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الملخص
تًتذس هٌهَهٔ «هج ٗغٌٖ يي ثلوغٌٖ» هي ثلوٌهَهجت ثلٌحَٗٔ ثلتًل٘و٘ٔ ثلتٖ تٌتوٖ إلٖ
يلٖ أکذس ًْجًٍدٕ .إّتنٍ ثألدٗخ ثلوًجغس ،هحود فسٗد ًْجًٍدٕ ،دطسحْج ٍسوٍجّج «ضرس
ثلزول» أٍ «هکوٍل ثلسَ٘قٖ»ٗ .سغرد ّررث ثلذحرج تسرل٘ف ثألؾرَثء يلرٖ هذردو ّررُ
ثلوٌهَهٔ ثلٌحَٗٔ ٍضجزحْج .لن ٗستكى کتّجح ثلسر٘س ٍثلترسثرن ثلتو٘٘رص در٘ي ثلطرجزح٘ي
ثلرٗي ثًدزرج فٖ ثلوٌهَهجت ثلٌحَٗٔ ؾوي هسوٍٖ ٍثحد .ثيتودت فٖ إيدثد ّرث ثلذحرج
يلٖ ثلوٌْذ ثلَغفٖ -ثلتحل٘لٖ ،حنٍ تقف ثلدزثسٔ يٌد تًسٗف خجلق ثلوٌهَهرٔ ٍضرجزحْج
هَرصًٓ للکطف يي أّنٍ ثلوَثؾ٘ى ثلٌحَٗٔ ثلَثزدٓ فٖ ّرُ ثلوٌهَهٔ ثلٌحَٗٔ ثلوًجغسٓ.
الکلمات الذلیلیةة  :ثلوٌهَهرٔ ثلٌحَٗرٔ ،هحورد فسٗرد ًْجًٍردٕ ،تًلر٘ن ثلٌحرَ ،ثألدح
ثلوًجغس.

* يؿَ ّ٘تٔ ثلتدزٗس فٖ قسن ثللغٔ ثلفجزس٘ٔ ٍآدثدْج دزجهًٔ ضْ٘د چوسثى ،أَّثش،ثٗسثى(أستجذ هسجيد).
zeinabrezapour@gmail.com
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المقذمة
تًتذس ثلوٌهَهجت ثلٌحَٗٔ ؾسدًج هي ؾسٍح ثلطًس ثلتًل٘وٖ ثلرٕ أزثد دِ ثلوؤلف تًلر٘ن
ثلٌجسٍ ،تصٍٗدّن دجلحقجةق ٍثلوًلَهجت ثلتٖ تف٘دّن فٖ هزجل تًلر٘ن ثللغرٔ لولٍَّرج هري
ثألٍثدد ٍثألخكجء ثللغَٗٔ ثلطجةًٔٗ .حجٍل ثلٌجنن يذس خلق ّرُ ثلوٌهَهرجت تقسٗرخ ثلتًلر٘ن
هي ثلتٌجٍل ٍثلوَؾَي٘ٔ ٍثرتٌجح ثللغٔ ثلوسثد تًل٘وُْج هي ثلورؤحسثت ثلوجزر٘رٍٔ ،هري حرنٍ
َٗرد د٘ي ّرُ ثلوٌهَهرجت ٍثلطرًس ثخرتالب کذ٘رس ٍدرَى ضجسرى ،فجلطرًس يلرٖ خرالب
ثلوٌهَهجت ثلٌحَٗٔ ٌٗتذ يي قَٓ ثلًجقفٔ ٍثإلحسجس ثلصثخس دغ٘رٔ ثلتریح٘س فرٖ ثلسرجهى أٍ
م هٌرر ارجدس ثألشهرجى دکخ٘رس هري
ثلوتلقّٖ.إىّ ثلووًي فرٖ ثللغرٔ ثلً سد٘رٔ ٗزرد أًّْرج تکرت ّ
ثلوٌهَهجت ثلٌحَٗٔ ثلتٖ حجٍلت تًل٘ن ثألسس ٍثلوذجدا ثللغَٗٔ للٌجس ،لتّال توترصد ثللغرٔ
دجألخكجء ٍثلتَن٘ف ثلووكب ٍثلسٖء للکلوجت ٍثلوفرسدثت .فرجللغََٗى ثلًرسح يسفرَث ّررث
ثلٌوف هي ثلطًس ثلتًل٘وٖ هٌر ثلزجّل٘ٔ ٍحسغَث يلًِ٘ .زد کخ٘سًث هي ثلطًسثء ٍثألددجء فرٖ
تلک ثلفتسٓ قجهَث دٌهن ّرُ ثلوٌهَهجت ثلتًل٘و٘ٔ کًدٕ دي شٗد ثلًذجدٕ.
ثّتنٍ دًؽ ثلًلوجء ٍزررجل ثلردٗي فرٖ ثللغرٔ ثلفجزسر٘ٔ کفسٗرد ًْجًٍردٕ دطرس ّررُ
ثلوٌهَهجت ثلٌحَٗٔ ٍتذٌْ٘٘جٍ ،تًل٘ن ثألسس ٍثلوذجدا ثللغَٗٔ للكرالح ٍثلذرجحخ٘يٍ ،هري
ٌّج ٗزخ يلٖ کل قجلخ أٍ زرل ثلدٗي تًلّن لغٔ ثلقسآى ثلکسٗن فٖ ددثٗٔ ثألهس.
خلفیة البحث
قجم ثألددجء ٍثلدثزسَى دتحل٘ل ضًس يلٖ أکذس ًْجًٍدٕ هي رَثًرخ ٍشٍثٗرج هوتلفرٔ ،إ ّ
أًّْن لن ٗتكسقَث حتٖ ثٙى إلٖ دزثسٔ هٌهَهتِ ثلٌحَٗٔ ،ألىّ ّرُ ثلوٌهَهٔ تنٍ قذًْج فٖ
ًسؤ حزسٗٔ ٍلن تكذى حتٖ ثٙى يلٖ ّ٘تٔ ًسؤ ٍزق٘ٔ .هري حرنٍ قورتُ ددزثسرٔ ّررُ
ثلوٌهَهٔ يذس ًسؤ حزسٗٔ .لن تزس دزثسٔ هستقلٔ قجةؤ دررثتْج حترٖ ثٙى حرَل ّررُ
ثلوٌهَهٔ ثلٌحَٗٔ ،فوي ّرث ثلوٌكلرق حجٍلرت هري خاللْرج تسرل٘ف ثألؾرَثء يلرٖ ّررُ
ثلوٌهَهٔ ثلٌحَٗٔ ٍذکس ثلوحجٍز ثلٌحَٗٔ ثلَثزدٓ فْ٘ج.
ثيتودت فٖ إيدثد ّرث ثلذحج يلٖ ثلوٌْذ ثلَغفٖ -ثلتحل٘لٖ هًتوردثً يلرٖ ثلوػرجدز
ثلٌحَٗٔ ٍثللغَٗٔ ٍکتخ ثلتسثرن خجغٔ هٌهَهٔ فسٗد ًْجًٍدٕ ثلوسوٍجٓ در«ضس ثلزول».
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علی أکبز نهاونذی ،حیاته وأدبه
ٍلد آٗٔ ثهلل ثلحجد ثلط٘خ يلٖ أکذس دي ض٘خ هال هحود حس٘ي ًْجًٍدٕ فٖ ًْجًٍد سٌٔ
ّ 5721زسٗجًٍ ،تلقّٖ ثلًلَم ثلطسي٘ٔ ٍثلًقل٘ٔ دتلک ثلوٌكقٔ .حن سجفس إلٖ دسٍرسد ٍتتلورر
لدٕ ض٘خ آقج حس٘ي ض٘خ ثإلسالم ٍه٘سشث حس٘ي تَٗسسکجًٖ .دًد فتسٓ هري ثلرصهي ألقرٖ
يػج ثلتس٘جز فٖ هطْد ،إ غفْجى ،قْرسثى ٍثلًتذرجت ثلًجل٘رجت ًٍْرل ثلًلرَم ثلدٌٗ٘رٔ هري
هٌجّلْج ثلػجف٘ٔ ٍثستفجد هي کذجز ثلًلوجء کط٘خ يذدثلسح٘ن ثلذسٍررسدٕ ،ه٘رس سر٘د يلرٖ
ثلحجةسٕ ،ه٘سشث يذدثلسح٘ن ًْجًٍدٕ ،هحود کجنن آخًَرد ثلوسثسرجًٖ ٍضر٘خ هحورد قرِ
ًزف .تلقٖ ًْجًٍدٕ کجفٔ ثلًلَم ثلدٌٗ٘ٔ ٍثلٌقل٘ٔ ٍحػل يلٖ زتذرٔ ث رتْرجد ٍتًلّرن يلرن
ثلحدٗج لدٕ ه٘سشث حس٘ي ًَزٕ ،غجحخ «ثلوستدزک»ٍ ،حػل يلٖ زخػٔ ثلسٍثٗرٔ هري
قذل ه٘سشث حذ٘خ ثهلل زضتٖ .هي ّرث ثلوٌكلق ،ثضتْس ٍذثو غر٘تِ فرٖ ثلحرَشثت ثلًلو٘رٔ
ٍحػل يلٖ هکجًٔ هسهَقٔ ٍسجه٘ٔ فٖ ثلًلَم ثلٌقل٘ٔ ٍثلًقل٘ٔ ثلتٖ رًلتِ کسررل يورال
ٍيالّهٔ فٖ ّرث ثلوزجل .سجفس سٌٔ ّ 5952زسًٗج إلٖ إٗسثى إحس ثلوسؼ ثلرٕ ثًتجدِ .فسثفرق
سفسُ ّرث تلک ثلٌْؿٔ ثلدستَزٗٔ ثلتٖ ٍقًت فٖ إٗسثى.
سجفس إلٖ هطْد دًد هؿٖء أزدًٔ سرٌَثت هري ثلٌْؿرٔ ثلدسرتَزٗٔ ٍثسرتقذلِ ثلٌرجس
دحفجٍٍٓ ،قجم فٖ ّرُ ثلودٌٗٔ ثلوقدسٔ دئزضجد ثلٌجس ٍّدثٗتْن ٍإقجهٔ ثلػالٓ فرٖ ثلزرجهى
«رَّسضجد» هدٓ أحد ٍيطسٗي سٌٍٔ ،حػل هي خالل ّررث ثألهرس يلرٖ هػردثق٘ٔ يجهرٔ
ح٘ج ثقتدٕ دِ کخ٘س هي ثلًلوجء ٍثلکذجز ٍغجز هسرًًج دًٌٗ٘ج فٖ ثلودٌٗٔ .قجم ًْجًٍردٕ دًرد
ًْجٗٔ کل غالٓ دئسدثء ثلٌػح ٍثلوكخ ٍثلوَثيم ثلحکو٘ٔ ٍثکتهت هَثيهرِ دجلسردثد فرٖ
ثلقَل ٍثلتیح٘س فٖ ثلٌفَس ٍتتسن دجلػد فٖ ثلتًذ٘س ٍثإلخالظ .ثخرتع ًْجًٍردٕ دحجلرٔ
ثلوؿَو ٍثلوطَو ثلرٕ هخ٘ل لِ يٌد ثٙخسٗي .سجفس إلٖ هدٌٗٔ قن سرٌٔ ّ 5932زسٗرج
ٍثستقذلِ ثلط٘خ يذدثلکسٗن ثلحجةسٕ ،هؤسس ثلحرَشٓ ثلًلو٘رٔ دقرن .تسرٍرل ًْجًٍردٕ يري
غَْٓ ثلح٘جٓ  53ثلسد٘ى ثألٍل سٌٔ ّ 5933زسٗج ٍدفٌرت رخترِ ثلوكْرسٓ فرٖ دثز ثلًرجدٓ
رٌخ ثلوؿزى ثلوذجزک للط٘خ هستؿٖ آضت٘جًٖ .کجى ثلط٘خ يلٖ أکذرس ًْجًٍردٕ حسٗػرج
يلٖ تًلن ثلطًس ٍثلوقكَيجت ثألدد٘رٔ ٍثلًذرجزثت ٍثلزورل ثلوَشًٍرٔ فرٖ ثألددر٘ي ثلًسدرٖ
ٍثلفجزسٍّٖ ،رث ثألهس هج ٌٗزلٖ هي خالل إهًجى ثلٌهس فٖ آحجزُ ثلق٘ؤ ثلترٖ تکرتم دررکس
ثألضًجز ٍثلزول ثلحکو٘ٔ ٍثلًذجزثت ثلسض٘قٔ ٍثلسدٗدٓ .کرجى ٗحرجٍل دثةوًرج خرالل دحَحرِ
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ثألدد٘ٔ تَن٘ف ثلوًجًٖ ثلسجه٘ٔ ٍثلوسهَقٔ ثلتٖ ٗستؿِ٘ ثلٌجس ٍثستودثم ثلزول ٍثلًذرجزثت
ثلوسزًٔ ٍثلوَشًٍٔ .هي أّنٍ آحجزُ ثلتٖ تتسن دْررُ ثلػرفٔ« :رٌّترجى هردّجهتجى ،خصٌٗرٔ
ثلزَثّس ،ثلًذقسٕ ثلحسجى ،گلصثز ثکذسٕ ٍ لِشثز هٌذسٕ ،قرَز سرٌ٘جء فرٖ ضرس حردٗج
کسجء ،ثلزٌٔ ثلًجل٘ٔ ٍثلحزٔ ثلغجل٘ٔ ،ثل٘رجقَت ثألحورس فرٖ زإٔ حزرٔ ثلوٌتهرس»(تْسثًرٖ،
،5911د  ،18 :51د ،517 :9د ،503 :1د ،513 :3هررردزس،5917،د ،733 :3تْسثًرررٖ،
5318م ،د ،5133 :5هًلن حذ٘خ آدجدٕ،د ،7702 :3شًگٌِ ،د.تجً٘ ،723ٍ 722 :ک پرسٍز،
.)795 :5911
نسخ هذه المنظىمة
لقد دحج ثلدثزس هي أرل إيدثد ّرث ثلذحج يي کخ٘س هي ثلوکجتخ کوکتذٔ ثلوسثسرجى
ٍقن ثلتٖ أقجم فْ٘وج فسٗد ًْجًٍدٕ(هؤلف ثلوٌهَهٔ) هٌرر فترسٓ ٍثلٌسرخ ثلوك٘رٔ ثلًسد٘رٔ
ٍثلفجزس٘ٔ ٍثلوَثقى ثإلًتسًت٘ٔ کوَقى آقج دصزگ قْسثًٖ ٍآستجى قردس ثلسؾرَٕ ٍهزلرس
ثلطَزٕ ثإلسالهٖ ،هزوى ثلرخجةس ثإلسرالهٍ٘ٔ ،هکتذرٔ آٗرٔ ثهلل هسيطرٖ ثلٌزفرٖ ،هکتذرٔ
ثلحَشٓ ثإلساله٘ٔ دقنٍ ،هکتذٔ کٌغسٍُ ،هسکص ثلَحجةق ٍثلرخجةس ثلخقجف٘ٔ .تذ٘ي لٖ هي خرالل
ّرُ ثلوحجٍلٔ أًّْج َٗرد إٔ هوكَقٔ هري ّررث ثلطرس ثلٌحرَٕ .لقرد قرجم کخ٘رس هري
ثلٌجدغ٘ي ٍثلدثزس٘ي فٖ ثألدح ثلًسدٖ ٍثلفجزسٖ دطس ثألسس ٍثلوذجدا ثلٌحَٗٔ فرٖ ثللغرٔ
ثلًسد٘ٔ کًذد ثلقجّس ثلزسرجًٖ ٍثلصرجرٖ ٍضسٗف هستؿٖ ٍکل ٍثحد هٌْن سوٍٖ ضرسحْن
«ضس ثلزول» ،ثلرٕ ٗطتذِ دطس ثلزول لٌْجًٍدٌّٕ .رجک َٗررد ًسرؤ حزسٗرٔ هري
«ضس ثلزول» لٌْجًٍدٕ ٍقد أضجز خجى دجدج هطجز فٖ «فْسس ثلکتخ ثلًسد٘رٔ» ثلوكذَيرٔ
إلٖ ّرُ ثلٌسؤ ثلحزسٗٔ(هطجز 137 :5988 ،أًهس:هطجز.)337 :5989 ،
نظزة إلی المنظىمة
أًطدت ّرُ ثلوٌهَهٔ ثلٌحَٗٔ(هج ٗغٌٖ يي ثلوغٌٖ) فٖ دحس ثلسرص ٍدوجغرٔ ثلورصدٍد
هٌٍِ ،ثلسذخ ًَٗد إلٖ أىّ ّرث ثلذحس ٌٗجسخ ٍدحَزَ ثلطًس هي ح٘ج ثلتٌغ٘ن ٍثلتكَٗل فرٖ
ثلتفجي٘ل ٍثلصحجفجت ٍثلًلل ،فؿالً يي خلٍَ ثلوطكَز فِ٘ هري ثإللترصثم دجلقجف٘رٔ .هري أّرنٍ
ثلسوجت ثلَثؾحٔ لْرُ ثلوٌهَهٔ أًّْج قَٗلٔ لوج تطتول يلٖ روى ضتجت ثلًلن فٖ هزرجل
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ثلٌحَ ٍتًل٘ن ثللغٔٗ .تذ٘ي لٌج هي خالل إهًجى ثلٌهس فٖ ّرُ ثلوٌهَهٔ أىّ فسٗد ًْجًٍردٕ
دوج أًِّ هي زرجل ثلدٗي ثّتنٍ دطسحْج ٍتٌق٘حْج ثدتغرجء تًلر٘ن ثلًلرَم ٍثلقؿرجٗج ثإلسراله٘ٔ
ٍثلدٌٗ٘ٔ ،فوي ٌّج ثتور ّرُ ثلوٌهَهٔ ٍس٘لٔ قً٘رٔ لتًلر٘ن ثألسرس ٍثلوذرجدا ثلدٌٗ٘رٔ
للكالح ٍثلذجحخ٘ي.
حجٍل ًْجًٍدٕ هي خالل ضسحِ ت٘س٘س ثلٌحَ ٍإددثو سذ٘ل ردٗد لتًلر٘ن ثلٌحرَ ٍهري
تًلّن ّرُ ثلوٌهَهٔ دحرثف٘سّج ٗحول فٖ ذٌِّ کخ٘سًث هي غٌَب ثلوًسفٔ.
تطتول ّرُ ثلوٌهَهٔ يلٖ  17د٘تًج ٍسوٍجّج ثلوؤلف «هج ٗغٌٖ يي ثلوغٌٖ لوري قسفرِ
إلٖ دجدِ ثلخجًٖ ٍثلخجلج» .تٌجٍل ثلطجز کجفٔ أدَثح ثلػسب ٍثلٌحَ ٍهي ٌّج غجزت هٌهَهرٔ
هكٍَلٔ ًهسًث لكَل أدَثح ثلػسب ٍثلٌحَ ٍکخسٓ هسجةلْوج ٍثلطجيس لن ٗتسک دجدًج أٍ هسیلٔ هي
ى
ل يلرٖ أ ّ
ثلوسجةل ثلػسف٘ٔ ٍثلٌحَٗرٔ إ قسقْرج ٍيرسؼ لْرج ٍأکورل ًقػرْجٍّ .ررث ٗرد ّ
للوٌهَهجت تیح٘سثً کذ٘سثً فٖ تًل٘ن ثلٌحَ ٍإحسثء ثألدَح ثلٌحَٗٔ.
ٗتذ٘ي لٌج هي خالل إهًجى ثلٌهس فٖ تؿجي٘ف ّرُ ثلوٌهَهٔ ثلٌحَٗٔ أىّ ثلوؤلف لْررُ
ثلوٌهَهٔ ٍَّ يلٖ أکذس ًْجًٍدٕ لن ٗتسک إٔ أدَثح ٍهحجٍز هي ثلٌحَ إ قسقْج .زٗرخ
أىّ ّرُ ثلوٌهَهٔ ثلٌحَٗٔ تلوّػت هي ثلذجح ثلخجًٖ ٍثلخجلج لر«هغٌٖ ثللذ٘خ» إلدي ّطرجم
ثألًػجزٕ .ثّتن ًْجًٍدٕ خالل کتجدِ ّرث دطس ثلوَثؾر٘ى ٍثلٌقرجـ ثلٌحَٗرٔ ثلرَثزدٓ فرٖ
ثلذجد٘ي ثلخجًٖ ٍثلخجلج لکتجح ثألًػجزٕ.
ٗطتول ثلذجح ثلخجًٖ لکتجح «هغٌٖ ثللذ٘خ» يلٖ أقسجم ثلزولٔ ٍأحکجهْج ٍثلذجح ثلخجلج
يلٖ ضذِ ثلزولٔ ٍأحکجهْج .دٌجء يلٖ ّرث ،ثّتن يلرٖ أکذرس ًْجًٍردٕ دررکس أّرن ثلٌقرجـ
ٍثلوَثؾ٘ى ثلٌحَٗٔ فٖ ضسحِ ٍد٘جى ًوجذرْرج ٍذکرس هَثؾرى ث سرتًوجل ٍلرن ٗریت دکرل
ثلوَثؾ٘ى ثلَثزدٓ فٖ ّرٗي ثلذجد٘ي دحرثف٘سّج.
ًستك٘ى هي خالل تدق٘ق ثلٌهس فٖ ّرُ ثلوٌهَهٔ ثلٌحَٗٔ ثلحزسٗٔ أى ًط٘س إلٖ أّن
ثلوحجٍز ثلفکسٗٔ ٍثلٌحَٗٔ ثلَثزدٓ فْ٘ج دػَزٓ هَرصٓ:
ثألٍل :ثلزول ثلتٖ هحرل لْرج هري ثإليرسثح ٍقرد ٍزدت يلرٖ سرذًٔ أقسرجم :غرلٔ
ثلوَغَل .ثلزول ثلوستیًفٔ .ثلزولٔ ثلتفسر٘سٗٔ .رولرٔ ثلقسرن .ثلزولرٔ ثلترٖ تقرى رَثدرجً
للطسـ ا٘س هقتسًٔ دجلفجء أٍ إذث ثلفزجة٘ٔ .ثلزول ثلوًتسؾرٔ أٍ ث يتسثؾر٘ٔ ثلترٖ تقرى فرٖ
ثلوَثؾى ثلتجل٘ٔ :د٘ي ثلزولت٘ي ث سو٘ت٘ي أٍ ثلفًل٘ت٘ي أٍ ثلووتلفت٘ي ،د٘ي أحسب ثلٌفرٖ
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ٍثلفًل ،د٘ي ثلفًل ٍحسب «قد» ،د٘ي ثلقسن ٍرَثدِ ،د٘ي ثلفًرل ٍأحرسب ثلتٌفر٘س ،در٘ي
ثلوَغَل ٍغلتِ ،د٘ي ثلطسـ ٍثلزَثح ،د٘ي أرصثء ثلزولٔ(کجلفًل ٍثلفجيل أٍ ًجةخ ثلفجيرل،
أٍ ثلفًل ٍثلوفًَل أٍ ثلوذتردأ ٍثلوذرس) ٍثلٌجسرخ ٍغرلتٍِ ،ثلورجفؽ ٍثلووفرَؼ ٍثلترجدى
ٍثلوتذَو ٍثلتیک٘دٍ .أخ٘سًث د٘ي ثلزولٔ ثلتجدى لوج هحلّ لِ هي ثإليسثح.
ثلخجًٖ :ثلزول ثلتٖ لْج هحلّ هي ثإليسثح ٍّٖ يلٖ سذًٔ أقسجم -5 :ثلزولٔ ثلتٖ حلّت
هحل ثلوذس(خذس ثلوذتدأ ٍخذس إىّ ٍأخَثتْج ٍخذرس ثلٌجف٘رٔ للزرٌس ٍخذرس کرجى ٍ کرجد
ٍأخَثتْوج ٍخذس هج ٍ ثلطذْ٘ت٘يِ دل٘س) -7 .ثلزولٔ ثلتٖ تقى حج ً  -9ثلزولٔ ثلترٖ تقرى
هفًَ ً دِ  -8ثلزولٔ ثلتٖ تیتٖ هى ثلوؿجب  -1ثلزولٔ ثلتجدًٔ لوفسد  -3ثلزولٔ ثلتجدًٔ لوج
لِ هحل هي ثإليسثح -2.رولرٔ ثلوذرس أٍ ثلطرسـ ثلزرجشم ٍّرَ هقترسى دفرجء ثلزرصثء أٍ إذث
ثلفزجة٘ٔ .أضجز ثلکجتخ فٖ هتجدًٔ ثلکالم إلرٖ أّرن ثلوَثؾر٘ى ثلرَثزدٓ فرٖ کترجح «هغٌرٖ
ثللذ٘خ» ،هٌْج حکن ضذِ ثلزولٔ فٖ ثلتًلّق ٍهج ٗزخ حرفِ فرٖ ّررث ثلوزرجل هري ضرذِ
ثلزول هٌْج هج تلٖ :إذث ٍقى ضذِ ثلزولٔ حج ً أٍ غفٔ أٍ غلٔ أٍ خذرسًث أٍ أى ٗسفرى ث سرن
ثلهجّس أٍ أى ٗستًول ثلوتًلق هحرٍفًج فرٖ ألفرجل کوخرل ٍضرذِ ًٍحَّورج .أٍ أى ٗکرَى
ثلوتًلق هحرٍفجً يلٖ ضسٗكٔ ثلتفس٘س.
ٗتذ٘ي لٌج هي خالل ّرُ ثلوٌهَهٔ ثلٌحَٗٔ أى ثلوؤلف فرٖ تذ٘ر٘ي ثلوَثؾرى ثلٌحَٗرٔ
قلوج ًٗود إلٖ ثستودثم ألفجل کجألٍل ٍثلخجًٖ ٍا٘سّورج ،درل ٗقرَم دتذَٗرخ ثألقسرجم هري
خالل تَن٘ف ثلًذجزٓ(ٍ رولٍٔٗ )...رکس أقسجم ثلزولٔ ٍحکوْج فٖ د٘ت أٍ د٘ت٘ي.
ٗتؿح لٌج هي خالل هج هسّ يي ثلوٌهَهٔ أىّ ثلًٌجٍٗي ثلٌحَٗرٔ ٍثلوَؾرًجت ثلوكسٍحرٔ
کجًت ًسذ٘ٔ ٍهي ٌّج فالددٍ للتس٘س .دٌجء يلٖ ّرث ٍزدت ثلوحرجٍز ثلٌحَٗرٔ سرْلٔ ه٘سٍرسٓ
دٍى قَل ٍإسسثب ٍتًق٘د فٖ ثألدثءٍٗ .ذدٍ لٌج هري خرالل ثلوٌهَهرٔ أىّ ّررث ثألهرس هري
سوجت ًْجًٍدٕ فٖ تیدٗٔ ثلوًٌٖ ثلوسثدٗ .وصد ثلوؤلف د٘ي ثلًٌجغس ثلٌحَٗرٔ ثلکل٘رٔ ثلترٖ
تغكٖ هسجحٔ کذ٘سٓ ٍثلًٌجغس ثلزصة٘ٔ ثلتٖ تطغل هسجحٔ غغ٘سٓ فٖ ثلٌحَ.
شزح الجمل وشارحها
«ضس ثلزول» أٍ «هکول ثلسَ٘قٖ» کترجح ٗطرتول يلرٖ ضرس ثلوَثؾرى ثلٌحَٗرٔ
ٍتفس٘سّج ٍذکس أحکجهْج ثلرٕ ألفِ هحود يلٖ حجةسٕ سٌٔ ّ 5933زسًٗج .لقد يورد فسٗرد
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ًْجًٍدٕ فٖ کتجدِ «ضس ثلزول» إلٖ هقجغد ثلطجز فٖ کتجح «هج ٗغٌرٖ يري ثلوغٌرٖ»
ٍأٍزد فٖ کتجدِ ّرث دًؽ ثلوَثؾى ثلٌحَٗٔ ثلتٖ تن هي خاللْج تکو٘ل ّرث ثلکتجح.
تعزیف محمذ فزیذ نهاونذی
هجت فسٗد ًْجًٍدٕ فٖ يٌفَثى ثلطذجح ٍلن ٗذق هٌِ إٔ أحس أددٖ ٗذٍ٘ي ح٘جتٍِ ،هي حنٍ
لن ٗرو غ٘تِ کوج ذثو غ٘ت ردٍُ .لن ٗرکس ثسن فسٗد ًْجًٍدٕ د٘ي ثلکتخ ٍثٙحرجز ثألدد٘رٔ
ٍلن ٗتكس ثلکذجز إلٖ دزثسٔ ح٘جتِ ٍهٌْزِ ثلفکسٕ ،دل أضرجز دًرؽ ثلوفکرسٗي کوحورد
ضسٗف زثشٕ دػَزٓ ٍر٘صٓ إلٖ ح٘جتِ ٍس٘ستٍِ ،حجٍل هي خالل ذلرک تًسٗرف ضوػر٘تِ
ٍأيوجلِ ثألدد٘ٔ ٍهي ٌّج غجز فسٗد يجلوجً هغوَزثً ٍهزَْ ًًٗ .تذرس ثلطر٘خ هحورد ًْجًٍردٕ
ثلوًسٍب دفسٗد ًْجًٍدٕ حف٘دًث للط٘خ يلٖ أکذس ًْجًٍدٕ .هي ثلٌقجد هري ذّرخ إلرٖ أًّرِ
ٍل٘د ثلحجد يلٖ أکذس ،إ ّ أًِ کجى حف٘دُ حسخ ثلَحجةق ثلتٖ تذ٘ي ح٘جتِ ٍثًتوجةِ إلِ٘ .هي
أّن ّرُ ثلَحجةق ثلتٖ تَؾح ًسذِ هج ٍزد فٖ ّرُ ثلوٌهَهٔ ثلٌحَٗٔ ثلترٖ ثيتذسترِ سرذكجً
للط٘خ يلٖ أکذس هي رجًخٍ ،هي رجًخ آخس ثتورُ هحود ضسٗف زثشٕ ثلرٕ أقرجم غرالت
ٍق٘دٓ دٌِ٘ ٍد٘ي ثلحَشثت ثلًلو٘ٔ ٍکذجز ثلًلوجء فٖ اجدس ثألشهٌٔ حف٘دثً للحجد يلرٖ أکذرس،
هى أىّ هحود ضسٗف زثشٕ کجى هوي حػل يلٖ زتذٔ زٍثٗٔ ثلحردٗج دسخػرٔ هري ثلحرجد
ض٘خ يلٖ أکذس سٌٔ ّ 5938زسٗجً.
ٗتذ٘ي لٌج هي خالل کتجح هحود ضسٗف زثشٕ ثلرٕ تحدٍث فِ٘ يي فسٗد ًْجًٍردٕ أىّ
فسٗد کجى حف٘دثً  ٔٗٙثهلل ض٘خ يلٖ أکذس ًْجًٍدٕ ثلوسثسجًٖ ثلرٕ ًٗدٍ هري کذرجز ثلًلورجء
ٍثلفؿالء فٖ ثلحَشٓ ثلًلو٘ٔ ،ثلرٕ أًْٖ دزثستِ فٖ هدٌٗٔ هطرْد ٍ دزٍس ٌّرجک ثلًلرَم
ثلدٌٗ٘ٔ ٍثلطسي٘ٔ إلٖ أى ٍثفتِ ثلوٌ٘ٔ دكْرسثى سرٌٔ ّ 5911زسًٗج(ضرسٗف زثشٕ:5920 ،
 .)709تسک فسٗد ًْجًٍدٕ هؤلفجت أخسٕ فؿالً يي «ضرس ثلزورل» ،هري أّوٍْرج أسرسثز
ثلػالٓ ثلتٖ تطتول يلٖ هقدهٔ ٍخوس يطس فػالً ٍدَٗثى ٌٗكَٕ يلٖ ثلودثةح ٍثلوسثحرٖ
ٍثلغصل ثلرٕ تنٍ قذى قسن هٌِ فٖ ًْجٗٔ کتجح أسسثز ثلػالٓ.
ٌّجک فس کذ٘س ٍدَى ضجسى د٘ي هحود ًْجًٍدٕ ثلرٕ يرسب دفسٗرد ًْجًٍردٕ ٍدر٘ي
ثلط٘خ هحود دي يذدثلسح٘ن ًْجًٍدٕ ثلولقّخ دجلتزلًّٖ .سخ تفسر٘س للقرسآى ثلکرسٗن إلرٖ
فسٗد ًْجًٍدٕ فٖ إحدٕ ثلکتخ ثلتٖ تن ًطسّج قذل ثلخَزٓ ثإلساله٘ٔ ح٘ج لن َٗررد فرٖ
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إٔ کتجح ّرث ث ًتسجح .أضجز يلٖ دٍثًٖ فٖ کتجدِ «هفجخس ثإلسالم» إلٖ أىّ ثلفق٘د ثلط٘خ
هحود ًْجًٍدٕ کجى هي تالهرٓ آخًَد ثلوسثسجًٖ ٍَّ ،خجلق «ثلتفس٘س ثلٌْجًٍردٕ» .کرجى
أدَُ يذدثلسح٘ن ًْجًٍدٕ(دٍثًٖ ،5930 ،د .)9090 :55هوج ٗزدز دجلرکس أىّ آٗٔ ثهلل ثلط٘خ
هحود ًْجًٍدٕ ثلرٕ تلقّخ دجلتزلٖ کجى ٍل٘د يالهٔ ه٘سشث يذدثلسح٘ن( )5908-5792ثدي
ه٘سشث ًزف هستَفٖ ثلرٕ ًٗدٍ هي ثلًلوجء ثلوذسشٗي ٍکذجز ثلوفسرسٗي فرٖ آسرتجى قردس،
ٍثلرٕ تلقّخ دصٗي ثلًلوجء ٍثلوفسسٗيٍ .لد درجلٌزف ثألضرسب سرٌٔ  5737للْزرسٓ ٍحفرم
ثلقسآى ثلکسٗن دیسسٍُ ،غسب سذى سٌَثت هي يوسُ لکتجح خػٍِ لتفسر٘س ثلقرسآى ثلکرسٗن
ٍتسرٍل يي غَْٓ ثلح٘جٓ سٌٔ ّ 5925زسًٗرج(تْسثًٖ ، 5911 ،د ٍ 5003 :3د ،782 :78
هدزٍس،5917 ،د ،732 :3شًگٌِ ،د.تج ،508 :تفؿلٖ.)171 :5927 ،
تقزیز ألدیب النیسابىری الثانی للمنظىمة
ًٗسب ث حٌ٘ي هي ثلًلوجء ٍثلکذجز فٖ هٌكقٔ ثلوسثسجى دجألدٗخ ٍتلقّخ دِ ٍ ّوج ثللررثى
ثضتْسث در"ثألدٗخ ثلوسثسجًٖ" :ه٘سشث يذدثلزَثد أدٗخ ثلٌ٘سرجدَزٕ ٍ 5988هحورد تقرٖ
أدٗخ ثلٌ٘سجدَزٕ  . 5933تطجدِ ٍثلتذس ّرث ثإلسوجى لدٕ ثلقرجزا أٍ ثلووجقرخ ح٘رج
ٗػًخ يلِ٘ ثلتو٘٘ص دٌْ٘وج .فرٖ هًهرن ثألح٘رجى إذث ق٘رل ثألدٗرخ ثلٌ٘سرجدَزٕ ٗرسثد درِ
يذدثلزَثد ثألدٗخ ثلٌ٘سجدَزٍٕ ،إذث ق٘ل ثألدٗخ ثلخجًٖ ٗسثد دِ ثلط٘خ هحورد تقرٖ ثألدٗرخ
ثلٌ٘سجدَزٕ.
تتلور هحود تقٖ ثألدٗخ لدٕ ه٘سشث يذدثلزَثد ًٍْل هري هًجزفرِ ثلػرجف٘ٔ ٍدرسو فرٖ
کخ٘س هي ثلًلَم ثلًقل٘ٔ ٍثألدد٘ٔ کرجألدح ثلًسدرٖ ٍثلفجزسرٖ ،ثلوٌكرق ،ثلفلسرفٔ ،ثلتفسر٘س
ٍثلحدٗج ،ثلفقِ ٍثألغَل ،ثلكخ .ثخت٘س هدزسجً فٖ آستجى قدس ٍکجى زرلًرج کذ٘رسًث سرلک
هسررلک ثلًسفررجى ٍخلررق آحررجز ق٘وررٔ فررٖ ّرررث ثلوزررجل ک رر«گ رَّس ًجهررِ ،آٗرر٘يًجهررِ،
ستجٗص ًجهِ»(هحقق .)99 :5931 ،کجى ثلتالهرٓ ٗحؿسٍى هزجلسِ ٍٗستطفَى هي هٌجّلرِ
ثلًردٔ حسخ هج ذکسُ دًؿْن کوحودزؾج حک٘وٖ ٍيلرٖ أکذرس إلْرٖ ثلوسثسرجًٖٗ .قرَل
هحودزؾج حک٘وٖ ،أحد تالهرتِ ،يي أدٗخ ثلٌ٘سجدَزٕ :کجى ثألستجذ ٗلقٖ دًؽ ثلردزٍس
هي ا٘س هخ٘ل ٍ ًه٘س ،کر«ضس ثلسَ٘قٖ ،ثلوغٌٖ ،ثلوكٍَل ،ضس ثلٌهجم»(ًفس ثلوػدز:
 .)18کجى ثألدٗخ ثلخجًٖ أستجذثً لفسٗد ًْجًٍدٕ ٍقد أضجز ثألدٗخ فٖ کتجدِ «ضس ثلوكَل»
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إلٖ ثلوکجًٔ ثلوسهَقٔ ٍثلسجه٘ٔ لفسٗد ًْجًٍدٕ ح٘ج يدٍُ هي ثلوذسشٗي ٍکذجز ثلسرجل .هورج
ٗدو إٔ زٗخ فٖ ًسذٔ ضس ثلزول إلٖ فسٗد ًْجًٍدٕ أىّ هحود تقٖ ،ثألدٗرخ ثلخرجًٖ،
ثتور ضس ثلٌْجًٍدٕ هي أٍحرق ثلٌػرَظ ٍأحکوْرج فرٖ تٌو٘رٔ ثلوقردزٓ ثلٌحَٗرٔ لردٕ
ثلووجقخ أٍ ثلوتًلن ح٘ج ٗقَل« :فقد أسو٘ت سس ًهسٕ ٍسرسحت قرسب دػرسٕ إلرٖ
هكجلًٔ ثلسسجلٔ ثلطسٗفٔ ثلوَسَهٔ دوج ٗغٌٖ يي ثلوغٌٖ ،فَردتْج کوج سوٍ٘ت دجدرِ ثلخرجًٖ
ٍثلخجلج ،تغٌٖ هى أًّْج دیلفجنْج تصَّ يلرٖ أشّرجز ثألکورجم ٍدوًجًْ٘رج ٍؾرًت يلرٖ قرسب
ثلخوجم .يذجزثتْج ثلسّثةقٔ أيرح هي ثلوجء ثلصّ ل ًٍکجتْج ثلفجةقرِ ألكرف هري ثلسٍرحس ثلحرالل،
فْرُ إقسأٍّج أُّْٗج ثلسثاذَى فٖ يلن ثإليسثح ٍخُرٍُّج حنٍ ٍيَّج فٖ غدٍزکن ٗج أٍلٖ ثأللذجح
ٍقد ٗسش هي ٗسثو»(ًْجًٍدٕ.)5 :5933 ،
أحجل فسٗد ًْجًٍدٕ فٖ دًؽ فقسثت هي ضسحِ إلٖ أستجذُ ثألٗخ ثلخجًٖ ح٘رج ٗقرَل:
کوج قسّز ّرث ثلوَؾَو يٌد أستجذًج ثألدٗخ ثلٌ٘طجدَزٕ هدزٍس هدزستِ(ًفس ثلوػدز.)87 :
منهج المؤلف فی المنظىمة
ثألهس ثلرٕ ضکٍ فِ٘ أىّ ثلقدثهٖ هي ثلٌحجٓ يودٍث إلٖ تیل٘فرجت يدٗردٓ فرٖ هزرجل
ثلٌحَ ٍتًل٘ن ثللغٔ ثلًسد٘ٔ ٍغًَْج هي ثألخكجء ،فکجى ًْجًٍدٕ لرن ًٗتذرس هري ثلرسٍٍثد فرٖ
هزجل ثلتیل٘ف ثلٌحَٕ ٍقد سذقِ هي تحدٍث يي ثلٌحَ ٍهذجدةِ ٍأسسِ .ثلرٕ ٗتسک إٔ
هزجل للسٗذٔ أىّ ًْجًٍدٕ کجى فٖ تیل٘فِ ّرث حسٗػجً أضدٍ ثلحسظ يلٖ ثلزجًرخ ثلتًل٘ورٖ
للووجقخ ،فهْست ّرُ ثلوٌهَهٔ يلٖ حسجح ثلقَثيد ٍثألسس ثلٌحَٗٔ.
سلک ثلوؤلف فٖ هٌهَهتِ ّرُ هٌْز٘ي هتذجٌٗ٘ي:
ثلوٌْذ ثألٍل :هٌْذ يَثم ثلٌجس ثلرٗي ٗسٗدٍى تًلّرن ثلٌحرَ ٍ ْٗوٍْرن ثلتردق٘ق فرٖ
ثلتفجغ٘ل ثلٌحَٗٔ ٍسذس أاَثزّج ٍثلَلَد فٖ أيوجقْرج .فوري ٌّرج ٗکتفرَى دجلکل٘رجت دردل
ثلتفجغ٘لٗ .هْس ثألهس فٖ تؿجي٘ف ثألد٘جت ٍثألسكس ثلطًسٗٔ للوٌهَهٔ.
ثلوٌْذ ثلخجًٖ ٍَّ :ثلرٕ ٗوتعٍ دجلدثزس ٍثلذجحج ثلوتوػع خجغٔ إذث کرجى ثلكرالح
ٍثلذجحخَى هي زرجل ثلدٗي ٍقالح ثلحَشثت ثلًلوٍ٘ٔ .فٖ ّررُ ثلحجلرٔ دردٍ للوذردو أى
ٗتكس إلٖ سذس ثألاَثز ٍثللَلَد إلٖ ثأليوج  .هي ٌّج غجز تًل٘ن ثلٌحَ لدِٗ اجٗٔ تًل٘و٘ٔ.
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هطجدٓ أىّ ّرُ ثلوٌهَهٔ غجزت دً٘ردٓ يري ثلوالفرجت ثلٌحَٗرٔ ٍثلوَثقرف ثلٌحَٗرٔ
ثلوخ٘سٓ للزدل ٍثلذحجٍ .هي ثلوًلَم أىّ ثلوؤلف کجى يلٖ حقرٔ دریىّ ثلوٌهَهرٔ ثلتًل٘و٘رٔ
ٗزخ أى تتولٖ ٍتتٌجشل يي ّرُ ثلوَثقف ثلزدل٘ٔ .ثّتنٍ ثلوذدو ٌّْج دجلزصة٘جت ثلٌحَٗرٔ
ٍثلتقس٘وجت ٍثلقَثيد ثلٌحَٗٔ ثلدق٘قٔ ٍثلتوخ٘ل لْجٍ .ثًػرخٍ ثّتوجهرِ يلرٖ ذکرس ثلقجيردٓ
ثلٌحَٗٔ ٍثإلت٘جى دجلتفجغ٘لٗ .وخل ّرُ ثلوٌهَهٔ ًوكجً هي ثلتكَز ثلٌحَٕ ٍثلٌؿذ ثللغرَٕ
يٌد ثلوذدو هي ح٘ج ثستًسثؼ آزثء ثلٌحَٗ٘ي هري ثلوتقرده٘ي ٍثلوتریخسٗيٍ ،هٌجقطرتْج
ٍثخت٘جز هج ٗتسرٍح هٌْج أٍ تسر٘ح دًؽ ثلوَثقف ٍثٙزثء ثلٌحَٗٔ هى ثلتًل٘ل.
ثتسن أسلَح ثلوذدو فٖ ثلوٌهَهٔ دجلسَْلٔ ٍث دتًجد يي ثلتًق٘د ٍثلتکلف ٍث لتَثء کوج
نْست ثألهخلٔ ثلٌحَٗٔ هًذٍسٓ يي ثلوًٌٖ ثلوسثد.
محاور شزح الجمل وسیاقه
حجٍل ثلطجز هي خالل ثلوٌهَهرٔ ت٘سر٘س يلرن ثلٌحرَ ح٘رج أزثد أى ٗزًلْرج قسٗذرٔ
ٍحجؾسٓ فٖ ذّي ثلوتلقٍٖ ،توکّي ثألهس يذس غ٘جاتْج دیسلَح سْل ٗتسن دجلَؾَ ٍيردم
ثلتکلف ٍخلٍَ ثلکالم هي إٔ تًق٘د.
ددأ فسٗد ًْجًٍدٕ ضسحِ دجلحود ٍثلخٌجء يلٖ ثهلل رل ٍيال ٍثلتح٘ٔ يلٖ ثلٌذٖ ثلوسسل،
ٍأقلق ثللسجى يلٖ حودُ ٍضکسُ لوج ٍفقِ فٖ إًزجش ّرث ثلزْد ثلوتَثؾرى .حرنٍ يورد إلرٖ
ضس ثلوٌهَهٔ دقَلِ «قجل ثلوػٌّف» ح٘ج ٗقَلٍ« :رًل ثلزٌّٔ هخَدرٔ .قرجل هري ثلقرَل
دوًٌٖ ثلتکلن هحخٍ ثلًلن .ثلالم إهٍج للزٌس ٍإهٍج لالستغسث ثلحق٘قٖ أٍ ثلًسفٍٖ ،إهٍج للًْد
إٔ هحخٌّ للًلَم ثلوًَْدٓ ٍّٖ يلَم ثلقسآى ٍثألحجدٗج ٍثألحکرجم ٍيلرَم ثلًسد٘رٔ ثألدد٘رٔ
ثلتٖ ٗکَى ّرث ثلوقجل دًؽ ضًذٔ هي ضًذجتْج»(ًْجًٍدٕ ،ثلسجدق.)5-7 :
إىّ ّرُ ثلوػكلحجت ٍثلًذجزثت ثلَثزدٓ فٖ ًعٍ ثلوٌهَهٔ تلًخ دٍزثً هحَزٗجً ٍدرجزشثً فرٖ
تیغ٘ل ثلقَثيد ثلٌحَٗٔ ٍثألسس ثللغَٗٔ ٍتزس٘دّج لدٕ ثلقجزا أٍ ثلووجقرخً .ذًرد إذث
قلٌج إىّ ّرُ ثلوػكلحجت فٖ هًهوْج ّٖ ثلوفسدثت ٍثلوػكلحجت ثلتٖ ثستودهْج ثلٌحرجٓ
ثألٍثةل ؾوي ثلوٌهَهجت ثلٌحٍَٗٔ ،ثستلْوْج ثلوؤلف دثخل ّررُ ثلوٌهَهرٔ لاضرجزٓ إلرٖ
ذلک ث قتذجس ٍثلودٍ ثللغَٕ ثلرٕ سجيدُ يلٖ ّرث ثلتیل٘ف ثلٌحَٕ ٍهردٍ قجقجترِ ثلفکسٗرٔ.
زثفق ًْجًٍدٕ ضسحَِ ألقسجم ثلزولٔ ٍضذِ ثلزولٔ درکس ثألهخلٔ ٍثٗٙجت ثلقسآً٘ٔ ٍثألحجدٗج
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ثلٌذَٗٔ.فٖ هًهن ثألح٘جى يود إلٖ ضس ثألد٘جت ثلٌحَٗٔ ٍد٘جى سوجتْج ثللغَٗرٍٔ ،ثلػرسف٘ٔ
ٍٗکطف يي هًٌٖ ثلوفسدثت ٍثلوػكلحجت دثخل ثألسكس ثلطًسٗٔٗ ٍ .تذرى ٌّْرج ٍت٘رسٓ
ٍثحدٓ ،دل زدوج ًزد ًوكجً هي ثلتطَٗص ٍثإلخالل فٖ ضس ثألد٘جت ٍثألسكس ثلٌحَٗٔ .هري
ثلوستحسي ثإلت٘جى دجلَن٘فٔ ثلٌحَٗٔ ٍثلػسف٘ٔ للوفسدثت ٍثلوػكلحجت فٖ ثلَْثهص دغ٘رٔ
ثًسزجم ثلٌع ٍتالةوِ .ذکس ًْجًٍدٕ هفسدثت ثلوٌهَهٔ دجلفًَت ثألسَد حن ٍؾّحْجً .الحرم
فٖ ددثٗٔ ثلوٌهَهٔ أىّ ثلکجتخ رصّأ دًؽ ثلوفرسدثت ٍثلوػرلحجت هري ثلوفرسدثت ثألخرسٕ
دثخل ثلٌع يذس ثلوكَـ ثلسَدثء(ظٍ .)5-1فٖ ثلػفحجت ثلتجل٘ٔ ًزد أىّ ّررُ ثلوكرَـ
زسوت فَ ثٗٙجت ثلقسآً٘ٔ(.)19-18
هوج زٗخ فِ٘ أىّ ّرُ ثلوٌهَهٔ ثلٌحَٗٔ لن تیخر حقْج فرٖ ثلهْرَز ٍذٗرَو ثلػر٘ت
ٍدق٘ت هغوَزٍٓ ،لن تطتْس يلٖ ثلسجحٔ ثلٌحَٗٔ ٍلن تحػل ثلوٌهَهٔ کذجقٖ ثلوٌهَهرجت
يلٖ ثلطْسٓ؛ ٍلًلّ ثلسذخ ًَٗد إلٖ ٍرَدّج ًسؤ حزسٗٔ دٍى تردٌٍْٗج ٍتذَٗذْرج ؾروي
ًسؤ ٍزق٘ٔ ٍيدم تَثردّج لدٕ ثلکتّجح ٍثلذجحخ٘ي دسرَْلٔ .فقرد کجًرت هكورَزٓ ؾروي
ثلٌسخ ثلحزسٗٔ ٍلن ٗذسشّج أحدٌٌّ .ج سذخ آخس ًٗرَد إلرٖ أىّ ثلوؤلّرف کرجى هري ثلَررَُ
ثلوتیلقٔ فٖ ثألدح ثلفجزسٖ ٍلن ٗرو غ٘تِ فٖ ثألدح ثلًسدٖ کوج ذثو فرٖ ثألدح ثلفجزسرٖ.
ٗذدٍ أىّ ذلک کجى سذذجً قًَٗج فٖ خفجءّج ٍيدم ثلکطف يٌْج أٍ ث ّتوجم دیهسّجٍ .زدوج کرجى
ثلسذخ ثٙخس ًَٗد إلٖ غغس حزوْج دجلق٘جس إلٖ ثلوٌهَهجت ثلٌحَٗٔ ثألخسٕ ثلتٖ تٌكَٕ
يلٖ ألف د٘ت أٍ ٗصٗدٌٍٗ .زن ثلسذخ ثألخ٘س يي ٍقَو ثإللتذجس ثلررٕ نْرس يذرس تسرو٘ٔ
ّرُ ثلوٌهَهٔ دطس ثلزول للسَ٘قٖ .کل ّرث دثز فٖ ذٌّٖ ٍأًرج در٘ي ثإلقذرجل ٍثإلددرجز
حتٖ يخستُ يلٖ ًسؤ حزسٗٔ هي ثلوٌهَهٔ.
يود فسٗد ًْجًٍدٕ فٖ ضسحِ إلٖ تَن٘ف دًؽ ثلتسثک٘خ ثللغَٗٔ کجللفم ثألٍل ٍثللفرم
ثلخجًٖ ح٘ج ٗقَل« :فیٍل هي تلک ثألقسجم ثلسذًٍٔ ،ثلخجًٖ هي تلک ثألقسجم ثلسٍذًٔ رولٔ
ٗديًَْج ثلوستیًفٔ ستٌ٘جفْج ٍثدتدثيْج فٖ ثلکالمٍ ،ثلسجدى هي تلک ثألقسجم ثلسذًٔ ،يلرٖ
خالب ذلک ثلطس ثلرٕ أتٖ دِ غجحخ ثلکتجح هج ٗغٌٖ يي ثلوغٌٖ»(ًفس ثلوػدز.)59 :
ٗتذ٘ي لٌج هي خالل ثلوقجزًٔ د٘ي ثلذجد٘ي ثلخجًٖ ٍثلخجلج لکتجح «هغٌٖ ثللذ٘خ» ٍ«ضس
ثلزول» لٌْجًٍدٕ أًِّ قجم دتذَٗخ ثلطس ٍتٌس٘قِ حسرخ «هغٌرٖ ثللذ٘رخ» دري ّطرجم
ثألًػجزٕ ٍهي ٌّج َٗرد دٌْ٘وج هوجحلٔ ٍهقجزًٔ قسٗذٔ .فقد حرث ًْجًٍردٕ حررٍ ثألًػرجزٕ
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فٖ تذَٗخ ثلکتجح ٍتٌه٘وِ ٍضس ثلٌوجذد ثلطًسٗٔ ٍثٗٙجت ثلقسآً٘ٔ .ثللْن إ ّ أىّ ًْجًٍردٕ
أسْخ ثلکالم ٍدسف ثلطس ٍثلتفس٘س فٖ دًؽ ثألح٘جى؛ کوج ًالحرم فرٖ غرفحٔ  71هري
ثلطس ح٘ج أتٖ ثلطجز فْ٘ج دجلزول ثلتٖ تقى خذسًث هى ذکس ثلتفجغ٘ل ٍثلٌوجذد ثلووتلفٔ
هٌْج.
ًالحم أىّ ًْجًٍدٕ ٗقَم دتکو٘ل دًؽ ثلوحجٍز ثلٌحَٗٔ ثلَثزدٓ فٖ ثلکتجح «هرج ٗغٌرٖ
يي ثلوغٌٖ» ثلرٕ لن ٗیلَُ ثلکجتخ إٔ رْد .درل فٖ ّرث ثلوزجل قػرجزٕ رْرَدُ ٍذٍٗلرِ
ًْجًٍدٕ ٍزتّذِ فٖ يٌجٍٗي فسي٘ٔ کجلترً٘خ ثألٍل ٍثلترً٘خ ثلخجًٖ؛ کوج ًالحم فٖ غرفحٔ
 83ثلتٖ قسن ًْجًٍدٕ ثلزولٔ إلٖ ثلػغسٕ ٍثلکذسٕ ح٘رج لرن ٗررکس ّررُ ثلقؿر٘ٔ فرٖ
ثألد٘جت ثلطًسٗٔ قجةالً «ّرث هج ذکسُ ثلوػٌف هي دًؽ أقسجم ثلزول ٍدًؽ أحکجهْج ٍدقرٖ
دًؽ أحکجهْج ثلوطَْزًٍٓ ،حي ًتوٍْج فٖ ؾوي ثلترً٘ذجت .ثلتررً٘خ ثألٍل أًّرِ قرد ٗقرجل
للزولٔ غغسٕ ٍقد ٗقجل لْج کذسٕ ٍقد ٗقجل لْج غغسٕ؛ ٍ کذسٕ دج يتذجزٗي ،ألىّ ثلزولرٔ
إى ٍقًت خذسثً يي هذتدأ تسوٍٖ تلک ثلزولٔ دػغسٕ إسوٍ٘ٔ أٍ فًلٍ٘ٔ أٍ نسفٍ٘ٔ ٍإى کرجى
خذسثً لوذتدأ فْ٘ج رولٔ کرلک فتسوٍٖ دکذسٕ ًحَ قَلک :شٗدٌ قجم أدَُ ٍ أدَُ قجةنٌ ،فزولٔ
«قجم أدَُ» ٍ «أدَُ قجةنٌ» غغسٕ ٍ ثلوزوَو کذسٍٕ .رِ تسو٘تْج دْوج ٍثؾحٌ ألىّ ثلوٌرجـ
فْ٘ج ٌّج دج يتذجز کوج ٗوفٖ .قد تکَى ثلزولرٔ غرغسٕ ٍکذرسٕ دج يتذرجزٗي کورج فرٖ
ثلزولٔ «شٗد أدَُ االهِ هٌكلق» ،فوزوَو ّرُ ثلزولٔ کذسٕ ا٘س ٍ «االهرِ هٌكلرق»
غغسٕ ا٘س ٍ «أدَُ االهِ هٌكلق» غغسٕ دجيتذجز رولٔ ثلزولٔ ٍ کذرسٕ دجلٌّسرذٔ إلرٖ
«االهِ هٌكلق» ٍ ثلوٌجـ فٖ ثلتّسوِ٘ کوج ذُکس»(ًفس ثلوػدز.)83-82 :
حٌ٘وج ٗطس ٍٗفسس ثألد٘جت ثلٌحَٗٔ ٗسرتودم ثلفًرل ثلوؿرجزو «أقرَل» ثلترٖ ٗهْرس
دجلفًَت ثألسَد ٍدحزن أکذس دجلٌسذٔ إلٖ ثأللفجل ثألخرسّٕ .ررُ ثلوفرسدثت ٍثلوػركلحجت
تًتذس أٗؿجحًج أضول ٍأينٍ ٗذٍ٘ي ثلصٍثٗج ثلٌحَٗٔ لٌْجًٍدٕ ح٘ج حجٍل هي خاللْج تسرز٘ل
ثألهس درکس ثلٌوجذد ٍثلتَح٘قجت .فًلٖ سذ٘ل ثلوخجل ٗقَلٍ« :لوٍج شثد دًؽ هي ثلٌحجٓ قسروجً
زثدًجً ٍَّ ثلوسوٍٖ دجلزولٔ ثلطسقٍِ٘ هى دخَلِ فٖ ثألقسجم ثلفًلٍ٘ٔ يلٖ دًؽ ثلَررَُ ًذٍرِ
ثلوػٌّف دًدم کًَْج قسوجً زثدًجً»(ًفس ثلوػدز .)50 :لکي ثلوؤلف لن ٗررکس ثلطرسـ يلرٖ
حدٍ سَثء ٍثيتذسُ هي ثلزولٔ ثلفًل٘ٔ .فٖ هتجدًٔ ثلکرالم ٗقرَل ًْجًٍردٕ« :أقرَل إى کرجى
ثلوسثد دجلزولٔ ثلطسقٍ٘ٔ هخل هج هُخّل فجلحقّ حٌ٘ترٍ دُخَلْج فٖ ثألقسرجم ثلفًلٍ٘رٔ ٍإى کرجى
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ثلوسثد دْج هخل قَلک «هي ٗقن أقن هًِ» ،هوٍج کجًت کلؤ ثلطّسـ فْ٘ج ثسوجً هذتدأ فلر٘س
ذلک ثلحقّ دجلحقّ ٍ ،لًلّ ّرث دل٘لٌ هي إفسثدّج .فتیهٍل ٍدجلزولرٔ فرجلتًّو٘ن ٗولرَ يري
إضکجل»(ًفس ثلوػدز.)50:

ذکس ثلوؤلف فٖ ضسحِ دًؽ ثلٌوجذد هي ثلطًس ٍثلحدٗج ،هٌْرج هرج ٗقرَل يري ضر٘خ
يكجز ثلوػسٕ:
فٌحٌَ ٍغسبٌ يسٍؼٌ دًردَُ لغرٌٔ

حنٍ ثضتقج ٌ ٍقسٗؽُ ثلطًس إًطجءٌ

(ًفس ثلوػدز)7 :
هي ثلٌورجذد ثألخرسٕ هرج ٍزد :أقرَل لرِ ثزحرل تقر٘ويّ يٌردًج ٍکررلک هري قرَل
ثلٌذٖ(ظ)« :کل أهس ذٕ دجل لن ٗذدأ دذسن ثهلل فَْ أقكرى»(ًفرس ثلوػردز«ٍ )8 :قرَدٖ
لوي أًفق ثلفؿل هي هجلِ ٍأهسک ثلفؿل هري قَلرِ»(ًفرس ثلوػردز .)58 :ثکرتم ضرس
ثلزول دجلٌوجذد ٍثٗٙجت ثلقسآً٘ٔ ثلتٖ ثقتذس هًهوْج هي ثلذجد٘ي ثلخجًٖ ٍثلخجلج لر«هغٌرٖ
ثللذ٘خ».
ًزد ثلوؤلف أح٘جًًج ٗح٘ل إلٖ أقَثل ثٙخسٗي هي ثلٌحجٓ ٍّرُ ثلتَح٘قرجت فرٖ هًهوْرج
ٍزدت يلٖ ّررُ ثلػرَزٓ :يٌرد دًرؽ هري ثلٌحرجٓ(ًفس ثلوػردز ،)50،1،8 :قرجل دًرؽ
ثلٌحجٓ(ًفس ثلوػدز ،)85 :يٌد ثلًلوجء ٍثلٌحجٓ(ًفس ثلوػدزٗ ،)55 :رديًَْج ثلٌحرجٓ(ًفس
ثلوػدز ،)59 :لوج تلْ٘ج يٌد ثلٌحجٓ ٍٗسوًَْج ثلٌحجٓ(ًفس ثلوػدز) ،حجدت د٘ي ثلٌحجٓ(ًفس
ثلوػدز ،)92 :يسب يٌد ثلزوَْز هي ثلٌحجٓ(ًفس ثلوػدزٍ )10 :ثلزوَْز ذّذَث إلرٖ ّررث
ثلسإٔ(ًفس ثلوػدز ،)97 :يٌد ثلزوَْز(ًفس ثلوػدزٍ ،)89-10 :ثلزوَْز ٗحسرذًَِ هري
ثلٌحَ (ًفس ثلوػدز ٍ )88 :يلٖ هرّخ ثلزوَْز(ًفس ثلوػدز.)18 :
دوج أىّ ّرث ثلطس نْس دوخجدٔ غَزٓ هلوػرٔ هري ثلذرجد٘ي ثلخرجًٖ ٍثلخجلرج لرر«هغٌرٖ
ثللذ٘خ» ،فوي ٌّج ثستفجد کخ٘سثً هوج أتٖ دِ ثألًػجزٕ فٖ کتجدٍِ ،هٌِ هرج ٍزد ّکررث :قرجل
ثدي ّطجم فٖ «ثلوغٌٖ»(ًفس ثلوػدزٍ ،)53 :هٌْج يذجزٓ ثدي ّطرجم فرٖ «ثلوغٌرٖ» فئًّرِ
قجل ّکرث(ًفس ثلوػدز )53 :قَل ثدي ّطجم(ًفس ثلوػدز ّٖ ٍ ،)89 :کورج قرجل ثلطر٘خ
(ًفررس ثلوػرردزٍ .)95-73 :فررٖ دًررؽ ثألح٘ررجى ٗرررکس أقررَثل ثٙخررسٗي :قررَل غررجحخ
«ثلکجف٘ٔ»(ًفس ثلوػدز ،)1 :قجل فٖ «ثلکطجب»(ًفس ثلوػدز ،)53 :ثدري ثلحجررخ(ًفرس
ثلوػدز ،)97 :ثدي هجلک ٍثلصهوطسٕ(ًفس ثلوػدز ،)89 :ثلس٘د ضرسٗف ثلزسررجًٖ(ًفرس
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ثلوػدزٍّ .)10 :رُ ثلكسٗقٔ تف٘د هتًلورٖ ثلٌحرَ ألًّْرج توکّرٌْن هري ثسرتً٘جح ثلقؿرجٗج
ثلٌحَٗٔ ثستً٘جدجً ضجهالً.
ّرُ ثلًذجزثت ٍثلتَح٘قجت تدلّ يلٖ تلک ثلزرٍز ثلَق٘دٓ ٍثلَح٘قٔ ثلتٖ تَرد أح٘جًجً د٘ي
ثلطجز ٍ ثلوتقده٘ي ٍثلٌحجٓ ،ثلرٗي إستفجد ًْجًٍدٕ خالل ثلطرس هري هرَثقفْن ثلٌحَٗرٔ
ٍآزثةْن ثألدد٘ٔ فٖ هزجل تًل٘ن ثللغٔ ٍإفسثاْج هي ثلحَثضٖ ٍثألٍثدد ٍٍؾرًْج يلرٖ ثلػرَزٓ
ثلتٖ ًالحهْج.
نتیجة البحث
تذ٘ي لٌج هي خالل ّرث ثلذحج أىّ للوٌهَهجت ثلٌحَٗرٔ دٍزثً ّجهًرج ٍدرجزشثً فرٖ تٌطر٘ف
ثلٌْؿجت ثلفکسٗرٔ ٍثللغَٗرٔ يذرس ثلقرسٍى ٍثلًػرَزٍ ،حرجٍل ثلٌحرجٓ ٍثلطرسث هري خرالل
ثلوٌهَهجت ثلٌحَٗٔ تًل٘ن ثللغٔ ٍغًَْج هري ثألٍثدرد ٍثألخكرجء ثللغَٗرٔ .ثتورر يلرٖ أکذرس
ًْجًٍدٕ ثلوؤلف لوٌهَهٔ «هج ٗغٌٖ يي ثلوغٌرٖ» ّررُ ثلوٌهَهرٔ دوخجدرٔ ٍسر٘لٔ قً٘رٔ
لتًل٘ن ثللغٔ ثلًسد٘ٔ للذجحخ٘ي ٍثلدثزس٘ي خجغٔ فٖ ثلحَشثت ثلًلو٘ٔ .دًد فتسٓ هري ثلرصهي
قجم هحود فسٗد ًْجًٍدٕ ،حف٘دُ ،دطس ّرُ ثلوٌهَهٔ ٍتفػ٘ل هج ررجء درِ رردٍُ خرالل
ّرُ ثلوٌهَهٔ ثلٌحَٗٔ هي هحجٍز ًحَٗٔ ٍغرسف٘ٔ ٍضرس هَثؾرًْوج ٍقؿرجٗجّوج ثللغَٗرٔ.
سوٍٖ هحود ًْجًٍدٕ ضسحِ «ضس ثلزول»ٍ ،أزثد خالل ّرث ثلًول ثألددرٖ تًلر٘ن ثللغرٔ
للكالح ٍثلذجحخ٘ي ٍثلکطف يي ذَٗو غ٘ت ردٍُ ٍتذ٘٘ي أيوجلِ ثألدد٘ٔ فٖ هزرجل تًلر٘ن
ثللغٔ ثلًسد٘ٔ.
تذ٘ي لٌج هي خالل ّرُ ثلوٌهَهٔ ثلٌحَٗرٔ أىّ هذردو ثلوٌهَهرٔ أسرتفجد فرٖ هًهرن
ثألح٘جى هي هَثقف ثلٌحجٓ ثلوتقده٘ي کجدي ّطجم ثألًػجزٕ ٍّرث هوج رًرل ضرسحِ قسٗذًرج
هي ّرث ثلکتجح ثلٌحًَٕ .زد در٘ي ّررُ ثلوٌهَهرٔ ٍکترجح «هغٌرٖ ثللذ٘رخ» ًوكرجً هري
ثلتقجزح ثلرٌّٖ ٍثلًلوٖ ٍأح٘جًًج ذکس ًْجًٍدٕ فٖ ضرسحِ ًفرس ثلوَثقرف ٍثٙزثء ثلٌحَٗرٔ
دي ّطجم ثألًػجزٕ ًٍجل هي کتجدِ حهَٓ دجلغٍٔٗ ،تزلّٖ ذلک فٖ ضسحِ للقؿجٗج ثلٌحَٗٔ
ضسحًج دق٘قجً يي قسٗق ثلزول ٍثلًذجزثت ثلتٖ ٗقتؿْ٘ج س٘ج ثلوٌهَهٔ.

مىظىمة «ما یغىی عه المغىی» الىحىیة المعاصرة وشارحها33 /

المصادر والمزاجع
ثدي ّطجم ثًػجزٕ ،أدَ هحود ، 5808 .مغىي اللثیة عه کتة األعاریة ،درِ کَضرص هحوٍرد هحرٖ
ثلدٍٗي يذدثلوز٘د ،قن :هکتذٔ آٗٔ ثهلل ثلوسيطٖ ثلٌزفٖ.
تفؿلٖ ،آذز ٍ هْ٘ي فؿجةلٖ5927 .ش ،فرَىگ تسرگان ایران ي اسالم ،هطْد :آستجى قدس زؾَٕ.
تْسثًٖ ،آقجدصزگ ، 5911 .الذریعة إلي تصاویف الشیعة 73 ،رلد ،تْسثىً :طس ثسالهِ٘.
تْسثًٖ ،آقجدصزگ5318 .م ،طثقات أعالم الشیعة ،تحق٘ق يلٖ ًقٖ هٌصًٍٕ ،زف :ثلوكذًٔ ثلًلو٘ٔ.
دٍثًٖ ،يلٖ5930 .ش ،مفاخر اسالم ،تْسثى :دٌ٘جد فسٌّگٖ ثهجم زؾج(و).
شًگٌِ ،ثدسثّ٘ن .دٖ تج ،گسیدٌ مشاَیر مدفًن در حرم رضًی ،د ثٍل ،چجر دٍم ،هطْد :آستجى قدس
زؾَٕ.
ضسٗف زثشٕ ،هحود5920.ش ،گىجیىٍ داوشمىدان ،قن :ثسالهِ٘.
هحقّق ،هْدٕ5931 .ش ،یادوامٍ ادیة ویشاتًری ،تْسثى :هؤسسِ دثًطگجُ هک گ٘ل ضًذِ تْسثى
هدزٍس ،هحوٍد يلٖ5917 .ش ،ریحانة األدب ،ثغفْجى :خجقجًٖ.
هطجز،خجى دجدج5988 .ش ،فُرست کتابَای چاپي عرتي ،تْسثى :تَس.
هطرجز،خجًذجدج5989 .ش ،مؤلفیه کتة چاپي در فارسي ي عرتي از آغاز چااج تاا کىاًن ،تْرسثى:
زًگ٘ي.
هًلن حذ٘خ آدجدٕ ،هحوديلٖ5938 .ش ،مکارم اآلثار ،ثغفْجى :کوجل.
ًْجًٍدٕ ،هحود فسٗد5933 .ش ،شرح الجمل أي مکمّل السیًطي ،تْسثى :دٖ ًج.
ً٘ک پسٍز ،هحود5911 .ش ،فُرست کتة چاپي خراسان در عصر پُلًی ،تْسثى :زٍش.

