
 

 

 «لشآًي -ّبي ادثيپظٍّؾ»پظٍّـي -فلوي للٌبهِف

 (1394تبثؼتبى)دٍم  ؿوبسُ ػَم، ػبل

 يلوید بريهْ ؽعز در یيرٍا ٍ يقزآً بيٌبهتٌي
 2فزدیّبد ببیفز ٍ 1یهختبر قبعن

 : ذُ٘چک

ؾ هتي سٍيىشدي اػت وِ ثِ سٍاثظ ثيي هتًَي پشداختِ ٍ هَخت آفشيٌ« ثيٌبهتٌي» يًؾشيِ 

ؿَد. ّش هتي خَد ثيٌبهتٌي اػت وِ سيـِ دس هتَى گزؿتِ داؿتِ ٍ دس هتَى آيٌذُ ًيض خذيذ هي

ّبي تَػظ طٍليب وشيؼتَا ثيي ػبل ي ؿلت لشى ثيؼتنيي ًؾشيِ دس دِّتأثيش خَاّذ داؿت. ا

 هيالدي هغشش ؿذ.       1966ٍ1967

( ٍ اهبم فلي )ؿ( دس والم ؿبفش ؽَْس آيبت لشآى وشين ٍ ػخٌبى گْشثبس پيبهجش اوشم )ف  

ؿيقِ، هْيبس ديلوي، لجل اص ّش اهشي، ًـبًگش تأثيش پزيشي ٍي اص هضبهيي لشآى ٍ  يثشخؼتِ

ػخٌبى آى ثضسگَاساى ثَدُ اػت ٍ ّويي اهش هب سا ثش آى داؿت تب ثِ ثشسػي سٍاثظ ثيٌبهتٌي ثيي 

عْبس)ؿ( ثپشداصين. دس ايي ًَؿتبس أئوِ أپيبهجش )ف( ٍ  اؿقبس هْيبس ديلوي ٍ لشآى وشين ٍ والم

-ي ثشسػي ٍ تطليل ايي سٍاثظ ًـبى هياي اص اؿقبس هْيبس هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ ٍ ًتيدِگضيذُ

دّذ وِ ايي اؿقبس، ثِ تٌبػت هَضَؿ، ثب تأثيشپزيشي آگبّبًِ اص آيبت لشآًي ٍ ػخٌبى گْشثبس پيبهجش 

ايي اهش اػت وِ ثيـتشيي  يـبى دٌّذُ)ف( كَست گشفتِ اػت. اخشاي فوليبت ثيٌبهتٌي، ً

ؿىل ثيٌبهتٌي لشآًي ٍ سٍايي دس ايي اؿقبس، ثِ كَست ًفي خضيي يب اختشاس ٍ ًفي هتَاصي يب 

 اهتلبف ثَدُ اػت.

 .يلويد بسيهْ ،يٌبهتٌيث ت،يسٍا لشآى،: ٍاطگبى ذ٘کل
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 هقذهِ:

ي اص خوبل لفؾي ٍ هقٌَي ثشخَسداس»ثَدى ٍ  يلشآى وشين اص آغبص ًضٍل تب وٌَى ثِ دليل ضيبت

الي ٍاطگبى ٍ پيَػتگي آيبت ديذُ غيش لبثل ٍكف، ٍ ًيض ثِ دليل هَػيمي دسًٍي وِ دس الثِ

(، ّوَاسُ الگَي ثؼيبسي اص ؿبفشاى ٍ اديجبى ٍ ثضسگبى ديي 332: 1385الفبخَسي، «)ؿَدهي

پبيبى اص گٌديٌِ ثيثَدُ اػت ٍ دس ّش دٍسُ، اكطبة ؿقش ٍ ادة ثِ فشاخَس رٍق ٍ اػتقذاد خَد، 

دس ضميمت اػتفبدُ اص آيبت ٍ هفبّين  اًذ.ي آى ثْشُ ثشدُهبيٍِاطگبى، ػجه، هقبًي ٍ دسٍى

سفتِ؛ زشا وِ ؿقشّبيي ثيـتشيي تأثيش سا داؿتٌذ وِ لشآًي دس ؿقش ّش دٍسُ ضشٍست ثِ ؿوبس هي

ائوِ أعْبس )ف(  اضبديث پيبهجش )ف( ٍ يدس پشٍسدى هضبهيي آًْب، اص آيبت لشآًي ٍ يب ضتّ

ؿذ. ايي وِ يه ؿبفش تب زِ ضذ دس ؿقش خَد اص آيبت ٍ اضبديث اػتفبدُ ًوَدُ، اػتفبدُ هي

ثؼتگي ثِ فْن ٍ دسن ٍ آؿٌبيي ؿبفش ًؼجت ثِ لشآى ٍ گفتبس پيبهجش داسد. هْيبس ديلوي اص خولِ 

آيبت لشآًي ؿبفشاًي ثَدُ وِ دس ثشخي اص اؿقبس خَد، ثِ عَس هؼتمين ٍ يب غيش هؼتمين اص 

هٌذي اص آيبت لشآًي ٍ ػخٌبى گْشثبس پيبهجش )ف( سا ايي ًَؿتبس هيضاى ثْشُ اػتفبدُ وشدُ اػت.

 هَسد ثشسػي لشاس دادُ اػت.« ثيٌبهتٌي»دس اؿقبس هْيبس ديلوي ثب تَخِّ ثِ ًؾشيِ 

 يشكِسا ٍاسد ف« هٌغك هىبلوِ ٍ گفتگَ » فىش  1هيخبئيل ثبختيي ،پشداصى سٍعدس آثبس ًؾشيِ

 يدس پيًَذ ًؾشيبت ػَػَس ٍ ثبختيي، دس صهيٌِ 2ادثي ًوَد. دس ايي هيبى تالؽ طٍليب وشيؼتَا

ؿلت تجييي ؿَد  يثشاي ًخؼتيي ثبس دس اٍاخش دِّ« يثيٌبهتٌ»ادثيبت ثبفث ؿذ وِ اكغالش 

ي (. ايي دسضبلي اػت وِ ايي ًؾشيِ تَػظ طٍليب وشيؼتَا ثيثب تلّشف 121: 1382تضٍتبى،)س.ن: 

 (. 139: 2003 خوقِ،هغشش ٍ هَسد تَخِ ًبلذاى لشاس گشفت)س.ن:  1967ٍ  1966ػبلْبي 

                                                           
 ًقذ یحَسُ در یزگذاريتأث آثبر کِ بَد بتيادب يرٍع هتخصـ ٍ لغَفيف ،(1895-1975) ييببخت چیخبئلَيه ليخبئيه-1

 بَدُ ّبؽٌبطًؾبًِ ٍ بىیپغبعبختبرگز بى،یعبختبرگزا اس يگزٍّ بخؼ الْبم کِ ًَؽتِ يبالغ ٍ يادب یِیًظز ٍ

 (.213: 1379 ،یهختبر)اعت

 يکی کِ اعت یفزاًغَ – یبلغبر ظیًَ رهبى ٍ غتيفوٌ رٍاًکبٍ، ،يادب هٌتقذ لغَف،يف(1941 صٍئي24) غتَایکز بيصٍل» -2

 ؾِیاًذ در يهْو گبُیجب ييّوچٌ یٍ یکبرّب. بَد ياًغبً علَم در ِیًظز يیا اٍج ٌّگبم ،یيرگزاعبختب ؾگبهبىيپ اس

 (.213: ّوبى«)دارد یيپغبعبختبرگزا
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ّبي اكغالش ثيٌبهتٌي وِ تَػظ طٍليب وشيؼتَا هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت، ثِ هقٌبي ؿيَُ»

ّب اص سّگزس آى ثِ عَس تفىيه ًبپزيشي ثب ػبيش هتي يهتقذدي اػت وِ ّش هتي ادثي ثِ ٍاػغِ

ّبي پيؾ اص ّبي كَسي ٍ هلوَع اص هتيآؿىبس ٍ پٌْبى يب تلويطبت يب خزة هؤلفِ ًملِ لَلْبي

بثٌذ. يّبي ادثي تذاخل هيخَد ٍ يب ثِ لطبػ هـبسوت اختٌبة ًبپزيش دس رخيشُ هـتشن ؿيَُ

( اػت، يقٌي intertext)« ثيٌبهتي»گيشي وشيؼتَا، ّش هتٌي دس ضميمت يه دس ًتيدِ

وِ دس آيٌذُ ًَؿتِ خَاٌّذ  يّبيؿوبس ديگش، ضتّي هتيّبي ثيخبيگبّي اػت اص تاللي هتي

 (.424:  1378داد، «) ؿذ

داًذ. طٍليب وشيؼتَا، تأثيش پزيشي هتٌي اص هتي ديگش سا ثشاي توبم هتَى اهشي اختٌبة ًبپزيش هي

خزة  يؿَد ٍ ّش هتٌي ثِ هٌضلِّب ػبختِ هيّش هتي ّوسَى هقشفي اص ًمل ِلَل» اص ًؾش ٍي 

 (.44: 1381وشيؼتَا، «)دگشگَى ػبصي هتٌي ديگش اػت ٍ

بثذ، دس يّش يه اص هتًَي وِ دس خشيبى ثيٌبهتٌي)هيبى هتي، هيبى ثبفت( ثب هتَى ديگش استجبط هي

تَاًذ ثِ ؿىل تلويص، وٌبيِ، ػجه هـتشن ٍ ّش گًَِ گيشد. ثيٌبهتي هيآًْب تغييش كَست هي

 (.282: 1388ٍ وضاصي، هشادآثبدي  تأثيش پزيشي ثبؿذ )ػجضيبى

ؿَد وِ اص ًؾش كشفي ثش ٍصى تفبفل اػت ٍ داللت ًبهيذُ هي« تٌبف»ايي پذيذُ دس صثبى فشثي 

وٌذ. پغ تٌبف يقٌي هـبسوت ٍ تذاخل هتٌي دس هتي ديگش خْت ثَخَد آهذى ثش هـبسوت هي

 ( . 1080:  2007س.ن: خبثش،) هتٌي خذيذ

 (intertextuality) ثيٌبهتٌي اكغالش ثشاي ٍاضذي يتشخوِ ثِ ٌَّص فشة، هتشخوبى اگشزِ»

 «الٌصَص٘ٔ » گشٍّي ٍ « التٌبص٘ٔ » ايفذُ ٍ «التٌبف » سا آى ثشخي ٍلي اًذ،ًيبفتِ دػت

 (. 211:  1389)هختبسي،  «اًذًبهيذُ

ثيٌبهتٌي پشداختِ خَاّذ ؿذ ٍ ػپغ ثب اخشاي  يثٌبثشايي، دس اثتذا ثِ ثشسػي اخوبلي ًؾشيِ 

اي اص اؿقبس هْيبس ّبيي اص ثيٌبهتٌي لشآًي ٍ سٍايي دس گضيذُيٌبهتٌي، ثِ ثيبى ًوًَِفوليبت ث

  ؿَد.ديلوي ّوت گوبؿتِ هي
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 ) (intertextuality(تٌبص) ثٌ٘بهتٌٖ ًٕظشِٗ   

-ًوي ؿىل ديگش ّبيهتي ثب استجبط ثذٍى هتٌي ّير وِ اػت ايي ثيٌبهتٌي اػبػي اكل»   

 آى ثش ٍ ؿَدهي تـىيل گزؿتِ ّبيهتي ّبيپبسُ اص خَد هتٌي ّش ديگش، فجبست ثِ. گيشد

 (. 24: 1385ًبهَسهغلك، «) اػت اػتَاس

 :ثبؿذ زٌيي تَاًذ هي گيشد،هي ؿىل هتَى هيبى پيًَذ دس رّي، دس وِ ػَاالتي

 ًَؿت؟ تَاىهي ّب ًَؿتِ ديگش ثِ اؿبسُثي آيب اًذيـيذ؟ تَاى هي ّب اًذيـِ ديگش يبسيثي آيب

 اػت هفَْهي ؿٌبختي سػويت ثِ هقٌبي ثِ خَد ّب،پشػؾ ايي ثِ هٌفي پبػخ پزيشؽ الـٍ دس

 .ًبهٌذهي «ثيٌبهتٌي» سا آى اهشٍصُ وِ

ؿَد وِ ثيي دٍ يب زٌذ هتي ٍخَد داسد. ايي ساثغِ دس اي اعالق هياكغالش ثيٌبهتٌي ثِ ساثغِ»

تَى ديگشي سا دس خَد هؤثش اػت. دسٍى هتي، هتٌي اػت وِ ه« دسٍى هتي»زگًَگي دسنِ 

ّبي ادثي ػبصد. اص ديشثبص اؽْبس ًؾش ساخـ ثِ آفشيٌؾدّذ ٍ يب ضضَس آًْب سا هٌقىغ هيخبي هي

-ؿبهل اسخبفبتي ثِ ديگش هتَى ثَدُ وِ غبلجبً ثب هتي هَسد هغبلقِ دس تـبثِ ٍ يب تضبد ثَدُ

 (.112: 1383هىبسيه، «)اًذ

 ٍ داسًذ ًمؾ ًَيي هتَى گيشيؿىل دس گًَبگَى ّبيهتي وِ ؿذُ اػتَاس اكل ايي ثش ثيٌبهتٌي 

 ثِ هٌطلش ادثي، اكغالش يه فٌَاى ثِ ثيٌبهتٌي،. وشد لوغ سا آًْب اص ثشخي ضضَس تَاىهي

 ضيً ٌّشي ٍ فشٌّگي تَليذات ػيٌوب، هجبضث دس اكغالش ايي. اػت ًجَدُ ادثي ٌّشّبي هجبضث

  (.247: 1385س.ن: گشاّبم، )ؿَدهي هغشش

 : ٖلوٗد بس٘هْ اشؼبس اص ٕاذُٗگض دس ٌٖبهتٌ٘ث سٍاثظ

 : خولِ اص اػت؛ بصيً يٌبهتٌيث فٌلش زٌذ ثِ بصيً سٍاثظ، ييا يثشسػ يثشا

 ّشهتي يب هتي هَخَد  )فشاصّبيي اص اؿقبس هْيبس ديلوي( ش:هتي ضبض           : 

 بى گْشثبس هتي هفمَد يب هتي تأثيش گزاس )آيبت لشآى وشين ٍ ػخٌ           :هتي غبيت

 پيبهجش )ف( ٍ اهبم )ؿ(( 



 1394عبل عَم/ ؽوبرُ دٍم/ تببغتبى )داًؾگبُ اراک( /  قزآًي  -ّبی ادبي پضٍّؼپضٍّؾي  -علوي فصلٌبهِ       11     

   .ثِ پٌْبى هتي اص هقٌب يب لفؼ وَذفوليبت ثيٌبهتٌي:              سٍاثظ ثيي دٍ هتي 

 ثيٌبهتٌي ًؾشيِ ثخؾ هْوتشيي آى، تجييي وِ داسد ًبم ثيٌبهتٌي فوليبت ضبضش هتي

 .اػت هتَى تفؼيش دس

ّش هتي ; هتي ضبضش؛ فجبست اػت اص خزة ٍ  هقبدلِ ّش هتي ادثي دس ثيٌبهتٌيت:              

:  1388دگشگًَي ; فوليبت ثيٌبهتٌي ؛ اص ثؼيبسي هتَى ديگش ; هتي پٌْبى)س.ن: هيشصايي، 

306 .) 

 ثِ آى اص وِ گيشدهي اًدبم كَست ػِ ثِ ضبضش هتي دس آى ضضَس يب پٌْبى هتي آفشيٌي ثبص

 ٍ ضبضش هتي ثيي سٍاثظ گبًِ ػِ لَاًيي ييا. اًذثشدُ ًبم ثيٌبهتٌي گبًِ ػِ ّبيلبًَى فٌَاى

 (. 306: ّوبى)وٌذهي تفؼيش سا غبيت

 گبًِ ثٌ٘بهتٌٖ:قبًَى ّبٕ سِ  

   :ًفي خضئي يب اختشاس 

ٍخَد خضئي اص هتي غبيت دس هتي ضبضش وِ هوىي اػت تقبهل ثيي دٍ هتي ثِ كَست يه 

 خولِ يب يه فجبست ٍ يب يه ولوِ ثبؿذ.

  ًفي هتَاصي يب اهتلبف : 

آى  يدس ايي ٍخِ، هتي پٌْبى پزيشفتِ ؿذُ ٍ ثِ كَستي دس هتي ضبضش ثِ وبس سفتِ وِ خَّشُ 

 تغييش ًىشدُ ٍ ٍخَد ولوبت وليذي رّي هخبعت سا ثِ ػوت هتي غبيت سٌّوَى هي ػبصد.

 :ًفي ولي يب ضَاس 

 وِ داسد فويك ٍ آگبّبًِ خَاًـي ثِ ًيبص ٍ اػت 1ثيٌبهتٌي ي دسخِ ثبالتشيي سٍاثظ، اص ًَؿ ايي 

هتي پٌْبى ثبصآفشيٌي ؿذُ ٍ هتي ضبضش ثِ گًَِ اي ثش خالف هقٌبي هتي  .دسيبثذ سا پٌْبى هتي

 (.211:  1388پٌْبى ثِ وبس سفتِ اػت) س.ن: هيشصايي، 

                                                           
 تٌبؿ ٍ آؽکبر تٌبؿ خبرجي، تٌبؿ داخلي، تٌبؿ تلقبئي، یب طبيعي تٌبؿ: جولِ اس بيٌبهتٌي رٍابط اس دیگزی اؽکبل -1

 هٌظَر کِ تزکيبي تٌبؿ اسجولِ. ؽَد هي ؽبهل ًيش را دیگزی هَارد هَارد، ایي جشء بِ. دارد ٍجَد ًيش ًبخَدآگبُ یب پٌْبى
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 ( ّ 524-)؟  : هْ٘بس دٗلوٖ 

ّدشي ثب  394لوي. ٍي پيشٍ آييي صسدؿت ثَد، ٍ دس ػبل يِ دياثَالطؼي هْيبس ثي هٓشصٍٓ

زِ اص اؿقبسؽ پيذاػت، فبسػي ساٌّوبيي اػتبدؽ ؿشيف سضي، ثِ ديي اػالم گشٍيذ. زٌبى

األكل اػت ٍ اص ديبس ديلن =گيالى>. دس ؿقشؽ ثِ اكل ٍ ًؼت ايشاًي ٍ هؼلوبًي ٍ پيشٍيؾ اص 

 وٌذ:هزّت تـيـ افتخبس هي

 أثٖ هخلُ ٖ کسـشٕ ػلٖ ئٗـَاًِِ                 أٗيَ فٖ الٌّبسِ أَةٌّــٍٓ أث

 ٖ ٍ األدةـششف االسالم لالقذاهٖ ٍ ػلٖ                 َسٓ الولکــسٔ

 ٖش أََةٍ               ٍٓ قَجٓستٔ الذِّٗيَ هِي خَ٘شِ ًَجِـقَذ قَجٓستٔ الوٓجذٓ هِي خَ٘

 شَةِـسٔإددٓ الفُشسِ ٍٓ دٗيَ الؼٓ   شَ هِي أعشافِِ             وتٔ الفَخـــٍٓ ضَوٓ

شيي ػشايٌذگبى خبًذاى آل ثَيِ ثَد ٍ توبم فوش خَد سا دس سٍصگبس ضىوشاًي ايي تاص ثشخؼتِ يٍ 

: 1384 ،يهختبس)س.ن:  ّدشي دسگزؿت 428خبًذاى گزساًذ. دس پٌدن خوبدي اآلخش ػبل 

 -32:  1372 لشاگضلَ، يروبٍت ؛ 870:  1ج ،1385 ،يالفبخَس ؛198: 3ج ،1386،يالجؼتبً ؛182

 (.5: 1ج ق،1420 ن،يًؼ ؛28

( ف) بهجشيپ گُْشثبس ػخٌبى ٍ نيوش لشآى بتيآ ثب يلويد بسيهْ اؿقبس اص ياذُيگض يٌبهتٌيث سٍاثظ

 (:           ؿ) يفل اهبم ٍ

 هتي حبضش:     

 ئرا ًَظَشَ الحٓجِ٘تٔ ثِؼٓ٘يِ ػغفٍ               فَأَّىُ ًبظِشٍ ػٓ٘يُ الشَّق٘تِ   

 (            19: 1ق ، ج1420)هْيبس الذيلوي،                                                                            

                                                                                                                                                    
 تٌبؿ یب. هضوًَي تٌبؿ اس ّن ٍ ببؽذ بزدُ بْزُ لفظي تٌبؿ اس ّن هتٌي یکي ایٌکِ هثالً دیگز ّبی تٌبؿ اس تزکيبي آى اس

 عٌبٍیي خَد اس) عٌبٍیي تٌبؿ حتّي ٍ ؽخصيتي تٌبؿ. ىًوَد اعتفبدُ کالم ایزاد بزای الفبظ خَد اس کِ هعٌب بذیي ٍاصگبى

 (.تصزف بب 306: 1388 هيزسایي،: ک.ر) بزد ًبم تَاى هي ًيش را( بزد هي بْزُ هقصَد بيبى بزای
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ًبؽش ٍ سليت تشيي ًگبُ، ًگبُ يبثذ وِ هْشثبىي فغَفت ثٌگشد، دسهيتشخوِ: اگشدٍػت ثِ ديذُ

 .ثبؿذهيخذاًٍذ اػت وِ ًگبُ 

 (52ضضاة/( )األهتي غبٗت: الف)..ٍٓکَبىَ اللَِّٔ ػٓلَى کُلِّ شَٖٕءٍ سٓقِ٘جبً

 تشخوِ: ٍ خذاًٍذ ًبؽش ٍ هشالت ّش زيض اػت .

) هٓب قُلْتٔ لَْٔن ئلّب هٓب أَهٓشْتٌَِٖ ثِِِ أَىِ اػٕجٔذٍٔا اللِّٓ سٓثِّٖ ٍٓ سٓثَّکُن ٍٓکٌُتٔ ػٓلَِْٕ٘ن  هتي غبٗت: ة

تٓ ػٓلَى کُلِّ شَٖٕءٍ شَِْ٘ذاً هب دٔهٕتٔ فِِْ٘ن فَلَوَّب تََٓفَّٕ٘تٌَِٖ کٌُتٓ أًَتٓ الشَّقِ٘تٓ ػٓلَِْٕ٘ن ٍٓ أًَ

 (117()الوبئذُ/شَِْ٘ذٗ

 سا خذاًٍذى: گفتن آًْب ثِ ًگفتن، آًْب ثِ زيضى دادى، فشهبى آى ثِ هشا آًسِ خض هي،تشخوِ:  

 ٍ هشالت ثَدم، آًْب هيبى دس وِ صهبًى تب ٍ ؿوبػت پشٍسدگبس ٍ هي پشٍسدگبس وِ ثپشػتيذ

 ّش ثش تَ ٍ ثَدى آًْب هشالت خَد تَ شگشفتى،ث هيبًـبى اص هشا وِ ٌّگبهى ٍلى ثَدم، گَاّـبى

 .يّؼت گَاُ زيض

وٌذ وِ ًيّبت اًؼبى اص ديذ خذاًٍذ دس ايي فشاص اص ؿقش، هْيبس زٌيي ثيبى هي: ٌٖبهتٌ٘ث بت٘ػول

ّب سا دس پٌْبى ًيؼت. خذاًٍذ ؿبّذ ٍ ًبؽش ثش افوبل ثٌذگبى اػت. هؼلوبً خذاًٍذ هتقبل اًؼبى

دّذ. ايي اهش هْن سا هْيبس ثِ خَة ٍ ثذ آًْب، هَسد هطبػجِ لشاس هي سٍص ليبهت ثِ دليل افوبل

گيشي وبهالً آگبّبًِ اص آيبت لشآًي ثب ثْشُ« الشق٘ت، الحج٘ت» اي صيجب ثب اػتفبدُ اص ٍاطگبى گًَِ

اضضاة ًيض ثِ ّويي اهش اؿبسُ داسد، هجٌي  يػَسُ 52 يوٌذ. ايي دس ضبلي اػت وِ آيِثيبى هي

ّبي هختلف للذ داؿتٌذ وِ ثب اختيبس خَد، ّوؼشاًي سا ثِ فمذ پيبهجش دسآٍسًذ لجيلِثش ايي وِ 

ٍ اص ايي عشيك ّن ثِ پيبهجش ًضديه ؿًَذ ٍ ّن ثِ اّذاف ػيبػي خَد ثشػٌذ، ٍلي ّوبى عَس 

وِ دس پبيبى آيِ ًيض آهذُ اػت، خذاًٍذ ثش افوبل ٍ ًيتْبي آًْب آگبُ اػت ٍ هبًـ اص اًدبم زٌيي 

 2، ج1387؛ فيض وبؿبًي،390-392: 17، ج1376ْب خَاّذ ؿذ)س.ن: هىبسم ؿيشاصي، ّذف آً

 544: 3ج ق،1407الضهخـشي،  ؛(هبئذُ يػَسُ) 696:  1ج ق،1407؛ الضهخـشي،  509: 

تَاى زٌيي گفت وِ سٍاثظ ثيٌبهتٌي دس پغ هي (.161:  7ج ،1378 ،يعجشػ ؛(اضضاة يػَسُ)

الشق٘ت، »ًَؿ ًفي خضيي ثَدُ؛ زشا وِ وليذ ٍاطگبًي زَى ايي فشاص اص ؿقش هْيبس، ّن اص 
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-وٌذ ٍ ّن اص ًَؿ ًفي هتَاصي هيرّي هخبعت سا ثِ ػَي هتي غبيت سّؼپبس هي« الحج٘ت

 ثبؿذ؛ زشا وِ هْيبس اص هضوَى آيبت هزوَس ثشاي ثيبى هملَد ثْشُ ثشدُ اػت. 

 هتي ضبضش: 

 َٗٓهٓبً ٍ لَن تُغيِ قُشثٖ ػٓي أَثٖ لَْٓتِ         أَػغبُٔ قِشاثٓتَِٔ        « سٓلوبىَ»ٍٓ ٍٔدُّ 

 (  24: 1ق ، ج1420)هْيبس الذيلوي، 

تشخوِ: دٍػتي ٍ هطجت ػلوبى ًؼجت ثِ پيبهجش دس آى سٍص، ثبفث لشاثت ٍ ًضديه ؿذًؾ ثِ 

 پيبهجش ؿذ ٍ خَيـبًٍذي اثَ لْت ثب پيبهجش ػَدي ثشايؾ دس ثشًذاؿت.  

( 2ٍ1لوؼذ/()اکَسٓتٓ هٓب ٍٓ هٓبلُِٔ ػٌِْٓٔ أَغٌَْى هٓب تَتَّ ٍٓا أَثِٖ لَْٓتٍ ) تَجَّتٕ ٗٓذٓ : الفهتي غبٗت

 ضبلؾ ثِ آٍسد، دػت ثِ سا آًسِ ٍ ثشٍتؾ ٍ هبل ّشگضثشيذُ ثبد ّش دٍ دػت اثَلْت،  تشخوِ:

 .ًجخـيذ ػَدى

....  حُنَّ قَبلَ ئِىَّ ٍٓلَِّٖ هٔحٓوَّذٍ  ئِىَّ إٍَٔلَى الٌَّبسِ ثِبلْأًَْجِ٘ٓبءِ أَػٕلَؤْٔن ثِوٓب جٓبؤٍا ثِِِة ) هتي غبٗت:

()ًْح هٓيْ أَعَبعٓ اللَِّٓ ٍٓ ئِىْ ثٓؼٔذٓتٕ لُحٕوٓتُِٔ ٍٓ ئِىَّ ػٓذٍَّٔ هٔحٓوَّذٍ هٓيْ ػٓصٓى اللَِّٓ ٍٓ ئِىْ قَشُثٓتٕ قَشَاثٓتُِٔ

 (96الجالغِ: ضىوت 

اًذ. ػپغ  ِ آًسِ وِ آٍسدُتشيي هشدم ثِ پيبهجشاى، داًبتشيي آًبى اػت، ث تشخوِ: ٍ فشهَد: ًضديه 

فشهَد: دٍػت هطوّذ )ف( وؼى اػت وِ خذا سا اعبفت وٌذ، ّش زٌذ پيًَذ خَيـبًٍذى اٍ دٍس 

ثبؿذ ٍ دؿوي هطوّذ )ف( وؼى اػت وِ خذا سا ًبفشهبًى وٌذ، ّش زٌذ خَيـبًٍذ ًضديه اٍ 

 ثبؿذ.

 ولوبت الفلبضِ، ًْح) (صِٗبدٌٓٓ بلِسٓتُْٔنهٔج ٍٓ سٓبدٌَّٓ الؤتَّقَٔىَ ٍٓ قَبدٌَّٓ الؼٔلَوبءٔ) ج  هتي غبٗت:

 (. 974 للبس

 .اػت يفضًٍ يِيهب ؿبىهلبضجت ٍ ػشٍساًٌذ ضوبساىيپشّ ٍ بىيـَايپ داًـَساى: تشخوِ
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 داؿت بىيث ييزٌ تَاىيه بس،يهْ ؿقش اص تيث ييا دس ًؾش اهقبى ٍ دلت ثب: ٌٖبهتٌ٘ث بت٘ػول

 هيً افوبل فمظ ٍ اػت اًؼبى يثشتش هالن َاتم وِ، داسد اؿبسُ اهش ييا ثِ تيث هضوَى وِ

 هشاتت ييثبالتش ثِ تَاًذيه اًؼبى وِ تمَاػت، ػجتِ ث ٍ ؿذ، خَاّذ اٍ يسػتگبس ثبفث اًؼبى

 صثبى ثش سا يواله ييزٌ خَد ثبس گْش ػخٌبى دس ضيً( ف) بهجشيپ وِ ييخب تب ثشػذ؛ تيّاًؼبً

 ياستمب فَاهل اص يفبهل خَد ضوبساى،يپشّ ٍ داًـَساى ثب يٌيّوٌـ ٍ هلبضجت»  وِ وٌذيه بىيث

 ريّ يخب(. 974 للبس ولوبت الفلبضِ ًْح«)اػت اًؼبى دس تمَا يفضًٍ يِيهب ٍ يهقٌَ ػغص

 ػلوبى وِ اػت ليدل ييّو ثِ ٍ اػت ثَدُ تمَا ثب ٍ ضوبسيپشّ خَد( ف) بهجشيپ وِ ؼتيً يؿى

 دس تيث اص دٍم فشاص دس. اػت ؿذُيه افضٍدُ فملؾ ٍ وبىيا فلن، ثش ثضسگَاس، آى ثب يٌيّوٌـ دس

. اػت آٍسدُ بىيه ثِ ػخي ثَدُ، بهجشيپ هيًضد ـبًٍذاىيخَ اص وِ اثَلْت ػشگزؿت اص متيضم

 ٍ هٌطشفبى شيػب ّوسَى وشد، خذا بهجشيپ اص سا خَد يافتمبد ٍ يهىتج خظ اٍ وِ ييا ثش يهجٌ

 ثؼتگبى اص تٌْب ًِ وِ ثَدًذ يادٍسافتبدُ افشاد فىغ ثِ ٍ گشفت لشاس ػشصًؾ هَسد گوشاّبى

 ٍ يافتمب ٍ يفىش ًَذيپ اثش ثش يٍل ًجَدًذ، ّن اٍ صثبى ٍ ًظاد اص ثلىِ ؿذًذ،يًو هطؼَة بهجشيپ

 خبًذاى خضء ييگَ ،«تيالج اّل هٌب ػلوبى» هقشٍف ثيضذ عجك وِ ؿذًذ هيًضد آًمذس يفول

 ؛ 588:  6ج ،1387 ،يوبؿبً ضيف ؛ 424: 27ج ،1376 ،يشاصيؿ هىبسم: ن.س)ؿذًذ بهجشيپ

 ثشٍت ٍ اهَال ثش»  اثَلْت(.  346:  27ج ،1359،يالغجشػ ؛ 814:  4ج ق،1407 ،يالضهخـش

 اص ًِ(. 419: 27ج ،1376 ،يشاصيؿ هىبسم«) وشديه ِيتى ؾياػاله ضذ يوَؿـْب دس خَد

 دس. ػتا ثشدُ ثْشُ بهجشيپ ثب يٌيّوٌـ ٍ يدٍػت اص ًِ وشدُ،يه يفشهبًجش هتقبل خذاًٍذ اٍاهش

 وِ زٌذ ّش ثَد، ؿذُ ؿٌبختِ بهجشيپ دؿوي فٌَاى ثِ اٍ بت،يخلَك ييا ثِ تَخِّ ثب متيضم

 ذُ،يتشاؿيه ضضشت آى ذىيًشػ ّذف ثِ يثشا بهجشيپ ساُ ػش يهبًق يتشػ ريّ ثذٍى ـِيّو

 ثِ سا آًْب ؿَم يّبًمـِ گبُريّ اػت،( ييالؾبلو المَم يْذي ال) هتقبل خذاًٍذ وِ آًدب اص يٍل

 يضوٌ عَس ثِ خَد گْشثبس ػخٌبى دس( ؿ) يفل اهبم وِ اػت يضبل دس ييا. سػبًذيًو ػشاًدبم

 سا خذا وِ اػت يوؼ( ف) بهجشيپ دٍػت وِ وٌذيه بىيث ييزٌ ٍ داسد اؿبسُ اهش ييّو ثِ

ٍ دؿوي پيبهجش)ف( وؼى اػت  -ػلوبى -ّش زٌذ پيًَذ خَيـبًٍذى اٍ دٍس ثبؿذ وٌذ، اعبفت

( 96) ًْح الجالغِ،ضىوت -اثَلْت -هبًى وٌذ، ّش زٌذ خَيـبًٍذ ًضديه اٍ ثبؿذوِ خذا سا ًبفش

وٌذ وِ خَيـبًٍذي، دس كَستي وِ ثب پيًَذ دس ايي فشاص اص ؿقش، هْيبس ايي ضميمت سا تأويذ هي

هىتجي ّوشاُ ًجبؿذ، ووتشيي اسصؿي ًذاسد. ثٌبثشايي هْيبس دس ايي فشاص اص ؿقش خَد ثب تىيِ ٍ 

يبت الْي ٍ اضبديث پيبهجش)ف( ٍ والم اهبم فلي )ؿ( ثِ عَس صيجبيي اص هتي آيبت اػتٌبد ثِ آ
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تَاى زٌيي ثيبى داؿت وِ ثشاي ثيبى هملَد ثْشُ ثشدُ اػت. پغ دس ثشسػي سٍاثظ ثيٌبهتٌي هي

ثيٌبهتٌي ّن اص ًَؿ ًفي خضيي ثَدُ؛ زشاوِ ولوبت وليذي هَخَد دس هتي ضبضش  يايي ساثغِ

ايي اهش اػت وِ هتي ضبضش ثب  يتأييذ وٌٌذُ«  ، قِشاثٓتَِ، قُشثٖ، أَثٖ لَْٓتسٓلوبىَ » هبًٌذ 

تأثيشپزيشي وبهالً آگبّبًِ اص هتي غبيت ثْشُ گشفتِ، ٍ ّن اص ًَؿ ًفي هتَاصي ثَدُ؛ زشا وِ اص 

 هضوَى آيِ ًيض اػتفبدُ ًوَدُ اػت.

 هتي حبضش: 

 الحٔجب شَذٍُّا أٍ الخ٘لِ سِثبطَ شَذٍُّا               سِلوْٓٔن ٍ حٓشثْٓٔن ئقتَشَحتٓ کَوب

 (109: 1ج ق،1420 ، هْيبس الذيلوي)

 شٍ،يً ٍ ليٍػب آٍسدى فشاّن ثب ًجشد يٌّگبهِ دس ،يوشد ـٌْبديپ آًْب ثِ وِ آًسٌبى: تشخوِ

 .ثخــٌذ ٍ فغب آهبدُ كلص ٌّگبم ٍ ؿًَذيه خٌگ آهبدُ

 اللِِّ ػٓذٍَّٕ ثِِِ تُشِّْجَٔىَ الْخَٕ٘لِ سِثٓبطِ ٍٓهِي قٍََُّٓ يهِّ اسٕتَغَؼٕتُن هب لَْٔن ٍٓأَػِذٍُّا: )تٗغب هتي

 (60/األًفبل..() ٗٓؼٕلَؤْٔنٕ اللِّٔ تَؼٕلَؤًََْٔنٔ الَ دًٍِِْٔنٕ هِي ٍٓآخَشِٗيَ ٍٓػٓذٍَّٔکُنٕ

 اػجْبى( ضيً) ٍ ػبصيذ آهبدُ  ( دؿوٌبى)  آًْب ثب همبثلِ ثشاى داسيذ، لذست دس ًيشٍيى ّش :تشخوِ

 ٍ ثتشػبًيذ سا خَيؾ دؿوي ٍ خذا دؿوي آى، ٍػيلِ ثِ تب ،(ًجشد هيذاى ثشاى) سا ذٍُسصي

 .ؿٌبػذ هى سا آًْب خذا ٍ ؿٌبػيذ ًوى ؿوب وِ سا، ايٌْب اص غيش ديگشى گشٍُ( ّوسٌيي)

 اًفبل يػَسُ 60 يِيآ ثِ صيكش وبهالً ياؿبسُ بس،يهْ ؿقش اص تيث ييا: ٌٖبهتٌ٘ث بت٘ػول

 دس ٍ وٌذ،يه بىيث دؿوٌبى ثب همبثلِ يثشا سا افشاد يآهبدگ هزوَس يِيآ وِ، ييا ثش يهجٌ داسد،

 ػپغ ٍ وٌذ ضولِ دؿوي تب ثوبًٌذ اًتؾبس دس ذيًجب هؼلوبًبى وِ داسد اؿبسُ هْن اهش ثِ متيضم

 يآهبدگ دؿوي ياضتوبل يّبّدَم ثشاثش دس يوبف ضذّ ثِ ؾ،يپ اص ذيثب ثلىِ ؿًَذ؛ همبثلِ يآهبدُ

 تيّهَخَد ضفؼ ٍ ياػاله خْبد يٌِيصه دس ياػبػ اكل هي هْن، ييا وِ زشا ؿٌذ؛ثب داؿتِ

 ؛ 250: 10ج ،1350 ،يالغجشػ ؛221: 7ج ،1375 ،يشاصيؿ هىبسم: ن.س) ثبؿذيه هؼلوبًبى

 ،هزوَس يِيآ اص يشيگثْشُ ثب ؿبفش وِ اػت يضبل دس ييا(. 232:  2ج ق،1407 ،يالضهخـش

 وِ ػبصد اهش ييا هتَخِ سا هخبعت رّي ،پشداختِ خَد هملَد بىيث ثِ َايؿ يواله ثب تَاًؼتِ
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 دؿوبى ثب ييبسٍيسٍ يثشا وِ ثبؿٌذيه يهشدهبً وٌن،يه يصًذگ آًبى بىيه دس هي وِ يلَه ييا

 ت،يث ييا دس ًؾش اهقبى ثب. ثخـؾ ٍ فغب يثشا اًذآهبدُ كلص صهبى دس ضيً ٍ داسًذ وبهل يآهبدگ

 ِيآ ييا اص يفشاص اص هخبعت، رّي دس خَد، ؿقش وشدى ًبفز يثشا سبيهْ وِ گفت ييزٌ تَاىيه

 ثب بسيهْ ؿقش اص فشاص ييا يٌبهتٌيث يساثغِ. اػت ًوَدُ اػتفبدُ آگبّبًِ وبهالً يشيپز شيتأث ثب

 هتي دس هَخَد يذيول ولوبت وِ ييا ثش يهجٌ ثبؿذ؛ ييخض يًف ًَؿ اص تَاًذيه ّن يلشآً بتيآ

 يًف ّن ٍ وشدُ، تشػبدُ هخبعت يثشا سا تيغب هتي ثِ اؿبسُ«  خ٘لال سثبط شذٍا،»  ضبضش

 .اػت ثشدُ ثْشُ ضيً ِيآ هضوَى اص ؿبفش وِ زشا ؛يهتَاص

 : حبضش هتي

 السَّقتٔ ّٔن ٍ« صبلِحٗ» فِْ٘ن سأٗٔک ٍٓ               فَؼٔزِّثَا تَؼبعَا ئر ػٓقَشٍّب ّٔنٔ          

 (.131: 1ج  ق،1420 ، هْيبس الذيلوي) 

 ٍالـ فزاة هَسد پغ صدًذ، دػت وبس ييثذ وِ ٌّگبم آى وشدًذ، يپ سا ًبلِ آى آًبى: تشخوِ

 .ؿتشًذ ثسِ ضىن دس آًبى ٍ كبلص ضىن ثؼبى آًْب يدسثبسُ تَ ضىن ٍ ؿذًذ

 کٌُتٓ ئِى تَؼِذًَٔب ثِوٓب ائْتٌَِب صٓبلِحٔ ٗٓب قَبلَُاْ ٍٓ سٓثِِّْنٕ أَهٕشِ ػٓيْ ٍٓػٓتََا الٌَّبقََٔ فَؼٓقَشٍُا) : تٗغب هتي 

 (77/ألفشافا()الْؤشْسٓلِ٘يَ هِيَ

 تَ اگش! كبلص اى: گفتٌذ ٍ ػشپيسيذًذ پشٍسدگبسؿبى فشهبى اص ٍ وشدًذ، پى سا ًبلِ ػپغ: تشخوِ

 .ثيبٍس وٌى، هى تْذيذ آى ثب سا هب آًسِ ّؼتى،( خذا) فشػتبدگبى اص

 هَضَؿ وِ ييا ثش يهجٌ. داسد 77/ شافأف يػَسُ ثِ اؿبسُ ؿقش، اص فشاص ييا: ٌٖبهتٌ٘ث بت٘ػول

 اص خَدخَاُ ٍ هتىجش ثشٍتوٌذاى كبلص، ضضشت صهبى دس وِ اػت ييا هزوَس، يػَسُ دس ِيآ ييا

 ٍخَد ثب ذًذيديه گشيد يػَ اص ٍ ؿذًذ، َعيهأ هشدم يّبتَدُ وبىيا يّبِيپب دس تضلضل دبديا

 نيتلو ييثٌبثشا سػذ؛يًو ييخب ثِ آًْب يّبتَعئِ ؿذ،يه هطؼَة كبلص يهقدضُ وِ« ًبقٔ»

 ثِ ٍ ثشتبفتٌذ ػش خذا فشهبى اص ٍ وشدًذ يپ سا آى ضيز ّش اص لجل ٍ گشفتٌذ ًبلِ ًبثَدوشدى ثِ

 يّؼت خذا يفشػتبدُ تَ اگش وِ گفتٌذ اٍ ثِ ٍ آهذًذ كبلص ػشاك ثِ ثلىِ ًىشدًذ؛ لٌبفت اهش ييا

 ؛ 238: 6ج ،1376 ،يشاصيؿ هىبسم: ن.س) ثفشػت هب ػشاك ثِ سا يالْ فزاة صٍدتش زِ ّش
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 خَد ؿقش دس ضيً بسيهْ ٍالـ دس(. 158:  9ج ،1350 ،يالغجشػ ؛122: 2ج ق،1407 ،يالضهخـش

 .ثبؿذ ييخض يًف ٍ يهتَاص يًف ًَؿ اص تَاًذيه يٌبهتٌيث يساثغِ. داسد اؿبسُ هغلت ييّو ثِ

 : حبضش هتي

 عُلِتٓ هٓب ئِرا األًج٘بءِ ٖفِ ٍٓ               ضَلَّ الٌُّغقَ علت لَ الجْنِ هِيَ

 .(133: 1ج ق،1420 ، هْيبس الذيلوي)                                                                          

 يػَسُ دس ٍ ؿَد گوشاُ ذ،يثدَ سا گفتي ػخي ساُ اگش اػت، ثؼتِ صثبى َاًبتيض اص: تشخوِ

 .ؿَد خَاػتِ اگش اػت، بءياألًج

 أَى الظُّلُوٓبتِ فِٖ فٌََبدٓى ػٓلَِِٕ٘ ًَقْذِسٓ لَي أَى فَظَيَّ هٔغَبضِجبً رَّٓتٓ ئِر الٌَُّىِ ٍٓرَا) :  تٗغب تيه

 (87/بءياألًج ()الظَّبلِوِ٘يَ هِيَ کٌُتٔ ئًِِّٖ سٔجٕحٓبًَکٓ أًَتٓ ئلَّب ئِلَِٓ ال

 زٌيي ٍ سفت( خَد ملَ هيبى اص) خـوگيي وِ ٌّگبم آى دس( آٍس يبد ثِ) سا  يًَغ: تشخوِ

 آى دس( سفت فشٍ ًٌْگ وبم دس وِ هَلقى اهّب. )گشفت ًخَاّين تٌگ اٍ ثش هب وِ پٌذاؿت هى

 .ثَدم ػتوىبساى اص هي تَ، هٌضّّى ًيؼت، هقجَدى تَ خض! خذاًٍذا: صد كذا ؽلوتْب

 يبًصه داسد،( ؿ) ًَغي ضضشت داػتبى ثِ اؿبسُ بس،يهْ يذُيلل اص تيث ييا: ٌٖبهتٌ٘ث بت٘ػول

 اػت يوؼ ضبل ِيتـج ِيآ ييا وِ ؿذُ گفتِ. ثَد افتبدُ دام ثِ ىشيپغَل يهبّ آى ثغي دس وِ

 گشفت نيًخَاّ تٌگ اٍ ثش هب، فشهبى اًتؾبس ثذٍى خَد، لَم اص ذىيگض يدٍس دس وٌذيه گوبى وِ

 شيقجت«  ؽيّ»  اص هَضَؿ ييا دس هجبلغِ يثشا ٍ وشد خغَس اٍ ٍّن ثِ يغبًيؿ يفىش وِ ييا بي ٍ

 دس ييا( 57: 16ج ،1354 ،يالغجشػ ؛ 466-467:  4ج ،1387 ،يوبؿبً ضيف: ن.س)اػت وشدُ

 آى ٍ ًوَدُ بىيث جبيص بسيثؼ يولوبت ثب سا ضضشت آى ؿذى گشفتبس هَضَؿ بس،يهْ وِ اػت يضبل

 سا رّي« الٌُّغق علت األًج٘بء،»  ّوسَى يذيول ولوبت. وٌذيه يخبس صثبى ثش تيث زٌذ دس سا

 ٍ بءياآلًج يػَسُ ثِ ّن  صيكش ياؿبسُ»  تيث ييا وِ ؿذُ گفتِ.وـبًذيه تيغب هتي يَػ ثِ

 يًف ّن يٌبهتٌيث يساثغِ پغ(. 133: 1ج ق،1420، هْيبس الذيلوي« )داسد هزوَس يِيآ ثِ ّن

 .ييخض يًف ّن ٍ ثَدُ يهتَاص
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 :                           حبضش هتي

 حٓص٘جْٔب ٍٓ هٌٓـسٓکٍ هِي أسبث٘ـؼْٔب                حَٓٓت هب ٍٓ الجغبحِ ثِؤستَيِّ حٓلفتٔ

فًَٔ                    سِقبثٔـْب تُقبدٔ هْٔذآً ثِبلجٔــذىِ ٍٓ         َثْٔبـجٌٔـُ بتـٍاجٔجـ أٍ هٔـَٓقَـّ

 (.46:  ّوبى) 

 ًدبما وِ همذع ييػشصه ييا ؿقبئش ٍ هٌبػه ثِ ػَگٌذ ٍ« ثغبش» ييػشصه ثِ ػَگٌذ: تشخوِ

 وقجِ يػَ ثِ وِ ؿذُ دادُ ِيّذ ٍ فشثِ ؿتشاى ثِ ػَگٌذ ٍ وـذيه دساصاثِ ّبّفتِ آًْب،

 .اًذؿذُ رثص« يلشثبً»  فٌَاى ثِ وِ آًْب بي ٍ سٍاًٌذ،

 ػٓلَْٕ٘ٓب اللَِِّ اسٕنٓ فَبرْکُشٍُا خَٕ٘شٌ فِْ٘ٓب لَکُنٕ اللَِِّ شَؼٓبئِشِ هِي لَکُن جٓؼٓلٌَْبّٓب الْجٔذٕىَ ٍٓ)  :تٗغب هتي

 لَؼٓلَّکُنٕ لَکُنٕ سٓخَّشًَْبّٓب کَزَلِکٓ ٍٓالْؤؼٕتَشَّ الْقَبًِغٓ ٍٓأَعْؼِؤَا هٌِْْٓب فَکُلَُا جٌَُٔثْٔٓب ٍٓجٓجٓتٕ فَاِرَا صَٓٓافَّ

 ٍاخجبت اص ؿوب ثشاى( ضح هشاػن دس) سا فشثِ ٍ زبق ؿتشّبى ٍ: تشخوِ(36/الطح()تَشْکُشٍُىَ

 ضبلى دس( وشدى لشثبًى ٌّگبم) سا خذا ًبم. اػت ثشوت ٍ خيش ؿوب اىثش آًْب دس. دادين لشاس الْى

 اص ،(دادًذ خبى ٍ) گشفت آسام پْلَّبيـبى وِ ٌّگبهى ٍ ثجشيذ؛ آًْب ثش اًذ ايؼتبدُ كف ثِ وِ

 سا آًْب هب گًَِ ايي. وٌيذ اعقبم آى اص ًيض سا فميشاى ٍ لبًـ هؼتوٌذاى ٍ ثخَسيذ، آًْب گَؿت

 ييا يٌبهتٌيث سٍاثظ يثشسػ دس: ٌٖبهتٌ٘ث بت٘ػول.آٍسيذ ثدب سا خذا ؿىش تب ػبختين، هؼخّشتبى

 ٍخَد ّبتيث ييا دس وِ يٍاطگبً ذيول ثِ تَخِ ثب وِ گفت ييزٌ تَاىيه بس،يهْ ؿقش اص فشاص

 ييا للذ ؿبفش «جٌَثْب ٍاججبت سقبثْب، تقبدٔ الجٔذى، هٌسکٍ، هي أسبثٔؼْب»  خولِ اص داسد،

 ؿَد هتزوش سا هْن ًىتِ ييا ضح، افوبل ٍ هٌبػه ثِ ًوَدى اؿبسُ ثش ٍُفال وِ اػت داؿتِ سا

 دس وِ اػت يضبل دس ييا 1.ضّبيز ييتشاسصؽ ثب ٍ ييثْتش اص گزؿتي يقٌي يفذاوبس ٍ ثبسيا وِ،

 أضؼي ًطَ ثِ اٍ افوبل تب وٌذ يلشثبً سا ثْبداس اهَال ذيثب هٔطشم ،ؿخق ضح افوبل اًدبم ٌّگبم

                                                           
. است داشتٍ اشارٌ امر هیا بٍ صراحت بٍ سیو متعال خدايود کٍ است یحال در هیا. َستىد يابستٍ خًد مال بٍ شتریب َااوسان -1

 خَیِرٌ الصَّالِحَاتُ يَالْبَاقِیَاتُ الدُّوْیَا الْحَیَاِِ زِیىَُّ يَالْبَىًُنَ الْمَالُ) است شدٌ اشارٌ 20/فجر ي 64/کُف ریوظ ییسًرَا در مُم امر هیا

 میتقد علت کُف سًرٌ در کٍ افتیدر تًانیم اتیآ هیا در وظر امعان با( جَمِّا حُبِّا الْمَالَ يَتُحِبًُّنَ ()أَمَالً يَخَیِرٌ ثًََابّا رَبِّكَ عِىدَ

 .دَىدیم قرار تًجٍ مًرد شتریب را ییدارا ي مال َااوسان کٍ است هیا فرزودان بر مال
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 اّتوبم للذ خَد، ؿقش دس يولوبت ييزٌ وبسثشدى ثِ ثب صثشدػت ؿبفش ي،ياثٌبثش. شديگ اًدبم

 وِ گفت تَاىيه ،يٌبهتٌيث سٍاثظ يثشسػ دس. اػت داؿتِ سا( هزوَس بتيآ) يالْ بتيآ ثِ وشدى

 ؿقش، دس يذيول ولوبت اص ياپبسُ ٍخَد وِ زشا ؛يهتَاص يًف ّن ٍ ثَدُ ييخض يًف ًَؿ اص ّن

 بتيآ هضوَى اص تَاًؼتِ ؿبفش وِ ييا ّن ٍ ػبصديه سٌّوَى تيبغ هتي ثِ سا هخبعت رّي

 . شديگ ثْشُ ؾيخَ هملَد بىيث يثشا

 : حبضش هتي

 الصـَّجشِ ًٍَٓت٘ــجٔ فَتَـٌَّْْٓب                هٔـجلَجٌٓٔ الحِـلنِ حِـوبسٔ ّزٕ

 بلؼٓـششِثِ اهللِ ػٌِـذٓ حٓسٌٓـبتِ              الـ ٍاحِذٓٓ ٍٓ ٖالحٔسٌ ػَٓاقِتٔ ٍٓ

 (.330: 1ج ق،1420 ، هْيبس الذيلوي)

 اص پغ اػت؛ ضيثشاًگ ؿَق وِ ؼتيكجش ٍ يثشدثبس يدِيًت ٍ ثوشُ ، افتخبس ٍ فضت ييا: تشخوِ

 .اػت ثشاثش دُ خذاًٍذ ًضد هيً وبس پبدؽ وِ اػت يضبل دس ييا. شيگ ثْشُ آى

 ئاِل ٗٔجٕضَى فَالَ ثِبلسَِّّ٘ئَِٔ جٓبء ٍٓهٓي لِْٓبأَهٕخَب ػٓشْشُ فَلَِٔ ثِبلْحٓسٌَِٓٔ جٓبء هٓي) الف: تٗغب هتي

 (160/األًقبم()ٗٔظْلَؤَىَ الَ ٍّٓٔنٕ هِخْلَْٓب

 خض دّذ، اًدبم ثذى وبس وغ ّش ٍ داسد، پبداؽ آى ثشاثش دُ آٍسد، ثدب ًيىى وبس وغ ّش: تشخوِ

 .ؿذ ًخَاّذ آًْب ثش ػتوى ٍ ديذ ًخَاّذ ويفش آى، هبًٌذِ ث

 الفلبضِ، ًْح)(ٗٓحٕصذُٕٔ شَّشَاً ٗٓضسٓعٕ هٓيْ ٍٓ صٔػجِٓٔ ٗٓحٕصٓذٕ  خَ٘شاً ٗٓضسٓعٕ هٓيْ) ة:تٗغب هتي

 (3053للبس ولوبت

 .وٌذ دسٍ سا آى ثىبسد، يؿش وِ ّش ٍ ثشد ػَد ثىبسد، يشيخ ّشوِ: تشخوِ
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 افشاد اًتؾبس دس وِ خذاًٍذ 1ـيٍػ پبداؽ ٍ سضوت ثِ يٍض والم اص ِيآ ييا: ٌٖبهتٌ٘ث بت٘ػول

 اٍ ثِ پبداؽ ثشاثش دُ دّذ، اًدبم سا يىيً وبس وغ ّش وِ هقٌب ثذاى. داسد اؿبسُ اػت، ىَوبسيً

 لبثل يًىتِ. ؿَديًو دادُ فشيهمذاسو ّوبى ثِ خض دّذ، اًدبم يثذ وبس وغ ّش ٍ ؿَد،يه دادُ

 هقٌب ثذاى اػت، آهذُ« ئؾْلَؤَى الَ ٍّٓٔنٕ» خولِ ِ،يآ اص فشاص ييا ذيتأو يثشا وِ، اػت ييا تَخِ

 هىبسم: ن.س)ٌٌذيثيه فشيو فولـبى همذاس ثِ  تٌْب ٍ ؿذ ًخَاّذ يػتو گًَِ ريّ آًْب ثِ وِ

 وبس پبداؽ بىيث ثِ تيث ييا دس ضيً ؿبفش وِ گفت ييزٌ تَاىيه(  55: 6ج ،1376 ،يشاصيؿ

 ثش ِيتى ثب  خَد ؿقش دس سا ياػاله هضوَى ييا ؿبفش. اػت پشداختِ هتقبل خذاًٍذ ًضد دس هيً

 ريّ وِ وٌذ هْن اهش ييا شيدسگ سا هخبعت رّي تب اػت، ثشدُ وبس ثِ ييجبيص عشص ثِ يالْ بتيآ

 اًدبم سا يىيً وبس وغ ّش وِ هقٌب ثذاى ًذاسد؛ ٍخَد هتقبل خذاًٍذ وبس دس يتؼلؼل ٍ يخلل

 ثِ ؿَد، هشتىت سا يثذ وبس ًؼجت ثِ وغ ّش ٍ گزاؿت ًخَاّذ پبداؽيث سا اٍ خذاًٍذ دّذ،

-اًذاصُ اص ـتشيث سا پبداؽ وشهؾ،  ٍ فضل ٍ يثضسگ ثِ خذاًٍذ. »ؿذ خَاّذ هدبصات ذاصُاً ّوبى

. ـتشيث ًِ دّذ،يه فشيو اػتطمبق لذس ثِ فشيو اص ٍ وٌذيه ففَ سا ٍگٌبُ دّذيه اػتطمبق ي

 ذيتَض ْبيىيً اكل يهقٌ ييا عجك اػت،« ؿشن»  ِيػئ اص هٌؾَس ٍ« ذيتَض» ضؼٌِ هٌؾَساص

 (.  33: 9ج ،1350 ،يالغجشػ«)اػت ؿشن ّبيثذ لكا ٍ

 ؿَد،يه دادُ فشيو ٍ پبداؽ آى هبًٌذ ئِيػ هي ٍ ثشاثش دُ ضؼٌِ هي وِ ييا يًىتِ ٍ ػشّ ذيؿب

 اػت؛ يآػوبً ٍ ثبال فبلن ثِ ليهب راتؾ، ٍ عجـ ثِ هؤهي اًؼبى فٌلش ٍ خَّش وِ ثبؿذ ييا

 ٍ عجـ ًؾش اص يخؼوبً لبلت ثِ آهذى يييپب ٍ ّجَط ٍ ثبالػت آى اص ؿذُ گشفتِ ٍ همتجغ زَى

 قتيعج هَافك وِ سٍديه ثبال ٍ وٌذيه يتشل يضيز يػَ ثِ ضؼٌِ. ًبآؿٌبػت ٍ تيغش راتؾ

 ّفتبد تب ثشاثش دُ ضؼٌِ وِ سٍػت ييا اص. اػت آى خٌغ اص زَى اػت؛ ثَدُ هبدُ ٍ خَّش آى

 ٍ فدت ٍ بيس ٍ ؿْشت وِ ياضؼٌِ ٍ ؿًَذ،يه دادُ پبداؽ اخشٍ ضؼبة ثذٍى يثشخ ٍ ثشاثش

 ّن يهبًق ثِ ٍ ؿَد دادُ ضشوت ثبال اص وِ اػت يػٌگ هبًٌذ ًـَد، آى شيتأث هبًـ يٌيخَدث

                                                           
 بِ تٌْب قزآى بتیآ اس گزید يبزخ در کِ اعت يحبل در يیا. اعت آهذُ بىيه بِ عخي بزابز دُ پبداػ اس فَق، یِیآ در -1

 یهٌشلِ بِ اهز يیا. اعت ذُيرع شيً بزابز ّفتصذ بِ پبداػ بت،یآ اس گزید يبزخ در بی ،(245/البقزُ« ) کثيزًٓ اضعبفبً» عٌَاى

 هکبرم) اعت بزابز دُ ؽَد،يه دادُ کَکبراىيً بِ کِ يپبداؽ حذاقل قت،يحق در بلکِ غت،يً گزیّوذ بب بتیآ اختالف

 (. تصزف بب. 56: 6ج ،1376  ،یزاسيؽ

 

 



 1394عبل عَم/ ؽوبرُ دٍم/ تببغتبى )داًؾگبُ اراک( /  قزآًي  -ّبی ادبي پضٍّؼپضٍّؾي  -علوي فصلٌبهِ       22     

 ثِ وِ ييا تب گشفت يااًذاصُ تَاىيًو آى ػمَط ٍ ّجَط يثشا وِ اػت هقلَم ًىٌذ، ثشخَسد

 ييا وِ اػت يضبل دس ييا(. 652:  2ج ،1387 ،يوبؿبً ضيف: ن.س) خَدثشػذ ّذف ٍ تيغب

 بهجشيپ گْشثبس والم ّن ٍ داسد هتقبل خذاًٍذ والم ثِ يضوٌ ياؿبسُ ّن ض،يً بسيهْ ؿقش اص فشاص

 خَد، پشًغش ػخٌبى ثب ـبىيا. دّذيه لشاس ذييتأ ٍ تَخِ هَسد هزوَس يِيآ ثِ تَخِ ثب سا( ف)

-يه دسٍ اس آى ثِىبسد، سا يؿش وغ ّش ٍ ثشديه ػَد ثِىبسد، سا يشيخ وغ ّش وِ فشهَدُ ييزٌ

-دِيًت ض،يً ًبپؼٌذ ٍ ثذ وبس پبداؽ ٍ يخَث خض ياثوشُ خَة، وبس پبداؽ وِ ييا ثش يهجٌ. وٌذ

 اص ،ساثغِ ؿىل ييا وِ گفت تَاىيه يٌبهتٌيث سٍاثظ يثشسػ دس ييثٌبثشا. ثشًذاسد دس يثذ خض يا

 بتيآ اص آگبّبًِ وبهالً يشيپز شيتأث ثب ؿبفش وِ ييا ثش يهجٌ. ثبؿذيه يهتَاص ٍ ييخض يًف ًَؿ

 ِيآ يِيهبدسٍى اص ضيً پشداختِ، هملَد يهقٌب بىيث ثِ تيغب هتي دس هَخَد ٍاطگبى اص ّن ،يالْ

 .اػت ثشدُ ثْشُ

 : حبضش هتي

 الؤسٌذِ ثِبلخَجٓشِ« لِحٓ٘ذٓسٓ»                   ثٓؼذُِ هِي األهشَ جٓؼٓلَ قَذ ٍٓ

 حٓذِـٗٓج لَن الحقَّ تجغٓا لََ                   هٓي ثِاقشاسِ ٖٖهَٓلَ سٓـوَّبُٔ ٍٓ 

 (.255: 1ج ق،1420، هْيبس الذيلوي) 

 ثِ ذ،يًبه ػشپشػت سا اٍ ٍ لشاسداد( يفل اهبم) ذسيض يثشا سا تيٍال( بهجشيپ)  يٍ يميٌب،: تشخوِ

 .وشديًو اًىبس سا آى ثقذّب وشد،يه تيتجق ضك اص اگش وِ يوؼ افتشاف

 ثِؼٓضُذُِِ شبئِلٌ ٍٓ  َّٖئل هٔصؼِذُٔٔ ٍٓ ثِ٘ٓذُِِ آخُزٌ أًَب ٕالزّ ئِلّب تَفس٘شَُٔ لَکُن َٗٔضِحٔ ال ٍٓ: )تٗغب هتي

 ٍٓ ٍٖٓص٘ٓتِ ٍٓ ٖأَخِ عبلِت ٖأَث ثيُ ُّٖػٓل َّ ٍٓ هَٓالُٔ ٖٗػٓل فَْزا هَٓالُٔ کٌُتٔ هٓي أَىَّ هٔؼلِؤکُن ٍٓ

 (32: 1389 ،يسوٌ()غذٗش خغجِ()َّٖػٓلَ أًََضلْب جٓلَّ ٍٓ ػٓضَّ اهللِ هِيَ هَٔاالتُِ

 ام،وشدُ ثلٌذ سا اٍ يثبصٍ ٍ ام،گشفتِ سا اٍ دػت هي وِ يوؼ خض ثِ سا خذا وتبة شيتفؼ: تشخوِ

 ثبؿذيه اٍ يـَايپ يفل ّؼتن، اٍ يـَايپ هي وِ ّش وٌنيه افالم ٍ وٌذ،يًو آؿىبس ؿوب يثشا

 هي ثش پشٍسدگبس، خبًت اص بؿو ثش اٍ ييـَايپ ٍ اػت هي يٍّك ٍ ثشادس عبلت ياث ثي يفل اٍ ٍ

 .اػت ذُيگشد يٍض
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 ثب اػت، ػشٍدُ تيث اّل هذش دس وِ خَد يذُيلل اص تيث دٍ ييا دس ؿبفش :ٌٖبهتٌ٘ث بت٘ػول

 پشداختِ هؼألِ ييا ثِ اّتوبم ٍ تَخِ ٍ( ؿ) يفل تِيٍال يِسػو افالمِ هَضَؿ بىيث ثِ ًغض يصثبً

 ؿبفش تَخِ ٍ اّتوبم ًـبًگش خَد ذُ،يلل سد بتياث اص وذام ّش وِ اػت يضبل دس ييا. اػت

 يهؼألِ ٍ شيغذ هَسد دس وِ سا يبتياث ييزٌ ٍ ثبؿذيه شيغذ هْن اهش ثِ ،يلويد بسيهْ ثشخؼتِ،

 اثجبت ثِ سا بسيهْ ثَدى ييساػت يقِيؿ وِ اػت يكبدل گَاُ خَد ػشٍدُ،( ؿ) يفل اهبم خالفت

 ٍ« األهش خٓقٓلَ»  ّوسَى يذيول يولوبت دٍخَ اٍل تيث دس وِ گفت ييزٌ تَاىيه. سػبًذيه

 هْن اهش ّوبى« األهش»  يولوِ اص هٌؾَس وِ دّذ،يه ػَق هْن ييا ثِ سا رّي ،«ذٓسيلِطٓ»

 ٍ هضوَى ٍالـ، دس. ًوَد هغشش تيلبعق ثب سا آى بهجشيپ وِ ثبؿذيه( ؿ) يفل ضضشت تيٍال

 يصثبً ثب كشاضت، ثب بهجشيپ وِ گشدديه ثبص شيغذ يخغجِ اص يفشاص ثِ بتياث ييا ييهقٌب ػبختبس

 ييا يٌبهتٌيث سٍاثظ يثشسػ دس ي،يا ثٌبثش ؛ًوَد هغشش سا آى ثالغت ٍ فلبضت ييف دس ٍ َايؿ

« لِحٓ٘ذٓسٓ»ٍ«   األهشَ جٓؼٓلَ»  زَى يذيول ٍاطگبى ٍخَد ثش يهجٌ ،يخضئ يًف اص يهٌذثْشُ بت،ياث

 ثب ؿبفش وِ ييا اػت. دادُ ػَق تيغب هتي ثِ ػَي سا هخبعت رّي« الؤسٌذ ثِبلخَجٓشِ»  ٍ

 يًف اص وِ اػت ًوَدُ هٌقىغ خَد ؿقش دس سا شيغذ يخغجِ اص فشاص ييا هضوَى توبم يصثشدػت

 .اػت ثشدُ ثْشُ هملَد بىيث يثشا آى هضوَى اص وِ زشا گـتِ؛ هٌذثْشُ يهتَاص
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 :جًِ٘ت

 

 ٍليبء ديي، ؿبفشاى، خغيجبى ٍ هضبهيي ًغض ٍ فويك لشآى وشين هقوَالً الْبم ثخؾ ا

 ثضسگبى ديي ثَدُ اػت.

  .ػخٌبى پيبهجش)ف(، ثِ خْت اسصؽ ٍ افتجبس، ثقذ اص لشآى، هطل سخَؿ هؼلوبًبى اػت

ؿبفشاى اص ايي ػخٌبى گْشثبس، ثشاي افتجبس ٍ اسصؽ ثخـيذى ٍ ًبفزوشدى ؿقش خَد 

بد وشدُ ثبؿذ، غيش وشدًذ؛ زشا وِ صثبى ؿقشي وِ ثِ ػخي پيبهجش)ؿ( اػتٌاػتفبدُ هي

 لبثل اًىبس اػت.

 وٌذ وِ ٍي اص ؿيفتگبى ٍ فبؿمبى سػَل خذا ٍاؿقبس هتقْذ هْيبس ديلوي ثبثت هي 

 اّل ثيت فلوت ٍ عْبست ثَدُ اػت.

 ِغذيش، هذش اّل  يهْيبس دس ثؼيبسي اص اؿقبس خَد ثِ هَضَفبت هختلفي زَى ٍالق

ًؼجت ثِ ػلوبى ٍ ... پشداختِ  ثيت، داػتبى ضضشت ًَش، فـك ٍ فاللِ صيبد پيبهجش

 اػت.

  وِ دس ثشخي اؿقبس خَد، ثِ عَس هؼتمين ٍ يب اػتهْيبس ديلوي اص خولِ ؿبفشاًي ،

غيش هؼتمين ثب تأثيش پزيشي وبهالً آگبّبًِ اص آيبت لشآًي ٍ اضبديث پيبهجش)ف(، ثشاي 

 َدُ اػت.ثشدُ ٍ والم خَد سا ثِ ايي ػخٌبى گْشثبس هضيّي ًو ثيبى هملَد خَد ثْشُ

 والم شيتأث ًـبًگش ياهش ّش اص لجل  يلويد بسيهْ اؿقبس دس لشآى نيهفبّ ٍ بتيآ ؽَْس 

 .اػت ثَدُ يٍ بتيادث يَُيثشؿ يٍض

  ثشسػي سٍاثظ ثيٌبهتٌي دس ايي اؿقبس ًـبى داد وِ، ثيـتشيي ؿىل سٍاثظ ثيٌبهتٌي اص

 .ًَؿ ًفي خضيي ٍ هتَاصي ثَدُ اػت
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 : هٌبثغ

  .کشٗن قشآى

  .الجالغِ ْجً

 .اٍل زبح هشوض، ًـش:  تْشاى يضداًدَ، پيبم ،ثٌ٘بهتٌ٘ت ،(1385) گشاّبم، آلي،

 .3ج ،يالمشث يرٍ هٌـَسات: لن ،الحذٗخٔ ٖالوجبً ،(1386) افشام، فؤاد ،يالجؼتبً

  .اٍل زبح آگبُ،:  تْشاى ًجَي، هطوذ: هتشخن ، سبختبسگشا ثَع٘قبٕ  ،( 1382) تَدٍسٍف، تضٍتبى،

 الٌجبح جبهؼٔ هجلٔ ،الحذٗج الؼوبًٖ الشؼش فٖ القشآًٖ التٌبص ،(2007) ًبكش، خبثش،

  .ياألٍل الغجقة ،21هدلذ ،(اإلًؼبًي القلَم) لألثحبث

 الغجقة ،دهـك:هٌـَسات اتطبد الىتبة القشثي،الوسجبس فٖ الٌَّقذ األدثٖ(، 2003خوقِ، ضؼيي،)

 .ياألٍل

  .هشٍاسيذ:  تْشاى ،ٖادث اصغالحبت فشٌّگ ،( 1378)  ػيوب، داد،

 شؼش ٍ ٖصًذگ پظٍّؾ، ٌِيآ يوتبثذاس ٍ يسػبً اعالؿ هدوَفِ ،(1372) شضب،يفل لشاگضلَ، يروبٍت

 .28-32كق ،23ؿوبسُ ،ٖلوٗد بس٘هْ

 .دٍم زبح بت،يض نيًؼ:  لن ،(ع) اکشم سسَل قصبس کلوبت ،(1385) ي،يضؼ ،يآهل ييسدا

 .اٍل زبح ،يهْذ بميپ: لن خن، شٗغذ دس( ص)اکشم بهجش٘پ خغجِ ،(1389) ذ،يفجذالود ،يسوٌ

 .4ٍ 3 ،2 ،1 هدلذات ،يالقشث داسالىتت:  شٍتيث ،الکشّبف ،(ق1407)فٔوش، ثي هطوَد ،يالضهخـش

:  تْشاى ،ادثٖ ًقذ ٍ ًظشِٗ فشٌّگ ،(1388) الذيي، هيشخالل وضاصي،/  هشادآثبدي،ػقيذ ػجضيبى

 .اٍل زبح هشٍاسيذ،

: تْشاى ،يثْـت اضوذ: هتشخن ،بى٘الج هجوغ ،(1350) لطؼي،ا ثي الفضل ياثَفل ،يالغجشػ

 . 10ج ٍ 9ج ،يفشاّبً اًتـبسات

: تْشاى ،يثْـت اضوذ: هتشخن ،بى٘الج هجوغ ،(1354) الطؼي، ثي الفضل ياثَفل ،يالغجشػ

 .16ج ،يفشاّبً اًتـبسات

: ْشاىت ،يساض هطوذ: هتشخن ،بى٘الج هجوغ ،(1359) الطؼي، ثي الفضل ياثَفل ،يالغجشػ

 .27ج ،يفشاّبً اًتـبسات

 اًتـبسات: تْشاى ،يوشه يفل: هتشخن ،بى٘الج هجوغ ،(1378) الطؼي، ثي الفضل ياثَفل ،يالغجشػ

 . 7ج ،يفشاّبً
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 اػالهي،: تْشاى ،الکشٗن القشآى أللفبػ الوفْشس الوؼجن ،(1387) فؤاد، هطوّذ الجبلي، فجذ

 .ًْن زبح

 زبح ،1 ج المشثي، رٍي هٌـَسات:  لن ،الؼشثٖ األدة سٗختب فٖ الجبهغ ،(1385)ضٌب، الفبخَسي،

  .ػَّم

 .ػَم زبح ،6 ٍ 4 ،2 هدلذات اػالم، ذيًَ: لن ،ٖصبف ش٘تفس ،(1387)هطوذضؼي، ،يوبؿبً ضيف

 زبح هشوض، ًـش:  تْشاى يضداًدَ، پيبم: يتشخوِ ،ٍسهبى ،هکبلوِ کالم ،( 1381) طٍليب، وشيؼتَا،

 .اٍل

 ،حو٘شٕ س٘ذ شؼش دس سٍاٖٗ ٍ قشآًٖ ثٌ٘بهتٌٖ ،(1389) غالهشضب، ؿبًمي، لبػن؛ هختبسي،

 .197-215كق .اػفٌذهبُ دٍم، يؿوبسُ ،(فشثي ادة پظٍّؾ) هجيي لؼبى يفللٌبهِ

 .ّدذّن زبح ،7ج اإلػالهية، داسالىتت: تْشاى ،ًوًَِ ش٘تفس ،(1375) ًبكش، ،يشاصيؿ هىبسم

 .ًَصدّن زبح ،6ج اإلػالهية، داسالىتت: ْشاىت ،ًوًَِ ش٘تفس ،(1376) ًبكش، ،يشاصيؿ هىبسم

 زبح ،27ج ٍ 9ج اإلػالهية، داسالىتت: تْشاى ،ًوًَِ ش٘تفس ،(1376) ًبكش، ،يشاصيؿ هىبسم

 .ّفذّن

 .زْبسدّن زبح ،17ج اإلػالهية، داسالىتت: تْشاى ،ًوًَِ ش٘تفس ،(1376) ًبكش، ،يشاصيؿ هىبسم

/ هْبخش هْشاى: يتشخوِ ، هؼبصش ادثٖ ّبٕ ًظشِٗ ٕ داًشٌبهِ ،(1385)  وب،يشًبسيا هىبسيه،

 .  ػَّم زبح آگِ،:  تْشاى ًجَّي، هطوّذ

 للوغجَفبت، األفلوي هإسسٔ: ثيشٍت ًؼين، أضوذ: تطميك ،دَٗاى ،(1420) الذيلوي، هْيبس

 .1ٍ2ج

 ي داًـىذُ ي ًـشيِ هغش، احوذ اشؼبس ثب قشآى ثٌ٘بهتٌٖ سٍاثظ ،(1388) فشاهشص، هيشصايي،

 .299-322كق ثْبس، ،25 يؿوبسُ وشهبى، داًـگبُ اًؼبًي فلَم ٍ تادثيب

 .24ف ،42 يؿوبسُ پٌدن، ػبل ،ٌّش فشٌّگستبى ٕخجشًبهِ ،(1385) ثْوي، ًبهَسهغلك،
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