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 شناسیدعایمکارماالخالقسجک

 1وندییزهرا قاسن پ
 2د محهد رضا ابن الرسولیس

3محهد خاقانی
 

 چکحده
ک;;;;ه:ن:وخ;;;;ون:ش;;;;ذ<طخه:ش;;;;ده:=یت;;;;ر:ک;;;;ی:=غ:وهنحعی،:دع;;;;<:ردر:وع;;;;<رف:ش;;;; س;;;;ت؛:ض;;;;ر=:
ت;رحد:و:ح;آ:ن:ط<ل :و:وشل;وق:ب;ه:ش;ه<ر:ویی<:بح=ی:پو:پیوجددهذده :و=ال ه<ی::ن:جهوج;هیک;ی:=غ

<م:ع<ش;ور=:=س;ت.:ر;ط:بع;د:=غ:قح=ست.:=ین:دع<ه;<:وحص;ول:ش;ر=:هحفه:سز<درصحش،:ح<رج
گوجه :به: ک;ه:=و;<م:س;ز<د:شر=حط:آن:عصر ه;<ی::گ;ری:ب;ر=ی:=جخق;<ل:آووغهحروش:د:=ی:ب;ود:

گیطود:پ :بزد.::ییذش:هذری:و=الحآفر:رد:و:دست:بهرش:
که:=و<م:سز<دی= :و:تأث:ن: ه<:در:ظهن:وش<ط;ب:و::ن:آووغهیشخر:=یر:بربه:وذظور:درک:بهخر

:=غ:آن،:و<جدگ<ر:ش;دن:=:وهن :پ;حن:وع;<رف:در:ط;ول:ت;<ری;تر گرف;ت،:=غ:یر:ض;ه:روش;ی:ر=:در ش:
که:= :آن:=ست.:ین:وق<له:در:پیصهله:وس<خلی:=ست:

کت;<ب:ش;ر:،:به:عذو=ن:جهوجه«قوک<رم:=الطال»شذ<سی:دع<ی::بررسی:سجک :=ین: ف،:ح=ی:=غ
س;;;<غد.:دق;;;ت:در:آو=ه;;;<:و::ن:س;;;شن:رهذه;;;ون:ویی;;;رگ;;;ع=ر:=ره<ی:پذه;;;<ن:و:تأث:هح;;;و;;;<:ر=:ب;;;ه:ال

گ;;;زحذش:=س;;;لوب ک;;;<ر:رفخ;;;ه:در:بذ;;;ده<ی:=ی;;;ن:دع;;;<،: ه;;;<ی:جح;;;وی:و:ص;;;رفی::ووس;;;رقی:ب;;;ه:
گوحذده،:و<جذد:=فعل:تفضرل که<ل:طو=هی:_::وخذ<سب:ب<:غرض:و:هدف: که:جش<ن:دهذده:

گ;;زیذردر:وح;;ور:ص<جش;;:=غ:=وخر;;<غ=ت:=ی;;ن:دع;;<:=س;;ت.:=و;;<م_::ت=س;; ذش:ح،:دس;;ت:ب;;ه:
ک<ول:د=رد؛:به:طور:ن:و:و=ػهروف<ه که:ب<:وحخو=:هه<هذگی: ک;ردن:یگزحکه:ص<:یه<یی:غده: ن:
ک;;ه:در::س;ت.:وهنرر:جیگ;ر:=وک;;<ن:پ;;عح=ی:د:و=ػه ت;;رین:وییگ;;ی:س;جکی:=ی;;ن:دع;;<:تک;ر=ر:=س;;ت:

                                                     :
بی:د=جشگ<ه:=1  صفه<ن..:د=جشزوی:دکتر=ی:رشخه:زب<ن:و:=دبی<ت:عر

بی:د=جشگ<ه:=صفه<ن.:2.  د=جشر<ر:رشخه:زب<ن:و:=دبی<ت:عر

بی:د=جشگ<ه:=صفه<ن.3 :.:=سخ<د:رشخه:زب<ن:و:=دبی<ت:عر
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:=لف<ظ،:وع<ج :حو:صهالت:پد:یق<لب:تکر=ر :شود.::وید=ر
پ;رد=غد:و:آن:ر=:ب;ر::د:ویح;=ی:صد:س;هح=غ:در«:وک;<رم:=الط;الق»=ین:وق<له:به:ب<غ:طو=جی:دع<ی:

ک;ه:=و;<م:بررسی:وی:یفرتوص:یلر=س<س:روش:تحل =غ:هه;ه:عو=و;ل::کذد:ت;<:جش;<ن:ده;د:
گرفخ;;ه:ت;;<:ب;;ه:و<ج;;دگ<ر:ش;;دن:تع;;<لرووس;; هش:رق<یی،:و<جذ;;د:س;;زع:و:صذ;;<س:و:تض;;<د،:به;;ره:

کذ;;د؛:ض;;هن:= ک;;ه:س;;<طی;;که;;ک: ک;;ه::خ<ر:ش;;کذین: ه<:در:ح;;وغه:ص;;رف:و:جح;;و:ب<ع;;ث:ش;;ده:
گر گه;;<ن:ب;;<:هذز;;<ر: ده:=حس;;<س:ل;;عت:ح;;ن:پدی;;زی:رو:ب;;ه:رو:ش;;ده،:=غ:درک:=ی;;وش<ط;;ب،:ج<

:کذد.:
:،:دع<ی:وک<رم:=الطالق.،:=و<م:سز<دصحرفۀ:سز<دحهشذ<سی،::سجک:ها: کلیدواژه

 مقدمه
ک;;ه:=و;;روغه:=دیج;;<ن:بس;;ر<ری:ر:شذ<س;;ی:حک;;ی:=غ:ش;;<طه:س;;جک =:ب;;ه:ط;;ود:ه;;<ی:=دبی;;<ت:=س;;ت:

کرده:=ست.:=ین:د=جش حشه:در:بالغت:قدحن:د=رد_::صعب: گرف;ت:و:_::که:ر :قرن:بیس;خن:ق;وت: در
کردج;د.:بس;ر<ری:=غ:د=جش;هذد=ن:وس;له<ن: گ;ر=حش:پی;د=: =دیج<ن:و:جق<د=ن:بسر<ری:ب;ه:=ی;ن:رش;خه:

گس;;خرش:س;;جک کردج;;د:و:=ی;;ن:توص;;ه:ب<ع;;ث: :ب;;ه:وخ;;ون:دحذ;;ی:توص;;ه: ه;;<ی::شذ<س;;ی:در:وح;;رط:جر;;ز
که:به:علت:=ههرخش،:ب;ه::وزهوعه:سز<دحه:صحرفهشد.:::=سالوی :=دعره:=ست: ب;ور:آل:»=ی:=غ ز
:شهرت:ح<فخه:=ست.:«:=طت:=لقرآن»و:«:وحهد

:ق<ل;;ب:دع;;<:عرض;;ه:ش;;ده:=س;;ت_::=ی;;ن:ور;;ر=و:ص;;<ود=ن :_::ک;;ه:در در:روغگ;;<ر:س;;لطۀ:=ووح;;<ن،:=غ
ک;ه:رس;<لت:س;ذگرذی:_::ص<در:شده:=ست.:=و;<م:زب<ن:سرد:س<صدین،:=و<م:علی:بن:حسرن

بیخی:و:تعلره;ی:ط;ود:ر=:بی;<ن:_::=شتبر:عهده:د گوی:ب<:طد=وجد،:روش:تر گفت:و: به:ودد:دع<:و:
:ب;ر:و;ی:جهود.:وف;<هرن:=ی;ن:جر<حش گر;رد:و::ه;<،:هه;ۀ:صو=ج;ب:زج;دگی:و;<دی:و:وعذ;وی:=جس;<ن:ر=:در

:ه<.::=ی:=ست:بر=ی:س<طخن:زجدگی:آرو<جی:=جس<ن:سرلوحه
:و:جوشخ<ر:=س;تیوه:برکه:ش_::سجک گفخ<ر :-:5681):4یف:ش;<رل:ب;<لح;ب;ر:=س;<س:تعر_::<ن:در:

:فر=جسه،:ح<صل:تأث:گع=ر:سجک:هحم(،:پ<5491 :زب;<ن:=س;ت.:یر=ت:ع<طفرشذ<سی:در :ف;رد:در :5ه;ر
:ب;;;;ه:وس;;;;ی;;;;س;;;;جک:ر=:روش;;;;ی:ب;;;;ر=ی:ب:م(1983:-:1:918):6رور;;;;گ و::7د=ج;;;;د،:له:زب;;;;<ن:ویر<ن:=فک;;;;<ر

که:به:تحل:سجک ر:تفکر:آدوی:رپرد=غد:ت<:تأث:ل:و:بررسی:عذ<صر:سشن:ویرشذ<سی:علهی:=ست:

                                                     :
4. Charles Bally. 

 .33،:صعلن:=ألسلوب.:5
6. Pierre Guiraud. 

 .13،:ص=ألسلوبیة.:7
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:ف;رد:دس;ت:ح<ب;د؛:ز:ه<ی:س;جک:ر:وخن:ر=:وورد:ب<غ:طو=جی:قر=ر:دهد:و:به:ش;<طصب :ه;ر ک;ه:ی;س;<غ ر=:
:گردد.:د=ر:ویحط<سخگ<ه:هر:سجک:=غ:درون:پد
کت<ب که:و<جذد:هر:وخن:دحگری:ح<صل:جگ<ه:جوحسذدۀ:آن:ب;ر:صه;<ن:_::سجک:و:=سلوب:=ین:

:بی;<ن:تزل;ی:و;ی_::درون:و:بیرون:=س;ت :=ث;ر:و:عذ<ص;ر:ح<ب;د.:و;<:ب;<:برر:ب;ه:ش;روۀ:ط<ص;ی:=غ س;ی:ه;ر
:آن:وی:سجک تو=جرن:تصویری:=غ:ص<حب:=ثر:د=ش;خه:ب<ش;رن:و:س;جک:و:=س;لوب:ط;<ص:آن:ر=::س<غ

کذ;;;رن.:عذ<ص;;;ری:و<جذ;;;د،:ووض;;;وع:س;;;شن،:=وض;;;<ع:=صخه;;;<عی،:عو=ط;;;ف:و: =غ:دحگ;;;ر=ن:وخه;;;<یز:
:فرد:قر=ر:وی :=طخر<ر :زب<ن:در که:هر گوحذده،:وش<طب،:و:سرسخن:=وک<ج<تی: ::=حس<س<ت: دهد،:در

:ه<ی:وخف<وت،:وؤثر:=ست.::=حز<د:سجک
شذ<سی:وخون:جظن:و:جدر:وشخل;ف::در:عصر:صدحد،:د=جشهذد=ن:و:=دیج<ن:بسر<ری:به:سجک

ک;;رحن،:=غ:وذزل;;ت:و:=ههر;;ت:وی;;یه:پرد=طخ;;ه ک;;ه:وخ;;ون:دحذ;;ی:و:در:ر س:آجه;;<،:ق;;رآن: :ب;;ین::=ج;;د: =ی:در
:=س;;;ت.:بس;;;;ر<ری:=غ:وحقق;;;<ن:ب;;;;ه:سجک شذ<س;;;ی:س;;;;ور:وشخل;;;ف:ق;;;;رآن::وس;;;له<ج<ن:برط;;;;ورد=ر

که:پ<ح;<ن=:پرد=طخه :=ی;ن::ج<و;ه:جد؛:به:طوری: :=ی;ن:غورذ;ه:جوش;خه:ش;ده،:=س;ت.:در ه;<ی:بس;ر<ری:در
;;یدر=س;;ة: س;;لوب»ت;;و=ن:ب;;ه::ور;;<ن،:و;;ی که;;ف:یة:ف  :و;;رو=ن:وحه;;د:س;;عرد:عج;;د:=ل;;رحهن،:«:س;;ورک: =غ

: س;لوب»=غ:وزدی:وعزوغ:=حهد:حسرن:و:«:ةرة:داللحسورک:=إلسر=>،:در=سة:جحو» ة:ر;ة:و:فذیظ;و=هر
کرد.=غ:=س<و«:سورک:=لذحل:یف : :ه:عجد:=له<لک:=بر=هرن:عده<ن:=ش<ره:

:آن:ش;دحن:ت;<:ب;ه:بررس;ی:س;جک:و:=س;لوب:: :=ین:جوشخ<ر،:ب;ر ک;ه:_::«دع;<ی:وک;<رم:=الط;الق»در
کت<ب:شرحف: :=ی;ن:=س;<س،:=ی;ن:دع;<:ر=:_::=ست:صحرفۀ:سز<دحهبیسخهرن:دع<:=غ: حن.:ب;ر بپ;رد=ز

کذ;;رن.:=ور;;د::یه;;<ی:وشخل;;ف:آو=ی;;ی،:ص;;رفی،:جح;;وی:و:وعذ;;<یی،:تحلر;;ل:و:ووش;;ک<فی:و;;:در:الح;;ه
گوشه حن:بخو=جرن:به: :=ی:=غ:وع<رف:بلذد:آن:دست:ح<بین.::د=ر

 الحۀ آوایی
گ<م:بر=ی:آش;ذ<یی:ب;<:ه;ر:دع;< ر=:آهذ; :و:ی;بررس;ی:ووس;رقی:و:آو=ه;<ی:آن:=س;ت؛:ز:یی=ولرن:

:ح;;آ:ش:ب;;ه:ش;;ه<ر:ویح<ر;;ر:و:=ثرگ;;ع=ر:در:جیقی:ص;;ز>:ص;;د=یی:ج<پ;;عرووس;; گف;;خن:=غ د.:هذگ;;<م:س;;شن:
که:به: کذ;د،:وزن:و:ق<فر;ه:=س;ت؛:ول;ی:=ی;ن،:هه;ه::ظهن:=جس<ن:طط;ور:ویووسرقی،:=ولرن:ضرزی:

بوط:به:ووسرقی:وی که:ور :وخن:وی:آن:ضه: تو=جد:=غ:هه;<هذگی:ب;ین:آو=ه;<::شود،:جرست.:ووسرقی 
ک;;ه:ب;;ه:ووس;;رقی:دروج;;ی:و;;خن:_::ه;;<،:=حز;;<د:ش;;ود.:=ی;;ن:ج;;وع:ووس;;رقی:ه<:و:آهذ;; :و=ػه:و:ص;;<وت

:جد;;;ر:جر;;;ز:وص;;;ود:د=رد.:ه;;;ر:وخذ;;;ی_::ش;;;ود:ش;;;ذ<طخه:وی ق<بلر;;;ت:ووس;;;رقی:بیروج;;;ی:و:دروج;;;ی:و::در
:ووسرقی:پذه<ن:ر=:د=رد.:
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وجیحب یقح. موس1  ر
:ب:ییهه<هذگی:آو= :بی;<ن:رس;<لت:دع;<:ده:ویحن:عج<ر=ت:دع<:دیکه:در ک;ه:هه;<ن:_::شود،:در

:ق;ر=ر:د=دن:وش<ط;ب:=س;ترتحت:ت;أث :و;ؤثر:=س;ت.:=ی;ن:ووس;ربس;_::ر ک;ه:ش;<ول:_::قی:ظ;<هریر<ر
<دی:ح;<ر:زرر:بس;رتأث_::شود:س<ن:وی:کحوزن:و:بحره<ی:ه:و:وسزع:و:قطع<ت:هن:ر=لف<ظ:هن:ق<ف

 ::8بر:وش<طب:د=رد.
که:و=ػه کذ<ر:حک:هذگ<وی: : ک;ردن::ه<:ب<:ترترب:ط<صی:در :بگررج;د،:ض;هن:آهذگ;رن: :قر=ر دحگر

کذذ;د؛:ب;ه: یج<یی:بششردن:به:صهالت،:وهکن:=ست:بعضی:=غ:بحره<ی:ش;عر:ر=:جر;ز:ت;د=عی: و:ز
;»ج;د=یی:_::عذو=ن:ود<ل،:عج<رت:دع;<یی :ح 

 
 :>: ه  =ح  :=ل;ّر  ;ن  :رْرح  :بذ;ده<ی:_::9«ن  :=جخه;<ی:حک;ی:=غ ک;ه:در

=س;;ت.::10،:ح;;<دآور:بح;;ر:بس;;رط«وس;;خفعلن:ف;;<علن»ب;;<:دو:تفعرل;;ۀ:_::=ی;;ن:دع;;<:ظک;;ر:ش;;ده:=س;;ت
:بذ;;د:بیس;;ت:و:دوم:=غ:دع;;<ی:وک;;<رم:=الط;;الق:و:تقطر;;ع:عج<رت:هن ه;;<ی:آن،::ضذ;;رن،:ب;;<:دق;;ت:در
::ضذرن:=ست:دست:ح<فت.:عج<رت،:=ین::11تو=ن:به:بحر:وض<رع:وی

ْجج ِّ َفا یَو َتو  جِّ حَ بِّاْلكِّ ، َو ُسمْ َل  یةِّ ، َو َهْج لِّ حَ ُحْسَن اْلوِّ َدا یةِّ ْدَق الْهِّ .حَ صِّ  12ةِّ
/ فا/حة کِّ / وج/ جی/ بِّلـ/   و/تو 
 و/ سن/ جی/ حسـ/جلـ/و / ل/حة
/ دا/حة  و/هج/ لی/صد/ قلـ/هِّ
/ل/تن  م/فا/عی/لن/فا/عِّ

ه<ی:آن،:ح;;ک::هر;;ک;;ه:ق<ف:ی=س;;ت؛:ب;;ه:ط;;ور:یوخع;;دد:ییق<رن:قطع;;ه:د=ر=ی:عذ<ص;;ر:ووس;;ی;;=
<ن:ح;پ<«:ه;<»ه<ی:آن:وخ;و=زن:=س;ت:و:ه;ر:فق;ره:ب;<:ح;رف::کذد:و:و=ػه:ده:عهودی:ر=:تد=عی:ویرقص
:رد.یپع:وی
وج یقح. موس2  یدر

 الف. تکرار

=: :_::ر:بس;;ز=یی:د=رد.:=ی;;;ن:تک;;ر=ررقی:دروج;;;ی:و;;خن:ت;;أثرز;;<د:ووس;;حتک;;ر=ر:در ک;;ه:ش;;<ول:تک;;;ر=ر
                                                     :

:.87،:صتحلرل:آو=یی:در:صحرفة:سز<دحه.:8
:.136،:صصحرفه:سز<دحه.:9

:<علن:وسخفعلن:ف<علن/:وسخفعلن:ف<علن:وسخفعلن:ف<علن.:وسخفعلن:ف10
:.:وف<علرن:ف<ع:التن/:وف<عرلن:ف<ع:التن11
که:به:آن:قر<م:وی12 ک<ره<یی: : :و:ر=هذه;<یی:حقرق;ی:ر=::.:هه<ن،:سرم:ر=:به:ت<ج:بی:جر<زی:بپوش<ن:و:ور=:به:جرکی:در جه;<حن:و=د=ر

ک<وله:سز<دحهبه:ون:بجشش:) :(.139،:صترصهه:و:شرح:صحرفه:
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که;;ک:ویر<د:وخذ;;ی:آهذگ;;ب;;ه:=حز;;_::ش;;ود:ه;;<:و:ح;;<:ح;;روف:وی:صه;;الت،:و=ػه ن:یکذ;;د.:آش;;ک<رتر:ن:
:=ی;;ن:دع;;<:تک;;ر=ر:ش;;ده،:درود:ب;;ر:پ:صهل;;ه ک;;ه:در گر=و;;ی:=ی;;=ی: :ح<وجر:و:ط<ج;;د=ن: ک;;ه:در ش;;<ن:=س;;ت:

:بذ;ده<ی:وشخل;ف:دع;<:ب;ه:عذ;و=ن:ی;ش;ود.:و=ق;ع:ش;دن:=:ده:ویح;بیست:ص<ی:دع;<:د ن:صهل;ه:در
ک;ه:ی;ض;هن:=:آح;د؛:ر:در:وحخ;و=:و:آهذ; :دع;<:ب;ه:ش;ه<ر:ویری;ز;<د:ت حن:ع<ول:ب;ر=ی:=یتر:=صلی ن:

کردن:دع;<:ب;<:ص;لو=ت،:حک;ی::روح:=سخز<بت:ر=:در:به:درون:وش<طب:وی که:ههر=ه: دود؛:ضذ<ن:
:قول:و:عهل:=هل:بیت::به:و<:رسرده:=ست:و:=س;خز<بت:قطع;ی:ر=:ب;ه::=غ:سذت که:=غ ه<یی:=ست:

 ::13ههر=ه:د=رد.
:ور<ن:و=ػه کلهۀ::=غ :»ه<،: ُهّن  :تکر=ر:شده_::«=لّل  =ػگ;<جی:ر=:ب;ه:ط;ود:ب<الترین:بس<ود:و_::که:سی:ب<ر

ه<ی:طط;<ب:ب;<::ش;خری:جس;جت:ب;ه:س;<یر:=س;لوبی=طخص<ص:د=ده:=ست.:=ین:و=ػه:هه;<هذگی:ب
ک;رد.::وضهون:و:روح:جر<حش:ر=:د=رد:و:وی :آو=ه;<ی:ووص;ود:در:آن:صس;ت:و:ص;و: ت;و=ن:عل;خش:ر=:در

:و_::=ج;د:که:به:آو=ه<ی:شجه:وص;وت:وع;روف_::«ورن»و«:الم»ه<ی::و=ج ه;<ی::یگیید=ر=ی:بعض;ی:=غ
زتره:وصوت که:ب<ر د:و:حن،:تش;درضذ;:ه;ن:14ده:شدن:=غ:دور:دست:=س;ت.رن:آجه<:شذی<:هسخذد:
گویت:و:ورن:طصوصرهن:د=ر=ی:ضذ«:آ»وصوت: ذده:ض;ون:ب;ه:ض;عف:و:ج;<تو=جی:حیگی:هسخذد.:

:ب;;ه:س;;وی::<دی:ر=:=حس;;<س:ویح;;جگ;;رد:و:ف<ص;;له:ز:ش:در:وق<ب;;ل:طد=وج;;دگ<رش:ویحط;;و کذ;;د،:س;;ر
کرده:و:جد=ی :دهد.:سر:وی«:=للهن»آسه<ن:بلذد:

:ب<ره:وصوتحیگی:یو کش;ش:و:و:<د:شده:در کذ;<ر: : ک;ه:ب;ر=ی:تلف; :ر;ه<ی:بلذ;د،:در ز=ن:و;دتی:
کوت;<ه:ب;ه:ط;ول:وی:ه<:و:وص;وت:جً<:دو:بر=بر:ص<وتین:آو=:الغم:=ست:و:تقری= ن:ی;=:15=جز<و;د،:ه<ی:

که:در:=ین:دع<:وصوت:بلذ;د:ح<رآو=:ر=:وخذ<سب:ب<:وق<م:دع<:و:ج «:آ»ش:قر=ر:د=ده:=ست؛:به:طوری:
:و::ب<:سرصد:ب<ر: :تک;ر=ر،:ب;یش:=غ:وص;وت:561ب<:«:=ی»تکر=ر :ب;ه:ضش;ن::ه<:و:ص;<وت:ب;<ر ه<ی:دحگ;ر

کث;رت:ح;روف:و;دی:ی;طورجد.:وییگی:=ین:حروف:ب<:وق<م:دع<:و:جر<حش،:س<غگ<رتر:=ست؛:ز:وی ر=:
گ;;ردد:و:و;;دت:غو;;<ن:بیش;;خری:ص;;رف::ب<ع;;ث:وی کذ;;دی:و:ب;;<:ت;;أطرر:تلف;; : ک;;ه:صه;;الت:ب;;ه: ش;;ود:

ک;;ه:وش;; ول:جر;;<حش کس;ی: کذ;;د،::=س;;ت:و:ب;<:وحج;;وب:ط;;وحش:ص;;حجت:وی:ش;ود.:=ی;;ن،:ب;;<:ح;;<ل:
گردد؛:ض;هن: که:صحجخش:طوالجی: یر=:بر=ی:ضذرن:فردی:دلحعیرتر:آن:=ست: وخذ<سب:=ست؛:ز

                                                     :
ی;ر=:طد=وج;د::<ه:=غ:طد=:ح<صخی:وی.:هرگ13 گ;<ه:ح<ص;ت:ط;ود:ر=:=غ:ط;د=:بش;و=ه؛:ز طو=هی،:=ول:صلو=ت:بر:پی<وجر:بفرست:و:آن:

:=و:بشو=ه;د:و:حک;ی:ر=:ب;رآورد:و:دحگ;ری:ر=:برجر;<ورد:) کس;ی:دو:ح<ص;ت:=غ که: :=ین:=ست: :=غ وس;<خل:تج<رکت:و:تع<لی:بزرگو=رتر
 (.1138،:ش=لشرعة

بی.:14 :.87،:صآو=شذ<سی:زب<ن:عر
:.33،:صرقی:در:شعر:ح<ف :=بر=هرنووس.:15
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:=ین:وصوت که:در که:آر=وشی: کوت<ه:وصود:جد=رد:و::ه<:هست،:در:وصوت:=ین: توص;ه:ب;ه:«:آ»ه<ی:
:جر<حش:ضرورت:د«:=ی»کذد:و::ولکوت:ر=:=لق<:وی که:هر:دو:در :=رد.:توصه:به:طود:ر=:

ر=:ور;;<ن:ظه;;ن:و:ی;;ن:آو=:و:وعذ;;<ی:آن:=س;;ت؛:زی،:هه;;<هذگی:ب;;ی;;یه;;<ی:آو=:یگیین:ویت;;ر:=غ:وهن
ره;<ی:ر=غ:وخ :یجه;ود:یره;<ی:زب;<جروصود:د=رد:و:وخ :ییو:وعذ<:یک:لفظرزب<ن:حک:ر=بطه:=رگ<ج

:و:ییوعذ< ::16د.حآ:یبه:شه<ر
:آغ<ز کالم:=یدر :کذد:::ن:دع<:ویرش:=و<م:ضذح<رن:جین:

ُهن  َصل  َعَلی إِّ  الل  ْغ بِّ
، َو َبل  هِّ ٍد َو آلِّ ه  ْكَهَل اْلِّ  یَماجِّ ی ُمحَ

َ
، َو اْجَعْل ی أ ـحقِّ حَ َمانِّ ْفَضـَل الْ  یجِّ

َ
ـَح أ ، َو حقِّ نِّ

ْحَسنِّ الج   یتِّ ح  بِّجِّ  اْجَتهِّ 
َ
َلی أ ، َو بَِّعَهلِّ ح  ؤِّ ْحَسنِّ  یاتِّ

َ
َلی أ . ؤِّ ْعَهالِّ

َ
  17اْْل

ک;ه:د:یحلق;:یه<:ه<ی:)ه،: ،:ع،:ح:(:=غ:و=ج:و=ج ،:ب;<:=جقج;<ض:ط;ود:و:و=ره:حف;ره:حل; ی;=س;ت:
دالل;ت:ب;ر::ییگ;ین:وی;ش;ود.:=:ن:آو=ه;<:ویید:=رش:و:تولحز<د:تذگی:در:فض<ی:حل ،:ب<عث:س<ح=

ک;;ه:=  :و:تذگ;;<تذگی:ب;;<:ثج;;<ت:ر;;د:و:=رتج;;<ط:عهح;;آ:رون:ویی;;<:و:درون:دل:بح;;ن:و=ج:=غ:طف<ی;;آن:د=رد:
ک;;ه:ت :ذ;;ی:ویرقحه;;<ن:و:ح=:=و;;<م:18ن:د=رج;;د.رق;;حه;;<ن:و:ح= آن:ش;;<وده<:در:یر=ت:و:پری;;طو=ه;;د:
:جد=شخه:ب<شد.:یررتأث

که:د=رج;د،:ب;ر:وش<ط;ب:ت;أثرر:وی:ه<:هن:ب<:وییگی:ص<وت گع=رج;د:و:وعذ;<ی:ط<ص;ی:ر=::ه<یی:
:ب;;;رون_::=ج;;;د:ک;;;ه:ب;;;ه:آو=ه;;;<ی:ص;;;فرر:وع;;;روف_::«غ»و:«:س»ه<ی::کذ;;;د.:ص;;;<وت:=لق;;;<:وی گر=ی;;;ی::=غ

:تذگی:وییبرطورد=رجد؛:ز که:بلرزجد:شود:و:ب<عث:وی:ر=:هذگ<م:تلف ،:وشرج:آجه<:دض<ر و:ب;<::شود:
ک;;ه:جظ;;ر:دحگ;;ر=ن:ب;;ه:آجه;;<:صل;;ب:ش;;ود.:ش;;وجد:و:ب<ع;;ث:وی:وض;;وح:بیش;;خری:=د=:وی =ی;;ن::19ش;;ود:
ْلذ :»ط<صرت:در:عج<رت: ْعه  :=ْسخ  ُلذ ::یو 

 
ْسأ <:ت  ::یب ه 

 
ْغ:  ْفر  :=ْسخ  ْذُه،:و  دً=:ع 

;غ  :ّح  ;رف ::ی<و  ذ  ْقخ  ل  ;<:ط  ::یه  ;ُه،:و  ل 
ذ : ْغذ 
 
ل ::ی  ْع:ع  ْوس 

 
 : :و  ::یف ::ّی  ك  ْغق  ک;ه:و=ػه:بیشخر:جهود=ر::20«ر  کلر;دی:=ی;ن:صه;الت::=ست؛:ضر=: ه;<ی:

برد=رجده:=ین:آو=ه<:=ست:و:دقت:طو=جذده:ب :شود.:شخر:به:وحخو=:صلب:وییدر
گش;;<حش:روزی:ر=:طل;;ب:وی ک;;ه:س;;رد:=لس;;<صدین:=غ:طد=وج;;د:آبرووذ;;دی:و: کذ;;د،::هذگ;;<وی:

:فرو<حد:::وی
                                                     :

:.79،:صتحلرل:آو=یی:در:صحرفة:سز<دحه.:16
ک;ن:133،:صحرفة:سز<دحه.:17 که<ل:برس;<ن:و:ضذ;رن: ::پروردگ<ر=:به:رو=ن:وقدس:وحهد:وآل:=و:درود:فرست:و:=حه<ن:ور=:به:

گررد:و:جرت:ور=:ههو=ره:ب<:صالح:وقرون:بفرو<ی. : :که:حقرن:ون:در:وق<م:و=التری:قر=ر
:.88،:صو=یی:در:صحرفة:سز<دحهتحلرل:آ.:18
کهف:سجک.:19 :.18،:صشذ<سی:سوره:
پرسی:وی20 :آن:سو=ل:و:ب<ز که:فرد=:=غ :ور=:به:آجسه: ح;ده:=ی:ص;رف:جه;<:و::.:و=د=ر ک;ه:ب;ر=ی:آج;ن:آفر جه<یی:و:روغه<ی:ور=:در:آن:ضه:

گش<حش:ده:) :فرو<:و:روزی:ور=: ک<وله:سز<دحهور=:بی:جر<غ :(.133،:صترصهه:و:شرح:صحرفه:
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ْل َجاهِّ َح بِّالْ  یَو ُصْن َوْجهِّ  ، َو َل َتْبَتذِّ ْقَتارِّ  یَسارِّ ْسـَتْع ِّ بِّاْلِّ
َ
، َو أ ََ ـ ْزقِّ ْهَل رِّ

َ
َق أ ْسَتْرزِّ

َ
اَر  َی َفأ ََ ـ شِّ

. ََ   21َخْلقِّ

:و=ػه :=ین:عج;<رت،:در =ر :ر :=لْ:»ه;<ی::در ;ر  ،:ش  ْزق  ،:ر  ق  ْرز  ْس;خ 
 
 :، ;<ر  ْقخ  ،:=إْل  ;<ر  تک;ر=ر:ش;ده:«:ر»ح;رف:«:س 

ک;;ه:=ی;;ن::=س;;ت.:=غ:وییگی پ;;عیری:و:و=ض;;ا:ب;;ودن:آن:=س;;ت؛:ض;;هن:=ی;;ن: ه;;<ی:=ی;;ن:ح;;رف،:تکر=ر
:پعیری:ب کذدی:تلف :و=ػه:جرز:ویتکر=ر کذ;دی،:وذ<س;ب::<عث: ش;ود:و:وف;<هرهی:ض;ون:ق;جک:و:

:کذد.:=ین:آو=:ب<:وف<هرن:آورده:شده،:هه<هذگی:الغم:ر=:پید=:وی:22=ین:حرف:=ست.
:ور<ن:فصل کر;د:ثقرل;ه:در کر;د::ه<ی:دع<یی:وک<رم:=الطالق،:فقط:حک:فصل:آن:ب<:ج;ون:تأ تأ

که:حضرت:سز<د دع;<:برد=ش;خه:و:ب;<:=ش;<ره:ب;ه:دس;ت:ب;ه::شده:=ست:و:آن،:هذگ<وی:=ست:
که:طلف<ی:=ووی:در:ح :=حش<ن:و:پدر=جش:رو=:د=شخه:ظلن :کذد::=جد،:=ین:ضذرن:دع<:وی:ه<یی:

ْجـَ  ُط ِّ 
َ
ْظَلَهـن َ َو أ

ُ
، َو َل أ هِّ ٍد َو آلِّ ه َ ِّ َعَلی ُمحَ

ُهن َ َصل 
ـحـالل َ ِّ ِِّ َعج  ْف

لـد َ ْجـَ  یٌق لِّ
َ
َهـن َ َو أ ْظلِّ

َ
، َو َل أ

ُر َعَلـی اْلَقـ ـاْلَقـادِّ ِّ ج  ـَدایْبضِّ طِّ ََ هِّ ْطَكَجْتـ
َ
ن َ َو َقـْد أ

ـل َ ضِّ
َ
َ  یتِّ حَ ، َو َل أ ْجــدِّ ـْن عِّ ـَرن َ َو طِّ ْفَتقِّ

َ
، َو َل أ

ْطَغ یُوْسعِّ 
َ
َ  ُوْجدِّ َح ، َو َل أ ْجدِّ ْن عِّ   23.ین َ َو طِّ

کر;;د:ثقلر;;ه:و:ح;;روف:درش;;ت:و:وفشه;;ی:و<جذ;;د: =ی;;ن:قس;;هت،:ب;;<:در:برد=ش;;خن:پ;;ذد:ج;;ون:تأ
کر;;د:بیش;;خری:در:آن:دح;;ده:،:وحک;;ن:و:«ض;;<د،:ط;;<،:ظ;;<:و:ق;;<ف» ب;;<:ق;;وت:و:ش;;دت:=د=:ش;;ده:و:تأ

::و;ی کر;;د:بیش;;خری:برط;;ورد=ر کر;;د:ثقرل;ه،:ب;;ه:جوب;;ه:ط;;ود،:جس;;جت:ب;ه:طفرف;;ه:=غ:تأ ی;;ر=:ج;;ون:تأ ش;;ود؛:ز
:تش;;دحد،:ب;;<::وییگی:24=فز=ح;;د.:=س;;ت:و:ب;;ر:فش<و;;ت:و:=ههر;;ت:وعذ;;<:وی کذ;;<ر : ه;;<ی:ح;;<د:ش;;ده،:در

:بر=ب;;ر:ظل;;ن:و:وحک;;ن:ب;;ودن:و:شکس;;ت:ج<پ;;عی ری:هه;;<هذگی:بیش;;خری:پی;;د=:وعذ;;<ی:وق<وو;;ت:در
:رس<جد.::کرده:و:وفهوم:وورد:جظر:ر=:بهخر:وی

ک;;ه:آو=:رج;; :و:ب;;و:گ<هح=غ:ص< ک;;ه:=و;;<م:یه;;<یی: ی:=غ:وعذ;;<:ب;;ه:هه;;ر=ه:د=رد،:آن:هذگ;;<وی:=س;;ت:
:فرو<حد::وی

ْعجِّ  ، َو َطت  هِّ ٍد َو آلِّ ه  ُهن  َصل  َعَلی ُمحَ ، یالل  َصادِّ ْقتِّ َدادِّ  یَو اْجَعْلجِّ  بِّالِّ ْهلِّ الس 
َ
ْن أ ـةِّ طِّ ل  دِّ

َ
ـْن أ ، َو طِّ

                                                     :
:روزی:طو=ر=ج;ت:روزی::گری:حف :جه;<:و:=رصهذ;دحن:ر=:ب;ه:تذ :=:به:تو=ن.:آبروحن:ر21 ک;ه:ب;دین:صه;ت:=غ دس;خی:ط;و=ر:وگ;رد=ن:

:وردم:پست:عط<:و:بششش:طلجن:)هه<ن(. :طو=هن:و:=غ
:.868،:ص=السلوبیة.:22
ک;ه:ت;و:ب;ر:صل;وگرری:=غ:س;خن:ب;ه:و;ن:تو=ج;<یی،:و:ج;ه:23 و;ن:س;خن:.:ب<ر:طد=ح<:ب;ر:وحه;د:و:آل:=و:درود:فرس;ت:و:س;خن:دح;ده:جش;وم:

که:ت;و:وی ک;ه::جه<حن: ک;ه:ر=هذه;<یی:ت;و:ب;ه:و;ن:آس;<ن:=س;ت:و:ب;ی:ضر;ز:و:جر<غوذ;د:جگ;ردم: گه;ر=ه:جش;وم: :د=ری:و: ت;و=جی:و;ر=:ب;<غ
که:تو=ن :تو:=ست:و:سرکشی:جذه<حن: :تو:=س;ت:):گش<حش:زجدگی:ون:=غ ک<ول;ه:س;ز<دحهگری:ون:=غ ،:ترصه;ه:و:ش;رح:ص;حرفه:

:(.136ص
:.834،:صوع<جی:جحو.:24
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حِّ  ْن َصالِّ ، َو طِّ َشادِّ  َ ، َو اْرُزْقجِّ  ال َبادِّ ، َو سََلَطَة  یاْلعِّ . َفْوَز الَْمَعادِّ َصادِّ َْ   25الْمِّ

:آو=ه;;;<ی:=جفز;;;<ری:و:وزه;;;ور:=س;;;ت:و:هذگ;;;<و«:د»و=ج: گ;;;ردد،::ی=غ کن:هه;;;ر=ه: ک;;;ه:ب;;;<:س;;;<
گ;ی:ب;<:=و;ور:ییش;ود.:=ی;ن:و:ش;خری:=د=:وییر=:ب;<:ش;دت:و:ق;وت:بی;شود؛:ز:وضوحش:دوضذد=ن:وی
:ق :کذد.:د=:ویی<وت:=رتج<ط:پرسشت:و:وهن:و:روغ

 یعیهای بد هیب. آرا
گ;;<ه:غ=یی;;ده:س;;زعرآو=ی;;ی:و:ووس;;:ه;;ن :و;;خن،: ک;;ه:ب;;ه:جوب;;ه::ه<:و:صذ<س:قی:دروج;;ی:در ه;;<:=س;;ت:

:آهذگ گع=رجد.رطود:در کردن:وخن،:=ثر: ::26ن:
گ;;<هی:ب;;ه:ص;;ورت:س;;زع:وخ;;و=زی،:و<جذ;;د::ی;;آو=:ه;;ن ;;»ی: ل  :إ  ;;ّی  ل  :،:ع  :ّی  ه  ْحخ  ْص;;ل 

 
 :/:،> ه  ;;ْذخ  ّس  <،:ح 

ذ : ;;ه  <ص  ;;<:/:ط  ه  ْهخ  ْته 
 
ج :ی  ;;د  <ج  <ی،:ع  ک  :،;; ج :ح  :ید  ح  ;;<ل  ق :ر/:=لّص  ،=ْلُهّخ  /:رن  ;;<د  ع  ،:=ْله  ;;<د  ج  ،:=ْلع  ;;<د  ش  /:=لّر  ن 

: :یُوْس;;ع  ْح:ی،:ُوْص;;د 
 
;;ی،:  ;;ی/ْ:ُوْدل  ْرض 

 
;;ی،:  ْغک 

 
;;ْدُت/:  ص  ;;ْدُت،:ق  ف  ;;/:و  ،:ر  ;;<د  ج  ،:=ْلع  ;;<د  ش  ،:=لّر  =د  ;;د  </:=لّس 

: <د  ع  <=ْله  ف  </:=ْلک  <ه  ْرض 
 
<،:أل  <ه  ْغک 

 
<،:أل  =ه  ْهد 

 
/:أل  <ك  ض  ،:ر  =ك  ر  ْثُت/:ظ  ر 

ک  ْوُت،: ْجُت،:ُحر  ز  ;/:ح  :ح  ال  ،:=ْلو  ;ة  ،:ح  ة 
= د  ْطُل;ُب،:ح :=ْله 

 
<ٍب/:  س  ،:=ْحخ  <ب  س  ْکت  =/ ف 

ل  ،:=لّخ  ف  ر  ّدً=،:ج ّدً=/:=لّس  ّدً=،:ض  ّدً=،:ر  ک  :/ ة  ع  ،:=لّد  ة  ع  /=لّس  ة 
; ج  ُب/:ع  ْره 

 
ل :  ص 

 
ٍک/:  ;<د  ه  ٍک،:غ  ;ی<د  ل  و 

 
;ی،:ُس;ُجل :ی،  ل  ه  ُه/:ی،:ع  ْع;د  ;ُه،:ب  ْجل  ًة/:ق  ;ْهل  ،:س  ;ة  ،:=ْلُهْهل  ;ة  ْفل  /:=ْل  

: ك  ْلق  ،:ط  ك  ْغق  :=«:ر  گ<هی:به:صورت:وطرف:در ْج;ر:/:»ش;ود؛:و<جذ;د:::ده:ویح;ن:دع<:دیو: ،:=ْلک  ;ر  ظ 
=لّذ 

ذ : ه  ل  ذ :یظ  ;ه  <ص  ج :ی،:ط  ;د  <ج  <ی/:ع  ک  :،; ج :ح  :ید  ه  ج :،:=ْض;ط  ج :ید  ;د  ّع  و  ج :ی،:ت  د  ;ّد  ج :ی،:س  ;د  ْرش 
 
،::ی،:  ;ة  <ع  /:=لّط 

ث ْق;;;ُت/: ْقُت،:و  ;;;ْدُت/:=ْش;;;خ  ص  ;;;ْدُت،:ق  ف  ْرُت/و  ق  ْرُت،:=ْفخ  /:=ْض;;;ُطر  ع  ;;;ر 
،:=ْلُهْشخ  ع 

;;;د  /:=ْلج  ;;;ة  <ع  ه  =ْلز 
<ف : ;;<د:/:=ْلع  ْرص  ،:=ْله  ;;<د  ع  ،:=ْله  ;;<د  ج  ،:=ْلع  ;;<د  ش  ،:=لّر  =د  ;;د  ،:=لّس  ;;<د  ص  ْقخ  ;;=ال  ،ر  ،::ة  ;;<د  ج  ،:=ْلع  ;;<د  ش  /:=لّر  ک  ;;د  =ْلز 

> ف  /=ْلک  ;;;<ك  ض  ،:ر  =ك  ر  ;;;<د/:ظ  ْرش  ،:=إْل  ;;;<د  ع  :ح :=ْله  ال  ،:=ْلو  ;;;ة  =ح  د  ،:=ْله  ;;;ة  ،:ح  ;;;<ب  س  ْکت  /:=ال  ;;;ة  ع 
،:=لّد  ة  ;;;ع  /:=لّس  ة 

/:=لْ: ب  ْکس  ،:=ْله  ب 
ل  <ٍب/:=لّط  س  <ٍل:ر :=ْحخ  ْصه  <ٍل،:إ  ْعه  :/:=ْسخ  <ر  ْقخ  ،:=إْل  <ر  :«.س 
:=د=:و:تف;;<وت:آجه;;<:در:وعذ;;<:ر=:ش;;<ول:ویک;;ه:_::صذ;;<س کله;;ه:در ::27-ش;;ود::ش;;ج<هت:دو: جر;;ز:در

یج;<:و:=حز;<د:هه;<هذگی:آو= ه;<:جق;ش:وهه;ی:=حف;<::ی:ب;ین:عج<رتی;=حز<د:حک:فض<ی:آهذگ;رن:و:ز
;<ٍب/:»ه<یی:و<جذد:::کذد؛:صذ<س:وی س  ،:=ْحخ  ;<ب  س  ْکت  ;ّدً=،:ج ;ّدً=/:= ّدً=،/:ض  ;ّدً=،:ر 

ک  :/ ة  ع  ،:=لّد  ة  ع  =لّس 
: ه  ّذ :یّذ :=لّخ  ظ  ل :ی،:=لّخ  ص 

 
ل :ی/:  و 

 
ک;ه:در:دو:و=ػۀ:«:ی،:  :ج;وع:صذ;<س:الح; :=س;ت:و:صذ;<س:لفظ;ی: که:=غ

ل :» و 
 
ل :ی  ه  ::دح;ده:وی«:ی،:ع  ;<د»ش;ود.:دو:صذ;<س:و;ردوف:و:=ش;خق<ق:ه;ن:در ْرش  ،:=إْل  ;<د 

ش  وص;ود:«:=لّر 
                                                     :

ک<وله:سز<دحهترصهه:و:شرح:صحرف.:25 :.137،:صه:
:.31،:صووسرقی:در:شعر:=صخه<عی:ح<ف :=بر=هرن؛:153،:صشذ<سی:سجک.:26
:=لجالغة.:27 :.343،:صصو=هر



ک
سج

 
الق

الخ
رم ا

مکا
ای 

 دع
سی

شنا
 

 

 

00 

:د=رد.
 قی پجهانح. موس3

=: =ی;ن:ووس;رقی:ب;ه:ط;ور:ز;<د:هه;<هذگی:و:ووس;رقی:پذه;<ن،:و;ؤثر:=س;ت.:حتض;<د:وعذ;<یی:در
:تأول:و:= ه;<:در:درون:درک::ن:و=ػهیز<د:=رتج;<ط:تض;<د:ب;حوسخقرن:ق<بل:درک:جرست،:بلکه:پس:=غ

::28گع=رد.:شده:و:سحس:بر:حو=س:تأثرر:وی
ین:=لع<ب;دین:ب;دین:ترتر;ب:=س;ت:: کالم:حضرت:ز :»تض<ده<ی:ووصود:در: ;د  س  ْا،:ف  ْص;ل  =ْسخ 

ْعذ : ْرف  ذ :ی/:ت  ْطخ  ط  تْ:ی،:ح 
 
ًة،:  ص  <ق  :/:ج  ال  ،:=ْلو  ک  =و  د  /:ع  ة  ق  ،:=لّد  ة  ّذ  /:ظ  ة  ّج  ح  ،:=ْله  ة  </:ب ْ ض  ه  ْهخ  ;ه  ،:ح  ک  =ر  ;ر  /:و  ة 

ج : د  ه  ًک،:=ْض;;;ط  :/:ُق;;;ْدر  ;;;ة  ذ  و 
 
،:=أْل ;;;ْوف  /:ط  ک  و  ;;;ال  ;;;یح  ذ  و  ر  ،:ی/:ح  ة  ;;;ذ  س  :/:=ْلح  ة  ;;;ل  ،:=لّص  ;;;ع  ط  /:ق  ;;;ْعل  ،:=ْلج 

: =ّر :=لّس  ;د  ،:ه  ّن 
;ّل  ض 
 
;ٍر/:  <ض  ٍل،:ح  <ط  ة/:ب  :یخ :ح :ز  ،:ُوْس;ع  ّن  ;ر  ق  ْفخ 

 
ْح:ی/: 

 
ُو;وُت،: 

 
 :/; ،:ر  ;د  س  :/:ف  ْب;  

 
</:ُط;ْع،: 

<ف : ،:=ْلع   < ال  :/:=ْل;;ج  ح/ ;;ال  ;;ص  ;;<ج :ر  ْعط 
 
 :/: ;;<د  ش  ،:=لّر  ل  ;;ال  /:=لّض  ;;یة  ذ  ع  ذ  جْ:ی،:و  /:=ل;;ّدُ ّم 

،:ظ  ْه;;د  ک/:ر :/:ح  ;;ر  <،:=ْْلط 
،:=ْصخ :ر :=لْ: ;;ة  ق  <ر  /:ُوف  ق  ;;ّر  ف  ،:ت  ;;ة  ع  <و  /:ُوز  ;;<ر  ْقخ  ،:=إْل  ;;<ر  ;;ْخر :س  ،:س   <>;; ْفش  :/:إ  ;;ة 

،:=ْلُفْرق  ;;ّن  /:ض  ;;ع  ضذ;;رن،::،:ه;;ن«ه 
:»تق<بل:ووصود:در:دو:عج<رت:: :=ْلش  ل  ْقال  :=ْسخ  ;ْول :ْر;و  ;ْن:ق  :و  ُث;ر  ک  ْن: :إ  :و  ;:یر  ْعل  :ف  :یو  :و  ;ّر 

:=لّش  <ر  ْکث  :=ْس;خ  ،:و 
ْول : ْن:ق  :و 

ّل  ْن:ق  ْعل ::یإ  :ف  ْو:ل :»و:جرز:عج<رت::«:یو  :ُتْحد  :ال  ;:یو  ّزً=:ظ  ;ع  :ل  ْثت  ْح;د 
 
 :
 
اّل رً=:إ  ;ًة::ی<ه  ذ  <ط  ;ًة:ب 

ّل  «:ظ 
:=ی;;ن:س;;جک:و::ب<ع;;ث:=حز;;<د:ووس;;رقی:و:=حز;;<د:ر=بط;;ه:ب;;ین:=ی;;ن:دو:صهل;;ه:وی ش;;ود.:=س;;خف<ده:=غ

:ب;ردن:و=ػه ک;<ر :ب;ه: ک;رده:و::ه;<:و:صهل;ه:ه;<،:عج<رت:=سلوب:در یج;<تر:و:دلح;عیرتر:و:و<ج;دگ<رتر: ه<:ر=:ز
::ب<عث:وی که:در:ظهن:طو=جذده:تأثررگع=رتر :ب<شد.شود:

 الحه صرفی
: کذ;;;<ر : ک;;;ه:آو=ه;;;<:در :ق;;;ر=ر:ویحد:کح;;;هذگ;;;<وی: ل:رت;;;ری:ر=:تش;;;ک:رج;;;د،:و=ح;;;ده<ی:بزر رگ:گ;;;ر

که:ب;ه:آن:و=ػه:=ط;الق:وی:وی :زب;<ن:شذ<س;ی:صد:دهذد: <:ح;:یشذ<س;:د،:ب;ه:آن،:س;<طتح;ش;ود:و:در
:و=ػهر;شذ<س;ی،:ب;ه:تحل:سجک:29ذد.حگو:شذ<سی:وی:شتحر ک;الم:حه;<:و:وظ;<:ل:س;<طخ<ر ف:آن:در:

:پرد=غد.:وی
:ن:رکذ:ه<یی:=غ:آن:در:دع<ی:وک<رم:=الطالق:=ش<ره:وی:ن:ص<:به:جهوجهی=:در:

:ب; :و;ورد،:بیش;خرین:فر=و=ج;ی:ر=:در ن:و=ح;د:ی;ن:وش;خق<ت:د=رد.:=ی=سن:ف<عل:ب;<:بیس;ت:و:ضه;<ر
:ثالثی:وزرد:و:ح<:=غ:ثالثی:وزحد:در:= شود.:ب;ر:=ی;ن:=س;<س،::ده:ویحن:دع<:دیصرفی:به:دو:صورت 

                                                     :
:.136،:صفی:=لذقد:=لحدحث.:28
بی.:29 :.48،:صعلن:=للس<ن:=لعر
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;;»ه;;<ی:و=ػه ;;ًة،:ص  ذ  <ط  ر،:ب  ;;<ه  :ظ  ه  ;;<ل  ;;ًة،:=لّظ  ص  <ق  ;;ًة،:ج  <خ ج  ٍا،:ع  :ر<ل  ح  ;;<ل  ،:=لّص  :رن  ه  =ح  ،:=ل;;ّر  ;;ة  ف  <ر  ،:=ْلع  ،:رن  ن 
: ;;ة/ ک  <ل  ;;ٍر،:ه  <ض  ;;ٍل،:ح  <ط  <خ ;;ٍب،:ب  ُر،:غ  ;;<د  ث;;ی:وز;;رد:و:«:=ْلق  =ر :»=غ:ثال ;;ی=ْلُه;;د  ب س 

،:=ْلُهال  ;;رن  ق  ،:=ْلُهّخ  ،:رن  ن 
: :رُوط    ّ ح  ٍن،:=ْلُهْس;خ  ،:ُوْؤو  ّلٍ ،:ُوص  ث;ی:«: / :ثال ح;د:س;<طخه:ش;ده:=س;ت.:=س;ن:ف<ع;ل=غ گ;<هی:_::وز ک;ه:
:ر=:ت;;د=عی:_::ش;;ود:ن:فع;;ل:وییگزحص;;< ط;;<لی:=غ:دالل;;ت:غو;;<ن:=س;;ت:و:وعذ;;<ی:ثج;;<ت:و:=س;;خهر=ر
ُر:»کذ;;د؛:و<جذ;;د:و=ػۀ::وی ;;<د  ;;»ک;;ه:در:عج;;<رت:«:=ْلق  ّذ  :و  ;;ْجک  ;;ی:=ْلق  ل  :ع  ُر ;;<د  :=ْلق  ْج;;ت 

 
:رفخ;;ه،::30«ی  ک;;<ر ب;;ه:

:ب;;ردن:و=ػه:ن،:=و;;<م:رضذ;;:وعذ;;<ی:ثج;;وتی:و:د=خه;;ی:د=رد.:ه;;ن ک;;<ر :»ب;;<:ب;;ه: ;;ّلٍ :»،:در:عج;;<رت:«ُوص  ْج;;ت 
 
 

ّل: ُه: ::ُوص  ْعد  ٍد:ب  ح 
 
ی:  ل  :ر=:طو=سخ<ر:ویحبه:ص<ی:فعل،:آن:درود:پ<:31،«ع  :شود.:د=ر

:بقر;;;ۀ: :=ی;;;ن:دع;;;<:آو;;;ده،:ب;;;یش:=غ ک;;;ه:در پ;;;س:=غ:=س;;;ن:ف<ع;;;ل،:=س;;;ن:تفض;;;رل:ب;;;<:هرز;;;ده:و=ػه:
گرفخن:=سن:وشخق<ت:به:ضشن:وی : که;<له<ی:تفضرل:جش<:طورد.:جحوۀ:قر=ر ط;و=هی:و::ن:دهذ;ده:

:کذد.::جو=طخی:ر=:=حز<د:وی:ه<:=ست،:عالوه:بر:=ین،:ووسرقی:و:آهذ :حک:=ش<ره:به:برترین
گ;رفخن:ضه;<ر:=س;ن:تفض;رل :ب;ر: :»ه;<ی:ک;ه:ب;ه:ص;ورت:ترکر;ب_::بذد:=ول:=ین:دع<،:ب;<:در ;ل  ْکه 

 
 

: :=لْ:ح=إْل  ل  ْفض 
 
 :، <ن  :=لّذ :رق :ر :ه  ن  ْحس 

 
 :، :ّر :ن  <ل  ْعه 

 
:=أْل ن  ْحس 

 
 :، که:ب<ع;ث:=حز;<د:_::آوده«:<ت  :=ین: عالوه:بر

گ;رفخن:ع;<لی : :جظ;ر :=بخد=ی:دع<:شده،:ب;<:در ک<و;ل:ووسرقی:وذظهی:در ترین:و::ت;رین:وف;<هرن،:ب;ه:
کذ;د:و:تذ<س;ب:لف; :و:وعذ;<:ب;ه:ط;وبی:رع<ح;ت::برترین:و:سرآود:ههۀ:وک;<رم:و:فض;<خل:=ش;<ره:و;ی

:شده:=ست.
:رفخه:شده،:عج<رت::=غ:دحگر:=سن ک<ر ْر:»ه<ی:تفضرل:به:

 
 : ه  =ح  :=ل;ّر  ;ن  ی:رح  ْق;و 

 
 :، ;ك  ْغق  :ر  ;ع  ْوس 

 
 :، ن 

ْدج :
 
:=أْل ک  =و  د  ،:ع  ت ك  ب :ْر:ُقّو  ْقر 

 
:=أْل ن 

ْعال  ،ط  ر :ین 
،:=لّط  یحن  ْرض 

 
 :، ل 

ْفض 
 
ی،:  ْغک 

 
ی،:  ْهد 

 
ی،:  :=ْلُهْدل  ة   =ست.«:ق 

:=ی;ن:دع;<:=غ:ثالث;ی:وز;رد:س;<طخه:ش;ده،:ول;ی::ههۀ:=س;ن ک;<ر:رفخ;ه:ش;ده:در ه;<ی:تفض;رل:ب;ه:
::س;;رد:عل;;ی ح;;<ض:=لس;;<لکرنط;;<ن،:در ْلذ :»،:عج;;<رت::ر ْعه  :=ْس;;خ  ;;ی:یو  ْرض 

 
 : ;;<:ُه;;و  گوج;;ه::32«ب ه  ر=:=ی;;ن:

کرده:=ست::  وعذ<:

:آن:=س;ت:و:ح;<:ب;ه:بزر  ک;ه:بیش;خرین:رض;<حت:ت;و:در : ک<ری:بگه<ر ت;رین:عه;ل::ور=:به:
کن. ::33وورد:رض<حت:طودت:وش ول:

=: ی»ن:=س<س،:یبر ْرض 
 
گرفخ;ه:ش;ده:«:  ح;د: :فع;ل:وز :وعذ;<ی:=ول،:=غ ه:آن:ر=:حجورو:ه;ر:ضذ;د:س;در

                                                     :
ک<وله:سز<دحه.:30 :.136،:صترصهه:و:شرح:صحرفه:
:.138.:هه<ن،:31
:.136.:هه<ن،:32
ح<ض:=لس<لکرن.:33 :.:387،:ص3،:جر
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د:و:در:وعذ;;;<ی:دوم،:ب;;;ه:ح;;آ:ک:فر=هذز;;;<ری:=غ:=ص;;ول:وع;;;روف:ب;;ه:ش;;;ه<ر:ویح;;:34ز:د=جس;;;خه،یص;;<
ک;ه:«:ورّضی»وعذ<ی: که:=سن:وفعول:=ست:و:در:=صل،:ب<ح;د:ب;ه:وعذ;<ی:=س;ن:ف<ع;ل:ب<ش;د: =ست:

کالم:فص :35=ست.:نید:=لس<صدرعذی:سحن:فرد:در:آن:غو<ن،:یتر:ارصو=غ:آن،:و=قع:شدن:در:
:پ<ح کلهۀ:در که: :_::=ست«:=دجی»که:وؤجث:=سن:تفضرل:_::«دجر<»<ن،:ب<حد:وخعکر:شوحن: جر;ز:در

کث;;رت:=س;;خعه<ل،:=س;;ن:عل;;ن:ب;;ر=ی:صه;;<ن:ش;;ده:و:وعذ;;<ی: ک;;ه:ب;;ه:عل;;ت: =ی;;ن:دع;;<:و=رد:ش;;ده:
:تفضرلی:طود:ر=:=غ:دست:د=ده:=ست.:

ح;;د: ث;;ی:وز ک;;ه:ه;;ر:دو:=غ:ثال :رفخ;;ه:ش;;ده: ک;;<ر :=ی;;ن:دع;;<ی:ش;;رحف،:فق;;ط:دو:=س;;ن:وفع;;ول:ب;;ه: در
که:حضرت:وی:ه:شدهس<طخ :فرو<حد::=جد::حکی:آن:ص<:

 
ْ
أ َ َ لِّ ال . یِّ َو ُطْسَتْعهِّ َتَرعِّ

  36الُْمخْ

ک;;ه:دس;;ت:ب;;ه:دع;;<:برد=ش;;خه،: وشخ;;رع:ب;;ه:وعذ;;<ی:س;;<طخه:ش;;ده:=س;;ت،:و:دوم،:آن:ص;;<:=س;;ت:
:گوحد:::وی

ْجَ  ُطْجَتَجعِّ 
َ
[ أ ُهن َ

ْطُ . ی]الل َ َِّ ْن ُح   37ؤِّ

که:=ورد: کسی:=ست: حن.:وذخزع،:=سن:وفعول:و:به:وعذ<ی: :فضل:و:رحهت:=غ:آن:د=ر
ی;ن:=لع<ب;دین:ضذرن،:=سن:هن کالم:=و<م:آوده،:دو:وورد:=ست.:=و<م:ز که:در: :ه<ی:وک<جی:

ین:=ی;ن:دع;<،:تش;ج :بذده<ی:آغ;<ز یج;<::هی:ر=:بی;<ن:و;یردر :ز ک;ه:ب;<:آن،:وقص;ود:ط;ود:ر=:بس;ر<ر د=رد:
:فرو<حد::،:وی:بی<ن:د=شخه

َكاَن ُعُهرِّ  َذا  لش َ  یَفإِّ َتعًا لِّ َْ ْضجِّ َ انِّ َف ْح َط لَ  یاْقبِّ .ْح ؤِّ ََ38  

:=ین:ص<: ع»در ْرت  :=سن:وک<ن:=ست.:«:و 
:بذد:دحگری:وی :فرو<حد::در
َصاد. یاْرُزْقجِّ  َْ ، َو سََلَطَة الْمِّ   39َفْوَز الَْمَعادِّ

                                                     :
:.813،:صشرح:=لک<فرة.:34
ح<ض:=لس<لکرن.:35 :.388،:صر
ک<وله:سز<دحه.:36 :.135،:صترصهه:و:شرح:صحرفه:
:.137.:هه<ن،:ص37
ک;ه:دش;هذی:س;شت:ت;و:ب;ر:و;ن:رو:آورد:)38 :آن: گ<ه:شرط<ن:شود،:بهرر=جن؛:پ;یش:=غ گ<ه:عهرم:ضر= ترصه;ه:و:ش;رح:ص;حرفه:.:هر:

: (.131،:صک<وله:سز<دحه
:قر<وت:و:ره<یی:=39 حن:فرو<:)هه<ن،:ص.:رسخگ<ری:در :(.:137غ:دوغخ:ر=:روز
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;;<د» ْرص  ی;;ر:جظ;;ر:و;;ی«:و  ک;;ه:در:آن،:ص;;<یی:ر=:ز حش;;ه::وک;;<جی:=س;;ت: گررج;;د.:=ی;;ن:=س;;ن:وک;;<ن،:=غ:ر
:شود.:س<طخه:وی«:وفع<ل»ثالثی:وخعدی:و:بر:وزن:
که: :=ی;ن:ص;ورت،:«وع;<د»الغم:به:ظکر:=ست: ک;ه:در :=ی;ن:ص;<،:ح;<:ب;ه:وعذ;<ی:آط;رت:=س;ت: ،:در

ک;;ه:وص;;در:وره;;ی:=س;;ت:ظ;;رف:وی و:در:ه;;ر:دو:ص;;ورت،:=س;;ن::40ش;;ود:و:ح;;<:ب;;ه:وعذ;;<ی:ب<غگش;;ت:
که:وش<هده:وی گوجه: :=سن:وک<ن:جرست.:هه<ن: کذ<ر : کهی::شود،:وشخق<ت:در ه<ی:ظ=ت،:سهن:

وحور:=ص;لی:و:رک;ن:=ی;ن:«: ج<:و: جت»ه<ی:ظ=تی:و<جذد::ن:=سن=جد؛:ضو:ر=:به:طود:=طخص<ص:د=ده
دع<:=ست:و:وشخق<ت،:به:=سخثذ<ی:=فعل:تفضرل،:بیشخر:بر=ی:توضرا:صفخی:=غ:=س;ه<ی:ظ=ت:

:=ین:دع<:دحده:جهی که:=سن:غو<ن:و:صر ۀ:وج<ل ه:جرز:در :شود.::=ست.:به:ههرن:دلرل:=ست:

 الحۀ جحوی
:حر=:ه;ر:و=ػه:ص<ی;پ;رد=غد؛:ز:وی:ه;<:ن:و=ػهیذی:ب;رجش:جحو:به:بررسی:رو=بط:هن گ;<ه:وششص;ی:در

ذی:به:بررسی:=جو=ع:رجش:کذد.:در:وحور:هن:ف<:ویحگ<ه:رس<لخی:ر=:=حب:د=رد:و:بذ<:بر:آن:ص<رک:ترکح
کوت<هی:و:بلذد:بودن:آن،:=جو=ع:فعل :ن.حپرد=ز:ه<،:صهالت:وزهول:و:حعف:وی:صهالت،:

کلی،:=ین:دع<:ش<ول:دو : ت;و=ن:آن:ر=:ب;ه::ک;ه:وی:س;ت:و:پذز;<ه:و:هش;ت:صهل;ه:=س;تحبه:طور
:ن:جهود.:ری:تقسیدو:دسخه:عهده:طجری:و:=جش<

ک;ه:س;ه:صهل;ه:آن:ب;<:فع;ل:و:دو::ص;د:و:پ;<جزده:صهل;ه:وی:کح;ه<ی:طج;ری:ش;<ول::صهله ش;ود:
کوت;;<ه:و:هه;;<ره:د=ر=ی:ض;;ربی:ح;;ک:صهل;;ه جو=ط;;ت::=ش:ب;;<:ح;;رف،:جس;;ر:ش;;ده:=س;;ت.:صه;;الت،:

کرد.:=ست:و:به:سرعت:وی :آجه<:عجور: :تو=ن:=غ
=: ک;;ه:فع;;ل:آن:و<ض;;ی:=س;;ت،:ب;;<:پذز;;<ه:و::هر;;ه<ی:فعل:ه;;<،:صهل;;ه:<رتن:ج;;وع:عجی;;در ک:ح;;=ی:

ک<ر:رفخه کثر:آجه<:به:صورت:صله:به: =ج;د:و:وقص;ود:=ص;لی::وورد،:بیشخرین:فر=و=جی:ر=:د=رد؛:=لجخه:=
کهخرین:=فع<ل:هسخذد.رذده:جحگو :فعل،: :سخذد.:=فع<ل:وض<رع:ب<:ضهل:و:ضه<ر

شخل;;ف:وزه;;ول:آو;;ده:=س;;ت؛:ب;;ه:عذ;;و=ن:ل:وی;<د:ش;;ده،:تع;;د=دی:ب;;ه:دالح;;ه;;<ی::=غ:ور;<ن:فعل
ین:=لع<بدین :عج<رت:::جهوجه،:=و<م:ز ;»در ّذ  <ُب:و  ًة:ُتع  ْصل  ْع:ط  د  :ت  :ال  ُهّن  ::ی=لّل  :ال  <،:و  ه  ْحخ  ْص;ل 

 
 :
 
اّل إ 

> ه  ;;ْذخ  ّس  :ح 
 
اّل ;;<:إ  ه  ;;ُب:ب 

ّج  و 
ُ
;;ًة:  <خ ج  گوحذ;;ده:ر=::41،«ع  کس;;ی: ک;;ه:ض;;ه: ک;;ه:=ی;;ن: ک;;رده؛:ض;;ر=: ف<ع;;ل:ر=:ح;;عف:

::جکوهش:و:سرزجش:وی :=و:ص;<در ک;ه:عه;ل:و:رفخ;<ری:=غ کرده،:وهن:جرست،:بلکه:وه;ن:=ی;ن:ب;وده:
                                                     :

ح<ض:=لس<لکرن.:40 :.391،:ص3،:جر
ک;ه:غش;ت:وی41 :و;ر=:در:ط;ویی: ک;ه:ب;ه:وس;رله:آن::.:ب<ر:طد=ح<:و=وگع=ر کذ;ی،:و:ج;ه:ط;وی:غش;خی: ک;ه:آن:ر=:=ص;الح: د=جذ;د:ص;ز:آن:

گرد=جی:) که:آن:ر=:جرکو: ک<وله:سز<دحهسرزجش:شوم،:صز:آن: :(.131،:صترصهه:و:شرح:صحرفه:
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:بذ;;دی:دحگ;;ر:و;;ی گ;;ردد.:در ک;;ه:وس;;خح :=ی;;ن:جک;;وهش: ;;»فرو<ح;;د:::جش;;ود: ّذ  ْفخ  :ت  :ال  ::یو  ة  <ج  ع  ْس;;خ  ب <ال 
: ْرُت:ْر:ب    =:=ْضُطر 

ظ  :إ 
:=ین:ص<:فعل::42«.ر ك  ْرُت:»در گ;ر:وعل;وم:آورده:«:=ْضُطر  ک;ه:= وزهول:آورده:ش;ده:
:ف<ع;;;ل:و:وفع;;;ول:س;;;زع:و:هه;;;<هذگی:ووص;;;ود:ور;;;<ن:و=ػهری;;;ه:عل;;;ت:ت ش;;;د،:ب;;;:و;;;ی ه;;;<ی::ر:در
ْجُت:» ه  ْرُت،:ر  ق  ْرُت،:=ْفخ  :رفت.:=غ:بین:وی«:=ْضُطر 

:=و::در:قسهت:دحگری:=غ:دع<ی:طود،:=غ:طد=وجد:درطو=س;ت:وی:=و<م:سز<د ک;ه:ب;ر کذ;د:
ک<ری:=ست: :=جز<م:هر: که:تو=ج<:بر  ظلن:جشود،:ضون:=و:=ست:

ْظَلَهن َ 
ُ
ْجَ  ُط ِّ  َو َل أ

َ
ِّ حَو أ ِِّ َعج  ْف

لد َ   43.یٌق لِّ

:»=حش<ن:ب<:آوردن:فعل:وزهول: ّن  ه  ْظل 
ُ
 : که:هه<هذگی:بین:=ی;ن:فع;ل:و:=فع;<ل:«ال  ،:ضهن:=ین:

:آن:ر= که;<ن:_::که:ف<ع;ل:آجه;<:و;خکلن:وح;ده:=س;ت_::بعد:=غ :بی;<ن:ف<ع;ل،:حعذ;ی:ح< ک;رده،:=غ حف; :
کردج;; ک;;ه:ب;;ه:ط<ج;;د=ن:پی;;<وجر:ظل;;ن:و:س;;خن: ک;;رده:=س;;ت.:=و;;<م:ب;;<:ظ;;<لن:و:طلف;;<ی:=و;;وی: : د،:=حخ;;ر=غ

ع;;دم:بی;;<ن:ج;;<م:ف;;<عالن،:=غ:س;;شت:ب;;ودن:ش;;ر=حط:و:=وض;;<ع:ط;;ود:و:در:تذگذ;;<:ق;;ر=ر:د=ش;;خن:ط;;ود:و:
ه<:و:فش;<ره<یی::=ش:سشن:به:ور<ن:آورده:=ست.:به:ط<طر:ههرن:طفق;<ن:و:وح;دودحت:ط<جو=ده

:گوحد::د=رد:و:وی:شد،:=حش<ن:دست:به:دع<:بر:وی:که:بر:=ین:ط<جو=ده:رو=:وی
جْ 
َ
ْطُ . یَ  ُطْجَتَجعِّ أ َِّ ْن ُح   44ؤِّ

:ب;;ه:وح;;دودحت :=ی;;ن:ص;;<:ب;;<غ ک;;ه:ب;;ه:=حش;;<ن:و=رد:ش;;ده:و::ه<:و:فش;;<ره<یی:=ش;;<ره:وی:در کذ;;د:
:گوحد::وی

که:وحروم:وی :شوم،:تذه<:=وردم:تویی.::در:آن:هذگ<م:
ک;رده:و:س;زع:ب;ین::ضذرن،:وزهول:آوردن:فع;ل،:ووس;رقی:ووص;ود:ور;<ن:و=ػه:هن ه;<:ر=:حف; :
ْجُت،:ُح:»کله<ت: ز  ْثُت:ح  ر 

ک  ْوُت،: :و<جد.::ب<قی:وی«:ر 
:ب;ه:ص;ورت:=جش;<ی،:وخذ<سب:ب<:=س;لوب:دع;<،:به<ی:=و<م:صهله ن:ی;ر=:=ی;=س;ت؛:ز:ییش;خر
که::<ن:ویید:=جس<ن:ر=:به:طد=:بح<غ:شدره<:ح<الت:تضرع:و:=لخه<س:و:ج:گوجه:صهله کذد؛:هر:ضذد:

ط;الق:ی:در:دع<ی:وک;<رم:=الیه<ی:=جش<:صهله:45ست.ره<ی:طجری:هن،:طجری:وحک:ج:صهله
ب;وط:ب;ه:فعلیش;خریش;ود:و:ب:صد:و:ضهل:و:سه:صهل;ه:وی:کحش<ول: ه;<ی:=و;ر:ب;<::ن:تع;د=د:آن،:ور

                                                     :
:(.135بیس<ره:شوم:به:ح<ری:طو=سخن:=غ:غرر:طودت:آغو<حش:وفرو<:)هه<ن،:ص:.:ور=:ضون42
:.137.:هه<ن،:ص43
:.:هه<ن.44
:.89،:صفر=:هذز<ری:در:صحرفة:سز<دحه.:45
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:=غ:صهل;هرزده:فعل:جهی:جرک:=سلوب:جد=:و:سحشود.:سی:و::جود:و:جه:جهوجه:وی ی:ب;ه:یه<ی:=جش;<:ز
:ذد.حآ:شه<ر:وی

:و:جهی،:طط;<ب:ب;ه:طد=وج;د:=س;ت.:پ;س:طجروی:سشن:=و<م:سز<د :=فع<ل:=ور ع;ی:ر،:در
که: :46رد.ر;ی:ب;ه:ط;ود:بگی<فخه:و:وعذ<ی:دع<حر:ریوعذ<ی:آن:وخذ<سب:ب<:وقخض<ی:ح<ل:ت =ست:
:فعل:کثرت:فعل کذ<ر : :و:جهی:در ه<ی:وض;<رع:جش;<ن:دهذ;ده:جگ;<ه:=و;<م:ب;ه:آحذ;ده:و:ت;أثرر::ه<ی:=ور

:دع<:در:سرجوشت:=جس<ن:=ست.
گویر:ه;ر:دع;<یک:ج<پ;عر;ی:صز>:تفکی=سلوب:جد= ک;ه: ذ;ده:در:وق;<م:س;شن:ب;<:حی:=س;ت؛:ض;ر=:

ر:ر;<فخ;ه،:ب;ر=ی:توص;ه:آن:ب<الدس;ت:ب;ه:بذ;ده:حقحش:=ست.:پس:=و:ر=:بلذ;د:ورتج;ه:حدگ<ر:طوطد=وج
:دهد.:فرودست،:به:دفع<ت:=و:ر=:وورد:جد=:قر=:وی

ک;;ه:ب;;<:ح;;آو;;ده،:ص;;ز:«:=لله;;ن»ن:دع;;<:ب;;<:و=ػه:ی;;هه;;ه:ج;;د=ه<ی:= ن:=س;;ت.:وص;;ه:یق;;ر«:<ح;;»ک:و;;ورد:
:د.شرح:د=ده:ش:یی=ین:و=ػه:ب<:وحخو=ی:دع<:در:الحه:آو=:ییتذ<سب:آو=
ه;;;<ی::ر=:د=ر=ی:داللتی;;;کذذ;;;د؛:ز:ف;;;<:ویح=:هحفه:س;;;ز<درص;;;حره<:جق;;;ش:وهه;;;ی:ر=:در:رض;;;ه
:ی:هسخذد.:یو:وعذ<:ییزی:=غ:لح<ظ:آو=یشذ<سی:وخه<:سجک
=: بردتررن:ور<ن،:دو:ضهیدر :=ی;ن:جر;<حش:ب;ه:ش;ه<ر:رن:ضهیر:وش<طب:و:وخکلن:پرک<ر ره<:در
که:ضهرر:وخکلن،:حکحآ:وی :و:ضهرر:وش<:ذد؛:به:طوری: ط;ب،:هفخ;<د:و:پ;ذد:ب;<ر:صد:و:ضهل:ب<ر

ک;ه:سر=س;ر: :وخکلن:=ست:و:به:=ین:وعذ<:=س;ت: که:تقریجً<:جرهی:=غ:ضه<یر  :=ین:دع<:تکر=ر:شده: در
گو :ب;;<:وفه;;وم:جر;;<حش:تذ<س;;ب:ح=ی;;ن:دع;;<:بی;;<ن:جر;;<غ: ک;;ه:آو=ی:=ی;;ن:ض;;هرر ذ;;ده:=س;;ت؛:ض;;هن:=ی;;ن:

ح<دی:د=رد.:ضهرر:غ<حب :ق<لب:بیست:و:پذد:و;ورد:ض;هرر:وخص;ل:و;عکر،:هف;ده:و;ورد_::ز :که:در
در:وزهوع،:ضهل:و:ضه<ر:ض;هرر:_::ضهرر:وخصل:وؤجث:و:دو:وورد:ضهرر:وذفصل:غ<حب:=ست

:شود.::غ<حب:ر=:ش<ول:وی
=: :زب<ن:عربی:ههین:وقطع:=یجکته:ق<بل:ظکر:در که:در ر:و:ر<ن:ض;هر;شه:وط<بق;ت:ورن:=ست:
:و:تأجرورصع:=غ:صهت:تعک :ر;ر گ;<هی:بذ;<:ب;ر ن:=و;ر:ی;ک:=ص;ل:وعذ;<:شذ<س;ی:=ح;ث:وص;ود:د=رد،:=و;<:

که:=و<م:ویحآ:جهی:شود:و:جوعی:فر=:هذز<ری:به:شه<ر:ویت:حرع< :د::حفرو<:د؛:و<جذد:آن:ص<:
ْث لِّ  دِّ ْحَدْثَ  لِّ  یَو َل ُتحْ

َ
ل  أ ًَا ؤِّ ًا َظاهِّ ز  ْجَد َجْفسِّ  یعِّ َجًة عِّ ًة َباطِّ ل  َها. یذِّ   47بَِّقَدرِّ

                                                     :
:.813،:صشرح:وشخصر.:46
ک;ه:ب;ه:هه;<ن:=ج;د=غه:و;ر=:پ;یش:جفس;ن:ط;و=ر:134،:صصحرفة:سز<دحه.:47 :بر=حن:به:وصود:جر<ور،:وگر:آن: ::ب<ر=له<،عزتی:آشک<ر

:.س<زی
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=: ق;ر=ر:«:ه;<»ر:ر=س;ت:و:ورص;ع:ض;ه«:وذزلت:و:درص;ه»در:حقرقت،:به:وعذ<ی:«:عًز=»ن:ص<:یدر
گوجهگ که: ::48=ست.:یزی:زب<جی=ی:=غ:هذز<رگر:رفخه:=ست:

:=سلوب کله;ه:و::=غ که:ش<ول:ح;عف:صهل;ه،: :جحو،:=سلوب:حعف:=ست: ه<ی:وورد:توصه:در
:بسر<ری:=غ:صهالت:وعطوف،:فعل:صهله:قج;ل،:ح;عف:ش;ده:=س;ت؛:و<جذ;د:::حرف:وی شود.:در

ْلذ :» ْبد 
 
ْن::ی  :و  ،:و  ة  ّج  ح  :=ْله  آن  ذ  :=لّش  ْهل 

 
 : ة  ْن:ب ْ ض  ْ ;و  :=ْلج  ْه;ل 

 
 : د  س  :ح  ::ی  ک  ّد  ;و  ْلذ :»ک;ه:و=ػه::49«=ْله  ْب;د 

 
«:ی 

:در:صهله:دوم،:به:تجعرت:صهله:قجل:حعف:شده:=ست.:
گ<هی:=سن؛:و<جذد: :گ<هی:و=ػه:حعف:شده،:حرف:=ست:و:

ی زِّ  ْســـجِّ ْلبِّ
َ
ـــ َجـــَة حَو أ قِّ ـــیحالُْمت َ ْع  َبْســـاِّ اْلَعـــْدلِّ ... َو  َن، فِّ کِّ الت َ َْ ْفَضـــالِّ َع حیـــَتـــ ، َو اْلِّ َِّ حـــَلـــی َ  َِّ

. ِّ ق     50الُْمْسَتحِّ

:=ین:ص<:ح;رف: گ;<هی:ح;عف:ب;ه:«:ت;رک»و:و=ػه:«:ف;ی»در در:عج;<رت:آطرح;عف:ش;ده:=س;ت.:
ن:وعذ<:و:=ش<ره:ب;ه:آن:ب;<:آوردن:ح;رف:=ض;<فه:=طخص<ص;ی:آن:فع;ل:رصورت:حعف:فعل:و:تضه

:رد؛:و<جذد::یپع:صورت:وی
ِْ َعلَ  ْوسِّ

َ
. یفِّ  ی َ أ ََ ْزقِّ   51رِّ

:و:=ش<ره:به :=ین:ص<::=ین:=ور:ب<عث:=حز<غ ْع:»وعذ<ی:دو:فعل:=ست.:در ْوس 
 
،:ب;<:ح;رف:=ض;<فه:« 

ک;ن.«:ب;<رک»وخعدی:شده:=ست:و:وخضهن:وعذ;<ی:«:یف :» :برک;ت: :52=س;ت؛:حعذ;ی:روزی:و;ر=:پ;ر
ی;;;ن: ک;;;ه:حض;;;رت:ز :آن:ص;;;<: در:بعض;;;ی:=غ:صه;;;الت:جر;;;ز:ووص;;;وف:ح;;;عف:ش;;;ده:=س;;;ت؛:و;;;داًل

:فرو<حد:::وی:=لع<بدین
ْقجِّ  ِّ تِّ  یَوف 

ل َ ْزَكی. َی هِّ  یلِّ
َ
  53أ

:=ی;;ن: ;;ی»عج;;<رت،:ووص;;وف:در ْغک 
 
:و=ق;;ع:ب;;وده:=س;;ت::«:  للح<ل;;ة: و::یوفقذ;;»ح;;عف:ش;;ده:و:در

عدم:بی<ن:ووصوف:و:حعف:«.:رر=لح<الت: و:=لشص<ل: و:=لس:ی غک:یه:یرک:=لخر=لشصلة: و:=لس
:جج;ود:و:=ی;ن: ک;ه:ب;<:بی;<ن:آن،:=ی;ن:برد=ش;ت:ورس;ر :بزرگ;ی:و:فش<و;ت:ووص;وف: آن:دلرلی:=ست:بر

                                                     :
:.157،:صفر=:هذز<ری:در:صحرفة:سز<دحه.:48
:ب<ره:ون:ت ریر:ده:دشهذی:سشت:دشهذ<ن:ر=:به:دوسخی:و:رشک:بردن:سرکش;<ن:=غ:ح; :134،:صصحرفة:سز<دحه.:49 ::در

:ر=:به:وحجت.
 .135.:هه<ن،:50
:.133.:هه<ن،:51
ح<ض:=لس<لکرن.:52 :.311،:ص3،:جر
کرزه:ترین:روش136،:صصحرفة:سز<دحه.:53 که:پ< :<:=ست،:توفرقن:ده.ه:::و:به:روشی:
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یج<تر:=ست.:هن:حعف:بلرغ :و:ز :و=ػهض:تر ،:»ه<یی:و<جذد:::ذرن،:حعف:حرف:در ْب;  
 
ْع،:  ;د  :ت  ،:ال  ْص;ر 

 
 

: ّلٍ :شود.:دحده:وی«:ُصْن،:ُوص 

 الحۀ معنایی
ک;;;;ه:ب;;;<:و گعش;;;;خه:=س;;;ت: ی:و:ی;;;;ه;;;;<ی:آو=:یگییالح;;;ۀ:وعذ;;;;<یی:س;;;طحی:و;;;;و=زی:ب;;;<:س;;;;طوح:

<ن:ر;ن:س;طا:ب;ه:بررس;ی:ر=بط;ه:وی;کذ;د.:=:د=:ویی;ذی:=رتج;<ط:پرذی:و:ههذش;ره<ی:ص<جش;:س<طت
کلهه:و:وفهوم:آن:ویلف :و:وعذ<،:و: : <ن:ح;ه<:ر=:جه<:دهح;شذ<س;ی:پد:پرد=غد:ت<:=رغش:سجک:س<طخ<ر

:س<غد.
:داللتح;;ی:=غ:دو:دیه;;<ی:وعذ;;<:داللت ده:ح;;<:ر;;سیه;;<ی:پ:<:ل ;;وی:و:داللتح;;ه;;<ی:س;;<ده::دگ<ه 
گردد.::بالغی:وی :تو=تد:بررسی:

که:و;ورد:توص;ه:د=جش;هذد=ن:زب;<ن:شذ<س;ی::کی:=غ:داللتحی:یتر=دف:وعذ< ه<ی:س<ده:=ست:
گذز:رد.:و=ػهر;;گ:ر:ویق;;ر= :ب;;<ر:ش;;دن: گوره;;<ی:وخ;;ر=دف:ب<ع;;ث:پ;;ر <ری:ح;;ذ;;ده:ر=:حذ;;ه:ل ;;<ت:ش;;ده:و:
کالم،:ج:وی ب:وقخض<ی: که:بر:حس  :ب;ه:=ط<ل;ه:س;شن:=س;ت،:=غ:بررس<جد.:آن:ص<: گ;وی<غ و::ییه;وده:

:بردن:و=ػه ک<ر د:ح;ه;<ی:صد:سه:و=ػهح<فخه،:به:تکر=ر:وعذ<ی:وقصود:=غ:درح:ییه<ی:ههگون:ره<:به:
:بپرد=غد.

:ت;;ر=دف:د ن:رتقس;;:ییه;;<:و:ت;;ر=دف:وعذ;;<:ت;;و=ن:ب;;ه:دو:ج;;وع:ت;;ر=دف:و=ػه:ر=:وی:هحفه:س;;ز<درص;;حر
ک;رد،::وی:ییه<ی:تر=دف:وعذ<:کرد.:=غ:صهله:جهوجه تو=ن:به:دع<ه;<ی:=و;<م:در:طل;ب:روزی:=ش;<ره:

:فرو<حذد::=حش<ن:وی
جِّ  ْ جِّ

َ
ِْ َعلَ  یأ ْوسِّ

َ
. یفِّ  ی َ َو أ ََ ْزقِّ   54رِّ

:گوحد::و:در:ص<ی:دحگری:وی
 َِ ْوَس

َ
ََ َعلَ  اْجَعْل أ ْزقِّ ُت. ی َ رِّ َْ َكبِّ َذا    55ؤِّ

:فرو<حد::و:در:عج<رت:دحگری:وی
ْزقِّ  ْن رِّ . یَحص ِّ َلفِّ َن الت َ   56طِّ

که:وی:هن :گوحد::ضذ<ن:
                                                     :

:.133،:صصحرفة:سز<دحه.:54
:.135.:هه<ن،:55
:.187.:هه<ن،:56
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َعْل َع  ًا. یشِّ ْح َل َتجْ َكد  ًا     57َكد 

:و:
.ی َ اْطُجْن َعلَ ]َو  َدةِّ َلجِّ بِّاْلجِّ   58[ َقْبَل اْل  َ

:فرو<حد::و:دوب<ره:وی
جِّ  ْكفِّ ، َو اْرُزْقجِّ َطُخوَجَة ا یَو ا َسابِّ ْكتِّ ْن َ   یلِّ َساٍب.ْح طِّ   59َِّ اْحتِّ

که:آبرو:سحس:=غ:طد=وجد:وی کذد::ح<زی:=غ:درش:ر=:به:و=سطه:بی:جحطو=هد: :گر=ن:حف :
ْل َجاهِّ َح بِّالْ  یَو ُصْن َوْجهِّ  ، َو َل َتْبَتذِّ . یَسارِّ ْقَتارِّ   60بِّاْلِّ

=: که:در ک;ه:ض;ر=:=و;<می;ش;ود،:=:ن:ص<:وط;رح:وییسؤ=لی: ه:د=رد؟:ر;ن:دع;<:تکی;=:ب;ر::ن:=س;ت:
یج;;<ی=ی:ب;;:ض;;ه:ر=بط;;ه =طالف;;ی:وص;;ود:د=رد؟:آح;;<:طل;;ب:روزی:ص;;ز>:وک;;<رم:=طالق;;ی::یین:روزی:و:ز

:پ< :د:حگو:دهد:و:وی:ه<:ر=:وی:<ن:دع<:صو=ب:=ین:سؤ=لح=ست؟:=و<م:طود:در
َل  ْحَتهِّ

َ
، و َل أ َلجِّ ََ بِّال   َباَدتِّ َل َعْن عِّ ْشَتغِّ

َ
. َفََل أ َعاتِّ الَْمْكَسجِّ ََ َتبِّ ْص   61ؤِّ

:ر=:=حعلت:د:و گوجه:بیگر :کذد:::<ن:ویین:
ْسَتْع ِّ 

َ
، َو أ ََ ْزقِّ ْهَل رِّ

َ
َق أ ْسَتْرزِّ

َ
، َی َفأ ََ ـ اَر َخْلقِّ ََ ـ ْعَ ـاجِّ  شِّ

َ
ْهـدِّ َطـْن أ حَ ِِّ َن  ْفَتتِّ

َ
ْبَتَلـی بِّـَذم  یَفـأ

ُ
، و أ

ْن َولِّ یَطْن َطَجَعجِّ  هِّ ْن ُدونِّ ْجَ  طِّ
َ
ِِّ  ی  ، و أ ْعَ اءِّ و الَْمْج .اْلِّ

62  

ک;;;رد:زت;;;و:گ;;;رش:ر=:ویحعل;;;ت:د ک;;;الم:صس;;;ت:و:ص;;;و: گوی;;;=ن:در:وقخض;;;<ی: :وق;;;<م:حر=: ذ;;;ده:در
ص;;حجت:ب;;<:وحج;;وب:=س;;ت:و:ب;;ر=ی:ط;;والجی:ش;;دن:=ی;;ن:وک<له;;ه،:تق<ض;;<ی:ط;;ود:ر=:ب;;ه:ط;;رق:

ک:وشخلف:بی<ن:وی :=ین:وک<لهه:لعت:بجرد.رد=رد:ت<:ضهن:تأ ::د:دع<ی:طو=سخه:شده،:=غ
:ب:<ن:ویحوه:جگ<رش:هر:فرد:آن:ص<:جه<رسجک:و:ش که:=غ ن:بخو=جد:دس;ت:ن:عذ<صر:سشیشود:

گز :=جخش<ب:ط;ود:وشخ;<ر:ب<ش;د.حبه: ت;ر=دف:لفظ;ی:=ی;ن:=وک;<ن:ر=:ب;ر=ی:ف;رد:وهر;<::63ذش:غده:و:در

                                                     :
:.137.:هه<ن،:57
:.:هه<ن.:58
:.138.:هه<ن،:59
:.:هه<ن.60
کسب:روزی:طسخگی:جحعیرد.61 که:طلب:روزی:جظ<م:عج<دت:و<:ر=:بر:هن:جریزد:و:ص<ن:و<:در:طلب: کن: :.:ضذ<ن:
:روزی:.:هه<ن::ور=:به:تذ 62 :ت<:=غ :جس<غ گرفخ<ر و=ر=ن:تو:روزی:بشو=هن:و:دس;ت:ح<ص;ت:ب;ه:س;وی:و;ردم:پس;ت:پ;یش:ط:دسخی:

کذذده یر:ب<شن:لب:به:ثذ<ی:بذدگ<ن:تو:بگش<حن:ح<:وعوت:وذع: گز که:تو:سرضشهه:بشش<حشی.:برم:و:ج< کذن؛:در:ح<لی: :گ<ن:
:آودی:بر:سجک:و:سجک.:63 :.57،:صشذ<سی:در
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گز:وی <:ههگ;ون:ب;<:آو=ه;<ی:و;خن،:حه<ی:وخذ<سب:ب<:وحخو=ی:وقصود:و::ذش:و=ػهحس<غد:ت<:ضهن:
کذد.: :=غ:دحگر=ن:ر=:=حز<د: :سجک:وخه<یز

:رن:طو=ج:در:هفخهرن:بذد:=غ:دع<ی:شرحف:وک<رم:=الطالق:وی
ْلجِّ  ْبدِّ

َ
ْهـلِّ اْلَبْغـ یأ

َ
ـْن َحَسـدِّ أ ـَة، َو طِّ ب َ ـَجانِّ الَْمََّ

ْهـلِّ الش َ
َ
ـْن بِّْغَضـةِّ أ ْهـلِّ  یِّ طِّ

َ
ـةِّ أ ج َ ـْن ظِّ َة، َو طِّ الَْمـَود َ

ْدجَ 
َ
ْن َعَداَوةِّ اْْل َقَة، َو طِّ ِّ ََلحِّ الث 

  64َة.حَ َن اْلَوَل ْح الص َ

:=ی;;ن:بذ;;د،:و=ػه :»ه;;<ی::در ال  :و:و  ک  ّد  ;;و  ;;ة،:و  ّج  ح  ;;و  :ح  :»و:در:وق<ب;;ل:آن،:«:ة  ;;ة  :و:ب ْ ض  ک  =و  ;;د  وخ;;ر=دف:«:ع 
ک;ه:ب<ع;ث:ش;ده::ه;<:تف<وت:شذ<س<ن:بین:=ین:و=ػه:هسخذد،:ولی:زب<ن ه;<ی:=ج;دکی:ق<ی;ل:هس;خذد:

:=ین:ص<ی=:=و<م ک<ر:برد.::گ<هحن:=لف<ظ:ر=:در :ه<ی:وخف<وت:به:
کهک:و:ضد:آن،:والحت:=ست. :ح<ری:و: گرفخن:=غ :65آجه<:وعخقدجد:عد=وت:به:وعذ<ی:ف<صله:

:ب;ه:وعذ;<ی:طل;ب:حق;<رت:و:پس;خی:=س;ت:و:جق;ب ک;ه:ب;ه:وعذ;<ی:ر ک:جرز ک:آن:وحج;ت:=س;ت:
گرفخ;ه : ه;<ی::=ج;د:و:و=ػه:طلب:بزرگی:و:=صالل:=ست.:پس:=ین:دو:و=ػه،:به:درسخی،:وق<بل:هن:ق;ر=ر

:=جد.:گر:و=قع:جشدهحد:کحوخر=دف:به:ص<ی:
گ«:وحجت» که:=غ:حکهت:سرضشهه: رفخه:هن:به:ورل:ب<طذی:فرد:و:دوسخی:ب<:دحگری:=ست:

کس;;ی:ر=:ب;;ه:دلرل;;ی:دوس;;ت:د=ش;;خن،:ول;;ی: گفخ;;ه:«:و;;ودت»ب<ش;;د؛:حعذ;;ی: فق;;ط:ب;;ه:ور;;ل:ب;;<طذی:
:ب;;<ره::66ش;;ود.:و;;ی :ق;;رآن:در ک;;ه:در : =ی;;ن:وحج;;ت:و:دوس;;خی:ب;;ه:دلر;;ل:جر;;<زی:ج;;د=رد؛:هه;;<ن:ط;;ور

:ههسر=ن:آوده:=ست::
ًة و َرْحَمًة یْ َو جَعَل بَ » َود َ   67؛«َجُكن ط َ

:بین:شه<:عش :و:وحجخی:قر=ر:د=د.:
:بح<ب:گ<هی:=جخش د=شخه:ب<ش;د؛:ب;ر=ی::ییل:آو=رتو=جد:دل:ن:ضذد:و=ػه:وخر=دف:وییک:و=ػه:=غ
:بذد:هشخن:وی:جهوجه،:=و<م :فرو<حذد::در

َكا یَهْج لِّ    68.یَدجِّ حَ َطْكًَا َعَلی َطْن 

::قوی«:کرد»ک:وعذ<:=ست،:ولی:حبه:«:کرد»و:«:وکر» :=غ =ش:بیشخر=س;ت.::و:ب<ر:وذف;ی«:وکر»تر
                                                     :

:ب;;<ره:و;;ن:ت ری;;ر:ده:دش;;هذی:س;;شت:دش;;هذ<ن:ر=:ب;;ه:دوس;;خی:و:رش;;ک:ب;;ردن:سر64 کش;;<ن:=غ:ح;; :ر=:ب;;ه:وحج;;ت:و:ب;;دگه<جی:.:در
ک<وله:سز<دحهجرک<ن:ر=:به:=طهرذ<ن:و:دشهذی:آشذ<ح<ن:ر=:به:دوسخی:) :(.138،:صترصهه:و:شرح:صحرفه:

:.185و::184،:ص=لفروق:فی:=لل ة.:65
:.116.:هه<ن،:66
:.81.:سوره:روم،:آحه:67
کذد،:وکر:و:فریجی:ده134،:صصحرفة:سز<دحه.:68 که:حرله: :ب<ره:آن: :.:::و:به:ون:در
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:ب<ره:= :یدر که:ضر=:وکر:در کن: گری:جد=رد،:حد:در:وک<ن:فعل:و=قع:شده:و:صورت:دروک<ن:=سن:و:
کله;ۀ:حب< که:=جخش<ب:و=ػه:وکر:ش<حد:به:دلر;ل:=حز;<د:هه;<هذگی:بیش;خر:ب;ین:=ی;ن:و=ػه:و: گفت: د:
:عج<رت:قجل:آو;ده:=س;ت.:=جخش;<ب:فع;ل:«:ظفر» که:در ی:د=رد:و:ی;ل:آو=ر;ه;ن:دل«:یدجح;ک<»=ست:

ر=:ی;=س;ت؛:ز«:یع<ج;دج»و:و=ػه:قجل;ی،:حعذ;ی::بر=ی:حف :ووسرقی:و:آهذ :ووصود:ور;<ن:=ی;ن:و=ػه
حشۀ: :ر :=غ گر که:ب<ب:وف<علۀ:=ی;ن:فع;ل،:وعذ;<ی:و;ورد:جظ;ر:ر=::=سخف<ده:وی«:وکر»= شد،:ضهن:=ین:

که:=ین:فع;ل:وخع;دی:ب;ه:جفس;ه:جرس;ت:و:ب;<:ح;رف:=ض;<فه: جهی:رس<جد،:=شک<ل:دحگرش:=ین:بود:
:.:رفت:جو=طخی:صهالت:=غ:بین:وی:شود:و:هه<هذگی:و:حک:وخعدی:وی«:ب<>»

ین:=لع<بدین :بذد:دهن،:=غ:طد=وجد:توفر :وی:حضرت:ز که:بخو=جد:آتش:فخذ;ه:ر=::در طلجد:
کذد.:در :» ط<ووش: ک  ;<خ ر  :=لّذ   <>; ْطف  :»،:«إ   <>; ْطف  ک;ردن:آت;ش:=س;ت:و:«:إ  طه;<د»ب;ه:وعذ;<ی:ط;<ووش: «:إ 

طه<د»هن:به:ههرن:وعذ<:=ست،:ولی: :ب<ره:آت;ش«:إ  :ب;<ره:آت;ش:«:=طف;<>»ه;<ی:ب;زر :=س;ت:و::در در
ک;;ه::=ی;;ن:جکت;;ه:ر=:وخ;;عکر:و;;ی«:=طف;;<>»ب;;<:=جخش;;<ب:و=ػۀ::حض;;رت:69و:ب;;زر .:کوض;;ک گ;;ردد:

کوضک.::طد=وجد:توفر :=غ:بین:بردن:هر:فخذه :=ی:ر=:به:=و:بدهد؛:ضه:بزر :و:ضه:
:ب<ره:ح<الت:دروجی:طود:=غ:طد=وجد:درطو=ست:وی:=و<م:سز<د که:وسوس;ه:در ه;<ی::کذد:

ک;;ه:ب;ه:دروج;;ش:ر=ه:پی;د=:و;;ی :ق;;درتش:و::کذ;;د،:تج;دیل:ب;;ه:ش;رط<جی: ح;<د:بزرگ;;ی:طد=وج;د:و:تفک;;ر:در
:بر:علره:دشهذ<جش:شود: :تدبیر
ُهن َ اْجَعْل َطا 

ِّ  یُروعِّ  یَ اُن فِّ ْح الش َ  یْلقِّ حُ الل َ َهج  َن الت َ ِّ  یطِّ َظج  ، َو  یَو الت َ ََ ـ َعَظَهتِّ ْكـًَا لِّ َسدِّ ذِّ َو اْلحَ
ًَا فِّ 

، َو َتْدبِّ  یَتَفك ُ ََ َ .یُقْدَرتِّ ِّ   70ًَا َعَلی َعُدو 

:=ین:ص :ب<ره:قدرت:طد=وجد:«:تدبیر»و:«:تفکر»<:دو:و=ػۀ:در گرفخه:شده:=ست؛:=ولی،:در : ک<ر به:
:ب;<ره: ک;ه:در :=ی;ن:=س;ت: :تفک;ر :و:ت;دبیر:ضرس;ت؟:حقرق;ت  :ب<ره:دش;هذ<ن.:ف;رق:تفک;ر و:دووی،:در

کذ;ی. :=طخر;<ر:د=ری،:عل;ن:پی;د=: که:در گ<هی:جد=ری،:ب<:وقدو<تی: :آن:آ که:=غ ضذ;رن،::ه;ن:71=وری:
:وج;<د ::72ی:ب;ه:س;وی:وق<ص;د:=س;ت.تفکر،:سرر:ب<طن:=غ ک;ه:تفک;ر،:دق;ت:جظ;ر:در گفخ;ه:ش;ده: جر;ز:

که:تدبیر،:دقت:جظر:در:عو=قب:=و;ری:=س;ت. ضذ;رن،:ت;دبیر::هن:73دالیل:ضرزی:=ست؛:در:ح<لی:
::به:وق<م:عهل:وذزر:وی :=ین:عج;<رت،:=غ ْ::ههرشه:ضذرن:جرست.:پس:حضرت:در شود:ولی:تفکر

                                                     :
:.897،:ص=لفروق:فی:=لل ة.:69
:.136،:صصحرفة:سز<دحه.:70
ح<ض:=لس<لکرن.:71 :.373،:ص3،:جر
:=الجو=ر.:72 :.319،:ص71ج،:بح<ر
ح<ض:=لس<لکرن؛:67،:ص=لفروق:فی:=لل ة.:73 :.378،:ص3،:جر
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:ق;;;درتش:ر=:و;;;ی ک;;;<ر::طد=وج;;;دْ::تفک;;;ر:و:دق;;;ت:در:دالی;;;ل:و:آث;;;<ر طو=ه;;;د:و:دق;;;ت:جظ;;;ر:در:عو=ق;;;ب:
:دشهذ<ن.:

در:س;ه:صهل;ه:=غ:دع;<ی:ش;رحف:وک;<رم:=الط;الق:ب;ه:پیش;گ<ه:=له;ی::حضرت:=و<م:سز<د
 کذد::عرض:وی

َ  اْشَتْقُ . اُوزِّ َلی َتجَ َ  َقَصْدُت، َو ؤِّ َلی َعْفوِّ ََ َوَفْدُت، َو ؤِّ تِّ ََ َلی َطْغفِّ ُهن َ ؤِّ
  74الل َ

گوجه:آورغش:و:و فرت:وی :::طلجد.:=و:بدین:
که:=و<م کردحن: ک;ه:=ی;ن:ص;<::=ش<ره: ک;رده: :=ین:دع<:=غ:وع<جی:وشخرک:بس;ر<ری:=س;خف<ده: در

ب;;ه:«:غف;;ر=ن»ه;;<یی:ب;;<:ه;;ن:د=رج;;د.::حک;;ی:=غ:آن:و;;و=رد:=س;;ت.:ب;;<:=ی;;ن:ح;;<ل،:=ی;;ن:س;;ه:صهل;;ه:تف<وت
:ب;<ره: :ب;<ره:طد=وج;د:و:در ک;ه:فق;ط:در وعذ<ی:دور:شدن:عع=ب:و:در:وق<ب;ل،:پ;<د=ش:د=دن:=س;ت:

ک<ر:ویطط<ه<ی:دجروی:و:=طرو گذ;<ه:و:ت;رک:وز;<غ=ت:«:عفو»رود؛:ولی::ی:به: : گعش;ت:جه;ودن:=غ
:ب;<ره:=ش;خج<ه<ت:دجر;<یی:=س;ت.:ب;ه:هه;رن::75ش;ود:آن:=ست:و:در:وق<بل،:ثو=بی:لح<ظ:جه;ی و:در

:ب<ره:بذدگ<ن:هن:وورد:=سخف<ده:قر=ر:وی :76گررد.:ط<طر،:در
:گوحد::در:صهله:سوم:وی

َ  اْشَتْقُ . اُوزِّ َلی َتجَ   77ؤِّ

ک;ه: :ب<حد:بگویین: گعش;ت:حض;رت:ب;<ری:تع;<لی:=غ ک;رحن،:ب;ه:وعذ;<ی: :ق;رآن: کله;ۀ:تز;<وغ،:در
:آحه:ش<جزدهن:سوره:=حق<ف:آوده:=ست: :گذ<ه:=ست.:در

ذِّ »
ََ ال َ ْوَلخِّ

ُ
ُلوا َو َجَتجاَوُز َعن َس یأ ْحَسَن َطا َعهِّ

َ
ُل َعْنُهْن أ ِّ َن َجَتَقب َ ْن ح  هِّ  «. َخاتِّ

کلهۀ: :برده:و:در:«:و فرت»=و<م:در:صهلۀ:=ول،: ک<ر ر=:آورده:و:در:«:عف;و»صهلۀ:دوم،:و=ػۀ::ر=:به:
: کله;ه:در:طو=س;;ت:بشش;;ش:=غ:«:تز;;<وغ»صهل;ه:س;;وم،:=غ ج;<م:ب;;رده:=س;;ت.:روح:س;شن:در:ه;;ر:س;;ه:

که:به:وذظور:=حز<د:تذوع،:آن:ر=:به:طرق:وشخلف:بی<ن:وی :د=رد.::طد=وجد:وخع<ل:=ست:
:بذده<ی:پ<ح<جی:دع<ی:طوحش:وی:سرد:=لس<صدین :فرو<حد::در

.َح ْبَل اْلَبََلءِّ بِّاْلَعافِّ َق  ی َ َفاْطُجْن َعلَ  َدةِّ َلجِّ بِّاْلجِّ   78ةِّ َو َقْبَل اْل  َ
                                                     :

:.136،:صصحرفة:سز<دحه.:74
:.437،:ص8،:جشرح:وتفسرر:دع<ی:وک<رم:=طالق.:75
:بره<نوقدوه:ت؛:833،:ص=لفروق:فی:=لل ة.:76 :.396،:صفسرر
زووذدم:)77 گعشت:تو:آر ک<وله:سز<دحه.:به: :(.136،:صترصهه:و:شرح:صحرفه:
گری:ر=:به:ون:=حس<ن:فرو<.:137.:هه<ن،:78 گرفخ<ری:تذدرسخی:و:پیش:=غ:درطو=ست:تو= : :،:پیش:=غ
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:ب :=_::که:وخر=دف:هسخذد_::«س<رحصده:و:غذی:و:»ن:سه:و=ػه:ی=و<م:=غ :یدر و:در:«:ص;ده»ن:ص<:=غ
: :»عج<رت  ْصه  ;<ر :ر :ب <لْ::یُصْن:و  ::79«س  ک;رده:=س;ت.:ه;ر:دو:و=ػه،:وخذ<س;ب:ب;<:آو=:و:«:حس;<ر»=غ =س;خف<ده:
ک;;ه:ت;;د=یوعذ;;< =جد.::گ;;<ه:وشص;;وص:ط;;ود:و=ق;;ع:ش;;دهحکذذ;;د،:=جخش;;<ب:ش;;ده:و:در:ص<:عی:ویی:
«: ک  د  گفخه:وی:به:بی«:ص  :آن،:فق;ر:و:تذگدس;خی:جج<ش;د.:جر<زی:و:ثروتی: که:بع;د:=غ =ی;ن:و=ػه،::80شود:

<ف :»ض;;هن:حف;; :هه;;<هذگی:آو=ی;;ی:ب;;ین: ;;ع  :ر  ک  ;;د  :و:ص  :برگ;;رفخن:وص;;وت«ة  کوت;;<ه،:ب;;ه::،:ب;;<:در ه<ی:
ک;ه::شود:و:ب<:سرعت:و:ر=حخی:تلف :وی ;<ر :»وعذ<ی:طود:تذ<سب:د=رد؛:در:ح;<لی: ،:آن:وق;د=ر:«حس 

ک;;ه:ب;;ر=ی:ح;;ک:زج;;دگی:آبرووذ;;د:و;;ورد:جر;;<غ:=س;;ت ی:ب;;<:ی;;و:ض;;هن:هه;;<هذگی:آو=:81د=ر=ی;;ی:=س;;ت:
:بر:د=ش;خن_::=جد:طخن:شده«:ر»که:به:و=ج:_::ه<ی:بعدی:و=ػه ب;<:«:=ل;ف»وص;وت:بلذ;د: به:علت:در

کهخ;ری:=د=:و;ی :ر=:ب;ه:ه:سرعت: ن:ت;و=زن:در:وعذ;<:و:آو=:ی;ه;ر=ه:د=رد.:پ;س:=ش;ود:و:ت;د=وم:و:=س;خهر=ر
:رس<جد:ت<:وعذ<ی:وقصود:ر=:بهخر:درک:جه<حد.:طو=جذده:ر=:ح<ری:وی

ر:ری;;ه;;<ی:س;;<ده:و:لفظ;;ی،:ب;;ه:ضگ;;وجگی:ت :ی:ع;;الوه:ب;;ر:بررس;;ی:داللتیشذ<س;;ی:وعذ;;<:سجک
رگری:ب;<:یپ;رد=غد.:تص;و:ه<ی:بالغ;ی:وی:رگری:و:ص;ورتیه:تص;وحه<،:در:س;<:وعذ<:و:تعدد:برد=شت

:فرد:جقش:تعیتر: رز<د:عهح= کذذدهرین:ح<الت:وصد=جی:در :=ی:در:دع<:د=رد.:ن:
:ق<ل;;ب:تش;;جحه<،:ص;;ورت:=:رگریین:تص;;وی;;=غ:صهل;;ه:= ن:ی;;ه:=س;;ت.:=غ:صهل;;ه:=رز;;<د:ش;;ده:در

:آن:جه<ری:جیکه:جوعی:هذز<ر:شکذی:وعذ<_::ه<ترتشج :به:ری،:تشجی=غ:سو_::<ن:=ستحز:در ه:عهر
:و:=غ:سوی:د ک<ر گ<ه:شحلج<س: ::ط<ن:=ست:رگر،:به:ضر=

ج و  َْ كاَن ُعْهر یَعه ِّ كـاَن ُعْهـر یبِّْذَلًة فـ یطا  ذا  ، َفـاِّ ََ ـ ـ یطاَعتِّ لش َ َتعـًا لِّ َْ ْضـجْح َط  ی انِّ َفاْقبِّ
لَ  .ْح اِّ ََ82   

:ر=ه:=ط<ع;;ت:ط;;د=:س;;حری:ویی=و:در:تص;;و ک;;ه:در :تش;;ج:ر:=ول،:عه;;ری:ر=: ک;;<ر ه:رش;;ود،:ب;;ه:لج;;<س:
:=ین:ر=ه:پوس که:در :حگردد؛::ده:شده:و:پ<ره:ویرکرده: ط;ود:ر=:ص;رف:=ط<ع;ت:=غ:عذی:هه;و=ره:عه;ر
=: کذن.:س;حس:=غ :ر=ه:پ:گ;رد=ن:ش;ده،:=غ:ط;د=:وی:ین:وعذ;<:روی;طد=: ک;ه:عه;رش:در روی:=غ:ی;طلج;د:

گ;;<ه:ش;;:ط<ن:س;;حری:جش;;ود:و:ویرش;; ک;;ه:عه;;ر:و;;ن:ضر= :ق;;ر=ر:=س;;ت: گ;;ر ط<ن:ش;;ود:و:=و:و<جذ;;د:رگوح;;د:=
گه;;ر=ه:س;;<غد،:و;;ر=:ب;;ه:س;;وی:ط;;ور;;ح ر:ین:دو:تص;;وی;;ش:ف;;ر=:ط;;و=ن.:=حو=ن،:طودس;;ر=جه:بس;;رد:و:و;;ر=:

                                                     :
:.138،:صصحرفة:سز<دحه.:79
ح<ض:=لس<لکرن.:80 :.169،:ص=لفروق:فی:=لل ة؛:396،:صر
:.169،:ص=لفروق:فی:=لل ة.:81
:ر=ه:=ط<ع;ت:ت;و:=س;خف<ده:وی134،:صصحرفة:سز<دحه.:82 :در ک<ر که:عهرم:و<جذد:لج<س: ش;ود،:ب;ه:و;ن:عه;ر:ده،:و::::ت<:غو<جی:

گ<ه:شرط<ن:شد،:ور=:به:سوی:طود:فر=:طو=ن. که:ضر= :آن:هذگ<م:
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:ر=ه:ط;د=:ص;رف:جش;ود،:ب;یی;ت:=غ:دقت:در:عهل:و:=ط<ع;ت:د=رد؛:زح<حک ک;ه:در ده:ح;ف<:ر=:عه;ری:
:=ست.

گ;;<هی:=یگ;;<ه:وهه;;ی:در:تص;;وحز:ص<ر;;=س;;خع<ره:ج ر:فذ;;ی:ب;;<:تض;;<د:هه;;ر=ه:ین:تص;;وی;;رگری:د=رد.:
که:ویرشود:و:ش<هد:=سخع<ره:وخض<د:هسخ:وی :د::حفرو<:ن؛:و<جذد:سشن:حضرت:

ٍد و الِّ  ه   َعَلی ُمحَ
ُهن  َصل  ٍد،]الل  ه  ْلجِّ و  ُمحَ مِّ  یاْبدِّ الِّ اَرةِّ َخْوفِّ الظ  ََ ْن[ َط . َن َحََلَوَة حطِّ َطَجةِّ

َ
  83اْْل

=: ذی:حررت:و:ش;ر;<ن:ترس:و:تلش;ی،:و:=وذروجد:ویرس<زی:حسی:=سخع<ره:سجب:پین:تصویدر
گ;و=ر= :ب;ودن:و:در:دوو;ی،: گو=ر :=ولی،:ج;< که:در ر:ین:تص;وی;وج;د:=س;ت.:=یو:ل;عت:ع<و;ل:پ:یی=ست:

کهک:تض<د:و :شود.:ده:ویح=ی:د:ه<:به:صورت:تق<بل:=سخع<ره:و=ػه:<نرفذی:به:
گرفخن:و=ػه:ف<رسی:حن:ب<:به:ع<ررضذ:=و<م:هن زج;د:و::گ;ر:ویح=ی:د:،:دست:به:=سخع<ره«ت<ج»ت:

:د::حگو:وی
ْججِّ  ، َو َتو  هِّ ٍد و الِّ ه  ُهن  َصل  َعَلی ُمحَ َفا یالل  .حَ بِّاْلكِّ   84ةِّ

گع=ری:=ش<ره:ویحد:آن،:ن:جه<ین،:به:ب<الترحت:بزرگی:و:تکرح<ن:جه<ی=و:بر=ی:ب کذ;د.::عذی:ت<ج:
:ل:=لجخ;;ه:=و;;<م س;;خگی:ب;;ر=ی:عج;;<دت:ر=:ط<ل;;ب:ح<ق;;ت:و:ش<رج;;ه:ت;;<صی:=غ:ص;;و=هر،:بلک;;ه:ت;;<صی:=غ
:=ست.
ر:فذی،:برصسخه:س<زی:وخن:=دبی:و:صل;ب:توص;ه:ظه;ن:وش<ط;ب:ب;ه:ین:تص<ویزه:ته<م:=رجخ

گوجه که:بر=ی:درک:ووضوع:به:ت;الش:و:تک;<پو:و=د=ش;خ:ووضوع:دع<:=ست؛:به: ه:ش;ود:و:=غ:درک:=ی:
:آن:لعت:بجرد.:

 جتیجه
گ;;<ه:درون:=س;;تحس;;جک،:تزل;;ی:طو س;;ذده،:حک;;ه:ح<ص;;ل:جگ;;رش:جو:85ش;;خن:آدو;;ی:و:صل;;وه:

:ب;ه:ر;ط:=صخه;<عی:جحووضوع:و:جوع:وش<طب:و:شر=:86ه<:و:عدول:=غ:هذز<ره<:=ست.:ذش:و=ػهحگز ز
:ت  :و:=جد:ک;ه:تزل;ی_::هحفه:س;ز<درص;حه<:وؤثرج;د.::ر:س;جکریفر=طور:طود،:در ه<:و::ش;هحگ;<ه:=فک;<ر

:ق<لب:دع<:و:ج_::=ست:نین:=لع<بدیه<ی:حضرت:ز:آووغه :ح<ردر :<فخه:=ست.حش:ظهور

                                                     :
:.135،:صصحرفة:سز<دحه.:83
:.138.:هه<ن،:ص84
:.19،:صشذ<سی:درآودی:بر:سجک:و:سجک.:85
:.14،:صشذ<سی:سجک.:86



ک
سج

 
الق

الخ
رم ا

مکا
ای 

 دع
سی

شنا
 

 

 

14 

:=:شذ<س;ی:دع;<ی:وک;<رم:=الط;الق،:ب;ه:عذ;و=ن:جهوج;ه:بررسی:سجک :ی;=ی:=غ گفخ;<ر،:در:ضه;<ر ن:
گ;<وی:=س;ت:در:صه;ت:آش;ذ< ه;<:و:وعرف;ی::ن:آووغهی;ی:ب;<:=یالحه:آو=یی،:صرفی،:جحوی:و:وعذ;<یی:

:=ترین:جخ<حد::=ین:دع<.:وهن :ر:=ست:ین:پژوهش:به:شرح:زیبه:دست:آوده،:در
:آو=ه<حپد_: :=:ه<:و:صذ<س:زه:سزعرکه:جخ_::ده:هه<هذگی:در :ش:=ستح<رن:جیه<ی:بسر<ر:در
گع=ش;خه:و:ب<ع;ث:ش;ده:صه;الت:و:عج<رت_: ه;<،:ب;ه:آس;<جی:در:ظه;ن::بر:ووسرقی:دروجی:وخن:=ثر:

:جش;;ر: گر;;رد:و:حف;; :ش;;ود.:=ی;;ن:ووض;;وع:=و;;ری:بس;;ر<ر:وه;;ن:در ه;;<:و::و:حف;; :آو;;وغه:طو=جذ;;ده:ص;;<ی:
:رود.:وف<هرن:=سالوی:و:=طالقی:به:شه<ر:وی

ک<ر:دحگ;ری:ب;ر=ی:=جخق;<ل:=ی;ن:وف;<هرن:و:و<ج;دگ<ر::ه<ی:هه<هذ :و:ههذو=،:ر=ه:گزحذش:و=ػه:-
ه<ی:بلذ;د:در:ط;ول:دع;<،:ع<و;ل:دحگ;ری:ب;ر=ی:ق;ر=ر::ضذرن،:توصه:به:وص;وت:شدن:آن:=ست.:هن

که:ضهن:وهر<:س; :وق<م:دع<:و:جر<حش:=ست: <طخن:فض;<یی:آر=م،:ب<ع;ث:=حز;<د:ح<ل;ت:گرفخن:در
 شود.::جدبه:و:دع<:در:طو=جذده:وی

ک;;ه:ب<ع;;ث:ته;;<ح:- :ع;;و=ولی: زی:در:یگ;;ر:وخ;;ون:وش;;<به:ش;;ده،:هذز;;<رگرح=غ:د:فهرص;;ح:زیک;;ی:=غ
ک;;;رده:و::ش;;<ن:در:ح;;وغه:جح;;و:و:ص;;رف:=غ:هذز<ره;;<ی:زب;;<نحه<:=س;;ت.:=:=س;;لوب : شذ<س;;ی:عج;;ور

کرده:=ست.:س<طخ<رشکذی:دهحپد ح;د،:و:ع;دم:در:س;<::=ی:صع=ب:طل : طخن:=فع;ل:تفض;رل:=غ:وز
ک;;ه:=لجخ;;ه:حف;; :ووس;;رقی::ن:فر=هذز<ریی;;ر:و:ورص;;ع:=غ:صهل;;ه:=رن:ض;;هیوط<بق;;ت:ب;; ه;;<:=س;;ت:

:زب;;<ن:ع;;رف:و:والل;;ت:ح<ص;;ل:=غ:آن،:وی:ووص;;ود:ور;;<ن:و=ػه :=غ ه;;<ی:آن::تو=ج;;د:=غ:علت:ه;;<:و:ف;;ر=ر
:ب<شد.
ح<دی:ب<:ووضوع:و:وحخو=ی:دع<::- :ز یر=:=ین:جر<حش:=غ:لح<ظ:جحوی:هه<هذگی:بسر<ر د=رد؛:ز

کث;ر:آجه;<:_::ه;<ی:فعلر;ه:بیشخر:=غ:صهل;ه_::که:در:وق<م:درطو=ست:و:طلب:=ست_::=ین:جر<حش ک;ه:=
که:حک<_::فعل:=ور:=ست :رفخ;ه:جر;ز:حت:=غ:جگ<ه:به:آحس<طخه:شده:=ست: ک;<ر :ب;ه: ذده:د=رد.:ض;ه<یر

 بیشخر:وخکلن:وحده:و:سحس:ضهرر:وش<طب:=ست.:

گفخ;;<ر:در:تص;;<وی;;ی:=یج;;<ی=وج:ز:- :زب;;<ن:ع;;<دی:فر=ت;;ر:جه;;<ده،:ر:فذ;;ی:آن:=ین: ک;;ه:پ;;<:ر=:=غ س;;ت:
کذ;;د:و:ظه;;ن،:ب;;<::ن:ویرری:ر=:ب;;ر=ی:=جس;;<ن:ترس;;یزج;;د:و:تص;;<و:س;;<زی:=دب;;ی:وی:دس;;ت:ب;;ه:برصس;;خه
:ر=:و=قعی:ویین:تص<ویبرطورد:ب<:آجه<:= :برد.:پذد=رد:و:=غ:درک:آن:لعت:وی:ر

ک;;ه:_::،:در:غورذ;;ه:وعذ;;<یی،:ب;;ه:ص;;<ی:=س;;خف<ده:=غ:صه;;الت:بلذ;;دحض;;رت:=و;;<م:س;;ز<د:-
:جر<حشه کوت<ه،:ولی:هن_::ه<:وورد:توصه:=ست:ه<ره:در ::وعذ;<:=س;خف<ده:وی:=غ:صهالت: کذ;د.:تک;ر=ر

ه;;<ی:س;;جک:=ی;;ن:=و;;<م::ی،:=غ:وییگییدگ<ه:ت;;ر=دف:لفظ;;ی:و:وعذ;;<ح;;ه;;<ی:و=ح;;د،:=غ:دو:د:وض;;هون
ی;ن:=لع<ب;;دین،::ترین:ش<طص;ه:ت;رین:و:=ص;;لی:ضذ;;رن،:حک;ی:=غ:وهن:=س;ت.:ه;ن ه<ی:س;جک:=و;;<م:ز
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:پی<وجر:و:ط;<جو= ک;ه:ف<ص;ل:درود:بر :بذ;د:=غ:دع;<:=س;ت: :ه;ر دۀ:عظ;رن:=لش;أن:=حش;<ن،:قج;ل:و:بع;د:=غ
 ترین:عو=ول:در:=سخز<بت:دع<:جزد:شرعر<ن:=ست.:د:و:=غ:وهنحآ:ی:به:شه<ر:وییی:و:وعذ<یآو=

::گ;;زحذش:و=ػه:- ه;;<ی:وخذ<س;;ب:ب;;<:وعذ;;<ی:و;;ورد:جظ;;ر،:هه;;ر=ه:ب;;<:حف;; :ووس;;رقی:ووص;;ود،:=غ
:الحۀ:وعذ<یی:د :=وخر<غ=ت:ش<طص:و:ق<بل:توصه:در :=ین:دع<:=ست.:وزهوع;ۀ:=ی;ن:عو=و;ل،:و:در ر

:=ین:جر<حش،:ر=غ:و<جدگ<ری:=ی;ن:دع;<ی:ش;رحف: ر س:آجه<،:وف<هرن:و:وع<رف:بلذد:آورده:شده:در
 =ست.:

 کتابنامه
،:=جرس:=بر=هرن،:ترصهه::=بو=لفضل:عالوی:ور<جزی،:تهر=ن::=جخش<ر=ت:آو=شذ<سی:زب<ن:عربی:- _

:ش.5719=سوه،:
گةی=ألسلوب:- _ :=لح<سوب:للطج<عة،:دوم،:ره::وذعر:عرو،:ترصهر،:پیر: :م.5449<شی،:حلب::د=ر
:=لهسی،: رة:و:=لخطجحة،:=لرؤی=ألسلوب:- _ :م.1252رک،:روسف: بو=لعدوس،:=ردن::د=ر
:=الجو=ر:- _ کت<ببح<ر :ش.:5718فروشی:=سالوره،::،:وحهد:ب<قر:وزلسی،:تهر=ن::
ک<ول;ه:س;ز<دحه:- _ <::=جخش;<ر=ت:،:س;رد:علرذق;ی:ف;رک:=الس;الم،:ب;ی:ص;ترصه;ه:و:ش;رح:ص;حرفه:

:ش.5711فرک:=السالم،:
د:=حه;;;د:ه<ش;;;هی،:ب;;;ی:ص;;;<::وؤسس;;;ة:ر،:س;;;عح<ن:و:=لج;;;در;;;و:=لج:ی=لهع;;;<ج:یص;;;و=هر:=لجالغ;;;ة:ف;;;:- _

:ش.5714=لص<دق:للطج<عة:و:=لذشر،:
:=دبی;;<ت:درآو;;دی:برس;;جک:و:سجک:- _ <ن،:ته;;ر=ن::=جخش;;<ر=ت:صه;;<د:ح;;،:وحه;;د:عج<دشذ<س;;ی:در

:ش.5786د=جشگ<ه:تهر=ن،:
::،:س;;رد:عل;;ینید:=لس;;<صدرفة:س;;رص;;حش;;رح::ین:ف;;ر<ض:=لس;;<لکح;;ر:- _ ط;;<ن:و;;دجی.:ق;;ن::=لذش;;ر

:ت<.::=السالوی.:بی
:ش.5711ص<::=جخش<ر=ت:پی<م:جور،::،:سرروس:شهرس<،:بیشذ<سی:سجک:- _
:ش.:5712،:تهر=ن::دفخر:جشر:فرهذ :=سالوی،:شرح:و:تفسرر:دع<ی:وک<رم:=الطالق:- _
:آب;<دی،:ه;=لذحو:یة:فرشرح:=لک<ف:- _ <وش::س;رد:ش;رحف:،:رضی:=لدین:وحهد:بن:حسن:=س;خر

:=لزعفررة:للححص<::=لهکتجة:=لهرتضو:صرص<جی.:بی ث<ر :ة،:بی:ت<.ح<>:و:=ْل
:ش.5767،:سعد:=لدین:تفخ<غ=جی،:قن::=جخش<ر=ت:=سه<عرلر<ن،:شرح:=لهشخصر:- _
،:ترصه;;ه::=بو=لحس;;ن:ش;;عر=جی.:ق;;ن::=جخش;;<ر=ت:=ش;;کعر،:،:=و;;<م:س;;ز<دص;;حرفۀ:س;;ز<دحه:- _

:ش.5764
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:=لکت;<ب:=للجذ;<جی،:=ول،:روتی;،:صالح:فضل،:بعلن:=ألسلوب:- _ :=لکت;<ب:=لهص;ری:و:د=ر ::د=ر
:م.:1221

ب:علن:=للس<ن:=لعربی؛:- _ :=س<وة،:ح،:عجد:=لکرةیفقه:=لل ة:=لعر :م.1221ن:وز<هد،:عه<ن::د=ر
:=ْلف<ق:=لزدی،:=بوهالل:عسکری،:ب=لل ة:ی=لفروق:ف:- _ :م.:5417دک،:حروت::د=ر
:م.:5442،:ص<،:بی:ج<:،:وحهد:وصطفی:هد=رک،:بیفی:=لذقد:=لحدحث:- _
:=لفکر،:=لذحو:یوع<ج:- _  م.:1224،:ص<لا:س<ور=یی،:عه<ن::د=ر

:ی،:=بو=لحس;;ن:ب;;ن:وحه;;د:ط;;<هر:ع;;<ولی،:بی;;روت::وؤسس;;ة:=ألعله;;وقدو;;ه:تفس;;رر:=لجره;;<ن:- _
:م.:1228=لهطجوع<ت،:

<>:ر;،:وحه;د:ب;ن:حس;ن:ح;ر:ع;<ولی،:ق;ن::د=ر:=حعةحل:وس<خل:=لشررعة:=لی:تحصروس<خل:=لش:- _
ب :م.5718،:ی=لخر=و:=لعر

کحفه:سز<دری:در:صحیل:آو=رتحل»:- _ گ;ر=ن،:حن:غ=رع:و:دی،:آف;ر«د:ب;ر:دع;<ی:=س;خع<ظهره؛:ب<:تأ
 .45:-:15ش،:ص:5745کن،:ح،:س<ل:ضهل:و:پذزن،:شه<ره:ثحه<ی:قرآن:و:حد:وزله:پژوهش
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