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 چکیده

تا ٞسف قٙاذت  ٔماِٝٞاي قٙاذت ٔتٖٛ، تطضؾي آٟ٘ا اظ زيسٌاٜ ؾثه قٙاؾي اؾت ايٗ  يىي اظ قيٜٛ

ٞاي آٖ تا  ٚ ٚيػٌيوكف إِٗزٛب ٘ٛقتٝ ي اتٛاِحؿٗ ّٖي تٗ ٖخٕاٖ رالتي ٞزٛيطي ؾثه وتاب 

ٔي تٛاٖ تٝ ٔٛاضز  ُٔاِٗٝٞاي ٟٔٓ ايٗ  اظ يافتٝ .يػٌيٟاي ظتا٘ي ٚ ازتي پطزاذتٝ اؾتتىيٝ تط تطضؾي ٚ

شيُ اقاضٜ ٕ٘ٛز ٘خط وتاب ٔثتٙي تط ايزاظ ٚ وٛتاٞي رٕالت اؾت ٚ زض آٖ ِغات، تطويثات ٚ رٕالت 

اَ اؾتٕٗ. ٖطتي فطاٚا٘ي تٝ واض ضفتٝ اؾت ٚ زض تؿياضي ٔٛاضز فُٗ تط زيٍط ارعاي رّٕٝ ٔمسْ قسٜ اؾت

، ُٔاتمٝ نفت ٚ ٔٛنٛف ٚ «ضا»ٚ « ٔط»يٕايط ٔتهُ ٔفِٗٛي، افٗاَ ٔطوة، حصف فُٗ، آٔسٖ ٔفَٗٛ تا 

 تىاضضفتٝ اؾتزض تطذي اظ لؿٕتٟاي وتاب، ٘خط ٔؿزٕ تؿياض ظيثايي  .... اظ تؿأس تؿياضي تطذٛضزاض اؾت

وٝ اظ آٖ تطاي يافتٗ تالـ قسٜ تا تا تٛرٝ تٝ رٕالت ٚ ِغات ٚ انُالحات ٚيػٌي تاضظي ضا پيسا وطز 

زض ٔي تٛاٖ ٌفت ؾثه ايٗ  ؾثه وتاب تٟطٜ تطز. ٚ يا زض ٞط يه اظ ؾُٛح تسيٗ قىُ واض قسٜ اؾت ٚ

 وتاب وٕي تا ٘خطٞاي ٞٓ زٚضٜ اـ ٔتفاٚت اؾت.

 .رالتي ٞزٛيطيوكف إِحزٛب،  ،ؾثه قٙاؾي :کلمبت کلیدی
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 مقدمه  
ؿيط ، فمٝ ٚ والْ ضا زضظازٌاٜ ذٛز آٔٛذت آٖ چٝ وٝ وٝ زضتاضٜ ي ّْٛ ٔتساَٚ ٖهط، ذانٝ لطآٖ، حسيج ، تفٞزٛيطي ٖ

قرهيت ٚٔماْ اٚ ٔي تٛاٖ ٌفت ايٙىٝ اٚ َثٗي ٘اظن ٚ ضٚحيٝ اي حؿاؼ زاقت تٟٙا احطي وٝ اظ زيطظٔاٖ تٝ ٞزٛيطي ٘ؿثت 

قٕيؿا زض ي قٛز. . وٝ زض ايٙزا تٝ تطضؾي ؾثه ايٗ تطضؾي پطزاذتٝ ٔزازٜ ا٘س ٚ أطٚظٜ زض زؾت اؾت وكف إِحزٛب اؾت

ؾثه زض ِغت تاظي تٝ ٔٗٙي ٌساذتٗ ٚ ضيرتٗ ظض ٚ ٘مطٜ اؾت ٚ ؾثيىٝ پاض٠ ٘مط٠ ٌساذتٝ ضا ٌٛيٙس، » تٗطيف ؾثه آٚضزٜ ا٘س

« اؾتيُ»ضا زض تطاتط  ا٘س ٚ تمطيثاً آٖ  اؾتٕٗاَ وطزٜ« يا ٘خط َطظ ذاني اظ ٘ٓٓ»ِٚي ازتاي لطٖ اذيط ؾثه ضا ٔزاظاً تٝ ٔٗٙي 

 يا يه ضٚح. ذٛضز تٛاٖ ٌفت وٝ ؾثه ٚحستي اؾت وٝ زض آحاض وؿي تٝ چكٓ ٔي ٔي(. 1389)تاؾتي، « ا٘س ٜاضٚپائياٖ ٟ٘از

يا ٔرتهاتي  يا ٚيػٌيٟاي ٔكتطن ٚ ٔتىطّض زض آحاض وؿي اؾت. تٝ ٖثاضت زيٍط ايٗ ٚحست ٔٙثٗج اظ تىطاض ٖٛأُ يه ٚيػٌي

يا ٔرتهات  ٕٔىٗ اؾت تطذي اظ ايٗ ٖٛأُ .ّة ٔيىٙساؾت وٝ زض آحاض وؿي ٞؿت ٚ تٛرٝ ذٛا٘ٙسٜ زليك ٚ وٙزىاٚ ضا ر

 .ا٘س ؾثه ؾاظ ٘ؿثتاً آقىاض تاقٙس أا ٕٔٗٛالً ٚ غاِثاً پٟٙاٖ ٚ پٛقيسٜ

 

 پیشینه ی تحقیق
 ايٗ وتاب اذتهاض ؾرٗ ٌفتٝ اؾت. زضتاضٜ ي ؾثه 2ّٔه اِكٗطاي تٟاض زض وتاب ؾثه قٙاؾي رّس  -

ا٘تراب ٚ تٛييح زوتط ٔحٕٛز ٖاتسي ٘يع تحج ٞاي پيطأٖٛ ايٗ  زض ٔمسٔٝ ي وتاب ٌعيسٜ ي وكف إِحزٛب تٝ -

 وتاب ٚرٛز زاضز. 

 

 روش تحقیق، جبمعه مورد تحقیق و شیوه گردآوری داده هب
وكف »٘أٝ تط اؾاؼ تطضؾي ٔتٗ اظ زيسٌاٜ ظتا٘ي ٚ ازتي اؾت. رأٗٝ ٔٛضز تحميك قأُ ٔتٗ وتاب  ضٚـ تحميك ايٗ پاياٖ

ياتي ٚ تطضؾي آٟ٘ا ٚ  اي ٚ ٔثتٙي تط ُٔاِٗٝ زليك ٔتٗ وتاب ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تٝ نٛضت وتاترا٘ٝ ضي زازٜاؾت. قيٜٛ ٌطزآٚ« إِحزٛب

 ٞاي تحميك تٛزٜ اؾت. يافتٝ ٌيطي تط اؾاؼ ٘تيزٝ

 

 بحث

يٗٙي  ؾثه زٚضٜ: :تٝ واض ٔي ضٚز ٔمهٛز اظ آٖ ٕٔىٗ اؾت يىي اظ ؾٝ ٔفْٟٛ ظيط تاقس« ؾثه»قٙاؾي ٚلتي ٚاغٜ  زض ؾثه

ف ٔكتطن ٚ قثيٝ آحاضيه زٚضٜ ذال. ٔخالً زض لطٖٚ ؾْٛ ٚ چٟاضْ ٚ پٙزٓ ؾثه آحاض ازتي اظ رٟات ٔتٗسزي ؾثه وٓ ٚ تي

تٝ ٖثاضت زيٍط زض آحاضيه زٚضٜ ٔكرم  .وٓ ٚ تيف تٝ ٞٓ قثيٝ اؾت. تٝ ؾثه ضايذ زض ايٗ زٚضٜ، ؾثه ذطاؾا٘ي ٔيٍٛيٙس

ضٍ٘تط اؾت ٚيا  ٞاي زيٍطيا وٓ قٛز وٝ زض آحاض زٚضٜ ٔيتاضيري، ٖ٘ٛي ٚحست ٚ ظٔيٙٝ ٔكتطن ِفٓي ٚ ٔٗٙٛي ٚ ازتي زيسٜ 

انالً ٘يؿت. ٔخالً زض ظتاٖ لسيٓ ازتيات  فاضؾي )تا حسٚز لطٖ ٞفتٓ( ٞط را نحثت اظ قطٌ اؾت زض آذط فُٗ قطٌ ٚ فُٗ 

 .يائي آٔسٜ اؾت رٛاب قطٌ

زض ٖآِ ٞٙط، ٕٞٝ ناحة . وٙس ايع ٔييا ٘ٛيؿٙسٜ وٝ احط اٚ ضا اظ ٞط احط زيٍطي ٔتٕ يه قاٖط يٗٙي ؾثه ذال ؾثه قرهي:

 .آفطيٗ زض آحاض آ٘اٖ آٖ لسض ٘يؿت وٝ تاٖج تكرم فطزي قٛز ٞاي ؾثه يٗٙي تؿأس ٔرتهات ٚ ٚيػٌي ؾثه فطزي ٘يؿتٙس

ؾثه ازتي: ٞط ّٖٓ ٚ ٘ٓٓ ٚ ٞٙطي ؾثه ذال ذٛز ضا زاضز، ٔخالً ؾثه آحاض ّٖٕي )يٗٙي تيٙف ٚ ظتاٖ آٖ( اظ ؾثه آحاض ازتي  

يىي اظ ؾثىٟا ؾثه ازتي اؾت. زض تحج ؾثه ازتي اظ . اؾت ٚ ٕٞيٗ َٛض تيٗ ؾثه تاضيري ٚ ٔصٞثي تفاٚت اؾتٔتٕايع 

 تٝ ٖثاضت زيٍط ؾثه ازتي زض ٔماتُ ؾثىٟاي زيٍط ٔخالً ؾثه ّٖٕي. ؾثه ٔرهٛل آحاض ازتي زض ٔمياؼ رٟا٘ي ؾرٗ ٔيطٚز

 يا تاضيري لطاض زاضز. يا حمٛلي يا ٔصٞثي

 وٙس. ٕٔٗٛالً زض تٕييع فهَٛ ٕٔيع احط ازتي، آٖ ضا تا ٌفتاض ٖازي ٔي ٝ ٔرتهاتي احطي ضا ازتي ٔيتحج ايٗ اؾت وٝ چ 

آفطيٙٙس وٝ زض  اي ٔي وٙٙس ٚ رّٕٝ ؾٙزٙس. قاٖطاٖ تٝ را آٖ وٝ تٍٛيٙس نثح ذٛضقيس زضآٔس اظ اِفاِ زيٍطي اؾتفازٜ ٔي

 .ظتاٖ ٌفتاض ٔطؾْٛ ٘يؿت

تكريم ؾثه زٚضٞاي ٔرتّف ازتيات ٚ تٗييٗ  -اِف قٙاؾي ٖثاضتٙس اظ ثهتسيٗ تطتية ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ اٞساف ؾ 

قٙاؾي،  ٔرتهات ؾثىي ٞط زٚضٜ. ايٗ لؿٕت تيكتط رٙثٝ تاضيد ازتيات ٚ ظتا٘كٙاؾي زاضز ٚ ٕٔٗٛالً زض ؾُٛح ٔمسٔاتي ؾثه

قٙاؾي اؾت  اِي ؾثهتٗييٗ ؾثه فطزي ٘ٛيؿٙسٌاٖ ٚ قاٖطاٖ تعضي وٝ ٔطتٌٛ تٝ ٔطاحُ ٖ -. بٌيطز ٔٛضز تطضؾي لطاض ٔي

ا ؾثىٟاي زيٍط، ٔرهٛناً تكريم ؾثه ازتي ٚ تٗييٗ ٔرتهات آٖ زض ٔمايؿٝ ت -. دٚ تايس اظ ّٔٗٛٔات ازتي اؾتفازٜ قٛز

ؾثىٟاي ٘خط ضا تٝ  .قٙاؾي زض ٘مس ازتي ٚ ٘ٓطيٝ ازتيات ٞٓ ُٔطح اؾت ٖازي ٚ ضٚظٔطٜ. ايٗ تحج ٖالٜٚ تط ؾثه ضؾثه ٌفتا
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تٙسي اَٚ ٚ ٞٓ زْٚ، ٔثتٙي تط ٔكرهات ٚ  ـ ٘خط ٔٛظٖٚ ٞٓ تمؿي3ٓـ ٘خط فٙي 2٘خط ٔطؾُ  -1: َطيك ظيط تمؿيٓ وطز

يٗٙي فطْ تيطٚ٘ي ٞؿتٙس. أا اٌط ترٛاٞيٓ تٝ ِحاِ ٔٗٙايي )ٔرتهات زضٚ٘ي( تٝ ا٘ٛأ ٘خط ٍ٘اٜ وٙيٓ ٘خطٞايي  ٔرتهات تيطٚ٘ي

زض وتاتٟاي ٔرتّف . اٟ٘اي ضٔعي، ٖاقما٘ٝ، حٕاؾي ٚ ... زاضيٓيا زاؾتاٟ٘ايي اظ لثيُ زاؾت ٔصٞثي، نٛفيا٘ٝ ٚ ... اظ لثيُ تاضيري،

ؾثه قٙاؾي، ٔرتهاتي اظ ٘خط ٔطؾُ وٝ وتاب وكف إِحزٛب ٞٓ قأُ ايٗ ٘ٛٔ ٘خط ٔي قٛز آٚضزٜ قسٜ ٚ ٔا زض ايٙزا 

  .وٙيٓ تطذي اظ ايٗ ٔرتهات ضا شوط ٔي

رٕالت وٛتاٜ ٚ وّٕات فاضؾي ٚ ذاِي اظ ِغات ٖطتي  تٛاٖ ٌفت ٘خط ٔطؾُ ٘خطي اؾت ؾازٜ ٚ ضٚقٗ ٔثتٙي تط تٝ َٛض وّي ٔي

 .ٚ ٟٔزٛض

اِف: رٕٕ تؿتٗ وّٕات رٕٕ ٖطتي ب: رٕٕ تا اِف ٚ ٖ٘ٛ د: وّٕٝ وؽ ضا چٖٛ ٔطرٗف ا٘ؿاٖ تاقس  :رٕٕ تؿتٗ وّٕات -1

ٜ :يىي قطاتي ب: آٚضزٖ ٕٞيه ٚ ٕٞياء ٘ىط .اِف: پيف اظ اؾٕيىي ٔيأٚض٘س :يىي لهٝ   :اؾٓ ٘ىطٜ -2 .تٝ ٞا رٕٕ تؿتٝ اؾت

اؾتٗاَ: اظ رٟت ... ضا، اظ ؾثة ... ضا، اظ لثُ ... ضا،  -4. آٚض٘س ٔط: پيف اظ ٔفَٗٛ ٔط ٔي -3 .د :ياء ٘ىطٜ ٔخُ أطٚظ: ا٘سأي .وٙٙس

 -6ٔياٖ ... تطا٘سض،  ...اؾتٕٗاَ حطف ايافٝ ًٔاٖف: تٝ ... زض، تٝ ... ا٘سض، تٝ ... تط، تط ... تط، اظ ظيط ... تط، ٔياٖ  -5 اظ تٟط... ضا

« ي»چٖٛ + نفت + -9آٚضزٖ يٕايط ٔتهُ ٔفِٗٛي  -8ايٗ ٚ آٖ زض ٔماْ حطف تٗطيف  -7يٕايط زض اقاضٜ تٝ غيط شي ضٚح 

تْٛ، «: تٛزٖ»اؾتفازٜ اظ نيغٝ ًٔاضٔ -12افٗاَ پيكٛ٘سي  -11« طؾسيٍ»ٚ « ززيٍط»اؾتفازٜ اظ -10 زض ٘كاٖ زازٖ حاِت

-15 ًٔاضٔ اذثاضي تٝ راي ًٔاضٔ اِتعأي: ٔيٍيطز تٝ راي تٍيطز -14تٛزٜ تٛز «: تٛزٖ»ٔايي تٗيس اظ ٔهسض -13 تٛي، تٛز 

ٚ فانّٝ افتازٖ تيٗ آٖ « ٕٞي»اؾتفازٜ اظ -18تأويس تط ؾط افٗاَ « تاء» -17فُٗ ٔزَٟٛ تا فُٗ آٔسٖ -16اؾتفازٜ اظ ليس ٘في 

تمسيٓ فُٗ تط ٔتّٗمات  -22ض ٚ وٛتاٞي رٕالت اذتها -21تٝ ٔٗٙاي تطاي « ضا» -20زض ٘مف ليس تأويس « ؾرت»-19ٚ فُٗ 

 )قٕيؿا، .......(. تىطاض -24اؾتفازٜ اظ ٘ا، ٘ٝ، ٘ي، تطاي ٔٙفي ؾاذتٗ وّٕات  -23
 

 ویژگی هبی سبکی و بیبنی کشف المحجوة
 ،ؾتضخ زازٜ ا فاضؾي تطيٗ حٛازحي اؾت وٝ زض تاضيد ظتاٖ قه يىي اظ ٟٔٓ نٛفيا٘ٝ زض ظتاٖ فاضؾي تي ازتياتيسايف پ

ٔطزْ ضا تٝ ظتا٘ي ٖٕيك تثسيُ وطز. پيف اظ ايٗ حازحٝ ظتاٖ ّٖٕي ايطاٖ ظتاٖ ٖطتي تٛزٜ اؾت ٚ   اي وٝ ظتاٖ ٖأيا٘ٝ حازحٝ

رع تٝ واض تاظٌفتٗ »ٌٛيس:  ي ظتاٖ فاضؾي ٔي ٍ٘اقتٙس. اتٛضيحاٖ تيطٚ٘ي زضتاضٜ ٞا ضا ٞٓ تٝ ٖطتي ٔي تطيٗ ٔتٗ زا٘كٕٙساٖ وٛتاٜ

 ؾاحت تٝ ازتيات نٛفيا٘ٝايٗ اْٟاض ٘ٓط وٝ لُٗاً لثُ اظ ٚضٚز  )ٚيىي ٌفتاٚضز(. «ٞاي قثا٘ٝ ٘يايس هٝٞاي ذؿطٚاٖ ٚ ل زاؾتاٖ

، ظتاٖ فاضؾي ضا ظتاٖ فاذط ّٖٕي تٝ حؿاب آٖ زٚضاٖ زٞس وٝ ٞيچ وساْ اظ زا٘كٕٙساٖ ٘كاٖ ٔي تياٖ قسٜ اؾت ازتيات فاضؾي

اي  ضٚح تاظٜ ٜ قسٖمطيثاً اظ اٚايُ لطٖ پٙزٓ آغاظ ٌطزيسٜ ٚ ٔٛرة زٔيسفاضؾي تحٛظٜ ظتا٘ي تٝ  ازتيات ٖطفا٘يآٚضز٘س. ٚضٚز  ٕ٘ي

ٚ اظ تطوت آٖ زأٙٝ ٔٗٙا زض ايٗ ظتاٖ تٝ تسضيذ ٌؿتطـ يافت تا آٖ را وٝ ظتاٖ فاضؾي حأُ  طزيسفاضؾي ٌ ظتاٖزض واِثس 

 .(9: 1370پٛضرٛازي، )ستٝ يه ظتاٖ ٔمسؼ ٖٕٚيك تثسيُ ق ٔٗا٘ي ٖٕيك ٖطفا٘ي ٚ ٔاتٗساُِثيٗي قس ٚ اظ ايٗ ضاٜ

ايٗ وتاب اظ حيج ؾثه تاالتط ٚ انيُ تط ٚ تٝ زٚضٜ اَٚ ٘عزيه تط اؾت تا »ٔطحْٛ تٟاض زضتاضٜ ؾثه ايٗ وتاب ٔي ٘ٛيؿس: 

ؾايط وتة نٛفيٝ ٚ ٔي تٛاٖ آٖ ضا يىي اظ  وتة َطاظ اَٚ قٕطز وٝ ٞط چٙس زض لطٖ پٙزٓ تأِيف قسٜ ٚ تيف اظ وتة لسيٓ 

« ي آٖ ظتاٖ اؾت، أا تاظ ٕ٘ٛ٘ٝ ؾثه لسيٓ ضا اظ زؾت ٘سازٜ ٚ ضٚي ٞٓ ضفتٝ زاضاي ؾثه وٟٙٝ اؾتزؾترٛـ تاظي ٚ ِغت ٞا

 (187: 1349تا ايٗ ٚرٛز انُالحات ذال ايٗ وتاب زض غاِة وتة تهٛف تٗس اظ آٖ ٔهُّح ٌطزيسٜ اؾت.) تٟاض،

ط زاضاي ٔتٙي ٔٙؿزٓ ٚ يىپاضچٝ اؾت ٚ وكف إِحزٛب اظ آحاض تّٗيٕي نٛفيٝ اؾت وٝ تا ٚرٛز تٙٛٔ ٔثاحج ٚ ٌٛ٘اٌٛ٘ي ٘خ

ٖٙانط ٚ ا٘ؿزاْ ٔتٗ ٘يع ٞط يه تٝ ٘ٛتٝ ذٛز زض ايزاز ايٗ پيٛ٘س ٚ ا٘ؿزاْ تأحيط ٌصاض٘س، زض ٔياٖ ٖٙانط ا٘ؿزاْ ٔتٗ زض وكف 

ُٔاِة  إِحزٛب پيٛ٘س )اضتثاٌ ٔٗٙايي ٚ ُٔٙمي( ٚ ا٘ؿزاْ ٚاغٌا٘ي اظ إٞيت تيكتطي تطذٛزاض اؾت. تٝ ٖثاضتي ٘ٓٓ ٚ ا٘ؿزاْ

 زض وٙاض ٔٗا٘ي ٚ ٔفاٞيٓ رأٝ ٚ ٌؿتطزٜ اظ ٚيػٌي ٞاي تطرؿتٝ وكف إِحزٛب ٔحؿٛب ٔي قٛز.

تطاي ٔخاَ حىايت ٞا ٚ َطظ تياٖ آٖ زض وكف إِحزٛب ٕ٘ٛ٘ٝ اي اضظقٕٙس ٚ لاتُ اٖتٙا اظ ازتيات زاؾتا٘ي زض ٔتٖٛ ٘خط ٖطفا٘ي 

ت ٔفاٞيٓ ٖطفا٘ي، ٔٗطفي قرهيت ٞاي تعضي ٖطفا٘ي، تمٛيت اؾت، ايٗ حىايت ٞا تا ٞسف پٙس آٔٛظي، آؾاٖ ؾاظي زضياف

 تاٚضٞاي ٔطيساٖ، زض التالي ٔثاحج وتاب ٌٙزا٘سٜ قسٜ اؾت.

زض ايٗ حىايت ٞا اضتثاٌ ؾثثي وٝ ذٛز ظيط ٔزٕٖٛٝ ا٘ؿزاْ پيٛ٘سي اؾت ٕٞطاٜ تا اضتثاٌ ظٔا٘ي ٘مف اؾاؾي زاض٘س، ايٗ زٚ 

ِي تيٗ حٛازث پيطً٘ ضا تٛرٛز ٔي آٚضز تٝ تياٖ زيٍط، زاؾتاٖ ٚ حىايت تسٖٚ ٖٙهط يٗٙي تٛاِي ظٔا٘ي ٚ ضاتُٝ ّٖي ٚ ّٔٗٛ

 .(90: 1390)ضٚؾتا، ٚرٛز ايٗ ٖٙهط ٔٛرٛزيت پيسا ٕ٘ي وٙس

ٕٞچٙيٗ تٝ ّٖت ٘ثٛ٘ ٞزٛيطي زض ضٚايت ٌطي، قيٜٛ ٞايي وٝ ٘ٛيؿٙسٌاٖ ايٗ ؾثه تٝ ٖٕس تطاي رصاب ٚ ذٛا٘س٘ي وطزٖ 

 ض ٘مُ حىايات اٚ لاتُ زضيافت اؾت اظ آٖ رّٕٝ ٔي تٛاٖ تٝ ايٗ ٔٛاضز اقاضٜ وطز؛زاؾتاٖ ٞاي ذٛز تىاض ٔي تط٘س، ز
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 ٌعيٙف ِحٓٝ ٞاي ذال اظ يه حازحٝ ٚ ضٚايت تطقي اظ آٖ ِحٓٝ -

 تٕايُ تٝ ا٘ؿزاْ ٚ وٛتاٞي ضٚايت -

 اؾتفازٜ اظ ظتاٖ ؾازٜ زض حىايت ٞا ٚ پطٞيع اظ ٖثاضت پطزاظي -

 ٔحسٚزيت تٗساز ٚلايٕ -

 ز قرهيت ٞاوٕي تٗسا -

 ٔحسٚزيت نحٙٝ پطزاظي ٚ ا٘تراب َطح ؾازٜ. -

ٞزٛيطي تٝ ٖٙهط ٌفتٍٛ زض زاؾتاٖ إٞيت ذاني زازٜ اؾت، ايٗ ٌفتٍٛٞا ٌاٞي ته ٌٛيي زضٚ٘ي اؾت. ظتاٖ حىايت ٞا 

 ٚيػٌي زاضز وٝ تطذي اظ آٖ ٞا تٝ ذٛا٘ف ٚ فٟٓ زاؾتاٖ قتاب ٔي زٞس ٚ تٗسازي ٔٛرة وٙس قسٖ آٖ ٔي قٛ٘س. ٞزٛيطي

ٌاٞي تٝ َٛض ٔؿتميٓ تٝ ِحٗ قرهيت ٞا اقاضٜ وطزٜ ٚ ٌاٞي ِحٗ ضا تا واضتطز ٚاغٌاٖ زض ٘مف ٞاي قثٝ رّٕٝ اي، ٔحتٛاي 

 .(120: 1388)زٞما٘ي،  رّٕٝ، ؾاذتاض رّٕٝ ٚ آضايف ٘حٛي رّٕٝ ٞا ٘كاٖ زازٜ اؾت

ًٔأيٗ زض ذالَ زاؾتاٖ، تا قيٜٛ ٘ٛيٙي وٝ تٝ ايٗ تطتية اٚ يٕٗ اؾتفازٜ اظ يه قيٜٛ آٔٛظقي وأالً تزطتٝ قسٜ يٗٙي تياٖ 

زض زاؾتاٖ پطزاظي پيف ٔي ٌيطز ؾٗي ٔي وٙس ٔفاٞيٓ نٛفيا٘ٝ ضا تطاي ٖأٝ ٖاللٝ ٔٙساٖ لاتُ زؾتطؼ وٙس، راِة اؾت 

 تسا٘يٓ وٝ ٞٓ اوٖٙٛ ايٗ قيٜٛ آٔٛظـ ٚ ٔتس زاؾتاٖ پطزاظي ٔٛضز اؾتفازٜ تؿياضي اظ ٘ٛيؿٙسٌاٖ تعضي لطاض زاضز.

يك ؾثه ٍ٘اضـ ايٗ ٔتٗ ازتي ٚ نٛفيا٘ٝ ٔا ضا تا ٚالٗيتي زيٍط ٘يع آقٙا ٔي ؾاظز ٚ آٖ تغييط ٔٛلٗيت ٞاي ٌفتاضي تطضؾي زل

ٔتٙاؾة تا تياٖ ٔٛيٖٛات ٔتفاٚت اؾت وٝ ذٛز ٘كا٘ٝ اي اظ قيٛايي ٔتٗ ٚ زلت ٘ٛيؿٙسٜ زض ٔٛارٟٝ تا ٔراَة ٚ ايزاز 

 تٙاؾة تيٗ والْ ٚ ٔفْٟٛ اؾت، تطاي ٔخاَ؛

زٜ اظ ٘خط ٔطؾُ ٕٞطاٜ تا  چاقٙي حىايات ٚ أخاَ ٚ يا ذاَطٜ اي اظ ٘ٛيؿٙسٜ تطاي ضٚقٗ ٕ٘ٛزٖ ٔٛيٖٛات انّي ٚ . اؾتفا1

 تٙيازيٗ وٝ زض شٞٗ ذٛا٘ٙسٜ تا پيچيسٌي ٕٞطاٜ تٛزٜ اؾت.

تطاي ترف . تىاضٌيطي ٘خط ٔؿزٕ زض ٔٗطفي ٞط يه اظ ٔكايد ٔتٙاؾة تا ٔماْ ٚ رايٍاٜ آ٘اٖ، ٕٞچٙيٗ اؾتفازٜ اظ ايٗ ٘خط 2

 ٞايي وٝ تا زضيافتي شٚلي ٕٞطاٜ اؾت.

. اؾتفازٜ اظ قيٜٛ ُٔٙميٖٛ زض َطح ٚ ٘مس الٛاَ ٚ آضاي ٔرتّف، وٝ َثيٗتاً تا ٘خطي ذكه ٚ ّٖٕي ٔتكىُ اظ ٔمسٔات ٚ 3

    .(48: 1389)قٗاٖي،  ٔطاتة اؾتسالَ ٚ تحهيُ ٘تيزٝ ٕٞطاٜ اؾت

اؾت ٚ تٝ ٕٞاٖ قيٜٛ اي اؾت وٝ زض ظتاٖ اُٞ ازب تٝ ٘خط ٔطؾُ  5ٚ  4لطٖ ط اب ظالَ ٚ اظ تطتطيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ٘خط ايٗ وت٘خ

 ؾازٜ قٟطت زاضز. 

٘ٛيؿٙسٜ زض راي راي ايٗ وتاب، ٞطوزا وٝ لهس تياٖ ُّٔثي ضا زاضز وٝ ٘ؿثت تٝ آٖ تاويس زاضز تٗس اظ تياٖ آٖ اظ احازيج 

 پيأثط ٚ ائٕٝ ٚ ٘يع اظ آيات لطآٖ تٟطٜ ٔي تطز. 

» زض ازأٝ آيٝ اي اظ لطآٖ ٔي آٚضز : (. 11)ٌٙذ ترف، تي تا: ْ وطز آ٘اٖ ضا وٝ ّْٖٛ تي ٔٙفٗت آٔٛظ٘سذساي ٖعٚرُ ز -

 « اُٖٛشُته ٔٗ ّٖٓ اليْٓٙفٕ» /تمطٜ ( ٚ پيأثط ٘يع فطٔٛز102يتّٕٖٗٛ ٔا يًطُٞٓ ٚ اليٙفٟٗٓ )

ؾٛضٜ اؾطاء اؾتفازٜ ٔي  85وٝ ّٖٓ ٔا نفت ٔاؾت ٚ تٝ ٔا لايٓ ٚ اٚناف ٔا ٔتٙاٞي ( اظ آيٝ ي » لهس زاضز تٍٛيس : ظٔا٘ي وٝ  -

 (.13)ٕٞاٖ: « ٔااٚتيتٓ ٔٗ اِّٗٓ االلّيالً» وٙس 

 (.12)ٕٞاٖ: « ا٘تٓ التُٕٗ تٕا تّٗٓ ، ويفٓ تُُّةٔ ٔاال تّٗٓ »واضتٙس آٖ تاـ وٝ زا٘ي تا تٝ تٛوات آٖ ٘ازا٘ؿتٝ ٘يع تسا٘ي  -

وُ ٔيؿط ِٕا »  ؾپطزٖ َطيك ٔٗا٘ي زقٛاض تاقس رع تط آٖ وٝ ٚي ضا اظ تطاي آٖ آفطيسٜ تٛز، ٚ پيأثط ٌفت : نّي اهلل ّٖيٝ : -

 (.50)ٕٞاٖ:  «ذّك ِٝ

ٕاَ تؿياضي اظ ِغات ٚ انُالحات ٖطتي ٚرٛز زاضز وٝ زض ايٗ وتاب تٝ ٔٗٙي ٞايي اؾتفازٜ قسٜ وٝ لثُ اظ آٖ ايٍٙٛ٘ٝ اؾت -

 .  (203: 1349)تٟاض، ٕ٘ي قسٜ اؾت يا انُالحات زيٍطي رايٍعيٗ آٖ قسٜ اؾت

 طاؾات ٚ ... ، ذيطيت ، ٔزاٞست، ظيازت، لّت، ف ٕ٘ٛ٘ٝ : ٖثٛزيت

 تطذي اظ حطٚف زض ايٗ وتاب زيٍط واضتطزي ٘ساض٘س ٚ ٔٗٙاي آٖ ٞا تغييط وطزٜ ٚزيٍط زض ايٗ ٔٗٙا اؾتٕٗاَ ٕ٘ي قٛز.  -

ٔأٛض تٛز تٝ نحثت ٚ لياْ وطزٖ تٝ حك ايكاٖ تا ضؾَٛ )ٔ( ٞطن رايي وٝ اظ ايكاٖ تسيسي  –ّيٝ ٚ ؾّٓ نّي اهلل ٖ ضؾَٛ-

 (.61)ٌٙذ ترف، تي تا: ٌفتي ..... تا زض ٔٗٙاي چٙا٘ىٝ ، تا حسي وٝ 

 ٌفت تٝ ذسٔت تطزٜ اْ ، وٝ ٚي تٝ ذسٔت ذساٚ٘س ٔكغَٛ قس ٚ ٔا تٝ ذسٔت ... -

 (.74)ٕٞاٖ: يٓ ) حطف ايافٝ + اؾٓ ( زض ٔٗٙاي ٕٞيكٍي، زاتط زٚاْ )
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 (آ٘چٝ زض ٔٗٙاي ايٗ وٝ )        آ٘چٝ تٝ اتتساي وتاب ٘اْ ذٛز احثات وطزْ  -

 (ا٘سض زض ٔٗٙاي زض  )                                ٚ ايٗ ا٘سض ٔاٜ ضًٔاٖ تٛز. -

 (« اظ » ٔٗٙي وٝ تٝ )                                        غٙا فايُ تط وٝ فمط  -

ؾثه ايٗ وتاب لسيٕي ٚ وٟٙٝ اؾت ٚ اظ ايٗ حطٚف ٚاغٌاٖ تؿياض زض آٖ زيسٜ ٔي قٛز ٚ ٘ٛيؿٙسٜ ٔتٙاؾة تا زٚضٜ اي وٝ زض 

  .آٖ لطاض زاقتٝ ٚ آٖ تساٖ ضا قىُ وٝ ٚاغٌاٖ ٚ حطٚف تىاض تطزٜ ٔي قس٘س ، اؾتفازٜ وطزٜ اؾت

ٔتطٚن قسٜ ا٘س ٚ يا ايٗ وٝ زيٍط تسيٗ قىُ تىاض ٕ٘ي ضٚ٘س ٚ ٌصقت ظٔاٖ زض ايٗ وتاب ٚاغٌا٘ي ٚرٛز زاضز وٝ زيٍط أطٚظٜ  -

أا آٖ وٝ (. 85)ٕٞاٖ: « تٝ ٔٗٙاي ضياواض »ٕٞٝ ي ذّك تٝ يىثاض ٚ ضا ٔٙافك ٚٔطايي ذٛا٘ٙس، ٔخُ: تاٖج تغييط آٖ ٞا قسٜ اؾت

 (.81ٕٞاٖ: «)، پطٞيع وطزٖ اظ ٘فاقتٝ ٔٗٙاي ٘فاق ٘ىطزٖ » َطيك ٚي ضاؾت ضفتٗ تٛز ٚ ٘اتطظيسٖ ٘فاق ٚزؾت ٘ساقتٗ ضيا

تٝ »زيٗ ضا تٝ تٕأي تثطظ «. زض ٔٗٙاي پطاوٙسٌي ذاَط »چٖٛ تٝ ٔطاٖات ايكاٖ ٔكغَٛ قس، اظ حك تاظ تٕا٘س ٚ پطاوٙسٜ ٌكت

 زض ٌصقتٝ وّٕاتي ٔا٘ٙس ) لهسا ، ٖٕسا، غاِة ٚ ...(. چٖٛ وؿي لهسا تٝ تطن ؾالٔت ذٛز تٍٛيس )تٕٗٙاي تٝ لهس («. راي آٚض

 زٖ ب: ٔي تٛاٖ ِغات زِٙكيٙي ؾاذت.تٙٛيٗ ٘هة تساٖ ٞا ايافٝ ٕ٘ي وطز٘س ٚ أطٚظٜ تا ايافٝ وط

« تط » زض ايٗ وتاب ٌاٞي نفت تطتطي زازٜ ٔي قٛز آٖ ٞٓ نفت ٞايي وٝ ٔا أطٚظٜ تٝ قىّي ٔتفاٚت تىاض ٔي تطيٓ ٚ حطف 

 ؾت وٝ تطاي ٔا أطٚظٜ غطية اؾت.راٞايي تٝ نفت ٔتهُ ا

  (62)ٕٞاٖ: زضٚيف زؾت تًٙ تط تٛز حاَ تطٚي ٌكازٜ تط تٛزٞطچٝ  -

 ٚ اظ َطفي أطٚظٜ تٝ قىُ تًٙ زؾت تىاض ٔيطٚز. 

 تٛ ظاٞسيي وٝ ٔٗ ظاٞستط اظ تٛ ٞطٌع ٘سيسْ ٚ ناتطتط ٘ٝ  -

 . )ٕٞاٖ(ضٚا ٘ثاقس  –تٗاِي  –پؽ ا٘سض زٚؾتي ، نفتي وٝ ٔكتطن تاقس ٔياٖ تٙسٜ ٚ ذساٚ٘س تٕاْ تط تٛز اظ آٖ نفت وٝ تطٚي 

 ٞط چٙس اظ ايكاٖ ٌؿؿتٝ تط تٛز تٝ حك پيٛؾتٝ تط تٛز.  -

 (. 60)ٕٞاٖ:زٚؾت تط تٝ ٔٗٙي ذٛـ تط اؾت )ٚ ا٘سض زٚظخ ذيٕٝ ظزٖ ٘عزيه فاؾك زٚؾت تط وٝ يه ٔؿاِٝ اظ ّٖٓ واض تؿتٗ 

تّٗيٕي زاضز أطي تسيٟي  زض ايٗ وتاب ٘ٛيؿٙسٜ تيكتط اظ ليسٞاي تاويسي اؾتفازٜ وطزٜ اؾت ٚ ايٗ تطاي وتاتي وٝ غا٘سضي

 اؾت.

 ٞٓ تساٖ ٔمساض ا٘سض تٙس تٛز اال ظيطا چٝ ٚرٛز ّْٔٗٛ ٔط زضٚيف ضا قْٛ تٛز تا حسي وٝ ٞيچ چيع ضا زض تٙس ٘ىٙس  (1

 ٚ ا٘سض حميمت زٚؾتي ٞيچ چيع ذٛقتط اظٔالٔت ٘يؿت ) زض ايٗ حهط وطزٜ اؾت تطاي تاويس(  (2

ز ٕٞطاٜ تاتاويس تياٖ أطي ضا وٝ لهس ا٘ىاض زاضاٞط ٞيچ تّٗك ٘ثاقس ا٘مُأ اظ ذّك تٝ زَ تٛز ٚ نفت زَ ضا تٝ ْ (3

 ؾتوطزٜ ا

 « تاض ذسايا اٌط ٘ٝ آ٘ؿتي وٝ رأٝ ي زٚؾتاٖ تٛ زاض٘س ٚ اال ٔٗ اظ ايكاٖ آٖ ٘ىكي :ؽ ٔطلٗات ثتاب ِ (4

 () اٌط آٖ ٘ثٛز وٝ ايٙاٖ رأٝ ي اِٚياي تٛضا زاض٘س ٞطٌع ٔٗ ايٗ واض ضا تحُٕ ٕ٘ي وطزْ

ٔؿاِٝ اي اظ  لهس ِٔٛف اظ آٚضزٖ ليسٞاي تاويسي ، لاَٗيتي اؾت وٝ ٘ٛيؿٙسٜ زض تياٖ ٔؿائُ زاضز. ٚي ٔي ذٛاٞس تٝ ذٛا٘ٙسٜ

 كي اظ نٛفياٖ ضا تٝ ٔراَة تكٙاؾا٘س. حيُٝ ي ٖطفاٖ ٚ يا ٔٙ

 زض راٞايي اظ وتاب ِٔٛف اظ ليسٞايي تطتيثي اؾتفازٜ وطزٜ . 

٘رؿت ز٘يا زٜ تا قىط آٖ تىٙٓ، آٖ ٌاٜ تٛفيك آٖ زٜ تا اظ تطاي تٛزؾت اظ آٖ ٚ ا٘سض تحت ايٗ ضٔعي اؾت ، يٗٙي  -

 .  (89)ٕٞاٖ: تساضْ

 (.85)ٕٞاٖ: ٘رؿت تايس وٝ وؿي ٔمثَٛ تاقس تا لهس ضز ايكاٖ وٙس ٚ تٝ فّٗي پسيساض آيس وٝ ايكاٖ ٚاضز وٙٙس.  -

 (.90ٕاٖ: )ٞٚ ٖعِت تط زٌٚٛ٘ٝ تٛز. يىي ٚ اٖطاو اظ ذّك ٚزيٍط ا٘مُأ اظ ايكاٖ  -

ليسٞاي تاويس ُٔاِة ضا تٝ قىّي ٔٙؿزٓ ٚٔطتة زض شٞٗ ٔراَة قىُ ٔي زٞس ٚ تسيٗ ٌٛ٘ٝ ٔؿايُ يه تٝ يه ُٔطح ٔي 

 ٘ٓط ٔٗ ايٗ تطتية تيكتط ذٛزـ ضا زض ٕٞيٗ غا٘سضٞاي تّٗيٕي ٘كاٖ ٔيسٞس.  قٛز. ٚ تٝ

يٝ ٚ تٝ حميمت تالـ وطزٜ اؾت تا ٔٙاتٕ وكف إِحزٛب اظ ٟٔٓ تطيٗ ٔٙاتٕ تهطف اؾالٔي اؾت ٚاظ وٟٗ تطيٗ ٔتٖٛ نٛف

 تاظٌي آقٙا قسٜ اؾت .  تهطف ضا تٝ ارٕاَ ٔٗطفي وٙس تٙاتطايٗ انُالحات ٖاضفا٘ٝ زضايٗ وتاب تؿياض زيسٜ ٔي قٛز وٝ تاٖج

 . (49)ٕٞاٖ:  ٔطااُٞ ؾٛاَ زيسي ٚ ٚالٗٝ ي ذٛز اظ ٔٗ پطؾيسي -

 پيف ٔي آيس. ٚالٗٝ : ٔكىُ ضٚحي ٚ فىطي وٝ زض يٕٗ ؾّٛن تطاي نٛفي 

  (.220)ٕٞاٖ: اُٞ ذاَط ٔتاتٕ ذاَط اَٚ تاقٙس ا٘سضأٛض  وٝ اظ آٖ حك تاقس -

 اُٞ ذاَط : آٖ ٞايي وٝ إٞيت ذاَط ضا ٔي قٙاؾس يا آٖ ٞايي وٝ زِي قايؿتٝ ذٛاَطضحٕا٘ي زاض٘س ، ٔكايد نٛفيٝ .
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قاٖ تسيٗ ٖثاضات ٘ٝ آٖ تاقس وٝ ا٘سض ٔياٖ ٔتهٛفٝ ٖثاضاتي اؾت وٝ ٔتساَٚ اؾت ٚ ٔمهٛز »آٚضزٜ قسٜ اؾت وٝ  -

 .)ٕٞاٖ(٘ٓيط: اِتزّي ، اِترّي، االنُفاء، االنُٙأ ٚ االنُالْ اِطيٗ« اُٞ ِؿاٖ ضا ّْٔٗٛ ٌطزز اظ ْاٞط ِفّ

 ط وساْ اظ آٖ ٞا آٚضزٜ قسٜ اؾت.ٙاي ٞٗوٝ ٔ

 .(215)ٕٞاٖ: زض ٘عز نٛفياٖ  انُالحاتي ٘ٓيط إِحايطٜ ٚإِىاقفٝ ٚاِمثى ٚ تؿٍ آٚضزٜ قسٜ اؾت ٕٞطاٜ تا ٔٗٙاي آٖ ٞا

تا تٛرٝ تٝ ايٗ وٝ وكف إِحزٛب رّٕٝ اظ وتاب ٞاي ٘خط لسيٓ اؾت تٝ ٚفٛض زض آٖ راتزاي اضواٖ رّٕٝ زيسٜ ٔي قٛز، اِثتٝ 

ِٔٛف اظايٗ راتٝ رايي تطاي اٞسافي تٟطٜ تطزٜ اؾت . ٌاٞي ٘ؿثت تٝ أطي وٝ زض آغاظ رّٕٝ آٚضزٜ تاويس تيكتطي زاضز ٚ ٔي 

 تا ٔراَة ٘ؿثت تٝ آٖ زلت تيكتطي زاقتٝ تاقس.  ذٛاٞس

 (.49)ٕٞاٖ:  اٌط غطو تط ٘يايس تاضي ٚي تيكتط آٖ اظزَ تؿتط زٜ تاقس وٝ ٘زات ٚي ا٘سض آٖ تٛز  -

 اٌط غطو تط ٘يايس، تاضي ٚي تيكتط آٖ ) چيعي( وٝ ٘زات ٚي ا٘سض آٖ تٛز، اظ زَ تؿتطزٜ تاقس 

زض آذط رّٕٝ آٚضزٜ اؾت تا تط شٞٗ ٔراَة تالي تٕا٘س ٚ تاويس وٙس آٖ « سض آٖ تٛز ٘زات ٚي ا٘» تٝ ٌٕاٖ ٔٗ ٘ٛيؿٙسٜ رّٕٝ 

 چطا وٝ اظ زَ تؿتطز تاٖج ٘زاتف تاقس. 

 . (49)ٕٞاٖ: الٔحاِٝ تط ٔٗ ٚارة قس حك ؾٛاَ تٌٛعاضزٖ -

 حك ؾٛاَ تٌٛعاضزٖ الٔحاِٝ تط ٔٗ ٚارة قس. 

وٝ تا ارثاضاؾت ٚ تطاي ايٗ ٚيٗيت آٖ ضا زضاَٚ رّٕٝ آٚضزٜ تا تٛرٝ زض  زض ايٗ را ِٔٛف ليسي ضا وٝ ٘كاٖ اظ ا٘زاْ واضي زاضز

 اَٚ تطآٖ رّة قٛز تا ٔمهٛز ِٔٛف ٘كاٖ زازٜ قٛز. 

 . (48)ٕٞاٖ: ٘ؿثت آٖ وتاب تٝ ذٛز وٙٙس -

 تؿياض آٚضزٜ قسٜ .آٖ وتاب ضا تٝ ذٛز٘ؿثت وٙٙس )تيٗ ارعاي فُٗ ٔطوة فانّٝ افتازٜ اؾت وٝ زضايٗ وتاب 

 لسضية ٚ ذُطي تعضي اؾت تٝ ٘عزيه اُٞ ايٗ ّٖٓ ٚي ضا -

 ٚي ضا تٝ ٘عزيه اُٞ ايٗ ّٖٓ لسضي ٚ ذُطي تعضي اؾت 

 (.101)ٕٞاٖ:ذٛز ضا تٝ ٔىٝ زيسْ ا٘سض ذٛاب         ا٘سض ذٛاب ذٛز ضا تٝ ٔىٝ زيسْ  -

 ٔطا تساٖ ذٛاب أيسي تعضي اؾت تا اُٞ قٟط ذٛز.  -

 ضي اؾت )تطاي ٔٗ ٚ اُٞ قٟط ٔٗ أيس ؾت ( ٔطا تا اُٞ قٟطذٛز تساٖ ذٛاب أيسي تع

زض لؿٕت ٞاي تؿياضي اظ ايٗ وتاب رٕالت ٚاتؿتٝ اي ٚ ٞٓ پايٝ اي ٚرٛز زاضز وٝ فُٗ زض رّٕٝ اَٚ آٚضزٜ قسٜ ٚ زض رٕالت 

 ي تٝ لطيٙٝ ي ِفٓي حصف قسٜ اؾت.تٗس

طتاب قٛز تا ايٗ واض ٘ٛيؿٙسٜ ٖالٜٚ تط ايٗ ضٚـ تاٖج قسٜ تا ٔفاٞيٕي پكت ؾط ٞٓ آٚضز. قٛز ٚ تٝ ؾٕت شٞٗ ذٛا٘ٙسٜ پ

پطٞيع اظ تىطاض ، فًايي ايزاز وطزٜ وٝ ذٛا٘ٙسٜ ٔزثٛض اؾت تا آذط رّٕٝ ترٛا٘س تا ٔفْٟٛ ضا تهٛضت وأُ زضن وٙس، ظيطا رّٕٝ 

 تٕاْ ٘كسٜ اؾت . اِثتٝ ٘ثايس تاحيط ٔٛؾيمي وّٕات ٚ رٕالت وٝ ؾزٕ ٚ ٔٛاظ٘ٝ اؾت ضا تي تاحيط زا٘ؿت .

 (.69)ٕٞاٖ: تزّٕٝ ضغثت اؾت ٚ نثط ٔٗ رعٔ )اؾت (ٔٗ  سظٞ-

تط اؾتٕأ زٚ ٌٚٛقكاٖ ّكاٖ تط ذيا٘ت تثٙٙس ٚ ظتا٘كاٖ تط زضٚ٘ ٚ غيثت ، ٔؿتهٛفاٖ ٚاُٞ ضؾٓ نحثت وٙيس ٚ فٗتاايٗ  -

 تيتي ٚ تُاِت ، ٚ چكٕكاٖ تط ِٟٛ ٚ ِٗة ٚ ٕٞتكاٖ رّٕٝ رٕٕ وطزٖ حطاْ ٚ قثٟت. 

٘كاٖ ذاوط حك ٚ حميمت، ٚ ٌٛقكاٖ ٔحُ اؾتٕأ قطيٗت ٚ چكٕكاٖ ٔٛيٕ رٕاَ فّٗكاٖ ٕٞٝ َاٖت اؾت ، ٚ ظتا -

قزأ َطيمت . ٖالٜٚ تط حصف تٝ لطيٙٝ ي ِفٓي، لطيٙٝ ي ٔٗٙٛي ٞٓ ٚرٛز زاضز ٔكاٞست، ٚ ٕٞتكاٖ رٛإٔ اؾطاض ضتٛتيت . 

 قطيٗت، حثية اِٗزٕي ضيي اهلل غسئتٕىٗ ا٘سض  ٚ

ٜ وٝ تاٖج آٍٞٙيٗ قسٖ تطذي اظ لؿٕت ٞاي آٖ قسٜ اؾت أا اٌط زض وُ رؿتزٛ وتاب اظ ؾزٕ ٚٔٛاظ٘ٝ اؾتفازٜ قس زض ايٗ

 وٙيٓ ٔيعاٖ ؾزٕ تىاض تطزٜ چٙساٖ ظياز اؾت . 

٘ىتٝ ضا زض ٘ٓط زاقت ٘خط ايٗ وتاب تٝ ؾثه ؾأا٘ي اؾت يٗٙي ؾثىي ؾازٜ ٚ يه زؾت پؽ ٕ٘ي تٛاٖ ا٘تٓاض  أا تايس ايٗ

وتاب رؿتزٛ وٙيٓ تٝ ٖثاضاتي وٝ زاضاي ؾزٕ اؾت تط ذٛاٞيٓ ٚزض حسي ٞؿت  زاقت ٘خط آٖ ٔؿزٕ تاقس. قايس اٌط زض وُ

 وٝ تكٛز ٌفت ٚي زض ايٗ ظٔيٙٝ ٞٓ ٞٙط ٕ٘ايي وطزٜ اؾت أا زضوُ ظتا٘ف ؾازٜ ٚوٕتط زاضاي انَٛ تالغي اؾت . 

 (.85)ٕٞاٖ:  «ٔالٔت زؾت تساقتٗ ؾالٔت تٛز »اظ ٚي ٔي آيس وٝ ٌفت :  -

ذٛقتط اظ ٔالٔت ٘يؿت اظ آٖ وٝ ٔالٔت زٚؾت ضا تطزٚؾت احط ٘ثاقس ٚ زٚؾت ضا  ٚا٘سض حميمت زٚؾتي ٞيچ چيع -

 (.86)ٕٞاٖ:  «رع تط ؾط وٛي زٚؾتي ٌصض ٘ثاقس ٚ اغياض ضا تط زَ زٚؾت ذُط ٘ثاقس 

 (.101)ٕٞاٖ:چطارأٗٝ اي حالَ اظ رايي حالَ ٚتٝ ٚرٟي حالَ ذطيسٜ ، تسٖت تٛز ؟ -
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ٔسض رط تط وسض ٘يؿت ٚ ٔط قثط ضا اظ وسض ٌصض ٘يؿت پؽ ٔخاَ نفا تٝ نفا اظ نفات تكط ٘يؿت . ظيطا ن ٔساض   -

 .(23)ٕٞاٖ:افٗاَ ٘ثاقس

 

 نتیجه گیری 
ذٛضز. ايٗ  تٛاٖ تساٖ اقاضٜ ٕ٘ٛز آٖ اؾت وٝ ؾثه ٚحستي اؾت وٝ زض آحاض وؿي تٝ چكٓ ٔي آ٘چٝ وٝ زض تٗطيف ؾثه ٔي

وٙس. تط اؾاؼ پيسايف  ٚ تٛرٝ ذٛا٘ٙسٜ زليك ضا رّة ٔي ٚحست، ٔٙثٗج اظ ٖٛأُ يا ٔرتهاتي اؾت وٝ زض آحاض وؿي ٞؿت

ا٘ٛأ ٔرتّف ؾثه، ٔزٕٖٛٝ ٔثاحخي تٝ ٘اْ ؾثه قٙاؾي پسيس آٔسٜ اؾت. ؾثه قٙاؾي زا٘كي اؾت وٝ اظ ٔزٕٛٔ رطياٖ 

ي تط ٔثتٙوكف إِحزٛب ٘خط وتاب ُٔاِٗٝ ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ ٞاي ٟٔٓ ايٗ  يافتٝ اظ  وٙس. يه ظتاٖ تحج ٔي ٞاي ٔرتّف  ؾثه

ايزاظ ٚ وٛتاٞي رٕالت اؾت ٚ زض آٖ ِغات، تطويثات ٚ رٕالت ٖطتي فطاٚا٘ي تٝ واض ضفتٝ اؾت ٚ زض تؿياضي ٔٛاضز فُٗ تط زيٍط 

، ُٔاتمٝ «ضا»ٚ « ٔط»ارعاي رّٕٝ ٔمسْ قسٜ اؾت. ـ اؾتٕٗاَ يٕايط ٔتهُ ٔفِٗٛي، افٗاَ ٔطوة، حصف فُٗ، آٔسٖ ٔفَٗٛ تا 

 ضٚتطٚ ظيثايي تؿياض ٔؿزٕ ٘خط تا وتاب، ٞاي لؿٕت اظ تطذي زض ـ. اؾت تطذٛضزاض اضيتؿي تؿأس اظ …نفت ٚ ٔٛنٛف ٚ 

قسٜ اؾت، أا  پطؾيسٜ ٞزٛيطي اظ تهٛف ظٔيٙٝ زض وٝ اؾت ؾٛاالتي تٝ پاؾد زض إِحزٛب وكف چٝ اٌط آ٘ىٝ ٘تيزٝ. قٛيٓ ٔي

زض ٟ٘ايت  .ٚ ٞٓ ظيثايي ٔتٗ، غيط لاتُ ا٘ىاض اؾت ٞا ضا لاتُ فٟٓ ٚ ضٚقٗ تياٖ وطزٜ تا ٘خطي ضٚتطٚ ٞؿتيٓ وٝ ٘ٛيؿٙسٜ ٞٓ پاؾد

ٔي تٛاٖ وكف إِحزٛب ضا وتاتي ؾازٜ ٚ ضٚاٖ زا٘ؿت تا ٔٛيٖٛي تّٗيٕي ٚ ِحٙي لإَ زض تياٖ ُٔاِة وٝ ٔي تٛا٘س تطاي 

زض ايٗ  ِٔٛف زض ٔماْ احثات ٚ٘في ٚ ٘مس ٚتحّيُ ٔٛيٖٛي اؾت وٝ ذٛا٘ٙسٜ رٛاب ٚ ؾازٜ تاقس. أا ٌاٞي ُٔاِثي ٞٓ ٞؿت وٝ

را تٝ قيٜٛ ي اُٞ رسَ ٘خطي ّٖٕي تٝ ذٛز ٔي ٌيطز . ٚ زض راي راي ايٗ وتاب اظ حىايت تٟطٜ تطزٜ اؾت ، تا ُّٔة ضا 

 ٞطچٝ تٟتط تٝ ٔراَة اِما وٙس.

 

 مراجعو منببع 
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ٗ غوٛفؿىي، تا ٔمسٔٝ لاؾٓ ا٘هاضي، تٟطاٖ: چاج زْٚ ٞزٛيطي، ّٖي اتٗ ٖخٕاٖ؛ وكف إِحزٛب، تهحيح ٚاِٙتي -

 .1371ا٘تكاضات َٟٛضي، 

 .ٌٙذ ترف، زضٚيف ؛ٌعيسٜ وكف إِحزٛب؛ تٝ ا٘تراب ٚ تٛييح /زوتط ٔحٕٛز ٖاتسي -

 

http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C

