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 •پژوهٍگك هحىو اؾبی‡ 1

ٞ قبا٠ی ٨اقوی هی :چکیضه بؿ„ يیکی  ؾايًؿ، و ؾاوحاو آو قا ٌمه ٬یه قالی به قوؾکی ومك٬ًؿی قا ه“
٩ايه ال قوؾکی ؾیىايی هًىصن که ؾقبكؾاقيؿۀ ا١ٌاق اِلی و ِعیط قوایث کكؾه ب„ او  اوث- هحؤو‟ ى‛ ًَّ ال

گكؾآوقی  باٌؿ، به شا يمايؿه اوث، و آيچه ؾق ؾوث ؾاقین، ا١ٌاقی اوث که ؾیگكاو ال هًابٟ هؽحل٧
‟ ؾو يىبث ویكایً و معیظ لوؿگی و اظىال و اٌعیق قوؾکیايؿ- کحاب  کكؾه

، که و١یؿ ي٩یىی ؾق ٘ی„
قوؾ-  ي‡، جا اهكول هًبٟ اِلی„  ا١ٌاق هًىىب به قوؾکی به ٌماق هی 1334و  1309جؿویى کكؾه •

م ٌا٠كاو ؾیگك هن ا١ٌاقی که به يام قوؾکی ؾق ایى کحاب گكؾآوقی ٌؿه، ؾق بىیاقی ال هًابٟ، به يا
اذك ٠لی قوا٬ی اوث- ؾق  قوؾکی هی  وكوؾ جكیى پژوهً ؾقباقۀ ا١ٌاق قوؾکی کحاب  ٌىؾ- جاله ؾیؿه هی

بكقوی که ؾق ایى اذك آهؿه ه٭الۀ ظأك، به بهايۀ ايحٍاق ایى کحاب، چًؿ قبا٠ی هًىىب به قوؾکی قا 
 قوؾکی ٌمكؾ-جىاو وكوؾۀ  ها قا يمی این که ا٤لب آو این و يٍاو ؾاؾه کكؾه

قوؾکی، قوؾکی ومك٬ًؿی، قبا٠یات قوؾکی، قبا٠یات وكگكؾاو، ٠لی قوا٬ی، و١یؿ  :ها کلیضواژه
 -ي٩یىی

ه†  ١كاء، ابى٠بؿالل‟ ‟ٍ ٞ قبـا٠ی ٨اقوـی  اوحاؾال بـؿ„ قوؾکی ومك٬ًؿی، بًا به قوایث ٌمه ٬ـیه قالی، ه“
کـكؾ  ای ؾق ٤ميیى گكؾوبالی هی اوث، و ولو قبا٠ی قا ال لباو یکی ال کىؾکاو بكگك٨ث که ؾق کىچه

ى ٤لحاو همی ٤لحاوEگ٩ث:  و هی ى„ گ“
ٞ„ ؾیگـك وـكوؾ و ٬الـب قبـا٠ی قا Dقوؾ جا ب“ ، و بك ٬یان„ آو وه هّـكا

‡1•‡112,114َ ٬یه„ قالی، •ٌمه„ آ٨كیؿ 
جایقیػ کؿام ال هًـابٟ ٬ـؿیمی ال ٬بیـل  ؾق هیچ يکهٌگ٩ث آ - 

٠ى٨ی، ؾق هیاو ا١ٌاقی که ال قوؾکی ي٭ل  االَلطیب   لُطیب و، جیقیػ ویىحیناوؿی،  لغث فكن، بیهمی
ـ بك ٬ىل ٌمه ٬یه جؤییؿی يهـؿF جاٌىؾ  ای یا٨ث يمی با٠یق ايؿ، کكؾه ی ؼـىؾ او يیـم ؾق کحـاب ظح‟

ای ال قبا٠یـات  ، ؾق هیـاو ٌـ١كهایی کـه ال قوؾکـی آوقؾه، قبـا٠یمعصم فی معیییك  اٌعیق العصمال
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 اوث جا وؽًً باوقپفیك آیؿ- قوؾکی ؾقز يکكؾه
یى ٠ى٨ی، که ؾق ي٭ل ا١ٌاق ٌا٠كاو ٬ؿین به قبا٠یات آياو جىش‟  ه ؼاَ ؾاٌحه، ؾق ٨ّـل وؿیؿالؿ‟

ـكاالوی، ؾ٬ی٭ـی  اقی و ٘اهكی و واهايی، ال ٬بیل ٌهیؿ„ بلؽی، قوؾکی، ٨‛ هكبىٖ به ٌا٠كاو„ ؾوقۀ ٩ِ‟
، ‡402َ ٠ـى٨ی، يـک- •٘ىوی، و هًصیک جكهفی، شم یک قبا٠ی که به يام ابىٌـکىق بلؽـی آوقؾه 

قبـا٠ی ال  4000ؾقبكؾاقيـؿۀ ، کـه وُمهةالمصیلهاوث- ؾق کحاب اقشمًؿ  ای ي٭ل يکكؾه هیچ قبا٠ی
ٌـىؾ- ه٩هـىم ایـى وـؽى آو  ای به يام قوؾکی ؾیـؿه يمی لباو اوث، هیچ قبا٠ی ٌا٠ك ٨اقوی 300

٠ّك او ٔبٗ و ذبـث  ای به اون قوؾکی و ٌا٠كاو هن هیچ قبا٠ی اوث که هًابٟ جا اواوٗ ٬كو ه٩حن
، کهاه  قبیعّیایت ۀوافیىکهى، هرل های  ياهه ايؿ- ؾیگك قبا٠ی کن ؾق اؼحیاق يؿاٌحه ايؿ، یا ؾوث يکكؾه

 هرــل هایی هىــ١ىؾ جبكیــمی، و وــ٩یًه الّكبیعّیاایت   ٌااعیقفیاأل ؼالصااةآي٭ــكوی، الّكبیعّیاایت   هصمــٟ
 اٌااعیق ۀواافیى، بؽً گااىسُشىااگ   ،قوبااةالّىی ك و وُمهااةالؽیعك، ٌااعیقاأل   و ؾلاای ككاق ظاااأل   هــىيه

یى آلهی،  ٥مىق، هعم‟  وفیىۀ جكمؿو١ؿالؿ‟  ۀمصمىعاگلىـحايه،  الؽلاى    شلیهظاؿ  و الى ايیهؿ بى ی‛
ـه، هًـابٟ   كایف  ۀ وفیى لغییف و وی٧ شام هكوی و چًؿیى اذك„ ؾیگك يیم چًیى ؤـ١ی ؾاقيـؿ- البح‟

ك، ایى ي٭یّه قا با آوقؾو„ قبا٠یات بی  ايؿ- ويىب شبكاو کكؾه اِل هحؤؼ‟
ايؿ ال هحىو و هًابٟ پكاکًؿۀ اؾبی و  اوث، و آيچه به يام او ٨كاهن کكؾه ال قوؾکی ؾیىايی به شای 

ی ؾق ا١ٌاق قوؾکی  های ١ٌك بكگك٨حه ٌؿه ها، و هصمى٠ه جاقیؽی، جفکكه اوث- يؽىحیى جع٭ی٫ شؿ‟
باق به چاپ چًؿیى  معیظ لوؿگی و اظىال و اٌعیق قوؾکیقا و١یؿ ي٩یىی ايصام ؾاؾه که لیك„ ٠ًىاو„ 

ؾاق„ ایى اذكيؿ- او، بكای گكؾآوقی ا١ٌاق هًىىب به  های ب١ؿی، وام قویؿه، و بىیاقی ال کحاب
هۀ کحاب و هؿؼل„ ا١ٌاق آوقؾه و ٨هكوث آو  هًبٟ هكاش١ه کكؾه 93قوؾکی، به  اوث- ؾق  ها قا ؾق ه٭ؿ‟
ؾ- قبا٠ی کاهل به يام قوؾکی به چٍن هی 34ایى کحاب  ها ؾق  بیٍحك„ ایى قبا٠یE، ٘ب٫ اٌاقۀ ي٩یىی ؼىق‛

ای  که ؾق پاقه ها به قوؾکی ٌک ؾاقمF چًاو اوث، و به همیى شهث، ؾق ايحىاب آو كاو آهؿههای هحؤؼ‟  ها و کحاب و٩یًه
ا چىو قاه„ جع٭ی٫ بىحه اوث، يمی ای هىث که به وؽى قوؾکی يمی ها کلمات و جكکیبات و ه١ايی ال آو ؿ- اه‟ جىاو  هاي‛

 ‡2•‡518َ  ،2 ٩یىی•ي -Dظکن ١ٙ٬ی کكؾ

اذك ٠لی قوا٬ی  هی  قوؾکی وكوؾ ا١ٌاق قوؾکی هًحٍك ٌؿه، کحاب  آؼكیى پژوهٍی که ؾقباقۀ
گىيه که ال  اوث- هماو جالگی ٠كٔه ؾاٌحه اوث که ايحٍاقات ٨كهًگىحاو لباو و اؾب ٨اقوی آو قا به

٧ پیٍیًۀ پژوهٍی و اظا٘ۀ ٠لمی„  ٌاق ال ج١لی٭ات و ومؾ، کحاب وك ًٌاوی هی بك هبعد ل٥ثهئل‟
 های ل٥ىی„ وىؾهًؿ و قاهگٍاوث- یاؾؾاٌث

٧  آهؿه  بیث ال ا١ٌاق هًىىب به قوؾکی گكؾ 919 هی  قوؾکی وكوؾ ؾق کحاب„   193اوث- هئل‟
بیث ال ا١ٌاق ؾیگكاو قا يیم، که با ا١ٌاق قوؾکی ؾق هن آهیؽحه بىؾه، ًٌاوایی کكؾه و شؿاگايه ؾق 
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كؾه،  کحابی قا که ؾق جّعیط هحى ال آو 29قوا٬ی ٨هكوث  اوث- ؾيبالۀ ا١ٌاق قوؾکی آوقؾه ها بهكه ب“
هۀ کحاب یاؾ کكؾه  بكؼی هًابٟ کهى  يکه، و ٌگ٩ث آچهاق‡ و بیىث ـ وه و بیىث٩ِعات •قوا٬ی، ؾق ه٭ؿ‟

یث، هرل  ّ  ظؿایك قاؾویايی، الطالغۀ جكشمینو بااهم‟ ؼىاشه  ٌعیقاأل معییققٌیؿ و٘ىاٖ، و  عكالى 
یى  ا ٌگ٩ثيّیكالؿ‟ يٍايی„ هك ١ٌك قا ؾق هحىو  يکهجك آ ٘ىوی ؾق ایى ٨هكوث شایی يؿاقيؿ- اه‟

ُ يکكؾه هىقؾ ايؿ-  بیث ال کصا ايحؽاب ٌؿه 919ؾايؿ که ایى  ايؿ، و ؼىايًؿه يمی اوح٩اؾه هٍؽ‟
ه، ؾق پايىیه„ ا١ٌاق، گاهی به وبب ـکك اؼحال٦ يىؽه ها، اٌاقاجی به بكؼی هًابٟ ٌؿه که ٨ا٬ؿ  البح‟

ث اوث و ه١لىم يمیشاه ٟ„ آو ١ٌك کؿام ١ی‟ ق٨ث که ؾق  ايؿ- همچًیى، ايحٝاق هی ؾاقؾ که هاب٭ی هًاب
•بی ـکك يام ٠ًىاو ٌاهؿ„ وؽى آهؿه   ها، به ا١ٌاق هًىىب به قوؾکی که ؾق کحب ٬ؿیمی به یاؾؾاٌث

ث ٩٤لث  -‡3•اوث آهؿه اوكاقالّحىظیؿهایی يٝیك  المرل، آيچه ؾق کحاب ٌؿF ٨ی ، اٌاقجی هیگىیًؿه‡ ٠ل‟
ه، گاهی اٌاقت„ هؽحّكی ؾق ج١لی٭ات  ال چًیى کاق واشبی به ی بك ایى يگاقيؿه پىٌیؿه اوث- البح‟ کل‟

٧ به ایى ها و کحابًاهه هىث، و ایى ه١لىم هی و پايىیه گىيه هًابٟ يٝك ؾاٌحه، ولی ـکك  ؾاقؾ که هئل‟
 اوث-  ها قا واشب يؿايىحه جک آو جک

کؿام بك ؼىايًؿه قوٌى يیىث- ؾق  قبا٠ی اوث که هؤؼف هیچ 25بك هٍحمل  هی  قوؾکی وكوؾ 
ها قا  قبا٠ی ؾیگك آهؿه که قوا٬ی يام گىیًؿۀ اِلی آو 11های هًىىب به قوؾکی يیم  بؽً وكوؾه

٫ به ايىقی، ٠ًّكی، ٬ٙكاو، هى١ىؾ و١ؿ، و کىایی هكولی اوث-  آوقؾه اوث- ایى قبا٠یات هح١ل‟
ه ایى اوث که  آو„ قوؾکی جٍؽیُ ؾاؾه ٌؿه يیم  ای که ال قبا٠ی 25ؾق هیاو يکحۀ ؾقؼىق جىش‟

بیًین که با چه  قبا٠یاجی هىث که ؾق هًابٟ به يام ؾیگكاو اوث و ؾق هیچ شای کحاب جىٔیعی يمی
ت„  11ه١یاقی آو  قبا٠ی ال قوؾکی ولب„ يىبث ٌؿه و به چه ؾلیل، ؾیگك قبا٠یات„ وكگكؾاو به ٬ى‟

 ايؿ- ؼىؾ با٬ی هايؿه
ایى گ٩حاق، يٝك ؼىؾ قا ؾق باب چًؿ قبا٠ی„ هًىىب به قوؾکی بیاو ؼىاهین ؾاٌث- ها، ؾق 

ٟ„ ایى قبا٠ی به جك گ٩حین و  ٘ىق که پیً آوقین- هماو هی •ویكاوث ؾوم‡ها قا ال چاپ ي٩یىی  ياچاق، هًاب
یک ال قبا٠یات هًىىب به قوؾکی ؾق هًابٟ ٬ؿین يیىث و ا٤لب  اوث، هیچ ي٩یىی يیم اٌاقه ؾاٌحه

کی به جفکكهه العیٌمیه  عكفیت، ٪‡ 1002•اهیى اظمؿ قالی،  جفکكۀ هفث اللیمهرل  ،های ؾوقۀ ٩ِىی ح‟
لیايی،  العیقفیه و عكصیت های  ، و جفکكه٪‡ 1016•ٌاه ظىیى ویىحايی، ؼیكالطیین ، ٪‡ 1024•اوظؿی ب‛

ك ال آو عكاء قییضها، همچىو  هحؤذ‟ ٍّ و  ٪‡ 1193بیگؿلی،  •آـق آجٍکؿ ، ٪‡ 1161•واله„ ؾا٤ىحايی،  ال
های ١ٌك ال وؿۀ ؾهن جا ویمؾهن هصكی يیم  اوث- بكؼی و٩یًه ٪‡ 1288•هؿایث،  الفصعیء مصمع

كی، بكای ايحىاب„ هكکؿام ال ایى  شمو هًابٟ قبا٠یات هًىىب به قوؾکی ايؿ- با چًیى هآؼف هحؤؼ‟
حی ٬ىی و ؾلیلی هعکن ا٬اهه کكؾ- اهحمام بلی ٧ ؾق جّعیط قبا٠یات به قوؾکی، بایؿ ظص‟ ٥ی که هئل‟
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كؾه، به قاوحی آهىليؿه و الگىی پژوهٍگكاو اوث-  ابیات و ک٧ٍ ِىقت ؾقوث„ کلمات به کاق ب“
ا، پیً ث ايحىاب ایى ا١ٌاق به قوؾکی ا٘میًاو ظاِل کًؿ، و  جك ال هك اه‟ چیم، هؽا٘ب بایؿ ال ِع‟

 „ٞ ه و جع٭ی٫ اوث- هىحًؿوالی ا١ٌاق و ا٬ًا قویؿو به ایى هایه ال ا٘میًاو، يیالهًؿ هماو ه٭ؿاق جىش‟
یحی اوث، و ٨كويهاؾو„ آو، ي٭ّايی چٍمگیك بكای کحاب  هؽا٘ب ؾق ايحىاب ها بعد بااهم‟

 اوث- هی  قوؾکی وكوؾ 

  1عباػی 
 تاى عاؿااص، چغاغی که تاظع باعهگ صع 

 تاغفان بگاه ػالاتاىساغ ؿاگاىی جاب

 

 
 میغص اػ َفغاغی که تى عاؿتاه بان کاتغؿ 
 غ يلًیضی، ػهی صهاغی که تى عاؿت!اگ 

 ‡F َ40 قوا٬ی، 514َ ،2 •ي٩یىی
 ، بكگF2 همى1114، 684 َ، 1 •وًاییٌىؾ  ؾیؿه هی ؾیىان وىیییهایی ؾق بیث ؾوم، ؾق  قبا٠ی، با ج٩اوت

 چًیى اوث: ؾیىان وىیییٔبٗ قبا٠ی ؾق  -ق‡ 290
 ثـكا٤ی که جى قاوـگفق باؾ، چـبك قه 
 ٍ †ً  ىـً„ جــل آجــآب„ اش ن ـؿ هـاي‛ ــب

 

 
كا٤ی که جى قاوثـن بًـجكو    ٍیًؿ ال ٨‛
 بك باؾ ؾهؿ ؼاک† ؾها٤ی که جى قاوث  

ؿ„ ايحىاب„ قبا٠ی یاؾٌؿه به وًایی اوث  ‟
ی„ ٟ„ هفکىق، قبا٠ی ؾیگكی آهؿه که هئ ؾق هك ؾو هًب

 ق‡: 29 ، بكگF2 همى1152، 684َ، 1وًایی •
 ؾاقم ی ـؾا٤ كا٪ ـی ٨ـل پ ك ؾل ــب    
كهىن ؾه      ا٤ی ؾاقمـبا ایى همه، پ“

 ی ؾاقمــكا٤ـــام، ٨‛ ـى کـحـا٨ـول ی     
 ی ؾاقمـكا٤ـاؾ، چــفق بــگـبك قه     

ّاجٍاو ه١لىم يیىث، به ، که هٍؽ‟ Dهای ا١ٌاق ٨اقوی و٩یًهEي٩یىی قبا٠ی هىقؾ اٌاقه قا به ا٠حباق 
ث ايحىاب قبا٠ی به قوؾکی جكؾیؿ ؾاٌحه ایى قبا٠ی ؾق ؾو و٩یًۀ Eاوث:  يام قوؾکی کكؾه، ولی ؾق ِع‟

ٞ چهاقم، کلمۀاوث، ولی هٍکىک اوث ال او باٌؿF  هؽحل٧ به يام قوؾکی آهؿه  ‘بیًی’ه١ًی  به ‘ؾها٢’ لیكا که ؾق هّك‛
، ؾق ویكاوث او -‡4•‡514َ، 2 •ي٩یىیD اوث اوث، و گماو يؿاقم ؾق لهاو قوؾکی ایى ه١ًی قا ؾاٌحه بىؾه آهؿه

ٟ„  هیكلای٧ قا يیم به هًابٟ ؼىؾ ا٨موؾه، و به يٝك هی ی  قوؾک ه  ابىعطؿاللّ ؾوم„ اذك، کحاب„  قوؿ هًب
 ‡5•‡505َ هیكلای٧، يک- • -هیكلای٧ يیم ویكاوث يؽىث„ کحاب ي٩یىی باٌؿ

  1عباػی 
 تاسىو اؿ االااب ؼهایاؼاع ياا صوهاجاآي  تاؼوو اؿاظعگاه صل هذاه گاایی کاج
 که دال هجًىو چىو اؿتهجًىو صايض   ضاغياباس یاا باال هااو ػ داصفت لیالی

 ‡F40 قوا٬ی،  514َ ، 2 •ي٩یىی
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اوث- ؾق ؾیگك هًابٟ هن ال ي٩یىی  ي٭ل کكؾه Dهای ا١ٌاق ٨اقوی و٩یًهEایى قبا٠ی قا ي٩یىی بك هبًای 
ه - با جىش‟ ‡392َ •واله„ ؾا٤ىحايی، هن هًىىب اوث  ٪‡ 1031 و٨ات:•اوث- قبا٠ی به ٌیػ بهایی  ي٭ل ٌؿه

، ايحىاب ‡721َ •ٌمه جبكیمی،  ؼىؾ ـکك کكؾه ممیالتٌمه جبكیمی بیث ؾوم قبا٠ی قا ؾق  ًکهبه ای
ث„ ايحىاب„ قبا٠ی به قوؾکی يیم ا٘میًاو چًؿايی  ا ؾق باب ِع‟ آو به ٌیػ بهایی هكؾوؾ اوث- اه‟

ؾهؿ که گفق„ قولگاق چه بك وك„ لباو  يٍاو هی ممیالت ٌمهجىاو ؾاٌث- ٔبٗ بیث ؾوم ؾق  يمی
 اوث: آوقؾهقبا٠ی 

 هصًىو ؾايؿ که ظال هصًىو چىو اوث ؼبك؟ ه ـصًىو چـال هـلی قا ل ظـهك لی
  3عباػی 

 ؿت ىییاه بـتۀ هـلـل و هاسـت صل  
 ظات ای واػاصیذتاض ياىصی يکًاؿ  

 

 
 ؿت ِت هًضوییالتۀ باگلته و ک   ىواس

 ؿت پهلىیی غفه یکاسغاِب ط ايهاس ایى
 ‡F َ40 قوا٬ی،  514 َ  ،2 •ي٩یىی

ج ي٩یىی قبا٠ی قا بك اوان هؤؼفی کن ه واقؾ هصمى٠ۀ ا١ٌاق قوؾکی ِـهایه، ی١ًی ه٭الۀ هكهاو ا„
ث„ ايحىاب„  ايؿ- يکحه اوث- وایك هًابٟ ٜاهكا‚ به ي٭ل„ ي٩یىی ا٠حماؾ کكؾه کكؾه ای که ها قا ؾق ِع‟

وشه با وبک وؽًىقی„ گىیًؿگاو  هیچ ايؿالؾ لباو قبا٠ی اوث که به قبا٠ی به قوؾکی به جكؾیؿ هی
ؾ ال هحىو يٝن و يرك ؾق  ؾوقۀ واهايی همؽىايی يؿاقؾ- قوا٬ی، که ؾق ج١لی٭ات هك بیث، ٌىاهؿ هح١ؿ‟

ـ‟ و قایس„ آو آوقؾه، ال واژه قا بؿوو ـکك ٌىاهؿ  Dپهلى یکEو  D٘ك٨هEهای ایى قبا٠ی، ٨٭ٗ  باب ل٥ات ٌا
قوؿ ایى اِٙالض ؾق ؾوقۀ  ؾيؿه و لصىز اوث- به يٝك هی کًایه ال یک Dپهلى یکEاوث-  ه١ًی کكؾه

ه١ًی آو قا با ٌىاهؿی ال ١ٌك  بهیق عصمو  آوىؿقازكهىگ فهایی چىو  ٩ِىی قایس ٌؿه، و ٨كهًگ
 يک-F يیم F2162 بهاق،  839َ ، 3•هعمؿپاؾٌاه، ز ايؿ  الشمله ِائب جبكیمی، ي٭ل کكؾه وبک هًؿی،

ای يیا٨حن، و ١ٙ٬ا‚ اگك بىؾ، قوا٬ی ال ـکك آو  - هى ؾق هحىو ٬ؿین چًیى کًایه‡783 َ ،2 گلچیى ه١ايی
 ‡6•پىٌیؿ- چٍن يمی

  4ػی عبا
 تاضاكاًت آػعم ياه بغ کلتاغ کاتمضی   
 ى تىییاؿتاو، کؼ چ ايضع ػجبن ػ جاو   

 

 
ـاب   غم يضاكتاىايیت صل ياى و جاغ د 

َتض و اػ جمال ت ـْ  غم يضاكتاى كاجاو ِب
 ‡F َ 40 قوا٬ی، 514 َ ،2 •ي٩یىی

 ةالصىّ  قییض، Dا٬بال ٫ بهو٩یًۀ ا١ٌاق هح١ل‟ D ،Eهای ا١ٌاق ٨اقوی و٩یًهE قبا٠ی قا ي٩یىی بك اوان
يىلی، و  هصؿ„ همگك ٌیكالی ؾیىان اوث- قبا٠ی ؾق  ِاؾ٪ جبكیمی به يام قوؾکی کكؾه ۀوظم  گمیؿل“

یى„ همگكيک- •آهؿه  ٪‡ 686 و٨ات:• هن شمو ا١ٌاق  ٌعیقؼالصةاأل، و ؾق جفکكۀ ‡690 َ، 1 هصؿالؿ‟
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یق‡ 389 ج٭ی، بكگ کاٌايی،يک- •اوث  هصؿ همگك ـکك ٌؿه ى آلهی يیم قبا٠ی قا، با ج٥ییكاجی، - و١ؿالؿ‟
ه به هًابٟ - با جىش‟ پ‡ 32 بكگ آلهی،يک- •آوقؾه، ولی ٨ا٬ؿ يام گىیًؿه اوث  مصمىعۀ قبیعییتؾق 

كی که قبا٠ی هًىىب به قوؾکی ؾاقؾ، ايحىاب آو به هصؿ همگك ؾقوث  جك اوث- هحؤؼ‟

  5عباػی 
 ؿىػ هباص اوابی عوی تى سىعكیِض جه 
 بضآهىػ هباص با وصل تى کؾ چى هى  

 

 
 اصاغوػ هبااف ناالاغاِؽ ػاى چای تان باه 
 اصاباآو عوػ ه   ًنابیاى عا ياه تااعوػی ک 

 ‡F َ 40 قوا٬ی، 515َ ، 2 •ي٩یىی
ان„ ا٬بال اوث وفیىۀ اٌعیقهًبٟ قبا٠ی،  ٫ به ٠ب‟  ُشىاگ اٌاعیقکه، بـه گمـاو هـى، همـاو  هح١ل‟

ـات ؾايٍـگاه جهـكاو اوـث کـه ؾق وـؿۀ یـالؾهن یـا ؾوالؾهـن ٨ـكاهن  کحابؽايـۀ Dؾ E53ٌماقۀ  اؾبی‟
کـی  چاپ جاشیکىحاو اوث که جمام قوؾکی ه  آذیق ابىعطؿاللّ اوث- هًبٟ ب١ؿی„ قبا٠ی،  آهؿه وکمـال هح‟

ل„ کحاب ي٩یىی اوث- ؾقوا٬ٟ، ایى قبا٠ی یک هًبٟ بیٍحك يـؿاقؾ- هـا قبـا٠ی قا ؾق  ؾیاىان به چاپ او‟
، کـه بـه ٌـماقۀ ؾیىان اهلایيىیىی ال  ؾق ؾوث- ‡589َ ، 1 اهلی جكٌیمیيک- •بین یا اهلی جكٌیمی هی

کحابث ٌـؿه، ایـى  •یک وال ب١ؿ ال هكگ ٌا٠ك‡٪  933ٌىؾ و ؾق وال  ؾق ؾايٍگاه جهكاو يگهؿاقی هی 8338
 و، به اظحمال بىیاق، گىیًؿۀ قبا٠ی اووث يه قوؾکی-  ق‡ 48، بكگ 2يک- همى •قبا٠ی هىشىؾ اوث 

  6عباػی 
 ضاػص اب صعاػ ايالی، كاق بکاػلف  
 لایًضوع پیچ و سمق ػ یکضگغ بگْ   

 

 
 ضاػصااػ اياِل باگاایی، چًاْگلاوع ب 
 ضاػصاغاػ ايااک فااى هلااصاه ىاصاه 

 ‡F َ41 قوا٬ی،  515َ ، 2 •ي٩یىی
 Dآیؿ ال اوEقؾی٧ قبا٠ی، هٙاب٫ هًابٟ کهى،  اوث- یفیقو اٌعیق  هی ىهیوفهًبٟ ایى قبا٠ی يیم 

، قبا٠ی هفکىق، به همكاه یک قبا٠ی وُمهةالمصیلهظاِل بؿؼىايی اوث- ؾق  DايؿالؾEاوث و 
 :‡268 َ •ٌكوايی،اوث  ؾیگك، ؾق همیى ٘كض قؾی٧ و ٬ا٨یه ي٭ل ٌؿه

 وهظهیِغ َكَفغ
 ق که يگاِع صض طغاػ آیض اػ اواػلف  
 ه به يىک كايه باػآیض اػ اوااعی کات  

 

 
 ض اػ اواغم عاػ آیاذااو و صل عا هاج

 ض اػ اواآی غاػ اه فاًاتان فاػال ناػال
 ِلَغیِغه

 ػلفق بکلن، كِب صعاػ آیض اػ او
لاه آؿتیاغص باوع گَ  ًْ  ايناى اػ او ب

 

 
 آیض اػ او اػ ِهَلن، چًگِل باػ اوع ب
 ک فغاػ آیض اػ اواى هلاصاه ىاصاه
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٩ا٬ا‚ ؾق   •کاٌايی،وث  ا ٌؿهای ال هماو ٘كض ي٭ل  هىقؾ اٌاقه با قبا٠ی هن قبا٠ی ی كقوبةالىّ اج‟
 :ق‡ 268 ٠میم، بكگ

 غیغه
 ض اػ اوايىاػ آی آو لب که دضیث صل 
 ض اػ اوااػ آیاؼاع ياض، هاًام صهاصك 

 

 
 آیض اػ او ؿت که جاِو عفته باػ اهیاج  
 کغ فغاػ آیض اػ اواض، كاًضه ػياس لب   

 آسغ            
 کلی، كِب صعاػ آیض اػ اواق باػلف  
 اػ کًیان باچ او ػ هالمه و پیاوع د  

 

 
 اػ آیض اػ اواگل بالی، چًااػهِ اوع ب

 ض اػ اواى هلک فغاػ آیاسغه سغهى

حی يیىث- هن  ،هن آهؿو ایى قبا٠یات وك  به يٝك هى، پٍث ل و ٠ل‟ ؾق هك ؾو هًبٟ، ؼالی ال جؤه‟
م ؾاٌحه ٬ا٨یه قا بك قبا٠ی وهای  و هن کاٌايی، قبا٠یات چهاق٬ا٨یه ٌكوايی ايؿ،  ای„ هًىىب به قوؾکی ه٭ؿ‟

آو ؾو قبا٠ی وكوؾه ٌؿه و هعّىل وؿۀ ه٩حن هصكی  و ه٩هىهً ایى اوث که ایى قبا٠ی، ب١ؿ ال 
مصمىعۀ يٝك، ؾق  قوؿ- قبا٠ی هىقؾ ٠مكي به ؾوقاو قوؾکی ومك٬ًؿی يمی  ِىقت، هك اوث و، ؾق

یى يیم، که ال یاؾگاقاو وؿۀ هٍحن هصكی اوث، هٙاب٫ قوایث  قبیعییت و بؿوو  وُمهةالمصیلهو١ؿالؿ‟
 پ‡ 45 بكگ آلهی،يک- • -اوث ـکك يام گىیًؿه ي٭ل ٌؿه

  7عباػی 
ـ  گااًاًه و جاغ کیُـاِع پاگاى آو ياتاصع ج 

 اعاتااا اػ عفات پاااع و عفات ػ کاض صؿاك 

 

 
 گاًاصل تا ااو باهاای جاغاپاؿ ن التیااگ

 که به ؿًگ که به ؿغ ػصین و آو بؾ ایى بؾ
 ‡F َ41 قوا٬ی،  515َ ، 2 •ي٩یىی

يـىلی،  ةالصّىا قییضکحابؽايـۀ وـلًٙحی بـكلیى،  بییض اٌعیقهًبٟ ایى قبا٠ی،   و وظام  گمیاؿۀل“
٠ّـك  ، قبا٠ی به اوـن وـلىيی„ اقؾوـحايی، ال ٌـا٠كاو هنالعیٌمیه عكفیتؾق  ِاؾ٪ جبكیمی اوث-

ـه  ٧، آهؿه، و گىاهی او ؾقبـاقۀ یکـی ال ٌـا٠كاو آو قولگـاق ؾقؼـىق جىش‟ لیـايی،هئل‟  اوـث •اوظـؿی ب‛
•قالی، اوث  به يام ٨ؿایی الهیصی ذبث ٌؿه جفکكۀ هفث اللیم- ؾق ‡F َ1002 واله„ ؾا٤ىحايی، 1761َ 
ك ٌباهث بیٍحكی ؾاقؾ- - لباو قبا٠ی به ٌا٠كاو‡1294 َ  هحؤؼ‟

  8عباػی 
 ضاؿت يه صل اغ پیاه صباىام ياك تاصع ػل 

 ایى غن که هغاؿت، کىه لاف اؿت يه غن

 

 
 ه صلااؿت ياغجال باه ػماىام يای عوی تاب

 ایى صل که تى عاؿت، ؿًگ ساعاؿت يه صل
 ‡F َ41 قوا٬ی،  516َ ، 2 •ي٩یىی
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٫ به Eهًبٟ قبا٠ی،  اوث- ٘كض ٬ا٨یه و قؾی٧ قبـا٠ی، بـكای ٌـا٠كی کـه ال  Dا٬بالو٩یًۀ ا١ٌاق هح١ل‟
های ١٨لی„ واؾه گـكایً ؾاقؾ، ٬ـؿقی ٤كیـب اوـث- قبـا٠ی ؾق  آوقؾو قؾی٧ پكهیم ؾاقؾ یا به قؾی٧

یى„ همگكيک- •هىشىؾ اوث  ؾیىان مصؿ همگك ٌیكال  يىیىی که يـىۀ  ، و ؾق ؾوث‡770  َ، 1 هصؿالؿ‟
F ٔـمى آيکـه ؾق جـفکكۀ ق‡ 148 بـكگ، 2همـى يک- •ث يیم هىث او ؾق جبكیم يگاٌحه ٪ 697ٌا٠ك ؾق 

  ق‡ 389 بكگ ،، ج٭یکاٌايیيک- • -اوث هن شمو ا١ٌاق هصؿ همگك به ذبث قویؿه ٌعیقؼالصةاأل
  9عباػی  

 غف هاییناًضه هفان فکاًؼل غاصع ه
 کق هایین ؿتن ػالن چى ؿتن کًض، 

 

 
 غآتق هایینالن، صل پ  اوػ آب صو چ 
 ىف هاییناَس اعوػگاِع يصؿِت سىِف  

 ‡F َ41 قوا٬ی، 516َ ، 2 •ي٩یىی
، هفاث اللایماوـث: جـفکكۀ  ي٩یىی، با اوح٩اؾه ال چهاق هًبٟ، قبا٠ی قا به قوؾکی هًحىـب کكؾه

ه- پیؿاوـث کـه قبـا٠ی یـک هًبـٟ بیٍـحك و ٩ٌك،  مىحؽطیت فیقوی، الفصعیء مصمع ج„ ه٭الۀ هكهاو ا„
ايـؿ-  ، و ؾیگكاو آو قا ال همیى هًبٟ بكگك٨حه‡1519َ قالی، يک- •اوث  جفکكۀ هفث اللیميؿاقؾ، و آو، 

يـک- •اوـث  بـه ذبـث قوايؿه ؾیىان قٌیؿالّؿیه وعىاطآو اوث که ؼىؾ„ ي٩یىی قبا٠ی قا ؾق  ٌگ٩ث 
غ  مصمىعااۀ ؾواویااهيــىیه ه١حبــك، یکــی  - ؾق ؾو ؾوــث‡617 َ ،1 و٘ــىاٖ کحابؽايــۀ  ٪699هــىق‟

كبیحی  ىح„  ،3همـى •٪ کحابث ٌؿه  727قٌیؿ، که ؾق  قوییل و اٌعیقگكی و ؾی پ‡ 224بكگ ، 2همى •چ„
ث ايحىابق‡ 89 بكگ ٔـمى آيکـه ؾق  Fآو به او جكؾیـؿی يیىـثً ، قبا٠ی به يام قٌیؿ آهؿه و ؾق ِع‟

، وافیىۀ واىضيـک- •ٌـىؾ  هصله هن قبا٠ی به يام قٌـیؿ ؾیـؿه هی  کحابؽايۀ 900ٌماقۀ  ُشىگ اٌعیق
ًگ ؾق وؿۀ هٍحن ق‡ 110  اوث- هصكی کحابث ٌؿه- ایى ش“

  11عباػی 
 ا يهاو ؿاست کجهااػ تاب جهاغر کاچ

ه تمام   هًگاهۀ كب گظكت و كض لصا

 

 
 هاجات کااساغه صعباِض صایاک و باا يیاب

 هات کجاضاساًاکی يیان یاالغ به کفاط
 ‡F42 قوا٬ی،  517َ ، 2 •ي٩یىی

ـ٫ D ،Eهای ا١ٌاق ٨اقوی و٩یًهEهًبٟ قبا٠ی،   العیٌامیه عكفیت، و جـفکكۀ Dبـه ا٬بـالوـ٩یًۀ اٌـ١اق هح١ل‟
يـک- •باٌـؿ  العیٌامیه عكفیتل، همـاو جـفکكۀ لين که وكهًٍؤ ؾو ايحىـاب او‟  اوث- هى ظؿن هی

لیايی،  صهE- ‡1437َ اوظؿی ب‛ ك ـکك ٌؿه، ايگٍحكی„ بـی ٘ب٫ آيچه ؾق ٨كهًگ Dک‛ يگیى  های ل٥ث هحؤؼ‟
ل یا پىچ بـالی کًًـؿ  فكهىاگ F َ1600 F بكهـاو جبكیـمی، 728َ ، 1•ايصـى ٌـیكالی، ز اوث که با آو گ“

آیؿ، ایى  های قوا٬ی و ٌىاهؿ ١ٌكی„ ایى ل٥ث بكهی قوًٌی ال یاؾؾاٌث که به - چًاو‡1107َ، قٌیؿ 
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٘ىق که بایـؿ  ل٥ث، شم ؾق ؾوقۀ ٩ِىی و ا١ٌاق ٌا٠كاو آو ؾوقه، بالجابی ؾق هحىو ٬ؿین يؿاقؾ- هماو
ه ک به ث به ا٬لین ش٥كا٨یایی„ لباو جىش‟ کاقگیكی ل٥ات هـن بایـؿ هـؿ‟ يٝـك باٌـؿ- ال  كؾ، جاقیؽچۀ بهؾ٬‟

ی چًؿیى وؿه ب١ـؿ ال  جاقیؽچۀ کاقبكؾ ایى کلمه بكهی ٫ به ؾوقۀ قوؾکی و ظح‟ آیؿ که چًیى ل٥حی هح١ل‟
آو يیىث- ٜهىق ایى اِٙالض ؾق ١ٌك ٌا٠كاو ایكايی„ ههاشك به هًؿ، ال ٬بیل ٜهىقی جكٌیمی، کلین 

لباو ؾیاق هًـؿ، هايًـؿ شىیـای  اهی کكهايی، و چًؿ جى ال ٌا٠كاو ٨اقویهمؿايی، ٌاپىق جهكايی، پی
کىجی، و هًیك الهىقی  کهًىی، قایس ویال† F بهـاق، 1048َ ، 2هعمـؿ پاؾٌـاه، ز  يک-•کٍمیكی، ٨ٕل ل‛

ؾ که ٌایؿ ؼاوحگاه ل٥ـث  ـهى قا به ایى ومث هی ‡1678َ  ك‛ چـهEب‛ چـهEو  Dک‛ ۀ هًـؿ ٬اق‟  ٌـبه Dبالی ک‛
 ‡7•باٌؿ-

  11 عباػی
 ايض گغه اف او هان ػ ػلااع صلاچىو ک 
یض ػ گ  یه بىص، افااها  ـىؽاـىؽ افاغ

 

 
 غهاض آعػو هايض گااو صاغ عگ جابغ ه 

 گلى هايض گغه کآو هن كب وصل صع   
 ‡F  َ 42 قوا٬ی،517َ ، 2 •ي٩یىی

چـاپ جهـكاو،  ؾیىان قوؾکی، جفکكۀ آجٍکؿ اوث:  هًبٟ ه١ك٨ی کكؾه 13ي٩یىی بكای ایى قبا٠ی 
، ٌاعكالعصم٩ٌك،  مىحؽطیت فیقوی، ومىوۀ اؾبّییت جیشیک، الفصعیء مصمع، ٌمع اوصمه، ؼكابیت

E٫ به ا٬بـال ـه،  ،Dو٩یًۀ ا١ٌاق هح١ل‟ ج„ اعكاء قییض ، جـفکكۀالعیٌامیه عكفیته٭الـۀ هكهـاو ا„ ٍّ  جافکكۀ و ،ال
ــه ؾاقؾ،فکیقؼالصااةاأل ــک هؤؼــف قیٍ ــابٟ ؾق ی ــى هً ــی، همــۀ ای ــا٠ی ٬بل ــبیه قب ــفکكۀ  - ٌ و آو ج

لیـايی، يک- •اوث  العیٌمیه عكفیت های ٨اقوـی هٙال١ـه کـكؾه  کـه ؾق جـفکكه  - آو‡1437َ اوظـؿی ب‛
ك کاقی شم قويىیىی ال کحاب ؾايؿ که جفکكه باٌؿ، هی ايؿ، و جکـكاق  های یکؿیگك يکكؾه يىیىاو„ هحؤؼ‟

جكیى وًؿ ها بكای  بًابكایى، ٬ؿیمی -‡8•ه١ًی جىاجك اوًاؾ يیىث یک ١ٌك ؾق چًؿ جفکكه ال ایى ؾوث به
 ایى قبا٠ی یک جفکكه ال ؾوقۀ ٩ِىی اوث-

ل، جفکكۀ  لیايی ؾق ي٭ل ا١ٌاق قوؾکی، او‟ ، و، ؾق جیقیػ بیهمی، وپه لطیباأل لطیبهًبٟ اوظؿی ب‛
٨ی يکكؾه بـا ؾیگـك  اوث- ا١ٌاقی کـه او ال هًـابٟ ياٌـًان آوقؾه آؼك، هًابٟ ياًٌاوی اوث که ه١ك‟

به قوؾکی بىـحه کـه ؾق  DلیىؿEبكای هرال، وه بیث ١ٌك با قؾی٧  Fی هبایًث„ آٌکاق ؾاقؾا١ٌاق قوؾک
ى ؾوقۀ جیمىقی و ب١ؿ ال آو هی ‟ً ٩ايه، ي٩یىی و قوا٬ی يیم بؿیى ١ٌك ٘كل ٌا٠كاو هح٩ که  ،گًصؿ- هحؤو‟

٩ـث کـه بایؿ گ يٝك ايؿ- ؾق باب قبا٠ی هىقؾ جى ؾقؾاؾه ،اوث جكال نويىب قوؾکی ياه با ا١ٌاق بااِل
ق يیىـث- گـكه ٌـؿو آقلو ؾق  واؼث لبايی„ آو شم ؾق هًٝىهۀ لبايی„ ٌا٠كاو وبک هًؿی ٬ابل جّى‟
قگ یا گكه ٌؿو اٌک ؾق گلى ال جّاویك آًٌایی اوث که ؾق ١ٌك ِـائب و اهرـال او باقهـا بـه کـاق 

. وـپهك„  گـكه گـكؾؾای که هكا ؾق گلى  ل گكیه :ام ؿهیبكگم فكهىگ اٌعیق صی باوث- ایى ٌاهؿ قا هى ال  ق٨حه
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م„ هـكؾو گـكه ٌـؿ ؾق گلـىین گىیؿ:  ٠ك٨ی ٌیكالی- ‡630َ  ،2 ه١ايی •گلچیى ‡9•و٩له کًؿ کن ل آب و ؾايۀ هى ؾ‛
 ‡818 •٠ك٨ی ٌیكالی، َ -ق٨ث ال ٌى٪ شمال او که شاو قو بك ٩٬ا هی  . گكیه، چىو ؾیؿم

ای کـه ال قهگـفق جل٩یـ٫ آو بـا ؾیگـك کلمـات  های جّىیكی و ؼىٌه DگكهEبایؿ ا٨موؾ که قؾی٧ 
ؿ آو، قبـا٠ی ‟

ی„ ای اوـث  قبا٠ی پؿیؿ آهؿه، ٌباهث جام به ٌگكؾهای ٌا٠كاو وبک هًؿی ؾاقؾ، و هئ
ــات:وــبک آو قولگــاق  ال ٜهــىقی جكٌــیمی، ٌــا٠ك ِاظب قا ؾق قؾیــ٧  DگــكهE، کــه ٪‡ 1025 •و٨

 :‡158•ٜهىقی جكٌیمی، َ  اوث آوقؾه
ل ؾق ؾل ؼه ببی   كه ـىؾ گـبمم جى گ“
 كـآؼ  كؾـث کـمایلـهكی ظـؿ گـ٠٭

 

 
 ث ال جى ي٩ه بىؾ گكهـ٩ث بگ٩ـجا گ

 ‡10•ىن بىؾ گكهـمم ایى هـۀ ٬لـًـؾق وی

  11عباػی 
 ؼیاا صاص باى و بات کااػااا صاصه لًاب

ه هشىع  صع ِبْه ػ سىصی يظغ هکى، غصا

 

 
 ؼیااآػاص ب ى،االاف هاالا اکاِض تاصع بً
 غ کى و كاص بؼیاظاىصی يان ػ ساصع ک

 ‡F َ43 قوا٬ی،  517َ ، 2 •ي٩یىی
٫ به ا٬بالEهًبٟ ایى قبا٠ی،  ٨ی هًابٟ ؼىؾ، يهایث اشمال  Dو٩یًۀ ا١ٌاق هح١ل‟ اوث- ي٩یىی ؾق ه١ك‟

كؾه و چیمی ؾقباقۀ ؾايین که و٩یًۀ ا٬بال ؾق  اوث- يمی ها يگ٩حه کی٧ بىیاقی ال آو و  کن‟  قا به کاق ب“
ا، به ٬كایى هً٭ىالت آو، بایؿ ال وؿۀ ؾوالؾهن هصكی باٌؿ وؿه گكؾ آهؿه کؿام چًیى - ‡11•اوثF اه‟

ه و ه٭بىل يمایؿ- قبا٠ی، ؾق کحاب  هًب١ی يمی ، که بعكالفىا ؿجىايؿ ايحىاب قبا٠ی قا به قوؾکی هىش‟
ٟ„  ، و ؾق‡1316َ ٬ل١ه،  •٩ِكی آ٪ال یاؾگاقاو ٬كو ه٩حن هصكی اوث، بؿوو يام ٬ائل آهؿه  ب١ٕی هًاب

 ق‡ 19 بكگ •آلهی، مصمىعۀ قبیعییت وعؿالّؿیهو  ‡114َ •گلىحايه،  الىظؿ  اویه٬كو هٍحن ال ٬بیل 
اوث  اوث- ي٩یىی آو قا شمو قبا٠یات بابا ا٨ٕل کاٌايی يیم ـکك کكؾه يام گىیًؿه ي٭ل ٌؿه يیم بی

لیايی،يک•اوث  العیٌمیه عكفیتجكیى هًبٟ او  - ٬ؿین‡176ا٨ٕل، َ  کاٌايی،يک- • - ‡333 َ - اوظؿی ب‛
و همکى اوث قبا٠ی  ‡1012 َقالی، يک- •هن قبا٠ی به اون بابا ا٨ٕل اوث  جفکكۀ هفث اللیمؾق 

 ال ایى ظکین باٌؿ-
ه ؾاٌحه ايؿ، و اگك بگىیین گىیًؿۀ  ٌا٠كاو وؿۀ ٌٍن هصكی به ٘كض ٬ا٨یه و قؾی٧ قبا٠ی جىش‟

ی  يؽىاهؿ بىؾ- پیً یكاهؿاو بيٝك جعث جؤذیك ایى ٨ٕا بىؾه، چً قبا٠ی„ هىقؾ جك ال همه، بایؿ ال ه١م‟
 :‡117َ •ٌكوايی، يیٍابىقی یاؾ کكؾ 

 می ـاؾ بـث آبـجى ؾق ؼكاب ،ای ؼىاشه 
 ؿی ؾل؟ـًــؾق هىحی و يیىحی چكا ب 

 

 
 میـؿاؾ بـیـؿت به بــاٌـك ؾاؾ يبـگ
 میـب  آلاؾ  ی‟ و ـىحــه يیـاق کـگــاي
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ام هًىىب اوث   :‡138َ •قٌیؿی جبكیمی، ایى قبا٠ی به ؼی‟
 ن بیهىؾه هؽىق، ٌاؾ بمی ـؿیى ٤ـچً    
 چىو آؼك„ کاق„ ایى شهاو يیىحی اوث    

 

 
اي      میــا ؾاؾ بــى بـؿاؾ، جــیـؿق قه بـو‛
 میــآلاؾ ب ی‟ و ــىحــه يیـاق کــگـاي    

 :‡F َ386 ٌكوايی، 196َ ، 1 •هیكا٨ٕلیاوث  ايىقی يیم وكوؾه
 می ـاؾ بـكاب، آبـن ؼـكؾه ؾلــای ک

 بك ؾل ل کىی اگك ٤می هىث جى قا

 

 
 میـآلاؾ ب او هى، ـك شـى بـؿ جـوی بً

 اؾ بمیـى، ٌـىاله کـى ظـآو يیم به ه
حی ؼىیک‛ كگۀ همىكایاو ایى قبا٠ی پیىوحه اذیك ا‛  :‡832•اؼىیکحی، َ ث او يیم به ش‛
ٍح     ؿاؾ، بمیــ٣„ بیـجیكا به ـه هـای ک“
ا لـمیـب ث ـمـى ل ٤ـك هـگ   هـكم، اي‟  ل‟

 

 
 میــؿه و آلاؾ بــًـك یکی بــن گیـک  
 میـاؾ بـه، ٌـى هًـاليیـبك ؾل يـن ٤  

 :‡F َ116 ٌكوايی، 893َ •ا٩ِهايی، کمال اوما٠یل ا٩ِهايی ؾو قبا٠ی با ایى قؾی٧ و ٬ا٨یه ؾاقؾ 
ل   ‛ٙ  اؾ بمی ـكو ٌـب ؾال، بـٌاؾی ه‛
كیؿ ؼـكچه ل جـال ه    ؿ ٨كؾاـىاهـى ب“

 

 
 بمی اؾ ـآب ه و ـكؾوو ي„ ـن گـى ؾق ٤ـج 
 میـؿ و آلاؾ بـ٭ـي هــك بـُـبـكول ب„ ـاه  

 آلاؾ بمی  اي و ـهاو هبـؿ شـؾق بً  
 اٌی ایمىــكگ يبـای، ال ه جا ليؿه  

 

 
 میــاؾ بــكؾ و آبـكاب گ‛ ـاؾه ؼـول ب 
 میـب اؾ ـؿ ٌـابا ـك و جـمیـیک باق ب 

  13عباػی 
 ن آػاص بؼی ای! اػ لیِض غاهاو عوصک  
گغ و آباصی صهغاىص هاغايی ساوی   ًْ 

 

 
م و صل كااغ سااا ساطاب  اص بؼیاغا

 ؼیاااص باى و آباغ بیاای صهاغاياوی
 ‡43َ •قوا٬ی، 

 های ب١ؿی اوث- قوا٬ی ایى ال ه١ؿوؾ ا١ٌاقی اوث که ؾق چاپ ي٩یىی يیىث و شمو یا٨حه
و ؾق او بىؾ شىحصى کكؾین، مها ؾق هًاب١ی که ؾق ؾوحكو اوث- هًبٟ ایى قبا٠ی قا یاؾ يکكؾه

ىی، هعمؿِالط قٔىی، قبا٠ی قا به يام ظکین قوؾکی یا٨حین  شىاهكالؽییليىیىی ال  ؾوث •ٔق
ه هی -‡12•‡99َ ُ  چیمی که ؾق ایى قبا٠ی بیً ال همه شلب جىش‟ اوث که  DقوؾکیEکًؿ، ؾقز جؽل‟

ُ ؾق  ؼىؾ هی جىايؿ یکی ال ؾالیل هكؾوؾ بىؾو ایى ايحىاب باٌؿ- ها واب٭ۀ ه١حبكی ؾقباقۀ ـکك جؽل‟
هك„ اون ؼىؾ قا بك  قبا٠ی جا لهاو وًایی ٤ميىی يؿیؿه این، و ٜاهكا‚ او شمو يؽىحیى کىايی بىؾه که ه“

ق قبا٠ی، هًبٟ قبا٠ی يیم اوث- ٤یك ال هىئلۀ هٍکىک„ ؾقز يام قوؾکی ؾ پای ب١ٕی قبا٠یاجً يهاؾه
کًؿ-  وال با لهاو ٌا٠ك ٨اِله ؾاقؾ و هیچ هحى ه١حبكی ال ایى ايحىاب پٍحیبايی يمی ه٩حّؿظؿوؾ 

 آيچه ؾق باب قؾی٧ و٬ا٨یۀ قبا٠ی ٬بل گ٩حین ؾقباقۀ ایى قبا٠ی يیم ِاؾ٪ اوث-
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  14عباػی 
 چىو پیق صل اػ هجغ تى ياکاهه يهن  
 يهن ى چى صؿت بغ ساههااهۀ تاغ ياب 

 

 
 غویى ػ ؿغكِک صیضه بغ جاهه يهناپ 
 ضع كکى ياهه يهنان که صل اياسىاه 

 ‡F َ111 قوا٬ی، 516َ ، 2 •ي٩یىی
، قبا٠ی قا آقا  ویصك  فكهىگ اوصمهو  فكهىگ قٌیؿ ، فكهىگ شهیوگیك ي٩یىی، به ا٠حباق 

های هًىىب به قوؾکی و جعث يام هى١ىؾ  شمو ا١ٌاق قوؾکی آوقؾه، و قوا٬ی آو قا ؾق بؽً وكوؾه
و ظف٦ آو  ياچیم ؾیىان مىعىؾ وعؿاوث- ا٠حباق اوحًاؾی„ ایى وه ٨كهًگ ؾق بكابك  و١ؿ ؾقز کكؾه

يىیه،  ، قبا٠ی بك هبًای چهاق ؾوثؾیىان مىعىؾ وعؿال ا١ٌاق قوؾکی کاقی ؾقوث اوث- ؾق 
٫ به وؿۀ ه٩حن یا هٍحن  کحابؽايۀ ظکین ٠لی مصمىعۀ ؾواویهالشمله يىؽۀ کهى  او٤لى، هح١ل‟

 ‡809َ •هى١ىؾ و١ؿ،  -اوث آهؿه هصكی
یابین و  يیم هی ‡279•َ الق٬ی هكوی ؾیىان با ج٥ییكی ايؿک، ؾق  ،ٌگ٩ث ایًصاوث که قبا٠ی قا

کی به   ٪ هىلۀ بكیحايیاوث: 692غ هىقَّ  مصمىعۀ ؾواویهؾق آيصا هن ي٭ل قبا٠ی هح‟
 ؿکاهه يهنـب  ؾق پیً ؼىؾ آو هصك به  
 ك ؼاهه يهنـى ؾوث بـى چـاهۀ جـبك ي  

 

 
 ؿه بك شاهه يهنـپكویى ل وكٌک„ ؾی

 ه ؾل ايؿق ٌکى ياهه يهنـن کـؼىاه
ا ال قوؾکی يحىايؿ بىؾ-  ایى قبا٠ی همکى اوث ال الق٬ی یا ال هى١ىؾ و١ؿ باٌؿ، اه‟

  15عباػی 
 غاػ  اام صو لب گلته ف بیًیاکلته بىو اچ

 اػاي  هاىی باگ یاى و هايلی ن اًاالیاغ باب

 

 
 الِب فغؿىصه به آػای ایى لااْو تهاوػ ج

 لیماو كضه باػاکای کلته تى عا هى و پ
 ‡F َ107 قوا٬ی، 515َ ، 2 •ي٩یىی

های هًىىب به قوؾکی  ، آو قا ؾق بؽً وكوؾهؾیىان لغكان جطكیم قوا٬ی، به ؾلیل ؾقز قبا٠ی ؾق 
ه هًبٟ، آو قا به اون قوؾکی آوقؾه ا ي٩یىی، به ا٠حباق ي“ ايؿ ال:  اوث- هًابٟ او ٠باقت شای ؾاؾه، اه‟

و٩یًۀ ا١ٌاق ٩ٌEك،  مىحؽطیت فیقوی، الفصعیء مصمعچاپ جهكاو،  ؾیىان قوؾکی، هفث اللیم جفکكۀ
٫ به ا٬بال هDهح١ل‟ ج„ عكاء قییض ، جفکكۀالعیٌمیه عكفیت، ، ه٭الۀ هكهاو ا„ ٍّ - آيچه ؾقباقۀ وظم  گمیؿ  ، وال

ؾ قا  آیؿF ی١ًی ایى ي٭ل هًابٟ قبا٠ی ؾهن گ٩حین ؾقباقۀ هًابٟ ایى قبا٠ی يیم قاوث هی های هح١ؿ‟
جك هن اٌاقجی ؾق ایى هىٔىٞ ق٨ث،  که پیً بلکه، چًاو ،جىاو گفاٌث ظىاب جىاجك„ هًابٟ يمی  به

 گك اوث-قويىیىی ال یکؿی
، آذیقالطالؾؾق  ٪‡ 682 و٨ات:•ـکك ایى يکحه ؾقباقۀ قبا٠ی ٔكوقی اوث که لکكیای ٬مویًی 

یى†  ظکایحی، به ق٨یٟ قبا٠ی قا، ٘ی‟  بايی، ٌا٠ك ٬كو ٌٍن هصكی، يىبث ؾاؾه و گ٩حه  الؿ‟ †ً ٠بؿال١میم„ ل“
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ؿ بك کاقواو آو و او قا يًٍاؼث و  ها ٌبیؽىو آوقؾ که ؾق قاه ب٥ؿاؾ، اهیكی ال اهكای اجابک هعم‟
بايی ایى قبا٠ی قا ؾق هًگام ٬حل بگ٩ث  †ً ٍث، و ق٨یٟ ل“ ه ي٭ل قبا٠ی قا ‡302 َ •٬مویًی،بک“ - البح‟

جىاو اهكی شؿا ال وكوؾو آو ؾايىث- ؾقهكِىقت، قوایث ٬مویًی، به ؾلیل ٬ؿهث، ؾقؼىق  هی
 ه اوث-جىش‟ 

  16عباػی 
 اهی  اوصلت گهاهغااه به كااعفتاي 
 یاغاهاک پیالاضم ػ فااه كًیااگاي 

 

 
ـى و اي  مالت کاهیاج ایافته اػ د 

ِنا فاک  اصت جاهیاىف باغاق ياؼ س 
 ‡F َ116 قوا٬ی، 518َ ، 2 •ي٩یىی

قوا٬ی، به ؾلیل آيکه قبا٠ی ؾق ب١ٕی هًابٟ به يام کىایی هكولی ذبث ٌؿه، آو قا ؾق گكوه 
ؿاهیى قیاظی يیم ؾق کحاب  های هًىىب به قوؾکی ٬كاق ؾاؾه وكوؾه آوقؾه:  کىییی مكول اوث- هعم‟

Eًگ ي٭ل کكؾه و هی - ؾقوا٬ٟ، ‡101َ •قیاظی، D اوث گىیؿ به يام قوؾکی هن آهؿه ایى قبا٠ی قا ي٩یىی ال یک ش“
هًٍؤ ايحىاب ایى قبا٠ی به قوؾکی و کىایی، یک شاوث‣ هاشكا ال ایى ٬كاق اوث که ي٩یىی ؾو هًبٟ 

٫ به ا٬بالD ،Eهای ا١ٌاق ٨اقوی و٩یًهEبكای ایى قبا٠ی آوقؾه:  ، که ؾق یکی به يام قوؾکی Dو٩یًۀ ا١ٌاق هح١ل‟
ه، هك ؾو  - ‡13•اوث هًبٟ قا ـیل قبا٠ی قوؾکی آوقؾهاوث و ؾق ؾیگكی به يام کىایی هكولیF و البح‟

بًابكایى، کىایی و قوؾکی، ؾق بعد ايحىاب ایى قبا٠ی، وكيىٌث یکىايی ؾاقيؿ، و جكشیط یکی بك 
 ؾوق اوث-  ؾیگكی، با هىحًؿات„ ١٨لی ال اظحیاٖ به

 
 گیغی يتیجه

به يام ٌا٠كاو ؾیگك  ،٨كشام„ وؽى آيکه ٌماق„ ٨كاوايی ال قبا٠یات„ هًىىب به قوؾکی، ؾق هًابٟ ه١حبك
های  •ال يٝك اِٙالظات و واژهٌىؾ- بكؼی يیم ياهمؽىايی„ آٌکاقی با وبک ؾوقۀ واهايی  یا٨ث هی

ؾهًؿ- ایى ٬بیل قبا٠یات قا بایؿ ال ؾ٨حك  يٍاو هی های بال٤ی‡ اوح٩اؾه و ٘كل وؽًىقی و ٌیىه هىقؾ
قوؾکی، ایى يکحه گ٩حًی اوث که های قوؾکی کًاق گفاٌث- ؾقباقۀ وایك قبا٠یات هًىىب به  وكوؾه

ك و ا٤لب ياه١حبك اوث و، ؾق وًصۀ ي٭ؿ و بكقوی، ٬ابل اوحًاؾ بكای  وكچٍمۀ همۀ آو ها هًابٟ هحؤؼ‟
ل واژگاو، جؤذیكپفیكی قوؾکی ال  و ظؿید، جؤذیك  لغآوجٍؽیُ ٌیىۀ وؽًىقی قوؾکی، ج٥ییك و جعى‟

هایی  حىايؿ بىؾ، و يحایس چًیى بكقویهایی ال ایى ؾوث ي های ب١ؿ، و بكقوی او بك ٌا٠كاو وؿه
ایى هًابٟ پاییى اوث- بًؿه ه١ح٭ؿم،  ا٤لب„  ی„ چًؿاو ٬ابل ا٠حماؾ يیىث- ؾق ه١یاق ي٭ؿ، ٠یاق„ اوحًاؾ

ق قایس، که ال ي٭ل بی جىاو ؾق  ؼیمؾ، قوؾکی قا يمی پٍحىايۀ ٌمه ٬یه قالی بكهی بكؼال٦ جّى‟
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کی  Fبه ٌماق آوقؾ وال شكیاو قبا٠ی ٨اقوی ٌا٠كی اذكگفاق و شكیاو و هیچ قبا٠ی هىحًؿی که هح‟
قی قا جّؿی٫ کًؿ-  بك هًابٟ کهى و ه١حبك باٌؿ ؾق اؼحیاق ها يیىث که چًیى جّى‟

 
 يىكت پی

ٓ„  ٌىاهؿی ال قولگاقاو„ - 1 ٩ٌی١ی  يک-ایى قوایث اوث • پیً ال قوؾکی، هبًی بك قواز قبا٠ی ؾق هعا٨ل ِى٨یه، يا٬
ؾبای اکىؾکی که بایؿ به لباو کىؾکايه وؽى گىیؿ يه  ، ال لباو„ Dقوؾ همی١٨Eل„  ‡- ٔمى ایًکه واؼث477َ کؿکًی،

 ؾقباق، با٠د ج١صب اوث-
ه٭الۀ وىؾهًؿی با  يژاؾ، ٠لیكٔا ظاشیاو ،جك ها، پیً آو های وبکی„  ۀ قبا٠یات قوؾکی و ي٭ؿ ايحىاب و ویژگیباقؾق- 2
که ال هًٝك پژوهٍی، با ه٭الۀ ظأك اؼحال٦ •يک- هًابٟ‡ به ؾوث ؾاؾه D لی ؾق قبا٠یات هًىىب به قوؾکیجؤه‟ ٠Eًىاو 

ث و اِالث بكؼی قبا٠یات هًىىب به قوؾکی ؾق ایى ؾو ه٭اله به چٍن  ۀباقهای هح٩اوجی ؾق ی بكؾاٌثو ظح‟  ،ؾاقؾ ِع‟
ٌماقی اِالث  ۀباقؾقهای يىیىًؿۀ هعحكم  یا٨ث- بكؼی بكؾاٌث ؾق ه٭ایىه، آو قا ؾقؼىاهًؿ ،ؼىايًؿگاو هعحكم، و آیؿ هی

 ‟٘ ال٠ات ه٭الۀ ظأك، و ًٌاوایی گىیًؿگاو اِلی آو قبا٠یات، ٬ابل اقلیابی ال قبا٠یات هًىىب به قوؾکی، به واوٙۀ ا
 ؾوباقه اوث-

که ؾق آو  بكگك٨حه، ؾقظالی ىظیؿاوكاقالحّ ي٩یىی ال  ای ال ا١ٌاق هًىىب به قوؾکی قا شا اٌاقه کًن که پاقه همیى- 3
 ىظیؿاوكاقالحّ ٧ هئل‟ Eاوث- جىٔیط و جىشیه ي٩یىی ایى اوث:  ِكاظث به يام قوؾکی ي٭ل يٍؿه  ١ٌكی بهکحاب، هیچ 

ا قوي آو جّكیط يکكؾه ها به کاق ق٨حه و  ها و ج١بیكات و جل٩ی٭ات و جكکیباجی که ؾق آو اوث که ایى ا١ٌاق ال قوؾکی اوث- اه‟
D جك اوث قوؾکی اوث و به وؽًاو قوؾکی ال هك ٌا٠ك ؾیگك هايًؿه ها آهؿه، همه ؾلیل بك آو اوث که ال ال٩اٜی که ؾق آو

٧،٘ب٫ اشحهاؾ  ،‡- بًابكایى، ٌماقی ال ا١ٌاق458َ  ،2 •ي٩یىی اوث- ایى ا١ٌاق، ؾق کحاب  به قوؾکی يىبث یا٨حه هئل‟
 وث- ا  قوا يؿاٌحه یلؾق بؽً اِلی شای گك٨حه و  قوا٬ی ؾق چًؿ و چىو آو جؤه‟  ،ای يیم، بی هیچ اٌاقه هی  قوؾکی وكوؾ 
های با٘ل اوث- ؾق قبا٠ی هًىىب به قوؾکی، ؾها٢ به  ؾها٢ ؾق قبا٠ی وًایی به ه١ًی ه٥م وك و کًایه ال ايؿیٍه -4

 اوث •قوا٬ی، گك٨حهD جىاو بىیاییEه١ًی بیًی اوث و با ظه‟ بىیایی هكجبٗ اوث- قوا٬ی ؾها٢ قا هصالا‚ به ه١ًی 
٪‡ يىبث  812و٨ات: ه يیٍابىقی •الل‟  همیى قوایث ي٩یىی، به ل٧ٙ ، قبا٠ی قا بهٌعیقؼالصةاأل٧ جفکكۀ ‡- هئل‟ 290َ 
هن شای  یه اَؼىیَکحیؾیىان اذیكالّؿ ٪ کحابث ٌؿه، ؾق  1067ای که ؾق  به همیى ٔبٗ، به ا٠حباق يىؽه ،اوث- قبا٠ی ؾاؾه

ا ؾوث گك٨حه  ‡90 َ ،2 هیكا٨ٕلی يک-• -ایى قبا٠ی قا يؿاقيؿ ؾیىان اذیكهای کهى  يىیه اوث- اه‟
ُ ٌؿه٠85ًىاو یکی ال هًابٟ ا١ٌاق قوؾکی •با ق٬ن  ؾق ویكاوث ؾوم، کحاب هیكلای٧ به- 5  یيى٠ ، و ایى‡ هٍؽ‟

اوحًاؾ اذك ي٩یىی   ل کحاب ي٩یىی بىؾه و ا١ٌاق آو کحاب قا بهکًؿ- هًبٟ هیكلای٧ چاپ او‟  وكؾقگمی بكای هؽا٘ب ایصاؾ هی
و به  ،ق ویكاوث ؾوم به هیكلای٧ ه٩هىهی شم اقشاٞ به ویكاوث يؽىث کحاب ؼىؾي يؿاقؾاوث- اقشاٞ ي٩یىی ؾ ي٭ل کكؾه
ؼىؾ قا ؾق ايحىاب بكؼی ا١ٌاق به قوؾکی ه١حبك يٍاو ؾهؿ، یا بكای  های اوحعىايی„  بكؾاٌث يکهآ بكای اوقوؿ  يٝك هی

ك ق ؾاؾه ٞ„ پیماو کكؾو هًابٟ، ؾق ویكاوث ؾوم به ایى اذك، همچىو هًب١ی هىح٭ل، اقشا و پ“  اوث- هکك‟
بكهین ‡، یايیل•اوظؿی ب‛  وكمۀ ولیمیوی •ايصى ٌیكالی‡، فكهىگ شهیوگیك هایی چىو  ایى اِٙالض ؾق کحاب- 6
 اوث- ىی‡ ذبث يٍؿهح‛ •ج‛  فكهىگ قٌیؿ و  ،•جبكیمی‡ لیعع

و آو قا به هًؿوی چهله گىیًؿ که بؿاو ايگٍحك  ،يگیى باٌؿ بی چه، ايگٍحكی„ ک‛ Eيىیىؿ:  فكهىگ شهیوگیك هئل٧ - 7
 ‡728 َ ،1•ايصى ٌیكالی، ز  -Dبالی کًًؿ
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ٍّ  قییضهایی چىو  گلچیى ه١ايی، به ايحعال جفکكه- 8 اٌاقه کكؾه و  العیٌمیه عكفیتال  الفصعیء مصمعو  عكاءال
و بیٍحكٌاو  ،ايؿ ب ٠ٝین او ؾوحبكؾ لؾهايؿ، به کحا ۀ کىايی که جفکكۀ ٠مىهی يىٌحهکلی‟  ،ب١ؿ ال ج٭ی اوظؿیEاوث:  گ٩حه

- Dايؿ ؿاؾ ١ٌكای جفکكۀ ؼىیً يیاوقؾه٧ آو قا هن ؾق ٠„ ايؿ، بلکه هئل‟  قا ؾق ٌماق هآؼف ؼىؾ هفکىق يؿاٌحه عكفیتجًها يام  يه
 ‡9,10َ، 2ز ، 1گلچیى ه١ايی •

 ‡3225,3226 ، 3196,3198 َ ِائب، يک-• -ؾاقؾD گكهEِائب جبكیمی ه٩ث ٤مل با قؾی٧ - 9
ث آو ا٘میًاو يؿاقم-- 10  ٔبٗ هّكاٞ ؾوم قبا٠ی ؾق يىؽۀ چاپی به همیى گىيه بىؾ و ال ِع‟
ات ؾايٍگاه کحابؽايۀ اؾبی‟  Dؾ E53ٌماقۀ  ُشىگ اٌعیق، هماو ٫D به ا٬بالو٩یًۀ ا١ٌاق هح١ل‟ Eلين که  بًؿه ظؿن هی- 11

٪ هىشىؾ اوث- ایى ظـؿن ال آيصاوـث  1168اٌحی به جاقیػ كؾ آهؿه و ؾق آو یاؾؾجهكاو اوث که گىیا ؾق وؿۀ ؾوالؾهن گ„ 
٫ به ا٬بـال اوـث‡  63گىیؿ که ؾق هًبٟ ٌماقۀ  یاؾؾاٌث ها، هی 15ـیل قبا٠ی ٌماقۀ ؾق  ،که ي٩یىی ًگ هح١ل‟ •که هماو ش“

اق اوـث- اٌـ١ ام کىـایی آهـؿهيهن ایى قبا٠ی به  ‡412ات •َ اؾبی‟  ُشىگ اٌعیقاوث- ؾق هكولی قبا٠ی به اون کىایی 
 ، هٙاب٭ث ؾاقؾ-وثا ؼىؾ ي٭ل کكؾه 63‡ با آيچه ي٩یىی ال هًبٟ 108,115َ ، ُشىگ اٌعیققوؾکی ؾق ایى هحى •

بـیى شـؿاول  ایى قبا٠ی، ؾق و٩یؿی„  گكؾآوقی ٌؿه،هصكی ٬كو یالؾهن  های پایايی„  ؾق وال شىاهكالؽییلاگكچه  -12
ٙ‟  ،هحى اِلی  ‡ اوث-هصكیؾق وؿۀ ؾوالؾهن  ،ب١ؿی •به اظحمال بىیاقی ٤یك ال هحى کحابث ٌؿه و ا٨موؾۀ وًىات به ؼ

ـ F‡1047 َ، 1 به ایى هىٔىٞ اٌاقه کـكؾه •ي٩یىـی ،ؾق پايىیه ٩ِعه ،کحاب ل„ ؾق ویكاوث او‟  ،ي٩یىی- 13 ؾق  ،ااه‟
 ام قوؾکی اوث-يؾ که قبا٠ی ؾق هك ؾو هًبٟ به ك‛ ب‛  ویكاوث ؾوم، ایى اٌاقۀ ههن قا بكؾاٌحه و ؼىايًؿه گماو هی

 
 بغهًا

یى غ بكگ 158کحابؽايۀ هصله،  17063يىیه ٌماقۀ  ، ؾوثمصمىعۀ قبیعییت ،آلهی، و١ؿالؿ‟  ٪- 10 وؿۀ، هىقَّ
یى حی، اذیكالؿ‟ ؼىیک‛   -1398 جهكاو، ، جّعیط هعمىؾ بكاجی ؼىايىاقی، وؽىؾیىان اذیكالّؿیه اَؼىیَکحی ،ا‛

کحابؽايۀ هصله ٌىقای  ؿج٭ی ؼلىِی،هعم‟  پىق و ، جّعیط هى١ىؾ قاوحیؾیىان القلی هكو  ،الق٬ی هكوی، ابىبکك
 -1398 جهكاو اوالهی،

یى کمال ا٩ِهايی، ، ، به اهحمام ظىـیى بعكال١لـىهی، کحاب٩كوٌـی ؾهؽـؿاالّؿیه اومیعیل اصفهیوی ؾیىان کمیل ،الؿ‟
 -1348 جهكاو

 -1351 ؿهٍه ،ؾايٍگاه ٨كؾووی هٍهؿشلؿ،  3، ویكاوحۀ قظین ٩٠ی٩ی، شهیوگیك  فكهىگ ،ظىیى ايصى ٌیكالی،
لیايی، ج٭ی ؿ هعىى„ ياشی يّكآباؾی، العیقفیه العیٌمیه و عكصیت عكفیت ،اوظؿی ب‛ شلـؿ، اوـا٘یك،  7، جّعیط وی‟

 -1388 جهكاو
یى اهلی جكٌیمی، کمال ؿ وظیـؿ وـمًايی،الّؿیه  اهلای جكٌایم  ؾیىان مىالوی کمیل ‡،1• الؿ‟ ٠لمـی  و  ، جّـعیط وـی‟

 -1399 جهكاو ٨كهًگی،
 51کحابؽايۀ هكکمی ؾايٍگاه جهـكاو،  8338يىیه ٌماقۀ  ؾوث  الّؿیه  اهلی جكٌیم  ؾیىان مىالوی کمیل ‡،2ــــــــ •

غ بكگ  ٪- 933، هىقَّ
ؿظىیى ؿ ه١یى،  ، بهبكهین لیعع، بكهاو جبكیمی، هعم‟  -1362 جهكاوشلؿ، اهیكکبیك، چاپ پًصن،  5اهحمام هعم‟

 -1380 جهكاوز، ٘الیه،  3یاو،جّعیط کاٜن ؾل٨ىل ،بهیق عصم، چًؿ جیکالله  بهاق،
ٌیؿ ىی، ٠بؿالك‟ ح‛ اوی، فكهىگ قٌیؿ ، ج‛ ؿ ٠ب‟  -1337 جهكاوکحاب٩كوٌی باقايی، ، جّعیط هعم‟

ات ؾايٍگاه جهكاو،  کحابؽايۀ ؾايٍکؿۀؾ  53يىیه ٌماقۀ  ؾوث، ُشىگ اٌعیق غ وؿۀ بكگ 258اؾبی‟  ٪- 12، هىقَّ
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لی ؾق قبا٠یات هًىىب به قوؾکیE،يژاؾ، ٠لیكٔا  ظاشیاو ه٭االت‡،  •هصمى٠ـه قوؾکی  وكآمؿ ٌیعكان فیقوای، Dجؤه‟
 -97,115، َ 1388 جهكاوؼايۀ کحاب، چاپ ؾوم، کىًٌ هًىچهك اکبكی،  به

ؿقٔا ٘اهكی •ظىكت‡، جفکكۀ هفث اللیم ،قالی، اهیى† اظمؿ ؿ هعم‟  -1378 جهكاو ،وكويشلؿ،  3، جّعیط وی‟
یى همایی،  ، جّعیط شاللعكبؽیوه: قبیعییت ؼّیی ، ظمؿا قٌیؿی جبكیمی، یاق  -1367 جهكاويٍك هما، الؿ‟

ؿِالط  کحابـث„ ل١٩ٙلـی یىلباٌـی  آوـحاو ٬ـؿن قٔـىی، 4518يىیه ٌـماقۀ  ، ؾوثشىاهكالؽییل،قٔىی، هعم‟
غ بكگ 58ایىا٤لی،   -٪ 12وؿۀ ، هىقَّ
 -1399 كاوجه، ، ٨كهًگىحاو لباو و اؾب ٨اقویهی  قوؾکی وكوؾ  ،قوا٬ی، ٠لی

ؿاهیى  -1367 جهكاو ،، جىنکىییی مكول ؛ لوؿگی  اوؿیٍه  و ٌعك او ،قیاظی، هعم‟
غ بكگ 279کحابؽايۀ هصله ٌىقای اوالهی،  900يىیه ٌماقۀ  ؾوث ،وفیىۀ وىض  -٪ 8وؿۀ ، هىقَّ

ن قٔىی، کحاب٩كوٌـی  ، بهؾیىان ظکیم وىییی غموى  ‡،1• ٤ميىی وًایی [ هؿق‟ ؿج٭ی„  جهـكاو، وـیًا ابىاهحمام ]هعم‟
1341- 

یى، ٨یلن ٌماقۀ  کحابؽايۀ بایمیؿ ولی‟  2627يىیه ٌماقۀ  ، ؾوثکلّّییت وىییی‡، 2ــــــــ • کحابؽايۀ هكکمی  134الؿ‟
غ  بكگ، 397، ؾايٍگاه جهكاو  -٪ 684هىقَّ

كوايی، شمال ؼلیل ؿاهیى قیاظی، وُمهةالمصیله ،ٌ‛ اق، ، جّعیط هعم‟  -1366 جهكاولو‟
ؿقٔا ٩ٌی١ی کؿکًی، گاه، ،مىویمی ٌعك ،هعم‟  -1370 جهكاو چاپ ؾوم، آ

ؿ، ممیالت ٌمه جطكیم  ،ٌمه جبكیمی ؿ٠لی هىظ‟  -1369 جهكاوؼىاقلهی، ، جّعیط هعم‟
ؿالمعصم فی معیییك  اٌعیق  العصم، ٌمه„ ٬یه„ قالی [  ، جّعیط هعم‟ ـؿج٭ی„ اب ٬مویًی، به اهحمام ]هعم‟ بى ٠بؿالىه‟

ن قٔىی،  اق، هؿق‟  -1360 جهكاوچاپ وىم، لو‟
ؿ ٬هكهاو، ؾیىان صی ب جطكیم ، ِائب جبكیمی  -1370 جهكاو، ٠لمی و ٨كهًگی، 6ز ، به کىًٌ هعم‟

 جهكاو وؽى،بًیاؾ هى٬ى٨ات ا٨ٍاق با همکاقی ايحٍاقات شلؿ،  2 ،اٌعیق فیقوی پكاکىؿ  ؾق محىن ،٬ل١ه، ٠لی آ٪ ٩ِكی„ 
1395- 

یى يؿ، ،قبیعییت  هىق  جكٌیم  ،ٜهىقی جكٌیمی، يىقالؿ‟  -1389 جهكاوهىلی،  به کىًٌ اکبك بهؿاقو‛
ؿ ولی‟ کلّّییت عكفی ٌیكال ،٠ك٨ی ٌیكالی  جهـكاو ،ايحٍاقات ؾايٍگاه جهـكاوشلؿ،  2الع٫‟ ايّاقی،  ، به کىًٌ هعم‟

1378- 
ؿ   -1335جهكاو ، ، به کىًٌ و١یؿ ي٩یىی، کحاب٩كوٌی ٠لمیطیبلاأل لُطیب ،٠ى٨ی، هعم‟
ؿ، گىجیًگىالعطیؾ و اؼطیقالطالؾ  آذیق ،٬مویًی، لکكیا ل† „٩

†ً
ح„ و†  م- 1848 آلماو، ، جّعیط ٨كؾیًايؿ و„

 -1363 جهكاو٨اقابی، چاپ ؾوم، ، به اهحمام و١یؿ ي٩یىی، الّؿیه کیٌیوی قبیعییت بیبی افضل ،کاٌايی، ا٨ٕل
، بكگ 463، کحابؽايۀ هكکمی ؾايٍگاه جهكاو ،7790يىیه ٌماقۀ  ، ؾوثفکیقٌعیق و لبؿ األؼالصةاأل،کاٌايی، ج٭ی

غ   -٪ 11وؿۀ هىقَّ
 247کحابؽايۀ ؾايٍگاه اوحايبىل، ٨ـیلن ٌـماقۀ  766يىیه ٌماقۀ  ؾوث ،الؽیعك الّىی ك و وُمهة قوبة، کاٌايی، ٠میم

غ  بكگ، 304، کحابؽايۀ هكکمی ؾايٍگاه جهكاو  -٪ 8وؿۀ هىقَّ
 -1363 جهكاو ،کحابؽايۀ وًاییشلؿ،  2، هی  فیقوی جیقیػ جفکك ‡، 1• گلچیى„ ه١ايی، اظمؿ

 -1364  جهكاو ،هئوىۀ هٙال١ات و جع٭ی٭ات ٨كهًگیشلؿ،  2، فكهىگ اٌعیق صی ب ‡،2ــــــــ •
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 جهـكاو، ، جّعیط هصحبی هٙهكی، کحابؽايۀ هصله ٌـىقای اوـالهیالؽلى  الىظؿ  و شلیه اویه ،گلىحايه، هعمىؾ
1391- 

ك مگ‛ یى„ ه‛  -1375 جهكاوايحٍاقات ها، ، ، به کىًٌ اظمؿ کكهیؾیىان مصؿ  همگك ‡،1• هصؿالؿ‟
هىلۀ بكیحايیا، کحابث„ اوعا٪ بـى ٬ـىام بـى همگـك،  Or.3713يىیه ٌماقۀ  ، ؾوثقبیعییت مصؿ  همگك‡، 2ــــــــ •

غ بكگ،  179، کحابؽايۀ هیًىی ٠234,235که ٌماقۀ   -٪ 697هىقَّ
ؿ پاؾٌاه ٍىقشلؿ،  3، فكهىگ آوىؿقاز ،هعم‟ ک„

ل† ى‛ کهًى ،هٙب١ۀ ي‛  ٪- 1313 ل‛
ؿ ههیاق، پژوهٍگاه ٠لىم ايىايی و هٙال١ات ٨كهًگیؾیىان مىعىؾ وعؿ ولمین ،هى١ىؾ„ و١ؿ„ ولماو  ،، جّعیط هعم‟

 -1390 جهكاو 
ات ؾولحی جاشیکىحاوابىعطؿاللّه  قوؾکی ،هیكلای٧، ٠بؿال٥ًی   .م 1958 آباؾ ]= ؾوًٌبۀ اهكولی[ اوحالیى ،، يٍكی‟

ؿ٠لی  -1394 جهكاووؽى، ، ُشىگ قبیعی ‡،1• هیكا٨ٕلی، وی‟
 ٪- 1396 جهكاووؽى، ، کحیب چهیقؼّغی ‡،2•  ــــــــ

 - 1319 جهكاو ،کحاب٩كوٌی اؾب، 3شلؿ ، اظىال و اٌعیق ابىعطؿاللّه معّمؿ قوؾکی ومكلىؿ  ‡،1• ي٩یىی، و١یؿ
 -1336 جهكاواهیكکبیك، ، معیظ لوؿگی و اظىال و اٌعیق قوؾکی ‡،2ــــــــ •

عكاء جفکكۀ قییض ،یواله„ ؾا٤ىحايی، ٠لی٭ل ٍّ ؿهعىى ياشی يّكآباؾی،  جّعیط ،ال  -1384 جهكاوشلؿ، اوا٘یك،  5وی‟
یى  -1339  جهكاو ،جّعیط و١یؿ ي٩یىی، کحابؽايۀ باقايیبه ، ؾیىان قٌیؿالّؿیه وعىاط ‡،1• و٘ىاٖ، قٌیؿالؿ‟

ؿٌاه ا٩ِهايی،مصمىعۀ ؾواویه‡، 2ــــــــ • ؿ„ یمًی و هعم‟ کحابؽايۀ  103يىیه ٌماقۀ  وثؾ ، کحابث„ ابىيّك† هعم‟
كبیحی، ٨یلن ٌماقۀ  ىح„ غ  بكگ، 401، کحابؽايۀ هكکمی ؾايٍگاه جهكاو 1865چ„  -٪ 699هىقَّ

 ۀکحابؽايـاظمـؿ ذالـد  ۀال هصمى٠ـ 2326يـىیه ٌـماقۀ  ، ؾوثٌعیقفکیق فی الّكوی ل و األاأل ابکیق‡، 3ــــــــ •
٭ىوكای، ؿ بى وی٧ يى٬اقیًی، کحابؽايۀ هصحبی هیًىی ٨69یلن ٌماقۀ  ٘ىپ† غ بكگ،  98  ،کحابث„ هعم‟  ٪- 727هىقَّ


