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استبدیبر سثبن و ادثیبت فبرسی دانطگبه وزدستبن

فػ بو ل ری پ وهطی سثبن و ادة فبرسی  -دانطىسه ل عم انسبنی
دانطگبه فساد اس وی واحس س سد  -سبع سعم  /ضربره  / 7تبثستبن 1390

اثزپذیزی اشعار عزبی پارسی گویان قزنهای ششم و

تبریخ دریبفت * 90/1/14 :تبریخ پذیزش90/4/5 :

چکیده
یىیییی اس وعؾیییعلبت اغییی ی ادثییییبت ت جیمیییی ثزرسیییی تؤحیزهیییبی ادثییییبت
سثییبنهییبی پعیییب ثییز هرییسیگز اسییت و درثییبره سثییبنهییبی فبرسییی و لزثییی
ثییییصتیییز سیییاز اس تیییؤحیز ادة لزثیییی ثیییزادة فبرسیییی اسیییت .اوّیییب در اییییز
ومبلییی سیییاز اس تیییؤحیز اوسان وتیییساوع ضیییسز فبرسیییی ثیییز اضیییسبر لزثیییی
پبرسی گعیبن لزن هبی ضطم و هفتم هززی است.
اوسان رایییذ ضییسز واییز فبرسییی هز ییس وییبذعا اس ضییسز لزثییی اسییت اوّییب
پبرسیییی گعییییبن در فن تػیییز ویییزدهانیییس و فن را ثیییب سیییبذتبر سثیییبن فبرسیییی
هربه گ نرعدهانس.
اییییز پبرسیییی گعییییبن در سیییزایص ضیییسز لزثیییی – لی ی وه ثیییز ثژیییعر وییی ه
ضییسز لییزة – ثژییعر وتییساوع ضییسز فبرسییی را و هییعر داضییت انییس و اضییسبر
لزثیییی ذیییعیص را ثیییسان فراسیییت انیییس .در اییییز ومبلی ی ثیییب ثایییزه گیییزفتز اس
و یییبثع وستجیییز تفیییبوت ویییبرثزد اوسان وطیییاعر ضیییسز لیییزة و فبرسیییی ثییییبن
ضیییسه اسیییت و نتیزی ی ای وی ی ثی ی دسیییت فویییسه فن اسیییت وی ی ثییییصتیییز
- Email: asaad1385@yahoo.com
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و رسیییبت و اضیییسبر لزثیییی ضیییبلزان ایزانیییی در وسن و ضییییعهی سیییزایص
تیییبثع ضیییسز فبرسیییی اسیییت و در والیییع اییییز ضیییبلزان لزثیییی را ثی ی ضییییعه
لزری گفت انس و ث لعع وعالنب:
غم است ار سرم ثطسو وئی هست هم ع سر
لزثی گز ذعش ثعد لزری گع تع ای پسز
واژههای كلیدی:
اوسان وتیییساوع ضیییسز فبرسیییی اضیییسبر تیییبسی ضیییسز و ریییع تیییؤحیز ضیییسز
فبرسی ثز ضسز تبسی.

مقدمه
ضسز پبرسی اس اثتسای لزن ابرم تب و عن دوران پزفزاس ونطیجی را پطت سیز نایبده اسیت.
هرت و وعضص ضبلزان پبرسی گعی ن ت اب ضسز و ادة پبرسی را ث هر رابنیبن وسزفی
وزد ث ى در ومبث ثب سثبنهبی هم رعار نیش تعانست پعیبیی و التسار سثبن فبرسیی را حفی
و س .هز س ضبلزان پبرسیگعی در سزایص ضسز و نهم لػبیس اس تبسییبن پییزوی وزدنیس و
لزوؼ ضسز پبرسی را اس لزوؼ ضسز لزثیی اسیتازاد نرعدنیس نذیبن زی  )75 : 1367اوّیب
و بثك ثب اوق و طجع ذعیص تػز هبیی در ایز اوسان انزبم دادنس و ل وه ثز فن ذعد س
وسن دیگز ث ضبنشده ثژز وسرعع ضسز لزة افشودنس .نهربن.)173 :
اس ویبن ایز ثژعر لزوؾیی پ ذ ثژیز ویی هیضیسز لیزة اسیت وی ثی گفتی ی غیبحت
وتبة«الرسزم» :لزم را ثز پ ذ ثژز اس ایز ثژعر ضسز لذة نیست و فن:طعیل است و وسیس
و ثسیط و وافز و وبول .نراسی.)78:1360
تسساد اضسبر لزثی در دیعان هبی ضبلزان لزن هبیضطم و هفتم هززی در لیبس ثیب ادوار
دیگز ضسز فبرسی ثیصتز است و اس ویبن ایز سیا عران س ضیبلز نیبوعر ثیزای پی وهص
انتابة ضسهانس .ایز سا عران هز س در سزایص اضسبر لزثی ذعیص اس ثژعر ویی هی ضیسز
لزة هم ثازه ثزدهانس اوّب اثیبت ثسیبری نیش فزاهم فوردهانس و اوسان فن هیب وتیؤحز اس اوسان
وتساوع ضسز پبرسی است و تبسیبن هزگش ث فن ضیعه ضسز نگفت انس و ایز پ وهص وی نربیس
و لزوؼ ضسز پبرسی ن ت اب پیزو غز لزوؼ لزثی نیست ث ى ضیعهی سزایص ضیسز
لزثی را نیش تژت تؤحیز ذعیص لزار داده است.
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پیشینهی تحقیق:
سیزوس ضریسب در پبیبن وتبة ارسضر س «فزه گ لزوؾی» فازست وبو ی اس رسبل هیب و
وتبة هب و ومبالتی را و در ایز دانص نعضت فوسه فورده است.
در ثبرهی پیسایص ایز دانص لرعم غبحت نهزان ثز فن س و ذ یل ثز احرس فزاهیسی-و
در لزن دوم هززی وی سیست است-واؾع ایز دانص است و گفت انس:وی ایز دانیص را اس
وزدی پیز اس اهبلی وسی فوعذت اسیت وی ثیسان:ت سیم-نسیم ال نسیم الال ثیز وسن:فسیعلز
وفییبلی ز-وییی گفتیی انییس .نوسییزو و اسییسس 1987ومسو /غییع8و 7و لتیییك لجییس
السشیش ومسو /غع8و.)7
ثب ایز هر در ثبرهی ومبیس ی لزوؼ پبرسیی و تیبسی و نىیبت ویی هی فن هب تژمیمیبت
سانی وعرعد نیست .اس ویبن وسبغزان پزویش ذبن زی و وژرس تمی وحیسیبن وبویبر در فحیبر
ذعیص اضبره هبیی وعتبه ث تفبوت لزوؼ پبرسی و تیبسی داضیت انیس .سییس اسیسس ضییخ
احرسی نیش در ومبل ای ثب نبم:ضسز وعسون نیربیی و ت جییك فن ثیب ضیسز لزةنوزریع لی
ومبالت هربیص وطعری افسبن انتطبرات فزتبة اران 1390غع)467-477و بلجی در ایز
سوی فورده است اوّب در ثبره ی اضسبر لزثی سا عران نبوعر لزن هبی ضطم و هفتم هززی
و تؤحیز اوسان فبرسی ثز فن هب پ وهطی در دست نیست و ایز پی وهص ویی تعانیس س سی
ر جبن پ وهص هبی فی سه ثبضس.
متن اصلی:
ضبلزان سجه ذزاسبنی ثب ادة و ضسز لزة فض ب ثعدنس و حتی دانستز ایز سثبن و تس ط ثیب
ادثیبت فن را نعلی وجبهبت وی دانست س آنو و ع ازی گفت است:
تعنسانی ذعانس االهجی ثػژ ه فبغجژیز
وز ثسی دیعان ضسز تبسیبن دارم سثز
نو ع ازی )70 :1326
و تذوزه هب نیش اس دیعانهبی اضسبر لزثی فنبن ساز گفت انس اوّب عن اییز دیعانایبی ضیسز
لزثی او عن در دست نیست نری تعان درثبره نژعهی سزایص یب اوسان وتساوع فنبن سیاز
گفت.
در دیعانهبی وعرعد نیش رش س وػزاع پزاو یسه احیزی اس ضیسز لزثیی نیسیت؛ نرعنی را
و ع ازی در وسر ی گفت است
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ثبده فزاس فوریس برهی ثیچبرگبن

لعوعا ضزة الػجعح یب ایاب ال بئریز
نهربن )145:

در تربم ایز وسرط ت اب ایز وػزاع ث سثبن لزثی فوسه است.
در ضسز ضبلزان سسهی ضطم هززی لرزی تؤحیز ادة لزثی و لغبت و تزویجبت ایز سثیبن
طرگیز است .ضبلزان اییز دوره اضیسبری ثی لزثیی سیزودهانیس و ثییصتیز فنایب و ریع
دارنسنضرسیب  )176 :1374و در سزایص ضسز و رع ثیت یب وػزاع لزثی در وسن تبثع ضیسز
فبرسی است وخ اویز وسشی در ضسزی گفت است:
فبلزسم لس تزحل و الم ت لس ولف
یه سبلت ایستبدم و وزدم ثسو نگبه
ناویز وسشی)398 :1363
فل رس مُ; وفسععُ لست رح حَ ; فبل تُ ع وع لل ةُ; وفبلیلُ لسولف; فبل ز.
سزوده ضسه است و حبع فنو ثژز

ایز ضسز در ثژز وؿبرع وخرّز اذزة وىفع وژذو
وؿبرع در ضسز لزثی در هز وػزاع دو روز دارد وبن س:
ف م ن ك وخل سیسنالابضری )85 :1961
ولف ب ل ی الزربع
لَمِ نل قَ  /وج عَ سی دِن
وَلَفِ نبعَ /لَز رِربع
وفبلیلُ فبل تز
وفبلیلُ فبل تُ
و لجسالعاسع رج ی در لػیسه ای گفت است :
و عن ث واس ی ایز در ضغل ذعة لسم
اگز لسرتع ثز فزق فزلسان ث ابد
فبن لییسرن و ایییب و وخ اب افایییم
فىل ویییزتج ن تاب وان فارت
نرج ی )273 : 1362
َ وُل عُ وز; وفبل ز تَ ةَ تز نل; فس تز تَ هبوَ ان; وفبل ز َ خَ وت; فس ز.
و ثیت لزثی ث پیزوی اس اثیبت فبرسی در ثژز وزتج وخرّز واجعن وژذو نوفیبل ز
فس تز وفبل ز فس ز) سزوده ضسه است حبع فنو ثژیز وزتیج در ضیسز لزثیی در هیز
وػزاع دو روز دارد ووزثع است و وخرّز استسربع نطسه است.
لم یؤع فی الایز راسا نالابضری )89:1961
طعثی لسجس تمی
لمَ یؤ عُ فِل  /ذی رِ ر دَن
طعثی عِ لَتِ  /دِن تَ لی یِز

احزپذیزی اضسبر لزثی پبرسی گعیبن لزنابی ضطم و هفتم هززی اس اوسان وتساوع ضسز فبرسی

وستفس ز  /فبل تز

171

وستفس ز  /فبل تز

اس ویبن سا عران وطاعر دو لزن ضص وهفت هززی ذبلبنی ووعلعی و سسسی اس ضبلزانی
هست س و در و بر اضسبر پبرسی ذعیص اثیبتی نیش ث لزثی سزودهانس.
ثزذی اس ایز اثیبت در اوسان وتساوع ضسز لزة سزوده ضسه است آنو ذبلیبنی در ثژیز
طعیل نفسعلز وفبلی ز فسعلز وفبل ز) گعیس:
واوز فژسز الذوز احسز لػ
فمم و استرع اذجبر وسز و حبتم
نذبلبنی )961 : 1368
َ لم وس; فسعلز تَ وع اخ ثب; وفبلی ز رَوع نز; فسعلز وَحبتَ وز; وفبل ز.
و ثزذی دیگز اس ایز اثیبت در ثژعری سزوده ضسه است و در لزثی ثی فن ضییعه ویبرثزد
نسارنس و ایز تؤحیز ضیعهی سزایص پبرسیگعیبن را ثز ضسز لزة وی نربیس و سیاز ویب نییش
درثبره ایز اثیبت است.
ذبلبنی ضزوانی لػبیس و ل سبتی پزاو سه ث سثبن لزثی دارد و اوخز فناب در ثژعر پ زگبن
ضسز لزة ننوسیس طعیل ثسیط وافز و وبول )) سزوده ضسهانس اوّب عن ایز ثژعر در ضیسز
فبرسی نبوّبنعس وی ثبض س در لػبیس و ل سبت لزثی وی ثژعری یبفت وی ضعد و وی هی
ضسز فبرسی است اس رر در ایز ل س :
والزاح فی الشربد وبلجژز فی السزاة
ذذلی الشربد راحب وبلطرس فی الؿجبة
نهربن )959 :
ذُذ لش سُ; وفسععُ ربدَ راحز; فبل تز وص ضم س; وفسععُ فؽ ؼ ثبثی; فبل تز.
ایز ضسز در ثژز وؿبرع وخرّز اذزة نوفسعع فبل تز وفسعع فبل تز) سزوده ضسه است و
ثژز وؿبرع در ضسز فبرسی ابر رو ی است و هربنگعن و پیطتز گفت ضس ثژز وؿیبرع
در ضسز لزة وزثعن دورو ی) استسربع ضسه است ن ویخرّز .ن ایبررو ی) .نثیسیع یسمیعة
)138 : 1991
و ایز لػیسه ی دیگز در ثژزی سزوده ضسه است و ثزذی وخ یعی هیبی لبضیمبن ضیسز
فبرسی را ثز فن ثژز سزودهانس: .
لس و فاب اال وبم وژیب
وب احجتت السهعرظ رب

172

فػ بو ل ری پ وهطی سثبن و ادة فبرسی – دانطگبه فساد اس وی واحس س سد – ضربره  / 6سبع سعم  /ثابر 1390

نذبلبنی )950 :
وب اث جَ  /تَ تِسِدُهُع  /رُظل وَزْ
وفسععُ  /وفبل ز  /فسعلز
ثژز هشد وسسّس اذزة ومجعؼ وژذو ن وفسعع وفبل ز فسعلز) هربن ثژزی اسیت وی
لی ی و وز عن نهبوی ثز فن سزوده ضسه است و ایز ثژز در سثبن لزثی ث ایز ضیعه وبرثزد
نسارد.
اس ضبلزان لزن هفتم هززی وعالنب ر ع الیسیز ث ایی در ثایزه گیزفتز اس انیعاع ثژیعر
لزوؾی و ت عع اوسان اس دیگزان ورتبس اسیت .او ی در وخ یعی وس یعی و ی در دییعان
غشلیبتص اثیبتی فزاوان ث سثبن لزثی سزوده است .ثزای نرعنی در وخ یعی وس یعی گفتی
است:
و ت افاب وی ف احػی ح ب
ال تى ف ی فبنی فی الف ب
ان تى ف او تػ ف ال ی یك
ول ضی ء لبل غیز الرفیك
ن ث ای )15 :1372
ایز اثیبت ثز وسن فبل تز فبل تز فبل ز ن ثژز رویل وسیسّس وژیذو – وی ثییصتیز
وخ عیابی لبرفبن فبرسی در فن وسن گفت ضسهانس )-سزوده ضسه است .و ثژز رول در سثبن
لزثی سحبفبتص ایز گعن یىسبن و هرسست استسربع نطسه است ث ى در ضسزلزة ضبلز
واتبر است و در ثژز رول ث ربی فبل تز اس سحب ذجز – فس تز – نیش ثازه گیزد اوّب
در ضسز فبرسی در ثژز رول وسسّس وژذو ضبلز نریتعانس ث ریبی فیبل تز اس سحیب
ذجز ;فس تز استفبده و س .ثزای نرعن ایز اثیبت اس لرزثز العردی و در ثژز رول سزوده
ضسه است انتابة وی گزدد.
و لل الفػل و ربنت وز هشع
التشع اوز االغبنی والغشع
فییی یبم الػجب نزییییم افیل
ودع الذویییز الیبم الػجیب
نالابضری  : 1923د)684 : 2/
وػزاع ناست ایز اثیبت ثز وسن فبل تز فبل تز فبل ز فوسه است اوّیب در فغیبس وػیزاع
دوم ثیت اوع در روز اوع و دوم ث ربی فبل تز فس تز فوسه است.
وَ قُ لِل فَع  /عَ وَ ربنِت  /وزْ هَ سَعْ
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فس تز /فس تز /فبل ز
و ایز ضیعه در ضسز فبرسی غزیت وی نربیس و ذبظ ضسز لزثی است.
ثیت دوم نیش ثز ایز وسن فوسه است:
فس تز فبل تز فبل ز
فس تز فس تز فبل ز
ث بثزایز وی تعان گفت و ضبلز در وسن ضسز لزة ومیس رلبیت سحیب ذبغیی نیسیت و
هربن س وسن ضسز نیربیی رسیس وی تعانس اس هر ی سحبفبت رایذ یه ثژز ثازهو س گزدد.
ثیصتز ه ز وعالنب در ت عع ثژعر لزوؾی در دیعان ضرس ر عهگیز اسیت .ثزذیی اس ضیسز
ض بسبن وسبغز و یبت دیعان ضرس را گ زی ی ثژعر لزوؾی دانست انس .نضفیسی وسو ی
 : 1365ومسو ظ :ثیست و ابر)
دردیعان ضرس اضسبر لزثی وعالنب هم در اوسان وی هی ضسز لزة سزوده ضسهانس و هیم در
اوسانی و ضیعهی وبرثزد فناب ذبظ پبرسی گعیبن است .و در ول وی تعان گفت  :ثیصتز
اضسبر و رع و لزثی وعالنب در وسن تبثع اضسبر پبرسی اسیت .اس ثژیعر وتیساوع ضیسز لیزة
وعالنب در س غشع اس طعیل و وافز و ثسیط و وبول ثازه ثزده است – و غشلی هم در ثژز
وسیس ث سثبن فبرسی سزوده است –
ثزای نرعن ایز غشع وعالنب در ثژز طعیل – و وی هی ضسز لزة اسیت  -سیزوده ضیسه
است:
تفسزهب سزا و تى ی ث رازا
فسیته یب ااالعحی فیبت تتزی
نث ای  1363د)168 : 1
َ دی تع; فسعلز نَ یباع وح; وفبلی ز ی فیب; فسعلز ت هی تتزا; وفبلی ز.
1
هزدو وػزاع ثز وسن :فسعلز وفبلی ز فسعلز وفبلی ز فوسه است.
و ایز غشع نیش در ثژز وافز وسػعة :نوفبلَ َتز وفبلی ز فسعلز) سزوده ضسه است :
رُ تُ ف تژسث وز ر عنی
ادروؤسی و دل ی لز ل عنی
نث ای  1363د)59 : 7
دُ نز تُ فَ الَ  /تُ حَسِ دِ ثْ وِزْ  /دُ نُع نی
وفبل تز  /وفبلی ز  /فسعلز
فن در و رسبت و اضسبر لزثی وعالنب وطاعد است رغجت فزاوان وی ثی دو ثژیز رویل و
ررش است و غشلسزایبن سجه لزالی ث ایز دو وسن رغجت فزاوان داضت انس .ثیصتیز اضیسبر
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لزثی وعالنب در ثژزهبی رول و ررش سیزوده ضیسه اسیت اس رر ی در ثژیز رویل ویخرّز
وژذو نفبل تز فبل تز فبل تز فبل ز) گعیس:
یب حجیت الزوح ایز الر تمی اوحطت ب
طبع وبثت ب ث وم یب وزاوی وضت ب
نهربن د)170 : 1
طبعَ وبثت; فبل تز نبةَ الوم; فبل تز یبن راوی; فبل تز وش تَ نب; فبل ز.
ثژز رول در ضسز لزثی وسسّس و وزثع نس روز در هز وػزاع و یب دو روز در هز وػزاع
)استسربع ضسه است و وبرثزد فن ث غعرت ویخرّز نثی ضییعهی پبرسییگعییبن) غزییت و
نبوّبنعس است.
نثسیع یسمعة )138 : 1991
هم او در ثژز ررش وخرّز سبلم نوستفس ز وستفس ز وستفس ز وستفس ز) گعیس:
ال تیئسعا وز غبثىم ال تسنسعا احعاثىم
انب فتژ ب ثبثىم التزازوا اغژبثىم
نث ای  1363د)90 : 4
و در ثژز ررش وخرّز و عی واجعن نوفتس ز وفبل ز وفتس ز وفبل ز) گعیس:
ویف اتعة یب اذی وز سىز وبر رعان لیس وز التزاة ثل وسػزه ث وىبن
نهربن د)5 : 5
وی َ اتع; وفتس ز ةُ یباذی; وفبل ز وز سُ نَ رن; وفتس ز نَ اردَ وان; وفبل ز.
و در ثژز ررش وخرّز و عینوفتس ز وفتس ز وفتس ز وفتس ز)گعیس:
ؾبء ثاباا ظازت ثبطز لیل وسر
غزه ور س جت ل ت رریع الجطز
نهربن د)63 :3
غزرَتُ ود; وفتس ز هز سَ عَ ثت; وفتس ز لل ةَ دَ وی; وفیتس ز لیل ةَ شَ ری;
وفتس ز.
ثژز ررش در ضسز لزثی وخرّزن ابر روز در هز وػزاع) استسربع نطسه اسیت و وسیسّس
فنن س روز در هز وػزاع) وبرثزد دارد و لزة سثبنبن اس ایز ثژز ثیصتیز در نهیم اضیسبر
ل ری و تس یری ثازه ثزدهانس و ایز نعع ضسز را اررعسه یبن وشدود) نبویسهانس و ضیسز ویشدود
در لبفی ضجی ث وخ عی است یس ی لبفی هز ثیت ثب اثیبت دیگز رسا ویثبضس و هیز ثییت
لبفی ای وستمل دارد وبن س:
وفسسه ل رزء ای وفسسه
ان ضجبة و الفزاغ و الزسه
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وب اوخز المعت لرز یرعت
حجسه ورب تجتغی المعت
)ثسیع یسمعة)86 :1991 :
اِنْ نَصِ شَ ثَب  /ةَ وَ ع ِ را  /غَ وَ ع دِ دَ ه
وفبل ز وفبل ز
وستفس ز
وَف سَ دَ تُز  /لِلْ وَزْء اَیِ  /یُ وَف سَ دَ هِ
وستفس ز وفبل ز
وفتس ز
وایز ضیعهی وستسرل در ضسز لزة ضجبهتی ثب ضیعهی وستسرل در ضسز فبرسی نسارد.
اس دیگز ثژعری و وعالنب در سزودن اضسبرلزثی ث ضیعهی فبرسیگعیبن اس فناب ثایزه ثیزده
است وی تعان اس وؿبرع وزتج و هشد نبم ثزد و عن پیصتیز در هرییز ومبلی درثیبره
ویفیت استسربع ثژعر وؿبرع و وزتج در ضسز لزة ساز رفت است ت اب ث اوز تفیبوت
استسربع ثژز هشد در ضسز فبرسی و لزثی ثس سه ویو یم.
وعالنب س و رع و س غشع لزثی در ثژز هشد و وتفزلبت فن سزوده است اسرر در ثژز
هشد وخرّز سبلم نوفبلی ز وفبلی ز وفبلی ز وفبلی ز) گعیس:
ولعال وم ولمیبوم لربو ب ثعادیىم
اتی بوم اتی بوم فژیعنب نژییىم
نث ای  1363د)91 : 4
أتی نبوم  /أتی نبوم  َ /حی یعنب  /نُ حی یی وم
وفبلی ز  /وفبلی ز  /وفبلی ز  /وفبلی ز
و ایز ضیعهی سزایص وی هی ضسز فبرسی است سیزا ثژز هشد در دائیزهی لزوؾیی ضیسز
لزة س ثبر وفبلی ز ندر هز وػزاع) وی ثبضس وی ضیبلزان لیزة فن را وزیشوء ن یس یی
ثژزی و روز پبیبنی فن افتبده ثبضس) و وزثع ندو ثیبر وفیبلی ز در هیز وػیزاع) اسیتسربع
وزدهانس نثسیع یسمعة  )152 :1991وبن س:
وایبن و ایبه
ف تػژت اذب حرك
حىیرب حیز ی مبه نثسیع یسمعة)391 :1991 :
فىم وز ربهل اردی
َ ال تَعِ حَتِ  /اَذَب حُمِ لِزْ
 /وفبلی ز
وفبلی ز
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ن  /و اِی ْ یَب هُع
وَ اِی یب َ
ل  /وفبلی ز
وفبلی ُ
بنو پیصتز گفت ضس ضبلز در ضسز لزة ومیّس ثی رلبییت سحیب ذبغیی نیسیت و اس
تربوی سحبفبت یه ثژز وی تعانس در ضسز ثازه ثزد.
سسسی ضیزاسی اس دیگز سا عران نبوعر لزن هفتم هزیزی اسیت وی در و یبر فحیبر ادثیی
پبرسیص اضسبری ث سثبن لزثی نیش اس او ثبلی وبنسه است.
هز س در ومبیس ثب اضسبر لزثی وعالنب اضسبر لزثی سسسی ورتز است غجغ و رنگ لزثی
در اضسبر سسسی نرعد ثیصتزی دارد و لػبیس و وم سبتی و اس او ث یبدگبر وبنیسه اسیت در
ثژعر وی ه ضسز لزة سزوده ضسهانس وبن س:
ال تژسجعنی فی الرعده و ػفب
ان لم اوت یعم العداع تبسفب
نسسسی )776 : 1372
و در ثژز وبول وتفبل ز وتفبل ز وتفبل ز سزوده ضسه است.
حتی اثیبت پزاو سهای و در ربی ربی گ ستبن ث سثبن لزثی فوسه است ثییصتیز در ثژیز
طعیل و یب ثژعر دیگز ضسز لزة سزوده ضسهانس وبن س:
و ایسه الرعلی ثب لعی ال ػز
لمس سسس السنیب ث دام سسسه
نهربن )30 :
و در ثژز طعیل (فسعلز وفبل ز فسعلز وفبل ز) سزوده ضسه است یب ایز ضسز وطاعر او:
وطف السری ثزربل
ث غ الس ی ثىربل
غ عا ل ی و فل
حس ت رریع حػبل
نهربن )29 :
ة ع غل عُ لی; وتفبل ز ة نَ وبع هی; وتفبل ز نّ شّ فسدُری; وتفیبل ز ة دّ
وبع هی; وتفبل ز
در ثژز وبول وزثع – دوثبر وتفبل ز در هز وػزاع – سزوده ضسه است.
ایز ضسز در اغل دو ثیت دارد و هز وػزاع فن دو رو ی است اوّب وػژژبن فحبر سیسسی
عن ثب ضسزهبی وخرّز و وسسّس فض بتز ثعدهانس ضسز را وخرّز فزؼ وزده و ثی غیعرت
ته ثیت نگبضت انس.
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و یب ایز ضسز و در پبیبن گ ستبن فوسه است در ثژز ثسیط واجیعن – وسیتفس ز فیبل ز
وستفس ز فس ز – سزوده ضسه است:
ل ی الرػ ف و استغفز لػبحج
یب نبظزاً فی سل ثبهلل وزحر
نهربن )193 :
یَب نَب ظِ رَن  /فی هِ سَلْ  /ثل ال هِ وَز  /حَ مَ تَز
وستفس ز  /فبل ز  /وستفس ز  /فبل ز
غیز اس اضسبر لزثی ثیصتز و رع هبی سسسی ث ضیعهی فبرسی گعیبن در اوسان وتیساوع و
و جعع ضسز فبرسی سزوده ضسهانس و طجسب اضسبر لزثی ایز و رع هب نییش در وسن تیبثع ضیسز
فبرسی است وبن س:
لمس اطست ولىز حج فثی نهربن )604 :
احجتی اوزونی ثتزن اوزاه
احت ةَ تی; وفبل ز اَمَ رونی; فس تز ة تزن ان; وفبل ز راهع; فع لز.
و ثیت لزثی ث ضیعهی اثیبت فبرسی در ثژزوزتیج ویخرّز واجیعن اغی م – وفیبل ز
فس تز وفبل ز فع لز -سزوده ضسه است و پیطتز در ایز ومبل گفت ضسو ضیعهی وبرثزد
ثژز وزتج در ضسز فبرسی ثب ضیعهی وبرثزد فن در ضسز لزة وتفبوت است.
و یب ایز ثیت لزثی و در یىی اس تزریع ث سهبی وطاعر ضیخ فوسه است در وسن تبثع ضیسز
فبرسی است:
وز ررزتاب السزاد تمجس
یب وژزلتی ث بر ذس
نهربن )652 :
یب وُح رِ  /ق تیِ ة نب  /رِذَسِ دِنْ
وفسععُ  /وفبل ز  /فسعلز
و در ثژز هشد وسسّس اذزة ومجعؼ وژذو نوفسعع وفبل ز فسعلز) سزوده ضسه است
و ایز ثژز – ث ایز ضیعه – در ضسز لزة وبرثزد نسارد.
ثژز هشد وسسّس وژذو نوفبلی ز وفبلی ز فسعلز) اس دیگز ثژعر وعرد ل ل ی ضیبلزان
سجه لزالی است و ایز ضبلزان در سزودن ضسز لزثی نیش اس ایز ثژز ثازه ثزدهانس سسسی
ایز ضسز لزثی را در ایز ثژز ث نهم وطیسه است:
و واغ ی اااضعضت حبلی
تزحم التی یب ااالرسبلی
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نهربن)632:
تَ رح حم اع; وفبلی ز عَ تی یباع; وفبلی ز مَ لبلی; فسعلز.
وَواغل نی; وفبلی ز اااضعوش; وفبلی ز تَ حبلی; فسعلز.
نتیجه گیری:
ضبلزان لزنابی ضطم و هفتم هززی لرزی در دورهای پیزورش یبفتی انیس وی فزه یگ
اس وی و سثبن لزثی نفعا فزاوان داضت است و تژت تؤحیز ایز فزه گ ل وه ثز ضسزهبی
فبرسی اضسبری هم ث لزثی فزاهم فوردهانس اوّب ثب ایز هر ثبس ضیعهی سزایص ضسز فبرسی
در وبرثزد اوسان لزوؾی ثز اضسبر لزثی ایز پبرسی گعیبن تؤحیز گذاضت اسیت و ثییصتیز
ضسزهبی لزثی فنبن وتبحز اس اوسان رایذ ضسز فبرسی است و در والع ایز ضبلزان لزثیی را
ث ضیعهی لزری گفت انس .ن لزثی گز ذعش ثعد لزری گع تع ای پسز).

پینوشت:
)1

– در ثیصتز اضسبر لزة ثژز طعیل ث ایز غعرت فوسه است  :فسعلز وفبلی ز فسعلز وفبل ز .یس ی در
ؾزة و لزوؼ اثیبت وفبلی ز ث وفبل ز تجسیل ضسه است وفن را طعیل ومجعؼ نبو س .ن ثیسیع یمیعة
)100 :1991

منابع:
 -1اویز وسشی ن )1363دیعان ث وعضص نبغز هیزی تازان نطز وزسثبن.
 -2ثسیع یسمعة اویل ن )1991الرسزم الرفػل فی ل م السزوؼ و المبفی ثییزوت
دارالىتت الس ری .
 -3ث ای ر ع السیز ن )1363و یبت ضرس ث وعضص فزوسانفیز دوره ده ر یسی
تازان اویزوجیز.
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ث ای ر ع السیز ن )1372وخ عی وس عی ث وعضص وژرس استس وی ر س اوع
تازان سوار.
رج ی لجسالعاسع ن )1362دیعان ث وعضص اثیح اهلل غفب تازان اویزوجیز.
ذبلبنی ضزوانی ثسیل ثز ل ی ن )1368دیعان ثی وعضیص ؾییبالسیز سیزبدی
تازان سوار.
ذبن زی پزویشن )1367وسن ضسز فبرسی تازان انتطبرات تعس.
راسی ضرس السیز وژرسن)1360الرسزم فی وسبییز اضسبر السزم ث تػژیح وزسد
وسرس رؾعی بح سعم تازان سوار
سسسی وػ ح السیز وطز ثز لجساهلل ن )1372و یبت سسسی ث وعضص وژریس
ل ی فزوغی تازان اویزوجیز
ضفیسی وسو ی وژرسرؾبن )1365گشیسه غشلیبت ضرس تازان انتطبرات سپاز.
ضرسیب سیزوسن )1374سجه ض بسی ضسز تازان انتطبرات فزدوسی.
لتیك لجس السشیشنثی تب)ل م السزوؼ والمبفی ثیزوت دار ال اؿ السزثی .
وسیییزو نیییبیف و لریییز االسیییسسن)1987ل یییم السیییزوؼ الت جیمیییی یییبح
اوع ثیزوت دارال فبئس.
و ع ازی داوغبنین )1326دیعان ث وعضص وژریس دثیزسییبلی تازان بپابنی
پبوت ی.
هبضری سیس احرسن )1923رعاهزاالدة الرز سالخبنی لبهزه و جسی الرم یف و
الرم م.
هبضری سیس احرسن )1961ویشان الذهت فی غی بل ضیسزالسزة لیبهزه و جسی
الرم ف و الرم م.
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