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الملخص
وبًت ٌّبن هَارْٔ ث٘ي الٌظسٓ التمل٘دٗٔ ٍالحدٗخٔ فٖ هزبل الؿؼس ثؿىل أوخس ٍنوَاب
هي ذٕ لجل .غٌتًسق فٖ ّرا الومبل ئلٖ همبزًٔ آزاء اػي ٍا٘ود سغوتدسسٕ(-8181
8191م) وٌبلد للؿؼس التمل٘دٕ ٍٗد اهلل زؤٗبٖٗ(8191م) ثكفتِ هإٗدا للحداحٔ فٖ الؿؼس
الفبزغٖ ،فٖ هزبل الؿؼس .ثبغتخدام الوٌْذ االغتمسائٖٗ ،تًسق الومبل الحوبلٖ لدزاغؤ
همبالت ٍا٘د سغتدسسٕ فٖ هزلٔ أزهغبى ٍهمبثالت ٍزغوبئل ٍهموبالت ٗود اهلل زؤٗوبٖٗ.
تظْس ًتبئذ الجحج أى ٍا٘د سغتدسسٕ ،هي خالل التوػه ثبلتمبل٘دٗ ،سٕ ثأى الؿؼس َّ
ٍغ٘لٔ لٌمل الوفبّ٘ن األخالل٘ٔ ٍالؼسفبً٘ٔ السف٘ؼؤٍّ ،وَ ؾوبػس هفىوس ذٍ لسٗحؤ ئلْ٘ؤ
ٗػتخدم ػٌبقس الؿؼس للتؼج٘س ػي الوفبّ٘ن األخالل٘ؤ الؼبل٘ؤ ٍالؼسفبً٘ؤ .ثٌ٘ووب ٗإوود
ٗد اهلل زؤٗبٖٗ ػلٖ االغتخدام الوروٖ للكوَزٓ ٍاللغؤ ٍاالًػوزبم ثو٘ي رو٘وغ الؼٌبقوس
ٍاًػزبهْب فٖ الؿىل .الؿىل فٖ ٍرْٔ ًظسُ ػجبزٓ ػي تكو٘ن َٗاد الؼٌبقوس األخوسٕ.
ثبلٌػجٔ لَا٘د سغتدسسٕ ،هي الوْن االغتوتبع ثبلَشى ٍالمبفٍ٘ٔ ،لىي األهس ل٘ع ورله
ثبلٌػجٔ لسؤٗبٍٖٗ .تؼتجس ول هٌْوب المك٘دٓ فٌب لغَٗب.
الكلمبت الذلیلیة :الؼٌبقس الؿؼسٗٔ ،الؿؼس الوؼبقسٍ ،ا٘د سغتدسسٕٗ ،د اهلل زؤٗبٖٗ.

* يبلت الدوتَزاُ فٖ اللغٔ الفبزغ٘ٔ ٍآساثْب ربهؼٔ أزان.
** أغتبذ هؿبزن فٖ اللغٔ الفبزغ٘ٔ ٍآساثْب ،ربهؼٔ أزان.
*** أغتبذ فٖ اللغٔ الفبزغ٘ٔ ٍآساثْب ثزبهؼٔ أزان.
**** أغتبذٓ هػبػدٓ فٖ اللغٔ الفبزغ٘ٔ ٍآساثْب ثزبهؼٔ أزان.
الىبتت الوػإٍل :ػلٖ قجبغٖ

a-sabaghi@araku.ac.ir
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المقذمة
للخَزٓ الدغتَزٗٔ أّو٘ٔ وج٘سٓ فٖ التبزٗخ االرتوبػٖ ٍالػ٘بغوٖ يٗوساى .تسووت ّورُ
الحسؤ تغ٘٘سا وج٘سا فٖ األسة الفبزغٖ .تهن األسة الدغتَزٕ روصء هوي األسة الفبزغوٖ
المدٗن الرٕ تسرغ ررٍزُ ئلٖ الؼمد الخبلج هي ػْد ًبقس الودٗي ؾوبُ ٍخكبئكوِ الؼبهؤ،
ٍٗتزلٖ هي ًبا٘ٔ أخسٕ فٖ األسة الحودٗج الورٕ اغوتوس لػوٌَات ػدٗودٓ ثؼود ذلوه.
ثبلًجغ ،غبػد ؾؼساء هختلفَى أٗهب فٖ تحم٘ك أّداف ّرُ الخَزٓ هي خالل تأل٘ف لكوبئد
ًٍؿسّبٍ ،وبى هؼظوْن ٗؼ٘ؿَى فٖ يْساى .أست الخَزٓ الدغتَزٗٔ ئلٖ اًمػوبم الوزتووغ
ايٗساًٖ ئلٖ لػوو٘ي :تمل٘ودٕ ٍاودٗج فوٖ رو٘وغ هٌوباٖ الح٘وبٓ .تػوججت التغ٘وسات
الػ٘بغ٘ٔ ٍالتًَزات االرتوبػ٘ٔ ٍغفس الػو٘ب ٍالًوالة ئلوٖ الودٍل األخوسٕ فوٖ ذلوه
اختالف هَالف الؿؼساء ٍأذٍاق الزوَْز ٍورله تَلؼبت ًمبس الؿؼس ػوي الفتوسات الػوبثمٔ
لألسة ايٗساًٖ .ووب أسٕ ًؿس الكحف ٍتَشٗؼْب ئلٖ تػسٗغ ٍتػْ٘ل ػول٘ٔ ّرُ التغ٘٘سات.
خالل ّرُ الفتسٓ ،ػبزل الؿؼساء ٍالزوبّ٘س ٍالٌمبس تغ٘٘س أٍ تخج٘ت ٍظ٘فٔ الؿؼس ٍتوبؾٖ
الؿؼساء هغ شهبًْنٍ ،ػجّسٍا ػي آزاء هختلفٔ ٍهتهبزثٔ أا٘بًب فٖ ّرا الوزبل .ازتجى ثؼوم
الؿؼساء ٍالٌمبس ثتمبل٘د الوبنٍٖ ،هٌْن اػي ٍا٘ود سغوتدسسٕ الورٕ اػتجوس الؿوؼس أسآ
لٌمل الوؼبًٖ الؼسفبً٘ٔ ٍالَيٌ٘ٔ ٍاألخالل٘ٔ الخوٌ٘ٔ ٍالػبه٘ٔ .ػلٖ ػىػٍِ ،ثؼد التغ٘٘وسات
التٖ أادحْب ً٘وب فٖ الؿؼس الفبزغٖ ،ظْس ؾؼساء هخل ٗداهلل زؤٗبٖٗ هؼتجسٗي أى الؿؼس في
لغَٕ ٍاّتوَا ثؿىلِ ٍهظْسُ أوخس هي هؼٌبُ ٍههوًَِ .تحبٍل ّرُ الومبلٔ همبزًٔ ٍرْبت
ًظس االحٌ٘ي.
اًهن اػي ٍا٘د سغتدسسٕ أحٌبء سزاغتِ للؼلَم المدٗؤ فٖ أقفْبى ٍاكوَلِ ػلوٖ
لمت غلًبى الؿؼساء فٖ ػْد لبربز ،ثبلتحسزٗ٘ي الدغتَزٗ٘ي ٍلهٖ هؼظن ٍلتِ فٖ سزاغٔ
ٍتكح٘ح ؾؼس الؿؼساء التمل٘دٗ٘ي ٍوتبثٔ همبالت فٖ هزلٔ أزهغبى للتوسٍٗذ ألفىوبزٍُ .لون
ٗتمجل اثتىبزات ؾؼساء هخل ً٘وب َٗؾ٘ذ ٍاتٖ هله الؿؼساء ثْبزٍ .لىي هي ًبا٘ٔ أخوسٕ،
لن ٗىي ٗداهلل زؤٗبٖٗ ٗحجر التوػه ثبلتمبل٘د المدٗؤ ،ا٘ج اتجوغ أغولَة ً٘ووب َٗؾو٘ذ
ٍتزبٍش تله الوؼبٗ٘س هػتخدهب أًوبو الؿؼس الفسًػٖ .تؿول أغئلٔ الجحج هب ٗلٖ
 ثٌبء ػلٖ ًظسٗبت ّرٗي الٌبلدٗي ،زؤٗبٖٗ ٍٍا٘د سغتدسسٕ هب َّ الؿؼس؟ -هب َّ تكَز سغتدسسٕ ٍزؤٗبٖٗ للؼٌبقس الؿؼسٗٔ؟
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 هب ّٖ أٍرِ الؿجِ ٍاالختالف ث٘ي ٍرْٔ ًظوس ٍا٘ود سغوتدسسٕ ٍزؤٗوبٖٗ اوَلػٌبقس الؿؼس؟
خلفیة البحث
لٌمد ٍتحل٘ل لكبئد ٍآزاء الؿؼساء الوؼبقسٗيٗ ،وىٌٌب السرَع ئلوٖ هموبالتْن .تػوبػدًب
ّرُ الػ٘بلبت فٖ الَقَل ئلٖ ّدفٌب فٖ ألسة ٍلت .لن تىي آزاء ٍا٘ود سغوتدسسٕ فوٖ
الؿؼس ٍػٌبقسُ هَنَع ثحج هػتملٍ ،لىوي تون ئروساء ثحوج اوَل آزاء ٗوداهلل زؤٗوبٖٗ
ٍؾؼسُ ،ثوب فٖ ذله وتبة التبزٗخ التحل٘لوٖ للؿوؼس الزدٗود( )8118لؿووع لٌدوسٍسٕ،
ٍالرٕ ٗسوص ػلٖ همبالت ٗداهلل زؤٗبٖٗ اَل الٌمد الؿوؼسٕ الزدٗودٍ ،اػتجوسُ هوي أٍائول
الٌمبس الؿىل٘٘ي(ؾوع لٌدسٍسٕ .)369 :8111 ،ووب ٗؼتمد ئغوبػ٘ل ًَزٕ ػوال أى ث٘وبى
ؾؼس الحزن هأخَذ هي ؾؼساء الوَرٔ الزدٗدٍٓ ،ثبختكبز ،فاى الودػ٘ي فٖ ؾوؼس الحزون
ٗؼجسٍى فٖ الَالغ ػي الؼجَز هي التؿجِ٘ ئلٖ االغتؼبزٓ ثبللغٔ الوؼمدٓ ثبػتجبزُ ػجوَزا هوي
الَالغ ئلٖ هب ٍزاء الَالغ ٍؾؼس الحزن ؾؼس خوبل هوي االلتصام(ًوَزٕ ػوالء-811 :8989 ،
 .)883تتًسق همبلٔ ازبهٔ ؾؼس الحزن لدازَٗؼ أغدٕ و٘وبزظ ،ثٌظستْوب الٌمدٗؤ ئلوٖ
الح٘بٓ الؿؼسٗٔ ل٘داهلل زؤٗبٖٗ ،لفحف ؾؼسُ ٍلغتِ ٍفٌِ ٍثٌْبٗٔ غ٘وس ػبسٗؤ ،تؼلوي ًْبٗؤ
ًظسٗٔ ؾؼس الحزن(أغدٕ و٘بزظٍٗ .)811-881 :1116 ،هن وتبة ثَي٘مب ؾوؼس الحزون
( )1181ألاود ث٘ساًًَد أٗهب تَرْب ئٗزبث٘ب ألفىبز زؤٗبٖٗ .لمد ابٍل تمودٗن زؤٗوبٖٗ ثووب
ٗتزبٍش الصهي .اًتمدت هؼظن الجحَث الووروَزٓ لكوبئد زؤٗوبٖٗ ٍٍا٘ود سغوتدسسٕ ٍلون
تػتىؿف ٍرْبت ًظسّوب .فٖ ّرُ الدزاغٔ ،تون فحوف ٍرْوبت الٌظوس الٌمدٗؤ لْورٗي
الٌبلدٗي.
ماهیة الشعر
الؿؼس لجل إٔ تؼسٗف ٍتفػ٘س َّ في لغَٕ ٍٍغ٘ى ثبلهسٍزٓ .فٖ التؼسف ػلوٖ الؿوؼس
ٍػٌبقسُ(الؼبيفٔ ٍالفىس ٍالخ٘بل ٍاللغٔ ٍالوَغ٘مب ٍالؿىل)ٗ ،زوت االًتجوبُ ئلوٖ الَغو٘ى
ًفػِ ٍَّ ،الؿؼس .ثبلًجغ ،الزوَْز ٍالصهبى ٍالوىبى هوي الؼَاهول الفؼبلؤ أٗهوب فوٖ فْون
يج٘ؼٔ الؿؼس ،لىٌْب ل٘ػت هَنَع ّرا الومبل.
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هٌر ػكس ايغسٗك ٍاتٖ اٙى ،فىس الؼلوبء فٖ هبّ٘ٔ الؿوؼس ٍتؼسٗفوٍِ ،لود لودم وول
هٌْن تؼسٗفب لِ ٍفمب لؼمل٘تِ ٍهَلفِ .ف٘وب ٗلوٖ ثؼوم األهخلؤ ػوي تؼوبزٗف ًموبس األلف٘ؤ
األخ٘سٓ« :والم هَشٍى همفٖ ٗدل ػلٖ هؼٌٖ»(لداهٔ ثوي رؼفوس1113 ،م« .)819 :ووالم
خ٘بلٖ للوإلف هي ألَال هَشًٍٔ همفوبٓ»(يَغوٖ« .)388 :8911 ،ووالم هؼٌوَٕ هوَشٍى
هتىسز هتحد المبف٘ٔ»(ؾوع ل٘عٍ )898 :8919 ،تؼبزٗف لسٗجٔ هٌْوب .وووب لودم الٌموبس
ٍالؼلوبء فٖ ػكس هب ثؼد الدغتَزٗٔ تؼبزٗف للؿؼس .ػلٖ غج٘ل الوخبل« ،الؿوؼس ّوَ ػمودٓ
تسثى الؼبيفٔ ٍالخ٘بل تتؿىل ثلغٔ هَغو٘م٘ٔ»(ؾوف٘ؼٖ وودوٌٖ )19 :8111 ،أٍ «ووالم
هَشٍى لك٘س لً٘ف ٍخ٘بلٖ»(خَئٖ .)81 :8933 ،ثبلٌظس ئلٖ التؼسٗفوبت الووروَزٓ أػوالُ
ٍالتؼبزٗف األخسٕ ألقحبة ٍرْبت الٌظس الَ٘مٗ ،وىي المَل أى ػٌبقس اللغؤ ٍالوَغو٘مٖ
ٍالخ٘بل ّٖ المَاغن الوؿتسؤ ث٘ي ّرُ التؼبزٗف .اٙى ًسٗد أى ًؼسف هب ّوَ الؿوؼس هوي
ٍرْٔ ًظس ٍا٘د سغتدسسٕ ٍزؤٗبٖٗ؟
ػسّف ٍا٘د سغتدسسٕ الؿؼس ػلٖ الٌحَ التبلٖ« :الؿبّد اللً٘وف للوؼوبًٖ فوٖ المكوس
الؿبهخ لسٍاق الؼمل ،ػٌدهب ٗستدٕ حَة الوفسسات الوَشًٍٔ الرٕ توت خ٘بيتِ ثاثسٓ اػي
التسو٘تٍ ،اًتؿست اوسٓ الفكبأ ٍالجالغٔ ػلٖ ٍرْوِ ٍػجوس هتبّؤ اللغؤ ٍالج٘وبى ئلوٖ
الؼبلن ،فَْ ؾؼس ٍقبات الؼمل َّ الؿبػس»( .)6 :8111هي ث٘ي الؼٌبقوس الجٌَ٘ٗؤ للؿوؼس
التٖ ٗؼتود ػلْ٘ب ٍا٘د سغتدسسٕ ٍٗإود ػلْ٘ب ،أٍلَٗٔ الوؼٌٖ ٍاخت٘وبز الىلووبت ٍالوَشى
ٍهساػبٓ الزَاًت الجالغ٘ٔٗ .توبؾٖ ّرا التؼسٗف هغ تؼبزٗف الؿؼس التٖ لدهت هٌر الجداٗؤ
ٍاتٖ شهي ٍا٘دٍ ،لىي ال َٗرد ذوس قسٗح للؿىل ٍالؼبيفٔ ٍالوؿبػس.
ٗمَل زؤٗبٖٗ فٖ تؼسٗف الؿؼس« :الؿؼس تؼسٗف .الؿؼس ابسث»(ٍ )996 :8938فٖ هىبى
آخس ٗمَل« :الؿؼس في لغَٕ» َّ .الفي الرٕ تتىَى ػٌبقسُ الوبسٗٔ هوي الىلووبتٍ ،ثْورا
الوؼٌٖ ،فاًٌب ًؼتجس أا٘بًب آى الؿبػس وبتت للىلوبت فمىٍ ،فوٖ ّورُ الحبلؤ ،هوي ٍارجوِ
اغتخدام ولوبتِ واؾبزٓ ٍابهل للوؼبًٖ( .)8 :8911اػت تؼسٗف زؤٗبٖٗٗ ،وىوي اػتجوبز
ػٌبقس الؿؼس هتوخلٔ فٖ اللغٔ ٍالفىس ٍالسغبلٔ ٍالؿوؼَز ٍالؼبيفؤٗ .ػووٖ زؤٗوبٖٗ ٍرْؤ
ًظسُ فٖ ؾؼس الَ٘م ،ؾؼس الحزن .قح٘ح أى زؤٗبٖٗ اػتجس فوٖ وخ٘وس هوي األا٘وبى ؾوؼس
الحزن هختلفب ػي الؿؼس الػسٗبلٖ ،لىي التؿبثِ الىج٘وس ثو٘ي ًظسٗتوِ ٍهدزغؤ الػوسٗبل٘ٔ
ٗؼصش فىسٓ أى ؾؼس الحزن َّ تسرؤ فبزغ٘ٔ ٍئٗساً٘ٔ للؿؼس الػسٗبلٖ الفسًػٖ .ػلٖ غج٘ل
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الوخبلٗ ،ؿ٘س ئلٖ ادٓ الؿبػس ٍغوسػتِ فوٖ الووسٍز ػجوس الَالوغٍ ،التأو٘ود ػلوٖ هفْوَم
الَالغ(زؤٗبٖٗ .)861 ٍ 96 :8911 ،تؿبثِ ؾؼس الحزن هوغ ثؼوم لكوبئد هَلوَٕ ٍاوبف
ٍؾًحّ٘بت الوتكَف٘ي(زؤٗبٖٗ )61 :8181 ،التلمٖ الفَزٕ ٍالوًلك(زؤٗوبٖٗ)93 :1188 ،
المفص هي الحزن(زؤٗبٖٗ )99 :8911 ،وػس األؾىبل ٍتحسٗس الؿبػس هوي الوًٌوك الؼوبسٕ
ٍػاللووؤ األؾووو٘بء ثجؼهوووْب الجؼم(زؤٗوووبٖٗ )819-811 :8181 ،التزدٗووود ٍالتغ٘٘وووس
الوػتوس(زؤٗبٍٖٗ )898 :8911 ،ثومبزًٔ ّرُ الخكبئف هغ ػٌبقس هدزغٔ الػسٗبل٘ٔ ،فواى
الؿؼس َّ ًت٘زٔ لوزتوغ هي الؼٌبقس غ٘س الوٌػزؤٍ ،التؼج٘س ػي األؾ٘بء التوٖ لون ٗوتن
التؼج٘س ػٌْبٍ ،التؿبثِ هغ ؾًح٘بت الكَف٘٘يٍ ،أقبلٔ األاالم ٍالوسؤٕ ٍالح٘وسٓ ٍايٗووبى
ثبلكدفٔ ٍالتغ٘٘س الوػتوس(فتَاٖ .)986-113 :8913 ،تظْس ّرُ الومبزًٔ أى زؤٗبٖٗ لود
لدم هجبسب ٍئيبز ا لػسٗبل٘ٔ فوٖ الؿوؼس الفبزغوٖ تحوت ػٌوَاى ؾوؼس الحزون .هوغ ّورُ
التفػ٘سات اَل ؾؼس الحزنّ ،ل ٗوىي ئًؿبء هدزغٔ ٍأغلَة للؿؼس؟ ػلٖ غج٘ل الوخبل،
هي خالل ؾس و٘ف٘ٔ ثٌبء ًَع هي الكَزٓ الؿؼسٗٔ هخل االغتؼبزٓ ٍالوفبزلؤّ ،ول ٗوىوي
االسػبء ثظَْز هدزغٔ ؾؼسٗٔ ردٗدٓ؟ ثومبزًٔ تؼسٗفبت ٍا٘د ٍزؤٗبٖٗ للؿؼسٗ ،وىي للوسء
أى ٗفْن أٍرِ التؿبثِ ثٌْ٘ووبٗ .ظْوس ػٌكوس اللغؤ فوٖ ووال التؼوسٗف٘ي ٍئى ووبى ذلوه
ثتفػ٘سات هختلفٍٔ .ال ٗصال ٍالفي ٍالزوبل هَرَسا فٖ وال التؼسٗف٘ي ثتفػ٘سات هختلفؤ.
ئى االختكبز ٍايٗزبش اللرٗي لدهْوب ٍا٘د فوٖ تؼسٗفوِ -لىٌوِ اغوتخدم فوٖ الووبزغؤ
الؼول٘ٔ التفبق٘ل ٍاييبلٔ فٖ لكبئدُ هخول الؼدٗود هوي أغوالفِ -ال ٌٗودزد فوٖ تؼسٗوف
زؤٗبٍٖٗ ،لىٌِ ٗظْس ثَنَ فٖ لكبئدُ .ػلٖ ػىع ٍا٘د -الورٕ ٗوسٕ أى للؿوؼس هىبًؤ
غبه٘ٔ ٍٗػوِ٘ ؾبّدا ٍرو٘الٍ ،وأًِ ال ٌٗتوٖ ئلٖ ػبلوٌب الدًَٕ٘ٗ -وسٕ زؤٗوبٖٗ الؿوؼس
ػلٖ أًِ ًتبد ػمل ايًػبى .ووب أى السلٔ التٖ ٗؼتجسّب ٍا٘د نوسٍزٗٔ فوٖ الؿوؼس ل٘ػوت
هَرَسٓ فٖ ولوبت زؤٗبٖٗ .ال َٗرد الَشى ٍالمبف٘ٔ فٖ إٔ هىبى فٖ خًبة زؤٗوبٖٗ ،وووب
أى الؿْسٓ ٍالمجَل الؼبمٍّ -وب هي غوبت الؿؼس اػت ٍا٘د -غبئجبى فٖ تؼسٗف زؤٗبٖٗ.
العىاصر الشعریة
هي أرل هؼسفٔ آزاء ٍأفىبز اػي ٍا٘د سغتدسسٕ ٍٗداهلل زؤٗبٖٗ اوَل الؿوؼس ٍأسة
الؿؼس ٍتحل٘لْب ،ال ثد هي اخت٘بز الوؼبٗ٘س التٖ ٗأخرّب هحود زنوب ؾوف٘ؼٖ وودوٌٖ فوٖ
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االػتجبز :الؼبيفٔ ٍالفىسٍ ،اللغٍٔ ،الخ٘وبلٍ ،الوَشى(ؾوف٘ؼٖ وودوٌٖ )19 :8111 ،يظْوبز
تكَزات الؿبػسٗي للؼٌبقس الجٌَ٘ٗٔ للؿؼس ،توت هسارؼٔ وتت ٍهموبالت ٍهموبثالت ٍا٘ود
سغتدسسٕ ٍٗداهلل زؤٗبٖٗ ،ا٘ج غٌمَم فٖ الػًَز التبل٘ٔ ثَقف ٍرْٔ ًظوس وول هٌْووب
اَل الؼٌبقس الؿؼسٗٔ ٍهمبزًتْب.
العاطفة والفكر
ل٘ع هي الوجبلغٔ المَل ئى الؼبيفٔ ٍالفىس ّوب أػوك ػٌبقس الؿؼس ٍأوخسّوب زٍابً٘ؤ.
الدافغ األغبغٖ ٍالؿسازٓ األٍلٖ التٖ تهسة فٖ للت ٍػمل الؿبػس للَقَل ئلٖ ًظن الؿؼس
ٍالحبرٔ السٍا٘ٔ التٖ تزؼلِ ٗتَق ئلٖ المَل ٍالىتبثٔ ّوٖ الؼبيفؤ ٍالفىوس .أهوب الؼٌبقوس
األخسٕ هخل اللغٔ ٍالخ٘بل ٍالَشى ٍالؿوىل فْوٖ ألول لسثوب لجوبيي الؿوبػس« .الؼبيفؤ أٍ
الوؿبػس ّٖ الػ٘بق الداخلٖ ٍا لسٍاٖ للؿوؼسً .ظوسا لٌَػ٘ؤ هَلوف الؿوبػس تزوبُ الؼوبلن
الخبزرٖ ٍاألاداث هي اَلِ ًٍَع الوؿبػس لودٕ وول ؾوخف ،فْوٖ ظول لوِ»(ؾوف٘ؼٖ
ودوٌٖ .)16-13 :8111 ،الحبالت الؼبيف٘ٔ هخل الحصى ٍالػؼبسٓ ٍاألهل ٍال٘أظ ئلخ ّوٖ
آحبز ػبيفٔ الؿبػس ٍفىسُ ٍالتٖ ثم٘ت فٖ المك٘دّٓ .ورا ّوَ الزوصء األوخوس ؾخكو٘ٔ هوي
المك٘دٓ ٍاأللسة للؿبػس.
ٗىتت ٍا٘د سغتدسسٕ ػي ػٌكس الؼبيفٔ ٍالفىس فٖ الؿؼس لبئال« :الؿوؼس ّوَ التؼج٘وس
ػي الوؿبػس ٍالؼَايف ايًػوبً٘ٔ ٍالؼسفبً٘ؤ ٍالػووبٍٗٔ .تْدئؤ الملوَة الحصٌٗؤٍ ،تؼصٗوص
األخالق الحو٘دٍٓ ،التؼج٘س ػي األفىبز الفلػف٘ٔ ٍالؼلوٍ٘ٔ« .ئذا أزاس اى٘ن أى ٗىَى والهِ
هإحسا ،فاًِ ٗػوتخدم الؿوؼس ٍهؼبً٘وِ الػوبه٘ٔ»(ٍا٘ود سغوتدسسٕ8118 ،م)161-139 :
ٗوىي أى ًػتٌتذ هي ولوبت ٍا٘د أى الؿؼس ٗزت أى ٗىَى فٖ خدهٔ الؼبيفؤ ٍالفىوس،
أهب الخ٘بل ٍاللغٔ ٍالؿىل فْٖ أسٍات تخدم ّرا الؼٌكس.
ٍهي االًتمبسات الحبسٓ التٖ ٍرْْب ٍا٘د للؿؼساء ٍالوزدسٗي فوٖ ػكوسُ هخول هلوه
الؿؼساء ثْبز ٍ ه٘سشاسُ ػؿمٖ (ٍا٘د سغتدسسٕٗ )889 ،888 ،881 :8113 ،وىي ايؾبزٓ
ئلٖ ػمبئدُ اَل الؼبيفٔ ٍالفىس فٖ الؿؼس .تستجى الؼدٗود هوي اًتمبساتوِ الحوبسٓ لؿوؼسائِ
الوؼبقسٗي ثوحتَٕ لكبئدّن ٍهَلفْن الزدٗد فٖ هَارْٔ الوظبّس الخمبف٘ٔ ٍاالرتوبػ٘ٔ،
ٍثؼهْب ٗتؼلك ثبالثتىبزات فٖ هزبالت الؿىل ٍالَشى ٍالمبف٘ؤ .ئًوِ ٗفتمود أٗوبم الوبنوٖ

مقارنة آراء حسن وحید دستگردی و ید اهلل رؤیایی حول عناصر الشعر املعاصر28 /

الوز٘دٓ ٍٗروس هسات وخ٘سٓ ؾؼساء ئٗساى الؼظوبء هخل غوؼدٕ ٍفسسٍغوٖ ٍوووبل الودٗي
ئغوبػ٘ل ٍغ٘سّن ثبلخ٘س.
لَ تىولوت الىالم ثألبل٘وِ الػجوؼٔ ثؿىل قح٘ح
فال أاد غَٕ غؼدٕ الوله الرٕ ٗوله الٌفَظ
(ٍا٘د سغتدسسٕ8113 ،م)891 :
هي هزول هَالف ٍا٘د ٗوىي أى ًؼلن أًِ غ٘س زال ػي التزدٗد فٖ ػكوسُ ألغوجبة
هختلفٔ ٍأى للجِ زّي تمبل٘د ػلو٘ٔ ٍفٌ٘ٔ ٍحمبف٘ؤ ٍارتوبػ٘ؤ غوبثمٍٔ .ال ٗوسٕ أى ّورا
ٗتؼلك فمى ثىػس ٍشى الؿؼس ٍالتؼبهل هغ هَان٘غ ردٗدٓ ف٘وِ ،ثول ٗؼتجوس أٗهوب الوؼٌوٖ
ٍالفىس غبٗٔ الؿؼس ٍأى اللغٔ ٍالؿىل ٍالخ٘بل ٍالوَغ٘مٖ تخدم الوؼٌٖ.
لًبلوب ًَلؽ االلتصام ثبلؿؼس ٍالتصام الؿبػس تزبُ الوزتوغٗ .ؼتجس غبزتس أى الٌخس هلتوصم
ثبلوزتوغ ٍلىي الؿؼس ل٘ع ورله ثػجت يج٘ؼتِ ٍٍظ٘فتٍِٗ ،سٕ أى تَلغ التوصام الؿوؼس
اوبلٔ(غبزتس )81-61 :8918 ،لىي زنب ثساٌّٖ ٗؼتجوس زإٔ غوبزتس ّورا أاووك ف٘موَل:
«والم غبزتس ػي أى االلتصام الؿؼسٕ أاوك َّ والم أاوكٍ .ئذا وبى هب ٗمَلِ ػي ًَع هي
الؿؼس فٖ الغسة قح٘حب ،فاًِ ل٘ع قح٘حب ػلٖ اييالق ف٘ووب ٗتؼلوك ثبلؿوؼس ٍالفٌوبى»
(ثساٌٍّٖ .)199 :1118 ،فمب لجساٌّٖ ،فاى الًوبثغ االرتووبػٖ ٍااللتوصام االرتووبػٖ فوٖ
الؿؼس َّ غؤ ثبزشٓ فٖ الؿؼس الوؼبقس ثؼد ً٘وبٍ ،الؿبػس األق٘ل هػإٍل غَاء أزاس ذلوه
أم ال(ًفع الوكدز.)138-136 :
ال ٗتحدث ٍا٘د سغتدسسٕ فٖ همبالتِ ػوي الؿوؼس االرتووبػٖ ٍااللتوصام االرتووبػٖ
للؿبػس ،ثل ٗؼتجس فٖ الغبلت أى ثالغٔ الؿؼس ٍخًبثِ ٍاغتخدام الوؼبًٖ األقل٘ٔ ٍالزدٗودٓ
للتؼج٘س ػي المهبٗب الؼسفبً٘ؤ ٍاألاىوبم التبزٗخ٘ؤ زغوبلٔ الؿوؼسٍ .ػٌودهب ٗوإهي زؤٗوبٖٗ
ثبلػسػٔ ٍالتحسن ثال َّاسٓ ٍالزوبل الؼٌ٘ف ٍالسؤٗٔ ثدال هي االغتوبع ٍالحسؤ ثبغوتوساز
ٍالتحدٗج الوتَاقل ٍغ٘سّب فَْ ال ٗتسن هػبأ للؼبيفٔ ٍالفىوس فوٖ الؼٌبقوس الؿوؼسٗٔ.
زثوب ٗىَى أاد أغجبة ػدم خلَس ؾؼسُ ٍأغولَثِ ّوَ أًوِ فوٖ الخمبفؤ ٍاللغؤ الؼبيف٘ؤ،
ٍالوبنٖ الؼبيفٖ ٍالداللٖ ٍالغبهمٗ ،سغل الىلوبت فٖ اتزبُ ال ٗسٗد ػجَزُ.
ثومبزًٔ ٍرْبت ًظس ٍا٘د ٍزؤٗبٖٗ اوَل ػٌكوس الؼبيفؤ ٍالفىوس فوٖ الؿوؼسٗ ،وىوي
الَقَل ئلٖ الٌتبئذ التبل٘ٔ:
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أٍ.ا٘د سغتدسسٕ هستجى ثبلوبنٖ الخمبفٖ ٍاألسثٖ السائغ يٗساى ٍٗسٕ الن تله األٗبم
الوؿسلٔ ،ثٌ٘وب ٗؼ٘ؽ زؤٗبٖٗ الحبنس ٍل٘ع لدِٗ زغجٔ فٖ ًمل الؿؼس ئلٖ الوبنٖ.
ةٗ.ؼتجس ٍا٘د سغتدسسٕ أى هْؤ الؿؼس ّٖ ئغوؼبس الملوت الحوصٗي ٍئػًوبء األهول
لل٘بئػ٘ي ،لىي زؤٗبٖٗ هفتَى ثؼزبئت األؾ٘بء ٍال ٗسٗد أى ٗكجح ػبيف٘بٍ ،اتٖ َّ ًفػوِ
ٗؼتسف ثفمداى الؼبيفٔ فٖ ؾؼسُ.
دٗ.ؼتجس ٍا٘د أى المك٘دٓ هخبل٘ٔ ػٌدهب تىَى هل٘ئٔ ثبلحىؤ ٍالؼسفبى ٍالوؼسفٍٔٗ ،سٕ
أى الدالالت ّٖ الغسل هي تأل٘ف لك٘دٓ ،لىي زؤٗبٖٗ هفتَى ثبلسؤٗٔ ٍالفساز هي الوؼٌٖ.
سٗ.ؼتجس ٍا٘د الؿؼس ٍػٌبقسُ(الَشى ٍالمبف٘ٔ ٍالخ٘بل ٍالؿىل) أسآ للتؼج٘س ػوي هؼٌوٖ
ٍّدف الؿبػس ،ثٌ٘وب ٗؼتجس زؤٗبٖٗ الؿؼس ًفػِ هَنَػب للؿؼس.
ّوٗ.ؼتجس ٍا٘د ًفػِ هلتصهب ثبلتمبل٘د الفٌ٘ٔ ٍالفىسٗٔ ٍاألغلَث٘ٔ للوبنٖ ،ثٌ٘ووب ٗؼتجوس
زؤٗبٖٗ أى هي ٍارت الؿبػس أى ٗتزبٍش التمبل٘د ٍٗجبسز ئلٖ التٌَع الوػتوس ٍوػس المَالت.
ٍٗ.ؼتجس ٍا٘د الؿبػس هػإٍال ٍهلتصهب ثبلخمبفٔ ٍاألخالق ،لىي زؤٗبٖٗ ٗؼتجس الؿؼس ٍادُ
َّ الوػإٍل ػي الؿؼس ًفػِ.
الخیال
الخ٘بل ،فَْ الَغ٘لٔ اثساش الؼبيفٔ فٖ الؼول األسثٍٖ ،ػوسف الؿوبػس ألَاًوب هوي الخ٘وبل
هٌْب هب اثتىس الؿخكبت هي الؼدم ٍهٌْب اًًلك الحَ٘اى ٍالٌجبت ٍالزوبس هٌْوب األغوًَزٕ
ووب فٖ «ألف ل٘لٔ ٍل٘لٔ» ٍ ...فولىٔ الخ٘بل ،هَّجٔ فًسٗٔ ظفس ثْب االًػوبى ثؼود الؼبيفؤ
فَْ وزٌباّٖ الك ثْب األحس األسثٖ(اوجسٕ شاسُ1111 ،م .)99 :فٖ سزاغٔ الؿؼس ٍػٌبقوسُ،
للخ٘بل هىبًٔ خبقٔ ٍال ٗوىي ايؾبزٓ ئلٖ هبّ٘ٔ الؿؼس ٍتزبّل الخ٘بلٍ .ثحػت ؾوف٘ؼٖ
ودوٌٖٗ ،ػتخدم الؿبػس لَٓ الخ٘بل الثتىبز الكَزٍ .ثبلٌػجٔ لٌمبس الؿؼس ،فاى رَّس الؿؼس
ٍفكلِ األغبغٖ َّ ػبهل الخ٘بل الرٕ ٗدفغ الؿبػس ئلٖ تمدٗن همبقودُ فوٖ تؼج٘وس غ٘وس
الىالم الؼبسٕ ٍالخجسٕ(ؾف٘ؼٖ ودوٌٖٗ .)18-16 :8111 ،ػتخدم الؿبػس تزبزثِ الحػ٘ٔ
ٌٍٗمل تله التزبزة التٖ تىَى هسئ٘ٔ فٖ غبلجْب هغ الؼبيفٔ ٍثوػبػدٓ اللغٔ .هي الَانوح
أًِ ٗزت تَخٖ الحرز فٖ اخت٘بز اللغٔ اتٖ ٗوتن ذلوه ثؿوىل قوح٘ح .التزسثؤ تٌتمول
ثبلحَاظ .لرلهٗ ،زت ػلٖ الؿبػس التؼج٘س ػي تزبزثِ الحػ٘ٔ ثلغٔ أوخس ػبيف٘ٔ هي اللغؤ
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الؼبسٗٔ»(ثسٗي1111 ،م ٍ )68-66لىبفٔ قَز الخ٘بل(التؿوجِ٘ ،االغوتؼبزٓ ،السهوص ٍغ٘سّوب)
الم٘ؤ الفٌ٘ٔ ًفػْب ٍفمب لسنب ثساٌّٖٗ« ،زت أى تػوٖ الكَز الخ٘بل٘ؤ الزوَاّس األثدٗؤ
للؿؼسٍ ،التٖ تىَى تؿجْ٘ب فٖ ابلٔ ثػً٘ٔ رداٍ ،ساخل٘ٔ ٍاغتؼبزٗٔ فٖ ابلٔ أوخس تؼم٘دا
لل٘ال ٍلىٌْب أغوٍٖ ،زهصٗٔ فٖ ابلٔ أٍغغ ٍأػوكٍ ،فٖ الرزٍٓ تىوَى أغوًَزٓ»(ثساٌّوٖ،
.)93 :1118
ذوس ٍا٘د سغتدسسٕ هسازا ٍتىسازا أّو٘ٔ الؼلَم الجالغ٘ٔ ٍاغتخدام األؾوىبل الخ٘بل٘ؤ
ٍٗؼتجسّب نسٍزٓ للؿؼس الز٘دٗ .ؼتجس الؿؼس الز٘د ؾؼسا يج٘ؼ٘ب ٍفٖ تؼسٗف الؿؼس الًج٘ؼٖ
اػت فالغفٔ ٍأسة الغسة ٗىتت لبئال :الؿؼس َّ الرٕ ٗهوغ ؾوبػسُ ًفػوِ فوٖ يَفوبى
األاداث الًج٘ؼ٘ٔ ٍئذا لن ٗحدث ذله ٍٗؼجس ػي الؿؼس هملودا فْوَ ؾوؼس هكوًٌغ(ٍا٘د
سغتدسسٕ )813 ٍ 819 :8911 ،ووب ٍزس فٖ األلػبم الػبثمٍٔ ،فمب ألّو٘ٔ هؼٌوٖ الؿوؼس
ٍهفَْهِ ػٌد ٍا٘د ،فاى الخ٘بل فٖ أاػي األاَال َّ ٍغ٘لٔ لٌمل الوؼٌٖ.
َٗلٖ زؤٗبٖٗ أّو٘ٔ وج٘سٓ للخ٘بل ٍالكَز الج٘بً٘ٔ .ؾؼس الحزن َّ ؾؼس تكوَٗسٕ لىوي
اىن السٍاٗٔ اَلِ ال ٗمجل هجبؾسٓ .الكَزٓ رصء هي رَّس الفيٍ .ئذا افتموس الؿوؼس للكوَز
الج٘بً٘ٔ فَْ ل٘ع ؾؼسا ،ثل اىؤ ٍهَػظؤ(زؤٗبٖٗ )866-863 :8938 ،ئًوِ ٗؼتجوس قوَز
ؾؼس الوبنٖ حبثتٔ ٍغبؤٌٍ ،قَز ؾؼس الَ٘م ٍؾؼس الحزن هتحسؤ ٍسٌٗبه٘ى٘ٔ .فوٖ زأٗوِ،
التؿجِ٘ ٍاينبفبت التؿجْ٘٘ٔ حبثتٔ ٍغبؤٌ ٍال تتحسن .االغتؼبزٓ فٖ إٔ لغٔ ّوٖ ازون
لتىَٗي الكَزٓ .اَل اسؤ الكَزٓ ،يسٗمٔ ػجَز الوػبفبت التٖ تووس ثو٘ي أًظبزًوب ٍٍالوغ
الؼبلن الخبزرٖ ،غسٗؼٔ ٍفَزّٗٔ ،رُ الوػبفبت تمغ ث٘ي أػٌٌ٘ب ٍزؤٕ الؼبلن .ئى ػملٌوب ّوَ
الرٕ ٗوس ٍٗىتؿفٍ ،ػملٌب ٗختبز الؼجَز(زؤٗبٖٗ1118 ،م )831-839 :ثبلٌػجٔ لِ ،الؿوؼس،
ٍلجل أى ٗىَى لك٘دٓ فىسٗ ،زت أى ٗزؼل المبزب ٗغَـ فٖ الفىوسً .ىْؤ الفىوس تفػود
الؿؼس.
ػلٖ ػىع الٌظسٓ التمل٘دٗٔ لَا٘د سغتدسسٕ الرٕ ال ٗصال هتوػىب ثبلًسٗمٔ المدٗؤ
الغتخدام الكَز الج٘بً٘ٔ ٍٗؼتجسّب أسآ للْودف الٌْوبئٖ للؿوؼس -ئاوداث هؼوبًٖ غووبٍٗٔ
ٍػسفبً٘ٔ ًم٘ٔٗ -هغ زؤٗبٖٗ لدزا وج٘سا هي األقبلٔ للكَزٓ فٖ الؿؼس ...ئًِ ال ٗؼتجس الكَزٓ
ابهلٔ للوؼٌٖ فحػت ثل ئًْب تؼول ووحفص ٗزؼل الزوَْز ٗفىس أوخس .أقبلٔ الوؼٌٖ ػٌد
ٍا٘د ٍأقبلٔ الكَزٓ ػٌد زؤٗبٖٗ توخل ذزٍٓ الالختالفبت ث٘ي السأٗ٘ي.
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اللغة
ٗجدٍ أى الؿبػس ٗػؼٖ ثؼد التأح٘س الؼبيفٖ ئلٖ تمدٗن الكَز الج٘بً٘ٔ فٖ ؾوىل ولووبت
ٍرول ثكَز خ٘بل٘ٔ .اللغٔ ّٖ الزصء األوخس ٍنَاب فٖ الؿؼس ألًِ هوي خوالل ّورا الزوصء
الوبسٕ ،فٖ الىتبثٔ ٍالمساءٓٗ ،مبثل الزوَْز الؿؼس .ثؼجبزٓ أخسٕ ،اللغٔ ّوٖ ٍارْؤ الؿوؼس
ٍٗتن اخت٘بزّب ثَػٖ أوخس هي الؼبيفٔ ٍالخ٘بل ألًِ ػٌد الٌظس ئلٖ أػوبل ول ؾبػسٗ ،ظْوس
اتػبق هؼ٘ي فٖ لغتِ ٗحدس أغلَثِ ثًسٗمٔ هب .ثحػت ػصٗص اهلل شٗبسٕ ،فبلؿؼس ل٘ع غْوب
فٖ الظالمٍ ،ئال لىبى هي الز٘د تأل٘ف لك٘دٓ رٌػ٘ٔ هي ؾوبػس سٌٗوٍٖ ،لكو٘دٓ هلتصهؤ
هي ؾبػس ذٍ ًصػؤ رٌػو٘ٔ(شٗبسٕ )999 :1118 ،هوب ئذا ووبى الؿوؼَز الؿوؼسٕ ٍالكوَز
الخ٘بل٘ٔ لد تن ئًؿبؤّب هؼب فٖ ػمل الؿبػس ٍللجِ ،أٍ الؼبيفٔ أٍال حن الكَز الخ٘بل٘ؤّ ،وٖ
له٘ٔ لبثلٔ للٌمبؼٍ ،لىي ثبلتأو٘د ثؼد ئًؿبئْوب ،ػٌدهب ٗتن ػسنْوب فٖ ئيبز اللغٔ ٍػاللٔ
ّرُ الىبئٌبت ثخَثْب َّ أهس زائغٗ .ؼتجس ؾف٘ؼٖ ودوٌٖ اللغٔ ابٍٗٔ للؼبيفؤ ٍالخ٘وبل ٍال
ٗؼتجسّب ػٌكسا ربهدا ٍحبثتب(ؾف٘ؼٖ ودوٌٖ.)811-11 :8111 ،
لن ٗىتت ٍا٘د سغتدسسٕ ؾ٘ئب هحدسا ػي ػٌكس اللغٔ ٍسٍزّب فوٖ الؿوؼس .لىوي هوي
خالل اًتمبساتِ للؿؼساء الوؼبقسٗي ٍهداِ للؿوؼساء المودهبءٗ ،وىوي التؼوسف ػلوٖ ذٍلوِ
(ٍا٘وود سغووتدسسٕ .)891 :8989 ،هؼظوون هوود ٍا٘وود لػووؼدٕ ٍغ٘ووسُ هووي الؿووؼساء
التمل٘دٗ٘ي ٌٗتوٖ ئلٖ هزبل اللغٔٗ .وىي أٗهب هالاظٔ سٍز اللغٔ فٖ التؼسٗف الرٕ ٗمدهِ
للؿؼس(ٍا٘د سغتدسسٕ .)6 :8111 ،الوؼٌٖ فٖ الؿؼس ّوَ الْودف األغووٖ ثبلٌػوجٔ لوِ،
ٍالزوبل ٍالجالغٔ ٍاللغٔ الوٌبغجٔ لِ ٍالَشى ٍالمبف٘ؤ ولْوب ٍغوبئل للَقوَل ئلوٖ الوؼٌوٖ
الػبهًٍٖٗ .لك ػلٖ الفتسٓ التٖ ػبؼ فْ٘ب(المسى الساثوغ ػؿوس ،الفتوسٓ الدغوتَزٗٔ ٍثداٗؤ
الحداحٔ فٖ الؿؼس ٍالٌخس) فتسٓ االًتحبل األسثٖ(غوسلٔ الوؼٌوٖ ٍالىلوؤ ٍالوَشى ٍالمبف٘ؤ)
(ٍا٘د سغتدسسٕ .)81-11 :8111 ،فٖ هىبى آخس ٗكف خكبئف المك٘دٓ الز٘ودٓ ػلوٖ
الٌحَ التبلٖ :ئًْب هفَْهٔ للؼبهٔ ٍهحججٔ للخبقٌّٔ ،بن تَافك ث٘ي الوؼٌٖ ٍالىلوؤ ،ئًْوب
ؾؼس ئذا ارفت ولؤ هٌْب ٍاًْبز أاد أزوبى هؼبًْ٘ب(ٍا٘د سغتدسسٕ.)11-11 :8918 ،
لمد تحدث ٗداهلل زؤٗبٖٗ ثؿىل أوخس سلٔ هي ٍا٘د سغتدسسٕ ػوي ػٌكوس اللغؤ فوٖ
الؿؼس .هي ٍرْٔ ًظس زؤٗبٖٗ ،تؼد اللغٔ ،ئلٖ ربًت ايًػوبى ٍالؼوبلن ،أاود أزووبى الؿوؼس
الخالحٔ(زؤٗبٖٗ .)91-11 :8981 ،ئًِ ٗؼتمد أى ؾ٘ئب ردٗدا ٗزت أى ٗحدث فٖ لغٔ الؿؼس
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أٍ فٖ الىلؤ هي أرل الَقَل ئلٖ الؿؼس ًفػِ« .اللغٔ ٍالٌحَ الزدٗد ٍالتؼج٘وس فوٖ ؾوؼس
ً٘وب ،غَاء ثبلىلؤ أٍ الؼجبزٓ ،فتحت لغٔ ؾؼس المسى الؼؿسٗي ٍلدهت الؼٌبقس الوبسٗٔ لؿؼس
الَ٘م»(زؤٗبٖٗ .)98 :1188 ،الؿؼس في لغَٕ تتىَى ػٌبقسُ الوبسٗٔ هوي ولووبت .للىلوؤ
فٖ الؿؼس اغتخداهبى ،أادّوب لإلؾبزٓ ٍاٙخس لحول الوؼٌٍٖ .واؾبزٓ لْب سٍزاى :أاودّوب
فٖ ؾىل الوظْس ٍاٙخس فٖ اللحي(زؤٗبٖٗ .)8 :8911 ،ػلٖ ػىع لكبئدُ الخبقٔ -التوٖ
ًالا فْ٘ب ّسٍثب وج٘سا ًػج٘ب هي المَاػد الٌحَٗٔٗ -موَل ئًوِ ًظوسا لؼودم ٍروَس لغوَٕ
هحلٖٗ ،زت ػلٌ٘ب اغتخدام الٌحَ التمل٘دٕ ٍػدم التكسف خالفب لوِ(زؤٗبٖٗ-11 :8981 ،
 .)91ثْرُ التكسٗحبتٗ ،سفم ػول الداسائ٘٘ي ٍالػسٗبل٘٘ي ،الورٗي ٗكوسٍى ػلوٖ الىتبثؤ
التلمبئ٘ٔ سٍى تدخل الؼمل .ايٗزبش ٍالوسٍز الػسٗغ ّٖ هي قوفبت ؾوؼس زؤٗوبٖٗ ،ثح٘وج
تصٗل أا٘بًب الَشى ٍالمبف٘ٔ هي المك٘دٓ ثٌفع التجسٗس.
ٗؼتجس ٍا٘د سغتدسسٕ فٖ تؼسٗفِ للؿؼس ،ئاودٕ غووبت الؿوؼس الؿوْسٓ فوٖ الؼوبلن
(ٍا٘د سغتدسسٕ )6 :8111 ،ا٘ج َٗرِ للزوَْز ٍّرا َّ غجت اغتوسازُ .لىي ٗالاو
سائوب أى ٗداهلل زؤٗبٖٗ لِ هخبيت خبـ فوٖ الؿوؼس .فْوَ ٗؼتمود أى الزوْوَز ٗزوت أى
ٗػبّن فٖ اوتؿبف الؿؼس« .أزٗد للمبزب أى ٗػبّن ثًسٗمٔ هب فٖ ٍالسٓ الؿؼس(»...زؤٗوبٖٗ،
 .)891-898 :8916هي خالل فحف آزاء ٍا٘د سغتدسسٕ ٍٗوداهلل زؤٗوبٖٗ اوَل ػٌكوس
اللغٔ فٖ الؿؼسٗ ،وىي االغتٌتبد أى والّوب ٗلتصم ثبيٗزبش فٖ لغؤ الؿوؼسٗ .ؼتجوس ٍا٘ود
سغتدسسٕ اللغٔ ثىل األّو٘ٔ التٖ َٗلْ٘ب لْب ،رٌجب ئلٖ رٌت هغ الخًبثٔ ٍالجالغٔ ٍالوَشى
ٍالمبف٘ٔ ،الَغ٘لٔ الَا٘دٓ لٌمل الوؼٌٖ ،ثٌ٘وب ٗؼتجس زؤٗبٖٗ أى للغٔ ًك٘ت أوجس ٍال ٗفىوس
فٖ تدزٗع األخالق ٍتْرٗجْب وْدف للؿؼس .زثوب ٗوىي الموَل أى ٍا٘ود ْٗوتن ثوبلوؼٌٖ
ثمدز هب ْٗتن زؤٗبٖٗ ثبللغٍٔٗ .الا االلتصام ثبلوجبسب الٌحَٗٔ للغٔ هي هٌظَز ول هٌْووب.
ْٗتن زؤٗبٖٗ ثبلتزدٗد فٖ اللغٔ ،لىي ػلٖ السغن هي أى ٍا٘د لن ٗمل ؾ٘ئب ػي ذلوه ،ئال
أًِ ثدزاغٔ لكبئد وال الؿبػسٗيٗ ،وىي للوسء أى ٗزد الٌصػٔ المدٗؤ ٍالحداح٘ٔ ول هٌْوب.
الوزن والقافیة
وتت أزغًَ فٖ وتبثِ «في الؿؼس» أًوِ هوي الوؼتوبس أى ٗؼوسف الٌوبظ الؿوؼس ثَشًوِ
(ازغًَ .)99 :8998 ،ثحػت ّرا الج٘بى ،تتهح أّو٘ٔ هَغو٘مٖ المكو٘دٓ الوتوخلؤ فوٖ
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الَشى ٍالمبف٘ٔ .تؼجس المك٘دٓ ػي ًَع هي الوؿبػس الداخل٘ٔ للؿبػس ثػجت تلمِ٘ لوفْوَم أٍ
خلك ػبيفٔ فٖ ًمل هفَْم هبٍ ،ال ثد أى ٗىَى لْب ازتجبو ٍح٘وك ثبلؼبيفؤ ٍالؿوؼَز ػٌود
األساء ٍالؼسل .الؿؼس هػوَع ٍؾفْٖ أوخس هي وًَِ همسٍء ٍهىتَثوبٍّ ،ورُ الو٘وصٓ(اللحي
ٍالوَغ٘مٖ) ٍانحٔ فٖ المساءٓ .لغٔ الؿؼس ًك٘ت الؼ٘يٍ ،لمبؤّب ٍلحٌْب َٗهب هب ّوَ ٍاألذى
ٍالوػتوغ ،ووب تُػتغل قَزّب الخ٘بل٘ٔ ثَاغًٔ الخ٘بلٌّ .بن حالحٔ أًوَاع هوي هَغو٘مٖ
الؿؼس .الوَغ٘مٖ الخبزر٘ٔ أٍ الَشى الؼسٍنٍٖ ،الوَغ٘مٖ الزبًج٘ٔ أٍ المبف٘ؤ ٍالوَغو٘مٖ
الداخل٘ٔ؛ هزوَػٔ هي الؼاللبت الكَت٘ٔ ٍالزوبل٘ٔ(ؾف٘ؼٖ ودوٌٖ .)819 :8111 ،لًبلووب
اػتجس الٌمبس التمل٘دَٗى للؿوؼس الفبزغوٖ الوَشى ٍالمبف٘ٔ(الوَغو٘مٖ الداخل٘ؤ ٍالزبًج٘ؤ)
نسٍزٗٔ للؿؼس .فٖ المسى الوبنٖ فمىٍ ،ثؼد اثتىبز ثؼم الؿؼساء الفسظ الوؼبقسٗيٍ ،ػلٖ
زأغْن ً٘وب ،تغ٘ست ّرُ الهسٍزٓ ٍؾْدت تحَال.
ٗإهي ٍا٘د سغتدسسٕ ،هخول أغوالفِ هوي الٌموبس ٍالؿوؼساء ،ثهوسٍزٓ ٍٍس الوَغو٘مٖ
الداخل٘ٔ ٍالزبًج٘ٔ للؿؼس(الَشى ٍالمبف٘ٔ) ٍال ٗؼتجس الؿؼس ػدٗن الَشى ٍالمبف٘ٔ ؾؼساٍ ،غبلجب
هب ٌٗتمد الحداح٘٘ي الزدس فٖ التسٍٗذ للؿؼس ػدٗن الَشى ٍالمبف٘ٔ .وتت فٖ ًمدُ للؿوؼساء
ٍالٌمبس األسث٘٘ي الوؼبقسٗي« :غجت ّرُ الٌصػٔ الحداح٘ٔ َّ الزْل .ألًْن لن ٗىًَوَا ػلوٖ
سزاٗٔ ثبلمبف٘ٔ ٍالمَاػد ،فمد أًىسٍا ول ؾٖء»(ٍا٘د سغتدسسٕ.)388 :8919 ،
ٍٗؼتجس زؤٗبٖٗ أا٘بًب الَشى ٍالمبف٘ٔ وؼمجبت اوتػجت ؾؼج٘ٔ غ٘س هجسزٓ ٍأا٘بًوب تهوغ
الؿؼساء فٖ هأشق(زؤٗبٖٗ )86 :8911 ،لىٌِ ٗىتت فٖ ًفع الَلت لبئال« :الوَشى ال ٗوخول
الؿؼس ثأوولِ .ئًِ غراء األذى .ئًِ هبسٓ هي هَاس الؿؼس اتٖ ٗتوىي الؿبػس هي ثٌوبء ؾوىل
ؾؼسُ»(زؤٗبٖٗ.)818 :8938 ،
ل٘ع ػجخب أى تىَى ل٘ؤ الؿؼس فٖ ثؼم األا٘بى ّٖ ٍشًِ ٍلبف٘تٍِ .فمب لسؤٗبٖٗ ،فوٖ
ثؼم األا٘بى للػحس فٖ قَت الىلوبت هىبًٔ تغًٖ فمس الجكس .ثوب أى الؿوبػس ٗزوت أى
ٗحىن ؾؼسُ ،فاى المبف٘ٔ ٗزت أى تىَى أٗهب زّي ئزاسٓ الؿبػس ،ال أى ٗىَى الؿبػس ػجودا
للمبف٘ٔ(زؤٗبٖٗ.)98 ٍ 86 :8911 ،
ثومبزًٔ ّرٗي السأٗ٘يٗ ،وىي المَل ئى ٍا٘د ٗفهل اغوتخدام الوَشى ٍالمبف٘ؤ ثوٌفع
الؿىل ٍالكَزٓ التمل٘دٗ٘يٍٗ ،ؼتجس ػٌكس الوَغ٘مب(الَشى ٍالمبف٘ٔ) ػٌكوسٗي ال ٌٗفكوالى
ػي الؿؼس .لىي زؤٗبٖٗ ٗؼتمد أًِ ئذا ووبى الوَشى ٍالمبف٘ؤ ٗتٌبغوجبى هوغ التىوَٗي الؼوبم
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للمك٘دٓ(ؾىل المك٘دٓ) ٍال ٗهؼبى الؿبػس فٖ هأشق ،فْوب أهس هسغوَة ف٘وِ ٍهف٘ودٍ .ئال
فاًْوب ل٘ػب أوخس هي ػمجٔ ٍػبئكٍ ،ال ٗزت ػلٖ الؿبػس اغتخداهْوب.
الشكل
ٗوىي تمػ٘ن ول ػول فٌٖ ،ثوب فٖ ذله الؿوؼس ،ئلوٖ لػوو٘ي :الؿوىل ٍالوحتوَٕ.
ٗؼتجس الؿىل ػلٖ أًِ ّ٘ىلِ ٍهظْسُ ،ثٌ٘وب ٗوخل الوحتَٕ الوفَْم ٍالوؼٌٖ الرٕ ٌٗملوِ.
فٖ الوبنٖ ،وبى الؿىل ُٗؼسف ثبغن لبلت الؿؼس ،لىي ؾف٘ؼٖ وودوٌٖ ٗؼتجوس أى ٌّوبن
ؾىل٘ي لىل ؾؼس :الؿىل الخبزرٖ ٍالؿىل الداخلٖ .الؿىل الظبّسٕ ّوَ يسٗمؤ الزووغ
ث٘ي الوكبزٗغ ٍاألث٘بت هغ ثؼهْب الجؼم ٍفمب للمبف٘ٔ ٍالخى ٍأا٘بًب الَشىٍ ،فٖ الوكوًلح
المدٗنٗ ،فكل المك٘دٓ ٍالغصل٘ٔ ٍالسثبػ٘ؤ ٍغ٘سّوب ػوي ثؼهوْب ٍالؿوىل الداخلٖ(الؿوىل
الؼملٖ) َّ ازتجبو الؼٌبقس الوختلفٔ للمك٘دٓ فٖ تىٌَْٗب الؼبم(ؾوف٘ؼٖ وودوٌٖ:8111 ،
 .)816-813فٖ تمبل٘دًب الؿؼسٗٔ الػبثمٔ ،وبى ول ؾىل هٌبغجب لوَنَػبت هحدسٓ ،هخول
المك٘دٓ التٖ وبًت تٌظن للَقف ٍالود ٍالوَنوَػبت األخالل٘ؤ ٍالوَنوَػبت الغٌبئ٘ؤ
ٍالمًؼٔ للحىن ٍالوَاػ  .لْرا الػجت ،لن ٗؼد أاد ٗتحدث ػي الؿىل الؼملٍٖ ،فوٖ ًمود
الؿؼس الوؼبقس تحت تأح٘س الٌمد األٍزٍثوٖ ،تؼبهلٌوب هوغ توبغوه الؿوؼس ٍاتجبػوِ للؿوىل
ثبلوؼٌٖ الزدٗد .الؼاللٔ ث٘ي الؿىل ٍالوحتَٕ ّٖ هػألٔ ًمبؼ .ال ٗجدٍ الوحتَٕ ردٗدا،
ٍالؿىل َّ الرٕ ٗوىٌِ تغً٘ٔ رػن الوحتَٕ الوىسز ٍتحسٗسُ هي االثترال هخول الخوَة
الزدٗد .لىي هب ّٖ الوجبسب التٖ ٗتجؼْب التحدٗج فٖ الؿىل؟ غَاء تون ئًؿوبء الوحتوَٕ
ثبلؿىل أم ال ،فاى المهبٗب األخسٕ ّٖ أؾ٘بء ٗزت فحكْب هي ٍرْٔ ًظس ٍا٘د ٍزؤٗبٖٗ.
لن ٗتحدث ٍا٘د ثؿىل هػتمل ػي الؿىل ،ثل اهتد ٍأحٌٖ ػلوٖ الؿوؼساء الػوبثم٘ي
هخل فسسٍغٖ ًٍظبهٖ ٍغؼدٕ ٍهَلَٕ ٍابف ٍثؼم الؿؼساء الوؼبقسٗي هخل لوبئن هموبم
فساّبًٖ ٍلبئٌٖ ٍأسٗت الوله فساّبًٍٖ ،ورله هي سَٗاًِ ٗوىي االغتٌتبد أًِ وبى ٗوإهي
ثبغووتخدام األؾووىبل ٍالمَالووت المدٗؤ(ٍا٘وود سغووتدسسٕ888 :8918 ،؛ الوإلووف ًفػووِ،
ٗ .)181 ،131 ،811 ،881 ،891 :8989ىتووت ػووي هالءهوؤ الىلوووبت ٍالوؼووبًٖ لووبئال:
المك٘دٓ الز٘دٓ ّٖ المك٘دٓ التٖ ئذا ارفت ولؤ هٌْب تودهس أاود أزووبى هؼبًْ٘وب ٍلْوب
ولوبت فسٗدٓ ٍتسو٘جبت فسٗودٓ سٍى تمل٘ود اٙخسٗي(ٍا٘ود سغوتدسسٕ)11-11 :8918 ،
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تستجى ّرُ الؼجبزٓ ئلٖ اد هب ثبلؿىل الؼملٖٗ .وإهي ٗوداهلل زؤٗوبٖٗ أى هزوسس اغوتؼوبل
الكَزٓ ال ٗزؼل الؿؼس رو٘الٗ .ىوي الزوبل فٖ زؤٗٔ ّرُ الكوَزٓ هَنوَػٔ فوٖ الوىوبى
الوٌبغت ػلوٖ ّ٘ىول المكو٘دٓ(زؤٗبٖٗ .)13 :8911 ،ثْورا الج٘وبى ٗوىٌٌوب أى ًؼوسف أى
الؿىل ٌٗظن الؿؼس ٍفٖ هىبى آخس ٗمَل« :اتٖ ػكس ً٘وب ،لن ٗىوي لودٌٗب ؾوؼس ومًؼؤ
فٌ٘ٔ .فٖ الوبنٖ ،وبًت لدٌٗب لكبئد ثأؾىبل لن تىي وال ال ٗتزصأ»(زؤٗبٖٗ-991 :8938 ،
ً .)9991ؼلن أًِ لجل ً٘وب ،وبى ألًبظ هخل ؾوع وػوبٖٗ ٍهحود همودم ٍأثوَ المبغون
الَّتٖ تزبزة فٖ الؿؼس ػدٗن الَشى .لىي لوبذا ال ًؼتجسّن هإغػٖ الؿؼس الزدٗد؟ ٗسٕ
زؤٗبٖٗ أى غجت ذله ٗىوي فٖ ام٘مٔ أى ً٘وب لن ٗىػوس الوَشى فحػوت ،ثول اغوتجدل
المكبئد التمل٘دٗٔ ثبلمًؼٔ ،ووب أٍلٖ اّتوبهب ثبلؿىل الزدٗد للؿؼس(زؤٗبٖٗ-116 :8916 ،
ٗ )111زت أى ٗىَى أاد أغجبة االثتىبز فٖ الؿؼس الحودٗج ّوَ أى الغوصل ٍالمكو٘دٓ ال
تتوتؼبى ثبلمدزٓ ػلوٖ اوتػوبة الؿوىل(زؤٗبٖٗ .)191 :8938 ،الؿوؼس الزدٗود ّوَ ؾوؼس
الؿىل ٍالوساغن .ؾىل الؿؼس فٖ ّرُ الوسالٔ َّ ؾوىل ٗووصد ثو٘ي هَانو٘غ ٍغو٘بلبت
هختلفٔ لخلك تسو٘ت هٌبغت(زؤٗبٖٗ .)889 :8911 ،أاود أغوجبة ػودم توتؼٌوب ثبلؿوؼس
الزدٗد ثوب فِ٘ الىفبٗٔ َّ ػدم ئلوبهٌب ثؿىل الؿؼس الزدٗد(زؤٗبٖٗ.)886 :8911 ،
ٗؼتجس ٍا٘د أى لبلت الؿؼس َّ ؾىل الؿؼس ،ثٌ٘وب ٗسٕ زؤٗبٖٗ المبلت رصء هي الؿوىل
ٍٗؿ٘س ئلٖ هزوَػٔ التٌبغوبت الكسٗحٔ ٍالػسٗٔ للؿؼس ػلٖ أًْب الؿىل .ثبلٌػوجٔ لَا٘ود،
ٗؼتجس الؿىل هخل الؼدٗد هي الؼٌبقس األخسٕ ،األسآ الَا٘ودٓ يٗكوبل الوؼٌوٖ الػووبٍٕ
للؿؼس ٍل٘ع لِ أّو٘ٔ أوخس هي ذلهٍ ،لىي زؤٗبٖٗ ٗؼتجس الؿىل ذّوي الْ٘ىول الؼظووٖ
للؿؼس الرٕ َٗاد ٍٗزوغ الؼٌبقس األخسٕ لِ.
وتیجة البحث
ٗتىَى الؿؼس ،ثبػتجبزُ فٌب لغَٗب ،هي ػٌبقس هخول الؼبيفؤ ٍاللغؤ ٍالخ٘وبل ٍالوَغو٘مب
ٍالؿىل .لمد أؾبز الؿؼساء ٍالٌمبس األسثَ٘ى ئلٖ اد هب ئلٖ تؼسٗف ّرُ الؼٌبقوس ٍأّو٘تْوب.
فٖ الفتسٓ الوؼبقسٓ ٍثؼد ٍالسٓ الؿؼس الحدٗج ،ظْست تغ٘٘سات فٖ هَلف الخًجبء ٍالٌموبس
األسث٘٘ي تزبُ هبّ٘ٔ الؿؼس ٍػٌبقسُ الجٌَ٘ٗٔ فٖ لًجٖ الؿوؼساء التمل٘ودٗ٘ي ٍالحوداح٘٘ي.
هي خالل همبزًٔ آزاء ٍا٘د سغتدسسٕ ٍٗداهلل زؤٗبٖٗ اَل الؿؼس ٍػٌبقسُ ،تن الؼخَز ػلٖ
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الؼدٗد هي االختالفبت ٍالمل٘ل هي أٍرِ الؿجِ ث٘ي ّرُ اٙزاء .المبغن الوؿوتسن الَا٘ود
ث٘ي سغتدسسٕ ٍزؤٗبٖٗ فٖ تؼسٗف الؿؼس َّ أى والّوب ٗؼتمد أى الؿؼس في لغوَٕ ،ػلوٖ
السغن هي أى ٍا٘د ٗؼجس ػي همكَسُ ثؿىل أوخس ؾبػسٗٔ ٍأى زؤٗبٖٗ ٌٗمل هؼٌوبُ ثؿوىل
أوخس ثػبئ ٍٍنَاب.
هي ا٘ج الؼبيفٔ ٍالفىسٗ ،ؼتمد ٍا٘د سغتدسسٕ أى الؿؼس ٗزت أى ٗػؼٖ ئلٖ تؼصٗص
األخالق الحو٘دٓ هي خالل التؼج٘س ػي الوؿبػس ٍالؼَايف .ثٌ٘وب ال ٗؼتجس زؤٗبٖٗ أى هْؤ
الؿؼس ّٖ ًمل الوؿبػسٍ ،تؼسٗفِ لاللتصام االرتوبػٖ ثبلؿؼس ٗدل ػلٖ ػدم ئٗوبًوِ ثبلؿوؼس
االرتوبػٖٗ .ؼتجس أى ٍظ٘فٔ الؿؼس ّٖ تمبزٗس ٙزاء تتو٘ص ثبلحدٓ ٍػدم الػىَى ٍالتزدٗود
الوتَاقل.
ٗكس ول هي زؤٗبٖٗ ٍٍا٘د ػلٖ نسٍزٓ الخ٘بل ٍقَزُ فٖ الؿؼس ،لىوي خ٘وبل ٍا٘ود
الوخبلٖ َّ اغتخدام الؼلَم الجالغ٘ٔ المدٗؤ التٖ ٗؼتجسّب ٍغ٘لٔ لتحم٘ك الغبًٗٔ ٍّٖ -مل
الم٘ن األخالل٘ٔ ٍايًػبً٘ٔ الػبهٍ٘ٔ .-فٖ الومبثل ،هي خالل ؾساِ لؿوؼس الحزونٗ ،ؼتمود
زؤٗبٖٗ أى الوْؤ الحم٘م٘ٔ للؿؼس ّٖ ّرا التكَٗس ٍال ٌٗجغٖ اػتجبز الكوَزٓ ووأسآ ألًْوب
الحبفص الحم٘مٖ للؿؼس .التٌبغت ث٘ي الىلؤ ٍالوؼٌٖ ٍٍنَ الوؼٌٖ ٍاداحؤ الىوالم ّوٖ
خكبئف ػٌكس اللغٔ هي ٍرْٔ ًظس ٍا٘د سغتدسسٕ .لىي زؤٗبٍٖٗ ،ػلٖ السغن هي ئٗوبًوِ
الحدٗج ثبللغٔٗ ،ؼتجس الؿؼس فٌب ٗحدث فٖ اللغٔ ٍٗسٕ أًِ هي الهسٍزٕ هَاءهٔ لغٔ الؿوؼس
هغ ػكسُٗ .سٕ سغتدسسٕ أى هَغو٘مٖ الؿوؼس تمتكوس ػلوٖ الوَشى الؼسٍنوٖ التمل٘ودٕ
ٍالمبف٘ٔ ٍالتست٘ت الػبثك .لرله ال ٗوىي تػو٘ٔ الؿؼس الخبلٖ هي الَشى ثبلؿؼس هي ٍرْٔ
ًظسُ .هي ًبا٘ٔ أخسٕٗ ،ؼتمد زؤٗبٖٗ أًِ ال ٌٗجغٖ اختصال الؿؼس فٖ المبف٘ٔ ٍالَشىٍ ،ػدم
االغتفبسٓ هٌْوب(الَشى ٍالمبف٘ٔ) ال ٗحسم الؿؼس هي َّٗتِ الؿؼسٗٔٗ .وىي أى ٗصٗود تٌوبغن
الَشى ٍالمبف٘ٔ فٖ الؿىل الؼبم للمك٘دٓ هي روبلْب.
التوػه ثأؾىبل الؿؼس التمل٘دٗٔ هخل المك٘دٓ ٍالغصل٘بت ٍالوخٌَٕ ٍغ٘سّب هي ٍرْؤ
ًظس سغتدسسٕ َّ أهس نسٍزٕ ٍهًلَة ،لىي زؤٗبٖٗ ٗمدم تؼسٗفب ردٗدا للؿوىلٍ ،الورٕ
ثوَرجِ ٗزت أى ٗىَى لىل هىًَبت الؿؼس هىبًْب الخبـ فٖ اًػوزبم هوغ ؾوىل الؿوؼس،
ٍؾىل الؿؼس َّ الرٕ ٗوٌحِ التوبغه ٍلبلت ول لك٘دٓ َّ رصء هي ؾىلْب الؼبم.
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Abstract
There has been an old and new confrontation in the field of poetry and speech since
very past to the present. The present article intends to compare Hassan Vahid
Dastgerdi’s (1258-1321) Viewpoint as a pro-traditional poetry critic and Yadollah
Royaei (1311) as a pro-modernist critic in Persian poetry, about poetry and poesy
by applying inductive method and studies Yadollah Royaei and Vahid Dastgerdi’s
articles and comments in Armaghan magazine The result of the research shows that
Vahid Dastgerdi considers poetry as a medium for conveying high moral and
mystical concepts by adhering to traditions. In contrast, Yadollah Royaei
emphasizes the intelligent use of image, language and the coherence of poetic
elements. For Vahid Dastgerdi, it is important to enjoy rhythm and rhyme, but not
for a Royaei; but both poems are considered linguistic art.
Keywords: poetic elements, contemporary poetry, Vahid Dastgerdi, Yadollah
Royaei.
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چكیسٌ
زٍٗبزٍٖٗ وٌِْ ٍ ًَ سز ػسقِ ؾؼس ٍ غخي ،اش گرؾتِ تب ثِ اهسٍش ٍرَس ساؾتِ اغت .اٗي همبلِ هٖخَاّد
ثِ همبٗػِ سٗدگبُّبٕ اػي ٍا٘د سغتدسسٕ(8918 -8131ؼ) ثِ ػٌَاى هٌتمد يسفداز ؾؼس غٌتٖ ٍ
ٗداهلل زؤٗبٖٗ(8988ؼ) ثِ ػٌَاى هٌتمد يسفداز ًَگساٖٗ سز ؾؼس فبزغٖ ،سزثبزُ ؾؼس ٍ ؾبػسٕ ثپسساشس ٍ
ثب اغتفبسُ اش ؾَُ٘ اغتمساٖٗ ،همبالت ٍا٘د سغتدسسٕ سز هزلِ ازهغبى ٍ ًظسات ٗوداهلل زؤٗوبٖٗ زا هوَزس
هًبلؼِ لسازساسُ اغت .سغتبٍزس پطٍّؽ ًؿبى هٖسّد وِ ٍا٘د سغتدسسٕ ثب پبٕثٌدٕ ثِ غٌتّب ،ؾؼس
زا زغبًِإ ثسإ اًتمبل هفبّ٘ن ػوبلٖ اخاللوٖ ٍ ػسفوبًٖ هوٖساًود .سز همبثولٗ ،وداهلل زؤٗوبٖٗ اغوتفبسُ
َّؾوٌداًِ اش تكَٗس ،شثبى ٍ اًػزبم ػٌبقس ؾؼسٕ زا هَزس تأو٘د لساز هٖسّد .ثوسإ ٍا٘ود سغوتدسسٕ
ثْسُهٌدٕ اش ٍشى ٍ لبفِ٘ اّو٘ت سازس اهب ثسإ زؤٗبٖٗ ،چٌ٘ي ً٘ػتٍ .لٖ ّوس سٍ ؾوؼس زا ٌّوسٕ شثوبًٖ
هٖساًٌد.
کلیسياصگبن :ػٌبقس ؾؼسٕ ،ؾؼس هؼبقسٍ ،ا٘د سغتدسسٕٗ ،داهلل زؤٗبٖٗ.

* ساًؿزَٕ سٍزُ سوتسٕ شثبى ٍ اسث٘بت فبزغٖ ساًؿدبُ ازان.
** ساًؿ٘بز شثبى ٍ اسث٘بت فبزغٖ ساًؿدبُ ازان.
*** اغتبس شثبى ٍ اسث٘بت فبزغٖ ساًؿدبُ ازان.
**** اغتبسٗبز شثبى ٍ اسث٘بت فبزغٖ ساًؿدبُ ازان.
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