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Abstract 
Interpretive narrations are considered the most important source of 
understanding Ahl-Al-Bayt out of the Holy Quran. Ahl-Al-Bayt are those 
who enjoy a special status as authentic interpreters of the Holy Quran. In 
this study, investigating the word-based narrations in interpreting Quran or 
the lexical ones as stated in Osul-E Kafi as a statistic case, we have analyzed 
the semantic aspects of these narrations as well as the methodology of the 
lexical interpretation of Ahl-Al-Bayt. The current article has been shaped 
around the method of content analysis. The investigation of the narrations 
shows that besides the content validation of the narrations, the method used 
by Ahl-Al-Bayt in lexical explanation is different from that of lexicalists 
and dictionaries because the immaculate have discussed some aspects other 
than the mere semantics of words. The aspects, the semantic Koranic 
aspects of which on the basis of divine realization is more considerable than 
the lexical explanation of linguists. 
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Narrations; Osul Kafi. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* Corresponding Author 

mailto:yar.4550@gmail.com


ی زب قآنپژوپژو  -ف عدو

1396ن بر و ب( 11ره پپ )، اول، ره ل 

 :فخ درر19/08/95 :شخ پذر19/10/95

 :108–87ص

ه ئل*

ا ب واژگ  سروش
ر بمح روات ف یکل ااص

 1راد،یموخ2*

1- دار آن حم و قوه عگدا ث ته ادپراب سف ان هدا ،انقا ،

ali.rad@ut.ac.ir
2- جا یدایدک آن حم و قوه عگت  ثه ادداپراب سف ان هدا ،انقا ،

hajmahdi133@chmail.ir

چکه
)ع( ر  رار ار  )ع( از آ ر   ا ا  ی تا

ا  م آ  د   ه رها یا د )رل( رردا  ر ر

 ات اژه د   آ ور ری را را د رآ ر ری 

 ه  ، ا ا،ت ش  اژ  را رذ رآت 

  آ   ا )ف( ه ا   ش   ا را  

 )ش( ا ات  ا   ا آ  ا ا،ت  رش ا

  د ور ی راژهی ر  ر ش ررا یر و  ر

رف ور  از ر رغ د  و ا؛ ا م   ً یب

 ؛ا دا    آ ا  سا  آ   ر را نر

 وی ( ز ا )دد 

ی كیواژه
 آ،  ا، ات ا ،یت وی، ، ا ا
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ئن مب
  ازاث ا  ۀد  آت 

 آ   ل  از آ ا  

ی ا  ا د   )ع( آ ،ا

   ا آ ت  آ   ؛

 آ  آ د  ی ش ا

 هیا  دداد  ای ی، 

 آ اژ از آت  ح ا  ا 

د   د یو یاز آ  م ا

دا     تا  ا ا

    ًا  ا د   آت 

 آ  د  هی  ا  د

 اژ آت  ا     آ

 ا ات ا     

د  اژ د  ا  ی ش

  ،د  ش 

وف ا د؛ ادا   ا  از 

اژ آت  اد ا    ا

   اژه د آ د ا  

د ش  ید یه اآ ا از

 اژهآ یت د اا آ 

 ً  ا  اژه ف؛  

اا ات اژه- ف -  د 

د،ه ا   تا ا  د 

 5و  ) د( د فی

  دآش د اژ  ف 

 آ ه ا

طح پ

  د ات ی  آ

  د  ه ا   از ااز آ 

 ،یو ت ، ا   ت ا

 وی   اژ حد  آ د  ه ا

 از ا یداده  اغ   ا  ا

ا ده د، ا     تد ا

آ ید :

 ،« ا   ید آ«ب: (1

ی یی ادا ،، ،1390

  �� :   

     ی تا»(2

»، ی ی،  م ، 15 ،

1ه

3) « دا ی  از 

ل »،    ،اد  ا،  ،مد 

 1393ش ا

4) «  ازه  آ  ا

  د» ،  ازی،  د 

  ،مه د ،ا  ، هدا

  ز 1388

5)« ات ی»، ی 

  ،اد   آ م 

1  ،1388، ش

6) « ش  ات 

دق )ع( ی ما » دب، ا 

 ،ا  آ ، ش د

7)« وی اد  ا   از آت 

 »اد  ، ا آ  هدا

ه ا ،ا  ،اکا

ا د ب  ت��        دۀ  

  د،لح   اژه تا

��ت: ا  ی ت     ز ا
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یآ ی    ات ی  

یآ     اد ات ی 

 ت  ا  یاه ا دا  ذ

وی دا( ا ا از ت ی د )

  ه آ  ا  د 

   ا  از ا ات  د

ب ا   ه ا ها   ت�� 

 ی تا   ا    ب

یو ده یآ  د  ا وی اد  

ا  ی )ع( از آ تآ از  ا

 ه  د آ    تاز ا   ا

 دا ا د  ا یو  ت ا

     از ا ات  

ئ��ت   ه؛ ا د ا    ش 

 ا   ع( د( آ اژ،ت 

     ا   ه جا 

د    یآ اه ا  از

 از:

 ،  ا    آ 

ا ا   آ  ی 

 از     ای  آ  د

ی ی  ه ا

 ذ ه  اژه ت ا دم،

       ه ا

 د  ا  یه   ش م،

وی  آ ش ا  ه ش  ا دا

  ءا د

ااج  هد ا   د م،

آ د  ه  تد ا  آ ا   ا

آ  ه ا 

  د ا   ا ات 

هی  ا  د اژه آ 

 ، ی  ش ا د  

و  یب ف    اژه

اژ   ت،ا ن ده ا دا ا

 وی آ ت   اهی  

 ا  تا ا؛ ا د ح ده

اد  از وت  م   ی)ع(  اد د

ا ک: ا( ه ا ها ،از1388 ،ی ،

د ی د ) ا145ص

و    اژ

داش غ  ؛ اایا 

آ  م از اا   د  ا 

هی ه ا  

خر واژهیتروا.1

(و )چ

د  ا ا ت    هآ

  ای    از آ  ؛ ادا

  ازه  د ا ات  ت

 د     تاز ا ی»ا از: 

 آ ل  ا ده��د د  ا  

  ا ات  ��د    اژه  

آ ل     د ا آ  ا

    ا ، ی 

 ادا ه ازد یآآ ی  اژه د  

آ    لی   ادا

 تد د ا د ات  

، ی وی آ حلا ای 

 زه از ؛ اا    آ  
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   اد ا د آ آد د 

     ا ا ای ی  

»  ،اد(139321، ص)

     ، ذ ی   ا

     ا  د دا

 د   د از آ  ات 

ی    د   ،ا یا 

 تا  د   د  تا ا

ی   ه ا

1-1.خرواترواژه

ی ا ا ات :از 

ا :    آ ل  

آ  د    ؛ا  ت��  

    اژه از آ

 ام از    یل : ب

 ل اژهی آ آ

اژه د   زه  :،   ج

آ د

1-2اواف .رواتفواژهل ار در اص

  ه  ل  ذ 

ا ا د ،   ا  اه(ت 

 د )ا   ا هات 40 ی

د داد یاژهی ا

واژگندر سا یروش.2

  ا ات  د آ   

   آ  تلا  اژ

آ ش ؛ اای  ا ا د 

آ   ا ت ا؛   اژه

اه ا   زه  د ،ف د 

  ا  ی د   ش

 د آت  آ ف ا ا 

اژ  از: د  تا

ااد  ب زا )ت   ب: از آ

 آ   ز ب ا بس اا 

 د ،ه ای  از م  آت 

  غه ؛  د ا  اژ

ا ا  ذ ا دد   ،دب(

 هاژی ا (؛ ا18، ص1391

اد  ت  ب ق آا 

 اژهداز ی ز ا د د آ

 ب

 ا د ا  ،ز     

 ؛ آ  ا    د

  اژ  تو از ا   ع

  اژ  د    ا  د

      ،ه ا  

 تا و غ، ا  ی ت ا

 ف ا  ،ش ا  اژه

 اژه د ه  :ک( ده آاد، ا

1388 ،17 ،19 ،30ا )اه

 ش ا غ  اژ د

 اژا(ز145، ص1388،ی د  )

ه 2ا د ا 

ا

 آ: د ا د  )ح د   ب

ف و  ی م  د  تد ا

 د اژه دآ ؛  ح ا  
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   د د    د از آ

ی   د 

 زه  )     ج

 اژه: د  از   امم ا 

  ،ده اژه   اژه ها دا

اژه ا    ا ا  ،د د آ

زد ی زی  از  ،ده ا 

ت ا ی  هد آ  د  

 ه ازا دای  دا ا اژه

 : د )  ام  د د آد

 ما  د  م ا  ا  اژه

آ د د ا ا یآ د  ؛ه ا

  ی  ا اژه  م

آ  یو ی  یااژه د آ ا؛ ا  ا

  م  دا  ا ی اژه د 

آ د ا ح    آد

  ، از ا ش ف  

ا    آا یدی    

   ا      ا

د د آ   ا  ا؛ ازاداده

       د دا

 د آ  ، ا زات  ف  

 م ازا  آ ا آ د د ا 

   د آ ح     دا

د؛ ا   ف ا ا    

د ا ا از آح آ د  ا آ

 د د  ا ا  ف  

ی   ف ؛ ا ا  از 

 ن ا   یا

3.در رواروش تفیل ااص

ا ا اعا ت اژه ی د 

 ل ب  ا ،   ف د

یآ  ،ن ب ا ا   

   ا  : ح

3-1.ن و ادب زاست ب

 و   سا  ف

ز     ازات ا ا  ش ا

 از: ی  د

1 ِءََْأ َْ ما  ِا َِْ ََأ َََ َُأ

َََ ؟��َ ْ ُ  َ ُ   ِ  ُ  ا  : َ ِ َ ِ ْ َا  ِ  ا « ُ  ا  ،ُ َم ِ  َ 

 ( ٍِإ ِْ ��َ ْ ُ، (: از 280، ص1، ج 1429 

ا  ا ءا  ا دق ت ق آ

  مد: از ا ؟ا   از«إ»

ا�� ات  ده          

و دد دا س از ا   

 ََ ات ا      ا د

 ا(91، ص4، ج1409 ،ی ؛،6ج ،

( 20، ص2، ج،1414؛ 224، ص1؛ ج340ص

دا  ا آ آا  غ

 ًدائ  ا«ا »  ا اه آ اژه چ

 د  دا  از اید

د  ��ا         ء    از

ا( جا ،13467، ص؛ اای،

( 82، ص،1412؛ اغ ا20، ص2، ج1367

  اه  د    اق

، ،1404 دم ا( د ا

اژه  ا ) ا304، ص1ج
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ا�� از  ا ل ا      « ا  »

  اا ی اا    از

و �ً�ا  :   ا   « « ا�� ، دم  ا   

، 13، ج1404، ا )ا« ا «از  ا

( 82، ص،1412؛ اغ ا467ص

�� ا  آ ا  ،   آ  از ا

 ات  اا ا غ آ  ،دا 

ا�� از  هد  ل ا ه  یا     

ا  د اژه ا  دا ا ا  د

  تد داد ا اا  هد ا

  اا مد ا  ا   ا اژه

 ام د ا دا ا؛ ا« ا« از 

  ب د  تل  اب اد ا

ا�� ا    ا ه  د ا ا  ا   ه    ا

  ا د ا   اه  

 ش و ؛ب ا  ش 

 ا ا د ات اژه    از

و   ا 

د  ا  ا ا  ده

 ام ل  اب  ا آ  د  ا

ز شه ب ا اژ ز ، 

 ا   دد داا   د  

از   ه د ا  ا د؛

و ا    ا   ددا

   ذ و ااز ا   

 د   ا ا  از  ��ا     

  ،ا ا د  ه اژه از 

 د ا آ    ا�� ا؛       ا   

؛ 27، ص1ج ، ،ا(  از  داده ا

،137290، ص1، ج ) ا از

      ا 

 ا ه ا  ا�� از ا   ا 

  ا   دئآ(،

م د ) ا18، ص1،  ج1417

 ا ل � ا�    اژه یاهاد ت ب

 ا

  د  ا ت د اته 

  ��د        ،  دا ی   

 ا ل  چ د د  ی

   ا د ات ه د  ا د؛ا

ز ا ادت  ب-   ف 

  ا ا  ؛  ا-ات  غ د ا

 ا    اژه هد  ا

ا�� ا  د ا   ه ا   ب  ا  

اا   د ا  اا ا

 د�� ا د ز از  ا��  اژه   ق  ا ا  د  

 از ،دا  ا م     ز

 م  و  ه ا    اا

  د  ا ا ف از اائ ا

 س ات ء و  داز

 آه از ا ا  د 

از ا  ا     ا  ش

ا و ا  ش ا ات 

ب ا؛  تاد ل اب ز اژه

 ا د ا م دم، ا  ب  

ا ده   ء  و   تا

  ��ا    ا   ا ده  

2« ًُ َ��ُ  َ  ِ َإ  ،ِ �� َ  ٌک��َ َ  ُ حَ  ا   ِإ

ِ��ا  َ ِ   ُ َ ْ ا   َ ْ ا  ُ  َ ِ َْ َََُْأ َِإ ، ََِْ

ِ��ا( »،1429د 327، ص1، ج  ح :)
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  از     اى آ  

 )د( ا

د د آ    ا ا ا

 تا ز  ادل  ا   ،اژه

 ب ا آ  اژه   

  ما اژه ذ ی   

 ا ح اژه    ده ا

و  ای  ا د  

   حَ  حُ اژه  د ا ً

   آ ا د  د د د 

  داده ا داا( ا ،14042، ج ،

455،463ا اغ ؛،14021، ج ،

ا  هاز  ) ا د370 ص

ده ا» ا«د اژه «» ا ف  

ا(292، ص3، ج1409،ی ، 1404، ا ،

  م د  ا( از455ص 

 ا ح از اژه ،دا ا

ل :ک( ه ا  از آ  هی،

اای254  )، ص4، ج1368

ده بس اا   ا

ه اژه وب تادیاه

اه   هدام د ااا از

یو از    آ  ش 

 ح اژهی ده اآ

  د   ، ا آ  از

آ  ید د  ن2اا ا

د ا یش د داد د ش

اژآتاتاژه  

ذیا  د هدیش

 هاد:

آنقد .ح د ک و 3-2

ا د  ش  ا   )ع( 

د  ی  د    د

ده یآ  اذ ی ا از آ  :ا

1- «ََِْْا َُْ َْآ َََْ » :(12 :ََ )

( َََْْا ََْْا،ج ،1از 34، ص  )

ا    

ا د ا    اژهی    

   دا  کد    ه ا 

   آ   اژه م آ

 ده   ح د ا ا  د د د

 اژهی   ده اآ  ادا  یا 

  ��    ه            

   ا اء آ  ً   ،

ده، ازى ا ( 357، ص1، ج1383ا )

  از    ا د   ،هآ

از( ا،1382175، ص1، ج ) 

د ذ    ت    د اا

ه آز،   ا  اا د

 ا   ا دا( ددا،1404 ،

د  ��ز  آ54    ) ، ص1ج

ه ا اژهاد ا  د ا

     ا  ا 

ده  :ک( ا،ج ،8؛ 493، ص

ئ،ج ،16 215، ص )ی  

ا  ا

2- «ِِْْا َِئَ َََُِْ َِا َِاََْا  ِإ

ََا ( » :32ا :ََ )«��ا  :ُ ِ َا َ ْ ا ََُِا

ِِْ ُِ ُُا :ََُاَا َُِْوََُِْْ »(،

ا  انمق ) ام د687، ص3، ج
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  از  گ   :« اى

-   ،35د اب  زی

د: ا، ز   ا53 »   ه 

ا   آ ه    از ا 

ا زشآ

  »ا  »د اژه  آ د ا

  ی  ا م ه

از آ  دداه د  ا، ذ  د

  ده ای   د آ  

  ا   :ه  ا هد د

    ( آ، 

 از (  ام  آد د16 ، ص3، ج

 د ذ( ا )

 ا اژهده د یا«ده« ا  ا

  آ ه      از ا 

ا زشآ

د   )دق )ع ماژه ا د  

  ا ،د آ     د آ 

ا   ده اا ا   ده آ

 ده    د  یا   ا

  آ  آ ای   ه ا  

 ا د د  د  اژه

«ََآ« ا د َِاََْا ِِْْا َِئَ َََُِْ َِا :

 :ه ا   ََا ِإ« َُِ ََْ ِإ ٍَْذ ِْ َ

 ََِْ َ ،ِِ ُِ ُ ،ََُه اَُْ ٌُِْ ٌََْ« : :ُما

َْا ُِ یِا َُْْا ََِِِ ِْ ََْ ِْا ََْ أَْی ،

ََِ ِِِْ »(، ج ،4ت 247، ص )

 دق آ    چ :د منا

  ا  ه،د داا ا آ 

د( ه  ا آ  ز د آ  )

آ  دى  از  :« اى

  گ  »ه آ ، ا  

 ا  ا  ز د  از  

(  ا  از   دا دت ا

ا  خد )

ا د ا - ا  ا-

 ذ  میا  د  د ی 

  آ  ا  اژه  دت ا  ا

  ه ا  قا؛ا    از

ی   غز 

د  آ  ا ع ا ع( از(  

 د آ « »  اژه  دم  ا

 آ   : ا

1-  دت ا ء ه م آا ( 

)

2- ا    ه ز

3-  وا از آ    

(  ه  ا )  ا -4

 

   ددا ا آ  یاز 

ا  غ   از     از ا

 زشآ  وا آ؛   ا ا ا

     آاز  ی  د

        

 ز  از ا ا 

د  ا ا  )م )ع از 

 و ی ده  هد  فا ا

  ده ا اد ا یا، از اده

 دا اد ل ا  و ه  

ه آ د ��ا  ئ  از      دا   ف 



95ا ایتا ا اژش

 ه    ا د د ً 

  ا ا ��ا  ئ   ا اده ده  ا ا    

 ��ا، دا      ه    د   

  مه  از      

 د  ه ه  از  ا   

،  ،ا ( ه از د وه گ

 هه  و432   )، ص9ج

ه   ا ا  ا دا

از ا  ی ا  اد اهو

   آ ادع ایا

ا  ه اازد  اژه :

ا  ب أا  َُاا ��  ا   ء

( دۀ  ،1375ا163، ص6، ج :)

 از یز ت ا از اژه د ب

ا ا ها   ز  دت 

اژه  ا د  تآ  د ا ًد- اد 

 ه ا-  ا از  ئ  

  ه اد  ات     اژه

: َاَِ إِذا ََُا آ ا د  135  آ

ََ َْأ ًَِ اََُْوَْ َا اََُذ ََُُْْا أُ

ه هاژه ا ا از  وُُِِِْ ا

 از آ  ا دا ا  ا

دال آدت ا ا  ااز  غ

 ااز آ ی ا

 ا ده ائئ)ع( ا( ا، ،

 )ااد  ( ) ا43، ص19ج

     د  اآ 

  ا-    آ     آ

 د ف  -  ه  ا

 ا ،اا ها ا    و

آ د  هد ا ت از ع ا

3- «َ اُِ ََْ َََُْ َُْ اََُ  » آ(

 :ا135 :ََ )«َْا َُِْ َْأ ُاَِْْا ََ ،

َا ََِْوَْ ٍ؛ََِْ ََُْ َث��َ ُ   َ   ،َُاِْْا ََِ »

(،ج ،3807ص ه ا  اا :)

   : زشا آ از ا

   د ،ه ا  اا

ا د ا  ما   اژه«اا » 

 از ا دا د آ ح   ا ما

 ادا  آاد   ما ت   ب

ی  ده ا ح ا اژه د د آ

ت  ج  ی    ز زب

د  م آ   آ  ا  

 اا ا(ا 22، ص3، ج1367 ،ی  )

   ه   ا ام دا  ت د ًغ

؛ اغ 22، ص3، ج1367،یاا(د

ا،1412481، ص ؛،1375،84ص  ؛)

ا د د  د ح اق از

یدآاز ادت   ب

  ا ا م ا  د  ا

(یوی  ح  )آ اق  آ

 ده ازا«َا ََِْوَْ ََ ،َْا َُِْ َْأ ََ ،

َُاِْْا ََِ ،ٍََِْ ََُْ َث��َ ُ» ؛ا ید

ااد د  د آ ا آ

 ح ه هد

اا      اما ی  د

از ا   م د   ز ا ا

ا  ده د؛  د ا ی 

ََُ ا أی  ا  ُِ ََْا  « :َآ
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ا » (، ج ،2840، ص  )

ای هد ت ی ه د  اا

(، ،ک: دهدا د

د   ا596  )، ص2ج

ایا اژه از آ ا

 م آ ده ه ،اد

4-«َِدِ َْ َََُِْْ َِا ِإ  َََُُْ

َِِدا َََ ( » :60غ :ََ )« َََُْأ ،ُءَا َُ

( زاه از 297، ص4، ج،)« اَِْدَۀِ اَءُ

  ت :د    ما

از دایآ : «  اى

  ها  د از ، ) ( دت

آزخ دد »(:60 د( :د ت )

 ء ادت د   ء ادت( د از

 د   از د   )ع( ا ام

اژه د  دت ا  د ا ،د   ا

  ت ا دا ا  ا آ

 د  آ د داد   از دت د ا

  ا   یاز آدا ( ، 

ا  ا4 ،300،297  )، ج

 ��   دت اق

 ،اد  ا ا 

ده د م )ع(  از د  م دت زد

ا   ،ا   ها آ از د

 ا ف د   دات ا 

 ؛ ااااض اغ  ه 

، ا ا( د د ب  د

  دات ی ) ا2، ص12، ج

 آ غ  ا ه آ  دات م

  د  ز    ه

  ا م  ا اد 

اا ا اهیب ،د  ا 

ی د  

و   از ا ا د و

ا(ج ، ،14257، صدا   ) ا

 ع   او    ا

 ،اه ای یوی دت ا

ا اغ(، ،542 ؛،14142، ج ،

آ  ام د389   )  ص

داز زاژه  ح د ا

 از  آ  یآوای اژه ،ه

 لا  دت ا ا

   وا    ع  ع 

  اه ا ا  ید  وا

  ،ددا یوی  ع  دت

اه ا  

د  ائ آ  ا  ا ا د

     دات  ء  ا

ا ا  عا د آ د دا 

 د (، 2 ،34،35، ج ،)ئ

 ا ًه ا آ آ اا

 آ د ا« :ِ اََُْ  ُْ ُْ

ُُْؤُد �� ْ َ   �� َ(»77: ا)ا  ا

آ   اد  

  «ِْ��َآ ذ -5 ِ  ا  ُ   َ ْ ا  َ َ َ ُ  َ َ َ   َ »

 :ا(ا76 د د ) : ه« ََُِْ��ا

َِِ ُعََا ََِْْا َُْ َُ ُعََا ،ُعُُْا َُ »

(،ج ،4324، ص   ا ،)

  عا :ىزا  د د  د د

ا ا
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ا د ا د ا ح  د  آ  اژه

 آ  ا ه؛ دا ،ا    ما

اد  ت ب ا آ  ا  داده ا

ا��َُ ََُِْ اُُْعُ»  »   ا   ع  ا اد  د   

اد   ت   هآ دم از آ  ب

  ح د  د  ده   ا آ« َُْ

ْاَِِ ُعَا َ ََِْ »  ع ده ا 

  ع   ا داد؛  د

ا( ج ، ،8222، ص  ادا م دا  )

  ده  آ  ع د 

د دزا ی و 

 ائ داز   ع ا

 ا  و ب ا 

 ً  ا، دا    ع  ده

ا ی م )ع( دا  دها( ا ،

؛ 73، ص،؛ اغ ا218، ص13، ج

،ج ،6267، ص؛ اای، ،

(283، ص2، ج،؛ 38، ص2ج

3-3.کجف و زه

واژه

   ، ا ازت اژه 

 ف  لی  ه د اژه ا 

  ز ، از ل د  آ اژه    ا

ی  ا  ا دت  ا د

ا  :از 

1-  ٌَُ ََ :ََ ،ما  ِا َِْ َِأ َْ

 :َََ ،ََُْأ َُهُ: اِْ«َْ �� َی أ  ْ ِ  ُ َ ْ َ أ  ُ  ا َ: « ءٍ؟ َ َ 

َْ ��ُ  ْ ِ : م ا    ِ  ِا ْ َ  ُ َ أ  َ َ َ  ُ»ءٍ،  َ ْ د َ »

َََُُأ ََْ :ُُا َ؟ ََ« : َْأ ِْ ََُْأ ُا :ُْ

ََُ »(، ج ،2دق 289، ص ماز ا )

 : د  ای)ع(  ه ا  د

  ا از ،د )ا  ا( ا ا

 ا :د   د: از ض ؟ا  ا

د  آ د    :؟ د: 

 د   از آ  ا 

ا د ا ی وی   اژه«ا�� ا  »

ا  یا   ا؛ ا د ا یا

 م    د  ه ا

  ما از ا    زه ،اژه 

 دا   م   ا یآ ا ا

 ،ا ا )م )ع  ذ د 

 ا دد دا   ذ    

 یا د  ام  د  ا

اام ده ا  ا   هدا

د ا  د از ى د گ

 ا ا   ، د  سذات ا 

ا ا    ا  از آ ا  ا

( د، 1378170، ص1، ج )

2-( َِ ما  ِِاَْ ََأ ََُْ :ََ )

َِِْ ،َآدَم ِ ِحِ اا« :َُُْ ِذاَ ََ ِْ ِِ َُْ

ُِ » :ا(29 :ََ ،)« ُحَا ٌََُْ ٌحُ ِهِ

ِ ِ ٌِاََُْ »(،،327، ص1ج )

از ت دق )ع( ده   د آدم )ع( 

 : ا  م  هد« ا ا ا 

ا د د ح از  مد: «د ت ،

آ ح      د  د 

د ق

-  )د( ِا َِْ َْ ما  ٍََََْأ ََُْ

 :َ َ«ُِْ ٌحَُ » :ءا(171 :ََ ،)« ُحُ َِ
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ُا ََََ ،ٌََُْ ِا َِ َآدَم ِ »(، 

( از ام دق )ع( ا   327، ص1، ج

م، د آ ح « ح «اى

دآ    آدم ا د ا آ  ه اآ

-  ِاَِْ ََأ ََُْ  )( َِْ َْ ما

 :َ َ َ ِا« ِِ َََُُِْ ِْ :» َا ََْ

 :َََ ُ؟ْا« ََِإ  ،ِ�� َ   ٌ ��ک ََ ُ  َ ح   ا إِ

ِإ َََُأ َ ُهََْلا َُِ َِِْ  ََ ،َِاحَْْا ِِئَ

: ِ ٍََُِ ،ََِْ اِ ٍَِْ ََ :َُِ اُُْتِ

َِ ،ٌعَُْ ،ٌقَُْ َِذ َُ ،َِهِ ذَََْأ ،ِ

 ٌَُ ،ٌبَُْ ،ٌَثُْ »(، ج ،1327، ص ،)

  اى   ا )دق )ع ماز »از ا 

، م  آ د»  ح د د ا دم

 آ   د  ح :د د؟  ا

 ، احا   ا آ  اداد؛ ز  د

   از      ده 

 و     )ا  آ (  

ا(ا    ده ا او  از )

  ، ه ، د : ( ا 

آه  ه   ق   )  ا

   ه

آ   د ا ا  ه آد

 د ا   ا ه از آ  ات 

  ح   ا    ا

 اد ا    د ح  اق 

 ف ه؛ اا  م ازا  هآ 

آه   ُ  ا  د ا  آ  ا

ا   ا  ده ا؟   ا آ

ا  دد ا   د  

 ا آ د  از   ه 

  ح  با اد ا  

 ده ا   د  ا دا «ی»ه 

ا  اح  د ا   ا

ح    ا ه ا  ا  از آ

 آدم د   اه  د ا ا ؛

 آ  هد  ع     د ا

 ا  ا   اادا  م د 

 ا     ا د   

آ ا  ًت ا  ز ب  اد ا

 ا  « «اژه ح   اب  اه

  د  ه   ا آت 

ه  ح ت ا : ات ا از ا

د�� دا  ا تآ ا ا، ا   ، ح 

 داى از   ا  د  ا

د « اىح « ا از ا ح  م 

ا  ح د ا د  ،ک ا 

 ت آدم ه ن د   از  ما

  ت   ا ا   ما

ا  دا د    دى ى   

( دا  ه ح از ا    ه

ا  م��ا  ، ( 242، ص4، ج1387 

تاد ااژهااز

  هاا 

 ذ د ا ا ا  ده

 : ا ا  م  از ا، 

ا ا با ا ،دا  د ا 

 ت   ا   ئ   ا آ 

 ت  دا ا(،  ،

 از ا  ا23 )، ص1414

 داآ د 
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  ح  ب از ا  ا ب آا  

 ( ا دا، ج ، 6 ص؛ ،

،ج ،6 ،516 ،332 از   )

ا د آح ا   د  

 ادا آ ا ی   ح دا

ئدا(،ج ،12154، ص )

ا  ء  ا دا

تع اای   اتد آ

ا ا ا ؛اات 

  داآهد   آی اد

؛ 7د: « ) أًََ ََُْ أ« :ََُُِْْ َُْد آ -3

 :2اَِْ ََْ  )َََُْْأ َََُْْأ َِْ ،ًََ

َ َُِدا ُ��َا  ِ  ا  ُ َ ْ َ  ُ َ  َ ِ ْ ا  َ  ِ إ  َ  ً َ َ َََْا

(،ج ،345، ص د )دا ؛

  د  ا دا د د 

ا    دق   ا س از

  ا د   یا د ا

 ً د ا آ،  ؛ اا  ت

ل   میا  از ا ا   

 ،د دا اژهآ ی  ا ًََ َََُْْأ 

دا   د   ا 

 آ دا ادا د    د  د 

  بز ای دآ     

ق  -2از ا؛   :1- دآ  یا

؛ 3-      ب،  یدا

 از   ی ا؛ ا ا ذ ده

 ای ( ا ب، ج ،7 ،

د ) ا48، ص8ج،،؛ زا78ص 

ده آاز  د اا

  ه ا ائا

آ. رفع ام  در کرد 3-4

ا دت ذ  ما ی  ا د اژه

 ده ا  د  آ  د آ د آ

  آ  د  ی وی لا  

 ؛ت ا ً آ اژه  م

آ  ی  آ ی    تا د ا

 د آ  ددا ا از:   یآ  ن

1-«َِذ ِ ِى إَِْ ٌَْ َُ َ َِْ ( » :ق

37(ٌ َْ َِْ )، ج ،134، ص )

ََْ َِْْ ََْ ( » :ِ غَ ََْ ََِى» -2

81 َََ ُ؟ََْوا َِذ َ ) َُ :ما  ٍَََُْأ

( ُبَِْا، ج ،1270، ص)

3-  ِاَِْ ََأ َََُْْ ما «ِا ََُْ »

 :(108 :91؛ ا :َََ ،)«ِِ ٌَََأ »(،

از ذات س ا(، 290، ص1، ج

ی

4-  ِاَِْ ََأ ََُْ َ ِا َِْ َْ ما

 :َ َ«ِا َُْ :»ُْ َ  :ََ ِ؟ِ«َُُِْ» 

(، ج ،1290، ص)

ا د ا ، ی ه   ًا

آ   ا ی  اغ  ا ؛ا اژ

و ی   لا ا یآ   

 یا تآ ا؛ ا ا آ اژه د ا

 ی ا ام ده ا  ا د ا

د  از ؛اژه ا ذ  ا از ا ید

 ا ی  ف ا   ی 

ز و ، از ز ا ا  د با 

    ا دا ن-  

 ی تا   ا-اژه  د ا د

آ ا اژه ا   ً  اژه  د
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   یغ   ا  ا ،هب آ

  ب ،غ د  ا ا  ا 

 ا اژه ده ا با  داده ا اب 

(، ج ،737، ص )

  و ازآ د د  

 ٌَْ َُ َ آ د  اژهی    

ا اغ(، ص ،682 ا )ده ذ ا

ا د   د  ا

ا لا د )( ا 

، 2، ج،(اآ  دهیاآ

از ا غ ا د  آ146 )ص

، 7، ج،ا ( ب  ده

( 37، ص7، ج،؛ 195ص

5-  ُُِْ :ما  ِا ٍََْ َِِ ُُْ

 :ََ ؟َا َ ،ََاکِ«َِْدُ إَُْْا ُ�� ا  ِ ِ َ ْ ا  ِ 

ََِِْا »(، ج ،1305، ص آ  )

یا {د  ای } گ  

 ایدآ  د 

: ا  آ ا د   م

 د  ا د ودا   

 إ   ه  )م )ع اد 

 ائیا د آ ا  اژه، آ از ا  

 ا آ د  ،ه اژه   ای 

ا    ا ا  ا از آ 

 م   د ا -  ف

 ش ا د ا     د از

 ائاد- ل  ا  ل ا آ  دا

ا    ذ یداده ا ا ، 

 آ  آ  ا  ی   دا ف 

      چ  ا ء 

 م  ا ؛ا آ  آ  ،ا 

«  »   د ا ،ض ا د 

  : آ اد ی اد  اد

 ( ذ )ا از ا غ ی  یا

    ا م )ع( داد ا  د 

ی  َُِْد إَُْْا ُ�� ا  َ ُ َ       

 ،ا «َ  » ( ا  ل آ

(   آ  ا ا و 270، ص1، ج

   ا ا{ ا

ا ائا }دها( ا7، ج1409،ی ،

؛ 52، ص3، ج،یا؛ ا104ص

جا ، ،3258، صا اغ ؛،

 ،492 )  از

 ا ( ده ا ادها ، ،

  ) ئ431، ص10ج

دا ا ا د )ا )ا 

(  388، ص 20، ج،)ئ

6- ِِاَْ َِأ :ََ ،مْشِ »اَْا َََُ-

 ُِْْْشُ: اََْا- َُء اَ ِْ ٌََََْأ ِ ٌَََْأ :ٌَََِ »

(،  ج ،1ش325، ص  )-  

ا    ش-  از  : 

 از آ    ا ا

ص  یاژه ش   تا د ا

آ د ا( ًا  ه ا  )

 اش ال یو یاژه د  د ا

: ا ََُِ َِده آ    (آ د ا

دت آ  ،)ف آ7غ:  اَْْش،

ا  دا    ا ؛

 د؛ا شا 

ا(  نا  ازج،ی ،3 ،
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یا د ا  ) ا363ص

آ د ش د دهاش ه ا 

ش ا  ش   ا 

  ا

7-  ِاَِْ ََأ ََُْ َ ِا َِْ َْ ما

 :ََ :َ «ُْ��ا ُ ُ َ  َ   ِ  ا  ،  ا  َ ُ ِ 

، ج ،َ��َ »( أََاً    2ع(: 10، ص(دق ما )

    ا   ا   

 اده د  ده

ا  و  از    ا  ز

ده ی ذا( اج ،ی ،6؛ 53، ص

ا اغ،ص ،342 ا ) ما

ااآ د ه اا د ل

اق ا د ای آ ا

 ، د  اا 

آ،  ه،  ا  از ا

د ا ام آ  از  د د

   ده ا ذا ا ا  د

چدا  د ا د

از ه ا  ا  ده د ا

 د�� د ، ا ز  ا 

چ( زد ا  از ا،ج ،3 ،

اد ) داد(  (؛ ا248 ص

 ه ام د یا

   ؛ ا،م اا  ا

  ا :ا د د د

ای  د ا  ؛ اا

  ده ا )د  )  ایاذه

    د م ه ا

   ده ا دا

د د ایاا  دها

ده ا   ،چ  د د

 ما  ه  ل   ��  اذ 

  م از  د آ 

  ئ (،13801، ج ،

(   اف د ت: ِ َُ َ دَِِ 251ص

 ،( ًاََ206، ص1، ج1404أ  )از  ما 

  ه ا    )ع( ید

  دا ( ا،1414 ،

100 آد  ) ئ562ص

آ  دا   آ  آ125 ما

دًای  ل  ا (،

،د269، ص4ج     ) ،اا

 اا ،ا( ) ً اق

 د لئی( ا ،ج ،1 ،

م د )  د  ا127ص

 ا دائ(،ج ،1 ،

م م د  ) ا130ص

 ف ( ا  یالا )ی

د د  آ  آ

دآ ا

8- ُا ََ-  َ  َ- َْآُْا  َََ ،ًاِْذ 

ََ  َکَََ« : َ��ُ    ِ س   ِ ��َُِ  َْ ��ا  َ ْ َ  ِ ْ إ َ ْ َ َأ

ََََُ َََُْ َِِْْإ » :ا(44 :َ  َ ََ  )

«َُِإَ ََ ٌَِْ ََََُُِِْْ َفََْ » :فا(

44 » )(، ج ،226، ص  اى )

تآ ا ذ ه ا، د آ

ذ   و ید دآی  دد ی  

ا اغ( ا، ص ،328 آ د ؛ ا)

ا اژه د  ،ا   
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اژه  ی ا  د ا تآ   ا

 آ  ذ  ا ؛ه ا ا د 

آ  آ ی ده،    ا

 تآ  از ذ د ا د ا د ا

 آ  ،ا  ا ؛ا اق آ 

    ا ،    

ا( ک:  ذ ا آ  ده 44آ ذ

،،ج ،6ئ385، ص ؛، ،

(258، ص12ج

ا دت ذ  ا   دهی 

آ  د ًد یی  آ د د 

 ه  ا    ل آ

   یو ین ا    د آ

لا ا  ات :از 

9-«َََْْا ََِ َُْْۀِ اُِْْ » :ۀ؛ 256)ا

 :22)

10-«ُِِْْبِ اُُ ِ ََِا َََْی أِا ََُ »

 :ا(4)

11-«ُِْ ٍحُِ َََُْأ » :دا(22)

(26)ا » :َأََِ ََََُْْ اْى»-12

: َُِْْۀِ اُْْ، اُ ،ََِحٍ، آ یاژه

  ىْا»ا»  ه ا »(، ج ،3 ،

42،40)

ََْ أِ َََُْ اِ  ِْوََ ا« :ِ د آ -13

ًَْوِ » :ۀا(ده 138 )«ََْوِ »ا  د 

3، ج، »(ه ا« ام»

41،40)

(  67)آ ا« :ًُِْ ًَِ » :د آ -14

ی«   »(،ج ،3 ،

  ه از  دت  ( 44ص

ا

15- «َ ََُْ ��ُ  ْ ُ ِ ِ َ ِ  ( » : اء  (: 84ا

«َ َِِِِْ »(،ج ،346، ص)

16-«ٍَِ ٍَِْ َا ََأ َْ ِاء: « إ( 89)ا

«َُْْاَْ ِیا ُِاهُاَِ ٌََأ ِِ َََْ َُ »

(،ج ،346، ص ا د آ  د ،)

 آ د ا   ا آ د 

17-«ََُِْْا أُ َُْ َِ َِا َِإ ََ َْ َأ »

ُ َِْ »(، ،ا أَََُِْْ»( ََ: 77)اء: 

د ا ز دادیز(، 296، ص3ج

18-«َُْ ََُْْ  َِئَ اََُِْ ِْإ  ْ��َ ُ 

 ََ  -اََِْئُ، اِ أَََْ اُ »(، َُْ31)اء: 

َ- ( َا َََْ، ج ،3684، ص ئ ،)

 آ ای ا  از آ

ا آ

19-«ِ��َ   ْ ِ   ٌ َ ِ ْ َ   ُ َه ء  ْ َ َ َ ْ  َ    ُ ََ 

َََ ( » :ۀ275ا :ََ )«َُْا :ََُِْْا »(،

(227، ص4، ج

(، ََ: 114)اَِ » :ٌ إِ إِْاََ َِاهٌ»-20

(،  297، ص4، ج،)« اَْاهُ َُ اءُ »

، د: أاه   «اا أاه   د

ا هد  هد

د  ش از  آ  ا  د

 اژ آ ی هد  د آ، 

از   – اا  ا    ا

،  د55ا -د ازت اژه 

  ی آ د اژه د  ی 

 از آ  ه ا دا اا  د40

  ط دلد ی ح  

از اآ ا   ا ا  د

 د  ش و 5تا
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  آ اژ  ؛ه ا دا

ا  ید، ش  اا  ا

  د اژ ش   ت ،

 ا

 آنی معت قحدات و اصطهمک نگ فی در له در اصش


دواژهی روارهش س-ش آ


دواژهی روا

ش -ش سره

آ

1ٌٌََْْ (50ق :)3718َْ��اآ
 (16ا :)44 

44(:43اف)

2َِْْا ََْْا َ ََْْا (31 :)1219شا

3ََِبُ غَِْا (20 :)8120اُِ
 َُِْ َْأ

َْا،

 (ا 3آ :)

135

4ٍِاِإ ِْ ��َ ْ ُ  ُ  ا 21ا
َُْۀِ 

ُْْا
ا

256(: 2اۀ) 

 (31 :)22

5ََُْأ ُا
 َْأ ِْ ََُْأ ُا

 ََُ
 ا22 ََِاا (48ا :)4

6
 ََُْ

ِا
َُُِْ ،ِِ ٌَََأ 23ا

 ََُْأ

ُِحٍ 
ا

 (د58ا :)

22

7 َُا
َِْدُ إَُْْا ُ�� ا

 َِِْا َ َِِْا ِ
 ى24اْاا (48ا :)26

8ُِ ٌََُْ ٌحُ
 (15ا :)29

72(: 38ص) 
25ََْوِما (ۀ2ا :)138

9ُِْ ٌحُ،ٌََُْ ِحُ اُ (ء4ا :)17127 ًَِ
  



 (ا 3آ :)

67

10ََُْ د 
 (15ا :)29

72(: 38ص) 
28ًََ ََُْأ

 َََُْْأ

ًََ

7(: 11د) 

 (67ا :)2

11ُْ��ااب ا��3329اَِِِِِ
(: 17ااء) 

84

12ٌََِْ َُْا (ۀ2ا :)27530ٍَِ ٍَِْ
 ِِ ََْ

أِ ٌَََاهُ 

(: 26ااء) 

89

13ََا د  (53ا :)3231
ُا 

 ََُِْْأ
َََُِْْا أُ (ء4ا :)77

14َِدُِءَا (40غ :)6032 َِئَ

 َََْأ ِا

 َََْ ُا

َا

31(: 4اء) 
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اَْا11433َِ(: 9ا) اءََُاه15ٌ
��ا َ

َُِا
 (53ا :)32

اُُْعُاَُْا16
 (23ا :)

76
34

17 ََََُ
 َ ََِْْا َُْ

َِِ ُعَا

 (23ا :)

76
35

درو.4

  از  ا   تا د

   ، د ا ذ د  

ا��م  د    یا ا تا   

 ا دت اژها ا د   ا 

  ع    ا ا ذ آ  

 د ا   ب   ب

د  م  ا ا دی  د 

 ب  ت  اب اد  ا

 ،ه اد ا و  ؛ف ا

ا  ، د ب ا تا ا ا

 ً از ا ات  ب د ًا 

   قاا  آ  ددا ا   ب د

و دح د ا  اژه ا

 (   تع ا ا د ا

ب ادس اات  ،)ب  )ف(

  غً دد  تا ا اا؛ ز

 دا تو  اژه  ا  ا   ف

آده ا تا ب   ا آ ذ

ا   ا ع ازت اژه 

ا  از آ د ب اا12اد 

ا ب ا د  ا  ا ا ،

  آت آ110 ْده ا   از 

ا  ا    از آت د اد ده

    ازا ا اه ه ا

 د از  ب ا ى د تا 

  ًاب ب ا ا از ا

 آ( اا  ه م��ا  ،

 د ب ا) ا362، ص2، ج1387

ا ، ا3از حب ا د از آ

 د  ددا اا داز آا  ب

ده ا  ات  ، از ح اتا

 ا  آ  ا از

(، )  152، ص4، ج،1382ا( زاده

د ا ا )ا د  ح

 آ دا د  ه ب 

ء  اق ا��د ب ا4اد 

 ا آاا  ش ب ا

ا��م   ،م ه ده ى   « »

 ده داا ب د 

  ا  هب د  دا ده اآ

ا  ى  ا ه آد  ا

 ازت ا ات ( ه ا)

  اد ا14ادب ا د 

 ئ  ا یب ا  ذ

ده ا  ده ا ا تا

��ْوِ َََ اَِْْم»: یدیب ا   َ ، ِ ِ أ

ا صا ،َِْا َِ ََِا َأ »آ د
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 ً    دب  ا تا

آده ا ی( ب  )اژه

د ب ا  ذا3

 اغ  ا داد ا ا یب

   ا ا دآ 

ی :بً د ذتا

 ،ب ح، ب ئ  ا، ا��ء  اق

 بمَِْْا َِ ََْو�� ا   َ أ  ،  ا ََِا َأ ،

َِْا َِدً د ا  

 ا؛ ا  ید ا  اژه

و  ،فدیآ

از اژیش دا ،اا ا

آ ه  ا ا از )ع( 

ت ل اب اد د ا ا

 ب ز  بد ه-  آ د ا

  ف  ا اد  ت ب  

ب زا د  ا آ و-  د

 ات د  ا دت اژه ،

 آ     آ اژ از 

ا ف    وت  ف 

 س ادا  فت  د ،ا ز آ

ک ا   اژه     تا ا

 آ  د ا  ا 

و آثر . فا5

    ا ات ا  آی  

: از آ ا  آ

1-  و ف دا   

آ اژ 

 د  و  ا یا

   ،ا�� دا    ا   م  

و از د آ  ا  ا ��ا     

 از   ا،دا  د   د

ت     اف  اژه

 اژه د ا  تد 

2-  آ د ل اژه  

ی  از 

  آ ی اژ ازت   وی 

لا ت د  ا  طا 

   ا د  م   

ا   د 

3-    د آت  آ

ا   د  اژه د ل 

ا،    ه ازآ   

 اا ا د د یا تآ

4- ا   د م ازا 

   ماد ا   د د

 یم،  ن     اژه د آ

ا  د   د ، ز  اژه آ   

 د آ د د آ ی هآ 

 فد

د از  د ا« ا« د اژه  یا

 اژه  اا   ( دد دا ما

 د      ،)آ،  

      د  د آ  

    فا د ی  ا 

( 10 ،17،16 ، ج ،ا )ده

ی   از ی

 ده وه آ دده فا ا
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(ا  ه  م��ا  ،  ج ،   5 ،

ا      د)  ا253ص

ب ا د ا  ئ ب د   

 مد ا ،هآ مه ا 

ا

ا ا اء ، ام اا    آ

  آ  دا  ه اد  ََْ :

ََِِِ ِْ ِْ ْأَی ،ََِِِ (، ج ،4 ،

(  ا دت اد  )) 247ص

ا  خاد(زی،،145ص )

غد ًا ا  ا از،د

د ی از ا   از  ه د

  ء  ا اه ا ا  

 بد د د  :

 آ از ا ما  ا؛د  ا

، 4، ج،( از آ او

(245ص

م         ا

 د    د ه  ه  هو

د  ه  هد  ش  و

 فا؛   آ    ا 

 آ زدا - دائ -  از  ی 

  از ا او ، ا  دت

 ا د داه      

  ءا آ؛   ا

آل ی  ا  و ه  ه  د

د  دا ه   ا   د

 آ  اد،ا ،د  ه  و

 آ و ا ه  ا  ه  ض

  :ک(، ج ،10 ،17،16 د  )

  از آ َاََْاََ :ِئَ ا ِْْآ

 ئ اب ) اا( ا؛ »

 ا    اه؛

ا   گ  م ا آ 

 د  او ه د  ه 

( 432، ص9ج،،) » از دگ

  اده ازا ا   ا

ا ه از ا اهو ه 

ا��  43، ص19، ج،(ئ      )

،ا( ئ داا اا د آ

تا ی(؛ ا42 ، ص19، ج

  مع آ  دد ی 

 ا اها هد دلی

اا از اژه   اه  اف اده

5-  ش اجا  طا اژه 

 د آ اژت  ش ا   )ع(

     ا ا از  

 ش ا ،  ح  د 

اژ ا ش ت از ً و د 

)ع(  اد  اژه   ا ا  تآ

  د ما    دا  اژه

دا ف ا  ا   از  اژه

و ا  ت ف آ  ا   و

اد دت   ب  ،ددا؛  ف 

 ا آ  ا  ا  اژه  ا آ 

ز    د   ا   

 وی س ادا ت ده با ؛ا 

 ش ا د  ،ف  د

 ن    اژهی  ، 

  ا   د آ  ا
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یجگ

    ات ی  اژ

آ  ید ا ا  ا  آ د 

  د آ اژت ش ازی 

  د دات آت  دها  د 

 ا ش   ا   

ف اژه     اژه

بی   ا و اا   

آ د اژه  دص داا ا  

 ف ا  آ   ا  اژه  ا آ

، ا   د    ز  ا

   وی س ادا ت ده ب ؛ا

د  ف، د ش ا  ا

  ن    اژهی  ، 

  ا  د  د  آ  آ

ا  ا   نا   د 

  اا تا ذ ا ا ا   از آ

 از  یه ا؛  د  ذ  اد

 از  ه د ا تا  ا

ددا ا  و ء 

مبع
1 آ

2( ر ر ک ،ی ا 1367ا ،)ش

غ  اا  ا ر :ر ،

 م پ ،ا ل

3(    ، 1414ا ،)دات قرإ

، ه   اا  ،: ا( ق(

 مپ د

4( مر ر  ، 1414ا ،)ق ر

 ،رت: دا ار لر  15، اب

  ،زا  ام پ ،د دا

5ازی  ،(1388 ،)« ازه

آ رار د»، ر د

رر هردا ،

 ا ،ه دم

6،( اماد ا1375 ،)ىشرا  ،

1مپ د ،ات اا :ا ،

7ررر ،اد(1393 ،)«ررردرررا

ی ازل » ، ررد

 ا،ه ا مد 

8رأ اغ،رر ر(1412،)ق

آظ ادات أ ،1 ،را ت: دا ،

ا اا :د

9رر ،ادرررر(، 1388)ی«رر

ررم رررر ،«یررتررا

  آ ش ،1 

10،رر( رر رر رر1404 ،)ق ئرر

 ��ا  ن   ن   آ ئ   ت ا ،

1 ررا�� ا  ررآ رر  : رر ، ا ررا  ، رر 

مپ د ،ا

11،دبرر؛ررا ،ارررر(1391 ،)

«ش ارتری

، رآ  ر، «ام دق )ع(

ش د

12،( قا  ب  1429 ،)ق

15، ا ا دا : ،
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13،ىل( 1368 ،) تر  ا

ا آ14، ا   تزا :ا ،

د اا

14 ر  ر(ر ،) ر را

آا  ،تاث اء اا دا :

15---(1414 دا :رر ،)ررل( ررا ،)ق

ا

16،( ر ر 1372 ،)ش ر

آرا   ا ،ر ر :ار ،

م پ

17رر،رررر رر(1417 ، )ق

ااآرات ارا رد :ر ،

 ا زه

18رر اررا رر رر ،ازىرر ررا

، ررح أرر ارر( ررا(ش(، 1383)

 ،را :ر لرت  رت 4



19،ارز( ررا ر ر ر1382 ،)

ح ا- ر ( ا  ا

)از12، اا ا :ا ،

20،( ر    1404 ،)ق

ا آ ح أ  آۀ ا :ار ،

مپ د ،ا ا دا

21،( ر ر 1414أ ،)ح قرا

ا ح اا غ  2، ا ،ر

مپ د ،ۀادا  :

22،رر( رر رر ررا رر1375 ،)ش

 پ 6، ار ،ى :ا ،

م

23( ا  1378 ،)ش ا ا

  آامات اا :ا ،

24هررررا رررر مرر��ا  رر

(1387 ،)رر ت��رر رر  :رر ،

 - ا دا 

25،درردا( رر رر رر رر1403)ق ،

ا أ  اما :  ،اا ،

26،ىار( رأ ر1409 ،)ب قر

امپ د ،ت : ،

27،( در ر ر1380 ،)ق ر

ناا لا :ا ،


