
 

 

 

 

 1نظاهی ۀتصحیح و بازخوانی عباراتی از جواهرناه

 

 2ٔٓجًاز مطتضا سٕزکتط س
  زاوشٕاض گطيٌ ظةان ي ازةٕات فاضسٓ، زاوشگاٌ فطزيسٓ مشُس

 3 انٔسضٕاکتط ح
 شگاٌ فطزيسٓ مشُس زاوشجًْ کاضشىاسٓ اضشس ظةان ي ازةٕات فاضسٓ، زاو

 

 

 چکٕسٌ

٧بكتال٠ ثال٠ ٗالتٚ ام ا٨٘١الص ؽبٓال٦       ١ب ٝ ك٢ٖ اؿالطٙ كاٟ  نٍؿك تٔغ٨ظ ٗتٞٙ، پ٦ ثلؿٙ ث٠ ٓـ

ثلؽٞكؿاك اًص. ؿك ا٧ٚ ثبكٟ، ٦ٌ٧ ام ٗٞاكؿ٥ ٠ً ؿك تٔغ٨ظ ٗتٞٙ ُقُت٠ ثب٧ـ ثب ؿهالص م٧البؿ   

تٔغ٨ق ٝ تغل٧ق اًص. ثل ا٧ٚ اًبى، ُالب٦١ ٗٔالغظ ٛالبُن٧ل     ٤ثـاٙ ِٛل٧ٌت٠ ُٞؿ، ٌٗئٔ

ا٥ اٛزالبٕ ًالبك تٔالغ٨ظ ث٢اللٟ     اًص ؿك ًٜبك ٌٛؼ ؽ٦ِٜ ٗؼتجل ٧ي ًتبة، ام ٜٗبثغ ؿ٧ِل٥ ثل

ُالٞؿ. ٗتالٞٙ رالبٛج٦ ؿك ًٜالبك ٗالتٚ ٗٔالغظ ثاللا٥         ث٨ِلؿ ٠ً ام آٙ ث٠ ٜٗبثغ ربٛج٦ تؼج٨ل ٗال٦ 

تِؾ٨ْ تغل٧لبت ٝ تٔغ٨لبت ٝ ٨ٛن مؿٝؿٙ مٝا٧الـ ام ٗالتٚ ٗالٞكؿ تٔالغ٨ظ، ٛوالَ ثٌال٨بك       

 پُلكَٛ ٝ ٗؤحل٥ ؽٞا١ـ ؿاُص.
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تالب ثال٠ ثلكًال٦ صٜالـ     ١ب٥ ٗٔغظ ٗغتلٕ، ثل آ٨ٖٛ  ثب ١ـف پ٨ِجلؿ ًَُٞ ؿك ا٧ٚ رٌُتبك

ثپلؿام٧ٖ؛ صلا٠ً ا٧ٚ ٗتٚ ث٠ ؿ٨ْٓ ثلؽٞكؿاك٥ ام ٝاهُبٙ  ٛظب٦ٗ ٤رٞا١لٛبٗتٔغ٨ق ؿك ًتبة 

١الب٥ پ٨ِال٢ٜبؿ٥ ثالب     ث٨ٌبك، ث٨ِتل ٗٞكؿ تـ٨٨ل هلاك ُلكت٠ اًص. ؿك ًٜبك ٗجٚ ٢ً٤ٚ ٝ ٛبُٜبؽت

ٞا١ـ ُال  ٤ُٞا١ـ٥ ام ٗتٞٙ ربٛج٦ ام هج٨ْ ٗتالٞٙ تالبك٧ؾ٦ ٝ رـلاك٨الب٦٧ ٝ ٨ٛالن ثالب اكائال       ٤اكائ

 ١ب٥ پ٢ِٜ٨بؿ٥ ؽٞؿ كا ٌٗتٜـ ؽٞا٨١ٖ ًلؿ. ٗجٚ ٤ٗت٦ٜ، پِتٞاٛ ؿكٝٙ

 

 َاْ کلٕسْ ياغٌ

 ُٜب٦ً. ، ًجيرٞا١لٛب٠ٗتٔغ٨ظ، تٔغ٨ق، 
 

 . مقسم1ٍ

١زالل٥،   592آجلًبت ر١ٞل٥ ٨ِٛالبثٞك٥، تالإ٨ٓق ًالبّ     ثٚ اث٦ احل ٗغ٘ـ  ٛظب٦ٗ ٤رٞا١لٛبٗ

١لات، كٔالنات، ٗ٘نٝرالبت ٝ   تل٧ٚ ًتبة ث٠ مثبٙ كبك٦ً ؿك ٗجبعج ٗلثالٞٙ ثال٠ رالٞا    هـ٦٘٧

ثلا٥ ا٨ٓٝٚ ثبك تًٞٚ ا٧لد اكِالبك ٝ ثالب ١ٌ٘البك٥     1383تط٧ٝظ اًص. ًتبة ٗنثٞك ؿك ًبّ 

ٗغ٘ـكًّٞ ؿك٧بُِص، ث٠ م٧ٞك ٛجغ آكاًت٠ ٝ تٔغ٨ظ ُـ. ا٧ٚ ًتبة ث٠ ص٢بك ٗوب٠ٓ توٌال٨ٖ  

٨ًل٨الص ٗلاللؿات   »اّّٝ ؿك  ٤پاللؿامؿ: ٗوبٓال   ُـٟ اًص ٝ ٗؤٓق ؿك آٙ ث٠ ُلط ا٧ٚ ٗالٞاكؿ ٗال٦  

١ب ٝ ه٨٘الص ٝ   رٞا١ل٥ ٠ً ام عزل ثبُـ ٝ اُجبٟ آٙ»ؿٕٝ ؿك  ٤ؿك ص٢بك كْٔ؛ ٗوبٓ« ٗؼـ٨ّٛبت٦

 ٤اًالص ًال٠ ؿٟ ٜٗٔالت ؿاكؿ ٝ ؿك ٢ٛب٧الص ؿك ٗوبٓال     « ٗؼلك٦ كٔالنات »ًٕٞ ؿك  ٤؛ ٗوبٓ«اؽجبك آٙ

(. ا٨٘١الص  29: 1383پاللؿامؿ جرال١ٞل٥ ٨ِٛالبثٞك٥،     ٗال٦ « اٛٞاع ٨ٜٗب ٝ ػْ٘ ١ل٧ي»ص٢بكٕ ث٠ 

عالـ٥ اًالص ًال٠ ؿٝ ًتالبة كبكًال٦ ٗاللتجٚ ثالب رٞا١لُٜبًال٦، ٧ؼٜال٦           تالب  ٛظب٦ٗ ٤رٞا١لٛبٗ

اٛالـ، ام آٙ   تالإ٨ٓق ُالـٟ   ٛظالب٦ٗ  ٤رٞا١لٛب٠ًٗ پي ام  آزٞا١ل ػلا٧ي ٝ  ا٧ٔؾب٦ٛ ٤ٛبٗ تٌٜٞػ

ٖ  آ٠ٌٛ ٗؤٓلبِٛبٙ فًل٥ ام ٗإؽق ا٦ٔٓ ًلؿٟ ثبُٜـ، ٜٗالبٓج٦ كا ثال٦   ًتبة ث٦ ًٝبًالص ٛوالْ    ًال

١الب٥   ًبكثلؿٙ ٝاهٟ ؿك ث٠ ٛظب٦ٗ ٤رٞا١لٛبِٗل (. ا٨٘١ص ؿ42٧ال35: 1350اٛـ جٛي: اكِبك،  ًلؿٟ
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ؽٞكؿ. ٗٔالغظ   ٗغ٦ٔ ؿك ٗتٚ اًص. ث٠ ٛظل ٗٔغظ آٙ، ؿك ٗتٚ ًتبة ٓـبت ٛبؿك ث٠ صِٖ ٦ٗ

صٞٙ ا٧ٚ ًتبة ٛؾٌت٨ٚ تإ٨ٓق كبك٦ً ؿك ٗٞٗٞع »اًص:   ؿك ف٧ْ ٓـبت ٝ آٜطعبت آٝكؿٟ

« ثبُالـ ٝرالٞؿ ؿاكؿ  ١ب ٓٞكت ِٛلكتال٠   اعزبك ٝ كٔنات اًص، ٓـبت ٛبؿك اُل تٔغ٨ل٦ ؿك آٙ

(. ا٧ِبٙ ؿك اؿا٠ٗ ثلا٥ ٧ُٞب ًلؿٙ ٗؤٞؿ ؽٞؿ ٓـالبت٦ ٗبٜٛالـ   34: 1383جر١ٞل٥ ٨ِٛبثٞك٥، 

 (. 34اٛـ ج١٘بٙ:  ا٠ٌ٘ٛ، ثٌتَ، اًت٨ل، پٞككَٛ، ؽٞكا، كلثبى، ٠ٔ٨ًٔ ٝ ٍٓٞ كا آٝكؿٟ

كل٧الـ آّ٘ٔال٤ ٝ   »١ب٥ تل٠٨ً ٝ تبٌُٜـ صٜال٨ٚ آٗالـٟ اًالص:     ؿك ٌٛؾ٠ رٞا١لٛب٠ٗٛبٕ ٗؤٓق 

(. ٨ُؼ آهبثنكٍ ت٢لاٛال٦ ٨ٛالن   18ج١٘بٙ: « ا٨ِٜٓبثٞك٥  آجلًبت آز١ٞل٥ ثٚ اث٦ ... ٗغ٘ـ آـ٧ٚ

 آزالٞا١ل   ػاللا٧ي (. ؿك 283: 5تالب، د  ، ؿه٨وبً ٨٘١ٚ ٓٞكت كا ٛوْ ًلؿٟ اًص جثال٦ آقك٧ؼ٠ؿك 

آجلًبت ر١ٞل٥ ٛب٦ٗ ث٠ ٨ٗبٙ آٗالـٟ   ، ام اث٦«ٗلٝاك٧ـ»آوبًٖ ًبُب٦ٛ، ف٧ْ اؽجبك ٗلثٞٙ ث٠  اثٞ

ؿك  آـلا٧الت  ػزب٧الت  (. ٨ُؼ آفك٥ اًللا٦ٜ٧ ٨ٛالن ؿك ًتالبة   127: 1345ي: ًبُب٦ٛ، اًص جٛ

 ثلؿ: ٛبٕ ٦ٗ رٞا١لٛب٠ٗث٨ت٦، ام ٗؤٓق 

 زض کتاااااا جااااًاَط ةطکااااات  

[ 

 کىااس وقاا  اظ ػااسي   قااات    ماآ 

 (11: 1316)ةٍ وق  اظ تطةٕت،  ]

 پػيَش ّپٕشٕى .2

ثؼـ، تبًٜٞٙ تغو٨ن رالبٗؼ٦   ث٠ 1383ام تبك٧ؼ ِٛل ٛؾٌت٨ٚ صبح ًتبة عبٗل، ٧ؼ٦ٜ ام ًبّ 

ـ   رٞا١لٛب٤ٗ ٛظب٠ً٦ٗ ث٠ ٗتٚ ٝ ٗغتٞا٥  ا٧الٚ ًالٜٞك تالب     ٣ثپلؿامؿ، اٛزبٕ ِٛـٟ اًالص. ِٛبكٛال

ُـٟ اًص. اٝٓال٨ٚ ثالبك   ٛظب٦ٗ  ٤رٞا١لٛبٗآٛزب٦٧ ٠ً ٜٗبثغ كا ٝاًب٧ٝـٟ، ٗتٞر٠ ٗوبالت٦ ؿكثبك٣ 

ر١ٞلٛب٠ٗ ٗأؽق » ا٥ ثب ػٜٞاٙ ، هجْ ام تٔغ٨ظ ًتبة، ثب صبح ٗوب1350٠ٓا٧لد اكِبك ؿك ًبّ 

ٝ  ٛبٗال٠  تٌٜالٞػ ١ب٥ ٗؤٓلبٙ  ٨ُل٥ ث٠ ثلك٦ً ٝإ ٧ـ٘ب ٤ؿك ٗزٔ« آزٞا١ل  ٛب٠ٗ ٝ ػلا٧ي تٌٜٞػ

پلؿاؽص. ام آٙ پي، كوٚ ؿٝ تغو٨ن ؿ٧ِل ثل ا٧ٚ ًتبة اٛزالبٕ   رٞا١لٛب٠ٗام  آزٞا١ل  ػلا٧ي

، ١ٜل١ب٥ م٧جبال ١ٜل١ب٥ تزٌال٦٘  ٤ٗزٔؿك  1394ُلكت٠ اًص. ٨ًـ ٗغ٘ـ ٨ٗلُل٨ؼ٦ ؿك ًبّ 

ُٛٞص. ؿك « ٛظب٦ٗ ٤كبٕ ا٧لا٦ٛ ثل اًبى ًتبة رٞا١لٛبٗ ًبؽص ٓؼبة مك٧ٚ»ا٥ ثب ػٜٞاٙ  ٗوب٠ٓ
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كالبٕ ٨ُِال٠، ثالل اًالبى      ُٜب٦ً ٝ ًبؽص ٨ٜٗب٥ مك٧ٚ كٚ»ا٥ ؿ٧ِل ثب ػٜٞاٙ  ٨٘١ٚ ًبّ ٗوب٠ٓ

ث٠ صبح كًال٨ـٟ   ًٜز٦ ثبًتبٙ ٤ٗزٔاؽ٨ل ؿك  ٣ام ٧ٌٜٞٛـ« ٛظب٦ٗ ١٤ب٥ ًتبة رٞا١لٛبٗ كلّٗٞ

١ب، ث٠ ٗتٚ ٝ ًبؽص ًتبة تٞر٦٢  ٧ي ام ا٧ٚ پو١َٝ ُٞؿ ؿك ٨١ش ٠ ٗطعظ٠ ٦ًٗ اًص. صٜبٙ

 آ٧ـ.  كٝ ث٠ صِٖ ٦ٗ كٝ ٗلٝكت رٌُتبك پ٨َ ِٛـٟ اًص. اما٧ٚ

 

 َاْ کتاا . مؼطفٓ وسر3ٍ

١ب٥ ؽٜال٦ اًالبى    ٠ً كًٖ اًص، ٗٔغظ ؿك ٗوـ٠ٗ ث٠ ٗؼلك٦ ٌٛؾ٠ ؿك تٔغ٨ظ ٗتٞٙ، صٜبٙ

اًالص.    ث٢لٟ ثلؿٟ رٞا١لٛب٠٠ٗ ثلا٥ تٔغ٨ظ ٗتٚ پلؿامؿ. ٗٔغظ ام پٜذ ٌٛؾ تٔغ٨ظ ؽٞؿ ٦ٗ

اهلل ٗلػ٦ِ( اًص ٠ً  آ٧ص ٤هٖ جًتبثؾبٛ ٤ا٥ ٠ً ٗٔغظ اًبى ًبك ؽٞؿ هلاك ؿاؿٟ، ٌٛؾ ٌٛؾ٠

ا٥  اعت٘بّ ه٥ٞ ؿك هلٙ ١لتٖ ١زل٥ ًتبثص ُـٟ اًص. ا٧ٚ ٌٛؾ٠، ث٠ مػٖ ٗٔغظ ٌٛالؾ٠  ث٠

ٔالغظ ؿكؽٔالّٞ ٝرالٞؿ    ؿٔٚ اًص، اٗب ام آؿالبم ٝ اٝاًالٚ ٝ اٛزالبٕ، اكتالبؿ٦ُ ؿاكؿ. ٗ     ًٖ

ؿك ٌٛؾ٠ ًٔ٘بت ٗـٔٞٙ ٝ ٗٔغَّق ٗبٜٛـ ٗخجص/ ٜٗجص، »تٔغ٨ق ؿك ا٧ٚ ٌٛؾ٠ آٝكؿٟ اًص: 

جر١ٞل٥ ٨ِٛالبثٞك٥،  « ُٞؿ ثِٜلؿؿ/ تج٠ ُلؿؿ، ؽب٧ٌص/ ؽب٧ٌي ٝ ؿكرت٦/ ؿكؽت٦ ؿ٧ـٟ ٦ٗ

تل٨ًال٠ جًتبثؾبٛال٤ ػ٘ال٦ٗٞ     ٤ؿ٧ِل٥ ٠ً ٗٔغظ ام آٙ اًتلبؿٟ ًلؿٟ، ٌٛالؾ  ٤(. ٌٛؾ23: 1383

ِٛبٙ ؿاؿٟ ُـٟ اًالص. ٌٛالؾ٠ ثال٠ ؽالٚ     « ت»( اًص ٠ً ؿك ٗتٚ ثب ػطٗص 1944/1ثب٧ن٧ـ، ٍ

ٗٞاكؿ٥ ًال٠ اكتالبؿ٦ُ ؿاُالت٠، ثال٠ ًال٠ ؽالٚ ؿك ػ٢الٞؿ        »ٌٛؼ هلٙ ١ِتٖ اًص. ؿك ا٧ٚ ٌٛؾ٠ 

ًالٕٞ ٗالٞكؿ    ٤(. ٌٛالؾ 24ج١٘البٙ:  « ٗؾتٔق ت٨ٌْ٘ ُـٟ ٝ ث٠ ؽٚ ٌٛؼ هلٙ ٢ٖٛ ؿ١ٖ اًالص 

ِٛالبٙ ؿاؿٟ  « ْٗ»ؿك ٗتٚ ثب ػطٗص  ( اًص 3609٠ًٗٔي، ٍ ٤ت٢لاٙ جًتبثؾبٛ ٤اًتلبؿٟ، ٌٛؾ

ثٌال٨بك٥  »ُـٟ اًص. ا٧ٚ ٌٛؾ٠ ؿك هلٙ ١ِتٖ ًتبثص ُـٟ ٝ ٗٔغظ ؿكثبك٣ آٙ ُٛٞت٠ اًص: 

اٛـ ٜٗٔت كا ؿكًص ثؾٞاٜٛـ ٝ ػبْٗ ثبم٦ٌ٧ٞٛ ث٠ آٜطعبت آُٜب٦٧  ام رب١ب، صٞٙ ٛتٞاٌٛت٠

ج١٘بٙ: « ٟ اًصا٥ ُ٘لاٟ ًٜٜـ ٦ٌ٧ٞٛ اًص. پي ٌٛؾ٠ ٛـاُت٠ اًص، ٗ٘ٔٞ ام ثـؽٞا٦ٛ ٝ ؿٔٚ

١ب٥ ؽٜال٦،   تبٌُٜـ جًتبثؾب٤ٛ ٗؤ٤ًٌ ٌٛؾ٠ ٤ثؼـ٥ ٠ً ام آٙ اًتلبؿٟ ُـٟ، ٌٛؾ ٤(. ٌٛؾ24
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كٗنُقاك٥ ُـٟ اًص. ٌٛالؾ٠ ؿك هاللٙ ٧البمؿ١ٖ    « تَ»( اًص ٠ً ؿك ٗتٚ ثب ػطٗص 1423ٍ

ا٧الٚ ٌٛالؾ٠ كا ثب٧الـ    »ًتبثص ُـٟ ٝ اكتبؿ٦ُ ؿاكؿ. ٗٔغظ ؿكثبك٣ ا٧الٚ ٌٛالؾ٠ ُٛٞالت٠ اًالص:     

ك ُ٘بك آٝكؿ؛ م٧لا ٗوالبؿ٧ل٥ آغبهالبت ػجالبكت٦ ؿاكؿ ًال٠ ٗؼٔالٕٞ ٨ٌٛالص       تغل٧ل٥ تزـ٧ـ٥ ؿ

١ب٥ ؿ٧ِالل   ٨ًٌص. ؿك ا٧ٚ ٌٛؾ٠، ؿٔٚ اٗط٦٧ ٝاكل اًص ٝ ثلا٥ ٗٞاكؿ ٛبهْ ٌٛؾ٠ ٣ثلاكنٝؿ

ال١الٞك   ٤ٗٔالغظ ثالٞؿٟ، ٌٛالؾ    ٣آؽل٥ ٠ً ٗٞكؿ اًالتلبؿ  ٤(. ٌٛؾ26ال25ج١٘بٙ: « ًٞؿٜٗـ ثٞؿ

اًص. ؽٚ ٌٛالؾ٠،  « ّ»طٗص آٙ ؿك ٗتٚ ( اًص ٠ً ػ1656/4707جٗز٘ٞػ٤ ٗغ٘ٞؿ ٨ُلا٦ٛ، 

 ٌٛتؼ٨ٔن ٝ ؿك هلٙ ٧بمؿ١ٖ ًتبثص ُـٟ اًص.

١الب٥   آ٧ـ، اعت٘بّ تٔغ٨ق ٝ تغل٧ق ؿك ثلؽال٦ ام ٝاهٟ  ١ب ثل٦ٗ ٠ً ام ثلك٦ً ٌٛؾ٠ صٜبٙ

كٝ ا٧ٚ ُٛٞت٠ ؿك پ٦ آٙ اًص تب ثلا٥ ثلؽ٦ ٝاهُبٙ ٗٔغَّق ؿك  ٝرٞؿ ؿاكؿ. اما٧ٚ رٞا١لٛب٠ٗ

 ١ب٦٧ پ٢ِٜ٨بؿ ًٜـ.  ١ب، هلائص ث٠ ُٞا١ـ ٝ ٌٛؾ٠ ثـّ، ثب تٞر٠ رٞا١لٛب٠ٗتٔغ٨ظ 
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 ٠ؿكا٧ُٞؿ. تٔغ٨ق ام آٜطعبت ػٖٔ  ، ٗؼب٦ٛ ٗؾتٔل٦ ث٨بٙ ٦ٗ«ٓغق»ؿك ٓـص ف٧ْ ٤ً٘ٔ 

ؽٜب ًلؿٙ ؿك ٓغ٨ل٠، ؽٜب ًلؿٙ ؿك هلائالص،  »اًص ٝ ؿك ٓـص ام تٔغ٨ق ثب ػجبكات٦ ٗبٜٛـ 

١ب ؿك ٧ي ٓلال  ثال٠ هٔالـ تـ٨٨الل      ل ؿاؿٙ ٛوبٙ ٧ب ٗغٞ ًلؿٙ آٙتغل٧ق ٠ً٘ٔ ام ٝٗغ آٙ، تـ٨٨

اٛـ. ثالل ١٘ال٨ٚ    ( ٧بؿ ًلؿ135ٟ: 1385ا٦٢ٔٓ،  ؛ هي: ٌُل«تٔغ٨ق»: ف٧ْ 1373جؿ١ؾـا، « ٗؼٜب

٠ً٘ٔ ٧ب ػجبكت٦ اًص ٠ً ١ِٜبٕ ُٛٞتٚ ٧ب ؽٞاٛـٙ تـ٨٨الل ؿاؿٟ ُالـٟ ثبُالـ؛    « ٗٔغَّق»اًبى، 

ؽٜالب ؽٞاٛالـٙ ٝ ؽٜالب ًاللؿٙ ؿك     »٧ٌٞٛبٙ،  ٌؾ٠ٗبٜٛـ ػجـ ٝ ػ٨ـ. ؿك ػُلف ٝ ٛظبٕ ًبتجبٙ ٝ ٛ

ؿاك ٝرالٞؿ   ١ب٦٧ ٠ً ؿك ثلؽ٦ عاللٝف ٛوٜال٠   ُٛٞتٚ كا تٔغ٨ق ٧ُٜٞـ ٝ ًبتت ثل احل ُجب١ص

ٚ  رب٦٧ ٛو٠ٜ ػ٘ـ، ثب ًبًتٚ ٝ ٧ب اكنٝؿٙ ٝ ٧ب ربث٠ ٢ًٞ ٧ب ث٠ ؿاكؿ، ث٠ ١الب٦٧ كا   ١ب، ٗجٚ ٧ب ٗالج

ٝ  135ج١٘بٙ: « ًلؿٟ اًص ٗٔغَّق ًتبثص ٦ٗ (، ؿكؽٔالّٞ  360كالبت  (. ع٘النٟ آالل٢ب٦ٛ ج

(. 26: 1992جاالٓالل٢ب٦ٛ،  « ١ُٞ ؤٙ ٧ُولَؤَ ا٦َِّٓءُ ثِؾِالطفِ ٗالب ؤكاؿک ًبتِجُال٠ُ   »تٔغ٨ق آٝكؿٟ اًص: 
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ٜٗبثن ٛظل ع٘نٟ آل٢ب٦ٛ، اُل ًبتت ثلؽطف آٛض٠ ٧ٌٜٞٛـٟ اكاؿٟ ًلؿٟ اًص ٗتٚ كا ثؾٞاٛـ 

ؿاٛالـ ٝ   ٗال٦  اٝ ػٔص ا٧ٚ اٗل كا ؽالٚ ٝ ًتبثالص ػلثال٦    1ٝ ث٧ٌٜٞـ، ؿصبك تٔغ٨ق ُـٟ اًص.

٠ً پٜذ علف ثبء، تالبء،   ٓٞكت علٝف ام ك٥ٝ عٌ٘ص ثٜب ٢ٛبؿٟ ِٛـٟ اًص؛ صٜبٙ»٧ُٞـ:  ٦ٗ

تٞاٙ ثل ٛظل ع٘نٟ  (. ؿ٨ْٓ ؿ٧ِل٥ ٠ً 27٦ٗج١٘بٙ: « ُٞؿ حبء، ٧بء، ٛٞٙ ث٠ ٧ي ٌُْ ُٛٞت٠ ٦ٗ

ُالالقاك٥ جاػزالالبٕ(،  آالالل٢ب٦ٛ اكالالنٝؿ، ا٧الالٚ اًالالص ًالال٠ ؿك ؽالالٚ ػلثالال٦، تالالب صٜالالـ هالاللٙ، ٛوٜالال٠

: 1، د1369جٛي: ث٢بك،  ٨ٌِ2ْ( ٝ ػطٗبت٦ ٛظ٨ل تِـ٧ـ ٝرٞؿ ٛـاُت٠ اًصُقاك٥ جت علًص

٦ٌ٧ ام ؿال٧ْ ث٠ ٝرٞؿ آٗـٙ تٔغ٨ق »(. ػطٟٝ ثل ٗٞاكؿ ٧بؿُـٟ، 37: 1971؛ ثلًٝٔ٘بٙ، 195

ًٞاؿ٥ ًبتجبٙ اًص. ٝكٞك اًتؼبكات ٝ ًٜب٧بت ٝ ٌٗبئ٦ٔ ام  ٝ تغل٧ق ؿك ٗتٞٙ، ٗؼق ٝ ًٖ

ًالٞاؿ ام   ؽب٦ٓ ث٠ ٝرٞؿ آٝكؿٟ ثٞؿٟ اًص ٠ً ًبتجبٙ ًٖا٧ٚ ؿًص ؿك ثلؽ٦ ٗتٞٙ، پ٨ض٨ـ٦ُ 

« اٛـ ٝ ٨٘١ٚ اٗل، ٗتٞٙ كا ؿك ٗؼلٕ تٔغ٨ق ٝ تغل٧ق هاللاك ؿاؿٟ اًالص   ك٢ٖ آٙ ػبرن ثٞؿٟ

اٛالـ   ١ٖ اٛالطم ًاللؿٟ  « ٗٔغَّق»كا ث٠ « ٗغلَّف»(. ثلؽ٦ 123: ٨ٛ1395ب ٝ ع٨ـك٧بٙ،  جٓبٓغ٦

ْ  ( ٝ ث280: 1421؛ ٦ًٜ، 223: 5، د1411جٛي: ٗبٗوب٦ٛ،  اٛالـ؛   لؽ٦ ٨ٗبٙ ا٧ٚ ؿٝ، تلالبٝت هبئال

ًٜٜـٟ هٔـ ؿُل٦ُٛٞ ٝ تجالـ٧ْ ؿاكؿ، ٝٓال٦ ؿك تٔالغ٨ق،     صلا٠ً ؿك تغل٧ق، ُؾْ تغل٧ق

١ب٥ آٙ، ث٠ عـ٥ ثبال ُلكت٠  ٧ٝو٦ُ ٣هٔـ تـ٨٨ل ٝرٞؿ ٛـاكؿ. تٞر٠ ث٠ تٔغ٨ق ٝ ثغج ؿكثبك

١ب٥ ٌٗتو٦ٔ ؿكؽّٔٞ تٔغ٨ق ُٛٞت٠ ُالـٟ اًالص. ثطؿ٨الٞٙ ام تٔالغ٨ق      اًص ٠ً ًتبة

، آجطؿ٠  تلر٘بٙاٛـ. ؿك ًتبة  ٝ تؼبك٧ل٦ ثلا٥ آٙ ث٨بٙ ٛ٘ٞؿٟ  ػٜٞاٙ ٜٓؼص ثطؿ٦ ٧بؿ ًلؿٟ ث٠

ا٨ٓٝٚ ًتبة ثطؿص كبك٦ً ٠ً تبًٜٞٙ ث٠ ؿًص ٗب ك٨ًـٟ اًص، ؿكثبك٣ ٜٓؼص تٔغ٨ق آٗـٟ 

ٗؼ٦ٜ آٙ ثٞؿ ٠ً ُبػل ٝ ؿث٨ل ًؾٚ ٧ُٞـ ٠ً ث٠ ُٛوَٚ ٝ اػلاة، آٙ ًؾٚ ٗؾتٔق ثٞؿ »اًص: 

ـ   ٤ٌبٙ ثبُـ ٝ ا٧ٚ ام ر٘ٔال ٝ ث٠ علف، ٧ٌ ؛ ٝٛالٞاٙ،  112: 1362جكاؿ٧ٝالب٦ٛ،  « ثطؿالص ؿاكٛال

 (.  436ال435: 1360، ُ٘ي ه٨ي، 67: 1362ّ
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، ؿٟ ٗٞكؿ تٔالغ٨ق ٗالٞكؿ ثلكًال٦    رٞا١لٛب٤ٗ ٛظب١٦ٗب، ؿك ٗتٚ ًتبة  ١ب ٝ ٧بكت٠ ٛجن ثلك٦ً

١الب٥ ٗـٔالٞٙ آٙ،    ث٠ عزٖ ٦ًٔ ًتبة ٝ ٨ٛالن ٌٛالؼ   هلاك ُلكص. ا٧ٚ ٨ٗناٙ ام تٔغ٨ق ٌٛجص

١ب٥  ث٨ٌبك ٛبص٨ن اًص ٝ ِٛبٙ ام تإْٗ ٝ ؿكا٧ص ٗٔغغبٙ ًتبة ٗنثٞك ؿاكؿ. ؿك اؿا٠ٗ، ٠ٛٞ٘ٛ

٨ُل٥ ام  ١ب ثب ث٢لٟ ٗٔغَّق كا ؿك رـ٦ٓٝ ؽٞا٨١ٖ آٝكؿ ٝ ًپي ث٠ ٛوـ ٝ ثلك٦ً ١ل٧ي ام آٙ

 ٜٗبثغ ربٛج٦ ٝ ٨ٛن ٗتٚ ؽٞؿ ًتبة ؽٞا٨١ٖ پلؿاؽص.

 

 جًاَطوامٍ وظامَٓاْ مصحَّف زض کتاا    ومًوٍجسي
 ٗجٚ ٓغ٨ظ ٗجٚ ٛبٓغ٨ظ كؿ٧ق ٗجٚ ٓغ٨ظ ٗجٚ ٛبٓغ٨ظ كؿ٧ق

 ٨ُل ٨ًل 6 آً٘بٙ ًٟٞ ًٟٞ اًجبٙ 1

 ٧ـٟ/ رـٟ ثص 7 ثلًؾبٙ ٝ اكؿؽلٟ ثلٗغبٙ كاثغل 2

 ٧ـٟ ًلؿٙ/ رـٟ ًلؿٙ ثص ًلؿٙ 8 ٛب١ٞك/ ٛبٝٝك ٗب١ٞك 3

 ًٞه ًٞك 9 كٝؿ كإ كٝؿ ثبٕ 4

 ثل٦ٓٝ ج; ثلٝر٦( كل٦ٓٝ 10 ًلًل لرلر 5

 َاْ پٕشىُازْ . تصحٕحات ي قطائت6

آٙ ١ٖ ًجنكبٕ ثبُالـ، اٗالب    ٣ؿ٧ِل ٗؼـٙ ًٟٞ اًجبٙ اًص. پ٨لٝم». ًٟٞ اًجبٙ/ ًٟٞ آً٘بٙ: 1ال6

 (. 128: 1383ج٨ِٛبثٞك٥، « ث٠ عطٝت ٝ ٨ٌٛٞ ثبُـ

كا « اًالتبؿ »ٝ « ٙآًالجب »١الب٥   ١ب٦٧ ٠ً ؿك پبٝكه٦ ١٘بٙ ٓلغ٠ آٗـٟ اًص، ٗجٚ ثـّ ٌٛؾ٠

ٙ   ًٟٞ»ٌُْ  ث٠« ًٟٞ اًجبٙ»، ا٧ٔؾب٦ٛ ٤ٛبٗ تٌٜٞػؿ١ٜـ. ؿك ًتبة  ِٛبٙ ٦ٗ ٗالجٚ ُالـٟ   « آًال٘ب

تٜج٨ن ٓـبت رـلاك٨الب٦٧ هالـ٧ٖ ٝ رـ٧الـ    كًـ ٗجٚ آظ ثبُـ. ؿك ًتبة  اًص ٠ً ث٠ ٛظل ٦ٗ
ٙ   »آٗـٟ اًص: « آً٘بٙ ًٟٞ» ٤، ؿكثبك٣ ٜٜٗوا٧لاٙ اؽ ؿ اًٖ هـ٧ٖ ًٟٞ آٓتب٥ اًالص ًال٠ آٙ كا آٓتالٞ

آً٘بٙ اًص. ؿك ًٟٞ آٓتب٥  ٧ُٜٞـ ٝ آٙ ٦١ًٞ ثبُـ ام رجبّ ت٨بِٛبٙ ٠ً ٗؼلٝف ث٠ ًٟٞ ١ٖ ٦ٗ

 (. 73: 1363ا٠ٌٜٜٔٓ،  جاػت٘بؿ« ٗؼـٙ ٛط ١ٌص
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١الب٦٧ ًال٠ ام ٗؼالـٙ ثلٗغالبٙ كاثغالل       ٝ ك٨اللٝمٟ ». ثلٗغبٙ كاثغل/ ثلًؾبٙ ٝ اكؿؽلٟ: 2ال6

 (. 129: 1383ج٨ِٛبثٞك٥، « عبْٓ ُٞؿ ك٨ِٛٚ ٝ ٓٔت ثبُـ

كبهـ ٗؼٜب٥ ٗغْٔ اًص. ؽٞؿ ٗٔغظ ٨ٛالن ٗتٞرال٠ ا٧الٚ    « ثلٗغبٙ كاثغل»ك ا٧ٚ ػجبكت، ؿ

٠ً ٗطعظ٠  ثبُـ. صٜبٙ« ثلًٜغبٙ اكؿؽلٟ»ٗؼٜب٦٧ ُـٟ ٝ ؿك پبٝكه٦ عـى مؿٟ ٠ً اعت٘بالً  ث٦

ُٞؿ ٗجٚ پ٢ِٜ٨بؿ٥ ٗٔغظ ٨ٛن كبهـ ٗؼ٦ٜ اًص. ؿك تٔغ٨ظ اٛتوبؿ٥ ٗتٞٙ، ُبٟ ٗالٞاكؿ٥   ٦ٗ

ّ  ٧الي ام ٌٛالؾ٠   ى ٛبهْ ٧ب اُالتجبٟ اًالص ٝ كٝا٧الص ١ال٨ش    اًب ٤آ٧ـ ٠ً ٌٛؾ پ٨َ ٦ٗ ١الب   ثالـ

ٞ  تٞاٛـ ٛوْ ٧ب اُتجبٟ ٗٞرٞؿ ؿك ٗتٚ كا ٗلتلغ ًبمؿ. ؿك ا٧ٜزبًص ًال٠ ٗٔالغظ ثال٠    ٦٘ٛ  ٣ُال٨

تٔغ٨ظ  ٤ًٜـ. ؿك ػجبكت ٧بؿُـٟ ثب تٞر٠ ث٠ ٨٘١ٚ ٌٗئٔ تٔغ٨ظ ه٨ب٦ً، ٛظل ؽٞؿ كا ٜٗلط ٦ٗ

«. ثلًؾبٙ ٝ اكؿؽاللٟ »تغل٧ل٦ اًص ام تٞاٙ ص٨ٜٚ ُلص: ػجبكت ٧بؿُـٟ تٔغ٨ق ٝ  ه٨ب٦ً ٦ٗ

ًٜالـ. اٝ ؿك   ًٜـ، ث٠ ا٧ٚ ؿٝ ٢ُل اُبكٟ ٦ٗ ر١ٞل٥ ٨ِٛبثٞك٥ ٝهت٦ ام ٗؼبؿٙ ك٨لٝمٟ ٓغجص ٦ٗ

ٝ ٗؼبؿٙ ك٨لٝمٟ آٛض٠ ٗؼلٝف ٝ ٢ِٗٞك اًص ؿك ص٢بك ٗٞٗالغ  »فًل ٗؼبؿٙ ك٨لٝمٟ آٝكؿٟ اًص: 

اًص ًال٠ آٙ كا ثِالبٙ   م٨ٗٚ. ؿك ؽلاًبٙ ؿك عـٝؿ ٨ِٛبثٞك ؿ٦١  ٣ٗؼ٘ٞك ٤ث٨َ ٨ٌٛص ؿك ر٘ٔ

ا٢ٜٓل ؽزٜـ، ٝ ؿك عالـٝؿ تلًٌالتبٙ    ؽٞاٜٛـ، ٝ ؿك عـٝؿ ؽٞاكمٕ اكؿؽلٟ، ٝ ؿك عـٝؿ ٗبٝكاء ٦ٗ

ٚ    128ج١٘بٙ: « ثلًؾبٙ ٝ »ُٞٛال٠ ثبُالـ:    (. ثب ا٧ٚ تؼج٨ل ٝ پِتٞا٠ٛ، ٗجٚ آالظ ػجالبكت ثب٧الـ ا٧ال

ٌ٘البٓي  آ ؿك« ١ب٦٧ ٠ً ام ٗؼـٙ ثلًؾبٙ ٝ اكؿؽلٟ عبْٓ ُٞؿ، ك٨ِٛٚ ٝ ٓٔت ثبُالـ.  ك٨لٝمٟ
ٙ »( ٨ٛالن ػجالبكت٦ ٝرالٞؿ ؿاكؿ ًال٠ ؿه٨والبً      37ٕ: 1881اثٚ ؽلؿاؿث٠ جآ٘٘بٓي   رالب٥   ، ثال٠ «ثلٗغالب

 ٤تٔغ٨ق ُـٟ اًص. فًل ا٧ٚ ٌٛت٠ ثب٧ٌت٠ اًص ٠ً ٗٔغظ ٗغتلٕ ؿك پبٝكه٦ ٓلغ« ثلًؾبٙ»

ؿاٛـ؛ ا٧ٚ ؿك عب٦ٓ اًالص ًال٠ ٜٗظالٞك رال١ٞل٥      ١ب٥ ٛنؿ٧ي ثؾبكا ٦ٗ ، ثلًؾبٙ كا ام آثبؿ128٥

ٛظالب٦ٗ ػلٝٗال٦    ٤ٗوبٓ ص٢بكا٥ اًص ٛنؿ٧ي تلًٌتبٙ. ؿك تؼ٨ٔوبت  ثلًؾبٙ، ٛبع٨ٛ٠٨ِبثٞك٥ ام 

ثلًکؾبٙ ٢ُل٥ اًص ؿك اه٦ٔ تلًٌتبٙ ؿك عـٝؿ ؽتٚ. ا٧ٚ ؿ٨ل ام ثلًُؾبٙ اًص »آٗـٟ اًص: 

 (.  121: 1364« جا٥ ؿك ؿٝ كل٦ًِٜ ثؾبكا ٠ً ٧بهٞت ُلت٠ اًص هل٠٧

ٚ  ٧ُٞ٤ـ ٠ً ٗٚ ؿك ؽناٛ ٝ اًتبؿ اثٞك٧غبٙ ٦ٗ»ٗب١ٞك/ ٛب١ٞك/ ٛبٝٝك: . 3ال6 ا٥  آـٝٓال٠ پالبكٟ   ٧٘ال٨
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مؿ ؿك ؿب٧الص ٓاللب ٝ كُٝال٦ٜ، ٝمٙ     ؿب٧ص ك٨ِٛٚ ٓلػ ٠ً ثال٠ ٓالٞٙ ؽ٘الل٥ ٗال٦     ث٨زبؿٟ ؿ٧ـٕ ث٠

 (.198: 1383ج٨ِٛبثٞك٥، « ١ب٥ ٢ُل ٗب١ٞك آٝكؿٟ ثٞؿٛـ ً٘بث٨َ ٦ً ٗخوبّ ثٞؿ. ٝ آٙ كا ام ثتؾب٠ٛ

، آز٘ب١لُٜبؽت٠ ٨ٌٛص. ؿك  ٗب١ٞك،»ٗٔغظ ٗغتلٕ، ؿك پبٝكه٦ ١٘بٙ ٓلغ٠ آٝكؿٟ اًص: 

ثب٧ـ ث٨بٙ ؿاُص ٠ً ٗجٚ آالظ ػجالبكت، ١٘البٙ    « تَ، ٗبٗٞك آٗـٟ اًص. ٤ٛب١ٞكٟ ٝ ؿك ٌٛؾ

آٗالـٟ اًالص:    ا٧ٔؾالب٦ٛ  ٤ٛبٗ تٌٜٞػث٨ل٦ٛٝ ٗجٚ ُـٟ اًص. ؿك  آزٞا١ل آز٘ب١ل اًص ٠ً ؿك 

ام  پٜذ ٗخوالبّ ٝمٙ ؿاُالص ٝ ًالٜٔبٙ ٗغ٘الٞؿ آٙ كا    ٝ  اؽٞاٙ كام٥ ٧بهٞت٦ كا ٠ً ث٨َ ام ٦ً»

ـ  ٢ُ٤ل ٛب١ٞكٟ ث٠ ؿًص آٝكؿٟ ثٞؿ، ؿك ؽناٛ ٤ثتؾبٛ (. 28: 1363جًٛٞال٦،  « ًٜٔبٙ ؿ٧ـٟ ثٞؿٛال

٠ً ثالب اٛالـى اؽتطكال٦ ُالج٠٨ ثال٠ عٌب٧الص        ٛب٠ٗ تٌٜٞػُٞؿ، ؿك عٌب٧ص  ٠ً ٗطعظ٠ ٦ٗ صٜبٙ

ٗجٚ ُـٟ اًص. ؿك ًتت تبك٧ؾ٦ ٝ رـلاك٨الب٦٧  « ٛب١ٞكٟ»، «ٗب١ٞك»رب٥  اًص، ث٠ رٞا١لٛب٠ٗ

٠ً اعت٘بالً ٌُْ ؿ٧ِالل٥ ام  « ٛبٝٝك»ثلٛـ ث٠ ٛبٕ  ا٥ ؿك عـٝؿ ٨ًِ٘ل ٛبٕ ٦ٗ ٠هـ٧ٖ ٨ٛن ام ٜٜٗو

آٗالـٟ  « ؿك ٗؼلكص ٝال٧ص ًِال٨٘ل »ف٧ْ ػٜٞاٙ  آتٞاك٧ؼ ربٗغ اًص. ؿك ًتبة « ٛب١ٞكٟ»٨٘١ٚ 

١الب، ٓالغلا١ب ٝ ٗلؿناك١الب٥     ٨ًِ٘ل ص٢بك كلًَٜ اًص... ٝ ؿك ؿاٗٚ آٙ ًٟٞ ٤ٝ ٗـ٧ٜ»اًص: 

ـ اٛـامٟ ثبُـ ٠ً آٙ كا ٛبٝ ث٦ ام  ًاللاد آتالٞاك٧ؼ  (. ؿك ًتالبة  68: 1384ج١٘الـا٦ٛ،  « ٝك ٧ُٜٞال

، 1912ًؾٚ ث٠ ٨ٗبٙ آٗـٟ اًص جٛي: ًبتت ١ناكٟ، « ٛب١ٞك»ا٥ ؿك ٝال٧ص ؿن٨ٛٚ ث٠ ٛبٕ  ٛبع٠٨

 اًص.« ٛب١ٞك ٝ ٛبٝٝك»تٔغ٨ل٦ ام « ٗب١ٞك»(. ثب تٞر٠ ث٠ ُٞا١ـ ٗٞرٞؿ، 48: 3د

ؽ٨نؿ ٓٞٙ آٙ ت٨اللٟ ثبُالـ ٝ مٝؿ ُالٌٜـ ٝ     كٝؿ ٝ آٛض٠ ام ٗؼـٙ ثبٕ»كٝؿ:  كٝؿ/ كإ . ثب4ٕال6

 (.125: 1383ج٨ِٛبثٞك٥، « ٗب٠٧ ث٨َ آتَ ثـاٙ كًـ، ثِـامؿ صٞٙ اٛـى

ث٠ اهاللة اعت٘البّ، تٔالغ٨ق    « كٝؿ ثبٕ»اٛـ.  ١ب ػجبكت كا ثـٝٙ ٛو٠ٜ ٗجٚ ًلؿٟ ٌٛؾ٠ ثـّ

ؼز٨الِْ  ت ا٨ٗل ٦ًٞٗ ًٛٞلاِٙ ؽٞؿ ثال٠ »آٗـٟ اًص:  آتٞاك٧ؼ مثـ٣ اًص. ؿك ًتبة « كٝؿ كإ» ٤ًٔ٘

اًطٕ ام ٛلف ػلام ثالـاٙ ٛالٞاع٦ آٗالـٟ اًالص.      ت٘بٕ ثـ٧ٚ ٢ٖٗ ث٠ ًزٌتبٙ كلًتبؿ ٠ً ًبك٦

ثب٧ـ تلغْ ٛ٘ٞؿٟ اٝ كا پ٨ـا ًبؽت٠ ث٨ِلٛـ ٝ ثـ٧ٚ ٛلف كلًتٜـ ٝ ام آٙ ٛلف صٞٙ ثال٠   ٦ٗ

جعالبك   « آـ٧ٚ ٛجِت٠ اًص ٝ ام اعٞاّ ؽالٞؿ اػالطٕ ؿاؿٟ   هٜت كٝؿ ك٨ًـٟ، ٌٗتٞث٦ ث٠ ُبٟ كإ
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اًٌٜـك ث٠  ٤، ٝهت٦ ام تبك٧ؼ ع٘ٔتبك٧ؼ اً٘بػ٨ٔ٨بٙ ه٢ٌتبٙ(. ؿك ًتبة 503: 3، د1380اثلٝ، 

اًٌٜـك پالي ام ٗالبرلا٥ ًالبت٦ ثاللمٙ ام كاٟ ُالبؽ٨ٚ ثال٠       »٧ٌٞٛـ:  ًٜـ، ٦ٗ ا٧لاٙ ٓغجص ٦ٗ

٨ٌٜٗب ككت٠ اًص ٝ ام آٛزب ام ٛل٧ن ؿُص ٛبا٨ٗـ٥ ث٠ ماثٌٔتبٙ ك١ٌپبك ُـٟ اًص، ٝ ؿك  ٛجي

: 1385جكلهالب٦ٛ،  « ٠ اك٧بًپب پب٧تؾص ماثٌٔتبٙ ك١ٌالپبك ُالـٟ اًالص   كٝؿ ث آٛزب ام ًلم٨ٗٚ كإ

ٕ  ١ب٥ ُله٦ رـلاك٨ب٥ تبك٧ؾ٦ ًلم٨ٗٚ(. ُب٥ ٌٓتلٛذ ٨ٛن ؿك ًتبة 153 كٝؿ  ؿكؽٔالّٞ كا

١ب٥ پ٢ٜبٝك٥ اًالص ٝ ثال٠ ٛالبٕ     ُط ٠ً ؽلاث٠ ٤كٝؿ ؿك ٨ًٌتبٙ ٛنؿ٧ي ًلصِ٘ كإ»٧ُٞـ:  ٦ٗ

ٗجٚ « كٝؿ كإ»٠ ُٞا١ـ٥ ٠ً آٝكؿٟ ُـ، (. ثب تٞر٠ ث365: 1377جٌٓتلٛذ، « ٢ُل كًتٖ اًص

 آظ اًص ٝ آٙ ٝاؿ٥ ٝ ًلم٦ٜ٨ٗ ؿك ُلم ا٧لاٙ اًص. 

ٗالجٚ  « كٝؿ كإ»ث٨ل٦ٛٝ ا٧ٚ ٛبع٨ال٠   آزٞا١ل آز٘ب١ل ُب٧بٙ فًل اًص ثب تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ؿك 

١الب٥   آٝكؿٟ اًص ٠ً ٌٛؾ٠ 215 ٤ؿك پبٝكه٦ ٓلغ رٞا١لٛب٠ُٗـٟ ٝ ثب ٛظل ث٠ ا٠ٌٜ٧ ٗٔغظ 

 ُالٞؿ ًال٠ ٜٗظالٞك ٗؤٓالق     اٛـ، ثالل ٗالب ٝاٗالظ ٗال٦     آٝكؿٟ« كٝؿ مٓق»، «كٝؿ كإ»ثل ا٧لا٦ٛ ؿك ثلا
ؿك عـٝؿ صـب٨ٛالبٙ ٗٞٗالؼ٦ اًالص ًال٠ آٙ كا ٧ِٝالِلؿ      »ؿك ػجبكت « كٝؿ مٓق»ام  رٞا١لٛب٠ٗ

٥ اًص ٠ً «كٝؿ كإ»(، ١٘بٙ 214ج١٘بٙ: « كٝؿ٧ُٜٞـ ٧ُٜٞـ ٝ آٛزب ٝاؿ٦٧ اًص ٠ً آٙ كا مٓق

 پ٨َ ام ا٧ٚ ؿكثبك٣ آٙ ثغج ًلؿ٧ٖ.

الرٞكؿ ًال٦ِٜ اًالص ٗؼالـ٦ٛ ٗؼاللٝف ٝ ِٗال٢ٞك، ٝ ٗؼالبؿٙ آٙ ؿك       ». رلرل/ ًلًل: 5ال6

 (.125: 1383ج٨ِٛبثٞك٥، « عـٝؿ رلرل ٝ اك٠ٜ٨ٗ اًص

ًٔ٘ال٤ =رلرالل> كا ٛالـاكؿ. ًٔ٘ال٠      آز٘الب١ل »ٗٔغظ ؿك پبٝكه٦ ١٘بٙ ٓلغ٠ آٝكؿٟ اًص: 

٨ق ٝ تٔالغ « رلرالل »ثب٧الـ ث٨البٙ ؿاُالص    « ُٜبؽت٠ ٨ٌٛص ٝ ؿك ٗتٞٙ رـلاك٨ب٦٧ ؿ٧الـٟ ِٛالـ.  

٧البؿ ُالـٟ   « ًلًل»اًص. ؿك ٗتٞٙ رـلاك٨ب٦٧ ٝ تبك٧ؾ٦ ام ؿٝ ٜٜٗو٠ ثب ٛبٕ « ًلًل» ٣ُـ ٗؼلة

ا٥ اًص ؿك ٨ٗبٙ ثــاؿ ٝ هلْ جًٞس( ٠ً ثب تٞر٠ ث٠ ٗالتٚ   اًص ٠ً ٦ٌ٧ ام آٙ ٜٗبٛن، ٛبع٠٨

٥ ٠ً ٗـ ٛظل ر١ٞل٥ ٨ِٛالبثٞك٥ اًالص،   «ًلًل»هٜؼبً ٗٞكؿ ٛظل ٗؤٓق ًتبة ٛجٞؿٟ اًص. اٗب 

ًص ٛنؿ٧ي ث٨ٔوبٙ ٠ً ثب تٞر٠ ث٠ ٝرٞؿ ٢ُل اك٨ٜٗال٠ ؿك ٗالتٚ ٧و٨ٜالبً ٜٗظالٞك ١٘ال٨ٚ      ا٥ ا ٛبع٠٨
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ًلًل »ثلؿ.  ؿك ٛنؿ٧ي ث٨ٔوبٙ ٛبٕ ٦ٗ« ًلًل»اؽ٨ل اًص. ٧بهٞت ع٥ٞ٘ ام ٢ُل٥ ثب ٛبٕ « ًلًل»

ج٧البهٞت  « ٢ُل٥ اًص ؿك اكّاٙ ٛنؿ٧ي ث٨ٔوبٙ ٠ً آٙ كا ؽٌلٝ اُٛٞاللٝاٙ ث٨ٜالبٙ ٢ٛالبؿٟ اًالص    

ا٥ اًالص   ًلًل هٔالج٠ »آٝكؿٟ اًص:  آؤٞة ٛن٤١  ٌٗتٞك٦ ؿك (. ع٘ـاهلل161: 1380ع٥ٞ٘، 

آ٘ٔي ٛؾضٞا٦ٛ پُٔال٦ ثالل كٝؿ    عبَٓٔ ؿ٠ّٔ ٝ پٜج٠ ٝ اِٛٞك ٝ ٨ٟٗٞ ثبُـ ٝ ؿك عـٝؿ آٙ ٨ٗبء

ٚ (. ؿك ًتالبة  136: 1381جٌٗتٞك٦، « ؽ٨ل اًص ٤ًجبك اث٨ٜ ٤اكى ًبؽت٠ ٝ ام ر٘ٔ آكا٥  اٛز٘ال
 ٤فكثب٧زالبٙ ثالٞکؿ ثال٠ اكّاٙ ٛنؿ٧الي ث٨ٔوالبٙ ام اث٨ٜال      ٝال٧ت٦ ام آ»آٗـٟ اًص: « ًلًل»ف٧ْ  ٛبٓل٥

ا٥ ام عٌبٕ ٝ ًالط٨ٛٚ ؿاُالت٠ ًال٠ ؿك     ا٨ُٞٛلٝاٙ ػبؿّ. اًٜٞٙ ث٠ آثبؿ٥ هـ٧ٖ ٨ٌٛص ٝ ٛب٧ل٠

اٛـ ٝ ثؼ٦٘ ثل آفكثب٧ِبٙ ٝ اكّاٛبت ٝ اك٠ٜ٨ٗ  مٗبٙ ؽٔلب عٌ٘لاٙ ا٧ٚ ٓلغبت ٝ ًلؿًتبٙ ثٞؿٟ

ٞ    آٙ ٤تٌٔٚ ؿاُت٠ ٝ ام ر٘ٔ ٞ    ١ب اثٞٛٔالل ٗ٘الطٙ ٝ اثال ٗظلالل ك٘الٔٞٙ ٝ    ا٨٢ٓزالب ٜٗالٞص٢ل ٝ اثال

« ًلًل»٨ٛن ف٧ْ  كل١َٜ ٛل٦ٌ٨تب: ف٧ْ ًلًل(. ؿك  ج١ـا٧ص، ث٦« ثٚ كْ٘ ثٞؿٟ آٌّٞاك ُبٝك  اثٞ

تب:  جٛل٦ٌ٨، ث٦« ٨ُٞٛلٝاٙ ٝ ؿ٦١ ٛنؿ٧ي ثــاؿ ٣ٛبٕ ٢ُل٥ ٛنؿ٧ي ث٨ٔوبٙ ثٜب ًلؿ»آٗـٟ اًص: 

 ل٥ كا ٗـط ًلؿٟ اًص:ف٧ْ ٗبؿّٟ(. هٜلاٙ تجل٧ن٥ ؿك هٔب٧ـ٥ ٨٘١ٚ ًط٨ٛٚ ًلً

  ً  مىصاًض  چطاؽ کطکطٔان شاُطٔاض اةا

 

 کٍ شُطٔاض وػاز است ي شاُطٔاض پىااٌ   

آت٨ي> ؽبْٓ ثبُـ ٝ ت٘بٕ ث٠ رب٦٧ ك٨ًـٟ ثبُالـ ثالب    ١لص٠ ام آٙ =عزل». ٨ًل/ ٨ُل: 6ال6 

 (.235: 1383ج٨ِٛبثٞك٥، « آٙ ث٠ ٓلؽ٦ مٛـ ٨ً٣ل ثل ٓط٠٧ ثٌب٧ٜـ كَٛ ثلاؿ

ؿك  آؤالٞة  ٗلاللط  ثبُـ. ؿك ًتبة « ٨ُل»، تٔغ٨ق «٨ًل»جبكت كًـ ؿك ا٧ٚ ػ ث٠ ٛظل ٦ٗ

عزالل آتال٨ي كا ؿك ُال٨ل ٧الب ؿٝؽ     »ٓج٨بٙ آٗـٟ اًص:  ف٧ْ اٗلإ اٛلبّ ثلا٥ ؿكغ علاكت إ

ثاللا٥ ؿكالغ    آغٌ٘ال٠  ؽطٓال٤  (. ؿك ًتالبة  374تب:  جُبٟ اكما٦ٛ، ث٦« ثٌب٧ٜـ ٝ هـك٥ ؽٞكاٜٛـ

ٝ كالبؿم١ل  »ًٜالـ:   ـٟ ؿك ُال٨ل كا تزال٧ٞن ٗال٦   ُ آت٨ي ًب٨٧ـٟ آٔج٨بٙ ؿك اٛلبّ ٨٘١ٚ عزل ك٧ظ

ـ     ع٨ٞا٦ٛ ٧ؼ٦ٜ عزل « آت٨ي ؿك ٨ُل ٗلٗؼ٠ ٧ب ؿك ؿٝؽ ُبٝ ًالب٨٧ـٟ ٝ هالـك٥ ثال٠ اٝ ثؾٞكاٜٛال

٨ٛالن ؿك ف٧الْ ؽبٓال٨ص     ا٧ٔؾالب٦ٛ  ٤ٛبٗال  تٌٜٞػ(. ؿك ًتبة 974: 1385جػو٦ٔ٨ ػ٥ٞٔ ٨ُلام٥، 

٦ كا ٠ً م١ل ؿاؿٟ ؽب٨ٓص اٝ آٙ اًص ٠ً م١ل ٗبك كا ؿكغ ًٜـ. ٝ ًٌ»آت٨ي آٗـٟ اًص:  عزل



 1396 ص٢بكٕ، تبًتبٙ ، ُ٘بكٟؿٕٝ  ٗتٞٙ ٛظٖ ٝ ٛخل كبك٦ً، ًبّ ُٜب٦ً پو١ِٜٝب٠ٗ ٌٛؾ٠  /  12

 

آت٨ي ّٗٔٞ ًلؿٟ ٝ ثب ؿٝؽ  ثبُٜـ پ٨َ ام آ٠ٌٛ م١ل ؿك ٗناد تٔلف ًبْٗ ًٜـ، هـك٥ عزل

ـ   : 1363جًٛٞال٦،  « تلٍ ثـاٙ ًي ؿ١ٜـ تب ثؾٞكؿ ٗ٘لت م١ل كا ؿكغ ًٜـ ٝ ُلب ًٔال٦ ٧بثال

٦ٌ٧ آٌٛال٠ صالٞٙ   »، ؿك ف٧ْ ٓلص ؽلمآغ٨ّبت آٗـٟ اًص: رٞا١لٛب٠ٗ(. ؿك ٨٘١ٚ ًتبة، 139

كا ثِنؿ، ٗبك٢ٗلٟ كا ث٠ ٨ُل ٧ب ث٠ ؽ٘ل ّٗٔٞ ًٜٜـ ٝ ثـاٙ ًي ؿ١ٜـ تب ثؾٞكؿ ُلب ٗبك ٦ًٌ 

(. ُب٧بٙ فًل اًص ٗؼ٘ٞالً پبؿم١ل١الب٥ ع٨الٞا٦ٛ كا ثالب    240: 1383جر١ٞل٥ ٨ِٛبثٞك٥، « ٧بثـ

ؿك ٓاللص   ر٘الب٦ٓ  ٤ٛبٗال  كاللّػ اٛـ. ؿك  ؽٞكاٛـٟ ًلؿٛـ ٝ ث٠ كلؿ ث٨٘بك ٦ٗ ٨ُل ٧ب ؿٝؽ ّٗٔٞ ٦ٗ

ٝ ١ل٠ً ث٨بثـ ٝ ث٠ ٨ُل ؿكاكٌٜالـ ٝ آٙ ُال٨ل ؿك رب٧ِالب٦١ ٗبٓالـ ًال٠      : »آٞاؿ٥ آٗـٟ اًص عزل

(. ر٘الب٦ٓ ؿك ٓاللص   187: 1386جر٘الب٦ٓ ٧النؿ٥،   « ثبُـ، ٧ؼ٦ٜ ًٔق، پبى ًٜـ ٝ ثلؿ ٢ٛ3َٜ

١ل٠ً ث٨بثـ آٙ كا ٝ ثب ٨ُل مٛبٙ ثزُٞبٛـ ٝ ًٞؿ٦ً كا ؿ١ـ ٠ً »ا٥ٌّٞٔٓ ٨ٛن آٝكؿٟ اًص:  عزل

 (.188ج١٘بٙ: « كا آكم٥ٝ ٨ُل ٛجبُـ ام ٨ُل ثبم ُلكت٠ ثبُٜـ ثؼـ ام آٙ اٝ

٧ُٜٞـ  ٦ًِٜ اًص ٗؼلٝف ٝ ٢ِٗٞك ٠ً آٙ كا تلًبٙ ًَٜ ثص ٦ٗ». ثص/ ٧ـٟ/ رـٟ: 7ال6

 (. 258: 1383ج٨ِٛبثٞك٥، « اٛـ ١ب٥ ػز٨ت ًلؿٟ ٝ ٗؼت٘ـاٙ ثل تٞاتل ام آٙ ًَٜ عٌب٧ص

 ػجبكت ٧بؿُـٟ، ف٧ْ ٓلص عزل ًَٜ ثبكاٙ آٗـٟ اًص. ٗٔغظ ؿك پبٝكه٦ ١٘بٙ ٓلغ٠

« ٌُْ ثص. ُب٧ـ ٧ص ؿكًص ثبُـ. ٛو٠ٜ ث٠ ا٥ اًص ٛبؽٞاٛب ٝ ٛبُٜبؽت٠ ٝ ث٦ ٠ً٘ٔ»٧ٌٞٛـ:  ٦ٗ

ثبُـ. ؿك اًخل ًتت تبك٧ؾ٦، ام ًال٦ِٜ ٛالبٕ   « ٧ـٟ»تٔغ٨ل٦ ام « ٧ص»٧ب « ثص»كًـ  ث٠ ٛظل ٦ٗ

ّ  ٣ًال٨ل ؿك ًتالبة  «. ٧ـٟ»ُٞؿ ث٠ ٛبٕ  اٛـ ٠ً ًجت ك٧نٍ ثبكاٙ ٦ٗ ثلؿٟ ٚ  رالط تالبك٧ؼ  ٧الب   آالـ٧
صٞٙ ٌِٓل ث٠ ٝالُزلؿ ك٨ًـٛـ، ام ُـت ُلٗب ٝ ٨ٛبٗالـٙ ثالبكاٙ ٝ آماك   »اًص:  آٗـٟ رط٦ٓ

كاًالت٦   ِٗي ث٠ آؿ٦ٗ ٝ صبكپب٧بٙ، ٌُب٧ص آؿبم٧ـٛـ ٝ ثب ًَٜ ٧ـٟ هٔـ اًتٌوب ًلؿٛـ ٝ ث٠

ؿاُت٨ٖ، تب صٜـ ثبك ثال٠ صِالٖ    ًلؿ٧ٖ ٝ ثبٝك ٦٘ٛ ٠ً ٗب ام٧ٚ پ٨َ، ثل ا٧ٚ ًبك ًؾص اٌٛبك ٦ٗ

(. ؿك 206الال 205: 1324جٌٛال٥ٞ،  « ػْ٘ آٛبٙ ٗٞاكن ٝ ٌٗبػـ آٗـؽ٧َٞ ؿ٧ـ٧ٖ، ٠ً توـ٧ل ثب 

ٝ صٞٙ ؿك آٙ كاٟ ِٓالٌل اٝمثالي ٝ ًالپبٟ    »آٗـٟ اًص:  ؽٔـ ثل١ٚ٧ب٥ ُِٖ ٝ ١لتٖ ام  ك٠ٗٝ

ظللپٜبٟ ام ُـت علاكت ١ٞا ؿك تؼت ثٞؿٛـ، ث٠ كلٗبٙ ؽبهب٦ٛ، اٝمثٌبٙ ث٠ ًَٜ ٧ـٟ اثل١ب٥ 



 13/      تٔغ٨ظ ٝ ثبمؽٞا٦ٛ ػجبكات٦ ام رٞا١لٛب٤ٗ ٛظب٦ٗ                                                                    
 

« ٧الـٟ »(. ُب٧بٙ فًل اًالص  596: 1372ل٢ب٦ٛ، آ ٠جٝآ« ت٨لٟ ٝ ثبكٛـ٦ُ ٝ ًلٗب پـ٧ـ آٝكؿٛـ

ث٨ٜالبؿ ًالبك   »آـ٧ٚ ػ٦ٔ ٧نؿ٥ آٗـٟ اًص:  ُلف ٤ظللٛبٗثبُـ. ؿك « رـٟ»تٞاٛـ تٔغ٨ل٦ ام  ٦ٗ

ثل ع٠ٔ٨ ٢ٛبؿٛـ =٧ؼ٦ٜ ًپبٟ رت٠> ٝ ث٠ ًَٜ رـٟ تًْٞ رٌت٠ ٝ رـٟ ًلؿٛـ ٝ ثب آ٠ٌٛ آكتبة 

ًغبة  ٣ٞا تبؽص ٝ صٜـاٙ آة ام ؿ٧ـؿك رٞما ثٞؿ، ٛبُبٟ ًپبٟ اثل ام ٨ًِٜ٘بٟ ك٘ب ث٠ ٨ٗـاٙ ١

(. ر١ٞل٥ ٨ِٛبثٞك٥ 346: 1، د1383جث٠ ٛوْ ام ً٘لهٜـ٥، « كلٝك٧ؾص ٠ً ٛٞكبٙ ثلؽبًص

ؽٞاٛـ. اٝ  ٦ٗ« رٞ ثص»ؿاٜٛـ  ثغج ؽٞؿ ؿكثبك٣ ًَٜ ثبكاٙ، ًٌب٦ٛ ٠ً ا٧ٚ ػٖٔ كا ٦ٗ ٤ؿك اؿاٗ

ٔالٖ ؿاٛالـ اٝ كا   ٝ آٙ ُؾْ كا ٠ً آٙ ػْ٘ تٞاٛـ ًاللؿ ٝ آٙ ػ »ؿك ت٨ٗٞظ ؽٞؿ آٝكؿٟ اًص: 

ٞ  ثالص »(. ثب تٞر٠ ث٠ آٛض٠ ُلت٠ ُـ، 259: 1383جر١ٞل٥ ٨ِٛبثٞك٥، « ؽٞاٜٛـ رٞ ٦ٗ ثص « رال

١ب٥ ٗـ٦ٓٞ، ٓبعت ا٧ٚ ػٖٔ ثالب   اًص. ؿك اًخل ًتبة« رٞ رـٟ»٧ب « رٞ ٧ـٟ»اعت٘بالً تٔغ٨ق 

ؽٜالبة ُالـٟ   « ُل٥ ص٦ رـٟ»ٝ « رٞ رـٟ»، «ص٦ رـٟ»، «رٞ ٧ـٟ»، «ص٦ ٧ـٟ»١ب٦٧ ٗبٜٛـ  ػٜٞاٙ

: رنٝ 2، د1383؛ ً٘لهٜـ٥، 393ال392: 1384؛ ٥ٌٞٛ، 87: 1384ص جٛي: اهجبّ آُت٨ب٦ٛ، اً

 (.  252: 1، د1385؛ هي: ر٦ٜ٧ٞ، 2021: 3

رالٞ/   رالٞ/ ٧الـٟ   ١ب آٙ ر٘بػص =ثالص  ٝ ؿك ٗٔبف». ثص ًلؿٙ/ ٧ـٟ ًلؿٙ/ رـٟ ًلؿٙ: 8ال6

ٜٜالـ ٝ  ً ًجت ثص ًلؿٙ ه٦ٗٞ ؽٔالٖ ؽال٧َٞ كا ؿٔجال٠ ٗال٦     ثلؿٛـ ٝ ث٠ رٞ> كا ثب ؽٞؿ ٦ٗ رـٟ

 (.260: 1383ج٨ِٛبثٞك٥، « ُلؿاٜٛـ ٗو٢ٞك ٦ٗ

اٛالـ ٧الب    ٛو٠ٜ ٗجٚ ًلؿٟ كا ٧ب ث٦« ثص» ١٤ب٦٧ ٠ً ؿك پبٝكه٦ فًل ُـٟ اًص، ًٔ٘ ثـّ ٌٛؾ٠

كبهـ ٗؼ٦ٜ اًص ٝ ث٠ ٛظالل  « ثص ًلؿٙ»اٛـ. ؿك ػجبكت ٗنثٞك  آٝكؿٟ« تت»، «ثص»رب٥  ا٠ٌٜ٧ ث٠

١الب٥   آٝك ُالـ ًال٠ ٧ٌال٦ ام ٧ٝوُال٦     ـ ٧بؿثب٧«. ٧ـٟ / رـٟ»تٔغ٨ل٦ ثبُـ ام « ثص»كًـ ٠ً  ٦ٗ

ف٧الْ   آٌال٨ل  تبك٧ؼ عج٨الت  ١ب ثٞؿٟ اًص. ؿك  عزل ثبكاٙ ٧ب ًَٜ ٧ـٟ، پ٨لٝم٥ ٝ ؿٔج٠ ؿك ٛجلؿ

فٓي ثاللاؿك هجالبؿ    ٗغ»... آٗـٟ اًص: « ٌِٓل ٨ًِـٙ اكلا٨ًبة ًلّت ؿ٧ِل ث٠ رَٜ ا٧لاٙ»فًل 

ُلؿا٨ٛـ ٠ً ٛنؿ٧الي   ٌُٚ ثل ٝر٦٢ آحبك ُزبػص ظب١ل هبكٙ ؿك ٨ٗـاٙ تبؽت٠ ث٠ ٨ُِ٘ل ٓق

ثـاٙ ك٨ًـ ٠ً اكلا٨ًبة ا٢ٛنإ ٧بثـ، ثبالؽلٟ تلًبٙ ث٠ اًتؼ٘بّ ًَٜ ٧ـٟ اُالتـبّ ٛ٘ٞؿٛالـ ٝ   



 1396 ص٢بكٕ، تبًتبٙ ، ُ٘بكٟؿٕٝ  ٗتٞٙ ٛظٖ ٝ ٛخل كبك٦ً، ًبّ ُٜب٦ً پو١ِٜٝب٠ٗ ٌٛؾ٠  /  14

 

ـ « آحبك ػزن ٝ اٌٌٛبك ثل ٝرٜبت اعٞاّ ا٧لا٨ٛبٙ ثال٠ ظ٢الٞك پ٨ًٞالص    : 1، د٨ٗ1380الل،   جؽٞاٛال

٨ًل٨الص   ًٜـ. ٧بؿ ٦ٗ« ٧ب٥»ام ا٧ٚ ػٖٔ ثب ػٜٞاٙ ػٖٔ  تبك٧ؼ ر٢بِِٛب(. ٗؤٓق ًتبة 189ال188

مٛالـ تالب    آٜ٘ل كا ث٠ ١ٖ ٗال٦  هـك عزل ؿاٛـ، آٙ ا٧ٚ ػٖٔ صٜبٙ اًص ٠ً ٦ًٌ ٠ً ا٧ٚ ػٖٔ كا ٦ٗ

ثبكاٙ ٝ ثلك٦ ُـ٧ـ پـ٧ـ آ٧ـ ٝ ثالل احالل آٙ ؿُال٘ٚ ٢ٜٗالنٕ ُالٞؿ. ؿك آٙ ًتالبة آٗالـٟ اًالص:         

٧ٞٛٚ صٞٙ ؿاٌٛص ٜٛبم ٗوبٝٗص تَٜ ُـ ث٠ ٌٗل ٝ ؽـاع ثب ا٧ِبٙ ٗوبث٦ٔ تالٞاٙ ًاللؿ ٝ    آؾ»

ػک٠ٌ ٝ صلاؽ ا٧ِبٙ كا ث٠ اعت٨بّ كلٝ تٞاٙ ِٛبٛـ، هٜو٦ٔ ؿك ٨ٗبٙ ا٧ِبٙ ثٞؿ ٠ً ػٔالٖ  آغلةُ ؽُـ

آٜ٘ل ٨ٛي ؿاٌٛت٦. كلٗٞؿ آؿبم ٧ب٥ ٢ٛالبؿ ٝ ت٘بٗالص ِٓالٌل كا ٧بًالب      ٧ب٥ ٧ؼ٦ٜ اًتؼ٘بّ عزل

كٝم ام پِص رـا ِٛٞٛـ.  ُجب٠ٛ ١ب مٌٗتب٦ٛ ًٜٜـ ٝ تب ٠ً  ١ب ؿك ظ٢بك١ب٥ رب٠ٗ كلٗٞؿ تب ثبكا٦ٛ

ًبك ٧ب٥ ِٗـّٞ ُـ صٜبٛي ام ربٛت پِص ٗـّٞ ثالبكاٙ ثبك٧الـٙ ُلكالص. ِٓالٌل      ٝ هٜو٦ٔ ث٠

ؽتب٥ ام ُـت ًلٗب٥ تبثٌتبٙ ٠ً ؿك مٌٗتبٙ ِٗب١ـٟ ٌٛلؿٟ ثٞؿٛـ، ؽ٨لٟ ٝ ٗـ١ٍٞ ٗبٛـٛـ 

 (.  253ال252: 1385جر٦ٜ٧ٞ، « ٝ ٌِٓل ٗـّٞ ص٨لٟ ُِتٜـ

ٝ اكٛالت   ٝ ثؼ٦٘ آٙ اًص ٠ً ظب١ل ع٨ٞاٙ اًص صٞٙ ًاللٛبٙ ثغالل٥  ». ًٞك/ ًٞه: 9ال6

ثغل٥ ٝ ًپ٨ـ ٢ٗلٟ ٝ ًٞك ٝ ٛبؽٚ ؿ٧ٞ ٝ اٛٞاع اعزبك ع٨ٞاٙ ؿك٧ب٦٧ ًال٠ آٙ كا ؿك ؽلاًالبٙ   

 (.289: 1383ج٨ِٛبثٞك٥، « ٍُٞ ٗب٦١ ؽٞاٜٛـ

آٗالـٟ  « ؿك اٛٞاع اعزبك ٠ً آٙ كا ٜٗبًجت٦ ثبُـ ثب رٞا١ل ُل٧ق»ػجبكت ٧بؿُـٟ ؿك كْٔ 

 ٣ٗٔغَّق ٝاه« ًٞك»لة اعت٘بّ، كبهـ ٗؼٜب٥ ٗغْٔ اًص. ث٠ اه« ًٞك»اًص. ؿك ا٧ٚ ػجبكت 

ثالبك ؿ٧ِالل    ٧ي « ؿك ٓلص ثؼ٦٘ اعزبك ع٨ٞا٦ٛ»ف٧ْ  242 ٤اًص. ر١ٞل٥ ؿك ٓلغ« ًٞه»

٨٘١ٚ ٝاهٟ كا ث٠ ًبك ثلؿٟ اًص. اٝ ؿكؽّٔٞ اعزبك ع٨ٞا٦ٛ ٠ً ٛنؿ٧ي ث٠ ًپ٨ـ٢ٗلٟ ١ٌتٜـ 

ٝ ؿٝ ٛٞع ؿ٧ِلًص ١ٖ ع٨الٞا٦ٛ ٛنؿ٧الي ثال٠ ًالپ٨ـ٢ٗلٟ ٝ ٓالٞٙ ٝ ٛج٨ؼالص آٙ       »آٝكؿٟ اًص: 

« ٝ آٙ ١ل ؿٝ ٛٞع ؿك ؿك٧ب تٞٓـ ًٜالـ.  "ٛبؽٚ ؿ٧ٞ"ٝ ٦ٌ٧ كا  "ًٞه"نؿ٧ي اًص ثـاٙ؛ ٦ٌ٧ كا ٛ

ا٧ٚ ًٜٞك، تب آٛزب٦٧ ٠ً آُب٦١ ؿاُص، ٗتالٞٙ كا ٝاًب٧ٝالـٟ اًالص، اٗالب ام ا٧الٚ ٝاهٟ       ٣ِٛبكٛـ

ِٛب٦ٛ ٨ٛبكص. ؿكؽّٔٞ ا٧ٚ ٝاهٟ ثب ه٨الـ اعت٘البّ، ٧الي تؼج٨الل پالق٧لكت٦ٜ اًالص. ؿك ًتالت        
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ٞ  »ظب١ل٥ پن٦ٌُ ؿكثبك٣ ٧ٝو٦ُ  اهلل  ٝ ؽٞارال٠ ثالٞػ٦ٔ ًال٨ٜب كع٘ال٠    »اٛالـ:   آٝكؿٟ« ٛالبؽٚ ؿ٧ال

٧ُٞـ عٔنٝٙ ثب٨ٗبٙ اٝ ثب٧ـ ٝ آٙ ربٛٞك٥ اًص صٞٙ ًل٦ٗ اٛـك ٨ٗبٙ تلٟ ٝ ٨ُبٟ ُاللؿؿ ٝ   ٦ٗ

ثل پِص اٝ ٓـك٦ پـ٧ـ آ٧ـ ٝ ١لٝهص ٠ً ام ص٨ن٥ تلًـ، ؽ٧ِٞتٚ ثـاٙ ٓـف اٛـك ًِالـ  

  ٚ ـ   ٝ پ٢ٜبٙ ُٞؿ ٝ آٙ ٓـف كا ؿك ثؼ٦٘ ُال٢ل١ب ٛالبؽ : 6، د1380جرلرالب٦ٛ،  « ؿ٧الٞ ٧ُٜٞال

ا٨ّٜٓت ٝ ٓـف ُج٠٨ ثال٠ ٛالبؽٚ تؼج٨الل     ث٠ اظلبك« ٛبؽٚ ؿ٧ٞ»١ب ٝ هٞا٨ٗي ام  (. ؿك كل240َٜ١

تب: ف٧ْ ٛبؽٚ ؿ٧ٞ(. ام آٛزب٦٧ ٠ً ا٧ٚ ؿٝ عزل ٧ؼٜال٦   تب؛ ٛل٦ٌ٨، ث٦ اٛـ جٛي: ١ـا٧ص، ث٦ ًلؿٟ

٨ٛالن ص٨الن٥ ُالج٠٨ ثال٠     « ًالٞه »كٝؿ  آ٧ـ، اعت٘بّ ٦ٗ ، ؿك ؿك٧ب ث٠ ؿًص ٦ٗ«ٛبؽٚ ؿ٧ٞ»ٝ « ًٞه»

 عٔنٝٙ ثبُـ. 

ٗب٠٧ ثال٠   ٝ ٛٞػ٦ ؿ٧ِلًص ام ٗي ٠ً ٓٞٙ آٙ اٛـى». كل٦ٓٝ/ ثل٦ٓٝ ج; ثلٝر٦(: 10ال6

 (.322: 1383ج٨ِٛبثٞك٥، « مكؿ٥ مٛـ، آٙ كا ٗي كل٦ٓٝ ٧ُٜٞـ

ؿك « ُٜبؽت٠ ٨ٌٛص، ُالب٧ـ ه٨لٝٓال٦.  »ٗٔغظ ٗغتلٕ ؿك پبٝكه٦ ١٘بٙ ٓلغ٠ آٝؿٟ اًص: 

رالب٥   ، ثال٠ «ت» ٤ٌٛالؾ  ٤آٝك ا٧الٚ ٌٛتال٠ ُالـٟ اًالص ًال٠ ؿك عبُال٨       ؿ١٘بٙ پبٝكه٦ ٗٔغظ ٧ب

ػٜٞاٙ ٗجٚ  ٠ً ٗٔغظ آٙ كا ث٠« كل٦ٓٝ»آٗـٟ اًص. ث٠ اػتوبؿ ِٛبكٛـٟ، « ثل٦ًٝ»، «كل٦ٓٝ»

ثالب ٗالجٚ   « ت» ٤ٌٛالؾ  ٤اًص ًال٠ ؿك عبُال٨  « ثل٦ٓٝ» ٤ٗؾتبك ؽٞؿ ثلُن٧ـٟ، تٔغ٨ل٦ ام ًٔ٘

ٝاًب٧ٝالـٟ اًالص، ام ُال٢ل٥ ثالب ٛالبٕ       ث٠ آٙ اُبكٟ ككت٠ اًص. ِٛبكٛالـٟ ؿك ٗتال٦ٛٞ ًال٠   « ثل٦ًٝ»

، ؿك ٓاللص  االّٛطع ػ٦ٔ اً٘بء اال٤ٌٜٗ ٝ آجوبع ٗلآـ اٛـ. ؿك ًتبة  ٧بؿ ًلؿٟ« ثلّٝ/ ثل٠ٓٝ»

: ٗٚ ا٢ُل ٗـُِٙ» ٢ُل ثکلٝکد آٝكؿٟ اًص:  ا٢ٜٓـ آجغل٠ّ٧   ثکلٝکد: ث٠ كتظ ٝاٝ ٝ ر٨ٖ، ٝ ٧وبّ ثلّٝک

آؾٞاٛل ٝ  ٛن٤١ (. ؿك ًتبة 189: 1412آغن،  اثٚ ػجـ« جٝ ؤًَجل١ِب ٝ ؤ٨ٛج٢ب، ٧زٔت ا٨ْٜٓ ٝ آَّٔيُّ

ٝ ٝر٠َّ ػخ٘بٙ ا٧٘ب ا٦ٓ ثلّٝ جثاللٝد( ثٜالـك ًج٨الل    »ام هّٞ ثطفك٥ آٗـٟ اًص:  آٌ٘بٗغ ث٢ز٤ 

آٝكؿٟ اًالص:  « ثاللٝد »(. ٧بهٞت ع٥ٞ٘ ؿك ف٧ْ 5: 1، د1382جع٦ٜ٨ٌ، « اٛت٦٢ -ٗٚ ثٜبؿك ا٢ٜٓـ

ٍ   ٤تل٧ٚ ٢ُل١ب٥ ًلاٛال  ام ثٜبًٕٜٜـ.  ٛو٠ٜ تٔل  ٦ٗ ثلؽ٦ آٙ كا ثب ٓبؿ ث٦» تالل٧ٚ ٝ   ١ٜالـ ٝ ثالنك

رب ٌٛجص ؿاؿٟ اًص، اثٞ ٗغ٘ـ ١البكٝٙ   ١بًص. ٨ْٛ ٝ ٓيّ كا ام آٛزب آكٛـ. ًل٦ٔ ثـاٙ ث٢تل٧ٚ آٙ
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 (.  520: 1380جع٥ٞ٘، « پٌل ٢ّٗٔت ثلٝر٦ ١ٜـ٥ كا ٠ً ؿك اًٌٜـك٠٧ اٝ كا ؿ٧ـ

 گٕطْ . وتٕج7ٍ

ٗٔالغّظ ا٧اللد    ٛظالب٦ٗ  ٤رٞا١لٛبٗال غل٧لبت ١ب٦٧ ام تٔغ٨لبت ٝ ت ػجبكات ٗنثٞك كوٚ ٠ٛٞ٘ٛ

١الب٥ ؿ٧ِالل٥ كا ؿك ٗالتٚ     تٞاٙ ٠ٛٞ٘ٛ اكِبك اًص ٠ً فًل ُـ. ثب تإْٗ ٝ تٞؿّْ ث٨ِتل ٛجؼبً ٦ٗ

 ٙ ١الب ػطٗالص پلًالَ ُقاُالت٠      ًتبة ٧بكص ٠ً ١٘ضٜبٙ ٗغْ اث٢بٕ ثٞؿٟ ٝ ٗٔغظ ؿك ًٜالبك آ

ثلؽ٦ ٗتٞٙ ٠ً ام آٙ اًص. ا٧ٚ رٌُتبك ثـٝٙ آ٠ٌٛ ؿك پ٦ ثلك٦ً ٌُٗٞبكب٠ٛ ثبُـ، ثب تإْٗ ؿك 

 ٛظب٦ٗ ٤رٞا١لٛب١ٗب٥  ثب ػٜٞاٙ ٗتٞٙ ربٛج٦ تٔغ٨ظ ٧بؿ ًلؿٟ اًص، ثلؽ٦ ام اؿطٙ ٝ ًبًت٦

رالٞ ؿك ٜٗالبثغ   ٝ  ٓٞكت اٛتوبؿ٥ تٔغ٨ظ ًلؿ. ؿك ا٧ٚ رٌُتبك ِٛبٙ ؿاؿٟ ُـ ٠ً ثب رٌص كا ث٠

ؽالٞك٧ٖ ًال٠    ، ث٠ ٌٛبت ٦٘٢ٗ ؿكؽّٔٞ تٔغ٨ظ ا٧الٚ ٗالتٚ ثالبم٦ٗ   رٞا١لٛب٤ٗ ٛظب٦ٗرٜج٦ِ 

 ٨بك٥ ام اث٢بٗبت٦ كا ٠ً ؿك ف١ٚ ٗٔغظ ثٞؿٟ، ٗلتلغ ؽٞا١ـ ًبؽص. ثٌ

 

 سپاسگعاضْ

٨ٛالب،   ؽٞا٦ٛ، ؿًتل ٗل٧ٖ ٓالبٓغ٦  ؿاٖٛ ام اػ٘ب٥ ًبكُلٟٝ ٛظب٦ٗ ؿك ا٧ٚ ٗزبّ، ثل ؽٞؿ المٕ ٦ٗ

اًتبؿ٧بك ُلٟٝ مثبٙ ٝ اؿث٨بت كبك٦ً ؿاِِٛبٟ كلؿ٦ًٝ ٢ِٗـ، آهب٧بٙ ٌٗؼٞؿ ثبهل٥ ٝ ػ٨ٔلٗب 

لًبك ؽبٖٛ كل٧ـٟ كلٝتٜال٦، ؿاِٛالز٧ٞبٙ ؿٝك٣ ًبكُٜبًال٦ اكُالـ مثالبٙ ٝ      ثغلآؼ٦ٗٞٔ ٝ ٨ٛن ً

اؿث٨بت كبك٦ً ؿاِِٛبٟ كلؿ٦ًٝ ٢ِٗـ، ٠ً ٗتٚ كا ؽٞاٛـٛـ ٝ ٌٛبت٦ كا ٧بؿآٝك ُالـٛـ، ً٘البّ   

 تٌِل كا ؿاُت٠ ثبُٖ. 

 

 َا وًشت پٓ

ُالـٟ اًالص.    ُب٧ـ ثتٞاٙ ُلص ٗٔٞٙ ٗبٛـٙ ام تٔغ٨ق ؿك ث٨ٚ ًبتجبٙ، اٗت٨بم ثنك٦ُ ُال٘لؿٟ ٗال٦   .1

ت٢ٜب ثل اؿ٧ت ث٠ٌٔ ثلا٥ ًبتجبٙ ٌٛؾ٠ ٨ٛن ٗاللٝك٥   آـ٧ٚ ٧ٞٛل٥ ٗٔٞٙ ثٞؿٙ ام تٔغ٨ق كا ٠ٛ ٢بةُ

ثالٚ   ػجبكت٦ ام ٓالبعت   االؿثب ٗؼزٖ  (. ٧بهٞت ع٥ٞ٘ ؿك214: 9، د1433ؿاٌٛت٠ اًص جٛي: ٧ٞٛل٥، 
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ٞ   ثٚ ػجبؿ، اثٚ كبكى كا ث٠ ػجّبؿ ٛوْ ًلؿٟ ٠ً ٜٗبثن آٙ ٓبعت  ؿٟ ؿ٨ْٓ ٗٔٞٙ ٗبٛـٙ ام تٔالغ٨ق ًالت

 (.  411، 1: د1993اًص جع٥ٞ٘، 

2.     َ ٧ٌٞٛالبٙ ثاللا٥ ِٛالبٙ ؿاؿٙ ت٘الب٧ن ؿك عالبالت ؿُالٞاك،        آجت٠ ثب٧ـ ث٨بٙ ؿاُالص ًال٠ ثلؽال٦ كل١ٜال

اٛـ. ًالبكثلؿ ا٧الٚ    ٛو٠ٜ( كا ث٠ ًبك ثلؿٟ ؿاك( ٝ ؿ٨لٗؼز٠٘ ٧ب ٠ٔ٘٢ٗ جث٦ آٜطعبت٦ صٞٙ ٗؼز٠٘ جٛو٠ٜ

ٚ  ، آؼلة  ٌٓب١ٙب ٛظ٨ل  ه٨ـ١ب ؿك كل١َٜ ٚ   ٘الغ ٗز، آوالبٗٞى آ٘غال٨ ؿ٧الـٟ   آؼاللٝى  تالبد  ٝ  آجغالل٧

 (.41: 1393ُٞؿ جٛي: ه٢لٗب٦ٛ ٗوجْ ٝ ربثل٥ اكؿًب٦ٛ،  ٦ٗ

اٛالـ   ثـٙ اًص، ص٨ٜٚ ُٛٞالت٠  ٤ٗؼ٦ٜ ًٔق ٝ ؿاؽ ٝ ٌّٓ ثٌٜذ ج; ثٌَٜ( كا ٠ً ث٠ ٤ظب١لاً ًبتجبٙ، ًٔ٘ .3

 : ف٧ْ ثٌَٜ(.1379؛ هي: تجل٧ن٥، 187: 2، پبٝكه٦ 1386جٛي: ر٘ب٦ٓ ٧نؿ٥، 

 

 مىاةغ

، ُلؿآٝك٥ اع٘ـ ثٚ الصضٔؼّ الٓ تصاوٕف الشٕؼٍ ،تب( كٍ ت٢لا٦ٛ، ٗغ٘ـٗغٌٚ جث٦ثن هبآ -1

 االٗٞاء.  ث٨لٝت: ؿاك ،ٗغ٘ـ ع٦ٜ٨ٌ

 ، ٨ٓـکٙ: ٜٗجؼ٠ ثل٧ْ.المسالک ي الممالک ،ٕ(1881اثٚ ؽلؿاؿث٠، ػجـاهلل ثٚ ػجـاهلل ج -2

ء االمکىاّ ي  مطاصس االطاّلع ػلٓ اسما ،(1412اثٚ ػجـآغن، ػجـ آ٘ؤٗٚ ثٚ ػجـآغن ج -3

 ث٨لٝت: ؿاكآز٨ْ.  ،، تغو٨ن ػ٦ٔ ٗغ٘ـ ثغب٥ٝالتقاع

، تغو٨الن ٗغ٘الـ   التىتٍٕ ػلٓ حسيث التصاحٕف  ،(1992ثٚ آغٌالٚ ج  االٓل٢ب٦ٛ، ع٘ن٣  -4

 ث٨لٝت: ؿاك ٓبؿك. ،اًؼـ ٛٔي

تطتٕق لغات جغطافٕأٓ قاسٔ  ي جسٔاس    ،(1363ثٚ ػ٦ٔ ج ا٠ٌٜٜٔٓ، ٗغ٘ـع٨ٌٚ  اػت٘بؿ -5

 ت٢لاٙ: ا٨ٗلًج٨ل. ،ُٖ ٗغـث، تغو٨ن ٨ٗل١بأطان

، ًبّ ٧ـ٘ب، «آزٞا١ل  ٛب٠ٗ ٝ ػلا٧ي ر١ٞلٛب٤ٗ ٛظب٦ٗ ٗإؽق تٌٜٞػ» ،(1350اكِبك، ا٧لد ج -6

 .42ال35، 24

ْ  ،(1384اهجبّ آُت٨ب٦ٛ، ػجبى ج -7 ، تاضٔد مغً  اظ حملّ چىگٕع تا تشکٕ  زيلت تٕماًض
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 ت٢لاٙ: ا٨ٗلًج٨ل.

، تلر٘ال٤ كٗ٘البٙ ػجالـآتٞاة، آل٧البٕ:     امٍٕفقٍ اللغات الس ا  ،(1971ثلًٝٔ٘بٙ، ًالبكّ ج  -8

 ٜٗجٞػبت ربٗؼ٤ آل٧بٕ.

 ، ت٢لاٙ: ا٨ٗلًج٨ل.5، سشىاسٓ ستک ،(1369ث٢بك، ٗغ٘ـتو٦ ج -9

 .11، 5ّ، ًبّ مُط ، ٗز٤ٔ«آ٘بى»(، 1316تلث٨ص، ٗغ٘ـػ٦ٔ ج -10

ا١ت٘البٕ ٗغ٘الـ ٗؼال٨ٚ، ت٢اللاٙ:      ، ث٠ةطَان قاطغ ،(1379ؽٔق ج  تجل٧ن٥، ٗغ٘ـع٨ٌٚ ثٚ -11

 .٨ٛ٘ب

، تٔغ٨ظ ٝ تغِال٤٨ ٗغ٘ـكٗالب   شذٕطِ ذًاضظمشآَ ،(1380رلرب٦ٛ، ٨ًـ اً٘بػ٨ْ ج -12

 ٗغلك٥، ت٢لاٙ: كل١ٌِٜتبٙ ػٕٔٞ پن٦ٌُ ا٧لاٙ.

ٍ  فطّخ ،(1386ر٘ب٦ٓ ٧نؿ٥، اثٞثٌل ٢ٜٗل ج -13 ، ت٢اللاٙ:  2ًُٞالَ ا٧اللد اكِالبك، س    ، ثال٠ واما

 ا٨ٗلًج٨ل. 

ًَُٞ ا٧اللد   ، ث٠اَطوامّ وظامٓجً ،(1383آجلًبت ج ثٚ اث٦ ر١ٞل٥ ٨ِٛبثٞك٥، ٗغ٘ـ  -14

 ، ت٢لاٙ: ٨ٗلاث ٌٗتٞة.1اكِبك ٝ ١ٌ٘بك٥ ٗغ٘ـكًّٞ ؿك٧بُِص، س

،تٔغ٨ظ ٗغ٘الـ هن٧ٜٝال٦، ثال٠     تاضٔد جُاوگشاْ جًٔىٓ ،(1385ج آ٘ٔي ر٦ٜ٧ٞ، ػٜبء -15

 ا١ت٘بٕ ُب١لػ ٧ًٞٞٗبٙ، ت٢لاٙ: ؿًٝتبٙ. 

تٔالغ٨ظ ً٘البّ عالبد ًال٨ـ     ، التاًاضٔد  ظةاسِ   ،(1380ج اهلل عبك  اثلٝ، ػجـاهلل ثٚ ٜٓق -16

 رٞاؿ٥، ت٢لاٙ: ٝماكت كل١َٜ ٝ اكُبؿ اًط٦ٗ.

ـ  -17 ّ  ،م(1382ج آغال٦  ع٦ٜ٨ٌ، ُلف ػجال ، المساامغ ي الىاًا ط   الراًاطط ي ةُجاّ     وعَا

 آؼخ٘ب٤٨ٛ. آ٘ؼبكف ؿائل٣ ٗزٔي، ع٨ـكآثبؿ: ٜٗجؼ٤

، افطاز ةشطالسٕط فٓ اذتاض  تاضٔد حتٕب (، 1380آـ٧ٚ ج آـ٧ٚ ثٚ ١٘بٕ ؽٞاٛـ٨ٗل، ؿ٨بث -18

 آـ٧ٚ ١٘ب٦٧، ت٢لاٙ: ؽ٨بٕ. م٧ل ٛظل ٗغ٘ـ ؿث٨ل٨ًبه٦ ٝ ٗوـ٤ٗ رطّ
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 ، م٧ل ٛظل ٨ًـ رؼلل ٨٢ُـ٥، ت٢لاٙ: ؿاِِٛبٟ ت٢لاٙ.وامٍ لغت(، 1373اًجل ج ؿ١ؾـا، ػ٦ٔ -19

، ث٠ تٔغ٨ظ ٝ ا١ت٘البٕ اع٘الـ آتالَ،    تطجمان التالغٍ(، 1362كاؿ٧ٝب٦ٛ، ٗغ٘ـثٚ ػ٘ل ج -20

 ت٢لاٙ: اًب٨ٛل.

، تغو٨ن ػجـآغٌال٨ٚ ٛالٞا٦٧،   السؼسٔه  مطلغ(، 1383ثٚ اًغبم ج آلمام  هٜـ٥، ػجـً٘ل -21

 ت٢لاٙ: پو١ِِٝبٟ ػٕٔٞ اٌٛب٦ٛ ٝ ٜٗبٓؼبت كل٦ِٜ١.

، ال١ٞك: ٜٗؼجال٠  القلًا )شطح قاوًوچٍ( مفطحتب(،  ُبٟ اكما٦ٛ، ٗغ٘ـ اًجل ثٚ ٗغ٘ـ جث٦ -22

 اًط٠٨ٗ.

، ؿٝك٣ رـ٧الـ،  آٔىّ مٕطاث، «٨ق ٝ تغل٧قتٜٔ»(، 1385اهلل ج ٌُلا٦٢ٔٓ ٛبٓوب٦ٛ، اعٌبٙ -23

 .157ال129، 1ُ٘بكٟ 

، المؼج  فٓ مؼإٔط اشؼاض الؼج (، 1360آـ٧ٚ ٗغ٘ـ ه٨ي كام٥ ج ُ٘ي ه٨ي، ُ٘ي -24

 ، ت٢لاٙ: مّٝاك.3تٔغ٨ظ ٗغ٘ـ هن٦ٜ٧ٝ ٝ تٔغ٨ظ ٗزـؿ ٗـكّى ك٥ٞٗ، س

آٔاللب   ٤ تٔغ٨ظ ٧الي تٔالغ٨ق ؿك كٝٗال   »(، ٨ٛ1395ب، ٗل٧ٖ، ٝ اًجل ع٨ـك٧بٙ ج ٓبٓغ٦ -25

 .130ال121، ُ٘بك٣ ؿٕٝ، شىاسٓ متًن وظ  ي وثط فاضسٓ وسرٍكٜٔٔب٤ٗ ، «٨ٗلؽٞاٛـ

، الحکمّ ػقٕلٓ ذالصّ (، 1385ثٚ ٗغ٘ـ ١البؿ٥ ج  ػو٦ٔ٨ ػ٥ٞٔ ٨ُلام٥، ٗغ٘ـع٨ٌٚ  -26

 تٔغ٨ظ اً٘بػ٨ْ ٛبظٖ، هٖ: اً٘بػ٨ٔ٨بٙ.

 ٠ٌٜٜٔٓ.، ًبثْ: ٜٗجؼ٠ ؿاكاسطاج التًاضٔد(، 1912ٗغ٘ـ ج ًبتت ١ناكٟ، ك٨ٖ -27

ٚ  ػجـاهلل ًبُب٦ٛ، اثٞآوبًٖ -28 ، االطأاب  وفاأ    ي الجاًاَط   ػاطأ  (، 1345ػٔال٦ ج  ثال

 تٔغ٨ظ ا٧لد اكِبك، ت٢لاٙ: اٛز٘ٚ آحبك ٝ ٗلبؽل كل٦ِٜ١.

، تغو٨ن ٗغ٘ـعٌال٨ٚ ٗٞٓال٥ٞ،   تًضٕح المقا  فٓ ػل  الطجا (، ٦ًٜ1421، ٗط ػ٦ٔ ج -29

 رب: ؿاكآغـ٧ج. ث٦

، ت٢لاٙ: اٛز٘ٚ آحبك ٝ ٗلالبؽل  تاضٔد اسماػٕلٕان قُستان(، 1385كلهب٦ٛ، ٗغ٘ـ كبكٝم ج -30



 1396 ص٢بكٕ، تبًتبٙ ، ُ٘بكٟؿٕٝ  ٗتٞٙ ٛظٖ ٝ ٛخل كبك٦ً، ًبّ ُٜب٦ً پو١ِٜٝب٠ٗ ٌٛؾ٠  /  20

 

 كل٦ِٜ١.

تٔغ٨ق ؿك ؽٚ ػلث٦ »(، 1393آـل ٝ ٨ًـ ٛبٓل ربثل٥ اكؿًب٦ٛ ج ه٢لٗب٦ٛ ٗوجْ، ػ٦ٔ -31

 . 50ال38، 14، ُ٘بك٣ وامّ فطَىگستان، «ٝ كبك٦ً ٝ ٛوَ آٙ ؿك پ٨ـا٧َ ثلؽ٦ ٜٓب٧غ ثـ٧ؼ٦

، تلر٤٘ ٗغ٘ٞؿ َاْ ذالفت شطقٓ تاضٔرٓ سطظمٕهجغطافٕاْ (، 1377ٌٓتلٛذ، ُب٥ ج -32

 ػلكبٙ، ت٢لاٙ: ػ٦٘ٔ ٝ كل٦ِٜ١.

، تغو٨ن ٗغ٘ـكٗب آ٘بٗوب٦ٛ، ٍمقاة  الُسأّ فٓ الؼل  السضأ(، 1411ٗبٗوب٦ٛ، ػجـاهلل ج -33

 هٖ: آّ آج٨ص.

، تغو٨ن ٗغ٘ـ ؿث٨الل ًال٨به٦، هالن٧ٝٚ: عالـ٧ج     القلًا وعَّ (، 1381ٌٗتٞك٦، ع٘ـاهلل ج -34

 اٗلٝم.

، تلر٤٘ ٗغ٘ـػ٦ٔ تاضٔد جاللٓ ٔا السٔه سٕطِ جال (، ٥ٌٞٛ1324، ٗغ٘ـ ثٚ اع٘ـ ج -35

 ًَُٞ ؽ٨ْٔ ؽ٨ٜت ك١جل، ت٢لاٙ: ًؼـ٥. ٛبٓظ، ث٠

ٓ   سٕطت جال (، ٥ٌٞٛ1384، ٗغ٘ـ ثٚ اع٘ـ ج -36 ، تٔالغ٨ظ ٝ تؼ٨ٔوالبت   الاسٔه مىکتطوا

 ٗزتج٦ ٥ٜٞ٨ٗ، ت٢لاٙ: ػ٦٘ٔ ٝ كل٦ِٜ١.

، تٔغ٨ظ ٗغ٘الـتو٦  وامّ ألراوٓ تىسًخ(، 1363غ٘ـ جآـ٧ٚ ٦ًٞٛ، ٗغ٘ـ ثٚ ٗ ٨ٔٛل -37

 ٗـكّى ك٥ٞٗ، ت٢لاٙ: اٛطػبت. 

، تٔغ٨ظ ٝ تؼ٨ٔوبت ٗغ٘ـ هن٦ٜ٧ٝ، چُاضمقالٍ(، 1364ٛظب٦ٗ ػل٦ٗٝ، اع٘ـ ثٚ ػ٘ل ج -38

 ت٢لاٙ: ًتبثلل٦ُٝ اُلاه٦.

٦ٔ ، ٗوـٗال٤ ٗغ٘الـػ  فطَىگ وفٕسٓ )فَطوًزسااض( تب(،  االٛجب( جث٦ اًجل جٛبظٖ ٛل٦ٌ٨، ػ٦ٔ -39

 كلٝؿ٦، ت٢لاٙ: ؽ٨بٕ.

، آوب١لٟ: ؿاكآٌتالت  االزا االضا فٓ فىًن  وُأّ (، 1433آـ٧ٚ اع٘ـ ج ا٧ُّٜٞٓل٥، ٢ُبة -40

 ٝ آٞحبئن آو٠ّ٨ٗٞ.



 21/      تٔغ٨ظ ٝ ثبمؽٞا٦ٛ ػجبكات٦ ام رٞا١لٛب٤ٗ ٛظب٦ٗ                                                                    
 

، ذلاس ةاطٔه )أاطان زض ضيظگااض صافًٔان(     (، 1372ٝا٠ٓ آل٢ب٦ٛ، ٗغ٘ـ ٧ًٞالق ج  -41

 .ًَُٞ ١بُٖ ٗغـث، ت٢لاٙ: ث٨ٜبؿ ٗٞهٞكبت ؿًتل ٗغ٘ٞؿ اكِبك ث٠

، ث٠ ا١ت٘بٕ اهجبّ آُالت٨ب٦ٛ،  حسائق السحط فٓ زقائق الشؼط(، 1362ٝٛٞاٙ، ك٨ُـآـ٧ٚ ج -42

 ت٢لاٙ: ٢ٛٞك٥.

ٕ  ، ث٠آضاْ واصطْ فطَىگ اوجمهتب(،  ؽبٙ جث٦ ١ـا٧ص، كٗبه٦ٔ -43  آهالب٥  ًاللٗب٠٧  ٝ ا١ت٘الب

 اًط٠٨ٗ. ًتبثض٦، ت٢لاٙ: ًتبثلل٦ُٝ اً٘بػ٨ْ ٨ًـ عبد

، التًاضٔد )تاضٔد َىس ي سىس ي کشامٕط(   جامغ(، 1384 جاهلل آـ٧ٚ كْ٘ ١٘ـا٦ٛ، ك٨ُـ -44

 تٔغ٨ظ ٗغ٘ـ كُٝٚ. ت٢لاٙ: ٨ٗلاث ٌٗتٞة.

، تلر٤٘ ػٔال٦  التلسان مؼج (، ٧1380بهٞت ثٚ ػجـاهلل  ج  آـ٧ٚ اثٞػجـاهلل ٢ُبةع٥ٞ٘،  -45

 كل٦ِٜ١ ًِٞك جپو١ِِٝبٟ(. ٛو٦ ٜٗن٥ٝ، ت٢لاٙ: ًبمٗبٙ ٨ٗلاث

، تغو٨الالن اعٌالالبٙ ػجالالبى، ث٨الاللٝت: ؿاكآـالاللة االزةااا مؼجاا (، 1993ج ----------- -46

 االًط٦ٗ.


