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لَلُ   یوم شناسمفه   یَْفُرُط ِمنُْهُم الز َ

 **یمسجد دریح /* یاسود یصغر

 11/10/88تاریخ پذیرش:                                     14/0/88تاریخ دریافت: 

 دهیچک
اسالالت. عد  فهم  افتیو دقت نظِر قابل در یوسالالتگیپ یدارا نیکم  خدا و معصالالوم

مانند  یو انحرافا  گوناگون یفهممنجر به کج نیمراد خداوند و معصالالالوم لیصالالالح

  نین و معصالالومآالبته قر  شالالود یم یتدیو عق یاخمق
ّ
 بر تفک

ّ
نظر نسالالبت به تر و دق

اما  او  بودن  –و کلماتشان  یحضر  عل بارهاصالل در نیدارند   ا دیکممشالان تاک

و چون   اسالالت یشالالتریب تیحسالالاسالال یدارا -چهار  بودن اهل سالالنت فهیو خل انیعیشالال

آنها  یبررس سالتین  ن و ائمهآکلما  قر  یمفهو  واقع یایگو ییخود به تنها  ترجمه

و  فیظراگشالالا باشالالد. پرداختن به راه تواندیدامنه لغت م ژهیمختلف  به و یاز منظرها

 و ترقیدق یدانش معنا نیاسالالالت  ا« اللغهفروق»وااگان بر عهده دانش  یتفالاو  معالان

نهج  35از نامه  ی. در قسالالالمتدهدیرا از وااگان ارائه م یشالالالتریب یپنهالان دالل یایالزوا

لل فُرُط ی  » بیالبمغاله  از ترک  35بخش از نامه  نیاسالالالتفاده شالالالده اسالالالت. ا« ِمنُهم الزَّ

را  شانیبا ا یاشتباه آنها  انوا  اشتباهاتشان و نحوه برخورد وال یارهادرباره مرد  و رفت

 نیموجود در ا یشالالناسالالو جامعه یروانشالالناسالال شالالماری. فارغ از نکا  بدینمایم نییتب

پژوهش  توجه  نی. هدف اگرددیم تیدر آن رو یمتعدد یلغو رینظیم   نکا  بجم

از  یحضالالالر  عل یاصالالالل نظورشالالالدن به م  یها و نزدکلماله نیا قیدق یباله معنالا

و بهتر از آن است. در نگارش  تریاسالتفاده کاربرد یوااگان در جمله  برا نیاسالتعما  ا

 .و قرآن بهره برده شده است یثیحد یها  کتابهاپژوهش از معاجم  ترجمه نیا
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 یدیواژگان کل
ْفُرُط اللغه  علم ترادفا   فروق    ی 

ُ
ل

 
ل  . الزَّ

 مقدمه -1
نرا  از حدی  ثنلسن و اهعست تیالا جییگی  حدی  و نیثسر گووگرط آ  در یووب  زندگی مروولعسن را می

و یتی از د -وه دا سه هدایت ا رآ را دارد   -دریویفت. تر این مبنی  حدی  پس از  را  احویدیو  مشووویتهر
نعیید. ته وفه نرازویوت وه در هدایت، ن وحسح گسر  زندگی و امرر اقروا مرلعسن ننر ته یزایی ایفی می

مهم پس از رید. این هعسن دلسل نرجه و نبسسن والآ مع ورمسن تراا فهم تهار  الزآ و ضرورا ته نتر می
نی  از د ت مان آ  وثی ت یووند و مان حدی   تی انبیآ پتوهشووهیا مخالف در س  و اطعیاحراز لوودور حد

 .پذیر ایتهیا گرنیگر  انبیآحرز 
هیا فهم تهار والآ مع وورآ، پتوهر هیا معنییی ایووت، یتی از را والآ مع وورمسن داراا ظرافت

 هییی لوسفهیا معنییی و ظرافتد ، داراا پسچسدگیل را و زتوینی ایوووت. این حرز   لسرغم ظویهر یوووی
   .گشییداا را پسر روا مخیطب میهیا گرارد ایت وه درلررم نرجه، ورانه

یا ههی و ظرافتهی، نفیومالل ه ایت. این دانر ته داللتیتی از دانشوهیا ظریف  لرآ ل را  فروق
نعیید و در ناسبه نفیوم هی را مشوووخص و نبسسن می پردازد و دایر  معنییی آ معنییی مارادفیم ی  واژ  می

وند. یعنی ننی، افاراق و اگاراک معنییی ی  یلرله از مارادفیم مارادفیم را در  سن نشویته، مشخص می
  معنیا  ینر  هر واژ  هم ی  معنیا قی  قرد را دارد و هم وند. ته تسی  یوووید ی  واژ  را روگووون می

  گر وه الوالحی مارادط هراند.یی چند واژ  دی  یمشارک تی 
وند، پرواضوح ایوت وه و ای گریند  یخنی از تسن دایر  مارادفیم ی  واژ ، واژ  قیلی را اناخیب می

نعیید وه هعسن، ننوه افاراِق معنییِی آ  واژ  نرجوه گرینود  توه داللوِت معنییِی قیِ  آ  واژ  را روگووون می
 .وندقی  از تسن مارادفینر را نبسسن می

گوووریم، می فروق الل ه، در مراجهه تی والآ انروووینی جذاتست دارد امی و ای وارد  رلوووه والآ اسعه
  .گسردنرا ته قرد میرنگ و ترا قیلار و جذاب

 گردد وه گریند  یووخن  َاَترانرووینی تی گووخ ووسای ا لی، ح وورم  لیاین مولب زمینی مهعار می
در دیووای  پر  درم و هنرمند ح وورم حیلت  مینند مرمیگوود. گریی والآ، مهیر قرد را ته وا یووترد  و 

گردد. چه ترووسیر ل یم و الوووالحینی وه تراا اولسن تیر نریووط ح وورم گرفاه و داراا معنی و مفهرآ می
، در ونیر هم و گلچسن گدنشی  یویقاه و گونسد  گد  ایت. مشخ ًی نحر  چسدمی  واژگی  مع رمسن
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برد  تلته داراا حتعای لوسف و د سق ایوووت. در وا ع پرداقان ته این  لت ناز مسی  مارادفیم نه ننهی تی
ح رم و حتعت  زاویه تی   روگون گود   لت گزینر ولعیم از طرط امسر یخن گشاه و ا بیز والمی

نعویید وه منبر ته نبسسن زواییا نیری  معنییی و گزینر واژگوی  از طرط وا را نوی حودودا مشوووخص می
 .گرددمی وشف مفیهسم نهج البالغه

ت از آ  طرر وه گووییروواه ایوو  -وه داراا مانی زیبی و تع ووًی پسچسد  ایووت  -در این تسن نهج البالغه 
رد ندارد  اا وجمنتر فروق الل ه مررد نرجه و نبسسن  رار نگرفاه ایوووت و در این مررد قی ، پسشوووسنه ویت 

ند، در گرح ایم و تع ًی فروق الل ه پرداقاهاا از معیجم و گروح ادتی وه ته لررم پراوند  ته ل غسر از پیر 
هی  گورح اتن اتی الحدید معازلی از دیگر گوروح رویترد ل را تسشارا دارد و در زمسنه فروق الل ه  نریروی

پردازد و یی در حرز  منیله و الفروق فی الل ه حرون تن  بدالله  رترا ته لررم مولق ته فروق الل یم می
ترریوووی مفهرآ زهد در  رآ  وریم و نهج البالغه و  رفی  ته  لم محعد حروووسن  پوییوی  نویموه، پوییی  نیمه

ته  لم  ف وسحی از جیمعه الع وفی العیلعسه و منیله گرار  معنییی رحعی  و رحسم در رواییم اهل تست
. هعسن، پرداقان ته این پتوهر 3162آیت الله محعد محعدا را گووهرا در مبله  لرآ حدی  گووعیر  

  .نعییدر مینرا ضرورا
 این پتوهر تر روا مان زیر پرداقاه قراهد گد: 

ِع » رَّ َة ِلَِ َ ُحَْ َك الَرَّ بََ لَْ ْر قََ عَِ
شََْ
َ
، َو ََّل َتُكوَننَّ َعَل يَو أ ْ َِ هِِبِ ْط ْم َو اِلُّ َة َِلُ ُبعًَا ضَََ هِیْ ِة َو اْلَمَحبََّ ُ ياِر  سَََ َِ ًا َتْغَت

ٌخ َلَك 
َ
ا أ ْ ِصْنَفاِن: ِإمَّ ُ هَنَّ ِِ ْكَلُهْم، َف

َ
ا َنِظ يالد   ِف أ ْلِق،   َلَك ِف ٌْي ِن َو ِإمَّ َلُل ی اْلخَ ُ الزَّ    «ْفُرُط ِمهْْنُ

 (586: 1515)الرضی، 
  :نی قراهد داگتآ ر  –این پتوهر دو رویترد ل را و حدیثی 

عسن، الالل وه، واوویبرویترد ل را  این رویترد تووی مراجعوه توه معوویجم معابرا هم چر  معبم منووییسس
گسرد. ته این لررم وه اتادا واژ  اللی در العرب و... مررد معنی و داللت ییتی  رار می، لروی الل هیفالفروق

گردد، یتس مارادفیم آ ، جرابر و در معیجم مفهرآ معیجم، ترریوی گود  و معنی و داللت آ  روگون می
دین نرنسب تی روگوون گسرند. تگوورند و تی واژ  الولی از لحین معنی و داللت مررد منییرووه  رار میگونییووی می

گود  حدود داللت هر واژ ، ننی، افاراق معنییی این یلرله از مارادفیم روگن گد  و ته  لت گزینر واژ  
 گرد.نزدی  نر می اللی از طرط ح رم  لی
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و در ناسبه حدی  ایت، پس   رانی  تی نرجه ته اینته نهج البالغه، والآ مع ورآ -حدیثی  رویترد
ریود  تدین لررم وه تی ییفان ویرتردهیا واژگی  اللی، در ادتسیم پرداقان ته آ  از ضورورییم ته نتر می

چنسن نشتسل ی  قینراد  حدیثی و  رانی از آ  واژ  قی  و یی نروسب آ  و  را  و هم دیگر مع رمسن
نرا  ته مفهرآ وا عی واژگی  و یی نروسبشوووی  در ته  را ، میواژ  توی دیگر واژگوی  هعی  جعله و یی تی مراجعه 

و  را  نزدی  گود. هعچنسن ترریی مارادفینی وه از لحین داللت  جعله، در ف ویا والآ مع ورمسن
 .تیگدنرند از اروی  اللی این پتوهر میته واژ  اللی نزدی 

   نرووخه را تر ایوویال نرووخه مبنیا این پتوهر، نرووخه معابر  سس تهبت  ویر  ایووت. وا این
مر شووی نبفی، نرووخه فخرالدین گلتییگینی، نرووخه وایتخینه آیت الله العتعیوایتخینه آیت الله العتعی

ن وسرا و نروخه وایتخینه مدریوه نراب در مشوهد مندال وا ع در وایتخینه رضریه ننتسم نعرد  وه در آ  
گر را مشووخص نعرد  و در پیور ی نرضووسحیم ن ووحسفیم، اقاالفیم در زییدام، نندیم و نأقر و مراردا دی

وه مررد پتوهر  رار قراهد گرفت، طبق  37نیمه مان مؤثرا درتویر  آنهی اراسه نعرد  ایوووت. این تخر از 
( ته هعسن دلسل 361: 1571تیگوود. )العویر،وایب  سس تهبت  ویر، تدو  وییووای، ن سسر و اضوویفیم می

 دهد.رز  میاطال یم قرتی ته دیت  ال عندا  ته این ح
 33بررسی اسناد نامه  -2

ق( نهج البالغه را تی رویترد ادتی، تدو  یند و تی مانی ننوسع گد  جعع آورا 526 – 731یوسد رضی )
هی مینند ایوت. این مولب ظیهرًا از وثی ت این وایب وییاه ایت. امی در نهج البالغه  ترقی از  رعتورد 
تیگووند. د. زیرا وه  الو  تر داگووان مدارک، داراا مرووینسد نسز مینرا دارنگوورایط ننریبًی مافیوم 37نیمه 

یعنی  بل از نگیرش نهج البالغه نریووط یووسد رضووی، افرادا  بل و تعد از وا تی ذور یووند یی تدو  آ ، در 
از این تیتت وضوووعست  37اند. "الباه نیمه را ذور ورد  هییی از ولعیم ح ووورم  لیواویب قرد، تخر
ت و تی ن سسرام اندوی یی تدو  ن سسر، در واب معابرا از آ  یووخن ته مسی  آمد  ایووت. منبرلی داگوواه ایوو

ق(، نحف العنرل از اتن گعبه 777مینند: العبیلروه و جراهر العلم از احعد تن مروا  تن محعد دینررا )آ
لعی  تزرگ ق( و مرارد دیگر. جیلب اینته  ی331حرانی ) ر  چهیرآ(، نیریخ مدینه دمشوق از اتن  ریور )آ

اند." اینید این نیمه را ترریی نعرد  و در نهییت آ  را نرثسق نعرد  –نبیگوی و گوسخ طریوی  -رجیلی گوسعه 
گوورد وه گرچه نهج البالغه در ( تی این نفییووسر مشووخص می31 - 56: 1712)تی نخلص: دلشووید نهرانی، 
 یلعی   قسز نرثسو ند معابر و مدارل مرثق در  رو  مخالف، سایووین یتی ترریوو یظیهر تدو  یووند ایووت ول

مولب  نیریوود. اینی  و محتم ته نتر مس یتل اطعن وایب، ی، ایخ طریووسو گوو یچر  نبیگوو ااترجروواه
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ایوووت. لذا تی اطعسنی  تسشوووار ته لووودور نهج البالغه و  اشوووار سته مرانب داراا  رم ت 37درتویر  نویموه 
، در این پتوهر، مررد ترریوووی فروق الل را  رار « فر، منهم الزلولی »،  بویرم 37مخ ووورلوووًی نویموه 

    .گسردمی
 َیفُرُط  -3

یر  اگوو« ِمنُهم»در « ُهم»پذیر ایووت. یتی از اوزا  ثالثی مبرد و  عرمًی نعدا« ینُال»این واژ  تر وز  
  .ته ر ست دارد وه در پتوهر  بلی  ته آ  پرداقاه گد

اغلب چنسن نرلوووسف گووود : « إلی»یی « ِمن»هی حروط اضووویفه در معیجم، ریشوووه این واژ  ته هعرا
گذگووت ورد  از چسزا یی  علی یی یووخنی تدو  نفتر و نعنل تر اثر  بله،   وورر ورد  و یی فرلووت از »

.)اتن «دیووت داد  ته قیطر فرامرگووی، پسر افاید  در امرا، فعلی یی یووخنی ته  لت فرامرگووی یی  بله
  (521ق: 1515( )الفسرمی، 3/766ق: ج 1515، ( )اتن منترر5/512ق:ج1525فیرال، 

پسر افاید  و نعبسل در امر، یووخن یی  علی ته  لت فرامرگووی یی تی ندتسرا یی »در ُول  این ریشووه تر 
وند، این ریشوووه در یووویقایرهیا مخالف معینی داللت می«  نب افاید  ته  لت فرامرگوووی یی تی ندتسرا

( 1/66: 1572( )الوع ووووووفرا3/511:ج 1521دا، نوعووییوود. )الوفوراهوسووگورنوویگورنوی را افووید  موی
 اأ« ه منه  رلسفر، إل»نیل: ین، سروورا مع وورمسل اأ« فر، منهم الزللی:»7/851:ج 1527)العبلرووی

 «(یبق
ب  از اگووابی  ورد  تراا یووبنت داراا یووه  لت ایووت  از نرلووسفیم معیجم چنسن تر می آید این یووَ

ندتسرا. در ی  والآ  اگووابیهی یووهرا ایووت وه ریشووه در  بله، فرامرگووی یی  بله، فرامرگووی و تی
 11الیراد/اندتسرا دارد.  رآ  نسز یتی از منشوأهیا گنی  و قوی را نداگان ندتسر و نعنل یید ورد  ایت.)تی

 (1225، یرنس/ 7 68، نحل/8 61، التهف/1
د انوومعنووی ورد « یووور زد  گنووی  یووی قووی»در تویب معنوی توییود گفوت ووه مارجعسن مخالف، یفر، را توه 

( ولی نرجعه 381: 1731( )آیای،786: 1731( )گهسدا،631: 1711( )ان یریی ،363: 1731)دگای،
 ( 5/311:ج 1711جعفرا،«)ت ایشی  تسرو  رودل زگهی از دی»دوار جعفرا وعی مافیوم ایت: 

                                                                        

ْنَساُن َعُجواًل . ) 1 ُه ِباْلَخیِر َوَکاَن اْْلِ َِ ِرّ ُدَعا ْنَساُن ِبالَشّ یْدُ  اْْلِ  (.َو
َخَذ َسِبیَلُه ِفی اْلَبْحِر َسَرًبا. ) 2 ا َبَلَغا َمْجَمَع َبیِنِهَما َنِسیا ُحوَتُهَما َفاَتّ  (َفَلَمّ
یْجَعُلوَن . ) 3 ُهْم َو اَر َوَأَنّ ِه َما یْکَرُهوَن َوَتِصُف َأْلِسَنُتُهُم اْلَکِذَب َأَنّ َلُهُم اْلُحْسَنی اَل َجَرَم َأَنّ َلُهُم الَنّ  (ُمْفَرُطوَن  ِلَلّ
ِذیَن اَل یْعِقُلوَن(. ) 2 ْجَس َعَلی اَلّ یْجَعُل الِرّ  َو



 

196 

ش
پژوه

ها
 ی

ستان 
ج البلاغه، زم

نه
1399

شماره
 ،

67
 

196 

  .ریندوه الباه تی نرجه ته تیفت والمی جعله و داللت واژگی ، هعگی مفهرآ ته نتر می
 دایره مترادفات -3-1

فیوم و هییر، ماتوی نرجوه ته نفییوووسرا وه گذگوووت دایر  مارادفیم این ریشوووه تی درنترگرفان داللت
افاید   یوووبق، تراا گوووایتزدگی   بل، اگوووابی  ورد   اقوی و.. این محدود قراهد ترد. مثاًل تراا پسر 

ریوووینند. ته هعسن دلسل و تراا جلرگسرا از اطیله را می« یفر، من»افعویل، هر ی  تخشوووی از داللاهیا 
ته  لت  « بل»گوورند وه معنیا نزدیتارا داگوواه تیگووند. در مسی  مارادفیم، مولب  افعیلی اناخیب می

رریوووی و نسز  دآ نلفسق تی الزلل ت« َیفُر، ِمن»و داگوووان وعارین حد اگووواراک معنییی تی تدیهی ترد  معنی 
  .گردد. نزدیتارین مارادفیم: یربق، یندآ، أقوأنعی

  یسبق -3-1-1

ایوووت وه هعرا  تی الحیق یی نبرته  بلی « پسر افایدنی»و ته معنیا « ال ب ق»از ریشوووه « یروووبق»
( 7/181:ج 1525( )اتوون فوویرال،12/131:ج 1515توورر،( )اتوون موونوو3/13:ج 1521)الووفووراهووسوودا،

( تیگود، مثاًل اگر وروی در ی  مر عست هدفعند در مروسرا مشخص، ته ر سب 117: 1522)العروترا،
( 863: 1515ریووسد  )الحیق گوورد( یووتس از وا پسر افاد، در این حیلت یووبنت گرفاه ایووت )الفسرمی

« َیفُر، ِمن»نر گووود  ته داللت تراا نزدی  ریووود این واژ (. توه نتر می3/51:ج 1572)الع ووووفرا،
ُمل و در لووررم نروسب تی 

َ
نسیزمند نروسب گوود  تی واژگینی دیگر نسز تیگوود، مینند: َیرووبُق مِنُهم ِت َسِر ُرؤَیِه و َنأ

ُمل: ل زگووهی از آنهی تدو  اندیشووه و ژرط اندیشووی پسر می اف -الزلل
َ
-د اَیرووبُق مِنُهم الَزَلل ِت َسِر ُرؤَیِه و َنأ

رید این اا ثینریه در جعالم تعدا ایوت نی تاراند امینت در داللت را ر ییت نعیید و ته نتر مینسیزمند گزار 
  .ریدنروسب چندا  لحسح و تلسغ نبیگد یی ته لحت و تالغت واژ  اللی نعی

ندیشووه و ا لت این وه در نروسب یفر، منهم الزلل یور زد  اگووابی  هعرا  تی  بله یی فرامرگوی و تدو  
  ایت، در حیلسته در این ریشه« یهرا»ته الوالح 

 اواًل معنیا انبیآ یهرا یی  عدا اگابی  مشخص نسرت.  
 دارد.« نَیفُر، مِ »ثینسًی نسیز ته  راسن یی نروسب تی ولعینی تسشار، جهت نزدی  گد  ته داللت 

گر چه تیز هم ویمل نسروووت و در گردد ا ثیلثًی اگر نروسب گووورد  تی   اطیله جعله و ماللت مخیطب می 
 میند. لررم  دآ نروسب  مفهرآ، اتار می
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داللت  نراندریزد. مشخ ًی این ریشه تی هعراهی نروسبهیا دیگر، میراتعًی وز  و آهنگ جعله ته هم می
 .تیگدنعی 1را ترییند امی هم آهنگ تی جعله، تلسغ، جیمع و مینع« َیفُر، ِمن»

ین انرانند از دالیل  دآ گووییروواگی این واژ  تراا  رار گرفان در ر فرق میریوود وه نفییووسته نتر می
 .جییگی  تیگند

اء -3-1-2
َ

 إخط

( )الفسرمی، 1/63:ج 1515هر چسزا ایوووت وه ضوود لوووراب تیگووود. )اتن منترر، « خ ، ا»در ول  
انبیآ  ( این ریشووه در یوویقایر ثالثی مزید )إفعیل(  ته معنیا5/711:ج 1515( )ال وویحب،135: 1515

اگوابی  یوهرا یی غسر  عدا ایوت و ایوم فی ل آ  ُمخِوف: وری ایت وه مرنتب اگابی  غسر عد گد   
( )البرهرا، 3/823:ج 1581یعنی   ودش قسر ترد  ولی  علر نبدیل ته گر )اگابی ( گد  )االزهرا، 

را انبیآ نزدی  ایووت. مشووخ ووًی زمینی اگووابی  یووه« یفُر، من»( وه ظیهرًا ته مفهرآ 1/53:ج 1736
گیهی یی  بله گرد. این ریشه می پذیرد وه انروی  نروبت ته چسزا یی وروی یی وضعسای دچیر فرامرگی، نیآ

در ثالثی مبرد  ته معنیا انبیآ قویا  عدا و قیِطفد: وروی ایوت وه اگوابیهی را  عدًا مرنتب گد  
اا ارنتیب اگوووابی  نتر نسروووت. تر  (ووه مررد1/53:ج 1736( )البرهرا، 3/823:ج 1581)االزهرا، 

  .(5/818:ج 1521( )الفراهسدا، 1/63:ج 1515گرد )اتن منترر، غسر عد از إقوید ایافید  می
 رید  درلررم ایاععیل إقَوید  ته نتر می

راب  ایافید  گرد)الراغب، اواًل: تر مبنیا نرضوسحیم معیجم  می  1518تییروت از یویقایر إقوید ال  
( ، چر  در این حیلت  نست، قسر و  عل، یووهرًا مبدل ته گوور 5/818:ج 1521( )الفراهسدا، 811و831:

تر نفس  «یفر، منهم الزلل»گوورد. نیوسد مارادط می« یفر، منهم الزلل»)اگووابی ( گوود  و ظیهرًا تی نروسب 
تیگد و در اقویدال راب نبدیل نست قسر ته  عل گر)اگابی (. ظیهرًا هر دو ته ارنتیِب می« یورزد   علی»

پردازند و در افید  این داللت و معنی تی هم مشوواروند ولی هعینورر وه گذگووت از جهینی اگووابی  می یووهرِا 
 .ایت 8هیا مافیوم از یتدیگر دارند، درناسبه راتوه منونی آنهی،  عرآ و ق ر  من وجهداللت

                                                                        

بوده و بر غیر افراد خود صادق نباشد. آن تعریفی که همه در اصشطال  منط  جامع ویژگی حدی است که شامل تمام افراد خود . 1
  بای تعریف: آی  درست برمح ود آن عکس و طرد که ح ی باشد  مانع تعریف در اغیار دخول از و گیرد فرا را معرف افراد
 (192، ص1منط  مظفر، ج) .ید صحیح باشدبا عکس و طرد گردد، منعکس و مطرد بای  ح  باش ؛ مانع و جامع

 (تر کلی) اعم جهتی اخ دیگری به نسششبت یک هر که اسششت وجه من خصششوص و عموم بین دو مفهوم کلی، در صششورتی رابطه.  2
)همان،  .(آنها همه بر نه)کندمی صششدق دیگری افراد اخ بعضششی بر کدام، هر یعنی(.  محدودتر) اخص جهتی اخ و باشششد
 (112و113صفحه
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هعسن  و نسیزا ته ذور الزلل نسروووت-وه قرد ته ننهییی گریییوووت-ثینسًی: در نروسب ُیخِوور  ال وووراب
ییرووت تمی« الزلل»گردد. ته هعسن دلسل در لووررم ایوواععیل، تی   ن سسر لحن و یووب  زتی  جعله می

 .حذط گرد
، مربع و منفییت، در لررم ایاععیل  بیرم 37در این تخر از نیمه ثیلثًی: ولعیم ح رم  لی

راب  .وند  وز ، آهنگ و لحن جعله ن سسر میإقوید ال  
لحنی پدرانه و از روا قسرقراهی ایوت. ظیهرًا نروسب ایاععیل گد  « یفر، منهم الزلل»راتعًی لحن در 

َیفُر، »نرا نربت ته مارادفر دارد. لویفت و ظرافت نریوط ح ورم تراا گرش گنرند ، داراا تیر مثبت
بدیل ن»از مارادط آ  « یورزد  اگوابیهی تخیطر ندانران،  بله و فرامرگی»در تسی  داللت « ِمنهم الزلل

  .، تسشار ایت«نست قسر ته گر
 آهنگ ایوووت. لذا ته نترنروسب الووولی ضوووعن دارا ترد  ظرافت و زیبییی  تی تنسه مان هعخرا  و هم

  .رید وه ادله فرق، می نرانند از دالیل  دآ گزینر این  بیرم تیگندمی
َلل -4  الزَّ

« هزل  »و انحراط نسر از ز  وعی ، در الول ته معنیا لسز قررد  و انحراط از مروسر ایت، ته ُیر قررد  
(، 11/726:ج 1515( )اتن منترر، 1/11:ج 1515( )ال وویحب3/751:ج 1521گریند )الفراهسدا، می

( 835: 1515( )الفسرمی، 711: 1518گردد. )الراغووب، زلوول تووه اگوووابوویهوویم غسر  عوود نسز اطالق می
 .(3/751:ج 1521)الفراهسدا، 

 1711ردد:  عدا و غسر عدا. این واژ  ته ل زش )جعفرا، گاگوووابویهیم ته دو دیووواه ننروووسم می
( نرجعه گد  وه تی نرجه ته داللت 631: 1711( و قوی )ان ویریی ، 381: 1731(، گنی  )آیای، 5/311:ج

( 711: 1518ریووود. تر مبنیا نفییوووسر معیجم )الراغب، آ  نرجعوه دوار جعفرا تهار از تنسوه توه نتر می
( )اتن منترر، 1/11:ج 1515( )ال وووویحووب، 3/751:ج 1521فراهسوودا، ( )ال835: 1515)الفسرمی، 

گیهی، گووایب، تی11/762:ج 1515 ندتسرا و فرامرگووی )یووهرا( (  الزلل اگووابیهی ایووت وه تر اثر نیآ
قرانی داگووواه و معنیا یتدیگر را نتعسل ورد  و تروووسیر هم« َیفُر، ِمنهم»گردنود وه تی داللت  ویر  می

 .رییندیر  وسفست و جنس اگابی  مینر ی از نیوسد را درت
 دایره مترادفات  -4-1

َوه، توی نرجوه ته داللت فرق تراا این واژ  می ن  َر ، یوووَ َر ، َ ث  نرا  این مارادفیم را ترگوووعرد: َقَوأ، َهف 
َر . )ال سنی،  َر ، َوب  َاه، َنب   (37: 1515َفل 



   

199 

اس
شن

وم 
مفه

ی  ی
رط

ف
 

زلل
م ال

منه
 

199 

أ -4-1-1
َ

ط
َ

 خ

ل ته محل ایووواععیل و نسز داللت آ  پرداقاه در تخر  بلی ته این ریشوووه پرداقاه گووود. ته هعسن دلس
  :گردمی

نست لوراب تیگود،  عل، مبدل ته قوی گورد وه نرضوسح آ  گذگوت. ییقایرهیا این داللت:  -اول»
، ُیخِوُف، إقوید و قوسوه. قویویر: ُمخِوف

َ
 .أقوأ ال راب. أقَوأ

ی مبرد ایووت: َقِوَف، هم نست و هم  عل تر طریق قوی تیگووند. یوویقایرهیا این داللت، ثالث -دوآ
 . قویویر: قیِطف: ُمذِنبی

َ
أ  و ِقو 

ً
أ ، ِقو 

ُ
َوأ   .خ 
نست قوی تیگوود، لتن  عل تر طریق لووراب  رار تگسرد. ألوویَب الَخَوأ. یعنی ویر قوییی، تر  -یوورآ 

«. تیگدایت و مد نتر این پتوهر نعی«  دو گرد یبب قسر»طریق لحسح افاید. این مررد، م داق تیرز 
 1521( )الفراهسوودا، 1-1/63:ج 1515( )اتن منترر، 831: 1518( )الراغووب، 135: 1515، )الفسرمی

 (1-3/751:ج
طرر وه گذگت  قوسوه   عل اگابیهی ایت مررد اول مفهرمًی ته الزلل نزدی  و مارادط ایت. هعی 

ررم لوو وه نراآ تی نست لووحسح ترد  ولی مبدل ته اگووابی  گوود  ایووت. الزلل، ل زگووی ایووت وه نیقرایوواه
پذیرد ولی داگوان نست قسر یی گور در داللت آ  لحین نشود  ایت. در ظیهر این دو واژ  گبسه هعند. ته می

  در این راتوه انبیآ پذیرفت و روگن گد وه  هعسن دلسل پتوهشی در  را  و ولعیم مع رمسن
  .انددر  را  ایاععیل نشد « قوی»یی « الزلل»تی « فر، ِمن»ییقایر  ●
أ گردد: ِقودر یوویقایرهیا گرنیگر  در  را  ته ویر رفاه وه لوورفًی ته ترقی از آنی  اگوویر  میقوی  ●

:ج 1513()الوبوویطبووییی، 81(، الخوویطوسن )یریوووف/17/11:ج 1513()الوبوویطبووییی، 71)االیوووراد/
( )الوبیطبییی، 118(، قوسوه )النروووید/1/813: ج1738()الوبریوووی، 11(، قوسواه ) البنر /11/155

(، قووسوووینهم 1/817: ج 1513()الوووبوویطوبووییوی، 161( قوووسووووینوتوم )اال وراط/3/32 : ج1513
(، 3/718:  1513( )الوبوویطبووییی، 31(، قوووییوویوم )البنر /82/76:ج 1513()الوبوویطبووییی، 83)نرح/

:ج  1513( )الوبیطبییی، 37( و قووییینی )طه/3/33: ج 1513()الوبویطبوییی، 18قووییویهم )العنتبرم/
یگد: تارد فرق در معنیا اگابی   عدا و در ولعیم زیر ته معنیا اگابی  غسر  عد می( در نعیمی مر 7/177

 )النروووید/
ً
أ :ج 1735( )متیرآ گوووسرازا، 816(، أقوأنی )البنر /5/718:ج 1513()الوبویطبوییی،18َقووَ

  آ(و.. . اگووابیهیم  عدا در  ر 13/831:ج 1735()متیرآ گووسرازا، 18(. ، قوسوای )الشووعراد/8/528
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چنسنی و مرارد این م این ولعه، م ویدینی مینند: وفر، گرک،  ال  عد،   سی  تر پسیمبر زمی  در هسی
 .تیگندو اگابیهیم غسر  عد ته دالیلی مینند فرامرگی می

و مشوانیم آ  جعع نشود  ایت. یعنی « قوی»تی « فر، ِمن»نسز یویقایر  در ولعیم مع ورمسن  ●
 .لخوسوه یی الخوییی یی الخوسویم در احیدی  وجرد نداردجعله اا مینند یفر، منهم الخوأ یی ا

نتاه دیگر اینته پس از پتوهشهیا ترسیر روگن گد  هر چند قوی مفهرمًی ته الزلل ترسیر نزدی  ایت 
گردد. تر فر  ایووواععیل آ ، وز  جعله و مفیهسم تهم تی قوی و مشوووانیم آ  نروسب نعی« فر، من»ولی 
 .انند از دالیل  دآ گییراگی این واژ  تراا  رار گرفان در جییگی  الزلل تیگندنر ریزد. نفییسر فرق میمی

َوة -4-1-2
ْ

  َهف

ُبتی چسزا و «   ط ا»اتن فیرال این واژ  را از ریشووه  دانروواه و تراا آ  ی  الوول تسی  ورد  وه تر یووَ
حروت در  یر ت ته یور ت حروت آ  داللت دارد. مینند پر و پشم وه یبتند و تی وعارین جریی  هرایی ته

ه دانرووواوه ایوووت. )اتن فویرال، سآینود و نمی لوَّ ( نریروووندگی  نیج 6/33:ج 1525ز هفر  را توه معنویا الزَّ
(، وایب العسن )الفراهسدا، 6/8373:ج 1736(، ال حیح )البرهرا82/773:ج 1515العروال)الزتسدا

  .تیورند ( نسز تر هعسن5/37:ج 1521( و العحسط فی الل ه )ال یحب، 5/13:ج 1521
تراا اتالغ این داللت، نسیزمند « هفر »ل زش ایوووت. « الزلل»هعینورر وه گذگوووت  معنیا گرهرا 

ریوود تی وجرد یفر، منهم و تی ی والآ،  راسنی در جعله ایووت نی معنیا ل زش از آ  افید  گردد. ته نتر می
یر ییوووت وه این واژ  تی یووویقانرانروووت در این جییگی  از آ  مابیدر گردد لتن نتاه اینبداللوت ل زش می

روگووون  گردد. این مولب، پس از پتوهر در معیجم،  را  و والآ مع ووورمسننروسب نعی« یفر، من»
  .گد

هیا در جییگی  اند ولی در والآ مع ووورمسنو مشوووانینر در  را  ذور نشووود « هفر »دیگر اینته 
 :مخالف ایافید  گد  ایت

  ِِِب  لََع
َ
ی َم  ْبُن أ لَّ ِ َطاِلٍب صََ وِل اَّللَّ ْ  َع َرسَُ اَلِة َاَلٌ َح یتَّ اَكَن َش ی ٍَ ِبْقُه ِبالصَّ ْ ی سَْ ٍَ  ََّل َنْبَوٌة ُكْن َلُه َصْبَوٌة َو ي خًا 

را تی لفینی یلبی  (: این حدی  جرانی نی مرن گد  ح رم  لی871: 1525)اتن مزاحم،  َو ََّل َهْفَوة

  .مررد نحرسن  رار داد : مینند نداگان نیدانی جرانی، نداگان نندا و  دآ ل زش
  

َ
َاا َرأ ِِ

ِخ ُی فََ
َ
ْلبَايَُكْم َهْفَوًة َفاَل َتُكوُُنا َعَل ي ْم ِمْن أ

َ
(: در این حودیوو  ریووورل 121: 1525)الحرانی،  ِه أ

 دچیر ل زش گد  ایت نهی فرمردند از نبعع و دگعنی  لسه ترادر دینی وه اورآ
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  قَال اَّلمَام لَع ل  َحِك َواٍد َكْبَوٌة، َو ِلكَُ ل  جََ كَُ (: در این 55ق: 1521)الحلرانی،   َهْفَوةٍی : لَِ

 .داندل زش غسر  عد انری  فرزانه را امرا  یدا می حدی ، امیآ  لی
  قال اَّلمام لَع ( ح وورم 511ق: 1512اآلمدا .) سََر العورةی عفو عن اِلفوة و َّل ي: شََّر الّناس من َّل

 .داند وه از ل زش دیگرا  نگذردتدنرین مردآ را وری می  لی
ل را نراند داللت الزلتر مبنویا نفییوووسر فرق  معنیا گرهرا هفر  ل زش نسروووت و تی وجرد  راسن می 

دارد، ن گردد و نسز تی آهنگ و یبع مان هعخرانیریود چر  تی یفر، من نروسب نعیتریویند ولی ته نتر می
 گییراگی  رار گرفان در این جییگی  را نداگاه تیگد.

َرة -4-1-3
ْ

  َعث

از نتر فراهسودا این ولعوه، داللت تر ل زش و تی لوووررم ته زمسن قررد  و در ترقی معیجم )الراغب، 
گی  گوود  ایووت.  سثر هر آنچه ا م از 356:  1518 ( ته معنیا نیقرایوواه در جریی  امرا  رار گرفان و آ
اثر  گوورد،  ثسر همقیک و... ایووت وه در زمی  پسید  روا ته گرگووه انگشووای  پی چرووبسد  و دید  نعی ِگل،

( اتن فیرال تراا این ریشه دو الل تسی  8/123:ج  1521قفی ایت طررا وه دید  نشرد. )الفراهسدا، 
(  5/881: ج 1525نعرد : اول ل زید  و تی لووررم تر زمسن قررد  و دوآ حروت گرد و غبیر. )اتن فیرال، 

 (717:  1515داند. )الفسرمی، فسرمی  ثر  را ینر، در گنی  می
 چند نعرنه از ویرتردهیا این واژ  در معنیا ل زش، در  را  و احیدی  

گی  »و « درجریی  امرا  رار گرفان»در  را  لووورفوًی در یووویقاویر فعول فنط در دو مررد و در معنیا  آ
 ییفت گد « گد 

ْن ﴿ ● ِِ ا ِإَْثًا  لََع  ُعُِثَ  َف َما اْسَتَحقَّ ُ َنَّ
َ
 (123﴾. )العیسد /أ

نا َعَل  َو َك ِلَك ﴿ ● ْعَُثْ
َ
 (81﴾ )التهف/هِیْ أ

 و در احیدی  ذیل در ییقایر ایعی و در معنیا ل زش و گنی  ایت 
  ِقْلِّن

َ
ایِت  َو أ  (135: 1736)رحعت ویگینی،  ِبُحْسِن ِإَقاَلِتك َعَُثَ

  قاَل الصََاِدق ُ ُع :... َو اوْم اِو ی َتَور  َِ َعْن َعَُثَ ْف
وٍل الصَََّ صََُ

ُ
ْلق ْحَتاُج ِإَ  َثاَلَثِة أ ی االمیآ )منروورب ال اْلخَ

 ( 1522 :152الریدال 
 ِقْلِّن  ىِد يا َس ي

َ
یِت  أ اويا ُمِق ي َعُْثَ  (1/721:ج 1511)الوریی،  َل اْلَعَُثَ
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  اِتِه ُ َعَُثَ َع اَّللَّ بَّ َة ُمْؤِمٍن اتَّ َع َعُْثَ بَّ  (13/812ق:ج 1521)العیملی  اَمةيَم اْلِق وْی َمْن ََتَ

ترمبنیا گووراهد فرق  این واژ  تسشووار در معنیا گنی  و نر ی قیلووی از ل زش ایووت. یعنی داللت این 
 مشخص ورد  یهرا یی  عدا و یی یونر، در گنی  و اگابی ، تدو  -تیلوررم-واژ   وسفست زمسن قررد 

رط اگووابی  یووهرا مد نتر ایووت. یعنی حد مشووارک آنهی تی هم در حیلیترد  آ  ایووت، در وه در الزلل لووِ
تیگود. پس راتوه منونسشی    عرآ و ق ر  من نفس ل زش و حد افارا شوی  در وسفست این ل زش می

 ثر   یل فرق می نراند از  لل  دآ گزینرگردد. دال نروسب نعی« یفُر، من»وجه ایووت. نتاه اینته  ثر  تی
 .تیگد

ة -4-1-4
َ

ط
ْ

  َسق

ته معنیا از تیال ته پییسن افاید  ته لووررم  عردا ایووت، ته هعسن دلسل « ال ق ،»در معنیا ولی  
وری  هگردد. تراا مثیل  الری وته لوررم َمبیز، تراا قوی در گفایر و وردار نسز از این ریشوه ایافید  می

مندار و احعق جلر  داد  گوود   یفیحر را مرنتب گوود  وه ته وایوووه آ  در انتیر، ت یایووت وه اگووابیه
نط میز توه فرآیند نرلد تیسایوووت و ن ( )اتن فیرال، 812: 1515گریند. )الفسرمی، مر ع جنسن )مرد (، یوووَ

  .(3/711:ج 1515( )اتن منترر، 7/16:ج 1525
اه ایت. و الزله دانر  نرلسف نعرد  و آ  را مارادط تی العثر « ه الشدید الر ع»اتن منترر الرونوه را ته 

وا این یوب  از اگوابی  را ته دو  رعت گفایرا و رفایرا ننرسم ورد  و این یب  از رفایر اگابی  را هعرا  
(. ته 3/711:ج 1515جز ندامت و حرووورم ندارد.)اتن منترر،  اابهسداند وه نامی یتوی حعی ت و پروووا

جلر  دهد  گخ ستمندار و تینی  از انروی   علی یور تزند وه گوییرواه وا نسروت  و او را در انتیر تیتسی
م ووووفرا توی نرجوه ته نرضوووسحیم دیگر معیجم و ولعیم  را ، الازاآ .( 12/815ق:ج 1823)الزتسودا

از اقاسیر  یووت ویعنی اگووابیهی وه دفعی ا« دفعی و قیرج از اقاسیر ترد »داند: الروونوه را تی دو ویتگی می
 (. 3/115ق: ج1572انری  قیرج تیگد.)الع وفرا، 

 یعرمآترویی انری  در انتیر  ا ابیرا و تع ًی تییونوه در معنیا ولی  اگوابیهی ایت وه مرجب تی
ن ین یووبك از داللت، وه ریشووه در حعی ت و پرووای دارد، قی  ایاا جز حروورم ندارد. اگوورد و ناسبهمی

شعه گردد وه از داللت گرهرا آ  یرچتی معینی دیگر نسز مابیدر می یین ریشه ییقایرهیتیگد. از ایواژ  می
 .گسرندمی

گیهی، فرامرگوی، گایب و تی سرا رخ ندتهعینورر وه گذگوت در الزلل لورفًی اگوابی  یوهرا تر اثر نیآ
الزلل  م ووویدیق نراند یتی ازتی داللت قی  الرووونوه دارد. الباه این واژ  می ایر سدهد وه نفیوم ترووومی
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تیگوود. ته  بیرنی الزلل ا م از آ  ایووت. ضووعن اینته پس از پتوهر روگوون گوود وه یوویقایر یفر، من تی 
اگی نرانند از دالیل  دآ گوییرگردد. نفییوسر فرق میالرونوه )چه مفرد، چه مثنی و چه جعع( نروسب نعی

 .الرنوه تراا  رار گرفان در جییگی  الزلل تیگند
 مراردا دید  گد  ن واژ  در این هسیم ییفت نشد ولی در والآ مع رمسن در  را  وریم ای

 قَال الدََجَاد ِب  ْ د   ىِد يَ:... خَُ ِة اوْمَُرَ ْقطََ ( در این حدی ، 886: 1736)رحعوت وویگوووینی،  نيِمْن سَََ

  .ینوه، م در و ته معنیا ینر، می تیگد
  َوى ُل َو اِْلَ ُجُل ِبالطَّ  َطِرَعاِن ِف ْی اْلَعقَْ ْن َغَلَب َهًوى اْلَعْقَل َعِمَل الرَّ ِِ َفِه َو ِإ ياْلَقْلِب َف َوى ِش َو السَََّ ْن اَكَن اِْلَ

 ْ ٍَ  َُ ْد ِف ویُهَو اوْمَْغُلو ّن   جََ ِِ
ٌة فََ ْقطََ ِل سَََ جَُ ْمِر الرَّ

َ
ُب ِف  أ ْرغََ

َ
بُّ اْلِعمْلَ َو أ حَِ

ُ
ُت ُغاَلمًَا أ ُ  ُكنَْ َزْل ُمنَْ

َ
ْ أ  يٍََ

ُ
  وِثُرُه ِه َو أ

َ
لََع

  ِ ا َقاَل َلُه النَّ هََ ُموِر ُكل  ْقَط یِت  اأْلُ ْبُت ِلسَََ َحَكَك َقاَل َعجِ ضََْ َ
وَما ص َما أ

َ
ا أ ِجْد َِلَ

َ
ْ أ ٍَ ( این 8/683: 1713)اتن تیتریه  َو 

واژ  در این حودی  دو تیر  ته ویر رفاه ایوووت وه در هر دو تیر ته معنیا اگوووابی  تر اثر نرووولط هرا تر قرد 
 .تیگدمی
  َو  ْ ٍَ  َُ َوى ُهَو اوْمَْغُلو ْقَطة َجْد ِف ویِإْن اَكَن اِْلَ ُجِل سََ ْمِر الرَّ

َ
( در این حدی  8/683:ج 1713)اتن تیتریه أ

 .ته معنیا اگابیهی دفعی ایت وه تی   ینر، گرد

َتة -4-1-5
ْ
ل

َ
  ف

دانروواه  «یدامرا ایوت وه از را  غسر ماعیرط و لوحسح پسر رود یعنی نیگهینی پسر آ»فراهسدا آ  را 
امرا »( و اتن فیرال ریشوووه آ  را ته انبیآ امرا تی یووور ت و در ول آ  را 1/188:ج 1521)الفراهسدا، 

( و فسرمی آ  را چنسن 5/551:ج 1525نعییند )اتن فیرال، نعریف می« دور از نودتر، نویمول و دوراندیشوووی
 .(512:  1515لفسرمی، )ا« امرا ایت وه تی یر ت و تدو  اندیشه انبیآ پذیرد»وند: نرلسف می

و  انبیآ  علی تی یوور ت و تد»ظیهرًا فلاه اگوواراویم و افارا ینی تی داللت الزلل دارد. در فلاه لوورط 
گیهی از امررا هروواند وه منبر ته الزلل میمد نتر ایووت. گووایب، تی« دوراندیشووی گردند از ندتسرا و نیآ

د. در تیگوووآنهی در انبیآ  عد و غسر  عد اگوووابی  میگردد. امی ننوه افاراق این تیتت اگووواراوینی رویت می
الزلل، اگوابیهیم، غسر عد ترد  و در وا ع ندانروان و گوایب هم از ملزومیم آنند ولی در فلاه معتن ایت 

 1523وه از وردنیا  عر و اترتتر گووود  ایوووت )الهاللی،  1قووی  عودًا مرنتوب گووورد مویننود نرلوووسفی

                                                                        

 «بکر فلتة وقی الله شرها یعة أبیکانت ب. » 1
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( مشوووخ وووًی دایر  7-8/81:ج 1525( )اتن اتی الحدید، 77/313:ج 1527( )العبلروووی، 8/617:ج
 ندتسرا و نسز  عدا و غسر عدا ترد  ترسیر محدودم ویدیق این واژ  ته  لت الازاآ ته یور ت ترسیر، تی

ایوت. یتی از نتیم در داللت این واژ  این ایوت وه اگابی   عدا هعی  گنی  وبسر  ایت وه تی مفهرآ این 
« من فر،ی»واژ  تی یوویقایر  نیا بس دآ نرو نسمولب و هعچن نیا .قرانی نداردرم همتخر از جعله ح وو

 الزلل تیگند. گی یفلاه در  رار گرفان در جی یراگی دآ گی لیاز دال  نرانندیم

 َکْبَوة -4-1-6

( 3/516:ج 1521و ته معنیا تی لوررم تر زمسن قررد  ایت )الفراهسدا، « ک ب و»وبر  از ریشوه 
( تووی 1/731:ج 1111( اتن دریوود آ  را مارادط توی  ثر مسودانوود )اتن دریوود13/817:ج 1515منترر، )اتن 

اا و الوووالحی واژ   وبر  ته نر ی قی  از ل زش و اگووابی  اگوویر  دارد وه در آ  نرجه ته معنیا ریشووه
ت و دیت و ختییروت یاگوابی  ونند  ته  لت اگوابیهر تی لوررم تر زمسن تخررد.  ی دنًی این اگوابی  می

پویگسر تویگووود نوی تی   تروز چنسن اگوووابیهی چه در معنیا وا عی تی لوووررم زمسن قررد  و چه در معنیا 
دد وه گر ایووت وه الزلل گوویمل نعیمی اگووابیهیم غسر عد میالوووالحی و ونییی آ  تیگوود. این در حیلی

 ق ایووت. مولب دیگر آنتهگنبد. راتوه منونی این دو واژ   عرآ و ق وور  مولوبر  نسز در دایر  آ  می
ر تراا  را  نرانند از دالیل  دآ گووییروواگی وبراین ادله می .گردداین واژ  تی یوویقایر یفر، من نروسب نعی

 .گرفان در جییگی  الزلل تیگند
چندین نعرنه وجرد داگت وه در نعیمی  در  را  ذور نشود  ایوت ولی در ولعیم اسعه « وبر »واژ  

 تیگد مرارد ته معنیا اگابی  )تزرگ( می
 قال الدجاد (1736:831)رحعت ویگینی  یِلُحر  َوْجِه  اْرَحْم َكْبَویِت  ى:.. َمْوََّل 

 قال الصادقَواِد ِمْن َكْبَوة  (713: 1525)الحرانی :... ََّل ُبدَّ ِلْلجَ

  َُد ْبُن اْلح ا ُمَحمََّ َ نََ دَّ َد ْبِن اْلَولِ حََ َ ُحَْ
َ
ِن ْبِن أ ِِب يَسَََ

َ
ُد ْبُن أ ا ُمَحمَّ َ نََ دَّ اَل حََ ِد ْبِن لََعِ  ِد قََ ِم َعْن ُمَحمَّ َعْن  ِف َْي الصَََّ  اْلَقاسََِ

ِِب 
َ
ِل ْبِن ُعَمَر َعْن أ اٍن َعِن اوْمَُفضََََّ نََ ِد ْبِن سََِ مََّ حََ ِب  مَُ

َ
اِدِق َعْن أ ِ الصََََّ ِد اَّللَّ اليَعبَْ ِ ع قََ

ُد  ِ ... َر ِه َعْن جََ وَل اَّللَّ اَل ََّل سََُ  قَََ
َشدَّ ِمَن اأْلُوَ  

َ
 (712: 1736)اتن تیتریه َفَكَبْوُو َكْبَوًة أ

  ِِب
َ
َنِ  َعْن أ

دَّ اَل حََ ِ ع قََ ِد اَّللَّ ِِب  یَعبَْ
َ
د   أ ِه ع ... فْل  ىَعْن جََ اَِِ  آيَعْن آبََ

ْ
قُّ  َة اْلُكْرَِس يَْقَرأ ا ... َوَ ََ َفمََ ُُن وا الَ ُّ

ْدِش َو اْلَكْبَوِة َو اوْمُِص ٍة َو ََّل يِمْن َبِل   (8/616:ج 1768)اتن تیتریه،  َبةيَنْقِص ِرْزٍق ِإَّلَّ ِبَ ْنٍب َح یتَّ اْلخَ
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هعینورر وه در نعرنه هیا فرق مشویهد  می گورد وبر  در معنییی وه نرضوسح داد  گود ایافید  گد  
 .ایت

 -سداللت الزلل و چه تعچه ولعیم  ریب ته د -ترمبنویا نفییوووسرا وه گذگوووت هسج ی  از مارادفیم
نشی نداگواه اند. لذا این گزینر، گزی -ته  للی وه گذگوت-امتی   رار گرفان در جییگی  الزلل را در جعله

 .ایت احرن از طرط ح رم  لی
 

 نتیجه گیری -3
ته هعرا  مارادفیم مررد ترریوووی ل را و فروق الل را « الزلول»و « یفر، من»در این پتوهر دو واژ  

ته معنیا « لیفر، منهم الزل»گرد وه گرفاند. تی نرجه ته نفییوسرا وه گذگت ناسبه چنسن حیلل می رار 
ایووت. در داللت ترقی از مارادفیم، نشوویتهیم « یوورزد  اگووابیهی تخیطر ندانرووان،  بله و فرامرگووی»

نریووط  یوواععیلمعنییی از ترقی زوایی مشوویهد  گوود ولی هسچ ی  از مارادفیم نارانروواند جییگی  واژ  مررد ا
را تگسرند.  لت این مروله یی ته هعیهنگ نبرد  تی معنیا ول جعله، یی ولعیم پسرامر  و  ح ورم  لی

منونی  . در وا ع راتوهگرددتیز مییوی ته  لت ویمل نبرد  داللت مارادط و یی مینع نبرد  آ  از دیگر معینی 
 عرآ و ق وور  )من وجه یی مولق( تردند. لذا  هسچ ی  از ل یم تی واژ  الوولی، نروویوا نبرد تلته از انرا 

 .هسچ ی  تراا این جییگی  منییب نبردند
گه از یر گنییق نسرای  تی قردآ گفام نر  یگق نسرای / آ

 غر ه در دریی گد  ویر نر نسرت / گسعه مرال گد  ویر نر نسرت
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