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بررسی تحول جایگاه زلیخا از واقعیت به تخیّل
(ثب سأويس ثط ٚيػٌيٞبي ٔظجز ٙٔ ٚفي ظِيرب زض سّٕيحبر ثؼضي اظ قبػطاٖ)

دکتر الیبض وًرایی

*

مریم ترکبشًوذ

**

زض ٔٙظٞٝٔٛبي ػبقمب٘ٝاي و ٝث٘ ٝبْ يٛؾف  ٚظِيرب ؾطٚز ٜقس ٜاؾز ٘ ٚيع اثيبسي و ٝث ٝايٗ
ٔٛضٛع سّٕيح زاض٘س ،قبػطاٖ ضٕٗ اِٟبْ ٌطفشٗ اظ يه ٚالؼيز ثيط٘ٚي  ٚثب سىي ٝثط ٘يطٚي سريُ
ذٛيف ،ايٗ زاؾشبٖ ضا اثعاضي ثطاي ثيبٖ ٔمهٛز  ٚسأطيط ثط ٔربعت لطاض زازٜا٘س .زض ايٗ ٔمبِ ٝػالٜٚ
ثط دطزاذشٗ ث ٝثيبٖ سفبٚرٞبي ٔٛػٛز زض ضٚايز لطآٖ  ٚسٛضار اظ ٔبػطاي ظِيرب ،سٛنيف قبػطاٖ اظ
قرهيز ٚي  ٚسّٕيحبر قؼطي آ٘بٖ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفش ٝاؾز ،زض ايٗ ؾطٚزٜٞب زٍ٘ ٚب ٜوّي
زيسٔ ٜيقٛز ،يىي ٍ٘ب ٜػيٙي ٙٔ ٚفي ث ٝقرهيز ظِيرب و ٝثيبٌٖط قرهيز ٚالؼي اٚؾز  ٚزيٍط،
ٍ٘بٔ ٜظجز ثٚ ٝي وٌ ٝطچ ٝاظ ٘ظط سبضيري زاضاي اػشجبض چٙسا٘ي ٘يؿز  ٚزض ٚالغ سؼييٗ وٙٙسٜي
ػبيٍب ٜسريّي ا ٚزض قؼط فبضؾي اؾز أب ث ٝزِيُ اضسجبط ظِيرب ثب حضطر يٛؾف  ٚسأطيطدصيطي ا ٚاظ
ايٗ قرهيز اِٟي ،ػّت سٛػ ٝقبػطاٖ ضا زض دي زاقش ٝاؾز .ثب ٚػٛز ٔمبالسي و ٝزض ظٔيٝٙي ايٗ
زاؾشبٖ ٘ٛقش ٝقس ٜاؾز إٞيز ايٗ ػؿشبض زض ايٗ اؾز و ٝسب و ٖٛٙسحميك ٔؿشمّي زضثبضٜي ٘ٛع
ٍ٘ب ٜقبػطاٖ ث ٝقرهيز ظِيرب ا٘ؼبْ ٘كس ٜاؾز .ايٗ سحميك ثٝنٛضر سٛنيفي سحّيّي ا٘ؼبْ ٌطفشٝ
 ٚؾؼي ثط آٖ ثٛز ٜاؾز و ٝاظ ؾطٚزٜٞبي ٕٝٞي ؾجهٞبي قؼطي اؾشفبز ٜقٛز ٞطچٙس و ٝسٛػ ٝثٝ
ايٗ ٔبػطا زض اقؼبض قبػطاٖ ؾجه ٙٞسي ثٚٝيػ ٜنبئت سجطيعي اظ ٕ٘ٛز ثيكشطي ثطذٛضزاض اؾز.
کلیذياشٌَب :ظِيربٚ ،يػٌيٞبي ٔظجز ٙٔ ٚفي ،سّٕيحبر قبػطاٖ.
 .1ممذمٍ ي طرح مسئلٍ
زض ازثيبر ٔب وٓ ٘يؿشٙس ػبقمب٘ي ؤ ٝالٔز ػبِٕي ضا ث ٝػبٖ ذطيسٜا٘س  ٚثـب ٌصقـشٗ اظ ٘ٙـً ٚ
٘بْ  ٚضؾٛايي زض ٔيبٖ ذبل  ٚػـبْ ،ضايـز ػكمكـبٖ ضا زض ثّٙـسسطيٗ لّـٝي ػـبٚزاٍ٘ي ثـ ٝاٞشـعاظ
اؾشبزيبض ٌط ٜٚظثبٖ  ٚازثيبر فبضؾي زا٘كٍب ٜضاظي
زا٘كؼٛي زوشطي ظثبٖ  ٚازثيبر فبضؾي زا٘كٍب ٜضاظي

سبضيد زضيبفز92/8/21:

Email nooraei@razi.ac.ir
Email: torkashvand.ma@gmail.com

سبضيد دصيطـ1393/6/19:

*

**

پبییس

زضآٚضز ٜا٘س ،أب زض ايٗ ٔيبٖٔ ،بػطاي قيفشٍي  ٚزِسازٌي ظِيرب ث ٝيٛؾف ،زاضاي ٚيػٌيٞبي ذبنـي
اؾز و ٝزض ػبي ذٛز ذٛا٘س٘ي  ٚلبثُ ثطضؾي اؾز.
 -1-1ثیبن مسألٍ ي سؤاالت تحمیك :لهٝي ظِيرب لهٝي قٍفزاٍ٘يع  ٚحيطرآٚضي اؾز ٝ٘ ،اظ آٖ
ضٚي و ٝا ٚظ٘ي قبٞعاز ٜاؾز و ٝزض ٟ٘بيز ظيجبيي  ٚػٛا٘ي  ٚثب ٚػٛز زاقشٗ قٞٛطي نبحت ٔمبْ
ٔ ٚىٙز أب ظبٞطاً ػٙيٗ ،ثب غالْ ٔحؼٛة  ٚؾط ث ٝظيط  ٚزض ػيٗ حبَ ،ظيجبضٚي ذٛز٘ ،طز ػكك
ٔيثبظز  ٚثب ايٗ و ٝلطاض ثٛز ٔبزضا٘ ٝث ٝأٟ ٚط ثٛضظز  ٚچ٘ٛبٖ فطظ٘سي زِجٙس زض وٙبضـ ٌيطز،
ثيقطٔب٘ ٝا ٚضا ث ٝذٛز ٔي ذٛا٘س ،ثّى ٝاظ آٖ ضٚي و ٝؾبحطاٖ ؾرٗ  ٚويٕيبٌطاٖ و ،ٟٗويٕيبٌطي
وطز ٚ ٜاظ لّت ٘بؾطٜي قٟٛر ظِيرب ،عالي ٘بة ػكك ؾبذشٝا٘س  ٚاظ زيٛي ظقزذ ،ٛفطقشٝاي
٘يهض ٚآفطيسٜا٘س؛ اظ ايٗ ض ٚػؿشبض حبضط زض دي دبؾدٌٛيي ث ٝايٗ دطؾفٞب اؾز و:ٝ
ٛ٘ .1ع ٍ٘ب ٜقبػطاٖ ث ٝقرهيز ظِيرب چٍ ٝ٘ٛثٛز ٜاؾز؟  .2اؾشفبز ٜاظ ٔش٘ٛي ثٝػع وشت آؾٕب٘ي
چ ٝسأطيطي زض ٘ٛع ٍ٘ب ٜقبػطاٖ ث ٝقرهيز ظِيرب زاقش ٝاؾز؟
-2-1اَذاف تحمیكَ :ذف کلیٔ :كرم وطزٖ ٘ٛع ٍ٘ب ٜقبػطاٖ ث ٝقرهيز ظِيرب.
َذف فرعی :قٙبؾبيي سأطيط ؾبيط ٔش ٖٛثٝػع وشت آؾٕب٘ي ثط ٘ٛع ٍ٘ب ٜقبػطاٖ زض زاؾشبٖ ظِيرب.
 -3-1ريش تفصیلی تحمیك :ايٗ سحميك ثب اؾشفبز ٜاظ ضٚـ سٛنيفي سحّيّي ا٘ؼبْ ٌطفش ٝاؾز ،ثطاي
ايٗ ٔٙظٛض ،اثشسا زاؾشبٖ يٛؾف (ع)  ٚظِيرب زض وشت آؾٕب٘ي لطآٖ وطيٓ  ٚسٛضار ٔٛضز ثطضؾي لطاض
ٌطفشٚ ٚ ٝػ ٜٛقجبٞز  ٚافشطاق آٖٞب سكطيح قس ٜاؾز  ٚؾذؽ سّٕيحبر قبػطاٖ زضثبض ٜي زاؾشبٖ
يٛؾف  ٚظِيرب ٛ٘ ٚع زذُ  ٚسهطف قبػطا٘ ٝي آ٘بٖ زض ايٗ زاؾشبٖٛٔ ،ضزسحّيُ لطاض ٌطفش ٝاؾز.
 -4-1پیشیىٍی تحمیك :زض ٔمبِٝي «ضٚايز قٙبؾي له ٝيٛؾف  ٚظِيرب» (ٔ )1388حٕس أيٗ
ظٚاضي  ٚحؿٗ شٚاِفمبضي ثٔ ٝمبيؿٝي ؾ ٝضٚايز  ٚثٗٔبيٞٝبي ٔكشطن يٛؾف  ٚظِيربي
عغب٘كبٞي ،ذٛاػٔ ٝؿؼٛز لٕي  ٚػبٔي دطزاذشٝا٘س .زاضيٛـ وبظٕي ٔ ٚحٕس حيسضي ٘يع ثطضؾي
سغجيمي زاؾشبٖ يٛؾف  ٚظِيرب زض ٔٙظٞٝٔٛبي فبضؾي يٛؾف  ٚظِيربي ٔٙؿٛة ث ٝفطزٚؾي ،ػبٔي ٚ
ذبٚضي ثب ضٚايز ػطثي ٟ٘بيٝاالضة احٕساِٛٙيطي ضا ٔٛضٛع سحميك ذٛز لطاض زازٜا٘س« .ز ٚظٖ» ٓٞ
ٔٛضٛع ٔمبِٝاي اؾز ؤٟ ٝسي ٕٔشحٗ  ٚدطيؿب زاٚضي ( )1389زض آٖ ثٔ ٝمبيؿٝي ؾٛزاث ٚ ٝظِيرب
زض زاؾشبٖ ؾيبٚـ ثب ٍ٘طـ فطزٚؾي  ٚزاؾشبٖ يٛؾف ث ٝضٚايز لطآٖ دطزاذشٝا٘س .ظٞطا حؿيٙي ٓٞ
زض ٔمبِٝي «زضز ػكك ظِيرب» ( )1392ثطضؾي ضٚايزٞبي يٛؾف  ٚظِيرب زض ؾ ٝاطط يٛؾف  ٚظِيربي
ٔٙؿٛة ث ٝفطزٚؾي ،ػبٔي  ٚذبٚضي قيطاظي ،ثب ٔحٛضيز ٔٙظ ٝٔٛػبٔي ضا دي ٌطفش ٝاؾز« .سحّيُ
ؾبذشبضي عطح زاؾشبٖ غٙبيي يٛؾف  ٚظِيربي ػبٔي» ٔمبِٝاي اؾز و ٝاؾٕبػيُ نبزلي ٚ

ثطضؾي سح َٛػبيٍب ٜظِيرب اظ ٚالؼيز ث ٝسريُّ

ٕٞىبضا٘ف اضائ ٝزازٜا٘س .ثبٚػٛز ٔمبالسي و ٝزض ظٔيٝٙي ايٗ زاؾشبٖ ٘ٛقش ٝقس ٜاؾز سب و ٖٛٙسحميك
ٔؿشمّي زضثبضٜي ثطضؾي ٍ٘بٔ ٜظجز يب ٔٙفي قبػطاٖ ث ٝقرهيز ظِيرب  ٚػبيٍبٚ ٜالؼي  ٚسريّي اٚ
زض اقؼبض فبضؾي ا٘ؼبْ ٘كس ٜاؾز.
پردازش ي تحلیل مًضًع:
ٔبػطاي ظِيرب ث ٝزِيُ لطاض ٌطفشٗ زض لّت ؾٛضٜاي و ٝلطآٖ وطيٓ آٖ ضا احؿٗ اِمهم ٘بٔيس ٜاؾز
٘ ٚيع ث ٝؾجت ديكيٝٙاي و ٝزض وشبة آؾٕب٘ي سٛضار زاضز اظ يه ؾٛٔ ٛضز سٛػٔ ٝفؿطاٖ لطاض ٌطفشٚ ٝ
«ايٗ زاؾشبٖ ضا ثب سٛػ ٝثٙٔ ٝبثغ سفؿيطي ػجطي ،قطح  ٚثؿظ زازٜا٘س» (ظٚاضي ٚ )38 :1388 ،اظ ؾٛي
زيٍط ،قبػطاٖ ٓٞ ،ثب اؾشفبز ٜاظ ايٗ ٔٙبثغ  ٓٞ ٚث ٝوٕه لسضر سريُ ذٛز ،قبخ  ٚثطيٞبي فطاٚا٘ي
ث ٝزاؾشبٖ زازٜا٘س  ٚث ٝسٕؼيس اظ ػكك ظِيرب دطزاذشٝا٘س .ثطوؿي دٛقيس٘ ٜيؿز و ٝؾطسبؾط دٟٝٙي
ازثيبر ٔب دط اؾز اظ اقؼبضي و ٝزض ؾشبيف ػكك ؾطٚز ٜقس ٜاؾز ٘ ٚمف چكٍٕيط ظ٘بٖ زض ايٗ
ػبقمب٘ٞٝبٌ ،ب ٜثٝػٛٙاٖ ػبقك ٌ ٚب ٜزض ٔمبْ ٔؼكٛقٚ ،الؼيشي ا٘ىبض٘بدصيط اؾز ،ػكك ٔؼٕٛالً ضاثغٚ ٝ
زٚؾشي ز ٚعطف ٝاؾز؛ أب ٌبٞي قبٞس ٞؿشيٓ و ٝايٗ ػكك زض زٚؾشي يه ػب٘جٝاي اظ ؾٛي ػبقك
٘ؿجز ثٔ ٝؼكٛق ذالنٔ ٝيقٛز ثس ٖٚايٗ و ٝدبؾري اظ عطف ٔؼكٛق زضيبفز ٕ٘بيس .زض ايٗ ظٔيٝٙ
ٔيسٛاٖ ث ٝػكك فطٞبز ٘ؿجز ث ٝقيطيٗ اقبض ٜوطز و ٝػّيضغٓ اظٟبض ػاللٝي فطاٚاٖ فطٞبز ث ٝقيطيٗ
 ٚحشي اظ ذٛزٌصقشٍيٞب  ٚفساوبضيٞبيف ٘ؿجز ثٔ ٝؼكٛق ،سٛفيمي زض ػّت سٛػ ٝا٘ ٚساضز.
زاؾشبٖ يٛؾف  ٚظِيرب ٘يع ثيبٍ٘ط ٘ٛػي اظ ػككٞبي يهعطف ٝاؾز و ٝثط ذالف ػبزر ،ػكك ٚ
زِسازٌي اظ ػب٘ت ظٖ اظٟبض ٔيقٛز آٖ٘ ٓٞؿجز ثٔ ٝؼكٛلي و ٝثطز ٚ ٜغالْ اٚؾز  ٚاظ ٘ظط دبيٍبٜ
اػشٕبػي ،ثؿيبض دبييٗسط اظ ا ٚلطاض زاضز؛ «زض ٚالغ ػبقك قسٖ ظِيرب ث ٝغالْ ذٛيف  ٚسٟٛض ا ٚزض
ٔؿيط ٘بزضؾز ٔ ٚربِف اضظـٞبي ٔحيظ اعطاففٛ٘ ،ػي آقٙبييظزايي اؾز»ٕٞ( ،بٖ ٚ )54 :ايٗ
ذٛز يىي اظ زاليُ لطاض ٌطفشٗ ايٗ زاؾشبٖ زض وب٘ ٖٛسٛػ ٝقبػطاٖ ثٛز ٜاؾز .دبيبٖ ذٛـ زاؾشبٖ ٚ
سجسيُ ذٛاؾشٝي ٔبزي  ٚػؿٕب٘ي ظِيرب ث ٝػكك حميمي٘ ٕٝٞ ٚ ٕٝٞ ،بقي اظ سبثف ذٛضقيس دبن
ٚػٛز يٛؾف ثطػبٖ ٘بدبن ظِيرب  ٚظزٚزٖ دّيسيٞب اظ ٚػٛز ا ٚثٛز.
ريایت کتت آسمبوی:
زاؾشبٖ يٛؾف  ٚظِيرب ثساٖ دبي ٝاظ قٟطر ضؾيس ٜاؾز و٘ ٝيبظي ث ٝقطح  ٚثؿظ وُ زاؾشبٖ ٘يؿز
ِصا سٟٙب ث ٝثيبٖ سفبٚرٞبي ز ٚضٚايز لطآٖ  ٚسٛضار اظ ايٗ زاؾشبٖ ثؿٙسٔ ٜيوٙيٓ .الظْ ث ٝشوط اؾز
و ٝزض ٞيچوساْ اظ زٙٔ ٚجغ يبزقس ٜث٘ ٝبْ ظِيرب اقبض٘ ٜكس ٜاؾزّ ٟٓٔ .سطيٗ ٘ىبر ٔطثٛط ث ٝايٗ
ٔبػطا ضا و ٝزض سٛضار ث ٝآٖٞب اقبض ٜقس ٜاؾز زض چٙس ٔٛضز ا٘سن ٔيسٛاٖ ذالن ٝوطز:

پبییس

 -1ثؼس اظ ؾطثبظظزٖ يٛؾف اظ فطٔبٖ ظِيرب ٔجٙي ثط فطاذٛا٘سٖ ٚي ث ٝذٛز ،يٛؾف زض حبِي و ٝاظ
زؾز ا ٚفطاض ٔيوٙس ِجبؾف زض زؾز ظِيرب ٔئب٘س.
 -2ظِيرب ذسٔز وبضاٖ ضا نسا ٔيظ٘س ٔ ٚيٌٛيس ايٗ غالْ ػجطي لهس وبْ ٌطفشٗ اظ ٔٗ  ٚضؾٛايي
ٔطا وطزٜاؾز  ٚثب فطيبز ظزٖ ٔٗ دب ث ٝفطاض ٌصاقش ٚ ٝػبٔٝاـ زض زؾز ٔٗ ٔب٘سٜاؾز.
 -3ظِيرب ػبٔ ٝضا ديف ذٛز ٍ٘ٔ ٝيزاضز سب ٕٞؿطـ ثيبيس  ٚثب آٔسٖ ٚئ ،بػطا ضا ثٕٞ ٝيٗ ٔٛٙاَ
ثطاي ا٘ ٚيع قطح ٔيزٞس .دؽ ٕٞؿطـ غضجٙبن قس ٚ ٜيٛؾف ضا ظ٘سا٘ي ٔيوٙس (ثطٌطفش ٝاظ وشبة
ٔمسؼ.)76،77 :1383،
أب زض لطآٖ ٔؼيس زض آيبر  35 -23ؾٛض ٜيٛؾف ٘ ٝسٟٙب ثب شوط ػعئيبر ثيكشطي ث ٝثيبٖ ايٗ ٔبػطا
دطزاذش ٝقس ٜاؾز ،ثّىٛ٘ ٝع اسفبلبر  ٚقرهيزٞبي زاؾشبٖ  ٓٞسب حسٚز ثؿيبض ظيبزي ثب ضٚايز
سٛضار ٔشفبٚر ٞؿشٙس:
 -1يٛؾف زض حيٗ فطاض ثٝؾٛي زض ظِيرب ديطا ٗٞا ٚضا اظ دكز ٔيٌيطز  ٚديطا ٗٞدبضٔ ٜيقٛز.
 -2ػعيع ٔهط زض آٖ حبَ زض آؾشب٘ٝي زض ٕٞؿطـ ضا ٔيثيٙسٕٞ .ؿطـ ث ٝحئّ ٝشٛؾُ ٔيقٛز ٚ
ٔيٌٛيس« :ويفط وؿي و ٝلهس ثس ث ٝذب٘ٛاز ٜس ٛوطز ٜچيؿز؟ ػع ايٗو ٝظ٘سا٘ي يب زچبض ػصاثي
زضز٘بن قٛز؟» (ؾٛض ٜيٛؾف ،آي.)25 :ٝ
 -3يٛؾف ث ٝزفبع اظ ذٛز ٔيدطزاظز ٔ ٚيٌٛيس :ا ٚاظ ٔٗ وبْ ذٛاؾز.
 -4قبٞسي اظ ذب٘ٛاز ٜآٖ ظٖ قٟبزر ٔيزٞس و« :ٝاٌط ديطا ٗٞظٖ اظ ػّ ٛچبن ذٛضز ٜا ٚضاؾز
ٔيٌٛيس  ٚاٌط ديطا ٗٞاظ دكز دبض ٜقس ،ٜزضٚؽ ٔيٌٛيس» (ٕٞبٖ ،آي.)26 :ٝ
 -5ػعيع ٔهط ث ٝثيٌٙبٞي يٛؾف دي ٔيثطز  ٚثب ايٗ ػجبضر و« :ٝثيقه ايٗ اظ ٘يطً٘ قٕب ظ٘بٖ
اؾز و٘ ٝيطً٘ قٕب ظ٘بٖ ثعضي اؾز» (ٕٞبٖ ،آي٘ )27 :ٝيطً٘ثبظ ثٛزٖ ٕٞؿطـ ضا يبزآٚض ٔيقٛز ٚ
ثب ٔؿبٔح ٝيٛؾف ضا ثٔ ٝؿىٛر ٌصاقشٗ ايٗ ديكبٔس ٕٞ ٚؿطـ ضا ث ٝعّت ٔغفطر ث ٝذبعط
ذغبيف سٛنئ ٝيوٙس.
 -6ث ٝز٘جبَ درف ذجط ايٗ ضؾٛايي  ٚثبظ قسٖ ظثبٖ ظ٘بٖ ٔهطي ثٔ ٝالٔز ظِيربٚ ،ي ٔؼّؿي
سطسيت ٔيزٞس  ٚظ٘بٖ ٔالٔشٍط ضا ث ٝذب٘ ٝزػٛر ٔيوٙس  ٚث ٝزؾز ٞطوساْ اظ آ٘بٖ وبضز  ٚسط٘ؼي
ٔيزٞس  ٚيٛؾف ضا اظ ٔمبثُ زيسٌبٖ حيطرظزٜي آ٘بٖ ػجٛض ٔيزٞس  ٚآ٘بٖ اظ قسر حيطر ،زؾشبٖ
ذٛز ضا ٔيثط٘س  ٚظِيرب ثسيٗ ٚؾيّ ٝؾؼي ٔيوٙس ذٛز ضا اظ ذغبيي ؤ ٝطسىت قس ٜسجطئ ٝوٙس  ٚثٝ
ذٛز حك ثسٞس و ٝث ٝذبعط ؾطديچي يٛؾف اظ فطٔب٘ف ،ا ٚضا ظ٘سا٘ي وٙس ٚ ،يٛؾف ػبلجز ظ٘سا٘ي
ٔيقٛز (ؾٛض ٜيٛؾف ،آيبر .)35-23
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ػّيضغٓ ايٗ و ٝزض ٞطز ٚضٚايز ثب ظ٘سا٘ي قسٖ يٛؾف ،زيٍط ٞيچٌ ٝ٘ٛاقبضٜاي ثٛٔ ٝضٛع ظِيرب
ٕ٘يقٛز زض سّٕيحبر قؼطي ثب ػعئيبر ثؿيبض ظيبزي ٔٛاػٔ ٝيقٛيٓ و٘ ٝكبٖ ٔيزٞس قبػطاٖ ثطاي
ثيبٖ آٖٞب اظ ٔٙبثغ زيٍطي وٕه ٌطفشٝا٘س.
ثب سٛػ ٝث ٝقطح ٔبػطاي ظِيرب  ٚاظٟبض ػاللٝي ا ٚث ٝيٛؾف ديبٔجط زض لطآٖ  ٚسٛضار چٙس ٚيػٌي ضا
ثطاي ايٗ قرهيز ٔيسٛاٖ ثطقٕطز:
ٛٞ -1ؾجبظي  ٚوبْػٛيي  ٚػسْ سٛا٘بيي زض ٟٔبض وطزٖ ٛٞاي ٘فؿب٘ي.
 -2ذيب٘ز ثٕٞ ٝؿط  ٚغالْ ذٛز  ٚؾٛء اؾشفبز ٜاظ اػشٕبز آٖٞب.
 -3زضٚؽٌٛيي  ٚسٛؾُ ث ٝحيّ ٝزض ٔٛاػ ٟٝثب ٕٞؿط  ٚآقىبض قسٖ حميمز.
 -4اؾشفبز ٜاظ ٘يطً٘ ثطاي سٛػي ٝػُٕ ٘بقبيؿز ذٛز ثب زػٛر ظ٘بٖ ٔهطي ثٔ ٝيٕٟب٘ي.
 -5ؾٛء اؾشفبز ٜاظ لسضر ذٛز ٔ ٚؼبظار ٔش ٟٓثيٌٙب.ٜ
تلمیحبت شعری
اظ ٔؼٕٛع اثيبسي و ٝزض آٖٞب ثٔ ٝبػطاي زِسازٌي ظِيرب ث ٝيٛؾف (ع) اقبض ٜقس ٜاؾز چٙيٗ
ثطزاقز ٔي قٛز و ٝقؼطا زض دطزاذشٗ ث ٝايٗ ٔبػطا و ٝذٛز ،ثرف ٕٟٔي اظ زاؾشبٖ سبضيري ظ٘سٌي
يٛؾف (ع) اؾز زض دي ٕٞؿبٖؾبظي ايٗ ٔبػطا ثب ٔبػطاٞبي ػبقمب٘ٝاي ثٛزٜا٘س و ٝث ٝا٘حبي ٔرشّف
زض آطبض غٙبيي  ٚػطفب٘ي ،سؼّي يبفشٞ ٚ ٝطوساْ اظ آٖٞب ػّٜٛاي اظ ػككٞبي ظٔيٙي يب آؾٕب٘ي ضا ثٝ
ٕ٘بيف ٌصاقش ٝا٘س؛ أب ٚيػٌي ٔٙحهط ث ٝفطز زاؾشبٖ ػكك ظِيرب ضا ثبيس زض ٍ٘ب ٜزٌٚب٘ٝي قبػطاٖ ثٝ
ايٗ ٔٛضٛع زا٘ؿز ث ٝايٗ ٔؼٙب و ٝثطذي اظ قبػطاٖ ثب زيسي ا٘شمبزي ث ٝسٛنيف قرهيشي ٔٙفي اظ
ظِيرب دطزاذشٝا٘س ،زض حبِي و ٝزض ٘مغٝي ٔمبثٌُ ،ط ٜٚزيٍطي اظ قبػطاٖ ضا ٔيثيٙيٓ وٝ٘ ٝسٟٙب ػكك
ظِيرب ث ٝيٛؾف ضا ٔحجشي دبن  ٚظالَ زا٘ؿشٝا٘س ،ثّى ٝوٕبَ ٔؼٛٙي ظِيرب ضا حبنُ ايٗ ػكك دبن
يبفشٝي  ٚسب آٖ ػب ديف ضفشٝا٘س و ٝحشي ا ٚضا زض ٔمبٔي ٚاالسط اظ يٛؾف ٘كب٘س ٚ ٜػكك ا ٚضا ؾجت
قٟطر يٛؾف زا٘ؿشٝا٘س .زض ايٗ ٔمبَ لهس ثط آٖ اؾز و ٝچٟطٜي ٔٙفي ٔ ٚظجز ظِيرب زض سّٕيحبر
قبػطاٖ ٔٛضز ثحض  ٚثطضؾي لطاض زٞيٓ.
الف -يیصگیَبی مىفی زلیخب در تلمیحبت شبعران
ًَ -1سىبکی
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝاقبض ٜقس اظ سٛنيفبر لطآٖ وطيٓ  ٚسٛضار چٙيٗ ثطٔيآيس وٛٞ ٝؼثبظي يىي اظ
ظٚايبي ٚػٛزي ظِيرب اؾز ،ا ٚو٘ ٝفؽ افؿبضٌؿيرشٝي ذٛز ضا زض ٌّؿشبٖ ػٕبَ يٛؾف ضٞب وطز،ٜ
ؾٛاض ثط ٔطوت وبْػٛييٌ ،ؿشبذي ضا سب ثساٖػب ديف ٔيثطز و ٝثطاي ضؾيسٖ ث ٝذٛاؾشٝي ٘فؿب٘ي
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ذٛيفٕٝٞ ،ي سؼٟسار اذاللي ٘ؿجز ثٕٞ ٝؿط  ٚػبٔؼ ٝضا ظيط دب ٔيٌصاضز ٌُٞ ٚبي ظيجبي ػفبف
 ٚدبنزأٙي ضا زض ؾٕٓ ْٛقٟٛر ٛٞ ٚؾٙبوي ٔيذكىب٘س:
زض ػبٖ ٛٞؾٙبن ظِيربؾز ػطٚؾي

زض ذّـٛر يٛؾف ظ ظِيرب ذجطي ٘يؿز
(نبئت)1073 :1365 ،

نبئت زض يه سطويت سكجيٟي ظيجب  ٚزض يه اغطاق قبػطا٘ٛٞ ،ٝؼ ضا ث ٝظِيرب سكجيٕٛ٘ ٝز ٚ ٜزض ٚالغ
ظِيرب ضا ٔظٟط  ٚؾٕجُ ٛٞؾٙبوي سٛنيف وطز ٜاؾز:
زأٗ اظ زؾز ظِيربي ٛٞؼ ثيط ٖٚثـىف

سب قٛي چٔ ٖٛب ٜوٙؼبٖ زض ػعيعي ٘بٔساض
(ٕٞبٖ)854 :1365،

 -2پبض وذاشته عصمت
ػٛاٖ ؾطٚلس ذٛـؾيٕبيي و ٝزض ذب٘ٝي ظِيرب ثبِيس ٚ ٜلس ثطافطاقش ٝاؾز ايٙه زَ اظ ٚي ضثٛزٚ ٜ
اظ ا ٚػبقمي ؾٛذشٝذطٔٗ ؾبذش ٝاؾز:
ٞـطوؼب ؾط ٚلسي چٟط ٜچ ٛيٛؾف ثٕٛٙز

ػبقمي ؾٛذش ٝذطٔٗ چ ٛظِيرب ثطذبؾز
(ؾؼسي)727:1379،

 ٚظِيرب ٘ ٝػبقمي ؾٛذش ٝذطٔٗ ،و ٝقىبضي ثٛز افشبز ٜزض زاْ اٞطيٕٗ:
چٙبٖ

زيــ ٛقٟـٛر ضضـب زاز ٜثــٛز

و ٝچـٌ ٖٛطي زض يٛؾف افشبز ٜثٛز
(ٕٞبٖ)359:

ظِيرب ػمُ  ٚزيٗثبذشٔ ٝغّٛة زي ٛقٟٛر قس ٚ ٜثب ثيقطٔي زؾز زض ػيت ٔب ٜوٙؼبٖ ٔيوٙس:
ظاٖ ضذ ٝٙو ٝافشبز ث ٝػيت ٔ ٝوٙؼبٖ

زأبٖ ظِيرب چ ٛزَ آغكش ٝث ٝذ ٖٛاؾز
(حعيٗ الٞيؼي)272 :1350 ،

دطزٜؾٛظي ػهٕز ،ظِيرب  ٚيٛؾف ضا زض ز٘ ٚمغٝي ٔمبثُ  ٓٞلطاض ٔيزٞس ،ظِيرب ضا ذٛاض ٔيوٙس ٚ
يٛؾف ضا زض اٚع ػعر ٔي٘كب٘س:
ظ دطزٜؾٛظي ػهٕز ثٛز ظِيرـب ذٛاض

ػعيع ٌكشٗ يٛؾف ظ دبوسأب٘ي اؾز
(نبئت)873 :1365 ،

أب ظِيرب ٔبػطا ضا ثٕٞ ٝيٗػب ذشٓ ٘ىطز ٝ٘ ٜسٟٙب ثٌٙ ٝب ٜذٛز اػشطاف ٕ٘يوٙس و ٝاسٟبْ زؾزا٘ساظي ٚ
ضا ٔشٛػ ٝيٛؾف ٔيٌطزا٘س .نبئت زض اػشطاو ث ٝايٗ قٛخچكٕي ظِيرب چٙيٗ ٔي ٌٛيس:
يٛؾف ظ چكٓ قٛخ ظِيرب چٔ ٝيوكس

قىط ذسا وٝ

زيسٜي يؼمٛة

ثبظ ٘يؿز

(نبئت)745:1333 ،
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 ٚايٗ سٕٟز ٘بضٚا عجُ ضؾٛايي ظِيرب ضا زض ػبِٓ ث ٝنسا زضٔيآٚضز:
ظِيرب ضا

ٔحجز وـطز ضؾٛاي ػـٟـبٖ

و ٝثيسمهيط يٛؾف ضا ٘جبيس ٔش ٟٓوطزٖ
(فطٚغي)167 :1348 ،

ث٘ ٝظط ٔحشكٓ ،ايٗ ضٚؾيبٞي ظِيرب حشي ثب آة ٘يُ  ٓٞدبن قس٘ي ٘يؿز:
آة ضٚز ٘يُ ضا اظ زؾز ٘بيس ضفـغ آٖ

ػكك يٛؾف ثط ظِيرب چ ٖٛوكيس اٍ٘كز ٘يُ
(ٔحشكٓ وبقب٘ي)438 :1344 ،

اظايٗض٘ ٚظيطي ،ديطٚي اظ يٛؾف وٙؼب٘ي ضا ثطاي زٚضي اظ ظِيرب ٔكطثبٖ سٛني ٝوطز ٜاؾز:
سب ػعيع ٔهط ٌطزي لجّٝي اذٛاٖ قٛي

اظ ظِيرب ٔكطثبٖ چــٔ ٖٛب ٜوٙؼب٘ي ٌطيع
(٘ظيطي)208 :1340 ،

 -3زوذاوی کردن یًسف
ظِيرب ثؼس اظ ث ٝثبض آٚضزٖ آٖ ضؾٛايي  ٚثطاي آٖوٚ ٝإ٘ٛز وٙس ٌٙب ٜاظ ؾٛي يٛؾف ثٛز ٜاؾز
سهٕيٓ ٔيٌيطز يٛؾف ضا ث ٝظ٘ساٖ ثفطؾشس زضحبِيو ٝيٛؾف ػطٔي ٘ساقز ٍٔط ػٕبَ نٛضر ٚ
حؿٗ ؾيطر:
ث ٝحؿٗ نٛر چ ٛثّجُ ٔميس

٘ظٕٓ

ث ٝػطْ حؿٗ چ ٛيٛؾف اؾيط ظ٘سا٘ي
(ضٚزوي)113:1385،

قس ثٔ ٝهط

 ٚاظ ظِيرب

زيس٘ف

ثبظ

زض

ظ٘ساٖ

قبٜ

ا٘ساذشٙس

(اٚحسي)185 :1340 ،
ؾيف فطغب٘ي زض ثيز ظيط ثب ِحٙي ا٘شمبزئ ،حجز ظِيرب ضا ٔٛػت زضز ؾط ٔحجٛة ا ٚزا٘ؿش ٝاؾز:
وؿي

وف

ظِيرب

ثٛز

زٚؾشساض

چ ٛيٛؾف ثّٕٞ ٝز ث ٝظ٘ساٖ قٛز
(ؾيف فطغب٘ي)1364:132 ،

نبئت  ٓٞظ٘سا٘ي قسٖ يٛؾف ضا ٘بقي اظ ٔىط ظِيرب ٔيزا٘س:
يٛؾف افشبز ٌط اظ ٔىط ظِيرب زض ثٙس

ٔهط اظ ػٛـ ذطيساض ثـ ٗٔ ٝظ٘ساٖ اؾز
(نبئت)739 :1365 ،

 -4رشک ثردن زلیخب ثر یعمًة
يىي اظ ٔضبٔيٙي و ٝقبػطاٖ زض سٛنيف ػكك ظِيرب ث ٝيٛؾف اظ آٖ ثؿيبض ثٟط ٜثطزٜا٘س ،لطاض ٌطفشٗ
يٛؾف زض ٔيبٖ ز ٚوب٘ ٖٛػظيٓ ػكك  ٚزِسازٌي ،يؼٙي يؼمٛة  ٚظِيربؾز و ٝضقشٝي ػكك ٚ
ٔحجز آٖٞب ٘ؿجز ث ٝيٛؾف اظ اثشسا سب ا٘شٟبي ظ٘سٌي دطفطاظ ٘ ٚكيجف وكيس ٜقس ٜاؾز  ٚسٕبٔي
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حٛازص ظ٘سٌي يٛؾف ثب ايٗ ضقش ٝث ٓٞ ٝدي٘ٛس ذٛضز ٜاؾز ثس ٖٚآٖ و ٝحضٛض ٞط وساْ اظ آٖٞب زض
ايٗ حٛازص ثب حضٛض زيٍطي ٕٞطإٞ ٚ ٜعٔبٖ ثبقس  ٚقبيس ثٕٞ ٝيٗ زِيُ اؾز و ٝقؼطا زض ػكك
ايٗ ز٘ ٚؿجز ث ٝيٛؾفٛ٘ ،ػي سمبثُ ضا سهٛض وطزٜا٘س ٞطچٙس و ٝقجبٞزٞبيي ٔيبٖ آٖ زٚ ٚػٛز
زاضز؛ ٔظالً زٚؾشي يؼمٛة ٘ؿجز ث ٝيٛؾف ٔٛػت سحطيه حؿبزر ثطازضاٖ  ٚزض ٘شيؼ ٝا٘ساذشٗ اٚ
زض زض ٖٚچبٔ ٜيقٛز  ٚػكك ظِيرب ٘يع ٔٙؼط ث ٝحجؽ يٛؾف  ٚسحُٕ ؾرشيٞبي ظ٘ساٖ ٔيٌطزز.
قجبٞز ز ْٚايٗ اؾز و ٝزٚضي يٛؾف اظ يؼمٛة ،ؾجت ض٘ؼٛضي دسض ٘ ٚبثيٙبيي چكٕبٖ ا ٚثط اطط
ٌطيٞٝبي ٔسأ ْٚي قٛز  ٚحبنُ فطاق يٛؾف اظ ظِيرب ٘يع چيعي ػع افؿطزٌي  ٚزيسٌبٖ ٘بثيٙبي
ظِيرب ٘يؿزٔ .الٔز دسض اظ ؾٛي ثطازضاٖ يٛؾف  ٚؾطظ٘ف ظِيرب اظ عطف ظ٘بٖ ٔهطي ٘يع ٘شيؼٝي
زِجؿشٍي فطاٚاٖ آٖ ز ٚث ٝيٛؾف اؾز؛  ٚثطٌكشٗ ثيٙبيي چكٕبٖ آ٘بٖ ثب زيساض يٛؾف ،قجبٞز
زيٍطي اؾز ؤ ٝيسٛا٘س ٔغطح قٛز .زض اثيبر ظيط سب حسٚزي ٔيسٛاٖ ايٗ سمبثُ ضا ٔكبٞس ٜوطز:
ٔٗ اظ وبفطٟ٘بزيٞبي ػكك ،ايٗ ضقه ٔيثيٓٙ

و ٝثب يؼمٛة  ٓٞذهٕي ثـٛز ػبٖ ظِيربضا
(ٚحكي)3 :1343،

٘جٛز ث ٝويف ػبقمبٖ اذٛاٖ يٛؾف ضا ٌٝٙ

آؾـبيف يـؼمٛة ضا قٛق ظِيرب ٔيثطز
(ثٟبيي)555 :1384،

ٔـحـجـز دـسضي ٌـط چـٞ ٝـؿز زأٌٗيط

حـطيـف ػـصثـٝي ٔـطزا٘ـٝي ظِـيرـب ٘يؿز
(نبئت)247 :1333،

ة -يیصگیَبی مثجت زلیخب در تلمیحبت شبعران
 -1شیفتگی ثر حسه یًسف
ظيجبيي ٔؼكٛق ،يىي اظ انّيسطيٗ ٔضٕٖٔٛبيٞٝبي اقؼبض ػبقمب٘ٝي فبضؾي اؾز ثٝذهٛل زض
زاؾشب٘ي ؤ ٝؼكٛق ،يٛؾف ديبٔجط اؾزٕٞ ،بٖ وؿي وٝ٘ ٝسٟٙب افشربض ظيجبسطيٗ ا٘ؿبٖ ضٚي ظٔيٗ ضا ثٝ
ذٛز اذشهبل زاز ٜاؾز .ضذؿبض ظيجب ثالي ػبٖ ػبقك اؾز  ٚزَ ثبذشٗ ث ٝضذؿبض ظيجب ،ثيلطاضي
 ٚػ ٖٛٙػبقك ضا ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاقز؛ ٍٔط ٘ ٝآٖو ٝزض ض ٜػكك ،ا َٚلسْ آٖ اؾز ؤ ٝؼٖٛٙ
ثبقي؛ دؽ ظِيرب ٘يع اظ ايٗ لبػسٔ ٜؿشظٙي ٘يؿز:
ػب٘بٖ ثساٖ ظِف ؾي ٝحبِٓ دطيكبٖ ٔيوٙس

يٛؾف ثساٖ ضٚي چٛٞ ٝٔ ٛـ اظ ظِيرب ٔيثطز
(فطغب٘ي)777 :1364 ،

ثطضؾي سح َٛػبيٍب ٜظِيرب اظ ٚالؼيز ث ٝسريُّ

قبػطاٖ ،ػسْ ضػبيز ػهٕز ظِيرب ضا ٘كبٖ ضؼف إ٘ ٚيزا٘ٙس ثّىٔ ٝؼشمس٘س و ٝػبِٓؾٛظي حؿٗ
يٛؾف ،ا ٚضا ث ٝايٗ وبض ٚازاقش ٝاؾز:حبفظ  ٓٞثط ايٗ ثبٚض اؾز و ٝحؿٗ ضٚظافع ٖٚيٛؾف ،ظِيرب
ضا اظ دطزٜي ػهٕز ثيط ٖٚآٚضز ٜاؾز:
ٔٗ اظ آٖ حؿٗ ضٚظافع ٖٚو ٝيٛؾف زاقز زا٘ؿشٓ

و ٝػكك اظ دطزٜي ػهٕز ثط ٖٚآضز ظِيربضا
(حبفظ)11 :1369،

دؽ ظِيرب ث ٝذبعط زَثبذشٗ ث ٝضٚي ظيجبي يٛؾفٝ٘ ،سٟٙب زضذٛض ٔالٔز ٘يؿز ،ثّىٔ ٝبَ  ٚػهٕز
ثبذشٗ زض ايٗ ٔؼبّٔ ٝثٔ ٝؼٙبي ؾٛز ثطزٖ اؾز:
ٔبَ  ٚػهٕز ضا ظِيرب ثس زض ايٗ ؾٛزا ٘جبذز

ٔب ٜوٙؼبٖ ثطزٖ اظ ذيُ ذطيساضاٖ ذٛـ اؾز
(٘ظيطي)50 :1340،

زض ؾّٛن ػبقمي ػبي ثؿي قٍفشي اؾز اٌط ػبقمي ضا ث ٝػطْ ػبقك ثٛزٖ ؾطظ٘ف ٔ ٚؼبظار
وٙٙس:
ثٝوسأّْز اؾز ايٗ ثٝوسأْصٞتاؾز ايٗ

و ٝوكٙس ػبقمي ضا وـ ٝس ٛػبقمٓ چطايي
(ػطالي ،ثيسب)161 :

ثٚٝيػ ٜاٌط آثكرٛض ايٗ ػكك نٛضر ظيجبي ٔؼكٛلي چ ٖٛيٛؾف ثبقس:
ٕٞيٗ ثؽ قبٞس ثياذشيبضيٞبي ٔكشبلبٖ

و ٝػصض ػب٘ت يٛؾف ثٛز ػطْ ظِيرب ضا
(٘ظيطي)6 :1340،

ثٕٞ ٝيٗ زِيُ ػصض ظِيرب زض زٚؾشي يٛؾف دصيطفش ٝاؾز حشي اٌط ٘بْ ٛٞؼ ضا ثط آٖ ٟ٘بز ٜثبقٙس:
ٛٞؼ ٞطچٙس ٌؿشبخ اؾز ػصضـ نٛضسي زاضز

ث ٝيٛؾف ٔيسٛاٖ ثركيس سمهيط ظِيرب ضا
(نبئت)139 :1333 ،

 -2ثیتعلمی
زض ٍ٘ب ٜقبػطاٖ ظِيرب ػبقك دبوجبذشٝاي اؾز و ٝثب ديسايف ٘رؿشيٗ ثبضلٞٝبي ػككٕٝٞ ،ي اؾجبة
سؼّك ضا زض دبي ٔؼكٛق ٔيضيعز:
وبْ اظ آٖ يـبفز ظِيرب و ٝچ ٛيٛؾف ضا زيس

ا َّٚاؾجبة سؼّك  ٕٝٞزض دبيف ضيرز
(٘ظيطي)45 :1340،

ٕٛٞ ٚؾز و ٝثطاي ث ٝزؾز آٚضزٖ زضزا٘ٝي ٚنبَ يٛؾف ،نسٞب ٌٞٛط ٌطاٖثٟب ضا ٘ظبض ٔيوٙس:
اضظز ا٘سض قت ظ ثٟط قبٞسي قٕؼي ث ٝػبٖ

يٛؾفي قبيس ظِيرب ضا ثـ ٝنس ٌٞٛط ثٟب
(ؾٙبيي)42 :1354،

پبییس

 -3داشته َمّت ياال
ذطيساض يٛؾف ثٛزٖ  ٚزَ زض ٌط ٚػكك ا ٚزاقشٗ ،وبض زاض٘سٜي ّٕٞشي ٚاال چ ٖٛظِيرب  ٚزاقشٗ
غيطسي ٔطزا٘ ٝچ ٖٛغيطر ظِيربؾز ٘ٔ ٝسػيبٖ ثياضاز ٚ ٜػبضي اظ ّٕٞز:
ٔهط ا٘هبف اظ ظِيربّٕٞشبٖ ذبِي قس ٜاؾز

ٚض٘ ٝچٙسيٗ ٔب ٜوٙؼب٘ي ث ٝثبظاض ٔٗ اؾز
(نبئت)199 :1333،

چ ٖٛسٟٙب ثّٕٞ ٝز ظِيربؾز و ٝيٛؾفِ ضؾش ٝاظ چبٚ ِٜعٗ ،لسْ زض ٔهط ػعر ٔيٌصاضز:
ظِيـرـبّٕٞشـي زض ػطنٝي ػبِٓ ٕ٘ييبثس

ثـ ٝأـيس وـ ٝآيس يٛؾف اظ چبٚ ٜعٗ ثيطٖٚ؟
(نبئت)754 :1333،

 ٚثبظ ثب زػبي اٚؾز و ٝيٛؾف ،ػعيع ٔهط ٔيقٛز:
يـٛؾف قس اظ زػبي ظِيرب ػعيع ٔهط

ضٚي سـ ٛالِ ٌٖٛٝظ ضخ وبٜضً٘ ٔبؾز
(نبئت)645 :1333،

 -4الیك خریذاری یًسف ثًدن
اظ ٔٙظط قبػطاٖ ،ظِيرب ٘جبيس ث ٝذبعط ذطيساضي حؿٗ يٛؾف ٔٛضز ؾطظ٘ف لطاض ثٍيطز ثّى ٝزضذٛض
ٔالٔز آ٘بٖا٘س و ٝسٟٙب زض ازػبي ػبقمي ٔب٘س ٜا٘س  ٚقبيؿش ٝي ايٗ ؾٛزا ٘يؿشٙس:
ؾـطاؾـط ٔيضٚز ٞطضٚظ ثبظاض ٔحجز ضا

ظِيرب ٘يؿشي يٛؾفذطيسٖٞب چٔ ٝيزا٘ي
(٘ؿفي)354:1382 ،

 -5ثیاعتىبیی ثٍ رسًایی ي ثذوبمی
ثٙيبز ػكك ثط ضؾٛايي  ٚثس٘بٔي زض ٔيبٖ ذّك ،اؾشٛاض اؾز  ٚظِيرب اؾبؼ ػكك ذٛز ضا ثط ضؾٛايي
ٔ ٚالٔز ذّك ٟ٘بز ٜاؾز:
ٞـط و ٝديطا ٗٞث ٝثس٘بٔي زضيس آؾٛز ٜقس

ثط ظِيرب عؼٗ اضثبة ٔالٔز ػبض ٘يؿز
(نبئت)181 :1333،

 ٚاِجش ٝايٗ قيٜٛي ٔؼٟٛز ٕٝٞي ػبقمبٖ دبوجبذش ٝاؾز:
دطز ٜثـسضيس اظ ظِيرب زضز  ٚزاؽ ػبقمي

ػبقمي زاٚٚز ضا ض٘ؼٛض وطز  ٚؾٌٛٛاض
(لغطاٖ)158 :1362 ،

 -6تًثیخ ي تىجیٍ محجّتآمیس یًسف
« ٚثسضؾشى و ٗٔ ٝزضذٛاؾشٓ ا ٚضا اظ سٗ ا ٚ ٚسٗ ٚى ضا اظ ٚى فَبؾٕشَؼٕهٓٓٓ :ذٛيكشٗ ضا ٍ٘ ٝزاقز اظ
ٔٗ ٔ ٚطاز ٔٗ ثٙساز َِ ٓٚئِْٗ َِٕٓ يفْؼُْٓ ٔب آٔٔطُ ٚ :ٜٔاٌط ٘ىٙس آٖ چ ٝا ٚضا ٔىفطٔبيٓ َِئؿٕؼٓٞ :ََّٗٙطآي ٝٙا ٚضا

ثطضؾي سح َٛػبيٍب ٜظِيرب اظ ٚالؼيز ث ٝسريُّ

زض ظ٘ساٖ وٙٙس َِٓٚيٓىُ٘ٛبً َِٔٗ اِهَّبغِطِيَٗٞ ٚ :طآي ٝٙثبقس اظ ذٛاضاٖ .ظِيرب ذٛاؾز و ٝيٛؾف ضا سٛثيد ٚ
سٟسيس وٙس ٔ ٚبِف زٞس سب ٍٔط ا ٚضا فطٔبٖ ثطز» (ػشيك ٘يكبثٛضي:1380،ع)1135،1134 ،2أب يٛؾف
سٗ زض ٘ساز:
يه

يٛؾف اٌط ثٛز ث ٝظ٘ساٖ ظِيرب

نس يـٛؾف ثي ػطْ ث ٝظ٘ساٖ س ٛيبثٙس
(عجيت انفٟب٘ي ،ثي سب)106:

 -7تحمّل درد عشك ي خًاری
لسْ ٟ٘بزٖ زض ضا ٜػكك يؼٙي افشبزٖ زض ٌطزاثي ٞبيُ وٞ ٝط ٔٛع آٖ ٞعاضاٖ ٞعاض لطثب٘ي ثي٘بْ ٘ ٚكبٖ
 ٚاظ ذٛزٌصقش ٝضا زض ذٛز غطلٔ ٝيؾبظز ،ظِيرب ٘يع يىي اظ ايٗ ٞعاضاٖ لطثب٘ي ضا ٜػكك اؾز وٝ
ثٝذٛثي زضيبفش ٝاؾز ثطاي ٘ٛقيسٖ ػبْ ٚنبَ ثبيس ا َٚظٞط ثال ضا ثچكس:
ٌط ظِيرب ٘يؿشي زض آؾيبي ٟٔط آؼ

ثيٟس ٜچٙسيٗ حسيض يٛؾف وٙؼبٖ ٔـىٗ
(ؾٙبيي)984 :1354 ،

آ٘چ ٝاضظـ وبض ظِيرب ضا زٚچٙساٖ ٔيوٙس ايٗ اؾز و ٝثب ٚػٛز ثيسٛػٟيٞبي يٛؾف شضٜاي اظ
ػكمف ٘ؿجز ث ٝا ٚوبؾشٕ٘ ٝيقٛز:
چ ٝزا٘س زاْ ثيچبض ٜفطيت

ٔطؽ آٚاضٜ

چ ٝزا٘س يٛؾف ٔهطي غٓ  ٚزضز ظِيرب ضا
(ِٔٛٛي)73 :1351 ،

اظ ٟٓٔ ٕٝٞسط ايٗ اؾز و ٝظِيرب زض ٔمبْ ػبقمي نبزق ثطاي ضؾيسٖ ثٔ ٝمهٛز ذٛز ٞط ذٛاضي ٚ
٘مهب٘ي ضا ث ٝػبٖ ذطيس ٜاؾز  ٚاٚؾز ؤ ٝيسٛا٘س اٍِٛيي ثطاي ٕٝٞي عبِجبٖ ٔؼكٛق ثبقس:
وؿي اؾز عبِت يٛؾف ث ٝاػشمبز زضؾز

و ٝنس ضٞف چ ٛظِيرب ػـعيع ذٛاض وٙس
(لبآ٘ي)173 :1336،

 -8ريوك ثخشیذن ثٍ ثبزار عشك یًسف
ػكك ظِيرب اظ چٙبٖ ٔطسجٝاي ثطذٛضزاض اؾز و ٝقٟطر يٛؾف ضا ٘يع ضلٓ ٔي ظ٘س:
اظ ظِيرب يٛؾف ا٘سض ذٛثطٚيي قس ٔظُ

اظ وُظَيِّط ػِعّ ٜػعر يبفز زض ّٔه ػـٟبٖ
(٘ظيطي)654 :1340،

 -9پبیذاری در عشك ي ایستبدگی در ثراثر مالمتگران
«چ ٖٛظ ٘بٖ ضا ث ٝزيساض يٛؾف زٞكز افشبز ظِيرب ٌفز ايٗ آٖ غالْ اؾز و ٝقٕب ٔطا ث ٝػكك ٚي
ٔالٔز وطزيس ايكبٖ  ٕٝٞث ٝيىجبض ٌفشٙس« :ال َِ ْٕٔٛػّيه» س ٛضا ثط ايٗ ػككٔ ،الٔز ٘يؿز ٔ ٚالٔز
س ٛوطزٖ ػع ظّٓ ٘يؿز» (ٔيجسي .)57:1357،يىي اظ ٘ىبر ثؿيبض ٕٟٔي و ٝزض سّٕيحبر قؼطي ثؿيبض

پبییس

ثساٖ اقبض ٜقس ٜاؾز ٔبػطاي ا٘شكبض ذجط ضؾٛايي ظِيرب  ٚؾذؽ ضٚا٘ ٝقسٖ سيطٞبي ٔالٔز ثٝؾٛي
اٚؾز أب ظِيرب ٘ ٝثب ظثبٖ ثّى ٝثب چبضٜا٘سيكي ظيطوب٘ٝاي ثطاي ٘كبٖ زازٖ ٚااليي ٔمبْ يٛؾف (ع) ٚ
سجطئٝي ذٛز ،سطسيت يه ٔيٕٟب٘ي ضا ٔيزٞس « ٚآٖ ظ٘بٖ ٔالٔز وٙٙس ٜو ٝسب يٛؾف ضا ٘سيس ٜثٛز٘س
ظثبٖ ٔالٔز زضاظ وطز ٜثٛز٘س چ ٖٛا ٚضا ثسيس٘س ضٚي ٔالٔز ثٔ ٝالٔز ذٛز ٟ٘بز٘س  ٚثسا٘ؿشٙس وٝ
ايكبٖ ثٔ ٝالٔز اِٚيسط٘س  ٚظِيرب زؾز يبفز  ٚػصضـ ضٚقٗ قس» (اثٛاِفشٛح ضاظي ،1408 ،ع:11
 .)66قبػطاٖ ٘يع ثط ايٗ ثبٚض٘س وٞ ٝط وؿي اظ ػكك ثٛيي ثطز ٚ ٜاظ يٛؾف ضٚيي زيس ٜثبقسٞ ،طٌع
ظثبٖ ث ٝا٘ىبض ظِيرب ٕ٘يٌكبيس:
آٖٞب و٘ ٝسا٘ٙس سط٘غ اظ وف ذ٘ٛيٗ

وٝ

زا٘ٙس

ا٘ىبض

ظِيرب

٘شٛاٖ

وطز

(ذٛاػ)682 :1336 ،ٛ
آٖوؽ ٘ىٛ

قٙبؾس

حبَ

زَ ظِيرب

وب ٚاظ ثطاي يٛؾف زؾشي ثطيس ٜثبقس
(ؾيف فطغب٘ي)585 :1364 ،

ؾطظ٘كٍطاٖ ظِيرب و ٝزض ٛٞقيبضي ذبْ ذٛز ،ذٙس ٜثط ػكك ٚي ٔيظز٘س ثب زيسٖ حؿٗ يٛؾف،
ثياذشيبض وفٞب ضا ثطيس٘س  ٚثط ثيذجطي ذٛز نحٌ ٝصاقشٙس:
ٞط ثيذجط و ٝذٙسيس ثط حؿطر ظِيرب

آذط ظ ثعْ يٛؾف وف ضا ثطيس ٜثطذبؾز
(فطٚغي)44 :1348،

ػيت ٘جٛز ٌط سط٘غ اظ زؾز ٘كٙبؾيٓ اظ آٖ

وع

ؾط

زيٛاٍ٘ي

ػيت ظِيرب وطزٜايٓ
(ذٛاػ)728 ،1336 ،ٛ

 -11غلجٍی عشك زلیخب ثر حسه یًسف
«ثؼس اظ أشٙبع يٛؾف اظ سٗ زازٖ ث ٝذٛاؾشٝي ظِيرب  ٚث ٝظ٘ساٖ افىٙس٘ف  ٚث ٝػعيعي ضؾيسٖ يٛؾف
 ٚديطي ظِيربٔ ،فؿطاٖ  ٚلهٛ٘ٝيؿبٖ ث ٝز٘جبَ ؾٕٟي ثطاي ظِيرب زض ايٗ ػكك ٞؿشٙس (ٕٔشحٗ:1389،
 .)179آ٘بٖ ٔؼشمس٘س و ٝزض ٔىشت ػبقمبٖ ؾطا٘ؼبْ ،حؿٗٔ ،غّٛة ػكك ٔيقٛز ،ثٙبثطايٗ زض ٔمبْ
ػبقمي ،ظِيرب زض ٔطسجٝاي ثؽ ثبالسط ٚ ٚاالسط اظ يٛؾف ٔي٘كيٙس ،چ ٖٛيٛؾفِ افشبز ٜزض چب ِٜغطٚضِ
حؿِٗ ذٛيف ،ثبيس اظ وٙؼبٖ س ًِٙدطويٗ  ٚحؿس دبي ثيطٔ ٖٚيٟ٘بز  ٚلسْ زض ٔهط ػكك ٔيٌصاقز
و ٝثّٕٞ ٝز ظِيربيِ ضؾش ٝاظ ثٙس ٘٘ ٚ ًٙبْ ،ػعيعي يٛؾف ضا ثط سرز ػعر ا٘شظبض ٔيوكيس:
ؾؼي ذٛثبٖ ٌط ٘جبقس ثيكشط اظ ػبقمبٖ

يٛؾف وٙؼبٖ چطا لهس ظِيرب وطز  ٚضفز
(٘ؿفي)124:1382 ،

ثطضؾي سح َٛػبيٍب ٜظِيرب اظ ٚالؼيز ث ٝسريُّ

زض ػبِٓ ػككٞ ،ط چيعي ٔؼٙبي سبظٜاي ديسا ٔيوٙسِ ،صا ػبي قٍفشي ٘يؿز اٌط زض ايٗ زيبض ،ػكك،
يٛؾف ضا ثط ؾط ضا ٜظِيرب ٔي٘كب٘س:
ػكك ضا زض وكٛض ٔب اػشجبض زيٍط اؾز

يٛؾف ايٙؼب ثط ؾط ضا ٜظِيرب ٔيضٚز
(نبئت)528 :1333،

اظ ايٗ ض ٚػكمي و ٝزض ػٛا٘ي ظِيرب ضا اؾيط وطز ٜثٛز ديطا٘ٝؾط ،يٛؾف ضا ث ٝز٘جبَ ظِيرب ٔيوكب٘س ٚ
ػكك ظِيرب ثط حؿٗ يٛؾف ثطسطي ٔييبثس چ ٖٛا ُٞػكك ،حؿٗ ضا زض ػكك ػؿشؼٔ ٛيوٙٙس ٘ ٝزض
ظيجبيي نٛضر:
حؿـٗ ضا زض ػكـك ٔيػٛيس زَ ثيٙبي ٔب

ثٛي يٛؾف اظ ٌطيجبٖ ظِيرب ٔيوكس
(ٕٞبٖ)447 :1333 ،

 -11روجًری ي ثیلراری از غم فراق
« ظِيرب چ ٖٛا ٚضا زض ظ٘ساٖ وطز دكيٕبٖ ٌكز ،ػعيع ٌفز :ث ٝظ٘سٌب٘ي  ٚؾط فطػ ٖٛو ٝا ٚضا ثيطٖٚ
٘ىٙي اظ ظ٘ساٖ ٔبزاْ ؤّ ٝه ظ٘س ٜثبقس .ظِيرب ضا ا٘س٘ ٜٚبزيسٖ يٛؾف ثط زَ اطط وطز  ٚغبِت ٌكز،
ٞط قت ثط ثبْ آٔسي ٕٞيٌطيؿشي ٔ ٚيٌفشي :يب حٔع٘ي ػّٓي يٛؾفَِ ،يزٓ قؼطي أ ٘بيِٓ اَ٘زٓ اَْ يٓمظبٖ،
َِيزٓ قِؼطي أَ لبيِٓ اَ٘زٓ اَْ لبػِس ،وبقىي ثسإ٘ي و ٝآٖ سٗ ٘بظ٘يٗ س ٛزض ثٙس  ٚظ٘ساٖ چٍ ٝ٘ٛنجط زاضز
ؤ ٝطا زض ٘بزيسٖ سٞ ٛيچ نجط ٘يؿز ،وبقىي ثٕطزٔي  ٚايٗ حبَ ٘سيسٔي ،سب چٟبض ؾبَ  ٓٞچٙبٖ
ظاضي ٔيوطز» (ػشيك ٘يكبثٛضي ،ع.)1137 :1380 ،2
ػؼت اض ّٕٔىز ٔهط ٕ٘يضفز ث ٝضٚز

ظاٖ  ٕٝٞؾيُ و ٝاظ چكٓ ظِيرب ٔيضيرز
(ذٛاػ)655 :1336،ٛ

اثط چ ٖٛچكٓ ظِيرب ثٟط يٛؾف غاِ ٝثبض

غاِٞٝب چـ ٖٛزيـسٜي يـؼمٛة ديغٕجط ؾفيس
(ثٟبيي)86 :1384،

 -12صجر ثر فراق
ٌط چٌ ٝطيٞٝب٘ ،بِٞٝب  ٚظاضيٞبي ظِيرب اظ غٓ فطاق يٛؾف ا ٚضا ظاض ٘ ٚبسٛاٖ  ٚديط  ٚفطسٛر وطز:
قسيٓ اظ ٌطي٘ ٝبثيٙب چ ٛيؼمٛة اظ غٓ يٛؾف

ظِيربٚاض ٌكش ٝديط  ٚايٗ ذٛز ثٛز حك ٔب
(لغطاٖ)3 :1362،

ا ٚأب ٔيزا٘ؿز وٟ٘ ٝبَ ػكك ،سٟٙب ثب نجط  ٚثطزثبضي ث ٝثبض ٔي٘كيٙس:
ٔيبٖ وٓظ٘بٖ وٓ ظٖ ،چ٘ ٛطز ػبقمبٖ ثبظي

ث ٝزضز زٚضي يٛؾف نجٛضي چ ٖٛظِيرب وٗ
(ؾٙبيي)495 :1354،

پبییس

 -13يصبل در پیری ي یبفته طرايت جًاوی
« چ ٖٛذجط ٔٙشكط قس ث ٝآٔسٖ يؼمٛة  ٚاؾشمجبَ يٛؾف ا ٚضا ،ظِيرب ديط قس ٜثٛز ٘ ٚبثيٙب قس ٜثٛز ٚ
زضٚيف قس ٜثٛز  ٚاظ يٛؾف ػسا ٔب٘س ٚ ٜزض غٓ يٛؾف چ٘ٛيٗ قس،ٜوؿى ضا قفبػز وطز سب زؾز
اٌ ٚطفز  ٚا ٚضا ث ٝضا ٜيٛؾف ثطز  ٚثٙكب٘سٞ .ط ٌ ٝو ٝوٛوجِ ٝكىط ثطآٔسى ،لبيس اٌ ٚفشى :ثطذيع وٝ
يٛؾف آٔس ،اٌ ٚفشى :ايٗ ٘ ٝيٛؾف اؾزٌ ،فشى :س ٛچ ٝزا٘ى؟ ٌفشى ٗٔ :ثٛى ا ٚقٙبؾٓ سب چٙس فٛع
ثٍصقز ضاؾز و ٝآٖ وٛوج ٝدسيس آٔس و ٝيٛؾف زض آٖ ٔيبٖ ثٛز ،آٚاظ زاز ٌ ٚفز :ثٛى يٛؾف
ٔىق ،ْٛٙإِِّ٘ي َِأَػِسٔ ضِيحٓ ئٛؾٔفٓٔ ،طا ديف ثط ،ا ٚضا ديف ثطز٘س ،يٛؾف -ػّيٟبِؿّالٍْ٘ -طيس ،اظ زٚض
ظِيرب ضا ثكٙبذز .اظ ضٚى حطٔز اؾخ ثبظزاقز  ٚا ٚضا ٌفز :ظِيرب چ ٖٛاؾز؟ ٌفز :چٙيٗ وٝ
ٔىثيٙى .يٛؾف ٌفز :آٖ ٔبِز وؼب قس؟ ٌفز :ضفز  ٚسّف قسٌ .فز :ػٕبِز وؼب قس؟ ٌفز :زض
فطاق س٘ ٛيؿز قسٌ .فز :چكٓ ضا چ ٝوطزى؟ ٌفز :اظ ٌطي ٝسجب ٜقس .آٌٍ٘ ٝفزّٔ :ه ٕ٘ب٘س ٔ ٚبَ
ٕ٘ب٘س  ٚػٕبَ ٕ٘ب٘س ،آٖ ٔؼٙي وٌ ٝفشي اظ ٔحجز ٞيچ ٔب٘سٞ ٜؿز؟ ٌفزٞ :ط چ ٝضٚظ ٔيآيس ظيبزر
اؾز .آٌٍ٘ ٝفز :ؾجحبٖ آٖ ذساي و ٝث ٝعبػز ،ثٙسٌبٖ ضا دبزقبٌ ٜطزا٘س  ٚثٔ ٝؼهيز ،دبزقبٞبٖ ضا
ثٙسٌ ٜطزا٘س .يٛؾف (ع) ٌفز :چ ٝذٛاٞي  ٚچ ٝآضظ ٚوٙي؟ ٌفز :آٖو ٝذساي ضا زػب وٙي سب چكٓ
ثب ٔٗ زٞس سب يه ثبضي ػٕبَ س ٛثبظ ثي .ٓٙيٛؾف (ع) زػب وطز سب ذساي سؼبِي ػٛا٘ي  ٚػٕبَ ٚ
چكٓ ثب ا ٚزاز  ٚا ٚضا ث٘ ٝىبح ث ٝظ٘ي وطز» (اثٛاِفشٛح ضاظي،ع .)1408:155 ،11ثب ايٗ و ٝزض لطآٖ
وطيٓ  ٚسٛضار ٞيچٌ ٝ٘ٛاقبضٜاي ث ٝاظزٚاع يٛؾف  ٚظِيرب ٘كس ٜاؾز أب ث٘ ٝظط ٔيضؾس ث ٝزِيُ
اؾشفبزٜي ٔفؿطيٗ اظ ٔٙبثغ ػجطي  ٚا٘ؼىبؼ ايٗ ٔٛضٛع زض ٔش ٖٛسفؿيطي زؾزٔبيٝي ٔٙبؾجي ثطاي
قبػطاٖ فطا ٓٞآٔس ٜسب ث ٝوٕه آٖ ثشٛا٘ٙس ػٙجٝي غٙبيي ايٗ ٔبػطا ضا غٙيسط وٙٙس  ٚثب سٛػ ٝثٝ
ؾطديچي يٛؾف(ع) اظ ذٛاؾشٝي ٘بثٝػبي ظِيرب زض ظٔبٖ ػٛا٘ي ،اظزٚاع ثب ٚي زض ؾٗ ديطي ضا زِيّي
ثط سغييط قرهيز ظِيرب  ٚسجسيُ ػكك ٔبزي  ٚظٔيٙي ا ٚث ٝػكك ٔؼٛٙي  ٚاِٟي ٘كبٖ زٙٞس:
چ ٖٛظِيرب ثبظ ثط٘ب ٌطزْ اظ زيساض زٚؾز

ثبظ چ ٖٛيـؼمٛة ثيٙب ٌطزْ اظ دي٘ٛس يبض
(لغطاٖ)158 :1362،

ثٛز ٞط ديط ضا عجغ ظِيرب و ٝايٗچٙيٗ

قبٞس يٛؾف ػٕبَ ػٟس ا ٚوطزـ ػٛاٖ
(ٔحشكٓ)366 :1344،

 -14کمبل معىًی ي عرفبوی در عشك زلیخب
ٟٔٓسطيٗ ٘ىشٝاي و ٝزض ٍ٘ب ٜػطفب٘ي قبػطاٖ ث ٝزاؾشبٖ يٛؾف  ٚظِيرب ث ٝچكٓ ٔيذٛضز ،ايٗ اؾز
و ٝثؿيبضي اظ آ٘بٖٞ ،يچ سفبٚسي ٔيبٖ ٔمبْ يٛؾف  ٚظِيرب لبئُ ٘كسٜا٘س؛ قٍفشي ايٗ ٘ٛع ٍ٘ب ٜايٗ

ثطضؾي سح َٛػبيٍب ٜظِيرب اظ ٚالؼيز ث ٝسريُّ

اؾز و ٝيٛؾف (ع) ديبٔجط ذساؾز ٔ ٚمبْ ٔؼٛٙي ا ٚو ٝزض لطآٖ وطيٓ  ٓٞثساٖ اقبض ٜقس ٜاؾز ثط
ٞيچ وؽ دٛقيس٘ ٜيؿز  ٚثطاثط زا٘ؿشٗ ظِيرب ثب ا ٚزض ايٗ ٔمبْ قبيس زض اثشسا لسضي غبفٍّيطوٙٙسٜ
ثبقس ،أب ثب سأُٔ زض ؾطٚزٜٞبيي اظ ايٗ زؾز ٔيسٛاٖ ث ٝايٗ ٘شيؼ ٝضؾيس وٞ ٝسف ؾطايٙسٌبٖ آٖٞب
زض ٚالغ سأويس ثط ضفؼز  ٚثّٙسي ٔمبْ ػكك  ٚويٕيبٌطي آٖ اؾز:
ظِيرب

حسيض

ٌطفشٝ

ٕٞيك ٝو٘ ٝبْ اؾز اظ حؿٗ يٛؾف

ػٟب٘ي

اظ آفشبة عّؼز يٛؾف ظٟٛض يبفز

٘ٛضي وـ ٝزض زض ٖٚظِيرب دسيس قس

(ا٘ٛضي)433 :1347 ،

(ذٛاػ)177 :1336 ،ٛ
 ٚاٌط ػكك ظِيرب ٘جٛزٌ ،طٔي ثبظاض يٛؾف ٘ ٓٞجٛز:
ٌطْ قس ثبظاض اؾشغٙبي يٛؾفعّؼشبٖ

سب سٕبقبي ذٛز اظ چكٓ ظِيرب وطزٜا٘س
(فطٚغي)103 :1348 ،

ثطذالف قبػطا٘ي و ٝػكك يؼمٛة  ٚظِيرب ٘ؿجز ث ٝيٛؾف ضا زض سمبثُ ثب  ٓٞزيسٜا٘س ِٔٛٛي ٔؼشمس
اؾز وٞ ٝطزٚي آٖٞب اظ ػٕبَ ٚ ٚػٛز يٛؾف ثٟطٔ ٜيٌطفشٙس:
نٛضر يٛؾف چ ٛػبٔي ثٛز

ذٛة

ظاٖ دسض ٔيذٛضز نـس ثبز ٜعطٚة

ضا

قـىط

زٌط

ثبظ

اظ

ٚي ٔط

ظِيرب

ٔيوكيس

اظ

ػكك

افي٘ٛي

(ِٔٛٛي)991 :1357 ،
ػبقك ٔ ٚؼكٛق ٞط زٔ ٚغّٛة غيطر ػككا٘س ،چٙبٖو ٝزض زاؾشبٖ ػبقمي ذسا٘ٚس  ٚا٘ؿبٖ آٔسٜ
اؾز و ٝا َٚچ ٖٛذسا ػبقك ثٛز ا٘ؿبٖ ضا آفطيس  ٚثب آفطيٙف ا٘ؿبٖػبي ػبقك ٔٚؼكٛق ػٛو قس:
«ايٗ ػب ػكك ٔؼىٛؼ ٔيٌطزز اٌط ٔؼكٛق ذٛاٞس و ٝاظ ا ٚثٍطيعز ا ٚثٞ ٝعاضزؾز زض زأٙف آٚيعز.
.

 آٖ ،چ ٝثٛز و ٝأ َٚيٌطيرشي  ٚايٗ چيؿز و ٝأطٚظ زض ٔيآٚيعي؟ آضي آٍ٘ ٝاظ ايٗ ٔيٌطيرشٓ سب أطٚظ زض ٘جبيس آٚيرز.سٛؾٙي

وطزْ

٘سا٘ؿشٓ

ٕٞي

وــع وـكـيـسٖ ؾـرـزســط ٌــطزز وٕٙس»
(٘ؼٓ ضاظي)73 :1352،

 -15اسطًرٌ شذن زلیخب
ثب سٛػ ٝث ٝػبيٍب ٜثّٙسي و ٝقبػطاٖ ثطاي ظِيرب سهٛض وطز ٚ ٜث ٝسهٛيط وكيسٜا٘س ،ثؽ ػؼيت
٘يؿز اٌط ٔيثيٙيٓ ثب اٍِٛدصيطي اظ قرهيز ٚي ؾٛزاي يبفشٗ ٔؼكٛلي چ ٖٛيٛؾف  ٚزأٗ

پبییس

فطٚوكيسٖ اظ ا ٚضا زض ؾط ٔيدطٚض٘س:
ذٛاٞيٓ چ ٖٛظِيرب يٛؾفضذي ٌعيسٖ

دؽ زأٙف ٌطفشٗ

ٚاٍ٘ ٝفطٚوكيسٖ
(ؾبٚػي ،ثي سب)383 :

زض ثيز ظيط نبئت ثب ٍ٘بٞي ػطفب٘ئ ،ربعت ذٛز ضا ث ٝاٌٍِٛطفشٗ اظ ظِيرب ثطاي وٙبض ٌصاقشٗ ذٛز
 ٚثطٌعيسٖ ٔؼكٛق ،سٛنئ ٝيوٙس:
ٞـطٌـع ثـط ٖٚزٚيـسٜاي اظ ذٛيف ثيذجط

زأـبٖ يـٛؾفـي چـ ٛظِيرب ٌطفشٝاي
(نبئت)770 :1333 ،

وتیجٍ
ثب سٛػ ٝث ٝاقبضار لطآٖ  ٚسٛضار ثٔ ٝبػطاي يٛؾف  ٚظِيرب ٔيسٛاٖ چٙيٗ ٘شيؼٌ ٝطفز و ٝظِيرب
ظ٘ي ٛٞؾٙبن ٘ ٚيطً٘ثبظ اؾز و ٝث ٝزِيُ ٘بسٛا٘ي زض ٟٔبض وطزٖ ٛٞاي ٘فؿب٘ي ذٛيف ،ث ٝا٘ؼبْ
ػّٕي ذالف قطع  ٚػطف زؾز ٔيظ٘س  ٚثطاي سٛػي ٝايٗ ػُٕ ظقز ذٛز ث ٝوبضٞبي ٘بقبيؿز
زيٍطي ٕٞچ ٖٛزضٚؽ  ٚسٕٟز ٔ ٚؼبظار ٔش ٟٓثيٌٙبٔ ٓٞ ٜشٛؾُ ٔيقٛز.
٘شيؼٝي حبنُ اظ ايٗ دػٞٚف ايٗ اؾز و ٝثطذي اظ قبػطاٖ ثب سىي ٝثط وشت آؾٕب٘ي ثٚٝيػ ٜلطآٖ
وطيٓ ثب زيسي ا٘شمبزي ث ٝسٛنيف قرهيز ٚالؼي ظِيرب و ٝزض ٚالغ قرهيشي ٔٙفي اؾز،
دطزاذشٝا٘س؛ زض حبِي و ٝزض ٘مغٝي ٔمبثٌُ ،ط ٜٚزيٍطي اظ قبػطاٖ ضا ٔيثيٙيٓ و ٝثب ٚػٛز ايٗ و ٝزض
وشت آؾٕب٘ي ٞيچ ٔغّجي زض ٔٛضز سغييط قرهيز ظِيرب يب ػٛاٖ قسٖ  ٚاظزٚاع ا ٚثب يٛؾف ديبٔجط
ٚػٛز ٘ساضز ،ثب اؾشفبز ٜاظ ٔٙبثغ سفؿيطي  ٚثب سىي ٝثط ٘يطٚي سريُ ذٛيفٝ٘ ،سٟٙب ػكك ظِيرب ثٝ
يٛؾف ضا ٔحجشي دبن  ٚظالَ زا٘ؿشٝا٘س ،ثّى ٝوٕبَ ٔؼٛٙي ظِيرب ضا حبنُ ايٗ ػكك دبن يبفش ٚ ٝسب
آٖ ػب ديف ضفشٝا٘س و ٝحشي ا ٚضا زض ٔمبٔي ٚاالسط اظ يٛؾف ٘كب٘س ٚ ٜػكك ا ٚضا ؾجت قٟطر
يٛؾف زا٘ؿشٝا٘س  ٚث ٝوٕه ايٗ ٍ٘بٔ ٜظجز ،قرهيشي سريّي اظ ا ٚضا ثٕ٘ ٝبيف ٌصاقشٝا٘س٘ ،ىشٝي
ػبِت سٛػ ٝزض ٔمبيؿٝي ايٗ زٍ٘ ٚبٔ ٜظجز ٙٔ ٚفي ث ٝػبيٍب ٜظِيرب زض قؼط فبضؾي ،ايٗ اؾز وٝ
ٔٛاضز ٔظجز ثيف اظ ٔٛاضز ٔٙفي اؾز .ث٘ ٝظط ٔيضؾس ٍ٘بٔ ٜظجز قبػطاٖ ث ٝقرهيز ظِيرب اظآٖ ػب
٘بقي ٔيقٛز و ٝزض ايٗ ٔبػطا چٔ ٖٛؼكٛق ظِيرب يؼٙي حضطر يٛؾف اظ ٔمبْ ٘جٛر ثطذٛضزاض
ثٛز ٜاؾز ،دبوي ٚػٛز يٛؾف ٔٛػت ظزٚزٖ دّيسيٞب اظ ٚػٛز ظِيرب قس ٚ ٜػبيٍب ٜقبيؿشٝاي ثطاي
ا ٚزض ازثيبر غٙبيي فبضؾي ثٚٝيػ ٜزض ازثيبر ػطفب٘ي فطا ٓٞآٚضز ٜاؾز ،اظ ايٗ ضٛٔ ٚػت ديسايف
يىي اظ ػصاةسطيٗ  ٚدطوبضثطزسطيٗ زاؾشبٖٞب  ٓٞث ٝقىُ ٔؿشمُ  ٓٞ ٚزض سّٕيحبر قؼطي
قسٜاؾز.
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 -18نبئت سجطيعئ ،حٕسػّي ،کلیبت ،سٟطاٖ ،وشبةفطٚقي ذيبْ.1333 ،
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