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Abstract 
Riming prose which is a Figure of speech based on array of words, has been 
discussed in most rhetorical works of Persian and Arabic. The purpose of this article 
is the evolution of this figure of speech critically and comparatively from early days 
of writing rhetoric books to the contemporary time. For this purpose, the historical 
development of this figure of speech has been investigated based on the time and 
language of writing these rhetorical works. Different definitions about this figure of 
speech are presented in these works, some of which have been translated and 
narrated from previous works. Altogether, equality of end and rhythm of words are 
the main criterions of riming prose but each of the authors has expressed this equality 
and harmony in various ways and presented different views on it. 

In this article, for better understand and ease of work, types of riming prose and 
related figures of speech to it have been categorized and criticized differently. 
Riming prose for observance the principles and rules of equality, and its position at 
the end of the dialects has been divided into parallel, symmetrical and lop- sided 
types. For this reason, we recall these types main that are located in their main place; 
at the end of spoken parts and phrases. Riming prose for the length of the rimed 
prose sentences and the number of these words are divided in the form of Short, 
medium and long. Given the main position of riming prose, if this figure of speech is 
used in most of the words of the spoken parts and sentences or in the middle terms of 
them,  some of other forms of figures of speech are created which inlaying, 
Parallelism and Guaranteed Portmanteau are the most important ones. And if the 
main types of riming prose are used in the poem or more precisely, in the parts and 
sections of hemistiches and verses, other figures of speech are created such as tashtir, 
tasmit, and tajziye. Some of the types that rhetorical scholars and authors have come 
up with the following of riming prose are completely null and void, and indication of 
their ignorance and inattention in the historical background of riming prose. They 
have been added these types with the aim of creation and innovating without any 
rules and regulations. For this reason, these types have been studied below in vain 
types. 

After studying the evolution of the types of riming prose and all figures of speech 
mentioned and comparing Arabic and Iranian experts' outlooks in different periods, 
this can be concluded that there are slight differences regarding principles and 
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methods of using riming prose. Persian rhetoricians have been affected by Arabic 
rhetoricians for the totality of investigated figures and they have created slight 
innovations in methods and rules of figures of speech. However, there are 
deficiencies in defining riming prose and its principles and rules which resulted in 
deviations and errors in defining its types at the level of the word and in the poem. 

 
Key words: Riming prose, Arabic Rhetoric, Persian Rhetoric, The Evolution of 
Figures of speech, Comparative Rhetoric. 
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 بزرسی اوتقادی تطبیقی صىعت سجع در بالغت فارسی و عزبی
 

 ویؿ شىاؾ هكجٕایی و وکیًه ٬كبايی
 

 چکیذه
٠ًىاو یک آقایۀ بؿی١ی هبحًی بك آقایً ل٩ٝی و ٜاهكی، ؾق اکرك آذاق بال٤ی ٠كبی و ٨اقوی هٙكض ٌؿه اوث. هؿ٦ ایى ه٭اله ایى اوث  بهوصٟ 

يىیىی جا قولگاق ه١اِك يٍاو ؾهدؿ. بدؿیى هًٝدىق، ودیك که با يگاهی ايح٭اؾی و جٙبی٭ی، جٙىق و جعىل ایى ١ًِث قا ال ؾوقاو يؽىحیى بال٤ث
های ١ًِث بك اوان لهاو و لباو جألی٧ آذاق بال٤ی و بؿی١ی هٙال١ه ٌؿ. بكای ؾقک بهحك و وهىلث کاق، ايىاٞ و ا٬ىام وصٟ و آقایهجاقیؽی ایى 

های ٠كبدی و ٨اقودی بًؿی و ي٭ؿ و بكقوی ٌؿيؿ. با جٙبی٫ ؾیؿگاههحٍکل ال آو يٝیك جكِیٟ، هىاليه و جىمیٗ و جصمیه به ِىقت هح٩اوجی ٘ب٭ه
هدای ايدؿکی وشدىؾ ؾاقؾ. پدكؾالی ؾق ایدى ؾو لبداو، اؼدحال٦های وصٟهؽحل٧ ایى يحیصه ظاِل ٌؿ که ؾق هىقؾ اِىل و قويهای ؾق ؾوقه
هدایی شمیدی ؾق قوي و ٬ىا٠دؿ ايؿ، اها گداهی يدىآوقیٌؿه، ال ٠لمای بال٤ی ٠كب هحأذك گٍحهيىیىاو ٨اقوی ؾق کلْیث ًِایٟ بكقویبال٤ث

هایی ؾق ج١كی٧ ١ًِث وصٟ و اِىل و ٬ىا٠دؿ لباياو بىؾه اوث. با وشىؾ ایى، ياقواییهای ٠كبکًًؿۀ ؾیؿگاهايؿ که جکمیلًِایٟ ایصاؾ کكؾه
 آو وشىؾ ؾاقؾ که هًصك به ايعكا٨ات و ؼٙاهایی ؾق ج١كی٧ ايىاٞ آو ؾق وٙط کالم و ؾق ١ٌك ٌؿه اوث.

 وصٟ، بال٤ث ٠كبی، بال٤ث ٨اقوی، جٙىق ًِایٟ، بال٤ث جٙبی٭ی. ها:کلیذواژه
 
 مقذمه

های ٠لمای بال٤ث ؾقباقۀ وصٟ ال ٬كو اول هصكی جا وؿۀ ه١اِك بكقوی ٌؿه اوث. وصٟ ال ٬كو ؾوم ؾق آذداق ؾق ایى ه٭اله، ج١اقی٧ و ؾیؿگاه
آهؿه اوثF اها ال ٬كو چهاقم به ٠ًىاو ١ًِث بال٤ی هٙدكض ٌدؿه  البیاو التبییىو  العیى، صحاح جىهریاؾبی و هباظد بال٤ی ٠كبی ال شمله 

ـیل یکی ال ًِایٟ بؿی١ی آهؿه اوث. بىیاقی ال اؾیباو و يىیىًؿگاو بك ایى جّدىقيؿ کده  البالغهترجماووث. ؾق لباو ٨اقوی ال ٬كو پًصن ؾق ا
قاو بال٤ث ٨اقوی به ٘ىق کاهل وابىحه و هحأذك ال بال٤ث ٠كبی اوث. به ایى هًٝىق، با هٙال١ه و بكقوی ؾ٬ی٫ بیٍحك هًابٟ ٠كبی و ٨اقودی ال ؾو

های آياو ي٭ؿ و بكقوی های جأذیك و ج٭لیؿ و پیكوی آيها ال یکؿیگك بیاو کكؾه و ؾیؿگاهايؿ، شًبهيؽىث جا قولگاق ه١اِك که به ایى ١ًِث پكؾاؼحه
 ٌؿه اوث.

٬ىا٠دؿ آو  هدا وبا جىشه به ٬ؿهث ایى ١ًِث اؾبی و ي٭ً پكقيگ آو ؾق لیبایی و آقایً ل٩ٝی کالم، ًٌاؼث ؾ٬ی٫ و ؾقوث آو و بكقوی هالک
يىیىاو ٠كب های بال٤ثهای بال٤ی ظاکن يبىؾه اوث، ج١اقی٧ و يمىيهيمایؿ. ال وىی ؾیگك ال آيصا که ؾیؿگاه ايح٭اؾی بك کحاباللم و ٔكوقی هی

شىؾ ایدى، جداکًىو ؾ٬حی ؾق همۀ اؾواق جکكاق ٌؿه اوث و اٌکاالجی بك آيها واقؾ اوث. با وگىيه جًاوب و ظؿوؾی و با بیال وصٟ، بؿوو ق٠ایث هیچ
 جع٭ی٫ هىح٭لی پیكاهىو ١ًِث وصٟ، اِىل و ٬ىا٠ؿ آو و ویك جکاهلی آو به ِىقت ايح٭اؾی و جٙبی٭ی ِىقت يگك٨حه اوث.
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ج٩ّدیل آهؿه اودث و ؾق اؾاهده بده 1بًؿی و بكقوی ٌؿه که واؼحاق آو به ٘ىق ؼالِه ؾق يمىؾاق ؾق ایى ه٭اله وصٟ ال اب١اؾ هؽحل٧ ؾوحه
 ٌىؾ.هیباقۀ آو بعد ؾق

 
 بىذی اوىاع سجع. دسته1ومىدار

 پیطیىۀ تذقیق
، با ه١ك٨ی و جىٔیط هحىو هًرىق هىْصٟ و بكقوی چگىيگی کاقبكؾ وصٟ ؾق يرك، ٨٭دٗ Dيرك هىْصٟ ٨اقوی قا بًٍاوینEج٭ی وظیؿیاو کاهیاق ؾق ه٭الۀ 

، ؾق هىقؾ يدىٞ ولو ؾق ودصٟ بعدد کدكؾه Dولو ؾق وص٠Eًٟىاو ای با به ِىقت کلی به ايىاٞ وصٟ اٌاقه کكؾه اوث. ياهیؿ ٘هكايی ذابث ؾق ه٭اله
به ٬لن ٠لیكٔا بؽٍیاو با٨كايی يگاقي ٌدؿه اودث.  اسلىب سجع در قرآوای ؾق هىقؾ ٌیىۀ کاقبكؾ وصٟ ؾق ٬كآو با ٠ًىاو ياههاوث. همچًیى پایاو

 ٌىؾ.ا ؾق اؾواق هؽحل٧ بال٤ث ٠كبی و ٨اقوی بكقوی هیآيه ها و ویك ج٥ییكات و ؾگكگىيیبًؿیؾق ایى ه٭اله ١ًِث وصٟ و ايىاٞ آو، ٘ب٭ه
 

 روش تذقیق
ؾق ایى پژوهً، به قوي جٙبی٭ی ٠مل ٌؿه اوث. يؽىث جاقیػ اؾبی و بال٤ی ٠كبی به پًس ؾوقۀ کٍد٧ و گىدحكي ِدًایٟ بال٤دی، جًٝدین و 

آذاق پیٍیًیاو، و جاقیػ بال٤ث ٨اقوی به وه ؾوقۀ  يىیىی، قکىؾ و شمىؾ بال٤ث و باليگكی و باليىیىیبًؿی ًِایٟ بال٤ی، ٌكض و جلؽیُ٘ب٭ه
يىیىی و ج٭لیؿ، و باليگكی و جأذیك ؾوباقه ال آذاق ٠كبی ج٭ىین ٌؿه اوث. وپه همۀ والی بال٤ث، ؾوقۀ ٌكضج٭لیؿ و جأذیك ال آذاق ٠كبی یا بىهی

، اؼحال٨دات و هدای هؽحلد٧یدى ِد١ًث ؾق ؾوقهآذاق بال٤ی به جكجیب جاقیؽی ؾق هدك ؾو لبداو هٙال١ده ٌدؿه جدا ودیك ؾگكگدىيی و جعدىالت ا
ها ؾق هك ؾو لباو به ؾوث آیؿ. با ایى قوي جا ظؿوؾی جأذیكات آياو ال یکؿیگك هٍؽُ ٌؿه اوث. ٔمى ایًکه های ج١اقی٧ و ؾیؿگاه همايًؿی

 ها و يٝكهای يىیىًؿگاو و چگىيگی ايعكا٨ات و ؼٙاهای آيها ي٭ؿ و بكقوی ٌؿه اوث.ؾیؿگاه
 

 یبذث و بزرس
ها و ابؿا٠ات ؾقؼىق جدىشهی ؾق آو هك چًؿ بال٤ث ٨اقوی جعث جأذیك بال٤ث ٠كبی بىؾه اوث، ؾق بكؼی هىاقؾ و ؾقباقۀ ب١ٕی ًِایٟ يىآوقی

جك به ٬ىا٠ؿ جك و ٠لمیيىیىاو ٨اقوی لباو ٔمى جأذیكپفیكی ال بال٤ث ٠كبی ؾ٬ی٫ویژه ؾق ؾوقۀ ه١اِك، بؿیٌٟىؾ. ؾق ١ًِث وصٟ، بهؾیؿه هی
 ايؿ.های هكجبٗ با آو پكؾاؼحهىل وصٟ و آقایهو اِ

 
 سجع در لغت و اصطالح -1

َٟ Eوصٟ هّؿق باب ١٨َل ال قیٍۀ  ٫ ّبکالم له ٨َىاِل َک٭ىا٨یَوصEٟاوث. D َوَص َٙ دل، و الكشل إـا َي َٙ دها َب ّْ ال١ٍك هدى ٤یدك ولوF کمدا ٬یدلّ ل
وصٟ بده ه١ًدای  1 ٨ٕكاهیؿیّ ـیل وصٟٔ.D وص١ا ٨هى واشٟ و وْصاٞ و وْصا٠ةالصیً بها شا٠ىا، و إو ٬ْلىا ٔا٠ىا، یىصٟ َجَمكها ؾ٬ل، إو کرك
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هدا و ياهدهٔ. ؾق بكؼدی ل٥دث3/1228ّ 1376/1956ؾاق، بكگك٨حه ال آوال کبىجك اوث و شمٟ آو أوصاٞ و أواشیٟ اودث ٕشدىهكی، کالم ٬ا٨یه
ٔ. ؾق همدۀ 8/151ّ 1414/1994هًٝدىق، صی١ًا ٕابدىٌدىؾّ ودْصٟ جىدهای ٠لىم بال٤ی، هٍؿؾ آهؿه اوث که به ایى ِىقت ِك٦ هدیکحاب
های بال٤ی و ل٥ىی، وشه جىمیۀ ایى ١ًِث بال٤ی به يام وصٟ، جکكاق ِؿای کبىجك بك یک قوي واظؿ بىؾه اوث. ؾق لباو ٨اقوی، وصٟ  کحاب

 ٔ.F1361 ّ1/41 همایی،98ّ 1388ی،F ٬یه قالDوصEٟبه ه١ًای آوال کبىجك و ٨اؼحه، يالیؿو ٌحك هاؾه و وؽى با ٬ا٨یه گ٩حى اوث ٕؾهؽؿا، 
ٔ یا هماهًگی F1328 ّ291 گكکايی، DوصEٟهای يرك ؾق ولو و ظك٦ قوْی ٕؾهؽؿا. ؾق لباو ٨اقوی، وصٟ به هٙاب٭ث کلمات آؼك ٬كیًه

و شمالجدی قا کده ٌىؾ. به کاق بكؾو وصٟ قا جىدصیٟ ٔ ا٘ال٪ هیF1919 ّ93 ٨ای95،٫ّ 1383کالم ؾق ولو و ٬ا٨یه یا ؾق یکی ال آيها ٕهؿایث،
ٔ. بًدابكایى، ؾق ِد١ًث ودصٟ همچدىو ؾیگدك ِدًایٟ ل٩ٝدی، 124ّ 1362ياهًؿ ٕيص٩٭لی هیدكلا، وصٟ ؾق آيها به کاق ق٨حه، کالم هىْصٟ هی

 .همايًؿی ٜاهكی کلمات هالک اوثF ولی به شهث شایگاهً ؾق کالم، شؿای ال ايىاٞ ؾیگك جکكاقهاوث
 

یخی سجع در بالغت و بذیع عزبی -2  و فارسی سیز تار
جكیى ًِایٟ ل٩ٝی ٠لن بؿیٟ اوث که ؾق کحب بال٤ی ٠كبی و ٨اقوی با ٠ًاویى جىصیٟ، وصٟ و هىْصٟ هٙكض ٌؿه اوث. ؾق وصٟ یکی ال ههن

٪ٔ بكای اولیى باق، وصٟ قا به هرابه یک ١ًِث بال٤ی و آقایۀ بؿی١ی ه١ك٨ی کكؾ. 395ؾوقۀ ک٧ٍ و گىحكي ًِایٟ بال٤ی، ابىهالل ٠ىکكی ٕ
 2 ها ؾق یک ظك٦ واظدؿ باٌدؿث وصٟ، بایؿ ؾو ٬كیًه هحىالو و هح١اؾل باًٌؿ، اگك یکی بیٍحك ال ؾیگكی باٌؿ، بایؿ با هماهًگی ٨اِلهؾق ١ًِ

های هىْصٟ بایؿ ؾق ولو و ظك٦ آؼك بكابك باًٌؿ، اها اگك ؾق ولو يابكابك بىؾيؿ، بایؿ ؾق ظك٦ آؼدك ٔ. او ه١ح٭ؿ اوث واژه233ّ 1427/ 2116ٕ
ايؿ. با جىشده بده های هحىالی و هْٙك٦ ه١كو٦ ٌؿه٬ایل ٌؿه که ؾق ٬كوو ب١ؿ به وصٟ ًٌؿ. به ایى جكجیب، ٠ىکكی ؾو يىٞ بكای وصٟیکىاو با

 ها، ظك٦ قوْی کلمات اوث.هایی که ـکك کكؾه، هًٝىق او ال ٨اِلهيمىيه
٪ٔ، ال 626ث ودصٟ هٙدكض ٌدؿه اودث. ودکاکی ٕبًؿی ًِایٟ بال٤ی، وه ج١كی٧ هح٩داوت ال ِد١ًؾق هصمىٞ، ؾق ؾوقۀ جًٝین و ٘ب٭ه

رك، َکما ٨ّيEگىیؿّ بكشىحگاو بال٤ث و پیٍگاهاو ایى ؾوقه، ؾق ج١كی٧ أوصاٞ هی ًَ ل الُ٭كآّيیة، ال١ٍك، و ّهى َشهاجهالَ٭ىا٨ّی ٨ّيو ّهَي ٨ّي ال ِّ ال٩َىا
ك همچىو ٬ا٨یه ؾق ١ٌك ؾايىحه اوثF لیدكا بدك ٘بد٫ ٔ. وکاکی، بكاوان وؽى ٠ىکكی، وصٟ قا ؾق يرD2111 ّ542 َٕوالکالم ٨ّي ـلک ٜاّهك

يٝك او وصٟ همچىو ٬ا٨یه اوث که ؾق آؼك هّكاٞ ٬كاق گك٨حه، و ؾق ظك٦ قوْی و ولو، یا ٨٭ٗ ؾق ظك٦ قوْی بكابدك اودث. بدك همدیى اودان، 
گاه وصٟ و ٬ا٨یده ؾق پایداو ٠بداقات و گیكؾ که وصٟ به لعاٚ اِىل و ٬ىا٠ؿ همايًؿ ٬ا٨یه اوث. همچًیى، او به همايًؿی شایوکاکی يحیصه هی

ايؿ و ؾق ١ٌك وصٟ و ٬ا٨یده قا بكابدك ها يیم جىشه ؾاٌحه اوثF اها بىیاقی ال کاجباو، با ؾقک و ؾقیا٨ث ياؾقوث کالم او، ؾچاق اٌحباه ٌؿههّكاٞ
 گیكؾ.های وؽى ٬كاق هیآؼك بًؿها و ٬كیًه ايؿ. ؾق ظالی که وصٟ و ٬ا٨یه ؾق کاقکكؾ و اِىل بكابكيؿ، ٬ا٨یه ؾق آؼك هّكاٞ و وصٟ ؾقپًؿاٌحه
ل ٨ی َکالّم E٪ٔ ؾیؿگاه هح٩اوجی ال وصٟ اقایه کكؾه اوثF 637اذیك ٕابى ِّ ّ 1375/1956اذیدك، ٕابدىD الىاظدؿ  المًُرىّق ٠لی َظك٦جىا٘ؤال٩ََىا

قوؿ، قا بكای آو ؾق يٝك ؾاقؾ. به يٝك هی ؾايؿ و ٨٭ٗ جىا٫٨ و همىايی ظك٦ آؼك کلماتٔ. او وصٟ قا هؽحُ يرك هی271ّ 1358/1939و  251
٪ٔ ولو قا ظف٦ کكؾه و جًها به هماهًگی ظكو٦ آؼك کلمات اٌاقه کكؾه اوث. قیٍۀ ایدى ؾیدؿگاه بدك 175اذیك جعث جأذیك وؽى ٨كاهیؿی ٕابى
 گكؾؾ به ایًکه ؾق آو ؾوقه، وصٟ به کالم هًرىق اؼحّاَ ؾاٌث که ؼالی ال ولو بىؾ.هی

پكؾالی ؾق کالم قا به کلمۀ آؼك ٠باقات هعؿوؾ کدكؾ و ٪ٔ هىئلۀ جىا٫٨ و یکًىاؼحی ولو قا ؾق وصٟ هٙكض کكؾ. وی وص651ٟوپه لهلکايی ٕ
ٔ. به اظحمال لیاؾ، لهلکايی ؾق شًبۀ ولو کلمات هىدْصٟ، ال ٠ىدکكی جدأذیك پفیك٨حده 176ّ 1964/1383شایگاه آو قا ؾق کلمه و کالم ه١یى کكؾ ٕ

لو کلمات هىْصٟ اٌاقه کكؾه اوث. جًها ایكاؾی که ؾق ؾیؿگاه ٠ىکكی و لهلکايی وشدىؾ ؾاقؾ، ایدى اودث کده بده بكابدكی اوثF چىو ٨٭ٗ او به جىا
ايؿF ؾق ظالی که، بًابك ؾیؿگاه وکاکی که وصٟ هايًؿ ٬ا٨یه ؾق ١ٌك اوث، بایؿ ظك٦ قوْی کلمات هماهًگ باٌؿ، يده ظك٦ آؼك کلمات اٌاقه کكؾه
ىیاقی ال هىاقؾ، ظك٦ آؼك کلمات ظك٦ قوْی آيها يیىث و کلمه ال پىىيؿهای شمٟ و ٤یكه جٍدکیل ٌدؿه اودث. ؾق ٨٭ٗ ظك٦ آؼك. چه بىا ؾق ب

 ها اؼحّاَ ؾاٌث.يحیصه، ؾق بال٤ث ٠كبی جا ٬كو ه٩ث، وصٟ به هماهًگی ولو و جىا٫٨ ظك٦ آؼك کلمات پایايی ٬كیًه
، با البالغهرجماوؾق بال٤ث ٨اقوی جا ٬كو ه٩ث ج١كی٧ وأعی بكای ١ًِث وصٟ بیاو يٍؿه اوث. البحه با جىشه به ايىاٞ وصٟ که ؾق ت

يگاٌحه ٌؿه، ظؿوؾ و اِىل آو هٍؽُ اوثF بًابكایى، وصٟ با اِىل و ٬ىا٠ؿ بال٤ث ٠كبی، واقؾ بال٤ث ٨اقوی ٌدؿه  الکالمهحاسىجأذك ال 
٬كو ه٩ث ٨ؽكی ا٩ِهايی آو قا به کلمات هحىالو اؼحّاَ ؾاؾ. او با ایى ؾیؿگاه که وصٟ ؾق ل٥ث، بده آوال پكيدؿگاو بدك یدک  بىؾ، جا ایًکه ؾق
ٔ. با ایًکده 269ّ 1389ٌؿ، ؾق اِٙالض اؾبی يیم جًها یکًىاؼحی ولو و آهًگ کلمات قا ؾق يٝك گك٨حه اوث ٨ٕؽكی ا٩ِهايی، آهًگ گ٩حه هی
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ىاٖ، ؾق ايىاٞ وصٟ، ؾو هالک اِلی وصٟ، ی١ًی بكابكی ظك٦ قوْی و ولو، قا ج١ییى کكؾه بىؾيؿ، ٨ؽكی اِد٩هايی قاه پیً ال او قاؾویايی و و٘
های پایايی کلمات قا ـکك يکكؾه اوث. او ؾق ج١كید٧ ودصٟ، ؼٙا پیمىؾه و آو قا جًها به کلمات هحىالو هعؿوؾ کكؾه و بكابكی ظكو٦ و ِاهث

کیؿ ؾق وصٟاذیك، آو قا هعؿوؾ بكؼال٦ ابى  پكؾالی بك ظك٦ آؼك کالم بىؾ. به ولو کكؾF ؾق ظالی که جا آو لهاو ؾق بال٤ث ٠كبی جکیه و جأ
 هدای هؽحل٩دی ؾق هدىقؾ ودصٟ بیداو ٌدؿه اودث. يىیىدًؿۀ کحدابيىیىی و ج٭لیؿ بال٤ث ٨اقوی، ؾیدؿگاهٌایاو ـکك اوث، ؾق ؾوقۀ ٌكض

ؾق اِدٙالض آو Eاذیك، وصٟ قا به بكابكی ظك٦ آؼك کلمات هعؿوؾ کكؾه اودث. ویژه ابى، جعث جأذیك بال٤ث ٠كبی و بهالصًایع واالوزاو جاهع
ٕهدكوی، و. غ. D که ؾو ه٭ؿهه بیاوقؾ و یا ؾو ل٩ٛ و بیٍحك هك چًؿ بىؾ ال٩اٚ ه٭ؿهه ؾوم با ال٩اٚ ه٭ؿهه اول هىاوی بىؾ ؾق ق٠ایث ظدك٦ آؼدك

ها ؾق يٝك گك٨حه اوثF ؾق ظالی که، بًدابك يٝدك پیٍدیًیاو، ودصٟ لمات ٬كیًهٔ. هكوی بكؼال٦ ؾیگكاو، وصٟ قا ؾق همۀ ک133ّ 3728ٌماقه 
 ٌىؾ.ها وا٬ٟ هیهمچىو ٬ا٨یه ؾق کلمات آؼك ٬كیًه

های پیاپی قا با بًؿی ٠باقتپایاوEجكی وصٟ ه١ك٨ی ٌؿه اوث. با ج١بیك لیباجك و ؾ٬ی٫ آراییهًر سخىؾق هیاو آذاق بال٤ی ٨اقوی، ؾق کحاب 
واق ٨اؼحه هايًدؿ کدكؾه، ؾهًؿ، به آوای هىوی٭یٌىيؿ و هىوی٭ی گىًٌىالی به وؽى هیهایی جکكاق هیهمگىو و هماهًگ که ؾق ٨اِلههای واژه

Eٟوصٟ و جىصی Dايؿيام يهاؾه D ،با جىشه به ایًکه وصٟ ال هعىًات ل٩ٝی اودث کده ه٭ّدىؾ ال آو ایصداؾ هىودی٭ی و 111ّ 1382ٕقاوحگى .ٔ
جىاو گ٩ث يىیىدًؿه بدا بكقودی ؾ٬ید٫ ٠ایث ولو ؾق کًاق ظك٦ قوْی، بكای ج١اؾل و جىالو کالم بهحك اوثF بًابكایى، هیآهًگ ؾق کالم اوث، ق

 ؾقوحی آو قا ه١ك٨ی کكؾه اوث.پیٍیًۀ ایى ١ًِث ؾق جاقیػ بال٤ث، همۀ شىايب وصٟ قا ؾق يٝك گك٨حه و به
 

 اوىاع اصلی سجع -3
هْٙك٦ ؾق ؾوقۀ ک٧ٍ و گىحكي ًِایٟ بال٤ی، يؽىدحیى بداق جىودٗ هك٤یًدايی ايصدام گك٨دث و ب١دؿ  بًؿی وصٟ به ايىاٞ هحىالی، هحىالو وج٭ىین

هدا بده قاؾویايی به پیكوی ال او، ایى ايىاٞ قا ؾق بال٤ث ٨اقوی ـکك کكؾ. وصٟ ال شهث ق٠ایث اِىل و شىايب بكابكی، و شایگداهً ؾق آؼدك ٬كیًده
های ودؽى و این که ؾق شایگاه اِلی ؼىؾ ؾق آؼك ٬كیًهه ایى وبب ایى ايىاٞ قا، ايىاٞ اِلی ؼىايؿهٌىؾ. بايىاٞ هحىالی، هحىالو و هْٙك٦ ج٭ىین هی

ٌىيؿ. به ایى جكجیب، کلمات هىْصٟ اگك ؾق ظك٦ آؼك و ولو بكابك باًٌؿ، وصٟ هحىالی، اگك ٨٭ٗ ؾق ولو بكابك باٌدًؿ ولدی های ٠باقت وا٬ٟ هیپاقه
 ٌىيؿ.ٟ هحىالو و اگك ظك٦ آؼك آيها بكابك و ؾق ولو هؽحل٧ باًٌؿ، وصٟ هْٙك٦ ؼىايؿه هیؾق ظك٦ آؼك اؼحال٦ ؾاٌحه باًٌؿ، وص

 سجع متىاسی -3-1
٫٩ ٨یهEؾق ج١كی٧ وصٟ هحىالی گ٩حه ٌؿه اوثّ  ٕهك٤یًدايی،  Dالکلمحدیىالَعك٦ اآلؼدك ّهدىالُعكو٦ الَکَلمحیى َهٟ اْج٩َا٪الَىلو و ٠َؿؾهاَیحَّ

ٌدىؾ، باٌدًؿ. چًايکده هالظٝده هدیوصٟ هحىالی کلمات بایؿ ؾق ج١ؿاؾ ظكو٦، ولو و ظدك٦ آؼدك بكابدك ٔ. بًابك ایى ج١كی٧، ؾق 16ّ 1364
هك٤یًايی بكابكی ظك٦ آؼك کلمات قا ؾق يٝك گك٨حه اوث. ولی قاؾویايی بكؼال٦ او ظك٦ قوْی کلمات قا هؿ يٝك ٬دكاق ؾاؾه اودث ٕقاؾویدايی، 

هدا هٍدؽُ اوث که شایگاه کلمات هىدْصٟ قا ؾق ٠بداقات و شملده ها هٍهىؾ اوث، ایىٔ. ایكاؾی که ؾق ؾیؿگاه هك ؾو آي136ّ 1949/1362
ايؿ. ٔمى ایًکه، قاؾویايی ظحی ج١ؿاؾ کلمات قا هن هٍؽُ يکكؾه اوث. ال همیى قو، ؾق ج١كید٧ او، ودصٟ هحدىالی بدا جكِدیٟ بكابدك يکكؾه

آؼك ؾو ٬كیًه یا بیٍحك کلماجی آوقؾه ٌىؾ کی بده ولو و ٠دؿؾ ظدكو٦ و ؾق Eاوث. ؾق يهایث، و٘ىاٖ وؽى هك٤یًايی و قاؾویايی قا جکمیل کكؾ. 
ٔ. بؿیى جكجیب، او با ج١ییى شایگاه کلمات هىْصٟ، وصٟ هحىالی قا ال جكِیٟ شؿا کكؾF بًابكایى، ؾیؿگاه 15ّ 1318ٕو٘ىاٖ، D قوْی هْح٫٩ باًٌؿ

 ؾقوحی بیاو کكؾه اوث.ىا٠ؿ وصٟ قا بهجك ال ج١كی٧ قاؾویايی و هك٤یًايی اوثF چىو همۀ ٬جك و کاهلاو ؾ٬ی٫
Eالَىقؾالَبكؾ ٨ّي لَهىأبَكؾ ّهى D ،و٘دىاٖ، 16ّ 1364ٕهك٤یًدايی F1318 ّ15 کلمدات ٔEالبدكؾ D وEالدىقؾ D ال ظدك٦ قوْی و ولو یکىدايی

 بكؼىقؾاقيؿ.
، وصٟ هحىالی قا ؾق ٬یان با جكِیٟ جىٔیط ؾاؾه اوث. اگدك بیٍدحك کلمدات المطّىل٪ٔ ؾق 792يىیىی، ج٩حالايی ٕؾق ؾوقۀ ٌكض و جلؽیُ

ای ؾق ٬كیًۀ ؾیگك بكابكی وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ، وصٟ هحىالی ؼىاهؿ بىؾ. ؾق ایى ِىقت، بیٍدحك کلمدات ؾق ها بكابك يباًٌؿ یا بكای هك کلمه٬كیًه
ى٠َةFٔE هايًؿ 211ّ 1954/1374و  454جاّ ولو و ٬ا٨یه اؼحال٦ ؼىاهًؿ ؾاٌث ٕج٩حالايی، بی ُٔ ٓکىاِب َهٓى وكق و E، که   ٨ّD3یها ُوُكِق َهٓك٨ُى٠َة، َو َأ

بكابك هىحًؿ. ؾق وا٬ٟ، ال يٝك او يیم هماهًگی ٨٭ٗ ؾق یکدی ال کلمدات شملده بایدؿ D هك٨ى٠ة و هىٔى٠ةEؾق ولو و قوْی هؽال٧ ولی D اکىاب
ؾق ظالی که، ابهام و پیچیدؿگی بده وشدىؾ آوقؾه اودثF چدىو بده شدای همداهًگی، بده باٌؿ، اها با بیايی هح٩اوت، ؾق پی ایصاؾ يىآوقی بىؾه، 

کًؿ کده اگدك ٨٭دٗ ؾق یدک کلمده، جدىالو و ها پكؾاؼحه اوث. ؾق وا٬ٟ، او وصٟ هحىالی قا ؾق ه٭ایىه با جكِیٟ ج١كی٧ هیياهماهًگی بیى ٬كیًه
ال٦ جكِیٟ که هماهًگی ولو و ظك٦ قوْی ؾق اکرك کلمدات وشدىؾ بكابكی ظك٦ آؼك ق٠ایث ٌؿه باٌؿ، وصٟ هحىالی ؼىاهؿ بىؾF ی١ًی بكؼ
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 ها ياهماهًگ هىحًؿ.ؾاقؾ، ؾق وصٟ هحىالی اکرك آو
هاوث. اؼحال٦ اِدلی ودصٟ هحدىالی، ؾق به ٘ىق کلی، وصٟ هحىالی، ق٠ایث بكابكی ظكو٦ پایايی، و هماهًگی ولو کلمات آؼك ٬كیًه

قوؿ، بهحك اوث بكابكی ظكو٦ پایايی قا ؾق يٝك بگیكینF چىو آؼك کلمات اوث. به يٝك هی بال٤ث ٠كبی و ٨اقوی، ؾق ـکك ظك٦ قوْی و ظك٦
ٌىؾ و هن ظك٦ آؼك کلمات قا. بؿیهی اوث هدك ايدؿاله ج١دؿاؾ ظدكو٦ همايًدؿ و بكابدك ؾق پایداو ؾق ایى ِىقت، هن ظك٦ قوْی قا ٌاهل هی

 آیؿ.کلمات بیٍحك باٌؿ، هىوی٭ی بیٍحكی ؾق کالم به وشىؾ هی
 جع مطّزفس -3-2

ٕهك٤یًدايی، D االؼكی و ُیل٭ب بالحىصیٟ المٙدْك٦الَکَلمحیى ٠َلیهى ها َیمیؿ ٠َؿؾ ُظكو٦ اظَؿیEؾق ج١كی٧ وصٟ هْٙك٦ گ٩حه ٌؿه اوثّ 
ها بیٍحك ال ؾیگكی باٌؿ. ایدى ج١كید٧، ج١كید٧ ؾ٬ید٫ و ؾقودحی ال ٔ. بًابك يٝك او، ؾق وصٟ هْٙك٦ بایؿ ج١ؿاؾ ظكو٦ یکی ال کلمه17ّ 1364

ها هح٩اوت باٌؿ که ؾق ایى ِىقت، ودصٟ هٙدْك٦ بدا ها و وازصٟ هْٙك٦ يیىثF لیكا بك ٘ب٫ ایى ؾیؿگاه، ؾق کلمات هىْصٟ بایؿ ج١ؿاؾ هصاو
ج٩اوجی يؿاقؾ. هكچًؿ بیى ایى ؾو آقایۀ ل٩ٝی، ٌباهث و ج٭اقو بىیاقی وشىؾ ؾاقؾ، ؾق وصٟ بكؼال٦ شًان، بكابكی ج١ؿاؾ هصای  4 شًان لایؿ
ای يٍؿه اودث. ؾق ظدالی کًؿ، ظایم اهمیث اوثF ٔمى ایًکه ؾق ایى ج١كی٧، به ظك٦ قوْی اٌاقهولو و هىوی٭ی آيها قا ایصاؾ هیکلمات که 

 که، یکی ؾیگك ال اقکاو وصٟ، بكابكی ظك٦ قوْی کلمات اوث.
ؾق ج١كید٧  االعجةازیجةاز  ةی درایة االيهایة ٔ ؾق 616ؾق ؾوقۀ ب١ؿ، ٠لمای بال٤ث وصٟ هْٙك٦ قا ال شًان لایؿ هحمایم واؼحًؿ. قالی ٕ

ٔ. او ا٨موو بدك اؼدحال٦ ج١دؿاؾ ظدكو٦ کلمدات کده 97ّ 1989ٕقالی، D العك٦ األؼیكال١ؿؾ، یح٩٭ا ٨یأو یؽحل٩ا ٨یEگىیؿّ وصٟ هْٙك٦ هی
السحر  ةی حذائقؾق  هكبىٖ به ولو اوث، به بكابكی ظك٦ آؼك کلمات هىْصٟ يیم اٌاقه کكؾه، که ي٭ٙۀ جمایم وصٟ هْٙك٦ و شًان لایؿ اوث.

جك، ظؿوؾ و اِىل وصٟ هْٙك٦ بیاو ٌؿه اوث. ؾق ودصٟ هٙدْك٦ ؾو کلمده کده ؾق آؼدك ؾو ٬كیًده ٬دكاق جك و ؾ٬ی٫به ِىقت کاهل الشعردقایق
ودث، هایی کده ـکدك کدكؾه أ. با بكقوی يمىيه15ّ 1318گیكيؿ بایؿ ؾق ظك٦ قوْی هح٫٩ و ؾق ولو و ج١ؿاؾ ظكو٦ هؽحل٧ باًٌؿ ٕو٘ىاٖ،  هی

کیدؿ کدكؾه قوٌى هی کده بایدؿ ؾو ٌىؾ که هًٝىق و٘ىاٖ ال اؼحال٦ ج١ؿاؾ ظكو٦، يىٞ کىجاهی و بلًؿی هصاهای کلمات اوثF ٔمى ایًکه جأ
ؾق هدىقؾ کلمه ؾق آؼك ٬كیًه و شمله ٬كاق بگیكيؿ. بؿیى جكجیب، ج٭اقو و جٙاب٫ ؾیؿگاه قالی و و٘ىاٖ کاهاًل وأط اوث. جًها ج٩اوت ؾیؿگاه آياو، 

جك اوث که و١ٔیث و چگدىيگی هدك ؾو قکدى ودصٟ قا ظك٦ قوْی و ظك٦ آؼك کلمات اوث. بؿیى جكجیب، ج١كی٧ و٘ىاٖ ال ایى شهث کاهل
 ؾقوحی هٍؽُ کكؾه اوث. به

E ًىاقا ٓ٘ ّه َو٬اقًا، َو ٬َٓؿ َؼَلَ٭ُکٓن َأ ٔ. ایى آیده ؾق اکردك کحدب F1318 ّ15 و٘ىاٖ، 97ّ 1989ٔ ٕقالی، 14و  ٬ٕ13كآو، يىضDّ ها َلُکٓن الَجٓكُشىَو ّللَّ
 ج١ؿاؾ هصاها بكابك اوث، اها ؾق ٘ىل هصای اول اؼحال٦ ؾاقيؿ.D ا٘ىاقEو D و٬اق٠Eكبی و ٨اقوی جکكاق ٌؿه اوث. ؾق کلمات 

Eٌماق٨الو قا کكم بىیاق اوث و هًك بی D ،ٖکلمات 15ّ 1318ٕو٘ىا ٔEبىیاق D وEٌماق D ؾق ظك٦ قوْی و ج١ؿاؾ هصدا بكابكيدؿ ولدی ؾق
 حؿاؾ هصای يؽىحیى اؼحال٦ ؾاقيؿ.اه

به ج١بیك ؾیگك، ؾق وصٟ هْٙك٦ ولو کلمات هح٩اوت يیىث، بلکه هك ؾو کلمه جابٟ یک ولو هىحًؿ، اها ال یدک ي٭ٙده واظدؿ ؾق ولو آ٤دال 
باٌدًؿ ِٕد٩ىی،  ٌىيؿ. وصٟ هْٙك٦ يیم جابٟ ٬ا٠ؿۀ ٬ا٨یه اوث، هٍكوٖ بك ایًکه ؾو واؼث ٬ا٨یه ال یک ي٭ٙدۀ واظدؿ ؾق ولو آ٤دال يٍدؿهيمی

که وصٟ هْٙك٦ وشىؾ ؾاقؾ، ج١ؿاؾ هصاهایٍداو بكابدك اهدا D ؾقیا و کصاD ،Eا٘ىاق و و٬اقFٔE به ایى ِىقت که ؾق کلماجی چىو 1/277ّ 1381
 کمْیث لهايی هصاهای پیً ال هصای ٬ا٨یه هح٩اوت اوث.

 سجع متىاسن -3-3
ايدؿF اهدا ج١دؿاؾ ايدؿکی ال ٨اقوی آو قا ـیل ايدىاٞ ودصٟ ـکدك کدكؾهوصٟ هحىالو یکی ؾیگك ال ايىاٞ اِلی وصٟ اوث و اکرك يىیىًؿگاو 

ايؿ. ؾق اکرك آذاق بال٤ی و بؿی١ی، با همیى يام آهؿه شم ؾق هىاقؾ ياؾقی که بكظىب ودلی٭ه و ایصداؾ يىیىاو لباو ٠كبی به آو جىشه ؾاٌحهبال٤ث
 ولو ياهیؿه اوث.وًگ و قاوحگى وصٟ هنقا وصٟ هنکه، کمالی آو يىآوقی ٠ًىاو شؿیؿی بكای آو ايحؽاب گكؾیؿه اوثF همچًاو

دب Eآهؿه اوث.  الکالمهحاسىيؽىحیى ج١كی٧ وصٟ هحىالو ؾق  ٫٩ّ أ٬ىاَهه و َی١َحؿل أ٬كاَيه و َیؽَحّل٧ أواّؼكالعكو٦ ّهى کل َکلمة و ُیل٭َّ ها َیحَّ
ها هىداوی و همدۀ کلمدات ؾق ظدك٦ آؼدك هؽحلد٧ و ؾق ولو بكابدك ٔ. ؾق وصٟ هحىالو، بایؿ ٬كیًه17ّ 1364ٕهك٤یًايی، D ّبالُمحىاّلو الُمَح٭اّبل

ها ؾق يٝك ؾاٌحه اوث. بده همدیى ؾلیدل، آو قا ها، بلکه بكای کل کلمات ٬كیًهباًٌؿF بًابكایى، هك٤یًايی وصٟ هحىالو قا يه بكای کلمۀ آؼك ٬كیًه
ق٠ایدث هدا ايىاٞ ؾیگك وصٟ که ودصٟ ؾق کلمدات آؼدك ٬كیًده وصٟ هحىالو هح٭ابل ؼىايؿه، که هماو هىاليه ؾق بؿیٟ ٨اقوی اوث. او بكؼال٦
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بًؿی اووثF چىو ج٩اوت آو بدا ايدىاٞ ؾیگدك ودصٟ بایدؿ ؾق ٌؿ، هحىالو قا بكای همۀ کلمات ؾق يٝك گك٨حه اوث و ایى ؼال٦ ٬ا٠ؿۀ ج٭ىین هی
االیجةاز  ة  يهایة بًدؿی ِدًایٟ بال٤دی، ؾق ق٠ایث ٬ىا٠ؿ باٌؿ، يه ؾق ظؿوؾ و گىحكي آو ؾق ٠باقات و ٬كایى. ودپه ؾق ؾوقۀ جًٝدین و ٘ب٭ده

ٔ. 97ّ 1989ٕقالی، D العدك٦ األؼیدكالعدكو٦ و الیح٩٭دا ٨ديأو یح٩٭ا ٨ی ٠دؿؾEابهاهی که ؾق کالم هك٤یًايی بىؾ، بك٘ك٦ ٌؿ.  االعجاز درای 
باٌدؿ. هكچًدؿ قالی هدن ج١دؿاؾ بك٘ب٫ ؾیؿگاه قالی، بایؿ ؾق وصٟ هحىالو ج١ؿاؾ ظكو٦، ی١ًی ج١ؿاؾ هصاها و ولو ٠كؤی کلمات، یکىداو 

 ها وصٟ هحىالو ؾاقيؿ.هایی که ـکك کكؾه، ٨٭ٗ کلمات آؼك ٬كیًهها هٍؽُ يکكؾه اوث، ؾق يمىيهکلمات هحىالو قا ؾق ٬كیًه
 ٨ددددددال وددددددمث ه٭لددددددة لددددددن جىددددددط
 اهدددددا ل٭لبدددددی ا٬ّددددداق ٠دددددى الٍددددد٧١

 

 و ال ب٭یدددددددث لمدددددددة لدددددددن جٍدددددددب 
 اهدددددا ل٩ًىدددددی ا٬دددددالٞ هدددددى الىدددددك٦

 17ّٔ 1364ٕهك٤یًايی،                                       
 ها ؾق ولو بكابك هىحًؿ و ؾق بیٍحك کلمات وصٟ هحىالو وشىؾ ؾاقؾ.ها، آقایۀ هىاليه وشىؾ ؾاقؾF لیكا اکرك کلمات هّكاٞؾق ایى يمىيه

Eاالي١ام، و ال هکا٨أ األ٨ٕالالعمؿ لله ٤یك ه٩٭ىؾ D ،وصٟ هحىالو ؾق کلمدات 97ّ 1391/1433ٕالبعكايی .ٔEاي١دام D وEا٨ٕدال D ٟوا٬د
 ايؿ، و ؾق ظك٦ آؼك اؼحال٦ ؾاقيؿ.ٌؿه اوث که هك ؾو ال یک هصای بلًؿ و یک هصای کٍیؿه جٍکیل ٌؿه

كو٦ و ج١دؿاؾ ؾق بال٤ث ٨اقوی، قاؾویايی به ج٭لیؿ و جأذك ال هك٤یًايی، ظؿوؾ و ج١ؿاؾ کلمات هحىالو قا ـکك يکكؾه و جًها به بكابكی ج١ؿاؾ ظد
هصا و اؼحال٦ ؾق ظك٦ قوْی جىشه ؾاٌحه اوث. قٌیؿالؿیى و٘ىاٖ يیم ؾق هىقؾ شایگاه وصٟ هحىالو و چگىيگی آو ؾچاق ؼٙا و اٌدحباه ٌدؿه 

ال٧ ؾق اول ؾو ٬كیًه یا آؼك، یا ؾق اول هّكاٞ یا آؼك کلماجی آوقؾه ٌىؾ که هك یک با يٝیك ؼىؾ ؾق ولو هىا٫٨ اها ؾق ظدكو٦ قوْی هؽدEاوثّ 
هدا و ؾق هّدكاٞ ٔ. ال يٝك او به کاق بكؾو وصٟ هحىالو ؾق ١ٌك آقایۀ هىاليده اودث و يیدم شایگداه کلمدات هىدْص15ّٟ 1318ٕو٘ىاٖ، D باًٌؿ
جىايؿ وا٬ٟ ٌىؾ. بك ایى اوان، وصٟ هحىالو هماو ١ًِث هىاليه ؼىاهدؿ بدىؾ. های يرك ههن يیىث، هن ؾق اول و هن ؾق آؼك شمالت هی ٬كیًه

کكؾین که ج١كی٧ ياؾقوث و٘ىاٖ ال وصٟ هحىالو ال ٬كو ٌٍن واقؾ بال٤ث ٨اقوی ٌؿ جدا ایًکده يىیىدًؿگاو ؾوقۀ بداليگكی و ج٭لیدؿ هالظٝه 
F گكکدايی، 263ّ 1376ها هعؿوؾ کكؾيؿ ٕهاليؿقايی، ال آذاق ٠كبی، با جأذك ال هًابٟ ٠كبی، وصٟ هحىالو قا به کلمات ٨اِله یا آؼك ٬كیًه ؾوباقه
 . بؿیى جكجیب، وصٟ هحىالو ال ١ًِث هىاليه شؿا ٌؿ.293ّٔ 1328

 هدای آو بىدیاق هحًدىٞوليی کلمات کا٨ی يیىث. چىو ؾق ایى ِىقت ٬لمكو وصٟ هحىالو بىیاق وودیٟ و يمىيدهؾق وصٟ هحىالو ٨٭ٗ هن
ٌىيؿ و ؾق یدک ي٭ٙدۀ واظدؿ ال ٤ال هیٌىؾ که ال یک ي٭ٙۀ واظؿ ؾق ولو آهایی قا ٌاهل هیؼىاهؿ بىؾ. ال ایى قو بایؿ گ٩ث، وصٟ هحىالو واژه

یابًؿ، البحه به ایى ٌكٖ که ؾق شایگاه ٬ا٨یه ٬كاق يگیكيؿF بًابكایى، وصٟ هحىالو اگك ٌاهل جکدكاق آوایدی يباٌدؿ، ؾق ایصداؾ جًاودب ولو پایاو هی
٦ کلمات هٍحكک باًٌؿ و جًها ؾق ٔ. په ؾق وصٟ هحىالو بهحك اوث که اکرك ظكو1/278ّ 1381هىوی٭ایی أا٨ه بك ولو ياجىاو اوث ٩ِٕىی،

جىايًدؿ جك ؼىاهؿ ٌؿF ٔمى ایًکه ظك٦ قوْی کلمات يیدم هدیظك٦ قوْی با هن اؼحال٦ ؾاٌحه باًٌؿ. ؾق ایى ِىقت، وصٟ هحىالو هىوی٭ایی
هىودی٭ی ؾق كم و هًدك، ال يٝدك ولدی اگدك کلمدات ٨٭دٗ ؾق ولو یکىداو باٌدًؿ، هايًدؿ کدD. هىدحبیىEو D هىح٭ینEالمؽكز باًٌؿF هرل ٬كیب

ّ 1368گیكيؿF چىو هیچ واک یا واز هٍحكکی بیى آيها يیىث و جًها یک هّْىت هٍحكک ؾق آيها وشىؾ ؾاقؾ ٌٕمیىا، جكیى وٙط ٬كاق هی ١ٔی٧
، Dك٠مدEو D هالEٌىؾF هايًؿ ٔ. ؾیگك ایًکه اگك هالک ٨٭ٗ بكابكی وليی باٌؿ، بكؼی ال کلماجی قا که اقلي هىوی٭ایی يؿاقيؿ يیم ٌاهل هی27

Eجمیم D وEؾقو٢D و ،Eِعكا D وEابكو .Dؼّىَ بكؼی ٠لمای ٠كب ودصٟ هحدىالو قا ٬بدىل يؿاقيدؿ و به همیى ؾلیل، بكؼی ال يىیىًؿگاو به
های بؿی١ی بیاو ٌؿه اودث، هٍدکل ؾاقؾ. ؾق ودصٟ هحدىالو، ٠دالوه بدك ايؿF چىو ج١كی٩ی که ال وصٟ هحىالو ؾق کحابکمحك به آو جىشه ؾاٌحه

ویژه بكابكی هّىت بلًؿ کلمات هىْصٟ، هىوی٭ی بیٍدحكی کلمات، بایؿ بكؼی ظكو٦ پیً ال ظك٦ قوْی آيها يیم هٍحكک باٌؿ، بهبكابكی ولو 
به ایى D. ؾٌىاق و بىیاقD ،Eکكین و ٌكیD ،E٧هٍْهك و هٍْیؿEهایی که ؾق اؾب ٨اقوی وشىؾ ؾاقؾF کًؿF هايًؿ بىیاقی ال يمىيهقا به آيها ال٭ا هی

های کلمات هىْصٟ بیٍحك باٌؿ، هىوی٭ی کالم به هماو ايؿاله ا٨مایً ؼىاهؿ یا٨ث. ها و هّىتيؿاله بكابكی و همىايی ؾق ِاهثجكجیب، هك ا
 کًؿ.يىالجك هیجك و گىيها و اٌحكاکات بیٍحك، کالم قا لیباجك و هؤذكجك، و هىوی٭ی قا ؾلًٍیى١ٙ٬ًا وشىؾ همايًؿی

 
یىه -4  هااوىاع سجع اس لذاظ طىل قز
بًدؿی، بًؿی ؾیگكی بك اوان ٘ىل شمالت هىْصٟ ِىقت گك٨ث. هبًا و هدالک ایدى ج٭ىدینبًؿی ًِایٟ بال٤ی، ج٭ىینؾوقۀ جًٝین و ٘ب٭ه ؾق

االیضةاح  ة  علةىم اذیك آو قا به ؾو يىٞ ٬ّیك و ٘ىیل ج٭ىین کكؾ. ب١دؿ ال وی، ٠بدؿالكظمى ٬مویًدی ؾق ها بىؾ. يؽىث ابىج١ؿاؾ کلمات ٬كیًه
 هحىوٗ قا هن به آو ا٨موؾ. ٬ابل ـکك اوث، ایى ايىاٞ وصٟ ٨٭ٗ ؾق کحب بال٤ی ٠كبی، بكقوی ٌؿه اوث.، ٬ىن البالغ 
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 سجع قصیز -4-1
ای که ال وه یا چهاق و یا پًس جا ؾه کلمه جٍکیل ٌؿه باٌؿ، شمء وصٟ ٬ّیك ٌىؾ. هك ٬كیًهبهحكیى يىٞ وصٟ ٬ّیك، ال ؾو کلمه جٍکیل هی

اذیدك، باٌؿ، به ؼا٘ك يمؾیکی کلمات هىدْصٟ بده یکدؿیگك، بدكای ٌدًىيؿه لیبداجك و بهحدك ؼىاهدؿ بدىؾ ٕابدىاوث. هك ايؿاله ج١ؿاؾ کلمات کن 
ايؿ و وصٟ هحىوٗ قا ؾق اذیك وصٟ ٬ّیك قا به ؾو کلمه هعؿوؾ کكؾهٔ. په ال آو، اکرك يىیىًؿگاو بال٤ث به پیكوی ال ابى1/335ّ 1358/1939

 ايؿ.که ال ؾو، وه، چهاق و ظحی يه کلمه جٍکیل ٌؿه بىؾ وصٟ ٬ّیك به ٌماق آوقؾه هایی قا يیمايؿ. آياو ٬كیًهيٝك يگك٨حه
E ً٩ا ّٓ ٩اّت ٠َ ِّ ٔ. ایدى F2119/1431 ّ386 ٬مویًدی، 1/336ّ 1358/1939اذیدك، F ابى2و  ٬ٕ1كآو، هكوالتّ D َوآلُمٓكَوالّت ٠ُٓك٨ًا، ٨َآل١ا

 ايؿ که کمحكیى ج١ؿاؾ همکى اوث.ها ال ؾو کلمه جٍکیل ٌؿهو هك یک ال ٬كیًه٠ًىاو بهحكیى يمىيۀ وصٟ ٬ّیك ـکك ٌؿه اوثF چى آیات، به
 Fوصٟ ٬ّیك واالجكیى يىٞ وصٟ اوثEيدىالجكیى جك و به لعاٚ ًٌیؿاقی گىيجك، بكای قوض و قواو آؾهی وبکچىو به کاق بكؾو آو وؽث

که کلمات هىْصٟ يمؾیک به هدن باٌدًؿ، جك ؼىاهؿ بىؾF لیكا هًگاهیآیؿ، ايؿک باٌؿ، وصٟ لیباجك و لٙی٧ها هیاوث. اگك ال٩اٜی که ؾق ٬كیًه
ٔ. ٔمى ایًکه، کىجاه بدىؾو 419ّ ٠ٕ1415/1995لىی، D بكؾآيها، ًٌىيؿه ال ًٌیؿو آو لفت هی ها و لٙی٧ بىؾو پیىيؿبه ؼا٘ك يمؾیکی ٨اِله

يؿقت کاجبی ن بىؾو ال٩اٚ و جًگی هصال، جع٭٫ آو وؽث اوث و بهها ؾاللث بك جىايمًؿی و جىلٗ يىیىًؿه بك ایى ١ًِث ؾاقؾ. به ؾلیل ک٬كیًه
 ٌىؾ.ؾق ؾقک آو هى٫٨ هی

هایی که اشمای آو همگی بىیاق کىجداه باٌدًؿ، اِداًل بؽدً يیىدحًؿ و با ایى همه، جکكاق و جؿاوم وصٟ ٬ّیك پىًؿیؿه يیىثF چىو بؽً
ٔ. همچًدیى، جدؿوام ؾق 219ّ 1371ال بلًؿی به پاییى کٍیؿه باٌین ٕاقوٙى،  يحیصۀ آو و٭ىٖ ًٌىيؿه اوث. ؾق وا٬ٟ، هرل آو اوث که ًٌىيؿه قا

کًؿ. اگك شمالت و ٠باقات هىْصٟ کىجاه و بلًؿ با هن جكکیب ٌىيؿ، بهحك اوثF چدىو جًدى٠ی کده ؾق آو، به ؾلیل یکًىاؼحی، ًٌىيؿه قا کىل هی
 کًؿ.٘ىل شمالت وشىؾ ؾاقؾ ًٌىيؿه قا بكای ًٌیؿو هىٌیاق و شفب هی

 سجع متىسط -4-2
های کىجاه و بلًؿ ظدؿ وودٙی قا ٬ایدل ٌدؿه و آو قا وصٟ هحىوٗ، ظؿ ووٗ بیى وصٟ ٬ّیك و ٘ىیل اوث. ٠بؿالكظمى ٬مویًی بیى ٬كیًه

های هىْص١ی قا کده گیكین که ٬كیًهها يحیصه هیوصٟ هحىوٗ ياهیؿه اوث. هكچًؿ هیچ جىٔیعی ؾق هىقؾ آو بیاو يکكؾه  اوث با جىشه به يمىيه
 و کی٩یث يیم ؾق قجبۀ هحىوٙی ٬كاق ؾاقؾ. ؾايؿ. ایى يىٞ وصٟ، به لعاٚ ؾقشهك ال ؾو کلمه و کمحك ال ؾه کلمه باًٌؿ، وصٟ هحىوٗ هیبیٍح

E ُبىا ، َو َکفَّ ىا َو َیُ٭ىُلىا ّوٓعِك ُهٓىَحّمكٌّ ُٔ ٫َّ آلَ٭َمُك، َو ّإٓو َیَكٓوا آَیًة ُی١ّٓك ٍَ ا٠َُة َو آي بَ ا٬َٓحَكَبّث الىَّ F ٬مویًدی، 3-٬ٕ1مك/D ١ُىا َأٓهىاَءُهٓن َو ُکلُّ َأٓهك  ُهٓىَحّ٭كٌّ َو اجَّ
اذیك ایى آیات قا بكای وصٟ ٬ّیك ؾق يٝدك ؾاٌدث، اهدا ٬مویًدی آو قا ودصٟ ٔ. ٬ابل ـکك اوث، ابى299جاّ F شكشايی، بی386ّ 2119/1431

 .اوث ؾايؿ. هك یک ال ایى آیات ال چهاق، ًٌ و ه٩ث کلمه جٍکیل ٌؿههحىوٗ هی
ودالؾF لیدكا بهحكیى يىٞ وصٟ ال يٝك ٘ىل وصٟ هحىوٗ اوث. ال ایى لعاٚ که شمیی که لیاؾ کىجاه باٌؿ، ٤البًا ًٌىيؿه قا گیس و هحعیك هی

ٌىؾ که ولو جا ظؿی که ـهى او ج١ییى کكؾه اوث، اؾاهه ؾاٌحه باٌؿ و اگك ؾق اذًای آو با جى٧٬ وؽًىق، ياچاق به جى٧٬ گدكؾؾ، ٔدكبۀ هًحٝك هی
کًیؿ جدا اظىدان کًدؿ کده شدا هايدؿه اودث. ِله او قا گیس ؼىاهؿ کكؾ. ال ٘ك٦ ؾیگك، اگك شمیی قا لیاؾ ٘ىاليی کًیؿ، ًٌىيؿه قا واؾاق هیظا

گفاقيدؿ ٕاقودٙى، گفقيؿ بؿوو آيکه به پٍث ؼىیً يٝك ا٨کًًؿ و ؾق يحیصه، همكاهايٍداو قا شدا هدیای هیؾقوث هايًؿ ا٨كاؾی که ال هعؿوؾه
 جك اوث.ؾق يٝك گك٨حى ظؿ ج١اؾل و ظؿ ووٗ بكای ٘ىل شمالت هىْصٟ ؼىٌایًؿجك و پىًؿیؿه ٔ.218ّ 1371
 سجع طىیل -4-3

 هك ٬كیًۀ هىْص١ی که بیٍحك ال ؾه کلمه ؾاٌحه باٌؿ وصٟ ٘ىیل اوث. وصٟ ٘ىیل ال ؾه جا ؾوالؾه کلمه و ظحی بیٍدحك ال پدايمؾه کلمده قا ٌداهل
ٔ. ال يٝك همۀ کاجبداو بال٤دث، 336ّ 1358/1939اذیك، جك ال وصٟ ٬ّیك اوث ٕابىقوي يیم قاظث جك و به لعاٌٚىؾ. به لعاٚ ؾوحكوی آواوهی

ای آو قا هعدؿوؾ بده ظحی آياو که وصٟ هحىوٗ قا ؾق يٝك ؾاٌحًؿ، ج١ؿاؾ کلمات وصٟ ٘ىیل بایؿ بیٍحك ال ؾه کلمه باٌؿ. البحه ؾق ؾوقۀ هحدأؼك، ٠دؿه
 ٌىؾ، ال لیبایی و شفابیث آو هن بكؼىقؾاق اوث.و ؾق ایى ِىقت، چىو به وصٟ ٬ّیك يمؾیک هییالؾه جا ؾوالؾه کلمه کكؾيؿ. ال يٝك آيا

E ٓهّك َو لّک
َ
ٓلُحٓن َو َلَحًاَل٠ُٓحٓن ٨ّي اأٓل ٍّ ُه ٨ّي َهًاّهَك ٬َّلیاًل َو َلٓى َأقاَکُهٓن َکّریكًا َل٩َ ـٓ ُیّكیَکُهُن اللَّ ُه ٠َّلیِن ّبفاّت الّإ َن ّإيَّ َه َولَّ ـّ ىَّ اللَّ ـٓ ُیّكیُکُمدىُهٓن ّإ دُؿوّق، َو ّإ ُّّ

ُه َأٓهكًا کاَو َه١ُ٩ٓىاًل َو ّإَلی َي اللَّ ّٕ ّهٓن ّلَیٓ٭ ًّ ُلُکٓن ٨ّي َأ٠ُٓی ُکٓن ٬َّلیاًل َو ُیَ٭لِّ ًّ ُهدىُق  آلَحَ٭ٓیُحٓن ٨ّي َأ٠ُٓی
ُ
ُٟ اأٓل ّه ُجٓكَش ّ 1358/1939اذیدك، F ابدى44-43ٕاي٩دال/D اللَّ

 ٔ. آیۀ اول ال بیىث کلمه، و آیۀ ؾوم ال يىلؾه کلمه جٍکیل ٌؿه اوث.299جاّ شكشايی، بی F2119/1431 ّ386F ٬مویًی، 337
. ؾق ظالی کده ؾق ودصٟ ٘ىیدل، ٌىؾيىال و لیبا ها و ولو، ؾق بًؿهای کىجاه، گىيگك٨حه ال یکًىاؼحی ٬ا٨یهوصٟ بایؿ با جکكاق ِىجی يٍئث
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٬دكاق ل هن، جا شایی که يمؾیک اوث ًٌىيؿه وصٟ اولی قا ٨كاهىي کًؿ، چىو ؼىايًؿه بیٌىؾ هگك ؾق بًؿهای ؾوق اآهًگ یکًىاؼحی جکكاق يمی
قوؿ که یکًىاؼحی ِىجی جصىؿیا٨حه ال وصٟ ٬بلی قا ال ؼا٘ك بدكؾه اودث. بده همدیى قویؿو به آؼك ٠باقت ٘ىیل اوث، په لهايی به آو هی

ٌدىؾ و آهًدگ هدا ال هدن، هىشدب ٨كاهىٌدی آهًدگ وداب٫ هدیی وصٟآیًؿF لیكا ؾوقهای ؾوق ال هن، وصٟ اِلی به ٌماق يمیوبب، وصٟ
پكؾالی قا بكای يىیىًؿه ٔ. وصٟ ٘ىیل به ؾلیل ٘ىاليی بىؾيً، هىئىلیث وص161ٟ -159ّ 1996ٌىؾ ٕلوب١ی، یکًىاؼحی به ًٌىيؿه ال٭ا يمی

کمحكی ؾاقؾ. به همیى وبب، ٠لمدای بال٤دث و يىالی هىشىؾ ؾق وصٟ ٬ّیك ؾق آو يیىث و اقلي هىوی٭ایی کًؿF اها لیبایی و گىيوبک هی
 بمقگاو اؾب يیم کمحك به ایى يىٞ جىشه ؾاٌحًؿ.

 
 اوىاع سجع در سطخ کالم و جمله -5

ها و شمالت یا ؾق کلمات هیايی آيهدا های وؽى اوث، اها اگك ایى آقایۀ ل٩ٝی ؾق اکرك کلمات ٬كیًهها و پاقهشایگاه اِلی وصٟ ؾق پایاو ٬كیًه
جدكیى آيهدا ال٭كیًه ال اِلیالممؾوز یا ا٠ًاتٌىؾ که جكِیٟ، هىاليه، هماذله و جٕمیىهای ل٩ٝی ایصاؾ هی، بكؼی ؾیگك ال آقایههن ق٠ایث ٌىؾ

ايؿ، ولی ؾق ایى پدژوهً، ـیدل ايدىاٞ ودصٟ ؾق ودٙط ها قا شمو ايىاٞ اِلی وصٟ به ٌماق آوقؾهآقایه يٝكاو ایىهىحًؿ. البحه بكؼی ال ِاظب
 ٌىيؿ.های هحىالو و هحىالی ؾق کل ٠باقات و شمالت واؼحه هیها و ًِایٟ، با ق٠ایث وصٌٟىيؿF چىو ایى آقایهم بكقوی هیشمله یا کال

 سجع مزّصع یا تزصیع  -5-1
، Eؾق ل٥ث به ه١ًای D قEِٟجكِیٟ ال قیٍۀ  ّٟ ٟ، َأي ُهَعلیًّ بالكِای َِّ ٟ بالصىاهك، و وی٧ ُهك َِّ ّ جكکیب، ی٭الّ جاِز ُهَك ُٟ ی ِّ و هی َظَل٫ الحك

ٟ ال١ّ٭َؿ بالصىهكّ يٝمه ٨یه و ْٔن ب١ٕه إلی بEٓ١ٔ و 3/1219ّ 1956/ 1376ٕشىهكی، D ُیَعلیَّ بها، الىاظؿة َقِی١ة َِّ هًٝىق، اوث ٕابىD ق
٨حه ٌؿه بًؿ گكٔ. کلمۀ جكِیٟ ال آقاوحى گكؾو3ّ 1318ٔ. ؾق لباو ٨اقوی، به ه١ًای ؾق لق يٍايؿو شىاهك اوث ٕو٘ىاٖ، 1/125ّ 1414/1994

گىیًؿ. آيچه ؾق ایى ه١ًای ل٥ىی ال گیكؾ، ایى ١ًِث قا يیم جكِیٟ هیبًؿ هكواقیؿها هايًؿ ٘ك٦ ؾیگك آو ٬كاق هیاوثF چىو ؾق هك ٘ك٦ گكؾو
٤دث جكِیٟ اهمیث ؾاقؾ ایى اوث که ؾق ١ًِث جكِیٟ يیم همايًؿی و بكابكی ؾق هیاو ؾو شمء و ؾو ٬كیًه بایؿ وا٬ٟ ٌىؾ. بكؼی ال ٠لمدای بال

ايدؿ. ایدى ِد١ًث ؾق ايؿ و بكؼی ؾیگك آو قا یکی ال ايىاٞ وصٟ ؾق يٝك گك٨حهجكِیٟ قا به ٠ًىاو ١ًِث هىح٭لی ؾق ٠لن بؿیٟ و بال٤ث پكؾاؼحه
ٟ آهؿه اوث. ِْ  آذاق بال٤ی، با ٠ًاویى جكِیٟ و هك

های ولو اوث، ٘دىقی کده ؾق ٟ ال ویژگیجكِیٟ بكای يؽىحیى باق ؾق ؾوقۀ ک٧ٍ و گىحكي ًِایٟ بال٤ی، جىوٗ ٬ؿاهه هٙكض ٌؿ. جكِی
ٔ. ٬ؿاهه ق٠ایث وه ٌكٖ ولو ٠كؤی، ولو 81جاّ ه٭اٟ٘ اشمای کالم بك یک وصٟ، یا ٌبیه به وصٟ یا ال شًه واظؿ ِك٨ی باٌؿ ٬ٕؿاهه، بی

ٟ اللم هی ِْ ال ٌدكایٗ ق٠ایدث ٌدىؾ.  جىاو هك وه ٌكٖ قا ق٠ایث کكؾ و شایم اوث ٨٭ٗ یکدیؾايؿ که هیِك٨ی و ظك٦ قوْی قا بكای وصٟ هك
ٟ ههن يیىث، ٨٭ٗ بایؿ ؾق کًاق هن ٬كاق بگیكيؿ. ِْ ٠ىکكی ٨٭ٗ بكابكی ظك٦ قوْی قا ؾق يٝك ؾاقؾ، اها  5 ٔمى ایًکه ال يٝك او ج١ؿاؾ کلمات هك

٠الوه بك يٝن، ؾق يرك هن کاقبكؾ ؾايؿ. ؾق هیاو يىیىًؿگاو ایى ؾوقه، جًها هك٤یًايی پكؾالی ؾق هیاو ابیات هیهمچىو ٬ؿاهه آو قا هؽحُ به وصٟ
کكؾيدؿ اهدا هدیچ ٬ا٠دؿه و ظدؿوؾ پكؾالی ؾق ١ٌك، جكِیٟ ا٘دال٪ هدیٔ. ؾق هصمىٞ ؾق ایى ؾوقه، به وص3ّٟ 1364ٕ 6 آو قا شایم ؾايىحه اوث

ال ٠المداو آو قا هٍؽّی بكای آو ؤٟ يکكؾه بىؾيؿ. با جىشه به قیٍۀ ل٥ث جكِیٟ که بایؿ ؾق ؾو ٘ك٦ وؽى و ٬كیًده وا٬دٟ ٌدىؾ، هدیچ یدک 
 ايؿ.ؾقوحی ؾقک يکكؾه به

ؾق بال٤ث ٨اقوی، جكِیٟ پیٍحك ال بال٤ث ٠كبی شایگاه و ه٩هىم اِلی ؼىؾ قا یا٨ث. جكِیٟ ال ؾوقۀ ج٭لیؿ و جأذك ال آذاق ٠كبی، هىدح٭ل ال 
آقؾ، چًاو کی هك ؾو کلمه بكابك بىؾ، و های وؽى ؼايه ؼايه جكِیٟ آو اوث کی ؾبیك یا ٌا٠ك ايؿق يٝن و يرك بؽEًبال٤ث ٠كبی ج١كی٧ ٌؿ. 

هدایی کده ؾق قوؿ، قاؾویدايی بدا جىشده بده هردالٔ. به يٝك هی7ّ 1949/1362ٕقاؾویايی، D هح٫٩ به ولو و ظك٨ی ال اول وی هن چىو آؼك بىؾ
اَ ١ٌك ؼاقز و وشدىؾ آو قا ؾق هك٤یًايی بىؾ، ایى ج١كی٧ قا اقایه کكؾه اوث. ٔمى ایًکه همچىو هك٤یًايی جكِیٟ قا ال اؼحّ الکالمهحاسى

ایى اوث که ظكو٦ بًؿ یا بؽً اول هايًؿ ظكو٦ بؽً ؾوم باٌؿ. D ظك٨ی ال اول وی همچىو آؼك بىؾEيرك يیم جأییؿ کكؾه اوث. هًٝىق وی ال 
 ٌىؾFایى يکحه با ؾ٬ث ؾق هرالی که بیاو کكؾه، به ؤىض قوٌى هی

 ٌدددکك ٌکًىدددث یدددا ودددؽى گدددىی هًىدددث
 

 بدددىی هًىدددث ٠ًبدددك ـ٬ًىدددث یدددا ودددمى 
 

جكی ظؿوؾ و ٌكایٗ جكِیٟ قا بیاو کكؾيؿ. قالی جًها به بكابكی اذیك به ٌیىۀ ؾ٬ی٫بًؿی ًِایٟ بال٤ی، قالی و ابىوپه ؾق ؾوقۀ جًٝین و ٘ب٭ه
ی ظدك٦ قوْی ؾق هایی که ـکك کكؾه، هًٝىقي ال اج٩ا٪ ا٠صال، بكابكٔ. با جىشه به يمىيه98ّ 1989ولو ال٩اٚ و اج٩ا٪ ا٠صال اٌاقه کكؾه اوث ٕ
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ّٚ ال٩ّدّل Eجك گ٩حه اوثّ اذیك با بیايی وأطهاوث. ابىجمام کلمات ٬كیًه ل هىداویة لکدلِّ ل٩ٝدة  ّهدى أل٩داٚ أو جکىَو کلُّ ل٩ٝدة  هدى أل٩دا األوَّ
ٝك قاؾویدايی بكابدك اودثF اذیك با يFٔ بًابكایى، ؾیؿگاه ابى263ّ 1375/1956و  361ّ 1358/1939اذیك، ٕابىD الىلو و ال٭ا٨یهالرايي ٨ي ال٩ّل

ياهؿ و بهحدكیى و اذیك ایى يىٞ قا جكِیٟ ظ٭ی٭ی هیچىو هك ؾو جكِیٟ قا بكابكی ظك٦ قوْی و ولو ؾق کل ال٩اٚ ؾو ٬كیًه ؾق يٝك گك٨حًؿ. البحه ابى
ها قا قؾ کكؾه اوث. ابیات و هّكاٞ آوقؾ. او ؾیؿگاه ٬ؿاهه و ٠ىکكی قا ي٭ؿ کكؾه و کاقبكؾ جكِیٟ ٨٭ٗ ؾق ؾاؼلجكیى يىٞ جكِیٟ به ٌماق هی٠الی

 جكی ٬كاق ؾاؾه اوث.ٌىؾ، آو قا ؾق قجبه و ؾقشۀ پاییىها ق٠ایث يمیچىو بكابكی و هماهًگی ؾق همۀ ال٩اٚ هّكاٞ
E ُذنَّ ّإوَّ ٠ََلٓیًا ّظىاَبُهٓن ، ّإوَّ ّإَلٓیًا ّإیاَبُهٓن Dٌو٘ىاٖ، 98ّ 1989ٔ ٕقالی، 26و  25ةّ ی٬ٕكآو، ٤ا F1318 ّ3 .ٔ کلمدات ؾو بًدؿ ؾق ه٭ابدل هدن

 ٬ا٨یه هىحًؿ.ولو و هنايؿ و هن٬كاقگك٨حه
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َیدهُ واَليُث بیىEو ؾق ل٥ث به ه١ًای D ولوEهىاليه ال قیٍۀ  ـّ اودث D الٍیئیى ُهَىاَلَيًة و ّولايًا، و هفا ُیىاّلُو هفا ّإـا کاو ٠لدی ّلَيّحده َأو کداو ُهعا
کًؿ. يؽىدحیى ه، ال هعىًات ل٩ٝی کالم اوث که به هماهًگی و یکًىاؼحی ولو ؾق ال٩اٚ اٌاقه هیٔ. هىالي3/447ّ 1414/1994هًٝىق، ٕابى

قٌی٫ بىؾيؿ. ایًاو ؾق ج١كی٧ و جىٔیط هىاليه به شایگاه و ٠المايی که ؾق ؾوقۀ ک٧ٍ و گىحكي ًِایٟ بال٤ی به هىاليه پكؾاؼحًؿ، با٬اليی و ابى
ٌىؾ که بدا٬اليی آو قا ٨٭دٗ ؾق هایی که هك ؾو ٠الن ـکك کكؾيؿ، هٍؽُ هیؿ، اها با ؾ٬ث ؾق هرالظؿوؾ کلمات هحىالو ؾق ٠باقات اٌاقه يکكؾي

جدک قٌی٫ بكابكی کل ٠باقات قا هؿ يٝك ٬كاق ؾاؾه اوث. البحه يه به ِدىقت هصاهدای جدکهای وؽى ؾق يٝك ؾاٌحه، ولی ابىپایاو ٠باقات و پاقه
 کلمات بلکه به ِىقت بعك ٠كؤی.

 صلددددث هددددا لهددددا ؼٙددددكأؼددددال٪ هصددددؿ ج
 

 الؽبدددكالعلدددن والصدددىؾ بدددیىالبدددأن و٨دددي 
 1/29ّٔ 1424/2114قٌی٫، ٕابى                         

 

اذیك هىاليه قا هعؿوؾ به بكابكی ولو ؾق کلمات پایايی ٠باقات کكؾ. او جىداوی وليدی کلمدات بًؿی ًِایٟ بال٤ی، ابىؾق ؾوقۀ جًٝین و ٘ب٭ه
آو قا هؽدحُ يردك ٬دكاق ؾاؾه اودث الکبیةر جاهع و ِؿق بیث قا هىاليه ياهیؿ. ٬ابل ـکك اوث که او ؾق کحاب ؾیگك ؼىؾ،پایايی ؾق يرك و ؾق ٠صم 

ٔ. ؾو ایكاؾ بك ؾیؿگاه او واقؾ اوثF اول ایًکه اگك هىاليه ق٠ایدث ولو ؾق کلمدات پایدايی F1375/1956 ّ271 1/378ّ 1358/1939اذیك، ٕابى
يؿاقؾ و يبایؿ به ِىقت شؿاگايه هٙكض ٌىؾF ٔمى ایًکه ق٠ایث ولو ؾق ِدؿق و ٠صدم بیدث، هكبدىٖ بده آقایدۀ  باٌؿ، ج٩اوجی با وصٟ هحىالو

اذیدك آو قا بده ٌد١ك و االِبٟ بكؼال٦ ابدىؼىايی يؿاقيؿ. ابیهایی که ـکك کكؾه اوث هماهًگی و هنٌىؾ. ؾوم ایًکه ج١كی٧ و هرالجّكیٟ هی
د١ك ُهْحدمو الکلمدات، ُهح١داّؾل الَل٩ٝدات أو َجدأّجی الُصملدة ّهدى الَکدالم، أو الَبیدث هدىEاوث.  بكابكی ولو کل کلمات بیث اؼحّاَ ؾاؾه ٍّ ال

ولو و هح١داؾل، ؾق شمدالت و ابیداجی کده ٔ. ؾق ١ًِث هىاليه بایؿ کلمات هدن386جاّ االِبٟ، بیٕابیD ال٥البالحىصیٟ و الحصمیه ه١ًا ٨ی ٨ّي
ای اوث که ؾیگك کاجباو بال٤ی ٠كب ؾق يٝدك ؾاٌدحًؿF لیدكا االِبٟ، ٤یك ال هىاليهابكایى، هىاليه ؾق يٝك ابیبً 7 اشمای بكابكی ؾاقيؿ ٬كاق بگیكيؿ.

ه٭ّىؾ آياو ال هىاليه آقایً ل٩ٝی اوث که ؾق آو ولو ٨ىاِل کالم ؾق يرك، و ولو ِؿق و ٠صم بیث ؾق يٝن هحىداوی باٌدؿ. البحده بایدؿ جىشده 
، ه٭ایىدۀ ه١دايی تحریرالتحبیةراقایه کكؾه اودث. او ؾق  تحریرالتحبیر، کاهاًل هح٩اوت ال ؾیؿگاهی اوث که ؾق ال٭كآوؾاٌث که ؾیؿگاه او ؾق بؿیٟ

کی٩یدث ودؽى بكجدك ال ٨كوجدك ِدىقت ٔ. ایى ه٭ایىده بدكای ٌدًاؼث 189ّ 1368االِبٟ، شمالت قا به ٠ًىاو هىاليه ه١ك٨ی کكؾه اوث ٕابی
 آیؿ.٠ًىاو وليۀ وًصً کالم و وؽى به ٌماق هی گیكؾ. ؾق وا٬ٟ، ؾق ایى ؾیؿگاه هىاليه به هی

آهؿه اوث. ٬ابدل ـکدك اودث ٬دیه قالی بدؿوو ج١كید٧ و  المعجن  ی هعاییراالشعارالعجنؾق بال٤ث ٨اقوی، ١ًِث هىاليه اولیى باق ؾق 
ؾق وا٬ٟ، او قیمبیًايه ج٩اوت وصٟ  هایی که قاؾویايی و و٘ىاٖ بكای وصٟ هحىالو ـکك کكؾه بىؾيؿ، ـیل هىاليه آوقؾه اوث.جىٔیعی، هماو يمىيه

 ولو بىؾيؿ هىاليه ؼىايؿه اوث.ها هنهایی قا که همۀ ال٩اٚ ابیات و ٬كیًههحىالو و هىاليه قا ؾقیا٨حه و يمىيه
 ٌددداهی کدددی قؼدددً او قا ؾولدددث بدددىؾ ؾلیدددل

 
 ٌددداهی کدددی جیددد٣ او قا يّدددكت بدددىؾ ٨ىددداو 

 351ّٔ ٬ٕ1388یه قالی،                                    
 

، و DجیE٣با D قؼEًؾق ؾو هّكاٞ جکكاق ٌؿه اوث و ال٩اٚ D قاEو D اوD ،EکیD ،EٌاهیEؾق ایى بیث آقایۀ هىاليه وشىؾ ؾاقؾF چىو ال٩اٚ 
Eؾلیل D باE٨ىاو Dولو هىحًؿ و همچًیى هنEؾولث D باEيّكت D.وصٟ هحىالی ؾاقؾ 

بًدؿی ِدًایٟ ه١ك٨ی ٌؿه اوثF لیكا ؾق بال٤ث ٠كبی په ال ؾوقۀ جًٝین و ٘ب٭ه جك ال بال٤ث ٠كبیبًابكایى، هىاليه ؾق بال٤ث ٨اقوی ؾ٬ی٫
بكابدكی ولو بال٤ی، هىاليه با وصٟ هحىالو بكابك بىؾF ؾق ظالی که، ؾق بال٤ث ٨اقوی ال ؾوقۀ ج٭لیؿ و جأذك ال آذاق ٠كبی جا ؾوقۀ ه١اِك، هىاليه به 
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قٌی٫ قٌی٫ يمؾیک اوث. با ایى ج٩اوت که، ابىٌؿ. البحه ایى ؾیؿگاه جا ظؿوؾی به ؾیؿگاه ابىها گ٩حه هیها و هّكاٞؾق جمام یا اکرك کلمات ٬كیًه
ها هؿ يٝدك اودث. ؾق ها و هّكاٞجک کلمات ٬كیًهق٠ایث ولو ٠كؤی قا ؾق کل ٠باقت ؾق يٝك ؾاٌث اها ؾق بؿیٟ ٨اقوی جىاوی هصایی جک

٤ث ٠كبی اوث. بایؿ گ٩ث ٠لمای بال٤ث ؾق هىقؾ اؼحّداَ آو بده يردك و بده يٝدن يحیصه، هىاليه ؾق بال٤ث ٨اقوی، هىح٭ل و هح٩اوت ال بال
 قوؾ.يٝك ؾاقيؿF ؾق ظالی که، هىاليه به يىٞ ؼاِی اؼحّاَ يؿاقؾ بلکه ؾق هك ؾو يىٞ کالم به کاق هیاؼحال٦
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َیة  ی٭الّ هفا ّهرله و Eو ؾق ل٥ث به ه١ًای D هرلEهماذله ال قیٍۀ  دَبَهُه بم١ًدیّهرلّ کلمُة َجىّى ٌَ بهه و  ٌّ هًٝدىق، اودث ٕابدىD َهَرله کما ی٭ال 

گكؾؾ. يؽىدحیى بداق اقودٙى ؾق کحداب اقلٌدمًؿ ٔ. قیٍۀ ایى ١ًِث، به پیً ال ٜهىق اوالم و ٬بل ال هیالؾ هىیط بكهی2/611ّ 1414/1994
يًؿ یکؿیگك يمدایین. ایدى ٠مدل بایدؿ ؾق ابحدؿا یدا به ایى ١ًِث پكؾاؼحه اوث. هماذله ی١ًی ٨مويی کلمات هك ؾو بؽً قا ها الخطابه، ىؼىؾ، 

اهث بیى ايحهای هك شمء ايصام پفیكؾ. اگك ؾق ابحؿا ٬كاق گیكؾ بایؿ همیٍه بیى جمام کلمات ٌباهث وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، و اگك ؾق آؼك بیایؿ بایؿ ٌب
ٔ. بًابك يٝك اقوٙى، ؾق هماذله ٌباهث ل٩ٝی و 221ّ 1371هصاهای ايحهایی یا جّاقی٧ هماو کلمه یا جکكاق هماو کلمه هىشىؾ باٌؿ ٕاقوٙى، 

 ٜاهكی کلمات هؿ يٝك اوث که بایؿ ؾق ؾو بؽً وا٬ٟ ٌىؾ.
های جمریدل، اودح١اقه و جصًدیه هٙدكض ١ًِث هماذله ؾق ؾوقۀ ک٧ٍ و گىحكي ًِایٟ بال٤ی، ؾق ظىلۀ بیاو و بؿیٟ ٬كاق ؾاٌث و ؾق باب

D الٍا٠ك اٌاقة الی ه١ًی ٨یٕدٟ کالهدًا یدؿل ٠لدی ه١ًدی آؼدكهى أو یكیؿEؾايؿ. ل٩ٛ و ه١ًی هی های جىا٫٨ش٩١ك آو قا ال ویژگیبىبىؾ. ٬ؿاهة
ٔ. گىیًؿه ٬ّؿ گ٩حى ه١ًایی قا بکًؿ و با ل٩ٛ ؼاَ آو ه١ًی، آو قا بیاو يکًؿ بلکه با ل٩ٝی که ٌبیه و يمؾیدک بده آو 58جاّ ش٩١ك، بیبى٬ٕؿاهة

ٔ. با ایى ج١كی٧، هماذله هماو جمریل ؾق ٠لن بیاو اوثF ؾق ظالی که ابدىهالل ٠ىدکكی 198ّ 1368االِبٟ، ه١ًی اوث، آو قا بیاو کًؿ ٕابی
ؾايؿ کده هؽدال٧ آوقؾه و آو قا يى٠ی ال اوح١اقه هیهماهًگی ل٩ٛ و ه١ًی ؾق کالم قا هماذله ياهیؿه اوث. با٬اليی آو قا ال ايىاٞ بؿی١ی به ٌماق 

ی٫ آو قا به باب جصًیه واقؾ کكؾه و ال٩اٚ واظؿی قا که جًها ؾق ه١ًی هؽحل٧ هىحًؿ هماذله ياهیدؿه ٔ. ابى ق78ٌّ 1971إقؾا٦ اوث ٕبا٬اليی، 
 ٌىؾ.Fٔ ؾق ظالی که ایى ١ًِث ؾق ٠لن بؿیٟ، شًان جام ياهیؿه هی1/283ّ 1424/2114قٌی٫، اوث ٕابى

ؼاقز کكؾ و آو قا به ٠ًىاو ِد١ًحی هىدح٭ل و شؿاگايده ؾق بًؿی ًِایٟ بال٤ی، ٬مویًی هماذله قا ال ظىلۀ بیاو وپه ؾق ؾوقۀ جًٝین و ٘ب٭ه
و  388ّ 2119/1431ٌىؾ ٬ٕمویًدی،ولو باًٌؿ، هماذله ياهیؿه هی٠لن بؿیٟ و هعىًات ل٩ٝی واقؾ کكؾ. اگك همه یا بیٍحك کلمات ؾو ٬كیًه هن

گیدكؾ. پكؾالی ؾق کالم، ـیل وصٟ هحىالو ٬دكاق هدیٔ. ؾق ایى ِىقت، هماذله با هىاليه ؾق بؿیٟ ٨اقوی بكابك اوث و ؾق ظىلۀ وص363ّٟ 1363
قودؿ. بهحدك اودث جك به يٝك هدیجك و ؾ٬ی٫البحه بایؿ گ٩ث که با جىشه به قیٍۀ کلمۀ هماذله و پیٍیًۀ آو ؾق بال٤ث، ؾیؿگاه ٬ؿها ؾقباقۀ آو ؾقوث

 قا هىاليه بًاهین. هآهًگی کلمات ؾو هّكاٞ یا ٬كیًهماهًگی و جىا٫٨ ل٩ٛ و ه١ًی ؾق کالم قا هماذله، و هن
E آلُمٓىَحّ٭یَن َٖ كا ِّّ ٔ. ؾق ایدى ؾو آیده همدۀ F2119 /1431 ّ388 ٬مویًی، 118-117ِٕا٨ات/D َو آَجٓیًاُهَما آلّکحاَب آلُمٓىَحّبیَى، َو َهَؿٓیًاُهَما ال

هصدای اول بلًدؿ اهدا ؾق D ًاهمداآجیEهاودثF ؾق ولو هىحًؿ و اؼحال٦ آيها ٨٭دٗ ؾق اهحدؿاؾ هصدای يؽىدث ؾق کلمدات اول ٬كیًدهال٩اٚ هن
Eهؿیًاهما Dای ٠الی بكای هماذله اوث که ؾق اکرك هًابٟ جکكاق ٌؿه اوث، البحه ٬مویًدی ایدى آیده قا هدن ها يمىيههصای اول کىجاه اوث. ایى آیه

 بكای هىاليه و هن بكای هماذله ـکك کكؾه اوث.
 قٌددک يٝددن هددى ؼددىقؾ ظىدداو ذابددث قا شگددك

 
 و وایدددل قا ٩٬ددداؾودددث يردددك هدددى ليدددؿ ودددعبا 

 414ّٔ 1353ٕقشایی،                                        
 

 ولو هىحًؿ.بیٍحك کلمات هّكاٞ اول با کلمات هّكاٞ ؾوم هن
آذداق  هماذله ال ؾوقۀ باليگكی و جأذك ؾوباقه ال آذاق بال٤ی ٠كبی، واقؾ بال٤ث ٨اقوی ٌؿ. جا ایى ؾوقاو، ١ًِحی به يام هماذله، ؾق هیچ یک ال

ٌؿF اها ؾق ٠كبی ایى يىٞ هماهًگی بؿی١ی ٨اقوی وشىؾ يؿاٌث. ؾق وا٬ٟ، ؾق بال٤ث ٨اقوی به همىايی کل کلمات ؾق ولو، هىاليه ا٘ال٪ هی
ياهیؿيؿ. به همیى شهث، يىیىًؿگاو ؾوقۀ هحأؼك با هٙال١ۀ هًابٟ ٠كبی و ٨اقوی، هماذله قا بكابك با هىاليه یا٨حًؿ و هك يی ؾق کالم قا هماذله هیول

ؿ و هدك ؾو قا ؾو قا ؾق کًاق یکؿیگك آوقؾيؿ. بكؼی ال کاجباو يیم با جأذك ال هًابٟ ٠كبی، هماذله قا به ٠ًىاو ١ًِحی هىدح٭ل ال هىاليده هٙدكض کكؾيد
 جعث جأذیك بال٤ث ٠كبی ه١ك٨ی کكؾيؿ.

یىه و اسدواجالمشدوج، اعىاتتضمیه -5-4  القز
الؾواز ؾق ل٥ث جًٝین اٌیاء ؾو به ؾو، الؾواز کالم و ٌباهث کالم به یکؿیگك اوث. ؾق اِٙالض ١ًِحی اوث که ؾق آؼك ابیدات، ؾو ل٩دٛ 
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٪ٔ 645ٕ المعیةارؾهؽدؿا، ـیدل الؾوازٔ. هدؿيی ایدى ِد١ًث قا ال ابدؿا٠ات ِداظب والم١ًی بیاوقيؿ ٕاآلؼك یا ؾو ل٩ٛ هحعؿالل٩ٛهحٍابهه
جدىاو بكاودان هایی ـکك کكؾه که هیالکالم يمىيهشاظٛ هٙكض ٌؿ. وی ؾق باب همؾوزالبیاو و التبییى ؾايؿF ظال آيکه ال ٬كو ؾوم ٬مكی ؾق  هی

 8 آيها همؾوز قا ه١ك٨ی کكؾ.
ٔ. ال يٝك ٠المداو بال٤دث، 266ّ 1427/2116ًِایٟ بال٤ی، الؾواز با وصٟ بكابك بىؾ ٠ٕىکكی، به هك ظال، ؾق ؾوقۀ ک٧ٍ و گىحكي 

پكؾالی ايؿ، الؾواز قا با وصٟهایی که ـکك کكؾهها وشىؾ ؾاٌث. ؾق جمام يمىيههای ٬كیًهپكؾالی بیى ٨اِلهالؾواز پیىيؿی بىؾ که ال ٘كی٫ وصٟ
أو E، وصٟ ال الؾواز شؿا و به هرابۀ ١ًِث هىح٭لی هٙكض ٌؿ. الکالمهحاسىك گك٨حًؿ. جا ایًکه ؾق ؾق کالم، هرل هىاليه و جكِیٟ یکىاو ؾق يٝ

ّ 1364ٕهك٤یًدايی، D الَ٭دكایى و ظدؿوؾ الَم٭داٟ٘الَبؿیٟ ٬َبَل اؼّححاَهه و اوّححماَهه َهٟ هكا٠اة ظ٭دى٪الَحمام أو ّبًىٞ ّهىالَکالم ٬َبلَجأّجی ّبُممؾوز ّهى
ٌدىؾ. بده ایدى ها، با ق٠ایث ظؿوؾ و ٬ىا٠دؿ ه٭داٟ٘ بك٬دكاق هدیًايی، الؾواز پیىيؿ کلماجی اوث که ٬بل ال آؼكیى کلمۀ ٬كیًهٔ. ال يٝك هك٤ی28

هدای هعؿوؾ به ال٩اٚ هیايی ٬كیًه الکالمهحاسىٌؿ، ؾق ها وا٬ٟ هیجكجیب، الؾواز که ؾق هًابٟ پیٍیى با وصٟ بكابك بىؾ و ؾق ال٩اٚ پایايی ٬كیًه
 ن ٌؿ.يمؾیک به ه

 و لدددددددیه الصمدددددددال بدددددددؿیل یٙدددددددال
 و ٠لدددددددن وودددددددیٟ و يٝدددددددن بدددددددؿیٟ

 

 و ال بالم٩ى٨دددددددددددددددة ال٩ددددددددددددددداؼكة 
 و ال جددددددددددًه أ٬الهًددددددددددا الددددددددددؿایكة

 28ّٔ 1364ٕهك٤یًايی،                                       
 

 وشىؾ ؾاقؾ.D يٝن بؿیEٟو D ٠لن وویD ،Eٟبؿیل یٙالEو D لیه الصمالEالممؾوز بیى ٠باقات جٕمیى
ال آيکده ظدؿوؾ  ٌا٠ك یا ؾبیك پده Eال٭كیًه ياهیؿه اوث. ها قا ا٠ًاتبال٤ث ٨اقوی، قاؾویايی ایى يىٞ بك٬كاقی وصٟ بیى کلمات و ٬كیًهؾق 

ٔ. او ٌكایٗ و ظؿوؾ ایدى ِد١ًث قا بده ٘دىق 38ّ 1362/1949ٕقاؾویايی،D جماهی ٬كیًه قا ايؿق بیث بگًصايؿ ٬ىا٨ی و ٬كایى يگاهؿاٌحه بىؾ، به
هایی که هك٤یًايی ـکك کكؾه بىؾ، يحیصه گك٨حه اوث که بایؿ یک ٬كیًۀ هىدْصٟ ؾق هیداو بیدث ٬دكاق او يکكؾه اوث. گىیا با جىشه به يمىيهوأط بی

جدك اودثF بده ایدى الممؾوز آهؿه که ؾق اِل به ؾیؿگاه هك٤یًايی يمؾیکایى ١ًِث با ٠ًىاو جٕمیى الشعرالسحر  ی دقایقحذائقبگیكؾ. اها ؾق 
ٔ. ؾق وا٬ٟ، 27ّ 1318که ب١ؿ ال ق٠ایث ظؿوؾ اوصاٞ و ٬ىا٨ی و ظ٩ٛ ٌكایٗ آيها ؾق بیث ؾو ل٩ٛ همؾوز یا بیٍحك به کاق قوؾ ٕو٘ىاٖ، ِىقت 
په ال ظؿوؾ ٬ىا٨ی و Eالممؾوز بكگك٨حه ال ١ًِث الؾواشی اوث که شاظٛ و ٠ىکكی ؾقباقۀ آو بعد کكؾيؿ. هًٝىق و٘ىاٖ ال ٠باقت جٕمیى

 ای هىْصٟ که شؿای ال ٬ا٨یه و وصٟ اِلی اوث، ؾق بیث ٬كاق بگیكؾ.ث که ٬كیًهایى اوD ها٬كیًه
Eو شئحک هى وبأ بًبأ ی٭یىE Dالمىهًىو هیًدىو لیًدىو D ،ٖقالی، 27ّ 1318ٕو٘دىا F1989 ّ98 ٚال٩دا ٔEودبأ D وEيبدأD و ،Eهیًدىو D و

Eلیًىو Dوز هىحًؿ.الممؾايؿ، جٕمیىکه وصٟ هحىالی ؾاقيؿ و ؾق کًاق هن ٬كاق گك٨حه 
يٝك ؾاٌحًؿ. ؾق بال٤ث ٠كبی، ٠ىکكی و به جب١یث ال الممؾوز اؼحال٦يٝكاو ؾق هىقؾ يىٞ وصٟ ؾق جٕمیىا٨موو بك ایى، ٠الماو و ِاظب

ؾايىث. ؾق بال٤ث ٨اقودی، اهدام ٨ؽدك قالی آو قا بده ق٠ایدث او، قالی بكابكی ولو و ظك٦ قوْی قا ؾق يٝك ؾاٌثF چىو آو قا با وصٟ بكابك هی
ولو، ايّاقی به پیكوی ال ٠ىکكی به بك٬كاقی وصٟ هحىالی، و بكؼی ؾیگك به ق٠ایث ظك٦ قوْی هًعّك کكؾيؿ. بده هدك ظدال، آيچده ؾق ایدى 
١ًِث اهمیث ؾاقؾ بك٬كاقی وصٟ و پیىيؿ بیى ؾو کلمه اوث. البحه بایؿ اـ٠او ؾاٌث، هك ايؿاله ٌباهث و همايًؿی ٜاهكی بدیى ال٩داٚ بیٍدحك 

 جك ؼىاهؿ بىؾ.و پیىيؿ بیى آيها ٬ىیباٌؿ، اقجباٖ 
گكؾؾ. ال بكقوی ویك جداقیؽی هایی اوث که ال ١ًِث وصٟ ایصاؾ هیال٭كیًه یا الؾواز ال ؾیگك آقایهالممؾوز، ا٠ًاتبه ٘ىق کلی، جٕمیى

المدمؾوز يدام ؾاقؾF بًدابكایى، يٍىحى ؾو وصٟ هحىالی ؾق یک ٬كیًه جٕمیىایى ١ًِث ؾق ٠لن بال٤ث و بؿیٟ به ایى يحیصه قویؿین ؾق کًاق هن
های ؾیگك هحٍکل ال وصٟ، ؾق ایى آقایه کلمات هىْصٟ قابٙۀ همًٍیًی ؾاقيؿ و اؼحال٦ آيها ؾق شایگاه کلمات هىْصٟ اوث. ؾق بكؼال٦ آقایه

که بهحك اوث با ظك٦ قبٗ واو، یدا  گیكيؿها و گاه ؾق آ٤ال یا پایاو یک ٬كیًه ٬كاق هیالممؾوز، کلمات هىْصٟ ؾق کًاق هن و ؾق هیاو ٬كیًهجٕمیى
ای بیى آيها ٨اِله ایصاؾ کًؿF لیكا اِل ایى ١ًِث ؾق يمؾیکی و ج٭اقو کىكۀ أا٨ه بیى آيها پیىيؿ و اقجباٖ بك٬كاق ٌىؾ. به ایى جكجیب، يبایؿ کلمه

 کلمات هىْصٟ اوث.
 

 اوىاع بیهىدۀ سجع -6
٨ایؿه و بیهدىؾه هىدحًؿF الشملده ودصٟ ظدالی، ودصٟ وصٟ ـکك ٌؿه اوث که بیهای بال٤ی ٠كبی و ٨اقوی، ايىا٠ی بكای ؾق بكؼی ال کحاب
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يام، ؾو وص١ی، وصٟ اِلی و ٨ك٠ی و وصٟ هكکب. يىیىًؿگاو ایى آذاق بؿوو جىشه ٠ا٘ل، وصٟ هحماذل، وصٟ هً٭اؾ، وصٟ ه٩ًكؾ، وصٟ بی
ايؿF ؾق ظالی کده هدیچ یدک ال ايىاٞ قا به ايىاٞ اِلی ا٨موؾهبه پیٍیًۀ وصٟ ؾق ٠لن بال٤ث و اِىل و ٬ىا٠ؿ آو ٨٭ٗ به ٬ّؿ ایصاؾ يىآوقی ایى 

ؾهًؿF ٔمى ایًکه ج١ؿاؾی ال آيها ـیل ايىاٞ ؾیگك ودصٟ گفاقيؿ و ٨٭ٗ ايىاٞ آو قا گىحكي هیپكؾالی جأذیكی بك شای يمیایًها ؾق کی٩یث وصٟ
 ن.گیكيؿ. به همیى ؾلیل، ال ایى ايىاٞ با ٠ًىاو ايىاٞ بیهىؾه یاؾ کكؾی٬كاق هی
 سجع دالی -6-1

داظَبحها و ّبم٭دؿاق هداَجحىالو الَکالمُکل َکَلمحیى َشاَءجا ٨ّيEؾق وصٟ ظالی  َِ الَمًرىق ٠َلی ّلية واظؿة جّدلط أو َجکدىو اظدؿاهما ٬ا٨ّیدة اهدام 
حاو و یلَمم ٨یهما هى ّجکكاقالُعكو٦ یکىو َٝ ؾق يردك بیایًدؿ یکدی  ولو کدهٔ. هك ؾو کلمدۀ هدن96ّ 1988/ 1418ٕال٭كٌی، D الَحبكیم ٨ي ـلکالل٩

ای که ؾق ولو بكابك کًؿ. ؾو کلمهولو بىؾو هك ؾو ل٩ٛ و جکكاق ظكو٦ ال ایى شهث بكشىحگی پیؿا هیجىايؿ ٬ا٨یۀ ؾیگكی باٌؿ و به ه٭ؿاق هن هی
 ٌىؾF بًابكایى وصٟ ظالی هماو وصٟ هحىالی اوث.و ؾق ظكو٦ هحٍابه باًٌؿ، وصٟ ظالی ياهیؿه هی

Eال٩ٕل آیحهیحه و الجًىػ هىالمصؿ ٤االجؿقک ٨ي D ٕهماؤ. ؾق ایى ٠باقت کلماتEالجؿقک D وEالجًىػD ،E٨ی D وEهدىD ،Eالمصدؿ D و
Eال٩ٕل D وE٤ایحه D وEآیحه D ولو یکًىاؼحی ؾاقيؿ، اها ٨٭ٗ کلماتE٤ایحه D وEآیحه D.ؾق ظك٦ آؼك و قوْی بكابكيؿ 

 سجع عاطل -6-2
ايؿ. ٠ا٘ل به ه١ًای با٘ل اوث، ؾق ج١كی٧ ودصٟ ٠ا٘دل گ٩حده ٌدؿه کًاق هن بیاو ٌؿهوصٟ ٠ا٘ل ؾق ه٭ابل وصٟ ظالی ٬كاق گك٨حه و ؾق 

هما الَ٭ا٨یةEاوثّ  ًَ ٔ. ؾق وصٟ ٠ا٘ل، بایؿ ٬ا٨یۀ هك ل٩ٝی با ل٩ٛ ه٭ابل ؼىؾ 97ّ 1988/ 1418ٕال٭كٌی، D أو ج٭ابل الَل٩ٝة أؼحها و الجصمٟ بی
ل؟الؿیى و ٬ْل أهلEباٌؿF هايًؿ ؾق ٬كیًۀ ؾیگك، هح٩اوت  آهدؿه D یىدکىEؾق ه٭ابدل D ی١دْىلEٕهماؤ. D األهاية ٨ئلی هى ُیىَکى؟ و ٠لی هى ُی١ىَّ

 ها ق٠ایث ٌؿه اوث.اوثF بًابكایى يمىيۀ هفکىق، وصٟ ٠ا٘ل هماو وصٟ هحىالو اوثF لیكا جىالو جًها ؾق کلمۀ پایايی ٬كیًه
 سجع متماثل -6-3

با ایى يام آهؿه اوث. ؾق ایى يىٞ، جًها همايًؿی و همداهًگی ؾق ولو کلمدات  األقراوهعترکوصٟ هحماذل هماو ١ًِث هىاليه اوث که ؾق 
دٟ َکدالمحىاّلو ّبالًىدبة الَرايیدة ٨هدى ّبالًىدبة الدیالَح٭٩ّیة و َیکىو ا٨كاؾ االولی ه٭اّبلة لمدا ٨ديالَىلو ؾوواو َیَحىاّویا ٨ّيEکايىو جىشه اوث.  ِْ الُمك

ؾق ه٭ابل هن ٬كاق بگیكيؿ، ؾق ِىقجی که ؾق ولو هىداوی و ؾق ظدك٦ قوْی  ٔ. اگك ال٩اٚ ؾو ٬كیًه1/39ّ 1988/1418ٕویى٘ی، D المحىالی الی
ٟ، هايًؿ يىبث وصٟ هحىالو با هحىالی اوث. ؾق جكِدیٟ، ؾق همدۀ ال٩داٚ هح٩اوت باًٌؿ، وصٟ هحماذل ياهیؿه هی ِْ ٌىؾ. يىبث آو با وصٟ هك

 حىالو بكؼىقؾاقيؿF بًابكایى، وصٟ هحماذل هماو ١ًِث هىاليه یا هماذله اوث.وصٟ هحىالی وشىؾ ؾاقؾ و ؾق آو همه ال وصٟ ه
 سجع مىقاد -6-4

آیؿ. وصٟ هً٭داؾ ودص١ی هً٭اؾ، به ه١ًای هٙیٟ اوث و وص١ی اوث که به آوايی و قاظحی و به ِىقت ٘بی١ی و بؿوو جکل٧ ؾق کالم هی
م همکى اوث ؾق ظك٦ لیى یا هؿ هؽال٧ باٌؿF هايًؿ ؼبیك و ٩٤ىق، یدا ؾق ودصٟ اوث که ؾق ولو و وصٟ بكابك باٌؿF هايًؿ ؼبیك و بّیك، و يی

ال٩٥دىق الکال٠دی، المؽكز هايًؿ ویى و ِداؾ، و ٘داء و ٜداء بیایدؿ ٠ٕبدؿجىايؿ با ظكو٦ هح٭اقب و ٬كیببكابك باًٌؿF هايًؿ لیؿ و أیؿ و يیم هی
وصٟ هحىالی اوثF ا٨موو بك ایًکه بكابكی هّىت بلًؿ و ا٠دكاب کلمدات ٔ. بًابك يٝك کال٠ی، وصٟ هً٭اؾ ال لعاٚ اِىل، هماو 242ّ 1966

ٌدىؾF ی١ًدی همکدى اودث های وصٟ، وا٬ٟ هیؾايًؿ که با ق٠ایث هك یک ال شًبههن ؾق آو ٔكوقی اوث. به ایى ؾلیل آو قا قاظث و آواو هی
ؾلیدل هً٭داؾ ياهیدؿو آو ها ق٠ایدث ٌدؿه باٌدؿ. ال ایى شًبهظك٦ قوْی، هّىت بلًؿ و ا٠كاب بكابك باًٌؿ، یا ٨٭ٗ یکی  کلمات ؾق هك وه شًبه

ٌدىؾ. بده ایدى البؿاهه بیایؿ، وصٟ هً٭اؾ ياهیؿه هیالبؿاهه به کاق بكؾو آو اوث. ؾق وا٬ٟ، وص١ی که بؿوو جکل٧ و ؾٌىاقی و به ِىقت ٨ی ٨ی
 پكؾالی اوث.جكجیب، وصٟ هً٭اؾ يى٠ی ال وصٟ يیىث بلکه کی٩یث وصٟ

 ا مخلخلسجع مىفزد ی -6-5
آهدؿه اودث. ؾق ودصٟ  االشةعاراال کار  ی صًایعبذایع يىیىی و ج٭لیؿ، ٨٭ٗ ؾقوصٟ ه٩ًكؾ یا هؽلؽل، ؾق بال٤ث ٨اقوی و ؾق ؾوقۀ ٌكض

با وصٟ هحىالی به لعاٚ شایگاهً ؾق کالم اودث کده ؾق آؼدك  ه٩ًكؾ ؾو ل٩ٛ بایؿ ؾق ظك٦ قوْی و ولو و ج١ؿاؾ ظكو٦ بكابك باًٌؿ. ج٩اوت آو
گىیًدؿ. بكؼدی ؾیگدك ال بل٥دا آو قا ٌىؾ، به آو وصٟ ه٩ًكؾ هدیگیكؾ. ال ایى لعاٚ که ٨٭ٗ یک کلمه ؾق آؼك هك هّكاٞ وا٬ٟ هی٬كاق هی هّكاٞ

Fٔ بًابكایى، ودصٟ 98ّ 1369گیكؾ ٕکا٩ٌی وبمواقی، ياهًؿ، به ؼا٘ك ایًکه هك ل٩ٝی به هرابه ؼلؽالی ؾق آؼك هك هّكاٞ ٬كاق هیهؽلؽل هی
گیكؾ. ؾق ظ٭ی٭ث، وبمواقی ق٠ایدث ودصٟ هحدىالی ؾق ها ٬كاق هیلؽل هؽحُ ١ٌك اوث و وصٟ هحىالی اوث که ؾق آؼك هّكاٞه٩ًكؾ یا هؽ

 پكؾالی اوث.ٌىؾ و هكبىٖ به ظىلۀ ٬ا٨یهآؼك هّكاٞ قا هؽلؽل یا ه٩ًكؾ ياهیؿه اوث اها ؾق بؿیٟ به ایى ١ًِث جّكیٟ گ٩حه هی
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 ابددددددددك ؾاقؾ ل شددددددددىؾ جددددددددى هایدددددددده
 

 ؾق چمددددددددى وددددددددایه ل آو بگىددددددددحكؾ 

 ٕهماؤ                                                            
 

 وامسجع بی-6-6
ٔ. ؾقوا٬دٟ، 62ّ 1379هىحًؿ ٕوظیؿیاو کاهیاق،  های ٬كیًۀ اول با ه١اؾل ؼىؾ ؾق ٬كیًۀ ؾوم، ٨٭ٗ ؾق ٬ا٨یه هٍحكکيام، همۀ واژهؾق وصٟ بی

هْٙك٦ باًٌؿ. ؾق هیچ یک ال آذاق بال٤ی ٠كبی و ٨اقوی، ایى يدىٞ کداقبكؾ ودصٟ هٙدْك٦ هٙدكض يٍدؿه ای ال کلمات که ؾاقای وصٟ هصمى٠ه
يدام ؼىايدؿه اوث. يىیىًؿه ؾق پی ابؿاٞ و يىآوقی، به ایى يىٞ وصٟ اٌاقه کكؾه، اها ظحی ؼىؾ او يیم هیچ ٠ًىايی بكای آو پیؿا يکكؾه و آو قا بدی

آیؿ، گىیا او ؼىاوحه يىٞ شؿیؿی ال وصٟ قا بدا ىالو آقایۀ هىاليه و وصٟ هحىالی، جكِیٟ به وشىؾ هیاوث. با جىشه به ایًکه ال هصمىٞ وصٟ هح
يٍیًی وصٟ هْٙك٦ ؾق هیچ یک ال هحىو اؾبی و هًرىق هىْصٟ وشىؾ يؿاقؾ. ًِایٟ و جكکیب وصٟ هْٙك٦ ایصاؾ کًؿF ؾق ظالی که ایى يىٞ ال هن

جىايدؿ ؾلیدل بدك وشدىؾ آو باٌدؿ، یابًؿF بًابكایى، ِك٦ ؾق يٝك گك٨حى یک آقایه یا ١ًِث يمدییث هیهای ل٩ٝی با کاقبكؾٌاو ؾق لباو ٠یًآقایه
يؽىث بایؿ هّؿا٬ی بكای آو یا٨ث. به هك ظال، ایى يىٞ ال وصٟ ؾق جاقیػ بال٤ث و بؿیٟ وشىؾ يؿاقؾ و ـکك آو ـیل ايىاٞ ودصٟ، ٨٭دٗ ج١دؿاؾ 

 کًؿ.یث کاقبكؾ وصٟ ایصاؾ يمیؾهؿ و هیچ جأذیكی ؾق کی٩ًِایٟ قا ا٨مایً هی
 دو سجعی-6-7

ياهًدؿ ٕا٨ٕدلی، باٌدًؿ ؾوودص١ی هدییک با ٬كیًۀ ه٭ابدل هىدْصٟ بههای هك ٬كیًه یکهایی قا که ال ؾو یا وه واژه جٍکیل ٌؿه و واژه٬كیًه
گداه  ٔ. ؾووص١ی ؾق وا٬ٟ هماو وصٟ ٬ّیك اوث. يىیىًؿه با هؿ٦ يىآوقی، ایى يام قا بك آو يهاؾه19ّ 1388 و ٌایؿ ال وشدىؾ ودصٟ ٬ّدیك آ

 گىيه يىآوقی و ابؿا٠ی ؾق آو وشىؾ يؿاقؾ.جىشهی به جاقیػ بال٤ث و بؿیٟ اوث و هیچؾ٬حی و بیيبىؾه اوث. ؾق کل، ایى يىٞ ظاِل بی
 سجع اصلی و فزعی -6-8

هدا قا ودصٟ اِدلی و ایداو ٬كیًدههىدْصٟ پ ها ٬دكاق بگیكيدؿ، کلمداتپكؾالی که کلمات هىْصٟ، بایؿ ؾق پایاو ٬كیًهبا جىشه به اِىل وصٟ
بًؿی ؾقوحی يیىث. چدىو ؾق اِدل ودصٟ بایدؿ ؾق آؼدك ٔ. ایى ج٭ىین16ّ 1379ايؿ ٨ٍٕاقکی، های ؾاؼل ٠باقات قا وصٟ ٨ك٠ی ياهیؿه وصٟ
وشىؾ ؼىاهؿ آهؿ. به ایدى جكجیدب، ؾق های ؾیگكی چىو هىاليه و جكِیٟ به ها يیم بك٬كاق باٌؿ، آقایهها وا٬ٟ ٌىؾ و اگك ؾق ال٩اٚ هیايی ٬كیًه٬كیًه

 بًؿی وصٟ يؿاقؾ.ای ؾق ج٭ىین و ٘ب٭هيٝك گك٨حى وصٟ اِلی و ٨ك٠ی، ٨ایؿه
 سجع مزکب -6-9

ٌدىؾ. های هح٩اوت هىحًؿ. یک ٬كیًه ال ؾو وصٟ، و ٬كیًۀ ؾیگك ال وه ودصٟ جٍدکیل هدیؾق وصٟ هكکب، ٠باقات هىْصٟ جكکیبی ال وصٟ
Eك و ؼؿهث و ٘ا٠ث و ایراق و ٬ًا٠ث و جىظیؿ و جىکل و جىلین و جعمل٘كی٫ ؾقویٍاو ـکك اوث و ٌک D ،ؾق 69ّ 1379ٕوظیؿیاو کاهیداق .ٔ

ودصٟ هحدىالو D جىدلینEو D جىظیدؿEوصٟ هحىالی و ؾق D جعملEو D جىْکلE، و ٬Dًا٠ثEو D ٘ا٠ثEو D ؼؿهثD ،EـکكEو D ٌکكEکلمات 
های هح٩اوجی جكکیب ٌىيؿF چىو ٤یكهمکى اوث که همۀ کلمات ؾو شمله یدا ٬كیًده صٟها ال ووشىؾ ؾاقؾ. هىلن اوث که بایؿ ٠باقات و ٬كیًه

های هح٩اوت، ج٥ییك وصٟ ال يٝك ولو و ظدك٦ قوْی باٌدؿ، ٨٭ٗ ال وصٟ هحىالی و یا هحىالو جٍکیل ٌؿه باًٌؿF اها اگك هًٝىق هؤل٧ ال وصٟ
و ياٌایىث اوث و شدفابیحی يدؿاقؾ. ٔدمى ایًکده، ب١یدؿ اودث جمدام بایؿ گ٩ث بؿیهی اوث که جکكاق یک وصٟ ؾق ٠باقات ٘ىاليی، ياپىًؿ 

 کلمات ؾو هّكاٞ یا ؾو ٬كیًه، بك یک وصٟ بًا ٌؿه باًٌؿ.
 

 اوىاع سجع در ضعز -7
قوؿ آياو با ایى ؾیؿگاه که وصٟ همچىو ايؿ. به يٝك هیها یا ًِایٟ هؽّىَ يرك ه١ك٨ی کكؾهب١ٕی ال ٠لمای بال٤ث ٠كب وصٟ قا ال ویژگی

قوؾF ؾق ظالی که وصٟ به همداو ِدىقت کده ؾق يردك کكؾيؿ ٨٭ٗ ؾق يرك به کاق هیگكؾؾ، جّىق هیاوث و ؾق پایاو ٠باقات هًرىق وا٬ٟ هی ٬ا٨یه
٪ٔ ودكوؾه اودث، 231های بال٤ث ٠كب به ابیدات هىدْص١ی کده ابىجمدام ٕقوؾ. اکرك يىیىًؿگاو کحابٌىؾ، ؾق ١ٌك هن به کاق هیق٠ایث هی
ايدؿ کده ؾق های هح٩اوجی ؾق ٌد١ك بده کداق بدكؾههای ٠لمای بال٤ی هح٭ؿم، ٌا٠كاو وصٟ قا به ِىقتبًابكایى، بكؼال٦ ؾیؿگاهايؿF اوحًاؾ کكؾه

 آقایً و ج٭ىیث هىوی٭ی ١ٌك بىیاق هؤذك بىؾه اوث.
گك٨حًؿ. يؽىث ایًکه وصٟ  بك ایى اوان، ج١ؿاؾی ال ٠الماو کاقبكؾ آو قا ؾق ١ٌك شایم ؾايىحًؿF اها اِىل و ٌكایٗ ؼاِی بكای آو ؾق يٝك

ٔ. به ٠باقت ؾیگك، يبایؿ ؾق بیث 311جاّ ٬ا٨یه باًٌؿ ٕشكشايی، بیگیكؾ و ٠كوْ و ٔكب بیث يبایؿ هنؾق ١ٌك، هكگم ؾق شایگاه ٬ا٨یه ٬كاق يمی
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ت هىْصٟ قا ؾق پایاو هك یدک جّكیٟ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ. ؾیگك ایًکه بكای کاقبكؾ وصٟ ؾق ١ٌك، بایؿ بیث قا به اشمای هىاوی ج٭ىین کكؾ و کلما
های هح٩اوجی چىو جٍٙیك، جصمیده، جىدمیٗ و جىدصیٟ ال گیكؾ که آقایهها ٬كاق ؾاؾ. جكکیب وصٟ و ٬ا٨یه ؾق ١ٌك به چًؿ ٘كی٫ ايصام هیال بؽً

 ٌىؾ.يىٞ جكکیب آيها ایصاؾ هی
 تططیز یا مططىر -7-1

ُٙك ّي٧ُّ Eو ه١ًای ل٥ىی آو D ٌٙكEجٍٙیك ال قیٍۀ  ٍَّ كُجه ش١لحده يّد٩یىالٍيء، ال َٙ ٌَ ىِق، و  ُٙ ٌُ ِك و  ُٙ هًٝدىق، اودث ٕابدىD و الصمٟ َأٌ
ٔ. جٍٙیك ال هاؾۀ ٌٙك، ؾق ٨اقوی به ه١ًای پاقه و بؽً اوث ٕؾهؽؿا، ـیل جٍٙیكٔ. ایى ِد١ًث ؾق کحدب بال٤دی بدا 416/ 4ّ 1994/ 1414

ای ؾیگك، به آو بده هرابدۀ ىاو يى٠ی ال وصٟ ؾق يٝك گك٨حًؿ و ٠ؿه٠ًاویى جٍٙیك، هٍٙىق و ُهٍْٙك آهؿه اوث. بكؼی ال کاجباو بال٤ث آو قا به ٠ً
يٝك ؾاقيؿ. بًابكایى، جٍدٙیك یکدی ال ايدىاٞ پكؾالی ؾق ١ٌك اج٩ا٪١ًِحی هىح٭ل پكؾاؼحًؿF ؾق ظالی که همۀ آياو ؾق هىقؾ اؼحّاَ آو به وصٟ

 آیؿ.پكؾالی ؾق ١ٌك به ٌماق هیوصٟ
و هدى أو َیَحدىاّلو الّمّدكا٠او و Eۀ ک٧ٍ و گىحكي ًِایٟ بال٤ی، ١ًِث جٍدٙیك قا هٙدكض کدكؾ. ابىهالل ٠ىکكی بكای اولیى باق ؾق ؾوق

ٔ. ال يٝك او جٍٙیك ؾق يٝن 378ّ ٠ٕ2116/1427ىکكی، D الُصمآو، و َجَح١اؾل أ٬ىاَههما َهٟ ٬یام کّل واظؿ ّهًُهما ّب٩ًىه، و اوّح٥ًاَیه ٠ى ِاّظبه
گیكین که بك ٘ب٫ ؾیؿگاه او، جٍٙیك هماو هماذله یا هىاليده هایی که ـکك کكؾه اوث، يحیصه هیو اکرك هرالقوؾ. با ؾ٬ث ؾق ج١كی٧ و يرك به کاق هی

بى هً٭ف آو قا با ه٭ابله و جٕاؾ بكابك کكؾ. با ایى اوحؿالل که جٍٙیك قا بكابكی کلمدات هّدكاٞ اول بدا کلمدات هّدكاٞ ؾوم وپه اواهة 9 اوث.
ٔ. البحه او ٠الوه بك بكابكی وليی، جٙاب٫ ه١ًایی کلمات قا يیدم ؾق يٝدك گك٨حده اودثF بًدابكایى، 128ّ 1961/1381بى هً٭ف،ه١ك٨ی کكؾ ٕاواهة

 11 ؾايؿ.بى هً٭ف جٍٙیك قا ظاِل هٙاب٭ه و هىاليه هیاواهة
بًدؿی ِدًایٟ ین و ٘ب٭دهبؿیى جكجیب، جٍٙیك جا آو ؾوقه هكبىٖ به ظىلۀ ولو ؾق کالم بىؾ و با هىاليه و هماذلده ج٭داقو ؾاٌدث. ؾق ؾوقۀ جًٝد

دنEپدكؾالی و جىا٨د٫ ظدك٦ قوْی واقؾ کدكؾ. االِبٟ آو قا ال هىاليه و هماذله و هٙاب٭ه ج٩کیک و به ظىلۀ ودصٟبال٤ی، ابی الٍدا٠ُك بیحده أو ی٭ىِّ
ٞ کل ٌٙك هى ٙكیى لکًه یأجی بکل ٌٙك هؽال٩ًا ل٭ا٨یةٌٙكیى، ذن یّكِّ ٍْ یوناالاآلؼك لیحمیم هى َأؼیه، ٨یىا٫٨ ٨یهال یداؾکكؾيی اودث D. المىمَّ

ٙكیى ؾوَو اآلؼك، و ٔكب یّك٠او ٨یه ه١اً Eکه او يىٞ ؾیگكی يیم بكای جٍٙیك ؾق يٝك ؾاقؾ که  ٌَ ٞ ٨یه أظؿ  كب یّكِّ َٔ D318جداّ اودث ٕبدی Fٔ
ا٨یۀ هّكاٞ ؾیگدك هّدْكٞ ٌدىؾ. ؾق يدىٞ ای هح٩اوت ال ٬کًؿ و هك هّكاٞ با ٬ا٨یهبًابكایى، ال يٝك او ؾق يىٞ اول جٍٙیك، ٌا٠ك بایؿ بیث قا ؾو يین 

ٌؿه، بیث به ؾو يین ؾوم، ٨٭ٗ یک هّكاٞ ال بیث هىْصٟ یا هّْكٞ اوث. ایكاؾی که ؾق ایى ج١كی٧ وشىؾ ؾاقؾ ایى اوث که به شای هّكاٞ گ٩حه
بیث ی١ًی ٠دكوْ و ٔدكب، ودى٪ ٌىؾF ٔمى ایًکه با بیاو ل٩ٛ ٬ا٨یه، ـهى به ومث ٬ا٨یۀ ٌىؾ و هك يین بیث یا هّكاٞ، هّْكٞ هیج٭ىین هی

هایی که بیاو کكؾه، هك بیث به چهاق بؽً ج٭ىین یابؿ. بكای ق٨ٟ ابهام بهحك اوث گ٩حه ٌىؾ، هك هّكاٞ بایؿ ؾو ٬ىمث ٌىؾF چًايکه ؾق هرالهی
ی ال ٬ا٨یدۀ اِدلی بیدث ٌىؾ و شؿاها وا٬ٟ هیٌؿه اوث و وصٟ هّكاٞ اول با وصٟ هّكاٞ ؾیگك ج٩اوت ؾاقؾ. جٍٙیك ؾق هیاو ابیات و هّكاٞ

 ٌىؾ.اوث. ؾق وا٬ٟ، ؾق جٍٙیك هك هّكاٞ همايًؿ ؾو ٬كیًۀ يرك اوث که هیاو اشمای آو وصٟ هحىالی وا٬ٟ هی
 جدددددددؿبیُك ُه١َحّدددددددن، بالْلددددددده ُهًدددددددح٭ن  

 
 لْلددددده هكج٥دددددّب، ٨دددددی الْلددددده هكَج٭دددددّب  

 ٔ 111جاّ االِبٟ، بیٕابی                              
 

و D هكج٥دبE، و Dهًدح٭نEو D ه١حّدنEجك اوثF چىو االِبٟ اٌاقه کكؾه ایى بیث ابىجمام ال لعاٚ بك٬كاقی جٍٙیك ِعیطهمچًاو که ابی
Eهكج٭ب D.با هن وصٟ هحىالی ؾاقيؿ و ظك٦ قوْی ؾق ؾو هّكاٞ هح٩اوت اوث 

ـیل ايىاٞ وصٟ هٙكض کكؾ و بكؼال٦ ابی  38ّ 1431/ 2119كاٞ بیث اٌاقه کدكؾ ٕاالِبٟ، به ج٩اوت وصٟ ؾق ؾو هّوپه ٬مویًی، جٍٙیك قا 
جدك بده بیدايی ؾ٬ید٫ البةذیعايىارالربیع  ی ايةىا Fٔ اها همچىو ٠ىکكی، چگىيگی ج٭ىین اشمای آو قا هٍؽُ يکكؾ، جا ایًکه هؤل٧ 362ّ 1363و 

ٌدىؾ ودصٟ هح٩داوجی وا٬دٟ هدیها بدك ٌىؾ و هك یک ال هّكاٞظؿوؾ ایى ١ًِث قا ه١یى کكؾ. هك یک ال ِؿق و ٠صم بیث به ؾو ي٧ّ ج٭ىین هی
ٌدؿ بدك ٘دك٦ و االِبٟ و ٬مویًی جکكاق هدیٔ. به ایى جكجیب، هؿيی ابهاهی قا که جا آو لهاو ؾق ایى ١ًِث ؾق کالم ابی311ّ 1389/1969ٕهؿيی، 

بیث به چهاق بؽً ج٭ىین ٌدؿه و هایی که ـکك ٌؿه بىؾ، ج١ؿاؾ اشمای آو قا هٍؽُ کكؾ. البحه ایى ابهام ؾق لهیًۀ ج١كی٧ ١ًِث بىؾ وگكيه ؾق يمىيه
 قا ه١ك٨ی کكؾه اوث. جكیى يعى ایى آقایهجىاو گ٩ث هؿيی به بهحكیى و ِعیطوصٟ ؾو هّكاٞ بیث هح٩اوت بىؾ. به هك ظال، هی

ى ِد١ًث وشدىؾ واقؾ و يىپا ؾق بال٤ث ٨اقوی اوث. جا ٬كو ؾه ؾق هیچ یک ال آذاق بال٤ی و بؿی١ی ٨اقودی، يداهی ال ایدهای جالهجٍٙیك ال آقایه
، جٍدٙیك رسةال  بیةاو بةذیعيؿاٌث. جا ایًکه ؾق ؾوقۀ باليگكی و جأذك ؾوباقه ال آذاق ٠كبی، که ؾق ٬كوو هحأؼك اج٩ا٪ ا٨حاؾ، واقؾ بال٤ث ٨اقوی ٌؿ. ؾق 
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. هؤلد٧ ؾق 153ّٔ ٬1381ىمی ال وصٟ اوث که هك یک ال ؾو ٌٙك بیث، بایؿ وص١ی هؽال٧ با وصٟ ٌٙك ؾیگك بیث ؾاٌحه باٌدؿ ٨ًٕؿقودکی، 
االِبٟ جأذیك پفیك٨حه اوثF لیكا ایى وؽى ؾ٬ی٭ًا جكشمۀ کالم اووث و يیم ؾق هىقؾ ٌاهؿ هرال هن ه٭ْلدؿ او بدىؾه اودث. بكؼدی ال ایى ١ًِث ال ابی
 ايؿ.هلباو، جعث جأذیك ٨ًؿقوکی آو قا یکی ال ايىاٞ وصٟ ؾق يٝك گك٨حًؿ و بكؼی ؾیگك ١ًِث هىح٭لی ؾق بؿیٟ ؾايىحيىیىًؿگاو ٨اقوی

 ٌمٍدداؾ چدداالکً يگددك قوی ٠ك٬ًدداکً يگددك
 

 قيدددگ ٬یاهدددث قیؽحددده ال آجدددً آب ايگیؽحددده 
 ٔ 153ّ ٨ٕ1381ًؿقوکی،                                     

 

ؾق هّدكاٞ اول و D ٠ك٬ًداکEًو D چداالکEًؾق شایگاه قؾی٧ ٬دكاق ؾاقؾ و جکدكاق ٌدؿه اودثF اهدا کلمدات D يگكEؾق هّكاٞ اول کلمۀ 
Eقیؽحه D وEايگیؽحه D.ؾق هّكاٞ ؾوم کلمات هىْص١ی هىحًؿ که ظك٦ قوْی هح٩اوجی ؾاقيؿ 
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ُٗ هاؾام ٨یهEگك٨حه ٌؿه اوث. ومٗ ؾق ل٥ث به ه١ًای D ومEٗۀ جىمیٗ ال واژ ّ ؼدیٗالَؽی ُٗ دم يده الَعَكُل و إاْل ٨هدى ّودلِک، والىَّ

َ
الدًّٝن أل

 ٫ُ های گىهك اوث ٕؾهؽؿا، ـیدل جىدمیٗٔ. بده لباو ٨اقوی، به ه١ًای به قٌحه کٍیؿو ؾايهٔ. ؾق 7/322ّ 1414/1994هًٝىق، اوث ٕابىD ُی١َلَّ
بًؿ ٨كْ ٌؿه اوث، و ٬ا٨یۀ بیث با وصٟ کالم یا ٨اِلۀ آیات ايؿ که ه٭اٟ٘ هىْصٟ اشمای کالم به هًملۀ ؾايۀ گكؾوایى وبب آو قا جىمیٗ ياهیؿه

Fٔ بًابكایى، به پیىوحگی ليصیدكواق و 194ّ 1368االِبٟ، ؾهؿ ٕابیآوقؾ و به هن قبٗ هیهیبًؿ قا گكؾ های گكؾوای اوث که ؾايهبه هًملۀ قٌحه
ٌىؾ. بایؿ گیكؾ، ؾق بال٤ث و بؿیٟ جىمیٗ یا هىمٗ ا٘ال٪ هیبًؿگىيۀ شمالت و ٠باقات که با هماهًگی و همىايی پایاو آيها ِىقت هیگكؾو

 هىمٗ به ؾو ه٩هىم ٬الب ١ٌكی و ١ًِث اؾبی ه١ك٨ی ٌؿه اوث.های بال٤ی و بؿی١ی، جىمیٗ یا اـ٠او ؾاٌث ؾق کحاب
لباو اوث و ٘بی١حًا ؾق بال٤ث ٨اقوی بىٗ و گىحكي یا٨حه اوث. ایى ِد١ًث ؾق هًدابٟ ها، جىمیٗ ال ابؿا٠ات ٠لمای ٨اقویبًابك بكقوی

٩هىم هح٩اوت ؾق بال٤ث ٨اقودی يمدىؾ یا٨حده اودث. ٨اقوی با ٠ًاویى جىمیٗ، هىْمٗ و چهاقپاقه هن آهؿه اوث. ال ابحؿا جىمیٗ با ؾو ه١ًا و ه
ای گىیف، هك بیحی قا ال وی چهاق ٬ىن کًؿ یا بیٍحك، همه ٬ىمها بك یک ولو جا آؼدك کی ٌا٠ك ٬ّیؿهEؾهؿّ قاؾویايی آو قا ایى گىيه جىٔیط هی

 Dث بح٭ٙیٟ بیٍحك ال ایى بىـ کی یاؾ کكؾم٬ّیؿه، و همه بىصٟ جا آؼك بیث، هگك بؽً آؼك کی بكابك بىـ و بكوی ؼال٦ و بىـ کی ا٬ىام بی
 يمىيۀ اولّ

 بیدددددماقم ال پیالددددده و ل اق٤دددددىاو و اللددددده
 

 هدددا قا ؼدددكوي و يالددده کًصدددی گك٨حددده جًهدددا 
 

 يمىيۀ ؾومّ
 ؼیمیدددؿ و ؼدددم آقیدددؿ کدددی هًگدددام ؼمايىدددث
 آو بددكر قلاو بددیى کددی بددك آو ٌدداغ قلايىددث
 ؾه٭ددداو بح١صدددب ودددك ايگٍدددث گمايىدددث

 

 بمايىددددثبدددداؾ ؼًددددک ال شايددددب ؼددددىاقلم  
 قلايىدددثگدددىیی کدددی یکدددی کاقگددده قيدددگ

 کايددؿق چمددى بددا٢ يدده گددل هايددؿ و يدده گلددماق
                                        ٕ1362 /1949 ّ114ٔ 

 

ؾاٌدحه ها هك ؾو ه٩هىم و يدىٞ آو قا ؾق يٝدك پكؾالی ؾق یک بیث قا بیاو کكؾه، اها ؾق ـکك يمىيهٌىؾ او ؾق ج١كی٧، وصٟچًايکه هالظٝه هی
پكؾالی ؾق یک بیث ال ١ٌك ِىقت گك٨حه ولی ؾق يىٞ ؾوم کلمات هماهًگ ؾق پًس هّكاٞ هحىالی ؾق شایگاه ٬ا٨یه ٬كاق اوث. ؾق يىٞ اول، وصٟ

ب اؾبی ٠ًىاو ٬الب اؾبی هىْمٗ ًٌاؼحه ٌؿه اوث. گىیا با جىشه به هماو يمىيۀ ؾوم، ٬یه قالی آو قا به ٠ًىاو یک ٬ال ايؿ که ؾق بال٤ث بهگك٨حه
ٌىؾ که بًای ١ٌك بك گیكيؿ و هّكاٞ ٌٍن هؽال٧ ٬ىا٨ی اول وا٬ٟ هیال٭ىا٨ی ٬كاق هیه١ك٨ی کكؾه اوث. ؾق ایى يىٞ، ابیات بك پًس هّكاٞ هح٫٩

شهث، ؾق  ها قا ال چهاق جا ؾه هّكاٞ ؾق يٝك گك٨حًؿ. به همیىای ؾق ایى يىٞ اؾبی ج١ؿاؾ هّكاٞٔ. ٠ؿه395ّ 1388آو اوحىاق اوث ٬ٕیه قالی، 
 ٌؿه اوث.گايه و چهاقگايه ج٭ىین های آو به ايىاٞ جىمیٗ ؾوگايه و وهؾوقۀ ه١اِك جىمیٗ با جىشه به ج١ؿاؾ بؽً
أو E٪ٔ بدكای اولدیى بداق بده ایدى ِد١ًث پكؾاؼدث. 656االِبٟ هّكی ٕبًؿی ًِایٟ بال٤ی، ابیؾق بال٤ث ٠كبی ؾق ؾوقۀ جًٝین و ٘ب٭ه

وؽًىق ؾق ه٭اٟ٘ اشمای کالم، بیحدی ال ٌد١ك یدا D ،Eالَبیثالَبیث ٠لی َوصٟ ُیؽال٧ ٬ا٨یةاألشماء، أو ُکْلها ٨يَٟی١حمؿالٍا٠ك جّییك ب١ٓ َه٭ا٘
Fٔ بًابكایى، 295جاّ و بی 194ّ 1368االِبٟ، ٕابیD ؾهؿ که هؽال٧ قوْی ٬ا٨یۀ ١ٌك یا ٬كیًۀ وصٟ باٌؿای ال يرك هىْصٟ قا بك قوْی ٬كاق شمله

ؾايدؿ. البحده وی ؾق اذدك ؾیگدك ؼدىؾ، ؾیؿگاه قاؾویايی اوث، اها بدكؼال٦ او، ق٠ایدث ودصٟ هٙدْك٦ قا ؾق جىدمیٗ اللم هدیج١كی٧ او بكابك با 
جىمیٗ قا به ؾو يىٞ ج٭ٙیٟ و جب١یٓ ج٭ىین کكؾه اوث. ؾق جىمیٗ ج٭ٙیٟ همه اشمای بیث ؾق قوْی هؽال٧ قوْی ٬ا٨یه اودث. ؾق  تحریرالتحبیر،
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بًؿی قا ٬ایل ٌدؿه ٔ. ابى هالک يیم همیى ج٭ىین295جاّ األِبٟ، بیمای بیث با قوْی ٬ا٨یه اؼحال٦ ؾاقيؿ ٕأبیجىمیٗ جب١یٓ، ٨٭ٗ بكؼی ال اش
پكؾالی ؾق ١ٌك اوث، ج٭ىین آو به ؾو يىٞ ج٭ٙیٟ ؾیؿگاه که جىمیٗ وصٟ اوث اها هالک او ٘ىل اشمای بیث بىؾه يه ظك٦ قوْی. با جىشه به ایى

بًؿی کكؾ. بده ایدى ِدىقت کده ؾق جىدمیٗ ها، ٘ب٭هکًؿ. بهحك اوث آيها قا ال لعاٚ جىاوی و هًٝن بىؾو ٬كیًهیو جب١یٓ ؼیلی ا٨اؾۀ ه١ًی يم
بًدؿی و يٝدن هٍؽّدی های آو هىْصٟ باًٌؿF اها ؾق جىمیٗ جب١یٓ، بیث ٬كیًهٌىؾ که بكؼی ال بؽًج٭ٙیٟ، بیث به اشمای هىاوی ج٭ىین 

 ٌؿه باٌؿ.ای هىْصٟ وو يٝن و ٬ا٠ؿهيؿاٌحه باٌؿ بلکه ج١ؿاؾی ال کلمات آو بؿ
 و جلدددددددک هیکلدددددددة ؼدددددددىؾ هبحلدددددددة

 
 ِددددد٩كاء ق٠بلدددددة ٨دددددی هًّدددددب ودددددًن 

 98ٔجاّ االِبٟ، بیٕابی                               
 

جىدمیٗ يىیىی، ؾق بكؼی ال آذاق ؾو ه٩هىم جىمیٗ با هن جل٩ی٫ ٌؿه اوث. ؾق ایى آذاق ؾق ج١كی٧ ؾق بال٤ث ٠كبی ؾق ؾوقۀ ٌكض و جلؽیُ
F 447ّ ٠ٕ1415/1995لدىی، D أو یّیكالٍا٠ك کْل بیث أو بیحیى أقب١ة ا٬ىام، ذالذة هًها ٠لی وصٟ واظؿ هٟ هكا٠اة ال٭ا٨یدةEگ٩حه ٌؿه اوثّ 

ٔ. ؾق ایدى ج١كید٧ F1389/1969 ّ191 هؿيی، F1995/1374 ّ184 ویى٘ی، F1991 ّ437 ظمىی،196ّ 1412/1992الؿیى العلي، ٩ِی
بیث به چهاق ٬ىمث ج٭ىین ٌىؾ، وه بؽً ال آيها بایؿ قوْی هٍحكک ؾاٌحه باًٌؿ. هًٝىق ال ٠باقت با ق٠ایث ٬ا٨یه ایى اوث  بایؿ یک بیث یا ؾو

پدكؾالی و اگدك ؾق ؾو بیدث باٌدؿ، یدک ٬الدب اؾبدی که شؿای ال ٬ا٨یۀ اِلی بیث باٌؿF بًابكایى، اگك ؾق یک بیث ق٠ایث ٌىؾ، به ه٩هىم وصٟ
 ؼىاهؿ بىؾ.

پكؾالی ؾق ١ٌك اوثF ؾق ظالی که ؾق بال٤ث ٨اقودی ال ؾوقاو يؽىدث ، جىمیٗ ؾق بال٤ث ٠كبی ٨٭ٗ هكبىٖ به ظىلۀ وصٟبه ایى جكجیب
آهؿ. به هك ظال، ؾق يٝك گك٨حى جىمیٗ به هرابۀ یک ٬الدب های ١ٌكی يیم به ٌماق هیپكؾالی ؾق ١ٌك، یکی ال ايىاٞ اؾبی و ٬الب٠الوه بك وصٟ

پدكؾالی ؾق آو ِدىقت گیكؾ که ودصٟهای وصٟ ٬كاق هیکًؿ. ؾق ِىقجی جىمیٗ شمء ايىاٞ یا لیكهصمى٠هؼاقز هیاؾبی، آو قا ال ظىلۀ وصٟ 
بگیكؾ. اگك جىمیٗ ؾق ظؿ یک بیث باٌؿ، اشمای پیً ال ٬ا٨یۀ بیث هىْصٟ هىحًؿ و ؾق شایگاه وصٟ ٬كاق ؾاقيؿF اهدا لهدايی کده ؾق چًدؿ بیدث 

 گیكيؿ.ٌىؾF چىو کلمات هىْصٟ ؾق شایگاه ٬ا٨یه ٬كاق هیؾبی هعىىب هیق٠ایث ٌىؾ، ال ظىلۀ وصٟ ؼاقز و ٬الب ا
ها یکدی و ؾق های کىچک که همه ؾق ولو و ٠ؿؾ هّكاٞولو، هحٍکل ال بؽًهىْمٗ ؾق ه٩هىم یک ژايك اؾبی، ٬ّیؿه یا ا١ٌاقی اوث هن

هّكاٞ یک شمء ٌىؾ. به ایى ِىقت که هك يینشكا هی٬ىا٨ی هؽحل٧ هىحًؿ. ؾق ه٩هىم ١ًِث اؾبی هىْمٗ، همیى اِىل و ٬ىا٠ؿ ؾق یک بیث ا
ٌىؾ. با ایى ؾیؿگاه، هىمٗ ال ٬الب ١ٌكی جبؿیل به ِد١ًث ٌىؾ و هماهًگی ولو و ٬ا٨یه ؾق وه شمء اول ق٠ایث هییا بؽً ؾق يٝك گك٨حه هی

ؿه اوث و ظحی گاهی آو قا ١ٌك هىْصٟ يیم پكؾالی ؾق ١ٌك هعّىق ٌبؿی١ی ٌؿه و جىمیٗ يام گك٨حه اوث. ؾق بكؼی ال هًابٟ، هىْمٗ به وصٟ
 ايؿ. ياگ٩حه يمايؿ اؼحال٦ ایى ؾو ه٩هىم ١ًِث جىمیٗ قیٍه ؾق ج٩اوت بیى وصٟ و ٬ا٨یه ؾاقؾ.ياهیؿه
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، و الصمٟ أشماء. و َشدَمَأ الٍديَء َشدمءًا و َشدْمَأه کEو ؾق ل٥ث به ه١ًای D شمءEجصمیه ال قیٍۀ  ُٓ الهمداّ َش١لده شمأّ الُصمء و الَصمُء، الَب١
َأ الماَل بیًهن مه. و َأشمَأ هًه ُشمءًا ّ َأؼفه -هٍْؿؾ ال٤یك -َأشماء، و کفلک الحصمّیُة و َشمَّ ٔ. جصمیه بده 1/45ّ 1414/1994هًٝىق، اوث ٕابىD ٬َىَّ

ج٭ىین بیث بده چًدؿ بؽدً ، وشه جىمیۀ ایى ١ًِث به جصمیه، بًابكایىه١ًای شمء شمء کكؾو و گكوه گكوه کكؾو اوث ٕؾهؽؿا، ـیل جصمیهٔ. 
 هىاوی اوث.

بى هً٭ف ؾق ج١كی٧ ایى ِد١ًث بًؿی ًِایٟ بال٤ی، ؾق بال٤ث ٠كبی ابؿاٞ ٌؿ. أواهةجصمیه يیم ال ًِای١ی اوث که ؾق ؾوقۀ جًٝین و ٘ب٭ه
ج١دؿاؾ اشدمای بیدث اٌداقه  ٔ. او ٨٭ٗ بهF1971 ّ172 ظلبی، D1961/1381 ّ63 ٕالَبیث هصما ذالذة أشماء أو أقب١ةأو َیکىوEيىیىؿّ چًیى هی

يىیىاو چگدىيگی و يدىٞ ودصٟ و ای که بكای آو ـکك کكؾه اوث، بال٤ثکكؾه و قاشٟ به ٌكایٗ اشمای آو بعد يکكؾه اوثF اها بكاوان يمىيه
 ج١ؿاؾ کلمات هىْصٟ قا ؾق اشمای هؽحل٧ بیث بیاو کكؾيؿ.

 و الددددْكوم ٨ددددي َوَشددددل  ٨ددددًعى ٨ددددي َشددددفل  
 

ددد٥ُل  و   ٌُ  البعدددُك ٨دددی َؼَصدددّل و الَبدددكُّ ٨دددي 
 ٔ 63ّ 1961/1381هً٭ف، ٕاواهةبى                     

 

به ایى جكجیب، بایؿ بیث به وه شمء ج٭ىین ٌىؾ که ؾو شمء يؽىث هىْصٟ باٌؿF ی١ًی ؾق بیث ؾو وصٟ یدا ٬ا٨یدۀ ؾاؼلدی باٌدؿ. ؾو شدمء 
ا قوْی ٬ا٨یۀ اِلی بیث و ؾوهی هىا٫٨ با آو باٌؿ. ٔمى ایًکده هىْصٟ ؾق ظك٦ قوْی با هن اؼحال٦ ؾاٌحه باًٌؿF به ِىقجی که اولی هؽال٧ ب
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ّ 1992/ 1412الدؿیى العلدی، F ِد٩ی198ّ 1422/2111ياٜن، F ابى299جاّ االِبٟ، بیاشمای بیث بایؿ به لعاٚ ٠كؤی بكابك باًٌؿ ٕابی
ٌىيؿF به ایى ِىقت کده قوْی هح٩اوت هىْصٟ هیها با ؾو ٌىؾ و کل بؽًهای هىاوی ٠كؤی ج٭ىین هیٔ. به ایى جكجیب، بیث به بؽ193ً

ٌىيؿ. ؾق ایى ٌكایٗ، چىو کلمۀ پایايی آؼكیى بؽدً ؾق شایگداه ٬ا٨یده کلمات اول هك بؽً بك یک قوْی و کلمات ؾوم بك قوْی ؾیگكی بًا هی
يؽىث هك شمء با قوْی ٬ا٨یه اؼحال٦  های پیٍیى با ٬ا٨یه بكابك هىحًؿ، اها ظك٦ قوْی کلماتگیكؾ، ظك٦ قوْی همۀ کلمات آؼك بؽ٬ًكاق هی

 ؼىاهًؿ ؾاٌث. بك اوان ایى ؾیؿگاه، ؾق ایى يىٞ بؿی١ی وصٟ و ٬ا٨یۀ ابیات یکىاو اوث.
ؼّىَ ؾق ؾوقۀ ه١اِك با جأذیكپفیكی ال بال٤ث ٠كبی، ؾق بال٤دث ٨اقودی هٙدكض جصمیه ال ؾوقۀ باليگكی و جأذیك ؾوباقه ال آذاق ٠كبی، به

 ٔ، اها بكؼی ؾیگك با بكقوی ؾ٬ی115٫ّ 1362ايؿ ٕيص٩٭لی هیكلا، لباو، به اٌحباه جصمیه قا با جىمیٗ یکىاو پًؿاٌحهقویٌؿ. بكؼی ال هؤل٩او ٨ا
F1328 ّ111 F گكکدايی، 65ّ 1383ايدؿ ٕاود٩ًؿیاقپىق، االِبٟ، آو قا ج١كید٧ کدكؾهؼّىَ ابیيىیىاو ٠كب، بههای بال٤ثؾق آقای ؾیؿگاه

جك بىؾيؿ. ولی بایؿ پفیك٨ث که االِبٟ، هى٫٨ـکك اوث که آياو ؾق ٌكض و جىٔیط ایى ١ًِث، با جىشه به يٝك ابی ٔ. ؾقؼىق311ّ 1377لاهؿی،
 ايؿ.قیٍۀ ایى ١ًِث ال بال٤ث ٠كبی اوث و ٨اقوی لباياو ال آياو هحأذك گٍحه

 بددده ظٕدددكت هكا٬دددب بددده ؼدددؿهث هىاٜدددب
 

 بدده ؼلددىت هددؿا٠ب، بدده ؼلددىت هّدداظب 
 F1377 ّ311ٔ لاهؿی، 111ّ 1328ٕگكکايی،       

 

االِبٟ اوث که بك ٘ب٫ يٝك او بیث قا به چهاق یا وه بؽدً ٠كؤدی ج٭ىدین پكؾال ؾق ١ًِث جصمیه ابیجكیى يٝكیهبه ٘ىق کلی، بكشىحه
یدا هىاليده ؾق ها قا به ِىقت ٠مىؾی ٬كاق ؾهین، آقایۀ جكِدیٟ ها ؾق ظك٦ قوْی و ولو بكابكيؿ. ؾق وا٬ٟ، اگك بؽًکًًؿ و همۀ کلمات بؽًهی

قوؾ. به ج١بیكی ؾیگك، جصمیه ١ًِحی اوث که بكابكی و پكؾالی ؾق ١ٌك به ٌماق هیٌىؾ. بك همیى اوان، جصمیه يى٠ی ال وصٟگك هیآيها شلىه
 ٌىؾ.همىايی وصٟ و ٬ا٨یه ؾق آو يمایاو هی

یع -7-4  تصز
َٞ الباَبّ ش١َل له ّهّكا٠َیّى Eجّكیٟ ؾق ل٥ث به ه١ًای  َك َِ D به ه١ًای و ؾق اِٙالضE ّٞ ول هأؼىـ هى ّهّكا

َ
ّٞ األ الباب، و هما َج٭٩ّیُة الّمّكا

٠اّو  كَّ َّ ٔ. جّكیٟ بكگك٨حه ال هّكاٞ بیث و ال هعىًات ل٩ٝی هؽحُ ١ٌك اوث. بًابك يٝك ٠لمدای 8/199ّ 1414/1994هًٝىق، اوث ٕابىD ُه
ؾق يرك اوث. جّكیٟ ؾق اِل هكبدىٖ  هایً، ٌبیه وصٟهمايًؿیبال٤ث، جّكیٟ به ؾلیل يعىۀ کاقبكؾ و شایگاهً ؾق بیث و ال لعاٚ جبایى و 

 ايؿ.پكؾالی ؾق ١ٌك به ٌماق آوقؾهؼّىَ هحأؼكاو، آو قا يى٠ی ال وصٟپكؾالی اوث، اها بكؼی ال ٠لمای بال٤ث بهبه ظىلۀ ٬ا٨یه
الَمؽكز، و او ی٭ّدؿ لحّدییك ك٦ ّولىةالَع أو َجکىو ٠َفبةEجّكیٟ ال ؾوقاو ک٧ٍ و گىحكي ًِایٟ بال٤ی، ؾق بال٤ث ٠كبی هٙكض ٌؿ. 

ٔ. اگك ه٭ٟٙ هّدكاٞ اول ؾق بیدث اول ال ٬ّدیؿه، هردل 86جاّ بى ش٩١ك، بی٬ٕؿاهةD ال٭ّیؿة هرل ٬ا٨یحهااالول هىالبیثاألول ٨ّيالّمّكاَٞه٭ٟٙ
Fٔ به 156ّ 1424/2114قه کكؾه اوث ٕقٌی٫ به ِىقت کلی به جب١یث ٠كوْ و ٔكب بیث اٌاٌىؾ. ابى٬ا٨یۀ آو باٌؿ، به آو جّكیٟ گ٩حه هی

االِبٟ بكابكی ٬ا٨یه، هماهًگی بًؿی ًِایٟ بال٤ی، ٬مویًی و ابیکًؿ. ؾق ؾوقۀ جًٝین و ٘ب٭هو لیاؾ ٌؿو یکی ؾیگكی يیم ج٥ییك ٘ىقی که با کن 
کدكؾ. جّدكیٟ ؾق ٌد١ك بده هًملدۀ ودصٟ ؾق اذیك آو قا ؾق ٬یان با وصٟ ه١ك٨دی ولو و ا٠كاب قا هن بكای آو ؾق يٝك گك٨حًؿ. به همیى وبب، ابى

ٔ. ؾق وا٬ٟ، جّكیٟ بكابكی ولو و ٬ا٨یه و ا٠كاب ؾق کلمدۀ 1/338ّ 1939/ 1358و  254ّ 1375/ 1956اذیك، های کالم هًرىق اوث ٕابى٨اِله
پكؾالی ؾق ٌد١ك به ٬ا٨یه پكؾالی ؾق ١ٌك يیىث بلکه هكبىٖآؼك ؾو هّكاٞ اوثF بًابكایى، بكؼال٦ جّىقی که ایصاؾ ٌؿه اوث، جّكیٟ وصٟ

ٌىؾ. جًها ج٩اوت جّكیٟ و ٬ا٨یه ؾق شایگاهٍداو ؾق بیدث اودث، اوث که ؾق هك ؾو هّكاٞ بیث ق٠ایث هی اوث. ؾق وا٬ٟ، جّكیٟ هماو ٬ا٨یه
كیٟ قا ؾق بداب Fٔ بًابكایى، ظ٫ با آيايی اوث کده جّد181ّ 1969/ 1389گیكؾ ٕؼ٩اشی، جّكیٟ ؾق هّكاٞ اول و ٬ا٨یه ؾق هّكاٞ ؾوم ٬كاق هی

 ٬ا٨یه هٙكض کكؾيؿ.
کددددَكی َظبیددددب  َو َهًددددّمّل  ـّ  ٩َ٬اَيبددددّک هددددى 

 
ُؼىّل ٨ََعىَهددددّل   ددددىی َبددددیَى الددددؿَّ ّٗ اللِّ  ّبّىدددد٭

 86ٔجاّ ش٩١ك، بی٬ٕؿاهةبى                          
 

 ايؿ. وتؾق ظك٦ قوْی بكابك ولی ؾق ولو ٠كؤی هح٩اD ٨عىهلEو D هًملEٌىؾ، کلمات که هالظٝه هیهمچًاو
بًدؿی ِدًایٟ بایؿ اـ٠او ؾاٌث که جّكیٟ ؾق ؾوقۀ ک٧ٍ و گىحكي ًِایٟ بال٤ی، هكبىٖ به ظىلۀ ٬ا٨یه بىؾF اهدا ؾق ؾوقۀ جًٝدین و ٘ب٭ده

اذیك هبًی بك ایًکه جّكیٟ ؾق ١ٌك همايًدؿ ودصٟ ؾق يردك اودث، آو قا واقؾ ظدىلۀ بال٤ی، بكؼی ال کاجباو با بؿ٨همی و ؾقک ياؾقوث وؽى ابى
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كؾالی کكؾيؿ. جّكیٟ و وصٟ ال اِىل و ٌكایٗ یکىايی بكؼىقؾاقيؿ، ولی ؾق يىٞ کالم و هى١٬یحٍاو هح٩اوت هىحًؿ. کلماجی که ؾق ولو، پوصٟ
ٌدىيؿ. بده ظك٦ قوْی و ا٠كاب بكابكيؿ، اگك ؾق آؼك ؾو ٬كیًه ٬كاق بگیكيؿ، وصٟ هىحًؿ ولی اگك ؾق آؼك ؾو هّكاٞ وا٬ٟ ٌىيؿ، جّكیٟ ياهیؿه هی

ايدؿ، کلمدات پدكؾالی کدكؾهقوؿ، کىايی که جّكیٟ قا واقؾ وصٟگیكؾ. به يٝك هیهای لیكهصمى٠ۀ وصٟ ٬كاق يمییب، جّكیٟ ـیل آقایهایى جكج
ايؿ. به هك ظال، بكؼال٦ جّدىقی کده ایصداؾ ٌدؿه پكؾالی به ٌماق آوقؾهايؿ و به همیى ؾلیل آو قا يیم يى٠ی وص٬ٟا٨یه قا وصٟ هحىالی پًؿاٌحه

 پكؾالی ؾق ١ٌك اوث.٘ىق که ٬ؿاهه آو قا ؾق ـیل ٬ا٨یه هٙكض کكؾه، هكبىٖ به ٬ا٨یهپكؾالی ؾق ١ٌك يیىثF هماوٟ، وصٟاوث، جّكی
 تسجیع -7-5

بًؿی ًِایٟ بال٤ی، جىصیٟ قا به ٠ًىاو ِد١ًحی هىدح٭ل ؾق يٝدك يىیىاو ٠كبی ؾق ؾوقۀ جًٝین و ٘ب٭هجىصیٟ هٍح٫ ال وصٟ اوث. بال٤ث
کًؿ که بكؼی ال اشمای آو هماهًگ با ولو ٠كؤی و هعؿوؾ به ج١ؿاؾ کلمدات یا ٌا٠ك کالم قا به اشمایی ج٭ىین هیگك٨حًؿ. ؾق جىصیٟ، هحکلن 

ٔ. بؿیى جكجیب، ال يٝك آياو جىصیٟ همچىو جىمیٗ و جصمیده، 311جاّاالِبٟ، بیٕابی 11 ه١یًی يیىث، اها قوْی اوصاٞ با قوْی ٬ا٨یه بكابك اوث
گیكی ال وصٟ ؾق ودؽى اودث. بده وشدىؾ آوقؾو یدا ا٨دموؾو لباو، جىصیٟ بهكهيىیىاو ٨اقویاها ال يٝك اکرك بؿیٟپكؾالی ؾق ١ٌك اوثF وصٟ

ّ F1383 هدؿایث، 48ّ 1379گىیًؿ ِٕاؾ٬یاو، هىوی٭ی کالم با هماهًگ کكؾو کاهل یا يىبی کلمات و شمالت ال ٘كی٫ وصٟ قا جىصیٟ هی
ايؿ. همچًیى به کاقبكؾ وصٟ ؾق کالم و ايؿ و هك ؾو قا به یک ه٩هىم ؾق يٝك گك٨حهٟ اوح٩اؾه کكؾهٔ. بكؼی ؾیگك، به شای واژۀ وصٟ ال جىصی118

پكؾالی ؾق ١ٌك و بیٍدحك األِبٟ جىصیٟ يىٞ شؿیؿی ال وصٟپكؾالی ؾق کالم، جىصیٟ ا٘ال٪ کكؾيؿ. به هك ظال، يمؾ ابییا به ج١بیك ؾیگك وصٟ
 پكؾالی اوث.که ؾق بال٤ث ٨اقوی بكابك با ؼىؾ وصٟ یا وصٟ هعؿوؾ به کاقبكؾ وصٟ هْٙك٦ اوثF ؾق ظالی

 
 وتیجه

هایی ؾق ج١كید٧ ِد١ًث ودصٟ، و اِدىل و با هٙال١ۀ ویك جاقیؽی وصٟ و ايىاٞ آو ؾق هًابٟ ٠كبی و ٨اقوی، به ایى يحیصه قویؿین که ياقوایی
بًدؿی و بده جكجیدب بیداو يحایس ایى جع٭ی٫ ؾق چًدؿ هدىقؾ ؾودحه٬ىا٠ؿ آو وشىؾ ؾاقؾ که هًصك به ؼٙاها و ايعكا٨اجی ؾق ایى ١ًِث ٌؿه اوث. 

 ٌىؾ. هی
ودصٟ اقایده ٌدؿه اودثF  ؾق بىیاقی ال هًابٟ ٠كبی و ٨اقوی ج١اقی٩ی وٙعی و ياقودا ؾقبداقه تبییه وطذن دقیق اصىل و قىاعذ سجع:

ايؿ. ٠الماو بال٤ی ٠كبی بك بكابكی ظدك٦ كبی پكؾاؼحهایًکه اکرك يىیىًؿگاو بؿوو جىشه به ج٩اوت ایى ؾو لباو به ي٭ل و جكشمۀ ج١اقی٧ ٠ ٔمى
کیؿ ؾاٌحًؿF ؾق ظالی که با ٬بدىل ایدى ؾیدؿگاه کده ودصٟ ؾق کدالم هًردىق  آؼك کلمات و ٠الماو بال٤ی ٨اقوی بك بكابكی ظك٦ قوْی کلمات جأ

لباو به ایى ا بىیاقی ال يىیىًؿگاو ٠كبهمچىو ٬ا٨یه ؾق کالم هًٝىم اوث، يؽىث بایؿ بكابكی و همايًؿی ظك٦ قوْی کلمات هالک باٌؿF اه
ايؿF ٔمى ایًکه ؾق بیٍحك هىاقؾ ظك٦ آؼك کلمات، ظدك٦ قوْی آيهدا ه٭ىله جىشه يؿاٌحًؿ و همىايی ظك٦ آؼك کلمات هىْصٟ قا ؾق يٝك گك٨حه

كین، ا٠ن ال ظك٦ قوْی یا ظدك٦ آؼدكF ها و ابهام، بهحك اوث بكابكی ظكو٦ پایايی کلمات قا ؾق يٝك بگیيیىثF بًابكایى بكای ق٨ٟ ایى ؾوگايگی
 هكچًؿ ؾق اکرك هىا٬ٟ با بكابكی ظك٦ قوْی، ظكو٦ په ال آو يیم هٍحكک هىحًؿ.

قکى ؾیگك وصٟ یکًىاؼحی ولو کلمات اوث. ؾق لباو ٨اقوی هالک ولو ؾق ١ًِث وصٟ، ولو کْمی و اهحؿاؾی یدا همداو ولو ٠كؤدی 
وليدی و واژه ؾق ج١ؿاؾ و يىٞ هصا بكابك باًٌؿF اها ؾق لباو ٠كبی چىو لباو ٬البی اوث، هالک هدنا٨حؿ که ؾوليی لهايی اج٩ا٪ هیاوثF لیكا هن

کلمات ؾق وصٟ، ولو ِك٨ی آيهاوث. البحه اٌحكاک ؾق ولو ِك٨ی، جىاوی ولو ٠كؤی قا يیم به همكاه ؾاقؾ. بًابكایى، ؾق لباو ٠كبی هدن ولو 
 ِك٨ی و هن ولو ٠كؤی کلمات هالک اوث.

گیدكؾ. بىدیاقی ال هدای هًردىق ٬دكاق هدیبا جىشه به ٘بی١ث جاقیؽی وصٟ که هؽحُ يرك اوث و ؾق پایداو ٬كیًده سجع در کالم: جایگاه
ايدؿ. بدك همدیى ها به ایى ؼّىِیث وصٟ ؾ٬ث يکكؾهيىیىًؿگاو کحب بال٤ی و بؿی١ی ؾق هك ؾو لباو ٠كبی و ٨اقوی، ؾق ج١كی٧ و ـکك يمىيه

های ١ٌكی که بكای ايىاٞ اِلی وصٟ بیاو ٌؿه، جّكیٟ اوث ايؿF بكای هرال ؾق هًابٟ ٨اقوی اکرك هرالاٌحباه ٌؿهها ؾچاق اوان، ؾق ـکك هرال
 پكؾالی اوث.که پیٍحك گ٩حه ٌؿ، هكبىٖ به ٬ا٨یهکه همچًاو

هایی قا کده ال ىاٞ وصٟ و آقایهجىاو ايپكؾالی، هیبا جىشه به همیى ه١یاقها و اِىل وصٟهای مزتبط با آن: بىذی اوىاع سجع و آرایهطبقه
هدای بدؿی١ی بًؿی کكؾ جا بهحك ٬ابدل ؾقک باٌدًؿ و ال پكاکًدؿگی و گىدحكؾگی ِدًایٟ ؾق کحدابای ٘ب٭هٌىيؿ قا به ٌیىهکاقبكؾ وصٟ ایصاؾ هی
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ک کلمده ق٠ایدث ودصٟ ؾق ید های هحىالی، هٙك٦ و هحىالو قا ايىاٞ اِلی وصٟ به ٌدماق آوقؾ، چدىوشلىگیكی کكؾ. به ایى ِىقت که وصٟ
هدا ق٠ایدث ٌدىؾ، گیكؾ. لهايی که ايىاٞ اِلی وصٟ ؾق هیاو ٠باقات یا کل ٬كیًهٌىؾ و ؾق شایگاه اِلی ؼىؾF پایاو ٠باقت و ٬كیًه ٬كاق هی هی

هدا و بًدؿهای پداقهجدك ؾق آیؿ. اگك ايىاٞ اِلی وصٟ ؾق ١ٌك یا به ج١بیدك ؾ٬ید٫الممؾوز به وشىؾ هیهای جكِیٟ، هىاليه یا هماذله و جٕمیىآقایه
ؾ. بده ٘دىق کلدی، ال ٌدىها و ابیات وا٬ٟ ٌىيؿ، ًِایٟ جٍٙیك، جىمیٗ، جصمیه و ال ؾیؿگاه ٠لمدای بال٤دث ٠دكب جىدصیٟ ایصداؾ هدیهّكاٞ
 المدمؾوز، جىدمیٗ، جٍدٙیك، جصمیده بدههای جكِیٟ، هىاليه یا هماذله، جٕمیىپكؾالی ؾق کالم هًٝىم و هًرىق، آقایههای هح٩اوت وصٟ ِىقت

 آیؿF بًابكایى، همۀ ایى ًِایٟ بایؿ ـیل ١ًِث وصٟ ٬كاق بگیكيؿ. وشىؾ هی
ايؿF بكای هرال، همداهًگی ؾق بال٤ث ٨اقوی و ٠كبی بكؼی ًِایٟ هكجبٗ با وصٟ با ٠ًاویى هح٩اوجی هٙكض ٌؿه صىایع: گذاریتفاوت در وام

ؾق بال٤ث ٠كبی هماذله ؼىايؿه ٌؿه اوث. همًٍیًی و ؾق کًاق هن ٬كاق گدك٨حى ؾو ها و ٠باقات، ؾق بال٤ث ٨اقوی هىاليه و ولو ؾق اکرك کلمات ٬كیًه
 الممؾوز هٙكض ٌؿه اوث.ال٭كیًه و جٕمیىهای ا٠ًاتکلمۀ هىْصٟ ؾق بال٤ث ٠كبی با ٠ًىاو الؾواز و ؾق بال٤ث ٨اقوی با يام

های بال٤دی ها و کحابها ؾق يگاقي پژوه٠ًكب هكچًؿ های مزتبط با آن:وقص علمای بالغت فارسی در معزفی اوىاع سجع و آرایه
های هكجبٗ با آو ايکاقياپدفیك اودث. ؾق وا٬دٟ، ؼّىَ ؾق ١ًِث وصٟ و آقایهلباو ؾق بال٤ث بهايؿ، ي٭ً هع٭٭او بال٤ی ٨اقویپیٍگام بىؾه

هدای . ٌكض و جىٔیط ايدىاٞ ودصٟ و آقایدهؾهًؿۀ ؾیؿگاه آياوکًًؿه و والهاولباياو جکمیلها پیٍگام و هبؿٞ ١ًِث وصٟ بىؾيؿ و ٨اقوی٠كب
ايدؿ. چًايکده بیداو جك بىؾهگفاقی و ٌكض ایى ١ًِث ؾ٬ی٫لباو ؾق ياميىیىاو ٨اقویهكجبٗ با آو، همچىو وصٟ هْٙك٦ و آقایۀ هىاليه که بال٤ث

قوؿ. با ایى اودحؿالل کده به يٝك يمی ٌؿ ایى ١ًِث با يام هماذله ؾق بال٤ث ٠كبی ًٌاؼحه ٌؿه اوث که با جىشه به وشه جىمیۀ آو ؼیلی ؾ٬ی٫
جك اوث. ٌایاو ـکك اوث کده البحده يىیىدًؿگاو ٬دكوو هحدأؼك، بكؼدی جك و ؾ٬ی٫ولو بىؾو کلمات هالک اوث، هىاليه بكای آو ٌایىحه٨٭ٗ هن

ايؿ که ال يکات ه٩ًی جىشه هيىیىی ٠كبی وشىؾ ؾاٌث اؼیكًا ؾوباقه واقؾ بال٤ث ٨اقوی کكؾايعكا٨ات و ؼٙاهایی قا که ؾق ٬كوو يؽىث بال٤ث
های بؿی١ی ؾق ؾو وؿۀ اؼیك اودث. يىیىدًؿگاو ؾق پدی به هًابٟ هح٭ؿم بال٤ث ٠كبی اوث. ال ؾالیل اِلی ایى اهك يگاقي بیً ال ايؿالۀ کحاب

ايدؿ کده يىٌحى اذدكی بدكؾه بًؿی ًِایٟ اؾبی، ؾوث بهویژه ؾق ؾوقۀ جًٝین و٘ب٭هابؿاٞ و يىآوقی، بؿوو جىشه و ؾ٬ث به جکمیل ٬ىا٠ؿ ًِایٟ، به
 های شؿیؿ و هحأذك ال آذاق يؽىحیى بال٤ی اوث.کاهاًل هح٩اوت ال ؾیؿگاه

ايؿ، کاهاًل بكؼی ال ايىا٠ی که ٠لمای بال٤ث و يىیىًؿگاو ـیل وصٟ هٙكض کكؾه ابذاع و وىآوری بذون تىجه به قىاعذ و پیطیىۀ سجع:
ؾ٬حی آياو به پیٍیًۀ جاقیؽی وصٟ اوث. آياو بدا هدؿ٦ ابدؿاٞ و يدىآوقی ایدى ايدىاٞ قا بدؿوو یبا٘ل و بیهىؾه اوث و البحه يٍاو ال ياآگاهی و ب

ايؿ. همچًاو که وصٟ ظالی و ٠ا٘ل ٬ىا٠ؿ و اِىل ؾ٬ی٭ی يؿاقيؿ. وصٟ ٠ا٘ل ؾق ج١كی٧ همداو ٔىابٗ و ٬ىا٠ؿ هٍؽُ به ايىاٞ ؾیگك ا٨موؾه
ای که ـکك ٌؿه هماو وصٟ هحىالو اوث. ودصٟ ظدالی يیدم همداو اْها بًابك يمىيههىاليه اوثF چىو بكابكی کل ال٩اٚ کلمات هىقؾ يٝك اوث، 

پكؾالی اوث. ؾووص١ی هماو وصٟ ٬ّیك ؾق بال٤دث ٠كبدی اودث وصٟ هحىالی اوث. وصٟ هً٭اؾ، يى٠ی ال وصٟ يیىث بلکه کی٩یث وصٟ
ای اودثF بًدؿی بیهدىؾهوصٟ اِلی و ٨ك٠ی يیم ج٭ىدین ياهیؿيؿ يه ؾووص١ی.والی آو بىؾه اوث، بایؿ آو قا وصٟ کىجاه هیکه اگك ٬ّؿ بىهی

ٌىؾ. وصٟ ه٩ًكؾ یا هؽلؽل هماو جّكیٟ اودث چىو وصٟ با جىشه به شایگاهً ؾق شمله و ج١ؿاؾ کلمات به ايىاٞ جكِیٟ و هىاليه ج٭ىین هی
ها به بؿیٟ يحیصۀ یک ـهدى ها و يگاهبًؿیپكؾالی ؾق ١ٌك اوث و ؼاقز ال ظىلۀ ١ًِث وصٟ اوثF بًابكایى، ایى يىٞ ج٭ىینکه هكبىٖ به ٬ا٨یه

آ٩ٌحه و پكیٍايی اوث که با هؿ٦ يىآوقی ؾچاق ايعكا٦ و ؼٙا ٌؿه اوث. ؾق يحیصه بایؿ بكای شلىگیكی ال ج١ؿؾ ًِایٟ و گىدحكؾهگی بیهدىؾۀ 
 ١ًِث وصٟ، به ٘ىق کاهل ایى ايىاٞ قا ال ظىلۀ وصٟ ظف٦ کكؾ.

 
 هاوىضتپی

ؾايؿ، اها ؾق هرالی که ـکك کكؾه اوث کلمات هىْصٟ هن ؾق ظك٦ آؼك و شم ولو ؾق ب٭یۀ ٌكایٗ هايًؿ ٬ا٨یۀ ١ٌك هیبه ها قاؾق ٜاهك او ٨اِله -1
گىيه جىشیده کدكؾ کده جىاو ایى ياهماهًگی قا ایىهن ؾق ولو بكابك هىحًؿ. ؾق وا٬ٟ، ياهماهًگی بیى ج١كی٧ و هرالی که ـکك کكؾه وشىؾ ؾاقؾ. هی

کًًدؿ، ها ال ٬ا٠ؿۀ ؼاَ ولو ٠كؤی ؾق کل هصمى٠ده جب١یدث هدیوصٟ و ٬ا٨یه ؾق ولو، ایى بىؾه اوث که ؾق ١ٌك ٬ا٨یههًٝىق او ال اؼحال٦ 
 گیكيؿ، اها ولو کلمات هىْصٟ جابٟ بعىق ٠كؤی يیىث و ٨٭ٗ ؾق ج١ؿاؾ و يىٞ هصا بایؿ بكابك باًٌؿ.ی١ًی شمو یکی ال اقکاو ٠كؤی ٬كاق هی

 Dشهؿت، و أیؿ شمؿت، ٨كظن الله هى قظن، ٨أ٬كْ هى الیٝلن وًة شكؾت، و ظالEهايًؿّ  -2
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 14ٔ -٤ٕ13اٌیة/ -3
یکی ال هحصايه، به ظك٨ی، لیاؾت باٌؿ ال آو ؾیگك،  و ایى جصًیه بك ؾو يىٞ اوثّ یکی آيکه لایؿ ؾق آؼدك کلمدات بدىؾ، Eؾق شًان لایؿ  -4

 ٔ. 88ّ 1369ٕکا٩ٌی وبمواقی، D ؾوم آيکه لایؿ ؾق اول کلمات باٌؿ
یدددددددددِة و ٠مددددددددداؾه -5 ـّ  و أوجددددددددداُؾه ها
 

 ُقؾیًیدددددددة ٨یهدددددددا أودددددددًِة ج١ٕدددددددب 
 ٔ.81جاّ ش٩١ك، بیبى٬ٕؿاهة                         

6- E ََّو ّإوَّ ّإو ، ٓبكاَق َل٩ّي َي١ّین 
َ
اَق َل٩ّي َشّعین  اأٓل ها، ؾق يرك آو ٔ البحه ٬ابل ـکك اوث که با جىشه به يمىيه3ّ 1364ٕٔهك٤یًايی، 14 -13ٕاي٩ٙاق/D آل٩ُصَّ

 اوث.  الممؾوز آهیؽحهؾق يٝك ؾاٌحه اها ؾق يٝن هايًؿ ؾیگكاو، آو قا با جىمیٗ و جٕمیى قا بكای همۀ کلمات ٬كیًه
ددددداءّ  -7 ًَ  َو هدددددىِب، ههیدددددِب، قظیدددددب ال٩ّ

 

قا  ، هدددددددّكیِء، ق٨یدددددددٟ الدددددددفُّ ِٟ  َقبیددددددد
 

8- Eالْلهن ٠ْلمه الکحاب و العىاب، و٬ه ال١فاب D وE بؽكه و ٨حك ـکكهـهب ـؼكه، و أ٬بل D،ٛؾق ایدى ؾو يمىيده 2/116ّ 1381/1961ٕشاظ ٔ
که ؾق ظك٦ قوْی و ولو بكابكيؿ ؾق کًداق هدن وا٬دٟ D الکحاب و العىابEالؾواز و پیىيؿ کلمات به ؾو ِىقت اوث. ؾق يمىيۀ يؽىث کلمات 

اودث کده بده ٠ًدىاو D العىاب و ال١دفابEگی ؾو کلمۀ ايؿ. شًبۀ ؾیگك الؾواز ؾق ایى کالم، هماهًايؿ و با ظك٦ قبٙی واو به هن پیىوحهٌؿه
هدا بك٬دكاق ٌدؿه ٌؿه و الؾواز بیى ٬كیًههای ؾو ٬كیًه هىحًؿ که ؾق ایى ِىقت الؾواز با وصٟ بكابك اوث. يمىيۀ ؾوم ال وه ٬كیًه جٍکیل٨اِله

یى يمىيه الؾواز با جكِیٟ و هىاليه بكابدك اودث. بده اوث. کلمات اول ٬كیًه وصٟ هحىالو و کلمات ؾوم وصٟ هحىالی ؾاقيؿ. به ایى جكجیب، ؾق ا
 ؾايىث.جىاو گ٩ث شاظٛ وصٟ، هىاليه و جكِیٟ قا الؾواز بیى کالم و کلمات هی٘ىق کلی، هی

 و هدددفهب ظدددْب لدددن أشدددؿ ٠ًددده هدددفهبا -9
 ٨ألشددددددكیْى الددددددؿهٟ إو لددددددن جصددددددكه
 یىدددددىؾ هًددددده األ٨ددددد٫ إو لدددددن یًىدددددؿؾ

 

 و ٌددددا٤ل بددددْد لددددن أشددددؿ ٠ًدددده ٌددددا٤ال 
 الىشددددددؿ إو لددددددن ج١ددددددك٦و أل٠ددددددك٨ْى 

 الٍددددمه إو لددددن جکىدددد٧و جمددددىت هًدددده
 279ّٔ 2116/ ٠ٕ1427ىکكی،                        

 

 هایی که آوقؾه اوث کلمات ه٭ابل هن بكؼی ؾق ولو بكابكيؿ ولی همه ال يٝك ه١ًی هؽال٧ هن هىحًؿ.که ؾق هرالچًاو -11
 باوددددددددٗ ؼیددددددددك ٨ددددددددیکن بیمیًدددددددده

 
 و ٬دددددددددددابٓ ٌدددددددددددك ٠دددددددددددًکن 

 128ّٔ 1961/1381ٕاواهة بى هً٭ف،                  
 

هدای باوٗ هحٕاؾ ٬ابٓ، ؼیك ه٭ابل ٌك، یمیى ؾق جٕاؾ ٌمال اوث. جمام ایى کلمات ؾق ولو ٠كؤی هماهًگ هىحًؿ. ؾق ایدى بیدث، آقایده
 هٙاب٭ه یا جٕاؾ و هىاليه وشىؾ ؾاقؾ. 

 هایی ال جىصیّٟيمىيه -11
 جصلددددي بدددده قٌددددؿي، و أذددددكت بدددده یددددؿي

 ووددددیمه، بددددك االیددددابظددددك االقهدددداب 
 

 و ٘دددداب بدددده ذمددددؿي، و أوقی بدددده ليددددؿي 
 کكیمدددددة، هعدددددٓ الًّددددداب ِدددددمیمه

 ٔ 311جاّاالِبٟ، بیٕابی                              
 

 ايؿ.پكؾالی ؾق ١ٌك اوث که بكؼی ؾیگك ال ٠لمای بال٤ث آو قا ـیل جىمیٗ و جصمیه ٬كاق ؾاؾهبًابكایى، ال يٝك ایًاو جىصیٟ هماو وصٟ
 
 مىابع 

، هع٭٭او أظمؿ بؿوي و ظاهؿ ٠بؿالمصیؿ و ابدكاهین هّد٩ٙی، ٬داهكهّ البذیع  ی يقذالشعرمٔ. :@C;ه/ :B=;بى هكٌؿ ٕهً٭ف، اواهةبىا .;
اق العلبی و ٌكکاه.هکحبة و هٙب١ة ه٩ّٙی البابی ّْ  العلبی و أوالؾه بمّك، هعمىؾ ي

،  ال٭اهكهّ ٌكکة ;الؿیى ٠بؿالعمیؿ، ز، هّعط هعمؿ هعیالکاتبالسائر    ادبالمثل٪ٔ. C=C;ه/ B?=;بى هعمؿ ٕاذیك، يّكاللهابى .>
 العلبي و اوالؾه.البابیهکحبة و هٙب١ة ه٩ّٙی

. هّعط ه٩ّٙی شىاؾ و شمیل و١یؿ، المًثىرالکالم والمًظىم هىالکبیر  ی صًاعهجاهعٔ. @?A? /;C=;دددددددددددددددددددددددددددد ٕ  .=
 ال١كا٬ي. ال١لميشاّ المصمٟبی
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 ، گكؾآوقؾيؿه یىو٧ ؼیاٖ. بیكوتّ ؾاق ِاؾق.العربلساؤ. <CC;/ <;<;هًٝىق، هعمؿبى هکكم ٕابى .<
، جكشمده ودیؿ٠لی هیكلدىظی، القةرآوبذیعٔ. Bَ@=;االِبٟ هّكیٔ ٕبى ٠بؿالىاظؿبى ٜا٨كالمّكی ٕابیالؿیى ٠بؿال١ٝینأبىهعمؿ لکی .?

 .هٍهؿّ چاپ و ايحٍاقات آوحاو ٬ؿن قٔىی
، ج٭ؿین و جع٭ی٫ الشعر والًثر و بیاو إعجازالقرآوتحریرالتحبیر  ی صًاع جأ. ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ٕبی  .@

 االوالهیة.األ٠لی للٍئىوظ٩ًي هعمؿ ٌك٦، ال٭اهكهّ المصله
A. العمىیٔ ٕظصةالؿیى ٕابىبکك، ج٭یأبی;CC; .ٔ ٌكض ٠ّام ١ٌیحى، بیكوتّ ؾاقالمکحبة الهالل.األرب األدب و غایخساي ، 

الکحاب و ٬ْؿم لده ، ظ٭٫البذیعالبیاو والمعايی والمصباح  یمٔ. ;::>ه/ >><;بى هالک ٠ٕبؿالله بؿقالؿیىهالکٔ، أبیياٜن/ ابىالؿهٍ٭یٕابى
 ل١لمیة. هًٍىقات هعمؿ ٠لی بیٕىو.لبًاوّ ؾاقالکحب ا -البال٤ة ؾکحك ٠بؿالعمیؿ هًؿواي، بیكوتبؿقاوة ٨ی جاقیػ

B. ٕ اقوٙى;=A; .ٔهحكشن پكؼیؿه هلکی، جهكاوّ ا٬بال.الخطابهریطىریقا  ى ، 
C. ٕ او٩ًؿیاقپىق، هىٌمًؿ;=B= .ٔ،)جهكاوّ ٨كؾون. عروساو سخى )يقذ و بررسی اصطالحات و صًاعات ادبی در بذیع 

هّدعط ٠بؿالىدالم األعجاز(، ز )المتضمى السرارالبالغه و علىم حقایقالطرا مٔ.?CC;ه/ ?;<;الیمیًیٔ ٕبى ظممه ٕال١لىیهؤیؿ، یعیی .:;
 لبًاوّ ؾاقالکحب ال١لمیة. -ٌاهیى، بیكوت

یب ٕ .;; ْٙ  ، جع٭ی٫ الىیؿ أظمؿ ِ٭ك، ٬اهكهّ ؾاقالم١اق٦.اعجازالقرآو ٔ.;CA;با٬اليی، أبی بکك هعمؿبى ال
الّداؾ٪، ٬دنّ االهدامال١لمیة ٨ی هؤوىدةالبال٤ة، به جع٭ی٫ الصًة ئ. اِىل;C=;٪/ ==<;بى هیرن ٠ٕلیبىالؿیى هیرنالبعكايی، کمال .>;

 الّاؾ٪.االهامهؤوىة
 . ظاٌیة الىْیؿ هیكٌكی٧، ٬نّ هًٍىقات هکحبة الؿاوقی.المطىلجأ. ج٩حالايی، هى١ىؾبى ٠مك المؿ٠ى بى١ؿ ٕبی .=;
;>.  ٕ;=A> /ه;C?> .ٔالحىظیؿ. شاّ هٙب١ةهعمؿی، بی . هّععاو قٔا ل٩ٙی و هعمؿ٠لیالمعايیالمفتاح أو هختصرتلخیصم 
، ٬اهكهّ ;الرايي، چ، به جع٭ی٫ ٠بؿالىالم هعمؿ هاقوو، الصمءالبیاو والتبییىٔ. ;@B: /;C=;بعكبى هعبىب ٕبى ٠مكوبى شاظٛ، ٠رماو .?;

 هکحبة الؽايصی بمّك و هکحبة المرًی ب٥ؿاؾ.
ال٭داهكهّ ؾاقالًهٕدة  -، جع٭ی٫ ٠بؿال٭اؾق ظىیى، ال٩صالدةالبالغ علناألشارات والتًبیهات  ی جأ. بى هعمؿ ٕبیشكشايی، هعمؿبى ٠لی .@;

 هّك للٙبٟ والًٍك.
;A. بى شماؾ ٕشىهكی، اوما٠یل;=A@ /;C?@ .ٔهّعط اظمؿبى ال٩٥ىق، ٬اهكهّ ؾاقالکحاب.العربی اللغ  و صحاحالصحاح تاج ، 
;B. اذیك ٕالؿیى ابىالعلْبي، يصن;CA; .ٔالیكا٠ةٔ، به جع٭ی٫ هعمؿ الىیؿ ٠رماو، بیدكوتٕهؽحّكکحاب کًمالبكا٠ة ٨ی أؾوات ـي جىهرالکًس- 

 ال١لمیة.لبًاوّ ؾاقالمکحب
;C. ٕ ه/ :=<;ؼٙیب ٬مویًی، هعمؿبى ٠بؿالكظمى<::C .ٔقا٠حًدی بده و قاش١ده هعمدؿ ٠بدؿال٭اؾق ال٩أدلي، البالغ االیضاح  ی علىمم .

 كکة ابًاء ٌكی٧ ايّاقی.ال١ّكیة، ٌلبًاوّ المکحبة -بیكوت -ِیؿا
 . ٬نّ الكٔی لاهؿی.المعايی والبیاو والبذیعالمفتاح  یتلخیصٔ. =@=;دددددددددددددددددددددددددددددد ٕ  .:>
 ، جهكاوّ هكواقیؿ.>چ ،ياههلغتٔ. AA=;اکبك ٕؾهؽؿا، ٠لی .;>
 ل١ٍكای بهاق، جهكاوّ اوا٘یك.ا، جّعیط اظمؿ آجً، ايح٭اؾ هلکالبالغهترجماؤ. >@=;/ C>C;قاؾویايی، هعمؿبى ٠مكو ٕ .>>
الر٭دا٨ي للًٍدك ال٭اهكهّ المکحبة -، ؾقاوة و جع٭ی٫ اظمؿ ظصالی الْى٭ا، األلهكاالعجازاالیجاز  ی درای يهای مٔ. CBC;قالی، ٨ؽكالؿیى ٕ .=>

 والحىلیٟ.
٬مویًدی، جّدعیط هصدؿؾ . جّعیط هعمؿبى ٠بدؿالىهاب المعجن  ی هعاییراالشعارالعجن ٔ.BB=;الؿیى هعمؿبى ٬یه ٕقالی، ٌمه .<>

 هؿقن قٔىی و ویكون ٌمیىا، جهكاوّ ٠لن.
 ، ٌیكالّ ايحٍاقات ؾايٍگاه پهلىی.البالغه در علن هعايی و بیاو و بذیعهعالنٔ. =?=;قشایی، هعمؿ ؼلیل ٕ .?>
 هٍهؿّ چاپؽايه ؾايٍگاه هٍهؿ. البالغه(،روش گفتار )علنٔ. AA=;الؿیى ش٩١ك ٕلاهؿی، لیى .@>
<A. ى ٠بؿالکكین ٕلهلکايی، ٠بؿالىاظؿب;=B= /ه;C@> .ٔبده جع٭ید٫ اظمدؿ هٙلدىب و  البیاو )المطلع علةی اعجةازالقرآو( التبیاو  ی علنم
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 ال١ايی.العؿیری، ب٥ؿاؾّ هٙب١ةؼؿیصة
<B. ٕ الموب١ي، ٘الب هعمؿ و ظالوي، ياِك;CC@ .ٔال١كبیة.، بیكوتّ ؾاقالًهٕةالبیاو والبذیعالعربی البالغ م 
<C. به جع٭ی٫ ٠بؿالعمیؿ هًؿاوي، لبًاوّ ؾاقالکحب ال١لمیة.>، چالعلىمهفتاحٔ. ;;:>بى ٠لی ٕبى هعمؿوکاکی، ابی ی١٭ىب یىو٧ ، 
الدؿیى، . هّدعط اظمدؿ ٌدمهاألقراو  ی اعجازالقرآوهعترکٔ. B /;CBB:<;بکك ٕبى ابیالؿیى ٠بؿالكظمىال٩ٕل شاللویى٘ی، أبی .:=

 ال١لمیة.لبًاوّ ؾاقالکحب -بیكوت
 ، جهكاوّ ٨كؾون.يگاهی تازه به بذیعٔ. B@=;ٌمیىا، ویكون ٕ .;=
 ، یمؾّ ؾايٍگاه یمؾ.زیىر سخى در بذیع  ارسیٔ. AC=;ِاؾ٬یاو، هعمؿ٠لی ٕ .>=
 ، جهكاوّ ظىلۀ هًكی.;، زشًاسی به ادبیاتاز زباؤ. :B=;٩ِىی، کىقوي ٕ .==
، جع٭ی٫ ؾکحك يىدیب يٍداوي، بیدكوتّ >، چالبذیعالبالغ  و هحاسىالبذیعی   ی علىمالکا ی شرحمٔ. >CC;ه/>;<;الؿیى العْلي ٩ِٕی  .<=

 ؾاقالّاؾق.
. به جع٭ی٫ ٠لی هعمدؿ البصداوي و هعمدؿ الصًاعتیى الکتاب  و الشعرٔ. A><;/@::>بى وهلٕبى ٠بؿاللهال١ىکكی، ابی هالل العىى .?=

  ابىال٩ٕل ابكاهین، بیكوتّ المکحبة ال١ّكیة.
يىیهّ ٠بان ا٬بال آٌدحیايی، ، هّعط و ه٭ؿههالشعرالسحر  ی دقایقحذائقٔ. B:=;٠مكی کاجب بلؽی ٕو٘ىأٖ، قٌیؿالؿیى هعمؿ ٕ .@=

 جهكاوّ کاوه.
=A. ٕ ٨ای٫ جكهؿی لکهًىی، ٤الم هعمؿ;C:C .ٔالهىقّ پًصاب یىيیىقویحی.الفىائذهخسو ، 
=B. الدؿیى هعمدؿبى ٨ؽكالدؿیى ٨ٕؽكی ا٩ِهايی، ٌمه;=BC .ٔ هعیةار جمةالی و هفتةاح ابىاسةحاقی )علةن عةرو ، علةن قةىا ی، علةن

 شاّ کحابؽايه هىله و هكکم اوًاؾ هصله ٌىقای اوالهی.به جّعیط یعیی کاقؾگك، بی الصًایع( بذایع
=C. بى اظمؿ ٠ٕبؿالكظمى الؽلیلال٩كاهیؿی، أبی;>:C .ٔشداّ هؤوىدة ، شمء اول، جع٭ی٫ ههؿی المؽموهی و ابكاهین الىاهكایي، بیالعیىه

 ؾاقالصهكة.
 ها ٕومثٔ.ّ والهاو هٙال١ه و جؿویى کحب ٠لىم ايىايی ؾايٍگاه، جهكاويقذ بذیعٔ. AC=;٨ٍاقکی، هعمؿ ٕ .:<
 . ه٭ؿهه و جّعیط و جعٍیه ویؿه هكین قؤاجیاو، ا٩ِهاوّ ؾ٨حك جبلی٥ات اوالهی.رسال  بیاو بذیعٔ. ;B=;٨ًؿقوکی، هیكلا ابى٘الب ٕ .;<
 ل١لمیة.الم١ًن ؼ٩اشی، بیكوتّ ؾاقالکحب ا، جّعیط هعمؿ ٠بؿيقذالشعر جأ.بى ش٩١ك ٕبی٬ؿاهة .><
. جع٭ی٭ه و ٔدبٙه و ج١لید٫ ظىاٌدیه هعمؿظىدیى االصاب الکتاب  و هغاينهعالنمٔ. CBB;ه/ B:<;بى ٌید ٠ٕلیبىال٭كٌی، ٠بؿالكظین .=<

 لبًاوّ ؾاقالکحب ال١لمیة. -الؿیى، بیكوتٌمه
العمیؿ هًدؿوايی، بیدكوتّ جع٭ی٫ ٠بؿ، به الشعر و آدابه و يقذهالعمذة    هحاسىٔ. <::>/<><;بى قٌی٫ ٕالعىىال٭یكوايی، ألبي ٠لی .<<

 المٙب١ة ال١ّكیه. -ال١ّكیه. الؿاق الًمىـشیة المکحبة
الؿیى کمالی، جهكاوّ يٍك . ویكاوحه و گماقؾۀ هیكشاللاالشعاراال کار ی صًایعبذایعٔ. C@=;کا٩ٌی وبمواقی، کمال الؿیى ظىیى وا٠ٛ ٕ .?<

 هكکم. 
 لبًاوّ ؾقالر٭ا٨ة. -. جع٭ی٫ هعمؿ قٔىاو الْؿایة، بیكوتاحکام الصًع  الکالمٔ. @@C;ال٭اون هعمؿبى ٠بؿال٩٥ىق ٕالکال٠ي، أبی .@<
>A. ال١لماء ٕگكکايی، هعمؿظىى ٌمه;=<B .ٔ يا.، جهكاوّ بیالبذایعابذ 
>B. بى هعمؿ ِالط ٕهاليؿقايی، هعمؿ هاؾی;=A@ .ٔهكکدم يدژاؾ، ، به کىٌدً هعمدؿ٠لی ٤الهدیايىارالبالغه؛ در  ًىو هعايی، بیاو و بذیع

 ٨كهًگی يٍك ٬بله، جهكاوّ ؾ٨حك يٍك هیكاخ هکحىب.
>C. ٕ هؿيی، الىیؿ ٠لی ِؿقالؿیى بى ه٥ٕىم;=BC /;C@C .ٔ ظ٭٭ه و جكشن ل١ٍكایه ٌاکك هاؾی ٌدکك، الصدمءالبذیعايىارالربیع  ی ايىا ،-

 الؽاهه. يص٧ اٌك٦ّ هٙب١ة ال١ًماو.الىاؾن و الصمء
، جع٭ید٫ و ج٭دؿین هعمدؿ ٨ٍداقکی، الًثةرالةًظن والکالم او المحاسى  ةیهحاسىٔ. <@=;العىى يّكبى ظىى ٕهك٤یًايی، لالهام ابی .:?

 ٨كهًگىكای ا٩ِهاو. -ا٩ِهاوّ هٙب١ة پكویى ا٩ِهاو
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 .، جّعیط ظىیى آهی، چاپؽايه هكوی، ياٌك ٨كو٤یدّره يجفیٔ. >@=;هیكلا، يص٩٭لیٕ .;?
 ن.، جهكاوّ جى ًىو بالغت و صًاعات ادبیٔ. ;@=;الؿیى ٕهمایی، شالل .>?
، جّعیط ظمیؿ ظىًی و بهكول ٩ِكلاؾه، جهكاوّ ٨كهًگىحاو لباو البالغه در علن بذیعهذارجٔ. =B=;بى هعمؿ هاؾی ٕهؿایث، قٔا٬لی .=?

 و اؾب ٨اقوی.
 .A<B=، يىؽۀ ؼٙی، کحابؽايۀ هكکمی ؾايٍگاه جهكاو. ي جاهع الصًایع و االوزاوهكوی، وی٧ شام.  .<?
اودحاؾ  دايشکذه ادبیات دايشگاه  ردوسی هشهذ،، Dبكقوی جعىل وصٟ ال ؼىاشه ٠بؿالله ايّاقی جا و١ؿیٔ. BBE=;ا٨ٕلی، ِاقهه ٕ   .??

 قاهًما وظیؿیاو کاهیاق.
 .B- AA?، ُِ ?;، ٌماقه ياه   رهًگستاو، Dيرك هىْصٟ ٨اقوی قا بًٍاوینٔ. ACE=;وظیؿیاو کاهیاق، ج٭ی ٕ  .@?
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