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 اعاط عطح دٍم هذل گارعظ ًْج البالغِ بز ٓذٗبزگش ز٘حغي تعاب ٖبزرع
 (هکارم ؽ٘زاسٕ، اًصارٗاى، جعفزٕ، ٖدؽت، ؽْ٘ذٕ، االعالم ض٘ف ٔ: تزجوٕهَرد ٔهطالع) 

 1ب٘غؼ حوذٕا ٔخذٗج
 2هحغي قوزسادُ

 چک٘ذُ

 ینحىه جششمه به کاس گشٙحه ن یٚیعيط ک ـیىٞذ اعث که به نيَىس جؾخ یاص سوػ ها یکیجششمه  یابیاسص 
اص  ینيحخا  ٙاسعا یآؽکاس عاصد جششمه هااجعلیلی و جيبیٞی ، جىفیٚی شیوهبا پژوهؼ بش آه اعث جا  ویؽىد. ا

عايط ىعاىی وا ا  -کااسنو گاسعاظ اسصیاابی جششما  باا اعاحٚادا اص عايط دول ال اىی ىهس البالٕه شیظغو جْاب
نْشوٗ اص جششمه های جعث اللَٚی  جششم  ایو جْابیش دس ؽؼ  ؽذا اعث. اسصیابی جششم اسایهچ ىىه  -ؽياخحی

دسکااسبشد  ویژا باهاىقااسیاه و نکااسل ؽایشاصی ، شْٚاشی، دؽاحی، ؽهیذی، یْيی ٙیل االعالل، و جٚقیلی ٙاسعی
کی اص آه اعث که ، بخل و ٕن ، ّٞل ىٞقاهىمىىه های دال بش  جٚاوت های ٙشهي ی نىشاىد بایو دو صبااه ظا

جششما  جشیو چالؼ هاای ایاو ظاىصا باىدا و دس  اص نهم نْادل یابی دس عيط وا گاىی و دعحىسی، ٙاسعی و ّشبی
نْياای ناىسد ىَاش انیاش ، باا جکیاه باش ایاو ىاىُ جششماه و نی ؽىد بالٕث عاخحاس ایو جْابیش عل ، اللَٚیجعث 

و نؾابهث های لَٚی باه صبااه ٙاسعای سا نعاذود و کٚایاث و نٞبىلیاث سا  پيهاه ناىذا اعث ینيیو ّلإالم
خاىد سا دس  یؾايهادیپ ذگاایاجششماه هاا د ویىٞذ ا عيصؼ و و یذ دس بشسعيکىؽ ینگاه غيذ یىى  کاهؼ نی دهذ.

 . ذينخاىباه ٝشاس ده ینْشك داوس
 . عيط دول، نذل گاسعظ، جششمه، ذایبشگض  شیجْاب، ىهس البالٕه: کل٘ذٕ ٍاصگاى
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 ghamarzadehm@gmail.com اىهاس هاعحادیاس گشوا ٙٞه ٝشآه و ظذید نشکض ٙٞهی ائم -8

 50/31/5033جاسیخ پزیشػ:   51/30/5033جاسیخ دسیاٙث: 

mailto:ghamarzadehm@gmail.com


 1400، زمستان 24چهارم، پیاپی  ۀشمارششم، سال 

 

 
   

 

118 

 

 هقذهِ

ی یهااکاسبشدؽذا اص شمله جؾخیـ عيط کیٚی نحىه جششمه Bدس عيىض نخحل٘  اسصیابی جششمه، ؽیىا های ىٞذ
ؽياخث ایاو جْاابیش  نىش  ا نیاىه سوی دس به کاسبشده نْاىی ىاخىؽایيذبظغو جْابیش ىهس البالٕه . داسد ببغیاس خى 

اسصؽميذ ؽذا اعث. نؾاکالت جششماه ایاو جْاابیش باه صبااه هاای نخحلا٘ اص شملاه و ىٚىر آىاه دس باٙث ایو کحاب 
گاهی نحششماه اص سوػ نْيا ؽياعی گٚحماه ىهس البالٕه، ٙاسعی ایاث دس نْاادل یاابی ، ابضاسهای جششماه، لضول آ ّس
نصماىُ کلماات  جْابیشی اعث کاه اص، افيالض ظغو جْبیشهای بشگضیذا ىهس البالٕه یا ىیک وا ا سا نی ىلبذ. جْابیش

 کاسگیشی کلمه یا ّباسجی که باه ّياىاه ىٞااب یاا عاشپىػ هی خاؿ ایصاد نی ؽىىذ. جليی٘ هم به نْيای باداسای نْي
صؽث و ىاخىؽایيذ به کاس نی سود. به همیو دلیال افايالض نشکا  آناذا جاا اؽااسا باه ، بشای پىؽاىذه نٚاهیم دسدآوس

 نیاه صباه ؽياعاه نحذاول گؾث جا ابضاس صباىی بشای، بیش افيالظیسوػ صباىی و بیاىی خاؿ داؽحه باؽذ. ظغو جْا
به فىست ٕیشفاشیط و ، ها شض آه و، بخل، ٕن ، ّٞل ىٞقاهناىيذ ، دس شانْه صؽث و نميىُ شلىا نی کيذچه  آه

ه نىاىاِ ابضاسی نربث و نٚیذ اعثB چشا کا، جْبیش ؽىىذ. جْبیش جليی٘ دس صباه ؽياعی دس ٙشآیيذ ایصاد اسجباه، نٞبىل
ِسا اص عش ساا ا و به  نی ىمایذو اص نشص فشاظث ّبىس نی ؽىدعيط گٚح ى  و نىش  اسجٞای نی کيذ سجباه ایذا آل ٙس

اعحْاسا و جؾبیه به وشىد ، چىه کيایه هم  بالٕی هایسا اص ىشیٜ عاخحاس  ابْاد هيشی چيیو همجلىیط و اؽاسا نی سعذ. 
پیىىذی نعکم با گٚحماه ظغاو جْبیاش یاا ، که دس اوز ٙقاظث و بالٕث اعثبه ّيىاه کحابی ، نی آوسد. ىهس البالٕه

اص نذل های نخحل٘ اسصیابی جششمه ها نعغاىب نای  7خاىم کاسنو والشو گاسعظ نذل اسصیابی جششم جليی٘ داسد. 
خىد  یؾيهادیپ یال ى، یالدین 5550گاسعظ دس عال  ؽىد که نا سا دس بشسعی عيط کیٚی جششمه ها یاسی نی دهذ.

 ذیادس ؽاهش نادس  8اعحاد جماال داىؾا اا آلکااال، ایدس اعپاى یالدین 5514نحىلذ  یکشد. و اسایهجششمه  یابیاسص  یسا بشا
ىَااش  ىناااس یى حااشیچااىه پ هاام، جششمااه پشداصاه هیااؽياعاااه و ىَش  صباه اتیااخااىد بااه ىَش  یال ااى گاسعااظ دس. بااىد

 - یدعاحىس، یلٖاى –یینْياا: نحو نبذأ و نحو نٞقذ چهاس عايط ویب یها ؽباهث  غینٞا یاعث. گاسعظ بشا داؽحه
عايىض باا هام  ویاا یگااه، خاىد او  ٚحاکاه باه گ کيذ ین ؾيهادیپ، ّملی – یعبک، یکاسکشد -یگٚحماى، یوا ا ؽياخح

 ٔ.Garcés, 1994: 79ٕ جذاخل داسىذ

 ادب٘ات ًظزٕ پضٍّؼ. 1

 پضٍّؼ پ٘ؾٌ٘ٔ. 1-1

لی٘ أجا سعاله های ٙاشاواه، پایاه ىانه ها، نٞاالت، کحاب ها، نحىه اص ّشبی به ٙاسعی جششم دس اسجباه با ىٞذ 
اؽاسا نای ؽاىد. دس ، کح  که به نىمىُ پژوهؼ ظامش ىضدیک هغحيذ به بشخی جعٞیٞات و ؽذا اعث. دس ادانه

 نىاسد اؽاسا کشد:نی جىاه به ایو  ،به سؽحه جعشیش دسآنذا، نحىه هایی که با ال ىهای ىٞذ جششم  پژوهؼصنیيه 
                                                           

1. Carmen Valero Garces 

2. University of Alcalá 
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، 5051ٕٔ ،@یابىظمضا ذمال یدّا یوا گاى هیال  یعبک ؽياعA نٞال ، ه ٙغيٞشی و سامی  کاسآنذظصث اللْ  -7
سا دس نؾاابه  یوا گاه و رکش جٚاوت آه ها با وا ا ها ینْيا . ایو نٞاله35-10فـ، 51ۀ ؽماس ، شینصله عشاز ني

  دّای ابىظمضا ذمالی نىسد بشسعی ٝشاس دادا اعث.
افىل ىَشی و ّملی جششمه اص ّشبی باه ٙاسعای و اص ٙاسعای باه ، ٙو جششمهAکحاب ، دکحش یعیی نْشوٗ -8
باه  نياع  بشای نْادل یابی وا گااه ساسوػ های ىىیغيذا دس ایو کحاب ، اىحؾاسات عمث، جهشاه، =?79، @ّشبی

 کاس بشدا اعث. 
پشداخحو جخققای باه ، عمث، جهشاه، >?79، @ یالحْش  ةوسؽAکحاب ، ّذىاه ىهماعبی و ّالء ىٞی صادا -9

 .آیذ به ؽماس نی نىمىُ جششمه نحىه اص ٙاسعی به ّشبی نعىس کاس ایو کحاب
هاا  کاه بشخای اص آه اعاث گشٙحاه اىصاال جعٞیٞااجی هام گاسعاظ کااسنو جششما  ىٞذ نذل صنیي  دس چيیو هم

 گشدد: یادآوسی نی
 ; ۀدوس ، 9?79، @صباه ؽياخحی به گىیی دس صباه ٙاسعایبشسعی A نٞال ، شاهیم بذخؾاه و عصاد نىعىیاب -:
 بياذی ىبٞاه جليیا٘ و عااخث هاای جليی٘ دس صباه ؽياعی به ؽیىا  دس صنیيایو شغحاس ، >8-7فـ، 7 ۀؽماس 

 پشداخحه اعث. ٙاسعی صباه دسها  آه
باش عايط  هیابا جک میاص ٝشآه کش  یگشناسود یجششمه نىعى یىٞذ وا گاىA نٞال ، نعمذ سظیمی خىی اىی -;

ىىیغيذا ، :?-?>فـ، =ۀ ؽماس ، :ۀ دوس ، دینصله نيالْات جششمه ٝشآه و ظذ، >?79، @گاسعظ ی_لٖىیینْيا
 اعث.  کشدا یگاسعظ بشسع  یىَش  یلٚه هاإ سا اص نيَش ن میاص ٝشآه کش  یگشناسود  وا گاه جششم،دس ایو نٞاله 

اص عاىسا نباسکاه  یشاصیو نکاسل ؽا یٝمؾه ا یجششمه اله یىٞذ و بشسعA  نٞال، و همکاساه ینغْىد اٝبال ->
کی ، 8 دوسۀ، ٝاشآه یصباه ؽاياخح یپژوهؼ هانصله ، =?79، @گاسعظ یىعى یه عيط فشٙیذ بش ىَش یىع٘ با جأ

دو  یىعاى یه کاسنو گاسعظ دس عيط فاشٙیىَش  یبا اعحياد به نإلٚه هاىىیغيذگاه ، 7?7-:;7فـ، :7ۀ ؽماس 
 اىذ. ىمىدا و ىٞذ یبشسعسا رکشؽذا   جششم
بشاعااط ناذل کااسنو  یو وا گااى یدس عايط دعاحىس اهیاب شییجAٖ  نٞال، همکاساه ّغ ش باباصادا اٝذل و -=

نصلاه ، <?79، @میٝاشآه کاش  96و  ?8شاضء  اهیو اىقااس  ینْض، ظذاد ّادل یجششمه ها ینيالْه نىسد :گاسعظ
جششماه هاای شغاحاس ظاماش ، >96-?=8فـ، 87ۀ ؽماس ، ?دوسۀ ، یّشب اتیادب جششمه دس صباه و یپژوهؼ ها

 اعث. داداٝشاس  ینىسد بشسعنزکىس اص ٝشآه کشیم سا بش اعاط عيط وا گاىی دعحىسی نذل گاسعظ 
 یال اى ی_وا ا عااخحیعيط ىعى یکاسآنذ ضاهین یبشسعA نٞال ، یعادات هاؽم  یو اىغ یاصیى اسیؽهش  -<

نصلاه ، <?79، @میعاىسا اص ٝاشآه کاش  ; یشاصینکااسل ؽاجششمه  ینىسد جششمه ٝشآه نيالْه یابیگاسعظ دس اسص 
 یکاسآناذ یبه بشسعاایو نٞاله ، <78-;?فـ ، 87ۀ ؽماس ، ?ۀ دوس ، یّشب اتیجششمه دس صباه وادب یپژوهؼ ها
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_وا ا یگاسعاظ عايط ىعاى یچهااس عايط ال اى اهیاو اصن پاشداصد نیٝاشآه   جششم یابیگاسعظ دس اسص  یال ى
 .دهذ نی سا نىسد نيالْه ٝشاس یعاخح
، کاسؽياعی اسؽاذ صبااه و ادبیاات ّاشب پایاه ىان ، @بشسعی عاخحاسی ظغو جْبیش دس ٙاسعیA، لیال بیاجی -?

، که دس عااظث ظغاو جْبیاش دس ٙاسعای دخیال هغاحيذسا اىىاُ ٙشایيذا های صباىی ، ?<79، اعالنی آصاد داىؾ اا
 اعث.کشدا بشسعی 
ٙشایيذ ظغو جْبیش ٙاسعی و شای اا آه دس نىاد آنىصؽی صباه ٙاسعی جعلیل صباىؾياخحی A، ىىسآبادی ٝاعم -76

دس ٝالا  ، 6?79، داىؾا اا افاٚهاه، کاسؽياعی اسؽذ صبااه و ادبیاات ّاشب ىان پایاه ، @بشای ٕیش ٙاسعی صباىاه
 ه ىمىدا اعث.ایآنىصػ بشای ٕیش ٙاسعی صباىاه ساهکاسهایی سا اس 

و باش  آه هم دس ظىصۀ جششم کلماات ىهاس البالٕاه،  صؽیابی کیٚی جششماس  دس ظىصۀ، گزؽثچه  آه با جىشه به
ى شٙحه اعثB لازا دس ایاو پاژوهؼ بشخای اص جششماه هاای  اىصالجالی٘ و پژوهؾی نغحٞل ، اعاط نذل گاسعظ

گاسعظ اسصیابی  عيط دول ىَشی جعث اللَٚی و جلىیعی ٙاسعی اص ظغو جْابیش بشگضیذا ىهس البالٕه سا بش اعاط 
 م.نی کيی

 پزعؼ ّإ پضٍّؼ. 1-2

 چ ىىه ٝابل جبییو اعث؟ گاسعظکاسنو   جششم یابیاسص  یال ى -7
هاای جششماه دس  ىَشیا  گاسعاظعايط دول ىهس البالٕه بش اعاط بشگضیذا  شیاص ظغو جْاب یبشخ  جششم -8

 چ ىىه ٝابل ىٞذ و اسصیابی اعث؟، اىقاسیاه و نکاسل ؽیشاصی، شْٚشی، یدؽح، ؽهیذی، االعالل لیٙ

 فزضِ٘ ّإ پضٍّؼ. 1-3

کااسنو جششما  خااىم  یابیاسص  یال ى، ینحىه ادب  جششم یابیؽذا اسص  یعيط بيذ ینذل ها ویذجش یاص شذ -7
  جششما ثیانٞبىلنىشا  و  پی اٙکياذأ یو عبک یگٚحماى، یدعحىس، یاىوا گٕ گاسعظ اعث که دس چهاس عيط

 .ادبی نی گشددنحو 
ؽاانل ، یباه صبااه ٙاسعای ىهس البالٕه عیو جلى  ینْشوٗ جعث اللَٚ یجششمه هااسصیابی و ىٞذ بشخی اص  -8

 یوا ا ؽياخح یعيط دعحىسدس ، یشاصیو نکاسل ؽ اهیاىقاس ، یشْٚش، یدؽح، یذیؽه، االعالل لیٙ جششمه های
 بشگضیاذا شیظغاو جْاابهاای ٙاسعای دس جششمه  سانحششماه  ویا یها لٖضؽ اا ویجش  نهم نی جىاىذگاسعظ  یال ى
 .عاصداس کآؽ البالٕهىهس 
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 پضٍّؼ تضزٍراّو٘ت ٍ . 1-4

ٙشآیيذی اعث که نحششم با آه عش و کاس داسد. اص ایو سو نی بایغث عيىض ، به دو یا چيذ صباه نحٚاوت پشداخحو
، کيکااػ و جعلیال دس ناحو نباذأعپظ باا  گیشدنىسد نيالْه و نٞایغه ٝشاس  اوجىعو ، اص خشد جا کاله، نخحل٘ صباىی

نىشا  اخاز ٙياىه و ، باه صبااه نٞقاذنباذأ اىحٞاال اص صبااه  ۀىمایاذ. اهمیاث ؽایى  اسایهجشکیبی ىى سا دس نحو نٞقذ 
نمکاو اعاث  چشا که جشیو نشظل  دس  فعیط اص نٚهىل نحو اعثB نهم، ساهبشدهای جششمه خىاهذ ؽذ. نْادل یابی

نحششم ابحذا بایذ بش نبياای ٙهام فاعیط ، همیو شهثبه نحو سا به ىىس کلی جٖییش دهذ.  ینْيا، ٙهم اؽحباا اص نيل 
ایاو   نشاظل بْذی جششمه سا پیؼ بشد. اص شملگاا  آه، نْادل یابی دسعحی اىصال دهذ، ىغبث به وا گاه و ّباسات نحو

که یکی اص بهحشیو و شذیذجشیو نذل هاای عايط بياذی  کاسنو گاسعظ اعثجششم  خاىم ال ىی اسصیابی ، ىَشیات
و عابکیٔ ىشاظای  یگٚحمااى، دعاحىسی، وا گااىیٕ دس چهاس عايطسود و  به ؽماس نیجششمه نحىه ادبی ؽذا اسصیابی 

سا انشی نهم ٝلمذاد نی کيذ. دس ایو پژوهؼ بشآه هغحیم جا با بهشا نياذی اص جششم  نحو نٞبىلیث و کٚایث ، گشدیذا
نْاشٗو جعاث اللَٚای و ؽاؼ جششماه اص جششماه هاای  -عيط دعاحىسی وا ا ؽاياخحی -عيط دول ال ىی گاسعظ

اىقاسیاه و نکاسل ؽایشاصیٔ سا ناىسد اسصیاابی ٝاشاس ، شْٚشی، دؽحی، ؽهیذی، ٙیل االعاللٕ جلىیعی به صباه ٙاسعی
بشگضیاذۀ ظغاو جْاابیش   دس جششما، های ایو نحششماه اص ىَش عيط دعحىسی وا ا ؽياخحی یو لٖضؽ ااجش  نهمدهیم جا 

سوؽای نياعا  باشای ظال چاالؼ هاای نىشاىد دس عايط  اص ایاو ىشیاٜ و البالٕه به صباه ٙاسعی آؽ اس گشددىهس 
 دهیم.  اسایهوا گاىی به هي ال جششمه اص نحىه ّشبی به ٙاسعی سا 

 رٍػ پضٍّؼ. 1-5

البالٕاه سا باش اعااط بشگضیذۀ ىهس  ظغو جْابیشای با  و نيالْه کحابخاىهایو پژوهؼ با سوػ جىفیٚی جعلیلی 
و  ینْشوٗ جعث اللَٚ یجششمه اص جششمه ها دس ؽؼ -یوا ا ؽياخح یعيط دعحىس -گاسعظ یعيط دول ال ى

کاشدا و باا اسصیاابی ٔ اىقاسیاه و نکاسل ؽیشاصی، یشْٚش، دؽحی، ؽهیذی، االعالل لیٕٙ یبه صباه ٙاسع یعیجلى 
گىه و اسای  نغحيذات بالٕی به ویژا ؽیىۀ بیاىی اعاحْاسا نیاضاه جىا نيالْ  الیه ها سا  ىمياذی ایاو جششماههای گىىا

ؽياعای دس نْاشك داوسی و ىٞاذ  ممو جيبیٜ با عيط دول ایو ىَشیه دس جشاصوی عيص  دو سویکشد لٖىی و صباه
 ٝشاس دادا اعث.

 ٕکاربزد ٍ ٕاد٘اصطالحات بٌ ٍ ن٘هفاّ. 2

باه صبااه  7أبه نْيای ىٞل اٙکاس اص صباه نباذ "جششمه"  ىَشیه پشداصاه ّلم جششمه دس جْشی٘ کلم. جشجه: 2-1
باه  یاابی نياعا  نْادل دسیاباذ، بْاذ اص آه بااسا کانل نبذأ صباه  جمال شىاى  اجٚاٛ ىَش داسىذ. نحششم بایذ، نٞقذ

                                                           
1. Source Language 
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اسجباه بشٝشاس نای کياذ. ، عث که بیو دو صباه نخحل٘، بيابشایو جششمه ٙشآیيذی پیچیذا انيحٞل کيذ 7صباه نٞقذ
، نعیيای، نرل بخاؼ اَّام ٙشهي ای، ّيافش ٙشهي ی  به دو ٙشهيگ نخحل٘ دس هم چىه ایو دو صباه نغلما  

و ایو هماه اخحالٙی اعث که دس عاخحاس لٖىی هش دو صبااه  ىغبث دادا نی ؽىىذ ادبی، عیاعی، دیيی، اشحماّی
کش 033B-035: 5555سظیل، ٕ اص ىَش ٙهم و ىحیصه باصجاب داسد. کاسجششماه ٔ 53/ 5: 5555البااىی،  05B: 5555، را

نؾکالت و عخحی هایی سا به همشاا داسد که ابحذا دسعايط صبااىی ، اصشمله ٙاسعی، اص ّشبی به صباه های نخحل٘
 نی کيذ. بشوص وا گاىیو  ىعىی، فشٙی
 و نحو نٞقذ چهاسنبذأ گاسعظ بشای نٞایغه ؽباهث های بیو نحو  "گاسعظ":. الگىی اسصیابی جشجۀ 2-2

عايط دول ، لٖاىی –عايط اول نْياایی: باؽايذ اص ایو ٝاشاس نیٔ که Garcés, 1994: 79ٕ ،عيط پیؾيهاد نی کيذ
 ّملی.  –عيط چهاسل عبکی ، کاسکشدی -عيط عىل گٚحماىی، وا ا ؽياخحی -دعحىسی 

 هذل اسصیابی گاسعظ
 

 عطخ چهاسم  عطخ عىم   عطخ دوم   عطخ اول
 علی –عبکی   کاسکشدی -گفحايی واژه ؽًاخحی -دعحىسی  لغىی –هعًایی

نْيای  بغو یا جىمیط، جلىیط، دعحىسی و ىعىی جٖییش، اللَٚیجششم  جعث  دسبش گیشىذۀ ىَشیه ایو دول عيط
جعث  ۀکه دس ایو جعٞیٜ عيط دول ایو ىَشیه و ؽیى شا  آه اص 522ٔ: 5055، ٙشهادی 515B: 5042، ظٞاىیٕ .اعث

 ؽىىذ: نیایو گىىه جبییو ، اعث بشسعی گؾحهاللَٚی و جلىیعی آه 
 داىاذ. نی نيلاىب و نمکاو سا ّبااست به ّباست و وا ا به وا ا  جششم ،: ایو ؽیىا8اللفظی جذث ۀجشج ٓالف

ٕNewmark, 1989: 68.ٔ  حو ّانل پیچیذا جش ؽذا جششماه  سا ظذ وا ا الَٚی اصجششم  جعث گاسعظ ٙشا جش ٙس
 ٙشهياگ اخاحالٗ ّلاث باه اللَٚی جعاث  جششما نْحٞاذ اعاث وٝحای ایؾااه Garcés, 1994: 81ٕٔ نی داىاذ.

  هماهٕٔ .کشد پشهیض آه اص بایذ ؽىد عاص نغئله
ٔ. 44 ،همااهٕ سود نی کاس به @جٚکش ىشص جش بیؼ، جلٞی ىشص اخحالٗ جٖییشA نْيای : به9یا جلىیخ دگشبیًی ٓب

 یاا کااسبشد نخحااس بایو هماهٔ دس شایی که نحششمٕ @جابذ بشىمی سا اللَٚی جعث  جششم ،نٞقذ صباهAدس ایو ؽیىا 
. به آه سوی آوسد، که ّذل اعحٚادا اص آه ٕیش ىبیْی شلىا ىمایذ نىاسدی بایذ دس فشٙا  ، باؽذ دگشبیيی کاسبشد ّذل

گىه ىیض ؽانل ّالیٜ ها دگشبیيی  باه ٍاشٗ، نعال باه ظاال، کال باه ءشاض، ءشاض باه کل شمله اص لَٚی نصاص گىىا

                                                           
1. Literal Translation 

2. Literal Translation 

3. Modulation 
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به ویژا دو ؽایىۀ  و نلضول و الصل، نایکىه و کاه، عب  به نغب ، خقىؿ به ّمىل، ّمىل به خقىؿ، نَشوٗ
 گشدد. بیاىی اعحْاسا و کيایه نی

اسصیابی جششمه ها دس دو نْیاس کٚایث و نٞبىلیاث بشسعای ، به ىىس کلی بایذ گٚث دس ال ىی کاسنو گاسعظ
ّيافاش ، هاای نْيااییمؤلفه  به شهث اىيبااٛ  جششمه ای نياع  اسای ؽشایو الصل سا بشای ، . ایو دو نْیاسؽىد نی

نٞبىلیث نحو جششمه ؽذا دس عیغحم ، دٝث نحششم دس سعاىذه پیال نذىَش دسش ، و نٞقذنبذأ دعحىسی دو صباه 
 B Garcés, 1994:81ٔ;76: <>79، جصلیٕ ٙشاهم نی عاصد. و نیضاه پزیشػ خىاىيذگاه نحو نٞقذ صباىی نٞقذ
بش اعاط ویژگای جعاث اللَٚای و جلاىیعی  بشخی اص ظغو جْابیش ىهس البالٕه سا ترجمةایو پژوهؼ دس ادان 

جاا ظغاو جْاابیش  اسصیابی نی ؽاىد، سایس جعث اللَٚی و جلىیعی ٙاسعی دس چهاس جششم  ىَشی  گاسعظعيط دول 
 آؽکاس و کیٚیث جششمه ها اسجٞا یابذ.  جش بیؼایو کحاب گشاه عيگ هشچه 

 بالغِحغي تعاب٘ز ًْج ال ٔتزجو. 3

، اعاحْاسا، داسای عبک جْابیشی اعث که باس نْيایی عاخحاس جشکیبای نحىه نخحل٘ به دلیل کاسکشد بیاىی خىد
سا نبذأ دیيی و آداب و سعىل صباه ، دٝث دس جششمه به عبک ٙشهي ی، ىىطنیاه وا گاه ىانأنؾابهث های صباىی 

نياع  دس نْادل عاصی دس جششماه باه دوس اص بش دوػ نی کؾيذ. ایو عبک ها نحششم سا واداس به گضیيؼ سوؽی 
: 5555، ظایک IIyas, 1998: 14Bٕ 5.گشداىذجا جششمه سا به نحو افلی ىضدیک  يذينغانعه و اهمال کاسی نی ک

53ٔ 
اعاث کاه باه ٝلاه هاای  ی نىذاٜ و نٞاذطنحيا، اعاث که ظاوی عخياه گشاىٞذس اناال ّلای ىهس البالٕه

و ننانیيی الهی سا بیاه داؽحه اعث. بغیاسی اص نحششمااه باا جىشاه باه  یاٙحهٙقاظث و بالٕث دس ّشبی دعث 
بث صیاد نغلماىاه و ٕیش نغلماىاه سعالث ایو کحاب و ىیاص ؽذیذ بؾش به شهاىی ؽذه اّم اص ّشب صباه و  -و ٕس

باه  البالٕاه جششم  ىهاسؽذىذ. های نخحل٘  به صباهالبالٕه  جششم  ىهسبشای ٙهم آه ّهذا داس  -ٕیش ّشب صباه
ىاىسی ه و ننانیو واالی آه نی کاهذ و صیبایی و شمالؼ سا اص دعث نی دهذ. ب صباه های دی ش اص ٙهم بالٕث

نی بشد. به همیو دلیل داىؾاميذاه نیاه که آهيگ نىعیٞی و نىصوه بىده آه سا که چیضی باالجش اص آه ىیغث اص 
ٕشك وسصاىاه نْياایی سا بایذ ، ی ىشٙی دس جششمهظٌٚ ببش اٙضوه ، يذ نحششم نحىىی ناىيذ ىهس البالٕههغح نْحٞذ

اص ّلىل ٝشآه  ی ّمیٜٙهم و ىعى و اعلىب های بیاىی سا ىیض سّایث کيذ، فشٗ، و بالٕث ىغاصدآؽکاس یا پيهاه 
البالٕه سا باا جىشاه باه نْیاسهاای  جششم  ىهسداؽحه باؽذ جا بحىاىذ ها  شض آه و ٙشهيگ افیل اعالنی و، و جٚغیش

 .ىمایذ اسایه ای نيلىب و جششمه دهذجيابٜ فعیط اعالنی 
ٙٞو نياىه باه ؽاياخث صبااه و ٙشهياگ  البالٕهبشگضیذۀ ىهس  چه گزؽث، جششم  ظغو جْابیش با جىشه به آه

اعالنی و اظکال ؽشّی سا ىیض سّایث دس  و  ٚهمذببایذ ٙشدی باؽذ که ّلىل دیيی سا  نحششم بلکه، فشٗ ىیغث
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: 5555، چاىه ٕظایاک همکيذ. ىهس البالٕه ناىيذ ٝشآه کشیم نملى اص ظغو جْابیش وا گاه دس عبک هاای نحياىُ 
 صوشیث و ظٌٚ ظشیم ؽخقی  الٚاً کيایی بشای پىؽاىذه سابي، 54ٔ /انثیٝ 5B/اىْالٕ ٔ جْابیشی بشای نشگ55

 1B/نائذإ گٚحو دس نىسد سوابو شيغیاشحياب اص فشیط ، 555ٔ/آل ّمشاه 555B/بٞشا 545B/اّشاٗ 550B/بٞشإ
اّناای ، جْاابیشی دال باش ْٙالیاث هاای اىغااىی، 521ٔ /ءؽاْشا 10B/ىمال 55B/ّيکبىت 51B/ىغاء 50B/ىع٘ی

اظغااط ، 532ٔ/آل ّماشاهٕ ىااساظحی و ظغاشت و پؾایماىی، 50ٔ/نيىهإن 55Bو  53/اّشاٗ 2B/نائذإ شيغی
آل ٕ اظغاااط خؾاام، 50ٔ/صنااش 53B/اظااضابٕ ؽااذیذاظغاااط جااشط ، 50ٔ /ءؽااْشإ ىاااساظحی و جي اای عاایيه

دس  چاه گٚحاه ؽاذ آه باشاٙاضوه ... نی باؽذ.  ٔ و12/هىد 515B/آل ّمشاهٕ بی سظمی و عي ذلی، 555ٔ/ّمشاه
چاىه  ی ىاپغايذ و نازنىلنصمىّه ای اص جْابیش وشىد داسد که باش فاٚاج، ٝشآههماىيذ عبک و عیاٛ ىهس البالٕه 

 51ٔ/اظضاب 34B/آل ّمشاه 10B/ىغاء 5B/ظسٕ مْ٘ و ؽکغث داللث نی کيذ، ىٚاٛ، کیيه، دسوٓ، بخل، کبش
، اباى صالل 530B/ 5، 5534، اباو عایذإ .ىمایاذبیااه نای  دس کحاب خاىد ایو جْابیش سا به بهحشیو ؽکلخذاوىذ و 

5332 :541-542ٔ 

 ًظزٗٔ گارعظعطح دٍم بزخٖ اس حغي تعاب٘ز ًْج البالغِ بز اعاط  ًٔقذ تزجو. 4

دس ىهس البالٕاه داسای جْاابیش و ، ها شض آه و، بخل، ٕن ، ىٞقاه ّٞلناىيذ  ،باىيی نزنىل و ىاپغيذفٚات 
ؽانل ایو جعث اللَٚی و جلىیعیٔ ٕ ایو نْاىی بش اعاط عيط دول نذل گاسعظ نْاىی دٝیٞی هغحيذ که بشخی اص

 گشدىذ: نىاسد نی

 تعاب٘ز دال بز ًقصاى عقل. 4-1

باىيی  ىیشویکه  آه به دلیل، ّٞل ىیض بيذىذ. با آه نی سا عشکؼ ؽحش صاىىی که سیغماىی اعث، یا ّٞال ّٞل
 لٖاث دس آه نؾحٞات و ّٞل وا ۀ. ّٞل ىانیذا ؽذا اعث، کؾذ نی بيذ به سا اىغاه دسوه ؽیياىی های خىاعحه و
، اباو نيَاىسٕ ىیض آنذا اعاث. کشده دسیاٙث، ٙهمیذه ،چیضی نيِ و ایغحاده باص، ى اهذاسی و انغا  نْيای به

آه  نخحل٘ دس سوایات ىیض به نْاىی. به کاس بشدا اعث ادسا  و ٙهم ّٞل سا دس نْيای ۀوا   ٔ ٝشآه550/ 0 :بی جا
 ٙغااد و ؽاش و ناىِ اص، فالض و، خیش به اىغاه  ۀکييذ واداس و ادسا ، جؾخیـ ٝىۀ، آه نْاىی اص یکی، اؽاسا ؽذا

 55ٔ /5 ٛ:5053، کلیيیٕ اعث.
 دسیاٙاث باش ّاالوا واْٝیاث یااسی نای سعااىذ. اىغاه سا دس یااٙحو ىیشو و ٝىا ای اعث که، افيالض دس ّٞل

باه ّياىاه  ،535ٔ – 535  بی جا:، سإ  افٚهاىیٕ .عثا او ۀؽشاٙث دهيذ ىٚظ اص ؽش و ٙغاد و ۀباص داسىذ، ظٞایٜ
 اؽاسا نی ؽىد:  نیيهدس ایو ص نرال به دو ىمىىه اص کالل ظنشت ّلی
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 تعاب٘ز ًْج البالغِ اس ًقصاى عقل ٔارسٗابٖ تزجو. 4-1-1

اّؽُش » -الف َْ ٓىُحٓم َن
َ
اُء اْلَهاِم أ ِخفَّ

َ
ٓظاَلّل ، أ

َ
َهاُء آْل َٚ   ٔ>9خيبه/ٕ «ُع

A ْشمِ @هال A ْاعاث. سوض ری نىشىدات شیعا ای اىغاه عش نْيای به @ةهان  
َ
ااءأ ْٚ اباو ٕ اعاث ٘یاخٚ شماِ، ّخ

اءاّخ Aٔ. جشکی  0/535، بی جا: نيَىس عابک ، عاٚیه، ىااداهA نْياای و بهاص ىٞقاه ّٞل جْبیشی اعحْاسی  @الهاّل  ْٚ
 هماهٔ ٕ .بیاه ؽذا اعث @بی خشد، نٖض

پاظٔ ، ذیاپيذاس  و سا واشا  داىغاحه اناشوص آىاشا کٚاش ناییشوص که ظکىنث ظکمایدٕ و ؽماAفیض االعالم: 
 @ٔ ٝاذل ىباىدا اص سوی خشدنياذیشا دس گٚحااس و کاشداس ذاباث یاص ٕ ذیه و بای بشدبااس هغاحیگشوهی عب٠ عش و عٚ

ٕ79<; :96=ٔ 
کغاه، خشداه ىاداهیای ب، ؽما ای عبکغشاهAؽهیذی:   ٔ?76: 6=79ٕ @ٖای ىا
کغاه و بی پذساه، ؽما ای بی خشداهAدؽحی:   7ٔ? :?=79ٕ @ای ىا

 ٔ?77 :6<79ٕ @ذیا  اهای اظمٞاىهیوس دس سؤ  و ٕىىه ، ؽما نشدنی عب٠ نٖضAجعفشی: 
 ٔ=<: <<79ٕ @هغحیذ. اظمٞاىه االتیعبکغش و ٕشٛ دس خ  ینشدنؽما Aايصاسیاو: 

 ٔ<?: <?79ٕ @ذ و کىجاا ٙکش.یؽما گشوهی عبک عش هغحAهکاسم ؽیشاصی: 
 "سا به بی خشداهِخّفاُء اَ دؽحی "جيها اسصیابی گاسعظ بایذ گٚث  بشسعی ظغو جْابیش بش اعاط عيط دول نذلبا 

 نکااسل ؽایشاصیو عاالل و ؽاهیذی و شْٚاشی اال  ٙایلانا ، اعثجششمه کشدا  -ىٞقاه ّٞل اعحْاسی نْيای  -
باه گىىاه و عبک نٖاض کىجاا ٙکش ، با ّباساجی چىه بی خشد غشجْبیش جعث الَٚی عبکاؽاسا به  جىاىغحه اىذ ممو

دس ایاو ّبااست نعٞاٜ ؽاذا اعاثB اناا  ؽاکلیو ظغو جْبیش ىهس البالٕه باه ىمایيذ ای به جْبیش اعحْاسی اؽاسا 
 اىقاسیاه با نْادل عبکغش جيها جىاىغحه نْيای جعث اللَٚی سا به نخاى  نيحٞل عاصد.

ِه ِهْى ُعباِت اْلَعْقِل » -ب َلّل  َيُعىُر ِباللَّ ٓبّط الضَّ ُٝ ّْ ، َو   ٔ 551خيبه/ ) «ُو یَو ّبّه َىٓغَح
گاهی اص نقالط و نٚاعذ انىسAبه نْيای جْبیشی اعحْاسی اص ىٞقاه ّٞل و  ُعباِت اْلَعْقِل  اعث. @ ٕٚلث و ىاآ

 ٔ?86/  9ٕابو نيَىس، بی جا: 
ٔ ایادى های  جباهکاسی و نٚاعذ دٟس اص او ناىذه خبش  بی وٕ ّٞل خىاب اص میبش   نی پياا بخذاAفیض االعالم: 

  351ٔ :5021ٕ @م.ییشى   اسی نییِ ظاالتٔ جيها اص او یدس شمٕ و گمشاهیٔ وٕ و اص صؽحی لٖضػ
 535ٔ: 5033ٕ @و جيها اص او یاسی نی خىاهیم ّٞل و صؽحی لٖضػ خٚحو اص خذا به میبش  نی پيااAؽهیذی: 
 553ٔ: 5035ٕ @م.ییاسی نی شى یو اص او ، و صؽحی لٖضػ ها م اص خٚحو ّٞلیخذا پياا نی بش  بهAدؽحی: 

حو ّٞل و صؽحیبش  ین پيااAجعفشی:   @م.یىلبا یاص او نا یاسیاو هماىاسا ، لٖضػ هاا یم به خذا اص به خىاب ٙس
ٕ5043 :545ٔ 
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 531ٔ: 5044ٕ @به خذا پياا نی بشیم لٖضػ  یو صؽح، خىاب ّٞل صاAايصاسیاو: 
حو ّٞل و لٖضػ های ٝبیخذا پياا نی بش به A هکاسم ؽیشاصی: اسی یو ساا اص او یط و صؽث و دس ایم اص خىاب ٙس

 515ٔ: 5054ٕ @م.ینی ىلب
نکااسل ، دؽاحی، ؽاهیذی، شْٚشی، که نؾاهذا نی ؽىد بش اعاط عيط دول نذل اسصیابی گاسعظ هماه گىىه

دو اناا ٙایل االعاالل باا بیااه جىمایعی دس ، دادا اىاذ اسایهاللَٚی جششم  جعث  ،ایو ٙشاص ؽیشاصی و اىقاسیاه اص
گاهی اص نقالط و نٚاعذ انىس اعاث سا که الصن ٕٚلث  اعحْاسیجالػ ىمىدا بیاىی وامط اص جْبیشی  کماه  آه ىاآ

باشای بیااه  ی نياع ایو جششمه ها ىحىاىغحه اىذ نْادل چياه همانا  ،ىمایذ اسایهاص نقذاٛ ىٞقاه ّٞل هغحيذٔ و ٕ
سا کاه بیااى ش نْياای ظغو جْبیشی دال بش جلىیط بشگضیذا اص ایاو وا ا باؽايذ جاا دسخؾاؼ و جابياذگی ایاو کلماه 

 نؾخـ عاصىذ.اعث، ىٞقاه ّٞل ص جلىیعی و اعحْاسی ا

 تعاب٘ز دال بز بخل. 4-2

و ىبخؾیذه هي ال ىیاص دی شاه اعث. بخیل به کغی گىیيذ که اص ، انغا  وسصیذه، بخل به نْيای ناىِ ؽذه
  05ٔ: 5540، شششاىی 550B: 5043، نقيٚیٕ نال خىد اىٚاٛ ىکيذ

 :اعاث آهاو اص صىصیاشی بشگاشدىؼ یْيای، إالل نٚشد":الُغّل ."داسد داللث بخل بش الٚاٍی دس ٝشآه کشیم ىیض
﴿ ٠َ ّٞ ُي ُّ ُلىَلة  ّئَلی  ٖٓ َٟ َن ٓل َیَذ َْ  بخال جْبیاشی نصااصی اص، گشده به ؽذا بغحه، ٝشآىی عیاٛ ىبٜ، 55ٔئعشاء/ٕ ﴾َواَل َجٓص

 آه جىاىذ ىمی و باؽذ نی بغحه دعحؼ که کغی هماىيذ، ن یش باص بخؾؼ و خىبی اىٚاٛ دس سا دعحث یْيی، اعث
ٓیاّذیّهمٓ ﴿ : یاا آیا 5554:532ٔ، ّغاکشی 05B: 5540، شششااىیٕ .بباشد خىبی عىی به سا

َ
آث أ لَّ ُٕ ُلىَلاِة  ٖٓ  ﴾َیاُذ الْلاّه َن

 خذاوىاذ باهو با ایو جْبیاش . اعث ؽذا گشٙحهها  آه ىْمث شلىی و بغحه سوصی داده دس دعحؼ یْيی ،20ٔنائذة/ٕ
ٓیّذَیُهمٓ ﴿ٔ 535 :5512، شىهشی 34B: 5043، نقيٚیٕ .دادىذ بخل ىغبث

َ
ّبُنىَه أ ٓٞ  دعاحؼ یْيای، 23ٔجىبة/ٕ ﴾َوَی

 ، وخذا ساا دس اىٚاٛ جش ، بخل جْبیش نصاصی اص، ٝشآىی عیاٛ ىبٜ. داؽث باص خیش ساا دس اىٚاٛ اص و کشد نؾث سا
 و نعایو صىاذگی جْابیش ىهس البالٕه هم بیاه کلماجی که داللث باش بخال دس ٙشهياگ دس .اعث شهاد اص خىدداسی

هاا  که دس ریال باه بشخای اص آه اعثنشجبو بخؾؼ یا ّذل بخؾؼ  اکه دس نْيای خىد بؽىد  نیدیذا ، ّشبی داسد
 گشدد: اؽاسا نی

 تعاب٘ز ًْج البالغِ دال بز بخل ٔارسٗابٖ تزجو. 4-2-1

 دو جْبیش صیش گىیای ّباساجی اعث که داللث بش بخل داسد:
ٓیااصّ َجُکٓو َخ اَل  َو Aىبىده با ّباست: جْبیش نصاصی به نْيای بخیل و بخؾيذا  -الف ّٖ  ّل

یْيای  ،05ٔ ىاناه/ٕ @ّشَ  ىا 
که اص هش خىبی و ّيا خاىدداسی  ،بىده دی شاه داس خضاىه و ىمایاذ و ناال سا خاىد ٙاشد اعاحٚادا وسصد به ایو نْيا
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عاب  بهاشا نياذی ایاو گىىاه و  داسد نایبلکه آه سا بذوه هیچ جٖییاشی جاا پایااه ّماش خاىد ى اه ، بخؾؼ ىکيذ
 گشدد. نینی ؽىد و دس واِٝ خضاىه داس دی شاه پظ اص نشگ باصناىذگاه خىد 

َلی آلَبٓزّل Aجْبیش نصاصی اص بخل با ّباست:  -ب َّ ٓيَذ ُشُمىّدّا  ّّ . به نْيای ّذل کمک به اىغاه 05ٔ ىانه/ٕ @َو 
یْيای ، اص بخؾاؼ نياِ نای کيياذ، خاىد ه خاىش ىبیْاث و ٙياشت رلیالىا های عحمذیذا و نعحاز اعث. ایياه ب

 050ٔ/ 5: 5335، ؽشبصیٕ خغاعث نی وسصىذ.
 ّشبایو شٖشاٙیاای اص ٙشهياگ نعایو ، عاخحاس وا گاىی دس ایو جْاابیش ىهاس البالٕاهباؽذ  ؽایاه یادآوسی نی

 گشٙحه ؽذا اعث.
4-2-1-1. A آع َٙ ٓلَباّب 

َ
ُة آْل َٙ َىاّب َو آ َصاَب ّمذُّ القَّ ّٓ

هَّ آْلّ
َ
َلٓم أ ّٓ  ىاناه/ٕ @شَِک ْیَْو اَل َجُکْى َخاِصيًا ِلغَ  َکٓذّظَک  یَِ ّٙ َوا

05 ٔ 
َٖ Aجْبیش نصاصی:   به نْيای بخیل و بخؾيذا ىبىده اعث.@ ّشَ  یٓ َو اَل َجُکٓو َخاّصىا  ّل
پاظ دس کغا  ، يی ىاسوا و بش خالٗ ظاٜ و آٙاث خشدهاا اعاثیبذاه گشدىکؾی و خىد ب وAفیض االعالم: 

 @ٔن ازاس  شاهید بشای و نکو گشد داسائی و نال آص بإ نباػ داس خضاىه  شیید بشای وؼ جالػ کو ینْاػ خى 
ٕ5021 :555ٔ 

اه سعاىذ. پظ عخث بکىػ و یو خشدها سا ص ، بذاه که خىدپغيذی آدنی سا اص ساا ساعث ب شداىذو A ؽهیذی:
 035ٔ: 5033ٕ @ شی نؾىیگيصىس د

ث کىؽاؼ سا دس صىاذگی یاىها، و آٙث ّٞل اعاث، نخال٘ ساعحی، يی و ٕشوسیکه خىد بضسگ ب ذاهبAدؽحی: 
 034ٔ: 5035ٕ @. شاه نباػیشا عاصی بشای دیو دس ٙکش رخ، داؽحه باػ

ل عاْادت یجعقا یباشإ دس جکااپى .اعاث یو آٙاث ّٞاىل بؾاش یمذ دسعاح یو بذاه خىدپغيذAجعفشی: 
 001ٔ: 5043ٕ @. شاه نباػیؾحؤ کىؽا باػ و خضاىه داس دیخى 

و دس ا  ىهایث بشعاه فىاب و آٙث خشدهاعث. پظ کىؽؾث سا به مذ  یباػ که خىدپغيذ گااآ Aايصاسیاو: 
 554ٔ: 5044ٕ @خضاىه داس واسخ نؾى  ینىس ناد

، ؾای و آٙاث ّٞال هاعاثیمذ ساعحی و دسعث اىذ، ٖٔ بذاه که خىدپغيذی و ٕشوسپغشلAٕهکاسم ؽیشاصی: 
به دعث نای آوسی دس ساا خاذا اىٚااٛ چه  آه و اصٕ ث جالػ و کىؽؾث سا داؽحه باػیو صىذگی ىهایپظ بشای جأن

 031ٔ: 5054ٕ @ شاه نباػیکو ؤ اىباسداس د
گاسعظ گىیای آه اعث که ایو نحششماه دس ایاو  جششمه ها بش اعاط عيط دول ال ىی جعلیل و اسصیابی ایو

اص  وٙشی  داده اعاثB جْابیش سا به فىست جعث اللَٚی جششمه کشدا اىذ. خضاىه داس نعغىط بىدا و ىىّی ، ٙشاص
کاه باه نْياای ّاذل بهاشا  ٙهمیذا نی ؽاىد، ؽخقی که بخیل با دعحاه بغحه اعثو نصاصی آه جْبیش افيالظی 
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اص بیااه جعاث الَٚای  هدؽحی و اىقاسیاه با، که نالظَه نی ؽىد شْٚشی هماه گىىهنيذی و بخؾؼ نال اعث. 
گشچه ٙیل االعالل و نکاسل ؽیشاصی با پياا بشده به جىمیط نْيای ایو جْبیش داخال  اىذ، ایو جشکی  بغيذا ىمىدا ا

جلاىیعی عايط دول گاسعاظ باه  و جىاىغحه اىذ جْبیاش نصااصی ،اص ایو سو و جْبیش خىبی سا بیاه کشدا اىذ، دو کماه
 ىذ.ىهس البالٕه به خىبی ىمایاه عاص  05  نْيای جش  اىٚاٛ و بخؾؼ سا دس ایو ٙشاص اص ىان

4-2-1-2. A ٓيَذ ّّ ٓيَذ  َو  ّّ َبّة َو  اَس َٞ ّ٘ َو آلُم َي َلی اللَّ َّ  ٔ 05 ىانه/ٕ «.…ُجُىِدِه َعَلی اْلَبْزلِ ُفُذوّدّا 
 جْبیشی اعحْاسی به نْيای بخل و خغاعث و ّذل بخؾؼ اعث.« ُجُىِدِه َعَلی اْلَبْزلِ A جْبیش:

و باش ، ىعاحو هي اال شاذائی اویو دوعثٔ خىد باش پؼ یهمکٕ واداس خىد سا دس باسا بشادس وAفیض االعالم: 
 505ٔ: 5021ٕ @.و بش بخؾؼ هي ال بخل و خىدداسی او، نهشباىی و دوعحی هي ال دوسی او

 532ٔ: 5033ٕ @ٔ نذاسیو چىه بخل وسصد اص بخؾؼ دس ، ؼ آسینهشباىی پ، چىه سوی بشگشداىذ وAؽهیذی: 
گشAدؽحی:   034ٔ: 5035ٕ @بخل وسصد جى بخؾيذا باػو چىه ، سوی بشگشداىذ جى نهشباىی کو ا

جى باه ، جى بخل بىسصد یو نعبث با او واداس و دس آه نىِٝ که بشا یکیىٚظ خىد سا به لي٘ و ىضد وAجعفشی: 
 053ٔ: 5043ٕ @.او بزل و بخؾؼ ىما

 035ٔ: 5044ٕ @و بشابش بخلؼ به ّيا و بخؾؼ، ه لي٘ و ٝشابثب ػا یگشداى  یو وٝث سوAايصاسیاو: 
 030ٔ: 5054ٕ @بزل و بخؾؼ، دس بشابش بخلؼ، ک ؽىیؼ به او ىضدیدس صناه ٝهش و دوس  وAهکاسم ؽیشاصی: 

َلی آلَبٓزّل Aنحششماه با دس  نْيای اعحْاسی ّباست:  َّ باصگشداىاذه عابک جْبیاش و گغاحشػ باشای @ ُشُمىّدّا 
سد کاشده ، خاىدداسی اص کماک کاشده، ناىياذ نياِ ظاشاات ،نْيای آه به گضیيؼ وا ا های نخحل٘ پياا بشدا اىذ

 که هم ی به نْيای بخل و خغاعث اعث.، نهشباىی و کمک به هميىُ
ظغو  و نْيای اعحْاسی سا بیاه ىمىدا، بيابشایو نالظَه نی ؽىد نحششماه با جىشه به عيط دول نذل گاسعظ

 پش باس عاخحه اىذ. جْبیش سا جعٜٞ بخؾیذا و جششمه سا اص لعاً ىؾاىه های بالٕی گٚحماه ىهس البالٕه

 تعاب٘ز دال بز غضب. 4-3

 204ٔ /5:بای جاا، نيَاىس ابوٕ خؾيىدی خالٗ و، 502ٔ /00بی جا: ، دهخذإ گشٙحو خؾم نْيای به ٕن 
سا دس پای خىاهاذ داؽاث. ایاو  ؽاذیذی ظشکاث ، اىحٞال ؽاذا و ىٚغاىیه که ؽانل ٕلبه یظالح، دس افيالض .اعث

جناْی٘ ىمایاذ. باه  سا ّاٝلاهۀٝى  اذاش، پىؽااىذا سا ّٞال ىىس داسد که نی جىاىذظالث ىٚغاىی دسوىی به ٝذسی ؽذت 
 صیااد سا ٕنا ، نىَّاه و پياذ بلکاه ،ىاذاسد چياذاىی ذیشأجا ىقیعث و نىَّه، همیو دلیل دس ٙشد ٕن  کييذا

 ٔ 0/505بی جا: ، ابو نيَىسٕ .کيذ نی
الهای نای  خؾام و ٕنا  ناشاد، ناىاسد جش بیؼ دس که اص کلمات پش بغانذ دس ٝشآه کشیم اعث، ٕن   کلم
الصل به رکش اعث ٕق  دس نىسد خذاوىذ به نْيای نيِ و خاىدداسی اص . ؽىد نی نياٙٞاه و کاٙشاه ؽانل باؽذ که
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نيااه إن ٝاشآه، آیاات بشخای دس چيیو همانا دس نىسد بيذگاه اص ظاالت ىٚغاىی نعغىب نی ؽىد. ، سظمث اعث
 َو A: ٕن  هي ال دس بخؾؼ و ّٚىناىيذ ، آىاه باسص های ویژگی اص]خذاوىذ[  و، ؽذا اىذ خؾم کيحشل عٚاسػ به

ُشوَه ا ّئرا نَ  ّٚ ٖٓ ّنُبىا ُهٓم َی اَک Aخذاوىذ:  ٝنای و ظکم بشابش دس جعمل و فبش و، 03ٔؽىسی/ٕ @َٕ آفّبٓش ّلُعٓکّم َسبِّ َٙ@ 
اّء َو A:  ٔ. و یا آی015ؿ /53 :5030، ؽیشاصی نکاسلٕ اعث بشدا ىال 04ٔٝلم/ٕ اشَّ اّء َو النَّ اشَّ ي الغَّ ّٙ ىَه  ُٞ

ّٚ زیَو ُیٓي الَّ
ُه ُیّع ُّ آلُمٓعّغيیَو  اّط َو اللَّ ّو اليَّ َّ ٌَ َو آلْاٙیَو  ٓی َٖ میَو آل ٍّ  فٚات سا اص خؾم بشده ٙشوکه ٔ 500آل ّمشاه/ٕ @آلکا

 510ٔ /0 جا: بی، ىبشعیٕ .اعث ؽذا ؽمشدا پشهیضکاساه و ىیکىکاساه

 تعاب٘ز دال بز غضب ٔتزجوارسٗابٖ . 4-3-1

4-3-1-1 .A َِة أيِفَك هْ إ َٟ ، ِلْك َدِیَّ ٓشَب ّلَغاّىَک  ّذَ  یَ َوَعٓيَىَة ، و َعىَسَة َظذِّ َٕ  10ٔىانه/ٕ @َو
٠َ : Aاعحْاسیجْبیش  ّٚ َة أى کاه  اعاث @پیؾه کو داسیو خىیؾحو  به نْيای نٖشوس و عشکؼ ىباػA@ ّانّل٠ٓ َظّمیَّ

 گشدد. به ّيىاه یک مشب المرل بشای آه نْادل عاصی نی واىذاخحدس ٙاسعی با باد دس بیيی 
ضی عشکؾی و ظمله با دعث و جيذی و صؽاث گاىئی صباىاث باش یهي ال اٙشوخح ی خؾم و ج»فیض االعالم: 

 555ٔ: 5021ٕ @خىد نغْلو باػ
صبااه ضی یاؼ ناذاس و جیاس و دعاث ٝهاش پایؾحيذاس باػ و جيذی و عش کؾی نیبه هي ال خؾم خى »ؽهیذی: 

 041ٔ: 5033ٕ @.ب زاس
 @.دس دعاث جاى باؽاذ ثاس ىٚغایايذ و اخحیٙشو ىؾ ثخىد سا آسانؼ دا جا خؾم، و ٙشوخىسده خؾم»دؽحی: 

ٕ5035 :012.ٔ 
اس خاىد سا نالاک یايذ و اخحیجاا ٕنابث ٙشوىؾا سا نهاس کوها  آه بشظزس باػ و یصاه و جيذیاص ه»جعفشی: 

 ٔ.023: 5043ٕ @یؽى
 ٔ.025: 5044ٕ @شیگ اسیصباىث سا دس اخح  یضیو ٝذست و ج  یو ٕن  و عشکؾخؾم و ؽذت »ايصاسیاو: 

و خؾىىث صباىث  و ٝذست دعث ضی خىدیو اص جيذی و ج به هي ال خؾم خىیؾحو داس باػ»هکاسم ؽیشاصی: 
 ٔ.504: 5054ٕ @بکاا

اللَٚای بیااه جششما  جعاث شاا  ایو آؽکاس نی گشدد که دس جششم  گاسعظبش اعاط عيط دول نذل اسصیابی 
دادا و نْيای نىسد ىَش دس دعحشط  اسایهنْيای اعحْاسی اعثB چشا که جششمه ساا خىد سا دس بیاه و داللث  ۀکييذ

گىه نْياای  نخاى  ٝشاس گشٙحه اعث. هش یک اص نحششماه جىاىغحه اىذ به گىىه ای با وا گاه و جشکی  هاای گىىاا
ٕن  و کیيه باه ، سی و جلىیعی آه که ظکایث اص اظغاط خؾمنْيای اعحْاجا  ٕن  سا به ؽیىا ای بیاه ىمایيذ

 نٖٚىل ىماىذ.، اعث و دوسی اص خىیؾحو داسی و نٖشوس و عشکؼ بىده نخاى 
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4-3-1-2 .A ٓشَب ّلَغاّى٠َ َٕ آيَىةّ  َو اْدَحِشْط ِهْى ُکلِّ َرِلَك ِبَکْفِّ اْلَبْاِدَس ِ َو  ّخیّش الغَّ
ٓ
َناُبَک  َو َجاأ َٕ ای َیٓغاُکَو  َظحَّ

َحٓمّلَک ااّلٓخّحَیاَس   ٔ 10 ىانه/ٕ @َٙ
جْبیش اعحْاسی که اص ایو شمله دسیاٙث نای گاشدد پشهیاض اص اىصاال کاسهاای ؽاحاب صدا و عاخياه ىاعايصیذا 

 اعث.
ٔ هي اال ویا دسٕ که ىؾیيذ ٙشو خؾمث جا صؽث گىئی صباىث بش خىد نغْلو باػ]هي ال[  وAفیض االعالم: 

 505ٔ: 5021ٕ @گشدی و اخحیاس خىد سا بذعث گیشی نی نغلو خىد بش اٙحهی اٝحذاس و اسیاخح
و دس ٝهاش ، اوسدهیاذا باش صبااه ىیبا عخو ىاعيص، و شمله خىدداسی کویو اص ا، ضی صباه ب زاسیج وAؽهیذی: 

 001ٔ: 5033ٕ @.ذیاس به دعحث آیجا خؾمث آسال ؽىد و ّياه اخح، ش کشدهیجأخ
خىد سا آسانؼ دا جا ، و ٙشوخىسده خؾم، ض اص ؽحابضدگییو با پشه، شیاس خىد گیصباىث سا دس اخح جيذیAدؽحی: 

 000ٔ: 5035ٕ @اس ىٚظ دس دعث جى باؽذ.یيذ و اخحیخؾم ٙشو ىؾ
سوص بشگؾاث باه  یادآوسیاو که با ین ش ا، کشد یؾحو سا نعکم ىخىاهیث بش خى یو نالک یخىدداسAجعفشی: 

 035ٔ: 5043ٕ @.یپشوسدگاست خاىش خىد سا نؾٖىل بذاس یعى
ش یو جأخ، و انىس به باص داؽحو خىد اص ؽحاب دس اىحٞالیو اص جمال ا، شیاس گیضی صباىث سا دس اخحیج وAايصاسیاو: 

 015ٔ: 5044ٕ @.است سا نال٠ ؽىییجا خؾمث آسال گشدد و ّياه اخح، اىذاخحو ظمله و عيىت خىد سا ظٌٚ کو
اناىس اص اىصاال کاسهاای ؽاحاب صدا و عاخياه و یاض اص ایاخؾىىث صباىث بکاا و بشای پشه وAهکاسم ؽیشاصی: 

 045ٔ: 5054ٕ @.ؾحو گشدییيذ و نالک خى یبشظزس باػ جا خؾم جى ٙشو ىؾ، ذا و اٝذال به نصاصاتیىاعيص
، شْٚشی و اسصیابی جششمه های ٙىٛ بش اعاط عيط دول ال ىی اسصیابی گاسعظ ىؾاه نی دهذ ٙیل االعالل

کحٚا کشداجششم  جعث به بیاه  با گضیيؼ یک نْادل، نْيای جلىیعی سا  و دؽحی و اىقاسیاهانا ؽهیذی  ،اللَٚی ا
هاای نياعا  نْياای  اىذ. اص نیاه ایو نحششماه، نکاسل ؽیشاصی جىاىغحه اعث با نْادل یابی به نخاى  الٞا ىمىدا

 اعحْاسی و جلىیعی سا بش اعاط عيط دول ال ىی گاسعظ به خىبی جعٜٞ بخؾذ.
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 ًت٘جِ گ٘زٕ

نىسد بشسعی ٝشاس دادا و ، اص ّشبی به ٙاسعی، یکی اص نؾکالت نْيا ؽياعی جْابیش ىهس البالٕه ساایو پژوهؼ 
هاای نازنىل بااىيی باه  و جْبیش های دال بش فٚث فىست کلیه ظغو جْابیش ىهس البالٕه بجعٜٞ عخحی های به 

 بش اعاط عيط دول نذل کاسنو گاسعظ پشداخحه اعث.  فىست خاؿ
 باه ایاو .اعاث نْياا بغاو و، جلىیط، دعحىسی و ىعىی جٖییش، الَٚیجششم  جعث  ؽانل ىَشیه ایو دول عيط

جا عاخحی هاایی سا کاه نحششمااه دس  ؽذىهس البالٕه بشسعی  ؽؼ جششم اص های بشگضیذا  وا گاه و جشکی نيَىس 
گاهی ىغبث به نحو، کاس گیشی ابضاس جششمهه جيبیٜ ایو ّباست با ب ٙشهيگ صبااىی نیضاه عاصگاسی جششمه با  و آ

 آؽکاس کيذ:، دس نحو ىهس البالٕه نحعمل ؽذا اىذىهٚحه جْابیش  و عبک و نْيای ٙاسعی
، ىهاس البالٕاه باش اعااط عايط دول ال اىی اسصیاابی گاسعاظ جششم  ظغو جْاابیشعخحی های ىهٚحه دس  -5

خقىؿ ه ناىيذ عبک ٙشهي ی ب ،و ّيافش ٕیش صباىی دعحىسی وا ا ؽياخحی صباه ّشبی و ٙاسعی، ّيافش صباىی
عبک دیيی سا بیاه نی داسد. ّالوا بش عخحی های ىهٚحه دسعيط اعلىب که نصاصی بىده عابک جْاابیش سا ىؾااه 

سا  ی خاؿنحىه نغحيذی اعث که ىمی جىاه عغحی و کژی دس آه به خشز داد و ؽشایينشجبو با  نی دهذB افىال  
 اٝحنا نی ىمایذB ؽشیْث بشای نحششماص شمله بی ىشٙی و ؽياخث ّمیٜ اص ّلىل و 

جلىیعی و  ، صناىی که نحششم بیو جششم نؾخـ ؽذ ىَشی  گاسعظاعاط  دس ىٞذ و اسصیابی جششمه ها بش -5
جعث اللَٚی به دلیل ىاسعاایی دس اىحٞاال جْاابیش اص ّشبای باه  ؽیىۀ، اللَٚی ٝشاس نی گیشدجششم  جعث یا  نْيایی
 ناىسد ىَاش ىهاس البالٕاه ٝاشاس گیاشد، ٙقااظث و نياع  باشای اىحٞاال بالٕاث ىمی جىاىذ به ّيىاه ؽیىۀ، ٙاسعی

باه اللَٚی یک ؽاخـ نيٚی بشای ٙهم نْياای افايالظی و کااسکشد بالٕای ىهاس البالٕاه جششم  جعث بيابشایو 
 آه سا دس ٙاسعی دچاس نؾکل نی کيذBو ٙهم  سود ؽماس نی

ىهس  جششم  ظغو جْابیش به نحششماه دٝیٜ پشداخحو ّذل آؽکاس ؽذ که ؽذا بیاه های جششمه  نٞایغ دس -0
و دوس ؽاذه اص نٞقاىد  اللَٚایجششم  جعث  به سا آىاه نىاسد بشخی دس بش اعاط عيط دول نذل گاسعظ البالٕه
باه نصااصی دس اىحٞال جْاابیش اعاحْاسی و  دی ش نىامِ بشخی دس و اعث نٞبىل و نيلىب سهيمىه گؾحه و افلی

 ىذ. ا گشدیذانخاىباه کانیاب 
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 ًَؽت پٖ

ُشٛ نی چشخذ، به نْيای ىضدیک ؽذه به گياا و انش نميىُ اعث، ایاو  الهی" َل ٓى َظ  الَ جْبیش"َظ  نرال   -5 ُٝ یْيی دوس 
اُشٛ بچشخاذ، نمکاو A ت نی گیشد که ٙشنىدىاذ:أىؾ اعالل جْبیش اص عخو گهشباس پیانبش ُٝ هاشکظ اىاشاٗ 

کااس جْبیش"دو سو" Bٔ و یا55/ 5ٛ: 5055 ٕبخاسی، @آه بیٚحذ اعث دس ظاذید ؽاشی٘  کاه اص به نْيی نياٜٙ و سیا
 005ٔ: 5050 ٕپایيذا، @کغی اعث که دو سو باؽذ. بذجشیو نشدلAؽذا که ٙشنىدىذ: اخز پیانبش
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جعبیش فاسعی و جایگاه آو دس هىاد آهىصؽْی صبْاو جذلیل صبايؾًاخحی فشایًذ دغى ، 5053ٕٔ ٝاعم، ىىسآبادی .00

 .داىؾ اا افٚهاه، کاسؽياعی کاسؽياعی اسؽذ  پایاه ىان، فاسعی بشای غیش فاسعی صباياو
بشسعی هیضاو کاسآهذی عطخ يذىی_واژه عاخحی الگىی ، 5054ٕٔ عادات هاؽمی  ؽهشیاسی و اىغی، ىیاصی .00

نصلاه پاژوهؼ ، عْىسه قْشآو کْشین 5 اص جشجه هکاسم ؽیشاصی هىسدی هطالعه»گاسعظ دس اسصیابی جشجه قشآو 
 .554-51فـ ، 55ۀ ؽماس ، 5ۀ دوس ، ادبیات ّشبی های جششمه دس صباه و
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