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 تاسیخ رٍالقشًييًقذی تش تلحيح اؿعاس 

 
 تْشام ؿعثاًی

 داًطگاُ جْزم
 چکيذُ 

ّای خطّی، اص کاسّای اسصؿوٌذ علوی، دس یک قشى اخيش اػت  کتِ   تلحيح ًؼخِ
اػ . ایي کتاس  اص آثاس هٌظَم ٍ هٌثَس گزؿتِ سا فشاّن کشدُ ی احيای تؼياسیصهيٌِ

هٌتذاى  تاعث ؿذُ تا هتَى علوی، ادتی، تاسیخی ٍ دیٌی تؼياسی، دس دػتشع عالقِ
، اثش خاٍسی ؿتيشاصی،  تاسیخ رٍالقشًييتِ تاسیخ، ادتيات ٍ فشٌّگ ایشاى قشاس گيشد. 
ؿاُ قاجاس اػ  کتِ  تحعلیی فاٍّل دٍسُیکی اص ایي هتَى تاسیخی ٍ اص هٌاتع دػ 

 ِ ی تحشیتش  هؤلّف دس آى، تؼياسی اص ٍقایع تاسیخی ٍ اجتواعی آى دٍسُ سا تِ سؿتت
فش، تتِ چتاج   اػ . ایي کتاب، دس دٍ جلذ تا هقذهِ ٍ تلحيح ًاكش افـاسدسآٍسدُ

ّضاس تي  اص خاٍسی، دس هَضَعات هختلف آهذُ کتِ  سػيذُ ٍ دس آى ًضدیک تِ دٍ
ی هلتحّح ٍ  اػ . دس ایي هقالِ، اتتذا اؿکاالت هقذهِخـيذُتِ آى اّويتی خاف ت

این ٍ ػپغ تِ ًقذ تلحيح اؿعاس دٍ ّضاس تيتی کتاب،  حَاؿی هتي سا تشسػی کشدُ
 این.       پشداختِتِ لحاظ هحتَا، خَاًؾ هتي، فٌَى تلحيح ٍ ًگاسؽ، 

 ، تصحيح، هحتَا، خَاًص هتي، ًگارش.    تاریخ ذٍالمزًيي ّای کليذی:ٍاطُ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 . هقذه1ِ
وٝ دسؽ اظ ٔسسيسي، ٘سبزض،    طجبر ؾيبؾي ضا زض ايطاٖ ثطٞٓ ظز؛ سب ايٗ ،ؾمٌٛ زِٚز نفٛي

ٓ  ٔمشسض زض ايطاٖ ثٙيبٖ ٟ٘بز. ٘بزض ثٝ قحىٛٔشي  ذسبٖ   عط ٚ قبعطاٖ اعشٙبيي ٘ساقسز. وسطي
ٞسبيي وسٝ ٘سبزض اظ ٞٙسٚؾسشبٖ     وطز؛  ططٚرظ٘س ٘يع اٌطچٝ اظ قبعطاٖ چٙساٖ حٕبيز ٕ٘ي

ٖ ثٛز ٚ أٛاِي وٝ اـؽبٖ آٚضزٜ ٞسبي  ٞب اظ ايطاٖ ذبضع ٘ىطزٜ ثٛز٘س، ٕٞطاٜ ثب وشت ٚ زيسٛا
فٛيٝ عٕسسبً ٔطزْ اظ آٖ ٔحسطْٚ ثٛز٘سس، زض زٚضاٖ حىٛٔسز     ي نقعط وٝ سب اٚاذط زٚضٜ

اي ـطاٞٓ وطز سسب قسبعطا٘ي زض قسيطاظ ٚ    ذبٖ ثٝ زؾز ٔطزْ اـشبز ٚ ظٔيٙٝآضاِْ وطيٓ ٘ؿجشبً
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انفٟبٖ ٌطز ٞٓ آيٙس ٚ ٔحبـّي ازثي زض ايٗ زٚ قٟط سكىيُ زٞٙس. ثسب قسطٚس ؾسُّٙز    
ٞسبي ٔحّّسي ثسٝ    زٖ حىٛٔسز قسسٜ ٚ ؾسذط  سظجيسز  وٝ حىٛٔز  وٓ ٚ ثيف -قبٜـشحعّي

ٔحبـسُ ازثسي ثسٝ سٟسطاٖ      -ـطظ٘سا٘ف، ـطنز ظ٘سٌي قبٞب٘ٝ ضا ثطايف ـطاٞٓ آٚضزٜ ثٛز
زا٘ؿز ٚ سبضيد ٔي ؛قبٜ قبعط ثٛزٚ ثٙيبٖ آٖ سؼسيس ٚ سحىيٓ ٌطزيس. ـشحعّيقس ٔٙشمُ 

ٞسب ٚ  اظ زضثبض ؾالَيٗ ٌصقشٝ، ذهٛنبً ؼط٘ٛيسبٖ ٘يسع ثسبذجط ثسٛز؛ اظ ايسٗ ضٚ سكسٛيك      
 سبظٜ يبي اٚ ٚ زيٍط قبٞعازٌبٖ لبػبض اظ قبعطاٖ، ثبظاض قعط ٚ قبعطي ضا ضٚ٘مٞحٕبيز

 ضٚـ دسضثعضي ذٛز ضا زض ديف ٌطـز. ،زاز. ٔحٕيسقبٜ ٘يع اٌطچٝ قبعط ٘جٛز
اظ قبعطا٘ي اؾز وٝ زض  ،اهلل قطيفي حؿيٙي قيطاظي، ٔشرّّم ثٝ ذبٚضيـًُٔيطظا

ٞسبي زضثسبض،   زض زضثبض ظيؿز؛ ا٘كبي ٘بٔٝقبٜ ٚ ٘يٕي اظ زٚضاٖ ٔحٕيسقبٜ، زٚضاٖ ـشحعّي
قسسبٜ، ي حىٛٔسسز لبػسسبض ٚ قسسعطذٛا٘ي زض حًسسٛض ـشحعّسسي ٘ٛقسسشٗ ٚلسسبيز ضٚظا٘سسٝ

ٞبيي ثٛز وٝ ثبعض قس آطبض ٔشعسيز ٚ لبثُ سٛػيٟي زض قعط ٚ ٘ظط، اظ اٚ ثٝ يبزٌبض  ٕٔبضؾز
زض سبضيد لبػبضيٝ، اظ آطبض ٔٙظٛض ذبٚضي اؾز وٝ ٔؤِّسؿ، حسسٚز    سبضيد شٚاِمط٘يٗثٕب٘س. 

زض آٖ آٚضزٜ ٚ  ،ٞسبي لُعسٝ ٚ لهسيسٜ   زٚ ٞعاض ثيز اظ اقعبض ذسٛز ضا عٕسسسبً زض لبِست   
اؾسز. ايسٗ   ٔٛيٛعبر سبضيري، اػشٕبعي ٚ ـطٍٞٙي ٟٕٔي ضا زض ايٗ اثيبر، ُٔطح وطزٜ

بثسُ سمسسيطي ضا ٔشحٕسُ    لوسٝ ٞطچٙسس ظحٕسبر     وشبة ضا ٘بنط اـكبضـط سهحيح وسطزٜ 
ٔشأؾفب٘ٝ زض ٔحشٛاي ٔمسٔٝ ٚ حٛاقسي ٔسشٗ، ذسٛا٘ف ٔسشٗ، ـٙسٖٛ سهسحيح ٚ        ٌطزيسٜ،

ٍ٘بضـ آٖ، ايطازار ٚ اقىبالسي اؾبؾي ٚػٛز زاضز. زض ايٗ سحميك، ايطازار ٚ اقىبالر 
ي ثؿيبضي اظ ٔٛيٛعبر ٟٔٓ سبضيري ٚ ضا وٝ زضثطزاض٘سٜ سبضيد شٚاِمط٘يٗسهحيحِ اقعبض 

 وٙيٓ.هط لبػبض اؾز، ثطضؾي ٔياػشٕبعي ع
 

 . تياى هؼألِ 1 .1
ٞبي سحميمبر ازثي، سهحيح ٚ احيبي ٔشٖٛ ٘ظسٓ ٚ ٘ظسط ٌصقسشٝ    سطيٗ ثرفيىي اظ ٟٔٓ

َ  اؾز. ايٗ وبض عّٕي، اٌطچٝ زض حسٛظٜ  ٞسب لجسُ ثسٝ ديسطٚي اظ     ي ازة ـبضؾسي، اظ ؾسب
ٞسب ٚ  زض وشبثرب٘ٝاي ثٟب ٚ لبثُ ٔالحظٝٞبي ٌطأٖحممبٖ اضٚدبيي آؼبظ قسٜ، ٞٙٛظ ُ٘ؿرٝ

ٝ  ٔطاوع اؾٙبز، ٟٔؼٛض ٔب٘سٜ وٝ سهحيح ٚ چبح آٖ، ٔي ٔٙسساٖ ثسٝ ايسٗ    سٛا٘س ثسطاي عاللس
ٗ  ي ُٔبِعبر ٚ سحميمبر ػسيس ضا ـطاٞٓ وٙسس.  ٔشٖٛ، ظٔيٙٝ اطسط ٔيسطظا    ،سسبضيد شٚاِمسط٘ي

قسبٜ اؾسز وسٝ ثسٝ     ـًُ اهلل ذبٚضي قيطاظي، اظ ٔٙبثز زؾز اٚيَ سبضيري عهط ـشحعّي
٘ٛيؿي عهط لبػبض، ثٝ نٛضر ؾبِٙبٔٝ، سأِيؿ قسسٜ ٚ ثؿسيبضي اظ   َ سبضيدي ٔعٕٛقيٜٛ

 ثطزاضز.سب اٚاؾٍ دبزقبٞي ٔحٕيسقبٜ ضا زضي لبػبض حٛازص سبضيري ٚ اػشٕبعي زٚضٜ
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ي َطح اِٚيٝ ٚ ٔٛيٛس ي وٛسبٞي وٝ ثط ايٗ وشبة ٘ٛقشٝ، زضثبضٜذبٚضي زض ٔمسئٝ
ٗ  آٖ، ثٝ سفهيُ ؾرٗ ٚلشسي زض  » :قسٛز اظ آٖ ٘مسُ ٔسي   ٞسبيي ػسب ثرسف  ٌفشٝ وسٝ زض ايس

ٚاض، وٛوت ايٗ اـعٖٚ قس ٚ ذٛضقيسحًطسف )ـشحعّي قبٜ( ؾرٗ اظ ٚلبيز زِٚز ضٚظ
ٍ٘بضي، اَالس ذبنٝ ٔٙظٛض اظ ٚلبيز» :ظز وٝ ٔظبٞطـ، ؾطًٕٖٔٛ اظ ُّٔز ذبَط ـيى

٘ٝ ٔمهٛز ا٘كبدطزاظي ٚ اظٟبض ـًسيّز. سسبضيد زِٚسز     ؛ٚ عبٔيٝ اظ اٚيبس ّٕٔىز اؾز
 «ذبنسيز...  ؾالؾز ٚ دطٔٙفعسز ثبقسس، ٘سٝ ُٔسٛيَ ٚ دطثالؼسز ٚ ثسي      ثبيس ٔرشهط ٚ ثب

 (7 :1380)ذبٚضي قيطاظي، 
وسطز ٚ اٚ ضا ثسٝ ايسٗ    ؾرٙبٖ قبٜ لبػبض، ذبٚضي ضا ثٝ سأِيؿ چٙيٗ سبضيري سطؼيت

ٔيطظا ٔحٕيسضيي سجطيعي، ثسٝ عّّسز    ٛاضيدِظيٙز اِشّضؾبِز ّٔشعْ ٌطزا٘يس ٚ چٖٛ وشبة 
ـٛر ٔؤِّؿ، ٘بسٕبْ ٔب٘سٜ ٚ ٔيطظا نبزق ٚلبيز ٍ٘بض ٘يع ثٝ عّّز ٌطـشسبضي أسٛض ٔعسبز ٚ    

اظ لّٓ ا٘ساذشٝ ثٛز، ذبٚضي وٝ لطيت  آضايسبضيد ػٟبٖٔعبـ، ثعًي ٚلبيز ضا زض وشبة 
 .ي سحطيط زضآٚضزٝؾي ؾبَ ٔجبقط ػٕيز سحطيطار ٚلبيز زِٚز لبػبض ثٛز، آٖ ضا ثٝ ضقش

ذبٚضي زض ايٗ ٔمسئٝ، سعساز ػّسٞبي وشبة ٚ عٙٛاٖ ٚ ٔٛيٛس ٞسط ػّسس ضا    (8 :)ٕٞبٖ
ْ » :اؾز٘يع ٔعطّـي وطزٜ ػّسس اٚيَ زض ٚلسبيز    :ثٙيبٖ وشبة ثط زٚ ػّس ٚ يه ذبسٕٝ ٟ٘سبز

ٔسير ذؿطٚا٘ي ٚ ػّس طب٘ي زض ايطاز اٚيبس لسطٖ طسب٘ي اظ قسٛوز    لطٖ اٚيَ اظ زِٚز اثس
ٔجب٘ي ٚ ذبسٕٝ زض شوط قٕبيُ ٚ ٔأطط ٚ سعساز اٚالز أَؼبز ٚ َ٘جبيط ٚ ٘شبيغ حًطر ػبٚيس
ٖ نسبحت  يٝ ضؾسبِ »ٚ ػّس طب٘ي ضا « ذبلب٘ي يٝ ٘بٔ»لطا٘ي. ػّس اٚيَ ضا نبحت ٘سبْ   «لسطا

 (9 :)ٕٞبٖ« .ِمت زازْ سبضيد شٚاِمط٘يٟٗ٘بزْ ٚ ٞط زٚ ػّس ضا ػبٔعبً 
سسبضيد  ثٝ ٚيػٜ لهبيس ٚ لُعبر ٘يسع زض   ٘عزيه ثٝ زٚ ٞعاض ثيز اظ اقعبض ذبٚضي،

ٞبي ٔٛػٛز زيٛاٖ قبعط ٚػٛز ٘سساضز.  وٝ ثؿيبضي اظ ايٗ اقعبض زض ٘ؿرٝ آٔسٜ شٚاِمط٘يٗ
ٔٛيٛعبر انّي ايٗ اقعبض، حٛازص سسبضيري، ٔب٘ٙسس سسبضيد ٚالزر، اظزٚاع ٚ ٚـسبر     

سي اؾسز وسٝ   ظازٌبٖ ٚ ضػبَ عهط ٔؤِّؿ، سبضيد احساص ثٙبٞب ٚ سبضيد اسّفبلب قبٞبٖ، قبٜ
الي ٔشٗ ايٗ وشسبة، ثسٝ ثؿسيبضي اظ حسٛازص ظ٘سسٌي       اؾز. زض الثٝٞب ضخ زازٜزض ػًٙ

 اؾز.ذبٚضي ٘يع اقبضٜ قسٜ
 
 ضشٍست ٍ اّوي  تحقيق .2. 1

ي آلب ٔحٕس ٞبقٓ شٞجي قيطاظي، ثسطازض ٔيسطظا اثٛاِمبؾسٓ ضاظ ٚ اظ    ذبٚضي قيطاظي، ٜ٘ٛ
ظ اٚ ثط ػبي ٔب٘سٜ ٚ ٚ ٘ظط ٔشعسزي ا قبعطاٖ ٟٔٓ لطٖ ؾيعزٞٓ ٞؼطي اؾز وٝ آطبض ٘ظٓ

اؾز. اٚ اظ ٘عزيىسبٖ ٚ  وٖٙٛ ايٗ آطبض، چٙساٖ ٔٛضز سٛػٝ ٔحممبٖ لطاض ٍ٘طـشٝٔشأؾفب٘ٝ سب
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ٝ  أيطاٖ ٚ قبٜاظ قبٜ ٚ چٙس سٗ زيٍط  ـشحعّئٙكيبٖ  ي اَٚ ظازٌبٖ لبػبض ثٛزٜ ٚ زض ٘يٕس
ٝ يلطٖ ؾيعزٜ ٞؼطي، ٔٙبنت اػشٕبعي ٟٕٔي ٔب٘ٙس ٔٙكي زضثبض ـشحعّ اؾسز.  قبٜ، زاقسش

اٚيِسي وسٝ اظ ٚلسبيز آٖ زٚضٜ زاقسشٝ، ثسٝ اٚ      ٕٞيٗ ٘فٛش زض زضثبض لبػبض ٚ اَالعبر زؾز
 ،٘ٛيؿسيِ عهسط لبػسبض   ي سبضيدضا ثٝ قيٜٛ سبضيد شٚاِمط٘يٗوٕه وطزٜ سب وشبة اضظقٕٙس 

سأِيؿ وٙسس ٚ ثؿسيبضي اظ ٚلسبيز ٚ حمسبيك سسبضذي ٚ اػشٕسبعي آٖ زٚضٜ ضا سسب اٚاؾسٍ         
اي وٝ ؾطآؼبظ ٘فٛش ػسي اؾشعٕبض، ثسٝ  دبزقبٞي ٔحٕس قبٜ، ثٝ آيٙسٌبٖ ٔٙشمُ وٙس؛ زٚضٜ

ضؾي ثٝ چٙيٗ ٔٙسبثعي   ٚيػٜ زٚ لسضر اؾشعٕبضٌط ضٚؼ ٚ اٍّ٘يؽ زض ايطاٖ اؾز. زؾز
ٞبي ذٛز ضا ثسٝ  ٞٙس اظ ايٗ ٚلبيز آٌبٜ قٛ٘س ٚ يبـشٝذٛاثطاي ٔٛضذبٖ ٚ ٔحممب٘ي وٝ ٔي

ٖ  اَالس ػبٔعٝ ػسب وسٝ اقسىبالر ايسٗ      ي ٘يبظٔٙس أطٚظي ثطؾب٘ٙس، يسطٚضي اؾسز. اظ آ
٘يبـشٗ ثٝ حميمسز ضا  سٛا٘س اقشجبٜ، وػـٟٕي ٚ زؾزسهحيح، ثٝ ٚيػٜ زض ذٛا٘ف ٔشٗ، ٔي

ُ ٔالحظٝ ٚ ٔسؤطّطي  ايٓ ثرف لبثزض ثؿيبضي اظ ٔٛيٛعبر ٟٔٓ، ثبعض قٛز، ؾعي وطزٜ
اظ ٔشٗ ٔهحَّح؛ يعٙي حسٚز زٚٞعاض ثيز اقعبض ٔٙسضع زض ايسٗ اطسط ضا، ثسبظثيٙي وٙسيٓ ٚ     

٘ظطاٖ ٚ ٔحممسبٖ،  ي نبحتايطازار ٚ اقىبالر ٔرشّؿ آٖ ضا زض ٔعطو زيس ٚ ُٔبِعٝ
  ٔٙساٖ ثٝ سبضيد عهط لبػبض لطاضزٞيٓ.ٚيػٜ عاللٝثٝ
 

 ی تحقيقپيـيٌِ .3. 1
ُ َٛض وٝ ٕٞبٖ ٔعسطٚؾ ثسٝ ذسبٚضي     ،اهلل قسطيفي حؿسيٙي  لجالً اقبضٜ وطزيٓ، ٔيطظا ـًس

قيطاظي، اظ قبعطاٖ ٚ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٟٔٓ لطٖ ؾيعزٜ ٞؼطي ٚ اظ ٘عزيىبِٖ زضثبضِ چٙس سٗ اظ 
٘ٛيؿسسبٖ ٚ ٔٛضذسسبٖ اظ ػّٕسسٝ اؾسسز. اؼّسست سسسصوطٜقسسبٞبٖ ٚ قسسبٞعازٌبٖ لبػسسبض ثسسٛزٜ

ٖ اِهيسفب  ةروض  ذبٖ ٞسايز زض سبضيد  ضيبلّي ، اِكّسعطا حدیق ة ثيٍسي قسيطاظي زض   ، زيسٛا
ٝ ، ٔيطظا حؿٗ ـؿسبيي زض  سبضيد عًسياحٕس ٔيطظا زض  عًساِسيِٚٝ ، ي ٘بنسطي ـبضؾسٙبٔ

ٚ سسصوطٜ اوجط ٘ٛياة قيطاظي زض ، ٔيطظا عّيَطائك اِحمبيكٔعهْٛ قيطاظي زض   ي زٍِكسب 
ظيسبزي   ا٘س. ذسبٚضي آطسبض  اظ اٚ ثٝ ٘يىي يبز وطزٜ إِحٕٛز، سفینةٔحٕٛز ٔيطظا لبػبض زض 

 :٘يع ثٝ قعط ٚ ٘ظط اظ ذٛز ثٝ ػبي ٌصاقشٝ وٝ عجبضسٙس اظ
ثٙسس،  ٞبي لهيسٜ، ؼسعَ، لُعسٝ، سطويست   قبُٔ ٞفز ٞعاض ثيز زض لبِت زيٛاٖ اقعبض    

 ضثبعي ٚ ٔظٙٛي ثب ٔمسٔٝ ٚ سهحيح ثٟطاْ قعجب٘ي.
 قبٜ لبػسبض، زض قطح حبَ ـشحعّيٕٞبيٖٛ،  يٝ ضٚظ٘بٔچ يٝ ذبسٕ يبذبٚضي  يٜ سصوط    

   ٞبقٓ ٔحسيص.ثٝ سهحيح ٔيط ٞبي اٚ ظ٘بٖ، ـطظ٘ساٖ ٚ ٜ٘ٛ
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ػسبٔي، زض دسٙغ ٞسعاض ثيسز ثسب       يٛؾؿ ٚ ظِيربيثٝ سمّيس اظ  يٛؾؿ ٚ ظِيربٔظٙٛي     

 ٔمسٔٝ ٚ ذٍ ٔٙظٛض قيطاظي.
 سهحيح ٘بنط اـكبضـط. زض سبضيد لبػبضيٝ سب ظٔبٖ ٔؤِّؿ، سبضيد شٚاِمط٘يٗ     
 

 ایشادات ٍ اؿکاالت .2
ضا ٘بنط اـكبضـط سهحيح وسطزٜ ٚ   سبضيد شٚاِمط٘يٗ وشبة وٝ لجالً اقبضٜ وطزيٓ،َٛض ٕٞبٖ

اؾز وٝ زض ٜوطزچبح  آٖ ضا ،ؾبظٔبٖ چبح ٚ ا٘شكبضار ٚظاضر ـطًٞٙ ٚ اضقبز اؾالٔي
ٞسب ٚ  ٔحشٛاي ٔمسٔيٝ ٚ حٛاقي ٔشٗ، ذٛا٘ف ٔشٗ، ثطذي ـٖٙٛ سهحيح، سٙظيٓ ـٟطؾسز 

 يبضي ٚػٛز زاضز.     ٍ٘بضـ ٚ سبيخ آٖ، ايطازار ٚ اقىبالر ثؿ
                                                                                                                                                                                                                    

 . ایشادات هحتَایی هقذهِ ٍ حَاؿی هتي  1. 2
زض ٕٞسيٗ  اؾسز،  ٞطچٙس ٔهحيح زض ٔمسٔٝ، ُٔبِت ثؿيبض ا٘سوي ضا ثط ٔشٗ وشبة اـسعٚزٜ 

سسٛاٖ اظ آٖ چكسٓ دٛقسيس؛ زض    قٛز وسٝ ٕ٘سي  ُٔبِت ا٘سن، اقشجبٞبر آقىبضي زيسٜ ٔي
 :وٙيٓػب ايٗ اقشجبٞبر ضا ثطضؾي ٔي ايٗ
ي اٚ ٘بٔٝ ، اٚيبس سبضيري عهط ذبٚضي، ظ٘سٌيايحٝنفاي قفٔهحيح زض ٔمسٔٝ -    

ي وٛسسبٜ، زٚ  اؾز وٝ  زض ايٗ ٔمسٔٝضا ثٝ اذشهبض ٔعطـي وطزٜ سبضيد شٚاِمط٘يٗٚ وشبة 
زيسٛاٖ   اؾز.ُّٔت عٕسٜ يعٙي سبضيد ٚالزر ٚ سبضيد ٚـبر قبعط ضا ٘بزضؾز ثيبٖ وطزٜ

وٝ ٔهحح، سبضيد ٚالزر ذبٚضي ضا ثب اؾسشٙبز ثسٝ    اِكّعطا حدیقةثيٍي قيطاظي زض وشبة 
٘ٛيؿسبٖ ٔعبنسط   اؾز، ثٝ ايٗ ٔٛيٛس ٘ذطزاذشٝ ٚ زيٍط سسصوطٜ ثيبٖ وطزٜ 1190آٖ، ؾبَ 

ذبٚضي اظ ػّٕسٝ ٔحٕسٛزٔيطظا لبػسبض، عجسساِطّظاق ثيسً ز٘جّسي، حسبع ٘بيست اِهيسسض،          
ب٘سا٘ف ثسٝ  وٝ ٍٕٞي اظ ذبٚضي ٚ ذذبٖ ٞسايز ٘يع ثب آٖذبٖ ٌطّٚؾي ٚ ضيبلّي ـبيُ

ا٘س. اظ سسصوطٜ ٘ٛيؿسبٖ   ا٘س، ٞيچ وساْ ثٝ سِّٛس ٚي اقبضٜ ٘ىطزٜسفهيُ ٚ ثٝ ٘يىي يبز وطزٜ
زض ؾسبَ ٞسعاض ٚ   » :اؾسز ٘بٔٝ زض ايٗ ثبضٜ چٙيٗ ٘ٛقشٝٔشأذّطِ عهط لبػبض، نبحت ـبضؼ

زا٘كسٕٙساٖ ٚ  ( نسبحت  945 :1367ـؿسبيي،  «).نس ٚ ٘ٛز ٚ ا٘سس زض قسيطاظ ٔشِٛسس قسس    
ظازٜ آزٔيز،  )ضوٗ .ق. زا٘ؿشٝ اؾز1190٘يع ٚالزر ذبٚضي ضا ؾبَ  ؾطايبٖ ـبضؼ ؾرٗ
 (414 :2، ع1338
 :اؾزاي، سِّٛس ٚ ٘بٍٔصاضي ذٛيف ضا ثٝ ضٚقٙي ثيبٖ وطزٜذبٚضي زض لُعٝ     
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 سرز ثرز زِٚز لبػبض چٖٛ ظيٙز ٌطـز                                       
 ٞؿسسشي ٓ ضا آؾسسٕبٖ ٘مكسسي ثسسطآٚضز اظ عسسسْ                                  

                             ذسٛاة  ي ضاحز ثٝ چٖٛ ٔطازضيبـز زض لٙسالٝ
       ٗ                                         سسسد ٔسسسي سبضيسسبْ ٚ اظ دساهلل ٘وطز ـًُ

 ٖ  ػبيٍسبٜ اظ ٔحٕسقبٜ اٚيَ، قبٜ ضيسٛا
 زاز ا٘سض ايٗ ػٟب٘ٓ اظ وطأز زؾسشٍبٜ  

 وٝ زض ّٔه َطيمز دبزقسبٜ  ػسي أيي آٖ
 «عز يبض ثب ـًُ اِٝسسبزا زاز ايسسث»ٌفز 

 چٟبض(                                                             :1388ذبٚضي قيطاظي، )
ٚ  1199زض ؾسبَ  ٚي سبضيد، وٝ ثب احشؿبة ايٗ ٔبزٜ دسسض ثسعضٌف آلسب     ق. ٔشِّٛسس قسسٜ 

 اؾز. اهلل ٘بٔيسٜٔحٕيسٞبقٓ زضٚيف قيطاظي زض آذطيٗ ؾبَ حيبر ذٛز، اٚ ضا ـًُ
ٔحٕٛز ثٗ ٔحٕيس ز٘جّي ٔشرّّم ثٝ ذبٚض، اظ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ٚ قبعطاٖ ٔعبنط ذبٚضي 

ي ٘ؿجشبً ػبٔعي وٝ ثط زيٛاٖ ذسبٚضي ٘ٛقسشٝ، ٕٞسيٗ    ٘يع زض ٔمسئٝ وٝ اظ زٚؾشبٖ اٚ ثٛزٜ
ٔيطظاي ٔعظّٓ اِيٝ اظ عظٕبي ؾبزار حؿيٙي زاضاِعّٓ » :اؾززلّز وبـي آٚضزٜسبضيد ضا ثب 

الظْ االعسعاظ. زض يسْٛ اِرٕسيؽ    ي ٜ قيطاظ اؾز ٚ اثبً عٗ ػس اظ اعيبٖ ٚ اقطاؾ آٖ ثّسس 
نس ٚ ٘ٛز ٚ ٘ٝ ثعس اظ ا٘مًبي دٙغ ؾبعز  ٞعاض ٚ يه يه يٝ سبؾز قٟط نفط إِظفّط ؾٙ

 ،ٔسصوٛضٜ  يٝ َييج يٜ زض ثّس ،وٕبَ ثٛز يٝ عظٓ ثٝ زضػٚ زٚ زليمٝ وٝ ٍٞٙبْ ٚنَٛ ٘ييط ا
قٟٛز ٚ قبٞس أىب٘ف ٔسشٕىّٗ   يٝ ٌط عطنٚػٛز عبلجز ٔحٕٛزـ ػّٜٛ ،ثٝ َبِز اؾس

 چٟبض(.  :)ٕٞبٖ« ٔؿٙس ٚػٛز آٔس
ٞسب  ق. شوط وطزٜ وٝ ثٝ لَٛ اٚ، زض سسصوطٜ 1266ٔهحح، ؾبَ ٚـبر ذبٚضي ضا ٘يع 

ٝ  چٝ ٔؿّّاؾز. آٖاي ٘كسٜثٝ آٖ اقبضٜ ي دبيسب٘ي عٕسط ذسٛز ضا زض    ٓ اؾز، ذسبٚضي زٞس
ٌعاضي زضآؾشبٖ ٔمسيؼ حًطر احٕس ثٗ ٔٛؾي )س(، قيطاظ ٌصضا٘سٜ ٚ عالٜٚ ثط ذسٔز

اؾز. اٚ زض اٚاذط عٕط، ثٝ وَطي ثٝ سأِيؿ آطبض سبظٜ ٚ سىٕيُ آطبض لجّي ذٛز، ٔكؽَٛ ثٛزٜ
َ » :اِكّعطا حدیقةٔجشال قس ٚ ثٝ لَٛ نبحت  ق. زاض ـسب٘ي ضا ٚزاس  1267ؾطا٘ؼبْ زض ؾسب

 :اِٛنيٝ ايٗ ضثبعي ذٛزـ ضا ثط ؾًٙ ٔعاضـ ٘ٛقشٙسٌفز ٚحؿت
                         وسسسٝ ظ زضز سسسسٛ ـٍسسسبضيٓ ٕٞسسسٝ                اي آٖ

 ذسسٛيف قطٔؿسسبضيٓ سٕسسبْ                                ي اظ وسسطزٜ
                                

دي     ٝ  ف سسٛ ثسٝ عؼسع ٚ ا٘ىؿسبضيٓ ٕٞس
 «ٚظ ضحٕسسسز سسسسٛ أيسسسسٚاضيٓ ٕٞسسسٝ

 (537 :1364)زيٛاٖ ثيٍي،              


وٝ ٔهحح، عالٜٚ ثط ٔٙبثز ٔٛضز اؾسشٙبز زض قسطح   ي زيٍط ايٗي لبثُ ٔالحظٝ٘ىشٝ
ٖ  ٌّسعاض حبَ ذبٚضي، ثٝ ػبي ٔٙجز ٔشأذّطي چٖٛ  ثسٝ ٔٙسبثز زؾسز اَٚ     ثبيسس ، ػبٚيسسا

 ، اطسط ٔيسطظا  ي زٍِكبسصوطٜذبٖ ٌطٚؾي، ، اطط ـبيُي ا٘ؼٕٗ ذبلبٖسصوطٜزيٍطي ٔب٘ٙس 
ٔيطظا ، اطط ٔحٕٛزإِحٕٛزی  هسفیني سصوطٜ ،سطذبٖ ٘ٛياة قيطاظي ٚ اظ ٕٞٝ ٟٔٓاوجطعّي
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قسٛز  وٝ ثٝ ِحبِ ـٙي، اقىبالسي زض آٖ زيسٜ ٔي -زض حٛاقي ٔشٗ وطز.اؾشٙبز ٔي ،لبػبض

٘يع زض ثيسبٖ ثطذسي ٔٛيسٛعبر، اقسشجبٞبر      -ذٛاٞيٓ دطزاذزٚ زض ػبي ٔٙبؾت ثٝ آٖ 
 :وٙيٓػب ثٝ ٔٛاضزي اقبضٜ ٔيٌطـشٝ وٝ زض ايٗآقىبضي نٛضر

ِ  ی ایي لطعِ دز ترکسُ :1یی ضوبزُحبضیِ، 969ظ هلخ    ،ی دٍمخبٍزی ٍ ًسخه
 :اي وٝ ٔهحيح آٖ ضا لُعٝ زا٘ؿشٝ، ايٗ اؾزثيز اَٚ لهيسٜ :استًیبهدُ

 قبٜ ضا زض ّٔه اٌط ٔعٕبض، زيٙساضي ثسٛز                                       
                                

 زائٕبً ّٔىف ظ ٚيطا٘ي ٕٞي عبضي ثسٛز 
 

ايٗ حبقيٝ ٘يع  :ی دٍم هل  ایي لطعِ ًیبهدُ...دز ًسهِ :3یی ضوبزُحبضیِ، 969ظ
 :ايٗ اؾز ي ؼعِي اؾز وٝ ثيز دبيب٘ي آٖ،زضثبضٜ

ثٝ يه زْ اظ ٔسز َجز، ايٗ ؼعَ ٔٙظْٛ                                                                            َجز ذبٚضي ذطّاٌٚ وٝ ٘ظٓ چٖٛ ذكز 

غیس اش هصخس  اٍ  ییخت ًهسخت، یخبل  لطعخِ دز       :1یی ضوبزُحبضیِ، 1118ظ
اي دٙؼبٜ ٚ دٙغ ثيشي ي لهيسٜثبضٜايٗ اظٟبض ٘ظط ٘يع زض :خبٍزی هَجَد ًیست ی ترکسُ

ٝ  ثبضٜزض ٔيطظاؾز وٝ ذبٚضي زض اثشساي آٖ، بيٖٛٚ ٔكٟٛض زض ٔسح ٕٞ -اـ چٙسيٗ ٘ٛقسش

اي زض سٟٙيز ٔيالز ايٗ ِٔٛٛز ٔؿعٛز، ٔكعط ثط سبضيد ٚالزر ثسٝ  ٔؤِؿ ضا لهيسٜ» :اؾز
ثيسز  ( ٚ ثب ايسٗ  1114 :1380)ذبٚضي قيطاظي،« .ػٟز يبزٌبض زض ايٗ نحيفٝ طجز اـشبز

 :قٛزآؼبظ ٔي
                                    عٟس ـطاؼز وكٛضي اؾزٟٔسزضٕٞبيٖٛ ظيٗ

                

 وكٛضي زض ٟٔس آؾبيف ظ عسَ زاٚضي اؾز 

 ّای خَاًؾ هتيغلط .2 .2
ٝ  زض سهحيح، ٟٔٓ -سطيٗ وبض، ذٛا٘سٖ نحيح ٚ ديبزٜ وطزٖ زضؾز ٔشٗ ٘ؿرٝ اؾسز؛ ثس

سٛا٘س ٔٙكأ اقشجبٞبر ازثي، سسبضيري ٚ  سبضيري وٝ ؼٍّ ذٛا٘سٖ آٖ، ٔيٞبي ٚيػٜ زض ٔشٗ
اػشٕبعي ٌطزز. ٔشأؾفب٘ٝ ايٗ ٟٔٓ زض ايٗ سهسحيح، ضعبيسز ٘كسسٜ ٚ ٔشٙسي نسحيح زض      

ٗ  ػب وٝ ٔشٗ وشبة اؾز. اظ آٖٔٙساٖ لطاض ٍ٘طـشٝزؾشطؼ عاللٝ حؼسيٓ   ،سسبضيد شٚاِمسط٘ي
اؾز، زض ايٗ ٔمبِٝ، اقعبض ايٗ ٔشٗ ضا وٝ ٘عزيه ثٝ زٚ ٞعاض ثيسز اؾسز ٚ ٔٛيسٛعبر    

، ثسٝ عٙسٛاٖ ٕ٘ٛ٘سٝ ا٘شرسبة ٚ     سبضيري، اػشٕبعي ٚ ـطٍٞٙي ٟٕٔسي زض آٖ ُٔسطح قسسٜ   
 :وٙيٓٞبي آٖ ضا ثطضؾي ٔيذٛا٘ي ؼٍّ
ُ   تَاىه وٝ چبضٜ  /چٛ عكك ثط ؾط ذكٓ اؾز سطن ػبٖ اِٚي، ة: 99ظ بٖ وطز ذكسٓ ؾسّ
 ضا
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، ذٛا٘سسٜ ٚ ٚظٖ ٘يسع اقسىبَ ديسسا     «تَاى کسده »ضا « کسدًتَاى ه »زض ٔهطس زْٚ،     
 اؾز.  وطزٜ
 اظ ٟٔط ٚ ٔبٜ، زٞط ثٝ چطخ اـىٙس والٜ /ٚػس ٚ ؾٕبس آٖ ی دزکِ وٝ ؾٛضي چٙبٖ: 3، ة191ظ

 اؾز. ذٛا٘سٜ قسٜ« یِ دزک»ثٝ ؼٍّ « دز ٍلت»ثٝ ٔعٙبي « دز گِِ»زض ٔهطس اَٚ ثيز، 
 ثب ـشح ٕٞعا٘ٛ قسٜ ثب ثرز ٕٞطاٜ آٔسٜ /ضٚ قسٜ  سيؽف آسف ذٛ قسٜ وبض عسٚ يه یب :919، ة919ظ

 .اؾزذٛا٘سٜ قسٜ« یب»ثٝ اقشجبٜ  «تب» زض ٔهطس اَٚ ايٗ ثيز ٘يع     
 ثب ٕٞز حبسٓ قسٜ چٖٛ ثط ؾط ٌبٜ آٔسٜ /قسٜ اٍّن ثب نِٛز ضؾشٓ قسٜ ػبيف چٛ ثط: 6، ة919ظ

 اؾز.ذٛا٘سٜ قسٜ« اٍ ّن» ثٝ اقشجبٜ« ادّن» زض ٔهطس اَٚ ايٗ ثيز ٘يع     
 اظيٗ َبؼي قسٖ عبِٓ ثؿي وطز٘س سٛثيرف/قس َبؼي اظ زاضا  ًْ  ذبٖ اـؽبٖسٔحٕي: 1، ة992ظ

ٝ    ايٗ ثيز، ثيز اٚيَ لُعٝ      «ًسهبضخیس » ياي اؾز وٝ ذسبٚضي زض سسبضيد اـششسبح لّعس
سجيسيٗ ايسٗ ٔمسبَ    » :اؾزي ايٗ حبزطٝ چٙيٗ ٘ٛقشٝثبضٜزضي لجُِ آٖ، ؾطٚزٜ ٚ زض نفحٝ

ذبٖ لبػبض، ٔيطِ ثسبض، ثسب   يبـز، ٘ٛضٚظ ٔبييٝ ٍ٘بضـ يٝ آ٘ىٝ اظ لطاضي وٝ زض زاؾشبٖ ؾٙ
قشبـز. « ًسهبضیس»ٚ « ین»ذبٖ اـؽبٖ ٘بثىبض ثٝ نُٛة ٚاليز ثٝ زـز ٔحٕيس ِكىطي ػطّاض
ٖ ثٓ  يٝ ذبٖ لّعي، ٔحٕسثعس اظ ٚضٚز اٚ )ذسبٚضي قسيطاظي،   « ٌصاقسشٝ ٚ ...  ضا اظ ثيٓ ػسب

زازٜ ٚ ٔهسحيح ثسٝ    «یوخ  »(؛ ثٙبثطايٗ قبعط ثٝ ايٗ ٔحٕسذبٖ اـؽسبٖ، ِمست   219 :1380
 اؾز.ذٛا٘سٜ« ًْ » اقشجبٜ آٖ ضا

 کَیبى پبی فطبى ٍ دستّوبزُ  /ؾطاـطاظاٖ عبِٓ ا٘سضيٗ ثعْ  :8، ة199ظ
 کَیبى افطبى پبی ّوبزُ دست :اؾزثب سٛػٝ ثٝ ٚظٖ قعط، ٔهطس زْٚ چٙيٗ ثٛزٜ     
ِ زض ٘ظسٓ ّٔسه   / ي وّىف ثؿي ٔعيسزض ٌبٜ ذّك ٔبيٝ :3، ة928ظ ـىسطـ ثؿسي    یعسضخ

 ٚؾيز
 اؾز. ذٛا٘سٜ قسٜ «عسضِ»ثٝ اقشجبٜ  «عسصِ»زض ٔهطس زْٚ ايٗ ثيز ٘يع      
 هٌیع ثبيز چٛ آ٘چٙبٖ ثٛزـ ٕٞچٙيٗ /ا٘سض ثٟبي َبعز، ذّس ثطيٗ ؾشب٘س :19، ة928ظ
 اؾز.ذٛا٘سٜ قسٜ «هٌیع»ثٝ اقشجبٜ « هبیع»زض ٔهطس زْٚ ايٗ ثيز ٘يع      
ثٍعيسي ٟٔي ا٘سض  پبیچٖٛ ثٝ ايٛاٖ  /دبي ثٟٙبزي يّي ا٘سض يّي  کساىی چٖٛ : 1، ة916ظ
 ٟٔي
 اؾز.  ذٛا٘سٜ قسٜ)پبی( ، )جبی(ٚ  کساى( )ی ، )یِ یکساى( زض ايٗ ثيز ٘يع     
 ثطزخَى د  آضٌب ه ٘بٔي اظ  /آٖ ػب ثطز اظ عبقمبٖ  اش شوطي: 9، ة981ظ
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ذٛا٘سسٜ قسسٜ ٚ زض ٔهسطس زْٚ ٘يسع     « اش» ثٝ اقشجبٜ« از»زض ٔهطس اَٚ ثيز ـٛق ٘يع     

 اؾز.    ذٛا٘سٜ قسٜ «خَى د  آضٌب ه »ثٝ اقشجبٜ ثٝ نٛضر « خَى د  آضبه »سطويت 
ٔكسطلف ثسط زض ػجسبٜ ا٘سسض      یلَنٚظ  /اظ ؾذبٜ ٔؽطثف زض دي لسْٚ ا٘سض لسْٚ  :1، ة776ظ
 ػجبٜ
 اؾز.      ذٛا٘سٜ قسٜ «یلَن»ثٝ اقشجبٜ  «هلَن»ي ٘يع ٚاغٜ ،زض ٔهطس زْٚ ايٗ ثيز     
 ي آٖ زٚزٔبٖ دطيكبٖ حيؿقس ٘شيؼٝ/ئیل یک ظ دكز دكز ثٝ ايالر ـبضؼ  :9، ة899ظ
« ئیخل یکخ   »)ضئيؽ ايُ(، ثٝ نسٛضر  «ایل یگ »ي زض ٔهطس اَٚ ايٗ ثيز ٘يع ٚاغٜ    
 اؾز.آٔسٜ
ٕٞي زض قبٍٔبٞبٖ ثّسز ٚ  / ٟٔط چٖٛ ٔي ضا  دیگسدی چطخيىي اظ ٔي دطؾشبٖ : 9، ة899ظ

  ف  ا٘سض ثبٔسازاٖ
آٔسٜ اؾز ٚ زض ٔهسطس   «دگسدی»ثٝ نٛضر  «کسدی»زض ٔهطس اَٚ ايٗ ثيز، ـعُ      

 :ذٛا٘سٜ قسٜ اؾز. ظبٞطاً قبعط ٔي ذٛاؾشٝ ثٍٛيسس  «ف »ثٝ اقشجبٜ « ل » يزْٚ ٘يع ٚاغٜ
چطخ ٔب٘ٙس يىي اظ ٔي دطؾشبٖ ذٛضقيس  چٖٛ قطاة ضا زض قبٍٔبٞبٖ ثّز ٚ زض ثبٔسسازاٖ  

 اؾز.لي وطزٜ

 ا٘س ٍٔسط چسبن آٖ ٌطيجبٖ ضا ٘سيسٜ /ي ٔب َعٙٝ ٔي ظ٘ٙس ػٟبٖ ؾيٙٝ خبنثٝ  :6، ة999ظ
 اؾز. ذٛا٘سٜ قسٜ «خبن»ثٝ اقشجبٜ « چبن»زض ٔهطس اَٚ ايٗ ثيز ٘يع      
قٟطيبض نسٛضي اؾسز ٚ سبػسساض     /آخساست قٙبؼ حك ٌعاض ز٘يي اؾز ٚ حك :1، ة968ظ

 ٔعٙٛي
 ذٛا٘سٜ قسٜ اؾز.    «آخساست»اقشجبٜ  زض ٔمبثُ ز٘يي، ثٝ« آخست»زض ايٗ ثيز ٘يع      
ٝ   لخخَای  زض/ آٔس اظ ـيى احسس عجسبؼ قسبٜ ا٘سسض ٚػسٛز       :1، ة971ظ ي  زِسسٍكب ٕٞؿسبي

 ـيسطٚظوٜٛ
اي ٔعطٚؾ زض قٕبَ ايطاٖ اؾسز  وٝ ٘بْ لطيٝ «ًَا» يزض ٔهطس زْٚ ايٗ ثيز ٘يع ٚاغٜ    

ا٘س ٚ زض ايٗ وشبة ٘يسع ثبضٞسب سىسطاض    ػب ٔشِٛس قسٜٚ ثؿيبضي اظ قبٞعازٌبٖ لبػبض زض آٖ
 اؾز.ذٛا٘سٜ قسٜ« لَا»، ثٝ اقشجبٜ قسٜ
 ؿاُقليذُ دس هذح عثذاهلل هيشصا فشصًذ فتحعلی :484ف

اؾسز، زض ٔسسح عجسساهلل ٔيسطظا،      ذبٚضي ايٗ لهيسٜ ضا وٝ سٕبْ حطٚؾ آٖ ٔمُّعٝ)ػسا(
اؾز. ذٛا٘سٖ ايسٗ لهسيسٜ وٕسي زقسٛاض     قبٜ، ؾطٚزٜٔشرّّم ثٝ زاضا اظ دؿطاٖ ـشحعّي
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ي ٔشٗ ايٗ لهسيسٜ  ٞبذٛا٘يػب ؼٍّاؾز. زض ايٗاؾز ٚ ٔهحيح ٘يع زلّز الظْ ضا ٘ساقشٝ
 :وٙيٓضا ثطضؾي ٔي

 زض ضاٜ اٚ ظ ضٚي ازة اضزٚاٖ زٚاٖ  /ٚ زاضاي ظاَ زَ شدزی زاضاة ظاة :9،ة981ظ
اؾسز وسٝ زض   ذٛا٘سسٜ قسسٜ   «شدزی»ثٝ اقشجبٜ  «شٍز»ي زض ٔهطس اَٚ ايٗ ثيز، ٚاغٜ    
اي ضا وسٝ آٚضزٜ، ٔشٛػسٝ ٘كسسٜ    اذشالَ ايؼبز وطزٜ ٚ يميٙبً ٔهحح ٘يع ٔعٙبي وّٕٝ ،ٚظٖ

 اؾز. 
 آظضْ ٚ زاغ زض زَ ٚ ضٚي اضْ اظ آٖ  / زٍاج دزق ٍز دززازٜ ظ ضاي ٚ ضخ : 19، ة981ظ
 ٍزقِ ٍَزد)گل سسخ( زا زٍاجزازٜ ظ ضاي ٚ ضخ  :چٙيٗ ثٛزٜ اؾز ،ٔهطس اَٚ ثيز     
 زضاٖٚضق اٍدی  ظ اٚضاق ٚضز زض ضٜ /ٚ ظ آظضْ ضٚي اٚ دُزد آٖ ضٚي آة :13، ة981ظ
اؾسز؛ زض  ذٛا٘سسٜ قسسٜ   «دُزد»ثسٝ اقسشجبٜ    «ٍَزد»ي زض ٔهطس اَٚ ايٗ ثيز ٘يسع ٚاغٜ     

 ،ضا ثسٝ ٔعٙسبي ثيبثسبٖخ ثرسٛا٘يٓ، ثبيسس ثعسس اظ اٚضاق       «اٍدی»ي ٔهطس زْٚ ٘يع اٌط ٚاغٜ
 ثرٛا٘يٓ. « دز زُ اٍ دی» ثٍصاضيٓ. قبيس ٞٓ ثشٛا٘يٓ «،»عالٔز 

 ٍاى زض زاْ ضاٜ زاضز اظ آضظٚي/ ضظياق اٚ ظ ضٚظ اظَ زٚض اظ زَٚ  :11، ة981ظ
        ٝ  يٌطچٝ ٔفْٟٛ ايٗ ثيز وٕي ٔجٟٓ اؾز، ٔؿّٕبً زض ٔهطس زْٚ ثسب سٛػسٝ ثسٝ وّٕس
 سط اؾز.ٔٙبؾت« ٍاى» ثٝ ػبي «داى» زض اَٚ ٔهطس، زض دبيبٖ ٔهطس ٘يع «دام»

 دٍن ٍاىظاَ اض زُضض زضآٚضز اظ زٚن ٚ  /آضي ظ ضظق اٚ ضا ضٚي آٚضز زَٚ  :19، ة981ظ
؛ ظبٞطاً ذٛا٘سٜ قسٜ« دٍن ٍاى»ثٝ اقشجبٜ « دٍکداى»ي ٚاغٜ، زض ٔهطس زْٚ ايٗ ثيز    

  آٚض٘س.  ٞب ثطاي ضظق، ثٝ ٕٔسٚح ضٚي ٔيذٛاؾشٝ ثٍٛيس زِٚزقبعط ٔي
 زض ظضز ضٚي اٚ زْ زٚضاٖ زي ٚظاٖ/  ٍزق شز ششزد زخ دزّدازد ش شزق  :16، ة981ظ
زُخ؛ دازد ش شزق دٍ ٍزقِ شز ش شزد :چٙيٗ ذٛا٘سسٜ قسٛز   ، ثبيسٔهطس اَٚ ايٗ ثيز    

-ظضزضً٘ قسٜ ،اـ ٔب٘ٙس زٚ ٚضق ظضيعٙي اظ زٚضٚيي ٚ قطٔٙسٌي ٘بقي اظ آٖ، زٚ ٌٛ٘ٝ

 اؾز.
 ضٚظي ٚ زٚز اٚ ضا ظآة زَ ضظاٖ / دزامضظاق ضا ظ ضٚظٖ زَ ضٚظي : 1، ة989ظ 
 اؾز.  « دٍام»ي دبيب٘ي ٔهطس اَٚ زقٛاض اؾز، أب يميٙبً ٚاغٜ ،ذٛا٘سٖ ايٗ ثيز     
 زٚض اظ ظٚاَ ٚاضص زاضا ٚ اضزٚاٖ /زٚض زاٚضـ اظ زاٚضي ظٚاَ  دازا ٍ :9، ة989ظ
 اؾز.آٔسٜ« دازا ٍ»، ثٝ اقشجبٜ «دازاد»ثٝ ػبي ـعُ زعبيي  ،زض اثشساي ايٗ ثيز     
 ؾز ثب ظض٘يد  تَیٌبوؼب زال اطط  /ظ ٔطي وٛض ػٟبٖ قس ظ ظ٘سٌي ضٚقٗ :9، ة991ظ
  اؾز.ذٛا٘سٜ قسٜ «تَیٌب»ثٝ اقشجبٜ « تَتیب»ي ظبٞطاً ٚاغٜ ،زض ٔهطس زْٚ ايٗ ثيز    
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 ثٝ ٘بظ زض ثط عبقك چٕيس٘ف آى کٍِ  /آٖ ثطٌعيسٜ ػبٔٝ ثٝ سٗ ضاؾز ؾبذشٗ :8، ة1211ظ
 اؾز.          ذٛا٘سٜ قسٜ «ٍ آى کِ»ثٝ اقشجبٜ  «ٍاى گِ» ،زض ٔهطس زْٚ ايٗ ثيز     
 وٝ ضً٘ اظ ضخ ٘ٛػٛا٘بٖ ؾشطزٜ /ضيعي وٙس ضً٘ پیساّي٘ٝ سٟٙب ثٝ : 6، ة1291ظ
 اؾز.ذٛا٘سٜ قسٜ «پیساّي»زضٔهطس اَٚ، ثٝ اقشجبٜ « پیساى»ي زض ايٗ ثيز ٘يع ٚاغٜ     
 ثسض عبِٓ زائٕبً ثب نسض ويٟبٖ ٕٞٙكيٗ /ذبٚضي ٌفشب وٝ ثبز ٍفبتصثٟط سبضيد  :9، ة1299ظ
ٝ  ،ي ٔٛيٛس آٖثبضٜزض ذبٚضي زض اثشساي ايٗ لُعٝ،     ٝ » :اؾسز چٙيٗ ٘ٛقسش اي زض لُعس

 ]عّي نسسضإِٕبِه ٔيطظا قبٜ، ثب ثيٍٓ، زذشط ـشحعّي٘ىبح آؼب[سبضيد ايٗ ؾٛض دط ؾطٚض 
(. وسبـ ٔهسحيح ٔحشسطْ زض    1029 :1380)ذسبٚضي قسيطاظي،   « .اظ َجز ٔؤِسؿ سطاٚيسس  

 ذٛا٘س.ٕ٘ي «ٍفبتص»ضا  «شفبفص»وطز ٚ سٛػٝ ٔي ذٛا٘سٖ ايٗ ثيز، ثٝ ٔٛيٛس لُعٝ ٘يع
وسٝ ضٚاٖ ٌكسز اظ آٖ ؾسٛض ثسط      /آضاؾز زض ايٗ ؾبَ ٕٞبيٖٛ ؾسٛضي   دزی :6، ة1231ظ

 اـالن نسا
 اؾز. ذٛا٘سٜ قسٜ« دزی»ثٝ اقشجبٜ « دز زی»سطويت  ،زض ٔهطس اَٚ ايٗ ثيز     
 عطنٝ، قٕكبز ٘ىٛ ضـشبض کصیيٌّعاض /آذط ظ ؾشٓ ٌطزٖٚ، ثٍطـز ظ قبٞٙكٝ :9، ة1297ظ
 اؾز.ذٛا٘سٜ قسٜ «کصیي»ثٝ اقشجبٜ  «گُصیي»ي ٚاغٜ ،زض ٔهطس زْٚ ايٗ ثيز     
 آيسس کخبُِ خخسوسبض ٘جسٛير وؼسب ظ  /ٔٛؾي ٚ عيؿي يطٚضر اؾز ثٝ أيز :8،ة 1261ظ
 ي ايبـٝ ذٛا٘سٜ قسٜ. ثٝ اقشجبٜ ثب وؿطٜ« ٜ»، ثب ؾىٖٛ«کبُ خس»زض ٔهطس زْٚ سطويت      
 حىٕطا٘ي ثبيسر اش ػبٚزاٖ زض ضٚظٌبض  /اي ـطيسٖٚ قٝ سطحيٓ ثٝ اُٞ ضٚظٌبض :1ة  ،1269ظ

 اؾز.ذٛا٘سٜ قسٜ «اش»ثٝ اقشجبٜ « از» ،زض ٔهطس زْٚ ايٗ ثيز     
 ٌطچٝ ذٛز قبٞي ِٚيىٗ دبؾجب٘ي ثبيسر /ذسيٛ ضٚظٌبض ایي ّٔه ػٓ ثي دبؾجبٖ ثٛز: 1ة ،1269ظ

 اؾز.   ٛا٘سٜ قسٜذ« ایي»ثٝ اقشجبٜ « ای» ،زض ٔهطس اَٚ ايٗ ثيز     
 قٟيسس ػسٛض عسٚ ٔيطظا ٔحٕسنسض   /آِ سبضيد  یِ اسیس٘ٛقز ذبٚضيف : 6ة ،1272ظ
 اؾز.          ذٛا٘سٜ قسٜ «یِ اسیس»ثٝ اقشجبٜ « یب سس» ،زض ٔهطس اَٚ ايٗ ثيز     
ٌطزٖٚ زٚ ضٚظي ٌط  لَس  /ي ؾٓ ػؿٓ اٚ ضا ذبن ؾبذز عبلجز اظ نسٔٝ :9ة ،1299ظ

 وؿي ضا ضاْ قس 
 اؾز.ذٛا٘سٜ قسٜ «لَس»ثٝ اقشجبٜ « تَسي»ي ٚاغٜ ،زض ٔهطس زْٚ ايٗ ثيز     
اـ زض وسبْ  آِسٛزٜ ٘بٌٟبٖ ظٞط اػُ /أُ زض ػبْ زاقز قٟطآ٘ىٝ زض ثعْ َطة  :8، ة1299ظ
 قس
  اؾز.ذٛا٘سٜ قسٜ« ضْس» ثٝ اقشجبٜ« ضْد» يٚاغٜ ،زض ٔهطس اَٚ ايٗ ثيز     



 (62پياپی) 4934، تابستان 4یشماره ،7 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــــ    

 

77 

ضا چطخ نسيس   پیل کصٞٓ عمبة  /ايٞٓ حطيٓ حطٔشف ضا عطـ ـطـ وٟٙٝ: 9، ة1111ظ
 الؼطي اؾز

 اؾز.  ذٛا٘سٜ قسٜ« پیل کص»)سيط زٚ قبخ ٕٔسٚح(،  «ییلَکَص»يٚاغٜ ،زض ايٗ ثيز    
آٚضي آظٔسبيي ضظْ ضا ظٚض زقز ضا ضظْ /زٞيضا ضٚ٘ك خَد آـطيٙيوبخ ضا ػٛز: 11،ة1111ظ
 اؾز
 ذٛا٘سٜ قسٜ «خَد» ،زضؾز ثٛزٜ وٝ ثٝ اقشجبٜ «جَد»ي ٚاغٜ ،زض ٔهطس اَٚ ايٗ ثيز    

 اؾز.
نسض اعظٓ ٚ اعّٓ ظ ٞط زا٘كٛضي  هْس  /دٛض قبٜ عبِٓ ٚ اعظٓ ظ ٞط ـطٔب٘سٞي :3، ة1116ظ
 اؾز
ـطظ٘سسس ، ٔيسسطظا ؾسسز وسسٝ ذسسبٚضي آٖ ضا زض ٔسسسح ٕٞسسبيٖٛاي اايسٗ ثيسسز، اظ لهسسيسٜ     

ٚ زض آٖ ثٝ ٕٞسيٗ زٚ ٔٛيسٛس    ؾطٚزٜ قفيز نسضاعظٓ،زأبز ٔيطظا ٔحٕسقبٜ ٚ  ـشحعّي
ٍ « صِْس»ي اؾز؛ ثٙبثط ايٗ ٚاغٜاقبضٜ وطزٜ « هْخس » ثٝ ٔعٙي زأبز، زض ٔهطس زْٚ ثٝ ؼّس
 اؾز. ذٛا٘سٜ قسٜ

چٙبٖ وٛوت وٝ ٔسبٞف  آٖ  /ايچٙبٖ ٌٛٞط وٝ ٟٔطـ زض نسؾ چٖٛ ؼبظٜآٖ: 9، ة1116ظ
 اؾز هعجصی اظ قطؾ چٖٛ

 اؾز.ذٛا٘سٜ قسٜ «هعجصی»ثٝ اقشجبٜ  «هعجسی»ي ٚاغٜ ،زض ٔهطس اَٚ ايٗ ثيز     
 لسبػسبض زاضز ٘سكسبٖ یخبطخيٞسٓ اظ / يٛؾؿ سسطوٕبٖ ظ نّت لطا :7، ة1111ظ
 اؾز.ذٛا٘سٜ قسٜ« یبطي»ثٝ اقشجبٜ  «یطي»ي ٚاغٜ ،زض ٔهطس زْٚ ايٗ ثيز     
 ٚ ٔىسسبٖ ٔسّسه ضي  هفتهخخَاىَٚسسٗ  /ذسبٖ آٖ يُ ثٙسدسيؾٕسبعيُ :1، ة1119ظ
 اؾز.ذٛا٘سٜ قسٜ« هفتهَاى»، ثٝ اقشجبٜ (ٔبظ٘سضاٖ)«ّفتهَاى»زض ايٗ ثيز ٘يع      
 ّخخسحبخخب٘يسسبيسف ظ ـسسطزٚؼ زض   /ثٝ ٘سبْ ٚ ِمت قسس ٘ظيسط ٘يسب : 7، ة1119ظ
 اؾز.ذٛا٘سٜ قسٜ« ّس حبب»ثٝ اقشجبٜ « هسحبب» يٚاغٜ ،زض ٔهطس زْٚ ايٗ ثيز     
 ي ضٚظٌسبضظيسٙز عطنسٝ یخِ ضخِ/ؾٝ ٔٝ ثيف اظ ؾبَ دٙؼبٜ ٚ چبض  :19، ة1119ظ
 اؾز.ذٛا٘سٜ قسٜ« یِ ضِ» ثٝ اقشجبٜ« یِطُد» ،زض ٔهطس زْٚ ايٗ ثيز     
ٕٞچٛ آٖ ٌٛٞط وسٝ ٞسٓ اظ    /ثُ ػٛٞط اؾز ا٘سض ٚػٛز اٚ ػالَ  غسض٘ي : 9، ة 1191ظ

 ثحط ٔٛػٛز آٔسٜ 
 اؾز.ذٛا٘سٜ قسٜ« غسض»ثٝ اقشجبٜ  «عسض»ي ٚاغٜ ،زض ٔهطس اَٚ ايٗ ثيز     
چٝ ٘يىٛيي زض ايٗ ِٔٛسٛز ٔٛػسٛز   ٞط /ديكٛاي زٚٔيٗ يعٙي حؿٗ هسوّ قس : 9، ة1199ظ
 آٔسٜ
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ضا ثٝ ٔعٙبي ٕٞٙبْ ثٝ « سَوِ ّ»ي ٜ ذبٚضي زض اقعبضـ، ذهٛنبً زض لُعبر، ثبضٞب ٚاغ    

 اؾز.ذٛا٘سٜ« هسوّ » ،ثيز، ثٝ اقشجبٜ آٖ ضاحيح زض ايٗ وبض ثطزٜ وٝ ٔه
 
 ّا ٍ اضافات دس خَاًؾ هتي. تشخی افتادگی3. 2

 اؾز:زض ثؿيبضي اظ اثيبر، وّٕبسي اـشبزٜ ٚ ٌبٜ ٘يع وّٕبسي ثط ٔشٗ ايبـٝ قسٜ
 چطخ زقٕٗ ٘يع اظ ايٗ وبض زٍِيط آٔسٜ /زٚؾشب٘ف ٘ي ؼٕيٗ سٟٙب اظ ايٗ آِ  :6، ة992ظ
ٝ زض ٔهطس اَٚ      ٝ    ،«تٌْب»ي ايٗ ثيز، ثعس اظ وّٕس اي اقسىبَ ٚظٖ ٚػسٛز زاضز ٚ وّٕس
 ثبقس. «ش زًج ایي» سطويجي ٔب٘ٙس «اش ایي»سٛا٘س ثٝ ػبي اؾز؛ ٔظالً ٔياـشبزٜ
 ي اعسبِي سسٛليسز اٚ ٚليسز زيسسٜ ز /ثط لبٔز ٔٛاِي سكطيؿ اٚ قطيؿ :1، ة928ظ
 اؾز. ٘ٛقشٝ قسٜ« ز»ثٝ نٛضر  «دز»ي زض آؼبظ ٔهطس زْٚ، وّٕٝ     
 سبضيد آٖ ٘ٛقز ذطز ثس ٌطيرشي /چٖٛ ثس ٌطيرشي ظ نؿ وبض ذهٓ :11، ة763ظ
 اؾز.آٔسٜ «کبز»ثٝ نٛضر « کبزشاز»ي زض ٔهطس اَٚ ايٗ ثيز، وّٕٝ     
زض ُُٕ٘ٛ اظ ضاي اٚ ثرز سٛ چسٖٛ   /ضاي سٛ چٖٛ عبِٓ ظ عّٓ   ٚ ٘كبٌ اظ ـىطثب : 6، ة778ظ

 وٛزن ظ ضاٜ
 اؾز.  آٖ ٘ٛقشٝ قسٜ «ٍ»ثٛزٜ وٝ ـمٍ « اٍ»ي ـىط، زض ٔهطس اَٚ، ثعس اظ وّٕٝ     
ظ ـطّ ثرز ؾُّبٖ ٚ ظ ـسيى اثسط    /زٚ ـطٚضزيٗ ثٝ عبِٓ... ظبٞط لسضر ؾجحبٖ   :1، ة939ظ

 ٘يؿب٘ي
 اؾز.  اـشبزٜ« کسد»ي عبِٓ، ـعُ ثعس اظ ٚاغٜ ،زض ٔهطس اَٚ ايٗ ثيز     
 زض ضٚز شٚق ازضان اٚ ضٚاٖ /زضز اظ زضٖٚ ظزٚزٜ ظ ازضان شٚق ظاي  :9، ة981ظ
 اؾز. اـشبزٜ «ذٍق» ثعس اظ «شٍزق»ي ٚاغٜ ،زض ٔهطس زْٚ ايٗ ثيز     
 ٜٚ زذشط زضي زضع ذؿطٚ نبحجمطاٖ /ٜٚ چٝ زذشط! ٟٔط ثطع زاٚض ٌطزٖٚ لطيٗ :6، ة1219ظ
   اؾز.اـشبزٜ« دختس» يلجُ اظ وّٕٝ« چِ» يٚاغٜ ،زض ٔهطس زْٚ ايٗ ثيز     
 احشيبٌ اـعٖٚ ظثبز ٟٔطٌب٘ي ثبيسر /سطثيز اظ ٟٔط ثب ٞط ٟ٘بَ ايٗ چٕٗ :7، ة1269ظ
 اؾز. اـشبزٜ« گس» اي يه ٞؼبيي ٘ظيطوّٕٝ ،«هْس»ي اظ ٚاغٜ ،زض ٔهطس اَٚ ايٗ ثيز     
ظاٖ ؾجت اـسالن ا٘سسض زيسسٜ      /ذٛاؾز سب ٌٛيٙس آطبضي اؾز ايٗ اظ ُٔجرف :7، ة1191ظ

 زٚز آٔسٜ
 اؾز. حصؾ قسٜ« چَى» يوّٕٝ ،«دیدُ»ي ثعس اظ ٚاغٜ ،زض ٔهطس زْٚ ايٗ ثيز     
 :اؾززض اثيبر ظيط ٘يع وّٕبسي ايبـٝ ثط ٔشٗ، آٔسٜ     
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 ظا٘ىٝ اـعٖٚ قس ععاي ا٘ؽ ٚ ػبٖ /حعٖ ذّك خَىقبْ سبؾٛعب ـعٖٚ قس : 9، ة391ظ
 ايبـٝ اؾز.   «خَى»ي ثيز، وّٕٝزض ٔهطس اَٚ ايٗ     
٘بْ اظ ثؽ وٝ وطز ٘يىسي اظ ٘يىسٛيي    /ظ اعمبة ِيىٗ ثٕب٘سـ  چٌٝط ٚ ثي ثٟط: 8، ة1293ظ

 ثٝ ٔطزْ
ثي ثٟطٜ ٌط ظ اعمبة ِيىٗ ثٕب٘سـ ٘بْ/ اظ ثؽ وسٝ   :اؾزظبٞطاً چٙيٗ ثٛزٜ، ايٗ ثيز    

 وطز...  
 وٝ ثسبقس ظ ذسٛثي ثٝ ؾسط اـؿطـ /قطؾ اظ ؾطـ وٝ٘ٝ وبوُ وٝ زاضز  :11، ة1119ظ
 .زْٚ ايبـٝ اؾز« کِ» زض ٔهطس اَٚ ايٗ ثيز ٘يع    

                                          
 اؿکاالت فٌی                 .4. 2

اضخکبالت فٌخ    ٚ  اضکبالت فٌ  تصحیحاقىبالر ـٙي ٔشٗ ثٝ َٛض وّي زض زٚ ثرف 
ثب شوط قسٛاٞسي، ثسٝ ثطضؾسي ايسٗ زٚ ٔٛيسٛس       ػبلبثُ َطح اؾز، وٝ زض ايٗ ًگبزش

 دطزاظيٓ. ٔي
 اؿکاالت فٌی تلحيح .1. 4. 2

 :وطزسٛاٖ اقبضٜاؾز وٝ ثٝ ٔٛاضز ظيط ٔيزض ايٗ سهحيح، ثطذي انَٛ ـٙي ضعبيز ٘كسٜ
 ای کاهل دس ؿشح احَال،آثاس ٍ ػثک ًَیؼٌذگی ؿاعش  ًثَد هقذهِ .1. 1. 4. 2

آٖ اؾز وٝ ٔهحيح ديف اظ ٚضٚز ثٝ ٔشٗ انّي، ، سهحيحٔعٕٛالً يىي اظ آزاة ٚ انَٛ 
اي ٘ؿجشبً ػبٔز زض قطح احٛاَ ٚ اـىبض ٔؤِّؿ، ٔعطـي ذب٘سساٖ ٚ ٔعطـسي آطسبض اٚ،    ٔمسئٝ

آٚضز ٔي ـطاٞٓ ٞب،اِرٍّ ٘ؿرٝسحّيُ ؾجه قعطي ٚ ٘ٛيؿٙسٌي قبعط يب ٘ٛيؿٙسٜ ٚ ضؾٓ
وٙسس. ايسٗ سهسحيح،    ٔبزٜ ٔسي ٚ ثسيٗ َطيك شٞٗ ذٛا٘ٙسٜ ضا ثطاي ٚضٚز ثٝ ٔشٗ انّي، آ

اي ثؿيبض ٔرشهط، نطـبً ثٝ ٔعطـسي ذسبٚضي ٚ   اي ٘ساضز ٚ ٔهحيح زض ٔمسئٝچٙيٗ ٔمسٔٝ
آيس، قٙبذز  وٓ ٔهحيح اظ ؾجه ثٝ ٘ظط ٔي اؾز.ٞبي زيٛاٖ اقعبض اٚ ثؿٙسٜ وطزٜ٘ؿرٝ

-ذٛا٘ي ٔشٗ، ٔٙؼط قسسٜ ٘ٛيؿٙسٌي ٔؤِّؿ، زض ٔٛاضز ظيبزي، ثٝ سهحيح ٘بزضؾز ٚ ؼٍّ

وٝ زض سهحيح ٔشٗ اظ  سهحيح وشبة ٚ ايٗ يي قيٜٛ. عالٜٚ ثط ايٗ، ٔهحيح زضثبضٜاؾز
ٞبي ٔهسحَّح، اٍِسٛثطزاضي وسطزٜ، سٛيسيحي     وساْ ضٚـ اؾشفبزٜ وطزٜ ٚ يب اظ وساْ ٔشٗ

وٝ ٔهحِّح، ـهّي ٔفيس زض اٚيبس  وطزٜوٝ ٔٛيٛس وشبة ايؼبة ٔياؾز. يٕٗ آٖ٘سازٜ
ٝ اػشٕبعي عهط ٔؤِؿ ٚ ٔعطـي چٟطٜ -سبضيري ي ٔعبنسط اٚ، ثسٝ   ٞبي سبضيريِ ٘بقسٙبذش

 ذٛا٘ٙسٌبٖ ايٗ وشبةِ سبضيري ٚ اضظقٕٙس، سمسيٓ وٙس.
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 ّای دقيق ٍ هـخق ٍ تعليقات هٌاػةتذلًثَد ًؼخِ .2. 1. 4. 2
ٝ  ،وبض ٔهحيح اؾز ٚ اظ َطؾ زيٍطٞب، اظ َطـي ٔؤييس زلّز ٚ اعشجبض ثسَ٘ؿرٝ  ي زضػس

ٞبي ثسسَ ٚ  ٞبي ٘ؿرٝثطز؛ ظيطا يجٍاعشٕبز ٔحمّمبٖ ٔشٖٛ ازثي ضا ثٝ سهحيح اٚ ثبال ٔي
ٝ ي اؾبؼ، ثٝ ٔٙعِٝٞبي ٘ؿرٝٞب ثب يجٍليبؼ آٖ اي اؾسز وسٝ انسبِز يسب عسسْ      ي آيٙس

س ٚ وٙس ٞب ٚ اؾشٛاضي قٙبذز ٔهحيح ٚ ضٚـ سهحيح اٚ ضا ٔسٙعىؽ ٔسي  انبِز ٘ؿرٝ
)ٔبيسُ ٞسطٚي،    .ٞب يسجٍ قسٛز  ٞبي اذشالؾ ُ٘ؿ د زض ػبيٍبٜ ذبل آٖثٟشط اؾز ٕ٘بيٝ

 ؛اؾزي ٔشٗ آٚضزٜٞب ضا زض حبقيٝثسَ( زض ايٗ سهحيح، ٔهحِّح يجٍ ٘ؿر480ٝ :1380
َ ٞبي ٘ؿرٝٚاضز اؾز وٝ ٔهحيح زض سُجيك يجٍ اٚ ثط وبض أب ايٗ ايطاز عٕسٜ ٞسب ثسب   ثسس

ٝ  ي اؾبؼ، ٞبي ٘ؿرٝيجٍ َ سأُٔ وبـي ٘ساقشٝ ٚ ٔٛاضزي ضا وٝ احيب٘سبً ٘ؿسر ٞسب ثسط   ثسس
ٝ    ٘ؿرٝ اؾسز. زض  ي اؾسبؼ ٘ىسطزٜ  ي اؾبؼ ثطسطي زاقسشٝ، قٙبؾسبيي ٚ ػب٘كسيٗ ٘ؿسر

ٗ ٞب ضا ثٝ ػبي ٘ؿرٝاِرٍ ٘ؿرٝٔٛاضزي ٘يع ضؾٓ ػسب ثسطاي ٞسط    ثسَ آٚضزٜ اؾز. زض ايس
 :آٚضيٓٞبيي ٔئظبَ ،يه اظ ٔٛاضز ثبال

 جبُوع ـرط ؾٛزٜ زض ضٜ اٚ عبضـبٖ  /لسض ػٟبٖ ٔيطظا قفيز  نسض ػّيُ: 9، ة193ظ
، «جخبُ »ثسَ ٔؼّؽ، ثٝ ػسبي  ، يجٍ ٘ؿرٝي يبزقسٜنفحٝ 2ي ي قٕبضٜزض حبقيٝ    
 آٔسٜ ٚ ٘يبٔسٜ اؾز. ي اؾبؼ، زض ٔشٗ ٔيوٝ ثبيس ثٝ ػبي يجٍ ٘ؿرٝ ثٛزٜ «جببُ»

 اوسطاٜ ثٛز یخبزیخصظيسٗ أسبٔز  /آٖ وٝ ثط لْٛ ؾٕبعيّي أبْ  :3، ة 168ظ
ٝ  2ي ي قسٕبضٜ زض حبقيٝ     ٝ   يبزقسسٜ، ي نسفح ثسسَ ٔؼّسؽ، ثسٝ ػسبي     يسجٍ ٘ؿسر
آٔسٜ ٚ ٘يبٔسٜ زض ٔشٗ ٔي ،ي اؾبؼثٛزٜ وٝ ثبيس ثٝ ػبي يجٍ ٘ؿرٝ« یبزیص»، «یبزیص»

  اؾز.
ثٝ ٞط ٔيساٖ وٝ قس سسبظاٖ   /ٞعاضاٖ نيس ٚ يه ٘بٚن یبزاىثٝ ٞط ػٛالٖ وٝ قس  :9، ة918ظ

 ٞعاضاٖ ٌٛي ٚ يه چٌٛبٖ
، «یبزاى» ثسَ ٔؼّؽ، ثٝ ػسبي يجٍ ٘ؿرٝ يبزقسٜ،ي نفحٝ 1ي ي قٕبضٜزض حبقيٝ    
 اؾز. آٔسٜ ٚ ٘يبٔسٜٔي ،ي اؾبؼثٛزٜ وٝ ثبيس ثٝ ػبي يجٍ ٘ؿرٝ« یبشاى»

زٚؾسز ثكسبضار ضا طجسز ثسٝ      /زض عٛو ايٗ ؼًت ذّس ٘هيت اؾسز ٚ ثسؽ   :3، ة933ظ
 ٕ٘ٛز فسهبى
ٝ  1ي ي قٕبضٜزض حبقيٝ     ٝ   ،ايٗ نسفح ثسط يسجٍ   ، «فسلخبى »ي ٔؼّسؽ،  يسجٍ ٘ؿسر

ٝ  ،«فسهبى»، ي اؾبؼ ٘ؿرٝ ي اؾسبؼ قسٛز ٚ   سطػيح زاضز ٚ ثبيس زض ٔشٗ، ػب٘كيٗ ٘ؿسر
 اؾز.٘كسٜ
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ٞسبي ايسٗ سهسحيح، ٘جسٛز     وسطزيٓ، يىسي زيٍسط اظ وبؾسشي     َٛض وٝ لجالً اقبضٜٕٞبٖ      
وسبضِ   يٞباِرٍ ٘ؿرٝي ضؾٓوبـي، قبُٔ ٔجبحض الظْ ٚ ٔعَٕٛ زضثبضٜاي ػبٔز ٚ  ٔمسٔٝ

زض  ،ي وٛسبٜ ٔهحيح ٘يبٔسسٜ وٝ چٙيٗ ٔجحظي، زض ٔمسٔيٝضؾيسٜ اؾز. عالٜٚ ثط ايٗا٘ؼبْثٝ
ػب٘كيٗ قٛز، ٔطثٌٛ ٔيٞب اِرٍ ٘ؿرٝضؾٓچٝ ثٝ آٖٔٛاضز ثؿيبضي ٘يع زض حٛاقي ٔشٗ، 

ٗ  .قٛزاظ ٘مبيم وبض ٔحؿٛة ٔي٘يع  ايٗ ٔٛيٛسٞب قسٜ وٝ ثسَيجٍ ٘ؿرٝ ػسب  زض ايس
 وٙيٓ:ضا ٘مُ ٔي چٙس ٕ٘ٛ٘ٝ

 زض ػٛاثٓ ٌفز سبضيرف ثّي ايكذرسض ايٗ /لشُ اٚ حيطاٖ نفز ا َساظ ذطز وطزْ  :6ة، 939ظ

ٝ يبزقسٜ ينفحٝ 1ي ي قٕبضٜزض حبقيٝ     ، «سخاا  »ي ّٔسي ثسٝ ػسبي    ، يجٍ ٘ؿسر
 ٞب نحيح ٘يؿز.ثسَآٔسٜ وٝ ضؾٓ اِرٍ اؾز ٚ آٚضزٖ آٖ، زض ثرف ٘ؿرٝ «سئَا »

 ثٝ يبز زفتخگبىدبزاـ ايٗ ٕ٘ه ثٝ حطأبٖ چٙيٗ ثٛز  زاضيٓ ثسؽ حىبيسز اظ  :13، ة868ظ
ٝ يبزقسٜي نفحٝ 1ي ي قٕبضٜزض حبقيٝ     ي ٔؼّسؽ ٚ ّٔسي ثسٝ ػسبي     ، يجٍ ٘ؿسر
ٝ   آٔسٜ وٝ ضؾٓ اِرٍ اؾز ٚ« زفتِ گبى»، «زفتگبى» َ آٚضزٖ آٖ، زض ثرسف ٘ؿسر ٞسب  ثسس

 الظْ ٘يؿز.
ٚ حسبسٓ   لبآىآٚضاٖ،  وٝ آٔس ٘بْ آٖ ٘بْ /چٙبٖ ثصِي زضيٗ عيفِ ّٟٔٙب وطز زض عبِٓ :1، ة899ظ
 َي 
ٞبي ٔؼّؽ ٚ ّٔسي ثسٝ ػسبي    يجٍ ٘ؿرٝ يبزقسٜ،ي نفحٝ 1ي ي قٕبضٜزض حبقيٝ    
ٝ  اِرسٍ اؾسز ٚ آٚضزٖ آٖ، زض    آٔسٜ وٝ ضؾٓ« لبءآى»، «لبآى» َ ثرسف ٘ؿسر ٞسب الظْ  ثسس

 ٘يؿز.
ثٟطٜ ظيٗ ؾٛض ٌطـشٙس ثؿي قسبٜ   /ٚ ثعضي خُسد ذٙسٜ ظيٗ عيف ٕ٘ٛز٘س ثؿي: 1، ة1239ظ

 ٚ ٌسا
« خُخَزد » ،«خُسد»ي ّٔي ثٝ ػبي ايٗ نفحٝ ٘يع يجٍ ٘ؿرٝ 1 ي ي قٕبضٜزض حبقيٝ    

 ٞب الظْ ٘يؿز.                         ثسَاِرٍ اؾز ٚ آٚضزٖ آٖ، زض ثرف ٘ؿرٝآٔسٜ وٝ ضؾٓ
ٖ ٘ىشٝ     وسٝ، ٔهسحيح، سٛيسيحبسي ضا وسٝ ٔعٕسٛاًل زض ثرسف سعّيمسبر        ي ٟٔٓ زيٍسط آ
ٞسب  ثسَآٚض٘س، زض حٛاقي ٔشٗ آٚضزٜ ٚ زض ٚالز ثرف سعّيمبر ضا ٘يع زض ثرف ٘ؿرٝ ٔي

زٖ ي آٚضزٖ يسب ٘يسبٚض  وٝ ٌسط چسٝ ٔهسحيحبٖ زض ثسبضٜ    ثبيس يبزآٚض قس  اؾز.زاذُ وطزٜ
اؾز وسٝ ثٟشسط   ٞبيي ضا زض حٛاقي ٔشٗ آٚضزٜٔهحِّح سعّيمٝاِمَٛ ٘يؿشٙس،  ٔشّفك ،سعّيمبر

اي زض دبيسسبٖ ٔسسشٗ انسسّي، سٙظسسيٓ ٚ اظ ٞسسب زض ثرسسف ػساٌب٘سسٝاٚالً ايسسٗ يبززاقسسز :ثسسٛز
قس ٚ طب٘يبً چٖٛ ٔشٗ، سبضيري اؾز، ٔٛاضز يسطٚضي ٚ ٟٔسٓ ٔب٘ٙسس    ٞب ػسا ٔيثسَ ٘ؿرٝ

  قس.ٔييري، سٛييح زازٜٞبي سبضحٛازص ٚ قرهيز
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قسسٜ ٘يسع اظ   ٞسبي يسه ٔسشٗ سهسحيح    ـٟطؾز :ّاًقق دس تٌظين فْشػ  .3. 1. 4. 2

ٓ  ثرف زلشسي زض ايسٗ وسبض، سهسحيح ضا اظ     ٞبي ٟٔٓ وبض ٔهحِّح اؾز؛ ثٝ َٛضي وسٝ وس
ٞسبي الظْ، ٔب٘ٙسس   زاضز. زض ايٗ سهسحيح ثطذسي ـٟطؾسز   ضؾبيي ٚ وٕبَ الظْ ثٝ زٚض ٔي

ٞسبي   اؾسز ٚ ـٟطؾسز  ٞبي ثٝ وبض ضـشسٝ زض ٔسشٗ، سٙظسيٓ ٘كسسٜ    ـٟطؾز اثيبر ٚ ٔهطس
ْ قسٜ ٘يع وبؾشي سٙظيٓ ٞسبي اقسربل زض ـٟطؾسز ٘سبْ     ٞبي لبثُ سأٔيّي زاضز. سساذُ ٘سب

ْ ي ثؿيبضي اظ نفحبر ثب ـٟطؾزاقربل، ٘بٕٞبٍٞٙي قٕبضٜ ٞسبي  ٞب ٚ ٘جٛز ثطذي ٘سب
 ٞبؾز.ي ايٗ وبؾشيٞب اظ ػّٕٝٔٛػٛز زض ٔشٗ، زض ـٟطؾز

ثبعسض قسسٜ سسب ٘سبْ ثؿسيبضي اظ      ، ٔؿٍّّ ٘جٛزٖ ٚ سٛػٝ وبـي ٘ساقشٗ ٔهحيح ثٝ ٔشٗ    
اقربل ثٝ اقشجبٜ، ثٝ ػبي ٘بْ اقربل ٕٞٙبْ ـٟطؾز قٛز؛ زض حبِي وٝ ٔشٗ، سسبضيري  

  ْ ٚيسػٜ زاضز. ايسٗ اقسىبَ زض     يٞسبي اقسربل، إٞيشس   اؾز ٚ سٙظيٓ زليك ـٟطؾسز ٘سب
ٙب ثب سبضيد، وبٔالً آقسىبض اؾسز ٚ ٔهسحِّح يسب     ي زليك ٚ آقٔشٗ، ثطاي ذٛا٘ٙسٜ ي ُٔبِعٝ

ا٘س. زض ايٗ ػب ثسٝ شوسط   زلّشي وطزٜا٘س، زض ايٗ وبض وٓٞب ضا سٙظيٓ وطزٜوؿب٘ي وٝ ـٟطؾز
 :وٙيٓثؿٙسٜ ٔي چٙس ٕ٘ٛ٘ٝ

 يايٗ ٘بْ زض ايٗ نفحٝ سيشط قسٜ ٚ ٔؤِؿ سٛييحبس :خبى یصدی هحودتم هیسشا ،79ظ
وٝ چٙيٗ ٘بٔي زض ـٟطؾز اقربل ٘يبٔسٜ ٚ  ؛ حبَ آٖاؾزي اٚ آٚضزٜ لبثُ سٛػيٝ زضثبضٜ

ي ايٗ نسفحٝ ٘يسع زض ـٟطؾسز اقسربل، شيسُ ٘سبْ ٔيسطظا ٔحٕسسسمي نسبحت          قٕبضٜ
 اؾز.ٔبظ٘سضا٘ي آٔسٜ

ٚي ٘يع اظ ضػبَ ٔعطٚؾ عهط لبػبض اؾز  :تم  آضتیبً  هستَف دهیسشا هحو ،969ظ
بحت ٔبظ٘سسضا٘ي ـٟطؾسز   سمي نس ٚ زض ـٟطؾز اقربل، ثٝ اقشجبٜ شيُ ٘بْ ٔيطظا ٔحٕس

 اؾز.قسٜ
قبٜ اؾز ٚ ٘سبٔف زض ـٟطؾسز اقسربل    اظ ـطظ٘ساٖ ـشحعّي :کبهساى هیسشا، 1221ظ

 .اؾز٘يبٔسٜ
ٍ٘بضـ ايٗ سهحيح ٘يع اقىبالر لبثُ سسٛػيٟي ٔب٘ٙسس    :اؿکاالت فٌی ًگاسؽ .2. 4. 2

ٍ ثٝ وّٕبر ثعس اظ آٖ، ؼٍّ« ثٝ»ي اسّهبَ حطؾ ايبـٝ أاليسي  ٞسبي  ٞبي ٍ٘بضقي ٚ ؼّس
  :وٙيٓػب ثٝ ٔٛاضزي اقبضٜ ٔي زاضز وٝ زض ايٗ

ٞسبي ٍ٘بضقسي ػسيسس ضا اٍِسٛ لسطاضزازٜ ٚ      ٔهحيح، قيٜٛ :ی ًگاسؽؿيَُ .1. 2. 4. 2
ي، أب زض ٔسٛاضز  ؛اظ ٔحؿيٙبر سهحيح اٚؾز ،ٍ٘بضـ ٘ؿجشبً زضؾز ٚ سبيخ نحيح ٔشٗ
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ػسسب زض ايسسٗلبثسسُ سسسٛػيٟي زض ٔسسشٗ ٚػسسٛز زاضز وسسٝ اقسسىبالر ٍ٘بضقسسي آقسسىبض ٚ ؼيط
 قٛز.ٞبيي شوط ٔي ٕ٘ٛ٘ٝ
 :اؾزٔشّهُ ٘ٛقشٝ قسٜ ،ثعس اظ ذٛزي ٝ زض ٔٛاضزي ثٝ وّٕ« یِ»ي حطؾ ايبـٝ -     
زِجط  ثٛز اعساي زيٙز ضا ثٝ سٗ ذٙؼسط ثسٝ    یبس : ثٛز احجبة ػبٞز ضا ثٝ ؾط اـؿط3، ة557ل

 زَ ديىبٖ 
 ییبد زاضيٓ ثؽ حىبيز اظ ضـشٍبٖ /: دبزاـ ايٗ ٕ٘ه ثٝ حطأبٖ چٙيٗ ثٛز 13، ة868ل
 وكٓ ذبض ايٗ ثيبثبٖ ضا یدیدُ ٕٞي /: ثٝ ايٗ ذيبَ وٝ ضٚظي ٌطـشٝ زأٗ زٚؾز1، ة960ل
 ٌسصاض٘سس ٞسط زْ ػسجسبٜ یپخبیص /: ظ ثسؽ ضٚقٙي ضٚقٙسبٖ ؾذسٟط8، ة976ل
 زض ثسط عبقك زٚيس٘ف یٌخبش ٚا٘سٍٝ/: آٖ ثطٌعيسٜ ػبٔٝ ثٝ سٗ ضاؾز ؾبذشٗ 8، ة1014ل
اِرسٍ ٘ؿسرٝ    ضؾٓثط ؾط ـعُ لطاض ٌطـشٝ وٝ « یِ» ثٝ نٛضر« ة»ٌبٜ ٘يع ديكٛ٘س  -    

 :اؾزي ػسيس ٘ٛقشٝ ٘كسٜثٛزٜ ٚ ثٝ قيٜٛ
 اظ ػٟبٖ یِ زفت وسٝ ضٚظ ػسٛا٘ي /: زضيػ اظ ٔٙٛچٟط ذٛضقيسچٟط1، ة1067ل
ٍ    :ّای ًگاسؿی ٍ اهالییغلط .2. 2. 4. 2 ٞسبي ٍ٘بضقسي ٚ أاليسي    ٌبٜ ٘يسع ٔسشٗ ؼّس

 ؛«ٜ»زض وّٕبر  ًٔبؾ  ٔرشْٛ ثسٝ  « ء»يب « ي»ي ٔب٘ٙس ضعبيز ٘ىطزٖ ٘كب٘ٝ زاضز؛آقىبضي 
 قٛز:ٞبيي ثيبٖ ٔيػب ٕ٘ٛ٘ٝؼٍّ ٘ٛقشٗ ٕٞعٜ ٚ ؼٍّ ٘ٛقشٗ ثطذي حطٚؾ وٝ زض ايٗ

 :اؾز٘ٛقشٝ ٘كسٜ ،«ُ»زض دبيبٖ ثؿيبضي اظ وّٕبر ٔرشْٛ ثٝ  «ء» يب «ی» ي٘كب٘ٝ -     
 ؾطٚز ضٚاٖ قس ثٝ ٟٔط ٚ ٔبٜ آٍاشُ /ؾطٚض ـعٖٚ قس ظ عطـ ٚ ـطـ ا٘ساظٜ : 5، ة124ل
 لعٚيٗ ٚ ٔفشرط اظ ايُ عسصَِٚٗ ثٝ  /سؼيبض ٚ ٔعشجط زض زٞط فسلِ: ّٔه ثٝ 2، ة199ل
 وسٛض قسس چكٓ اعسبزي اظ ؾجسُ /يبضاٖ ظ ٘ٛض  دیدُ: ضٚقٗ آٔس 8، ة485ل
 ـىطـ ثؿي ٚؾيز عسصِ زض ٘ظٓ ّٔه /وّىف ثؿي ٔعيس  هبیِ : زض ٌبٜ ذّك3، ة508ل
 اؾز: عالٔز ٕٞعٜ زض ثطذي وّٕبر اقشجبٜ ٘ٛقشٝ قسٜ -     
 ثسٝ ِت آثبي اٚ ضا ظاٖ ثٙي حيؿ  /زض ذطاؾبٖ ايّربٖ ثٛز آیبء: ظ 16، ة868ل
 ٌسعيسٗ ا٘سسض ٔسعسبضن ایٌخبء ظ /: ٔحٕسٔيسطظا ضا زيسس اـعٖٚ 6، ة906ل
 ـكب٘ي اضٔؽب٘ي ثبيسر ػبٖ اشاء زض /ـكب٘ي ضا چٝ آٚضزي ثيبض  : اضٔؽب٘ي ػب14ٖ، ة1065ل
 وٝ دطسٛ ٟٔط اٚـشبزٜ ثط ٔٝ  ثسضچٙبٖ /: ظ آـشبة يٕيطـ ٌطـشٝ ٟٔط، ييبء 3، ة1070ل
« ایٌخبءِ »ٚ  «اشاءِ»ذٛاؾشٝ ٚ وّٕسبر  ٕٞعٜ ٕ٘ي «ضیبء»ٚ « آیبء»زض ايٗ اثيبر، وّٕبر    

اؾسز؛ ٌسبٜ ٘يسع وّٕسبسي ٕٞچسٖٛ      قسسٜ ٘ٛقشٝ ٔي «ایٌبی» ٚ« اشای»٘يع ثبيس ثٝ نٛضر 
وٝ احشٕبالً آهدُ « ضبى» ٔظالً ثٝ نٛضر؛ «ء»ثسٖٚ عالٔز ٕٞعٜ« زأی» ٚ« تَأم»، «ضأى»
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قسٜ، ٕٞسعٜ ثسٝ اقسشجبٜ حسصؾ     اثيبر ظيط ٘يع زض سطويجبر ٔكرم اقشجبٜ سبيذي اؾز. زض

 :اؾزقسٜ
 يب ٚييز                    ضسیفست زيٍط ٘يبـشي وٝ /وسٝ ذٛاؾشي اظ ػٛز ذٛاؾشٝ : زازي ثٝ ٞط6، ة508ل
 ذسط آيسسوسبض ٘سجسٛير وسؼب ظ وسبٜ /ثسٝ أيسز  ضسٍزتست: ٔسٛؾي ٚ عيسؿي 8، ة1064ل
     :ٞبي أاليي آقىبض اؾززض اثيبر ظيط ٘يع ؼٍّ -

قسٟطيبض نسٛضي اؾسز ٚ سبػسساض      /قٙبؼ آذسطر  ز٘يي اؾز ٚ حك حك گراز: 1، ة968ل
 ٔعٙٛي
 ط، وؽ قٟسي اظ ٚي ٘رٛضزٜ    وٝ ػع ظٞ /چسطخ اـؽسبٖ  خخبلیگس: ظ ثيسساز  2، ة1024ل
ٞب، اضظـ سبضيري ذبني زاضز، ثٟشسط ثسٛز   سبضيدػب وٝ ٔشٗ، سبضيري اؾز ٚ ٔبزٜاظ آٖ -

٘يسع ٔحبؾسجٝ    ٞسب سسبضيد ؾسبَ ٔسبزٜ   ،ٔبزٜ سبضيدِ لُعبر زض ٌيٛٔٝ ٘ٛقشٝ ٚ زض ٔٛاضز ٟٔٓ
 قس.  ٔي
زض ٔٛاضز لبثسُ   قٛز،وٝ سبيخ نحيح ٔشٗ اظ ٔحؿيٙبر ايٗ سهحيح ٔحؿٛة ٔيثب آٖ -

ي ثعس اظ آٖ، زض سبيسخ  ي حطٚؾ ايبـٝ، ثب وّٕٝي وّٕبر، ثٝ ٚيػٜ ـبنّٝسٛػيٟي ـبنّٝ
  قٛز.زضؾز ضعبيز ٘كسٜ ٚ ايٗ اقىبَ ٌبٜ ثبعض اقشجبٜ ٔربَت زض ذٛا٘سٖ ٔشٗ ٔي
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ٔشٗ سبضيريِ زؾز اٚيَ ٚ اضظقٕٙسي اؾز وٝ سهحيح آٖ، ثٝ حٛنّٝ ، سبضيد شٚاِمط٘يٗ 
چٙس ٔهسحيح، زض سهسحيح ٚ چسبح ايسٗ ٔسشٗ،      اؾز. ٞطسطي احشيبع زاقشٝٚ زلّز ثيف

ٚيسػٜ زض سسأِيؿ ٔمسٔسٝ، حٛاقسي ٔسشٗ،      ظحٕبسي ضا ٔشحٕيُ ٌطزيسٜ، زض ايٗ سهحيح، ثٝ
ٓ  قيٜٛٞب ٚ ذٛا٘ف ٔشٗ، سٙظيٓ ـٟطؾز زلشسي ٚ وٛسسبٞي لبثسُ سسٛػيٟي     ي ٍ٘سبضـ، وس

وٙس وٝ ٔجسبزا  ي آقٙب ثب سبضيد ٚ ازثيبر ايطاٖ ضا ٍ٘طاٖ ٔياؾز. ايٗ ٔؿأِٝ، ذٛا٘ٙسٜزاقشٝ
     ٝ ي سهحيح ٚ چبح يعيؿ ُ٘ؿ د ذُي، ثب ٞسؾ اـسعٚزٖ ثسط سأِيفسبر، ػب٘كسيٗ ضٚحيس

ٝ    وؿسٛسبِٖ ٔحمّمب٘ٝ ٌطزز ٚ وبض سهحيح وٝ زض ايٗ ٔطظ ٚ ثْٛ، ديف  ثعضٌسي چسٖٛ عالٔس
حؿسيٗ يعزٌسطزي ٚ نسسٞب ٔهسحيحِ     لعٚيٙي، ٔؼشجي ٔيٙٛي، دطٚيع ٘بسُ ذسبّ٘طي، أيسط  

آقٙبيبٖ ثب ايٗ ـٗ زليك اـشسس ٚ وسبض   اؾز، ثٝ زؾز ٘بقبٌطز ايٗ ثعضٌبٖ ضا ثٝ ذٛز زيسٜ
حبَ زض ايٗ ٔرشهط، ايطازار ٚ اقىبالر سهحيح ٖ وٝ ثبيس، ثٝ ا٘ؼبْ ٘طؾس. زض ٞطچٙبآٖ

ايٗ وشبة سبضيري، ثطضؾي قس ٚ ُٕٔئٙبً اٌط اُٞ ـٗ، ٘ظط ايٗ وشبة ضا ٘يع ثطضؾي  اقعبض
يبـسز؛ أيسس اؾسز ٔهسحيح     ٚ ٘مس وٙٙس، ثٝ ُٔبِت ٚ ٘ىبر اضظقٕٙسي زؾسز ذٛاٞٙسس  

  ٞبي ثعسي وشبة، ثٝ سهحيح ايٗ ٔٛاضز ثذطزاظز.ٔحشطْ، زض چبح



 (62پياپی) 4934، تابستان 4یشماره ،7 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــــ    

 

32 

 هٌاتعفْشػ  
ّاضمن هحم، ،   تصحيح هيز .ي خاٍريتذکزُ .(4933اهلل. ) خاٍري ضيزاسي، هيزسا فضل

 سًگاى.     :سًجاى
فمز،  تصمحيح ًارمز افطمار    .تماریخ ذٍالممزًيي   .(4931اهلل. ) خاٍري ضيزاسي، هيزسا فضل

 ساسهاى چاج ٍ ٍسارت فزٌّگ ٍ ارضاد اسالهي. :تْزاى
ِ  پایماى  .هم،هِ ٍ تصحيح دیَاى خاٍري ضميزاسي  (.4933. )ضعثاًي، تْزام ي دکتمزي  ًاهم
  .ارفْاىداًطگاُ 

 :. تصحيح عث،الحسيي ًمَایي، تْمزاى  حدیقة الشّعرا .(4961یَاى تيگي ضيزاسي، احو،. )د
 سریي.

 :. تْمزاى سمزایاى فمار    داًطموٌ،اى ٍ سم ي   .(4993سادُ آدهيم،، هحو،حسميي. )   رکي
  کتاتفزٍضي اسالهيِ.

 آثار. :. تْزاىدستَر خط فارسي .(4931فزٌّگستاى ستاى ٍادب فارسي. )

 :. تصحيح هٌصَر رستگار فسایي، تْزاىي ًارزيفارسٌاهِ .(4932حسي. )هيزسافسایي، 
 اهيزکثيز.        
ِ . تصحيح عث،الزسمَل خيماهرَر،   سفینة المحمود .(4916لاجار، هحوَدهيزسا. ) ي هؤسسم

 تاریخ ٍ فزٌّگ ایزاى.
 رٍسًِ. :تصحيح تَفيك سثحاًي، تْزاى .اًجوي خالاى  .(4936خاى. ) گزٍّسي، فاضل

 .ّماي خیمي  پزداسي ٍ تصحيح اًتمادي ًس ِتاریخ ًس ِ .(4931هایل ّزٍي، ًجية. )
 ٍسارت فزٌّگ ٍ ارضاد اسالهي. :تْزاى

 :. تِ کَضص عث،الزسَل خياهرَر، تثزیشًگارستاى دارا  .(4912هفتَى دًثلي، عث،الزساق. )
 ضزک، چاج کتاب آذرتایجاى.  

ِ  ي دلگطما تذکزُ .(4934)اکثز.  ًَاب ضيزاسي، )تسول( حاج علي ي . تصمحيح ٍ تحطمي
 ًَی،. :هٌصَر رستگار فسایي، ضيزاس

 :تصمحيح جوطمي، کيماًفز، تْمزاى     تاریخ رٍضِ الصمفا.  (.4931)خاى. ّ،ای،، رضاللي
 اساطيز.
 ي ًطز ّوا. هؤسسِ :. تْزاىفٌَى تالغ، ٍ رٌاعات ادتي .(4963ال،یي. ) ّوایي، جالل

 
 
 


