فللٌبهِ فلوي -پظٍّـي«پظٍّؾّبي ادثي -لشآًي»
ػبل ػَم ،ؿوبسُ دٍم (تبثؼتبى)1394

بيٌبهتٌي قزآًي ٍ رٍایي در ؽعز هْيبر دیلوي
قبعن هختبری ٍ 1فزیبب ّبدیفزد
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چک٘ذُ:
ًؾشيِي «ثيٌبهتٌي» سٍيىشدي اػت وِ ثِ سٍاثظ ثيي هتًَي پشداختِ ٍ هَخت آفشيٌؾ هتي
خذيذ هي ؿَدّ .ش هتي خَد ثيٌبهتٌي اػت وِ سيـِ دس هتَى گزؿتِ داؿتِ ٍ دس هتَى آيٌذُ ًيض
تأثيش خَاّذ داؿت .ايي ًؾشيِ دس دِّي ؿلت لشى ثيؼتن تَػظ طٍليب وشيؼتَا ثيي ػبلّبي
 1967ٍ1966هيالدي هغشش ؿذ.
ؽَْس آيبت لشآى وشين ٍ ػخٌبى گْشثبس پيبهجش اوشم (ف) ٍ اهبم فلي (ؿ) دس والم ؿبفش
ثشخؼتِي ؿيقِ ،هْيبس ديلوي ،لجل اص ّش اهشيً ،ـبًگش تأثيش پزيشي ٍي اص هضبهيي لشآى ٍ
ػخٌبى آى ثضسگَاساى ثَدُ اػت ٍ ّويي اهش هب سا ثش آى داؿت تب ثِ ثشسػي سٍاثظ ثيٌبهتٌي ثيي
اؿقبس هْيبس ديلوي ٍ لشآى وشين ٍ والم پيبهجش (ف) ٍ أئوِ أعْبس(ؿ) ثپشداصين .دس ايي ًَؿتبس
گضيذُ اي اص اؿقبس هْيبس هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ ٍ ًتيدِي ثشسػي ٍ تطليل ايي سٍاثظ ًـبى هي-
دّذ وِ ايي اؿقبس ،ثِ تٌبػت هَضَؿ ،ثب تأثيشپزيشي آگبّبًِ اص آيبت لشآًي ٍ ػخٌبى گْشثبس پيبهجش
(ف) كَست گشفتِ اػت .اخشاي فوليبت ثيٌبهتٌيً ،ـبى دٌّذُي ايي اهش اػت وِ ثيـتشيي
ؿىل ثيٌبهتٌي لشآًي ٍ سٍايي دس ايي اؿقبس ،ثِ كَست ًفي خضيي يب اختشاس ٍ ًفي هتَاصي يب
اهتلبف ثَدُ اػت.

کل٘ذ ٍاطگبى :لشآى ،سٍايت ،ثيٌبهتٌي ،هْيبس ديلوي.

**تبریخ دریبفت 1393/11/08 :تبریخ پذیزػ1394/02/05 :
ًَ -1یغٌذُ هغئَل :داًؾيبر گزٍُ سببى ٍ ادبيبت عزبي داًؾگبُ اراک
 - 2کبرؽٌبعي ارؽذ سببى ٍ ادبيبت عزبي

q-mokhtari@araku.ac.ir

hadifardfariba@yahoo.com
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هقذهِ:
لشآى وشين اص آغبص ًضٍل تب وٌَى ثِ دليل ضيبتي ثَدى ٍ «ثشخَسداسي اص خوبل لفؾي ٍ هقٌَي
غيش لبثل ٍكفً ٍ ،يض ثِ دليل هَػيمي دسًٍي وِ دس الثِالي ٍاطگبى ٍ پيَػتگي آيبت ديذُ
هيؿَد»(الفبخَسيّ ،)332 :1385 ،وَاسُ الگَي ثؼيبسي اص ؿبفشاى ٍ اديجبى ٍ ثضسگبى ديي
ثَدُ اػت ٍ دس ّش دٍسُ ،اكطبة ؿقش ٍ ادة ثِ فشاخَس رٍق ٍ اػتقذاد خَد ،اص گٌديٌِ ثيپبيبى
ٍاطگبى ،ػجه ،هقبًي ٍ دسٍىهبيِي آى ثْشُ ثشدُاًذ .دس ضميمت اػتفبدُ اص آيبت ٍ هفبّين
لشآًي دس ؿقش ّش دٍسُ ضشٍست ثِ ؿوبس هيسفتِ؛ زشا وِ ؿقشّبيي ثيـتشيي تأثيش سا داؿتٌذ وِ
دس پشٍسدى هضبهيي آًْب ،اص آيبت لشآًي ٍ يب ضتّي اضبديث پيبهجش (ف) ٍ ائوِ أعْبس (ف)
اػتفبدُ هي ؿذ .ايي وِ يه ؿبفش تب زِ ضذ دس ؿقش خَد اص آيبت ٍ اضبديث اػتفبدُ ًوَدُ،
ثؼتگي ثِ فْن ٍ دسن ٍ آؿٌبيي ؿبفش ًؼجت ثِ لشآى ٍ گفتبس پيبهجش داسد .هْيبس ديلوي اص خولِ
ؿبفشاًي ثَدُ وِ دس ثشخي اص اؿقبس خَد ،ثِ عَس هؼتمين ٍ يب غيش هؼتمين اص آيبت لشآًي
اػتفبدُ وشدُ اػت .ايي ًَؿتبس هيضاى ثْشُهٌذي اص آيبت لشآًي ٍ ػخٌبى گْشثبس پيبهجش (ف) سا
دس اؿقبس هْيبس ديلوي ثب تَخِّ ثِ ًؾشيِ «ثيٌبهتٌي» هَسد ثشسػي لشاس دادُ اػت.
دس آثبس ًؾشيِپشداصى سٍع ،هيخبئيل ثبختيي 1فىش « هٌغك هىبلوِ ٍ گفتگَ » سا ٍاسد فشكِي
ادثي ًوَد .دس ايي هيبى تالؽ طٍليب وشيؼتَا 2دس پيًَذ ًؾشيبت ػَػَس ٍ ثبختيي ،دس صهيٌِي
ادثيبت ثبفث ؿذ وِ اكغالش «ثيٌبهتٌي» ثشاي ًخؼتيي ثبس دس اٍاخش دِّي ؿلت تجييي ؿَد
(س.ن :تضٍتبى 121 :1382،ثب تلّشف) .ايي دسضبلي اػت وِ ايي ًؾشيِ تَػظ طٍليب وشيؼتَا ثيي
ػبلْبي  1967 ٍ 1966هغشش ٍ هَسد تَخِ ًبلذاى لشاس گشفت(س.ن :خوقِ.)139: 2003 ،

-1هيخبئيل هيخبئلَیچ ببختيي ( ،)1895-1975فيلغَف ٍ هتخصـ رٍعي ادبيبت بَد کِ آثبر تأثيزگذاری در حَسُی ًقذ
ٍ ًظزیِی ادبي ٍ بالغي ًَؽتِ کِ الْبم بخؼ گزٍّي اس عبختبرگزایبى ،پغبعبختبرگزیبى ٍ ًؾبًِؽٌبطّب بَدُ
اعت(هختبری.)213 :1379 ،
 «-2صٍليب کزیغتَا (24صٍئي )1941فيلغَف ،هٌتقذ ادبي ،رٍاًکبٍ ،فوٌيغت ٍ رهبى ًَیظ بلغبری – فزاًغَی اعت کِ یکي
اس پيؾگبهبى عبختبرگزایيٌّ ،گبم اٍج ایي ًظزیِ در علَم اًغبًي بَد .کبرّبی ٍی ّوچٌيي جبیگبُ هْوي در اًذیؾِ
پغبعبختبرگزایي دارد»(ّوبى.)213 :
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« اكغالش ثيٌبهتٌي وِ تَػظ طٍليب وشيؼتَا هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت ،ثِ هقٌبي ؿيَُّبي
هتقذدي اػت وِ ّش هتي ادثي ثِ ٍاػغِي آى ثِ عَس تفىيه ًبپزيشي ثب ػبيش هتيّب اص سّگزس
ًملِ لَلْبي آؿىبس ٍ پٌْبى يب تلويطبت يب خزة هؤلفِّبي كَسي ٍ هلوَع اص هتيّبي پيؾ اص
خَد ٍ يب ثِ لطبػ هـبسوت اختٌبة ًبپزيش دس رخيشُ هـتشن ؿيَُّبي ادثي تذاخل هييبثٌذ.
دس ًتيدِگيشي وشيؼتَاّ ،ش هتٌي دس ضميمت يه «ثيٌبهتي» ( )intertextاػت ،يقٌي
خبيگبّي اػت اص تاللي هتيّبي ثيؿوبس ديگش ،ضتّي هتيّبيي وِ دس آيٌذُ ًَؿتِ خَاٌّذ
ؿذ»( داد.)424 : 1378 ،
طٍليب وشيؼتَا ،تأثيش پزيشي هتٌي اص هتي ديگش سا ثشاي توبم هتَى اهشي اختٌبة ًبپزيش هيداًذ.
اص ًؾش ٍي « ّش هتي ّوسَى هقشفي اص ًمل ِلَلّب ػبختِ هيؿَد ٍ ّش هتٌي ثِ هٌضلِي خزة
ٍ دگشگَى ػبصي هتٌي ديگش اػت»(وشيؼتَا.)44 :1381 ،
ّش يه اص هتًَي وِ دس خشيبى ثيٌبهتٌي(هيبى هتي ،هيبى ثبفت) ثب هتَى ديگش استجبط هييبثذ ،دس
آًْب تغييش كَست هيگيشد .ثيٌبهتي هيتَاًذ ثِ ؿىل تلويص ،وٌبيِ ،ػجه هـتشن ٍ ّش گًَِ
تأثيش پزيشي ثبؿذ (ػجضيبى هشادآثبدي ٍ وضاصي.)282: 1388 ،
ايي پذيذُ دس صثبى فشثي «تٌبف» ًبهيذُ هيؿَد وِ اص ًؾش كشفي ثش ٍصى تفبفل اػت ٍ داللت
ثش هـبسوت هيوٌذ .پغ تٌبف يقٌي هـبسوت ٍ تذاخل هتٌي دس هتي ديگش خْت ثَخَد آهذى
هتٌي خذيذ (س.ن :خبثش. )1080 : 2007،
«اگشزِ هتشخوبى فشةٌَّ ،ص ثِ تشخوِي ٍاضذي ثشاي اكغالش ثيٌبهتٌي )(intertextuality
دػت ًيبفتِاًذٍ ،لي ثشخي آى سا « التٌبف» ٍ فذُاي « التٌبص٘ٔ » ٍ گشٍّي « الٌصَص٘ٔ»
ًبهيذُاًذ» (هختبسي.) 211 : 1389 ،
ثٌبثشايي ،دس اثتذا ثِ ثشسػي اخوبلي ًؾشيِي ثيٌبهتٌي پشداختِ خَاّذ ؿذ ٍ ػپغ ثب اخشاي
فوليبت ثيٌبهتٌي ،ثِ ثيبى ًوًَِّبيي اص ثيٌبهتٌي لشآًي ٍ سٍايي دس گضيذُاي اص اؿقبس هْيبس
ديلوي ّوت گوبؿتِ هيؿَد.
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ًظشِٕٗ ثٌ٘بهتٌٖ (تٌبص))( intertextuality
«اكل اػبػي ثيٌبهتٌي ايي اػت وِ ّير هتٌي ثذٍى استجبط ثب هتيّبي ديگش ؿىل ًوي-
گيشد .ثِ فجبست ديگشّ ،ش هتٌي خَد اص پبسُّبي هتيّبي گزؿتِ تـىيل هيؿَد ٍ ثش آى
اػتَاس اػت»( ًبهَسهغلك.)24 :1385 ،
ػَاالتي وِ دس رّي ،دس پيًَذ هيبى هتَى ؿىل هيگيشد ،هي تَاًذ زٌيي ثبؿذ:
آيب ثييبسي ديگش اًذيـِ ّب هي تَاى اًذيـيذ؟ آيب ثياؿبسُ ثِ ديگش ًَؿتِ ّب هيتَاى ًَؿت؟
دس ٍالـ پزيشؽ پبػخ هٌفي ثِ ايي پشػؾّب ،خَد ثِ هقٌبي ثِ سػويت ؿٌبختي هفَْهي اػت
وِ اهشٍصُ آى سا «ثيٌبهتٌي» هيًبهٌذ.
«اكغالش ثيٌبهتٌي ثِ ساثغِاي اعالق هيؿَد وِ ثيي دٍ يب زٌذ هتي ٍخَد داسد .ايي ساثغِ دس
زگًَگي دسنِ «دسٍى هتي» هؤثش اػت .دسٍى هتي ،هتٌي اػت وِ هتَى ديگشي سا دس خَد
خبي هيدّذ ٍ يب ضضَس آًْب سا هٌقىغ هيػبصد .اص ديشثبص اؽْبس ًؾش ساخـ ثِ آفشيٌؾّبي ادثي
ؿبهل اسخبفبتي ثِ ديگش هتَى ثَدُ وِ غبلجبً ثب هتي هَسد هغبلقِ دس تـبثِ ٍ يب تضبد ثَدُ-
اًذ»(هىبسيه.)112 :1383 ،
ثيٌبهتٌي ثش ايي اكل اػتَاس ؿذُ وِ هتيّبي گًَبگَى دس ؿىلگيشي هتَى ًَيي ًمؾ داسًذ ٍ
هيتَاى ضضَس ثشخي اص آًْب سا لوغ وشد .ثيٌبهتٌي ،ثِ فٌَاى يه اكغالش ادثي ،هٌطلش ثِ
هجبضث ٌّشّبي ادثي ًجَدُ اػت .ايي اكغالش دس هجبضث ػيٌوب ،تَليذات فشٌّگي ٍ ٌّشي ًيض
هغشش هيؿَد(س.ن :گشاّبم.)247 :1385 ،
سٍاثظ ثٌ٘بهتٌٖ دس گضٗذُإ اص اشؼبس هْ٘بس دٗلوٖ:
ثشاي ثشسػي ايي سٍاثظً ،يبص ثِ زٌذ فٌلش ثيٌبهتٌي ًيبص اػت؛ اص خولِ:
 هتي ضبضش: :

ّشهتي يب هتي هَخَد (فشاصّبيي اص اؿقبس هْيبس ديلوي)

هتي هفمَد يب هتي تأثيش گزاس (آيبت لشآى وشين ٍ ػخٌبى گْشثبس
 هتي غبيت:
پيبهجش (ف) ٍ اهبم (ؿ))
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سٍاثظ ثيي دٍ هتي .وَذ لفؼ يب هقٌب اص هتي پٌْبى ثِ
 فوليبت ثيٌبهتٌي:
هتي ضبضش فوليبت ثيٌبهتٌي ًبم داسد وِ تجييي آى ،هْوتشيي ثخؾ ًؾشيِ ثيٌبهتٌي
دس تفؼيش هتَى اػت.
ّش هتي ; هتي ضبضش؛ فجبست اػت اص خزة ٍ
هقبدلِ ّش هتي ادثي دس ثيٌبهتٌيت:
دگشگًَي ; فوليبت ثيٌبهتٌي ؛ اص ثؼيبسي هتَى ديگش ; هتي پٌْبى(س.ن :هيشصايي: 1388 ،
.)306
ثبص آفشيٌي هتي پٌْبى يب ضضَس آى دس هتي ضبضش ثِ ػِ كَست اًدبم هيگيشد وِ اص آى ثِ
فٌَاى لبًَىّبي ػِ گبًِ ثيٌبهتٌي ًبم ثشدُاًذ .ايي لَاًيي ػِ گبًِ سٍاثظ ثيي هتي ضبضش ٍ
غبيت سا تفؼيش هيوٌذ(ّوبى.)306 :
قبًَى ّبٕ سِگبًِ ثٌ٘بهتٌٖ:
ً 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:
دس ايي ٍخِ ،هتي پٌْبى پزيشفتِ ؿذُ ٍ ثِ كَستي دس هتي ضبضش ثِ وبس سفتِ وِ خَّشُي آى
تغييش ًىشدُ ٍ ٍخَد ولوبت وليذي رّي هخبعت سا ثِ ػوت هتي غبيت سٌّوَى هي ػبصد.
ً في ولي يب ضَاس:
ايي ًَؿ اص سٍاثظ ،ثبالتشيي دسخِ ي ثيٌبهتٌي 1اػت ٍ ًيبص ثِ خَاًـي آگبّبًِ ٍ فويك داسد وِ
هتي پٌْبى سا دسيبثذ .هتي پٌْبى ثبصآفشيٌي ؿذُ ٍ هتي ضبضش ثِ گًَِ اي ثش خالف هقٌبي هتي
پٌْبى ثِ وبس سفتِ اػت( س.ن :هيشصايي.)211 : 1388 ،

 -1اؽکبل دیگزی اس رٍابط بيٌبهتٌي اس جولِ :تٌبؿ طبيعي یب تلقبئي ،تٌبؿ داخلي ،تٌبؿ خبرجي ،تٌبؿ آؽکبر ٍ تٌبؿ
پٌْبى یب ًبخَدآگبُ ًيش ٍجَد دارد .بِ جشء ایي هَارد ،هَارد دیگزی را ًيش ؽبهل هي ؽَد .اسجولِ تٌبؿ تزکيبي کِ هٌظَر
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هْ٘بس دٗلوٖ ( :؟ ) ّ 524-
اثَالطؼي هْيبس ثي هٓشصٍٓيِ ديلويٍ .ي پيشٍ آييي صسدؿت ثَد ٍ ،دس ػبل ّ 394دشي ثب
ساٌّوبيي اػتبدؽ ؿشيف سضي ،ثِ ديي اػالم گشٍيذ .زٌبىزِ اص اؿقبسؽ پيذاػت ،فبسػي
األكل اػت ٍ اص ديبس ديلن =گيالى< .دس ؿقشؽ ثِ اكل ٍ ًؼت ايشاًي ٍ هؼلوبًي ٍ پيشٍيؾ اص
هزّت تـيـ افتخبس هيوٌذ:
ٍٓ أثــٖ کسـشٕ ػلٖ ئٗـَاًِِ

أٗيَ فٖ الٌّبسِ أَةٌّ هخلُ أثٖ

سٔــَسٓ الولک القذاهٖ ٍ ػلٖ

ششف االسالم لـٖ ٍ األدة

قَذ قَجٓستٔ الوٓجذٓ هِي خَ٘ـش أَةٍ

ٍٓ قَجٓستٔ الذِّٗيَ هِي خَ٘شِ ًَجِٖ

ٍٓ ضَوٓـــوتٔ الفَخشَ هِي أعشافِِ

سٔإددٓ الفُشسِ ٍٓ دٗيَ الؼٓـشَةِ

ٍي اص ثشخؼتِت شيي ػشايٌذگبى خبًذاى آل ثَيِ ثَد ٍ توبم فوش خَد سا دس سٍصگبس ضىوشاًي ايي
خبًذاى گزساًذ .دس پٌدن خوبدي اآلخش ػبل ّ 428دشي دسگزؿت (س.ن :هختبسي:1384 ،
182؛ الجؼتبًي ،1386،ج198 :3؛ الفبخَسي ،1385 ،ج 870 : 1؛ روبٍتي لشاگضلَ-32 : 1372 ،
28؛ ًؼين1420 ،ق ،ج.)5 :1
سٍاثظ ثيٌبهتٌي گضيذُاي اص اؿقبس هْيبس ديلوي ثب آيبت لشآى وشين ٍ ػخٌبى گُْشثبس پيبهجش (ف)
ٍ اهبم فلي (ؿ):
هتي حبضش:
ئرا ًَظَشَ الحٓجِ٘تٔ ثِؼٓ٘يِ ػغفٍ

فَأَّىُ ًبظِشٍ ػٓ٘يُ الشَّق٘تِ
(هْيبس الذيلوي1420 ،ق  ،ج)19 :1

اس آى تزکيبي اس تٌبؿ ّبی دیگز هثالً ایٌکِ یکي هتٌي ّن اس تٌبؿ لفظي بْزُ بزدُ ببؽذ ٍ ّن اس تٌبؿ هضوًَي .یب تٌبؿ
ٍاصگبى بذیي هعٌب کِ اس خَد الفبظ بزای ایزاد کالم اعتفبدُ ًوَدى .تٌبؿ ؽخصيتي ٍ حتّي تٌبؿ عٌبٍیي (اس خَد عٌبٍیي
بزای بيبى هقصَد بْزُ هي بزد) را ًيش هي تَاى ًبم بزد (ر.ک :هيزسایي 306 :1388 ،بب تصزف).
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تشخوِ :اگشدٍػت ثِ ديذُي فغَفت ثٌگشد ،دسهييبثذ وِ هْشثبىتشيي ًگبًُ ،گبُ ًبؽش ٍ سليت
اػت وِ ًگبُ خذاًٍذ هيثبؿذ.
هتي غبٗت :الف(ٍٓ..کَبىَ اللَِّٔ ػٓلَى کُلِّ شَٖٕءٍ سٓقِ٘جبً) (األضضاة)52/
تشخوِ ٍ :خذاًٍذ ًبؽش ٍ هشالت ّش زيض اػت .
هتي غبٗت :ة ( هٓب قُلْتٔ لَْٔن ئلّب هٓب أَهٓشْتٌَِٖ ثِِِ أَىِ اػٕجٔذٍٔا اللِّٓ سٓثِّٖ ٍٓ سٓثَّکُن ٍٓکٌُتٔ ػٓلَِْٕ٘ن
شَِْ٘ذاً هب دٔهٕتٔ فِِْ٘ن فَلَوَّب تََٓفَّٕ٘تٌَِٖ کٌُتٓ أًَتٓ الشَّقِ٘تٓ ػٓلَِْٕ٘ن ٍٓ أًَتٓ ػٓلَى کُلِّ شَٖٕءٍ
شَِْ٘ذٗ)(الوبئذُ)117/
تشخوِ :هي ،خض آًسِ هشا ثِ آى فشهبى دادى ،زيضى ثِ آًْب ًگفتن ،ثِ آًْب گفتن :خذاًٍذى سا
ثپشػتيذ وِ پشٍسدگبس هي ٍ پشٍسدگبس ؿوبػت ٍ تب صهبًى وِ دس هيبى آًْب ثَدم ،هشالت ٍ
گَاّـبى ثَدمٍ ،لى ٌّگبهى وِ هشا اص هيبًـبى ثشگشفتى ،تَ خَد هشالت آًْب ثَدى ٍ تَ ثش ّش
زيض گَاُ ّؼتي.
ػول٘بت ثٌ٘بهتٌٖ :دس ايي فشاص اص ؿقش ،هْيبس زٌيي ثيبى هيوٌذ وِ ًيّبت اًؼبى اص ديذ خذاًٍذ
پٌْبى ًيؼت .خذاًٍذ ؿبّذ ٍ ًبؽش ثش افوبل ثٌذگبى اػت .هؼلوبً خذاًٍذ هتقبل اًؼبىّب سا دس
سٍص ليبهت ثِ دليل افوبل خَة ٍ ثذ آًْب ،هَسد هطبػجِ لشاس هيدّذ .ايي اهش هْن سا هْيبس ثِ
گًَِاي صيجب ثب اػتفبدُ اص ٍاطگبى « الشق٘ت ،الحج٘ت» ثب ثْشُگيشي وبهالً آگبّبًِ اص آيبت لشآًي
ثيبى هيوٌذ .ايي دس ضبلي اػت وِ آيِي  52ػَسُي اضضاة ًيض ثِ ّويي اهش اؿبسُ داسد ،هجٌي
ثش ايي وِ لجيلِ ّبي هختلف للذ داؿتٌذ وِ ثب اختيبس خَدّ ،وؼشاًي سا ثِ فمذ پيبهجش دسآٍسًذ
ٍ اص ايي عشيك ّن ثِ پيبهجش ًضديه ؿًَذ ٍ ّن ثِ اّذاف ػيبػي خَد ثشػٌذٍ ،لي ّوبى عَس
وِ دس پبيبى آيِ ًيض آهذُ اػت ،خذاًٍذ ثش افوبل ٍ ًيتْبي آًْب آگبُ اػت ٍ هبًـ اص اًدبم زٌيي
ّذف آًْب خَاّذ ؿذ(س.ن :هىبسم ؿيشاصي ،1376 ،ج390-392 :17؛ فيض وبؿبًي ،1387،ج2
 509 :؛ الضهخـشي1407 ،ق ،ج( 696 : 1ػَسُي هبئذُ)؛ الضهخـشي1407 ،ق ،ج544: 3
(ػَسُي اضضاة)؛ عجشػي ،1378 ،ج .)161 : 7پغ هيتَاى زٌيي گفت وِ سٍاثظ ثيٌبهتٌي دس
ايي فشاص اص ؿقش هْيبسّ ،ن اص ًَؿ ًفي خضيي ثَدُ؛ زشا وِ وليذ ٍاطگبًي زَى «الشق٘ت،
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الحج٘ت» رّي هخبعت سا ثِ ػَي هتي غبيت سّؼپبس هيوٌذ ٍ ّن اص ًَؿ ًفي هتَاصي هي-
ثبؿذ؛ زشا وِ هْيبس اص هضوَى آيبت هزوَس ثشاي ثيبى هملَد ثْشُ ثشدُ اػت.
هتي ضبضش:
ٍٓ ٍٔدُّ «سٓلوبىَ» أَػغبُٔ قِشاثٓتَِٔ

َٗٓهٓبً ٍ لَن تُغيِ قُشثٖ ػٓي أَثٖ لَْٓتِ
(هْيبس الذيلوي1420 ،ق  ،ج)24: 1

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.
هتي غبٗت :الف ( تَجَّتٕ ٗٓذٓا أَثِٖ لَْٓتٍ ٍٓ تَتَّ هٓب أَغٌَْى ػٌِْٓٔ هٓبلُِٔ ٍٓ هٓب کَسٓتٓ)(الوؼذ)1ٍ2/
تشخوِ :ثشيذُ ثبد ّش دٍ دػت اثَلْتّ ،شگض هبل ٍ ثشٍتؾ ٍ آًسِ سا ثِ دػت آٍسد ،ثِ ضبلؾ
ػَدى ًجخـيذ.
هتي غبٗت :ة ( ئِىَّ إٍَٔلَى الٌَّبسِ ثِبلْأًَْجِ٘ٓبءِ أَػٕلَؤْٔن ثِوٓب جٓبؤٍا ثِِِ  ....حُنَّ قَبلَ ئِىَّ ٍٓلَِّٖ هٔحٓوَّذٍ
هٓيْ أَعَبعٓ اللَِّٓ ٍٓ ئِىْ ثٓؼٔذٓتٕ لُحٕوٓتُِٔ ٍٓ ئِىَّ ػٓذٍَّٔ هٔحٓوَّذٍ هٓيْ ػٓصٓى اللَِّٓ ٍٓ ئِىْ قَشُثٓتٕ قَشَاثٓتُِٔ)(ًْح
الجالغِ :ضىوت )96
تشخوِ ٍ :فشهَدً :ضديهتشيي هشدم ثِ پيبهجشاى ،داًبتشيي آًبى اػت ،ثِ آًسِ وِ آٍسدُاًذ .ػپغ
فشهَد :دٍػت هطوّذ (ف) وؼى اػت وِ خذا سا اعبفت وٌذّ ،ش زٌذ پيًَذ خَيـبًٍذى اٍ دٍس
ثبؿذ ٍ دؿوي هطوّذ (ف) وؼى اػت وِ خذا سا ًبفشهبًى وٌذّ ،ش زٌذ خَيـبًٍذ ًضديه اٍ
ثبؿذ.
هتي غبٗت :ج ( الؼٔلَوبءٔ قَبدٌَّٓ ٍٓ الؤتَّقَٔىَ سٓبدٌَّٓ ٍٓ هٔجبلِسٓتُْٔن صِٗبدٌٓٓ)( ًْح الفلبضِ ،ولوبت
للبس .)974
تشخوِ :داًـَساى پيـَايبى ٍ پشّيضوبساى ػشٍساًٌذ ٍ هلبضجتؿبى هبيِي فضًٍي اػت.
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ػول٘بت ثٌ٘بهتٌٖ :ثب دلت ٍ اهقبى ًؾش دس ايي ثيت اص ؿقش هْيبس ،هيتَاى زٌيي ثيبى داؿت
وِ هضوَى ثيت ثِ ايي اهش اؿبسُ داسد وِ ،تمَا هالن ثشتشي اًؼبى اػت ٍ فمظ افوبل ًيه
اًؼبى ثبفث سػتگبسي اٍ خَاّذ ؿذ ٍ ،ثِ ػجت تمَاػت ،وِ اًؼبى هيتَاًذ ثِ ثبالتشيي هشاتت
اًؼبًيّت ثشػذ؛ تب خبيي وِ پيبهجش (ف) ًيض دس ػخٌبى گْش ثبس خَد زٌيي والهي سا ثش صثبى
ثيبى هيوٌذ وِ « هلبضجت ٍ ّوٌـيٌي ثب داًـَساى ٍ پشّيضوبساى ،خَد فبهلي اص فَاهل استمبي
ػغص هقٌَي ٍ هبيِي فضًٍي تمَا دس اًؼبى اػت»(ًْح الفلبضِ ولوبت للبس  .)974خبي ّير
ؿىي ًيؼت وِ پيبهجش (ف) خَد پشّيضوبس ٍ ثب تمَا ثَدُ اػت ٍ ثِ ّويي دليل اػت وِ ػلوبى
دس ّوٌـيٌي ثب آى ثضسگَاس ،ثش فلن ،ايوبى ٍ فملؾ افضٍدُ هيؿذُ اػت .دس فشاص دٍم اص ثيت دس
ضميمت اص ػشگزؿت اثَلْت وِ اص خَيـبًٍذاى ًضديه پيبهجش ثَدُ ،ػخي ثِ هيبى آٍسدُ اػت.
هجٌي ثش ايي وِ اٍ خظ هىتجي ٍ افتمبدي خَد سا اص پيبهجش خذا وشدّ ،وسَى ػبيش هٌطشفبى ٍ
گوشاّبى هَسد ػشصًؾ لشاس گشفت ٍ ثِ فىغ افشاد دٍسافتبدُاي ثَدًذ وِ ًِ تٌْب اص ثؼتگبى
پيبهجش هطؼَة ًويؿذًذ ،ثلىِ اص ًظاد ٍ صثبى اٍ ّن ًجَدًذٍ ،لي ثش اثش پيًَذ فىشي ٍ افتمبي ٍ
فولي آًمذس ًضديه ؿذًذ وِ عجك ضذيث هقشٍف «ػلوبى هٌب اّل الجيت» ،گَيي خضء خبًذاى
پيبهجش ؿذًذ(س.ن :هىبسم ؿيشاصي ،1376 ،ج 424 :27؛ فيض وبؿبًي ،1387 ،ج 588 : 6؛
الضهخـشي1407 ،ق ،ج 814 : 4؛ الغجشػي ،1359،ج .) 346 : 27اثَلْت « ثش اهَال ٍ ثشٍت
خَد دس وَؿـْبي ضذ اػالهيؾ تىيِ هيوشد»( هىبسم ؿيشاصي ،1376 ،ج ًِ .)419 :27اص
اٍاهش خذاًٍذ هتقبل فشهبًجشي هيوشدُ ًِ ،اص دٍػتي ٍ ّوٌـيٌي ثب پيبهجش ثْشُ ثشدُ اػت .دس
ضميمت ثب تَخِّ ثِ ايي خلَكيبت ،اٍ ثِ فٌَاى دؿوي پيبهجش ؿٌبختِ ؿذُ ثَدّ ،ش زٌذ وِ
ّويـِ ثذٍى ّير تشػي هبًقي ػش ساُ پيبهجش ثشاي ثِ ّذف ًشػيذى آى ضضشت هيتشاؿيذُ،
ٍلي اص آًدب وِ خذاًٍذ هتقبل (ال يْذي المَم الؾبلويي) اػتّ ،يرگبُ ًمـِّبي ؿَم آًْب سا ثِ
ػشاًدبم ًويسػبًذ .ايي دس ضبلي اػت وِ اهبم فلي (ؿ) دس ػخٌبى گْشثبس خَد ثِ عَس ضوٌي
ثِ ّويي اهش اؿبسُ داسد ٍ زٌيي ثيبى هيوٌذ وِ دٍػت پيبهجش (ف) وؼي اػت وِ خذا سا
اعبفت وٌذّ ،ش زٌذ پيًَذ خَيـبًٍذى اٍ دٍس ثبؿذ -ػلوبى ٍ -دؿوي پيبهجش(ف) وؼى اػت
وِ خذا سا ًبفشهبًى وٌذّ ،ش زٌذ خَيـبًٍذ ًضديه اٍ ثبؿذ -اثَلْتًْ (-ح الجالغِ،ضىوت )96
دس ايي فشاص اص ؿقش ،هْيبس ايي ضميمت سا تأويذ هيوٌذ وِ خَيـبًٍذي ،دس كَستي وِ ثب پيًَذ
هىتجي ّوشاُ ًجبؿذ ،ووتشيي اسصؿي ًذاسد .ثٌبثشايي هْيبس دس ايي فشاص اص ؿقش خَد ثب تىيِ ٍ
اػتٌبد ثِ آ يبت الْي ٍ اضبديث پيبهجش(ف) ٍ والم اهبم فلي (ؿ) ثِ عَس صيجبيي اص هتي آيبت
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ثشاي ثيبى هملَد ثْشُ ثشدُ اػت .پغ دس ثشسػي سٍاثظ ثيٌبهتٌي هيتَاى زٌيي ثيبى داؿت وِ
ايي ساثغِي ثيٌبهتٌي ّن اص ًَؿ ًفي خضيي ثَدُ؛ زشاوِ ولوبت وليذي هَخَد دس هتي ضبضش
هبًٌذ « سٓلوبىَ  ،قِشاثٓتَِ ،قُشثٖ ،أَثٖ لَْٓت » تأييذ وٌٌذُي ايي اهش اػت وِ هتي ضبضش ثب
تأثيشپزيشي وبهالً آگبّبًِ اص هتي غبيت ثْشُ گشفتِّ ٍ ،ن اص ًَؿ ًفي هتَاصي ثَدُ؛ زشا وِ اص
هضوَى آيِ ًيض اػتفبدُ ًوَدُ اػت.
هتي حبضش:
کَوب ئقتَشَحتٓ حٓشثْٓٔن ٍ سِلوْٓٔن

شَذٍُّا سِثبطَ الخ٘لِ أٍ شَذٍُّا الحٔجب
(هْيبس الذيلوي 1420 ،ق ،ج)109 :1

تشخوِ :آًسٌبى وِ ثِ آًْب پيـٌْبد وشدي ،دس ٌّگبهِي ًجشد ثب فشاّن آٍسدى ٍػبيل ٍ ًيشٍ،
آهبدُ خٌگ هيؿًَذ ٍ ٌّگبم كلص آهبدُ فغب ٍ ثخــٌذ.
هتي غبٗتٍٓ( :أَػِذٍُّا لَْٔن هب اسٕتَغَؼٕتُن هِّي قٍََُّٓ ٍٓهِي سِثٓبطِ الْخَٕ٘لِ تُشِّْجَٔىَ ثِِِ ػٓذٍَّٕ اللِِّ
ٍٓػٓذٍَّٔکُنٕ ٍٓآخَشِٗيَ هِي دًٍِِْٔنٕ الَ تَؼٕلَؤًََْٔنٔ اللِّٔ ٗٓؼٕلَؤْٔنٕ ()..األًفبل)60/
تشخوِّ :ش ًيشٍيى دس لذست داسيذ ،ثشاى همبثلِ ثب آًْب ( دؿوٌبى ) آهبدُ ػبصيذ ٍ (ًيض) اػجْبى
ٍسصيذُ سا (ثشاى هيذاى ًجشد) ،تب ثِ ٍػيلِ آى ،دؿوي خذا ٍ دؿوي خَيؾ سا ثتشػبًيذ ٍ
(ّوسٌيي) گشٍُ ديگشى غيش اص ايٌْب سا ،وِ ؿوب ًوىؿٌبػيذ ٍ خذا آًْب سا هىؿٌبػذ.
ػول٘بت ثٌ٘بهتٌٖ :ايي ثيت اص ؿقش هْيبس ،اؿبسُي وبهالً كشيص ثِ آيِي  60ػَسُي اًفبل
داسد ،هجٌي ثش ايي وِ ،آيِي هزوَس آهبدگي افشاد سا ثشاي همبثلِ ثب دؿوٌبى ثيبى هيوٌذ ٍ ،دس
ضميمت ثِ اهش هْن اؿبسُ داسد وِ هؼلوبًبى ًجبيذ دس اًتؾبس ثوبًٌذ تب دؿوي ضولِ وٌذ ٍ ػپغ
آهبدُي همبثلِ ؿًَذ؛ ثلىِ ثبيذ اص پيؾ ،ثِ ضذّ وبفي دس ثشاثش ّدَمّبي اضتوبلي دؿوي آهبدگي
داؿتِ ثبؿٌذ؛ زشا وِ ايي هْن ،يه اكل اػبػي دس صهيٌِي خْبد اػالهي ٍ ضفؼ هَخَديّت
هؼلوبًبى هيثبؿذ (س.ن :هىبسم ؿيشاصي ،1375 ،ج221: 7؛ الغجشػي ،1350 ،ج 250: 10؛
الضهخـشي1407 ،ق ،ج .)232 : 2ايي دس ضبلي اػت وِ ؿبفش ثب ثْشُگيشي اص آيِي هزوَس،
تَاًؼتِ ثب والهي ؿيَا ثِ ثيبى هملَد خَد پشداختِ ،رّي هخبعت سا هتَخِ ايي اهش ػبصد وِ
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ايي لَهي وِ هي دس هيبى آًبى صًذگي هيوٌن ،هشدهبًي هيثبؿٌذ وِ ثشاي سٍيبسٍيي ثب دؿوبى
آهبدگي وبهل داسًذ ٍ ًيض دس صهبى كلص آهبدُاًذ ثشاي فغب ٍ ثخـؾ .ثب اهقبى ًؾش دس ايي ثيت،
هيتَاى زٌيي گفت وِ هْيبس ثشاي ًبفز وشدى ؿقش خَد ،دس رّي هخبعت ،اص فشاصي اص ايي آيِ
ثب تأثيش پزيشي وبهالً آگبّبًِ اػتفبدُ ًوَدُ اػت .ساثغِي ثيٌبهتٌي ايي فشاص اص ؿقش هْيبس ثب
آيبت لشآًي ّن هيتَاًذ اص ًَؿ ًفي خضيي ثبؿذ؛ هجٌي ثش ايي وِ ولوبت وليذي هَخَد دس هتي
ضبضش « شذٍا ،سثبط الخ٘ل » اؿبسُ ثِ هتي غبيت سا ثشاي هخبعت ػبدُتش وشدُّ ٍ ،ن ًفي
هتَاصي؛ زشا وِ ؿبفش اص هضوَى آيِ ًيض ثْشُ ثشدُ اػت.
هتي حبضش:
ّٔنٔ ػٓقَشٍّب ئر تَؼبعَا فَؼٔزِّثَا

ٍٓ سأٗٔک فِْ٘ن «صبلِحٗ» ٍ ّٔن السَّقتٔ
(هْيبس الذيلوي 1420 ،ق ،ج.)131 :1

تشخوِ :آًبى آى ًبلِ سا پي وشدًذ ،آى ٌّگبم وِ ثذيي وبس دػت صدًذ ،پغ هَسد فزاة ٍالـ
ؿذًذ ٍ ضىن تَ دسثبسُي آًْب ثؼبى ضىن كبلص ٍ آًبى دس ضىن ثسِ ؿتشًذ.
هتي غبٗت ( :فَؼٓقَشٍُا الٌَّبقََٔ ٍٓػٓتََا ػٓيْ أَهٕشِ سٓثِِّْنٕ ٍٓ قَبلَُاْ ٗٓب صٓبلِحٔ ائْتٌَِب ثِوٓب تَؼِذًَٔب ئِى کٌُتٓ
هِيَ الْؤشْسٓلِ٘يَ)(األفشاف)77/
تشخوِ :ػپغ ًبلِ سا پى وشدًذ ٍ ،اص فشهبى پشٍسدگبسؿبى ػشپيسيذًذ ٍ گفتٌذ :اى كبلص! اگش تَ
اص فشػتبدگبى (خذا) ّؼتى ،آًسِ هب سا ثب آى تْذيذ هىوٌى ،ثيبٍس.
ػول٘بت ثٌ٘بهتٌٖ :ايي فشاص اص ؿقش ،اؿبسُ ثِ ػَسُي أفشاف  77/داسد .هجٌي ثش ايي وِ هَضَؿ
ايي آيِ دس ػَسُي هزوَس ،ايي اػت وِ دس صهبى ضضشت كبلص ،ثشٍتوٌذاى هتىجش ٍ خَدخَاُ اص
ايدبد تضلضل دس پبيِّبي ايوبى تَدُّبي هشدم هأيَع ؿذًذ ٍ ،اص ػَي ديگش هيديذًذ ثب ٍخَد
«ًبقٔ» وِ هقدضُي كبلص هطؼَة هيؿذ ،تَعئِّبي آًْب ثِ خبيي ًويسػذ؛ ثٌبثشايي تلوين
ثِ ًبثَدوشدى ًبلِ گشفتٌذ ٍ لجل اص ّش زيض آى سا پي وشدًذ ٍ اص فشهبى خذا ػش ثشتبفتٌذ ٍ ثِ
ايي اهش لٌبفت ًىشدًذ؛ ثلىِ ثِ ػشاك كبلص آهذًذ ٍ ثِ اٍ گفتٌذ وِ اگش تَ فشػتبدُي خذا ّؼتي
ّش زِ صٍدتش فزاة الْي سا ثِ ػشاك هب ثفشػت (س.ن :هىبسم ؿيشاصي ،1376 ،ج 238 :6؛
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الضهخـشي1407 ،ق ،ج122: 2؛ الغجشػي ،1350 ،ج .)158 : 9دس ٍالـ هْيبس ًيض دس ؿقش خَد
ثِ ّويي هغلت اؿبسُ داسد .ساثغِي ثيٌبهتٌي هيتَاًذ اص ًَؿ ًفي هتَاصي ٍ ًفي خضيي ثبؿذ.
هتي حبضش:
هِيَ الجْنِ لَ علت الٌُّغقَ ضَلَّ

ٍٓ فِٖ األًج٘بءِ ئِرا هٓب عُلِتٓ
(هْيبس الذيلوي 1420 ،ق ،ج.)133 :1

تشخوِ :اص ضيَاًبت صثبى ثؼتِ اػت ،اگش ساُ ػخي گفتي سا ثدَيذ ،گوشاُ ؿَد ٍ دس ػَسُي
األًجيبء اػت ،اگش خَاػتِ ؿَد.
هتي غبٗت ٍٓ ( :رَا الٌَُّىِ ئِر رَّٓتٓ هٔغَبضِجبً فَظَيَّ أَى لَي ًَقْذِسٓ ػٓلَِِٕ٘ فٌََبدٓى فِٖ الظُّلُوٓبتِ أَى
ال ئِلَِٓ ئلَّب أًَتٓ سٔجٕحٓبًَکٓ ئًِِّٖ کٌُتٔ هِيَ الظَّبلِوِ٘يَ)( األًجيبء)87/
تشخوِ :يًَغ سا (ثِ يبد آٍس) دس آى ٌّگبم وِ خـوگيي (اص هيبى لَم خَد) سفت ٍ زٌيي
هىپٌذاؿت وِ هب ثش اٍ تٌگ ًخَاّين گشفت( .اهّب هَلقى وِ دس وبم ًٌْگ فشٍ سفت) دس آى
ؽلوتْب كذا صد :خذاًٍذا! خض تَ هقجَدى ًيؼت ،هٌضّّى تَ ،هي اص ػتوىبساى ثَدم.
ػول٘بت ثٌ٘بهتٌٖ :ايي ثيت اص لليذُي هْيبس ،اؿبسُ ثِ داػتبى ضضشت يًَغ (ؿ) داسد ،صهبًي
وِ دس ثغي آى هبّي غَلپيىش ثِ دام افتبدُ ثَد .گفتِ ؿذُ وِ ايي آيِ تـجيِ ضبل وؼي اػت
وِ گوبى هيوٌذ دس دٍسي گضيذى اص لَم خَد ،ثذٍى اًتؾبس فشهبى هب ،ثش اٍ تٌگ ًخَاّين گشفت
ٍ يب ايي وِ فىشي ؿيغبًي ثِ ٍّن اٍ خغَس وشد ٍ ثشاي هجبلغِ دس ايي هَضَؿ اص « ؽيّ » تقجيش
وشدُ اػت(س.ن :فيض وبؿبًي ،1387 ،ج 466-467 : 4؛ الغجشػي ،1354 ،ج )57 :16ايي دس
ضبلي اػت وِ هْيبس ،هَضَؿ گشفتبس ؿذى آى ضضشت سا ثب ولوبتي ثؼيبس صيجب ثيبى ًوَدُ ٍ آى
سا دس زٌذ ثيت ثش صثبى خبسي هيوٌذ .ولوبت وليذي ّوسَى « األًج٘بء ،علت الٌُّغق» رّي سا
ثِ ػَي هتي غبيت هيوـبًذ.گفتِ ؿذُ وِ ايي ثيت « اؿبسُي كشيص ّن ثِ ػَسُي اآلًجيبء ٍ
ّن ثِ آيِي هزوَس داسد» (هْيبس الذيلوي 1420،ق ،ج .)133 :1پغ ساثغِي ثيٌبهتٌي ّن ًفي
هتَاصي ثَدُ ٍ ّن ًفي خضيي.
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هتي حبضش:
حٓلفتٔ ثِؤستَيِّ الجغبحِ ٍٓ هب حَٓٓت

أسبث٘ـؼْٔب هِي هٌٓـسٓکٍ ٍٓ حٓص٘جْٔب

ٍٓ ثِبلجٔــذىِ هْٔذآً تُقبدٔ سِقبثٔـْب

هٔـَٓقَّـفًَٔ أٍ ٍاجٔجــبت جٌٔـُـَثْٔب
(ّوبى .)46 :

تشخوِ :ػَگٌذ ثِ ػشصهيي «ثغبش» ٍ ػَگٌذ ثِ هٌبػه ٍ ؿقبئش ايي ػشصهيي همذع وِ اًدبم
آًْبّ ،فتِّب ثِدساصا هيوـذ ٍ ػَگٌذ ثِ ؿتشاى فشثِ ٍ ّذيِ دادُ ؿذُ وِ ثِ ػَي وقجِ
سٍاًٌذ ٍ ،يب آًْب وِ ثِ فٌَاى « لشثبًي» رثص ؿذُاًذ.
هتي غبٗت ٍٓ ( :الْجٔذٕىَ جٓؼٓلٌَْبّٓب لَکُن هِي شَؼٓبئِشِ اللَِِّ لَکُنٕ فِْ٘ٓب خَٕ٘شٌ فَبرْکُشٍُا اسٕنٓ اللَِِّ ػٓلَْٕ٘ٓب
صَٓٓافَّ فَاِرَا ٍٓجٓجٓتٕ جٌَُٔثْٔٓب فَکُلَُا هٌِْْٓب ٍٓأَعْؼِؤَا الْقَبًِغٓ ٍٓالْؤؼٕتَشَّ کَزَلِکٓ سٓخَّشًَْبّٓب لَکُنٕ لَؼٓلَّکُنٕ
تَشْکُشٍُىَ)(الطح)36/تشخوِ ٍ :ؿتشّبى زبق ٍ فشثِ سا (دس هشاػن ضح) ثشاى ؿوب اص ٍاخجبت
الْى لشاس دادين .دس آًْب ثشاى ؿوب خيش ٍ ثشوت اػتً .بم خذا سا (ٌّگبم لشثبًى وشدى) دس ضبلى
وِ ثِ كف ايؼتبدُاًذ ثش آًْب ثجشيذ؛ ٍ ٌّگبهى وِ پْلَّبيـبى آسام گشفت (ٍ خبى دادًذ) ،اص
گَؿت آًْب ثخَسيذ ٍ ،هؼتوٌذاى لبًـ ٍ فميشاى سا ًيض اص آى اعقبم وٌيذ .ايي گًَِ هب آًْب سا
هؼخّشتبى ػبختين ،تب ؿىش خذا سا ثدب آٍسيذ.ػول٘بت ثٌ٘بهتٌٖ :دس ثشسػي سٍاثظ ثيٌبهتٌي ايي
فشاص اص ؿقش هْيبس ،هيتَاى زٌيي گفت وِ ثب تَخِ ثِ وليذ ٍاطگبًي وِ دس ايي ثيتّب ٍخَد
داسد ،اص خولِ « أسبثٔؼْب هي هٌسکٍ ،الجٔذى ،تقبدٔ سقبثْبٍ ،اججبت جٌَثْب» ؿبفش للذ ايي
سا داؿتِ اػت وِ فالٍُ ثش اؿبسُ ًوَدى ثِ هٌبػه ٍ افوبل ضح ،ايي ًىتِ هْن سا هتزوش ؿَد
وِ ،ايثبس ٍ فذاوبسي يقٌي گزؿتي اص ثْتشيي ٍ ثب اسصؽتشيي زيضّب 1.ايي دس ضبلي اػت وِ دس
ٌّگبم اًدبم افوبل ضح ،ؿخق هٔطشم ثبيذ اهَال ثْبداس سا لشثبًي وٌذ تب افوبل اٍ ثِ ًطَ أضؼي
 -1اوسانَا بیشتر بٍ مال خًد يابستٍ َستىد .ایه در حالی است کٍ خدايود متعال ویس بٍ صراحت بٍ ایه امر اشارٌ داشتٍ است.
ایه امر مُم در سًرَایی وظیر کُف 64/ي فجر 20/اشارٌ شدٌ است (الْمَالُ يَالْبَىًُنَ زِیىَُّ الْحَیَاِِ الدُّوْیَا يَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیِرٌ
عِىدَ رَبِّكَ ثًََابّا يَخَیِرٌ أَمَالً)( يَتُحِبًُّنَ الْمَالَ حُبِّا جَمِّا) با امعان وظر در ایه آیات میتًان دریافت کٍ در سًرٌ کُف علت تقدیم
مال بر فرزودان ایه است کٍ اوسانَا مال ي دارایی را بیشتر مًرد تًجٍ قرار میدَىد.
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اًدبم گيشد .ثٌبثشايي ،ؿبفش صثشدػت ثب ثِ وبسثشدى زٌيي ولوبتي دس ؿقش خَد ،للذ اّتوبم
وشدى ثِ آيبت الْي (آيبت هزوَس) سا داؿتِ اػت .دس ثشسػي سٍاثظ ثيٌبهتٌي ،هيتَاى گفت وِ
ّن اص ًَؿ ًفي خضيي ثَدُ ٍ ّن ًفي هتَاصي؛ زشا وِ ٍخَد پبسُاي اص ولوبت وليذي دس ؿقش،
رّي هخبعت سا ثِ هتي غبيت سٌّوَى هيػبصد ٍ ّن ايي وِ ؿبفش تَاًؼتِ اص هضوَى آيبت
ثشاي ثيبى هملَد خَيؾ ثْشُ گيشد.
هتي حبضش:
ّزٕ حِـوبسٔ الحِـلنِ هٔـجلَجٌٓٔ

فَتَـٌَّْْٓب ًٍَٓت٘ــجٔ الصـَّجشِ

ٍٓ ػَٓاقِتٔ الحٔسٌٖ ٍٓ ٍاحِذٓٓ الـ

حٓسٌٓـبتِ ػٌِـذٓ اهللِ ثِبلؼٓـششِ
(هْيبس الذيلوي 1420 ،ق ،ج.)330 :1

تشخوِ :ايي فضت ٍ افتخبس  ،ثوشُ ٍ ًتيدِي ثشدثبسي ٍ كجشيؼت وِ ؿَق ثشاًگيض اػت؛ پغ اص
آى ثْشُ گيش .ايي دس ضبلي اػت وِ پبدؽ وبس ًيه ًضد خذاًٍذ دُ ثشاثش اػت.
هتي غبٗت :الف (هٓي جٓبء ثِبلْحٓسٌَِٓٔ فَلَِٔ ػٓشْشُ أَهٕخَبلِْٓب ٍٓهٓي جٓبء ثِبلسَِّّ٘ئَِٔ فَالَ ٗٔجٕضَى ئِال
هِخْلَْٓب ٍّٓٔنٕ الَ ٗٔظْلَؤَىَ)(األًقبم)160/
تشخوِّ :ش وغ وبس ًيىى ثدب آٍسد ،دُ ثشاثش آى پبداؽ داسدّ ٍ ،ش وغ وبس ثذى اًدبم دّذ ،خض
ثِ هبًٌذ آى ،ويفش ًخَاّذ ديذ ٍ ػتوى ثش آًْب ًخَاّذ ؿذ.
هتي غبٗت:ة (هٓيْ ٗٓضسٓعٕ خَ٘شاً ٗٓحٕصٓذٕ صٔػجِٓٔ ٍٓ هٓيْ ٗٓضسٓعٕ شَّشَاً ٗٓحٕصذُٕٔ)(ًْح الفلبضِ،
ولوبت للبس)3053
تشخوِّ :شوِ خيشي ثىبسد ،ػَد ثشد ٍ ّش وِ ؿشي ثىبسد ،آى سا دسٍ وٌذ.
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ػول٘بت ثٌ٘بهتٌٖ :ايي آيِ اص والم ٍضي ثِ سضوت ٍ پبداؽ ٍػيـ 1خذاًٍذ وِ دس اًتؾبس افشاد
ًيىَوبس اػت ،اؿبسُ داسد .ثذاى هقٌب وِ ّش وغ وبس ًيىي سا اًدبم دّذ ،دُ ثشاثش پبداؽ ثِ اٍ
دادُ هيؿَدّ ٍ ،ش وغ وبس ثذي اًدبم دّذ ،خض ثِ ّوبى همذاسويفش دادُ ًويؿَدً .ىتِي لبثل
تَخِ ايي اػت وِ ،ثشاي تأويذ ايي فشاص اص آيِ ،خولِ« ٍّٓٔنٕ الَ ئؾْلَؤَى» آهذُ اػت ،ثذاى هقٌب
وِ ثِ آًْب ّير گًَِ ػتوي ًخَاّذ ؿذ ٍ تٌْب ثِ همذاس فولـبى ويفش هيثيٌٌذ(س.ن :هىبسم
ؿيشاصي ،1376 ،ج ) 55: 6هيتَاى زٌيي گفت وِ ؿبفش ًيض دس ايي ثيت ثِ ثيبى پبداؽ وبس
ًيه دس ًضد خذاًٍذ هتقبل پشداختِ اػت .ؿبفش ايي هضوَى اػالهي سا دس ؿقش خَد ثب تىيِ ثش
آيبت الْي ثِ عشص صيجبيي ثِ وبس ثشدُ اػت ،تب رّي هخبعت سا دسگيش ايي اهش هْن وٌذ وِ ّير
خللي ٍ تؼلؼلي دس وبس خذاًٍذ هتقبل ٍخَد ًذاسد؛ ثذاى هقٌب وِ ّش وغ وبس ًيىي سا اًدبم
دّذ ،خذاًٍذ اٍ سا ثيپبداؽ ًخَاّذ گزاؿت ٍ ّش وغ ثِ ًؼجت وبس ثذي سا هشتىت ؿَد ،ثِ
ّوبى اًذاصُ هدبصات خَاّذ ؿذ« .خذاًٍذ ثِ ثضسگي ٍ فضل ٍ وشهؾ ،پبداؽ سا ثيـتش اص اًذاصُ-
ي اػتطمبق هيدّذ ٍگٌبُ سا ففَ هيوٌذ ٍ اص ويفش ثِ لذس اػتطمبق ويفش هيدّذ ًِ ،ثيـتش.
هٌؾَساص ضؼٌِ «تَضيذ» ٍ هٌؾَس اص ػئيِ « ؿشن» اػت ،عجك ايي هقٌي اكل ًيىيْب تَضيذ
ٍ اكل ثذيّب ؿشن اػت»(الغجشػي ،1350 ،ج.)33 :9
ؿبيذ ػشّ ٍ ًىتِي ايي وِ يه ضؼٌِ دُ ثشاثش ٍ يه ػيئِ هبًٌذ آى پبداؽ ٍ ويفش دادُ هيؿَد،
ايي ثبؿذ وِ خَّش ٍ فٌلش اًؼبى هؤهي ثِ عجـ ٍ راتؾ ،هبيل ثِ فبلن ثبال ٍ آػوبًي اػت؛
زَى همتجغ ٍ گشفتِ ؿذُ اص آى ثبالػت ٍ ّجَط ٍ پبييي آهذى ثِ لبلت خؼوبًي اص ًؾش عجـ ٍ
راتؾ غشيت ٍ ًبآؿٌبػت .ضؼٌِ ثِ ػَي زيضي تشلي هيوٌذ ٍ ثبال هيسٍد وِ هَافك عجيقت
آى خَّش ٍ هبدُ ثَدُ اػت؛ زَى اص خٌغ آى اػت .اص ايي سٍػت وِ ضؼٌِ دُ ثشاثش تب ّفتبد
ثشاثش ٍ ثشخي ثذٍى ضؼبة اخشٍ پبداؽ دادُ هيؿًَذ ٍ ،ضؼٌِاي وِ ؿْشت ٍ سيب ٍ فدت ٍ
خَدثيٌي هبًـ تأثيش آى ًـَد ،هبًٌذ ػٌگي اػت وِ اص ثبال ضشوت دادُ ؿَد ٍ ثِ هبًقي ّن
 -1در آیِی فَق ،اس پبداػ دُ بزابز عخي بِ هيبى آهذُ اعت .ایي در حبلي اعت کِ در بزخي دیگز اس آیبت قزآى تٌْب بِ
عٌَاى «اضعبفبً کثيزًٓ » (البقزُ ،)245/یب در بزخي دیگز اس آیبت ،پبداػ بِ ّفتصذ بزابز ًيش رعيذُ اعت .ایي اهز بِ هٌشلِی
اختالف آیبت بب ّوذیگز ًيغت ،بلکِ در حقيقت ،حذاقل پبداؽي کِ بِ ًيکَکبراى دادُ هيؽَد ،دُ بزابز اعت( هکبرم
ؽيزاسی ،1376 ،ج .56 :6بب تصزف).
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ثشخَسد ًىٌذ ،هقلَم اػت وِ ثشاي ّجَط ٍ ػمَط آى ًويتَاى اًذاصُاي گشفت تب ايي وِ ثِ
غبيت ٍ ّذف خَدثشػذ (س.ن :فيض وبؿبًي ،1387 ،ج .)652 : 2ايي دس ضبلي اػت وِ ايي
فشاص اص ؿقش هْيبس ًيضّ ،ن اؿبسُي ضوٌي ثِ والم خذاًٍذ هتقبل داسد ٍ ّن والم گْشثبس پيبهجش
(ف) سا ثب تَخِ ثِ آيِي هزوَس هَسد تَخِ ٍ تأييذ لشاس هيدّذ .ايـبى ثب ػخٌبى پشًغش خَد،
زٌيي فشهَدُ وِ ّش وغ خيشي سا ثِىبسد ،ػَد هيثشد ٍ ّش وغ ؿشي سا ثِىبسد ،آى سا دسٍ هي-
وٌذ .هجٌي ثش ايي وِ پبداؽ وبس خَة ،ثوشُاي خض خَثي ٍ پبداؽ وبس ثذ ٍ ًبپؼٌذ ًيضً ،تيدِ-
اي خض ثذي دس ثشًذاسد .ثٌبثشايي دس ثشسػي سٍاثظ ثيٌبهتٌي هيتَاى گفت وِ ايي ؿىل ساثغِ ،اص
ًَؿ ًفي خضيي ٍ هتَاصي هيثبؿذ .هجٌي ثش ايي وِ ؿبفش ثب تأثيش پزيشي وبهالً آگبّبًِ اص آيبت
الْيّ ،ن اص ٍاطگبى هَخَد دس هتي غبيت ثِ ثيبى هقٌبي هملَد پشداختًِ ،يض اص دسٍىهبيِي آيِ
ثْشُ ثشدُ اػت.
هتي حبضش:
ٍٓ قَذ جٓؼٓلَ األهشَ هِي ثٓؼذُِ

«لِحٓ٘ذٓسٓ» ثِبلخَجٓشِ الؤسٌذِ

ٍٓ سٓـوَّبُٔ هَٓلَٖٖ ثِاقشاسِ هٓي

لََ اتجغٓ الحقَّ لَن ٗٓجـحٓذِ
(هْيبس الذيلوي 1420،ق ،ج.)255 :1

تشخوِ :يميٌبٍ ،ي ( پيبهجش) ٍاليت سا ثشاي ضيذس (اهبم فلي) لشاسداد ٍ اٍ سا ػشپشػت ًبهيذ ،ثِ
افتشاف وؼي وِ اگش اص ضك تجقيت هيوشد ،ثقذّب آى سا اًىبس ًويوشد.
هتي غبٗت ٍٓ( :ال َٗٔضِحٔ لَکُن تَفس٘شَُٔ ئِلّب الزّٕ أًَب آخُزٌ ثِ٘ٓذُِِ ٍٓ هٔصؼِذُٔٔ ئلَّٖ ٍٓ شبئِلٌ ثِؼٓضُذُِِ
ٍٓ هٔؼلِؤکُن أَىَّ هٓي کٌُتٔ هَٓالُٔ فَْزا ػٓلٖٗ هَٓالُٔ ٍٓ َّ ػٓلُّٖ ثيُ أَثٖ عبلِت أَخِٖ ٍٓ ٍٓص٘ٓتِٖ ٍٓ
هَٔاالتُِ هِيَ اهللِ ػٓضَّ ٍٓ جٓلَّ أًََضلْب ػٓلََّٖ)(خغجِ غذٗش)(سوٌي)32 :1389 ،
تشخوِ :تفؼيش وتبة خذا سا ثِ خض وؼي وِ هي دػت اٍ سا گشفتِام ٍ ،ثبصٍي اٍ سا ثلٌذ وشدُام،
ثشاي ؿوب آؿىبس ًويوٌذ ٍ ،افالم هيوٌن ّش وِ هي پيـَاي اٍ ّؼتن ،فلي پيـَاي اٍ هيثبؿذ
ٍ اٍ فلي ثي اثي عبلت ثشادس ٍ ٍكيّ هي اػت ٍ پيـَايي اٍ ثش ؿوب اص خبًت پشٍسدگبس ،ثش هي
ٍضي گشديذُ اػت.
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ػول٘بت ثٌ٘بهتٌٖ :ؿبفش دس ايي دٍ ثيت اص لليذُي خَد وِ دس هذش اّل ثيت ػشٍدُ اػت ،ثب
صثبًي ًغض ثِ ثيبى هَضَؿ افالمِ سػويِ ٍاليتِ فلي (ؿ) ٍ تَخِ ٍ اّتوبم ثِ ايي هؼألِ پشداختِ
اػت .ايي دس ضبلي اػت وِ ّش وذام اص اثيبت دس لليذُ ،خَد ًـبًگش اّتوبم ٍ تَخِ ؿبفش
ثشخؼتِ ،هْيبس ديلوي ،ثِ اهش هْن غذيش هيثبؿذ ٍ زٌيي اثيبتي سا وِ دس هَسد غذيش ٍ هؼألِي
خالفت اهبم فلي (ؿ) ػشٍدُ ،خَد گَاُ كبدلي اػت وِ ؿيقِي ساػتيي ثَدى هْيبس سا ثِ اثجبت
هيسػبًذ .هيتَاى زٌيي گفت وِ دس ثيت اٍل ٍخَد ولوبتي وليذي ّوسَى « خٓقٓلَ األهش» ٍ
«لِطٓيذٓس» ،رّي سا ثِ ايي هْن ػَق هيدّذ ،وِ هٌؾَس اص ولوِي « األهش» ّوبى اهش هْن
ٍاليت ضضشت فلي (ؿ) هيثبؿذ وِ پيبهجش آى سا ثب لبعقيت هغشش ًوَد .دس ٍالـ ،هضوَى ٍ
ػبختبس هقٌبيي ايي اثيبت ثِ فشاصي اص خغجِي غذيش ثبص هيگشدد وِ پيبهجش ثب كشاضت ،ثب صثبًي
ؿيَا ٍ دس فيي فلبضت ٍ ثالغت آى سا هغشش ًوَد؛ ثٌبثش ايي ،دس ثشسػي سٍاثظ ثيٌبهتٌي ايي
اثيبت ،ثْشُهٌذي اص ًفي خضئي ،هجٌي ثش ٍخَد ٍاطگبى وليذي زَى « جٓؼٓلَ األهشَ » ٍ«لِحٓ٘ذٓسٓ»
ٍ « ثِبلخَجٓشِ الؤسٌذ» رّي هخبعت سا ثِ ػَي هتي غبيت ػَق دادُ اػت .ايي وِ ؿبفش ثب
صثشدػتي توبم هضوَى ايي فشاص اص خغجِي غذيش سا دس ؿقش خَد هٌقىغ ًوَدُ اػت وِ اص ًفي
هتَاصي ثْشُهٌذ گـتِ؛ زشا وِ اص هضوَى آى ثشاي ثيبى هملَد ثْشُ ثشدُ اػت.
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ًت٘جِ:

 هضبهيي ًغض ٍ فويك لشآى وشين هقوَالً الْبم ثخؾ اٍليبء ديي ،ؿبفشاى ،خغيجبى ٍ
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
اػتفبدُ هيوشدًذ؛ زشا وِ صثبى ؿقشي وِ ثِ ػخي پيبهجش(ؿ) اػتٌبد وشدُ ثبؿذ ،غيش
لبثل اًىبس اػت.
 اؿقبس هتقْذ هْيبس ديلوي ثبثت هيوٌذ وِ ٍي اص ؿيفتگبى ٍ فبؿمبى سػَل خذا ٍ
اّل ثيت فلوت ٍ عْبست ثَدُ اػت.
 هْيبس دس ثؼيبسي اص اؿقبس خَد ثِ هَضَفبت هختلفي زَى ٍالقِي غذيش ،هذش اّل
ثيت ،داػتبى ضضشت ًَش ،فـك ٍ فاللِ صيبد پيبهجش ًؼجت ثِ ػلوبى ٍ  ...پشداختِ
اػت.
 هْيبس ديلوي اص خولِ ؿبفشاًي اػت ،وِ دس ثشخي اؿقبس خَد ،ثِ عَس هؼتمين ٍ يب
غيش هؼتمين ثب تأثيش پزيشي وبهالً آگبّبًِ اص آيبت لشآًي ٍ اضبديث پيبهجش(ف) ،ثشاي
ثيبى هملَد خَد ثْشُ ثشدُ ٍ والم خَد سا ثِ ايي ػخٌبى گْشثبس هضيّي ًوَدُ اػت.
 ؽَْس آيبت ٍ هفبّين لشآى دس اؿقبس هْيبس ديلوي لجل اص ّش اهشي ًـبًگش تأثيش والم
ٍضي ثشؿيَُي ادثيبت ٍي ثَدُ اػت.
 ثشسػي سٍاثظ ثيٌبهتٌي دس ايي اؿقبس ًـبى داد وِ ،ثيـتشيي ؿىل سٍاثظ ثيٌبهتٌي اص
ًَؿ ًفي خضيي ٍ هتَاصي ثَدُ اػت.

25

فصلٌبهِ علوي -پضٍّؾي پضٍّؼّبی ادبي -قزآًي (داًؾگبُ اراک)  /عبل عَم /ؽوبرُ دٍم /تببغتبى 1394

هٌبثغ:
قشآى کشٗن.
ًْج الجالغِ.
آلي ،گشاّبم ،)1385( ،ثٌ٘بهتٌ٘ت ،پيبم يضداًدَ ،تْشاى ً :ـش هشوض ،زبح اٍل.
الجؼتبًي ،فؤاد افشام ،)1386( ،الوجبًٖ الحذٗخٔ ،لن :هٌـَسات رٍي المشثي ،ج.3
تضٍتبى ،تَدٍسٍف ،) 1382( ،ثَع٘قبٕ سبختبسگشا  ،هتشخن :هطوذ ًجَي ،تْشاى  :آگبُ ،زبح اٍل.
خبثشً ،بكش ،)2007( ،التٌبص القشآًٖ فٖ الشؼش الؼوبًٖ الحذٗج ،هجلٔ جبهؼٔ الٌجبح
لألثحبث (القلَم اإلًؼبًي) ،هدلذ ،21الغجقة األٍلي.
خوقِ ،ضؼيي ،)2003(،الوسجبس فٖ الٌَّقذ األدثٖ،دهـك:هٌـَسات اتطبد الىتبة القشثي ،الغجقة
األٍلي.
داد ،ػيوب ،) 1378 ( ،فشٌّگ اصغالحبت ادثٖ ،تْشاى  :هشٍاسيذ.
روبٍتي لشاگضلَ ،فليشضب ،)1372( ،هدوَفِ اعالؿ سػبًي ٍ وتبثذاسي آيٌِ پظٍّؾ ،صًذگٖ ٍ شؼش
هْ٘بس دٗلوٖ ،ؿوبسُ ،23كق.28-32
سدايي آهلي ،ضؼيي ،)1385( ،کلوبت قصبس سسَل اکشم (ع) ،لن ً :ؼين ضيبت ،زبح دٍم.
سوٌي ،فجذالوديذ ،)1389( ،خغجِ پ٘بهجش اکشم(ص) دس غذٗش خن ،لن :پيبم هْذي ،زبح اٍل.
الضهخـشي ،هطوَد ثي فٔوش1407(،ق) ،الکشّبف ،ثيشٍت  :داسالىتت القشثي ،هدلذات .4ٍ 3 ،2 ،1
ػجضيبى هشادآثبدي،ػقيذ  /وضاصي ،هيشخالل الذيي ،)1388( ،فشٌّگ ًظشِٗ ٍ ًقذ ادثٖ ،تْشاى :
هشٍاسيذ ،زبح اٍل.
الغجشػي ،اثَفلي الفضل ثي الطؼي ،)1350( ،هجوغ الج٘بى ،هتشخن :اضوذ ثْـتي ،تْشاى:
اًتـبسات فشاّبًي ،ج ٍ 9ج.10
الغجشػي ،اثَفلي الفضل ثي الطؼي ،)1354( ،هجوغ الج٘بى ،هتشخن :اضوذ ثْـتي ،تْشاى:
اًتـبسات فشاّبًي ،ج.16
الغجشػي ،اثَفلي الفضل ثي الطؼي ،)1359( ،هجوغ الج٘بى ،هتشخن :هطوذ ساضي ،تْشاى:
اًتـبسات فشاّبًي ،ج.27
الغجشػي ،اثَفلي الفضل ثي الطؼي ،)1378( ،هجوغ الج٘بى ،هتشخن :فلي وشهي ،تْشاى :اًتـبسات
فشاّبًي ،ج.7
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فجذ الجبلي ،هطوّذ فؤاد ،)1387( ،الوؼجن الوفْشس أللفبػ القشآى الکشٗن ،تْشاى :اػالهي،
زبح ًْن.
الفبخَسي ،ضٌب ،)1385(،الجبهغ فٖ تبسٗخ األدة الؼشثٖ ،لن  :هٌـَسات رٍي المشثي ،ج  ،1زبح
ػَّم.
فيض وبؿبًي ،هطوذضؼي ،)1387(،تفس٘ش صبفٖ ،لنًَ :يذ اػالم ،هدلذات  ،6 ٍ 4 ،2زبح ػَم.
وشيؼتَا ،طٍليب ،) 1381( ،کالم ،هکبلوِ ٍسهبى ،تشخوِي :پيبم يضداًدَ ،تْشاى ً :ـش هشوض ،زبح
اٍل.
هختبسي ،لبػن؛ ؿبًمي ،غالهشضب ،)1389( ،ثٌ٘بهتٌٖ قشآًٖ ٍ سٍاٖٗ دس شؼش س٘ذ حو٘شٕ،
فللٌبهِي لؼبى هجيي (پظٍّؾ ادة فشثي) ،ؿوبسُي دٍم ،اػفٌذهبُ .كق.197-215
هىبسم ؿيشاصيً ،بكش ،)1375( ،تفس٘ش ًوًَِ ،تْشاى :داسالىتت اإلػالهية ،ج ،7زبح ّدذّن.
هىبسم ؿيشاصيً ،بكش ،)1376( ،تفس٘ش ًوًَِ ،تْشاى :داسالىتت اإلػالهية ،ج ،6زبح ًَصدّن.
هىبسم ؿيشاصيً ،بكش ،)1376( ،تفس٘ش ًوًَِ ،تْشاى :داسالىتت اإلػالهية ،ج ٍ 9ج ،27زبح
ّفذّن.
هىبسم ؿيشاصيً ،بكش ،)1376( ،تفس٘ش ًوًَِ ،تْشاى :داسالىتت اإلػالهية ،ج ،17زبح زْبسدّن.
هىبسيه ،ايشًبسيوب ،)1385 ( ،داًشٌبهِ ٕ ًظشِٗ ّبٕ ادثٖ هؼبصش  ،تشخوِي :هْشاى هْبخش/
هطوّذ ًجَّي ،تْشاى  :آگِ ،زبح ػَّم.
هْيبس الذيلوي ،)1420( ،دَٗاى ،تطميك :أضوذ ًؼين ،ثيشٍت :هإسسٔ األفلوي للوغجَفبت،
ج.2ٍ1
هيشصايي ،فشاهشص ،)1388( ،سٍاثظ ثٌ٘بهتٌٖ قشآى ثب اشؼبس احوذ هغشً ،ـشيِ ي داًـىذُ ي
ادثيبت ٍ فلَم اًؼبًي داًـگبُ وشهبى ،ؿوبسُي  ،25ثْبس ،كق.299-322
ًبهَسهغلك ،ثْوي ،)1385( ،خجشًبهِٕ فشٌّگستبى ٌّش ،ػبل پٌدن ،ؿوبسُي  ،42ف.24
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