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 خبقبًی ی تزسبئيِ ی قصيدُ در بَسيدى ًبقَط

 

 بْوي رضبیی                   ًصزالِ اهبهی
 دا١ـٖب٥ ؿ٨يذ چٞشاٟ ا٤٧اص

 

 چکيدُ
 سیز در بيت« بَسن»ی  ٍاصُدرستی ضبط  ضد، خَاّد بزرسی پضٍّص ایي در آًچِ
 :است خبقبًی ی«تزسبئيِ» ی قصيدُ اس

 تؼدّا سیي بٌدم سًّبر ضَم  تحکّن سیي بَسن ًبقَط رٍم
 تزدیدد  یبدضدُ، بيت در «بَسن» ی ٍاصُ ضبط در ضبرحبى بزخی اخيز، ّبی سبل در
 ی ضددُ  کَتدبُ  صَرت) «ًَضن»در اصل،  ٍاصُ ایي کِ بز ایي ببٍرًد اًد؛ آًبى کزدُ

ِ  ٍ ضددُ  تصدحي   سهبى گذر در است ٍ ضٌيدى هؼٌبی بِ ٍ( ًيَضيدى  صدَرت  بد
 کدبربزدی  ٍ هؼٌبیی بزرسی ًَضتبر، ایي اس ًگبرًدگبى ّدف. است درآهدُ « بَسن»
ِ  ٍ فبرسدی  هٌظدَم  هتَى در آى اًَاع ٍ «ًبقَط»  سدزاًجبم،  ٍ ٍاصُ ایدي  ی پيطديٌ

ِ  ّوچٌديي بدب  است؛  بَسيدى ًبقَط ٍ ًبقَط درست هفَْم بِ رسيدى ِ  هزاجؼد  بد
/ بَسديدى  ًدبقَط  هَضدَع  است، ضدُ فبرسی تالش ضؼز ّبی دیَاى ٍ ّب ًبهِ ٍاصُ

ّدبی پدضٍّص    یبفتِ .گزدد رفغ ابْبم ایي ٍ ضَد بزرسی یببی ٍ بيطتز ریطِ ًَضيدى
دّد کِ ًبقَط، ػالٍُ بز هؼٌبی اهزٍسی ٍ هؼوَل آى، در گذضتِ بِ ضکل  ًطبى هی

ّدبی   دٍ چَة بِ ًبمآًبى  ؛يبى ضزقی، ٍجَد داضتِ استدیگزی ًيش در هيبى هسيح
اًدد تدب    کَبيددُ  ّب را بز ّن هی کِ ٌّگبم ضزٍع ػببدت، آى اًد ٍبيل ٍ ًبقَط داضتِ

کيطبى خَد را اس رسيدى ٍقت ًوبس آگبُ کٌٌد. ّوچٌديي، بٌدب بدز ضدَاّد      دیگز ّن
هسديحيبى، اهدزی   ط ٍ هظبّز دیٌی در هيدبى  دگًَبگَى ضؼزی، بَسيدى اضيبی هق

   ػبدی بَدُ است.
 .ث٤ػيذٟ ١ب٤ٍع تشػبئي٦، ي ٍصيذ٥ خبٍب١ي، تصحيو،: ّبی کليدی ٍاصُ

                                                            
 صثبٟ ٣ ادثيبت ىبسػي  اػتبدnasemami@yahoo.com 
  دا١ـج٤ي دّتشي صثبٟ ٣ ادثيبت ىبسػيb.rezaei1362@gmail.com ي ٝؼئ٤ٗ( )٤١یؼ٢ذ٥ 
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 هِد. هق۱
ٟ  دیشثابص  اص ّا٦  اػا   «تشػابئي٦ » ي ٍصيذ٥ خبٍب١ي، ٝـ٤٨س ي ٧ب ػش٣د٥ اص یْي  دس ّاب٤١
 ثشخاي  ثشاػابع  ّا٦  ػاش٣د٥  ایا٠  دس خبٍاب١ي . ث٤د٥ اػا   خ٤ا٢١ذٕبٟ ٣ ؿبسحبٟ ٦جت٤

ٜ  ي سؿت٦ ث٦ ص١ذاٟ دس سا آٟ ٧ب، ١ـب٦١ ٛ  ٣ آداة ٣ آیاي٠ ٝؼايحي    ثا٦  ّـايذ٥،  ١ؾا  سػا٤
 ایا٠  اثيابت  ثقضاي  ي پظ٧٣ابٟ دسثابس٥   خبٍاب١ي . اػا    ٧بي ىشا٣اٟ داؿات٦  اؿبس٥ تشػبیبٟ
. داس١اذ  ٣  داؿات٦  ١ؾش٧ابیي  اختاله ٧ب، آٟ تصحيح ٣ ضجظ چ١٤ٖٖي ٣ ثيتي 91 ي ٍصيذ٥

 ٍصايذ٥،  ایا٠  ثشا١ٖيض ثحث اثيبت اص یْي ت٤ضيح ٣ ؿشح ث٦ پظ٧٣ؾ، ای٠ دس ١ٖبس١ذٕبٟ
 :ا١ذ پشداخت٦ ٧٣ـتٜ، ػي ثي 
 تحّْاااٜ صیااا٠ ث٤ػاااٜ ١اااب٤ٍع س٣ٛ
 

 تقااااذ ا صیاااا٠ ث٢ااااذٛ ص١ّاااابس ؿاااا٤ٛ 
 (25: 1385 خبٍب١ي،)                      

ِ  دس ىَاظ  ٣ ثا٤د٥  صا٤ست  ٧ٞاي٠  ث٦ ٧ب، ١ؼخ٦ ي ٦ٞ٧ دس ثي  ای٠ ضجظ  ١ؼاخ٦  یا
  ؿبسحبٟ ٍصبیذ خبٍب١ي دس ضجظ ای٠ ثي ، تشدیذ ١ْشد٥ .اػ  آٝذ٥  «د٣ٛ» ،«س٣ٛ» جبي ث٦

 ٝب٢١ذ ؿبسحبٟ، ثشخي اخيشاًا١ذ؛ اٝب  ٣ ٧ٖٞي ثي  سا ثذی٠ ٦١٤ٕ ٦ّ ٤١ؿت٦ ؿذ، ٝق٢ي ّشد٥
 سا «٤١ؿٜ» ا٣. ؿ٤د ٤١ؿت٦ «٤١ؿٜ» ثبیذ «ث٤ػٜ»ي  ٦ّٞٚ جبي ث٦ ٦ّ ٝقتَذ١ذ ٝب٧يبس، بعجف

ِ ) اػا   ّشد٥  ٢بٝق ؿ٢يذٟ ٣ دادٟ ٤ٕؽ ٝق٢بي ث٦ ٣ «١ي٤ؿٜ» ٝخيو : 1388 ٝب٧يابس، : ١ا
 ثاب٣س  ایا٠  ثاش  ٣ دا١ؼات٦  «٤١ؿٜ» تصحيو سا «ث٤ػٜ» پبسػب احٞذ ١يض، ا٣ اص پيؾ(. 398
٘  ضاجظ  ٣ ١ـاذ٥  سفبیا   دسػاتي  ث٦ ّبتجبٟ اصػ٤ي ٣اط٥، ای٠ ٕزاسي ١َغ٦ ٦ّ اػ   اصاي
 :خ٤ا٧ذ ث٤د ٦١٤ٕ ای٠ ثي ،
 تحّْاااٜ صیااا٠ ًَضدددن ١اااب٤ٍع س٣ٛ
 

 تقااااذ ا صیاااا٠ ث٢ااااذٛ ص١ّاااابس ؿاااا٤ٛ 
 (16تب1: 1386 پبسػب، ١ِ:)               

 ثشاػابع  ا١اذ  ٤ّؿايذ٥  ثيا ،  ای٠ ي دسثبس٥ دیذٕب٧ي ٣ج٤د چ٢ي٠ ث٦ ٦جت٤ ثب ١ٖبس١ذٕبٟ،
 .٢٢ّذ ثشسػي سا «ث٤ػيذٟ ١ب٤ٍع» ٤ٝض٤ؿ دیٖش، ؿ٤ا٧ذ

 
 هسئلِ . بيبى۲

 حياؼ  سا خ٤د ي ٙي٦ا٣ آٟ اثش اصبٙ  ّشد ٦ّ افتٞبد ٣ اػت٢بد ادثي ت٤اٟ ث٦ اثشي صٝب١ي ٝي
ٟ  ٦ّ اػ  اسصؿ٢ٞذ ٣ فٞٚي آ١ٖب٥ ٝت٠، ١َذ ٣ دا٣سي یق٢ي ثبؿذ؛ ّشد٥   ایا٠  ٕيا   ثتا٤ا
 .اػ  ػش٣د٥  یب ٤١ؿت٦ سا آٟ ؿبفش یب ٤١یؼ٢ذ٥ ٦ّ اػ  اثش ٣ ضجغي ٧ٞبٟ
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 ثاشاي  ٍا٤ي  ٧ابي  ٍشی٦٢ ىَذاٟ دس ٦ّ س٣یْشد٧بیي ج٦ٚٞ اص ٝت٤ٟ، تصحيح ىشای٢ذ دس
ِ  ث٦ سػيذٟ ثشاي دػتٞبی٦ آخشی٠ ت٤ا١ذ ٝي ٣ داسد ٣ج٤د ٨١بیي تصحيح  تَشیجابً  ٝات٠  یا
 ت٨٢اب  ٦ّ ٝجبص اػ  صٝب١ي ؿي٥٤ اػتيبد٥ اص ای٠ اػ ؛ ٍيبػي تصحيح ؿ٤د، دا١ؼت٦ اصي٘
 ثاشاي  ٍغقاي  اي ٍشی٢ا٦  یب اػبػابً  ثبؿذ ميشٝضج٤ط ٣ سیخت٦ دس٧ٜ اثش، اص ٤ٝج٤د ي ١ؼخ٦
 ١ؼاجتبً  صا٤ستي  ثا٦  اثش سا آٟ تب ث٤ْؿذ ٝصح ح ٣ ٝحص٘ ٤ٝج٤د ١جبؿذ ٝق٢بیي ث٦ سػيذٟ
ٟ  ٍيبػي تصحيح ث٦ حبٗ، ٢ٝتَذاٟ ؛ ثبای٠(115: 1385 ١ِ: اٝبٝي،) دسآ٣سد صحيح  چ٢اذا
ٟ  ٣ حذع ثشاػبع ثيـتش س٣ؿي چ٢ي٠ صیشا ٢٢ّذ؛ ١ٞي ث٦ آٟ اػت٢بد ١ذاس١ذ ٣ افتٞبد  ٕٞاب
ٟ  حاذ  تب ٝت٤ٟ ١َذ ىشای٢ذ دس ١َذي چ٢ي٠ اص اجت٢بة ٣ اػ   ١اِ: ) اػا   اٙضاٝاي  اْٝاب
 (.146-141: 1383 ٤ّة، صسی٠

 س٣ػابخ   ثاب  آؿا٢بیي  ٕزؿت٦، ادثي ٝت٤ٟ دس ٧ب آٟ ٧بي ١ْت٦ ٣ اثيبت دٍيٌ ى٨ٜ ثشاي
 ١ؾاش  ثا٦  ضاش٣سي  اٝاشي  ،...٣ اجتٞابفي  ىش٢٧ٖاي،  فٚٞاي،  ٧بي اؿبس٥ ث٦ ت٤ج٦ ٣ اؿقبس
 ٣ اجتٞابفي  ٧ابي  دٕش١٤ٕي صثبٟ، ٧ش ٤ٗتح ث٢يبدي ٣ اصٚي دالی٘ اص یْي صیشا سػذ؛ ٝي
 ٣ خ٤ا٢١اذ٥  إٓب٧ي ث٢بثشای٠، اػ ؛ ٝشدٛ ص١ذٕي سػ٤ٛ ٣ آداة ؿذٟ دٕش٤ٕٟ ٤ٝاسدي، دس

 ٧اش  ي ٢٢ّاذ٥  تاذافي  ٧ابي  صٝي٦٢ ٣ پيـي٢يبٟ سػ٤ٛ ٣ آداة ٣ ٕزؿتٖبٟ دا١ؾ اص پظ٢٧٣ذ٥
 دس دس٣اٍاـ، . اػا   ادثي آثبس ي ٝبی٦ دس٣ٟ ٣ ػبخ  طسه دسیبى  ث٨تش ثشاي سا٧ي د٣س٥،
 ثا٦  ٨ٜٝ چ٢ذاٟ ١خؼ ، ١ٖب٥ دس ٦ّ اػ   ٨١يت٦ ١ْبتي اسصؿ٢ٞذ ىبسػي ادة ثضسٕبٟ آثبس
ٜ  ٣ ٝقاب١ي  ى٨ٞيذٟ دس ؿ٤د، ٦ت٤ج ٧ب آٟ ث٦ دٍ  ٣ ؽشاى  ثب إش بٝا آیذ؛ ١ٞي ١ؾش  ٝياب٧ي
 سػب١ذ. ّب٣ یبسي ٝي طسه ث٦ پظ٢٧٣ذٕبٟ اؿقبس دس    ٤ٝج٤د ٝج٨ِٜ

ٜ  ثشٕضاسي چ١٤ٖٖي ٣ ٧ب آیي٠ ٣ ٧ب ىش٢٧ٔ ثبصتبة  ٣ ٧اب  ىشٍا٦  آیي٢اي  ٣ دی٢اي  ٝشاػا
٣ ١بآؿ٢بیي ثشخي ٝخبعجبٟ ثب ای٠ ٝجبحث، ػاجت   ؿقشي ٧بي دی٤اٟ دس ١٤ٕب٤ٕٟ ٝزا٧ت

 ي خ٤ا٢١اذ٥  ؿا٤د؛ ثاشاي ٝلابٗ،    ي ؿبفشاٟ ٝاي  ثيٖب١ٖي ثشخي ٝخبعجبٟ ثب صثبٟ ٣ ا١ذیـ٦
یب ٧يچ  ؿ٤د ٦ّ اصغالحبت ٣ تصب٣یشي ٤ٝاج٦ ٝي ٣ اػبٝي ثب تشػبئي٦، ي ٍصيذ٥ اٝش٣صي
ٔ  ّٜ ١ذاسد یب دس ص١ذٕيؾ ٤ٞ١دي٧ب  ي ر٢٧ي اص آٟ صٝي٦٢ پيؾ  ادساُ س٣، اصایا٠  داسد؛ س١ا

ٟ  آؿا٢بیي  ٣ إٓاب٧ي  ثاب  ػاخ٤٢ساٟ،  ؿقشي ثيبٟ ٣ صثبٟ دسػ   ٧ابي  اؿابس٥  اص خ٤ا٢١اذٕب
 .داسد ٝؼتَيٜ ي ساثغ٦ ؿبفشاٟ ١٤ٕب٤ٕٟ

 دس ّا٦  ْٝاب١ي  ٣ صٝبٟ اص ؿبٟ، ؿبفشا٦١ ت٤صييبت ٣ تصب٣یش خٌٚ دس ٝق٤ٞالً ؿبفشاٟ
ٟ  آداة ٣ آیاي٠  ثا٦  ثبس٧ب ٦١٤ٞ١، خبٍب١ي ثشاي پزیش١ذ؛ ٝي اثش صی٢ذ، ٝي آٟ اؿابس٥   ٝؼايحيب

ٔ   ّشد٥  ٜ  اػ . ١ٞا٤د پشس١ا  اص ١بؿاي  خبٍاب١ي،  ؿاقش  دس تشػابیي  تصا٤یش٧بي  ٣ ٝياب٧ي
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 ٣ ٧اب  ػاشصٝي٠  آٟ ث٦ ػيش ١ـي٠، ٝؼيحي ٢ٝبعٌ ثب( ؿش٣اٟ صادٕب٥ ا٣ )ػشصٝي٠ ج٤اسي ٧ٜ
 ٝؼايحي   آیي٠ ي دسثبس٥ اػالٝي، ٢ٝبثـ ج٦ٚٞ اص ١٤ٕب٤ٕٟ، ٢ٝبثـ اص ا٣ ٦ّ اػ  الفبتيعا
ٟ  ٝؼايحي  ثاشای٠،  اػ ؛ اىض٣ٟ آ٣سد٥  دػ  ث٦  ثاب  ا٣ آؿا٢بیي  دس ١ياض  خبٍاب١ي  ٝابدس  ثا٤د

ٛ  ٣ آداة ثا٦  ٝشث٤ط اصغالحبت ٣ تشّيجبت ٟ  سػا٤ ٟ  ّابسثشد  ٣ تشػابیب  دس ٧اب  آٟ ىاشا٣ا
آیي٠ ای٠  اص إٓب٧ي ؛ پغ،(30-28: 1379 اٝبٝي، ١ِ:) اػ  داؿت٦ ثؼضا تأثيشي اؿقبسؽ

ٟ   يا ا٧ٞ تشػابئي٦،  ي ٍصيذ٥ ٝب٢١ذ اثشي ٝصح ح ٣ آؿ٢بیي ثب اصغالحبت آٟ ثشاي  ىاشا٣ا
 حابٙي،  چ٢اي٠  دس ّشد؛ اٍذاٛ ٝت٢ي چ٢ي٠ تصحيح ث٦ ت٤اٟ ١ٞي اعالفبت ای٠ ثذ٣ٟ ٣ داسد
 ٍيبػاي  تصحيح ٣ ث٦ ١تيج٦ ١شػيذ٥ ثبؿذ، سىت٦ سا ٤ٝج٤د ٧بي سا٥ تٞبٛ ٝصح ح، ٦ّ صٝب١ي
 . ث٤د خ٤ا٧ذ ٕـب سا٥

 ؿشح ج٤ا٧شاالػشاس ّتبة دس سا تشػبئي٦ ي ٍصيذ٥ آرسي، ؿيخ ٦ّ ٧جشي ٨١ٜ ٍشٟ اص
ٛ  ٧ايچ  تب٤٢ّٟ،( ٣پ٢ج ؿص : 1385 خبٍب١ي،) اػ  ّشد٥  ٟ  اص ّاذا  ٣ ٝب٧يابس  جاض  ؿابسحب
چشا تشّيات   ٦ّ ای٠ اػ  پشػؾ ا٤٢ّٟ. ا١ذ ١ْشد٥ تشدیذ ٕيت٦، پيؾ ثي  ضجظ دس پبسػب،

  ا١ذ؟ ّشد٥ ي دسػتي آٟ تشدیذ دسثبس٥ ٣ ؿذ٥ ثشا١ٖيض  ثحث« ث٤ػيذٟ ١ب٤ٍع»
 
 ًبقَط ی ٍاصُ ضٌبسی هفَْم .۱ .۲

ٓ  ص١ٖي: »ا١ذ ّشد٥ رّش ٧ٞؼب١ي ٝقب١ي ١ب٤ٍع، ي ٣اط٥ ٧ب ثشاي ىش٢٧ٔ  ثاش   دس ّا٦  ثاضس
ٜ  اجشاي ٣ فجبدت ث٦ تشػبیبٟ دف٤ت ثشاي ٣ اػ  آ٣یخت٦ ػَو اص ّٚيؼب  ٝاز٧جي  ٝشاػا
 خا٤یؾ  ١ٞبص ٣ٍ  ث٦ ٦ّ تشػبیبٟ چ٤ة» ؛(1274 :1384ٝقي٠، ) «دسآ٣س١ذ صذا ث٦ سا آٟ
 «اػا   ٤ّتاب٥  ّا٦  ٣ثي٘ دیٖشي ٣ ثبؿذ دساص ٦ّ ١ب٤ٍع یْي اػ ؛ چ٤ة د٣ آٟ ٣ ص٢١ذ
 ّا٦  چا٤ثي  یب آ٢٧ي ي تخت٦» ؛(19628: 1373اص د٧خذا،  ١َ٘ االعجب ث٦ االسة ٣ ١بؽٜ ٢ٝت٨ي)

ٟ  اص د٧خذا: ١َ٘ ١ؾبٛ ث٦ ىش٢٧ٔ) «٤١اص١ذ سا آٟ خ٤د ١ٞبص ٣ٍ  ١صبسا  ي خش٨ٝاش٥ » ؛(٧ٞاب
٘  آ٢١ذسا  ثا٦ ) «٤١اص١ذ خ٤د فجبدت ٣ٍ  ث٦ تشػب ٣ ٤٢٧د ٦ّ ّالٟ ٟ   ١َا  (.اص د٧خاذا: ٧ٞاب
  ٝـبث٨  ثؼيبس داسد. ١٤ٕب٤ٕٟ ٧بي ٝقب١ي ١ب٤ٍع دس ىش٢٧ٔ ؿ٤د، ٝي دیذ٥ ٦ّ چ٢بٟ

ٔ  ث٦ آٟ ث٤ػيذٟ ٣ ١ب٤ٍع ٝق٢بي دس ١يض تشػبئي٦ ي ٍصيذ٥ ؿبسحبٟ  ثؼا٢ذ٥  ٧اب  ىش٢٧ا
ٟ  ٝؼايحي  ١ا٤في  ثا٦  ٣ ٝؼايحي   آیاي٠  ث٦ احتشاٛ ي ١ـب٦١ سا ث٤ػيذٟ ١ب٤ٍع ٣ ّشد٥  ؿاذ
 :اػ  ؿذ٥ اؿبس٥ ١ب٤ٍع ث٦ صیش اثيبت دس. ا١ذ دا١ؼت٦
 ت٤ ٕجشي ٦١ صآ٦ْ١ ثـ٠ْ،ٕش ٤٧ا ١ب٤ٍع

 
 تشػابیي  ١ا٦  صآ١ْا٦  ٕاش  ثٖؼ٘، سیب ص١ّبس 

 (500: 1389 ١يـبث٤سي، فغّبس)           
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ٟ  پياذا  ْٝا٠  ّيشػا   تا٤  ساي ٕش  ایٞاب
 

ٟ  ٝضٟ دیشػ  ت٤ جبي ٣س   ١اب٤ٍع  پ٨٢اب
 (525: 1384 ١بصشخؼش٣،)                 

ٟ  ١اب٤ٍع  ثـا٠ْ  صاجح  ٝشك اي  پبػاجب١ب
 

 جب١اابٟ ٢ّاابس ا١ااذس ثااشآسٛ دٝااي ٝاا٠ تااب 
 (250: 1364 ىشمب١ي،)                      

 ٧ٜ اى٠ْ ؿي٤ٟ آ٧ٜ ٣ ث٤د خش٣ؿبٟ اؿْٜ ػحش

 
 ٧اااٜ ثش٠ٞ٧ ١ب٤ٍع ٣ ١بٙيذ ٝي ذ٥اااؿ٤سی ٗد 

 (430: 1362 ال٧يجي، حضی٠)
ٟ  دس تصحيو د٣ تصحيح» ي َٝب٦ٙ ي ٤١یؼ٢ذ٥ پبسػب، ثشاي ٦ّ اي ١ْت٦  «خبٍاب١ي  دیا٤ا
 ٣اط٥ ایا٠  دسػ  اٝالي سػذ ٝي ١ؾش ث٦»: اػ  ث٤ػيذٟ ١ب٤ٍع ٤ٝض٤ؿ ث٤د٥، آ٣س ؿٖي 

 خ٤ا٧ذ ٝي خبٍب١ي ث٢بثشای٠ ثبؿذ؛ ؿ٢يذٟ ٝق٢ي ث٦( ١ي٤ؿيذٟ ي ؿذ٥ ٤ّتب٥ ص٤ست) «٤١ؿٜ»
 ىاشا  ٕا٤ؽ  ١اب٤ٍع  صاذايِ  ثا٦  اراٟ صاذاي  جابي  ث٦ ٣ ؿ٤ٛ ٝي ٝؼيحي س٣ٛ ٝي ث٤ٖیذ،
  .(6٣7: 1386 پبسػب،) «د٧ٜ ٝي

ٟ  ث٦ سا ١ب٤ٍع إش ای٦ْ٢ ١خؼ : آ٣سد ٝي دٙي٘ چ٢ذ خ٤د دیذٕب٥ تأیيذ دس پبسػب  ٧ٞاب
ٗ  اٝاشي  ّٚيؼاب  ثبالي دس ص١ٖي چ٢ي٠ ث٤ػيذٟ ٢ّيٜ، ستص٤ اٝش٣صي ؿْ٘  ١ؾاش  ثا٦  ُٝحاب
 (.١ِ: ٧ٞبٟ) آیذ ٝي

 افاالٛ  ثاشاي  ٝؼاجذ،  ي ٢ٝابس٥  ىاشاص  ثش آ٣اي ٝؤرٟ ٣ ّٚيؼب ١ب٤ٍع صذاي ای٦ْ٢ دس
 ٤ٝضا٤ؿ  ایا٠  ١يض ث٦ صیش اثيبت دس ١يؼ . تشدیذي اػ ، ٝز٧جي ٝشاػٜ ٣ فجبدت ؿش٣ؿ
 :اػ  ؿذ٥ اؿبس٥
 س٣ٝياابٟ ١ااب٤ٍع ي ١قااش٥ ثاا٤د ّاا٦ آ١جااب
 

  ااػ اّجش اهلل ي ٦ابٙا١ ٣ ش٣ؽخ ٤ٟا٢ااّ 
 (77: 1362 )ٝقضّي،                        

ِ  ث٦ ٗ  یاا  ٕا٤یااب  تا٤حيااذ  دس ا١اذ  ٍا٤
 

 تااشػااااب ١اابٍاااا٤ع ٣ ؼاااٜٚٝاُ اراٟ 
 (311: 1377 اصي٨ب١ي، صيب)              

 ٝخابٙو  ػا٢ج  ١نٞا٦  ١يؼا   إش ٤ٕؿَ 
 

 ١اب٤ٍع  ي ١بٙا٦  اػا ،  ثغ ٝؤرّٟ ص٤ت 
 (737: 1366 د٤ٚ٧ي، ثيذٗ)               

 
 ًبقَط اًَاع .۲ .۲

 دس ّا٦  دسحبٙي دا٢١ذ؛ ٝي ّٚيؼب دس آ٣یضاٟ ثضسٓ ص١ٔ ٧ٞبٟ سا ١ب٤ٍع س٣صٕبس، ای٠ ٝشدٛ
 صا٢قبٟ،  ؿايخ  ٝـ٤٨س داػتبٟ دس فغّبس. اػ  داؿت٦ ١يض دیٖش ٧بي ؿْ٘ ١ب٤ٍع ٕزؿت٦،
 :٤ٕیذ ٝي س٣د، ٝي س٣ٛ دیبس ث٦ ؿيخ دیذاس ثشاي اصحبة ٧ٞشا٥ إٓب٥، ٝشیذِ ٦ّ آ١جب
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 د٣اٟ ٣ ٕاااشیبٟ اصحاااابة ثااب سىاا 
 ؿااذ٥ آتااؾ چااا٤ٟ دیااذ ٝااي سا ؿياااخ
 ٝانااابٟ ١بٍاااا٤ع ثاا٤د ى٢ْاااذ٥ ٧ااٜ
 ا١ذاخاتاااا٦ ٕااجشّااااي ّاااااال٥ ٧ااااٜ

 

 ٣اٟ خاا٤ُ ؿاايخ ّاا٦ آ١جاااب سػاايذ تااب 
ٟ  دس  ؿااااذ٥ خاا٤ؽ  ٍااشاسي  ثااي  ٝيااب

 ٝيااابٟ اص ص١ّااابس ثاااا٤د ٕاااؼؼت٦ ٧اااٜ
 پاشداختااا٦ دٙاااي تااشػااابیي ص ٧اااٜ

 (84: 1384 فغّبس،)                        

 
 
 

 ٣ ّاشد٥  جاذا  خا٤د  اص سا آٟ ص٢قبٟ ؿيخ ٦ّ ١ب٤ٍػي تشدیذ ثي اثيبت، ای٠ ث٦ ٦جت٤ ثب
 ٝب٢١اذ  ١اب٤ٍع  ٦ّ پيذاػ  س٣ؿ٢ي ث٦ اػ ؛ ١ج٤د٥ ّٚيؼب ػَو اص آ٣یخت٦ ١ب٤ٍع اى٢ْذ٥، 

 ؿايخ  ا١اذ.  داؿات٦   خا٤د  ٧ٞاشا٥  تشػبیبٟ ٝتقَّٚبتي ث٤د٥ ٦ّ اص( ثَش١َغ) ٕجشّي ّال٥ ٣ ص١ّبس
 ث٦ ؿذٟ ٝؼيحي ي ١ـب٦١ ث٦ سا ای٠ ٝتقَٚبت ؿذٟ، فبؿٌ ٣ تشػب دختش دیذٟ ١يض ثب ص٢قبٟ
 جاذا  خ٤د اص سا تشػبیي ٝؾب٧ش ٣ اػجبة آٟ ّيش، ثشخبػت٠ ٣ ت٤ث٦ ٢٧ٖبٛ ٣ ث٢ذد ٝي خ٤د
ػاَو   ثابالي  ثش ٦١ اػ  ث٤د٥  ؿيخ ٧ٞشا٥ ١ب٤ٍع، ٦ّ ت٤اٟ دسیبى  ث٢بثشای٠ ٝي ؛٢ّ1ذ ٝي

ٛ   ت٤ا١ؼات٦  ٝاي  چ٦١٤ٖ س٣ٛ، ؿيخ پشػ  ث  ػشصٝي٠ دس ای٦ْ٢ دیٖش ي ١ْت٦ ّٚيؼب؛  ثاش ثاب
ٟ  اص ؿايخ  خا٤د  ىَظ ٦ّ اػ  حبٙي دس ای٠ ٣ ثيي٢ْذ؟ سا ١ب٤ٍع ٣ س٣د ّٚيؼب  تشػبؿاذ
 دیٖاش،  ؿا٤ا٧ذ  ث٦ اػت٢بد ثب ٣ ص٢قبٟ ؿيخ داػتبٟ ثش ث٢ب. س٣ٝيبٟ تٞبٛ ٦١ اػ ، ّشد٥ ت٤ث٦
 ٝؾاب٧ش  ٣ اثاضاس  اص... ٣ صاٚيت  پاالع،  ، ١اب٤ٍع، (ثاش١غ ) ّال٥ ص١ّبس، ٦ّ اػ  صخٝـ

ایا٠ ٝؾاب٧ش سا پابع     ؿذ٥، ٝي ٣اسد آ١بٟ آیي٠ ث٦ ّغ ٧ش ٣ ث٤د٥ ٝؼيحيبٟ ثشا١ٖيض احتشاٛ
 :اػ  ٕيت٦  دیٖش جبي دس فغّبس. داؿت٦ اػ  ٝي
 ٝؼااٚٞب١ي ٢١اأ اص ٝااي صااالي داد دس  ّو ا١ذس ٝي ٣ ١ب٤ٍع ثش، ا١ذس ث  ٣ ص١ّبس

 (659: 1350 فغّبس،)                      
 ١يض دس ثي ِ خ٤اج٤
 ٕاااشىتٜ ١اااب٤ٍع ٣ ثيي٢ْاااذٛ تؼاااجيح

 
 خشیااذٛ ص١ّاابس ٣ ّااشدٛ ٕااش٣ بد٥جػاا 

 (301: تب ثي ّشٝب١ي، خ٤اج٤ي)            
 آ٣سد٥ اػاا . ٝؼاايحيبٟ ص١ّاابس ٣ ١ااب٤ٍع ثشاثااش دس سا ٝؼااٚٞب١بٟ ي بد٥جػاا ٣ تؼاجيح 

ٔ  ٕشىتا٦،  دػا   ثا٦  تؼاجيح  ف٤ضِ دس ٦ّ ١ب٤ٍػي ٢ٝؾ٤س ا٣ ٧ٜ اص تشدیذ ثي  ّٚيؼاب  ص١ا
ٟ  ّا٦  اػ  ٣ثي٘ ٣ ١ب٤ٍع چ٤ة د٣ ٧ٞبٟ یب َٝص٤د خ٤اج٤ ١يؼ ؛ ٛ  ثا٦  تشػابیب  ٢٧ٖاب
 آػاب١ي   ث٦ ٦ّ اػ  ٤ّچْي ص١ٔ یب ا١ذ، ٤ّثيذ٥ ٝي ٧ٜ ثش سا آٟ ٣ ٕشىت٦ دػ  دس فجبدت
ٟ  ا١اذ.  ا١ذاخت٦ ٝي ٕشدٟ ث٦ سا آٟ ٝؼيحيبٟ ثؼب چ٦ ٣ ٝيـذ٥ حٞ٘ ٟ  ١ياض  ا٢ّا٤  اص ّـيـاب
 .٢٢ّذ ٝي اػتيبد٥ ٝز٧جي ٝشاػٜ ٣ ّٚيؼب دس ٧بیي ص١ٔ چ٢ي٠
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 :صیش ث٦ ای٠ ّبسثشد ١ب٤ٍع اؿبس٥ ّشد٥ اػ  ثي  حضی٠ ١يض دس

 حضی٠ صذؿي٤ٟ ث٦ ١بٙذ اؽ ١ب٦ٙ ّض دٙي داسٛ
 

 ثن٘ دس س٧جبٟ ١ب٤ٍع سا ّقج٦ اػالٝيبٟ 
 (390: 1362 ال٧يجي، حضی٠)         

 :اػ  آ٣سد٥  تؼجيح ثشاثش دس سا ١ب٤ٍع تشجيقبتؾ، اص یْي ٧ٜ دس خبٍب١ي
 ثبٝاااذاد ٕزؿاااتٜ ٝاااي ّاااو دس ػاااجح٦

 
 ىتاابد ثيااش٣ٟ ٝناابٟ ١ااب٤ٍع ثب١ااأ 

 (475: 1385 خبٍب١ي،)                  
 اػااتب ٣ ص١ااذ ٣ پشػاا  آتااؾ یْااي

 (23: 1389 ٕشٕب١ي،)                    
 چٚيپاااب ٣ دػااا  دس ١اااب٤ٍع یْاااي 

 
 ث٢ـاااي٢ٜ ٣ ؿااا٤ٛ ّٚيؼاااب ثااا٦ ٕشیااابٟ

 
 دػاتؾ  دػتي ث٦ ٣ دػ  یِ ث٦ ١ب٤ٍع 

 (725: 1362 ٝقضّي،)                    
 س٣یذٛ ٝي ٝيبٟ اص ص١ّبس ٦ّ ای٠ ثب ٢ّٜ چ٤ٟ

 (44: تب ثي ؿيشاصي، فشىي)               
 ٣ٙي آسٛ دػ  ث٦ تؼجيحي ٣ ١ب٤ٍع ثـ٢ْٜ 

 ٝب٢١اذ  سا ١ب٤ٍع( ؿ)ٝؼيح حضشت پيش٣اٟ ٦ّ ت٤اٟ دسیبى  ٝي ثبال، اثيبت ث٦ دٍ  ثب
 ا١اذ؛  ٕشىتا٦  ٝاي  دػا   دس داؿات٦ ٣ آٟ سا   ٧ٞشا٥ تَذع ٣ ُشتجا ثشاي ٝؼٚٞب١بٟ، تؼجيح

 اػا  ٣  ص١ّابس آٝاذ٥   دس ٢ّابس ٣ ٧ٞاشا٥   ١ب٤ٍع اثيبت، ثيـتش دس اػ  ٦ّ ٧ٞچ٢ي٠ ٕيت٢ي
 :ا١ذ داؿت٦ ٍشاس دػت٦ یِ دس د٣، ای٠ ٦ّ د٧ذ ١ـبٟ ٝي
 ١اااب٤ٍع ٣ تشػااابیي ٣ ص١ّااابس ٣ ثااا 

 
 ١ااب٤ٝع تااشُ ثااب ٧ٞاا٦ ؿااذ اؿاابست 

 (82: 1382 ؿجؼتشي،)                    
 ١ااب٤ٍع ػاا٤صد تاا٤ دسٕاا٦ ثااش ٍيصااش

 
 ص١ّااابس دسَّدَ تااا٤ خاااذٝ  دس ٧شٍااا٘ 

 (94: 1349 ػيؼتب١ي، ىشخي)             
 ّااابىش ثٖؼاااٚذ ص١ّااابس تااا٤ احتاااشاٛ ص
 

 تشػااب ثـاا٢ْذ ١ااب٤ٍع تاا٤ ا٧تٞاابٛ ثاا٦ 
 (22: 1358 ثيَٚب١ي،)                       

 اػا .   ١اب٤ٍع  ػا٤خت٠  ٣ ؿْؼت٠ ٤ٝض٤ؿ ثبال، اثيبت دس دیٖش ا١ٖيض ثش٘ ٝتأ ي ١ْت٦
ٟ  ثا٦  سا تاشجيح  ٣ حْبیا  داسد  آٟ چا٤ثي  جا٢غ  اص ١ب٤ٍع، ؿْؼت٠ ٣ ػ٤خت٠  ٧ٞاب

 ٢ّذ: ٝي ٝتٞبی٘ «٣ثي٘ ٣ ١ب٤ٍع»
 ثـا٠ْ  فَ٘ ١ب٤ٝع ؿْؼتي، ت٠ ١ب٤ٍع

 
 ٧ااب ١ـاابٟ ٢ّااذ پيااذا س٣ٝااض ّاابٟ ٖٝاازاس 

 (119: 1385 ٤ٙ٤ٝي،)                      
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 سا چا٤ثي  ٧ابي  ١ب٤ٍع ٧ٞبٟ ثبص ٧ٜ تص٤یش ثبص٤ٞ١د ١ب٤ٍع دس ثيتي دیٖش اص خبٍب١ي،
 :٢ّذ ٝي تذافي ر٠٧ دس

ٜ  ّا٤ةِ  ١اب٤ٍع  پاش٣سِ  صخٞا٦  ١ب٧يذِ  ا١َجُا
 

ٛ  صیا٤سي  ث٦ ت٤ جبٛ ؿقبؿ اص ٕي    ١اذاس
 (281: 1385 خبٍب١ي،)                    
صد٥ اػ . دس ثيا  ثابال    دس ٕزؿت٦، ٨ٝتش پبػجب١بٟ ثشاي ثيذاسي دیٖش پبػجب١بٟ چ٤ثِ ٝي

 ثياذاسي  ثاشاي  آػٞبٟ، دس ٦ّ ساٝـٖش ١ب٧يذ ث٦ ای٠ ٨ٝتش تـجي٦ ؿذ٥؛ ث٦ ثيبٟ دیٖش، ١ب٧يذ
 دسثابسؽ،  ٣ ٝٞاذ٣ح  فؾٞا   َٝبث٘ دس ٤ّثذ، ٝي ١ب٤ٍع ثش( ٧ب آٟ دسخـيذٟ)ػتبسٕبٟ 

 :2یبثذ ٝي ٤ٞ١د ثيـتش صیش ثي  دس ١ب٧يذ ص١ي چ٤ثِ . ؿٞشد٥ اػ  ٧يچ سا خ٤د
 ؿات  ثا٦  صدٟ چ٤ثِ ٦ٕ صٟ صخ٦ٞ ١ب٧يذ
 

ِ  خشاجاي  صٟ چبثِ  ٟ  چ٤ثا  ا٣ػا   ص١اب
 (73: ٧ٞبٟ)                                  

 :ثشد پي ت٤اٟ ٝي ١ب٤ٍع اص ٤١ؿ ای٠ چ٤ثي ج٢غ ث٦ اٝيشحؼي٢ي، اص صیش ثي  دس
 ١اااب٤ٍع ٧ٞيـااا٦ ص١اااذ ّااا٦ تشػاااب

 
 ١اااب٤ٝع ثااا٦ ؿاااذ٥ تااا٤ صٟ چ٤ثاااِ 

 (7671 :1381ا٤١سي،اص  ١َ٘ ث٦)            
 
 هسيحيبى ًشد اضيب تقدط .۳ .۲

ّشدٟ دس  ػجذ٥ ٣ ث٤ػيذٟ ثب سا خ٤د دی٠ عذَٝ ١ٞبد٧بي ٣ اؿيب ٝؼيح)ؿ(، آیي٠ پيش٣اٟ
ٟ  ٤ٞ١د٧ابي  ىبسػي ؿقش دس سىتبسي چ٢ي٠ ي ػبث٦َ ا١ذ. داؿت٦ ٝي ثضسٓ ٧ب، ثشاثش آٟ  ىاشا٣ا
 :داسد
  س٣ي ٦ٝ ث  اي د٢٧ذ ث٤ػ٦ ٧ٞي س٣ي صی٠
 

 ثاش  حجاش  ث٦ حبجي ٣ ثش چٚيپب ث٦ س٧جبٟ 
 (227: 1362 ٝقضّي،)                      

 ٝؼايحب  خااش  ػاٜ   پشػتبٟ ث  ٦ّ چ١٤بٟ
 (22: ٧ٞبٟ)                                

 اػج  ػٜ  ث٤ػ٢ذ خذٝ  ث٦ ٧ٞي خب١بٟ 
 

 آٝاذ  ػي٦ تشػب دٗ چ٤ٟ صي  ث٦ صٙيؾ
 

 تشػاب  ي ػاجذ٥  فجت ٦١ چٚيپب پيؾ دس 
 (34: ٧ٞبٟ)                                  

 ث٤ػا٦  خااش  ػُاٜ   ثش صد فيؼب پي ص تشػب
 (440: 1364 ىشمب١ي،)                      

 ٝحاجب١  ثا٤ػ٢ااذ سٍااياجب١ا  پابي ٕاش 
 

 3حٞاااااشا یبٍاااا٤ت ٣ صس دس ثاٖيااااشٛ
 (26: 1385 خبٍب١ي،)                      

 چا٨اش٥ ٣ چـاٜ اؿاِ ثا٦ خاش آٟ ػُٜ  
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 ایا٠  ثاش  ٣ ثا٤د٥  ٝجياذ  ٍشآٟ ٣ ّقج٦ ػ٢ٔ ثش ٤ٞ٧اس٥ خبٍب١ي جبي ث٤ػ٦ ٦ّ اػ  ٕيت٢ي
 :ّشد٥ اػ  یبد ػ٢ٕ٤ذ ١يض افتَبد
 جابي  د٣ ٖٝش ١ج٤ػذ ٦ّ خ٤سد ٝي ػ٢ٕ٤ذ

 
ٜ  ٝصاحو  یب  ٔ  یاب  ٝقؾا  سا ّقجا٦  ػا٢

 (813: ٧ٞبٟ)                            
ٜ  ىقٚاؾ،  ی٨ا٤دي  دؿ٢ٞبٟ سىتبس ػجت ث٦ ٦ّ ١يؼ  فجيت ث٢بثشای٠، ٟ  حاشی  سا س٣ٝياب

ٟ   ١اب٤ٍع  ي ؿي٥٤ ثب سا ٝؼٚٞب١بٟ ٣ ػبصد خ٤یؾ ٝأ٣اي ِ  ص١ّبسثؼات٠،  ٣ ث٤ػايذ  ٣ تحشیا
 .٢ّذ ت٨ذیذ

 ١ا٤في  ثاب  ٧ٞاشا٥  ثاشد٥،  ّابس  ثا٦  تشػبئي٦ ي ٍصيذ٥ دس خبٍب١ي ٦ّ تقبثيشي ٣ تصب٣یش
ٟ  ٨يجتا٤  ثي ٣ ٝؼٚٞب١بٟ اص دٖٙيشي ٣ ػشخ٤سدٕي ُ  ؿابفش  ثا٦  آ١اب  ص٣دس١اج  ٣ دٗ ١ابص

 تصا ٝتق ٝشدٛ ث٦ افتشاض دادٟ ١ـبٟ ثشاي ؿبفش ٦ّ ؿذ٥ ػجت اٝش ٧ٞي٠. اػ  ؿش٣ا١ي
 ص١ّابس،  ثؼت٠ ١ب٤ٍع، ث٤ػيذٟ اص ٣ ٕيشد پيؾ ؿ٢ْي  ٢ػ ٣ ّجي د٠٧ ٤١في س٣صٕبسؽ،
 . ث٤ٖیذ ػخ٠ فٞذي، ع٤س ث٦ صٚيت، آ٣یخت٠ ٣ پالع پ٤ؿيذٟ

ٜ  ١اب٤ٍع » ثاش  «٤١ؿٜ ١ب٤ٍع» تشجيح ثشاي پبسػب ٦ّ دیٖشي دٙي٘  ایا٠  آ٣سد٥، «ث٤ػا
ٟ  ٣ اػا   ١ب٤ٍع ثشاي عجيقي اٝشي ؿ٢يذٟ» ٦ّ اػ  ِ  ّا٦  ٢ّاذ  ٝاي  سا ّابسي  ٧ٞاب  یا

 يحتا  یاب  ث٢ٚذ٤ٕ ٝؼٚٞب١ي ٧يچ ٦ّ ع٤س ٧ٞبٟ ٣ د٧ذ ٝي ا١جبٛ ٝؼبجذ دس اٝش٣ص٥ ث٢ٚذ٤ٕ،
 ١يض ٝؼيحيبٟ ٝيبٟ دس ث٤ػذ، ١ٞي ،ثبؿذ  احتشاٛ ٍبث٘ ا٣ ثشاي سا، ٧شچ٢ذ ٝؼجذ یِ ي ٢ٝبس٥
٢٧ٖابٝي ّا٦ ؿا٢يذٟ     پبسػاب،  ي ٕيتا٦  ث٢ابثش (. 7: 1386 پبسػب،) «اػ  ١ـذ٥ دیذ٥ اٝش ای٠

ِ  ثاشاي  خبٍاب١ي  داسد دٙيٚي چ٦ پغ صذاي ١ب٤ٍع، اٝشي عجيقي اػ ،  عجيقاي  اٝاش  یا
 د٧ذ؟ ١ـبٟ سىت٠ ٨ٝيبي سا خ٤د ٣ ٢ّذ ت٨ذیذ سا دیٖشاٟ
 ثـا٤٢د  سا آٟ ت٤ا١ذ ٝي ١يض ميشٝؼٚٞبٟ ؿ٤٢د، ٝي سا اراٟ صذاي ٝؼٚٞبٟ ٦ّ ع٤س ٧ٞبٟ

 ١ب٤ٍع صذاي ؿ٢يذٟ ث٢بثشای٠، ؿ٤د؛ ١ٞي ميشٝؼٚٞبٟ ىشد ؿذٟ ٝؼٚٞبٟ ٤ٝجت اٝش ای٠ ٣
 اثيابت  دس  دٍا  ثاب . ثبؿذ ّؼي تشػبؿذٟ ثش دٙيٚي ت٤ا١ذ ١ٞي اػ ، عجيقي اٝشي ٦ّ ٧ٜ

ٟ  فٞاذي  ث٦ ت٤اٟ ٝي تشػبئي٦، ي ٍصيذ٥ دس٣اٍاـ ا٣   ثاشد؛  پاي  ّبس٧ابي خبٍاب١ي   ایا٠  ثا٤د
صیشا ؿ٢ْي ٢ّذ؛  خ٤اػت٦ ّبسي ثشخاله فبدت ا١جبٛ د٧ذ ٣ ثب ث٤ػيذٟ ١ب٤ٍع، ػ٢  ٝي

ٟ  دس ثشاثش سىتابس  ٝؼٚٞب١ي فصجب١ي  ٣ تحشیِ احؼبع آ١چ٦ ٠ْٞٝ اػ  ػجت  ٝؼاٚٞب
٘   ٣ اختيابسي  اٝاشي  ثْٚا٦  ١يؼ ؛ صذاي ١ب٤ٍع ث٦ دادٟ ؿ٤د، ٤ٕؽ  دیٖش  فبٝذا١ا٦ ٝلا

 َٝذع ؿيءِ یِ ث٦ اسادت ٣ ثضسٕذاؿ  ٨١بی  ٦ّ ٝق٤ٞالً ١ب٤ٍع اػ ؛ ّبسي ث٤ػيذٟ
   آیذ. ٝي ث٦ ؿٞبس



 (42پياپی) 1932، بهار 1ی شماره ،8 سال/ ادب( شعزپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــــــ    

 

92 

 (ًَضيدى) ًيَضيدى .۴ .۲
ٟ  ٝصذس اص سا «٤١ؿٜ»ي  ٣اط٥ ٝب٧يبس ٣ پبسػب ٦ّ ؿذ اؿبس٥ تش پيؾ  ي ؿاذ٥  ٤ّتاب٥ ) ٤١ؿايذ

 ،ٝق٢ا٤ي  ٝل٢ا٤ي  اص ٧ابي صیاش   ١٤ٞ١ا٦  آ٣سدٟ ثاب  پبسػاب ثشای٠،  اىض٣ٟ ا١ذ؛ دا١ؼت٦( ١ي٤ؿيذٟ
 :اػ  داد٥  تشجيح «ث٤ػٜ ١ب٤ٍع» ثش سا «٤١ؿٜ ١ب٤ٍع»

 جااالٗ اػااشاس ٤١ؿااذ ّااغ آٟ ٕاا٤ؽ
 

 الٗ ٣ اىتاابد صثاابٟ د٥ ػ٤ػاا٠ چاا٤ ّاا٤ 
 (301: 1380 ٤ٙ٤ٝي،)                      

 سا ٕيتااابس آٟ ّاااااشدٛ ّاااا٤ت٦ ٙيااااِ
 

 سا اػااااشاس خؼاااي ٧ااش ٢١ااا٤ؿذ تااب 
 (720: ٧ٞبٟ)                                

 :یبى  ت٤اٟ ٝي ٧ٜ دیٖشي ؿ٤ا٧ذ ٝل٤٢ي دس
 ٧اب  حاشه  ٣ ١ا٤ؽ  حاشه  ٣ ٕا٤  حشه

 
 ا١ت٨ااب  ا١ااذس ٕشد١ااذ جاابٟ ػاا٦ ٧ااش 

 (785: ٧ٞبٟ)                              
 صثاابٟ ثااي ّٚيٚاا٦ آٟ ٕياا  ٧ٞااي تااب
 

 ثياابٟ ثااي د٢ٝاا٦ ص ٤١ؿااذ ػااخ٠ چاا٤ٟ 
 (291: ٧ٞبٟ)                              

ٟ  ّبسثشد ٣اط٥ اص ٧بیي ٦١٤ٞ١ چ٢ي٠ ٣ج٤د ثب ٜ  ثابص  ١ي٤ؿايذٟ،  ٝق٢ابي  دس ي ٤١ؿايذ  ٧ا
 اص ٙحابػ  ثي  ،«٤١ؿٜ» پزیشؽ ثب صیشا، ثيـتش ١يبص داسد؛  ث٦ تأٝ٘ «ث٤ػٜ» دا١ؼت٠ وحٝص

ٛ  = ٤١ؿٜ> سا= ١ب٤ٍع> ٣= س٣ٛ تحّْٜ صی٠> ٠ٝ= :ؿ٤د ٝي ٦١٤ٕ ای٠ دػت٤سي  ؛>ٝا٠ >  =ؿا٤٢
  ث٢ذٛ.> سا= ص١ّبس ٣> س٣ٛ= ؿ٤ٛ تقذ ا صی٠
ٜ » پزیشىت٠ ص٤ست دس ٦ّ سػيذ ١ْت٦ ای٠ ث٦ ت٤اٟ ٝي  ٍد ّٞي ثب  ٝق٢ابي  دس ،«٤١ؿا
 سا ١اب٤ٍع  تقجياش  صیاشا،  آیذ؛ ٝي ٣ج٤د ث٦ اختالٗ آٟ، دػت٤سي ػبختبس ٣ ١خؼ  ٝصشاؿ
 ١قش٥، ١ب٦ٙ، ثب١ٔ، ٝب٢١ذ اػٞي ١ب٤ٍع، اص  ٍج٘ ثبیذ ٣ اػ  ١بٝأ٤١ع ٣ مشیت ثؼيبس ؿ٢يذٟ
 ؿا٤د؛  دسػا   ٣ ٢ٝغَاي  آٟ، دػات٤سي  ػابختبس  تاب  ثيبیاذ  ٝضبه ف٤٢اٟ ث٦ صذا یب آ٣اص
ٗ  ث٦ ٦ّ ١يبص «٤١ؿيذٟ» ت٤اٟ دیذ، ٤ٙ٤ٝي ٝي اص ؿذ٥ ؿ٤ا٧ذ ٝغشح دس ٦ّ ٦١٤ٕ ٧ٞبٟ  ٝيقا٤

 اثيابت  ایا٠  دس ٤ٝال١اب  ٣ اػا   ؿ٢يذ١ي ٦ّ س٣د ٝي ّبس ث٦( ٝضبىي) اػٞي ثب داسد، ٧ٞشا٥
 :اػ   ّشد٥ سفبی  سا ١ْت٦ ای٠ دسػتي ث٦
 سا اػاااااشاس خؼاااااي ٧اااااش ٤٢١ؿاااااذ تاااب... 

 >...سا=جاااالٗ  اػااااشاس ٤١ؿاااذ ّاااغ آٟ ٕااا٤ؽ
 ثياابٟ ثاااي د٢ٝاا٦ ص ٤١ؿااذ>  سا=ػااخ٠  چاا٤ٟ... 

 ...٧ااب حااشه ٣ ١ااا٤ؽ> سا=حشه  ٣ ٕاا٤ حااشه
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ٜ » ي ٣اط٥ ثشا١ٖياض خبٍاب١ي،   ثحاث  ثي  دس إش ا٤٢ّٟ  ػابختبس  ؿا٤د،  پزیشىتا٦  «ث٤ػا
ٜ  ١ب٤ٍع س٣ٛ :ث٤د خ٤ا٧ذ دسػ  ٝضبه ث٦ ١يبص ثذ٣ٟ آٟ دػت٤سي ٜ  صیا٠  ث٤ػا ; تحّْا

 ّؼاي  پبسػاب  اػاتبد  ي ٕيتا٦  ثا٦  ث٤ػٜ؛ ث٢ابثشای٠، > سا= ١ب٤ٍع> ٣= س٣ٛ تحّْٜ صی٠> ٠ٝ=
 سا آٟ صاذاي  ثْٚا٦  ؛(ؿا٤٢د  ١ٞي) ٤١ؿذ ١ٞي سا ث٢ٚذ٤ٕ ٧ٜ ّؼي اٝ ب ث٤ػذ؛ ١ٞي سا ث٢ٚذ٤ٕ
 .ؿ٤٢د ٝي

ٟ  ٝق٢بي دس «٤١ؿيذٟ» ٝصذس اص ؿيشی٠ ٣ خؼش٣ ١يض دس ١ؾبٝي   ّاشد٥  ٥اػاتيبد  ؿا٢يذ
ٛ  ١ا٤في  ثاب  ا٣ ي ؿي٥٤ سػذ، ٝي ١ؾش ث٦ ٦ّ ت٤ضيح ای٠ ثب اػ ؛  آٝياضي  حاغ  ٣ اػاتخذا

 :اػ  ١ؾبٝي ؿبفشي ٢٧ش ای٠ ٕٞبٟ ثي ٣ ٧ٞشا٥ اػ 
 ١اا٤ؽ ثبسثااذ ؿاا٨ذ ّااشد ٝااي ٨ٕااي

 
ٜ  ؿايشی٠  ثاب  ٕـا   ٝاي  ٨ٕي   آما٤ؽ  ٧ا

 (397: 1389 ١ؾبٝي،)                       
 ١اا٤ؽ ّاا٢ٜ ٧ااب تٚخااي جاابٛ ٤ٕؿااي ثاا٦
 

 ٕاا٤ؽ دس حَٚاا٦ داسٛ ٕاا٤ؽ دیٖااش ثاا٦ 
 (447: ٧ٞبٟ)                                

 د٧ذ ٝي ؿ٢يذٟ ٝق٢بي ثبسثذ، ثب ٣ آؿبٝيذٟ ٝق٢بي ؿ٨ذ ثب ٤١ؽ ١ؾبٝي، اص ١خؼ  ثي  دس
 . داسد سا ؿ٢يذٟ ٝق٢بي ٧ٞبٟ ٤ٕؽ ثب ٣ آؿبٝيذٟ ٝق٢بي ٤١ؽ ثب جبٛ د٣ٛ، ثي  دس ٣

ٟ  دس خبٍب١ي ٧ٞچ٢ي٠ ٕيت٢ي اػ  ٦ّ ٟ » اص ٕاب٥  ٧ايچ  خا٤د  دیا٤ا  ٝق٢ابي  دس «٤١ؿايذ
ٟ  ٧ٞا٤اس٥  ٣ ١ْاشد٥  اػتيبد٥ «١ي٤ؿيذٟ» ٗ  ٝق٢ابي  دس سا ٤١ؿايذ  آٟ یق٢اي  سایاج  ٣ ٝقٞا٤
 :اػ   ثشد٥ ّبس ث٦ «آؿبٝيذٟ»
ٜ  ّاغ  اص ١ا٦  ٤١ؿاٜ،  ّابع  اص ٦١  ١ي٤ؿا
 

 ػااٞبفي ث٤اٙيتاا٤حي ٝيااي، صااج٤حي 
 (439: 1385 خبٍب١ي،)                      

 ا٣ تاالؽ  سػاذ،  ٝاي  ر٠٧ ث٦ تشػبئي٦ ي ٍصيذ٥ دس خبٍب١ي ٕيتبس اص آ١چ٦ ٦ٞ٧، ای٠ ثب
ٛ  ٍصاذ  ّا٦  اػا   ّبس٧ابیي  ػابخت٠  ٝٚٞا٤ع  ٣ ّشدٟ في٢ي ثشاي ٟ  ا١جاب  داسد؛ سا داد١ـاب

 دادٟ ثا٦ صاذاي    ٕا٤ؽ  ثاب  ثخ٤ا٧اذ  خبٍاب١ي  ٦ّ ١يؼ  َٝج٤ٗ ٣ ٢ٝغَي چ٢ذاٟ ث٢بثشای٠،
ٜ  ث٦ سا سىتبسؽ مشاث  ٣ ١ب٢٧جبسي خ٤ا٧ذ ٝي ا٣ ثيبصاسد. سا دیٖشاٟ ١ب٤ٍع،  ّيـاب١ؾ  ٧ا
 :اػ  آ٣سد٥  ػش٣د٥ ای٠ دس سا «دیذٟ»ٝصذس  ثبس چ٢ذ س٣، اصای٠ د٧ذ؛ ١ـبٟ

 مااابسي ػااا٤سا  دس ثيا٢٢ااااذ ٝااااشا
 ٤ّؿااؾ ٣ ثي٢ااي ّـااؾ سا ّـيـاابٟ

 

 چ٤خاااب پ٤ؿااايذ٥ ٣ ٤ٝٙااا٤ صٟ ؿاااذ٥ 
 دا١ااب ٍؼاايغ ٝاا٠ چاا٤ تقٚياااٜ ثاااا٦

 (26: ٧ٞبٟ)                                
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 ث٦ صٚيت چ٤خبپ٤ؿيذٟ، ص١ّبسثؼت٠، ٣ ص١جيش ٕشدا١ي، ٍج٦ٚ ٝب٢١ذ ّبس٧بیي ثشای٠، فال٥٣
آی٢اذ؛   ٣ ثيـاتش ثا٦ چـاٜ دیٖاشاٟ ٝاي      ١ذداس ٤ٞ١دي في٢ي ٣ ثيش١٣ي... ٣ آ٣یخت٠ ٕشدٟ
ٛ     دیاذ٥  ٝؼٚٞب١بٟ اص ٦ّ آصاسي ػجت ث٦ خبٍب١يس٣،  اصای٠ دادٟ چ٢اي٠   اػا ، ٍصاذ ا١جاب

 ّبس٧بیي سا داسد.
 دفا٤ت  ثاشاي  «١اب٤ٍع » اػتيبد٥ اص جبي ث٦ ٦ّ سػذ ٝي ١ؾش ث٦ اثيبت، ثقضي ثشاػبع
 «٤ٝٙا٤ » اص ١ـاي٠،  ٝؼايحي  ٧بي ػشصٝي٠ ثقضي دس ٣ ٤ٝاٍـ ثشخي دس فجبدت، ث٦ تشػبیبٟ
 :اػ  ؿذ٥  ٝي اػتيبد٥

ٗ  ثاشآسد  چا٤  دٛ ٤ٙ٤ٝ ٝلابٗ،   صاجح  ثاال
 

ٛ  خابسا  ي چ٤خا٦  ص ػاش  ١ياض  ٠ٝ   ثاشآ٣س
 (245: ٧ٞبٟ)                              

 ماااابسي ػاااا٤سا  دس ثاي٢ا٢اااذ ٝاااشا
 دیااش اص ٤ٝٙاا٤ صٟ صاسي ٣ ثب١اأ ثاا٦... 
 

ٟ  ؿاااذ٥    چ٤خاااب  پ٤ؿاايذ٥  ٣ ٤ٝٙاا٤ ص
 افاااضب ثاااش اػَاااو آ٧اا٠ ثااا٢ذ ثاا٦

 (26٣28: ٧ٞبٟ)                            
 

 یْاي  دس ٦١٤ٞ١ یِ ت٨٢ب ١ٖبس١ذٕبٟ، ٣ج٤ي ثشسػي ٣ جؼ  اػبع ثش آ٦ْ١ ػخ٠ ىشجبٛ
 اػ   ؿذ٥ اؿبس٥ ث٤ػيذٟ ١ب٤ٍع ث٦ ع٤س ٝؼتَيٜ ث٦ آٟ دس ٦ّ ؿذ پيذا خّشأٝت ٧بي دی٤اٟ اص
 :ثبؿذ ١ج٤د٥  خبٍب١ي ي ٍصيذ٥ اص تأثيش ثي ؿبیذ ٧ٜ ٦١٤ٞ١ ای٠ ٦ّ
 حٌ آی  ٣ اػالٝيبٟ حج   اػ  ای٠ ٕش
 

 ص١ّبس ثش ػجذ٥ ٣ ١ب٤ٍع ث٦ ث٤ػ٦ ػضاػ  
 (256: 1345 ىشا٧ب١ي، اٙٞٞبِٙ ادیت)     
 

 گيزی ًتيجِ .۳
ٟ  » تقجيش دس ٦ّ سػذ ١ٞي ١ؾش ث٦ ٤ٝج٤د، ؿ٤ا٧ذ ثشاػبع   ثيا   دس ّا٦  «١اب٤ٍع ث٤ػايذ

 اػ  ٕيت٢ي. ثبؿذ ٕشىت٦  ص٤ست تصحييي آٝذ٥، خبٍب١ي ي تشػبئي٦ ي ٍصيذ٥ ٧٣ـتٜ ػي
ٛ / تحّْٜ صی٠ ث٤ػٜ ١ب٤ٍع س٣ٛ» یْؼبٟ ثي ِ ضجظ ث٦ ٦جت٤ ثب ٦ّ ٛ  ص١ّابس  ؿا٤  صیا٠  ث٢اذ
ٌ  ثي٢بٝت٢ي ٣ ٝت٢ي دس٣ٟ ي ٝغبٙق٦ آٟ، ثذ٣ٟ ٍيبػي تصحيح ٧ب، ١ؼخ٦ ي ٦ٞ٧ دس «تقذ ا  دٍيا
. ١خ٤ا٧اذ ثا٤د   َٝصا٤د  ث٦ سػب٢١ذ٥ ٣ دسػ  پظ٧٣ـي ،جب١ج٦ ٦ٞ٧ ٣ ىشاٝت٢ي ٝالحؾبت ٣

 ٝغاشح  ایا٠  اص پايؾ  آ١چا٦  ثب داس١ذ ر٠٧ دس ١ب٤ٍع اص اٝش٣صي خ٤ا٢١ذٕبٟ ٦ّ تص٤یشي
آ٣یض١اذ، دس   ؛ اٝش٣ص٥ ١ب٤ٍع سا ص١ٔ ثضسٕي ٦ّ دس ّٚيؼب اص ػَو ٝياػ  ٝتيب٣ت ث٤د٥،

٧ابي دیٖاشي دس ٝيابٟ ٝؼايحيبٟ،      ٦ّ دس ٕزؿت٦، ١ب٤ٍع ث٦ ١٤ٕا٦  ٕيش١ذ؛ دسحبٙي ١ؾش ٝي
بي ٣ثي٘ ٧ صٝي٠، ٣ج٤د داؿت٦ ٣ آٟ ٧ٜ ث٦ ص٤ست د٣ چ٤ة ث٦ ١بٛ ٣یظ٥ ٝؼيحيبٟ ٝـشً ث٦
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ا١اذ تاب دیٖاش     ٤ّثياذ٥  ٧ب سا ثاش ٧اٜ ٝاي    ٣ ١ب٤ٍع ث٤د٥ اػ  ٦ّ ٢٧ٖبٛ ؿش٣ؿ فجبدت، آٟ

١٤ٕا٦ ّا٦ ث٤ػايذٟ     ثشای٠، ٧ٞبٟ ّيـبٟ خ٤د سا اص سػيذٟ ٣ٍ  ١ٞبص إٓب٥ ٢٢ّذ. اىض٣ٟ ٧ٜ
 دس ١ياض،  َٝاذع  اؿايبي  ٣ ١ب٤ٍع ث٤ػيذٟ اؿيبي َٝذع دس ٝيبٟ ادیبٟ دیٖش سایج ث٤د٥،

ٜ »ي  ٣اط٥ دس ث٢ابثشای٠،  ١ج٤د٥ اػ ؛ ٦ػبثَ ثي تشػبیبٟ ٝيبٟ  ٣  ١اذاد٥  س  تصاحييي  «ث٤ػا
 تصاحيح  ث٦ ؿش٣ا١ي خبٍب١ي دی٤اٟ دس ٤ٝج٤د ص٤ست ٧ٞبٟ ثب ٝغبثٌ ثي ، دسػ  ضجظ

 :اػ  ٦١٤ٕ ای٠ ػج بدي، ضيبءاٙذ ی٠
 تحّْاااٜ صیااا٠ ث٤ػاااٜ ١اااب٤ٍع س٣ٛ
 

 تقااااذ ا صیاااا٠ ث٢ااااذٛ ص١ّاااابس ؿاااا٤ٛ 
 

 
 ّب یبدداضت

 اص اي ١٤ٕا٦  ثا٦  ؿبفشاٟ ١يض، ٧ب آٟ دس ٦ّ یبىت٢ذ دیٖش ٝت٤ٟ دس سا ٝـبث٦ ٧بیي ٦١٤ٞ١ ١ٖبس١ذٕبٟ. 1
 : ا١ذ آ٣سد٥ تشػبیبٟ ثشاي اػ ، صستـتيبٟ جبي اص٤الً ٦ّ سا ٝنبٟ دیش ٣ ا١ذ دچبس ؿذ٥ آیي٢ي خَٚظ

 ١ٞااا٤د س٣ي ٝنااابٟ دیاااش اص تشػااابثچ ٦
 

 ثجؼااتيٜ تاا٤ فـااٌ ثاا٦ ص١ّاابس ؿااذ٥ تشػااب 
 (220: 1357 ال٧يجي، اػيشي)                 

 ثجؼا   تشػابیي  ص١ّبس ثچ٦ ٝل فـٌ ص جبٟ تب
 

 ٛا ا٦١ٝشد دی٠ ٣ ّيش دس دایٞبً اػيشي ٧ٞچ٤ٟ 

  (203: ٧ٞبٟ)                                     

 ّاا٢ٜ ٝااي سٍااص ٣ ص١ااٜ ٝااي فـااٌ ١ااب٤ٍع
 

ٛ  ث٤ي   صدػا   دیا٠  ٝناض  ثاش  ثچا٦  ٝال  ّاذا
 (235: تب ثي ؿيشاصي، فشىي)                    

 سا خا٤د  ٕاش  ٢ْ١اذ  پاش٣ا  ثچا٦  ٝل آٟ ٦ّ ٥٣
 

 ىْااا٢ٜ ٝؼااايحب ایااا٤اٟ ص دیاااش دس ثاااش 
 (137: ٤١1342ایي،)                             

 ٝنااابٟ ّااا٤ي دس ٧ٞاااي سىت٢اااذ  خااا٤د
 

 ُٕٞااابٟ ثاااي آ١جاااب ثُاااذ تشػااابیبٟ جااابي 
 (53: 1345 ١يـبث٤سي، فغّبس)                  

 دختاش  ثشاثاش  دس ؿايخ  ّا٦  ٢٧ٖبٝي ،(ػٞقبٟ) ص٢قبٟ ؿيخ داػتبٟ ٧ٞي٠ دس ٦ّ اػ  ٕيت٢ي
 :٤ٕیذ ٝي تشػب دختش د٧ذ، ٝي ت٠ ا٣ ي خ٤اػت٦ ث٦ ٣ ؿ٤د ٝي تؼٚيٜ تشػب

 ١ااا٤ؽ خٞاااش ٣ ثياااب ٣ ثشخياااض ٕيااا 
 ٝناااابٟ دیااااش تااااب ثشد١ااااذ سا ؿاااايخ

 

 خااش٣ؽ دس آیااي خٞااش، ث٤٢ؿااي چاا٤ٟ 
 ىنااااابٟ دس ٝشیاااااذاٟ آ١جاااااب آٝذ١اااااذ

 (76: 1384 ١يـبث٤سي، فغّبس)                  

 

 ٝنبٟ دیش اص فغّبس ٢ٝؾ٤س پيذاػ ، ٦ّ ٦١٤ٕ ٧ٞبٟ ٣ داسد «ٝنبٟ دیش» ث٦ يا ٥اؿبس فغّبس ٧ٜ ثبص
 .ثبؿذ ت٤ا١ذ ١ٞي صستـتي ٝنبٟدیش  س٣ٛ، ١ـي٠ ٝؼيحي ػشصٝي٠ دس
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ٛ  خ٤ثاِ،  ٣صٟ ثش: چ٤ثِ: »ا١ذ ٤١ؿت٦  چ٤ثِ ٝق٢بي دس. 2  ٨ٝتاش  ّا٦  اػا   چا٤ثي  ٣ تختا٦  ١اب
ٟ  تب ص١ذ؛ تخت٦ آٟ ثش سا چ٤ة آٟ ٣ ٕيشد؛ دػ  ث٦ ٧ب ؿت پبػجب١بٟ  ثياذاس  آٟ صاذاي  اص پبػاجب١ب
 :٤ٕیذ ٝي ٤ٙ٤ٝي(. 158: 1385 ّضّاصي،) «ثبؿ٢ذ

 ؿاا٤ٛ تاا٤ ثاابٛ صٟ چ٤ثااِ حاابسع چاا٤ٟ
 

 ص١ااٜ ١ب٧يااذ تاابسُ ثااش ٧ٞاا٦ چ٤ثااِ 
 (1382: 1385 ٤ٙ٤ٝي،)                    

 ٕؼاتشد٥  ىبسػي ادة دس آٟ ٕشىت٠ ٧٤ٕش ٣ صس دس ٣( ؿ) ٝؼيح خش ػٜ  ثش صدٟ ث٤ػ٦ ثبصتبة. 3
 خش ػٜ  خ٤یؾ ؿجذیض ػٜ ... ١ج٤د ا٣ اص ٝتْجشتش تشّي» :اػ  آٝذ٥ ا٤ٙصساء تبسیخ ّتبة دس. اػ 
 اثيابت  دس. (210٣211: 1387 ّاضاصي،  :١ِ« )د٢٧ذ ث٤ػ٦ آٟ ثش تشػبیبٟ ٦ّ پ٢ذاؿ ( ؿ) فيؼي
 :اػ  ؿذ٥ اؿبس٥ سػٜ ای٠ ث٦ ١يض صیش

 فيؼااااااي ث٨ااااااش ص ث٨٢ااااااذ تشػااااااب
 

 ٨١بدػااا  خاااش ّااا٦ ٍاااذٝي ثاااش ػاااش 
 (274: 1364 ىشمب١ي،)                          

 ٕشىا   خاش  ػاٜ   ٣ ثٖشدا١يذ فيؼي اص س٣ي
 (834: 1362 ػ٢بیي،)                           

 ٝقشىا   ٣ صذً ثبصاس دس ٦ّ ٧ٞ   ثي ای٢  
 

ٟ  پيش٣اٟ اص ثؼيبسي ٝب٢١ذ ٧ٜ تشػبیبٟ ،عجشي تبسیخ ٝب٢١ذ ٝقتجش، تبسیخي ٝت٤ٟ ثشاػبع  ادیاب
 ث٤ػايذ١ذ؛  ٝي سا َٝذػـبٟ ١ٞبد٧بي ٣ اؿيب ٣ ّشد١ذ ٝي ػجذ٥ ٧بیـبٟ پشػتـٖب٥ َٝبث٘ دس دیٖش،

 ٝق٤٢يِ اسصؽ داساي آ١بٟ ٝيبٟ دس( ؿ)فيؼي حضشت خش ٧بي ػٜ اص يػٞ  ثشاي ٦١٤ٞ١، ث٤ػيذٟ
 ایا٠  ػاٜ   ٝابجشاي  ٣ فيؼاي  خاش  ي دسثابس٥ . (137-131: 1387 ّضّاصي،: ١ِ) اػ  ث٤د٥ ثؼيبس

 (.16-14: 1372 ٝؾب٧شي،: ١ِ)دس ٢ٝبثـ دیٖش ١يض آٝذ٥ اػ   ٝش٤ّة،

 
 هٌببغفْزست 

 ٤ّؿاؾ حؼا٠   ٣ تصحيح ث٦. دی٤اٟ .(1345. )ٝيشصاٝحٞ ذصبدً ىشا٧ب١ي، اٙٞٞبِٙ ادیت
 .ىش٣مي :ت٨شاٟ ،٣حيذدػتٖشدي

 :ت٨شاٟ ،ص١جب١ي ثشات ٤ّؿؾ ث٦. سػبی٘ ٣ اؿقبس دی٤اٟ (.1357. )ٝحٞ ذ ال٧يجي، اػيشي
 .حيذسي

 .جبٝي: ت٨شاٟ. ؿش٣ا١ي خبٍب١ي ٍصبیذ ي صجح؛ ثشٕضیذ٥ اسٝنبٟ(. 1379). ١صشاهلل اٝبٝي،
 .جبٝي: ت٨شاٟ .ادثي ١َذ ٧بي س٣ؽ ٣ ٝجب١ي. (1385. )ااااااااااااا
 .ػخ٠: ت٨شاٟ ،8.  ػخ٠ ثضسٓ ىش٢٧ٔ(. 1381. )حؼ٠ ا٤١سي،
 ،خٚيٚاي  اهلل خٚي٘ ٣ خؼت٦ ٝحٞ ذ خبٗ ٤ّؿؾ ث٦. دی٤اٟ .(1366. )فجذاَٙبدس د٤ٚ٧ي، ثيذٗ

 .ىش٣مي :ت٨شاٟ
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 .تجشیض دا١ـٖب٥: تجشیض ،آثبدي ٝحٞ ذ تصحيح. دی٤اٟ .(1358. )ٝجيشاٙذ ی٠ ثيَٚب١ي،
 ي دا١ـاْذ٥  ي ١ـاشی ٦ . «خبٍاب١ي  دی٤اٟ دس تصحيو د٣ تصحيح» .(1386. )احٞذ پبسػب،

 .16-1صص ،21ٞبس٥ؿ ،ّشٝبٟ ؿ٨يذثب٢٧ش دا١ـٖب٥ ا١ؼب١ي ف٤ٚٛ ٣ ادثي بت
ٟ  ي َٝبث٦ٚ ٣ َٝذ ٦ٝ ثب تصحيح ٣. دی٤اٟ .(1362. )ٝحٞ ذفٚي ال٧يجي، حضی٠  ،تشٍاي  ثياظ
 .خيبٛ: جب ثي

 .ص٣اس: ت٨شاٟ ػج بدي. اٙذ ی٠ ضيبء. دی٤اٟ .(1385. )اٙذ ی٠ اىض٘ خبٍب١ي،
ٗ  اث٤اٙقغاب  ّشٝب١ي، خ٤اج٤ي ٟ  .(تاب  ثاي . )اٙاذ ی٠  ّٞاب  ػا٨يٚي  احٞاذ  ٤ّؿاؾ  ثا٦  .دیا٤ا

 .حيذسي :جب ثي ،خ٤ا١ؼبسي
 .ت٨شاٟ دا١ـٖب٥: ت٨شاٟ ،13  .١ب٦ٝ ٙن  .(1373. )اّجش فٚي د٧خذا،
 .ػخ٠: ت٨شاٟ .ادثي ١َذ ثب آؿ٢بیي .(1383. )فجذاٙحؼي٠ ٤ّة، صس ی٠

 ،. ث٦ ػاقي ٣ ا٧تٞابٛ ٝحٞ اذتَي ٝاذسع سضا٤ي     دی٤اٟ (.1362آدٛ. ) ػ٢بیي، ٝجذ٣دث٠
 ت٨شاٟ: ػ٢بیي.

 .یبساٟ: ت٨شاٟ ،اٍجبٗ ىشؿيذ پيـٖيتبس ٣ ٣یشایؾ ثب. ساص ٕٚـ٠ .(1382. )ٝح٤ٞد ؿجؼتشي،
 ػا٨يٚي  ٣ ٤ّؿاؾ احٞاذ   تصاحيح  ثا٦ . دی٤اٟ .(1377. )ٝحٞ ذحؼي٠ اصي٨ب١ي، صيبي

 .١ؼجي ؿشّ : ت٨شاٟ، خ٤ا١ؼبسي
 .فٚٞي: جب ثي ،ج٤ا٧شي مالٝحؼي٠ ٤ّؿؾ ث٦ .ّٚي بت .(تب ثي. )ٝحٞ ذ ؿيشاصي، فشىي
 ث٢ٖاب٥ : ت٨شاٟ ،تيضٚي ٣ ٤ّؿؾ تَي تصحيح ث٦. دی٤اٟ .(1350. )ٝحٞ ذ ىشیذاٙذ ی٠ فغّبس،

 .  ّتبة ١ـش ٣ تشج٦ٞ
ٟ  ،ٕا٧٤شی٠  ٣ ٤ّؿؾ صبدً تصحيح ث٦. اٙغّيش ٢ٝغٌ .(1384) ااااااااااااااااا. : ت٨اشا

 .ىش٢٧ٖي ٣ فٚٞي
 .ا٤٧سا: ت٨شاٟ ،ىش٣صا١يش اٙضٝبٟ ثذیـ ي  َٝذ٦ٝ ثب. دی٤اٟ .(1389) ااااا.اااااااااااا
ي احٞاذ خ٤ؿا٤٢یغ    . ثب تصاحيح ٣ َٝذ ٝا٦  ٝؾ٨شاٙقجبیت(. 1345) .ااااااااااااااااا

 ي ػ٢بیي. )فٞبد(. ت٨شاٟ: ّتبثخب٦١
 ي ٦ّتبثخب١ا : ت٨شاٟ ،ىش  ٧ٞبی٤ٟ اٙذ ی٠ س٠ّ ٤ّؿؾ ث٦. دی٤اٟ .(1342. )اٝيشفٚيـيش ٤١ایي،
 .ػي٢ب اث٠
ٟ  ،دثيشػايبٍي  ٝحٞ اذ  ٤ّؿاؾ  ث٦. دی٤اٟ .(1349. )فٚي اث٤اٙحؼ٠ ػيؼتب١ي، ىشخي : ت٨اشا
 .ص٣اس
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ٟ  ،صايب  اهلل رثايح  ي َٝذ ٦ٝ ٣ ثب تصحيح. دی٤اٟ .(1364. )ٝحٞذ اٙذی٠ ػيو ىشمب١ي، : ت٨اشا
 .ىشد٣ػي

ٟ . ؿاش٣ا١ي  خبٍاب١ي  دی٤اٟ ٧بي دؿ٤اسي ٕضاسؽ .(1385. )اٙذ ی٠ ٝيشجالٗ ّضّاصي، : ت٨اشا
 .١ـش ٝشّض
: تجشیاض . خبٍب١ي تشػبیي ي چب٦ٝ فيؼي؛ ٕضاسؽ ػ٤صٟ (.1387ااااا. )ااااااااااااااااا

 .  آیذی٠

ٟ  ،س٣ؿا٠  ٝحٞ اذ  تصاحيح  ٣ َٝذ ٝا٦  ثب. دی٤اٟ .(1389. )اػقذ ىخشاٙذ ی٠ ٕشٕب١ي، : ت٨اشا
 .ٝقبصش صذاي
 .ػخ٠: ت٨شاٟ. خبٍب١ي ٍصبیذ ػخ٠؛ ؿشح ِٝٚ ٝبِٙ .(1388. )فج بع ٝب٧يبس،

 سؿاذ  .«اػيذاٙـّا٨ذ  اػات  ١ق٘ فيؼي، خش ٜ ػ(. »1372. )جٞـيذ( ػش٣ؿيبس) ٝؾب٧شي،
 .16-14صص ، 32ي ٞبس٥ؿ ،ىبسػي ادة ٣ صثبٟ آ٤ٝصؽ

ٟ  .(1362. )اٝيشاٙـقشا ٝحٞ ذ ٝقضّي،  ت٨اشاٟ:  ،٧ي اشي  ١بصاش  تصاحيح  ٣ َٝذ ٝا٦  ثاب . دیا٤ا
 .ٝشصثبٟ

 .ٝيْبئي٘: ت٨شاٟ .ٝقي٠ ىبسػي ىش٢٧ٔ .(1384. )ٝحٞ ذ ٝقي٠،

 .٨ٝتبة: ت٨شاٟ. ٝق٤٢ي ٝل٤٢ي .(1380. )ٝحٞ ذ اٙذ ی٠ جالٗ ٤ٙ٤ٝي،
 .صسیبة: ت٨شاٟ. تجشیضي ؿٞغ دی٤اٟ ّٚي بت .(1385). ااااااااااااااااااااااااا

ٌ  ٨ٝاذي  ٣ ٝي٢ا٤ي  ٝجتجي تصحيح ث٦. اؿقبس دی٤اٟ .(1384. )ٍجبدیب١ي ١بصشخؼش٣  ،ٝحَا
 .ت٨شاٟ دا١ـٖب٥: ت٨شاٟ
 حؼا٠  ح٤اؿاي  ٣ تصاحيح  ثاب . ؿايشی٠  ٣ خؼاش٣  .(1389. )ی٤ػاو  ثا٠  اٙيابع  ١ؾبٝي،

 .ٍغش٥: ت٨شاٟ حٞيذیبٟ، ػقيذ ٤ّؿؾ ث٦ ٣حيذدػتٖشدي،

 


