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هؿایط يبىی ،گىيه ای ؼاَ ال هؿض اوث که با ٜهىق اوالم پا به ٠كِۀ وشىؾ يهااؾ ٌاا٠كاو هح١هاؿ ال ؾیكباال جاا
کًىو اقاؾت و هعبث ؼىؾ قا به واظث ه٭اؿن پاااهبك

باا واكوؾو اٌا١اق اباكال ؾاٌاحهايؿ ال واكمهؿجكیى

ٌا٠كاو هؿیعه وكای ّ٠ك ايؿله ،ابى شًاو ايؿلىی اوث يگاقياؿگاو ؾق ایاى شىاحاق باه ؾيبااآ مو بىؾ اياؿ جاا
ٔمى ه١ك٨ی ابى شًاو ايؿلىی و بكقوای هاؿایط يباىی ؾق ٌا١ك وی باا قوٌای جىِاا٩ی-جعلالای ،بكشىاحهجكیى

هإل٩ههای هعحىایی و واؼحاقی مو قا هىقؾ جعلال ٬كاق ؾهًؿ؛ بكقویها يٍاو هیؾهؿ کاه هٕااهاى يه٩حاه ؾق ایاى
هؿایط هماو ه٩اهامی اوث که ؾق ؾوق های پاٍاى هٍاهؿ هیٌىؾ و شام ؾق بكؼای هاىاقؾ اذاكی ال ياىموقی ؾق
هٕمىو ایى ّ٬اؿ ها ؾیؿ يمیٌىؾ ٌا٠ك با بهك گاكی ال ٠ا٘٩ۀ ِاؾ٬ايه ،واژ ها و جكکابهاایی وااؾ قا باكای
ال٭ای ایى هٕاهاى بكگمیؿ اوث؛ ؾق ٔامى ایاى هاؿایط باكای اذكگافاقی باك هؽا٘اب ال ِاىق ؼاااآ گىياا گىو،

هنچىو جٍباه ،کًایه ،اوح١اق  ،جٍؽاُ قا به کاق بكؾ اوث؛ هنچًااى بهك گااكی ال اوالى های ؾاياً ه١اايی،
هايًؿ هًاؾا ،اوح٩هام ،جمًی ،جأ کاؿ جىايایی اؾبی واالی او قا يٍاو هیؾهؿ

ياصگان کلٕدْ :پااهبك

 ،هؿایط يبىی ،ابى شًاو ايؿلىی ،ؾیىاو ،جعلال هعحىایی و واؼحاقی.

 -7اوحاؾ لباو و اؾباات ٠كبی ؾايٍگا قالی کكهايٍا  ،يىیىًؿۀ هىئىآ y.marof@yahoo.com
 -8اوحاؾیاق لباو و اؾباات ٠كبی ؾايٍگا قالی کكهايٍا rahmatimaryam88@gmail.com
 -9ؾايًمهىؼحۀ کاقًٌاوی اقٌؿ لباو و اؾباات ٠كبی ؾايٍگا قالی کكهايٍا razieh.kord69@yahoo.com
جاقیػ ؾقیا٨ث0000/02/22 :

جاقیػ پفیكي0000/00/00 :
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مقدمٍ

هؿایط يبىی ال ؾیكبال یکی ال ايىا ٞاؾبی هىقؾ جىشه ٌا٠كاو بىؾ و هىث بىاااقی ال اؾیبااو و واؽًىقاو باا

بهك گاكی ال ٬كیعۀ ؼؿاؾاؾی و ٘ب ٟلٙا ،٧ال ایى هٕمىو واال ؾق ٌ١ك ؼىؾ اوح٩اؾ کكؾ و ؾوث به م٨اكیًً
چکاهههای لیبا ؾق ایى باق لؾ و به ایى وواله ،يام ؼىؾ قا بك جاقک اؾباات هح١هؿ شاوؾاياه کكؾ اياؿ ٌا١ك هاؿیط
ً
بااالجكیى
٠مؿجا ؾق پی مهىلي گماق های واالی اؼال٬ی اوث ؾق ایى هااو ،اٌ١اق هًىى به پااهبك اوالم
يمىؾ قا ؾاقا اوث هؿایط يبىی ؾق ٌ١ك ايؿله چًؿاو يىموقی يؿاٌحه و باٍحك با جىول و الحصا همكا بىؾ اواث

ابى شًاو ايؿلىی یکی ال ِؿها ٌا٠ك هح١هؿ به ٌماق هیقوؾ که با اوحمؿاؾ ال ٘ب ٟلٙاٌ ٧ا٠كايه ،الحمام ؼىیً
قا به واظث ه٭ؿن پااهبك

با وكوؾو ّ٬ایؿی چًؿ با هعىقیث ؾیًی ،ابكال ؾاٌحه اوث

ٌا٠كی و يىیىًؿگی ؾو ویژگی بكشىحه ایى ٌا٠ك اوث که هىشب هکاجبات هااو ایى ٌا٠ك و ٠لما و اؾباای
هن ّ٠كي گكؾیؿ که ؾق مو چاكگی ابى شًاو مٌکاق گٍحه اوث هال ٌؿیؿ وی به لهؿ با٠اد ٌاؿ کاه اٌا١اق
ایى ٌا٠ك ال ظاد هعحىا به ؾو بؽً ج٭ىان ٌىؾ:

الف :اٌ١اق الهاات و يبىیات ب :اٌ١اق اؼىیات ،هكاش١ات و اٌ١اق قذا

ّ٬ایؿ الهاات و يبىیات ؾق ؾیىاو اباى شًااو ؾو هىٔاى ٞهاحاللم و م٤االگك ؾیاىاو وی اواثٌ ،اا٠ك ایاى ؾو
ً
هىٔى ٞقا با هن ـکك کكؾ به گىيهای کاه ؾق اٌا١اق الهااات ٤الباا ؾق ابحاؿا باه ـکاك اللاه وابعايه و ج١االی واپه

ظٕكت ؼحمی هكجبث

)77

هیپكؾالؾ ،گىیی ٌا٠ك ؾق پی یاؾ موقی ؾو قکى جىظاؿ و يبىت اوث (کكؾ:7931 ،

ؾق ایى شىحاق به بكقوی واؼحاقی و هعحىایی اٌ١اق وی هیپكؾالین؛ لفا ؾق ابحؿا به اقایۀ هبايی يٝكی پژوهً
و ج١كیاا ٧هااؿض ال لهاااو پاااؿایً جااا ّ٠ااك ه١اِااك پكؾاؼحااه ٌااؿ  ،پااه ال م« يگاااهی گاافقا بااه ليااؿگی ٌااا٠ك و

اواویجكیى هٕاهاى ٌ١كی وی اقایه گكؾیؿ اوث و ؾق اؾاهه به جعلاال هعحاىایی و وااؼحاقی هاؿایط يباىی اباى
شًاو ايؿلىی پكؾاؼحهاین يگاقيؿگاو ؾق ایى شىحاق بك مو بىؾ ايؿ جمام جالي ؼىؾ قا باه کااق گاكياؿ جاا اذك پافیكی
ٌا٠ك قا ال هاكاخ ؾیًی با اقایۀ هٕاهاًی چًؿ و ياام باا بهك گااكی ال ؾواحاوقؾهای ٠لاىم بال٤ای ؾق واه گىاحكۀ

ه١ايی ،بااو و بؿی ٟبه يمایً بگفاقي ؿ با وشىؾ بكشىحگی اٌ١اق ابى شًاو ؾق گكایً ٌؿیؿ به اٌ١اق لهؿ و اٌ١اق
اشحما٠ی ،هحأو٩ايه ایى ٌا٠ك ؾق ایكاو و بىااقی ال کٍىقهای ٠كبی ياًٌاؼحه هايؿ اوث ،ال ایى قو اٌ١اق هؿیط

يبىی ایى شًاو هنچىو ؾیگك ا٤كاْ ٌ١كی وی هىقؾ ٩٤لاث پژوهٍاگكاو ٠كِاۀ اؾبااات و ٠لاىم ؾیًای ٬اكاق
گك٨حه اوث پژوهً پاً قو بك مو اوث جا ٠الو بك ه١ك٨ی ابى شًاو ايؿلىی به بكقوای و جعلاال هاؿایط يباىی

وی ال ؾو هًٝك هعحىایی و واؼحاقی بپكؾالؾ ؾق بالگكؾاو میات ٬كمو به ٨اقوی ال جكشمۀ ههاؿی الهای ٬مٍاهای

اوح٩اؾ ٌؿ اوث
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 .1ادتٕات وظزْ پضيَص
 .1-1پٕطٕىّ پضيَص

هؿض يبی اکكم

ؾق ٌماق ههنجكیى ً٨ىو ٌ١كی ؾق يمؾ ٠ك ها ،بلکه ٠اهۀ هىلماياو هعىى هیٌىؾ،

ایى ٤كْ ٌ١كی ال یک واى بؽٍای ٝ٠اان ال ٌا١ك و يراك ٠كبای قا باه ؼاىؾ اؼحّااَ ؾاؾ و ال واىی ؾیگاك

لهاًهای ووا ٟبكای پژوهٍگكاو ظىلۀ اؾباات ،شهث بكقوی و کًؿ وکاوهای ٠لمای -پژوهٍای ایاى مذااق اؾبای-
ؾیًی ٨كاهن موقؾ اوث که ؾق ؾو بؽً ه٭االت و پایاوياههها به موها اٌاق هیگكؾؾ:
الف :مقاالت

 -7ولامی و اظمؿی «هؿایط يبىی ؾق ٌ١ك ٠كبی ،بكقوی ؾگكگىيیهای جااقیؽی مو» هصلاۀ ال١لاىم االيىااياة

الؿولاة ،٪0042 /2000 ،ال١ؿؾ  20-05 ُِ ،04يىیىًؿگاو ؾق ایى پژوهً به بكقوی پاٍك٨ث هؿایط يباىی ؾق
ٌ١ك ٬ؿین و ه١اِك ٠ك پكؾاؼحه و ؾق وه هكظله مو قا بكقوی کكؾ ايؿ پاكوی ال بكؾۀ ک١ب باى لهااك ،جكکااب

هؿض يبىی با جّى ٦و ه١اق ٦ؾیًی و ٨لى٩ی (بكؾۀ بىِاكی) و جكکاب هؿض يبىی با ٕ٬ایای وااوی و اشحما٠ی
(ٌ١ك ه١اِك)

ِ -8اظب١لی اکبكی« ،وكوؾ های ايؿلىیها ؾق هؿض پااهبك اکاكم

» يٍاكیۀ ؾايٍاکؿۀ اؾبااات و ٠لاىم

ايىايی ،ؾوقۀ ٌ ،7ماق های ( 8-7ویژۀ لباو و اؾباات ٠كبی و ٬كميی) ،بیجااِ ،اُ  ،711-020ایاى پاژوهً باه

بكقوی و ي٭ؿ اٌ١اق هؿایط پااهبك

که جىوٗ ٌا٠كاو ياهؿاق ايؿله وكوؾ ٌاؿ  ،پكؾاؼحاه و يىیىاًؿ ؾق مو

جًها اٌاق ای کىجا به هٙلّ٬ ٟاؿۀ هاماۀ ابى شًاو  -ؾق هؿض ظٕكت ؼحمی هكجبث

 -کكؾ اوث

 -4ابىالعىى اهاى ه٭ؿوی« ،ؾقمهؿی جٙبا٭ی بك هؿایط يبىی ٌى٬ی و بهااق» يٍاكیۀ اؾبااات و ٠لاىم ايىاايی

ؾايٍگا جهكاو (٠لمی -پژوهٍی)ٌ ،ماق های ٔ( 3-2مامۀ لبااو و اؾبااات ٠كبای)ِ ،0444 ،اُ  ،71-7باه
بكقوی جٙبا٭ی هؿایط يبىی اظمؿ ٌى٬ی و بهاق ا٬ؿام يمىؾ و به هٕاهاى هٍحكک ،هايًؿ ه١كاز ،اهی بىؾو ،بكجكی

پااهبك

بك وایك پااهبكاو و يام به وشى ا٨حكا ٪باى هؿض يبىی ایى ؾو ٌا٠ك گكاو٬ؿق پكؾاؼحه اوث

٘ -0هماواابی و اوااما٠ال لاؾ « ،ه٭ایىااه هااؿایط يبااىی ؾوق ه١اِااك بااا ؾوق ايعٙاااٖ» ،هصلااه اؾ ٠كباای

(ؾايٍکؿ اؾباات و ٠لىم ايىايی ،ؾايٍگا جهكاو) ؾوقۀ ٌ ،0ماقۀ  10-40 ُِ ،0444 ،0که ؾق مو ٔمى اٌااق

به ٨ى هؿض و هؿایط يبىی و چگىيگی ٌکلگاكی مو به ج٭لاؿ و جصؿیؿ ایصاؾ ٌؿ ؾق ایى ٨اى ؾق ؾوقۀ ه١اِاك ؾق
ه٭ایىه با هؿایط يبىی ؾوقۀ ايعٙاٖ پكؾاؼحه ٌؿ اوث
 -1هعمااؿ ؾل٨ااىلی و ؾیگااكاو« ،جٙااىق هعحاىایی هااؿایط يبااىی ؾق ٌاا١ك ٌااا٠كاو ٠ااك » يٍااكیۀ اؾ ٠كباای

(ؾايٍکؿۀ اؾباات و ٠لىم ايىايی ،ؾايٍگا جهكاو) ؾوقۀ ٌ ،4ماقۀ ( 2پااپی  ،004-55 ُِ ،0450 ،)0يىیىًؿگاو
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ؾق مو با يگاهی هؽحّك به ٌ١ك هؿض پااهبك

ه١اِك ٘ی يمىؾ اوث ،بكقوی کكؾ ايؿ

و جٙىق مو ،قوياؿی قا کاه ایاى ٌا١ك ال ٠هاؿ اواالهی جاا ؾوقۀ

ب :پأانوامٍَا

 -0ؼؿیصۀ اوما٠الی« ،ه٭ایىه جٙبا٭ی هؿض يبىی و وامای پااهبك ؾق اٌا١اق ظىااو باى ذاباث و بىِااكی»

پایاوياهۀ کاقًٌاوی اقٌؿ ؾايٍکؿ اؾباات و ٠لىم ايىايی ،ؾايٍگا باكشًؿ به قاهًمایی ؾکحك اظمؿ اله١ای گااى،

 ،0454ؾق ایى پژوهً به بكقوی جٙبا٭ی اٌ١اق ایى ؾو ٌا٠ك و باااو ج٩اوتهاا و جٍاابهات موهاا ؾق لهاًاۀ هاؿض

پااهبك

پكؾاؼحه ٌؿ اوث يىیىًؿ ؾق ایى پژوهً په ال ه١ك٨ی بىِاكی و ظىاو ابى ذاباث و اٌااق باه

اؤا ٞوااوای و اشحماا٠ی ظاا کن ؾق لهااو ميااو ،ؾق ّ٨ال اِالی ،يمىياههایی ال اٌا١اق ٌاا٠كاو هافکىق قا ؾق

هىٔى٠ات هؽحل ٧هؿض يبىی به ٌکل جٙبا٭ی اقایه ؾاؾ اوث

٘ -2ابۀ هاكلاپىق «هؿایط يبىی ٠ائٍة البا٠ىياة و يماىؾ باوقهاای هافهبی ؾق مو» پایاوياهاه کاقًٌاوای اقٌاؿ

ؾايٍگا یمؾ ،ؾايٍکؿۀ لباوهای ؼاقشی به قاهًمایی ؾکحك وِااآ هامًاؿی ،0454 ،ؾق مو اٌا١اق بىاااقی قا باه

هؿض پااهبك

اؼحّاَ ؾاؾ ٌؿ و هؿایط يبىی ٠ایٍة با٠ىياة و يام يمىؾ باوقهاای ِاى٨اايه و هافهبی وی

هىقؾ بكقوی ٬كاق گك٨حه اوث

با وشىؾ ایىکه ابى شًاو ايؿلىی ٌا٠كی بكشىحه ،و یکی ال چهك هاای هاؿایط يباىی ٬اكو ه٩احن ؾق اياؿله

هعىى هیٌىؾ ،و هنچًاى با جىشه به شىحصىی ٨كاواو ؾق پی ؾوثیابی به پاژوهً یاا پژوهًهاای هاكجبٗ باا
هىٔى ٞه٭الۀ پاًقو ،هیجىاو گ٩ث پژوهً شاه ٟو کاهلی ؾق ظىلۀ جعلال هعحىایی و واؼحاقی هؿایط يبىی ایى
ٌا٠ك ؾیؿ يٍؿ البحه شم ٟموقی و جؿویى ؾیىاو ایاى ٌاا٠ك جىواٗ ؾکحاك هّا٩ٙی بهصاث ( )٪0000قا هیجاىاو
پژوهٍی گكايىًگ ؾايىث که ؾق قاوحای گكؾموقی و جؿویى اٌ١اق ابى شًاو ايصام ٌؿ اوث
 .2-1پزسصَاْ پضيَص

 -7ههنجكیى هٕاهاى هؿایط يبىی ؾق ٌ١ك ابى شًاو االيؿلىی چاىث؟
 -8ههنجكیى ویژگیهای واؼحاقی هؿایط يبىی ؾق ٌ١ك ابى شًاو االيؿلىی ؾق چه هىاقؾی يمىؾ یا٨حه اوث؟

 .3-1فزضٍَٕاْ پضيَص

 -7اٌ١اق ابى الصًاو به گىيه ای با هؿایط يبىی ؾق مهاؽحه که ویژگی باقل ایى ّ٬ایؿ هؿض پااهبك

ٌا٠ك به  ٫ٍ٠پااهبك

اهحمام هیوقلؾ و همه مقلوهایً ؾق  ٫ٍ٠او جصىؿ هییابؿ  ٫ٍ٠باه پاااهبك

ؾق وشىؾي يه٩حه اوث و ؾق همۀ ظاالت ال یاؾ پااهبك
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 -8بكقویهای ِىقت گك٨حه ظا کی ال مو اوث که هؿض ؾق ٌ١ك ٌا٠كاو اياؿله شلاى ای جماام ؾاٌاحه و ؾق

ٌ١ك ابى شًاو يىبث به وایك هٕاهاى ٌ١كی وی ،ال بىاهؿی باال بكؼىقؾاق اوث
 .4-1اَمٕت ي ضزيرت پضيَص

بكقوی بى هایههای ٨کكی ابى شًاو ايؿلىی ،جعلال هعحىایی و وااؼحاقی هاؿایط يباىی و مٌاًایی باا هاؿایط

يبىی ؾق اٌ١اق ایى ٌا٠كًٌ ،اؼث ؾیؿگا لاهؿايه و هٕاهاى ٠ك٨اايی هىشاىؾ ؾق هاؿایط يباىیاي و ياام بكقوای

ههنجك یى لیباییهای بال٤ی و بؿی١ی که ٌا٠ك ال مو ؾق هؿایط يبىی بهك بكؾ و جا کًىو ؾق ایكاو ياٌاًاؼحه هاياؿ
اوث ،اهماث و ٔكوقت ایى پژوهً قا مٌکاق هیوالؾ
 .5-1ريش پضيَص

قوي هىقؾ اوح٩اؾ ؾق ایى پژوهً جىِا٩ی – جعلالی ،و ٌاىۀ شم ٟموقی ؾاؾ ها کحابؽايهای اوث که هبحًای

بك هٙال١ۀ ؾیىاو ابى شًاو ايؿلىی ،پژوهًهای ايصام گك٨حه ؾقباقۀ هؿایط يباىی و اؤاا ٞاياؿله ؾق ٬اكو ه٩احن

هیباٌؿ؛ لفا ؾیىاو ابى شًاو به ً٠ىاو هًب ٟاِلی پژوهً هاىقؾ اواح٩اؾ ٬اكاق گك٨حاه اواث ؾق پاژوهً ظأاك
جعلال ٌىاهؿ ؾقوو هحًی با هكاش١ه به هّاؾق کحابؽايهای و الکحكوياکی هكجبٗ با هىٔى ٞپاژوهً باه ایاى ٌااى

واهاو یا٨حه که اٌ١اق ابى شًاو ايؿلىی ؾق ؾو قویکكؾ جعلال ؾقويمایاههای هاؿایط يباىی و بكقوای وااؼحاق ایاى

هؿایط هىقؾ بكقوی ٬كاق گك٨حه اوث ،بًابكایى شهث پكؾالي هك یاک ال قویکكؾهاای وی ،ابحاؿا هٕااهاى هاىقؾ
پژوهً ال ؾیىاو ابى شًاو اوحؽكاز گٍحه ،په ال ٌكض هؿایط وی بك اوان ٌىاهؿ هىشىؾ ؾق کحاا هافکىق ،باه
جعلال هعحىایی و واؼحاقی موها ـیل هٕمىو هكجبٗ باه مو بعاد پكؾاؼحاه ٌاؿ اواث ؾق ایاى قاواحا ال هًاابٟ
هكجبٗ و هىقؾ ياال شهث جعلال و ج٩ىاك هىٔى ٞهىقؾ بعد اوح٩اؾ يمىؾ این

 .2معزفٓ ضاعز ي تٕان جأگاٌ ادتٓ اي

با وشىؾ ایىکه ؾیىاو ابى الصًاو ال اقليؿ جكیى مذاق اؾبای اياؿله باه ٌاماق هیمیاؿ ،اهاا ؾق کحا هاای جااقیػ

اؾباات و ظحی ؾق کحا هایی با هىٔى ٞهؿض يبىی ،کمحاك باه ه١ك٨ای ٌؽّااث و ؾیاىاو او پكؾاؼحاه ٌاؿ اواث
ابى٠بؿالله هعمؿ بى هعمؿ أظمؿ األيّاقی ٌا٠ك هح١هؿ ٌا١ه ه١كو ٦به اباى الصًااو ؾق ٬اكو ه٩احن هصاكی ؾق

ّ٠ك هىظؿیى هیلیىث و ؾق ليؿگی ؼىؾ ٌاهؿ ظىاؾخ و ٔ ٧١و ٌکىثهای بىااق بىؾ اوث ؾق واآ 200
ها که کٍىقي به ؾوث ؾٌمى ا٨حاؾ به ياچاق به کٍىق ه٥ك ههاشكت کكؾ ابحاؿا باه ٌاهك وابحه ق٨اث پاه ال

موکه ابى٠لیبى ؼالَ ظا کن بصایة او قا ٨كاؼىايؿ به موشا ق٨ث و جا پایاو ٠مكي ؾق همااى ٌاهك قظال ا٬اهاث

ا٨کًؿ ابى الصًاو ؾق گفق لهاو ال ٠لمای هٍهىق ّ٠ك ؼاىؾ ٌاؿ و ؾق لهاكۀ اهال قوایاث و ؾقایاث ،واؽًىقی،
يىیىًؿگی ،بال٤ثٌ ،ا٠كی ،ؼىييىیىی ،اهايث ؾاقی ٬كاق گك٨ث ال هًاب ٟهؽحل ٧به ؾوث مهؿ کاه او ؾاقای
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اؼال ٪و ٕ٨ایلی واال و باهىي بىؾ و ٘ب١ی لٙا ٧و باو٬اق ؾاٌث هاااو او و ٠لماا و اؾباای ّ٠اكي هکاجبااجی
ِىقت گك٨ث که بكا٠ث ؼىؾ قا ؾق مو هکاجبات مٌکاق يمىؾ (ايؿلىی)1 :٪7076 ،

 .3مدح در لغت ي اصطالح

هااؿض ٠باااقت ال وااحایً ،جمصاااؿ و ج١كیاا ٧ياکااى ال همااؿوض اوااث و ؾق يٝاان و يرااك هیجىايااؿ هًب١ااد ال

ايگام هایی هايًؿ جکىب شهث گفقايؿو ليؿگی و جأهاى وشه ه١اي ،کىب ٌهكت و يام موقی ،کىب پااؾاي و
اشك اؼكوی یا جع٭ ٫مهاآ ٬لبی و ايحٍاق اوِا ٦پىًؿیؿۀ همؿوض ال قوی ٠ال٬ۀ ٬لبی و ؼلاىَ باٌاؿ ِااظباو
وؽى ؾق ج١كی ٧ل٥ىی واژۀ هؿض ،ایى کلمه قا ي٭آ هصا و بؿگىیی و به هً١اای ذًاای ياکاى موقؾ اياؿ؛ لافا هاؿض

ج١باك ال وحىؾو و بكجك ايگاقی همؿوض ال شهث یا شهاجی اواث ،چًااو کاه ٬ؿاهاة باى ش٩١اك ٠٭ااؿ ؾاقؾ «هاؿض

ظ٭ا٭ی جًها ؾق ٕ٨ایل ايىايی بایؿ ِىقت پفیكؾ يه ِ٩ات شىمايی و یا ٠كٔی و ٌا١كا بایاؿ ؾق هاؿض ايىااو باه
چهاق يکحۀ اِلی ،یً١ی ٠٭لٌ ،صا٠ث٠ ،ؿآ و ٩٠ث جىشه کًًؿ و همؿوض بایؿ ؾاقای ایى ِ٩ات باٌاؿ؛ ؾق ٤ااك
ایى ِىقتٌ ،ا٠ك ؾق هؿض به ؼٙا ق٨حه و هؿظی شاه ٟاقایه يؿاؾ اوث » (٬ؿاهة بى ش٩١ك)20 :٪0020 ،

هؿض ؾق ٌ١ك جىايىحه اوث ؾق ٬الب یکی ال ا٤كاْ اواوی ٬كاق گاكؾ و ؾق قاوحای ؾوحاابی به هؿ ٦یاا اهاؿا٨ی

بااو گكؾؾ ،بًابكایى «ٌ١ك هؿظی وحایٍی اوث که ٌا٠ك ال همؿوض ؼىؾ هیکًؿ و ٔمى مو واصایای اؼال٬ای وی قا

بكهیٌمكؾ و ال ق٨حاق و هى٨٭اثهای او جمصاؿ هیکًؿ و لباو به بمقگؿاٌث او هیگٍایؿ » (قلهصى )45 :0430 ،با
ً٠ایث به ایى يکحه که ٤كْ ٌ١كی یاؾٌؿ ال شمله ا٤كاْ ٬ؿیمی ٌا١ك اواث و ال مو باه ً٠اىاو اباماق جبلاا ٣و

بمقگيمایی ظکىهثها و ظا کماو اوح٩اؾ هیٌؿ ،بایؿ گ٩ث هؿض «هٕامىيی اواث کاه ؾق ٌا١ك اکراك ٌاا٠كاو باه
چٍان هیؼاىقؾ و گاااهی جاىأم باا ا٤ااكا ٪اواث؛ ؾق ؾوقۀ اوااالهی ؾق پكجاى اقليهاای اوااالهی ؾق هعحاىا و ه١ااايی و

هىٔى٠ات وًحی– شاهلی هؿض ،ج٥ااكاجی پؿیؿ مهؿ کاه ال شملاه هیجاىاو باه وقوؾ ه١اايی اواالهی و جىشاه باه ٕ٨اایل

هً١ىی اٌاق يمىؾ ٌؽّاث واالی پااهبك

به ً٠ىاو پكچمؿاق قوالث الهی ،جىشاه ٌاا٠كاو ٠اك قا باه ؼاىؾ

شلب کكؾ و موها لباو به هؿض و ذًای او گٍىؾيؿ؛ به ایى جكجاب هؿض يبىی با ؾو قویکكؾ ج٭لااؿی هعآ و ج٭لااؿی
ؾیًی ٌکل گك٨ث ؾق ؾوقۀ اهىی و ٠باوی به ٠لاث بعاكاو ٬اؿقت و ايعاكا ٦چاكغ وااواث و وابىاحگی ٌا١كای
ياهؿاق به ؾقباق ظکام ،هؿایط يبىی با کن ههكی هىاشه ٌؿ » (هعىًیياا و شهاؾی)00 :0445 ،

اها ؾق پی ٜهىق ؾیى هباى اوالم و ؾ٠ىت ظٕكت ؼحمی هكجبث به اوالمٌ ،ا٠كايی هايًاؿ ظىااو باى ذاباث

ايّاقی ،ک١ب بى لهاك ،ک١ب بى هالک و ؾیگكاو باه شكگاۀ پااكواو مو ظٕاكت پاىواحًؿ و ؾق قاواحای اٌاا٠ۀ
ظ٭اياث و اوحىاقی میاى پااهبك اوالم

چکاهههایی وكوؾيؿ که هاؿض مو ظٕاكت ،هٕااهاى بكشىاحۀ ایاى

چکاههها قا جٍکال ؾاؾ اوث ال م٤ال اوالم جا کًىو هؿض و وحایً پااهبك

ؾق ٌماق هٕاهاى هىقؾ ٠ال٬اه

و جىشه ٌا٠كاو ؾیًی بىؾ و اوث ،ال ایى قو ؾق ٌ١كهای ؾیًی -هفهبی «یکی ال هىٔى٠ات هؿض ،الحمام باه هاؿض
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ظٕكت هعمؿ

ً
اوث که ٌا٠كاو اکركا به شهث جامى و جبكک و کىب ذىا و اشك اؼاكوی باه ایاى ههان

پكؾاؼحه و کىٌاؿ ايؿ ؾق ایى قا جمام جالي و هًك ٌ١كی ؼاىیً قا باه کااق گاكياؿ ایاى لهاًاه ظحای باه ً٠اىاو
هاؿايی شهث ه٩اؼك بكای ٌا٠كاو هٙكض ٌؿ اوث؛ و ٌ١كا ال اّ٠اق ٬ؿین و١ی ؾاٌحهايؿ ؾق ایى ٠كِاه گاىی

وب٭ث ال یکؿیگك بكبایًؿ و ؼىیً قا به ل٭ب ٌا٠ك ظٕكت قوىآ ه٩حؽك واليؿ» (هباقک)81 :7331 ،
 .4مدح وثًْ در اودلس

1

ؾق لهاو ٨حىظات اوالهی ،وكلهاى ه٥ك ظىاؾخ جاقیؽی ههن و ٨كاوايی قا به ؼىؾ ؾیؿ اوث ایاى ظاىاؾخ

ؾاهًه و ٘ا ٧ووا ٟو هحًى٠ی ،هايًؿ ظىاؾخ جاقیؽی ،وااوی ،ا٬حّاؾی و ٨كهًگای قا ؾق باك هیگااكؾ باا جىالٗ
ا٠كا

ا با٬امايؿ ؼايؿاو اهىی که په ال ٌکىث ال ٠باوااو و گكیم به ايؿله (اوپاياای ١٨لی)اا باك واكلهاى

ايؿله و ظٕىق ؼايؿاوهای ظکىهثگك ٠ك لباو ؾق موشا٠ ،الو بك ج٥اااك ؾق وااؼحاق وااوای -يٝااهی ایاى
وكلهاى ،يٝام اشحما٠ی و ٨كهًگی مياو يام به ٌؿت ؾوحؽىي ج٥ااك ٌؿ «٠ك ها به ايگامۀ اِاالض و ايحٍااق

اوالم به ايؿله ق٨حًؿ و ؾق لهاو کىجاهی ،ؾق وكاوك ايؿله جا ٌمالیجكیى هكلهای مو شای گك٨حًؿ پكچمؿاقاو

ياكوهای ٨اجط ،چًؿ جى ال ِعابه و ٌماقی ال جاب١او بىؾيؿ که شاـبۀ مياو قا ؾق ج١باؿ و ِا٩ات بكشىاحۀ هً١اىی
وحىؾ ايؿ مياو ج١لان ٬كمو و گىحكي ٨٭ه و میاىهای اوالهی قا وٜا٩ۀ اِلی ؼىؾ هیؾايىحًؿ چاقچى ٨کكی
قایس ؾق ايؿله هًگام مهؿو هىلماياو يام جىظاؿی باىؾ [هىااعاث و ال ایاى قو ،هاكؾم باىهی باه واك٠ث پااام

جىظاؿی ٬كمو قا ؾقیا٨حًؿ و ایى پاام بؿوو کىٌٍی يٝاهی گىحكي یا٨ث هكؾم بىهی با ِلط ،اوالم قا پفیك٨حًاؿ؛
چًاو که وك٠ث ايحٍاق هىالمث مهام ایى ؾیى و پفیك٨حه ٌؿو جىظاؿ اوالهی يمؾ هكؾم اوپاياا و ٌکىث اؾیااو

پاً ال اوالم ،ال ؾیؿ بىااقی ال يىیىًؿگاو ه١اِك جاقیػ اوپاياا ههن و وحىؾيی اواث» (ٌاهاؿی پاا ک:7936 ،
 )36بایؿ به ایى يکحۀ ههن جىشه ؾاٌث که با وشىؾ ظا کماث ه٩حّؿ والۀ هىلماياو بك ايؿله په ال ٬ااام هاكؾم
ایى وكلهاى و باكوو قايؿو ا٠كا  ،يه ٠كبی لباو قایس ایى وكلهاى گٍاث و ياه ج٥اااكی ؾق ؾیاى قوامی ،یً١ای

هىاعاث پؿیؿ مهؿ اگك چه اکًىو بالؾیؿ مذاق جاق یؽی ٌاگ٩ثايگام ایاى ؾوق  ،هًبا ٟؾقمهاؿ ههمای ؾق ِاً١ث
جىقیىن و گكؾٌگكی بكای اوپاياا به ٌماق هیمیؿ و قگهها و ِب٥ههایی ال جأذاك ٨كهًاگ ٘الیای ؾوقۀ اياؿله ؾق
هىوا٭ی ،اؾباات و به ٘ىق کلی ٨كهًگ ایى کٍىق اقوپایی به چٍن هیؼىقؾ

په ال اوحاال و اوح٭كاق ٠ك ها ؾق ايؿله٠ ،ال٬ۀ ايؿلىیها به ٌ١ك و يرك هٍك ،٪لهاًاۀ ايح٭ااآ بىاااقی ال

مذاق اؾبی هٍك ٪به ايؿله و ج٭لاؿ ال هعحىا و هٕاهاى ایى مذاق و اٌا٠ۀ ٨كهًگ ٌ١كی و اؾبی ٌك ٪باه ٤اك قا
به اقه٥او موقؾ بًابكایى لباو و اؾباات ٠كبی ؾق ايؿله بؽٍی بمقگ ال اؾباات ٠كبی قا جٍکال هیؾهاؿ ٠االو

بك گكایً اؾیباو ایى وكلهاى به ً٨ىو اؾبی ٌك٬ی٠ -كبی ،با اوح٭باآ ايؿلىیها ال میاى اواالهی ،واكایً اٌا١اق
ؾیًی و هفهبی ؾق لهكۀ اؾباات ؾیًی ايؿله ٬كاق گك٨ث و هؿض يبی

بؽٍای چٍامگاك ال اٌا١اق پااق ای ال
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ٌا٠كاو ايؿلىی ،هايًؿ یعای بى ؼلؿوو ،ابى الىماٖ المهؿوی و ٠بؿالله بى یعای ٌ٭كا٘اىی و ؾیگك ٌا٠كاو قا

چًاى وكوؾ اوث:
ؾقبك گك٨حه اوث؛ به ً٠ىاو هراآ یعای بى ؼلؿوو ؾق هؿض پااهبك
َ
َ
َ
ااااؿ ال َ١اااا َالم َ
َوا ا
أٌ ا َك ٦الؽل ا ٨ ٫ای ال١ااال َو الىا َاماض
اى ؾي َاااااا َو أؼاااا َكی
َ
َ
َ
وااااااك َبااااااا َى َ ٤ایاااااا ٍة َوا٨ح َحاااااااض
ْ
َوااا ااؿ الکاااىو هاااى َوااا َم ٍاء َوأق
ٍ
َ
َ
يااااىق کًااااه المٍااااکاة َوالمّاااا َباض
َله َكة ال٥اب َهَ ٝهك الا َىظی َهًَ ١ای الاا

(٨كوغ)102/2 :0544 ،

« 7پااهبك واؿ و وكوق ؾو ٠الن ؾياا و مؼكت ،اٌك ٦هؽلى٬اات ؾق بلًاؿ هكجبگای و بؽٍاًؿگی اواث  2او
وكوق هىحی و موماو ها و لهاى اوث که قال و قهم وشىؾی او ال ابحاؿای هىاحی وشاىؾ ؾاٌاحه و ٤ایاث هىاحی
هیباٌؿ  4پااهبك

ؾقؼًٍ ٤اب ،هٝهك وظی و هً١ای ياىق اواث ،ظ٭ا٭اث وشاىؾي هايًاؿ چكا٤اؿايی

اوث که ؾق مو چكا ٢اوث »

ا٬حبان ال میات ٬كميی ؾق هؿظاههای يبىی ايؿله ال وشى هحمایم هؿض يبىی ؾق ایى ّ٠ك اواث ،چًااو کاه

هٍاهؿ هیٌىؾ ابى ؼلؿوو ؾق ایى ٌ١ك ؾق وحایً قوىآ ؼؿا

و یاؾموقی ه٭ام و هًملث ق٨ا ٟمو ظٕكت

به ا٬حبان ال وىقۀ يىق قوی هیموقؾ و ظ٭ا٭ث وشىؾ هباقک مو ظٕاكت قا هايًاؿ چكا٤اؿايی هیؾاياؿ کاه ؾق مو
َ
َ َ
َ
چكا ٢اوث؛ «الله يىق الى َم َاوات َو األقْ َهرل يىق کمٍکاة َ ٨اها هّا َب ٌاض المّا َباض» (ياىق« ،)41 /ؼؿاوياؿ ياىق
موماوها و لهاى اوث هرل يىق او چىو چكا٤ؿايی اوث که ؾق مو چكا٤ی اوث »

ابى الىماٖ المهؿوی ؾیگك ٌاا٠ك ايؿلىای اواث کاه ؾق الهااۀ هٍاهىقي ؾق هاؿض قواىآ ؼاؿا

 ،ؾق

قاوحای وحایً مو ظٕكت به جىِا ٧اٌحاا ٪يا٬هاي هیپكؾالؾ که ظكکث جًاؿ مو قا باه وامث هعال واکىيث

همايًؿ ظكکث ٨٭كا ال قوی اٌحاا ٪به ؾقباق ايىاوهای بمقگ و بؽًٍؿ جكوان هیکًؿ:
پااهبك
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ا
َ
َ
َ
َ
ئلاااای قواااامه أو ٨اااای قواض قواظاااال
وکاااال األهااااايی ٨اااای ٤ااااؿو قواواااان
َ
َ
َ
َ
َظرااااد أؼااای ا هاااال ٪یاااؿ َ٠ی ل ًَائااال
َو َهاااا َواااىَ ٬ها َبااال ٌاااىَ ٬ها َیىااا َحعر َها
ا َ
َ
ٌ ََ
َ
يص ا َ
ىم الهااؿی َو الكٌ اؿ َ٠ااى کاال ٤ا٨اال
َقوااااىآ أجاااای َوال٥اااای َو َاقت ٤اىهااااه
َ
َ
َأٌاااااؿاء َوال َها َصااااااء َظاااااام َو َ٘اىا َ
ـوو َقظ َماااااا ٍة بال َبائ َىااااااات األ َقاهاااااال
ااااها
ٍ
َ
َ َ َ َ َ
َ َ
َ
َ َ
َ
َ
بمٍ١اااق هااا یعّاای لااه هااى ٕ٨ااائل
َه اؿظث الٍ اَ ٩ا ٟالمّ ا٩ٙی ٤ا اك  ٬اائن
ٍ
(هماو)420 ،

« 7جمام مقلوی هى ظكکث ؾق هًگام ِبط لوؾ به وىی وكا و هعل وکىيث مو ظٕكت با يا٬ۀ جًؿقو ،و یاا

بالگٍث ؾق و٬ث ٤كو اوث  8قايؿو با٠د ظكکث يا٬هها ياىث ،بلکه ٌى ٪موها هىشب ظكکحٍاو به واىی

پااهبك
13
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او قوىلی اوث که مهؿ ؾق ظالی که ابكهای گمكاهی و شهل وحاقگاو هؿایث و قوحگاقی قا بك هك ٤ا٨لی پىٌايؿ

بىؾ  0بك کا٨كاو وؽحگاك اوث و ؾق شًگ ظاهی و پٍحاباو همکاٍاو و هىلماياو اوث و يىبث به لياو بااى

و جهی ؾوث ههكباو اوث  1پااهبكی قا که ؾق ٬ااهث ال ٌ٩ا٠ث کًًؿگاو اهث اوث ،هؿض کكؾم ،اها هاؿض هاى

به ايؿالۀ یک ؾهن ال ٕ٨الثهای او يمیقوؿ »

المهؿوی يام ؾق الهاۀ ؼىؾ ا٨موو بك وحایً و هؿض اوِا ٦پىًؿیؿۀ پااهبك به ا٬حبان قوی هایموقؾ ،همااو
َ
َ
َ
ٌ
گىيه که هٍاهؿ هیٌىؾ ؾق باث چهاقم با ا٬حبان ال میۀ «ه َعمؿ َقوىآ الله َوالف َیى َه َ١ه أٌؿمء َ٠لی الک٩اق ق َظ َماءء
َبا ًَهن» (٨حط « ،)83 /هعماؿ ،قواىآ ؼؿاواث و کىاايی کاه باا او هىاحًؿ باك ک٩ااق واؽث و ؾق هاااو ؼىؾٌااو
َ
ههكبايًؿ » و ؾق باث پًصن با اٌاق به میۀ « َو َق ًََ ١٨ا َل َ
ک ـک َكک» (ٌكض« ،)0 /و يام جى قا بلًاؿ (موال ) گكؾايااؿین »
به ِ٩اجی هنچىو ههكبايی و يكم ؼىیی با ؾووحاو ،وؽثگاكی بك ؾٌمًاو و ه٭اام و هًملاث وياام بلًاؿ موال مو
ظٕكت اٌاق هیکًؿ

٠بؿالله بى یعای ٌ٭كا٘اىی ال هؿاظاو به يام ؾیگكی اوث که ؾق ّ٠ك ايؿله «با وكایً ّ٬ااؿۀ ه١اكو٦

به «بؿی١اه» ؾق هؿض قوىآ
اهىقی ال واك قوىآ ؼؿا

الهاهاي قا وكوؾ که به الهاۀ ٌ٭كا٘اىی ٌاًاؼحه ٌاؿ اواث ؾق ایاى ّ٬ااؿ

و شًگها و ه١صمات مهؿ اوث هنچًاى ٌاکی ياىاث کاه بىِااكی ٌاا٠ك

ه١كوّ٠ ٦ك هملىکی ؾق وكوؾو ّ٬اؿۀ البكؾ يٝكی به ایى ّ٬اؿ ؾاٌحه اوث » (هماو)200/0 ،

ؾق گمیؿ ای ال اباات ایى ّ٬اؿ ا٬حبانهای ٬كميی ٌ٭كا٘اىی ،هايًؿ ٤الب هؿاظاو يبىی ؾق ّ٠ك اياؿله

هٍهىؾ اوث ٌ٭كا٘اىی يام هايًؿ ابى الىماٖ المهؿوی ؼىي ؼل٭ی و ههكبايی پااهبك

قا يىبث به همۀ

هكؾم ا٠ن ال ً٤ی و ٨٭اك بااو هیکًؿ و ؾق ٌ١ك ؼىؾ به اوحًاؾ ال میات ٬كميی جمایال يٍااو هیؾهاؿ ،چًااو کاه باا
ؾق ؾو کحا جىقات و ايصال جّؿیٌ ٫ؿ اوث؛ «الف َیى َیحبَ ١
اىو
جىشه به میۀ  751وىقۀ ا٠كاٜ ٦هىق پااهبك
َ
َ
َ َ َ ًَ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
الكوىآ الًبی األ اهی الفی یصؿويه هکحىبا ً٠ؿهن ٨ی الحىقاة و ا يصال یأهكهن بالم١كو ٦و یًهاهن ٠اى المًکاك»

(ا٠كا « ،)751 /٦قظمث الهی ٌاهل کىايی اوث که ٠الو باك ایمااو ،لکاات و ج٭اىا) ال قواىآ و پاااهبك ؾقن

يؽىايؿ ای پاكوی هیکًًؿ که (يام و يٍايههای او قا) يمؾ ؼىیً ؾق جىقات و ايصال يىٌحه هییابًاؿ پاااهبكی کاه
مياو قا ال لٌحی بال هیؾاقؾ و به ياکی ٨كهاو هیؾهؿ » ،چًاى هیوكایؿ:
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اَ ٦و هً َح١ااال
ؼاااك َالبك یااة هااى َبااؿ ٍو َو هااى َظٕااك
و أ کاااكم الؽلااا ٫هاااى ظااا ٍ
َ
َ
َ
َ
ئيصاااال َ ٠
َو جااىقات ه َ
اىااای ب َعااا ٍّ٤ ٫اااا َك ه َ٩ح١ااال
ىواای أيااث ًَ٠ااه َّ ٨ااؿَ ٬ها
َ َ
َ
َ
َ َ
بٍا َكی ال َهىاجاا٨ ٧ای ا ٌا َكا ٪و ال٩ٙاال
ٔااااائث ب َمىلااااؿ اآل٨اااااَ ٪واج َّاااالث
(هماو)
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« 7پااهبك

بهحكیى هكؾهاو باؾیه يٍاى و ٌهك يٍاى اوث و بكجكیى هكؾهاو پابكهًه و ظفا پىي اواث

(یً١ی بكجكیى شهايااو اوث)  8جىقات هىوی

ال مهؿيً ؼبك ؾاؾ بىؾ و ايصاال ٠اىای

ظ٭ايااث او قا

جّؿی ٫کكؾ بىؾ  4با جىلؿي شهاو قوٌى گٍث و پاامهای بٍاقت و جبكیک ؾق جاقیکی و قوًٌایی (ؾق ٌب و
قول) پكاکًؿ ٌؿ »

 .5تزرسٓ محتًأٓ مدأح وثًْ در ضعز اته الجىان األودلسٓ
 .1-5حة راستٕه تٍ پٕامثز

یکی ال هىٔى٠اجی که ؾق هؿایط يبىی ابى شًاو به ؤىض و قوًٌی ٬ابل جأهل اوث و هیجىاو مو قا ال شملاه
ویژگیهای هًعّك به ٨كؾ هؿایط وی ؾايىث ٫ٍ٠ ،قاوحاى به پاااهبك ؼاؿا

اواث ،باه ً٠اىاو يمىياه او ؾق

باث لیك وىؾ و هً١٩ث ؾياىی و اؼكوی ؼىؾ قا جًها ؾق ظب ؼالُ قوىآ ؼؿا هیؾايؿ:
َ
َ َ َ َ
َ َ
َ
ََ
َو َهى َیكجس المؽحاق الٌک یًٟ٩
أق َشی لؿیه الً٨ َٟ ٩ی ِؿ ٪ظ ابه
«ؾق ظب قاوحاى هعمؿ

ؾاٌحه باٌؿ ،وىؾ هیبكؾ »

(ايؿلىی)003 :٪0000 ،

اهاؿ وىؾ و هً١٩ث ؾاقم و بؿوو ٌک هكکه اهااؿ باه قواىآ بكگمیاؿۀ ؼاؿا

ٌا٠ك ؾق ابااجی ؾیگك ،شاوؾايه بىؾو ظب پااهبك قا به قٌحه يٝن هیکٍؿ و هیگىیؿ:
ً
ً
ً
َ
َ
ااا للًبا ا
َِاالىا َ٠لاااه و َواالمىا جىاالاما
اای َووااااما
َیٍاااحاَ ٪وشها
َ
َ
َ
َی٭ٕ ای ب َبااد َ ٤كاه ًَ اا و يعابًااا
َهااا َبالًااا يىاالى َوظااب َظباب ًَااا
َ
لى َِط ٨ی ا ؼالَ َ٠٭ؿ ٬لىبًا
(هماو)014 ،

«٬لبها هٍحا ٪ؾیؿاق چهكۀ لیباقوی پااهبك هىحًؿ بك او ِالىات ٨كواحاؿ و مو گىياه کاه ٌایىاحۀ او اواث

جىلامً باٌاؿ ها قا چه ٌؿ اوث که ٨كاهىي هیکًان ؾق ظالی که  ٫ٍ٠هعبىبماو يالۀ ؾقوو و ٍ٠ا ٫واىلاو
ها قا بكهیايگامؾ و اگك ایى  ٫ٍ٠قاوحاى باٌؿ٬ ،لبهایماو قا به هن وِل هیکًؿ »

 .2-5تطُٕز ي ضزح صدر پٕامثز

اج٩ا ٪ا٨حاؾ يموآ میه جٙهاك اوث
یکی ال و٬ای١ی که ؾق ليؿگی پااهبك اکكم
َ
ً
َ
َ
َ
ا
«ئي َما یك یؿ الله لافه َب ًَ٠کن ا
الكش َه أهل ال َباث َویٙه َكکن جٙها ًكا» (اظما « ،)99/ؼؿاويؿ ١ٙ٬ا هیؼىاهاؿ
ً
پلاؿی قا ال ٌما اهل باث ؾوق کًؿ و ٌما قا کاهال پا ک والؾ »
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ایى میۀ ٌكی٩ه ال لهاو يموآ جا کًىو به اولى های هؽحل ٧ؾق ٌ١ك ٌا٠كاو هؿیعه واكا و ؾوواحؿاق ؼاياؿاو

پااهبك

شای گك٨حه اوث

ابى شًاو ّ٠مث و ٌكض ِؿق پااهبك
َ ٌ َ
َ
َ
الم َ٠لی َهى ٘ه َك الله ٬ل َب َه
و

قا با ایى ً٠ىاو بااو هیکًؿ:
َ َ َ
٨أِؿ َق ٌك َض الّؿق هًه َو َأو َق َؾا

(ايؿلىی)40 :٪0000 ،

«والم و ؾقوؾ بك کىی که ؼؿاويؿ ٬لبً قا پا ک گكؾاياؿ و به او واًۀ گٍاؾ ؾاؾ و مو قا ؾق ٬كمو یاؾ کكؾ اوث »
َ َ
َ
ََ َ
ؾاقؾ که ؾق میۀ« :ألن يٍ َكض لٯ َِاؿ َقٮ» (ايٍاكاض،)7/
هّك ٞؾوم باث يام اٌاق به ٌكض ِؿق پااهبك

«ای قوىآ گكاهی میا ها جى قا ٌكض ِؿق ٙ٠ا يکكؾین؟» ـکك ٌؿ اوث
ؾق میۀ ٨ى ٪به هىئلۀ ٌكض ِؿق پااهبك اکكم

اٌاق ٌؿ اوث و ایىکه واًۀ پااهبك

ؾق اذاك ً٠ااؾ

و کاًه وقلی هٍكکاو به جًگ مهؿ ،ال ایى قو؛ ؼؿاويؿ ظکان ؾق وایۀ ههك و ٙ٠ى٨ث ؼىؾ واًۀ ٨كواحاؾۀ ؼاىؾ قا

گٍایً بؽٍاؿ که ایٍاو بحىايًؿ همۀ وؽحیها و ققيسها قا ؾق قا قوالث مومايی ؼىیً جعمال کًًاؿ «بٕ١ای

ٌكض ِؿق پااهبك اوالم قا هكجبٗ با ؾاوحاو (ٌِ ٫ؿق) یا ٌکا٨حى واًه هیؾايًؿ » (قالی ،بیجا)8/98 :
 .3-5تزتزْ پٕامثز تز َمّ مًجًدات َستٓ

ؾق هااو ٌا٠كاو هؿاض همىاق قایس بىؾ اوث که همؿوض ؼىؾ قا چىو ؼىقٌاؿ و ؾیگاك ٌااهاو قا هايًاؿ هاا
٠ ،لای و ٌاا١ااو
ه١ك٨ی هیکكؾيؿ (هعىاًیياا )04 :0444 ،ؼؿاوياؿ ؾق واىقۀ هباقکاۀ اباًاه ،پاااهبك
َ َ
َ
ایٍاو قا ؼاك البكیة هیؾايؿ «ئو الفی َى َمهًىا َو َ٠ملىا الّال َعات أولئٯ هن ؼاك ال َبك یة» (باًه« ،)1/و مياو کاه باه
ؼؿای یکحا ایماو موقؾيؿ و ياکىکاق ٌؿيؿ مو ها به ظ٭ا٭ث بهحكیى اهل ٠المًؿ »
ابى شًاو با پاكوی ال میۀ  1وىقۀ هباقکۀ باًه ،پااهبك

میۀ ٨ى ٪به ایى اهك اٌاق هیکًؿ:
َ َ
َِلىا َ٠لی ؼاك ال َبك یة ؼا َما

قا بهحكیى م٨كیؿۀ ؼؿا هیؾاياؿ و باا اذكپافیكی ال
َو َأشل َهى َظ َال ال ََ ٩ؽ َاق َِم َ
اما

(ايؿلىی)004 :٪0000 ،

« ؾقوؾ و والم بك مو کىی ب٩كوحاؿ که ال يٝك ؼىی و ؼّلث بكجاكیى هكؾهااو اواث و گكاهیجاكیى کىاايی

اوث که ؾق ؾياا به ا٨حؽاقات بمقگ يایل مهؿ ايؿ »
 .4-5رئًف تًدن پٕامثز

ؾق ٘ىآ ٠مك پك بكکحٍاو همىاق ؾلىاىل هإهًااو بىؾياؿ باه گىياهای کاه ٬اكمو کاكین ههكباايی
پااهبك
َ
َ ٌ ََ
ََ َ َ َ ٌ
َ
ٌ
َ
َ
ظٕكت قا يىبث به هإهًاو ایى گىيه بااو هیکًؿ« :ل٭ؿ شاءکن قوىآ هى أي٩ىکن ٠میم ٠لااه هاا ً٠احن ظاك یُ
33
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ً
َ
ٌ
َ٠لاکن بالمإهًا َى َقءوَ ٦قظا ٌن» (جىبه١ٙ٬« ،)781 /ا بكای ٌما پااهبكی ال ؼىؾجاو مهؿ که بك او ؾٌىاق اوث ٌاما
ؾق قيس با٩حاؿ به [هؿایث ٌما ظك یُ و يىبث به هإهًاو ؾلىىل ههكباو اوث »

قا ایى گىيه به جّىیك هیکٍؿ:
ابى شًاو ؾق باث لیك قأ٨ث پااهبك
ً
ً
َ ََ َ َ ا َ
َئـا َقأ ًَ ٨ة بالمإه َ
ِلىا ٠لاه و ولمىا جىلاما
ًاى َقظاما

(ايؿلىی)004 :٪0000 ،

«بك پااهبكی که ؾق ٙ٠ى٨ث با هإهًاو ههكباو جكیى بىؾ ،والم و ؾقوؾ ب٩كوحاؿ و جىلان اهك و ٨كهاو او باٌاؿ »
 .5-5يجًد اسلٓ پٕامثز

اس آغاس معجشات پٕامثزان

یکی ال اِىآ ههن ا٠ح٭ااؾی ایاى اواث کاه ؼؿاوياؿ قوض هبااقک پاااهبك

قا ال همااو م٤اال ؼل٭اث و

م٨كیؿ اوث قوایاجی هح١ؿؾ به ایى اهك اٌاق ؾاقؾ پااهبك اکكم

ؾق ایاى اقجبااٖ

هنلهاو با ظٕكت مؾم
َ َ ََ
َ
٨كهىؾ اوث« :أوآ ها ؼل ٫الله يىقی» (هصلىی« )53/0 :0544 ،اولاى هؽلى٬ی که ؼؿاويؿ م٨كیؿ يىق هى باىؾ »
که يىق اٌاق به قوض مو ظٕكت و يٍأت ٤اك هاؾی ایٍاو هیباٌؿ هنچًاى ؾق شاای ؾیگاك هی٨كهایاؿ« :کًاث
َيبا ًا َو َمؾم َبا َى َ
الماء َو الٙاى» (هماو« )002 /02 ،هى پااهبك بىؾم ؾقظالی که ظٕكت مؾم بااى م و گال باىؾ »
ً
هكاؾ ياىث ،بلکه به ٬ؿین بىؾو ایٍاو اٌاق ؾاقؾ
هىلما ؾق ایى قوایات يٍأت ًّ٠كی پااهبك اٝ٠ن
َ
ً
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
 ٨اأقؼه لل٠صال ئو ٌئث َهىلؿا
َوال ٌم َ٠لی َهى ک َاو هف ک َاو ه١صما
(ايؿلىی)44 :٪0000 ،

«والم بك مو کىی که ال هًگام جع٭ا ٫هاك ه١صام ای وشاىؾ ؾاٌاحه اواث پاه اگاك لهااو ؾ٬اا ٫ه١صامات

(پااهبكاو پاٍاى) قا هیؼىاهی ،جاقیػ مو قا ال او بپكن »

و ظٕىق هباقک ایٍاو ؾق کًاق ؾیگك پااهبكاو اٌاق هیکًؿ

ابى شًاو ؾق باث ٨ى ٪به وشىؾ اللی پااهبك

 .6-5تزآمدن وًرْ اس سمت حجاس تٍ سًْ مطزق

ال شمله ه١صمات ٌب هاالؾ پااهبك

 ،بكمهؿو يىقی ال شايب ظصال به وىی هٍاك ٪اواث (اباى ٌاهك

مٌى )12/0 :0435 ،

ٌا٠ك ؾق باث ـیل به يىقی اٌاق ؾاقؾ که ال ٘ك ٦ظصال م٤ال ٌؿ و ؾق ٠الن هًحٍك گٍحه اوث جاا ال همااو

م٤ال جىلؿ هژؾۀ ب١رث او قا بؿهؿ
َ
َ َ
َوال ٌم َ٠لی َهى ال َض بكهاو َب١ره

َ
ََ
َ َ
٨أج َه َن ٨ی أَّ ٬ی البالؾ َو أ َيصؿا

(ايؿلىی)44 :٪0000 ،

«ؾقوؾ بك کىی که بكهاو ب١رحً ؾقؼٍاؿ و ؾق ؾوقجكیى و يمؾیک جكیى ي٭اٖ شهاو لبايمؾ ٌؿ »
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ابی کراك يام ؾق کحا ؼىؾ به ایى ه١صم اٌاق کكؾ اوث" :و يىقی ؾق مو ٌب ال ٘ك ٦ظصال ٜاهك ٌاؿ و

ؾق ٠الن هًحٍك گكؾیؿ و پكوال کكؾ جا به هٍك ٪قواؿ " (ابىکراك ،بیجاا245 - 224 /2 :؛ بعااقااليىاق ،بیجاا/01 :

)214 - 213

 .6تزرسٓ ساختارْ مدأح وثًْ

هؿایط يبىی به ٘ىق کلی ال يٝك بؿيۀ اِلی ،ؾاقای وه ًّ٠ك اواوی هیباٌاؿ -7 :ه٭ؿهاه -8 ،وواٗ ّ٬ااؿ ،

 -9ؼاجمه (ٌاب )20 :٪0004 ،اولى هؿض يبىی ؾق ٌ١ك ابى الصًاو يىابث باه ؾیگاك ٌاا٠كاو ،ؾچااق اياؿک
ج٥ااكی ٌؿ اوث به گىيه ای وبک ٌا٠ك ؾق وكوؾو ّ٬ایؿ ،به وبب ٨ ٫ٍ٠كاواو و بكای بااو ایى  ٫ٍ٠باؿوو

ه٭ؿهه به جًۀ اِلی ّ٬اؿ واقؾ هیٌىؾ ٠الو بك ایاى ،وشاىؾ یاک هؽماه و پااق ای ال ه٭ٙى٠اات (١ٙ٬اههای
وكوؾ ٌؿ ؾق چًؿ باث ايؿک) ال هىاقؾی اوث که ؾق ٌ١ك ؾیگك ٌا٠كاو کنجك به چٍن هیؼىقؾ بكؼال١ٌ ٦ك

ؾیگك ٌا٠كاو ،جاليهای ابى الصًاو جًها وِٕ٨ ٧ایل و بكجكیها و ه٭اام واالی پاااهبك

ؾق ٠االن هىاحی

هیباٌؿ ال شهث واؼحاق اؾبی يام ایى هؿایط ا٨موو بك ًّ٠ك ٠ا٘٩ه ؾق ِىق ؼااآ ا ٌااى های بااايی ا و وشاى
ه١ايی و ًِای ٟبؿی١ی يام ؾاقای ویژگیهای ٬ابل ا٠حًا هیباٌؿ
 .1-6عىصز عاطفٍ در مدأح اته جىان األودلسٓ

٠ا٘٩ه ،ظالث وشؿايی اوث که ايىاو قا به هال یا ي٩كت ال چامی وى ٪هیؾهؿ و به ؾيباآ مو جً٩ك وٌااؾی

و ايؿو و ؼٍن و قٔایث اوث و هًگاهی که ٌا٠ك ؾق ٌا١كي ال ٠ا٘٩اۀ ٬اىی اواح٩اؾ کًاؿ ،ؾق هؽا٘اب هان
جأذاكی ٨كاواو ؾاقؾ (ولامی١ٌ )24 :0443 ،ك قذا به لعا ٚواؼحاق های واٟ٬گكایايه ال يٝك ٠ا٘٩ه شمء ِاؾ٬ايه
جكیى اٌ١اق اوث

٠ا٘٩ۀ اؾبی ياكویی اوث که جالي اؾیب قا به وىی یک ٠مل وى ٪هیؾهؿ و او قا هحأذك ال هىٔى٠ی ٬كاق

هیؾهؿ که ؾق وشىؾ هؽا٘ب اذك هیگفاقؾ (٠مام )230-230 :2001 ،هاماو ظ٭ا٭ی یا ش١لی باىؾو هاؿض و قذاا قا
٠ا٘٩ه هٍؽُ هیکًؿ؛ لیكا ٠ا٘٩ه یکی ال ايگام های ٠مؿۀ هؿض و قذا اوث و ٌ١كی که ًّ٠اك ٠ا٘٩اه ؾق مو

٬ىی باٌؿ ال ؾآ بكهیؼامؾ و بك ؾآ هؽا٘ب ؼىاهؿ يٍىث (اظمؿ بؿوی )042 :0520 ،ال وىی ؾیگك ،جل٩ا٫
٠ا٘٩ه با «ِىقتهای ؼااآ ٠الو بك موکه لباو ٌ١ك قا به وهن ؼىؾ ال لباو يرك هحمایم هیکًؿ  -هرال هىواا٭ی

ٌ١كٜ -ك٨اث لباو قا يام بكای بكايگاؽحى ٠ا٘٩ه ا٨مایً هیؾهؿ ِىق ؼااآ وبب هیٌىؾ شهاايی کاه ٌاا٠ك
ؾق مو ٠كٔه هیکًؿ ،با شهاو وا١٬ی که ها به مو ٠اؾت کكؾ این ،ج٩اوت پاؿا کًؿ و هماى جالگی و ٤كاباث شهااو

ٌ١ك که بی جكؾیؿ ؼااآ ؾق پؿیؿ موقؾو مو ي٭ٍی بهوما ؾاقؾ ،وبب هیٌىؾ جاا جىشاه هاا باه هاحى شلاب گاكؾؾ »
(پىقياهؿاقیاو)42-41 :0440 ،
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اٌ١اق ابى شًاو جكوان کًًؿۀ ؼلىَ ياث٠ ،ا٘٩ه ِاؾ٬ايه و ٠ماٌ ٫ا٠ك يىبث به يبی اکكم

گىيهای که جًها همؿوض ایٍاو ،قوىآ قظمث

هیباٌؿ به

هیباٌؿ و ال هؿض ظکام و هٍ١ى٬ه جبكی شىحه اوث

با جىشه به يحایس پژوهً پاً قو هیجىاو گ٩ث یکی ال ٠ىاهل اِلی که ٌ١ك ابى شًاو قا بكجكو لیبا هیوالؾ،

اقاؾت ؼالّايه و ِاؾ٬ايۀ ایٍاو يىبث به پااهبك

هیباٌؿ؛ لیكا ٌ١كی که ؾق ٩٬ه ٘الیای کاغهاا لياؿايی

باٌؿ و ؾق ؼؿهث ِاظباو ٬ؿقت و ذكوت ٬كاق گاكؾ ،جأذاك چًؿايی بك هؽا٘باو يمیگفاقؾ و يام ٌا٠كی که جًهاا

ؾقباقۀ قؤیاها و ايؿیٍههای ؾقويی و ٌؽّی ؼىؾ وؽى بگىیؿ١ٌ ،كي بكای هماٍه هىقؾ جىشاه هماۀ هؽا٘بااو
٬كاق يمیگاكؾ و ٌایؿ چًاى ٌا٠كی به جؿقیس با هكگ او قوی ؾق ٤باق ٨كاهىٌی هیيهؿ و هىقؾ بیههكی يا٬ؿاو و
هؽا٘باو ٬كاق گاكؾ (لیًیويؿ)32 :0450 ،

با جىشه به ایىکه وبک ظماوی ،وبکی ٨اؼك و شمیل اوث که بایؿ ٝ٠مث و وحكگی هن ال يٝك يى ٞواژ ها

و هن ال يٝك هً١او ه٩هىم چٍمگاك و بكشىحه باٌاؿ ،ا٤لاب جّااویك ظماوای اباى شًااو هاكجبٗ باا شًگهاای

پااهبك

و ٬ؿقت ؼاق ٪ال١اؾۀ ایٍاو هیٌىؾ که ایى جىِا٩ات با ًّ٠كهؿض ؾقمهاؽحه اوث

وؽى گ٩حه اوث:
ابى شًاو ؾق اباات ـیل با وبکی قواو و بؿوو جکل ٧ال قٌاؾتهای پااهبك
َ َ
َ
َ َ
َ
َ َ َ َ َ
َ
٨أٍ٠ااای ٠ااااىو المٍاااكکاى و أقهاااؿا
َواال ٌم َ٠لای َهااى ٬ااؿ َق َهای اللاه اـا َق َهاای
ََ
َ َ
َ َ
َ
َ
اـا َهااا جلباای الًااان ٨اای الًااان ٠ااك َؾا
َوااااال ٌم َ٠لاااای َهااااى کاااا َاو اوآ ه٭ااااؿ ٍم
َ َ
َ
َ
َ
َ
ََٕ ٬ااااث ل ًَ ٍّ
باااای ٨اااای ٤باااا ٍّی ج َى٠ااااؿا
َوااااال ٌم َ٠لاااای َهااااك َؾی ا َباااای بً١ٙااااه
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ َ
يباااا ٍّی ٕ٬اااای َیااااى َم اله َااااااز ه َهًااااؿا
َواااال ٌم َ٠لااای َهاااى لاااا َه ی١لااان هرلاااه
َ ً
َ َ
َ
َ
َقٔااای َق باااه ،للاااه َهاااا کااا َاو أشااا َى َؾا
َوااال ٌم َ٠لاای َهااى َشاا َاء بااالً٩ه ٘البااا
َ َ
َ َ
َ
٨کاااااك َق َق ا ا٩٤اااااك ل٭اااااىهی َو َقؾ َؾا
َوال َم َ٠لی َهاى ٌاس ٨ای ال َعاك َوش ٌهاه
(ايؿلىی)50-52 :٪0000 ،

« -0والم به کىی که ؾق لهاو جاكايؿالی او ؼؿاويؿ جاك لؾ و چٍن ؾٌمًاو هٍكک کىق و ياباًا ٌاؿ  -2ؾقوؾ

بك کىی که ابحؿا پاٍ٭ؿم ٌؿ جا هكؾم هكاوی به ؾآ قا يؿهًؿ  -4والم بك ٬اجال ابای باا مو ٔاكبه کاقواالي (او
که) ؾقباقۀ پااهبك

اظم٭ايه ٕ٬اوت کكؾ  -0والم بك کىی که هايًؿ او ًٌاؼحه يٍؿ اوث (همايًؿ يؿاقؾ)

پااهبكی که قول شًگ قا با ٌمٍاك وپكی کكؾ  -1والم بك کىی که بكای قٔای ؼؿا شاو بك ک ٧ؾاو٘لب ٌاؿ
و ؾق يمؾ ؼؿا ال او بؽًٍؿ جك يبىؾ  -2والم بك کىی که ِىقت هباقکً ؾق شًگ لؼن بكؾاٌث و گ٩ث ؼاؿایا

ال ٬ىهن ؾقگفق و پاىوحه جکكاق هیکكؾ »

ٌا٠ك اباات ٨ى ٪قا با جؿا٠ی و٬ای ٟجاقیؽی و با اوحًاؾ به میاات ٬اكمو کاكین و اظاؾیاد باا هٕامىو ظماوای

وكوؾ اوث
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جکكاق واژ ها ههنجك یى و يؽىحاى ابماق ٠اًی کكؾو ايؿیٍهها و باكول ٠ىا٘اٌ ٧اا٠كايه اواث باكای يمىياه

جکكاق «والم» ؾق اباات لیك ال ابى شًاو ،ا٨موو بك ي٭ٍی که ؾق ال٭ای هؿض ای٩ا کكؾ  ،جأذاكی به واما ؾق هىواا٭ی
اباات ؾاٌحه اوث:
َ
َ ا ً
َو َااال ٌم ََ ٠لاای َهااى َو َ
اااق ٨اای لااال واااؿا
ٍ
َ َ
َ
َ
َوااال ٌم َ٠لاای َهااى َوااا ٪شبكئااال يع ا َى اآ
َ َ
َ
َوااال ٌم َ٠لاای َهاااى ؼّااه اللااه باااال َ١الء
َ َ
َواااال ٌم َ٠لااای َهاااى َق َظ َباااث ب٭ؿوهاااه
َ َ
ااال ٌم ََ ٠لاای َهااى َظاال ب ا
الىااؿ َقة الحاای
و
َ
َ
َوااال ٌم َ٠لاای َهااى َ
کاااو هااى ٬ااك َق ابااه

ً
َ
ااماق ها َ
َ٨ا َ
ااى َالبااااث الم٭اااؿن َهىاااصؿا
َ َ ً
َ َ َ
با َ
ااكا ٪و ٬ااااآ اقکاااب ک اكهاااث هى٨اااؿا
ً
َ َ َ َ
ى ٪الىاا َ
مىات هّاا َ١ؿا
َو أواامی لااه ٨اا
َ
َ َ ٌ َ َ
َ َ ََ
ىااا١ؿا
َهالئکاااة ٬الاااث لاااه ئِااا١ؿ لح
ََ
هاا َی الم ًَحهاای ٨أظ َحاال للّااؿَ ٪ه٭ َ١ااؿا
َ
ََ
َ َ َ َ
ک٭اااا َ َو ال أیااا َى ه ًَاااا ک و ال لاااؿی
(هماو)40-42 ،

« -0والم بك کىی که ؾق ٌبی (ٌب ه١كاز) وااؾت و وكوقی یا٨ث و ؾق باث الم٭ؿن هىاصؿی قا لیااقت

کكؾ  -2والم بك کىی که شبكئال او قا به اوب بكا ٪وىاق کكؾ و گ٩ث وىاق ٌى که گكاهی ؾاٌحه ٌؿ و هب١اىخ

ٌؿی  -4والم بك کىی که ؼؿاويؿ هكاجب باال قا به او اؼحّااَ ؾاؾ و ؾق مواماوها شایگااهی ق٨اا ٟباكای او

ه٭ؿق کكؾ اوث  -0والم بك کىی که ٨كٌحگاو بكاو ؼاك ه٭ؿم گ٩حًؿ و گ٩حًؿ باال بااا کاه وا١اؾجمًؿ ٌاىی -1
والم بك کىی که ؾق وؿقة المًحهی شاوؾاو و لیبًؿ ٌؿ و شایگاهی قاوحاى یا٨ث  -2والم بك کىی که به ظؿی

به پكوقؾگاقي يمؾیک ٌؿ گىیی به ايؿالۀ ؾو کماو بىؾ يه هايًؿ يمؾیکی هااو ها »
 .2-6عىصز خٕال در مدأح اته جىان األودلسٓ

بیٌک ٬ىۀ ؼااآ ،هعل جکىیى ؼال٬اث و ٠الن قوض يا اوث ؼااآ ي٭ٍی ههان ؾق مٌاکاق کاكؾو ٠ا٘٩اۀ

ٌا٠ك ؾاقؾ؛ لیكا ٠ا٘٩ه هىلىؾ ؼااآ اوث و ًٌاؼث ؼااآ ؾق ٌا١ك٠ ،االو باك کٍا ٧جّااویك لیباا و هبحکكاياه

ؾق باقۀ ٌ١ك هیجىايؿ هؽا٘اب قا باه ٠ما ٫اظىاواات و ٠ىا٘ا ٧واكایًؿۀ مو قهًماىو واالؾ و لوایاای پًهااو ال
ؾیؿگا ها قا جكوان کًؿ ؼااآ ؼىؾ به وه ؾوحه ج٭ىان هیٌىؾ:

 -1خیال ساده :که باًجك با اوح٩اؾ ال ً٠اِك جٍباه ،اوح١اق و کًایه که ؾق ؾایكۀ ٠لن بااو ٬اكاق ؾاقياؿ و باه

جّىیكگكیهای شمئی و اقجباٖ باى پؿیؿ ها هیپكؾالؾ؛ (ه٭ؿوی22 :0540 ،؛ ابىظا٬ة)400 :0552 ،

 -2خیال آفریننده :که باًجك يمایً گفاٌحى شكیايات و ِعًههای ٤اك وا١٬ی با مهاؽحهای ال مو با بكؼی

وا١٬اات اوث ،هايًؿ ٨النها و ؾاوحاوهای جؽالی (ه٭ؿوی)81 :7313 ،
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ً
 -3خیال بالدار یا مجنح :که ه١مىال گىیًؿ با به ِعبث ؾقموقؾو اٌاای بی شاو و همكال ٌؿو باا موهاا باه

ؾيباآ اقليها و ظ٭ای ٫ـو٬ای و هً١اىی هیگاكؾؾ؛ هايًاؿ بٕ١ای ال کاقجىهاای کىؾکااو و یاا بكؼای ال اٌا١اق و

ؾاوحاوها ال لباو ظاىايات و یا اٌاای هىشىؾ ؾق ٘با١ث (پكویًی81 :7913 ،؛ ه٭ؿوی)81 :7313 ،

بًابكایى ها ؾق ایى شىحاق بكمو هىحان با اوح١ايث ال ِىق ؼاااآ يگااهی کلای باه چکاهاۀ لیباای اباى شًااو

األيؿلىی ،به بكقوی هٕاهاى لیبای يه٩حۀ مو بپكؾالین و ؾق اؾاهه اِلیجكیى ٠ىاهل جّىیكوال ؼاااآ ؾق گىاحكۀ
ٌ١ك ایى ٌا٠ك هح١هؿ قا بكقوی يمایان:

 .1-2-6تطثٍٕ

ؾق ج١كیاا ٧جٍااباه ،مو قا «اٌااحكا ک چااامی بااه چااام ؾیگااك ؾق هً١اای» هیؾايًاؿ (ج٩حااالايی )22 :0551 ،ال

ههنجك یى اهؿا ٦جٍباه ،جىٔاط و جبااى یک اهك هً١ىی و ايحما٠ی بك اوان یک اهاك هعىاىن و ٠اًای اواث

ا٨موو بك مو ،جٍباه ال ً٨ىيی به ٌماق هیقوؾ که ؾق بال٤ث ال اهماث لیبایی ًٌاؼحی بكؼىقؾاق اوث؛ لیكا ه١ايی

يه٩حه قا مٌکاق ،ؾوق قا يمؾیک هیگكؾايؿ و بك بلًؿی و ؤىض ه١ايی هیا٨مایؿ و مو قا شماآ هیبؽٍؿ بىاااقی
ال ٌا٠كاو ظىاًی ؾق ٌ١كٌاو جٍباهاجی به کاق بكؾ ايؿ که ؾق يى ٞؼاىؾ واحىؾيی اواث؛ و ي٭ٍای ههان ؾق ایصااؾ
جّاویك لیبا و ً٨ی ؾاقيؿ
َ
َ
َو ٌ
الم َ٠لی َهى ک َاو َه١ىىآ ق ی٭ه

َ ً
ا
ل٥لة وبٙاة ٌ َكابا ه َبكؾا

(ايؿلىی)45 :٪0000 ،

«والم بك کىی که م ؾهاو ٠ىل گىيۀ او بكای جًٍگی يى اي هنچىو م وكؾ و گىاقایی بىؾ »
ٌا٠ك ؾق هّكا ٞاوآ با جٍباهی بلا ٣م ؾهاو قوىآ الله

قا ٠ىل هیؾايؿ او ؾق ایى هايًؿگی ؾق واٟ٬

جٍباه قا به جًاوی وپكؾ و با ظف ٦اؾات جٍباه و وشه ٌبه ،جٍباه قا به باالجكیى ظؿ بال٤ث قوايؿ اوث به ایى

هً١ا که او يه جًها م ؾهااو پاااهبك

قا باه ٠ىال جٍاباه يکاكؾ  ،بلکاه مو قا ؼاىؾ ٠ىال ؾايىاحه و اؾ٠اای

همىايی هٍبه و هٍبه به قا کكؾ اوث و بًا باك ؾیاؿگا ٠المااو بال٤اث «ایاى ياى ٞال جٍاباه ؾق بااالجكیى ؾقشاه
بال٤ث و قواجكیى ،لیباجكیى و هإذكجكیى جٍباهات اوث » (هاٌمی)25 :0442 ،
َ
َ
َ
یمهی الىاًا َو َالبكا٠اة
ااااااااًا
لىاااااااا اا ٍؿ ل َى
َ
َ
ٌمه الىاماء ٌ َاَ ١ا٠ه
ااٗ
ٌااامه الًباااىة ه١ا ٍ

(ايؿلىی)002 :٪0000 ،

« 7والم و ؾقوؾ بك وكوقی که به ؼا٘ك يىق و ؾقؼًٍ وشىؾی او ،يىق و قوًٌایی باك ؼاىؾ هیبالًاؿ  8باك

ؼىقٌاؿ يبىجی که ؼىقٌاؿ موماو ،جابًؿگی ؼىؾ قا واهؿاق وشىؾ او اوث »
33
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ابى شًاو ؾق اباات ٨ى ٪با بهك گاكی ال جٍباه ه٭لى  ،بال٤ث کالم ؼىؾ قا به ظؿ ا٠لی قوايؿ اوث او گاا

وشىؾ يىقايی قوىآ

قا وبب ؾقؼًٍ قوًٌایی هیؾايؿ ،گا او قا ؼىقٌاؿی ياىقايی هیؾاياؿ کاه ؼىقٌااؿ

موماو جابً ؼىؾ قا ال او هیگاكؾ ،به ٠باقت ؾیگك جٍباه ه٭لى به جٍباهی ا٘ال ٪هیٌىؾ که ؾق مو شای هٍبه
و ٌ
هٍبه به ٠ىْ ٌاؿ باٌاؿ و ؾق مو هٍابهبه وا١٬ای ،هٍابه هیٌاىؾ و هٍابه اِالی ،شايٍااى هٍابهبه اؾ٠اایی

هیگكؾؾ هؿٌ ٦ا٠ك ال ایى شابهشایی يام بااو هبال٥ه ؾق وشه ٌبه «هٍبه» اوث ،یً١ی هحکلن اؾ٠ا هیکًاؿ وشاه
ٌبه ؾق هٍبه موچًاو ٬ىی اوث که بایؿ مو قا ٌ
هٍبه به ٬كاق ؾاؾ (هعىًی)97 :7936 ،
 .2-2-6مجاس

8

هصال لٝ٩ی اوث که ؾق ٤اك موچه ؾق اِٙالض جؽا٘ب بكای مو ؤٌ ٟؿ  ،اوح١ماآ ٌؿ و ایى اوح١ماآ به

شهث پاىيؿ و هًاوبحی اوث که باى هً١ای ظ٭ا٭ی و هصالی وشىؾ ؾاقؾ و همكا با ٬كیًهای اوث کاه هااي ٟاقاؾۀ
هً١ای ؤ١ی مو هیٌىؾ (هاٌمی)402 :0442 ،
َ ٌ َ
َ
َ َ
الم َ٠لی َهى ک َاو ئو ي َام ٘ك٨ه
و

ا
ً
ً
ا
ی َىکل بالفکكی ٨إاؾا ه َى َهؿا (ايؿلىی)40 :٪0000 ،

«والم بك کىی که اگك چٍمً به ؼىا هیق٨ث ٬لبً بكای جىباط و یاؾ ؼؿا باؿاق هیهايؿ »
َ َ
ؾق ٠باقت «ي َام ٘ك٨ه :چٍمً به ؼىا ق٨ث» هصال به ٠ال٬ۀ شمئاه وشىؾ ؾاقؾ؛ لیكا هًگام به ؼاىا ق٨احى

٠الو بك چٍن جمام إ٠ای بؿو ايىاو يام به ؼىا هیقوؾ ٌا٠ك ؾق ایى ٌااهؿ ،باا ـکاك شامء اقاؾۀ کال کاكؾ ،
چٍن قا ـکك کكؾ ولی کل إ٠ای بؿو قا اقؾ يمىؾ اوث
َ ََ َ َ ا َ
َأوَلن َیکى أل َکی َالبك یة ؼ ً
ِلىا ٠لاه و ولمىا جىلاما
اما
َـا َک الٍ٩اَ ٟه َ٭اهه َهع ٌ
مىؾ
َو لىاؤ ب َاؿ ال١ال َه١٭ىؾ
َ َ َ
٨اـا جىا٨ث للعىا و٨ىؾ

(هماو)010 ،

«میا پا کجكیى هكؾم ؾق پًا ؾاؾو يبىؾ؟ بك او والم و ؾقو ب٩كوحاؿ و هٙا٨ ٟكهاو او باٌاؿ مو ٌ٩ا٠ث کًًؿ

که شایگا او بىااق ياکى و پكچن او به ؾوث ؼؿاويؿ گك ؼىقؾ اواث جاا لهاايی کاه ايىااوها بماكياؿ و باه قول

ظىا قوی بكوًؿ »
َ
ؾق باث ٨ى ٪ؾق جكکاب « َیؿ ال١ال» هصال ل٥ىی هكول وشاىؾ ؾاقؾ کاه ٠ال٬اۀ مو وابباه هیباٌاؿ؛ لیاكا ؾواث
وبب ٬ؿقت اوث و ٌا٠ك مو قا ـکك کكؾ ولی هًٝىق وی ٬ؿقت اوث ایى باث هیجىايؿ هّؿا ٪هصال به ٠ال٬ۀ

ملاث يام به ٌماق میؿ که ؾوث قا به ً٠ىاو وبب ٬ؿقت اقاؾ کكؾ باٌؿ بك پایاۀ موچاه ؾق هبعاد هصاال باه مو

پكؾاؼحه ٌؿ ،هصال ،لٝ٩ی اوث که ؾق ٤اك موچه بكای مو ؤ ٟگكؾیؿ  ،اوح١ماآ ٌؿ و ایى اوح١ماآ باه شهاث
33
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پاىيؿ و هًاوبحی اوث که باى هً١ای ظ٭ا٭ی و هصاالی وشاىؾ ؾاقؾ؛ هماكا باا ٬كیًاهای کاه هااي ٟال اقاؾۀ هً١اای

ظ٭ا٭ی ٌىؾ (٠حا ،٫بیجا٠ )042 :لث يام گفاقی هصال ایى اوث که گىیًؿ ال هً١ای و هكلهاای ٜااهكی ل٩اٛ
٠بىق کكؾ و به هً١ای هصالی واك هیکًؿ ههنجك یى ا٤كاْ بال٤ی و لیبا ًٌاؼحی اوح١ماآ هصال« ،بااو هبال٥اه

ؾق جىِا ٧پؿیؿ ها ،به هًٝىق جأ کاؿ ،جك٤اب ،جعىاى ،جً٩اك ،جىٔاط و جمح ٟباًجك هؽا٘باو يىبث به پؿیاؿ ها

ا وث به ٘ىق کلی ،هصال اولى بااو ٤اك هىح٭ان و ال يٝك قوايی ؾق بىااقی ال هىا ،ٟ٬جاأذاك مو باًجاك ال جاأذاك
گ٩حاق هىح٭ان اوث و يام بىاحكی باكای ٌاکى٨ایی ابحکاقهاا ،م٨كیًًهاا و ؼال٬اثهاای اؾبای و ً٨ای اؾیبااو و
وؽًىقاو اوث » (هعىًی)91 :7936 ،
 .2-2-6استعارٌ

اوح١اق گىيهای ال هصال ل٥ىی اوث با ٠ال٬ۀ هٍابهحی که هااو هً١ای ظ٭ا٭ی و هصالی وشاىؾ ؾاقؾ ؾق وا٬اٟ

جٍباهی اوث که یکی ال ٘ك٨اى مو ظفٌ ٦ؿ اوث (٠حا ،٫بیجا031 :؛ هاٌمی)401 :0414 ،
 .1-2-2-6استعارِ مصزحٍ

اوح١اق ای اوث که ؾق مو هٍبه ظف ٦و هٍبه به ـکك ٌؿ اوث (ج٩حالايی« )203 :0551 ،لهاايی کاه ل٩اٛ

هىح١اق اون شاهؿ بكای ـات باٌؿ یا اوان شاهاؿ باكای هً١اا باٌاؿ ایاى ياى ٞاواح١اق جّاكیعاه اِالاه هیباٌاؿ »
(هاٌمی )425 :0442 ،ؾق ٌاهؿ لیك ٌا٠ك «وبل الهؿی» قا به ً٠ىاو اوح١اق ال وشىؾ هباقک پاااهبك

کاق بكؾ اوث:

َ
َ َ
َ
َ
أ َولا َه هاؾ َیًا ئلی وبل الهؿی
َ
َ
َ
ََ
َأولا َه هً٭فيا هى أٌ َكا ک الك َؾی
َ
َ
َ
ََ
َأولا َه أ ک َك َم َهى ج َ١م َن َواقجؿی

باه

(ايؿلىی)010 :٪0000 ،

« میا او هماو کىی ياىث که ها قا به قا قاوث و هؿایث ٨اكا هیؼىاياؿ؟ میاا هاا قا ال چًگااآ هاكگ قهاایی
يبؽٍاؿ؟ میا او بمقگىاقجكیى هكؾهاو يبىؾ؟»

واژۀ «وبل الهؿی» اوح١اقۀ هّكظه اوث که ؾق مو هٍابه «پاااهبك

ٌ
هٍابه باه
» ظافٌ ٦اؿ و باه ـکاك

بىًؿ کكؾ اوث و ّ٬ؿ و اٌاقۀ ٌا٠ك به ایى هٙلب هیباٌؿ که هؿایث هٝهك قوًٌایی اوث و هىشاب وِاىآ
به ه٭ّؿ هیٌىؾ ،وشىؾ يىقايی و واالی پااهبك
قا به وك هًمآ ه٭ّىؾ هیقوايؿ

33
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 .2-2-2-6استعارِ مکىٍٕ

اوح١اقۀ هکًاه اوح١اق ای اوث که ؾق مو هٍبه به ظف ٦و یکی ال لىالم مو ـکك ٌؿ باٌؿ (ج٩حالايی:0551 ،

)203

ً
َ ٌ َ
َ
الم َ٠لی َهى َ ٬ام بال َه َىی هًفقا
و

َ
َوَ ٬ام به ش ًَط الؿ َشی ه َح َه اصؿا

(ايؿلىی)42 :٪0000 ،

«والم بك کىی که به ايفاق و هباقل با هىی و هىن بكؼاوث بك کىی که باآهای جاقیکی به يهصاؿ و ٌاب

ليؿ ؾاقی با او هیپكؾاؼث »

ؾق ٌاهؿ ٨ى ٪ؾق جكکاب «شًط الؿشی» اوح١اقۀ هکًاه وشىؾ ؾاقؾ ٌا٠ك جاقیکی قا به هىشىؾ لياؿ ای جٍاباه
ٌ
هٍبه به قا ظف ٦کكؾ و یکی ال لىالم مو قا که ؾاٌاحى
کكؾ که ؾاقای باآ اوث و ٌب ليؿ ؾاقی هیکًؿ ،موگا

باآ هیباٌؿ بكای هٍبه ،به ٠اقیث گك٨حه اوث
َ ٌ َ
َ َ َ َ
الم َ٠لی َهى أو َظً األقْ ٨٭ؿ
و

َ
ََ
٨أِ َب َط َوشه األقْ أَ ٤ب َك َأق َبؿا

«والم بك کىی که لهاى ال ٨٭ؿاو او به وظٍث ا٨حاؾ و چهكۀ لهاى ٤باق ملىؾ ٌؿ »

(هماو)54 ،

ؾق ٠باقت «وشه األقْ» اوح١اقۀ هکًاه وشىؾ ؾاقؾ ،به ایى هً١ا که ٌا٠ك لهاى قا به ايىايی جٍباه کاكؾ کاه
ِىقت ؾاقؾ وپه ٌ
هٍبه به (ايىاو) قا ظف ٦کكؾ و یکی ال لىالم مو ا ِىقت و چهك ؾاٌحى ا قا موقؾ اواث

هؿٌ ٦ا٠ك ال موقؾو اوح١اقۀ هکًاه شًبۀ ايىايی و ٠٭اليی بؽٍاؿو به پؿیؿ های بی شاو و بای ٠٭ال یاا همااو
جٍؽاُ اوث
 .3-2-2-6کىأٍ

کًایه لٝ٩ی اوث که هً١ایی ٤اك ال هً١ایی که بكای مو ؤٌ ٟؿ ال مو اقاؾ ٌىؾ و اقاؾۀ هً١ای اِلی مو هن

شایم باٌؿ چىو ٬كیًه بالؾاقيؿۀ ال هً١ای اِلی وشىؾ يؿاقؾ (هاٌمی)424 :0442 ،
ابى شًاو ایى ًِ١ث لیبا قا ؾق اباات لیك بکاق بكؾ اوث
َ
َ َ َ
کك َهث َهًاٌی أظ َمؿ ؼاكال َى َقی
َ ََ
َو َش َكی له ال٭لن ال َ١لی ب َما َش َكی
ً
َ َ
َها ک َاو ـلکن َظؿیرا یَ ٩حكی

(ايؿلىی)010 :٪0000 ،

« ق٨حاقهای پااهبك وحىؾ و ؼاكالىقی جکكین ٌؿ و ٬لن پكوقؾگاق ال موچه گفٌحه بىؾ بك او ظکایث کاكؾ و مو

ا٨حكا يبىؾ »
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٠باقت « َش َكی َله ال َ٭لن َ
ال١لی» کًایه ال جأ کاؿ و اٌاق به بمقگاو هیباٌؿ
 .7يجًٌ معاوٓ ي صىأع تدٔعٓ
 .1-7آغاس قصٕدٌ تا فعل امز

3

یکی ؾیگك ال ویژگیهایی که ؾق ّ٬اؿ به کاق ق٨حه ،م٤ال مو با ١٨ل اهك اوث که ایى ١٨ال باكای الحامام ؼاىؾ

ٌا٠ك و هؽا٘ب به وحایً يبی
قوىآ ؼؿا

به کاق گك٨حه ٌؿ اوث ؾق ایى يىّ٬ ٞایؿ ٌا٠ك به ؼا٘ك  ٫ٍ٠وىلاو به

و پكهام ال ؾوقی ال اِل هٙلب ال هماو ابحؿا ال هؽا٘ب هیؼىاهؿ که به قواىآ ا کاكم

ؾقوؾ و والم ب٩كوحًؿ ،لیكا جًها او اوث که ٌایىحۀ ایى اظحكام و ؾقوؾ هیباٌؿ

ابى شًاو ّ٬اؿ قا با ١٨ل اهك و ؾقوؾ ٨كوحاؾو بك پااهبك م٤ال هیکًؿ:
ً
َ َ
َو َأ َش ال َهى َظ َ
ؽااق َِ َ
اال ال ََ ٩
اماما
َِاالىا َ٠لاای ؼا اك ال َبك ی اة ؼ َامااا
ً
ً
َ
َ
َ
أق َشاااء َهکااة َله َم َهااا َو َظٙامااا
َِلىا َ٠لای َهاى ٌ ااك٨ث بىشاىؾ
(هماو)004 ،

« 7والم و ؾقوؾ ب٩كوحاؿ بك بهحكیى م٨كیؿۀ ؼؿا که بكای ايىاوها ٨كوحاؾ ٌؿ و بىاااق بلًاؿ هكجباه باىؾ و

ؼؿا قا ؾووث ؼىؾ ٬كاق ؾاؾ اوث  8ؾقوؾ ب٩كوحاؿ بك کىی که همه شای هکه ال شمله لهمم و ظٙان قا هحبكک
واؼحه اوث »

 .2-7تمىٓ

4

مقلو کكؾو و ؼىاوحى چام هعبىبی اوث که به پؿیؿ مهؿيً اهاؿی يمیقوؾ و بك ظّىلً ايحٝاقی ياىاث؛

لیكا که مو اهك هعاآ و ياٌؿيی اوث و یا ؾوث یا٨حًی اوث ولی ؾق ؾوثیابیاي ٘م ٟو ملی ياىث (هاٌمی،
ً
 )11 :7916گاهی «٠ك بكای بااو مقلوهایی که اهاؿ و ٘م١ی به جع٭ ٫موها ؾاقؾ٤ ،الباا ال «ل١ال» و « ََ ٠ىای»

بهك هیشىیؿ » (هعىًیٌ )786 :7936 ،ا٠ك ؾق باث لیك بكای بااو اهاؿ به ٌ٩ا٠ث پااهبك
بهك گك٨حه اوث:
َ
ً
ََ َ
َ
َ
ل١اال ٌاا٩ا١ی أو یکااىو ه١الصااا
َ
َ
َ ٨مالی آل َهاالی و َاىی ظاب أظ َماؿ

ال ل« ٛ٩ل١ل»

ً
ا
َ
لااااؿاء ـيااااى ٍ بالٍاااا٩اء ه١الصااااا
َ َ
ً
َ
َو َِلث له هى ٬ك ٬لبی َو ٌاایصا
(ايؿلىی)33 :٪0000 ،

« 7ای کاي ٌ٩ا ٟهى ؾقهاو کًًؿۀ ؾقؾ گًاهااين باٌاؿ و هاكا ٌا٩ا ؾهاؿ ٍ٠ 8ا ٫باه پاااهبك

ملوهاین هىث و يمؾیکی ٬لبن به ایٍاو هنچىو يمؾیکی قگ گكؾو اوث »
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ابى شًاو ؾق ٌىاهؿ ٨ى ،٪با مقلوی ٌ٩ا٠ث پااهبك

ؾق وا ٟ٬به جع٭٩ٌ ٫ا٠ث ایٍاو اهاؿ ؾاقؾ

ؾق قول ظىابكوی ل ٛ٩ل١ل قا به کاق باكؾ اواث و

 .3-7تًرٍٔ

جىقیه (ایهام) ؾق ل٥ث هّؿق «وق یاث الؽباك جىقیاة» اواث ،یً١ای ؼباك قا پىٌاايؿم پىٌاايؿيی ایاى واؽى قا

هًگاهی هی گىیًؿ که مو ؼبك قا پًهاو والی و ٤اكمو قا مٌکاق کًی و ؾق اِٙالض ایاى اواث کاه گىیًاؿ ل٩اٛ

ه٩كؾی قا به کاق بكؾ که ؾو هً١ا ؾاقؾ :یکی هً١ای يمؾیک که ه٭ّىؾ او ياىث ولای ل٩ا ٛمٌاکاق باك مو ؾاللاث
ؾاقؾ و ؾیگكی هً١ای ؾوق که هكاؾ او اوث ،لکى ؾاللث ل ٛ٩بكمو پىٌاؿ اوث (هاٌمی)916-913 :0442 ،
َ
َ ً
َ َ َ
ج٩اض َقوْ العمو َبلله الممو
ئلی أظ َمؿ المؽحاق يهؿی جعاة
«به وىی اظمؿ هّ٩ٙی

هیٌىيؿ »

(ايؿلىی)020 :٪0000 ،
َ
والهی و ؾقوؾی هؿیه هیکًان که واابهای باا ٢ؾلحًگای ال اباك مو ؼااه

«ج٩اض قوْ العامو» ؾق بااث ٨اى ٪ایهاام ؾاقؾ هً١اای ؾوق مو گىياههایی اواث کاه ال اٌاک چٍان ؼااه

هیٌىيؿ

 .4-7مزاعات وظٕز

هكا٠ات يٝاك گكؾ موقؾو ؾو چام یا چًؿ چام هحًاوب اوث يه ال قوی جٕاؾ (یً١ی جًاواب موهاا ال شهاث
جٕاؾ يباٌؿ) (هاٌمی)442 :0442 ،
َ ٌ َ
الم َ٠لاه َهى ل َىشهی جب ٌك به
و

َ
ََ َ َ ًَ َ
٨أو٘ َئه ؼؿا بؿه١ی هؽؿؾا

«والم بك کىی که ِىقجن ؼا ک پای او اوث که او قا بك گىيههای اٌک ملىؾم هیباًن »

(هماو)51 ،

ؾق ٌاهؿ ٨ى ٪هااو واژ های «وشه»« ،ؼؿ» و «ؾه »ٟمقایۀ هكا٠ات يٝاك وشىؾ ؾاقؾ به هك ِىقت اواح٩اؾ ال

ایى ًِ١ث ؾق هؿایط يبىی ،هىشب جًاوب و لیبایی ؼاَ ؾق کالم هیٌىؾ و ي٩ىـپفیكی کالم قا ٨كاجك هیوالؾ
 .5-7حسه تعلٕل

ً
ً
ظىى ج١لال مو اوث که اؾیب ِكیعا یا ٔمًا ٠لث ًٌاؼحه ٌؿۀ چامی قا ايکاق کًاؿ و ٠لاث اؾبای لیباا و

ٌگ٩حی بااوقؾ که مو ٠لث ؾاقای ا٠حباق لٙا ٧و يکحه وًصی جامباًايه باٌؿ به گىيهای کاه باا هاؿ ٦هاىقؾ جىشاه
هحًاوب باٌؿ (هاٌمی)911 :7911 ،
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َ
َ ََ َ
َو الٍمه ٬ؿ َو٩٬ث له لما َقأت

ً
ً
َوشها َوواما للًب ای َو واما

«ؼىقٌاؿ موگا که چهكۀ لیبا و يىقايی قوىآ ؼؿا قا ؾیؿ ،ؼىؾ قا و ٧٬او کكؾ »
ٌاا٠كؾق ایااى باااث ؾلااال ایىااحاؾو ؼىقٌاااؿ قا لیباایی پااااهبك

(ايؿلىی)005 :٪0000 ،

هیؾايااؿ و ؼىقٌاااؿ قا کااه ؼااىؾ هٝهااك

ؾقؼًٍؿگی و لیبایی اوث ؾچاق ٌگ٩حی هیوالؾ و با ٌؽّاث بؽٍای باه ؼىقٌااؿ ،وا١٬ااث و ؼاااآ قا ؾقهان

هیمهامؾ
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وتٕجٍگٕزْ

وكایً اٌ١اق هٍحمل بك هؿض يبىی ؾق لهكۀ اؾباات ؾیًی ايؿله ٬كاق هیگاكؾ و ا٬حبان ال میاات ٬كميای ؾق

هؿیعههای يبىی ايؿله ال وشى هحمایم هؿض يبىی ؾق ٌ١ك پاق ای ال ٌا٠كاو ايؿله به ٌماق هیمیؿ با بكقوی و
جأهل ؾق هؿیعههای ابى شًاو األيؿلىی ایى هىاقؾ بكشىحه بكؾاٌث هیگكؾؾ:

 -7ؾیىاو ٌا٠ك ؾق بكؾاقيؿۀ هىٔى٠اجی هنچىو الهاات ،هؿایط يبىی ،اؼىیات و هكاش١ات و قذاا هیباٌاؿ کاه

به ؾلال  ٫ٍ٠قاوحاى به پااهبك

 ،ؾق ّ٬ایؿ مو به ٌا٠ك هؿض يبىی ًٌاؼحه هیٌىؾ؛

 -8ابى شًاو ؾق وكوؾو هؿایط يبىی به ٬كمو ،قوایات ،ج٩اواك و کحب ه١حباك ؾیًای جکااه کاكؾ اواث ٌااىۀ

ایٍاو ؾق وكوؾو هؿض به گىياهای اواث کاه ؾق م٤اال هاؿایط باه باااو کكاهاات و ِا٩ات بكشىاحه پاااهبك

هیپااكؾالؾ و ال هؽا٘ااب هیؼىاهااؿ کااه بااك پااااهبك ؾقوؾ ب٩كوااحؿ و ؾق پایاااو يااام ٔاامى ؾقوؾ و ِاالىات بااك
پااهبك

 ،به ٌ٩ا٠ث و جىول هیپكؾالؾ؛

٠ -9ا٘٩ه ِاؾ٬ايه و ظب قاوحاى ال بكشىحهجكیى ؼّاّههای هؿایط يبىی اباى شًااو هیباٌاؿ وااؾگی و

٠ؿم جکل ٧ؾق اولى و بهك گاكی ال بؿی١اات لٝ٩ی و هً١ىی قا هیجىاو ویژگی اِلی ٌ١ك ابى شًاو ؾايىث؛

 -0ایى وكوؾ ها با واؼحاق بؿوو ه٭ؿهه و ؼاق٠ ٪كّ٬ ٦ایؿ ٠كبی هیباٌاؿ و ال ایاى هًٝاك ياى٠ی وااؼحاق

ٌکًی يىبث به ّ٬ایؿ وًحی به وشىؾ موقؾ اوث؛

ٌ -1ا٠ك با به کاق گاكی اوالاب ٠لن ه١ايی ،بااو و بكؼی ال مقایههای بؿی١ی ال ٬بال شًان ،جٍباه٘ ،باا ٪و

اوح١اق ٠الو بك لیباوالی ّ٬اؿ گاهی ؾق شهث اذكگفاقی باًجك موها بكؾاٌحه اوث
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پٓوًضتَا

 -0ايؿله ياهی اوث که هىلماياو به اوپاياای اهكولی يهاؾ بىؾيؿ ٠ك ها ا ال يىل اهىیااو ا هاؿت لهاايی

ظؿوؾ هٍث ٬كو ( )٪ 454 -52ايؿله قا ؾق جّك ٦ؼىؾ ؾاٌحًؿ (٨كوغ)01/2 :0544 ،

 -2اِٙالض «جؽا٘ب» یً١ی اِٙالظی که با مو اِٙالض گ٩حگى هیٌىؾ و با مو وؽى هیگىیًاؿ (هاٌامی،

)402 :0442

 -4اهك ٘ ،لب ايصام کاقی ال هؽا٘ب به ِىقت اوح١ال (٘لب بمقگی) و المام اوث که به ِىقت ١٨ال اهاك،

هٕاق ٞهصموم به الم اهك ،اون ١٨ل و و هّؿق يایب ال ١٨ل اهكواؼحه هی ٌىؾ گاهی ١٨ل اهاك ال هً١اای ظ٭ا٭ای
(وشىبی والماهی) ؼاقز هیگكؾؾ و ه١ايی هؽحل٩ی به ؼىؾ هیگاكؾ (هاٌمی)13 :0442 ،

 -0جمًی مقلو کكؾو و ؼىاوحى چام هعبىبی اوث که به پؿیؿ مهؿيً اهاؿی يمیقوؾ و بك ظّىلً ايحٝاقی
ياىث؛ لیكا که مو اهك هعاآ و ياٌؿيی اوث و یا ؾوث یا٨حًی اوث ولی باه ؾواثیابیاي ٘ما ٟو ملی ياىاث

(هماو)11 ،
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مىاتع ي مآخذ

 7ابى ٌهك مٌاى  ،اباىش٩١ك هعماؿ باى ٠لای ( ،)7913هًاقب آل آبیبطآلا ب  ،جع٭اا ٫یىوا ٧الب٭اا٠ی٬ ،ان:
ـوال٭كبی

 8ابى کراك ،ابىال٩ؿاء العا ،)٪0000( ٛ٨ب بذبیةآوآب ًهایة ،باكوت :هکحبة الم١اق٦

 4ابى هًٝىق ،هعمؿ بى هکكم ( ،)٪0000طاوآب عرب ،الٙب١ة األولی ،باكوت :ؾاقِاؾق

 0ابىظا٬ة ،اظمؿ ( ،)0535بإل حسبمآفطآب شعرآب عریط ،باكوت :ؾاق ال١لن للمالیاى

 1اظمؿ بؿوی ،اظمؿ ( ،)0520أضصآب ًقذآبألدیطآعًبذآب عبرب ،الٙب١اة الرايااة٬ ،ااهكة :ال٩الشاة هکحباة يهٕاة
هّك

 2اوااما٠الی ،ؼؿیصااه (« ،)0454هقایطببتآجیبیقببطآهببذ آيبببىیآوآضببی ایآایبباهبرآد آب ببعا آ طبباوآیببىآ ایببثآوآ
یىصیری» ،پایاوياهه کاقًٌاوی اقٌؿ ،اوحاؾ قاهًما ؾکحك اظمؿ اله١ی گاى ،ؾايٍگا باكشًؿ ،ؾايٍکؿ اؾباات و
٠لىم ايىايی

 1الهی ٬مٍهای ،ههؿی ( ،)0423قرلوآهجیذ ،جهكاو :بًااؾ يٍك ٬كمو

 1ايؿلىی ،ابى شًاو ( ،)0000دیىبو ،شم ٟو جع٭ا ٫و ؾقاوة الؿکحىق هًصؿ هّ٩ٙی بهصث ،هىِل :بیيا

جحلیلآعًاصرآبدیطآوآهًریآدبضحاوهایآقرلو ،چاپ چهاقم ،جهكاو :هإوىة ا يحٍااق
آ
 5پكویًی ،ؼلال (،)0435
ال١كبی

 00پىقياهؿاقیاو ،ج٭ی ( ،)0440ضفرآد آهت ،جهكاو :يگا
 77ج٩حالايی ،و١ؿالؿیى ( ،)0551ر آب خحصرآعلطآجلخیصآب فحا ،آچاپ هٍحن٬ ،ن :ايحٍاقات هصكت
 02قلهصى ،هعىى ( ،)0430بيىبعآبدیط ،هٍهؿ :ايحٍاقات موحاو ٬ؿن قٔىی

 04لیًی ويؿ ،جىقز ( ،)7937ب ذیحآب ًبىیآفطآ عرآ طاوآب عربآوآ طاوآب عجنآ( بضةآب قا يبة  ،چااپ اوآ،آ
جهكاو :ايحٍاقات یاق ؾايً

 00ولامی٠ ،لی ( ،)0443ب ًقذآوآب ًاقذووآفطآبألدبآب عریط ،چاپ اوآ ،کكهايٍا  :ؾايٍگا قالی

ٌ 01هاؿی پا ک ،هعمؿقٔا (٠« ،)7936لل وا١٬ی و٭ىٖ ايؿله و يٝكیۀ ابى ؼلؿوو»،آفصلًاهۀآعل طآاژوهشطآ
اژوهشآياهۀآجا یخآبضالم ،واآ اوآٌ ،ماقۀ یکن761-13ُِ ،

ٌ 02اب٤ ،الی ( ،)٪0004فىآب ذیحآب ًبىیآفطآب عصرآب

لىکط ،الٙب١ة األولی ،باكوت :المکحبة الّ١كیة

٠ 03حا٠ ،٫بؿال١میم (بیجا) ،علنآب بیاو،آباكوت :ؾاق الًهٕة ال١كباة

٠ 04مام ،هعمؿ ( ،)8667ب ًصآب غائ  ،الٙب١ة األولی ،ؾهٍ :٫اجعاؾ الکحا ال١ك

٨ 73ؽك قالی ،هعمؿ بى ٠مك (بیجا) ،هفاجیحآب غی ،آباكوت :ؾاق اظااء الحكاخ ال١كبی
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٨ 20كوغ٠ ،مك ( ،)7319جا یخآبألدبآب عریط،آب جسءآب طادشآبألدبآفطآب غربآوآبأليبذ ص ،بااكوت :ؾاقال١لان
للمالیاى

٬ 20ؿاهة بى ش٩١ك ،ابىال٩كز ( ،)٪0020يقذآب شعر٬ ،اهكة :ؾاقالکحب ال١لماة

 22کكؾ ،قأاه (« ،)0454جحلیلآهححبىبیطآوآضباتحا یآهبذبیحآيببىیآد آ بعرآبیبىآاًباوآبيذ طبط»،آپایااو ياهاۀ
کاقًٌاوی اقٌؿ ؾايٍگا قالی ،اوحاؾ قاهًما ؾکحك یعای ه١كو ،٦کكهايٍا  ،ؾايٍگا قالی

 24هباقک ،هعمؿ لکی (« ،)7311ب ذبیحآب ًبىیةآفبطآبألدبآب عریبط»،آالٙب١اة الرايااة ،ؾهٍا :٫هکحباة الٍاك٪
الصؿیؿ

 20هعىًی٠ ،لی اکبك ( ،)7936دبيشآهعايط،آکكهايٍا  :ايحٍاقات ؾايٍگا قالی
 21هعىًی ياا ،ياِاك و مقلو پاىق یامؾاو پًاا (« ،)7911بكقوای جٙبا٭ای هاؿایط يباىی ؾق ٌا١ك شمااآ الاؿیى
اژوهشياهۀآبدییاتآجعلی طآدبيشگاهآلزبدآبضالهطآوب ذآدهاقاو ،واآ اوآٌ ،ماقۀ ،9
آ
٠بؿالكلا ٪و اظمؿ ٌى٬ی»،

ُِ14-45

 22ه٭ؿوی ،اياه ( ،)7317ب خحا بتآب طائرةآهبىآ وبئباآبألدبآب عریبط ،الٙب١اة الؽاهىاة ،بااكوت :ؾاق ال١لان
للمالیاى

 81هصلىی ،هعمؿ با٬ك ( ،)7319یحا آبأليىب ،آباكوت :ؾاق ئظااء الحكاخ ال١كبی
 81هاكلاپىق٘ ،ابه (« ،)0454هذبیحآيبىیآعائشةآب باعىيیةآوآي ىدآیاو هایآهذهبطآد آلو» ،پایاوياهاۀ کاقًٌاوای
اقٌؿ ،اوحاؾ قاهًما ؾکحك وِاآ هامًؿی ( ،)0454ؾايٍگا یمؾ ،ؾايٍکؿۀ لباوهای ؼاقشی

 25هاٌمی ،اظمؿ ( ،)0442اىبهرآب بالغة،آچاپ پًصن ،جهكاو :ايحٍاقات اوما٠الااو
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