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 سيستبني فزخي"ابز " قصيده به سنبيي قزآني رويكزد

 (بلوم هزولد خالق بدخواني نظزيه به نگبهي بب)
 1عبدالزضب مدرس ساده

  چكيده

 آٝسٟ پيف ٣ ىط٢٧ٖي ٣ ىْطي ٧اي زٕط١٤ٕي زضذكاٟ ز٣ض٥ ، ىاضؾي ازب ٣ ققط تاضيد زض قكٜ ٍطٟ

 ٣ يازّطزٟ قاياٟ ىاضؾي ازب تاضيد ٣ ققط از٣اض ٦ٞ٧ زض ٦ّ اؾت اي قافطا٦١ تاظ٥ ّطز٧اي ض٣ي زاٗٝ

 .اؾت پػ٧٣كي ٣ فٚٞي ٧اي تطزاضي ت٨ط٥

 ٝغاٙق٦ ٣ ٝط٣ض زض زاضز، قكٜ ٍطٟ ققط ازتي تح٤الت زض فٞس٥ ؾ٨ٞي ٦ّ  قافطي مع٤١ي، ؾ٢ايي

 ٣ ا١سيك٦ ؾاذت٠ زٕط٤ٕٟ ت٦ ٤٢ٝط ضا آٟ اظ ظتا١ي ٣ ٢٧طي ٧اي ٢ٝسي ت٨ط٥ ذ٤ز اظ پيف ز٣ض٥ ققط

 ٢ّس تطضؾي ٣ ٝط٣ض ضا ذ٤ز اظ پيف ذطاؾا١ي ققط فٞس٥ اؾت ياىت٦ ت٤ىيٌ ا٣.زا١س ٝي ققط ٝاي٦ زض٣ٟ

 تيط٣ٟ پصيطي تاحيط اي٠  آظ٤ٟٝ اظ ٢ٝسا٦١ ؾثِ ٣ تاظ٥ ّاٝال ّطزي ض٣ي تا اؾت ت٤ا١ؿت٦ ؾطا١زاٛ ٣

 .آيس

ضا ٦ّ تؿياض ٤ٝضز ت٤ر٦ قافطاٟ ت٤ز٥ اؾت تا   ذي ؾيؿتا١يزض َٝا٦ٙ حاضط ٍهيس٥ ٝقط٣ه اتط اظ ىط

ؾ٢ايي تط پاي٦ تا٣ض٧اي  َٝا٦ٙ اي٠ زض ٝا افتَاز اؾتَثاٗ ؾ٢ايي اظ اي٠ ٍهيس٥ ٝط٣ض ٣ تطضؾي ّطز٥ ايٜ.ت٦

 ض٣ي اتعاض اظ فٞيٌ آيي٢ي ٣ ىْطي ذ٤ز ٦ّ تطآٝس٥ اظ تح٤الت تاظ٥ ؾياؾي ٣ ارتٞافي ٍطٟ قكٜ اؾت،

 ٝغطح ت٤ٚٛ ٧ط٣ٙس ذالً تسذ٤ا١ي ١ؾطي٦ زض اٝط٣ظ ٦ّ  آ١چ٦ اؾاؼ تط ٣ اؾت ت٦ٕطى ٝسز ٍطآ١ي ّطز

٣ تي آٟ ٦ّ زض ؾاي٦ تاحيط پصيطي اظ ققط  .اؾت ض٧ا١يس٥ ىطذي ققط تاحيط اضغطاب اظ ضا ذ٤ز اؾت،

ىطذي تٞا١س، حطى٨اي انٚي ذ٤ز ضا ٢٧ط٢ٝسا٦١ تياٟ ّطز٥ اؾت ٣ قْٚي تاظ٥ اظ ٍهيس٥ ؾطايي ضا ت٦ 

 س٥ اؾت.٤ٞ١ز ضؾا١ي

 .تاحيط اضغطاب ذالً، تسذ٤ا١ي ت٤ٚٛ، ٧ط٣ٙس ّطيٜ، ٍطآٟ قكٜ، ٍطٟ ققط ؾ٢ايي،: كليدي واشگان   
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  درآمد پيش

 زيٖط، ؾثْي ٧اي ز٣ض٥ زض ا٣ اظ پؽ قافطاٟ تط قافط يِ ققط ٕصاضي تأحيط ٧اي ٝهساً ٝياٟ اظ

 تكثية تا ؾيؿتا١ي ذيىط ٝقط٣ه ٍهيس٥ ٦ّ تاقس رايٖا٧ي شّط ، زؾتطؼ زض ٦١٤ٞ١ ت٨تطي٠ قايس

 : ٝغٚـ ت٦ مع٤١ي ٝح٤ٞز ؾٚغاٟ ؾتايف زض اتط

 قيسا تيسالٟ عثـ چ٤ ٕطزاٟ فاقَاٟ ضأي چ٤        زضيا ٤ٕٟ ١ي٘ ض٣ي ظ اتطي ٤ٕٟ پي٘ آٝس تط

 .  اؾت زاقت٦ ٝا ت٦ ١عزيِ ض٣ظٕاض تا قافط ض٣ظٕاض اظ پؽ ازتي ٧اي ز٣ض٥ زض

 يازآ٣ض چيع ٧ط اظ تيف تاقس، ٝي ذال ققط يِ ت٦ قافط چ٢س ت٤ر٦ اظ ىطاتط ٦ّ تأحيطپصيطي اي٠

 ٣ ققط ت٦ ـ ؾٚز٤ٍي ز٣ض٥ زض ٣يػ٥ ت٦ ـ ذطاؾا١ي ز٣ض٥ اظ پؽ قافطاٟ ٦ّ اؾت آٝيعي حؿطت ١ٖا٥

 ٦ّ ّطز١س ازفا قافطا١ي تقس٧ا ٦ّ اي ٦١٤ٕ ت٦ ا١س؛ زاقت٦ مع٤١ي ٣يػ٥ ت٦ ٣ ؾاٝا١ي ز٣ض٥ قافطاٟ

 :  ٦ّ ١يؿت آ١اٟ ٝكْ٘ ا١س ١طؾيس٥ ق٨طتي ٣ ٤١ا ٣ ١اٟ ٦ت إط ٣ ١ساض١س ّٜ ف٢هطي ٣ ىطذي اظ چيعي

 اؾت ف٢هطي چ٤ نس ٤ٕق٦ ٧ط ٣ض٦١                       ٝح٤ٞزي ظٝا٦١ ا١سض ١يؿت

 ( 344 ل ، يٞي٠ ات٠) 

 40 زض مع٤١ي ٝح٤ٞز ؾٚغاٟ ؾتايف ٤ٝض٤ؿ تا ؾيؿتا١ي ىطذي زي٤اٟ زض ٝا اقاض٥ ٤ٝضز ٍهيس٥

 قافط ت٦ ١عزيِ ض٣ظٕاض ٧ٞاٟ اظ.  اؾت قس٥ ضثظ ىطذي زي٤اٟ ٍهايس نسض زض ٣ قس٥ ؾط٣ز٥ تيت

 تاظٕكت ، ز٣ض٥ اي٠ ٤ٙاظٛ ٣ ضط٣ضيات اظ يْي ٦ّ تاظٕكت ز٣ض٥ تا ؾٚز٤ٍي تطّاٟ مع٤١ي ز٣ٛ زض٥٣

 اظ اي فٞس٥ زضنس اؾتَثاٗ ٣ ت٤ر٦ ٤ٝضز ٍهيس٥ اي٠ ت٤ز٥، پيكي٠ ٧اي ز٣ض٥ قافطي قي٥٤ ت٦

 .  اؾت ٕطىت٦ ٍطاض قافطاٟ

 ٣ ظ١سٕي اظ ضا ا٣ ٦ّ)  ٝٞتاظ ١ؿثت ت٦ ٤ٍٝقيتي ٣ ققط زض ؾيؿتا١ي ىطذي ٝٞت٢ـ  ؾ٨٘ ٥قي٤ قايس

 ت٦ ٦ّ اي٠ ٣(  ّكا١س مع١ي٠ تطً ٣ ظضً پط زضتاض ت٦ ٣ زاز ١زات ؾيؿتا١ي ز٧َاٟ يِ ١عز ذسٝت

 ٝي اٙعاٛ قافط اققاض زي٤اٟ آ٣ضي رٞـ زض ضا آٟ اتتساييت ٦ّ ٍهيس٥ اي٠ زض اٙو ض٣ي حطه ؾثة

 ت٦ ٝزاٗ ٣ آٟ ٧اي ٍاىي٦ ت٦ آؾاٟ زؾتياتي ٣ ققط ٣ظٟ آ٢٧ٖي ذ٤ـ ٝا٢١س ٤ٝاضزي يع١ ٣ ٢ّس

 اي٠ ت٦ زيٖط قافطاٟ ت٤ر٦ زالي٘ اظ  ، قافطا٦١ ٧اي پطزاظي ٝض٤ٟٞ تطاي اتط ٤ٝض٤ؿ ٢ٝاؾة ١ؿثت

 :اؾت چ٢ي٠ ٧ا اؾتَثاٗ اي٠ ٧اي ٦١٤ٞ١ تطذي ٦ّ اؾت ىطذي ٍهيس٥
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 : ٧ط٣ي اظضٍي

 ذضطا ٢ٕثس پيف ت٦ ت٢سز تاٟ ؾاي٦ ضا ظٝي٠    زضيا ١ي٤ٖٟٚ ٤ٝد ظ افتؾ ٦ّ ٧ط اي٠ اؾت رِطٛ چ٦

 (2 ل زي٤اٟ،)

 : ؾٚٞاٟ ؾقس ٝؿق٤ز

 زضيا اظ تطز نحطا ت٦ الال ٙؤٙؤ ١خاض                      نحطا تط ضىت زضيا ظ ١يؿا١ي اتط ؾپا٥

 (21 زي٤اٟ،ل)

 : ٝقعي اٝيط

 ذضطا ٍث٦ ١َاب ذاّي ٝطّع تراض           زضيا ٤ٕٟ ؾاد ض٣ي ظ اتطي ٤ٕٟ ؾاد تطآٝس     

 (40 زي٤اٟ،ل) 

 : قيثا١ي ذاٟ اهلل ىتح

  زضيا تط اظ ّكتي چ٤ ٕطزاٟ ٤٧ا ا١سض ٧ٞاٟ      پ٢٨ا تي زضياي يْي ٕطز٣ٟ اي٠ تط اي٠ اؾت چيع چ٦

 3( 58 زي٤اٟ ،ل)

 : اني٨ا١ي ؾط٣ـ

  4م٤ما ؾ٤ ز٣ اظ قس تط ٣ پي٤ؾت٢س ١إا٥ ٧ٜ ت٦          پيسا آؾٞاٟ ؾ٤ي ز٣ اظ ٕكت ظٟ تا١ٔ اتط ز٣

 : قيطاظي ٍاآ١ي

    ظا ٧٤ٕط ٣ تيع ٧٤ٕط ٣ ضيع ٧٤ٕط ٣ ذيع ر٤ا٧ط           زضيا اظ قس تط تاٝسازاٟ اتطي تيط٥ ٕطز٣ٟ ت٦

 (48 ل زي٤اٟ،)      
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 ضا زيٖطي ٧اي ٦١٤ٞ١ ز٧س، ٝي تكْي٘ اتط ٤ٝض٤ؿ ٧ٜ ضا ٍهيس٥ تكثية ٦ّ ٦١٤ٞ١ قف اي٠ اظ رسا

 ٍاىي٦ ٣ ٣ظٟ ٧ٞر٤ا١ي ؾثة ت٦ ٣ ؾثْي ١ؾط اظ اتط، تكثية ١ساقت٠ ضمٜ ت٦ ٦ّ زاضيٜ ؾطاك ٧ٜ

 5.آي٢س ٝي حؿاب ت٦ ىطذي قي٥٤ اظ اؾتَثاٗ

 ،ذطاؾا١ي ٝا٢١س ٝتيا٣ت ؾثْي ٧اي ز٣ض٥ ت٦ ٝتقٌٚ ٦ّ آ٨١ا ٝره٤ناً ،ٍهايس اي٠ اظ ّساٛ ٧ط

. ٧ؿت٢س َٝايؿ٦ ٍات٘ زيٖط يِ تا ؾثْي ٣يػٕي ٣ ؾاذتاض ٙحاػ ت٦ تاق٢س ٝي تاظٕكت ٣ ؾٚز٤ٍي

 آ١اٟ احط ٦١٤ٞ١ ز٣ ق١٤س، َٝايؿ٦ ٧ٜ تا قافط ز٣ آحاض اظ ّاٝ٘ ٝت٠ ز٣ ٦ّ اي٠ راي ت٦ َٝايؿ٦ اي٠ زض

 (161:  1374 قٞيؿا،. )ٕيط١س ٝي ٍطاض َٝايؿ٦ ٣ ٝغاتَت ٣ ق٢اؾايي ٤ٝضز

 فرخي شعر از شاعران هاي استقبال ارزيابي

 ت٦ آ٣ضزيٜ، ىطذي ٍهيس٥ ظ ا اؾتَثاٗ زض ضا آ١اٟ ققط ١٦١٤ٞ ٦ّ قافطا١ي ٦ٞ٧ ٦ّ اؾت اي٠ ٣اٍقيت

 ٣ زضيا ٣ اتط ت٤نيو ٣ تكثية تا ضا ققط ىطذي ٝا٢١س ت٦ آ٨١ا ٦ٞ٧ اٙعاٝا اٝا ا١س؛ زاقت٦ ١ٖا٧ي ا٣ ققط

 .ا١س ١ْطز٥ ترٚم ٧ٜ ٝٞس٣ح ٝسح ت٦ ٣ ا١س ١ْطز٥ قط٣ؿ تاضاٟ

 ١٤ٕا٤ٕٟ قافطاٟ ٝياٟ ٦ّ اؾت( يىْط ٣ ازتي ، ظتا١ي) ؾثْي ٧اي تيا٣ت ٝق٢ي ت٦ اتياً اي٠

 .آيس ٝي پيف ؾثِ ناحة

 اؾت، ذ٤ضز٥ پي١٤س اؾٞافيٚي٦ آيي٠ تا ٦ّ اـ ّالٝي ٣ ىٚؿيي زيسٕا٥ آٟ تا ذؿط٣ ١انط ضاؾتي ت٦

 ٍاٙة زض ضا ذ٤ز انٚي ٧اي حطه پؽ ،.اؾت زاقت٦ ٦١٤ٕ ىطذي ترٚم ٣ تكثية آٟ ت٦ ١ياظي چ٦

 ققط اي٠ فٞس ت٦ ١يع ؾ٢ايي. اؾت ّطز٥ م ىطذي(تياٟ)٣ ٦١ اٙعاٝا قر ض٣ظٕاض ىطذي ت٤ر٦ ٤ٝضز

٣ ت٦ فٞس ٍاٙة ضا ٧ٞاٟ ٍهيس٥ . اؾت ٨١از٥ ت٢ياز ذ٤ز ذال ؾثِ تا٣ض٧اي تا ٣ تكثية تي ضا ىطذي

ٍطاض زاز٥ اؾت تا تيا٣ت ققط ذ٤ز ٣ ىطذي ضا زض ظٝي٦٢ اي قثي٦ ت٦ ٧ٜ، ت٨تط ٣ تطرؿت٦ ١كاٟ ز٧س 

طآ١ي ٣ ى٦َ ٣ تقاٙيٜ ٝسضؾ٦ اي ٍطٟ قكٜ ٣ ١يع ١كاٟ ز٧س ٦ّ تحت تاحيط ف٤ٚٛ ٍ

 (1084:1381اؾت)ا٤١ق٦،

 زض ٦ّ اؾت ض٣ق٠ تْٚييكاٟ ىطذي اظ پيط٣ي زض ٦ّ ٧ٜ ؾقس ٝؿق٤ز ٣ ٝقعي اٝيط چ٤ٟ قافطا١ي

 اٙؾا٧ط فٚي اي٢اٟ. ا١س ذطاؾا١ي ؾثِ ز٣تاض٥ احياي پي زض چ٦١٤ٖ قكٜ ٍطٟ آماظ ٣ پ٢زٜ ٍطٟ پاياٟ

 پؽ ٦ّ چ٢اٟ ٧ٜ ا١س ٕطىت٦ ١اق٢يس٥ آ٨١ا يا ا١س ١ث٤ز٥ ض٣ظٕاض فيارتٞا – ؾياؾي ٧اي پياٛ ٝت٤ر٦

 اٙثت٦ ٣ ٢٢ّس ٝي حيؼ ىطذي ققط ت٦ ضا ّطز ض٣ي ٧ٞي٠ ازتي تاظٕكت ز٣ض٥ قافطاٟ ٍطٟ چ٢س اظ
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 ٝي ضا ذ٤زقاٟ حطه ٣ زاض١س ٝي ٦ٖ١ ٍاىي٦ ٣ ٣ظٟ حس زض ضا ىطذي ققط اظ اؾتَثاٗ آ٨١ا اظ تطذي

 . زا١ف َيت ٣ اني٨ا١ي ؾط٣ـ ٝا٢١س ظ٢١س

قٖيت اي٠ ٦ّ قافطي ٝا٢١س ذاٍا١ي ٦ّ ترٚم ١رؿتي٠ ذ٤يف )حَايَي( ضااظ حسي٦َ ؾ٢ايي 

( ٣ ت٦ ؾ٢ايي تي اضازت ١يؿت ٣ انطاض زاضز ٦ّ ت٦ ٤١في تا قافطاٟ 1031:1374ٕطىت٦ اؾت)٢ّسٙي،

٦ ققط ؾثِ ذطاؾا١ي ٢ٝاىؿ٦ ٣ٝحار٦ ٢ّس تا ٣ر٤زاي٠ اتتْاض ؾ٢ايي زض ت٤ر٦ ٢٧ط٢ٝسا٦١ ٣ ىقاال٦١ ت

ىطذي حاضط ١كس٥ اؾت اي٠ ٍهيس٥ ضا ٦١ اظ ىطذي ٣ ٦١ اظ ؾ٢ايي اؾتَثاٗ ٢ّس اي٠ اٙثت٦ ١كاٟ اظ 

ؾالٝت ١يؽ ؾ٢ايي زض ١عزيِ قسٟ ت٦ ققط يِ قافط زضتاضي ٣ ت٦ ٤١في ضؾٞيت زازٟ ت٦ ققط ا٣، 

اظ قافط اظ يِ ؾ٤ ٣ اعٞي٢اٟ زاقت٠ ؾ٢ايي ت٦ ٍسضت ذالٍا٦١ ذ٤ز زض اؾتتَثاٙي ؾطاؾط ٢٧ط٣ضظا٦١ 

 ٍهيس٥ ٣ تحج ؾ٤ي يِ ؾيؿتا١ي ىطذي ٍهيس٥ َٝا٦ٙ اي٠ زض پيف اظ ذ٤ز، اظ ؾ٤ي زيٖط اؾت. 

 اٝيط ٍهيس٥ ت٦ ٍهيس٥، ز٣ ٣اؾظ حس زازٟ ١كاٟ تطاي ٕيطز٣ ٝي ٍطاض زيٖط ؾ٤ي زض مع٤١ي ؾ٢ايي

 .ايٜ ّطز٥ اقاض٥ ؾٚٞاٟ ٝؿق٤زؾقس ٣ ٝقعي

 راي قي٥٤ تنييط ٣ تا٣ض٧ا ٣ ٧ا اضظـ قسٟ زٕط٤ٕٟ قا٧س ؾ٢ايي، تا ىطذي تي٠ ىان٦ٚ زض زضؾت

 تا آضاٛ آضاٛ ؾاٝا١ي، ض٣اٟ ٣ ؾاز٥ ١خط ، ىاضؾي ١خط ح٤ظ٥ زض. ٧ؿتيٜ ىاضؾي ازب زض آ٨١ا ٕيطي

 ٣ ّٚي٦ٚ چ٤ ٧ايي ّتاب قكٜ ٍطٟ ٦ّ اي٠ تا آٝيعز ٝي ٧ٜ زض(  ٍطآ١ي ٣) فطتي تقثيطات ٣ ٣اغٕاٟ

 الرطٛ ٦ّ ضا ى٢ي ت٦ ؾاز٥ ١خط اظ ا١تَاٗ اي٠ ي٠تي٢ات حاٙت ٣. ٕيط١س ٝي قْ٘ چ٨اضَٝا٦ٙ ٣ ز٦٢ٝ

 .ّطز ٝكا٧س٥ ت٤اٟ ٝي تي٨َي تاضيد زض زاضز تنييط اي٠ زض آقْاضي ١َف فطتي ٣اغٕاٟ ٣ فثاضات

 ي٤ؾيي،)ؾيؿتا١ي ىطذي فازي ٣ ٝا٤١ؼ ٣ ضايذ ققط.  ٧ؿتيٜ ض٣يسازي چ٢ي٠ قا٧س ٧ٜ ققط زض

 ٝٞس٣ح اَٙاب ٣ ١اٛ ١كا٦١ ا٣ٙي٠ زض ٣ پصيطز ٝي ذ٤ز ت٦ ضا فطتي تقاتيط ٣ ٣اغٕاٟ آضاٛ آضاٛ(58: 1377

 ٣ قافط ققط ت٦ تاقس، ٝي ت٢يس٥ ٧ٜ زض ٣ فطتي تنساز، فثاؾي ذالىت تا پازقا٥ اضتثاط ؾثة ت٦ ٦ّ

 ّاىي ت٨ط٥ چ٢ساٟ قافط اي٠ ٦ّ چ٢س ٧ط( 231:  1373 ، ؾت٤ز٥. )٢ّس ٝي پيسا ضا٥ ازتي ٝت٤ٟ زيٖط

 : ٝك٤٨ض ٍهيس٥ ٧ٞاٟ زض ىطذي تيت ز٣ اي٠ ٝا٢١س. تاقس ١ساقت٦ فطتي زا١ف اظ

  ز١يا ت٦ـــــپيطاؾ تس٣ ٝٚت ٣ تــــٝٚ ٠ـــــاٝي        ٕيتي ت٦ــآضاؾ تس٣ ز٣ٙت ٣ ز٣ٙت يٞي٠

 ؾيٞا ِٝٚ ٣ ؾ٨ٜ ِٝٚ ؾيطت، ِٝٚ ٣ ىق٘ ِٝٚ     پط٣ض زي٠ ٝح٤ٞز ِٝٚ پينٞثط، زي٠ ٤ٍاٛ

 (102 زي٤اٟ، ل)
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 : ٝقعي اٝيط تيت اي٠ يا

  اٙس١يا ٣ ٝقعاٙسي٠ قا٧اٟ ٦ٞ٧ ذسا١٣س           فاٙي ٧ٞت ٣ ر٤ز ت٦ ضا ا٣ يستطٕع افياٟ ظ

 (41 زي٤اٟ،ل)

 ا٣ زي٤اٟ ؾطتاؾط زض ت٦ْٚ اؾت ١طىت٦ اقاض٥ حسيخي يا آي٦ ت٦ ؾيؿتا١ي ىطذي ٍهيس٥ اي٠ زض ت٨٢ا ٦١

 لذا ١ٖطـ ٣ زضتاض تط حاّٜ ىضاي ٣ ضؾٞي ٧اي زا١ف ٣ ف٤ٚٛ اظ قافط ٢ٝسي ت٨ط٥ فسٛ ؾثة ت٦

 زض قاقي ٍياٗ اٝاٛ ٦ّ پؽ آٟ اظ ، زاقت ح٢يي٦ ت٤ ٝص٧ة ١رؿت»  ٦ّ ٝص٧ة ت٦ ٝح٤ٞز ؾٚغاٟ

 ٝعيت ٣ آ٣ضز راي ت٦ قاىقي زؾت٤ض ت٦ ضّقت ز٣ ٣ ت٤ح٢يي٦ زؾت٤ض ت٦ ١ٞاظ ضّقت ز٣ ا٣ حض٤ض

 ،(233: 1375 ، ٤ّب ظضي٠) «ٕط٣يس قاىقي ٝص٧ة ت٦ ؾٚغاٟ ٣ ّطز حاتت ا٣ تط ضا اذيط ٝص٧ة

 ٧ٜ ضا ايي ٦١٤ٞ١ چ٢س حتي ٣ آيس ١ٞي چكٜ ت٦ حسيج ٣ ٍطآٟ تأحيط اظ آقْاضي ٧اي ١٦كا١ چ٢ساٟ

 ت٦ قافط اي٦ْ٢ تا 6 زاضز آىطي٢ي تقثيط ٣ ته٤يطي ٣ ازتي ّاضتطز تيكتط ا١س، ّطز٥ شّط تاب اي٠ زض ٦ّ

 اظ تطذي 7٣ «ّطزٛ ٍطآٟ ز٣ٙت اظ ٦ٞ٧ ّطزٛ چ٦ ٧ط»  ٦ّ تطؾس رايي ت٦ ٍطآٟ آيات زض ت٤م٘ ؾثة

 اذالٍي ٝض٤ٟٞ يِ ٦ّ ٝق٢ي تسي٠. زاضز ٝق٢ايي تؿا٣ي ٣ ت٤اضز حاٙت تيكتط ٍطآ١ي ّاضتطز٧اي ٠اي

 ض٣ايت يا آي٦ تا آٟ ٝق٢ايي قثا٧ت اظ قافط اي٦ْ٢ تس٣ٟ ٕطىت٦، ٍطاض قافط اقاض٥ ٤ٝضز حْٞي يا

 ٧ةٝصا اظ ٦ّ اضظق٢ٞس ضىتاضي ان٤ٗ ٣ اذالٍي احْاٛ ٦ٞ٧ زيٖط فثاضت ت٦. تاقس زاقت٦ ذثط ٝص٧ثي

 حسيج ٣ ٍطآٟ زض ٢ٝاؾثي ٤ٝض٤في ٣ ٝق٢ايي ٝحٞ٘ ت٤ا١س ٝي اؾت قس٥ ١َ٘ ٝرتٚو تا٣ض٧اي ٣

 8. تاقس زاقت٦

 فثيط، ، ذضطاء ، عثـ ٝا٢١س ٣اغٕا١ي ٣ ١ساضز چكٖٞيطي حض٤ض فطتي ٣اغٕاٟ ىطذي، ٍهيس٥ زض

 پ٢زٜ ٣ چ٨اضٛ ٧اي ٍطٟ ٝقياض ظتاٟ زض ٦ّ ٧ؿت٢س ٣اغٕا١ي رٖٞٚي … ٣ ٝسح اٝيط، م٤ال،

 . آي٢س ١ٞي حؿاب ت٦ ؾثْي ٣يػٕي ٣ اؾت فازي حض٤ضقاٟ

 ققط زض اٝا ٢ّس، ٝي نسً تاقس، ٝي مع٤١ي ز٣ض٥ قافط ٦ّ ٧ٜ ؾقس ٝؿق٤ز ٍهيس٥ تطاي حاٙت اي٠

 اي٠ قا٧اٟ ؾتايكٖط ٣ ٢ّس ٝي ظ١سٕي ؾٚز٤ٍياٟ ض٣ظٕاض زض قافط ٦ّ اي٠ ر٨ت ت٦ ٝقعي اٝيط

 ٧ٜ تنساز ذالىت تا ؾياؾي اضتثاط ٣ ١ساض١س ضؾيىا ظتاٟ ت٦ ضمثتي چ٢ساٟ آ١اٟ ٣ اؾت ذا٤١از٥

 ٣ اؾت تيكتط ؾقس ٝؿق٤ز ٣ ىطذي اظ اـ فطتي تطّيثات ٣ ٣اغٕاٟ زضنس زاضز، ضقس ت٦ ض٣ ض١٣سي

 : اؾت چكٖٞيط فطتي ٣اغٕاٟ حض٤ض اتيات، تطذي زض
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 قيسا ٚيفاٍ ٤ٟـــتچ ت٤ز پاقيسٟ ّاى٤ض ٦ٕ            حايط يـفاٝٚ ٤ٟـــــچ ت٤ز پطا٢ّسٟ ٙؤٙؤ ٦ٕ

 ح٤ا ٣ آزٛ ٘ـــان ســــــ١اظ١ ّع٣ ٢٧ط٢ٝسي             تــــز٣ٙ ٤ٍي رٞكيس ٣ يـفاٙ ز٣ٙت فٞيس

 اٙس١يا ٣ ٠ــٝقعاٙسي ا٧اٟــــق ٦ٞ٧ ذسا١٣س           يـفاٙ تــــ٧ٞ ٣ ر٤ز ت٦ ضا ا٣ تطٕعيس افياٟ ظ

 ٢اــؾي ت٤ز ع٤ضي ٧ط ٦١ ّقث٦ ٤زت تيتي ٧ط ٦١         فازٗ زٗ ت٦ فاٙي ّو ت٦ تاقس ا٣ چ٤ ٧ط٣اٙي ٦١

 ٤زاـؾ ١َغ٦ ضا زٗ چ٤ ٝٚت ت٦ــــتايؿ ت٤يي            ؿا١يـــ١ي ض٣ح ضا ؾط چ٤ ز٣ٙت قايؿت٦ ت٤يي

 اؾتييا ت٦ ت٢كي٢س ٦ّ ذ٤ا٧س ت٤ پيف فغاضز             اٙـــع تطيــــــٝك فٞيس َٝث٘ ٨ٝتط يا اال

 (40 زي٤اٟ،ل)

 قا٥ ِٝٚ ؾتايف زض ٣ ىطذي ٍهيس٥ ٍاىي٦ ٣ ٣ظٟ ٧ٜ ٦ّ رثٚي فثسا٤ٙاؾـ ٍهيس٥ زض ضا ٣ضـ ٧ٞي٠

 (17 ل فثسا٤ٙاؾـ زي٤اٟ. ) ّطز ٝالحؾ٦ ت٤اٟ ٝي ، تاقس ٝي ؾٚز٤ٍي

 ـ ؾياؾي ىضاي تنييط ٣ قكٜ ٍطٟ زض ازتي ٣ ىْطي تنييطات ؾ٤ي ٣ ؾٞت زازٟ ١كاٟ تطاي قايس

 ٍهيس٥ ٣ ؾيؿتا١ي ىطذي ٍهيس٥ ٧ٞي٠ اظ ت٨تط اي ٦١٤ٞ١ ؾٚز٤ٍي، ت٦ مع٤١ي اظ ض٣ظٕاض آٟ ارتٞافي

 .  تاقيٜ ١ساقت٦ ؾطاك تاقس، ٝي ٍاىي٦ ٣ ٣ظٟ ٧ٞاٟ ت٦ ٦ّ ؾ٢ايي ٝقط٣ه

 غسنوي سنايي شاهكار قرآني به نگاهي

 چ٤ٟ ٣ اؾت زاز٥ ا١زاٛ ١ؾيط تي ّاضي ،.... ٢ٝعٗ راٟ ٣ رؿٜ زض ٠ْٝ: ٝقط٣ه ٍهيس٥ زض ؾ٢ايي

 ٣ تاظ٥ ٝؿيطي عطح ت٦ زؾت ٣ اؾت پي٤ٞز١٥ ىطذي تا ضا ضا٥ ٦ٞ٧ ٣زيٖطاٟ ؾقس ٝؿق٤ز ٣ ٝقعي

 ا١َالب»  يِ ٦ّٞٚ ّاٝ٘ ٝق٢ي ت٦ ٦ّ اؾت ٕيت٦ قٖيتي ٣ قٖطه ٧اي حطه ٣ اؾت تا٣ض٢ٝسا٦١

 ت٤ز ٝا١س٥ تاٍي إط ٣ ـ ز٨٧ا قايس: »  اؾت ٝقتَس ّس٢ّي قييقي زّتط.  آيس ٝي حؿاب ت٦ «ازتي

 ضا ؾيؿتا١ي ىطذي ٍهيس٥ اي٠ ؾاٗ عاض٧ ع٤ٗ زض ظتاٟ ىاضؾي قافط ـ نس٧ا:  ت٤ٖييٜ ت٤ا١ؿتيٜ ٝي

 ت٤ا١ؿت٦ ١يط يِ. ا١س ٕيت٦ ٝعذطه ٣ ا١س ّطز٥ تْطاض ضا ا٣ ٍاٙة ٣ ىطٛ ٦ٞ٧ … ا١س ّطز٥ اؾتَثاٗ

 ٦ّ اؾت ؾ٢ايي آٟ ٣ ٢ّس تاظ٥ ضا آٟ ىطٛ ٣ تطيعز ٍاٙة اي٠ زض ضا ذ٤زـ ض٣حي ٤٧اي ٣ حاٗ اؾت

 : اؾت ٕيت٦
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    ٣اال آٟ ٣ اؾت ز٣ٟ اي٠ ٦ّ ٢ٝعٗ راٟ ٣ رؿٜ زض ٠ْٝ

   آ١زا ٦١ ٣ تاـ اي٢زا ٦١ ٦١ تيط٣ٟ ز٣ ٧ط ظي٠ ٍسٛ                                                              

 ٍاٙة اي٠ زض اتط ٣نو اتتصاٗ اظ ٣ ياىت٦ ضا ا٣ ض٣حي ٤٧اي ٣ حاٗ ٢ٝاؾة ىطٛ ٦ّ ٍهيس٥ ٧ٞي٠ زض ٣

 ( 130: 1369 ، فؾيٞي. ) «اؾت ياىت٦ ا١حطاه

 ١كاٟ ٣ ٢ّس تياٟ زاقت٦ ض٣ پيف ٦ّ ضا آ١چ٦ تا اؾت تطٕعيس٥ ٦ّ ضا ضا٧ي تيا٣ت ٦ّ اي٠ تطاي ييؾ٢ا

 اظ اؾتَثاٗ تا ٣ زا١ؿت٦ ٝي قا٧ْاض ضا آٟ ؾتايكٖط ٣ زضتاضي قافطاٟ ٦ّ ىطذي ٍهيس٥ اظ ٦ّ ز٧س

 اظ ضا ٝهطافي اؾت، ١پصيطىت٦ تأحيط ، اـ إٓا٧ي ٣ اعالؿ ضمٜ ت٦ ا١س زاز٥ ١كاٟ ضا ذ٤ز افزاب آٟ

 :  آ٣ضز ٝي تضٞي٠ قْ٘ ت٦ ىطذي

  «قيسا تيسالٟ عثـ چ٤ ٕطزاٟ فاقَاٟ ضأي چ٤»     فَٚي ّٜ ٣ آظي تيف ظ فاٜٙ اي٠ زض ٖٝطزا١ٜ

 ٦ّ قْٚي ت٦ اؾت قافط ز٣ تقَ٘ قي٥٤ ٣ ا١سيك٦ تيا٣ت زازٟ ١كاٟ ، تضٞي٠ اي٠ ىايس٥ ّٜ زؾت

 ؾ٢ايي ٣.  ق٤ز ١ٞي ياىت اضظقي تاض اي٠ تا ا٣ٗ ٝهطاؿ ٝا٢١س ٝهطافي ذطاؾا١ي ز٣ض٥ ققط تٞاٛ زض

 تع١س پي١٤س ذطزي تي ٣ عٞـ ٧اي آؾية ت٦ آؾٞاٟ اتط راي ت٦ ضا ىطذي ققط ت٦ ٝكث٦ ٦ّ زاضز فٞس

 . 

اي٠ ٧ٜ ٦ّ ٝكث٦ ت٦ تطآٝسٟ اتط زض ٍهيس٥ ىطذي، زض ٍهيس٥ ؾ٢ايي، زض ٍاٙة ٢ٝارات تا حضطت 

ض قافطا٦١ اي اؾت ٦ّ ؾ٢ايي آٟ ضا پكت٤ا٦١ حٌ ذ٤ز ضا ١كاٟ ٝي ز٧س، ٢ّايتي اظ ذالٍيت ٣ اتتْا

٢٧ط قافطي ذ٤يف زاقت٦ اؾت ت٦ فثاضت زيٖط ؾ٢ايي ٝتصّط ٝي ق٤ز ٦ّ قافطاٟ تعضٓ ٣ ١اٝساض 

زض٥٣ ٍث٘  مع٤١ي  چ٦ ىطنت ٧اي عاليي ٣ اضظق٢ٞسي ضا زض ٝق٢ي آىطي٢ي ٣ ٝض٤ٟٞ پطزاظي اظ 

يازآ٣ض ٝي ق٤ز، ٝحه٤ٗ آٟ ٦ٞ٧ ؾ٦ْ ٣ زؾت زاز٥ ا١س. ١يع ؾ٢ايي تا اي٠ تضٞي٠ ٧ا اظ ققط ىطذي 

ن٦ٚ آٟ اتيات قس٥ اؾت ٣ ز٣ض٥ زض٣ٟ پط٣ضي ٣ ٝق٢ي ٕطايي ٧ٜ چ٢ي٠ ١تايزي تاض آ٣ضز٥ اؾت. 

ؾ٢ايي اي٠ قي٥٤ ضا ت٦ ض٣ي ّطز ذ٤ز اظ قافطي ٝساح ٣ زضتاضي ٦١ چ٢ساٟ ٤ٝىٌ ت٦ قافط زي٢ي 

 ( 749:1388ٝسي٤ٟ اؾت ) ؾقازت،
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 خالق بدخواني نظريه و سنايي

 ققط ٣ ؾر٠ اظ پصيطي تاحيط ض٠ٞ ا١س ّطز٥ ٤ّقف ؾثِ ناحة ٣ ٝتاذط قافطاٟ ٦ّ اؾت ض٣ق٠

 . ١يؿت ٝؿتخ٢ي ض٣ي٦ اي٠ اظ ؾ٢ايي ٣ ١ٖيط١س ٍطاض آ٨١ا تاحيط ؾاي٦ زض ذ٤ز، اظ پيف تعضٕاٟ

 ٍات٘ اٙثت٦ ازتي ١َس ٣ ازتي رسيس ٧اي ١ؾطي٦ ى٨طؾت زض ىاضؾي، ازب قافطاٟ ؾ٢تي ٤ّقف اي٠

 اظ ٦ّ اي٠ تطاي ز٣ٛ قافط ٦ّ اؾت ٝقتَس تاحيط اضغطاب ١ؾطي٦ ناحة ت٤ٚٛ ٧ط٣ٙس.  تاؾ پيٖيطي

 زض ٣ ظ١س ٝي فٞ٘ اتتْاض ت٦ زؾت تيايس، تيط٣ٟ ١رؿت قافط تاحيط اضغطاب تقثيطي ت٦ يا تاحيط ؾاي٦

 ّٞتطي٠ ت٦ ا٣ٗ ٣ ز٣ٛ ققط ٝياٟ ٧ا قثا٧ت ا٣ال ٦ّ تطز ٝي پيف ضا ذ٤ز ّاض اي ٦١٤ٕ ت٦ ٝطح٦ٚ ؾ٦

 ٣ افتال ٝاي٦ ٦ّ ق٤ز ٝي تطذ٤زاض اتتْاض ٣ ذالٍيت اي ٦١٤ٕ اظ ز٣ٛ ققط حا١يا ٣ ضؾس ٝي ذ٤ز حس

 . ١ساضز ض٤١٣يؿي ٣ تَٚيس فاٜٙ تا ١ؿثتي ٧يچ ٦ّ اؾت ز٣ٛ قافط افتثاض

 ٣ ٢ّس ٝي ١كي٢ي فَة ٝتَسٛ قافط تاحيط َٝات٘ زض ز٣ٛ قافط ١رؿت ٝطح٦ٚ زض:  اؾت ٝقتَس ت٤ٚٛ

 ّاؾت٠ ت٦ ١ؿثت ظزايي ا٧٤ٙيت ض٣ـ تا ز٣ٛ ٝطح٦ٚ زض. آ٣ضز ٝي ض٣ي الٍا٦١ذ تسذ٤ا١ي اي ٦١٤ٕ ت٦

 ّطزٟ تعّي٦ يق٢ي ؾاظي ا٧طي٢ٜ تا ؾ٤ٛ ٝطح٦ٚ زض ٣ ٢ّس ٝي اٍساٛ ٝتَسٛ قافط ّاض ا٧ٞيت ٣ اضظـ

 (38:1390ْٝاضيِ، ضيٞا) ز٧س ٝي ١كاٟ ضا رسيس قافطي ، ا٣ تاحيط اظ ّاؾت٠ ٣ ١رؿت قافط

 ١كاٟ ضا ذ٤ز ؾيؿا١ي ىطذي ٍهيس٥ اظ مع٤١ي ؾ٢ايي اؾتَثاٗ زض ت٤ٚٛ ٥اقاض ٤ٝضز ٝطح٦ٚ ؾ٦ اي٠

 :ز٧س ٝي

 ّطز٥ اؾتَثاٗ ضا آٟ ، ىطذي ققط تطاتط زض ١كي٢ي فَة اي ٦١٤ٕ تا ؾ٢ايي ١رؿت ٝطح٦ٚ زض -

 (اؾت ٕصاقت٦ احتطاٛ ىطذي ققط ٤ٝر٤زيت ت٦)اؾت

٣ ٕطايف  ... ٣  پازقا٥ ٝسح ض٤ؿ٤ٝ زض ققط ١ثطزٟ ّاض ت٦ ٣ اتط تكثية ١يا٣ضزٟ تا ز٣ٛ ٝطح٦ٚ زض -

 .اؾت ّطز٥ ظزايي ٍساؾت ققطـ ٣ ىطذي اظ ت٦ ؾ٤ي ٍطآٟ ٣ حسيج

 ٣ ض١٣س زض اٝا اؾت ّطز٥ تضٞي٠ ضا ىطذي ققط اظ ٧ايي ٝهطاؿ ؽا٧طا ؾ٢ايي ؾ٤ٛ ٝطح٦ٚ زض -

. اؾت ّطز٥ تسذ٤ا١ي ضا آٟ ذالٍا٦١ اٝا اؾت ذ٤ا١س٥ ضا ىطذي ققط ٦ّ ز٧س تا١كاٟ زيٖط، ّاضّطزي

 ٦ّ ٧ؿتيٜ( اي ؾات٦َ تي ٣)  رسيس ىطذي ؽ٤٨ض قا٧س پايا١ي ٝطح٦ٚ زض ت٤ٚٛ ٤ٍٗ ت٦ ٣ تطتية سي٠ت

 .اؾت ؾ٢ايي ا٣ ١اٛ
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تسي٠ تطتية ؾ٢ايي ٤ٝىٌ قس٥ اؾت ٧عاض ؾاٗ پيف اظ ١ؾطي٦ ت٤ٚٛ، ّاضّطز٧ايي اظ ٢٧ط ذ٤يف ضا زض 

اٝخاٗ ت٤ٚٛ زض عطح ٍثاٗ ٍهيس٥ ىطذي)ت٦ ١اٛ قافط ٝتَسٛ( ١كاٟ ز٧س ٦ّ ٝي ت٤ا١س زؾت ٝاي٦ 

 ١ؾطي٦ ٧اي ازتي تاقس.

  سنايي قرآني قصيده در درنگ     

 زض٧ٜ «ٍطآ١ي ّالٛ»  تا ٦ّ ؾ٢ايي ققط «حْٞي ٙغايو» اظ تيكتط ٢ٝسي ت٨ط٥ تطاي اي٢زا زض

 9:ز٧يٜ ٝي ١كاٟ ٍهيس٥ اي٠ زض ضا حسيج ٣ ٍطآٟ اظ ؾ٢ايي تأحيطپصيطي ٧اي ٦١٤ٞ١ ، اؾت آٝيرت٦

 اظ پيف ٕكت ت٨كتي ٝطزٟ چ٢ي٠ اظ ازضيؽ ٦ّ  ذ٤ا٧ي ظ١سٕي ٝي إط ٝطٓ ظا پيف ز٣ؾت اي تٞيط

  ٝا

 (554ل فطىا١ي، ٝاح٤ضات ىط٢٧ٔ) ت٤ٞت٤ا اٟ ٍث٘ ٤ٝت٤ا ١ث٤ي حسيج ت٦ اؾت اقاض٥: ز٣ؾت اي تٞيط

 آي٦ ٝطيٜ ؾ٤ض٥) ازضيؽ اْٙتاب ىي ٣اشّط:  اؾت ضىت٦ اقاض٥ ٣ي ت٦ ٍطآٟ زض ٦ّ ا٨ٙي پياٝثط:  ازضيؽ

56 ) 

 ٝزطي٨ا اهلل تؿٜ ٦ّ ٤ٕيس اَٙسؼ ض٣ح ذ٤ز ٦ّ        تؿثيحي ت٨ط اظ ٝپاي ضا ذ٤ز ى٠ْ ّكتي زض ت٤

 (14 آي٦ ٤٧ز ؾ٤ض٥) ٝطؾي٨ا ٣ ٝزطي٨ا اهلل تؿٜ ىي٨ا اضّث٤ا ٍاٗ ٣: ٝزطي٨ا اهلل تؿٜ

 (87 آي٦ تَط٥ ؾ٤ض٥) اَٙسؼ تط٣ح ايس١ا٥ ٣ اٙثي٢ات ٝطيٜ ات٠ فيؿي ٣آتي٢ا:  اَٙسؼ ض٣ح

  فصضا ا٣ اظ ٝا١س فصضا ٦ّ ٣اٌٝ فارطي اظ ١ث٤ز           ر٢ت ا٣ اظ ٕكت ذاٙي ٦ّ آزٛ ذ٤اضي اظ ١ث٤ز 

 افطاه، ؾ٤ض٥) اٙز٦٢ ٠ٝ ات٤يْٜ اذطد ّٞا اٙكيغاٟ الييت٢٢ْٜ آزٛ ت٢ي يا:  ر٢ت ا٣ اظ ٕكت ذاٙي

 ( 27 آي٦

  اال اظ آي اهلل ت٦ ا٧٤ٙيت ٤١ض اظ پؽ            حيطت ض٥ زض ى٢ْست ا١ؿا١ي حس اظ چ٤ال ـ

  اهلل اال ا٦ٙ ال:  ت٤حيسي فثاضت ت٦ اؾت اقاض٥ تيت ّ٘

 احيا اظ ّؽ ١س٧س ١كاٟ ت٤يحيي قٞكيط اظ ٦ّ        ياتي اتس فٞط تا ٦ّ ّكت٦ ق٤ فكٌ تيل ت٦ 
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 احياء ت٘ ا٤ٝاتا اهلل ؾثي٘ ىي ٍت٤ٚا اٙصي٠ تحؿث٠ ٣ال:  اؾت ٝثاض٦ّ آي٦ اي٠ يازآ٣ض ا٣ٗ ٝهطاؿ

 (169 آي٦ ٟ،فٞطا آٗ) يطظ٤ٍٟ ف٢سضت٨ٜ

 ز١يا تثط ٣ زي٠ تس٥ ذ٤ا٧ي ٧ٞي ز١يا إط    ترطيسٛ زي٤ اظ زي٠ ت٦ ضا ز١يا ٦ّ ٤ٕيس ٧ٞي

 آي٦ تَط٥) ذالً ٠ٝ االذط٥ ىي ٝا٦ٙ ٣ اٙس١يا ىي آت٢ا ضت٢ا ي٤َٗ ٠ٝ ا٢ٙاؼ ى٠ٞ: ذ٤ا٧ي ٧ٞي ز١يا إط

200) 

  ؾيٞا ذ٤ـ پيط اي٠ ٧ٞي زآض تط٣ٟ ٧ا تاظي چ٦  ذي٦ٞ ٤ٕٟ پيط٣ظ٥ اي٠ اظ ؾافت ٧ط ٦ّ تاضي تثي٠ 

 (64 آي٦ ف٢ْث٤ت ؾ٤ض٥) ٙقة ٣ ٤٨ٙ اال اٙس١يا اٙحي٥٤ ٧ص٥ ٝا ٣:  آضز تط٣ٟ ٧ا تاظي

 اغزض٧ا قْٚف آ١زا ٣ اؾت ٝاض ن٤ضتف اي٢زا ٦ّ       مط٥ ٝك٤ ّؽ ٝاٗ ت٦ تطؾي ٧ٞي آتف اظ ٕط

 ٝا ٧صا ٧ٜؽ٤٨ض ٣ ر٤٢ت٨ٜ ٣ رثا٨٧ٜ ت٨ا ىت٤ْي ر٢٨ٜ ١اض ىي فٚي٨ا يحٞي ي٤ٛ: ٝاٗ … آتف

 35 آي٦ ت٤ت٦ ؾ٤ض٥) ت٢ْع٣ٟ ٢ّتٜ ٝا ىص٤ٍ٣ا ١يؿْٜ ال ٢ّعتٜ

 ارعا ر٢ثف ٧ٞيك٦ تاقس ذ٤ز ّ٘ ؾ٤ي ٦ّ        ١ث٤ز فزة تؽ ٕطايي ز٣ظخ ؾ٤ي ٕط ا٤٢ّٟ پؽ

 اٙي يطرـ قي ّ٘ تٞخي٘ ٣( 156 آي٦ تَط٥ ؾ٤ض٥) ضارق٤ٟ اٙي٦ ا١ا ٣ ا١اهلل آي٦ يازآ٣ض:  ز٣ٛ ٝهطاؿ

 .  تاقس ٝي (379 ل ٝاح٤ضات ىط٢٧ٔ) ان٦ٚ

   ٣اال ٧ٜ ٣ ٣اٙي ٧ٜ فَ٘ ٣ راٟ چ٤ٟ ٕطزي ٖٝط      پؿتي اي٠ زض ز٥ زض ت٠ ذاُ تؿاٟ ذاّي اظ ت٤

 (11 آي٦ ىاعط ؾ٤ض٥) تطاب ٠ٝ ذَْٜٚ ٣اهلل:  ذاّي اظ ت٤

  نحطا اي٠ زض ٠ّ ضؾيٚي پينٞثط زا٣ز تا ٦ّ       ٤ٕيس ضا ت٤ اؾتازي ٦ّ ٕطزي ذز٘ آ٦ٖ١ ٣ٙيِ

  زاضز اقاض٥( 10 آي٦ ؾثا ؾ٤ض٥) اٙحسيس ٦ٙ ا٢ٙا ٣ اٙغيط ٣ ٝق٦ ا٣تي رثاٗ يا:  آي٦ ت٦ ز٣ٛ ٝهطاؿ

  ح٤ا ظازٟ اي٢زا ضاؾت آ١زا ظاز ت٨ط ظ      آزٛ ّكت٠ اي٢زا ضاؾت آ١زا ّكت ت٨ط ظ

 ٝخ٤٢ي، احازيج)االذط٥ ٝعضف٦ اٙس١يا: زاضز اقاض٥( ل)ضؾاٙت حضطت ٝقط٣ه ؾر٠ ت٦ ا٣ٗ ٝهطاؿ

 ( 112 ل
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 : اؾت يازآ٣ضز ضا( ؿ) فٚي حضطت ؾر٢اٟ ٧ٜ ٛز٣ ٝهطاؿ

 (132ٍهاض، ّٚٞات) ٙٚرطاب ات٤٢ا ٣ ٙٚي٢ا٥ ارٞق٤ا ٣ ٤ٞٚٙت ٙس٣ا:  ي٤ٛ ّ٘ ىي ي٢ازي ْٝٚا هلل اٟ ـ

 (225 ذغث٦) ت٢اء٧ُا قُيّسَتاٙتطاب ٣ ى٢اء٧ُا اٙرطاب فٚي ٍست٢ُي اٙتي( اٙس١يا) ـ

  ٝي٢ا چ٤ٟ ا٤ٙاٟ اي٠ اؾت ٧عض٥ تط ٦ّ پ٢ساضي ٤ت  ٝي٤٢ چ٤ٟ ٝيساٟ اي٠ اؾت تاظي تط ٦ّ پ٢ساضي ت٤ 

 ذ٢َٚا ٝا ٣ آي٦ يا ؾسي يتطُ اٟ ا٢ٙاؼ ايحؿة: اؾت ٍياٝت ؾ٤ض٥ 36 آي٦ يازآ٣ض ا٣ٗ ٝهطاؿ

 (16 آي٦ ا١ثياء ؾ٤ض٥)  الفثي٠ تي٨٢ٞا ٝا ٣ االضو ٣ اٙؿ٤ٞات

  ضؾ٤ا ٣ ٝا١ي فطياٟ ت٤ تؿتا١س را٦ٝ اي٠ ٝطٓ چ٤         ٣ض٦١ ر٨اٟ آٟ ت٨ط ظ ٠ّ ٤١ را٦ٝ عافت ت٦ 

 (26 آي٦ افطاه ؾ٤ض٥) اهلل آيات ٠ٝ شِٙ ذيط شِٙ اٙت٤َي ٙثاؼ ٣: ٠ّ ٤١ را٦ٝ عافت ت٦

  پيسا ضخ اذالل ّطز چ٤ زي٤ي ضا زي٤ ١ياتي         پ٨٢اٟ ضخ ا١هاه ّطز چ٤ عثقي ضا عثـ ١ثي٢ي 

 ( ٣40 39 آيات حزط ؾ٤ض٥) اٙٞرٚهي٠ ٨٢ٜٝ فثازُ اال ارٞقي٠ الم٤ي٨٢ٜ: اذالل … زي٤ 

 ف٢َا قس ضؾت٦ فعٙت ت٦ ٕيطاٟ ظت٤ٟ زاٛ اظ ٦ّ       نحثت تثط ١اا٧الٟ ظ تطؾي ٧ٞي ظحٞت اظ ٕط 

 تزت٢ة اٟ زي٦٢ احطاظ ٣ ١يؿ٦ انالح اضاز ٠ٞٙ ي٢ثني: اؾت( ؿ)فٚي حضطت ؾر٠ اي٠ يازآ٣ض تيت

  اٙس١يا ات٢اء ٝراٙغ٦

 ضطا زض چ٦ ؾطا زض چ٦ ؾافت ٧ط ت٦ ا٧ٜذ٤ ٧ٞي     فَثي زض ٦١ ز١يا زض ٦١ ١قٞت اظ ٢١سيكٜ زٗ ت٦ 

 (134 آي٦ فٞطاٟ، آٗ) اٙنيؼ اْٙاؽٞي٠ ٣ اٙضطاء ٣ اٙؿطاء ىي ي٢ي٤َٟ اٙصي٠:  ضطا ٣ ؾطا

 زض قس، ٝي يازآ٣ض ضا حسيخي يا آي٦ ت٦ تيت ت٤ٚيحي يا ٝؿتَيٜ اقاض٥ ٦ّ تاال ٧اي ٦١٤ٞ١ اظ رسا

 ٝكا٧س٥ اؾت، ٨١از٥ قافط ظتاٟ تط ثيٝص٧ تا٣ض٧اي ٣ ىط٢٧ٔ ٦ّ ضا تأحيطي ت٤اٟ ٝي ٍهيس٥ ؾطاؾط

 .  ّطز

 … ؾقس ٝؿق٤ز ٝقعي، ؾيؿتا١ي، ىطذي ٍهيس٥ تا َٝايؿ٦ ٍات٘ ؾ٢ايي، ٍهيس٥ فطتي ٣اغٕاٟ زضنس

 .  اؾت ٕطىت٦ ن٤ضت ذاني ٝق٢ايي تاض ٣ ٝكرم ٧سه تا ٣اغٕاٟ، اي٠ ٕعي٢ف ٦ّ اي٠ ض٠ٞ. ١يؿت
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 ، زي٠ ا١ؿا١ي، حس ق٨ازت، ر٢ت، ، يٞاٟا ، ز٣ٟ راٟ، ، رؿٜ ت٦ تقس ٣اغٕاٟ ١رؿت تيت ٧ٞاٟ اظ

 اؾت زٙپصيطي ٤٧اي ٣ حاٗ ٢٢ّس٥ تاظ٤ٕ ذ٤تي ت٦ ايٞاٟ زاضاِٙٞٚ ، ٍطآٟ حضطت ، ر٧٤ط حيطت،

 .  زاضز ف٨س٥ ت٦ ضا انٚي ١َف آٟ تطؾيٜ ٣ ايزاز زض ؾ٢ايي ٝص٧ثي ا١سيك٦ ٦ّ

 ذال ىضاي ت٤اٟ ٝي ٧ٜ … ٣ تٞيط ، ٤ٕا٥ ض٧ط٣، ، ز٣ظخ ز٣ؾت، ٝا٢١س: اي ىاضؾي ٣اغٕاٟ اظ حتي

 ٣ ت٤حيسي تي٢ي ر٨اٟ اؾت قس٥ ٤ٝىٌ چ٦١٤ٖ ؾ٢ايي ٦ّ.  ظز حسؼ ضا ٍهيس٥ تط حاّٜ ١ؾيط ّٜ ٣

 .  تٖصاضز ١ٞايف ت٦ ضا ذ٤يف قافطا٦١

 ٣ ز٣ظخ زض ت٤زٟ ؾطز ، ١ْطزٟ ٢ٝعٗ راٟ ٣ رؿٜ زض ٝا٢١س ٧ٜ اضر٢ٞسي ٣ ت٢ٚس ٝيا٧يٜ اٙثت٦

 ذ٤ز ٤١ؿ زض تاض ١رؿتي٠ تطاي فكٌ تيل ت٦ قسٟ ت٦ّك ٝطٓ، اظ پيف ٝطزٟ ٣ زضيا زض ت٤زٟ ذكِ

 ىاضؾي ازب ٣ ققط ت٦ ؾ٢ايي، ٣اؾغ٦ ت٦ قكٜ ٍطٟ زض ىط٢٧ٖي ىْطي اؾاؾي تنييطات ز١ثاٗ ت٦ ٣

 . اؾت ّطز٥ پيسا ضا٥

ٝي ت٤اٟ ٕيت ؾ٢ايي تا ققط ذ٤يف ٣ ت٦ ٣يػ٥ تا ٦١٤ٞ١ ٧ايي ٝا٢١س اي٠ ٍهيس٥ زضيچ٦ ٧اي تاظ٥ ت٦ 

ضؾي ٣ حتي قافطاٟ پؽ اظ ذ٤يف ٕك٤ز٥ اؾت. ؾ٢ايي قْٚي تاظ٥ اظ ض٣ي ذ٤ا٢١سٕاٟ ققط ىا

ٍهيس٥ ؾطايي ضا ت٦ ١ٞايف ٕصاقت٦ اؾت ٦ّ تي زذاٙت ٣ حض٤ض قا٥ ٣اٝيط ٣ ن٦ٚ ٣ ؾ٦ْ ىطا٧ٜ 

قس٥ اؾت . ققطي ٦ّ فال٥٣ تط ٝؿاي٘ ت٤حيس ٣ ٝغاٙة فٜٚ ا٨ٙي زاضاي ٨ٙز٦ نازٍا٦١ ٣ ظتاٟ تقٚيٜ 

  (257:1380اؾت)ىط٣ظا١يط،

 ٝي آٟ ٦١٤ٞ١ ٣ ا٤ٖٙ ٦ّ ىطذي ٍهيس٥ تا آٟ َٝايؿ٦ ٣ ؾ٢ايي ٍهيس٥ ؾاذتاض تطضؾي ت٦ ٦ّ آ١چ٦

 تا ذطاؾا١ي قي٥٤ تيا٣ت ٣ تٞايع ٝاي٦ ٨١ايت زض ٦ّ اؾت اي فٞس٥ ٧اي تيا٣ت ٕطزز، ٝي تاظ تاقس،

 . ق٤ز ٝي ؾٚز٤ٍي تا مع٤١ي ٣ فطاٍي

 حطه ظيطا. ١ساضز چي٢ي َٝس٦ٝ ٣ تكثية ت٦ ١ياظ ٦ّ اؾت ٕطىت٦ ٍطاض رايٖا٧ي زض ؾ٢ايي ٍهيس٥

 ٙياه زض ضا آٟ ١ثايس ان٤الً ٦ّ اؾت ٨ٜٝ آ١َسض پياٛ ٣ ق٤ز عطح تايس نطيح ٣ آقْاض آ١َسض ا٣ ٧اي

 ت٦ قسٟ ٣اضز تطاي ترٚم حؿ٠ اظ ٣ ّطز پ٨٢اٟ آؾٞاٟ ٣ اتط ٝا٢١س ته٤يط٧ايي ٣ تكثية ٣ َٝس٦ٝ

 ٝي قافط پياٛ ا٧ٞيت ٤ٕياي ٍهيس٥، آماظ زض 10«٠ْٝ»  ٨١ي ىق٘ ٧ٞي٠ ٣ ٕطىت ياضي ٍهيس٥ ٝت٠

.  اؾت زاز٥ ٍطاض ؾاْٙاٟ ٣ ٝكتاٍاٟ ذغية ضا٧ط٣، ٝطقس يِ ٣ ٝقطىت ا٧٘ رايٖا٥ زض ضا ا٣ ٦ّ تاقس

 ت٦ ضا اي٠ ؾر٠ آماظ زض ٠ْٝ ٣ىق٘ اؾت ٨٢ٝيات اظ ز٣ضي ٣ پط٧يعٕطايي ض٣ظٕاض ؾ٢ايي، ض٣ظٕاض

 .  اؾت يازآ٣ض ذ٤تي
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 ض٧ط٣ ٣ ؾاِٙ تطاي( ت ٣ ي)  ذغاتي ٧اي ق٢اؾ٦ ٣ ت٤ طضٞي اظ اؾتياز٥ ٣ ٍهيس٥ ذغاتي ٙح٠

 زض ىاضؾي ازب ٦ّ اؾت قٖطىي ٣ ت٢يازي٠ تنييطات اظ حاّي ٧ٜ پازقا٥، تطاي ٦١ ٣ ٝقطىت اٍٚيٜ

 ذسا اظ ٣ ٢ٝاؾة ظٝي٦٢ ىاضؾي، ققط ت٦ ؾٚز٤ٍي زضتاض ت٤ر٨ي تي ان٘.  ض٣تط٣ؾت آٟ تا قكٜ ٍطٟ

 تطً ٣ ظضً اظ ز٣ض ت٦ تا ؾاذت ىطا٧ٜ ايطا١ي ٝكطب فاضه ٣ ٝقطىت ا٧٘ قافطاٟ تطاي ضا اي ذ٤اؾت٦

  11.«ت٤ٖي٢س ، ٕيت زٙكاٟ آ١چ٦»  ٣ «١پصيط١س ّؽ فاضيت»  ، زضتاضياٟ ٧يا٤٧ي ٣ زضتاض

 :٤ٕيس ٝي ٍهيس٥ اي٠ ٍطآ١ي تيت قا٥ زض ؾ٢ايي ٦ّ ٧ٜ اي٠

 م٤ما اظ ٢ستي ٝزطز ضا ايٞاٟ زاضاِٙٞٚ ٦ّ             تطا١ساظز آ٦ٖ١ ١َاب ٍطآٟ حضطت فط٣ؼ

 ٝص٧ثي ٣ ّالٝي ٧اي قي٥٤ ٣ ٍطآٟ ٍطائت زض ٧ا اذتاله اظ ١اقي م٤ماي ٦ّ آٟ اظ پيف م٤ما، اي٠

 ٧ايي ٤١اظي ٝٞس٣ح ٣ ٧ا ز٣ؾتي ٝاٗ ٣ ٧ا عٚثي را٥ اظ تطآٝس٥ م٤ماي ، تاقس قافط فهط زض ضايذ

٦ٞ٧ آ٨١ا ٦ّ ايٞاٟ ضاؾتي٠ تايؿت ٝزطز اظ  اؾت تطٕطىت٦ زض ضا ذطاؾا١ي ؾثِ ؾطاؾط ٦ّ اؾت

 . تاقس

 ز٨٧ا ٝياٟ زض ٣ اؾت تْطاض تي ٣ ١ؾيط تي ىاضؾي ققط ؾطاؾط زض«فط٣ؼ حضطت ٍطآٟ » تقثيط اي٠

 .اؾت زضذك٢س٥( 1780:1376فيييي،)ىاضؾي ققط زض فط٣ؼ تاض٥ زض تقثيط

 ٧ا، تاضٕي مالٛ ٣ ٧ا تاظي تطُ ٦ٞ٧ راي ت٦ ٦ّ ق٤ز ٝي ١اقي آ١زا اظ ٍطآٟ تطاي ٧ٜ فط٣ؼ تقثيط

 ٣ناٗ ٣ تركي ّاٛ;  ٕك٤زٟ ١َاب) تع١س ٢ّاض چ٨ط٥ اظ ١َاب ت٤ تطاي ت٤ا١س ٝي ٤١ضا١ي ؼفط٣ اي٠

 .  تٖيطز ٢ّاض زض ضا ت٤ ٣( زازٟ

 ؾط پكت ضا ١انطذؿط٣ ت٤حيسي ٣ حْٞي ٍهيس٥ ؾ٢ايي، ٍطآ١ي ٍهيس٥ اي٠ ظيثايي ٣ ٙغاىت ٧ٜ إط

 ٦ّ اي٠ يا ١ساضز ص٧ثيٝ تقهة ذؿط٣ ١انط ا١ساظ٥ ت٦ ؾ٢ايي ٦ّ ق٤ز ٝي ١اقي آ١زا اظ ٨١س ٝي

 اؾت ١يا٣ضز٥ زؾت ت٦ ضا ٍطآٟ ت٦ حَيَي ١ٖطـ ٣ ٝساضا ٣ تؿاٝح ١يط٣ي ؾ٢ايي ا١ساظ٥ ت٦ ١انطذؿط٣

٧ط ز٣ قافط ظتاٟ ت٦ پ٢س ٣ ١َس ٕك٤ز٥ ا١س، اٝا تا ؾثِ ٣ قي٥٤ اي ٝتيا٣ت ٦ّ تطآٝس٥ اظ . 

 ّاضّطز٧اي ٝتيا٣ت ش٣ً ٣ فَ٘ اؾت.

 زض مع١ي٠ ٕطاٝي قافط قرهي ؾثِ تاظتاب ؾ٢ايي هيس٥ٍ تاظٕي ٣ عطا٣ت ٣ ٙغو ض٣ي، ٧ط ت٦

 اؾت ٍطآٟ يق٢ي ا١ؿا١ي ١اب ىضاي٘ ٣ ٧ا ٝقطىت ٦ٞ٧ ؾطچك٦ٞ ت٦ فاضىا٦١ ٣ ض٣ق٢ٖطا٦١ ّطزي ض٣ي
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 ٣ اقِ ٧ٜ ض٣ظٕاضاٟ ٧ٞاٟ زض ٦ّ ـ ضا ؾ٢ايي ققط ٣ ١اٛ را٣زا١ٖي ٣ ٝا١سٕاضي اظ تركي ٦ّ

 .  اؾت ٥ّطز تضٞي٠ ت٤زـ تطا١ٖيرت٦ ضا ظيازي فس٥ حؿازت

 زض تقس ٝستي اؾت، آٟ حَيَي تا١ياٟ اظ ؾ٢ايي ٦ّ ٝق٤٢ي ؾ٤ّٚي ٣ ٝقطىت اظ ؾطقاض ٢ٝاؾة ظٝي٦٢

 ٝقاضه ١اب ٙصت ، ىاضؾي ازتيات ٧ٞيك٦ تطاي تا ؾاذت ٧ٞطا٥ ضا فكٌ چاق٢ي ذ٤ز تا ٧يتٜ ٍطٟ

 تسيا ٣ اظٙي ٝقك٤ً آٟ قييتٖاٟ ٣ ز٣ؾتساضاٟ تطاي ٝحثت ٣ فكٌ عقٜ تا ضا ٍطآ١ي ٣ اؾالٝي

 12«  ت٤ز ٝكتاً ٝا ت٦ ا٣ ت٤زيٜ ٝحتاد ا٣ ت٦ ٝا: » ٦ّ ؾاظز ىطا٧ٜ

 گيري نتيجه

 ٢ّس ٝي آ٣ضي ياز ٝا ت٦ حاضط َٝا٦ٙ

 ىاضؾي اققاض تاحيطٕصاضتطي٠ ٣ تطي٠ ٝقط٣ه اظ يْي اتط تكثية تا ؾيؿتا١ي ىطذي ٍهيس٥ -1

 .اؾت ت٤ز٥ ت٤ر٦ ققط ىاضؾي ٤ٝضز از٣اض ٦ٞ٧ زض ٦ّ اؾت

 ذ٤يف ٢٧ط٢ٝسا٦١ قي٥٤ ت٦ ضا ٍهيس٥ اي٠ ؾ٢ايي ٣ ذؿط٣ ١انط ٢١سٝا ؾثِ ناحة قافطاٟ -2

 .ا١س ٣ ّاضي ّطز٥ ا١س ٦ّ تحت تاحيط ىطذي ١ثاق٢س ّطز٥ اؾتَثاٗ

 ت٦ ضا اي٠ ٣ آ٣ضز تيط٣ٟ ٍهيس٥ اي٠ اظ پصيطي تاحيط ؾاي٦ اظ ضا ذ٤ز اؾت ياىت٦ ت٤ىيٌ ؾ٢ايي -3

ظ ١رؿتي٠ ٣ ت٨تطي٠ ٦١٤ٞ١ اي٠ ٍهيس٥ يْي ا.اؾت آ٣ضز٥ زؾت ت٦ ّطيٜ ٍطآٟ ت٦ ت٤ر٦ ي٠ٞ

 ٧اي تاحيط پصيطي اظ ٍطآٟ زض ازب ىاضؾي اؾت.

٣ اي٠ ٦ّ زض ؾاي٦ ا٣ ١ٞا١س٥ اؾت  –ضىتاض ٢٧ط٢ٝسا٦١ ٣ ٤٧ق٢ٞسا٦١ ؾ٢ايي تا ٍهيس٥ ىطذي   -4

« اضغطاب تاحيط»زٍيَا ٧ٞاٟ چيعي اؾت ٦ّ زض ض٣ظٕاض ٝا اٝخاٗ ت٤ٚٛ تحت ١اٛ ١ؾطي٦ 

 ٝغطح ّطز٥ ا١س.

 : نوشت پي

 ٣ مع٤١ي ٝح٤ٞز ضاتغ٦ ت٦ ضا ذ٤ز زي٤اٟ زيٖط راي چ٢س زض ٧كتٜ ٍطٟ قيقي قافط يٞي٠ ات٠ ـ1

 : ر٦ٚٞ اظ اؾت ّطز٥ اقاض٥ ف٢هطي

 (545ل)  ف٢هطي ٠ٝ ٝيعاٟ ت٦ ؾ٢زس چ٦         ٕطٛ تاقس ٝح٤ٞز چ٤ ٝطتي
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 . 169 ٣ 172 ٣ 348 ٣ 546 نم ١يع ٣

 ٕعاضـ ظيثايي ٣ ١يْي ت٦ ؾٞط٢ٍسي فط٣ضي ١ؾاٝي َٝا٦ٙ چ٨اض ٕعاضـ زض ١كية ٣ ىطاظ اي٠ ـ2

 .  58 ل ، َٝا٦ٙ چ٨اض.  ُ.  ٟ اؾت قس٥

 (ز٣ٛ رٚس اظ ز٣ٛ ترف 698 ل) اٙيهحا ٝزٞـ اظ ١َ٘ ـ3

 . 366 ل ، قيٌ.  ضضاظاز٥ ازتيات تاضيد اظ ١َ٘ ـ4

 : ذؿط٣ ١انط : ٝا٢١س -5

  ت٨٢ا ٦ٞ٧ ظي٠ سثٝح ٦١ ّخطت ٣حستف ا١سض ٦١      اقيا ٦ٞ٧ اظ اؾت ٍسيٜ ٣حست زض ٦ّ ذسا١٣سي

 (1،ل زي٤اٟ)

 : تثطيعي ٍغطاٟ

  ٣اال ٧ٞتي ّف ّؿي ١پؿ٢سز اٍٚيٜ ٧يت ت٦           تاال تي ٍسض ٧طّف ذطؾ٢س ت٤ز چيعي ٧ط ت٦

 (3 ل زي٤اٟ،)

 : مع٤١ي ؾ٢ايي

 ٣اال         آٟ ٣ اؾت ز٣ٟ اي٠ ٦ّ ٢ٝعٗ راٟ ٣ رؿٜ زض ٠ْٝ

  آ١زا ٦١ تاـ اي٢زا ٦١ ٦١ تيط٣ٟ ز٣ ٧ط ظي٠ ٍسٛ 

 (51 زي٤اٟ،ل)

 : رثٚي فثسا٤ٙاؾـ

 ٤ٝال ضا ت٤ ٕيتي ظ٧ي چاّط ضا ت٤ ٕطز٣ٟ ظ٧ي         ٤ٝال ضا اياٛ ظ٧ي غاٟـــؾٚ ضا آىاً ظ٧ي

 ( 17 زي٤اٟ،ل)

 



 119           (بلوم هزولد خالق نيبدخوا نظزيه به نگبهي بب)سيستبني فزخي"ابز " قصيده به سنبيي قزآني كزدروي            

 :  تثطيعي نائة

 ضا تاال ؾط٣ آٟ ا١س پط٣ضز٥ ظ١سٕي آب ت٦         ضا تٞاقا تركس را٣زاٟ حيات ؾطؾثعي ظ

 (169 زي٤اٟ،ل)

 : قيطاظي زا٣ضي

 ١اپيسا ض١ٔ ظفيطا١ي تط١ذ ظضي٠ اي٠ قس        پيسا ٤ٕٟ پيط٣ظ٥ زغ ١يٚي ّعي٠ ز٣قي٠ قة

 (35زي٤اٟ،ل)

 : اني٨ا١ي ؾط٣ـ

 زيثا تط ٕؿتطز٥ ّؿي ٕ٘ ٣ اضم٤اٟ تطٓ ٦ّ         ظيثا ٙة قْط آٟ ض١ٖي٠ ضخ ٝا١س تساٟ

 (5زي٤اٟ،ل)

 :نثا ذاٟ ىتحقٚي

 ذاضا اظ ٧٤ٕط ٣ ظذاض ٕ٘ آقْاضا قس ّع٣            آضا ر٨اٟ زاض ر٨اٟ ذسا١٣س اهلل تقاٙي

 (2زي٤اٟ،ل)

 :  زا١ف تَي

 ٣اال ٧٤ٕط ز٣ ٧ٞاٟ ّ٘ ١يؽ ٣ ّ٘ فَ٘ ت٦                   تاال فاٜٙ ا١سض ذيط٥ ظٝا٦١ حْيٞاٟ

 (1 زي٤اٟ،ل)

 ٤٢ٝچ٨طي ض٣ظٕاضـ ٧ٜ قافط تا ؾيؿتا١ي ىطذي ازتي ٣ فطتي زا١ف اؾت ّاىي ٦١٤ٞ١ تطاي ـ5

 .  ق٤ز َٝايؿ٦ زاٝنا١ي

 زض ؾاظي ٝض٤ٟٞ ٤١في ت٦ْٚ ١يؿت افتَاز ؾثة ت٦ ٍطآٟ ت٦ قافط اقاض٥ ٦ّ ٧ا تيت اي٠ ٝا٢١س ـ6

 : اؾت  ٝياٟ
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 تطا١ي ٠ــــــٙ ت٤ ظ ضا ا٣ آيس ٤ٕـ ت٦         ٢ســـتي ت٤ ض٣ي ٦ّ ســــــــذ٤ا٧ ٘ـــــــــتر إط

  زازاض ايعز ٨١از ض٣ظ قف ت٦ ٦ّ چيعي        چيع ١ا ٣ قس ٕٜ ا٣ زض ٦ّ اي٠ اؾت زٗ چ٦ ضب يا 

 ( 508 ل ، ي٤ؾيي زّتط ، ا٣ ققط ٣ ض٣ظٕاض ٣ اح٤اٗ قطح زض تحخي ؾيؿتا١ي ىطذي اظ ١َ٘)

 .  218 ل ، حاىؼ زي٤اٟ ـ7

 ٧اي آ٤ٝظ٥ تا آ٨١ا اظ تؿياضي ٦ّ( 51 ل) ١ا٦ٝ ٍات٤ؼ ٧كتٜ تاب زض ا٤١قيط٣اٟ پ٢س٧اي ٝا٢١س ـ8

 .اؾت آٝس٥ ز٦٢ٝ ٣ ّٚي٦ٚ زيثاچ٦ زض ٦ّ چ٦ آٟ يا.  اؾت َٝايؿ٦ اتٍ٘ اٙثالم٦ ٨١ذ ٣ حسيج ٣ ٍطآٟ

 ؾيسٝحٞس زّتط ىاضؾي ازب زض حسيج ٣ ٍطآٟ تأحيط ّتاب اظ ٍطآ١ي ٧اي اقاض٥ اظ تطذي ـ9

 .  اؾت قس٥ اذص ضاؾت٤ٖىط

 زض. )  زاضز ؾثْي اضظـ آٟ ٝا٢١س آحاض  ٣ ؾقسي ت٤ؾتاٟ ٣ عا٧ط تاتا اققاض زض ٠ْٝ ىق٘ اي٠ ـ10

 (ق٤ز ٝي آماظ ٠ْٝ تا تيت 28 ؾقسي تاٟت٤ؾ

 : ٦ّ اؾت ١ؾاٝي تيت اي٠ ت٦ اقاض٥ ـ11

 اٛ ٕيت٦ ت٤ٖ ٕيت زٜٙ آ١چ٦        اٛ ١پصيطىت٦ ّؽ فاضيت

 : اؾت حاىؼ اظ ـ12

 (140 ل) ت٤ز ٝكتاً ٝا ت٦ ا٣ ت٤زيٜ ٝحتاد ا٣ ت٦ ٝا    قس چ٦ فاقٌ تط اىتاز إط ٝقك٤ً ؾاي٦
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 : منابع

  ّطيٜ ٍطآٟ ـ

 .  ز٣ٛ چاج ، ؾ٢ايي ، ت٨طاٟ ضاز، تاؾتاٟ حؿ٢قٚي تهحيح ت٦ ، اققاض زي٤اٟ ،(1363) ىطي٤ٝسي يٞي٠ ات٠

  ٝطظتاٟ، ، ت٨طاٟ ، ٧يطي ١انط تهحيح ت٦ ، اققاض زي٤اٟ ،( 1362)١يكات٤ضي ٝقعي اٝيط

 ( ىط٢٧ٔ ١ا٦ٝ ازب ىطاؾي، ت٨طاٟ، ٣ظاضت ىط٢٧ٔ ٣ اضقاز اؾالٝي، چاج ز٣ٛ.1381ا٤١ق٦، حؿ٠)

 ْٝطض ظ٣اض، ، ت٨طاٟ ، م٢ي زّتط ٣ ٍع٣ي٢ي فال٦ٝ تهحيح ت٦ اققاض، زي٤اٟ( 1365)ٝحٞس اٙسي٠ قٞؽ حاىؼ،

 .ت٨طاٟ، زا١كٖا٥ ، ت٨طاٟ ، اققاض زي٤اٟ(1383) تَي، ، زا١ف

 .  ٝك٤٨ض ، ٍٜ اٙثالم٦؛ ٨١ذ اٙٞي٨طؼ اٙٞقزٜ( 1380)ٝحٞس، ، زقتي

 . ز٣ٛ چاج ، ؾٞت ، ت٨طاٟ ، ىاضؾي ضققطز حسيج ٣ ٍطآٟ تزٚي( 1380)، ؾيسٝحٞس ، ضاؾت٤ٖىط

 آ٦ٕ، ت٨طاٟ ١ث٤ي، ٝحٞس ٣ ٨ٝارط ٨ٝطاٟ تطر٦ٞ ٝقانط، ازتي ٧اي ١ؾطي٦ زا١ك٢ا٦ٝ( 1390)ْٝاضيِ،ايط١ا ضيٞا

 .چ٨اضٛ چاج

 .  اٝيطّثيط ، ت٨طاٟ ، ىاضؾي ازتيات تاضيد(1361) ، قيٌ ضضاظاز٥

 ، ت٨طاٟ ، ايطاٟ ازتي ٕصقت٦ اظ(1375) ، فثساٙحؿي٠ ، ٤ّب ظضي٠

 . ( ٝطرـ ق٢اؾي ٣ ض٣ـ تحَيٌ، ت٨طاٟ، ؾٞت،چاج ؾ1373ٛ٤ؾت٤ز٥، مالٝطضا)

 .اٝيطّثيط ، ت٨طاٟ ٝحز٤ب، ٝحٞسرقيط زّتط تهحيح ت٦ اققاض، زي٤اٟ( 1339)، اني٨ا١ي ؾط٣ـ

 ( زا١ك٢ا٦ٝ ظتاٟ ٣ ازب ىاضؾي،ت٨طاٟ، ىط٢٧ٖؿتاٟ ظتاٟ ٣ ازب ىاضؾي.1388ؾقازٟ، اؾٞافي٘)

 .پ٢زٜ چاج ّثيط، اٝيط ت٨طاٟ، ىط٣مي، فٚي ٝحٞس تهحيح ت٦ ، ّٚيات( 1365)اٙسي٠ ٝهٚح ؾقسي،

 چاج  ، ؾ٢ايي ، ت٨طاٟ ضض٤ي، زضؼ ٝحٞستَي تهحيح ت٦ اققاض، زي٤اٟ( 1362)آزٛ ت٠ مع٤١ي،ٝزس٣ز ؾ٢ايي

 .  ؾ٤ٛ

 . ز٣ٛ چاج ، آ٦ٕ ، ت٨طاٟ ، ؾ٤ُٚ ٧اي تاظيا٦١( 1376)، ٝحٞسضضا ، ّس٢ّي قييقي

 .ىط٢٧ٖي ٣ فٚٞي ، ت٨طاٟ ٨ٍطٝاٟ، ٝحٞس تهحيح ت٦ ، اققاض زي٤اٟ( 1364)، تثطيعي نائة

 .ؾر٠ ت٨طاٟ، فطىا١ي، ٝاح٤ضات ىط٢٧ٔ( 1388) تاٍط ١يا، نسضي

 .  ؾ٤ٛ چاج اٝيطّثيط، ، ت٨طاٟ نيا، اهلل شتيح زّتط ٤ّقف ت٦ اققاض، زي٤اٟ(1361) رثٚي، فثسا٤ٙاؾـ

 .إٓا٥ ، اٟت٨ط ، ظ١سٕا١ي ٧اي پ٢زط٥ اظ( 1369)ٝحٞس، ، فؾيٞي
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 .ؽ٤٨ض ، ٍٜ زقتي، ٝحٞس قطح اٙثالم٦، ٨١ذ (1379)عاٙة، اتي ت٠ فٚي

 ىط٢٧ٖي ٣ فٚٞي ت٨طاٟ، ي٤ؾيي، زّتط تهحيح ت٦ ، ١ا٦ٝ ٍات٤ؼ( 1378)اؾ٢ْسض، ت٠ ّيْا٣٣ؼ ف٢هطاٙٞقا١ي

 .  ز٧ٜ چاج

 .كٜق چاج ، ظ٣اض ، ت٨طاٟ ، زتيطؾياٍي زّتط تهحيح ت٦ اققاض، زي٤اٟ( 1380)، ؾيؿتا١ي ىطذي

 .چ٨اضٛ چاج ، ّثيط اٝيط ، ت٨طاٟ ٝخ٤٢ي، احازيج( 1366)اٙعٝاٟ تسيـ ىط، ىط٣ظاٟ

 ( ؾر٠ ٣ ؾر٤٢ضاٟ،ت٨طاٟ، ذ٤اضظٝي، چاج ٧كتٜ.1380، )--------------

 .ؾپ٨ط قطّت ت٨طاٟ، ١زاتي، ٝحٞسفٚي ٤ّقف ت٦ اققاض، زي٤اٟ( 1341)نثا، ذاٟ ىتحقٚي

 .اضؾغ٤ ٕٚكايي، ، ت٨طاٟ ٧يطي، ١انط يحتهح ت٦ اققاض، زي٤اٟ(1363) قيطاظي، ٍاآ١ي

 . ٤٢ٍَؼ ، ت٨طاٟ ١رز٤ا١ي، ٝحٞس تهحيح ت٦ اققاض، زي٤اٟ( 1362)تثطيعي، ٍغطاٟ

( ذاٍا١ي قط٣ا١ي، حيات ، ظٝاٟ ٣ ٝحيظ ا٣،تطر٦ٞ ٧سايت ٝيطحهاضي، ت٨طاٟ ، ٢ّ1374سٙي ٧طيؿچي،مياض)

 ٝطّع ١كط زا١كٖا٧ي.

 ت٨طاٟ زا١كٖا٥ ، ت٨طاٟ ٝحٌَ، ٨ٝسي ٣ ٝي٤٢ي ٝزتثي تهحيح ت٦ ض،اققا  زي٤اٟ(1384) ، ٍثازيا١ي ١انطذؿط٣

 . قكٜ چاج ،

 .٧كتٜ چاج ّثيط، اٝيط ت٨طاٟ ، ٝي٤٢ي ٝزتثي تهحيح ت٦ ز٦٢ٝ، ٣ ّٚي٦ٚ( 1367)٢ٝكي ١هطاهلل

 .ز٣ٛ چاج ظ٣اض، ، ت٨طاٟ ٝقي٠، ٝحٞس زّتط تهحيح ت٦ َٝا٦ٙ، چ٨اض( 1381)ؾٞط٢ٍسي فط٣ضي ١ؾاٝي

 حٞيسياٟ، ؾقيس زّتط ٤ّقف ت٦ زؾتٖطزي، ٣حيس تهحيح ت٦ االؾطاض، ٝرعٟ( 1388) اي، ٢ٕز٦ ١ؾاٝي

  ز٣اظز٧ٜ چاج ، ٍغط٥ ت٨طاٟ،

 . ز٣ٛ چاج  اٝيطّثيط، ، ت٨طاٟ ٝهيا، ٝؾا٧ط زّتط تهحيح ت٦ اٙيهحا، ٝزٞـ(1382) ذاٟ، ضضاٍٚي ، ٧سايت

 .فٚٞي ، ت٨طاٟ ٣،ا ققط ٣ ض٣ظٕاض ٣ اح٤اٗ قطح ، ؾيؿتا١ي ىطذي(1373) ، مالٝحؿي٠ ي٤ؾيي،

 ٧كتٜ چاج فٚٞي، ، ت٨طاٟ ض٣ق٠، چك٦ٞ( 1377) ،-------------
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