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 كاؽاًي هحتؾن اؽعار در عاهِ فزٌّگ

 

 2الذیٌي  كوال تاقز هحوذ عیذ ،1ًضاد هحوذعلي راضیِ

 ٧نؿ ٗلًن ٛٞك پ٨بٕ ؿاِِٛبٟ كبك٦ً، اؿث٨بت ٝ مثبٙ اكُـ ًبكُٜب٦ً ٗوغغ ؿاِٛز٥ٞ 1

 ٧نؿ ٗلًن ٛٞك پ٨بٕ ؿاِِٛبٟ ؿا٨ِٛبك ٝ كا١ٜ٘ب اًتبؿ 2

 

 چکیذُ

 ؿك ٧٠ِك ٝ اًت٥ ربك ؿٝكٟ ١ل ؿك ٗلؿ٦ٕ مٛـُ ٗتٚ ؿك ٠ً اػٔبكثبُـ ٝ هلٝٙ ّٞع ؿك ثِل تلٌلات ٝ بت٨تزلث ػب٠ٗ، كل١َٜ

 ِٗغٞٙ ٝ ٗ٘ٔٞ آٙ ؽبّ ٝاهُبٙ ثٌبٗـ ام٦ ٗق١ج ٦ٝ ارت٘بػ٦ ب٨ًً ٗؾتٔق ظ٧ُلا ؿك٦ ٗٔت ١ل ٗلؿٕ كل١َٜ. ؿاكؿ ؿٝك٥ ١ب ُقُت٠

 ٗؼتوـات ٝ ١ب ثبٝك. ًبمؿ ٦ٗ ـا٦ٞ١٧ ؽٞث٠ ث ١٠ثل ل١ ؿك كا ٗٔت ي٧ تلٌل ٥ ٨ُٟٞ ٠ً اًت٦٧ ٛ٘ب ت٘بٕ ٥ ٨٧٠ٜآ بت٨اؿث ٠ً لا٧م ،اًت

 ث٠ ٥ٝ ٓلٞ ؿٝكاٙ ُؼل. اًت بكت٧٠ ثلٝم بك٨ثٌ ٧٠ٓلٞ عٌٞٗت ؿٝكاٙ بت٨اؿث ؿك ٠ً اًت ػٜبٓل ٧ٚا ام٦ ٧ٌ ب٨٠ٛػبٗ ٦ٝ ٧ٜؿ ٦ٝ ٗق١ج

٨ٙٞپ٦ ثلكً ٝ ثغج٥ ثلا٥ ٌٗتٜـ ٜٗجغ٦ ًبُبٛ ٗغتِٖ ب٧ًٙلا ٨٠ٗلح ؽـاٝٛـ اُؼبك و٧ٟٝ  ام ثؾّٔٞ كٌٞٓٔٞك ٝ ػب٠ٗ كل١َٜ لٗا

 ِتل٨ث ؽٞؿ ام ٨َپ ًجي ُبػلاٙ ث٥٠ ًؾٜٞك بم٨ً ٝ ًجي ؿك٦ ًبُبٛ ٗغتِٖ ٦٧٠ً آٛزب ام. اًت٦ ٗق١ج بت٧ًٜب ٝ اُبكات ـُب٧ٟؿ

ٞك ٥ غ٨٠ع ؿك ِتل٨ث كٌٞٓٔٞك ث٠ تٞر٠ ر٢ت ام ا٦ٝ ًج٥ٌ ١ب ٥آٝك ٛٞ ؛٥ٓلٞ ًجي تب ٗبٛـ ؼٌبى ؿك ٝ اًت٦ ٧ٜؿ ٗا ٥ ثبٝك١ب ِل٧ؿ ٛا

 .اًت ًلؿٟ ػْ٘ ٗؼّ٘ٞ ٥ ٨ُٟٞ ث٠ ب٨٠ٛػبٗ

 

 .كٌٞٓٔٞك ٝ ػب٠ٗ كل١َٜ ٓل٥ٞ، ػٔل ًبُب٦ٛ، ٗغتِّٖاي كلیذي:  ٍاصُ
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 هقذهِ -1

٘ٔ ؽٞؿ ؽّب٥ ١ب ٦و٧ُٝ ؽبعل ث٠ ٥ٓلٞ ػ٢ـ بت٨اؿث ت٦ ٗغ ًٜب ٌبى٥ ثلا ٗ ؼ ٟٞ ٛا ٠ كل٥َٜ١ ١ب رٔ ت ػٗب ًت٠ ثل٦ ُبػلٛا. ًا  ؿّ ام ؽب

ؿٟ ؼبك ؿك اكثبم ٝ ًٞص٠ ث٠ ي٧ٛنؿ مثٙب ٝ ٗلؿ٥ٕ ١ب ٞت ٙ، ٧ٚا ُا ًتلبؿٟ ٌُتل٥ٍ ثلا كا كٟا ُبػلا ٞاك كل١َٜ ام ا ل ٧ٚا .ًبؽت ١٘ ٜبك ؿك ٗا ٜب ً ٥ ؿ

٠ ١ناك ٧ٚصٜـ كل١َٜ ٝاك ل٧ًب ام ٨َث٥ ٓلٞ ػٔل ُبػلٙا ٞٙا٧ؿ، ُـ ًجت لٙا٧ا ٗٔت ٥ ًٓب ٜب ام ِٗغ٦ٙٞ كبكً ُؼل اؿ غالعبت، بت،٧ً  ٓا

٠ كل١َٜ ِل٧ؿ ٗظب١ل ٝ غبت٨ت٘ٔ ـ ػٗب ـا هّٞ ث٠. ثُب ٗٙب ت١٧ ٞٙا٥ ١ب ٗٔت ام ٨َث٦ ٧٘ـه٥ ١ب ٗٔت ٝ ٠ٜ٢ً ٗلؿ  ام ـ٨ٟكً ؿٝكٙا ث٠ تبمٟ ٝ ر

ُ ٗظب١ل ٞاة ٗخْ كٝمٗل٦ٟ مـٛ ِٙب ٝ ؽٞكاى ٝ ؽ ـٔ ٘ت ٧ٚا ؿك. ثلـٛ ٦ٗ ث٢لٟ ُؼل ؿك ُ ٞؿ١ب ث٠ پلؿاؽتٚ ام ٨َپ ٌه ٠ كل٥َٜ١ ٘ٛ  ُؼل ؿك ػٗب

ت المٕ ،ٗغتِٖ ٗٞالٛب ٜبؽت ًا ك ام٦ ٦ًٔ ُ ٌٔٞ ٓٞ ٠ كل١َٜ ٝ ك ك٨ث ؿًت ث٠ ػٗب ٗٞكؿ  ِب١٧ٙب ُلت٠ ؿٝكاٙ ٧ٚا ُبػلاٙ ٧ٚتل ػ٘ـٟ ام٦ ثلؽ. ٧ٖٝب

 ٥٠ً احل. ُٞؿ٥ ُلؿآٝك ؿٝكاٙ ٧ٚا ؿك ػٞإ كل١َٜ ٥ ٗز٘ٞػ٠ ٨ٚاٝٓ تب ُـ ثبػج ػٞإ مثبٙ ٝ ؿاَٛ ث٦٠ تٞر٢ ٨ٚصٜ. ُـ ػٞإ پٌٜـ

ٌبك ر٘بّ آهب ث٠ ٌٜٗٞة كا آٙ  ر٘غ ثب ٠ً اًت٦ ًٌ ٨ٚٛؾٌت ،ٝاهغ ؿك٥ ٝ» .ُ٘بكٛـ ٦ٗلث ٧٠ٓلٞ ػٔل ؿك ٧ٚؿ ٝ ػٖٔ ثنكُبٙ ام٥ ؽٞٛا

ـات٥ آٝك ٌبء٧ػوب» ٛبٕ ث٦٠ ًتبث ؿك مٛبٙ ـ٧ػوب ٝ ٗؼتو ٠ ًٔخٕٞ» ث٠ ثؼـ١ب ٠ً «ـآٜ ٝٓ رن، بكت٧ ٢ُلت «ٜٛ ٥ آٝك ر٘غ ث٠ ٠ً ثٞؿ٥ اكلاؿ ٨ٚا

 ٝ ب٨٠ٛػب٥ٗ ١ب عٌ٘ت، ٗلؿ٦ٕ ١ِ٘ب٦ٛ مٛـُ ام٦٧ ١ب ُناك٥ٟ ١ٜـ ًجي ؿك .(1373:7،  ٦لٓبؿه٨ٗ ) «ؿاؿ ِٛبٙ ػاله٠ ب٨٠ٛػبٗ كل١َٜ

ٌت غ٨تِ ٗق١ت ث٥٠ ٓلٞ ُب١ب٦ٙ اكلاع٥ ٌلؿ١ب٧كٝ ٥ ب٨٠ٛٗ ؿك٦ ًبُبٛ ٗغتِٖ. ُـ ٜـُب٧ُٙٞ ٝ ُؼلا ٥ ٧٠ؿًت٘ب٦ ٗق١ج  ثب تٞٛا

 .ؿاكؿ ٠ِٛ ـ٧ربٝ ٝ مٛـٟ كا ِب٧ٙا٦٧ ػبُٞكا علًت ٝ ٨ٚعٌ اٗبٕ ب٨ٕه٥ ب٨اع و٧ٟٝ ٠ث ػب٠ٗ بت٨اؿث ُٞٛب٥ُٙٞ ١ب رٟٔٞ ؽٞؿ٦ ٗق١ج اُؼبك

خبّ ٝ بت٧ٝعٌب ١ب اكٌب٠ٛ ٝ ٝػبؿات ـ٧ػوب ٝ كًٕٞ ٝ آؿاة ٗز٘ٞػ٠ ث٠ ػب٠ٗ كل١َٜ ٠ ٗا  ٠ً عٞك ١٘بٙ. ُٞؿ ٦ٗ اعالم ب٨٠ٛػبٗ اُؼبك ٝ ١ب ٝتلٛا

ُت٠ ًَٜٝ ١ب ج٨٠ًت ًِق  ث٠ لؿٙث٦ پ ر٢ت ُٞٛبُٞٙ ٗـاكى ٝ ١ب كًب٠ٓ ،٦ؽغ١ب٥  ًتبة و٨،٠ػت٥ ب٨ُا ،٦ؾ٧تبك اًٜبؿ ،٦ثبًتب١ٛب٥  ٞٛ

ٞاّ  ٗلاتت ث٦٠ ػ٘ٞٗ كل١َٜ ؿك آٙ ثبمتبة ٝ ػب٠ٗ كل١َٜ ؿك ن٨ٝتغو٥ ُلؿآٝك ث٠ تٞر٠ اًت، بم٨ٛ ٗٞكؿ ِل٧ؿ ْٗٔ ٝت٘ـٙ آحبك ٝ اع

ت تل ٢ٖٗ ٝٓ تٞـٓ ث٠ ـ٧ُب آٙ هـٗت ٝ ًٜـ ٦ٗ ً٘ي ُقُت٠ اهٕٞا ٝت٘ـٙ كل١َٜ ًلؿٙ كُٝٚ ؿك كا ٗب آحبك ٧ٚا لا٧م ،ًا ل ٨ٚا . ثلًـ ِث

 ث٠ ٝ ٧ٖثجل٦ پ ؿٝك١ب٥  ُقُت٠ ٗلؿٕ بت٨فٝه ٝ بت٨كٝع ٝث٠ ٨ًٖٜ تٞر٠ ِت٧ٚؽٞ ث٠ ِتل٨ث ص٠ ١ل تب كًبٛـ ٦ٗ ٗـؿ كا ٗب ػب٠ٗ كل١َٜ

 .٨ٖبث٧ ؿًت ؽٞؿ٦ كل١ِٜ ت٦ٞ١٧ بث٧ثبم

ٝاد ت١ب٦٧  ٗٔت ام تل ًٝبْٗ ِتل٨ث ٗلاتت ث٠ ؿاكـٛ ؽٞؿ ثل٥ تل ٦عٞال٦ٛ ؾ٧تبك٥  ٨ِ٨٠ٜپ ٠ً ١٦٧ب ٗٔت ب٨ٙٗ ؿك كل١َٜ ك ا٥  ثو٠ًب ٠ً ًا

ى ٞاؿث٦ ؼ٨عج غ٧ٝهب ام ب٨ِ٨ٜ٨ٙپ١ب٥  ل٨ٝتلٌ ل٨تؼج ُٝبٟ ؿاكـٛ اـٛ ُ ع ت ُـٟ ١ب ٨ُل٥ آٙ ٌُْ ثبػج٦ مـٛ  ٗت٦ٙٞ ثلكً ثب٦ علك ام .ًا

ٗبٙ ام ُقُت٠ ٞٙا ٦ٗ هغغ عٞك ث٠ ٌٗتٞة ٨ُل٥ كل١َٜ ٌُْ م ٥٦ احل ش١٨ ٠ً ُلت ت ٞٙا ٘ٛ  ؿك ػب٠ٗ كل١َٜ ثبمتبة ام٦ ؽٓب ٠ً بكت٧ ت

ٞٛب١ب٥  رٟٔٞ ل. ٛجبُـ آٙ ُُٞٙ ت ثب ػب٠ٗ كل١َِٜ ًبم كل١َٜ١ب٥  رٟٔٞ ام٥ بك٨ٌثً  ثؼضب ص٠ ُا كؿُا ٜب٦ٙ ؽلاك ١٥ب ثٝب  ُـٟ ٨ٚػز ٝ ؾت٨٠ٗآ ص

ت ٧٠ٛٞا .ًبمؿ ٦ٗ ٌِْٗ ؿصبك ٛبًلٟ ام ًلٟ ٨ْتِؾ ؿك كا ٗب ٠ً ًا ٝٓ ثب ٠ً بت٨اؿث ِٜ ٙب٦ فٝه١ب٥  رله٠ ٨ٚا ١ٓٝب٥  اٌٛ  ثب ثلؽٞكؿ ٝ ٨٠ا

ُٞٛب ر٢بت ؿك ؼت٨عج ٟ، ـ٧ـپ َُٞٛ ـ ُبك ٗآ ٠ٓٞ ام ًل ت ٦ٝ ارت٘بػ كًٕٞ ٝ ػبؿات، ٨ٜ٦آئ ٛبة١ب٥  ٗو كؿُا ت٦ كل١ِٜ١ب٥  ثٝب  ضلٝكت ٠ً ًا

ٝ ٥ٝ آٝك ر٘غ ط كًٕٞ ٝ آؿاة ت٧عٌب.  ًٜـ ٦ٗ ُُٞنؿ بك٨ٌث ـ٨تًأ ثب كا ١ب آٙ ٧ٚـت ٥٠ ًبك١ب ٝ ١ب ػنا ،١ب رِٚ ث٠ ٗلٞث ،  ٥اهتٔبؿ بت٨ع كٝمٛا

تٟ ـ٨كً ٗب ث٠ ؿٝك١ب٥  مٗٙب ام ٠ً ٦ارت٘بػ،  ٦ٗق١ج ٜبؽت ٜٗبثغ ٧ٚث٢تل ام ،ـث ص٠ٝ  ي٨ٛ ص٠، ًا غ ُ ٞٗا بٛ ر ٦ پ٥ ثلا ٨٠ًٔٝ ٧ٚتل ٢ٖٗ ٦ٝ اٌٛ

لٝم بت٨ع ث٠ ٥٠ً ن٨ص آٙ ،٥آك .١بًت ٗٔت٥  ٨٠كٝع ث٠ ثلؿٙ ٕٞا ٗب ٧ٚٗا بٓت ٧٠ِك ٝ ؿ١ـ ٦ٗ ه ب ٦ٗ كا ٗب٥  ٧٠ٜل٧ؿ ٓا  ٧ٚا بء٨اع ٝ علظ،  بـ٧ٛ٘ٛ

ت كل١َٜ ٞاـٛ ٦ٗ ٦٠ً ٨٘ػظ ٧٠ًلٗب. ًا ٞاك٥ ؿه ١٘ضٞٙ كا ٗب ت ت  ٝ ؿلة ت٘ـٙ، ؾت٨٠ٌُ ٓزبٕ، آًب ٗـّٞ ١زٕٞ ثلاثل ؿك ٧ٚپٞالؿ ٝ ًا

ٞاكٕ ُ ػ ٞث ت٘بٕ ثب٦ ٨ُٜٗب٦ مـٛ ت، ًلؿٟ كًٞػ ٗب٦ ٗٔ كل١َٜ ثؼضبً ٝ ٗب ٝرٙب كٝط اػ٘بم تب ١٧َب ٥ـث ٝ ١ب ٦ؽ ـاك ًا ب١ ٗب ًٜـ ٥ٗ٦ ِٛ  كا ٝ

ت آٙ ثل عبضل ن٨تغو .ُلؿاـٛ ٦ٗ اكلام ًل لٝم٨ٝپ ؼبك ن٨ؿه ٗغبٓؼ٠ ثب تب ًا ٨٠ػبٗ ٝكًٕٞ آؿاة، كل١َٜ اما٥  ر٦ٟٞٔ ًبُبٛ ٗغتِٖ ُا  كا ٗلؿٕ ٛب

ؿٟ ب٨ٙٗ ث٠ ؿكثبك ام ُؼل ٠ًا٥  ؿٝكٟ. ًٜـ ب٨ٙث ٘ب٦٧ كل١َٜ ػب٠ٗ ؿك  .لكت٧تأح٨ل پق   ١ب آٙ مثبٙ ام ٝ بكت٧ كٟا ػب٥٠ٗ  ٞت ٤ كٞم، ثبمٛ وٓب ١ـف امٗ 

ت. ثل  غتِٖ ًبُب٦ٛ ًا ؼبكٗ  بى ُا  ث٠ ٗلارؼ٠ ثب ِٛبكٛـٟ اثتـا، اًت.٥ ٝٛظلا٥  ًتبثؾب٠ٛ كٍٝ اًبى ثلٗوب٠ٓ،  ٧ٚا ؿك ن٨تغو كٍٝا٧ٚ ًا

 ٗجٜب ثب ًپي ٝ ٛ٘ٞؿٟ ًٌت كا٦ اعالػبت ا٥ٝ ُبػل٥  ؿٝكٟ ٝ ُبػل٦ مٛـُ ؽّٔٞ ؿك ُٞٛبُٞٙ ٜٗبثغ ام ٝاًتلبؿٟ ٗؾتٔق٥  ١ب ًتبثؾب٠ٛ

 ام ٝپي اًتؾلاد كا اًت ٗلؿٕ ػب٠ٗ ٝكًٕٞ ٝآؿاة ثبٝك١ب٥ ؿاكا ٠ً كا٥ اُؼبكٝ آغالعبت ،٦ًبُبٛ ٗغتِٖ اُؼبك ؿاؿٙ هلاك

ًٞاالت ٗوب٤ٓ كٞم ث٠ ُلط  .اًت ؿاؿٟ ُلط كا ١ب آٙ ت٨تلت ث٠ ٗؾتٔق ٜٗبثغ ام ً٘ي ٝثب ًلؿٟ ِٗؾْ كا ٓلغ٠ ُ٘بك٥ٟ ثلؿاكَ ٨ك

 ف٧ْ اًت:
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 ٌت؟٨ص ػب٠ٗ كل١َٜ -1

 ؟ًـاٜٗـ ُـٟ تلبؿٟاً ِتل٨ث ٗغتِٖ اُؼبك ؿك ٦٠ً ٗلؿ٥ٗ ثبٝك١ب -2

 

 پیؾیٌیۀ پضٍّؼ-2

 :ٗبٜٛـ ل٧م ٦ٝپو٦ِ١ٝ ػٔ٘ ٗزالت ٝ ٗوبالت ر٠ٔ٘ ام ٗؾتٔق١ب٥  پو٦َ١ٝ ثلكً ثب

ل٢ب٦ٙ ٝارت٘بػ٦ كل١ِٜ ؼ٧تبك: ًتبة٦ ٝٗؼلك ٛوـ  - بى ثل ؿ١ٖ هلٙ ًٝبُبٙ ٓا  ًتبة ًا

ؾ٠ ب٧ٙرؼلل كًّٞ ٌٜـ٧ٟٛٞ األُؼبك ؽال٤ٓ -  اًبى ثل پو١َٝ ٧ٚا ؿك 114ُ٘بكٟ -1387ٝاًلٜـ ث٢٘ٚ پو١َٝ ٧٠ٜآ٦ پو١ِٝ ٌٛ

 اًت٦ كلٓت ؽٞؿ ٧ٚٝا آٗـٟ ب٨ٙٗ ث٠ ًؾٚ ؽب٦ّ ارت٘بػ ظلف ي٧ ؿك ٥٠ً اكلاؿ ام ِٗؾْ عٞك ث٠ األُؼبك ؽال٤ٓ ًتبة

 .٧ُٖٞ ٦ٗ آُٜب اًت ُـٟ ؾت٧٠ك٦ ٝكل٦ِٜ١ ارت٘بػ ؼ٧تبك ي١ب٥ ٧ ٧٠پب ب٧،  آٗـٟ عبّ ُلط ػٜٞاٙ ثب آٛض٠ ام اًتلبؿٟ ثب تب ٗـتٜٖ

 ؿٕٝ ًبّ لاث٨ٗ ٧٠ٜآ ٗز٠ٔ ؿك ٥٠ً ٓـك٥ ٢ٗٝـ٦٧ ٛٞا ٨ٚػجـآغٌ ٌٜـُب٧ٙٛٞ ،٦ًبُبٛ ٗغتِٖ بت٨ًٔ ًتبة٦ ٗؼلكٝ ٛوـ

 ُـٟ ٝرٞك ر٘غ ٤ٌٛؾ اًبى ثل٦ ًبُبٛ ٗغتِٖ اكٌبك ٝ آحبك، اعٞاّ ُلط ؽّٔٞ ؿك. اًت ـ٨ٟكً صبح ث٠ ٝص٢بكٕ ًٕٞ ُ٘بكٟ

 ٝ االُؼبك ٤ؽالٓ ٣تقًل ٗؼلٝف ٝ ي٨ٝٛل ٨ٖػظ تقًلٟ ٓبعت٦ ًبُب٦ٛ ٨ٜعٌ ٧ٚآـ ٦تو -٦ًبُبٛ ٗغت٦ِٖ ٥ٓٝ ًٞ ام

 .اًت ُـٟ كلا١ٖ االكٌبك ٣مثـ

 كٌٞٓٔٞك ؿكثبك٣ ثغج ٝ اًت ـ٨ٟكً صبح ث٠ ًٔي ٧٠ِٛل ؿك ِب٧ٙا٦ ًؾٜلاٛ ٠ً ٥لام٥ُ٨ اٛزٞ اثٞآوبًٖ ـ٨ً احل كٌٞٓٞك -

 اُبكٟ ٗلؿٕ كل١َٜ،  ٗلؿٕ ؿاَٛ ٗز٘ٞػ٠ ث٠ ٧ٖا ٛجٞؿٟ آُٜب ٠ً٘ٔ ٧ٚا ٝثب ٨ُٖٜبً ٦٘ٛ ٧ٖهـ مٗبٙ ام لا٧ٙا ؿك كا ٠ً٘ٔ ٧ٚا اًت

 .اًت ؿاؿٟ هلاك پو١َٝ ٗٞكؿ كا ٗٞضٞع ٧ٚاٝ ث٠ ؽٞث٦  ؿاكؿ

 ُـٟ ُٛٞت٦٠ ًٔ عٞك ث٦٠ كبكً بت٨اؿث ؿك آٙ ػٜبٓل ػب٠ٗ كل١َٜ ؽّٔٞ ؿك ٦٠ً كبكً بت٨اؿث ؿك ػب٠ٗ كل١َٜ١ب٥  رٟٔٞ -

 .اًت

 ٨ْت٢ٌ كا٦ ًبُبٛ ٗغتِٖ ٞا٧ٙؿ ٗؾتٔق ٨ٖٗلب١ ؿكى ٝاكٟ، كل١َٜ ٧ٚا ٠ً ٦٧صٔٞ ا٥ آٗلٟ اع٘ـ احل٦ ًبُبٛ ٝاكٟ ٗغتِٖ كل١َٜ  -

 .ـ٧ٛ٘ب ٦ٗ

 ػٜٞاٙ ثب٦ پو١ِٝ تبًٜٞٙ ٗلتجظ، ثلٗوبالت ٝػال٦ٟٝ ًبُبٛ ٗغتِٖ اُؼبك ؽّٔٞ ؿك آٗـٟ ػْ٘ ث٠ اًتؼالٕ ث٠ تٞر٠ ثبٝ  

 ؿك ػب٠ٗ كل١َٜ ػٜٞاٙ ثب كا عبضل ١َپوٝ تب اًت آٙ ثل ٗغون ٓقا ؛ـ٨ٟٛلً اٛزبٕ ث٦٠ ًبُبٛ ٗغتِٖ اُؼبك ؿك ػب٠ٗ كل١َٜ

 .كًبٛـ اٛزبٕ ث٠ ٝ ؿ١ـ هلاك٦ ثلكً ٗٞكؿ ٗغتِٖ اُؼبك
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ٝ ٗلح٠٨ ٧ب   ٜٗوجت  كٝؿ ًـ٠ ؿك ث٠ ًبك ٦ٗ  ا٧ٚ ٓوت ٗؼ٘ٞال ثلا٥ ُؼلا٦٧) ـٛـ٨ٛبٗآِؼلا٥ ًـبُب٦ٛ كا عـٌبٙ آؼـزٖ   ُ٘ي

 ام٥ بك٨ثٌ  ؿك ٗغتِٖ اعٞاّ ُلط ُـ(.  ٗؤت  ثـاٙ «ؽبهب٦ٛ» ثبك ٛؾٌت٨ٚ ،كبك٦ً  ؿك اؿة اٛـ. ٗضب٨ٗٚ ؿ٦ٜ٧ ًؾٚ ُلت٠

 ٝ ٧ٚتل ٢ٖٗ اٗب ؛اًت ُـٟ فًل آؾٞاّ ٗز٘غ٥  تقًلٟ ٝ آِؼلا تقًلٟ ؼ،٧آتٞاك ؽال٠ٓ ،٦ًبٗ ٥ تغل٠ :امر٠ٔ٘ ٗؼلٝف٥ ١ب تقًلٟ 

 ػٜٞاٙ  ث٠ ٗغتِٖ ام ٠ً اًت٥ فًل ث٠ ٗتؾ٦ْٔ ًبُبٛ ٨ٜ٦عٌ ٧ٚآـ ٦تو « االكٌبك مثـٟ ٝ االُؼبك ؽال٠ٓ ٥ تقًلٟ» ،ٜٗجغ ٧ٚٗؼتجلتل

  ٨ٗل  ؽٞار٠  ٗٞالٛب ٨ًّـ ً٘بّ آـ٧ـٚ ػـ٦ٔ كـلمٛـ». (334:1369ثلاٝٙ،: ى.ك. )اًت ًلؿٟ بؿ٧ «ُبػلا٥ٙ ِٞا٨پ» ٝ  «آؼزٖ عٌبٙ»

 .١ـ 509ؿك عـٝؿ ًبّ  ٓـل٥ٞ ٝ ام ٗـؼبٓل٧ٚ ُبٟ ع٢٘بًت ٓل٥ٞ اًت.  ػ٢ـ  ُبػل اٝا٧ْ اع٘ـ ًبُب٦ٛ ٗتؾّْٔ ث٠ ٗغتِٖ،

 «.اٛـ ًلؿٟ فًل .م . ١ 935 كا اٝ تٞٓـ ًبّ .آٗـ ب٨ؿٛ ث٠ ًبُبٙ ؿك ٗتٌ٘ٚ ؽبٛـاٙ ام لاع٘ـ٨ٗ پٌلؽٞار٠ اٝ. ٗتّٞٓـ ُـ  ًبُبٙ  ؿك .م

 ٦ٝ كلُٝ پبكص٠ ث٠ ُقكاٙ ٥ٝ كٝم آٝكؿٙ ؿًت ث٥٠ ثلا ٧َكٝمُبكؽٞ ػٕٔٞ ٗوـٗبت ٨ْتغٔ ام پي ٗغتِٖ. (74 :1353 ،٥ٛبٓل)

 .اًت ثٞؿ٦ٟ ٌٛبر ٧ٖهـ ام ًبُبٙ ٗلؿٕ ِتل٨ث ٥ علك٠. ؽٞؿپلؿاؽت٥ ١ب ؿًتبٝكؿ كلٍٝ ث٠ عزلٟ ؿاُتٚ ثب ؽٞؿ ٝ پلؿاؽت ٦ٌٛبر

 آؿبم تب ٠ً ثٞؿ٥ ا ماؿٟ ثبمكُبٙ». ٗغتِٖ ؿك اثتـا ث٠ علك٤ پـك٥ ك٥ٝ آٝكؿ ٝ ًپي ث٠ ُـْ ُبػل٥ پلؿاؽت: (1373 ٓلب،: ى.ك)

٦ ٓـه ٗٞالٛب ُبُلؿ كٚ ٧ٚا ؿك ٝ ًبؽت ؽٞؿ ُـْ كا٥ ُبػل ٝ ثبمؿاُت ًبك آٙ ام تؿً ًپي .ًلؿ ؿٛجبّ كا پـك ًبك٦ رٞٛا

 ١٨ٚ٘ ؿك ٝ ُقكاٛـ ؿكًبُبٙ كا ؽٞؿ  ػ٘ل  ِتل٨ث ٗغتِٖ ثٞؿ،٥ ٓلٞ ع٢٘بًت ُب٦ٟ پبؿُب١ ثب ٗؼبٓل ا٦ٝ مٛـُ ؿٝكاٙ .ثٞؿ٥ اًتلآثبؿ
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١ب٥ پ٦ ؿك پ٦،  ت٤ مٛـ٦ُ اٝ ػجبكتٜـ ام: ٌٗبكلتٗبرلا١ب٥ ثلرٌ. (74 :1353 ،٥ٛبٓل) «.ؿكُقُت .م . ١ 996 ؿكًبّ ١ٖ ٢ُل

  ٗـكٚ ٥ٝ ؿك ًبُبٙ ٢ِٗٞك اًت ٝ عت٦ ؿكُقُت. .م .١ـ 699ٗـغتِٖ ؿك ًـبّ  م٨ِٜ٨ٗل ُـٙ اًت.كول ٝ تِٜـًت٦ ٝ 

ِب١َ ؿك ثوؼ٠» . ؿاكؿ  ُـ٢لت« ٗـغتِٖ ٥ ٗغ٠ٔ»ٛبٕ ث٠  ا٥ ٠ً ا٧ٚ ٗـكٚ ؿك آٙ اًت، ٗغ٠ٔ ت  ٥ آكٗا ُٙب ًا ًب ٢ل له٦ُ  رٜٞةُ 

غ٠ٔٝ غ٠ٔ ؿٗك ًٜٞٙ ث٠ٗ  ٠ ا ٗجلؿاك ا٥ً  غتِٖ ٛب ت ٥ٗ  لب،«ًا ًبُب٦ٛ ام ثنكُتل٧ٚ ٝ ٢ِٗٞكتل٧ٚ ُؼلا٥ ؿٝكٟ  ٗغتِٖ .(283: 1373ٓ)

 .اٛـ ؿاٌٛت ١ب٥ ٗق١ج٦ اُؼبك٥ پلًٞم ٝ ُـام ًلٝؿٟ ًلا٧ب٦ٛ ٠ً ؿكثبكٟ ًُٞٞاك٥ ٥ٝ كا پ٨ـِلٝ ٗـلح٠٨   تٞاٙ ٗـ٦  ٠ً  ٓل٠٧ٞ اًت

 اٛـ ـ٨ٟٛبٗ ٨٠ُجبث كا حبٓج ٞا٧ٙٝؿ ٨٠رالٓ كا٦ حبٛ ٞا٧ٙؿ ٨٠ٓجبئ كا اّٝ ٞا٧ٙؿ ت،٨ث 7000ثل٥ ٗغتٞ ؿاؿٟ ت٨تلت ؿنّ ٞا٧ٙؿ ٠ً

 ن٨ٛ ؼ٧تبكٝ  بت٨ٗؼ٘بئ ٥ ٝكًب٠ٓ ت٨ث 8000 ث٠ ت٧هل. ٛ٘ٞؿ ر٘غ ن٨ٛ ٗٔٞى ظ٧ٝٗـا -آٌالٕ ٨ٖ٢ػٔ -ائ٠٘ عضلات ـ٧هٔب ٞا٧ٙٝؿ

 اًت، بت٨ٝٗؼ٘بئ بت٧ضلٝك ػِبم، ٛوْ ٥ كًب٠ٓ ٨،٠رالٓ ٥ ب٠ٓكً ٨،٠ٓجبث ٨،٠ُجبث ٨،٠ج٨ُ ُبْٗ ٗغتِٖ ٞا٧ٙؿ .اًت ُٛٞت٠

 .كًـ ت٨ث  ١ناك نؿ٨ًٟ ث٠ ١ب آٙ ٗز٘ٞع
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تبؿٙا ل٨ٝپ ٛخل ٝ ُؼل ؿك ٗغتِٖ ت ٨ِ٨ٚپ ًا ٞاة ؿك كا ؽٞؿ٥ ١ب ـ٨ٟهٔ ِتل٨ث٥ ٝ: »ًا تبؿٙا ر ك٦ عت ،ُقُت٠ ًا ت ًلٝؿ٥ٟ اٞٛ ٥ پب ُٝبٟ ًا

تبؿ ٝ ٢بؿٟٛ  كلاتل كا٥ ؿػٞ ٞاك ن٧ٟك كا ٞكؿ٨اث ًا ٞٙا ؽ ت٠ ٧َؽ٦ٞ ٗؼٜ ؽ ـُا ت پٜ  ث٠ تٞر٠ ثب ٗغتِٖ ِٛبكٍ ٝ ٨ُٟٞ (.795: 1373 ٓلب،«)ًا

 ُبػلاٙ ٝ ُؼل ث٠ ِتل٨ث ٗغتِٖ ٝ ًٜـ ٦ٗ ؿٛجبّ كا٥ ١ٜـ ًجي ام ٗتلبٝت٦ ًجٌ اٗب ؛ُلكت٠ ٓٞكت٥ ١ٜـ ًجي ٥ ؿٝكٟ ؿك آ٠ٌٛ

 ٥ ؿكثبكٟ ٨ْؿٓ ١٨ٚ٘ ث٠ ًٜـ؛ ـ٧تزـ ؽٞؿ٥ ١ب ـ٨ٟهٔ ؿك كا ١ِتٖ ٥ ًـٟ ام ٨َپ لاُٙبػ ٥ ٨ُٟٞ ؽٞا١ـ صٜب٠ٌٛ .ؿاكؿ ٛظل ُقُت٠

 ١٘بٙ:) ؛«ُٞؿ ٦ٛ٘ بكت٥ ٧ٝ اهلاٙ ام ي٧ ش١٨ ًالٕ ؿك اًت ٜٗـكد٥ ٝ اُؼبك ؿك ٥٠ً ُؼل غ٧ثـا ٝ غ٧ٜٓب: »اٛـ ُٛٞت٥٠ ٝ اُؼبك

521) 

 وت٨عو ؿك ٝ ًٜـ ٦ٛ٘ ػ٥ْ٘ ١ٜـ ًجي ث٠ ؿٝكٟ ٧ٚا اُٙبػل ِل٧ؿ صٞٙ ٠ً اًت٥ ُبػل ت٢ٜب ٗغتِٖ ،ؿٝكٟ ٧ٚا ُبػلاٙ ب٨ٙٗ ؿك

 ٢ٗبكت ٗغتِٖ. ٟ اًتٝكؿًل اًت٦ ػلاه ث٠ ي٧ٛنؿ ٦٠ً ٝعِ ٦ٝ ربٗ ًجي ث٠ كا بت٨ؿنٓ ٝ هـٗب ًجي ث٠ كا ـ٧هٔب ٗغتِٖ»

٥ِ ١ب ؿنّ ًبؽتٚ ؿك٥ بك٨ٌث ـا ؿك ٝا. اًت ؿاؿٟ ِٛبٙ ؽٞؿ ام ػبُوب٠ٛ ٝ ن٨ُٞكٛا  اٝ بت٨ؿنٓ ؿبٓت ٝ ؿٞث ٧ْٗب٦٧ لاً ؿنّ ث٦٠ رٞٛا٥ اثت

ٞاّ ث٠ كارغ ـاٙٝ اًت٥ ٗزبم ٥ ػِن پب٠٧ ثل اُؼبك ػبُوب٠ٛ اٝ اًبى (.301: 1371)١٘بٙ،  «تًا ػِن ٗؾتٔق اع  ٦ٝ ػلكبٛ ٥ ٧٠ٗب صٜ

ـاكؿ٥ ٗؼٜٞ ٞاٙ ٦ٗ ٦كُٜٝ ث٠ ٨٠رال٥ٓ ٗخٜٞ ؿك كا ػِن ٗزبم٥ اعٌبى» .ٛ  ث٠ ٗغتِٖ ػِن ٝٓق ؿك ؿنّ ص٢بك ٝ ُٔت ،٨٠رالٓ .ـ٧ؿ ت

 ؿك ٦٠ً ٧ٜآكل ٦ٗؼٜ ٦ٝ ٧ٜآكل ٗض٘ٞٙ ٠ً اًت آٙ ٗغتِٖ اُؼبك ٗٞكؿ ؿك ت٨ا١٘ هبثْ ٥ ٌٛت٠ .(534: 1370 پٌب،٧ك)«اًت رالّ ُبعل

 :ـاًت٦ٞ١٧ ؽٞث ث٠ ٗغتِٖ اُؼبك ؿك اًت ُؼل٦ آٔ ػٜبٓل ام ُؼل

 ٚـؾتـ٨ـِـاٛ بٙـص٦ٜ ـا٨ٛٗ م٦ ٗؼٜ تًٞٚ تل عجغ ثب ٗغت٥ِٖ ؿػٞ ث٠ آًبٙ پل ٌت٨ٛ

(446ّ/2د)   

 ٠ً ًلٝؿ٦ٟ كثبػ 6 ؿك كا ٗبؿٟ 128 صٜب٠ٌٛ اًت؛ ل٧ٛبپق ٝٓق ٢ٗبكت ٦ٝ مثلؿًت ثب ؼ٧تبك ٗبؿٟ ؽٔن ،ٗغت٥ِٖ ١ٜل١ب ِل٧ؿ ام 

 ام٥ ل٨ٝپ٥ ثلا ٗغتِٖ ًَُٞ ٝ تالٍ ص٠ اُل .(1370ك.ى. ك٧پٌب، اًٝت ) ٌِٛتٚ تؾت ث٠ ؿٕٝ ٨ْاً٘بػ ُبٟ ٧ًَتب ث٠

هـكت ُبػل٥، ٢ٗبكت ًلا٧َ ُؼل ٝ عجغ كٝاٙ اٝ كا ٛبؿ٧ـٟ  ـ٧ٛجب ١لُن اٗب اًت ب٧ٙٛ٘ب اُؼبكٍ ؿك ُقُتِبٙ كٍٝ ٝ ًجي

 ُلكت.
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ت٦ ٗٞضٞػبت ٧ٚتل ذ٧كا ام٦ ٧ٌ ػب٠ٗ كل١َٜ غ ِتل٨ث كٝط ٝ ف١ٚ ؿك ٠ً ًا ٞٗا  ب٧ٙٛ٘ب ُٞٛب٥ُٙٞ ١ب ٌُْ ث٠ آٙ آحبك ٝ اًت ـ٨ٟؿٝٛا ٧٠ِك ر

ت لٝمٌُْ ث٠ تب ٥ٚ٢ً ١ب ؿٝكٙا ام٦ آؿٗ اػتوبؿات  ام٥ بك٨ٌث. ًا ت ُـٟ ثبػج ٝ ُلكت٠ ٗا ٌب٦ٙ مٛـُ ام٦ ٥٘٢ٗ ١ب رٜج٠ ًا  ٓٞكت ث٠ ١ب ٛا

ٌٞٓٔٞك كا ١ب آٙ ٗز٘ٞع ٠ً بثـ٧ ٞٛـ٨پ٦ ًٜٜ ٝ آؿاة، ثبٝك١ب ـ،٧ػوب ثب ٛبؽٞؿآُبٟ ب٧ ؽٞؿآُبٟ  ث٠ ١ب آٙ ؿك ٥٠ً آحبك. ًبمؿ ػب٠ٗ كل١َٜ ب٧ ك

ٞا٦ٕ مٛـُ ٗؾتٔق٥ ١ب رٜج٠ ت، ُـٟ تٞر٠ ػ ت ُقاُت٥٠ ثلرب ؽٞؿ  ام٦ ِٛبٛ ن٨ٛ لا٧ٙا٦ اؿث ٥ ؿكُقُت٠ ت٠ؾ٧ُل ٝ رٌت٠ ًا ٥ بك٨ٌث. ًا

٨ٙٞپ ظ٨ٗغ ثب هٕٞ آٙ كٝط ن٨ٍآٗ ٥ ز٨٠ٛت كًٕٞ،  ٝ آؿاة ٧ٚا  ام ت٦ ٧ٜل٨ُ ٝ تٔؼ٥ ١ب تزلث٠ ٝ ؽٞؿ لٗا  كا آ٦ٙ عٞالٛ ؼ٧تبك٦ ع  ؿك ٠ً ًا
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ت ٗؼتوـ ٗب٥٠ً ١بٛل. اًت آٝكؿٟ ؿًت ث٠ ٔٞك» :ًا ْ، ٝ ١ب اكٌب٠ٛ ًٜٚ، ٝ ػبؿات ٥ ٗز٘ٞػ٠ كٌٞٓ ت٦ ؽلاكبت ٝ ٗؼتوـات هٔ  ٨٠ًٜ ٠ً ًا

ْ ث٦٠ ٌٛٔ ام ٨٠ًٜ ث٠ توبّ  ِل٧ؿ ٌٛ ٠ ١ب، اكٌب٠ٛ ت٘بٕ .بثـ٧ ٛا  ب٨٠ٛػبٗ  ام اػٖ لؿ؛٨ثلُ ؿك كا ٨ًٚلمٗ ي٧ ب٧ٝ  هٕٞ ي٧ ٦٠ً ًٜٜ ٝ ٝآؿاة ١ب تلٛا

ٞك اًت ػبٓ٘ب٠ٛ ٝ ٌٓٞ ٞٙا ك ٔٞك ِتل٨ث (.27:1375ٗب٠ً،«. )تغت ػٜ ٔٞك: »ٗؼتوـٛـ ُٜبًبٙ ٗلؿٕ ٝ بُٜٙبً كٌٞٓ  ٝ آٗبّ ٥ ًٜٜـٟ ٨٨ٚتج كٌٞٓ

ت ٗٔت ي٦ ٧كل٥ِٜ١ ١ب اكمٍ ٥ٝ كٌل٥ ١ب ٨ُٟٞ  آٙ ام ٠ً ١ٌتٜـ٦٧ ١ب ت٘ـ٥ٙ ٛ٘ب ت٘بٕ ٥ ٨٧٠ٜآ ،كٌٞٓٔٞك ه٢لٗبٛبٙ ٜـ٧ُٝٞ ًا

ـ ثلؽبًت٠  ٠ً اًت كٌٞٓٔٞك ٥ ٝاهٟ ػب٠ٗ ل١َٜك ٗؼبؿّ: ٨ٖؽٞٛا ٦ٗ كٌٞٓٔٞك ٥ ٝاهٟ ٧ْف ؿ١ؾـا ٥ ٓـتٜب٠ٗ ؿك .(1951:1370ٗٔبعت،) «ٛا

٦َ ٗؼٜ ث٠ lore ٝ تٞؿ٦ٟ ٗؼٜ ث٠ folk ٨ٌ٦اِٛٔ ٥ ٠ً٘ٔ ؿٝ ام  ب٨،٠ٛػبٗ ٥ ١ب ق٨تٜٔ ٝ ١ب اكٌب٠ٛ، ٗلؿٕ ٥ تٞؿٟ كًٕٞ ٝ آؿاة ث٠ ػٖٔ ٝ ؿٛا

ـ ـ،٧ػوب  ٥ ٗز٘ٞػ٠ .اًت ٠ كًٕٞ، ٝ آؿاة ١ب، ه٠ٔ ١ب، ٧٠ِٛا (. 1334ؿ١ؾـا،كى: ): ٜـ٧ُٞ كٌٞٓٔٞك كا ٗٔت ي٦٧ ٧اثتـا٥ ١ٜل١ب ٝ ١ب تلٛا

 1885 ًبّ ؿك٥ كٜالٛـ  تبٗي٦ ر  ب٧ٔ٨ٕٝ ثبك ٨ٚاٝٓ» .اًت folklore ٥ ٝاهٟ ٥  تلر٠٘  ػٜٞاٙ تٞؿٟ،  كل١َٜ ٗلؿٕ،  ؿاَٛ ، ػٞإ كل١َٜ

ِٔ ٥ ٗز٠ٔ ي٧ ؿك كا ٓـت ٧ٚا زٞ) «ثلؿ ًبك ث٠ مثب٦ٙ ٨ٌٛا  (.٥،23:1371ٛا

٦ُ ٦ٗربٗؼ٠ م ؿك ٌٜـُٙب٧ٞٛ ٝ ُبػلٙاث٠ ؿ٨ْٓ ا٠ٌٜ٧   ْ ؿك ٝ ًٜٜـ ـٛ ٟٞا ؛١ٌتٜـ ربٗؼ٠  ثب تؼٗب ٟٞا ؽ ك١ب ٝ تأح٨ل اػتوبؿات   تغت ٛبؽ  ٗلؿ٥ٕ ثٝب

ت٦ ٧٢ـث. لـ٨ُٛ ٦ٗهلاك ٦٦ ثلكً ٝ ٨ْتغٔ ٝ ن٨تغو ثب ًا  ٗ ؼبك ُبػلٙا ٞٙا ُا بت ام٥ بك٨ٌث ت ُ  ٗج٢ٖ ٝ ي٧تبك ٌٛ ك١ب، ِت،٨ٗؼ ،٦مـٛ  ثٝب

ِبٙ ًٜٚ ٝ كل١َٜ اػتوبؿات، ٞؿ كُٝٚ كا ُقُت ٜبؽت ٠ث ٝ ٘ٛ ٞـٛ ٛبْئ هـٗب٦ ارت٘بػ ٥ٝ كٌل بت٨ع ِتل٨ث ١لص٠ ُ ك ،٦ٗٔ ٛظل ام. ُ ٌٔٞ ٓٞ  ك

ٜب٠ٗ عٌٖ ؿك٦ ٗٔت ١ل  ت ٗٔت آٙ ٥ ًُٜب ٔ ػبْٗ ٝ ًا ٙب ١ب ؽٔٔت ٥ ًٜٜـٟ ٨٨ٚتؼ ٦ٝ ٓا ت ٦ ٗٔت ١ل  ١٥ب ػبؿت  ٥ ؿ١ٜـٟ ِٝٛ  ٛظل  ام»: ًا

ك ،٦ر٢بٛ ٌٔٞ ٓٞ ٞحل ػبْٗ ٧ٚث٢تل ٝ ١بًت ٗٔت  ل٧ًب  ٛنؿ ٗٔت آٙ ؿاؿ ٦ٝ ؿًٝت ٗجِل ،ت٨ٛ عٌٚ ل٨ًل وت٨عو ك ؿ٦ ١لٗٔت  ك ت٥ ٗ  ٠ً ًا

ٜب ١ٖ ثب ٝ ؿ١ـ ٦ٗ ٞـ٨ٛپ ١ٖ ث٠ كا ١ب ٗٔت مؿ١ٖ هلٙ .(٦،8:1376ِب٧ُٛٔپب٦ ل٧ُل) «ًٜـ ٦ُٗآ ك ٥ ؿكثبكٟ ٗغبٓؼبت آؿبم كا٥ الؿ٨ٗ ٞٛ ٔٞ ٌٓٞ  ـ٧ثب  ك

ت مؿ١ٖ هلٙ آؿبم ؿك: »ؿاٌٛ بٛ ؿٝ ٞٛ ٞة٧»٥ ١ب ٕٛب ث٦٠ ثلاؿكآ٘ٓ ٝپب٥ ًِٞك١ب٥ ١ب ه٠ٔ ،«٧ُٚل ٧ٖٝٔ٢ٔ» ٝ «ًب ٞٙا ثب٥ ا ٗز٘ٞػ٠ ؿك كا٦٧ اك  ػٜ

٠ ًب٥ٙ ١ب اكٌٛب ٥٠ ١ب ه٠ٔ ٝ ًٞؿ  .(234:1383ًٞة، ٧ٚمك)« ًلؿـٛ  ٜٗتِل ٝ  ر٘غ ؽٛب

 

 تحث اصلي-4

 ثل بٟآِٛ ،ُـ٥ ُلؿآٝك ٗغتِٖ ٞا٧ٙؿ ام ٥ ٠ً ثبمتبة ؿ١ٜـ٣ كل١َٜ ػب٠ٗ ؿك اُؼبك ٗغتِٖ ًبُب٦ٛ اًتٗٞاكؿ٦ ت٘بٗ اثتـا

 .اًت ـ٧ُٟلؿ ٨ٖتوٌ ٥ٝ ثٜـ ؿًت٠ آلجب علٝف اًبى

 كا آٙ ٝ ًلؿ ٛلٞف بك٨ثٌ ٗلؿ٦ٕ ارت٘بػ ُأٙ ٝ ككتبك ؿك ٠ً بكت٧ ٛلٞف ربٗؼ٠ ؿك ثؾَ؛ ب٧ٙم ١٥ب ًٜت ام٦ ثؼض ؿٝكٟ ٧ٚا كؿ

 تب ًلؿ ـا٨پ كٝاد بك٨ثٌ ٧ٜ٦ؿ ٗٞكؿ ؿك اكلاط ٦ٝ صبپًٔٞ ،ت٘ٔن ،تؼٔت ام٦ ٛب٦ُ ثًٞٚ ٨مٗ ٝ ًزـٟ ؿاؿ؛ هلاك ٧َؽٞ آِؼبع تغت

 عجغ ث٠(. ٥،98:1374كاٝٛـ) .ًٞؿٛـ ؽبى ث٠ ت٧ػجٞؿ ًل ًبْٗ؛ ٗلُـاٙ ب٦ ٧ٗق١ج ب٧ِٙٞا٨پ ب٧ بكا٢ُ٧ٙل ثلاثل ؿك٦ ُل١ٝ ٠ً آٛزب

٥ كلؿ٥ ٝضٞ آة ام رٌتٚ تجلى ٝ ُلبء هٔـ ث٠ ؽب٠ٛ ؿٝٓت٥ ؿك١ب ـ٨ٙثًٞ ـ،٨ًّ كالٙ ث٠ ُـٙ ٗتًْٞ ٝ ؽلاكبت كٝاد اٗٞك ٧ٚا

 تؼٔت احل ؿك ٠ً ثٞؿ ٗلؿ٦ٕ ٗق١ج اػتوبؿات ام ُلكت٠ ِٛبًت ككتبك١ب ٝ اػ٘بّ ٧ٚا٦ ت٘بٗ ؛(١:99٘بٙ) .ن٧ك تت ل٨اًٌ ر٢ت بّؽ

 ثٞؿ ًلؿٟ ـا٨پ كٝاد ؿٝكٟ ٧ٚا ؿك ٥ٓلٞ ُب١بٙ ـ٧ُـ

 آتؼ افکٌذى

 اُبكٟ ث٠ كًٖ ُلكتٚ آتَ )هجي( ام ١ٌ٘ب٠٧ ثلا٥ كُٝٚ ًلؿٙ ًٝب٧ْ ُلٗب٦ِ٧ ؽب٠ٛ ؿاكؿ.

 (1215 ّ/ 2) آتَ ٗغتِٖ ربٙ ث٠ كػٜب ُْا٥  ٥كٌٜـ كا كؽت صلاؽ اكلٝؽتٚ صٞٙ ب٨٠ٓپ ي٧ ث٠

 تاس

 ت٨تلث پلٛـُبٙ ٌُبك٥ ثلا ُقُت٠ ؿك ٠ً اًت ب٧ٌُٙبك ٥ كاًت٠ ام ٜـ؛٧ٛ٘ب ٌُبك اًبثل ٝ ٨ٚعًال ٠ً ٗؼلٝف ٝ ٢ِٗٞك اًت٦٧ ا پلٛـٟ

آٗـٟ اًت ٠ً ثبم پلٛـّ ٌُبك٥ كا ٌُبك ًلؿٟ ٝ ثل ًلٍ ًال٦١  . ؿك آؿاة ٝ كًٕٞ ُقُتِبٙ ا٦٠ِٜٛٞ٧(كبكً كل١َٜ. )ًلؿٛـ

. ث٠ ١ِٜبٕ ؿقا ؿاؿٙ ثـٝ ًالٟ كا ام ًل اٝ ثلؿاُت٠ تب ثبم ؿقاؿ١ٜـ٣ اٝ كا ٠ً ؿبٓجبً پبؿُبٟ ثٞؿ، ثج٨ٜـ ض٘ٚ ا٠ٌٜ٧ ثل ًبػـ پبؿ٠ُ ُقاكؿٛـ ٦ٗ
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ًلؿ. ض٘ٚ ا٠ٌٜ٧ ثبم ث٠ ًؼـ ٝ  كت ٝ ؿك ًبػـ پبؿُبٟ رب ؽٍٞ ٧٦ٗب ِٛبٛـٛـ، ثب ا٧ٚ كٍٝ ثؼـ ام ٗـت٦ ثبم ثب پبؿُبٟ آلت ٦ٗ اٝ كا ٦ٗ

 ؽُٞجؾت٦ ٨ٛن ٗٞٓٞف ثٞؿٟ اًت.

 (953 ّ/ 2) ًٜـ هجّٞ ُـا ؿًت م عؼ٠٘ ص٠ِٛٞ ًٔغبٙ ٥ پلٛـٟ ًٔغبٙ ًبػـ٥ كٝ م

 تزگغتَاى

 ٧ٚا ام ثٜـٛـ ب٨ٙٗ ثل ٠ً ثٜـ ٝ كُت٠ ٗغٔن ٝ ً٘ل٦ ٗؼٜ ث٦٠ ًِت ب٦ ٧ًٌت .ًٜبك ٝ ًٞ، پ٦ٞٔ٢ ٗؼٜ ث٥٠ پ٢ٔٞ ؿك ًٌت ام ٗبؽٞف

 ؿك پُٞبٛـ ٦ٗ ٝ لؿ٨ثلُ ؿك ن٨ٛ كا اًت ٝ پُٜٞـ ٦ٗ رَٜ كٝم ؿك ٦٠ً پُِٞ. اًت اتٔبف پٌٞٛـ ٠ً٘ٔ ٧ٚا ؿك( اٙ. )اًت ٝاهٟ

ت ؿك . ثلٌُتٞاٙ ٨ًِـٙ ًٜب٠٧ ام تٞاضغ ًلؿٙ اًت. ًٜب٤٧ ٝم ام ٛٞع پَُٞ ا٦ً(كبكً كل١َٜ. )ٜـ٧ُٞ ٦ٗ پب٢ًل٥ ١ٜـ

 اًت. ُقُت٠ ٌٗتلبؿ ُـٟ

 (533 ّ 1) ثلٌُتٞاٙ ام ٓـكت ًِـ ػٜبَٛ ؿك ُِت ت٧م پل ٌٔب٨ٙع م ٠ً ُب١بٙ ؿٍٝ

 تلثل

غبٙ ؽ٦ٍٞ ٗلؿ، ١ناكؿًتبٙ ت ٗؼلٝف٥ آٝك ١ب ث٠ مثبٙ ث٨ٚ ٗلؿٕ ٝ ثبٝك آٙ ؿك ٠ً ٓا ٥َ آٝا ٝ ًا  اٛـك ثٔجْ ٦(كبكً كل١َٜ) .ؿاكؿ ؿٌٓ

 (318 ّ/1) ثبُـ ثًٞتبٙ ٝ ثبؽ ؿك ماؽ ٗغجٞى ثٞؿ هلي

 پاعثاى

 آٙ ثل كًٖ ٧ٖهـ ؿك .ثٞؿ ٗغبكظت ٦ٝ ٢ِٛجبٛ آٛبٙ ٥ ل٨٠ٝظ ،ثلؿٛـ ٦ٗ ًبك ث٦٠ ؿٝٓت ٗبٗٞكا٥ٙ ثلا ٧٠ٓلٞ ٥ ؿٝكٟ ؿك كا ٝاهٟ ٧ٚا 

 (١٘بٙ) .ُقاُتٜـ ٦ٗ پبًجبٙ ١ب ؽب٠ٛ ؿكة ن٦ٛ٨ ػلًٝ ٗلا٥ًٖ ثلا ٠ً ثٞؿ

 (343ّ/1) ٗـاك پبًجبٙ هلم ام آًتبٖٛ ثل ٧ٚا ام ٨َث ؿاؿ ك١ٖ ثنٕ ث٠ اُل٦ ؽٞا١ 

 يتَعي پا

 (415ّ/1) اكتبؿ ل٧ؿ تٞ ؿك ًِب٦ٙ ث٥ًٞ پب ث٠ هـك ٝ هضب ُلؿٍ ام ٗغتِٖ اُلص٠

ؿاؿٙ تٞاضغ ؽ٧َٞ ؿك  ثل ثنك٦ُ اًت. ؿك ػ٢ـ ٓل٥ٞ ثلا٥ ِٛبٙث٦ًٞ ًٜب٠٧ ام اٝد تٞاضغ ٝ عو٨ل ُ٘لؿٙ ؽ٧َٞ ؿك ثلا پب٥

 ٝكؿٛـ.آ ث٨ًٞـٛـ ٝ ٧ب اؿا٥ ث٨ًٞـٙ آٙ كا ؿك ٦ٗ ثلاثل ككؼت ُؾ٦ٔ ثنكٍ پب٥ كلؿ كا ٦ٗ

 ٍ قذح ؽکغتي پاي تز

 ـٝاك٨ٕا٦ٗ ًٜ ص٠ ؽٞك٥ ٝ ػ٢ـ ًلؿٙ ٝ ُبؿؽٞاك٥ ُلاثؾٞاكاٙ ؿاكؿ. ٝ اُبكت ث٠ كًٖ ُلاة  ٝكب٦٧ ٝ ثـػ٢ـ٥ ؿاكؿ ًٜب٠٧ ام ث٦

 (1380 ّ/2)  ٦ٌٌُت هـط ٥ٝ مؿ٦ ٓلاع ثل٥ پب ٠ً تٞ ُْا٥  ٓغجت٥ ثوب ث٠

 پزدُ ًؾیي تَدى

: پ٢ٜبٙ ٗبٛـٙ ثٞؿٙ پلؿٟ ؿك ٝ ًلؿٙ آٌُبك: ثلاكٌٜـٙ ٟپلؿ .ـ٧ٛ٘ب ٦ٗ كػ ػبُن٥ ثلا پلؿٟ ؿك ٗؼِٞم»ؿك پلؿٟ اًت.  ٗؼِٞم

 ُٞؿ. ؿ٧ـٟ ٦ٗ مٛبٙ پَُٞ ؿك ٥ٝ ل٨ُ ًؾت غ٨تِ ٗق١ت ُـ٦ٙ كً٘ ٨ْؿٓ ث٠ ٧٠ٓلٞ ؿٝكاٙ ؿك .(64: 1364حلٝت،)«اًت

 ؿكًت كؽَ ؿك ٠ِٛ ٌٛلؿ٦ٟ ًٌ ُلٕ ٝم ارتٜبة ٗلؿٕ ٛظل ام ؿاكؿ ٠ً ثي ام

(1/ّ350) 

 يپز

٥ پل .اٛـ ًلؿٟ تٔٞك رٚ رٜي ام تل ق٨ٓغ كا آٙ ٗؼ٘ٞالً ٝ اًت ٗٞٛج٥ پل تٔٞكػبٕ ؿك اٗب ؛اٛـ ؿاٌٛت٠ رٚ ١٘بٙ كا آ٦ٙ ثلؽ

٥ ا ن٨ٟؿُٝ ٓٞكت ث٠ ٠ً اًت٥ ل٨اًبع ب٧ٙؽـا  ٨٠٘ٛ ام٥ پل ٧ٖهـ ٞٛب٧ٙ ؿك .ًبككٝؿ ث٠ ٗتلاؿف كلُت٠ ثب ُبٟ ٝ جبًت٧م كب٨ثٌ

 ؼت٨عج آٜٞع كة كا اٝ ٝ ثلؿ ٦ٗ ًل ث٠ ١ب كٝؿ ٥ ًٜبكٟ ٝ ١ب رِْٜ ،ماك١ب ص٘ٚ ؿك ؿبٓجبً ػب٠ٗ تٔٞكات ؿك .ؿُٞ ٦ٗ تٔٞك جب٧م

 ؿصبكؽِي كا ٨ٚمٗ تب نؿ٨ًت ٦ٗ ب٧ٙؽـا ثب …ب٨ُٟ ٝ آة، ٨ٚمٗ ؿُ٘ٚ ٝ اًت ٧ٚ٘ا١ل اػ٘بّ ام٥ پل ثبًتبٙ لا٧ٙا ؿك. ؿاٜٛـ ٦ٗ

 .(٦،417:1389عوب٧ًٜـ )٦ ًبٓ



 كٌٔل٠ ٝ ػلكبٙ اؿث٨بت، ٗغبٓؼبت

 27-43، ٓلغبت 1396 تبثٌتبٙ، 2، ُ٘بكٟ 3ؿٝكٟ 

33 

 

 (132 ّ/ 1) ٓٞكتِل ؿًت اًت ـ٨ٌِٟٛ اٝ ٗخْ ٠ً ت٘خب٥ّ پل ٌل٨پ ٧ٚا ام اهلل تجبكى

 

 

ام ایشدگفتي )تثارک   ، هاؽا اهلل(ٌت

 ؿ٨بث. )ُـٙ ثٜٔـ||(. االعجبء ٛبظٖ( )االكة ٜٗت٦٢( )آ٘ٞاكؿ اهلة ام. )ثض٨ن٥ ُلكتٚ ٨ٛي كبّ (ْٗ ع) كُ تَُلتٚ ٧ؼ٦ٜ،  تجبكى

 ٗجبكى ٝ ؽزٌت٠||(. رلرب٦ٛ ػال٠ٗء تلر٘بٙ. )ُـٙ ثبثلًت||(. ٛظبٕ كل١َٜ( )رلرب٦ٛ ػال٠ٗء تلر٘بٙ( )آٜٛـكاد( )آٔـبت

 ثنكٍ ٝ ُـٙ م٧بؿٟ||(. ٛظبٕ كل١َٜ. )ُِتٚ پبى||(. ـكادآٜٛ( )آٔـبت ؿ٨بث. )ًلؿٙ ٗجبكى ٝ ؽزٌت٠||(. ٛظبٕ كل١َٜ. )ُـٙ

ؿك ثبٝك هـٗب ؿك ثلاثل (. رلرب٦ٛ ػال٠ٗء تلر٘بٙ. )ًلؿٙ ثنكُٞاك||(. ٛظبٕ كل١َٜ. )ثٞؿٙ ثنكٍ||(. آٜٛـكاد( )آٔـبت ؿ٨بث. )ُـٙ

آٝكؿ تب صِٖ عٌٞؿ ٝ ثـاٛـ٧َ  م٧جب٦٧ ٝ ١ل آٛض٠ كلؿ كا ث٠ اػزبة ٝ ُِلت٦ ٝاؿاك ًبمؿ، ُؾْ ثب٧ـ ٛبٕ پلٝكؿُبك كا ثل مثبٙ

 :ًٜـ ٦ٗ ق٨تٞٓ ثب تجبكى ٦٧ُٞ كا٦ ػ٘بكت ،جب٧م٦ بت٨اث ؿك غتِٖضلك٥ كًبٛـ. ٗ ٛتٞاٛـ

 (946 ّ/2) ر٢ب٥ٙ ٝآثلٝ اًت رٜب٥ٙ رٞ ؿكُي ٠ً ؿٌَٓ ؽب٠ٛ عٕٞ ٧ٚا ام اهلل تجبكى

 فیتؾز

ػ  ؿ؛ ٗٔجٞى ؽٔؼت٦ ٞٛ ْ ؿك ؽٔؼت. ؿاؿٙ ُلف ٞث ع ١ل ٓا ل ،ُٞؿ ؿاؿ٦ٟ ًٌ ث٠ ل٨٠ؽٔ ب٧ پبؿُبٟ علف ام ٦٠ً ثؾِِ ٞٛ ٟ ق٧ِت ٞاـٛ  ؽ

٠ آٙ ذ٧كا ٗل٢ٕٞ .ُـ ٦ٗ ؿ٥ ا رٗب ت ) ُـٟ ؿاؿٟ اكلاؿ ث٠ ًٔغبٙ علف ام ٠ً ٞث تًا ـا ٥ ٛب٠ٗ ـٓ  (ؿ١ؾ

 (365ّ/1) ـ٨كً ٌٗبٙ ُلؿٝٙ ٥ ٠ٌُ٘ ؽبّ ق٧تِل تٞ ث٢ل ٠ً ل٨ٌٚث ؿ٠ٔ ٓجبى ام

 ذیتعَ

 ًٜٜـ؛ عْ٘ ُلؿٙ ٝ ثبمٝ ث٠ ٝ ٌٜـ٧ٟٛٞ پًٞت ب٧ ًبؿق ثل آكبت ٝ صِٖ ؿكغ ٝ هضب ككغ٥ ثلا ٠ً اًت٦ ًٔ٘بت ٝ ٨٠اؿػ ٝ اً٘بء

 ؿك .علمُلتٜـ كا ق٧تؼٞ ٧ٚا ق؛٧تؼٞ ث٠ اًت ٛبكغ ن٦ٛ٨ مؿُ رٚ ٝ رٚ ام٥ ل٨ر٥ُٞٔ ثلا ٌب٧ٙؿػبٛٞ ٝ كٗبالٙ مػٖ ث٠ ق٧تؼٞ

 (877ّ/2) ١ب ٘ب٧ٙا لؿُٙ ؿك ق٧تؼٞ تٞ علظ ام ٛجٞؿ ام ٗٔي ٝ اٛي اكتـ؛ ًلل ٥ ٝكع٠

 جغذ

ـٟ  ٥ٕ تبم ث٠ ٝ ٜـ٧ُٞ ١ٖ ًّٞ ٝ ًٞف ٝ ًٞس كا ٙآ ٛغًٞت؛ ث٠ ٢ِٗٞك٥ ا پلٛ ٛـٜ ٞث ٞا  ٦(كبًك كل١َٜ. )ؽ

 (562 ّ/1) ٥ٗؼ٘بك ُب١ب٠ٛ ٧ٚا ام٥ ٗؼ٘ٞك ؿ١ل بثـ٧ صٞ كالٖٓ ؿّ ؿك٦٧ رب رــ٥ ثلا ٗبٛـ ٦ٛ٘

 كؼ ثتیجٌ

. (ؿ١ؾـا) .ِٛب١ـاُتٜـ ثبكُبٟ ٝؿك ًلؿٟ لام٧ٝ ٧ٚم ٠ً ُبٟ ؽبّ اًت جت٨رٜ. ًِـ كا ًٞتٞاّ اًت ٠ً ٜـ٧ُٞ كا٦ ُؾٔ 

 ًَ ؿك اؿث٨بت كبك٦ً ًٜب٠٧ ام ؿالٕ ٝ ؽـٗتِناك اًت. ر٨ٜجت

 (875ّ/2) كا٥ ًٜ٘ـ ضب٨ٙپ ثٌت٠ نا٨ٙٝؽ اكتب٦ٙ پ م ؽٞؿ ثب ٗغجتٌِـ هالة ث٠ ًَ جت٨رٜ

 يآؽتي احلَ

 ػْ٘ ٧ٚا پؾتٜـ؛ ٦آُت٥ عٔٞا اًٖ ث٦٧٠ عٔٞا ٝ ؿاؿٛـ ٦ٗ ت٨تلت٦ ٗلاً٘ ًي ؿٝ ب٨ٙٗ ؿاؿٙ ٓٔظ٥ ثلا ٠ً ثٞؿ٦ كً٘ ٧ٖهـ ؿك

 (148: 1374 ،٥كاٝٛـ) .ُـ ٦ٗ اٛزبٕ ٗغ٠ٔ ثنكٍ تًٞظ ِتل٨ث

 (499ّ/1) ـ٧ُلؿ٦ آُت٥ عٔٞا ن١٨ٕ ت٘بٕ ُؼجبٙ كا رـاّ رجبّ ثٞؿ ٠ً تلي

 خَردىحلَا
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ٗلاً٘بت ٗؾتٔق ام ر٠ٔ٘ ٗلاًٖ آُت٦ ٝ ٢ٗ٘ب٦ٛ  .ؽٞكٛـ ٗلاً٘بت ؿك ٗؼ٘ٞالً ٠ً آ٢ٛب ٝٗبٜٛـ ُالة ٌُل، كٝؿٚ، آكؿ، ام٦ ؽٞكاً

 ٠ً ام كًٕٞ ُقُتِبٙ اًت ًٜب٠٧ ام ٗلا٦ً٘ ؽبّ ُلًت ًلؿٙ. ًلؿٛـ؛ اما٧ٚ كٝ عٔٞ ؽٞكؿٙ ٝ ًٞك ٝ ًبت عٔٞا پؾَ ٦ٗ

 (499 ّ/1) ُؼجبٙ كا رـاّ رجبّ ثٞؿ ٠ً تلي ُلؿ٦ آُت ٥عٔٞا ن١٨ٕ ت٘بٕ

 

 

 خزٍط

، ؽلٝى كا ؿك ث٨ِتل ام اٗلٝم ام ٗب٨ًب٦ٛ ٠ً ث٠ ٓٞكت ٌُتلؿٟ ؿك اؿة كبك٦ً كٝاد ؿاكؿ، ؽلٝى اًت. ام آٙ كٝ ٠ً ؿك ُقُت٠

ككغ ثٞؿٙ،  ث٨ٚ ٗلؿٕ ث٠ ًغلؽ٨ن٥، ٗجبكى ؿاُتٜـ، ؽلٝى ؿك ُؼل ٝ ٛظٖ كبك٦ً ثبمتبة ٌُتلؿٟ ؿاكؿ. ؽلٝى ؿك ٦ٗ ِٛبٟ  ؽب٠ٛ

 ؿاُتٚ ٗؼلٝف ٝ ٛبٗـاك اًت. ؿ٨لتثال، 

 (318 ّ/1) ثبُـ ب٨ٙمٗبً ُنٛـت ص٠ ًؾٚ ػلٍ ؽلٝى ا٦٧ًٜٙٞ تٞ

 كزدى خضاب

ـاٙ ٠ً آٛض٠ عٜب؛ ب٧ ؽضبة ٙ پًٞت ب٧ ٓٞكت ٝ ًل٥ ٗٞ ث  ١ب٥ ٝ ًؾت٦ ٥ُلكتبك ٨ْؿٓ ث٠ ِٖٗغت .(٨ٚٗؼ كل١َٜ) ًٜٜـ ٦ٗ كَٛ كا ـث

ل ٠ً ، ػو٨ـٟ ؿاكؿػِن ٞا١ـ ؽضبة ؽٞٙ ث٠ ؿًتَ ؛ُٞؿ ػبُن٦ ًٌ ُا  .ًلؿـٛ ٦ٗ اًتلبؿٟ ؿًت ٧َآكا٥ ثلا عٜب ام ُقُتِبٙ .ُـ ؽ

ـ؛ ل٨ٟت ؿًت ًق هـك ١ل ؿ تل جب٧م تلُ  ؿةا ؿك ٧ِٚٛبك ٥ پٜز٠ ب٧ ٧ِٚٛبك ؿًت .ــ٨ًِٛ ٦ٗ ؿًت ثل٥ ِٝٛبك ٛوَ عٜب ثب ن٨ٛ ٦ُب١ .ٞث

ت ٢ِٗٞك٦ كبكً  :ًا

 (351:ّ/1) ػـٝؽضبة ؽٞٙ ث٠ ٗٔي ػلٝى ؿًت ؿٝٓتَ ت٧م٦ پ م ٛظل ًٜـ ؿٕ ١ل

 هبٗت) ،(ؿاُتٚ ٍُٞ ؿك عٔو٠) ،(١ب ُب٠ٛ ثل٥ ٗٞ ؾت٧ٚك) .بكت٧ؿك تٞاٙ ٗغتِٖ ٦ٗ ِٛبٟ ام كا ٗؼِٞم ق٨تٞٓ، ل٧م بت٨اث ٗلٝك ثب

 .…ٝ ؿاُتٚ ثلص٢لٟ ٛوبة جل،ٗؼٜ ًبًْ ؽبّ، ،صِٖ ق٨تٞٓ ،(ًلُٝٞٙ

 (1323ّ/2) آ١ٞ ر٢ٜـٟ، ٛلُي ُِ٘بؿ؛ صٜ٘ـٟ هبٗت، ٦اكؼ ًِٜـٟ ًبًْ، ػولة، ُنٛـٟ مٓلَ

 يخَاً خطثِ

 ًلؿٛـ اػالٕ ٝ ؽٞاٛـٛـ ؽغج٠ ٛبَٗ ث٠ ٌٗبرـ ؿك ؿًتِلكت ؿك كا عٌٞٗت ٝ ٌِٛت تؾت ثل ُبٟ ٦٠ً مٗبٛ ٠ً ثٞؿ ٧ٚثلا كًٖ

 ل٨ُِ٘ ٝ ـٛـ٨پُٞ ًجٞؿ؛( امكم) ٥ رب٠ٗ ؽٞاٛـٙ ؽغج٠ ٗٞهغ ؿك جب٨ٙؽغ اًت؛ ُـٟ اٛزبٕ لثبم٧ؿ ام كًٖ ٧ٚا. اًت اٝعبًٖ ٠ً

 ؽٞا٦ٛ ؿك ٗتٞٙ اؿة كبك٦ً ًٜب٠٧ ام پبؿُب٦١ اًت. ثلاًبى كًٖ كٞم، ؽغج٠ ٦(.كبكً كل١َٜ) ُلكتٜـ ؿًت ؿك

 (55: ّ/1) ٨ٚآًت ام ؿًت ًلؿٟ ل٨ٙٝث اهلل ثٌٖ ١٘ضٞ ثل ث٠ اكٌٜـٛـ تبمٟ ٓجبى ث٢ل ١ب ؽغج٠ 

 خلعت

 ٠ً ؿٝؽت٠ ٥ رب٠ٗ. اًت ؿاؿٟ ؽٔؼت اٝ ث٠ ٗؾـٕٝ ـ؛٨كً ٦ٗ ٦ؿٝٓت ثنكٍ ٜٗبًت ث٠ ٦٠ً ًٌ ٠ً ثٞؿ آٙ ثل كًٖ ٧ٖهـ ؿك

 ٦(كبكً كل١َٜ) .ثؾِـ٦ ًٌ ث٦٠ ثنكُ

 (592ّ/1) ُٝأ٦ٙ ثنكُ ؽٔؼت اٝ هـ ثل ـ٧ٟثل ل٧توـ٥  ؽب٠ٛ بط٨ؽ ٓبٛغ ِب٧٠ٛ

 يٌیچ خَؽِ

 .ًٜـ ر٘غ ِت٧ٚؽ٥ٞ ثلا ٗبٛـٟ رب ٠ً كا٦٧ ١ب ؽ٠ُٞ تي عبْٓ،٥ آٝك ر٘غ ٝ رٞ ٝ ُٜـٕ ًِتناك ًلؿٙ ؿكٝ ام پي آ٠ٌٛ 

 (1043 ّ/2) ُٕٞ ؽلٜٗت ٗغبكظت ام ؿبكْ تب ٨ٚص ؽ٠ُٞ تٞ ْٝٓ ٗنكع م پبًِـ (٨ٚٗؼ كل١َٜ)

 اعة كزدى داغ

 ٓٞكت٦٧ ؿػٞا ٝ ٛناع تب ًلؿٛـ ن٧ٗت٘ب كا ؽٞؿ ت٨ٗبٌٓ ؿك اًت ٨٠ًٔٝ ٧ٚثـ ٝ اًت ؿاُت٠ كٝاد ٗلؿٕ ٨ٚث ؿك ُقُت٠ ام كًٖ ٧ٚا

 (ؿ١ؾـا) ٦.ثٜـُ ام اًت ٧٠ًٜب لؿ؛٨ِٛ
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 (408ّ/1) كاٙ ؿاؽ ١ال٦َٓ ِب٨ٗپ ٗبٟ آكتبثَ ١ٌت ٠ً پب تب ًل م ؿاكؿ آً٘بٙ ؽَٜ كَٛ 

 داؽتي تاػ دٍر

تٚ ًٜب ت ٠٧ ام ثنكٍ ٝؿٝكثبٍ ؿُا ؿٙ ًا  ؛اًت ًبكككت٠ ث٠ ٗتٞٙ ؿك ن٨ٛ ٧٠ٓلٞ ؿٝكاٙ ام هجْ ٠ً اًت٦ آغالع اُلص٠ .هـكتٜ٘ـ ٞث

 ب٧ پبؿُب١بٙ ٨َِبپ٨پ كلاُبٙ ٠ً اًت٥ ا ٠ً٘ٔ. اًت ككت٠ ًبك ث٠ بؿ٧م ػبٕ؛ آغالعبت كٝاد٥ اهتضب ثب ؿٝكاٙ ٧ٚا ُؼل ؿك اٗب

 ؿٝك ٌُٟٞ ثب (٨ٚٗؼ كل١َٜ)ثبٍ  ؿٝك ثبٍ؛ ًٞك: ُلتٜـ ُبٟ ٧ٚآـ ٛبٓل مٗبٙ ؿك ٝ ُٞٛـ ؿٝك ٗؼجل ام ٧ٚػبثل تب ُلتٜـ علٕ مٛبٙ

 (542ّ/1) ُقاك عبًـ ؿٝٓت آكتبة كلٝؽ ثب جت١٨ ٓٞٓت ثبٍ

 دّز ٍ قذرت داؽتي اٍ

 ١ب ؿؽ٨ْ اًت. ؿك ثبٝك هـٗب، كٝمُبك ٝ كٔي ؿك ًلُٛٞت اٌٛبٙ

 (444 ّ/ 1) ثٞؿ ػلض٠ ٛوَ ٠ً ـت٨ا٥ٗ پب ٨ٚصٞث اًت كٝاٙ ًلؿٍ ت٧توٞ ام ؿ١ل٥ كلٗب ت٨تِ٘

 كزدى ذارید

 ٗبّ پب .اًت ًلؿٟ بؿ٧( بؿت٨ػ) ػجبكت ثب ػْ٘ ٧ٚا ام ٗغتِٖ ٜٜـ؛٨ثج اٝكا ثتٞاٜٛـ تب ٜٗتظلٗبٛـٛـ اٝ كاٟ ًل ثل ٗؼِٞم ـ٧ٙؿ٥ ثلا 

 (574ّ/1) اًٝت ٛوبة بؿت٨ػ كاٟ ُلؿ ٠ً رٌٖ٘ ك١ِقك ؽبى صٞٙ ُـ٦ٟ ػبٓ٘

 كزدى ؾِیؽ در َید

 ٦ٛآهل بت٧آ ٝ اهلل ثٌٖ ٝ آ١ٚ ام ٧ٞؿ غبٙ؛٨ُ ُبٟ ٥ٝ( پل) ُٝبٟ اًت( رٚ) ٧ٞامؿ ٗؤٞؿ ُبٟ ؿ٧ٞ ؿك ٠ِ٨ُ ًلؿٙ ام ؽلاكبت اًت.

 ٧ٚا ٧ٞؿ ًبك .ًٜـ ٨٠ُِ ٝؿك ًلؿٟ ل٨تٌؾ كا ٧ٞؿ ٜـ تبؽٞاٛ  ٘ت٧ػن .اًت آتَ رٜي ام ٝ ؿاكؿ ًبكل ٝ ٌٗٔ٘بٙ ٛٞع ؿٝ ١لاًـ؛

 ٝ جب٧م كا ؽٞؿ٥ ٌٗبك ث٠ ٝ ب١ٜـ٨ًٝ مُت بك٨ثٌ ٗؼ٘ٞالً ٞا٧ٙؿ .ًبمؿ ٜٗغلف ل٨ٌٗ ام ٝ ؿ١ـ ت٧كل كا ٗلؿٕ ١ب بٙبث٨ث ؿك ٠ً اًت

 (196:1389 ،٦عوب٧). كٝٛـ ٦ٗ كاٟ پب٠ُٜ ثل ٝ ؿ١ٜـ رٟٔٞ جٜـ٧ٟكل

 (416 ّ/1) احل ٧ٖؽغلػـ صٞٙ تت٨ؽبٓ م ُٞؿ ٨٠ُِ ؿك صٞ ؽغل ؿك تٞ علظ م كٝؿ

 رؽک تزدى

ٌبؿت ٝ كهبثت ٝ عٌـ( اِ) [كَ] ـٙ ٝ ًلؿٙ ٝ ؽٞكؿٙ ٓلظ ثب ؿ٨لت،( االكة ٜٗت٦٢) ؿِجِغ٠ ؿَجِغ٠. (ثل١ٙب ام) عٌـ( االعجبء ٛبظٖ) ع  ٝ ثلؿٙ ٝ ٗآ

تٚ ٜبم ٝ م١ل ٝ ٌٗتؼْ٘ ثلؿُا ج٢٨بت ام ؽ ًت ِت ـكاد) ٝا كت كا ؿاكؿ تب (ثل١ٙب) ؿ٨لت( آٜٛ لؿٙ آٙ ـه ٌبؿتً  يٝ  ع ِٙب ُك قُت كُ  . ؿك ثٝب

غٌ  ْٗ ـ. ػجبكت ُؾ ِ كؿ»ٞؿ كا ٌث ْ كا ام پب٥ ؿك٦ٗ ٝآ َ ك٨ ت.« صِ٘ ك ًا ٚ ثٝب  ٛبظل ثل ٨٘١
 (397 ّ 1) ًل ؿاؿ ١الًَ ٓغلا ث٠ ٗلؿٝؿاٙ كُي هجّٞ ـ٨ه ؿك ثٞؿ٥ ثٜـ ل٨ٛؾز ام٥ ـ٨ٓ

 رقیة داؽتي

وبٙ ًلمؿٟ ٝ ثـٝٙ اربمٟ ث٠ ؽب٤ٛ ؿاؿٛـ تب ػبُ ؿك هـ٧ٖ، ٗؼِٞهبٙ ٧ي ٧ب صٜـ ِٛب١جبٙ ٝ پبًجبٙ ؿاُتٜـ. ٢ِٛجبٛبٙ اربمٟ ٦٘ٛ

كٝ، كه٨ت ث٠ تـك٧ذ ًٜب٠٧ ام عل٧لبٙ ٝ كه٨جبٙ ػِو٦ تجـ٧ْ ُـٟ اًت. ا٧ٚ ٌٗئ٠ٔ ام آؿاة كٞم ِٛأت  ٗؼِٞم كاٟ ٧بثٜـ؛ ام ا٧ٚ

 (1129 ّ/2) ت٨كه٥ آماك مًٖ ٗب ػِن ثبماك ٗغتِٖ اكٌلؿٟ ُٞؿ ػبهجت ٠ً تلًٖ اًت. ُلكت٠

 ٍ سغي ساغ

 ٝ صبثي،  ٗت٢ٞك بك٨ثٌ ٝ اًت آوبٗت ٗتًٞظ٥ ثبم١ب رنء مؿٚ ثبم١ب؛ ٥ ؿًت٠ ام ب٧ٌُٙبك٥  كاًت٠ اما٥  پلٛـٟ ،ب٨ًٟ ِيُٜز

. ؿك ثبٝك ُقُتِبٙ ماؽ ٝ مؿٚ ًناٝاك ثًٞتبٙ ٝ ثبؽ ٛجٞؿٛـ ٝ ٨ٛن ُٕٞ ٝ ٛغًٞت آ٢ٛب ٦(كبكً كل١َٜ. )ُبػ ؿ٦ٝ ؿٗ ثب ع٠ٔ٘ تٜـ

 ثٞؿ هلي اٛـك ثٔجْ ثل ًل ًبكٛـ. ، ماؽ ؿك ثًٞتبٙ ثٞؿٙ ًٜب٠٧ ام آٌٛت ٠ً ٛبال٧وبٙكٝ ا٧ُٚـ؛ ام  ؿك ١ِٜب٤ٗ ؿلٝة اكنٝؿٟ ٦ٗ

 (172 ّ/ 1) ثبُـ ثًٞتبٙ ٝ ثبؽ ؿك ماؽ ٗغجٞى
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 عتارُ عْیل تَدى

 (1ّ/49ثبؿ )ـٟ ًلؿ ٧ي ك٦ِٛ ث٠ آٙ ٨ُت٦ ًتبٙ پب٧ٜ ثلد ػٔ٘ت ٨ٛن ًبٛـك ضجظ ٗٔي ٨٢ًْٝاٙ 

( اِػ[ )َٟ ىُ]، ٨٢ًْ: ًتبكٟ ٨٢ًْ ثٞؿٙ ًٜب٠٧ ام ٢ِٗٞك ٝ ٛبٗـاك ثٞؿٙ ٝ ١٘ض٨ٜٚ ًٜب٠٧ ام ٛب٧بة ٝ ٨ً٘جبة ثٞؿٙ. ؿك ثبٝك هـٗب

 ؿك كُٝٚ اًت ا٥ ًتبكٟ( آ٘ٞاكؿ اهلة( )االكة ٜٗت٦٢) كًـ آؽل ث٠ ُلٗب ٝ ُٞٛـ ك٨ًـٟ كٞا٠ً آٙ عٔٞع ؿك ٠ً اًت ا٥ ًتبكٟ

 .(ؿ٨بث( )آٜٛـكاد) ٗؼلٝف اًت ا٥ ًتبكٟ( ؿ١بك) كُٝٚ اًت ا٥ ًتبكٟ( االً٘بء ٢ٗقة) آٛلا ث٨ٜٜـ اّٝ ٧٘ٚ ا١ْ رٜٞة، ربٛت

 تز آب افکٌذى عجادُ

. ؿك ثبٝك ُقُتِبٙ ث٠ ؽّٔٞ ٓٞك٨بٙ آٗـٟ (٨ٚٗؼ كل١َٜ) ؽٞاٜٛـ ٛ٘بم آ٥ٙ كٝ ٦٠ً كلً ٝ پبكص٠ ،٦ٗٔٔ ربٛ٘بم، ًزبؿٟ:

 ١ب٥ ا٧ِبٙ ثل آة هـٕ ُقاكؿٙ اًت. ًلاٗتٜـ ٝ ام ر٠ٔ٘ ًلاٗت١ب٥ ٝاكًت٠ ؿاكا٥  اًت ٠ً اٌٛبٙ

 (1312ّ/ 2) ـ٧آال ث٠ ؿاٗٚ اٛـاؽت ثلآة ًزبؿٟ تٞ ػِن٦ پبً ًن ُٞ، ٧ٚ٘ا ؿؿـؿ٠ ام

 عحز كزدى

ؽٞاٛـٛـ. آغالط  ٛ٘ٞؿ اٝ كا ًبعل ٝ احلٍ كا ًغل ٦ٗ ؿك ثبٝك هـٗب ا٧ٚ ٠ُٛٞ ثٞؿ ٠ً ١ل ١ٜلٜٗـ٥ ٠ً احل٥ ثـ٧غ ٝ م٧جب ؽٔن ٦ٗ

كٝ، ًبعل ٠ٛ ؿك ٗؼٜب٥ ٜٗل٦ ث٠ٌٔ ؿك ٗؼٜب٥ ٗخجت ٝ  ٠ً ث٠ ثل ُؼل هلاك ُلكت٠ ُـٟ ٧ٞٗـ ٨٘١ٚ ٗؼٜبًت. ام ا٧ٚ« ًغل عالّ»

 ام٦ ٦ٌ ٧ؾ٧تبك آحبك ٝ ثٜب١ب زبؿ٧ا ػ٢ـ ٓل٥ٞ اًت. ١ب٥ كا٧ذ١ٜلٗؼ٘بك٥ ٦ٌ٧ ام ُلكت.  ًبم ٓوت ١ٜلٜٗـاٙ هلاك ٦ٗ ُِلت٦

 ث٠ ربٗؼ٠ ٥ ؿكػل٠ٓ بؿًلؿٛـ٧ آٛبٙ ام ٢ٜٗـى ػٜٞاٙ ثب ٠ً ٗؼ٘بكاٙ عضٞك ًجت٦ و٧ُٝ ٧ٚا ثٞؿ؛٥ ٓلٞ بُٙب٥١ ١ب ٥ٜٗـ ػاله٠

 :ُـ كَٛ پل ٓٞكت

 (526 ّ/1) لا٨ٖٛع صِٖ ث٠ تب ُٞؿ ؿ١ل صِٖ ٠ً ١٥ٜل ًٖ اُل ٢ٜٗـى عجغ ًغل ث٠

 عَداپختي

 (587 ّ/1) ؽب٥ٕ ًٞؿا٦ ٝٓ ًٞؿا پنؿ ُت تب كٝم ٗغجؾت ؿك٦٧ اكنٝ اربم ث٢ل ٢ٗلام

. ًٞؿا (ٗؼ٨ٚ كبك٦ً كل١َٜ) ًلؿٙ ثبعْ ؽ٨بّ ٝ ؿكام ٝ ؿٝك آكم٥ٝ ًلؿٙ ؽبٕ ؽ٨بّ ٝ اٛـ٠ِ٧( ٗلًت ْٗ) تَ حُ ًُٞ/  ىَ

پؾتٚ ًٜب٠٧ ام ؽ٨بال ؽبٕ ؿاُتٚ ٝ ؽ٨بالت٦ ُـٙ اًت. ؿك ُقُت٠ ٗلؿٕ ٗؼتوـ ثٞؿٛـ ٠ً ًٞؿا ثب ه٣ٞ ؽ٨بّ ؿك اكتجبط اًت ٝ 

 ، ؽ٨بالت٦ ٝ ؿك ٢ٛب٧ت ؿ٧ٞا٠ٛ ؽٞا١ـ ُـ.ًٞؿا٦٧ ُٞؿاُل ٦ًٌ 

 عیاُ پَؽیذى

 (3/ّ 2ؽبى )٨ًبٟ پُٖٞ ٝ ثل ًل ًٜٖ م ٗبتٖ  ٝا ثٞؿ ٠ً تٞ ؿك م٧ل ؽبى ثب٦ُ ٝ ٗٚر

 آؿاة ٝ كًٕٞ ٨ًبٟ پ٨ُٞـٙ ؿك ١ِٜبٕ ٗلٍ ػن٧ن٥ ام ر٠ٔ٘ آؿاة ٝ ك٦ًٗٞ اًت ٠ً ؿك اُؼبك ٗغتِٖ ٨ٛن، ثبمتبة ٧بكت٠ اًت.

 يیؽاّ

اًت ٠ً ؿك ثبٝك ٗلؿٕ ث٠ ثٜٔـپلٝام٥، ٗجبكى ثٞؿٙ ٝ ت٨ن كا٦٧ ٝ ًلػت ٛبٗـاك  (٨ٚٗؼ كل١َٜ) ػوبة ٨٠ُج٥ ٌُبك پلٛـُبٙ ام 

 اًت.

 (930 ّ/2) ؿاكؿ ربٙ ٗلؽ هٔـ ٦٠ً ٨ُٜب١ پلٝام ًجي ٧ٚصٜـ ت٨تلث ثٌت٥ پب٥ ٛجٞؿ ُل٥ ثٞؿ ص٠

 ؽوع

 ثـب  كا آٙ ًـل  ثٌـٞمؿ  ؽٞة ُ٘غ آ٥٠ٌٛ ثلا ٝ اًت ثٞؿٟ كَٛ مكؿ ؿبٓجبً ر٢ت ٧ٚا ما ٝ ًبؽتٜـ ٦ٗ ػٌْ ٕٗٞ ام كا ُ٘غ ٧ٖهـ ؿك

 ٦(كبكً كل١َٜ) .اًت ُـٟ ٨٠تِج ًلات ث٠ مؿٙ  ُلؿٙ ٝ ـ٧ٙثل ًل ث٠ بت٨اؿث ؿك ػْ٘ ٧ٚا ـٛـ؛٨ص ٦ٗ ٦ض٨ه

 (1412 ّ/2) اِٗت إ ًلؿٟ ًُٔٞٞم٥ ١ب ٧٠ُل ص٠ كٝم تب ت٧ؿٝك تبة ام ى پلى ُ٘غ م
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 ایغتادى عالً صف

ًٚ ؽـٗتٌبكاٙ ٝ ؿك ثبال٨ِٛٚ ؽب٠ٛ، ٓبعجؾب٠ٛ ٝ  ت٦ٜ اًت. ؿك آؿاة ٝ كًٕٞ ُقُتِبٙ ؿك ًلَُٝناك٥ ٝ كل ًٜب٠٧ ام ؽـٗت 

 ُناك٥ ُـٟ اًت. ًٜب٠٧ ام ؽـٗت« ٓق ٛؼبّ ا٧ٌتبؿٙ»اٛـى ػجبكت ٌِٛتٜـ. اٛـى  ثنكُبٙ ٦ٗ

 (324ّ/1) ٛؼبّ ٓق ؿك ي٨ٓ ب١تثبكُ اٛـك ٓق ٓق اٛـ ٌتبؿ٧ٟا ب٨ٙهـً ؽـٗت٥ اًتـػب ث٢ل

 سدى صال

٥ ثلا اكلٝؽتٚ آتَ اًت، آت٥َ تبم ث٠ ٓال اٛـ؛ ًبكثلؿٟ ث٠ ًللٟ ًل ثل ٢ٗ٘بٙ ؽٞاٛـٙ كلا٥ ثلا ٧ٖهـ ؿك ٠ً اًت٥ ل٨تؼج

 ؿٝك ٝ ُل٠ًٜ اُل تب ًلؿٛـ كُٝٚ آتَ ثٜٔـ٥ ١ب ًٟٞ ٝ ١ب پِت٠ ًل ثل اػلاة اًت؛ ًبكككت٠ ث٠ عٞاؿث اػالٕ ٦ٝ ٢ٗ٘بٛ ث٠ ؿػٞت

 (بك٨٠ٛبكآض) ٥ٝ( آول ٛبكٌ) كا آتَ ٧ٚا ُٞؿ؛ عبضل آٛبٙ ٥ ًللٟ ًل ثل آ٦ٙ كُٜٝ ٝ آتَ ؿالٓت ث٠ ثبُـ عؼبٕ ؽٞا١ب٥ٙ ا اكتبؿٟ

 ٦(كبكً كل١َٜ) .ـٛـ٨ٛبٗ

 (1063ّ/2) ثلٝٙ ـا٨ُ ٗٚ ٧ٖآ ؿ١بٙ ثل ًق ٝ ًق ثل ًل ٓال٥ ربٛجبم ث٢ل ام مٜٛـ كا ـا٨ٙٗ ٗلؿ صٞٙ

 ؾِیغا

. ؿك (ٛب٠ٗ ؿ١ؾـا ٓـت) ـٛـ٨پُٞ ٧ٚم ثل٥ ُـ بؿ٨ٟپ اًت ام٦ ثنكُ صٞٙ ٠ً اًت ثٞؿ٥ٟ ا ًبؿٟ ب٧ ٧ِٚٛبك ٥ رب٠ٗ .٧ٚم پَُٞ

كٝ، ؿب٠٨ُ ٦ًِ ؿك مثبٙ ٗلؿٕ  ٨ًِـ؛ ام ا٧ٚ ًَ ٦ًٌ ثٞؿ ٠ً م٧ٚ ثنكُبٙ كا ثل ؿٍٝ ٦ٗ ٦ًِ ثٞؿ. ؿب٠٨ُ ُقُت٠ ُـْ ؿب٠٨ُ

 ُناك٥ ٝ صبًل٥ كا٧ذ ُـ. ث٠ ؽـٗت

 (1131 ّ/ 2)   اًت ٗقٓت ثبك٦ ُلاٛ ام آمكؿٟ تٞ كًبة ؿك ٧٠ِؿب ٌت٨ٛ ٠ً ؿُٖٝ

 يخَاً فاتحِ

٥َ ثلا اًالٕ ٧ٚؿ ؿك ٦٠ً كًٞٗ ٝ آؿاة ام٦ ٧ٌ ـاٙ ُقُتِبٙ ؿك كٝط آكٗا ت؛  ُـٟ ٨٠تٞٓ ث ت٦ ؽٞٛا كبتغ٠ ًا  :ًا

 (1012ّ/2) هبٛغ٦ ؽٞاٛ كبتغ٠ ي٧ ث٠ ٝ ٗلؿ ٗغتِٖ مٛـٟ كع٘ت ت٧آ ي٧ ث٠ ًبؽت كا ل٨ؿ

 كزدىي قزتاً

الٕ ٨٧ٚآ كؿ ل ٝ كًٖ ًا بت٨ع ٠ً اًت٦ ا٢ٓ ٗا ٘بت ؿك …ا ثٌٖ ُلتٚ ثب هج٠ٔ ث٠ كٝ ٦ُُٞت عالّ ٞٛا ـ؛٦ هلثب٦ٛ ٗق١ج ؽبّ ٗلًا  ام ُٞٛ

غالعبت ر٠ٔ٘ ل؛ ٧ٚا ث٠ تٞر٠ ام٦ ٛبُ ذ٧كا ٓا ْ٘ ٗا ت ثٌْ٘ ٨ٖٛ ٝ ًلؿٙ ٌث ْ٘ ٝپبمٛـ؛ ؿًت ٦٠ً بٛمٗ كا ٞا٨ٙع فثظ .ًا ل ٝ ٜـ٧ُٞ ٌث  ُا

 :ٜـ٧ُٞ ثٌْ٘ ٨ٖٛ ًٜٜـ ك١ب ؿًت ام ربٙ ٨ٖٛ كا - ٗلؽ - و٧ٟثٞ ٞا٨ٙع

 (1011 ّ/2) عظ ص٠ ٦ٝ عظ تٞ ن٨ت ٠ِٛ ام ًٜـ  ٦اٗلٝمٗ تـبكْ ؾ٨ت ُـٟ ثٌْ٘ ٨ٖٛ

 قضا

اُبكٟ ث٠ رجلُلا٦٧ ا٧لا٨ٛبٙ ؿاكؿ ٠ً ثب كُـ ػلكبٙ ٝ ؿك ثبٝك ُقُتِبٙ هضب هـكتٜ٘ـ ٝ ًؾت ثبمُِت ثٞؿ. ا٧ٚ ٌٗئ٠ٔ ث٠ ٛٞػ٦ 

 تٔٞف ؿك هلٙ ُِٖ ١زل٥ ه٘ل٥ ؿك كل١َٜ ٝ ثبٝك ا٧لا٨ٛبٙ كًٞػ ث٨ِتل٥ ٧بكت.

 (488 ّ/1) مً٘بٙ ا٥ٝ كضب ٦ث هضب ؽـَٛ ر٢ـ ٛب٠ُ اُل هضب ـ٧ثِٞ ػقك ١ناك

 كثَتز

كًبٙ ٝ پ٨ي ًجٞتل ام ٨٘١ٚ  ٛب٠ٗكًبٛـ. ًجٞتل  ٛب٠ٗ كا ث٠ ٗؤـ ٦ٗثٌتٜـ ٝ آٙ  ُـٟ ٛب٠ٗ ٦ٗ ؿك ُقُت٠ ثل پب٥ ًجٞتل تلث٨ت

 اًت. ٌٗئ٠ٔ ِٛأت ُلكت٠ ٝ ؿك اؿة كبك٦ً ثبمتبة ٧بكت٠

 (498 ّ/ 1) پلاٙ ٛبٝى ثٌت٠ پل ُـ٥ٟ ًجٞتل ٨ًَ اٛـك٦٧ ُٞ ل٨تـث٦ تبث كُت٠ م

 كالُ



 كٌٔل٠ ٝ ػلكبٙ اؿث٨بت، ٗغبٓؼبت

 27-43، ٓلغبت 1396 تبثٌتبٙ، 2، ُ٘بكٟ 3ؿٝكٟ 

38 

 

 ًالٟ علف آٙ ث٠ ٠ً ؿاُت٦ ؽب٥ٓ اٛغٜب ثنكُبٙ ًالٟ ثٞؿ؛٦ ب٨ٛاػ آٙ مكثلت ٛٞع ٝ ثبكتٜـ ٦ٗ پبكص٠ ٝ پًٞت ام كا ًالٟ ٧ٖهـ ؿك

 ًالٟ آ٘وـٝك٦ عت ٧ٖهـ ؿك. ثٞؿ آٛب٦ٙ ثنكُ ٝ ٛبم ٝ تجؾتل٥  ِٛب٠ٛ ٧ٚا ٝ ًل٢ٛبؿٛـ ثل ًذ٥ هـك كا ؽٞؿ ًالٟ ثنكُبٙ .ُلتٜـ ٦ٗ

 ُٞك ام پل٥ ًل ؿاكٕ (ؿ١ؾـا ٥ ٓـتٜب٠ٗ) ٦.ٞآپلًاع ٝ بؿت٨ػ ب٥ ٧ًُٞٞاك ب٧ٕا ٗبٜٛـ ؽبّ ٗٞهغ ؿك ِٗل ؿاُتٜـ؛ ٦ٛ٘ ثل ًل ام

 (1102ّ/2) ٦پبؿُب١ ٠ًٌ ٦ث ،٥بك٢ُ٧ل ـ٨ه ٦ث ٦ًال١ ًذ علْ ام

 اٍستک كالُ

 ًالٟ .ؿاُتٜـ ًٌٞٛت آكاّ ٨ٚث٥ ١ب ؿُت ٝ ٗبٝكاءا٢ٜٓل ؿك ٠ً ثٞؿٛـ ٗـبٙ ؽب٦ٙ رٞر ٥ ل٧٠عب ٝ ٧ْا ام٥ ا ُؼج٠ ،اٝمثٌبٙ

 ٦(كبكً كل١َٜ. )اًت ثٞؿ٥ٟ ؿكثبك ٦ٝ كً٘ ًال٦ٟ ٛٞػ اٝمثي؛

 (307ّ/1) اٝمثي ًالٟ م ِٜٛبًـ٦ ُب١ تبد اٝ ٠ً بك٨اؿ ١ٌ٘ل٥ ثٔل ٦ث ؿاٛـت

 كالُ كج گذاردى

٢ٛبؿ، ا٧ٚ ٌٗئ٠ٔ ؿك ٗلؿٕ تؼج٨ل ث٠ ثنكٍ ثٞؿٙ ٝ  ؿك ُقُت٠ ١ل ًي ٠ً ؿاكا٥ ٗوبٕ ٝ ٜٗٔت ثبال٥ ثٞؿ، ًالٟ كا ٗب٧ْ ٝ ًذ ثل ًل ٦ٗ

٨ل ًذ ًالؽٚ ٧بك » ُـٛـ: ُـ. ؿك ػ٢ـ ٓل٥ٞ ا٧ٚ ٌٗئ٠ٔ كا ثب ٨ٖٛ ٗٔلاع م٧ل ث٠ ٧ٌـ٧ِل ٧بؿآٝك ٦ٗ ماؿٟ ثٞؿٙ كلؿ تؼج٨ل ٦ٗٗا

 (٨ٚٗؼ كل١َٜاكٌل )٥ ؿاكا ؛٦كلٗبٛـ١ ٝ كلٗبٛـٟ تبرـاك؛ .(٥،18:1374كاٝٛـ)«٠ٜٗ

 (871ّ/2) كا بٙـ١الـً ٧ٚمك ًل تبد اكٌلاٙ ًذ ًل ؿاكؿ پبؿُب١بٙ كػٜب ٨ًْلؽ آٙ ثبؿ،ا٥  ثِٞ

 گزد كَچِ

 (٨ٚٗؼ كل١َٜ) ٦٧.ت٘بُب ٝ ١ٌتٜـ پلًت ر٘بّ ٝ كٛـ ٗلؿٕ ٧ٚا اًخل. ثِلؿؿ ١ب ًٞص٠ ؿك آ٠ٌٛ 

 (1147ّ/2) ٌت٨ٛ ُلؿ ًٞص٠ ٗٚ ث٢ل ًٞص٠، ُلؿ رن ت٥ٞ ًٞ ُلؿ ثل ٝ ٝٓب٦ٖٓ ًِ ت٢٘ت

 ذىیگزد تیوار گزد

ٗب ٥ ـ٨ٟػو ث٠ ل ـه ٝاكتبؿ ٚت ٝ رٙب ث٠ ٘بك٨ث ٗلٍ ٝ ثال ٘بكُِت٨ث كلؿ ٝكؿ٦ ًٌ ُا  ٦(كبكً كل١َٜ) .بكت٧ ٓغت ٘بك٨ث ٝ ا

 (346ّ/1) ُبٟ ٌل٨پ ثل إ ؽٞاٛـٟ اكٌٞٙ ٠ُ ُبٟ ًل ُلؿ إ ـ٧ُٟلؿ٦ ٢ُ

 گٌجؾک

٠ ام ًٞص٦ٌ ٝ ، ُٜزِي ث٠ ًٖ رلأت٦ ٝ ًٖ م١لٟ ثٞؿٙ ٗؼلٝف اًت. ث٠ عٞك ٦ًٔ ُٜزِي ؿك مثبٙ ٗلؿٕ ًٜب٧ؿك ثبٝك ٗلؿٕ

ًٜب٠٧ ام ًٞص٦ٌ ٝ ؽلؿ٥ كٝم٥ ٧ب ؽلؿؽٞكاى ٝ ...« ُٜزِي كٝم٥، ُِٜزي ٌُٖ ٝ ُٜزِي ؿّ »ؽلؿ٥ اًت. ػجبكات 

 تلًٞثٞؿٙ ... اًت.

 (908 ّ/2) ٌت٨ٛ پلٝام ٛٞ ُٜزِي ٧ٚا٥ پب ثل٥ ا كُت٠ ش١٨ ٠ً ضجغَ ًٜٖ صٞٙ ت٧ثٌٞ ًبٗـ ؿّ ٗلؽ

 هزط

 . ٗلى آٝكؿٙ ًٜب٠٧ ام صبًل٥ ٝ ؿال٦ٗ اًت.(٨ٚٗؼ كل١َٜ) ـًٜٜ ًَ ٝ ل٨ُ ُلؿٙ ؿك ٦٠ً كًٜ 

 (290 ّ 1) ٗلى ٨٘٨ًٚ ثب عٞم ٧ٚمك آٝكؿٟ ٨ٌَِپ تٞ ًٔت ث٢ل ١ب٠ٓ ٝ ٢ًٌِبٙ ام آً٘بٙ

 هظ عزخ

 ًٜب٠٧ ام ث٦ اكمٍ ثٞؿٙ.

 (1446 ّ/ 2) اكٌٞى ؽلٛـ ًلػ ٗي ٛلػ ث٠ عال ٨ٚث ظب١ل ٛبُٜبى ١ٜل ثتبٙ ؿال

 يراعت ٍي تهغ

ؿٛـ ٗؼتوـ ٌبٙ ٠ً ٞث ُـ ُلاة ٦٠ً مٗبٛ ٛا  .آٝكؿ مثبٙ ث٠ ن٨ٛ كا٦ ُلتٜ ٛب اًلاك ُبٟ ٝ ًٜـ ب٨ٙث كا ن٨ص ٠٘١ وت٨عو ٞٛ

 (923 ّ/2) ظ٧ٓل تٞ ًؾٜبٙ اِٗت ٗٚ ٍُٞ ؿك ١ٌت ٦ٗ كؿجت ؿك ٠ً پلؿ٥ٟ ا اٛـاؽت٠ ثل ؽٍٞ
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 گزداىِ هؾعل

 ٓـت. )ًٜٜـ ٝكُٝٚ ُقاكٛـ اُتؼبّ هبثْ ٗٞاؿ ٝ ٥٠ٜ٢ً ٗوـاك آٙ كاى ثل ٥٠ً كٔن ب٧ ٨ٚصٞث٦٧ ا ؿًت٠ ام ٗلًت٦ آٓتِٗؼ٠ٔ 

ا٨ٜٗت ٝ آًب٧َ ث٨ِتل٥  ُلؿاٛـٛـ تب . ِٗؼ٠ٔ ُلؿاٙ ٧ب ِٗؼْ ُلؿاٙ ًٌب٦ٛ ثٞؿٛـ ٠ً ؿك ًل كاٟ ثنكُبٙ صلاؽ ٦ٗ(ؿ١ؾـا ٛب٠ٗ

 اٝ كلا١ٖ آٝكٛـ. ِٗؼ٠ٔ ُلؿا٦ٛ ًٜب٠٧ ام صبًل٥ اًت. ثلا٥

 (901 ّ/2) تًٞت٥ ًٞ ًل ُلؿاٙ ِٗؼْ تًٞت٥ كٝ ٠ٗ ًلُلٕ ٠ً ٢ٗل 

 اُیگ هْز

 ر٢ت ١٨ٚ٘ ث٠ اًت٦ آؿٗ ١٨ٌْ ٨٠ُج آ٥ٙ ظب١ل ٌُْ ؿاك؛ ُُٞت ٝ ٨ٖضؾ ٥ ٧٠ِك٥ ؿاكا بٙ؛٨ثبؿٛزبٛ ٥ ل٨ٟت ام٦ ب٨١ُ 

 ٝ ؽٞاٜٛـ آٜٖٔ لٝط٨ث كا آ٦ٙ ػلث ؿك. اًت ؿاُت٠ ٝرٞؿ ٧ٖهـ ام ب٨ُٟ ٧ٚا ب٨ٙٗ ؿك ػب٠ٗ ؿك ٝ آْ٘ٔٚ ٨ث ؿك٦ ٗؾتٔل٥ ١ب اكٌب٠ٛ

 كَٛ ث٠ ١٧َب ُْ .ٌتـ٧ا آكتبة ٗوبثْ آ٥ٙ ١ب ثلٍ ٜـ٦ُٞ٧ ثلؽ ُٞؿ؛ آؤٞة ٗغجٞة ثبُـ؛ ؿاُت٠ ؽٞؿ ثب كا آٙ ًي ١ل ٜـ٧ُٞ

 ٜـ٧ُٞ ب٨ُٟ ٗلؿٕ ػب٠ٗ ّتـاٝ ؿك ـ؛٧كٝ بؿ٧م لا٧ٙا٦ ُله ٦ٝ ُ٘ب٦ٓ ٛٞاع ؿك. اًت ُـٟ ـ٧ٟؿ ثٜلَ ٝ هلٗن ،٦ٓٞكت، ـ ٨ًل

 (ٛب٠ٗ ؿ١ؾـا ٓـت)

 (1322 ّ/ 2) ـ٧ِٛل ب٨َ١ُ ٢ٗل احل ٓـكمؽغ٦َ ٧ٌ ُِت٠ ٗٚ ٢ٗل

 ختيیر تزخاکي ه

ـ ثٞؿٟ ثبٝك ٧ٚثلا ُلاة ؾت٧ٚك ثب ٠ً ثٞؿٟ ُقُت٠ ؿك٦ ُٛٞ ُلاة آؿاة ام لٝمٟ صٜبٛض٠ نثلًـ؛٨ٛ ٗلؿٟ ث٥٠ ا ث٢لٟ ٝ ٛلغ ٠ً ٛا  ؾت٧ٚك ثب ٗا

زبٕ ػْ٘ ٧ٚا ٗناك ثلًل ةُال  ـ٨ُٙٛٞ ام پي٦ ٨ِٜٛ ت٠ ٝ ؿُكؿ ٗؼ٘ٞالً ١ب ٦ـ٨ُٛٛٞ ؿكؿبٓت اًت؛ ُـٟ ُلاة ٧ِٚن٧رب ُالة ٝ ُٞؿ؛ ٛا

لٟا آٙ ـ٨ُٙٛٞ ام آُبٜٗـٟ ٝ ٗبٛـ٦ٟ ثبه ظلف ٝ ربٕ ت٠ ؿك ٦ ـ٨ُٛٛٞ ام كا ب٨٠ٓپ ثبك ِل٧ؿ تب نٛـ٧ك ؿٝك ث٠ كا ٗبٛـٟ ت٠ ؿُكؿ ٧ٚا ؿاكؿ؛ ًا

 ٗٚ ٝ ؿ١ٜـٕ ٠ً ٦ ٗ آٙ (ؿ١ؾـا) .اًت تٞر٠ هبث٥ْ ا ٌٗب٠ٓ ؽٞؿ آٙ ثٞؿٙ مالّ ٝ ٓبف ٗٞضٞع ٠ً ُلاة ؿك ٗؾٔٞٓبً ًبمٛـ ٓجبٓت

 (1336ّ/2) ٛبى ِٛأٟ ٗلؿٟ ُٞؿ ؽبى ث٠ اُل ن٧ٕك ًِٖ ٦ٛ٘ ؿك

  يیآتؾ لیه

 ٦(كبكً كل١َٜ) .ًٞكًلؿٛـ كا آٛبٙ ٝ ـ٨ًِٟ ٨ْٗ ٗؾبٓلبٙ صِٖ ؿك

 (871 ّ/ 2) ٗلا ٌِـ٧ٛظل ٨ٚث ن٨ت ـ٧ٟؿمؿ ُلٕ ِٛبٟ ُٜبٟ ث٠ ٨ٚآتِ ٨ْٗ ٓـ

  ًارٍى

 . ؿك ثبٝك ُقُتِبٙ ٠ً ثب عج٨ؼت اٛي ٝ(ٛب٠ٗ ؿ١ؾـا ٓـت) ٗغٌٖ بك٨ثٌ صٞة ٝ ؿاك ؿٛـا٥٠ٛ ١ب ثلٍ ثب٥ صغل ٝ جب٧م٦ ؿكؽت 

، ث٠ ث٨ت٦ ام ٗغتِٖ ٠ً ٛبكٝٙ كا ف٧ْثلرٌت٠ اًت. ؿك  ثؾ٦ِ ث٠ ع٨ٞاٛبت ٝ ٨ُب١بٙ ٝ ربٙ اِٛبك٥ آلت ث٨ِتل٥ ؿاُتتٜـ، مٛـٟ

 ُٞؿ. ؿاٌٛت٠، ؿ٧ـٟ ٦ٗ -٥ٞٗ امٟ كًت٠ ُـٟ ثل ص٢ل٣ ٛٞرٞاٛبٙ-ؿاكٛـ٣ ؽظ 

 (1010 ّ/ 2) ؽظ ٛبكٝٙ ٝ ًلٝ ـ٧ٙؿ ام ًلؿٙ اًت ٛبكٝ تٞ هـ٦ ث

 (خزها درخت) ًخل

 ٝ ًبمٛـ آٙ رن ٝ پبكص٠ ٝ ًبؿق ٝ ٕٗٞ ام ٥٠ً ٗبٜٛـ ؿكؽت ،ثٚ ؽلٗب ؽلٗب، ؿكؽت: اًت آٗـٟ آٙ ق٧تؼل ؿك ٨ٚٗؼ كل١َٜ ؿك

 ١ب ٨٧٠ٜآ آٙ ثل ٝ ًٜٜـ ٨ٚتنئ٦ ٘ت٨ه٥ ١ب پبكص٠ ثب ٥٠ً ثٜٔـ ٝ ثنكٍ تبثٞت. ثبُـ ٨ٟٞٗ ٝ ُْ ٝ ُبؽ٠ ٝ ًبه٥٠ ؿاكا ؿكؽت ٗبٜٛـ

٥ ا ٗلؿٟ ن٦ٛ٨ ُب١ .ؿ١ٜـ علًت ؿًت٠ ؿك (ع) ٦ػٔ ثٚ ٨ٚعٌ تبثٞت ػٜٞاٙ ث٠ ػبُٞكا كٝم ٝ ٜـ٧ٛ٘ب ٛٔت ل١ب٨ُِ٘ ٝ ؽٜزل١ب ٝ

 (٨ٚٗؼ كل١َٜ) .ًٜٜـ عْ٘ آٙ ؿك كا رٞاٙ

ٞٓ ٝ ٧ٚٛ٘بؿ عبٓت ٝ ؿاُت٦٧٠ ثبال ثٌبٗـ ؿٝكٟ ٧ٚا٥ ُؼل بت٨اؿث ؿك ٠ً اًت٥ ػٜبٓل ر٠ٔ٘ ام ٛؾْ ت ُلكت٠ ؽٞؿ ث٠ ي٨ً٘ج  ٛؾْ .ًا

ٞاٙ ث٠ ػ٘ـتبً بٗبٙ، ٛ٘بؿ ػٜ ٠ ٗا ـا٦ٙ ت٨ُؾ٥ٔ ١ب ٦و٧ُٝ. اًت ت٨ث ا١ْ ٝ اع٢بك ٥ ا٘ئ  ًلٕ، ٝ رٞؿ ،٥ـاك٧پب اًتوبٗت، ر٠ٔ٘ ام بٗجل٨پ ؽبٛ

ٜـ ،٥ثلؿثبك ت ،٥ًلًجن ككؼت، ،٥ٔث  .ًِـ ٦ٗ ل٧تٔٞ ث٠ ؽٞؿ ؿك كا …ٝ علٝا
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 (399ّ/2) ٦ٗٔغل ثًٞتبٙ اٛـك رٜت٥ ١ب ٨ٟٞٗ تًٞت ٞٛـ٨پ ام ٦٠ً ٛؾٔ آٙ ػٔ٘ت ب٧ٕك ؿك

 ًطع

 رن ٝ ؽٞاة ٛغغ ٝ ُغلٛذ ٛغغ صٞٙ ؛٦ٌُتلؿٛ ٝ كلٍ ٗغٔن ٜٜـ؛٨ِٛ آٙ ثل ٠ً ًلؿٟ ؿثبؽ پًٞت ٝ صلٕ ام اًت٦ ٌُتلؿٛ 

 تِل٧ق ُلكتٚ اًت. . ٛغغ مك٧ٚ ٌُتلؿٙ ًٜب٠٧ ام تغ٧ْٞ(ٛب٠ٗ ؿ١ؾـا ٓـت. )اًت ٌٗتؼ٦ْ٘ ٌُتلؿٛ ٝ اٛـاؽتٚ ٓلظ ثب آٙ،

 (1407 ّ/ 2) ؿكثل كا ًلٝ ٌت٨ث آٙ ـ٨ًِ كٌٜـ ٧ٚمٗلؿ٥ ١ب ٛغغ

  ًعل

١ب٥ ثنكُبٙ كا ث٠ ٨١أت ٝ ٌُْ ؽب٦ٓ  . ؿك ُقُت٠ ٛؼْ(ٛب٠ٗ ؿ١ؾـا ٓـت. )ِٛلؿؿ ًٞؿٟ تب ؾٌٜٜـ٨ٗ ًتٞك ًٖ ًق لث ٦٠ً آ١ٜ 

 اًت. ؿك ُغ كم٧ل، ثبمتبة ٧بكت٠ مؿٛـ. ا٧ٚ ٌٗئ٠ٔ هبٓت ٦ٗ

 (322 ّ/1) ُ٘ب٥ كلًب ػلٍ كؽَ ؼْٛ ِٛبٙ ام ٛزٕٞ ثل٦ ًلً ٗبٜٛـ ُـ ن٨ٛ اعٔي صلػ

 چْزُ زت ًقاب

 ًؾٚ امآٙ ُبػلاٙ اُؼبك ؿك ٗؾتٔق٥ ١ب ؿٝكٟ ؿك ٠ً ثٞؿ مٛبٙ ٗل٥ًٕٞ ١ب پَُٞ ام٦ ٧ٌ ،كٝثٜـ ؿاُتٚ ٝ ؿاُتٚ ثلص٢لٟ ٛوبة 

ثلص٢لٟ ؿاُتٚ ًٜب٠٧ ام ثنكٍ ثٞؿٙ ٝ  ٛوبة .(ًؾٚ كل١َٜ)ثلؿ  ٛبٕ تٞاٙ ٦ٗ كا٥ ًبكٞك ٝ ثلت مك آٙ اٛٞاع ام .اًت آٗـٟ ب٨ٙٗ ث٠

: ا٥ ٗـ٦ٛ ـ٧( ُٞت٨ٓٞق كًّٞ ؽـا )ّ ت. صٜبٛض٠ ؿك ُقُت٠ ثنكُبٙ ٛوبة ثلص٢لٟ اُتٜـ. ٛظب٦ٗ ؿكًلٝك ٝ ا٨ْٓ ثٞؿٙ اً

 ثلهغ ٝ ٦ٌٗ ٛوبة ٠ً ث٠ ٨٘١ٚ ٌٗئ٠ٔ اُبكٟ ؿاكؿ.

 (885 ّ/2اٛـاؽت ) ٛوبة كا ٗؤٞؿ ُب١ـ ص٢لٟ م ٠ُ آٙ ثٌت ٨٠ٔع ث٠ اّٝ ٌٗٚ صِٖ مٗب٠ٛ

  غؼ يت ًقذ

ؿَ ٝ ٛوـ  ا٨ٗؾتـ؛ ام ا٧ٚ كٝ، ٛوـ ث٦ ١ب٦٧ ٦ٗ ؿك ُقُت٠ ٌٌٗٞى عال ٝ ٛولٟ كا ثب ٛبؽب٦ٔٓاًت.  ؽبْٓ مك ؿَ ًٜب٠٧ ام ٛوـ ث٦

 كٝاد ؿاُت.ؿك ث٨ٚ ٗلؿٕ ٗتؤت 

 ـؽب٨ٙرِ٘ مٗبٙ ـ٨رِ٘ ٛبٕ ؿاكام ٠ًٌ ٥ؽٌلٝ بك٨ػ ًبْٗ ؿ٦َ ث ٛوـ ثبؿ

(1 /ّ 449)  

 تادُ ٍ ًقل

 ٨٧ٚآ ٝ ٦ُٛٞ ُلاة ثبم ؿاكؿ؛ ٝرٞؿ ؿٝكٟ ٧ٚا ؿك ٦٠ً ٧ٜؿ ؼٔجبتت ت٘بٕ ثب اٗب ُـٟ ٜٗغ اًالٕ ؿك٦ ُٛٞ ُلاة ٠ً ٧ٚا ث٠ تٞر٠ ثب

 آجت٠)ؿكػناؿاؿٛـ  ٠ً ٗبتٖ ٛوْ -2 ُلاة ٥ ٗنٟ -1 اًت؛ ثٞؿٟ اًتلبؿٟ ٗٞكؿ رب ؿٝ ؿك ٛوْ آغالط ٖ؛٨ًٜ ِٗب١ـٟ كا آٙ

 (ؿ١ؾـا) ٦(.ٛٞاع٦ ؿكثلؽ

 (1207ّ/2) ١ٜٞم ؿثٞ مٝؿ اٗلٝم ؛٦ٝٗ ٛو٥ْ ١ٞا ٓجٚ ث٠ ٓت ثٞؿ؛ آٓٞؿ٥ٟ ؿ ث٠ تب ٠ً تٞكا

 اللِ

ٗغِتٖ  اٛـ. ؿك اٛـكٝٙ ُْ ال٠ٓ ٝرٞؿ ؿاكؿ، ِٛب٤ٛ ؿكؿ ٝ ؿاؿ٦ اًت ٠ً ثل ٤ٜ٨ً اٝ ٢ٛبؿٟ ا٥ ٠ً ُقُتِبٙ ٗؼتوـ ثٞؿٛـ ٠ً ٨ًب٦١

 ام كا ؽب٦٧ّ جب٧م ٠ٌثٔ ؛ؿاٛـ ٦ٗ جب٧م كا ٗؼِٞم ت٢ٜب ٠ٛ ٗؼِٞم؛ ١٥ب ٦٧جب٧م ٝٓق ؿك٦ بت٨اث ؿك اًت. اٝ ؿاؽ ال٠ٓ كا ؽبّ اٝ ؿاٌٛت٠

 :ٛـاكؿ٦ اكر ؽٞؿ٥ ؽٞؿ ث٠ ؽبّ ُٝل٠ٛ اًت ٌِٛت٠ ٗؼِٞم كؽٌبك ثل ٠ً ؿاٛـ آٙ

 (1411ّ/2) كا٦ ب٨١ً ،٥ؽٌلٝ ٥ ٗلتج٠ ؿاؿ ٠ً اًٝت ٥ ًلؿٟ ٛٔت تٞ ؽبّ ٠ً ر٘بّ آٙ رن

 تشم لثاط

 ٧ٚا ؿك اٗب ثٞؿ؛ پبكص٦٠ بث٧ٛب ٦ٝ ُلاٛ ١ٖ ٗلا ٧ٚا ػٔت .ؿاُت ٓجبى ؿًت صٜـ٦ ًٌ ٛـكت ث٠ ٝ ثٞؿ ُلاٙ ٝ ًٖ ٧ٖهـ ؿك ٓجبى

 ام ٝ اكماٛتل ٝ اًت ٗلؿٕ ؿًتلى ؿك ِتل٨ث ػٔل ٧ٚا ؿك پبكص٠ .اًت ثٞؿٟ ؿًتلى ؿك ٝ رـاُب٠ٛ ٗلاًٖ ٝ ثنٕ ٓجبى٦٧ ُٞ ؿٝكٟ



 كٌٔل٠ ٝ ػلكبٙ اؿث٨بت، ٗغبٓؼبت

 27-43، ٓلغبت 1396 تبثٌتبٙ، 2، ُ٘بكٟ 3ؿٝكٟ 

41 

 

 آٗـ ثل ث٠ ثنٕ ٓجبى .كًـ ٦ٛ٘ ٛظل تأح٨ل ث٠   ٦ث اعلاف ر٢بٙ ثب ٧٠ٓلٞ ؿٝٓت اكتجبط .اًت بكت٦٠ ٧لات٨٨تـ ٗلؿٕ پَُٞ ٛٞع كٝ ٧ٚا

 (1031ّ/2) پٍٞ رُٞٚ ١ناك ثل مٛـ ـ٧ٟرل كٝؿ اُل ٠ً آٛضٜبٙ

 لگي

 (901 ّ/2) تًٞت٥ آكا ًؾٚ ٓؼْ ث٠ مٛـٟ اًت٦ مٛـُ ِٓٚ ُ٘غ ٠ً ٛغن

 ِل٧ؿ٦ ُ٘ؼ ًلؿٙ ؿكًت٥ اثل ٝ ًٜٜـ ر٘غ كا آٙ ٕٗٞ ؿثبكٟ ٗٔلف ام ثؼـ تب ًٞماٛـٛـ ٝ ًلؿٛـ كُٝٚ ِٓٚ ؿك كا ُ٘غ ٧ٖهـ ؿك

 .ًٜٜـ اًتلبؿٟ آٙ ام

 ّوا

ٝ  ـكً ١٘ب ؿك ثبٝك ػب٠ٗ پلٛـ٣ ؽُٞجؾت٦ ٓوت ؿاُت. هـٗب ٗؼتوـ ثٞؿٛـ ١٘ب ثل ١ل ًي ًب٠٧ اٛـام آٙ ُؾْ ٧ب ث٠ پبؿُب٦١ ٦ٗ

 ؿٝٓت ؿاكؿ. ا٧ٚ ٠ً٘ٔ ًبؽت٠ ُـ ٠ً ٦ِ٘١ عٌب٧ت ام ؽُٞجؾت٦ ٝ ب٧ب اٌٛبٙ ثنك٦ُ ؽٞا١ـ ُـ. ام ا٧ٚ كٝ تل٨ًجبت ٗؾتٔل٦ ث

 ٗب٧ْ ٨ًبٟ پِتَ. ١٘ب٥(. ؿ٨بث. )كًـ ًٔغٜت ٝ ؿٝٓت ث٠ اكتـ اٝ ًب٠٧ء ١ل٠ً ًل ثل. ٨ٗؾٞكؿ اًتؾٞاٙ ٠ً اًت ٗلؿ٦( اِ[ )ُٟ]

 ٧بؿؿاُت. )ؿاكؿ ثٜٔـتل هٍٞ هلٟ ام ثب٢ٓب٦٧ ٝ م٧جب ك٧َ ٝ ثٕٞ ُبػ ٗبٜٛـ ُبػ ؿٝ ٛوَ، ث٦ عٜب٦٧ اٍ ٠ٜ٨ً ؽبًٌتل٥، ث٠

 ٝ ؽٞكؿ اًتؾٞاٙ ٜـ٧ُٞ ٠ً ٥ ا اكٌب٠ٛ اًت٦ ٗلؿ. ٨ُلٛـ ٨ٛي كبّ ث٠ ٝ ؿاٜٛـ ٌُٟٞ ٝ كلّ ٗظ٢ل كا اٝ كبك٦ً اؿث٨بت ؿك(. ٗؤٓق

 ١ِٜبٕ ٗ٘بٓي ٝ ١ب ٢ُل ؿك ٧٠ٌٜا ر٠ٔ٘ ام ثلٛـ ٛبٕ اٝ ام بك٨ثٌ ١ب اكٌب٠ٛ ؿك ٝ ُٞؿ پبؿُبٟ اكٌٜـ ٧٠ًب ًي ١ل ًل ثل ٝ بماكؿ٥ٛ٨ ربٛٞك

تؾبة  ؿك ًلؿٛـ؛ ٛوَ پلصٖ ثل كا ١٘ب ٛوَ ٝ ل٧ت٦٧ٞٔ ًٞ ام ُـ؛ پبؿُبٟ اٝ ٌِٛت ٠ً ١لًيًل ثل ٝ آٝكٛـ كا ٗلؽ ٧ٚا پبؿُبٟ ٛا

 ؿٝٓت٥ ١٘ب٥ ٗبٝا ثبؿ ب٨ٙآُ ٠ٛ ٧ٚا ثبالتلام .(90:1389 ،٦عوب٧) .لٛـ٨ُ ي٨ٛ كبّ ث٠ كا آٙ ٝ اًت ٌُٟٞ ٝ كلّ ٗظ٢ل٦ كبكً بت٨اؿث

 (449ّ/1) اٝ

 

 یجًِت -5

 ٨ْاً٘بػ ُبٟ ت٨عبً٘ ُـ؛ ٗغٌٞة ١ٜـ ٝ لا٧ٙا٦ ب٦ً٨ً ارت٘بػ علًت٥ ًٞ ؿٝ ؿك٦ كل١ِٜ تجبؿ٥ّ اػال ٗخْ ٧٠ٓلٞ ٥ ؿٝكٟ

٥ ٓلٞ ُب١ب٦ٙ تٞر٢ ٦ث ُـ، ١٘لاٟ ٧٠ٓلٞ ٨٧ٚآ ذ٧تلٝ ٝ آٛبٙ ام ١ٜـ ُب١بٙ اًتوجبّ ٝ ُبػلاٙ ًٞس ثب ،م . ١ 907ًبّ ؿك٥ ٓلٞ

٦٧ ًٞ ام ٝ ًٜـ ـا٨پ كٝاد٦ ٗق١ج ٥ رٜج٠ ؿك ُؼل تب ُـ ثبػج ،٦لا٧ٛا ُب١بٙ ٝ لا٨ٙاٗ ؿكثبك كؿ ذ٧كا ٥ٝ ؿكثبك٦ ًٜت ٗـط ٝ ُؼل ث٠

 ٜـ٧بمٗب٨ث٦ عجؼ تب بثٜـ٧ كلٓت …٥ٝ ًبك ٦ًبُ ،٦٧ٛبٛٞا ،٥ُل ت٨ص ،٦٧ثٜب ل٨ٛظ ُٞٛبُٞٙ ِٗبؿْ ٝ ١ب علك٠ ؿك ُبػلاٙ ام ـ٧رـ ٌْٛ

 ٦ٝ ًبُبٛ ٗغتِٖ ل٨ٛظ٦ ُبػلاٛ. ثبُـ بؿ٧م ٧٠ٓلٞ ًجي ُؼل ؿك٦ ؿًتٕ ؿ ٨ٚٗضبٗ ٦ٝ ٗق١ج ٝاهُبٙ ام اًتلبؿٟ ثٌبٗـ كٝ ٧ٚا ام ٝ

 كل١َٜ ٥ ٨٠ٜمٗ ؿك ص٠ ٝ ًلثال غ٧ٝهب ٝ غ٨تِ ٨٧ٚآ و٧ٟث٦ٞ ٧ٜؿ ٦ٝ ٗق١ج ٨ٚٗضبٗ ٥ رٜج٠ ؿك ص٠ كٌٞٓٔٞك ام٥ ل٨ُ ث٢لٟ ثب ِلا٧ٙؿ

 :ًلؿ ِٗب١ـٟ كا ل٧م ٗٞاكؿ تٞاٙ ٦ٗ ٗغتِٖ ُؼل ؿك ٛ٘ٞؿٛـ؛٦٧ آمٗب عجغ ػب٠ٗ

 ٦.ؼ٨ُ كل١َٜ ٘ٞؿٛ ثبم -

 .ًبؿٟ مثبٙ ثب ػٞإ كل٦َٜ١ تزٔ -

 .٨ِ٨ٚپ ؿٝكاٙ ؿك ذ٧كا ٥ ُبػلا٠ٛ تٌٔلبت ام٥ ل٨ُ ث٢لٟ ػـٕ ٝ ُبػل اعٌبى ٝ ػبعل٦٠ تزٔ -

 ُـْ ًلؿٙ ك١ب ام پي ن٨ٛ ٗغتِٖ ؽٞؿ -ثٞؿٛـ٥ ػبؿ ٗلؿٕ ام ِتل٨ث ػٔل ٧ٚا ُؼل ٗؾبعجبٙ ٝ ُبػلاٙ ٠ً آٛزب ام ثٞؿٙ؛ ُلا ٝاهغ -

ٞك ٝ ٗغًٌٞبت ث٠ تٞر٠ آٝكؿ،٥ كٝ ُؼل ث٦٠ ُكلٝ پبكص٠  .اًت ِتل٨ث بك٨ثٌ اٝ ُؼل ؿك٥ ظب١ل ٗا

 ًجي ٥ ٨ُٟٞ ث٠ ً٘تل اٝ ًالٕ بم٨ً ٝ لؿ٨ِِ٨پ ؿك كا هـٗب ًجي ٗغتِٖ ؿٝكٟ ٧ٚا ؿك ١ب ًجي ُٞٛبُٞٙ تٜٞع ث٠ تٞر٠ ثب -

 .٨٠رالٓ ٥ كًب٠ٓ ثزن آجت٠ اًت،٥ ١ٜـ

 ٨٧ٜ.٦آ بت٨اؿث كٝاد ٝ ٌُتلٍ -

 .اًت٦٧ ًلا ؼ٧تبك ٗبؿٟ ـ٨اًبت ام ٗغتِٖ ٨ُٖلت ٠ً صٜبٙ ؛٦تلٜٜ بت٨اؿث ث٠ ٝكؿٙآ٥ كٝ -
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 بؿ٧م بك٨ثٌ لاٙ؛٧ا كٝمُبك آٙ ؿك اٗبٗبٙ ٗٔبئت ٝ ًلاٗبت فًل ٖ؛٨اُِٜبً ٦ٗق١ج ٦ٝ ٨٧ٜآ بت٨اؿث ثب كا٦ ًبُبٛ ٗغتِٖ ٗز٘ٞع ؿك

 ؿك ٧َؽٞ ٥ ٨٠ٗلح ثب ٠ً اًت٥ ُبػل ٗغتِٖ. ُـ ُبكٗبٛـ ٠ً اًت ٗغتِٖ ؛٦ٗلاح ٦ٝ ٧ٜؿ ظ٧ٗـا ٧ٚا ٜـُب٧ُٙٞ ب٨ٙٗ ام ٝ ثٞؿ؛

 .ٗبٛـ ؽٞا١ـ تأح٨لُقاك   ٥ٝ هٞ ١٘ضٜبٙ بٗت٨ه تب ٠ً ُقاُت رب ثل كا بت٨اؿث ام٦٧ ثٜب ًَٜ (ع) ٨ٚعٌ اٗب٥ٕ كحب
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 .ـ٧ٗلٝاك ت٢لاٙ، ،٥ٗوـاؿ ث٢لإ تلر٠٘ لاٙ،٧ا بت٨اؿث ؼ٧تبك ،(1369). ا ثلاٝٙ، .4

 ٥.ع٢ٞك: ت٢لاٙ(.  ؿٕٝ صبح) ٦ُٜبً ًجي(. 1362. )ٕ ث٢بك، .5

 ٥.كضٞ هـى آًتبٙ: ٢ِٗـ(. ص٢بكٕ صبح) لا٧ٙا ػبٕ كل٦َٜ١ ثلكً ٝ پو١َٝ (.1367. )ط ،٢٦و٨ث .6

 .تب ٦ث: ت٢لاٙ. ًال١بٙ ًلػ ٗلُـ(. 1385. )ا ،٦ًٜ٘ب٦ٛ پٜب١ .7

 .ؿٕٝ ٝ اّٝ ٥ ُ٘بكٟ. ؿٕٝ ًبّ. ٘لؽ٦ً٨ اؿث ٥ كٜٔٔب٠ٗ. ٧٠ٓلٞ ؽبٛـاٙ ٝ آل٢بٙ (.1374.)ح ،٦تٞتٞٛ .8
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Abstract 
 
Popular culture is experiences and thoughts of mankind through ages. This Rooted in distant past. The folk and 

folk mysteries are in the context of the lives of people in each period and are rooted in distant past. The literature 

is the entire mirror of the community .Beliefs, religious, religious and folk beliefs are reflected in Safavid's 

literature. Mohtasham Kashani, is the Lord of the religion Dead. The poetry of the Safavid era and especially the 

poems of Mohtasham Kashani is full of folklore and folklore. The poems of Mohtasham Kashani is a valuable 

source for discussing folklore and folklore, especially from the point of view of religious references. Mohtasham 

Kashani has a special style and speech pattern in the use of popular literature in his works. His stylistic 

innovations in the use of folklore are folklore more about references are reflected in his poem. 
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