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 چکيده

ي ؿيِل )ٓلكي، ٛغٞي، ُا١٠ٛاي ١٠ًاي آٝايي ١ل متاٙ هثْ ام الي٠الي٠
ؿ١ـ ٝ صٞٙ ام ٛظل  ١اي تِلي كا تٌِيْ ٗي ٗؼٜايي( اٝٓيٚ تؾَ ٗا١يت متاٙ

ٞؿ ُٜاًاٙ، متاٙ اًاًاً آٝا١ايي اًت ٠ً تِل تلاي اٛتواّ ٗلا١يٖ ف١ٜي ؽمتاٙ
رؼْ ٝ آطالط ًلؿٟ اًت، ٗثاعج آٝاُٜاؽتي كا اٝٓيٚ ُإ تلاي تلٌيل ايٚ 

ًٜٜـ. تـٝٙ ُي، هلآٙ ٗؼزنٟ تنكٍ ا٢ٓي ام ٜٗظل آٝا١ا ٝ ١ا تٔوي ٗي متاٙ
ٛظيل اًت ٝ عتي ًٞصٌتليٚ ٝاعـ ٓٞتي ؿاكاي اكمٍ ًٔ٘ات ٝ تلاًية تي

ايي ت٠ تٔٞيل ٗؼٜايي ٝااليي اًت. هلآٙ ًليٖ، ٗوإ ٝػـ ٝ ٝػيـ كا ت٠ ميث
١ا، آٝا١اي تلؽاًت٠ ام صيـٗاٙ ٝ تلًية ًِيـٟ اًت ٠ً ؿك ايٚ تٔٞيلپلؿامي

ًٜٜـ. ٢ٗ٘تليٚ ٝيوُي ًثٌي هلآٙ ايٚ اًت ٠ً علٝف ٛوَ تٌنايي كا ايلا ٗي
آٝا١ا تاتغ ٗؼاٛي ٝ ٗتٜاًة تا اؿلإ آيات ١ٌتٜـ ٝ تا تٞر٠ ت٠ عاّ ٝ ٗوإ 

ُلؿؿ ٝ ك ٗوإ اٛقاك ٝ ٝػيـ تِـيـ ٗيًٜٜـ؛ يؼٜي ؽطاب هلآٛي ؿتٜٞع پيـا ٗي
ـ ُٞؿ. پو١َٝ عاضل تا كٍٝ تٞٓيلي  ؿك ٗوإ ٝػـ ٝ تلؿية ٛلٕ ٝ ٓطيق ٗي

تغٔئي ٝ تا ١ـف تلكًي آيات ٝػـ ٝ ٝػيـ ام ٜٗظل ٗؼٜاُٜاًي آٝايي ٝ تا 
١اي كٜي ٝ ًٗٞيوايي ايٚ آيات، ًاكًلؿ ٢ٖٗ آٝا كا ؿك كًاٛايي تياٙ ميثايي

 ًٜـ.ٚ ٗيٗل٢ٕٞ آيات تثيي

 هلآٙ ًليٖ، ؿالٓت، آٝاُٜاًي، ٝػـ ٝ ٝػيـ ها:کليد واژه
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 مقدمه

تالؿـي ٝ ت٢تـليٚ ًتـاب ١ــايت      تـليٚ ٗؼزـنٟ   ًليٖ، ميثاتليٚ ٗتٚ اؿتي ٝ تنكٍ هلآٙ

اي ام آيات آٙ تلاي ٝػـ ٝ ٝػيـ ٛامّ ُـٟ اًـت ٝ ٛوـَ   ١اًت ٝ تؾَ ٌُتلؿٟ اٌٛاٙ

-ت٠ طٞك ًٔي اػزام ٓلظي ٝ ٗؼٜٞي آٙ تـي  آٝا١ا ؿك تٔٞيل ٗؼاٛي ٝ ميثايي ًٗٞيوايي ٝ

 ًٜٜـ.   ٛظيل اًت ٝ ايٚ آٝا١ا ت٠ تٜاًة ٗٞضٞع ٝ اؿلإ ؿالٓي تٜٞع پيـا ٗي

 بيان مسأله

اؿاي ٓـغيظ آلـاق هلآٛـي     ؿك متاٙ ػلتي ام مٗاٙ ٛنّٝ هلآٙ، ػٖٔ آٝاُٜاًي تا اِٛيـنٟ 

ُٜاًي ام ػٖٔ متاٙاي ٗٞكؿ ػٜايت پو١ِِٝلاٙ هلاك ُلكت٠ اًت. ػٖٔ ٗؼٜاُٜاًي، ُاؽ٠

اٛــ. پـي   اًت ٠ً ام ؿيل تام ػٔ٘اي هــيٖ ٝ رـيــ ػـلب ٝ ؿيلػـلب تــاٙ پلؿاؽتـ٠      

ٗؼٜاُٜاًي آٝايي ١٘اٙ ؿالٓت تلُلكتـ٠ ُــٟ ام طثيؼـت ٝ ٝيوُـي تؼوـي آٝا١اًـت.       

ُـقاكؿ، ؿك  ٗؼٜاُٜاًي آٝايي ػالٟٝ تل ايٚ ٠ً ؿك كًايي ٝ ٝضٞط ٗؼٜا تأحيل تٌنايي ٗـي 

 ٌُـتلؿٟ   ٕ ٝ تأٝيـْ ٝ تلٌـيل آيـات ٛيـن ٗـتحل اًـت. ؿاٜٗـ٠       ُٜاؽت ٝ ك٢ٖ ؿهين ًـال 

اي ام ايٚ ؿكياي كٗٞم ٝ اًلاك ٓٞتي ٝ ١ٜـلي ٝ   ١اي هلآٛي ٛتٞاٌٛت٠ عتي هطلٟ پو١َٝ

تالؿي آٙ كا آٌُاك ٛ٘ايـ. ام ايٚ كٝ، ػل٠ٓ تلاي اًتِاف ايٚ اًلاك ١٘ٞاكٟ تـام اًـت،   

بىَ اّلْجٓحٕطُ هِسٓازاً ّلِكَلِوٓبتِ ضٓثِٖ ّلٌََفِسٓ اّلْجٓحٕطُ قَجٕلَ قُل ّلََٕ كَ)كلٗايـ:  ١ٖ صٜاٙ ٠ً ؽـاٝٛـ ٗتؼاّ ٗي

 (.109)٢ًق:  (أَى تٌَفَسٓ كَلِوٓبتٔ ضٓثِٖ ٍّٓلََٕ جِئٌَْب ثِوِثْلِِِ هٓسٓزاً

ايٚ ٗوا٠ٓ، ت٠ آيات ٝػـ ٝ ٝػيـ ام ٜٗظل ٗؼٜاُٜاًي آٝايي ِٛا١ي ٛٞ ؿاكؿ ٠ً 

ًٜـ. ؿك ٛتيز٠، ٛوَ ٢ٖٗ آيات كا آٌُاك ٗي ١اي ٗؼٜايي ٝ ١ٜلي ٝ ًٗٞيوايي ايٚ ميثايي

ًٜـ. ٝ ؿك آٝا كا ؿك اػزام ٓلظي ٝ ٗؼٜٞي هلآٙ تثييٚ ًلؿٟ ٝ رايِاٟ آٙ كا تخثيت ٗي

 تاُـ:ٓـؿ پاًؾِٞيي ت٠ ًتاالت ميل ٗي

 ١اي ٝػـ ٝ ٝػيـ صيٌت؟ـ ًاكًلؿ١اي ٗؼٜايي صيَٜ علٝف ؿك آي٠

١اي ٝػـ ١اي آي٠يٖ تٔٞيلًاميـ ٛوَ آٝا١اي تلؽاًت٠ ام صيـٗاٙ ١زايي ؿك تزٌ

 ٝ ٝػيـ ص٠ِٛٞ اًت؟
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 كلضيات ايٚ تغوين ػثاكت اًت ام: تل ايٚ اًاى

١اي ٝػـ ٝ ٝػيـ ؿاكاي ًاكًلؿ١اي ٗؼٜايي ١ٌتٜـ ٝ ت٠ ـ صيـٗاٙ علٝف ؿك آي٠

 ًٜٜـ.ٗل٢ٕٞ ايٚ آيات ؿالٓت ٗي

 ـ آٝا١اي تلؽاًت٠ ام صيَٜ ١زايي، تٔاٝيل ٗلتٞط ت٠ آيات ٝػـ ٝ ٝػيـ كا

 ًٜـ.١ا كا اكنٝٙ ٗيٗٔ٘ٞى ًلؿٟ ٝ كًاٛايي ٗل٢ٕٞ آٙ

١اي آٝايي آلاق هلآٛي ٝ ُٜاًي ت٠ ٝرٞؿ تٞاٛاييًاكُٜاًاٙ ٝ ػٔ٘اي ػٖٔ متاٙ

رايِاٟ آٙ ؿك كًايي ٗؼٜاي هلآٙ ٝ اػزام ٓلظي ٝ ٗؼٜٞي آٙ تٔليظ ؿاكٛـ ٝ ؿك ًتة 

اٛـ، ؿك اكٟ ٝ اًتٜاؿ ًلؿ١ٟايي ام آٙ ا١ُا ٝ ٠ُٜٛٞ٘ٛاًي ٝ تالؿي ت٠ ٠ُُٞٗتؼـؿ متاٙ

ياؿ ًلؿ ٠ً اٝٓيٚ كل١َٜ  خليل به احمد فراهيديآٝاُٜاًاٙ ػلب، تايـ ام   كأى طثو٠

كا تا اتـاع ٛؾٌتيٚ ٛظلي٠ آٝاُٜاؽتي تـٝيٚ ًلؿ. پي ام اٝ، « آؼيٚ»ٓـت ػلتي تا ٛإ 

ي فات  ١اي كٝاِٜٛاؽتي آٝا١ا ٝ ٛٞػي كاتط٠ ت٠ ٝيوُي« آؾٔائْ»ؿك ًتاب  ابه جىي

عجذالشحمهثىتعبئطٍٓٞت تا ٗؼٜاي ٠ً٘ٔ پلؿاؽت. ٝ ؿك ؿٝكٟ ٗؼآل ؿك ر٢اٙ ػلب 

ام اػزام تياٛي هلآٙ ًؾٚ « آتلٌيل آثياٛي ٓٔولآٙ آٌليٖ»ؿك ًتاب ؿٝ رٔـي  الطبطئ

محمد حسيه علي پلؿامؿ ٝ ١ٖ صٜيٚ ُٞيـ ٝ ت٠ اًلاك تالؿي آيات هلآٛي ٗيٗي

 اًت.ت٠ ًٔيات ٗثغج آٝاُٜاًي پلؿاؽت٠ « ي آولآٙآٔٞت آٔـٞي ك»تا ًتاب الصغير 

تـا  « ًـيـ هطـة  »تٔاٝيل اؿتي هـلآٙ ًـليٖ ًتـاب      تليٚ تأٓيلات ؿك مٗي٠ٜام ٗؼلٝف

هـلآٙ    ُــٟ تاُـ، ٠ً ٛٞيٌٜـٟ ت٠ تٔاٝيل ؽٔنٗي« آتٔٞيلآلٜي كي آولآٙ آٌليٖ»ػٜٞاٙ 

١يٖ ٗـٞكؿ ٛظـل آيـات ٗـٞكؿ     پلؿامؿ ٝ اكتثاط ٗؼٜٞي ٗياٙ ايٚ تٔاٝيل كا تا ٗلـا ًليٖ ٗي

اّلسالّلةٔ اّلوةَت٘ٔ  ةٖ اّلنةط ى     »اي تغـت ػٜـٞاٙ   ٛا٠ٗؿ١ـ. ١ٖ صٜيٚ پاياًٌٜٙاٍ هلاك ٗي

-ؿك ؿاِِٛاٟ آل٢اٙ ُٛٞت٠ ُـٟ اًت ٠ً ٛٞيٌٜـٟ ت٠ پـاكٟ  ماجد وجاريانتًٞط « اّلكطٗن

 ١اي ٓٞتي آيات هلآٙ پلؿاؽت٠ اًت.اي ام ؿالٓت

ط آٙ تا توٞيت تٔٞيل١اي اؿتي هلآٙ كا ام پو١َٝ عاضل آيات ٝػـ ٝ ٝػيـ ٝ اكتثا

ٜٗظل ٗؼٜاُٜاًي آٝايي ت٠ ٓٞكت ٌٗتوْ ٗٞكؿ تلكًي هلاك ؿاؿٟ اًت. كٍٝ ِٛاكٍ 

١اي علٝف ١زايي متاٙ ػلتي ٗٞكؿ ايٚ ٗوا٠ٓ، تٞٓيلي تغٔئي اًت ٝ اتتـا ؿالٓت
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ـ ٝ ١اي ٝػتأحيلُقاكي آٝا١ا تل كًاٛايي ٗل٢ٕٞ آي٠ تلكًي هلاك ُلكت٠ ٝ ًپي ٛغٟٞ

 ١ا ٗٞكؿ اكمياتي هلاك ُلكت٠ اًت. ٝػيـ ٝ تٔٞيل١اي پٞيا ٝ اؿتي آٙ

 . داللت آوایي 1

ؿك ايٚ ٗوا٠ٓ، تا ؿٝ ػٖٔ ٗؼٜاُٜاًي ٝ آٝاُٜاًي كٝ ت٠ كٝ ١ٌتيٖ ٠ً تلًية آ٢ٛا ؿك متاٙ 

(، ؿك ٓــت تـ٠ ٗؼٜـي اكُـاؿ ٝ     semanticsُٞؿ. ؿالٓـت)  ٛاٗيـٟ ٗي« اّلسالّلٔ اّلوَت٘ٔ»ػلتي 

ا١ٜ٘ـا ٝ ؿٓيـْ هـلاك    ( ٝ يا آٙ صـ٠ ًـ٠ تـ٠ ػٜـٞاٙ ك    609ت )آ٘ؼزٖ آًٞيط: كا١ٜ٘ايي اً

(. ٝ ؿك آطالط، ػٔ٘ي اًـت ًـ٠ تـل ٝعــت ُـاْٗ ٝ      243-239آؼلب:  ؿ١يٖ )ٌٓاٙ ٗي

(. ػٔ٘ي ٠ً كاتط٠ تيٚ كٗـن ٝ  15: 2000پلؿامؿ )آٔـيل، ٛاپقيل تيٚ ؿاّّ ٝ ٗـّٓٞ ٗيرـايي

، 1999ًٜــ )عيــك،   ٝ ٗزام ٓـٞي كا تلكًي ٗي ٗؼٜا، تطٞك ٝ تٜٞع تاكيؾي ٗؼاٛي ًٔ٘ات

: 2(. اٗا آٝا يا ٓٞت ؿك ٓـت ت٠ ٗؼٜاي مٛـَ ٝ رـلى اًـت )آٔـغاط آزـ١ٞلي، د     14

(. ٝ ؿالٓـت آٝايـي   15: 2000(. آٝا ت٘ٞد ٝ ؿكغ ١ٞا تا هـكت ٝ ًلػت اًت )آٔـيل، 40

   (.30: ١1999٘اٙ ؿالٓت تلُلكت٠ ُـٟ ام طثيؼت ٝ ٝيوُي تؼوي آٝا١اًت )عيـك، 

ًٜٜـ ٝ تؼــ ام اٛــًي ام تـيٚ    آٝا١ا، اٗٞاد هاتْ عٌي ١ٌتٜـ ٠ً ؿك كوا علًت ٗي

١ـايي ام  ٗاٜٛــ ٝ ؿالٓـت  ١ا تٌت٠ ت٠ ُـت ًٛٞاِٛاٙ ؿك ٍُٞ ٗـي كٝٛـ ٝ هٌ٘تي ام آٙ ٗي

( تٌـلاك وٝ  14: 2000آٔــيل،   ر٠ٔ٘ ُاؿي، اٛـٟٝ، ٢ٛي، اٗل ٝ ... تـ٠ ١٘ـلاٟ ؿاكٛــ )ػٔـي    

ُـٟ ام طليـن تؤيــ آٝايـي اًـت، يـا      ٠ٔ ِٛاٙ ؿاؿٙ ٌُْ ٝٓقتلًية[ علٝف، يا ًٝي

ٙ  ( 2/661: د2000توٞيت ًٗٞيوي ٝ طٜيٚ آلاق. )آطية،  ًٝي٠ٔ ١ـا، ايـٚ    ؿك ت٘ـاٗي متـا

اكتـ ٠ً ٗيـاٙ  آٝكٛـ. ُاٟ اتلام ٗيعلٝف ١ٌتٜـ ٠ً ٝاهٟ ٝ ت٠ تثغ آٙ، ر٠ٔ٘ كا ت٠ ٝرٞؿ ٗي

ُلؿؿ؛ يؼٜي عـلٝف تـ٠ ً٘ـي ًٔ٘ـ٠     ٗي علف ٝ ٓلظ، يي اكتثاط ؿكٝٛي ٝ پ٢ٜاٛي ايزاؿ

ًٜٜـ؛ ٗـخالً ًِـَ ٓـٞتي آـق ٝ پؾـَ      تل، ميثاتل ٝ ٗتحلتل ٗيآٗـٟ ٝ ٗؼٜاي آٙ كا ًاْٗ

 ًٜـ.كا تلاي تياٙ عنٙ ٝ اٛـٟٝ ٝ اكٌٞى، تيِتل ٗي« آٟ» ؿالٓت ٝاهٟ« ١اء»ُـٙ ٓـا ؿك 

ظ آلاق هلآٛي اؿاي ٓغي ؿك متاٙ ػلتي ام مٗاٙ ٛنّٝ هلآٙ، ػٖٔ آٝاُٜاًي تا اِٛينٟ

تا ػٜٞاٙ ػٖٔ تزٞيـ ٗٞكؿ ػٜايت پو١ِِٝلاٙ هلاك ُلكت٠ اًت. اٝٓيٚ ًٌي ٠ً ت٠ 

ُٜاًي پلؿاؽت، ؽٔيْ تٚ اع٘ـ ١اي ػٖٔ متاٙ كاتط٠ ػٖٔ آٝاُٜاًي تا تلكًي»تلكًي 
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(. ٝ تؼـ ام اٝ اكلاؿي صٞٙ ًيثٞي٠، اتٚ ؿكيـ ٝ 26: 2008)كليـ ػثـاهلل، « آللا١يـي تٞؿ

١ٖ صٜاٙ ٠ً  –ا١ذ آٝايي ؽٞؿ كا اػالٕ ًلؿٛـ. ٢ٗ٘تليٚ ٓلات آٞات اتٚ رّٜي، ٜٗ

تل هٞت ٝ ضؼق آٝا١ا اُاكٟ ؿاكؿ. پي  -اٛـ متاِٜٛاًاٙ هـيٖ ٝ ػٔ٘اي تزٞيـ فًل ًلؿٟ

ر٢ل، ُـت، ٓليل، اطثام ٝ اًتؼالء، ١ِ٘ي ام ػالٗات هٞت آٝا١ا ٝ ؿك ٗواتْ ١٘ي ٝ 

 (.292: 1992)أتٞميـ،  آيٜـت٠ ُ٘اك ٗي كؽاٝت ٝ ؽلاء ٝ ٓيٚ ام ػالٗات ضؼق ؿك آٝا١ا

تلؽي   ًٜٜـٟؿك متاٙ ػلتي علٝف، ؿاكاي ؽآيت ٝٓلي ١ٌتٜـ؛ يؼٜي ٝضغ

١ا كا تا عٞاى هاتْ ؿكى ٛ٘ٞؿٟ اًت؛ ٗاٜٛـ ًٔ٘ات، ٗـِٓٞٓاٙ كا كػايت ًلؿٟ ٝ آٙ

، ام عآت ٓلمٍ، ٠ً ؿك «م٢ٗليل». ٝاضغ ٠ً٘ٔ 1«م٢ٗليل»ٝ « ؽليل»، «صلولٔ»، «٢ٛين»

ؿ١ـ، تؤيـ ًلؿٟ ٝ علٝكي كا ت٠ ًاك تلؿٟ ٠ً ؿاكاي عآت ٗا ت٠ اٌٛاٙ ؿًت ٗيًل

ٝ « ؽِٚ»١اي صٜيٚ ٠ً٘ٔٓلمؿ[. ١ٖاكتؼاُي ١ٌتٜـ، ويؼٜي متاٙ ؿك عيٚ اؿاي آ٢ٛا ٗي

ؽِٞٛت ٝ ٛلٗي ١ٌتٜـ.  ًٜٜـٟاٛـ ٠ً ت٠ تلتية، تـاػي، ام علٝكي تٌِيْ ياكت2٠«أٗٔي»

تليٚ ٛٞع ايواع اًت؛ ؿك ٗٞهغ ١َٜ علٝف، ُايغ( ضلتا2/467: د2000)آطية، 

آيٜـ ٝ ؿك ٗٞهغ ٛلٗي ٝ ٗالي٘ت، علٝف ٝ آٞات پي ٗي ؿك ُـت، علٝف ؿكُت پي

١اي ٓٞتي ١ٌتٜـ؛ ت٠ ( ؿك ٛتيز٠، علٝف ؿاكاي ؿالٓت68: 1990ٗاليٖ. )آ٘امٛي، 

، ١ا تا ًٔ٘اتي ٠ً ؿك ًاؽتاك ؽٞؿٝ تلًية آٙ« ًاف»ٝ « ٓاؿ»ػٜٞاٙ ٗخاّ، علف 

ؿاكٛـ، تاػج ؽٔن يي ٛٞع تواتْ « ت»ٝ « ط»، «ًيٚ»١اي ٢ًٗ٘ٞي صٞٙ ٓاٗت

حسه (. 175: 1984ُٞؿ )آٞكهي،  پش ٗيًٗٞيويايي ٗياٙ ٓـاي تٜٔـ ٝ ٓـاي پش

١اي كلاٝاٙ ام ؿك يي تغوين ًاْٗ ٝ ٌٜٗزٖ، ت٘اٗي علٝف اتزـي كا تا ٠ٛٞ٘ٛ عباس،

يز٠ كًيـٟ اًت ٠ً ١ل ًـإ ام تلكًي ًلؿٟ ٝ ت٠ ايٚ ٛت« آ٘ؼزٖ آًٞيط»ًتاب 

١اي توليثاً ٜٗغٔل ت٠ كلؿي ١ٌتٜـ، ًپي ٗؼاٛي ٗؾتٔق علٝف، ؿاكاي ٗؼاٛي ٝ ؿالٓت

ٝ « ؿاّ»١ل ًـإ ام علٝف كا ت٠ تلٌيي تياٙ ٛ٘ٞؿٟ اًت؛ ت٠ ػٜٞاٙ ٗخاّ، اٝ تلاي علف 

ك كا تٌلا« ك»ُ٘اكؿ ٝ يا ؿالٓت علف ، ٗؼٜاي ًٞتٜـُي، ُـت ٝ ٓالتت كا تلٗي«هاف»

                                                 
 . ٢ٛين: ٓـاي ص٢اكپا، ٠ٔٔٔٓ: ٓـاي مَٛ، ؽليل: ٓـاي آب، م٢ٗليل: ًلٗا1
 . ٓطيق2
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ًٜـ ٝ ٗؼتوـ اًت ٠ً ، اضطلاب ٝ ُـت كا تياٙ ٗي«ضاؿ»ٝ « م»ؿاٛـ، تلاي ٝ تغلى ٗي

١ٌتٜـ ٝ يا ٝيوُي علف « ٓاؿ»ٝ « ًيٚ»ايٚ ؿٝ علف ؿاكاي ٓٞت ؽآي ١٘اٜٛـ 

ٓلت « ٗيٖ»صٜيٚ اٝ تلاي علف ؿاٛـ، ١ٖكا ؿك آتنإ ٝ آتٔام ٝ پيًٞتِي ٗي« الٕ»

تا تام ٝ تٌت٠ « ٗيٖ»١ـ؛ ٠ً ايٚ ؽآيت علف ؿر٘غ ًلؿٙ، تٌتٚ، ٌَٗ، ؽاُٗٞي ٗي

ؿاكاي ؿالٓت « ت»صٜيٚ اٝ ٗؼتوـ اًت ٠ً علف ١ا هاتْ تطثين اًت، ١ُٖـٙ ٓة

، ٜٗتوـ «ؿٜي٘ي ١الّ»: كْٔ ؿٕٝ( 2003تاُـ. )ٛي: ػثاى، ٛلٗي، ضؼق ٝ طلاٝت ٗي

تلاي پيلٝمي ٝ « ؿاّ»تلاي ُـت ٝ رَٜ، « هاف»ٗؼآل ػلب، ٛين ٗؼتوـ اًت ٠ً 

ُٜاًا٠ٛ ، تلاي ؿنّ ٝ ٌٛية ٜٗاًة ١ٌتٜـ ٝ ايٚ، يي ًؾٚ ميثايي«ك»ٝ « ب»ا٠ً، ع٘

 (.443: 2001تاُـ، ٠ٛ اطالم )ؿٜي٘ي ١الّ، ام تاب تـٔية ٗي

ؿك ٗياٙ ٗؼآلاٙ، عٌٚ ػثاى تيَ ام ٠٘١ ت٠ ؽآيت ٓٞتي ٝ ٗؼٜايي علٝف 

ؽٔائي كا علٝف،   ١ايي ٠ً اٛزإ ؿاؿٟ تلاي ٠٘١تٞر٠ ًلؿٟ اًت. اٝ ؿك تلكًي

١اي ػال٠ٗ ػثـاهلل  ١اي اٝ كا ت٠ ١٘لاٟ پو١َٝتلكًي  ٗؼيٚ ٛ٘ٞؿٟ اًت. ايٚ ٗوا٠ٓ، ٛتيز٠

 آٝكي ًلؿٟ اًت:آؼالئي ٝ كليـ ػثـاهلل ت٠ ٓٞكت ٌٜٗزٖ ٝ ؽال٠ٓ، ر٘غ

 رٞكيّت، تلٝم، اٗتـاؿ ٓٞتي، تؼـ -آق

 هطغ ٝ علل، هٞإ، تياٙ ٝ ظ٢ٞك، ػٔٞ، اٗتالء، پلاًٜـُي -ب

 لاب، كهت ٝ ضؼق، اٛلزاك اضط -ت

ؿك اتتـاي ٠ً٘ٔ كْٔ، تِتت، تؾٔيط ٝ ؿك اٛت٢اي آٙ كهت، ٛلٗي، تؼٔن ٝ  -ث

 ٝاتٌتِي، علاكت

 ُـت، هٞت، علاكت، ٗتاٛت، تنكُي ٝ ػظ٘ت ٗطٔن -د

 اعاط٠، كهت، علاكت، عة، ؿٝكاٙ، اعٌاًات اٌٛاٛي، ٓٞت، ميثايي -ط

ػيــٞب اؽالهــي، ٓــٞت،  ؿٔظــت، پلاًٜـــُي ٝ اٛتِــاك، اضــطلاب، اٗــلإ ٝ -ػ

 تؾلية، ٌُاكتٚ

 ٓالتت، ًٞتٜـُي، ُـت -ؿ

 اضطلاب اٛـى، تغلى ًليغ، اٛتِاك، تللؿ، ؽِٞٛت، ُـت، هطغ -ف
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 تٌلاك، تغلى، كؽاٝت، اضطلاب، ميثايي، ُيٞع -ك

 هطغ ُـيـ، اضطلاب، ُـت، پلاًٜـٙ، ٓٞت -م

 ٓٞت، اٗتـاؿ، تغلى، اٛتِاك، ًٝؼت، ٓيٚ، ًالًت -ى

 كتِي، اضطلاباٛتِاك، ُل -ٍ

 ُـت، ٓٞت، ٓلا ٝ پاًينُي -ّ

 ي ُـيـ، ٓالتت، علاكت، ضؾاٗت، اٗتالء ُـت، تلؾيٖ، ؿٔث٠ -ٕ

ٌٌاك -ط ياي ُلؿٗاٜٛـ، طلاٝت، تٞي ؽٍٞ، اتٌاع، ؿك ١ٖ پيضيـُي ٝ ٛا  ضؾاٗت ؿك ُا

 اعتٌاى، تٌ٘ٚ، ميثايي، ظ٢ٞك، كؾاٗت، ُـت، هٌاٝت -ق

 ّٞ، ٓٞت، اعٌاًات اٌٛاٛيػياٛيت، اعاط٠، ػٔٞ، ٓالتت، كهت، ؽٔ -ع

 ُـت، اضطلاب، تؾٔيط، ً٘اّ، تاكيٌي، ؿيثت، ٝرـاٛيات ٝ ػٞاطق -ؽ

 علل، كْٔ، تًٞغ، تثاػـ -ف

 ٓالتت، ٓٞت، ُـت -م

 اًتؼالء، اعتٌاى، ؽِٞٛت، تز٘يغ ،ٌٗاكت، ًخلت، تلاًٖ، ضؾاٗت، تِثي٠، تاًيـ -ى

 آتنإ، آتٔام، ٗآٌيت، ٛلٗي، ًخلت -ّ

 تٚ، ٌُتلؿٙ ٝ اٗتـاؿ، ٌَٗ، اٛلتاطر٘غ ًلؿٙ ٝ تٌ -ٕ

 ٓ٘ي٘يت ٝ اٌٛاٛيت، اًتولاك، تطٚ، راكي ُـٙ، اضطلاب، اعاط٠ -ٙ

 ر٘غ ًلؿٙ، آٔام، اًت٘لاك -ٝ

 ُـت، اضطلاب، تؾلية ٝ تالُي، عنٙ، ٓٞت، آٟ - ١

/ كليـ  27: 2004/ ػثاى، 64-63: 1988ٌٛثت، تغتاٛيت ٝ اٛلؼاّ )آؼالئي،  -ي

 .(135: 2008ػثـاهلل، 

 . وعد و وعيد در قرآن کریم2

ام ٗٞضٞػات اًاًي ٝ ًٔيـي هلآٙ ًليٖ اًت. ٝاهٟ ٝػـ، ت٠ ؽيل  ٗل٢ٕٞ ٝػـ ٝ ٝػيـ،

ٝ كع٘ت ؿك هلآٙ ًليٖ ت٠ ٗؼاٛي ٗؾتٔق ١ٖ صٞٙ: ؿيٚ، اًالٕ، ت٢ِت، تاكاٙ، پياٗثلي، 

ٛؼ٘ت، هلآٙ، كٝمي، ٛٔلت، ػاكيت، ؿًٝتي، ػيٌي )ع(، ٗغ٘ـ )ّ( ٗؼٜي ُـٟ 
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٠٘ ايٚ ٗؼاٛي، ٓطق ٝ ٗغثت ٝ كع٘ت عن تؼآي ٛ٘اياٙ ٝ آٌُاك اًت. ٝ اًت. ؿك ١

٠ً٘ٔ ٝػيـ، ام ؿوة ٝ ؽِٖ ا٢ٓي ٠ً ؿك هلآٙ ًليٖ ت٠ ؽـاٝٛـ ٌٛثت ؿاؿٟ ُـٟ ٠ً ُا١ي 

١٘لاٟ تا ٓؼٜت ٝ ٛلليٚ ؽـاٝٛـ آٗـٟ اًت ٝ تيِتل ؽِٖ ؽـا تل ًٌاٛي اًت ٠ً ٛاكلٗاٛي 

 ُٞٛـ. ؿك ٌٓاٙ آؼلب آٗـٟ اًت:ك ٗيًٜٜـ ٝ ام كاٟ كاًت ٝ ؿكًت ؿٝ اٝ كا ٗي

، ام ٗٔاؿكي اًت ٍعٓس: ٍعس األَهط ٍثِ عِسًٓ ٍٍٓعٕساً ٍهَٕٓعساً ٍهَٕٓعِسٍٓ ٍهَٕٓعَزاً ٍهَٕٓعَزًٓ»

؛ اتـٚ  «ٌٗـقٝب »ٝ « ٗلرـٞع »ٝ « ٗغٔٞف»٠ً تل ٝمٙ ٝ ٗؼٜي اًٖ ٗلؼَٞٓ اًت؛ ٗاٜٛـ 

ـ  ُٞيـ: ام ٗٔاؿكي اًت ٠ً ت٠ ٓٞكت ر٘غ ٗيرٜي ٗي «. ٗٓٞاػِيــٔ ػٔلْهوـٞب   : »آيــ ٗاٜٛـ

اّلعِةسٓ  ٗٔـك ٝ اًٖ ١ٌتٜـ، اٗا ر٘ـغ   اّلعسُٓٞيـ: آٞػـ ٝر٘غ ٝػـ: ٝٔػٞؿ؛ األَم١لي ٗي

-ُٞؿ. ٝ آز١ٞلي آٞٓػٕـ كا ٗٔــك عويوـي ٗـي   تاُـ ٝ آٞٓػٕـ ر٘غ تٌت٠ ٛ٘يػِـات ٗي

اًت. ٝ « هياٗتكٝم »ؿك ًؾٚ تاكي تؼآي ت٠ ٗؼٜي « آيِٕٕٓٞ إٓ٘ٓٞػٔٞؿِ»ُٞيـ ٗي قتبزٓ ؿاٛـ.

ُٞيـ: آٞٓػٕـ ١ٖ ؿك ؽيل ٝ ١ـٖ  ٗؼٜي ت٢ـيـ ًلؿٙ اًت. آز١ٞلي ٗي« ٝآٞٓػيـ ٝآتَٞٓػُـ»

اإلِٗعةبز  »ٝ ؿك ُلّ « اّلَٓعس ٍ اّلعسٓ» ُٞيـ: ؿك ؽيلُٞؿ، ٝ اتٚ ًيـٟ ٗيؿك ُلّ اًتؼ٘اّ ٗي

اًـت ام  (. ٝ ؿك آطالط، ٝػـ ػثاكت 97-101ُٞؿ )ٌٓاٙ آؼلب: اًتلاؿٟ ٗي« ٍاّلَٓعِ٘س

تؼ٢ّـ ًلؿٙ ت٠ اٛزإ اٗلي، ؽٞاٟ آٙ اٗل ؽيل تاُـ يا ُل، ٝ اؽتٔاّ پيـا ًلؿٙ ت٠ يٌى 

ُٞؿ ٝ ٝػيـ تؼ٢ــ ًـلؿٙ تـ٠ اٛزـإ اٗـلي ُـل اًـت         ام آ٢ٛا ت٠ ٝاًط٠ هلي٠ٜ، ٗؼيٚ ٗى

تلاٝتي ٠ً تيٚ ٝػـ ٝ ٝػيـ ٝرـٞؿ ؿاكؿ ايـٚ اًـت ًـ٠      .(3/219: د 1380)ٗٔطلٞي، 

ق ٝػـ، هثيظ اًت ٝ ٓـٝ ـق ٝػيــ، ٛـ٠ ت٢ٜـا     ؽٔو ك آٙ ام ؽـاٝٛـ ٗغاّ اًت، ٝٓي ؽٔو

 (.299: 1378هثيظ ٛيٌت ت٠ٌٔ عٌٔٚ ١ٖ ؿاكؿ صٞٙ ايٚ ًاك اظ٢اك ًلٕ اًت )طية، 

« عن»تاك آٙ ٝاهٟ  18تاك ؿك هلآٙ تٌلاك ُـٟ اًت ٠ً تؼـ ام  43« آٞػـ: ٝػـ»٠ً٘ٔ 

ٝ ؿاكاي ا١٘يـت  ١اي ؽـاٝٛـ عن  آٗـٟ اًت ٝ ايٚ اُاكٟ ٓليغي اًت ت٠ ايٚ ٠ً ٝػـ

)ٍٓاّلَةصِٗيَ  هٌُٓةَاْ ٍٓعٓوِلُةَاْ اّلوِةبّلِحٓبتِ دٓةٌُسٕذِلُْٔنٕ      كلٗايـ: ٝااليي ١ٌتٜـ ٗاٜٛـ ايٚ آي٠ ٠ً ٗي

ٍٓهٓيْ أَصٕةسُُٓ هِةيَ اّللّةِِ قِة٘ ً       حٓنّبًاّللِِّ  ٍٓعٕسٓجٌَٓبتٍ تَجٕطِٕ هِي تَحٕتِْٓب األًَْْٓبضٔ ذَبّلِسِٗيَ  ِْ٘ٓب أَثٓساً 

-تاك ؿك هلآٙ آٗـٟ اًت. ٗاٜٛـ ايٚ آيـ٠ ًـ٠ ٗـي    9« آٞػيـ: ٝػيـ»(. ٝ ٠ً٘ٔ 122)آٌٜاء: 

(. ّلَعٓلَْٔنٕ ٗٓتَنَُىَ إٍَٔ ٗٔحٕسِثُ ّلَْٔنٕ شِكْطاً اّلَْٓعِ٘سِ ٍٓكَصَّلِكٓ أًَعَّلٌَْبُٔ قُطْ ًبً عٓطَثِّ٘بً ٍٓصٓطَ ٌَْب  ِِِ٘ هِيَكلٗايـ: )



 9     هاي وعد و وعيد قرآن کريمداللت آوايي در آيه

 

كلٗايــ:  آٗـٟ اًـت ًـ٠ ٗـي   « م»ثاك٠ً آي٠ ؿك ًٞكٟ ٗ 4آي٠ ُليل٠،  9( ام ايٚ 113)ط٠: 

 (.20)م:  (اّلَْٓعِ٘سِشَّلِكٓ َٕٗٓمٔ  ًٍُٓفِدَ  ِٖ اّلوَُضِ)

ُٞؿ تل پاي٠ آ٠ٌٛ كع٘ت ؽـاٝٛـ تل ؿوة اٝ پيِي ؿاكؿ ٠ً: صٜاٙ ٠ً ٗالعظ٠ ٗي

( ؿايلٟ ٝ ٗزاّ ٗؼاٛي كع٘ت ؽـاٝٛـي 26: 1387)كلٝماٛلل، « دٓجٓنَت ضحوٓتِٖ غَضَجِٖ»

تل ام ؿوة اًٝت. ام ًٔ٘اتي ٠ً توليثاً ٗتلاؿف تا ٝػـ ٝ ٝػيـ ت٠ ًاك  تل ٝ ُِاؿٟكلاػ

تايـ تا ١ل  تلؿٟ ُـٟ كع٘ت ٝ ؿوة ٝ ٓطق ٝ ه٢ل ٝ كضا ٝ ًؾط اًت ٠ً آؿٗي ٗي

 ٠ً ٗٞالٛا كلٗٞؿٟ اًت:  صٜاٙ. ؿٝ ؽلًٜـ ٝ كاضي تاُـ

ـ     ػاُوٖ تل ه٢ل ٝ تل ٓطلـَ تـ٠ رـ

 

 ٝيٚ ػزة ٗٚ ػاُن ايٚ ١ل ؿٝ ضـ 

 (328: 3)ٗٞٓٞي: ؿ                      

ًثي ٝ ًيام ُٛٞتاكي آيات ٝػـ ٝ ٝػيـ تا ١٘ـيِل ٗتلاٝت اًت؛ صلا ٠ً تلاي 

١ا، علًات، ١زا١ا ٝ ت٠ طٞك ًٔي ًٗٞيوي تأحيل ٢ٛاؿٙ ؿك ٛلي ٝ ف١ٚ ٗؾاطة، ٝاهٟ

ًٜـ. اُل تِٞييٖ ٠ً ايٚ ًتاب اًاًاً تلاي ٝػـ ٝ ٝػيـ ٛامّ آيات تا يٌـيِل تلاٝت ٗي

ت٠ ؿٓيْ ايٚ ٌُتلؿُي، اًتؤاي ٠٘١ ايٚ آيات ؿك  .ايٖاًت ًؾٜي ت٠ ُناف ِٛلت٠ ُـٟ

١ايي ام اًآية ٗتؼـؿ ٝػـ ٝ ٝػيـ كا ؿك ؽٞا١يٖ ٠ٛٞ٘ٛ ٗي ُٜزـ، ٓقا هآة ايٚ ٗوا٠ٓ ٛ٘ي

١اي هلآٙ اًتؾلاد ٝ ت٠ طٞك ٌٗتوْ ام عيج ٗؼٜاُٜاًي آٝايي تلكًي ًلؿٟ ٝ ميثايي

 آٌُاك ٛ٘اييٖ.ٗؼٜايي ٝ ًٗٞيوايي آٙ كا 

 هاي آیات وعد و وعيد. جایگاه آواها در تصویرپردازي3

١ايي ٠ً ؿك ٗٞكؿ ٝػــ ٝ ٝػيــ ٛـامّ ُلؿيــٟ     ١ٖ صٜاٙ ٠ً اُاكٟ ُـ ؿك هلآٙ ًليٖ آي٠

ؽٞكؿ. ؿك آيات ٝػيـ، ؽـاٝٛـ ٗتؼـاّ،  اًت، ؿك ًلتاًل ايٚ ًتاب آً٘اٛي ت٠ صِٖ ٗي

ٝ ١يزاٛات كٝم هياٗت ٝ ػـقاب ر٢ـٜٖ    ١ا، ُـت١ا، ًؾتيام ٝهايغ ١ٜٞٓاى، اضطلاب

تلًاٛـ. آٙ صـ٠   ١ِـاك ؿاؿٟ اًت ٝ ًاكلاٙ ٝ ٛاكلٗاٛاٙ كا ام ًيطلٟ ػقاب ؿك آؽلت ٗي

تاُــ ًـ٠ ؿك   ؿك ايٚ آيات ٢ِٗٞؿ اًت، ًٗٞيوي ٝ آٝاي تلؽاًت٠ ام صيَٜ علٝف ٗي

ي ؿك كٝط ٝ ضـ٘يل اكـلاؿ  »ُٞؿ ٝ ايٚ اٗل صٜاٙ تاكم اًت ٠ً عتـي  ايٚ آيات ُٜيـٟ ٗي
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اكتـ ٝ هٔة صٜيٚ اكلاؿي ٗٞهغ ُٜيـٙ آيات ٠ً ت٠ ؽـا اي٘اٙ ٝ اػتواؿ ٛـاكٛـ ٛين ٗتحل ٗي

( ٝ ايـٚ اٗـل تـ٠ اػزـام     75: 1995)ػثـ آتٞاب، « ُٞؿُلؿؿ ٝ ٗوطلب ٗيا٢ٓي ٛلٕ ٗي

ُلؿؿ ٠ً آلاق ٝ ػثاكات ؿاكاي تـاك ٗؼٜـايي ٝ   ًثي ُٛٞتاكي ٝ تٔٞيلًامي هلآٙ تلٗي

 كلٗايـ:تيٜيٖ ٠ً ٗيًٞكٟ ٗثاك٠ً تٞت٠ ٗي 38صٜاٙ ٠ً ؿك آي٠ ًٗٞيويايي ١ٌتٜـ. ١ٖ 

٘تُن )ٗٓب أَُْٗٓب اّلَصِٗيَ  هٌَُٓاْ هٓب ّلَكُنٕ إِشَا قِ٘لَ ّلَكُنٔ اًفِطٍُاْ  ِٖ دٓجِ٘لِ اّللِِّ اّثَبقَلْتُنٕ إِّلَى االضٕضِ أَضٓضِ

  .38ًْ٘ٓب  ِٖ اٙذِطَِٓ إِالَ قَلِ٘لٌ  )اّلتَثٔ: ثِبّلْحٓ٘ٓبِٓ اّلسًُْ٘ٓب هِيَ اٙذِطَِٓ  َوٓب هٓتَبعٔ اّلْحٓ٘ٓبِٓ اّلسُ

: )اي ًٌاٛي ٠ً اي٘اٙ آٝكؿيـ ُ٘ا كا ص٠ ُـٟ اًت ٠ً صٞٙ ت٠ ُ٘ا اٗل ُٞؿ ترجمه

ايـ آيا كاضي ت٠  ؿكَٛ ؽاكد ُٞيـ ت٠ ؽاى مٗيٚ ؿّ تٌت٠ً٠ تلاي ر٢اؿ ؿك كاٟ ؽـا تي

يَ ػآٖ آؽلت اٛـى ٝ مٛـُاٛي ؿٛيا ػٕٞ )عيات اتـي( آؽلت ُـيـ ٗتاع ؿٛيا ؿك پ

 ٛاصين اًت(.

اي ؿك ُا١ي يي ٓلظ ت٠ ت٢ٜايي ت٠ ؽاطل تٜاًة ًٗٞيوايي صٜاٙ تٜاًة ٝ ١٘ا١ِٜي

ًٜـ. ؿك ًٜـ ٠ً آٝاي عآْ ام ايٚ ًٗٞيوي هثْ ام ١ل صين تل ٗؼٜا ؿالٓت ٗيٗؼٜا اؿا ٗي

٠ً٘ٔ ًٜٜـ ٝ ؽـاٝٛـ  ايٚ آي٠، ًلمِٛي اًت تلاي ٜٗٞٗاٛي ٠ً ؿك كاٟ ؽـا ر٢اؿ ٛ٘ي

تٞر٢ي ًٜـ ٝ ام ُـت ا١٘اّ ٝ تيكا ٠ً ت٠ ًٜـي ٝ ػـٕ علًت آ٢ٛا اُاكٟ ٗي« احّاهَٔتٖ»

ؿاكؿ، تلُنيـٟ اًت. ايٚ ٠ً٘ٔ تا ٗؾاكد علٝف ؽٞؿ ًِٜيٜي ؽآي كا  آ٢ٛا پلؿٟ تلٗي

ًٜـ ٠ً ايٚ رٌٖ ؽٞؿ كا ًٜـ ت٠ طٞكي ٠ً ؽياّ صٜاٙ تٔٞك ٗي ت٠ متاٙ ٗتٌٖٔ ٝاكؿ ٗي

١اًت ٠ً  پي ايٚ ٠ً٘ٔ ؿًت ًٖ يي ٛٞاي ٗؾٔٞٓي ام ًِٜيٜي ت٠ ًِٜيٜي مؿٟ اًت

ُلؿيـ )هطة، ُـ احل ٓطيق آٙ ضايغ ٗياًتلاؿٟ ٗي« تخاهٔتٖ»اُل ت٠ راي آٙ ام ٝاهٟ 

ؿك تيٚ ١٘نٟ ٌٌٗٞك ٝ آق ٗ٘ـٝؿ ٝاهغ ُـٟ ٝ ِٗـؿ « ث»(. صلا ٠ً علف 133: 1359

اًت. هٌ٘ت ؿٕٝ ٠ً٘ٔ تٞؿٙ آٙ ػاٗٔي تلاي تٔلظ ًِٜيٚ هٌ٘ت ٛؾٌت ٠ً٘ٔ ُلؿيـٟ 

اٛـ ٛوط٠ حوْ ٠ً٘ٔ كا هاف ٝ الٕ ٠ً ؽتٖ ت٠ ض٘يل ٗؾاطة ُـٟٛين ت٠ ؿٓيْ ٝرٞؿ علف 

تليٚ اكًاٙ اٛـ. ايٚ صٜيٚ آٝا١اي تلؽاًت٠ ام علٝف ت٠ ػٜٞاٙ يٌي ام ٢ٖٗ ؽٔن ٛ٘ٞؿٟ

ُٞٛـ. ًٗٞيوي عآْ ام صيَٜ علٝف ٝ ١زا١ا ت٠ پٞيايي تٔاٝيل اؿتي ٗغٌٞب ٗي

يا ٛٞيٌٜـٟ، تٔؼـ ٝ ر٢ت ؿاؿٟ ٝ ًثة ؿالٓت ٗؼٜٞي، ٗاٛـُاكي، ميثايي ٝ ًالٕ ُٞيٜـٟ 

 ُلؿؿ. تأحيل كلاٝاٙ ًالٕ تل ٗؾاطة ٗي
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  .85)َٗدف:  )لَبلًُاْتَبهللتَفْتَإُتَزْوُشًُٔٔسٔفٓحٓتَىتَىًُنَحٓشَظبًؤَيٕتَىًُنَمِهَالُْٓبلِىِٕهَ(

ًٜـى تـا تي٘ـاك     ت٠ يًٞق كا ياؿ ٗـى پٌلاٙ اٝ ُلتٜـ: ت٠ ؽـا ًُٜٞـ ٠ً پيًٞترجمه: 

 ُٞى يا ١الى ُلؿى.

ايٚ آي٠ ُليل٠ ام ضؼق ٝ تي٘اكي ٠ً عولت يؼوٞب )ع( ؿك كلام كلمٛـٍ ؿصاك 

« تاء»ُٜاًي ٝ آٝاُٜاًي علف ُٞيـ. ٗطاتن ؿيـُاٟ ػٔ٘اي متاُٙـٟ تٞؿ، ًؾٚ ٗي

ب ؿاكاي ٓلت كهت ٝ ٛلٗي ٝ ضؼق اًت ٠ً ؿك ايٚ ٗوإ تل تي٘اكي ٝ ضؼق يؼوٞ

ت٠ راي « ت»ٝ ت٠ ًاكُيلي علف هٌٖ « تاء»ًٜـ. تٌلاك علف )ع( ؿك تٌٖٔ ؿالٓت ٗي

 ١اي آي٠ ٗٔـام ايٚ ٗـػاًت.  آٝا ًلؿَٛ تا ٝاهٟٝ ١ٖ« ٝ يا ب»

 . آيات يعد1ـ3

ؽـاٝٛـ تا تٞر٠ّ ت٠ ٓلات كع٘اٛيت ٝ كعي٘يت ؽٞؿ ٝ ١ٖ صٜيٚ ٛيام١اي تِل ٝ تا ؿك 

١ايي ؿاؿٟ اًت ٠ً ام ٢ٗ٘تليٚ ُاٙ، ت٠ آ٢ٛا ٝػـٟٛظل ُلكتٚ ُلايط مٗاٙ ٝ ٌٗاٙ تٜـ

 كلٗايـ:١اي آٙ اًت. ١ٖ صٜاٙ ٠ً ؿك آيات ميل ٗي ٛؼ٘ت ١ا ت٢ِت ٝآٙ

  2-1) بتحٔ:  ...الْحٓمٕذٔلِّلٍَِسٓةِالْعٓبلَمِٕهَالشَحٕمٓهِالشَحِٕمِة

 ًتايَ ؽـايى كا ٠ً پلٝكؿُاك ر٢اٛياٙ اًت. كع٘تِل ٢ٗلتاٙ... :ترجمه

ٝرٞؿ   ثتيٝ ١  قيتؾٞ  ٗؼٜاي« ٚيٓ٘اآؼكبّ» ت٠   ؽـاٝٛـ ٗتؼاّ  ؿك اتٔاف  آٛزا ٠ً ام

ٚ   ًـ٠ « ٖيآلع٘ٚ آـلع » كا ت٠  ٠يآ  ، آٙ ، پلٝكؿُاك ٢ٗلتاٙاكؿؿ ـ تلؿ  ٗتوـ٘ ٞ   ةي   نيٝ تِـ

كا تـا    ٝ ١ـلاى  ٖ يت  َ، ٗؼٜاييؽٞ  ٓلات  اٙية، ؿك تيتلتٚ يا  تا ت٠  ًاؽت  ، ٗتْٔ اًت

ـ يؿك ًٜـاك    ؿٝ ٗؼٜي ٚ يلا ايرا ُلؿاٛـ م ييٝ   ـ ١٘لاٟياٗٝ   كؿثت   ت٢تـلي   نٟيـ ِل، اِٛيٌـ

آيات ًٞكٟ كاتغـ٠ ام كع٘ـت    .آٝكٛـ ـ ٗييام اٝ پـ  ٝ كلٗاٛثلؿاكي  ؿك اطاػت  تٜـُاٙ  تلاي

ُٞيـ. تا ؿهت ؿك كٞآْ آيات ايـٚ  ًلاٙ ٝ ٓلات كع٘اٛيت ٝ كعي٘يت ؽـا ًؾٚ ٗيتي

٠ً ؿاكاي ًِـَ ٓـٞتي اًـت ؽـتٖ ُــٟ      « يٚ»آيات ت٠ ُٞؿ ٠ً ٠٘١  ًٞكٟ ِٗؾْ ٗي

اًت ٝ ايٚ صيَٜ ١زايي، ٗتٜاًة تا كواي ٗؼٜايي ًٞكٟ تٞؿٟ ٝ ًٗٞـيوي ٛـلٕ ٝ كٝاٛـي    

 ايزاؿ ًلؿٟ اًت.
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رَاتٔاالَوْمٓبمِة يٓالىَخْلُ فُِٕٓبفَبوٌُِّٓ يٓظَعُٓٓبلِالوبمِ يٓالشَٕٔحٓبنُ يٓاالسضٓ  يٓالْحٓتُرُيالْعٓصٕفِ

  .12-10وي: )اّلطح

 ١اى ؿالف ؿاك ١ا تا ؽ٠ُٞ : ٝ مٗيٚ كا تلاى ٗلؿٕ ٢ٛاؿ ؿك آٙ ٗيٟٞ و١ا[ ٝ ٛؾْترجمه

 ؿاك ٝ ُيا١اٙ ؽُٞثًٞت. ١اى پًٞت ٝ ؿا٠ٛ

اٛـٞاع   آيـ٠ ٚ ١اًت. اي١ا ٝ ٗي١ٟٞاي تاكم آيات ٝػـ ؿك هلآٙ اُاكٟ ت٠ ٛؼ٘تام ٠ٛٞ٘ٛ

ؽٞا١ـ تا ٜٗٔلا٠ٛ ٝ ؿاؿُلاٛـ٠   ١ا ٗي ًٜـ ٝ ام اٌٛاٙ اٙ ٗييـٟ كا تيي ٠ً ؽـا آكلي١ا ٛؼ٘ت

ـ يكلُٝي ٝ ؽ ٚ ًلؿٟ، ام ًٖيتٞم ـ. ٝ تـلاي تأحيلُـقاكي   اٛت ت٠ عوٞم ٗلؿٕ ارتٜاب ًٜٜ

١ا ٛين ٝٓق ُـٟ اًت تيِتل ٝ كػايت ًٗٞيوي كٞآْ آيات، اٌُاّ ٝ ٓلات آٙ ٗيٟٞ

ـ « ٛٞٙ»ؽٞكؿ تٌلاك علف آٛض٠ ؿك ايٚ آيات ت٠ صِٖ ٗي«. فات األً٘إ» ليٚ اًت. ٢ٗ٘ت

ُٞؿ. ٝ ٗطـاتن  ٓلت علف ٛٞٙ أٛلي تٞؿٙ ٝ ؽيِٞٗي تٞؿٙ آٙ اًت ٠ً ام تيٜي اؿا ٗي

ٗزاٝكت ايٚ علف تا ١ل عـلف ام عـلٝف ١زـا تاػـج ٛلٗـي ٝ      « »اتلا١يٖ اٛيي»ٛظل 

(. ٝ ١٘ضٜاٙ ٠ً ُلت٠ ُـٟ اًـت آٝاي ايـٚ   28: 1972)اٛيي، « ُٞؿ٢ًٞٓت تٔلظ آٙ ٗي

ٝ ٌٛثت ت٠ علٝف ؿيِل ام تيِتليٚ تٌـاٗـ  علف ٠ً ؿك ًلاًل هلآٙ تٌلاك ُـٟ اًت 

ؿك ًالٕ ا٢ٓي ٝ كٞآْ هلآٛي تلؽٞكؿاك اًت ٠ً ايٚ ػآي تـليٚ ؿٓئـي اًـت ًـ٠ تـل      

( صـلا  78: 1388ًٜــ )كوـئت،   تؾِي ٝ آكاَٗ عاًٖ تل ٗؼاٛي هلآٙ ؿالٓت ٗيتٌٌيٚ

تيٜـيٖ  ك آيـ٠ ُـليل٠ ميـل ٗـي    (. ١ٖ صٜاٙ ًـ٠ ؿ 28)آلػـ:  أَالَ ثِصِكْطِ اّللِِّ تَطْوٓئِيُ اّلْنُلَُة٠ًٔ 

كا « ٙ»١اي ت٢ِتي، آٝاي تلؽاًت٠ ام عـلف  ؽـاٝٛـ ٗتؼاّ ؿك تٞٓيق ت٢ِتياٙ ٝ ٛؼ٘ت

 تا ٗؼٜاي آي٠ ت٠ ميثايي ١٘لاٟ ًاؽت٠ اًت.  

  . 54)اّلطحوي:  مٔتَىِئِٕهَعّٓلَىفُشُشٍثٓطَبئِىُُٓبمِهْإِسٕتَجٕشَقٍيٓجٓىَىالْجٓىَتَٕٕهِدٓانٍة

١اي ٝػـ ٝ ٝػيـ ٝ تٞآي  ي تٔٞيلُلي ؿك هلآٙ تواتْ ٝ كٝياكٝيي آي١٠ا ام ميثايي

آ٢ٛا اًت. ت٠ طٞكي ٠ً ًي٘ا١اي ٛ٘اياٙ ٛؼيٖ ت٢ِتي ٝ ػقاب ؿٝمؽي كا ت٠ طٞك ٗتٞآي 

كَ َ إِشَا زٔكَتٕ االضضٔ زٓكّبً زٓكَب ٍٓجٓبءٓ ضٓثُكٓ ٍٓاّلْوٓلَكٔ ًٜـ. ت٠ طٞكي ٠ً تؼـ آيات ر٘غ ٗي

ؿك ًٝط ايٚ ١ّٞ ٝ ١لاى ٠ً تا ًٗٞيوي ٗغٌٖ ٝ ٜٗظٖ ػقاب ر٢ٜٖ كا . صٓفّبً صٓفّب..

 ُٞؿ:  ًٜـ ؽطاب ت٠ ٗتٜٗاٙ ُلت٠ ٗي تٔٞيل ٗي
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فَبدٕخُّلِٓفِٓعِجٓبدِْة الْمٔطْمٓئِىَُّاسٕجِعِٓإِلَىسٓثِهِسٓاظًِّٕٓمٓشْظًَِّٕ يٓادٕخُّلِٓٔٓبؤََٔتُُٓبالىَفْسٔ

. 30-27) جط: جٓىَتِٓ

: اي ٛلي تا اط٘يٜاٙ ٝ تا ٝهاك ٝ تا ُؾٔيت. ت٠ ًٞي پلٝكؿُاكت كرٞع هترجم

ًٚ ؿك عآي ٠ً ١ٖ تٞ ام اٝ كاضي ١ٌتي ٝ ١ٖ اٝ ام تٞ ؽُٜٞٞؿ. ٝ ًلاٛزإ تل مٗلٟ 

 تٜـُاٙ ٗٚ ؿاؽْ ُٞ. ٝ ت٠ ت٢ِت تليٜٖ ؿكآي.
ًٜـ ٝ ؿك ً٘اّ ٝ ت٠ ١٘يٚ تلتية ؿك ً٘اّ ػطٞكت ٝ ٛلَٗ تا ايٚ ٠ً٘ٔ ؽطاب ٗي

ٝ ؿك ًٝط ايٚ ؿ٢ٓلٟ  )ٗٓب أَِٗتُْٓب اّلٌَفْسٔ اّلْؤطْوٓئٌَُِٔ ؿ١ـ اٛيت ٝ تٌليٖ ٝ تؼظيٖ اؿا٠ٗ ٗيكٝع

)اضٕجِعِٖ إِّلَى ضٓثِكِ ضٓاضًِ٘ٓٔ هٓطْضًِِ٘ٔ  َبزٕذُلِٖ  ِٖ عِجٓبزِٕ ٍٓازٕذُلِٖ ؿ١ـ ٝ ١لاى ٛـايَ ٗي

ُلؿؿ ًٗٞيوي اط٘يٜاٙ ؽت٠ ٗي١ا ٝ ًٗٞيوايي ٠ً ؿك اطلاف ايٚ ٛ٘ايِِاٟ ٛٞا ٛـ٠٘ جٌَٓتِٖ .

( ٠ً ؿك هآة آلاق ٛلٕ ٝ ١زا١اي تٜٔـ ٝ آكإ ٠ً 143: 1359اًت )هطة، ٝ آكاَٗ 

ًٜـ. ٝ صيَٜ ١زايي ٝ تلًية آٝا١ا ٗؼٜاي ؿاكاي ًَِ ٓٞتي ١ٌتٜـ ٛ٘ٞؿ پيـا ٗي

ًٜـ. تا ؿهت ؿك ًٗٞيوي ١ل ؿٝ ًالٕ ٝ ٗواي٠ٌ تل تياٙ ٗي ٗؤٞؿ ١ل ؿٝ تٔٞيل كا كُٝٚ

، ٢ٗ٘تليٚ ٝيوُي أًٞتي هلآٙ ٠ً آٝا١ا تاتغ ٗؼاٛي ٝ ٗتٜاًة تا اؿلإ آيات ١ٌتٜـ آ٢ٛا

ُلؿؿ. )هطة، آتٔٞيل ًٜٜـ، ت٠ ٝضٞط ؿكياكت ٗيٝ تا تٞر٠ ت٠ عاّ ٝ ٗوإ تٜٞع پيـا ٗي

 (88، -تا تي -آلٜي: 

الىَبسِ عٓزَاةٓ فَمِىَب سٔجٕحٓبوَهٓ ثٓبطِالً َٓزَا خَّلَمْتٓ مٓب سٓثَىَب ٔٔىَبدِْ...ـ مٔىَبدِٔبً سٓمِعٕىَب إِوَىَب سٓثَىَب

عٓىَبسِٕٓئَبتِىَبيٓتًَٓفَىَ لَىَبرُوًُثٓىَبيٓوَفِشْ فَأمٓىَبسٓثَىَبفَبغْفِشْ آمِىًُاثِشَثِىُمٕ ؤَنْ األَثٕشَاسِلِإلِٔمٓبنِ سٓثَىَب بمٓعٓ

تُخْزِوَ يٓال عّٓلَىسٔسّٔلِهٓ يٓعٓذٕتَىَب مٓب يٓآتِىَب الْمِٕعٓبدٓ تُخّْلِفٔ ال إِوَهٓ الْمِٕٓبمِّٓ ًٕٔٓمٓ ) ل عوطاى: ب

191-194  

اى ٜٗن١ى تٞ پي ٗا كا ام ػقاب آتَ  ١ا كا تي٢ٞؿٟ ٛياكليـٟپلٝكؿُاكا ايٚ :ترجمه

ؽٞاٛـ ٠ً ت٠  پلٝكؿُاكا ٗا ُٜيـيٖ ٠ً ؿػٞتِلى ت٠ اي٘اٙ كلا ٗى ؿٝمػ ؿك اٗاٙ تـاك.

١اى  اي٘اٙ آٝكؿيٖ پلٝكؿُاكا ُٜا١اٙ ٗا كا تياٗلم ٝ تـيپلٝكؿُاك ؽٞؿ اي٘اٙ آٝكيـ پي 

ٗا كا تنؿاى ٝ ٗا كا ؿك مٗلٟ ٛيٌاٙ ت٘يلاٙ. پلٝكؿُاكا ٝ آٛض٠ كا ٠ً ت٠ ًٝي٠ٔ كلًتاؿُاٛت 
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ات كا  اى ت٠ ٗا ػطا ًٚ ٝ ٗا كا كٝم كًتاؽين كًٞا ِٗلؿاٙ ميلا تٞ ٝػـٟ ت٠ ٗا ٝػـ ؿاؿٟ

 ًٜى. ؽالف ٛ٘ى

٠ً « آق»ٝ « ٛٞٙ»ٗثل١ٚ اًت. صلا ٠ً علٝكي ٗاٜٛـ ٗالي٘ت ايٚ ًؾٚ ٝاضظ ٝ 

« كتغ٠«  ؿاكاي آٝايي ٛلٕ ٝ ًَِ ٓٞتي ١ٌتٜـ ت٠ ٝكٞك ؿك آٙ تٌلاك ُـٟ اًت ٝ عل٠ً

ؿكپي آٗـٟ اًت، تأحيل كلاٝاٛي ؿك ٛلٗي ٝ كٝاٛي آٙ  ٠ً ؿك تيِتل ٗواطغ آٙ ت٠ ٓٞكت پي

رُٞاٙ ؽـاٝٛـي تلاي  ُقاُت٠ اًت. ايٚ آي٠ ٠ً ٗوإ هلب، ٜٗارات، كضايت ٝ ٗغثت

پياٗثل ؿك مٗاٙ ٗؼلاد اًٝت ت٠ ١٘يٚ ؽاطل ؿك آٙ ام علٝف ٝ آٞات ٗاليٖ اًتلاؿٟ 

 ُـٟ اًت. 

   72ة ٍٓ إىَ هٌِكُن ّلَوٓي ّلَ٘ٔجٓطِئَيَ )اّلٌسبء: 

 مٛـ.: ٝ عويوتاً ؿك تيٚ ُ٘ا ًٌي ١ٌت ٠ً ؽٞؿ كا ت٠ تٜثٔي ٗيترجمه

ثيل ام اّٝ تا آؽل ًي٘اي ؽٞؿ كا ت٠ تٜثٔي مؿٙ تيٜيٖ ٠ً ؿك ٛٞاي ًٗٞيوايي ايٚ تؼٗي

آٌُاكتل اًت ت٠ طٞكي ٠ً ٛنؿيي  )ّلَ٘ٔجٓطِئَيَ ُلؿؿ ٠ً ايٚ اعٌاى ؿك ٝاهٟ تلًيٖ ٗي

 (.46: 1427اًت متاٙ ؿك اؿاي آٙ ام تٌٖٔ تام ٗاٛـ )ًيـهطة، 

ٛظٖ هلآٛي ٛظ٘ي اًت ٠ً ؿاكاي ٓطق ٝ كٝٛن ؽآي اًت ٝ ميثايي تٜاًة آٝايي 

ُٞؿ. ًٗٞيوي ايٚ ٛظٖ ؿك ٠٘١ ػٜآل آٙ يؼٜي وايي ؿك آٙ ت٠ ٝضٞط ِٗا١ـٟ ٗيٝ اي

١اي ُٞؿ. پي يٌي ام ميثاييآٝا١ا، كٞآْ، ٗواطغ، علًات ٝ ًٌٜات ظا١ل ٗي

 ًٗٞيوايي ؿك هلآٙ ت٠ تٜاًة ؿك تلتية كٞآْ ٝ ٗواطغ هلآٛي اًت. 

  .66)اّلطحوي:  ـفُِِٕمٓبعٕٕٓىَبنِوَعَبخَتَبنِ

 .ؿك آٙ ؿٝ تاؽ ؿٝ ص٠ِ٘ ١٘ٞاكٟ رُٞاٙ اًت: ترجمه

ؿك ايٚ آي٠، تلاي ت٠ تٔٞيل ًِيـٙ كٞكاٙ آب ٝ ًخلت « ٛوّاؽتاٙ»ت٠ ًاكُيلي ٝاهٟ 

ؿك ػلتي ؿالٓت تل كٞكاٙ ًٖ ٝ « آَٜوظ»آٙ اًت. آٙ ص٠ رآة تٞر٠ اًت اي٠ٌٜ ٠ً٘ٔ 

ام آٛزا ٠ً ٓٞت  تل كٞكاٙ مياؿ ٝ آب مياؿ ؿالٓت ؿاكؿ.« آَٜوؼ»ًٜـ ٝ ٠ً٘ٔ آب ًٖ ٗي

اًت پي ُنيَٜ « عاء»تل ام آٝاي علف تل ٝ پلعزٖهٞي« ؽاء»عآْ ام علف 
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١ا ؿك هلآٙ ًليٖ اتلاهي ٛثٞؿٟ ٝ ٛوَ آٝا١اي ٛاُي ام علٝف ١زا ؿك كًيـٙ ت٠ ٝاهٟ

 ٗؼٜاي آيات اٗلي اٌٛاكٛاپقيل اًت.

ٜٞٗاٙ تِاكت تٞاٙ ٛتيز٠ ُلكت ٠ً آيات ٝػـ ٠ً ت٠ ٗ ١اي تاال، ٗيتا تٞر٠ ت٠ ٗخاّ

ُٞيٜـ؛ اؿٔة ؿ١ٜـ يا ؽثل ام ت٢ِت تليٚ ؿاكٛـ ٝ يا ام كع٘ت ٝ ػلٞ ؽـا ًؾٚ ٗي ٗي

اٛـ ٝ كٞآْ آ٢ٛا ام علٝف ٝ علًات ٝ ١زا١اي ٗتؼاؿّ، ٗاليٖ ٝ تٜٔـي تٌِيْ ياكت٠

 ُٞؿ. ت٠ ١زا١اي تٜٔـ ٠ً ؿاكاي ًَِ ٓٞتي ٝ ًٗٞيوي آكإ اًت، ؽتٖ ٗي

 آيات يعيد .2ـ3

١اي ١ٜٞٓاى آٙ اًت ٠ً ايٚ ٝػيـ ؿك ٗٞكؿ ػظ٘ت كٝم هياٗت ٝ ٓغ٠ٜ تؾِي ام آيات

١ا تا ًٗٞيوي ٝ طٜيٚ ١زايي ١اي آٝايي تٞؿٟ ٝ ٗتٜاًة تا ايٚ ٓغ٠ٜآيات ؿاكاي ؿالٓت

كاٟ اًت، تا ػالٟٝ تل ميثايي ٝ كٝٛن اؿتي، ت٠ علًت، رٜثَ ٝ پٞيايي تٔاٝيل آيات ١ٖ

 ؿكى ٝ ٗتحل ٛ٘ايـ. ١ا كا تا عـٝؿ مياؿي هاتْتيلنايـ ٝ آٙ

(4ـ1الْحٓبلَُّ/مٓبالْحٓبلَُّ/يٓمٓبؤَدٕسٓانٓمٓبالْحٓبلَُّ/وَزَثٓتٕحَمًٔدٔيٓعٓبدٌثِبلْمَبسِعِّٓ)الحبلّ:ة 

: آٙ اتلام/ آٙ اتلام صيٌت؟/ ص٠ ؿاٛي ٠ً آٙ اتلام صيٌت/ هٕٞ ػاؿ ٝ ح٘ٞؿ ترجمه

 آٙ هياٗت ٗٞػٞؿ كا تٌقية ًلؿٛـ.

تاُـ. ايٚ ٛـإ تـ٠    يهياٗت ٗ ي١ا ٠ً ٛإ تٜٔـ ايٚ ًٞكٟ اًت، يٌى ام ٛإ« عاه٠»ٝاهٟ 

ؿاكؿ ٠ً كًتاؽين عـن اًـت ٝ كلاكًـيـٛى؛ ٝ     يطٞك هاطغ ٝ ًٞتٜـٟ ٝ تلؿيـٛاپقيل اػالٕ ٗ

ٝ آكليَٜ تـٝٙ ٗؼاؿ ٝ ر٢اٙ پـي ام ٗـلٍ پـٞس ٝ تي٢ـٞؿٟ      يًٜـ ٠ً مٛـُ يٗ يكُِٜٝل

ٖ ٝ ًؾت ؿاكٛـ. ػالٟٝ تل صيَٜ ١زـايي ػثـاكات   اي ٢ٗايٚ صٜـ آي٠ ؽثل ام عاؿح٠ .اًت

ِٗـؿ ٝ ٛين عـلف ًٞتِـي   « هاف»ي ١زا١ا تٜٔـ ١ٌتٜـ، تٌلاك علف  ايٚ آيات، ٠ً ػ٘ـٟ

 اٛـ.، ُـت ٝ ػظ٘ت ايٚ كٝم تنكٍ كا ٗغٌٞى ٝ هاتْ ؿكى ٛ٘ٞؿٟ«ؿاّ»

  13ة َٗمٓ ٗٔسِعَىَ إّلٖ ًبضِ جٌَْٓٓنٓ زٓعّبً )اّلطَض: 

 ُٞٛـ.آتَ ر٢ٜٖ ت٠ ًؾتي ًِيـٟ ٗي: كٝمي ٠ً ت٠ ًٞي ترجمه

كٝؿ ٝ ام ٠ً ؿاكاي ٓلت ر٢ل تٞؿٟ ٝ ام علٝف عٔوـي تـ٠ ُـ٘اك ٗـي    « ػيٚ»علف 

تاُــ،  ُٜاًي ؿاكاي ؽآيت آطٌاًي ٝ ت٘ـاى ُــيـ ؿك عـيٚ تٔلـظ ٗـي     ٛظل متاٙ
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ؿ١ــ ٝ  ت٠ ؽٞتي ِٛاٙ ٗي« آـعّ«   ( ؿالٓت ٓٞتي ؽٞؿ كا ؿك 310٠ً٘ٔ: 1385)ٛزاكياٙ، 

 اي ٌٗتويٖ ؿاكؿ.١ا ت٠ ًٞي آتَ ر٢ٜٖ اُاكٟيـٟ ُـٙ ر٢ٜ٘يت٠ ٓـاي ًِ

  3ة1)اّلنبضعٔ:  المبسِعُّٓ/مبالمَبسِعُّ/يمبؤدسٓانٓمٓبالمَبسعّٓة 

 : ًٞتٜـٟ / ًٞتٜـٟ صيٌت؟ / ٝ تٞ ص٠ ؿاٛي ٠ً ًٞتٜـٟ صيٌت؟ترجمه

اٛـ،  اؿ١ٟاي كٝم هياٗت اًت ٝ ت٠ ايٚ ٓغاق ايٚ ٛإ كا ت٠ ًٞكٟ ؿ اكػ٠ يٌي ام ٛإه

ٙ ا)آغاه٠ ٝ آـاُي٠( ر٢ت ايزاؿ ١ّٞ ٝ ١لاى ؿك ؿّ ٗؾاطث ٟ ميلا ١٘اٜٛـ ؿٝ ًٞك

ًٜـ  ٠ً تا ١ّٞ ٝ ١لاًي ٠ً ايزاؿ ٗي صٜيٚ ت٠ ؽاطل ايٚ آٙ ُلٝع ُـٟ ٝ ١ٖ ات ،ًٞكٟ

آيـ ايٚ آٙ ص٠ ام ٗؼٜاي آيات ُليل٠ تلٗي .آٝكؿ ًٞتـ ٝ آ٢ٛا كا ت٠ ٓلمٟ ؿك ٗي ١ا كا ٗي ؿّ

 اٙيػظ٘تى كلاتل ام عـ تٔٞك ٝ ت يٚ ٝ ُِلت ٝ ؿاكاي٢ًِ٘ اي اٗت، ٝاهؼ٠يهاًت ٠ً 

١ا اًت. ؿك ٠ً ًلُاك ام تلًاٛـٙ ٝ ١ّٞ ٝ ١لاى اكٌٜـٙ ؿك ؿّ عٔهاك  ًٞكٟ اًت.

ؿ١ـ ٠ً ؿك آٙ اتلاهي اي ػظيٖ ؽثل ٗي، ؽـاٝٛـ ٗتؼاّ ام ٝاهؼ٠ٛؾٌت ايٚ ًٞكٟ  آي٠

١ا، ؿٝ ٠ً ؿك ؿالٓت ٝ ٝضٞط ٗؼٜايي آي٠ ٢ٗية ٝ ًٞتٜـٟ ٝ ػظيٖ ؿك عاّ اكتاؿٙ اًت

 ياتـ.ػيٜيت ٗي« قبضعٔ»تأحيل كلاٝاٛي ؿاُت٠ ٝ ًٞتٜـُي « ػيٚ»ٝ « هاف»علف عٔوي 

  .27) طقبى:  ـيًٕٓٔٓمٓٔٓعٓطُالّظَبلِمٔعّٓلَىٔٓذٍِٕٓٔٔٓمًُلُٔٓبلَٕٕتَىِٓاتَخَزْتٔمٓعٓالشَسًٔلِسٓجِّٕلًب

ُٞيـ: اى ًاٍ  َُنؿ ٝ ٗى ١اى ؽٞؿ كا ٗىك ؿًت: ٝ كٝمى اًت ٠ً ًتٌ٘اترجمه

 ُلكتٖ. تا پياٗثل كا١ى تلٗى

ت٠ ٓٞكت ٗخٜي اًت. ٝ ًاكل « يـي٠»آٙ ص٠ ؿك ايٚ آي٠ ٢ِٗٞؿ اًت، ًاكتلؿ ٝاهٟ 

ُنؿ ٝ اًتؼ٘اّ ٌُْ ٗخٜي ت٠ ؽاطل تِـيـ ٛاكاعتي ٝ اكٌٞى  رن يي ؿًتَ كا ٛ٘ي

 كلؿ ًتٌ٘اك ٝ تزٌيٖ عآت ًؾت كٝاٛي اٝ اًت.

ؿٔظت ٝ ُـت اًت. ٌٛثت تٌلاك ايٚ علف ؿك « ظاء»١اي آٝايي علف م ؿالٓتا

آيات هلآٙ ٌٛثت ت٠ علٝف ؿيِل ً٘تليٚ اًت ٝ ايٚ ت٠ ؽاطل ًِٜيٜي ٝ حوْ ايٚ علف 

تل متاٙ اًت ٝ اؿٔة ًٔ٘اتي ٠ً ؿك هلآٙ ؿاكاي ايٚ علف اًت تل ٗؼاٛي ُـت ٝ 

١ايي ام علف« ضاؿ»صٜيٚ علف (. ١ٖ 124-123: 1998ًٜٜـ )ػثاى، هٌاٝت ؿالٓت ٗي

 6علف ام علٝف هلآٙ  1000تلي ؿاكؿ ٝ ٌٛثت تٌلاك آٙ ؿك ١ل اًت ٠ً تٌاٗـ پاييٚ
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(. ٝ ١٘لا١ي علف ضاؿ تا علف ظاء ٗؼٜي ُـت ٝ ؿٔظت كا 36: 1972تاك اًت )أٛيي، 

 ُٞؿ.ٗتٔٞك ٗي

  .13) ولت، عٓبدٍيٓحَمًٔدٓفَإِنْؤَعٕشَظًُافَمُلْؤَوزَسٕتُىُمٕصٓبعِمًَّمِخْلَصٓبعِمَِّـ 

اي ٗاٜٛـ : اُل ًاكلاٙ ام ؽـا اػلإ ًلؿٛـ ت٠ آ٢ٛا تِٞ ٗٚ ُ٘ا كا ام ٓاػو٠ترجمه

 ٓاػو٠ ١الى ػاؿ ٝ ح٘ٞؿ تلًاٛيـٕ.

ؿٝتاك ٗتٞآي آٗـٟ اًت. تلًيـة ص٢ـاك عـلف آؿـاميٚ ايـٚ        ؿك ايٚ آي٠ ٓلظ ٓاػو٠

ٜـ ٝ ام آٛزايي ًـ٠ ؿٝ تـاك   ٠ًً٘ٔ ٓٞت ُـيـ ٗٞرٞؿ ؿك آفكؽَ طثيؼي كا ٗزٌٖ ٗي

ٗتٞآي ؿك يي آي٠ ًٞتاٟ تٌلاك ُـٟ اًت ت٠ ؽٞتي اٗتـاؿ يا تٌلاك آفكؽَ كا يٌي پـي  

 ًِـ.ام ؿيِلي ت٠ تٔٞيل ٗي

 ُٞيـ: ٝ يا آٛزا ٠ً ام ٓـاي ُيپٞك هياٗت ًؾٚ ٗي

  51)ٗس:  يٓوُفِخَفٓالصًسِفإرأَممِهاألجذاثِإلٓسثُِمٔٓىسِّلًنَـ 

ؿك ٓٞك ؿٗيـٟ ؽٞا١ـ ُـ پي ت٠ ٛاُاٟ ام ُٞك١اي ؽٞؿ ُتاتاٙ ت٠ ًٞي  : ٝترجمه

 آيٜـ.پلٝكؿُاكُاٙ ٗي

ة ًٍُفدَ  ٖ اّلوَضِ  َوٓعِقَ هٓي  ٖ اّلسوبٍاتِ ٍهٓي  ٖ االضضِ إال هٓي ضبءٓ اهللُ ّثنِ ًُفِدَ  ِ٘ 

  68)اّلعهط: 

ت ١ا ٝ ١ـل ًـ٠ ؿك مٗـيٚ اًـ    : ٝ ؿك ٓٞك ؿٗيـٟ ُٞؿ پي ١ل ًي ؿك آً٘اٙترجمه

اكتـ ِٗل ًٌي ٠ً ؽـا تؾٞا١ـ ًپي تاك ؿيِل ؿك آٙ ؿٗيـٟ ُـٞؿ ٝ ٛا٢ُـاٙ   ١ٍٞ ٗي تي

 ِٛلٛـ.آٛاٙ ت٠ پا ايٌتاؿٟ ٗي

  20)ُ: يوُفِخَفٓالصًسرلهًٓٔمٔالًعٕذِة 

 : ؿكٓٞك ؿٗيـٟ ُٞؿ، ايٚ اًت كٝم ت٢ـيـ.ترجمه

  13)حبقِ:  فَإِرَاوُفِخَفِٓالصًُسِوَفْخٌَّيٓاحِذٌِٓة

 .پي آٙ ُاٟ ٠ً ؿك ٓٞك يي تاك ؿٗيـٟ ُٞؿجمه: تر

١اي أٛؼإ، ٢ًق، ط٠، ٗتٜٗٞٙ، ْٛ٘، ، ؿك هلآٙ ًليٖ يامؿٟ تاك ؿك ًٞكٟ«ٓٞك»٠ً٘ٔ 

ٝ « ٛولِؼَ»ٗٞاكؿ تا يٌي ام ؿٝ كؼْ   ، ٝ ٛثأ تٌلاك ُـٟ اًت ٝ ؿك ٠٘١حبقٔيي، مٗل، م، 
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ٝ ٛين تا آلاق ٗزاٝكُاٙ  «ٛلؼ»تاُـ. آ١َٜ علٝف ايٚ ٓلظ تا كؼْ ١٘لاٟ ٗي« ئٜلَؼو»

  ٛ٘ايٜـ ٝ ٌٛت٠ٝ ...، ١ِ٘ي ٓـاي ُيپٞك كا تـاػي ٗي« ٓؼن»، «فٓي»، «إفا»صٞٙ  ١ٖ

ت٠ ٓٞكت ٗز٢ّٞ ت٠ ًاك ككت٠ ٝ ت٠ ايٚ « ٛلؼ»ٗٞاكؿ، كؼْ  تل ايٚ اًت ٠ً ؿك ٢ٗ٠٘١ٖ

 آلؼْ تاػج ُـت ياكتٚ ٝ تٜٔـ ُـٙ آٝاي ايٚ ػثاكات ُلؿيـٟ اًت.كاء تلتية، ض٠٘

  8ة  ئشا ًُنِطَ  ٖ اّلٌبقَضِ )اّلوسّثط: 

 : ٝ مٗاٛي ٠ً ؿك ُيپٞك ؿٗيـٟ ُٞؿ.ترجمه

ُٞيــ،   ٗـحل ٛين ؽـاٝٛـ ػظيٖ ام ؿٗيـٟ ُـٙ ؿك ُيپٞك هياٗت ًؾٚ ٗي  ًٞكٟ 8 ؿك آي٠

اًتلاؿٟ ًـلؿٟ  « ٛول»ام « ٛلؼ»ٝ ت٠ راي كؼْ « ٛاهٞك»ام « ٓٞك«   اٗا ؿك ايٚ آي٠ ت٠ راي ٠ً٘ٔ

ؽٞا١ـ تـ٠ ًٞتٜــُي ٝ تٜــي ٓــاي ُـيپٞك      ٗقًٞك ٗي  ؿ١ـ ٠ً آي٠ٗياًت ٝ ايٚ ِٛاٙ 

ؽلاُي آٙ. ؿك ايٚ آي٠، ٛين كؼْ ر٠ٔ٘ تـ٠ ٓـٞكت   اُاكٟ ٛ٘ايـ ٠ٛ ُـت ٝ تٜٔـي ٝ ٍُٞ

 تلي كا اؿا ٛ٘ايـ.علف ٛؾٌت كؼْ، ٓٞت هٞي  ٗز٢ّٞ ت٠ ًاك ككت٠ تا ض٠٘

 33)عجس: فَإِرَاجٓبءتِالصَبخَُّة 

 ؽلاٍ ؿككًـ. ياؿ ٍُٞپي صٞٙ كلترجمه: 

« ؽاء»ٝ « آق»ِٗـؿ ٜٗت٢ي ت٠ « ٓاؿ»ؿك ايٚ آي٠ ت٠ ؿٓيْ ؿاُتٚ « اّلوبذٔ»٠ً٘ٔ 

كًاٛـ. ايٚ ِٗـؿ، تٜٔـي ٝ ػظ٘ت ؽلٍٝ ٝ ١يا١ٞي هياٗت كا ت٠ ٍُٞ ٗؾاطة ٗي

ٌُاكـ ٝ ٓلظ ؿك ١ِٜإ تالٝت ٓغيظ، صٜاٙ ُـيـ اًت ٠ً ُٞيي ١ٞا كا ت٠ ُـت ٗي

ؽلاُـ. ٝ ايٚ ١٘اٙ ١ا كا ٗيٝ ٓـاي تٜٔـ ٝ ٢ٗيثَ ٍُُٞلؿؿ ؿكٝٙ ٍُٞ ٝاكؿ ٗي

 ٛوَ آٝا ؿك كًاٛايي ٗؼٜا ٝ ٗٔ٘ٞى ًلؿٙ آٙ اًت.

 5ة4)اّلْوعٓ:  وَالَلَٕٔىْجٓزَنَفِٓالْحٔطَمِّٓ/يٓمبؤدسٓانٓمبالحٔطَمّ/وَبسٔالّلٍَِالْمًٔلَذُِٓة 

اكتـ / ٝ تٞ ص٠ ؿاٛي ٠ً ٠ً ٗغوواً ت٠ آتَ ؿٝمػ ًٞماٙ ؿك: صٜيٚ ٛيٌت، تْترجمه

 ؽـا اًت.  آتَ ًٞماٙ ر٢ٜٖ صيٌت؟ / آتَ اكلٝؽت٠

ًٜٜـ ٝ ؿك ، ؿك ٗٞكؿ ًٌاٛي ٛامّ ُـٟ اًت ٠ً ٗاّ ٝ حلٝت ر٘غ ٗئَمٓزٌي  ًٞكٟ

١ِـاك « حطؤ»اي ت٠ ٛإ ًٜٜـ. ؽـاٝٛـ ايٚ اكلاؿ كا ت٠ آتَ ًٞمٛـٟكاٟ ؽـا اٛلام ٛ٘ي
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طٜيٚ ٝ ١ل١ل آتَ هياٗت كا « ٓ ٍقف ضسُ»ٝ « ط»ؿ١ـ. ؿك ايٚ ٓلظ، هلآٛي ٛين علف ٗي

ؿلٔت ٝكميـ  4  ؿك آي٠« َٓئْٜثٓقََٙ«  كًاٜٛـ. آثت٠ ٛثايـ ام ؿالٓت ٠ًُٜ٘ٔٞٛـُاٙ ٗي ت٠ ٍُٞ

ٗتًَـ تا صيـٗاٙ علٝف ٝ صيَٜ ١زايي ؽٞؿ ؿك ًٜاك علف كؿع   صلا ٠ً ايٚ ٠ً٘ٔ

 ًاٛـ.ك، ٓٞت عآْ ام ًوٞط كا ت٠ ؿكٝٙ آتَ ر٢ٜٖ ٗي«ًّٔا»

 11ة9)اّلنبضعٔ: فَإُمٍَُٔٓبئٌِّٓ/يٓمٓبؤَدٕسٓانٓمٓبٍَِٕٕٓ/وَبسٌحٓبمٌِّٕٓة 

كا « ١اٝي٠»، ر٢ٜٖ، اًت / ٝ ص٠ِٛٞ ًؾتي «١اٝي٠»ُا١َ ؿك هؼل : رايترجمه

 ١٘اٙ آتَ ًؾت ًٞمٛـٟ اًت. « ١اٝي٠»تٔٞك تٞاٛي ًلؿ / 

ؿك عآت « ١ـ»ت٠ « ٓ»ٙ علف ٝ تثـيْ ُـ« ١ـ»ٝ « ط»ؿك ايٚ آيات، تؼـؿ ؿٝ علف 

 اي ٌٗتويٖ ت٠ طٜيٚ ٝ ١ل١ل آتَ هياٗت ؿاكؿ.ٝهق، اُاكٟ

ؽـاٝٛـ ٗتؼاّ ؿك تٔٞيل مٓن٠ٓ ٢ٗية كٝم هياٗت ٝ تلى اٛـاؽتٚ ؿك راٙ ًاكلاٙ ٝ 

 كلٗايـ:تـًاكاٙ ٗي

  2ة1ة إِشَا ظّٔلْعِّلَتِ اّلْأَضٕضٔ ظِّلْعَاّلَْٓب / ٍٓأَذْطَجٓتِ اّلْأَضٕضٔ أَّثْنَبّلَْٓب )اّلعّلعّلٔ: 

تليٚ مٓن٠ٓ ؽٞؿ ت٠ ٓلمٟ ؿكآيـ / ٝ تاك١اي ًِٜيٚ : ١ِٜاٗي ٠ً مٗيٚ ت٠ ًؾتترجمه

 اًلاك ؿكٝٙ ؽٞيَ ٠٘١ كا ام ؿّ ؽاى تيلٝٙ اكٌٜـ.

، «ػ»ؿٕٝ، علٝف   ٝ ؿك آي٠« ضاؿ» ٝ« فاّ»، «م»ٛؾٌت ايٚ ًٞكٟ، علٝف   ؿك آي٠
١اي كٝم هياٗت ١ا ٝ ٓلمٍؿك ؽـٗت ؿالٓت ٓٞتي ٛٞا١اي تٌاٙ« هاف»ٝ « ث»، «ضاؿ»

تا صيَٜ ١زايي ٜٗاًة ٝ ٛين ر٘غ ٌٌٗل « مٓناّ»ٝ « ظّلعّلٔ»١ٌتٜـ، آثت٠ آلاق كتاػي 

 تا ًِٜيٜي ؽٞؿ ؿك ١ِٜإ تٔلظ، ايٚ ؿالٓت آٝايي كا توٞيت ٛ٘ٞؿٟ اًت.« أحواّ»

ة ٍٓحٔوِلَتٕ االضٕضٔ ٍٓاّلْجِجٓبلُ  َسٔكَتَب زٓكًَٔ ٍٓاحِسًٓٓ /  َ٘هئصٍ ٍٓقَعٓتِ اّلَاقِعٓٔ / ٍاًطَنَتِ اّلسٓوبء 

  16ة14 ْٖ َٗهٓئصٍ ٍاّ٘ٔ )اّلحبقٔ: 
١ا كا تلُيلـٛ ٝ يي ٗلتث٠ ٠٘١ كا ؽلؿ ٝ ٗتالُي ًامـٛ / پي آٙ ٝ مٗيٚ ٝ ًٟٞترجمه: 

 ٙ ام ١ٖ تٌِاكـ ٝ ؿك آٙ كٝم اًت ٠ً آٙ ام ١ٖ ٌٌُت٠ تاُـ.كٝم، ٝاهؼ٠ ٝهٞع ياتـ / ٝ آً٘ا

ت٠ٌ ُلؿيـٙ مٗيٚ ٝ  ًٞكٟ عاه٠، ؽـاٝٛـ ٗتؼاّ ت٠ ًٞتيـٟ ُـٙ ٝ ت٠ٌ 14  ؿك آي٠

، ٓـاي «زٓكّٔ»ٝ « ؿًّٔتا»ِٗـؿ ؿك ؿٝ ٠ً٘ٔ « ًاف»ٝ « ؿاّ»١ا اُاكٟ ًلؿٟ ٝ تا تٌلاك  ًٟٞ
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تاُـ، اٗا ٗي« ؿىّ»ٛين ٗتلاؿف تا « ؿمَ» ٠ً كؼْكًاٛـ، تا اي١ٚا كا ٗيًٞتيـٟ ُـٙ ًٟٞ

اًتلاؿٟ ًلؿٟ اًت، صلا ٠ً ٓٞت ًٞتيـٙ ؿك علف « ؿىّ»ؽـاٝٛـ تٜٔـٗلتث٠ ام كؼْ 

٠ً ػآ٘اٙ ٓـت تيٚ كؿٖ ايٚكًاٛـ. ػٔيُيلتل تٞؿٟ ٝ ُ٘ٞٓيت مياؿي كا ٗي ٠٘١« ًاف»

ُٞيٜـ: ًلؿٟ ٝ ٗي اٛـ اٗا ٗلٌلاٙ، ايٚ ؿٝ كا ام ١ٖ رـاايٚ ؿٝ ٠ً٘ٔ، كلهي هايْ ِٛـٟ

( ٝ ًثة ايٚ تالؿت، تٞامٙ ٝ تٜاًثي 601)آنٗؾِلي، آٌِاف: « آـّىّ أتٔؾ ٗٚ آـمّ»

ت٠ « آـىّ»تل اؽتالط ارناء ؿالٓت ؿاكؿ اٗا « آـمّ»اًت ٠ً تا ًيام آي٠ ؿاكؿ صلا ٠ً 

تؼـي ٛين، علٝف   (. ؿك ؿٝ آي8/48٠: د1422ًٜـ)آـكٝيَ، تللم تيٚ ارناء اُاكٟ ٗي

ت٠ تلتية ؿك ؽـٗت تـاػي ًلؿٙ طٜيٚ ٝهٞع عٞاؿث ٢ٗية ٝ ٌُاكتٚ « ُيٚ»ٝ « هاف»

 تاُٜـ.١ا ٗيُو٠ ُـٙ آً٘اٙ ٝ ُو٠

(11وَالَإِرَادٔوَتٕاالسٕضٔدٓوّبًدٓوّبً)الفجش:ة 

 ؿكپي ايٚ مٗيٚ ت٠ ًٔي ؽلؿ ٝ ٗتالُي ُٞؿ. : صٜيٚ ٛيٌت كٝمي ٠ً ام مٓن٠ٓ پيترجمه

« ًـاف »عاه٠ ؿاكؿ؛ اٗا عـلف    ًٞكٟ 14  ؿالٓتي ُثي٠ ت٠ ؿالٓت آي٠ٗثاكى ٛين  ايٚ آي٠

هياٗـت كا    ًٞتاٟ، ١لت تاك تٌلاك ُِـت٠، ٗيـناٙ ًـٞتَ ٝ علًـت مٓنٓـ٠       ٠ً ؿك ايٚ آي٠

تل ٛ٘ٞؿٟ اًت ٝ تـٝٙ ُي ؿٓيْ تٌلاك ٗلؼّٞ ٗطٔن تأًيــي ؿك  تل ٝ ٗغٌٞىٗٔ٘ٞى

ٙ ٠ ٗيتل آيتل ٝ ػيٜيتل، ٗغٌٖايٚ آي٠، ؿالٓت ٓٞتي تيَ ؿًّٓـاً  ) رـايي ًـ٠  تاُــ ٝ ام آ

( تـا  185: 1405ؿًّٓا( ت٠ ٗؼٜي )ؿًاً تؼـ ؿىٍّ( يا )تغليٌاً تؼـ تغليـيٍ( اًـت )آطثـلي،    

 ٗؼٜاي آي٠ ٜٗاًثت ؿاكؿ.

إِّلَى ة كَلَب إِشَا ثٓلَغَتٕ اّلتَطَاقِٖٓ / ٍٓقِ٘لَ هٓيْ ضٓاٍُ / ٍظَيَ أًِّ اّلفطاُُ / ٍٓاّلْتَفَتِ اّلسِبُُ ثِبّلسِبُِ / 

  30ة26ضٓثِكٓ َٕٗٓهٓئِصٍ اّلْوٓسٓبُُ )اّلن٘بهٔ: 

آٝكؿ تـا ٗـٞهؼى ًـ٠ رـاٙ تـ٠       پٜـاكؿ اٝ اي٘اٙ ٛ٘ى صٜيٚ ٛيٌت ٠ً اٌٛاٙ ٗىترجمه: 

ايٚ تي٘اك كا ام ٗلٍ ٛزات ؿ١ــ / ٝ    ُُٔٞا١َ تلًـ / ٝ ُلت٠ ُٞؿ آيا ًٌى ١ٌت ٠ً

ٙ ت٠ ١ٖ تپيضــ / آكى ؿك آٙ  ت٠ رـايي ام ؿٛيا يويٚ ياتـ / ٝ ًام پا١ا ام ًؾتى راٙ ؿاؿ

 كٝم ٌٗيل ٠٘١ ت٠ ًٞى ؿاؿُاٟ پلٝكؿُاكت ؽٞا١ـ تٞؿ.
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ٝ « ك»ؽّٔٞ تلًية ١زايي ؿٝ علف اّٝ ٝ ت٠  صيـٗاٙ علٝف ًٔ٘ات ٠ً آي٠

كًاٛـ ٠ً ؿك عاّ ؽلِي يا راٙ ًٜـٙ اًت ٝ ٓـاي ؽلؽل ُٔٞي كلؿي كا ٗي« هاف»

ٓـاي ت٠ ١ٖ  29  ؿك آي٠« تآٌام»ٝ « آٌام»، «آتلت»ؿك ًٜاك ١ٖ هلاك ُلكتٚ ٠ً ٓلظ 

ؽٞكؿٙ ًام پا١اي كلؿ ؿك عاّ ٗلٍ كا تا ؽٞؿ ؿاكؿ ٝ ؿك ٢ٛايت كٞآْ ٗٞرٞؿ ؿك 

١اي طثيؼي ٝ ٛاؽٞؿآُاٟ كلؿ ُٞٛـ، ٛٞاي علًتؽتٖ ٗي« هاف»ايٚ پٜذ آي٠ ٠ً ت٠ علف 

 ٛ٘ايـ.ؿك عاّ ٗلٍ كا تٌ٘يْ ٗي

١اي ٢ٗية ػقاب كٝم يق ٓغ٠ٜك٢٘يٖ ٠ً ؽـاٝٛـ ؿك تٞٓام تلكًي آيات ٝػيـ ٗي

ًٜـ ٝ تٌلاك ٝ ٗي آ١ِٜي ًٞتاٟ، اًتلاؿٟٓالتت ٝ ضلبرنا، ام ًٗٞيوي ٗغٌٖ ٝ تا 

ُـت ايٚ عٞاؿث كا، ت٠ ؽٞتي تلاي ...« هاف، ًاف، ٓاؿ ٝ »تلًية علٝكي ٗاٜٛـ 

 ًٜـ.ُٜٞٛـٟ ٗزٌٖ ٗي

 نتيجه

 :آيـ ١٠ًايي ام آيات ٝػـ ٝ ٝػيـ صٜيٚ تل ٗيام تلكًي ٠ٛٞ٘ٛ

ٗؼٜايي ١ٌتٜـ ٝ ٛين اٛتؾاب آلاق ـ  ـ علٝف ١زايي متاٙ ػلتي ؿاكاي ؿالٓت آٝايي

ٝ ػثاكات ٜٗاًة ام ًٞي ؽـاٝٛـ كع٘اٙ، ت٠ تٔاٝيل آيات ٝػـ ٝ ٝػيـ، پٞيايي 

تؾِيـٟ اًت تا رايي ٠ً آٝا١ا ػاٗٔي ٢ٖٗ ؿك تأحيلُقاكي ٝ كًاٛايي ٗل٢ٕٞ آيات 

 كٝؿ.ؿي ايٚ ًتاب آً٘اٛي ت٠ ُ٘اك ٗي١ٌتٜـ ٝ ايٚ اٗل يٌي ام اػزام١اي تال

١اي ١ٜٞٓاى ػقاب ٝ كٝم هياٗت، ـ ؽـاٝٛـ ٗتؼاّ ؿك آيات ٝػيـ ٝ تٞٓيق ٓغ٠ٜ

١ا كا تا ًلؿٟ ٝ آٙ آ١ِٜي ًٞتاٟ ٝ ٗغٌٖ، اًتلاؿٟام ػٜٔل ًٗٞيوي پلكؾاٗت ٝ ضلب

ٛ٘ايـ ٠ً ايٚ اٗل ؿك آيات ٝػـ ٛلٕ ٝ ٓطيق ٝ ؿاكاي ًَِ عـ مياؿي ٗغٌٞى ٗي

 تاُـ.  ي ٗيٓٞت

ٛظيلٛـ ٝ آٝا١ا ؿك آٙ تاتغ ٗؼاٛي ٝ ٗتٜاًة تـا  ـ تؼاتيل هلآٛي ام عيج ٓلظ ٝ ٗؼٜا تي

اؿلإ آيات ١ٌتٜـ؛ يؼٜي ؽطاب هلآٛي ؿك ٗوإ اٛقاك ٝ ٝػيـ ٝ ٝٓق ؿوة ا٢ٓي تـل  

ُلؿؿ ٝ ؿك ٗوإ ٝػـ ٝ تلؿية ٝ ُلتِٞ تا اٛثياء ا٢ٓي ٝ ٗؾٔٔـاِٙ تـ٠   ٗزلٗاٙ تِـيـ ٗي

 يق اًت.اٝ، ٛلٕ ٝ ٓط
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ؿ١ٜـ يـا ؽثـل ام ت٢ِـت تـليٚ ؿاكٛــ ٝ يـا ام       ـ آيات ٝػـ ٠ً ت٠ ٜٗٞٗاٙ تِاكت ٗي

ُٞيٜـ؛ اؿٔة ام عـلٝف ٝ علًـات ٝ ١زا١ـاي ٗتؼـاؿّ،     كع٘ت ٝ ػلٞ ؽـا ًؾٚ ٗي

١ا ت٠ ١زا١اي تٜٔـ ٠ً ؿاكاي ًِـَ ٓـٞتي   اٛـ ٝ كٞآْ آٙٗاليٖ ٝ تٜٔـي تٌِيْ ياكت٠

 ُٞؿ.  ٝ ًٗٞيوي آكإ اًت، ؽتٖ ٗي

ؿ١ـ يا ام ؽِٖ ٝ ؿوة ؽـا تل ِٗلًاٙ ًؾٚ ـ اٗا آياتي ٠ً ام كٝم رنا ؽثل ٗي

-اٛـ ٠ً ُـت ٝ ًٞتٜـُي آ٢ٛا ت٠ ٝضٞط اعٌاى ٗيُٞيـ ام علٝكي تٌِيْ ياكت٠ ٗي

، هلاك ؿاكٛـ. ت٠ ػٜٞاٙ ٗخاّ، «هاف»ٝ « ًاف»ُلؿؿ. ؿك كأى ايٚ علٝف ًٞتٜـٟ ٝ ٗغٌٖ، 

-١ا ؿك هياٗت ًؾٚ ٗي١اي ُـيـ مٗيٚ، ًٟٞتٌا١ٙا ٝ ٝهتي ؽـاي تٜٔـٗلتث٠ ام مٓن٠ٓ

-ُيلؿ تا ٓـاي اٛلزاك١ا ٝ تلىتلي ٗيي تيَ ، ت٢لٟ«م، ى، ّ، ػ، م، ؽ»ُٞيـ ام 

١ا كا تلًاٛـ ٝ يا ١ِٜاٗي ٠ً ام ٓـاي ُيپٞك هياٗت ٝ ام مٛـاٛياٙ كٝم رنا ؽٞكؿُي

ياتٜـ تا ت٠ ٗيتلي ، ًاكتلؿ كلاٝاٙ«ٓاؿ»، «ًيٚ»آيـ، علٝكي صٞٙ ًؾٚ ت٠ ٗياٙ ٗي

 ؽاطل ٓليلي تٞؿٙ ٓٞتِاٙ، ٓـاي ُيپٞك ٝ ؿْ ٝ مٛزيل كا ت٠ تٔٞيل ًِـ.

 

 کتابنامه
 

 المشآنالىشٔم 

  ،ضثبط، اّلساض اّلج٘ضبء.التىبستالجٕبوٓفٓالمشآن، م  1992)أثَ ظٗس، أحوس ، 

  ، اّلنبّطٓ، اّلطدبّلٔاتجبَبتيآساءفٓالىمذالحذٔجأحوس ًبئل، هحوس )ز.ت ،. 

  ،هكتجٔ األًجلَ اّلووطٗٔ، اّلنبّطٓ.مًسٕمٓالطعش، م  1972)أً٘س، اثطاّ٘ن ، 

 ٖالصًتالّلغًْفٓالمشآن، م 2000)اّلوغ٘ط، هحوسحس٘ي،  عل.  ، ث٘طٍت، زاضاّلوؤضخ اّلعطٖث

  ،8زهطق، زاض إثي، ط إعشاةالمشآنالىشٔميثٕبوٍ،، ُ 1422)اّلسضٍٗص، هحٖ اّلسٗي. 

 الىطبفعهحمبٔكغًامطالتىزٔليعًٕناأللبئل.ت ، اّلعهرططٕ، هحوَز ثي عوط، )ز
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