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 چکیذٌ

 ُ٘ي. اًت پلٝكؿٟ ؽٞؿ ؿاٗٚ ؿك كا ٚآـ٧ ُ٘ي ٗغ٘ـػ٦ٔ ٗبٜٛـ كل٨١ؾتِب٦ٛ ًِٞك، ا٧ٚ ت٨ِغ ًبٛٞٙ ػٜٞاٙ ث٠ ٓجٜبٙ رٜٞة

 كٚ ام اًتلبؿٟ ثب ٝ ٛ٘بؿ٧ٚ كٍٝ ث٠ ُؼلٍ ؿك ٢ٛبكت ٝ ػٔ٘ت ؽبٛـاٙ ١ب٥ ُؾ٨ٔت كلاؽٞا٦ٛ ثب ٓجٜبٙ ٗؼبٓل ُبػل آـ٧ٚ

 كاٟ ؽ٧َٞ ث٠ ٗؼتٜب ٗ٘ب٨ٗٚ ث٠ فًلٍ ثب ٝ ًبمؿ ثلرٌت٠ كا ا٧ِبٙ ام ؽ٨ٓٞٔت٦ تب ٨ُلؿ ٦ٗ ث٢لٟ تٌلاك پـ٧ـٟ ام ُب٦١ ٛوبة،

 ػٔ٘ت ؽبٛـاٙ ١ب٥ ُؾ٨ٔت ٛوبة ًبكثلؿ كٍٝ ٝ ٨ُؼ٦ ٛ٘بؿ١ب٥ ؿاكؿ ٛظل ؿك تغ٦ٔ٨ٔ -ت٨ٓٞل٦ كٍٝ ث٠ عبٗل پو١َٝ .٧بثـ

 ُبػل ٝ اًت ٨ُؼ٦ ١ب٥ ُؾ٨ٔت كلاؽٞا٦ٛ ؿك ٗلع٠ٔ ٠ً ُـٙ ٧ٞ١ـا ٛت٨ز٠ ٢ٗ٘تل٧ٚ. ؿاكؿ ث٨بٙ آـ٧ٚ ُ٘ي ُؼل ؿك كا

 ر٦ِٜ ام ٛب٦ُ ظٖٔ ٝ ًٜـ ٦ٗ ث٨بٙ ًِٞكٍ ث٠ ٨ٛٞ٨٢ٌٓت٦ ه٧ٖك تزبٝمات ؿك كا ٓجٜبٙ ٗلؿٕ كٛذ ٝ ؿكؿ ؿٕٝ ٗلع٤ٔ ؿك ػ٘ٞٗب

 .ٛ٘ب٧ـ ٦ٗ فًل ٛوبة ًبكثلؿ ٝ ٨ُؼ٦ ٛ٘بؿ١ب٥ ام اًتلبؿٟ ثب كا ٛبثلاثل
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 مقذمٍ

 ٝ ٛوبة ٝ ٛ٘بؿ ًبكثلؿ ث٠ ٝ ُٞٛـ ؽبكد ُؼل ٗؼ٦ٓٞ٘ كٍٝ ام ُبػلاٙ ٠ً ُٞٛـ ٦ٗ ٗٞرت ارت٘بػ٦ ٝ ٨ًب٦ً ُلا٧ٚ ام ث٨ٌبك٥

 ٓـ٥ٞ ٛظل ام ٛ٘بؿ،. ثلؿاكٛـ پلؿٟ ُقكؿ، ٦ٗ اٛلاف ٗغ٨ٚ ٝ ؿكِٝٛبٙ ؿك ص٠ آٙ ام تب آٝكٛـ ك٥ٝ ؽ٧َٞ ُؼل ؿك اؿث٦ كٜٞٙ ًب٧ل

 ؿك ٛ٘بؿ ام اًتلبؿٟ. ؿاكٛـ ُٞٛب٦ُٛٞ اٛٞاع ٝ  ٧بكت٠ ا٥ ٧ٝوٟ ا٨٘١ت اؿث٨بت ؿك اٗلٝمٟ، ٛ٘بؿ١ب. اًت ٛ٘ٞؿٙ ث٨بٙ ٝ اظ٢بك ٗؼٜب٥ ث٠

 آٙ ث٠ ٝ ٨ًِـٟ ث٨لٝٙ ١ب پـ٧ـٟ ؿكٝٙ ام ١ُٜٞ٘ـا٠ٛ ٗبٛـٟ، ٢ٛبٙ ؿ٧ِلاٙ ٥ ؿ٧ـٟ ام ٠ً كا آٛض٠ تب ؿ١ـ ٦ٗ كلٓت ُبػل ث٠ ُؼل

 ٛل٧ن ام كا ؽٞؿٍ ٝ ٧ُٞـ ٦ٗ ًؾٚ ؽٞؿ فات ام آٙ ثب ُبػل ٠ً اًت ك٦ٜ اثناك٥ ٨ٛن ٛوبة ت٨ٌٜي. ثپُٞبٛـ ً٘جْ ٝ كٗن ٓجبى

 ٛوَ ػلث٦ ٗؼبٓل اؿث٨بت ؿك ٛوبة ٝ ٛ٘بؿ. ؿاكؿ ٗتلبٝت٦ اٛٞاع ُبػلاٙ ٛنؿ ٛوبة ًبكثلؿ. ًٜـ ٦ٗ آٌُبك وبةٛ م٧ل ُؾ٨ٔت

 ٝ ك٦ٜ٨ٌٜٔ ُبػلاٙ اُؼبك ؿك ٨ًٝؼ٦ ًبكثلؿ ٛوبة كاٟ ام ١ب ُؾ٨ٔت كلاؽٞا٦ٛ ٝ ٛ٘بؿ٧ٚ ٝاهُبٙ ٝ ًٜٜـ ٦ٗ ا٧لب ا٥ ثلرٌت٠

 ٝ ١ب كٛذ ث٨بٙ ث٠ ٨ٛٞ٨٢ٌٓت٦، كه٧ٖ تزبٝمات ٝ اُـب٦ٓ ًلم٨ٗٚ ارت٘بػ٦ ٝ ٨ًب٦ً ١ب٥ ثغلاٙ تأح٨ل تغت آٛبٙ. اٛـ ٧بكت٠ ٓجٜب٦ٛ

 .اٛـ پلؿاؽت٠ ٛوبة ٝ ٛ٘بؿ١ب ام اًتلبؿٟ ثب ١ب، ك٧ٝبك٦٧ٝ

 ٝالؿت ٓجٜبٙ رٜٞة ؿك «٧بعٞٙ ث٨ت» كًٝتب٥ ؿك 1942ٕ ًبّ ؿك اٝ. اًت ٓجٜبٙ ا١ْ ٝ ٨ُؼ٠ ُبػل٥ آـ٧ٚ ُ٘ي ػ٦ٔ ٗغ٘ـ

 ؽٞث٦ ٓـا٥ ٝ ثٞؿ آٙ ر٘بػت اٗبٕ ٝ كًٝتب ٨ُؼ اٍ پـك٥ رـ. ُقكاٛـ كًٝتب آٙ ؿك كا اٍ ٛٞرٞا٦ٛ ٝ ًٞؿ٦ً ؿٝكاٙ ٝ ٧بكت

 ٛٞرٞاٙ ػ٦ٔ ٗغ٘ـ. ٧بكت ٦ٗ ع٘ٞك كًٝتبئ٨بٙ ر٘غ ؿك ٗغلٕ، ٗبٟ ٝ ًُٞٞاك٥ ا٧بٕ ؿك ا٨ِٛن عنٙ ١ب٥ ٛٞع٠ ؽٞاٛـٙ ثب ٝ ؿاُت

 كل٦ِٜ١ ٨ٗلاث ٝ ٗق١ج٦ اُؼبك ثب ُبػل آُٜب٦٧ كاٟ ٛؾٌت٨ٚ ١ب ًلٝؿٟ ١٘بٙ ٝ ًپلؿ ٦ٗ ؽبٛل ث٠ كا ١ب ًلٝؿٟ ًٍٞ آٙ ٨ٛن

 ٌْٛ ث٠ ٌْٛ ٠ً ثٞؿٛـ اُؼبك٥ ١ب٥ ؿ٧ٞاٙ ٝ كو٦٢ ٝ كٌٔل٦ ١ب٥ ًتبة ٝاكث ُبػل ؽبٛٞاؿ٣ آجت٠. ُلؿ٧ـ ٓجٜبٙ رٜٞة ٨ُؼ٨بٙ

 ٦ٗ ٝ ؿاؿ ٦ٗ ٨ٓوْ كا ٛٞرٞاٙ فٝم ٝ ًلؿ ٦ٗ كلٝماٙ كا ػ٦ٔ ٗغ٘ـ اٛـ٤ِ٧ ١ب آٙ ٜٗبٓؼ٤ ٝ ُلؿ٧ـ ٦ٗ علظ ؽبٛـاِٛبٙ ؿك

 ؽٍٞ ػٜل ثب ٓجغِب٦١ ٨ٌٖٛ ٝ آكتبة ٛال٦٧ پلتٞ ٠ً آكا٦ِٗ ام ثلؽٞكؿاك٥ ٝ ٛج٨ؼت ؿاٗٚ ؿك مٛـ٦ُ تلت٨ت ا٧ٚ ث٠. پلؿاؽت

 ٝ ؿكآ٨ٗؾت كًٝتب ػبُٞكا٥ ٝ تبًٞػب ا٧بٕ ٗؼ٥ٜٞ ك٘ب٥ ثب ٢ٛبؿ، ٝؿ٧ؼ٠ ث٠ ٛٞرٞاٙ ػ٦ٔ ٗغ٘ـ ربٙ ؿك ١ًٞپب٠٧ ٝ ؿُت ١ب٥ ُْ

 . ٛ٘ٞؿ كػ ٥ٝ ُؼل ؿك ثؼـ١ب ٠ً ًلؿ ًلُبك ُٞه٦ ام كا كٝاَٛ هكف، تأح٨ل٥ ثب ٛٞع٠ ٝ ٛزٞا

 ث٠ ٠ً ؿاكؿ هلاك ُبػلا٦ٛ ُلٟٝ ؿك اٝ. ؿاكؿ تؼٔن ُـٛـ، پـ٧ـاك 70ٕ ٥ ؿ٠١ ؿك ٠ً ٓجٜبٙ ٗؼبٓل ُبػلاٙ ًٕٞ ٌْٛ ث٠ آـ٧ٚ ُ٘ي

 ٗت٘ب٧ن ٓجٜب٦ٛ اُٙبػل ًب٧ل ُؼل ام ٠ً اًت اٗت٨بمات٦ عب٧ن ٝ ؿاكؿ ١ب٦٧ ٧ٝو٦ُ ُؼلُبٙ ٝ ُِتٜـ ٗؼلٝف «رٜٞة ُبػلاٙ»

 ٨ٛن ٥ٝ ُؼل ٠ً اًت پب٧ـاك٥ ٗ٘ب٨ٗٚ ٝ ٨ُؼ٦ اعٌبى ام آٙ ثلؽٞكؿاك٥ رٜٞة ُبػلاٙ ُؼل ػالٗت تل٧ٚ ٢ٖٗ. اًت ُلؿ٧ـٟ

 (530/ 1995ٕ آ٘ؼزٖ، ٨١ئ٠. )اًت ٜٗـ ث٢لٟ آٙ ام

 ثلؽٞكؿاك ٝ ـُٟ ٜٗـ ث٢لٟ ٛظلٍ ٗٞكؿ ٗٞٗٞػبت ث٨بٙ ؿك ٢ٛبكت ٝ ػٔ٘ت ؽبٛـاٙ ١ب٥ ُؾ٨ٔت ام آـ٧ٚ ُ٘ي ػ٦ٔ ٗغ٘ـ

. اًت ًلؿٟ ث٨بٙ ٛوبة كٚ ٝ ٨ُؼ٦ ٛ٘بؿ١ب٥ ام اًتلبؿٟ ثب كا ػلث٦ ربٗؼ٠ ك٘ب٥ ٝ ٓجٜبٙ ثل عبًٖ ُلا٧ٚ اٍ، ؿك٦ٛٝ تزلث٨بت ام

 ام ػٔ٘ت ؽبٛـاٙ ١ب٥ ُؾ٨ٔت كلاؽٞا٦ٛ ٨ًل٨ت ٝ ٨ُؼ٦ ٛ٘بؿ١ب٥ ًبكثلؿ كٍٝ ثل ؿا٧ل پل٦ًِ ثب عبٗل پو١َٝ كٝ ٨٘١ٚ ام

 ع٨ٌٚ اٗبٕ ٨ً٘ب٥»ٗوب٤ٓ ث٠ تٞاٙ ٦ٗ پو١َٝ ٥ پ٠ٜ٨ِ٨ ث٨بٙ ؿك. اًت پق٧لكت٠ ٓٞكت تغ٦ٔ٨ٔ -ت٨ٓٞل٦ كٍٝ ثب ٛوبة ٛل٧ن

 ٛلُي ٝ ِٜٓلٝؿ٥ ث٠٧ٞ آّ ػجـآؼ٦ٔ ام «اؽ٨ل ًـٟ ُبػلاٙ ثلرٌت٠ اُؼبك ثل ت٠٨ٌ ثب - ػلث٦ ٝ كبك٦ً ٗؼبٓل ػبُٞكا٦٧ ُؼل ؿك

 -ػبُٞكا ع٘ب٠ً ؿك ٨ُؼ٠ ُؼل تبك٧ؾ٦ ٨ًل» ٨ٗلما٦٧، مكلاٗل ام «ػلث٦ ٗؼبٓل اؿث٨بت ٝ ُؼل ؿك ع٨ٌٚ اٗبٕ ه٨بٕ» اٛٔبك٥،

 ٨ًـ٥ ع٨ٌٚ ٨ًـ ام «٨ُؼ٠ ُؼل ؿك ع٦ٜ٨ٌ اٛوالة ٝ ػبُٞكا تز٦ٔ» عزبم٥، كٗب ػ٦ٔ ام «ُؼل آ٠ٜ٨٧ ؿك ػ٦ٔ ثٚ ع٨ٌٚ

 ٗوب٤ٓ عبّ ا٧ٚ ثب ًلؿ، ٧بؿ ٓـه٦ عبٗـ ام «ٛ٘ٞفرب أ٧ٞة ًلل ه٨ٔـ٣ -ا٨ٌٓبة ُبًل ثـك ُؼل ك٦ آوٜبع» ٗوب٤ٓ ام ٝ ٛ٘ٞؿ اُبكٟ

 .آ٧ـ¬٦ٗ ُ٘بك ث٠ آـ٧ٚ ُ٘ي ٗغ٘ـػ٦ٔ ُؼل ؿك ػٔ٘ت ؽبٛـاٙ ١ب٥ ُؾ٨ٔت كلاؽٞا٦ٛ ؿك پو١َٝ ٛؾٌت٨ٚ عبٗل
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  شعر در وقاب از استفادٌ ي گرایی وماد -1

 1385ٍ ؿ١ؾـا،.) اًت( symbol) ً٘جْ ٝ ؽبّ ٗؼٜب٦٧ عب٥ٝ ػالٗت٦ ِٛب٠ٛ، ًٜٜـٟ، ظب١ل ٛ٘ب٧ٜـٟ، ٛ٘ٞؿ، ٗؼٜب٥ ث٠ ٛ٘بؿ

 ا٥ كاث٠ٜ ًجت ث٠ ٧ب ٝ ٗج٢ٖ ا٥ اُبكٟ ٛل٧ن ام ث٠ٌٔ ٨ٌٛت؛ ص٨ن ؿٝ ٨ٗبٙ ؿه٨ن ُجب١ت ػٔت ث٠ ثٞؿَٛ ٛ٘ب٧ٜـٟ(. 3038: 2د

 (44: 1389ٍ ثل٦ٗ، ماكع.)اًت هلاكؿاؿ٥ ٝ اتلبه٦

 تـاػ٦ ٠ًب٧ ؿك ٝ( 1981ٕ:23ع٘ـاٙ،)ًٜـ ٦ٗ ٧بك٥ ٗخبّ ك٢ٖ ؿك كا اٌٛبٙ كٗن. اًت ً٘جْ ٝ ٛ٘بؿ ٗؼبؿّ ػلث٦ ؿك «كٗن»ٝاه٣

 ٗؼٜب٥ ؿ٨ل ؿك ػجبكت، ٧ب ٝاهٟ آُب١ب٠ٛ ًبكثلؿ ٛ٘بؿ ؿ٧ِل، ػجبكت ث٠. كًبٛـ ٦ٗ كا ؿ٧ِل ٗل٦ٗٞ٢ آٞال ٧ب ث٨ِتل، ٗل٦ٗٞ٢ ٗؼب٦ٛ،

 ٠ً ثبٝك٥ ٛ٘بؿ ام اًتلبؿٟ ثب. ُلؿؿ ٦ٗ عبْٓ ؿالٓت ٧ب اُبكٟ ٛل٧ن ام ث٠ٌٔ ه٨بى؛ ٝ ِٗبث٢ت كاٟ ام ٠ٛ ًبك ا٧ٚ. اًت ؽبَٓ

. ُٞؿ تجـ٧ْ مٛـٟ ٝ ٗؤحل ث٨ٌبك ٗؼٜب٦٧ ثبك ثب تبمٟ ٛظل٥ ث٠ تٞاٛـ ٦ٗ ثبُـ، ؿاُت٠ تٌلاك٥ ٝ ٜٞاؽت٧ٌ ظب١ل٥ اًت ٌٗ٘ٚ

 ( 330: 1984ٕاع٘ـ،)

 ٠ً ١ٌتٜـ ٛ٘بؿ١ب٦٧ ػبٕ ٛ٘بؿ١ب٥ ام ٗؤٞؿ. ُٞٛـ ٦ٗ تو٨ٌٖ ؽبّ ٝ ػبٕ ٛ٘بؿ١ب٥ ُلٟٝ ؿٝ ث٠ ثٜـ٥ ؿًت٠ ٛؾٌت٨ٚ ؿك ٛ٘بؿ١ب

 ؽبّ ٛ٘بؿ١ب٥. اًت ُـٟ ُٜبؽت٠ كل١َٜ آٙ ا١ْ اًخل ثلا٥ تول٧جب آٙ ٗؼٜب٥ ٝ ؿاكؿ ٝرٞؿ ربٗؼ٠ ١ل كل١َٜ ؿك ػ٘ٞٗب

 ٝ تل٨ٌل ثب ت٢ٜب ُبٙ ث٨بٙ ٝ كٝؿ ٦ٗ ًبك ث٠ ١ٜلٜٗـ٥ احل ؿك ٛبؽٞؿآُبٟ ٛٞك ث٠ ٧ب ٨ُٞ١بك٥ ٝ آُب٦١ ك٥ٝ ام ٠ً ١ٌتٜـ ٛ٘بؿ١ب٦٧

 (87: 1370ٍ ربثن،.) ُٞؿ ٦ٗ ٌٗ٘ٚ آحبكٍ ٝ ١ٜلٜٗـ مٛـ٦ُ تغ٨ْٔ

 ٛ٘بؿ١ب٥ ٗلؿ٦ٗ، ٛ٘بؿ١ب٥ اٗبًٚ، ٛ٘بؿ١ب٥ ٛج٨ؼ٦، ٛ٘بؿ١ب٥ ام ػجبكت ٠ً اًت ُبٙ پ٨بٕ اًبى ثل ٛ٘بؿ١ب ـ٥ثٜ ؿًت٠ ؿ٨ٗٝٚ

 آٜالط ؿك ٛوبة. اًت تٞر٠ ُب٧بٙ «ًج٨ل كٗن» ػٜٞاٙ ث٠ «ٛوبة» پـ٧ـ٣ اؽ٨ل ٛ٘بؿ١ب٥ ًبكثلؿ كاًتب٥ ؿك ٝ اٛـ ؿ٦ٜ٧ ٝ تبك٧ؾ٦

 ٗ٘ٚ ٗتٌٖٔ ٨٘ٗل ثب ٗؼبٓل تزلث٠ ؿكثبك٣ ٝ. ًٜـ ٦ٗ اًتلبؿٟ آٙ ام ثَتزبك ث٨بٙ ثلا٥ ُبػل ٠ً اًت ك٦ٜ اثناك٥ ام ػجبكت

 ُبػل ٠ً ُؾ٨ٔت٦ ٓـا٥ ٗ٘ٚ ُبػل ٓـا٥: ؿاكؿ ٝرٞؿ ه٨ٔـٟ ؿك ٓـا ٛٞع ؿٝ كٝ ٨٘١ٚ ام. ٧ُٞـ ٦ٗ ًؾٚ ٗٞكٝح٦ ُؾ٨ٔت

 (2005ٕ/1 ػنإ،.)ًٜـ ٦ٗ ث٨بٙ كا تزبكثَ آٙ ثب

 ًؾٚ مثبَٛ ث٠ ٝ ُٞؿ ٦ٗ ٗتغـ ٛوبة م٧ل ُؾ٨ٔت ثب ُبػل  م٧لا ًٜـ ٦ٗ آٌُبك ٨ٗلاحَ ثب كا ُبػل رـ٧ـ كاث٤ٜ ُؼل ؿك ٛوبة

 ام ٝ پُٞبٛـ ٦ٗ ٛوبة م٧ل ُؾ٨ٔت ثل كا ١ب٧َ ِٛب٠ٛ اٝ. ث٧ِٞـ ًؾٚ ُبػل مثبٙ ث٠ ٠ً ؿ١ـ ٦ٗ هلاكٍ ا٥ ٠ُٛٞ ث٠ ٧ب ٝ ٧ُٞـ ٦ٗ

. ًٜـ¬٦ٗ ظ٢ٞك ٛظل ٗٞكؿ ٨تُؾٔ ٝ ُبػل ام اػٖ رـ٧ـ٥ ُؾ٨ٔت ٠ً رب٦٧ تب ٨ُلؿ ٦ٗ ػبك٠٧ ث٠ ا٥ ِٛب٠ٛ ؽٞؿ ثلا٥ اٝ

 (262:ٕ 1978 ما٧ـ، ػِل٥)

 تزلث٨بت تل٨ًٖ تٞاٛب٦٧ اكلاؿ آٙ م٧لا. ثبُـ ٗت٦ٌ تبك٧ؾ٦ ٧ب ٝ ا٥ اًٜٞكٟ ُؾ٨ٔت٦ ثل ثب٧ٌت٦ ٓٞكتي ٧ب ٛوبة كٚ ام اًتلبؿٟ

 تٞاٜٛـ ٦٘ٛ ٗؼبٓل ػ٦٘ٔ ٝ ٨ًب٦ً ١ب٥ ُؾ٨ٔت عت٦ ٝ اٗبًٚ كٝؿ، ٢ُل،: ٗبٜٛـ ٛ٘بؿ١ب٦٧ ٝ ؿاكٛـ ُؼل هبٓت ؿك كا ُبػل ع٦ٌ

 ٜٗبًجت ث٠ اؿث٦ ٧ب ٝ تبك٧ؾ٦ ١ب٥ ُؾ٨ٔت ثٌب كٝ ٨٘١ٚ ام. ؿ١ٜـ اكائ٠ ًبم٥ ت٧ٞٔل ثلا٥ كا پ٧ٞب٦٧ ٝ ًبْٗ ١ٜل٥ ١ب٥ ٛوبة

 آٛبٙ، ام ا٢ٓبٕ ثب ٝ ُلكت٠ ًبك ث٠ كا اٍ ُبػل٥ ١ٜل ت٘بٕ ٥ٝ ٠ً ٨ُلٛـ ٦ٗ هلاك ُبػل ا١ت٘بٕ ٗٞكؿ صٜبٙ اٛـ، ًلُقكاٛـٟ ام ص٠ آٙ

 (1999ٕ:110 ث٨ٌٌٞ،. )پلؿامؿ ٦ٗ ٗؼتٜبث٢َ عٞاؿث ث٠ مثبَٛ ام ٝ ًٜـ ٦ٗ ثبمًبم٥ كا ُؾ٨ٔت٦ ِبٙٛوبث م٧ل

 ظب١ل ٓـا٥ ٝ ًٜـ ٦ٗ آٌُبك ؿ٧ِل ص٨ن ٝا٠ًٜ ث٠ كا ص٨ن٥ آٙ ؿك ُبػل ٠ً اًت ٗٞٗٞػ٦ ٗؼبؿّ ٧ب ٝ ًٜب٦٧ ث٨بٙ ٛوبة ٝاهغ ؿك

 ثب٧ـ ُٞٛـ، ٦ٗ اٛتؾبة هٜبع ثلا٥ ٠ً ١ب٦٧ ُؾ٨ٔت آجت٠( 1382ٍ:141 كٞم٥،. )ؿ١ـ ٦ٗ هلاك ؿُٝب٠ٛ ًبؽتبك ؿك كا ثبَٜٛ ٝ

 ثب ٗتٜبًت ١ب آٙ ٠ً ثج٨ٜـ ٝ ًٜـ پ٨ـا كا اٍ تزلث٠ ثبك عْ٘ هـكت ١ب آٙ ؿك ُبػل تب ثبُٜـ ٗتزـؿ ٝ ثٞؿٟ «ؿاّ ٧ٝو٦ُ» ؿاكا٥

 (2003ٕ:123ًٜـ٥،.)١ٌتٜـ ػٔلٍ ١ب٥ ؽٞاًت٠ ٝ مٛـ٦ُ ُلا٧ٚ

 ١ل پي. ُٞؿ ٦ٗ ٨ٌٗل ١ب ُؾ٨ٔت ٝ ٛ٘بؿ١ب پ٨ِلكت٠ ًبكثلؿ ثب اًبًب ٛوبة كٚ ٠ً رب آٙ ام ؿاكؿ، ٛوبة ثب ًب٦ٔٗ اكتجبٙ ٛ٘بؿ

 ُبػل فات ام ث٨بٙ ثلا٥ ك٦ٜ اثناك٥ ٛوبة م٧لا ُٞؿ، ٦٘ٛ تجـ٧ْ ٛوبة ث٠ ٗلٝكتب ٛ٘بؿ٥ ١ل اٗب ٨ُلؿ، ٦ٗ هلاك ٛ٘بؿ ًٜظ ؿك ٛوبث٦

 (1390ٍ:3 ٓـه٦،. )اًت
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  وقاب اوًاع -2

 : پق٧لؿ ٦ٗ اٛزبٕ ف٧ْ ١ب٥ ٓٞكت ث٠ ٨ُلؿ، ٦ٗ ث٢لٟ ٛ٘بؿ٧ٚ ُؾ٨ٔت ام ك٦ُٝ ص٠ ثب ُبػل ٠ً ا٧ٚ ث٠ تٞر٠ ثب ٛوبة ت٨ٌٜي

 

  سادٌ وقاب -2-1

 ثب ٗـت٦ آ٠ٌٛ ام پي اٝ. اكٌٜـ ٦ٗ ٥ٝ ثل ١ب ؿؿـؿ٠ ت٘بٕ ثب كا ٗؼبٓلٍ تزلث٠ ٝ ًٜـ ٦ٗ ت٠٨ٌ ُؾ٨ٔت٦ ثل ٛوبة ا٧ٚ ؿك ُبػل

 ٝ ًبمؿ ٦ٗ ٛ٘ب٧بٙ كا اعٞاالتَ ٝ ُلا٧ٚ ٝ ُؾ٨ٔت آٙ ؿٝكٟ ًلؿ، ١ٖ٘ كا ؿك٨ٛٝبتَ ٝ ُلكت ؽٞ ثـاٙ ٝ م٧ٌت ُؾ٨ٔت آٙ

 تلت٨ت ا٧ٚ ث٠ ٝ ثؾِـ ٦ٗ ُؾ٨ٔت ث٠ كا ؽٞؿ ٗؼ٨ِت٦ ٝ كٝا٦ٛ اعٞاالت ٝ رـ٧ـ ُلا٧ٚ ٝ ٨ُلؿ ٦ٗ ثل كا ١ب٧َ ٧ٝو٦ُ ثلؽ٦

. ًٜـ ٦ٗ اثلامٍ ٝ ُـٟ ٝك ؿ٠ٛٞ ُؼل٥ تزلث٠ ؿك ٝ ؿاُت٠ ظب١ل٥ اًتوالّ ٠ً ٨ُلؿ ٦ٗ ٌُْ ؿٝ آٙ تٔل٨ن ام ا٥ تبمٟ ٝرٞؿ

 تٜبثن ام ٗلاؿ آجت٠. ٛ٘ب٧ـ ٦ٗ عبْٓ ٜٗبثوت ٗؾبٓق ٧ب ٝ ٗٞاكن ٓٞكت ث٠ ٛوبة م٧ل ُؾ٨ٔت ثب ًبؿٟ ٛوبة ؿك( كا٥ٝ)ُبػل

 ٛوبة ٛجٞؿٙ ٗتؼـؿ ٝ ٦٧ًٞ ام ُؾ٨ٔتَ ام ُبػل ِٛـٙ رـا ٗؤٞؿ ث٠ٌٔ ٨ٌٛت؛ ٛوبة م٧ل ُؾ٨ٔت ٛلغ ث٠ ُبػل ٦ٜ٨ِٛ ػوت

 . اًت ؿ٧ِل ٥ًٞ ام ٗتٚ ٓـا١ب٥ ٝ

 

  مرکة وقاب -2-2

 اث٢بٕ ا٥ ٠ُٛٞ پي. ثبُـ ؿاُت٠ اٌٛزبٕ ٝ ١٘ب٦ِٜ١ اٍ ُؼل٥ تزبكة ثب تب آٝكؿ ٦ٗ ُؼل ؿك كا ٗلًج٦ ثبكت ٛبُن٧ل ُبػل ُب٦١

 ُؼل٥ تزلث٠ ٧ي ؿك ُؾ٨ٔت صٜـ٧ٚ ًبكثلؿ ث٠ ُبػل ٠ً ؿ١ـ ٦ٗ ك٥ٝ مٗب٦ٛ ا٧ٚ. ُلؿؿ ٦ٗ پـ٧ـاك ُؼل ٗتٚ ؿك پ٨ض٨ـ٦ُ ٝ

. ُلؿٛـ ص٨لٟ ٗتٚ ثل ؿاكٛـ، ًؼ٦ ١ب آٙ ام ٧ي ١ل ػٜبٓل ٝ آ٧ـ ٦ٗ ٝرٞؿ ث٠ ١ب ُؾ٨ٔت ث٨ٚ ًٌَِ٘ ا٥ ٠ُٛٞ پي .آٝكؿ ك٥ٝ

 .ُٞؿ ٦ٗ تلؿ٧ـ ٝ ُي ؿصبك ١ب، ُلت٠ ٝ ١ب كؼْ ؿاؿٙ ٌٛجت ٝ ٗ٘ب٧ل ٗلرغ ؿك ٝ ٗبٛـ ٦ٗ ًلُلؿاٙ عبٓت ا٧ٚ ؿك  ؽٞاٜٛـٟ

 

 اتتکاری وقاب -2-3

 ػبٕ كٗن١ب٥ ثب ك٧ٝبك٦٧ٝ ِٗوت ام كا ؽٞؿ ثتٞاٛـ تب آٝكؿ ٦ٗ ك٥ٝ ٛ٘بؿ٦ٜ٧ ١ب٥ ُؾ٨ٔت ث٠ ١ب٧َ تزلث٠ ثلؽ٦ ؿك ٗـكٙ ُبػل

 ام ٧ب ٝ ٛ٘ٞؿٟ ٛٞآٝك٥ كا آٙ ُبػل ٠ً اًت ٛ٘بؿ٥ ام ػجبكت ٛ٘بؿ٧ٚ ُؾ٨ٔت. ثلًبٛـ ؽٞؿ ث٠ كا ٛ٘بؿ١ب ا٧ٚ ُقُت٤ ٝ ًٜـ ٗؼبف

 ٦ٗ كا ُؾ٨ٔت٦ ٓٞكتي ُبػل پي. ثؾِـ ثـاٙ ٗؼ٦ٜ٨ فات٦ ؿالٓت ٧ب ٝ ُؾ٨ٔت عبٓت تب آٝكؿ ٦ٗ ث٨لٝٙ اٍ ا٠٨ٓٝ ٜٗجغ

. ٨ُلؿ ٦ٗ اٛزبٕ ؽ٧َٞ ؽٜبة ٝ ٦٧ُٞ تي ٓٞكت ث٠ ٗؾبٛت ٨٘ٗل ُب٦١ ٝ ٗتٌٖٔ ٨٘ٗل ًبكثلؿ ٛل٧ن ام اؿٔت اٗل ا٧ٚ ٝ پُٞـ

 ا٧ٚ ثب كا ث٨ٌبك٥ ُؼل٥ ١ب٥ تزلث٠ ٗـكٙ ُبػلاٙ. ًٜـ ٦ٗ ث٨بٙ ػ٦ٜ٨ ٓٞكت ث٠ كا اٍ ُؾ٦ٔ ؿ٧ـُبٟ ٝ ١ب ؿؿـؿ٠ ٛت٨ز٠ ؿك

 (www.adabiatearab. )اٛـ ًلؿٟ ث٨بٙ ٛوبة ٛٞع

 
 

 الذیه شمس شعر در شیعی َای وقاب ي ومادَا  -2

 اٝ. ؿكؽِٜـ ٦ٗ اُؼبكٍ ؿك( آٌالٕ ػ٢٨ٖٔ) ٢ٛبكت ٝ ػٔ٘ت ؽبٛـاٙ ١ب٥ ُؾ٨ٔت كٝ ا٧ٚ ام. اًت ٨ُؼ٠ ُبػل٥ آـ٧ٚ ُ٘ي

 تب ُـٟ ٜٗـ ث٢لٟ آٛبٙ ٛ٘بؿ٧ٚ ع٘ٞك ام تٌلاك ٧ـ٣پـ ام اًتلبؿٟ ثب ُبٙ، ع٨بت تبك٧ؼ ؿك ثنكُٞاكاٙ آٙ ٛوَ ث٠ اُبكٟ ٗ٘ٚ

 ا٧ٚ ث٠ «آوٜبع ٝ آٞر٠»  ًلٝؿ٣ ؿك ُبػل. ثلًبٛـ ١ـف ث٠ كا ًؾَٜ تب ًبؽت٠ ٛوبث٦ ُؾ٨ٔتِبٙ ام ٧ب ٝ ًٜـ ث٨بٙ كا ٗؤٞؿٍ

 (249: 2د ٕ،2009 آـ٧ٚ، ُ٘ي.) اًت ٛ٘ٞؿٟ تل٨ًٖ ٛوبة ثب كا ؽٞؿ ٨ً٘ب٥ ٝ ًلؿٟ اُبكٟ ُؼلٍ ؽ٨ٓٞٔت

 ُٜبًٜب٤ٗ ػبُٞكاء ه٨بٕ ٝ پق٧لكت٠ ٓٞكت( آٌالٕ ػ٠٨ٔ) ٨ًـا٢ِٓـاء ٗوـى ٝرٞؿ ث٠ تٞر٠ ثب ٨ُؼ٨بٙ مٛـ٦ُ اؿا٤ٗ ٠ً رب آٙ ام

 .  اًت( ع)ع٨ٌٚ اٗبٕ ع٘لت ٛ٘ٞؿٟ، كلاؽٞا٦ٛ آـ٧ٚ ُ٘ي ٠ً كا ١ب٦٧ ُؾ٨ٔت ثٌبٗـتل٧ٚ پل ام ٦ٌ٧ اًت، ُـٟ ٨ُؼ٠
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 (ع) حسیه امام -2-1

  ؿك اؿٔت ٝ ثٞؿٟ ٓجٜبٙ ت٨ِغ ًبٛٞٙ ٝ رٜٞة ا١ْ ٥ٝ ٠ً كٝ آٙ ام ؿاكؿ، آـ٧ٚ ُ٘ي ؽبٛل ؿك ؽب٦ٓ رب٧ِبٟ( ع)٨ًـا٢ِٓـاء

  ٧بكاَٛ ٝ ؽبٛٞاؿٟ ٝ( ع)ع٨ٌٚ اٗبٕ ثل ٠ً ١ب٦٧ ٨ٔٗجت ٝ ١ب كٛذ ثب اٝ. ًلؿ¬٦ٗ ُلًت كًٝتب٧َ ٗغلٕ ٗبٟ ػناؿاك٥ ٗزبٓي

 ثلؿٟ ١ب ث٢لٟ ع٘لتَ ع٘ٞك ام ًِـ، ٛظٖ ث٠ كا ؽ٧َٞ ًؾٚ تب ُلكت ؿًت ث٠ هٖٔ ٠ً مٗب٦ٛ ٝ ُـ آُٜب ؽلؿًب٦ٓ ام ُقُت،

 . اًت

 

  تاریخ گراوقذر میراث -2-1-1

 «اًج٦ ثل ًجٞتل٥» ًلٝؿ٣ ؿك ٨ٛن اٝ ؽٞؿِ اٗب آٝكؿ، ٦ٗ پـ٧ـ( ع) ٨ًـا٢ِٓـاء ث٠ كا ٥ٝ ُلا٧َ تٔو٦ ُبػل پلٝكٍ ُلا٧ٚ آ٠ٌٛ ثب

 ًجٞتل٥: »٧ُٞـ ٦ٗ ٝ ُ٘لؿ ٦ٗ ؽٔوت ٛبٗٞى هل٧ٚ كا( ع)ء٨ًـا٢ِٓـا ع٘لت ثل ًُٞٞاك٥ ٨ُؼ٨بٙ، اٗبٕ ٗظ٨ٗٞٔت ث٠ اُبكٟ ثب

  آؿبم ام پ٨َ/ مؿٟ ٨ٔٗجت ًجٞتل/ ٗظٕٔٞ ع٨ٌِٚ ٧ب/ مٛـ ٦ٗ ٛب٠ٓ رـا٦٧ آؿبم ام پ٨َ/ ا٧ٌتبؿٟ مٗب٠ٛ ١ب٥ ٝكٝؿ٥ ثل/ اًج٦ ثل

 (      299: 1د ١٘بٙ،.«) ًٜـ ٦ٗ ًُٞٞاك٥ ٨ُؼ٠ ام ٛ٘ب٧ٜـ٦ُ ث٠/ آكل٧َٜ ؿك ٗلٍ ٝ مٛـ٦ُ

 ٧ٕٞ ػٚ ٗغ٨ْ ال:» كلٗٞؿ ٠ً آٛزب ؿاكؿ، ثبٝك كا ٨ُؼ٨بٙ اٗبٕ ٛبُن٧ل ًلُٛٞت ُبػل ٧ُٞب آ٧ـ، ٦ٗ ثل ُؼل ٗتٚ ام ٠ً ٠ُٛٞ ١٘بٙ

)  كٝؿ ٦ٗ پ٨َ ٌٌٗٔبٙ رجل٥ عـ تب ؿ٧ِل ا٥ ًلٝؿٟ ؿك آـ٧ٚ ُ٘ي ١لصٜـ( 1979ٕ:166آ٘ولٕ، ا٥ًٞٞ٘ٓ...« )ثبٓؤٖ ؽّٚ

 اٗبٕ ٛظ٨ل ث٦ ُؾ٨ٔت «ؿر٠ٔ كٝؿ ًالؽ» ًلٝؿ٣ ؿك تب ٨ُلؿ ٦ٗ ثل ٦ًالٗ هبّ ٝ ه٨ْ ام ًؾٚ اٗب ،( 260: 2د  ١٘بٙ،

 آٙ تب ُِب٧ـ ٦ٗ ؿًت هٔجٖ/ اٛـ١ٝجبك ٝ اًت ؿاؽ:» ث٧ِٞـ ٝ ًلؿٟ ٧بؿ ١ب٧َ مؽٖ ام ٝ ُ٘لؿٟ تبك٧ؼ ُلاٛوـك ٨ٗلاث كا( ع)ع٨ٌٚ

 ثلا٧ٖ ١ب تبك٧ؼ ٠ً آ٦ٛ تٞ/ ٦ٜٗ كم٥ٝآ ٝ ٗؤٞؿ ١ٜٞم تٞ/ ٗغجٞثبٙ ٗل٧ظ ا٥/ ٗٚ ٨ْٗ ٝ ٦ٜٗ ُٜذ تٞ/ ث٘بٙ ثبم: ٧ُٞـ ٦ٗ ٝ/ ٗناك

 ( 494: 2د آـ٧ٚ، ُ٘ي(. . . « ) ع)ع٨ٌٚ ١ب٥ مؽٖ ام/ ؿاُتٜـ ٠ِٛ

 ٝ ًبؽت٠ پل٦ًِ ت٨ؾ ا٨ًلاٙ آٝاك٦ُ ٝ( ع) ٨ًـا٢ِٓـاء ؽٞٙ ُـٙ ك٧ؾت٠ ام «٨ُلٕ ٦ٗ ثل پِت ثل كا إ ٜٗبكٟ»  ًلٝؿ٣ ؿك اٝ

 ت٨ؾ/ ٨ًب١ت ثٜٚ ٌُتل٣ ؿك ٝ/ مٖٛ ٦ٗ آتَ كا ثبكت ث٦ پٞس ٌُٟٞ ٗٚ. .  ! .٢ًٚ ثت ا٥:» ث٧ِٞـ ٝ ثَلَؿ كلٝ ًبالك٥ ثت ثٜٚ ؿك

 ظٔ٘ت ث٠ ٝ/ ًلثالء ؿك/ ًبؽت٦ آٝاكٟ كا ا٨ًلاٙ ٝ/ ك٧ؾت٦ كا( ع)ع٨ٌٚ ؽٞٙ تٞ: ٧ُٖٞ ٦ٗ ٝ/ ًٜٖ ٦ٗ كلٝ كا ُٜب١بٙ ث٦ پلًَ

 ( 491: ١٘بٙ! . . .« )ُٞ ٗٞرٞؿ: ُلت٦

 ًتٌ٘بكاٙ ًُٞي ثل آتَ ٝ ُلؿؿ ٦ٗ م٨ٗٚ ثلا٥ آً٘ب٦ٛ توـ٧ل٥ ٠ً ًٜـ ٦ٗ كٟاُب( ع)٨٢ُـ اٗبٕ ٌٗٔٞت٦ ٗناك ث٠ آِٛبٟ ُبػل

 كلٝ[ م٨ٗٚ ؿك] ؽٞٙ ٝهت٦ پي/ اكٌٜـ م٨ٗٚ ثل آً٘بٙ/ ؽب٦ً ًل٣ ًٝؼت ث٠/ كا ٗناك٥ ٦٧ُٞ:» ٧ُٞـ ٦ٗ كٝ ٨٘١ٚ ام. مٛـ ٦ٗ

 ت٨ل٦ُ ؿك آٛزب ٝ/ ُـٟ ٛٔت ًلاٙ تب ًلاٙ ثل/  اٍ رب٠ٗ/ ا٧ٌتبؿ ٠٢٨ُ ام ٦ً٘ ثبؿ تًٞٚ ٝ/ ُـ ٝك ُؼ٠ٔ ًتِ٘لاٙ ًبػ ٝ/ ككت

 (   487: ١٘بٙ.«) ثلؿ ٦ٗ پٜبٟ ث٢ِتَ ث٠ آٛزب ك٥ٝ م٧جب ًٞؿى ٝ ُلؿؿ ثلا٨ِٛؾت٠ مٗبٙ

  

 حاضر عصر ريایتگر -2-1-2

 ٗبٜٛـ ٝ ُـٟ فًل پ٨ِتل ٠ً آٝكؿ ٦ٗ ع٘لتَ ١٘لاٟ ث٠ كا ٝاهُب٦ٛ ًٜـ، ٦ٗ ٧بؿ( ع)ع٨ٌٚ اٗبٕ ام ٝهت٦ آـ٧ٚ ُ٘ي ٝاهغ ؿك

 ثل ًجٞتل٥ ث٠ ٝ ًٜـ ٦ٗ ٧بؿ ا٨ًلاٙ ام ؿ٧ِل ثبك «م٨ٗٚ ثل ٗناك٥» ًلٝؿ٣ ؿك اٝ ٗخبّ ثلا٥. ُٞؿ ٦ٗ اًتلبؿٟ ٛ٘بؿ٧ٚ ٝاهُبٙ

 ٨٢ُـ اٗبٕ ث٠ ًُٜٞـ ٝ ًبؽت٠ ٜٗؼٜق ؽ٧َٞ كٝمُبك ٗٔب٧ت ث٠ كا تٞر٠ آنٗبٙ آؽل آٜالط ام اًتلبؿٟ ثب اٗب ًلؿٟ، اُبكٟ اًج٦

/ ثبكؿ ٦ٗ كا پلثبكٍ اُي آً٘بٙ/ ًٜٜـ ماك٥ ؿل٧ت آٙ ثل ٝا٨٢ٛـ كا ا٨ًلاٙ:» ٧ُٞـ ٦ٗ ٝ ؿ١ـ ٦ٗ هلاك ؽٞؿ كاًت٦٧ِٞ ت٤ُٞ كا

 ٢ٗٔت/ اًت اكٌلؿٟ ٝ آٓٞؿ ؽبى ػلًَٝ ٠ً ًٜـ ٦ٗ ٨ُٞٙ/ ُِلت/ ا٧ٌتبؿٟ/ اًت ثل ًجٞتل٥ ٝ/ ؿاكؿ ؽٍٞ ث٥ٞ ٝ ً٘بٛض٠ اٝ

 ؿًت ٝ/ ُٞؿ ربك٥ ؽٞٛتبٙ ؿك تب ٝا٨٢ٛـ كا ؽٖٞٛ/ ٨ـثپُٞبٛ ٗلا ٝ ث٨ِل٧ـ/ ُـٟ ًلٜتبٙ ٓجبى ٠ً إ ؽبٛٞاؿٟ ا٥/ آنٗبٙ آؽل ٧بكت٤

: ١٘بٙ. . .«)ؽٞاثٖ ٦ٗ اٛـ١ٝجبك ٜٗنّ ا٧ٚ ٧ٝلا٤ٛ ؿك/  ُ٘ب ٗخْ ٝ/ ثبُـ ٜٗنٓتبٙ ؿ٧ـُبٖٛ(/ ع)ع٨ٌٚ ث٠ ًُٜٞـ/ اٛـام٧ـ ُلؿٖٛ ؿك

192        ) 

 ٓجٜبٙ ث٠ ٨ٛٞ٨٢ٌٓت٦ كه٧ٖ ٝماتتزب ٝ ؿاؽ٦ٔ رَٜ ًجت ث٠ ٠ً ٛبُن٧ل٥ ُلا٧ٚ ام ُـٟ ٧بؿ ًلٝؿ٣ ؿك ُبػل ٠ً ٛـاكؿ ُي

 كبرؼ٤ ام ٝ ثٌت٠ ٛوبة كً٘ب(« ع) ع٨ٌٚ[ اٗبٕ] ث٠ ٢ًٚ ٌُب٧ت٦ »ًلٝؿ٣ ؿك ًجت ٨٘١ٚ ث٠ ٝ ٧ُٞـ ٦ٗ ًؾٚ ُـٟ، ُلكتبكٍ
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 ر٢ت٦ ام ٠ً ت٨ل٥ آٙ ثلاثل ؿك/ ُٕٞ ٦ٗ ؽٖ ت٨ل ثلاثل:» ٧ُٞـ ٦ٗ ًؾٚ ث٨بثبٙ ١ب٥ ُٚ ثل كٝم ٠ً ّٛٞ ؿك پ٨ٌلٍ ٗبٛـٙ ثبه٦

 ٝا ُٜناك ثل پَُٞ ث٦ كٝم ٠ً/ ًِتٜـ ٗلا ٝهت٦/ ٜٖٗ ا٧ٚ/ ٜٖٗ ا٧ٚ! ٜٖٝٛ: ثلٕ ٦ٗ ٠ٜ٨ً ث٠ ؿًت ٝ/ ُٕٞ ٦ٗ ٖؽ آٗـ، اٗٚ

 ( 183: 1د ١٘بٙ،. . .« )٢ٛبؿٛـ

 ًلٝؿ٣ ؿك ٝ ًٜـ ٦ٗ ث٨بٙ كٝمٟ 33 رَٜ ؿك كا ٓجٜبٙ ٗلؿٕ ًِتبك عٌب٧ت ٛ٘ب٧ـ، آٌُبكتل كا ٗؤٞؿٍ آ٠ٌٛ ثلا٥ آـ٧ٚ ُ٘ي

 ام/ تبثٌتب٦ٛ ٗب٦١ ؿك: » ك٨ًـ ات٘بٕ ث٠ ًلثالء رٜب٧ت ٦٧ُٞ ٠ً ٧ُٞـ ٦ٗ ًؾٚ تبثٌتب٦ٛ ام «ثٞؿٛـ ٢ُل ٦ُعٞا ؿك ٠ً اثل١ب٦٧»

 ٦ٗ آٛض٠ ؿكتل١ب٧تبٙ ؿك/ ًلثل٧ـٟ اٗبٕ كاٟ ؿك/ كًٝتب١ب ؿك ًِتبك ٌٗبٙ ١لتبؿ ٝ(/ ع)پ٨بٗجل ٨ٌٗظ ام پي/ مؽ٦٘ ٝ ١ناك ًبّ

 (426: ١2٘بٙ،د.« )ك٨ًـ ات٘بٕ ث٠ ؽٞاًتٜـ، كلامؿًتبٙ ٠ً ٠ُٛٞ ١٘بٙ/  ًلثالء ٝ/ ك٨ًـ مٗبٙ:/ ث٨ٌ٧ٜٞـ آ٧ـ،

 ٠ً صٜبٙ. ُ٘لؿ ٦٘ٛ ع٘لتَ كا ؽٞؿ ١لُن اٗب ًٜـ، ٦ٗ اًتلبؿٟ( ع)ع٨ٌٚ اٗبٕ ٛوبة ام ٗؤٞؿ ث٨بٙ ؿك آـ٧ٚ ُ٘ي آ٠ٌٛ ثب

...«) كثٞؿ ًلثالء ؿك ٛب٢ُبٙ كا اٝ ٨ُِ٘ل١ب٧تبٙ ٠ً ٦ًٌ آٙ ٠ٛ ٝ ٨ٌٛتٖ ٨ٌٗظ ػ٨ٌب٥ ٗٚ: »٧ُٞـ ٦ٗ «ر٠ٔ٘ ٧ي»  ًلٝؿ٣ ؿك

 ؽبٛل٣ آٙ ٧بؿ ثب كا ؽٞؿ ٦٧ُٞ ٝ ٛ٘ٞؿٟ عبْٓ ٗلؿَٗ ًِتبك ام ٠ً اًت كٛز٦ ثلآٝكؿ ٜٗظٞكٍ ث٠ٌٔ ؛( 208: 2د ١٘بٙ،

 تـاػ٦ ٝ ؽ٧َٞ آبثت ام اثتـا «هبتالٙ ًبكُبٟ»  ًلٝؿ٣ ؿك كٝ ٨٘١ٚ ام ؿ١ـ، ٦ٗ تٌال ٗبٛـٟ، ثبه٦ ٨ُؼ٠ ف١ٚ ؿك ٠ً ؿكؿٛبى

 ٦ٗ ًؾٚ ُلكت٠، ١ـف كا َٜٝٛ ٢ُلٝٛـاٙ مٛـ٦ُ ٠ً ُـٟ ك٧ن٥ ثلٛب٠ٗ ًِتبك٥ ام ًپي ٝ لؿًٟ ٧بؿ ًلثالء ٛبعن آبثت

 ربك٥ ا٦ٌُ/ ًِـ ٦ٗ ٛلي ١ٜٞم إ ك٠٧/ ٗبٛـٟ ١ٞا ٝ/  پًٞت ٨ٗبٙ ١ٜٞم اٗب/ ًلؿٟ پبكٟ كا پ٨لا١ٚ ت٨ل/ اًت ُلٕ تٜٖ:» ٧ُٞـ

/ هبتالٙ ًبكُبٟ/ . . . / ؽُلؿٕ ثٜـ١ب٥ ؽـاعبكظ!/ ٜٖٝٛ عبكظؽـا: ٧ُٖٞ ٦ٗ/ . . . / اكٌٜـٕ ًلثالء ث٠ كا آبثت ا٧ٚ ٗٚ اٗب/ ُـٟ

 (                  212: 1د ١٘بٙ،( / . . . « ) ؽٞٙ - ؿٕ ٝاه٣ ام)  «٨ٖٗ»كٜزبٙ ٨ٖٛ ؿك/ «ؿاّ» كٜزبٙ ٨ٖٛ:/ ؿاكؿ ٨ٗنا٦ٛ ٗل٦ُ ١ل ا٧ٜزب

 ُلٟ ُـٛـ، ٗلتٌت ٓجٜبٙ رٜٞة ؿك ٨ٛٞ٨٢ٌتٓ ٗتزبٝماٙ ٠ً ًت٦٘ ثب ُـ، ٝاهغ ًلثالء ؿك ؿ٧لٝم ٠ً كا ظ٦٘ٔ ٢ٛب٧ت ؿك ُبػل

 ثل ا/ ك ات ُـٟ ٓؾت٠ ؽٞٙ ٨ُٖ٘/ ث٦٧ٞ ٦ٗ ؽلت٠، پب٨٧ن٥ ١ب٥ ثلٍ ثل ٠ً/  كا اٌُت ػٜل/ ٓجغِب١بٙ:» ٧ُٞـ ٦ٗ ٝ مؿٟ

/ ٧لٝمؿ/ كٝم٥ ام/ كٝم ؿٝ ت٢ٜب تٞ، ام رـا/ ث٦٧ٞ ٦ٗ رٜٞة ؿك آٛزب/ كا تٜت ام رـا/  ًلِ كا٧غ٤/ ٦ًِ ٦ٗ ِٗبٕ ث٠ ١ب ؿُت پ٨لا١ٚ

 (      379: ١٘بٙ.« )ُقُت ربٙ ًلثال٥ ثل/ ًبّ ١ناك ٠ً ٠ً/ اٗلٝم

 

 (  س)  زیىة حضرت -2-2

 عٞاؿث ٓجٜبٙ ٛبٕ ٠ً صٜبٙ ًٜـ، ٦ٗ ٛٞ ًلثالء ؿك  كا( ى) ًجل٥ م٧ٜت ع٘ٞك ؽبٛل٣ اؿلاه٦، ٨١ش ثـٝٙ( ع)ع٨ٌٚ اٗبٕ ٛبٕ

 هلثب٦ٛ ٛت٨ز٤ ؿك ٠ً ؿاكؿ ث٨بٙ كا اٛـ٦١ٝ تب ر٧ٞـ ٦ٗ ث٢لٟ ٍُؼل ؿك توبكٙ ؿٝ ا٧ٚ ام آـ٧ٚ ُ٘ي ٝ آٝكؿ ٦ٗ ٧بؿ ث٠ كا رٜٞة

 تزبٝم كبرؼ٤ ؿك كا ػتلت ؽبٛـاٙ اًبكت ٝ ًِتبك ٓغ٤ٜ تب ًٜـ ٦ٗ تالٍ ٥ٝ ٦٧ُٞ. ُلؿ٧ـ ثبمٗبٛـُبٙ ػب٧ـ ث٨ِٜب١بٙ ُـٙ

 ِٛبكٍ ؿك كا٥ٝ آؽل٧ٚ:» ٧ُٞـ ٦ٗ «م٨ٗٚ ثل ٗناك٥ »ًلٝؿ٣ ؿك كٝ ٨٘١ٚ ام ًٜـ، ثبمآكل٦ٜ٧ ٓجٜبٙ ث٠ ٨ٛٞ٨٢ٌٓت٦ كه٧ٖ

 كا م٧ٜت اكٌلؿٟ ص٢ل٣/ ؿاكؿ ُِلت ؽجل٥ آٙ ٠ً/ ًِٜـ ِٗبٕ ث٠ كا رٜٞة ػٜل تب ٨٢ٛـ ٝا كا ا٨ًلاٙ: / ٧ُٞـ ٦ٗ اٛـ١ٝجبكٍ

 هجل١ب تب/ ُِت ٦ٗ ؽٖ ؽبى ثل/ ُل٧ٌت ٦ٗ/ ك٨ًـ كلا ُت ٝهت٦ اٗب/ ُلؿ٧ـ مالّ ٛٞك ٗخْ ثبك٥/ ًلؿٟ ًٞس اثل١ب ثب ٠ً/ ؿ٧ـٕ

 ُبٙ ؿ٧ـٕ/ ؿ٧ـٕ ٦ٗ كا ا٨ًلاٙ: ُلت ث٨بثب٦ٛ ُب١ـ٥/ رٜج٨ـ ٦ٗ ١ب كٍ ؿك ػقاة ٓلم٣ پي/ ًٜـ ٘يٓ هلاكُب١ِبٙ ؿك/  كا

 (187: 2د ١٘بٙ،...«) ثبك٧ـ ٦ٗ اُي ٗلٝاك٧ـ/ ؿ٧ـٟ ٝ ثٞؿٛـ ؽ٨ٛٞٚ ٠ٜ٨ً/ ثٞؿٛـ ٗبٟ پبكٟ ١لت

 هبٛب كًٝتب٥ ث٠ ٨ٛٞ٨ٌت٢ٓ٦ كه٧ٖ ثبك كبرؼ٠ ع٘الت ؿك ًلٍ ٠ً ٛل٦ٔ ٗلٍ ث٠ تب ًبؽت٠ ٛوبة( ى)م٧ٜت ٛبٕ ام ًپي ُبػل

 ِٗلف آً٘بٙ ؿك ًٞصٌَ ثٌتل ام م٧ٜت/ ك٧ؾت كلٝ ا١ب٦ٓ ثل/ ١ب ؽب٠ٛ ًوق/ ٝهت٦:» ٧ُٞـ ٦ٗ كٝ ٨٘١ٚ ام. ثلؿ كاٟ ُـ، ثل٧ـٟ

 ٛال٦٧/ هلٗن كٝثبٙ ثب/ اٍ ُـٟ ثٌت٠ ١ٞٗب٥/ ؽٜـ٧ـ ٦ٗ ١ٜٞم آ٠ٌٛ عبّ/ ثٞؿ ُـٟ ثل٧ـٟ ًلٍ/ ٨ٛبكت كا صِ٘بَٛ پي/ ُـ

 (189: ١٘بٙ.« )ؿاؿ ٦ٗ ِٛبٙ

 ؿك كا تلى ٠ً كا ؿثٌتب٦ٛ ًٞؿ٦ً كٛذ تب ثلؿٟ ث٢لٟ( ى)م٧ٜت ٛوبة ام ؿ٧ِل ثبك «ثؾٞاثـ م٧ٜت تب ٛٞا٦٧»  ًلٝؿ٣ ؿك آـ٧ٚ ُ٘ي

/ ٝا٠٘١ -١ب ُْ/ ٝا٠٘١ -ٗـك٠ً مَٛ/ م٧ٜت:» ٧ُٞـ ثبم ًٜـ، ٦ٗ تزلث٠ ٗلؿَٗ ًالٙ ٝ ؽُلؿ ؿُٜ٘بٙ تًٞٚ ؿ٧بكٍ ث٘جبكاٙ احل

 كا ات ٛال٦٧ ٥ٌٞ٨ُ ٦ًٌ ص٠/ پُٞبٛـ؟ تٞ ثل ٨ًبٟ ٓجبى ٦ًٌ ص٠/ ص٠؟ ثلا٥... ًٚ پبى ٌٌُت٠، ؿٗـا/ ٝا٠٘١ -١ب ًتبة

 ثؾ٨ِـٟ َُٜ ُبِٕ ا٧ٚ ث٠/  كا ؽٞك٨ُـ ا٧ٚ ٠ً ا٥/ . . ./ ؿكؽتبٙ ًٞس ام پ٨َ/ ٨ًٜٖ ثبم٥ ثلؽ٨ن/ كا؟ كبٗت ًلػ ٓجبٙ/ ص٨ـ؟
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 ثل ٝا٥/ ًِـ؟ ٦ٗ كا ٗب ٦ًٌ ص٠/ ًِـ؟ ٦ٗ كا ٗب ٦ًٌ ص٠/ كا؟ آة ؿك٧ب٥ ًٜـ؟ ٦ٗ ؽبٍٗٞ كا آكتبة ؽ٦ٌٜ ٦ًٌ ص٠!/ ا٥

 (                235-37: 1د ١٘بٙ،.« ) م٧ٜت

 ثب٦٧ٞٛ ػٜٞاٙ ث٠( ى)م٧ٜت ع٘لت ام آٌُبكا اًت، ػٔ٘ت ؽبٛـاٙ ١ب٥ ُؾ٨ٔت ٛوبة ًبك٨ُل٥ ث٠ ؿك اٝ كٍٝ ٠ً صٜبٙ ًپي

 رٜٞة ث٠ ٨ٛٞ٨٢ٌٓت٦ كه٧ٖ ث٘جبكاٙ ؿك كا ًٞؿًبٙ كتٚك ؿًت ام ؿكؿ تب ًٜـ ٦ٗ ٧بؿ ثٞؿٟ ا٧ِبٙ كٛزٌَ ٝ ًٞؿًبٙ ١٘ـكؿ ٠ً

 ٗٞد ثل تؾت٦ ثلا٧ٖ! / پـك: ُلت ًلؿ، ٦ٗ ُٜب ٠ً عب٦ٓ ؿك/ إ آث٦ صِٖ ٣ٞٛ:» ٧ُٞـ ٦ٗ كٝ ٨٘١ٚ ام. ًبمؿ ١٘ٞاك ؽٞؿ ثل ٓجٜبٙ

(/ ٗبؿكت ٝالؿت ام پ٨َ/ ) ًبؽت٠ آٗبؿٟ م٧ٜت ثبٛٞ/ ٠ً آٛزب ث٠ ُلكت ؽٞا١ٜـ ثل كا تٞ ١ب آة/ ثؾٞاة! ؿؽتلًٖ: ٧ُٖٞ ٦ٗ/ ثبٍ

 آة ؿك ؿؽتلى ًپي/ ... اًت ًبك٦ تلى ١لاًٜـ، ٦ٗ ٠ً آٛبٙ ؿػب٥/ ٛٞكبٙ ثلاثل ؿك پٜب٦١/ ١لاًٜـ ٦ٗ ٠ً آٛبٙ ثلا٥ ٜٗن٦ٓ

 (        505: 2د ١٘بٙ،. . .«) كلات پ٨ٌل تب/ ًپلؿ كا تَٜ/ ؽلت ١ب

 

 (ع) اتًالفضل حضرت -2-3

 ؿك ٝ ًٜـ ٦ٗ ٧بؿ ٨ٛن( ع) ١بُٖ ث٦ٜ ه٘ل ام( ى)ًجل٥ م٧ٜت ثبٛٞ ٝ( ع)ع٨ٌٚ ٕاٗب تبثٜبى ُؾ٨ٔت ؿٝ ًٜبك ؿك آـ٧ٚ ُ٘ي

 ًلم٨ٜٗت ٠ً ١ِٜب٦ٗ:» ٧ُٞـ ٦ٗ ٝ ًبؽت٠ آٌُبك ثبك ًتٖ ا٥ كبرؼ٠ ؿك كا اٛـ١َٝ ع٨ٖ٘ «ػجبى ؿًت» ػٜٞاٙ ثب ا٥ ًلٝؿٟ

 ربك٥ اٍ ث٦ٜ٨ ام ؽٞٙ/ كٝؿ ٦ٗ كاٟ ًلت پِت/ ؽٞكؿٟ ت٨ل اٍ پ٨ِب٦ٛ ًٝٚ اًج٦ ٠ً ثج٦ٜ٨ تب/ ًٚ ِٛبٟ/ ٦ًٜ ٦ٗ تلى كا

 ٦ٗ ػجبى ؿًت ثل  اًت ١ب٥  ُبٕ/ ًِـ ٦ٗ ؿ٧ِل٥ ا٥ ٛو٠ِ ثلا٥ كا ؽٚ ؿٝ/ پب٧َ ث٠ ثٜـ م٨ٗٚ ثل ع٘بئَٔ ٝ/ ُٞؿ ٦ٗ

 ( 366: 1د ١٘بٙ،.« ) ًِـٍ

 ٓجبى ؿك كا ٗلؿ٥ ككتٚ ؿًت ام ٝ پلؿامؿ ٦ٗ ٨ٛٞ٨٢ٌٓت٦ كه٧ٖ تًٞٚ ؿ٧بكٍ ث٘جبكاٙ كبرؼ٤ ث٠ «پلٛـٟ» ًلٝؿ٣ ؿك ًپي اٝ

 ثب٥ٞٛ ٨ٔٗجت تب ًبؽت٠ ٛ٘بؿ٧ٚ ا٥ ٝاه٣ كا ػبُٞكاء ػٔ٘ـاك ثل٧ـ٣ ؿًت تٌلاك پـ٧ـ٣ ثل ت٠٨ٌ ثب ٝ ًبمؿ ٦ٗ ِٛبٙ ؽبٛل ؿاٗبؿ٥

 امؿٝارت ثلا٥ ص٠!/ ا٥ ًلؿٟ ؿاك ِٛبٙ ػبٖٓ اٛـٟٝ ت٘بٕ ث٠ ص٢لٟ ٠ً ثب٦٧ٞٛ ا٥:» ٧ُٞـ ٦ٗ كٝ ٨٘١ٚ ام. ًٜـ كٝا٧ت كا ؿ٧ـٟ ؿاؽ

 ٦ٗ ُؼ٠ٔ ثبكاٙ ٝ ًٞثـ ٦ٗ ث٠ِ٨ ٛجْ ٝ/ ٌُبكـ ٦ٗ ثلا٧ت تبثبٙ ٗبٟ/ ُِت٠؟ رـا تٚ ام ؿًتَ ٠ً ا٥ كٟپب ٗبٟ/ ا٥؟ ًلؿٟ ٢ٛبٙ

 ٝ/ صلؽـ ٦ٗ پ٨ٌلٕ ؿك ؿ٧ـُبٛت ٠ً عب٦ٓ ؿك!/ ٨ُل ُتبة كٝمُبك ٗـاك پيِ ام ٝ/ ثبؿ ٝمٍ پ٦ ؿك پي/ ٛ٘ب٧بٛـ ٦ٗ كا تٞ ٝ/ ًِـ

 (85: ١٘بٙ.«) ًٜٖ ٦ٗ ت٠٨ٌ آتَ ث٠ ٗٚ

 

 ( س) زَراء ٍفاطم حضرت -2-4

 ثب ا٥ ًلٝؿٟ ؿك ٝ ٛ٘ٞؿٟ كلاؽٞا٦ٛ اُؼبكٍ ؿك آـ٧ٚ ُ٘ي ٠ً اًت ؿ٧ِل٥ ُؾ٨ٔت( ى) م١لاء كب٠٘ٛ ًجل٥ ٓـ٧و٠ ثبٛٞ

. آٝكؿ ٦ٗ «آؼب٨٘ٓٚ ٌٛبء ٨ًـٟ» ؽبّ ٓوت ثب كا ػبٖٓ ؿٝ ثب٥ٞٛ ٛبٕ ؿاكؿ هٜؼ٠ صٜـ ٠ً[« ى]كب٠٘ٛ ١ب٥ ًُٞٞاكٟ ام»  ػٜٞاٙ

 ٨ٛٞ٨٢ٌٓت ؿُ٘ٚ ث٘جبكاٙ آٗبد ٗزٌَٔ ٠ً پلؿامؿ ٦ٗ امؿٝار٦ رِٚ اٛـ١ٝجبك ُٛٞتًل كٝا٧ت ث٠ ًپي ٝ( ١:122٘بٙ)

 ثل ٠ً كب٠٘ٛ:»٧ُٞـ ًؾٚ ؿكؿٛبى ٗلٍ آٙ ام تب ًبؽت٠ ٛوبث٦( ى)كب٠٘ٛ ثبٛٞ ام ٝ ُـ ًِت٠ ٗغلْ ١٘بٙ ؿك ػلًَٝ ٝ ُلؿ٧ـ

 ٜٗوبك ثل ؽ٦ٛٞ/ ث٠ًٞ ٝ ٗلٍ ٨ٗبٙ ٗلم ٝ/ اًت ٗلم ؿٝ ٨ٗبٙ ٗل٦ُ آة/ ُـٟ ًِت٠ كٝؿ ٠ً ٛـاٌٛت ٛ٘ٞؿ، ربك٥ عٌٖ كٝؿ آة

 ٝ ٨ًِـ آؿٍٞ ث٠ كا ٗلَُ/ ٛ٘ٞؿ عٌٖ اٍ پلٛـٟ ثل/ ٠ً كب٠٘ٛ مٛـ، ٦ٗ ٛٞى ٠ٜ٨ً ٨ُل٦ٜ٧ ث٠ ٠ً عب٦ٓ ؿك/ آٗـٟ ُٜز٦ٌِ

 ( 118: ١٘بٙ.« )ُـ ثبم ٨ٌُٞ

 ٝ ًٜـ ٦ٗ اُبكٟ ثٌت٠،( ى)كب٠٘ٛ ثبٛٞ ٛوبة آ٠ٌٛ آكاًت٦ِ ث٠ ًلٝؿٟ، ٨٘١ٚ ام «ُت آٗـٙ ثب ر٦ِٜ»  هٜؼ٤ ؿك ًپي ُبػل

 ٠ً ثج٨ٜـ كا ا٥ ًب٠٧/ اٌَُ ٤ِ٨ُ پِت ام تب آٗـ ث٢ٍٞ:» ٧ُٞـ ٦ٗ ٝ آٝكؿٟ ٨ٗبٙ ث٠ ًؾٚ ُـَٛ ُـَٛ ث٢٨ٍٞ ام ًپي

/  ا٧ٚ/ اٝ/ ُل٧ٌت ث٦ُٞ٢٨ عـ تب ٝ/ ٓلم٧ـ كب٦ٛ/ اكتـ؟ ٦ٗ كلٝ كٞالؿ ١ب٥ پلٝا٠ٛ ٗبٜٛـ ٦ًٌ ص٠/ آ٧ـ ٦ٗ پب٨٧ٚ ١ب ؽٞٙ ظلف ؿك

 (120: ١٘بٙ« ) .ؽٞاثـ ٦ٗ ٠ً اًت ػلٝى

 ٧ُٞـ ًؾٚ اًبكت ٝ پ٨ٔـ٥ ٝ رَٜ ٨ٔٗجت، ًپ٨ـ٣ ؿُت، ًٝؼت ؿكثبك٣ تب ًبؽت٠ ٛ٘بؿ٥( ى)كب٠٘ٛ ثبٛٞ ام ًپي ُبػل

 اًٜٞكٟ ػٜٞاٙ ث٠ ػبٖٓ ؿٝ ثب٥ٞٛ ام «ًٞصي ًجن ؽٞك٨ُـ١ب٥ ًلل »ػٜٞاٙ ف٧ْ ُـٟ ٧بؿ ًلٝؿ٣ آؽل ٗوٜغ ؿك ٝ( ١:123٘بٙ)
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 ًلثل٧ـٟ: ٧ُٖٞ ٦ٗ/ ًِٜـٟ: ٧ُٖٞ ٦ٗ ٝ ُـٟ ًِت٠/ ُلاكٟ پب٦ً ؿك ًجن/ ٗبٛـ كب٠٘ٛ آكتبة ت٢ٜب:» ث٧ِٞـ ٝ ًٜـ ٧بؿ ٗبٛـُبك ا٥

 (                 ١:126٘بٙ.« ) ٨١نٕ ١ب٥ آتَ ُؼ٤ٔ ٗخْ/ ٗبٛـ كلتٞت ػبُن ت٢ٜب/ كٛذ ام

 ًٞحل آة ام اٍ ٜـ٥ٗ ث٢لٟ ٝٓق ث٠ «آغٕٞ ػ٦ّٔ ٧لؿا عت٦» . . .  ػجبكت ٝ حو٨ٔٚ عـ٧ج ام ا٢ٓبٕ ثب ٢ٛب٧ت ؿك آـ٧ٚ ُ٘ي

 كلام ثل/ ٠ً كلُتِب٦ٛ:» ٧ُٞـ ٦ٗ ٝ ًبؽت٠ ٗال ثل اًت، اٍ اثـ٥ آكم٥ٝ ٠ً كا ؽٞؿ هٔج٦ ؽٞاًت ٠ٔ٨ًٝ ا٧ٚ ث٠ ٝ ًٜـ ٦ٗ اُبكٟ

 ٝهت٦/ ًِـ ٦ٗ ٠٢٨ُ ٌٗت٦ ام ثلام/ ٦ًٗٞ/ ؿ٦ٗٝ/ پ٧ٖٞ ٦ٗ كا آً٘ب٦ٛ/ كٕٝ ٦ٗ ثبؿ ثل ٗٚ/ ٜٜٗـ ِٛبٟ ت٢ٜب/ ُٞٛـ ٦ٗ ؽٖ ػلٍ

 ٝ ٨ُٞٛـٕ/ كٝاٙ/ ثٞؿ ُٞاكا آة/ ًلؿ ع٨لاٖٛ كَِٛ/ ِٛل٧ٌٖ اًت ُلؿٙ ث٠(/ ٛـ٨ٗـ كزل آ٠ٌٛ عبّ)  پ٨٧ٞـ٧ٖ كا آً٘بٙ ١لت

/ ًلؿٕ تلى ٠ً كا كب٠٘ٛ ٝ/ رب آٙ ا٥ آهبماؿٟ/ رب ا٥ ا٥ آهبماؿٟ/ اًت ًٞحل عٕٞ آٙ ا٧ٜي: ُلتٖ/ ع٨لت ٛنؿ٧ي ٝ ُـٕ ٨ًلاة

 كا اٝ] ٨ًِـٛـ ٦ٗ ُلؿٙ ؽال٧ن ٤٘١/ ٗوبثَٔ/ ا٧ٌتبؿٟ/ آة[ ٓت لث/ ُـ ٧ٞ١ـا كلُت٠ ٗخْ/ ُي ث٦/ كلمٛـاَٛ ثٌتل ؿك

 (   416: 2د ١٘بٙ،[.«) ثج٨ٜٜـ

 

 (عج) مُذی حضرت -2-5

 آكم٥ٝ ٝ ا٨ٗـ ا٧زبؿ ٗجبكمٟ، ثلا٥ ٗزب١ـاٙ تلؿ٨ت ًٜـ، تٞر٠ ٢ٗـ٧ّٝت ٌٗئ٠ٔ ث٠ ُبػل ُـٟ ثبػج ٠ً ؿال٦ٔ٧ تل٧ٚ ٢ٖٗ ام ٦ٌ٧

 ٝ اًت رٜٞة ا١ْ آـ٧ٚ ُ٘ي. پ٨ًٞت ؽٞا١ـ ٝهٞع ث٠( ع) آغٌٚ ثٚ عزت ظ٢ٞك ثب ٠ً اًت ػـآت ام ًلُبك ٝ ُبؿ ؿ٨ٛب٦٧

 ٦ٗ تلى كا رب٧َ ك٧غبٙ ًٟٞ» ًلٝؿ٣ ؿك كٝ ٨٘١ٚ ام ٧بثٜـ، ٛزبت رَٜ ٝ ًتٖ ام آٙ ٢ُلٝٛـاٙ ٝ ًلم٨َٜٗ ٠ً ؿاكؿ آكمٝ

 ٢ٛل١ب٦٧ ٠ً اًت ا٥¬اٛـامٟ ث٠ ٝ ؿ٧ـٟؿكٛٞك كا ٦ٌٔٛ ١ب كٛذ آٙ. ًٜٜـ ٦ٗ تغْ٘ رٜٞة ا١ْ ٠ً ًٜـ ٦ٗ ث٨بٙ كا ١ب٦٧ كٛذ «ًٜـ

 كٝ ٨٘١ٚ ام. ًبمؿ ٦ٗ ك١ب ٛبُٞاك ُلا٧ٚ آٙ ام كا آٛبٙ ٠ً كاٛـ ٦ٗ ًؾٚ ٜٗز٦ ظ٢ٞك ام ُبػل پي. ًبمؿ ٦ٗ ربك٥ كا اُي ام

 ثٞؿ ٠ككت تغ٨ْٔ آكتبة ث٨بثبٙ ؿك ٠ً/ كا مٛجو٦ ٝ ًلؿ ػجٞك م٨ٗٚ ٨ً٘ب٥ ثل ًجٌجبك/ آٗـ ك٧غبٙ ًٟٞ/ ًلُتٜـ كا ر٨ٖ: »٧ُٞـ ٦ٗ

 ؿكثلٍ ؿكٟ تب كٝؿ ٨ً٘لؽ ٝ/ رٜج٨ـ ٦ٗ ثبؿ اكنا٥ كٝط ػ٨ٌب٥ ٗبٜٛـ/ اٍ رب٠ٗ اٛلاف/ ًبؽت ث٨ـاك ٨ُٞٛـٍ، ٦ٗ ت٦ِِٜ ٝ

 ٝ/ ؿاُت اكما٦ٛ ا٧ِبٙ ثل اُي ص٠ِ٘ ١لت ؽـاٝٛـ پي/ ُل٧ٌتٜـ/ اًت رٜٞة ا١ْ اُي ر٥ٞ ت٢ٜب كٝؿ:/ ُلتٜـ/ ُلكت ٦ٗ

 ( 149: 1د ١٘بٙ،.« ) ًبمؿ ٦ٗ ًلُبك آة ام كا كٝؿ ا٧ٚ كل٧بؿٍ ثب ٝ/ آ٧ـ¬٦ٗ اُي ًلؿاة ام رٞا٦ٛ/ كلؿا: ُلت

 ؿك( ع)ٗؼٕٔٞ اٗبٕ پبى علٕ ٛنؿ٧ي ٠ً ٧ُٞـ ٦ٗ ًؾٚ ًبٗلاء ًلؿاة ام ٜٗز٦ ظ٢ٞك اٛتظبك اٛـ٤ِ٧ ثل ت٠٨ٌ ثب ُبػل ٝاهغ ؿك

 ث٢لٟ ٨ُؼ٦ ٛبة ثبٝك آٙ ام ُبػل ٝ ثٞؿٟ( ع)آغٌٚ ثٚ عزت ًجلا٥ ؿ٨جت مٗبٙ ُلٝع ٌٗبٙ ٨ُؼ٨بٙ ثبٝك اًبى ثل ٝ اًت ػلام

 .٧ُٞـ ًؾٚ( ػذ)آنٗبٙ ٓبعت ظ٢ٞك ام تب ٨ُلؿ ٦ٗ

 ٦ٗ( ػذ)ٗٞػٞؿ ٢ٗـ٥ ت٨ٓٞق ث٠ «ٜٗتظل اٗبٕ ًتبة ام ١ب٦٧ ِٛب٠ٛ» ًلٝؿ٣ ؿك ٨ُؼ٦ ٛبة ثبٝك ٨٘١ٚ ام ثلؽٞكؿاك آـ٧ٚ ُ٘ي

 اٛتظبك، ؽلٝاك١ب ام ِٗت٦ ػٜٞاٙ ث٠ تب ٧ُٞـ ٦ٗ ًؾٚ «ُل٦ًِٜ مٗبٙ»  ػٜٞاٙ ثب اًت آٙ ُب١ـ ماؿُب١َ ٠ً كٛز٦ ام ٝ پلؿامؿ

 ؽ٨٘ل كا ٨ًب٦١ اؽتلاٙ ٝ آتَ ٝ اُي/ اًت ًٞصي ٗبؿك ٧بعٞٙ ث٨ت:» . . . ًبمؿ ِٛبٙ ؽبٛل كا ع٘لتَ ظ٢ٞك ؿ٧لپب٥ آكم٥ٝ

 آتَ مؿبّ ثل ٗبؿك!/ پلًت٨٘ت ٦ٗ ٠ً ٗبؿك٥... ثـٟ ؿقا ٗب ث٠:/ؽٞاٜٛـٍ ٦ٗ ُلؿ ١ب٥ ٓٞكت ٝهت٦ ُل٧ـ، ٦ٗ ًپي/ ًٜـ ٦ٗ

 ت٢ٜب/ ثـٟ ؿقا ٗب ث٠/ تپـ؟ ٦٘ٛ ؽبًٌتل اػٔبة ص٠ِٛٞ/ ثـٟ ؿقا ٗب ث٠/ ًٜـ ٦ٗ ٛلل٧ٚ كا ؽبًٌتل ٗبؿك/ ثـٟ ؿقا ٗب ث٠/ ـؿٗ ٦ٗ

 پ٨ِٞا٥/ إ ت٠ِٜ ُٜناك آٝك پ٨بٕ تٞ ٗٞكؿ ؿك ٗٚ/ ثبكاٙ رلاعت هلآٖٛ ٝ/ اًت كػـ تٞ ٨ً٘ب٥/. . . ثـٟ ؿقا ٗب ث٠/ آٗـ پوٝاى

 (           36: ١٘بٙ.«) ًبم پل ٗلا/ ثٌِبف ٝ ٛ٘ب كًٞع ، ٠ٜ٨ً صٞة ثل/ ثٌٞة ٝ ثِتبة -كػـ ِٛب٤ٛ -ثِتبة/ ًَٜ

 ٢ٗـ٧ٝت اٛـ٤ِ٧ ُٜب٦ً آ٨ًت ث٠ ارت٘بػ٦ ؿكا٧ت ام ٜٗـ ث٢لٟ ٝ ؿ٦ٜ٧ كل٨١ؾت٦ِ ام ثلؽٞكؿاك «ا٢٘ٓـ٥ »ًلٝؿ٣ ؿك ُبػل آجت٠

 اٛتظبك ام ٝ تبثـ ًلثل٦ٗ ُلا٦٧ ػٞإ ام ؿاؿٟ، هلاك ٛؾٌت اكلاؿ مٗل٣ ؿك كا ٥ٝ ٠ً ُبػلا٠ٛ ؿك٧بكت ٜٓبكت ث٠ اُبكٟ ثب ٝ ثلؿٟ كاٟ

/ كل٧لت كا ٗب ٗؼب٦ٛ ام ثلؽ٦ ؿك/ ١ب ٛبٕ اٗب/ آٗـ تب/ ثٞؿ٧ٖ ٢ٗـ٥ ٜٗتظل ٛٞال٦ٛ ٗـت٦ ٗب:» ٧ُٞـ ٦ٗ ًؾٚ( ػذ)ٗٞػٞؿ ٢ٗـ٥

 ٝ/ ك٧ٝب ٗخْ م٧جب/ ٛ٘ٞؿ تل٨ًَ٘ ص٢لٟ ٠ً آٝك٥ پ٨بٕ ٗخْ/ ثٞؿ ػجبى/ ِٛل٧ٌت٨ٖ ٝ/ اًت ػجبى ١٘بٙ ٢ٗـ٥:/ ُوتٜـ ٗلؿٕ

 ٠ً ر٦٧ٞ ٗخْ/ ١ب٧َ ُبٕ پِت/ ككت٨ٖ كاٟ ٗب پي/ ككت كاٟ ٝ/ اًالٕ پ٨ٌل ثل ٠ٜ٨ً ام م٧جبتل/ م٧جب ٝ/ ك٧ٝب١ب ؽٚ ام ثٜٔـتل/ ثٜٔـ

 ٠ً/ ُبػلاٙ اٗب/ ثٞؿ٧ٖ ؽٞكؿٟ ٌٌُت ١ب٥ ٗٔت/ م٨ِٛبٙ ام/  ا٥ آ٨ٗنٟ/ ًٜٜـُب٦ٛ تٞث٠ كو٨لا٦ٛ،/ ٗب/ پ٧ٞـ ٦ٗ كا ثٌتلٍ
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 پي/ ؿكٝؽ ٝ ثنكٍ ٗؼزن٣ ث٨ٚ/ آة ٝ/ آتَ ًٌٞت ؿك/ ٧بكتٜـ اٗل٥/ ث٨بثبٙ ٠٘٨ٛ ؿك/ ثٞؿٛـ اػزٞث٠ ث٠ كٛـُبٙآٝ ا٧٘بٙ ٛؾٌت٨ٚ

 (   520: ١٘بٙ.« ) آ٧ـ ث٨لٝٙ ؿ٧ِل٥ ٢ٗـ٥/ ؿ٧ِل ًلؿاث٦ ام تب/ ٗبٛـٛـ ٜٗتظل ٝ/ ُـٛـ ٗتٞاك٥ ١ب٧ِبٙ اُي پ٦ ؿك

   

 گیری وتیجٍ

 ؿاٗٚ ؿك كا آـ٧ٚ ُ٘ي ػ٦ٔ ٗغ٘ـ ٗبٜٛـ اؿ٧جب٦ٛ ٝ اًت ًِٞك ا٧ٚ ٨ُؼ٨بٙ تر٘ؼ٨ پب٥ ؿ٧ل ١ب٥ ًبٛٞٙ ام ٦ٌ٧ ٓجٜبٙ رٜٞة

 كا ف٧ْ ٛتب٧ذ ٝ ٛ٘ٞؿٟ آٌُبك كا ٛوبة ٝ ٛ٘بؿ ًبكثلؿ ٨ُؼ٠ ُبػل٥ ػٜٞاٙ ث٠ آـ٧ٚ ُ٘ي اُؼبك ؿ٧ٞاٙ ثلك٦ً. اًت پلٝكؿٟ ؽٞؿ

 :  اًت آٝكؿٟ پـ٧ـ

 ُؾ٨ٔت كاًتب ٨٘١ٚ ؿك ٝ ُـٟ ٜٗـ ث٢لٟ ٦ٜؿ٧ ٝ تبك٧ؾ٦ ٛ٘بؿ١ب٥ ام ٛظلٍ ٗٞكؿ ٗ٘ب٨ٗٚ ث٨بٙ ؿك آـ٧ٚ ُ٘ي -1

 كلاؽٞا٦ٛ كا( ػذ)٢ٗـ٥ ع٘لت ٝ( ى) م١لاء كب٠٘ٛ ثبٛٞ ،(ع)اثٞآلْ٘ ع٘لت ،(ى)م٧ٜت ع٘لت ،(ع)ع٨ٌٚ اٗبٕ

 .ثلؿاكؿ پلؿٟ ؽ٧َٞ ١ب٥ ؿؿـؿ٠ ام تب ًلؿٟ

 ًلؿٟ ٧بؿ ٧ِبٙا ام ٗلع٠ٔ ٠ً ؿك ٝ ُـٟ ٜٗـ ث٢لٟ ٛ٘بؿ٧ٚ ٓٞكت ث٠ ٢ٛبكت ٝ ػٔ٘ت ؽبٛـاٙ ١ب٥ ُؾ٨ٔت ام ُبػل -2

 ٝ ًج٨ل كٗن ام اًتلبؿٟ ثب آِٛبٟ ٝ پلؿامؿ ٦ٗ ٛظلٍ ٗٞكؿ ُؾ٨ٔت تبك٧ؾ٦ ع٘ٞك ث٠ ٛؾٌت ٗلع٤ٔ ؿك ٥ٝ. اًت

 ؽٜبة ٝ ٦٧ُٞ تي ٓٞكت ث٠ ٗؾبٛت ٨٘ٗل ُب٦١ ٝ ٗتٌٖٔ ٨٘ٗل ام اًتلبؿٟ ثب اثتٌبك٥ كٍٝ ث٠ ٛوبة ثلُلكتٚ

 ٝ اث٢بٕ ككغ ٗلٝكت ث٠ تٞر٠ ثب اؿٔت ًٕٞ ٗلع٤ٔ ؿك ٝا. پلؿامؿ ٦ٗ اٍ ُؾ٦ٔ ؿ٧ـُبٟ ٝ ١ب¬ؿؿـؿ٠  ث٨بٙ ث٠ ؽ٧َٞ

 ؽبٛـاٙ اكلاؿ ام كا ٛوبثَ ٠ً پلؿامؿ ٦ٗ ُؾ٨ٔت٦ ؿٝثبكٟ ٗؼلك٦ ث٠ ٛوبة، ف٧ْ ُؾ٨ٔت پٜـاك٥ ٗؼٕٔٞ ُبئج٤ ام تجلئ٠

 .اًت ُلكت٠ ٝإ ػٔ٘ت

 ٜٗـ ث٢لٟ اًت، ظٖٔ ثب ك٧ٝبك٦٧ٝ ٛ٘بؿ ٗؼبٓل ُبػلاٙ ػٕ٘ٞ ٛنؿ ٠ً( ع)ع٨ٌٚ اٗبٕ ُؾ٨ٔت ام ت٢ٜب ٠ٛ آـ٧ٚ ُ٘ي -3

 ثب ٝ ؿاؿٟ هلاك ٛ٘بؿ١ب٦٧ كا عبٗل پو١َٝ ؿك ُـٟ ٧بؿ ١ب٥ ُؾ٨ٔت ًب٧ل تٌلاك، پـ٧ـ٣ ام اًتلبؿٟ ثب ث٠ٌٔ ُـٟ؛

 اهت٘بء رـ٧ـُبٙ ٛوَ ٠ً ثلؿ ٦ٗ كاٟ ٗ٘ب٦ٜ٨ٗ ث٠ ٗؼ٢ٞؿُبٙ، ٛوَ ام ٜٗـ٥ ث٢لٟ ٗ٘ٚ ٧ي، ١ل ٛوبة ام اًتلبؿٟ

 .ًٜـ ٦ٗ

 تب ٨ًُٞـٟ ُبػل ٠ً اًت كٛز٦ ٗغٞك آكل٧ـٟ، ًِٞك رٜٞة ٧ٝوٟ ث٠ ٝ ٓجٜبٙ ؿك ٨ٛٞ٨٢ٌٓت٦ كه٧ٖ ٠ً ا٥ كبرؼ٠ ث٨بٙ -4

 ث٨بكل٧ٜـ ٛ٘بؿ١ب٦٧ ثنكُٞاكاٙ آٙ ام ُلؿ٧ـ، عبْٓ ػٔ٘ت ؽبٛـاٙ ١ب٥ ُؾ٨ٔت ثلا٥ ٠ً ربٌٛب٦١ ٗٔب٧ت ث٠ تٞر٠ ثب

 آكل٧ٜبٙ كبرؼ٠ إاهـ ثٞؿٙ ٛبِٗلٝع ٝ ثپلؿامؿ ٗلؿَٗ ؿكؿ١ب٥ ٝ ١ب كٛذ ث٠ ١ب، ُؾ٨ٔت آٙ ٛوبة ام اًتلبؿٟ ثب ٝ

 .              ثلًبٛـ ٗؾبٛجبَٛ اًتغ٘بك ث٠ ٨ٛٞ٨٢ٌٓت ٛظب٨ٗبٙ تًٞٚ كا ًِٞكٍ ٧ٝلا٦ٛ ٝ ًِتبك ٗغ٨ٌٗٞت ٝ ٨ٛٞ٨٢ٌٓت
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