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  چكيده
اين مقاله گامي در جهت بازبيني و جايگاه حصر و قصر به عنوان يكي از فصول مهم فـنّ معـاني و   

در علم معاني، اختصاص يعنـي حصـر كـردن    . رويكردهاي بالغي تأثيرگذار در تحليل متون است
كردهـا  در اين بين روي. چيزي يا كاري در كسي، يا انفراد و انحصار كسي يا چيزي به كاري يا امري

شاعران در تحليلي جامع و مـانع   ةو اغراض حاصل از كاربرد حصر و قصر در متون ادبي و مجموع
براين اساس حصر و قصر قابليت بالغي مشتركي ميان گوينـده و مخاطـب    ؛ارزشمند و فاخر است

مخاطـب   بـراي  وميشـود  گوينده روشن كردن و القاي تفكّر دروني اثرش  اين قابليت براي اوست
پـور بـه دليـل كـاربرد مضـامين نـو و        شعر قيصـرامين . ميگردد تحليل و فهم محتواي اثر ثباع

  .مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است) حصر و قصر(هاي شعري از اين منظر  ظرافت
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  مقدمه
از . ن نظم و نثر فارسي در خور توجه و اهميـت اسـت  هاي فراوان حصر و قصر در متوظرافت 

شود و با عنايت بـه تعـدد و   بالغت از طريق آثار ادبي محقق ميآنجا كه فهم درست اين ابزار 
بينـي گوينـده    شـه و جهـان  تنوع كاربرد، ضرورت بررسي و تحليل آن در جهـت تبيـين اندي  

يص، حصر كردن چيزي يـا كـاري   در اصطالح علم معاني، اختصاص يا تخص. گرددنمودار مي
اصول علم بالغـت  . (است در كسي، يا انفراد و انحصار كسي يا چيزي است به كاري يا امري

 )382:رضا نژاد، در زبان فارسي

. شودسازي ديده مي ه نوعي ديگر برجستهنوعي تأكيد و انحصار و ب »قصر«به عبارت ديگر در 
 در حوزه بالغـت تعريـف ديگـري    آيد بدست ميار البته مقاصد متعددي كه از اين نوع انحص

جايي عناصر جمله، تكرار، سوگند و كلمات مفيد معني تأكيـد در  از جمله تقديم و جاب. دارد
  .خبر انكاري

هاي فراواني را در اختيار صاحب اثر است، حصر و قصر همزمان توانمندي آنچه روشن و صريح
هـاي   آثار و انديشـه  ر مخاطب در راستاي تبييناش و در اختيا در جهت بيان و القاي انديشه

براساس آنچه تقرير شد، بازنگري و بازشناسي، نقد اين مباحـث در كتـب   . دهدمؤلف قرار مي
  . معاني فارسي امري ضروري و ارزشمند است

نگاهي نو و خالقانه به بررسي حصر و قصر در شعر شاعري خـالق و نوانـديش چـون قيصـر     
پـور   درك و شناخت حاصل از اغراض شاعري چون قيصر امـين . است پور پرداخته شده امين

او را براي مخاطب هاي بارور و ذهن خالق  هاي شاعرانه، انديشه در كاربرد حصر و قصر جلوه
مندي و شـناخت او را از اثـر و مجموعـه آثارقيصـر      و لذت ادبي و بهره. كندروشن و فاخر مي

  . تر خواهد كرد پور عميق امين
  

  »قصر ةگان هاي سهبندي تقسيم«و نقد بررسي 
معمـوالً پـس از   . بنـدي شـده اسـت    هاي مختلف دسته در كتب معاني، قصر و حصر از جنبه
. شـود و غيرحقيقي مطرح ميبندي قصر به دو نوع حقيقي  تعريف و طرح مبحث، ابتدا تقسيم

م و در نهايـت، تقسـي  » موصوف بـر صـفت  «و » صفت بر موصوف«سپس تقسيم به دو گونه 
كه برخـي  طوريبنديها مالك روشني ندارد؛ ب اين تقسيم. »قلب«و » تعيين«، »افراد«گانة؛  سه

مختصـر المعـاني،   : ك.ر(در آغاز و بدون مقدمه، قصر را به دو دستة حقيقـي و غيرحقيقـي   
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و برخي به دو بخش قصر موصوف و قصر صـفت تقسـيم   ) معالم البالغه، معاني آهني، كزازي
  ).عاني شميسا، معاني علوي مقدمم: ك.ر(اند  كرده

  
  قصر  ةگان بندي سه مالك تقسيم

: برخـي معتقدنـد  . ها بر چه اساسي صوت گرفته استبندي معموالً مشخص نميشود كه دسته
و نيز » ممكن است يك مثال با اختالف احوال مخاطب براي هر سه نوع قصر شايسته باشد«

اري دانسته و بر اين اساس، براي آن شش قصر صفت و قصر موصوف را در تمام انواع قصر ج
در اين حالت هر كدام از سه نوع قصر قلب و تعيين و افراد ممكن اسـت از  . اند وجه برشمرده

بيان و و  125: همايي، معاني و بيان(جنس قصر صفت بر موصوف يا موصوف بر صفت باشد 
ي تقسيم هر يـك از انـواع   اما براساس آنچه در كتب معاني آمده، مبان، )171: شميسا ،معاني

  :قصر به شرح زير است
  :گويند بر سه گونه است قصر حقيقي و قصر ادعايي كه به آن قصر اضافي هم مي. 1

  )123: رجاييمعالم البالغه، (تقسيم قصر به اعتبار حقيقت و واقع . الف
  .)109: درراالدب، 277: اصول علم بالغت (تقسيم قصر برحسب اعتبار و قصد گوينده . ب
  ).184:كزازي(تقسيم قصر از ديد سرشت و چگونگي آن . ج
  .ـ قصر صفت بر موصوف و قصر موصوف بر صفت2

  ).123:رجاييمعالم البالغه، (تقسيم قصر به اعتبار طرفين . الف
  ).109:اصول علم بالغت (تقسيم قصر به اعتبار حال مقصور . ب
در نظر گرفتن اعتقاد مخاطب و احوال  تقسيم قصر با: ـ قصر افراد، قصر قلب و قصر تعيين3
  .او

شود، آشفتگي و عدم انسجام در طرح كلي مبحث قصر بسيار آشـكار  كه مالحظه ميطورهمان
  .اي جداگانه است شرح تفضيلي و نقد الزم بر اين پريشانيها، موضوع مقاله. است

  
  پور هاي كاربرد حصر و قصر و شعر قيصرامين شيوه

اص در زبان فارسي قديم و جديـد بصـورتي جـامع در    بيان اختصهاي  گفتني است كه شيوه
ها، نويسان به تعدادي از اين روشـ   غتبعضي از بال. هاي بالغت فارسي بررسي نشده استكتاب

گانـه   بنـدي سـه   اند كه بيش از اين  در مبحث مالك تقسـيم  در مواضع گوناگون اشاره كرده
همـان   "حصـر و قصـر  "هاي كاربرد  ترين شيوهيكي از پركاربرد. ايم قصر به ذكر آن پرداخته
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الزم است در ابتدا عنـوان كـرد   . پردازيمپور به آن مي اشعار قيصر امينادات قصر است كه در 
باشد كه ذكر منبع آن بـه شـكل عنـوان    ميپور  اشعار قيصرامين  كه منبع مورد نظر مجموعه

  ).مجموعه شعر و صفحه مورد نظر ذكر شده است(
پركاربردترين ادات در شعر قصر امين پـور   "جز"از جمله "حصر و قصر"ادات  ـ استفاده از1

استفاده  "حصر و قصر"مورد از ادات  پنجاه و سهپور  به طور كامل و جامع قيصر امين. است
مـورد بـا ادات    سـه ،  "جـز "مـورد بـا دات    چهل و دومورد  پنجاه و سهاز مجموع . اند كرده

مورد از ادات  يكو  "غير"مورد از ادات  سه،  "همان و همين"مورد از ادات  چهارو  "تنها"
  .بهره جسته است "هيچ"

 اي از خويش   ما هيچ نيستيم، جز سايه

  )353: رفتن رسيدن است(آيين آيينه، خود را نديدن است  
  )374: ميراث باستاني(ما را بجز برهنگي خود لباس نيست 

   جمله زبان و بي سخن سوز چو شمع و دم مزن 
  )399: سفر(كند  جز به درون خويشتن، شمع سفر نمي

  .هاي شعر اوستو تعداد ادات قصر از ديگر ويژگي البته كاربرد همزمان
  )197: به باالي تو(بجز عشق، دردي كه درمان ندارد    بجز عشق راه عالجي نديدم 

الم چـون  وسيله ادات و همراهي با ديگر عناصـر زيبـايي كـ   كاربرد همزمان حصر و قصر ب* 
  .قابل ذكر است "تشبيه"

  )68: خانقاه(كه اشكم شاهد و آهم گواهه      ندارم شاهدي جز چشم مستت          
  .با متناقض نما نيز بر عمق شعر او افزوده است "حصر و قصر"همزماني * 

  )176: الهي(رهايم مكن جز به بند غمت                    اسيرم مكن جز به افتادگي 
  )374: ميراث باستاني(بجز برهنگي خود لباس نيست  ما را

  
  .هاي زير اشاره كرد توان به نمونهبوسيله ادات مي "حصر و قصر"ز ديگر كاربردهاي ا* 

  )311: اي براي تو نامه(دهد نان و گل به ميهمان نميجز تو هيچ ميزبان مهربان      
ــت ــو نيس ــداي ت ــگ ص ــه رن ــدايي ب  ص

ــن  ــود مــ ــوير موعــ ــب و روز تصــ شــ
ــت   ــان گرفـ ــت جـ ــاده از رفتنـ ــن جـ  تـ

ــار  ــد بهـ ــو آمـ ــم تـ ــييع زخـ ــه تشـ بـ

 بجــز عشــق، نــامي بــراي تــو نيســت      
ــو نيســـت  ــمهاي تـ ــز چشـ ــه جـ  در آينـ
ــت   ــو نيســ ــاي تــ ــز ردپــ  رگ راه جــ
ــو نيســت   كــه جــز ســبز، رخــت عــزاي ت
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هـــاي مقـــدس قســـم بـــه آن زخـــم
  

ــو نيســت  كــه جــز زخــم ــراي ت  ، مــرهم ب
  )344: نامي براي تو(

  

  اما …* 
  ها كه گفتم ن حسغير از همي

  و غير از اين رفتار معمولي
  و غير از اين حال و هواي ساده و عادي

  حال و هواي ديگري 
  )261: رفتار من عادي است(در دل ندارم 

  يوسف برادرم نيز
  تنها به جرم نام تو
  چندين هزار سال

  )264: نه گندم و نه سيب(زنداني عزيز زليخا بود 
 !              هر چه هستي باش        نه جز اينم آرزويي نيست  …* 

  )278: هر چه هستي باش!  (اما باش
 بي عشق دلم جز گرهي كور چه بود؟  * 

  )308: اگر عشق نبود(گر عشق نبود اگشود يدل چشم نم
 خورند شاعركان مثل آب و نان    مي غم* 

  )182: غمخواري(خورند  اما دريغ، جز غم خوردن نمي
 )197: به باالي تو(به سر گرچه جز برف تاجي نديدم اجي بديدم    به سرسبزي خويش ك* 

  )197: به باالي تو(بجز عشق، دردي كه درمان ندارد    بجز عشق راه عالجي نديدم 
  )197: به باالي تو(هاي سياه دورويي          به بازار ياران رواجي نديدم  كه جز سكّه

 اي دل من دستخوش درد تو  * 

  )210: گفتعشق چه مي(يچ ندارم، همين م تو هجز غ 
  !فرزندم* 

  روياي روشنت را
  ديگر براي هيچ كس بازگو مكن

  ـ حتي برادران عزيزت ـ 
  جز در هواي تو مرا سير و سفر نيست
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  )37: سفر و هواي تو(گلگشت من ديدار سرو و سوسن تو 
  ام تو را  در هر سؤال از همه پرسيدهدهي         با آنكه جز سكوت جوابم نمي* 

         )45: رؤياي آشنا(ام تو را با هيچ كس بجز تو نسنجيدهاز شعر و استعاره و تشبيه برتري       

اسمي است كه مرجع آن  ةوسيلداي كالم و كوته كردن معني آن بـ آوردن ضميري در ابت2
  )383: اصول علم بالغت . (ظاهر يا ضميري ديگر

د ديده شـد در بعضـي   مور شانزدهپور  قيصر امين "قصرحصر و "در كاربرد ضمير دو معناي 
اسنادي مورد استفاده واقع شده و در ادامـه بـا    ةشود كه ضميري در آغاز جملموارد ديده مي

را مـدنظر   "حصـر و قصـر  " مقصود ،بعد ةبه جمل "كه"پيوند دادن اين جمله با حرف پيوند 
  . قرار داده است

  .هاي زير اشاره كرد توان به نمونهيدر مورد استفاده از ضمير شخصي م* 
  رودقطار مي

  رويتو مي
  رودتمام ايستگاه مي

  عشق را به مدرسه برديم
  در امتداد راهروي كوتاه 

  ام من چقدر ساده
  هاي سالكه سال

  در انتظار تو
  )7: سفر ايستگاه( ام كنار اين قطار رفته ايستاده

  .هاي زير اشاره كردمثالبه  توانهاي استفاده از ضمير شخصي مي مونهاز ديگر ن* 
  كرديمميما بي صدا مطالعه 

  زديماما كتاب را كه ورق مي
  تنها

  )8:همزاد عاشقان(گاهي به هم نگاهي 
  گم شدي اي نيمه سيب دلم* 

  )43: قدر اندوه! (اي تمام روح من! اي منِ من
 گريند     بهانه آن ابرها كه ميتويي * 

  )304: همانيم(بيا كه صاف شود اين هواي باراني 
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 انتهاست   بيمزار تو بي مرز و * 

  )343: نامي براي تو(تو پاكي و اين خاك جاي تو نيست 
بـر   مفعـول  تقديم اركان جمله بعنوان نمونـه تقـديم  : ـ تقديم ما حقّه التأخير مفيد الحصر3
  .)132:1389شميسا، ، بيان و معاني) (260: اصول علم بالغت(عل اف

  :، بعنوان نمونهمورد است هشتپور  بسامد اين نوع تقدم در شعر امين
  اند  ما را از هر طرف نشانه گرفته* 

  انگاري 
  هاي من و تو ي چشمغوغا

  سكوت را
  )9:3همزاد عاشقان، (در آن كتابخانه رعايت نكرده بود   

  اين دل نجيب را …* 
  اين لجوج ديرباور غريب را

  در ميان خويش
  )263:نامي از هزار نام (يد؟ ده راه مي

اصـول  . (گيرد مسنداليه صورت مي بهسنداليه براي اختصاص مسند  .گاهي تقدم مسند بر* 
  )161: علم بالغت در زبان فارسي

  هاهر چه در دل داشتم از نيشها و نوش       هر چه گفتم از غم آن روزها و سوزها  -
  )57: زها و سوزهارو( …هر چه گفتم، هيچ كس نشنيد يا باور نكرد

  سوره چشم خرابت حكمت تخريب شراب -
  )172: آخرين تصوير(سفر تكوين نگاهت مژده اهل كتاب 

  وي قالي رارهاي امتداد نقش -
  با نگاهي بي هدف دنبال كردن

  جوجه زرد و ضعيفي را كه خشكيد،
  توي خاك باغچه

  با خواندن يك حمد و سوره چال كردن
اصول (دهند اي به آن اختصاص مي تا حكم تازه آورند ر اشاره ميـ گاهي مسند اليه را ضمي4

  )161: علم بالغت در زبن فارسي
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مـورد  آن پـنج  بسـامد   كه هاي اشاره را هم ذكر كردگفته شده صفتالزم است عالوه بر نظر 
با ضمير شخصي و ادات حصـر و قصـر نيـز ديـده      ،خواني اين نوعآيي و هم البته با هم. است
  .شد

  ونهپس چگ -
  دارم بي امان روشن نگه

  ها اين پاره آتش را سال
  )12: شعر(در كف دستم 

  من هيچ چيز و هيچ كس را -
  ديگر

  )13: شعر ناگفته. (در اين زمانه دوست ندارم
 حنجره اين باغ صدا را نفروشيد اين -

  )66: سرمايه دل(ها را نفروشيد  اين پنجره، اين خاطره
 يم        يك عمر دويديم و لب چشمه رسيد

  )67: سرمايه دل(اين هروله سعي و صفا را نفروشيد 
  ها رها  اين تويي در آن طرف، پشت ميله -

  )301: ام از اين كوير خسته(ها اسير  اين منم در اين طرف، پشت ميله
ة معنـاي حصـر و قصـر صـورت     افـاد  ،هـا  گاهي با تكيه بـر روي واژه : ـ تكرار و تكيه كالم  5
  )132: معاني، شميسابيان و (پذيرد مي

پـور در شـعري ايـن     استاد شميسا اشاره كرد كه قيصـرامين (الزم است براي تكميل عبارت 
هاي مشـترك قافيـه بسـيار     به عنوان واژه  را با قافيه قرار دادن عبارت و واژه "حصر و قصر"

  .زيبا بيان كرده است
  زنند از پيش پايتييت               خورشيدها سر ماي مطلع شرق تغزّل، چشمها -

   …هايم، هوايت  پيچيده در هرم نفس                 تر   اي عطر تو از آسمان نيلوفري
  )41: غزل شرقي(
  اي امتداد ساية من آفتاب تو     اي آيه آيه آية من در كتاب تو              -

 اب توبگذار تا سرود شوم در كت            من اي نام من تمام من، اي شعر ناب

  )205: عكس كودكان من( 
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اصـول  . (اي را به آن اختصاص دهـد  آورد تا حكم تازه ـ گاهي مسنداليه را ضمير اشاره مي  6
  )161: ن فارسياعلم بالغت در زب

  بي گزاره در نهاد ما نهاد                آنكه دستور زبان عشق را -
  يست دادبا در كف مستي نمي            دانست تيغ تيز راخوب مي

  ـ مقيد كردن مسند به وصف7
  شنبه سه -

  )166: شنبه سه(چه سرسخت، فرسخ به فرسخ ! چه سنگين
  گاه تو آغوش گرم من امروز تكيه -

  )204: اي بوي هر چه گل(هاي تو  م شانهفردا عصاي خستگي
 خود نگاهي جـدا و ظريـف   ،ها در شعر نواستفاده از يك لغت به تنهائي در ابتداي مصراعـ 8

  . دارد "حصر و قصر" ةدر افاد
  كودك
  .كنداش در حياط خانه بازي مي با گريه

  مادر
  كنار چرخ خياطي

  آرام رفته در نخ سوزن
 شاعر افعال و اعمال انجام گرفتـه را بـه   "مادر"و  "كودك"ها  در اين شعر با استفاده از واژه

  .كنداين دو شخصيت اختصاص و محصور مي
ايـن  . مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت    "حصر و قصر"ا و معناي ـ جمله دعايي خود در ايف9

  .هاي حصر و قصر نيامده است عنوان در هيچ كدام از منابع به عنوان شكل
  بالند به بااليت قسم، سرو و صنوبر با تو مي

  )39: بفرماييد(بيا تا راست باشد عاقبت سوگندهاي ما 
  

  پور در شعر قيصرامين  "حصر و قصر"مقاصد كاربرد 
ــ  2ـ تواضع و فروتنـي  1توان به در كتب بالغي مي  "حصر و قصر"رد از مجموع مقاصد كارب

ـ اظهـار  6ـ بيان كم و كيف 5ـ تشويق و ترغيب 4مندي  ـ عرض شكايت گله3اظهار حرمان 
ـ براي تحقير 10ـ بيان فعل عبث 9ـ تفاخر و مباهات 8ـ ياري طلبيدن و فريادرسي 7حالل 

ـ بـراي تعمـيم   13نمايي ـ مبالغه و بزرگ12و برجسته سازي  جه و تأكيدـ براي جلب تو11



                                                                           1391تابستان  – 16شماره پي در پي   –نثر فارسي  سبك شناسي نظم و/ 410

                       

 

تـوان  قاصد ذكر شده در شعر امين پور ميبراي هر يك از م 1ـ براي بيان حصر اشاره كرد14
  .به تفكيك زير قائل شد

معنـاي   ةپـور در افـاد   در شعر قيصـرامين  …و  "همين"، "خبر"كاربرد ادات قصر از جمله 
از بـاالترين بسـامد    "سـازي  جلب توجه و تأكيـد و برجسـته  "مندي و  گله حرمان، شكايت و

تنها اسـتفاده مـا بـه ايـن      "سازي و جلب توجه تأكيد و برجسته ةدر مقدم". برخوردار است
سـازي اسـت امـا در تحليـل      تأكيد و برجسته  "حصر و قصر"نكته است كه ذات استفاده از 

توان به ايـن ويژگـي شـعر    مي "فاخر و مباهاتت"و همچنين  "يمند حرمان، شكايت و گله"
هر از چند گاهي از يافتن . پور اشاره كرد كه او پيوسته در جستجوي عنصر كمال است امين

ناپـذيري   كوشد تـا جسـتجوگري خسـتگي   باز مي. كي اظهار نااميدي ميكندآدمي در عالم خا
بـه همـين   . اميدوار استاو در اين رهگذر همچنان . هاي خود باشدبراي درك آرزوها و آرمان
خـورد  ة بيان فعل عبث به چشم ميمورد افاد دوتنها  "حصر و قصر"دليل است كه در كالبد 

او نـه تنهـا خـود بلكـه مـنِ      . ديده ميشودمورد  يازدهو تشويق و ترغيب از بسامدي باالتر از 
او  در شـعر  "تفـاخر و مباهـات  ". كنـد رسيدن به كمال تشويق و ترغيـب مي  ديگران را براي

شـاعران   "خود محورانـه "ديده شد كه برعكس نگاه   "حصر و قصر"مورد در كاربرد شانزده 
 پردازد و همـه فخـر و مباهـات   مي "معشوق"و  "عشق"به ستايش  "ودخ"ديگر در ستايش 

تواضـع و  ". سـازد كند كه مالل و انـدوه را از او دور مي ترسيم مي "عشقي"خود را در داشتن 
او تواضـع و فروتنـي در عمـل    . ستپور از بسامدي متوسط برخوردار ا در شعر امين "فروتني

مبالغـه و  "، "تحقيـر "داند تا در كالم و سخن به دليل همين تواضع است كه در شـعر او  مي
  .ترين بسامد ممكن برخوردار استبويژه خويشتن شاعر از كم "بزرگنمايي

  
  نتيجه

آفرينـي و ايماژسـازي بلكـه     بـراي جلـوه  پور نه به عنوان ابزاري  در شعر امين "حصر و قصر"
تصـاوير خيـال او در   . عنصري براي عمق بخشيدن به روابط نسبت انساني و اعتقـادي اسـت  

كاربرد اين عنصر خيال است كه گويي شعر او چون جويباري زالل و پاك در بستر زبان بـي  
يال بـا شـعر را   آيد و بدون ايجاد تزاحم ارتباطي صميمي و سـ   پيرايه شاعر به حركت در مي
  . آورد براي مخاطب به ارمغان مي

                                                 
، )12: جواهر البالغه(، )159: روش گفتار(، )162: معاالم البالغه(براي موارد ذكر شده در مقاصد حصر و قصر ميتوان به كتب بالغي از جمله .  1

 .مراجعه كرد) 130: بيان و معاني(، )383: اصول بالغت 
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برعكس اغلب شاعران او . از پركاربردترين عناصر زباني است "جز"كاربرد ادات قصر از جمله 
همزمان با محدود كردن و اختصاص با توجه به كاربرد ادات قصـر بـه دنبـال حركـت عمـق      

ه است دنيايي كـه در آن  بخشيدن هدايت و راهبري ذهن مخاطب به دنياي وسيع و گسترد
  .تشويق و ترغيب يا ديگر است

 "بريدن"عنصري براي خستگي و  ةپور نه به منزل اظهار مالل و اندوه و حرمان در شعر امين
  .است "كمال"از جهان مادي است بلكه ابزاري براي رسيدن به 

در شـعر   "حصـر و قصـر  "به عنوان يكي از مقاصد پركـاربرد   "نمايي تحقير، مبالغه و بزرگ"
معشـوق   "مـن "شـود و  مي "تحقيـر "شاعر پيوسـته   "من". اردپور كمترين بسامد را د امين
از طرفـي ديگـر شـاعر بـه دنبـال آن اسـت بـا        . گيردقرار مي "فخر و مباهات"سته مورد پيو
تحقير دوري گزينـد و بـرعكس ديگـران كـه تواضـع و       ةپيوسته از مقول "تواضع و فروتني"

ر از رفتارهـا  زنـدگي او سرشـا  . بروز دهـد  "رفتار"دهند او در  نمود مي "كالم"فروتني را در 
  .دارانه استمتواضعانه و خويشتن
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