ًكطّٗـــــٔ ازة ٍ ظثـــبى
زاًكکسٓ ازث٘بر ٍ ػلَم اًؿبًٖ
زاًكگـــــبُ قْ٘ـــس ثبٌّط كطهبى
زٍضٓ خسٗس ،قوبضٓ (30د٘بدٖ )27ظهؿشبى 90

ًگبّٖ دٗگر ثِ ث٘تٖ از خبلبًٖ

*

(علوٖ – پصٍّشٖ)

( اثْبم ،للتٗ ،ب تصح٘ف)
دكتر ّبدٕ رضَاى
اظتبد ٗبر داًشگبُ كردظتبى

چك٘ذُ
خبلبًٖ شبعرٕ اظت دٗر آشٌب ٍشعر اٍ ٌَّز ّن اثْبهبت فرراٍاى
دارد .دل٘ل اٗي اهر،تعذد هٌبثع ٍ تعوذ خبلربًٖ در ثْررُ فررفتي از
توبم آهَزُ ّبٗش در شعر اظت؛ ثِ ّو٘ي دل٘ل ،هجرب پرصٍّش در
دَٗاى خبلبًٖ فعتردُ اظت.
ًَٗعٌذُ در اٗي همبلِ هٖ كَشذ تب كلؤ«ع٘شب» را در ث٘تٖ هعرٍف
از لص٘ذٓ ترظبئ٘ٔ خبلبًٖ ثربر دٗگرر هرَرد ثررظرٖ لررار دّرذ ٍدر
احتوبالت فًَبفَى آى ،تأهلٖ دٗگر كٌذ اٍ در ًْبٗت ،احتوب ٍ ٗرب
احتوبالتٖ را كِ ثب ظجك ٍ شَ٘ٓ ث٘بى خبلبًٖ تٌبظت ث٘شترٕ دارد ،ثر
هٖ فسٌٗذ.
كل٘ذ ٍاشُ ّب :خبلبًٖ،ع٘شب ،للت ،تصح٘ف
همذهِ
اظ خولِ لهبٗس هؼطٍف ذبلبًٖ ،له٘سٓ حجؿ٘ٔ سطؾبئ٘ٔ اٍؾز كِ قـبػط زض نى قـبّعازٓ
ث٘عاًؽ ،اًسضًٍ٘کَؼ كَهٌٌَؼ ،ضا كِ زض طـٖ هبخطاّـبٕ زٍض ٍ زضاظ ذـَٗف ثـِ قـطٍاى
افشبزُ ثَز ،ثِ قفبػز هٖ ذَاًس ٍثِ ّو٘ي زل٘ل ،له٘سُ نكٌسُ اظ كٌبٗبر ٍ اقـبضار ذـبل
نٗ٘ي هؿ٘ح اؾز(.ظضٗي كَة)18: 1378،
*سبضٗد اضؾبل همبلِ 88/12/11 :
ایمیلHrezwan@uok.ac.ir:

سبضٗد دصٗطـ ًْبٖٗ همبلِ 90/3/28:
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ذبلبًٖ اظ قبػطاًٖ اؾز كِ دَ٘ؾشِ هٖ كَقٌسسب اظ سوبم هؼلَهبر ٍ زاًف ّبٕ ذَز زض
قؼط اؾشفبزُ كٌٌس اهب زض اٗي ذه٘هِّ٘،چ قبػطٕ ثِ دبٕ ذبلبًٖ ًوـٖ ضؾـس .طج٘ؼـٖ اؾـز
اگط انطالحبر هَخَز زض له٘سٓ سطؾبئِ٘ ً٘ع اظ هٌبثغ گًَبگَى ثِ زؾز نهسُ ثبقس؛ ّوـ٘ي
ثبػث قسُ اؾز كِ ذبلبًٖ دػٍّبى ثِ اٗي له٘سُ ،ػٌبٗز ٍٗػُ إ زاقـشِ ثبقـٌس ٍ لتـبر ٍ
انطالحبر نى ضا سفؿ٘ط كٌٌس.
ٍاغٓ «ػ٘كب» ،زض اٗي ه٘بى اظ خولِ ٍاغگبًٖ اؾز كِ قبضحبى ثـب سطزٗـس زض نى ًگطٗؿـشِ
اًس ٍ اگط چِ ثطإ اٗي ٍاغُ چٌس احشوبل نٍضزُ اًس ،ثِ ًظط ًَٗؿٌسٓ اٗي همبلِّ٘ ،چ كـسام اظ
اٗي احشوبالر ثب ؾجك ٍ قَ٘ٓ قؼطٕ ذبلبًٖ سٌبؾت ًساضز ٍ نًچِ زض اٗـي همبلـِ زض سأٍٗـل
اٗي ٍاغُ هٖ نٗس ،ثِ ًظط هٌبؾت سط ٍ ثب ؾ٘بق ث٘ز ٍ حشٖ ؾبٗط اث٘بر ،ؾبظگبضسط اؾز.
 -2ث٘بى هعئلِ
ذبلبًٖ ً٘ع چَى هؿؼَز ؾؼس ثِ ظًساى افشبز اهب حجؽ اٍ ثب حجؽ هؿؼَز سفـبٍر زاضز .اظ
ؾَٖٗ ،ظًساى ذبلبًٖ زٗط ًذبئ٘س ٍ اظ چٌس هبُ سدبٍظ ًکطز ٍ اظ زٗگـط ؾـَ ،حـجؽ اٍ ًـَػٖ
گَقوبلٖ ٗب حجؽ سأزٗجٖ ثِ قوبض هٖ نٗس(.زقشٖ )150: 1357 ،اظ اٗي ضٍ ،ؾـرشٖ ظًـساى،
ػٌبى ؾجك اظ ذبلبًٖ ًوٖ ؾشبًس ٍ زض لهـ٘سٓ سطؾـبئِ٘ ،احؿبؾـبر ٍ ػَاطـب ثـط چ٘ـسهبى
ػمالًٖ كلوبر غلجِ ًوٖ كٌس.
زض ّط حبل ،قبػط زض دبٗبى له٘سُ ثِ سوبم اهَضٕ كِ زض نٗ٘ي هؿ٘ح همسؼ قوطزُ هـٖ
قَز ٍثِ فبل ٍ سبث٘ط ؾشبضگبى ،هْ٘وبى ثعضگَاض ضا ؾَگٌس هٖ زّس كِ ثـطإ ٍٕ اظ هوـسٍ
ٍ ذساًٍسگبض ٍٕ ،اخبظر ؾفط ث٘ز الومسؼ ضا زض ذَاّس(.ظضٗي كَة)60: 1378 ،
ذبلبًٖ «ػظ٘ن الطٍم»قبّعازُ ضا چٌ٘ي ؾَگٌس هٖ زّس:
هؿ٘حب ذهلشــــــب ل٘هـــط ًــــػازا

سطا ؾَگٌس ذَاّن زاز حمـــــــب

ثِ ضٍ المسؼ ٍ ًفد ضٍ ٍ هطٗن

ثِ اًد٘ل ٍ حَاضٕ ٍ هؿ٘حــــــب

ثِ هْس ضاؾش٘ي ٍ حبهل ثکـــــــــط

ثِ زؾز ٍ نؾش٘ي ثبز هدــــــــطا

ثِ ث٘ز الومسؼ ٍ الهٖ ٍ نرطُ

ثِ سمسٗؿبر اًهبض ٍ قل٘رـــــــب

ثِ ًبلَؼ ٍ ثِ ظًبض ٍثِ لٌسٗــــــل

ثِ َٗحٌب ٍ قوبؼ ٍ ثح٘ــــــــطا

ثِ ذوؿ٘ي ٍ ثِ زًح ٍ ل٘لٔ الفطــط

ثِ ػ٘س ّ٘کل ٍ نَم الؼـــــــصضا

ثِ دبكٖ هطٗن اظ سعٍٗح َٗؾـــب

ثِ زٍضٕ ػ٘ؿٖ اظ دًَ٘س ػ٘كــــب
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ثِ ث٘د ٍ قبخ ٍ ثطگ نى زضذشٖ

كِ نهس هَُ٘ ـ اظ ضٍ هؼـــــال

ثِ خبُ س٘ط كبًگِ ثَز ً٘ؿــــــــبى

ثِ ًرل د٘ط كبًدب گكز ثطًـــــب

ثِ ثبًگ ٍ ظاضٕ هَلَ ظى اظزٗــط

ثِ ثٌس نّي اؾمب ثط اػضـــــــب

ثِ سثل٘ز ثطٍج ٍ هبُ ٍ اًدــــــن

ثِ سطث٘غ ٍثِ سؿسٗؽ ٍ ثالثـــــب

كِ ثْط زٗسى ث٘ز الومـــــــسؼ

هطا فطهبى ثرَاُ اظ قبُ زً٘ـــــــب
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ّوبى طَض كِ هالحظـِ هـٖ قـَز ،قـبػط زض ّـط ث٘ـز ثـِ زؾـشِ إ اظ اهـَض هطثـَ ثـِ
هؿ٘ح٘ز ؾَگٌس ٗبز هٖ كٌس ٍ سمطٗجبً ّط ث٘ز ،زض زضٍى ذَز ًَػٖ اظ سٌبؾت ضا زاضاؾـز.
هٖ نٗـس(ضٍ المـسؼ ًٍفـد ضٍ

زض خبٖٗ اظ ذسا ٍثكط ٍ هلك ،ؾري ثِ ه٘بى

ٍهــطٗن ) ٍ زض خــبٖٗ اظ د٘ــبهجط ٍ كشــبة ٍ ٗــبضاى اٍ(اًد٘ــل ٍ حــَاضٕ ٍ هؿــ٘حب) .ث٘شــٖ اظ
هؼدعار هٖ گَٗس(ثِ هْس ضاؾش٘ي ٍ ٍ ).....ث٘شٖ اظ ؾطظه٘ي ّب ٍ سكطٗفبر همسؼ (ثـِ ث٘ـز
الومسؼ ٍ  .)......خبٖٗ ؾري اظ اق٘بء همسؼ اؾز(ثِ ًبلَؼ ٍ ثِ ظًبض ٍ ثِ لٌسٗل) ٍ خـبٖٗ
اظ اقربل همسؼ (ثِ َٗحٌب ٍ قوبؼ ٍ ثح٘طا)ٍ.........
ٍاهب زض اٗي ه٘بى ،ث٘شٖ ّن ؾري اظ دبكٖ ٍ ػفبف هٖ گَٗس:
ثِ دبكٖ هطٗن اظ سعٍٗح َٗؾب

ثِ زٍضٕ ػ٘ؿٖ اظ دًَ٘س«ػ٘كب»

ٍاغگبى ،زض ّط ث٘ز اظ ًَػٖ سٌبؾت ذبل ثطذَضزاضًسكِ ذبلـبًٖ ثـٖ قـك نى ضا زض
ًظط زاقشِ ٍ زض ًش٘دِّ ،ط زؾشِ اظ اٗي اهَض ضا زض ث٘شٖ طجمِ ثٌسٕ كطزُ اؾز اهـب اثْـبم ٍاغٓ
«ػ٘كب»  ،ؾجت قسُ سب قبضحبى ّط كسام ثِ گًَـِ إ نى ضا سأٍٗـل كٌٌـس ٍلـٖ ّـط سأٍٗـل ثـِ
ًَػٖ سٌبؾت ث٘ز ضا اظ ه٘بى ثطزاقشِ اؾز.
ثطإ ضٍقي قسى هَضَعً ،بگعٗط ثبٗس ثِ نًچِ كِ قبضحبى زض اٗي ذهَل گفشِ اًـس،
ثِ اذشهبض اقبضُ كٌ٘ن.
ٍ-2اشُ « ع٘شب» از دٗذ خبلبًٖ پصٍّبى
 -2-1شكل ٍاشُ در دَٗاى خبلبًٖ
زض ّؤ ًؿرِ ّبٕ سهح٘ح قسُ هَخَز ،اٗي كلوِ ثِ نَضر «ػ٘كب» ضجط قسُ اؾز.
اظ خولِ زض سهح٘ح زكشط ض٘بءالسٗي ؾدبزٕ( ،)28 :1357ػلٖ ػجسالطؾَلٖ(ل ،)25
ًؿرٔ ٍٗطاؾشٔ زكشط ه٘ـط خـالل الـسٗي كـعاظٕ( ،1375ج ٍ)44: 1خْـبًگ٘ط هٌهـَض (1375
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 .)18:زض ثطذٖ اظ هٌبثغ ّن ،كلؤ «اق٘ب» ثِ ػٌَاى ًؿرٔ ثسل نهسُ اؾز(ظضٗي كَة1378 ،
 ٍ)83:ػل٘عازُ221: 1382 ،؛ ثِ ًمل اظ قط هحوس لعٌٍٖٗ).
 -1-1هعٌبٕ ٍاشُ
ثِ ًظط هٖ ضؾس هؼٌٖ اٗي ٍاغُ ًعز ّؤ قـبضحبى ،هـجْن ٍ سمطٗجـبً ًبهٌبؾـت ثـَزُ اؾـز.
هٌَ٘ضؾکٖ ثب سطزٗس ثِ اٗي كلوِ هٖ ًگطز .ظضٗي كـَة زض سطخوـٔ اٗـي ًظـط هـٖ گَٗـس«:
ًؿرٔ ثسل  :ثِ زٍضٕ ػ٘ؿٖ اظ دًَ٘س اق٘بء ،هؼٌٖ هٌبؾجٖ زاضز اهـب خٌـبؼ ٍ سٌبؾـت ذطـٖ
هَخَز ث٘ي ػ٘ؿٖ ٍ ػ٘كب ،ث٘كشط ثب ؾجك ث٘بى ذبلبًٖ هَافك ثِ ًظـط هـٖ نٗـس ٍ هثـل كلوـٔ
فبضؾٖ هؿ٘حب زض هؼبخن ٍ لَاه٘ؽ ػطثٖ زٗسُ ًوٖ قَز .اٗي كلوِ هؿشم٘وبً اظ ضٗكـٔ ػـ٘ف
ػطثٖ ًجبٗس هكشك قسُ ثبقس ظٗطا زض لتز ؾطٗبًٖ ،ثطإ حطف ؾ٘ي غبلجبً قـ٘ي ثـِ كـبض هـٖ
ثطًس(.ظضٗي كَة)83: 1378 ،
دصٗطفشي ًؿرٔ ثسل اظ خبًت هٌَ٘ضؾکٖ ٍ ظضٗي كَة ،ثـِ نى ذبططاؾـز كـِ«اقـ٘بء»،
خوغ«قٖء» اؾز ٍ ّ٘چ اثْبهٖ زض نى ً٘ؿز ٍ «زٍضٕ ػ٘ؿٖ اظ دًَ٘ـس اقـ٘ب» ،ثـِ نى هؼٌـٖ
اؾز كِ ػ٘ؿٖ ػلِ٘ الؿالم ،فبضؽ اظ سؼلمبر هبزٕ ٍ زًَٕ٘ ثَزُ اؾز ٍ اٗي ،ثب همـبم ًجـَر
اٍ ثؿ٘بض هٌبؾت اؾز اهب اٍ زض ػ٘ي حبل ،زض دصٗطفشي «اق٘بء» سطزٗس هٖكٌس ظٗطا ؾجك ث٘بى
ذبلبًٖ ٍ قَ٘ٓ قؼطٕ اٍ ،اٗي اخبظُ ضا ًوٖ زّس .ذبلبًٖ اظ قبػطاًٖ اؾز كـِ ثـِ سٌبؾـجبر
لفظٖ ٍ ذطٖ دبٗجٌس ثَزُ اًس ٍ نى ضا زض قؼط ذـَز ثـِ سوـبهٖ ضػبٗـز كـطزُ اًـس ٍ اظ اٗـي
خْز ،كلؤ «ػ٘كب» ثب «ػ٘ؿٖ» سٌبؾت ث٘كشطٕ زاضز اهب هؼٌٖ اٗي ٍاغُ چِ هـٖ سَاًـس ثبقـس
نًچِ هؿلن اؾز ،اٗي كلوِ اظ «ػ٘ف» ػطثٖ هكشك ًكسُ ٍ ًجبٗس كلوِ إ ػطثٖ ثبقس.
قبضحبى زَٗاى ذبلبًٖ ثِ سجؼ٘ز اظ ثطذـٖ فطٌّـگ ًَٗؿـبى ،نى ضا ثـِ هؼٌـٖ «ظّـساى ٍ
لطاضگبُ طفل زض ضحن هبزض» زاًؿشِ اًس.
زكشــط كــعاظٕ ّــن چــَى هٌَ٘ضؾــکٖ ٍ هطحــَم ظضٗــي كَة(ّوــبى) ،ثــب سطزٗــس زض
كلؤ«ػ٘كب» – ٍ الجشِ زض ًؿرٔ ثسل نى -هٖ ًگطز ٍ ثِ زًجبل سأٍٗل زٗگطٕ ثطإ نى اؾز:
«هؼٌٖ اٗي ٍاغُ قگفز ضا فطٌّگ ًَٗؿبى ،ظّساى ٍ لطاضگبُ طفل زض ضحن هـبزض ٍ
نى اؾجبة كِ ثچِ ثساى زض ضحن هَخَز گطزز ،زاًؿشِ اًسً .بقٌبذشگٖ اٗـي ٍاغُ چٌـبى
ثَزُ اؾز كِ زض دبضُ إ اظ ثطًَقشِ ّبٕ زَٗاى ،ثِ خبٕ نى« ،اق٘ب» ًْـبزُ قـسُ اؾـز.
اهب زٍضٕ ػ٘ؿٖ اظ اق٘ب ،هؼٌبٖٗ قگطف ًوٖ سَاًس زاقز كِ ذبلبًٖ ثِ نى ؾَگٌس ٗـبز
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كٌس ظٗطا ّؤ دبكبى ٍ ً٘کبى اظ نالٗف ّـبٕ خْـبى ذـبكٖ ٍ اظ دًَ٘ـس ٍ زلجؿـشگٖ ثـِ
اق٘بء ،ثِ زٍض ٍ د٘طاؾشِ ثَزُ اًس ٍ اٗي سٌْب ٍٗػگٖ ػ٘ؿٖ ً٘ؿز .اظ زٗگط ؾَٕ ،هؼٌـبٖٗ
ً٘ع كِ زض فطٌّگ ّب ثطإ«ػ٘كب»ًَقشِ اًس ،ثب ظهٌ٘ٔ ؾري ذبلبًٖ زض اٗي ث٘ـز ؾـبظگبض
ًوٖ افشس ظٗطا ٍٗػگٖ قگطف زض ظازى ػ٘ؿٖ نى ً٘ؿز كِ زض ظّساى هبم دطٍضزُ ًكسُ
اؾز ،نى اؾز كِ اظ زٍق٘عُ إ ظازُ اؾز( ».كعاظٕ)149 :1376 ،
ثط اٗي اؾبؼ ثِ ثـبٍض اٍ« ،ػ٘كـب » زض اٗـي ث٘ـزً ،ـبم اؾـزً .ـبم كؿـٖ كـِ ثـِ ثـبٍض
هؿلوبًبى ،ثِ خبٕ ػ٘ؿٖ ثطچل٘ذب ثطنٍضزُ قـس .اٗـي ًـبم زض دـبضُ إ اظ هٌـبثغ ،اٗكـَع،
ًَقشِ قسُ اؾز .اٗكَع ٗب ٗكَع  ،ضٗرشٖ زٗگط اظ ػ٘ؿبؾزّ(».وبى)
الظم ثِ شكط اؾز كِ هطحَم زكشـط هؼـ٘ي كـِ ثـط ثؿـ٘بضٕ اظ ٍاغگـبى اٗـي لهـ٘سُ
حبقِ٘ ًَقشِ(ًك :هؼ٘ي ،)28-18 : 1363،ثِ هؼٌٖ اٗي ٍاغُّ٘،چ اقبضُ إ ًکطزُ اؾز.
ً-1مذٕ ثر دٗذفبُ ّبٕ شبرحبى خبلبًٖ
الجشِ ٍاضح اؾز كِ قبضحبى ٍ ههححبى زٗـَاى ذبلـبًٖ ،ذـَز زض هؼٌـبٕ ٍاغُ سطزٗـس
كطزُ اًس .ثٌب ثط اٗي «ػ٘كب» ٗب «اق٘ب»  ،ثبلـصار ٍ ذـبضج اظ ؾـ٘بق ث٘ـز ،خـبٕ ًمـس ٍ ثطضؾـٖ
چٌساًٖ ًساضز .ثطإ ث٘بى ث٘كشط هؿئلِ ،ث٘ز ضا ثبض زٗگط ثِ قکلٖ كلٖ ثبظذَاًٖ هٖ كٌ٘ن.
ثِ دبكٖ هطٗن اظ سعٍٗح َٗؾب

ثِ زٍضٕ ػ٘ؿٖ اظ دًَ٘س ػ٘كب(اق٘ب)

ّوبًطَض كِ لجالً ً٘ع اقبضُ كطزٗن ،اٗي ث٘ز ٗکٖ اظ اث٘بر ذبسؤ له٘سٓ سطؾبئِ٘ ثِ قوبض
هٖ نٗس كِ ذبلبًٖ زض نى ،قبّعازٓ ضٍهٖ ضا ثِ اهَضٕ ؾَگٌس هـٖ زّـس ٍ سمطٗجـبً ّـط ث٘ـز
ثطإ ذَز هؿشمل اؾـز .اٗـي ث٘ـز ،ؾـري اظ ػفـز ٍ دبكـساهٌٖ هـطٗن ٍ ػ٘ؿـٖ  -ػلْ٘وـب
الؿالم -هٖ گَٗس .زض ههطاع اٍل « ،دبكٖ» ثِ هؼٌٖ دبكساهٌٖ ٍ ثطائز اظ گٌبُ اؾز.
َٗؾب ،زض هٌبثغ اؾالهٖ اظ هٌؿَثبى هطٗن اؾز.زض كشبة ػطائؽ نهسُ اؾز:
« ٍكبى هغ هطٗن فٖ الوؿدس هي الوحطضٗي ،اثي ػن لْب ٗمـبل لـِ َٗؾـب الٌدـبض؛ ٍ
كبى ضخالً حل٘وبً ًدبضاً ٗشهسق ثؼول ٗسُ ٍ .كبى َٗؾب ٍ هطٗنٗ ،لج٘بى ذسهٔ الکٌ٘ؿـٔ.
ٍ كبًز هطٗن اشا ًفس هبؤّب ٍ هـبء َٗؾـب ،ذذـص كـل ٍاحـس هٌْوـب للشـِ ٍ اًطلـك الـٖ
الوتبضٓ الشٖ فِ٘ الوبء ف٘ؿم٘بى هٌِ ٍ ٗطخؼبى ئلـٖ الکٌ٘ؿـٔ(الثؼبلجٖ . )225:اٍ دؿـطػوَٕ
هــطٗن ثــَز ٍ ثــب هــطٗن ذــسهز كٌ٘ؿــِ هــٖ كــطز .اٍ هــطزٕ ثطزثــبض ٍ ً٘کَكــبض ثــَز ٍ
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زضٍزگطٕ هٖ كطز ٍ گبُّ ،وطاُ هطٗن هٖ ضفز سب هكك ّبٗكبى ضا دط نة كٌٌس ٍ ثـِ
كٌ٘ؿِ ثبظ گطزًس.
ثِ ػم٘ـسٓ دـبضُ إ اظ هؿـ٘ح٘بى ّـنَٗ ،ؾـب ًـبهعز هطٗن(هبّ٘ـبض ٍ )66: 1381،ثـِ ثـبٍض
گطٍّٖ زٗگط اظ نًبى ،قَٕ اٍ ثَز كِ سجبض ثِ زاٍٍز هٖ ضؾبً٘س ٍ ثِ ٌّگـبم ظازى ػ٘ؿـٖ زض
ث٘ز اللحن ،ثط ثبل٘ي اٍ ثَز(.كعاظٕ)148 : 1376 ،
ٍ اهب َْٗز ،زض هَضز ػ٘ؿٖ ٍ هبزض اٍ ثبٍض زٗگطٕ زاقشٌس .كفط ٍ اًکـبض نًـبى ًؿـجز ثـِ
ػ٘ؿٖ(ع) اظ حس گصقشِ ثَز سب نًدب كِ د٘بهجط ذسا ،ػ٘ؿٖ ،اظ ٗبضاى حم٘مٖ ذَز خَٗب قـس:
فلوب ذحؽ ػ٘ؿٖ هٌْن الکفط لبل هي ذًهبضٕ ئلٖ اهلل(.نل ػوـطاى  )52:نضٕ ْٗـَز ػ٘ؿـبٕ
ًبنطٕ ٍ هبزضـ ضا زٍظذٖ هٖ دٌساقشٌس ٍ ثطاٗي ثبٍض ثَزًس كِ هـبزض ػ٘ؿـٖ ،اٍ ضا زض اثـط
ظًـب ظازُ اؾــزً(.ـك :الوطنــفٖ1413 ،ق ،ج ،)114: 2دـؽ ٍخــَز ضاثطــٔ ًبهكــطٍع هــطٗن
ٍَٗؾب ،زض انل فکطٕ َْٗزٕ اؾز كِ ذبلبًٖ زض ههطاع اٍل اٗي ث٘ز ،نى ضا ثِ قـسر
اًکبض هٖ كٌس ٍ حشٖ ثبٍض هؿ٘ح٘بى ضا ّن ًوٖ دصٗطز كِ هٖ گٌَٗس هـطٗن ثـب َٗؾـب ًدـبض
اظزٍاج كطز.سب اٌٗدب ّوِ چ٘ع ضٍقي اؾز ٍقبضحبى قؼط ذبلبًّٖن زضنى سطزٗس ًکطزُ اًس.
اثْبم ٍاغٓ «ػ٘كب» ،ههطاع زٍم ضا اظ ههطاع اٍل خسا هٖ كٌس ٍ دَ٘ؾشگٖ ٍ اًؿدبم ث٘ـز
ضا اظ ه٘بى هٖ ثطز.
اگط«ػ٘كب» ثِ هؼٌٖ«ضحن هبزض» ثبقس«،دًَ٘س» ً٘ع ثِ هؼٌٖ هطلك اضسجب اؾز ٍ ذبلـبًٖ ثـِ
ػسم اضسجب ػ٘ؿٖ ثب ظّساى هبزض ؾَگٌس ذَضزُ اؾز اهب نًگًَِ كِ اظ زَٗاى ذبلبًٖ ثطهٖ
نٗس ،اٍ ثِ لطنى نگبُ اؾز ٍ نهَظُ ّبٕ زٌٖٗ اٍ زض ؾطحٖ ثبالؾز ٍ لطنى كـطٗن ّـن ثـِ
اضسجب ػ٘ؿٖ (ع) ثب ظّـساى هـبزض سهـطٗح زاضز :فحولشـِ فبًشجـصر ثـِ هکبًـبً لهـ٘ب فأخبءّـب
الوربو ئلٖ خصع الٌرلٔ لبلز ٗبل٘شٌٖ هز لجل ّصا ٍ كٌز ًؿ٘بً هٌؿ٘بً(.هطٗن  )23-22:هطٗن
ثِ ػ٘ؿٖ حبهلِ قس ٍ اٍ ضا ثب ذَز ثِ هکبًٖ زض زٍض زؾز ثـَز ٍ زضز ظاٗوـبى ،اٍ ضا ثـِ دـبٕ
زضذز ًرل ككبًس ٍ........
ثِ ًظط ًوٖ ضؾس كِ ذبلبًٖ اظ اٗي هطلت غبفل ثَزُ ٍ اضسجب ػ٘ؿٖ ثـب ظّـساى هـبزض ضا
اًکبض كطزُ ٍ ثِ ػسم اضسجب  ،ؾَگٌس ٗبز كطزُ ثبقس.
ًؿرٔ ثسل «اق٘ب» ّن ًِ ،سٌْب هكکل ضا حل ًوٖ كٌس ثلکِ ثط گؿؿشگٖ ث٘ـز زٍ چٌـساى
هٖ افعاٗس .ذبلبًٖ كِ ؾجك قؼطٗف ثط ّوگبى نقکبض اؾز ٍ زض ذبسؤ اٗي لهـ٘سُ ّـن-
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چٌبًکِ زٗسٗن -ؾؼٖ ثط ضػبٗز ٍحسر سك سك اث٘بر زاضز ،چگًَِ هوکي اؾـز زض اٗـي
ث٘ز ،زض ههطاع اٍل ؾري اظ اظزٍاج هطٗن ٍَٗؾـب ثگَٗـس ٍ هـطٗن ضا اظ نى هجـطا ثساًـس ٍ
ثطنى ؾَگٌس ٗبز كٌس ٍ زض ههطاع زٍمً ،بگبُ اظ نظاز ثَزى ػ٘ؿـٖ اظ ثٌـس سؼلمـبر هـبزٕ ٍ
زًَٕ٘ ؾري ثطاًس اٗي كدب ٍ نى كدب !
اهب اگط«ػ٘كب» ،قکلٖ ست٘٘ط ٗبفشِ اظ«اٗكَع» ٗب«ٗكَع» ثبقس چـِ زض اٗـي نـَضر هؼٌـٖ
نًؿز كِ ػ٘ؿٖ (ع) ثب نى «ػ٘كب» ًبم كِ َْٗزٗبى ثِ اقـشجبُ ثـط نـل٘جف نٍٗرشٌـس ،دًَ٘ـسٕ
ًساضز .اٗي احشوبل ،اٍالً هكکل گؿؿشگٖ ضا ثِ حبل ذَز ثـبلٖ هـٖ گـصاضز ٍ ثبً٘ـبً هكـکلٖ
زٗگط ثِ هؼٌبٕ ث٘ز اضبفِ هٖ كٌس .زض ههطاع اٍل ،ذبلبًٖ ثط ثـبٍضٕ اؾـالهٖ ؾـَگٌس ٗـبز
هٖ كٌس ٍ ثبٍضٕ هؿ٘حٖ (اظزٍاج هطٗن ٍ َٗؾب) ضا اًکبض هٖ كٌس اهب زض ثـبٍض هؿـ٘ح٘بى «
ػ٘ؿٖ» ثب «ػ٘كب» اضسجب ٍ دًَ٘سٕ ًساضز كِ ذبلبًٖ ثرَاّس نى ضا ّن اًکبض كٌس .ثـِ ػم٘ـسٓ
هؿــ٘ح٘بى ،نًکــِ ثــط نــل٘ت ضفــز ،ذــَز « ػ٘ؿــٖ» ثــَز .اضسجــب « ػ٘ؿــٖ» ٍ

« ػ٘كــبٕ

َْٗزٕ»،ثبٍضٕ اؾالهٖ اؾز ظٗطا ثِ ًم نطٗح لطنىَْٗ ،زٗبى  ،زٗگطٕ ضا ثِ خبٕ ػ٘ؿـٖ
ثِ زاض نٍٗرشٌسٍ :هب لشلَُ ٍ هب نـلجَُ ٍ لکـي قـجِ لْـنً (.ؿـبء  )157:دـؽ ،اظ اٗـي خْـز
هبخطإ ػ٘ؿٖ (ع) ثـب هـبخطإ نى قـرم ْٗـَزٕ كـِ ثـِ زاضـ نٍٗرشٌـس ،اضسجـب زاضز؛
چگًَِ هوکي اؾز ذبلبًٖ نى ضا اًکبض كٌس ٍ ثِ ػسم اضسجب ؾَگٌس ٗبز ًوبٗس
-0دٗذفبُ ًگبرًذُ در هَرد ٍاشٓ « ع٘شب»
اًسكٖ سفه٘ل زضنًچِ گصقز ،الظم ثَز سب ًگبضًـسُ ثشَاًـس ثـِ گًَـِ إ زٗگـط اظ ٍاغٓ
«ػ٘كب» ؾري ثگَٗس .اگطسفؿ٘طّبٕ شكط قسُ ،ث٘ز ضا زٍ سکِ ٍ اظ ّن گؿ٘رشِ هٖ كٌس ،چِ
احشوبل زٗگطٕ هٖسَاًسدَ٘ؾشگٖ ث٘ز ضا ثبظگطزاًس ٍنى ضا ثب ؾجك ذبلبًٖ نقشٖ زّس
ثِ ًظط ًگبضًسُ ،اٗي ث٘ز سٌْب ظهبًٖ دَ٘ؾشِ ٍ ثِ ؾجك قؼطٕ ذبلبًٖ ًعزٗك اؾـز كـِ
سوبم ث٘ز (ّط زٍ ههطع) ،ؾري اظ ػفز ٍ دبكساهٌٖ ثگَٗـس؛ اثشـسا اظ ػفـز هـطٗن ٍ حشـٖ
ثطٕ ثَزى اظ اظزٍاج ٍ ؾذؽ اظ ػفز ػ٘ؿٖ(ع) .اهب ؾري اظ ػفز ػ٘ؿبٕ د٘بهجط چـطا نٗـب
هوکي اؾز ػ٘ؿٖ ضا ّن ثِ هبًٌس هبزضـ ،ثِ ًبدبكٖ هشْن كطزُ ثبقٌس
قَاّسٕ ّؿز كِ احشوبل چٌ٘ي سْوشٖ ضا هوکي هٖ ؾبظز .اٍل نًکِ ثِ سهطٗح لطنى،
زقوٌٖ َْٗز ثب ػ٘ؿبٕ ًجٖ(ع) ثِ ًْبٗز ذَز ضؾ٘سُ ثَز:فلوب ذحؽ ػ٘ؿٖ هٌْن الکفـط لـبل
هي ذًهبضٕ ئلٖ اهلل(.نل ػوطاى  )52:اًکبض ًجَر ،هٌشْٖ زضخـٔ كفـط اؾـز ٍ طج٘ؼـٖ اؾـز
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نًکِ د٘بهجطٕ د٘بهجطٕ ضا اًکبض كٌس ،اٍ ضا ثِ اًَاع گًَبگَى هشْن هٖ ؾبظز .كؿٖ كـِ هـبزض
د٘بهجط ضا هشْن ثِ ًبدبكٖ (ٍ ٗب اهطٕ غ٘ط هشؼبضف)كٌس ،اظ هشْن ؾبذشي د٘بهجط ذسا ّن ّطاؾٖ
ًساضز .زٍم نًکِ قَاّس زٗگطٕ ثط اٗي اسْبم ّؿـز؛ اظ خولـِ ضٍاٗشـٖ زض ػـطائؽ ثؼـبلجٖ:
«ضٍٕ الکلجٖ ػي ذثٖ نبلح ػي اثي ػجبؼ ذى ػ٘ؿٖ ػلِ٘ الؿـالم اؾـشمجل ضّطـبً هـي الْ٘ـَز
فلوب ضذٍُ لبلَا لس خبء الؿبحط ثي الؿبحطٓ الفبػل ثي الفبػلٔ فمص فَُ ٍ ذهـِ()....ثؼبلجٖ )225:
اٗـي ضٍاٗـز زض سفؿـ٘ط اثـَ الفشــَ ضاظٕ كـِ ثـِ ػهـط ذبلــبًٖ ًعزٗـك اؾـزّ ،ـن نهــسُ
اؾزً(.ك:حمَلٖ،1348،ج)415: 3
نضٕ َْٗز ،ػ٘ؿٖ(ع) ٍ هبزضـ ضا ثِ ؾحط ٍ ًبدبكٖ هشْن هٖ كطزًس ٍ چٌبى كِ گفش٘ن،
هؼلَهبر ذبلبًٖ زض هَضز ػ٘ؿٖ ،اظ هٌبثغ گًَبگَى ثـَزُ اؾـز ٍ ثؼ٘ـس ً٘ؿـز كـِ ذبلـبًٖ
چٌ٘ي هطلجٖ ضا زض خبٖٗ قٌ٘سُ ٗب ذَاًسُ ثبقس.ثب اٗي فطو ،ػ٘ؿٖ(ع) ضا ثِ زاقشي ضاثطِ ثـب
چِ كؿٖ هشْن ؾبذشِ اًس
زض كشبة ّبٕ ػْس خسٗس ،زٍاظزُ ثبض اظ ظًٖ ثِ ًبم هطٗن هدسلِ٘ ًبم ثطزُ قسُ اؾـز .اٍ
اظ ٗبضاى هؿ٘ح ثِ قـو بض نهـسُ كـِ قـبّس ثـِ نـل٘ت ككـ٘سى ٍٕ ثـَزُ اؾـز ٍ ثـِ ػم٘ـسٓ
هؿ٘ح٘بى ،اٍل٘ي كؿٖ اؾز كِ هؿ٘ح دـؽ اظ ل٘بهـز ،اٍ ضا ذَاّـس زٗـس (.اثـَالر٘ط2006 ،
 )16:اهب ثِ ػم٘سٓ ذَز هؿ٘ح٘بى كبسَل٘ك ،دبح گطٗگـَضٕ زض لـطى قكـن هـ٘الزٕ ،هـطٗن
هدسلِ٘ ضا چَى ظًٖ ظًبكبض ثِ سهَٗط كك٘سُ كِ ثِ زؾز هؿ٘ح ،سَثِ كـطزُ ٍ اظ د٘ـطٍاى اٍ
گكشِ اؾز .زض اًد٘ل ف٘ل٘خ ّن كِ ًعز كبسَل٘ك ّب غ٘ط لبثل اػشوبز اؾز ،هـطٗن هدسل٘ـِ،
ضف٘ك ٗب ّوؿط ػ٘ؿٖ(ع) ثِ قوبض نهسُ اؾزّ(.وبى )18:
ثِ ضٍاٗز اًبخ٘ل ضؾوٖ ،هطٗن هدسلِ٘ سٌْب ٗکٖ اظ ظًبى د٘طٍ ػ٘ؿٖ (ع) ثـَزُ اؾـز .زض
اًد٘ل هشٖ ثبة ث٘ؿز ٍ ّفشن نهسُ اؾـز« :زضنًدـب ،ظًـبى ثؿـ٘بضٕ كـِ اظ خل٘ـل ػ٘ؿـٖ ضا
ذسهز كطزُ هشبثؼز هٖ ًوَزًس ،اظ زٍض زض هكبّسُ ثَزًـس ٍ هـطٗن هگلسٗـِ ٍ هـطٗن هـبزض
ٗؼمَة ٍ َٗقب ٍ هبزض فطظًساى ظثسٕ زض نى ه٘ساى ثَزًسّ(».وساًٖ)57ٍ56 : 1383 ،
ّؤ اٗي سفبن٘ل ثِ نى ذبططاؾز كـِ ثگـَٗ٘ن :ثـِ ثـبٍض ثطذـٖ ًؿـطَضٗبى ،ػ٘ؿـٖ(ع)
اظزٍاج كطزُ ٍ اظ نى هْن سطَْٗ ،ز اٍ ضا چَى هبزضـ ،ثِ ؾحط ٍ ًبدبكٖ هشْن ؾـبذشِ اًـس.
اظ ؾَٖٗ زض كشبة ّبٕ ػْس خسٗس ،خع هطٗن هدسلِ٘ ،اظ ظًبى زٗگطٕ ّـن ؾـري ثـِ ه٘ـبى
نهسُ اؾز .ثؼ٘س ً٘ؿز كبفطاى ثِ حضطر هؿ٘ح ،اٍ ضا ثِ دًَ٘س ثب زٗگط ظًبى ّن هشْن كـطزُ
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ثبقٌس؛ ثِ ذهَل نًکِ زض زٗبًـز ْٗـَز ،قـَُ٘ ّـبٕ ككـشي ٍ اظ خولـِ ثـطزاض نٍٗرـشي،
هدبظار كؿبًٖ ثَزُ كِ گٌبّبًٖ چَى فطٗت هطزم ،خبزٍگطٕ ،كفـط ٍ ظًـب هطسکـت قـسُ
ثبقٌس(كْي .)321: 1382،دؽ َْٗز ثطإ اظ ه٘بى ثطزاقشي هؿ٘ح(ع) ،ثِ ّؤاٗي ثْبًِ ّب ً٘بظ
زاقشِ ٍ قبٗس ثِ ّط كسام اظ نًْب هشَؾل قسُ اؾز .ثب اٗي د٘ف ظهٌ٘ـِ ،ثـبض زٗگـط ثـِ ؾـطاؽ
ث٘ز ذبلبًٖ ٍ ٍاغٓ ػ٘كب هٖ ضٍٗن.
 -2-1رٍاٗت اصلٖ ٍاشُ(ع٘شب)
ثط اؾبؼ فطض٘بر شكط قسُ «،ػ٘كب»ً ،بم ظًٖ اؾز كِ َْٗزٗبى ،ػ٘ؿٖ(ع) ضا ثِ زاقـشي
ضاثطِ ثب اٍ هشْن كطزُ اًس ٍ قبٗس ثطذٖ هؼشمس ثـَزُ اًـس كـِ ػ٘ؿـٖ(ع) ثـب اٍ اظزٍاج كـطزُ
اؾز اهب زض هٌبثغ ،اظ ظًٖ ثِ ًبم «ػ٘كب» ٗبز ًكسُ اؾزّ .وچٌ٘ي احشوبل زاضز كـِ اٗـي ٍاغُ،
قکلٖ ست٘٘ط ٗبفشِ اظ ًبهٖ هإًث ثبقس .زض ثطذٖ كشبة ّبٕ سبضٗد ،اظ«اٗؿبع» ًبهٖ ٗـبز قـسُ
كِ گَٗب ّوؿط حضطر ظكطٗب(ع) ٍ ذَاّط حٌِ،هبزض حضطر هطٗن ،ثَزُ اؾز(،ذثَ الفساء،
،1417ج .)60: 2اٗي ثساى هؼٌبؾز كِ اٗؿبع  ،زض ظهبى حضطر ػ٘ؿٖ(ع) ٍ لجـل اظ اًٍ ،ـبم
ظًبى ثَزُ اؾز ٍ لطؼبً ظًبى زٗگطٕ ثِ اٗي ًبم ،زض نى زٍضاى ظٗؿشِ اًس .زض اًد٘ل هشٖ ً٘ع ثِ
ًبم«َٗقب» ٗب «َٗؾٖ» اقبضُ قسُ(ّوساًٖ )57ٍ56: 1383 ،كِ گَٗب قبّس ثطزاض ضفـشي هؿـ٘ح
ثَزُ اؾز .ثب سَخِ ثِ نًکِ زض ظثـبى ؾـطٗبًٖ غبلجـ ًب ثـطإ حـصف ؾـ٘ي ،قـ٘ي ثـِ كـبض هـٖ
ثطًس(ظضٗي كَة،)83: 1378 ،احشوبل زاضزكِ «ػ٘كب»هملَة ٍ ست٘٘ط قـکل ٗبفشـٔ اٗؿـبع ٗـب
َٗقب ٗب َٗؾٖ ثبقس:
اٗؿبع _____ػ٘ؿب______ػ٘كب
َٗقب______ػ٘كب
َٗؾٖ_____َٗقب______ػ٘كب
ّوچٌ٘ي احشوبل زاضزكِ ػ٘كب  ،زض انل ّوبى ػ٘ؿب،هملَة اٗؿبع ،ثَزُ ٍثِ سهـح٘ب،
نى ضا(ػ٘كب) ذَاًسُ ثبقٌس ظٗطا سهـح٘ب ،ذَاًـسى كلوـِ ثـط ذـالف نًچـِ ًَٗؿـٌسُ اضازُ
كطزُ هٖ ثبقس(هطلَة )355: 2007،كِ هؼوَالً ثب ًمطِ زاض ؾبذشي حطفٖ ثـسٍى ًمطـِ ٍ ٗـب
ظزٍى ًمطِ اظ حطف دسٗس هٖ نٗس.
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ً -1-1عخٔ ثذ اش٘ب
ّوبى طَض كِ اقبضُ قس ،زض ثطذٖ ًؿرِ ّـبٕ زٗـَاى ذبلـبًٖ ،كلوـٔ اقـ٘ب  ،ثـِ ػٌـَاى
ًؿرِ ثسل نهسُ اؾزكِ ثِ ًظط قبضحبى ،خوغ قٖء اؾز ٍ چَى ٍاغٓ اق٘ب ضا ثٖ سٌبؾـت
ثب همشضبٕ ث٘ز زاًؿشِ اًس ،سَخِ چٌساًٖ ثِ نى ًکطزُ اًس.
ثِ ًظطهٖ ضؾس اق٘ب زض اٗي ث٘ز ذبلبًٖ،اق٘ب خوغ قٖء ً٘ؿز ثلکـِ اؾـن ذـبل ٍ ػلـن
هإًث اؾز.
زض ثطذٖ هٌبثغ چٌ٘ي نهسُ اؾز «:هـطٗن زذشـط ػوـطاى ٍ هـبزض حضـطر ػ٘ؿـٖ  -ػل٘ـِ
الؿالم -هٖ ثبقسً .بم هبزضـ حٌِ ٍ حٌِ ،ذَاّطٕ زاقز ثِ ًبم «اٗكـب»كـِ ّوؿـط حضـطر
ظكطٗب ثـَز (.اضزالى خـَاى )224: 1367،اگـط چٌـ٘ي ثبقـس ،لطؼـبً زض نى ظهـبى «اٗكـب» ّـبٕ
زٗگطٕ ّن ثَزُ اًس ٍ قبٗس َْٗزٗبى زقوي هؿ٘ح(ع) ،اٍ ضا ثِ دًَ٘س ثـب ٗکـٖ اظ نًْـب هـشْن
كطزُ ثبقٌس .دؽ ثٖ هٌبؾجز ً٘ؿز اگط ثگَٗ٘ن« :اق٘ب»زض ث٘ز ذبلبًٖ ،هملَة«اٗكب» اؾز.
زض كشبة لهم األًج٘بٕ« اثي كث٘ط» ّن ،اقبضُ إ ًعزٗك ثِ اٗي هضـوَى نهـسُ اؾـز
كِ اٗي هسػب ضا سمَٗز هٖ كٌس «:فاى ذم ٗحٖ٘ ذق٘بع ثٌز ػوطاى ذذز هطٗن ثٌز ػوـطاىٍ .
ل٘ل :ثل ذق٘بع ّٖ اهطذٓ ظكطٗب ذم ٗحٖ٘ ّٖ ذذز حٌِ اهطذٓ ػوطاى ذم هطٗن .ف٘کـَى ٗح٘ـٖ
اثي ذبلٔ هطٗن .فبهلل اػلن(».اثي كث٘ط)488: 1423،نٗب هوکي اؾز كِ اقـ٘ب زض ث٘ـز ذبلـبًٖ،
«اق٘بع» ًبهٖ ثَزُ ثبقس كِ ػ٘ي نى ثِ خْز سرف٘ب ٍ ضػبٗز لبفِ٘ افشبزُ ثبقس ! اگط چٌ٘ي
ثبقسً ،ؿرٔ ثسل(اق٘ب) ًِ سٌْب ثٖ ضثط ً٘ؿز ثلکِ زض سٌبؾت ،چ٘عٕ اظ(ػ٘كب) كن ًساضز.
ً -0-1ظرٕ ثِ اشتمبق«ع٘عٖ»
ثِ ثبٍض هفؿطاى ٍ لتَٗبى« ،ػ٘ؿٖ» ٍاغُ إ غ٘ط ػطثٖ ٍ زض ٍالغ ّوبى«ٗؿَع» اؾـز ٍ ثـط
ذالف نًچِ ظبّط كلوِ ًكبى هٖ زّس ،هكشك اظ ػ٘ؽ ،ثِ هؼٌبٕ ؾذ٘سٕ نه٘رشِ ثِ ؾـطذٖ،
ً٘ؿز ٍ » :هي ظػن ذًِ هكشك هي الؼ٘ؽ ٍ َّ ث٘بو ٗربلطِ قمط فت٘ـط ههـ٘ت ألى اقـشمبق
الؼطثٖ ال ٗسذل االؾوبء األ
ألهثبلِ فٖ الؼط

(ذثَ ح٘بى1413 ،جٍ « )465: 1األنح ذًِ ال اقشمبق لـِ ٍ

(اضهٖ1421جً ٍ 72: 2ك :نضٗبى )269ٍ268: 1378 ،

اهب زض همبثل اٗي لَل انح ،گطٍّٖ ثـِ اقـشمبق نى اظ«ػـ٘ؽ» لبئلٌـس ٍ نى ضا نـ٘تِ إ
قجِ فؼلٖ زاًؿشِ اًس « ،لبل األظّطٕ :كأى ذنل الحطف هي الؼ٘ؽ ،لبل ٍ :ػ٘ؿٖ قجِ فؼلٖ...
ٍ ٗکَى اقشمبلِ هي ق٘ئ٘ي ذحسّوب الؼ٘ؽ ٍ األذط الؼَؼ ٍ َّ الؿـ٘ب

(اثـي هٌظـَض،ج10
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 )351:هٌبؾت ثب ّو٘ي اقشمبق ،زض ثطذٖ ضٍاٗبر ،ػ٘ؿٖ(ع) ضا هطزٕ ثب چْطٓ ؾطخ نه٘رشـِ
ال ئلـٖ
ثِ ؾذ٘سٕ زاًؿشِ اًس « :لبل كؼـت األحجـبض كـبى ػ٘ؿـٖ ثـي هـطٗن ضخـال ذحوـط هـبئ ً
الج٘بو ( ».ثؼبلجٖ)217:
نطف ًظط اظ لَر ٍ ضؼب اٗي ضٍاٗز ٍ نى ضذٕ ،هوکي اؾز ذبلبًٖ زض اٗي ث٘ز ثـِ
خبًت اقشمبق كلؤ ػ٘ؿٖ ًظطٕ زاقشِ ٍ ثِ ّو٘ي ذبطط ،ثِ خبٕ نٍضزى اؾن ذبل (قـبٗس
هطٗن هدسلِ٘!!) ،نفز ػ٘ؿبء ،ثِ هؼٌٖ ظى ؾذ٘س نه٘رشِ ثِ ؾطذٖ ضا نٍضزُ ثبقس .دؽ ػ٘كب
زض ث٘ز ذبلبًٖ ،سهح٘ب ػ٘ؿب ٍ كٌبِٗ اظ ّوبى ظًٖ اؾز كِ هؼبًساى ،حضـطر هؿـ٘ح(ع)
ضا هشْن ثِ زاقشي ضاثطِ ٗب اظزٍاج ثب اٍ كطزُ اًس.
اگط ٗکٖ اظ اٗي احشوبالر نبئت ثبقسٍ ،اغٓ دًَ٘ـس ً٘ـع ثـِ هؼٌـٖ اظزٍاج ٗـب ضاثطـٔ
زٍؾشبًِ – ٍ ًِ هطلك اضسجب ث٘ي اق٘بء -ذَاّس ثَزً ( .ك :اًَضٕ،1383 ،ج )157: 1
 -1-1ثبزخَاًٖ ث٘ت
حبل ثب سَخِ ثِ نًچِ كِ گصقز،ث٘ز ذبلبًٖ ضا ثبضزٗگط ثبظ ًَٗؿٖ ٍ ثبظذَاًٖ هٖكٌ٘ن:
ثِ دبكٖ هطٗن اظ سعٍٗح َٗؾب

ثِ زٍضٕ ػ٘ؿٖ اظ دًَ٘س ػ٘كب(اق٘ب)

ههطاع اٍل

ههطاع زٍم

دبكٖ

زٍضٕ

هطٗن

ػ٘ؿٖ

سعٍٗح

دًَ٘س

َٗؾب

ػ٘كب(اق٘ب)

ًت٘جِ
ٍ -1اغٓ ػ٘كب زض له٘سٓ سطؾبئ٘ٔ ذبلبًٖ ،ثِ احشوبل ظٗبز ًبم ظًـٖ اؾـز كـِ هؼبًـساى،
ػ٘ؿٖ(ع) ضا ثِ زاقشي ضاثطِ ثب اٍ هشْن كطزُ اًس ٍ ٗب ثِ ًظط ثطذـٖ ،ػ٘ؿـٖ(ع) ثـب اٍ اظزٍاج
كطزُ اؾز(ثب سَخِ ثِ سهطٗح ذبلبًٖ ثِ كلؤ سعٍٗح).
ً -2ؿرٔ ثسل (اق٘ب) ً٘ع ثب هؼٌبٕ ث٘ز هشٌبؾت اؾز ظٗطا(اقـ٘ب) ّـن ثـِ احشوـبل ظٗـبز،
اؾن ذبل اؾز ٍ ًِ خوغ قٖء .
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شوبرُ03

فْرظت هٌبثع

 -2لرآى كرٗن
 -2نضٗبى ،لوط .)1378(.چْرٓ هع٘ح در ادث٘بت فبرظٖ .سْطاى :ؾري.
 -3اثيكث٘ط،ػوبز السٗيذثَ الفساءاؾوبػ٘لّ1423(.ـ).لصص االًج٘بء.زهكك :زاضالر٘ط.
-4اثي هٌظَض،خوبل السٗي هحوس ثي هکطم2000(.م) .لعبى العرة .ث٘طٍر :زاضنبزض.

-5اثَ الر٘ط  ،المؽ ػجس الوؿ٘ح ثؿ٘ط2006(.م) .هرٗن الوجذل٘رٔ ٍ عقلتْرب ثبلوعر٘ح
رداً علٖ كتبة شفرٓ دافٌشٖ.هطجؼٔ الوهطٗ٘ي.
-6اثَ الفسا ،الولك هإٗس ػوبز السٗي اؾوبػ٘ل ثي هحوس ثي هحوـَز ثـي ػوـط قبٌّكـبُ ثـي
اَٗةّ1417( .ــ) .تبرٗخ اثَ الفذاء"الوختصر فٖ أخجبر الجشرر .ث٘ـطٍر :زاضالکشـت
الؼلو٘ٔ.
-7اثَح٘بى ،هحوس ثي َٗؾبّ1413(.ـ)  .الجحرالوح٘ط .ث٘طٍر:زاضالکشت الؼلوِ٘ .

-8اضزالى خَاى،ػلٖ .)1367(.تجلٖ شبعرأً اظبط٘ر ٍ رٍاٗبت تبرٗخٖ ٍ هرهّجٖ
در اشعبر خبلبًٖ .هكْس :هإؾؿِ چبح ٍ اًشكبضار نؾشبى لسؼ ضضَٕ.

-9اضهٖ ،هحوس االه٘ي ثي ػجساهللّ1421(.ـ) .تفع٘ر حرذائك الررٍ ٍ الرٗحربى فرٖ
رٍاثٖ علَم المرآى.ث٘طٍر :زاض طَق الٌدبٓ.
-10اًَضٕ ،حؿي .)1383(.فرٌّگ كٌبٗبت ظخي .سْطاى  :ؾري.

-11ثؼبلجٖ ،اثي اؾحك احوس ثي هحوس اثطاّ٘ن(.ثٖ سب) .لصص االًج٘بء الوعوٖ ثبلعرائط
.ههط:زاضاالزة الؼطثٖ للطجب .
-12حمَلٖ ،ػؿکط .)1348(.تحم٘ك در تفع٘ر اثَ الفتَ رازٕ( .ج)3سْطاى:اًشكبضار
زاًكگبُ سْطاى.
-13ذبلبًٖ قطٍاًٖ ،ثسٗل ثي ػلٖ .)1357(.دَٗاى خبلبًٖ شرٍاًٖ .ثـِ كَقـف زكشـط
ض٘بء السٗي ؾدبزٕ .سْطاى :ظٍاض.
(. ____-14ثٖ سب) .دَٗاى خبلبًٖ ،سهح٘ح ػلٖ ػجسالطؾَلٖ.سْطاى :كشبثربًِ ذ٘بم.
 .)1375(. ___-15دَٗاى خبلبًٍٖٗ.طاؾشٔ زكشطه٘طخالل السٗيكعاظٕ.سْطاىً :كط هطكع.
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 .)1375(. ____ -16دَٗاى خبلبًٖ شرٍاًٖ .هطبثك ًؿرِ ذطّٖ763دطٕ ثـب همسهـٔ
اؾشبز ثسٗغ العهبى فطٍظاًفط ،ثِ اّشوبم خْبًگ٘ط هٌهَض .سْطاىً :گبُ.
-17زقشٖ ،ػلٖ .)1357(.خبلبًٖ شبعرٕ دٗر آشٌب .سْطاى :اه٘ط كج٘ط.

-18ظضٗي كَة  ،ػجسالحؿ٘ي .)1378(.دٗذار ثب كعجٔ جبى  ،درثبرٓ زًذفٖ آثربر ٍ
اًذٗشٔ خبلبًٖ .سْطاى :ؾري.

 -19ػل٘عازُ ،خوكـ٘س .)1382(.ظبغرٕ در ه٘بى ظٌگعتبى زًذفٖ ٍ اًذٗشِ ٍ شرعر
خبلبًٖ(هجوَعِ همبالت).سْطاىً :كط هطكع.
-20كعاظٕ ،ه٘ط خالل الـسٗي .) 1376(.ظَزى ع٘عرٖ.سْـطاى :اًشكـبضار زاًكـگبُ ػالهـِ
طجبطجبٖٗ.
-21كْي ،اثطاّبم .)1382(.فٌجٌِ٘ إ از تلوَد .سطخؤ اًگل٘ؿٖ :اه٘ط فطٗسٍى گطگـبى،
سطخوِ ٍ سطج٘ك ثب هشَى ػطثٖ ٗ:ؼَ قَع لشي الٖ.سْطاى :اؾبط٘ط.
 -22هبّ٘بض ،ػجبؼ.)1381(.فسٗذٓ اشعبر خبلبًٖ .سْطاى :لططُ.

 -23الوطنـــفٖ ،ؾـــؼسّ1413(.ــــ) .الرظرررَ ٍ الْ٘رررَد ٍجْرررب لَجرررِ(الفكر
الَْ٘دٕ).كَٗز:هکشجٔ الوٌبض االؾال

.

 -24هطلَة،ذحوس2007(.م) .هعجن الوصطقحبت الجق

ٍتطَرّرب .هکشجـِ ،لجٌـبى

ًبقطٍى ،ث٘طٍر.
 -25هؼ٘ي ،هحوس .)1369(.حَاشٖ ثر اشعبر خبلبًٖ شرٍاًٖ .ثِ كَقـف زكشـط ضـ٘بء
السٗي ؾدبزٕ.سْطاى :دبغًگ.

ّ -26وساًٖ ،فبضل ذبى ٍ زٗگطاى .)1383(.ترجؤ كتبة همذض عْذ عت٘ك ٍ عْرذ
جذٗذ .سْطاى :اؾبط٘ط.

