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الملخض
ٗکَى ًوف ٍأسلَة ضًش الوقبٍهٔ ٍاقبسُ ايتقبدٗب ٍحقبف٘ب ٍٍقٌ٘ب ٗجًج يلٖ أى ٗستتی٘ذ
الطبيش هي الذٗي ٍالقؿبٗب الوتًلقٔ ثِ فٖ ّزا الػٌف هي األدة .اى الذساستبت التٌبغت٘ٔ
تًذ هي احذٕ الوكبلًبت الوتًلقٔ ثذساسٔ الٌػَظ الذٌٗ٘ٔ .هوتب ال ضت ف٘تِ اى کت
أدٗت هسلن ٗحهٖ ثبألثًبد ٍالزَاًت الذٌٗ٘ٔ القَٗٔ فبًِ لقذ تؤحش هي الکتت الذٌٗ٘ٔ ٍقتذ
قبم ثبستًوبلْب فٖ کتبثبتِ .لقذ تؤحش الطًشاء الیلسكٌَ٘٘ى هي ًتع القتشنى الکتشٗن يجتش
التًشف يلِ٘ فٖ أضًبس هقبٍهتْنٍ .توخلت نبّشٓ التٌبظ فٖ أقَال الطتًشاء الکجتبس غ٘تش
الوًشٍف٘ي فٖ غَس يذٗذٓٗ .سًٖ ّزا الوقبل يجشاستخذام الوٌْذ التَغ٘یٖ -التحل٘لتٖ
ٍهى هكبلًٔ دٍاٍٗي الطًشاء الیلسكٌ٘٘٘ي الوًبغشٗي(هٌز 1980م) فٖ أى ٗقَم ثبلتج٘٘ي
ٍالذساسٔ لتؤحشّن هي هػذس غٌٖ کبلقشنى الکشٗن ًٍَي٘ٔ االستیبدٓ هي ّزا الوػذس غ٘تش
الوحذٍد الزٕ ال ٌٗؿت ٍأٗؿب التوتى ثبلطخػ٘بت اإلساله٘ٔ.
الکلمات الذلیلیة :التٌبظ ،القشنى الکشٗن ،الطخػ٘بت اإلساله٘ٔ ،ضًش الوقبٍهٔ ،الطًشاء
الیلسكٌَ٘٘ى.

* يؿَ ّ٘ئٔ التذسٗس فٖ قسن اللّغٔ الًشث٘ٔ ٍنداثْب ثزبهًٔ صاث  ،صاث  ،اٗشاى(أستبر هسبيذ).
ashor_paseh@uoz.ac.ir
** قبلت الذکتَساُ فٖ فشو اللّغٔ الًشث٘ٔ ٍنداثْب ثزبهًٔ ضْ٘ذ هذًٖ ثآرسث٘زبىmasoudbavanpouri@yahoo.com .
*** قبلجٔ الذکتَساُ فٖ فشو اللّغٔ الًشث٘ٔ ٍنداثْب ثزبهًٔ اٙصاد اإلساله٘ٔ فشو گشهسبس ،گشهسبس ،اٗشاى.
**** قبلجٔ الذکتَساُ فٖ فشو اللّغٔ الًشث٘ٔ ٍنداثْب ثزبهًٔ اٙصاد اإلساله٘ٔ فشو گشهسبس ،گشهسبس ،اٗشاى.
ashor_paseh@uoz.ac.ir
الکبتت الوسئٍل :نضَس قل٘چ پبسِ
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المقذهة
لقذ تزلٖ األدة الًشثٖ ثؤرو غَسٓ يلٖ أؾَاء القتشنى الکتشٗن ٍغتبس کتآداة أکختش
سبقًٔ ٍالهًٔ ث٘ي نداة األهن الوختلیٔ فٖ أسربء الًبلنٍ ،هٌتز القتذم لقتذ اّتتن األدثتبء
ٍالطًشاء الٖ اٗٙبت القشنً٘ٔ فٖ ًتبربتْن ٍأيوبلْن الطًشٗٔ هستوتً٘ي ثْب .ثوب أى القشنى
الکشٗن لقذ ايتجش هػذاقب للیػبحٔ ٍالجالغٔ يٌذ الًشة فبى الطًشاء ٍالوئلیَى ٍالکتبة لقذ
سًَا ثؤى ٗهْشٍا قذساتْن فٖ استخذام األلیبل ٍالویبّ٘ن للقشنى الکشٗن يجش االستیبدٓ هي
کلوبتِ السبحشٓ ٍهًبًِ٘ الًل٘ب ٍکزل يجش االستطْبد ثْب أى ٗضدادٍا فٖ تؤح٘ش کالهْن ٍفٖ
ن القذس٘ٔ ٍاالحتشام لکالم الجبسٕ ٍالتًبلٖ أى ٗقَهَا ثتػً٘ذ حتالٍٓ أفکتبسّن ٍسإاّتن
أکخش ثکخ٘ش هي قج ؛ ٍهي حن أى ًٗتجشٍا فتٖ يتذاد التزٗي ٗقتذهَى أفکتبسا أکختش تزلت٘ال
ٍاستسبغٔ للزو٘ى .يجش ًهشٓ يبثشٓ الٖ الٌتبرتبت الوتًلقتٔ ثکجتبس اٙداة ٍاألضتًبس فوتي
الجذْٖٗ ثؤًِ ٗشتکض الکخ٘ش هي الًجبسات ٍالتًبث٘ش ٍاإلضبسات ٍاالستتذالالت ٍالجتشاّ٘ي لْتن
يلٖ اقتجبسْن أٍ استلْبهْن هي ّزا الکتبة الوج٘ي أٍ أحبدٗج األئؤ الوًػَه٘ي(يلتْ٘ن
السالم).
ًٗذ القشنى الکشٗن الکتبة الذٌٖٗ ٍسسبلٔ الًق٘تذٓ ٍالتػتذٗ لزو٘تى هستلوٖ الًتبلن.
ٌٗهش القشنى الطشٗف کَى ٍغیِ کتبة حکؤ ٍّذاٗٔ ٍاسضتبد التٖ حبلتٔ التستبهٖ ٍيلتَ
الذسربت لزو٘ى األٍادم هي األسؼ حتٖ الٖ القجٔ السوبٍٍٗٔ ،أًتِ تتن تٌضٗلتِ هتي قجت
سجحبًِ ٍتًبلٖ أسبسب ثؤى َٗغلْن هي أسؼ الطَْات ٍاأله٘بل الحَ٘اً٘ٔ الذً٘تٔ التٖ رسٍٓ
السوبء ٍاألسیبس الًلَٗٔ ٍالسوبٍٗٔ .کتبة يجش هؿٖ ألف ٍأسثًوبئٔ سٌٔ هي ًضٍلِ لقذ هتضد
ٍتًزي هًْن ٍکؤًِ قذ اختلف هى يشٍقْن ٍرلَدّن ٍدهبئْن.
لزل فبى القشاءٓ ،دسک الوؿبه٘ي ٍالتًل٘ن لْزا الکتبة الًه٘ن ٗکتَى ثوخبثتٔ ح٘بتٌتب
هي رذٗذ هى القشنى الکشٗن .هبصالت اٗٙبت ٍالویتبّ٘ن القشنً٘تٔ تًتجتش کتَى ٍغتیْب أدآ
ٍٍس٘لٔ فٌ٘ٔ ٍهػذسا ٍاستلْبهب للطًشاء قَال التؤسٗخٍ .يجش ًهشٓ خبقیٔ الٖ ًتتبد األدثتبء
ٍالطًشاء خبغٔ الوسلو٘ي هٌْن؛ فوي الوًلَم أى الًذٗذ هي الًجبسات ٍالتًبث٘ش ٍاإلضتبسات
ٍالجشاّ٘ي لْتن لقتذ استتَحت هتي القتشنى الکتشٗن ثػتیٔ الکتتبة الوجت٘ي(ثتبٍاىپتَسٕ
ٍسٗکبقشّبًٖ.)2 :1391 ،
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سابقیة البحث
يجش الوشارًٔ الٖ الوقبالت ٍالوزالت الوشتجكٔ ثٌكبق األدة الًشثٖ ف٘وکي أى ًحػ
يلٖ ّزُ الٌت٘زٔ أًِ لقذ تن تحشٗش هقبالت ق٘ؤ کخ٘تشٓ ثطتک يتبم حتَل نحتبس القتشنى
الکشٗن ٍالتٌبظ فٖ أضًبس هختلف الطًشاء کت«اضتکبل التٌتبظ التذٌٖٗ فتٖ ضتًش خل٘ت
الحبٍٕ»( ،)1390لًلٖ ًزیٖ اَٗکٖ ٍفبقوتِ ٗگبًتِ ،هزلتٔ دساستبت فتٖ اللغتٔ الًشث٘تٔ
ٍنداثْب«ٍ .التٌبظ الذٌٖٗ فٖ أدة الوشأٓ الکَٗت٘ٔ(ضًش ستًب الػتجب ًوَررتب)»(،)1389
لیبقوِ رٍالقذس ،هزلٔ الزوً٘ٔ الًلو٘ٔ االٗشاً٘ٔ للغٔ الًشث٘ٔ ٍنداثْب«ٍ .التٌبظ القشنًٖ فٖ
سٍاٗٔ حکبٗبت حبستٌب لٌز٘ت هحیَل»(1431ق) ،لخل٘ پشٌٍٗتٖ ًًٍت٘ن يوتَسٕ ،هزلتٔ
نفبق الحؿبسٓ اإلساله٘ٔ«ٍ .ثٌ٘بهتٌٖ اضًبس يجذالَّبة الج٘تبتٖ ثتب قتشنى کتشٗن»(،)1390
لك٘جِ س٘یٖ ،فٖ هزلٔ دٍ فػلٌبهِ تخػػتٖ پژٍّطتْبٕ ه٘تبى سضتتْبٕ قتشنى کتشٗن.
ٍ«سٍاثف ثٌ٘بهتٌٖ دٌٖٗ دس قػ٘ذُ(حَسٓ فٖ الزح٘ن) رو٘ غذقٖ صّبٍٕ»( ،)1390ثتِ
قلن حس٘ي ک٘بًٖ ٍ فبقوِ يلًٖژاد چوبصکتٖ ،هزلٔ اًزوي اٗشاًٖ صثبى ٍ ادث٘تبت يشثتٖ.
ٍلکي حتٖ اٙى لن ٗالحم إٔ هقبل تٌتبٍل هَؾتَو دساستٔ التٌتبظ القشنًتٖ فتٖ ضتًش
فلسك٘ي الوًبغش.
استخذام التًاص القرآيی و الشخظیات اإلسالهیة
تتؤلف غبلج٘ٔ ًیَس الوزتوى الیلسكٌٖ٘ هي الوسلو٘ي .ثٌبء يلٖ ّزا األهتش فت٘الحم
تؤحش الطًشاء ٍاألدثبء الیلسكٌ٘٘٘ي هتي اٗٙتبت القشنً٘تٔ فتٖ استتلْبهْن هتي التَرْ٘تبت
ٍاإلسضبدات ٍاألفکبس اإلساله٘ٔ ثطک ٍافش.
ان الٍذين ذذيٍ ا ا ااننا ذن
لقذ تؤحش الطبيش الیلسكٌٖ٘ تَف٘ت الحکت٘ن ثْتزُ اٗٙتٔ القشنً٘تًّٔ ﴿ :
َواستکًروا ع هن لا تفتَّح لهم اا ُ
السمن َء َولا َندخل َن الج َّة حتى نلج الجم ُل فی َسذ َم الياذنو وذذيلَ زَجذ َ
اب َّ
جرمين﴾(األيشاف )40 /يٌذهب ٗتحذث يتي يزتض استشائ٘ فتٖ حتشف قشٗقتٔ اإلًستبى
الم
َ
ُ
الیلسكٌٖ٘ الوقبٍم ٍالػبهذ.
«أَّى ألف هشٓ
أى تذخلَا الی٘ ثخقت اثشٓ
أى تكیئَا الطوسٍ ،أى ...
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تحجسَا الشٗب
هي أى توتَ٘ا ثبؾكْبدکن
ٍه٘ؽ فکشٓ
ٍتحشفًَب يي قشٗقٌب الزٕ اختشًبُ
ق٘ذ ضًشُ»
(صٗبد ،ال تب)27 :
ٗقتجس هحوَد دسٍٗص هي اٗٙبت القشنً٘ٔ للتًج٘ش يي الوکبًٔ ٍالوٌضلٔ للیذائٖ.
َ الاَ َذرم﴾(يل  3 /ت )1
َ ال ٍي خلق .خَ ل ََق
الانسنن َم َعل َُق .ا َ َقرأ َو َرا ُّ َ
﴿ا َ َقرأ اَنس َم َرا ٍ َ
َ
«اهلل اکجش
ّزُ نٗبتٌب ،فؤقشأ
ثبسن الیذائٖ الزٕ خلقب
هي رشحِ ضیقب»
(دسٍٗص ،1994 ،د )19 :2
لقذ تحذث أحوذ دحجَس فٖ ضًشُ هي األٗتبم ٍهًبًبتْن يي الزَو هطت٘شا التٖ قتشق
ٍأسبل٘ت الػْبٌٗٔ فٖ هوبسسٔ غٌَف القت ثح الیلسكٌ٘٘٘ي ،حٌ٘وب ٗییخ اإلسشائ٘لَ٘ى
تحت األحزبس قٌبث هب ٍٗقَهتَى ثتتذه٘ش هٌتبصل ٍأهکٌتٔ ٍقتشق ًٗتجشّتب الیلستكٌَ٘٘ى
کوالرئ ألًیسْن .ارى ًٗذ الطبيش الٌبس ثبت٘بى الوْذٕ(يذ) ضبّشا ست٘یِ ٍالتزٕ ٗقتَم
ثبصالٔ غیحبت الهلن ٍالزَس ٍالؿغَـ هٌْن ٍلقذ استوتى ثبٗٙبت القشنً٘ٔ فٖ تج٘٘ي ّتزُ
الطئٍى الوزکَسٓ.
﴿ َج اؤهُم ع َد راٍهم ج ٍ ُ
نت َع ُ
اهلل َع ُهم َو َرضذ ا ع ذ ُ
دن اَجر َم اَح َتهن الازَهنرُ خنلدن َ فاهن َا َادً ا رضى َ
َذلَ لَم خَ شی َرا َّ ُ﴾(ثٌِ٘)8 /
«س٘خلیٌب الوْذٕ ثبلس٘ف
الًبلن أسشٓ أٗتبم تتؿَس
ٍفلسك٘ي فٖ ّزا الًبم
رٌبت تزشٕ تحت حزبستْب األلغبم»
(دحجَس)205 :1983 ،
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ال ٗضال ٗكَٕ فذٍٕ قَقبى الطبيش ٍالوٌبؾ الیلسكٌٖ٘ الزٕ ال ٗک  ،ح٘بٓ هشٓ فتٖ
ن ٍرَد أيذائِ الػْبٌٗٔ ٍٗختبس ألیبنب قشنً٘ٔ هخ «صقَم» ٍ «سقش» للتًج٘ش يي الجذٗ
ٍاالستجذال لوَقي األًج٘بء(يلْ٘ن السالم) ٍهَقي الضٗت ٍالًس ثوَقي الًزاة ٍالوتشاسٓ
ٍالهلن ٍالزَس.
﴿ َلأکَل َن َم شَ َج ُر َم زَ ٍق ُم﴾(ٍاقًِ)52/
﴿ َسنُصلا َ َسق ََر(َ )62و من َادراک من َسق َُر﴾(هذحش 27/ت )26
«نّ٘ب حجٖ الغشٗت
نّ٘ب حجٖ لوبرا
ٍقٌٖ أغجح ثبثبً لسقش؟
ٍلوبرا ضزشاً لتیب غبس الَ٘م صقَهب»
(قَقبى)412 :1993 ،
اًِ لقذ استلْن فٖ قػ٘ذتِ األخشٕ تحت يٌَاى «نّبت أهبم ضتجبک التػتبسٗح» لقتذ
استلْن هي اللیهٔ القشنً٘ٔ «غسل٘ي»:
﴿ولا ٌ
طعنم إلا م غسلين﴾(حبقِ)6 /
«نّ٘ب حقذٕ الشّ٘ت الوستطبس
قتلَا الحت ثؤيوبقٖ ،أحبلَا
فٖ يشٍقٖ الذم غسلٌ٘بً ٍالقبس»
(ى.م)409 :
الطبيش اٙخش هً٘ي ثس٘سَ ٗط٘ش فٖ القػ٘ذٓ «القوش رٍ الَرتَُ الستجًٔ» التٖ ضتًشاء
هٌبفق٘ي ٗتَسلَى ثشاٗٔ اإلهبم الحس٘ي(و)ٍ ،حٌ٘وب تجذأ الحشة ٗقَهَى ثوذ قتلٔ اإلهتبم
الحس٘ي(و) يجش قػبئذّن الوضخشفٔ ٍالوٌقَضٔ يلٖ السَ٘فْٗ .زَ ثس٘سَ فٖ ّزا الطتًش
ضًشاء ٗجًَ٘ى رٍاتْنٍ ،الزٗي ًٗتجشٍى أضًبسّن ٍس٘لٔ ٍأدآ الغتٌبم الیشظ ٍالخ٘بًٔ هوتب
ٗکَى ّزا األهش ثوخبثٔ ٍغؤ يبس ٌٗذٕ رج٘ي اإلًسبً٘ٔ ٍاألخالق هٌْب.
«توَت فٖ الخشٗف هشٓ
ٍفٖ الشث٘ى هشت٘ي
ٗستق٘م الطتبء فٖ يؿًَْب

/ >:دراسات األدب المعاصر ،السنة التاسعة ،ربیع <? ،69العذد الثالث والثالثون

ٍٗؤک ال٘ذٗي
سأٗتِ فٖ کشثالء
تحت ساٗٔ الحس٘ي
غْ٘ س٘یِ هى الحس٘ي
ٍفَق س٘یِ قػ٘ذٓ هٌقَضٔ
فٖ هذ قبت الحس٘ي»
(ثس٘سَ)404 :1987 ،
ٗتن رکش اسن هذٌٗٔ کشثالء ٍضخػ٘ٔ اإلهبم الحس٘ي(و) فٖ قػت٘ذٓ «ضتْذاء الحتت»
هي الطبيش سو٘ح القبسن .اًِ ٗقَم ثخل ضخػ٘تِ(و) هي رذٗذ حتٖ ٗجت٘ي ثؤًتِ ٗکتَى
ثكال تبسٗخ٘ب قبٍم ٍغبهذ أهبم الهلن ٍالزَس ٍالجبق ٍ ،أخز يلتٖ يبتقتِ الػتشاو اإلًستبًٖ
ٍحذُ ٍاستطْذ حتٖ ٗجقٖ ح٘ب حتٖ ًٗ٘ذ الًذالٔ ٍالخلت اإلًستبً٘ٔ .اى الطتبيش ٗحهتٖ
ثوکبًٔ أحذ اًضيذ ٍاستبء هي نلن أقشثبءُ ٍقَهِ أکختش هوتب سإٔ هتي قلتن ٍرتَس الغشثتبء
ٍاألرٌج٘٘ي ٍَّ ًٗتقذ أى نلن ٍرَس الشٍهبى ال تئرِٗ فٖ الحتشٍة الػتل٘ج٘ٔ ثت ٗزًلتِ
أکخش قَٓ فٖ هقكى هب:
«فٖ يقش داسک رضّ الشٍم ًبغ٘تٖ
ٍربٍصت خ٘لْن أثَاة حك٘ي
لکي نلن رٍٕ القشثٖ أضذ يلٖ
سٍحٖ الزشٗحٔ هي نلن ٗقبٌٍٖٗ
هب کشثالء! ٍفٖ ثغذاد ًبصفٔ
دهبء ضًجٖ هي ح٘ي الٖ ح٘ي
ٗب درلٔ الخ٘ش ،فبرشف ک ضبئجٔ
ٍاس الوحج٘يٍ ،اغس اف هؤفَى»
(قبسن)393 :1987 ،
لقذ تحذث يضالذٗي الوٌبغشٓ فٖ القػ٘ذٓ «الوقْٖ الشهبدٕ» هي الحضى ٍالغن ٍغشثتِ،
ٍثبلتبلٖ ٗلَر ثبإلهبم الحس٘ي(و) حتٖ ْٗذء راتِ ٍسثوتب ٗکتَى قػتذ الطتبيش هتي «ًحتي
ر٘شاى الحس٘ي» َّ غشثٔ الطًت الیلس٘كٌٖ٘ ٍههلَه٘تْن ٍحقَقْن الوسلَثٔ:
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«اٍل الل٘ أرشّ الخكَ  ...ال تذسٗي أٗي
ًحَ هقْٖ أضشة األحضاى هي رذساًِ
قشة الحس٘ي
حن أديَ للحس٘ي
ثبلشؾب يي سأسِ ٍ ...الشاحت٘ي
ًحي ر٘شاى الحس٘ي
ًطشة الخوش اراهب
سبئ القلت تزٖء
ًٍػلٖ سبئ للًط ً ،یٌٖ فٖ الحس٘ي»
(هٌبغشٓ)260 :1990 ،
تکَى ضخػ٘ٔ أثَرس الغیبسٕ الػحبثٖ الجبسص للٌجٖ األکشم(ظ) فٖ القػ٘ذٓ «هي أٍساق
أثٖ رس الغیبسٕ» سهضا هًشٍف اإلًسبى هتذٗي ٍيبثذ ٍتقٖ ٍصاّتذ تتشک الشفبّ٘تٔ ٍالشختبء
ٍالسشٍس ربًجبًٍٗ ،بلذ ٍؾى الیقتشاء ٍالوستبک٘ي ٍالجئستبء ٍالتزٕ ٗزبّتذ فتٖ استتشربو
حقَقْن الوغػَثٔ ٍالوْؿَهٔ هي األحشٗبء الهلؤ ٍالوشفْ٘ي؛ ٍکزل تًتجش ضخػ٘تِ سهضا
لطخع هٌیٖ هي ٍقٌِ ٍثبئس ٍهتئلن ٍغشٗتت حتتٖ ٗطت٘ش التٖ ٍحطت٘تْن ٍحشغتْن
ٍقوًْن .ألًْن(الػْبٌٗٔ) سلجَا هي کذ أٗبدٕ الکبدح٘ي إٔ ضٖء ٍقبهَا ثتقس٘وِ ث٘تٌْن
ٍقذ رًلتَا ح٘تبٓ الیلستكٌ٘٘٘ي هػتحَثٔ ثبلتطتشٗذ ٍالقحتف ٍالزیتبف ٍالوتشاسٓٗ .کتَى
الوْبرشٍى سهضا للوتطشدٗي ٍاألًػبس سهضا للًشة الزٗي التزؤ الوتطشٍدى التْ٘ن ٍأى ثتالال
ٗکَى سهضا للزٗي ٌٗبدٍى ثبإلٗوبى ٍالًذالٔ ٍالَحذٓ ٍاالتحبد.
«ٗب أْٗب الزئبة
قسوتن األسالة
نلوْب رشٗي حیتٔ هي الضقَم
رشئ هي الغسل٘ي لألًػبس
ثالل لن ٗضل هئرًب
فٖ حقت اثشٓ ثالل»
(ثس٘سَ)260 :1987 ،
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حن ٗستًو الطبيش ضخػ٘ٔ أثَرس الغیبسٕ کقٌبو للتًج٘ش يي ٍرْٔ ًهشُ الطًشٗٔ ٍأًِ
هبصال ٗج٘ي ٍرْٔ ًهشُ الجشّبً٘ٔ يلٖ لسبى أثٖ رس الغیبسٕ الْضلٖ(الْبرٖ).
«لوي حوبس ّزُ السَ٘ف
ٍسبقت الشٗب ٍالشهب للخل٘یٔ القً٘ذ
ألف هشکت ٍَّدد هي الزّت
ٍغبس للَالٓ ألف قٌ٘ٔ
ٍألف قػش
ٍألف ثئش خوش
ٍألف فن»
(ى.م)261 :
تًتجش ضخػ٘ٔ َٗسف(و) فٖ الطًش الیلسكٌٖ٘ سهضا لإلًسبى الغشٗت الجشٕء هي اٙحتبم
ٍاألخكبء ٍالكبّش الٌقٖ الزٕ ٗخًَِ اخَتِ ثغؿب ٍحسذا ٍهکشا.
ٗتٌبٍل ثس٘سَ فٖ القػ٘ذٓ «الًٌذل٘ت فٖ الجئش» قػٔ َٗسف(و) حن ٗطجِ ًیستِ التٖ
َٗسف(و) ٍالزٕ لقذ تَسـ فٖ ثئش خ٘بًٔ اإلخَٓ الًشةٍ ،ال ٗزذ أحتذا أى ٗكلت ستشاحِ
ٍثبلتبلٖ ٗقَم ثبلتًج٘ش يي غشثتِ ٍٗؤسِ.
«لن ٗضل َٗسف فٖ الجئش ٍهي
نُ قذ ألقٖ لِ الحج ّل »
(ى.م)237 :
تحت قػٔ ًَ (و) ٍقَفبًِ هکبًٔ خبغٔ فٖ األضًبس الیلسكٌ٘٘ٔ ٍفٖ راتْب تًتجش سهتضا
للتحشس ثًذ الهلن ٍالزَس الکخ٘شٗ .ستغ٘ج هحوَد دسٍٗص هتي ًتَ (و) أى ٌٗقتز الطتًت
الیلسكٌٖ٘ دٍى سحلتْن هي أسؾْنٍ ،کتزل دٍى سکتَثْن الستیٌ٘ٔ التتٖ تًتجتش ال٘تَم
ٍس٘لٔ للٌزبٓ ٍاإلًقبرٗ .ؤه الطبيش أى ٗحٖ٘ الطًت الیلسكٌٖ٘ يجش الوتَت فتٖ أسؾتْن
ًٍطَسّن هٌْب فٖ َٗم الق٘بهٔ.
«ٗب ًَ
ال تشح ثٌب
اى الووبت ٌّب سالهٔ
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اًب رزٍس ال تً٘ص ثغ٘ش أسؼ
ٍلتکي أسؾٖ ق٘بهِ»
(دسٍٗص ،1994،د)111 :1
لقذ استیبد هً٘ي ثس٘سَ هي قػٔ ًَٗس(و) فٖ القشنى الکشٗن ثح٘تج لقتذ قتبم ثتزکش
حذّٓ غشثتِ ٍٍحذتٍِٗ ،جحج يي سوکٔ أى تحو٘تِ هخت ٗتًَس(و) فتٖ ثحتش الوطتبک
ٍغًَثبتِ.
ُليم﴾(غبفبت)142 /
﴿ َفنل َتق ََم ُ الح ُت َو ُه َ م ٌ
«الحَت
خجؤًَٗس ٍحوبُ
الحَت حوٖ ًَٗس
لکٌب ًجحج فٖ ّزا الَقي الَاسى
فٖ ّزا الجحش الَاسى
ًجحج يي حَت»
(ثس٘سَ)436 :1987 ،
ًٗتجش ّبث٘ ٍقبث٘ هي رولٔ ضخػت٘بت قشنً٘تٔ أختشٕ لقتذ استتیبد هٌْوتب الطتبيش
الیلسكٌٖ٘ کشهض هبٗ .قتَم فتذٍٕ قَقتبى فتٖ ضتًشُ «قبث٘ت األحوتش» ثتزکش الػتْبٌٗٔ
ٍرَ٘ضْن ألر حذٓ نلوْن ٍرَسّن ٍالحبقْن األؾشاس الٖ الیلسكٌ٘٘٘ي.
«قبث٘ األحوش هٌتػت فٖ ک هکبى
قبث٘ ٗذق يلٖ األثَاة
يلٖ الطشفبت
يلٖ الزذساى
ٗتسل ٗقیض ٗضحف حًجبًبً ٍٗیح
ثؤلف لسبى
قبث٘ ًٗشثش فٖ السبحبت ٗلف ٗذٍس هى اإليػبسٗ ،سذ
هسبل
ٍٗطشو أثَاثبً لوْبل
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ٗحو فٖ کیِ٘ غسَل الذم
تَاث٘ت الٌ٘شاى
قبث٘ اًِ هزٌَى ٗحشق سٍهب»
(قَقبى)462 :1993 ،
يتیجة البحث
لقذ لًت القشنى الکشٗن هٌز القذم ٍهٌز صهي ًضٍلِ دٍسا هلحَنب فٖ الطًش ٍاألدة ألًتِ
قذ قبم ثتغ٘ش الویبّ٘ن الطًشٍٗٔ ،أى الطًشاء لقذ تؤحشٍا هي هیبّ٘وتِ ٍألیبنتِ الًل٘تب يجتش
تیً٘ قذساتْن ٍاستكبيتْن الخبغٔ ثْزا الطؤى .کزل لقذ استوتى الطًشاء الیلسكٌَ٘٘ى
ثْزا الوػذس األصلٖ ٍالخبلذ فٖ أضًبسّن ثکخشٓ هتبٍ ،قتذ استتخذهَا اٗٙتبت القشنً٘تٔ فتٖ
تج٘٘ي الغبٗٔ ٍهشادّن يجش ادخبل قل٘ هي التغ٘شات فْ٘ب .اًْن لقذ استتوتًَا ثطخػت٘بت
اساله٘ٔ هخ ّبث٘ ٍقبث٘ َٗ ، ًَ ،سفًَٗ ،س(يلْ٘ن الستالم) ٍأٗؿتب هتي س٘ذالطتْذاء
اإلهبم الحس٘ي(و) ثغ٘ٔ تج٘٘ي نالم ٍهًبًبٓ أهوْن فٖ أضًبسّن.
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