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یو لغ یو  ص ی و وتب شخزبن برس
گپ یوگانم راف ۀدر سا

ح می
 بت عن و ادبوه زبر گدا م ات و عه ادبکرسداج ف هان، داا ،ب
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چکه

پ   آن در در   آِت و و ورو در ۀ  اوا

 ه .ا ر ر ن پان  ه ،ن ن اوپ ی  ووان  و 

ن ای   آدم   ن ردر ا ی .ا ور   ه ا ش  

اوا  ۀ در ورو توآ ی  ی   ی  ت زن

 وو ا اب ه او .و انپ ی ت ، آ  یدازد؛ ا ا

 وو .وو آوو یوو وو وور  اووب  تاوو وو راز وو

ع ا ،وت در  ت،ئ لاا در  ۀر یدر  رر یت

 ،ف    ا    .   از   ق 

 ردن آنض از آ     ح د   د و در  دو 

   ِض  دا  ردن آنم از آ ردهآ ،د و و  .

 دن رت م، ا  در   م ن و ظا ا ،  و

آ  و    ر زن آ آ ی. در  ارد 

و  اژو ط  اژ در آرا  . ا  از  اژ آرا

  رو ا ،  اائ ۀ  اده از  . در اد  آ

ه ا.

ی كیواژه
.،  ،زن ، ،اا ، ۀر

mailto:mohtadi@ut.ac.ir
mailto:mohtadi@ut.ac.ir
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ممق
 درف ی    :ه اآ

«ی ن   د  رده، در د

 د ، ام از د   

ر آ   ف دارن    

در  ر در  ا. ا هد دند

از د       مل ا   

 د؛ری دآ ، ام از د  

پش   ل    ؛را دار

(.  ل 3ق، ص 1418) » ،ه  زپ

 آن دریااد 

  د�� از  ؛  ا ف      در آ

 ، د ین  ا

 ن  انا  ن، پان،پ

پ ،ی  ن

تآاا ۀرن،ن. در ا

را دارد. ا  ا م 

دارد. آن اادیا؛ ا

ز ی یاژه 

   ،   ع، از

 ر آ در .یآآ 

 ردنر ز    آ

؛ت، از اژآرا

از ظ ل تاز آ ،رت د

  ا از ظ ا؛یر

ف از یاده از اژه

ا .در آرااژ طاژ

 ش . در ا  آانپ

 ل ه ات  آیت 

 ئل در،ی،ای ر ۀدر

ر اا د؛زیراز ی 

.   د آتاب ت در آ

ا��ت  ا : در  پ ا��ت ز       

 خ دادهپد:

1- ق آت   ان ت در  

ی  در رر.دارد  

در  ی ی  ل ت -2

ا ی د  ره ره .

3-  تر یۀ  اا  در

ا. ی ارد

پژوش ۀپ

 پ   در   ه ا د

      ت ، ر 

 آ یت ر در را  ۀ اا

ر ب ؛ ا ده��     ردر د

ی آ  :ه ا 1- أ

اأ آن اا  ارا (  ،نأم در

2003م( پنر از ارل،ا

انپدر ان ا«أ«د از 

ی،،ی ؛ د 

 -2از  ؛ یاع  دریراه

ا أ ن )  اار   ف

 ،م(2001ا��ز،هدر ار  ا

ت یفد اندازدپ 

 ،آن ل  ترا ا دن داان را

،ی،ی ر ؛ ن ا

ی  ؛ رهآن -3آن اا  ارا

ا   از لا�� )دارا، ک  

،ت 1996 ،)ماۀ برهچیاا 
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 ا ا؛   تآ اد یه

 ی د ی    از 

  ی از  یا4- آن را آرده ا؛

 ۀ در ر تآ  یه»ان 

اا» ( پی اد آ، 1394 ره ،

ا) .هدر ا  ط ی

ۀدررچ اره ده ا  تآ

ی ی ؛ یا ا5-

ان:  یا  ق راز ا«  درا

آن اا  ارب اأ» ( را 

(. ا 4م، ره ، 2011ا رات ار

در ا   ،ی ی

ی اره ده ا؛   تآ

اا  د رت  در 

آن پدا ا. پ از اه از د

د:ره ر در ات، آ

وگیگ ن پران ان و خل یو ق

 پان  اُُْمِ اَْ َ( رت  دم را

  )ُُهَْ ٍَِإ ِْ َُْ َ َّوا   ،ا 

اپ  تد؛   از  

 ل    ردار. اا  ت

 تپ یان  رهاد   

رت  اپ ی  ر 

آز    در آن   . اد

:ه ا

ََْ أَْرًُ ََْ إَ َ َََ َِِْ َِِْم  ح)ع(:

ْا ََُْْ ََُأ ُِهُ إَْ ٍَِإ ِْ َُْ َ َّوا اُُ

ٍَِ ٍمَْ َابََ  :ا(59)ا

َإَ َِدٍ أُ ََُْدًا َ َ ََِْم اُُْا  )ع(:د

(65)اا:  اّوِْ َُْ َ َ إَْ ٍَُِهُ أَُ َََنَ

:)مِ  )عَْ َ ََ ًَِ ََُْدَ أَُ ََِإ

 ِْ ٌََ َُْْءَ َْ ُُهَْ ٍَِإ ِْ َُْ َ َّوا اُُْا

رَ َُِْهِ ََُ اّوَُ ِْ آَ ًََرَْ َُُلْ ِ أَرِْض 

َ ٍءُِ َََ ََ ِّوا ََُُْْ ٌَِاٌب أََ  :اا(

73).

 َ ََََِْن اََُْأ َِِِْ ََ ْإِذ ًَُ :)ع(

 :اا( )َََِْا َِ ٍََأ ِْ َِ َََُْ80)

:)ِْم  )عَ َ ََ ًَُْ ََُْأ َََْ ََِإ

ِ َُْ َ َّوا اُُْا ِْ ٌََ َُْْءَ َْ ُُهَْ ٍَِإ ْ

رََُْ َُْا اَْْلَ َاَِْاَن ََُْ ََا اَس 

َْا ِ اُُِْ ََ َُْءََْْرضِأ  َُِْذ ََِِْإ ََْ

َُِِْ ُُْْ ْإِن َُْ ٌَْ  :ا(85)ا

:)ع( ُ َِِْْ ِْ ََْ ُ ِإ ِِ 

 َُِ َن َْفَ َُْْ ِ اَََُ ِِئَ َ َْنَِْ

َُِِْْا  :ا(103)ا

  آ ت ق در  در  

 ،اردق آ،ت ن  در  د،  ت

 .اق آت    د ت ندر دا

( ؛ زا )ع(ح نن دا )ماا 

    د ت  در .د ح

 ا )ع( نداق  را د  

:  َََُْ َ َََِْنَ اََُْأ َِِِْ ََ ْإِذ ًَُ

 ٍََأ ِْ َِ  َِ)َََِْا  :ا(؛ ز80)اا )ع(

 درم دد، ت

اااز آن پ  دید؛  ا 

ق زدر آ )ع(دد ََِإ

 َ َّوا اُُْمِ اَْ َ ََ ًَُْ ََُْأ َََْ ِْ َُْ

... َْ ُُهَْ ٍَِإ :ا( »85)ا ف ا آ ا 
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  ح   )ع( ن ؛)ح)ع ندا 

ا را  تد، د ل از ىا س 

  »(، 1374 ،8/235.)ار داده د

ااى دان )ع(  آت  اظ  در

  آن:ا  ُ َِِْْ ِْ ََْ ُ  ِِ

ِإ  َُِ َن َفَْ َُْْ ِ اَََُ ِِئَ َ َْنَِْ

َُِِْْا  :اا(ب 103 ن آندا ا  )

ام اپت نرا ؛ ن آ

ا   ب     د 

ى ا   از زهن ا پ  ث

 د( اا  ح  در  عاى ) ،دا

 . در اظ آت   ا ل

ا ا  رها  ل از ا ىلا  ؛

  د  د  ح م   تآ

  ح(عان،  د   )پ

ى )ع( د   ،ق ا؛ ا

 آ  در        ا

    ل  ا  از ا  ؛

 ِدىعز  از   ن ؛ ف

 ا ر  ادا  ر  ى 

ز .ف ا د   ى  در 

      از   ن رپ   ا

 ه  ر  آن ،د ر

 د   ءا  ب ن در

  اى ( ،1374 ،8/267 .)

ا   اتآال در   ا

نای ن ج از   دا

قر در پ ��د  ا ز   در

 دهظ اا  از   رد ا

ر قدر آت��د ن آن یپ

 راهئ(،1393  ،334-333.)

1.وگیگنشح)ع( و ق

  انپ ی   ا

  زن  ا د ا .ح)ع( در ا

د     دم  �� ا    

ا ان از  د؛رب رج   از ا

یر   خپ ا  ما د  .

ی    )ح)عر د؛  آ

 :  ِْمَ َ َََ َِِْ َِإ ًُ ََْأَْر ََْ

 ُِهُ إَْ ٍَِإ ِْ َُْ َ َّوا اُُْا ََُْْ ََُأ

 ِإ َِِْ ِْ ََُْا ََ * ٍَِ ٍمَْ َابََ  ِ َاکَََ

 ٌَُر ََِ ٌَََ ِ ََْ ِمَْ َ ََ * ٍُِ ٍََ

 َُْ َََُْأ َِت رََِر َُُُْأ * َََِْا رَب ِْ

َََُْأ َنََُْ َ َ ِّوا َِ  :ا(. در 62-59)ا

( ا( آز ه نآیاا، ااۀر

  ا ؛)َِِْ َِإ ًُ ََْْأَر ََْ( : در

از ( ا( اده آیدر اادیره

  ه ا: ََْْأَر ََََِِْْ َِإ ًُ

 رهاتآ(.  ر23؛ ن: 25)د: 

درر در در آۀ ااتل آ59

آ   ا از هی ؛ا إِن

رَُُ اُ اِی َََ ااِت َ اَْرْضَ ِ ِِ أَمٍ 

ْا ُىَ َحِلُ اُْ ِیا َُ َ *...ِشَْْا ََ

ََْ ًاُْ...َََِِْْی رَ :اا(54 57 ل از  )

 آنچاز پان  ا  ه ا

  د؛ ف نن آدا ن  

)ا( آز ه   از  ل د ا؛ 

. دیدر رهرد
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 ازرد    ،د ل از آ ۀدر ر

 نداه )ع( ُ ُبِ َِِْ ِْ َ  َ ًِإ

...ًََْد:  ر(17پ ندا  ) دم از

  )ص( تنا  اءان ح

ه ا ٌِرک ََََُ  ََْ ْأَم * ... ََِْإ

ا  (؛ ا12-13)د: َُُنَ اَْاهُ...

  ف )اَََ )ْ أَرًُ ََْْ إ...َِِْ َِآ

آرا پل  د  ی دان

رت ن ۀ س  د. در ر

ه ا   )ح)ع ناز دا َ

ُ ُِْْا ََ َ ََْ َنَُْ :ن(22؛ ز)ا

ح)ع( ا  د ؛

ن، رت ۀدر ر»رد  ل از آ

ه ا ار ر  )( َنِْْا َََْ ََْ َ

َُ ٍِِْ ِْ ٍ :ن(12 ) ََْ ََْ َ

 ََْ ََُْْ َِائَ :ن(17ا ؛)  از

 یدر آ23 ،ن  ا

م، 1990)ا(  » ، ا )ف ع د

 177-178ز ؛ ا،، 

190.)

  ِْ ََُْا ََ( : ا  خدر پ )ح)ع م

 :اا( )ٍُِ ٍََ ِ اَکَََ ِإ َِِْ60  .)

 در )ا(یاءد ه ار

اا ،آن ا  ۀدنا  ا

آ پخ ا .ح)ع(  ًف پان ده

 رَب ِْ ٌَُر ََِ ٌَََ ِ ََْ ِمَْ َ ََ( :داد

 :اا( )َََِْدر ا61ا .)ا( .)آ د،

ا =ا ابا   بذ( )

2/113ق، 1407،ی)ز ِ ََْ( رت در ،)

 )ٌَََ«ٌ »ه دن در ار 

ق،ن چا در ا

از رِت )إََ َِاکَ  ٍََ ِد ارد  ا

  )ٍُِی ن .داردد « نا

 ل ؛ زدر ر ،ن ىا

  ،ا ما ا م درااا پ ّا

(،1383 ،4/91  )ائ  »ه  م

در   ؛    از

ا .ق د اند  را  ار ّ 

ل ا  ا در آادح ا

 )ا(. آ )ا ) در ا

ا :ا داده  ا  یان پخ

   )ا(  ا  ا

 در  ا )از )ا ا ا  از

  ،دارد  ی«  ّأ ا

  ،  ا   أ  ،ا

   :ا  ء »ق، 1407 ،ی)ز

2/113 114 ) ا

(؛ 14/296ق، 1420،یرا دارد )رازهد

 اا از ی

 را رد   ا (« )ا  ا

  )ء( در )ا(   ر د 

در ا ً ب  ای ِاز

  دها؛  ا( 

(. اا

 ا ا  ا   )ء( 

  ت؛ زا ای  ِ 

ی ی  ّ در آن؛    ،

  )ا( ا  ِیا  )ا(؛ 

 آ     ا  آن 

 یا)ا ) در آ یادر آ    ا
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 ّع   ی)ا( آه ا  ،ا

ا » ،ر ا(، 8/148.)

 ح)ع( در ادا:  َتِ رََِر َُُُْأ

)اا  :َأ َُْ ََََُْأِ ََُْ اّوََُْ َ َ ِنَ

دیت در  اآ(. ا62

  تآه ا   راز اانپ

 رها د:

أَُُُْ رََِتِ ر ََأ َُْ َََُْأََُْ  )ع(:ح

(62)ااِ  :َ اّوََُْ َ َ ِنَ

أَُُُْ رََِِت ر ََ أٌَِ َُ ََ  )ع(:د

َأٌ  :ا(68)ا

:)ع( َُْ َََ ََُُْْْأ ََْ ِمَْ  َ َ ْ

 َِِنَ اُِ �� ْ ِ   َ  ْ ُ َ   ُ ْ َ َ   َ   َ َ ر َ   ِر 

 :ا(79)ا

:)ع(  ََُُْْْأ ََْ ِمَْ  َ َ َُْْ َََ

ْفَ آََ َُْ ََُْ َ َتِ ر�� ِر َ ْ َ ٍ م

َِِ  :ا(93)ا

 ت از در  پ =ر(م  )

��ت=پ ر( ا  در یم  ) در د  د   

 ا .ه اآ  رت  ت

 ا  داز ا ل   ت   

  دم راپ  ،د تا د ا  

  آن ا داآ  آزرا یدر  ا

 چ آ   ،)ع( . ا  

   د؛ داده آ  ر راد  ،ر

 )ر( ؛ اه اد آ رتق  ندا

 )ع(ی   تاز د  ا  آن ا

پ، ا  راتد زدد  ی م 

 ؛داده ا: َانِْا َ َلَْْا اََُْ  اََُْ �� َ 

َُْءْسَ َأا ِِْإ ََْ َِْرضْا ِ اُُِْ �� َ  

 :اا(85 )َنُُِ ٍاِ ُلِ اَُُْ �� َ َ

ًَِ َاَ ِْ آَََُُْ َ ِِ ََنَ َِ َْلِ

َََُْ ًَِ ُُْْ ا إِْذُُْاذ َُِ َن َفَْ اُُْا َ

َُِِْْا :اا(86 .)ا   راتد

ا   ت( ا�� ر(دل  ل 

ر دا، دآه ا  ن )ع( 

آ )د )ر رته( ا،1983 :م

ام(  د )(. دررد ح84

 پآن د  از دت دم  اا؛ ز

ا  اا ،ا اددر ی  دا

د  آ اره ه ا. ۀر25 60تآ

رت ( ل عح  د ) ی در

   =َُُُْأ( رعر ؛ه اآ ) 

 دری  (  ع ) رت 

 در .ه ام( آر   =ََُُْْْأ(ن  ت

 آن د  در ی ( د  حل ع ،)

   =َُُُْأ(اردر ا )ی  آن د ر

ن  ؛ه ا  دری    

ر  ن(، ل )أ  =ََُُْْْ رم( در پع)

  آن د  اب  ل ازن   ؛ه ا

دا ل  ِندا د  در   (ع ،)

از م  رت )  )َُْْ َََه ا؛ 

د را ی    غا ً د را ر

 ی ( عا؛ ا در دان ح  د )ده

  ن آن ا دن در اآ ی  ،ر

  ا یرا  مد ن ده.ا

 ا  دری  =ََُْأ( ل )ح)ع

ا  ؛ه ارع آ ل  ) 

 دری  )د)ع =ٌَِ( ل رت ا

ا ل از آن ت   ه اآ )
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  داد  نم ح)ع(  ا از دد؛

   َِإ ِ َاکََ ٍ ٍُِ  :اا(60  )

  اا از راه «  در

ا ا    ا »ا را(،

1412  ق،1374ذ :ل  )ّل ده« از 

ل ا ت »(ا،2001 :605م  ؛)

 ، ه   از ا راه 

دد؛ دنلم آا  خدر پ

ا در دان از ل رع اده ده ا؛

  داد  ند)ع(   ا

ٍَ ِ َاکََ ِإ :اا(66  در   )

 ی«  ن ا در   ّ در

 ا   ل نر ، ،ا ر

  »ا را(،1412  ق،1374 :

 از ت  ا«  ده  ) لذ

  از آن  ا دآ از 

 ت ادر ز ا نا  ه از

   آن  د لآن 

ت رت د   أ  أ

   ِ لأ �� ا      ا

إ ا ّأ ��  ا�� »(

ا،2001 :اره 606-605م   ؛)

 ا از ا  ا  زمد؛ 

ددلا )ٌَِ( از ده ا ه ل ا

 ��ت د     اد .الدر ا

 )��م( آه   ه )أ تآ    )َ َ َ (

ا  در = (   ه )أ( ا

ا .ا  )م��( ا ، ان 

  ص  راه  ،ده ا آ

. ی د

در پن ا  ان   

، ز اردی  ق  ردارد؛ی 

 در آ یا    ر ر  

 آ  ا ال آ ی  ه اآن آ 

 ل د ا دارد    آ   ا ید

��د  ا ا ی   آن آ آ    ت   ل 

.از آن ا

2.وگیگن)د(شو ق )د)ع

   )د)ع:  ََُْدٍ أَ ََِإ

 َََُهُ أَْ ٍَِإ ِْ َُْ َ َّوا اُُْمِ اَْ َ ََ دًاُ

 )أََُْ( در( از 65)ااَُ  :نَ

د ،انپد  ز  انر

    ّ  ّدم، ا؛ اده

ائ( رزد  نآ    ادر ن،

 اظ آ(. اب  اظ ا4/94: 1383

ح)ع( ینا  ؛ا در

  (م( آه ا؛ دان ح)ع(، رت

ندر دا  )ء(  ن ،رت )د)ع

 .ه ام( آ  ( رت

 ا در آ     ى ا

 ؛درآ    )ء( ف   در ا

ه  خدر پ .اان    :ر 

ا ، پ از آ ا در   آ در ا

،  په ا» :دٍ أُ َُْداً  َ إ«ِد: 

  د   ا ،  ح ِ از

 ْمِ؛َ  َ :د اب در .   

ا ا  اب در دان ح)ع( ر  در 

 ؛ زا د ر، ا ندا ا ا

.ا در ا آت ااد ه 
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 ره در   59 آ

آن نپن، در  د آیاا

: )أ َََآت ا. در آ اد آ

 رىپ آ نَ= پَُدر آ ؟(؛ ا59

ا  حی د م  ّ  :

ََأ ِإ(ُ اب از  =ٍَِ ٍْمَ ََابَ ََُْْ

ا ح رزى گ  .)   ا

دا   ت در  زدر آ

پن خدر پ . ،ه،

  ن  نزنپ آن د  ت ا

  اس ا ایاز ز

ی ؛ا )ح)ع ل از ن

ا  در ا آن ا را  

 ،ه ن را از آنح)ع( آ  دا  ،د

  ؛ )رگ ن( ابدل :

ن در ََ ََُْْ َُابَ ٍَْم ٍَِ(؛ )إِ أَ

ع( آ( ح م اب دم از )د)ع نز

دا ،د)ع(  رت )َأَُ ََنَ( ا ده 

از (. در14:300ق، 1420،یا )راز

ا؛ ا از ظ یاز ظ ل رتآ

اژه ده ازا  ف از ی

ا 

ه ا. از از   آ

زا ادرص

« :اآ َََُِْا أََُْ َُِرَا رُِقَا

 َِ ًَاءٌََِ ٌَِ ُّوَا ِّوا َِ ًََ َََ

د  اا( را ام  در رم 38:)ئه

 ی ��ا ( ،)ر ر ��ا (   )

اااب داد: ا ا ماز ا  .

اا ،)  ��ا ( :   ، م    :

 ا��ن درا آ : ا  .ا م

 آن؟   از : ، :

  ه؟یا   ا : دن داده

 ا ،ا  ،د  رد

 دنداد»زر(،1990،3/10م.)

: )  ََند)ع( در ادا  ا م

 َِإ ٍَََ ِ ََاکََ ِإ َِِْ ِْ اََُ َِا ََُْا

 ٌَََ ِ ََْ ِْمَ َ ََ * َِِذَْا َِ َََُ

َََِْا َرب ِْ ٌَُر ََِ  :ا( 67-66)ا

ا  ا )ا( در اه در اا ح

 =اََُ َِا( رت  )د)ع ندا 

ه  در دان ح)ع( ف  )رز

  خ آن اپ .ه ان آن آ«هاز یا

ناا م د)ع(، ا ) )   ا ا

 از  سداد،انان ند را پ

نام از اا م ح)ع( اچد؛

ا » ،ی(. 2/66ق، 1407)ز

  اک إ( : ا  )ح)ع م ،در ادا

 = ا  ً را در ا آرى 

 ؛)   اک إ( : ا  )د)ع م

  =ذا   إ را در   ن

 دى نرا از در     .)دا

 ان . د پخ   ت در ا

  « ن را از  )ح)ع  

  دش را در  د پ .

   ًا =   اک إ( : 

 (؛ ا د)ع(  آرى را در ا

ی ن ا  د؛  ا  دت   را

    د    

داد   در پخ  ا    آ  داد
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( :  را از   =ذا   إ

در  ن از در دا(؛  درن

یاد  ر از .  ت  در 

د)ع( در خپ ا   ا»ان   

  اما  ادباا  خپ آد  

ا  داده  ا  آ  را آ  ،ا

 داد.

 در   انپ   

ر  ر ،  ت، زى

 ا  ا  قدر  یاد )( .ه

 ��د ّه ّ ذر   ءا     اى ى رى  ا

 ما ،   راد »ائ(، 1383 :

4/95.)

     )د)ع رت 

 ای  ادا )د)ع .:  َْ ََ

 ِ َُِِدََُأ ٌَََ ٌِْر َُْر ِْ ََُْْ َََ

 ِْ َِ ُوّا ََ َ ُُْؤََآ َُْْأ ََُُْ ٍءََْأ

ََْ ٍنَُْاُِ َُْْا َِ ََُْ َِإِِ  :اا(

71 )َََ( ل ،)  یا ل

اد  رها  ل ع  دارد .ا

د د ،ل( ر  ر د از =ّر 

 :ه ا م ل  )  نررد1پ-

  ما ب ا  ا ی 

   ؛  ار ؛   آ یار

د ر  ر   ل )  . )ا -2

 ار )ل )ر از  ا،د ا پ  

آ ا  آ از ا ی . آن   

 در  نز ، آرا اژ 

اپی   دارد اژه ر رن 

   در   ف

  آن در .   در آرا 

اژ ر رن      ی 

  هد.

3.وگدیگم ثع( و ق(

 از  ی   ع( را(

ی  ت )د)ع ا   ا

)(    ۀ  ی)ع( ا

رد؛آ   ل پ ی،ان هیا 

پ   ش ه ان  .

   ا )  ا  از)ع( 

؛ ز ا��( د  ا  ا  ،ا آن ر  ار ا ز ن  ی آ

ا :ِم  اَْ َ ََ ًَِ ََُْدَ أَُ ََِإ

 ِْ ٌََ َُْْءَ َْ ُُهَْ ٍَِإ ِْ َُْ َ َّوا اُُْا

َ ِِهَ َُُْرَ  َأرِْض ِ ُْلَْ ََُرَ ًَآ َُْ ِّوا

ٌّاَِاٌب أََ َََُُْْ ٍءُِ َََ ََ ِو  :اا(

آه دۀ در د ر(. ا73

 :ا

  ِ ْلَُْ َُرَ ًَآ َُْ ِا َُ ِِه ِْمَ  َ

 ٌابَ َََُُْْ ٍءُِ ََ �� َ  ِ  ا  ِ ْض ٌأَر  

(64)د: 

ُِ ََ �� ٍََءٍ َ َََُُْْاُب   ِ م َ ٍ  

(156 )اء: 

 در ا د آت در پ ن  آ

ۀر 73ا  در آ ت ا .ت ا

  )َُر ِْ ٌََ َُْْء َْ( رت اا ،اا

     ه اآ )ِأَْرضِ ا ِ ُْلَْ َُرَ(

اب أ( دارد؛ ��د ن  = اب آ

کدرد در  ه ا  )، ه 

 ؛ر ۀدر د  
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؛  ً از ا  آ،  رت 

ََُ ََ َََُا  :اره  آ دن د

( د م(  .)ّ أ65)د:  ِ دارََ َُِْ أَمٍ 

ندۀدن(ا ؛اب ا )

نذ ه ا  ارلد(  ا)ۀاژ

اء، ۀده ا. در ابِ آن د

(  )اب(م ؛ه ا ا ) اب(م

؛ زه ا  )ا ع( از( ،ل از آن

 َِهِ ِ َ ٌٌَْب رزِ    ا

رز (؛ 155)ا: ِ َُْ َْبُ َْمٍ َُْمٍ

ردن   دم  ه ا؛  آب

ددر آل154 اا( رت ازم =

( ا   )گ زر،1983 :م

122.)

از هی ، ردآی ی 

ا  .ا از ا   راه  دم را ا

)ع( در ادا  ل،د ؛   را ا

 آ  ا را یردآ د:  ْا إِذَُُْاذ

ْا ِ َُْأََ ٍدَ َِْ ِْ َءََُ ََََُِْْرض  َنَُِ

ُُ َُُِ ِْرًا ََُِْنَ اَ ًُُ ََِْذُُْا آَءَ 

َُِِْ َِرْضْا ِ اََْْ ََ ِّوا  :ا(. 74)ا

(ً؛ زرّه ا  )ا ّ   نز

  ل ا د  نل از ز 

اب (؛ زا ه در م  ،اطّ)

 ب  ،د  در رپ  د

 ب  راز( 14/171م،2004،یآ .)

 را اى رت )ََُِْنَ ا =ًُُ ََِْه

 زىا در )د هآ

ِا َنَُِْ ََِْها از =َِِر ًُُ ِ 

 ا :ا(149؛) َنَُِْ اُ َ

َِِآ ًُُ ِِْا َِ :ِ(82)

ااِ(  ،( ل از )ا(  ۀر در

ه ؛ زاا    ِ( ل از آن در

ه ا ن ا   هرا( آ  از  

د اب   آ ا ت،آ قاس ، د

ل  ؛ه ا دها )ِ(  از  دارد 

ا .ز ا تآ ق، د ۀدر د ر

4.وگشیگط)ع( و ق

  َِ َََُْ َ َََِْنَ اََُْأ َِِِْ ََ ْإِذ ًَُ

 ِْ ِْ ًَۀَْ ََنَ اََُْ ُِْإ * َََِْا َِ ٍََأ

 دُنِ اَءِ َلْ أَ َُْْْمٌ ُُِْنَ *   َنَ َابَ 

ِ�� أَنْ ُا أََُِْ ِْ َُُِْْْ إُِْ أٌُس  إ  ِ ِ ْ َ

(. 82-80)ااَََُ :نَ(

پ ع( از(ا  را ا ا  ا

د  اح  ی ا  یا

 )ع(  .ده ادم  ی حا 

)ع(  اح م از ل ز ا د. 

 یرآن د    د را دا   در پ

 تا  ه از  ن  د

  ،دم ا حاد؛ ه   دن از

   ،)ن ،َََُ  ،ن )ا

 نل ز از  را دا آ  اردادن 

؛  ت پس از د دم آن  د

در اب   ز زد  راه د ر  در

ا  .

از ا ی ا    ا

  ،د را  ام  )ع( در آ

ح  ،ل ز آ را  تدر آ  آرد؛

. ا ز ن،   را  ن نا

ر  دهآ  ل ا   
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 د یدر ره تآ  اف د. ا

 :ه اآ

ُ ًَ إِذْ َِِْ َِ أَ َُْنَ ا  ََِْل: ۀر

َ أُُِْ َُْْنَ * أَ إََُْ ُِْنَ اَْ ََۀً ِْ دُنِ 

 ��ِ ِ إ ِ ْ َ  َ اب َ  َ  ن َ  * َ ُن َ ْ َ  ٌ ْم َ  ْ ُ ْ َ أ  ْ َل   ِ ء  ا

 َْا أُ ْأَنُ َا آٍُِ  ٌسُأ ُِْإ ََُِْْ ِْ

(54-56)ل:  َََُنَ

ُ ًَ إِذْ َِِْ َِ إََُْ ُِْنَ  :ت

 ُْأَ ِإ * ََِْا َِ ٍََأ ِْ ِ َََُْ  ََِْا

ِلَ َُْ َنَ  ِدََُْ ُُِنَ اََُْ َ َنَ ا

��ِ إ  ِ ِ ْ َ   َ اب َ  َ  ن َ   َ َ ْ ُ ْ ا  ِ اب َ ِ   ِ ْ ائ ا  ُ    ْ َن أ

َِِدا َِ َُْ ْإِن ِت:  ا(28-29)

اا رت )َلْ أَ ٌَُْْْم ۀر 81آ در

 )رز   ،نَ= آرىُُِْ ه 

 ؛ا نَ= 55درََُْ ٌْمَ ََُْْلْ أ( رت ل

دا   ،آرى ت در .ه ا  )

ل إا ٍلٌ  ل ٍل » د ا

ٌاإ»(،1983 124، صدر  )

  ل ا د اا   ران اا

 ل نار  یدر ا  اد ا

ز از اا دراز؛یردهز

)م  ا   د ا .ا

 ن )نی ن( را م(د 

یاآدیارا   در رهیاآیادر ره

لدانده ا .ت ر پنرا د

 اا ط  ت آن ا

ت پد ان ص ه

 پ  ؛ ده،ه  

 ائف  ف ترا در ا  از

زی  دپ تد؛

را    ه، ت  راا

ند  از .،ر آۀدر ،اات

 ا  ه ا؛ 81ل   از آ

ن، ا( ،،ا،

َا،ا،ا،)... ؛ در

 ل 55 ل   از آتل، آۀر

(  ؛ه ا،ن،نّ ،ن ،ن

،نّ،ننا ؛)...ایر

،دیاا  در رهیادر رهال ا

.ه ال آ

ر ده ه اا(  ،ا 82 )آ در

 ا  م ا خپ  =َِِْ اَبَ َن  َ( ا

 ،) ددر آ56  ل29  ،ت

 )ء( =َِِْ َابَ َن َ( ه ا ده ر

د پ پخ م ا  ا د (. در ت ا

  ا )ء( ی 

  اای ر ادر 

ل از ل )ن(  ۀ ل از )ء( در ر

ت از )ن( اده ه ا؛ ۀدر ر

ده ا؛ دراا ،ر ۀدر ر

ا  یاز ( ا( اده ه  ا

آ(،1415 ،4/408ق .)

 د ا  )ء(  ی  

  ،ا  در د؛ در ا  )ا(  رت

ن  ؛ا ر ه  ۀدر دهء( ا( ل از

از )ء(  ل  تآ قدر    اا؛ ز

ه ا دها َْ ِنَِ ُْ ِذاَََنُِ  :ل(

45در .) ت درن آن دان 

د اده ه ا  ع از ایآرعیا

 ،ر ا(،19/281.)
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اا  ه اُ( :ا ۀر 82آ در

 ؛)ََُِْْ ِْ َُُِْْأدر آ56رل ۀ

 .)ََُِْْ ِْ ٍُ َا آَُِْا أُ( :ه اآ

 اا، از  ۀدر ر در ت ا

 رج را آ =أ( ه ا دها ؛)

 ر ۀدر ،ل  ه ا دها  از ا

 رج را  آ =ُ َا آأ(د د .)ل 

از  رت اا  ۀدر رآ  دارد: 

  ل آن را  ۀآن م ده ه  در ر

  داده ا    ا «رۀ 

 ل ز ه ا؛   ۀاا  از ر

در ل ر ۀدر در  هآ  ل اۀ  اا

 رت ه ا ده م ناز آ »( 

ا، 2001 536م، ص )اعی  عریآ

 ادنن.ه ا

5.وگیگب ع( و ا(

 لع( ا(  ار  راد: 

 َ َّوا اُُْْمِ اَ َ ََ ًَُْ ََُْأ َََْ ََِإ

ِ َُْْ إَْ ٍَُِهُ َ َْءِ ٌََ َُْْْ رََُْ َُْا 

ََُْا اسَ أََْءُُِْ ََ َُْا  ََاَْْلَ َاَِْانَ 

َْ َِْرضْا ِ ُُْْ ْإِن َُْ ٌَْ َُِْذ ََِِْإ َ

َُِِْ  :ا(. 85)ا

    ع دار د  

در پن     ا ،د زر

ز د. ا  اب د را  م 

رت ا  ا )ل(  ا ه در اح

 اب در .ه ا )ان (  

  « ر از«ل»  ل آ ،«پ »

 زن پ   ى ا  ا ا  د

ا ، أا « زن اان»ر از ان، 

ى ر  زن اان  ا ان   لا

  د  د  ى )زن( ا؛ ن

 ر » ،ی127/ 2ق، 1407)ز ؛،

(. 451/ 1ش، 1377

اا  م ََُْا ََ( : ا  )ع(

 ََِا َُُْ َ َََُِْ َِِْ ِْ اََُْْا َِا

 َََ اَُآ ُ َََْأ ََ َِِ ِ ُدنََُ َْأ َََِْ ِْ

َِِرَ  :اا(ت 88 د آ  .)

 نز  )ع( ،د  آ 

از ر  ایا ، ارا  )ع(

 را ،اداب ا .د ن اج ازا 

 َْأ(  )َِِ ِ دُنََُ :د  

ا. ،ید

ا     آن ا  ا در ا

 )ع( د   ا  ده ا آ

  دن د از )أ دد. پ آن  ا��ن

 ) خدر پ .ان پ :ان 

ل از ا )ع(نردند آ  ا   ن

را   ا)ع(  پ ان د. پ در ا

 ا  ار داد ب  در ا ب دلا 

آ ده   ه ا؛    در آ

 ان  :(«در ا )د   (رت )

 ؛ ز د آ  ن ا  ا 

 را ر  ،  ل ددا ا   

«  .اء��ا    اد      ا ن   ای 

د إ  ن ه ن  ر  اب: 

؛ (، 1360 ،9/178«« إ  اه ااء

،1364 ،7/250ش.)
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6.وگیگنسنع( و فر(

را  ء    ۀ)ع(   از ا

 سا ن ،ردر یآد از  یا

پش ددار  ی :    د 

 ُُِ * ٌَِ ٌَِ ا ْنَ إِنَِْ ِْمَ ِْ ََُْا َ

ِ َُُِْْ ْْأَن َْ ذا َ ُِْْأَر ِْْا أَرُ * َنُُ

 َِِ ِِائَْا ِ ِْلأَْر َ ُهَأ َ  :ا109)ا-

111  .)ره در یآن در 

 َاء ل  ۀرت آتآا

َُُِْْ ْأَن ُُِ * ٌَِ ٌَِ ا إِن ََُْ ََِِْ

ِْ أَرِِْ ُِِْْهِ َ ذا َُُْنَ * ُا أَر َِْْ أَهُ 

َِِ ِِائَْا ِ َْْا َ :اء(34-36)

ت دار. از   رد   در

اا ل )أرل=  ،) در  ۀدر ر ا

ا  َُاء ل )ا =( آه ا ۀر

ََِِ َِِائَْا ِ ََْْا ُهَََأ ِْْاء،  أَر(36 .)

  ت ل دا ح  ا

ارل( »)ا : . پخ اآد در ا

)ارل( ادر ب ار، ا از )( ا؛ ز

 رددری د در آن ی ا

ً )( ؛ ا  ًزامی 

 دارد؛ زا ی،   یار

اء رادا ن زر از آن

ار، ا ،  ا؛ ا

 سا از  اا ه ا ز آن 

 در  ه ا ار ب م ازد 

ا    رت از ع در »ا(ز

 ،، 216ص .)

   د  ،)َََ  َلل )أر 

ار در  دن ا  دنی   ر

؛ا ر  .)ََأر أ َا َََ(   ت

 )َََ( در   ارد؛ د  )ََلأر(

 ی ر   آن  ا  از

پ  �� (  ا  ا، م، ص 2001 

654 .)

 دری ن    ن م ان

 ن ر در .ه اۀآ   ن اا

دل ر رگد  ر  دم 

ا )م ان =ا(  ؛  ن  ا

  ؛ دم  دل َ ِْ ََُْا َ( :ِمْ 

 :اا( )ٌَِ ٌَِ ا ْنَ إِنَِْ109 ان  )

یم از  دم در رت د  ن ا

  ه )لل )ار از  د

 َِِ ِِائَْا ِ ِْلْأَر َ ُهَأ َ ِْْا أَرُ

 :ا( ز111)اانپ  راز ان

 �� پیی ار در ال اا ا از 

در  سار  

 ن م   ؛ه اآر ۀدر

ب  ا دا ه ا  اء ا

 د ن ر ؛  م ان 

  ین ه ر نآ

(34 )اء: ََْ ََِِْ َُ إِن ا ٌَِ ٌَِد

 م ان  ین ن  نآ

د دها )ل )ا از  د آ  اُ

َِِ ِِائَْا ِ َْْا َ ُهَأ َ ِْْا: أَر(

 �� پییدر ل )ا )ا(؛ ز36 از 

 ساد .

ا ل )أرل  )(   )دررد ا

إ ی(    ه اا  ،)  

ا « : )(   )لل )أری 
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 )أرل( ا دنید از  اه ا؛ ز

   ی   ل إا( ار )

ر   ؛  د از ل در ا

 = نا(در  ا ) ( )

 ا ا     لأر :ا

ر، )ا  » اائ ک ّۀ

، 8/230.)

اا( ،َ ا =ََُْان م (  ۀدر ر

 ؛ه ا  ر ۀدر   =ََِِْ َ( اء

ل  در  ان م   )ه ا؛ 

  ا    ی)ا( ا  در د

 ن دد؛ در    .ا

 خدر پ ام از ا   آ د  درق  

 ا ی ص د ذ ه ا  ا

ق ر  د، در آن اد  در .ه ا

اء ن، ۀ پ از آن در ر 18تآ

 ع( را( ار د ِ ََُ َْ َأ َ

 ُُِ ِْ ِ ََِْ َ ًاَََِکِِ :اء(18 ؛... )

ر ۀدر ااآا . در

(34 )اء: ََُْ ََِِْ َ إِن ا ٌَِ ٌَِآ

د      ل ایل ا

.ه ا داده  ن

ُا   )ع( :ادا ،ان   در

ُ َُِْْا َُْ َنَُ َْأن ِإ َ َُِْ ْأَن ِإ 

 :اا(115 ؛)ر رت درۀ  هآ

:اُ  اُ ِإ َ َُِْ ْأَن ِإ َََن أَُ ْأَن

ََْأ َْ :(65در آ د  .)در 

آ ت یان، د آیاا

اا، )اَُِْْ= ان(  در ۀا. در ر

ه ا. آ  ن= اا( ، )أََْۀر

ا  ا،آ د د آد در ا

اا ۀدر رآل   از اتآ آ

هآ  رتا( اّ(؛ )ا ؛)

(؛ (؛ )ن(؛ )ن)اَُِْْ(؛ )

( ؛...)ر آۀدر آ ت   ل

(  ه ا؛ : ی اف ره )آاز ا

ا(یّی(؛ )اُو(؛ )ا(؛ )اََْ(؛ )أ ؛)

(ا .)ا تیر 

ارآن در آتآن، ا د  د 

 م در ؛رای رت ا

در آن ر دادیرا ر

 ، هز آ ازدر  .

 ا  ،ع در

(. 156م، ص ،1985ا )ت  اره ده

در اداا رهآ: ََِْا َبِ َا آُ

ُ نَ*رَبُر َ :اا(121 122) َا آُ

ُ َ َنُر َبِ :(70 .)

 ا د ت د دارد:  تآ در ا

اا رت )رَب اََِْ= پردر  ۀدر ر

نر در  ه اۀ( آ   د ی 

آ یدر ات   ن ( ت  )

  اب در .ه ا )نر(   

د )ع( اا ۀر 104ن در آ

 ن  را،: َ َُ َََ

َََِْا رَب ِْ ٌَُر ِْنُ إَِْ ان ،

ۀ ع( را(، از ا  خدر پ

 ه )َََِْا رت )رَب؛ر ۀدر

 ر؛ د،ل رت )َرب

در   )ه ا. دررد ََِْا

    ،  ل   آ آ
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 در م   ر ی ا تاز آ

ا ید  ه ا ا «ا   

 اا ی  ا  نادای 

  آن ت در ظا  ران   ده ا

ا   ردنن در آا را   »

(، 1993 21م، ص.)

 از ا  ا ان درۀ  )ع(

 رردپ  ،رد ن ان  .ردآ

  ََ آ : م، ن  در ا

 ََُِْْأ َََُ * ... َُْ َْلَ أَنْ آذَنَ ِِ َُْْْنُ ءَاَِْ

ُ ٍَِ ِْ ََُُْْأَر  ِا إَُ * َََِْأ َََُُْ

ِنَ إَُُِْ َر  :اا(از ا125-123  .)

 ن د ه انهیا  ،ارد

 نزا    ان  ن

اددا ی ؛ اهزپش 

نآن اید دارد.  ات  ادر آ

ردر اآ ان از ال . ادا

 آه ا  :د یدر ره تآ ا

 ََُِْْأ َََُ ... َُ ََْل أَنْ آذَنَ َُ َُْْآ َ

َََُ َ ٍَِ ِْ ََُُْْأَرُْ  �� ا ُ  َ   * َ ِ َ ْ َ أ

ِإ ِإ ََْ َنَُُِْ َاء:  ر(49-50؛) َُْْآ َ

َِْأَرَُُْْأََََََُُِْْ .…آذَنَ َ َُ َُْلَ أَنْ

ٍَِ ََََُُِِْعُُِلْا :(71 .)

تدر اآت هد  :

رت ا  آه ا ن در ا

 در د ل :ه اآ 

َُ َْلَ أَنْ آذَنَ ِِ َُْْْنُ آَِْ َ :ا(؛123)ا

 :( )َُ َلَ أَنْ آذَنَْ َُ َُْْآ َ71 اء،؛ ص

49.)

اا( ،ن( ل )( ذ ه  ۀر در

  اء ذ ه ا؛   ی در ره

 را  رل اا   ا  ق آت 

 (ن( در آ ل، د د.  آن د ره

اا ذ ه ا  در د ده آۀر123

نا ر آن درا  ل آذت  ل

ده اَاَُِْا ََِ ُِْإ َ ََْ َ :اا(

د، در دآن د زنن  (؛ ا114

ۀدر ر(ن( ذ ؛ ۀاا ،اژ123آ

آآازر؛   آ ا

  رتن ا ه آره اََُِْ

... َ اُْائ ُ ََُْْ :(64 ل  ا )

  ن ،)اأ( ل را  مد 

ازر؛   آاء اۀدر ر

آن در آ  رها ًإِذا ُِْإ َ ََْ َ

ََُِْا ََِ :اء(42ا ؛ا )ا 

ا   اء یاا از رهۀدر ر

رت ا  آه  اا ل ۀ در ر

آه ا؛ رت  رهدر د

از در ن در رل ااۀ اا

 ا  اء ای ار آن در ره

رد ل از آت  اء در آیدر ره

 را  رن ا ب، ا ر ه

 ؛ار ۀدر اارا  ریا

ا(ز :، 219-220.)

 د ر ن ل از  ۀ اا

 ۀدر ر ل  اء ار دارد،  یره

 ارها در  هآ  رت اد ی 

 رت  ( ه اآ، 1983 م، ص

91.)
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ا  تن   )(  )( در  

    )و(ی  )آ(دددر ا . 

-1ان د دارد:  ن هص  د

« ر در )ۀ)و ربّ ا(  اا ) 

( )دد  ،ر ا(، 8/239 ؛

ا،1419 ،2/248ق؛ ا،1420 ،؛ 5/140ق

3/29ق، 1418،ی؛ ا ،1990 ،؛ 183م)

2-  ره در )و(ی   اء   

دد ا(، 1419 ،3/402ق ؛ی،

؛ 8/329، 1368،ی؛ 4/33ق، 1418

ا ،1990 ره،  -3(؛ 183م، ص   در

   ) آ   ( در )آو( 

 ن  )آ (  )آ ( از   دد

( ا، ، 4/509 ؛،1414 ،ق

اا  ۀت را در ر(؛ ا آ ا3/444

ا  ا  اء ر یره

 )آ و(  ا ا آردننای)آ و( ا

: َ( آُِ ََ؛اایا

83 )ََ َُِْ َْ :ه(55)َ ٍُِِْ ََْأ  َ

(ف :17 )ٌُ َُ َََ :ت(26ا  .)

در  ر در )ۀ)و  اا

ربّ ا( ) ّرب(در آ )نر تل

دددر ا )آ(   ره

  اء، یا؛ ا در رهآردننا

ن د  )و(ل از ا   ذ

( )دد .

 ��از دد ل ی  «  ا )و( در   

(  ره د )دد ا   در  ا

رد  ،رت  آ در ادا اء   ۀد ر

)إََُُِ ُُِ اِی ََُُ اَْ( آه ا .ن 

 دد؛)ع(  در )إ    )د

در )(  )و( در )إ )ن   ا

ا »( ا، 2001 671م، ص) )آ( 

ع، د،)ا اء  یدر ره

ع= ان، إدن، پإذدنی ا )

ا(،1419 ،3/402ق ؛ق، 1418،ی

4/33 ؛،،7/89 ؛ا،2001 ،م

(. 671ص 

اا از )ّ( اده ه   ۀادا در ر در

در د ره اء   از ( ا )ه ده 

:ه ا

  ُ ٍَِ ِْ ََُُْْأَر ََُِْْأ َََُ

َََِْأ َََُُْ  :ا(124)ا

 ََُ َ ٍَِ ِْ ََُُْْأَر ََُِْْأ َََُ َُْ

َََِْاء:  أ(49؛) ِْ ََُُْْأَر ََُِْْأ ََََُ

ُُ ِ َََُُْ َ ٍَِ :(71)عِ اْلِ

)ع(  ی  اء  یره در

  ن ل ی ن در ا  ه  د

 زات  ص ره ازا یان  ی

 )ا(  .ه ا     

د را دارد؛ زا   )ا(   .دارد

 ا ی  ف  ر،در ا ن 

،  ا   ؛  رد در آن  

ا ی )ء( ی ن    ا  

ا ی )ّ(ی ا ؛ درا   )ّ(

اا  ۀدر ر (( ا؛ ا ا یا

 )ّ(ا  ا ر ر  نن  د 

 ا دا ا دا    را پ  

  از   آن را دار  .ن 

 )ا( ا ره در )ا( ،ا )(ی 
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 ،ا آه ا ( ا یاء   ا

2001  ،679-678م ؛،1983 ؛ 91م، ص)

در در )ّ(  اۀ ایا

ا؛ا ی ؛د ا  

َُِلَ َْفَ َرَ * ه:آدی آ در ره

اء  ۀ(  در ر19-20)ُ ُ :ِلَ َْفَ َرَ

 ا( ده ا ّز

،، 221ص.)

 ن  ل  از ره  ی ه

   د یادان ا  در ره  تئ

ق ا  آنز  را   .ه ا

 سا د،ه  در د  ندا ه د

ه ا؛  پخ  ن ره  ت

  ان از ا  ن  ا ان 

:ردآ ِإ ِا إَُ َنَُُِْ َر  :اا(125 )

ن  راء ۀدر ر

ه اِإ ِإ ََْ �� ا ُ  َ َنَُُِْ َاء: ر(

50  .)ر ۀاء در   

 دانل تئن هرر ا

؛ درار رۀ  اا

 ؛ه ا ندا ا ا در 

لده ا؛  ن ره  ئ

ر در اۀ )ََْ ��( رت   اء  ی

نئت ن انن ه

 .ا

7.گشیوگص( و ق( ضرت

 ر ا( در(  )ً(ۀ   اا 

:د یاآن در ره

َ �� َا   ً  ْ َ   ِ ْ َ ِ   ُ ِ ْ َ ا  :ُلْ �� أ  (188)ا

  ُءَ ا  ِإ ًَْ �� َ  ا َ  ِ ْ َ ِ   ُ ِ ْ َ أ ُلْ ��   

( :49 )

اا  ، ۀر 188آت ل از آ در

  م آد اى  رزى اره ه 

د.  ً د   ا ا اى رى 

 دم پ از ا پ     آ

 َِْ ُِْ ُِلْ إ ُْ َنَأ َِا َِ ََََُْ

َر :اا(187  خدر پ )ص( ت .)

ار ناز ز ناز ا ا

،:اَ �� َ  ً  ْ َ   ِ ْ َ ِ   ُ ِ ْ َ أ ُْل �� 

( )   چ د  ز اى (188اء: 

(  )ًلد اآ (. در ا

در )ً(  ه ا م )ًّا( ن

 )ًّا(  ت اداش در آپ  زات ن

 .ت اب در آدر اداآ

ه م ء  ََْْا ََُْأ ُُْ َْ

( 188: ا)اََْْ��ُْت َِ اَِ  َ ََِْْ اءُ 

  م ه ا:ا178 در آ

ْا ََُ ُا َِْ َْ ُُ ََُِ ِْلُْ َْ َ یَُِْ

)  )لد(؛ 178 )اا: اُِْنَ

 ا(.ّ( پ

 ر ۀدر   در   د 

  ان زات  اب  را ، تآ

ذ ، در ا آت  از  آ  ل 

  را  ه  اءى ااز ر  

َ َنَُُ َ َِِد ُُْْ ْإِن َُْْا اَ ( :

48 ا(؛در اآ،ر از راز ی 

در ر ان زر ا یا

در آ  ا    )ا(

َ �� ًَْ إ )ً( ِم د:  ا َ  ِ ْ َ ِ   ُ ِ ْ َ ُلْ �� أ
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ُءَ ا  ( :49ردر  :( )ۀد، زن 

ا از  دى را در ار ارم(  در آ

 ندآ   اب ران در

ُلْ أَ رَأَُْْ إِنْ دآن اب   ا

أَ َُْاَ ًُُ أَ َْراً  ذا ََِْْلُ ُِْ اُُِْْنَ 

( :50)

ت گوت در آ ولافجرۀ اعان در سمبی پهوگ

پرآه وتااع وت

ح)ع(ََْ أَرَََ //ََْْْ أَرََْْر ت در  ف

ت در ا  //ح)ع(ا

ت در ا ّر ر //ّتِ ر�� ر)(   ،د ،ح

ت در ا  //ُُأُأ)(   ،د ،ح

ت در ا  ُ // //ُأ)(   ،د ،ح

د)ع(  //ت در  ف

ن آت در پ 
  ُأ ّن// إ أ

ٍ ٍم َاب
  د(حع)

ن آت در پ 
   اک إ // إ

ذا  
(عح  د)

   ٌِْر َُْر ِْ ََُْْ َََ َْ)د)ع

 ار  ار
 // ِ اُ ا ّا 

 ِ ا 
(عد  ح)

ن آت در پ 
 // اب //اب أ

 م اب
)ع(

  ت درتئ ل
 ِ ن // َن ا

 ِا
)ع(

ن آت در پ ر
م أ ن// أ م

ن
)ع(

 ت در  ف
 ن اب   //ن 

 اب
)ع(

ر اا  را 

 ِ  ا آا أ

 ِ ا أ //



)ع(

ت در ا 
  ِلأر  ا //ائا

ائا
)ع(

ر اا  را   //ا )ع(
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آ ت در آ رأ َ ّأ //ا )ع(

آ ت در آ ر
  نر ّرب //ربّ ا


)ع(

ر اا  را ن َ //َ)ع(

  ت در  آ // ع(آ(

//  ّ��ت در  ف ّ  �� ّ)ع(

ر اا  رتائ ل
ا إّ إ ر ّن// ا 

 ّر إ ّإ َ��ن
)ع(

   ً�� ا َ  //ا  ��  ً )ص(

هی پمبان در سرۀ اعافگوهی وت در آت گدار

ج

ر  آت ر در ۀ  اا 

:

ا  اتآدر   ال.1

نای ن ج از   دا

قردر پ ��د  ا ز   در

 دهظ اا  ؛ از ردر  

قدر آت��د  ن آن راه یپ

.

2.ت لآت 

  :از ر،ر  م

نئلت؛ ت   در

در پ ،ا ،  ف ن آ،ت  را

  ر آنا  ا   .

دم را    ر اانپ.3

اپ  تدد ی

  د را رد آار د  

. ن را یاز ن  دم

 ارهد  زد ی

 ش   ن راخ آپد تاز 

رادم ا تا  فا   ده

ا؛ زا اشپیرا ا

 رز آ ر ادر ا ی  م

  دم  رت نز؛د  از، 

 را اانپه،  دت
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ا د     مرزا  را در د  

ان ا ا  در  ا دم  یدر ل، ا

ع  ل   ؛  ا انا  پ

 م دری آ ن ا  دارد؛ 

 آ  م نز هیا   ا

 رت ا  دم اب ز  در ا

.

4. یدر آ ررت

 ناۀ نز  اآرا

اژاپی  دارداژه  ر

رن  در 

 ف آن در . در

  نر راژآرا

ی هد.

مبع

1. آن.

2.آ،د(1415 ،)قح ار،

تا دارا :.

3.ا،ر ا(1990 ،)مف ا و

ا ِ ا ،و ،وف ادوا و :

: داراء.

4.از،اا  ا ا(و ،)

ک ال،تا دارا :.

5.ر،ا( ا  ،)وا وا ،

.م ایتاار  م

6.ا،وو( وو وو وو1419ا ،)ق ووا

ا،س ز  ه: د.

7.ا،  ف(1420 ،)قا اط

ا،ت.دارا :

8.،( 1993ا ،)آنموز اوا ،وت :

.دارا

وو اووی ق(،1418ووا )ووی،.9

وو وو ، )أووار اوول أووار اوول(

.اث اء ات: دارإ ،ا

10.ا،( ��ا  و  و   2001 ،)درۀ م

ووالۀ اوو وول،وووو وو

.ین:  أمّ ا،آ

، و اوم(،  2004و و )رازی،.11

.ا ت: دارا

12.راا،( 1412 ،)دات قا

آنا ،ت.دارا :

13.،زر( ور ا1990 ،)م مو و نوا

،   أ اول إوا ،وت: اآن

دارااث.

14.یز،( د1407 ،)ق ئو  ا

ا ال،تبدارا :ا.

15.،( و و و1993 ،)موا و ،

دار ا :د.

16.،و و(1417 ،)قواان و

آنوا راتوا د : ،ور

.ۀز

17.،(   ل1377 ،) ش ا

او  انو هوان: دا ،زوۀ

.

، اوآنو ون اش(، 1360) ---.18

.   :ان

19.،(    ،)انو و

ا.ااثء: دارإت ،اآن

20.،ا (1985 ،)موا و،وت :

ا دارا.
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21.،وو( دم داوو1418 ،)ووقار اووا

��ادارا ،.

22.ئوووووو،ووو(1393 ،)ژوووی ووو

 آن و هپ : ،

ا ا.

23.ائ،( 1383 ،)رو و :انو ،

در.آن از

24.،( 1374ا ،)آنوس او :انو ،

��ا   ا ار .د

25.،( أ  1964 ،)م مو��  ا

ه: داراو ،  أو ادو ،واآن

.وا

26.،( ه  1983،)ار موار اوا

: وادر او و ،و ، : اآن

.دار

27.ی،(1394 ،)«هوویوآت

رو در ۀاوو، «اپوی

اد- آ، ر ،م ۀ ا.


