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الملخص
زضاسٔ تبضٗد الوطآٓ فٖ األزة ٍالخمبفٔ ٍالتػَف اإلٗطاًٖ لْب هبؼٍ قَٗل .هب تن تٌبٍلِ فٖ
ّصا الجحج ٍَّ هْن رسا َّ هَلع ٍقطٗمٔ استرسام الوطآٓ وأحس الطهَظ الػَف٘ٔ للتعج٘ط
عي األسطاض الساذل٘ٔ ٍالَغَل هي الحدس األزًدٖ للزدعٕ ئلدٖ الحم٘مدٔ الىبهلدٔ .ثعجدبضٓ
أذطٕٗ ،وىي للوطآٓ أى تطثكٌدب ثبلحم٘مدٔ الوكلمدٔ التدٖ ّدٖ الزدَّط ٍالدصا األثدسٕ
للَحسٓ .ضطـ اإلضتجبـ ثْصُ الحم٘مٔ َّ تمل٘ن هدطآٓ الملدت هدي الحزدبة ٍالوتعلمدب .
ْٗسف ّصا الجحج الٖ التعج٘ط عي أّو٘ٔ ّصُ الحم٘مٔ الالهعٔ التٖ تتسدجت فدٖ اظزّدبض
العمل الجططٕ فٖ العػط الحبؾط ٍهسٕ اًعىبسْب فٖ الٌػَظ الطعطٗٔ ٍالٌخطٗٔ الحسٗخدٔ
ى ّدصُ السضاسدٔ تعتجد ُط رسٗدس هٓ ألًّْدب تٌید ُط ئلدٖ
ٍو٘ف٘ٔ ظَْضّب .هي الزسٗط ثبلدصّوط أ ّ
«الوطآٓ» واحسٕ هیبّط الػَف٘ٔ ٍّصا هب لي ٗتكطَّق ئل٘دِ األزثدب فدٖ العػدَض الوبؾد٘ٔ
فعلٖ ّصا األسبس ٗوىي المَل ثأىّ تج٘٘ي السالال الػَف٘ٔ لىلؤ «الوطآٓ» تىَى الْسف
الطئ٘سٖ فٖ ّصُ الومبلٔ.
الكلمات الذلیلیة :الوطآٓ ،وأس الىَى ،وأس عَ٘ى العبلن ،الحزبة.

* قبلجٔ السوتَضاُ فٖ اللغٔ الفبضس٘ٔ ٍآزاثْب ،فطع ٗبزگبض اهبم(هسٌٗٔ ضٕ) ،ربهعٔ آظاز اإلساله٘ٔ ،قْطاى ،ئٗطاى.
s.bidabadi1400@gmail.com
** أستبشٓ هسبعسٓ ،لسن اللغٔ الفبضس٘ٔ ٍآزاثْب ،فطع ٗبزگبض اهبم(هسٌٗٔ ضٕ) ،ربهعٔ آظاز اإلساله٘ٔ ،قْطاى ،اٗطاى.
royaamraji@yahoo.com
*** أستبشٓ هسبعسٓ ،لسن اللغٔ الفبضس٘ٔ ٍآزاثْب ،فطع ٗبزگبض اهبم(هسٌٗٔ ضٕ) ،ربهعٔ آظاز اإلساله٘ٔ ،قْطاى ،اٗطاى.
shaparak1@yahoo.com
الىبتجٔ الوسإٍلٔ :ضؤٗب احوس اهطرٖ

/646دراسات األدب املعاصر ،السنة الثالثة عشرة ،خریف  ،6411العدد الواحد واخلمسون

المقذمة
الوطآٓ ّٖ فٖ األغل ولؤ ثْلَٗٔ هىًَٔ هي رصض  ٍّٖ adهػٌَعٔ هي ولودٔ الجبزئدٔ
 venثوعٌٖ الوطبّسٍٓ .لس سزلت ّصُ الىلودٔ فدٖ غدَضت٘ي هدي ٍّ ayinakودب هعٌدٖ
الكمَس(الطسن ٍاٙزاة ٍالكطٗمٔ) رو٘ع الىبئٌب ّٖ فٖ األسدبس ودبئي ٍاحدس ٍهلى٘دٔ
ٍاحسٓ ٍرجطٍ ٍاحس ٍألتساض ٍاحس ٍّٖ ،هي هطاتت الصا ٍالَرَزٗ .حتبد عبلن الزجدطٍ
الصٕ َّ ثبلحم٘مٔ رَّط الصا ٍالحك الٖ هطآٓ أى ٗطٕ روبلِ ٍٗطالت غفبتِ.
تعتجط الحم٘مٔ التٖ ّٖ أسبس الصا ٍالَرَز فٖ العبلن ،الر٘ط الٌمٖ ٍالربلع ٍؾطٍضٓ
ّصا الزوبل َّ التزلّٖ أٍ الیَْض .تعتجط أّو٘ٔ الحم٘مٔ فٖ العبلن هي هٌیطٗي ٍّن هیْدط
األلسس(هطآٓ األلسس) ٍاٙذط ٗسوٖ الیَْض الومسس(الوطآٓ الومسسدٔ) .الویْدط األٍل أٍ
الف٘ؽ األلسس .تعتجط الوطحلٔ األٍلٖ هي هطاحل هیبّط الصا الوكلك التٖ ٗتن الحػدَل
علْ٘ب هي سبزٓ الىبئٌب الخبثتٔ .الویْط الخبًٖ ٍَّ الف٘ؽ الومسس التدٖ تدأتٖ ثْدب تلده
األض٘ب هي الفعل ئلٖ السلكٔ .فٖ الویْط الخبًٖٗ ،یْط اإلًسبى ،الصٕ ٗعتجط ربهع رو٘دع
الوطاتت ثویْط الیَْض الصٕ َّ الٌفس اإللْٖ ٍٗػجح هطآٓ للػدفب اإللْ٘دٔ .تُیْدط ّدصُ
الوطآٓ الطؤٗٔ الىبهلٔ للحم٘مٔ ،ثىل غغطّب ٍعیوتْبٗ .زت أى ًمدَل ئى اإلًسدبى أٍ للدت
الوإهي هخل الوطآٓ .ألى ًفس الوستَٕ الؿطٍضٕ الًعىبس الػَض فٖ الودطآٓ هَردَز فدٖ
الجطط.
لصله فاى للت اإلًسبى َّ هطآٓ الٌیطٓ الىبهلدٔ للحدك ،ثطدطـ أى تىدَى هدطآٓ للدت
السبله الجبحج ًم٘ٔ هي ٍغؤ الویبّط ٍالیَاّط لدتعىس الػدفب الطٍح٘دٔ« .اعلدن أًدِ
عٌسهب تٌعن هطآٓ الملت هي عىبضٓ الَرَز ٍتىتول الكْبضٓ ،تطدطق الطدوس علدٖ رودبل
اإلهبم ٍٗػجح وأس العبلن تزس٘ساه للزَّط الوتعبلٖ الػفب  .هي أّدن األّدساف الوتَذّدبٓ
فٖ ّصُ الومبلٔ ٗوىي اإلضبضٓ ئلٖ التعطف علٖ الوطآٓ وطٖ هػمَل ٗسدترسم لتركد٘ف
الػَض ٍأٗؿبه تن اوتطبف ّصا الطٖ فٖ التػَف ٍشوط وفب تِ فٖ لغٔ الػَف٘ٔ للتعج٘ط عدي
الطهَظ ٍاألسطاض الساذل٘ٔ للجبحج ٍالسبله .وصله ٗوىي أى ًمَل ثأىّ ئحسٕ أسجبة تو٘٘ع
ّصُ الومبلٔ ّٖ أًّْب تُخجِتٔ أىّ الوطآَٓ ال تىَى ض٘ئبه هبزٗبه هػمَاله فحست ،ثل أًّْدب ٍسد٘لٔ
للَغَلِ ئلٖ الغطؼ الطئ٘س ٍَّ ضؤٗٔ الوحجَة عٌس الػَف٘٘ي الصٕ ل٘س لِ ٍرَز هدبزٕ
ٍالػَف٘٘ي ٗطٍىَ أًفسْٓن فٖ ّصُ الوطآِٓ .ووب أىّ الوطاز هي ّصُ الطؤٗٔ َّ الطؤٗٔ الجبقٌ٘ٔ
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التٖ تتن ثَاسكٔ الجػ٘طٓ ال ثَاسكٔ الجػط واحسٕ الحَاس الزسو٘ٔ .فعلٖ ّدصا األسدبس
ٗوىي أى ًعتجِطَ ّصا اإلحجب ٓ هوب ٗو٘عُ ّصُ الومبلَٔ هي الجحَثِ األذطٕ ثسجت ًتبئزْب التٖ
تػل ئلْ٘ب.
ًمكٔ أذطٕ ّٖ أًِ هخلوب ًٌیط فٖ الوطآٓ علٌ٘ب أى ًعٗل الغجبض عٌْب حتٖ ٗتن توخ٘دل
الػَض ثطىل أفؿل ،هي الؿطٍضٕ ئظالٔ الحزبة الساوي هي هطاٗب الر٘بل .فٖ ّصا التحل٘ل،
ثبإلؾبفٔ ئلٖ آضا ثعؽ الرجطا ٗ ،تن عطؼ أهخلٔ ضعطٗٔ لطعطا هبؾ٘٘ي ٍهعبغطٗي .تودت
وتبثٔ ّصُ السضاسٔ ثوٌْذ ٍغدفٖ -تحل٘لدٖ ٍثاسدتٌبز الوػدبزض الوىتج٘دٔ حدَل هفْدَم
التمػ٘ط ٍوتبثٔ هػبزض هتعلمٔ ثتفس٘ط المطآى الىطٗن ٍهفبّ٘ن ًْذ الجالغٍٔ .ثعس استرالظ
أهخلٔ عي التمػ٘ط ثبالعتوبز علٖ المطآى الىطٗن ًٍْذ الجالغٔٗ ،سعٖ لإلربثدٔ علدٖ أسدئلٔ
الجحج التبل٘ٔ:
 هب ّٖ الو٘عٓ األوخط ٍؾَحب لویْط الوطآٓ فٖ التػَف ٍاألزة الوعبغط؟ هب هسٕ استرسام ولؤ «الوطآٓ» واحسٕ هیبّط الػَف٘ٔ فٖ األزة الوعبغط؟ هب َّ الفطق الطئ٘سٖ ث٘ي الوعبًٖ الومػَزٓ هدي ولودٔ «الودطآٓ» فدٖ الٌػدَظاألزث٘ٔ المسٗؤ ٍالٌّػَظ الوعبغطٓ؟
خلفیة البحث
لمس تن حتٖ اٙى ثحج هَؾَع تزلٖ الوطآٓ فٖ التػَف ٍاًعىبسْب فٖ األزة الوعبغط،
ف٘وب ٗلٖ أّوْب ٍٗتن ضطح اذتالفبتْن هع الجحج الحبلٖ.
همبلٔ «اًعىبس ضهع الوطآٓ فٖ التػَف ٍاألسكَضٓ الوجٌ٘ٔ علٖ ثٌْٔسِّٓطْدي» ثملدن ظّدطا
عبهطٕ ٍهْ٘ي پٌبّٖ ،الوٌطَض فٖ هزلٔ األزٗبى الػَف٘ٔ عبم 1394ش ،لمس ذلع هإلفدَ
ّصا الومبل ئلى أًِ فٖ ّصا الومبلٍ ،ثكطٗمٔ ٍغف٘ٔ تحل٘ل٘ٔ ،و٘ف ٌٗعىس ضهع الوطآٓ فدٖ
ثٌْٔسِّٓطْي ٍ«هطغبز العجبز» ،وأهخلٔ علٖ الٌػَظ األسكَضٗٔ ٍالػَف٘ٔ فٖ ثٌْٔسِّٓطْيٍّ ،دٖ
ٍاحسٓ هي أّن الٌػَظ السٌٗ٘ٔ العضازضت٘ٔ ٍالتفس٘طا الجْلَٗٔ ألف٘ستب ،تن شودط الودطآٓ
وأحس الوىًَب الروسٔ لزسن اإلًسبى .الوطآٓ ّٖ رع هي الَردَز الجطدطٕ التدٖ تعدَز
ئلٖ الطوس ثعس الوَ ٍ ،فٖ الم٘بهٔ تع٘سّب الطوس ئلدٖ الجطدط ل٘تعطفدَا علدٖ ثعؿدْن
الجعؽ .فٖ الوطغبز ٍَّ ،أحس األعوبل الطئ٘س٘ٔ للٌخط الفبضسٖ ٍأحدس تفسد٘طا التػدَف
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اإلسالهٖ ،تن العخَض علٖ هطآٓ عول٘ٔ ثكطٗمدٔ ضدعطٗٔ ٍلدس التطثدت هدي هفْدَم اإلًسدبى
الوخبلٖ ئلٖ حس هب .الوطآٓ فٖ زاذل اإلًسبى ّٖ ٗس اهلل المَٗٔٗ .دتن تزو٘دع ّدصُ الوطاٗدب
أذ٘طها ثعس الوَ لػٌع هطآٓ وبهلٔ تعىس هیبّط اهلل.
تٌتطط الٌیطٗب حَل الوطاٗب فٖ األعوبل الػَف٘ٔ .لىي هي ث٘ي الىتت التٖ تستىطف
الوطآٓ فٖ األزة الفبضسٖ؛ أحسّوب «الوطآٓ فٖ ضدعط فطذدٖ ،سدعسٕ ٍ حدبف » للجبحدج
اإلٗكبلٖ ضٗىبضزٍ ظٗپَلٖ ٍاٙذط َّ وتدبة «ؾدحىٔ الطدوس الودطآٓ ثدسٍى لٌدبع» ثملدن
لسهعلٖ سطاهٖ ٍهحوَز غبزلٖ ظازُ ٍٗعىس تزل٘ب الوطآٓ فٖ األزة ٍالخمبفٔ اإلٗطاً٘ٔ.
المرآة وخصائص المرآة
استرسام الطهع الٗرتع ثمَم زٍى آذط .فبلطبعط حٌ٘وب ٗطٗس أى ال ٗتحدسث ثلسدبًِ أٍ
غَتِ هجبضطٓ ًطاُ ٗسترسم الطهع وَس٘لٔ لتمسٗن هب لدسٕ اٙذطٗي(ٗعمدَثٖ.)58 :2016 ،
الوطآٓ ّٖ ٍاحسٓ هي أّن األزٍا التٖ ٗوىي أى تعىس الػَض ٍهطآتْب ال تػل ئلٖ هىبى
الیَْض ئال ثؿَ ًٍَض(زّرساٗ .)170 :1373،عتجط أحس التعبث٘ط األذطٕ فدٖ الػدَف٘ٔ ّدٖ
الوطآٓ .تجسٍ غبهتٔ ٍلىي ًبقمٔ فٖ الجبقي .فٖ التػَف ،ئًْب وأس العبلن ٍؾو٘ط الػدَفٖ
الػبفٖ الصٕ ٌٗعىس فِ٘ ول ضٖ ؛ ضجِ الػَفَ٘ى الملت ٍالجبقي ثبلوطآٓ .هطاٗب هسدكحٔ
ٍعبوسٔ .وبى هسٕ فْن الػَفٖ للحمبئك ٗعتوس علدٖ ًمدب هدطآٓ الملدتٍ .حسدجوب ٗمدَل
سعسٕ:
ضطـ است وِ ثدط آٌٗدِ ظًردبض ًجبضدس
زل آٌِٗ غَض غ٘ت اسدت ٍلد٘ىي
(سعسٕ)484 :1366،
 الملت َّ هطآٓ الَرِ غ٘ط الوطئٖ ٍلىي ضطـ أى ال ٗىَى حزبثبه علٖ الوطآٌّٓبن توخ٘ال وخ٘طٓ حَل تٌی٘ف هطآٓ الملدت هدي الحزدبة .لػدٔ الوَارْدٔ ثد٘ي
الػٌ٘٘٘ي ٍالطٍهبى فٖ في الطسن ذ٘ط زل٘ل علٖ ّصا االزعب فٖ «هخٌَٕ» الطٍهٖ.
ثددٖ ظ تىددطاض ٍ وتددبة ٍ ثددٖ ٌّددط
ضٍه٘دددبى آى غدددَف٘بًٌس إ پدددسض
پبن اظ آظ ٍ حطظ ٍ ثرل ٍ وٌِّ٘دب
ل٘ه غ٘مل ودطزُاًدس آى سدٌِّ٘دب
غددَض ثددٖ هٌتْددب ضا لبثددل اسددت
آى غددفبٕ آٌٗددٍِ ،غددف زل اسددت
(هَلَٕ :1380،د/1ة)157
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 الطٍهبى ّن هتػَفَى ٗب أثٖ ثسٍى تىطاض ٍوتبثٔ ٍفي .لىي لمدس غدملَا غدسٍضّنحتٖ ترلَا هي الزطع ٍالجرل ٍاالست٘ب  .ئى ًمب الوطآٓ َّ ٍغدف الملدت ح٘دج
تسل علٖ الَرَُ التٖ ال ًْبٗٔ لْب
ًمص ّب ثٌ٘س ثدطٍى اظ آة ٍ ذدبن
آٌِٗ زل چَى ضَز غدبفٖ ٍ پدبن
ٍاضٌبسددٖ غددَض ظضددت اظ ًىددَ
آٌٗددِ زل غدددبف ثبٗدددس تدددب زض اٍ
(الّ٘زٖ)94 :1393،
 عٌسهب تػجح هطآٓ الملت ًم٘ٔ ًٍی٘فٔ ،فبلرطائف تجسٍ علْ٘ب ثدسٍى الودب ٍالتطثدٔ.ٗزت أى تىَى هطآٓ الملت ًم٘ٔ حتٖ ًتوىي هي تو٘٘ع المج٘ح هي الك٘ت
ٗعتجط ضجستطٕ العسم هطآٓ الَرَز ح٘ج ٗیْط اهلل فٖ هطآٓ الیَْض:
وعٍ پ٘ساست عىس تبثص حدك
عسم ضا آٌِٗ ّستٖ است هكلك
(الوػسض ًفسِ)90 :
 العسم َّ هطآٓ الَرَز الوكلك ح٘ج ٗعىس الحك فْ٘ب«هي الومطض أى ول هب َّٗ ،جسٍ أًِ عىس شلده ٍ ...الوَارْدٔ ثد٘ي الووخدل ٍالفبعدل
ؾطٍضٗٔ للعطؼٍ ،عىس الَرَز ل٘س سَٕ العسم؛ لصله العسم َّ هطآٓ للَرَز».
تب چَ ثٌٖ٘ ضٍٕ ذَز ٗبزم وٌٖ
آٌٗدددِ آٍضزهدددت إ ضٍضدددٌٖ
ً٘ستٖ ثرعٗي گدط اثلدِ ً٘سدتٖ
آٌِٗ ّستٖ چدِ ثبضدس؟ ً٘سدتٖ
(الوػسض ًفسِ)91 :
 أحؿط له هطآٓ حتٖ تتصوطًٖ عٌس ضؤٗٔ ًفسه هب ّدٖ هدطآٓ الَردَز؟ العدسماسله قطٗك العسم ئش لن تىي غج٘به
تٌع األحىبم علٖ ...« :لبل الط٘د أثَ ثىط فٖ زعب اهلل هب الحىؤ فدٖ ذلمدٖ؟ فىدبى
الزَاة :الحىؤ أى أضٕ روبلٖ فٖ هطآٓ ضٍحه ٍأى ألمدٖ حجدٖ فدٖ للجده»(ّودساًٖ،
.)272 :1377
الىَى َّ هخبل لوطآٓ ٗتن فْ٘ب تفػ٘ل الحم٘مٔ ثبلىبهل فٖ رو٘دع رَاًجْدب االسدو٘ٔ،
ٍول رع هي ّصا الىَى َّ هطٓ أذطٕ ،هطآٓ تٌعىس فْ٘ب الحم٘مٔ فٖ ربًدت ٍاحدس هدي
تله الزَاًت االسو٘ٔ؛ ول رع هي ٍرِ َّ اسن لألسوب اإللْ٘ٔ التدٖ ٗیْدط فْ٘دب ٍردِ
ّصا االسن.
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رْبى ضا سط ثِ سط آٌٗ٘دِإ زاى

ثِ ّط ٗه شضُ زض غدس هْدط تبثدبى
(الّ٘زٖ)100 :1393،

 اعتجط العبلن وبلوطآٓ الووتسٓ فٖ ول هىبى ح٘ج ٗلوع الزعٕ ث٘ي الوبئٔالوطآٓ ّٖ سحط هزسس ،ال َٗرس حزبثب علْ٘ب .ترلك ّصُ اٙلٔ التٖ تػَض الػَض فبغدال
ث٘ي الوبزٓ ٍٍرٌَّب ٍعلِ٘ أى ٗكلت هٌب أى ًجصل لػبضٕ رْدسًب لتزو٘دل أًفسدٌب(لْمِْ
آفتبة.)12 :1390،
زض هططة ضٍضدٌبٖٗ آظضم ذكبسدت
آٌِٗ٘ ثدِ ودبض زاٍضٕ ثدٖپطٍاسدت
ظضتٖ وِ ًوٖوٌس زض آٌٗ٘دِ ًردبُ

ّطگع ضخ ذَٗص ضا ًرَاّدس آضاسدت
(سطاهٖ)461 :1381 ،

 الوطآٓ تحىن ثسٍى سطٗٔ وسط الوطآٓ فٖ الؿَ ذكأ .الجطع الصٕ لدن ٌٗیدط الدٖالوطآٓ أثساه لي ٗعٗي ٍرِْ اثسا
ٗعتجط الملت ذالغٔ الٌفس الجططٍٗٔ ،وال العبلو٘ي ّن غالفبه للوطآٓ ٍتیْط ول الػفب
الزوبل ٍ الزالل الْٖ ثَاسكٔ ّصُ الوطآٓ:
هٌیددَض ًیددط زض زٍ رْددبى آٌٗددِ اسددت
همػَز ٍرَز اًس ٍ ربى آٌٗدِ اسدت
زل آٌٗددِ روددبل ضبٌّطددبّٖ اسددت

ٍٗي ّط زٍ رْبى غالف آى آٌٗدِ اسدت
(ضاظٕ)2 :1373 ،

 الغطؼ َّ ٍرَز االًس ٍضٍح الوطآٓ ٍالغطؼ فٖ العبلو٘ي ّٖ الوطآٓ .الملدت ّدَهطآٓ الزوبل اإلهجطاقَضٕ ٍوال العبلو٘ي ّن غالفبه للوطآٓ
ل٘ل فٖ ثعؽ الطٍاٗب أى هب ث٘ي هىٔ ٍالكبئف وبى ٗحىن اٙزم هي الوب ٍالك٘ي فدٖ
ووبل الحىؤ لوسٓ أضثع٘ي ألف سٌٍٔ ،تن استرسام الوطاٗب هدي الردبضد ٍالدساذل ثحسدت
الػفب اإللٍْ٘ٔ ،وبى ول هٌْب هیْطاه هي هیبّط غفب اهلل ٍٗعطف ثأى تن استرسام ألدف
هطآٓ هٌبسجٔ أللف غفٔ ،غبحت روبل ....ئشا وبى عٌدسُ ألدف لكعدٔ شّدت؛ ودبى ٗجتعدس
ثَرِْ ٌٍٗیط الٖ الوطآٓ:
هددب ضا ًرددبُ ثددط تددَ تددَ ضا اًددسض آٌٗددِ
هب فتٌِ ثدط تدَاٗن ٍ تدَ فتٌدِ ثدط آٌٗدِ
تَ عبضك ذَزٕ ظ تدَ عبضدك تدط آٌٗدِ
تب آٌِٗ روبل تَ زٗس ٍ تَ حسي ذَٗص
(ذبلبًٖ)43 :1363 ،
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 ًحي عل٘ه فتٌٔ ٍأًت فتٌٔ علٖ الوطآٓ ًحي ًٌیط ال٘ه ٍأًت تٌیط الدٖ الودطآٓ.حتٖ ضأ الوطآٓ روبله ٍأًت ضأٗت ق٘جته أًت تحت ًفسه ٍالوطآٓ تسدجمه
فٖ الحت
ٍقبلوب السبله الجبحج لن ٗػل ئلٖ هطحلٔ التع٘ي ،فَْ ٗجمٖ فٖ التلَٗي ٍهدطآٓ للجدِ
سَف تىًَِ هغكبٓ ثبلغجبض ٍ الحزبة .الططـ الوتسبة الوعطفٔ ّدَ تٌم٘دٔ الدطٍح ٍتٌم٘دٔ
الساذل ٍئظالٔ الوتعلمب هي ًمب الوطآٓ ،ألى الحت هطآٓ ٗیْط حبال ٍهستَٗب الحج٘دت.
الحج٘ت َّ هطآٓ المَٓ ٍالتوله ٍهیْط روبل الحج٘ت .لصله ئشا لي ٗتن ئظالٔ ّصا الحزبة
هي الوطآٓ فلي تىَى الوطآٓ هلوعٔ ٍاؾحٔ.
ٗعتجط هَالًب الطٍهٖ أى التلو٘ع ٗعٌٖ االستعساز الساذلٖ لمجَل األسطاض ٍالحمبئك .ولودب
وبى الساذل هلوعبه ،وبى فْن األسطاض أفؿل:
ثدد٘صتددط آهددس ثددط اٍ غددَض پسٗددس
ّط وِ غ٘مل ث٘ص وطز اٍ ث٘ص زٗس
(استعالهٖ :1369 ،د/4ة)2911
 ولوب ظاز الطرع فٖ التلو٘ع ولوب ضإٔ ٍرِْ أٍؾدح ٍسدَف ٗدطٕ الوعٗدس فدٍٖرِْ
ٗعتمس ثعؽ الرجطا أى الوطآٓ هخل الوب ٍالٌبض لْب رَّط هؿٖ ٍّدٖ هیْدط الیْدَض،
ٍٗیْط الزوبل األثسٕ فٖ الوطآٓ الومسسٔ عٌس ئظالٔ الودطآٓ هدي الیدالم ٍالحزدبة ٍّدٖ
ًی٘فٔ ًٍبعؤ ٍربّعٓ للیَْض الَرَُٗ .عتمس ئلجبل الَّضٕ أى الزودبل السدطهسٕ ،ثحىدن
قج٘عتِٗ ،سعٖ ئلٖ الٌیط ئلٖ ًفسِ فٖ هطآٓ العبلنٍ ،ثبلتبلٖ فاى العبلن َّ غَضٓ أٍ هرتف
علٖ الزوبل السطهسٕ.
مظهر المرآة فی شعر الشعراء
ٌٗعىس الفىط الوطجِ ثبلوطآٓ للعبلن فٖ األزة الغٌبئٖ الػَفٍٖ .لس أعطة العسٗدس هدي
الطعطا الفبضس٘٘ي الجبضظٗي عي ضأْٗن فٖ شلهٍ ،هي ثٌْ٘ن ًیطٗٔ الطد٘د عكدبض تسدتحك
السضاسٔ .فٖ ضإٔ ّصا الطبعط ،الىَى ذلمدِ ئضازٓ اهلل ،حتدٖ ٗدتوىي هدي عىدس الحم٘مدٔ
ثىبهلْب فٖ الوطآٓ ...ووب ٗعتمس أًِ ثسجت تحطٗط اإلًسبى هي ل٘دَزُ ،سدَف ٗػدجح الودطآٓ
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ًفسْب ًٍت٘زٔ لصلهٗ ،وىٌِ أى ٗزس قطٗمدِ ئلدٖ السدوب أٍ العدبلن السدوبٍٕ ٍسدَ٘ارِ
الطوس:
آٌٗ٘دددددِ وبٌٗدددددب ثدددددَزم
چَى هي ثِ ذَزٕ ًجَز گطتن
گدددِ چْدددطُ آفتدددبة سدددَزم
گدددِ پدددطزُ آسدددوبى گطدددبزم
(سطاهٖ ٍآذطٍى)239 :1391،
 ألًٌٖ عطفت ثٌفسٖ وٌت هطآٓ الىَى .ح٘ج أغجحت فتحٔ السوب الىجطا ٍ ٍردِالطوس
ٗعتجط العكبض الوطآٓ ضسوبه لر٘ط العبلن ٍهیْطُ:
وبٌٗددِ ّددط زٍ رْددبى زٗددسُام
ضٍٕ تَ زض حسي چٌبى زٗدسُام
ٍ آٌٗددِ اظ رولددِ ًْددبى زٗددسُام
رولددِ اظ آى آٌٗددِ پ٘ددسا ًوددَز
ٍ آٌٗددِ فددبضغ ظ ًطددبى زٗددسُام
ّست زض آٌِٗ٘ ًطبى غس ّدعاض
(عكبض)418 :1376،
 لمس ضأٗت ٍرْه ر٘سا ثح٘ج وأى ضأٗت وال العدبلو٘ي ٍالىدل ودبى ٍاؾدحبه فدٖالوطآٓ ٍلس ضأٗت فٖ الوطآٓ هبوبى ذف٘به
ووب ٗتحسث العكبض عي الوطآٓ فٖ هٌكك الك٘ط ٍ ،فٖ الومبل الخبلج هدي العبضدط (عدصض
ول الكَ٘ض) فٖ لػٔ الوله غبحت الزوبل الصٕ لن ٗستكع تحودل أحدساه ضؤٗتدِٗ ،مدَل:
فمف ٗوىي ضؤٗٔ ٍرِ الوله ثوطآٓ:
وبًددسض آٌٗ٘ددِ تددَاى وددطز ًرددبُ
آٌٗدددِ فطهدددَز حدددبلٖ پبزضدددبُ
ٍآٌٗدددِ اًدددسض ثطاثدددط زاضدددتٌس
ضددبُ ضا لػددطٕ ًىددَ ثٌربضددتٌس
ّط وس اظ ضٍٗص ًطبى هٖٗدبفتٖ
ضٍٕ اٍ اظ آٌٗددددِ هددددٖتددددبفتٖ
زاى وددِ زل آٌٗ٘ دِ زٗددساض اٍسددت
گط تَ هٖزاضٕ روبل ٗبض زٍسدت
آٌٗددِ وددي رددبىٍ ،غددبل اٍ ثجدد٘ي
ثددِ زسددت آض ٍ روددبل اٍ ثجدد٘ي
(عكبض)71 :1336،
 لبلت الوطآٓ عي الوله ٗوىي أى ٌٗیط الٖ الوله فمف فدٖ الودطآٓ .ودبى للودهلػطاه ٍلمس وبى ٌّبن هطآٓ فٖ همبثل الولهٍ .وبى الىدل ٌٗیدط الدٖ ٍرْدِ فدٖ
الوطآٓ ٍوبى ثاهىبى الىل ضؤٗٔ هي ٍرِْ ٍئشا وٌت قبلت ضؤٗٔ ٍرِ الػسٗك .اعلن
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أى الملت َّ هطآٓ الَرِ اوتست للجِ حتٖ تدطٕ روبلدٍِ .ارعدل ضٍحده هخدل
الوطآٓ حتٖ تتوىي الَغبل.
ٗػف الطٍهٖ أٗؿبه الوإهي ثأًِ هطآٓ الوإهي:
وِ هإهي آٌِٗ هإهي ثدَز زض ٍلدت تٌْدبٖٗ
ثج٘ي حسي ذَز إ ًبزاى ظ تبة ربى اٍتبزاى
ثجٌ٘س آّي ت٘دطُ زل ذدَز ضا زض آٌٗ٘دِ

وِ هي ّن لبثل ًَضم وٌن آذط هػفبٖٗ
(هَلَٕ :1377،د /2ة)928

 اًیط ئلٖ ًفسه ،لفْن ح٘بٓ اٙذطٗي أى الوإهي ٍحسُ هطآٓ الوإهيٌٗ .یدط للجدِالویلن فٖ الوطآٓ ٍٗمَل ئًٌٖ أًب أٗؿبه ٗوىي أى أستٌ٘ط ئشا قْط ًفسٖ
فٖ المػع الولحو٘ٔ ،تن شوط وأس الىَى ،وأس عَ٘ى العبلن ٍهدب ئلدٖ شلدهٍ ،التدٖ
وبًت لْب ذبغ٘ٔ الوطآٍٓ ،لس اًعىست ّصُ التطو٘جب فٖ ضعط ضعطا آذطٗي فٖ فتطا هب
ثعس الفطزٍسٖ:
ضٍٕ غن اظ ثس وِ زٗسم اظ ردال افتدبزُام
هي ٗىدٖ آٌٗ٘دِ گ٘تدٖ ًودب ثدَزم ولد٘ن
(ول٘ن وبضبًٖ)243 :1391،
 أًب هطآٓ تیْط للعبلن لىٌٌٖ فمس اللوعٔ ثسجت الحعى الصٕ ٍارْتِضست٘ن ظ ربم زست اگط ربم رن اسدت
اظ ثبزُ گصضت٘ن ،ثِ پبوبى لسدن اسدت
(الوػسض ًفسِ)573 :
 ألسن أى تطوٌب وأس الروط هي أرل الحػَل علٖ وأس الرَىفٖ ضعط حبف  ،تن استرسام ّصا التفس٘ط ثعسٓ قطق ،هزوَعدب هخدل ودأس الىدَى،
وأس عَ٘ى العبلن ٍغ٘طّبٍ ،ولْب ئضبضا ئلٖ للت الػَفٖ الىبضف علٖ الغوَؼ ٍاألسطاض:
ٍاًچِ ذَز زاضت ظ ث٘ربًِ توٌب هٖودطز
سبلْب زل قلت ربم رن اظ هدب هدٖودطز
گفتن اٗي ربم رْبىث٘ي ثِ تَ وٖ زاز حىد٘ن

گفت آى ضٍظ وِ اٗي گٌجس هٌ٘ب هٖودطز
(حبف )142 :1396،

 لمس تَسل علٖ هط السٌ٘ي الملت الٌ٘ب قبلجب ودأس الىدَى ٍودبى ٗتوٌدٖ الطدٖالصٕ وبى ٗوتلىِ .للت هي أعكبن وأس العبلن ّصُ لبل الحى٘ن فٖ الَ٘م الدصٕ
ثٌٖ ّصُ المجٔ
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«ٗمػس ثىأس الىَى للت الػَفٖ الٌمدٖ ٍالوسدتٌ٘ط ٍالوْدصة ٍّدَ تزسد٘س لزودبل
الحم٘مٔ ٍتزلٖ الوحت األثدسٕ ٍهدطآٓ الٌیدطٓ الىبهلدٔ لزو٘دع أسدطاض الرلدك الوجْودٔ»
(هطتؿَٕ.)162 :1344 ،
فٖ األث٘ب التبل٘ٔ ،فاى تىَٗي هطآٓ الىَى ٍهطآٓ الَّن رسٗطاى ثبلوالحیٔ أٗؿبه:
عبضف اظ ذٌسٕ هٖ زض قودع ذدبم افتدبز
عىس ضٍٕ تَ چدَ زض آٌٗدِ ردبم افتدبز
حسي ضٍٕ تَ ثِ ٗه رلَُ وِ زض آٌِٗ وطز

اٗددي ّوددِ ًمددص زض آٌٗ٘ دِ اٍّددبم افتددبز
(حبف )111 :1396،

 سمكت غَضته فٖ هطآٓ الىأس لمس سمف العبضف هي الؿحه فٖ الكوع .عٌسهبضأٌٗب حسي روبله فٖ الوطآٓ سمكت ول ّصُ األزٍاض فٖ هطآٓ الَّن
غبلجبه هب تأتٖ ولؤ "وأس" فٖ ضعط حبف ثبلوعٌٖ الحم٘مدٖ لىلودٔ ودأس الرودط أٍ
ثبلوعٌٖ الىٌبئٖ للملت الػَفٍٖ .لىي فٖ الج٘ت الوصوَض فداى هدطآٓ الىدأس ّدٖ هطازفدٔ
لوطآٓ الَّن .ثعجبضٓ أذطٕ ،وبًت الویبّط لجل ظَْض ٍرِ الحج٘ت هخدل الوطاٗدب الوعطؾدٔ
إلظْبض هیبّط روبل الحج٘ت ،حتٖ تدٌعىس اٙالف هدي أزٍاض روبلدِ فدٖ تلده الودطآٓ.
فبلوطآٓ فٖ اٗٙب السبثمٔ ّٖ للت الػَفٖ الٌمٍٖ ،لىي فٖ الج٘ت التبلٖ:
وِ زض آٌِٗ٘ ًیط رع ثِ غفب ًتَاى ودطز
ًیط پدبن تدَ اًدسض ضخ ربًدبى زٗدسى
(حبف )136 :1396،
 ال ٗوىٌه ضؤٗٔ الحج٘ت اال ثبلطٍح الٌم٘ٔ ٍّصا غ٘ط هوىي اال فٖ هطآٓ الٌیطتط٘ط الوطآٓ فٖ الومكع الخبًٖ ئلٖ ضؤٗٔ الحج٘دت فدٖ الومكدع األٍلً .تدبثع الوٌبلطدٔ
ثبإلضبضٓ ئلٖ أهخلٔ هي لػبئس ضعطا آذطٗي.
ووب اعتجط فرط السٗي العطالٖ الوطآٓ تعٌٖ الحج٘ت:
ربى چِ ثبضس وِ تدَ غدس چٌدساًٖ
إ وددِ اظ لكددف سطاسددط رددبًٖ
لجلدددددِإ ،آٌٗدددددِإ ،ربًدددددبًٖ
ضٍٕ زض ضٍٕ تددددَ آضًددددس ّوددددِ
(عطالٖ)294 :1372،
 ٗب أْٗب الصٕ للجه هولَ ثبلحت أًت أوخط ل٘ؤ هي الطٍح ثوئب الوطا  .الزو٘عٌٗحٌٖ أهبهه أًتن المجلٔ ٍالوطآٓ ٍالطٍح
فٖ هىبى آذطٗ ،طجِ الملت ثوطآٓ الوػَضٓ للحج٘ت:
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تب وٌدس ٗدبض ضٍٕ زض ضٍٗدت

زلددت آٌٗ٘ددٍِاض ثبٗددس وددطز
(الوػسض ًفسِ)1065 :

 لىٖ ٗػجح الحج٘ت أهبهه ٗزت أى ٗىَى للجه هخل الوطآٓٗعتجط الزبهٖ رو٘ع رس٘وب الىَى ووطآٓ ٗیْط فْ٘ب الحج٘ت األثسٕ فٖ ول رس٘ن:
ظ ضٍٕ ذَز ثِ ّط ٗه عىسدٖ اًدساذت
ظ شضا رْدددبى آٌٗ٘دددِّدددب سدددبذت
ثِ چطن ت٘عثٌ٘دت ّدط چدِ ً٘ىَسدت

چددَ ً٘ىددَ ثٌرددطٕ ،عىددس ضخ اٍسددت

چَ زٗسٕ عىس سدَٕ اغدل ثطدتبة

وددِ پدد٘ص اغددل ًجددَز عىددس ضا تددبة
(ربهّٖ ،فت اٍضًگ)652 :1368 ،

 ٗوىي غٌع هطاٗب هي رس٘وب الىَى ٗوىي التمدبـ الػدَض فدٖ ودل هٌْدب هدياًفسٌب .ول ضٖ ر٘س فٖ عٌ٘٘ه اشا وبى له ضؤٗٔ ق٘جٔ فتزدس غدَضتِ .عٌدسهب
تطٕ الػَضٓ ،أسطع ثصله اإلتزبُ ح٘ج أى الػَضٓ ل٘س لْب ضغ٘س همبثل األغل.
ٗصوط سٌبٖٗ فٖ «حسٗمٔ الحم٘مٔ» فٖ «ثبة فٖ الكْدبضٓ ٍاالذدالظ» أث٘دب ضدعطٗٔ
حَل هطآٓ الملت ٍاظالٔ غجبض الىفط ٍالٌفبق هٌْب:
آٌٗدد دِ زل ظزٍزى آهددددس ٍ ثددددس
سددَٕ حددك ضددبّطاُ ًفددس ٍ ًفددس
آٌٗدددِ زل ظ ظًدددگ وفدددط ٍ ًفدددبق

ًطددَز ضٍضددي اظ ذددالف ٍ ضددمبق

غددد٘مل آٌٗددددِ ٗمددد٘ي ضوبسددددت

چ٘ست هحؽ غفبٕ زٗي ضوبسدت
(سٌبٖٗ)68 :1374،

 فٖ الكطٗك ئلٖ الحك ٗزت اظالٔ الغجبض هي هطآٓ الملت .اظالدٔ الىفدط ٍالٌفدبق هديالملت ح٘ج لي تؿٖ الوطآٓ غ٘ط ّصا .تلو٘ع الوطآٓ َّ التأوس ٍال٘م٘ي فٖ الملدت
ٍَّ هب ٗلعم للكْبضٓ فٖ السٗي
تددب ضًددگ غوددن ظآٌٗددِ رددبى ثعزاٗددس
زض زُِ هٖ چَى ضًگ وِ آٌِٗ٘ ربى است
(ذَارَ)341 :1393،
 احؿط وبللَى ح٘ج أى الوطآٓ ّٖ الطٍح حتٖ ٗتن اظالٔ الحعى هي هطآٓ الطٍحئى استرسام "الوطآٓ" فٖ ثالـ ضبُ ًعؤ اهلل ٍلٖ أهط هتىطض ٍلدِ تدطزز وج٘دطٗ .وىدي
المَل أًِ ضثوب لن ٗستفس إٔ ضبعط هي ّصا الطهع ثمسض هب استفبز هٌِ .غبلجبه هب تأتٖ هفبّ٘ن
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الوطآٓ فٖ ضعطُ هي الیَْضٍٍ ،حسٓ الَرَزٍ ،الىخطٓ ٍالَحسٍٓ ،الٌَضٍ ،روبل الحج٘تٍ ،هدب
ئلٖ شلهًٌ .یط ئلٖ ثعؽ األث٘ب هي زَٗاًِ:
هددًٖوبٗددس ًددَض چطددن هددب ثددِ هددب
ضٍضددي اسددت آٌٗ٘ددِ گ٘تددٖ ًوددب
آٌٗدددِ غدددس ّدددعاض هدددٖث٘دددٌن

زض ّودددددِ ضٍٕ اٍ ثدددددَز پ٘دددددسا

ًددَض ضٍٕ اٍسددت زض عددبلن ع٘ددبى

ثٌرددددط اٗددددي آٌٗ٘دددِ ًددددَض ذددددسا

ربم رْبى ًوبٕ هدب آٌٗدِ رودبل اٍ

ربم رْبى ًوب ًرط ضٍٕ ثِ آٌِٗ٘ ًوبٕ
(ضبُ ًعوت اهلل)37-34 :1386،

 هطآٓ الىَى ٍاؾحٔ أًْب تیْط لٌب ًَض أعٌٌ٘ب .أضٕ هبئٔ ألف هطآٓ وبًت تیْدط ودلرَاًت الَرِ .الؿَ َّ الَرِ الوطئٖ فٖ العبلن اًیط ئلٖ ّصُ الوطآٓ هي ًدَض اهلل.
وأسٌب فٖ العبلن َّ هطآٓ روبلِ اًیط ئلٖ وأس العبلن فٖ الوطآٓ
ووب استرسم ضعطا األسلَة الٌْسٕ ّصُ الىلؤ الطهعٗٔ علٖ أوول ٍرِ ،ألى ئحدسٕ
السوب الطعطٗٔ فٖ الوزبل اللغَٕ لألسلَة الٌْسٕ ّٖ هحَضٗٔ الوطآٓ ،لسضرٔ أى ثعؽ
الوتحسح٘ي فٖ ّصا العػط ٍؾعَا الوطآٓ علٖ التَالٖ ٍلبهَا ثتأل٘ف لػبئس غٌبئ٘ٔ هدع غدف
هي الوطاٗب؛ ٍغٌٖ عي المَل أى ذبلبًٖ ٍس٘ف فطغبًٖ وبى لْوب أٗؿبه ٍظدبئف هوبحلدٔ فدٖ
األسلَة العطالٖ .الربلبًٖ ٗط٘س غ٘بث السٗي هحوس هلىطبُ:
هدب ضا ًرددبُ زض تددَ ،تدَ ضا اًددسض آٌٗددِ
هب فتٌِ ثط تَأٗن ٍ تدَ فتٌدِ ثدط آٌٗدِ
تب آٌِٗ روبل تَ زٗس ٍ تَ حسي ذدَٗص

تَ عبضك ذَزٕ ،ظ تَ عبضك تط آٌٗدِ

اظ ضٍٕ تَ زض آٌِٗ ربى ّب ضَز ذ٘دبل

ظٗي ضٍٕ ًبظّب وٌس اًدسض سدط آٌٗدِ

گط ًِ ضزٗف ضعط هدطا آهدسٕ ثدِ ودبض

هبًب وِ ذَز ًسبذتٖ اسدىٌسض آٌٗدِ
(ذبلبًٖ)102،104 :1363،

 ًحي عل٘ه فتٌٔ ٍأًت فتٌٔ علٖ الوطآٓ ًحي ًٌیط ال٘ه ٍأًت تٌیط الدٖ الودطآٓ.حتٖ ضأ الوطآٓ روبله ٍأًت ضأٗت ق٘جته أًت تحت ًفسه ٍالوطآٓ تسدجمه
فٖ الحتٍ .رْه ٗحَل الحبل ئلٖ الر٘بل ٍلْصا تتسلل علدٖ الودطآٓ .لدَال سدكط
لػ٘ستٖ أثمٖ ألًه ٗب اسىٌسض لن تػٌع الوطآٓ
آى چٌبى ضٍ ضا ًطبٗس رع هِ ٍ ذَض آٌٗدِ
إ ظ عىس ضٍٕ تَ چَى هدِ هٌدَض آٌٗدِ
إ ظ تبة حسي تَ آٌِٗ٘ غدَض آفتدبة

ٍظ فددطٍغ ضٍٕ تددَ ذَضضدد٘س پ٘ىددط آٌٗددِ
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س٘ف فطغبًٖ زلت آٌِٗ٘ زاى هْدط اٍسدت

اظ زضٍى چَى غجح ضٍضدٌرط ثدطآٍض آٌٗدِ
(فطغبًٖ)48-44 :1364 ،

 ٗب أْٗب الصٕ ٍرْه هٌَض وبلوطآٓ ال ٗوىي ٍغف ّصا الَرِ اال ثبلموط ٍ الوطآٓٗ .بأْٗب الصٕ ٍرْه هٌَض الوطآٓ وبلطوس ٍهي ؾَ ٍرْده ًدَض الودطآٓ .سد٘ف
الفطغبًٖ ،لجله ٗجسٍ ووطآٓ الوحجٔ ٗؿٖ هي زاذلِ الؿَ وؿَ الػجبح
غبئت ٍث٘سل ّوب أٗؿهب ضبعطاى هي الكطاظ الٌْسٕ؛ ٗٔعطف غبئت ثأًِ ضبعط الوطاٗدب ٍلدس
استرسم غف الوطاٗب فٖ ضعطُ.
آًچِ اظ گطزٍى ظًربضٕ قوع زاضٗن هب
ً٘سددت زض آٌٗ٘دِ پ٘طددبًٖ ضٍضددٌرطاى
(غبئت)139 :1364 ،
 ال َٗرس فٖ هطآٓ رج٘ي الوتفىطٗي هب ًزسُ هي غجبض الزطع فٖ الح٘بٓغٌددب ٍ فمددط زض آٌٗ٘دِ هحطددط ضددَز پ٘ددسا
ثِ ه٘عاى هٖضَز سٌگ توبم اظ سٌگ ون ظبّط
(الوػسض ًفسِ)165 :
 ٗیْط فٖ الو٘عاى المل٘ل هي التوبم فاى الغٌٖ ٍالفمط تیْط فٖ هطآٓ الم٘بهٔئى التَل٘فب الزو٘لٔ ٍاألغل٘ٔ لوطآٓ الزجْٔ ٍهطآٓ الطوجٔ ٍهطآٓ الَرِ ٍالوطآٓ الم٘بهدٔ
تعجط عي الر٘بل ٍتطجِ ثع٘ساه عي عمل الٌوف الٌْسًٕ .صوط ف٘وب ٗلٖ ثعدس أث٘دب لػد٘سٓ
هي الطبعط غبئت حَل الوطآٓ ثبسترسام هػفَفٔ الػف:
لعل ربى ثرطت هس٘حب هٖوٌس آٌٗ٘دِ ضا
چْطُا ذَضض٘س س٘وب هٖوٌدس آٌٗ٘دِ ضا
گطچِ اظ آٌِٗ٘ گَٗب هٖضَز ّدط قدَقٖ٘

قَقٖ ذف تدَ گَٗدب هدٖ وٌدس آٌٗ٘دِ ضا
(الوػسض ًفسِ)121 :

 ٗططق ٍرْه الوطآٓ وبلطوس ٍولوته الَاّجٔ للح٘بٓ تجعج الح٘بٓ فدٖ الودطآٓ.ول قبئط ٗجسأ التحسث عٌس الوطآٓ ٍلىي ق٘ط ٍرَز ٗزعل الوطآٓ تتىلن
ووب تَرس آٗب هي ول٘ن وبضبًٖ ٍ ث٘سل زّلَٕ ثبسترسام هػفَفٔ الػف ثىلؤ الوطآٓ:
ٍظ گددل ضٍٕ تددَ سددبهبى ثْددبض آٌٗ٘ددِ ضا
إ ظ ثددبالٕ تددَ قددَقٖ زض وٌددبض آٌٗ٘ددِ ضا
زض قطٗمت زل ثِ ضًگ ٍ ثَٕ زازى اثلْدٖ اسدت

وس ًوٖ آضاٗس اظ ًمص ٍ ًردبض اٌٗ٘دِ ضا

ثطق حسٌص ًِ ّوٖ ثط ذطهي هب ظز ولد٘ن

وطز ذبوستط ًط٘ي چَى هب ّعاض آٌِٗ ضا
(ول٘ن)20 :1391 ،

/658دراسات األدب املعاصر ،السنة الثالثة عشرة ،خریف  ،6411العدد الواحد واخلمسون

 ٗب اْٗب الصٕ تجسٍ وبلكبئط فٖ الوطآٓ ٍهي روبل العَّض فٖ ٍرَزن تجدسٍ الودطآٓوبلطث٘ع .فٖ الكطٗك الٖ الصا  ،هي الحوبلٔ اإلًتجبُ الدٖ اللدَى ٍالطائحدٔ ال أحدس
ٗعٗي الوطآٓ ثبلزوبل٘ب  .لمس غمئٌب ول٘ن ثحسٌبتِ زهط ول الوطاٗب هخل هب زهطًب
تجسٍ الوطآٓ فٖ اضعبض ث٘سل هیْط هي هیبّط العبلن الساذلٍّٖ ،صُ الىلودٔ لْدب هىبًدٔ
ذبغٔ فٖ فىطُ.
وددع ًددبظ هددَد هددٖظًددس ارددعإ آٌٗددِ
اهددطٍظ و٘سددت هسددت توبضددبٕ آٌٗددِ
زَٗاًدِ روددبل تددَ گددط ً٘سددت اظ چددِ ضٍ

رددَّط وطدد٘سُ سلسددلِ زض پددبٕ آٌٗددِ

حسددي ٍ ّددعاض ًسددرِ ً٘طًددگ زض ثغددل

هددب ٍ زلددٖ ٍ ٗدده ٍضق اًطددبٕ آٌٗددِ

رع ح٘ط آًچِ ّست هتبع وسٍض است

زض عطك ثعس اظ اٗي هدي ٍ سدَزإ آٌٗدِ
(ث٘سل)755 :1376،

 هي َّ الصٕ ٌٗیط الٖ الوطآٓ فٖ حبلٔ هي السىط ح٘ج أى تتطالع أرعا الودطآٓهي روبلِ .ئش ل٘س هزًٌَبه ثزوبله ضسن ٍرَزُ عٌس الوطآٓ ثدبلحجط .تَردس ألدف
ح٘لٔ ثزبًجِ ًحٌب ٍللجٌب ٍالوطآٓ .هبعسا السّطٔ التٖ هَرَزٓ فٖ الحت ثم٘دت أًدب
ٍفىط الوطآٓ
استخذام المرآة فی شعر الشعراء المعاصرين
الوطآٓ ّٖ ٍاحسٓ هي الطهَظ الولوَسٔ ٍالوطئ٘ٔ التٖ وبى لْب حؿَض ضائع ٍسدحطٕ فدٖ
األزة الفبضسٖ هٌص العػَض المسٗؤ ٍحتٖ َٗهٌب ّصا .سَا ثبلوعٌٖ الحم٘مدٖ أٍ ثدبلوعٌٖ
االفتطاؾٖ ،فاى ٍظ٘فتِ ّٖ التػَٗط .الوطآٓ ال تعدطف الَلدت ٍالودسٓ .لكبلودب اسدترسهت
الوطآٓ فٖ هزبل التػَف ٍال تعال تلعت زٍضاه فدٖ األزة الوعبغدط .االذدتالف الَح٘دس ّدَ
استرسام ولوب ٍتفس٘طا رسٗسٓ ٍتٌَع الوطوجب فٖ ضعط الَ٘مٍ .غٌٖ عي الج٘بى أى هب
ًتحسث عٌِ فٖ ّصا الومبل َّ فٖ الغبلت أزة ضعطٕ.
ظْط الزسٓ ٍالحساحٔ فٖ ضعط ّصا العػط ،سَا هي ح٘ج الوؿدوَى أٍ الفىدط أٍ هدي
ح٘ج التَؾ٘ح ٍالَغفٌٗ .عىس ئضطاق األفىدبض الزسٗدسٓ ٍالعو٘مدٔ التدٖ لْدب أٗؿدبه لدَى
ٍضائحٔ التػَف ،فٖ ضعط هعین الطعطا الوعبغطٗيًٌ .یط ئلٖ أهخلٔ علٖ ٍظ٘فٔ "الودطآٓ"
فٖ ضعط ثعؽ الوتحسح٘ي الوعبغطٗي.
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ه٘دبى آٗدٌِ اضده عدىدس ضٍٕ تددَ زٗددسم
وِ ذٌسُ ثط لت ٍ چطوٖ ثِ سَٕ هي ًرطاى زاضت
ًطدبى هدْط ،زض آى ًمدص زلفدطٗدت ًدسٗدسم
ًربُ سدَٕ هي ٍ زل ثِ ربًت زگدطاى زاضت
(سْ٘لٖ)195 :1378 ،
 ضأٗت غَضٓ له فٖ هطآٓ السهَع وٌت تؿحه ٍوبًت عٌ٘بن للمٔ .لن أضٓ الوحجدٔفٖ تله الػَضٓ وبى الٌیط ئلٖ ٍوبى الملت تزبُ اٙذطٗي
وبٕ رَاى فػل پ٘طٕ تَ ضس٘س
زٗطت آٌِٗ٘ ضٍ ثِ ضٍٗدن گدفت
تبضّبٖٗ ثِ ضًگ غجددح زهدد٘س
اظ زلِ هددَّٕبٕ ضددجطًدددرت
(ًفس الوطرع)118 :
 ل٘لٔ أهس لبلت لٖ الوطآٓ :أْٗب الطبة! لمس حبى هَسن الط٘رَذٔ له .هدي للدتالطعط الهع ذطرت الرَ٘ـ ثلَى الػجبح
هي الوعتبز عبزٓ عطؼ الزوبل ألى الزو٘ع هفتًََى ثبلزوبلٍ ،الزوبل ٗزلت الجْزدٔ،
لىي الوطآٓ تػَض المج٘ح ٍالزو٘لٍ ،هي الكج٘عٖ أى الٌبس شٍ غَض غ٘ط رو٘لٔ ال تطٗس أى
تطٕ الوطآٓ.
هْسٕ سْ٘لٖ ٗعجط عي ّصُ الفىطٓ ثلغٔ فتبٓ ل٘ست رو٘لٔ:
وددِ هددي اظ زٗددسى آٌٗ٘ددِ سدد٘طم
ذددساٗب ثطددىي اٗددي آٌٗ٘ددِّددب ضا
هطا ضٍٕ ذَضٖ اظ ظًسگٖ ً٘ست

ٍلددددٖ اظ ظًددددسگبًٖ ًددددبگعٗطم
(سْ٘لٖ)28 :1370،

 ٗب اهلل ،حكن ّصُ الوطاٗب التٖ تعجت هي ضؤٗتْب .أًب ال أستوتع ثبلح٘دبٓ لىدي علدٖأى أع٘ص
ئحسٕ التطو٘جب الزسٗسٓ فٖ الطعط الوعبغط ّٖ "هطآٓ التعدصٗت" التدٖ تطردع ئلدٖ
حساحٔ ّصا التفس٘ط فٖ األزة الفبضسٖ:
ّط ض٘طدِ زض ضا وٌدس آٌٗ٘دِ هدي
آًمسض ظاضٕ هٖ وٌن تدب ر٘دَُ غدن
آًرِ زض اٗي آٌِٗ٘ ّبٕ وَچه زق

س٘وبٕ زضزآلَز ذَز ضا هٖضٌبسن
(الوػسض ًفسِ)274 :
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 أثىٖ وخ٘طاه لسضرٔ حتٖ العئجك فٖ زهَعٖ ٗحَل ول ظربرٖ الٖ هطآٓ .حدن فدٖالوطآٓ التعصٗت ّصُ أعطف ٍرْٖ الوإلن
ضٍظ ذَز ّوچَ ضت س٘بُ هىي
ضت تدَ زض آٌٗدِ ًردبُ هىدي
ضت زض آٌِٗ٘ گط وٌٖ تَ ًیط

هٖ ضدَٕ ذدَاض زض ه٘دبى ثطدط
(ضبهلَ)772 :1377،

 ال تٌیط فٖ الوطآٓ ثبلل٘ل ٍالٌْبض ال تزعل ًفسه هخل ّصُ الل٘لٔ الویلؤ .عٌدسهبتٌیط فٖ الوطآٓ ثبلل٘ل تػجح هْبًبه ث٘ي الجطط
ٗعتمس ضبهلَ أى الٌیط فٖ الوطآٓ ل٘اله ٗسجت الملك.
َٗرس فٖ الطعط الوعبغط زٍائط هعزو٘ٔ عسٗسٓ فٖ هزبل اًعىبس الوب  .ثْدصا الوعٌدٖ،
ضثوب وبى الوب َّ أٍل ضسبم ٍعبوس للعٌبغط:
آة هي ضس لدبة عىدس هدبُ هدي
رع تَ ضاّٖ ً٘سدت اظ ثدٖضاُ هدي
(الوػسض ًفسِ)356 :
 ال تَرس قطٗمٔ سَٕ أى تمَزًٖ هي قطٗمٖ أغجح هبئٖ ئقبض الموط الصٕ اهطدٖفِ٘
ٗمَل سپْطٕ:
«ضفتِ ثَزم سط حَؼ /تب ثجٌ٘ن ضبٗس ،عىدس تٌْدبٖٗ ذدَز ضا زض آة /آة زض حدَؼ
ًجَز /هبّ٘بى هٖگفتٌسّ٘ /:چ تمػ٘ط زضذتبى ً٘ست»(سپْطٕ)356 :1371،
 وٌت لس شّجت ئلٖ الحَؼ /ألضٕ ضثوب ،التمف غَضٓ لَحدساً٘تٖ فدٖ الودب  /لدنٗىي ٌّبن هب فٖ الحَؼ /وبًت األسوبن تمَلّ /:صا ل٘س ذكأ األضزبض
«لحیِ ضا  /...لحیِّبٖٗ وِ زض زٍضزستص /هخل هْتبة زض ثطوِ آة /هٖتَاًٖ ثجٌ٘دٖ
ذسا ضا»(ضف٘عٖ وسوٌٖ)489 :1376 ،
 اللحیٔ  /...اللحیب التٖ حَلْب /وبلموط فٖ حَؼ الوب  /تستك٘ع أى تطٕ اهللنتیجة البحث
الوطآٓ ّٖ هیْط هي هیبّط الٌمب ٍالٌَض فٖ الخمبفٔ ٍاألزة اإلٗطاً٘٘ي ،لىٌْدب تعطؾدت
أح٘بًبه للیالم ٍالػسأٍ ،أغجحت زل٘اله علٖ العىبضٓ ٍالٌفبق .فٖ األزة الػَفٖ ،الودطآٓ ّدٖ
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ضهع للملت الٌمٖ للػَفٍٖ .استرساهب أذطٕ هخل هطآٓ الىأس ،هطآٓ الىَى ،وأس الىَى،
وأس عَ٘ى العبلن ...ولْب تعجط عي هیْط الحج٘ت ٍالملت األث٘ؽ للػَفٖ الصٕ ٗجسٍ هخدل
الخلذ .لكبلوب استرسهت الوطآٓ فٖ هزبل التػَف ٍال تعال تلعت زٍضاه فٖ األزة الوعبغدط.
االذتالف الَح٘س َّ استرسام ولوب ٍتفس٘طا رسٗسٓ ٍتٌَع الوطوجب فٖ ضدعط ال٘دَم.
ٍغٌٖ عي الج٘بى أى هب ًتحسث عٌِ فٖ ّصا الومبل َّ فٖ الغبلت أزة ضعطٕ.
العاللٔ ث٘ي الوطآٓ ٍالوب ٍالؿَ ضائعٔ ألى رَّط ٍقج٘عٔ الخالحدٔ هتودبحالى ٍاإلضدطاق
َٗرس فٖ رعٗئبتْن .ألى الحج٘ت ٗیْط فٖ هطآٓ الملت عٌسهب ٗزدس هىبًدبه ًی٘فدبه ٍهطتجدبه.
ٍرس ّصا الطهع قطٗمِ ئلٖ األزة الوعبغط ٍتن زهزِ هع تَافك ٍتٌدبغن هىًَدب المػد٘سٓ
ٍالو٘عا هخل لػط ٍثسبقٔ الػَضٍ ،االٗزدبظ ٍتغ٘٘دط تٌسد٘ك الطدعط .ودبى تىدَٗي ثعدؽ
التطو٘جب هخل هطآٓ الطوجٔ ،هطآٓ التعصٗت فٖ األزة الوعبغط َّ ،هَؾدَع أضدعبض ضدعطا
ّصُ الفتطٓ.
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Abstract
The study of the history of the mirror in Iranian literature, culture and mysticism has a long
background. What is considered in this research is the position and function of the mirror as
one of the mystical codes for expressing inner secrets and reaching from the minimum to
the total truth; in the sense that the mirror can connect us to the absolute truth which is the
eternal essence of oneness. The condition for connecting to this truth is to embellish the
heart’s mirror from the rust and belongings. The present research intends to apply a
descriptive – analytical method while expressing the importance of this polished nasty that
has caused emergence of the human mind in different eras, to present the thoughts of poets
with the help of this symbol and to promote its efficiency and reflection to contemporary
literature. The result is that the attitude of poets in the past and present towards the concept
of mirror and its importance has been expressed; With the definition that the mirror is like
snow from the point of view of the early mystics, pure heart is like snow, while in the
poems of some contemporary poets, has different applications such as sea mirror, mirror
judgment, mirror of tears, and so on.
Keywords: mirror, Atlas mirror, Atlas globe, hijab.
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چكیذه
ثطضسٖ تبضٗرچِ آٌِٗ زض ازة ٍ فطٌّگ ٍ عطفدبى اٗطاًدٖ پ٘طدٌِ٘إ زضاظ زاضز .آًچدِ زض
اٗي پژٍّص هَضز تَرِ است ربٗربُ ٍ وبضوطز آٌِٗ ثِ عٌدَاى ٗىدٖ اظ ضهعّدبٕ عبضفبًدِ
ثطإ ث٘بى اسطاض زضًٍٖ ٍ ضس٘سى اظ ووٌِ٘ رع ثِ حم٘مت ول است ،ثسٗي هعٌب وِ آٌِٗ
هٖ تَاًس هب ضا ثِ حم٘مت هكلك وِ ّوبًب شا الٗعال احسٗت اسدتٍ ،غدل وٌدس .ضدطـ
اتػبل ثِ اٗي حم٘مت ،پ٘طاستي آٌِٗ زل اظ ظًربض حزبةّب ٍ تعلمب است .اٗي پدژٍّص
ثط آى است ثب ضٍش تَغ٘فٖ -تحل٘لٖ ؾوي ث٘بى اّو٘ت اٗي رِطم غد٘ملٖ ودِ هَردت
ظاٗص شّي آزهٖ زض ازٍاض هرتلف ثَزُ ٍ ّست ،اًسٗطِ ضبعطاى ضا ثِ ووده اٗدي ًودبز
عطؾِ وٌس ٍ وبضاٖٗ ٍ ثبظتبة آى ضا تب ازة هعبغط پ٘ص وطسً .ت٘زِ آًىِ ًرطش ضبعطاى
زض گصضتِ ٍ حبل ًسجت ثِ هفَْم آٌِٗ ٍ اّو٘ت آى ث٘بى ضسُ است؛ ثب اٗي تعطٗدف ودِ
آٌِٗ اظ زٗدسگبُ عبضفدبى پ ٘طد٘ي زل پدبن اسدپ٘س ّوچدَى ثدطف اسدت حدبل آًىدِ زض
سطٍزُّبٕ ثطذٖ ضبعطاى هعبغط وبضثطزّبٕ هتفبٍتٖ چَى آٌِٗ زضٗب ،زاٍضٕ آٌِٗ ،آٌٗدِ
اضه ٍ ...زاضز.
کلیذياص ان :آٌِٗ ،ربم رْبىث٘ي ،آٌِٗ گ٘تًٖوب ،حزبة.
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