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(  ل و له ل3 )ئ :ا د از ان و آپون آ و ط د

�زم یر � وارد. ارزیلآ   ه ع از ل لا

و ل ل روال للت،لآو طدر ف و را  را  ا را

آ درق و  در ؛  ال ل ر ازه و آن

را  از ارطت دور و داید، یان و تآ دن  آآن

،دانآ روه  ر را وری ازن درا لدر ل

رار داد؛ در ازرا  ،ی نیرل ل لو ار ئ ر ولی

ش دیاز آن و از،  ،رل نن واژرلیلازن و الی

یوالول از لر ئ  لد. ردتص آد تار در آ

دارد، لن را درللو لورت ال وا،ا د  آتآ ارط

اد ،د ان راو   آن س. اریاز ا ل 

 ان در  وم ااو د  )ص( و... ازچلدر

آ ا از ؛ ادتن ر� �ا  ،رو ما)ع( در روز لد 

؛آآ از د ات5567و56و ،ئیو ای«االق «آلو ا

  آن  اقا رت ب درطهل صبآ ولللو(55 در )

.آد ن ا

ی کیواژه
ا ، آ ،ا و، ئ ر.
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 طرح
ه م دروو ا  آن ا  ن راا

 ازد  از   و   در ،

ان آن ا� �  در  ا ،رت  رو د  

 از   آ ت ر در 

اوا ر  و د؛ زا «  

ا  از ت و روا  م ز ور، 

درو   درک ا ّ ر .ا  

درو ت و روا  در  ز  )(

ا »وا(، 138332، ص.)

ر رتدر ا  ز،   از

ون از   آن دارد   وا ا

 ا و دا  آن  ا .ا 

در  ارزه   د ی ر درو

ر تطار از آ یات    ان

   از .ا دآ در 3 م ئ ر

 «آد ا»د  نی

  ه و   آن آن در

 ن رز راد.

 تآ  دورت دارد، ه و رو ا

 ر یو وا   ار د  و از آ

 ی ا ر از  ی ز  رت

  ،    رود  ن

ن    ّ ان ر .

  نص در زی   ز در

ب  ن،  و  و  زن

ه یاوت یی  ً و ا 

�  ید یان �  ا  زداز  ر  .  ی  

ر   از  ،  را در 

  رت  ایآن و  ر ناز واژ

 روا   و در د (ر.ک :

  ،ران 1388و ،107108ل.)

 ام  ا رت، ش ا ا در

 در آن را ر تارطت آ ان ه

 را  در ر ت آ ن  د. آ

 رت و ط  در ً� � د و د   

و و   د  ا د ن آ

 یاو   د  ا .ا  د، 

ن را د  آت    .د داردو

  آ ر ش  ا  ،ا در ا

آن  د و   شدر  ا د

 از دا ا   یو ، 

د. و  ر ش ا  و  ا

  و در  ان و  ی

�  تون و  ن ادآن � و 

 اس  ات و و ا ن ۀدن

  و ط آ ر ا  ا در 

  ودو   ن  و ا

 ف در� � ا رو      و   .

ت رت ن درز     از

 ی  ش آن را  عد .

آ  در م یر ار.ک) ی :

آ، 1387 ،72-75،) روا(El-

awa, 2006, p.24-44از آ  1387 ،)

راما( وارMir, 1993, p.211-213،) 

( آنا: ر.ک،و1361 ،44،)

یاز(ر.ک :ذو،1392،165 ل

170 ر ،)ر( ر.ک ، :1369 ،

20-27؛ ،1386 ،1321ل) 

د .



آ د اا  سا آن155

 ب دو وش     ا در

آن، ون ار    در   ا د آ

ا  یاو  ،آن ا  از  

ار  آت   آ  از د ا 

  د و دا د ا   ا و 

 یر  یو  ر و یارون

 ،آ ئ ء و ،ان ا  

د آ ا    ا  ر در 

 ت ( ر.کدارد :،1374 زاد ،

93؛ 108لآزاراز1368،ی  .)

را،ن� �ا ت     د  ا در و دا

ا،ر ما در ی ئ ر

( در 1391ن،را: ر.ک اس  ب )

  ر11 ،شاای   دا

 ن   ارائ داد ا اام اش

 م وادرونریا.ا د

و فاخطخطیقآن  اس اظم. 1

 ا انر ی ،آن و  ی 

   ، ر یاز دو ا 

ط(ا و )(ی )ودی  .

یا ،       ا و 

 ن آن در طز   ی 

(Topology ؛ا  )ی«ا ،دنن

  واج، واژ  از ی زوا  ا 

ر  ،ررت ر ای   ،

 ید ن د روا  ر راو آ

  م از� � .  ارد و  زی د آ   زد 

  ز وآ  دای »(ر1385،ی ،

ی ام و مت،ردرا.(21ص

 ، ارطت  و   در  ص 

 ؛د ایرز ع دو یو

 ف� � اایا  از  وج

ریااه د در 

ات و و دور از نطً را  ا

 ز واا .

ان     و  ن ه

 سا  آن یا  و ط ی 

 ا (ر.ک :Mir, 1993, p210-213) در 

وارد، زر و  حو ط

 و  نبو و

و تآو ر،  ش ت و روا تآ

و شدر شو و زنر،

آبت ،ر و تطع ارآش  وت

 و ا  ،ر و م و  آن ص

 ز آن و... را درانان و ا ،ادان

آ م ا دا د ی  وزا

 آ  ا ازی(ر.ک :ط،

، 1، ج،1410زر؛ 217ل2 ،216، ج1421

131راز133ل  106، ص7، ج1420،ی؛.)

ا    ردر روز  ه در

 آن نو   ت د  و

 ز در ی   

و  از ر یز یا،  و زن

 آن د  ر و  در ا .

      ،ا رت  

   د    ،د«  ا

ی   ،  آن را از  

 زاو  و  دا     را در 

یا  ازی   آن» (  و

(.108، ص1388ران، 
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 آن ، از ت    در

 و    ا    ن درز

در د را از ط ا اوم  

 ز ل  و ر از زنِ  آر 

 در .      ا در

 ن نز   ار دارد  را درک

ا ؛  ر چ ز و در  

 ند را در زدی    

ش در  ،ر رآ زد .

ا  ماز ا  ، ما  از  آن

ردار ا ای  ایدر آن ا ار 

  (ر.ک :ر23و17ص ،ی.)

  شو ا   را   

 یات ام و م یارن دا ا  ا

 زم آن    و ط   آن

  د؛  از   آن را  د ور

    ا از ا ر د؛ زا 

    دن ز� �    

      ام از طود ارد؛ 

، وا ادن   را  . د

ر از  ، د    و 

. ا  ری

 ه ا  و آن یا ان 

از واو  ی ززی   از در

 ز.د عآن د در ا آ  ور در ا 

 در ود دارد   واژر.آ

د از ن  یدرردا و ا اآن

 وا  اد . ط ا ا 

 م  دوه  واژو  ی ّ  آن

م  و نز  د ا در ری 

�م و ا ار  اد د و  � از  ش  

در ،د  آن ی   از 

واژی ا  وی  ندر؛  ا

 آ.ر  ا  درن د ز 

2023را ا ر و د نا و

یا  یم د را دا

 ،ا دیا انیدر ا  نآ

 ر.

ا، ان    در 

ا  ماز آن   وع .  د،ن 

 ادی   د را درند و واژ  ر

 و  ا  ادر   ر د و 

 و را  د  م ادث م  ان

 ا ا  ؛ا آوردیا  ا در

 وا و  ّ ی انع    ا

 آن ا  .دو     ان

  یو  ه ّ ید ا  تآ

. نا

آن  آن     ،از  ر ا

  زم� � و    ن روه   ، یدارد  

در ا  ر ان و روه  � � ن 

آن »  ا یرت ز  ططئ

 را  آن د  د  آ یویا 

 د آاز آن رات  آن از ط  در ا 

د آن رو  ،  اد از و

 د آت  ارائ،آ د   انت 

 د» (ئطط، 1417از 11، ص1، ج .)

 را و

 ی در ازدا؛یرد

 آن ا د ا( و و  در(  تآ
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 ن را درد رى و درۀ   آن

  ن در تا آا  . ر و

 ادث و در  آن را م ع از ى

 ز  دآورى و ،ا پ ،ى

 رازآن در  ع آع را  ۀ د آنا

 رو(ر.ک :  ،ر1359 ،11-

24.)

ظم فاخطیره در اخر. 2

 ا    آن  یو  

ط  ردر  و،آن  ه  و 

م دروا آ ر  ئ ر  از آن

  وا و  ا  د در 

ر   ا ،ن ااز واژ ،ا ىا

وار   ی آنازى ر و  ار،

  و د آت   رازد.

ص ئ  او در  ر ا

 و  را ت و از ا 

 ئ   ن ا ،یآورد  آن ا

    رو ا و     و

 در ر و  ًرو  تام آ

ری    ،ند  ار

 و  ط  ت و ب در 

د؛ زو د ا  ا رت درآن

  ود ا داو ر تاز آ ید

 آن  ً� � ا ر ر زی      از   .  ار  

 آ 3  ئر   ا و

 ( از     از )

آار  و و دا ه و   آن 

و ون   و  ان و آن

.ا د

 و روه ه   ا در ا

ِ آ نز ر ر در « ر از

 »  ،ان آ ار  تآ 

 اره را  در آ    و

ر   ی د   و از 

 آ  از  ، ر  د آ

 .د عدً   ر ا ت » یو

 آن »ه� � ر   ،  ت  د   

ری ر و  آن رات آ یاطاز ارت 

ر  ر  را  ر  

( زر.ک1390،ی: ا ،؛ 200ل 150ق

 ،1386ا  ،) وتان در ه آ� �

ردآتدرون   ودرو در یا

 ارآت  د؛

   ای در ار. آ

ی را در  ًّاو  اشری

،رًایاز ا  ا ی

د ش را اد و دری

د ش را ا.

ر در ا ئی ا  ی  

ری   ا  ،ء ان و آ ،

(د ر شیو و و روا )ی ان  

  ن ان و ن در ن

و از   نر ام )ص( را   و

   آ   آ   

إ أ ( ،ا  ز را ) ناز د .

 آ یت  د آ   آن ا 

و در آ  ن ،د 51 ا نؤ از

( :أََاَ آَُا َُِوا اَُْدَ وَارى

َِ ُِْْ َََُْ ََْو ٍَْ ُءِْأَو َُُْْ َءِْأَو ُِْْ ُ
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 )َِمَ اَْْی اَِْ َا إِن در آ 81 از ا

 ِوَا ِِ َنُُِْؤ اََُْو( :ا ا 

ُِْْ وَأَُِْ إََِِْ اَُوُْ َوِْءَوَ َِاً 

ر نَ(. در اداُِآاا ع در

ام )ص( ا   زتآ

 ، ا را  )ی)ص

ئ آ.ر( وض  ااتآ

 ،)  رو اد و

� �دیا آن ار.ار ا

فاخطیدر اتآفم. 3

   دا  در  نواژ  د، آ

آر ى درو ى دارد و ى د آ 

 رى ل واژ مى اا  زد. آن

 ب در آ آ آن   ا را

ا ؛ از آ در   ،  

ردر طار  ان  و آن آ  را

ر   .دیا  ،ناز واژ  و

 رف، ا ا   ت� اط� (

 و   درق ا ی   طب و

 و روا ،)ی  در  ور  

 ش ی دار  . یاش و آ

    ا  وا ان،  در ز

د. و ر  تآ

ار  اا : و  در ر نل واژ

ر اد ن درواژ   آن ا  و

آ  از ا .ا     آ 

،  روا واژ رات و  ا و را

  آن ا د  آ. ا یرد

آن  وار و اراام ی در  ر

 و  د؛ زا   د یراز آ

 ررا آد   ،زد  ص در

ز م  نواژ   �ً � . د و ف ر 

 درن  در  ی   د 

،   از آن.ا 

ر (2 ،)من  واژ، ا د آ در

ا،واد(3،)ر،،م اا

،ر، م در� �ا  وت

 ر از  ،ا  د   ا

 و    ر را  د آ

ا .ام  و ا د

 در  رد واژ دا  ا

و ص دارا درن 

 آن  ،ا د ر  را آ  

   د   ود د 

.دار

م نز ا       دام

 ف «ا »  روز   رروز 

(، 29، ص5، ج 1420ر،ا: ر.کد دارد )

 ین زی روز  آن را

 .ر( ا در.ک :1، ج1407،یز ،

�نروز (. در اق ا604ص � ا ان   ف

ا    اروز   ن

ائ از ن، روز و آ ،)ص(،

   ا روز ، روز ،و آ

د(. رو177ل،169ططئ:ر.ک)

 در آن روزور ی یاو

 و از د ب  ف� � ان نآ

 ب و  در ً� �  . ا   آی و

ا  ا آ یذ18در روز ا
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 10ی ،ا  ز روز   ا

( 9یذ  )10اآی و را روز

دا( ئ:ر.کاطط،169177ل.)

�ف از آ  در ذ وا در � ا  

ان، روزی دی   ان 

ا. اق ار  در او  ا و د آ

 :� �   « ،  حط و   ا م       آ

   راو( یآن ا .ا )   

 ،را اره  ر ادث  ًنا

 آن د ا  ، اق پ آن را  آ

 ز آ و و ا  دار» 

«(؛ در74، ص4ج،، 1417)ططئ

�ک ا �یهرواروات ،و ا

را  روار. ،اآتّ در د آ

انن آ  و  وق آن

ان  د در آو اتو م ئ

،  »(،138184، ص. )

 ا   دا آت ان  و ا

د   ادر  و  آ  را  .د

 از ا.  ه آ  ئ ر و 

( ا  ز  رئر.کطط :، 1417،

 ذ343 ،) ؛ رزادن، ص205، ص5ج

آ او از اش ،ر د را

 و یاد،،یدر ت د

واژر یدر ن دا

 واژ ً� � . ام 270را درر یو ا  

   و در د د از آن را اراد

 ،ای د آنر ع ع از� اط�  ان

� اط�   ازا  روزم

ا ََِْ  ٍَْ ُ َُِ َْمَ( :ن در آن روز

، َُْ ٍَْ ِْ30اً وُ ِْ َََِْءٍ...( آ ان: 

م  ُا َََُُ ََْ(  ٍَۀَ َِاطَ

ََْإِْذ َأ ٍَُْ َْمََو َُُْْْْ ُِْ ََْ ََُُْْ َْ

 : )...24 و دا   در

 آ   را در   ا

ریار و� �  .، رت«ا.وا»

آندر  ر ر ایو ا130در

اددر ص �ً �  ،  ار د   د

 در ، ان ادر ا اد

،در ن و از ان ا  

ن.ا د ّ

 از ا  د»واژ» ا    

  در آ ا ، 95 ت  

ا ر ر  آن د درا  

د،ط و اا و در  ک ر.آ

 ،، داه و ا و ر ر 

 آن یاد ا؛ ا در ا

زآراو د ااشرا

ایوا( ا د ر.کآط :،

، 5ج، ،1417؛ ططئ245، ص3ه، ج1372

(. در آ ر، س از د ح  180ص

 ا س  ا  ،س از ؛ ا

 ان ت  ،د  نآ

ش از و ا آ اى اى ر در د و 

دى آن دا  نس آ آن از ّو إ ا

(  ،نرزاد337ص.)

 ار نار و یل واژ م    :

    از   آن د ،آ ط

 و از ش  ا  ا دو در 

 ن، ا ی ار و .
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روهدر  از     نز

 ا ا آن ای ر ر  ازو 

و از د  نی ز رد» 

(ر26ص،1385، ی.)

یا  ار  از ا   در

و ا   دادن ِرت درواه  ،ا

�ً آن را  یآ  ا � آن     و  ر � �

از  درن ( هنص در دای 

، ، 1417: ططئر.کا  )( ر آوردر

؛ 120ل118ص،1418؛ از، 247، ص10ج

 ،؛ ز148، ص1374زاد)ا آن طد

 او و :ا د ر  دو و  ار را 

 ار ّب ا اف دا  ب آن ا

 ّد، در  ن  دان وا در آن

 ن ف  اى    د و در

 اىد ا  دوم و .ف د ن ار

    دن  اى آن، ا در

( ن ا ّد ا در � �ا،1417 ،

(.367ص

    وا  دو   ار

 را   ش دو ا ا .د  

   ،  ع از ا ،

 ا ِی ا  در   د 

 و� �  .  ان   ش  ، ا  ی  

ر ز ،آن در اررو  را ی  

 ؛ریدر ط و ِتآ  

   اا .ی 

یظ، ات ا و ی وا  

، آن را  از ای ر روا د 

   آن در  م   ری 

 ،یررد )   ا یی در

(.30ص

�م، ا ور ی ل ج �     و ن  

 ا :  ی م و ا� �ور  و

 ن، و  اریا  ب 

یرو   ت وار ت  یااز ا

 ر  آ .ی  :   از

ورو در � �    ى   ا ا ات   

    را � �  د  و م �� ر  د

 ب،  آور؛ د  ا  ،در آن

�م، ور ن و زن �   و  اد ذ در ا  

ور و را آن    م� �  دا    و آ

 ؤ م� � ى    ئرا در   ( دا،  1386 ،

(.106، ص1ج

 یاد آن  و  ا  آن،  در

 ند  ی( را در از  ) د

ع ص  دادن د ا و در  ن

 ً� � و  ا آ از      آ(   ت ئ  ر 

 د آن ا   ئ ر وا  از )

 ت آنا   آ آ     آ  و

 ت آنو ا؛  دازه  و ا  

  ن   ،ا   زب از آ ا

 داد ا     ر از ا  یو ر

آن ا د    ان و   ف

ر .  از ئ ر  را ان 

   دردزی یا ا  آن 

ر آورد. ا   در ز  در 

  آن    رط  را ز 

در  وت  آن  آن  د.
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ر  در ئش   آن از 

ری  ،ان و  آا ار ء  

ه  یا  آنان  ا   

)ص( رت  امدر ر  رت و 

  و  ع در   .اب 

ر از  دو د ا��  : ارد د د  و

 دیا  و   ر.ک) دا :

ط، در ا223ل 220، ص1ج .)ا ر

اد ئنآ از :و  رز

 ن،و انشآطت،ک و

وت روو ااندان آدم، ن 

،وآ قا آن و  یاز

 ا  از ر و آن، 

آنوآن آ ،انی و

�م ون  �ا ر  ریی ّن یآ 

،دیی  أم و 

د م(ائات اد ا در )،

روز، زت، ن  ز،وادات و 

، د و وف و  ا از.و ،

 ارّ  آ اّر و 

، ذ   .ا

 ع ا در ر   

   دارد رای   و ّی د 

  و ا اندر ا  ن و 

� وام )ص( � م ا ا   ب  از    ا  ام ر  

 دمن د ان .ب ًاو ان  

ن  و   ره را داد رت

( د: :146و89 ر.ک) ،ً ناو  را

هآش( د ا ا  م� �ا ر.ک: آ

(.85و84ان:

ر ئ در  41  را آ  در

  )م )صایرو ََأ ( :

 ا ََُْْ  ُُن اُِرُ ِ ُِْْا ِ

وا ِِْاَِْ َا آُ ِْؤُ َْو ُُُُْ ِ ا

َِ َْْمٍ آَُ َِِِْ َن دُوا َُن 

إِن َ َِْاَُُ ِِِن ِ ََِ اَُْْکَ َُُن 

.(... َُْْؤَْ ََُْرُواان أُو ُْا َُُوُ و

ررن خ م� �ا ر   ادث  ا ۀد  

وا ناد  ر و از ص( ا( 

   ،ر یدر و ن ن 

،م،  بوا    را دا  ،ا

 دری (  ر درن و آزار اذ 

  ب درا،بط   اذو ان 

از طف  ن  اطئ  ،دن 

ن  ئ و در  ،)...ی 

وات د و   در  در رن 

ان د آن ی  ر.ک) را :

ش(. در ا184ل181، ص1383رزادن، 

دآ  ن وتا.رر ،ا

ی را آن آ ن د

: د«َاوَ ِسا ََأ َنََِ اَُآ َِ ًۀ

؛ ا   (82ئ: ).«اَُْدَ وَاَ َأَُْا ..

�م ،د و ا �وا  در

ّن د و زذ در  ور و

دیر،، و 

� �اا یدر دو ر ار دا ��اا

.ددن یا

ما  ا  )ص(ات ا از ا 

  ازا .ع دا� ،اط� ا  رو  ر  د

 وانروز دت اار) م :ن ن 
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 آروز   ( ب و دت(،  در اوا

 )روز نروز آ ان(، 61

.دنابط ی د در )

ادر و و و را وطبا ...و

و دد؛اان از

ادد و نرا در دوران اوج آندر ا

� )ص(  ر از   م ا�

ی د و ناز اا و

 ن و  اون وش زداز ی

ت را از او   ن.

 آ ا و د 67 :ئ« ََأ 

 َُْ ُا  ِ ََِْإ َُِْوأ ََان ر َ ََْْ َْ

َِْی ا َاسِ إِناَِْ ََُِْ َُ رََُِ و

َِْْمَ اَْا »)ص(در آروزی

ت غ ا� �ا ر    رش 

آ شدا وز

 در دی اان را دا . ا

ز غ� �ا؛ا  رت غ� �ا

ر ً� � ا .ا  رت

از یاش از اشد  در ا

آن ز  د. 

   ا ر ی از   ا

  و  ا ر ادر .دار ید 

آ یات و ازآن، ا  ئ ر  

 دآ، ون آ.ر اق    

ر از ، دا ر   و 

 د ص  مد  آن ا ، 

و  ا   بع( ط(ا    )ص(

رت وا   غ آن� �ا ر  ا در    

   از اداع در   ب؛ 

( ر.ک :، 1407؛ 289، ص1، جا،1416 ،

� .) و ا426ل1 ،424ج �ا   

 و  را زدادی .

و یّیو تاز  ان

 از ر اد و  ن در و

آ ی)ص( م  د و  آرزوید

 ت زودرسو ردا و د؛ 

ذ  اا د آن در  ا

آ   در ار ان  و ا

د در  ونیا وز د

ی آن را از ر  ادث در

 )ص(   نآن ز د. در 

ش و د و   از  ذ

 د ا  ، ا 

ا ودا   دن ا

.یا

را   : ی و  ل د

  از روهی دا رآ   ا

 ا»رون رت      و  دا

(؛ 153، ص، 1388ور دارد )ا» ندار

    ا رداز

از ط  ،ا ار داد  ،و آ 

 نرات و واژ ار .د  

ر  در درون  م ج ،

از ا .ا  و ایا در

 ر»ز« ا یرت

 در ز ارائ، نز

 وو وزو

ا( ر.را دارد :ک،1385،288ل

289.)
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  ا  در د دور و ا 

د  را  ، آ  .ر 

آن اط  ی و را   و ب

  در . دا آن ا ن   طا

ی ز   ون  از   ا  ا

ن    دردا آن    ،ا د

دا  ا      آن 

د. از،رو   ا  داد  و 

  را  ،    

 اد   ا را م   ان

آن را  خ،دارد و ان در ط ر یاادق

 ی   رو دی 

یاارز م داداز ارا ا ؛ اا  وارد  

 رت  آن را   ا   م و

  ئ(  آن را و ار، 1381 ،

(.143ص

 و ا یا  ی  ا، ا

ان  ت� اط�    د؛  ا ن در   

 ،اا و    و  ،م� � د در 

 در     را یان ار اا

 ا زآ  در �ً �  .      ا

  ی  ورر  در ئش  

 رد    یدا  ار  آن،

ا ر ا در ا .یا   

از ا   ا«و»  و در آ دت 

ا  یر طر، ا81، 56، 55، 51

ن ا از دا هدر 

إ55:« ص در آا   د .ا

ّو ا�� وروااآ...»و «ا

ا و ر ار داد ا .را در ط و«آا

آ  أ : »)ع( از ام روا

أ       ا�� ا ما(

( ،)د  أ،1367162، ص1ه، ج )

ا،اون  ا. ب را  ا

  را ا سر از د

 ن دو ن ازو ا   و

 ند آن ار در  د داردو

او دا د   را

 درو( د .ر :8ج،1419ا��، ک ،

(.47ص

 س  ن  روا   :ان«ام 

 ا د  وا.» نا ۀد وا 

  ا رو  در و در  ی   نآ

 م و ی ا دی دنرو 

   روا ا و ا ،د ع د

، آ   87 :« ِْ اَََُْو...

ِرَوْحِ ا ِْ ُسََْ ُِإ ُِونَرَوْحِ اِْمُ اَْْا ِإ»

خ روا ن .ان ا  د  ر

از ر سو ت، ن 23.آ

ا :ُوا »اََ َِوَا تِ اِِِئَِو َِأُو

 ََْر ِْ اٌََُِأ ٌاَ َُْ َِا«وَأُو .

أََ ا13 :« َ د آنا ا

 َِ اَُِ َْ ََِْْ ُِبَ اَ ًَْ اَََْ اَُآ

 َََِِۀِِْاُرُْا َِْرُُْا َِْأ»را و آ

 د و دو.

4 .حر آخلاک

 و   ّان  ر  ش  آ

 ،ا د از ص درآ  :« َْمَْا

ا ََِِ ُواََو ََُْْْ � �َ   ْ ُ ِ د ِ ْن َ ْ  ا
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 أَِْ ََُْْ َُْْاَْْمَ َأَُ َُْْْ دَُْ و

ً ��مَرَُ َُُ اِْْو د » ط ار      و    

  در ا یاا  ا آه دارد، 

ار داد   ا ص ید و  د

 ا ا آن ی ،  درک 

 در ت   آ شارطش   و 

 د  وز ا ّ    در

  آندارد؟

د ا :ددو  ؤاخ  ا در

ّد ل او  ا   و  ار 

اآن  ش  و ،. ا(م وز راا )

 روز  ما و � � از  ا ا  ام   .

ا�� ز ر ً  �� ی« : ا ا  در   ر آ   ز رو

 مدر ان  از ادام و  ی و � � 

آ  ااز ا و س  و  داز 

، 1، ج1407 ،ی)ز   »دم یا ،دار

ی   از ا س و ّ(. آ605ص 

و وات اروز ود و آورد :او در ا

� و �آ و  ش رااش،د

یآن ی  ااز آنی 

طا  دا خ »آ(،14153، ج ،

دا  ا ار  ای(.  راز233ص

د؛دور  ب  ندر اواد

درادور ی   در پ ،د

م  ا اآ  ا

ا( ....رازر  :287، ص11، ج1420،یک.)

 از آ  ا  ی   ل دوم

أ  ما» دا و اره را   و 

ایذ »(18»روز  را ن «. د

 10یدا )ر .یاا ات آ از

ر از:

ت ام و)ع( از ت ام  ل1

از،زآا ا)ع(  دق 

تآ(ص)ر،ا ؤا  را در

  در  د د  داعا  اف ازا

 :د و   .

ام م    دو از آنل2

ا :د آ  د  ز 

چ  ز  .  از آن د و 

�  ا ا  ب ا و �

 ؤاا )ع(( اط،13723ه، ج ،

(.246ص

«    ا ا در  ل3

 رى ) از ا« )ع(  اآن 

در  ، وف(  د ا  )ص( 

دم  دم  د و و)ع( را  م 

َُْ ََُْْمَ أَْْا آ ا  د  ق ...

ز ، ص(در ا(  :د«ارگ

اطا.د م را  و  را

و و  ا از ر د و)اد )عا 

ر  از  : پ ،دارد«  

ی  ،دم اوای ،او

و د ن او را دوندوار او را د »

(.193، ص5، ج،1417)ططئ

ی   در ا طار  

داد ا:ا

1   آ و .،ا د  ب

در  و را ا     آنن

 رتاآن � � ای     ، ای

 اآنماانا

دندرمو� �آوردر.ک)ا :

ئط167، ص5ج،ط.)
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2 ای .ن دناز ا � � ای   

دد از  و  آنااش  ش و

  ذ ؛  در ای ان 

. ار � �  ب 

3 ف .وّ ب دن

،نا   در «َََو» و  را

    ، ا ،رگآن

«ُۀوا� � ا» ّی آ   رت 

ل در ا ط  اد ا   

 نو»را» ل آ    ر

دن و«� �  ۀا »  در 

 درآ . ید د فدواو  

آ در و  ایچطار

بدراارد،آنن

،ونآروذا،آ

دظ وت،ا  از آن  ر 

ز  د.

4 دو . ا  ؛ ز ا  

در  ام )ص(    دآورن 

،آیا( ادآ  در اآن 

(.608، ص21ج،1389

و  ر ار  ، ت دادا

ام درو ا آ ؤا و  نا 

 و اد ان   ً  

ر دن از آ  ن از د ن 

 ن وا، آ  درب   آن 

   .ا  ه و ط 

 و ا در ر  را   ت  آ

 د یق داد ا . ا  را طر

ر   ،د    و ز  ا م� � 

 آ.

 ذ و ر  د دا  را  در

و     :173د یا در دو  آ

 :115  آ در آ ؛ اا

رت و«اماوار...

�م د �ا  ً» .ا نز  ان

 واز ارد  و ی ق دا

آ  ئ ر در  ،ا ز ر

یی و و ما  دا د

و   .ا  ار دادر از آن

،رت وآ«ام

اوا ... امد  ا....» 

   دز  ا  و دوراناز 

ر ا.سو  د

 آن ا ، و آ د  تد آ از

 ً� � ، ا آ ت ئ  از ؤن 57و 51 

ادر یور را او ود ی

و در آ5556وو   ا و ر

خ،دارد. ط اره رنو ا ا

ن ر� �ا  ) تیوزآن را  ر)ص

 ،د  داز اش ن� �ا  

 و م� �ا ن  د  . ا  د

 ن ص ط  در آ ت

  آن«ٌَضَ ُُِِْ ِ ََِّا »( و.ک: ر

(،   د  370، ص1388و،ا

ی م و� �ا  ررا  و از آ

 و  دری ر)ص(  

 ،دا ر ردر ان وددنی

)ص( از  د د ، ا

در آیروزتان و آن  

و ن ا� �ااؤا)ع( در روز 
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از  دو ا شا ین ام را در اارد و 

  ش درص( و د(  او 

، ا ساو  ی ا را آ ردو

 ن رو   ن   ن را

  و در  و ا دا، 

زم را ا تاما  اوج  د  ن راآ

  د ر   در  د 

(.128ل ، 1381،127د ک:ر.د )

 زن و آ  ،و  ی تروا

ّأ( :آئ 67 ا را  از و آ

إ أ  ّ ادا )...( ر.کا :

، 3ج،ط؛ 195ل5 ،194ج،ططئ

 در  ا    یا(.343ص

ی در ًح  و ید

ار  دو آ و ار در و ان

( ک:ر.ا1412،یط، 1983200ل ،)

 اآ ا ار دو آ 

روات؛ ود رادر آن 

 اق ا  دا و را تروا

( ر.اک: آ،14153، ج ،359 363ل .)

ئ67 آا و    ودر روا

«ّأإ أ  ّ ا...» در روز در

ن انؤم� �ا ا  را

(.204، ص1411،یواک:ر.)

     آ د ا در ا

 ،ق  و  ن ارد؛ ه ار و  

آن   و ا از ا آ  ا

ت اد ا در  اد . ار ا

ا  از ا  اع و ااو 

در آن روزىا   غ ا� �ا ( ر  ص (

در د؛  در  اداع و آ روزى 

  ى نآ  از  د رىن ط

 در  ،د ا ر  سا   او

 ا و    آن  ه از

 رت د ب وا�� »را در   سا  »  

ن  ن ؛  د  رى در د و

  ند ن  د و   ت

 ،  ،و ا  ند ،ع

 ن     و ا

وا ،د ک وط  و دان آن در ا

ط  از آن  و آاى ا  

ر  ى غ آن� �ا  در   ، ،  د ا د  

  د در  و  تآ  در آ ا 

 ارائ   و  ق 

.(180،  ص1383 )رزادن،

داو، ن ا   ا 

 ب و  آت  آن ا     ر و

 د دارد و ا   د در ات و 

؛  و ا ر تدع از آن ا ، روا

در در    یا   و در ا

 د ی ن ا د وت . ا 

   ور یاز   یاو   ا

     ا  اس 

وا  ،  و ا  از ط  

ا  ا یاو آنی  ن  اص

. رآ

5 .وآ ب در شن غگت

 ر، در  و ر ر ر  از

و  ی از واژن و  یاآن،  آز
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 ی  ا  در آن ،ار ىا 

 ا  .ا واژن ازى ر و 

و  ان  ر و  ،س آنا  

 آن را   رتو و .دا  و در

 ن اژن و از آن و اش  ز

ا  در  ا  د از  و

و ا  در    ب و ن

 ش در د   وس  ان ر

ز.

1جدول 

ره ئهره ءانآلرهره هضع 

 آنو آت ق 
27،40 ،63،64

80،83،84،93101
،18790،154،155ل81ل77ل76

1،7،12،13 ،

14 ،70،

ر رتآت 

 ما  و آا

ناز ا

14781،86،18747ل89
19 ،44،83

،84

آت ن 
42،72،79،144146 ،

147،159174،283
7137 ،5815 ،19 ،99

59،75،1064613 ،41آت  و 

و ار آت رد

ا  ن ،

نون 

75،76،105 ،109،110  ،

142143،145
111،119120،18651،54،60،6115341 ،52

 ت روت وآ

اای 
136،137،138213،28579،80،84،144،179

136،150 ،152 ،

164
12،

ی ائ و 

 ا

111،113،114،116

،120،135176

21،23،61،69 ،64،70 ،

98،99 ،112،181،183
44 ،46 ،54 ،171

17،18،42

43،59،62 ،80

ی ا


87،118،253

69،72،75،78،100،110،1

13،114،199
15913 ،66 ،70،

 107،25728،68،122،150 وآت 
45،59،75 ،83 ،89  ،

144،

51،55 ،56 ،

81،

3 آ آت 

ئ
150،17319،20،81،82،85775 ،44 ،81،

� و آت �    

 در ب آام
173 ،27550 ،93،160،1 ،6 ،87،
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 ق و  و    

 یدر  ار و ا  ا ر ر

  و دا ، ا  و. ی 

 آن و ط ی د ی  را در ا تآ

 د . ا     در

رد ی    رد؛ ا ردر

  ،  آت  از در  آن

 ی ا د ادر ،یا   

 أ « رت  ی و دار  .ا

ا ر » آ    67 د ً ئ

  ،دارد  ایه غ ر� �ا

ما  ،ا  غ آن ا��ا       ) )ص

از دراص  ید

 م و� �شی ا ا

ان  آن ددر آ ً� � .

19 :  ر ر« ََِْإ َُِأ ََأ ََُْ َََأ

ر َِِّ ُأُو َََُ َِإ ََْأ َُ ََْ َْا

 ََِْْا» ،ر در دیدر آ 3

اُِا َ ُأَِ إِّ َُِْ رُِّْ وَُِ ََا »ر ااف: 

ر55 در آِ»  دُوِِ أَوَِْءَ ََ  ًَُِونَ 

 :ز« َِْ ِّ ُِّر ِّ َُِْإ َُِأ َ َََْا أُِوَا

َْ ُاََْا ََُُِْ ُونَأَنَُْ َ َُْوَأ ًَ» ر ر 

.ا ص درآ ئ ر64 68و

 رت«ا أ ر »وا  آش

 دب ط درن را  و  آن ا ا در

ذ)ع(از ام  ن داد ا و  روا

ا )ع(ئ، آن ا  ن و68آ

؛ 659، ص1، ج1415،ی :ور.ک)

ا،1416340، ص2، ج.)

و� �ا ، ا آ رت ) ا(  در  آ  55

 :آ ئ« اَُآ َِوَا َُُُوَر ُلا َُُِو َِإ

«اُُِ َِنَ اََۀ وَُؤَُْن اََۀ وَُْ رَاُِنَ

ؤنادر ن و ، د

، 2، ج،1404ط :ر.ک ا( ز)ع(

293 294لو ؛1ج،ی ،643 ل

648ا ؛،2ج ،316 ن 320ل  )

 ص در آیواژت آن،

روا ط اطآن را از ا

ا درواء ،ا د 

پ« َِا ََأ   ا�� آ  أ   ّا إَُآ

ّووأ رأ »(ط،آ104، ص1ج )

  و ، وانؤ

)ع(و را در ط شا و ر

56 آ آن د و ا درآ

  آت 

«ااو« آ

«ا.وا»

213،214،218

4،10،12،56،57،68،70

،72،86،87،90،91،101

و...102،116،

42،51،56 ،57 ،60 ،

76،101 ،122

136،137

150،151،167،168،1

73 ،175،

9،10 ،36،53 ،

55 ،56 ،69 ،78 ،

80 ،82 ،86 ،

103 ،110

د   ت70، 57، 54، 125،146،1713، 25619،24،73،83،8546، 217، 132آ

  إ أ  رت

  إ  إ
4،136 ،28584 ،19960،61،162،166،

49 ،59 ،64 ،67 ،

68 ،81 ،83،
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 ا  :«ََو َََ َلا ََُُوَر  َِوَا 

 از  57آ در. «اَُِْنَ ُُ الَ َِْ ِِن آَُا

واد :ا دا د« َِا ََأ َ

ََُوًا وُ َُُِْوا دَا َُِوا اَِ َ اَُآًِ َِّ

اَِ أُوُا اَُِْْ ِ ََِْ وَاُْرَ أَوَِْءَ وَاُا 

و ؤن . ، ا«لَ إِن  ُُؤَِِْ ا

 داز و و  ی  را آ

د،دزیااد و شا 

ود   ر( دا و  ا( ا

  راز یوا .ا. ااز ا

 ودووید و ایرا در آ82

 ئ :« اَُآ َِِّ ًاوَۀََ ِسا ََأ َنََِ

ََا وََُْأ َِدَ وَاَُْا ََِن َِِّ ًۀَد َََُْأ

 َِِِّ ُِْْ َنِ ََِرَى ذََ ِا إَُ َِا اَُآ

.«وَرًَُْ وَأََِْْ َ َُُْونَ

در  «ر  ّ أ ا«رت  ،ااون

ق آت  و از آن  ن:

ُُِا اَُْدُ َُ اُ ٌََُْ ِْ أَِْْ و َِو

 َََنَ ََْ ُُُِْء وُ ِا َ َْاَُْ ُطَن 

َُِْأ  ُِْْ ًاَ ِ ََِْو إ ًُْط ََاًرُْ ...

(: ئ64.)

ُْ ْا ََْأ َ َُْْ ِِ َْ اُُ َ ٍء

ًَا َََنرَُْ و ُأَِْ إِ َُِْْ اَِْْ واْراۀَ و

 ِ ََِْإ َُِْأ  ُِْْو ًُْط َََس رَْ � �َ   ً ا ْ ُ 

 ِْمِ اَْْا ََ(ئ  :68 .)

ََْو  َ َِِْإ َُِْأ  َو ِوَ ا ِِ َنُُِْؤ اُ

:ئ( َنُِ ُِْْ ًاَ َِءَ وِْأَو ُُْوَ81ا.)

  از  و  ا دارد   

در  نطو  را  د د ا ص

   . آن ا ، واد ا آن

یر  اق 56ا  در آ

نا، رش و ا ا آن 

د م   وی ا. روز

ر، ندیروز  د و   ا ر

وا.اماا ، )یو سرا 

 د.ا ...مد  أ.و ا

ا ا ا .) ...آ در دو رت 

 ار  ا؟

   ا   ؤاان :خ داد

ا لا    � �ا    در   

   آ دن  ود دا و 

�م و �ا    ن  ا��   از ر   ، د  د دا

 «اََّْ َو ََُْ ُْنَ ََُُْنَ»  د ن

 :146 و«ِِِاَ َْ ََِْنَ اَُُِّ» :ئ41 ،

ن  ن ود دااا

( ناآ :و1آ ،ت ) ن

 درنم اؤا( و 

ان(  آ61 د آن 

 و رم ا� �درازا . د،رو

ر ا تآیارا در وااو ا

( ن ، از دن 

ار دری� � و .)

 ل ان ش  ارآ ی 3 ئ ر

 و یرا در ر ور  آن ار 

رویآن وا دیدر ا ر

آز رم و  و   ب

 آنا . ا ر دری

ام، از ب ااناز   و 

 در و  آن ردن 

رد ا ن  ت وطار
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ّو  ین ن   م� �ا   ر  ن  

 در اآ .ا  نؤ از ر ا  ا

 نیاد و  و  ین  د و 

 رد از  و � �  ، ا    ام  

 . آن وت  ن  ی  ررن

ً� وت ا یدر روز � .  ا   ر آ   

 »آن ا دا  : د یر ا د

ا.وا  د.»  و ش ن آ

 از ا     دؤن ا  و 

 ا «ن  � �»  و   

  و ا  نب   ا

َِْ اُ ُِ آَُا َِنارََُُ ووَََ اَ َ و»

ْناُِ» : ئ(56.)

� ،ام و  د، ن و ،واژ ل ج � 

ا،اآ ا.،وا د،   ،ر از 

�م در آو  �ا ص یر ئ در ر3ل1 

 از د از آ  ر ر ا و 

،یا  ر از د ونی

�امب د و ر.و ن � و  ی

اا نرا ،ا  ق

� و د(ند � ا ا ر  ام  ) � �

د ،ن را از د ا را ام و 

  ق آن از،آ   و

،از دیا نآ ،ی 

ااند از  را :َأْم »دا

ََُْ واْقَاَْ ووإِْاَإِن َُُن 

ُْ أَ أَُْْ أََُْ َأمِ اَ ُرىاُ ََْْا ُداً أَو و

َ ٍِِ ُ ااِ وَدَۀً َََ ِ َُِْأَِ ََُْو

  از او140: آ ان«ََُْ َنَ

 دا دو  از آ وی :«و َ

َْدُ وَُْا ََْرىا َََُِ ََِ ...»

:120 رد آ ؛ اسو  

� و  � م ا   ام د؛ ز  

 دو ت   د از آن 

�  ودار آن  � م ا � ا�  از ر   ام  

.ا د

 دیاز، نؤ از «ااآ»  ا 

 و را  ن  ارن ررا از آ ا و 

� و � ا ام   ار د س  ز   و را  ا

ی  ا ان، : �ً � « َ   ا  َ  َ أ   

ا ََأ  ِتَا طَُُ  اَُُآ  وا إِنََُْ َو َُْ

ََُْْا ِبُ َا» : ئ(87؛ ز)اد او

 را در و یروز  د 

وش راد و ب   م و� �ا

ََُ أَََْ واَُْ ِن َأَََْ د »را آناد

«اَُُْ َِْنًَْ واَْْرضِ طًَْ وِ اواتِ و

 أ َُِْ أََْ َُِْ و( ُْ آِِ َ و83:آ ان)

َو َاِْإ َْقَ وواْوا ََُْ َِْْا

رَُ  َُِْق ِاِن وو أُوُ َِو

َْو ُِْْ ٍََأ َْ نُُِْ  َُان ( 84: )آ

�مِ دَ ََ ً و �ْ ِ ْ ا  َ ْ َ  ِ َ ْ َو ُِْ ََُْ ُ ِ

َِْا ِ ِۀ ِْانا آ(:85 ) د و

ار داد: )ر  ا م� �دً.)

 ا  او  از ا یان و ا

 ر ر درش  در ئ ر از  ز

وَََ اُ ا« َِ آن را و داد د:  د، 

ُِْ اََُْرِض آْا ِ ََََُِْْْ ِتِا اََُِو ْ

ِ َِا َََْْا ََْ  َُُِد َُْ ََََُو َِِْْ

 َِی اْرا ًَْأ َِِْْ َِْ ِْ ََََُُْو َُْ
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 ًَْ ِ َنُُِْ َُِوَُْ  َِذ ََْ َََ ََْو

(.55)ار: « َُوُ َُِ اُِْنَ

د آ رو  ا ، آ    

دارد،    و  د ار  ا د

ردر ا ه   آن   

 .د رت ئ ر در او 

د یی  را ا ی  ،د 

 ( نؤ آد 82)، د

 ر در    یاا آن ان

 ش  د از ا  

ا و ا،در آا ً� �51 53 

 ن ر ازا  و  ، 

  و  را  راا ا

اوء و  ار د حن طآ  

دو( ناز آ   )ن

در آ .54ا ن ن ار

از دد ا  م� �ای ،د نآ

 او را   ا آ

ز.اویدارا

در ر ذ  و 57و 56و  55تآ در

و هو   ا و و. ا

و در دارو ز   آورنآ  ا

 تع، زر داز ط ( و

 مر ا ،)ع( ا( نؤ ازا

 و  دا ا ،ر ندآ  و

ءرا اویزن را  ااء و ز

ش؛ن ان   

 ر  د رادر آ .59ن را اآ

خ« :  ا  ن  ا ا

ا ا و ّ ان آا و وان ا  

و  و ا  آی،  ا«ن

دای        ا ط

  و   ا و آ   ن د و

. و ااآوردن ا، ا

؟در آ آت60-66  ازدن

 ردداریی.

   ا اانو 68«آ در

ط ر...او »  در  ا  شوا 

 ا«إ أ ر » را ر

ص ا،  ( 67 آن ) آ

ن » ر أ إ«پتروا

و ا ما)درآن)ع .رت اا

اا د  آن ش ازر د

م و  اؤا زن آ از

زدی.ا دا

 ه د، آ ار وت   و 

د ا   ( را ا)آ 67آ

د داردیاز زی،د

: آ از دن ه67 او در آ

 ا  ز رتورد ب  غ� �ا دم 

«ا ا  ّر  »  آ  ز

 رت د از:

 ، ، و  یا  تآ-1

� و ا  دق  �  و ا    یآ  

و و ا .دم

از ام رات و ایاخ رل2

ئ(:1-11.)

ا  ا  و  وق ل3

/ئ(12-14.)
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 و یو راداز اردادن ل4

  و  را و  و ا،

ن اوءئ(:15-26.)

)ص( و  از  ا و ار ول5

ع( ادا(و د ن: اؤ 

ووا ور ّاا اآن ۀ� � ا

(.55: اۀ و ران )ئؤنو

 1 4و 3و 2و ،ر در �ً � ن

 افم و اء، ا ،ان آ ، رط

دا ،ر زا آ د؛ ا آ در ا

   نر وا ا و 

 از  و ما  آن ادا  د )ع(

 ب غ آن� �ا،آدرا ز 

ی)ص(  از گ و ود

ند از د و آ  را و

د  زدن م� �اس .«ام

اد  وا.»ر وم ا� �ا   و و 

 از  آن ادام )ص( دا  م� �ا

  ر  :ن اد و 

«امد  أ. وأ»

ئ( :3.)

ه   ا ن  ا ن

آن در  و را  و دن از س 

،آ .ر وزا ری ر یاز 

� �ا  آ ، ددر ا  اد  و آز �� ا م و  ��یا و  

 د را از د  و گ  داد  و

 ر    م،   ف� � ا ر   د

دا  ر  و ازخ   .

 د آ  تز ر )ص(  و

 ما  شررازا .،رو   او

 ه « :     وان

ر »   ز ئ ر در آ ا

  ،آا :«و ا وا ور ّا 

�غ  را  دم« آا... �ا .ر،  م ا   ا  او ر     ر

یا.

ا ط ا  ا «غ� �ا»و ط    ، ن  

ری   از اا   ن راو آ ا

   و نآ . ص( وادار(   ا

�م ا �ا   د ،ر  و دور ا و   و    

پ و ا یآ ا ک. و   ن

�غ ار و ا و  نا �ا  ا و  ر د

  اوم آن ص( و( )ع( د  ا 

و  � � وی    ا   ز  ن  آ

.(38ل36 ،یاز آزار :ر.ک)

ریجگ

 ر ی ز  و  آن را 

   و  در آ   ر 

یآورد. ا     از  آن 

 ا  ا د ن ن ی 

  یدر ف و در را آن  ا را

 د ا  . یاز  دادن  ان

 را ا از آنان آ و ار   درت  و

ر و دی    د  از آن 

 ی ت و وش ،و اد ا ر

   و ط  ر   ز ا

 .ا 

 ً از ا   ود ت عو 

 .ا د از آن  ه  بی  

 ار  در ش د   آن از 



آ د اا  سا آن173

�ً در و ار آ � ؛ ا  د    د  ا  

دن را  ا ان  و  آن   و آ

 ف� � ا ب   ً    د       و

 ا  ض ا  ..   

 ،    کا   از دا

�م و    تن روا ون � ا

را   د ا؛ و در ا ا ر

ی ا   د   ؛ اا 

 و در »  ر از  «  ا

 آن  ا یایاز ا   

 را   ی ان دز یود

 تطار  و از  آت  ر و

�ت  آن   یر یا � و ئ  ز ا

.

 ر و  آ  ا  ا ی 

ا    ر در    آن رو

  و      ان  ا د آ

 آن ار د   آن ،ا آ  و  

ام ا و � � م ا   ا و  آن    ا د 

ر آ   ،ارد طی    و 

وا  آن ؛  نواژ در  

آ یت   و ئ ر ری 

 ازن آن درد ی آ ،   ا 

 ف در ا و   شی   داد

     یا  ئ ر ور

آ( م  ر  آن و ار ) ز

ری ش  و ص از آن در3 ر

 از آن در ش ،آن ران 

واا آن  و   طشو ار

د.

ا ی ن رۀد آن ا  

 در  ف� � ا  ر د یآن روز    

�م را  �ا م د و  ا  دم  ا  ش ر  ا   و 

   ا ید، ا آ  د

،زد ن روز یآن   ا ر )ص(

 ا   وآن ا  غ� �ا ،را   و ا  

آن  یاز ر ید توا آ د  در

در ئ ر صو ا  د ن دادن

ا . یآن ا   ن و  ر از ا 

�ع از اق آن  اط�  ود   ما )  در  )ع (

 روز     و ص( ا(

 ان  )د  غ� �ا   دن ن در  

   ان آن دا؛ ا یو د

 ا و ن ا س از ط،  آن

 یرا در ااه  �ً �از آ     :  ئ (67 )

  سا  ن ؛ا اد ارو یا

ان ا د ا ،آن را یا

آ  درت ی ار داد د

و ا     طب  ،ا در

وا  ا  افاط آن د .

بع

1. آن.

و ب »(، 1387اّا، ا ).2

 ، :«در آنیام ر

آ،د   ، ،زد

ر132.

3.آ،( د1415 ،)روح ا

آن اا،وت : دار ا

ّا.
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4.،زا(1418 ،)ۀ ایا

.ّاۀ: دارا ااآن،

5.ر، ا(ط 1420 ،)ا و

ا،وت :را ؤخّا.

6.ا،دو(1388 ،)یا 

ی  : ،ک ،

. :ان

7.ا،ا(1416 ،)ا ا

دو ا و ا : ،ا  ترا

� �ا.

�(1388) ،و،ا.8 �ا ل

،یارون،:در آن د

 و وش زان روز.ان: 

، ا و ان در آنه(، 1361) ---.9

  :ان ،آرام ا :

ار.

،یب ،(1386ا)،ئ.10

ارات  و و ز و ان: 

 .دا

11.ا،  ن(1416 نا  ،)

 :ان ،آناد.

12.آزارازی،ا(1368،)« و ار

،انان:، «در آنتب آ

 ر28.

ا�� )،آیاد.13  1389،)ا، : 

إاء.

اۀ ق(،  1390د )،یاز.14

اآناا، :ۀا 

ا.

15.،(1417) ،آنم ا، :

� �ا  ا ار  .د

16.،( 1385ا ،)،نزرت و ز

ان: ،روز.م راتا

17.،( 1386 ،) ر

رآنی نز :ان ،ت

� �ا.

18.د،( 1381)،رزات ر آورد

 ،ان: ؤ ت زا)ع(

اؤا.)ع(

19.ذو،ا(1392 ،)« ای رۀدر

 مارآ ی.ر»،  دو

رۀ ،، وت آن

. ،12ندوم، ر و 

20.را،ن(1391)،«ز؛ ندائ

ئ ر از ردو»،   

و اش،یو یآ،

 ، ر1 ،69.

21.ا�� )،یز ر 1407،) ئ  فا

ا ا،وت :ا ّدار ا.

22.ط،ا � � (1404،) ردر ا

را: ،آ ا�� ا

ا.

: وتاآن، مانق(، 1421) ---.23

ب ادار ا.

،  ارر  ب ار(، 1406) ---.24

: وتدرا و  : ادر ا ء، 

ا.دار اب 
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25.،( د ��ا   1369 ،)ه  افا

رآنی  آن و   ،

 ،� �ا      ،     .

؛ار اآ(1359 ،)ر،.26

ااآن ا،وت :

دارارف.

انا،(1417) ،ططئ.27

آنا، :  راتا د

ر ز.

28.ط،(   1372 ،)ا ن

ارات  و. ، ان: م اآن

29.وی،(  1415 ،)

ر ا،رات اا :ن.

30.(، 1420)،یرازاب،وت دار :

إءاث اّا.

31. ،��ا(1419،)و 

�ک  :وت،اآن �ا ار و ا.د

32.،دزاداه(، 1374)یو در

.ارات د دا :ان،  آن

33.ئ، (1386،) شدا

 وآن ، آن و  ، و

 ر ،ن1ز.

34.،اا (1367)ه ،ا،

.دارا :

35.ری،( 1385،)«آن و ر از

؛رنز»، دو

.3ر، زن و زن

36.،(1407) ،ا، :ان

� �ا ب  ا ار .د

37.،ی ،؛ ا؛  ر 

ی اد از روهیآدر»(، 1388)

آ ت در»، شو 

.18ر و ن، ر، د

38.ی،اا (1420  ،) ث

رخ آن وا : ، ا ؤ

� �ا.

ا�� )رزادن،.39  1383) ،،

 : � �ا م  .

40.،دئ»(،1381)یطط � � و

ردیا  و و ا» ،

ا ت ن و ،ق و،و 4ه

5.

41.ایا،( ا 1411)، ا

وا ،وت : بداراا.

42.وا،( 1383ا)،«ی

و»،و دا ز ،ر39
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