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الملخص
الظًس الخٕبلٕةّ َةٓ األداِ األًخةش لةمًلّٕ يكؼبلٕةّ التةٓ ؼةتؼما ؤًخشَةب ل ملةبَٕ
التزشٔذّٔ يثؼٕذِ المذْ ل ؼوا ،للُمُب م مًػبً ي ؼؼٓ ثبػتمشاس لززة اوتجةبٌ الزمُةًس
مه خالل خ ن وًع مه إؿبلّ الوبػةذِ كةٓ المؼىةٓ يالملةشدات ػةٕزذ الشةبػش الجةبسع
ثبػتؼبوتٍ ،آكبهًب رذٔذِ ل ـّ اللٌش اػتخذام الظًس الخٕبلّٕ ال ٔوتظش ػ ٓ الشؼش التو ٕذْ
لٌه اػتخذامٍ المؼتمش كٓ الشؼش المؼبطش ،يهذ لذَّ اوتجبٌ الؼذٔذ مه األدثبء ػ ةٓ إوشةبء
ي ـًٔش ػىبطش مجتٌشِ مُذْ رىبح الٌبظمٓ ياحذ مه مئبت الشةؼشاء ،الةزْ حةبيل ؤن
ٔشػ كىٍَّ المتـًس لظٕبؿّ الظًس التٓ ٔخلٓ كٓ هىبع مه الٌ مبت رذٔش ثبلزًش ،ؤن كةٓ
ح ٕا َزا الوظبئذ ،مه ثٕه الؼىبطش المجىّٕ لظًس الخٕبلّٕ ،ؤن التشجٍٕ ياالػتؼبسِ لذُٔب
يسيد ػبلٓ التٓ ٔت لتٕشُب كٓ دًٔان َزا الشبػش إؿبس َزا الجحج ٔؼؼٓ إلٓ الًطةًل
ل ظًس الٌبمىّ كٓ الشؼش ياللٌش لُزا الشبػش لةزليَ ،ةزا الجحةج ثئػةتىبدٌ إلةٓ دساػةّ
يطلّٕ ح ٕ ّٕ لذًٔان الشبػش ٔتـشم إلٓ االلؼبس التٓ ز ٓ كُٕب الظًس الخٕبلّٕ
الکلمات الذليلية :الظًس الخٕبلّٕ ،الشؼش ،األدة الم تضم ،مُذْ رىبح الٌبظمٓ
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المقذمة
ٔؼتٌشق االدة الم تضم اَذاكٍ كٓ لشح المًػًػبت الوٕمّ ل حشًّ الذٔىّٕ يالؼةزبٔب
األخالهّٕ ألَا الجٕت(ع) ئؼٕش يَةٓ م تضمةّ ثوؼةبٔبَب األػبػةّٕ كةٓ خ ةن الىمةًرد
األدثّٕ ،ثؼجبسِ ؤخشْ ٔؼتجش االلتضام مه ؤَ مالمح الشؼش الشةٕؼٓ الشةؼش الةزْ ٔتؼةمه
سػبلّ الُّٕ ياوؼبوّٕ يمىؼوّ مغ الـجٕؼّ الىظٕلّ ل جششّٔ(اوظةبسْ )82268952 ،الؼالهةّ
المؼتمشِ ل شؼشاء الشٕؼّٕ ثبلوشآن يالحذٔج هذ ؼجت كٓ حبًمّٕ ثؼغ هظبئذَ الةشيح
الوشآوّٕ ئؼتخذم ثؼغ الملبَٕ يالمظـ حبت الوشآوّٕ يالؼشدّٔ كٓ لؼشَ ياحذِ مه
ؤًخش المظبَش المتز ّٕ ل تإحٕش مه الوشآن َٓ األلةؼبس الذٔىٕةّ ل شةؼشاء الم تضمةًن ثُةزا
المزبل ل تإحٕش ػ ٓ رمًُسَ مًػحّ مًاػٕغ مخت لّ ارتمبػّٕ يؤخالهّٕ مةغ مؼةبػذِ
مه الظًس الخٕبلّٕ ممب ال لي ؤن هًِ الخٕبل ،مٌبن اإلثذاع االثتٌبس يػبل الةشيح الىوٕةّ
الشبػش الجبسع ثمؼبػذِ الخٕبل ٔظا إلٓ اٖكبم الزذٔذِ ل ـّ اللٌش الخٕةبل وشةبؽ ػو ةٓ
الزْ ثمؼبػذ ٍ ٔتظشف اإلوؼبن التزبسة الًاهؼّٕ ئؼشع الظًس الزَىّٕ ثإلٌبل مجتٌةشِ
يرذٔذِ كٓ وظبم مخت ق ػه مب ًَ مًرًد كٓ الًاهغ(ػوذائٓ )368948 ،هذ تـشم ًخٕش
مه األدثبء ل ظًس الخٕبلّٕ يمىُ اثه سلٕن الوٕشياوٓ الزْ ووا ػىٍ كٓ «الؼمذِ»« 6الشؼش
ًَ الشٓء الزْ ٔشتما ػ ٓ شجٍٕ الحؼةه ياػةتؼبسِ رزاثةّ يكةٓ مةب ػةًاَ ػةًٌٕن
ل متحذث يصوبً»( 68018دً )822/8مب وو ًا ػه ؤسػـً هًلٍ كٓ ؼشٔق الجالؿةّ 6اَلْجٓالؿَةّ
حؼه االػتؼبسِ كٓ الحوٕوّ ،الظًس الخٕبلّٕ َٓ التؼجٕش ؿٕش المجبلةش مةه يساء الٌ مةبت
يالظًسِ المظـ ح كٓ الىوذ األدثٓ الًٕم ػبئذِ ثٕه الىوبد ثةذالً مةه ػ ة الجٕةبن ئؼتجةش
الجالؿًٕن ػ الجٕبن ؼجٕش المؼىٓ الًاحذ ثـشم مخت لّ ئؼتشكةًن الظةًس الخٕبلٕةّ ؤَة
الؼًاما المؤحشِ كٓ الشؼش ياألدة يالتٓ ػاليِ ػ ٓ مٕٕضٌ لـّ الشؼش مه لـّ الىخةش ،ضٔةذ
هذسِ ال ـّ ػ ٓ إحبسِ الؼًاؿةق الظةًس الشةؼشّٔ ؼةت ديس ًا ؤػبػةٕ ًب كةٓ خلةٓء المؼىةٓ
ياوتشبسٌ كٓ الزَه التٓ زؼا ال ـّ رذٔذِ يػزيثّ دساػةّ الظةًس الخٕبلٕةّ كةٓ هظةبئذ
الشةةؼشاء ًبوةةت الؼةةبئذِ كةةٓ كتةةشات مخت لةةّ يهةةذ جةةٕه وُزُ ة كةةٓ مؼةةإلّ الظةةًس
الخٕبلّٕ(حؼه صادٌ يرذٔذْ )168958 ،مه الشؼشاء المجتٌشِ ي الم تضمّ الزْ ٔؼةتخذم
الظًس الخٕبل كٓ الؼبسٌ ًَ مُذْ رىبح الٌبظمٓ الزْ ثبػتخذام رًَشِ الخٕبل يخذػّ
الزمبل كٓ الٌالم ،ؤػـٓ ؤلؼبسٌ لٌال كىٕب
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هذ ز ٓ كٓ لؼشٌ اػتخذام الظًس الخٕبلّٕ ًبلتشجٍٕ ياالػتؼبسِ ؿبلجبً مب ًٌن ثؼٕـّ
يملًُمّ يػ ٓ الشؿ مه الجشاػّ ياإلوبهّ التٓ ٔتمتؼًن ثُب ،إال ؤوُة مةشئٕٕه يم مًػةٕه
مبمًب ألوٍ كٓ الشؼش المؼبطش ،مغ ًػٕغ الملشدات الزذٔذِ يكوذان الملشدات الـشٔجّ ٔجذؤ
الشبػش كٓ اثتٌبس طًس رذٔذِ كٓ ػبل الخٕبل التحوٕن كٓ األوًاع الظًس الخٕبلّٕ كٓ لؼش
رىبح الٌبظمٓ ًشبػش رذٔذ كٓ األدة المؼبطش ،ػةاليِ ػ ةٓ اًتشةبف آسائةٍ كةٓ مزةبل
الظًس الخٕبلّٕ ٔمٌه ؤن ٌشق ػه ػبؿلّ الشبػش لىب ألن الؼبؿلّ مًلًدِ الخٕبل يمؼشكةّ
الظًس الخٕبلّٕ كٓ الشؼش ،ػاليِ ػ ٓ اًتشبف الظًس الخالثّ ي المجتٌشِ كةٓ الشةؼش ٔمٌةه
ؤن ٔز ت الزمًُس إلٓ ؤػمبم الؼًاؿق يؤحبػٕغ الشبػش يسػ الضيأب الخلّٕ مه يرُبت
الىظش ل شبػش لزلي ؼؼٓ المؤللٕه كٓ َزا المزبل مه خالل التـشم ثبلؼىبطش الزمبلٕةّ
ل ظًس الخٕبلّٕ كٓ ؤلؼبسٌ يمؼشكّ هذسا ٍ يرمبلٍ ٔؼشع ةإحٕش الشةؼش كةٓ ووةا الملُةًم
ل زمًُس لزلي ،كٓ َزا الموبل ثبػتؼبوّ الظًس الخٕبلّٕ وشٔةذ ؤن وىظةش الةٓ هظةبئذ َةزا
الشبػش يًزلي ثـشٔوّ الًطلّٕ يالتح ٕ ّٕ وتـشم إلٓ مًاػٕغ رمٕ ّ يخلّٕ كةٓ ؤلةؼبس
َزا الشبػش لتتجغ ياإلربثّ ػ ٓ األػئ ّ الجحج ،ػًف وتـشم ثؼمن ييػٕغ يوؼتمةذ ػ ةٓ
الملبَٕ الىظشّٔ ل جحج كٓ َزا الموبل
أهمية البحث
مًهق الشؼشاء الم تضمٕه ًبوت ياػحّ مه حٕج الذهّ األدثّٕ يالؼبؿلةّ الظةبدهّ كةٓ
التؼجٕش ي مؼٌُ ثجالؿّ الوشآن الٌشٔ مةه ثةٕه الشةؼشاء الم تةضمٕه الةزٔه ٔتمؼةًٌن
ثتؼبلٕ الوشآن يؤَا الجٕت(ع) ٔمٌه االلبسِ لزىبح الٌبظمٓ الزْ يطا إلٓ طمٕ الشؼش
الم تضم ،يهذ صّٔه الؼبسٌ ثبػ ؤَا الجٕت(ع) ثذساػّ طةًس الخٕبلٕةّ كةٓ ؤلةؼبس الشةؼشاء
الم تضمٕه ػاليِ ػ ٓ اًتشبف االثتٌةبسات ييرُةبت الىظةش الزذٔةذِ كةٓ مزةبل الخٕةبل
يػىبطشَب المًٌوّ ٔمٌه ؤن ٌشق ػه مشبػش الشبػش لىب ألن الؼبؿلّ وشإت مةه الخٕةبل
الىظش كٓ ديس الجىبء ل خٕبل كٓ الشؼش الم تةضم ،ال ًٔرةذ َىةبى ثحةج ياػةغ كةٓ لةٌا
اؿشيحّ ؤرشٔت ػ ٓ مُذْ رىبح الٌبظمٓ الزْ ٔلحض َزا الىمؾ األدثةٓ كةٓ هظةٕذِ
الشبػش لزلي ًتت َزا الموبل كٓ ؤػوبة الٌشق ػه َزٌ الؼشيسِ ٔحةبيل المؤللةًن ؤن
ظُش رمبل ؤَا الجٕت(ع) التٓ ز ٓ كٓ هظٕذِ الشبػش
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خلفية البحث
َىبى الؼذٔذ مه الٌتت يالجحًث حًل طًس الخٕبلٕةّ التةٓ ٔمٌةه اإللةبسِ 6الةذًتًس
ػجبع ؿىزؼ ٓ يكشلتٍ طلبٔٓ كٓ موبلّ المؼىًوّ ثة«ثشسػٓ ـجٕوةٓ طةًس خٕةبل دس دي
لؼش «كٓ ًٔم ك ؼـٕه» ثذس لبًش الؼٕبة ي «پىزشٌ» هٕظش امٕه پًس» مت دساػّ مذْ
التإحٕش طًس الخٕبلّٕ ػ ٓ هظٕذِ الموبيمّ كةٓ المخةبلٕه الةذًتًس ػةٕذ رةًاد مش ؼةبٔٓ
يلٕشٔه ػمؼبمٓ كٓ موبلّ «ثشسػٓ طًس خٕبل لؼش كشيؽ دس دكتش أمبن ثٕبيسٔ ثٍ آؿبص
كظا ػشد» لوذ حبيل المؤللًن كُ ملبَٕ ًزُا الىبع يالوؼًِ التةٓ ةش جؾ ثمحةًس
ػمًدْ ي شػٕمُب ثجٕبن األمخ ّ ل وبسا مشٔ لبٔـبن يوبَٕذ ػ ٓ وزبد كٓ موبلّ «ثشسػٓ
طًس خٕبل دس الؼبس محمًد مششف آصاد ُشاوٓ» لوذ اًتشق االثتٌةبسات ييرُةبت الىظةش
الشبػش حًل الخٕبل يالؼىبطش المًٌوّ لٍ يػبم ثزبْ الزمٕه كةٓ اؿشيحتةٍ «لةًٌَٕةبْ
ؿ جٓ دس لؼش مُذْ رىةبح الٌبظمٓ(ثشسػةٓ داللةت ي شًٕةت ػجةبسات)» ـةشم إلةٓ
األػبلٕت الـ جّٕ كٓ لؼش مُذْ رىبح الٌبظمٓ مؼظًمٍ طبسمٓ كةٓ اؿشيحتةٍ «ووةذ ي
ثشسػٓ سحبْ اَا ثٕت دس لؼش مُذْ رىبح الٌبظمٓ» هبمت ثتح ٕا ي دساػةّ سحةبء اَةا
الجٕت كٓ الؼبس مُذْ رىبح الٌبظمٓ ثبلتإًٕذ ،ال ةضال َىةبى ؿةشم ػذٔةذِ كةٓ َةزا
الًادْ يالجحًث ثُزا الشٌا ٔمٌه مُٕذ المزبل ل ذساػةبت رةبدِ حتةٓ اٖن ال ًٔرةذ
َىبى ثحج لبما ثُزا الؼىًان كٓ دساػّ طًس الخٕبلّٕ كٓ لؼش مُذْ رىةبح الٌةبظمٓ؛
يًا مه َزٌ المظبدس اللبسػّٕ يالؼشثّٕ ثمب كةٓ رلةي الٌتةبة ياألؿشيحةٍ تـةشم إلةٓ
مؼبمٕه ؤخشْ لشؼش مُذْ رىبح الٌبظمٓ يلزلي َزا الجحج ػًٌٕن ثحج رذٔذ حةًل
َزٌ المؼإلّ
أسئلة البحث
الشبػش ثبػتخذامٍ الظًس الخٕبلّٕ ًٕق ٔؼـٓ لؼشٌ لٌالً كىٕبً؟
تحليل المىضىع
مُذْ رىبح الٌبظمٓ ًَ مه ؤثشص الشخظٕبت كٓ األدة المؼبطش لٍ مٌةبن سكٕةغ مةه
ثٕه الشؼشاء الخًسْ مه مىظًس طًس الخٕبلّٕ يالمحتًْ المُمّ األًخش ؤَمّٕ التٓ هبم ثُب
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الٌبظمٓ لىلؼٍ َٓ الذكبع ػه اَا الجٕت الشػًل(ص) يالتؼجٕش ػةه كؼةبئ ُ يمٌبكحةّ
األػذاء ثؼالح الؼخشّٔ يالحزّ ياإلحٕبء كٌش الًالّٔ يالذكبع ػىُةب التةٓ ٔتؼةمه محتةًْ
ػمٕن رذاً يؤطجح الشبػش ولؼٍ ثموًالت هذ سًّض اوتجبٌ ًخٕش مه األدثبء يلزلي ،كةٓ َةزا
الموبل ،وىظش إلٓ ح ٕا الظًس الخٕبلّٕ كٓ المشآِ األدة الم تضم مه يرُّ الىظةش الشةبػش
كىىظش حٕب ٍ الشؼشّٔ ثظًسِ ػبثشِ
نظرة ػابره لحياة مهذی جناح الکاظمی
مُذْ رىبح الٌبظمٓ لبػش ػشاهٓ مؼبطش ٔىحةذس اطةالً مةه الٌبظمٕةّ مةه الشةؼشاء
المجشصٔه يالم تضمٕه ثإَا ثٕت الىجٓ(ص) الزْ يلذ يػبؽ كٓ حٓ ام الىًامٓ ؤحذ احٕبء
ًبظمّٕ كٓ رًاس االمبم مًػٓ الٌبظ ياالمبم الزًادػ ُٕمب الؼالم ؼ رىةبح الٌةبظمٓ
ػىذ ًجبس الؼ مبء الؼشام مخا لٕخ حبمذ الًاػظٓ يلُٕذ ػٕذ ػةذوبن الحزةبصْ الجحةًث
الذٔىّٕ يالؼ مّٕ ياألدثّٕ كٓ مذسػّ لةشٔق مش ؼةٓ كةٓ ػةىّ  8512الٌةبظمٓ ٔحةت
ئؼشن الشؼش مىز ؿلًلتٍ ئتـشم لؼش الشؼشاء الؼةشة الجةبسصٔه ًةبلمتىجٓ يالزةًاَشْ
ػاليِ ػ ٓ الذساػبت األدثّٕ لٍ مؼ ًمبت ياػؼّ مه الؼ ًم الذٔىّٕ ًتلؼةٕش الوةشآن يػ ة
الوشاءِ يالوشاء المجشصٔه لوشآن الٌشٔ ل شبػش ؤسثؼّ دٔةًان حةًل اَةا الجٕةت(ع) ي مىُةب
دًٔان المؼىًن ثة « ؼ مت مه الحؼٕه» الةزْ ىةبيل الةزًش كٕةٍ ل مةذح يالشحةبء إلمةبم
الحؼٕه(ع) ي ح ٕا ؤحذاث ًشثال(الٌبظمٓ )2262181 ،وتٕزّ لُزٌ الةذيسِ الضمىٕةّ كةٓ
حٕبِ الشبػش الؼ مّٕ ياألدثّٕ ٔمٌه الوًل َزا الشـق ألَا الجٕت هذ ز ةٓ ثظةًسِ كةشح
ه جٓ كٓ ثبؿه الشبػش يكٓ الىُبّٔ طبست كٓ هبلت لةؼشْ يالزمٕةغ ٔؼتشكةًن ثإوةٍ مةه
محجٓ اَا الجٕت(ع)(طبسمٓ)9168952 ،
دراسة صىر الخيالية فی الشؼر مهذی جناح الکاظمی
الظًس الخٕبلّٕ كٓ ػ الجٕبن شتما ػ ٓ ؤسثغ موًلّ التشجٍٕ ،االػةتؼبسِ ياالػةتؼبسِ
ثإوًاػُب(االػـًسِ ،يالشمض يآسًٓ بٔت) يالٌىبّٔ(لمٕؼبَ )9968935 ،زٌ الًرًٌ كٓ ػ ة
الجذٔغ شتما ػ ٓ المجبلـّ ،ياالُٔبم ،يحؼه التخ ض ،ياالػتـشاد ،ياإللتلبت ،يالتزبَةا
الؼبسف(للٕؼٓ ًذًىٓ )82068932،الظًس الخٕبلّٕ تمخا الوذسِ ياثتٌبس الشبػش كٓ خ ن
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مؼمًن ؤوٕن يرمٕا ٔمٌه الوًل ؤن الظًس الخٕبلّٕ جّٕه مٌبوّ الشبػش كٓ ػةبل الشةؼش
يالٌالم ثؼجبسِ ؤخشْ ،مؼبلزّ التظًٔش الزَىٓ ٔؼىٓ ظًس يإثذاع األكٌبس كٓ هبلت الٌ مبت
مؼتلٕذاً ػىظش الخٕبل ٔوًل للٕؼٓ ًذًىٓ كٓ ؼشٔق الظًس الزَىّٕ 6الظًسِ ػجبسِ ػةه
مزمًػّ مه امٌبوبت التؼجٕش اللىٓ التٓ ٔـشح كٓ الشؼش ئجىٓ مزبلُةب الةشئٕغ التشةجٍٕ
ثإوًاػٍ ،ياالػتؼبسِ ،ياالػىبد المزبصْ ،يالشمض ياألوًاع المخت لةّ لتظةًٔش الةزَىٓ ثؼجةبسِ
ؤخةةشْ ،التظةةًٔش الةةزَىٓ ًةةإداِ ؼةةضص المؼىةةٓ ي ضٔةةذ مةةه هةةًِ التةةإحٕش الحؼةةٓ ل شةةؼش
(كتًحٓ )02868941،الظًس الخٕبلّٕ ػاليِ ػ ٓ ؤوُةب تمٕةض لـةّ الشةؼش مةه لـةّ الىخةش
ًمًػٕوٓ الشؼشّٔ ،ضٔذ الوذسِ ال ـًّٔ إلحبسِ الؼبؿلّ الظًس الخٕبلٕةّ ةؤدْ إلةٓ الؼةبل
الزْ ٔوذم كٍٕ الشبػش ،إوٍ ٔخت ق ػه الؼبل الحوٕوٓ الةزْ اػتةذوب ػ ٕةٍ يوؼةبسِ ػةبل
الشؼش ثال لي لةٍ ديس سائةغ كةٓ إوشةبئٍ ،إوةٍ ٔتؼةجت كةٓ رةزة اوتجبَىةب إلةٓ الةىض
(ثًسوبمذاسٔبنً )4168948،مةب رًشوةب ػةبثوبً ؤن التشةجٍٕ ياالػةتؼبسِ كةٓ ؤلةؼبس رىةبح
الٌبظمٓ لُمب يسيد ػبلٓ يل مزبص اػتخذام ؤدوٓ يًَ مب ٔؼجش ػىٍ ث ـّ ياػحّ ثبلـجغ ،مغ
ًا رًُد ثزل كٓ ػجٕا المؼشكّ الخٕبل ال ٔضال ؿبمؼبً يهبث ّ ل ىوبؽ كٓ مب ٔ ةٓ ،وشةٕش
إلٓ رضء مه ػشع اللىٓ ل شبػش الزْ ز ٓ ػ ٓ ؤػبع الؼىبطش الخٕبلّٕ
.1التشبيه
كٓ ؼشٔق التشجٍٕٔ ،ظلٍ ثإوٍ «التشاى لٓء كٓ لٓء آخش كٓ المؼىةٓ»(التلتةبصاوٓ،
 )2268932ؤحذ ؤَ ؤَذاف التشجٍٕ ًَ لشح ي ًػٕح ؤمش مؼىًْ ي زشٔذْ ػ ٓ ؤػةبع
ؤمش ػٕىٓ يم مًع ؿبلجبً مب ًٌٔن التشجٍٕ ًَ المحًس األػبع كٓ الخٕبل الشؼشْ التشبثٍ
الزْ ٌٔتشةلٍ خٕةبل الشةبػش مةه ثةٕه األلةٕبء يالؼىبطةش المخت لةّ ئؼجةش ػىةٍ ثظةًس
مخت لّ(ثًسوبمذاسٔبن )2068948،ئوًل الزشربوٓ ػىةٍ 6الشةٓء األيل ياألًخةش اػتحؼةبوبً
الزْ ٔزت التلٌٕش كٍٕ رٕذاً الذساػّ ذيس حًل التشجٍٕ يالتمخٕا ياالػةتؼبسِ يَةزا َةً
المجبدا الؼظٕمّ التٓ َٓ ؤَ كؼبئا الٌالم إن ل ووا ً ُبٔ ،حٕؾ ثُب ئشرغ إلُٕب مخا
األػمذِ التٓ حٕؾ المؼبوٓ يمخا الوـشات التٓ حٕؾ ثُ كٓ ًا مٌبن(ً )8268931مب
ؤػشة الخـٕت الوضئىٓ ػه ؤَمّٕ التشجٍٕ كٓ إحٕشٌ ػ ٓ الٌالم وًل 6مه ثٕه الؼًامةا
التٓ ٔتلن رمٕغ الؼ مبء ػ ٓ هٕمتُب كٓ الجالؿّ ًَ التشجٍٕ ثبػةتخذام التشةجٍٕ ،ػةًف
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تؼبػق هًِ إحٕش الٌ مّ كٓ المذح يالزم ياللخش ياألؿةشاع األخةشْ( )82068020يكوةب
لزلي ،التشجٍٕ مه اللىًن التٓ لُب ؤَمّٕ رمبلّٕ كٓ الجالؿةّ ألوةٍ ٌٔشةق ػةه المؼةبوٓ
الخلّٕ ،وشة الجؼٕذ ي ضٔذ يػًح المؼبوٓ ياوٍ ٔؼـٓ الزمبل اػتخذم الؼذٔذ مه الشؼشاء
الم تضمٕه التشجٍٕ كٓ ؤلؼبسَ لتًٌن سائؼّ ثـشٔوتُ الخبطّ ألن التشجٍٕ لةٍ ديس مُة
كٓ شٌٕا الظًسِ ًمب ؤن رىبح الٌبظمٓ ل ٔلًت َزٌ الظةىبػّ الزمٕ ةّ كةٓ ؤلةؼبسٌ،
يكٓ وُبّٔ الزمبل يػغ حضن َزٌ الًاهؼّ الؼظٕمّ(حبدحّ ػبلةًساء) كةٓ طةًسِ شةجٍ
لـٕلّ رذاً ػه ؤَا الجٕت(ص)
كَبؿمةةةّ الضَةةةةشاء َظةةةٕحٔ
الٕٓةةًم لیحٕةةذسَِ ػةةةةةبست
رَا لةةج ي موتةةًال ثبلؼةة
هةة ٔٓةةب وَةةةجٓإ اَ األػظَةة
رٓةمٓشِ ؤحٓضاوٓ َىَؼةةةةةةةبٌٔ
يالظةةةةةةجش ؿَشٔجةةةة ةبً ياسأٌ
(الٌبظمٓ 62181 ،د)291 /9
كٓ َزا الشؼش« ،رمشِ احضاوٓ» َٓ التشجٍٕ مه الىًع الج ٕؾ وظشًا لتو ٕا ؤْ ػذد مه
ػىبطش التشجٍٕ ،ت إػبكتٍ ؿبلجبً إلٓ المجبلـّ كٓ الًطق يٌَزا يإن الشةبػش شةجٍ ؤلمةٍ
الؼظٕ ثبلىبس
ربء الشبػش كٓ ثٕت التبلّٕ ثبػتخذام طىبػّ التشجٍٕ ًًطق مٌبسمٍ ثحٕةج مةغ َةزا
التشجٍٕ الزمٕا مه مٌبسمٍ ٔتظًس ــّٕ ،ؤلجغ مٌبوتٍ ثخًة رمٕا لزؼا ًالمةٍ ؤًخةش
رمبالً
يكٓ الوةشآن ػةمّبى الًلّٕةب
ثةةةشاى اَ ل تّوةةةًْ إمبمةةبً
كٌَىةةت ثٌةةا مٌشم ةّا حلّٕةةب
ؤلجٓؼةةي المٌٓةةبسم حَةةًة ػ ةضّ
(ن م 6د)20-29 /9
يكٓ اللوشِ التبلّٕ ،لجٍ الشبػش ًًاسث الضَشا(ع) ثشزشِ التٓ لذُٔب الؼذٔذ مه اللةشيع
ئتحذث ػىٍ ثؼىًان ؤلزبس ؤحضاوٓ ،يالزبمغ كٍٕ الًػؼّ يالشمًلّٕ
ٔٓؼشكُةةةةب األسام يالجوٕةةةةغ
ؤلةةزبسٔ ؤحضاوةةٓ لَُةةب كةةشيعا
(ن م 6د)802-808 /9
ياللوشِ التبلّٕ ٔىشذَب الشبػش ٌَزا6
ؤوةةب ثٓحةةش التوةةٓ

يإمةةةةبم الةة ةًٓسْ
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يٓمىَةةةبس الُٔةةةذْ

يٓدلٕةةةا الؼٓةةةشْ

(ن م)282 6
ٔؼتجش الشبػش اإلمبم طبدم(ع) ًلًاً ل ىجٓ(ص) ياإلمبم ػ ةٓ(ع) لخظةّٕ ًجٕةشِ التةٓ
ٔلتخش ثُب األًبثش شًٕجبن ثحش التوًْ يمىبس الُذْ اػبكّ شجُٕٓ لةجٍ الشةبػش التوةًْ
لالمبم الظبدم(ع) ثبلجحش كٓ يػؼتُب ئلؼش إسلبدا ُ ًمئزوّ ياػحّ يإوٍ ٔظُش الـشٔةن
أل جبػٍ ٔمٌه ؤن ًٌن َزٌ األ ثٕبت لتشةجٍٕ الزمةغ التةٓ لةبثٍ الشةبػش المشةجٍ ثةإمًس
مخت لّ التشجٍٕ المو ًة وًع مه األوةًاع األخةشْ ل تشةجٍٕٔ ،تـٕةش كٕةٍ مٌةبن المشةجٍ
ثبلمشجٍ ثٍ
ثؼجبسِ ؤخشْ شجٍٕ طبس كٍٕ المشجٍ ثٍ الحوٕوٓ مشجُبً ئزؼا المشجٍ الحوٕوٓ مٌبن
المشجٍ ثٍ ادػبئبً يالُذف مه َزا التـٕٕش ،التؼجٕش ػه المجبلـةّ يرةٍ الشةجٍ كةٓ المشةجٍ
ٔؼىٓ ٔذػٓ المتٌ ؤن يرٍ الشجٍ كٓ المشجٍ ؤهًْ حتٓ ؤن وزؼ ٍ مشجٍ ثٍ
يَةةةزٌ ًًاًةةةت اَ لََُةةةب لةةةًُد
صَشا ىب مه وًسَب هَذ ؤصَٓةش الًرةًد
َةؼٔةًد كبؿمّ إلٓ سػب ثبسئُةب َوةًد
يًةةا لَةةمغ ؤلَةةشهَت للبؿمةةّ
ألوّىةةةب مىُةةةب ثٓةةةذؤوب يلَةةةب المٓؼةةةةٕش
ثىًس ؤم المٔظـَلٓ وًاطةا المٓؼةٕش
مةةةه ؤدمؼةةةٓ ؼ ّةةة الجٌٔةةةبءٔ
يلةةةةٓ ثٌةةةةا مُزاةةةةّ ػةةةةضاءٔ
طةةة ّٓ ػ ةةةٓ دمؼةةةٍٔ يػةةة ّ

(ن م 6د)884 /0
ياألسع لةةةةٓ َىةةةةًح يالؼةةةةمبءٔ
ٔٓؼوةةةةةةةةًة مىةةٓ حضوةةٍ ؼ ّةة
طةة ة ّٓ ػ ةةةةٓ دمؼةة ةٍٔ يػةة ة ّ

(ن م)00 6
الوٕمّ الجالؿّٕ لتشجٍٕ المو ًة كٓ ؤن الشبػش ٔزؼا المشجٍ ثٍ ًٌٔن يرٍ الشجٍ كٕةٍ
ؤهًْ ،مٌبن المشجٍ حتٓ ٔذػٓ ؤن يرٍ الشجٍ كٓ المشجٍ ؤهةًْ يؤًمةا يلةزلي ٌٔةًن
التشجٍٕ مو ًثبً(الُبلمَٓ )20168931 ،ذف الشبػش ًَ التؼجٕش ػه َزا الىًع مه التشجٍٕ
ًمبل إ ظبف المشجٍ كٓ َزٌ الظةلّ ثشةٌا ػةبم الـةشع الةشئٕغ كةٓ التشةجٍٕ إػـةبء
المًػًػّٕ ػ ٓ الشٕئٕه ال ًٌٔن لُمب الـٕشّٔ ػىذمب حزف األداِ ظُش المًػًػّٕ ثشةٌا
م مًع(للٕؼٓ ًذًىٓ)2268934،
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االستؼارة
ٔؼتجش الزشربوٓ االػتؼبسِ إلخلبء شجُُٕب ،ؤرما مه التشجٍٕ ئوًل« 6ياػ ة ؤن مةه
لةةإن االػةةةتؼبسِ ؤوّي ً ّمب صدت إساد ةي التشةجٍٕ إخلةبء ،اصدادت االػةتؼبسِ حؼةىبً»
( )3462110لوةةذ ػٔشكةةت اإلػةةتؼبسِ دائم ةبً الشةةٌا الشئٕؼةةٓ ل ـةةّ اإلكتشاػةةّٕ(َبيًغ،
 )8268933الوٕمّ الىُبئّٕ لإلػتؼبسِ يهٕمّ إػتخذام ؿٕش الحوٕوٓ ل ؼجبسات َةٓ الوٕمةّ
الضخشكّٕ لُب اإلػتؼبسِ ؤػ ٓ دسرّ الؼجي اإلػتؼبسِ مه اللىًن الشبػشّٔ ؼبػذ المتٌ
حتٓ سػخ ًالمٍ كٓ رَه المخبؿت يمه َىب كئن اإلػتؼبسِ َٓ ثمخبثّ كخ ؤػٕن يؤخلٓ
مه التشجٍٕ ًٔػغ ؤمبم المخبؿت(ًضاصْ )5068941 ،كٓ الًاهغ ،اإلػتؼبسِ لةٌا متـةًس
مه التشجٍٕ مه حٕج رًش المشجٍ ؤي المشجٍ ثٍٔ ،وؼ إلٓ المٌىٕةّ يالمظةشحّ ٔؼةمٓ
التشخٕض وًع مه اإلػتؼبسِ يً مب ظشحت كٓ ؼشٔق اإلػتؼبسِ المٌىّٕ ٔشتما زؼٕ
االوؼبوٓ لةزلي التشةخٕض ٔؼةبيْ اإلػةتؼبسِ المٌىٕةّ ئىـجةن ممت ٌةبت االػةتؼبسِ
المٌىّٕ لٌه لٕؼت ًا االػتؼبسِ ،شخٕظبً اػ اٖخش ل تشخٕض ًَ زؼةٕ االوؼةبن
ًمب رًشٌ ػبثوبً ،الشبػش كٓ َزٌ الظىبػّ األدثّٕ ٔىؼت ػ ًى االوؼبن ل مخ ًهةبت يثُةزا
الؼما الخٕبلٓ ٔؼـُٕ لًوةبً يلةؼًساً يحشًًّ(مٕشطةبدهٓٔ )3168934،ىبػةت التشةخٕض
ثبإلػتؼبسِ المٌىّٕ يلُزا ٔؼتجش التشخٕض اػتؼبسِ مٌىٕةّ يالؼٌةغ ؿٕةش طةحٕح (ؿ ةٓ،
 )82968934كٓ اإلػتؼبسِ المٌىّٕ ػىذمب ٔؼـٓ الحٕبِ لؼىبطش ؿٕش حّٕ ،طةجـّ اوؼةبوّٕ،
ٔوًل لٍ التشخٕض ألن المتٌ كٓ َزا الىًع مه اإلػتؼبسِ ٔؼـةٓ ل ؼىبطةش ؿٕةش الحٕةّ
سيح الحٕبِ يالؼوالوّٕ يالحشًّ لزلي ؤهًْ ػىبطش كُٕةب َةٓ الؼبؿلةّ يالخٕبل(محؼةىٓ،
 )1168951ػاليِ ػ ٓ رلي ؤن رىبح الٌبظمٓ اػتخذم مةه األكؼةبل المؼةبسع لةذاللتُب
ػ ٓ اإلػتمشاس كٓ ؤلؼبسٌ الذٔىّٕ ؤًخش اػتخذام إػتؼبسا ٍ التجؼّٕ ثشٌا مؼبسع ًةزلي
يال ٔـلا ػه َزا الله كٓ ؤلؼبسٌ يهذ خبؿت الزمًُس ثبػةتخذام َةزا اللةه كٕمةب ٔ ةٓ
ٔٔؼشع ثؼغ األمخ ّ ػ ٓ اػتخذام َزٌ الظىبػّ كٓ لؼشٌ
ٔٓةةب ػةةّٕذْ ثةةي الضمةةبن حّٕٓةةشا
مًػٓ ثه رؼٓلش يالؼٔوًل حّٕٓشت
كةةٓ محمیىَةةّ ًٔٓمةبً لٌىةةت األطةةجشا
لًَ هٕغ ح مي ثةبلٌ ٕ يطةجشٌٔ
كٌَإوَّمةةةب كَوةةةذ الحؼةةةٕه األًَجةةةشا
األسعٓ مةةبدت يالؼةةمبءٔ َضلضلَةةت
(الٌبظمٓ 62181 ،د)11 /0
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كٓ اللوشِ التبلّٕ ،الشبػش ثئػـبء الحٕبِ ل ؼوًل يالضمه ،ـشم إلٓ ػظمّ مًػٓ(ع) يهذ
وؼجت الحٕشِ ل ضمه كٓ حٕه هظةذٌ ؤَةا الةضمه لةزلي مزةبص ػو ةٓ ثبلؼالهةّ الضمىٕةّ
ياإلػتؼبسِ المٌىّٕ ألن الشبػش لجٍ المشجٍ يًَ الؼوا لإلوؼبن يحةزف المشةجٍ ثةٍ يَةً
اإلوؼبن يربء ثإدا ٍ يًَ الحٕةشِ يؤػـةبٌ الحٕةبِ ًةزلي إػةتؼبسِ مٌىٕةّ ثمةب ؤن ال لة
المؼتؼبس ربمذ لزلي اإلػتؼبسِ ًٌن ؤط ّٕ وظشاً ألن الشبػش هذ رًةش مؼةتؼبس لةٍ ،كةئن
اإلػتؼبسِ َٓ مه وًع المزشدِ كٓ اللوشِ األخٕشِ كٓ ؼجٕش ؤوٕةن ٔىشةذ الشةبػش الحةضن
يالٌأثّ األسع يالؼمبء مه كوذان اإلمبم مًػٓ الٌبظ (ع) كٓ الشـش الخبوٓ «ثي» ٔتؼ ةن
ثبلضمه ال ٔتوذم لٍ حتٓ ًٌن إسادِ الحظش ػ ٓ ؤػبع وذٔ مب حوةٍ التةإخٕش ٔؼىةٓ ؤن
الضمه حٕشت ؤمبمي كوؾ الشبػش كٓ َزا الوؼ مه ؤلؼبسٌ «األسع مبدت» اهتجغ مةه
أّٖ الوشآوّٕ ﴿ وإذا الأرض مدت﴾ حتةٓ ٔضٔةذ مبػةي ًالمةٍ ػ ةٓ ه ةت يسيح الزمُةًس
يًزلي اػتخذم ؤداِ التشجٍٕ «ًإن» التٓ مةه ؤهةًْ األداِ هبمةت ثةإؿشاع كةٓ ًٕلٕةّ
الًطق ثمؼىٓ ؤوٍ كوذ الحؼٕه األًجش يرؼا موبمٍ ؤػ ٓ مه اإلمبم الحؼٕه(ع)
يكٓ اللوشات األخشْ ثؼجبسات ًة« مت الىؼمّ» ي«ثبن ًمبل دٔه اَ» اهتجغ مه آٔةّ
أتممت َ علَیکم نعمتي﴾6
االًمبل كٓ الوشآن الٌشٔ ﴿ َالی َوم أکملت لَ کم دی َهکم َ و َ
ثإنَ ًمبل دٔه اَ ثبلؼظمّ
وَجةةٓ اَ لمةةب مّةةت الىؼمةةَّ
(ن م 6د)222 /9
يالشبػش كٓ اللوشات األخشْ ثبػتخذامٍ االػتؼبسِ المٌىٕةّ ثبلىؼةجّ ل ةذٔه يالشةشٔؼّ
اإلػالمّٕ الموذػّٔ ،زؼا ػٕىبً إوؼبوّٕ التٓ لجٍ الذٔه ثبالوؼبن يحزف المشجٍ ثٍ يرًةش
لًاصمٍ يًَ ثٌبء الذم يثزًش المؼتؼبس مىٍ يًَ «الؼبدْ» ًٌن االػتؼبسِ مشلحّ
يرجشٔةةةةا الؼةةةةمب وبحةةةةب
ثٌٓتةةةيٓ لةةةشٔؼّ الؼةةةبدْ
حجٕجةةةٓ رؼلةةةش طةةةبحب
هَتٕةةةةا الـّةةةةقٓ وبداًةةةةب
(َمبن)820 6
كٓ اللوشات األخشْ ٌَزا يطق اػتشُبد امبم رًاد(ع)6
يرجشٔا الؼمب ٔٓىؼبٌٔ مظ ًمب
ػىبءٔ ال ٍّ ػٕه الذٔه َجٌٕةٍ
(َمبن)223 6
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هذ رًش الشبػش كٓ َزا الجٕت مه اإلمبم الزًاد(ع) ثؼةىبء اَ الةزْ ثؼةجت اػتشةُبد
اإلمبم ،جٌٓ ػًٕن الذٔه لٍ ،ئؼشة الشبػش ػه ػمن ًبسحّ اػتشةُبد اإلمةبم(ع) يكوةذان
مظجبح الُذأّ لزإ إلٓ التشخٕض َىبى لةجٍ الؼةٕه ثبإلوؼةبن ،يحةزف مشةجٍ ثةٍ يَةً
اإلوؼبن يربء ثإحذ لًاصمٍ يًَ الجٌبء كٓ اللوشات التبلّٕٔ ،ؼجش الشبػش مجبلةشِ ػةه ػةٕذِ
الضَشاء(ع)6
مالراً ؤطجحت سيحةٓ ألوٕةبة المٔ ّمةبت
ؤثٓ ٔٓب ؤُّٔب المإيْ ئٓب ًُق الىّجةًات
ػتَؼُٕب إرا طجّت ػ َٓ الذوٕٓب مظٕجٓب ٓ
(ن م)825 6
ؤوٕبة ال مبت َٓ اػتؼبسِ مٌىّٕ كشجٍ الشبػش المظٕجّ كٓ اإلػةشاس ثةبلحًٕان يحةزف
المشجٍ ثٍ يًَ الحًٕان ،يربء ثشٓء مه لًاصمٍ يًَ ػىبوٍ الحةبد يلٌةًن للظةّ المؼةتؼبس
ربمذِ كبالػتؼبسِ ؤط ّٕ يثزًش وًع مه مالئمبت مؼتؼبس مىٍ ،كبإلػتؼبسِ مشلةحّ ٔظةًس
الشبػش ثـشٔوّ ؤخشْ يطلًب لشُبدِ اإلمبم ػ ٓ(ع) ي إحٕشَب ثٕه الٌبئىبت ثُزٌ الـشٔوّ
يسيح اَ َمٌؼةةةًسٔ الزىةةةبح
يدمغ الَؼشؽ ط ّٓ ثةبلزٓشاح
لزشح الٌجشٔٓبء

ثٌٓت ػٕه الؼمبء

(ن م)828 6
دمغ الؼشؽ يرشح الٌجشٔبءًٌٔ ،ن االػتؼبسِ المٌىّٕ يالتشخٕض لجٍ الشبػش الٌجشٔةبء
ثئ وؼبن يحزكٍ يربء ثإحذ لًاصمةٍ يَةً الجٌةبء يالزشاحةّ يلةزًش مالئمةبت مؼةتؼبس مىةٍ،
اإلػتؼبسِ ًبوت مشلحّ كٓ َزٌ األحىبءٔ ،ظًس الشبػش حز الٌبسحةّ ثظةًسِ حٕةّ ثشةٌا
ػبمً ،ا ػىظش مه ػىبطش الظًس الخٕبلّٕ ،سؿ ؤوٍ مظةذس ل خٕةبل الشةبػش ،لٌةه ٔمٌىُةب
ؼت ديس حًْٕ كٓ إحٕبء الوٕ اإلوؼبوّٕ الؼبلّٕ كٓ ثؼغ األحٕبن ٔذسى الزمُةًس مةه
يساء اإلػتؼبسِ يالتشجٍٕ ػبلمبً خبلٕبً مه األيَبم الشةبػشّٔ ألوةٍ ٔةت التؼجٕةش ػةه التةإحٕش
الؼبؿلٓ ل ٌ مّ مه حٕج التشجٍٕ ياإلػتؼبسِ ػًٌٕن ؤًخش
الکنایة
ٔوًل اثه احٕش كٓ «المخا الؼبئش»« 6الٌىبّٔ ً مّ ٔمٌه ذل ػ ٓ مؼىٓ يحم ُةب ػ ةٓ
الحوٕوّ يالمزبص ي ثًطق ربمغ ثٕه الحوٕوّ يالمزبصٔ ،وًل الٌىبّٔ ؼىةٓ ةشى التظةشٔح
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ي وذٔ مالصمُب حتٓ ىتوا الٌالم إلٓ مب ل ٔشد رًشٌ كٓ الىض ًمب ٔوًل 6كةالن ؿًٔةا
الىزبدٔ ،ؼىٓ ؿًٔا الوبمّ»(ووال ػه للٕؼٓ ًذًىٓ )80968922 ،الةتٌ ثةبل جغ يكةٓ
المظـ ح 6إرا ًبن ل ٌالم مؼىٕبن هشٔت يثؼٕةذ ،يًةبن المؼىٕةبن ثظةًسِ الةالصم يالم ةضيم
ثؼؼُب لجؼغ ،كٕزمغ المتٌ الزم ّ ثحٕج ٔىتوا الزَه الزمًُس مه مؼىٓ الوشٔت إلٓ
الجؼٕذ(َمبٔٓ)21168923،
كٓ الٌتت الجالؿّٕ الزذٔذِ ؼجش ػه الٌىبّٔ ثزًش الالصم يإسادِ الم ضيم ًبوةت الٌىبٔةّ
ػجبسِ ؤي رم ّ ال ًٌٔن ؿشع المتحذث كٓ ظبَشَب لٌه يرًد هشٔىةّ طةبسكّ الصما حتةٓ
اوتجُىب مه المؼىٓ الظبَشْ إلةٓ المؼىةٓ الجةبؿىٓ (لمٕؼةب )21168931،ئوةًل ؤٔؼةبً
ظبَشِ ٔؼـٓ الشبػش ل حًٕان يالزمبد يالىجبت وًػبً مه الشخظةّٕ يَةزٌ الظةًاَش ةش جؾ
اس جبؿبً مجبلشًِ ثبإلػتؼبسِ المٌىّٕ ًإوٍ حٓ كٓ َزا الىًع ًبوت األلةٕبء ري طةلبت يسيح
يػـش يري حٕبِ ػ ٓ ؤػبع رلي الٌىبّٔ كٓ مظـ ح للظٓ ػجبسِ ػةه إسادِ المؼىةٓ كةٓ
ؿٕش مب يػغ لٍ يالمزبص إسادِ مؼىبَب الحوٕوةٓ للوةذان هشٔىةّ طةبسكّ ػةه إسادِ المؼىةٓ
الحوٕوٓ(َبلمٓ )24368931،الشؼشاء الم تضمٕه كٓ ؤلؼبسَ الذٔىّٕ ل ًٌٔوًا ؿةبك ٕه
ػه الوٕمّ الجالؿّٕ الٌىبّٔ ي إحٕشَةب ػ ةٓ المخبؿةت ة اػةتخذام الٌىبٔةّ كةٓ ؤلةؼبس
ال ػةه الوٕمةّ الجالؿٕةّ
الٌبظمٓ ؤها ثبلىؼجّ إلٓ الٌىبّٔ يا لتشجٍٕ يلٌةه لة ٌٔةه ؿةبك ً
ل ٌىبّٔ؛ ألن الٌىبّٔ كٓ رَه الزمًُس ؤًخش يػًحبً يمه ؤوًاػُب ًىبّٔ الىؼجّ يالوظذ مىةٍ
إحجبت ؤي ولٓ الىؼجّ ياإلػىبد الشٓء إلٓ لةٓء آخةش المةتٌ َىةب ٔىؼةت يطةلبً ألحةذ
المتؼ وبت يال ثىلؼٍ كبلٌىبّٔ ؿٕش مجبلشِ(محؼىٓ)5168933،
ٔىؼت الشبػش كٓ اللوشات التبلّٕ الظذم ثخًة اإلمبم الظبدم(ع)6
ٔةةبَ ثٔىٕٓةةبن الةةذٔه الشةةبَن
هَةةةذ ؤػةةةالى ال اةةةٍ إَمبمة ةبً
يالظةةةذم ثإحًاثة ةيٓ ػةةةبلن
ؤوةةتٓ مٓ َةةإت الةةذوٕٓب ػ مةةبً
(الٌبظمٓ 62181 ،د)814 /0
مه ؤوًاػُب ًىبّٔ الىؼجّ يالوظذ مىٍ إحجبت ؤي ولٓ الىؼجّ ياإلػىبد الشةٓء إلةٓ لةٓء
آخةةش المةةتٌ َىةةب ٔىؼةةت يطةةل ًب ألحةةذ المتؼ وةةبت يال ثىلؼةةٍ كبلٌىبٔةةّ ؿٕةةش
مجبلشِ(محؼىٓ )5168933،موظًد الشبػش َىبً ،مبل اإل ظبف اإلمةبم الظةبدم(ع) ثُةزٌ
الظلّ
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المجاز
المزبص ًَ اػتؼمبل ال ل كٓ ؿٕش مب يػغ لٍ ،ثؼالهةّ الٌبئىةّ ثةٕه المؼىةٓ الحوٕوةٓ
يالمزبصْ ثوٕشٔىّ مبوؼّ ػه إسادِ المؼىٓ الحوٕوٓ الؼجت كٓ ؼمّٕ المزبص ثإن المتٌ
ارتبص حذيد الظبَشْ ل ٌ مّ ئظا إلٓ المؼىٓ المزبصْ ؤَ األؿشاع الجالؿّٕ يالزمبلّٕ
لإلػتخذام المزبص ،ؼجٕش مجبلؾ كٓ يطةق الظةًاَش هظةذ التإًٕةذ يالتشؿٕةت يالتحؼةٕه
يالتىلٕش يالتمتغ ل مخبؿت ثبلىؼجّ الظًاَش ثشٌا ػبم ،المزبص ؤػ ًة ؼجٕش ؿٕةش مجبلةش
مه الىبحّٕ الىلؼّٕ ،كٓ ًخٕش مه الحبالتًٌٔ ،ن إحٕشٌ ؤًخش مه التإحٕش المجبلةش ل ٌةالم
يًةةزلي المٌةةبن المىبػةةت الصدَةةبس اإلثتٌةةبسات ياإلثةةذاػبت ياإلثةةذاع األدثةةٓ ياللىةةٓ
ل متحذحٕه(محؼىٓ)9368951،
إرا رةةةةةةبست لَٕبلٕىةةةةةةب
ػة ةٕٓجوٓ وةةةًسى الُٓةةةبدْ
لةةةةذٔه الیحةةةةن ُٔةةةةذٔىب
يهَجةةةةشى هج ةةةةّ الؼ ةةةة
ؤػبػةةةةبً ٔٓشكةةةةغ الةةةةذٔىب
َيإن اََ ؤػةةةةةةةةةةةةةةةالٌٔ
(الٌبظمٓ 62181 ،د)821 /0
هٕبدِ اإلمبم الظبدم يًًوٍ هج ّ الؼ ال ٔوتظش خالل حٕب ٍ كوؾ ،حتٓ ثؼذ اػتشةُبدٌ
ٔؼتمش ؤٔؼب ؤحىبء حٕب ٍ ػشبم الحوٕوّ ،ؤ ًا لضٔبس ٍ مه ؤْ مٌبن ل وةبء يالتمتةغ ثؼ ًمةٍ
ياٖن مؼزؼٍ ًٌٔن هج ّ الؼشبم(طبسمٓ )4468952،كٓ الجٕت األيل ،لٕبلٓ ٌٔةًن مزةبص
ػو ٓ ثبلوشٔىّ الضمىّٕ ياإلػتؼبسِ المٌىّٕ ألن الشبػش لةجٍ ال ٕةا يَةً المشةجٍ ثبإلوؼةبن
كحزكٍ يربء ثإحذ لًاصمٍ يًَ الظ يؤػـةبٌ لخظةّٕ اوؼةبوّٕ ئٌةًن اإلػةتؼبسِ مٌىٕةّ
يالتشخٕض يثُزا الـشٔن وؼت الشبػش الظ ثبل ٕا
المىسيقی
مزمًػّ مه الؼًاما التٓ ؼـٓ دسرّ ل شؼش مه ال ـّ الًٕمّٕ ،ثبػتجبس األؿىّٕ التًاصن
كٓ الًاهغ ،مه خالل وظبم المًػٕوٓ ،كئوُب ؼجت هٕبمّ الٌ مبت يالتؼشف ػ ةٓ الٌ مةبت
كٓ ال ـّ ٔمٌه ؼمٕتُب مزمًػّ مًػةٕوبئّٕ َةزٌ مزمًػةّ مًػةٕوبئّٕ ػبمةا مؼةشيف
ئمٌه ح ٕ ُب مخا ؤوًاع الًصن ،يالوبكّٕ ،يالشدف يالتًسٔةّ يػًامةا ؿٕةش مؼشيكةّ ٔمٌةه
الشؼًس ثُب كوؾ يال ٔمٌه ؤن وٌشق هبوًوبً لُب(للٕؼٓ ًذًىٓ )468932 ،الةًصن يالوبكٕةّ
َمب ايل لٓء ٔجبدس الزَه ػىذ الٌالم ػه المًػٕوٓ الشؼشْ الًصن كٓ الشؼش ٔؤدْ إلةٓ
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سهظّ الٌ مبت ئؤدْ إلٓ إصالّ المىـن الىخش مه الٌ مبت يلؼا ٌٔةًن الؼبمةا األيل كةٓ
رؼا الىض متؼّ كٓ الزمًُس(آاللتٓ ي داليس)2568944 ،
كٓ ؤَمّٕ الًصن يالوبكّٕ كٓ مًػٕوٓ الشؼشٌٔ ،لٓ ؤن ٔوًل الىوبد الوذمبء كٓ ؼشٔةق
الشؼش ثإوٍ ػجبسِ ػه ًالم رات الًصن يالوبكّٕ التٓ ذل ػ ٓ مؼىةٓ(اثه رؼلةش ،ال ةب)9 6
يالٌبظمٓ مه الىبحّٕ اللىّٕ ،كئن اػتخذام ػىظش "التٌشاس" ال لظٓ هذ خ ةن ساثـًةب هًٔةبً
ثٕه الٌ مبت يالمؼبوٓ كٓ الًاهغ ٔ ،ؼت التٌشاس كٓ ؤلؼبسٌ ،مخا ٌشاس ً مّ ؤي رم ّ ،ديساً
ؤػبػٕبً كٓ المًػٕوٓ الشؼشّٔ ئشًض اوتجبٌ الوبسا إلٓ المحتًْ األط ٓ ل شػةبلّ الشةبػش
ثبػتخذام طىؼّ التٌشاس خ ن ػالهّ هًّٔ ثٕه ال ل يالمؼىٓ ٔ ؼت ٌشاس الزم ّ ؤي الٌ مّ
ديساً سئٕؼٕبً كٓ المًػٕوٓ الشؼشّٔ ئززة اوتجبٌ الوبسا ٌشاس الٌ مبت َةً ؤَة يػةٕ ّ
لزؼا األكٌبس محؼًػبً يظًُس المشبػش الشؼشّٔ(مشادْ)2268952 ،
التکرار
التٌشاس ػجبسِ ػه رًش الشٓء مش ٕه ؤي ؤًخش األؿشاع التٓ ػؼٓ المتٌ إلُٕب(لمٕؼب،
 )8268930كٓ الًاهغ ،كةئن ػىظةش التٌةشاس ال لظةٓ "ؤحةذ المختظةبت األدثٕةّ" ٔخ ةن
التًاصوبت يالمًػٕوٓ كٓ لـّ الشؼش ي ؼ ٕؾ الؼًء ػ ُٕةب ًةبن الـةشع مةه التٌةشاس كةٓ
الشؼش التو ٕذْ التحشٔغ يالتإًٕذ يالٕوظّ لٌه َزا الله كةٓ الشةؼش الحةذٔج ٔوةغ كةٓ
خذمّ الزمبل الجىًْٕ يالتلؼٕش الؼبؿلٓ يالشؼًسْ لةشيح الشةبػش(وبظمٕبن)28868945،
إرا ًبن التٌشاس كٓ الظًت ،كئوٍ ٔـ ن ػ ٍٕ ضئٕه الظًت ٔؼبَ الظًت ثشٌا ًجٕش كةٓ
حشاء مًػٕوبٌ الذاخ ّٕ يالت زر ئؼبَ كٓ إحبسِ ؤحبػٕغ يػًاؿق الوبسا يالمؼتمغ ياوةٍ
ٔزؼا ػالهتٍ ؤػمن ثبلشؼش(لٕشاصْ)0968940،
ػغ كٓ اػتجبسى ،التٌشاس ًٌٔن رمٕا ػىذمب ًٌٔن مالئمبً سيحٕبً ،الله الةزْ ٔتـ ةت
الوذسِ يالزيم الؼبلٓ(متحذٔهٔ )11868910،ؼتخذم الشبػش التٌشاس ل تؼجٕش ػه مشةبػشٌ،
يالتٓ ؼتخذم ػبدِ كةٓ لةٌا الشحةبء ييطةق الحشة(كتةًح )4968020،ـةشم الزىةبح
المظبئت التٓ ػبوٓ ثُب اإلمبم الشػب(ع) كٓ ػجٕا الذٔه ثإلؼبس ؤوٕن6
ؤَمبم الظةجش يالتًحٕةذ مةب ػبوةب
لََوةةةذ ػةةةبوَٓ مةةةه الجٓ َةةةًْ
ٔٓةةةزيم الوُةةةش ؤلًاوةةةب يؤلًاوةةةب
كَمةةةه ػةةةزه إلةةةٓ ػةةةزه
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يَةةةةةةةةبسين ًلشػةةةةةةةةًن
يساح ٔزٔوةةةةةةةةٍ ػٓةةةةةةةةمبً

ثلتةةةةةًاٌ لَةةةةةٍٔ آرا يآراوةةةةةب
لُٕذم مه ؤطًل الةذٔه ؤسًبوةب

(ن م)28 6
كٓ ثؼغ األحٕبن ٔ ،وٓ الشبػش طًساً يمؼبوٕةبً محةذدِ ،ثبختٕةبس ثؼةغ الٌ مةبت التةٓ
حتًْ ػ ٓ ؤحشف مؼٕىّ(طُجب )5068940 ،كٓ األثٕبت التبلًّٕ ،بن ل شبػش ،ثتٌشاس ً مّ
"مًالْ" ،ثبإلػبكّ إلٓ الذيس ا لزْ لؼجٍ كةٓ الوةبء الحةضن يالٌأثةّ ،لةٍ ةإحٕش ًجٕةش ػ ةٓ
مًػٕوٓ األثٕبت
مًالْ
َزا حؼٕه هَذ ثٌٓٓ
مًالْ
حضوبً يؤثٌٓ طجشًَب
مًالْ
رْ صٔىت وبحت لٌَب
(َمبن)824 6
ٔؼجش الشؼشاء كٓ ثؼغ األحٕبن ػه مشبػشَ الذاخ ّٕ يمه ؤرا ًكٕش كؼةبءً ل تؼجٕةش
ػه وًأبَ يمؼبلزتُ ثمًػًع سحبء ٔ زؤين ثتٌشاس ثؼغ الزما التٌشاس كٓ ؤلؼبس الشبػش
ؤحٕبوب ًٌٔن ثظًسِ ٌشاس الؼجبسِ ثؼٕذاً ػه التظىغ
ممب ال لي كٍٕ ،ظمٕمٍ مه هجةا ػوةا ياػةةٓ يال ٌٔةًن حظةٕ ّ ػةذم الوةذسِ
الشبػش
ٔٓؼوةةًة مةةه حضوةةٍ َؼ ّةة
يلةةٓ ثٌةةا مُزةةّ ػةةضاءٔ
طةة ّٓ ػ ةةٓ دمؼةةٍ يػةة ّ
طةة ّٓ ػ ةةٓ دمؼةةٍ يػةة ّ
(ن م)00 6
تسئين الصىت
إرا ًبن التٌشاس كٓ طًت ،كئوٍ ٔـ ن ػ ٍٕ ضئٕه الظًت ؤحش ضئٕه األطًات ػ ٓ حشاء
المًػٕوٓ الذاخ ّٕ ،يلُب ديس ؤػبػٓ كٓ إحبسِ ػًاؿق الوبسا ي المؼتمغ ي ٔزؼا ػالهتةٍ
ؤػمن كٓ الشؼش(لٕشاصْ )0968940،الٌةبظمٓ ثتٌةشاس الحةشيف(ل ،ع ،م) ؤػـةٓ لةؼشٌ
مًػٕوٓ خبطبً
يلئمةةةٍٔ ثزشيحةةةٍ ٔٓبًةةةا
كَوةةا لمةةه لىَلؼةةٍ ٔٓزُةةا
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ٔٓةةب ؤُّٔةةب ال ّئةةٕ ٔٓةةب الئةة

حؼةةةٕىبً المٓشرةةةغ يالؼةةةبل

(الٌبظمٓ 62181 ،د)850 /9
كٓ َزٌ األثٕبت ،ؤوشإ الشبػش ػ ؼ ّ مه الملشدات ػ ٓ كبطا ثٕتٕه يكٓ لـش الخبوٓ،
اإللتشاى كٓ رزس الملشدات المٌشسِ(لئ  ،الئ  ،لئٕ ) خ وت ٌةشاس سائةغ يلحةه أوةبػٓ
ٔمٌه ؤن ًٌٔن ثمخبثّ االلتوبم ؤٔؼبً ٌشاس حشيف(س ،ة ،ى) ؤدْ إلةٓ ةضئٕه األطةًات
كٓ األثٕبت التبلّٕ6
ثحجةةبس الزٔةةًد كٕةةيٓ ٔٓةةب لةةجش
يسٔج المٔظـَلٓ ٔٓب ياسحبَ حٕةذس
كََمه ؤصًٓ رىبوبً مىيٓ مه ؤطٓةجش
يًٓق ال ّةٍ ؤوةتٓ يثٓحةشٌٔ األًجةش
(َمبن)829 6
كٓ الًاهغ ،ضئٕه الظًت ؼبػذ كٓ زمٕا الشؼش ئؼبػق مًػةٕوٓ الٌةالم ئمىحةٍ
ىبػجبً طً ٕبً يلٌالً رمٕالً
الطباق
الـجبم ًَ ؤحذ األػبلٕت المُمّ لتؼ ٕؾ الؼًء ػ ٓ المؼىةٓ يطةٕبؿّ الظةًس األدثٕةّ
َىبى ؤػمبء اخشْ ل ـجبم ًةبلتىبهغ ،يالتـبثن ،يالمـبثوّ يًَ التزمٕغ ثٕه الٌ متةٕه
تؼبسػبن كٓ المؼىٓ(َبلمٓ )91968931،ثبإلػبكّ إلٓ زمٕا الىض الظبَشْ ،كئوٍ لةٍ
ديس َبم كٓ ًػٕح الـشع الموظًد ـجٕن َزٌ الظىبػّ األدثّٕ كٓ الىض ٔخ ن وًػبً مه
التىبهغ ئؼـا هبػذِ ال ـةّ ئز ةت الذَشةّ يال ةزِ اللىٕةّ(ًشٔمٓ كةشد)80168951،
اػتخذم الشؼشاء الم تضمًن الـجبم كٓ مُمتُ الذٔىّٕ لتحلٕض مشةبػش الزمُةًس يالتةإحٕش
ػ ٓ الزمًُس يموبسوّ ثٕه الحن يالجبؿا
مةةه ػةةبداىٓ صوةةٕ كَبػةةن
مةةه ياالى ح ٕةةق التوةةًْ
(الٌبظمٓ 62181 ،د)815-814 /0
حسن التخلص
التخ ض ًَ الؼالهّ ثٕه الموذمّ يالوؼ الشئٕؼٓ كٓ الوظٕذِ كٓ مؼظ َزٌ المشحةبِ،
التٓ ظذس كٓ الًاهغ مه إخالص الشؼشاء زبٌ ؤَا الجٕت(ع) يخبطّ اإلمبم الحؼةٕه(ع)
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الشؼشاء ثؼذ ارتٕبص الموذمّ يالتؼجٕش ػةه اٖالم ألَةا الجٕةت(ع) ،رؼ ةًَ ح وةّ يطةا
لذخًل ثمًػًع الشحبء مُذْ رىبح الٌبظمٓ كٓ اللوشات التبلّٕ ثؼذ ارتٕةبص ػةه موذمةّ
الوظٕذِ رؼا المذح ل ىجٓ(ص) ل ذخًل ثبلشحبء
يثةةبنَ ًمةةبل دٔةةه اَ ثبلؼظةةمّ
وَجةةةٓ اَ لَمةةةب مّةةةت الىؼمةةةّ
يهَبل ثٓىةٓ مةىُ َىجةغ الحٌمةّ
ؤيرجت ؿبػَّ المٓؼظًم كٓ األمةّ
ػبديا لمب ًبوًا
ؤٔب خٕش الًسْ
(الٌبظمٓ 62181 ،د)222 /9
كٓ الجٕت الخبلجٔ ،خبؿت الشبػش ؤَا الجٕت ثظًت "ؤٔب" ػ ٓ الشؿ هشثُ مةه رُةّ
الو جّٕ يالمؼىًّٔ لزلي ،الـشع مه ؤٔب ،ؼجٕش ػه ًشامّ يراللّ ؤَا الجٕت(ع) ٔؼةتخذم
الشؼشاء الم تضمًن ؤحٕبوب حشف الىذاء «ؤ» الزْ ٔةت اػةتخذامٍ لىةذاء الوشٔةت ٔخبؿةت
الشبػش كٓ اللوشِ الؼبثوّ ؤَا الجٕت(ع) ثحشف وذاء الوشٔت «ؤ» ٔشٕش اػةتخذام «ؤ» إلةٓ
يرًد المىذية كٓ رَه المتٌ ًإوٍ مًرًد كٓ الزَه يالو ت المتحذث
نتيجة البحث
حظ ت الىتبئذ التبلّٕ مه خالل دساػّ ي ح ٕا الظةًس الخٕبلٕةّ كةٓ األلةؼبس الم تةضم
لمُذْ رىبح الٌبظمٓ6
 8المًػًػبت التٓ ـشم ثُب الزىةبح حةًل الظةًس الخٕبلٕةّ شةتما ػ ةٓ التشةجٍٕ،
ياالػتؼبسِ ،يالمزبص ،يالٌىبّٔ ،يحؼه التخ ض ،يالـجبم ،ي ٌشاس األيصان الؼشيػّٕ يالتمتةغ
مه اإلٔوبػبت الظً ّٕ يالمًػٕوبئّٕ كٓ ؤلؼبسٌ
ٔ 2ؼذ التضام لؼشاء الشٕؼّ كٓ اػتخذام األػبلٕت الوشآوّٕ ياػةتخذام أٖةبت الوشآوٕةّ
ياألحبدٔج الىجًّٔ مه ؤَ خظبئض الشؼش الم تضم اإلهتجبع مه أٖبت الوشآوّٕ ثبأللٌبل
المتىًػّ مخا المؼزمّٕ يالىحًّٔ يالىظّٕ كٓ لةؼش الزىةبح لةٍ يسيد ػةبل حتةٓ ٔزؼ ةٍ
ٔتمٕض ؤلؼبسٌ ثبلظجـّ الوشآوّٕ يالذٔىّٕ
 9ىجغ َزٌ الوظبئذ مه ػبؿلّ الشبػش الظبدهّ ألَا الجٕت(ع) لزلي ًبوت ثؼٕةذاً ػةه
التٌ ق يالتظىغ يال ٔشْ كٍٕ الؼجبسات يالٌ مبت الـشٔجّ إال ه ٕالً
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 0اػتخذام التشجٍٕ كٓ لؼش الزىبح ٔةىؼٌغ ثٌخٕةش التشةجٍٕ الج ٕةؾ لةٍ ديس ؤػبػةٓ
ثبلىؼجّ إلٓ التشجُٕبت األخشْ التشجُٕبت ؿبلجبً مب ًٌن ثؼٕـّ يملًُمةّ يػ ةٓ الةشؿ
مه األوبهّ يال ـبكّ ،كُٓ مشئّٕ يم مًػّ
 1االػتؼبسِ ثبػتجبسَب ياحذِ مه مًٌوبت الٌالم ،لذُٔب ؤػ ٓ اوؼٌبع كٓ ؤلةؼبس رىةبح
ٔت اػتخذام االػتؼبسِ المٌىٕةّ مةه وةًع التشةخٕض لةذُٔب وؼةجّ ؤػ ةٓ ثبلىؼةجّ إلةٓ
االػتؼبسِ ؿٕش التشخٕض ألن َزٌ الملبَٕ لُةب ربوةت ثشةشْ كةٓ َةزٌ التشخٕظةبت،
الؼىبطش ياأللٕبء الـجٕؼّٕ ًبوت َذف الشبػش يؤًخش ز ٕبت الشبػش كةٓ إثذاػب ةٍ الشةؤين
المزشدِ
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المصادر والمراجغ
قزآى کزین
اثه رؼلش ،هذامّ ال بً ،قد الطعز ،حوٕن محمذ ػجذالمىؼ خلبرٓ ،ثٕشيت 6داس الٌتت الؼ مّٕ
اثه سلٕن ،ؤثً ػ ٓ الحؼةه 8018م ،العودة فيي هحانيي الطيعز ٍآها يِ ،حوٕةن محةٓ الةذٔه
ػجذالحمٕذ ،الـجؼّ الخبمؼّ ،ال مي 6داس الزٕا
پًسوبمذاسٔبن ،وٓ 8948ؽ ،نفز هر هُِ ،شان 6وگبٌ
لتبصاوٓ ،ػؼذالذٔه 8932ؽ ،هختصز الوعاًي ،چبح ػًم ،ه  6اوتشبسات داس اللٌش
رشربوٓ ،ػجذالوبَش 8931ؽ ،أنزار البالغة ،شرمّ ر ٕا ز ٕاُ ،شان 6داوشگبٌ ُشان
خـٕت هضئىٓ ،رالل الذٔه محمذ ثه ػجةذالشحمه 8020م ،اإلیضاح في علَم البالغةة ،چةبح ايل،
ثٕشيت 6داس الٌتت الؼ مٍٕ
للٕؼٓ ًذًىٓ ،محمذسػب 8931ؽ ،صَر خيال ضعز فارني ،چبح لش ُ ،شان 6اوتشبسات آگبٌ
لمٕؼب ،ػٕشيع 8932ؽ ،ثٕبن ،چبح ايلُ ،شان 6كشديع
طُجب ،كشيؽ 8940ؽ ،هباًي سیباضٌاني ضعز ،مز ٍ ػ ًم ارتمبػٓ ي اوؼةبوٓ داوشةگبٌ لةٕشاص ،ديسٌ
 ،20لمبسٌ 9
ػتٕن ،ػجذالؼضٔض ال ب ،علن البياى ،ال ؿجؼّ ،ثٕشيت 6داس الىُؼّ الؼشثّٕ
ػوذأًٓ ،سد 8948ؽً ،قص خيال ،چبح ايل ،صوزبن 6اوتشبسات وٌٕبن
كتًح ،لؼٕت محٓ الذٔه ػ ٕمبن 8020م ،األهب في العصز العباني؛ خصائص األنلَب في ضعز
إ ي الزٍهي ،اإلمبسِ 6داس الًكبء
كتًحٓ ،محمًد 8941ؽ ،الغت تصَیز ،چبح ديمُ ،شان 6ػخه
الٌبظمٓ ،مُذْ رىبح 2181م8092 /م ،تعلّوت هي الحسيي ،الزضء الخبلةج ،الـجؼةّ األيلةٓ ،ثـةذاد6
مٌتجّ الؼٕه
ًضاصْ ،مٕشرالل الةذٔه 8941ؽ ،سیباضٌاني نخي پارنيي ،ر ةذ  ،9چةبح لشة ُ ،ةشان 6وشةش
مشًضْ
گ ٓ ،احمذ 8943ؽ ،الغت فارني ،چبح ايل ،جشٔض 6آٔذٔه
محؼىٓ ،ػ ٓ اًجش 8951ؽ ،هاًص هعاًيً ،شمبوشبٌ 6اوتشبسات داوشگبٌ ساصْ
مٕش طبدهٓ ،مٕمىت 8932ؽٍ ،اصًُاهِّای ٌّز ضاعزی ،چبح ديمُ ،شان 6مُىبص
الُبلمٓ ،ؤحمذ 8021م8949 /ؽ ،جَاّز البالغةة في الوعاًي ٍالبياى ٍالبدیعُ ،ةشان 6اوتشةبسات
اػمبػٕ ٕبن
َبيًغ ،شوغ 8933ؽ ،انتعارُُ ،شان 6مشًض
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َمبٔٓ ،رالل الذّٔه 8923ؽ ،فٌَى الغت ٍ صٌاعات اه يُ ،شان 6مؤػؼٍ وشش َمب

مقاالت
اوظبسْ ،وشگغ 8952ؽ« ،ضعز ضيعي فارني ٍ عز ي هر گذر تياریخ» ،كظة ىبمٍ ادثٕةبت دٔىةٓ،
پظيَشگبٌ ػ ًم ي كشَىگ اػالمٓ ،لمبسٌ  ،0طض 852-821
رذٔذْ كٕوبن ،ػمٍٕ 8958ؽ« ،صَر خيال ضعز جٌگ هر اضعار نيد حسي حسيٌي ٍ نلواى
ّزاتي» ،پبٔبن وبمٍ ًبسلىبػٓ اسلذ ،اػتبد ساَىمب 6دًتش ػجذاَ حؼه صادٌ مٕشػ ٓ ،داوشٌذٌ ادثٕبت ي
ػ ًم اوؼبوٓ ػمىبن
طبسمٓ ملشد ،مؼظةًمٍ 8952ؽً« ،قد ٍ زرني رثای اّل يت هر ضعز هْدی جٌاح الکاظوي»،
پبٔبن وبمٍ ًبسلىبػٓ اسلذ ،اػتبد ساَىمب 6دًتش محمذ وجٓ احمةذْ ،داوشةٌذٌ ادثٕةبت ي ػ ةًم اوؼةبوٓ
داوشگبٌ ساصْ ًشمبوشبٌ
ًشٔمٓ كشد ،ؿالم سػب ي كشصاوٍ مُشگبن 8951ؽ« ،پاراهٍکس ٍ پيطييٌِ آى هر الغيت عز يي»،
مز ٍ اوزمه أشاوٓ صثبن ي ادثٕبت ػشثٓ ،لمبسٌ 85
متحذٔه ،طالٍ 8910ؽ« ،تکزار ارسش صَتي ٍ الغي آى» ،مز ٍ داوشٌذٌ ادثٕةبت ي ػ ةًم اوؼةبوٓ
مشُذ ،ػبل ٔبصدَ  ،لمبسٌ 9
مشادْ ،مشٔ 8952ؽ« ،تحليل ناختاری ٍ هحتَایي ضعز جَهت قشٍیٌي» ،پبٔبنوبمٍ ًبسلىبػٓ
اسلذ داوشگبٌ ساصْ ًشمبوشبٌ
وبظمٕبن ،سػب 8945ؽ« ،سهاى هر ضعز فزٍغ فزخشاه ٍ ًاسک الوالئکِ» ،وشةشٍٔ داوشةٌذٌ ادثٕةبت
لُٕذ ثبَىش ًشمبن ،ػبل ايل ،لمبسٌ 2

Bibliography
The Holy Quran.
Ibn Rashigh, Abu Ali al-Hasan (1401). Al-Madafi Mohassen al-Sha'r and Adabat,
Research: Mahdi al-Din Abdul Hameed, al-Tawba al-Khamsa, Dar al-Jail.
Ibn Ja'far, anterior (la.). Criticism of Al-Shahr, Research: Mohammad Abdul-Moneim
Khafaji, Beirut: Dar al-Kabul Al-Alamiyah.
Al-Hashimi, Ahmed (1425/1383). Jaharahbalkhaha Fi-al-Me'ani and al-Bayan and al-Diba,
Tehran: Ismaili Publications.
Al-Kadhami, Mehdi Jinnah (2015/1436). My Teachings of Al-Hussein, Al-Jaza Al-Tha'th,
Al-Tiblah al-Awl, Baghdad: Al-Māṭābāt.
Ansari, narges (1392); "Shiite poetry of Persian and Arabic in the course of history",
Religious Literature, Islamic Sciences and Culture Research Center, No. 4, pp. 165-165.

008/)دراسة الصىر الخیالیة فی ضىء األدب الملتزم(أشعار مهذی جناح الکاظمی
Phnom Nadirov, Taghi (1381). Travel in May, Tehran: Look.
Tafazani, Saadoddin (1376). Shahrzar Alamani, Third Edition, Qom: Daralfkar
Publications.
Jorjani, Abdul Qahir (1370) , Translation: Jalil Kedil, Tehran: University of Tehran.
Khatib Qazvini, Jalaluddin Muhammad bin Abdul Rahman (1424). Immigration in the field
of science and technology, first edition, Beirut: Dar al-Kabul University.
Shafiee Khodanki, Mohammad Reza (1375). Farsi Poetry, 6th Edition, Tehran: Aqa
Publication.
Shamsa, Sirus (1372). Expression, First Edition, Tehran: Ferdows.
Saremi Mofrad, Masoumeh (1396). "Review of the affairs of the Ahl al-Bayt in the poem of
Mehdi Jnah al-Kazemi", Master's End, Professor: Dr. Mohammad Nabi Ahmadi, Faculty of
Literature and Human Sciences, Razi University of Kermanshah.
Sahba, Forough (2005). The Aesthetic Principles of Poetry, Journal of Social Sciences and
Social Sciences, Shiraz University, 24 th, No. 3.
Fotoh, Shoaib Mohiyeddin Suleiman (1424). Flags, banners, pennants, accessories, jewels
from them.
Fotohi, Mahmoud (1385). Role image, second edition, Tehran: Sokhan.
Aghdaei, Touraj (1381). The Role of Fiction, First Printing, Zanjan: Nikan Publications.
Atiq, Abdul Aziz (LA). Alam-e-Beyan, Beyond, Beirut: Dar al-Nahuat al-Arab.
Karimi Fard, Gholam Reza and Farzaneh Mehregan (2011). Paradox and its background in
Arabic rhetoric, Arabic Iranian Language and Literature magazine, No. 19.
Kzazi, Mir-Jul-al-Din (2006). Persian Aesthetics, Volume 3, Sixth Edition, Tehran: Central
Publication.
Goli, Ahmad (1387). Persian Ruling, First Printing, Tabriz: Aydin.
Allies, Jahla (1354). Repeating its Voice and Rural Value, Mashhad Literature and
Humanities College, 11th Year, No. 3.
Mohseni, Ali Akbar (1390). Knowledge of Mean, Kermanshah: Razi University Press.
Moradi, Maryam (1392). Structural and Content Analysis of Judeat Qazvini Poetry,
Master's Degree of Razi University of Kermanshah.
Mir Sadeghi, Myman (1376). Poetry Literature, Second Edition, Tehran: Mahnaz.
Nazemian, Reza (2010). Time in Forough Farrokhzad and Nazak Al-Malaakeh Poetry,
Shahid Bahonar Literature Faculty, Kerman, 1st Year, Number 2.
Hawks, Trance (1377). Metaphor, Tehran: Center.
Hama, Jalal al-Din (1367). Techniques of Rhetoric and Literature, Tehran: Homa
Publishing House.
The New Fiugan, Somayeh (1391). "Foremost poem of war in the poems of Seyyed Hassan
Hosseini and Salman Herati", Master's ending, Supervisor: Dr. Abdullah Hassanzadeh Mir
Ali, Semnan Literary and Human Sciences College.

 العذد الىاحذ واألربعىن،0287  ربیع، السنة الحادیة عشرة، دراسات األدب المعاصر/011

A Study on Imageries in the Light of Committed Literature
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Post Graduate, Arabic Language & Literature, Razi University, Kermanshah
Yahya Ma’rouf
Professor, Arabic Language & Literature, Razi University, Kermanshah
Abstract
Imagery is one of the most expressive and applicable literary tools. Its
function is to make abstract concepts more objective and understandable
and always tries to attract reader’s attention by deconstruction in meaning
and terms. Imagery is not only applicable and unique to classic poetry.
Mahdi Jinah Al Kazemi is one of the one hundred poets who attempted to
depict the great art of imagery which is wrapped by words. It is remarkable
to state that in the analysis of the abovementioned odes, metaphor and
simile are the most frequent parts of speech. The main subject of the article
is to find out the hidden images in poet’s poetry and thoughts. Thus the
present paper studies the types of poetries in which imagery manifests in by
descriptive – analytical method .
Keywords: imagery, poetry, committed literature, Mahdi Jinah Al Kazemi.

