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تچكي و

لي نثه فلّ     صلجع، آيايش لفظ ، تصجيهآفهيليهخ   ديع   اصهاي  ه يخي هل انجاع صجيميخل   

د ي المصعصلخيع  ديع  از ايميّد مخص   همجيلاي ايد يع نمجنة  خيز اين يخي هل يا  يعجان لي نفث

 اند.   شخيدب يهل    ع اين لليل، آن يا نمجنة اوه  نثه فلّ     صلجع لانسعع

ي يخي  از تخييخ ايهان يا لنظيه، گجشعزيدي  نسج   خ  يخن  شخوهانع   تخيّل  سيخي غل      

گ ، سلدقهن يفعم ر يع يمز خن  خ حمرة مخنمخنسجز    يهاناهانة  غجل ايد ر  خ تسرّط يخ ل  ه نجي

  ع ناخيش ليآ يلب ايد.

خ ياهلاز ، لي امعيخي  للّف  جلب تخ انديشعانجاع صجيميخل،  ع ولجان ا زاي تصجيهآفهيل     ضمجن

گه يخزل يع لي اين وهصع، انجاع ايععخيب  جيژب ايععخية   احسخيخت مجل يا لي لبخس الفخظ زيبخ جرجب

  اتهييبخت نغز    رمجس از  هجسعا    تمخيز  يژب  کليّع لي مرق تصخ يه   تعخ يه  که    ديع  

  همجيلاي ايد.

لي اين  قخلع يع  شدب ايد تخ وه ب  ه نشخن لالن قديت   تجان نجيسلدب    يخن  يعد انديشع 

  نشخن لالن گسعهلگ  لايهة لغخت،  ع اشکخل گجنخگجن ايععخيب  کليّع اهلامعع شجل   اس از ذيه   

يخيگيه  يهيک  ها  آفهيلش تعخ يه المصد ي،  يزان يخي هل   شيجة  عنفثع يخي  ازتحريل  ثخل

 لللشين    ضخ ين نج   تعدّب  هانايز نمخيخندب شجل.

 المصد ي، نثه فلّ    شخوهانع، تصجيهآفهيل    ايععخيب  کليّع.: زيدي  نسج ، نفثعهگك ي تم ژو
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ترق ّره:

يفعم، اس از حمرع   يدجه  يهاناهانة  غجل  ع ايهان شهخب الدّين  حمّد زيدي  نسج  لي قهن 

« لجعفلّ     ص»المصد ي يا  ع نثه  يعخب نفثع«شخبالدّين مجايزهجهل»   عد از يشعع شدن يرطخن 

نجشعع يع آن يا  ع ورّد  همجيلاي  از تخيّل يهشخي   لاشعن وبخيات  جز ن    ديع،  فجيِ يخي هل 

 اند.ه شخوهانع نخ يدبصجيميخل   صلخيع  ديع ، نث

ا  لشجاي، ايچيدب، نثه يعخب، فلّ     صلجع ايد   از ولجان نثه  يعجان لييخفد يع نجشعع

 عمخگجنع   ... ايد يع مجاندن   فهم لييد آن نيخز  ع اطّهوخت زيخل، گسعهلگ  لايهة لغخت، آشلخي  

 اند:، نجشعع خ انجاع صجيميخل   صلععهخ   ديع  لايل   لي خية اين نجع نثه

مجايد تشبّع  ع شعه يلد    دين لحخظ يم از نظه نثه فلّ  لي يک يهه، نثه  ايد يع   »

تجان آن يا لقيقخً نثه لانسد يع يدف آن، تفهيم ز خن   يم از نظه فکه   يم  خعصّخت ال   لياه، نم 

صجيه  خيّل ايد   ز خن  ت  تفخيم   انعقخل ايخه  ع صجيت  سعقيم ايد،  رکع نثه  ايد شعه اي يع  

لايل   يهشخي از صلخيع ال   ايد. لي يک يهه نثه فلّ ، نثه  ايد يع  خ شعه، يک قده  يشعه فخصرع 

 ( 76)يبک شلخي  نثه، شميسخ، ص:« ندايل.

يخي   هدجي يا  ع يخي  هلب   تهييبخت  چجن يخز ،  اژب للّف گخب  ها  يوخيد يدع   قهيلع

يا آفهيدب يع  ججب تکرّف   ليهيخ   « خي وبخيات، مهيدة لنيخ، أطلخب إطلخب   ...  هيهة ايّخه، أشب»

 عن شدب ايد   از يهيد   شيجاي  اثه  يکخيد يخ فهم  طخلب يا يلاين   لشجاي  يکلد   يشعة 

 فخييم از ليد مجانلدب  يه ن  يه ل زيها  ها  لانسعن  علخ    فهجه  اژب   وبخيت، گخي   ع فهيلگ 

 غد نيخز لد  يشجل.ل

عخب المصد ي ذيه شد،  يعجان گفد يع اين ي خ تججّع  ع  يژگيهخي  يع لي خية نثه فلّ   جيژب نفثع

ا  العخلبزلاي  فجقيخ، جخل    دخ يت، يلدخيشکل    وخلت يعيز    آشلخي از ييعخميز  اژب

 عد از لقّد   تأ ّل  يشعه، غهق لي   همجيلاي ايد، زيها  ها  مجانلدب لي ا عدا لشجاي  ع نظه  يهيد  

زيبخييهخ  يعخب  ياهلل   وهقع   يغبد ا  جهد ل  خيب مجاندن،  يشعه  ياهلل   از يج  لياه 

لمصد ي، ايهچع  يشعه  طخلعع شجل، يله لد    تجانخي   للّف لي اين وهصع   لللشيل    جذّا يّد نفثع

يّع عيخ    ع اين تجفيق، انجاع ايععخيب،  جيژب ايععخية  کل يشعه    هعه نمخيخندب  يشجل يع لي  سيه لي

ا  لايل. نجيسلدب  خ اين از ايميّد  ضخوف  همجيلاي ايد   لي زيبخي  اثه، يهم ومدب« جخن  خش »

يخ  نخش  از حمرة  غجل، يخ يا لي غم    صيبدتمخه اديدب« تشخيص يخ انسخن اناخي »فنّ  يخن  

يععخيب،  ع احسخيخت   وجاطف مجل، شکل   تدسّم  خشيدب   تمخه ذيليّخت شهيک لانسعع    ع يمک ا

   ا جي نفسخن  يا، ليداي     رمجس نمجلب ايد.  

ت(:Metaphoreس عگموت)ا

از نظه لغج ، از  خب ايعفعخل    عل  آن چيز  يا  ع وخييد مجايعن ايد  ايععخيب، تشبيه  » 

ا  يع ذين مجانلدب يا از  عل  حقيق  ل ي  ججل قهيلعايد يع يک  از طهفين آن،  حذ ف  خشد  خ 
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ا  يع ذين مجانلدب يلد    ع  عل ِ  دخز   هيخند  يخ  دخز  ايد  خ وهقة  شخ هد  خ  ججل قهيلع

 (16ر  17، 1376)ورج   قدّه   اشهف زالب « يا از  عل  حقيق  ل ي يلد    ع  عل   دخز   هيخند.

يک  از اهيخي هلتهين ا زاي يلهآفهيل   ها  مرق  عخن    تصخ يه اين صجيت  يخن ، از ليه خز، 

لللشين     لثّه ايد يع صخحب نظهان، يهيک  ع  يزان تجانخي    نجع جهخن  يل  مجل، آن يا 

اند   لي خية يخمد   اجزا   جشکخفخنع  هيي  نمجلب   يع  لي  عهّف  ايزش   نجع يخي هل آن لاشعع

گهفعع شدب  metaphora، )ايععخيب(، از  اژة يجنخن  metaphor اژة»اند: تشکيل ليلدة آن نجشعع

 قصجل از اين  اژب، ليعة مخص  از «.  هلن» pherein  « فها» ع  علخ   metaيع مجل  شعق از 

اين ا زاي ميخل يخز   « يخي  از يک ش    ع ش   ا ّل ايد.فهآيلديخ  ز خن  ايد يع لي آنهخ، جلبع

  ، لي يمة ز خنهخ  زندة لنيخ، حضجي لايل   نقش  سزاي  لي  خيّل يخمعن   جخنشين يمخنلدآفهين ال

  «نمجلن  اژگخن  ع لليل  دخز   جلن   لاشعن شبخيد، لي  عجن ال     اشعخي گجنخگجن شعها لايل.

 (11، 1386)يخ يس 

   دخز»خ ي« يمخنلد »  « شبخيد لاشعن» ع ورّد لاشعن قخ ريد  عفخ ت از جمرع « ايععخيب»

 ... ز يلع    سعه  لخيب نجشعن ميخل  يا  ها  نجيسلدب فهايم نمجلب ايد  يعل   للّف  ها  «  جلن

ا  يا  ع جخ  لياه   ع يخي  يبهل   يخ   تأثيهگذاي   يشعه،  اژبنشخن لالن   ويل  يخمعن انديشع

شبع يا،  خ  زيگلمخي  يمهاب   يزان يمخنلد    شبخيد يا  ع ا ج  يهيخند يع اين ا ه، شبخيد يخ  جع

  يسخزل.

ميخل   صلخيع  ديع ، نمجل مخص  لايند يع يهيک  ع لي مرق اين اثه ايزشملد، يه يک از صجي

انايز لي مد د  للّف  جلب ايد ا ّخ اعشکخل  قعضخ   عن   اه يش  عخن  يخ  ها  مرق وبخيات شافد

حريل ا  لايل يع نقد   تز   فه ل    هجسعايهخ   يژبگجنخگجن ايععخيب از نظه  يزان  شيجة يخي هل، فها

 کليّع  يععخيةا يهيک،  خ يا  ع ومق  طخلب    ع نجع جهخن  يل  نجيسلدب، نزليکعه  يسخزليع لي ايلدخ

   اعشکخل گجنخگجن آن اس از تعهيف، يمهاب  خ  ثخلهخي  نقد    هيي   يشجل.

  س عگمةتركهيّهت)بگلكهگيه(:

انايزتهين صجيميخل، يع  ع نجيسلدب   شخوه، م   نثه، يک  از زيبختهين   ميخلاز ليه خز لي نظ

يمک نمجلب تخ  فخييم   تصجّيات مجل يا، شکل   ييئد  بخشد، ايععخية  کليّع ايد يع لي تعهيف 

آناخب يع تشبيع لي ذين   ميخل گجيلدب، الهخن    سعجي  خشد، ا ّخ  ها   يخن اين »اند: آن نجشعع

يلد   ع يا ذيه ع يا حذف نمخيد   لي وجض يک  از لجازه  شبّع، لفظ  شبّع يا ذيه يلد    شبّعتشبيع

«  ع شبّع»(لي اين ايععخيب، 121   ع  شبّع ايلخل ليد. ) عخن     يخن، ورج   قدّه   اشهف زالب: ص 

 اضخفع«  شبّع»چجن حذف  يشجل، يک يخ چلد  يژگ  يخ از  هئمخت آن، لي جمرع ذيه  يشجل يخ  ع 

آفهين ايد   ز خن    يخن وبخيت   تهييب يا، از انايز   شافع  يشجل يع لي يه ل  صجيت، ميخل

آفهيل     دخز   جلن  ايل حخلد  عمجل     ععخيف  يه ن  يکلد    ع قرمه  هغد، زيبخي 

  يکلد.ايععخية  کليّع  ع ل  قسمد اصر  تقسيم  يشجل:

 ، يع  ع يع شکل زيه تقسيم  يشجل:«personification»  . تشخيص يخ شخصيّد  خش1
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 ج( اضخفة ايععخي  ب(  لخلاي  الف( لي قخلب جمرع

 . غيهتشخيص: اين نجع ايععخيب نيز  ع ل  صجيت ذيه  ياهلل:2

 ب( لي قخلب جمرع ا اضخفة ايععخي  الف( تهييب ايععخيي 

ت.تتشخيصتدمتقگلبتجم ه:ت4

خت انسخن   ع غيهانسخن يع لي يطح جمرع،  طهح  ياهلل، نسبد لالن اومخل، حخالت   صف

ا   يبهل  « جخن  خش »يعل   خخطب  خ مجاندن   ليک  فهجه تمخه جمرع،  ع  دخز   جلن آن 

  ثخل:

تار تدمتاختچه تسگ4 بودتمتلتكهت رومتحضغت،تدمتس كت خ ظگستري.تبهگبغتاخكهتصگحبِ

ي،تكمغت  ر تبس هتمت فتمِبقةتبه ايتجزتكگمهگيتدمل ،تبغتمفرترغ س،تكووتبگتهمهتسغب ه 

سغمتاف ديتخجس ه،ت سغمتسيّگماگختم ت اغتبه وتريخو خ خ ،تريبگلي ،ترغّيختم ت اغت  ّت رگخت

تتگتدبيغتحضغتشت و خه ،تد يمتق م تتگتبغي ِتريهوش ه ،تريهگفي ،تعُطگمِدتم  فختبودتمترگوتم 

 (58،ص1371)نسج  ممفي،تق رزخ.دماگهشتاويه ،تشبگخه

زيدي  نسج  لي وخلم ميخل ر يع  يعد   نهخيد آن يا نميعجان تصجّي نمجل ر يمع  خرجقخت   

يخ يا لي ا هاز اين  جفّقيّد يهيم  يداند    خ ايدخل ايجند انسخن  ر يع  مرج از وخطفع   شعجي اديدب

اوهه ايد ر وشق   قديشلخي  مجل يا نسبد  ع يس  ر يع لي اندخه ييخلد مجل  جفّق  جلب ر 

انسخن  قديلان   قديشلخس، لي يلخي  للّف قهاي گهفعع تخ  خ  يخ، يمچجن يدايل، گجيخ يهيک از اديدب

ا هاز مجشحخل  از اذيهفعن مد د ل لع   خييلاين يپخيازاي    قديشلخي ، يبکعه گهلل،  ع اين 

ازاي، ا  مد عن  لدب لدل تخ يمچجنظيهش، يمه مد د   لليل، يجب  خ تمخه يه رلد    افعخخيات   

 ع  هله   جخ عع، مد د يلد، از يج  لياه، مجيشيد ر يع مسه  ييّخيگخن ايد ر از  لدة ليگخب 

ا  مطيه   ايزشملد  يداند    ع يبب اين  جلن، نع تلهخ وخي   نلگ ندايل،  رکع آن يا،  ظيفع

لکع از يج  صخحب آ د، مطّ اذيه ،  ع مجل  يبخلد. هّيخ، نمخل شدخود   جلاخ ي  از اي سئجليّد

ا  آياه ي ز قده زن شدب   لحظعا خن لييخفد نمجلب،  يلخزل   شخلان ايد  يمچلين  خب ر اگه شبخنع

  ا ،  ع يبب اندخه ييخلعلي  قهاي ندايل ر گجيخ ايک    هيدِ ليگخب ا يد   اين حهيد   فعّخليّد ا 

ا  از لمل   تصهّف وبخيات   جمهت  خال، نمجنعايد يع  خيد  ع يخ رعهين شکل اندخه ليد   ... 

يخ    خرجقخت غيهانسخن  اندخه لالب    خ نسبد لالن افعخل، حخالت شخوهانة نجيسلدب ايد يع لي اديدب

انسخن    ...، احسخيخت   ذيليّخت مجل يا  رمجس   ليداي  يخمعع   زيبختهين  عخن  يا لي قخلب 

 يخن نمجلب ايد   از اين يياذي، فضخ  نجشعع   وبخيات ا ،  مرج از يخ يخ جمهت، للپذيهتهين  اژب

 شجي   نشخط   حهيد يخ يهشخي از وخطفع   اجيخي  شدب ايد.

   ليخن  اين فضخ   ديع ر اگهچع لي وخلم طبيعد   لي لنيخ  مخيج،  ججل ندايل ر ا ّخ ييشع

لدب، آن يا از وخلم  اقع ل ي يهلب   چلين تصخ يه   هگهفعع از  اقعيّد ايد يع لمل   تصهّف نجيس

ز   يخ، شافد اناييهانة تخيّر    شخوهانع  ايل نمجلب يع اين ا ه،  ججب گسعهلگ   اژب ع لنيخ    
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ا ،  شخيدب  لثّه  جلن جمهت   ... شدب ايد يع لي يهايه اين اثه  خندگخي، چلين يخي هل ايعخلانع

  يشجل. 

ا   لعکس يللدة انديشع، حخالت   احسخيخت  للّف ن آيلعجمهت   وبخيات اين اثه، يمچج

ايد يع  خخطب  خ ناخب  ع آن غم   شخل  يخ ينج   آيخيش  للّف   ... يا  جضجح ليک  يکلد، 

يمچلخنکع لي جمهت فجق، يضخيد   آيخيش نجيسلدب   يملجوخنش  لعکس شدب ايد يع جخن 

اين حقيقد يا  هجسعع    عمخيز ...« ب، يه    يج»يخ  وظيم    خشکجب طبيع   خشيدن  ع اديدب

يخمعع ايد زيها يجب  خ تمخه يه رلد    وظمد مجل، مد عازاي ليگخب شدب   مسه  ييّخيگخن 

)مجيشيد( نيز از  لدة ليگخب  جلن  ع مجل  يبخلد يع لي حقيقد زيدي  نسج ، احسخيخت    خ ييخ  

 مجل يا  ع طبيعد نسبد لالب ايد.  

 (24)نفثع المصد ي، ص   سگف،تچوختپ م ختدلهو ف،ت مشگدتمته  ي تتفستشمغد..تج ّتكگم2

 خش   ع اديدب   ولخصه  خل    غيه خل  لي اين اثه  سيخي قرمه  تأثيهگذاي  تخيّل   جخن

 ييع   گسعهلب ايد   از حد    هز حسهخ  الداخنع فهاته يفعع    ع وخلم  دهّلات نيز  ايل  يشجل 

، وقل   ... ا کخن « خد   شخنس»الن  ع ا جي انعزاو  يمچجن جخن،  هگ، جد    خ شخصيّد ل

لي  فهجه « جد»يلهآفهيل    نجآ ييهخ  مجل يا،  يکهانع  يسخزل. يمچلخنکع لي وبخيت فجق،  اژة 

 ع يمک تشخيص، از حد يک  فهجه ذيل    انعزاو  فهاته يفعع   تبديل  ع  جججل  « شخنس    خد»

ح، احسخس   ... يا لايل  يعل   يبيلد، ياب  يه ل، يدايد  يکلد   ... اين يخي هل يله  شدب ايد يع ي 

  خوث شدب ايد تخ  ع جخ  آنکع آن يا تصجّي يليم،  عجانيم  بيليم    خ ا  ايتبخط  هقهاي يليم.    

يمچجن اديان لللجاز، ايشخل   يدايد  يکلد يع نسبد لالن «  خد   شخنس»لي  عل  « جد»

ايد يع  ع يمک آن، ا جي ذيل    « ايععخية  کليّع»، شخصيّد  خش « خد»ايعاه   ع جدّ يد

 انعزاو ، جلبة ليداي    ويل  يخفعع   ليک   تصجّي آن،  ها   خخطب، يخلب   اذيهفعل  شدب ايد.

.ت)ق م(تدس تخشيهيت س تكهت فتص ممتحكگي تكه .تسخنتچيهيت س تكهتخگشهودوت3

ع )نفث  اوي .كه .تسغتبغي وت س تمتسخنتريوت س تمتسغسيگوتريمم ي تكه ،تسغتغ شي 

 ( 4ر 3المصد ي، ص

يخ،  أنجس   يمده  جلب   تهجمخن جخن ر يع  خ  للّف،  يشعه از لياه اديدبيک  از ولخصه   

 يبخشد يع زيدي  نسج ، حخالت   صفخت گجنخگجن   ل گخنع « ن »ايهاي لي ن  نجيسلدب ايد ر قرم 

ي ي ، نفخق، يخن چيل    ... ايد ر  ع ا  نسبد لالب    ع حخالت ذيل   صفخت  يخناه ل يا ر يع 

ه  گيا  از ا ج ذ جه   نکجييدة انسخن ، شکل   ييئد  خشيدب ايد تخ از اين طهيق  عجاند، شمّع

ف  عهّيخن چيل ، نفخق   ... ر يع لي جخ عع، نمجل مخصّ  يخفعع ايد ر  يخن يلد    ع  خخطبخن مجل  

نمخيد. للّف شکل ظخيه    شيجة يخي هل قرم يا،  يبيلد    يداند، ا ّخ لي وخلم ذيل ، آن يا يمچجن 

حکخيد  يکلد    د ن ايلکع يخل  « يخلخن صدي   لل»انسخن  ل ي    ييخيخي لانسعع يع از صد ي 

 يا  شلجل،  ع لي غ يخن چيل   يلمخيد.
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 يلمخيد    خ ايلکع يه ا  يا « ييخب»مجل يا يناين قرم  ثل انسخن يهمجل يا  يعهاشد   يه 

 آن يا از  هز تجانخييهخ « ن »اند،  خز يم يخن  ياجيد يع اِيلخل چلين اومخل   صفخت   ع قرم  هيدب

 شه  نيز فهاته  هلب    للّف  ع  دل اين شيجة  يخن ، احسخيخت، صفخت زشد يايج لي جخ عع   ... يا 

ايد « ن »يخي  يمچجن قرم اين قخ ريّعهخ، لي گه  جخن  خشيدن  ع اديدب  يخن يهلب ايد يع تمخ  

 يع لايا   يخن اخيال يس  يخ  علخقض نمخيد.

 (48)نفثع المصد ي، ص .تاسمگختدمت ينترگتم،تكبودتجگرهتتمگرس .تت1

ا   خنلد تخ رجي  از حخالت    يلش نجيسلدب ايد يع لي قخلب يرمخت، شکل   تدسّم يهجمرع

تجانسعع ايد، وظمد  صيبد   ينج « آيمخن»جخن اند  يعل   خ جخن  خشيدن  ع  جججلات   عيخفع

شخوه  يخن »مجل يا ويل     خل  يخزل   نجيسلدب يمخنلد شخوهان، ميخل اهلاز  نمجلب ايد زيها 

مجل   ش    حدت   ياخنا  احسخس  يکلد   ا صخف جسم   جخن مجيش يا لي ش    يبيلد، لال 

 يش از لياه حخالت ايد. ز خن ايععخي  « ياخنا » يخن شخوه   طبيعد   اشيخ لي اين حخلد   يعد 

قخ ريّد  سيخي   ها   يخن اين حخالت لايل ... شخوه، صفخت انسخن  يا  ع ش    يديد   ش   ي ح 

 (    73) هغد تصجيه، فعجح : ص« انسخن   يايهل.

  مفقخن  سيخي ايد، نجيسلدب، يبجل    تيهگ   چجن فضخ  حخيم  ه جخ عع يمهاب  خ غم   ينج

آيمخن   ا هيخ يا، ا ه  طبيع  نميداند،  رکع  خ نسبد لالن حخالت انسخن   ع آيمخن، ا  يا لي اين 

غم، شهيک   يهيم  يداند يع  ع ورّد ا هاز يمديل    نشخن لالن وزالاي ، لبخس ييخب يا ر يع نشخن  

يع  ر« جخن  خش »يخ « تشخيص»يع اين اِيلخل  دخز  يا وه ب  ه از  ختم    صيبد ايد ر اجشيدب 

ن لانسد يع يک  از ميخليعهي« حسن تعريل»ايعر  يعجان آياية  ديع  «  کليّع»لي قرمه ايععخية 

ل يع ذيه  يشج« انسخن اناخي »يخ « شخصيّد  خش »صلععهخ   ديع  ايد يع ومج خً  خ صجيميخل 

  ز خن    فخييممياهلل يع زيدي  نسج  نيز  ع مج   از وهدة اين  ججب تقجيد جلبة ال     يله

 يخي هل  هآ دب ايد.

از يج  لياه زيدي  نسج   خ آگخي  از جخياخب ولخصه طبيع  لي نظم   نثه   تسرّط  ه صجيميخل 

 جيژب تشخيص تجانسعع ايد تخ ولخصه وظيم    خشکجب طبيعد يمچجن يجب،  خب   ... يا  علخيب  خ 

   ضمجن،  حمل تصخ يه    فخييم مجل قهاي ليد   تجانسعع ايد  خ يخي هل وبخيات   جمهت   عل 

  لثّه تخ  هز  اقعيّد ايش ي ل    خخطب يا  خ مجل يمهاب   يمدل يخزل.    

-.تشررتبغسمت خ مهزداگخ،تم سگمتبخوخِتدلتشس هت س .تس گموتبغتعگدتِترصيب 5

 ( 48ثع المصد ي، ص )نفمسي اگختبغت گكس غتخشس هت س .تت

نجيسلدب  ع شفق   يعخيب، جخن   اومخل يخ حخالت انسخن ، نسبد لالب يع اين اِيلخل  دخز    

غيه اقع ، جلبة ال     ميخل  نجشعع يا تحکيم   تقجيد نمجلب    خوث  يشجل تخ لي  خخطب تأثيه 

 ته   اذايل.وميق
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 اش، ازها  انعقخل احسخيخت   انديشع للّف  ها  نشخن لالن شدّت اند ب    زيگ   صيبد  

يخ  طبيع  يمچجن شفق، يعخيب   ...  ههب گهفعع تخ قديت القخي  تصخ يه   وبخيات يا افزايش جرجب

اند تخ وجاطف   ذيليّخت يخ  خ جخن   احسخس يخفعن يما  لي مد د  للّف قهاي گهفععليد   اين اديدب

 زيبخي ، مجانلدب يا  ع  کهّي مجاندن اثه لوجت  يکلد.    ا  ويل    زيبخ ايائع شجل يع اين لطف   

.  )نفثع .تصغ حيتزغزغوتدمتا وت فگه و،تخوحةتكگمت متريكغدتمت متقبقبهترييه  ش 4

 (18المصد ي، ص

نسبد لالب ايد. نجيسلدب ولخصه « ظهف شهاب»لي اين جمرع، نجحع يهلن يا  ع صهاح  

داند    خ ي ح   جخن  خشيدن  ع صهاح    ... ، يهيم  يلي اين غم   غفرد حخيم ايها جن مجل يا

ا  يع آن يا  اقع    حقيق   يپلدايند   شدّت غفرد    سع  يا  ع  خخطبخن نشخن  يديد،  ع گجنع

  عأثّه  ياهلند.   

 (18)نفثع المصد ي، ص   خگگش .رتپيگلهتبخوختدلتبحگلت متريگغيس تمت متقبووتريت1

لل   لل يجزاندن  ع حخل يس ،  يخناه ليک   وخطفة يهشخي انسخن  گهيسعن،  جيژب  ع مجن 

ايد يع  للّف، آن يا  ع ايخلة شهاب، اِيلخل لاليج ز خن    يخن جمرع يا  خيّل   نخ ععخيف نمجلب ايد 

يع شدّت ينج    صيبد جخنکخب    يخبه  حخيمخن ر يع يهايه جخ عع يا فها گهفعع ر از اين وبخيات 

 يع ليعيخ    ع اين تجفيق،  هيجن ايعفخلة شخيسعع از آياية تشخيص ايد.    لييخفد  يشجل

رت ينتسود ،تد رنِتدلتاغف هتمت ينت ََََيگل،تپيشتضميغت يس گدو،تدمتاختحسغتتكهتت9

 (56)نفثع المصد ي، ص اومتمتكرهيتممفيتخخو ه تبود.تت

يمک مجايعن از لا ن لل يخ يس  گهفعن ر يع لي  عل  يلخي   عجيّل شدن  ع يس  يخ 

لياهان ايد ر جز  اومخل  صفخت آل   ايد يع نجيسلدب،   خ  يخن  ال     غيه عمجل ، آن يا  ع 

ر يع ا ه  ذيل     دهّل ايد ر اِيلخل لالب   از اين يياذي، يجلا   لل يا ر يع ا جي  « يجلا»

 م لالب ايد.انعزاو  يسعلد ر  خل     رمجس يخمعع    ع ميخل   يجلا  مجل، شکل   تدسّ

اش يا يهشخي از نشخط، اجيخي    حهيد نمجلب ايد. چلين نجيسلدب  خ اين صجيت ميخل ، نجشعع

فضخي  لي وخلم مخيج   طبيعد  ججل ندايل   تخيّل  للّف  خ ايدخل ايجند   ايتبخط غهيب    ديع ر يع 

د   حقيقد ل ي يهلب    يخن اين ولخصه  ع  ييرة نيه   ميخل ايدخل يهلب ر آن يا از  هز  اقعيّ

 نمجل  يجييئخليسع   ع آن  خشيدب ايد.

نسبد لالن جزئ  يخ حخلع  از انسخن  ع غيهانسخن يع  ع صجيت تهييب ب(ت ضگفةت س عگمي:ت

 المصد ي ايد خش  ولصه غخلب لي صجيتهخ  ميخل  نفثعآيد. لي حقيقد جخن  يخ گه ب ايم ، لي

تهييبهخ  اضخف    يم لي تصجيهيخ  گسعهلب، يمع جخ حضجي  يع يم لي تصجيهيخ  فشهلة حخصل از

طبيعد   شخصيّد  خش  احسخس  يشجل   از گسعهلگ    غعلخ   يشعه   همجيلاي ايد، يمچلخنکع 

 لي  ثخلهخ  زيه ليدب  يشجل: 

 (41المصد ي، ص) نفثع  بگتهمهتسيي ي،تبغجگيتخشس .ت ه ةتصبمرتت4
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اش يا  ع اه از ليآ يلب خيّل   نخ ععخيف ال  ، فکه   انديشعنجيسلدب يمچجن شخوهان، لي وخلم ت

يخ يا، جخنداي   لايا  اومخل   حخالت انسخن  فهض  يکلد.ا  ايد،  ع اين لليل طبيعد   تمخه اديدب

 خ نسبد لالن  يژگيهخ  انسخن   ع غيهانسخن، يبب  يشجل تخ  ع ذيليّخت مجل، شکل، ينگ   تدسّم 

  خخطب، ايجند  سعحکم  ايدخل يلد.  بخشد تخ  عجاند  خ

« ملدب» يبخشد، زيها « تشخيص»، اضخفة ايععخي  از نجع «ملدة صبح»لي يطه ا ّل، تهييب 

يا  ر يع از اومخل   يفعخي انسخن  ايد ر  ع صبح اِيلخل لالب   صبح يا يمچجن شخص  لانسعع يع 

صبح نيز  خ طرجع مجل    خ فها   يخلدل   يلاخه ملديدن، لندان يفيد   ي شن ا  ليدب  يشجل،

 يييدن صبح صخلق، جهخن يا يهشخي از ي شلخي    ليمشش  يلمخيد.

شدب    خ اين تهييب،  ع زيبختهين  جع جخن « ملدب»صبح يک  از  لخظه طبيع  ايد يع لايا  

د  ع يا  از ي شلخي    ا يخ يم يع لييچعگهفعع   ميخل انايز شدب ايد    خ وبخيت ملدة صبح لي  

 ي   نجيسلدب گشجلب شدب ايد.

 (42)نفثع المصد ي، ص سالستدمترَحجِغِتظََالستمتدي ةتخََجگتت يغو.تتترغدركِتچشمرتت2

، نجيسلدب، ايهه يا ر يع ا ه  ذيل     خ ي  قرب    غيه خل  « هل ک چشم ايهه»لي تهييب 

جخن »، اضخفة ايععخي  «هچشم ايه»ايد ر  خنلد انسخن  تصجّي نمجلب يع لايا  چشم ايد  اس 

يخز ، يک ا ه  عقجل يا  حسجس    خشد يع  خ اين تهييب  « personification»يخ «  خشيدن

 ججب « چشم»ايععخية  کليّع آفهيدب   چجن « ايهه» ع « چشم» ليداي  نمجلب    خ نسبد لالن 

خ عع   گسعهش لين ايهه،  ها  ج« اخلشخب»آگخي     يلخي  فهل  ياهلل، اس از نظه  للّف،  شبّع 

 سيخي  فيد    ججب تبريغ   ي نق آن شدب ايد   از يهگجنع گمهاي    انحهاف جخ عع جرجگيه  

نمجلب   ايلجن ر يع  ع ليد  غجالن  يهحم يشعع شدب ر  ججب تأثّه   تأيّف  للّف    خخطبخنش 

ب، لييخفد  ياهلل. لي اخيخن يخ  ايزشملد از وبخيات ذيه شدگهليدب يع تمخ   اين  فخييم   ايخه

، نيز، اضخفة ايععخي  از نجع تشخيص ايد يع مجانلدب يلاخه  طخلعع، «ليدة ندخت»وبخيت، تهييب 

گيهل يع چشمخنش از شدّت تعدّب   شافع ،  خز   ميهب  خندب ايد، نجيسلدب انسخن  يا لي نظه   

 يه،  حسجس   ليداي  نمجلب ايد.يا ر يع از ا جي وقر    ذيل   يبخشد ر  خ اين تصج« ندخت»

رتخ  خم،تكهتتگتاخت ِاللتكهتخُسخةتركگمست فتاختبُغدخ ي،تكجگتمف هت س تمتاخت ِصگلتت3

 (123)نفثع المصد ي، ص  فدي،تكيتتغيّغتاغف هت س .تچشمتابِتحيگتكهت گكتدمت

« تآب حيخ»لي  فهجه ثخنج    نخ ععخيف  ع يخي يفعع  يعل  « چشم آب حيخت»وبخيت ايم  

 ع ييئد    ع شکل انسخن  ليآ دب يع لايا  چشم ايد   اين تصجيه  ججب  ياهلل تخ  خخطب 

يخ    عخن  نهفعع   وقر  يا  حسجس   ويل  ليک نمخيد.  للّف، يم تهييبخت  ديع   يله  انديشع

ع يخي خ   يانايز،  خ لياه  اژبيخ   ع يخي يفعع لي تهييبخت غهيب   شافدآفهيلد   يم  ين  اژب  

يفعع لي يطح جمرع، ايجند  نهخن     لحصه  ع فهل ايدخل  يکلد   تهش ذيل  مجانلدب يا  ها  

ليک ي ا ط نج   الهخن  افزايش  يديد يع لي حقيقد يييدن  ع  فخييم نهفعع   زيبخييهخ   ع يخي 
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ل، يمچلخنکع زيدي  يفعع، يمچجن حلّ نمجلن يک جد ل يخ  عمّخ  لشجاي، ذين يا ليگيه   اجيخ  يسخز

 نسج  اندخه لالب ايد.

مشي تورتمت فتسغاذش بگيت ويش،تكهتكووتپگيترقگسگتِتاختخ  مد،تمتدمدتاخ،تچبغةت ت1

 (4)نفثع المصد ي، ص  م تتگميكتكه .

نجيسلدب  ها  تأييد   تأييد  ه شدّت  خشيدن  ع يندهخ    صيبعهخ،  ع مجيشيد، ي ح   شخصيّد 

ر يع جزئ  از اوضخ  انسخن ايد ر  ع مجيشيد اضخفع نمجلب   اضخفة « هبچه»انسخن  لالب  يعل  

آفهيدب ايد، زيها لي تهييب « شخصيّد  خش »يخ « تشخيص»ايععخي  يخ ايععخية  کليّع از نجع 

وخييد   قهض  ايد   اين اِيلخل « مجيشيد»اليع  ها   ضخف« چههب» ججل  ضخف « چههة مجيشيد»

 ع يا،  خيّل   ال   نمجلب ايد. دخز    غيه اقع ، نجشع

غم   اند ب از حخالت ي ح    وخطف  يسعلد يع تصجّي   تدسّم نمجلن آن  ع ياحع   يسّه 

نميشجل، لي حخليکع نجيسلدب لچخي غم    صيبع  طخقد فهيخ شدب ايد يع  يخجايد آن يا لي قخلب 

جب يا ر يع نمخل    ظهه  قخ  د   يرمخت   وبخيات  ها   خخطبخن نمخيخن يخزل،  ع اين لليل ا عدا ي

 يز آايسعخلگ  ايد ر از تحمّل اين غم   ينج، ضعيف   نختجان تجصيف  يکلد، يپس  خ  يخن  اغهاق

 خش  آن يا چلخن وظيم  انمجل  يکلد يع حعّ  چههة مجيشيد يا ر يع  ظهه ليمشلدگ  تجأه  خ جخن

اين تجصيفخت  ع ا ج   شدّت غم   غصّع ا     وظمد ايد ر تيهب   تخي نمجلب ايد يع مجانلدب  خ

  يبهل.   

رتسحغاگهگختكهتخرمِتسغتبِمُبغتصبم،تسغدتربغيتازگفي ،تسيي ةتدستسغدتب  ميج،تت5

 (92)نفثع المصد ي، ص   يت خ    هتبودس.دهنتبگفتكغد،ت ويش نتبخغ به

همجيلايند ر  « س»ر يع يه يک از صخ د « يحهگخيخن، نفس، يه  مهه، صبح»يخ  ذيه  اژب

 ع صبح ر يع  ججب آفهيلش « نفس»ايدخل يهلب   ثخنيخً نسبد لالن « نغمة حه ف»آياي  ا عدا  اج

شدب ر  هغد   شيجاي  يهه يا افزايش لالب   تهييب  يله     ريغ « نفس صبح»تهييب اضخف  

ععخيف   نخ   ياجيلد.اين نسبد« تشخيص»اضخفة ايععخي  از نجع « نفس صبح»مرق شدب يع  ع آن 

  يدايل.ته،  ع تأ ّل   لقّد نظه  اال  ،  ججب تکخنة ذيل   خخطب  يشجل   ا  يا  ها  فهم وميق

-)نفثع ،تت ختاغد خ ،تخخس ت فترنت و ه تشهود.رذ قِتعيشرتمتاخت بغِتخگ وشيتكهت4

 (36المصد ي، ص

  خز    گخب  جييقيخيشعهگجنا  يخ شخوهانع  جلن يهه زيدي  نسج  لي مرق وبخيات ال      د

يخ،  خ فهاز   فه ليخ  گجنخگجن، لي يهايه يطجي اين نثه لللشين    صلجع يخمعن يرمخت   جمرع

آن مبه ترخ   » شهجل ايد، چلخن يع لي جمرة فجق، نجيسلدب، يک ايخه يخ مبه   سيخي  عمجل  

ته يهلب   نُهه ز خن    يلدخييخ   خ ايلخليخ  ثخنج     دخز ، يله « نخگجاي يا ا عدا از  ن مجايد شليد

 يخن  يا لگهگجن نمجلب ايد  يعل  مجانلدب  خيد  ع يِهح  هغد، تسرّط لاشعع  خشد   ذين   ز خن 

 مج    شلخيد   از آن لذّت  بهل.شخوهانع يا  داند تخ  ها  لييخفد  فخييم نهفعع لي اهلة الفخظ،  ع
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غيه اقع    « ويش» ها  «  ذاق»يعل   ججل ال     نخ ععخيف ايد  «  ذاق ويش»تهييب 

 «زندگ    مجش »يخ « ويش»تجان لي نظه گهفد  اس   « يخه ويش» دخز  ايد   آن يا  عخلل  خ 

 خ شليدن مبه ترخ، نخگجاي    لغّص  ياهلل. «  ذاق ا »ايد يع «  ذاق» خنلد انسخن  ايد يع لايا  

سّ ح»چشخي  ايد ر  ع مبه نسبد لالب يع  ع آن  يا ر يع  ه جط  ع حسّ« ترخ گهلاندن»يمچلين 

 گفعع  يشجل يع اين صلعد  ديع  نيز، اِيلخل   دخز   حسجب  يشجل.« آ يز 

ايلجن چلد جمرع يع لايا  اضخفة ايععخي  از نجع تشخيص ايد،  د ن نقد   تحريل ذيه 

  ياهلل   ثخل:

دوت،تبغهمتفيمگيتتق يغإرتحسگبيتكهتب وت خگش تت بيغ،تبغتهمتاغف هتبودس،تبيكتت1

 (111)نفثع المصد ي، ص ،.ش 

،تاخجگت فتحلّتأفم م،تههوفتدس تصبگرتخصگم يتبَغد،تبغتسهّ تحوّ ميگخ،تاگفميتريكغدخ ،تت9

 (111)نفثع المصد ي، ص   دمم.

 (113)نفثع المصد ي، ص  تنتممفم تج  تكغدت فتتسغِتشبترتسحغاهتكآف گبتعگلمت فغمفت4

  لخلا لي اين صجيت غيهانسخن ايد   ثخل: د يي:تج(تتشخيصتبهتصومتترهگ

بيكگمتبگش،تچوختجعبهتت يتممفاگمت،تپيكگمتفغماذ م،تچوختهمهتتيغ خ    يتم يترغگ.ت4

 (51،ص1371)نسج   بيغد   ي.

 خنلد انسخن  ر يع يخلخن   يهه نجيسلدب يا  يشلجل   ليک  يلمخيد ر  جيل مطخب «  هگ»

لخن  ها،  يشلج  اس  ع ايخه  ن، گجش فها لب   جلگ يا ييخ ين،  اقع شدب، يعل  ا   هگ تج يخ

، « هگ»يا  خنلد « ي زگخي»ات ايلجن مخل  ايد. يپس ا    جعبعزيها يمة تيهيخ  شکخي يا اندامعع

 لخلا قهاي لالب   يک  فهجه نفسخن    ذيل  يا  خ اين نجع يخي هل،  رمجس يخمعع    خ جخن  خشيدن 

يخلخن مجل يا ر يع يمخنخ شدّت جلگ   ايکخي   مجنهيز    شکخي  هله ايد ر  ع  ع ي زگخي، تمخه 

انايز، وه ب  ه لذّت  هلن از تخيّل  خخطبخن اوهه نمجلب يع  خخطب  خ مجاندن اين جمهت ميخل

 هل، اگهچع ايخ ش يهايه  هگ، غخيت، آ ايگ  گسعهلب   غل ، از انعقخل   لييخفد  فخييم نيز لذّت   

 ... ايد.   

،ص 1371)نسج !تكهت ينتخعيتجگختسوفتب متمسي تمتفغمتخگيس گد.تتسغدتربغ تممف.تمت2

48) 

 للّف  خ  لخلا قهاي لالن ي زِ يهل  هه، يلهيعهين جمهت يا  ع يخي  هلب   مجانلدب يلاخه  طخلعع، 

د   شدّت غم نمخي جججل  يمچجن انسخن، صخحب ليک، وقل   ... لي  قخ ل ليدگخن مجل، تدسّم   

يخ د   اس از لييخفد ايخه نهفعع لي وبخيات، يخد  عأثّه   اند ياين  ضجح لي   ع    صيبد يا  

  يشجل.

!تكهتسهگينتدتتكوو.ترگوتدمت ينتحگدثةترشكلت اغتمُختبهت وخت غ شي و،تبِحقّس .ت3

 (48)نفثع المصد ي، ص   ينت بغتسبمگينتبشهي تمتسغتخهبگد.
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چههة مجل يا  خ مجن، مهاشيدب ايد يع اشخيب  ع شيخييخي  لايل يع لي يطح  خب لي اين حخلثع، 

 خب ليدب  يشجل  ا ّخ  للّف،  خب يا انسخن  الداشعع يع  ه اثه تحمّل غم شديد، چههة مجل يا  يخهاشد 

 يم  ههب گهفعع ايد.  خخطبخن« حُسن تعريل»  مجنين  يسخزل يع وه ب  ه تشخيص از آيايع  ديع  

يخ لد يع غم   غصّة گسعهلب نع تلهخ يملجوخن  رکع خي  از چلين وبخيات  عأثّه يللدب لي   خ آگ

 جججلات ز يل    آيمخن  يا يم  ع شدّت غماين   نخياحد يخمعع   حعّ   خب نيز لي  قخ ل اين 

 حجالث، تخب  قخ  د ندايل   چههة مجل يا  يخهاشد   مجن آلجل  يسخزل.  

يع مبه يهماين يا شليدب، ي    ايعقخ د ايد ر  لخلا  اقع شدب   از اينيجب ر يع نمخل اخيدا

ع لل    يهحم مطخب شدب يا ّخ يمچلخن يه رلد    هتفع ايسعخلب   يه تسريم فه ل نيخ يلب، يلاين

 انديش   للّف   تخزگ   طخلب يا  يهيخند. ا ج نجآ ي ، غهيب

ترتزيغتتشخيص:ت2

ع اليع، وخيين ايد يع  ججل  ضخف  ها   ضخف س عگمي:تا لف(تتغكيبت س عگميتيگت ضگفهت

« بّع ش»حذف شدب، ا ّخ جزئ  از آن،  ع «  شبّع  ع»قهض   خشد  يعل ، لي اصل تشبيه  ايد يع   

ت حذ ف، انسخن نيسد   ثخل:«  شبّع  ع»اضخفع شدب يع لي اين صجيت 

اوم خت غطبعتم تاوم،تريغ خ تمتاختتركمنِت جلرتاخت گكسگم خِتاتشيتم ت گك،تسويتت4

 (33)نفثع المصد ي، صسويترغ بضتاسگدتري م خ .تت

از ا جي ذيل ،  دهّل   انعزاو  ايد    دسّم نمجلن آن لشجاي   لمس يخ ليداي يهلن « اجل»

آن، نخ مکن ايد  ا ّخ  للّف يع مجلش گهفعخي  هيخ   قعل   غخيت نخججانمهلانع شدب ايد، شدّت 

حسخس  يلمخيد   ايلجن  ع ولجان نجيسلدب،  يداند يع  يخن اين حخالت ذيل  اجل    هگ يا ليک   ا

يخ   حسجس    ععخيف  يه ن ايد   جمهت تکهاي     ععخيف از وهدة اين   نفسخن ، از قرمه   اژب

ا  شکخييللدب يا ر يع غيه خل    ذيل  ايد ر يمچجن« اجل»آيلد.  ع اين يبب، ييخلد  هنم 

  يعل  شکخيچ  يا حذف « شبّع  ع»يميلاخب،  لعظه فهصد  لخيب ايد، يپس الداشعع يع لي 

 ع  ايد ر« يميلاخب»نمجلب   يک  از  هئمخت يخ يک  از اجزا  اصر  آن  ها  شکخي ر يع يمخنخ  کمن 

اضخفة »يخمعع يع  ع آن «  کمن اجل»نسبد لالب   تهييب زيبخ   ميخل  « اجل» شبّع  عقجل 

 مج   از آن يجل جسعع ايد. ياجيلد يع  للّف  ع« عخية  خلکلخيعايع»يخ « ايععخي 

متضُجغتتهجغتتيگم ختمت صحگب،تتحُغق ِتفغق ِتدمس گختمت حبگبرتم لحرترنتبه وت فتت2

تبآبتمتخگختچهتمس ترت چه  ختبگمترحه تبغتدلتخبگدوتبودستمتچهگخت فتجگختمتجبگخترتتگ

 (57)نفثع المصد ي، ص  سيغاش ه.

يا حذف نمجلب   يک  از «  شبّع  ع»لانسعع، يپس «  شبّع  ع»يا  خنلد آتش  نجيسلدة فهقد

« حهقد فهقد»اضخفع نمجلب   تهييب ايععخي  « فهقد»يا  ع  شبّع « حهقد يخ يجزش» ععرّقخت آن 

ر يع يدع  عجاز  يسعلد ر « اليع ضخف    ضخف»آفهيدب ايد   از يج  لياه، جييق  حخصل از 

 ايل  يهه يا تقجيد نمجلب   آن يا للپذيه يهلب ايد.نيز لللشيل    آيل
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نجيسلدب ل ي  از ل يعخن   تلهخي  يا يمچجن آتش  لانسعع ايد يع حهايت نخش  از آن، جسم 

  جخنش يا  يسجزاند   از اين يياذي اند ب زيخل   جخنکخب يا ر يع لا لايه  للّف شدب ايد ر  ها  

     خخطبخن حسّ    قخ ل لمس يهلب ايد.

م تكغ خهتبمتدمم،تتلجّةت ينتم قعهشبت ينتحگدثةتي   ،تديجومت س تمت»رتبگت ودتار م:ت3

 (95)نفثع المصد ي، ص   ينترغد متم تبسگگختبگفاذ م.

ک طجالن    تخيي»تشبيع  ريغ اضخف  ايد، يع  جع شبع آن، « شب اين حخلثع يردا»تهييب 

ع  عه ف   شلخمع«  ، طجالن   جلن   تخييک  زيخليهل»ايد، زيها نزل ايهانيخن، اين شب  ع «  جلن

شدب ايد، اس اين حخلثع،  خنلد شب يردا، تخييک، يهل   طجالن  ايد يع  جع شبع آن حذف شدب 

 اند. ع يم اضخفع شدب«  ع شبّع    شبّع»  طهفين آن 

لايل  يعل    ها   اقعع،  فهجه ثخنج     دخز « تهين جخ  لييخ يخنع   وميق»لي  فهجه « لدّع»

ا حذف ي« لييخ» ع لانسعع، يپس  شبّع«  ع شبّع»  لييخ يا  ع ولجان «  شبّع» للّف  اقعع يا  ع ولجان 

ايععخية »نسبد لالب   اضخفة ايععخي  «  اقعع»يا  ع  شبع « لُدّع»يهلب   يک  از اجزا  اصر  آن 

يّد اليع  اقعجل  ضخف  ها   ضخفيخمعع   تهييب   دخز  آفهيدب ايد يع  ج«  کليّع يخ  خلکلخيع

 ندايل،  رکع وخييد   قهض  ايد.

يا  يهيخند، اين تهييب « تهين جخ  لييخوميق»از آندخ يع لدّع،  ععرّق  ع لييخيد    فهجه 

 خنلد لييخ، وظيم، گسعهلب   وجاقب آن نيز، وميق   تأثيهگذاي  عدرّ  «  اقعع» دخز ،  خوث  يشجل تخ 

يخ   خهّب ايد يع لشکه يعخب نيز،  لثّه  انمجل يهلن اين حخلثع    اقعع گهلل يع يدف صخحب

اضخفة ايععخي  يخ ايععخية  خلکلخيع ايد « لُدّة  اقعع»ايد   اس تهييب قس  القربِ تختخي، اندخه لالب

يخز   ها  نجيسلدب ايد يع  ع مج   ايفخ  نقش نمجلب يع  ع ولجان يک  از ا کخنخت  هم  ضمجن

 ايد.

ايععخية  صهّحع از غلخيم   ا کخنخت  خل   هله ايد يع  للّف،  خ نفهت   مشم، چلين «  هلاي»

« اخني»ا  يا  ع يخي  هلب تخ لي مجي لشکه تختخي ر يع يمخنخ يگ صفعخن يسعلد ر  خشد، يمچلين  اژب

 خخطب يه ايد يع ذيه  هلاي   ياخن،  ججب  يشجل تخ « افهال لشکه  غجل»يم ايععخية  صهّحع از 

  يلخ لد.« ايععخية  صهّحع  هشّحع»ل   اژب يا لي  فهجه  اقع   داند يع اين يخي هل يله  يا 

تب(ت س عگمةتركهيّهتدمتقگلبتجم ه:

رتمتبالتم تدمت ب اليت ويش،تچشمتخبگدو،تمتدهنتاشگدوتيگف تمتد خس متكهتبيتقطعِتت4

 (87ر 86ع المصد ي، ص )نفث  ح مدِتصرگئِم،تعبومت فتاختممطةتهگئلتخگرمكهس .ت

ا ه   عقجل   غيهقخ ل لمس ايد   حجاس الداخنع، از ليک يخ تصجّي  خل  آن، وخجز   «  ه»

نختجان  يمخند  ا ّخ نجيسلدب،  خ نسبد لالن يفعخي   اومخل  جججلات  خل    غيهانسخن ، آن يا ليداي  

دب لانسعع يع لي اطهاف زيدي  يا يمچجن حيجان  ليّندب   شکخييلل«  ه»  ويل  يخمعع  يعل  

نسج ، يمين يهلب    لعظه فهصد  لخيب ايد   لي حخلع  ر يع ليخن گشخلب تخ شکخي نمخيد ر  للّف 
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ذف يا ح«  شبّع  ع»اخيد تخ لي فهصد  لخيب، حمرع يلد   ا  يا صيد مجل يلد  يپس   لياهان يا   

«  ه»  لين گشخلن ايد ر  ع  شبّع  عقجل  ع يا ر  يع چشم نهخلن نمجلب   حخالت   يفعخي  شبّع

لي قخلب جمرع گفعع  يشجل يع لي « ايععخية  کليّع»اِيلخل لالب يع  ع اين يخييهل ال      خيّل، 

  ا خندگخي    جخ لانع شدن اين اثه    جفّق  جلن  للّف لي  قخيسع  خ لياه نجيسلدگخن، نقش  هجسعع

 يا ايفخ  يکلد.

ريگختچُس تبس هت...تمتدمتكمينتفغص ت زي و،تكمگختقص تتگترتهمهتممفتقص تم تت2

 (13)نفثع المصد ي، ص   اوشتكشي و.

اند  ا ّخ اين يفق   يمدل ،  ع ودا ت  زيه    للّف يعخب، ا عدا، يخ قة يملشيل    ل يع  لاشعع

خه لالب، سلدب انديخي  يع  زيه،  ها  يسهِ حخلِ نجيا  يع لي  خب  که   حيرع  ييلع  ياهايد،  ع گجنع

يلخيع از آ خلب شدن  ها  يخي  «  يخن  سعن» يلجيسد،  زيه  ع مجن  ن تشلع  جل   ...لي يطه ا ّل 

يه  گايد يع زيدي  نسج   ياجيد،  زيه  ها  قصد يج  نسبد  ع  ن، يميشع  هيّخ  جل   ... يع  ههب

همعه از آن،  لعظه    هاقب  جلن  زيه، از يلخيع، اين ا ه ذيل  يا،  رمجس   قخ ل فهم يخمعع  ا ّخ  

يه  گ ها  آييب ييخندن  ع  للّف ايد يع نجيسلدب  ع يخي  يلخيع   ايععخية  کليّع، ييلع   انعقخه

، «ع شبّ»ايد.نجيسلدب  ياجيد:  زيه يا ر يع ا ه   عقجل   غيه خل  ايد ر ليداي     رمجيعه نمجلب

ن  خي  شکخييللدب، لي يمين فهصد مزيدب تخ لي  قد يمخنلد حيجان  ليّندب   شکخي  يخ يمچج

  لخيب، يمخن قصد يا  کشد    ها  جيل حمرع قهاي ليد تخ انعقخه  ايهل.

ومج خً  ها  حيجانخت شکخي  يمچجن  به   ارلگ يخ  ها   خييخ  « لي يمين مزيدن»تهييب 

ر آنچع لي ذين   تخيّل ايد  زيگ  ع يخي  يه ل يع ايعفخلب از اين ا کخن يله ،  ججب  ياهلل تخ 

ر  ع صجيت  خلّب   شکل ليآيد    خخطب  خ آن، ايتبخط   سعحکم  هقهاي يخزل   تخيّهت، جلبة 

 ليداي     حسجس يخ لد.

.تمت فتاخ،تبيخبغ،تكهتبخگخه،تربمگخيتبيگگخهتمسي وت س ؛تمتدمتيومتگگو،تبالييتخگابگخت3

 (21، ص1371)نسج  خزملتكغدو.

يع ا ه  ذيل     –يا «  ه»گخب يخ  حلّ يکجند  ع يخي يفعع  ا ّخ عل  ميمعلي  « يجيتاخب»

ا   خل    آيمخن  تصجّي شدب يع از آيمخن نز ل يهلب   آندخ يا فها  دهّل  يبخشد ر يمچجن اديدب

جل    ع نخ يدب  يش« ايععخية  کليّع يخ  خلکلخيع» ها   ه « نز ل يهلب»گهفعع ايد  اس اِيلخلِ فعل 

از اين جهد يع يه ل  لي نظه «  ه»ر يع  حسجس   ليداي  ايد ر  خ « نز ل يهلب»خي  هلن فعل ي

آيلد، يلخيّد   يمخيلا  لايل   فها ان  يخ فهاگيه  جلن  ه يا نيز لي    خ ي  هله از آيمخن فه ل   

 ذين تداو   يلمخيد.

 (31 ي، ص.  )نفثع المصدرتر ّتتششترگوتدمت ينتچشم  ش ،ترس غغقتش ت1

خل  صبه ، مطهات احعم للّف  ها  ايلکع نمخي  ي شن   شدّت انعظخي يشيدن يا ر يع تجأه  خ   

يخ  طخقد فهيخ ايد ر  ع  ضجح نشخن ليد   از يج  لياه انعظخي    يقهاي  يا ر يع ا ه    آ ايگ 
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يخل زل، از صجيم عقجل   ذيل  ايد   تصجّي   ليک  سعقيم آن  مکن نيسعر ويل    اذيهفعل  يخ

 جيژب ايععخية  کليّع ) خلکلخيع(  ههب گهفعع   حخالت لي ن    نفسخن  يا  خل    ليداي  يخمعع يع 

   شک، ا ج   زيخل  انعظخي يا تهييم  يلمخيد  يعل  «  سعغهق شدن» خخطب  خ اطّهع از  اژة 

لل، ا  نيز لي اين شش  خب، گهيمخناجنع يع انسخن لي آب زيخل لي  يخنة لييخ، غهق   غجطع  ي   

آنچلخن شديد  لعظه  خندب يع گجيخ لي ن آن غهق شدب   لائم  ها  ندخت يخفعن ليد   اخ  يزند   

گيه  انعظخي، ا  يا از اخ  ليآ يل يمخناجنع چع  سخ لي اين انعظخي، غهق   نخ جل گهلل  يعل  شدّت   ا ج

 ان  ياهلاند. ي لي آب يا، غهق   نختجيع آب لييخ، فهل غجطع

 بغستكهتمسي وت س ،تمتاخجگت فتاذمتتگتگمترعوّقتش وتمتچوختبالتم ترتمتتگتبيگبگخكتبگت5

ت له  رهُ،تپش تدس تري )نفثع المصد ي،   گيي و.بحو ليت ويش،ترحي تدي و،تحينتتيُغهيِ

 (11ص

يد  لي ايثهت لشکه  غجل   اهايلدگ  آنخن لي يهايه اين يعخب  خ تعخ يه  خعرف،  يخن شدب 

، شکل   « ه»شمخي  اين مجنخجايان ليجصفد اشخيب شدب ايد. ها  ايلکع اين جمهت يم  ع   

قهاي لالب    خ «  شبّع»تدسّم يخ د، نجيسلدب،  ه يا ر يع از ا جي انعزاو     عقجل ايد ر  ع ولجان 

  انايز نمجلب   يکلاش يا ميخ، نجشعع..«ييل، طجفخن، لشکه   »از قبيل «  شبّع  ع  حسجس»حذف 

نسبد   اِيلخل لالب   نجيسلدب «  ه»يا لي جمرع  ع يخي  هلب   آن يا  ع  شبّع «  شبّع  ع»از  ععرّقخت 

يا يمچجن ييل، لشکه وظيم   ... لي «  ه»يخمعع    ياجيد: « ايععخية  کليّع»ا   همجيلاي از جمرع

 سيخي  حسجس   تصجيه  «  ه»لي ايلصجيت اطهاف مجل،  شخيدب يهله يع  ها احخطع يهلب ايد، 

يخ د يع  ه   حجالث  سيخي  ييع   گسعهلب تمخه ججانب نجيسلدب ا  لي  ايائع شدب ايد   يه مجانلدب

ا  يع گهيز   ييخي  از آن،  سيخي يخد   يخ نخ مکن ايد   از   لياهان يا احخطع يهلب ايد  ع گجنع

 ع يشجي لي ز خن  للّف يا يخ ل   گجيخ نشخن  يديد.يج  لياه نخا ل    مطهنخک  جلن  ض

خش  للخکِ ناثه  ال   ر تخييخ  ايد يع  قخيع ترخ   حجالث يج« المصد ينفثع»ايغي:خ يجه

ه ِ وبخيات   تهييبخت آيلاين   ال   آن، نهفعع ايد يع زيدي  نسج  تمخ   از حمرة  غجل، لي ال 

ب   ...( يا  ع مد د مجيش ليآ يلب   ايخه   گزايشهخ  مجل صلخيع ال     صجيميخل )تشبيع، ايععخي

 ال    يخن يهلب ايد.تهين تهييبهخ  يا لي قخلب زيبختهين    ديع

يخ   هغ  يمهاب  خ  خييک انديش    نخزک يخ  ال     نکععا  از زيبختهين آيايعاين اثه  دمجوع

ل   وجاطف نجيسلدب ايد يع اصهاي  للّف  ه ا  گسعهلب  ها  ججالن انديشع   تخيّميخليهخ   وهصع

يخ   کهّي  ججب شدب ايد تخ  ع شعه نزليکعه يخز آ يلن انجاع يدعهخ   يرمخت يمجزن   قهيلع

  لخ لد.« نمجنة اوه  نثه فلّ     صلجع»شجل   آن يا 

جل ايد هالعخلة  للّف لي يخي هل انجاع صجيميخل   صلخيع  ديع  لي يهايه يعخب  شتجانخي  فجق

 ا   همجيلاي ايد  يعل  زيدي  نسج ،  انجاع آن از  هجسعا   يژب« ايععخية  کليّع»يع صجيت  يخن  

خن تشخيص يخ انس» ها  ا هاز انديشع   شکل   ويليّد  خشيدن  ع ذيليّخت   وجاطف مجل، ا عدا از 
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ش يا يخيتمخه طبيعد   اديدباهلاز   ا کخن يلهآفهيل ، ايعفخلب نمجلب    خ اين ا زاي ميخل« اناخي 

لي غم    صيبد نخش  از حمرة  غجل، شهيک لانسعع   از يج  لياه  خ آفهيلش ايلخليخ   دخز ، 

 ع ا جي ذيل    انعزاو  تدسّم   ييئد  خشيدب    عخن     فخييم وقهن    نفسخن  يا  ها   خخطب، 

 ليداي    قخ ل فهم نمجلب ايد.

ليداي    قخ ل ليعهس ...« صبه، جخن   »ذيل    وقهن  يمچجن نجيسلدب  ها  ايلکع ا جي 

بيع  يخ  طايعفخلب نمجلب   يخ  خ اضخفة نمجلن جزئ  از اديدب« شخصيّد  خش » خشلد يخ از صلعد 

 حذ ف ر يع  رمجس   «  ع شبّع»آفهيدب   از طهيق « ايععخية  کليّع»   رمجس، اضخفة ايععخي  

يا ويل    قخ ل لمس نشخن لالب ايد   لي اين وهصع نيز  جفّق  جلب «   شبّع وقر»ليداي  ايد ر 

 ايد.
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