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تاریخ المبًل79/1/11 :

الملخص
أه٘شٕ ف٘شٍص كَّٖ أحذ أّن شوشاء الووبطشٗي فٖ اٗشاىٍ ،لذ فٖ ف٘شٍصكَُ ٍهاب ثا٘ي
هبهْٖ 1909م ٍ1984مٍ ،تأثش ثشکل كج٘ش ثبلوشث٘ٔ حتٖ أًشذ قظبئذا ثبلوشث٘ٔ ٍهلووابت
قذ هبلجْب الجحث فألٍل هشٓ سوٖ الشبهش ثا«رٕ اللسبً٘ي»ٗ .جاذٍ كابى الآاشاى الولْان
األٍل لِ فتأّثش ثِ هي ح٘ث اللفق ٍالووٌاٖ ،كواب تاأّثش ثبلحاذٗث الٌجإَ ًٍْاال الج أ
ٍقظض األًج٘بء هلْ٘ن الس مٍ .قذ ػوي شوشُ هفشدات ٍتشاك٘ت هشث٘ٔ هاي هظاـلحبت
ٍأفوبل ٍأسوبء ٍأهثبل ٍاستخذام األسبل٘ت الوشث٘ٔ دٍى الَقَم فٖ الخـأ ٍأشبس ئلٖ ثوغ
الکّتبة ٍالشوشاء الوشة ٍخظبئض شوشّن ٍقبسى ًفسِ ثجوؼْنٍ ،ثآشاءٓ شوشُ ًجذ كث٘اشا
هي الوؼبه٘ي التٖ استآبّب هٌْن ٍهي الثآبفٔ الوشث٘ٔ هوَهبٍ .الوٌْال الوتجن َّ الواٌْال
الَطفٖ -التحل٘لٍّٖ .زا الوآبل هآبل ثذٗن فٖ هاشع ًواَر جذٗاذ هاي تاأث٘ش اللغأ
الوشث٘ٔ هلٖ األدة الفبسسٖ ٍجذٗذ فٖ هَػَم دساسٔ أشوبس ّزا الشابهش ثْاذ الکشا
هي تأث٘ش الثآبفٔ ٍاللغٔ الوشث٘ٔ فٖ التوج٘ش هي ح٘بتِ الشخظٍ٘ٔ ،اإلجتوبهٍ٘ٔ ،الس٘بس٘ٔ.
ٍلول أّن هب تَطل ئلِ٘ الجحث َّ أى ئّتوبم الشبهش ثحفق الآشاى َّ هبهل أسبسٖ فاٖ
ًضهٔ الشبهش ئلٖ تولّن اللغٔ الوشث٘ٔ ٍئتآبًْب.
الکلمات الذليلية :أه٘شٕ ،الٌظَص الوشث٘ٔ ،هظبدسُ الشوشٗٔ ،أشوبسُ الوشث٘ٔ.

* ؿبلجٔ الذكتَسا ثجبهؤ كبشبى ،اٗشاى.

masoomeh.bakhshalizadeh@gmail.com
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المقذمة
اه٘شٕ ف٘شٍصكَّٖ(1984م1909-م) ٍاحذ هي شوشاء الحذاثٔ الشاوشٗٔ الفبسسا٘ٔ قاذ
صخش دَٗاًِ ثوٌبطش هشث٘ٔ تلوح ئلٖ اًتجبُ الشابهش للتاشاا الوشثاٖ هاي التابسٗخٖ ٍاألدثاٖ
ٍالثآبفٖٗ .شجن اخت٘بس ّزا الشبهش ئلٖ سجج٘ي :األٍل :تجاذ تجل٘ابت الثآبفأ الوشث٘أ فاٖ
شوشُ ٍطٌوتِ ،لذسجٔ ٍ قلوب تجذ لذِٗ قظ٘ذٓ لن تتأثش ثوب اهتبص ثْب هاي الثآبفأ الوشث٘أ.
الثبًٖ :س ن ئّتوبهِ ثبللغٔ الوشث٘ٔ ٍئًشبد أشوبسُ ثْب فآذ اشتْش ثأشوبسُ الفبسسا٘ٔ كازل .
لْزا تشٗذ الجبحثٔ أى توش هکبًتِ الشوشٗٔ الوشث٘ٔ فٖ الوبلن اإلس هٖ الوشثٖ ٍاإلٗشاًٖ.
خلفية البحث
ٍٗجذٍ أى الجبحث٘ي السبثآ٘ي هب دًٍَّا ئال سسبلت٘ي فٖ دساسٔ دَٗاى الشبهش:
«.1تأث٘ش اسلَة ٌّذٕ ثش شوش اه٘شٕ ف٘شٍصكاَّٖ» ل٘ح٘اٖ كابسد:شٗ :وابلال الجبحاث
دَٗاى أه٘شٕ هي الجبًت األدثٖ ٍالفٌٖ.
« .2ثشسسٖ ًٍآذ اشوبس س٘ذ شوشاء اه٘شٕ ف٘شٍصكَّٖ» ألًَش٘شٍاى الح٘ذسٕ ٍتشتول
هلٖ خوسٔ فظَل فٖ ح٘بٓ الشبهش ٍاثبسُ ٍسؤٗتِ الفکشٗٔ ٍقاذ اكتفاٖ ثازكش ًوابر هاي
اٗٙبت ٍاألحبدٗث ٍاًوکبسْب فٖ شوشُ ٍقذ سكّض الجبحث هلٖ ح٘بٓ الشبهش ٍأسبل٘جِ الشوشٗٔ
ٍالفٌ٘ٔ.
ٍال توس دساسبت ّإالء الذاسس٘ي الوحبٍس التٖ تشٗذ الجبحثٔ التـاش ئلْ٘اب فاٖ ّازا
الجحثٍ ،رل هلٖ الٌحَ التبلٖ:
الوحَس األٍل :الوظبدس الذٌٗ٘ٔ الوآذسٔ :هي الآشاىٍ ،قظض األًج٘بءٍ ،الحذٗث الٌجَٕ،
ًٍْال الج ٔ.
الوحَس الثبًٖ :األدة الوشثٖ :استذهبء األدثبء ٍالشوشاء ثأساوبئْنٍ ،أشاوبسّنٍ ،كتاجْن،
ٍاستووبل األهثبل الوشث٘ٔ.
الوحَس الثبلث :التبسٗخ الوشثٖ :ئستلْبم الشابهش هاي الشخظا٘بت أٍ الآؼابٗب التبسٗخ٘أ
الوشث٘ٔ للتوج٘ش هي أحَال هظشُ ٍح٘بتِ ٍسؤٗتِ الفکشٗٔ.
الوحَس الشاثن :أشوبسُ ثبلوشث٘ٔ :هلووابت الشابهش ٍهآـَهبتاِ ثبلوشث٘أ ٍدساسأ ًآذٗأ.
ٍالسجت فٖ تآس٘ن الوظبدس ثْزُ الظَسٓ ئكْبس أهش هْن جذا ٍَّ أى ّزا الشبهش لن ٗآا
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هٌذ الوظبدس الذٌٗ٘ٔ ثل تَ ّل فٖ دٍاٍٗاي الواشة ٍكتات اللغأ ٍالٌحاَ ٍاألدة ٍالج أ
ال صهٔ للجشاهٔ االدث٘ٔ لزٍٕ اللسبً٘ي .تشٍم ّازُ الذساسأ هاي خا ل الواٌْال الَطافٖ-
التحل٘لٖ ،ئجبثٔ هلٖ األسئلٔ التبل٘ٔ:
 هب ّٖ الوَاهل التٖ سبهذت األه٘شٕ فٖ التوکي هي اللغٔ الوشث٘ٔ؟ هب ّٖ هظبدسُ الشوشٗٔ الوشث٘ٔ؟ ئلٖ إٔ حذ ًجح الشبهش فٖ أشوبسُ الوشث٘ٔ؟المذخل
ٍلذ كشٗن أه٘شٕ ف٘شٍص كَّٖ ثي هظـفٖ قلٖ الشبهش االٗشاًٖ ثوذٌٗأ ف٘شٍصكاَُ فاٖ
قشٗٔ فشح اثبد سٌٔ  1909هي الو٘ دٍ ،أتن قشاءٓ الآشاى الکاشٗن ٍلان ٌٗابّض هواشُ ساجن
سٌَات ٍاًتآل ثِ اثَُ ئلٖ ؿْشاى ل٘تلآٖ تول٘وِ فٖ هذاسسْب .كبى لِ اّتوبم كج٘ش ثبألدة
ٍالشوشٍ ،اإلًشبد ثبلفبسس٘ٔ هلٖ ؿشٗآٔ الشوش الٌْذٍٕ .كزل قاذ هٌاٖ ثابلولَم الذٌٗ٘أ
ٍتولّن اللغٔ الوشثٍّ٘ٔ ،کزا ثذأ هشَاسُ هن الشوش الوشثٖ ئلٖ جبًت الشوش الفبسساٖ ٍخلا
الوذٗذ هي اٙثبس الشوشٗٔ ٍّٖ «هفب ًبهِ»« ،احآب الحق فٖ الاذفبم هاي شاوشاء الوظاش
الظفَٕ» ٍ«دَٗاى» الشوش.
ٍأهب اثبسُ الٌثشٗٔ فْٖ تشجؤ «هکبت٘ت ًْال الج ِ» ٍ«ًفس الْوَم» للشا٘خ هجاب
هحذا قوٖ.
ٗوکي أى ٗآسن دَٗاًِ ئلٖ قسو٘ي:
الآسن األٍل :لن تخش أشوبسُ األٍلٖ هي ًـاب الغاضل ٍالشثابهٖ ٍالکشا هاي خفبٗاب
الظشام ث٘ي السلـٔ ٍالشوت ،ح٘ث لن تـبٍهِ ًفسِ ثبلتضام الظوت ٍالآٖ ثٌفسِ فٖ فتاشٓ
هجکشٓ هي هوشُ فٖ الووتشك الس٘بسٖ هي خ ل الوشبسكٔ فٖ الظح الوختلفٔ كجشٗذٓ
ًس٘ن الظجبٍ ،االسهغبى ...ثبلآبء قظبئذُ هلٖ الوٌظٔ.
الآسن الثبًٖ :قظبئذ ٍهآـَهبت هفوؤ ثاألَاى الجإ ٍ ،الشآبءٍّ ،وَم التٖ ٗجاذٍ لٌاب
أى هٌشأّب َّ هب ٗلٖ:
.1ئطبثتِ ثبألهشاع هي صهي ؿفَلتِ ئلٖ ش٘جتِ
.2االػـشاثبت الوٌ٘فٔ ٍاألحذاا الظبخجٔ التٖ هشت هلِ٘ فٖ الوجتون الزٕ هبٗشِ.
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كبى الشبهش فٖ هٌفَاى شجبثِ ٗوبشش الفٌبً٘ي ٍالولحٌ٘ي ٍالوبصف٘ي ٍلکي تحاَل تحَلاب
هفبجئب هي كل رل ٍ .أخز ٗجٌح ًحَ اإللوبم ثکث٘ش هي الولَم الوشث٘ٔ ٍاداثْب ٍتولّوْب هٌذ
أستبرٗي هي األسبتزٓ الوشَْس لْوب ثبلکفبءٓ ٍقذ استغش رل هشحلت٘ي:
الوشحلٔ األٍلٖ :تولّن هلَم الوشث٘ٔ ٍلغتْب هي الظاش ٍ ،الج أٍ ،الفلسافٍٔ ،الوٌـاق،
ٍالفآٍِ ،الک م هٌذ استبرُ ش٘خ هجذالغٌٖ لفتشٓ ست سٌَات.
الوشحلٔ الثبً٘ٔ :تلآٖ األدة الوشثٖ هلٖ ٗذ ٍاحذ هي أشْش أسبتزٓ ٍشوشاء الواشا ّاَ
حس٘ي الوجتْذ الکبشبًٖ ،الولآت ثا«ػَء الششذ» ،فتأثش الشبهش ثْزا االستبر تأثشا كج٘شا.
ٍقذ أكْش رل التول٘ن ثوبسُ ،فلْشت الظجغٔ الوشث٘ٔ هلٖ شوشُ ٍٍق هلٖ خظبئظاْب
ٍتوکي هي الوفشدات ٍالتوبث٘ش ٍاألسبل٘ت الوشث٘ٔ ثل أًشذ الولووابت ٍالآـوابت ثبلوشث٘أ.
ٍهؼت ح٘بتِ هلٖ سج٘ل الولن ٍاألدة فٖ كل األسبتزٍٓ ،الشوشاءٍ ،الفٌبً٘ي حتاٖ تاَفٖ
سٌٔ 1984م.
مصادر اميری الشعریة العربية
توذدت الووـ٘بت التٖ استوذّب الشابهش هاي الوظابدس الوشث٘أ .كابى الشابهش شاذٗذ
االّتوبم ثبلثآبفٔ الوشث٘ٔ االس ه٘ٔ التٖ تشجان الثآبفأ االٗشاً٘أ ئلْ٘ابٍٗ ،وکاي تظاٌ٘
الوظبدس الوشث٘ٔ التٖ أثّشت فٖ اشوبس أه٘شٕ ئلٖ قسو٘ي :األٍل َّ الوظبدس الذٌٗ٘أ ٍّاٖ
الآشاىٍ ،األحبدٗث الٌجًٍَْٗٔ ،ال الج ٍٔ ،قظض األًج٘بء ٍال ٗکبد ٗخلَ هٌْاب شاوش شابهش
هي الشوشاء اإلٗشاً٘٘يٍ .الثبًٖ َّ ،الوظبدس ٘ش الذٌٗ٘ٔ كأشوبس الوشةٍ ،أهثبلْن ٍأقاَالْن،
ٍأٗؼب التبسٗخ الوشثٖ لذهن تجشثتِ ٍتجس٘ذّب ثشکل تبم.
ّ
التأثر بالمصادر الذینية
.1القرآن الکریم
استآٖ الشبهش هي ّزا الوٌْل هلٖ األشکبل التبل٘ٔ:
أ .ئشبسات هجبششٓٗ :ووذ فْ٘ب الشبهش ئلٖ التؼو٘ي الجابسصٓ ٗٙابت قشاً٘أ ،أٍ تَك٘فْاب
ثوٌْ٘ب لفلب ٍهوٌٖ هوًبٍ .أهثبل ّزا التأث٘ش كث٘شٓ جذا فٖ أشوبسُ ٍال ٗتسان الوجابل ٌّاب
لإلحبؿٔ ثْبٍ .األث٘بت التبل٘ٔ أهثلٔ هلْ٘بٗ ،آَل:
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تَٖٗ ثِ هشع سخي ٌٗشئ سحبة ثآابل

ؿجوٖ كبى ّان ساحبة ٍ ّان دسٗبسات

(اه٘شٕ)836 :1 ، 1363 ،
 حذٗث أًت ٌٗشئ سحبة ثآبل /ؿجو أًت سحبة ٍثحش"ٌٗشئ سحبة ثآبل" توج٘ش قشاًٖ ٍقاذ اساتخذهِ أه٘اشٕ ثلفلاِ هاي ساَسٓ الشهاذ،

ا ﴿ 12ٔٗٙهو الذی یزیکه البرق خوفا وطنعا وینشئ الشحاب الثقال﴾ٍ ،قذ استوذ هاي تلا اٗٙأ
هجبلغٔ لـ٘فٔ جبءت ثْب قشٗحتٍِ .ال ًستجوذ ٌّب تأث٘ش أستبرُ هحوَد كبشبًٖ الازٕ تولان
هٌِ الآشاى.
ٍٗآَل:
سصقاْب س ذا كِ قَل حاق ٍ هب سا حجت اسات
ًآذ حبل هب شذ اص كبفشاى ٍ كفشٕ ثش ه سات
ٍاى لجب جَم ٍ خَ اكٌَى اص اى پَش٘ذُام
كبى ّوِ پ٘شاّي هاض ٍ شاش اٌٗ قجبسات
(الوظذس ًفسِ)867 :
 سصقْب س ذا ّزا قَل حق ٍحجٔ لٌب /هب فولٌب ٗوبثل فول الکفبس ٍثاذأ ثازل كفشًابجل٘ٔ.
 ٍئى لجب الجَم ٍالخَ لجست حبل٘ب /قذ تحَل كل لجب الوض ٍالشش ئلٖ هجشدججّٔ.
لآذ ًآل الشبهش شوَسُ الذال هلٖ الآلق ٍالحساشٓ ٍالؼا٘ق تجابُ هظابئت ئ ت٘ابل 28
ا سـس سٌِ 1954فاٖ اٗاشاى ثاساتذهبء كلوابت "سصقْاب س اذا" ٍ"ٍاى لجاب الجاَم
ٍالخَ " هي سَسٓ الٌحل اٗٔ  ﴿ 112ضزب اهلل مثلا قزیة کانت آمنة مطنئنة یأتیها رزقها اهلل لباس
جوع من کل مکان فکفزت بأنعه اهلل فأذاقها لباس الجوع والخوو بنوا کوانوا عوونعون﴾ ،فٌ٘سات الشابهش
هلتْب ئلٖ ًبكشٕ الخ٘ش ٍالذهٔ ٍاالستآ ل حتٖ أدٕ رل ئلٖ أفَل ًجوْن ٍ لت هلاْ٘ن
الجَس ٍالللن.
ة .ئشبسات ٘شهجبششَٓٗ :ك الشبهش هفَْم اٗٙبت الآشاً٘ٔ لتآَٗأ الجٌابء الفٌاٖ فاٖ
الآظ٘ذٓ ،ار ٗتأثش ثبألٍػبم الس٘بس٘ٔ ٍاإلجتوبه٘ٔ ،كوب َّ الحابل فاٖ قظا٘ذتِ الووًٌَأ
«الحشة ث٘ي هظش ٍئسشائ٘ل»(1973م) ٍٗآَم فْ٘ب ثتآج٘ح ئسشائ٘ل ٍدهَٓ الوسلو٘ي ئلاٖ
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التَحذ لوحَ الک٘بى الظًَْٖ٘ ٍاًآبر الوسلو٘ي هي كلن ٍتسلؾ الوستووشٗي ٍالوحتلا٘ي
لألساػٖ الوشث٘ٔ ٍأجضاء أخشٕ هي الوبلن االس هٍٖ ،كزل كوب ٗلْش فٖ ّزا الج٘ت:
اٗي د ل ثب هکش سٖء ثس :شٗجبىّب دسٗذ
هاکش سٖء ّن :شٗجبى ٘:ش اٗي اذّاس ثبد
(الوظذس ًفسِ)911 :
 كن هجتلٍ أُثتُلٖ ثْزا الغذاس ٍهکشُ السٖء /ئثتلٖ اهلل الغذاس ثوکشُ الس٘ئّزا الج٘ت هأخَر هي سَسٓ فبؿش ،ا ﴿ 43 ٔٗٙلا یحیق النکز الشیء إلا بأهلو ﴾ التٖ ٍهاذ اهلل
فْ٘ب أى الزٗي توشسَا هلٖ الوکش السٖءٍ ،هثاَا فاٖ األسع فسابدا ٗواَد هکاشّن ٍساَء
هولْن ئلْ٘ن ئهب فٖ الذً٘ب أٍ فٖ اٙخاشٓ؛ فجْازا الَهاذ ساٌ٘تْٖ الللان ٍالاضٍس ٍالجْات
ٍس٘وکس اٗجبثب هلٖ هآبٍهٔ الوسلو٘ي.
ٍٗآَل:
ثبة هفتَحش ثشٍى اص تِ٘ ،ثبة حـِّ ثَد
خـِ حکوش ص خؾ ٍٕ ّوبى هآذاس ثبد
(اه٘شٕ)911:1 ، 1363،
 ثبثِ هفتَح هي حـٔ ئلٖ التِ٘ /ف ٗتجبٍص حکوِ هي راك الخؾٗستوذ الشبهش هوٌبُ هي ا ٔٗٙالکشٗؤ ﴿ :وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطوة نففوز مکوه خطایوا ه
وسنزید النحشنین﴾ٍٗ .زكش ثْب أى حذٍد أساػٖ ئسشائ٘ل ال تتجبٍص ثبة حـٔ الازٕ أهاش اهلل
فٖ ّزُ ا ٔٗٙثٌٖ ئسشائ٘ل أى ٗذخلَا هٌِ ئلٖ ث٘ت الوآذ ئلٖ التِ٘.
األث٘بت السبثآٔ تذّل هلٖ ئلوبهِ الَاسن ثبلآشاى ٍاستٌبدُ ئلِ٘ فٖ كث٘اش هاي الوسابئل
التٖ قذّهْب فٖ أشوبسُ ٍكزل األهش هن قظض األًج٘بءٍ ،الحذٗثًٍْ ،ال الج ٔ ،هلٖ ًحاَ
هب سٌَػح فٖ الفآشات التبل٘ٔ.
.2قصص األنبياء
ٍّکزا ٗؼفٖ الشبهش جَا خبطب هلٖ أشوبسُ التٖ ٗستشْذ فْ٘ب ثآظض االًج٘بء هلاْ٘ن
الس م ،الَاسدٓ فٖ الآشاى هي ادم أة الجششٗٔ ئلٖ هحوذ هل٘اِ الظا ٓ ٍالسا م كاذاٍٍد،
ٍسل٘وبىٍٗ ،وآَةٍ ،الوس٘حٍ ،هشٗنٍ ،اثشاّ٘نٍ ،ئسوبه٘لٍ ،الٌجٖ هلْ٘ن الس م.
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هلٖ سج٘ل الوثبل استلْبم الشبهش هي قظٔ الخؼش ٍداٍٍد هلْ٘وب الس م كآَلِ:
كِ هشا جبى ثِ شوش ،پ٘شِ ٍسسات
پ٘شااِ هااي ص پ٘شااِ د:شساات
كاااِ ص سقّااات شاااکبفن اّاااي سا
ًاااِ داااَ داٍٍد ثااابفن اّاااي سا
(اه٘شٕ)1418 :2 ، 1363 ،
 حشفتٖ فَ كل الحش  /فشٍحٖ ًفخ فْ٘ب الشوش ال أًسال الحذٗذ هثل داٍٍد /ثل أطذم الحذٗذ سقٔ ٍلٌ٘بًشٕ أى الشبهش استحؼش ئلٖ رٌِّ داٍٍد هلِ٘ الس م لکٖ ٗوجاش هاي قذستاِ الشاوشٗٔ
ٍك هِ اللّ٘ي ٍالسْلٍ ،أى داٍٍد هلِ٘ الس م قذ هش فٖ التابسٗخ ثظاٌن الاذسٍم؛ ئرا الى
اهلل لِ الحذٗذٍ .قذ أشبس الآشاى ئلاٖ رلا

فاٖ اٗٙأ الکشٗوأ ﴿ وعلننوا نونعة لبووس مکوه

لتحونکه من بأسکه﴾ ٍٗآب هٌْتْن ٍطٌوتْن هوب ،ئًِ ٌٗسال الشوش ثبلفکش ٍالک م الشق٘اق،
كوب ًسال داٍٍد هلِ٘ الس م دسٍم ج٘شِ لٌ٘ب ،فجْزا التوث٘ل ٗفتخاش الشابهش ثآذستاِ فاٖ
ئًشبد األشوبس الوزثٍٔ .كزل :
هب سا كِ صًذ:بًٖ هظشٍ خَسد ٍخَاة است
:ش هواش خؼشست ٗ ،سٍص دس حسبة است
(اه٘شٕ)142 :1 ، 1363 ،
 ًحي الزٗي ح٘بتٌب أكل ًٍَمٍ /ئى ًووش هوش الخؼش ف ثذ هي حسبةٗستلْن الشبهش فٖ ؿ٘بت أشوبسُ قظٔ الخؼش هلِ٘ الس م استلْبهب كث٘شا ٍٗزكش الٌب
ثبًظشام الووش ٍقشة الشح٘ل ،ف٘وق أى خ٘ش الجشّبى ٍأقَٕ دل٘ل هلٖ تلا الحآ٘آأ ّاٖ
قظٔ أًج٘بء ؿبلت أهوبسّن ثآذسٓ اهلل ،لکي تَق هوشّن ٍاًتْاٍّٖ .ازُ حآ٘آأ أصل٘أ ال
تتغ٘ش ٍال تتجذلٍ ،هش٘ئٔ ئلْ٘ٔ ال تتخل أثذاٍٗ .حبست اهلل الخ ئاق ٍأهاش الحسابة أهاش
هل٘ن ٍهظ٘ت ٍَّ شٖء ٌٗتلش الجششٗٔ جووبء.
.3األحادیث
توذ السٌٔ الٌجَٗٔ هي الوظبدس التٖ ٗآ شبهشًب الوسلن هٌذ حاذٍدّب ٍٗساتذهٖ فاٖ
شوشُ كث٘شا هي الووبًٖ ٍالآ٘ن اإلس ه٘ٔ ،كوب أى شبهشًب ٗستلْن كث٘شا هي أحبدٗث الٌجٖ
طلٖ اهلل هلِ٘ ٍالِ ٍسلن لجث أفکبس ٍأ شاع ٌٗشذ هشػْب كآَلِ:
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ٍس ص جبٖٗ سشكشاٖ اهاذ پذٗاذ
كفااش سا صد ًآااش ثااش هْااش فآاابس

رٍالفآابس اًجااب ص ٘اشت سشكشاا٘ذ
دست حق «ال س٘ اال رٍ الفآابس»
(اه٘شٕ)1473 :2 ، 1363 ،

 ٍ ئى ؿغٖ هکبى /فآبم رٍ الفآبسختوت هلٖ الکفش ختن الفآبسٗ /ذ الحق "ال س٘ ئال رٍالفآبس"
ٌٗشذ اه٘شٕ أث٘بتب فٖ تشجوِ خـجٔ طوظؤ ثي طشحبى هجذٕ ٍٗوذح فْ٘ب هلاٖ ثاي
اثٖ ؿبلت هلِ٘ الس م ٍٗآتجس هجبششٓ قَل الٌجٖ طلٖ اهلل هلِ٘ ٍالِ ٍسلن «ال سا٘ اال
رٍالفآبس»(ٌٗلش :پبٌٗذُ)102 : 1361،؛ لتَك٘ذ الشبهش هلٖ قذسٓ هلٖ هلِ٘ الس م إلصالأ
الکفش ٍالللن ٍئحآب الوذل ٍالحق .أٍ قَلِ:
:ااشد اص اى كفااش ّاان ثشاً ٘ااضد
فآش كبدح كِ كفش اص اى خ٘اضد
(اه٘شٕ)884 :1 ، 1363 ،
 فآش الکبدح ٗکبد أى ٗکَى كفشاٍٗ /ثَس الغجبس كزل هي الکفشلآذ استآٖ الشبهش رل هي قَل سسَل اهلل طلٖ اهلل هل٘اِ ٍالاِ ٍسالن كابد الفآاش أى
ٗکَى كفشا(هْشٗضٕ )24 : 1377 ،لکٌِ لن ٗآظذ الفآش الوبدٕ ثال الوآظاَد ّاَ الفآاش
الووٌَٕ ٍهذم ًضهٔ االًسبى الووبطش ئلٖ الخ٘ش ٍالحسٌبت ،ف٘إدٕ ئلٖ تزلل الاٌفس ثواب
ْٗجن هلٖ حشام ٍٗذًس ثِ هشػِ ٍٗثلن ثِ دٌِٗ حتٖ ٗشفغ الوجذأ ٍالووبدٌٍٗ ،سٖ سػاب
اهلل حتٖ ٌٗتْٖ ئلٖ الکفش ثل ٗتجن رل أًِ ال ٗفْن حآ٘آٔ الکفش ٍاالٗوبى.
.4نهج البالغة
َٗاطل الشبهش ئستلْبم الووبًٖ هي الوظبدس ٍالوٌابثن اإلسا ه٘ٔ فاٖ ها٘ي االختظابس
ًٍْبٗٔ الفظبحٔ ٍالج ٔ ،لذسجٔ أى الشبهش ال ٗحتب هوْب ئلٖ ششح صائذ ألًْاب فاٖ خابؿش
الوسلو٘ي ٍػو٘شُ.
فاًِ ٗآظذ ثْب تآذٗن الوَهلٔ ٍتلآ٘ي الحکؤ ٍثثّ الوفبّ٘ن األخ ق٘ٔ ٍالسلَك٘ٔ هاي
خ لْب ،كوب ٗآتجس هي ك م هلٖ هلِ٘ الس م ،كآَلِ:
ّش كِ سا :ش ششٗ ٍ :ش دٍى اسات
ثزل كشدم دَ :ال ثاِ خاشدُ صس
اى كِ ًابى خاَسد ٍ هوٌاَى اسات
:ااش خااَسد ًاابى ح لااش ثاابد
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:فت ح٘اذس كاِ ٍاػان هواشٍ

:ش دّذ جبى ثِ تحفِ هغجاَى اسات
(الوظذس ًفسِ)894 :

 ثزلت ثزل الَسدٓ الزّت /ثزلت للجو٘ن هي ششٗ ٍلئ٘ن هي ألآوتِ هس ٍلن ٗوغ ئطجوٖ /حل لِ لَ ٗوض دهٖ قبل الح٘ذس ئى ٍاػن الووشٍ  /لَ ٗفذٕ ًفسِ ثتحفٔ فَْ هغجَىئى الشبهش ٗظ حضًِ هي تآذٗن هوشٍ لغ٘ش شبكش ٌٍٗاذم هاي ثانل هل٘اِ ف٘ستشاْذ
ثآَل هلٖ هلِ٘ الس م« :ل٘س لَاػن الووشٍ فٖ ٘ش حآِ ٍهٌذ ٘ش أّلِ هي الحق ف٘وب
أتٖ ئال هحوذٓ اللئبم»(دشتٍٖٗ )93: 1379 ،ـجآِ هلٖ هب ٗظٌن فٖ ؿشٗاق االحسابى
ف٘ظذ ثزل هلِ٘ .أٍ قَلِ:
ٍسًِ ّاش ساآ اٗاذ اص دار ٍ ساسات
:فت كي رئجب اى كِ ش٘ش خذاست
)1446 :2 ،

(اه٘شٕ1363 ،
 قبل اسذ اهلل :كي رئجبٍ /ئال جبء كلت هي ٗو٘ي ٍٗسبسالشبهش هي خ ل قَل ك م هلٖ هلِ٘ الس م« :كي رئجب ٍئال أكلتا الازئبة»(دشاتٖ،
ٗ )124 : 1379إكذ هلٖ أى االًسبى ٗجت هلِ٘ أى ٗتوبهل هان الازئبة الجشاشٗٔ ٍفاق
هسلکْن لوسبٗشٓ الوظش ٍالحفبف هلٖ ًفسِ ٍهآبئاذُ أهابم تغ٘٘اشات ٍتحاذٗبت َٗاجْْاب
اإلًسبى فٖ هظشًب الشاّي.
لآذ أفبد أه٘شٕ هي ّزُ الوظبدس الذٌٗ٘ٔ فٖ أشوبسُ ثشکل الفات للٌلاشٍ ،كابى ّازا
اإلقتجب هتفبٍتب هٌذُ فَْ أح٘بًب كبّشٕ ٍأح٘بًب أخشٕ ػوٌٖ ٗحتب ئلٖ تووّاق ٍتأهال
أكثشٍَٗ .ك الشبهش ئقتجبسبتِ أدآ لذهَٓ الوسلو٘ي ئلٖ اإلتحبد ،كوب ٗتخزُ قبلجب للاَهق
ٍالحکؤ ٍالٌظ٘حٔ ٍٍس٘لٔ جزة الٌب ئلٖ التإَٓ ٍالـْبسٓ ٍتجٌ٘جْن الؼ ل ٍالشجس.
ّ
التأثر بالمصادر العربية غير الذینية
ه ٍٓ هلٖ الثآبفٔ الذٌٗ٘ٔ ،كبًت احبؿتِ ثبلثآبفٔ الوشث٘ٔ هي جَاًجْب جو٘وْب هاي أدة
الوشة ٍأسبل٘ت كتبثتْن ٍأهثبلْن ٍتبسٗخْنّ .زا ٗلْش ثأشکبل هختلفأ حا٘ي أشابس فاٖ
أشوبسُ ئلٖ ثوغ األدثبء لذٍافن هختلفِ ح٘اث ركاش أساوبء ثواغ شاوشاء ٍأدثابء الواشة
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ٍخظبئض شوشّن ٍٗجول شاوشّن هو٘ابسا ٗحابٍل هلاٖ أسبساِ ئختجابس ؿجواِ ،فأح٘بًاب
ٗوذحْن أٍ ٗشد شوشّن ٌٍٗتآذّن .كآَلِ:
كِ هي اًذٗشِ خَد ثشتش اص اٗشابى ٗابثن
اثًَاااَا ٍدهجااال هظاااشم ال ثااال
تب سخي ثْتش اص اٍ :اَٗن ٍ هٌاَاى ٗابثن
دهجلن بشِ٘ ثش دٍ كشذ تبدسشبُ
(اه٘شٕ)985 :2 ، 1363 ،
 أًب أثًََا هظشٕ ٍدهجلِ ال ثل /ألف٘ت فکشٕ أفؼل هٌْوب أًب دهجل ٗحول الغبش٘ٔ ئلٖ هتجٔ الول  /حتٖ أًشاذ أحساي هٌاِ ٍأكاَى أسفاندسجٔ
ٗستشْذ ثبلشبهشٗي الوشَْسٗي اثٖ ًَا ٍدهجل الخضاهٖ ف٘فؼل ًفساِ هلْ٘واب فاٖ
اًشبد قظبئذ توج٘ذ ٍثٌبء ثحق هلٖ ثي هَسٖ الشػب هلِ٘ الس مٍ ،ح٘ي ٗثٌٖ الشبهش هلٖ
األستبد الآبػٖ الفبػل ،هجذالحس٘ي احوذ ثخت٘بسٕ ،فاًِ ٗشفوِ ئلٖ حذ الٌجاٖ طالٖ اهلل
هلِ٘ ٍالِ ٍسلن فٖ هذالتِ ٍهٌضلتٍِٗ ،جول ًفسِ فٖ هآابم حسابى ثاي ثبثات األًظابسٕ،
شبهش الٌجٖ فٖ قَلِ:
ٍس تَٖٗ احوذ ،حسبى تاَأم
:ش هٌن ثٌذُ ،تَ هَالٕ هٌٖ
)1271 :2 ،

(اه٘شٕ1363 ،
 ئى أكي هجذا فأًت هَالٍٕ /ئى تکي أحوذ فأًب حسبًٍثوب أى أه٘شٕ كبى هي رٍٕ اللسبً٘ي ٍهح٘ـاب ثبلثآبفأ الوشث٘أ قابم ثتشجواِ ًٍآال
هؼوَى الج٘ت الوشَْس لضّ٘ش ثي اثٖ سلوٖ« :سأٗت الوٌبٗب خجؾ هشَاء هي تظت /توتاِ،
هي تخـٖ ٗووش فْ٘شم»(ش٘خَ1995 ،م )36 :فٖ قَلِ:
ساسات :افت اى شبهش ًبم اٍس تبصٕ كِ :افت
هشگ ّوچَى اشتش كَس است ٍ ثش هب ؿوٌِ صى
(اه٘شٕ)1303 :2 ، 1363 ،
 طذ الشبهش الوشثٖ الشْ٘ش ف٘وب قبل /الوَت جول أهوٖ ٗظذهٌب ف٘شدٌٗبهلٖ أى الوَت ٗخجؾ الٌب كبلٌبقٔ الوو٘بء هوي أطبثِ أّلکِ ٍهي اهْلاِ لآاٖ الْاشم
ٍالوتبهت ،لْزا ٗجذ الشبهش ًفسِ كوي اًظش هٌِ الوَت حتٖ ّشم ٍقُِّ٘اذ فاٖ األهاشاع
ٍاٙالمٍّ .زا الوول ٗوجش هي هْبستِ الفبئآٔ هي ح٘ث الج أ ٍقذستاِ هلاٖ ًآال الفکاشٓ
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ٍاإلخشا ثظَسٓ ال تآلّ للتشجؤ فْ٘ب هي األطل ٍّزا في ثاذٗوّٖ را هکبًأ هبل٘أ ٍدل٘ال
هلٖ قَٓ ؿجن الشبهش ٍهْبستِ فٖ اللغت٘ي(ّوبٖٗ .)374 : 1378 ،رل أًِ هوي أحبؿَا
ثثآبفٔ الوشة ٍقشأٍا كتجْن ،كوب َٗسد أسوبء الکتت الوشث٘ٔ ٍٗأخز هوبًْ٘اب ٍٗکوال هوٌاٖ
الج٘ت ثْب ،كآَلِ:
اٗي ششح ا:ش هـَل ا:ش هختظش :شت
افسبًِ ح٘بت ثِ پبٗبى سسابًذُاٗان
(الوظذس ًفسِ)1029 :
 أتووٌب أسـَسٓ الح٘بٓ /ئهب هـَلٔ ٍئهب هختظشٓأٍ قَلِ ثبلوشث٘ٔ:
كاازل
فشست الٖ الوش٘ت هي الغاَاًٖ

قااذ سااوئت هااي األ اابًٖ

(الوظذس ًفسِ)
ثْزا ٗوشع شبهشًب ئؿ هِ هلٖ كتبث٘ي ث ٘ا٘ي «الوـاَل ٍالوختظاش فاٖ الووابًٖ»
لتفتبصاًٖ ٍكتابة تابسٗخ االدة الوشثاٖ ٍثآبفتاِ «األ ابًٖ» الازٕ ٗکشا لٌاب هاي أّان
الوکًٌَبت فٖ تبسٗخ األدة الوشثٖ كأى شبهشًب هش ثِ الَْٗٔ الوشث٘ٔ.
ٍقذ ٍك الشبهش ثواغ أسابل٘ت الٌحاَ الوشثاٖ فاٖ أشاوبسُ الفبسساِ٘ هثال أسالَة
اإلستثٌبء الزٕ قذ استوولِ كث٘شا ق٘بسًب ئلٖ األسبل٘ت األخشٕ كآَلِ:
ً٘ااا ٍ ثاااذ اال ّوااا٘ي پٌاااذاسّب
ً٘ پٌذاسم ّش كس سا ،كِ ً٘ست
(الوظذس ًفسِ)133 :1 ،
 أكي الجو٘ن هحسٌ٘ي /ئر ل٘س الجش ٍالشش ئال كًٌَبأٍ قَلِ:
اال ٍه٘ااذ شاا٘ـبى اص ٍهااذّبٕ حااق
اٗي است خبص تشث٘ت فآش ٍ ،فآش ً٘ست
(الوظذس ًفسِ)182 :
 ّزا ثوشٓ الفآش خبطٍٔ /ل٘س الفآش ئال ٍه٘ذ الش٘ـبى للَهذ الحقٍقذ استخذم الشبهش أسلَة الوذح ٍالزم كزل  ،كآَلِ:
خَٕ سل ص شَهٖ اٗي اشاآ٘بء ًوبًاذ
ثئس الخل ثوبًذ ص ًوان السال ٍ ل٘ا
(اه٘شٕ)934 :1 ، 1363 ،
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 ثئس الخل ٍسا ًون السل لکي /لکي شآبء االشآ٘بء لن ٗجاق هاي ؿجان السالش٘ئب هزكَسا
ٍقَلِ:
ٍاى ادة پشٍس داهابى هج٘اش افشابى اٍ
حجزا اهبم سخي ش٘شاص ٍ فشصًاذاى اٍ
(الوظذس ًفسِ)1023 :2 ،
 ٗب حجزا ئهبم الحذٗث ثش٘شاص ٍأٍالدُ /هي ٗشثٖ األدة ثوج٘ش أحؼبًٍِفٖ ثوغ األح٘بى استفبد الشبهش هي أسلَة التوجت كآَلِ:
ٗب للوجت ص خلآات اًسابى ٍ فلاتش
ثب ّش :وبى فشاس كٌذ اص ٗآ٘ي هاشگ
(الوظذس ًفسِ)1253 :
 ٗلي أًِ ْٗشة هي ٗآ٘ي الوَت ّشثبٗ /ب للوجت هي خلآٔ االًسبى ٍ فلتِ.1األمثال العربية
ٍكفْب الشبهش كث٘شا ٍّزا ٗاذل هلاٖ هولَهابت الشابهش ثتفسا٘ش األهثابل ٍفْان هللْاب
ٍجزٍسّب كآَلِ:
قـب سا خَاة ّشتٌذ؟ اٌٗت سؤٗاب
هشا دسخَاة هضلت ّن ًْشتٌذ
(الوظذس ًفسِ)519 :1 ،
 هب تشكًَٖ حتٖ فٖ ًَم الوضلٍّٔ /ل تشكَا الآـب حتٖ الٌ٘بم؟ ّزا سؤٗبكئًِ ٗشکَ الوب هي هلل الذً٘ب ٍهذم تآذٗش الٌب إلحسبًِ ٍٗحتشص هاي الٌاب هٌضٍٗاب،
لکي ال ٗأهي هٌْن حتٖ فٖ الٌَم ٍاإلًضٍاءٍٗ .آَدُ خ٘بلاِ ئلاٖ أى ٗجاذ "الآـاب" توثا٘
لحبلِ؛ ألًِ ؿبئش ٗجتوذ لفتشات ؿَٗلٔ هي الوکبى الزٕ ٗتوشع فِ٘ للخـش ٍال ٌٗابم حازسا
هي الَقَم فٖ األخـبس ،ف٘کَى هحتبؿب هي هجب تِ األهاذاء ...لْازا ٗساتذهٖ الشابهش فاٖ
شوشُ ،الوثل الووشٍ الوشثٖ« :لَ تشك الآـب لٌبم»(طٌٖ٘1962 ،م.)261:
ٍٗذٗن ٍط حبلِ ٍالشکَٕ هوب ٗإرِٗ ثاًشبد الآظبئذ الوتَال٘أ حتاٖ ٗحاس ثاؿبلأ
ك هِ ٍٗوتش ثزل فٖ ئحذٕ الآظبئذ ثاستخذام الوثل الووشٍ :
كض شجي رٍ شجَى شاَد اقاَال
:فتِام  ًَِ: ًَِ:شذ ثِ هآابل
(الوظذس ًفسِ)112 :
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 ك هٖ ٗتفشم هٌِ الوآبلٌٗ /جثق هي شجي رٍ شجَى األقَالٍّزا هي استخذام أهثبل ٍهفبّ٘ن جبء ثْب هشبّ٘ش شوشاء الوشة ٍداست هلاٖ األلسأٌ؛
ٍّزا ثبلتأك٘ذ هوب أخز هٌِ أه٘شٕ كشبهش هي رٍٕ اللسبً٘ي.
.1التاریخ العربي
ًلوس فٖ شاوش أه٘اشٕ تشاشثِ للتابسٗخ الوشثاٖ هاي الآاذٗن أٍ الووبطاش ٍئساتذهبء
الشخظ٘بت التبسٗخ٘ٔ ٍالس٘بس٘ٔ أٍ الفٌ٘ٔ ،فتشكت اثبسّب فٖ أشوبسُ ،كوب ًشٕ فٖ قَلِ:
ًبٕ اى هْجَسٕ ثحؼشت دس فغبى
ثبً اى هوَسٕ ثذس ِ:دس ؿٌا٘ي
(اه٘شٕ)1005 : 1363 ،
هب صالت تذٍٕ فٖ الج ؽً /بٕ راك الغشٗت راك الوتْن ،فٖ

 طشخٔ الووَسٗٔ تلجضم ٗتزسم ثبلول
استحؼش الشبهش قظٔ فتح هوَسٗٔ ٍّٖ ،قظٔ هشَْسٓ هٌذهب استظاشخت فاٖ هوشكأ
هوَسٗٔ الوشأٓ الْبشاو٘ٔ ،خل٘فأ الوسالو٘ي الووتظان الوجبساٖ فاٖ سفان األرٕ هٌْاب،
فبستجبة لْب الخل٘فٔ دًٍوب تشددٍ ...الشبهش ٌّب ٗـلق طاشخبت الغؼات ٍاالحتجاب هلاٖ
اًغوب أّل صهبًِ فٖ الولزاتٍ ،تغبفل الوسلو٘يٍٗ .ذهَ الوسلو٘ي ئلاٖ هاَى الوؼاـش
ٍ َا الولَْ ؛ لْزا ٗجذ ّزُ الآظٔ هي تبسٗخ الوشة توث٘ لوب ٗذهَ ئلِ٘ .كابى أه٘اشٕ
ٗشٕ االستووبس هبه للفشقٔ ٍالشآبٍٓ ٍكبى ٗشٕ ٘شٓ الٌاب ٍشاجبهتْن الوا الَح٘اذ
لوذاٍآ ّزُ اٙالم ،لزا ٗث٘ش األحبس٘س الآَه٘أ فاٖ ؿشٗاق هکبفحأ االساتووبس(خَسشاب،
 )18 : 1390فٌآشأ أٗؼب قَلِ:
صاى شبدِٗ است ًبهش كض شبدهبًِ كبهش
سٗضد ًاشٌ٘ذ شبدٕ اص شاکشّٗي هآابلاش
(الوظذس ًفسِ)959 :
 سو٘ت "شبدٗٔ" ئر تغش فٖ الفشحٗ /حل الفشح ٍٗظت ثسکش ك هْبالشبهش قذ ٌَُٗ فٖ قظ٘ذٓ هظوبء ،ثشبدٗٔ أثَ ضالِ أٍل شْ٘ذٓ فلساـٌ٘٘ٔ ،هلاٖ ٗاذ
الوحتل٘ي ثوذ سآَؽ الؼفٔ الوشثٍ٘ٔ .قذ ٗش٘ش ئلْ٘اب هجبشاشٓ فاٖ ّازا الج٘ات ٍٗواذحْب
الشبهش ثٌؼبلْب ٍطجشّب ٍجْبدّبٍٗ ،زكش أى ّزُ شْ٘ذٓ ثـلٔ ثبق٘أ فاٖ راكاشٓ الشاوَة
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االس ه٘ٔ ٍّٖ أسَٓ للوآبٍهٔ ٍالظوَد ٍالتؼح٘ٔ ثأثٌبء ٍسجبل الوبلن االس هٖ هاي أجال
الحشِٗ ًٍ٘ل الحآَ .
ٍلَ اًتآلٌب ئلٖ ثوذ اخش ،فسٌجذ أى ٍهٖ الشبهش ثفٌبً٘ي هشة هي الوبصف٘يٍ ،الولحٌ٘ي
ئػبفٔ ئلٖ الشوشاء ٍاألدثبءٍ ،رل كوب فٖ قَلِ:
حجلِ دشوٖ ثش اهذُ ثِ هجت
هَطلٖ ٍطلِ ثٌذ اٍ ثاِ ؿاشة
ؿ٘ااات اهلل فااابك :فتاااِ ثاااذٍ
لحاااي اساااحآٖ اص دس هٌ٘اااَ
(اه٘شٕ)943 :1 ، 1363 ،
 هَطلٖ هٌؼَٕ ئلٖ ؿشةٍ /الوَ٘ى تجحق فٖ هجت فلحي اسحآٖ فٖ الجٌٍٔٗ /آبل لِ :ؿ٘ت اهلل فبكتـش الشبهش ئلاٖ ركاش جحلأ الشابهش الوجبساٖ الشْ٘ش(االطافْبًٖ1999 ،م)129 :
ٍكزل اسحب الوَطلٖ الوَس٘آٖ الجبسص ٍأهلن الوغٌ٘ي فٖ الوظش الوجبسٖ ،هلٖ ًحَ هب
أشبد ثِ الشبهش(الحوَٕ1980،مٍ ،)53 :الوغٌٍٖ ،األستبر الوَسا٘آٖ حساٌ٘ولٖ الوشاقاٖ
التفششٖ ئلٖ حذ ٗتوججبى هي قشٗحتِ الشوشٗٔ ٍٗوذحِ الوَطلٖ ٍٗذهَ لاِ قبئلاب :ؿ٘ات
اهلل فبك.
أشعار أميری بالعربية
ّزا ٗآسن ئلٖ قسو٘ي:
الملمعات :كوب سأٌٗب ف٘واب هؼاٖ فآاذ هٌاٖ الشابهش هٌبٗأ خبطأ ثبللغأ الوشث٘أٍاستخذام الکث٘ش هي الوفشدات ٍهوبًْ٘بٍ .كْش أثش رل كلِ فٖ شوشُ هي خا ل األث٘ابت
ٍالشـَس الوشث٘ٔ فٖ أشوبسُ الفبسس٘ٔ ثوجبسٓ أخاشٕ أدٕ ئلاٖ كْاَس الولووابت التاٖ ٍسد
توشٗفْب هٌذ سش٘ذ الذٗي الَؿَاؽ( )1177/573ثآَلِ «ٍتکَى ّازُ الظاٌؤ ٗجوال أحاذ
هظشاهٖ للج٘ت هي الشوش هشث٘ب ٍاٙخش فبسس٘ب ،كوب ٗجَص فْ٘ب أى ٗکَى أحذ األث٘بت هشث٘ب
ٍاٙخش فبسس٘ب؛ أٍ أى ٗکَى ث٘تبى ثبلوشث٘ٔ؛ ثن ث٘تبى اخشاى ثبلفبسس٘ٔ؛ أٍ أى تجوال هشاشٓ
أث٘بت ثبلوشث٘ٔ ثن هششٓ أخشٕ ثبلفبسس٘ٔ»(الَؿَاؽ1945 ،مًٍ ،)164 :ش٘ش ئلٖ ًوبر هي
ّزا الفي هٌذ أه٘شٕ ف٘وب ٗلٖ:
تب دٌذ اص تَ شبد تاَاى شاذ ثاِ ثإَ تاَ
ؿاابل الوااذٕ ٍؿبلاات االشااَا ثوااذكن
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ٗاااب ّبدٗاااب الْااا ساااوبك هْاااذٗب
حتاااٖ ًشتجاااٖ فشجاااب هاااي اٗااابثکن

تااب صًااذُ ثاابد ًفااس ّااذاٗت ص خاإَ تااَ
ثبص ا كِ دل ّن اص تَ كٌذ جساتٍجإَ تاَ

(اه٘شٕ)1047 :2 ، 1363 ،
 ؿبل الوذٕ ٍؿبلت االشَا ثوذكن /فکن تفشحٌب سائح ٗب ّبدٕ الْ سوبك هْذٗب /لتتٌفس الْذاٗٔ ثـجو حتٖ ًشتجٖ فشجب هي اٗبثکن /فوذ ،ئر ٗجحث الآلت هٌ هٌأٍ قَلِ:
اى قَم سا كِ سائاذ اسافبس دس :زشات
هي للسشاُ فاٖ سافش الاٌفس ثواذُ
كاابى ًآااش داًااش اص پٌااذاس :زشاات
قااابل الفآ٘اااِ حااال ثٌاااب هبٗشثٌ٘اااب
اسٕ ،كِ حل هشکل افکبس دس :زشات
اثکاات هل٘ااِ هشااکلِ الفکااش اهٌٌ٘ااب
(الوظذس ًفسِ)1067 :
 هي للسشاُ فٖ سفش الٌفس ثوذُ ؟ /قَم هبت سائذ أسفبسُ قبل الفآِ٘ حل ثٌب هب ٗشثٌ٘ب /فتجبٍصت اللي طَسٓ الولن اثکت هلِ٘ هشکلِ الفکش اهٌٌ٘ب /أجل ،سحل حل هشبكل األفکبسالمطعات :لن ٗکت الشبهش ثْزا الآذس ،ثل أًشذ قـوبت ثبلوشث٘ٔ فٖ الوذحٍ ،الَطا ،ٍالغضلٍ ،الوؼبه٘ي االخ ق٘ٔ ٍالتول٘وٍ٘ٔ .استفبد هي ثحَس شابم اساتووبلْب فاٖ األشاوبس
الوشث٘ٔ أكثش هي الفبسس٘ٔ ،هٌْب ثحش الـَٗل ٌٗشذ ثِ ث ا قـوبتٍ ،ثحش الکبهالٍ ،الاَافش،
ٍالوتآبسةٍ .قذ ٗآتجس هي الوؼبه٘ي ٍالتشجْ٘بت الوشث٘ٔ كآـؤ أًشذّب ألساتبر هجاب
خل٘لٖ حٌ٘وب حجس ثسجت أحذ هٌبػ تِ الس٘بس٘ٔ:
ٍ الفؼل هواب أثغؼاتِ الحساذ
حجسَك ثغؼب للفؼبئل ٍالولاٖ
فبلساا٘ ٗغوااذ ٍالْضثااش ٗآ٘ااذ
هااب اًاات ئال ساا٘فٌب ٍّضثشًااب
(الوظذس ًفسِ)1351 :
أٍ كج٘ت هي قـؤ أًشذّب فٖ رم التآل٘ذ:
ٍّاان تجوااَا أثااش هَتاابّوَ

كوااب تجاان الحاابفش الآااذهب
(الوظذس ًفسِ)1352 :
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ّزُ األث٘بت ًوَر هي أشوبسُ فٖ الجحش الـَٗلٍ ،شجِّ األستبر ثبلس٘ ٍالْضثش ٍشاجِ
الوآلذٗي ثبتجبم الحبفش للآذمٍّ .زُ هي التشجْ٘بت الشبئؤ فٖ اللغٔ الوشث٘أ ئػابفٔ هلاٖ
رل  ،فاى لفق "الحبفش" استوول فٖ أشوبس الجبّل٘٘ي ٍالآذهبء.
ٍّکزا الَك٘فٔ االجتوبه٘ٔ كلّت ّٖ الوس٘ـشٓ هلٖ أشاوبس أه٘اشٍّٕ ،اَ ٗوابلال ف٘اِ
االجتوبه٘ٔ كث٘شا هي الآؼبٗب كبلتول٘ن ٍالتشثٍ٘ٔ ،الوشأٓ ،هَػَم الفآش ٍالغٌٖ ...ٍ ،ئلخ .فاٖ
الَاقن اجتْذ اه٘شٕ كضه ئِ هي الشوشاء؛ فٖ جبًت الوحبفلٔ هلٖ سٌي الآاذٗن ،إلدخابل
هـبلجبتْن الس٘بس٘ٔ ٍاالجتوبه٘ٔ فاٖ الآَالات الشاوشٗٔ الوختلفأٍ ،هاي ٌّاب ًاشٕ فاٖ
دٍاٌٍْٗن الغضل٘بت الس٘بس٘ٔ التٖ أدخلَا فْ٘ب كث٘شا هاي الوؼابه٘ي كابلَؿيٍ ،الجشلوابى،
ٍالحشٍٗٔ ،الشوتٍ ،الللنٍ ،الواذل ٍ ...ئلاخٍ .هٌْاب هاي الوؼابه٘ي األخاشٕ هان ئدخابل
االستوبسات ث بلحج٘جأٍ ،الَطابلٍ ،الْجاشاىٍ ،الشاون ،الاَسدٍٓ ،الجلجالٍ ،سا٘ ًٍ(...بتال
خبًلشٕ.)271 :2 ، 1369 ،
نتيجة البحث
توتجش ّزُ الذساسٔ ًوَرجًب هي التفبهل ث٘ي األدة الوشثٖ ٍالفبسسٖ ،ئر ٍجذًب ك٘ أى
ثوغ الشوشاء اإلٗشاً٘٘ي الووبطشٗي ٗحشطَى هلٖ اقتجب الوؼابه٘ي ٍالوٌابّال الشاوشٗٔ
الوشثٍ٘ٔٗ .وکٌٌب هي ٍاقن هب سشدًب هي أهثلٔ فٖ دساستٌب ّزُ أى ًستٌتال هب ٗلٖ:
_ ئى ئّتوبم الشبهش ثحفق الآشاى الکشٗن َّ هبهل جَّشٕ أسبسٖ فاٖ ًضهأ الشابهش
ئلٖ اللغٔ الوشث٘ٔ ٍهلَهْب ٍكل هب ٗشتجؾ ثْب.
_ كبى أه٘شٕ هي الوتوکٌ٘ي هي األدث٘ي ٍاللغت٘ي هوبٍ ،هوي توتن ثزاكشٓ قَٗٔ ٍفْن
لذقبئق األدث٘ي ،كوب أى ك هِ هضٗيٌ ثبإلقتجب هاي اٗٙابت الآشاً٘أٍ ،الآظاض الآشاً٘أ،
ٍاألحبدٗث الٌجًٍَْٗٔ ،ال الج ٍٔ ،األهثبل السبئشٍٓ ،التبسٗخ الوشثٖ ٍك م شوشاء الوشة.
_ ٗحتَٕ دَٗاى اه٘شٕ هلٖ أث٘بت ٍك الشبهش فْ٘ب الوظبدس الشاوشٗٔ الوشث٘أٍّ ،ازا
ٗکش هي التَاطل الوو٘ق ث٘ي اللغت٘ي الفبسس٘ٔ ٍالوشث٘ٔ ،كوب ٗاذلّ هلاٖ قاذسٓ الشابهش
ثتَك٘ تل الثآبفٍٔ ،ئػبءٓ شوشٗٔ ثجَاًت ثذٗؤ فْ٘ب.
_ لآذ ًجح أه٘شٕ فٖ تآذٗن هٌجض شوشٕ ٗتَاطال هان الثآبفأ الوشث٘أ ٍاإلسا ه٘ٔ،
ح٘ث لن ٗشتکت األ ؽ ٍالوخبلفبت للآَاهذ الٌحَٗٔ أٍ التکشاس اللغَٕ الوول الس٘وب فاٖ
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هآـَهبتِ ٍهلووبتِ .هلٖ الش ن هي أًٌب ًجذ هثل ّزُ السآـبت فٖ هلووبت أثٖ الوتبّ٘أ
ٍاثي الشٍهٖ أٍ حبفق الش٘شاصٕٗ ،ؼب ئلٖ رل كلاِ أًاِ ٍكا هاي األسابل٘ت أساْلْب
ٍاثتوذ هي األلفبف الحَش٘ٔ ٍالغشٗجٔ ٍالتشاك٘ت الووآذٓ.
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المصادر يالمراجع
المرآن الکریم.
االطفْبًٖ ،اثَالفش هلٖ ثي الحس٘ي1999 .م ،األغاوي ،هکتت تحآ٘ق داس اح٘بء التاشاا الوشثاٖ ،الجاضء
الشاثن ،ؽ  ،2ث٘شٍت :داس اح٘بء التشاا الوشثٖ.
اه٘شٕ ،كشٗن ، 1363 .الذیًان ،ؽ  ،1تْشاى :هٌشَسات سخي.
ثشقوٖ ،هحوذثبقش ، 1367 .سخىًران وامي معاصر ایران ،ؽ  ،2قن :هٌشَسات خشّم.
پبٌٗذُ ،اثَالآبسن ، 1361 .وُج الفصاحٍ ،ؽ  ،2تْشاى :هٌشَسات جبٍٗذاى.
الحبجٌٖ٘ ،احوذ ثي سْل ثي اثٖ ّبشن هحوذ هحفَف س م .ال تاب ،البیان الملمع عه الفاظ الملمعع
للشیخ أبى إسحاق الشیرازى ،لجٌبى :داس الووشفٔ.
الحوَٕٗ ،بقَت1980 .م ،معجم االدباء ،الجضء االٍل ،ؽ ،3ث٘شٍت :داس الفکش.
دشتٖ ،هحوذ ، 1379 .وُج البالغٍ ،ؽ ،3قنً :شش جوبل .
ش٘خَ ،األة لَٗس1995 .م ،المجاوي الحذیثة ،الجضء األٍل ،ؽ  ،2ث٘شٍت :الوـجؤ الکبثَل٘ک٘ٔ.
طٌٖ٘ ،هحوَد اسوبه٘ل1962 .م ،معجم األمثال العربية ،ؽ  ،1ث٘شٍت :هکتجٔ لجٌبى.
هْشٗضٕ ،هلٖ ، 1377 .میراث حذیج الشيعة ،ؽ ،1قن :داس الحذٗث.
ه٘ش اًظبسٕ ،هلٖ ، 1383 .مشاَیر ادب معاصر ایران ،الجضء االٍل ،ؽ  ،1تْشاى :سبصهبى اسٌبد هلٖ
اٗشاى.
ًبتل خبًلشٕ ،پشٍٗضَ ، 1369 .فتاد سخه از گًشٍ ي کىار ادبیات فارسي ،ؽ ،1تْشاى :تَ .
الَؿَاؽ ،سش٘ذ الذٗي هحواذ1945 / 1407 .م) ،حذائك السحر في دلائك الشععر ،توشٗات ٍتول٘اق
اثشاّ٘ن أه٘ي الشَاسثٖ ،ؽ  ،1الآبّشٓ :هـجؤ لجٌٔ التأل٘ ٍالتشجؤ ٍالٌشش.
ّوبٖٗ ،ج ل الذٗي ، 1378 .فىًن بالغت ي صىاعات ادبى ،ؽ  ،16تْشاى :هإسسِ ًشش ّوب.
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