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  ّإ س٘اُ ٍ سف٘ذ گزاٗاًِ ٍ غ٘ز کٌاٖٗ رًگ کاربست ٍاقع

 در قزآى کزٗن ٍ اضعار حافظ

 1رضا رف٘عٖ راد
 چک٘ذُ

گؽچهتًهاباؾتابْىلهىجضايیهكتًع،اهاظؼتمعوؼيگ بیاوازكاقاا،،هایبهؽی،هسملیبؽایهاا
هاا،تىيی٣ا،،تطیال،،ؼهؿهاويماظهاوظیگؽنئىيا،ايكايینعيع.اهمیتایىهىَى٘چًاواقتکاهؼيگ

هایآقمايیظؼؾباوضال٥،باانکالوه٣اهینهطتل١هىؼظاقات٣اظ ٦اؽاؼهنظؼؾباوهطلى٦ا،وهنظؼکتاب
اییهاهطتل١اؾؼيگاقت.ظوؼيگقیا وق٣یعکهظاللتايع.نٛؽزا٢ٕيیؿهملىاؾکاؼکؽظهایبیايیگؽ٢ته

ای٦اباظتاىخهیکاهظؼتًىیؽقااؾیهابؽٖلمتويىؼ،نبوؼوؾ،تاؼیکیوؼونًاییظاؼيع،باهظلیاظٖؽ٢یت
اياع.ایاىه٧الاهبااؼولکاؼؼ٢تهظاؼيع،هنبهيىؼ،کًاییوهنبهنکلیٞیؽکًایی،ظؼایىظوهتىنؽی١باه

ؼقعکههن٦ؽآووهنانٛاؼزا٢ٕ،ظوؼيگقیا وق٣یعؼاهاناؾسلیلیوتٓبی٧ی،بهایىيتیدههیت–تىيی٣ی
اياعکاهایاىگؽاهاىؼظاقات٣اظ ٦اؽاؼظاظ پؽظاؾووا٦اٙهایکًاییوهنبهيىؼ،ٞیؽکًاییبابیايیْبیٛتخًبه

هاهايًعتىيی١ؼيگکاؼکؽظٞیؽکًاییآوؼوظ.ظؼبُٛیهىاؼظ،کاؼبكتؼویکؽظايلیایىخكتاؼبهنماؼهی
اؾظیگؽکاؼکؽظهایٞیاؽهایْبیٛیکاهاًلبؽهنهًٓب٥اقت.چًیىؼيگپعیع هنظقتظؼهٛدؿۀهىقی

هاوخىظظاؼيع،ؼياگياىؼيابسگاهی،ٚیابوهاییکهظؼکى تىاوبهؼيگؼا کًاییایىظوؼيگظؼ٦ؽآو،هی
کؽمانٛاؼزا٢ٕهنبهبیماؼیوضهکنعوگیا وظؼ ويیؿؼيگهاؼا٢ٛیاناؼ تىيی١چهؽۀپیاهبؽا

.يمىظ
 .ٞیؽکًایی،ؼيگ،قیا وق٣یع،٦ؽآوکؽین،زا٢ٕ: کل٘ذٕ ٍاصگاى

                                                           
r.rafieirad@tabriziau.ac.irظايهدىیظکتؽیهًؽهایاقالهیوهؽبیگؽو هًؽهایيًاٚیظايهگا هًؽاقالهیتبؽیؿ-6

<<66/68/=6تاؼیصپػیؽل:<<68/:56/5تاؼیصظؼیا٢ت:
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 هقذهِ

چًیىزاهظاْالٚا،بكیاؼههانهايًاعقااضتاؼهایظهعوهنؾباو،پایۀايلیاؼتباْا،ايكايیؼانکظهی
کلۀؼواباّضاايىاظگی،ا٦تًااظیوظیاعگا هاختماٚی،بًیاواؼؾل اباهخهااويیاؿهایخاهٛه،پیکؽۀقیاقی،نا

چًیىؾباوپؽکااؼبؽظتؽیىاباؿاؼاؼتبااْیبایىٓهنCover, 1975: 235-339; Trudgill, 1967: 13هكت.ٔ
تکهضعاويعهانظهًعۀآواقٓيؿول٦ؽآوکؽینبهيىؼ،کلمه،يهاو4141:3بانع.٦ٔؿویًی،ا٢ؽاظخاهٛههی

کاهيهااوظاظ ااؼتباِبؽ٦ؽاؼکؽظ وؾباوؼاهسملیبؽایپیامضىظبؽگؿیع اقت.چًاوهاؾْؽی٥ؾباوباايكاو
ضىاهعنع،ظؼؾباو٦ؽآوکؽین،اناؼاتیهكت٧ینوٞیؽهك٧ینبهؼيگباهًٛاهایضاووخىظظاؼظ.ظؼاظبیاا،

هایناٚؽايهپیگؽ٢ت.ن٣یٛیکعکًی،ناٚؽاوؼاظؼاؼتباِتًىیؽقاؾیهاؼاظؼتىاوکاؼکؽظؼيگ٢اؼقیيیؿهی
کًاع.اوهٛت٧اعاقاتگؽوهایاؾنااٚؽاو،باههكا،لۀؼياگ،بااقت٣اظ اؾؼياگ،باهظوظقاتۀباؿؼست٧كاینهی

کاىؼايع،اهاگؽو ظیگؽ،ياىٚیتؽهىؼظيٗؽ٦ؽاؼظاظ تؽيهاوظاظ وًًٚؽؼيگؼاباظ٦تی٢ؿووزكاقیتیبیم
بیًًاعواؾهمایىچًاعؼياگهانکاهؼيگیظاؼيعAیًٛیخؿچًعؼيگقیا وق٣یعوقبؿ،ؼيگیظیگاؽؼايمی

گؽياامؼياگؼاهیکًًعبههًگاماؼایۀتًىیؽوظؼيىؼضیال،اقت٣اظۀالؾمؼايمیازكاـهی بؽياع،بؽيع.ویاا
ونًیيعاؼظوکلما،هؽبىِبهؼيگظؼنٛؽایهااو،ها،ظؼؾباوایهاو،هًٛایايلیوؼهثظایىاقتکهؼيگ

آیعکهٓبهيٗؽهی4311:412آیع.ٔن٣یٛیکعکًی،کلماتیياتىاووَٛی١اقتو٧٢ّبؽایپؽکؽظووؾوهی
ايع.نایاویاظآوؼیاقتهاظؼنٛؽاو،بازكاقیتی٦ابظتىخهبهکاؼؼ٢تهزا٢ٕخؿءظقتۀاول٦ؽاؼظاؼظوؼيگ

باناعوَاؽوؼ،ظاؼظکاهباعايینآیااظؼؾهیًاۀؼياگهان،ایاى٦ؽآوبؽنٛؽزا٢ٕٞیؽ٦اباظايکااؼهیکهت،ثیؽ
ت،ثیؽا،،٦ابظههاهع اقتیاضیؽ؟یکیاؾٚلظضلىظوخاوظايگینٛؽزا٢ٕؼا،الهامگؽ٢تىاؾهًبٙپؽ٢ایٍ

اياع.ٔٚلاىیپاوو يیاؿباهناماؼآوؼظ وچًیىاوؼايهتًهازا٢ٕایىکتاب،بلکه٦ؽآظايًع.هن٦ؽآووزعیثهی
يابرضیاؿیوقاالهتْلبایچاىو@ٓزا٢ٕظؼانٛاؼليیؿآنکاؼابهایىاهاؽانااؼ ظاؼظ:4334:13ه٧عم،

چاىکفخهاوزا٢ٗاوؾ@ٓیاظؼخایظیگؽ:344ٔٞؿلنماؼۀ?زا٢ٕ/هؽچهکؽظمهمهاؾظولت٦ؽآوکؽظم.
وهىاؼظبكیاؼی41چًیىٞؿلنماؼۀ٦ًٔیعۀنماؼۀظوٓوهن?ؽآيی٦کتاببازکمیيکؽظ/لٓای١خمٙبًع 

اؾایىظقتکهبهایىاهؽاناؼا،هكت٧ینظاؼيع.واژگاوظؼنٛؽزا٢ٕبایکعیگؽتًاقبظاؼيعويىؼضیاالظؼ
نٛؽاوباهویاو تهابیهبلیاٝ،اقاتٛاؼۀهًاؽزه،هدااؾوکًایاهوخاىظظاؼظ.ظؼناٛؽزاا٢ٕتًاًٙوتکلا١ظؼ

ایٚؽ٢ايیوهنىظوبؽٚکفظؼووهایهتؽظیع هیهایهعزیکنهایهًىیؽگؽیوخىظيعاؼظ.ظؼانٛاؼلظؼووت
اواؾایهاام٢اؽاواواقات٣اظ @اضال٦ی٢ؽاواوهههىظاقت.يکتۀههنظیگؽکهبایعبهآوتىخهظانت،ایىاقات:

همیىایهامپؽظاؾیظؼنٛؽلقببت٣،لبهنٛؽظهعويمىظ اقتکهنٛؽاوؼابههؽزلۀچًعهًٛاییاؼت٧اهی
11ٓٔٚلىیه٧عم،هماو:?زا٢ٕنع اقت.
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 . ادب٘ات ًظزٕ پضٍّص1

 . پ٘طٌ٘ٔ پضٍّص1-1

چًیىانٛاؼاواؾيٗؽهًٛاوقابکهًاؽیواظبایويیاؿاثؽپاػیؽیویاؾظؼؾهیًهتاؼیصؾيعگیزا٢ٕ،هن
هایؾیؽبهچاپؼقیع اقت.٦ؽآو،کتاب

 .4334خاخؽهی،ايتهاؼا،لیاليى٢ی،تهؽاو،?ایؽاوناٚؽاوؾيعگیًاهه@ـ
 .4324اهیؽکبیؽ،کىب،تهؽاو،ايتهاؼا،ٚبعالسكیىؾؼیى?ؼيعاوکىچهاؾ@ـ
 .4332يگا ،،هسمعاقتٛالهی،تهؽاو،ايتهاؼا،?ه٧ًٓینًاضتیک:زا٢ٕگ٣تهبهزا٢ٕ@ـ
 4331قطى،٢ترالّلههدتبایی،تهؽاو،ايتهاؼا،?زا٢ٕظیىاوزىانیبؽؾل١نکىنؽذ@ـ

ايع:هاییاؼؾنمًعيیؿانٛاؼزا٢ٕؼااؾوخى هًٛاییبؽؼقیيمىظ پووهم
،بهاءالعیىضؽههااهی،تهاؽاو،?زا٢ٕظنىاؼابیا،وکلیعیال٣أ،اٚالم،ه٣اهینياهه،نؽذزا٢ٕ@کتابـ 

 .4331قؽول،ايتهاؼا،
 .4313ٚلیقٛاظ،پؽوؼ،تهؽاو،ؼویعاظ،?يٗؽ،نؽزیبؽظیىاوزا٢ٕهًؽآ٢تابوآ٢تابخمال@کتابـ

هاایؾیاؽباتىخهبهاهمیتکاؼبكتکًایهظؼهتىواقالهی،بؽؼقیاقلىبکًاییظؼایىهتاىوظؼپووهم
ايدامگؽ٢تهاقت:

ههایطیو٢اْمۀضؽهیااو،زمیعؼَا?5ٓتا4هایضٓبهٔالبالٞهيهحظؼکًایهاقلىبنًاقیهًٛا@ه٧الۀـ
-22،يى2،نماؼۀ3،4343اقالهی،ظوؼۀ٢ؽهًگوٚلىمپووههگا ،اقالهیهتىواظبیهٓالٛا،٢ًلًاهه

باهقاطىه٧ااما٦تُاایزكابباؽکاهاهامٚلایظهعکهگاهیبهٞؽٌايلی.ایىپووهم،يهاوهی44
.یا٢تظقتتىاوکًایههیظؼکاویژؼ٠باوهاکمکواقٓهایتًهاباگىيهکًع،بههیتبییىؾیبایی
اؾيگاؼيعۀهمیىه٧الهوهسماع?هاظؼ٦ؽآوکؽینواظبیا،کًایی٢اؼقیتٓبی٥هًٗؽهًٛاییؼيگ@ه٧الۀـ

 .4،نماؼۀ4343،بهاؼوتابكتاو1ضؿائی،يهؽیههًؽهایيًاٚیاقالهی،ظوؼۀ
تىاوبهچًعظقتهت٧كینکؽظ:ايع،هیاییؼاکهظؼباؼۀؼيگظؼ٦ؽآوکؽینظؼایؽاوايدامنع هپووهم

هٓالبیظؼهىؼظؼيگظؼ٦ؽآوکؽینوازاظیثؼاباهبازثیظؼگكتؽۀ٢یؿیکوؼوايهًاقایؼياگ،دستۀ اول:
 ها٦ابظاٚتًاهكتًع:آوؼیظاظ ها،اؾيٗؽخمٙتؽایىپووهمايع.بیمهاییکؽظ آوؼیيمىظ وه٧ایكهخمٙ
ظؼناع غکاؽؼياگ5بؽؼقایوهااؼيگؼوايهًاقایٔزعیثو٦ؽآوکؽینظیعگا اؾنًاقیؼيگ@کتابـ

آوؼیکاهباهخما4335ٙخاىاو،بیكتىيی،٦ن،ايتهاؼا،بیااوهسمعيٗاؼ،باتس٧ی٥گؽو ،يىنتۀ?٦ٓؽآوکؽین
اؾبُٛایؼياگ،ي٧امهاا،ؼوايهًاقایؼيگهىَىٚاتی،هايًع٢یؿیىلىژیهاظؼ٦ؽآوکؽینوؼوایا،وبهؼيگ
باؽایهًاقابؼياگْبیٛات،ايتطاابظؼهتٛااظلهاایؾياع ،ؼيگهىخىظا،ظؼؼيگظؼهاو،ت،ثیؽظؼهاؼيگ

 ٦ؽآوکؽینپؽظاضتهاقت.ظؼنع غکؽؼيگپًحؼونىوهایضىايعو،ؼيگويىنتى
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ٚلان،وکاؽین٦اؽآو٢ًالًاههٚلایناؽی٣ی،ظو?ؼوايهًاقایوزاعیث٦ؽآوکاؽین،هًٗؽاؾؼيگ@ه٧الۀـ
 .411-414،يى41،نماؼۀ4341
 .31-25،يى43،نماؼۀ4332ههکىة،بلىؼظی،٢ًلًاهه،ْیبۀ?کؽین٦ؽآوظؼهاپیاموهاؼيگ@ه٧الۀـ

 ايع:ظؼخكتدىیاؼایۀهًٛاهاییضاواؾؼيگظؼ٦ؽآوکؽینبؽآهع دستۀ دوم:
هایبلىؼظی،باههطًا،یاظنع ظؼه٧الۀپیماؾآو.یا٢تهْیبۀ ،?٦ؽآوکؽینظؼهاپیاموهاؼيگ@ه٧الۀـ

کیاؾآواقتکهؼيگظؼ٦ؽآوکؽینهناؾهًٗؽؼوايهًاقیوهناؾچهن ايعاؾ٢یؿیىلىژیکبهایىخكتاؼزا
یؼيگظؼ٦ؽآوکؽینپؽظاضته،آواقتکهتًاى٘واهایىپووهمبههك،لهپیامکاؼگؽ٢تهنع ،وتًهاهىؼظیکه

کی٢ٓاؽ،وؼياگالهایوایاؾآیا،الهیهیهاظؼایىکتابوزیايی،يهايهت٣او،ؼيگ بانعتاايكاوؼابهپا
 هابؽقايع.زػ٠همۀؼيگ
ايع:نًاقیپؽظاضتهه٧االتیهكتًعکهبهؼيگظؼ٦ؽآوکؽیناؾظیعگا يهايهدستۀ سىم:

آبااظی،زكاىهسمعی٢یؽوؾۀ?٦ؽآوکؽینظؼآوکاؼبكتوؼيگه٣هىمبهنًاضتیيهايهؼویکؽظ@الۀه٧ـ
،کاهظؼتسلیاظواژگااوؼياگظؼ44-22،ياى4،نماؼۀ٦3،4343ؽآوکؽین،ظوؼۀنًاضتیؾباوهایپووهم

نًاضتی،هايًعظؼووهتًیتوت٣او،ٔؼوابّهمًهیًیوخايهیًیٓبهؽ گؽ٢تاه٦ؽآوکؽیناؾؼویکؽظهایيهايه
 ويتایدیه٣یعؼااؼایهيمىظ اقت.

گؽاییظوه٧ایكۀکاؼکؽظهایٞیؽکًاییووا٦ٙهایايدامنع ،بؽؼقیووخهتمایؿپووهمزاَؽباپووهم
ؼيگقیا وق٣یعظؼ٦ؽآووانٛاؼزا٢ٕاقت.

 ّإ پضٍّص . پزسص1-2

 ايع؟هااقت٣اظ يمىظ ٦ؽآوکؽینوانٛاؼلكاوالٟیبچگىيهاؾکاؼکؽظٞیؽکًاییؼيگ-6
 اییبایکعیگؽظاؼيع؟ههاوت٣او،ایىکاؼکؽظهاچهههابهت-7

 ّإ پضٍّص  . فزض1-3ِ٘

 وقٛتکاؼکؽظکًاییظوؼيگقیا وق٣یعظؼایىظوهتىنؽی١بایکعیگؽهت٣او،اقت.-6
 تؽبهيىؼ،ٞیؽکًاییاقت.تؽويیؿبیمگؽایايهکاؼکؽظایىظوؼيگ،ظؼ٦ؽآو،وا٦ٙ-7

 . اّو٘ت ٍ ضزٍرت پضٍّص1-4

باناع.ایاىپاووهم،هیاؿاوایاىنٛؽزا٢ٕ،اؾيگا بكایاؼیاؾپووههاگؽاو،باهناع،تساتتا،ثیؽ٦اؽآوهی
اهمیاتوَاؽوؼ،پاووهمظؼایاىکًع.هابهویو ظوؼيگقیا وق٣یعبؽؼقیهیاثؽپػیؽیؼاظؼهىَى٘ؼيگ

قایا وقا٣یعؼااؾهًٗاؽيکتهيه٣تاهاقاتکاهههاطىناىظ٦اؽآوکاؽینواناٛاؼزاا٢ٕ،تااچاهاياعاؾ ،ؼياگ
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هایهًٛااییايع.بًابؽایى،ابتعاَؽوؼ،ظاؼظکهکاؼکؽظهایه٣هىهیوظاللتگؽاییوٞیؽکًاییبهکاؼبؽظ ْبیٛت
ها،ه٧ایكهکًین.های٦ؽآيیظؼاؼتباِباؼيگهاؼاباظاللتهاظؼنٛؽزا٢ٕؼابیابینوقپفایىیا٢تهؼيگ

 . رٍش پضٍّص1-5

ایبهايدامؼقیع قپفبؽاقاـتسلیلیوتٓبی٧ی،بااقت٣اظ اؾهًابٙکتابطايه–لهبهؼولتىيی٣یایىه٧ا
گؽایايهؼيگقیا وق٣یعباهاظؼآیا،٦ؽآوکؽینوانٛاؼزا٢ٕ،ؼویکؽظٞیؽکًاییووا٦ٙبؽؼقیوتٓبی٥ظاظ 

کاویگهتهاقت.تًٗینیا٢ته هاظؼخعولپایايیوا

 ٍ هفَْم آى. کٌاِٗ 2

هاییاقتکهاؾْؽی٥کًایا،تبییىهینىيع.کًایهبهظالیلیهطتل١،اظبیا،وؾباو،هملىاؾتًىیؽقاؾی
گا کؽظواؾؾیاظی٦عؼ،@اؾخمله يیکاى@،?چهکهؾیباتؽاقاتتؽکل٣ٕبهآو@،?آؾهىظوؾیؽکیهطاْب@،?آ

گاهیظاظواؾٚا٦بتاهؽی@،?اتسكیى٦ًعهبالٟهظؼتهًیٙی@،?٦ًعبالٞت@،?اظاکؽظول٣ٕ ،?اضتًااؼ@،?آ
،?باهظلیاظتاؽـ@،?اؼایۀه٣اهینهدؽظظؼ٦الابهسكاىـ@،?ایکههًٛایآوضال٠ٖاهؽلبانعبیاوخمله@
ؼوظ.ٓبهکاؼهی412-4341:413ٖٔاهؽی،?اثبا،بؽهاووهعٚا@و?تى٦یؽوتٛٗین@

اوگؽظیاع.ایاؽاوًی،تستًٚىاويىؼضیال،واؼظهٓالٛا،ي٧عاظبیباؼتىقّن٣یٛیکعکایماژ،بؽایاولیى
باههًٛاایٚکاف،نابیه،ناکظو6ؿایمااژهایاظبیيیالمٛاؼ٠ظؼظایؽةضیالؼاباایىواژ هٛاظلگؽ٢تهاقت.

هؤل٣ۀایاؾتًاویؽنٛؽظاللتظاؼظکهاؾ٦عینبهًٚىاوچهاؼنمایظآهع اقت.يىؼضیالظؼوا٦ٙبؽهدمىٚه
تًاؽ٢ا،بیاايیوۀباههدمىٚانعيع.ن٣یٛیکعکًیهٛت٧اعاقاتههنکًایه،تهبیه،اقتٛاؼ وهداؾنًاضتههی

هداؾهاؽقظ،تمثیظ،يماظ،اٞاؽا٤وهاابالٟه،اقاًاظهااداؾی،تهاطیى،ٔاؾ٦بیظتاهبیه،اقتٛاؼ ،کًایه،هداؾی
ْٓبا٥تٛااؼی١،کًایاهبیااواهاؽیو44-4311:4ی،ٔن٣یٛیکعکًنىظ.هیاْاال٤زكاهیؿی،پاؼاظوکفو...ٓ

بانعAیًٛیتؽکیبکلمهیاخمالتیاقتکهبهخایهًٛایٖاهؽی،هاؽاظیکایاؾلاىاؾمظؼیا٢تاهؽیظیگؽهی
کًاعA،باؽبطهاًعگیآو٢اؽظظاللاتهای?ظؼضايۀ٢اليیبااؾاقات@هًٛایآواقت.بؽایهثاله٧ًىظاؾکًایه

کهالؾهۀبطهًع  چًایىٓهن11-4343:15بىظو٢ؽظ،باؾبىظوظؼبهًؿلاوبهؼویهؽظماقت.ٔنمیكا،چؽا
ْاىؼیکاهایکهل٣ٗیایؽاظنىظوهًٛیٞیؽز٧ی٧ایآوهاؽاظگاؽظظ،باهگىيهگ٣تىاقت،بهپىنیع قطى@کًایه

@کًایهؼاههت٥اؾٓابىهًًىؼثٛالبی،4341:31ٔتدلیظ،?.بتىاوهًٛایز٧ی٧یؼايیؿاؾآوهكت٣اظکؽظ کًیات 
ه کًیت  گاا کاهچیاؿیؼاآو@يیاؿًٚاىاوگؽظیاع اقات.?کًاياه@بههًٛایپىنايعوچیؿیظايكتهوگا ،?الهیءا

پىناايعوهًٛااییوکًایهاؾآوخهتکًایاهياهیاع ناع کاههًٛااییؼاهی?کًیتالهیء@پىنیع ظاؼی،بگىیی
4141:414ٓقاؾظ.ٔثٛالبی،ظیگؽؼاآنکاؼهی

                                                           
1. Image 
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هاآباؽایًٞااچًایىظیگاؽؼيگهایقایا وقا٣یعٔهنهایکًاییؼيگ٦ؽآووانٛاؼزا٢ٕيیؿاؾظاللت
ؼاتاىؼویبیاٌ@@گىیع:ايع.هًگاهیکهزا٢ٕهیهای٦ابظت،هلیيمىظ بطهیعوبههًٛایواالیهتى،اقت٣اظ 

ىاوبؽههکیىضّاؾآيک/قىاظیاؾظؼضىؼي٧ميیكت ،ظؼ?بیااٌؼویتاى@4334:551ٓزا٢ٕ،ٔؼیظااٞؼ
ٓیااهًگااهیکاه4313:41/32کًع.ٔقٛاظ،پؽوؼ،وخهکًاییبههٗهؽاقماوي٣ا،الهیوتىزیعاناؼ هی

گهاقتکهت٧عیؽبؽقؽلچهيىنت/هکىبهياههقیاهیهالهتهىهكت@گىیع:هی :6=68ٔزاا٢ٕ،?کهآ
بانع.ظؼ٦اؽآويیاؿٓهی45:4431تا،ٔظهطعا،بی?ٖالن.بعکاؼ .٢اق٥.گًهکاؼ.ٚايیاؾکًایه@ياهه،ٓقیا 667

َها@قىؼۀٚبف،ٚباؼ،:14ظؼآیۀ گًاهکاؼظؼابؽیقیا اؾٞنوايعو ٢ؽوهیؼوظکهکًایهاؾتیاؽ ?٦ََتَؽة َتْؽَه٧ 
ؼوؾیوبعبطتیاواقت.

پؽظاؾايۀ٦اؽآوواناٛاؼزاا٢ٕباهؼياگقایا وظ،يگا وا٦ٛیتگیؽچهظؼایىه٧الههىؼظتىخه٦ؽاؼهیاهاآو
ق٣یعاقتتايهاوظاظ نىظایىظوهتىنؽی١،تاچهايعاؾ بهایىظوؼيگاؾهًٗؽٞیاؽکًااییيگاا کاؽظ و

ايع.هایيؽیرهلمىـبؽایزىاـؼااؾظؼیچۀایىظوؼيگآنکاؼکؽظ وا٦ٛیت

 زٗن . حافظ ٍ اثزپذٗزٕ اس قزآى ک3

وبًابهبؽضایا٦اىال244الٟیبوهتطلىبهزا٢ٕ،نمفالعیىهسمعنیؽاؾیهل٧ببهلكاوتاؼیصتىلع
يٗیاؽوبالٞاتاواؾخهاتتٛااظلوایدااؾ،ٓاوظؼٚلاىم٦ؽآيایبی4334:415بانع.ٔياى٢ی،٦مؽیهی231

هاؼااؾباؽبطىاياع.یاککهآیاهایىٓاو،زا٦ٕ٢ؽآواقتيه4324:54یاظآوؼبالٞت٦ؽآواقت.ٔؾؼیىکىب،
گاا اقات.ٔاقاتٛالهی،ظايعواؾؼبّهؽآیهباآیاهزا٦ٕ٢ؽآوهًٛایهؽآیهؼاهنهی :4332هایظیگاؽهانآ

ضىاياعوهؽچاهظاؼظظاؼظکهاوزا٦ٕ٢ؽآواقتوآوؼاباچهاؼظ ؼوایتاؾباؽهیٓهدتباییاٖهاؼهی31-32
تىاوٞؿلییا٢تکهبهتًؽیریاتلىیر،انااؼاتیتؽهیواؾگؽیهوظٚایيیمهنبیوکنهمهاؾظولت٦ؽآوظاؼظ

تىاوظؼٓاثؽپػیؽیزا٢ٕاؾ٦ؽآوکؽینؼاهی4331:44به٦ؽآوکؽینویاا٦تباقیاؾآويیاهع بانع.ٔهدتبایی،
یاؾ٦اؽآوباهْاىؼکاهاظیااباااظونکظبیاويمىظ:نکظاولآو،ا٦تباـبهيىؼ،هكت٧یناقتکهگاا آیاه

چهنزا٢ٕ،ؾیؽباام٦ًاؽآوزاىؼیقؽنات/نایى خًاا،تداؽی@نىظ.ايعکیتٟییؽظؼنٛؽزا٢ٕآوؼظ هی
قىؼۀهباؼکهب٧ؽ اناؼ ظاؼظ.گا يیؿتؽکیباتیاؾیکآیه45ٓکهبهآیۀ4334:412ٔزا٢ٕ،?االيهاؼظانت.تستها

ٔهثًاىیاالایآهاىیوزهایٓ?آهع٢ؽظاًتػؼيیال٢النآهع/کهپؽوؼظوو٢اتو٦هگؽ@نىظ.هايًع:اقت٣اظ هی
قىؼۀايبیااناؼ ظاؼظ.34کهبهآیۀ

يى٘ظیگؽاثؽپػیؽیيیؿا٦تباـٞیؽهكت٧یناقت.ظؼنکظاولآو،زا٢ٕه٣هىمیکآیاهؼاظؼناٛؽضاىظ
ٔزاا٢ٕ،همااو:?باالٜٞیاؽؼقاىلباؽيبىظزا٢ٗاظاو/کهًٞیمتگظچىخىايیوٚیمويهاِ@گًدايع.هی

کهاتینکكاتگايینایبااظناؽْه@ًٚاىاوهثاالقىؼۀهائع ظاؼظ.ظؼنکظظوميیؿ،به44ٓکهاناؼ بهآیۀ314
اناؼ ظاؼظ.گا يیاؿباهياىؼ،6>ٓکهبهقىؼۀکه١آیۀ8ٔزا٢ٕ،هماو:?بؽضیؿ/بانعکهباؾبیًینظیعاؼآنًاؼا
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ٔزاا٢ٕ،همااو:?کاؽظ.ًٚااویاعبیُااهیکؽظایًدا/قاهؽیپایمهمهنٛبع ضىیمکههیایى@تلمیراقت.
گؽظاوضىظؼااؾقؽوظونٛؽهًٙهیٓاقتاظزا٢ٕهیؽقیعنؽی١خؽخايیظؼزالی415 گ٣ات:کاؽظ،هیکهنا

4334:13ٓٔٚلىیه٧عم،?نٛؽزا٢ٕهمهالهاها،وزعیث٦عقی،لٓای١زکمیويکا،٦ؽآيیاقت.@
هاایبكایاؼیکاهظؼناٛؽزاا٢ٕوخاىظظاؼظ،زالاؾیکقىت،ثیؽا،٦ؽآيیزا٢ٕواؾقىییظیگاؽ،ایهام

ًٚىاویکیهابهپؽظاؾی،بؽایهثالتهطیىؼيگآوؼظتاهیؿاوگؽایماوبهْبیٛتهای٢ؽاواوپعیعهیايگیؿ 
ایىابتعاتٛؽی١وه٣هىمکًایههاىؼظبؽؼقای٦اؽاؼهاؼابهقًدهظؼآیع،بًابؽهایهسكىـانیاوپعیع اؾویوگی

ايع،هایق٣یعوقیا ،اقت٣اظ يمىظ گیؽظقپفهمۀهىاؼظیکهانٛاؼزا٢ٕويیؿآیا،نؽی٣ۀ٦ؽآواؾؼيگهی
ههطىضىاهعنع.بٛعاؾآوْب٥تٛؽی١کًایه،هؽخاکهؼيگ،ه٣هىهیٞیؽکًاییپػیؽ٢تهاقات،بؽؼقایو

ت.تٓبی٥ضىاهعگه

 . رًگ سف٘ذ ٍ هفاّ٘ن آى در ضعز حافظ 4

ايع.ؾبااونىظکهآياواْالٚاتیخاهٙاؾ٢یؿیکؼيگيعاناتهگىیآنکاؼهیاؾبؽؼقینٛؽناٚؽاوپاؼقی
پاؼقایاظبوؾبااوگ٣تاهناىظاقاتبهتاؽیايیكتگكتؽظ چًعاوهاؼيگؾهیًۀ٢اؼقیاؾيٗؽظایؽۀلٟت،ظؼ

اقات،يگؽ٢تاه٦اؽاؼاقت٣اظ اظب،هىؼظظؼکههكتؼایحهؽظمبیاوها،ظؼؼيگاؾبكیاؼیؾیؽايمایعAهیچًیى
تٛبیاؽا،وهااقاتٛاؼ ؼهگاػؼاؾؼاظایاؽۀؼيگایهساعوظیتایاىکاهايعکىنیع ؾباو،همىاؼ پاؼقیناٚؽاواها

ؼيگیظؼنٛؽزا٢ٕ،٦ابظٓباایىزال،تًى4311:412٘کًًع.ٔن٣یٛیکعکًی،ايع،خبؽاوکؽظ ضل٥کهضاو
هاایها،٦ًایع،ؼباٚیا،و٦ٓٛا،ظیىاوزا٢ٕ،ههطىنعکاهزاا٢ٕاؾؼيگتىخهاقت،پفاؾبؽؼقیٞؿل

ىايی،لٛظ٢امٓ،قبؿٔاضُؽٓ،ْی١ ایؼيگآبی:کبىظٔوهق٣یعٔوبیُا،بیآٌ،ؼيگؾؼظ،قؽشٔازمؽ،اٞؼ
ههاکیى،قاىاظ،هًاعو،هاعاظٓظؼاناٛاؼلبهاؽ باؽظ اقات.ای،قایا ٔقایه،اؾؼ٤ٓ،يیلایٔهیًااییٓو٢یاؽوؾ 

هایهًٛاییؼيگق٣یعوق٣یعظؼنٛؽزا٢ٕاؾایى٦ؽاؼاقت:ظاللت

 . رًگ سف٘ذ4-1

باناعزا٢ٕؼيگق٣یعؼابهيىؼ،بیُاوبیاٌيیؿهىؼظاقت٣اظ ٦ؽاؼظاظ اقت.يکتۀ٦ابظتىخهایاىهی
ؼابعوو٦ؽاؼگؽ٢تىظؼکًاؼؼيگقیا ،بهکاؼبؽظ اقت:کهزا٢ٕتًهاظؼیکبیتؼيگق٣یع

 . رًگ حَ٘اًات4-1-1

ق٣یع 4311:411ٓٔضلطالی،?هطتًؽيؽوظچىبانهظؼپیهؽيیع/بهتاجهعهعماؾؼ هبؽکهباؾق٣یع@
کیاعهی کًاعکاهایاىياى٘ظؼایىبیت،ؼيگپؽيعۀ٧ٚاباؾيىٚیضاواقتکههیبتیٚٗاینظاؼظونااٚؽت،

ایْبیٛیپعیع خاؼيگق٣یعظاللتبؽؼوظ.ظؼایىبهظيباليیعهایکىچکيمی?بانه@پؽيع ،بؽضال٠پؽيعۀ
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وبؽهیچپؽل،هیچيهايیيبانعوهانقاؽشباؾق٣یعکهپعؼوهاظؼاوکا٢ىؼیبانًع@ظؼٚالنزیىايا،ظاؼظ:
4351:44ٓٔيكىی،?چهنبىظوقبؿپایوبههًكؽبٟایتقبؿ.

 . سزًَضت ً٘ک4-1-2

ٓیااظؼبیات4334:214ٔزاا٢ٕ،?ؼاکهبا٢تًعقایا گلینبطتکكی/بهآبؾهؿموکىثؽق٣یعيتىاوکؽظ@
ٓبطاتباهؼياگ143ٔهماو،.?ق٣یعمچىنبٖلمايیایىکهنعؼوؾ/گ٣تهبانعهگؽ،هلهنٞیبازىالن@

3:4435ٓتا،ق٣یع،بؽقؽيىنتيیکوؼوؾق٣یعيیؿبؽيیکبطتیظاللتظاؼظ.ٔظهطعا،بی

 . هعجشٓ حضزت هَس4-1-3ٖ

قاهؽیکیكتکهظقت/بايگگاویچهيعاباؾظهعٚهى هطؽ@ؼيگق٣یعبهنکظبیُايیؿظؼابیا،:
قاهؽیپیمًٚااویاع/کؽظایىخاایىهمهنٛبعۀضىیمکههی@ٓويیؿ4334:41ٔزا٢ٕ،?اؾیعبیُاببؽظ

اقىؼ ٓآهع اقتکهبههٛدؿۀزُؽ،هىقی41ٔهماو،?کؽظبیُاهی و413ٓ/ٔاٚؽا٠هایکهظؼ٦ؽآو
اغکؽنع اقت،اناؼ ظاؼظ.ؼيگقا٣یعباهناکظ٦/34ًىٓو44ٔٓ،ٔيمظ/44ؤْه/33ٓ/ٔنٛؽاء کلماۀٓ

تىاوهالزٗهيمىظکهخهتکاؼکؽظت٧ابلیباؼياگقایا ،هاىؼظاقات٣اظ بیاٌيیؿ،ظؼانٛاؼآهع Aاهاباؾهنهی
٦ؽاؼگؽ٢تهاقت.

 . تَص٘ف چْزٓ پ٘اهبز4-1-4

کاهؼوی434ٓٔهمااو،ظاجٖلماتهكاتتاىقایا ؾل١ؼوؾ/قىاظؼشٚاؼٌچىؼونىتىؼویبیاٌ@
کؽم ضىاهاعبگىیاع:بههًؿلتهًٛىیونمایظٖاهؽیؼقىل،اناؼ ظاؼظوهی@اقتکهقطىباپیاهبؽا

چاىوضىؼنایعایؼقىلگؽاهیٕتىهٗهؽخمالوکمالزُؽ،ظوقتهكتیوتماهیٚالنؼايىؼخمالتهن
چًیىقاىاظيیاؿباؽخااللوٚٗماتوياابىظکاؽظوٓهن4313:4/111ٔقٛاظ،پؽوؼ،?ٚالمتابؼونىيمىظ 

يمایع.هاؤهماوٓظاللتهیقؽک

 . پ٘ز ضذى 4-1-5

زا٢ٕظؼایى4334:441ٓٔزا٢ٕ،ؼوظايتطابيعگؽيهىظکننع/بیاٌْیچىوقیا هىیياههقىاظ@
ا،قپؽینعوظیعاؼظایمیزُؽ،ظوقاتيًایبتيهاع.گىیع:خىايیظهعوهیبیتضىظؼاضٓاب٦ؽاؼهی

:4313کًاعوپیاؽناعی،تمًاایآوؼايکاى.ٔقاٛاظ،پاؽوؼ،یعناعوهیظؼؾهايیکههىیقیا نؽو٘بهقاپ
:4311ٔضلطاالی،?پفهىیقیا هىچاؽاگهاتقا٣یع/گ٣تیکهپفاؾقیا ؼيگیيبىظ@چًیىٓهن3/341

ٓؼباٚی،يیؿؼيگق٣یعبؽپیؽیظاللتظاؼظ.423
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 . اسوا ٍ صفات ال4-1-6ْٖ

اىاوباؽههاکیىضاّاؾآيک/قاىاظیاؾظؼضىؼي٧ميیكتؼاتىؼویبیاٌ@ :4334ٔزاا٢ٕ،ظاؼیاٞؼ
هسبىبإخهاوهكتیکاهؼویتاىوهٗهاؽاقاماءو@ؼویقطىناٚؽظؼایىبیت،ضعاويعهتٛالاقت:142ٓ

باؽظاؼيیكاتیويا٣اتتٚایىتىايًعي٧مکثؽ،ؼابهغاتتبؿيًعAؾیؽاتىازعیوي٧امبانًع،يمیي٣اتتهی
ٓظؼایىابیا،ناهعتُاظؼيگیهیاوبیاٌوقىاظهكتین.ایى4313:41/32پؽوؼ،ٔقٛاظ،?غاتتبىظ اقت.

4323:13ٓکًع.ٔایتى،اؼاههطىهیهتُاظ،باالتؽیىنع،کًتؽاقتتیؽ اؼونىظؼهیاوؼيگ

 . رًگ س٘اُ )سِ٘، هطک٘ي، سَاد( ٍ هفاّ٘ن آى در ضعز حافظ4-2

ایقایا ،قایه،ههاکیى،هًاعو،قاىاظوها،ؼيگقیا اقاتکاهباايامپؽبكاهعتؽیىؼيگظؼانٛاؼزا٢ٕ
کاؼبؽظ نع اقت:نبؽيگبه

 . تَص٘ف قذرت ال4-2-1ْٖ

4334:543ٓٔزاا٢ٕ،?چهمهآبزیاىاو،اؾ٦ٓاؽۀقایاهیالّله،بؽهلکظیىگهاظ /يعکلکتىباؼک@
بههعظ٦لانوزکانو@چًیىٓظاؼظ.هن4313:2/331ٔقٛاظ،پؽوؼ،?٦لن٦عؼ،الهی@٦ٓؽۀقیاهی،اناؼ به

گؽیآبزیااىاوظاؼظ.٢ؽهاو ?هااایتااى،هاانهلااکوهاانظیااى٦ااى،گؽ٢تااه،گااىییهؽکاابتااىضاياایتازیااا
بؽؼویهها٢تاظکاه/قیاهیۀؼوؾاؾلاؾکلکتىیک٦ٓؽ@ٓهماوگىيهظؼبیت4331:4/4434ٔضؽههاهی،

ههمیىهًٛااقت.ٓيیؿب4334:113ٔزا٢ٕ،?نعزظهكائظ

 . تَص٘ف رًگ هَٕ جَاى4-2-2

:;685ٔضلطاالی،?پفهىیقایا هاىچاؽاگهاتقا٣یع/گ٣تیکهپفاؾقیا ؼيگیيبىظ@ظؼایىبیت:
،هىیقیا ،يهايۀخىايیوهىیق٣یعيهايهپیؽیاقت.8ٓ>7

 . تَص٘ف پذٗذٓ طب٘ع4-2-3ٖ

ٔزاا٢ٕ،?هكاتکاهایاىيكاطهقا٧ینا٢تاظقاتلایکىایاى/چهنخاظویتىضىظٚیىقىاظقسؽاقت@
68=6:69;ٓ
کؾظنٛاؼقیا ظمکهيباقپیع /ؾظوقتاوتىآهىضتظؼْؽی٧تههؽ@ ٓهًٗىؼاؾنٛاؼ521ٔهماو،?چا

4313:4/444ٓقیا ،قیاهینباقتکهباظيبااؾاولیایالهیآهىضت.ٔقٛاظ،پؽوؼ،
خاؼيگقیا باؽؼياگٓظؼایى4334:514ٔزا٢ٕ،?٢ٛیقیهیننیؽقؽضینوا/ؼيگتؿویؽپیمهايبىظ@

زیىاوظؼْبیٛتهًٓب٥اقت.
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 . تجل٘ات جوالٖ آه٘ختِ با جالل4-2-4ٖ

ٓقایا ظؼایاى=>ٔهمااو،?ؾ٢ؽیباوبیًعیموٞلّهکىيگاؼا/قیاهتاؼکؽظبهضىوهااناؼ،ۀهو@
باه@چًایىظؼبیات:ٓهن4313:4/412اقات.ٔقاٛاظ،پاؽوؼ،?تدلیخمالیآهیطتهباخاللی@بیتبههًٛای

ٓباه4334:154ٔزاا٢ٕ،?هوگاوقیهکؽظیهؿاؼاوؼضًهظؼظیًن/بیاکؿچهانبیمااؼ،،هاؿاؼاوظؼظباؽچیًن.
بانع.همیىهًٛاهی

 . کن بْا بَدى چ٘ش4-2-5ٕ

ٓ،٦لاب41ٔهمااو،?اواقاتقتکهظؼيسبتظؼویهاکیمیایی/نىظاؾپؽتىآو٦لبقیا آوچهؾؼهی@
ٓکهاؾْؽی٥کیمیایهًازبتباظؼویهااو،45/4134تا:قیا ،هًٗىؼقکهبا٢لؿکناؼؾلاقت.ٔظهطعا،بی

٦لبقیا ،ایهامظاؼظ:ال١ٓي٧عت٧لبیوبههمایىخهاتقایا A@نىظ.ضؽههاهیهٛت٧عاقت:تبعیظبهْالهی
4331:4/441ٓؽههاهی،ٔض?بٓظلقطتوقیا ،ظلیکه٦كیاقت.

 . فسق ٍ گٌا4-2-6ُ

گهاقت/قیاهیهالهتهىهكتۀهکىبهياه@ 4334:424ٓٔزا٢ٕ،?کهت٧عیؽبؽقؽلچهيىنتکهآ
چًایىباناع.هنٓهی45:4431تاا،ٔظهطعا،بی?ٖالن.بعکاؼ .٢اق٥.گًهکاؼ.ٚايیاؾکًایه@قیا ظؼقیا ياهه

:4334ٔزاا٢ٕ،?گًهًاعبیناهؽیااؼاوکاهناکؽقیا /هاؿاؼياههوهكتوؼيعوٚان٧نچهاؼهى@ظؼابیا،
اؾ@ٓ،4311:411ٔضلطاالی،?يؽوظقؽبهظلظوظ٦لمنچىوبیًن/چگىيهيمیکكیضىظاؾتؽياههقیا @ٓ،433

باههمایىٓيیاؿ4334:112ٔزاا٢ٕ،?با٢یٍل١ٓاويعاؾایىياههْیکاًن/قیا يتؽقنکهؼوؾزهؽۀياه
ايع.هًٛابهکاؼؼ٢ته

ٓهًٛاا45/4442تاا:ٔظهطعا،بی?گًاهکاؼوهسیظوٖالنو٢اخؽو٢اق٥اؾکًایه@کاؼيیؿظؼلٟتًاهه:قیا 
ىايیکى@نع ،بًابؽایىقیا ظؼ :4334ٔزاا٢ٕ،?کاؼايًعهؽوبهيىهٛهکاوخااقایا /بیابههیکع وچهؽ اٞؼ

قایا وهااؾآياؤظنمًاوٓبعگىییيطاىاهینکاؽظوخاهه@گىیع:کًع.ناٚؽهیظاللتهیٓ،بؽهمیىهًٛا443
4313:3/4414ٓٔقااٛاظ،پااؽوؼ،?پااػیؽین.گؽیٓؼاهاانيمینااماؼین،ْؽی٧ااۀآياااؤيااى٢یگًاهکاؼناااويمی

ٛاؼلبهکاؼبؽظ ؼاکًایهاؾٚايیوگًاهکاؼظايكتهويىؼظیگؽیکهزا٢ٕظؼان?قیا ياهه@ضؽههاهیيیؿ
ٓبیاويمىظ اقت.4331:4/224ٔضؽههاهی،?ياههقیاهی،قیا ياهه،ياههقیا @ؼابهيىؼ،

 . س٘ز ضذى دل4-2-7

ٓقایا ظؼایاى6:685=68ٔزا٢ٕ،?ؼ٢تزؽامظؼآواؾبىظقیا نع/٦لبباظ يؽ٠هؽابىظکهظلیي٧ع@
پؽوؼ،ٔقاٛاظ،?يًمایاع.تىخاهباعوهؽگاؿويکًاعاوپاؽوایزاالکاهآو،چًاواؾظلنعوقیؽ@بیتبههًٛای

ظلضىظؼابههىاینؽابوناظضىاؼیبااضتن.آؼیایاى@ٓهًٛایایىبیتاؾيٗؽضؽههاهی:4313:3/4442
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Aظل،ظلظؼقتوي٧عقؽ يبىظبلکهظؼزکني٧عياقؽ و٦لببىظواؾْؽی٥ظؼقتوههؽو٘کكبيهع بىظ
ٓقایا ظؼایاىهًٛااباهياههاؽو4331:4/145٘ٔضؽههااهی،?وظؼکاؼزؽامباظ ضىؼیيؽ٠نع.چًالػاهن

بىظو،اناؼ،ظاؼظ.

 . تَص٘ف سٌگذل4-2-8ٖ

ٓ،4311:443ٔضلطاالی،?ظلنامؽمهؿاؼ٦ٓؽ بباؼظچاىظؼظ/ظلیٞالمهؽظمچهمنکهباقیا @ظؼابیا،
ٓهًٛايمىظ وایاى4331:4/454ٔضؽههاهی،?و٦كاو،٦لبقطتظلی@ظلیظؼایىبیتؼاضؽههاهی،قیا 

ٓيیاؿ4334:412ٔزا٢ٕ،?ظیعموآوچهنظلقیهکهتىظاؼی/خايبهیچآنًايگا يعاؼظ@ه٣هىمؼاظؼبیت
?قایهظايكاتچؽاکهنیىۀآوتاؽکظل/ظلنؾيؽگفقا٦یاهاويطىاقتبهخاو@ههابهًٚىاويمىظ اقت.و

باناع.ٓهی4313:3/4442ٔقٛاظ،پاؽوؼ،?قًگعلوقیا ايعؼوو،بع٦لب@بههًٛای?ظلقیا ٓ@415ٔهماو،
?ظنامىظلقایا تاىٞؽ٦اهباهضاىوچاىاللاهبااظ/کمپیالاهبااظظاظگؽاتىؼا٢لکخؽٚه@چًیىظؼابیا،هن

?يیكاتقایاهیهاؽزاعچًایىکاؼهاایهع /کهضالوؾل١بهزا٢ٕضؿیًۀظل@ٓو4311:413ٔضلطالی،
ٔضلطاالی،?قایهًعلبااـوظليهآوگاؽو کاهاؾؼ٤/ؼيگنکهاویکٞالمهمتظؼظی@ٓ،4334:434ٔزا٢ٕ،

ٓيیؿهمیىهًٛاؼاظاؼظ.4311:21

 . ظلوت ٍ گوزا4-2-9ّٖ

4334:451ٓٔزاا٢ٕ،?هاعایتکىکابایآیباؽووایگىنهه٧ًىظ/اؾؼا گهتگنقیاهننبایىظؼ@
ٖلمتٚالناهکاوقاببناعهًؿلگاا ه٧ًاىظضاىظؼاگانکاًنواؾ@بانع:خابههًٛایٖلمتهیایىقیا ظؼ

/هايگىیینبعوهیظبهياز٥يکًاین@چًیىظؼبیتٓهن4313:4/414ٔقٛاظ،پؽوؼ،?بهؽ بماين.ظؼگاهتبی
4334:541ٓٔزا٢ٕ،?خاهۀکفقیهوظل٥ضىظاؾؼ٤يکًین

 َٕ اس چْزُ. تَص٘ف عض4-2-11

اىاو/بیاٌؼویتىؼايیكتي٧امظؼضاىؼاؾآياک@ :4334ٔزاا٢ٕ،?ظاؼیقاىاظیاؾضاّههاکیىباؽاٞؼ
?مآووایاىظاؼظبًااؾمظلباؽضاىظؼاکاهزكاً/لبلٛظوضّههکیىچىآيمهكتوایاًمهكات@ٓ،142

بانع.ٓهی41:335تا:ظهطعا،بی?ٔهؿل١ضىباوٚاؼٌقیا ضّ@خاضّههکیىبههًٛایظؼایى886ٓٔهماو،
هًهههاابه.اقتکثؽ،هًتهایوهبعأکهالط٣ازیثاقت،هىبهي٧ٓۀوزع،قالکاو،اناؼ،يؿظظؼ@ضالقیا ،

ٓکاهظؼابیاا،:4313:41/141ٔقٛاظ،پاؽوؼ،?.هط٣یواقتهستدبنٛىؼواظؼاکاؾکهاقتٞیبیههىیت
بؽآتامؼشؾیباایاوباه@ٓ،4334:553ٔزا٢ٕ،?گؽظاوضالتىقیا هدمؽ ههک/ایآ٢تابآیًهظاؼخمالتى@

گًاا چهانقایا تاىباىظو@ٓقیاهیچهنظؼبیت:525ٔهماو،?بهٞیؽضالقیاهمکهظیعبهظايه/خایقپًع
پاؽوؼ،ٔقاٛاظ،?خػابیتالهایظؼاؾل@ٓ،بؽ121ٔهماو،?کههىچىآهىیوزهیؾآظهیبؽهیعم/گؽظوظلطىا 
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?تاىضاالؾبیاًمزعی٧اۀظؼيىؼ/ٚکكیكتهعاؼآهعکهقیا ي٧ٓۀایى@ٓظاللتظاؼظ.ظؼبیت:4313:2/442
ي٧ٓهقیا یاقیاهییاهؽظهکچهنهىکههعاؼبیًاییاقات،ظؼزعی٧اه@ٓهًٛایایىبیت:4311:444ٔضلطالی،

4331:4/4441ٓٔضؽههاهی،?بیًمظؼزکنٚکكیاقتاؾضالتى.
اقاتAضاىبیزكىوهىخبچهنکهقیاهیوخه:یکی،آوبهظواقتهٛهى٤ي٣ت@چًیىچهنقیا ،هن

ْایؽظیگؽو ?.گىیًاعچهانکااللآياؽاٚاؽ٠ظؼکاهؾؼظچهانْاایؽضاال٠بانعو٢ابیچهنقیا نکاؼیآيکه،
?قایماؼاچهانها ٦عاوقیهقهی/يعايناؾچهقببؼيگآنًاییيیكت@ظؼابیا،:ٓ،يیؿ45/4441تا:ٔظهطعا،بی

ٔهمااو،?چىويا٢هبكایضاىوظلانظؼخگاؽا٢تااظ/چهنظؼظاکهاؾآوآهىیههکیىقیه@ٓ،<>:6=68ٔزا٢ٕ،
–هٛلىميیكتکهٚال٦ۀزا٢ٕبهچهانقایا اؾؼویقاًتوٚااظ،ناٛؽیاقات@ٓضؽههاهیهٛت٧عاقت:<75

یاٚال٦هنطًیاقت.ْبًٛازا٢ٕباهچهانضاىلوهیگاىوو-ناظکهؼوظکیگىیع:ناظؾیباقیاچهماوچًاو
4331:4/241ٓٔضؽههاهی،?هكتوبیماؼهنتٛل٥ضاْؽظاؼظولیباؼهاهناؾچهنقیا قطىگ٣تهاقت.

 . ضزهٌذگ4-2-11ٖ

?ؼویگهاتيابريطكاتکاهاؾظؼوٜقایه/بهيع٤کىلکهضىؼنایعؾایاعاؾي٣كات@گىیع:زا٢ٕهی
گؽاهظيع٤بانی،هثظيبرياظ٤اؾي٣افزكىتٛلیظظاؼظ.هی@ٓ،کهایىبیت:>6:66=68ٔزا٢ٕ، گىیعا

.4.ظؼوٞایى4AآیعAیًٛیکالمتىؼونًگؽضىاهعبىظ،بؽٚکفيبرکاغبٔکهایهاامظاؼظ:تى،ضىؼنیعپعیعهی
.تاؼیاک4ًاایضداظوه٣ًٛاظA.ؼوقایا باهه4ٛنىظ.ٔکهقیهؼویهانایهاامظاؼظ:ؼویهیظؼوٞگىٓکهقیه

تاا/ضىلبىظگاؽهساکتدؽباهآیاعباههیااو@ٓظؼبیت:4331:4/431ٔضؽههاهی،?کهيبرکاغبٓ.چًاو
کهظؼبیتاولاؾي٧ع٦لبيى٢یوبٛعاؾایى@ٓيیؿ>6:87=68ٔزا٢ٕ،?ؼوینىظهؽکهظؼاوٞمبانعقیه

ها،هٛیاؼیبانع.ٔي٧عهاكتکهبؽایآؾهىوایىي٧عهاوياقؽ يىنیاوقطىگ٣ت،چهضىبظؼبیتظوماؾباظ 
ؼابىظآیاکهٚیاؼیگیؽيعٓتابؽهبًایآوهٛیاؼضاؼخیوَابٓهٚیًیضعنهياپػیؽ،هؽي٧عیکهياقاؽ اقات،

ؼقاىا،@ٓظؼایىابیاا،،قایا باؽهًٛاای4331:4/144ٔضؽههاهی،?همايًعؾؼياقؽ بههعظهسکؼقىانىظ.
ٓظاللتظاؼظ.45:4441تا:ٔظهطعا،بی?آبؽویونؽهًع بی

 . ٍجِ جالل٘ٔ ال4-2-12ْٖ

ٓکاهؾلا١قایا ؼاباه;=6:6=68ٔزاا٢ٕ،?٢اؽشؾاياىیهنوهمؽاؾظاین/بىظکهآواقتيیکبطتقیاهی@
زا٥اقات.زُاؽ،?خاللیاه٦اعؼ،@کهظؼوا٦ٙؾل١يهايیاؾکثاؽ،وقایا باىظوآو،وخاه?کثؽ،ظؼٚالن@

کاهبایىبهااکنقیا ظم/تىؾيعاوؾل١ؾکهظاؼمتابب٣ًههؾ@چًیىظؼابیا،:ٓهن4313:4/514ٔقٛاظ،پؽوؼ،
ٔهمااو،?ياعاؼظقیا آوظاٜاوکهؾل٣ت/کیكتتٓاولکهنتًهاهىيی@ٓ،4334:414ٔزا٢ٕ،?ظاؼظظهاٜظؼچه

ٓ،425ٔهمااو،?کًاعيمیهاىباهگىلکحقیا ایىکه٢كىـ/گ٣تقؽاؾوکؽظمالْؽ ؾایگلهظی@ٓ،412
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ظاؼماؾؾلا١@ٓ،424ٔهمااو،?آیاعيمیقاؽباهقایاهتؾلا١هًاىؾ/باالیوٚماؽؾهاونعقؽبهضیالایىظؼ@
گهااییبهاظبيا٢ه@ٓ،334ٔهماو،?امبیقؽوقاهاوکههپؽـکهچًاوؾاونع /قیاهمگلهچًعاوکههپؽـ

ظؼضنؾل١تاىآوضاالقایهظايای@ٓ،141ٔهماو،?بههنبؽهؿيمهایٚؿیؿاقتخایظل/ؾآوؾل١قیا کىا
هًاعوی/هىکیآؾاظنىماؾٞانظلچاىوهاؽظم@ٓ،411ٔهماو،?ي٧ٓۀظوظ کهظؼزل٧ۀخینا٢تاظقت/چیكت

ظامؼاهننکىْؽۀهًعویتاى/بىظمهىقؽگهتههناؾاهظقالهت@ٓ،144ٔهماو،?ؾل١بتیزل٧هکًعظؼگىنن
ٔهمااو،?آیاعوؾآوٞؽیاببالکامضباؽيمی/ه٧ینؾل١تىنعظلکاهضاىلقاىاظیظیاع@ٓ،411ٔهماو،?بىظ

کاوْؽۀنبؽيگاوبكیاؼْاؽاؼی/باچهنپؽيیؽيگاوزا٢ٕهکىآهًگاو@چًیىنبؽيگظؼابیا،:ٓ،هن343
ؼيگبىظوؾل١وْؽ ظاللتظاؼظ.نبؽيگبؽقیا ٓظوظ ،هًعو،قىاظو445ٔهماو،?کًع

 . بخل ٍ اهساک4-2-13

کاقاهظؼٓقیه>>ٔهمااو،?کاقهظؼآضؽبکهعههماوؼاکاوقیه/بؽواؾضايۀگؽظووبهظؼوياوهٓلب@
بانع.ٓهی45:4442تا:ٔظهطعا،بی?بطیظ،همكکوؼغل@ایىبیت،بههًٛای

 . ًابَد ضذى4-2-14

گؽ@ ٓ،ناٚؽ4334:134ٔزا٢ٕ،?وضاووهاو٢ؽا٤کهؼوؾهدؽقیهباظ/بهظقتهىا٢تع٢ؽا٤ؼابکهنا
:4313ٔقاٛاظ،پاؽوؼ،?الهیکهظوظهاووضايماو٢ؽا٤وهداؽبكاىؾظوباهقایاهیکهایع ناىظ.@گىیع:هی
ٓایىنٛؽظؼبؽضیيكص،بهابىزكامضىق٣یهًكىباقت.2/11

 سف٘ذ بِ کار رفتِ در قزآى کزٗن ّإ س٘اُ ٍ . رًگ5

،413ٓٔاٚااؽا٠/،411ٓٔآلٚمااؽاو/هااایقاا٣یع،ظواؾظ باااؼظؼآیااا،ؼيگظؼآیااا،٦ااؽآوکااؽین،يااام
،٦ٔ34ًٓاااى/،14ٓو11ٔياااا٢ا،/،31ٓٔیىقااا١/،44ٓٔيماااظ/،44ْٓٔاااه/،33ٓٔناااٛؽاء/،432ٓٔب٧اااؽ /
،11ٓ/ٔؾهاؽ،432ٓٔب٧اؽ /،53ٓ/ٔيساظ،411ٓٔآلٚماؽاو/ٓوقیا يیؿيهباؼظؼآیاا،:1،ٔهؽین/٢ٔ42ٓاْؽ/
بهيىؼ،اناؼ هكت٧ینوباااقات٣اظ اؾ٦ٓ5ٓتؽة،ٔاٚلی/14،ٔٚبف/٢ٔ42ٓاْؽ/،42ٓ/ٔهلک،42ٓ/ٔؾضؽ٠

بًاعیظؼيٗاامؼيگهااتؽیىؼيگوؼوناىتؽیىواژۀايلیوههت٧ا،آويامبؽظ نع اقت.قیا وق٣یع،تیؽ 
بانع.بهایىظوؼيگهیهاظؼ٦ؽآوهؽبىِتؽیىبكاهعاقت٣اظ اؾؼيگ٦ؽآوکؽیناقتوبیم

 . کارکزد هعٌاٖٗ رًگ سف٘ذ در قزآى کزٗن6

ؼيگق٣یعظؼ٦ؽآوکؽینظؼه٣تهىؼظبهکاؼؼ٢تهاقت:
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کاهایىآیهؼيگچهؽ ؼاباؽاقااـایى،411:ظؼقىؼۀآلٚمؽاوآیۀ. پایداری بر ایمان و سعادت ابدی6-1
@هاابًعیکؽظ وق٣یعنعوچهؽ ايكايیبٛعاؾایماو،کا٢ؽنع یايهع ،ت٧كین  ٍ اى  َتْبای خ  باؽپایاعاؼیباؽ?و 

کًًع.ایماوظاللتهی
َ٘@ٚباؼ،:. روگ معجسۀ دست حضرت مىسی6-2 َغاَیاَع  َوَيَؿ اَی٢َائذ ااء هذ َُ یَىَبْی ؽذ ٖذ اا ًَّ ل هایظؼقاىؼ ?لذ

ْج@،آیااۀ88ٓٔنااٛؽاء/وٓ=65ٔاٚااؽا٠/ اااءََتْطااؽ  َُ ااْىَبْی ْیااؽذهذ
ااىء َٞ ٓو67ٓ،ٔيمااظ/77ْٔااه/هایظؼقااىؼ ?ق 

ظاؼيع.آقایظقتاوزُؽ،هىقیٓاناؼ بهؼيگق٣یعوهٛدؿ ٦87ًى/ٔ
ْج@که44ظؼقىؼۀيمظآیۀ. عیب و بیماری، وابیىایی، پیری:6-3 اءََتْطؽ  َُ ْىَبْی ْیؽذهذ

ىء َٞ انااؼ باههٛداؿ ?ق 
ْى@ظاؼظ.٦ؽآوباٚباؼ،زُؽ،هىقی ْیؽذهذ

ىء َٞ کًعکهایىقا٣یعی،بااقا٣یعیکاههسًاىلاناؼ هی?ق 
کًاع.ظؼهت٣او،اقت،ظؼيتیدهؼيگق٣یعظؼ٦ؽآوبؽبیماؼیوٚیبيیؿظاللتهی،بانعٚیبوبیماؼیهی

ْت@،31قىؼۀیىق١آیۀ َُّ ا  َواْبَی ًَ ْی َىَٚ ْؿوذهذ اؾؼيگق٣یعبیايگؽيابیًانعوچهماوزُاؽ،ی٧ٛاىب?اْلس 
َظ@ایبؽؼویقؽؼيگق٣یع،بهيىؼ،نٛله1بانع.ظؼقىؼۀهؽینآیۀنع،ايعو هی َٛ اْنَت ـ  أْ بهکاؼ?َنْیًباالؽَّ

بؽظ نع کهيهاوپیؽیاقت.
@ٚباؼ،432ظؼقىؼۀب٧ؽ آیۀ. روگ وىر صبحگاهی:6-4  ّ اْلَطْی  ٍ ْبَی

َ
انااؼ باهياىؼقا٣یعيابسگا ?اْْل

ظاؼظ.
َى@قىؼۀ٢اْؽ42:ظؼآیۀا وجىد داروده هایی که در کىه . روگ راه6-5 هذ َبالذ َعظ اْلدذ بذخ   ٍ هااییبهخاظ ?ی

کًع.بهؼيگق٣یعاناؼ هی
اءَ@ٚباؼ،. روگ شراب بهشتی: 6-6 َُ ة َبْی

یَىَلػَّ بذ اؼذ
لهَّ کاهظؼآوؼياگقا٣یعباه11آیاۀيا٢ا،ظؼقىؼۀ?لذ

@ ـ 
ْ
گؽظظ.ظؼآیه٦بظبؽهی?َک،

@ظؼٚباؼ،. شدت روگ سفید حىریان:6-7 ىَّ ه  يَّ
َ
ک،  ٍ َبْی ىو   ً بایٍباههًٛاای14يا٢ا،آیۀظؼقىؼۀ?َهک

ايع.تطنٔنتؽهؽٜٓاقتکهزىؼیاواؾنع،ق٣یعیبهآوتهبیهنع 

 . کارکزد هعٌاٖٗ رًگ س٘اُ در قزآى کزٗن7

ؼيگقیا ظؼيهآیههىؼظاقت٣اظ ٦ؽاؼگؽ٢تهاقت:
اَتْكاَىظ :@411ظؼقىؼۀآلٚماؽاوآیاۀ. کفر ورزیدن بعد از ایمان:7-1 هَّ

َ
،٢َ اى   خ  یَىاو  اػذ

ْ،الَّ نْاْقاَىظَّ ه  اىه  خ  و 
کَ

َ
نْأ َع٣َْؽت  ْٛ ک َب یَمايذ ظايع.کهقیا نعوچهؽ ؼابهظلیظک٣ؽوؼؾیعوبٛعاؾایماوهی?نْإذ

یَى@ظؼٚباؼ،:. دروغ بسته به خدا:7-2 ػذ
ىاالَّ َلیکَػب  هذَٚ

نْاللَّ ه  ىه  خ  ة و  ْكَىظَّ ،432ظؼقىؼۀهباؼکۀؾهؽآیاۀ?ه 
ظايع.نعوچهؽ ؼابهظلیظظؼوٜبكتىبؽضعاهیيیؿقیا 

ه @قىؼۀيسظ:53چًیىظؼآیۀهن. خشم:7-3 اَوْخه  ْكَىًظّ َىه  ین َوه  ٗذ قىؼۀؾضؽ٠،ضهنيیاؿ42ويیؿآیۀ?ک
گؽظظ.ظلیظقیا نعوچهؽ هٛؽ٢یهی
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َه@قىؼۀٚبف،ٚباؼ،:14ظؼآیۀ. ابر و دود سیاه غم و اودوه:7-4 اناؼ به٢ؽوؼ٢تىگًاهکاؼ?٦ََتَؽة اَتْؽَه٧ 
ظؼابؽیقیا اؾٞنوايعو ظاؼظ.

َى:@432ظؼقىؼۀب٧ؽ آیۀ. سیاهی شب:7-5 هذ ّذ ْقَىظذاْلَطْی
َ
َىاْْل ؼيگقیا بهقیاهینبظاللات?اْل٣َْدؽذهذ

ظاؼظ.
@ظؼآیۀ. روگ راه ها در کىه ها:7-6  ١ ْطَتلذ َهاه  ْلَىاي 

َ
یأ َؽابذ

َٞ َو ىظ ب  42ظؼقىؼۀ٢اْؽآیۀ?ق  یب  َؽابذ
َٞ ،به، ىظ  ق 

کًع.هاظؼکى ظاللتهیهاوؼگهظهعکهبؽؼيگؼا هًٛایبكیاؼقیا وقیا پؽؼيگهًٛاهی
َله @قىؼۀاٚلی:5ظؼآیۀ. روگ گیاهان خشک:7-7 َٛ َثاء٢ًََد ْزَىیٞ 

َ
زىیبؽؼيگقیا گیاهاوضهاکأ،?أ

 ظاللتظاؼظ.

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

خااکاهٚااؼ٢یاياع.زاا٢ٕ،اؾآو٦ؽآوکؽینوانٛاؼزا٢ٕ،کاؼکؽظهایٞیؽکًاییؼيگؼاهعيٗؽ٦ؽاؼظاظ 
گاهیظاؼظ،بهگىيه بؽظؼياگایکهچهظؼکااؼبؽخكتهوزا٦ٕ٢ؽآواقت،بؽایىيى٘کاؼکؽظ٦ؽآيیؼيگيیؿآ

هایٚالنٞا٢ظيیكت.ق٣یعوچهظؼؼيگقیا ،اؾبیاوتىيی٣یؼيگظؼخهتپعیع 
 مقایسۀ کارکردهای غیرکىایی روگ سیاه و سفید در قرآن کریم و دیىان حافظ 

 روگ سفید در شعر حافظ روگ سفید در قرآن کریم مىضىع

هٛدؿۀزُؽ،
هىقی

اء َبیْ یَىَُ ؽذ ٖذ ا ًَّ ل ،88ٓٔنٛؽاء/وٓ=65ٔاٚؽا٠/لذ
ْج77ْٔه/ اءََبیْٓ،َتْطؽ  ٓو67ٔيمظ/َُ

٦87ًٓى/ٔ

ٔٞؿلٓ،443نماؼۀٔٞؿل
413ٓنماؼۀ

ٚیبوبیماؼی،يابیًایی،
کهىلت

ْى یؽذهذ
ٔيمظ/َٞ ىء  ْت44ق  َُّ یْٓ،َواْبَی ا  َٚ ًَ

31ٓٔیىق١/ ـ  أْ َظالؽَّ َٛ 1ٓٔهؽین/،اْنَت
،444ٓنماؼۀٞؿلٔپیؽنعو:

42ٓنماؼۀؼباٚیٔ
هایهىخىظظؼؼيگ

ْبیٛت
َعظ  ٢ٔاْؽ/خ   ٍ ی ٓ،اْلَطی42ْبذ  ّ  ٍ ْبَی

َ
اْْل

432ٓٔب٧ؽ /
نماؼۀٔٞؿلؼيگباؾق٣یع
441ٓ

 روگ سیاه در شعر حافظ روگ سیاه در قرآن کریم مىضىع
اْلَطیْقیاهینب ْقَىظذّذ

َ
-اْْل یب  َؽابذ

٢ٔاْؽ/َٞ ىظ  قىاظقسؽ-نٛاؼقیا 42ٓق 
َثاءًضهکنعوگیا  ْزَىیٔاٚلی/ٞ 

َ
_5ٓأ

هىیقیا خىاو_ؼيگهى
هاؼا٢ٛیقیا _زیىاوؼيگ
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 گ٘زٕ ًت٘جِ

اهىؼظتىخهبىظ ،بلکهبؽایههای٢یؿیکیبؽایايكاوؼيگبهًٚىاویکیاؾًٚايؽبًؽی،يهتًهااؾخًبه
بیاوازكاقا،،تىيی٣ا،،تطیال،،ؼهؿهاويماظهاوظیگؽنئىيا،ايكاايیيیاؿکااؼکؽظظاناتهاقات.وقاٛت

ها،بهزعیاقتکههنظؼؾباوواظبیا،هطلى٤وهنظؼکتابقاٛاظ،بهاؽکاهاؾخايابزىؾۀکاؼکؽظؼيگ
ؼوظ،باهاناکال٦ؽآوکؽینکهکتابقٛاظ،بهاؽباهناماؼهایضعاويعضال٥ياؾلنع ،بهوَىذزُىؼظاؼظ.

گىوؼيگ کًع هاؼابهکاؼگؽ٢تهوهًٛاهاییهت٣او،ؼابهوقیلۀآوگىيا هاايت٧الظاظ اقت.انٛاؼزا٢ٕيیؿ،آ
بؽ٦ؽآوکؽینوانٛاؼزا٢ٕ،ا٢ؿووظهعکههاهكتًع.ایىپووهميهاوهیاؾکاؼکؽظهایبیايیهطتل١اؾؼيگ

کاؼکؽظهایکًاییؼيگقیا وق٣یع،اؾوخى ٞیؽکًاییایىظوؼياگيیاؿخهاتؼقاايمه٣ااهینواالیضاىظ
ايع.هن٦ؽآوکهزاهظپیامضال٥اقتوهنزا٢ٕکهٚااؼ٢یبؽخكاتهوباهناع،هتا،ثؽاؾکاالماقت٣اظ يمىظ 

گاهیظانتهوچهظؼکااؼبؽظؼيا گقا٣یعوچاهظؼؼياگقایا ،اؾبیااو٦ؽآواقت،بؽایىيى٘کاؼکؽظؼيگآ
ظؼایزُاؽ،هىقایهچًیىظقاتايع.هنهایٚالناقت٣اظ يمىظ تىيی٣یؼيگظؼخهتتىيی١پعیع 

هًگامهٛدؿ کهظؼ٦ؽآوباؼيگق٣یعتىيی١نع ،ظؼقتباهماوکی٣یتٞیؽکًاییظؼاناٛاؼزاا٢ٕهاىؼظ
کیع٦ؽاؼهی اياع.ها،هًٛایکًاییآوؼايیؿهاىؼظاقات٣اظ ٦اؽاؼظاظ بؽضیيمىيهگیؽظ.الؾمبهتىَیراقتکهت،

ایخهتتىيی١کهىلتقىباؽایايكااو،ظؼایاىظوهاتىکااهاًلباؽهانؼيگق٣یعهىیقؽبهًٚىاويهايه
بااکًع.نٛؽزا٢ٕظؼاؼتباِهًٓب٥هكتًعAباایىزالؼيگق٣یعظؼ٦ؽآو،بؽبیماؼیويابیًاییيیؿظاللتهی

کهظؼهؽظوهىؼظهػکىؼAیًٛینٛاؼقیا وکاؼکؽظٞیؽکًاییؼيگقیا يیؿباهتى٦ؽآو،هماهًگیظاؼظ.چًاو
 ّذ "وهنقىاظقسؽ،اناؼ بهقیاهیآٞاؾیىيبرظاؼظوظؼ٦ؽآويیؿ"اْلَطْی ْقَىظذ

َ
اْْل یب  َؽابذ

َٞ "باهْاىؼچًیى" ىظ  ق 
َثاءًکًع.باظ٦ی٥بههمیىؾهاواناؼ هی  ٞ ْزَىی،ؼياگقایا ،باؽایتىيای١ضهاکایىهمهظؼ٦ؽآوٚباؼ،

َ
أ

نعوگیاهاويیؿبهکاؼبؽظ نع وظؼنٛؽزا٢ٕخهتؼيگهىیخىاياوويیؿؼيگهاؼا٢ٛیضايایباهکااؼ
ؼ٢تهاقت.
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 هٌابع ٍ هآخذ

 يگا .ايتهاؼا،:،تهؽاوهًطقی شًاخت یک: حافع گفته به حافعٓ،4332اقتٛالهی،هسمعٔ .4
 یكاولی.ايهاؼا،:اول،تهؽاو،چاپريگ هًرٓ،4323ٔایتى،یىهايف .4
 .31-25،يى43،نماؼۀهشکىة فصلًاهه،?کؽین٦ؽآوظؼهاپیاموهاؼيگ@ٓ،4332ٔبلىؼظی،ْیبه .3
 ريگگ ۵ بررسی و ها ريگ روايشًاسی) حذیث و کرین قرآو دیذگاه از شًاسی ريگٓ،4335ٔبیكتىيی،هسمع .1

 خىاو.بیاو:٦ن،(کرین قرآو در شذه رکر
.ظايهگاهیيهؽظوم،تهؽاو:ايتهاؼا،هؽکؿ،ویؽاقتبیاو و هعايیٓ،4341ٔتدلیظ،خلیظ .5
 ٦باء.٢ؽیع،٦اهؽة:ظاؼزكیىٚائهةتس٧ی٥ونؽذوة،ظؼاقالتعریض و ةالکًایٓ،4443ٔثٛالبی،ابىهًًىؼ .1
چااپیيكاطهچهااؼه٧ابلاه٦عقای،بااهسماعتًسیر،به(قذسی)دیىاو ٓ،4334ٔالعیىهسمعنمف،زا٢ٕ .2

 يهؽچهمه.:يیكاؼی،تهؽاوو٦ؿویًی،ضايلؽی،قایههٛتبؽ
:،تهاؽاوحگافع دشگىار ابیگا  و کلیذی الفاظ، اعالم، هفاهین ياهه، شرح حافعٓ،4331ضؽههاهی،بهاءالعیىٔ .3

 قؽول.ايتهاؼا،
،تهؽاو:کتابطايهکاو .حافعدیىاو ٓ،4311ضلطالی،قیعٚبعالؽزینٔ .4

کبؽٔبیظهطعا،ٚلی .41  ،تهؽاو:ايتهاؼا،ظايهگا تهؽاو.دهخذا لغتًاههتآ،ا
کًااییاظبیاا،وکاؽین٦اؽآوظؼهااؼيگهًٛااییهًٗاؽتٓبیا٥@ٓ،4343ٔضؿائیهسمعوؼاظ،ؼَاؼ٢یٛی .44

 .4نماؼۀتابكتاو،وچهاؼم،بهاؼظوؼۀ،اسالهی صًاعی هًرهای يشریه،?٢اؼقی
 اهیؽکبیؽايتهاؼا،:،تهؽاوريذاو کىچه ازٓ،4324کىب،ٚبعالسكیىٔؾؼیى .44
 اخالقگی جلسگا  از حگافع، برگرفتگه بگر دیگىاو يظگر، شگرحی هر آفتاب جمالٓ،4313ٔپؽوؼ،ٚلیقٛاظ، .43

 ؼویعاظ.:قىم،تهؽاو،چاپطباطبایی عالهۀ
،علگن و کگرین قگرآو فصلًاهه دو،?نًاقیؼواووکؽین،زعیث٦ؽآوهًٗؽاؾؼيگ@ٓ،4341ٔنؽی٣ی،ٚلی .41

 .411-414،يى41نماؼۀ
گا .،تهؽاو:ايتهاؼا،فارسی  شگعر در خیال صىرٓ،4311ٔؼَاکعکًی،هسمعن٣یٛی .45  آ
 .هیتؽا،تهؽاو:ايتهاؼا،بیاو و هعايیٓ،4343ٔنمیكا،قیؽوـ .41
خاخؽهی.ايتهاؼا،:،تهؽاوایراو شاعراو زيذگیًاههٓ،4334ٔيى٢ی،لیال .42
 علمگی فصگلًاهه،?کًایاهاياىا٘کااؼگیؽیباهظؼکاؽین٦اؽآوهًاؽیقابکبؽؼقی@ٓ،4341ٖاهؽی،ٚلیٔ .43

 .445-43،يى3،نماؼۀ3،قالکرین قرآو - ادبی پژوهشهای پژوهشی
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-13،ياى25،ناماؼۀهگا زباو و ادبیا  يشریۀ،?٦ؽآيیآیا،اؾزا٢ٕبهؽ @ٓ،4334ٔه٧عم،هسمعٚلىی .44
14. 

اباؽاهین،تسهایةالبالغگة علگىم فی االیضاحٓ،4141٤ٔٚبعالؽزمىبىهسمعالعیىخالل٦ؿویًی،الطٓیب .41
 .الٛلمیةالکتباالولی،بیؽو،:ظاؼالعیى،الٓبٛةنمف

 قطى.:تهؽاو،حافع دیىاو حىاشی بر زلف شکى شرحٓ،4331هٔاللّهدتبایی،٢تر .44
٦اؽآوظؼآوکاؼبكاتوؼياگه٣هاىمباهناًاضتیيهاايهؼویکؽظ@ٓ،٢ٔ4343یؽوؾ ،آباظیزكىهسمعی .44

 .44-22،يى4،نماؼۀ3ظوؼۀ،قرآو زبايشًاختی های پژوهش،?کؽین
تاا4هایضٓبهٔالبالٞهيهحظؼکًایهاقلىبنًاقیهًٛا@ٓ،4343ضؽهیاو،٢اْمهٔوههایطی،زمیعؼَا .43
-43ياى،2،ناماؼۀ3ٚلىمو٢ؽهًگاقاالهی،ظوؼۀ،پووههگا اسالهی هتىو ادبی هطالعا  فصلًاهه،?5ٓ

441.
،تًسیرٚلیٞؽوی،تهاؽاو:ايتهااؼا،وؾاؼ،٢ؽهًاگوبازياههٓ،4351يكىی،ابىالسكىٚلیبىازمعٔ .41
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