝ  «واتبـٜ  آٖ تاب  واتبـ ٗ  ثا  ٣،واّٙ  لٍاف  ا٤ا

 ٕ٘ب٤ؽ: تفو٥ٓ ٣غٛث ٝث ـا ٌفٜٚ ا٤ٗ ٔٙبِجبتاوت  و٥ٌٛؽٜ

ٓ  ٌاب٤ؽ/  ثٛؼْ ٌفتٝ /ـً٘ ثب و٥ٍؽْ ٔٛج ٤ه ٘فش /ثفٌت ٞف غُؼا /ٔٗ ب٣ٌ٘مّ وٛزه ؼفتف»  ـا ؼـ٤اب  ثتاٛا٘

ٕتٗ، «)ـ.ن (11 :1368) «ثى٥بـ بأّ ٔٛج اوت/ وٓ تٛ ٢ٞب ثفي ... ٍ٘ؽ/ افىٛن آٜ /ثىٍٓ ٟ٘ 1389: 47). 

 واػبٚتٕٙؽ  ِاّت  اق آفتبة/ پٍت اق وٛؼوب٣٘ ـٌٚٗ/ وٛؼوب٣٘ ... ؼ٤ٍف/ ٢ٞب وبَ ٔفؼاٖ أىبَ/ وٛوبٖ ثب»

ٍت ؼـ عّف/ پٙدٍٙجٝ ٞف وٝ وٛؼوب٣٘ ٟبـ/ث ٓ  آ٤ٙاؽ٠  ٥ٌٟؽاٖ/ ٟث ٝ  ـا ٚ٘اٙ ـ  ثا ٝ  وٛؼواب٣٘  ٍ٘ا٥ٙٙؽ/  ٔا٣  ٌاٛ  وا

بـ ٔى٥ف  .(45 :1367 ٞفات٣،) «وٙٙؽ ٣ٔ تع٥٥ٗ ـا ٟث

ـ  ٚ فٔااثّ  والض٣  وًٙ، ،و٥ٕص ٍ٘بٜ اق ٚ اوت عٍك ٔؽـو١ ٌر وّٕبٖ، ٍ٘بٜ اق وٛؼوبٖ ٔجبـق٠ ولش  پب٤اؽا

   اوت: وفؼٜ فّح ـا ؼٌٕٗ وٝ

 ٌار  ثاب  ٔاب  ٔبوات/  ولن وٍٙف، اوت/ ٔٗ ففٔب٘ؽ٠ ٕٓٔعّّ ق٤فا /٘ػٛاٜ تفًٙ خك ٝث ٔٗ اق ... /!٘تفن ث٥ب ٔٗ ثب»

 .(364 :1380ٕٞبٖ،) «اوت اولْ ؼٌٕٗ و٥بٜ لّت /ٔب ب٥ٜو تػتٝ .ٌ٘ٛت٥ٓ ؼـً٘ ٣ث ٕٞٛاـٜ فًٍٙ

ٗ  ٌاتبة  آ٘دبوت/ ٔب ولن اوت/ ٔؽـوٝ خجٟٝ ٚ» ٝ  ثاف٤ٚٓ/  وا ْ  ثافؼاـ/  ـا ًتفٙا  ٌاؽ/  غٛاٞاؽ  ؼ٤اف  وا  أاب

ب٣٤ أتطبٖ ٚ آ٤ؽ/ ٣ٔ  .(36 :1389 وف٣ٕ٤ الـ٢، ـ.ن:) (353 :ٕٞبٖ) «ٌؽ غٛاٞؽ ٌفٚ، ٟ٘

   .(ٖٛٙ :ٕ ج ،ٖٜٜٔ القاسم،) «الّداّبابت وجو يف نقذفها فارغة/ زجاجات بضع مازالت حجارة/ األرض يف مازالت»
 .(و٥ٙٓ ٞب پفتبة ٣ٔ وٝ آٖ ـا ثٝ وٕت تب٘ه /تاو غب٣ِ ١ٍ٥ٌ تعؽاؼ٢ ٥ٍٕٞٝ/ اوت و٣ٍٙ ق٥ٔٗ ؼـ پ٥ٛوتٝ )تفخٕٝ:

 .(ٕٔٔ :ٖ ج ،ٖٜٜٔ )مهاف، «الفاسفارية قنابلهم معهم تالد /أطفايل يالد»
ت ثٝ ؼ٥٘ب ٣ٔ (ففق٘ؽاٖ ٥ٟٔٙٓ)ففق٘ؽآ٘  )تفخٕٝ:  .(ٌٛؼ ٞب٢ فىفف٤ٍبٖ ٞٓ ٔتِّٛؽ ٣ٔ آ٤ٙؽ/ ٚ ثٝ ٕٞفاٜ آ٘بٖ، ٕث

 ؛أطفػاؿ متاثلػ  صػنع /ادلنسػاؼ بلتػو حجػارة ومػ  حصػاد/ ومناجػ  اثر/ سػكاكَ لػى/القت أطفالو عظاـ م  صنع ذيالّ  اجلنديّ  إىل»
 .(ٜ :ٜٛٙٔ )مهاف، «ورد قّااراتو 

ٗ  اق ٞاب٢  ؼان ٚ /ا٘تمبْ زبلٛٞب٢ /ٚ٘ٗ(،) ٌؽٜ وٍتٝ وٛؼوبِٖ اوتػٛاٖ اق وٝ وفثبق٢ ثٝ ()غٙبة )تفخٕٝ:  ٚ /وٙٙاؽٜ  ثا

 (وبقؼ. ٢ ٌٍّٖٛ ـا ٣ٔٞب فا٥ٗٞپٚ ٔدى١ّٕ وٛؼوبٖ  /،اي ٌؽٜ ٤ٚفاٖ غب١٘ وًٙ اق

ـْ:/ اجلل َ  يَهزّ  َوىاَ  ميض / جل  راية»  .(ٕ:ٓٔ ج،ٜٛٚٔ )مهاف،« فقاوـْ" "قاومت القاِد
 وٗ.( ٔمبٚٔت ٞٓ تٛ په وفؼْ ٔمبٚٔت ٔٗ وٝ /ؼٞؽ ٣ٔ ضفوت ـا آ٤ٙؽٜ ٘ىُ ٚ /ٌؿـؼ ٣ٔ ٘ى٣ّ پفزٓ )تفخٕٝ:

 ،مهػاف) !«ياسػف اي انػضْ  مػدفع/ شػهقة طفػ / صػرخة وامسػْع/ نػضْ ا مباتػ / احملتفلَػ إخات  واشهدْ  انضْ  /!ياسف اي وانضْ »



 33/ اِمبوٓ و٥ٕص ٚ ٞفات٣ وّٕبٖ ٌعف ؼـ تعّٟؽ ٚ پب٤ؽاـ٢ ٞب٢ خّٜٛ

 

 .(٘٘ :ٔ ، جٜٛٚٔ
ٛ  ٔافي  ثافا٢  ثفاؼـا٘ات  ثج٥ٗ ٚثفغ٥ك  /٤ٛوف!ا٢ ثفغ٥ك  )تفخٕٝ: ٗ  تا ٝ  خٍا  فف٤ابؼ  /واٗ،  ٌاٛي  ٚ ثفغ٥اك  /ا٘اؽ،  ٌففتا

 ٤ٛوف!( ا٢ ثفغ٥ك /اوت، تٛپػب٘ٝ ِؽا٢ ٕٞسٖٛ وٝ /وٛؼو٣

ٗ  عاب٘ف٣ِ  عاؽ ثُ ثف ٌبعف ؼٚ و٢ٛ قا وٛؼوبٖ ؼاؼٖ ؼغبِت وٝ ٕ٘ب٘ؽ ٘بٌفتٝ ٜ  ٔات ٝ  ٘ىاجت  ـا ٔػب٘ات  ٚ افاكٚؼ  ثا

 ٕ٘ب٤ؽ. ٣ٔ تف بنضىّ ٌؽٜ ٔٙفش ٔٛٔٛ،

2-3.هضاه٘يٖس٘اسهطتزندرطِٗاًدّٕاّٖزاتٍالماسن

2-3-1.اعتزاضِتدضوٌاىٖداخل(هٌافم٘يٍحاکواى)ًاالٗك 

ٝ  ،ٌبعفاٖ وفٚؼ٠ اق ٔفْٟٛ ا٤ٗ ؼـ ـ  ٣ثفٔا  اٌاعبـ٢  ثا ٝ  ٤ٓغاٛ ٚ اق  وا  ١ـٚض٥ا  ؼاـا٢ آٚا، ٚ ٔطتاٛا  اِفابٚ،  ِطاب

ٌابٜ ثاب قثاب٣٘ ِاف٤ص ٚ     ٝث ٘ٛـ٢ واٝ   ؛اوت وٛـؼَ ٔٙبفم٥ٗ ٚ ٘بال٤ك ضبوٕبٖ ٝث اعتفاْ ٚ پب٤ؽاـ٢ ضٕبو٣،

٢ آ٘ابٖ ـا  ٞاب  ٣مٌا ٤ٚثاٝ ٚ٘اٗ ٚ    ب٤ٖا اعتٙب ٣ثا ، ٌف٤ػتٍابٖ ٚ  ؼـؼ ٣ثا وبؼٜ ٚ ٌبٜ ثب قثبٖ ٘ٙك ٚ ٘عٙاٝ، ٔافف٥ّٟٗ   

 ؼٞؽ: ٣ٔ لفاـ غٙبة ٔٛـؼ ٚ ٌٕفؼ ٣ثفٔ

2-3-1-1.تٖٖٗاعتٌاِتهلّتٍغصةاهَالاٗطاى

 :اوت آٚـؼٜ ق٥ٔٙٝ ا٤ٗ ؼـ ٞفات٣

ْ  ضاُّ  ثفا٢ /ات ٣ٌٕبِ ٤ٚل٢ ؼـ تٛ وفؼ٘ؽ/ ثٕجبـاٖ ـا خٙٛة ٚلت٣» َ  واؽا ٜ  اق ثغاف٘ح/  خاؽٚ ٝ  پٙداف  ؼـ٤اب/  ثا

 .(58 :1380)« وفؼ٢؟ ٣ٔ ٍ٘بٜ

ٖ  /اق تٕجاف٢  ٝث وٝ پبوت٣ ؼـ /٢ا ٘بٔٝ ؼـ ؼاـ٢/ ؼٚوتٕبٖ وفؼ٢ تعبـف» ٗ  ٢ٞاب  غافاي  آوإب ٜ  ٚاٌاٍٙت  آِاٛؼ

 .(31 :1389 وف٣ٕ٤ الـ٢، )ـ.ن: (248 :ٕٞبٖ) «ثٛؼ

 ٤ٌٛؽ: و٥ٕص اِمبوٓ ٣ٔ

 اي ... القصػاْر/ رحػاب يف .وكػادالؾ الكثػرْي/ منػو والّسػجاد اؼوالّصػ احلريػْر/ ثلاب م  صنفٍ  وألف ... غزيْر/ نرٌ   فّ ك يف ادلاؿُ »
 إف أرجػاؾَ  حقػرْي/ علشػ  مثػ  سػمْؤاؿٌ  عنػدي تضػرْي/ ال بكلمػة لو امسحْ  الفقرْي/ ىذا .  الشّ  ذلذا امسحْ  يرْي/الك زعلم َ  اي .رأس   جَ 

 .(ٕٛ :ٜٗٙٔ) «مللانرْي؟ اي .ادلاؿُ  ىذا أي َ  م  تثاْر/ أاّل  تسمْعوُ 
 ٞب٢ ففي ٚ پٍٓ ٚ /ضف٤ف ٞب٢ ِجبن اق ٘ٛ، ٞكاـ ٚ / ...اوت غفٌٚبٖ ـٚؼ٢ زٛ٘بٖ تٛ ؼوت ؼـ ثفٚت )تفخٕٝ:

ثٝ ا٤ٗ ز٥ك، ا٤ٗ  ثكـٌٓ! ـٞجف ا٢ !ٔٗ وف تبج ا٢ /ؼاـ٢، اغت٥بـ ؼـٞب  ٔط١ّ٘ٛ وبظ ؼـ وبؼالن غٛؼـٚ() ٚ /ففاٚاٖ

 ٥ٌٙؽ٢ اٌف ا٥ٔؽٚاـْ /ؼاـْ، اْ ق٘ؽ٣ٌ ٕٞب٘ٙؽ ضم٥فا٘ٝ پفو٣ٍ /،ٔفـ٢ ثؽٜ فم٥ف اخبقٜ ثؽٜ،/ ثٝ اٚ اخبق٠ ولْ ث٣

 آٚـؼ٢؟( ؼوت ثٝ ودب اق ـا ثفٚت ا٤ٗ ٥ّ٥ٔٛ٘ف! ا٢ /٢ٍٛ٘، ثفا٥ٍ٘ػتٝ

2-3-1-2.سٍالٕزٗپذٍعدمٖجاٍداًگاٗيدضوٌاى

ٗ  اق ضبو٣ اِمبوٓ و٥ٕص ٚ ٞفات٣ زٖٛ ٔتعّٟؽ٢ ٚ پب٤ؽاـ ٌبعفاٖ ٌعف ٚاوب٢ٚ ٝ  اوات  ا٤ا ٝ  ٌابعف  ؼٚ ٞاف  وا  ثا

ٝ ا٤ٙ ا٥ٔؽ ٝث ٌٍٛؼ٘ؽ قثٖٛ ٚ ٘بال٤ك ٌف٤كاٖ ٔفؼْ ٘ىًٛٞ ٝث قثبٖ ٔػتّف ٞب٢ ٌٛٝ٘ ٖ  ىا ْ  ثاب  ـا آ٘اب ٜ  ٔافؼ  ٕٞافا
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 :اوت آٚـؼٜ ٞفات٣ وبق٘ؽ.

ٛ  ... اوات/  ٘بغٛت قٔبٖ ٞب٢ وىّٝ ٔثُ تٛ لّت ضم٥ف/ پىت٥ٍ٘ٛٗ ا٢ تٛ لّت» ٜ  اق تّف٥ما٣  تا ٗ  ٌاغب٣ِ/  ٚ ٌاب  ا٤ا

ٛ  وفا٘دبِْ ثٛؼ/ پف٤فٚق ّٟٔتً ٤ٗآغف ٚ ٥٘ىت/ ـا٤ح ؼ٤ٍف وىّٝ ٓ  تا ٝ  اوات/  ٘كؼ٤اه  ٞا ٖ  ٔاب  زفاوا  اق پٍاتٕب

 .(126 :1380) «اوت ٌفْ ٔفؼْ ضٕٛـ

 ٤ٌٛؽ: ٣ٔو٥ٕص اِمبوٓ 
 .(ٚٓٔ :ٕ ج،ٜٛٚٔ) «مغتصَية انزفةٍ  أراض فاؽ هتُيط ماداَمتْ  زائفٌة/ حدائِقهم ك    .معْ الشّ  أزىارُ  ختدْعكم ال»
َ ٞاب ٗ ٥قٔٔبؼا٣ٔ وٝ ـ٢ٚ  ./اوت ؼـٚغ٥ٗ ٍب٤ٖٞب ثبغ ١ٕٞ .ٞب٢ ٣ٔٛٔ ٌٕب ـا ٘فف٤جؽ ٌُ تفخٕٝ:) ٌاؽ٠ غاٛ٘ف٤ك    ٢ اٌاغب

 .(آ٤ؽ ففٚؼ ٣ٔ

 .(ٖٕ٘ :ٗ ج ،ٖٜٜٔ )مهاف، «ادللاک رخاـ يهزّ  الّصيااي/ اغتصاب صراخ لع ّ  /اصرخ  وقام »
 ؼـآٚـؼ.( ِفقٜ ثٝ ـا پبؼٌبٞبٖ وبظ /او٥فاٖ، غٍٓ فف٤بؼ ثىب زٝ /ثكٖ فف٤بؼ ٚ ثفغ٥ك )تفخٕٝ:

2-3-2.اعتزاضِتدضوٌاىٖخارجٍطي

 اق: اوت عجبـت وٙٙؽ ٣ٔ ٙفشٔ ٚ٘ٗ ؼٌٕٙبٖ ٝث ٚاوًٙ ؼـ ٌبعف ؼٚ ا٤ٗ وٝ ٕٔب٣ٙ٥ٔ تف٤ٗ ٟٔٓ خّٕٝ اق
2-3-2-1.تحم٘زدضوٌاى

ٝ  ـا ٔػب٘ات  ٘ج٥ع٣، ٕ٘بؼٞب٢ وبـثىت ثب ٞفات٣ ٚ و٥ٕص ٝ  ا٢ ٌا٥ٜٛ  ثا ٝ  ٞٙفٔٙؽا٘ا ٝ  ٥ٌاف٢  ٔٛٔاع  ثا  ؼـ ٔٙفعبال٘ا

ٗ  ؼٌٕٗ ٔمبثُ ٓ  ثاب  ٚ ؼاـ٘اؽ  ٚأا٣  وافق٥ٔ ٖ  ٤ّٛٞات  تفوا٥ ٖ  تٔب٥ّٞا  وافق٥ٔٗ،  ؼٌإٙب ٝ  ـا آ٘اب ـ  ٕٞب٘ٙاؽ  وا  غجاب

 وبق٘ؽ: ٣ٔ ـوٛا اوت، ٔعف ٚ وىت٣ عبُٔ ٚ پىت ٔفؼاة ٕٞسٖٛ ٚ ف٤پؿ قٚاَ

ٝ  آغف٤ٙا٣/  ٘ٛفبٖ ٔىْٕٛ/ ٢ٞب لبـذ ٌىتبغ٣ ٔفؼاة/ خىبـت ـٚقٌبـ ؼـ آٌٛة/ ٞب٢ آة ٔمتؽا٢ ا٢»  وا

 .(25 :1384 ٞفات٣،) «ٌؿٌت غٛاٞؽ غبن ٌىتفؼ٠ ثف

 اوت: وفؼٜ ٔٙفش ٌٛٝ٘ ا٤ٗ ـا ٔف٣ٟٔٛ ز٥ٙٗ ٥٘ك و٥ٕص
 قػػػػػ  زلػػػػػضُ  جػػػػػذورُىم واألعػػػػػادي

 

 الّسػػػػػػػػندايُف!و  الّزيتػػػػػػػػافُ  وجػػػػػػػػذوري 
 

 

 (ٚٔ :ٖ ج،ٜٛٚٔ)
 (وٙؽ٤بٖ. ٚ ق٤تٖٛ ٔٗ ـ١ٍ٤ ٚ اوت پٌٛبَ ِففبً ؼٌٕٙبٖ ـ١ٍ٤ ٚ )تفخٕٝ:

2-3-2-2.تْدٗددضويِتسٍالٍعذابْٖال 

ػ ْ  َغْفلَػةٍ  فِ  ُكنتَ  لنَقدْ  َوشَهلدٌ  َسائقٌ  منَعَها نَػْف ٍ     ك ُ  ﴿َوَجاَ تْ  آ٤بت پ٥ف٢ٚ اق ثب ٞفات٣ ٚ و٥ٕص  ِغطَػاَ ؾَ  َعنػ َ  َكَشػْفنَافَ  َذاَىػ مِّ
اؽي ٚ وىا٣ اوات واٝ ثافا٤ً       آ٤ؽ ٚ ثب ٚا وى٣ اوات واٝ ٔا٣    ٞفوى٣ ٣ٔتفخٕٝ: ) ،(ٕٕ-ٕٔ )ؽ/ َحِديػٌد  الْلَػْاـَ  فَػَيَصُرؾَ  ـ٘ا

ؼ٢ ٔب پافؼٜ اق ثفاثافت ثفؼاٌات٥ٓ ٚ أافٚق زٍإب٘ت، ت٥اكث٥ٗ ٌاؽٜ اوات        ، ؼٞؽ ٌٟبؼت ٣ٔ ٗ  .(تٛ اق ا٤ٗ غبفُ ٛث ٝ  اٌابـٜ  ٔإ  ثا

ؽ خٟبٖ ٔتدبٚقاٖ ٚ ظبِٕبٖ وفٌ٘ٛت ٝ  ـا غاٛؼ  وفق٥ٔٗ ؼٌٕٙبٖ ففخبْ ٕ٘فٚؼ، ٚ ففعٖٛ ٥ٞتّف، ٞلوٛ، ٕٞبٙ٘  ثا

ؽ؛ ٣ٔ آ٘بٖ ا٘تظبـ ؼـ ـا ٘بثٛؼ٢ ٚ قٚاَ ٚ ٙؽٙو ٣ٔ تٍج٥ٝ آ٘بٖ  :اوت آٚـؼٜ ٞفات٣ ؼاٙ٘



 35/ اِمبوٓ و٥ٕص ٚ ٞفات٣ وّٕبٖ ٌعف ؼـ تعّٟؽ ٚ پب٤ؽاـ٢ ٞب٢ خّٜٛ

 

ٖ  اق تاف  فف٤جٙاؽٜ  آقٔٙاؽ/  ٚ ِافت  ٔاٛي  ٌٛـ٤اُ/  ٥ٞئت ؼـ ٥ٞتّفٔأث٣»  ففعاٖٛ/  اق غاؽاتف  ثا٣  ٘ػىات٥ٗ/  ٌا٥ٙب

 .(38 :1367) «ٕ٘فٚؼ اق اففٚقتف آتً

فٜ ؼٌٕٗ ثفا٢ ٌعف زب٣ٌٙ اق ٌٛٝ٘ ا٤ٗ ٥٘ك و٥ٕص  ٥ٌفؼ: ٣ٔ ٟث

 ج ،ٖٜٜٔ) «وکفػػاح  وحػػيّب  أبقػػ  وأان عػػابراً/ غلمػػا العػػدواف ينتهػػ  صػػياح / وأطلعػػتُ  دايجػػريي، يف أغػػرقُتهم/ أان ىاالکػػا ألػف»
ٕ: ٖٛ). 

 /،ـواؽ  ؼ٣ٌٕٙ زٖٛ اثف٢ ٌؿـا ثاٝ پب٤ابٖ ٔا٣    /ؼ٥ٔؽْ، ـا ِٓجط ٚ ٞب٤ٓ تبـ٤ى٣ ؼـ /وفؼْ غفق ـا ٞلوٛ ٞكاـ )تفخٕٝ:

 اْ.( ٔجبـقٜ ٚ عٍك ثب ٔبٓ٘ ٣ٔ ٔٗ
ََ  اي»  مهػاف،) «يَتأىػ ُ  َرىالثّػػ يف إلػوٌ  َجػذري َضػِحلة/ للفئاس جذع  كافَ  إف تتقّلُ / نقَمةٌ  اخلرائ  َتت َمنزيل/ خرائ  على ُمنِشئ

ٜٔٙٚ: ٕٔ). 
ٝ  ق٤ف /وبق٤ؽ، ٣ٔ عٕبـت ٔٗ ٔٙكَ ٞب٢ غفاثٝ ثف وٝ وىب٣٘ ا٢ )تفخٕٝ: َ  ؼـ ا٘تماب٣ٔ  ٚ عمٛثات  ٞاب  غفاثا  ٚ ضفوات  ضاب

 ٌٛؼ.( ٣ٔ ٥ٟٔب وٝ اوت غبن ؼـ غبِم٣ ٔٗ ـ١ٍ٤ ٚ ـٚش /ٌٛؼ، ٣ٔ ٞب ٔٛي لفثب٣٘ ٔٗ خىٓ اٌف /اوت، خٛالٖ

 لللػػػػػػػػةٌ  عهػػػػػػُدؾ احملتػػػػػػ    أيّهػػػػػػا اي. ٔ
 زائًفػػػػا رلػػػػًدا ابلعػػػػدواف شػػػػّلدت. ٕ

 

 بػػػػػػػػػَزواؿ بعػػػػػػػػػَدىا وتػػػػػػػػػمْؤذفُ  أخػػػػػػػػرى 

 واألبطػػػػػػػػػػػػاؿ ابلػػػػػػػػػػػػيطالتِ  ويثػػػػػػػػػػػػ ّ 
 

 (ٗٛ :ٔ ج،ٜٛٚٔ )مهاف،
٣ ؼـاقا ثٝ عٕفت ؼ٤ٍف ٌت ٤ه اق ث٥ٍتف اٌغبٍِف! ا٢. 1 )تفخٕٝ: ٛ  ثٝ ٥٘ىت٣ غجف آٖ اق ثعؽ ٚ وٍؽ ٕ٘  ٌاٛؼ.  ٔا٣  ؼاؼٜ تا

 وٍب٘ؽ٢.( ٘بثٛؼ٢ ثٝ ـا لٟفٔبٖ ٔفؼاٖ ٚ ق٘بٖ ٚ وبغت٣ غٛؼ ثفا٢ ؼـٚغ٥ٗ ٌفافت٣ تدبٚق ثب. 2

 صػػػرَختُوُ  ألرضَ ا تشػػػ    شػػػهلدٍ  وكػػػم

 

 اثري طالػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌ  إن! اكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ  للاُ  

 

 (ٖٙ :ٕ ج )مهاف،
 ا٘تمبٔٓ.( غٛاٞبِٖ ٔٗ اوجف! اهلل ٌىبفؽ، ٣ٔ ـا ق٥ٔٗ فغبٍ٘بٖ وٝ ٥ٌٟؽ٢ ثى٥بـ زٝ )تفخٕٝ:

2-3-3.فزهاىٕتزدارٍّ٘تتثعاسرّثز

فٜ ١ٔب٤ ؼـٖٚ ٓ  اق ٔٙاؽ٢  ٟث  ٚ تفابٚت٣  ثا٣  وا٥ٕص  .اوات  ٔتفابٚت  وابٔلً  ٞفاتا٣  ٚ وا٥ٕص  ٌاعف  ؼـ ـٞجاف  ٚ قعا٥

ٓ  ـا آٔف٤ىب ٚ اوفائ٥ُ ٘ففؽاـ غفة ٞب٢ و٥بوت اق عفة وفاٖ ٢ـٚ ؼ٘جبِٝ ٖ  اق ٚ وٙاؽ  ٔا٣  تفوا٥  ـٞجاف٢  فماؽا

ٗ  ثف٘اؽ.  ٔا٣  تبـاج ٝث ـا أٛاٍِبٖ وٕتف٤ٗ ٔفؼْ، ٥ٔبٖ ؼـ فمف ا٤دبؼ ثب وٝ ٘بال٤ك ضبوٕب٣٘ ؼاـؼ؛ اعتفاْ ٤ىتب  ا٤ا

ْ  ـٞجاف٢  اق بٔعخا  ا٣٤ٍِٛ ١اـائ ٕٔٗ ٞفات٣ وٝ اوت ٣ضبِ ؼـ ٖ  ـٜ(،) غ٥ٕٙا٣  أاب  تٛإ٘ٙاؽ،  ٔمتاؽا٣٤  ـا ا٤ٍاب

 :وٙؽ ٣ٔ تٍج٥ٝ وپ٥ؽاـ ٝث اوتٛاـ٢ ٚ تمؽّن ؼـ ٚ ؼا٘ؽ ٣ٔ ّّٔت ٚ غٛؼ ّٔدإ ٚ ـٌٚٙفىف

 .(303 :1380 ٞفات٣،) «ٔطفاة ٌّىتبٖ وجك اوتٛاـ وپ٥ؽاـ ا٢ آة/ خبـ٢ ـٚضب٣٘ ٢ب٤ـئ تٛ غ٥بَ ا٢»

 .(296 :ٕٞبٖ) «٘ؽاٌت ٌؽٖ ففؼا خفؤت ٚ ثٛؼ ٔب٘ؽٜ ٌت ت/٘ؽاٌ ٌؽٖ ؼـ٤ب ٔع٣ٙ آة تٛ اق پ٥ً»

 :ٔ ج ،ٖٜٜٔ )القاسػػم،« مػػاف؟الزّ  ىػػذا يف ُُتديػػو الّػػذي مػػا اخلطػػرية/ واخلطػػاابت الکثػػرية/ قػػا اتاللّ  مکػػاف/ کػػ  يف الّسػػادة أيّهػػا»



 1396پب٥٤ك ، 27٘ب١ٔ اؼث٥ّبت تٙج٥م٣، وبَ ٞفتٓ، ٌٕبـ٠  / وبٚي36

ٖٔٗ). 
 ؼاـ٘ؽ؟( ٢وٛؼ زٝ أفٚق /،٥ٌٛا وػٙبٖ ٚ /ثى٥بـ ؼ٤ؽاـٞب٢ /ٞىت٥ؽ وٝ ٞفودب ؼـ ـٞجفاٖ ا٢ )تفخٕٝ:

 .(ٚٙ :ٕٗٓٓمهاف، ) «حكماً  أك  احلكاـ وصغار لغا/ والعروبة الكل ! طفح»
 ؼـ) وٙٙاؽٜ  ضىٛٔات  ٤ٗتاف  ثاكـي  ،ضم٥اف  ففٔب٘ؽٞبٖ ٚ /ٌؽٜ ٘بثٛؼ عفث٣ ٣ّّٔ ٘ماؼ وٝ ضب٣ِ ؼـپ٥ٕب٘ٝ ِجف٤ك ٌؽ!  )تفخٕٝ:

 .(ا٘ؽ (ٔفؼْ ٥ٔبٖ

 دللػاؾِ  وأومسَػة رؽالّشػ دللػاؾِ  تلجاانً  خدجية/ نع  ِم ْ  وسأصنعُ  اجلنراالْت/ تاخلااجا اداتِ السّ  لكيار رُتيًا خدجية/ نع  ِم  فسأصنعُ »
 .(٘ٙ :ٕ ج،ٜٛٚٔ ،مهاف) «الغربْ 

ٖ  ثفا٢ ٍ٘ب٣٘ ٚ ٌفق پبؼٌبٞبٖ ثفا٢ تبخ٣ ٚ پب٤ؽاـ ٞب٢ خٙفاَ ٚ ـٞجفاٖ ثفا٢ ٔمب٣ٔ غؽ٤دٝ وفً اق )تفخٕٝ:  پبؼٌابٞب

 .(وبقْ ٣ٔ غفة

2-3-4.تأک٘دتزٕپاٗدارٍحضَرفزاگ٘زهزدم

ـ  ٤اه  ؼفابع٣  لؽـت غ٥ٕفٔب١٤ ٤ٗتف ٣اِّ عٙٛاٖ ٝث ؼ٣ٙ٤ ٚ لٍف ٞف اق ٔفؼ٣ٔ ٥٘ف٢ٚ  ؼٌإٙبٖ،  ثفاثاف  ؼـ وٍاٛ

ٝ  ـا آٖ ٍٔاتفن،  ا٘ملثا٣  ٔتعاب٣ِ  ٞاب٢  اـقي ٚ ؼ٤ٙا٣  ٞاب٢  آـٔبٖ ٝث تإو٣ ثب وٝ ٘ٛـ٢ ٝث ٌٛؼ ٣ٔ ٔطىٛة  ثا

ٝ  پب٤ؽاـ٢، ٌبعف ،ؼ٤ٍف عجبـت ٝث ؛ؼٞٙؽ ٣ٔ لفاـ وفِٛضٝ ؼٚوت٣ ٚ٘ٗ ٚ طبؼاتّ عبُٔ عٙٛاٖ ٗ  تٍا٤ٛك  ثا  غ٤ٍٛات

 ٢ف٤٘بپاؿ  وابقي  ثاف  ٚ پافؼاقؼ  ٣ٔ ٣ّّٔ ٚ ؼ٣ٙ٤ ٢ا ف٥ٝٚظ عٙٛاٖ ٝث ٔتدبٚقاٖ ثب ٔمبثّٝ ؼـ وفق٥ٔٗ ٔفؼٔبٖ ؼ٤ٍف ٚ

ْ  تاب  ؼاٌاتٙؽ  تالي  ٌابعف  ؼٚ ،ٔىئّٝ ا٤ٗ پفتٛ ؼـ وٙؽ. ٣ٔ تإو٥ؽ ؼٌٕٙبٖ ٔمبثُ ؼـ ٝ  ـا ٔافؼ ـ  ثا ً  ضٕاٛ  پفـ٘ا

 ٕ٘ب٤ٙؽ. ؼعٛت

ٝ » ٞاب٢  وبـٚاٖ ثب ... /ثفغٛـؼاـ٘ؽ وجك ولٔت اق ؼـغتبٖ ٚ اوت/ فٔعّٙ وبـٚا٥٘بٖ ٕٞٛاـ٠ ضٕٛـ قا ٞبٜ خبؼّ»  ثا

ـ  و٥ٙٓ/ ٣ٔ ٍ٘بٜ ٞبٜ خبؼّ ٝث «ـ٤ٚٓ ٣ٔ وفثل ٗ  ضٕاٛ ٖ  ا٤ا ٝ  /وابـٚا ٝ  ٌاى٣ٞٛ  زا ٖ  ثا ٖ  اوات/  ؼاؼٜ غ٥بثاب  ثاب  ا٤ٙاب

 .(220 :1380 )ٞفات٣،...« آٔٛق٘ؽ ٣ٔ ٔفا وجك هتٙفّ اق ضفاـت٣ ثب ٚ ٚاـ/ پف٘ؽٜ ـفتبـ٢

ٖ  ٔٛلاع  ثتاٛا٣٘  اٌف ٌٛ٘ؽ/ ٣ٔ ثبق تبـ٤ى٣/ وٕت ٝث ٞب پٙدفٜ ـٚق/ ضت٣ّ ثبٌؽ/ ٔب٘ؽٖ تٛ عكْ وٝ ٚلت٣»  ـا ـوا٥ؽ

 .(35 :1389 وف٣ٕ٤ الـ٢، ـ.ن:) (73 :1384 ٕٞبٖ،) «ٞىت ففِت ٥ٍٕٞٝ ـفتٗ ثفا٢ و٣ٙ/ ؼـن

 :اوت آٚـؼٜ ٔفؼْ تطف٤ه ـاوتب٢ ؼـ ٥٘ك و٥ٕص

 ماا/تقػػدّ  يستسػػلم/ وال لُخ/والّشػػ الطفػػ ُ  منّػػا ميػػاتُ  تقػػدماا/ جهػػّنم/ َتػػتكم أرضٍ  كػػ    جهػػّنم/ فػػاقكم مسػػا  كػػ    تقػػّدماا/ تقػػّدماا»
/ قضػػا  حنػػ  أشػػااقنا/ هتزمػػاا لػػ  أعماقنػػا/ تكسػػروا لػػ  ماا/وىػػدّ  ... دوا/وشػػرّ  دوا/وىػػدّ  حقػػدكم/ ورامجػػات ْجنػػدكم/ بنػػاقالت  مػػـ 

/ حجرٍ  ك ِّ  ورا  ماا/تقدّ   وكػ    جهػّنم/ فػاقكم مسػا  كػ    ماا/تقػدّ  ... زلكم/ مجل  فخ   ةجثّ  ك ِّ  وبعد حتُف/ يةعش ك ِّ  وخلف كف 
 .(ٖٖٙ :ٕ ج، ٜٛٚٔ )مهاف، «!تقدماا جهّنم/ َتتكم أرضٍ 

ٓ  ٌإب  پاب٢  ق٤ف ق٥ٔٗ ٚخّٟٙٓ اوت/  ٌٕب وف ثبال٢ ٞب آوٕبٖ تٕبْ /آ٥٤ؽ پ٥ً ثٝ، آ٥٤ؽ پ٥ً ثٝ )تفخٕٝ: ٝ  /،خٟاّٙ ً  ثا  پا٥

٣ تى٥ّٓ ٚ /٥ٔفؼ ٣ٔ ٔب پ٥ف ٚ وٛؼن/ آ٥٤ؽ ٝ  /ٌٛؼ، ٕ٘ ً  ثا ٖ  اواّط١ / ثاب  آ٥٤اؽ  پا٥ ٓ  ت٥اف  ٚ /وافثبقا٘تب  تٟؽ٤اؽ  ٚ /ٌإب  ثغا



 37/ اِمبوٓ و٥ٕص ٚ ٞفات٣ وّٕبٖ ٌعف ؼـ تعّٟؽ ٚ پب٤ؽاـ٢ ٞب٢ خّٜٛ

 

٣ ٞفٌك /وفؼ٘ؽ ٘بثٛؼ ٚ...  /وفؼ٘ؽ آٚاـٜ ٚ /وفؼ٘ؽ ٝ ) ٔاب  اٌات٥بق  ؽ٥ا تٛا٘ ٣ٕ٘ ٞفٌك /آٚاـ٤ؽ ق٤ف ثٝ ـا ٔب اعٕبق تٛا٥٘ؽ ٕ٘  ثا

 ٥ٌاب٣ٞ  ٞاف  پٍات  ٚ /اوات  ؼوات٣  وا٣ٍٙ  ٞاف  تپٍا  ؼـ /آ٥٤اؽ  پ٥ً ثٝ /و٥ٙ٥ٍٕٟٓ، ٔفي ٔب/ ٌىىت ؼ٥ٞؽ ـا ٚ٘ٗ(

 ٚخٟاّٙٓ اوات/    ٌإب  واف  ثابال٢  ٞب آوٕبٖ تٕبْ وٝ /آ٥٤ؽ پ٥ً...  /اوت. ٣ٔطىٕ ٚ ق٤جب ت١ّ خىؽ٢ ٞف اق ثعؽ ٚ /ٔف٣ٌ

 (/ ثٝ پ٥ً آ٥٤ؽ.اوت. خٟٙٓ پبٞب٤تبٖ ق٤ف١ٕٞ ق٥ٔٗ 

2-3-5.اه٘دِتُآٌٗدٍٍٓعدٕپ٘زٍس

ٗ  ؼ٤ٍاف  اق ،خاٛإ٘فؼ٢  ٚ ٌادبعت  ـٚض٥ا١  تم٤ٛات  اق په ٌٗـٚ آ٤ٙؽ٠ ٝث ا٥ٔؽ ا٤دبؼ ٚ پ٥فٚق٢ ٚعؽ٠  ٕٔاب٥ٔ

ٗ  ؼـ پفٚـا٘اؽ.  ٔا٣  ّّٔت خبٖ ؼـ ـا ٣اقغٛؼٌؿٌتٍ ٚ ا٤ثبـ ثؿـ وٝ ٌٛؼ ٣ٔ ٔطىٛة پب٤ؽاـ٢ اؼث٥ّبت ٌعف٢  ا٤ا

ػ قَريػ ٌ  َوفَػػْتحٌ  اّللنِ  ِمػ َ  َنْصػرٌ  َتُِي اَنػا  َوُأْخػرى﴿ ٌف٤ف١ ١٤آ ٝث تإو٣ ثب و٥ٕص ٚ ٞفات٣ ،٥ٔبٖ ََ  رِ َوَبشِّ  ثاب  (ٖٔ)صػف/   اْلُمػمْْؤِمن
ٗ  تغ٥٥ف ّّٔت، خبٖ ٚ فىف ؼـ آـقٚ ٚ ا٥ٔؽ ا٤دبؼ ٕٔٗ ـاوع ا٤ٕب٣٘  ثاف  پ٥افٚق٢  ٚ ّ٘اف  ٠ٚعاؽ  ٚ وٙا٣٘ٛ  ٌافا٤

ؽ: ٣ٔ ٔطتْٛ أف٢ ـا ؼٌٕٙبٖ  ؼاٙ٘

ـ  ث٢ٛ ثبغ، اق آ٤ؽ ٣ٔ أفٚق تٛ/ ٚ ٔٗ ثبـ ٚ ثفي غٓ ؼٚوت، ا٢ وٛغت اٌف ؼ٤فٚق» ٗ  ثٟاب  ؼـ ؼ٤افٚق  تاٛ/  ٚ ٔا

ٝ  ؼٌات/  ؼـ غٛـٌا٥ؽ  أفٚق ؼاغ/ زٕٗ ٤ه ٚ ثٛؼْ ٔٗ بغ،ث غفثت ٗ  ؼاـ آ٥٤ٙا ـ  ِاؽ  ... تاٛ/  ٚ ٔا  اوات  خ٤ٛجاب

ـ  ا٤ٙاه  ثػاٛا٥٘ٓ،  ٌُ ثب ثفغ٥ك ٔب/ ٌىٛفب٣٤ فُّ تٛوت/ ٚ ٔٗ فُّ ،فُّ ا٤ٗ تٛ/ ٚ ٔٗ ا٘تظبـ ؼـ ا٤ٙدب،  ثٟاب

ٗ  لفاـ خب٢ ؼـ٤ب/ و٢ٛ ـْٚ ٣ٔ ٔٗ /لفاـْ ٣ث ٚ تبٓث ٣ث ا٥ٔؽٚاـْ/ ـٚؼ زٖٛ تٛ/ ٚ ٔٗ ٛ  ٚ ٔا  :1380 ٞفاتا٣، ) «تا

294). 

ٗ  اق ٍ٘ٛ/ ضٕبوٝ خك ٝث ٔٗ ثب /اْ ٣غٛث فىف ؼـ /اْ ٣خٙٛث ٤ه ٔٗ /!٘تفن ث٥ب ٔٗ ثب» ٝ  ٔا ً  خاك  ثا ٜ  تفٙا  ... /٘ػاٛا

 .(37 :1389 وف٣ٕ٤ الـ٢، )ـ.ن: (364 :ٕٞبٖ) «.٤ٌٛٓ ٣ٔ پ٥فٚق

   وفا٤ؽ: ٣ٔ ٥ٗزٙٗ ٤ا عح() عّف أبْ ظٟٛـ ٝث ا٥ٔؽ ثب ٔىتم٥ٓٝث ٘ٛـ  ٌبعف ؼ٤ٍف خب٢ ؼـ

ٝ  غابن  /٥ٓوٍ ٣ٔ ا٘تظبـ /ٌؽٖ ٌُ ٝث تب غٙسٝ ق ـا عٙف ظٟٛـ ٔب» ٗ  اق ٔاب  ٚ اوات  تٍاٙ ٝ  غٙاؽل٣  /وا٤ٛف  ا٤ا  ثا

 .(128 :1389 پٛـ، غ٣ٙ )ـ.ن: (24 :1364 ٞفات٣،) «و٥ٍٓ ٣ٔ خ٤ٛجبـ وٕت

ٖ  ٝث ثبؼ ٚ غٛـ٥ٌؽ ٚ ٌىىت ٕ٘بؼ عٙٛاٖ ٝث غٛاة ٚ غبوىتف وبـثىت ثب ٥٘ك و٥ٕص ٚ  ٕ٘ابؼ  عٙاٛا ٗ  ،ق٢پ٥اف  زٙا٥

 وفا٤ؽ: ٣ٔ

 ،ٖٜٜٔ) «الّرمػاد وُتػرؼ الّرقػاد/ مػ  الػّريح سػتفرغ /مػافالزّ  مػ  ةسػاع وبعػد الّرقػاد/ مػ  الّشػم  ستفرغ ماف/الزّ  م  ساعة وبعد»
 .(ٙٗٗ :ٔ ج
ثابؼ اق غااٛاة  غٛـٌاا٥ؽ اق غاٛاة ثفغٛاٞاؽ غبوات/ ٚ واابعت٣ ؼ٤ٍاف اق قٔابٖ/      ٚ وابعت٣ ؼ٤ٍاف اق قٔابٖ،/     تفخٕاٝ: )

 .(وٙؽ وىتف ـا اق ـ٢ٚ ق٥ٔٗ پبن ٣ٔغ٥كؼ/ ٚ غب ثف٣ٔ

 مػ  َتمػ ُ  مػا انشػرة الّنصػر/ ألايػة انشػًرة اإلنسػاف/ مشػ ُ  .َستشػرؽْ  الّشم َ  أفّ  يف إميان/ أعدـَ  ل  األحزاْف/ ورغمَ  ... الّش ِ  رغمَ »
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 .(٘ٗ :ٜٗٙٔ )مهاف، «اخلضراْ ! كلمايت .احلمرا ْ  كلمايت وأماف/ شاؽٍ 
 ـٚق٢) ٚ وافؼ  غٛاٞاؽ  ّ٘اٛ،  غٛـٌا٥ؽ  ا٤ٙىٝ ؼـ /ؼٞٓ ٣ٕ٘ ؼوت اق ٞفٌك ـا ٕبٓ٘ا٤ /ٍ٘فا٣٘ ٚ ٌه ٚخٛؼ ثب )تفخٕٝ:

 ٌاٟبؼت  )تفو٥ت اوت وجك ٚ وفظ وػٙبٓ٘ /،وٙؽ ٞب٢ پ٥فٚق٢ ٚ ٌٛق ٚ ا٥ّٙٔت ـا پػً ٣ٔ پفزٓ /ا٘ىبٖ غٛـ٥ٌؽ وٝ(

 (.پ٥فٚق٢( ٚ

 .(ٜٗ٘ :ٔ ج ،ٖٜٜٔ )مهاف، «ةالّشرقلّ  ابعو الزّ  وانتظری اخلفّلة/ ادلنابع فانتظري ادلذلّة/ قری اي /ادلدّم  احلزف مدف اي»
 (ثب٥ٌؽ. ٌفل٣ ٞب٢ ٘ٛفبٖ ٔٙتظف ثب٥ٌؽ/ غ٥ت اق ؼوتب٣٘ ٔٙتظف /!غٛاـٌؽٜ ـٚوتبٞب٢ ا٢ !/غ٥٘ٛٗ ٌٟفٞب٢ ا٢ )تفخٕٝ:

2-4.ٍٖٗضگّٕإٌّزٍٖادتهطتزندرضعزّٖزاتٍالماسن 
فٜ ٝث تٛاٖ ٣ٔ ،ٞب ٤ٚم٣ٌ ا٤ٗ ٤ٗتف ٟٔٓ اق ٗ  ؼـ وافؼ؛  اٌبـٜ ـٔكٞب ٚ ٕ٘بؼٞب اق ٥ٌف٢ ٟث ْ  ،ـاواتب  ا٤ا  اق ٥ٌاف٢  اِٟاب

تف ٞفزٝ تفو٥ٓ ٔٙظٛـ ٝث پ٥فأٖٛ ٘ج٥ع٣ عٙبِف  تاب  ٌفؼ٤اؽٜ  وجت ٔؿوٛـ ٍٔتفن ٕٔب٥ٔٗ ٚ ٔمبٚٔت ٔب١٤ ٗث ٟث

ٗ  ثب ث٥ٍتف ا٘ه ٕٔٗ ٔػب٘ت ٓ  پاؿ٤فا٢  ٌاعف٢،  ٔات ٗ  اق ثبٌاؽ.  ٌاؽٜ  ٔٙافش  ٔٛٔاٛعبت  ٚ ٔفاب٥ٞ  ٘ظفٌابٜ،  ا٤ا

ٖ  ٘ج٥ع٣ عٙبِف ثفغ٣ وٝ اوت آٖ اق ضبو٣ ٌبعف ؼٚ ا٤ٗ ٌعف ٚاوب٢ٚ ُ  قٔا٥ٗ،  ِاطفا،  ؼـغات،  ٕٞساٛ  ٌا

 پفؼاق٤ٓ: ٣ٔ ٞب آٖ ث٥بٖ ٝث اغتّبـ ٝث ا٤ٙدب ؼـ وٝ ٞىتٙؽ ث٥ٍتف٢ ثىبٔؽ ؼاـا٢ ٚ تف پفـً٘ ؼـ٤ب ٚ ثبـاٖ وفظ،

2-4-1.درخت

ؽ ٢وجك ؼـغتبٖ وبـثىت ثب و٥ٕص ٚ ٞفات٣ ٖ  ٝث ٚ... وفزُ وفقَ، وفٚ، اٍ٘ٛـ، ٥ِٕٛ، ق٤تٖٛ، ٔبٙ٘  ٕ٘ابؼ٢  عٙاٛا

ٝ  ٚـق٘اؽ؛  ٣ٔ تإو٥ؽ پب٤ؽاـ٢ ٚ ا٤ىتبؼ٣ٌ ٔفٚـت ثف ،غٛؼ وفق٥ٔٗ ٤ّٛٞت ث٥بٖ ثفا٢ ٖ  ثا ٝ  عٙاٛا  ٞفاتا٣  اق ٕ٘ٛ٘ا

 :٤ٌٛؽ ٣ٔ

 .(109 :1384) «وبَ خٍُٙ ا٤ٗ اق وجكتف ثبـ/ ٞكاـ ا٘ؽ/ ا٤ىتبؼٜ ؼـغتب٣٘ ٞبٔبٖ/ زٍٓ لّٕفٚ و٢ٛ»

ٝ  الغاف/  ٞاب٢  وبلٝ وجٛؼ/ ٞىت خ٣ٍّٙ ٞىتٓ/ اوٖٙٛ ٔٗ وٝ ا٤ٙدب ؼـ ٚ» ٛ  تٕبٌاب٢  ثا ٝ  تا  )ٕٞابٖ،  «ا٘اؽ  ثفغبوات

1368: 59). 

ُ  ثاكـي/  ٞاب٢  تابن  ثاب  خٍّٙا٣(  ٣ٔطّّا  ؼـغات ) وفقَ اوت/ ثفغبوتٝ قٔىتب٣٘ غٛاة اق خٍُٙ»  ٚ وفزا

 .(39 :1384 )ٕٞبٖ،« ...٢ا ٤ٍٝـ ٞب٢ ٌبغٝ

 ٕٞابٖ، ) «ثفاففاٌات  لؽ آوٕبٖ تب وفٚ آٖ .وبٌت ٔب پفز٥ٗ پٍت ؼـ وٛزه/ وفٚ ٤ه ـفت/ ٣ٔ وٝ ٚلت٣»

 .(33 :1389 وف٣ٕ٤ الـ٢، ـ.ن:) (361 :1380

بـ ثٍىفؽ وٝ تب ... ـ٘ح/ ٢ٞب ٘ػُ ِػت/ ٢ٞب ؼٌت فمف/ ٞب٢ ثبغ ثفي ـ٢ٚ»  .(61 :1367 ٞفات٣،) «ٔٗ ٟث

   اوت: آٚـؼٜ ٥٘ك و٥ٕص

 .(ٚٔٔ :ٔ ج ،ٖٜٜٔ) «األعدا  وجو يف أعلنها للمانة/ زيتانة/ يل مادامت أشيار/ أرض  م  يل مادامت»
ٝ  ٚلتا٣  تاب  ٚ /اوت ثبل٣ ثفا٤ٓ ق٥ٔٗ زٙؽٚخت وٝ قٔب٣٘ تب تفخٕٝ:) ٓ  وا ٖ  ثافا٤ ٛ  ٚ ق٤تاٛ  ِاٛـت  ؼـ ـا آٖ /اوات  ٥ِٕا



 39/ اِمبوٓ و٥ٕص ٚ ٞفات٣ وّٕبٖ ٌعف ؼـ تعّٟؽ ٚ پب٤ؽاـ٢ ٞب٢ خّٜٛ

 

 وٙٓ.( ٣ٔ فف٤بؼ ؼٌٕٙبٓ٘

ٗ  ٚ ٣ّ٘جا  ِّص ٕ٘بؼ ـا آٖ وجك ـً٘ ،ق٤تٖٛ ٝث اٌبـٜ ثب ٢ٚ ـ  وافق٥ٔ ٗ  غاٛؼ  پب٤اؽا ٗ  ٚ غٛا٘اؽ  ٔا٣  فّىا٥ٙ  ٔإ

 ٚ واجك  وافا٘دب٣ٔ  ٚ ا٥ٔؽ ٞب٢ ٌعّٝ ٚ وفؼٜ تإو٥ؽ ٚ٘ٗ ٤ف٢فٙب٘بپؿ ٚ خبٚؼا٣ٍ٘ ثف ،() ٘ٛش ضٕفت ففاغٛا٣٘

 ؼٞؽ: ٣ٔ ٤ٛ٘ؽ ز٥ٙٗ ـا ثبـٚـ

 .(ٖٖٙ :ٕ ج ،ٖٜٜٔ ،مهاف) «اخلضرا  الّزيتاف قمم يف فلکک يرسا الّشدة بعد الّدـ/ طافاف عل  ناح اي واصعد»
 ٍِٙاف  ٚ٘اٗ(  غبن) وجك ق٤تٖٛ ب٢ٞ ٝ لّّ ثف ات وٍت٣ ٘ٛفبٖ، وػت٣ اق ثعؽ ٚ /ٌٛ وٛاـ غٖٛ ٘ٛفبٖ ثف ٘ٛش ا٢ )تفخٕٝ:

 .(٤بثؽ( ٣ٔ آـأً ٚ اوتمفاـ ٚ) ا٘ؽاقؼ ٣ٔ

ٖ  عافٚج  عبُٔ ٚ پفٚـي ٟٔؽ وٝ ٞىتٙؽ ٣ٙ٘ٚ غبن ؼـ ٥ؽٜـ٤ٚ ؼـغتبٖ، ا٤ٗ ٌبعفاٖ ٘كؼ   ٚ ثاكـي  ٔافؼا

ؽ ٣ٕ٘ ؼٌٕٙبٖ وٝ ٘ٛـ٢ ٝث اوت ّّٔت ٤ّٛٞت ٚ اِبِت اق ٕ٘بؼ٢ ٛ  ٠زٟاف  ؼـ تٛاٙ٘ ٖ  اق ّٕٔا  ١ـ٤ٍا  ؼاـا٢ ؼـغتاب

 .وٙٙؽ ٢ا٘ؽاق ؼوت ،ٖآ ع٥ٕك

2-4-2.صحزا

 ٚ ؼفاب،  ٔىا٥ف  ٞاب٢  واػت٣  ٕ٘ابؼ  ٌبٜ ٚ اوت ق٘ؽ٣ٌ ١ؼغؽغ ث٣ ٚ آـاْ ٔط٥ٗ ٕ٘بؼ ٌب٣ٞ ٞفات٣ ٌعف ؼـ ِطفا

 :ٌٟبؼت

ً  ٘ظ٥ف تبة ٣ث /ـفت ٣ٔ ففؼا فتص ٝث وطف ٕٞفاٜ /ـفت ٣ٔ ِطفا تبة ٚ پ٥ر ق و٥ُ زٖٛ» ٕ  خٌٛا  /ؼٚـ ١زٍا

ب١٘ ؼَ ِطفا٢ غفت/ ثغٓ اثف ٔٗ و١ٙ٥ وٕبٖآ ؼـ /ـفت ٣ٔ ؼـ٤ب خىتد٢ٛ ٝث ـٚؼ ا٤ٗ ٝ  ثبـاٖ ٟث  «اوات  ٌففتا

 .(150 :1380 )ٞفات٣،

 :٤ٌٛؽ ٣ٔ أف ا٤ٗ پفتٛ ؼـ اوت؛ عفث٣ ّّٔت ٤ّٛٞت ٕ٘بؼ و٥ٕص ٌعف ؼـ ِطفا عّٙف

 يّػ /أح صػراخ / تسػمعَ وىػ  ... ادلػدّمر/ انفجاري رعاد تسمعَ وى  العروؽ؟/ يف جارايً  دم  تري  ى  يدي/ ىذي صحرا /»
 .(ٛ٘ٔ :ٕٗٓٓ) «للقمار مائدة العااصم أفّ  أدرؾ قامرت/ أنت إف أبس/ ال حاصرت/ حاصرت/ كابرت/ أنت إف أبس ال

ـ  ِاؽا٢  آ٤اب  ٚ /ث٣ٙ٥؟ ٣ٔ ٞب ـي ؼـ ـا اْ خبـ٢ غٖٛ آ٤ب /اوت، ٔٗ ؼوت ا٤ٗ /عفة(! تأّ) ِطفا ا٢ )تفخٕٝ:  ا٘فداب

 /فػفففٚغتا٣،  اٌاف  ٘اؽاـؼ  اٌىب٣ِ /ؼاـْ ؼٚوت ـا تٛ /٢ٌٛٙ، ٣ٔ ٔفا فف٤بؼ ِؽا٢ آ٤ب... ٚ  /٢ٌٛٙ؟ ٣ٔ ـا اْ ٘بثٛؼوٙٙؽٜ

 اوت.( لٕبـ ٔطُّ ٞب پب٤تػت وٝ ؼآ٘ ٣ٔ /وفؼ٢، لٕبـ اٌف /٘ؽاـؼ اٌىب٣ِ /وفؼ٢، ٔطبِفٜ ٤ب /ٌؽ٢ ٔطبِفٜ

2-4-3.گلسزخ

ٝ  ٚ اٚوت ٢ٞب قغٓ ٤ٚمٜ ٝث ٚ ٥ٌٟؽ ٕ٘بؼ ٌبعف ؼٚ ٞف ؼ٤ٛاٖ ؼـ ففاٚاٖ وبـثفؼ ثب عّٙف ا٤ٗ ٛ  ثا ً  ٣ثغا  غاٛؼ  ٘ما

   :٤ٌٛؽ ٣ٔ ٞفات٣ ِؿا اوت؛ وفؼٜ ثبق٢ ا٤ىتبؼ٣ٌ ففًٞٙ ـاوتب٢ ؼـ ـا

 وافغ٣  وفٌ٘ٛات  ٞٓ غٙسٝ ا٤ٗ آ٤ب پفوٙؽ/ ٣ٔ ٞٓ اق ٕٔٙفة ٚ ؼٞٙؽ/ ٣ٔ ٍ٘بٖ ٞٓ ٝث ـا ٔب ثبغس١ ٞب/ ٕٞىب٤ٝ»

 .(36 :1389 وف٣ٕ٤ الـ٢، )ـ.ن: (211 :1380)« ؼاـؼ؟
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 .(ٚٙ٘ :ٖ ج ،ٖٜٚٔ )القاسم،« هلد...للشّ  وردة تزؿ مل جديد/ جلريح دـ م  ةوجي»
 اوت.( ٥ٌٟؽ آٖ ثفا٢ وفغ٣ ٌُ ٕٞسٙبٖ /خؽ٤ؽ، قغ٣ٕ غٖٛ اق ا٢ ؾـّٜ )تفخٕٝ:

2-4-5.درٗا

ب٤ات  ثا٣  ٚضاؽت،  تىبٔاُ،  ٕ٘بؼ عٙٛاٖ ٝث اغّت ؼـ٤ب ٌبعف ؼٚ ا٤ٗ ٌعف ؼـ ٝ  آٔاؽٜ  ٔٛعاؽ  ٚ ٟ٘  ٚ آـاْ ٌاب٣ٞ  وا

ْ  ٘ٛع٣ ث٥بٍ٘ف آٖ غفٚي وٝ ٘ط٢ٛ ٝث ٌفؼؼ ٣ٔ ٔتل٘ٓ ٍفثبـ٤ؼ َ  ٚ اعتافا ٜ  ثاب  ٞفاتا٣  ِاؿا  اوات؛  تطاّٛ  ٍ٘اب

 :اوت آٚـؼٜ ٚ ٍ٘ف٤ىتٝ ؼـ٤ب ٝث ـٔب٘ت٥ى٣

ـ  خاب٢  ؼـ٤اب/  وا٢ٛ  ـْٚ ٣ٔ ٔٗ /لفاـْ ٣ث ٚ تبٓث ٣ث ا٥ٔؽٚاـْ، ـٚؼ زٖٛ» ٗ  لافا ٛ  ٚ ٔا  )ـ.ن: (295 :1380) «تا

 .(37 :1389 وف٣ٕ٤ الـ٢،

 .(148 :1384 ،ٕٞبٖ) «ـا ؼـ٤ب ٌ٘ٛت تٛآ٘ و٣ ٞٓ/ ٌجٙٓ ِٙف ق ج٥ّٓ٘ ٣ث»

 (59 :1367 ٕٞبٖ،) «ؼـ٤بٞبوت ١ٕٞ اثتؽا٢ وپ٥ؽ/ اثف ٌف١٤»

 أبدعػو الػّرمح  كمػا قلػيب وصات. 1
 مائجهػا ىػاج حبػار صػدري وَتت. ٕ

 

 منتحػػػػػ ُ  اتِ الّصػػػػػ مسػػػػػتعارُ  وشػػػػػانئ  

 واجلفػػػػػ ُ  اليحػػػػػر دوارُ  يضػػػػػدّ  وعنػػػػػد
 

 (ٜٖ :ٕٚٓٓ )القاسم،
. 2 ؛اوات  پٟٙبٖ ٚ ؼقؼو٣ ؼٌٕٗ ِؽا٢ ٚ وفؼ غّك ـا آٖ غؽا وٝ اوت زٙبٖ آٖ پفغفمبٖ() لّجٓ ِؽا٢ ٚ. 1 )تفخٕٝ:

ٖ  آٖ أٛاج وٝ اوت ؼـ٤بٞب٣٤ اْ ٥ٝٙو ٖؼـٚ ٚ ٓ  ٚ غفٌٚاب ٓ  ٘اكؼ  ٚ اوات  ٔاتل٘ ٖ  ؼٌإٙ ؼـ٤ابقؼ٣ٌ ٚ اثفٞاب٢    ٕٞساٛ

 .(وتقا ثبـاٖ

/ مػ  بيحر ُجّنت دوامةٌ  أان .فأان»  قليػاً   اجتػاحن منػِک. .اخلمػر غريػ  سػکرٌ  تػري / کمػا .يل الّسػ بعلنلػک اندی مػذ أصػيحتُ  جلَػ
 .(٘ٛ :ٔ ج ،ٖٜٚٔ ،مهاف) «عَو 

ٝ  قٔب٣٘ اق ٚ /ٌؽٜ ٔدٖٙٛ ٌٖٛ ٘مفٜ ؼـ٤ب٣٤ اق وٝ ٞىتٓ ٌفؼاث٣ ٔٗ ٔٗ، په )تفخٕٝ: ـ  غٙابة  ـا زٍإب٘ت  ـاٜ وا  لافا

 وفؼ.( ٘بثٛؼ ـا زٍٕٓ ٚ لّت تٛ و٢ٛ اق ٌفاة ثؽٖٚ ٔىت٣ِ /ٌؽْ، ث٣ٙ٥ ٣ٔ وٝ زٙبٖ آٖ ؼاؼ

3.ًِت٘ج 

 ٚ وابؼٜ  قثب٣٘ ثب ـا غٛؼ ٘ظف ٔٛـؼ ٔفب٥ٞٓ و٥ٌٛؽ٘ؽ ،وف٤ٓ لفآٖ ٤ٚمٜ ثٝ ٚ اول٣ٔ ٔفب٥ٞٓ اق ٥ٌف٢ اِٟبْ ثب ٌبعف ؼٚ ٞف .1

ٗ  ٔا٥ٟٗ،  ثٝ عٍك ٌٟبؼت، ٚ ٥ٌٟؽ خب٤ٍبٜ زٖٛ ٔفب٣ٕ٥ٞ ثف تٕفوك ثب بٖآ٘ ؼٞٙؽ. اـائٝ ٔػب٘ت ثٝ ٣ٕ٥ِٕ  وات٥ك٢ ؼٌإ

ب٤ٙؽ تم٤ٛت ٍب٥ٖٙوفقٔ ٔفؼْ ؼـ ـا ا٥ٔؽ ١ـٚض٥ّ ؼاٌتٙؽ تلي ٔتعّٟؽا٘ٝ ٚ... ٕ٘ ٚ  ٖ ٝ  ـا آ٘اب  ثفاثاف  ؼـ پب٤اؽاـ٢  ٚ ٔمبٚٔات  ثا

 اَّٚ ّٚٞا١  ؼـ غٍٛ٘بٖ، ثٛؼٖ ض٥بت ١ٔب٤ ٚ ٌٟؽا خبٚؼا٣ٍ٘ ٠ا٤ؽ وٝ اوت ا٤ٗ ٚاؼاـ٘ؽ. ؼٌٕٗ غٛا٣ٞ ق٤بؼٜ ٚ ٘بٔل٤ٕبت

 اوت. وبغتٝ ؼٚـ ٣ٍٕٞ اق ـا ٘با٥ٔؽ٢ ٚ ٤إن ٚ ؼاؼٜ ا٥ٔؽ ٌعف٢ ٔػب٘جبٖ ثٝ ثعؽ٢ ٌبْ ؼـ ٚ ٌبعف ؼٚ ثٝ

ٗ  ٚ ٘ج٥عا٣  عٙبِف وبـثىت ثب آٌبْ غٖٛ ؼٌٕٗ ثفاثف ؼـ ؼ٥ِفٔفؼ٢ ِكْٚ ٚ ٌٟبؼت ٚ ا٤ثبـ ٔفْٟٛ وبق٢ ففًٞٙ .2  ٔطا٥

ٗ  پاؿ٤في  ٚ ٕ٘ٙب٤ؽ ث٥ٍب٣ٍ٘ اضىبن ٌبعفاٖ ٌعف ثفاثف ؼـ ٔػب٘ت تب ٌؽٜ وجت پ٥فأٖٛ، ٓ  ا٤ا ٝ  ٔفاب٥ٞ ً  ٘اٛع٣  ثا  ثافا٤
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ٗ  عاب٘ف٣  عاؽ ثُ تب ٌؽٜ ٔٛخت ٌبعف ؼٚ ٞف ٌعف ؼـ ق٘بٖ ٚ وٛؼوبٖ ؼاؼٖ ؼغبِت ٚا٣ٍٟ٘ ٘ىٙؽ. خّٜٛ وػت  ٌاعف٢  ٔات

 ثفا٥ٍ٘كؼ. ٌؽٜ  ٔٙفش ٔىبئُ ثٝ ٘ىجت ـا ٔػب٘ت اضىبن ٚ ثبٌؽ ثبال ثٝ ـٚ

 ؼا٘ٙاؽ.  ٣ٔ ٢ٚ اق ٔفؼْ ضٕب٤ت ٌفٚ ؼـ ـا ضبوٓ ٤ه لؽـت ٚ ؼاـ٘ؽ ـاوع ا٤ٕبٖ ،ٔفؼْ ٔطٛـ٢ ٘مً ثٝ ٌبعف ؼٚ ٞف .3

ٗ  ٚ اوات  ؼ٤ىتبتٛـِافت  ٚ ٔاع٥ف  ضابو٣ٕ  ٌابعف،  ؼٚ ٘ظف ؼـ ٌف٤ك ٔفؼْ ٚ ك٥وت ٔفؼْ ضبوٓ وٝ اوت ا٤ٗ  ،أاف  ٕٞا٥

 ٚ اوات  ٥ٗثا  غٛي غ٤ًٛ ـٞجف ثٝ ٞفات٣ وٝ اوت ا٤ٗ تٛخّٝ لبُث ١٘ىت ٌٛؼ. ٣ٔ وٍٛـٞب ؼ٤ٍف ثٝ ٢ٚ ٚاثىت٣ٍ ٔٛخت

ٝ  اِمبوٓ و٥ٕص آ٘ىٝ ضبَ وٙؽ، ٣ٔ ضٕب٤ت اٚ اق ٚ ؼا٘ؽ ٣ٔ پب٤ؽاـ٢ ٚ وت٥ك٢ ؼٌٕٗ او٠ٛ ـا ٢ٚ ٓ  ٚ ـٞجاف  ثا  ٚلات  ضابو

 ٌٕبـؼ. ثف٣ٔ ٘بال٤ك ٚ ٚاثىتٝ ـا ٢ٚ ٚ اوت ثؽث٥ٗ غ٤ًٛ

ٝ  لّجا٣  اعتمبؼ آٖ ثٝ وٝ اوت ٔىتج٣ غؽٔت ؼـ ٌبعف ؼٚ ٌعف .4 ٝ  ٚ ؼاٌات  ١ؼغؽغا  ِابؼق،  اضىابن  اق ضابو٣  ٘اٛع٣  ثا

ٗ  ؼـ ٚ اوت ٔعبِف ٞب٢ ا٘ىبٖ ا٘ؽٜٚ ٚ ٌبعف ؼـ٣٘ٚ ٖ  ا٤ا َ  ثابال٢  ثىابٔؽ  ٥ٔاب ـ  اغتّاب ٝ  اٌاعب ُ ْ ؼّٚ ٠غٛا٘ٙاؽ  ثا  ،ٌاػ

ٓ  ٌٙبوا٣  ق٤جاب٣٤  ٔتعابـف  ٞب٢ ٌٛ٘ٝ ٥ٍتفث ت٤ّٛف، ِطبٚ ثٝ اوت. ٌبعف اـ٢ٔؽ ٔػب٘ت ٤ٌٛب٢  ٚ اواتعبـٜ  تٍاج٥ٝ،  اق اعا

بؼٞب٢ ؼـ ٌبعف ؾ٣ٙٞ ٢ا٘ؽاقٞب زٍٓ وبغتٗ ّٕٔٛن ثفا٢ ،وٙب٤ٝ  تّاب٤ٚف  ثفغا٣  ـاواتب  ا٤ٗ ؼـ ٚ ٌٍتٝ ٔتفاوٓ ضى٣ّ ٕ٘

 ٚ ا٥ٔاؽ  ضاهّ  اِمب٢ ٕٔٗ غٛاٜ ٢آقاؼ ٌبعف ؼٚ ا٤ٗ ثبـ٢، .ٌٛ٘ؽ ٣ٔ ٌففتٝ غؽٔت ثٝ آٖ عٙبِف ٚ ٘ج٥عت ٠خّٛ تػ٣ّّ٥،

 ـا تٔع٤ّٛٙا  ّٔٙاك  ضبو٥ٕت ثب آَ ا٤ؽٜ ١خبٔع ٥ٌف٢ ٌىُ ٚ ؼاٌتٝ ٔفؼ٣ٔ ا٘ملة ثٝ ففاٚا٣٘ ا٥ٔؽ ضبٔف، ٘ىُ ؼـ ثٍبـت

ٛؼٖ ٟ٘بؼ٤ٙٝ ثٝ ِؿا ؛ؼا٘ٙؽ ٣ٔ ٔفٚـ٢  ؼاـ٘ؽ. ا٢ ٤ٚمٜ اٞتٕبْ آ٤ٙؽٜ ٘ىُ ؼـ ٚاال ٞب٢ اـقي ٕ٘

ٛؼاـٞب٢  :اوت ٌبعف ؼٚ ١ٔب٤ ؼـٖٚ تف٤ٗ ٟٔٓ ففاٚا٣٘ ٚ ٌعف٢ ٍٔتفن ٕٔب٥ٔٗ اٚا٣٘فف ؼـِؽ ٤ٌٛب٢ ،ق٤ف ٕ٘

 
1ًوَدار.ضاعزٍدٕضعزهطتزنهضاه٘يًٖفزاٍادرصد

 
2ًوَدار.هْنًٖفزاٍادرٍىتزٗيٗضاعزهاٍدٔ
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4.ٖپًَضتّا
ـاٖ قٔف٠ ؼـ ٞفات٣ پمٍٍٚٞفاٖ، ثفغ٣ ؼ٤ؽٌبٜ اق (1) ٝ  تاوا  ٘بْ ث٣ ٔعبِفِ ٢وفا وػٗ ٘بٔؽا ٛ  اق ـا ٢ٚ ثب٤اؽ  وا  ؼـ ٢ٚ ٌاٙبغت؛  ٘ا

ِّٛ تٙىبٗث ٔكـؼٌت ـٚوتب٢ ؼـ 1338 وبَ ْ  اق پاه  ٞفات٣ وفؼ. آغبق ـا ٌفتٗ ٌعف 1355 وبَ اق ٚ ٌؽ ؽٔت  تطّا٥لت،  ؼٚـ٠ اتٕاب

 ض٥ابت  ثاؽـٚؼ  تّابؼف  واب٘ط١  ؼـ تاؽـ٤ه  ٔطُّ ثٝ عك٤ٕت ٍٞٙبْ وب٣ٍِ 27 وّٗ ؼـ 1365 وبَ ؼـ ٚ ثفٌك٤ؽ ـا ٞٙف ٣ٕٔعّّ ٌغُ

ٝ  «واتبـٜ  آٖ تاب  وتبـٜ ا٤ٗ اق» ٚ «غٛـ٥ٌؽ ١غب٘ ثٝ ؼـ٢» ،«وجك آوٕبٖ» عٙب٤ٚٗ ثب ٌعف٢ ؼفتف ٔدٕٛعٝ وٝ ،وٓ وّٗ ا٤ٗ ؼـ ٚ ٌفت  ثا

فمبـ٢،ـ.ن: ) ٌؿاٌت خب٢ ِٚا ب٢ ٞب٢ زٟفٜ اق ٚ ٔتعّٟؽ ٚ آٌبٜ ٌبعف٢ ٢ٚ .(135 :1381 ؾ ٛ٘ا مالة  ٌعف ت  اق اٌاعبـي  ٚاوات   ٘ا

ٛ٘ا١  ٚا اوات.  ٔماؽّن  ؼفب، ٌعف ٞب٢ خّٜٛ تف٤ٗ غ٣ٙ ٖ  تالي  ٕ٘ ٖ  ٌابعفا ٛا ٓ  ؼـ خا ٝ  ٚ ٘جافؼ  عظٕات  ع٥ٙا٣  تدىّا  ؼالٚـ٢ ٚ ضٕبوا

 اوت. ا٤ٕبٖ ٚ عٍك ٢ٞب عفِٝ پ٥ىبـٌفاٖ

ٖ  ٥ٔبٖ اق .(250 :1380 وؽو٣ٙ، ٌف٥ع٣ـ.ن: ) تپؽ ٣ٔ فّى٥ٙٗ ١ّئٔى ثب أفٚق عفث٣، ٌعف ٘جٓ وٝ ٔعتمؽ٘ؽ اؼ٤جبٖ ثفغ٣ (2)  ٌابعفا

ٛاٖ ٣ٔ ،ؼاٌتٝ وفق٥ٔٗ ا٤ٗ ٔمبٚٔت اؼث٥ّبت ثبِٙؽ٣ٌ ٚ وٍٛـ ا٤ٗ ثٝ ٝتٛخّ ؼـ ا٢ ٤ٚمٜ وٟٓ وٝ ا٢ ثفخىتٝ ٓ  وا٥ٕص » ثٝ ت مبوا  اٌابـٜ  «ِا

ٛاؼ٠ ؼـ اـؼٖ «قـلبء» ٌٟف ؼـ ،1929 وبَ ؼـ ٢ٚ وفؼ. ِّٛ ففًٞٙ ٚ عّٓ ؼٚوتؽاـ غب٘ ٖ  اق په ٚ ٌؽ ؽٔت ٝ  ؼـ تطّا٥لت  پب٤اب  ٚ ـأا

ً  ٘بِفٜ، ٗ  اق پا٥ ً  واب٣ٍِ،  13 وا ـ  ٌاعف٢  ٔدٕٛعا١  ٌا ـ  ثىا٥ب ٛاـٜ  ٚا وافؼ.  ٔٙتٍاف  ٍٔاٟٛ ـ  ٕٞا  ثاب  ٔجابـقٜ  ـاٜ ؼـ ـا غاٛؼ  اٌاعب

٥٘ٛىت  غاٛؼ  اختٕاب،  ثافا٢  ٔعبِاف  ٌبعفاٖ وٝ اوت ـوبِت٣ ا٤ٗ ٚ ٌففت غؽٔت ثٝ فّى٥ٙٗ ّّٔت آٔبَ ث٥بٖ ٚ ٘ماؼپفوت ٞب٢ ٥ِٟ

٣٘ٚ لتتإّٔ ؼـ ـ٤ٍٝ وٝ ٣ ثبـٞب ،ياٌعبـ وفٚؼٖ ؼ٥ُِ ثٝ ِؿا ؛(378 :1997 خ٥ٛو٣،ـ.ن: ) ؼٞٙؽ ٣ٔ لفاـ ؼاـؼ ٌبعف ؼـ  ٌؽ. ق٘ؽ٘ا

ٗ  اق ٔىابئ٣ّ  ٚ ٢ك٥اوتىجبـوت ٚ پب٤ؽاـ٢ ثف ٌبعف ؼٚ ا٤ٗ ٌعف ا٣ِّ وبق٠ ا٤ٙىٝ ثٝ ٘ظف ٚ ٔىئّٝ ا٥ّّٕٞت ثٝ عٙب٤ت ثب  اب  ؼوات  ا٤ا  ٙث

ٗ  ٌاعف  پب٤ؽاـ٢، ٔٛٔٛ، ؼاؼٖ لفاـ ٔطٛـ ثب وٌٛؽ ٣ٔ ضبٔف پمًٚٞ ٌؽٜ، ٗ  اق ـا ٌابعف  ؼٚ ا٤ا ٜ  ا٤ا ٝ  ،٘ظفٌاب تا١  ثا  تٙج٥اك  ٚ ٘ماؽ  ٛث

ٚا٤ب٢ِ اق ٚ ثىٍب٘ؽ  وٙؽ. ثفؼاـ٢ پفؼٜ ٔتعّٟؽ ٌبعف ؼٚ ا٤ٗ ٌعف پٟٙبٖ ق

بق٢ «ميافاإل م  الاط  ح ّ » (3)  .(375 :10 ج ،1363 ،ٌبٞفٚؼ٢ )ٕ٘

ٛاـ٢  اقتفخٕٝ: )؛ «عمِّرت اليلداف حبّ  األوطافو  حنلنُوُ إىل أوطانو...  کـر ادلر م» (4) ىابٖ،  ثكـٌا ٝ  ٚا عٍاك  ٘ا ً  ثا  ٚ اوات  ٥ٟٔاٙ

ؽ ٌؽٜ آثبؼ ٣وتؼٚ ٥ٟٗٔ ثب وٍٛـٞب  .(236 :13 ج ،1379 ،٢ٌٟف ٢ـٔطّٕؽ٢ ) «٘ا
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 خٛاٖ. ٌعف ؼفتف تٟفاٖ: ،ضعزّاکاهلهجوَعِ (؛1380) ----------. 19

تهجالّب:
ـ  ٔعبِاف،  اؼث٥ّابت  ٤ٚامٜ  ،رضدهجلِّ ،«ٞفات٣ وّٕبٖ اٌعبـ ثٝ ٍ٘ب٣ٞ» (؛1389) ٘ىف٤ٗ تٟٕتٗ،. 20 ُ 96 ٠ٌإب -44 ، ِا

50. 

ٖ  ١ٔدٕٛعا  ؼـ ٞفاتا٣  وّٕبٖ ٌعف ت٤ّٛف٢ ٚ ٔطتٛا٣٤ ـو٣ثف» (؛1389) غلٔفٔب ،ـضٕؽَ. 21 ٔفصـلٌاه ،«واجك  آوإب

 .136-117 ، 20ُِ ٠ٌٕبـ ،٤بقؼٞٓ وبَ ،ًاهِکاٍش

ٖادتّ٘اتًطزّٗٔ ،«ٞفات٣ وّٕبٖ اٌعبـ ؼـ ٌفا ٙؽ٤ٜآ ٘ٛوتبِم٢ (عح) قٔبٖ أبْ» (؛1389) اضٕؽ ،پٛـ غ٣ٙ. 22  ٌإبـ٠  ،دٌٗـ

 .135-119 ، َُِاّٚ

 .37-28 ُِ ،رضدًٔطزٗ ،«ٞفات٣ وّٕبٖ ٌعف ؼـ پب٤ؽاـ٢ اؼة ٢ٞب خّٜٛ» (؛1389) ع٥ّفٔب الـ٢، وف٣ٕ٤. 23

 .10-5 ُِ ابع،الرّ  العدد اآلداب، ةرللّ  ،«ةالفلسطینی املقاومو األدب من مواقف و ابعاد» (؛1968) غسان کنفانی،. 24



 
 زلّكمة( - علمّلة )فصلّلة ادلقارف األدب يف حباث

 کرمانشاه ،رازي جامعة اإلنسانّلة، والعلـا اآلداب کلّّلة
 33-79 ص/ ـ، 7112 ؽ/ ىػ. 1393 ش/ ىػ. 1931 خريف ،72 العدد ة،بعالّسا الّسنة

 ٔ«القاسم مسلح» و «ىرايت سلماف» شعر يف لتزاـواال ادلقاومة حمالم

 ٕيپسند فائزه

 إیران ،نکاشا جامعة وآداهبا، ةالعربیّ  غةاللّ  فرع يف کبوراهدّ ال طالبة
 ٖيا هژ ا  تق

 إیران ،اصفهان جامعة وآداهبا، سّیةر االف غةاللّ  قسم يف أسباذ مساعد

 ادللّخ/
 املعبلدین أیلد  ملن قافلةوالثّ  ینواللدّ  واجملبملع للرر  واإلسلبقل  ةیّلاحلرّ  جتلاه وامللبلم  املقاتلل اجلیلل أو اإلنسان فعل ردّ  ىو املقاومة أدب إجتاه

ّّ. اإلحلبل  فلسلطني ويف علیهلا العلرا  ىجلو  ىلو إیلران يف األدب ىلاا نشلوء دوافع أىم من املخبلفة. األدبیة األنواع يف واملنافقني  الصلهیو
 سلللمان امللبلممني األدابء ىلؤالء ملنو  ؛األرضلني ىللاتني أدابء بلني املشلککة احللقلة ىلو والفلسللطینیة اإلیرانیلة األراضلي عللی بلداءعاالف ذاک إذو 

 مةاملبمیّلل ةعریّ الّشلل ورالّصلل إبللداع لللیإ اعرانالّشلل ىللاان ىللبمّ ا واإلیللراّ. العللري العللام يف املقاومللة شللعراء أبللرز مللن مهللا اینالّلل القاسللم ومسللیح ىللراي
 اعرینالّشلل هلللاین جازمللا . إعبقللادا   هبللا یعبقللدان کللاا يتالّلل املدرسللة خدمللة يف شللعرامها جعللل حبیلل  املخبلفللة، واملثالیللة امللبممللة مللوزالرّ  سللبخدا اب

 مبضللللمون اإلشللللادة عب،الّشلللل مقاومللللة تکللللرم الللللوطن، حللللبّ  أشللللعارمها: مضللللامني أىللللمّ  ومللللن بنیللللةالو  سلللللوباألو الّبلقللللي يف األلفللللا   وجللللوه
 ة،ینیّللوالدّ  ةالوطنیّلل واآلمللا  واعيالللدّ  واملنللافقني، لرعللداء ةاحلقیقیّلل ةاهلویّلل تصللویر هداء،والّشلل الللوطن خللادمي جتلیللل سللا ، کهللد  شللهاداإلسب
 اآلي. للجیل امیةالسّ  واألىدا  القیم وتعلیم اىنالرّ  اجلیل تبشری ابلرجاء، عورالشّ  من اإلکثار ة،املثالیّ  معةالنّ 

 .القاسم مسیح ىراي، سلمان ،قّدسامل فاعالدّ  املقاومة، عرالشّ األدب املقارن،  :ةللللّ الدّ  الکلمات
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