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کاربست ٍاقعگزاٗاًِ ٍ غ٘ز کٌاٖٗ رًگّإ س٘اُ ٍ سف٘ذ
در قزآى کزٗن ٍ اضعار حافظ
رضا رف٘عٖ راد

1

چک٘ذُ

هااگؽچهتًهاباؾتابْىلهىجضايیهكتًع،اهاظؼتمعوهایبهؽی،هسملیبؽایبیاوازكاقاا،،


ؼيگ

تىيی٣ا،،تطیال،،ؼهؿهاويماظهاوظیگؽنئىيا،ايكايینعيع.اهمیتایىهىَى٘چًاواقتکاهؼيگهاا،


هنظؼؾباوهطلى٦ا،وهنظؼکتابهایآقمايیظؼؾباوضال،٥باانکالوه٣اهینهطتل١هىؼظاقات٣اظ ٦اؽاؼ


گؽ٢تهايع.نٛؽزإ٢يیؿهملىاؾکاؼکؽظهایبیايیهطتل١اؾؼيگاقت.ظوؼيگقیا وق٣یعکهظاللتهاایی

بؽٖلمتويىؼ،نبوؼوؾ،تاؼیکیوؼونًاییظاؼيع،باهظلیاظٖؽ٢یتهاای٦اباظتاىخهیکاهظؼتًىیؽقااؾی

کاؼؼ٢تهاياع.ایاىه٧الاهبااؼول


ظاؼيع،هنبهيىؼ،کًاییوهنبهنکلیٞیؽکًایی،ظؼایىظوهتىنؽی١باه

سلیلیوتٓبی٧ی،بهایىيتیدههی ؼقعکههن٦ؽآووهنانٛاؼزا،ٕ٢ظوؼيگقیا وق٣یعؼاهاناؾ

تىيی٣ی–ت
پؽظاؾووا٦اٙگؽاهاىؼظاقات٣اظ ٦اؽاؼظاظ اياعکاهایاى


هایکًاییوهنبهيىؼٞ،یؽکًاییبابیايیْبیٛت

خًبه
کاؼکؽظٞیؽکًاییآوهاهايًعتىيی١ؼيگ

کاؼبكتؼویکؽظايلیایىخكتاؼبهنماؼهیؼوظ.ظؼبُٛیهىاؼظ،

ً
هنچًیىؼيگپعیع هایْبیٛیکاهالبؽهنهًٓب٥اقت.اؾظیگؽکاؼکؽظهایٞیاؽ
ظقتظؼهٛدؿۀهىقی  
کًاییایىظوؼيگظؼ٦ؽآو،هیتىاوبهؼيگؼا هاییکهظؼکى هاوخىظظاؼيع،ؼياگياىؼيابسگاهیٚ،یابو


بیماؼیوضهکنعوگیا وظؼانٛاؼزإ٢هنبهتىيی١چهؽۀپیاهبؽاکؽم

ويیؿؼيگهاؼاٛ٢یاناؼ 

يمىظ .

ٍاصگاى کل٘ذٕٞ :یؽکًایی،ؼيگ،قیا وق٣یع٦،ؽآوکؽین،زا.ٕ٢
-6ظايهدىیظکتؽیهًؽهایاقالهیوهؽبیگؽو هًؽهایيًاٚیظايهگا هًؽاقالهیتبؽیؿ r.rafieirad@tabriziau.ac.ir
تاؼیصظؼیا٢ت68>>/5:/56:



تاؼیصپػیؽل 68>>/66/6=:
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هقذهِ

ظهعوهنچًیىزاهظاْالٚا،بكیاؼههانهايًاعقااضتاؼهای


ؾباو،پایۀايلیاؼتباْا،ايكايیؼانکظهی

اختماٚی،بًیاواؼؾلهایخاهٛه،پیکؽۀقیاقی،نا کلۀؼواباّضاايىاظگی،ا٦تًااظیوظیاعگا هاباهخهااويیاؿ


ٓهنچًیىؾباوپؽکااؼبؽظتؽیىاباؿاؼاؼتبااْیبایى
هكت Cover, 1975: 235-339; Trudgill, 1967: 13ٔ.

ا٢ؽاظخاهٛههیبانع٦ٔ.ؿویًیٓ3:4141،يؿول٦ؽآوکؽینبهيىؼ،کلمه،يهاوظهًعۀآواقتکهضعاويعهان

اؾْؽی٥ؾباوباايكاوه ااؼتباِبؽ٦ؽاؼکؽظ وؾباوؼاهسملیبؽایپیامضىظبؽگؿیع اقت.چًاوکاهيهااوظاظ 

ضىاهعنع،ظؼؾباو٦ؽآوکؽین،اناؼاتیهكت٧ینوٞیؽهك٧ینبهؼيگباهًٛاهایضاووخىظظاؼظ.ظؼاظبیاا،

تًىیؽقاؾیهایناٚؽايهپیگؽ٢ت.ن٣یٛیکعکًی،ناٚؽاوؼاظؼاؼتباِ

٢اؼقیيیؿهیتىاوکاؼکؽظؼيگهاؼاظؼ

بااقت٣اظ اؾؼياگ،باهظوظقاتۀباؿؼست٧كاینهیکًاع.اوهٛت٧اعاقاتگؽوهایاؾنااٚؽاو،باههكا،لۀؼياگ،

زكاقیتیبیمتؽيهاوظاظ وًًٚؽؼيگؼاباظ٦تی٢ؿووتؽهىؼظيٗؽ٦ؽاؼظاظ ايع،اهاگؽو ظیگؽ،ياىٚیکاىؼ

ؼيگیظاؼيعAیًٛیخؿچًعؼيگقیا وق٣یعوقبؿ،ؼيگیظیگاؽؼايمیبیًًاعواؾهمایىچًاعؼياگهانکاه

بؽيع.ویااگؽياامؼياگؼاهیبؽياع،


کًًعبههًگاماؼایۀتًىیؽوظؼيىؼضیال،اقت٣اظۀالؾمؼايمی

ازكاـهی
هثظایىاقتکهؼيگها،ظؼؾباوایهاو،هًٛایايلیو ؼونًیيعاؼظوکلما،هؽبىِبهؼيگظؼنٛؽایهااو،

ٓبهيٗؽهیآیعکه

کلماتیياتىاووَٛی١اقتوّ٧٢بؽایپؽکؽظووؾوهیآیعٔ.ن٣یٛیکعکًی412:4311،

هاظؼنٛؽاو،بازكاقیتی٦ابظتىخهبهکاؼؼ٢تهايع.نایاویاظآوؼیاقت


زإ٢خؿءظقتۀاول٦ؽاؼظاؼظوؼيگ

٦ؽآوبؽنٛؽزإٞ٢یؽ٦اباظايکااؼهیباناعوَاؽوؼ،ظاؼظکاهباعايینآیااظؼؾهیًاۀؼياگهان،ایاى

کهت،ثیؽ
ت،ثیؽا٦،،ابظههاهع اقتیاضیؽ؟یکیاؾٚلظضلىظوخاوظايگینٛؽزإ٢ؼا،الهامگؽ٢تىاؾهًبٙپؽ٢ایٍ

ظايًع.هنچًیىاوؼايهتًهازإ٢ایىکتاب،بلکه٦ؽآوپاوو يیاؿباهناماؼآوؼظ اياعٚٔ.لاىی


٦ؽآووزعیثهی

ه٧عمٓ13:4334،زإ٢ظؼانٛاؼليیؿآنکاؼابهایىاهاؽانااؼ ظاؼظ@:يابرضیاؿیوقاالهتْلبایچاىو
زا/ٕ٢هؽچهکؽظمهمهاؾظولت٦ؽآوکؽظمٞٔ?.ؿلنماؼۀٓ344یاظؼخایظیگؽ@:ؾزاٗ٢اوخهاوکفچاى

ًٔ٦یعۀنماؼۀظوٓوهنچًیىٞؿلنماؼۀ41وهىاؼظبكیاؼی

بًع خمٙيکؽظ/لٓای١زکمیباکتاب٦ؽآيی?
اؾایىظقتکهبهایىاهؽاناؼا،هكت٧ینظاؼيع.واژگاوظؼنٛؽزإ٢بایکعیگؽتًاقبظاؼيعويىؼضیاالظؼ
نٛؽاوباهویاو تهابیهبلیا،ٝاقاتٛاؼۀهًاؽزه،هدااؾوکًایاهوخاىظظاؼظ.ظؼناٛؽزاإ٢تًاًٙوتکلا١ظؼ

نىظوبؽٚکفظؼووهایههایٚؽ٢ايیو

هایهعزیکنتؽظیع هی

ًىیؽگؽیوخىظيعاؼظ.ظؼانٛاؼلظؼوو 
هایه

ت
اضال٦ی٢ؽاواوهههىظاقت.يکتۀههنظیگؽکهبایعبهآوتىخهظانت،ایىاقات@:اواؾایهاام٢اؽاواواقات٣اظ 

يمىظ اقتکهنٛؽاوؼابههؽزلۀچًعهًٛاییاؼت٧اهیظهعوهمیىایهامپؽظاؾیظؼنٛؽلقببت،٣لبهنٛؽ

زإ٢نع اقتٚٔ?.لىیه٧عم،هماو ٓ11:
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 .1ادب٘ات ًظزٕ پضٍّص
 .1-1پ٘طٌ٘ٔ پضٍّص

ظؼؾهیًهتاؼیصؾيعگیزا،ٕ٢هن چًیىانٛاؼاواؾيٗؽهًٛاوقابکهًاؽیواظبایويیاؿاثؽپاػیؽیویاؾ


٦ؽآو،کتابهایؾیؽبهچاپؼقیع اقت .


ـ@ؾيعگیًاههناٚؽاوایؽاو?لیاليى٢ی،تهؽاو،ايتهاؼا،خاخؽهی.4334،

ـ@اؾکىچهؼيعاو?ٚبعالسكیىؾؼیىکىب،تهؽاو،ايتهاؼا،اهیؽکبیؽ.4324،

ـ@زإ٢بهگ٣تهزا:ٕ٢یکنًاضتهًٓ٧ی?،هسمعاقتٛالهی،تهؽاو،ايتهاؼا،يگا .4332،
ّ
ـ@نؽذنکىؾل١بؽزىانیظیىاوزا٢?ٕ٢تراللههدتبایی،تهؽاو،ايتهاؼا،قطى4331،

پووهمهاییاؼؾنمًعيیؿانٛاؼزإ٢ؼااؾوخى هًٛاییبؽؼقیيمىظ ايع :


ـ کتاب@زإ٢ياهه،نؽذال٣أ،اٚالم،ه٣اهینکلیعیوابیا،ظنىاؼزا،?ٕ٢بهاءالعیىضؽههااهی،تهاؽاو،

ايتهاؼا،قؽول.4331،

ـکتاب@خمالآ٢تابوآ٢تابهًؽيٗؽ،نؽزیبؽظیىاوزاٚ?ٕ٢لیقٛاظ،پؽوؼ،تهؽاو،ؼویعاظ.4313،

باتىخهبهاهمیتکاؼبكتکًایهظؼهتىواقالهی،بؽؼقیاقلىبکًاییظؼایىهتاىوظؼپووهمهاایؾیاؽ


ايدامگؽ٢تهاقت :

ضٓبههای4تا?ٓ5زمیعؼَاههایطیو٢اْمۀضؽهیااو،
ـه٧الۀ@هًٛانًاقیاقلىبکًایهظؼيهحالبالٞهٔ 

ً٢لًاهههٓالٛا،اظبیهتىواقالهی،پووههگا ٚلىمو٢ؽهًگاقالهی،ظوؼۀ،4343،3نماؼۀ،2يى-22
.ایىپووهم،يهاوهیظهعکهگاهیبهٞؽٌايلیاهامٚلای

44

کاهباؽزكابا٦تُاایه٧اامقاطىباه

کًایههیتىاوظقتیا٢ت .

ژؼ٠کاویظؼ
کمکواقٓههاوبا 

گىيهایتًهابا
هیکًع،به 
ؾیباییتبییى 

تٓبی٥هًٗؽهًٛاییؼيگهاظؼ٦ؽآوکؽینواظبیا،کًایی٢اؼقی?اؾيگاؼيعۀهمیىه٧الهوهسماع

ـه٧الۀ@

ضؿائی،يهؽیههًؽهایيًاٚیاقالهی،ظوؼۀ،1بهاؼوتابكتاو،4343نماؼۀ.4

ايع،هیتىاوبهچًعظقتهت٧كینکؽظ :

پووهمهاییؼاکهظؼباؼۀؼيگظؼ٦ؽآوکؽینظؼایؽاوايدامنع 


دستۀ اول:هٓالبیظؼهىؼظؼيگظؼ٦ؽآوکؽینوازاظیثؼاباهبازثیظؼگكتؽۀ٢یؿیکوؼوايهًاقایؼياگ،

ها،اؾيٗؽخمٙآوؼیظاظ ها٦ابظاٚتًاهكتًع:


تؽایىپووهم

ايع.بیم
خمٙآوؼیيمىظ وه٧ایكههاییکؽظ 


ؼيگهااوبؽؼقای5ؼياگغکاؽناع ظؼ
ـکتاب@ؼيگنًاقیاؾظیعگا ٦ؽآوکؽینوزعیثٔؼوايهًاقای 

کاهباهخماٙآوؼی

٦ؽآوکؽینٓ?،يىنتۀگؽو تس٧ی٥بايٗاؼ،هسمعبیكتىيی٦،ن،ايتهاؼا،بیااوخاىاو4335،
ؼيگهاا،ؼوايهًاقایؼياگ،ي٧امبُٛایاؾ
ؼيگهاظؼ٦ؽآوکؽینوؼوایا،وبههىَىٚاتی،هايًع٢یؿیىلىژی 

ؼيگهاظؼظؼهاو،ت،ثیؽؼيگظؼهىخىظا،ؾياع ،ؼيگهاایهتٛااظلظؼْبیٛات،ايتطاابؼياگهًاقابباؽای


يىنتىوضىايعو،ؼيگهایؼونىوپًحؼيگغکؽنع ظؼ٦ؽآوکؽینپؽظاضتهاقت.
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ـه٧الۀ@ؼيگاؾهًٗؽ٦ؽآوکاؽین،زاعیثوؼوايهًاقای?ٚلایناؽی٣ی،ظوً٢الًاهه٦اؽآوکاؽینوٚلان،

،4341نماؼۀ،41يى.411-414

ؼيگهاوپیامهاظؼ٦ؽآوکؽین?ْ،یبۀبلىؼظیً٢،لًاههههکىة،4332،نماؼۀ،43يى.31-25
ـه٧الۀ@ 
دستۀ دوم:ظؼخكتدىیاؼایۀهًٛاهاییضاواؾؼيگظؼ٦ؽآوکؽینبؽآهع ايع:

پیامهاظؼ٦ؽآوکؽین?ْ ،یبۀبلىؼظی،باههطًا،یاظنع ظؼه٧الۀپیماؾآو.یا٢تههای
ؼيگهاو 
ـه٧الۀ@ 

ایىخكتاؼزا کیاؾآواقتکهؼيگظؼ٦ؽآوکؽینهناؾهًٗؽؼوايهًاقیوهناؾچهنايعاؾ٢یؿیىلىژیکبه

ایىپووهمبههك،لهپیامهایؼيگظؼ٦ؽآوکؽینپؽظاضته،آواقتکهتًاى٘و

کاؼگؽ٢تهنع ،وتًهاهىؼظیکه

ایاؾآیا،الهیهیبانعتاايكاوؼابهپا کیٓ٢اؽ،وؼياگالهایو


هاظؼایىکتابوزیايی،يهايه

ت٣او،ؼيگ
زػ٠همۀؼيگهابؽقايع.


نًاقیپؽظاضتهايع :

دستۀ سىم:ه٧االتیهكتًعکهبهؼيگظؼ٦ؽآوکؽیناؾظیعگا يهايه

يهايهنًاضتیبهه٣هىمؼيگوکاؼبكتآوظؼ٦ؽآوکؽین?٢یؽوؾۀهسمعیزكاىآبااظی،
ـ ه٧الۀ@ؼویکؽظ 

ؾباونًاضتی٦ؽآوکؽین،ظوؼۀ،4343،3نماؼۀ،4ياى،44-22کاهظؼتسلیاظواژگااوؼياگظؼ
پووهمهای 

٦ؽآوکؽیناؾؼویکؽظهایيهايهنًاضتی،هايًعظؼووهتًیتوت٣اؤ،ؼوابّهمًهیًیوخايهیًیٓبهؽ گؽ٢تاه

ويتایدیه٣یعؼااؼایهيمىظ اقت.

ه٧ایكۀکاؼکؽظهایٞیؽکًاییوواٙ٦گؽاییظو

وخهتمایؿپووهمزاَؽباپووهمهایايدامنع ،بؽؼقیو


ؼيگقیا وق٣یعظؼ٦ؽآووانٛاؼزإ٢اقت .
 .2-1پزسصّإ پضٍّص

٦ؽآوکؽینوانٛاؼلكاوالٟیبچگىيهاؾکاؼکؽظٞیؽکًاییؼيگهااقت٣اظ يمىظ ايع؟

-6
هاوت٣او،هاییبایکعیگؽظاؼيع؟


ایىکاؼکؽظهاچهههابهت
-7

 .3-1فزضِّ٘إ پضٍّص

 -6وقٛتکاؼکؽظکًاییظوؼيگقیا وق٣یعظؼایىظوهتىنؽی١بایکعیگؽهت٣او،اقت.
تؽويیؿبیمتؽبهيىؼٞ،یؽکًاییاقت.


گؽایايه

کاؼکؽظایىظوؼيگ،ظؼ٦ؽآو،واٙ٦
-7

 .4-1اّو٘ت ٍ ضزٍرت پضٍّص

نٛؽزا،ٕ٢اؾيگا بكایاؼیاؾپووههاگؽاو،باهناع،تساتتا،ثیؽ٦اؽآوهیباناع.ایاىپاووهم،هیاؿاوایاى

اثؽپػیؽیؼاظؼهىَى٘ؼيگهابهویو ظوؼيگقیا وق٣یعبؽؼقیهیکًع.اهمیاتوَاؽوؼ،پاووهمظؼایاى

يکتهيه٣تاهاقاتکاهههاطىناىظ٦اؽآوکاؽینواناٛاؼزاا،ٕ٢تااچاهاياعاؾ ،ؼياگقایا وقا٣یعؼااؾهًٗاؽ
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ايع.بًابؽایى،ابتعاَؽوؼ،ظاؼظکهکاؼکؽظهایه٣هىهیوظاللتهایهًٛاایی

ْبیٛتگؽاییوٞیؽکًاییبهکاؼبؽظ 

هاؼاباظاللتهای٦ؽآيیظؼاؼتباِباؼيگها،ه٧ایكهکًین .


هاظؼنٛؽزإ٢ؼابیابینوقپفایىیا٢ته

ؼيگ

 .5-1رٍش پضٍّص

ایىه٧الهبهؼولتىيی٣ی–تسلیلیوتٓبی٧ی،بااقت٣اظ اؾهًابٙکتابطايهایبهايدامؼقیع قپفبؽاقاـ

هاظؼآیا٦،ؽآوکؽینوانٛاؼزا،ٕ٢ؼویکؽظٞیؽکًاییوواٙ٦گؽایايهؼيگقیا وق٣یعبا

بؽؼقیوتٓبی٥ظاظ 

تًٗینیا٢تههاظؼخعولپایايیواکاویگهتهاقت .

 .2کٌاِٗ ٍ هفَْم آى

اظبیا،وؾباو،هملىاؾتًىیؽقاؾیهاییاقتکهاؾْؽی٥کًایا،تبییىهینىيع.کًایهبهظالیلیهطتل،١


تؽکلٕ٣بهآوچهکهؾیباتؽاقات?@،يیکاى

اؾخمله@آ گا کؽظواؾؾیاظی٦عؼ@،?،آؾهىظوؾیؽکیهطاْب?@،

اظاکؽظولً٦@،?ٕ٣عبالٞت?ً٦@،عهبالٟهظؼتهًیٙیاتسكیى?@،آ گاهیظاظواؾٚا٦بتاهؽی?@،اضتًااؼ?،

بیاوخملهایکههًٛایآوضالٖ٠اهؽلبانع?@،اؼایۀه٣اهینهدؽظظؼ٦الابهسكاىـ?@،باهظلیاظتاؽـ?،

@
ٓبهکاؼهیؼوظ .

@تى٦یؽوتٗٛین?و@اثبا،بؽهاووهعٚا?ٖٔاهؽی412-413:4341،

ایماژ،بؽایاولیىباؼتىقّن٣یٛیکعکًی،تستًٚىاويىؼضیال،واؼظهٓالٛا،ي٧عاظبیایاؽاوگؽظیاع.او


المٛاؼ٠هایاظبیيیؿایمااژ6باههًٛاایٚکاف،نابیه،ناکظو


ظؼظایؽة
ضیالؼاباایىواژ هٛاظلگؽ٢تهاقت.

نمایظآهع اقت.يىؼضیالظؼواٙ٦بؽهدمىٚهایاؾتًاویؽنٛؽظاللتظاؼظکهاؾ٦عینبهًٚىاوچهاؼهؤل٣ۀ

ههنکًایه،تهبیه،اقتٛاؼ وهداؾنًاضتههینعيع.ن٣یٛیکعکًیهٛت٧اعاقاتباههدمىٚاۀتًاؽ٢ا،بیاايیو

هداؾیٔاؾ٦بیظتاهبیه،اقتٛاؼ ،کًایه،هداؾهاؽقظ،تمثیظ،يماظ،اٞاؽا٤وهاابالٟه،اقاًاظهااداؾی،تهاطیى،
هینىظٔ.ن٣یٛیکعکًیْٓ44-4:4311،با٥تٛااؼی،١کًایاهبیااواهاؽیو
اْاال ٤

زكاهیؿی،پاؼاظوکفوٓ...

ظؼیا٢تاهؽیظیگؽهیبانعAیًٛیتؽکیبکلمهیاخمالتیاقتکهبهخایهًٛایٖاهؽی،هاؽاظیکایاؾلاىاؾم

،باؽبطهاًعگیآو٢اؽظظاللاتهایکًاعA

هًٛایآواقت.بؽایهثالهً٧ىظاؾکًایه@ظؼضايۀ٢اليیبااؾاقات?

ٓهنچًایى
چؽاکهالؾهۀبطهًع بىظو٢ؽظ،باؾبىظوظؼبهًؿلاوبهؼویهؽظماقتٔ.نمیكا 11-15:4343،

ایکهلٗ٣یایؽاظنىظوهًٛیٞیؽز٧ی٧ایآوهاؽاظگاؽظظ،باهْاىؼیکاه

گ٣تىاقت،به 
گىيه

کًایه@پىنیع قطى
بتىاوهًٛایز٧ی٧یؼايیؿاؾآوهكت٣اظکؽظ?ٔ.تدلیظٓ31:4341،ابىهًًىؼثٛالبی،کًایهؼاههت٥اؾ@کًیات

آوگاا کاهچیاؿیؼا
الهیءا کًیته?بههًٛایپىنايعوچیؿیظايكتهوگا @،کًاياه?يیاؿًٚاىاوگؽظیاع اقات @.
پىنیع ظاؼی،بگىیی@کًیتالهیء?وکًایهاؾآوخهتکًایاهياهیاع ناع کاههًٛااییؼاهیپىناايعوهًٛاایی
ظیگؽؼاآنکاؼهیقاؾظٔ.ثٛالبی ٓ414:4141،


1. Image
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چًایىظیگاؽؼيگهاآباؽایًٞاا

هایکًاییؼيگهایقایا وقا٣یعٔهن


٦ؽآووانٛاؼزإ٢يیؿاؾظاللت

ايع.هًگاهیکهزإ٢هیگىیع@@:بیاٌؼویتاىؼا

بطهیعوبههًٛایواالیهتى،اقت٣اظ های٦ابظت،هلیيمىظ 

يیكتي٧مظؼضىؼاؾآيک/قىاظیاؾضّههکیىبؽاؼٞىاوظاؼیٔزا@ٓ551:4334،ٕ٢بیااٌؼویتاى?،ظؼ
وخهکًاییبههٗهؽاقماوي٣ا،الهیوتىزیعاناؼ هیکًعٔ.قٛاظ،پؽوؼٓ32/41:4313،یااهًگااهیکاه

هیگىیع@:هکىبهياههقیاهیهالهتهىهكت/کهآ گهاقتکهت٧عیؽبؽقؽلچهيىنت?ٔزاا:68=6،ٕ٢

ٓهیبانع.ظؼ٦اؽآويیاؿ
ٔظهطعا،بیتا 4431:45،

ٓ667قیا ياهه@،کًایهاؾٚايی.گًهکاؼ٢.اق.٥بعکاؼ ٖ.الن?
َ َ َ
ظؼآیۀ14قىؼۀٚبفٚ،باؼ@:،ت ْؽهَ ٧هاَ ٦ت َؽة?گًاهکاؼظؼابؽیقیا اؾٞنوايعو ٢ؽوهیؼوظکهکًایهاؾتیاؽ 
ؼوؾیوبعبطتیاواقت .

چهظؼایىه٧الههىؼظتىخه٦ؽاؼهیگی ؽظ،يگا واٛ٦یتپؽظاؾايۀ٦اؽآوواناٛاؼزاإ٢باهؼياگقایا و


اهاآو

ق٣یعاقتتايهاوظاظ نىظایىظوهتىنؽی،١تاچهايعاؾ بهایىظوؼيگاؾهًٗؽٞیاؽکًااییيگاا کاؽظ و

واٛ٦یتهایيؽیرهلمىـبؽایزىاـؼااؾظؼیچۀایىظوؼيگآنکاؼکؽظ ايع .

 .3حافظ ٍ اثزپذٗزٕ اس قزآى کزٗن

نمفالعیىهسمعنیؽاؾیهل٧ببهلكاوالٟیبوهتطلىبهزا244،ٕ٢وبًابهبؽضایا٦اىال

تاؼیصتىلع

ٓاوظؼٚلاىم٦ؽآيایبیيٗیاؽوبالٞاتاواؾخهاتتٛااظلوایدااؾ،

٦مؽیهیبانعٔ.ياى٢ی415:4334،

231
کهآیاههاؼااؾباؽبطىاياع.یاک

یاظآوؼبالٞت٦ؽآواقتٔ.ؾؼیىکىبٓ54:4324،او،زا٦ٕ٢ؽآواقتيه 
ایى
ظايعواؾؼبّهؽآیهباآیاههایظیگاؽهانآ گاا اقاتٔ.اقاتٛالهی:4332،


زا٦ٕ٢ؽآوهًٛایهؽآیهؼاهنهی

ٓهدتباییاٖهاؼهیظاؼظکهاوزا٦ٕ٢ؽآواقتوآوؼاباچهاؼظ ؼوایتاؾباؽهیضىاياعوهؽچاهظاؼظ

32-31
تؽهیتىاوٞؿلییا٢تکهبهتًؽیریاتلىیر،انااؼاتی
واؾگؽیهوظٚایيیمهنبیوکن 

همهاؾظولت٦ؽآوظاؼظ
ٓاثؽپػیؽیزإ٢اؾ٦ؽآوکؽینؼاهیتىاوظؼ

به٦ؽآوکؽینویاا٦تباقیاؾآويیاهع بانعٔ.هدتبایی44:4331،
ظونکظبیاويمىظ:نکظاولآو،ا٦تباـبهيىؼ،هكت٧یناقتکهگاا آیاهایاؾ٦اؽآوباهْاىؼکاهاظیااباا

ايعکیتٟییؽظؼنٛؽزإ٢آوؼظ هینىظ@.چهنزا،ٕ٢ؾیؽباامً٦اؽآوزاىؼیقؽنات/نایى خًاا،تداؽی

تستهاااليهاؼظانتٔ?.زآ412:4334،ٕ٢کهبهآیۀ45قىؼۀهباؼکهب٧ؽ اناؼ ظاؼظ.گا يیؿتؽکیباتیاؾیکآیه

ً
٢ؽظاآهع?ٔهثًاىیاالایآهاىیوزهایٓ
اقت٣اظ هینىظ.هايًع@:هگؽو٦تو٢اپؽوؼظوآهع/که٢النالتػؼيی 
کهبهآیۀ34قىؼۀايبیااناؼ ظاؼظ .

يى٘ظیگؽاثؽپػیؽیيیؿا٦تباـٞیؽهكت٧یناقت.ظؼنکظاولآو،زإ٢ه٣هىمیکآیاهؼاظؼناٛؽضاىظ

هیگًدايع@.يهاِوٚیموخىايیچىگظًٞیمتظاو/کهزاٗ٢ايبىظباؽؼقاىلٞیاؽباالٔ?ٜزاا،ٕ٢همااو:

ٓ314کهاناؼ بهآیۀ44قىؼۀهائع ظاؼظ.ظؼنکظظوميیؿ،بهًٚاىاوهثاال@کهاتینکكاتگايینایبااظناؽْه

بؽضیؿ/بانعکهباؾبیًینظیعاؼآنًاؼا?ٔزا،ٕ٢هماوٓ8:کهبهقىؼۀکه١آیۀ<6اناؼ ظاؼظ.گا يیاؿباهياىؼ،
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ًٚااویاعبیُااهیکاؽظٔ?.زاا،ٕ٢همااو:

تلمیراقت@.ایىهمهنٛبع ضىیمکههیکؽظایًدا/قاهؽیپایم
کاؽظ،هیگ٣ات:

ٓاقتاظزإ٢هیؽقیعنؽی١خؽخايیظؼزالیکهنا گؽظاوضىظؼااؾقؽوظونٛؽهًٙهی

415
@نٛؽزإ٢همهالهاها،وزعیث٦عقی،لٓای١زکمیويکا٦،ؽآيیاقتٚٔ?.لىیه٧عم ٓ13:4334،

زالاؾیکقىت،ثیؽا٦،ؽآيیزإ٢واؾقىییظیگاؽ،ایهامهاایبكایاؼیکاهظؼناٛؽزاإ٢وخاىظظاؼظ،


پؽظاؾی،بؽایهثالتهطیىؼيگهابهًٚىاویکی


آوؼظتاهیؿاوگؽایماوبهْبیٛت

های٢ؽاواوپعیعهی
ايگیؿ 
اؾویوگیهایهسكىـانیاوپعیع هاؼابهقًدهظؼآیع،بًاب ؽایىابتعاتٛؽی١وه٣هىمکًایههاىؼظبؽؼقای٦اؽاؼ


هیگیؽظقپفهمۀهىاؼظیکهانٛاؼزإ٢ويیؿآیا،نؽی٣ۀ٦ؽآواؾؼيگهایق٣یعوقیا ،اقت٣اظ يمىظ ايع،

ههطىضىاهعنع.بٛعاؾآوْب٥تٛؽی١کًایه،هؽخاکهؼيگ،ه٣هىهیٞیؽکًاییپػیؽ٢تهاقات،بؽؼقایو

تٓبی٥ضىاهعگهت .

 .4رًگ سف٘ذ ٍ هفاّ٘ن آى در ضعز حافظ

نىظکهآياواْالٚاتیخاهٙاؾ٢یؿیکؼيگيعاناتهايع.ؾبااو


گىیآنکاؼهی

اؾبؽؼقینٛؽناٚؽاوپاؼقی

ؼيگهاچًعاوگكتؽظ يیكتیابهتاؽاقاتگ٣تاهناىظؾبااوواظبپاؼقای
٢اؼقیاؾيٗؽظایؽۀلٟت،ظؼؾهیًۀ 

ؼيگها،ظؼبیاوؼایحهؽظمهكتکهظؼاظب،هىؼظاقت٣اظ ٦اؽاؼيگؽ٢تاهاقات،
هیيمایعAؾیؽابكیاؼیاؾ 
چًیى 

اهاناٚؽاوپاؼقیؾباو،همىاؼ کىنیع ايعکاهایاىهساعوظیتظایاؽۀؼيگایؼااؾؼهگاػؼاقاتٛاؼ هاوتٛبیاؽا،
ضاوکهضل٥کؽظ ايع،خبؽاوکًًعٔ.ن٣یٛیکعکًیٓ412:4311،باایىزال،تًى٘ؼيگیظؼنٛؽزا٦،ٕ٢ابظ

تىخهاقت،پفاؾبؽؼقیٞؿلهاً٦،ایع،ؼباٚیا،وٛٓ٦ا،ظیىاوزا،ٕ٢ههطىنعکاهزاإ٢اؾؼيگهاای

ق٣یعٔوبیُا،بیآٌ،ؼيگؾؼظ،قؽشٔازمؽ،اؼٞىايی،لٛظ٢امٓ،قبؿٔاضُؽْٓ،ی١هایؼيگآبی:کبىظٔو

اؾؼ،ٓ٤يیلایٔهیًااییٓو٢یاؽوؾ ای،قایا ٔقایه،ههاکیى،قاىاظ،هًاعو،هاعاظٓظؼاناٛاؼلبهاؽ باؽظ اقات.

ظاللتهایهًٛاییؼيگق٣یعوق٣یعظؼنٛؽزإ٢اؾایى٦ؽاؼاقت :

 .1-4رًگ سف٘ذ

زإ٢ؼيگق٣یعؼابهيىؼ،بیُاوبیاٌيیؿهىؼظاقت٣اظ ٦ؽاؼظاظ اقت.يکتۀ٦ابظتىخهایاىهیباناع

کهزإ٢تًهاظؼیکبیتؼيگق٣یع ؼابعوو٦ؽاؼگؽ٢تىظؼکًاؼؼيگقیا ،بهکاؼبؽظ اقت :
 .1-1-4رًگ حَ٘اًات

@بهتاجهعهعماؾؼ هبؽکهباؾق٣یع/چىبانهظؼپیهؽيیعهطتًؽيؽوظ?ٔضلطالی ٓ411:4311،ق٣یع

ظؼایىبیت،ؼيگپؽيعۀ٧ٚاباؾيىٚیضاواقتکههیبتیٗٚاینظاؼظونااٚؽت ،کیاعهیکًاعکاهایاىياى٘

ؼوظ.ظؼایىخاؼيگق٣یعظاللتبؽپعیع ایْبیٛی


بهظيباليیعهایکىچکيمی
پؽيع ،بؽضال٠پؽيعۀ@بانه?
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ظؼٚالنزیىايا،ظاؼظ@:باؾق٣یعکهپعؼوهاظؼاوکا٢ىؼیبانًعوبؽهیچپؽل،هیچيهايیيبانعوهانقاؽش
چهنبىظوقبؿپایوبههًكؽبٟایتقبؿٔ?.يكىی ٓ44:4351،

 .2-1-4سزًَضت ً٘ک

@بهآبؾهؿموکىثؽق٣یعيتىاوکؽظ/گلینبطتکكیؼاکهبا٢تًعقایا ?ٔزاآ214:4334،ٕ٢یااظؼبیات

@گ٣تهبانعهگؽ،هلهنٞیبازىالن/ایىکهنعؼوؾق٣یعمچىنبٖلمايیٔ?.هماوٓ143،بطاتباهؼياگ
ق٣یع،بؽقؽيىنتيیکوؼوؾق٣یعيیؿبؽيیکبطتیظاللتظاؼظٔ.ظهطعا،بیتا ٓ4435:3،


 .3-1-4هعجشٓ حضزت هَسٖ

ؼيگق٣یعبهنکظبیُايیؿظؼابیا@:،بايگگاویچهيعاباؾظهعٚهى هطؽ/قاهؽیکیكتکهظقت

ایىهمهنٛبعۀضىیمکههیکؽظایىخا/قاهؽیپیمًٚااویاع

اؾیعبیُاببؽظ?ٔزآ41:4334،ٕ٢ويیؿ@

بیُاهیکؽظ?ٔهماوٓ41،آهع اقتکهبههٛدؿۀزُؽ،هىقی


کهظؼ٦ؽآو اقىؼ هایٔاٚؽآ413/٠و

ٔنٛؽاءٓ33/ؤْهٔ،ٓ44/يمظٓ44/ؤً٦ى ٓ34/اغکؽنع اقت،اناؼ ظاؼظ.ؼيگقا٣یعباهناکظکلماۀ
بیاٌيیؿ،ظؼانٛاؼآهع Aاهاباؾهنهیتىاوهالزٗهيمىظکهخهتکاؼکؽظت٧ابلیباؼياگقایا ،هاىؼظاقات٣اظ 

٦ؽاؼگؽ٢تهاقت .

 .4-1-4تَص٘ف چْزٓ پ٘اهبز

@بیاٌؼویتىؼونىچىٚاؼٌؼشؼوؾ/قىاظؾل١قایا تاىهكاتٖلماتظاجٔهمااوٓ434،کاهؼوی

قطىباپیاهبؽاکؽم

اقتکه@بههًؿلتهًٛىیونمایظٖاهؽیؼقىل،اناؼ ظاؼظوهیضىاهاعبگىیاع:

ایؼقىلگؽاهیٕتىهٗهؽخمالوکمالزُؽ،ظوقتهكتیوتماهیٚالنؼايىؼخمالتهنچاىوضىؼنایع


ٓهنچًیىقاىاظيیاؿباؽخااللوٗٚماتوياابىظکاؽظو
ٚالمتابؼونىيمىظ ?ٔقٛاظ،پؽوؼ 111/4:4313،
هاؤهماوٓظاللتهیيمایع .

قؽک

 .5-1-4پ٘ز ضذى

@قىاظياهههىیقیا چىوْینع/بیاٌکنيهىظگؽيعايتطابؼوظٔزآ441:4334،ٕ٢زإ٢ظؼایى

ظهعوهیگىیع:خىايیا،قپؽینعوظیعاؼظایمیزُؽ،ظوقاتيًایبتيهاع.


بیتضىظؼاضٓاب٦ؽاؼهی
یعناعوهیکًاعوپیاؽناعی،تمًاایآوؼايکاىٔ.قاٛاظ،پاؽوؼ:4313،

ظؼؾهايیکههىیقیا نؽو٘بهقاپ

ٓهنچًیى@گ٣تیکهپفاؾقیا ؼيگیيبىظ/پفهىیقیا هىچاؽاگهاتقا٣یع?ٔضلطاالی:4311،
 341/3
ٓ423ؼباٚی،يیؿؼيگق٣یعبؽپیؽیظاللتظاؼظ .
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 .6-1-4اسوا ٍ صفات الْٖ

@بیاٌؼویتىؼايیكتي٧مظؼضىؼاؾآيک/قاىاظیاؾضاّههاکیىباؽاؼٞاىاوظاؼیٔزاا:4334،ٕ٢

ٓ142ؼویقطىناٚؽظؼایىبیت،ضعاويعهتٛالاقت@:هسبىبإخهاوهكتیکاهؼویتاىوهٗهاؽاقاماءو
بانًع،يمیتىايًعي٧مکثؽ،ؼابهغاتتبؿيًعAؾیؽاتىازعیوي٧امباؽظاؼيیكاتیويا٣اتتٚایى


ي٣اتتهی

ٔقٛاظ،پؽوؼٓ32/41:4313،ظؼایىابیا،ناهعتُاظؼيگیهیاوبیاٌوقىاظهكتین.ایى

غاتتبىظ اقت?.
اؼاههطىهیکًعٔ.ایتى ٓ13:4323،

تُاظ،باالتؽیىنع،کًتؽاقتتیؽ اؼونىظؼهیاوؼيگه

 .2-4رًگ س٘اُ (سِ٘ ،هطک٘ي ،سَاد) ٍ هفاّ٘ن آى در ضعز حافظ

پؽبكاهعتؽیىؼيگظؼانٛاؼزا،ٕ٢ؼيگقیا اقاتکاهباايامهاایقایا ،قایه،ههاکیى،هًاعو،قاىاظو

نبؽيگبهکاؼبؽظ نع اقت :

 .1-2-4تَص٘ف قذرت الْٖ

ّ
کلکتىباؼکالله،بؽهلکظیىگهاظ /يعچهمهآبزیاىاو،اؾٓ٦اؽۀقایاهی?ٔزاآ543:4334،ٕ٢

@

ٓظاؼظ.هنچًیى@بههعظ٦لانوزکانو

ٓ٦ؽۀقیاهی،اناؼ به@٦لن٦عؼ،الهی?ٔقٛاظ،پؽوؼ331/2:4313،

٢ؽهاوهااایتااى،هاانهلااکوهاانظیااى٦ااى،گؽ٢تااه،گااىییهؽکاابتااىضاياایتازیااا گؽیآبزی اىاوظاؼظ?.

ٔضؽههاهیٓ4434/4:4331،هماوگىيهظؼبیت@ؼوؾاؾلاؾکلکتىیک ٓ٦ؽۀقیاهی/بؽؼویهها٢تاظکاه

نعزظهكائظ?ٔزآ113:4334،ٕ٢يیؿبههمیىهًٛااقت .
 .2-2-4تَص٘ف رًگ هَٕ جَاى

ظؼایىبیت@:گ٣تیکهپفاؾقیا ؼيگیيبىظ/پفهىیقایا هاىچاؽاگهاتقا٣یع?ٔضلطاالی:685;،

،ٓ7<8هىیقیا ،يهايۀخىايیوهىیق٣یعيهايهپیؽیاقت .
 .3-2-4تَص٘ف پذٗذٓ طب٘عٖ

@چهنخاظویتىضىظٚیىقىاظقسؽاقت/لایکىایاىهكاتکاهایاىيكاطهقا٧ینا٢تاظقات?ٔزاا،ٕ٢

 ٓ69;:68=6

@ؾظوقتاوتىآهىضتظؼْؽی٧تههؽ/قپیع ظمکهيباچا کؾظنٛاؼقیا ?ٔهماوٓ521،هًٗىؼاؾنٛاؼ

قیا ،قیاهینباقتکهباظيبااؾاولیایالهیآهىضتٔ.قٛاظ،پؽوؼ ٓ444/4:4313،

ٓظؼایىخاؼيگقیا باؽؼياگ

@ؼيگتؿویؽپیمهايبىظ/نیؽقؽضینواٛ٢یقیهین?ٔزا514:4334،ٕ٢

زیىاوظؼْبیٛتهًٓب٥اقت .
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 .4-2-4تجل٘ات جوالٖ آه٘ختِ با جاللٖ

@ه وۀقیاهتاؼکؽظبهضىوهااناؼ/،ؾ٢ؽیباوبیًعیموٞلّهکىيگاؼا?ٔهمااوٓ<=،قایا ظؼایاى

ٓهنچًایىظؼبیات@:باه
بیتبههًٛای@تدلیخمالیآهیطتهباخاللی?اقاتٔ.قاٛاظ،پاؽوؼ 412/4:4313،
هوگاوقیهکؽظیهؿاؼاوؼضًهظؼظیًن/بیاکؿچهانبیمااؼ،،هاؿاؼاوظؼظباؽچیًنٔ?.زاآ154:4334،ٕ٢باه

همیىهًٛاهیبانع .


 .5-2-4کن بْا بَدى چ٘شٕ

آوچهؾؼهینىظاؾپؽتىآو٦لبقیا /کیمیاییاقتکهظؼيسبتظؼویهاواقات?ٔهمااو٦،ٓ41،لاب

@

قیا ،هًٗىؼقکهبا٢لؿکناؼؾلاقتٔ.ظهطعا،بیتآ4134/45:کهاؾْؽی٥کیمیایهًازبتباظؼویهااو،

تبعیظبهْالهینىظ.ضؽههاهیهٛت٧عاقت٦@:لبقیا ،ایهامظاؼظ:الٓ١ي٧عت٧لبیوبههمایىخهاتقایا A

بٓظلقطتوقیا ،ظلیکه٦كیاقتٔ?.ضؽههاهی ٓ441/4:4331،

 .6-2-4فسق ٍ گٌاُ

@هکىبهياهۀقیاهیهالهتهىهكت/کهآ گهاقتکهت٧عیؽبؽقؽلچهيىنت?ٔزآ424:4334،ٕ٢

باناع.هنچًایى

ٔظهطعا،بیتاا 4431:45،
ٓهی

قیا ظؼقیا ياهه@کًایهاؾٚايی.گًهکاؼ٢.اق.٥بعکاؼ ٖ.الن?

بیگًهًاع?ٔزاا:4334،ٕ٢
ظؼابیا@،هىاؼچهٚان٧نوؼيعوهكتوياههقیا /هاؿاؼناکؽکاهیااؼاوناهؽ 
يمیبیًن/چگىيهچىو٦لمنظوظظلبهقؽيؽوظ?ٔضلطاالی@،ٓ411:4311،اؾ
ياههتؽاؾضىظکكی 
@،ٓ433قیا  

ياهۀقیا يتؽقنکهؼوؾزهؽ/با٢یٍلٓ١اويعاؾایىياههْیکاًن?ٔزاآ112:4334،ٕ٢يیاؿباههمایى
هًٛابهکاؼؼ٢تهايع .


ٔظهطعا،بیتاآ4442/45:هًٛاا

قیا کاؼيیؿظؼلٟتًاهه@:کًایهاؾ٢اق٥و٢اخؽوٖالنوهسیظوگًاهکاؼ?

نع ،بًابؽایىقیا ظؼ@بیابههیکع وچهؽ اؼٞىايیکى/هؽوبهيىهٛهکاوخااقایا کاؼايًع?ٔزاا:4334،ٕ٢

کًع.ناٚؽهیگىیع@:هااؾآياؤظنمًاوٓبعگىییيطاىاهینکاؽظوخاههقایا و


ظاللتهی
،ٓ443بؽهمیىهًٛا
گًاهکاؼناااويمینااماؼینْ،ؽی٧ااۀآياااؤيااى٢یگؽیٓؼاهاانيمیپااػیؽینٔ?.قااٛاظ،پااؽوؼٓ4414/3:4313،

ضؽههاهیيیؿ@قیا ياهه? ؼاکًایهاؾٚايیوگًاهکاؼظايكتهويىؼظیگؽیکهزإ٢ظؼانٛاؼلبهکاؼبؽظ 
ؼابهيىؼ@،ياههقیاهی،قیا ياهه،ياههقیا ?ٔضؽههاهیٓ224/4:4331،بیاويمىظ اقت .

 .7-2-4س٘ز ضذى دل

@ي٧عظلیکهبىظهؽايؽ٠باظ نع٦/لبقیا بىظاؾآوظؼزؽامؼ٢ت?ٔزآ685:68=6،ٕ٢قایا ظؼایاى

ٔقاٛاظ،پؽوؼ،

آو،چًاوکاهپاؽوایزاالاويکًاعوهؽگاؿباعوتىخاهيًمایاع?.

بیتبههًٛای@قیؽنعوظلاؾ
ٓ4442/3:4313هًٛایایىبیتاؾيٗؽضؽههاهی@:ظلضىظؼابههىاینؽابوناظضىاؼیبااضتن.آؼیایاى
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ظل،ظلظؼقتوي٧عقؽ يبىظبلکهظؼزکني٧عياقؽ و٦لببىظواؾْؽی٥ظؼقتوههؽو٘کكبيهع بىظA

لػاهنچًاوظؼکاؼزؽامباظ ضىؼیيؽ٠نعٔ?.ضؽههااهیٓ145/4:4331،قایا ظؼایاىهًٛااباهياههاؽو٘


بىظو،اناؼ،ظاؼظ .

 .8-2-4تَص٘ف سٌگذلٖ

ظؼابیاٞ@،المهؽظمچهمنکهباقیا ظلی/هؿاؼٓ٦ؽ بباؼظچاىظؼظظلنامؽم?ٔضلطاالی،ٓ443:4311،

ضؽههاهی،قیا ظلیظؼایىبیتؼا@قطتظلیو٦كاو٦،لب?ٔضؽههاهیٓ454/4:4331،هًٛايمىظ وایاى

ه٣هىمؼاظؼبیت@ظیعموآوچهنظلقیهکهتىظاؼی/خايبهیچآنًايگا يعاؼظ?ٔزآ412:4334،ٕ٢يیاؿ
ههابهًٚىاويمىظ اقت.و@ظلنؾيؽگفقا٦یاهاويطىاقتبهخاو/چؽاکهنیىۀآوتاؽکظلقایهظايكات?

ٓهیباناع.
ٔهماو@ٓ415،قیا ظل?بههًٛای@قیا ايعؼوو،بع٦لبوقًگعل?ٔقٛاظ،پاؽوؼ 4442/3:4313،

ظاظگؽاتىؼا٢لکخؽٚهکمپیالاهبااظ/ظنامىظلقایا تاىٞؽ٦اهباهضاىوچاىاللاهبااظ?

هنچًیىظؼابیا@،

ٔضلطالیٓ413:4311،و@ضؿیًۀظلزإ٢بهؾل١وضالهع /کهکاؼهاایچًایىزاعهاؽقایاهیيیكات?

ٞالمهمتظؼظیکهاویکؼيگن/يهآوگاؽو کاهاؾؼ٤لبااـوظلقایهًع?ٔضلطاالی،

ٔزا@،ٓ434:4334،ٕ٢

ٓ21:4311يیؿهمیىهًٛاؼاظاؼظ .
 .9-2-4ظلوت ٍ گوزاّٖ

گىنهایباؽووآیایکىکابهاعایت?ٔزاآ451:4334،ٕ٢
@ظؼایىنبقیاهنگنگهتؼا هً٧ىظ/اؾ 

خابههًٛایٖلمتهیبانعٖ@:لمتٚالناهکاوقاببناعهًؿلگاا هً٧اىظضاىظؼاگانکاًنواؾ

قیا ظؼ 
ایى

ٓهنچًیىظؼبیت@هايگىیینبعوهیظبهياز٥يکًاین/
ظؼگاهتبیبهؽ بماينٔ?.قٛاظ،پؽوؼ 414/4:4313،

خاهۀکفقیهوظل٥ضىظاؾؼ٤يکًین?ٔزا ٓ541:4334،ٕ٢

 .11-2-4تَص٘ف عضَٕ اس چْزُ

@بیاٌؼویتىؼايیكتي٧امظؼضاىؼاؾآياک/قاىاظیاؾضاّههاکیىباؽاؼٞاىاوظاؼی?ٔزاا:4334،ٕ٢

@،ٓ142لبلٛظوضّههکیىچىآيمهكتوایاًمهكات/بًااؾمظلباؽضاىظؼاکاهزكاًمآووایاىظاؼظ?
ٓهیبانع.
ظهطعا،بیتا 335:41:

ظؼایىخاضّههکیىبههًٛای@ضّقیا ٚاؼٌضىباوهؿلٔ?١

ٔهماوٓ886،

ضالقیا @،ظؼيؿظقالکاو،اناؼ،بهيٓ٧ۀوزع،اقت،هىزیثالط٣اکههبعأوهًتهایکثؽ،اقت.هًهههاابه

هىیتٞیبیهاقتکهاؾاظؼاکونٛىؼهستدباقتوهط٣یٔ?.قٛاظ،پاؽوؼٓ141/41:4313،کاهظؼابیاا:،
@ایآ٢تابآیًهظاؼخمالتى/ههکقیا هدمؽ گؽظاوضالتى?ٔزا@،ٓ553:4334،ٕ٢بؽآتامؼشؾیباایاوباه
خایقپًع/بهٞیؽضالقیاهمکهظیعبهظايه?ٔهماوٓ525،قیاهیچهنظؼبیت@:گًاا چهانقایا تاىباىظو

گؽظوظلطىا /کههىچىآهىیوزهیؾآظهیبؽهیعم?ٔهماو،ٓ121،بؽ@خػابیتالهایظؼاؾل?ٔقاٛاظ،پاؽوؼ،
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ٓ442/2:4313ظاللتظاؼظ.ظؼبیت@:ایىيٓ٧ۀقیا کهآهعهعاؼيىؼٚ/کكیكتظؼزعی٧اۀبیاًمؾضاالتاى?
ٔضلطالیٓ444:4311،هًٛایایىبیت@:يٓ٧هقیا یاقیاهییاهؽظهکچهنهىکههعاؼبیًاییاقات،ظؼزعی٧اه

بیًمظؼزکنٚکكیاقتاؾضالتىٔ?.ضؽههاهی ٓ4441/4:4331،

وخه:یکی،آوکهقیاهیچهنهىخبزكىوضاىبیاقاتA

هنچًیىچهنقیا @،ي٣تهٛهى٤اقتبهظو


بیو٢ابانعضاالْ٠اایؽؾؼظچهانکاهظؼٚاؽ٠آياؽاکااللچهانگىیًاع?.
وظیگؽآيکهْ ،ایؽنکاؼیقیا چهن 
٦عاوقیهچهانها قایماؼا?

ٔظهطعا،بیتا،ٓ4441/45:يیؿظؼابیا@:،يعايناؾچهقببؼيگآنًاییيیكت /
قهی

ظؼظاکهاؾآوآهىیههکیىقیهچهن/چىويا٢هبكایضاىوظلانظؼخگاؽا٢تااظ?ٔهمااو،

ٔزا@،ٓ<>:68=6،ٕ٢

>ٓ75ضؽههاهیهٛت٧عاقت@:هٛلىميیكتکهٚال٦ۀزإ٢بهچهانقایا اؾؼویقاًتوٚااظ،ناٛؽیاقات–
ً
چًاوکهؼوظکیگىیع:ناظؾیباقیاچهماوناظ-یاٚال٦هنطًیاقتْ.بٛازإ٢باهچهانضاىلوهیگاىوو

هكتوبیماؼهنتٛل٥ضاْؽظاؼظولیباؼهاهناؾچهنقیا قطىگ٣تهاقتٔ?.ضؽههاهی ٓ241/4:4331،
 .11-2-4ضزهٌذگٖ

کاهاؾظؼوٜقایهؼویگهاتيابريطكات?

زإ٢هیگىیع@:بهيع٤کىلکهضىؼنایعؾایاعاؾي٣كات/


زكىتٛلیظظاؼظ.هیگىیعاگؽاهظيع٤بانی،هثظيبرياظ٤اؾي٣اف

ٔزا،ٓ66<:68=6،ٕ٢کهایىبیت@:

تى،ضىؼنیعپعیعهیآیعAیًٛیکالمتىؼونًگؽضىاهعبىظ،بؽٚکفيبرکاغبٔکهایهاامظاؼظ.4:ظؼوٞایى.4A

ؼویهینىظٔ.کهقیهؼویهانایهاامظاؼظ.4:ؼوقایا باههًٛاایضداظوهًٛ٣اظ.4Aتاؼیاک


ظؼوٞگىٓکهقیه
چًاوکهيبرکاغبٓٔ?.ضؽههاهیٓ431/4:4331،ظؼبیت@:ضىلبىظگاؽهساکتدؽباهآیاعباههیااو/تاا

بٛعاؾایىکهظؼبیتاولاؾي٧ع٦لبيى٢یو

قیهؼوینىظهؽکهظؼاوٞمبانع?ٔزآ87<:68=6،ٕ٢يیؿ@


ظؼبیتظوماؾباظ يىنیاوقطىگ٣ت،چهضىبكتکهبؽایآؾهىوایىي٧عهاوياقؽ ها،هٛیاؼیبانعٔ.ي٧عها
ؼابىظآیاکهٚیاؼیگیؽيعٓتابؽهبًایآوهٛیاؼضاؼخیوَابٓهٚیًیضعنهياپػیؽ،هؽي٧عیکهياقاؽ اقات،

همايًعؾؼياقؽ بههعظهسکؼقىانىظٔ?.ضؽههاهیٓ144/4:4331،ظؼایىابیاا،،قایا باؽهًٛاای@ؼقاىا،

ٔظهطعا،بیتآ4441:45:ظاللتظاؼظ .

بیآبؽویونؽهًع ?

ٍ .12-2-4جِ جالل٘ٔ الْٖ

@قیاهیيیکبطتاقتآوکهظاین/بىظهمؽاؾوهنؾاياىی٢اؽش?ٔزاآ6=;:68=6،ٕ٢کاهؾلا١قایا ؼاباه

@کثؽ،ظؼٚالن?کهظؼواٙ٦ؾل١يهايیاؾکثاؽ،وقایا باىظوآو،وخاه@خاللیاه٦اعؼ?،زُاؽ،زا٥اقات.
ٓهنچًیىظؼابیا@:،ؾبً٣ههتابظاؼمکهؾؾل١اوؾيعظم/تىقیا کنبهاابایىکاه
ٔقٛاظ،پؽوؼ 514/4:4313،

چهظؼظهاٜظاؼظ?ٔزا@،ٓ414:4334،ٕ٢يیهىتًهاکهنتٓاولؾل٣ت/کیكتکهاوظاٜآوقیا ياعاؼظ?ٔهمااو،

يمیکًاع?ٔهمااو،ٓ425،
گلهایؾْؽ الکؽظمواؾقؽ٢كىـ/گ٣تکهایىقیا کحگىلباههاى 
@،ٓ412ظی 
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يمیآیاع?ٔهمااو@،ٓ424،ظاؼماؾؾلا١
@ظؼایىضیالبهقؽنعؾهاوٚماؽوهًاىؾ/باالیؾلا١قایاهتباهقاؽ 
بهاظبيا٢هگهاایی

قیاهمگلهچًعاوکههپؽـ/کهچًاوؾاونع امبیقؽوقاهاوکههپؽـ?ٔهماو@،ٓ334،

خایظلهایٚؿیؿاقتبههنبؽهؿيم?ٔهماو@،ٓ141،ظؼضنؾل١تاىآوضاالقایهظايای

کىاؾآوؾل١قیا /
چیكت/يٓ٧ۀظوظ کهظؼزل٧ۀخینا٢تاظقت?ٔهماو@،ٓ411،هىکیآؾاظنىماؾٞانظلچاىوهاؽظم/هًاعوی
ؾل١بتیزل٧هکًعظؼگىنن?ٔهماو@،ٓ144،هىقؽگهتههناؾاهظقالهتبىظم/ظامؼاهننکىْؽۀهًعویتاى

وؾآوٞؽیاببالکامضباؽيمیآیاع?ٔهمااو،

بىظ?ٔهماو@،ٓ411،ه٧ینؾل١تىنعظلکاهضاىلقاىاظیظیاع/
ٓ،هنچًیىنبؽيگظؼابیا@:،باچهنپؽيیؽيگاوزإ٢هکىآهًگاو/کاوْؽۀنبؽيگاوبكیاؼْاؽاؼی
 343
کًع?ٔهماوٓ445،ظوظ ،هًعو،قىاظونبؽيگبؽقیا ؼيگبىظوؾل١وْؽ ظاللتظاؼظ .
 .13-2-4بخل ٍ اهساک

ٓقیهکاقاهظؼ
کاوقیهکاقهظؼآضؽبکهعههماوؼا?ٔهمااو <<،

@بؽواؾضايۀگؽظووبهظؼوياوهٓلب/

ٓهیبانع .
ٔظهطعا،بیتا 4442:45:

ایىبیت،بههًٛای@بطیظ،همكکوؼغل?
ً .14-2-4ابَد ضذى

@اگؽبهظقتهىا٢تع٢ؽا٤ؼابکهن/کهؼوؾهدؽقیهباظوضاووهاو٢ؽأ?٤زا،ٓ134:4334،ٕ٢ناٚؽ

هیگىیع@:الهیکهظوظهاووضايماو٢ؽا٤وهداؽبكاىؾظوباهقایاهیکهایع ناىظٔ?.قاٛاظ،پاؽوؼ:4313،

ٓ11/2ایىنٛؽظؼبؽضیيكص،بهابىزكامضىق٣یهًكىباقت .
 .5رًگّإ س٘اُ ٍ سف٘ذ بِ کار رفتِ در قزآى کزٗن

ؼيگهااایقاا٣یع،ظواؾظ باااؼظؼآیااأ،آلٚمااؽاؤ،ٓ411/اٚااؽا،ٓ413/٠
ظؼآیااا٦،ااؽآوکااؽین،يااام 

ٔب٧اااؽ ٔ،ٓ432/ناااٛؽاءْٔ،ٓ33/اااهٔ،ٓ44/يماااظٔ،ٓ44/یىقااأ،ٓ31/١ياااا٢ا11/،وً٦ٔ،ٓ14اااى،ٓ34/
ٔ٢اْؽٔ،ٓ42/هؽینٓ1/وقیا يیؿيهباؼظؼآیاأ:،آلٚماؽاؤ،ٓ411/يساظٔ،ٓ53/ب٧اؽ ٔ،ٓ432/ؾهاؽ،ٓ11/
ٔؾضؽٔ،ٓ42/٠هلک٢ٔ،ٓ42/اْؽٚٔ،ٓ42/بف٦ٓ14/تؽةٔ،اٚلیٓ5/بهيىؼ،اناؼ هكت٧ینوباااقات٣اظ اؾ
ظؼيٗاامؼيگبًاعی

تؽیىؼيگهاا


وؼوناى
واژۀايلیوههت٧ا،آويامبؽظ نع اقت.قیا وق٣یع،تیؽ تؽیى

بهایىظوؼيگهیبانع .

٦ؽآوکؽیناقتوبیمتؽیىبكاهعاقت٣اظ اؾؼيگهاظؼ٦ؽآوهؽبىِ

 .6کارکزد هعٌاٖٗ رًگ سف٘ذ در قزآى کزٗن

ؼيگق٣یعظؼ٦ؽآوکؽینظؼه٣تهىؼظبهکاؼؼ٢تهاقت :
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 .1-6پایداری بر ایمان و سعادت ابدی:ظؼقىؼۀآلٚمؽاوآیۀ،411ایىآیهؼيگچهؽ ؼاباؽاقااـایىکاه
َ
ايكايیبٛعاؾایماو،کا٢ؽنع یايهع ،ت٧كینبًعیکؽظ وق٣یعنعوچهؽ هاا@ت ْبایٍوخاى ?باؽپایاعاؼیباؽ

ایماوظاللتهیکًًع .

َََ َ َ َ َ َ َ َْ َ
َّ
َ
یى?ظؼقاىؼ های
ااٖ ذؽ 
 .2-6روگ معجسۀ دست حضرت مىسی ٚ:باؼ@،ويؿ ٘یاع  ٢ذائغا ذه 
ایبیُااء ذللً ذ
َ ْ ْ َْ َ َ ْ َ
ااؽقااىء?ظؼقااىؼ هایْٔااهٔ،ٓ77/يمااظٓ67/و
ااىْ ٞی ذ
اااء ذه 
ٔاٚااؽآ65=/٠ؤنااٛؽاء،ٓ88/آیااۀ@تطااؽ جبیُ 
ًٔ٦ىٓ87/اناؼ بهؼيگق٣یعوهٛدؿ آقایظقتاوزُؽ،هىقی ظاؼيع .
َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َْ
ىٞی ذؽقىء?انااؼ باههٛداؿ 
 .3-6عیب و بیماری ،وابیىایی ،پیری:ظؼقىؼۀيمظآیۀ44که@تطؽ جبیُ اء ذه 
ْ َ
ىْ ٞی ذؽقىء?اناؼ هیکًعکهایىقا٣یعی،بااقا٣یعیکاههسًاىل
زُؽ،هىقی ظاؼظ٦.ؽآوباٚباؼ @،ذه 
هت٣او،اقت،ظؼيتیدهؼيگق٣یعظؼ٦ؽآوبؽبیماؼیوٚیبيیؿظاللتهیکًاع.ظؼ

ٚیبوبیماؼیهیبانع،

ْ
ْ
َّ
َ
َ
ْ
ىالس ْؿ ذو?ؼيگق٣یعبیايگؽيابیًانعوچهماوزُاؽ،ی٧ٛاىب اؾ
تْ ٚیًا  ذه َ 
قىؼۀیىق١آیۀَ @،31واب َیُ 
ْ
َ
َ
ْ
ظ َّ
الؽأـن ْی ًبا?بهکاؼ
ؼيگق٣یع،بهيىؼ،نٛلهایبؽؼویقؽ@ان َت َ ٛ

نع،ايعو هیبانع.ظؼقىؼۀهؽینآیۀ1
بؽظ نع کهيهاوپیؽیاقت .
ْ َ ْ ْ ْ ََ
 .4-6روگ وىر صبحگاهی:ظؼقىؼۀب٧ؽ آیۀٚ432باؼ@،الطیّاْلبیٍ?انااؼ باهياىؼقا٣یعيابسگا 

ظاؼظ .
ْ
َ
الخعظذبیٍ?بهخاظ هاایی
ىال ذد َب 
 .5-6روگ راههایی که در کىهها وجىد دارود:ظؼآیۀ42قىؼۀ٢اْؽ@ ذه َ 
ذ
بهؼيگق٣یعاناؼ هیکًع .
َ ْ َ َ َ َّ َّ
َ
یى?ظؼقىؼۀيا٢ا،آیاۀ11کاهظؼآوؼياگقا٣یعباه
 .6-6روگ شراب بهشتیٚ :باؼ@،بیُ اءلػة ذلله ذاؼ ذب 
َْ
ظؼآیه٦بظبؽهیگؽظظ .

@ک،ـ?
َ َّ
ى َب ْیٍ َهکًىو?ظؼقىؼۀيا٢ا،آیۀ14بایٍباههًٛاای
 .7-6شدت روگ سفید حىریان:ظؼٚباؼ@،ک،يه َّ 
تطنٔنتؽهؽٜٓاقتکهزىؼیاواؾنع،ق٣یعیبهآوتهبیهنع ايع .

 .7کارکزد هعٌاٖٗ رًگ س٘اُ در قزآى کزٗن

ؼيگقیا ظؼيهآیههىؼظاقت٣اظ ٦ؽاؼگؽ٢تهاقت :
َ َ َّ َّ َ ْ َ َّ ْ
َ
ْ
،وخاىهه نْ
َ
یىاقاىظ 
 .1-7کفر ورزیدن بعد از ایمان:ظؼقىؼۀآلٚماؽاوآیاۀ@:411تكاىظوخاى ،٢هااال ذاػ 
َ ََ
َ
أ کْ ٣ؽت ْن َب ْ ٛع ذإ َیم ذايک ْن?کهقیا نعوچهؽ ؼابهظلیظک٣ؽوؼؾیعوبٛعاؾایماوهیظايع .
َّ َ َ
َ َّ
یىکػبىا َٚلیالل ذهوخىهه ْنه ْك َى َّظة?ظؼقىؼۀهباؼکۀؾهؽآیاۀ،432
 .2-7دروغ بسته به خدا:ظؼٚباؼ@:،ال ذػ 
يیؿقیا نعوچهؽ ؼابهظلیظظؼوٜبكتىبؽضعاهیظايع .
َ ْ
ْ َ ًّ َ َ
کٗین?ويیؿآیۀ42قىؼۀؾضؽ،٠ضهنيیاؿ
 .3-7خشم :
هنچًیىظؼآیۀ53قىؼۀيسظ@:وخهههكىظاوه ى ذ
ظلیظقیا نعوچهؽ هٛؽ٢یهیگؽظظ .
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َ َ َ
 .4-7ابر و دود سیاه غم و اودوه:ظؼآیۀ14قىؼۀٚبفٚ،باؼ@:،ت ْؽهَ ٧هاَ ٦ت َؽة?اناؼ به٢ؽوؼ٢تىگًاهکاؼ

ظؼابؽیقیا اؾٞنوايعو ظاؼظ .
َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َْ
ىال٣د ذؽ?ؼيگقیا بهقیاهینبظاللات
ّاْلقى ذظ ذه 
ىالطی ذ 
 .5-7سیاهی شب:ظؼقىؼۀب٧ؽ آیۀ @:432ذه 

ظاؼظ .
َ
ْ َ َْ َ َ َ َ
َ
َ
 .6-7روگ راه ها در کىه ها:ظؼآیۀ@هطت ذل١ألىايهاوٞؽ ذابیبقىظ?ظؼقىؼۀ٢اْؽآیۀٞ،42ؽ ذابیبقىظ،به
هاوؼگههاظؼکى ظاللتهیکًع .

هًٛایبكیاؼقیا وقیا پؽؼيگهًٛاهیظهعکهبؽؼيگؼا 
َ
َ َ
َ
ْ
 .7-7روگ گیاهان خشک:ظؼآیۀ5قىؼۀاٚلیَ ٢@:د َٛلهٞث ًاءأز َىی?،أزىیبؽؼيگقیا گیاهاوضهاک

ظاللتظاؼظ.

 .8هقاٗسٔ کارکزدّإ غ٘زکٌاٖٗ رًگ س٘اُ ٍ سف٘ذ در قزآى کزٗن ٍ دَٗاى حافظ

اياع.زاا،ٕ٢اؾآوخااکاهٚااؼ٢ی

٦ؽآوکؽینوانٛاؼزا،ٕ٢کاؼکؽظهایٞیؽکًاییؼيگؼاهعيٗؽ٦ؽاؼظاظ 

بؽخكتهوزا٦ٕ٢ؽآواقت،بؽایىيى٘کاؼکؽظ٦ؽآيیؼيگيیؿآ گاهیظاؼظ،بهگىيهایکهچهظؼکااؼبؽظؼياگ
ق٣یعوچهظؼؼيگقیا ،اؾبیاوتىيی٣یؼيگظؼخهتپعیع هایٚالنٞا٢ظيیكت .

مقایسۀ کارکردهای غیرکىایی روگ سیاه و سفید در قرآن کریم و دیىان حافظ

مىضىع
هٛدؿۀزُؽ،
هىقی



ٚیبوبیماؼی،يابیًایی،
کهىلت 

ؼيگهایهىخىظظؼ

ْبیٛت 

مىضىع

روگ سفید در قرآن کریم
َ
یىٔاٚؽآ65=/٠ؤنٛؽاء،ٓ88/
َب ْیُاء ذل َّلً ذاٖ ذؽ َ 
َْ
َ
ْٔه،ٓ77/تطؽ ْ ج َب ْیُ َاءٔيمظٓ67/و
ًٔ٦ى ٓ87/
ْ َ
ْ
َ َّ
ت َْ ٚی ًَا 
ٓ،و ْاب َیُ 
یؽقىءٔيمظ44/
ى ٞذ
ذه 
ْ َََ ْ
ٔیىق،ٓ31/١انتٛظ َّ
الؽأـٔهؽین ٓ1/
ْ َ ْ ْ ْ ََ
َ
خعظ ذبیٍٔ٢اْؽ،ٓ42/الط یّاْلبیٍ
ٔب٧ؽ  ٓ432/

روگ سفید در شعر حافظ
ٔٞؿلنماؼۀٞٔ،ٓ443ؿل
نماؼۀ ٓ413
پیؽنعوٞٔ:ؿلنماؼۀ،ٓ444
ٔؼباٚینماؼۀ ٓ42

ؼيگباؾق٣یعٔٞؿلنماؼۀ
 ٓ441

ضهکنعوگیا 

روگ سیاه در قرآن کریم
َْْ ْ َ
َ
ّاْل ْق َى ذظَ ٞ-ؽ ذابیبقىظٔ٢اْؽ ٓ42/
الط ی ذ 
َ َ
ٞث ًاءأ ْز َىیٔاٚلی ٓ5/

_

ؼيگهى 

_

هىیقیا خىاو 

ؼيگزیىاو 

_

هاؼاٛ٢یقیا 

قیاهینب 

روگ سیاه در شعر حافظ
نٛاؼقیا -قىاظقسؽ 
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ًت٘جِگ٘زٕ

های٢یؿیکیبؽایايكاوهاهىؼظتىخهبىظ ،بلکهبؽای

ؼيگبهًٚىاویکیاؾًٚايؽبًؽی،يهتًهااؾخًبه

بیاوازكاقا،،تىيی٣ا،،تطیال،،ؼهؿهاويماظهاوظیگؽنئىيا،ايكاايیيیاؿکااؼکؽظظاناتهاقات.وقاٛت

زىؾۀکاؼکؽظؼيگ ها،بهزعیاقتکههنظؼؾباوواظبیا،هطلى٤وهنظؼکتابقاٛاظ،بهاؽکاهاؾخاياب

٦ؽآوکؽینکهکتابقٛاظ،بهاؽباهناماؼهایؼوظ،باهاناکال

ضعاويعضال٥ياؾلنع ،بهوَىذزُىؼظاؼظ.

هاؼابهکاؼگؽ٢تهوهًٛاهاییهت٣او،ؼابهوقیلۀآوهاايت٧الظاظ اقت.انٛاؼزإ٢يیؿ،آ کًع 

گىيا گىوؼيگ
هاهكتًع.ایىپووهميهاوهیظهعکه٦ؽآوکؽینوانٛاؼزا،ٕ٢ا٢ؿووبؽ


اؾکاؼکؽظهایبیايیهطتل١اؾؼيگ
کاؼکؽظهایکًاییؼيگقیا وق٣یع،اؾوخى ٞیؽکًاییایىظوؼياگيیاؿخهاتؼقاايمه٣ااهینواالیضاىظ

اقت٣اظ يمىظ  ايع.هن٦ؽآوکهزاهظپیامضال٥اقتوهنزإ٢کهٚااؼ٢یبؽخكاتهوباهناع،هتا،ثؽاؾکاالم
٦ؽآواقت،بؽایىيى٘کاؼکؽظؼيگآ گاهیظانتهوچهظؼکااؼبؽظؼياگقا٣یعوچاهظؼؼياگقایا ،اؾبیااو

چًیىظقاتهایزُاؽ،هىقای


ايع.هن
تىيی٣یؼيگظؼخهتتىيی١پعیع هایٚالناقت٣اظ يمىظ 

ظؼ

هًگامهٛدؿ کهظؼ٦ؽآوباؼيگق٣یعتىيی١نع ،ظؼقتباهماوکی٣یتٞیؽکًاییظؼاناٛاؼزاإ٢هاىؼظ

بؽضیيمىيهها،هًٛایکًاییآوؼايیؿهاىؼظاقات٣اظ ٦اؽاؼظاظ اياع.

ت ،کیع٦ؽاؼهیگیؽظ.الؾمبهتىَیراقتکه
ً
ؼيگق٣یعهىیقؽبهًٚىاويهايهایخهتتىيی١کهىلتقىباؽایايكااو،ظؼایاىظوهاتىکااهالباؽهان
هًٓب٥هكتًعAباایىزالؼيگق٣یعظؼ٦ؽآو،بؽبیماؼیويابیًاییيیؿظاللتهیکًع.نٛؽزإ٢ظؼاؼتباِباا


کاؼکؽظٞیؽکًاییؼيگقیا يیؿباهتى٦ؽآو،هماهًگیظاؼظ.چًاوکهظؼهؽظوهىؼظهػکىؼAیًٛینٛاؼقیا و
َْْ ْ َ
َ
ّاْل ْق َى ذظ"وهنچًیى"َ ٞؽ ذابیبقىظ"باهْاىؼ
قىاظقسؽ،اناؼ بهقیاهیآٞاؾیىيبرظاؼظوظؼ٦ؽآويیؿ"الطی ذ 
َ َ
ظ٦ی٥بههمیىؾهاواناؼ هیکًع.باایىهمهظؼ٦ؽآوٚباؼٞ،ث ًاءأ ْز َىی،ؼياگقایا ،باؽایتىيای١ضهاک
نعوگیاهاويیؿبهکاؼبؽظ نع وظؼنٛؽزإ٢خهتؼيگهىیخىاياوويیؿؼيگهاؼاٛ٢یضايایباهکااؼ

ؼ٢تهاقت .
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ايتهاؼا،قؽول.

 .4ضلطالی،قیعٚبعالؽزینٔ،ٓ4311دیىاو حافع،تهؽاو:کتابطايهکاو  .

اکبؽٔبیتآ،لغتًاهه دهخذا،تهؽاو:ايتهاؼا،ظايهگا تهؽاو.

 .41ظهطعاٚ،لی

ؼيگهااظؼ٦اؽآوکاؽینواظبیاا،کًاایی
 .44ؼ٢یٛیؼاظ،ؼَاو هسمعضؿائیٔ@،ٓ4343تٓبیا٥هًٗاؽهًٛاایی 
٢اؼقی?،يشریه هًرهای صًاعی اسالهی،ظوؼۀچهاؼم،بهاؼوتابكتاو،نماؼۀ.4

 .44ؾؼیىکىبٚ،بعالسكیىٔ،ٓ4324از کىچه ريذاو،تهؽاو:ايتهاؼا،اهیؽکبیؽ
 .43قٛاظ،پؽوؼٚ،لیٔ،ٓ4313جمال آفتاب هر يظگر ،شگرحی بگر دیگىاو حگافع ،برگرفتگه از جلسگا اخالقگی
عالهۀ طباطبایی،چاپقىم،تهؽاو:ؼویعاظ.

ؼواونًاقی?،دو فصلًاهه قگرآو کگرین و علگن،
 .41نؽی٣یٚ،لیٔ@،ٓ4341ؼيگاؾهًٗؽ٦ؽآوکؽین،زعیثو 
نماؼۀ،41يى.411-414

 .45ن٣یٛیکعکًی،هسمعؼَأ،ٓ4311صىر خیال در شگعر فارسی،تهؽاو:ايتهاؼا،آ گا .
 .41نمیكا،قیؽوـٔ،ٓ4343هعايی و بیاو،تهؽاو:ايتهاؼا،هیتؽا.

 .42يى٢ی،لیالٔ،ٓ4334زيذگیًاهه شاعراو ایراو،تهؽاو:ايتهاؼا،خاخؽهی .
ٖ .43اهؽیٚ،لیٔ@،ٓ4341بؽؼقیقابکهًاؽی٦اؽآوکاؽینظؼباهکااؼگیؽیاياىا٘کًایاه?،فصگلًاهه علمگی
پژوهشی پژوهشهای ادبی  -قرآو کرین،قال،3نماؼۀ،3يى.445-43
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ٚ .44لىیه٧عم،هسمعٔ@،ٓ4334بهؽ زإ٢اؾآیا٦،ؽآيی?،يشریۀ ادبیا و زباوهگا،ناماؼۀ،25ياى-13
.14

٦ .41ؿویًی،الطٓیبخاللالعیىهسمعبىٚبعالؽزمىٔ،ٓ٤4141االیضاح فی علگىم البالغگة،تسهایةاباؽاهین
نمفالعیى،الٓبٛةاالولی،بیؽو:،ظاؼالکتبالٛلمیة.

ّ
اللهٔ،ٓ4331شرح شکى زلف بر حىاشی دیىاو حافع،تهؽاو:قطى.
 .44هدتبایی٢،تر 

 .44هسمعیزكىآباظی٢،یؽوؾ ٔ@،ٓ4343ؼویکؽظيهاايهناًاضتیباهه٣هاىمؼياگوکاؼبكاتآوظؼ٦اؽآو
کؽین?،پژوهشهای زبايشًاختی قرآو،ظوؼۀ،3نماؼۀ،4يى.44-22

ضٓبههای4تاا
 .43ههایطی،زمیعؼَاوضؽهیاو٢،اْمهٔ@،ٓ4343هًٛانًاقیاقلىبکًایهظؼيهحالبالٞهٔ 
،?ٓ5فصلًاهه هطالعا ادبی هتىو اسالهی،پووههگا ٚلىمو٢ؽهًگاقاالهی،ظوؼۀ،3ناماؼۀ،2ياى-43
 .441

 .41يكىی،ابىالسكىٚلیبىازمعٔ،ٓ4351بازياهه،تًسیرٚلیٞؽوی،تهاؽاو:ايتهااؼا،وؾاؼ٢،ؽهًاگو
هًؽ.
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