ابراهیم استاجی
اػشبدیبس گشوه صثبن و ادثیبر فبسػی دانـگبه سشثیز مٔلّم ػجضواس

سبسیخ دسیبفز * 89/3/25 :سبسیخ دزیشؽ89/5/15 :

چکیده
«فشاؿععععٔش» )ٓ (metapoetryلععععیسغععععم سٔععععبسیش و ثشداؿععععزهععععب
مشفععبوسی عع اص رن اسادعع ؿععذه اػععز ع اكععبلشبً ثعع ایععبع فشاصثععبنق فشان ععذ
و فشاداػعععشبن ثع ع ؿعععٔش اًع ع معععیؿعععکد ع ع دسثعععبسه ؿعععٔش ػعععشوده
ؿعععکد و دس رن رگبهبنع ع ثعععب سوش عععض ثعععش مکهعععکٓبر و مفعععبهیم ؿعععٔش ثع ع
نکؿعععشا یعععب رفعععشیرؾ ؿعععٔش ثذعععشداصدر ًجیٔعععی اػعععز ؿعععبٓش دس ایعععاگکنع ع
اؿعععٔبس ثؼعععش ثععع ثشداؿعععزهعععب و نِشیععع هعععبیؾق دس ثعععبسه مبهیعععزق
اوكبفق ویظگیهبق بس شد و بسثشد رن ػخا میگکیذر
دس میعععبن ؿعععبٓشان فبسػعععی ینعععی اص ؼعععبنی ع ع ؿعععبیذ ثعععیؾ اص دیگعععشان
فشاؿعععٔش ػعععشوده اػعععزق نِعععبمی گرتعععک اػعععز ععع دس میعععبن اؿعععٔبس و
مرِکمعع ع هععععبیؾق مخععععضناالػععععشاس اص ایععععا نِععععش موشععععبص اػععععزر او دس
خلعععکرهعععب ؿعععجبن و ػعععدشگبهی خعععکد ٓععع وه ثعععش سفنعععش و سبمعععر دس
ثعععبسه مدشعععکا اكعععلی مرِکمع ع خعععکد حسک،یعععذق نٔعععز دیعععبمجشق وٓعععَق
سد یععععنق درععععذ و انععععذسص وررره ثععع ػععععخا و ثععع ویععععظه ػععععخا مرِععععک
دشداخشعع اػعععزق سعععب رنتعععب ع ع ثرعععذهبیی اص انعععش خعععکد سا ثعع ایعععا مکهعععکّ
اخشلعععبف دادهاػعععز؛ اص جولععع ػعععجت نِعععم شعععبةق فوعععیلز ػعععخا و

فللربم ٓلوی دظوهـی صثبن و ادة فبسػی  -دانـنذه ٓلک انؼبنی
دانـگبه رصاد اػ می وا،ذ ػررذج  -ػبل اول  /ؿوبسه  / 4دبییض 1389

«فراشعر» در مخزن االسرار نظامی

2

فللربم ٓلوی دظوهـی صثبن و ادة فبسػی – دانـگبه رصاد اػ می وا،ذ ػررذج – ؿوبسه  / 4ػبل اول  /دبییض 1389

مشسجعععز ػعععخادعععشوس ر نِعععبمی دس ینعععی اص ثرعععذهب انعععش خعععکد حثرعععذ 14
ؿععععبمر  66ثیععععزه ثعععع ثیععععبن رسا و نِععععشار خععععکد دس ثععععبسه ؿععععٔش
دشداخشععع اػعععز و دس رن اص مبهیعععزق عععبسثشد و عععبس شد ؿعععٔش گشفشععع سعععب
جبیگعععبه ؿعععٔش و ؿعععبٓشانق نؼعععجز رن ثعععب دیعععبمجش ق انش عععبد اص ؿعععبٓشان
مذاحق ساثٌ ؿٔش و ػب،ش وررر ػخا گفش اػزر
اگععش مکاصنعع سا نیععض دس الوععشو فشاؿععٔش اععشاس دهععیمق ٓعع وه ثععش مععکاسد فععک
نِععععبمی دس ثرععععذ  12شععععبة خععععکد ثعععع مکاصنعععع مخععععضناالػععععشاس و
،ذی ع ع الد ی ع ع ػعععربیی دػعععز یبصیعععذه اػعععز و ًجٔع عبً مشعععر هعععش ؿعععبٓش
دیگععش عع دس مکاصنعع ق ؿععٔش خععکد سا ثععش ؿععٔش عع رن سا مععکسد مکاصنعع
اععععشاس داده اػععععز سععععشجی مععععیدهععععذق او نیععععض مخععععضناالػععععشاس سا اص
،ذی الد ی ثشسش میؿوبسدر
دس ایععا م بلعع سعع ؽ ؿعععذه سععب فشاؿعععٔشهب نِعععبمی سا اص انعععش او اػعععشخشاج
ؿععکد و مععکاسد ثععبال ثععب سکجعع ثعع نِشیعع هععب ادثععی صمععبن ؿععبٓش و صمععبن
،بهعععش ثععع ًعععکس مفلعععر ثشسػعععی ؿعععکنذ و رسا و نِشیعععبر و دس ثعععبسه
ؿعععٔش معععکسد رعععذو بو اعععشاس گیعععشد و ا،یبنع عبً ثع ع نشعععبیی مـخلعععی دػعععز
یبفش ؿکدر
واژههاي كلیدي:
فشاؿٔشق نِبمیق مخضناالػشاسر

مقدمه:
«فشاؿٔش» ) (metapoetryسٔجیش اػز دس مشکن منشکة فبسػی سٔشیعش و سکكعیش
مـخق اص رن اساد نـذه اػزر ف ي دس فشهرگ واطگبن ادثیبر و گفشوبن ادثی ریر فشاؿٔش
) (metapoetryو ریر  metapoetryحفشاؿعٔشه رمعذه اػعز حسر  :مجعبجش و نجعک ق
 :1381ریر فشاؿٔش و metapoetryهر امب دػز م دس مشکن ایرششنشی دو سٔشیش مشفبور اص
رن اساد ؿذه اػز :ینی رنن ٓذها اص مرش ذان و ؿبٓشان رن سا نکٓی ؿعٔش ػعذیذ کسعبه
دانؼش انذ ث ایا نکّ اص ؿٔش ٓرکان «منشت اكبلز لو » یب «ٓشیبنیؼم» دادهانذ حسر :
ػبیزهب  googleو  : yahooریر فشاؿٔشه دس ایا م بل مکسد نِش مب ایا ثشداؿعز
اص ایا سٔجیش نیؼزر دیگش رنن اكبلشبً ث ایبع فشاصثبنق فشان ذ و فشاداػشبن ث ؿٔش اً
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میؿکد دسثبسه ؿٔش ػشوده ؿکد و دس رن رگبهبن ثب سوش عض ثعش مکهعکٓبر و مفعبهیم
ؿٔش ث چگکنگی نکؿشا یب رفشیرؾ ؿٔش ثذشداصد حسر  :ػبیزهب  googleو :yahoo
ریر metapoetryه1ر ًجیٔی اػز ؿبٓش دس ایعاگکنع اؿعٔبس ثؼعش ثع ثشداؿعزهعب و
نِشی هبیؾ دسثبسه مبهیزق اوكبفق ویظگیهبق بس شد و بسثشد رن ػخا میگکیذر گفشری
اػز مکس د نِش مب دس ایا نکؿش هویا مفجعک اخیعش و اكعیر اص فشاؿعٔش اػعز ع ػعٔی
می ریم مخضناالػشاس نِبمی سا اص ایا دیذگبه مکسد ثشسػی و مذاا اشاس دهیمر
پیشینهي تحقیق:
سب جبیی نگبسنذه جؼشتک شده اػزق ثب سکج ث ثشداؿز اخیش اص فشاؿٔشق انش یب م بل ا
دسثبسه فشاؿٔشِ هیچ یک اص ؿبٓشان فبسػی نیبفش اػز و ایا اولیا ثعبس اػعز ع اص ایعا
مرِش ث ؿٔش ینی اص ؿبٓشان ثضسگ فبسػی دشداخش میؿکدر ،شی دس فشهرگ اكعٌ ،بر
ادثیق ث ویظه فشهرگ اكٌ ،بر ؿٔش مکجکد دس صثعبن فبسػعی سٔشیعش یعب سکكعیفی اص
فشاؿٔش وجکد نذاسد و چربن گفشیمق ف ي دس فشهرگ واطگبن ادثیعبر و گفشوعبن ادثعی دس
یععک مٔرععب دوس فشاؿععٔش ث ع صثععبن انگلیؼععی و ثععشٓنغ مٔرععب دو واطه فشاؿععٔش و
 metapoetryاساد ؿذه اػزر ؿبیذ اگش ثگعکییم دس میعبن ؿعبٓشان فبسػعی ؼعی ثع
انذاصه نِبمیق و اص هو ثیـشش دس مخضناالػشاسق ث فشاؿعٔش نذشداخشع اػعزق ػعخری ثع
گضاف نگفش ثبؿیمر او اص ایا نِش دس خلکر هب ؿجبن و ػدشگبهی خکدق چرعبن ع دس
مرِکم هبیؾ نیض یبد می رذق
رنچع ع دس ایعععا ،تلع ع

خشگعععبهی اػعععز

جلعععکهگعععش چرعععذ ػعععدشگبهی اػعععز

حنِبمیق 257 :1363؛ 7/59؛ نیض سر 87-89 :؛  14-34/15و 109؛ 55-57/18ه
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ٓ وه ثش سفنش و سأمر دسثبسه مدشک اكلی انش خعکد حسک،یعذق نٔعز دیعبمجشحفهق وٓعَق
سد ینق درذ و انذسص وررره ث ػخا و ث ویظه ػخا مرِک حفشاؿٔشه دشداخش اػزق دس میعبن
ؿبٓشان فبسػی موشبص اػزق سب رنجب ثرذهبیی اص انش خکد سا ث ایا مکهکّ اخشلبف داده
اػزر چربن ثیـشش سکهی خکاهیم دادق او ینی اص ثرذهب مخضناالػشاس خکد سا نؼجشبً
ًکالنی نیض هؼز حثرذ  14ؿبمر  66ثیزهق ٓ وه ثش دیگش ثرذهبق كشفبً ث ثیبن رسا و نِشار
خکد دسثبسه ؿٔش اخشلبف داده اػز و دس رن اص مبهیزق بسثشد و بس شد ؿٔش گشفشع سعب
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جبیگبه ؿٔش و ؿبٓشانق نؼجز رن ثب دیعبمجش ق ساثٌع ؿعٔش و ،نوعزق ساثٌع ؿعٔش و
ػب،ش وررر ػخا گفش اػزر و ایاهب هو جذا اص ثرعذهب ٓبسفبنع و سمضرمیعض  15سعب 19
مرِکم اوػز ع ،بكعر مـعبهذار الجعی او دس ٓعبلم ر عش و خلعکرهعب ؿعجبن و
ػدشگبهی ثکده اػز الجش دس الوشو ثشسػی ایا م بل نیؼزر
نِبمی صیش بن و هکؿیبسان ثشا رنن خکانرعذه خعکد سا رمعبده دس و اهویعز ػعخا
مرِک نوبیذق ثرذ  12حؿبمر  40ثیزه «دس ػجت نِم شبة» و ثرذ  13حؿبمر  27ثیعزه سا
ث «گفشبس انذس فویلز ػخا گفشا» اخشلبف میدهعذر و «ػعخا سا رفشیعذها اعذیم
می دانذ و مٔش ذ اػز رفشیرؾ ثب ػخا رغبص می ؿکد و نخؼشیا امش رفشیرؾ ٓجبسر اػز اص
امش « ا فینکن» و ثب ایا ػخا خذا میفشمبیذ« :ثبؽ و میؿکد»ق هؼعشی اص نیؼعشی
دذیذ میریذ [و] جبن ث سا خب ی سا دس میدهذ» حنشوسیبنق 263/1 :1370هر
جرععععجؾ اول عععع الععععم ثشگشفععععز

،عععشف نخؼعععشیا ص ػعععخا دسگشفعععز

دععععشده خلععععکر چععععک ثشانذاخشرععععذ

جلععععکه اول ثعععع ػععععخا ػععععبخشرذ

سعععععب ػعععععخا رواصه دل دس نعععععذاد

جعععبن سعععا رصاده ثععع گعععر دس نعععذاد
حنِبمیق 79 :1363؛ 1-3/13ه

اص ػک دیگش دسػز اػز نِبمی ثرذ  13سا ث ػخا مرشکس اخشلبف داده اػزق امعب اص
ثیز رخش ایا ثرذ ثشمی ریذ و ٓ وه ثش ػخا مرشکسق نِم و ؿٔش سا دس ایا ثرذ اص ػخا
نیض مشاد شده اػزق چشا سب جبیی سبسیخ ادثیبر ث مب میگکیذ اص و انش مرشعکس ثع
یبد نوبنذه اػز نِبمی ثذان مجبهبر نوبیذ و نب خکد سا ثذان سبصه فشم رذ:
سعععب ػعععخا اػعععز اص ػعععخا رواصه ثعععبد

نععععب نِععععبمی ثعع ع ػععععخا سععععبصه ثععععبد
حهوبن80 :؛ 27/13ه

ایا نِش نِبمی ثذون ؿک ثشگشفش اص ثبوس اػ می اوػزق چشا هیچ ؿعنی نیؼعز ع
اهلل» اػزر دس «انتیر یک،رب» نیض رمذه اػز« :دس اثشعذا
مٔتضه دیبمجش اػ حفه «
لو ثکد و لو نضد خذا ثکد و لو خذا ثکد* هوبن دس اثشذا نضد خذا ثکد* هوع چیعض ثع
واػٌ او رفشیذه ؿذ و ث غیش اص او چیض اص مکجکدار وجکد نیبفز* دس او ،یعبر ثعکد و
،یبر نکس انؼبن ثکد» ح شبة م ذعق ٓجذ جذیذق انتیر یک،ربق ف 143ق ریبر 1-4هر
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نِبمی چربن اص اؿٔبسؽ ثشمیریذ و خکد نیض سلشی می رذق مٔیبسهعب سٔشیعش ؿعذه اص
نِش نِشی دشداصان ؿٔش ػیک سا ث رػبنی میدزیشد و ثعیرننع چعکن مکلعک دس ثشاثعش
ثٔوی اص ایا مٔیبسهب ٓلیبن نوبیذ ث سجییا رنهب می دشداصدر ث ٓرکان نوکن ؿوغ اعیغ
ساص دس مٔرب اكٌ ،ی ؿٔش میگکیذ« :ػخری اػز انذیـیذهق مشست مٔرعک ق معکصونق
مشنشّسق مشؼبو ق ،شوف رخش رن ث ینعذیگش مبنرعذه» حؿعوغالعذیا مدوعذ ساص ق :1373
 188هر نِبمی دغ اص رنن ث ًکس لی اص اهویز ػخا مرشکس و جبیگبه ثلرذ رنق چرعبن ع
دیذیمق ث كکسر مفلر ػخا می گکیذق ث فبكعل دس ثرعذ ثٔعذ حثرعذ 14ه اص مٔیبسهعب و
جبیگبه ػخا مرِک دس ساػشب دزیشؽ م هب نِشی دعشداصان ؿعٔش ػعیک چرعیا
میگکیذ:
چعععکن ععع نؼعععخش ػعععخا ػشػعععش

هؼعععععز ثعععععش گکهشیعععععبن گعععععکهش
ػععععرتیذه عع ع مععععکصون ثععععکد

ننشعععع نگجععععذاس ثجععععیا چععععکن ثععععکد

ننشعع ع

ابفیععع ػعععرتبن ععع ػعععخا ثش ـعععرذ

گعععری دو ٓعععبلم ثععع ػعععخا دس ـعععرذ
حنِبمیق 81 :1363؛ 1-3/14ه

چربن مـبهذه میؿکدق و دس ایا ػ ثیز سوب مٔیبسهب ؿٔش ػیک سا ثع خعکثی
ثشؿوشده اػز و ػذغ ث دیگش مکاسد ؿٔش دشداخش اػز معب نیعض ثع سعذسیی ثع رنهعب
خکاهیم دشداخزر ث ًکس لیق چربن ؿبسح مخضناالػشاسق ث دسػشی گفش اػزق ایا ثرذ
«دس وااْ اٌْنبم اوػز دسثبسه ؿٔش و ؿعبٓش و ثیعبنگش ،عذود انذیـع گکیرعذه و
خکد اص هش ججز دس میبن ػخاػشایبن صثبن فبسػی موشبص اػز» حنشوسیعبنق
نکیؼرذه ا
275/1 :1370هر او دس ادام میگکیذ:
ثلجعععععر ٓشؿعععععرذ ػعععععخا دعععععشوسان

ثععععبص چعع ع مبنرععععذ ثعع ع ایععععا دیگععععشان

ص رسعععؾ فنعععشر ععع دشیـعععبن ؿعععکنذ

خکیـعععبن ؿعععکنذ

ثعععب ملعععک اص جولععع

حنِبمیق 81 :1363؛ 6-7/14ه

و دس ایا اثیبر ثب سکج ث نِشی ادثی جا و ػعشوؽ مخلعکف ؿعبٓشان معیگکیعذ:
هرگبمی انذیـ ؿبٓشان گش ػخادشوس میؿکد و وجکد ایـبن اص گشمی رن مر لت
و دشیـبن میؿکدق یب ث سٔجیش امشوص اص ،بل و ا،ؼبع ًجیٔی خبسج معیؿعکنذ و اص ٓعبلم
مبده ث ٓبلم مٔری میگشایرذق دس رن گشمب انذیـ و ا،ؼبع ثب فشؿش حػشوؽ غیجی الجب
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ررذه ؿٔش ثش ؿبٓشه اص جول م شثبن ملنکر میؿکد و الجب غیجی ث و دػز میدهعذ
سب اص ٓبلم غیت ػخا ثگکیذ حسر  :نشوسیبنق 279/1 :1370ه و ایاجبػز ث یبد ػعخا
مـجکس هگر میافشیم گفش اػز :ؿبٓشان دس رػشبن ٓبلم غیت و ؿجبدر ایؼشبدهانعذر
دس هویا مٔری میگکیذ:
جععععبن سشاؿععععیذه ثعععع مر ععععبس گععععر

فنععععشر خبییععععذه ثعععع دنععععذان دل
حنِبمیق 82 :1363؛ 12/14ه

ؿبٓش دس ایا ثیز ؿٔش سا سوح و جبن ؿبٓش و صثبن سا ؿیئا میدانذ ایا دینشه سا ؿنر
داده اػز و متؼو ا صیجب سا اص ٓبلم مٔری ث ٓبلم كکسر روسده اػزر ث اعکل نشوسیعبن:
«هش رن غ دس ساه ؿٔش و ؿبٓش ث دبی ا سػیذهق لدِ ا رسا نذاؿش و ؿت و سوص
کؿؾ ث اوج سػیذه و ثب ججشدیر هوذ و هوشاه گشدیذه اػز»
کؿیذه اػز و دس ػبی
حنشوسیبنق 276/1 :1370هر
چربن میدانیم ینعی اص نِشیع هعب ؿعٔش دس ا شعش ااعکا و ملعر نِشیع الجعب و
ثشخکسداس ؿبٓشان اص جاق دش ق ؿیٌبن یب سبثٔ ا هؼشرذ ؿٔش سا ثش رنبن الجب می ررذ
و ایا دلیر ثش دبیگبه ثلرذ ؿبٓشان اػز اص ٓبلوی وسا ٓبلم مبده ػخا معیگکیرعذر دس
سفؼیش اثکالفشکح ساص ح142/4 : 1313-23ه رمذه اػز آعشاة آش عبد داؿعش انعذ ع
«سل یا ؿٔش ؿیبًیا می ررذ ایـبن سا و هش ؼی سا ؿیبًیا دس ایا ثبة اک سش ثبؿذق
ؿٔش او ثجشش ثبؿذ و ػجت اػشوشاس ایا ؿججز اص ایاجبػز ایـبن سا ؿٔش گفش میؿعکد
ثیسنی و انذیـ ثؼیبسق رنچ دیگشان مشر رن نشکانرذ گفشا ث سنی و سنلّشق ایـبن درذاسنذ
رنق ؿیٌبن سل یا می رذ و انوب رن هشوس اػز اص اجر خعذا سٔعبلی» حثع ن عر اص:
صسیا کةق 53-54/1 :1373هر ایا آش بد ف ي مخلعکف آعشاة نیؼعز و یکنبنیعبن نیعض
وبثیؾ ث رن آش بد داسنذر دسثبسه نِبمی گفش انذ« :سکجع ثع فلؼعف یکنعبن و ،شعی
،نوز یکنبنی دیؾ اص ػ شاى اص یکػک و سکج و ٓ ا ث ،نوز دیری اػ ثب چبؿری و
سنگی اص ٓشفبن اص خلکكیبر دیگعش ؿعٔش اوػعز» حا،وعذنظادق 14 :1369هر ثعذیا سشسیعت
می سکان گفز و دس ایا ثبسه اص رسا یکنبنیبن نیض مشأنش ثکده اػزر گبدامش )(Gadamer
دس م بل «اف ًکن و ؿبٓشان» نیض ثش سأنیش ػشوؽ غیجی ثش ؿبٓشان سب یذ شده اػعز و
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نکؿش اػز« :ؿبٓشان ف ي سب رن ،ذ نذا ػشوؽ غیجی سا سبییذ می ررذ خکد سا دانبیبن
ثضسگی ثذرذاسنذق اگش چ رنبن نیض هوچکن مٔجّشان و مفؼشانق ػشوؽهب هش رنچ سا میگکیرذ
ثشاػبع الجب اذػی میگکیرذ» حگبدامشق 51 :1377هر گبه نیض دس ٓلش چرذخعذایی یکنبنیعبن
جب ایا ػشوؽ یب جا یب ررر سا الج ؿٔش میگیشدق چربن دو انش ،وبػی ثضسگ غعشة
یٔری ایلیبد و ادیؼ ثب خٌبة ث الج ؿٔش رغبص میؿکد و هکمش اص او میخکاهذ داػشبن
اخیلکع و ادیؼ سا ثشایؾ سوایز رذ« :ا الج ؿٔش! خـم رخیلکع فشصنذ دل سا ثؼشا
هضاس چبسهگش داؿز وررر
ررر» حهکمشق 43 :1364ه؛ یب «ا الج ؿٔش! دسثبسه دالوس
ثب ما ػخا ثگک !» حهکمشق 9 :1368هر ػ شاى دس اکانیا میگکیذ« :هرگبمی ؿبٓش ثعش
مؼرذ الجگبن مینـیرذق مـبٓشؽ دس اخشیبسؽ نیؼزق او هوچکن جکیجبس اجبصه میدهعذق
هش رنچ ثش او واسد میؿکدق جبس گشدد» حث ن ر اص :گبدامشق 51 :1377ه و ایا هوبن اػز
نِبمی میگکیذ:
ثععععب ػععععش صانععععک والیععععز ػععععشبن

ػعععش نرجعععذ ثعععش ػعععش هعععش رػعععشبن

چععععکن ػععععش صانععععک اععععذ دل رععععذ

دس دو ججععععبن دػععععز ،وبیععععر رععععذ

ریععععذ فععععشاؾ ثعععع ػعععع

اععععذ

دس خعععم رن ،ل ع ع ع ع چؼعععشؾ رعععذ

،ل عع كععفز دععب و ػععش رسد ثعع هععم
جعععبن ؿععععنرذ ثععععبص دسػععععشؾ رععععذ
حنِبمیق 82 :1363؛ 18-21/14ه

،شی اف ًکن دس دبیبن شبة جوجکس سأ ث سجٔیعذ ؿعبٓشان اص مذیرع فبهعل اؽ
می دهذ حسر  :گبدامشق 55 :1377هق دس سػبل دیگشؽ ایکن میگکیذ :ؿعبٓشان «ؿعیشیری
ػشودههبیـبن سا اص چـو هب غلشبنی ثشمیگیشنذ دس ثبٕهب و چواصاسهب الجگبن اعشاس
داسنذ و هوچکن صنجکسان ٓؼر دشواص ربن رن سا ثعشا معب ثع اسم عبن معیروسنعذ و دسػعز
می گکیرذ :ؿبٓشان ػجک سوح و دش گـبیرذه و م ذعانذ و نویسکانرذ چیعض سا خلعن ررعذ
مگش رنن خذاونذ رن هب سا ػشؿبس شده ثبؿذ و رنبن اص رگبهی سجی ؿذه ثبؿرذ و مگعش رننع
ٓ لی دس رنبن ثش جب نوبنذه ثبؿذ» حث ن ر اص گعبدامشق 52 :1377هر ثعب ایعا ثیعز نِعبمی
م بیؼ ریذ:
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هعععش سًجعععی عععض ػعععش رن خعععکان ثعععکد

رن نععع سًعععت دعععبسها اص جعععبن ثعععکد
حنِبمیق 82 :1363؛ 11/14ه

ثشا هویا اػز گفش انذ ملشاّ اول سا خذایبن ث ؿبٓشان هذی می ررذ حسر  :مک،ذق
11 :1377هر اص ػک دیگش اص نِش ساثشر گشیعکص ینعی اص اعذیویسعشیا خعذایبن اسودبییعبن
«الج ػفیذ»ق الج جبدویی ؿٔش اػزر ث ٓ یذه «ؿٔش ساػشیا یعب ؿعٔش نعبة صثعبن
وا،ذ داسد و مکهکٓی وا،ذ ث گکن هب ثینجبیز مشفبور ثیبن میؿکدر ایا مکهعکّ
ثب رییا اذیوی الج ػفیذ و فشصنذ ایا الج دیکنذ جذایینبدزیش داسد» حهوبن113 :هر
اص ػک دیگش نِبمی ثرب ؿٔش سا ثش نِشی ادثی الجب ثرب می رذ و ایا خبف او نیؼعزق
چشا اص اذیم كب،تنِشان ؿٔش سا نکٓی الجب دانؼش انذ و چرعبن ع ثٔعذ خعکاهیم دیعذق
نِبمی ،شی دب سا اص ایا فشاسش نیض میگزاسدر ث هش ،بل یکنبنیبن اذیم ؿٔش سا مکهجز خذایبن
و ػشوؽ مخلکف میؿوشدهانذق آشاة نیض اص جا و ؿیٌبن خبكی ثشا هش ؿعبٓش
،نم مٔلم و ملجم سا داسدق یبد شدهانذ حسر  :صسیا کةق 53/1 :1373هر ثربثشایا ثب سکج ث
ایرن نِبمی ؿٔش سا الجبمی دیبمجشان یب نکٓی و،ی حالجشع فشوسعش اص رن نعکّ و،عی ع ثعش
دیبمجشان نبصل میؿذه اػزه میدانذق الص اػز انذ ی دسثبسه الجب ػعخا ثگعکییم سعب اص
ایا سهگزس رسایی سا دس فشاؿٔش خکد اساد شده اػزق ثجشش ثـربػیمر صسیا کة دس سٔشیش
الجب میگکیذ« :متبهذه خ ا اػز مشٔبات نکٓی جزث انؼبن سا ث اثعذاّ و ایتعبد
ابدس می رذر ایا ،بل رن سا «نفدع سو،عبنی» و «اثعذاّ ٓشفعبنی» هعم معیگکیرعذق
نـبن اذسر خ ا ا اػز اص وجکد ؿبٓش و هرشمرذ فیوبن داسد» حصسیا کةق :1373
54/1هر ثیجکده نیؼز ،بفَ میگکیذ:
،ؼععذ چ ع مععیثععش ا ػؼععز نِععم ثععش ،ععبفَ

اجعععکل خعععبًش و ًجعععْ ػعععخا خعععذاداد اػعععز
ح،بفَق 90/1 :1362ه

و یب:
دس انعععذسون معععا خؼعععش دل نعععذانم یؼعععز

عع مععا خوکؿععم و او دس ف ععبن و دس غکغبػععز
ح،بفَق 68/1 :1362ه

و یب نِبمی میگکیذ:
چعععکن ثععع ػعععخا گعععش ؿعععکد معععش جؾ

جعععبن ثععع لعععت ریعععذ ععع ثجکػعععذ لعععجؾ
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حنِبمیق 81 :1363؛ 21/14ه

ثش مجرب هویا ٓرلش دسونی و یب ثیشونی الجب حاص دو دیعذگبه مشفعبورهق «دس ؿعبهنبسهب
ادثی خکاػز و اساده نکیؼرذه و ؿبٓش ثؼیبس م مذاخل داسدق چ هرگب افبه الجب ق ثش
انش اػشی جزث ق خکاػز و اساده فشد او ث لی مٌٔر و مدعک ؿعذه اػعز و یعب ثع
ٓجبسر دیگش وجکد او دس اجبل جوبل مٌلکثی ثش او اػشی یبفش اػزق مؼلکةاالخشیعبس و
ثیخکیـشا گـش اػز» حصسیا کةق 55/1 :1373هر ث هویا دلیر:
رننعععع دسیععععا دععععشده نععععکاییؾ هؼععععز

خکؿعععشش اص ایعععا ،تعععشه ػعععشاییؾ هؼعععز
حنِبمیق 82 :1363؛ 14/14ه

اگش ثخکاهیم الجب ؿبٓشان سا ثب سٔبثیش سوانؿربػبن سکهی دهیمق میسکان گفز ع الجعب ق
ُجکس نبگجبنی اؼوشی اص نبخکدرگبه ؿبٓش اػز دس ػٌ ؿٔکس خکدرگبه او جلکه می رذ:
دس دعععغ ریرععع ًعععکًی كعععفشم داؿعععش انعععذ

رنچععع اػعععشبد اصل گفعععز ثگعععک معععیگعععکیم
ح،بفَق 762/1 :1362ه

ث اکل اخکان نبلث ؿبٓشان اكیر و ثضسگ «غبلجبً اص «ما دیگش»ق ثشسشق واالسشق ما ٓوکمیق
نکٓیق ثـش ق فک ثـش ػخا میگکیرذق ن اص «ما ؿخلی و خلکكعی» خعکدق انگعبس
ػخرگک و صثبن «او» یب «ایـبن»انذ و ایا دس ػشؿز و ججلّز رنبن اػزق ن ثع س لیعذ و دس
سلرْ و ػبخشگش » حاخکان نبلثق 113 :1362هر ث هویا دلیعر گعبدامش معیگکیعذ« :ؿعٔش
مونا اػز ؿکسیذگی و جرکن اذػی ثبؿذ» حگبدامشق 52 :1377ه و چکن چریا ثبؿذق ؿعٔش
ث دػز اهلؾ خکاهذ افشبد یٔری هوبن مٔذود دیکانگبن ؿعٔشا واأعی و  ،ی عیانعذق
«چکن ؿبٓش ثی هیچ ؿک و ؿجج ًجٔبً و ثبلفٌشه ثبیذ ث نکٓی دیکان ثبؿذ» حاخکان نبلعثق
131 :1362هر
نِبمی دب سا اص الجب و الج و جا و سبثٔ فشاسش مینجذ و میگکیذ:
دععععشده ساص

عع ع ػععععخادععععشوس اػععععز

ػعععععبی ا اص ػعععععبی

دی وجعععععش اػعععععز

دعععععیؾ و دؼعععععی ثؼعععععز كعععععش انجیعععععب

دعععععغ ؿعععععٔشا رمعععععذ و دعععععیؾ انجیعععععب

ایععععا دو نِععععش مدععععش یععععک دوػععععشرذ

رن هوعععع ع م ضنععععععذ و دگععععععش دکػععععععشرذ
حنِبمیق 81-82 :1363؛ 8-10/14ه
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دی ؾ اص رنن ث سفؼیش ایا اثیبر ثذشداصیمق ثبیذ خبًشنـبن ریم دس ثٔوی اص ادیبن و،ی
امشوص رنبس ایا ادیبن دس دػز اػزه ث صثبن ؿٔش ثیبن ؿذه اػزر چرعبن
حالاار رن گکن
اص نِش صسدؿشیبن «گبن »هب صسدؿز اص ػک اهکسامضدا ث او الجعب یعب و،عی ؿعذه
اػزق ث صثبن ؿٔش ثیبن گشدیذه اػزر دس میبن دیبمجشان ثریاػشادیر نیض ًجن شبة م عذع
مکجکد حٓجذ ٓشینهق مضامیش داوودق غضل غضلهب ػلیوبن و شبة جبمٔ ثا داوود دس اكر
ؿٔش ثکدهانذر ایا گکن رنبس غرب دیری و اخ ای ؿٔش سا افضایؾ معیدهعذر اص ػعک دیگعش
چکن فبس سوصگبس دیبمجشحفه ابدس ث دس صثبن و،ی دس اشرن نجکدنذ و اص ًشفی میدیذنعذ
صثبن اشرن ثؼیبس فشاسش اص ،ذ ػخربن ٓبد اػزق دیبمجش سا ث ؿبٓش ثعکدن ح ع اص نِعش
رنبن جا یب سبثٔ ریبر سا ثش او الجب می شده اػزه و یب مترکن ثکدن حثذون دس نِش گشفشا
مٔرب سوانؿربػی رنه یٔری ؼی جا ػخربنؾ سا الجب می رذق مشجم می شدنذق صیشا
چربن گفشیمق اص نِش آشاة اذیم مرجْ الجب ؿبٓشان سبثٔ ق دش یب جری ثکد ؿٔش سا ثش
رنبن الجب می شدر
ث هش ،بل نِبمی ؿٔش سا اص ػرخ و،ی دیبمجشان حالجش دس م یبع دبییاسشه دس نِش میگیشد و
رن سا چکن ػبی واثؼش ث و،ی دیبمجشان می رذ و ث هویا دلیر دس ثبسگبه جشیعبیی ،عن
ؿبٓشان سا دس كش ثٔذ دیبمجشان اشاس میدهذر ؿبسح مخضناالػشاس دسثبسه ایعا دعیؾ و
دؼی اػشذالل می رذ دس ػکسه «ؿٔشا» ث سشسیت اص مکػیق اثشاهیمق هکدق كبل ق لکى
و ،وشر مدوذحفه نب ثشده میؿکد و ػذغ نب ؿبٓشان دس ایا ػکسه میریعذق ثع ایعا
دلیر نِبمی رنبن سا دغ اص انجیب اشاس داده اػز فخش ثشا رنبن مدؼکة میؿکدق ،بل
رنن ثب سکج ث ایرن دس ریبر  224ث ثٔذ سلشی می رذ ؿبٓشان سا گوشاهعبن دیعشو
می ررذ و دس هش واد ػشگـش میسونذ و رنچ سا ٓور نوعی ررعذق معیگکیرعذ حسر :
اشرنق ؿٔشا224-227 :ه نوی سکانذ افشخبس چرذانی ثشا رنبن ث ،ؼبة ریعذ حسر  :نشوسیعبنق
280-281/1 :1370هر ث نِش نگبسنذه نِبمی دس ایا اثیبرق ث ویظه ایعا دعیؾ و دؼعی
كش هب دس ٓبلم جشیب سکكیش ؿذه اػزق ث مبهیز و بس شد ؿٔش اؿبسه نوکده اػزر ثذیا
مٔری الجب ؿبٓشان سا دس مکسد ؿبٓشان  ،ی ی و ،نًلتق چرعبن ع گفشعیمق اص جعرغ
نکٓی و،یق یب ث ٓجبسر ثجشش الجب ق چکن و،ی خبف دیعبمجشان اػعزق سل عی معی رعذ
چربن دس ،ذیشی رمذه اػز« :مب او،ی اهلل الی نجی اال و اذ ا،وش اسواح الـٔشاء الػشوبّ
الک،ی» حدهخذاق 310/1 :1370هر ثذیا سشسیت مرجْ الجب ایا گکن ؿبٓشان خذاونذ اػزق ن
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جا یب سبثٔ ر چربن خکد نِبمی دس هفز دینش سلشی می رذ
ح،بمر و،یه ثش او الجب میؿکد و ن اص ًشین جا و دیک و دش :
ججعععععععشدیلمق نععععععع جرعععععععی الوعععععععم

ػخا اص جبنت ججشدیعر

ثعععععش كعععععدیف چرعععععیا ـعععععذ ساوعععععم
حث ن ر اص :نشوسیبنق 279/1 :1370ه

ث هش ،بل ؿبٓش ثشا ػبی دی وجش ،ذود و دسجبر مخشلفی ابیر ؿعذه اػعز و رن سا
دیچیذه دس دشدههب گکنبگکن میدانذ ینی اص ایا دشدههب و دسجبر ثع ؿعٔشا  ،ی عی
اخشلبف داسدر غشم و ث سوؿری رن اػز هوچربن ع و،عی ثعش دیعبمجشان نعبصل
میؿکدق دس دسج ا نبصلسش و فشوسش اص ٓبلم نبؿربخش و غیت الجب ثش دل و انذیـع رنعبن
ن ؾ می ثرذد حنیض س  :نشوسیبنق 280 /1 :1370هر ینی اص ؿبٓشان ثضسگ صمبن مبق ثٔذ اص
چرذ اشن اص ٓلش نِبمیق ث ساثٌع الجعب ؿعبٓشان و و،عی دیبمجشانع اؿعبسه معی رعذ و
میگکیذ« :ؿٔش مدلکل ثیسبثی رد اػز دس لدِبسی ؿٔکس نجکر ثعش او دشسعک انذاخشع ر
،بكر ثی سبثی دس لدِبسی رد دس هبل ا اص ؿٔکس نجکر اشاس گشفش ق ثؼیبس هؼشرذ
دس مؼیش ایا سبثؾ ثیشون اص اخشیبس اشاس میگیشنذررر [ٓذها ] خبمکؿی سا خکؽسش میداسنذررر
و ثٔوی ث ٓنغ ایـبن ثیسبثیؿبن ث كکسر ؿٔش ثشوص می رعذ» حاخعکان نبلعثق :1362
129-130هر اص ػک دیگش نِبمی اؿبسه می رعذ ع چعکن مرجعْ الجعب ؿعبٓشان و و،عی
دیبمجشان اص یک ػرخ اػزق ایا هش دوق یٔری دیبمجش و ؿبٓش ق مدش ساص یعک دوػعز و
یک  ،ی ز یٔری خذاونذنذ و اگش ایربن سا ث مرضل م ض دس نِش ثگیشیمق دیگشان دکػعش
ثی اسصؿی ثیؾ نیؼشرذر اص ایا دیذگبه ث اکل هگر «ؿٔش دس ٓیا ،عبلق نوعکداس مش،لع
اند ل هو انکاّ هرش و انش بل سوح ث دبیگبهی ثلرذسش اػز «دیا» نب داسدر صیعشا دس
ؿٔشق سوح ینؼشه خکد سا اص بلجذ مدؼکع می سهبنذ و ثعش انعش رن میعبن كعکسر و مٔرعی
جذایی میافشذق ولی ااشوب رار هرشق یگبنگی انذامی و رمیضؽ كکسر و مٔری اػزررر دغ
سوح ث مشسج ا ثلرذسش دشواص می رذ» حث ن ر اص :ػشیغق 673/2 :1357هر ،شعی اف ًعکن
نِش خکثی نؼجز ث ؿبٓشان نذاسدق دس سػبل ایکن میگکیعذ« :ؿعٔش دػعشبوسد مؼعخش
گـشا ؿبٓش دس خذاونذ اػزر اص ایاسو گشچ ؿٔش دانؾ ث ثبس نوعیروسدق امعب مِجعش الجعب
خذاونععذ حو دس نشیت ع ا،شوععبالً داسا اسصؽه اػععز» حمنبسیععکق 219 :1385؛ نیععض س :
صسیا کةق 98 :1369هر و چربن یبد ؿذق هگر گفش اػز :ؿبٓشان دس رػشبن ٓبلم غیت
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و ؿجبدر ایؼشبده انذ و ایا هوبن چیض اػز انجیب دس ػٌدی واالسش و مشسجع ا ثعبالسش
ااذا ث انتب رن نوکدهانذ سب نوٌی اص مٔرکیبر ٓبلم ؿجکد سا ث انؼبنهب مٔوکلی و ٓعب
هذی ررذ و مکجت سػشگبس رنبن ؿکنذر
امب اثیبر فک ق چربن گفشیمق ث بس شد ؿٔش نیض اؿبسه داسدر ثذیا مٔرب چکن دیعبمجشان
وػیل اسؿبد و انزاسؿبن و،ی و سهروکنی انؼبن ث ؿبهشاه وبل اػزق ؿٔش ساػشیا نیعضق
چربن ثٔذاً كشا،شبً اؿبسه خکاهذ ؿذ ق ثبیذ بس شد هذایزگشایبنع و ،عنًلجبنع داؿعش
ثبؿذ سب لیباز اشاس گشفشا دس ػبی دیبمجش و مدشمیز دشده ساص الجی سا ؼعت رعذ و
چکن ؿٔش سأنیش ثؼیبس فشاسش اص «ػخا ػشػش » داسدق میسکانذ همچکن رمکصههب دیرعی
م ض دان  ،ی ز و سػشگبس ثبؿذر ثب سکج ث ایرن نِبمی ث فلؼف یکنبن رؿعرب ثعکده
اػز و نیض اهویز ن ؾ مؼلوبنبن سا دس ،فَ و ن ر فشهرگ یکنبنی نوعیسعکان دػعز عم
گشفزق ثؼیبس اص ،نوب یکنبن نیض ثش ایا امشق یٔری سجزیت و سض ی نفغ سکػي ؿعٔشق
اص انش بد اف ًکن ملکن ثبای میمبنذق مذح خذایبن
سب یذ شدهانذر چربن یگبن ؿٔش
و ػشودههبیی اػز ثشا ػشبیؾ ردمیبن خکة خکانذه میؿکد حگبدامشق 74 :1377ه و نیض
«ؿٔش  ،ی ی دسثبسه صنذگی ردمی هویـ ثبیذ ایا  ،ی ز سا ثگکیذ ف ي انؼبن ٓبدلق
ؿبدمبن اػز» حهوبن67 :هر نِبمی خکد میگکیذ:
هععععش سًجععععی ععععض ػععععش رن خععععکان ثععععکد

رن نعععع سًععععت دععععبسها اص جععععبن ثععععکد
حنِبمیق 82 :1363؛ 11/14ه

اص ػفشه الجبمی ؿجی ث و،ی دیبمجشان ثبؿذق نع ف عي
و سلشی می رذ هش ؿٔش
ؿٔش دس مٔرب مٔوکل رنق ثلن دبسها اص سوح اػز اص ٓبلم سو،عبنی سدفع روسده ؿعذه
اػزر ث ٓجبسر دیگش او دس صمیر ،ر مـنر ثضسگ و دیشیر ،نوب «ریب ،ؼا فی
نفؼ م ص خیش اػز یب نیؼز»ق ابًٔبن «خیش» سا هوبن ساه سػشگبس سکػي دیبمجشان
و ؿبٓشان  ،ی ی اػزق انشخبة می رذر ثب سکسای ػشیْ دس مخضناالػشاس مشکج معیؿعکیم
نِبمی هوربً ،ؼا سا ث دب خیش اشثبنی ننشده اػزق ثلنع خیعش سا ع اص مکهعکٓبر
مشثکى ث الوشو دیبمجش اػزق دس دسج اول اهویز اشاس داده اػعز و اسصؽ اخ اعی سا
انشخبة خکد اشاس داده اػزر چربن ثؼیبس اص ف ػف گزؿش نیض ثعش رن
اكر و م
ثکدهانذ هرش ثبیذ سبثْ و دیشو اخ ثبؿذر ث ٓ یذه اسػٌکق ؿٔشق ث خلکف سعشاطد ق
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وػیل ا ججز «سلفی هکاجغ نفؼبنی» میثبؿذر ث ًکس لی ثیـعشش مشفنعشان اعذیم
ثشا هرش و ادة سأنیش سشثیشی ابدر ثکدهانذر ثؼیبس اص مشأخشان نیض چریا ٓ یذها داؿش انذر
نبثعز و مٔشجعش ثعب
ث ٓرکان نوکن سکلؼشک مینکیؼذ« :هرش ججبن دؼرذ هوکاسه مع
نبثعز و مٔشجعشق مٔشفعز دیرعی و سو،عبنی اػعز» حثع ن عر اص:
خکیـشا داسد و رن م
صسیا کةق 39/1 :1373هر اسػٌک می گکیذ سشاطد س لیذ اص بس و شداس ؿعگشف اػعز
ؿف ز و هشاع سا ثشمیانگیضد سب ػجت سض ی نفغ انؼبن اص ایا ٓکاًش و انفٔعبالر
گشدد حسر  :اسػٌکق 121 :1369هر ثؼیبس اص ؿبٓشان ؿٔش فبسػی نیعض چرعیا وُیفع ا سا
ثشا ؿٔش سٔشیش شده انذ و اص ایا سوػز ثخؾ ِٓیوی اص ادثیبر مرِک مب سا «ادثیبر
سٔلیوی» سـنیر میدهذ نِبمی خکد ینی اص ثضسگسشیا رنهبػزر دس ٓکم اص هرگبمی
ؼت سوص گشدیذ و ؿٔش ع سعب رن
ؿٔش اص ًشین مذح و هتب ثشا ؿبٓشان وػیل
صمبن مبنرذ صثبن خذایبنق رػوبنی و م ذع سل ی میؿعذق مشعر ،شثع گعذایبن وػعیل
سجذیذ و سٌویْ اشاس گشفزق مبی نرگ و سػکایی رصادگبن گشدیذ و ،شی ؼبنی ث اسنعب
مجبنی و اكکل دیری و اخ ای اص ؿٔش و ؿبٓش اجشربة وسصیذنذ حسر  :صسیا عکةق :1373
40/1هر انش بد ثشنذه نِبمی دسثبسه ؿبٓشان ًوبّق ػکدجک و مذّاحق سیـ دس هوعیا امعش
داسد سب جبیی میگکیذ:
چـعععو

،نوعععز ع ع ػعععخادانعععی اػعععز

رة ؿعععذه صیعععا دو ػععع یعععک نعععبنی اػعععز
حنِبمیق 82 :1363؛ 16/14ه

یب دس جبیی دیگش دس هویا ثرذ گکیذ:
ایععععا ثرعع ع رهرععععگ ػععععکاسان گشفععععز

دبیععع

خعععکاس اص ػعععش خعععکاسان گشفعععز

سا مععععشا ایععععا ػععععخا اص جععععب ثععععشد

عععععرة ػعععععخا سا ػعععععخا رسا ثعععععشد

میعععکه دل سا ععع ثععع جععععبنی دهرععععذ

عععی ثعععکد رثعععی ع ع ثع ع نعععبنی دهرعععذررر

ػععععیم ـععععبنی عععع ص صس مععععشدهانععععذ

ایعععا عععبس ثععع صس ثعععشدهانعععذ

هعععش ععع ثععع صس ننشععع

چعععکن سوص داد

ػعععن

ػعععرگ ػعععشذ لٔعععر ؿعععت افعععشوص دادررر
حنِبمیق83 :1363؛ 28 -30/14ق 33 -34ه

نِشی ادثی دیگش ؿٔش ،نوی و مزهجی سا سأییذ می رذق اص دـعشکان ،عذیث نجعک
ثشخکسداس اػزر چربن دیبمجشحفه فشمکده اػز« :انّ ما الـٔش ،نوعب» حثعشا رگعبهی اص
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اػربدهب ایا ،ذیث سر  :فشوصانفشق 99 :1366ه و یب دس ،ذیشی دیگش ثب سفبور دس لفَ رمذه
اػز« :انّ مه الشعر لحکمة» حدهخذاق 310/1 :1370ه و نیض دس ،ذیشی دیگش رمعذه اػعز:
«ان اهلل سٔبلی خضایا الدنم و الؼعر الـعٔشاء مفبسیدجعب» حهوعبنهر نِعبمی ثعش ایعا مجرعب
ػشچـو صایرذه ،نوزق یٔری مٔشفز  ،بین اؿیبء و امعکس ثع اعذس ًباعز ثـعش سا
ػخرذانی میدانذ و ث وػیل ػخرذانی اػز ،نوز و فلؼف و اکانیا لعی صنعذگی
انؼبن ـش و ثیبن میؿکدر ثیجکده نیؼز افؼکع میخکسد ایعا چـعو ثع وػعیل
انذ ؿبٓشانی گذاكفز نبثکد گشدیذه و اسصؽ و اهویز خکد سا اص دػعز داده اػعز حسر :
نشوسیبنق 282-283/1 :1370هر ثذیا سشسیت نِبمی ثب ػشودن مخضناالػعشاس ػعرگ ثرعب
رسمبن ؿجش خکد سا میگزاسد و اذ دس ساه سٔلیم و ،نوز مینجذر الجش سکج او ثع ،نوعز
ثیـشش نبُش ث جرج هب ٓولی رن اػز و ،نوز نِش هم اص دیذگبه او ثبیعذ ثع گکنع ا
ثبؿذ ث بس ٓور ثیبیذ و دـشیجبن ،نوز ٓولی ثبؿذق سب ؿبیذ ثشکانذ ثب ایا وػیل انذ ی
اص ػشمهب و ججرهب و گوشاهی جبمٔ فبػذ سوصگبس خعکد ثنبهعذ حسر  :ا،وعذنظادق :1369
23هر اص ایا سو دس رنبس و اغلت خیش ثش ؿش و ،ن ثش ثبًر دیشوص میؿکد و دػز م ،ن دس
ثشاثش ثبًر اص خکد دفبّ می رذر او اص هوبن رغبص جکانی یک انذیـ اخ ای سا دس دیؾ
می گیشدق سب دبیبن ٓوش ث رن وفبداس می مبنذر دس صنذگی ؿخلی نیض ث صهعذ و س عک میعر
داؿش و گفشبس و شداس او ثب هم هوبهرگ ثکده اػز و ایا ث یکدػشی و ػبصگبس مدشکا
رنبس اوق ث ویظه مخضناالػشاسق وک شده اػعزر «ثعبس ق نِعبمی سش یجعی اػعز اص نجعکٕ
ٓبلیررر مبیر ث ،نوز نِش و ٓولی و ثب مٔلکمبر فشاوان و سفبهم اجشوبٓی ثب ثیبنی اک
و سلبویش ؿٔش ثذیْ» حهوبن15 :هر ثیجکده نیؼز دس ثرذ  14اص انش خکدق ث ویظه اص ثیز
 27ث ثٔذ ث انش بد اص ؿبٓشان مذاح و غیشاخ ای میدشداصد و ث ؿبٓشان سکكی می رذ
ؿٔش خکد سا اسصان نفشوؿرذر ٓ وه ثش ایاق دس هویا ثرذ ثب اػشذالل روای مجرعی ثعش ایرنع
،شوف ؿشّ و ؿٔش ینی اػزق ؿبٓشان سا انذسص میدهذ دُس دسیب دس سا اص اایبنکع
،نوز كیذ می ؿکدق دس دب خک بن نشیضنذر ثعذیا سشسیعت ،عن داسد ع دس م عب سفعبخش
ؿیکه ؿٔش خکد سا ث گکن ا سکكیش رذ انگبس ثشا اولیا ثعبس او ثعکده اػعز ع
ؿبٓش سا اص ایذ ،نکمزهب و مذا،یهب رصاد نوکده اػز و ث رنبن انذسص میدهذ:
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چععکن ػععخرز ؿععجذ ؿععذ اسصان منععا

ؿعععجذ ػعععخا سا مگعععغافـعععبن منعععا

سعععب نذهرعععذر مؼعععشبن گعععش وفبػعععز

سععععب نریکؿععععرذ مگععععک گععععش دٓبػععععز

سععععب ننرععععذ ؿععععشّ سععععشا نبمععععذاس

نعععععبمضد ؿععععععٔش مـععععععک صیرجععععععبس

ؿعععٔش سعععک اص ؿعععشّ ثع ع رنجعععب سػعععذ

عععض وعععشر ػعععبی ثععع جعععکصا سػعععذ

ؿععععٔش سععععشا ػععععذسهنـععععبنی دهععععذ

ػعععععلٌرز ملعععععک مٔعععععبنی دهعععععذ
حنِبمیق 83-84 :1363؛ 38-42/14ه

یب:

هعععش ػعععخری عععض ادثعععؾ دوس اػعععز

دػعععز ثعععش او معععبل ع ع دػعععشکس اػعععز

و رنچعععع نعععع اص ؿععععشّ ثععععش رسد ٓلععععم

گععععش مععععرم رن ،ععععشف دسو ععععؾ الععععم
حهوبن258 :؛ 10-11/59ه

او دس ادام ثب اػشفبده اص ،ذیشی دیگش ؿبٓشان سا دبدؿبهبن ـکس ػخا میخکانذ:
ؿعععٔش ثعععشرسد ثععع امیشیعععز نعععب

عععععععبلـٔشاء امععععععشاء النعععععع

نبُش ث ،ذیشی اػز ع رن سا دس ملعشاّ دو سوعویا عشده اػعز« :الـعٔشاء امعشاء
الن » حدهخذاق 253/1 :1370هر صسیا کة ثب سکج ث ایرن نکٓی اص ؿعٔش مرـعبء دیرعی
داسدق دس انش بد اص اسػٌک دس ثیبن ن بیق فا ؿٔش او مینکیؼذ« :مخلکكبً ثبیذ اص سب یذ یبد
شد اسػٌک دس ثبة ؿٔش نوبیـی حدسامبسیکه داسد و ایرن دس ٓیا ،بل ث مرـعبء دیرعی
ایاگکن ؿٔش هم سکججی نـبن نویدهذ» حصسیا کةق 107 :1369ه و ایا دس ،بلی اػز
ؿبٓش مکسد نِش مب دس ا شش اشیت ث اسفب مکاسد اص ؿٔش ؿشٓی و اخ ای دفبّ می رذر ث هش
،بل اسػٌک نیض ینؼشه خي ثٌ ن ثش ایا نکّ ؿٔش نوی ـذ و دسثبسه سبنیش اخ ای ؿعٔش
سأ مجبل رمیض اف ًکن سا نیبصمرذ اك ح و سٔذیر میدانعذق چرعبن ع دس معکسد سعشاطد ق
ثشخ ف رنچ اف ًکن اص ٓیکة اخ ای نبؿی اص رن میگکیذق و خبًشنـبن می رعذ ع
«سشاطد ثب سلکیش و ال عبء سعشع و ؿعف زق سوح سا سض یع معی رعذ و رن سا كعبف و رسا
مینوبیذ»ر مؼأل ایا اػز اسػٌک ثب ًشح ایا نِشق سأنیش ؿٔش سا سلفی انؼبن میدانذ
و ن ف ي سض ی سشع و ؿعف ز سرجعب حسر  :هوعبن105 :ق 121هر ،شعی اف ًعکنق ایعا
«ؿبٓشسشیا ،نوب یکنبن»ق هم ث لی ؿبٓشان سا نفی نوی رذق چشا ث آش بد او هرعش
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ؿبٓشان ثبیذ سدز نِبسر اولیبء مذیر فبهل و دسریذ و اص نِش او «ؿٔش ثبیعذ ججعز
سشثیز و سجزیت [ثبؿذ]ق ن دػزمبی ا ثشا فؼبد و گوشاهی ٓب » حث ن ر اص :هوبن102 :هر
ثذیا سشسیتق او ثب سکج ث ایرن ؿٔش اص نِش او الوشو ساػشی و ،ن اػز و ایا سا س شیجعبً دس
سوب مرِکم خکد نـبن داده اػزق میگکیذ:
گعععش ػعععخا ساػعععز ثعععکد جولععع دس

سلعععخ ثعععکد سلعععخ ععع الدعععن مُعععش

چععکن ػععخا اص ساػععشی رس ثعع جععب

نبكععععش گفشععععبس سععععک ثبؿععععذ خععععذا

ًجععععْ نِععععبمی و دلععععؾ ساػععععشرذ

ععععبسؽ اص ایععععا ساػععععشی رساػععععشرذ
حنِبمیق 213-214 :1363؛ 25-27/46ه

ینی دیگش اص نِشی هب ؿٔش ػیک رن اػز مجشری ثعش ،عذیشی اص دیعبمجش ثٔوعی اص
اؿٔبس جبدوگش ثب واطههبػزر ایا ،ذیث ثب انذ سفبوسی دس ثیبن ث گکنع هعب صیعش رمعذه
اػز« :انّ ما الجیبن ػدشاً»ق «انّ ما الجیبن لؼدشاً» و یب «انّ ثٔن الجیبن ػعدش» حثعشا
رگبهی اص مربثْ ،ذیث سر  :فشوصانفشق 99 :1366هق رن سا «ػدش  ،ل» نیض نبمیعذهانعذر
رنچ گفشری اػزق ایا اػز ثشخ ف مکاسد اجر جرج دیری و اخ ای ؿٔش سا معذ
نِش اشاس میدادق ایا نِشی مجشری ثش صیجبیی و ثیبن فری ؿٔش اػز ع نِعبمی دس ثیبنع
ؿٔش خکد اص رن یبد شده اػز:
گععععععش ثروععععععبیم ػععععععخا سععععععبصه سا

كععععععععکس ایبمععععععععز ععععععععرم رواصه سا

هعععش چع ع وجعععکد اػعععز ص نعععک سعععب جعععا

فشرععع ؿععععکد ثععععش مععععا جععععبدو ػععععخا

كععععرٔز مععععا ثععععشده ص جععععبدو ؿععععنیت

ػععععدش مععععا افؼععععکن م یععععک فشیععععت

هععععبسور ػععععکص

صهععععشه مععععا خععععبًش انتععععم فععععشوص

صهعععشه ایعععا مرٌ ععع میضانعععی اػعععز

الجعععععشمؾ مرٌعععععن سو،عععععبنی اػعععععز

ػعععدش  ،لعععم ػعععدش اعععکر اوػعععز

نؼعععخ عععا نؼعععخ

هعععبسور اوػعععز

ؿعععنر نِعععبمی ععع خیعععبل معععا اػعععز

جععععبنکس اص ػععععدش ،عع ع ل مععععا اػععععز

ثبثععععر مععععا گرتعع ع

حنِبمیق 85 :1363؛ 60-66/14ه

اص رنجب ثرب ایا نکؿش ثش سفلیر نیؼزق ث ؿشح داػشبن ػب،ش هعبسور و معبسور و
صهشه دشداخش نویؿکد و خکانرذه سا ثشا اً ّ ثیـشش ث مربثْ دیگش اص جول ـشاالػعشاس
اسجبّ میدهیم حسر  :میجذ ق  295/1 :1382ث ثٔذهر ثب هو ایاهب رنچ ثیؾ اص هو دس
ایا نِشی ؿٔشق نِبمی ثش رن سنی شده اػزق ٓرلش سخیر اػز ث ساػشی میسعکان
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رن سا ا ؼیش جبدو ػخا دس نِش روسیمر او وجکد خکد سا ینؼشه خیبل سل ی می رذ
وجکد اص ػدش  ،ل اوق یٔری ؿٔشق جبن میگیشد:
كععععععجدذمی چرععععععذ ادة رمععععععکخشم

ایا

دععععشده ػععععدش ػععععدش دوخععععشم
حنِبمیق 74 :1363؛ 5/12ه

ثیدلیر نیؼز مخضناالػشاس ٓ وه ثش ایرن دس ػٌ ثبالیی اص مدشکا دیری و اخ ای
اشاس گشفش اػزق ث ٓرکان ینی اص خیبلورذسشیا و صیجبسشیا مرِکم هب و اص نِش فرعی و
صیجبییؿربػی نیض خکدنوبیی می رذر هویا وجکد ػدش  ،ل او دس مرِکم و اػز
ثبٓث میؿکدق ٓلیسغم ؿشح هبیی ثش رن نکؿش ؿذه اػزق هو صیجبییهب رن هرکص
سفؼیش نـذه ثبؿذ و چ ثؼب ث ؿشح هب سبصه و فشاوانی اص دیذگبه ن ذ ادثیق اص ن عذ اخ اعی
گشفش سب ن ذ صیجبیی ؿربػبن ق ػبخشبسگشایبن ورررق نیبص افشذر ث هویا ػجت ؿبٓش سکججی طسف
ث خیبالر ؿبٓشان خکد و كرٔز سـخیق داؿش اػزر «الص ث یبدروس اػعز ع دس
نکروس هب ؿبٓشان نِبمی ثیـشش اص هو جرج هب سبصه ػخا و ق اػشٔبسار خیبلی و
یب ث اكٌ ح خکد او «ؿنرهب خیبل و » جلت سکج می رذ هو خبف اوػز و اص
اثشنبسار و اثذآبر خکد اوػز» حنشوسیعبنق 297-298/1 :1370هر نِعبمی ع خعکد سا ثع
سوبمی واش «او» شده اػزق جلکهگبهق صثبنق ثیبنق اػلکة و هو چیض رن مشربػت «او»ػز
و ث سٔجیش اخکان نبلثق یٔری «چیض دیگش غیش اص چیضهب دیگش» و لزا ثبیذ ثشسشق جلیرسعشق
جویرسشق ؿنکهورذسشق مشٔبلیسش و فبخشسش ثبؿذر ایا ثبیذ دس ػشؿز و فٌشر رن لدِ ثبؿذ
و مشثکى ث «او» و دس اخشیبس اوػز و ؿبٓش دس ایا سٔجیش «هیچ بسه» اػزق نجبیشبً میسکانذ
یک ساثي یب دی ب سػبن ثبؿذ چریا نیض هؼعز حسر  :اخعکان نبلعثق 190 :1362هر او دس
جبیی دیگش ساجْ ث خیبل میگکیذ:
گععععش چعع ع ػععععخا خععععکد نروبیععععذ جوععععبل

دععععععیؾ دشػععععععشرذه مـععععععشی خیععععععبل

معععب ععع نِعععش ثعععش ػعععخا افنرعععذهایعععم

معععععشده اویعععععیم و ثعععععذو صنعععععذهایعععععم
حنِبمیق 79 :1363؛ 13-14/13ه

نشوسیبن ثب ر ش ایذ «ُبهشاً» میسکان رن سا «أٌبً» سل ی نوکدق دشػشرذه مـشی خیعبل
سا ثبلنربی ؿبٓش و نکیؼرذه می دانذ ثب هرعش ػعش و عبس داسد و هرعش نیعض اص ٓعبلم خیعبل
ػشچـو میگیشد حسر  :نشوسیبنق 269/1 :1370هر
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هویا خیبل اػز اص ثشا ثیشون روسدن لٔر ؿٔش اص بن ًجْ ؿبٓش ثبیذ هفز رػوبن سا
ثنبودق سب اثیبر «چُؼز» و صیجب سا ثیشون روسد و نؼجز فشصنذ رن سا ثب ؿبٓش انجبر رذ:
اص دعععی لٔلعععی ععع ثعععش رسد ص عععبن
نؼععععجز فشصنععععذ اثیععععبر چُؼععععز

ؿبیذ ث هویا دلیر اػز

سخرععع رعععذ ثیوععع هفعععز رػعععوبن
ثععععش دععععذس ًجععععْ ثععععشرسد دسػععععز
حنِبمیق 82 :1363؛ 22-23/14ه

سلشی می رذ:

ٓبسیعععععععز عععععععغ نذزیشفشععععععع ا
ؿععععععٔجذها سععععععبصه ثععععععشانگیخشم

رنچععع دلععععم گفععععز ثگععععک گفشعع ع ا
هینلعععععی اص ابلعععععت نعععععک سیخعععععشم
حهوبن74 :؛ 3-4/12ه

ا،وذنظاد ایا ادٓب ثضسگ و سا چریا سکجی شده اػز ػخا نِعبمی سا ثبیعذ چرعبن
سٔجیش ریم و دس مخضناالػشاس مشسنت ػشاز و انشدعبل نـعذه و اكعٌ ،بً گفشع
دیگشان سا ث نب خکد ننشده اػعز «و گشنع هعم اص اعشرن و ،عذیث و انعذسصهب و ػعخربن
،نوز رمیض دیـیریبن ثجشه جؼش اػز و هم اص موبمیا اغلت ؿعبٓشان دعیؾ اص خعکدر» و
ػذغ نوکن هبیی سا دس مکاسد گکنبگکن ر عش معی رعذ حسر  :ا،وعذنظادق 17-20 :1369هر اص
جرغ هویا ادٓبػز:
ؿععععٔش ثعععع مععععا كععععکمٔ ثریععععبد ؿععععذ

ؿععععععععبٓش اص ملععععععععٌج رصاد ؿععععععععذ

صاهععععذ و ساهععععت ػععععک مععععا سبخشرشععععذ

هععععش دو ثعععع مععععا خشاعععع دس انذاخشرععععذ
حنِبمیق 85 :1363؛ 56-57/14ه

،بل رنن دیؾ اص و ػربیی نِبمی جکان الذ س لیذ اص انش او سا داسدق مفبهیم ٓشفبنی و
اخ ای سا واسد ؿٔش خکد شده ثکد و او نیض الذ داؿز ؿٔش سا اص اثشزال و مذح و لجک ثشهبنذق
چربن دیؾ اص ایا نبكشخؼشو و ؼبیی مشوص نیض ثش ایا ؿیکه سفشع انعذر ثع هعش ،عبل
ثشسلغ ثب سکج ث دو ثیز اص لیلی و مترکن نشیت گشفش اػز نِبمی ؿعبٓش سا مرجعْ
گزسان صنذگی خکد سل ی نوی شده اػز حث ن ر اص :ا،وذنظادق 8 :1369ه و ث هوعیا ٓلعز
سکانؼش اػز رصاد و رصادگی خکد سا دس سوب مرِکم هبیؾق ثب سکجع ثع ج شافیعب صمعبن
خکدق اص ؿشّ مذح و كل وررر مدفکٍ ثذاسدر ؿبیذ ث هویا دلیر اػز نِبمی دس ػعشودن
و نِش داؿش اػز و انش خکد سا ثعب
مخضناالػشاس ث رنبس ػربیی و ث ویظه ،ذی الد ی
انش ػربیی مکاصن می رذر
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چربن میدانیمق مکاصن ینی اص جاسشیا و اذیمسشیا مؼبیر ن ذ ادثی اػز ؿبٓش یعب
نکیؼرذه ثیا رنبس دو یب چرذ نکیؼرذه یب ؿبٓش و یب انش خکد ثب انعش دیگعش داوس و اوعبور
می رذ اگش ایا اوبور دسثبسه ؿٔش و ث صثبن ؿٔش ثبؿذق أٌبً دس الوشو فشاؿعٔش اعشاس
میگیشدر دس مکسد مٔیبس مکاصن گفش انذ « :مکاصن غبلجبً جض رو و ٓ ا و سٔلت و ػلی
دیگش نذاسدر الجش مکاصن یک نکّ فشکا و ،نم اػز و اص ایاسو ن بدان دس رنق آشوبد ث
م
،ن و اجشربة اص هک سا الص ؿوشده انذ و دس رن ثبة سکكی و سأ یذ شدهانذ» حصسیا کةق
122/1 :1373هر ًجیٔی اػز دس مکاصن ع اگش ثیا خکد و ؿبٓش دیگش كکسر ثگیشد ع ؿبٓش
خکد سا ثشسش و مدن جلکه می دهذق چربن گبه ایا ثشسشثیری ث سفبخش نیض میگشایذ ع دس
سکػي خبابنی دس ابلت أٌ ا  24ثیشی ػعشوده
ینی اص مٔشوفسشیا مکاصن هب ؿٔش
ؿذه اػز و ث م بیؼ خکد ثب ٓرلش دشداخش اػزق وهْ ثش هویا مرکال اػز:
مشا ؿیکه خعبف و سعبصه اػعز و داؿعز
ص ده ؿععیکه ععبن ،لیععز ؿععبٓش اػععز

هوععععبن ؿععععیکه ثبػععععشبن ٓرلععععش
ثعع یععک ؿععیکه ؿععذ داػععشبن ٓرلععش
حخبابنیق 926 :1373ه

نِبمی نیض دس ثخـی اص مرِکم خکدق ثیا مخضناالػشاس و ،ذی الد ی ع مکاصنع ثشاعشاس
شده اػز و اگش چ ثب ا،ششا اص ػربیی و انش او یبد شده اػز و رن سا «صس اص بن جا»
و ،تم رن سا ثیـشش اص مرِکم خکد دانؼش اػزق مرِکم خعکد سا «دُس اص ثدعش نعک»
دانؼش و ثب هو ایاهب انش خکد سا ثش انش و سجدبن داده اػزر گفشری اػز ایعا «دُس
ثدش نک» ایجب ث م یبع اوصان ٓشوهی نیض داسدق چشا «نِبمی مشرک مخعضناالػعشاس سا
دس ثدش ػشیْ مٌک منـکف ػشوده اػز و اولیا ؼی اػز ع مشرعک سا دس ایعا وصن
روسده اػز» حصنتبنیق 229 :1368هر اص ػک دیگش چربن می دانیمق دسیبفزهب ٓشفبنی
ػربیی ٓوینسش اص دسیبفز هب نِبمی اػز و دس ٓکم نِبمی ثب ساص و سمض و فرکن ؿبٓش
ثیـشش رؿربػزر «،شی میسکان گفز مخضناالػشاس او اص ،یث نِم و انؼتب و ثیبنق دس
ػربیی ؿذه اػز و الجش نویسکان اص جکان ػی و چرعذ ػعبل
مکاسد اک سش اص ،ذی
گرت سکاْ داؿز ٓوین انذیـ دیش رصمعکده غضنعک سا داؿعش ثبؿعذ» حا،وعذنظادق
21 :1369هر ،بكععر رنن ع نِععبمی دس ثرععذ  ٓ 12ع وه ثععش مکاصن ع مخععضناالػععشاس ثععب
،ذی الد ی و سلشی ث نک ثکدن ؿٔش خکدق ث ػجک ؿعٔش اؽ نیعض اؿعبسه معی رعذ و
موذوح خکد سا خشیذاس ثجشش اص ؿٔش ػربیی میدانذ:
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نبمعععع ع دو رمععععععذ ص دو نبمکػععععععگبه
رن صس اص عععععبن جعععععا سیخشععععع
رن ثععععععذس روسده ص غععععععضنیا ٓلععععععم
گشچ ع دس رن ػععن ػععخا چععکن صسػععز
گعععش عععم اص رن ؿعععذ ثرع ع و ثعععبس معععا
ؿعععیکه غشیعععت اػعععز مـعععک نبمتیعععت
ععیا ػععخا سػععش سععش اص ن ععؾ ثععبٕ

ح3ه

هعععش دو مؼعععتر ثععع دو ثجشامـعععبه
ویععععا دس اص ثدععععش نععععک انگیخشعععع
ویعععا صده ثعععش ػعععن سومعععی ساعععم
ػععععن و صس مععععا اص رن ثجشععععش اػععععز
ثجشععععش اص رن اػععععز خشیععععذاس مععععا
گعععععش ثرعععععکاصیؾ نجبؿعععععذ غشیعععععت
ٓبسیعععز افعععشوص نـعععذ چعععکن چعععشإ
حنِبمیق 75 :1363؛ 10-16/12ه

مووکن «سفبخش» نیض اگش دسثبسه ؿٔش و ث صثبن ؿٔش ثیبن ؿکدق جضدی اص الوشو فشاؿعٔش سا
ث خکد اخشلبف میدهذ نِبمی دس جب جب انش خکد ث مخضناالػشاس ثبلیعذه اػعز و
ایا سفبخش ثیؾ اص هو دس ثرذ  12و  14رمذه اػزر
ریر مکاسد دیگش اص جرج هب فشاؿٔشق ثٔوی اص اثیبر مفبخشهرمیض او ن ر
ٓ وه ثش رنچ
ؿذه اػزق دس مکاسد دیگش انش خکد سا «نکگر»ق «ؿٔجذه سبصه»ق «هینلعی اص ابلعت نعک»ق
«دشده ػدش ػدش »ق «مخعضناالػعشاس الجعی»ق «ػعبصنذه سی عی اص الوعبع ػعخا»ق
«افؼکن م یک فشیت» وررر نبمیذه اػز:
معععا ععع ػعععشایرذه ایعععا نعععکگلم
ؿععععععٔجذها سععععععبصه ثععععععشانگیخشم
كععععععجدذمی چرععععععذ ادة رمععععععکخشم
مبیععععع دسویـعععععی و ؿعععععبهی دسو
ثعععععش ؿعععععنش او نرـؼعععععش مگعععععغ

ثعععععبٕ سعععععشا ن عععععض نعععععکا ثلعععععجلمررر
هینلعععععی اص ابلعععععت نعععععک سیخعععععشم
دععععشده ػععععدش ػععععدش دوخععععشم
مخعععععععضن اػعععععععشاس الجعععععععی دسو
نعععع مگععععغ او ؿععععنش رال ععععغ
حهوبن74 :؛ 7/12ق4-1ه

گشچععع ثععع ایعععا دسگععع دبیرعععذگبن
دعععیؾ نِعععبمی ثععع ،ؼعععبة ایؼعععشرذ
سی ععععی اص الوععععبع ػععععخا ػععععبخشم
گشچ ع خععکد ایععا دبی ع ثععیهوؼشیؼععز
اوج ثلرععععذ اػععععز و دسو مععععیدععععش

سو نجبدنععععععععععذ ػععععععععععشبیرذگبن
مععععا دگععععش رن دگععععشان یؼععععشرذررر
هععش عع دععغ رمععذ ػععشؽ انععذاخشم
دعععب معععشا هعععم ػعععش ثبالسشیؼعععز
ثبؿعععذ عععض هوعععز خعععکد ثشخعععکس
حهوبن75-76 :؛ 23-24/12ق 26-28ه
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هعععش ععع نگبسنعععذه ایعععا دینشػعععز
مـععععشش ػععععدش ػععععخا خععععکانوؾ

ثععش ػععخرؾ صن عع ػععخا دشوسػععز
صهععععشه هععععبسور ؿععععنا دانوععععؾ
حهوبن83 :؛ 26-27/14ه

ػعععشل گلعععی غرچععع مشعععبلم هرعععکص

مرشِععععععش ثععععععبد ؿععععععوبلم هرععععععکص
حهوبن85 :؛ 59/14ه

گفشری اػزق چربن مـبهذه میؿکدق مفبخشار نِبمیق هم اص جرغ مفبخشار اغشا رمیعض
نیؼز و هم هوا مفبخشه ث سد یش و هتک دیگشان نویدشداصد و دس ایا معکسد نیعض جبنعت
رصادگی و اخ سا سٓبیز نوکده اػزر
نتیجهگیري:
فشاؿٔش ث ؿٔش دس ثبسه ؿٔش گفش میؿکد ع جرجع هعب و ججعبر گکنعبگکن ؿعٔش سا اص
مبهیز و اهویز و بس شد گشفش سب نِشی هب ادثی و بسثشد و مکاصنع و سفعبخش وررر دس ثعش
می گیشدر نِبمی ینی اص ثشجؼش سشیا ؿعبٓشان ؿعٔش فبسػعی اػعز ع اثیعبر فشاوانعی اص
مخضناالػشاس سا ث فشاؿٔش اخشلعبف داده اػعز و رسا و نِشیعبر خعکد سا اص دیعذگبههعب
مخشلش دس رن هب مٌشح نوکده اػز و ؿبیذ ثشکان او سا دس ایا صمیر ثینِیشق یعب دػعز عم
منِیشق سل ی شدر نِشگبه و هش چرذ دس صمیر ؿٔشق ثیـشش اخ ای و دیری اػزق لینا
اص جرج صیجبییؿربػبن رن نیض غبفر نوبنذه اػز و ثب ًشح نِشی «جبدو ؿٔش» یعب
«ػدش  ،ل» ث كکسسی س شیجبً مؼشکفی ث ایا ثدث دشداخش اػزر او ن ذ ؿعٔش و ػعجک
رن سا نیض اص نِش دوس نذاؿش اػز و هوا مکاصن انش خکد ثعب ،ذی الد ی ع و سفعبخش ثع
مرِکم خکدق نگبهی ن بدان ث ؿٔش ػربیی و ثیؾ اص رن ث ؿٔش خکد داؿش اػزر ث هعش
،بل او دس صمیر ػشودن فشاؿٔش دس میبن ؿبٓشان ػیک س شیجبً ثیهوشبػزر
پینوشتها:
1- "Metapoetry is poetry about poetry, especially self-conscious poems that
"focus on objects or items associated with writing or creating poetry.

2ع آذاد ثٔذ اص ن ٌ ویشگکل ث هرگب اسجبّ ث حنِبمیق  :1363ررره ث سشسیت نـبن دهرذه ؿوبسه ثرذ
مخضناالػشاس حػوز ساػز مویضه و ؿوبسه اثیبر هوبن ثرذ حػوز چخ مویضه اػزر
3ع مرِکس اص «دو ثجشامـبه» موذو،بن نِبمی و ػربیی اػز نب مـشش ی داؿش انذق ثذیا مٔرب :
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دس ررسثبیتبن ،ذود -622

 1ر نِبمیق مشرک خکد سا ث نب ملک فخشالذیا ثجشامـبه ثا داود ثا اػدب
 550هع ر ر ،نکمز می شدق مؼتر شده اػزر
2ر ػربییق مشرک خکد سا ث نب ثجشامـبه ثا مؼٔکد ػک ق مل ت ث یویاالذول ق دبدؿبه غضنک هرذ حجلکع
 512هع ر ر فکر  547هع ر ره مؼتر شده اػز حسر  :صنتبنیق 229 :1368؛ نشوسیبنق 251 :1370هر

منابع :
-1
-2
-3
-4

اشرن متیذر
ا،وذنظادق بمر ح1369هق سدلیر رنبس نِبمی گرتک ق چبح اولق سجشانق ٓلویر
اخکان نبلثق مجذ ح1362هق اص ایا اوػشبق چبح ؿـمق سجشانق مشواسیذر
اسػٌک ح1369هق اسػٌک و فا ؿٔشق سشجو ٓجذالدؼیا صسیعا عکةق چعبح دو ق
سجشانق امیش جیشر
 -5نشوسیبنق ثجشوص ح1370هق ؿشح مخضناالػشاسق جلذ اولق چبح اولق سجشانق ثشگر
، -6بفَق خکاج ؿوغالذیا ح1362هق دیکان ،عبفَق  2جلعذق سلعدی دشویعض نبسعر
خبنلش ق چبح دو ق سجشانق خکاسصمیر
 -7خبابنیق افور الذیا ثذیر ثا ٓلی نتبس ح1373هق دیکان خبابنی ؿشوانیق سلدی
هیبءالذیا ػتبد ق چبح چجبس ق سجشانق صوّاسر
 -8دهخذاق ٓلیا جش ح1370هق امشبل و ،نمق  4جلذق چبح هفشمق سجشانق امیش جیشر
 -9صسیا کةق ٓجذالدؼیا ح1369هق اسػٌک و فا ؿٔشق چبح دو ق سجشانق امیش جیشر
 -10صسیا کةق ٓجذالدؼیا ح1373هق ن ذ ادثیق  2جلذق چبح درتمق سجشانق امیش جیشر
 -11صنتبنیق ثشار ح1368هق ا،کال و رنبس و ؿشح مخضناالػشاس نِبمی گرت ا ق [چبح
اول]ق سجشانق دانـگبه سجشانر
 -12ػشیغق ور ر ح1357هق فلؼف هگرق  2جلذق سشجو ،ویذ ٓربیزق چبح درتمق
سجشانق ؿش ز ػجبمی شبةهب جیجیر
 -13ؿوغالذیا مدوذ ثا ایغ ساص ح1373هق الؤتم فی مٔبییش اؿعٔبس الٔتعمق ثع
کؿؾ ػیشوع ؿویؼبق چبح اولق سجشانق فشدوعر
 -14فشوصانفشق ثذیْالضمبن ح1366هق ا،بدیث مشرک ق چبح چجبس ق سجشانق امیش جیشر
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 -15شبة م ذع حؿبمر ٓجذ ٓشین و ٓجذ جذیعذه ح 1980هق انتوعا دخعؾ شعبة
م ذػ ر
 -16گبدامشق هبنغ گئکسگ ح1377هق «اف ًکن و ؿبٓشان»ق سشجو یکػعش اثعبرس ق
اسغرکن حدسثبسه ؿٔشهق ؿوبسه 14ق صمؼشبنق كق 80-49ر
 -17منبسیکق ایشنب سیوب ح1385هق دانؾنبم نِشی هب ادثی مٔبكشق سشجو مجشان
مجبجش و مدوذ نجک ق چبح دو ق سجشانق رگ ر
 -18مک،ذق هیبء ح1377هق «ػیلکیب دع ر»ق اسغرعکن حدسثعبسه ؿعٔشهق ؿعوبسه 14ق
صمؼشبنق كق 127-109ر
 -19مجبجشق مجشان و نجک ق مدوذ ح1381هق واطگبن ادثیبر و گفشوبن ادثیق چعبح اولق
سجشانق رگ ر
 -20میجذ ق اثکالفور سؿیذالذیا ح1382هق ـشاالػشاس و ٓذةاالثشاسق  10جلذق سلدی
ٓلیاك ش ،نوزق چبح هفشمق سجشانق امیش جیشر
 -21نِععبمی گرتعع ا ق الیععبع ح1363هق خوؼعع نِععبمی گرتعع ا ق جلععذ اول:
مخضناالػشاسق سلدی ثجشوص نشوسیبنق چبح اولق سجشانق سکعر
 -22هکمش ح1368هق ادیؼ ق سشجوع ػعٔیذ نفیؼعیق چعبح هفعشمق سجعشانق ٓلوعی و
فشهرگیر
 -23هکمش ح1364هق ایلیعبدق سشجوع ػعٔیذ نفیؼعیق چعبح دعرتمق سجعشانق ٓلوعی و
فشهرگیر
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