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 زا ي دویاگزا در تفكز عزفاوی جامیگ وقد َادیان دیه

 1رؤیا احمد امزجی

 چكیدٌ
چًیى اظهاع اعاصت و تؼلقن  ػًایت و تىجه پاصكاهاو هغو هلتن و يهن به پیغاو و هلایز بؼعگ و تکغین آياو و هن

كغاواو ؿالُیى و كاهؼاصگاو تیمىعی يـبت به سايواهیاو و بؼعگاو هىكیه، یکی اػ صالیل بـیاع ههقن عوا   ساُغ
ػغكاو و توىف صع ایى اصواع بىصه اؿت. صع هغو يهن، كاهض ظهقىع كقاػغاو ػقاعكی هـقتین رقه صع آوقاع سقىص بقه 

جقا رقه هقیل ؿقلىری بقضوو  يض؛ و اػ آوا ؿلىک هؼًىی پغصاسته و به لؼوم هاصی و عاهًمقا اكقاعاتی هـقتوین صاكقته
تغیى كؼغای ػاعف هغو يهن صع صیىاو اكؼاعف اػ هاصیاو  ػًىاو یکی اػ بؼعگ كىص، جاهی يیؼ به عاهًما هذون يمی

گىو يظیغ  و ؿیغه یاص « هِب»و« عيض»، «هغاص»، «ؿاهی»، «كیز»، «هغكض»، «پیغ»و عاهبغاو ُغیوت با ػًاویى گىيا
هل بالكول صايـته اؿت. هضف ایى پژوهق، يوض و بغعؿی و تبییى اهمیت جایگاه پیقغ و رغصه و وجىص آياو عا ا

های هظرىع صع صیقىاو  كیز و هغكض صع صیىاو اكؼاع هىاليا ػبضالغدمى جاهی اؿت. با تىجه به كغاوايی راعبغص واژه
يوقض آيقاو صاعص. صیقضگاه اكؼاع جاهی هوالۀ داًغ، عویکغصی به صیضگاه جاهی صعبقاعه پیقغاو و هلقایز هقغو يهقن و 

صايض، هىجب كضه اؿت ره واژۀ پیقغ صع صیقىاو اكقؼاع او صع  هثبت جاهی يـبت به پیغاو ره آياو عا ايـاو راهل هی
 . تغ بغسىعصاع باكض های هتغاصف اػ بـاهضی بیق هوایـه با ؿایغ واژه
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 مقدمٍ

يقام ػبقاو پاعؿقی صع هقغو  هبى هذمض جاهی اػ كاػغاو بادمض لضیى ا لغدمى بى يظاما لضیى ابىالبغرات ػبضا يىع
 ايض. للؼغا لوب صاصها ؿغای ػباو پاعؿی كمغصه و ساتن غیى ؿشىت يهن هجغی اؿت ره بؼض اػ داكظ او عا بؼعگ

ویژه تغریقه،  ػغبقی صع ایقغاو و رلقىعهای جهقاو اؿقالم بقه ابى  ۀتغیى هغوجقاو ايضیلق ، وی اػ بؼعگچًیى هن
رـتاو و تاجیکـتاو به عكت. به صلیل هلن كیىا و صعک ػالی و صهیوق اػ دواین، هىكقن بقه  كماع هی اكـايـتاو، پا

گغچه او سقىص عا عاوی اكکقاع و ايضیلقه های هلقایز ػغكقاو  دل ؿىاهي ػغكايی صع هالب يظن و يثغ كضه اؿت، ا
باػث بغ تـىیض اوعام صع باب توىف آو بىص ره صع هبقاصی دقاک رقه صع ؿقشًاو ایقى ُایلقه »گىیض:  ايض و هیص هی

گغ ایى باب هلتىح گغصص،  كغوع رغصین، كهن هواهض هىم اػ تذت ػباعات ایلاو به ؿایت هلکل بىص؛ يظع رغصم ره ا
ایى هًظغ، تىايـته صع تغویج اكکاع ػغكايی، اها اػ « هواهض هىم بغ وجهی بیاو رغصه ره هغصم به ؿهىلت كهن رًًض.

 ( 53: 5101)العی، .« باكض اوغگظاعبـیاع 
، بقغای يیقل بقه دویوقت، ػمقغی عا صع عاه عیاًقت و كاػغاو ػاعكی اؿت رقه بقه هقىک سقىص  جاهی اػ ػهغه

كته اؿقت، ولقی طرغ و تلویى صا  الضیى هذمض بشاعی، اجاػه اػ سىاجه بهاءره  ایى و با وجىص  هجاهضت هغف يمىصه
جقاهی صع آو هًگقام »گىیقض:  هغگؼ بـاٍ اعكاص يگـتغص. ػبضالغكیغ دویوت صع سوىم گغایق او به ػغكاو هی

هغیقضاو  ۀره هلـىک رـب ػلىم هتضاوک ػهاو سىیق بقىص، هجقظوب ُغیوقت ػغكقاو و توقىف كقض و بقه جغگق
ؼعگ ُغیوقت سىاجگقاو )يولقبًضیه( لقضیى يولقبًض و اػ هلقایز بقا هق(، جايلیى بهاء 428لضیى راكـغی )ما ؿؼض

 ( 211: 5131)دویوت، .« پیىؿت
تىأم با ػباصت و ُاػت و يیؼ عاهًمایی به ؿىی رماالت عودايی  گغایايه صعووتوىف و ػغكاو ره عاه و عوكی 

تقىاو  ُىع رلقی هی بقه»كضت عوا  پیقضا رقغص.  كىص، صع اواسغ هغو كلن و اوایل هغو هلتن صع ایغاو به هذـىب هی
رض بىصه اؿت و اهىک تولیض و تؼبض و پیغوی اػ گلتقه گلت های هقضها  ره صع هغو هلتن، تلکغ ػلمی هتىهق و عا

جا هايقضه اػ اهقل ػلقن و تذویقن ایقى صوعه، تلشقین رتقب هقضها همقغاه بقا  هغؿىم بقىصه اؿقت؛ و آوقاع ػلمقی بقه
سىص گغكقت  بىی ػلىم كلـلی بهيىیـی اؿت. صع هغو هلتن، توىف و ػغكاو عكض و تکاهل یاكته و عيگ و  داكیه

« توىف كلـلی»یا « ػغكاو ػلن»تىاو آو عا  ره اػ ایى پؾ هیهىعت ػلىم هضعؿی صع آهض؛ و صع واهغ، توىكی  و به
هقض. اػ آرالم و كوه و ؿیقغه صع های ػهاو يظیغ كلـله و ػلن ىستًیياهیض صع دىػۀ ػلىم عؿمی و صع عصیق ؿایغ آه

هقای  رقه صع هغوهقا اؿقت  هلتن، يلقىط و رثقغت و اهمیقت سايوقاه بغ آو هغو سوىهیات ههن هغو هلتن و به ت
هقا  ای صاكته و اها صع ایى هغو به او  تکاهل و تغهی سىص عؿیضه بقىص. ایقى سايواه پیلیى بغای هىكیاو كکل ؿاصه

رؼ ههن و هؤوغ اجتماػی بىص، وظایق ههن صیگغی اػ هبیل تغبیقت و تهقظیب ره  ایى ػالوه بغ هغیقض و تهیقۀ اػ هغا
 ( 031-035: 5130)ؿًی، « صاكت.  ػهضه ُغین و اعكاص ؿالکاو به  هغكض عا بغای عاهًمایی و هضایت ُالباو عاه
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تؼلن ساُغ كغاواو ؿالُیى و كاهؼاصگاو تیمىعی به هلایز و بؼعگاو هىكیه، هىجب كض ره هغو يهن یکی اػ 
كیه باكض. تیمىعیقاو صع تمقام صوعاو دکمغوایقی سقىیق اصواع بـیاع ههن بغای عوا  توىف و يلىط عوػ اكؼوو هى 

سىص  ای توىف عيگ و بىی صیى بقه ویژه ره صعایى صوعه تا ايضاػه صاكتًض. به هلایز و پیلىایاو توىف، عا گغاهی هی
استالف يظغ هىكیه و ػلمقای كقغع رقه صع هقغوو پیلقیى هتقضاوک بقىص، صع ایقى صوعه صیقضه  چًیى هنگغكته بىص و 

ؿىی صیگغ، با كیىع و عوا  توىف ػلمی صع هغو هلتن، اهقىک توقىف و ػغكقاو بقه رتقب ػلمقی و  كض. اػ يمی
رغص و همیى اهغ هىجب گغصیض ره اهل هِالؼه و كؼغا و يىیـقًضگاو و صايلقمًضاو بقا ایقى هلقغب  صعؿی عاه پیضا

آواعكاو اػ لـات و اهِالدات  یابین ره صع ای عا هی كاػغ یا يىیـًضهتغ  رن ره صع هغو يهن، آكًایی یابًض. به ُىعی
هـلن اؿت ره تىجه پاصكاهاو هغو هلتن و يهن به هلایز و ادتقغام بقضاياو و اظهقاع »ػغكايی بهغه يگغكته باكًض. 

های هىكیايه  يظیغ و صع ػمىهیت صاصو ايضیله ها صع ایى كیىع و عوا  رن اػتواص و ايویاص يـبت به اهذاب سايواه
های عوػگاع و ياپایضاعی ادىاک جهقاو ُبؼقاب بقغ تىجقه هقغصم بقه هواهقض  صیگغ، ؿشتی ؛ و اػ ُغكیه اؿتهؤوغ بىص

يمقىص و همقغاه  عا بقیق اػ پقیق بقه هؼًىیقات و تقغک ػالیقن صيیقىی تلقىین هیهقا  آو اكقؼوص، یؼًقی هىكیايه هی
 ( 24-0/23: 5124)هلا، « ايضاست... سايواهیاو به عاه هی

ها و اهِالدات ػغكايی صع اكؼاع او  هلغب ػغكايی اؿت، واژه هـلک با تلکغات و جاهی ره كاػغی هىكی
های رىتقاه  های او يیؼ اكکاع هىكیايه صع ًمى صاؿتاو كىص. صع هثًىی وكىع یاكت هی ها و هوایضف به ویژه ؿؼک به

 ره بـیاع هن صع سىع تىجه اؿت.   و هىجؼ آوعصه كضه
  هـقن اوک، هغتبقه»گىیقض:  رًقض و هی ن توـقین هیجاهی صع يلذات االيؾ، هغاتب ُبوات هغصم عا بغ ؿقه هـق

وؿِی اؿت؛ و هـقن   هؿالکاو ُغین رماک، و آو ُبو ػلیاؿت؛ و هـن صوم، هغتبۀ  هواهالو و راهالو، و آو ُبو
ايض؛ و ؿقالکاو، ابقغاع و اهقذاب  ؿللی اؿت. واهالو، هوغبقاو و ؿقابواو هيوواو، و آو ُبو  ؿین، هویماو وهضه

ايض: اوک،  صو ُایله –ػلیهن لغدمى ا هلىات –غاع و اهذاب كماک. و اهل وهىک، بؼض اػ ايبیا یمیى؛ و هویماو، اك
ايقض و بؼقض اػ آو صع  وهقىک یاكته  ههغتبق –ه ػلیقه و ؿقلن الل   هقلی –ىک رماک هتابؼت عؿ واؿِه هلایز هىكیه ره به

ايقض رقه كٌقل و  ُایلقه، رقاهالو هکملايض؛ و ایقى  عجىع بغای صػىت سلن به ُغین هتابؼت، هأهىع و هأطوو كضه
ايض  صوم، گغوهی  اها ُایلۀ و ػًایت اػلی كاهل داللاو كضه تا سلن عا يجات صاصه و به صعجات ػالی صاللت رًًض.

رماک، تکمیل و عجىع سلقن بقه آيقاو دىالقه يگلقت و بؼقض اػ رمقاک وهقىک والیقت،   ره بؼض اػ وهىک به صعجه
گظاع   ( 2-1: 5158/1 )جاهی، «يلض.تکمیل صیگغاو به ایلاو وا

ای اؿت ره صع ُغین ػغكقاو و صعػلقن كقغیؼت و  اػ صیضگاه ػاعكاو و اػ جمله جاهی، ايـاو بالؾ و پشته« راهل»
ُغیوت و دویوت به دض رماک عؿیضه باكض، و هاصی و عاهًمای ظقاهغ و بقاُى سالیقن گقغصص، و اػ آكقات يلقىؽ و 

گاه باكض. راهل،  كقىص رقه او عا رمقاک باكقض؛ و صع كقغح  صع اهقِالح بقه رـقی اُقالم هی»اهغاى و هؼالجات آو آ
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ؿقؼاواع اؿقت داهقل باكقض، و چه  آو ره راهل، رـی اؿت ره بغایق جمیغ ه اؿتؿىم آهض هلؼیى صع هوالا دکمت
 (  5121تا:  )تهايىی، بی« كغُق آو اؿت ره وجىصف راهل باكض و رماالت وجىصف هن اػ سىصف باكض يه اػ ؿیغ.

عؿته و صع بذقغ كقهىص دقن هـقتـغم « ها»و « هى»صايض ره اػ هیض  ای هی ی واعؿتهها ايـاوعا « جاهی، راهالو
ای صع بذقغ وجقىص سضاويقض، كقايی  هؼًا و هلهىهی يضاعص؛ ػیغا آياو چىو هِغهها  آو بغای« هایی»و « هى»ايض.  گلته
گقغ ايـقاو  ايض و صیگغ اػ بذغ هابل تلقشین يمی گلته بگىیقض، هًظقىع و « هقا»و « هقى»راهقل، ػهقايی باكقًض. و ا

 اؿت.  –تؼالی  –هووىصف كوَ دن 
 وع تققققى گققققىیی رققققه رققققاهالو بـققققیاع

 
 هققققققا و هققققققى آوعيققققققض صع گلتققققققاع 

 ايض كققققک ایلققققاو بـققققی كققققتاكته بی 
 

 ايقققققض وػ هقققققى و هقققققا سقققققالم یاكته 
 ( 514: 5145)جاهی،  

ای ره صع ػغكاو يظغی صاكت، هغگؼ سايواهی بغپا يکغص و هِلواب به اعكاص هغیضاو  جاهی با وجىص هوام و هغتبه
جاهی اػ باب هضعتی ره صع كغح هؼٌالت توىف و ػغكقاو بقه »وعػیض.  يپغصاست و پیىؿته اػ ایى اهغ اجتًاب هی

گغاییقض، صع پایقه و  عا ره صع ػهض وی به ابتقظاک هیيظن عائغ و صلپظیغ و به يثغ كویخ ػالمايه صاكت، ػغكاو ایغايی 
تغیى هؤللاو و كاػغاو ػقاعف و هقىكی هلقغب  صاكت، و اػ ایى عاه تىايـت صع هق بؼعگ اؿاؿی ػالمايه يگاه

بـاٍ اعكاص يگـقتغص، بلکقه اػ ایقى هیل گاه گیغص، اها او با ایى همه هغاتب ره صع ػغكاو صاكت،  گىی جای پاعؿی
 ( 0/111: 5124)هلا، « گلت: تذمل باع كیشی يضاعم. و هی اهغ گغیؼاو بىص

 وػ هًکغاو گىک و هغیضاو ؿاصه هن  سضا ره كیز يین، كیز ػاصه هن كکغ
 (181: 5158/5جاهی، )

قق المًقق   ه، رققه يققه كققیشن يققه هغیققضلل 
 

 يققه هققضعؽ، يققه هؼیققض يققه ُالققب ػلققن و 
 كققاعؽ ػ جهايیققاو، چققه ػیققغک چققه پلیققض 

 
 ام كقققغص و ودیقققض يلـقققتهای  صع ػاویقققه 

 ( 313 هماو،) 

 ادتیات وظزی پضيَش .1

 پضيَش پیشیىۀ .1-1

ای هق ای آياو صع اصب ػغكايی كاعؿی، پژوهقه ها و يوق صع سوىم جایگاه و هوام پیغاو و هلایز و ویژگی
 كىص:  اكاعه هیها  آو ياهه و هواله ايجام پظیغكته اؿت ره به بغسی اػ صع سىع اػتًایی صع هالب عؿاله و پایاو
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 مقاالت -الف

، يلغیه ياهه پاعؿقی، ؿقاک یضعیى دیدـ ، تغجمۀ«ؿیمای پیغ صع اصب ػغكايی كاعؿی» ،دـیى يوغ ؿیض -5
اكقاعه  ػًىاو يایب پیقاهبغ . يگاعيضۀ هواله به عؿالت پیغ به512 -503، هن5145 ، تابـتاو1ۀ كماع  ،هلتن

 ؿاػص. اوؿت، هىت و تىلض هؼًىی عا بغای ؿالکاو هیـغ هیكٌیلتی ره صع اسیاع ۀ واؿِ رًض ره به هی
كوقلًاهه ػغكقاو اؿقالهی،  ،«جایگاه پیغ صع ؿلىک ػغكايی اػ هًظغ ػغكقای ربغویقه»ؿیض ياصع هذمضػاصه،  -1

. ره يىیـًضه به يوق هذىعی پیقغ اػ هًظقغ ػغكقای ربغویقه اكقاعه 58 -25، هن5158 ، بهاع13ۀ ، كماع 3ۀ صوع 
 ؿاػص. صاعص ره پیغ با صعیاكت يىع هذمضی، تىلض هؼًىی ؿالکاو عا هیـغ هی رًض و بیاو هی هی

كقهیض يلغیه صايلقکضه اصبیقات و ػلقىم ايـقايی صايلقگاه  ،«ولی و والیت صع ػغكاو»لضیًی، ا كاُمه هؼیى -1
ػقام . يىیـًضه، والیت عا به صو يقىع سقام و 111 -155، هن 5141، بهاع 55ۀ ض، كماع یجض باهًغ رغهاو، صوعۀ

هذمضیه هـتًض؛ و ساتن والیت  توـین يمىصه و صع ًمى آو، اطػاو صاكته ره تمام ايبیا و اولیا هظهغ والیت ساهه
 .صايض هیاؿت و تًها تؼضاص ايضری اػ ؿالکاو عا كایـته ادغاػ هوام والیت  هذمضیه دٌغت ػلی ساهۀ
، هجلقه هؼغكقت، «ًاؿقیك يگقاه آؿیب اؿتاص و يوق آو صع ؿیغ و ؿقلىک بقا»، یی هابىاللٌل هاكمی ؿجؼ  -0
. يىیـًضه با بغعؿی آیقات و عوایقات، هتقىو ػغكقايی و 02 -15، هن 5151 ی، ص551ۀ ـت و صوم، كماع یؿاک ب

هؼًقىی ًقغوعی  هـقایلؿشًاو هتوىكه، وجىص اؿتاص كایـته عا صع بغای ؿالک صع جهت يیل به هؼغكت دن و 
 بیاو يمىصه اؿت. شاب ياكایـت اؿتاص عا يیؼصع ايت ای هىجىصه صايـته و صع ًمى آو، آؿیب

 ییىاو ؿقًایقآو صع ص یاه بیغ و تغریپ یاؿیه ین و راعرغصهایهلهىم، هواص»صؿتمغص و همکاعاو،  كغػايۀ -1
، 55كقماعۀ ؼصهن، یيظقن و يثقغ )بهقاع اصب(، ؿقاک ؿق یًاؿقك ؿبك ی، هاهًاهه تشوو«یلابىعیو ػِاع ي یؿؼيى

غ و ًقغوعت دٌقىع یقپ ۀغ واژ ین و تؼقابیاو هوقاصیقبقه بهقغكاب . يگاعيضگاو هواله، 512 -515، هن5155بهمى 
 ايض. ىاو صو كاػغ هظرىع پغصاستهیت ؿالکاو ػغهه وهاک صع صیاو صع هؼ یهؼًى

 و 03های  ؿاک صهن، كقماعه ،كولًاهه رتاب يوض ،«يوض یض و هغاص صع تغاػویعابِه هغ »هذمضجىاص عوصگغ،  -2
بقغ هبًقای هقا  آو . يىیـًضه، ًمى بیاو ًغوعت اؿتاص ؿلىری و اهـام02 -11، هن 5143، تابـتاو و پاییؼ 04

 عا تذلیل و تبییى يمىصه اؿت.« اهاؿتاص ع »آیات و عوایات و رالم بؼعگاو، هؼایب و هذاؿى صاكتى و يضاكتى 

 َا وامٍ پایان -ب

ا الن -5 عاهًما صرتغ ؿقیض هذمقض صاهقاصی، ياهۀ راعكًاؿی اعكض،  پایاو، «ؿیمای اولیا صع هثًىی هىاليا»كیغی،  ػلیًغ
ياهقه،  . پژوهلقگغ ایقى پایاو5141پژوهلگاه ػلىم ايـايی و هِالؼات كغهًگی پژوهلکضه ػباو و اصبیات كاعؿی، اؿلًض 

ریضها و يظغات هىاليا عا صع سوىم اوهاف اولیا، تىاتغ  صیضگاه بغ كشویت اولیا، اهمیت اعكقاص و لقؼوم اولیقا، يوقق  تأ
 غیضاو و ُبوات اولیا صع هلمغو ػغكاو و ؿیغه هىعص بذث و بغعؿی هغاع صاصه اؿت.پیغاو صع هضایت ه

https://www.magiran.com/magazine/1912
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 ياهقۀ اوپای، «یلضولقه ؿقمًايا ز ػالءیكق یض و هقغاص صع يظقام ػغكقايیقگقاه هغ یجا یبغعؿق»راع ػاصه،  عویا گل -1
بغعؿقی  . پژوهًقضه، ًقمى5153عاهًما صرتغ ؿیض دـى ُباُبقایی، صايلقگاه ؿقمًاو، كقهغیىع ،راعكًاؿی اعكض

لضوله اػ ػاعكاو هِغح هغو هلتن و هلتن، عوابَ و وظایق هتوابل هغیض و ا جایگاه هغیض و هغاص اػ هًظغ كیز ػالء
 ُىع هبـىٍ بیاو رغصه اؿت.  هغاص عا اػ صیضگاه وی به

رًىو پژوهلی صع سوىم يوض هاصیاو صیىجا  آو اػ گغا صع صیىاو اكؼاع جاهی ايجام يلضه؛ لگ ره تا ظا غا و صيیا
گغا صع تلکغ ػغكايیغا و صيگ ىیاو صیبه يوض هاص یُىع استواه داًغ به ۀهوال  غصاػص.پ یه یجاه یا

 ای پضيَشَ پزسش .1-2

صع صیىاو اكؼاع جاهی به یک هؼًقا « هِب»و « عيض»، «هغاص»، «ؿاهی»، «كیز»، «هغكض»، «پیغ»های  آیا واژه -5
 ؟ه اؿتراع بغصه كض به و هلهىم

 ؟بغسىعصاع هـتًض یتلکغ ػغكايی جاهی، پیغاو و هلایز اػ چه جایگاهاؿاؿاب صع  -1

 َای پضيَش فزضیٍ .1-3

ك هؼًا یعا به « هِب» و« عيض»، «هغاص»، «ؿاهی»، «كیز»، «هغكض»، «پیغ»های  عؿض ره جاهی واژه به يظغ هی -5
 هتغاصف يیـت. «هِب» و« عيض»، «هغاص»، «هغكض»، «پیغ»، اها كیز اػ هًظغ او همیله با راع بغصه اؿت و هلهىم به

ا تؼلن سقاُغ يضاعيقض یره به صيهـتًض  یايیراهل، هوبىک و عاهًما یها ايـاو، پیغاو یجاه یصع تلکغ ػغكاي -1
رثغ هىاعص، كقباكًض هیبغسىعصاع واال  یگاهیو اػ جا و  یا و تؼلوقات هقاصیقوابـقته بقه صي ییها ايـقاوىر ی؛ اها صع ا

راعیع  یايیهاص  ـتًض.یره صع رغصاع و گلتاعكاو هاصم يهـتًض  ا

 اَمیت ي ضزيرت پضيَش .1-4

هىعت گغكته؛ اهقا صع سوقىم هاصیقاو  ییاه ، پژوهقصع اكؼاع او یجاه یها و اكکاع ػغكاي لهیصع سوىم ايض
گغا صع صگ صیى هاصیقاو ى هًظقغ، يوقض یقايجقام يلقضه اؿقت. اػ ا یو بقؼعگ؛ پژوهلق یى كاػغ ياهیىاو اكؼاع ایغا و صيیا
گغا و بهگ صیى  عؿض.  يظغ هی به یًغوع یاهغ یى جایگاه پیغاو و هلایز صع صیىاو اكؼاع وییسوىم تب غا و صيیا

 ريش پضيَش -1-5

هقىعت به ایقى  غكته اؿت؛یايجام پظ یا هوالۀ داًغ به عوف تىهیلی و تذلیلی و با اؿتلاصه اػ هًابغ رتابشايه
جقضوک و يمقىصاع بقه  ۀیقو ته یبًض پقؾ اػ صؿقته ،ضیقاؿقتشغا  گغص یاكؼاع جاهىاو یات هىعص يظغ اػ صیره ابتضا اب

 صیضگاه جاهی صع هىعص پیغاو و هلایز هغو يهن و يوض آياو پغصاسته كض.
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 َادیان ي راَىمایان طزیقت اس مىظز جامی .2

هقغصو واژه  -اؿقته كقض اعایقهاػ صیضگاه ػغكا و هىكیاو « كیز»و « پیغ»تؼاعیلی ره اػ  نبغُب- عؿض يظغ هی به
ره بضايین جاهی همیلقه چًقیى صیقضگاهی يقضاعص؛ ػیقغا اػ  جالب تىجه اؿت ، اهاصهیواب هثل هن و به یک هؼًا باكًض

كقىيض و  همىاعه هًلأ سیقغات و هبقغات اؿقت؛ ولقی كقیىر بؼٌقاب صچقاع سقبَ و سِقا هی« پیغاو»هًظغ او وجىص 
 گیغيض. هن هغاع هی صع هوابل « كیز»و « پیغ»ؼاعف گاه اك عو صع رلايًض، اػ ایى هغیضاو عا به بیغاهه هی

 هى ایى رغم هـت، اكؼوو ػهض رغاهتپیق    صهض هی پیغ هـاوبغعؿن كیز كهغم، 
 (105: 5158/5جاهی، )

 رًض رؼ عص كیز كهغ ُغاػ عصا   هـاو سلؼت هبىک آو عا عؿض ػ پیغ
 (058)هماو، 

 پیز  .2-1

ؿاک و هؼمغ اؿت. و يیقؼ، هقغاص، هغكقض، صلیقل، پیلقىا،  ؿالشىعصه و رالوی كیز، كیشه، اپیغ صع لـت، به هؼً
( و صع اهقِالح هقىكیاو، ايـقاو 0/1585: 5133اهام. آو ره سىص عاهًماؿت و هغكض و عاهًما يضاعص. )صهشقضا، 

راهل و عهبغی اؿت ره سىص هغادل توىف عا پیمىصه و بقه صعک دوقاین عؿقیضه باكقض تقا بتىايقض اػ ػهقضۀ اعكقاص 
غیضاو بغآیض. وجىص چًیى هاصی و عاهًمایی بغای هضایت و عاهًمایی ؿالکاو، ًقغوعی اؿقت و صع تمقام رتقب ه

ریضتؼلیمی ػغكايی بغ لؼوم پیغ هاصی و عاهبغ  هؤرض كضه اؿت؛ ػیغا ُی يمقىصو هـقیغ ؿقلىک بقضوو هقاصی و  تأ
ک اؿت.  ايض؛  به رمقاالت رقاهالو يغؿقیضه هضػیاو پیغی و اعكاص، ۀالبته، هم»عاهًما اهغی ياهمکى و بؾ سِغيا

جؼ جـتجىی پیغ، بایض هِمئى كىص كیز یا پیغی ره بغای پیغوی ايتشاب رغصه، هقاصی گقغم و ؿقغص  لظا ؿالک به
: 5145)يوقغ، « های هشىف هـیغ ؿلىک به ؿالهت به وهاک بغؿايض. تىايض او عا اػ پغتگاه ای اؿت ره هی چلیضه

عا كقیز و پیلقىا و هقاصی و ههقضی گىیًقض و صايقا و بقالؾ و راهقل و هکمقل ايـاو راهقل »( و به هىک يـلی: 515
تماهت هىجىصات، یقک ره  آو گىیًض... و ایى ايـاو راهل همیله صع ػالن باكض، و ػیاصت اػ یکی يباكض اػ جهت

 ( 1-0: 5121)يـلی، « صک يتىايًض بىص... كشن اؿت و ايـاو راهل، صک آو كشن اؿت و هىجىصات بی
ه ایى هىعص عاه اكغاٍ پیمىصه، بقغای پیقغ جایگقاهی بـقیاع اعجمًقض و واال صع يظقغ گغكتق ، صعهمضايی اتلوٌا ػیى

پغؿتی بهتغ اؿت اػ سضاپغؿتی و هؼتوض اؿت تا پیغپغؿت يلىی سضاپغؿت يباكقی،  پیغ»گىیض:  جا ره هی آوتا  اؿت
 كغهىص:  چًاو ره پیاهبغ

 
 ثیٌغ ب  ُء ر  غ  م  ل  أ

 
رقه پیقغ چقه  آو هغیض بایض هغ» :ه اؿتهِلب آوعص و صع تىًیخ ایى« سیه  أ

آكتقاب صع آییًقه ره  همچًاو»اكؼایض:  هیاو  «گىیض. ػیغا پیغ به جؼ اػ سضا چیؼ صیگغی يمی اجغا رًض؛ كغهایض، آو عا هی
رقه »گىیقض:  ( و يیقؼ هی111: 5105لوٌقات همقضايی، ا )ػیى.« ه اؿترًض سضا يیؼ صع هظهغ پیغ تجلی رغص تجلی هی

، چًقیى هنو او اؿقت  هغیض آو چًاو بایض هـشغ و صع ػهاو پیقغ باكقض رقه ايگلقت و ػبقاو و گقىف صع استیقاعجاو 
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لوٌقات ا )ػیى« اعاصت هلمضاص رقغصه اؿقت.ه رغاهتی عا او  صعج اعاصت ره هغیض به كغهاو پیغ باكض بیه تغیى صعج رن
گقغ سقىاهی جمقاک هقغآو بیًقی، صؿقت اػ »گىیقض:  سضهت صع بغابقغ پیقغ هی ۀاو صعباع و هن ( 131: 5133همضايی،  ا

رى، چىو به هوام بغؿی، بضايی ره ایًجا پیغ عا ًغوعت بقىص رقه سقىص  ای كغاهىف پغؿتی بغصاع، و هغ چه كًیضه ػاصت
ُل  گیقغ رقه ال  ه رى و گًگ و رغ و رىع باف و هغ چه بلقًىی ياكقًیض عا به هغیض بًمایض. پؾ سضهت رلق پیغ ُیقضس 

  ً ظاهغ و  آكًایی صعوو عا اؿباب اؿت، هن هلکی هن هلکىتی؛ هغ چقه بقه»گىیض:  ( و يیؼ هی113)هماو،  .«امم  ي      الج 
 ،هلکىتی هـقتًضها  آو هالب تؼلن صاعص، چىو يماػ و عوػه و ػرات هلکی اؿت و هغ چه به باُى تؼلن صاعص، بؼٌی اػ

هگقغ صع هقذبت پیقغی پشتقه رقه كقىص  هثل دٌىع، سلىع، هذبت، كىم و يیت هقاصم و ایقى اؿقباب كقغاهن يمی
ى ال   گلته ه   ؛ ػیغا ره پیغاو هلتهُ  صیى  ل  ُه ال  ل   ز  ی  ك   ايض: و  ه  لاءُ ض  ی  ى ی  ق ( صاعيض و اػ هلت52/15) ی ه  ل  قى ی  قل ه  ٌِّ  اءُ ُی

هقغ رقاعی رقه پیقغ بقه هغیقض »الوٌات هؼتوض اؿت،  ( ػیى13: 5105لوٌات همضايی، ا )ػیى «هـتًض.  ( صوع0/15)
ػیقغا رقه  ؛ايض و هغیض هغ جا ره باكض صع دمایت آو سلؼت اؿقت ره به او بشلیضه ی اؿت صهض، آو سلؼتی اله كغهاو

ى یُ » ۀباكض. هؼًی آی كغهاو پیغ، كغهاو سضا هی ؿىک   غ  ِ  ه  ُاع  الل   الغ  ض ا  و  ( او 11)همقاو، « باكض. ( همیى هی0/15« )هك 
تغبیت رًض و تغبیت آو اؿت ره پیغ هغیض عا به پغؿتق سضا و پغؿقیضو ادقىاک پیغ اجاػه صاعص ره هغیض عا »گىیض:  هی

صهًقض، تقا  : هغ رؾ ادىاک سىص عا با پیغ يگىیض، صع هیاهت او عا عاه يمیه اؿتكیز هلـىک رًض، چًاو ره بؼعگی گلت
صعوؿیى رـايی رقه  هؼتوض اؿت يبایض ؿشًاو چًیى هن( 111)هماو، « اػ دن تؼالی باػ پغؿض و یا باوی ؿشى بگىیض.

ؿقلِاو اػک پیقغی عا يلقایض، ُـقغای  اهقا بی»گىیقض:  هغاع صهض و صع ایى باعه هی تأویغ رًًض او عا تذت اصػای پیغی هی
گغ هض رًًض و كٌیؼت ػالن گغصص و جقؼ اػ يکقاک  ػی به صعوؽ ایى صػىی رًض و ُـغا يضاعص، عوػ هیاهت عوی او ؿیاها

ايقض رقه  ایقى رـقاو ایقى گىيه»گىیض:  رـايی ره دکن اػلی صاعيض چًیى هی ًاست( و صع ك111)هماو، « صػىی يبیًض.
ای هـت ره ُـغای ؿلِاو بیًض و تا يبیًض پای به هقضػیاو  ُالب عا ره صع ُلب، هضهق صعؿت بىص او عا صع صک صیضه

تقغاک صوؿقتی اػ يیاعص. چىو ُالبی عا ره صع ُلب صوؿت بقىص، سىاهًقض رقه عاه واسقىص يمایقض، رمًقض جمقالی اػ ك وا
گلایًض و به عص  ( 115-114)هماو، « ایًض و صع صعوو صک او ػصو گیغيض. ؿیب صعه صوؿتاو او، یؼًی سضا، وا

پیغی به يام و هیأت )كکل ظاهغی( بـیاع اؿت، ولقی »گىیض:  و هوام او هی« پیغ»جام صع تؼغیق ادمض كیز 
رغص و پیغ آو رـی اؿت ره ؿیغت پیاهبغاو عا صاكته باكقض و بقه چًقیى رـقی كقایض  بایض صع هؼًی، آو عا جـتجى

ى  ه اؿتكغهىص ره پیاهبغ هماو ُىعرغص،  بتىاو اهتضا یُز كی ه  ا: "الل  ه  ر  بیِّ ه   ً قكی ُاه   ل ": پیقغاو صع هیقاو هقغ ت  ه 
 ( 31: 5124)جاهی ياهوی، « هىهی، پیاهبغاو آو هىهًض.

يقض و گلتاع و رغصاع هغیقض عا اػ ابتقضا تقا آسقغ بضا ۀيلاو پیغ عاه آو باكض ره هم»گىیض:  هی چًیى هنالوٌات  ػیى
هوقام  ۀػیغا پیغی ره هًىػ بلىؽ يیاكتقه باكقض، او سقىص هغیقض و ُالقب اؿقت و كایـقت او هؼلىم و هلشن باكض؛  بغای

بقغ « پیقغ»هقای ػیقاصی بقغای  ( كیز جقام يیقؼ، هقلات و ویژگی11: 5105لوٌات همضايی، ا )ػیى« باكض. پیغی يمی
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ضايقض، عاه يتىايقض يمقىص. عكته، تقا عاه ي صاو باكض و عاه لیى هلت پیغ آو اؿت ره عاهاو »گىیض:  كمغصه اؿت، اػ جمله هی
باكقض، ؿقشی و  سقىاه پیقغ بایقض ػقالن و ياهقخ و يیقک اػ جملقه ،پیغ بایض تماهی كٌایل اسالهی عا صاعا باكقض چًیى هن

صوع باكض، هتوی و هتىرقل  پظیغ باكض، اػ بضػت به گىی و دن يباكض، ؿًی باكض، دن سىی باكض، دـىص و هـبي سىف
گغ پیغی هت گىیقض و هقغ  وق به ایى هلات يباكض كایـتگی اهتضا رقغصو يقضاعص و هقغ چقه هیو عاًی باكض و.... و ا

 ( 31: 5124)جاهی ياهوی، « جـت. رًض و اػ چًیى پیغی بایض صوعی رًض، اػ عوی ؿغى و هووىص هی راعی ره هی

 لشيم پیز راَىما .2-2

« ُبغ و پیغاو بقاػ ُبقغ رغرؾپیغاو »ره پیغاو عا به صوگغوه « جامادمض كیز »صع صیىاو اكؼاع جاهی بغسالف 
 فػيض. وجىص و دٌقىع و ؿغ يمیا اؿت ره سِایی اػ« ايـاو راهل»جاهی  ( ، پیغ40 هماو،هًوـن يمىصه اؿت )

ُغیوت ه ، هشاُغات عااف او و يیؼ همًلیًی صايض ره تأؿی اػ ه هیاع  ًغوعی و الؼاهی اؿت. جاهی، پیغ عا سٌغ
 يمایض. اكؼی يلؾ عا رىع هی اؿت ره چلن  ػهغصی چىو هن« پیغ»رًض. به ػػن او وجىص  عا صكغ هی

 سلک اسٌغؿته وی ؿبؼ  آو سٌغؿت، رؼ سٌغ اػ  جاو پژهغصه ػ كیي پیغ یابض ػيضگی
 (11: 5158/5جاهی، )

 اؿکًضعؿته یأجى  بـتى، ساه عسًه بغ   صكغ سىاُغ، هذبت پیغؿت و بؾ چاعه صع
 (11)هماو، 

 اه كىص صكغ بال، دالک هلکل هیجا  آو ره  هـاو، جاهی عر سضهت هتاب اػ هذبت پیغ
 (511)هماو، 

 گلت:  –الـالم  ػلیه –ؿیض ػالن  »...
 
ای  لل  أ ه  ر  ىه 

بیِّ لُز كی ه  . همچًاو ً  ه  ت  ره اهت عا يبقی بایقض، و ُلقل عا  كی ُاه 
اؿقت ه هولذت و هلـقضت ؿقلىک عاچه  آو هؼلن ببایض، و بیماع عا ُبیب، و تلًه عا آب، هغیض عا يیؼ پیغ ببایض تا

رقت  ره عاهی يضايض و آيگه عاهبغی ى باكضیچً رًض، هن يمایض. و چىو به سىص رلایت هی رًض، ػوص باكض رقه صع هال
ره رـی با هغصگاو هذبت رًض، و هغره با  رًض، همچًاو باكض اكتض. و چىو هغیض سىاهض ره ادىاک اػ رتاب هؼلىم

ص. پؾ هغیض عا اهتضا بایض رغصو به هغ ؿالک واهل ػالن ػاهل، تا آو جىاو صع ظل صک كى  هغصه بـیاع يلیًض، هغصه
كقماع. پقؾ، عاه  اؿقت و ههالقک بی همت آو پیغ اػ آكات عاه به ؿقالهت بگقظعص رقه صع عاه توقىف سِقغ بـیاع

 ( 08: 5103)ػباصی، « رًض. ای عا صاللت ای بایض هِلغ تا يى آهضه عكته
 ای صاكت. ايواعی، يیؼ اعاصت ویژهه ، سىاجه ػبضالل  «هغات پیغ»رغ آو عكت، به ره ط« جام پیغ» به ؿیغ اػ
 هققغات، ػبققضۀ ايوققاعیاو رققه ؿققىص پیققغ

 
 ُققام چققغر، هبققۀ صهلیققؼ او رققاله بققغ 

 توًیق اوؿقت، صعؽ هویمقاو هضعؿقه 
 

 تلوققیى اوؿققت، طرققغ هغیققضاو سايوققاه 
 ( 585: 5158/5جاهی، ) 



 1400، بهار 21اول، پیاپی  ۀشمارششم، سال 

 

 
  

015 

 

 ه هلکالت ُغین اػ بیايق آؿاو اؿتر  هغات های پیغ به گىف جاو بلًى، يکته
 (533)هماو، 

تغریب ها  آو یىتغ  ههنبه هىعت اًاكی و وهلی ؿاسته ره اػ جمله « پیغ» ۀاػ واژ  ی كغاواوهای جاهی، تغریب
 بغسىعصاع اؿت. جاهی دضوص ی يـبتاب باالواژه اػ بـاهض اؿت؛ و صع هوایـه با ؿایغ تغریبات ایى« پیغ هـاو»اًاكی 

ُغیوت عاهی پغكغاػ و يلقیب، پغهشقاُغه و ه عاچىو راع بغصه اؿت.  عا صع صیىاو اكؼاع به« پیغ هـاو» ۀواژ باع  11
« پیقغ هـقاو» ، و«آب يِلبیقضه هقغاص اؿقت»رقه جا  آو و اػ باكض هیآو  كًاؿای« پیغ هـاو»ره تًها اؿت ياكًاسته 

لظا سىص عا ؿقالم و  ؛كىص تىؿَ او دل هیُغین  يىكايض، و هلکالت دویوت هیه ياجـته به عهغواو ُغیوت، باص
گغص وی هی گاه هیاو اؿت  صايض و هؼتوض اؿت، كیي ػام كا رقه عيقج  ؿاػص پؾ هغ ره عهغو عا اػ ؿغايجام راع، آ

 كىص. سضهت يؼص چًیى اؿتاصی بغص، هًغوع هی
 يیـت بغآو عاه كًاؿا« پیغ هـاو»جؼ   اهی اؿت يهايی ػ تى تا صیغ هؼايیع 

 (551)هماو، 
گغصی   ض هًغوع هغره عيج سضهت اؿتاص بغصك  كض هی پغؿت« پیغ هـاو»جاهی اػ كا

 ( 105)هماو، 
عو  ؿت، اػ ایىا صػا ۀهبل پیغ هـاوآؿتاو  چًیى هن، واهق به هواهات وهىک و ؿغ ودضت اؿت و «پیغ هـاو»

 گىیض:  ؿایض و چًیى هی هی پیغ هـاوؿغ بغ آؿتاو 
 گلققتمق ػاكققن صعهايققضه چققه تققضبیغ رًققض

 
 ره رلض عست اعاصت بقه هواهقات وهقىک 

 ؿقتاو  پقغؽ رقه پیغ هـاوگلت ایى هـأله اػ  
 

 واهق جمله هغاتب، چه كغوع و چه اهىک 
 ( 024)هماو،  

 چیؼ رالتماؽ رًی، ػاو جًاب رى هغ  صػاؿت ۀهبل« پیغ هـاو»جاهی، جًاب 
 ( 131)هماو، 

 دکمت يیـت. تىؿَ او، بی« يىكی باصه»يؼص پیغ هـاو و دتی « بـتى ػياع»اػ هًظغ جاهی، 
 ا كىص عوكى ره ؿغ بـتى ػياع چیـتت  ػياع بًض« پیغ هـاو»سضهت  ؿاک ها صع

 (103)هماو، 
گغ كیي او كاهل داک عهغوی بلىص، هغگؼ صع پهً دویوت هی اؿغاع پیغ هـاوچىو  هـتی يولقی عا  ۀصايض، ا

 ػبث يشىاهض پًضاكت.
ُه ك    صايا اوپیغ هـدویوت يیـت جؼ  به اؿغاع ل   ٌل ٌ  ل  ه  ػ  ً  ی ا  غك  ه  ل  ال ا وػ  لمب  ايای ػ 

 (510)هماو، 
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 هـتی يضیض يوق ػبث ۀره صع هذیل  یاكت ایى يظغ جاهی پیغ هـاوػ كیي 
 (114)هماو، 

 شیخ  .2-3

صوعاو كبابق به پایاو عؿقیضه ره  آو كیز صع اهِالح، رـی اؿت ره ؿالمًضی و پیغی بغ او ظاهغ گغصص و یا
كقیز، پیلقىا، بقؼعگ هقىم، پیقغ. بقه يقؼص »( اها صع اهِالح هقىكیاو و ػاعكقاو 58/50201: 5133باكض. )صهشضا، 

. هقغاص اػ كقیشی، ه اؿقتػاعكاو، هغكض و هغاص و هِب عا گىیًض ره صع كغیؼت و ُغیوقت و دویوقت راهقل كقض
ک او عا هقاكی گغصايقض. هوقام ص ۀو بایقض صع هغیقض توقغف رًقض و آیًق ی اؿقت يیابت يبىت؛ و كیز، يایب يب ۀصعج

 ( 153: 5145، ؿجاصی« )اؿت ره كیز هغچه سىاهض كىص. كیشی، هواهی
سايواه عا ره يظیغ هضعؽ و هغبقی  هغبی ؿالکاو و عییؾ»ى گلته اؿت: ه هلا صع تؼغیق كیز، چًیلل  ا طبیخ

بلًض به آؿقايی ه ًیى هغتبگىیًض. عؿیضو به چ هی« هغاص»و « هِب»یا « پیغ»و « كیز»ُالباو ػلن صع هضاعؽ اؿت، 
تىايـت گلقت. كقیز رـقی  ها عيج و هجاهضت داهل هی همکى يبىص، بلکه كغایِی صكىاع صاكت ره بؼض اػؿاک

اعكاص صاكته و لیاهت وی بغای ادغاػ ایى هوام وابقت كقضه و اػ پیقغی سغهقه ه بىص ره یکی اػ هلایز ُغیوت اجاػ 
گاه باكض و ػمل ایقى  اف عا هذون رغصه باكض، گغكته و هذت يـب سغهه اػ ػلن كغیؼت و ُغیوت و دویوت آ

هغ ؿه ػلن به تمام و رماک به جای آوعصه؛ تمام هغادل و هواهات ؿلىک و ریلیت هواهات و چگقىيگی هًقاػک و 
رًض و آياو عا به هووقىص  ها عا صیضه و آػهىصه باكض تا بتىايض هلکالت راع ؿالکاو عا صع هغ هضم دل هغادل ایى عاه

ک كضه و صع او اػ هىاجؾ يلـايی هیل يمعؿاي ايضه و به هماو گىيقه رقه ابىالذـقى ض؛ اػ هلات بلغی یکباعه پا
هقضهی سقالف كقغیؼت و ُغیوقت و هقیل گقاه كضه باكقض، « همه دن»گلت  ابىؿؼیض ابىالشیغ هی ۀغهايی صعباع س

الستیاع باكًض و اػ ایلاو تغبیت و ا ؿکغ چه "اهل ؿکغ، هـلىب عص، صع ػالن هذى باكض يه صع ػالندویوت بغيضا
اؿت و به هووض يغؿیضه، پیغی عا يلایض ػیغا رقه او هًقىػ هذتقا  پیقغ اؿقت تقا او عا ه اعكاص يیایض" تا عويضه صع عا

 ( 1/544: 5122)هلا، « صاللت رًض و به هووض عؿايض.
راع ) ۀصع صیىاو اكؼاع جاهی، كیىر به صو صؿت كقىيض. او بقه كقضت  هًلىع( توـین هیواعؿته )هوبىک( و هتظاهغ و عیا

همت، هغیض عا  ۀيهایت اسالم و با جظب ره صع ی اؿت وعػیض. پیغ راهل ؿیغ او، رـ به پیغاو و هلایز عاؿتیى اعاصت هی
 رًض. عا به ریمیا بضک هی به او  الهکاو عؿايض، هؾ وجىص اواو عا  ره ایى عؿايض و بؼض اػ اػ وغی به وغیا هی

 چه بقىص جـقتجىی پیقغ بغتغ اػ ایى همه
 

 پیغی رقه پقای بقغ پقی پیقغاو پیلىاؿقت 
 يققىع، آكتققاب و هققاه ۀپیقغی رققه صع اكاًقق 

 
 اػ ؿهاؿقت...تغ  رن پیق ًمیغ ايىع او 

 ( 15: 5158/5جاهی، ) 
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 اؿت ره یکی اػ صالیل ايتشاب تشلن او به جاهی اعاصت به« جامادمض كیز االؿالم »او  ۀاػ كیىر هىعص ػاله
 رًض. اػ وی یاص هی« كیز جام»صع صیىاو اكؼاع يیؼ، صع ؿؼلی تذت ػًىاو  .عوص به كماع هیكیز واعؿته 

 كیشی چى جقام يیـقت هغیقضاو ػلقن عا
 

 ره صاص صؿت اعاصت به كقیز جقام سىف آو 
 كیز جام ُلقب رقى صوام كقیي جاهی، ػ 

 
 سىاعگاو هضام رؼ كیي او اؿت ػلغت هی 

 ( 031)هماو،  
 . ه اؿترغص  اػ او یاص« پیغ جام»( با ػًىاو 5121 و 5515-515 ایه )ؿؼک صیگغ هن صع چًض ؿؼک و

ايقض اهقا صع  رغصه ای اػ هتوقىكه اصػقای كقیشی هی ره ػقضه ه اؿتػیـت گلتًی اؿت ره، جاهی صع ػوغی هی
 ايض، لظا آو هضػیاو صعوؿیى عا هىعص يکىهق هغاع صاصه اؿت:  هیل وجه به اهىک كیشی پایبًض يبىصه ػمل، به

 چىو يیی واهق اػ دویوت داک؟  الت اػ بايگ يای چه ؿىص، ای كیز!د
 (031)هماو، 

 ه يیـت هذغم ؿغ يهاو صوؿتبیگاي  كیز كهغ جاهی، هجىی رلق دویوت ػ
 (111)هماو، 

(، 410 )ؿقؼک« كقیز ؿقذغسیؼ»(، 530 )ؿقؼک« كقیز جقام»رًض:  هوبىک، تذت ػًاویى طیل یاص هی اػ كیىر
 «پی كیز راهل»( و 501 )ؿؼک« كیز پاعؿا»، (540 )ؿؼک« كیز سغهايی»

 تكیز راهل پی، به ؿغوهت هغیض آوعصه اؿ  كغم، پیغ هیکضه ؿایه اكکًضه هغا بغ
 (113)هماو، 

راع ویژگی  اؿت و صع هىعص آياو چًیى صیضگاهی صاعص: هایل هایی  بغای كیىر هًلىع و عیا
راع، سى  و هًؼوی، ػىام یهظهبهتؼوب گغوهی  -5 ُلب  راع و كقهغت صپغؿت و هـغوع، هذاكظهكغیب و عیا

يوقیب  جماک الىهیقت بی ۀهـتًض ره اػ یاص دن، ؿاكل كضه و اػ هلاهض  سىص پغؿتايی -1 ،(5121)ؿؼک هـتًض 
بغای كغیب سلن، سغهه به تى پىكقیضه، تـقبیخ بقه گقغصو آویشتقه و ؿقجاصه بقه صوف  -1 ،(012)ؿؼک ايض.  هايضه

اػ اؿغاع ػلقن الهقی  -0 ،(315)ؿؼک  .گىیًض، الف و گؼاف اؿت ايض؛ و هغچه اػ وجض و داک سىیق هی اكکًضه
صع دقن  -1 ،(141)ؿقؼک صايًقض.  اها به صلیل جهل و ربغ و ؿغوع، سىص عا صعیای اؿقغاع الهقی هی ،ًضهـتسبغ  بی

سقىص كغوستگقی و  -2 ،(18)ؿقؼک يگغيقض.  هیها  آو تذویغ به ۀو با صیض يمایًض جلىه هی ايواف عيضاو صعص سىاع بی
و اػ صیگقغ صاعی بقىصو و هتظقاهغ و صيیاپغؿقت بقىص سقىاعگی و هقضػی صیقى هىؿباػی، يقاپشتگی و هکقاعی، دغام

و  511هقای  )ؿؼکكًاؿقًض.  هقضع ػلقن عا يمی رىصرقايی هـقتًض رقه -3 ،(111)ؿؼک  های ایى هىم اؿت ویژگی
گغ هغ كؼل دغام و هغ چیؼ دغام، هثل باصه هـت رًًضه بىص، كقیز دقغام سقىاعه پیىؿقته هـقت بقىص.  -4( 531 ا

گىو( و آياو عا با ػًقاوی5001ً)ؿؼک  )ؿقؼک « كقیز سلقىت»(، 5031)ؿقؼک « يلقیى كقیز چله» چقىو هن ی گىيقا
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(، 408)ؿقؼک « كقیز سقىصبیى»(، 510)ؿقؼک « ُلب كقیز كقهغت»(، 5511)ؿقؼک « يلقیى كیز ؿجاصه»(، 5130
« پلت كیز سمیضه»(، 055)ؿؼک « پىف كیز سغهه»(، 443)ؿؼک « كیز هجلؾ»(، 012)ؿؼک « كیز سىصپـًض»

، «جىی كقهغتكیز »، «كیز چله»(، و يیؼ 18)ؿؼک « صاع كیز صػىی»(، 141)ؿؼک « كیز هـغوع»(، 5051)ؿؼک 
، هقىعص سِقاب «كقیز كقهغ»و « سقىاعه كیز دغام»، «كیز ػعام»، «كیز ههىؽ»، «هىهؼهكیز »، «كیز ياعؿیضه»

 اؿت.ا صاع « كیز كهغ»ها  تغریبه یى بـاهض عا اػ هیاو همتغ  بیقره  صهض هغاع هی
 یک ؿىعار صوباع هاع، سغصهًض عا ػ   كیز چله جاهیا، دظع ره هی يگؼصػ 

 (124: 5158/5جاهی، )
رى ره چىوعا تماكیز كهغت جىی عػًا   ع لباؽ سام، ظاهغ كض كغیب ػام عاص  كا

 (511)هماو، 
 های سام ن جىی ُؼن پشتگی اػ هیىهر   كیشاو ياعؿیضه چه صايًض هضع ػلن

 (031)هماو، 
 چـايه باست سغهه صع عه چًگ و تـبیخ و   كیز هىهؼه عا لظت ؿماعبىص  بغ

 (553)هماو، 
 صیض ؿاؿغ لؼلت، دغیق هجلؾ كض چى   ه تىبه كیز ههىؽ هغا، هىؿىؽ كضب

 (155)هماو، 
 ؿاػص كغو بغصه يضاين چه سبغ هی ؿغ   گىیض كیز ػعام ره اػ ؿیب سبغ هی

 (114)هماو، 
 كیز دغام سىاعهىاعه هـت بىصی، هم   هغ دغام بىصی، چىو باصه هـت راعهگغ 

 (211)هماو، 
 ه، هًضیل چیـت؟ؼهىه ایى همه اكغوستى صع  عوكى يضاعص كیز كهغ ػ ؿىػ ػلن چىو صلی

 (111)هماو، 
بًقابغ »راع كاؿن كؼغ داكظ اؿت:  ره كاهض صلی عوكى اؿت، هماو ؿیاه« كیز كهغ»صع واهغ، اػ هًظغ جاهی 

راعايًض؛ بقغ همقیى هؼًقا صاللقت  جقا ؿقیاه هقغو بقه هقىهؼه ر و /ایى، ؿیاه صع بیا به هیکضه و چهغه اعؿقىايی رقى
 ( 514: 5155عاص،  )عكیؼی« رًض. هی

)ؿقؼک « كیز هذتغم»(، 288)ؿؼک « كیز ها»ای هىاعص هن با لذًی تمـشغآهیؼ و با اهِالداتی يظیغ  صع پاعه
 رًض. ( و ؿیغه اػآياو یاص هی014-031-184های  )ؿؼک« كیز كهغ!»(، 085)ؿؼک « بیى كیز هولذت»(، 15
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جمیغ رثغات و تؼیًقات وجقىبی ظقاهغی و اؿت ره  ی رـیااهِالح هتوىكاو و ػغكا، به هؼً عيض صع ۀرلم»
هیل هشلقىهی بقه هغتبقه عكیقغ او ه اهکايی و هلات و اػیاو عا اػ سىص صوع رًض و ؿغاكغاػ ػالن و آصم كىص؛ و هغتب

بقغصه اؿقت و  راع عا صع صیىاو اكؼاعف به« عيض» ۀهغتبه، واژ  28( جاهی بیق اػ 218: 5113)الهیجی، « عؿض. يمی
بغصه كضه،  صیىاو جاهی صع تماهی هىاعص به راع« عيض»جاهی هماو پیغ و كیز واعؿته باكض. « ضعي»عؿض ره  به يظغ هی

 اؿت.ه ايـايی واالهوام، هوبىک و پـًضیض
 هغؽ سايگی؟ ُاووؽ ری آیض ػ ۀجلى    يلیى عيضاو چه صايض ػاهض سلىت ۀكیى 

 (235: 5158/5جاهی، )
 ايواكی ػ بیػیب ایلاو هکى ای سىاجه    اكض اػ كىب عیا، هلغب عيضاو هاكیب

 (238)هماو، 
 ه ولی التىكینسضا سىاه ره الل   اػ   ُالب هذبت عيضاو كى و تىكین اصب

 (018)هماو، 
 توىاؿت ۀبه ػاو دیل و ػعم ره صع سغه   صع رـىت عيضی، هضح آكاهی جاهی

 (543)هماو، 
گىيی بغای   بغص ره به هغاع ػیغ اؿت:  یبه راع ه« عيض»وی، تغریبات اًاكی و وهلی گىيا

گاه»(، 5012)ؿؼک « عيضاو ؿبکغوح» رباػ عيضاو»(، 5055)ؿؼک « عيضاو آ (، 418-454-131 ایهق  )ؿقؼک« پا
 ( و321-385-14 ایهق )ؿقؼک« عيقض صعصآكقام»(، 153)ؿقؼک « هی عيضاو جام»(، 525)ؿؼک « ؿىػ ػاكیت عيضاو»
« عيقض صعصيقىف»(، 511و  18هقای  )ؿؼک« عيض صعصسقىاع»( و، 151 و 414 ایه )ؿؼک« رق عيض صعصرق و صعصی»

عيققض »(، 5135)ؿققؼک « يىف عيققض جغػققه»(، 113 و 182هققای  )ؿؼک« يىف عيققض بققاصه»( ، 231 و 155هققای  )ؿؼک
)ؿقؼک « يلقیى عيقض سغابات»(، 145)ؿقؼک « عيض هوقِبه»(، 501)ؿؼک « پغؿت عيض هی»(، 111)ؿؼک « سىاعه هی

و « عيقض»( گقاه هقن 051)ؿؼک « راعه عيض هیل»(، 580)ؿؼک « عيض سضاكًاؽ»(، 511)ؿؼک  «عيض عؿىاكضه»(، 288
 هن هغاع صاعيض. صع هوابل« كیز»

 سىاع عا سىاعی يًگغص، عيضاو صعصیتا به   ايواكی بضه ایى كیز صػىی صاع عا عب، یا
 (515)هماو، 

 يیـتهذبت هادبضالو، هجلؾ اكـايه   كیز كهغ ۀعيضاو هکى، واهؼ ۀػغً
 (553)هماو، 

 .5012 و 012-145 ای كماعهه و يیؼ ؿؼک
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 ساقی .2-5

اهقا صع  ،(5/51115: 5133به رـغ هقاف، صع لـقت بقه هؼًقی آب صهًقضه و كقغاب صهًقضه اؿقت. )صهشقضا، 
های ػاعكقاو عا  ًًضگاو عا گىیًض ره به رلق عهىػ و بیاو دواین، صکر عؿايًضگاو و تغؿیب كیي»اهِالح هىكیه 

 ( 311تا:  )تهايىی، بی «صاعيض.هؼمىع 
های صیىاو اكؼاع جاهی اؿت رقه اػ صعجقه و جایگقاهی بـقیاع عكیقغ و واال  ؿاهی یکی اػ پغ راعبغصتغیى واژه

باع آو، ؿاهی عا به هقىعت  38راع بغصه اؿت ره كوَ  ؿاهی عا به ۀباع صع اكؼاعف، واژ  512. او باكض هیبغسىعصاع 
راع عكته اؿت؛ ره یکی اػ آو هؼقايی،  ت. ایى واژه صع اكؼاع او، به هؼايی هتؼضص بههًاصا، ُغف سِاب هغاع صاصه اؿ

 اؿت. « پیغهیکضه»یا « پیغ هـاو»
 ابن اػ رضوعت سىص، یک صو صم سالمتا ی   ؿاهی بضه ػ سن هلا یک صو جام سام

 (015: 5158/5جاهی، )
 رااليؼامكغاب لؼلی ػلی عؿن ػام    صع آی ؿاهی و صع ؿاؿغ بلىعیى عیؼ

 (032)هماو، 
 .5512، 5820، 535، 515، 453، 111، 084، 011ای ه و يیؼ صع ؿؼک

 قطة  .2-6

، ههتقغ و ؿقغصاع هقىم اؿقت رقه هقضاع رقاع بقغ وی باكقض. چًقیى هنؿت؛ و ا آهًی آؿیاه هِب صع لـت، ؿتىي
، ائمقه، اوتقاص، ابقضاکاهِاب، »ؿت: ا ( صع كتىدات هکیه، هِب یکی اػ ُبوات اولیا55/53214: 5133)صهشضا، 

صايقض و آيقاو عا صع كقق ُبوقۀ  يـلی اولیقای سقضا عا ؿیوقضوپًجاه يلقغ هی (08: 5151ػغبی،  )ابى« يوبا و يجبا.
ایى یکی هِب اؿت »گىیض:  يمایض و هی بًضی هی تًاو و یکی توـین تًاو، ؿه تًاو، پًج تًاو، هلت ؿیوضتًاو، چهل

اؿت. چىو وی اػ ایى ػالن بغوص و صیگغی يباكض ره بقه جقای او يلقیًض، به بغرت وجىص هباعک او بغهغاع  نو ػال
. سقضا اؿقتبًابغایى هِب عهبغ بؼعگ اهل ُغیوقت و دویوقت و اػ اولیقای  (510: 5121)يـلی، « ػالن بغاكتض.

و  ػومت و هوقام ولقی ۀواؿِ ؿت ره بها گىیض: لوب اولیا صع هوام اوک، هتؼلن به ايبیا ابىيوغؿغا  صع اللمغ هی»
ایمقاو هقاصم و تهقظیب  ۀواؿقِ هایی اؿقت رقه به ره صاعيض بغگؼیضگاو دوًض؛ و صع صعجۀ بؼض هتؼلن به آو عؿالتی

صاكته، هوغب صعگقاه الهقی  اػ اولیا هذـىبًض؛ اولیا هوام هضؿی  يلؾ و گظكتى اػ سىص و صلبـتگی به دواین ابضی
ه ايض و سقىص هغرقؼ صایقغ  ايض، سىص صعیا كضه عیا پیىؿتهباكًض و چىو صع هوام كًا به ص بىصه، هتؼغف هاصوو سىیق هی

رن بغ اولیاء تغیى هىكی وجىص؛ و هِب، بؼعگ ه اؿت و صع هغ ػهاو بیق اػ یک هِب وجىص يضاعص و الل   ػهض و دا
 ( 5/14: 5151)عیاًی، « ايض یا هضػی هِبیت. بویه یا هلایز

 صلن ػ هجغ سغاؿقاو اػ آو هغاؿقاو اؿقت
 

 كًقا سغاؿقاو اؿقت ره بذقغ كوقغ و هذقیَ 
 



 1400، بهار 21اول، پیاپی  ۀشمارششم، سال 

 

 
  

001 

 

 يشـققت گققىهغ اػ آو بذققغ، كققاه بـققِاهی
 

 صالو و سضاكًاؿققاو اؿققت رققه هِققب ػيققضه 
 ( 533: 5158/5جاهی، ) 

 مزاد  .2-7

صع اهِالح، رـی اؿت ره هقىت ( »51/18140: 5133صع لـت به هؼًای هغكض، پیغ و هوتضاؿت. )صهشضا، 
رغصه و ُغم اعكاص و تغبیقت بقه  ؿیغ و ؿلىک عا ُی هغادلتکمیل ياهواو عؿیضه باكض. و  ۀوالیت صع او به هغتب

يظغ ػیاو بضیضه، و به اهضاص جظبات الهی اػ هضاع  هلبی و هؼاع  عودی گظكته و به ػالن رلق و یویى عؿقیضه و 
رقه او عا اػ سقىص اعاصه  ی اؿقت كیشی و هوتضایی عؿیضه باكض. هقغاص، ػقاعك ۀبه هلاهضه و هؼایًه پیىؿته و به هغتب

 ( جاهی گىیض: 358: 5145)ؿجاصی، « اكض و به يهایت هواهات عؿیضه باكض. هوام هغاص، كىم هوام هغیض اؿت.يب
 صع هـققجض و سايوققه بـققی گغصیققضم

 
 بؾ كقیز و هقغاص عا رقه پقا بىؿقیضم 

 
 
 

 يی یک ؿاػت ػ هـتی سىص عؿقتن
 

 يی آو ره ػ سىیق عؿته باكض صیضم 
 ( 335: 5158/5جاهی، ) 

گغ هضيضاهووض یکی    بتاو عا تىیی هغاصؿغگلتگاو رىی   ؿت رؼبه عواو عا ا
 (131)هماو، 

 الیک اؿتًاصی ػلیک اػتماصی    هغیض تىام ػاو ره جاو عا هغاصی
 (220)هماو، 

 مزشد  .2-8

 ( 51/18222: 5133يؼت كاػلی اؿت اػ هوضع اعكاص؛ عاه عاؿت يمایًضه، هضایت رًًضه. )صهشضا، 
رًًضه. هىكیاو، هظهغ ػول عا هغكض، و هظهغ يلؾ عا صلیل گىیًقض رقه بًقضگاو عا بقه هغكض، عاهًما، هضایت »
اؿن عدمى اؿت. هغكض هٌا، طات دقن  ه و عدین، و صیگغی هظهغالل  رًض. یکی هظهغ اؿن  اؿت هضایت هیعاه ع 

آو، هوبقىک  هقىعص 1ره ه بغص راع باع به 1عا « هغكض» ۀ( جاهی صع صیىاو اكؼاعف واژ 351: 5145)ؿجاصی، « اؿت.
، 5 بًققض و صع تغریب« هغكققض پیققغ»و  1 بًققض صع تغجیققغ« هغكققض ػلققن»ى یتذققت ػًققاو  5050 ؿققؼک اؿققت: صع

 رًض. اػ آياو یاص هی« هغكضاو عهؼو»تذت ػًىاو  5800هىعص صیگغ، هًلىع اؿت ره صع ؿؼک  1و « راهل  هغكض»

 دیًان اشعار جامیياصالن ي کامالن در ٍ جدايل ي ومًدارَای کارتزد اصطالحات مزتث

 ای كؼغیه كغاوايی صع هالب
 اهِالدات كغاوايی

 هویضه ؿؼک بًض تغجیغ بًض تغریب عباػی هِؼه هتلغهه
 پیغ 580 51 41 5 0 1 6 6
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 عيض 22 8 22 8 8 8 6 6
 ؿاهی 58 8 58 8 8 8 6 6
 كیز 55 5 44 8 8 1 6 6
 هغاص 0 8 1 8 8 1 6 6
 هِب 1 8 5 8 8 1 6 6
 هغكض 1 8 1 5 5 8 6 6
6 6 4 1 1 111 52 141 

 
  889جمغ: 

های شعری دیوان  ها در قالب آن واصالن و کامالن و فراواویه ( جدول فراواوی اصطالحات مرتب1)شمارۀ جدول 
 جامی

« پیقغ»اها  ،باكض واهالو و راهالو هیه هغتب ۀكضه بغای اهِالح )پیغ( صع ػیغهجمىػ كغاوايی طرغ توضیحات:
رتقاب هـقتشغ  باكض ره صع جضوک كىم طرغ يلضه اؿت. هىاعص كقىم اػ  هی 28صع هوابل جىاو يیؼ صاعای كغاوايی 

 باكض. صیىاو اكؼاع جاهی، توذیخ و هوضهه هذمض عوكى هی
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 تؼضاص ايىاع راعبغص اهِالدات 

 اهِالدات كغاوايی
 هًاصا تغریب اًاكی تغریب وهلی هلت هوضع

 پیغ 580 1 31 52 51 1
 عيض 22 8 52 11 18 1
 ؿاهی 58 3 8 8 8 8
 كیز 55 54 11 10 50 8
 هغاص 0 8 8 8 1 8
 هِب 1 8 8 8 1 8
 هغكض 1 8 8 5 0 8
3 12 22 511 13 141 

 135جمغ:  
 

 واصالن و کامالن در دیوان اشعار جامی ۀ( جدول توزیع اوواع کاربرد اصطالحات مرتب2)شمارۀ جدول 
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ومودار توزیع فراواوی مجموع اصطالحات مرتبه واصالن و کامالن در اوواع کاربرد اصطالحات 
 دیوان اشعار جامی
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یى يىع راعبغص به هىعت تغ  بیق
 تغریب یا اهِالح

 اهِالح كغاوايی

 پیغ 580 هىعص 11پیغ هـاو...........
 عيض 22 هىعص 18عيض، عيضاو.........

 ؿاهی 58 8
 كیز 55 هىعص 10كیز كهغ.........

 هغاص 0 8
 هِب 5 8
 هغكض 1 8

 یا اصطالح یه ووع کاربرد به صورت ترکیبتر  بیش( جدول 3)شمارۀ جدول 
 

 تؼضاص وًؼیت
 اهِالح كغاوايی

 هوبىک هًلىع
 پیغ 580 580 8
 عيض 22 22 8
 ؿاهی 58 58 8

 كیز 55 52 31
 هغاص 0 0 8
 هِب 1 1 8
 هغكض 1 1 1

33 182 
 

889 
 ( جدول تعداد وضعیت مقبول و مىفور اصطالحات4)شمارۀ جدول 
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 گیزی وتیجٍ

ُىع راهقل اػ بقاع هؼًقایی  بقه« هقغاص»و « هِب»، «ؿاهی»، «عيض»، «پیغ»صع صیىاو اكؼاع جاهی، اهِالدات  -5
ػيقض. هقاصی و  و ؿقغ يمیا اؿقت رقه سِقایی اػ« ايـاو راهل»، پیغ صع صیىاو اكؼاع جاهی، بغسىعصاع هـتًضهثبت 

صع هقىعص كقیىر اهقا  ،رًقض صكقغ هی ُغیوقت عاه و و يیؼ همًلیًی با وی، هشاُغات عاا ه اؿت و تأؿی اػاسٌغ ع 
رقاع )هًلقىع( توـقین هی كیىره چًیى يیـت؛ آياو عا به صو صؿت رًقض و  واعؿقته )هوبقىک( و كقیىر هتظقاهغ و عیا

راعاو عا به بىت صايض و پیغوی اػ آيقاو عا جقایؼ  هوام هضایت و والیت يمی ۀرلض و آياو عا كایـت يوض هی ۀهمىاعه عیا
 كمغص.  يمی

رثغ هىاعص، ایى اهِالدات هتغاصف هن هـتًض، اها هلاهضه هیره  ایى با وجىص رًین ره جاهی، صع هىاعصی  صع ا
 ؛صايض هوابل هن هی ۀعا يوِ« عيض و كیز»و « پیغ و كیز»

هقا صع  آو واهالو و رقاهالو و كغاوايقی ۀ( ره جضوک كغاوايی اهِالدات هغتب5)كماعۀ جضوک ه با هالدظ -1
 كىص:  هیگغكته های كؼغی اؿت، يتیجه  هالب

 ، اهقِالح«هغكقض» و« هِقب»، «هقغاص»، «ؿقاهی»، «كیز»، «عيض»، «پیغ»های  هىعص واژه 141اػ هجمىع  -الق
و « كقیز» اؿقت؛ و بؼقض اػ آو واژۀ بغسىعصاع تقغ بیقاهِالدات اػ كغاوايی )بـاهض(  ۀصع هوام هوایـه با بوی« پیغ»

 اؿت،« هِب»و « هغكض»و بؼض اػ آو « ؿاهی»ؿپؾ « عيض» ۀآو واژ  پؾ اػ
پیقغ و عيقض و » ۀواژ  1 هغتبَ باها  آو صعهض 51، «های آو پیغ و هتغاصف»ه هىعص واژ  141اػ هجمىع تماهی  -ب

 كىص، صعهض رل عا كاهل هی 4، «ضؿاهی، هغاص و هِب و هغك» ۀواژ  1باكض و هی« كیز
« عبقاػی»صوم و هالقب  ۀصع عتب« هویضه»اوک و هالب  ۀصع عتب« ؿؼک»ب هن، هال های كؼغی  اػ هیاو هالب - 

 ؛پًجن هغاع صاعيض ۀصع عتب« تغجیغ بًض» چهاعم و« تغریب بًض»ؿىم و 
ضه، صع تغریقب یى يىع راعبغص اهقِالدات طرغكقتغ  بیقره گیغین  هی( يتیجه 1)كماعۀ جضوک ه با هالدظ -1

 ؛گیغيض هغاع هی «عيض»ؿپؾ « كیز»اػ آو اهِالح  بؼضهىعص اؿت و  31با ، «پیغ»اًاكی اهِالح 
های طرغ كضه، به هىعت  یى يىع راعبغص واژهتغ  بیقكىص ره  هیگغكته ( يتیجه 1)كماعۀ جضوک ه با هالدظ -0

بقا كغاوايقی « كقیز كقهغ»، تغریقب اًقاكی صعهقض11بقا كغاوايقی « پیقغ هـقاو»تغریب یا اهِالح، تغریب اًقاكی 
  ؛باكض صعهض هی18با كغاوايی « عيض و عيضاو» و صعهض10

راع عكته صع  صعهض اػ اهِالدات به 31ره دضوص آیض  به صؿت هیيتیجه ایى ( 0)كماعۀ با هالدظۀ جضوک  -1
 صاعيض.صعهض صع وًؼیت هًلىع هغاع 13وًؼیت هوبىک و دضوص 
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 مىاتع ي مآخذ

ق، تغجمقۀ جقالعلوى  والفنىن اف اصطالحات کشتا(،  تهايىی، ػلی بى ػلی )بی .5 ه سالقضی، ىع  ػیًقايی و ػبضالل 
 لبًاو ياكغوو.  ن ػلی كغیض صدغو ، بیغوت: هکتبهذو

، با هوضهه و توقذیخ هذمقض عوكقى، چقام صوم، تهقغاو: هؤؿـقۀ دیىان اشعار(، 5/5158دمى )جاهی، ػبضالغ .1
 ايتلاعات يگاه. 

، هوضهقه، توقذیخ و تؼلیوقات هذمقىص القدس تاالنوش نوح حاو ا فحاتن(، 1/5158)ققققققققققققققققققققققققققق،  .1
 ػابضی، چام كلن، تهغاو: ايتلاعات ؿشى. 

ؽ گیاليقی، چقام يهقن، تهقغاو: ، توقذیخ هغتٌقی هقضعنثنىی هفت اورنو (، 5145ققققققققققققققققققققققققققق، ) .0
 ايتلاعات ههتاب.

 م اوک، تهقغاو: ايتلقاعات، توذیخ ػلقی كاًقل، چقاالتائبیح انش(، 5124)ادمض جاهی ياهوی، كیز االؿالم  .1
 تىؽ. 

چام صوم، تهقغاو: تاریخ ع فان و عارفان ای انی )از بایزید تا نىر علی گنابادی(، (، 5131دویوت، ػبضالغكیغ ) .2
 ايتلاعات رىهق.

ربغ ) صهشضا، ػلی .3  ، چام صوم، تهغاو: هؤؿـه ايتلاعات و چام صايلگاه تهغاو.نانه لغت(، 5133ا
ای ؿیاه و ؿلیض صع هقغآو رقغین و اكقؼاع ه غایايه و ؿیغ رًایی عيگگ راعبـت واهغ»(، 5155عكیؼی عاص، عًا ) .4

 .512 -555چهاعم، هنكماعۀ ، ؿاک پًجن، فصلنانه نطالعات ادبی نتىن اصالنی، «داكظ
توىف و ػغكاو تا هغو پًجن همغاه با كغح ػيضگايی و  ؿیغحضح و عشق،  آیات(، 5151ه )الل   عیاًی، دلمت .5

 تهغاو: يلغ دویوت.ؿؼالی،  ادمضآواع كیز 
 چام يهن، تهغاو: ايتلاعات ُهىعی. ف هن  اصطالحات و تعبی ات ع فانی، (، 5145، ؿیض جؼلغ )ؿجاصی .58
 ، چام پًجن، تهغاو: ايتلاعات كغصوؽ.تاریخ ادبیات در ای ان(، 5124ه )الل   هلا، طبیخ .55
بقه نانه(،  )صوىفی  المتصوىف احوىا   فوی التصوفی (، 5103غ هًوىعبى اعصكیغ )الضیى ابىالمظل اصی، هِبػب .51

 توذیخ ؿالهذـیى یىؿلی، تهغاو: ايتلاعات بًیاص كغهًگ ایغاو.
 اع. چام كلن، تهغاو: ايتلاعات ػو تاریخ تصىف در ای ان، (، 5130ؿًی، هاؿن ) .51
ػلقی اهقـغ بلقیغ  ۀبه رىكق و تذلیه و توقذیخ و هوابلقنش، اال ۀ نفحاتتکمل(، 5101العی، ػبضالـلىع ) .50

 رابل: ايجمى جاهی. هغوی،
 تهغاو: ايتلاعات پاعؿیاو. ش ح گلشح راز، (، 5113ض )الضیى هذم الهیجی، كمؾ .51



 1400، بهار 21اول، پیاپی  ۀشمارششم، سال 

 

 
  

007 

 

لضیى ا ؿقیض ًقیاء غاو هىلقه، تغجمقۀبقه توقذیخ هقاژیلکانو،، ا االنضوان(، 5121يـلی، ػؼیؼالقضیى هذمقض ) .52
 صهلیغی، تهغاو: ُهىعی.

، ؿقاک نش یه نانه پارصویدـیى دیضعی،  تغجمۀ، «ؿیمای پیغ صع اصب ػغكايی»(، 5145يوغ، ؿیض دـیى ) .53
 . 512 – 503، هن1ۀ هلتن، كماع 

توذیخ ػلیق ػـیغاو، چام اوک، تهقغاو: ايتلقاعات صايلقگاه تمهیدات، (، 5105همضايی، ػیى الوٌات ) .54
 تهغاو.

 ػـققیغاو،يوققی هًققؼوی و ػلیققق ، توققذیخ ػلیالقاووات های عیح نانووه(، 5133قققققققققققققققققققققققققققققققققق، ) .55
 جلض، چام اوک، تهغاو: ايتلاعات اؿاُیغ. ؿه


