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 نقد خویشتن

 اس« ت شعز و شاعزیدر مذمّ» ی هتحلیل قصید

 انوری
 

  1حسین خسزوی

 ی مٌئول( )نویٌنـهکلؿًی ؿانِگبه آماؿ اًالمی واعـ ُهلؿانِیبك مثبن و اؿثیبت فبك

  2حسین یشدانی

 کبكُنبًی اكُـ مثبن و اؿثیبت فبكًی ی ؿانَ آموؽته

 
 

 24/3/99تبكیؼ پقیلٍ:  *   4/12/89تبكیؼ ؿكیبفت: 

 

 چکیده

ٓنننـ و اِنننتبؿ و  ی هقٔنننیـ ی هؿك اینننق مهببنننه ثنننه نهنننـ و ثلكًنننی صنـًنننوی
گناكُنننی ، صهننبكد ؿینننوان اننننوكی پلؿاؽتننه ُنننـه اًنننت  ؿك ثؾننَ نؾٌنننت   

کوتنننبه و فِنننلؿه ام م نننبایبِ قٔنننیـه ثنننه ؿًنننت ؿاؿه ُنننـه و تنبًنننت فنننلد  
و مغتنننوا ثنننه کوتنننبای منننوكؿ ثلكًنننی قنننلاك گلفتنننه اًنننت  ًننن ي ثنننلای   

ُننن٤ل ، نکنننواَ ُننن٤ل و ُنننب٣لی ی هنننناننننوكی ؿك ممی ی هگینننلی انگینننن پنننی
٣ٔننل انننوكی ثلكًننی ُننـه اًننت       ی هو ُننب٣لی ام ؿیننـه فلانننم و ربم٤نن    

، و امکننننبن احلپننننقیلی انننننوكی ام آكای ُنننن٤لای ؿیگننننل ام ر  ننننه کٌننننبیی
 نبٓلؽٌلو و ًنبیی مٜلط ُـه اًت 

                                                           
1 -  E.mail: h_khosravi2327@yahoo.com     
2  - E.mail: hossein_ yazdani64 @yahoo.com 
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مِننؾْ ُننـ کننه ایننق قٔننیـه ؿك ُنن بك      ، پنني ام ثلكًننی فننلد و مغتننوا   
گینننلؿ  ی ُنننب٣ل قنننلاك منننی  قبنهن نننب )كاًنننتیق( و ٓنننبؿ  اُننن٤بك عهیهنننت 

ی ؿكثؾننَ پبیننبنی مهببننه پنني ام ٛننلط صنننـ فلٗننیه ثننلای یننبفتق انگینننه        
اینننق فننلٕ احجنننبت ُننـ کنننه   ، آنن ی اننننوكی ام نکننواَ ُننن٤ل و ُننب٣لی   

ُنننب٣لی كا ؿونِ ، مننننـی ام ملاتنننت ف٘ننن  و ک نننبل  وی ثنننه ؿبیننن  ثهنننله 
ؿانٌنننته اًنننت و صنننون ام كوی نبصنننبكی و ثنننه ؿبیننن  نینننبم ُننن نِ ؽنننوؿ منننی

ام ، انننب ُننننب٣لی پننني ام ًننننبل ، ًنننلایی پلؿاؽتننننه ثنننه مـیغننننه  منننببی 
 کبك ؽوؿ پلؿاؽته اًت  ی ؽوؿ نبؽِنوؿ ثوؿه و ثه نهـ کبكنبمه

 :های كلیدی واصه

ؽواكؿاُنننته ، منننقمت ُنننب٣لان ، مثنننبن مغنننبوكه ، قٔنننیـه، ًنننلاییمـیغنننه
 ٤ُل 

 
 

 ؿو کبك  کنـ ؿایب  ٣ لد  ؿك کِتی  آً بن
 بنگلی  هانـُ  بههنننگ،  ثبؿثبنی  ُبؿی  وقت

   )انوكی(

  مقدمه

و ام کٌبنی »ُب٣لان توانبی قلن ُِب ازلی انوكی اثیوكؿی ام  ٣ یاوعـابـیق مغ ـ ثق 
( تبكیؼ 656: 1367ٓ ب «)ثیّق و آُکبكی ؿاكؿ اًت که ؿك تغییل ًجك ًؾق فبكًی احلِ

ب مٌ ّب اًت ؿك اوای  قلن ُِ صه آنامب ، والؿت و ؿكگقُت او ثه ؿكًتی ؿانٌته نیٌت
ؽوؿ  که صنبن ابتؾ َٔ »( ام ؿنیب كفته اًت 582ماؿه ُـه و ؿك اواؽل ا بن قلن)ث٤ـ ام 

انـ انوكی اًت بیکق ثنب ثه نه  ؿوبتِبه تؾ ْ او نؾٌت ؽبوكی و م٤بٓلانَ آوكؿه گ ته
و ثه  انوكی ی٤نی اثیوكؿ ؿك آن ؿُت واق٢ ثوؿ منٌوة ثه ؿُت ؽبوكان ثوؿه اًت که ُهلِ

ثه ال عبل مٌ ب    و  انوكی كا ثلگنیـو  آن تؾ ْ كا كاب کلؿ، ٣ ّبكه، فلمبن اًتبؿ ؽویَ
 گ ته: که صنبنانـ و او ؽوؿ اؽتیبك نکلؿه ثوؿ اًت که بهت انوكی كا ؿیگلان ثـو ؿاؿه

 «كومگبك ؽبقبنِ ؟ـصلؽب ا ی صه ؽوانَ             وبیك، انوكی ؿاؿنـ مهتلان بهجب
 (657)ا بن:
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 111                                                                         انوكی ام« ؿك مقمت ٤ُل و ُب٣لی»نهـ ؽویِتق تغ ی  قٔیـۀ 

ای ام م٤بكف ٣ه ی و نه ی ام قجی  كیبٗیبت و نزود و ؿك مز و٣ه»٣الوه ثل ُب٣لیانوكی 
« ای ت و منٜق و ف ٌ ه و ٛت و كیبٗیبت و اؿثیبت ٣لة ؿاكای تغٔیالت ٣ببی ثوؿه

  ( صنبنکه ؽوؿ گ ته اًت:23: 1372)ُ ی٤ی کـکنی

 
 اننننـکی ثنننـانبمنٜنننق و موًنننیهی و ایننن ت 

 ٓننلیظ ٣هنننن تٔننـیهَ کنننـ  صننه آنابهننی  وم

 مِک ی صنـد ثه ؽ وت ع  ُـه اًنت  وم كیبٗی

 تِنننویل نیٌنت  كمن صنـ، اك صننـ ثنی  وم ٛجی٤ی 

 نیٌتب ثیگنننبنه ام ا٣ ننبل و اعکنننبد نزننننود    

 صون م به ننبن و فالٛنون نیٌنتب کنب ؿك عهکَنب    
 

 ثنننب نٔنننیجی وافنننلد -كاًنننتی ثبینننـ ثگنننوییب - 

 ل ُنلط و ثٌنَٜ منبالد   ، ثن گل تو تٔـیهَ کنی

 ق کنني نننه یننبوكدام توفینن، وانننـك آن رننن وااننت

 کِنند ؿانننب کننلؿ، اگننل عبًنننننـ نجبُننـ نبٟنننلد

 ؿك ثیننبن او ثننه یننننبیت اوًتنننبؿ و مننبانننننلد  

 كنزننه ُننو، مننق عبٗننلد، وك ا ننی ثننبوك نننـاكی
 

 
 
 
 
 

 (686: 1376)انوكی       
ثه ؽٔوّ اًت بؿه ، انوكی ؿك ثیق ُب٣لان فبكًی مثبن ثه ؿاُتق ًجك و مثبن ؽبّ ؽوؿ

ی اؽیل ی٤نی تلیق وره اا یت او ؿك ا یق نکتهثنكگ»مثبن مغبوكه مِهوك اًت و  ام
اًت بؿه ام مثبن مغبوكه ؿك ٤ُل اًت و او ثـیق تلتیت ت بد كًود پیِینیبن كا ؿكنوُت و 

ثب ك٣بیت ًبؿگی ، ای تبمه ؿك آن اثـا١ کلؿ که ٣الوه ثل مجتنی ثوؿن ثل مثبن تؾبٛتٛلیهه
و آمینٍ آن ثب بغبت ٣لثی وافل و عتی تلکیجبت کبم  ٣لثی و اًت بؿه  پیلایگی کالدو ثی

ام آٜالعبت ٣  ی و ف ٌ ی ثٌیبك و م٘بمیق و افکبك ؿقیق و تؾیالت و تِجیهبت و 
كًـ که گویی او ای ام ًبؿگی میاًت٤بكات ثٌیبك ا لاه اًت  گبه ًؾق انوكی ثه ؿكره

 ( 667: 1367)ٓ ب« کالد ؽوؿ گنزبنـه اًت ابیی ام مغبوكات م٤ ول و ٣بؿی كا ؿك قٌ ت
وبی ثه بغبٝ م لؿات و ًبؽتبكابی ، صنـان مِت   ثل تلکیجبت تبمه نیٌت»ؿیوان انوكی 

نغوی و توره ثه امخبل و کنبیبته كایذ ؿك کوصه و ثبماك ؿاكای ک بل اا یت اًت وگبه ثه 
،   مثبن ٤ُلی ]او[ثلای مب قبث  فهب نیٌت  ، املوم، ٣ ت انغٔبكی ثوؿن اًت٤ بالت

تنهب کٌی که ؿك ایق میـان ثب او قبث   تلیق مثبن ٤ُل تب ٣ٔل اوًت تلیق و ثی پیلایه ًبؿه
میٌته وگلنه ؿك میبن م٤بٓلان او و ٤ًـی اًت که یك قلن ث٤ـ ام او می، مهبیٌه اًت

بت انوكی ثب ت بد ًبع ایش کي ثـیق عـ ٛجی٤ی و ًبؿه ًؾق نگ ته اًت که او ، اًالفَ
ام مثبن کهق ی ملؿد تب مثبن ٛجهبت فلایؾته؛و اث٤بؿ مثبن آُنبیی ؿاُته اًت؛ام مثبن توؿه

مثبن ٤ُل ]او[ ام نغوی ثٌیبك ًبؿه و ( »1372:65)ُ ی٤ی کـکنی« تب مثبن م٤بٓل ؽوؿٍ 
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ثه ، ربیی ارنای ر  ه كا ام انزبك ٛجی٤ی گ تبكه ننؿیك ثه مثبن گ تبك ثلؽوكؿاك اًت و ربث
 (73)ا بن:« کنـ ایزبة ن ی، ابی ومن و قبفیه و كؿیدتٗلوك

ابی ٤ُل انوكی)و ؿیگل ُب٣لان قلن ُِب( اًت بؿه ام آٜالعبت ٣ ود و فنون ام ویوگی
  ثٌبمـ کنبیبت ؿك ا٤ُبك او صِ گیل ی واهگبنی او ثٌیبك وًی٢ اًتگونبگون اًت  عومه

ؿك ٣یق ، ق٤ٜبت و ث٤٘ی ام قٔبیـٍ كا صنبنکه ثٌیبكی ام، گویی توانبًتاًت  ؿك ثـیهه
ابجـااه ًلوؿه  ویوگی ؿیگل ٤ُل او تکلاك م٘بمیق و عتی فی، كوانی و اًتغکبد، ًبؿگی

ؽواًته ثلای ای ؿیگل اًت  ُبیـ او ن یگبای ثیت یب اثیبتی ام یك قٔیـه ؿك قٔیـه
ق و ممبنَ كا فا، «ثلنـثه صنـ می»ای که م٤ ود نیٌت ثه قول ثبماكیبن آن كا قٔیـه

فاق و ممبنی اب ثلایَ ثبقی ، ابی مٌتی و كومابی ؽ بكیانینه کنـ؛ ال صنـ ثب ُت
ثه  -ن بنـه ثوؿ و ایق ؽوؿ ؿبی ی ؿیگل اًت ثلای ثلؿن م٘بمیق و ت٤جیلات یك قٔیـه 

تل قٔبیـ او ؿك مـط ُبابن و امیلان و ومكا ای ؿیگل  ثیَثه قٔیـه -٣نوان اثناك و مٔببظ 
تل ثه پنـ و انـكم و م٘بمیق اؽالقی پلؿاؽته ٣هـ یب ؿك ازو آنبن اًت و کب و كربل

نبپقیل ؿاكؿ  ثل اًبى یك ن٠ل قـكتی انکبك -که ؿك ینلصنبن اب -اًت ؿك ازو و انل
یبؿ   ثه ٣نوان یکی ام ًه پیبمجل ٤ُل فبكًیؿك کنبك فلؿوًی و ٤ًـی ام انوكی ، قـی ی

ث که ، ابی اووكی نه ثه ًجت مثبنِ كوانِ ینبیبت و ق٤ٜه( و ایق ؿا1367:668ُـه)نك:ٓ ب
نبٟل ثه مـایظ ثٌیبك ایلاق آمین اوًت که عتی ؿك ا بن كومگبكان کهق اب نهـابیی ثه آن 

 (216: 1361/ مكیق کوة  89و1372:39واكؿ ثوؿه اًت )نك:ُ ی٤ی کـکنی:

 انوری و مذمت ضاعزی

یوان ؽوؿ که ام نبمـاكتلیق قٔبیـ اوًت و ثب ٓـ و اِتبؿ و صهبكد ؿ ی هانوكی ؿك قٔیـ
  ُوؿ: ثیت میل آیبم می

 تب م مب مِتی گـا کي كا ثه ملؿد نِ لی          ای ثلاؿك ثِنوی كمنی م ٤ُل و ُب٣لی
  (454: 1376، )انوكی                                                                                 

٣لی نگبای انتهبؿی ؿاكؿ و ربیگبه ارت ب٣ی ُب٣لان كا ربیگبای نبمل ُ لؿه و ثه ٤ُل و ُب
اكمٍ و  ای ثی  پـیـه، نبًوؿمنـی و ؿوكی ام عک ت و ٣ه  ی ه٤ُل و ُب٣لی كا ثه واًٜ

نبمـاك ؿك تبكیؼ اؿثیبت پبكًی موكؿ توره ثٌیبك ثوؿه و عتی  ی هؽواك ؿانٌته اًت  ایق قٔیـ
آوین قلاك ؿاؿن آن و یبكی  ثب ؿًت، انـ  واكؿاُت ُب٣لان كا ؿاُتهکٌبنی که ثه نو٣ی قٔـ ؽ

انـ و ٛلفـاكان ُب٣لی   اكمٍ ُ لؿه ٤ُل و ُب٣لی كا ثی، رٌتق ام ثلؽی آیبت و كوایبت
www.SID.ir
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 113                                                                         انوكی ام« ؿك مقمت ٤ُل و ُب٣لی»نهـ ؽویِتق تغ ی  قٔیـۀ 

رب که انـ؛ تب آن  اب ؿاُتهابی مؾت د تالٍ ؿك پبًؼ گ تق ثه ایق ؿًت ا٣تلإ  نین ثه گونه
ای ؿك كؿ ًؾق انوكی و ؿفب١ ام ٤ُل )ؿك ثلاثل   هبك نین ق٤ٜهم٤بٓل م ك اب٤ِلاء ث ی هؿك ؿوك

ًلوؿه اًت که ثیت  ، ؿانـ ملواكیـی ام ؿكیبی ٣ه  می، ن٠ب( که آن كا ثلؽالف انوكی
  نؾٌت آن صنیق اًت:

 ُب٣ل آن افٌونگلی کبیق ٛلفه ملواكیـ ً ت         ٤ُل ؿانی صیٌت؟ ملواكیـی ام ؿكیبی ٣ه 

                                            
 (1927: 1381)ثهبك

  و ن٠ل ثه ایق ثیت انوكی ؿاكؿ:
 قبئ َ گو ؽواه کیوان ثبٍ و ؽواای مِتلی             ابلربلعیٖ، ؿوك ام كوی تو ٤ُل ؿانی صیٌت؟

                                                                                                      
  (455: 1376، )انوكی

٣ ل ؽوؿ كا ؿك كاه ًلوؿن  ی هامب ایق ثلؽوكؿ تنـ ثب ٤ُل و ُب٣لی ام ًوی کٌی که ثیِین
٤ُل و کبك ُب٣لی گقكانـه و ام قج  ًلوؿن مـایظ و ؿكیبفت ٓ ه ثه ربیگبه و پبیگبه و مبل 

یب ایق ٤ُل و كوٍ و كًـ میبن م با ن بیـ و ثه ن٠ل می ُگ ت می، و منببی كًیـه اًت
ایق قٔیـه ثب ؿك ن٠ل گلفتق  ی هتنبق٘ی ثنكگ وروؿ ؿاكؿ  نهـ صنـًوی، منَ ُب٣ل

انـیِه و ، ؿك پیونـ ثب منـگی، ابیی و توره ثه ربیگبه ُب٣لی انوكی  ابی صنیق انـیِه  ممینه
ه ؿك ایق م بایب آمـ ی هابی ؿكونی و ؿكیبفت كوانِنبًبن  مب كا ثه انگینه، ُب٣لی او ی هُیو

نؾٌت گناكُی فِلؿه و کوتبه ام ، كان ون توانـ ُـ  ام ایق كو ؿك ایق رٌتبك، قٔیـه
پلؿامیب تب صنـ  م بایب آمـه ؿك ایق قٔیـه ؽواایب آوكؿ و ً ي ثه ثلكًی ًبؽتبكی آن می

و صون کبك ُب٣ل ؿك ایق ٤ُل ام ؿیـ تنبًت فلد و مغتوا آُکبك ُوؿ و ً ي ام صنـ ؿیـ ثه 
  انوكی ؿك ایق ٤ُل ؽواایب پلؿاؽت  ی هیکلؿ ویوثلكًی كو

  قصیده ی هبزرسی و گشارش فطزد
رب گناكُی کوتبه و فِلؿه ام موكؿ ن٠ل ؿاكای ًی و اِت ثیت اًت که ؿك ایق ی هقٔیـ

ف٘بی ٤ُل و كویکلؿ انوكی ؿك آن ، ؿایب تب پیَ ام ال صین م بایب آمـه ؿك آن ثه ؿًت می
  ًؾق و پیبد انوكی صنیق اًت: ی هـ  صکیـمِؾْ ثبُ، ؿك یك نگبه ک ی

کبكی ، گـایبنی نبکي اٌتنـ و ُب٣لی ؿك میبن مِبی  و ام ؿیـ ارت ب٣ی، ُب٣لان
، ااببی ال گلوه ارت ب٣ی و ٓبعجبن علف، اكمٍ و مائـ اًت و ام آنزب که ؿك یك ربم٤ه ثی
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ابی ؿیگل ابی ؿیگل نیبممنـ تؾْٔ گلوه  ؽویِنـ و ؿك ممینه ی هؿاكای تؾٔٔی ویو
موكؿ نیبم اًت و ربم٤ه عتی ، ال ُغ  و تؾْٔ ثه ال انـامه که کب اكمٍ ثبُـ، اٌتنـ

یکٌله ثی فبیـه ، امب تؾْٔ ُب٣لان، ثه مِبی ی کب اكمٍ صون کنّبًی نین نیبم ؿاكؿ
گِبیـ؛ ام ایق كو ُب٣لان نجبیـ انت٠بك ؿكیبفت پبؿاٍ ؿاُته  اًت و گلای ام کبك کٌی ن ی

ٓبعت تؾْٔ م یـ و ثه تج٢ آن ، ؿك یك نگبه منٔ بنه ام ؿیـ منبف٢ ارت ب٣ی ثبُنـ؛ میلا
ٓبعت عق و عهوق و ربیگبه ارت ب٣ی واال نیٌتنـ  ُب٣لی ٗبی٢ کلؿن ٣ ل اًت و ؿوك 

اد  ٤ُل  ُـن ام كاه ؽلؿ و مق )انوكی( ثه رجل ممبنه و عکب ق٘ب و قـك ثه ایق كاه ؿكافتبؿه
پلًِی ثیهوؿه اًت مگل آنکه ، که کـاد ُب٣ل ثلتل اًتقننم اًت و پلًَ ام ای ی همبی

ام ، مـط و ازب ُـه اًت ی هتل آبوؿُب٣لی مبننـ اثوفلاى كا که کب، میبن ثـ و ثـتل
ًبعلی كًیـه  ی هثِ بكیب؛ وگلنه عتی ُب٣لی که ؿك ًؾنوكی ثه ملع  ثهتلؿیگلان 

٣نٔلی نبمٜ وة اًت و ، اكؿرب که ت حیلی مخجت ؿك ن٠ب و ن٠بد ارت ب٣ی نـام آن، ثبُـ
ابیی ثبؿؿًت و مٌُلف انٌبن، انـ  که گنذ ؽوؿ كا ثه پبی صنیق ُب٣لانی كیؾتهنین ُبابنی 

ًلایی ایِبن اكمُی قبئ    کٌبنی که ثلای ُب٣لان و مـیغه، انـ و ؿك میبن ثنكگبن  ثوؿه
ملؿانی ؽلؿمنـ که ، ابیی ثؾی تل اٌتنـ و ثلؽالف ثلؿاُت ٣بمه نه انٌبنگلامی، نیٌتنـ

 ی هثه واًٜ، مبنـ ًلا ثل ربی می  كونـ  اگل ؿك تبكیؼ نبمی اب ام ُب٣لان مـیغه ثه ُ بك می
فکل ٣نٔلی ، ابًت؛ صنبنکه نبد مغ وؿ یننویم ـوعبن آن ی ها لاای ثب نبد و آوام

ؽلؿ و عک ت ، منـگی موفق اًت ی هالمم صه آنكا نین ؿك افواه ربكی ًبؽته اًت    ث ؾی
نه ؿك پی ٤ُل اثو٣جبؿه ثغتلی و ا تبیبن و ، ثبیـ پیلو ثو٣ ی ًینب ثوؿ ت و ثل ایق پبیه میاً

ؽبموُی ، آن که ثه ربی هاهؽبیی و ًؾنٌلایی ثهتلا بننـان او  ا ضنیق ملؿ ٣بق  
  گنینـ و ام ٤ُل و ُب٣لی ث لاینؿ 

ؽوكؿی ثل، كًیب که انوكی ام ثلكًی ًٜظ فکلی ؿك ایق قٔیـه ثه ایق نتیزه می
ثه اكمُگقاكی و نهـ ، ثلونگلایبنه و كویکلؿی ؽلؿگلا ؿاكؿ که ثب توره ثه منبف٢ ارت ب٣ی

-قٔـ ی هؿك ثلكًی مؾتٔبت فکلی ثبیـ ثه مغ ٜ»ُب٣لی پلؿاؽته اًت  امب 

(intentional fallacy) توره ؿاُت گبای ؽوؿ نویٌنـه یب ُب٣ل قٔـ ؽوؿ كا ام  اب   
)ُ یٌب « احل موكؿ ثلكًی ؿك كاًتبی صنبن اـفی نیٌت  عبل آنکه، ؿاـاحل توٗیظ می

 ی هآیـ و ا  ثه كاًتی ام احل ثلمی، ؿك ٟبال پیبد ُب٣ل اًت صه آن( و ثبیـ ؿیـ 158: 1372
کننـ یب نه  صه ثٌب ُب٣ل صینی كا ثن بیـ که ٣کي آن كا ؿك  ارنای ٤ُل آن كا ت ییـ می
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ه ثه ًٜظ اؿثی ٤ُل ًوؿمنـ ؽوااـ ثوؿ  ؿك ثبٛق اكاؿه کلؿه اًت  ام ایق كوی نگبای کوتب
آًبنی ؿاكؿ و ؿك ثغل كم  مخ ق مغقوف)فب٣التق  ی هییل ملؿّف که قبفی ی هایق قٔیـ

كوییب و نِبنی ام ثهثب مثبنی كوان و نغوی ًبؿه كو، فب٣التق فب٣التق فب٣ ق( ًلوؿه ُـه
احلی ام کبكثلؿ ف٘   نین ؿك ًلاًل آن مـایظ انوكی ؿك آن مِهوؿ نیٌت  ابی م٤هوؿایلاق
آٜالعبت نزود و آٜالعبت ٣  ی ٣ٔل که ؿك مواكؿی مورت پیضیـه ُـن  ی هفلوُبن

ابن٠یلابی ُنبؽته ُوؿ  ُب٣ل عتی ؿك پی ایزبؿ ملا٣بت ؿیـه ن ی، انـ  ًؾق انوكی ُـه
ای ًبؿه و   ُب٣لی ؽویَ نیٌت و ام ت  یغبت و اُبكات اب تنهب ثه ُیوه ی هُیو ی هُـ
ت  یغبت ثٌیبك آُنب و ُنبؽته ُـه )صنبنکه ؿكک آن ؽبّ ؽواّ  ی هق و ؿك مغـوؿكوُ

ربؿو یب توان نـی  ی هؿك ممین« مهن٢»و « ًبملی»که ام  ًبننجبُـ( ثهله ثلؿه اًت؛ ثـان
ثه ٣نوان ن بؿ گنذ ثنكگ و ُبیگبن؛ و یب آُکبكا « قبكون»ام گنذ  کنـ و  فوق ثِلی یبؿ می

غ وؿ یننوی و ٣نٔلی ث ؾی یب تهبث  ُ بی ثو٣ ی ًینب و ٤ُل ً ٜبن م ی هثه كاثٜ
ایق قٔیـه نین  ی هتلیق ت  یظ و اُبك کنـ  نه ته ؽوانـ( اُبكه می ثغتلی )که آن كا هاه می

ی٤نی ؿاًتبن یوًد اًت که ُب٣ل ثی آنکه ، ثلگلفته ام مِهوكتلیق ؿاًتبن قلآن کلیب
ك آن تنهب ثه ٓب٣ی اُبكه کلؿه که ثه ؿًتوك ؿ، ابی ؿاًتبن ثه میبن آوكؿنبمی ام ُؾٔیت

مبنـگبك ُـن ثنیبمیق ؿك مٔل گِت )نك: قلآن  ی هیوًد ؿك ثبكِ ثنیبمیق نهبؿه ُـ و مبی
 (:269: 1372آیبت ا تبؿ تب ا تبؿ و ا ت  و: ُ ی٤ی کـکنی ، یوًد ی هًوك، کلیب

 انـك روابب ثل ًلی یبكة ام عک ت صه ثلؽوكؿاك ثوؿی ربن مق         گل نجوؿی ٓب١ِ ٤ُل
  (456: 1376، )انوكی                                                                                  

نه ثب ٓوك ؽیبل ی٤نی اًت٤بكه و تِجیه ، ؿك ًلاًل قٔیـه نه ثب ؽیبل پلؿامی كوثه كو اٌتیب
ٍ نیبفته و بغق و ثیبن و عتی متلاکب و پیضیـه  ثیبن کنبیی و مزبمی نین ؿك ٤ُل گٌتل

ؿانـ   گنینَ واهگبن نین ت ؼ و گننـه اٌتنـ و ثه ؽوثی آمكؿگی و ت حل ُب٣ل كا نِبن می
ًبمی  ؿك ًبؿگی نغو و ٓلاعت ثیبن و پلاین ام آكایه، ابی مثبنی و اؿثی ایق قٔیـهویوگی
  ًنزیـنی اًت:« اا  ؽلاًبن ی هنبم» ی هپلؿامی ثب قٔیـ و ؽیبل

 اا  ؽلاًبن ثه ثل ؽبقبن ثل ی هنبم                 قنـ اگل ثگقكی ای ثبؿ ًغلثه ً ل
  (299)ا بن:                                                                                       

ن بیی كاًت، رب که ؿك آن قٔیـه ثه اًتنبؿ ُوااـ و مـاكک تبكیؾیو ام آن
(versimilitude) ابی ؿو قٔیـه و نین توان ثب تکیه ثل تِبثه ویوگی می، ؿك اود قلاك ؿاكؿ
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که تنبق٘ی میبن ایق آیـ و نین ایق ؽوانی بغق و ثیبن ُب٣ل ثب پیبمی که ام ٤ُل او ثلمی اب
كا « ؿك مقمّت ٤ُل و ُب٣لی» ی هقٔیـ، پیبد ثب اً وة ًؾق و ًبؽتبك ایق ٤ُل وروؿ نـاكؿ

تنبق٘ی ؿیگل ، ن بیی ؿانٌت  ثب پقیلٍ ایق نکتهنـ ام ٓـاقت و عهیهتم ای ثهله  نین قٔیـه
نبا بانگی پیبد ایق ٤ُل )که ُب٣ل كا ؿك ًلوؿن آن ٓبؿق ؿانٌتیب( ، ُوؿ و آن آُکبك می

ابی ؿیگل مهببه پی ابی انوكی اًت که ثلكًی ایق تنبقٖ كا ؿك ثؾَ  ثب ؿیگل ًلوؿه
  گیلیب  می
 

  عصز انوری ی هو جامع ضعز و ضاعزی اس دید فزهنگ
نگبای نیب، ثلای آگبای یبفتق ام روّ عبکب ثل ف٘بی فلانگی ٣ٔل انوكی، ؿك ایق ثؾَ

فلانگی ممبن  ی هفلانم و ربم٤ ی هگقكا ثه ٤ُل و ُب٣لی ام ؿیـ ؿیگل ُب٣لان که ن بینـ
کب افکنیب  ٗلوكت ایق امل ؿك ثلكًی امکبنِ احلپقیلی انوكی ام ف٘بی عب می، ؽوؿ اٌتنـ

ؿًت ، اگل نه یکٌله، رب که انٌبنثل افابن ٤ُلا و ن٠ل ایِبن ؿك ثبة ُب٣لی اًت  ام آن
، اگل مغیٚ عبکب ثل ربم٤ه و ممبن انوكی، مغٔول مغیٚ اًت، کب ؿك عـوؿ ک یبت

پیوًته ثه یکـیگل  ی هتوان انتهبؿ انوكی ام ایق ؿو مهوب می، مؾببد ٤ُل و ُب٣لی ثوؿه ثبُـ
جبت ایق نکته تنهب ثب نگبای ثه ن٠ل ٣  ب ثه ویوه ٤ُلای ا نمبن یب انـکی كا توریه کلؿ  اح

ن صو ابرب که ُب٣لان ؿیگل نین م کق اًت  ام ًوی ؿیگل ام آن، پیَ و پي ام انوكی
اب و اكمُگقاكی  انوكی مت حل ام ف٘بی فلانگی و ارت ب٣ی ؽوؿ اٌتنـ و فلانم عبکب ثل

اب اكمُگقاكی ی هپیَ ام ال صین كیِ، اًالمی اًتفلانم ، ابی ایق ٣ٔلن٠لیه پلؿامی
، توره ثه ایق نکته اًت که یك ثبوك، كا ؿك آیبت و كوایبت اًالمی ثبیـ رٌت  مٌ به مهب

  صهـك كیِه ؿاك و ؿیلپبی ثوؿه اًت  ثلای تِؾیْ ایق امل ثبیـ ؿیـ اگل ثبوكی ؿك ًؾق
ثبوك ثنكگبنی که ننؿیك ثه یك قلن  آیب ؿك، ثنكگبن و ٓبعت ن٠لان كومگبك انوكی كاه یبفته

توان گ ت ثبوكی  انـ نین وروؿ ؿاُته اًت یب نه  ؿك ایق ٓوكت اًت که می  ث٤ـ ام او میٌته
عبکب ثوؿه و قـكت احلگقاكی ثل فاق ًؾنوكی صون انوكی كا ؿاُته ، ثل ربم٤ه و ٣ٔل

ابیی مخبل اًت؛ ام ایق كو پي ام ثلكًی ف٘بی ٣ٔل انوكی ام ُب٣لان پي ام او نین
 ؽواایب آوكؿ  

، ؿك آیبم اگل ثه ًلا٥ ف٘بی فلانم اًالمی و ثلؽوكؿ ؿینی نٌجت ثه ٤ُل و ُب٣لی ثلویب
»٤ُلا  ی هم٤لوف ًوك ی هثه اًتنبؿ ثلؽی آیبت ام ر  ه آی
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ابن قلاك ای ؿك ً ك گ لا  پیلوانِبن( ثه گونه ی ه( ُب٣لان )ثه قلین224، ٤ُلاء«)
ثلی ، پیبمجل اًالد ام ُب٣لی، انـ که صون ؿك قلآن کلیب  گیلنـ  نین ثلؽی ثل آن ثوؿه می

پي ، نیٌت« قول ُب٣ل»عبقّه  ی هصه  و یکب ًوك ی هؿانٌته ُـه و قلآن او ثه تٔلیظ آی
اق ّ و اننل اقوال اًت  ایق ، توان ثلؿاُت کلؿ که قول ُب٣ل ثب ؿیـگبای ثـثینبنه می

-یونبن ام ر  ه افالٛون که ُب٣لان كا ام آكمبن ی هابی فالً   اب که ثب ثلؽی ن٠لیه  انـیِه

موروؿ ؿك ثبة ُب٣لان نجوؿ  ام  ی هتنهب انـیِ، ُـ تهویت می، ُهل ؽوؿ ثیلون کلؿه ثوؿ
ًوی ؿیگل ٛلفـاكان ٤ُل و ُب٣لی نین ثه ثلؽی كوایبت و اعبؿیج )مز٤ول یب مِهوك( 

مٌتنـه  انـ   ًتوؿه ابیی مت بوت و گبه متنبقٖ ٤ُل كا می ثلؿاُتکلؿنـ و ثب  اًتنبؿ می
-:1361)فلومان ل «مق اب٤ِل بغک ه ان» ی هاعبؿیخی اًت ام گون، اواؿاكان ٤ُل و ُب٣لی

تل ام ر  ه رب( یب ن٠لابیی مت٤بؿلا بن« )انَّ مق ابجیبن ًغلا و انَّ مق اب٤ِل عک ب» یب (99
ثوؿه اًت ثلؽی اقوال که ثه ٣نوان عـیج « و قجیغه قجیظعٌنه عٌق  کالدٌاب٤ِِّلُ »

اب٤ِلاءُ أملاءُ »انـ که ام آن میبن قولِ   انـ نین ُب٣لان كا ؿك ربیگبای واال نِبنـه  ُهلت یبفته
ؿكؽوك فکل اًت  ایق ًؾق ؿك ٣ٔل انوكی موكؿ توره کبم   (39: 1344)میجـی« ابکالد

  ًومنی ً لقنـی صنیق ام آن ثهله ثلؿه:، كیثوؿه اًت و ثلای ن ونه ُب٣ل م٤بٓل انو
 ثـیق قٔیـه ًنؿ ؽوانی اك امیل ملا             «امیل ًؾق ثوؿ ُب٣ل»كًول گ ت:

  (118: 1338، )ًومنی ً لقنـی                                                                     
که ث٤ـاب ؿك ایق ثیت ن٠بمی نین ٣ینبً  و ُباـ ن وف ایق ٤ُل ؿك فاق فلایؾتگبن ایق اًت

  آمـه:
 کبب٤ِلاءُ أمَلاءُ ابکالد               ٤ُل ثلآكؿ ثه امیلیت نبد

  (43: 1388، )ن٠بمی                                                                               
ُب٣لی ؿك ربم٤ه وروؿ  ثب فکل ایق ُوااـ مِؾْ ُـ که ؿو ؿیـگبه نٌجت ثه ٤ُل و

ؽوؿ م تؾل و  ی هرب که ٛجی٤تبً ال کي ثه ؿاُته و علفام آن، ؿاُته اًت  ابجته ُب٣لان
ُ لؿنِ اكد ُب٣لان ثوؿه و اٌتنـ  ثب ایق تل پیلو ؿیـگبه ؿود ی٤نی واالثیَ، ؽلًنـ اًت

 ی هقٔیـ توان یبفت که ُب٣لی كا مبننـ انوكی ؿك ا ه ؿك میبن ُب٣لان نین کٌبنی كا می
 انـ    انـ و ام آن ثه ثـی یبؿ کلؿه  ؽواك ُ لؿه، مقکوك
ًؾق کٌبیی ، مـاعی ُـه ویوهتلیق انتهبؿابیی که ؿك ٤ُل فبكًی ام ُب٣لی و ثه ام قـیب

 کنـ:ملوَمی اًت که ؿك آن ام گقُتقِ ٣ ل و گقاُتقِ آن ؿك مـاعی ُکبیت می
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 ثه کد صه ؿاكد ام ایق پنزه ُ لؿه ت بد

 ق ُ بك ثه آؽل صگونه فٔ  کننب؟ مق ای

ّ ی آمد، ًتب كًیـهؿكد ؽلیـه  ی عنل

 

 ی ثب ٓـ انننننناك گونه وثنبل ُ بكنبمه 

 که اثتـاٍ ؿكو٥ اًت و انتهبٍ مغنبل 

 ی عـحبنب، ُننننننکبك فُلّ ًنلال  نِبنه

 

 
 

 (43: 1382 )کٌبیی                                                           
 روانی كفنت و پننـاكی ثؾواانـ کنلؿ ثنـكوؿد     

 ثه مـعت کلؿن مؾ وق كوط ؽویَ ثِنؾوؿد 
 

 رب ثه پیهوؿدثؾوااب ًوؽتق ؿانب که اب آن 

 نکواَ كا ًناواكد که رن مؾ نوق نٌنتوؿد  
 

 

 (44)ا بن:                                                                      
نین ثب ٓلاعت ام عبل و كوم ثـ ُب٣لان مـاط ًؾق  ؟ ان ق (  - 432)منوصهلی ؿامغبنی

کنـ؛ابجته نه ام آن كوی که مـاعی كا ٣  ی نبپٌنـ گویـ و ام مـط ایق و آن توثه میمی
ث که ام آن رهت که ثبماك مـط ثه م٣ب او کٌبؿ ُـه اًت و کبك مـاعبن یکٌل ، ُ بكؿ می

 ُوؿ پلؿامی ق  ـاؿ میؿكو٥
 ؿن آمنـ ام منننـایظ وَم اهزنی   گبهه توثه کنل 

 مب ا ه ثل ن٠ب و ٤ُل و قبفینه نوعنه کننیب   

 ام عکی بنِ ؽلاًنبن، کنو ُنهیـ و كوؿکنی    

 ثجینیـ ایق ُنننننننلید ایّنبد كا   گو ثیبییـ و

ـ    كومگبكی کبن عکی بن و ًنؾنگویبن ثُـَنن

 انـك ایق ایّبدِ مب ثبماكِ اَننلَ اًنت و فٌنوى   

 كیالکه كا ٤ُلی ثلی، یب مـعتی پنیَ آو 

 گل مـیظ و آفلیق ُب٣ننننلان ثنوؿی ؿكو٥  

 ثل بت و ؿنـانِ آن ُب٣ننل که ننبمَ نبثِغَنه  

 وك ٣ٜب ؿاؿن ثه ٤ُلِ ُب٣لان ثوؿی فٌنوى 
 

 کن اهزنی ثیننب مینبن و ام منـایظ ًنوؿ ننی          

 نه ثل اٛالل و ؿهیبك و ننه وعنوٍ و ننه ٟجنی       

 ثوُننکوكِ ث ؾننی و ثواب تننننننظِ ثٌُننتی اکَننقی

 كا ُنب٣لی کنلؿن کهنلی؟   تب کننـ الگنن ُن ب    

 ثوؿ ال یك كا ثنه ٤ُننننلِ نغنن گ نتق اهُنتَهی     

 کننبك، ثوثکنننننل كَثننبثی ؿاكؿ و ٛنننننننن ِرُغننی

 گویـ: ایق یکٌننل ؿكو٥ اًنت اهثتنـا تنب اهنتههنی    

 ٤ُلِ عٌّبن ِثقِ حبثِنت کَنی ُننیـی مٔنٜ ی؟    

 کَی ؿ٣ب کنننلؿی كًنولِ ابُن ی، ؽیلابنوَكی    

 ـیَنه كِؿی اَع ـه منننلً  ننننـاؿی ک٤َنت كا اَ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (159: 1363)منوصهلی
ـ  ، ربًت که منوصهلی ثل اعوال ُب٣لان یك قلن پیَ ام ؽوؿرببت ایق ، كوؿکنی و ُنهی
ؽبقبنی ثل عنبل ٣نٔنلی و ؿیگنل منـاعبن ٣ٔنل ینننوی       ، ؽوكؿ و یك قلن ث٤ـیجٜه می

 ثلؿ:عٌلت می
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 ثننه ت٤ننلیٖ گ تننی کننه ؽبقبنیننب
 قجنول  ٣لی ثنوؿ ٓنبعت  ث ی ُب

 نینك  نیکو و م نـوطِ  م٤ِوقِ ثه
ـ    ثه ؿوك کلد ثؾِِی نینك ؿین

 ٓـ ثـكه و ثلؿه یبفت، ثه ؿه ثیت
 ُنیـد کنه ام نهنله مؿ ؿیگنـان   

 ثؾ  وكِکاگل منـه مبنـی ؿك ایق 
 

 صه ؽوٍ ؿاُت ن٠ب كوان ٣نٔلی 
 قلان ٣نٔلی ٓبعت ـوطِنننننم م 
    وان ٣نٔلیننؽ گو ُـ و مـط ینل

 ٔلینوكًتبن ٣ننننننوؿ کِم مغ 
 ٔلینـوًتبن ٣نننننان م یك فتظِ

 وان ٣نٔلینننؽ م مك ًبؽت آالته
 ؽٌننك ًننبؽتی ؿیگننـان ٣نٔننلی

 

 

 

 

 

 

 

 (926: 1368 ،)ؽبقبنی                                                                    
ُوؿ که ـط و ُب٣لان مـاط ؿك ًؾق کٌی ؿیـه میپي ام منوصهلی تنـتلیق انتهبؿاب ام م

ثه بغبٝ ثنیبؿابی فکلی و ثبوكابی مقاجی ثب منوصهلی و ت بد مـاعبن ًالٛیق یننه و 
پبًـاك ًؾق پبكًی و کٌی ، نبٓلِ ؽٌلو قجبؿیبنی، ی نبؿكملو ؿك ت٤بكٕ اًت  ایق صهله

 ًت  ن کوبیبن ٣ لٍ كا ؿك آواكگی و آماؿگی گقكانـه اصو اباًت که 
 ی مِهوك ؽوؿ ثه مٜ ٢:  او ؿك قٔیـه 

 ًلی كانکواَ مکق صلػ نی وفلی كا            ثلون کق م ًل ثبؿ و ؽیله
 گویـ:ؽٜبة ثه ُب٣ل مـاط می

 لفت ؽنیبگلی كاننیکی نین ثگ          لفتینناگنل ُنب٣لی كا تو پیِه گ
 ی مثبن رلی كانؿ گل ثجلّنننً     رب که مٜلة نِینـ       تو ثل پبیی آن

   (142: 1384 ،)نبٓلؽٌلو                                                                      
ث که ایق ؿو ، نیٌتنـ« ؿانَ»کنـ که ُب٣لی و ؿثیلی او ثه ُب٣ل و کبتت گوُنؿ می

 ابیی اٌتنـ ثلای گقكان منـگی:پیِه
 ؿثیلیّ و نه ُب٣لی كا، ؿانَثه                نگننل نِ نلی ای ثنلاؿك گننافه

    ـن ن٤ ت ایـكی كانننمنل اب غ             و نهبؿهنًت نیکابیی  که ایق پیِه
  (142)ا بن:                                                                              

ؿیك اًت  امب نبٓلؽٌلو ثل آن ن٠ل نبٓلؽٌلو ثه ن٠ل انوكی ؿك ٤ُل مقکوك نن، ؿك ایق امل
ایق رهبنی )ن٤ ت ایـكی( اًت و ُب٣لی كا  ی هفبیـ، ُب٣لی ی هاًت که تنهب ًوؿ و فبیـ

ای پٌت و کب اكمٍ   که ابجته ؿك ؿیـگبه او پیِه –ای ؿیگل ی٤نی ؽنیبگلی   ؿك کنبك پیِه
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ُوؿ؛  ؿیـه می رب میبن ن٠ل انوكی و نبٓلؽٌلو انـکی ت بوتقلاك ؿاؿه اًت  ؿك ایق -اًت
ؿًته ، نبٓلؽٌلو ًوؿی، انـ  ٤ُل و ُب٣لی كا ؽواك ؿاُته، که ال ؿو ُب٣لمیلا ثب وروؿ ایق
ثلای ُب٣لی قبئ  ُـه و ثه وره ارت ب٣ی آن نین اُبكه کلؿه اًت و آن ، کب ام ؿیـه ؿنیبیی
ًوؿی امب انوكی ثل آن اًت که ُب٣لی ایش  ؽنیبگلی قلاك ؿاؿه اًت   ی هكا ؿك کنبك پیِ
تل اًت و عتی ُب٣ل عق نـاكؿ ثلای ًلوؿن ای پٌت صون کنّبًی نین کب  نـاكؿ و ام پیِه

کنـ  كوؿ که آُکبكا ا٣الد می رب پیَ میتهبٗبی ٓ ه و پبؿاٍ ؿاُته ثبُـ  او تب آن، ٤ُل
ایش نهٔبنی ؿك کبك ، که ثل اًبى كأی ؽلؿمنـانه اگل ُب٣لی ؿك رهبن وروؿ نـاُته ثبُـ

  آیـ: ن ی٣ببب پـیـ 
 ثنگلی؟  ام كوی ؽلؿ گل، ؿك ن٠بد ٣ببب              ایش نهٔبنی فتـ، ثبم اگل ُب٣ل نجبُـ

  (454: 1376، )انوكی                                                                                  
مؾببد اٌتنـ؛ ، یكًـ امخبل نبٓلؽٌلو ثب مٜ ق ٤ُل و ُب٣ل ؿك نگبه نؾٌت ثه ن٠ل می

ُوؿ که ؿك واق٢ صنیق نیٌت  نبٓلؽٌلو  امب ثب ت م  ؿك كوٍ و منَ ایِبن آُکبك می
گیل ام منـگی ؽوؿ كا ثه ُب٣لی گقكانـه و كوُق اًت که اگل او یکٌله ام  ثؾِی صِب

فدّ ، نهبؿ  ملاؿ نبٓلؽٌلو ام فدّ ٤ُل ٣ ل ثل ًل ایق کبك ن ی، ُب٣لی ثیناك ثوؿه
ابی ؿیگل ابی ؿكوییق اًت و ایق نکته ام ثیتًلایی  بالی و مـیغهابی ٟ ٣ِهجبمی

  ُوؿ: ا بن قٔیـه آُکبك می
 كػ صننون مننه و مب ك ٣نجنلی كا؟             ٓ ت صنننـ گویی ثه ُ ِبؿ و البه
 ًت مل ره  و ثـگوالی كاکه مبیه             ثه ٣ ب و ثه گوال کنی مـعت آن كا

 ؿكو٥ اًت ًلمننبیه مننل کبفلی كا              ویننی ٛ ن٢ كاثه ن٠ب انـك آكی ؿك
 کننـ مننـط مغ وؿ مل ٣نٔنلی كا؟             پٌنـه ًت ثب ماننـ ٣ ننبك و ثنوفك
  (143: 1384، )نبٓلؽٌلو                                                               

ؿك ؿیگل موا٢ٗ ، ؿانـ؛ امب گقُته ام ا٤ُبك مـعی مـط كا ؿكویی ام ًل ٛ ٢ می، نبٓلؽٌلو
ای اًت که عتی ثه ٓوكت اكًبل اب خ  ؿك ٤ُل   نکته، نین ؿكوییق ثوؿن مٜ قِ ٤ُل

  ُب٣لان پي ام ٣ٔل نبٓلؽٌلو و نین پي ام انوكی مٜلط ُـه:
 صون اکقة اوًت اعٌق او                  ؿك ٤ُل م یش و ؿك فق او

  (46: 1378، )ن٠بمی                                                                                
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که ؿك ٤ُل نبٓلؽٌلو  -ًلایی و اثلام ثیناكی ام وٓد میجبكویبن كاثیهوؿه ؿانٌتق ینل
که ثب ایق، توان ؿیـ  ثلای ن ونه ٟهیل فبكیبثی ؿك ٤ُل م٤بٓلان انوكی اب می -مٜلط ُـه

ام آن ثلائت رٌته و ثنیبؿ ًٌت آن كا ثل اوى ، ٤ُل ُ لؿه ی هگون تلیقینل كا ؽوٍ
  ؿانٌته اًت:

 ب٣تی که تننوان ًنبؽتق ام آن ثنینبؿننث٘         تلًت و آن اب نیٌتم ٤ُل رني ینل ؽوٍ

 اننوى آثبؿ؟ ی هم كنم و ثنوی کٌبن ؽبن          صنننـ کننب، ثننننبی ٣ ننل ؽننلاثی گلفت
 ثلی اًت ؿك نوُبؿ؟ ملا ام آن صه که ًی یق          بجی اًت ؿك کِ یل؟ ه ُیلیقملا ام آن صه ک

                                                                                     
  (58: 1381، )ٟهیل فبكیبثی

ابی كاه یبفته پلؿامؿ و ام ؿكو٥ثه موٗو١ مـط اب می، ًلاییٟهیل ٣الوه ثل انتهبؿ ام ینل
  ُکبیت ؿاكؿ: –ُوؿ می كاؿ و روان لؿ ؽوانـه ، ای مٌت که مخالً ً  ه -ؿك مـط

 توانب ؿاؿ که ُنننلطِ ؿكؿه ؿل آن ن نننی            ثل ایق ثٌنـه کق! ام عبل مـط ایش مگوی
 كا آماؿ که ثنـه ؽنننوانب ؽنوؿ كا و ًلو             ثهیق گ ی که ام آن ثِک ـ مننلا ایق اًت

 ای كا كاؿ گهنی ؽٜبة کنب مٌته ً  ه              گهننی بهت نهننب آُ ته منگیی كا عننوك

  ( رب )ا بن                                                                            
ابی یبدؿك مز و١ ثبیـ گ ت ؿك ن٠ل ُب٣لان عکیب مبننـه نبٓلؽٌلو ٤ُل تنهب ثلای اثال٥ پ

توانـ ؿاُت  ؿك ثؾَ ثلكًی گلایَ انوكی ؿك ٤ُل و  واال کبكثلؿ ُبیٌته و اكمُ نـ می
 ُب٣لی ثه ُجبات ن٠ل نبٓلؽٌلو ثه ًؾق انوكی ؽواایب پلؿاؽت  

ُـه؛ صنبنکه  ثلای اا  ٣ ب و ف٘  نو٣ی ٣یت نین مغٌوة می، پلؿاؽتق ثه ُب٣لی، گبه
  اكؿ:ثل آن تٔلیظ ؿ، ُب٣ل م٤بٓل انوكی، ٟهیل

 مانك ایق نهِْ منٔتِ ف٘الًت            ن ننلتی ؿاُت ؽبٛننلد ام ٤ُنل
 ٤ُننلاًت ی هننبد منق ؿك رننلیـ            امآنك صنون ت نبؽل کنب ثه ٣ نب؟

  (38)ا بن:                                                                              
اكمٍ ف ٌ ه مخ  پِین)پول ًیبه(و ٤ُل مبننـ رو کب ، اك ٣ه  و ؿیقگویـ:ؿك ثبممیؽبقبنی 
 اًت:

 ٤یل ي ؿان و ٤ُل َُف ٌ ه فَ              ٣ه  یًتهؿك تلاموی ُل١ و كَ
 (889: 1368،)ؽبقبنی       
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ًؾق ُب٣لان كا ی ن ، ثیق ٤ُل و ُل١ ؿك پبیبن عـیهه ؿك مهبیٌه ان ق( 467-529)ًنبیی
 ابی پیبمجلان كا كمن ؽوانـه و ام ٣ لی ُب٣لی اٟهبك پِی بنی کلؿه اًت:و آمومه

 ای ًنننننبیی صننننو ُننننل١ ؿاؿت ثننننبك

 ُننننل١ ؿیننننـی مُنننن٤ل ؿل ثگٌنننن 

 گننل میننب ث٤ننـ ام ایننق نگننویب منننق     
 

 ؿًننت ام ایننق ُننب٣لی و ُنن٤ل ثننـاك  

 کنننه گنننـایی نگنننبكؿ اننننـك ؿل      

 ؿك رهبن ثیَ و کب ثنه ن٠نب ًنؾق   
 

 (743: 1383)ًنبیی                                                                          
مـط ابٌ ٜبن ثهلامِبه و »یك ثبة عـیهه كا نین ثه، اگلصه ًنبیی ٣الوه ثل قٔبیـ مـعی

ثل ُب٣لان ، ی مؾٔوَٓگونهثب مثبن تنـ و پلؽبٍ، اؽتٔبّ ؿاؿه« املائه و ا٣یبن ؿوبته
 ؽوانـ و ثه ًم و موٍ و گلثه و ؽوک تِجیهؿان میؿكویگو و نبكا  تبمؿ و آنبنمـاط می

  :کنـمی
  ٍ   یننننك كمننننه نبُننننیبن ُنننن٤لپلا

 ای مغتننبدگلثننه ثننه به ننه   صننو اننب

         ؿوًننتگلثننه بئننیب و ؽننواكی  صننو اننب

ُننوػ  ی هثننه ًننبن گلثنن  ، ؿك كثننوؿن

    الرننلد ًننؾت رننبن و ًٌننت كگنننـ    
 

 اننننـ ُننن٤لتلاٍ   ؽویِنننتق کنننلؿه 

 اننب تننبكادکننلؿه صننون مننوٍ ًنن له

 پوًننت ی هؽننوكؿه ًننی ی م ثهننل پننبك

 ػ   ؽبنننه صننون مننوٍ ًننبؽته م ک ننو 

ـ   صنو  ابكوی نبٌُته   ؽنوک و ًنگن
 

 (682)ًنبیی:                                                                              
 

  اث هننننننی كا ؽننننننـایگبن ؽواننننننننـ

 ؿوان ًنننن  ه كوم و ُننننت ؿك كکننننبةِ
 

ـ  آةِ]   بؿانننننـو ن[ ؽنننوؿ منننی ثلنننن

 ننبن  یبه نه  ؽواًنتبكِ ، ًنم  صنو  اب
 

 (688: )ا بن                                                                             
 فی مخببت ٤ُلاء اب ـ٣یق(  ، 647)نین نك:ا بن: 

 ثببـ:ی ُب٣لان ؿكثبكی نیٌت ثل ؽوؿ میکه ؿك ممله٣ٜبك ام ایق
 بننننناواكی نیننی ال نبًثٌته  بكی نیبنننننُکل اینؿ كا که ؿكث

 ـاونـی نهبنننننبد ال ؿون كا ؽ  مق م کي ثل ؿل کزب ثنـی نهب
 ادْ کلؿهنننبثی كا تؾ ننننه کت  ادب ؽوكؿهننننننه ٤ٛبد ایش ٟبب
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 قوته رٌب و قوّته كوعب ثي اًت  ـوعب ثي اًتنا ت ٣ببیب، م 
 (253: 1368 ،)٣ٜبك نیِبثوكی                                                                        

 پؾتگننبن كفتنـ و ثبقننی ؽنبد منبنـ            ٤ُنل صننون ؿك ٣هـ منب ثـنبد مبنـ
 وقت عک ت اًت، منٌوػ اًت، مـط           الرلد اکنون ًؾق ثی قی ت اًت
 م ننـوط ؿك كوعننب گننلفتٟ ن ت             ؿل م منٌننوػ و م م ـوعب گلفت
 ؿك ًل رننبن مق ایق ا ّت ثي اًت           تب اثـ م ـوط مق عک ت ثي اًت

  (159: ا بن)                                                                      
ؽوااـ کنه او كا رننو ُنب٣لان    ام پیبمجل)ّ( می -ٗ ق ًه ؿكؽواًت -ا و ؿك اثیبت میل

 لؿ:نِ 

ٍ نننن ٣ !ؿمی ای ٓـك ؿیق  ٜبك كا ثنب

 وااب ام ؿكگبه تنو منق  نننًه عبرت ؽ

 ؿاؿه ؿكویَایق ؿل، پیَ ام ملگ :که
  لی تنو نننن لانب نِنننننؿگل کن ُب٣

 تق ُنـ پنل آماؿ   بنب امننننؿگل صون ر
 

    کبك كا ثبٍ !وننُ ب٣ت ؽواه او ُ 

 ؽواه تو مقکه اٌتب ًؾت عبرت

 ك پیَپبک تو ؿی ننننهثجینـ كوٗ

 لانب ننگلی تونننننننصِب ُب٣ه ث

 !یب كة صننیق ثنبؿ   تو ؿك ثل گیلیَ
 

 

 

 

 

  (37: 1361 ،)٣ٜبك                                                                                 
٣لان نینن  ی انوكی عتی ؿك میبن ُبابیی پیَ ام ؿوكهثـنبمی ٤ُل و ُب٣لی که ام ًبل   

ؿك قلن ُِنب گٌنتلٍ   ، ابی فبیالنه پـیـ آمـه ثوؿتل ثه ًجت مـّاعیوروؿ ؿاُت و ثیَ
، یکی ام م٘بمیق اُن٤بك ؿك اینق ؿوكه  »ی ٣ ومی ثه ؽوؿ گلفت ثه ٛوكی که یبفت و رنجه

 (م٘بمیق كایذابی)موتیدُکبیت ُب٣لان ام کٌبؿی ثبماك ٤ُل و ُب٣لی اًت که ث٤ـاب ام 
ًنت ثه ُنکبیت ام فنق   یك ابی ث٤ـ اب ُب٣لان مٜبثق ـ؛ ی٤نی ؿك ؿوكهاؿثیبت فبكًی ُ

 :پلؿامنـمی ُب٣لی و نکجت آن٤ُل و 
 ٛج٤ی ثوؿ بٜید و مثبنی ثوؿ فٔیظ              نه ثي ثوؿ که ؿك ینلِ یبك و ؿك مـیظ

 مـیظ بیـ گههنثؾَ ثجمبل ـوطِننم                 نلننی ههنبیـ گنبمگبك ثجنً وقِنم٤ِ
 (امیل م٤نّی )                                                                                      

اًت و ایق م٘ ون  آیبمگل ایق ع  ه ثه ٤ُل و ُکبیت ام کٌبؿی ثبماك ُب٣لی انوكیات بقبً 
: 1374ُ یٌب «) ه اًتؿك ؿیوان او ثیَ ام ؿیگلان آمـه اًت و ث٤ـاب ًلمِق ُب٣لان ُـ
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م٘ن ون  ، ًن زوقی  ی هکه ُب٣لان مکتت ثبمگِنت ؿك ته ینـ ام ُن٤ل ؿوك   رببت ایق (191
 (193-194ُکبیت ام ٤ُل و ُب٣لی كا نین ته یـ کلؿنـ! )نك:ا بن:

توان گ ت الصنـ روّ عبکب فلانگنی و   می، ثب توره ثه نکبت مقکوك ؿك ایق ثؾَ ام رٌتبك
٤ُلًتین نجوؿه ، ـکی پیَ و پي ام او( ؿك ایلانكویکلؿ ایـئوبوهیك ؿك ٣ٔل انوكی )و نین ان

منـط و ًتبیِنگلی ورنوؿ     ی هابیی مجنی ثل ؽواكؿاُت ٤ُل ثه ویوه ؿك عوم  انـیِه، اًت
انتهبؿ انوكی ام ُن٤ل و ُنب٣لی یکٌنله ثنی پیِنینه نیٌنت و       ، ؿاُته اًت  ثل ایق اًبى

ه و انتهبؿی ؿك ثبة ُب٣لی ابی ؽلؿوكمانتوان او كا ؿك ایق ممینه مت حل ام ثلؽی ثلؿاُت می
 ؿانٌت 

 

  گزایص انوری در ضعز و ضاعزی و نقد نظز او در این باب
پلؿامی ثه   آممبیی و ؿك عببی که ام كاه مـیغهاب ٛج٢ًبل ی هایق نکته که ُب٣لی ثب ًبثه

ـ و ای مائ  نبگبه مثبن ثه انتهبؿ ام ٤ُل و ُب٣لی ثگِبیـ و ٤ُل كا پـیـه، پلؿامؿ املاك م٤بٍ می
ثی آنکه نبد ُب٣ل و ربیگبه او كا ؿك ن٠ل ، ن بیـ و ؿك آیبم انـکی ُگ ت می، اكمٍ ثِ بكؿ ثی

کنـ  نؾٌتیق فلٕ ایق  ثه فاق آؿمی متجبؿك می  صنـ فلٗیه كا ثلای توریه امل، ثگیلیب
ؿك کبك ؽوؿ نبموفق و نبتوان ثوؿه و ثلای توریه ایق نبکبمی یب تٌکیق ؽبٛل ، اًت که ُب٣ل

ای ثب ٤ُل انوكی ؿاُته   ثه نهـ ٤ُل و ُب٣لی پلؿاؽته اًت  امب اگل کٌی انـک آُنبییؽوؿ 
ُنبًبن ایق فلٕ كا نبپقیلفتنی و نبؿكًت ؽوااـ ؿانٌت  کٌی که ثه گواای ًؾق، ثبُـ

( و 656: 1367))ٓ ب « ؿك تغییل ًجك ًؾق فبكًی احل ثیّق و آُکبكی ؿاكؿ»، ثلرٌته
و كا یکی ام ًه پیبمجل ٤ُل فبكًی ثه ُ بك مهبمی صنبن واال ؿاكؿ که ا

ثه فدّ ٤ُل و ُب٣لی ، ًلوؿن گ بن ام ًل نبتوانی ؿك ٤ُل(  ثی668:ا بنانـ)نك:  آوكؿه
ن لؿاؽته اًت  فلٕ ؿیگل که فی  فلٕ نؾٌت قبث  ٛلط اًت ایق اًت که ُبیـ ُب٣ل 

مبیه ؿیـنِ   انـکؽوؿ ثه ؿكًتی ام ربیگبه واالی ؽوؿ ؿك ُب٣لی آگبای نـاُته و ثه ؿبی
ؿصبك عي تلؿیـ نٌجت ثه ُب٣لی ُـه ثبُـ؛ امب ایق فلٕ نین ثب تورّه ثه ا٤ُبك ؿیگل ، ؽوؿ

ُوؿ  ام ثلؽی ٤ُلابی ُب٣ل ثه كوُنی آُکبك اًت که او ام ربیگبه واالی  انوكی كؿ می
  گویـ: ؽوؿ ؿك ٤ُل آگبه ثوؿه اًت  ثلای ن ونه ؿك ثیتی صنیق می

 ثه رنبی ؽٔب منبٟنل نِینننـد ا جل        کٌی که وقت ًؾقؿك ایق ؿیبك نـانب 
  (217: 1376، )انوكی                                                                                  
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  ؽوؿ كا ثلتل ام ُب٣لان ؿیگل ؿانٌته اًت:، نین ؿك ٤ُل میل که ًلاًل م بؽله اًت
 ایق ًؾق ؿك كوی گلؿون اب ثگویب ثی الاى  که ثل مق ُـ ًؾقؽتب ُـ ثل تو ًؾب صونبن

 گلؿؿ ٣ٜنبىؿك ؿمبیَ ؽوؿ ُهبؿت كا ا ی  نجوؿ کبیق ممبن ثل وفق ایق ؿ٣وی که كفت  ؿوك
 اثتننـاُبن املءابهیي، انتهبُننبن ثننوفننلاى  ُب٣ننلی ؿانی کـامیق قود کلؿنـ؟ آن که ثننوؿ

بى»ًبمنننلی کننو تنب ثینبثـ گوُ بلِ    نون ًبعلی اًتپلؿامد اککه مق ؽبؿد ا یوایق  ؟« المٌه

  (263)ا بن:  
  ؽوؿ كا نه ُب٣ل ث که ًبعل ؿانٌته:، ربی ؿیگل اب

 ث  ًبعلد، کُنـ ثلابن که مق ُب٣ل نیب ؽوؿ انل ؿك ٣هـ مب ٣یت اًت، اگل نه ایق ًؾق             می

  (687)ا بن:                                                                                            
مب كا ؿك فهبِ اعٌبى كاًتیق انوكی ؿك ، نؾٌت ی هثه ویوه ن ون، صنـ ثیتی که نه  ُـ    

تینثیق ؿك ایق  ی هكًبنـ  اگل ثه ؿیـ یبكی می« ؿك مقمّت ٤ُل و ُب٣لی» ی هًلوؿن قٔیـ
ت٘بؿ اٌتنـ )میلا یکی ؿك نکواَ ٤ُل اًت و ؿیگلی ؿك  ؿو ٤ُل که ٟبالاً ثب یکـیگل ؿك
ثلیب که ت ٌیل  اب پی میثه تکلاك صنـ ٣نٔل یکٌبن ؿك آن، نبمٍ ثه ُب٣لی( ن٠ل کنیب

مقکوك نین مبننـ اثیبت منهول ؿك  ی هکنـ  ؿك قٔیـ ابی قٔیـه كا ثل مب آًبن میثلؽی ثیت
  ُوؿ: ؿیـه می «ًبملی»و نین ت  یظ ثه « ثوفلاى»ثبال اُبكه ثه 

 وآن نه ام رني ًؾق یب ام ک بل قبؿكی             كاًتی ثه ثوفلاى آمـ ثه کبك ام ُب٣لان
  (455)ا بن:                                                                                           

ـ و ً ي ثب پیَ کِیـن کن صلا انوكی نؾٌت ام ثوفلاى ثه ٣نوان ُب٣لی نیکو یبؿ می
كًـ او ثه ٤ُل  کنـ؟ ثه ن٠ل می ُب٣ل ثلتل كا ثه ربیگبه ًبعلی منٌوة می، ؿاًتبن ًبملی

توان ثه ت ٌیل ٓغیظ كأی او  پیِیق ؽوؿ اُبكه ؿاكؿ  ثب ؿك کنبك گقاُتق ؿو ٤ُل می
  گویـ: ٤ُل و ُب٣لی می ی هقٔیـ ی هتل ُـ  او ؿك اؿامننؿیك

 م صه؟ ام ًبعلی، ال کزنب ُـ منت٠ب ٣هـی      ًتکه ن٠ ت واًٜه ای ثه ربیی ؿك ًؾنـانی
 ؽواای ًبملی، ؿك ًؾنق ؽواای مهن٢ّ ثبٍ         صنون نـاكؿ نٌجتی ثب ن٠ب تو ن٠نب رهنننبن

  رب()ا بن                                                                                       
پیَ ام ال کي ثب ؽویِتق ، ابُوؿ که كوی ًؾق انوكی ؿك ایق ثیت اینك كوُق می

آُکبكا ؽوؿ كا ثلتل ام ُب٣لان و ، آمینی که پیَ ام ایق فکل ُـاًت  او که ؿك اثیبت م بؽله
فدّ ُب٣لی  ی هؿك قٔیـ، ًبملی ُ لؿه ثوؿ  ًبعل ؽوانـه ثوؿ و عتی ًغل ؽوؿ كا ثلتل ام

کنـ که: ای کٌی که ؿك ًؾق ثه ًهغل  ب ؽوؿ ٣تبة میؿاـ و ث ثه نو٣ی ثه ؽوؿ پبًؼ می www.SID.ir
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ؽوؿ  ی هًبملی ثبُی یب ام او ثلتل! )صنبنکه ؿك م بؽل، ای! گیلد ؿك ًبعلی  ؿًت یبفته
ُوؿ  ثوفلاى اب ثه ٣نوان ٣نٔلی  اكمٍ مغٌوة می ای( امب ثبم اب کبك تو ثی  گ ته

ًبمؿ که مالک  كوُق می ثؾِـ و تلی میتکلاكُونـه اكتجبٙ ایق ؿو ٤ُل كا ن وؿ ثیَ
ؿك ممبن ًلوؿن ال ؿو ٤ُل )م بؽله و مقمّت( یکٌبن ، انوكی ؿك ثلكًی ٤ُل و ُب٣لی

ثلؽوكؿی   ثوؿه اًت و او ؿك ال عبل فلقی میبن ٤ُل و ؽوة و ثـ قبئ  اًت؛ عتی اگل ؿك
 اعٌبًی ٣ ّت ثلتلی ثوفلاى كا مـط و ازب نگ تق ثـانـ و نه توانِ ُب٣لی  

یبثیب که ؿك آن ثه ًتبیَ ٤ُل ؽوؿ پلؿاؽته و  ٠ل كا ؿك ٤ُلی ؿیگل ام انوكی میت ییـ ایق ن
ؿاـ که او تنهب  ؽوُی نـاكؿ )و ایق نِبن می ی هکنـ که الصنـ ثب ًؾنوكی میبن تٔلیظ می

ؽواكؿاُت ٤ُل  ی هام ُب٣لی ثلائت نزٌته و ایق انـیِ، موكؿ ثغج مب ی هؿك ًلوؿن قٔیـ
٤ُل ؽوة كا ام ثـ  صنبن اب، تزبا  و تغبف  ی هؿاك اًت( ثب ا و ُب٣لی ؿك فاق او كیِه

  ؿانـ: ُنبًـ و ؽوؿ كا ؿك ُ بك ُب٣لان ثلتل می ثبممی
  که ثبمنـاننب کننون م كؿف، كوی صنننبن             ثنكگننواكا ثب آنکه م٤ننلٗب م ًؾنق     

  که صنبن ثه ثوؿ م مق ُنوی ًؾق صنبن              صو ؿكنگلی، انوم ثب ا ه ا٣لإ مق    

                                                                        
  (799)ا بن:                

٤ُل و  ی های کوتبه )که ثه ؿكًتی كوُق نیٌت پیَ یب پي ام قٔیـ  انوكی عتی ؿك ق٤ٜه
ا بن ًؾنوكی و ُب٣لی  ُب٣لی ًلوؿه ُـه( عبٓ  ٣ ل ؽوؿ كا ؽٜی و ثیتی صنـ ی٤نی

  ؿانٌته:
 گویننننـ کنننه صیٌنننت عبٓننن  تنننو 

ـ     گنننویب: ؽٜکنننی و ثیتکنننی صنننن

 ؽٜنننی ننننه صننننیق، صنبنکنننه ثبینننـ
 

 عنننننننبٓ  م مننننننـگبنی!ای ثنننننی 

 انننننبی اینننق رهنننننبنی  ام ن٤ نننت

 ثیتنننی ننننه صننننبن، صنبنکنننه ؿاننننی  
 

 
 

 (751)ا بن: 
مٜلط ُوؿ ، ًوی انوكینهـ ُب٣لی ام  ی هفلٕ ؿیگلی که م کق اًت ؿك كاثٜه ثب انگین

ایق اًت که ٤ُل او ت٤لی٘ی ثه ؿیگل ُب٣لان ثبُـ و انوكی ثه نو٣ی ؽوؿ كا ام ً ك 
ثیلون ثه عٌبة آوكؿه ثبُـ  امب ثه ؿو ؿبی  ایق فلٕ ملؿوؿ اًت  نؾٌت ثه ، ُب٣لان

ؿبی  اًتـالل مقکوك ؿك ًٜوك پیِیق که مؾبٛت آ ی صنـ ثیت ام قٔیـه كا ُؾْ 
لؿ و كوُق اًت که انوكی پیَ ام ال کي ؽوؿ كا ثه ٣نوان ُب٣ل موكؿ انوكی م٤لّفی ک
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ؿك ت٤لیٖ ، که ؿك ًلاًل ؿیوان انوكیؽٜبة و ٣تبة قلاك ؿاؿه اًت  ؿوؿیگل ثه ؿبی  ایق
آ  انل ُب٣لی میل ًوال نلفته اًت  ثلای ن ونه آنگبه که انوكی ؿك ، ثه ایش یك ام ٤ُلا

پیِه و تؾّْٔ او كا که ُب٣لی اًت ؽواك ، گویـ ی( ًؾق م794فدّ فتوعی ُب٣ل )ا بن: 
  ُوؿ  ُ بكؿ و عتی مقمّت او ُبم  ٤ُل و ُب٣لی فتوعی ن ی ن ی

كًیب  ثه فلٕ ؿیگلی می، انوكی ام نهـ ُب٣لی ی هثب كؿّ صنـ فلٕ یبؿُـه ؿك ثبة انگین
-339: 1369، ًنزبن اكائه ُـه اًت )ثلای ن ونه نك: فلومان لکه ام ًوی ثلؽی ًؾق

منـی ام ملاتت ف٘  و ٣ ب و   توان مٜلط کلؿ: ُب٣ل ثه ؿبی  ثهله ( و آن كا صنیق می338
ؿانٌته اًت و ام آن كوی که ام ًل نبصبكی و ثه ؿبی   ُب٣لی كا ؿون ُ ن ؽوؿ می، ک بل

، ٣   ؽوؿ ی هاب ُب٣لی ام کبكنبمپي ام ًبل ، ًلایی كفته  نیبم مببی ثه ًلا٥ مـیغه
ام ، ثؾَ نؾٌت فلٕ لؿه و ثب ت ًد ثه نهـ کبك ؽوؿ پلؿاؽته اًت اعٌبى نبكٗبیتی ک

ای ثه ف٘بی    ُوؿ  او ؽوؿ ؿك ق٤ٜه ت ییـ می، ابی تبكیؼ اؿثیبتؽالل آحبك انوكی و نین کتبة
ؿًتبوكؿابی ٣  ی ٣ٔل  ی هؽویَ اُبكه کلؿه اًت و مٌ ب اًت که او ؿك مغـوؿ

نزود و ، ٛجی٤یبت، كیبٗیبت، ابهیبت، تئای، موًیهی، ٣ ب منٜق ی هؿك ممین، ؽویَ
  عک ت و ف ٌ ه تغٔیالتی ؿاُته اًت:

 گلصننه ؿك ثٌننتب ؿك مننـط و ینننل یکجننبكگی   
 ث کنه ام اننل ٣ ننب کننن اقننلان مننق ؿانننـ کٌننی 

 ت ثننـانب انـکنننیئمنٜنننق و منننوًیهی و ایننن
 تٔننـیهَ کنننـ ٣هنن  ًنن یب  صننه آنوم ابهننی 

 وم كیبٗی كمن صننـ اكصننـ ثنی تِنویل نیٌنت     
 ه ام ا٣ نننبل و اعکننبد نزننننننودنیٌننتب ثیگبننن

 صون م به بن و فالٛنون نیٌنتب کنب ؿك عهکَنب    
 

 بنی قبٓنلد نننن ٟق مجنل کنن ن٠نب اب نبٝ و م٤     
 قننبؿكد -ؽننواه رنننوی گیننل آن كا ؽننواه ک ننی 

 كاًنتی ثبینننـ، ثگنننویب ثنننب نٔیننت وافنلد      
 گل تو تٔـیهَ کنی ؿك ُلط و ثٌَٜ منبالد 
 دکِد ؿانننب کلؿ، اگننل عبًنـ نجبُنـ نبٟننل    
 ؿك ثیننبن او ثه یننبیت اوًتننننبؿ و منننبالد  
 وك ا ی ثبوك نـاكی، كنزنه ُنو! منق عبٗنلد!    

 

 
 
 
 
 
 

(686: 1376)انوكی        
  

او تنهب ؿك فاق او ثل ربی ن بنـه و ایق  ی هؿانَ گٌتلؿ، آیـ که ام ا٤ُبك انوكی ثلمی صنبن
ای ثه ایق نکته اُبكه کلؿه   ه و ؽوؿ ؿك قٔیـهٓبعت ت بید نین ثوؿ، ُب٣ل فبٗ  ؿك ٣ ب

  اًت:
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 اب ا ه ؿبجل  اناك ٣هـ ؿك او نکته             انب ا ه ؿبکَاناك فٔ  ؿك او ب ٞ
  (216)ا بن:                                                                          

ُب٣ل امیـ ؿاُته که ثتوانـ ام كاه ت بید آحبك ، ٤ُل ی هابی او ؿك اؿام  گ ته ی هو ثل پبی    
  ٣  ی ثه ربیگبه و ربای ؿًت یبثـ و ؿك ٗ ق ثه نبد ربویـ ؿًت پیـا کنـ:

 و نیك اؽتل ثؾت ُود ثه ؿوبت او نیك            ثـان امیـ که ُبه رهبن ُلف ؿاـد
 ثلای ؿوبت منٔننوك و ؽٌلو ٓ نـك            ثه ال ؿو ًبل ثٌبمد م ٣ ب تٔنی ی
 ثل ایق نهننبؿ ثنوؿ نبد منننـه تب مغِل           ثل ایق مخبل ثوؿ ینبؿ تبمه ؿك ٣هجننی

  ب(ر)ا بن                                                                               
ام ت بی بت ٣  ی و کبكی که ؿك ن٠ل ، او پي ام اُتغبل ثه ٤ُل و ُب٣لی، ثب ایق وٓد    

که  كنزَ ؿكونی ُب٣ل ثوؿ؛ صنبن ی هافتـ و ایق نکته مبی ثه ؿوك می، وی اكمُ نـ ثوؿه اًت
ق٘ب و قـك نؾواًته اًت تب او ثه  ی هقبال ی هکه رهبن و قوام ایق، ؽوؿ ؿك اثیبت ث٤ـی ٤ُل

گ ه کلؿه و ، ؿ ؿل ؽویَ که ٛی کلؿن كاه ٣ ب و ت بید کتت ٣  ی ثوؿه اًت ثلًـملا
  ثؾت ُب٣لی ؽوؿ كا نبًتوؿه ؿانٌته:

 کلؿ اعتن ننبل ایـك که ایش ٣هنن  ن ی           ملا ثؾت ُب٣لی فلموؿ، رهبن نؾواًت
                                                                                 

  (217)ا بن:              
امب صلا کٌی که ثب رهـ و تالٍ ثٌیبك ثه کٌت ٣ ود ممبن ؽوؿ پلؿاؽته و ٓالعیّت ت بید 

مبنـ؟ اگل  ای که ثه ایق کبك ؿاُته ام آن ثبممی  ثب وروؿ ٣القه، کتت ٣  ی كا نین ؿاُته
ی که ابی ةبًَ كا ؿك کتؿیـگبه رجلی كایذ ؿك ٣ٔل انوكی كا کنبك ثگقاكیب پبًؼ ایق پل

ابی منـگی او و اب   اب ام ٛلیق افٌبنه»توانیب یبفت:  می، ُبم  ُلط اعوال انوكی اٌتنـ
توان عـى مؿ که وی ؿك روانی پـكٍ كا ام ؿًت ؿاؿه و  ام ؽالل ث٤٘ی ٤ُلابی او می

قكانی امب انوكی میلاث پـك كا ٓلف ٣یّبُی و ؽوُگ، حلوت م٤تنبثهی ام او ثه اكث ثلؿه اًت
کلؿه اًت و پي ام مـتی تهیـًت ُـه اًت و ام ًل نبگنیلی ثه ُب٣لی و مـّاعی املا و 

انوكی ؿك  ی هانگین، ثب ایق ُلط ( 27: 1372، )ُ ی٤ی کـکنی« ًالٛیق كوی آوكؿه اًت
انوكی ُب٣لی نبکبد اًت  »توان گ ت  ُوؿ و می ثیناكی ام ُب٣لی تب عـّ میبؿی كوُق می

ای گلفتنـ   نه ملؿد ام ٣ ب او ثهله، ٣ٔل ؽوؿ كا ثه عـّ کبفی انـوؽته ثوؿ ابیثب آنکه ؿانَ
مهـّمه( و ام ا یق  کن ی ه: ٓ غ1376)ُهیـی « و نه او ام ٣ ب ؽویَ ثلؽوكؿاك گلؿیـ
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ثب وروؿ ملاتت ف٘  و ک ببی که ثه ٛوك ُبیٌته  -ُهلت ُب٣لی كا ، كوًت که ؽوؿ
  ُ بكؿ: نهٔبن ؽوؿ میآوكتلیق كنذ -انـ  ثلوم نیبفته  مزبل

 میق یکی آوػ! که ننؿیك تو ملؿی ُب٣لد       وبیك، اب ؿاكد م نهٔبن ام ا ه نو٣ی  یٔه

  (687: 1376)انوكی                                                                     
و تٜجیق ا٤ُبك اینك که صنـ و صون کبك ُب٣لی انوكی و ن٠ل او ؿك ثبة ٤ُل ام كاه ت ٌیل 

كوٍ و منَ او ؿك منـگی نین ثل  ی همجهب مه ی ؿكثبك ی هنکت، او ثب یکـیگل كوُق ُـ
ُوؿ   ُوؿ و آن كف٢ نٌجی تنبق٘ی اًت که ؿك ٤ُلابی او ؿیـه می پوواِگل كوُق می

ؿاـ؛ صنبنکه ؿك  ابٜج٢ نِبن می  ایق تنبقٖ که ٤ُل وی گبه او كا فلؿی ث نـ ا ّت و منی٢
  ؽوؿ گویـ: ا ّت ٣ وّ

 وهلل ابغ ننـ، ا ّته ننبًتنـن اٌت           ثبکی نیٌت، قـكته ؿاؿن اگل نیٌت ملا
  (698)ا بن:                                                                                      

كًبنـ و  یؽوؿ كا ثه نهبیت ؽواكی م، ن بیـ که ثلای ًتبنـن ٓ هو گبه فلؿی مثون می
 ؿاكؿ: صنیق اابنتی كا ثه ؽوؿ كوا می

 مثننبن كًیـ  آوامه ؿكفکنـ که رننبكی  آؽننننل ف ك م مهننـد مق ؿك ؿیبك تو
 آمنـ نننـا که ثنبك ؿگننل ق تجبن كًیـ  نی نی ثه ًوی ٓـك اب ام ب ٞ كومگبك
 وان كًیـ؟تل ام ایق مـط ؽتب ؽبد ق تجبن  کي كا م ًننلکِننبن ممنبنه نگبه کق

  (153)ا بن:  
ُ بكؿ  كف٢ ایق تنبقٖ  کنـ و گبه آن كا ؽواك می و ایق تنبقٖ که گبه ثه ُب٣لی م بؽله می

« توانٌتق»و « ؽواًتق»تل میبن كا ثبیـ ؿك ت بوت میبن ٣ ب و ٣   یب ثه مثبن ؿقیق
، ٓ ی انوكیكأی ا، ثبوك و ا٣تهبؿ ی هن٠لی و ؿك ممین ی هاب رٌت  ثبیـ گ ت ؿك عومانٌبن

آل وی ًوؿمنـی ثلای ربم٤ه ؿك ٣یق ع ٞ   اًت و ایـه  ثل ثنكگـاُت ؽلؿ و ٣ه  و ٣ ب
که ؿك ًبؽتبك ارت ب٣ی ثه ؿالی  گونبگون ام ر  ه ایق، ٣ وّ ا ّت و قنب٣ت؛ امب ؿك ٣  

نبگنیل ثه كاای که ، اا  ٣ ب و ؿانَ كا صنـان اكد و ت کّق و كفبای نجوؿه اًت، ٣ٔل وی
ـان ثه آن ا٣تهبؿ نـاُته گبد نهبؿه اًت  تنبقٖ آ ی ؿك ربم٤ه اًت و ُلایٜی ؽوؿ صن

ای   توٓیه ی هُوؿ  ایق نکته كا او ؽوؿ ثه مثبنی ت ؼ و گننـه ؿك ربم که ثل آؿمی تغ ی  می
  ٛننآبوؿ ثبمگو کلؿه اًت:

 کنبنـك ٛ ت كاتتِ انل كومه ث نبنی  ای ؽنواره! مکق تب ثتوانی ٛ ت ٣ نب
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 تل ثٌتبنیتل و مهتنب ؿاؿه ؽوؿ ام که  ؾلگی پیِه کق و مٜلثی آمومكو مٌ
  (751)ا بن:  

ٛلفی ، که ام انـوؽتق ٣ بؽوؿ انوكی نین ثه ا یق توٓیه ٣   کلؿه اًت و پي ام ایق
ثلنجٌته ثه ًلا٥ کبكی كفته تب كاه م٤یِت كا ثل ؽوؿ ا واك ًبمؿ و ابجته ا ّت او وی كا ام 

كفته( ثه ًوی  ٣ٔل انوكی کبكی پٌت ثه ُ بك می ی ه)که ؿك ربم٤مٌؾلگی و مٜلثی 
کلؿه( ًوق ؿاؿه اًت  پي ام  ٤ُل )که ؿًت کب ربیگبای ؿك ؿكثبك ثلای او فلااب می

پلؿامی نبگنیل ثوؿه   انوكی ام مـیغه، كف٢ مِک  م٤یِت ی هگنینَ كاه ُب٣لی ثه انگین
)ا بن: « یبیی ثه ام قنب٣ت نیٌتکی »توان پنـاُت ُب٣لی که م٤تهـ اًت  اًت و می

انـامه ام مـط و ؽوااَ و ؽواك کلؿن ؽوؿ   تب صه ، ُنبًـ ( و ؽوؿ كا گلان بیه و ٣ببب می579
ثل   امب نبگنیل ام ثیب فهل، صنـان افنوؿه ُـهاب ثل ن لت او ٓـثیناك اًت و ؿك ٛول ًبل

 ی هب٣لی كا که ؿك قٔیـتوان ن٠ل انوكی ؿك ثبة ٤ُل و ُ ا بن ٛلیق مبنـه اًت  پي می
ن٠ل كاًتیق او ؿانٌت و ؿیگل تنبق٘بت كا ثه ، موكؿ ثغج ایق مهببه ثه ت ٔی  ثیبن ُـه

عٌبة ٤ٗد تـثیل او ؿك نیبفتقِ كاه موكؿ پٌنـ و قجول ؽویَ و یب رجل ممبنه ؿك گنینَ 
ا بن اًت که ؿك ، ٤ُل ی هایق مٜ ت که ن٠ل انوكی ؿكثبك  نبگنیلِ ُب٣لی ؿانٌت 

ثلؽبًته ام ؿاوكی ؽِ گینبنه و مٔـاقِ ثلؽوكؿی ، مقکوك آمـه و ایق ًؾنبن ی هـقٔی
ُوؿ  ثلای ن ونه  تل ا٤ُبك ؿیوان او ت ییـ و احجبت میثب ثلكًی ثیَ، انـ  اعٌبًی و گقكا نجوؿه
ؽبًتگبه عٌّی و تزلثی ال کـاد ام انوا١ ٤ُل )مـط و ازو و ینل( كا »ؿك ًه ثیت میل او 

ؿاـ و ایق نکته ام بغبٝ روینـگبن مجبنی نهـاب٤ِل ؿك  ی و عکی بنه توٗیظ میثه ثیبن ف ٌ 
  (:313: 1372، )ُ ی٤ی کـکنی« ًنّت قـمبی ایلانی قبث  تورّه اًت

 گ تب: ام مـط و ازنب ؿًت ثی ِبنـد انب  گویی ؿی منننلا ٣بُهکی گ ت: یننننل می
 ؿگنننل ثبمنیننبیـ م ٣ننـد عنببت كفنتنه  گ ت: صون؟ گ ت َ:آن عببت گ لاای كفت

 که ملا ُهوت و علّ و ی٘جی ثوؿ ثه اب  گ تب ینننل و مننـط و ازب ال ًه ثـان می

  (694: 1376)انوكی 
مـط كا نِبن علّ و ازب كا ثلؽبًته ام ، ُهوت ی هینل كا ماؿ، او ثه بد و نِل ملتّت    

لؽٌلو ؿك ٤ُلی که ؿك ثؾَ ثه ؿیـگبه نبٓ، ؿانـ  ؿیـگبه انوكی ؿك ایق ٤ُل ی٘ت می
ننؿیك اًت؛ ابجته نبٓلؽٌلو تنهب ثه ن ی مـط و ینل پلؿاؽته ثوؿ و ، پیِیق مهببه نه  ُـ

صنیق ثلؿاُتی ام  ی هازو كا نین موكؿ انتهبؿ قلاك ؿاؿه اًت  ثی ُك ثل پبی، انوكی
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( 45 )ا بن:« ُلی٤ت ٤َُُلاًت، گـایی»ًلایی اًت که ؿك ربیی ؿیگل گ ته اًت:   مـیغه
موكؿ  ی هکه ؿك ثیتی ام قٔیـ« عیٖ ابلربل» ی هعتی تلکیت ویو، تلثب رٌتزوی ثیَ

  ثغج صنیق ثه کبككفته:
 قبئ َ گو ؽواه کیوان ثبٍ و ؽواای مِتلی       ابلربلعیٖ -ؿوك ام كوی تو-٤ُل ؿانی صیٌت؟

  (455)ا بن :                                                                                         
ُوؿ و ایق ت ییـی اًت ثل ایق ن٠ل که اًت بؿه ام ایق  ؿك ٤ُلابی ؿیگل انوكی نین یبفت می

ثلؽبًته ام عٌی گقكا نجوؿه و كیِه ؿك ثبوك ، مقمّت ٤ُل و ُب٣لی ی هآٜالط ؿك قٔیـ
ق ثه ن٠ب ؿكآوكؿه کوتبه ؿیگلی نین ا یق م٤نی كا صنی ی هانوكی ؿاُته اًت  او ؿك ق٤ٜ

  اًت:
 ث٤نـ پنزنننبه اگنننل نجنـؿ ثه  عیٖ ملؿان اًت -ؿوك ام تو-٤ُل 

 رنگننل ؽویَ اگنل نلنـؿ ثه  ملؿ ٣نبق  ثه نننبؽننق اقیننننبن
 آن نـانننب صنه گل نؾنـؿ ثه  ثنل ً یـی که رننبی گننلیه ثننوؿ

  (713)ا بن :                                                                         
رب که تبكیؼ امب ام آن، اًتواكی انوكی ثل كأی ؽویَ ؿك ثبة ٤ُل و ُب٣لی آُکبك اًت

رب مـكکی ثلای احجبت تب ایق، ًلایَ ٤ُلابی موكؿ ثلكًی قلاك گلفته مِؾْ نیٌت
یق ٣هیـه ثوؿه ابی پبیبنی منـگی نین ثل ا که ُب٣ل تب پبیبن ٣ ل یب ؿًت کب ؿك ًبلایق
ؿك ؿیوان او « عٌت عبل»ای که ثه نبد   ؿك ؿًت نـاُتیب؛ بیکق ثب اًتنبؿ ثه ق٤ٜه، اًت

ؽوؿ ًؾق گ ته « ًی ًبل ُب٣لی» ی ه( آمـه اًت و ؿك آن ام ًبثه742-743)ا بن: 
ابی پبیبنی ٣ ل ؽویَ نین ام پؾتگی و ًبل ی هتوان احجبت کلؿ که انوكی ؿك ؿوك می

موكؿ ثغج مب  ی هؿه اًت  ثیتی ام ایق ق٤ٜه تنبًجی ثب یك ثیت ام قٔیـُب٣لی ثیناك ثو
  ُوؿ: رب نه  میؿاكؿ که ال ؿو ثیت ؿك ایق

 که ؿینوان ثٌتلیمورت تنوثه اًت و رنبی آن       گل ملا ام ُب٣لی عبٓ  ا یق ٣بك اًت و ثي

                                                                                                    
  (455)ا بن: 

 که صون االل ثه ٛ  ی ؿكآیـٍ کومی                ن ي تو آن ثبكانبی ٣ننبك کِیـ، م ٤ُل

                                                                                                 
  (743)ا بن: 
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ؽوؿ ، اب ٓلف ٣ ل و توان و فوق ؿك كاه ٤ُل و ُب٣لیانوكی پي ام ًبلو صنیق اًت که 
-)ا بن« ٤ُلِ ثبٛ  گ ت، کٌی که مـّت ًی ًبل»کنـ:  كا ؿك یك ر  ه صنیق م٤لفی می

  رب( 

 :نتیجه 
ایق قٔیـه ؿك ، نکواَ ٤ُل و ُب٣لی ی هپي ام ثلكًی تنبًت فلد و مغتوا ؿك قٔیـ

آنگبه ثلای یبفتق ؿبی  ثلؽوكؿ  ُب٣ل مغٌوة ُـ  ی هن ب و ٓبؿقبنُ بك ا٤ُبك عهیهت
ف٘بی فلانگی ٣ٔل او و ن٠ل ُب٣لان پیَ و ، انتهبؿی و نگبه تغهیلآمین انوكی ثه ُب٣لی

٤ُل و ُب٣لی موكؿ ثلكًی ار ببی قلاك گلفت ؿك ایق ثؾَ آُکبك ُـ  ی هپي ام او ؿكثبك
 بثیَ كایذ ثوؿه اًت و ؿك ایق انتهبؿابیی ک، که ثؾِی ام انتهبؿابی انوكی نٌجت ثه ٤ُل

 نبٓلؽٌلو و ًنبیی وروؿ ؿاكؿ  ، ممینه اعت بل ت حیلپقیلی او ام کٌبنی صون کٌبیی
آ ی انوكی ام نکواَ  ی هنؾٌت صنـ فلٕ که ثلای یبفتقِ انگین، ؿك ثؾَ پبیبنی مهببه

كؿ ُـ ً ي فلٕ نهبیی مٜلط گلؿیـ و ٓغّت ایق فلٕ ، ٤ُل و ُب٣لی مٜلط ُـه ثوؿ
انوكی و تٜجیق م بایب  ی هؿقّت ؿك منـگینبم ی هب توره ثه قلایق ؿیگل ام ر  ه ثه واًٜث

موكؿ ثغج ثب ؿیگل ا٤ُبك ُب٣ل و یبفتق م٘بمیق مکلّك ؿك تهجیظ یب تغهیل ٤ُل و  ی هقٔیـ
منـی ام ملاتت   احجبت ُـ  فلٕ احجبت ُـه ام ایق قلاك اًت: ُب٣ل ثه ؿبی  ثهله، ُب٣لی

ؿانٌته اًت و ام آن كوی که ام ًل  ُب٣لی كا ؿون ُ ن ؽوؿ می،  بلف٘  و ٣ ب و ک
اب ُب٣لی ام پي ام ًبل ، ًلایی كفته  نبصبكی و ثه ؿبی  نیبم مببی ثه ًلا٥ مـیغه

 ٣   ؽوؿ اعٌبى نبكٗبیتی کلؿه و ثب ت ًد ثه نهـ کبك ؽوؿ پلؿاؽته اًت  ی هکبكنبم
ؽینؿ یب ؿًت  كاء انوكی نین ام میبن ثلمیثؾِی ام تنبقٖ موروؿ ؿك آ، ثب احجبت ایق فلٕ

میلا كوُق ُـه اًت که او ؿك واق٢ ثه ٣ ب گلایَ ؿاكؿ و ام کـیه و  ُوؿ؛ کب توریه می
، علف ؿل او اٌتنـ؛ امب ٣   او، پلؿامی ثیناك اًت و ا٤ُبكی که ؿك ایق ثبكه ًلوؿهؿكو٥

، پلؿامی و مـّاعی اًتو٥ُـن او ام کبكابی ٣  ی و مٌت ند ؿكی٤نی ُب٣لی که ثب٣ج ؿوك
نکواَ ٤ُل و  ی هموكؿ پٌنـ و مهجول ٛج٢ او نجوؿه اًت و ؿك ا٤ُبكی ام ر  ه قٔیـ

ؽوؿ كا آُکبك  ی هثب كویکلؿی ٓبؿقبنه ثؾِی ام نبكٗبیتی ؽوؿ ام پیِه و ُیو ، ُب٣لی
  ًبؽته اًت 
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  : منابع

، 5كٗوی  س ثه اات بد مغ ـتهی مـكّى ،ؿیوان، (1376انوكی اثیوكؿی ) -1
  تهلان: ٣  ی و فلانگی 

  تهلان: ٣ ب ، 1س ؿیوان ا٤ُبك ، (1381مغ ـتهی)، ثهبك -2

تٔغیظ ٗیبء ابـیق ًزبؿی، س ًود، تهلان،  ،ؿیوان، (1368ؽبقبنی ُلوانی ) -3
 مواك 

 ، تهلان:امیلکجیل3س  نهـ اؿثی،، (1361مكیق کوة، ٣جـابغٌیق ) -4
تهی مـكى ٔغیظ مغ ـثه ت، س ُِب ،ؿیوان، (1383ًنبیی یننوی ) -5

 كٗوی، انتِبكات ؿانِگبه تهلان

تٔغیظ و مهـمه ام نبٓلابـیق ُبه  ؿیوان ، (1338ًومنی ً لقنـی ) -6
  عٌینی  تهلان: امیلکجیل 

  تهلان: ًؾق  ،م  ي کی یبفلوٍ، (1372مغ ـكٗب )، ُ ی٤ی کـکنی -7

 تهلان:فلؿوى ،ًجك ُنبًی ٤ُل، (1374ًیلوى )، ُ یٌب -8
  تهلان: فلؿوى ،ک یبت ًجك ُنبًی، (1372) ُ یٌب، ًیلوى -9

تهلان: ، 2س ُلط بغبت و مِکالت ؿیوان انوكی ، (1376ر٤ ل )، ُهیـی -7 -19
  انز ق آحبك و م بؽل فلانگی 

 ، تهلان: فلؿوى 8س  ،تبكیؼ اؿثیبت ؿك ایلان، (1367فثیظ اهلل  )، ٓ ب -11

 تٔغیظ و توٗیظ امیلعٌیق ینؿگلؿی  ثه ،ؿیوان، (1381ٟهیل فبكیبثی ) -12
  اات بد آغل ؿاؿثه  تهلان: قٜله 

ثب تٔغیظ و ت٤ یهبت ًیـ ٓبؿق  ،اًلاك نبمه( ٣1361ٜبك نیِبثوكی ) -13
 تهلان: مواك، 2س ، گوالیق

ثه تٔغیظ مغ ـكٗب ُ ی٤ی کـکنی،  مٔیجت نبمه،(، 1386)٣ٜبك نیِبثوكی  -14
  ، تهلان: ًؾق 2س

الیق، س ، ثه تٔغیظ ًیـ ٓبؿق گوابٜیلمنٜق، (1368)٣ٜبك نیِبثوكی  -15
 ُِب، تهلان:٣  ی و فلانگی

 تهلان: امیلکجیل، 3س  ،اعبؿیج مخنوی، (1361فلومان ن، ثـی٢ ابنمبن ) -16
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 تهلان: ؽواكممی، 4س  ًؾق و ًؾنوكان ، (1369)  فلومان ن، ثـی٢ ابنمبن -17

مهـی  ،ا٤ُبك عکیب و تغهیق ؿك منـگی و آحبك او، (1367کٌبیی ملومی ) -18
 انؿكؽِبن، انتِبكات ؿانِگبه تهل

، 5ثه تٔغیظ مغ ـ ؿثیل ًیبقی، س  ،ؿیوان ا٤ُبك، (1363منوصهلی ؿامغبنی ) -19
 تهلان :مواك

ثه  ،األثلاك ی هکِد األًلاك و ٣ـ(، 1344كُیـابـیق اثواب ٘ )، میجـی -29
  کوَُ ٣ ی آغل عک ت تهلان: اثق ًینب 

  ثه تٔغیظ مزتجی مینوی و مهـی مغهق  ؿیوان ا٤ُبك، (1384نبٓلؽٌلو ) -21
  لان: ؿانِگبه تهلان ته، 6س

ثه تٔغیظ وعیـ ؿًتگلؿی، ثه ، بی ی و مزنون، (1378ن٠بمی گنزوی) -22
  تهلان: قٜله ، 3س، کوَُ ٤ًیـ ع یـیبن

  ثه تٔغیظ وعیـ ؿًتگلؿی، ثه األًلاكمؾنن(، 1388)ن٠بمی گنزوی -23
 ، تهلان: قٜله 12کوَُ ٤ًیـ ع یـیبن  س
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