ضؼش اتَطالة :7گضاسش ٍ تحل٘ل ادتٖ ٍ هحتَاٖٗ ـ تالش لشتاًٖ صسّٗي

سفينه
دٍاص

ٍٗژُ حعشت

اتَطالة7

شعر اتًطالة :7گزارش ي تحلیل ادتی ي محتًایی
ثبلؽ لؽثبًی ؾؼّیي

*1

چکیذًٌ :گاسًذُ دس اٗي گفتاس ،اضؼاس اتَطالة سا اص چٌذ دٗذگاُ تشسسٖ ٍ تحل٘ل هٖوٌذ .سٍاٗت ضاػشاى
اص آى اضؼاس ،دٗذگاُ هؼصَهاى ،:استطْاد تِ اٗي اضؼاس دس هٌاتغ تفس٘شٕ ٍ ًحَٕ ٍ خغشاف٘اٖٗ ٍ
لغَٕ ،تعو٘ي اٗي اضؼاس ،هثاحث تاسٗخٖ دس آًْا تِ ٍٗژُ دفاع اتَطالة اص پ٘اهثش ،اغشاض ضؼشٕ دس
سشٍدُّإ اتَطالة تِ ٍٗژُ هذح پ٘اهثش ٍ دفاع اص اٗطاى.
کلیذياژٌَا :اتَطالة تي ػثذالوطلة  -اضؼاس؛ اضؼاس اتَطالة  -سٍاٗت؛ اضؼاس اتَطالة  -استطْاد؛
اضؼاس اتَطالة  -دسٍى هاِٗ؛ اضؼاس اتَطالة  -اغشاض.

* .ظاًهیبؼ ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع تِؽاى هؽکؿی

qorbanizb@gmail.com

مقذمٍ
دستاسٓ صًذگاًٖ ٍ اٗواى حعشت

اتَطالة7

آثاس فشاٍاًٖ تِ سضتٔ تحشٗش دس آهذُ

است .اٌٗداًة دس وتاب العؼح الغؽاء فی نؼؽ نیص الجؽسبء تخصّاٖٗ اص آًْا سا ت٘اى
وشدُام.
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1

دس اٗي ًَضتاس سؼٖ تش آى است وِ خاٗگاُ ادتٖ ٍ همام ضاػشٕ آى خٌاب تث٘٘ي گشدد.
ٗىٖ اص وْيتشٗي هٌاتغ هَخَد وِ دستاسٓ خاٗگاُ ادتٖ خٌاب اتَطالة سخي ساًذُ،
وتاب طثمات فحَل الطؼشاء اص اتي سلّام خٔوحٖ (هتَفٖ 231ق ).است .2اتي سلّام
ظ)231

(ج ،1

آًگاُ وِ اص ضاػشاى هىِّ ًام هٖتشد خضء ضاػشاى تَاًوٌذ آًدا اص خٌاب اتَطالة

ً٘ض ٗاد هٖوٌذ ٍ .دس خإ دٗگش اص وتاب خَد

(ج ،1ظ )234-235

اص آى خٌاب تا ػٌَاى

"ضاػش خّ٘ذ الىالم" ٗاد ٍ تصشٗح هٖوٌذ وِ تشتشٗي سشٍدُاش ّواى است وِ دس هذح
سسَل

اوشم6

سشٍدُ ٍ دس آى تِ داستاى استسماء اضاسُ وشدُ است .3اتي سالم دس

روشٕ اص اٗي لص٘ذٓ خٌاب اتَطالة دس آى تِ ه٘اى آهذُ تَدُ است .هطاتك تحم٘ك استاد
دوتش ًاصشالذٗي اسذ (ظَٗ" )159سف تي سؼذ خٔوحٖ اص تضسگاى تاتؼاى تَدُ ٍ ًَضتٔ
اٍ تاٗذ دس ً٘ؤ دٍم لشى ًخست ّدشٕ ًگاضتِ ضذُ تاضذ".
ً .1ک :العؼح الغؽاء فی نؼؽ نیص الجؽسبء ،و  :12-93زیبح أثیؼبلت؛ و  :93-84ئقالم أثیؼبلت؛ و  :89-84الکتت الوإلّفة فی
أثیؼبلت.
 .2ایي کتبة ظؼ ًمع اظثی ّ تبؼیص اظثیبت ؾثبى ػؽثی اثؽی هوتبؾ ثَ نوبؼ هیؼّظ ّ خبیگبُی ثف ثلٌع ظاؼظ .ثؽای تفصیل ظؼ ایي ؾهیٌَ ًک:
ازكبى ػجّبـ ،و 84-41؛ نْلی ظیف ،و .81-88
 . 3ظؼ ؼّؾگبؼ ػجعالوؽلت لسؽی نعیعی ثؽ هکَّ زبکن نع ّ ضهکكبلی نعیعی ؼش ظاظ .ػجعالوؽلت ثَ فؽؾًعل اثْؼبلت ظقتْؼ ظاظ کَ
هسوع 6ؼا کَ ؼفلی نیؽضْاؼ ثْظاهبظٍ کٌع ،قپف ػجعالوؽلت کؼجَ ؼا پیم ؼّی ضْظ لؽاؼ ظاظ ّ پیبهجؽ ؼا ثؽ ؼّی ظقتبى ضْظ گؽفت ّ
ضعاًّع ؼا ثَ زكّ ایي فؽؾًع لكن ظاظ تب ایٌکَ ثبؼاى فؽاّاًی ثبؼیع .خٌبة اثْؼبلت ًیؿ ظؼ کْظکی پیبهجؽ ایي هبخؽا ؼا تکؽاؼ کؽظ ّ قپف آى ثیت
هؼؽّف ضْظ ؼا قؽّظ:
ّ أثیط یُكْتَكمَی الغوبمُ ثْخَِ ثِوبل الیَتبهی ػصوةٌ لألؼاهل (العؼح الغؽّاء ،و )218
یؼٌی قپیعؼّیی کَ ثَ آثؽّی اّ اؾ اثؽُب ثبؼاى ؼلت نْظ ،اّ پٌبٍ ّ ًگبُعاؼ یتیوبى ّ ثیٍْ ؾًبى اقت( .ؾهطهؽی ،الفبئك ،ج  ،9و 283؛
نِؽقتبًی ،ج  ،1و 183؛ لكؽالًی ،ج  ،1و )198-194

ضؼش اتَطالة :7گضاسش ٍ تحل٘ل ادتٖ ٍ هحتَاٖٗ

اداهِ ،اص ًَضتٔ َٗسف تي سؼذ ،وِ صذ سال پ٘ص ًگاضتِ ضذُ تَد ،خثش هٖدّذ وِ

تا تَخِ تِ اٌٗىِ سٍاٗتّإ ادتٖ دس دٍسٓ خاّل٘ت ٍ ّوچٌ٘ي تا سذٓ دٍم ّدشٕ
غالثاً تِ ضىل ضفاّٖ تَدُ ٍ تِ ًذست وتاتت هٖضذُ ،1پس وتاتت اٗي لص٘ذٓ خٌاب
اتَطالة دس آى دٍساى حاوٖ اص چاٗگاُ تلٌذ ادتٖ اٍستً .ىتِإ وِ هتأسفاًِ دس تس٘اسٕ
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اص وتابّإ "تاسٗخ االدب الؼشتٖ" سَْاً ٗا تِ ػوذ هغفَل هاًذُ ،تا تذاًدا وِ حتٖ اص
روش ًام خٌاب اتَطالة تِ ػٌَاى ضاػش خَدداسٕ هٖوٌٌذ 2.دس دًثالٔ همالِ ًىاتٖ سا وِ
دستاسٓ سشٍدُّا ٍ همام ضاػشٕ خٌاب اتَطالة گفتِ ضذُ است ،دس چٌذ تٌذ هٖآٍسم:
الف .ريایت اشعار جىاب اتًطالة:7
ً .1خست٘ي سإٍ دَٗاى اتَطالة ،اتَِّفّاى هِْضَهٖ ػثذاهلل تي احوذ تي حشب است.
اتَّفّاى خَد اص ضاػشاى تِ ضواس هٖسفت ٍ ساٍِٗ ٍ هصٌّف تَد( .اتي ًذٗن ،ظ  )161اٍ
تْشُإ ٍافش اص ادت٘ات داضت ٍ اص ضاگشداى اصوؼٖ تَد.

طثمات الطؼشاء

(ظ)410

(اتي اًثاسٕ ،ظ )204

اتي هؼتض دس

اتَّفّاى سا اص «هطَْسٗي» داًستِ ٍ تصشٗح وشدُ وِ ٍٕ اص

سال دٍاصدّن /ضواسُ  / 47تاتستاى 1394سفینه

ساٍٗاى اتًََاس ،ضاػش هؼشٍف ،تَدُ است .سَ٘طٖ (ج ،2ظ  )31اتَّفّاى سا ًحَٕ ،لغَٕ،

ادٗة ٍ سإٍ تصشٗاى هؼشفٖ وشدُ است .اص خولِ آثاس اتَّفّاى وتاب ضؼش أتٖطالة تي
ػثذالوطلة ٍ اخثاسُ است.

(ًداضٖ ،ج  ،2ظ )16

اتَّفّاى دس ّ 257دشٕ دسگزضت( .اتي حدش ،لساى الو٘ضاى ،ج  ،3ظ )250اتَّفّاى تشخٖ اص
لطؼات دَٗاى اتَطالة سا اص سإٍ هؼشٍف اتَهحلِّن سؼذٕ ض٘ثاًٖ (هتَفٖ  248قٍ ).
اتَالؼثّاس هثشّد (هتَفٖ  285قً ).مل وشدُ است.

(ًه :دَٗاى اتٖطالة تي ػثذالوطلة ،صٌؼة أثی ُفّبى

الوِؿهی ،ظ )137 ،131 ،103

 .2دٍه٘ي سإٍ خٌاب اتَطالة ،7ػلٖ تي حوضٓ تصشًٕ ،حَٕ ٍ لغَٕ هطَْس است.
تِ گفتٔ ٗالَت حوَٕ اٍ اص ائؤ ادب تِ ضواس هٖسفت ٍ سإٍ اضؼاس هتٌثّٖ تَد.
اتَالفتح ػثواى تي خٌّٖ ٗىٖ اص ضاگشداى ػلٖ تي حوضُ تصشٕ تَدُ است .ػلٖ تي
 .1ثؽای تفصیل ایي هؽلت ّ غکؽ ًوًَُْبی آى ًک :لؽثبًی ؾؼّیي ،همبلَی "ؼاّی" ،ثطم اظثیبت ػؽثی ،ظاًهٌبهَی خِبى اقالم ،ج .23
 .1الجتَ اقتثٌبءُبیی ًیؿ ثَ چهن هیضْؼظ اؾ خولَ ًک :ؼافؼی ،ج  ،2و  193کَ ثَ همبم نبػؽی زعؽت اثْؼبلت 7انبؼٍ کؽظٍ اقت.

حوضُ دس سهعاى سال ّ 375دشٕ دسگزضت.

(هؼدن االدتاء ،ج  ،13ظ )210-209

اثش اسصضوٌذ

ػلٖ تي حوضُ تصشٕ وتاب التٌجیِبت ػلی أغالغ الؽّاح است وِ تخصّاٖٗ اص آى سا
ػثذالؼضٗض الو٘وٌٖ تصح٘ح وشدُ ٍ دس سال  1967دس هصش تِ چاج سس٘ذُ ٍ تخصّإ
تؼذٕ اٗي اثش تا ػٌَاى ثمیة التٌجیِبت ػلی أغالغ الؽّاح تا تصح٘ح دوتش اتشاّ٘ن خل٘ل الؼؽیة
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دس  1991دس تغذاد چاج ضذُ است.
دس سٍاٗت اضؼاس اتَطالة اص ػلٖ تي حوضٓ تصشٕ ًام تضسگاى ادب دس سلسلِ سٍاٗت
تِ چطن هٖخَسد اص خولِ :اتَػث٘ذُ هٓؼوٓش تي هثٌّٖ

(دَٗاى أتٖطالة ،صٌؼة ػلی ثي زوؿح الجصؽی ،ظ

)191 ،171؛ سؤتٔ تي ػداج (ّواى ،ظ )171؛ صت٘ش تي تىّاس ٍ ػوَٗص هٔصؼة
)263؛ ػثذالضٗض تي ٗحٖ٘ خلَّدٕ.

(ّواى ،ظ ٍ 222

(ّواى ،ظ )231 ،229

ب .اشعار اتًطالة در وگاٌ معصًمان::
هٖفشهَد :آى سا ت٘اهَصٗذ ٍ تِ فشصًذاًتاى ٗاد دّ٘ذ ،چشا وِ اتَطالة تش دٗي خذاًٍذ تَد،
ٍ دس آى داًصِ فشاٍاى است.

(فخّاس تي هؼذ ،ظ )130

 .2اهام صادق 7اٗي سشٍدٓ اتَطالة:
لمع ػَلِوْا أىّ اثٌٌب ال هکػّةٌ لعیٌب ّ ال یؼٌی ثمْل األثبؼلِ
سا ضاّذ ٍ دل٘ل تش اٗواى اتَطالة داًستِ است( .ولٌٖ٘ ،ج ،1ظ 499؛ صذٍق ،ظ )492
(الذسح الغشاء ،ظ )133

 .3ولٌٖ٘ (ّواًدا) آٍسدُ وِ اص اهام صادق 7پشس٘ذُ ضذ :گٌَٗذ وِ اتَطالة وافش تَدُ
است ،فشهَد :چگًَِ وافش تاضذ دس حالٖ وِ گَٗذ:
ألن تَؼْولْا أًّب ّخعًب هسوعاً

ًجیبً کوْقی ضُػَّ فی أّّل الکُتْتِ

(الذسح الغشّاء ،ظ )67

ج .استشُاد تٍ سريدٌَای جىاب اتًطالة:
 .1دس تفس٘ش لشآى وشٗن:
 1-1ض٘خ طَسٖ

(ج ،3ظ )108

دستفس٘ش آٗٔ ضشٗفٔ "ألّب تؼْلْا"

(الٌساء)3 :

تِ اٗي سشٍدٓ

ضؼش اتَطالة :7گضاسش ٍ تحل٘ل ادتٖ ٍ هحتَاٖٗ

.1

اه٘شالوإهٌ٘ي7

خَش هٖ داضت وِ ضؼش اتَطالة سٍاٗت ٍ تذٍٗي ضَد ٍ

اتَطالة:
ثویؿاى لكػٍ ال یَطیفُ نؼیؽحً
استطْاد خستِ است.
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لَ نبُع هي ًفكَ غیؽُ ػبئلِ

(الذسح الغشّاء ،ظ )129

 .1-2طثشسٖ (ج  ،2ظ )494دس تفس٘ش آٗٔ ضشٗفٔ "ّ ئغا ضَلْا ػَعّْا ػلیکن األًبهلَ هي الغیظ"

(آل

ػوشاى )119 :اٗي ت٘ت اتَطالة سا ضاّذ آٍسدُ است:
ّ لع زبلفْا لْهبً ػلیٌب أظٌَِّةً
 .2دس هثاحث ًحَٕ:

یؼعّْى غَیْظبً ضَلْفٌَب ثبألًبهلِ

 .2 –1ظؽّةٌ ثٌصل الكیف قْقَ قوبًِب

(الذسح الغشّاء ،ظ )98

ئغا ػَعهْا ؾاظاً فبًِّک

ػبلؽُ (الذسح الغشّاء ،ظ )98

دس تس٘اسٕ اص وتابّإ ًحَٕ اٗي ت٘ت ضاّذ هثال است اص خولًِ :ه :س٘ثَِٗ ،ج،1
ظ 111؛ هثشّد ،ج ،2ظ 114؛ سظٖالذٗي استشآتادٕ ،ج ،2ظ202؛ اتي ّطام اًصاسٕ،
ظ .275
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 .2-2لَکٌُّب اتّجؼٌبٍ ػلی کلّ زبلةٍ

هي العُؽ خعاً غیؽَ لْل

التِبؾلِ (الذسح الغشاء ،ظ )133

سظٖ الذٗي استش آتادٕ (ج ،1ظ  )124اٗي ت٘ت سا ضاّذ هثال آٍسدُ است.
 .2-3هسوعُ تَفْعِ ًفكکَ کلُّ ًففٍ

ئغا هب ضِفْتَ هي أهؽٍ

تجبال (الذسح الغشاء ،ظ )140-139

سظٖالذٗي استشآتادٕ (ج  ،2ظ ٍ )252تغذادٕ (ج ،9ظ )14 ،11تِ اٗي ت٘ت استطْاد خستِاًذ.
 َّ .2-4ػَؽظْتَ ظیٌبً لع ػلوتُ ثأًَّ

هي ضیؽِ أظیبى الجؽیّة

ظیٌبً (الذسح الغشاء ،ظ )158

اتي ّطام اًصاسٕ (ظ  )242اٗي ت٘ت سا ضاّذ هثال آٍسدُ است.
فبصعع ثأهؽک هب ػلیک غَعبظَةٌ ّ اثْهؽ ثػاک ّ لؽّ هٌک ػیًْب
ْ
.2-5
 .2-6لیت نؼؽی هكبفؽَ ثي اثی ػن  --ؼٍّ ّ لیتٌ یمْلِب الوسؿّىُ

(الذسح الغشاء ،ظ )158

(الذسح الغشّاء ،ظ )161

س٘ثَِٗ (ج  ،3ظ ٍ )261سظٖالذٗي استشآتادٕ (ج  ،2ظ  )363تِ اٗي ت٘ت استطْاد خستِاًذ.
 .3دس هثاحث خغشاف٘اٖٗ:
ٗ .3-1الَت حوَٕ دس هؼدن الثلذاى (ج  ،1ظ  )938تِ ٌّگام تش ضوشدى وَُّإ هىِّ تِ
اٗي سِ ت٘ت اص سشٍدُّإ خٌاب اتَطالة استطْاد خستِ است:

أػْغ ثؽةّ الٌبـ هي کلّ ؼبػيٍ
ّ هِي کبنرٍ یكؼی لٌب ثوغیجةٍ
ّ ثَْْؼٍ ّ هَي أؼقی ثَجیؽاً هکبًََ

ػلیٌب ثِهَؽٍّ أّ هُلِرٍّ ثجبؼ ِ
ل
ّ هي هُلسكٍ فی العیي هب لن ًُسبّلِ
ّ ػیؽٍ ّ ؼاقٍ فی ُؽاء ّ ًبؾلِ (الذسح الغشّاء ،ظ )122

ٗ .3-2الَت حوَٕ (هؼدن الثلذاى ،ج  ،3ظ )495دس تحث اص هٌطمٔ "ؼبئف" اٗي سشٍدٓ اتَطالة
سا آٍسدًُ" :سي ثٌیٌب ؼبئفبً زَصیٌب".
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ٗالَت دس ج  ،3ظ ً٘ 499ض تِ دٍ ت٘ت خٌاب اتَطالة استطْاد وشدُ است.
 .4دس هثاحث لغَٕ
تس٘اسٕ اص هؼاخن لغَٕ دستاسٓ هؼاًٖ لغات تِ سشٍدُّإ اتَطالة استطْاد خستِاًذ،
ٍ اص آًدا وِ ٗىٖ اص هٌاتغ اص٘ل ساٍٗاى لغت دس گشدآٍسٕ لغات ،سشٍدُّإ اص٘ل
ػشب تَدُ است ،خاٗگاُ اٗي سشٍدُّا ت٘طتش ًواٗاى هٖضَد.
دس رٗل تشإ ًوًَِ تِ چٌذ هؼدن لغَٕ اضاسُ هٖضَد:
166؛ خَّشٕ ،ج  ،1ظ 216؛ صهخطشٕ ،أساس الثالغٔ ،ج  ،1ظ 472؛ الفائك ،ج ،4
ظ 48؛ ٍ ت٘ص اص ّوِ دس لساى الؼشب اتي هٌظَس ،ج  ،1ظ 126؛ ج  ،2ظ 82 ،70؛
ج  ،3ظ  ٍ 41دّْا هَسد دٗگش.

(تشإ تفص٘ل ًه :فْاسس لساى الؼشب ،ج  ،16ظ )173-172

د .تضمیه سريدٌَای جىاب اتًطالة:
 .1اتَطالة سشٍدُإ داسد دس هذح پ٘اهثش اوشم:6
فأکؽمُ ضلكِ اهلل فی الٌبـ أزوعُ
لمع أکؽم اهللُ الٌجیَّ هسوعاً
فػّالؼؽل هسوْظٌ ّ ُػا هُسوّعُ (الذسح الغشاء ،ظ )87
ّ نَكّ لَ هي اقوَ لِیُدِلََّ
اٗي ات٘ات سا اتي وث٘ش (ج ،1ظ ٍ )266اتي حدش ػسمالًٖ (االصاثة ،ج  ،4ظ  ٍ )115تشخٖ
دٗگش ًمل وشدُاًذ (تشإ تفص٘ل ًه :الذسح الغشِّاءّ ،واًدا) .حسّاى تي ثاتت اًصاسٕ ،تضسگتشٗي ضاػش
هخعشم ػشب ٍ صذس اسالم ت٘ت دٍم اٗي سشٍدُ سا تعو٘ي وشدُ ٍ دس ظوي اضؼاسٕ
وِ تشإ پ٘اهثش

اوشم6

سشٍدُ ،خا دادُ است .ػثذالشحوي تشلَلٖ ،ادٗة ًاهذاس

ضؼش اتَطالة :7گضاسش ٍ تحل٘ل ادتٖ ٍ هحتَاٖٗ

خل٘ل تي احوذ ،ج  ،5ظ 258؛ اصّشٕ ،ج  ،15ظ 151؛ اتي دٔسٗذ ،ظ ،150 ،97 ،88

هصشٕ ،وِ دَٗاى حسّاى تي ثاتت سا ضشح وشدُ ،دس پاًَضت ظ  131دَٗاى گفتُِ :ػا
الجیت لیف هي لْل زكّبى ّ أًّوب ُْ ألثی ؼبلت ظَوٌََّ زكّبىٌ فی نؼؽٍَ.
 .2اتَطالة دس سشٍدُإ گفتِ :یَکفیک هٌَ الیْم هب تؽخْ
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غعا( .الذسحالغشّاء ،ظ )91

اتَّفّاى

هْضهٖ دس حاض٘ٔ سٍاٗت خَد اص دَٗاى اتَطالة گفتِ :اػطٖ اٗي سشٍدٓ خَد ّ" :لیف
ػؽبءُ الیْم هبًؼََ غعا" سا اص اٗي ت٘ت اتَطالة تشگشفتِ است.

(ًه :دَٗاى أتٖطالة ،صٌؼة أثی ُفّبى

الوِؿهی ،ظ )101

ٌ .مثاحث تاریخی در دیًان اتًطالة:7
سشٍدُّإ اتَطالة 7آوٌذُ اص هثاحث تاسٗخٖ است .دس رٗل تِ چٌذ هَسد آى اضاسُ
هٖضَد:
 .1هثاحث هشتَغ تِ صًذگاًٖ پ٘اهثش اوشم:6
 .1-1اتَطالة تِ ٌّگام سفش تِ ضام ،پ٘اهثش سا تا خَد ّوشاُ وشد .دس اٗي سفش تَد وِ تا
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تٓح٘شإ ساّة دٗذاس وشد (تشإ تفص٘ل اٗي ٍالؼِ ًه :الذسح الغشّاء ،ظ  ٍ )85-84اٗي دٍ سشٍدُ سا دس
اٗي صهٌِ٘ سشٍد:
ػٌعی یفْق هٌبؾل االّالظ...
ئى اثي آهٌة الٌجّی هسوعاً
ثفؽلة ضیؽ الْالعیي کِؽامِ (الذسح الغشّاء ،ظ )153-152
ألن تؽًی هي ثؼع َُنٍّ َُووتَُ
 .1-2دس ٍالؼٔ هْاخشت هسلواًاى تِ حثطِ ،اتَطالة ات٘اتٖ سا تشإ ًداضٖ ،حاون
(الذسح الغشاءّ ،واًدا)

حثطِ فشستاد

(تشإ تفص٘ل ًه :هؼَض ػَض اتشاّ٘ن ،ظ )40-38

ٍ اٍ سا تِ ػذل ٍ احساى ًسثت تِ تاصُ هسلواًاى فشاخَاًذ:
أال لیت نؼؽی کیف فی الٌبـ خؼفؽ
لِیؼلَنْ ضیبؼُ الٌبـ أىّ هسوعاً

ّ ػوؽٌّ ّ أػعاء الٌجیّ األلبؼةُ...
ّؾیؽٌ لوْقی ّ الوكیر ثي هؽینِ( ...الذسح الغشّاء ،ظ)154،
(الذسح الغشّاء ،ظ )69

 .1-3دس هاخشإ ضؼة اتَطالة ٍ لطغ استثاغ لشٗص تا هسلواًاى،

اتَطالة7

سشٍدٓ تلٌذ خَد سا سشٍد:
أال أثْلِغب ػٌّی ػلی غات ثیٌِب

لُإیبً ّ ضُصّب هِي لُإیٍّ ثٌی

کؼتِ( ...الذسح الغشّاء ،ظ )69-67

اٗي

 .1-4اتَطالة ٍ صح٘فٔ لشٗص .لشٗط٘اى تشإ اص ت٘ي تشدى دٗي ًَپإ اسالم ٍ ضىست
پ٘اهثش6

گشد ّن آهذًذ ٍ صح٘فِإ تٌظ٘ن وشدًذ ٍ آى سا دس وؼثِ گزاسدًذ .تِ اهش

خذاًٍذ ،هَسٗاًِ إ صح٘فِ سا خَسد ٍ پ٘اهثش ػوَٗص اتَطالة سا اص اٗي ٍالؼِ تا خثش
وشد .اتَطالة ً٘ض هطلة سا تِ لشٗط٘اى هٌتمل وشد .آًاى تاٍس ًىشدًذ ٍ پس اص پٖ تشدى
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تِ هاخشا آى سا "سحش" داًستٌذ.
اتَطالة دس اٗي صهٌِ٘ چٌذٗي ضؼش سشٍد ،اص خولِ:
أال هَي لِِنٍّ آضؽَ الیل هٌُْصِتِ
تؽبّل لیلی ثِنٍّ ًَصَت
 .2هاخشإ رتح ػثذاهلل ،پذس پ٘اهثش:
کلّب ّ ؼةّ الجیت غی األًصبة
 .3اصدٍاج تا فاطوِ تٌت اسذ:3

ّ ؼةّ هب أًْعی هي الؽِّکبة...
ّ لكتُ ثبلوؽتبة فی األهْؼ

(الذسح الغشاء ،ظ )74-73

(الذسح الغشّاء ،ظ )104-103

فی السکن ّ الؼعل الػی ال ًٌکؽٍ
ئىّ لٌب أّّلَ ّ آضؽٍ
 .5دس ٍالؼٔ ػثواى تي هظؼَى خٔوحٖ ٍ لشٗص:
أصْجستَ هُکْتَئِجبً تجکی
أهِيْ تػکّؽ ظُؽٍ غیؽِ هأهْىِ
 .6هاخشإ ٍالدت حعشت ػلٖ 7دسوؼثِ:
یب ؼةّ ُػا الغَككِ العُخّی

(الذسح الغشاء ،ظ )106

کوسؿّىِ( ...الذسح الغشاء ،ظ )160

ّ الموؽِ الوٌجلح الوعیّ...

(الذسح الغشاء ،ظ )164

ي .فىًن ي اغراض شعری در دیًان جىاب اتًطالة:7
ٗىٖ اص هطالة هْن دس تشسسٖ سشٍدُّإ ٗه ضاػشٍ ،اوإٍ فٌَى ٍ اغشاض ضؼشٕ
اٍست ٍ هَظَػاتٖ وِ دستاسٓ آىّا سخي ساًذُ است وِ دس رٗل تذاىّا اضاسُ هٖضَد:
ٗهً .ىتٔ تس٘اس هْوٖ وِ دستاسٓ دَٗاى اتَطالة 7تاٗذ گفت ،آى است وِ ت٘ص اص دٍ
سَم سشٍدُّإ خٌاب اتَطالة دستاسٓ دفاع اص پ٘اهثش ٍ دٗي اسالم استً .ىتٔ هْن آى

ضؼش اتَطالة :7گضاسش ٍ تحل٘ل ادتٖ ٍ هحتَاٖٗ

لع صعلت ؼؤیبک ثبلتَّؼجیؽ
 .4دس لشاس دادى سوي وؼثِ:

ّ نَؼت الؼصب هي لْهک الوُتهؼّتِ...
ّ ظَهغٍ کكرِّ الكَّمبء الكَّؽِة( ...الذسح الغشاء ،ظ )67-65

(الذسح الغشّاء ،ظ )64-63

است وِ دس اٗي سشٍدُّا اص حعشت هحوذ 6تِ ػٌَاى "پ٘اهثش" دفاع ضذُ ًِ تِ ػٌَاى
"تشادسصادُ" ٍ .اٗي ًىتِ تسٖ حائض اّو٘ت است .تِ اٗي ات٘ات دلّت ضَد:
 ّ .1هب غًتُ هي یعػْ ئلی اهلل ّزعٍَ
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ّ ظیيٍ لْینٍ أُلَُ غیؽُ ضُیّتِ

ً .2فبؼلَ زتی ًُصؽَّع زْلََ

ّ هب ثبلُ تکػیت الٌجیّ

 .3ألن تؼلوْا أًّب ّخعًب هسوعاً

ًجیّبً کوْقی ضُػَّ فی أّّل

 ّ .4اهلل ال أضػلُ الٌجیَّ ّال

یطػلَ هي ثٌَِیَّ غّ زَكَتِ

(الذسح الغشاء ،ظ )63

الوُمؽّةِ (الذسح الغشاء ،ظ )64
الکُتتِ (الذسح الغشاء ،ظ )67
(الذسح الغشّاء ،ظ )71

تشإ هَاسد دٗگش ًه :الذسح الغشّاء ،ظ ،124 ،115 ،110 ،108 ،106 ،103 ،88 ،82 ،75
...ٍ 160 ،154 ،151 ،149 ،139
اٗي سشٍدُّا ػٔطشٕ اص اػطاس تَد ٍ هطتٖ اص خشٍاس؛ ٍ هاٗٔ تسٖ تٖاًصافٖ ٍ
ًاخَاًوشدٕ است وِ سشاٌٗذٓ اٗي ات٘ات سا غ٘ش هإهي ٍ ال ؼ٘ار تاللِّ وافش تذاً٘ن .اگش
تخَاّ٘ن توام سشٍدُّإ هَخَد خٌاب اتَطالة سا وِ دس دستشس ها است ،دس صهٌ٘ٔ
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دفاع اص پ٘اهثش روش وٌ٘ن ،تاٗذ حذٍد  700ت٘ت سا ٗادآٍس ضَٗن! اٗي دس حالٖ است وِ
اتي ضْش آضَب

(ج  ،2ظ )65

ًمل وشدُ " :آى دستِ اص اضؼاس اتَطالة وِ تش اٗواى ٍٕ

داللت داسد افضٍى تش  3000ت٘ت است ".هتأسفاًِ تس٘اسٕ اص اٗي ات٘ات تِ دست ها
ًشس٘ذُ است .دس پاٗاى اٗي تخص گفتٌٖ است وِ تا تؼوك دس س٘شٓ حعشت اتَطالة،
آدهٖ تش اٗي ًىتِ ٍالف هٖ ضَد وِ ّ٘چ همطؼٖ اص صًذگاًٖ اتَطالة سا ًتَاى ٗافت وِ
اص هْنّ حواٗت ٍ ٗاسٕ سسَل خذا 6ػاسٕ تاضذ.
دٍ .اص دٗگش اغشاض ضؼشٕ دس سشٍدُّإ اتَطالة ،هذح ،سثاء ،فخش ٍ حواسِ است
وِ اص فٌَى ٍ اغشاض ساٗح دس ضؼش ػشتٖ است .دس اٗي لسوت تِ خْت اختصاس تِ روش
چٌذ هَسد تشإ ّش ػٌَاى تسٌذُ هٖضَد.

1

 .1هذح .هذح اص ساٗح تشٗي فٌَى اضؼاس ػشتٖ است .ضاػش صتاى تِ هذح هٖگطاٗذ ٍ
 . 1ثؽای تفصیل ظؼ ایي لكوت ثَ کتبة اؼؾنوٌع ضبًن ظکتؽ ٌُبء ػجبـ ػلیْی کهکْل ،ثب ػٌْاى نؼؽ أثیؼبلت ظؼاقة اظثیة ،و 228-281
هؽاخؼَ نْظ.

فعائل اًساًٖ هوذٍح سا تش هٖضوشد .اگش هوذٍح اًساًٖ ٍاال تاضذ ،هذح اٍ هذح
سداٗإ اخاللٖ ٍ وشاهتْإ اًساًٖ خَاّذ تَد .دس دَٗاى اتَطالة هٖتَاى هذح سا تِ
دٍ تخص هذح پ٘اهثش اوشم ٍ 6هذح دٗگشاى تمس٘ن ًوَد.
تاٗذ دلت داضت وِ هذاٗح پ٘اهثش اوشم دس سشٍدُّإ خٌاب اتَطالة ،اص ًخست٘ي
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هذاٗح دس اٗي صهٌِ٘ است وِ تا ًّ٘تٖ صادق ٍ للثٖ پان سشٍدُ ضذُ ٍ اٗي ًىتِإ است
وِ تش تس٘اسٕ اص هحمماى پَض٘ذُ هاًذُ است .اٌٗه ًوًَِّاٖٗ اص هذح پ٘اهثش دس
سشٍدُّإ اتَطالة آٍسدُ هٖضَد:
لِفعاء السجیت ّ اثي السجیتِ

 .1-1لع ثػلٌبک ّ الجالء نعیع

لِفعاء األػؿّ غی السَكَت الثب لتِ ّ الجبعِ ّ الکؽینِ الٌدی ِ
ت
 ّ .1-2هب اى خٌیٌب هي لؽیم ػَظیوةَ قْی أى هٌَؼٌب ضیؽَ هي َّؼیء التُّؽثب

(الذسح الغشّاء ،ظ )70

هب ؾلت تٌؽكُ ثبلصْا ةِ ّ أًت ؼفلٌ اهؽ ُظ
کأىّ خجیٌک الموؽ الوٌیؽُ (الذسح الغشّاء ،ظ )102
 .1-4أیب اثيَ األًف أًفِ ثٌی لُصیٍّ
(الذسح الغشّاء ،ظ )89

 ّ .1-5لکٌَّ هي ُبننٍ فی صویوِب

ئلی أثسؽٍ فْق الجسْؼ ؼْافِ

(الذسح الغشّاء ،ظ )111

 ّ .1-6ئى زُصِّلتْ أنؽافُ کلّ لجیلةٍ ففی ُبنن أنؽافُِب ّ لعیوُِب
ّ ئى فطؽتْ یْهبً فبىّ هسوعاً

ُْالوصؽفی هِي قؽُّب ّ کؽیوُِب

(الذسح الغشّاء ،ظ )156

دس اٗي صهٌِ٘ ً٘ض ات٘ات تس٘اسٕ دس دَٗاى خٌاب اتَطالة ٗافت هٖضَد وِ تِ خْت
اختصاس ،اص آًْا چطن هٖپَض٘ن.
هذح دٗگشاى
 .Aهذح ًداضٖ حاون حثطِ
 .A1تؼلّن أثیت اللؼي أًّک هبخعُ
ّ ًؼلن أىّ اللَّ ؾاظک ثكؽةً

کؽینٌ فال یهمی لعیک الودبًتُ
ّ أقجبةَ ضیؽٍ کلَِّب ثک الؾةُ

ضؼش اتَطالة :7گضاسش ٍ تحل٘ل ادتٖ ٍ هحتَاٖٗ

أضب ثمةٍ للٌبئجبت هإؾؼا
 ّ .1-3لمع ػِعتک صبظلب

کؽیوب ثٌبٍ ال لئیوبً ّ ال غؼثب
فی المْل ال تتؿیّعُ

(الذسح الغشّاء ،ظ )75

فبًّک فیطٌ غّ قدبلٍ غؿیؽ ٍح یٌبلُ األػبظی ًفؼَِب ّ األلبؼةُ
ثفعلک اِلّب أؼُخِؼُْا ثبلتکؽمِ (الذسح الغشّاء ،ظ )154
 ّ .A2ئًّک هب تأتیک هٌّب ػصبث ٌة

(الذسح الغشّاء ،ظ )69

 .Bهذح گشٍّٖ وِ دس ًمط صح٘فٔ ظالوأً لشٗص وَض٘ذًذ:
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 .B1خؿی اهللُ ؼَُْؽبً ثبلسَدْى کأًِّن

ػلی هألٍ یِعی لسؿمٍ ّ یُؽنِعُ

لؼْظاً لعی ضَؽْن السدْى کأًِّن هَمبِّلةٌ ثل ُن أػؿّ ّ اهد ُع
ئغا هب ههی فی ؼَفْؽفِ العِّؼعِ أزؽظُ (الذسح الغشّاء ،ظ )82
أػبى ػلیِب کلُّ صِمْؽٍ کأًَّ
 .B2هذح صّ٘ش تي اهِ٘ هخضٍهٖ وِ دس ًمط صح٘فٔ لشٗص وَض٘ذ:
فٌؼنَ اثيُ أضت المْم غیؽ هکػّة ؾُیؽٌ زكبهبً هفؽظاً هي زوبئ ِ
ل
ئلی زَكَتٍ فی زْهة الودع فبظلِ (الذسح الغشّاء ،ظ )132
أننُّ هي الهُّنّ الجِبلیل یٌَْتَوی
 .2سثاء .هشثِ٘ سشاٖٗ اص ساٗحتشٗي فٌَى ضؼشٕ ّش ادت٘اتٖ است ٍ دس ادت٘ات ػشتٖ ً٘ض
پ٘طٌِ٘إ وْي داسد .دس هشثِ٘ سشاٖٗ ،اگش هطاتك ٍالغ صَست پزٗشد ٍ دسٍؽ ٍ هثالغِ ٍ
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اغشاق دس آى ساُ ً٘اتذً٘ ،ض هٖتَاى فعاٗل ٍ وشاهتّإ اًساًٖ سا تشضوشدّ ،واى گًَِ
وِ دس هذح تذاى اضاست سفت .هؼشفٖ ٍ ٍصف خَتّٖإ ضخصٖ وِ اص دً٘ا سفتِ ،تِ
ًَػٖ ًطش ٍ گستشش ً٘ىّٖاست .دس رٗل تِ چٌذ ًوًَِ اص سشٍدُّإ خٌاب
اتَطالة 7دس اٗي صهٌِ٘ اضاسُ هٖضَد:
 .2-1دس سثإ پذسش ػثذالوطّلة:
أثکی الؼیْى ّ أغؼی ظهؼَِب ظؼؼاً هصبةُ نیجة ثیت العیي ّ الکؽمِ
لَ فعبئلُ تؼلْ قبظح األهنِ (الذسح الغشّاء ،ظ )155
کبى الهدبعَ الدْاظَ الفؽظَ قإظَظٍُُ
 .2-2هشث٘ٔ ػثذاهلل تشادسش ٍ پذس پ٘اهثش:6
ّ ال تولّی ػلی لؽمٍ لٌب قٌعِ...
ػیٌی ائػًی ثجکبءٍ آضؽَ األثعِ
ئغ کبى هٌِب هکبىَ الؽّذ فی الدكعِ (الذسح الغشّاء ،ظ )90
لْ ػبل کبى لفِؽٍ کلِّب ػَلَوب
 .2-3دس هشث٘ٔ ّطام تي الوغ٘شح ،اص سادات ػشب دس دٍسٓ خاّل٘ت:
فمعًب ػویعَ السیّ ّ الؽکيُ ضبنغ
ّ کبى ُهبم ثي الوغیؽح ػصوةً

لفمع أثی ػثوبىَ ّ الجیتُ ّ السِدؽُ
ئغا ػَؽَک الٌبـَ الوطبّفُ ّ الفمؽُ

ثأثیبتَ کبًتْ أؼاهلُ لْهَ

تلْغُ ّ أیتبمُ الؼهیؽح ّ الكَّفْؽُ

(الذسح الغشّاء ،ظ )107

 .2-4دس سثإ اتَاهّ٘ٔ تي الوغ٘شٓ هلمّة تِ صاد الشَّوة:
خبظت ثوب فیِب الهإّىُ األػبِّؼُ...
ْ
أؼلتُ ّ ظهغُ الؼیي فی الؼیي غبئؽُ ّ
ثْاظی أقی غَیجَّتَُْ الومبثؽُ...
أال ئىّ ضیؽ الٌبـِ غیؽ هعافغٍ
ئغا الطیؽُ یُؽْخی أّ ئغا الهؽُّ زبظؽُ (الذسح الغشّاء ،ظ )96-97
ػلی ضیؽ زبفٍ هي هؼعٍّ ّ ًبػلٍ
 .2-5دس سثإ هسافش تي اتٖ ػوشٍ وِ تِ گفتٔ اتَالفشج اصفْاًٖ (ج  ،9ظ  )51اص ضاػشاى
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ٍ تخطٌذگاى =; اخَاد< دس دٍسٓ خاّل٘ت تَد.
لیتَ نؼؽی هكبفؽَ ثيَ أثی ػن  --ؼٍّ ّ لیتٌ یمْلِب الوسؿّىُ...
کٌتَ هْلیً ّ صبزجبً صبظقَ الطت  --ؼحِ زمّبً ّ ضُلَّةً التطْىُ (الذسح الغشاء ،ظ )162-161
 .3فخش .اص وْيتشٗي اغشاض ضؼشٕ دس ادت٘ات ػشتٖ فخش است .هثاّات وشدى تِ ًَسة،
س٘ادت ،هدذ ،وشم ،اخالق ًىَ ٍ ضداػت دس فخش ٍصف ٍ تث٘٘ي هٖضَد.
فسُؽهتَ هٌّب صبزجبً ّ هإاؾؼاً
 .3-2السوعُ هلل الػی لع نؽّفب

ّ أضبً ػلی الكّؽّاءِ ّ العُّ ّؽِ
لْهی ّ أػالُن هؼبً ّ غِؽْؽفب

(الذسح الغشّاء ،ظ )99

هدعاً تلیعاً ّاصالً هكتؽؽفب...
لع قجمْا ثبلودع هَي تَؼؽّفب
ُن أًدنٌ ّ أثعؼٌ لي تکكفب(الذسح الغشاء ،ظ )113-112
ّ أصجسْا هي کلّ ضلفٍ ضلفب
ً ّ .3-3سي الصوینُ هِي غُؤاثة ُبننٍ ّ آلِ لُصیٍّ فی الطؽْة األّائلِ
ّ کبى لٌب زْضُ الكمبیة فیِ ُن
فوب أظؼکْا غزْالً ّ ال قفکْا ظهبً
 .3-4فوي یٌَْمُ هي زعّبؼ هکّةَ ػِؿٍُُّ

ّ ًسي الػُّؼی هٌِن ّ فْق الکْاُلِ
ّ هب زبلفْا اِلّب نؽاؼَ المجبئلِ (الذسح الغشّاء ،ظ )129
فَؼؿّتٌُب فی ثؽي هکّة اَتْلَعُ

فلن یٌفکک ًؿظاظُ ضیؽاً ّ ًُسْوَ ُع
ًَهأًب ثِب ّ الٌبـُ فیِب لالئل
ّ ًَُؽْؼِنُ زتی یتؽک الٌبـُ فَعْلَِن ئغا خُؼِلَتْ أیعی الوُفیعیي تَؽػَعُ (الذسح الغشّاء ،ظ )82
 .4حواسِ .تشخٖ اص هحمماى ادت٘ات ،حواسِ سا صٗش هدوَػٔ فخش هٖداًٌذٍ ،لٖ هعاه٘ي
حواسٖ هٖتَاًٌذ تِ ػٌَاى گًَِإ هستمل دس ادت٘ات هطشح ضًَذً .ىتٔ خالة دس

ضؼش اتَطالة :7گضاسش ٍ تحل٘ل ادتٖ ٍ هحتَاٖٗ

 .3-1ئًّب ثٌْ أمّ الؿثیؽ ّ فسْلِِب

زولتْ ثٌب للؽیت ّ الؽُِّؽِ

سشٍدُّإ حواسٖ حعشت اتَطالة ،آى است وِ ضَس اًگ٘ضتشٗي اٗي حواسِّا دس
دفاع اص پ٘اهثش اسالم 6سشٍدُ ضذُ است ٍ اٗي ًىتٔ تس٘اس تا اسصضٖ است .دفاع توام
لذ ٍ خاًأً اتَطالة اص پ٘اهثش دس اٗي سشٍدُّا هَج هٖصًذ ٍ لاتلّ٘ت آى سا داسد وِ دس
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ًَضتاسٕ هستمل تشسسٖ ضَد .دس رٗل تِ چٌذ ًوًَِ اضاسُ هٖضَد:
 4-1فال تَسْكَجًْب ضبغلیيَ هسوعاً

لػی غؽثةٍ هٌّب ّ ال هتمؽّةِ

قَتَوٌَْؼَُُ هٌّب یعٌ ُبنوّی ٌة
 .4-2تٌبلْى أزوعَ أّ تصْؽَلْا

هُؽکَّجُِب فی الٌبـ ضیؽُ هُؽکّتِ
ظُجبتِ الؽهبذِ ّ زعَّ المُعُت

ّ تؼتؽفْا ثیي أثیبتکن
 .4-3فَلَكٌْب ّ ثیتِ اهلل ًُكلن أزوعا
ّ لوّب تَجِيْ هٌّب ّ هٌکن قْالفٌ
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ثوؼتؽکٍ ظٌَْکِ تؽی کكؽالمٌب
ً .4-4سي ّ ُػا الٌجیُّ أقؽتَُ

(الذسح الغشاء ،ظ )64

ػصت (الذسح الغشاء ،ظ )66

صعّؼَ الؼْالی ّ ضی ً
ال
لِؼؿّاء هي ػطِّ الؿهبى ّ ال کؽْةِ
ّ أیعٍ أتِؽَّتْ ثبلوٌََُِّعح الهُِّْتِ

کبلهَّؽْةِ (الذسح الغشاء ،ظ )68

ثَ ّالعجبعُ الؼُؽْجُ تَؼْکِ ُ
ف
ًعؽة ػٌَ االػعاء کبلهُُِّتِ

الؼؽةِ (الذسح الغشاء ،ظ )72

فٌسيُ فی الٌبـ ألْأ ُم
اِىْ ًِلْتُوٍْ ثکلّ خَوْؼکنُ
حٔسي ختام اٗي تخص اضاسُ تِ لص٘ذٓ تلٌذ اله٘ٔ خٌاب اتَطالة است وِ تِ گفتٔ اتي
وث٘ش (ج ،3ظُ" :)53ػٍ لصیعحٌ ػظیوةٌ ثلیغة خعّاً ال یكتؽیغُ أى یمْلَِب الّب هَي ًُكِجَت ئلیَُ ،ی
أفسلُ هي الوؼلّمبت الكجغ ّ أثلغُ فی تأظیة الوؼٌی فیِب خویؼبً ".تس٘اسٕ اص ادٗثاى اٗي لص٘ذٓ
الهِ٘ سا ضشح وشدُاًذ( .تشإ تفص٘ل ًام آًاى ًه :الذسّح الغشّاء فٖ ضؼش ض٘خ الثطحاء ،ظ  )119اص خولٔ آًاى
هٖتَاى تِ ػلّاهِ سشداس واتلٖ اضاسُ وشد وِ تِ خَاست خذاًٍذً ،سخٔ خطّٖ ضشح اٍ تا
تصح٘ح ٍ تؼل٘مات اٗي تٌذُ تضٍدٕ اًتطاس خَاّذ ٗافت .تس٘اسٕ اص ات٘ات اٗي لص٘ذُ دس
دفاع اص پ٘اهثش

اوشم6

ٍ پاسخ وَتٌذُ تِ دضوٌاى آى حعشت است.

(تشإ هتي لص٘ذُ ًه:

الذسح الغشّاء ،ظ )135-120

دس پاٗاى اٗي ًَضتاس ،تَخِ تِ اٗي ًىتِ الصم است وِ دس سشٍدُّإ خٌاب اتَطالة
ّ٘چ تغضلٖ تِ چطن ًوٖخَسد ٍ اٗي دَٗاى اص هصادٗك "ضؼشحِىوٖ" تطواس است .اص

دٗگش سَ ،ضؼش خٌاب اتَطالة اص هصادٗك اوول "ضؼش ٍ ادب هتؼْذ" ٍ تِ تؼث٘ش ساٗح دس
ادت٘ات ػشتٖ "األدب الولتضم" است ٍ ضاٗستِ است وِ استاداى هحتشم اص اٗي صاٍِٗ ً٘ض
اٗي سشٍدُّا سا تشسسٖ وشدُ هؼاًٖ آى سا ٍاوإٍ وٌٌذ وِ تِ فشهَدٓ حعشت ػلٖ:7
"فِ٘ ػلنٌ وث٘ش".
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(فخّاس تي هؼذ ،ظ )130

مىاتع
 .1اتي اًثاسٕ ،اتَالثشوات ػثذالشحوي تي هحوذً ،ضُة االلثاء فٖ طثمات االدتاء ،تحم٘ك هحوذ اتَالفعل اتشاّ٘ن،
لاّشُ =تٖ تا<.
 .2اتي حدش ػسمالًٖ ،االصاثة فٖ تو٘٘ض الصحاثة ،هصش  1328ق.
 ،________.3لساى الو٘ضاى ،ت٘شٍت .1971/1390
 .4اتي دسٗذ اصدٕ ،هحوذ تي الحسي ،االضتماق ،تحمم٘ك ػثذ السالم هحوذّاسٍى ،تغذاد .1979/1399
 .6اتي ضْش آضَب ،هحوذ تي ػلٖ ،هتطاتِ المشآى ٍ هختلفِ ،اًتطاسات ت٘ذاس ،لن.
 .7اتي وث٘ش ،اتَالفذاء اسواػ٘ل تي ػوش ،الجعایة ّ الٌِبیة ،هصش  1351ق 1932 /م.
 .8اتي هؼتض ،ػثذ اهلل ،طثمات الطؼشاء ،تحم٘ك ػثذ الستاس احوذ فشاج ،داس الوؼاسف هصش =تٖ تا.<.
 -9اتي هٌظَس ،خوال الذٗي تي هىشم ،لساى الؼشب ،داس صادس ،ت٘شٍت  2000م.
 .10اتي ًذٗن ،هحوذ تي اسحاق ،الفْشست ،تحم٘ك سظا تدذّد ،طْشاى.
 .11اتي ّطام اًصاسٕ ،خوال الذٗي ػثذاهلل ،ضشح لطش الٌذٕ ٍ تلّ الصذٕ ،تحم٘ك هحوذ هحٖ الذٗي ػثذ الحو٘ذ،
هصش .1963
 .12اتَالفشج اصفْاًٖ ،وتاب األغاًٖ ،هصش =تٖ تا.<.
 .13اصّشٕ ،اتَهٌصَس هحوذ تي احوذ ،تِػیت اللغة ،ج  ،15تحم٘ك اتشاّ٘ن األت٘اسٕ ،لاّشُ .1967
 .14احساى ػثاس ،تاسٗخ الٌمذ االدتٖ ػٌذ الؼشب ،ظاؼ الثمبفة ،ت٘شٍت .1986/1406
 .15اسذً ،اصش الذٗي ،هصبظؼ الهؼؽ الدبُلی ّ لیوتِب التبؼیطیّة ،ت٘شٍت .1988
 .16تغذادٕ ،ػثذالمادس ،خضأً االدب ٍ لةّ لثاب لساى الؼشب ،تحم٘ك ػثذالسالم هحوذّاسٍى= ،تٖ تا<.
 .17خَّشٕ ،اسواػ٘ل تي حوّاد ،الصحاح ،تحم٘ك احوذ ػثذ الغفَس ػطّاس ،ت٘شٍت =تٖ تا<.
 .18حسّاى تي ثاتت اًصاسٕ ،دَٗاى ،تطشح ػثذالشحوي الثشلَلٖ ،داس الىتاب الؼشتٖ ،ت٘شٍت  1410ق 1990 / .م.

ضؼش اتَطالة :7گضاسش ٍ تحل٘ل ادتٖ ٍ هحتَاٖٗ

 .5اتي سلّام خٔوٓحٖ ،هحوذ ،طثمات فحَل الطؼشاء ،تحم٘ك هحوَد هحوذ ضاوش ،لاّشُ .1952

 .19خل٘ل تي احوذ ،الؼ٘ي ،تحم٘ك د .هْذٕ الوخضٍهٍٖ د .اتشاّ٘ن الساهشائٖ ،لن .1405
 .20الذسّح الغشاء فٖ ضؼش ض٘خ الثطحاء :دَٗاى أتٖ طالة ،خوغ ٍ تحم٘ك ٍ ضشح :تالش لشتاًٖ صسّٗيّ ،ؾاؼح الثمبفة ّ
األنبظ االقالهی ّ هإقكة ظائؽح الوؼبؼف االقالهیة ،طْشاى  1374ش 1995 /م.
 .21دَٗاى اتٖ طالة تي ػثذ الوطلة ،صٌؼة اثی ُفبى الوِؿهی ّ صٌؼة ػلی ثي زوؿح الجصؽی التویوی ،تحم٘ك الط٘خ
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هحوذ حسي آل ٗاس٘ي ،داس الْالل ،ت٘شٍت  1421ق  2000 /م.
 .22سافؼٖ ،هصطفٖ صادق ،تاسٗخ آداب الؼشب ،ت٘شٍت  1425ق 2005 /م.
 .23سظٖ الذٗي استش آتادٕ ،نؽذ الکبفیة فی الٌسْ ،الوکتجة الوؽتعْیة ،طْشاى =تٖ تا<.
 .24صهخطشٕ ،هحوَد اتي ػوش ،أقبـ الجالغة ،داس الىتة ،لاّشُ .1972
 ، ______.25الفائك فٖ غشٗة الحذٗث ،تحم٘ك هحوذ اتَالفعل اتشاّ٘ن ٍ ػلٖ هحوذ الثدإٍ ،لاّشُ =تٖ تا<.
 .26س٘ثَِٗ ،اتَتطش ػوشٍ تي ػثواى ،الىتاب ،تحم٘ك ػثذ السالم هحوذ ّاسٍى ،لاّشُ  1403ق 1983 /م.
 .27سَ٘طٖ ،خالل الذٗي ػثذ الشحوي ،ثغیة الْػبح فی ؼجمبت اللغْییي ّ الٌسبح ،تحم٘ك هحوذ اتَالفعل اتشاّ٘ن ،لاّشُ
 1384ق  1964 /م.
 .28ضَلٖ ظ٘ف ،الٌمذ ،داسالوؼاسف ،هصش .1964
 .29ضْشستاًٖ ،اتَالفتح هحوذ تي ػثذ الىشٗن ،الولل ٍ الٌحل ،هصش =تٖ تا<.
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 .30صذٍق (اتي تاتَِٗ) ،هحوذ تي ػلٖ ،األهالٖ ،هإقكة األػلوی ،ت٘شٍت  1400ق.
 .31طثشسٖ ،اتَػلٖ الفعل تي الحسي ،هدوغ الث٘اى فٖ تفس٘ش المشآى ،تحم٘ك س٘ذ ّاضن سسَلٖ هحالتٖ ،طْشاى
=تٖ تا<.
 .32طَسٖ ،اتَخؼفش هحوذ تي الحسي ،التث٘اى فٖ تفس٘ش المشآى ،تحم٘ك احوذ حث٘ة لص٘ش الؼاهلٖ ،ت٘شٍت .1409
 .33فخاس تي هؼذ ،اتَػلٖ ضوس الذٗي ،السدة ػلی الػاُت ئلی تکفیؽ اثی ؼبلت (اٗواى اتٖ طالة) ،تحم٘ك س٘ذ
هحوذ تحش الؼلَم ،لن .1410
 .34لشتاًٖ صسّٗي ،تالش ،همالٔ "سإٍ" دس داًطٌاهٔ خْاى اسالم ،ج  ،19تْشاى  1393ش.
 .35لسطالًٖ ،احوذ تي هحوذ ،اسضاد الساسٕ لطشح صح٘ح الثخاسٕ ،ت٘شٍت =تٖ تا<.
 .36ولٌٖ٘ ساصٕ ،هحوذ تي ٗؼمَب ،الىافٖ ،تحم٘ك ػلٖ اوثش غفاسٕ ،تْشاى  1388ق.
 .37هثشّد ،اتَالؼثاس هحوذ تي ٗضٗذ ،الومتعة ،تسمیك هسوع ػجع الطبلك ػعیوة ،ت٘شٍت =تٖ تا.<.
 .38هؼَض ػَض اتشاّ٘ن ،الؽقْل ّ الؽقبلة فی نؼؽ ئثی ؼبلت ،وَٗت =تاسٗخ همذهِ .<1976
ً .39داضٖ ،اتَالؼثاس احوذ تي ػلٖ ،سخال الٌداضٖ ،تحم٘ك هحوذ خَاد ًائٌٖ٘ ،ت٘شٍت  1408ق 1988 / .م.
ٌّ .40اء ػثاس ػلَٕ٘ وطىَل ،ضؼش اتٖ طالة :ظؼاقة أظثیة ،الٌدف االضشف  1429ق  2008 /م.
ٗ .41الَت حوَٕ ،هؼدن األدتاء ،داس الفىش ،ت٘شٍت  1400ق  1980 /م.
 ،_______ .42هؼدن الثلذاى ،تحم٘ك فشدٌٗاًذ ٍٍستٌفلذ ،الٗپضٗگ ،چاج افست تْشاى .1965

