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 ٍاکإٍ رٍاتط ٍاصگاًٖ هٌاجات الوحث٘ي تا قزآى کزٗن

 1ارفغ السادات ٔفاطو
 2تشرگٖ ٓهٌصَر

 چک٘دُ
کژه بژه شژا  بیًژاهحًی اعژث  ، پژووشؼهيشذ گؾحهیکی اص هيالْات يىیى که دس ّشفۀ صباو وادبیات ّلىم دیًی 

آیذ. ایى هٞاله بژا  پشداصد و سوابو واژگايی اص اٝغام هيالْات بیًاهحًی به ؽماس هی بشسعی جْاهل هحىو با یکذیگش هی
، يگژاسػ یاٙحژه اعژث. يگشػ بیًاهحًی و به ايگیضه باصيمایی واژگاو ٝشآيی دس هًاخات المسبژیى اهژام عژداد

چژىو عژایش ادّیژۀ هژه ىسه اص  اسصؽمًذ هًاخات خمغه ّؾش اعژث و شن ۀهًاخات المسبیى يهمیى دّا اص هدمىّ
لژزا  ؛باؽژذ ، هًبْی هيمئى بشا  اسجباه هًْى  بًذه با هْبىد و دس ساعحا  جبلیٔ و جبیژیى کژ م وزژی هیائمه

کژاو  و جبیژیى ٝژشاس گیژشد.   جش هٚاشین آو بشا  دسک هلمىط مشوست داسد هیضاو عاصػ آو با ک م وزی هىسد وا
. هسٜٞ دسفذد اعث واژگايی که دس هژحى زامژش باؽذ یه یلجسلی -یٚیجىف  و به سوػ ادیبًاص يىُ  پووشؼ ىیا

ازقژا و جبیژیى يمایژذ. دسایژى  ،ىىس هغحٞین یا آیه یا آیاجی سا اص ٝشآو کشین به ًّىاو هحى ٕایب اخز ؽذه اعژث به
ىىس هغژحٞین اص  ؾیث و ّقیاو، واژگژايی بژهدّا، بشا  بیاو هٚاشین هسبث الهی، بشگضیذگاو خذاويذ، اخ ؿ، خ

شا  ٝشآيی دس صهیًۀ سمژایث پشوسدگژاس، ؽژکشگضاس  و عژدذه دس  ک م وزی اخز ؽذه اعث و بشا  ازیا  آهىصه
 . باؽًذ کاس بشده ؽذه که ٙشآوسده و بشآیًذ واژگاو ٝشآيی هی پیؾگاه الهی الٚاٍی به

 . هًاخات المسبیى، بیًاهحًیث، سوابو واژگايی، هًاخات خمغه ّؾش، اهام عداد: کل٘دٕ ٍاصگاى

                                                           
 fa_arfa@yahoo.com و ّنى شیئث ّلمی هؤعغه آهىصؽی کى شصباو و ادبیات ّشبی  اعحادیاس -1

یْ 3عير  ۀآهىخح دايؼ -2  bozorgi2003@gmail.com ، جهشاو، ایشاوالمقيٚی ةزىصه، هؤعغه ّالی ٙس
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 هقدهِ

کژه بژه  آیژذ بژه ؽژماس هیجشیى هًبِ دیًی هغلماياو و کحاب شذایث و ساشًمایی بؾشیث  ٝشآو به ًّىاو افلی
هٚغژشیى کژ م وزژی  عاص  دس ابْاد هخحل٘ صيژذگی ٙژشد  و اخحمژاّی پشداخحژه اعژث. ائمژه ویوگی ايغاو

هؾژهىد کژاه   ا  که دس عخًايؾاو  ّدیى گشدیذه، به گىيهشا  آو شغحًذ که هٚاشین و واژگاو ٝشآيی با سوذ و خاو
 اعث.

اص هسبث دس آو اعث که زنشت  هًاخات المسبیى، يهمیى هًاخات اص هًاخات خمغه ّؾش اهام عداد
خهات هحه ش اص ٝشآو کشین  ۀايذ. ایى دّا اص شم عخى گٚحه ،ًذک خذا و اّمالی که ايغاو سا به پشوسدگاس يضدیک هی

لٚاً اص ٝلب یابذ که ایى هْايی و ا کاس گشٙحه ؽذه دس آو، خىايًذه دسهی اعث و با يگاشی دٝیٜ به هْايی و الٚاً به
دس به ّباسجی دیگش هیاو ٝشآو کژشین و هًاخژات المسبژیى جبژادن هحًژی وخژىد داسد کژه  ٝشآو يؾهت گشٙحه اعث،

 ؽىد. افي ذ بیًاهحًیث ياهیذه هی
ادبیات و صباو ؽًاعی اعث که ژولیژا کشیغژحىا، پووشؾژگش بلٖژاس  جبژاس، دس  بیًاهحًیث ّلمی يىیى دس زىصۀ

 ۀشا  هیخائیژل بژاخحیى دسبژاس  دیژذگاه ۀافي ذ سا بژا هيالْژایى ؽقث ٝشو بیغحن، بشا  يخغحیى باس  ۀاواخش دش
کیژذجا بش وخىد بیًاهحًی  عاخثشا هيشذ  هحى« چًذ فذایی»و  «هًذ  گى و گٚث» : 9831کًژذ ٔيژاهىس هيلژٜ،  جه

بیًاهحًیژث خلژب  ۀٓ. البحه به اّحٞاد بشخی دیگش اص ياٝذاو، اولیى کغی که جىخه پووشؾگشاو سا به عى  سابيژ38
گش چه او شیچ هی ؽماسکشد هیخائیل باخحیى به  اده يکژشد ولژی بژا ىژشذ يَشیژۀ بیًاهحًیژث اعژحٚ ۀگاه اص واژ  آیذ، ا

ىهًذ ، دس ؽکل گیش  هبازث بیًاهحًیث يٞژؼ داؽژحه اعژث وگ شا  جک فذا و چًذ فذا و هىمىُ گٚث هحى
 ٓ.91: 9818ٔآرس، 

اص جذاخل یک هحى دس هحى دیگش و يیض جؾکیل یک هحى خذیذ اص هحىو پیؾیى یژا است بجًاؿ ّبیًاهحًیث یا 
؛ 01: 9113ىاو، ٔکیژ .ا  اص هحژىو پیؾژیى باؽژذ که ایژى هژحى خ فژه ا  ىيهگ؛ به خذیذ اعثهحىو هْافش با هحى 

بش اعاط آو شش هحًی دس ٙنا  جْاهل با هحىو پیؼ اص خىد ؽژکل گشٙحژه اعژث و شژیچ  وٓ 13: 9813ازمذ ، 
هحًی بذوو پیؼ هحى يیغث. دس واِٝ شش هحًی بشا  ؽکل گیش  اص هحى پیؾژیى خژىد الگژى گیژش  کژشده و ایژى 

الٚژاً و اعژث، اص  که آو بخؼ اص هحىو دیًی که کژ م ائمژهگىيه به ایى  ؛سابيه دس هحىو دیًی يیض وخىد داسد
 ايذ. جشیى هحى دیًی الهام گشٙحه هٚاشین ٝشآو کشین به ًّىاو کاهل

شا  هخحلٚژی داسد کژه دس هيالْژات هحژىو دیًژی إلژب دس عژه بخژؼ سوابژو  بًذ  بیًاهحًیث یا جًاؿ دعژحه
 گیشد. عاخحاس ، سوابو واژگايی و سوابو هنمىيی هىسد بشسعی ٝشاس هی

کژاو  که شغحًذ بشآو  اودس ایى پووشؼ هسٞٞ ايىاُ سوابو واژگايی هًاخات المسبیى با ٝشآو کشین سا هىسد وا
 ذ.ًو جبییى ٝشاس دش
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زغیى ايقاسیاو اعحٚاده ؽژذه  ۀبه ٙاسعی اص جشخم هًاخات المسبیىدس باصگشدايذو آیات ٝشآو کشین و دّا  
 اعث.

 ادت٘ات ًظزٕ پضٍّص .1

 پضٍّص . پ٘ط1-1ٌٔ٘

هايًذ اعحؾهاد به آیات و سوایژات و اعژحٚاده اص الٚژاً و  ی هخحل٘،اؽکالجدلی بیًاهحًیث دس هحىو دیًی، دس 
کیب و هناهیى  ، که به ؽژکل صیبژایی اص ٝژشآو کژشین ىسه اص ائمههه ۀدیذه ؽذه اعث، اص خمله ادّیشا  آو جشا

 ايذ. گشٙحه جه یش
و هىسد جىخه بغیاس  اص هسٞٞاو ّلىم اع هی ٝشاس گشٙحه  اهاهاو ؽیْه بیًاهحًیث دس هحىو دیًی و ادّیۀ

 .هٞاله، پایاو ياهه و کحاب به سؽحه جسشیش دسآهذه اعث آ اس هحْذد  دس ٝالب

 هقاالت -الف

کاو  بشخغحه جشیى خلىه»ههیاس خايی هٞذم،  -9 ، «شا  جؾابه هسحىایی و لَٚی آیژات ٝژشآو و دّژا  يذبژه وا
ایى هٞالژه بژه  .911-38، فـ18ؽماسۀ ، 9811ٙقلًاهه ّلمی _ پووشؾی ايحَاس هىّىد، عان شدذشن، صهغحاو 

شا  ٝشآيی هیاو دّا  يذبه و ٝشآو  بشسعی ايىاُ سوابو بیًاهحًی دس عيىذ واژگايی، جشکیبی، هنمىيی و ؽخقیث
شژا  ٝشآيژی بژه لسژاً لٚژٌ و هسحژىا  صهشمىاسه بشآهى  که اشل بیثسعیذه یده حایى ي به کشین پشداخحه اعث و

 ايذ. شا  ٙشاواو بشده ًّایث داؽحه و دس دّا  يذبه، ّ وه بش الٚاً ٝشآو کشین، اص هسحىا  آیات بهشه
 -، دوٙقژلًاهه ّلمژی«فژسیٚه عژدادیه بیًاهحًی ٝژشآو کژشین بژا»هسمذ سما عحىده يیا و صششا هسٞٞیاو،  -0

. ایژى 81-09اون، فژـؽژماسۀ ، 9818ن پژًدن، بهژاس و جابغژحاو شژا  صبايؾژًاخحی ٝژشآو، عژا پووشؾی پووشؼ
شا  پووشؼ يؾاو  پووشؼ ّملیات بیًاهحًی فسیٚه با ٝشآو کشین سا هىسد جسلیل و بشسعی ٝشاس داده اعث و یاٙحه

الٚاً ٝشآو کژشین،  ّ وه بش و اهام باؽذ هیبه فىست يٚی هحىاص  و يٚی خضئی  جش بیؼدشذ که ایى جْاهل  هی
گاشايه، اص هسحىا  آیات يیض بهشهممى   شا  ٙشاواو بشده اعث. جْاهلی آ
پووشؾی جسٞیٞژات  -ّلمی ۀ، دو ٙقلًاه«شا  يهح الب ٕه سوابو بیًاهحًی ٝشآو با خيبه»ههذ  هغبىٛ،  -8

گغغحًی  .000-018، فـ0 ۀ، ؽماس 9810ّلىم ٝشآيی و زذیث دايؾگاه الضششا، عان دشن،  دس ایى هٞاله پیىيذ يا
کاو  ٝشاس گشٙحه و هسٜٞ به ایى يحیده دعث یاٙحه که هٚاش یى ؽکل جش  بیؼین يهح الب ٕه و ٝشآو کشین، هىسد وا

جىايغژحه يژىّی عژاصػ  شا  يهح الب ٕه، به فىست يٚی هحژىاص  اعژث و اهژام سوابو بیًاهحًی ٝشآو با خيبه
 هیاو هحى پًهاو و هحى زامش ایداد کًذ. 
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 ّا پاٗاى ًاهِ -ب

کاسؽًاعژی اسؽژذ، ياهژۀ  پایاو، «الٚقژازه بژا ٝژشآو کژشین بیًژاهحًی يهح ۀبشسعژی سابيژ»، فژٚاس  ياٍن ۀٙائض  -9
بیًاهحًی ؽاهل  ۀ. دس ایى پووشؼ ايىاُ سابي9818دايؾگاه ّلىم و هْاسٗ ٝشآو کشین، دايؾکذه ّلىم ٝشآيی صابل، 

کاو  ٝشاس ا ، واژگايی، عبکی و اعلىبی و هٚهىهی هیاو  بیًاهحًی اٝحباعی و گضاسه ایى دو کحاب هىسد جسلیل و وا
کی اص آو اعث که  یى ؽکل سوابو بیًژاهحًی ٝژشآو بژا يهژح الٚقژازه، بژه جشجیژب اص يژىُ جش  بیؼگشٙحه و يحایح زا

که دس آو يىّی عاصػ هیژاو  سود به ؽماس هیا  و هٚهىهی  بیًاهحًیث عبکی و اعلىبی، واژگايی، اٝحباعی و گضاسه
 خىسد و ک م زنشت اص جْاهلی شن عى با ک م الهی بشخىسداس اعث. به چؾن هیهحى پًهاو و هحى زامش 

، کاسؽًاعژی اسؽژذياهژۀ  پایاو، «جدلی ٝشآو دس فسیٚه عدادیه با سویکژشد بیًژاهحًی»ٙاىمه ادایی خنش ،  -0
ایى دو  . ایى پووشؼ ايىاُ سوابو هنمىيی و عاخحاس 9818، دايؾکذه الهیات و هْاسٗ اع هی، دايؾگاه الضششا

سا با سویکشد بیًاهحًی ؽًاعایی کشده  و اهاهاو هْقىم شا  پیاهبش شا و هغئىلیث هًبِ دس بخؼ ویوگی
 هنمىيی هشجبو اعث. یٚۀ عدادیه به سابيۀفس یى ا ش پزیش  اص ٝشآو کشین دسجش  بیؼو يحایح يؾاو داده که 

کاسؽًاعی اسؽذ، دايؾگاه ّلىم ياهۀ  پایاو، «بشسعی سوابو جًاؿ ٝشآيی دس فسیٚه سمىیه»عام چابکغىاس،  -8
یى و پژش جژش  بیؼشا  ایژى جسٞیژٜ  . بژش اعژاط دعژحاوسد9818و هْاسٗ ٝشآو کشین، دايؾکذه ّلىم ٝشآيی هشإه، 

بغاهذجشیى سوابو بیًاهحًی هشبىه به يٚی خضئی و يٚی هحىاص  اعث. دس فسیٚه، گاه اص الٚاً و گژاه اص هنژاهیى 
 دس هىاسد  شن، یک هحى شمضهاو زاو  دو يىُ جًاؿ بىده اعث.ٝشآيی بهشه بشده ؽذه و 

 کتة -ج

آهىصؽژی پووشؾژی اهژام خمیًژی ٔسهٓ،  ۀعغؤ ه ،، ٝن9811، «شا  علىک عداده»، هسمذ جٞی هقباذ یضد  -9
هًاخات خمغه ّؾش اعث کژه بژه  هقباذ یضد  دسباسۀشا  اخ ٛ  هسحىا  کحاب زافل علغله گٚحاسشا و دسط

 اعث.   اص دیذگاه ّشٙايی و اخ ٝی پشداخحه اهام عداد هًاخات شا  پايضده گايۀمیر و ؽشذ جى 
، جهژشاو: يؾژش خلیلیژاو.دس ایژى کحژاب 9838، «ّؾش ؽشذ هًاخات خمغه»اعماّیل هًقىس  السیدايی،  -0

شا   صهپظ اص جبییى دّا و ؽشایو آو، به ؽشذ هناهیى اخ ٝی و ّشٙايی دّاشا  ایى هًاخات پشداخحه ؽذه و آهى 
 هىسد جبییى ٝشاس گشٙحه اعث. دّا اص هًَش اهام عداد
شا  ايدام ؽذه جا کًىو کحاب یا پووشؾی که به هٞىله بیًاهحًیث واژگايی بیى ٝشآو کژشین و  با جىخه به بشسعی

 هًاخات المسبیى پشداخحه باؽذ، ايدام يگشٙحه اعث.

 ّإ پضٍّص پزسص .1-2

 چه جْاهلی با ٝشآو کشین داسد؟ هًاخات المسبیى اهام عداد -9
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 ًذ؟شغح سوابو واژگايی هغحٞین هًاخات المسبیى با ٝشآو کشین کذام -0
 جْاهل واژگايی ٕیش هغحٞین هًاخات المسبیى با ک م وزی چگىيه اعث؟ -8

 ّإ پضٍّص فزضِ٘ .1-3

 ٝشآو کشین اعث. جه یش به ًّىاو هٚغش ٝشآو جسث شا  اهام عداد دّا -9
 شا  هًاخات المسبیى اؽاسه هغحٞین و ٕیش هغحٞین به ک م وزی داسد. آهىصه -0
 بشخی اص واژگاو هًاخات المسبیى بشگشٙحه اص واژگاو ٝشآيی اعث. -8

 پضٍّص اّو٘ت ٍ ضزٍرت .1-4

شا  هسبث خذاويذ و دسخىاعژث ايغژاو دسهايژذه و جًهژا بژشا  ٝژشاس گژشٙحى دس  هًاخات المسبیى بیاو خلىه
ایى ٝشب الهی بژه آساهژؼ و سعژحگاس  بشعژذ و ایژى يهایژث آسصو  شژش  سدگاس اعث جا دس عایۀه دوعحاو پشو خشگ
جش هٚاشین آو، مشوس  اعث اسجباه بیًاهحًی  بشا  ؽًاخث خایگاه واال  ایى دّا و دسک ّمیٜلزا  ؛ا  اعث بًذه

کاو  ٝشاس گیشد و ّ وه بش جشخمه و ؽشذ واژگاو، به  اعشاس هىخىد بیى واژگاو دّژا ایى دّا با ک م وزی هىسد وا
بژشا  جؾژًگاو هْژاسٗ الهژی و صهضهژه  و ک م الهی پشداخحه ؽىد جا ّ وه بش جهییذ و ا بات فسث ک م اهام

ّشٙايی هًاخات به آو  به پؾحىايۀ جش بیؼجش گشدد و بااهیذ و اىمیًاو  سوؽى کًًذگاو دّا، سوذ الهی ک م اهام
 جمغک خىیًذ.

 پضٍّصرٍش  .1-5

دايؼ اص ىشیٜ دعحیابی به يَشیه شا  خذیذ اعث اص يىُ پژووشؼ  جسٞیٜ اص آو خهث که با شذٗ جىعْۀ ایى
باؽذ.سوػ جسٞیٜ يیض با جىخه به يَش  بىدو هىمژىُ، اص  ی هیلجسلی – یٚیاصيَش پشداصػ اى ّات، جىفبًیاد  و 

 باؽذ. و بشسعی اى ّات هی ا ، ٙیؼ بشداس  و جسلیل خهث گشدآوس  اى ّات هبحًی بش هيالْه کحابخايه

 هفَْم تٌ٘اهتٌ٘ت  .2

ادبیات اعث که به بشسعی اسجباه و جْاهل هیاو  شا  خذیذ زىصۀ یا جًاؿ یکی اص گشایؼ 1افي ذ بیًاهحًیث
 پشداصد. هحىو هی

ا  که هژحى جىلیژذ ؽژذه،  بش اعاط ایى يَشیه شش هحًی يىآٙشیًی هحىو گزؽحه یا هْافش آو هحى اعث، به گىيه
ايذ و زافل ایى جشکیب، جبذیل هحى به عبک و عیاٛ خذیذ  شا  هحًىّی اعث که با شن جشکیب ؽذه خىر اص هحىهه

                                                           

1. Intertexuality 
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ا  اعژث کژه هژحى  گىيژه اولیه اص هحىو گزؽحه باٝی يمايذه اعژث.ایى آهیخحگژی به ۀاعث که دس آو چیض  خض هاد
جىايًژذ  ، جىاو جؾژخیـ آو سا داؽژحه و هیاولیه دس هحى خذیذ يهٚحه ؽذه و جًها اشل ٙى و هحخققاو دس ایى صهیًه

 ٓ.01: 0119ٍشاٙث و ّمٜ آو سا دسک يمایًذ ّٔضام، 
دايژذ کژه بژا هحژىو  هحى زامش سا یک عژاخحاس صبژايی هی -یکی اص هًحٞذاو ادبی هْافش ّشب  –هسمذ بًیظ 

ا  اعژث کژه  ؽژبکه چژىو شنؽژىيذٓ دس جْاهژل اعژث. بژه اّحٞژاد و  شژش هحًژی  دیگش ٔکه هحى ٕایب ياهیژذه هی
شا اص هژحى زامژش همکژى  هحى  ايذ که جؾخیـ آو شا چًاو دس شن جًیذه گیشد و ایى هحى شا  دیگش سا دس بشهی هحى

 ٓ. 089: 9138يیغث ٔبًیظ، 
ؽژىد. يژه  کشیغحىا هْحٞذ اعث شیچ هحًی به ىىس هغحٞل و هًضو  و سشا اص سابيه با هحىو دیگژش خىايژذه يمی

ا   بیًاهحًیث بگشیضيذ و شش هحى اعحىاس بش ايذیؾه ۀدسشن جًیذ ۀجىايًذ اص ؽبک آو، شیچ یک يمی ۀهحى و يه خىايًذ
گش يه جمام که دعث کن بخؾی اص آو دس بیشوو هحى شن دس دعحشط اعث. خىايؼ شش هحى دس پیىيژذ بژا  اعث که ا

گاشی و ايحَاساجی اعث که دس چؾن شا  بژاسص آو اعژث  ًایژه اص يمىيژهؽژىد و ک ايذاص بیًاهحًی خىايًذه پذیژذاس هی آ
 ٓ.801: 9813ٔازمذ ، 

پژشداصد، بلکژه اص ًّافژش جؾژکیل    یک هحى بژش هژحى دیگژش يمیا شگزاساص يَش کشیغحىا بیًاهحًی به بشسعی 
ٓ، 38: 9831جىاو يؾاو آو سا دس هژحى ؽًاعژایی کژشد ٔيژاهىس هيلژٜ،  سازحی و آؽکاسا يمیه هحى اعث و ب ۀدشًذ

خزب، دس خىد کؾیذو و دگشگژىو عژاص  هحژىو دیگژش اعژث ٔخژايی هٞژذم،  ۀشآوس  و يحیدبلکه شش هحى یک ٙ
9811 :31.ٓ 

با جىخه به هيالبی که بیاو ؽذ، سوابو بیًاهحًیث یکی اص ّىاهل ههن دس ایداد هحى اعث و ؽًاخث ایى سوابژو 
حژىو بایژذ بژه شًگژام ؽىد کژه اٙژشاد بژشا  دسک فژسیر هْژايی و هٚژاشین ه شا  هحٚاوت هحى هی هًدش به خىايؼ

 دشًذ هىسد جسلیل ٝشاس دشًذ. شا  دیگش اسخاُ هی خىايذو، سوابو بیًاهحًی سا که به شش بخؾی اص هحى

 ارکاى تٌ٘اهتٌ٘ت .2-1

گغغحًی با یکذیگش  هحى و ّ وه بش اسجباه صبايی، وصيی و هًْژایی،  بشخىسداس شغحًذشا اص اسجباىی ّمیٜ و يا
شژا   یک هحى و بغژیاس  اص زىصه ۀهٚهىهی، عاخحاس  و ًّافش جؾکیل دشًذ ۀزىص  داسيذ که جش ی گغحشدهاسجباى

شا  هحٞذم و هحژهخش دیگژش شغژحًذ  ا  ياؽًاخحه اص هحى خضیشه چىو شنشا  به ّباسجی هحى گیشيذ. دیگش سا دس بش هی
جىاو  شا، يمی آٙشیذه ؽذه اعث که با وسود به آو خهث کؾ٘ ياؽًاخحه ی کثیششای جًهایی اص بيى هحى که شش هحى به
ا  هحٚژاوت بژه هژحى  همکژى اعژث شژش خىايًژذه اص صاویژهفژشٙا  شژا  آو پژی بژشد و  شا و سهض و ساص به جماهی بيى

 ٓ.90: 9818فٚاس ،  يگشیغحه و به کؾٚیاجی دعث یابذ که دیگش  ٝادس به کؾ٘ آو يخىاشذ بىد ٔياٍن
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وخژىد يیاهژذه اعژث بلکژه اص ه ب ى هىمىُ داسد که شیچ هحًی دس خألی بیًاهحًیث یا جًاؿ اؽاسه به ایبه ّباسج
 هحىو هشجبو پیؾیى الگىگیش  کشده و آ اس  اص هحىو دیگش دس آو هحى وخىد داسد.

 بیًاهحًی داسا  عه سکى اعاعی اعث:  ۀشش سابي
خىايًذه اعژث و دس جْاهژل بژا هحژىو دیگژش ٝژشاس  که پیؼ سو آیذ  به ؽماس هیشماو هحًی  متن حاضر: -الف

 فذد یاٙحى هًؾه و هشخِ آو هحى اعث. گشٙحه و خىايًذه دس
جىايذ داسا  یک یا چًذ عًذ هخحلژ٘ باؽژذ کژه بژشا  ٙهژن و  بیًاهحًی، شش هحًی هی ۀدس پذیذ متن غایب: -ب

اعث که هؤل٘ یا ؽژاّش دس ا ژش خژىد،  «هحى ٕایب»جسلیل آو بایذ به آو عًذ اسخاُ داد، ایى عًذ و اسخاُ شماو 
 کًذ. شایی اص آو سا يمایاو هی آ اس یا يؾايه

کىچ لٌٚ یا هًْا اص هحى پًهاو به هحى زامش، ّملیات بیًاهحًی يژام داسد کژه جبیژیى آو  عملیات بینامتنی: -ج
فژشیر و آؽژکاس بیًاهحًی دس جٚغیش هحىو اعث. اسجباه بیى دو هژحى زامژش و ٕایژب، یژا  ۀیى بخؼ يَشیجش  ههن

گاشايه اص هحى ٕایب اعحٚاده هیکاه   ىىس  اعث یا ٕیش فشیر و پًهاو. يىیغًذه گاه به گاشايژه و  آ کًژذ و گژاه ياآ
 ٓ.80: 9811گشدد ٔٝائمی و هسٞٞی،  هًذ هی اجٚاٝی اص آو بهشه

 اًَاع رٍاتط تٌ٘اهتٌٖ .2-2

ابژذاُ جٞغژین بًژذ  و ومژِ افژي زات خذیژذ با جىخه به يىپا بىدو هبسث بیًاهحًیث، هسٞٞاو هخحل٘ دس 
کل کاس بشده جًىُ به کًژذ و ایژى زژٜ سا بژه شژش  ایژى ّلژن کمژک هی ۀايذ، ایى هغئله دس بلًذ هذت به ٝىام یاٙحى ؽژا

ٝایژل جىاو  هی، لزا هىسد جيبیٜ خىد، اٝذام به عاخحاس عاص  خاؿ خىد بًمایذ ۀدشذ که با جىخه به زىص  هسٞٞی هی
 ٓ.91: 9818ٍهىس ؽذ ٔادایی خنش ،  افي ذ عاص  و عاخحاسعاص  ایى ّلن يى ۀزیيبه پلىسالیغن دس 

داسد کژه بژه  ی هخحلژ٘بیًژاهحًی ايژىاّ ۀآو با هحى ٕایب، سابي ۀبا جىخه به يىُ يگشػ به هحى زامش و هٞایغ
 ؽىد:  شا اؽاسه هی بًذ  بشخی اص ایى جٞغین

گاشی ؽاّش و يىیغژًذه بژه اخژز اص پژیؼ -9 گاشی و ياخىدآ گاه که هیضاو آ گاه و ياخىدآ هژحى بژه هژحى  خىدآ
گاه  گىيه ٓ، به83: 0119ؽىد ّٔضام،  يگشیغحه هی گاشايه و اص ممیش ياخىدآ ا  که يىیغًذه یا ؽاّش به ؽکل ٕیش آ

فژیحی اص آو، دس هژحى خژىد سا بژا خقى  اعحٚاده کشده و اص ایى که هحى دیگش  یژا خضئژی اص آو گشدی یخىد اص هحً
گاه اعث ٔسعحنخا  داده  ٓ.3: 9830پىس،  ، ياآ

هؤلژ٘  ،ؽىد.دس بیًاهحًیث فشیر فشیر، ٕیش فشیر، و ممًی جٞغین هی ۀبیًاهحًیث ژيث که به عه دعح -0
. بیًاهحًیژث هايًذ يٞل ٝىن با اسخاُ یژا بژذوو اسخژاُ ،کًذ هحى دوم، هشخِ هحى خىد، یًْی هحى اون سا پًهاو يمی

کىؽذ هشخِ بیًاهحى سا بژه دالیژل ٙژشا  ٕیش فشیر بیايگش زنىس پًهايی یک هحى دس هحى دیگش اعث و هؤل٘ هی
بژشد اؽژاسات  شایی که بژه کژاس هی ادبی پًهاو کًذ، عشٝث ادبی اص ایى گىيه اعث.گاشی يیض هؤل٘ هحى دوم با يؾايه
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-09: 9818... ٔآرس،  هايًذ کًایژات، اؽژاسات، جلمیسژات و ،سىىس فشیر و آؽکا اها يه به ،ممًی به هحى دوم داسد
00 .ٓ 

ث هحژىو دس که ایى جٞغین اص يَش صیژادت و ٝلژ هحىاص  ٔاخحشاسٓ، يٚی خضئی ٔاهحقاؿٓ، زىاس ٔهکالمهٓ -8
ٕایژب کژه گژىیی ، اهحقاؿ باصآٙشیًی و دگشگژىيی هژحى ٕایبباؽذ، اخحشاس جکشاس يىؽحى هحى  بیًاهحًی هیۀ سابي

 ٓ.80: 0111باؽذ. ٔهىعی،  هی ٕایبآو اعث و هکالمه ّملیات جٖییش هحى  اداهۀ
شمشاشی و ّژذم شمشاشژی هژحى زامژش بژا هژحى ٕایژب، بژه هژحى يگشیغژحه  ۀهىاص  و هْکىط که اص صاوی -0

 ٓ.931: 9111ؽىد ٔبًیظ،  هی
: 9811بیًاهحًی زحمی و ازحمالی که بش دايؼ و ٙششًگ خىايًذه و خىد هحى اعحىاس اعث ٔياهىس هيلٜ،  -8
011 ٓ 

بیًاهحًی بش چًذ يىُ اعژث: کاهژل هحًژی، کاهژل جْژذیلی، خضئژی، واژگژايی، ۀ اص خهث ًٙی و شًش ، سابي -1
ی سوابژو هحژىو دیًژی هژىسد جىخژه ایژى جٞغژین بًژذ  دس بشسعژ ٓ.89: 0119ّٔژضام،  شژا خض آو اعلىبی، هٚهىهی و

 ؽًاعاو ٝشاس گشٙحه اعث. هسٞٞاو و صباو
بًذ  اخیژش اعژث و اص آو  يَش اعث، سوابو واژگايی اصجٞغین دىس چه دس ایى جسٞیٜ اص بیى سوابو بیًاهحًی ه آو

آو بژش  اوهسٞٞژ ؛ايژذ گشٙحه جژه یش به لساً واژگايی دس عير وعیْی اص واژگژاو ٝشآيژی خهث که دّاشا  ائمه
 ذ.يکه به بشسعی جًاؿ واژگايی ایى دو هًبِ اسصؽمًذ بپشداص شغحًذ 

 تٌ٘اهتٌ٘ت ٍاصگاًٖ .2-3

کًژذ  جقژىیششا  رشًژی خژىد سا بیژاو هژیشژا  آو ۀاولیه شغحًذ که يىیغًذه یژا گىیًژذه بژه وعژیل ا  هالٚاً هاد
شا واهژذاس هحًژی یژا  شا و جشکیب شا و ْٙل کاسگیش  بشخی واژه يىیغًذه دس به ،دس ایى ؽیىه ٓ.091: 9810ٔهغبىٛ، 

 ا  که هی جىاو آو واژه سا هخحـ هحى ٕایب دايغث. گىيه ٓ؛ به98: 9838ا ش  دیگش اعث ٔساعحگى، 
اعث یى يمىيه شا  بیًاهحًی با ٝشآو کشین، بیًاهحًی واژگايی اعث که هًَىس اص آو، اٝحباط واژگايی جش  ههناص 

 ٓ 11: 9811ٔخايی هٞذم،  .ؽىد که اص ىشیٜ ٍاشش و یا هًْا دس هحى يىیغًذه آؽکاس هی
دس  ٓ.19: 9813صاده،  عژاص  اعژث ٔداوود  و ٙحژازی گیژش  و بشآیًژذ بیًاهحًیث واژگژايی ؽژاهل دو يژىُ وام

ایدژاد فژشٙا  شینٓ، یژا دس عاخحاس واژه یا ّباست پیؼ هژحى ٔٝژشآو کژ گیش  واژگايی يىیغًذه بذوو ایداد جٖییش وام
ۀ ا  که عژاخحاس ّشبژی آو سا هخحژل يغژاصد، سابيژ گىيه کًذ، به ايذکی جٖییشکه اٝحنا  زان و ک م آو سا ایداب هی

 98ٓ: 9838ٔساعحگى،  .عاصد بیًاهحًی واژگايی با ٝشآو کشین بشٝشاس هی
هٚهىم و داللژث  ۀٙحه اص افل و بش پایا  جٖییش یا گىيه بشآیًذ عاص  واژه یا بخؾی اص جشکیب ٝشآيی، بهۀ دس ؽیى 
هژحى ٔٝژشآو کژشینٓ اعژث، بژه يسژى  کژه پژظ اص  سود و دس واِٝ يىّی بشآیًذ و ٙشآوسده اص پیؼ کاس هی کلی آو به
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داوود  و ٙحژازی صاده، ٔ .گژشدد کژه افژل ایژى واژه ّبژاست ٝشآيژی اعژث ّمیٜ ؽذو بشا  خىايًذه هؾژخـ هی
9813 :18ٓ 

 کزٗن ارتثاط ٍاصگاًٖ هٌاجات الوحث٘ي تا قزآى .3

به لساً واژگايی اص ک م الهی الگىگیش  کشده اعث که دس اداهه هقادیٜ ایى اسجباه دس دو يىُ  ک م اهام
 گیشد. گیش  و بشآیًذ عاص  هىسد بشسعی ٝشاس هی وام

 ٍام گ٘زٕ  .3-1

م الهژی سا بژا ايژذکی جٖییژش، بژه هٞحنژا  زژان دس ٙشاصشژایی اص ایژى هًاخژات، واژگژايی اص کژ  اهام عداد
 ايذ جا پیام سعاو ک م وزی دس ٝالب دّا باؽًذ. کاسگشٙحه هخاىب، به

 حة الْٖ .3-1-1

 ٙشهایًذ:  هی دس ٙشاص اون هًاخات اهام
َٛ َز وَ » ِز  را ؟ ةِإلِهی َهْى َرا الَّ ژ٠َ ِزژَىال  ًْ َّ ْی  َٖ ژاْبَح َٙ ْشِبژ٠َ  ٞب ِيژَظ ِب

َ
ژِز  ن ٠َ َبَذال  ؟ َوَهژْى َرا الَّ ًْ شاَم ِه َٙ ِح٠َ  ، «َهَسبَّ

با هٞام ٝژشب که  آو غثیو ک ذ؟یسا بشگض   گشیجى د  خا پظ به ذیحث سا چؾهسب یًیش یؽکه  آو غثیهْبىدم، ک»
 «بشجاٙحى اص جى ؽذ؟  به سو لیپظ ها اٙثیجى ايظ 

کژه  ایى کًژذ و يَیش هسبث الهی بشا  بًذه سا به هخاىب گىؽژضد هی اسصػ بی بى السغیىزنشت ّلی ا
دس ٝژشآو کژشین خيژاب بژه  خذاويژذ دوعحی و يضدیکی ّبذ به هْبىد با شیچ چیژض  دس ديیژا ٝابژل ٝیژاط يیغژث.

یْ »ٙشهایذ:  هی زنشت هىعی َٞ َلیْ َو َال َّ ی ةَک َهَسبَّ ثب  ًّ اص عژى  خژىد بژش جژى  و هسبژىبیحی» ،81ٓ، ٔىه/«... ِه
 ...« ايذاخحین

ذ دوعژحؼ یژد ى اعث که خذاويذ او سا ىىس  ٝشاس داده بىد که شش کظ او سا هژییهًْا  الٞا  هسبث بش او، ا
دس واِٝ خذاويذ يهایث لي٘ و  ٓ.90/013 :9810کشد ٔىباىبایی،  داؽث، و ٝلبؼ سا به عى  هىعی خزب هی هی

 اعث.  شا زٌٚ کشده گىيه اص خيش یىبه اهسبث سا به پیاهبش خىد داؽحه و او سا 
ی گشایؼ دوعىیه و ؽاهل هسبث خذا به بًذه و هسبث بًذه به خذاويذ اعث، چًاو کژه دس ٝژشآو کژشین  زب يّى

ْن َو یب  "…آهذه اعث:  هب ىَيهیب ِسبُّ  .«...  داسد و آياو يیض او سا دوعث داسيذ شا سا دوعث هی آو... »، 80ٓٔهائذه/…"  ِسبُّ
ض خژذا سا دوعژث یژى کژه خژذا دوعحؾژاو داسد و آيژاو يیى هؤهًیا»يىیغذ:  هی آیۀ ؽشیٚه دس جٚغیش ىباىبایی

ژْل ِإْو ": ذیژٙشها ًذ کژه هژیشغژح شیص  آیۀ ؽشیٚهٜ یى اٙشاد اص هقادیغث، ایخحه با ٍلن يیمايؾاو آهیداسيذ، ا ْن ٝب ژحب ًْ کب
ىَو  ِسبُّ هَ جب ىيِ  اللَّ ْب ِب اجَّ نب یب  یَٙ هب ْسِبْبکب شو  سعىن و هسبث خذا یپ هیاوؽىد که  ه سوؽى هییى آیٓ. با ا8" ٔآن ّمشاو/ اللَّ

داسد و هْلىم اعث که خذا  جْژالی  باؽذ، خذا او سا دوعث هی شو سعىن خذایه صهه شغث، شش کظ که پ
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شو  کشديذ، به شش فٚث خژىبی یو وٝحی سعىن سا پ شو سعىلؼ باؽذ.یوٝحی که پداسد هگش  ا  سا دوعث يمی بًذه
ؽىيذ، هايًذ جٞىا، ّذن، ازغاو، فبش،  بژات، جىکژل و جىبژه و خژىد سا اص  هحق٘ هی ،داسد که خذا آو سا دوعث هی

   ٓ.8/189: 9810ٔىباىبایی،  .«يگهذاؽحى و اهثان آو کشا پا  ذ یپل
 گیشيذ بیاو کشده اعث:  ٜ کغايی سا که هىسد هسبث او ٝشاس هیخذاويذ باسشا دس ٝشآو هقادی

ِئوَّ  َٙ هَ " ِٞ  بُّ ِس یب  اللَّ حَّ  ."داسد  شمايا خذا پششیضکاساو سا دوعث هیٓ، "11ٔآن ّمشاو/  "ىیاْلمب
هَ "ِإوَّ  ْسِغًِ  بُّ ِس یب  اللَّ  ."یٞیًا  خذا يیکىکاساو سا دوعث داسدٓ، "918ٔبٞشه/ "َى یاْلمب
هب "َو  اِبِش  بُّ ِس یب  اللَّ  ."داسد خذا فابشاو سا دوعث هیو ٓ، "901ٔآن ّمشاو/  "َى یالقَّ

به ىاّث، و شذایحؾاو به شا  آو گىیذ: "هسبث خذا به بًذه، ايْام بشایؾاو و جىٙیٜ فازب هدمِ البسشیى هی
هْقژیث سا اىاّژث کًًژذ و  پغًذیذه اعث و هسبث بًذگاو بژه خژذا ایژى اعژث کژه اوشا  آو دیًی اعث که بشا 
 ٓ 9/001: 9818يکًًذ" ٔىشیسی، 

چؾیذو ؽیشیًی و ز وت ايظ با پشوسدگاس اعث و ایى لزجی اعث کژه  زٞیٞث روٛ دس ک م اهام عداد
گیشد که خض دس سعیذو به ٝشب  بلکه دسکی ٙشاجش با جمام سوذ و خاو سا دس بشهی ،آیذ يمیدعث  بهبا زىاط پًدگايه 
ىَو الغَّ َوالغَّ "اعث:  آیۀ ؽشیٚهایى  گشدد و اؽاسه به الهی زافل يمی ٞب ىَو اِب ٞب ول، اِب

ب
شَّ  ِئ٠َ ن َٞ ژىَو ٔواْٝژه/اْلمب ٓ، 99-91بب

 ."یًاو هٞشباو ايذاو پیؾی گیشيذگاو ]به اّمان يیک[ که پیؾی گیشيذگاو ]به سزمث و آهشصػ[ ايذ، "
و بژا  کژ م وزژی اخژز کژشدها الهژام اص زنشت وف٘ هسبث الهی و و سعیذو به هٞام واال  ٝشب پشوسدگاس سا ب

 گیش  وخىد داسد. جشجیب بیى هحى زامش و هحى ٕایب پیىيذ واژگايی اص يىُ وامبه ایى  ايذ، کاس بشده شماو ٝیذ و هًْا به

 تزگشٗدگاى الْٖ .3-1-2

 افيٚی هىسد جىخه اعث. دس ّباست عىم هًاخات، واژۀ 
َٚ  ِهیِإلْ » ِى اْفَي ْلًا ِهمَّ َْ اْخ ْشِب٠َ یَٙ ٞب سا بشا  هٞام ٝشب و شا  آو خذایا ها سا اص کغايی ٝشاس بذه که»، «ِح٠َ یَوِوال  َحهب ِل

 «ا . دوعحی خىد بشگضیذه
اء: گشٙحى و بشگض  َٚ کی چیاْفِي  -اخحباء کی اعث و واژۀیش و يیًؼ دس خیاس، گض یکه اخح شماو ىىسض ، یذو پا

اءب  ات اص خاشا  هخحل٘.یگشٙحى هال َٚ ًؼ باؽذ که خذا  جْالی ی  آٙش ااعث به هًْ بْل ّباده: همکى الّلهِ اْفِي
 ًؼیى اعژث کژه آٙژش یژا ایژذه و یژآٙش  ،ش اص آو شغثیشا  که دس ٕ یبْنی اص بًذگايؼ سا پاٟ و خالـ اص آلىدگ

غژث. ٔسإژب ی  اون، خژالی و خژذا يااص هًْژ ى هًْژایژشژش چًژذ کژه ااو اعژث  اسیبه هٞحنا  زکن و اخحشا  آو
 ٓ 0/011 : 9810افٚهايی، 

 »ذ: یگى  جْالی هیخذا  
َ
هب ن ِٚ یَ   للَّ ژاِط  ةِ ِهَى اْلَم ِئَکژ  یْقَي ًَّ ژ   َو ِهژَى ال عب خژذا  اص ٙشؽژحگاو و »ٓ، 18/ٔزژح «سب

 «ًذ.یگض  هشدم سعىاليی بشهی
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هَ ِإوَّ » ىزا    اْفَيٚی  اللَّ ژاَلمِ  آَدَم َو يب َْ َلی اْل َّ ْمَشاَو  ِّ بژه زٞیٞژث خژذا آدم و يژىذ و »ٓ، 88ٔآن ّمژشاو/« َى یَوآَن 
 .«خايذاو ابشاشین و خايذاو ّمشاو سا بش خهايیاو بشگضیذ

ِٟ إِ » ِٟ   ْفَيٚا ِٟ َو اْفَيٚا َش ن خذاويژذ جژى سا یغی گٚحًذ ا  هژش یٙشؽحگاو به هادس ّ»،  ٓ 00/ٔآن ّمشاو «َو َىهَّ
 «اٟ کشد و بش صياو صهاو بشجش  دادذ و پیبشگض 

لی» َّ زِ   َو َع ٌم  باِدِه الَّ  .«و ع م خاؿ بش بًذگاو بشگضیذه خذا« ٓ،81/ٔيمل «َى اْفَيٚییِّ
و ه ئکه اؽاسه ؽذه که البحه دسخات افيٚا هحٚاوت  بًذگاو ؽایغحۀ الهی و ايبیادس ایى آیات به بشگضیذگاو و 

ولی به لساً هٞام و ٝشب به دسگاه سبىبی دس  سويذ به ؽماس هیاعث، گشچه شمگی بًذگاو فالر و ؽایغحه خذاويذ 
 .ًذشغح هشاجب هحٚاوت

صیشا جًها  ؛جىايًذ اص خايب خىد ايحخاب و ايحقاب کًًذ گضیًذ و بًذگاو يمی خذاويذ جًها هٞاهی اعث که بشهی
: ٔابژى ّاؽژىس، بژی جژا .شا  الصم بژشا  بشگضیژذه ؽژذو سا داسد کاهل به ؽایغژحگی ۀپشوسدگاس اعث که ّلن و ازاى

91/003 ٓ 
سعژايذ کژه بًژذگاو خژاؿ و ؽایغژحه  به صیبایی با اعحٚاده اص ک م وزی ایى پیام سا به هژشدم هی اهام عداد

 گضیًذ. دوعحی خىد بشهیسا خذاويذ خىد بشا  ٝشب و  پیاهبشاو و اهاهاو چىو شن

 اخالظ در تٌدگٖ  .3-1-3

 هًاخات آهذه اعث:  ۀدس اداه
ِى  ِهیِإلْ » ْلًا ِهمَّ َْ اْخ ْخَلْقَحهب  ..،. َٙ

َ
ِح٠َ  َون َٟ َوَهَسبَّ دِّ و  یدوعژح  و بژشا ...ٝژشاس ده کژه یها سا اص کغژايا، یخذا»، «ِلىب

 « .هسبحث خالـ يمىد
که بشا  دوعژحی  خىاشذ دس صهشۀ بًذگاو خاؿ الهی اص خذاويذ هی زنشت بْذ اص دس خىاعث ٝشب و والیث

 با خذا اخ ؿ داسيذ ٝشاس گیشيذ.
خحگژی یض  خالقی، آ اس آهیا شش چیکه، دس خغن خالـ  ىیو پالىده، خض ا کًْی پا ی ،فاٙی -، هثل اْلَخاِلـ

گژش  بژه یض دیژايذ اص هؾىب بىدو با چ   فاٙی گٚحهاىعحه وخىد داسد ولی دس هًْیپ ،دس آو بىده ض  که ٝب   یبا چ
ک خژ ؿ دس پشعژحؼ، جبژش  و دوس  اص شژش ا  اٞژث هًْژیغث. پظ زٞیخحگی دس آو يیاعث و ا ش آه کلی پا

 ٓ 9/108 : 9810ش خذا  جْالی اعث. ٔسإب افٚهايی، یض  ٕیچ
 کاس بشده ؽذه اعث. ایى واژه دس ٝشآو کشین باسشا به

ىا بِ یزِ  الَّ ِإالَّ » َحَقمب ّْ ىا َوا ْفَلسب
َ
ىا َون ىا دِ  هِ اللَّ َى َجابب ْخَلقب

َ
ْن ِللَّ یَون هب ولَْ ًَ

ب
ه َٙ َِ  ِئ٠َ ِه  ًِ  َه ْؤِه َٗ  َى یاْلمب ژ ْؤِت یب  َوَعْى ًِ  هب اللَّ ژْؤِه  َى یاْلمب

ا ْخش 
َ
َِ  ن که جىبه کًًذ، و خبشاو و اف ذ يمایًژذ، بژه ٔداهژى ليژ٘ٓ خژذا، چًژگ شا  آو هگش»ٓ، 901/ٔيغاء «ام  یَّ
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با هؤهًاو خىاشًذ بىد؛ و خذاويذ به اٙشاد باایماو، پاداػ َّیمی شا  آو صيًذ، و دیى خىد سا بشا  خذا خالـ کًًذ؛
 «د.خىاشذ دا

اشب ِإيَّ » ًَ ْخَلْق
َ
هژا آيژاو سا بژا ]فژٚث بغژیاس پژشاسصػ[ یژاد کژشدو عژشا  »، 01ٓٔؿ/ «اسِ ِرْکَش  الذَّ  ةْن ِبَخاِلَق ا ن

 .«آخشت با اخ فی ویوه خالـ عاخحین
ا ِإلَ ِإيَّ » ًَ ْيَضْل

َ
ِّٜ یْ ا ن ِذ  ٠َ اْلِکَحاَب ِباْلَس بب ّْ ا ا َلهب الذِّ  هَ اللَّ َٙ ْخِلق  و  زژٜبی جشدیذ ها ایى کحاب سا بژه  »ٓ، 8-0/ٔصهش« َى یهب

شا  او ]اص ششگىيژه ؽژشکی[ خژالـ دسعحی به عى  جى ياصن کشدین، پظ خذا سا دس زالی که اّحٞژاد و ایمژاو سا بژ
 .«کًی، بپشعث هی

ى یى چًژیژض ایژمايؾژاو هسژل و خژالـ اعژث و خژذا  جْژالی يیکژه اشغحًذ ى جًها آو دعحه یهشاد اص هؤهً
اص عىم ًذ و یيما خىد سا اف ذ هی دوم گزؽحۀکًًذ و  جىبه هیيخغث ًذ که باؽ هی یؾاو کغايیؽاو کشده، ا یهْشٙ

ى چهاس فژٚث هحنژمى یکًًذ و ا ى خىد سا خالـ بشا  خذا هییدچهاسم خىاشًذ و  ث هییخذا ّقمث و هقىي
ىباىبایی، . ٔ ى بش ؽمشدهیضػ بشا  هؤهًیقی اعث که خذا  جْالی دس کحاب ّض ات جماهی فٚات و خقاییخضئ

9810 : 8/910.ٓ 
هسبث و ٝشب الهی اخ ؿ دس دیى و ّبادت اعژث و شژش کژظ  ظ یکی اص ؽشوه ههن بشا  کغب دسخۀپ

 اخ ؿ سا ىی يمایذ. شیى دسخه بشعذ بایغحی دسخات ّالیۀخىاشذ دس ّبىدیث پشوسدگاس به باالج هی
یى ايژذ و اعژحٚاده اص  با الگىگیش  اص الٚاً ٝشآيی جلىیسا  ایى پیام الهی سا جبییى و جىفی٘ کشده اهام الْاٙس

 واژه اخ ؿ اص يىُ وام گیش  واژگايی اعث.

 خط٘ت الْٖ .3-1-4

 گىیذ:  هیعخى اص خؾیث الهی  دس ٙشاص عىم هًاخات اهام عداد
نَّ الل  » ْى  هب ْلًا ِهمَّ َْ ْن َعا.... اْخ هب ّب ى هب دس  ذگايؾژاوید.. ٝژشاس ده کژه. یهژا سا اص کغژاي ایخژذا»، «ِح٠َ یِهْى َخْؾ  ةٌ ِئلَ ، َودب

 «اعث. و اؽکؾاو اص جشط جى سواو خىاب یخذهحث ب
  الشخژل  یَخِؾژٞژان: "ی": الخژىٗ. ةیخؾیث دس لٖث به هًْا  خىٗ اعث ودس هدمِ البسشیى آهژذه: اْلَخْؾژ

گژش چژه دس لٖژث »يىیغذ:  . ىشیسی دس اداهه اص ٝىن هسٜٞ ىىعی هی خاٗ  " نةیَخْؾ   ْخَؾییَ  خؾیث بژا خژىٗ ا
ن ايغژاو اص هًْا  وازذ داسيذ اها بیى خىٗ الهی و خؾیث الهی دس ّشٗ ّٞ  جٚاوت اعث. خىٗ ياسازحی و جهل

کثش هشدم  ّٞابی اعث که به واعيۀ ، اها خؾیث آیذ ذ هیپذیاسجکاب گًاه و کىجاشی دس ىاّث ايحَاس داسد و بشا  ا
گشدد و ایى زالث جًها بشا  کغايی که اص  زالحی اعث که اص هْشٙث به َّمث زٜ و شیبث پشوسدگاس زافل هی

گاه  ٓ 9/900 : 9818ٔىشیسی،  «گیشد. ؽکل هیايذ  ًذ و لزت ٝشب سا چؾیذهشغح زان کبشیا آ
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گاه ؽژمشده ؽژذه و هی مژا »یژذ: ٙشها دس ٝشآو ایى زالث هخقىؿ بًذگاو ّالن و آ ژهَ   ْخَؾژییَ ايَّ بژاِدِه  اللَّ ِّ ِهژْى 
َلماءب  ْب  .«جًها هشدهاو ّالن و دايا هيیِ و خذا جشعًذ»ٓ، 03/ٔٙاىش «اْل
َلژنب َهژا َبژیَ »ٙشهایژذ:  و هژیبژشد  هیکاس  دس هىسد بًذگايی که ارو ؽٚاّث داسيذ يیض ایى فٚث سا به چًیى شن َى یْ ْْ

 
َ
ْن َواَل یذِ یْ ن هب َٚ ىَو ِإالَّ یَ ِهْن َوَها َخْل ْب َٚ ْن ِهْى َخْؾ ْؾ ىویَ  ِلَمِى اْسَجَنْی َوشب ٞب

ِٚ ْؾ خذا شمه گزؽژحه آيژاو و »، 03ٓ/ٔايبیاء «ِحِه هب
آیًذه ؽاو سا هی دايذ، و خض بشا  کغی که خذا بپغًذد ؽٚاّث يمی کًًذ، و آياو اص جشط ]َّمث و خژ ن[ او 

کًذ  .«ششاعاو و بیمًا
به  کًًذ اهام کًذ که با هْبىد خىد ساص و يیاص هی خذا سا بیاو هیهشداو  پظ هًاخات المسبیى سوػ و عیشۀ

 خىاشذ که چؾمايی اؽکباس اص هْشٙث به َّمث و خ ن خذاويذ داؽحه باؽذ.  پیشو  اص ٝشآو اص خذاويذ هی

 ًفٖ ػص٘اى .3-1-5

کًژذ کژه اص ياٙشهایژاو و  پژظ اص دسخىاعژث سمژایث الهژی اص خذاويژذ ىلژب هی ، اهژامدس ٙشاص آخش دّژا
 گشاو يباؽذ. ّقیاو

ی إِ » بِّ َل زب َْ ْو َجْد
َ
َٟ ٝاِئذا  ِإَلْی یَّ َون ی ِإلَ ِسْمَىاِي٠َ، َوَؽىْ  ا ْق یِٝ ِّ ْى  َّ و ّؾٞن سا بژه وخژىدت ساشبژش »، «اِي٠َ ی٠َ َراِئذا  

 « .عاص ات یو ؽىٝن سا به زنشجث باصداسيذه اص ياٙشهاي یگشداي ات  خشعًذ  عى به
ق ِْ َّ  اوب یدس لغاو الْشب آهذه اعث: ال ا ٗب اليَّ قیة: ِخ  َّ ْهژَشه  . 

َ
: 9090ٔابژى هًَژىس،  .الْبذب سبه ِإرا خژاَل٘ ن

98/11 ٓ 
 یاَن َٝ »ٙشهایذ:  خذاويذ هی ،ّقیاو بشگشٙحه اص ک م وزی اعث ۀواژ 

َ
َسن

َ
ْىِم ن َٝ ْن ِإْو یا  َلژْی بَ  حب َّ ژثب  ًْ ژیِّ کب ژ ة  ًَ بِّ  یِهژْى َس

هب َسْزمَ  یَوآَجايِ  ًْ َمْى  ة  ِه يِ یَٙ شب قب َق  هِ اللَّ ِهَى  یًْ َّ َما َجضِ یِإْو  َٙ هب ۖ  ًِ یحب وَي گٚث: ا  ٝژىم هژىٕ  »، 18ٓ/ٔشىد «ش  یَش َجْخِغ یَٕ  یذب
گش هى بش دلیلی سوؽى اص عى  پشوسدگاسم هحکی باؽن و اص عى  خىد سزمحی  بژه هژى ّيژا کژشده هشا خبش دشیذ ا

چه ]دس اب ٓ پیاهؼ[ اص او ياٙشهايی کًن، چه کغی هشا ]اص ّزابؼ[ يدات هژی دشژذ؟ پژظ ؽژما ]دس  باؽذ، چًاو
 .«فىسجی که خىاعحه شا  بی خایحاو سا بپزیشم[ چیض  خض خغاست بش هى يمی اٙضاییذ

ْل ِإيِّ » َق  یٝب َّ ٗب ِإْو  َخا
َ
بِّ یْ ن َزاَب  یثب َس َِ یَ َّ َّ گش پشوسدگاسم سا ياٙشهژايی کژًن، »ٓ، 98/ٔايْام «نیْىم   بگى: هغلما  ا

 .«اص ّزاب سوص  بضسگ هی جشعن
ک اعث و ابى ّاؽىس  ّقیاو اص اواهش باس  ّذون اص لٌٚ خ له  آیۀ ؽشیٚهدس اّحٞاد داسد جْالی اهش  شىلًا

صیژشا او سّب اعژث و چگىيژه  ؛اعژثّقیاو اص پشوسدگاس اهش  ٝبیر باؽذ که  بیايگش ایى يکحه هیبه ٝىن سّبی  هاللّ 
 ٓ 1/01: جا اٙشهايی کشد؟ ٔابى ّاؽىس، بیجىاو اص سّب ي هی

که خىد اص بشگضیذگاو خذاويژذ بژىده و داسا  هٞژام ّقژمث اعژث  بش شمگاو وامر اعث که اهام عداد
او و ؽژیٚحگاو ؽىيذ و شذٙؾاو دس ایى ٙژشاص جًهژا جژزکش بژه هغژلماي ا  ياٙشهايی و ّقیاو يمی دچاس رسهشیچ گاه 
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البحژه خژذا  اص ایژى  ىژىس هيلژٜ يهژی کژشده اعژث. هسبث الهی به آیات الهی اعث که عشکؾژی و ّقژیاو سا بژه
جىايذ هًْایی ٙشاجش اص ایى هٚهىم داؽژحه باؽژذ و اص  هی بشداؽث، ّقیاو و ياٙشهايی اص دیذگاه پیؾىایاو هْقىم

فژذٛ ًّژىاو  ؿ و خؾژیث و جٞژشب الهژی خژذا  اص جشیى زشکث دس دعحیابی به اوج ٝلۀ اخژ دیذگاه ایؾاو کن
 زٞیٞی ّقمث، يىّی کىجاشی و ٝقىس به ؽماس آیذ.

 تزآٌٗد ساسٕ  .3-2

کاس گشٙحه ؽذه اعث که با کمی جههل ایى اسجباه  ا  خاؿ به شا  ٝشآيی به گىيه دس بخؼ شایی اص دّا ٙشآوسده
 گشدد. واژگايی هؾهىد هی

 رضاٗت پزٍردگار .3-2-1

 دس ٙشاص  اص هًاخات المسبیى آهذه اعث: 
َٚ  ِهیِإلْ » ِى اْفژَي ْلًا ِهمَّ َْ اْخ ْشِبژ٠َ َوِوال یَٙ ٞب َحهب ِإَلژْی یَحهب ِل ْٝ ِحژ٠َ، َوَؽژىَّ َٟ َوَهَسبَّ دِّ ْخَلْقژَحهب ِلژىب

َ
ژِلٞاِئژ٠َ،  ِحژ٠َ، َون َحهب یَوَسمَّ

َناِئ٠َ  َٞ و هسبحژث خژالـ  یدوعژح  و بژشا  ذیژبشگض  حژثیٝژشب وال   ٝشاس ده که بژشا یها سا اص کغايا، یخذا»، «ِب
 «ی.عاخح یسام ثیو به ٝنا  هؾحاٛ کشد ذاستید  و بشا  يمىد

ی م  ا و سب ما  و ِسم  ی  سب ْمىايا  و ِسْمىايا  و َهْشَما  و ِسم  ى واژه مژذ یژِه: اص او سامی ؽژذ. ای]سمى[ ًّهب و ّل ةو سب
ِم  الّلهب   یَسِم »َٔعَخَوٓ اعث؛  ٙب و و سب  ٓ.088: 9818ويذ اص او سامی و خؾًىد باؽذ ٔبغحايی، خذا«: ًّهب   یّى 

سمایث هًْا  دو عىیه داسد، سمایث و خؾًىد  خذاويذ اص بًذه و سمایث بًذه به ٝنا و ٝژذس الهژی کژه دس 
ايژذ کژه واژه ٔسمژآ اص  سعیذو به هٞام سمایث دس هٞابل ٝنژا و ٝژذس الهژی سا دسخىاعژث کژشده ایى ٙشاص اهام

 :واژگاو ٝشآيی اعث
اَن » ِب القَّ یَ ْىمب یَ َشَزا  هب اللَّ َٝ َٚ ًْ ِٝ ًَّ یاِد ْن َخ ْن َلهب هب ٝب ْيَهژاسب َخاِلژذِ   اٌت َجْدشِ َى ِفْذ

َ
ایَى ِٙ یِهْى َجْسِحَهژا اْأ َبژذ 

َ
ژ یَسِمژ َهژا ن  هب اللَّ

ژ َِ َْ ْىصب اْل َٚ هب َرِل٠َ اْل ًْ َّ ىا  ْن َوَسمب هب ًْ اص ساعژحی خژىد خژذا گىیژذ: ایژى سوص  اعژث کژه فژادٝاو »ٓ، 991/ٔهائژذه «نب یَّ
ث و دس آو بژه يْمژث ابژذ  بهؾحهایی اعث که اص صیش دسخحايؼ يهششژا خژاس  اعژشا  آو ؽىيذ، بشا  هًذ هی بهشه
 «گ.اص خذا خؾًىديذ. ایى اعث ٙیشوص  و عْادت بضس شا  آو خؾًىد وشا  آو مًذ؛ خذا اصهحًْ

ا اص یی که دس ديیشا بشا  آو فذاٝثخذاويذ اص آياو سامی اعث »يىیغذ:  دس بخؾی اص جٚغیش آیه هیىباىبایی 
ه یژى آیژؾژاو هشزمژث ٙشهژىد. دس ایی کژه بژه ایشژا بژشا  آو  ژىاب ،خىد يؾاو داديذ، و آياو اص خذا سامی شغحًذ

ژهب  یکژه ٙشهژىد: " َسِمژ ىیژؽژاو. پژظ ا یی  سا هحْلٜ به خىد بًذگاو ساعحگى  خىد يمىد، يه به ساعحگى خؾًىد  اللَّ
ْن" داللث هی هب ًْ ض سامی اعث یبلکه اص خىد آياو ي خؾًىد،ى یًکه خذا  جْالی يه جًها اص فذاٝث فادٝیکًذ بش ا َّ

اص خلٞحؾاو زافل ؽذه باؽژذ و  او شد که ٕشكیگ   خذا وٝحی به خىد آياو جْلٜ هیخؾًىدکه گشدد  هیو هْلىم 



 ياکايی ريابط ياژگاوی مىاجات المحبیه با قرآن کریم

 
   

78 

 

ثب اْلِدىَّ َو اْلِ »: ۀیٕشك سا دس آایى  ْٞ وِو یَ ْيَظ ِإالَّ لِ ها َخَل ذب بب او ٙشهىده، پظ ٕشك پشوسدگاس اص یٓ ب81ٔراسیات/ «ْْ
ؽىد کژه يٚژظ او  هی خؾًىد -يه جًها اص ّملؼ -ث اعث، وٝحی خذا  عبساو اص کغییخلٞث ايغاو شماو ّبىد

گش  سا یض دیچ چیض  اعث، خىد سا و شیًْی خىد سا بًذه کغی بذايذ که هشبی شش چی ،ث باؽذیهثل اّ   ّبىد
عژى  او باصگؾژث و سخژىّی ه ًذ، خژض او شژذٙی و خژض بژیث او يبیاو و خامِ دس بشابش سبىب کخض بًذه و هملى 

 ٓ 810-1/819: 9810ٔىباىبایی،  «يذاؽحه باؽذ.
به شش زان یکی اص آ اس هسبث به خذاويذ، سامی ؽذو به ٝنا  الهی اعث و ايغاو بایذ با ج ػ و جهژزیب »

گىاس  باوسشا  اسصؽی و الهی خىد، به هشزلهيٚظ و اسجٞا   شا ؽکىه يکًذ و  شا و هقیبث ا  بشعذ که دس بشابش يا
 گژشدد و او هشمژی یژض اص او سامژی هیفىست خذاويذ ي اص فمین دن به ٝنا و جٞذیش الهی سمایث دشذ که دس ایى

و پشوسدگژاس میًژاو یاٙحژه بژه که خذاويذ خياب به يٚظ اى ٓ؛ چًاو0/30: 9811ٔهقباذ یضد ،  .«ؽىد خذاويذ هی
ِْ إِ »ٙشهایذ:  جٞذیشات او هی بِّ  یْسِخ به عژى  پشوسدگژاست دس زژالی کژه اص او »ٓ ، 03/ٔٙدش «ة  یَّ َهْشِم  ة  یَ ٠ِ َساِم ِإَلْی َس

 .«خؾًىد  و او شن اص جى خؾًىد اعث، باص گشد
گش يٚىط هيمئًه سا به وف٘» ًژاو و عژکىيث یاعث کژه اىم٘ کشده، بشا  آو ی" جىفةی"َهْشِم  " وةیساِم    ا

آوسد  ؼ هژییؼ پژیاٙحى دن به پشوسدگاس هغحلضم آو اعث که اص او سامی شن باؽذ، و شش ٝنا و ٝژذس  کژه او بژشای
چ ی، پژظ شژِ کژشدهیًی باؽذ، و چه زکمی که او جؾش یی يکًذ، زان چه آو ٝنا و ٝذس جکى یى چىو و چشایجش  کن

کًذ، و وٝحی بًژذه خژذا اص  حی دن او سا هًسشٗ يمییچ هْقیوسد، و شآ ا  او سا به خؾن يمی به خؾن آوسيذه ۀعايس
ی چ ّاهلی به خض خشوج بًژذه اص ص  بًژذگیخذا  جْالی شن اص او سامی خىاشذ بىد، چىو ش خذا سامی باؽذ، ٝهشا  

ث باؽذ هغژحىخب سمژا  خژذا خىاشژذ بژىد، و بژه یٜ ّبىدیخذا وٝحی ه صم ىش  آوسد، و بًذۀ خذا سا به خؾن يمی
دس هًاخژات چژه  آو ٓ. و01/013: 9810ٔىباىبایی،  «" سا آوسد.ةیهشم"" خملۀ ةیسام"ى خهث ديبان خملۀ یمش

که اهژام  باؽذ هیاعث و ایى شماو هٞام سما  آیۀ ؽشیٚهؽىد سمایی اعث بشگشٙحه اص ایى  اص خذاويذ دسخىاعث هی
پذس بضسگىاسؽاو دس اوج هٞام سمژا بژه  چىو شنکًذ و وامر اعث که ایؾاو  دس هًاخات اص پشوسدگاس ىلب هی 

ٝنا  الهی بىديذ و با ف بث و آساهؾی وفژ٘ ياپژزیش پیژام ّاؽژىسا سا بژشا  شمیؾژه هايژذگاس کشديژذ، بًژابشایى 
دسخىاعث چًیى هٞاهی اؽاسه داسد به ک م الهژی کژه ؽژشه سمژایث خذاويژذ اص بًژذه و خژا  گژشٙحى دس بهؾژث 

 ايذ.د سمىاو سا سما به جٞذیش خذاويذ هی

 ضکزگشارٕ  .3-2-2

ِى  ِهیِإلْ » ْلًا ِهمَّ َْ اْخ َٙ ... َٟ ْکَش َحهب ؽب ّْ ْوَص
َ
، َون َٟ ْلَهْمَحهب ِرْکَش

َ
سا  ادت.. یژ. پشوسدگاسا ها سا اص کغايی ٝشاس بذه که»، «، َون

 « .يمىد بؼیسا يق ات  گضاس و عپاط  الهام کشد وبه ا
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عژاصد و  بًذگاو سا به رکش الهی و ؽکشگضاس  سشًمىو هیایى ٙشاص هًاخات بشگشٙحه اص آیاجی اعث که پشوسدگاس 
ويِ »ٙشهایذ:  هی شب اْرکب وا لِ  یَٙ شب ْن َواْؽکب ْشکب ْرکب

َ
وِو  ین شب ٚب پظ هشا یاد کًیذ جا ؽما سا یاد کژًن و هژشا »ٓ، 980/ٔبٞشه «َواَل َجْک

 .«عپاط گضاسیذ و کٚشاو يْمث يکًیذ
اد یژاد او باؽًذ و ؽکشػ بگزاسيذ، جا او شن دس هٞابل یکه ب ىیکًذ به ا خذاويذ دس ایى آیه بًذگاو سا دّىت هی»

اد کًذ و دس پاداػ ؽکشگضاس  و کٚشاو يکژشدو، يْمحؾژاو یدادو يْمث ه ؾاو سا بیث و ىاّث، ایبًذگاو به ّبىد
دس ایژى دّژا اص  ایى شماو جىٙیٜ رکش و ؽکش  اعژث کژه اهژام ٓ.9/891: 9810ٔىباىبایی،  «.کًذ جش بیؼسا 

 کًذ. خذاويذ دسخىاعث هی
به دسگاه  ایى گىيه دیگش اص ٝشآو آهذه که زنشت علیماو یخای دس دّا  اهام عداد ۀيمىي چًیى شن

َحَبغَّ »کًذ:  الهی دّا هی اَن َسبِّ َٙ َٝ ْىِلَها َو َٝ ا ِهْى  ًِ  َن َماِزک  ّْ ْوِص
َ
َمَح٠َ الَّ  ین ْْ َش ِي ْؽکب

َ
ْو ن

َ
َلژ یحِ ن َّ ْمژَث  َْ ْي

َ
َلژْی َواِلژَذ  یَّ ن َّ   َّ َو

ا َجْشَماهب  َمَل َفاِلس  ّْ َ
ْو ن

َ
پظ علیماو اص گٚحه اػ با جبغن، زالث خًذه به خىد گشٙث، و گٚث: »ٓ، 91/ٔيمل «... َون

کژاس کژه  ایى پشوسدگاسإ به هى الهام کى جا ؽکش يْمحی سا که به هى و پذس و هژادسم ّيژا کژشده ا  بژه خژا  آوسم، و
 ...«بپغًذ  ايدام دشن، و ؽایغحه ا  که آو سا

ًی" به آیۀ ؽشیٚهدس  و جسشیک کى جژا هژ صم و شمژشاه ؽژکش يْمحژث يما الهام هشا باؽذ که  ایى هًْا هی "اوّص
 ٓ.91/009: کًذ ٔابى ّاؽىس، بی جا ٝشاس گیشم، ٙٞو اص خذاويذ هذاوهث بش ؽکش يْمث سا ىلب هی

عاصؽژی ّمیژٜ هیژاو هژحى  هحه ش اص شمیى آیات ؽشیٚه اعژث و اهژام دسخىاعث هٞام ؽکشگضاس  اص سب
 زامش و هحى ٕایب خلٜ کشده اعث.

 ػثَدٗت ٓسجدُ جلَ .3-2-3

نَّ » هب ْى. الل  ْلًا ِهمَّ َْ ْن َعاِخَذ ..اْخ هب َمِح٠َ  ةٌ ، ِخباشب ََ َْ  ؾگاهیدس پ ؽاو یؾايیپ...  ٝشاس ده که یها سا اص کغاي ایخذا»، «ِل
 «اعث. َّمحث بش عدذه

کًژذ و  عدذه دس پیؾگاه الهی يهایث خنىُ و ًٙا  دس رات زٜ اعث. عدذه ايغاو سا بژه خژذا يضدیژک هی
کؾذ. خذاويذ هحْان زٞیٞث عدذه سا عبب جٞشب به خىد ٝشاس داده  ّبىدیث بًذه دس بشابش هْبىد سا به جقىیش هی

 اعث. و دس آیات هحْذد  بًذگاو سا به عدذه دس پیؾگاه الهی ٙشاخىايذه 
 یَ »

َ
بَّ یزِ َها الَّ یُّ ا ن وا َس ذب بب ّْ وا َوا ذب ىا َواْعدب ْب ىا اْسَک ًب نْ َى آَه ا  اشل ایماوٕ سکىُ بژه خژا آوسیژذ و عژدذه »ٓ، 11/ٔزح «کب

 .«يماییذ و پشوسدگاسجاو سا ّبادت کًیذ
ْشِل یْ لَ »داسد:  دس آیاجی دیگش عدذه سا اص يؾايه شا  دیًذاساو بیاو هی

َ
ىا َعَىاء  ِهْى ن ژغب هَّ

ب
اِئَمژ ةٌ اْلِکَحژاِب ن ژىَو یَ  ةٌ َٝ ْحلب

ْن یْ آَياَء اللَّ  هِ اللَّ اِت یآ وَو یَ ِل َوشب ذب حی شغحًذ یکغاو يیغحًذ؛ اص اشل کحاب، خمْیشا شمه  آو»ٓ، 998/ٔآن ّمشاو «ْغدب
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خىايًژذ؛ دس زژالی کژه عژدذه  کًًژذ؛ و پیىعژحه دس اوٝژات ؽژب، آیژات خژذا سا هی که ٔبژه زژٜ و ایمژاوٓ ٝیژام هی
 .«يمایًذ هی

ىَو ِلَشبِّ یِّ بِ یب َى یزِ َوالَّ » دَّ حب ا َوِٝ ِهْن عب ایذ  و آياو که ؽب سا بشا  پشوسدگاسؽاو بژا عژدذه و ٝیژام بژه »ٓ، 10/ٔٙشٝاو «اه 
 .«فبر هی سعايًذ

هْمىلی هژا کژه بژش شٚژث ّنژى ايدژام  ۀث خنىُ و جىامِ و پشعحؼ اعث، و آو عدذیٞث عدذه، يهایزٞ
؛ لزا خذاويذ 99/080ٓ: 9810، غث ٔهکاسم ؽیشاص یهٚهىم ّام اعث، و هًسقش به آو يى ین هقذاٝی اص ایدش هی

 يمایذ:  هىخىدات صهیى و آعماو سا دس زان عدذه و جىامِ بشا  رات اٝذط الهی هْشٙی هی دس ٝشآو شمۀ
ذب َها ِٙ یَ ِه َوِللَّ » ْسِك ِهْى َدابَّ  یَماَواِت َوَها ِٙ الغَّ  یْغدب

َ
ْن اَل  ةب َواْلَمَ ِئکَ  ة  اْأ وَو یَ َوشب دس چه  آو وٓ، "01/ٔيسل «ْغَحْکِبشب

آعماو شا و صهیى اص خًبًذگاو و ٙشؽحگاو وخىد داسد، ٙٞو بشا  خذا عدذه هژی کًًژذ و جکبژش و عشکؾژی يمژی 
 "وسصيذ.

گژش چژه عژدذآیۀ ؽشیٚهدس  هکلٚژیى بژشا   ۀ، عدذه بشا  شمه هىخىدات با یک ًّىاو هيشذ ؽژذه اعژث، ا
ٕیش هکلٚیى بشا  ايٞیاد و خنىُ اعث، اها هًْا و هٚهىم ايٞیاد دس شش دو يهٚحه اعژث  ۀىاّث و ّبادت و عدذ

: 9011، دشًژذ ٔصهخؾژش  و شمه هىخىدات با عدذه يهایث خنىُ و ٙشهايبشداس  خىد اص پشوسدگژاس سا يؾژاو هی
0/191.ٓ 

ک عژاییذه و يهایژث  چىو شنکه  اهام عداد يام هباسکؾاو شمىاسه دس پیؾگاه الهی پیؾايی خنىُ بژش خژا
حاسؽاو داؽحه ايذ، دس ایى ٙشاص اص دّا جىخه هشدم سا به ایى ّمل ّباد  خلژب کژشده و لٚژٌ  جغلین و جىامِ سا دس ٙس

 ايذ. شا  عدذه اعث دس هحى زامش باص آٙشیًی کشده  عاخذه سا که اص ٙشآوسده
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 ًت٘جِ گ٘زٕ

پووشؼ زامش دس هىسد جبییى سوابو واژگايی ٝشآو کشین و هًاخات المسبیى، یکی اصدّاشا  هًاخات خمغه 
 يَشیه بیًاهحًیث فىست پزیشٙث. ، بش پایۀّؾش اهام عداد

جشیى هحى دیًی، هًبِ الهام گیش  عایش هحژىو  ٝشآو کشین به ًّىاو ًٕی جشیى و کاهل ،بش اعاط ایى يَشیه -9
اس ، واژگايی و هنمىيی ٝشاس داسد. دس ایى پژووشؼ، جًژاؿ واژگژايی کژ م وزژی بژا ایژى هًاخژات به لساً عاخح

کاو  و جبییى ٝشاس گشٙث و  دس هژحى دّژا   کژه اهژام عژدادایى دعحاوسد سا به اسهٖژاو آوسد اسصؽمًذ هىسد وا
کژ م  شژایی اص جدلژی واژگژايی ايذ کژه يمىيژه خىیؼ اص بشخی واژگاو ٝشآيی به ىىس هغحٞین یا جٖییش یاٙحه بهشه بشده

  الهی دس هحى هًاخات اعحسقا گشدیذ؛
هسبژث الهژی کژه اسصػ بژی  -الژ٘: باؽًذ ایى ٝشاس هی گیش  واژگايی، هقادیٜ ٝشآيی دّا اص دس عير وام -0
 -ج ،کاس بژشده ؽژذه اعژث گاو الهژی کژه دس آیژات هحْژذد بژه بشگضیژذ -سعژايذ، ب دوعحی بًذه و هْبژىد سا هی يَیش

کیذدس بًذگی که  اخ ؿ ساعژحیى کژه جًهژا اص خژذا خؾیث ّابذاو  -د هغحٞین بش ایماو هسل و خالـ داسد، جه
 گشاو سا داسد؛ ّقیاو ۀيٚی ّقیاو که دسخىاعث خشوج اص خشگ -شژ جشط داسيذ

، ایژى گىيژه ايذ ا  به کژاس بژشده ؽژذه دس عير بشآیًذ عاص  واژگايی، هقادیٜ ٝشآيی که به فىست ٙشآوسده -8
ؽژکشگضاس  کژه  -ب ،سمایث پشوسدگاس که دسخىاعث سمایث دوعىیه ّبذ و هْبىد سا داسد -گشديذ: ال٘ اسایه هی

ک بًذگی ّبذ هىسد ىلب ٝشاس بًذگی که يهایث خنىُ و  ۀعدذ -ج ش بىدو بًذه اص خذا سا دس بشداسد،ىلب هٞام ؽا
 گیشد؛ هی

اسجش بیژاو کًژذ و الٚژاً ایژى گز ش ا جا هٞقىد خىد سا اص الٚاً ٝشآو بهشه شا  ٙشاواو بشده بًابشایى اهام -0
ایژى  جىاو بیژاو کژشد هبًژا  آو ٝژشآو کژشین اعژث. هًاخات شماشًگی کاهل با آیات ٝشآيی داسيذ به ىىس  که هی

بژىده و اسجبژاه  هْقژىهیى شا بیايگش جدلژی آهژىصه شژا  ٝشآيژی دس عژیشه گٚحژاس  و يىؽژحاس  ائمژه دعحاوسد
اص ٝژشآو کژشین دس لٚژٌ و هًْژا سا بژه جقژىیش  وجٚکیک ياپژزیش  عژًث اشژل بیژثجًگاجًگ ٝشآو و ّحشت 

 کؾذ. هی
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 ٍ هآخذ هٌاتغ

، عژان های وقد ادبی و سبک شىاسی پژوهش ،«شا  بیًاهحًیث ژيحی جسلیلی بش يَشیه» ٓ،9818آرس، اعماّیل ٔ .9
 .89-99، فـ 8ؽؾن، ؽماسۀ 

 الحاسیخ. ةعغؤ ، بیشوت: هوالتىىیرالتحریر ابى ّاؽىس، هسمذ بى ىاشش ٔبی جآ،  .0
 داس فادس.بیشوت: ، لسان العربٛٓ، 9090ٔ ابى هًَىس، هسمذ بى هکشم .8
 ، جهشاو: يؾش هشکض.ساختار و تأویل مته ٓ،9813ازمذ ، بابک ٔ .0
ياهۀ کاسؽًاعی اسؽژذ،  پایاو، تجلی قرآن در طحیفه سجادیه با رویکرد بیىامتىی ٓ،9818ادایی خنش ، ٙاىمه ٔ .8

 ، دايؾکذه الهیات و هْاسٗ اع هی.الضششا دايؾگاه
 ، چاپ اون، ٝن: ک م هايذگاس.قرآن کریم ترجمۀ ٓ،9810ايقاسیاو، زغیى ٔ .1
 .: يؾش اع هی، جهشاوفرهىگ ابجدیٓ، 9818ٔ اد اٙشامؤ بغحايی، ٙ  .1
 ، بیشوت: داسالبیناء.الشعر المعاطر فی المغرب ةظاهر ٓ، 9138بًیظ، هسمذ ٔ .3
  س جىبٞان.اهٖشب: د ،ةالثالثاليبْة ، الشعر العربی الحدیث بىیاته و ابداالتهآ، 9111ٔ ،ژژژژژژژژژژژژژژژژژژ .9

کاو  بشخغحه جشیى خلىه»ٓ ، 9811خايی هٞذم، ههیاس ٔ .91 شا  جؾابه هسحىایی و لَٚی آیژات ٝژشآو و دّژا   وا
 .911-38فـ، 18ؽماسۀ ، عان شدذشن، صهغحاو، فظلىامه علمی _ پژوهشی اوتظار مىعىد ،«يذبه

ه و داو  .99  ىه. ، ٝن: يؾشبیىامتىیت قرآن کریم و طحیفه سجادیهٓ، 9813ٔٙحازی صاده  ۀٙحسیود ، ّاٙس
 ، جهشاو: ايحؾاسات عمث.(، تجلی قرآن و حدیث در ادب فارسی9838ساعحگى، هسمذ ٔ .90
 ، جهشاو: يؾش هشجنى .قرآنالمفردات الفاظ ٓ، 9810سإب افٚهايی، زغیى ٔ .98
یه ٔ  سعحن .90 ، اوجمه ایراویی ببیان ادبییات عربیی ۀمجلٓ، الحًاؿ الٞشآيی ٙی ؽْش هسمىد دسویؼ، 9830پىس، ٝس

 .3، ؿ8ؽماسۀ 
 بیشوت: داس الکحاب ّشبی.الکشاف عه حقایق غىامض التىزیل، ٓ، 9011ٛصهخؾش ، هسمىد ٔ .98
، چاپ ى  شمذايیهسمذ باٝش هىع ۀجشخم، فی تفسیر القرآنالمیزان ٓ، 9810هسمذ زغیى ٔعیذ ىباىبایی،  .91

 . هی خاهْه هذسعیى زىصه ّلمیه ٝنپًدن، ٝن: ايحؾاسات اع
  ، جهشاو: دٙحش يؾش ٙششًگ اع هی.مجمع البحریهٓ، 9818ىشیسی، ٙخش الذیى ٔ .91
دهؾژٜ: هًؾژىسات )الىض الغالیب(   یالشعر العرب یالتىاص ف اتیالىض الغالب: تجلٓ، 0119ٔ ّضام، هسمذ .93

 اجساد الکحاب الْشب.
دوفظیلىامه تصظظیی ، «بیًاهحًی ٝشآو دس هٞاهات يافی٘ یژاصخی»ٓ، 9811هسٞٞی ٔ ۀٙاىمٝائمی، هشجنی؛  .91

 .81-89پًدن، فـؽماسۀ ، عان دوم، ای قرآن کریم های میان رشته پژوهش
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زغیى ايقاسیاو، چاپ اون، جهژشاو: هشکژض ىبژِ و يؾژش ٝژشآو  جشخمۀ، مفاتیح الجىان ٓ،9818ٝمی، ّباط ٔ .01
 ایشاو. خمهىس  اع هی

 .ةالمقشی ، چاپ اون، ٝاششه: هکحبة الًهنةالتىاص القرآوی فی شعر امل دوقل ٓ،9113کیىاو، ّبذ الْاىی ٔ .09
، دوفظلىامه تحقیقیات علیى  «سوابو بیًاهحًی ٝشآو با خيبه شا  يهح الب ٕه»(، 2931) هغبىٛ، عیذ ههذ  .00

 .018-000، فـ 00 ، پیاپی0ؽماسۀ ، جهشاو، عان دشن، قرآن و حدیث داوشگاه الزهرا
 .، جهشاو: داس الکحب اع هیةتفسیر ومىوه ٓ،9810هکاسم ؽیشاص ، يافش ٔ .08
 ٝژن: هؤعغژۀ(، هیای امیا  سیجاد های سیلى  )شیرم مىاجات سیجادهٓ، 9811هقباذ یضد ، هسمذ جٞی ٔ .00

 آهىصؽی پووشؾی اهام خمیًی ٔسهٓ. 
، دهؾژٜ: هًؾژىسات اجسژاد الکحژاب قیرااات فیی الشیعر العربیی الحیدیث و المعاطیرٓ، 0111هىعی، خلیل ٔ .08

 الْشب.
کاسؽًاعژی اسؽژذ، ياهژۀ  پایاو، الفظاحه با قرآن کیریم بیىامتىی وهج ۀبررسی رابط ٓ،9818فٚاس ، ٙائضه ٔ ياٍن .01

 دايؾگاه ّلىم و هْاسٗ ٝشآو کشین، دايؾکذه ّلىم ٝشآيی صابل.
على  اوسیاوی،  ۀپژوهش وام ،«شا هحىجشاهحًیث هيالْه سوابو یک هحى با دیگش »ٓ، 9831ياهىس هيلٜ، بهمى ٔ .01

 .38-13، فـ81ؽماسۀ 
 .عخى: ، چاپ اون، جهشاوتیىامتىیبر ب یدرآمد ٓ،9811ٔ، ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ .03


