
یفی  بس طرفه»  ؛«ست حر
 اوگیس از حافظ ضرح بیتی بحث

 ٔظايهگاه اي٣هاو اقتاظ گؽوه ؾباو و اظبْیات ٢اؼقیٕ *براتی خواوساری محمود
  ٔاقتاظیاؼ گؽوه ؾباو و اظبْیات ٢اؼقی ظايهگاه قلماو ٢اؼقی کاؾؼووٕ محّمذ محمودی علی

قهت کهم اکًهىو بهه قهؽ  زؽی٣ی  کهم بىظ/ بف ْؽ٢هه زا٢ٕ که قّؽ ؾل١ّ بتاو ظقت»بیّت  :چکیذه
پژوهاو ظؼ نؽذ یا ت٣كیؽ ایى بیت  اقت. زا٢ٕ ايگیؿ بىظه هتْٛعظ، بكیاؼ بسثالی نؽوذ  ، ظؼ البه«ا٢تاظ

ايع. ظؼوا٦ٙ، با وخىظ ؼواج قهه گىيهه  یا به ي٧ّع يّٗؽ ظیگؽاو پؽظاضته ،ات ضىیم ؼا گ٣تهیْ و يٗؽ ،کىنیعه
 گىيه ابیات، بهه قه پ پیدیهعگی یها و تأویلی به ٞؿل زا٢ٕ، ابهام بؽضی اؾ ایى يگاه تهؽیسی، ت٣كیؽی

قاظگی اؾ ت٣كهیؽ ظ٦یه٥ و  زا٢ٕ به دیىاوظیؽیابّی يسىی و بالٞی، همدًاو با٦ی اقت؛ بؽضی اؾ نؽوذ 
بالٞهی، اؾ  های يسىی و تىْخهی به ویژگی ْٚلت بی ايع یا، به یا ه هن چهن پىنیعه ؼونمًع ابیات ظنىاؼ

ؼ يسهىی کهالم زها٢ٕ ايع. کمتؽ ناؼزی ظؼ ایى بیت به قاضتا ٚهعۀ ت ییى و تسلیل هًاقپ آو بؽيیاهعه
های  اقت که، با ظؼ يٗؽ گؽ٢تى قاضت و با٢ّت خمله و خً ه اقت؛ ظؼ ایى ه٧اله کىنم نعه تىْخه کؽظه

 ههکل ایى بیت زل نىظ.ضًىيًا اقتٛاؼۀ تهْکمْیه،  های بالٞی، ظقتىؼی و يکته
 ه.ا٢ٕ، ي٧ع نؽوذ، ظقتىؼ ؾباو ٢اؼقی، اقتٛاؼۀ تهْکمیْ ز :ها کلیذواژه

 بحث. مقّذمۀ 1
ها و تٛابیؽ  به نکل «قت کم اکًىو به قؽ ا٢تاظ زؽی٣ی  / بف ْؽ٢ه کهم بىظ زا٢ٕ که قّؽ ؾل١ّ بتاو ظقت»بیّت 
تىاو ظو گؽوه  اقت. ناؼزاو ؼا، با تىْخه به نؽذ يکتۀ کلیعّی بیت، هی گىو نؽذ و تأویل نعه گىيه

 ؼا به هٛهى٤ «زؽی١  ْؽ٢ه»ظايًع، و گؽوه ظیگؽ، که  هی «زؽی١  ْؽ٢ه»ظايكت: گؽوه اْول زا٢ٕ ؼا 
 
 mbk@ltr.ui.ac.ir * 
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 ؼا به ؾل١ «زؽی٣ی  ْؽ٢ه»زا٢ٕ،  «پؽظاؾی ایهام»ظلیل تىْخه ؾیاظ به   چًع ناؼذ يیؿ، به گؽظايًع. باؾهی
ايع. تهْتت آؼای ایى بطّم بیت، چًعگايگی و  هٛهى٤ یا هىی ق٣یع ضىّظ زا٢ٕ ظؼ پیؽی تٛ یؽ کؽظه

های ههتؽّک ه٣ْكؽاّو ایى بیت  ؼوی اقت. بیؽاهه ؼا ظؼ پی ظانته «کم»و  «ا٢تاظبه قؽ »تُاظ ظؼ نؽّذ 
به  «زؽی١  ْؽ٢ه»تىْخهی به قاضتاؼ يسىی بیت اقت. بؽضی ناؼزاو، بؽای تىخیه ایًکه  واقٓۀ بی  به

قؽم  پیؽايه»ايع و با تىْخه به َهٓلٙ ٞؿل،  هٛهى٤ ؼاخٙ اقت، به قاضتاؼ و قیا٤ ٞؿل تمْكک خكته
 ايع. هؽچًع یک بیّت ٞؿل خعای اؾ ؼا هٛهى٤ ظؼ يٗؽ گؽ٢ته «زؽی١  ْؽ٢ه»، «خىايی به قؽ ا٢تاظٚه٥ّ 

تىايع  قاضتماّو آو يیكت، ظؼ ٚیى زال، قاضت ؾبايی و يسىی هكت٧ْلی ظاؼظ که هؽ خؿء اؾ آو هی
 ،قىقىؼ .يهیًیٔ ٕيک هن« ٕ= ؼوابّ ؾيدیؽی»ي٧هی ای٣ا کًع و، ایى اخؿا، قاضت يسىی بیت ؼا ظؼ 

 «به قؽ ا٢تاظ»گؽظظ و  به که بؽهی «زؽی١  ْؽ٢ه»ظهًع. اگؽ بعايین  کًًع و نکل هی تکمیل هی 761ٔو
چه يى٘ ٢ٛلی اقت و چه هًٛایی ظاؼظ و همدًیى، خایگاه و اؼکاو ایى خملۀ هؽْکپ کعام اقت، بیت 

هًٛایّی  ظؼ که١ ز٧ی٧ّت  «زؽی١  ْؽ٢ه» ها، که١ ًْؿ و يکتۀ بالّٞی  ظؼک ضىاهع نع. ا٢ؿوو بؽ ایى
 بیت و لسى قطى زا٢ٕ ههن اقت.

 از وظر ضارحان« کص دست. »1ـ1
اقت، بیهتّؽ تمؽکؿ ناؼزاو بهؽ  های يطكتیّى ایى بیت، که اؾ چهاؼ ظهۀ پیم آٞاؾ نعه ظؼ هیاو نؽذ

ايهع کهه ابههام  ؼ٢ته ناؼزايی ظیگهؽ ظؼیا٢ته اقت. ؼ٢ته اقتىاؼ بىظه «کم ظقت»یابی  ؼیهه بیاو هًٛی و
ایى ايٓالذ، که پیدیعگی ايلی بیت ظؼ هًؽا٘ ظوم اقت. ؼوا٦هی، اضهىاو ؾيدهايی، و  بیت يه ظؼ

کم ظؼ ایهى  واژۀ ظقت»ایى ظیعگاه:  ؾخملها ايع. ات هت٣اوتی بیاو کؽظهیْ يٗؽ «کم ظقت»واه٧ی ظؼ هىؼظ 
بىظه، و ههن بهؽ آو ظقهت  بیت ظاؼای چًع هًٛی اقت؛ اؾخمله آيکه، ظؼ ؼوؾگاؼ گػنته، قّؽ ؾل١ بتاو ًٚای ظقتم

تىاو گ٣ت که زا٢ٕ ؾل١ بتاو ؼا به ؾه کماو، که اؾ ابؽیهن بهىظه و  اقت و هن هی کهیعه و ؾل١ آياو ؼاّم وی يیؿ بىظه هی
. ال ْتهه بایهع 43ٔ و ٕاضهىاو ؾيدهايی، «اقت ته یه کؽظه هه   که کمايعاؼ ظائن ظؼ ظقت ظانته ه ه  ؼا کم کماو ظقت

اْها ایًکه تًْىؼ نىظ ظؼ ایهى بیهت کمهاّو  ايع، ؾل١ ؼا به کمًع هايًع کؽظه اؼقیا٢ؿوظ که ظؼ اظبْیات ٢
کًع، ه٧ًٓی يیكت؛ ؾیؽا ظؼ نٛؽ ٢اؼقی ؾل١  بؽ٦ؽاؼ «ؾل١»و  «کم ظقت»تىايع پیىيعی هیاو  ابؽو هی

الٚاتی ظؼباؼۀ کماو ،اقت به کمًع ته یه نعه ْْ  ،به ابؽوقهت  که ههْ هِ  ،يه به کماو، و هًؽ٠ کؽظو ا
به کمًع اقت، وخهی يعاؼظ. ؼوا٦ی، َمى ياهًاقپ نمؽظّو هًٛی ایهى واژه ظؼ   که ههْ هِ  ،ؽای ؾل١ب

هىؼ: آئیًۀ جامٕؾؼیاب ضىئی:  بیهتّؽ نؽوّذ پیهیى ًْ ، و ياهت  اا  هههاهی: ، ضْؽ در جستجوى  اتا  ، ؼزین غوال
ظايع کهه گىيهۀ کهاؼبؽظّی  ٢اؼقی هیايه هی xostanٕٔ «ُضكتى»ؼا اؾ هًعؼ  ٕخؿء ظوّم ظقتٔ« کم» ٞیؽهٔ
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هًٛی هالیعو و کى٢تى و ظؼهايعه کؽظو و   ، بهٕضىنتىٔاقت به نکل ُضهتى  آهعه «ل»ظیگؽی اؾ آو با 
ؼا ظؼ ایى بیت  «کم ظقت»های يه٣ته ظؼ  . او، ظؼ اظاهه، اناؼه700ٔ و ؼوا٦ی، .ٕيکظؼ قطتی گػانتى 

نعّو کماو و کماو کهیعو بؽای ظقتیابی به هٛههى٤  کم کهی و ظقت زا٢ٕ به هماو هٛايی کماو
. ایى ظؼ يهىؼتی اقهت کهه ایهؽج واه٧هی و اضهىاو ؾيدهايی یکهی بهىظّو خأ هماو. ٕيکاقت  ظايكته

کهم ظؼ  قهیًه اقهت. ظقهت به هًٛی ز٧ی٧ی آو هماو ظقت»ظايًع.  ياظؼقت هی «ظقتطىل»ؼا با  «کم ظقت»
هاَيهع کهه  تؽتیپ، تؽظیعی با٦ی يمی اقت. بعیى تٛٗین کؽظو هًٛی نعه هًٛی ضن نعو، قالم کؽظو، و  هتىو هايىی به

« ظههع بهؽظاؼ هًٛهی هی ، چه ظؼ نٛؽ زا٢ٕ و چه ظؼ ظیگؽ هتىو ٢اؼقی، هماو ؼام و هٓیهٙ و ٢ؽههاو«کم ظقت»واژۀ 
 ضايلؽی، .ٕيکاقت  ظايكته «ؼام و هٓیٙ و ٢ؽهاي ؽ»ؼا  کص دست. اقتاظ ضايلؽی يیؿ هًٛای 31ٔ و ٕواه٧ی،

، و بكههیاؼی اؾ ه٣ْكههؽاو بٛههع اؾ ایهههاو، همههیى هًٛههی ؼا بههؽای با٢ههت هًٛههایّی بیههت 7783ٔ، و 1 ج
 ايع. پكًعیعه

 اؾ يٗؽ ناؼزاو« کم ظقت» ه7 خعول

یفی  طرفه» .2ـ1  از وظر ضارحان «حر
ايع، بلکه ظؼ یا٢تى هؽخٙ آو به ضٓا  کىتاهی يکؽظه «زؽی١  ْؽ٢ه» ظؼوا٦ٙ، ناؼزاو ظؼ بیاو هٛايی

زا٢ٕ که ظؼ اْیام خىايی بكیاؼ هىؼظ هسْ ت »اقت:  ايع. بؽای هثال، ظؼ ایى نؽذ چًیى ضٓایی ؼش ظاظه ؼ٢ته
َمى  ،. هدت ایی448ٔ و ٕاقتٛالهی، «اقت که بكیاؼ ٢ؽی ًعه اقت ؾی اؼویاو بىظ، قّؽ پیؽی ٚان٥ کكی نعه

قؽ ؾل١ بتاو که همیهه ظقتکم و ؼاّم زا٢ٕ بىظه، »اقت:  چًیى يىنته ،هًؽا٘ ظوم تأییع انکال هًٛی
ال: که زا٢ٕ ؼأ همدىو ظام بؽ قؽ ا٢تاظه.  ل: که اقت که اکًىو او ؼا ٕکم: که ای نعه ٚدپ زؽی١ ؾیؽک و ْؽ٢ه

 «کص دست»معاوی مختلف  ها و تفاسیر مىطبق با معىی ضرح

اقالهی يعونى، زمیعیاو، واه٧ی،  ههاهی،ضْؽ  ضايلؽی، ؼوا٦ی، هؽوی،
 بؽؾگؽ ضال٧ی ْهماق ی، قؽونیاؼ، هدت ایی، ضتمی الهىؼی،

 . ؼام، ؾیؽظقت، هٓی7ٙ

پىؼياهعاؼیاو، ؾؼیاب ضىئی، ٚیىَی، قؽونیاؼ، نى٦ی يىبؽ، 
 بؽؾگؽ ضال٧ی، اقتٛالهی، ْهماق ی، پؽهام

کهیعه، لمف  گؽ٢ته، ظقت . ظؼظقت1
 ٕي٣ت ه٣ٛىلیٔ

 ش و اقتٛالهیيىبؽ، خاللیاو، بؽؾگؽ ضال٧ی و همایىي٣ْؽ هؽوی، نى٦ی 
کهًعه  . هعایتگؽ، ؼاهًما، ظقت4

 ٕي٣ت ٢اٚلیٔ

 ماؤک  کم ٕيى٘ ضاْو  . کماو ظقت3 اضىاو ؾيدايی، ؼوا٦ی و هدت ایی
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. 107ٔ و هدت ایی،« ٕو اقیؽ ظام ؾل١ یاؼ نعو اؾ تٛ یؽات ؼایح اقت« ظام ْْؽه»و « ظام ؾل١»ظؼ نٛؽ ٢اؼقی 
اقت.  ؼ٢ته ظايع، ولی ظؼ نؽذ هًؽا٘ ظوم به ضٓا هًؽا٘ اْول ؼا يهاّظ بیت هی «قؽ ؾل١ بتاّو »ناؼذ، 

ضالی اؾ  «قؽ ؾل١ بتاو»به هٛهى٤ و یا زا٢ٕ همکى اقت، اْها يك ت ظاظو آو به  «زؽی١  ْؽ٢ه» يك ت ظاظو
هكًّع « زؽی١»هكًِعالیه و « زا٢ٕ»ایى بیت، ظؼ »اقت:  يىنته انکال يیكت. ظؼ ه٧ابل چًیى نؽزی، ٚیىَی

ؽ٢ه»آو اقت، و   747ٔ-746و ٕٚیىَی،  .«يیؿ وي٣ی ًْؿآهیؿ بؽای زؽی١ اقت، که هؽاظ اؾ او ضىّظ زا٢ٕ اقت« ُْ

 اؾ يٗؽ ناؼزاو «زؽی١  ْؽ٢ه» ه1خعول 

 از وظر ضارحان« ش که /کص» .3ـ1
 «کم»تىْخهی به قىیۀ بالّٞی کاؼبؽّظ  زاهل باؼ هًٛایی، يسىی، و بالٞی ٖؽی٣ی اقت. بی «کم»

به »و قپف ظؼ  «کم»ههاهی ههکل بیت ؼا ابتعا ظؼ ق پ ت٣اوت نؽوذ ظؼ ایى بطّم بیت اقت. ضْؽ 
؛ «به قؽ ا٢تاظ»اقت و ظیگؽ ]ظؼ[ « کم»ههکل ایى بیت یکی ظؼ »اقت:  ظايكته و چًیى تٛ یؽ کؽظه «قؽ ا٢تاظ

ظاؼظ. ايّل  «ل»خایّی َمیّؽ  ، یًٛی خابه«ؼ٦ى َمیؽ» . هًؽا٘ ظوم،«به قؽاٜ او آهع، يًیپ او نع»یًٛی 
 ٕبه ي٧ل اؾ ٚیىَی،« اقت آهعه زؽی٣ی اقت که به قؽل ا٢تاظه، یًٛی به قؽ و٦ت او  اکًىو بف ْؽ٢ه»آو چًیى اقت: 

ؼ٦ى »ای اقت اؾ ظقتىؼ تاؼیطی، و تٛ یؽ آو به  ظؼ ایى بیت ه٧ىله «ل»خا نعو َمیؽ  . خابه746ٔو 
 63ٔ و ٕقؽونیاؼ، .هه هًؽی، ظؼ ایى باب ٞلّ اقت  اگؽ ظؼقت بانع  هه  ، که تٛ یؽی اقت«َمیؽ

 اؾ يٗؽ ناؼزاو« ل / که کم»ه 4خعول 

یف طرفه»مرجع  ها و تفاسیر مىطبق با معىی ضرح   «حر
ضٓیپ ؼه ؽ، خاللیاو، بؽؾگؽ پىؼياهعاؼیاو، ؾؼیاب ضىئی، ٚیىَی، 

 ضال٧ی، نى٦ی يىبؽ، ثؽوتیاو
ّٕ ٚان٥ و پیؽ7  . زا٢

ههههاهی، زمیههعیاو، قؽونههیاؼ، اقههالهی يعونههى، ؼوا٦ههی، ضْؽ 
 اقتٛالهی، پؽهام

 زؽی١ و همعم . هٛهى٤ّ 1

 . پیؽی و هىی قپیع ؼ٦یپ زا٢ٕ اقت4ٖ ْهماق ی
 زؽی١: قؽ ؾل١ بتاوٖ  ْؽ٢ه. 3 هدت ایی و، تا زعوظی، پىؼياهعاؼیاو و ْهماق ی

 «ش کص / که»معاوی  طبق با معىیها و تفاسیر مى ضرح
ههاهی، پىؼياهعاؼیاو، ؼوا٦ی، زمیعیاو، ضايلؽی، ضْؽ 

اقالهی يعونى، هدت ایی، ضٓیپ ؼه ؽ، بؽؾگؽ ضال٧ی، 
 خاللی، ضتمی الهىؼی، قؽونیاؼ، پؽهام

 ل ٕکه او ؼأ . کم/ که7
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 از وظر ضارحان« به سر افتاد». 4ـ1
اقت.  نعه «به قؽ ا٢تاظ» هایی هت٣اوت اؾ ٚ اؼت ٢ٛلّی  باٚث بؽظانت «زؽی١  ْؽ٢ه» يى٘ يگاه به هؽخٙ

ايع؛  تؽ ظؼیا٢ته ايع، هًٛای ایى ٚ اؼت ٢ٛلی ؼا ظ٦ی٥ ظايكته «زؽی١  ْؽ٢ه» ناؼزايی که زا٢ٕ ؼا هؽخٙ
ايع.  ايع، هًٛی بیت ؼا آن٣ته کؽظه ؼا ظؼقت تهطیى يعاظه «زؽی١  ْؽ٢ه»اْها، کكايی که هؽخٙ 

ظؼ نؽذ ایهاو ظؼقت  «به قؽ ا٢تاظ»اقت. بًابؽایى،  ؼا هماو هٛهى٤ ظايكته «زؽی١  ْؽ٢ه»زمیعیاو 
هؽبىِ به هٛهى٤  به قؽ ا٢تاظ هیچ اؼت اْی به هًٛای ا٢تاظو با قؽ بؽ ؾهیى يعاؼظ؛ ؾیؽا ٢ٛٓل »ت: اق ت ییى يهعه

اقت، و هؽاظ ناٚؽ باؾضىؼظّو او به چًیى هٛهى٦ی ْٚیاؼ و چابک اقت. بًابؽایى، ]تأویّل[ ٚ اؼت چًیى ضىاهع بىظ: او 
 ٕزمیعیاو،« چًیى زؽی٣ی نع« هىاخه با»یا « ظچاؼّ »یٔ = ناٚؽ ٕناٚؽٔ ؼا به قؽ ا٢تاظ ٢ٕٛل الؾم اقت يه هتْٛع 

 اقت: آهعه «به قؽ ا٢تاظ»ها ظؼباؼۀ  . ظؼ خعول ؾیؽ ٢هؽظۀ ظیعگاه7761ٔ-7767و

 اؾ يٗؽ ناؼزاو« به قؽ ا٢تاظ» ه 3خعول 

 «به سر افتاد»معاوی مختلف  ها و تفاسیر مىطبق با معىی ضرح

 ايعیهۀ چیؿی ظؼ قؽ ظانت، ٚان٥ نع . ٢کؽ و7 ضٓیپ ؼه ؽ، خاللی، بؽؾگؽ ضال٧ی، اقتٛالهی

 شههاهی، زمیعیاو، يعونى، ْهماق ی، همایىي٣ْؽ ضْؽ 
. به قؽاٜ او آهع، يًیپ او نع، قؽوکاؼل ]با او[ 1

 ا٢تاظ
 . با/ به قؽ بؽ ؾهیى ضىؼظ، هكتأيل نع و باضت4 هؽوی، ٚیىَی، بؽؾگؽ ضال٧ی، نى٦ی يىبؽ

 . بؽ ]قّؽ[ او هكْلّ نع؛ قؽکهی کؽظ3 ؾؼیاب ضىئی، خمهیع قؽونیاؼ، ْهماق ی، پؽهام
 . ]هىی ق٣یع[ بؽ قؽل ٖاهؽ نع5 ْهماق ی

 . ؾل١ بؽ قؽ ا٢تاظ6 پىؼياهعاؼیاو
 . ظاّم ؾل١ بؽ قؽ ا٢تاظ7 هدت ایی

 

 «ش کص / که»معاوی  ها و تفاسیر مىطبق با معىی ضرح
 . که او1 ؼنیع ٚیىَی

 «ٔزؽی١»ٕي٣ت . چابک و ؾی ا 4 زكیًٛلی هؽوی

 بهؽوؾ ثؽوتیاو
بٛهع اؾ « ل« ٕ»کهم»هًٛی ظايكتى  . بی3

 َمیؽ ياظؼقت اقتٔ
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یان2 یاب خوئی و پوروامذار  . تفسیر زر
ظقت  کم، زا٢ٕ بىظ و بؽ آو ؾل١، که همیهه ظقت»اقت:  ؾؼیاب ضىئی ظؼ ت٣كیؽ بیت چًیى يىنته

کهیع، اکًىو قؽکم نع؛ اؾ غهى باؾیگّؽ ضىاخه بٛیع يیكت که ظقت به یک باؾی ل٣ٗی ]ؾظه[ بانع؛ به ایى  هی
اقت؛ یًٛی  همؽاه نعه« قؽ»ظؼ ظوؼۀ خىايی با ظقت همؽاه بىظه، ولی ظؼ ظوؼۀ پیؽّی ضىاخه با « َکم»يىؼت که 

کًًع، و نایع تًها خایی اقت که زا٢ٕ به چًیى  ی هیکكايی که ضىاخه يىاؾنگؽ آياو بىظ، اکًىو ظؼ بؽابؽ وی قؽکه
ؽ اؾ چًیى . نؽذ پىؼياهعاؼیاو و هدت ایی هتأثْ 786ٔو ٕؾؼیاب ضىئی، «اقت ای ظقت ؾظه باؾی ل٣ٗی

اقت؛ اْها هؽخٙ ایى  «ل»و َمیؽ  «که»تؽکی ی اؾ زؽ٠  الٔ ل: که ٕکه« کم»زعقی اقت: کلمۀ 
قؽ »ظؼ هًؽا٘ اْول بانع؛ ؾیؽا، اگؽ هؽخٙ آو ؼا هؽ کلمۀ ظیگؽی، هثاًل  «زا٢ٕ»تىايع  َمیؽ ٧٢ّ هی

تىايین بیت ؼا چًیى  نىظ. بًابؽایى، هی بگیؽین، ٚیپ يسىّی آنکاؼ ظؼ کالم ٖاهؽ هی «ؾل١ بتاو
يٗیؽی اقت که  کهیع، زؽی١ ؼيع و ؾؼيگ و بی زا٢ٕ، که ؾهايی ظقت به قؽ ؾل١ بتاو هی» کًین: يىیكی قاظه

اقت که، به ٦ؽیًۀ ل٣ٗی « ا٢تاظ»٢اّٚل ٢ّٛل « قؽ ؾل١ بتاو»قؽ ؾل١ بتاؤ او ؼا به قؽ ا٢تاظ ٕبه قّؽ او ا٢تاظٔ. اکًىو ٕ
، که ؾهايی ظؼ اضتیاؼ زا٢ٕ بىظه و زا٢ٕ بؽ آو «قؽ ؾل١ بتاو»اقت. اْها، الؾهۀ ایًکه  ظؼ هًؽا٘ اْول، زػ٠ نعه

یى اقت که قؽ زا٢ٕ ظؼ ظاهى هٛهى٤ بانع تا ؾل١ او بؽ اقت، زاال بؽ قؽل بی٣تع چیكت؟ البع ا کهیعه ظقت هی
اقت که اؾ  باؾی چًعاو پیهؽ٢ت کؽظه زا٢ٕ يیؿ اؾ همیى خهت اقت که ظؼ کاؼ ٚه٥« زؽی٣ّی   ْؽ٢ه»قؽل بی٣تع. 

 797ٔ و ٕپىؼياهعاؼیاو، .«اقتٖ ظقت کهیعو به ؾل١ هٛهى٤، کاؼل به قؽ يهاظو ظؼ ظاهى هٛهى٤ کهیعه

 . وقذ و دیذگاه ما3
ايع  گؽ٢ته ،«قؽم ٚه٥ خىايی به قؽ ا٢تاظ پیؽايه» ؼا هٛاظل هًؽا٘ اْوّل َهٓلٙ ٞؿل، یًٛی «به قؽ ا٢تاظ»آياو که 
، با «قؽ ٚه٥ خىايی به قؽم ا٢تاظ پیؽايه» ايع که: ، اؾ ایى يکتۀ ظقتىؼی ٣ٞلت کؽظه7ٔ ؼظی١، 3ٕخعول 

وخىظ  «قؽ»الیهی بؽای  ت، هُا٠ِ ظؼ هًؽا٘ پایايی هت٣اوت اقت؛ ؾیؽا، ظؼ ایى بی «قؽ ا٢تاظ به»
نطًه اقت که َمیؽ ظؼ آو هْتًل و بٛع اؾ  های الؾّم یک يعاؼظ؛ یًٛی به قؽم ا٢تاظ، ن یه ٢ٛل

که، ظؼ بیت  نىظ؛ ظؼزالی اؾ آو بؽظانت هی «به قؽم واؼظ نع»گیؽظ و هًٛی کًایّی  ٦ؽاؼهی «قؽ»
 «او به قؽ ا٢تاظ»الیّه قؽ يیكت و بؽ آو ه٧ْعم اقت؛ یًٛی به نکل  هُا٠ِ  يٗؽ و ٢ٛل آو، َمیٓؽ  هىؼظ

الیهی اقت. هثل ایى  هُا٠ِ  «او»، که ي٧ّم «به قّؽ او ا٢تاظ» آهعه و ي٧م او ٢اٚلی اقت يه به نکل
 اقت يیؿ: يٗؽ زا٢ٕ بىظه بیت قٛعی، که ازتمااًل هىؼظ

 عهظؼآی  ههاؼی بهه کهمهل اؾ ههه٧هن که ٚه٣تیهگ
 

 بیدههاؼه ٢ؽوهايههع چههى ٚههه٧م بههه قههؽ ا٢تههاظ 
368ٔ و ،7 ٕقٛعی  

 یًٛی ٚه٥ به قؽل ا٢تاظ.
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، 3ٕخهعول ايهع  بؽگؽظايعه «پیهؽی»یا  «هٛهى٤»یا  «ؾل١ بتاو»ؼا به  «به قؽ ا٢تاظ»کكايی که ٢اٚل ٢ّٛل 
اقت، و کهْل خملهه ويه١ّ  «بىظ»هكًِعالیّه ٢ّٛل  «ؾل١ بتاو»ؾیؽا  ايع؛ ، ضٓا کؽظه7ٔو  6و  5های  ؼظی١

 ْؽ٢هه»اقهت. بؿؼگهىاؼايی کهه هؽخهٙ  «زؽی٣هی  ْؽ٢ه»تىاو گ٣ت ؾل١  زا٢ٕ اقت؛ بعیى ظلیل، يمی
ايع؛  ، به بیؽاهه ؼ٢ته1ٔ ؼظی١، 1ٕخعول ايع  ؼا هٛهى٤ و زؽی١ و همعم و هايًع آو ٦لمعاظ کؽظه «زؽی١

٢ؽٌ، اؾ بیهؽوّو خملهه چًهیى  ههایی بؽقاضته وخهىظ يهعاؼظ. اگهؽ به ای بؽای چًیى هؽخٙ ؾیؽا ٦ؽیًه
ّٝ زا٢ٕ ؼا ظقتکاؼی کهؽظه ایهى،  بهؽ این؛ ا٢هؿوو هؽخٛی ؼا به خمله تسمیل کًین، خملۀ ٢ًیر و بلی

این؛ ؾیؽا بایع بگىیین  این، و يیؿ ي٧ٍ ٞؽٌ کؽظه هىخپ ایداظ اضتالل ظؼ قاضتاؼ و هًٛی بیت نعه
قت که ظؼ ٦اهىـ زا٢ٕ و همدًیى ق ک ، و هٛلىم ا«به قؽ ا٢تهاظ»اقت که او  «زؽی٣ی  ْؽ٢ه»هٛهى٤ 

ت چیؿ ظؼ قیٓؽۀ هٛهى٤ّ همیهه ٚؽا٦ی،که همه ًْ  نکًی اقت. ٞالپ اقت، ق
 راهکار حّل دضواری ایه بیت چیست؟

 ایى بیت زا٢ٕ یک خملۀ هؽْکپ اقت که ظو خملۀ ّاقًاظی و یک خملۀ ٢ٛلی ؼا ظؼبؽظاؼظ. .7
٢اّٚل ٚ اؼت  «ل»، و هؽخٙ َمیّؽ «اقت» ّی خملۀ ّاقًاظّی ٢ٛل ؼبٓ ٕهكًِعالیهٔ زا٢ٕ يهاظ .1
 اقت. «به قؽ ا٢تاظ»٢ٛلّی 
 ٚ اؼت ٢ٛلی و ٢ٛل خمله اقت. «به قؽ ا٢تاظ» .4
 بؽای زْل بیت يیاؾی به اَا٢ه کؽظو اؼکايی ضاؼج اؾ بیت و هؽخٛی بیؽويی يیكت. .3
ها بعوو تىْخه به قاضتاؼ خمله و اؼت اِ يسىی آو، بهتؽ اقت ابتعا  خای تدؿیه و نؽذ واژه به .5

 تؽ کًین: تؽکیپ يسىی خمله ؼا به نکل غیل ظؼ يٗؽ آوؼین و آو ؼا ٚیًی
 بهىظ ٕهكًع+َهمیؽٔ کههم ظقت ٕهكهًِعالیهٔ قؽ ؾل١ بتاو ٕزؽ٠ ؼبهّٔکه  هكًِعالیهٔ = ٕيهاظزا٢ٕ 

 ؛گػنته٢ٕٔٛل ؼبٓی ياٖؽ به 
ٕزؽ٠ ؼبّ + َمیؽ  ش کص/ که ٢ٕٛل ؼبٓی ياٖؽ به اکًىؤاقت  ُٕهكًعٔزؽی٣ی   ْؽ٢ه ٦ٕیع ه٧عاؼٔ بف

٢ٕٛهل خملهه، اؾ  افتـاد به سر ٦ٕیع ؾهاؤ اکىون گؽظظٔ هه بؽهی بانع« زا٢ٕ»که   ٢اٚلی، که به ٢اٚل ايلی خمله هه
 .يى٘ ٚ اؼت ٢ٛلیٔ

و یهک خملهۀ پایهه  ٕخملهۀ پیهؽؤواؼه  قاظه یها خملههخملۀ هؽْکپ یا پیدیعۀ یاظنعه اؾ ظو خملۀ 
 اقت: تهکیل نعه

 ،ّٕاقًاظی، پیؽؤزؽی٣ی اقت   . زا٢ٕ ْؽ٢ه7
 ،ّٕاقًاظی، پیؽؤبىظ  ٕزا٢ٕٔکّم  . ؾل١ بتاو ظقت1
 .٢ٕٛلی، پایهٔبه قؽ ا٢تاظ  ٕزا٢ٕٔ. او 4
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اقت؛ ظؼ خملۀ ظوم، اقت: ظؼ خملۀ اْول هكًِعالیه  قه ي٧م ظقتىؼی پػیؽ٢ته «زا٢ٕ» بًابؽایى،
الیه اقت؛ و ظؼ خملۀ قىم ٢اٚل به نکل َمیؽ اقت. ظؼ خملۀ اْول ٚیّى  به نکل َمیؽ، هُا٠ِ 

 ّٕ اقت. تىَیر چًع  ٖاهؽ نعه «ل»يىؼت َمیؽ   های ظوم و قىم به آهعه، و ظؼ خمله «زا٢ٕ» ل٣
 کًین: آٞاؾ هی تؽ کًع. اؾ يکات کلیعی تؽ هی يکتۀ ظقتىؼی و یک يکتۀ بالٞی ظؼک بیت ؼا آقاو

 «به سر افتاد»ضرح  .1ـ3
، «به قؽ ظؼا٢تهاظو»گاهی به نکل  .68ٔ و ضايلؽی .ٕيکايع  ؼا ٚ اؼت ٢ٛلی يام يهاظه «قؽ ا٢تاظو به»٢ّٛل 

/ بهه قهؽ بهه ؾههیى  بها»هًٛی ق٧ىِ کؽظو اقت و يهه الؿاههًا   پیهىيعی، ت٧ىیت نعه و به یًٛی با ٢ٛلی
 «با قؽ ا٢تاظو»کًع، و  ت٣اوت هی «ا٢تاظو»که با  اقت «با قؽ ا٢تاظو»و هٛاظّل  ،4ٔؼظی١ ، 3ٕخعول  «ضىؼظو

اقت؛  «ا٢تاظو»کًع، و اوج هٟلىبی و ضٓؽضیؿی ظؼ  نْعت و ضّٓؽ بیهتؽی ؼا ال٧ا هی «به قؽ ا٢تاظو»یا 
ؾیؽا هتُْمّى يىٚی واژگىيی و قؽيگىيی اقت، و ظؼ بیت زا٢ٕ با زؽی١، که خهعال و کههمکم ؼا 

الْله ولی، با تىْخه به ؾباو ؼواو و قاظۀ  يٛمت آوَؼظ، تًاق ی َوثی٥ ظاؼظ. ایى ٢ٛل ظؼ نٛؽ ناه ظ هی٢ؽا یا
 اقت: ؼونًی به کاؼ ؼ٢ته نٛؽ او يیؿ به

 ا٢تاظ ا٢تاظ، وؼ ع و با ٚه٥ ظؼهل آهه٧ٚ  ظؼآهع  ههؾاهع ظگؽ اؾ ضلىّت ت٧ىی ب
 ظبه قؽ ا٢تاّؽ ها هؽ که يهاظ او هپا بؽ ق  ْماؼ يهاظینهايۀ ضهه ظّؼ ضهؽ بهها ق

 135ٔ و الْله ولی، ٕيٛمت
ّٙ  هی يیؿ اؾ يٗؽ وؾو و  «قؽم ٚه٥ّ خىايی به قؽ ا٢تاظ... پیؽايه»تىاو گ٣ت که زا٢ٕ ظؼ ٞؿلی با َهٓل

 «با ُظؼظکهاو هؽکه ظؼا٢تاظ بؽا٢تاظ»نعۀ  ویژه که هًؽا٘ َهَثل اقت؛ به ٦ا٢یه به ا٦ت٣ای وی و ال ْته قٛعی ؼ٢ته
ؼا ظؼ بیتی اؾ  «با قؽ ا٢تاظین»الْله ٢ّٛل  يٛمت الْله اقت. ا٢ؿوو بؽ ایى، ناه يٛمت تست تأثیؽ بیت ناه

 اقت: زا٢ٕ به کاؼ بؽظه ٞؿلی ظیگؽ ظؼ همیى هًٛای هْع يٗؽّ 
 نههتاظیهؽ ا٢ها قهبات هؽابههض ظؼ              نههتاظیههای ظؼ ا٢ یهاتهؽابها ضههب

 603ٔو  ،ٕهماو
به قؽ ا٢تاظّو ظل »و  «ا٢تاظّو ظل با قؽ ؾل١ و هٟلىب نعو ظؼ»او همیى تًىیؽ نٛؽی ؼا ظؼ هىاخهه و ظؼ 

 اقت: ؼا ظؼ بیتی ظیگؽ چًیى قاهاو ظاظه «و قؽيگىو نعو چىو قّؽ ؾل١
 ا٢تههاظ ظلههن  تی بههاؾ ظؼهبهها قههؽ ؾلهه١ بهه

 
 ٣م به قؽ ا٢تاظ ظلنهؽ ؾلهىو قهالخؽم چ  

  ٔ 568و  ،ٕهماو
ظؼ هًٛای ق٧ىِ کؽظو با قؽ اؾ باال به پاییى و قؽيگىو نعو اقت. ظؼ  «به قؽ ا٢تاظو»بًابؽایى، 

 بطم زا٢ٕ بىظه بانع. الهام «به قؽ ا٢تاظّو ظل»بیت یاظنعه، ظوؼ يیكت که ایهاّم يه٣ته ظؼ 
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یفی  بس طرفه»ضرح  .2ـ3  «ست حر
لسهأ  اقهت، و ایهى، بهه کهايعهگؽه بیت همیى بطم اقهت کهه نهاؼزاو ؼا بهه چهالم  تؽیى ههن

 ظقتىؼی و بالٞی، گؽايیگاه بیت اقت.
تؽ، ُهكًع و ٢ٛل ؼبٓهی  بطهی اؾ یک خملۀ ؼبٓی اقت؛ به تٛ یؽ ؼونى «قت زؽی٣ی  ْؽ٢ه»: اّول

ايع؛  ظاؼظ، ولی هكًِعالیّه آو ظؼ کًاؼل يیكت. ناؼزاو ظؼ تههطیى هكهًِعالیه ظچهاؼ انهکال نهعه
تؽ، هكهًِعالیّه  ه ؼا هؽخٙ یا هًهأ و، به تٛ یؽ ظؼقهتهٛهى٤، ٚه٥، پیؽی، و ب٧یْ ؼو، ؾل١ بتاو،   ایى اؾ

هكًِعالیّه ایى خمله اقت؛ یًٛی، اگؽ خملهۀ ؼبٓهّی پههّت  «زا٢ٕ»که ضىّظ يام  ايع؛ ظؼزالی آو گؽ٢ته
 نىظ: ؼا به تأویّل ي٣ت ب ؽین و ي٧هم ؼا تٛییى کًین، خمله چًیى هی «زا٢ٕ»بٛع اؾ  «که»

، قؽ ؾل١ ٕهكًِعالیهٔقت. بًابؽایى، زا٢ٕ ا  زؽی٣ی  بف ْؽ٢ه کهم بىظهٔ ؾل١ بتاو ظقتٕقؽ زا٢ٕ 
٢ٕٛهل ، اقهت ُٕهكهًعٔزؽی٣هی   ، ْؽ٢هه٦ٕیهع ه٧هعاؼٔ، بف ٕي٣ت یا وي١ّ زا٢ٕٔکهم بىظه  بتاو ظقت

 آیع. به نماؼ هی ؼبٓیٔ
ث هت ، بهاؼ ٚها٣ّْی ه«قهت زؽی٣هی  ْؽ٢هه»: هكئلۀ ايلی و اقاقی آو اقت که نهاؼزاو بهه دوم

هه همطىايی يهعاؼظ. بًهابؽایى، بهه   اقت «به قؽ ا٢تاظو و هٟلىب نعو»که   هه ايع، و ایى با ٢ٛل پایايی ظاظه
ايهع، و  هایی با باؼ ٚا٣ْی هث تی چىو هٛهى٤ و ٚه٥ و قؽ ؾل١ بتاو و ٞیؽه ؼ٢ته ظي ال هًهأ و هؽخٙ

ايهع و  ايع و به بیت اَا٢ه کؽظه های زا٢ٕ آو ؼا بؽقاضته اؾ غهى ضىظناو یا ٢ُای ٞؿل یا ظیگؽ ٞؿل
ّٕ بالٞت يّٗؽ زا٢ٕ بیؽوو بؽظه هًٛی ؼا اؾ هدؽای ايلی و هْع  ايعیم و ؼيهّع  ايع، ٞا٢ل اؾ ایًکه، زا٢

به  «اقتٛاؼۀ تهْکمیه»ًْؿی ظؼ کاؼ کؽظه و  «قت زؽی٣ی  بف ْؽ٢ه»آ٢ؽیى و ؾیؽّک ًْؿپؽظاؾ، ظؼ تٛ یؽ  ایهام
 اقت. ولی َٛی٣ی ؼا ظؼ يٗؽ ظانته ،ي٣ت ٦ىی آوؼظه ؛کاؼ بكته

ضاکكهاؼايه،  ،تهْکن اؾ يى٘ تملیسی و هؿازی اقت؛ ؾیهؽا زها٢ٕ «قت زؽی٣ی  بف ْؽ٢ه»ظؼ تٛ یؽ 
اقت. با که١ ایى يکتۀ بالٞی و تىْخه به آو، هًٛهی بیهت  ال قطى گ٣ته ظؼباؼۀ ضىظ و ازىال پیؽی

؛ بهف ه٧تهعؼ و بؽضهىؼظاؼ و ٞالهپٔ ،ٕظؼ گػنتهکهم بىظه[  نىظ: زا٢ٕ ]قؽ ؾل١ بتاو ظقت ؼونى هی
اکًىو به قهؽ ا٢تهاظ  ٕزا٢ٕٔکه او  به ًْؿ، ياتىاو و هكتٛع نکكتٔ ،ٕزال و ظؼ قؽ پیؽیزؽی٣ی اقت   ْؽ٢ه

 .ٕهٟلىب و قؽيگىو نعٔ
قاضت آو  اقت، و ظؼ ژؼ٠ ظؼ همیى هًٛای ه اؼؾ به کاؼ ؼ٢ته «زؽی١»بسث،  ظؼ بیت هىؼظ

  بف ْؽ٢ه»گیؽ ظؼ خىايی ٞالپ اقت و ظؼ پیؽی  ًکه کهتیهٛايی ظیگؽی يه٣ته اقت؛ اؾخمله ای
 هثل ٢ْى   هه  ظؼ ُکهتی ٕقّؽپأنىظ. ظیگؽ ایًکه بؽضی ٢ًىو ایكتاظه  که هٟلىب هی «قت زؽی٣ی

 «به قؽ ا٢تاظّو »نىظ، و واژگىيی و  ای اخؽا هی هه به گىيه  ها َکى، و هايًع ایى ايعاؾ، ظؼضت کمؽ،کىل
 گلسجاوکه قٛعی ظؼ باب اْوّل  او اؾ لىاؾم آو اقت. ایى گ٣تماو، چًاوزؽی١ یا به قؽ ظؼا٢تاظّو 
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[ ُکهتی»آوؼظه:  گؽ٢تى قؽآهعه بىظ، و قیًعونًت بًّع ٢اضؽ بعايكتی، و هؽ ؼوؾ به يىٚی  یکی ظؼ يًّٛت ]= ٢ّىْ
نعه بىظ. زا٢ٕ يیؿ، با ایداظ چًیى تًىیؽ و  اؾ ظیؽباؾ نًاضته ،77ٔ و ،1 ٕقٛعی« ُکهتی گؽ٢تی...

قؽ و ظوؼۀ ياتىايی، ظؼ ظو ؾهاو هت٣اوت  وؼؾی ؼا، با ٚه٥ پیؽايه ٢ُایی هًٛایی، ظوؼاو خىايی و ٚه٥
 یاظ و زْف  ضىیم ؼا بًمایايع و زكؽت بؽ گػنته و َمًًا ظؼیٝ اقت تا هٟلىبّی  ه٧ایكه کؽظه

 یّک ضىیم ؼا يیؿ بیاو و ال٧ا کًع.ايگیؿ یا يىقتالژ ضاْؽه

 «کص دست»ضرح  .3ـ3
اقهت،  ای اقت که ظؼ هًٛای ي٣ت ه٣ٛهىلی بهه کهاؼ ؼ٢ته کم، اؾ يٗؽ قاضت، ي٣ت ٢اٚلی ظقت

ههای  بًابؽایى، ضىّظ ایى تؽکیپ اقتٛعاظ ال٧ای ظو هًٛی ؼا ظاؼظ. ظؼ ؾباو ٢اؼقی چًع يمىيهه اؾ تؽکیپ
، که ههن ظؼ هًٛهای «کىب یىؾْؼ »الْعیى ؾؼکىب، یا  ٟل يالذي٣ت ن «ؾؼکىب» چًیًی ظاؼین، هثل ایى

و هن ظؼ هًٛای ؾؼکى٢ته، هثل خلع ؾؼکهىب یها ؾیهى ؾؼکهىب، بهه کهاؼ  ٕکىبًعۀ ؾؼ، ْالقهاؾٔؾؼکىبًعه 
کههًعه  ظقت 7ٔتًهایی و بیؽوّو خمله ظؼبؽظاؼيعۀ قه هًٛی اقت:  کم به ؼو، ظقت  ایى اقت. اؾ ؼ٢ته

ؼوظ،  آيده اهؽوؾه بهه کهاؼ ههی 4ٔهًٛی ؼام و تكلین، و  نعه به کهیعه اؤٕبؽ ظقت  1ٔ، ٕي٣ت ٢اٚلیٔ
يّٗؽ ها يیكت؛ اْها، ظؼ بیت زا٢ٕ، هن ظؼ هًٛهای  ، که هىؼظکّم کاؼٔ ٕظقتنعه  یًٛی به ظقت کهیعه

هها ههىؼظ  هها و تؽکیپ گىيهه واژه کًًعه تىايع بىظ. ایى ؼام و تكلین و هن ظؼ هًٛای ظقتگیؽ و ؼاهًمایی
ّٕ ایهام ٚال٦ۀ  پؽظاؾ اقت. ايعیم و تىؼیه زا٢

 «ش ِکص/ که»بازگطایی معىای . 4ـ3
ؾائع و  «ل کم/ که»ؼا ظؼ  «ل»ؼونى نع، ولی کكايی که  «ل کم/ که»با تىَیر يسى خمله، ي٧م 

تىاو بیت ؼا ضىايع، اؾ ایى يکتۀ يسىی  هی «ل ه»ايع که بعوو َمیّؽ  ايع و تًْىؼ کؽظه هًٛی ظايكته بی
هكًِعالیه اقت. بًابؽایى،  «زؽی٣ی اقت  زا٢ٕ بف ْؽ٢ه» ظؼ آٞاؾ بیت بؽای خملۀ «زا٢ٕ»ع که اي ٞا٢ل

َؽوؼت ظاؼظ و، به ظلیل ایًکه ٢ّٛل  «به قؽ ا٢تاظ»ًٚىاو ٢اٚل ٢ّٛل  به «ل ّکم/ که»ظؼ  «ل ه»وخىّظ 
ّٙ  «ل ه» اقت، ٕياگػؼ٢ٔٛل الؾم  «قؽ ا٢تاظ به» ٦ًٓٛا ٢اٚل اقت، ولی اٞلپ ناؼزاو آو ؼا با بیت َهٓل

 «که او ؼا»ؼا  «ل کم/ که»ظؼ  «ل ه» ؼو،  ایى ايع؛ اؾ پًعانته ٕگػؼأايع و ٢ٛل هتْٛعی  ٞؿل ٦یاـ کؽظه
اقت.  الیهی تًْىؼ نعه و ظؼ ي٧م هُا٠ِ  «به قؽ او»هًٛی   ، که به7ٔ، ؼظی١ 4ٕخعول  ايع هًٛی کؽظه

ايع و بؽضی يیؿ آو ؼا  هكئله بىظه ايع و ظؼ پی پاک کؽظو يىؼت هًٛی ايگانته و بی بؽضی آو ؼا ؾائع
 «ل ّکم/ که» . ظؼوا٦ٙ، ایى3ٔو  4، ؼظی١ 4ٕخعول که اؾ اقاـ ياظؼقت اقت  ،ايع ضىايعه «َکم»

ص ٕقؽونیاؼ ظؼ پاقکه بؽضی ناؼزاو  اقت و، چًاو به کاؼ ؼ٢ته ٕکى/ که اؤ« کاو»خای  به «ال که»هٛاظل 
ؼش يعاظه و ظؼ خای هًاقّپ ضىظل ٦ؽاؼ  «ؼ٦ى َمیؽ» ايٓالذ، ايع، به ؼونى کؽظه ههاهیٔبه ضْؽ 
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، که «زا٢ٕ»بانع و بؽ قّؽ  «به قؽ ا٢تاظ»گؽ٢ته و تىخیه يسىی ظاؼظ و وخىظل الؾم اقت تا ٢اّٚل ٢ّٛل 
تٛ یؽ يسىیاّو   اقت، به هكًِعالیه وا٦ٙ نعه «زؽی٣ی اقت  ْؽ٢ه» اقت و ظؼ خملۀ «ل ه»هؽخٙ َمیّؽ 

 ٕپىؼياهعاؼیاو، ضتمی الهىؼی، و ٚیىَیٔکه بؽضی ناؼزاو  ؾباو ٚؽبی، تًاؾ٘ يىؼت يگیؽظ؛ ؾیؽا، چًاو
هكًِعالیه خملۀ ظیگؽی اقت.  «زا٢ٕ»گؽظظ، ولی  بؽهی «زا٢ٕ»به  «ل  ه»ايع، ایى  تهطیى ظاظه

نًاقايه و هىقی٧ی و خًاقی ؼا که هیاو  های ؾی ایی ؼقع که زا٢ٕ خً ه ٚالوه بؽ ایى، به يٗؽ هی
، «ل»اقت که تکؽاؼ  ظاؼظ، ظؼ يٗؽ ظانته «َکم»وخىظ ظاؼظ، و ن اهتی که با  «کم» و «کهم ظقت»

ات زا٢ٕ ایًکه آنًایی با ؾباو ٞؿلیْ کًع. يکتۀ ظیگؽ  ٚالوه بؽ خًاـ، به ايكدام هتى يیؿ کمک هی
گهاقت. ظؼ ایى  ؼونی هًاقپ و گؽه ٓى ظؼ نًاضت ابیاتی اؾ ایى ظقت ههن اقت، و نؽذ هتى با هت

ؼا ظؼ ٞؿل زا٢ٕ ت  یى کؽظ. زا٢ٕ ظؼ  «ل  ه»تىاو کاؼبؽظ  بیت يیؿ، با ًٚایت به قایؽ ابیات زا٢ٕ، هی
ا٢کًی و چًعبٛعی کؽظو کالم کمک  ىظ او ظؼ ایهاماقت که به ه٧ً ها ضايیتی یا٢ته«له »گىيه  ایى
اقت؛ بؽای هثال، ظؼ  کًع. زا٢ٕ گاهی چًع هؽخٙ َمیؽ ؼا بؽای َمیؽهایی اؾ ایى ظقت آ٢ؽیعه هی

 قه هؽخٙ ٦ابل تًىؼ اقت: «له »بیت غیل، بؽای َمیؽ 
 كتهّى ههّت هههالههاهی ههقی اهههه يهکى بهه

 
گه اقت که ت٧عیؽ بهؽ قهؽل چهه يىنهت   که آ

34ٔ و ٕزا٢ٕ،  
، ظؼ آٞهاؾ ٕکههٔچهه کكهی  4ٔبؽ قّؽ هى هكهت، و  1ٔياهه،  ًٕٚىاّؤقؽ  7ٔظؼ هًؽا٘ ظوم، به  «ل ه»

گاه اقت که ت٧عیؽ بؽ قؽ  7ٔتىايع بؽگؽظظ؛  هًؽا٘ ظوم هی چهه  مٔتٕقؽيىنال  ياهه ًٕٚىاّؤچه کكی آ
گاه اقت که ت٧عیؽ بؽ قؽ زا٢ٕ  1ٔاقت،  يىنته چه کكهی  4ٔاقت،  چه يىنته هكتٔ ٕهّى چه کكی آ

گاه اقت که ت٧عیؽ بؽ قؽ آو تهىاو کهاؼبؽظ  گیهؽی اؾ تٛ یهؽ قهىم هی اقت. با بهؽه چه يىنته ٕاؤکف  آ
 ؼا تأییع کؽظ و تىَیر ظاظ. «زؽی٣ی  بف ْؽ٢ه»ظؼ بیت  «کم»

 به نکل «ل ه»ظؼ ظقت اقت که ایى  شاهًاه نىاهعی يیؿ اؾ  «له »ها، ظؼباؼۀ  ا٢ؿوو بؽ ایى
 اقت؛ هايًع بیت ظوم اؾ ایى ابیات: ٢اٚلی به کاؼ ؼ٢ته

 امهي کهیهى يهًهه ُچ هايهع ظؼ ؾههُـي   امهی آواؾ قههعقتهیها نًهايهمهه
 ابع ؼهاهف يیهّگ او کهًهه اؾ چهک  به ْىـ ايعؼوو اژظها هتمهبک

 737ٔ و ٕبه ي٧ل اؾ ايىؼی و نٛاؼ،
ايع؛ ؾیؽا هًٛی چًیى اقت که: قام ظؼ ْىـ  ظؼقتی ٢اٚلی ظايكته ؼا به «ل ه»ايىؼی و نٛاؼ ایى 

، ضهىظ ؼا بهه تکْله١ ا٢کًهعه و، «ل ه»ل. ولی ضال٧ی هٓل٥، بؽای ؼهایی اؾ ایى  + اژظها ؼا بکهت
 .ٕيهکاقهت  بؽگؿیعه بهه خهای آو ؼا «يطكهتیى» واژۀ ،«بکههتم»خای پػیؽ٢تى همیى َ ّ و کلمۀ  به

 اقت. هًٛی کؽظه خمله ؼا بی ظؼيتیده، ٢ّٛل خمله ؼا اؾ ظقت ظاظه و .436ٔ، و5ضال٧ی هٓل٥، ج
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زال، بؽای   ایى کًع؛ با و ظالیل هػکىؼ به ايعاؾۀ کا٢ی هٓلپ ؼا ؼونى هی ها ؼقع يمىيه به يٗؽ هی
ًٚهؽ زها٢ٕ ٢ايهله  ٕیها ؾبهاو نهٛؽّیٔت٧ؽیپ به غهى، هؽچًع ؾباو گ٣تهاؼّی هها اؾ ؾبهاّو يىنهتاؼی 

کًع. بؽای هثال،  ظؼ بؽضی ا٢ٛال ي٧م ٢اٚلی ای٣ا هی «لهه »و هساوؼۀ اهؽوؾی يیؿ اقت، ظؼ ؾبا گؽ٢ته
، و او ؼ٢هتٔ« ٕ= ؼ٢هتم»، و او ا٢تهاظٔ« ٕ= ا٢تهاظل»، او آههعٔ« ٕ= آهعل» گىیین: و٦تی ظؼ ؾباو هساوؼه هی

ه به ٢اٚلی اقت؛ ؾیؽا ٢ٛل الؾم اقت و به ه٣ٛىل يیاؾ يعاؼظ، و چیؿی ن ی «ل ه»ها، َمیؽ  هايًع ایى
ّ٘  ٕکه او به قؽ ا٢تاظٔ« ل کم/ که»ظؼ  «ل ه» اقهت.  «قت کم اکًىو به قؽ ا٢تهاظ زؽی٣ی  بف ْؽ٢ه»ظؼ هًؽا

٢اٚلی اقهت  «ل ه»تىاو یا٢ت؛ خایی که  ها ظؼ قاضتاؼ قطى زا٢ٕ هی هن اؾ ایى يمىيه هیًاگؽی باؾ
 اقت؛ اؾخمله ظؼ ایى بیت: و بؽای ت٧ىیت ٢اٚل آهعه

 بیى خهام خههاو لکًهع ههىـ هی زا٢ٕ که
 

 او بالهکهعههمهیه١ّ خهّؽ آيهٗهى ظؼ يهگ 
 408ٔ وٕزا٢ٕ، 

ـّ خام خهاو»اگؽ اؼکاو خملۀ هًؽا٘ اْول ؼا چًیى قاهاو ظهین:  ، هًٛی «کًع بیى هی زا٢ٕ، که هى
که، ظؼ قاضتاؼ قطى/ ؾباو، چیؿی  ا٢تع؛ ظؼزالی ٖاهؽ اؾ خمله بیؽوو هی به «له »تمام اقت، و 

گىيه تسلیل ظقتىؼی کؽظ که ٦ًع زا٢ٕ ت٧ىیت ٢اٚل اقت و خمله ؼا  تىاو ایى اَا٢ه يیكت. هی
 کًع. بیى هی هىـ خام خهاو ٕاو = لٔبایع به ایى نکل قاهاو ظاظ: زا٢ٕ که 

 گیری . وتیجه4
ٞال ًا يگاهی ه تًی بؽ نؽذ واژه و  «کهم بىظ... زا٢ٕ که قؽ ؾل١ بتاو ظقت»یّت يگاه اکثؽ ناؼزاو به ب

ویژه که خملۀ هؽْکپ و اؾ يى٘ پیدیعۀ آو  تؽکیپ بىظه و به هىْیت کالم و قاضتاؼ يسىی کْل خمله، به
های بالٞی و اٞؽاٌ ثايىّی کالم زا٢ٕ يیؿ  ايع. همدًیى، تىْخه به خً ه تىْخه الؾم يکؽظه اقت،

 ياپػیؽ اقت. تًاباخ
ّٙ  بسث، اؾ ابهاهات بیت هىؼظ یکی  «بهه قهؽ ا٢تهاظ»و  «قهت زؽی٣هی  ْؽ٢ه» ٕهكًِعالیّهٔ نًاضت هؽخ

 «زؽیه١  ْؽ٢هه» کًهع؛ اْهها ا٦تُای قیا٤ّ ٞؿل، هٛهى٤ ؼا به غهى هت اظؼ هی  ، به«زؽیه١  ْؽ٢ه» اقت.
 «به قؽ ا٢تهاظ» ضىّظ زا٢ٕ اقت؛ با ایى ت٣اوت که ي٧م يسىی زا٢ٕ هكًِعالیهی اقت و ٚ اؼّت ٢ٛلّی 

ؼو َهمیؽ   ایهى واؼۀ اْول، ظؼگیؽ ي٧هم ظیگهؽی اقهت؛ اؾ ظؼ خمله «زا٢ٕ»يام  به ٢اٚل يیاؾ ظاؼظ؛ ولی
قهت کهه ظؼ ا «بهه قهؽ ا٢تهاظ»گهؽظظ، ٢اٚهّل ٢ٛهّل  ، َمى ایًکه به زها٢ٕ بؽهی«ل کم/ که»ظؼ  «ل ه»

 هٓاب٧ت ظاؼظ. «زا٢ٕ»قاضّت خمله با  ژؼ٠
ٖاهؽ، باؼ ٚا٣ّْی هث ت ظاؼظ؛ اْها زها٢ٕ ظؼ اٞهؽاٌ ثهايىی و هًٛهای   ، ظؼ«زؽی٣ی  ْؽ٢ه»تؽکیپ 

باؼ ٚا٣ّْی ه٣ًی ظاظه و ي٧هیٍ آو ؼا  ٕهؿازیٔ هًٛا، به ایى تؽکیپ، بؽ اقاـ اقتٛاؼۀ تهْکمیۀ تملیسی
که بؽضهی  ؛ چًاوقت ا  ی به ضٓا کهايعهاقت. ایى هىَى٘ بؽضی ناؼزاو ؼا به تؽظیع و زتْ  هؽاظ کؽظه
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الیهی بهه کهاؼ  ؼا ظؼ ي٧م ه٣ٛىلی یا هُها٠ِ  «ل کم/ کهه»ظؼ  «ل ه»ايع و  گؽ٢ته «به قؽ ا٢تاظ»آو ؼا ٢اٚل ٢ّٛل 
ٜ او آهع»و  «او ؼا به قؽ ا٢تاظ»و  «بؽ قؽ او هكْلّ نع»و  «٢تاظا ]م[به قؽ»هًٛی   ايع، به بؽظه و  «يًیپ او نهع»و  «به قؽا

ٕيک. خهعول  «هىی ق٣یع بؽ قؽل وا٦ٙ نع»و  «ظام ؾل١ به قؽ ا٢تاظ»و  «قؽ ظؼ ظاهى هٛهى٤ يهاظ»و  «کاؼل ا٢تاظ و قؽ»
الیهی يیكهت، و یکهی  ه٣ٛهىلی یها هُها٠ِ  «ل کم/ کهه»ظؼ  «ه ل»که  ايع؛ ظؼزالی ٢ٌؽ کؽظه 3ٔ، ؼظی١ 3

بها ٢ٛهّل هًهؽا٘ آٞهاؾیى  قت کم اکًهىو بهه قهؽ ا٢تهاظٔ زؽی٣ی  ٕبف ْؽ٢هظايكتّى ي٘ى ٢ّٛل هًؽا٘ پایايّی ٞؿل 
 اقت. هىخپ ؼش ظاظّو چًیى انت اهی نعه قؽم ٚه٥ خىايی به قؽ ا٢تاظٔ ٕپیؽايه

 ايگیؿ بؽْؽ٠ نعه بانع. ابهام ایى بیت بسث ،ظقتىؼؾبايی و بالٞی با ایى تسلیّل  ،اهیع اقت
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