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 چکیدُ

ًٌاویی  قوایث ۀپكؾالی ؾاوحاو با جوشه به يظكیقوایثبكقوی و يمؿ ، اه ای اِلی ؾق جعلیل قهاوه یکی ال جکًیک
ال ؾیؿگاه او لهاو ؾق هك ؾاویحاو یکیی ال اًاِیك هدین ؾق پیٍی كؾ . هًحمؿ واؼحاقگكای فكايىوی اوث ژقاق ژيث

ؾق اییى شىیحاق بیه قوي . ٌیوؾ یجؿاوم و بىاهؿ جمىیین هی، اقکاو ؾاوحاو اوث و ؼوؾ ایى لهاو به وه لىمث يظن
این جا اهمیث  هپكؾاؼح، ژيثيظكیۀ ژقاق بكاوان  لهاو ؾق ؾاوحاو ظٕكت ولیماو ۀی به همولجعلیل -جوِیفی 

. ای قواییث بكقویی و جعلییل ٌیوؾه های آو به اًواو یکی ال بًیاو هها و هن بىح هوابىح، به کاقگیكی اًّك لهاو
بیً ال ظؿ ال ظیففیات  به ؾلیل اوحفاؾه که قويؿ ؾاوحاو ظٕكت ولیماو يحایس ایى پژوهً بیايگك آو اوث

، پویایی، جعكک، هیصاو، ایى ؾاوحاو پك ال شًب و شوي. و اًّك لهاو پكیٍی ویك ِعوؾی به ؼوؾ گكفحه اوث
 . ؾهؿ یيٍاو ه ؾاوحاو قا هحعاؾل وكاث لیاؾ یؾلدكه و أٙكاب ؾقويی و بیكويی اوث و همیى هىئله جا ظؿ

 . ژقاق ژيث، وكاث قوایی، ًٌاویقوایث ، ظٕكت ولیماو، کكین لكآو: کلیدی ٍاژگاى

                                                           
 hajizadeh@azaruniv.ac.ir ، يویىًؿۀ هىئولؾايٍیاق لباو و اؾبیات اكبی ؾايٍگاه ٌدیؿ هؿيی آـقبایصاو -1
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 هقدهِ

ای هوقؾ جوشیه ايؿیٍیمًؿاو و فیلىیوفاو ه جكیى بعد هلهاو و هفدوم آو ال ؾیكبال یکی ال پیچیؿ ۀبعد ؾقباق 
و به لهاي ًؿی اهوق جمایل ؾاقؾ و بكای جمىین بًؿی آو  يمایؿ هی ايىاو هوشوؾی اوث که لهاو قا ؾقک. بوؾه اوث

يمیاؾاو و يویىیًؿگاو ؾق بكقویی ؾاویحاو یکیی ال . کًیؿ هی اویحفاؾه هیا شیم آو لكو و ،ال اِٙالظاجی هايًؿ وال
هیایی ؾق اییى لهیًیه  هيظكیی. ؾاویحاو اویث ووهای آو ؾق  یکاقبكؾ لهاو و ویژگ> ايؿ هؾيمو که بكقوی قا هایی  هشً 

ویكآاال ٌیكوه هیك  ،جمىین بًؿی لهاو بیاو ییک ظاؾذیه. باٌؿ یژيث هيظكیۀ ژقاق ها  آو ٍحه که یکی الهٙكض گ
. قوؿ یو به اوز هیابؿ  هیکه ایى ؾاوحاو ؾق بىحك لهاو و جكکیب با ؾیگك اًاِك ؾاوحاو پكوقي > ٌوؾ یؾاوحايی ه

 قا قهیا هیا بؽًکٍؿ و بكؼی  یو با بمقگ يمایی به جّویك ه جك بیً ا قاه ؼویً بكؼی لىمث ۀيویىًؿه با ولیم
 ،االوه بك هؤیوه ؾاویحاو. پكوقايؿ یچاقچوب ؾاوحاو قا ه ،ای هؽحلفه ؿ و با جمؿین و جاؼك لهايی لىمثکً هی

 . وما ایفا کكؾه اوث هب یجأذیكقويؿ لهاو يیم ؾق اذكگفاقی ؾاوحاو قوی هؽا٘ب 
اول هماو لهاو ٘ یعی هىث که ليؿگی والعی ؾق بىحك  ۀؾوح: ٌوؾ یجمىین ها به ؾو ؾوحه ه لهاو ؾق ؾاوحاو 

ؾق اِیٙالض المیی بیه اییى . گیكيیؿ یٌکل ليصیك واق و پیاپی به ؾي ال هن ٌکل هه یابؿ و اجفالات ب یآو شكیاو ه
کیه ؾق لهیاو قواییث اویث  ،ؾوم ۀؾویح. ٌیوؾ یگفحه هشم آو  جمویمی و ،اموهی ،گاهٍماقايه ،لهاو والعی ،لهاو

کیی ،ؼّوِی ،اًواو لهاو قواییه گیكؾ و ال آو ب یبكابك لهاو والعی لكاق ه . ٌیوؾ یؾقويیی و ؼییالی ییاؾ هی ،اؾقا
ؾهیؿ و بىییاقی ال  یلال ی اویث کیه ؾاویحاو ؾق آو قغ هی ۀلهاو به هراب ۀبًابكایى همولٔ 114: 1383، هًؿيی پوقٕ

 . بگفاقيؿ ی ٌگكفجأذیكهؽا٘ب ايؿ ؾق  هگیكی ال ایى ٌگكؾ جوايىح هيویىًؿگاو با بدك 
لهاو ؾلث ؾاٌحه و به ایى يکحه جوشیه فیكاواو کیكؾه کیه لهیاو ؾق  ۀلأکه به هى اوثژيث ال يؽىحیى کىايی  

ها  آو اِلی جمىین يموؾه و ۀا قا به وه ؾوحه لهاو ؾاوحاواو  .ؾاقؾبىیاق ا با لهاو ؾق ؾيیای والعی جفاوت ه ؾاوحاو
بىییاقی ال  ۀژيیث پایی ۀاییى يظكیی. 77ٔ: 1388، لوجهٕ. ؾیكیً و بىاهؿ يام يداؾه اوثجؿاوم یا  ،قا يظن یا جكجیب

اًّك لهاو ؾق قوایث یک اذك و هییماو ايگییمي ؼوايًیؿه بیكای . ای بعؿ ال وی بوؾه اوثه جعمیمات و پژوهً
گییكؾ  یکیاق هی قواییی ؾاویحاو بیهۀ و جكفًؿهایی که يویىیًؿه ؾق ٌییو يمایؿ  هیایفا  هبكشىح یؼوايؿو ؾاوحاو يمٍ

 اـایاو کًیؿ ؾق ؾاویحاو ظٕیكت ویلیماوؾاقؾ ایى شىیحاق ویعی . گكؾؾ یهوشب جعكک و هیصاو ؼوايًؿه ه
جیك  ای اوث که ؼوايًؿه هكچه پیً هاًّك کلیؿی لهاو يمً ؼوؾ قا به لی ایی ایفا يموؾه و ویك قوایی آو به گوي

افیموو و جیكای ً بیكای ؼوايیؿو آو کًیؿ  هیىان پویایی و ليؿه بوؾو ؾاوحاو قا اظ ،قوؾ بیً ال پیً جعكک یه
کی ال آو اوث که ؼؿاويؿ هحعال ؾق آیات به گوي. ٌوؾ یه يظیك لهاو ظال  یای وِف ياٌؿيی و ب هایى ه اظد ظا

 ۀبالگكؾاو آیات به فاقویی ال جكشمی ؾق. ؾهؿ یظال قا به آیًؿه پیويؿ ه چًیى هنقا به گفٌحه و گفٌحه قا به آیًؿه و 
 . لمٍه ای اوحفاؾه ٌؿه اوثالدی هدؿی 
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 ادتیات ًظزی پژٍّص .1 

 پیطیٌۀ پژٍّص. 1-1

. به ؼوؾ اؼحّاَ ؾاؾه اوث هویژ  یای همؿن شایگاهه اًّك لهاو ال شمله جكفًؿهایی اوث که ؾق ؾاوحاو
کًوو پژوهٍگكاو بكؼی ال لُّ لكآيی قا ال هًظك قوایی بكاوان  ژيث هوقؾ جعمیك و بكقوی لكاق يظكیۀ ژقاق جا

 : ینکً هی اٌاقهها  آو هایی ال هايؿ که به يموي هؾاؾ
يٍیكیه  ،:ؾق لكآو بك اوان يظكیه ژيیث جعلیل کايوو قوایث ؾق قوایث یووف; ۀلهكا قش ی ؾق همال -1

گكچه اییى  ،52-33ُِ ،42ۀ ٌماق  ،1392 لهىحاو ،وال ؾهن ای اؾبی،ه پژوهً به ایى يحیصه قویؿه اوث که ا
هايًیؿ جًیوه ؾق  ،هیؿيظك ژيیثٌؿگی کايويی  اواهلجماهی  و هؿایحی ؾق لكآو آهؿه اوث،قوایث با اهؿاف جعلیمی 

والهای هؽحلف ؾق قواییث و اییكه قا  یها و اوحفاؾه ال کايوي جًوه ؾق بیاو و باليمایی کًً های کايويی وال، هٌیو 
 . ؾاقؾ

ک كپوق ؾق پژوهٍی با اًواو ،فكهاؾ ؾقوؾگكیاو -2 گین  لهاو قوایی ؾق قهاو اظحمیا ا ;: فا٘مه کوپا و ودیال ا
 ،17-5ِیُ ،2ۀ ٌیماق  ،1391 لهىیحاو ،ویال اول ،يٍیكیه هٙالعیات ؾاویحايی ،:ژيثيظكیۀ ژقاق ٌؿم بك اوان 

 باٌیؿ هییى کاقبكؾ جك  بیً ؾق ایى ؾاوحاو ؾاقای ،يگكی هآو هن ال يوه گفٌح ،پكیٍیيٍاو ؾاؾه ايؿ که ااهل لهاو
 . که بااد کًؿ ٌؿو لهاو قوایث يیم ٌؿه اوث

حه جعكیك ؾقآهؿه اوث ایی يیم ؾق هوقؾ ؾاوحاو ظٕكت ولیماوه پژوهً چًیى هن بیه  جیواو هی که ،به ٌق
 : هما ت لیك اٌاقه کكؾ

کی ،بحول اٌكفی -3 هیا و ٌؽّییث پیكؾالی ؾق ؾاویحاو  یکیاقبكقویی ؼیویً; ،هعمیؿ بدًیام فیك ،گیحی جا
، ؾوقۀ 1393 لهىیحاو. هصله لبیاو و اؾبییات فاقویی ،:پكاپ ۀاوان يظكی ؾق لكآو کكین بك ظٕكت ولیماو

 .47-25ُِ ،23ۀ ٌماق  ،67
و هلکه وی ا بیك پاییه  جعلیل واؼحاق قوایی ؾاوحاو ظٕكت ولیماو; ،گًس ؼايلو ۀفا٘م ،ظاهؿ ِؿلی -4

 .46-23ُِ ،3ۀ ٌماق ، 1395 پاییم ،وال چداقم ،لكآيی -ای اؾبیه هصله پژوهً ،:الگوی قوایی گكیمان
هیای هؽحلیف قا بیك ؾاویحاو  هايؿ اًاِك ؾییؿگا هؼوؾ جالي کكؾ ۀای فوق هك یک به يوبه يویىًؿگاو پژوهً

 با وشوؾ ؾقبك ؾاٌحى ايؿ که ؾاوحاو ظٕكت ولیماو هو به ایى يحیصه قویؿ يمایًؿ جٙ یك ظٕكت ولیماو
 . اًاِك بكؼوقؾاق يیىثهمۀ ها به ٘وق کاهل و جمام ایاق ال  هؾیؿگاایى االب اًاِك هوشوؾ ؾق 

ؾق قاویحای لهیاو قواییی ؾق ؾاویحاو ظٕیكت  هىیحمل یپژوهٍی ،ايیؿ بكقوی کكؾهشا که يگاقيؿگاو آو اها جا 
پییً قو اًّیك لهیاو قا ؾق اییى پژوهً بًابكایى ؾق . ژيث يگاٌحه يٍؿه اوث اقق ۀ ژبك اوان يظكی ولیماو
  . کكؾ بكقوی ؼواهینبك هؽا٘ب آو قا  جأذیكهیماو و يمایین  جعلیل هیؾاوحاو 
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 ّای پژٍّص . پزسص1-2

 چه يموؾهایی ؾاقؾ؟ وكاث لهاو ژيث ؾق ؾاوحاو ظٕكت ولیماو ۀيظكی -1
 اوحفاؾه ٌؿه اوث؟ جك بیً يظكیۀ ژيثؾق ایى ؾاوحاو ال کؿام ظالث لهايی  -2
قويیؿ  هین ؾاقيیؿ و ؾق هیایی بیا هحى ؾاوحاو و والعیث چه جفاوت ؾق  وكاث ؾاوحاو ولیماو ي ی ویك -3

 ی ؾاٌحه اوث؟جأذیكلی ایی ؾاوحاو چه 

 ی پژٍّصّاِ فزضی .1-3

بىیاهؿ  ،ؾییكي ،ٌیحاب هًفیی ،ٌحاب هر یث ،ٌحاب ذابث ،پكي به آیًؿه ،يموؾهایی چوو بالگٍث لهايی -1
 . ؼوقؾ یچٍن ه به ؾق ؾاوحاو ظٕكت ولیماو ها شم آو ظفف و ،جکكاق و بالگو

 ÷يمایؿ. هی هشلو  جك بیً های قوایی ؾق ایى ؾاوحاو هظالث قوایی ٌحاب هر ث يى ث به وایك همول -2
و ؾق بعٕیی شاهیا ویكاث  ٌیوؾ هٍیاهؿه هیهر ث و هًفی ؾق قوایث اییى ؾاویحاو  هك وه وكاث ایىحایی، -3

 .  يمایؿ یلی ایی ؾاوحاو قا ؾو چًؿاو ه ایى فكایًؿ، باٌؿ و یقوؾ که ؾق االن والعی لابل ؾقک يم یؾاوحاو به ظؿی با  ه

 اّویت ٍ ضزٍرت پژٍّص -1-4

یکی ال اًاِك هدن ؾق پیٍ كؾ ویك ؾاوحاو اوث به گويه ای که يمی جواو لهاو قا ، ؾق هك ؾاوحايی بعد لهاو
ؾق لیكآو  ویوقۀ يمیلِوقت یکپاقچیه ؾق ه که ب ظٕكت ولیماو لّۀ. ؾق قويؿ فكایًؿ ؾاوحاو ياؾیؿه گكفث

بعد لهاو و وكاث قوایی هٙیكض ٌیؿه ال شايیب  جواو هی هایی اوث که ؾاوحاویکی ال بدحكیى ، کكین بیاو ٌؿه
 پژوهٍگكاو با بكقوی ؾاوحاو ولیماو ي یی ؾق ایى شىحاق .ژقاق ژيث قا ؾق آو هوقؾ بكقوی و جعمیك لكاق ؾاؾ

که قا ل لی ایی های ظاهكی و باً٘ی ایى ؾاوحاو ا ؾیگك یؼواهًؿ ابعاؾ وكاث قوایی ژيث هی ۀؾق چاقچوب يظكی
 . واليؿهویؿا  ،باٌؿ هی بعد لهاو ۀلاییؿ

 . رٍش پژٍّص1-5

های هحمى بیه هًظیوق ؾویحیابی بیه فكشیام  ایى پژوهً به هًظوق جعییى هىأله و فكاهن آوقؾو هعلوهات و ؾاؾه
هیای ايؿیٍیمًؿاو و هكاشعیه بیه  اوحفاؾه ال ؾیگاهای و جوِیفی و جعلیلی بدكه بكؾه جا با  هٙلوب ال قوي کحابؽايه

هًابع ؾوث اول به ج ییى و جعلیل لهاو قوایی بك اوان يظكیۀ ژقاق ژيث بپیكؾالؾ. ال اییى قو، بیا گیمیًً ؾاویحاو 
به اًواو يمويه هوقؾ هٙالعه و ًٌاوایی فكالهایی ال آو، ایى يظكیه قا بك اییى ؾاویحاو لكآيیی  ظٕكت ولیماو

 هیماو کاقآهؿی آو قا ؾق ایى گىحكؾه به اذ ات قوايؿ.جٙ یك ؾهؿ و 
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 ٍ رٍایتًظزیۀ سهاى  .2

. لهاو بًؿی هحى قوایی بییاو کیكؾه اویث ۀجكیى بعد قا ؾقباق شاهع ،ژيث يظكیه پكؾال هعكوف فكايىوی  ژقاق
لهايی هیاو لهاو ؾاوحاو و لهاو  ۀاو با ٘كض کكؾو ياهمؽوايی بیى لهاو ؾاوحاو و لهاو هحى هعحمؿ به وه يوه قابٙ

 . ٌوؾ یپكؾاؼحه هها  آو بهگفقا  يؽىثجؿاوم و بىاهؿ که  ،يظن: هحى اوث
. يماییؿ ؿ ؾق قوایث جغیییكجواي هی ایى ویك ،ؿکً هی ؾق ؾيیای والعی گفق لهاو ال ویك ؼٙی پیكوی :وظم -الف

و هك گويه اؿول ال آو قا لهاو  گیكؾ هیهعیاق ذابث يظن ؾق يظك  ،ژيث وفاؾاق هايؿو قوایث قا به ؼٗ ویك جمویمی
ؾايیؿ و ال  یژيث جؿاوم قا ظاِل يى ث لهاو هحى به ظصن هحى ه :جذاوم -ب .48ٔ: 1981، ژيثٕ. ياهؿ یپكیٍی ه

 جیواو هی جؿاوم قوایث که کؿام قؼؿاؾها یا کاقکكؾهای ؾاویحاو قا;ٔ 61: 1383، جو وٕ. ؿکً هی آو به ٌحاب جع یك
هایی قا یافث که ؾق چه هواقؾی ؾاوحاو قا بیه ٌیكض  هلااؿه و ٔابٙ جواو هی جا ظؿوؾی. گىحكي ؾاؾ یا ظفف کكؾ

 -جٔ 316: 1386، اظمیؿیٕ :.ٌیوؾ یبیكؾ و کصیا آقام هی یگیویی ویكاث هی هکصا لّو بایؿ آوقؾ  جك بیً ؾلیك و
ایی هی هییاو جعیؿاؾ لهاو پیويیؿهًظوق ال بىاهؿ . هیاو لهاو وؽى و لهاو ؾاوحاو بىاهؿ اوث ۀواپىیى قابٙ :بسامذ

 . ٌوؾ یایی که هماو قؼؿاؾ قوایث هه لهاو ٌماقؾهؿ و  یاوث که قؼؿاؾی قوی ه

 ( تزتیة سهاًی) ًظن. 2-1

لهاو ویك ؼٙی بكؼالف ؾيیای والعی که گفق . يظن و جكجیب آو اوث ،یکی ال ه اظد اِلی ؾق قوایث لهاو
افحیؿ و  یفیاق هییك ؼٙی هًظن ؾق قوایث به يیؿقت اجایى و ،ی اوثؾایمؿ و با يظن ؾق ظكکث و ویك کً هی قا ٘ی

 یبا پكي به آیًیؿه ال اییى يظین جؽٙی بلکه گاهی با بالگٍث به گفٌحه و یا> قوؾ یؾاوحاو با ؼٗ ویك لهاو پیً يم
اًاِیك قا ال يظین و  اقاییهژيث هك گويه ايعكاف ؾق يظن و آقاییً ;. ؼوقؾ یؿ و جكجیب اِلی ؾق آو بك هن هکً هی

 ٔ 56: 1383، جو وٕ .:ياهؿ یلهاو پكیٍی ه ،واهاو ولوه ایًی قؼؿاؾها ؾق ؾاوحاو
بكؼی قوایث ًٌاواو ايواه لهاو پكیٍی قا با اِٙالظات ؾیگكی هايًؿ بالگٍث به گفٌحه و پیكي بیه آیًیؿه 

 . ؤع يموؾه اوث ؾیگك یاِٙالظاجولی ژيث  ،ؾهًؿ یجؤیط ه

  1تاسگطت سهاًی. 2-1-1

گدايی به گفٌحه  ،های لهاو یال ٌگفح یکی که به هفدوم ظكکث يا به هًگام به لهیاو گفٌیحه  باٌؿ هیپكي يا
 .:ٌیوؾ یقویؿاؾی که ؾق گفٌحه اجفاق افحاؾه اوث و ؾق ؾاوحاو ؾق لهاو ظیال قواییث هی;اوث یا به ا اقت ؾیگك

يگك ؾق ؾاوحاو ؾق ایى اوث که ظواؾخ گفٌحه ولحی ال لاویه يگاه لهاو ظأك  هاهمیث گفٌحٔ 51: 1997، ژيثٕ
چكا کیه ظكکیث لهیاو و جغیییكات شىیمی و قوظیی ايىیاو  >ًؿکً هی پیؿا شؿیؿ یؾ لث و ابعاؾ ،يگكیىحه ٌويؿ

 ٔ 139: 2114، لّكاویٕ. بااد جغییك يوه يگكي او ٌويؿ
                                                           

1. Antachrony 
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 ووای ؾق  هبكگٍث به گفٌحه يى ث به لهاو جمویمی اویث و قواییث بیه گفٌیحبالگٍث لهايی ؾق والع يوای 
ولایع و قؼؿاؾها قوایث ٌؿه و وؽى ؾق فٕایی که  آو ؾق والع ولحی ؾق همٙعی ال هحى په ال. گكؾؾ یهبالؾاوحاو 

 . ؿکً هی لهاو ؾاوحاو به امب بالگٍث ،باٌؿ قو به شلو ؾق ویك و جکاپو
ؾق يظیك گكفیث و بیه چًیؿ ٔ Flash backٕ، یعًیی با اِٙالض هیوالی آو ؾق هًیك وییًما جواو هی بالگٍث لهايی قا

ٔ 133: 1387پیوق،  یلاویمٕ. يگیكی و بالگٍیث بیه گفٌیحه هگفٌیح په يگكی، قوایث گفٌحه يگك،: ٌکل جكشمه کكؾ
 : يمایاو اوثلیك به ؼوبی ه اًّك بالگٍث لهايی ؾق آی. باٌؿ یهای ٌحاب هًفی قوایث ه هبالگٍث لهايی شمء هإلف

ا َش ;  هَ یاَءٓت لّ َفَلمَّ
َ
ّه لَ َکَف َل أ ٌُ وجّ ا َآك

ُ
ُه ُهَو َو أ يَّ

َ
ا آلّعٓلَن ّهٓى َلٓ ّلَد یاَلٓث َکأ ا ُهٓىّلمّ ًَ ًَّ هَ یا َو ُک ؿَّ َِ اَيٓث َجٓعُ ُؿ ا کَ ا هَ َى * َو 

هّ  ا جؽیث جیو ییکیه هلکیه وی ا آهیؿ گفحیه ٌیؿ آهًگیاهی ;، 43ٔ-42يمل/ٕ :َى یاّفّك اَيٓث ّهٓى َلٓوٍم کَ کَ ا َد يَّ ئّ  ّهٓى ُؾوّو اللَّ
گیاه بیوؾییً ال ایا ؼوؾ آو اویث و هیا پییگو : گفثٔ ؾق پاوػٕ گويه اوث ىیا و . نین و اویالم آوقؾه بیوؾیى هین آ

  :.ؿ بالؾاٌث چوو او ال لوم کافكاو بوؾیپكوح ك ؼؿا هییاچه  آو ماو هلکه و ا قا الیول
گداو با بالگٍیث بیه گفٌیحه و پیكؾاؼحى بیه ظیواؾخ کً هی که ؾاوحاو ویك ٘ یعی قوایث قا ٘ی ؾق ظالی ؿ يا

وییك  ،يماییؿ یایى آیه با گفقی که به گفٌیحه هی. ٌوؾ ؾگكگوو هیاجفاق افحاؾه ویك قوایث ؾاوحاو ال ظالث ٘ یعی 
ؼیوؾ هوشیب بیكايگیؽحى ظیه کًصکیاوی بیكای ؼوايًیؿه ؾق ۀ به يوب کكؾو ایى ؾیك کًؿ هیقوایی ؾاوحاو قا کًؿ 

قغ : کاَيیث;و فعیل : َل یل;يگیكی ؾق ظیكف لهیاو  هاؾاهه اجفالی اوث که ؾق گفٌحه افحاؾه و ایى گفٌحچگويگی 
وی ا قا ییاؾ  ۀؾق ایى اوث که گفٌحه پكٌکوه هلک اهمیث گفٌحه يگك ؾق ؾاوحاو ظٕكت ولیماو. يمایايؿ یه

 . ؿکً هی ت اواای به ااحماؾ هآو اٌاق  ووو ؾق  آوقی

  1پیطَاس سهاًی. 2-1-2

: 1981، ژيیثٕ .:ـکك قویؿاؾی که هًول لهاو ظاؾخ ٌؿو آو فكا يكویؿه اویث;يگكی ا اقت اوث ال  هآیًؿ
: 1391، چیحمىٕ .:شدیؿ یگفحماو قو به شلو به ووی قویؿاؾهای ها بعؿ قویؿاؾهای هییايی هی;ؾق ایى ظالث ٔ 62
ؾاوحاو بكای ؼوايؿو ظیواؾخ  ۀًؿؾق والع ؾق ایى ٌكایٗ ؾق ؾاوحاو وعی بك پكي به ووی آیًؿه اوث و ؼوائ 73

گییكؾ  یيوای پكي و ویك به شلو يى ث به لهاو ٘ یعی ِوقت ه ،ؾق ایى ظالث. هايؿ یؾیگك ؾاوحاو ؾق ايحظاق ه
ژيیث و قیمیوو . گییكؾ یٌوؾ و لهاو ؾاوحاو بك لهاو وؽى پیٍی ه یقوایث ه ،ای که هًول قغ يؿاؾه اوث هو والع

ؾايًؿ و آو  یای پیً گویايه هه های ایلیاؾ و اؾیىه و قوایث هظماو ،همؿنچًیى لهاو پكیٍی قا هؽّوَ کحب 
گك لهاو پكیٍی قاشع به ٌؽّیث. ياهًؿ یقا پیكيگ جمؿیكوال ه قؼؿاؾ و ؼٗ ویك ؾاوحاو ؾق ظیال يمیل ٌیؿو  ،ا

ؼیوؾ های ؾقويی ؾق اهحؿاؾ ؼٗ اِلی ؾاویحاو و ؾق ؾقوو لهیاو  یؾق والع لهاو پكیٍ. ؾقوو ؾاوحايی اوث ،باٌؿ
ؾق ظالث ؾیگك ا٘الااجی قاشع به ٌؽّیث و قؼؿاؾ و ؼٗ ویك ؾاوحاو ؾیگكی ؼاقز ال  ،ؾهًؿ یؾاوحاو قوی ه

                                                           
1. Prolepsis  
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لهیاو پكیٍیی بیكويیی بیه  ٔیمىؾق . ٌوؾ که لهیاو پكیٍیی بیكوو ؾاویحايی اویث یآاال و پایاو هحى ـکك ه ۀيمٙ
: 1379، جوؾقوفٕ. قوایات اولیه و اِلی باًٌؿؿ که ل ل ال آاال ؾاوحاو یا کً هی باليمایی قؼؿاؾها و ظواؾذی جوشه

 : آهؿه اوثایى گويه  ؾق ؾاوحاو ظٕكت ولیماؤ 59
ُه َاَف ; ًَّ َب َافِّ

ُ
ؿّ ََل ٌَ ًِّ یاباا  ّجَی

ٓ
ٓو َلَیأ

َ
ُه أ ًَّ َبَع ـٓ ٓو ََلَ

َ
َٙ  یؿاا أ فیك یک ماو گفیث هیى او قا لٙعیاا یول; ،21ٔ/يملٕ: ٍى یاٍو ُه ّ ّبُىٓل

  :.اوقؾیبكای هى بٔ  حًیبكای إ ل قوًٌییا ؾلیکًن و  ا او قا ـبط هییؿی ؼواهن ؾاؾ و یٌؿ
حی کیه یو هىیئول ماویف ٌؿه اوث جا بفدمايؿ که او ال جكن ویلی ث و جولف هؿهؿ به لهاو کن جوِیا
ال ايصام ؾاؾو وه کاق ؾق آیًؿه ؼ یك  ظٕكت ولیماؤ 18/41: 1372 ،٘ كویٕ. وكاث بالگٍثه ب ،ؾاٌث

افاب ٌؿیؿ و ؾیگكی ـبط ٌؿو هؿهؿ و آؼكی ؼالِی یافحى هؿهؿ ؾق ِوقت آوقؾو ؾلییل لیايع ؾهؿ یکی  یه
 چًییى هن. ؿکًی هی و ؼوايًؿه قا ؾچاق أٙكاب ال ولیوه اجفیاق آیًیؿه گیكؾ هیویك آیه قويؿ ِعوؾی پیً . کًًؿه
کیؿؼوؾ ۀ به يوب باٌؿ و ایى یاوث که وه  هی که ؾق ابحؿای افعال آهؿه اوث  م لىن ه یاؾآوقیٌایاو  بیك بیه  جأ

 . ؾاؾ ؼواهؿقغ ای اوث که ؾق آیًؿه  هولوه پیووحى ظاؾذ
گاهی ظٕكت ویلیماو ،الشمله هواقؾ ؾیگك يگاه به آیًؿه که به آو پكؾاؼحه ٌؿه يىی ث  ؼ ك ال الن و آ

 : ٌؿه اوثه که ؾق آیه لیك به آو اٌاق  باٌؿ هیبه آیًؿه 
َيا آجّ ِث ّهَى آلّصىِّ یاَل ّآفّك لَ ;

َ
ٓو َجُموَم ّهٓى َهمَ یأ

َ
ّهیِى *یٓ َالَ  یاّهَه َو ّئيِّ َه ّبّه َلٓ َل أ

َ
فّ لَ  ّه َلَمّويٌّ أ َؿُه ّآلِن ّهیَى  یاَل الَّ ًٓ ّا

َيا آجّ آلّکحَ 
َ
َؿُه لَ یاّب أ ًٓ ا ّا ا َقآُه ُهٓىَحّمكًّ ٓكُفَه َفَلمَّ َ٘ ٓو َیٓكَجؿَّ ّئَلٓیَه 

َ
یّل َف اَل هَ َه ّبّه َلٓ َل أ ٕٓ ی ا ّهیٓى َف بِّ ٓم  یّلَیٓ ُلیَويّ  یَق

َ
یُکُك أ ٌٓ  أَ

َ
أ

مَ  َکَك َفّايَّ ٌَ ٓکُفُك َو َهٓى 
َ
بِّ أ ٓفّىّه َو َهٓى َکَفَك َفّاوَّ َق ًَ ُکُك ّل ٍٓ يٌّ َکّكینِ  یا َی ًّ حی ال شْى گفیث هیى یافك ;ٔ، 41-39يمل/ٕ :َا

کىی که ؾايٍیی ال . حنى هىیمی و هى يى ث به آو جوايا و اهیً ال آيکه ال هصلىث بكؼیآوقم پ آو قا يمؾ جو هی
ٔ ماویویلٕ ً ال آيکه چٍن بكهن ليی يمؾ جو ؼواهن آوقؾ و هًگاهی کهیؾاٌث گفث هى آو قا پٔ آومايیٕ کحاب

آوقم  ا ٌکك او قا بصا هیییً کًؿ که آیى ال فٕل پكوقؾگاق هى اوث جا هكا آلهایؿ گفث ایؾ آو قا يمؾ ؼوؾ هىحمك
ؼؿا قا په همايا ٌکك بكای ؼوؾي و به يفع ؼوؾ کكؾه اوث و کىی کًن و کىی که ٌکك يعث کًؿ  ا کفكاو هیی

  :.ن اوثیکه کفكاو وقلؾ په همايا پكوقؾگاق هى اًی و کك 
ٌحاب ولوه قوییؿاؾ آیًیؿه چًیاو بیا   ،گكفحه ايصامیابین که ٔمى پكٌی که به آیًؿه  یفوق ؾق ه ۀبا بكقوی آی

ٓكُفَه ;که ا اقت اوث  جعمك یافحهاوث که به هؿت یک چٍن بك هن لؾو  َ٘ ٓو َیٓكَجؿَّ ّئَلٓیَه 
َ
بیه ؤیوض آو قا  :َلٓ َل أ

قوؿ قويؿ پیٍوال لهايی ؾق ایى ؾاوحاو با جوشه به وشوؾ هعصمه ؾق اكْ چًؿ ذايیه اجفاق  یبه يظك ه. ؾهؿ یيٍاو ه
ویكاث ظأیك هماو  ؿ کیه بیهیً ؼوؾ ؾیماو جؽث قا پی"هًگاهی که ول: گویؿ ی٘ كوی يیم ه چه چًاو. افحؿ یه

ى امیل یكا ايصیام چًیییل  اوث> ى ال يعمث و اظىاو ؼؿا بك هىیا: گفث ،لباو به ٌکكگماقی گٍوؾه ،ٌؿه اوث
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ؾ لیث  ماویالو لؿق و شاللیث و ٌیكافث ویل كهعصمه اوث و ب ،عی با همه ِعوبث و جعفقی که ؾاقؾیوك 
 ٔ 18/351: 1372 ،٘ كویٕ ". ؾاقؾ

  1دیزش یا تداٍم. 2-2

 ،لهاو والعی یک ظاؾذه با همیؿاق ِیفعاجی ال هیحى کیه بیه آو قوییؿاؾ اؼحّیاَ ؾاؾه ٌیؿه ؾیكي به يى ث
 ،وكاث قوایث کًؿ ٌیؿه ،ؿ که ؾق کصای ؾاوحاوکً هی قوایث ًٌان با بكقوی ایى فكآیًؿ جعییى. گكؾؾ هیا٘الق 

، لیحیويیٕ. ٌیوؾ یجغییك وكاث قوایث ياهیؿه هی ،ایى فكآیًؿ ،گیكؾ و ؾق کصا وكاث ذابث اوث یؾق کصا ٌحاب ه
هیای  ههای لابل جوشه ؾق ایى بعد به ؾقالا کٍیؿو یا ؾیكيؿگی قوایث اوث کیه ال همولی هال ؾیگك شً ٔ 43: 2112

با لهاو  پیؿا کكؾو جًاوب هیاو لهاو وپكی ٌؿه ؾق قؼؿاؾهای ؾاوحاو ،هدن ؾق الگوی قوایث ًٌاوی ژيث اوث
: 1981، ژيثٕ. وثا ال يظك ژيث کاقی ؾٌواق و ٘الث فكوا وپكی ٌؿه ؾق ؼوايؿو ظواؾخ ؾاوحاو ؾق هحى قوایی

بیكای  ، ايصاهیؿ یبكای هرال ؾق يظك بگیكیؿ بكای بیاو کاقی که ؾق االن والعی یک یا ؾو ؾلیمه بیه ٘یول هی ،111ٔ
گك يویىًؿه آو قا ؾق. ِفعه  لم باٌؿ بیاو آو ؾق ؾاؼل هحى یک یا ؾو ال یک ِفعه هٙكض کًؿ ؾق  جك کن ظال ا

گك هرالا  هماو ؾاوحاو قا ؾق ویه ِیفعه بییاو کًیؿ ویكاث ؾاویحاو  ایى ظالث وكاث ؾاوحاو لیاؾ ٌؿه اوث و ا
هعییى بییاو ٌیؿه باٌیؿ ٌیحاب  ۀؾق هماو ايؿال  چه چًاوکاهً یافحه یا به اِٙالض ٌحاب هًفی پیؿا کكؾه اوث و 

ؿ کً هی ایكي فكِحی بكای ؾاوحاو پكؾال هدیيحیصه گكفث که ؾ جواو هی پهٔ 48ٕهماو، . قوؿ هیِفك به قوایث 
 . قا فكاهن والؾ هؽحلف یجا ؾاوحاو ؼوؾ قا بىحه به هولعیث و با ؾق يظك گكفحى ٌكایٗ ؼوايًؿگايً ؾق آو ظا ج

 ضتاب ثاتت . 2-2-1

بكابك و لهاو هحى و ظصن اؼحّاَ یافحه بیه آو جیا ظیؿوؾی  جمكی اا ظالحی اوث که لهاو ؾاوحاو و لهاو بیاو 
آییؿ کیه  یٌوؾ و لهايی به وشیوؾ هی یؾق ایى ِوقت ؾیكي ؾاوحاو و ؾیكي وؽى بكابك ه ،یکىاو و هىاوی اوث

چًیى ظالحی ه حًی بك قوایث هفّل و بیاو . قوایث ٌکل يمایً به ؼوؾ بگیكؾ و یا به ٌیوه گفحگو اكٔه گكؾؾ
با جوشه به يظك ژيث ٌحاب ذابث ؾق قوایث ؾاویحاو قا ؾق ؾو اًیواو بییاو يمایٍیی و ٔ 95ٕهماو، . شمئیات اوث

  کًین: هیگفحگو بكقوی 

 تیاى ًوایطی. 2-2-1-1

ؾاهًه قوایث ٌؿو یک قؼؿاؾ ؾق هحى ؾاوحاو با هیؿت  ،ياهًؿ یؾق بیاو يمایٍی که آو قا يمایً ِعًه يیم ه 
ایى گويیه قواییث ه حًیی بیك بییاو بیی کین و . بكابك اوث جمكی اا ؿ کً هی ِكفلهايی که ؼوايًؿه بكای ؼوايؿو آو 

ای که جمام شمئیات بكای ؼوايًؿه لابل  هبه گوي ،ای ؾاوحاو همكاه با شمئیات ِعًه اوثه کاوث قفحاق ٌؽّیث

                                                           
1. Duration  
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گك ٌكض شمئیات قؼؿاؾها و گفحگوی ٌؽّیث. باٌؿ جصىنؾقک و فدن و  لهیاو ویؽى  ۀای ؾاوحاو بیه ايیؿال ه ا
ؾق اییى ٔ 111ٕهمیاو، . ِیفك اویث ،ٌحاب قواییث ؤعیحیؾق چًیى . اوث قغ ؾاؾهيمایً ِعًه  ،٘ول بکٍؿ

قا ؾق گفحگیو ظیاؾخ ٌیؿه چیه  آو ،لییكا قواییث;> ؾیكٌی یکىاو ؾاقيؿ ،لهاو ؾاوحاو و لهاو قوایی وؽى ،ظالث
 ٔ 154: 2112، لیحويیٕ .:ؿکً هی بؿوو کاوحی یا افمایً يمل

َك ; ٍّ ٓیّك َفُدٓن ُیوَلُاوَو *ّلُىَلٓیمَ َو ُظ َّٙ ٓيّه َو ال وُؾُه ّهَى آلّصىِّ َو آْلّ ًُ ـَ  اَو ُش ی ّئ َجٓوا َالَ َظحَّ
َ
ٓمّل لَ وَ   یا أ ًَّ ا اَلٓث َيٓمَلِة َییاّؾ ال

ٓمُل آؾُؼُلوا َهَىی ًَّ َدا ال یُّ
َ
ُکٓن َ  أ ًَ ّک ُکٓن ُویَلٓیمَ ا ًَّ َمی ّٙ یوُؾُه َو ُهیٓن َ   َیٓع ًُ یُعُكوَو  اُو َو ُش ٍٓ كیاو کو لٍی; ،18ٔ-17يمیل/ٕ: َی

. ف کًًیؿ جیا بیه هین هلعیك ٌیويؿؿ جولیاؾ بوؾيؿ که بایماو ال شْى و ايه و پكيؿگاو يمؾ او شمع ٌؿيؿ آيمؿق ل یول
هیای  ای گفث ای هوقچگاو بیه  يیه هوقچه ،كیاو به وكلهیى هوقچگاو قویؿيؿککه ولیماو و ؾاووؾ و لٍ ىیهم

  :.فدمًؿ که يمی ٍگكیايً ٌما قا پایمال يکًًؿ ؾقظالیؼوؾ بكویؿ جا ولیماو و ل
های يمایٍیی  هؾق ایى آیه ؾلث ؾق بیاو شمئیات و به جّویك کٍیؿو قؼؿاؾها ؾق بكابك چٍماو ؼوايًؿه ِعً

 جمكی یاا ٌیحاب ؾق اییى آییه . والعی بوؾو ایى ؾاوحاو لی ایی قا ؾو چًؿاو يموؾه اوث چًیى هنلی ایی ؼلك کكؾه و 
ٌیحاب . ؼیوقؾ یذابث و ظالث ایىحایی ؾاقؾ و يموؾی ال گفق به لهاو گفٌحه یا پكي به آیًؿه ؾق آو بیه چٍین يمی

يمایٍی لی ایی ؼلك يموؾه اوث که ؼوايًؿه قا ؾق بكابك لؿقت ؼیاقق  ۀلهايی ذابث به کاق قفحه ؾق آیه چًاو ِعً
که ظالث گفحگویی ؾق يمایً شكییاو با جوشه به ایى . ؾگفاق  یوما بك او ه هب یجأذیكيمایؿ و  یالدی ظیكاو هۀ العاؾ
 . بًابكایى به ؤوض بكابكی لهاو قوایث با لهاو ؾاوحاو لابل هٍاهؿه اوث> ؾاقؾ

 گفتگَ. 2-2-1-2

ال اًاِیك هدین ؾاویحاو کیه بااید گىیحكي پیكيیگ  ییکی .بؽٍیؿ یگفحگو به ؾاوحاو ظالث ليؿه بیوؾو هی 
ؿ ظحی بیا کمیک کً هی ا قا هعكفیه گفاقؾ و ٌؽّیث یؾقويمایه قا به يمایً هایى اًّك . وثا گفحگو ،ٌوؾ یه

ال اًّیك  ییاقی شىیحىيویىیًؿه بیا . ٌؽّیث افكاؾ قا ٌیًاؼث جواو هی ِع ث کكؾوۀ گكفحى ال گفحگو و يعو 
کكؾو  هکالمه و وؽى گفحى با هن و قؾ و بؿل ،هًظوق ال گفحگو ؾق ؾاوحاو. والؾ یگفحگو ؾاوحاو قا ليؿه و پویا ه

 ٔ 468: 1385، هیكِاؾلیٕ. ٌوؾ یؾاوحاو و يمایًٍاهه لیاؾ به کاق بكؾه ه ،امایؿ و افکاق اوث که ؾق ٌعك
ُث ّبمَ َفَمَکَد َآیَك َبّعیٍؿ َفمَ ; ٓٙ َظ

َ
لا َجٓمّلُکُدیٓن َو اَل أ

َ
یي َوَشیٓؿُت آهیَكأ َ یٍا َیّمییٍى * ّئيِّ ًَ ٗٓ ّبّه َو ّشٓئُحَه ّهیٓى َویَ ٍا ّب ا َلٓن ُجّع

ٓي  ٌَ وّجَیٓث ّهٓى ُکلِّ 
ُ
َٙ ا َو َلٓوَهَد ا َآكِي َاّظیِن * َوَشٓؿُجَد ٍء َو َلَد  أ یٓی ٍَّ یَى َلُدیُن ال یَّ یّه َو َل یٓمّه ّهیٓى ُؾوّو اللَّ ٍَّ اُو ا َیٓىُصُؿوَو ّلل

ٓامَ 
َ
ّ یّل َفُدٓن َ  أ ُهٓن َاّى الىَّ ؿَّ َّ  اَلُدٓن َف

َ
ّفي ُیٓؽ َ   َیٓدَحُؿوَو * أ ّه الَّ مَ  ّكُز آلَؽٓب َیٓىُصُؿوا ّللَّ ّْ َو َیٓعَلیُن َء ّفي الىَّ ٓق

َ
اواّت َو آَل

ُه َ  هَ  وَو * اللَّ ًُ یَث ّهیَى آلَکیُهَو َقبُّ آلَعیٓكّي آلَعّظییّن * َلیئ َّ  هَ  ّئلَ ا ُجٓؽُفوَو َو ها ُجٓعّل ًٓ ٓم ُک
َ
یَؿٓلَث أ َِ  

َ
ُظُك أ ًٓ ًَ ّبیَى اَل َوی ـّ : ا

گاهی یافحن که جیو بیك  به ولیماو ٔکه هؿهؿ آهؿٕ چًؿاو ٘ول يکٍیؿ; ،27ٔ-22يمل/ٕ گفث هى بك چیمی آ
گاهی يیافحی هى ال وكلهیى و ا یه ؼ ك لٙعی بكای جو آوقؾم  وپه هؿهؿ گفث هیى ليیی قا ؾییؿم کیه بیك. آو آ
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هى او و لوهً قا ؾیؿم ٔ ااهٕ. جؽث اظیمی ؾاقؾٔ هؽّوِاا ٕ چیم ؾق اؼحیاق ؾاٌث کًؿ و همه ظکوهث هیها  آو
یؿ  -که بكای ایك ؼؿا قا ال قاه قاوث ها  آو کًًؿ و ٌیٙاو اامالٍاو قا ؾق يظكٌاو لیًث ؾاؾه و وصؿه هی -ؼوٌق

ؾق آویمايدا و چیه  آو کًًیؿ کیه هؿهؿ گفث چكا بكای ؼؿاويؿی وصؿه يمی. هؿایث يؽواهًؿ ٌؿها  آو بالؾاٌحه و
ؼؿاويؿی که هع وؾی شم . ايؿؾ هی ،والیؿ کًیؿ و آٌکاق يمی قا هؽفی هیچه  آو کًؿ و لهیى پًداو اوث ؼاقز هی

کًین ب یًین قاوث  گفث ها جعمیك هیٔ ظٕكت ولیماوٕ. او يیىث و پكوقؾگاق و ِاظب اكي اظین اوث
  .:گفحی یا ال ؾقواگویاو هىحی
ای باقل ال يوه ٌحاب ایىحا اوث و ویك قوایی لهاو ؾق ایى آییه ٌیحابی  هبا هؿهؿ يموي گفحگوی ظٕكت ولیماو

لهايی ـهیى ؼوايًیؿه بیه لهیاو گفٌیحه ییا آیًیؿه گیفق  ۀؾق ایى يوه ال همول. باٌؿ یؾاقای ویژگی گفحگویی هذابث ؾاقؾ که 
ٌایؿ بحواو گفث ٌحاب ذابث ؾق ـهى ؼوايًؿه هیصیاو . ٌوؾ یکًؿ و ؾق لهاو ذابث ویك ولوه ؾاوحاو بكایً هصىن ه یيم

 .  يمایؿ یاقلي ؼوؾ قا ظفظ هچًاو  هن اها ليؿه بوؾو و پویایی ؾاوحاو ،کًؿ یو جعكک چًؿايی ایصاؾ يم

 ضتاب هثثت. 2-2-2

قیمیوو کًیاو . جیك ال لهیاو ؾاویحايی آو اویث هکوجا ،ای هبیاو قؼؿاؾها به يعو لابل هالظظ ،ؾق ایى يوه لهاو 
قیمیوو ٕ .:آییؿ ی٘و يی ال ؾاوحاو پؿیؿ ه ۀفكایًؿ ٌحاب با ِكف بؽً کوجاهی ال هحى بكای یک ؾوق ;: گویؿ یه

جو و ایى يعو قوایث ه حًی بك ظفف یا به ِوقت جمٙییع لهیايی و ییا بیه ِیوقت  ۀ٘ ك گفحٔ 52: 1378، کًاو
اؼحّیاَ ییک لٙعیه کوجیاه ال هیحى بیه ;یا ؾق جعكیفی ؾیگیكٔ 61: 1383، جو وٕ. گویی اوث هیا ؼالِ چکیؿه

گفیث ؾق اییى  جیواو هی یىبًیابكا ،72ٔ :1378، قیموو کًاوٕ .:هؿت لهاو ؾقالی ال ؾاوحاو ٌحاب هر ث يام ؾاقؾ
لهیايی همکیى  ۀليؿ ؾق ایى يوه قوایث چًؿ بكهی یقاوی به گماقي ؼالِه و فدكوث واق قؼؿاؾها ؾوث ه ،ٌیوه

ؾق ؾاویحاو بیه ِیوقت بییاو ؼالِیه و  جواو هی ٌحاب هر ث قا. اوث ؾق لهاو کوجاه و به ِوقت هوشم بیاو ٌوؾ
 . ظفف هوقؾ بكقوی لكاق ؾاؾ

 1تیاى خالصِ. 2-2-2-1

ای ال کاقهیا قا بییاو  هؿ و ؼالِکً هی بكؼی اولات قاوی قؼؿاؾها و قویؿاؾهای ؾاوحاو قا به ٌکل ؼالِه بیاو
بیه  ؾق جلؽییُ،. وقلؾ هیی آوقؾ و ال بیاو ؾلیك و هو به هوی بؽٍی ال ؾاوحاو ؼیوؾؾاقی یو قوی به ایصال ه يمایؿ هی

که ظواؾخ چًؿ هاه یا چًؿ وال ؾق چًیؿ شملیه ییا چًیؿ بؿوو جؤیط شمئیات ٘وقی  ٌوؾ، یظواؾخ اٌاقه کوجاهی ه
 ۀجكجیب که یک ؾوق به ایى  یابؿ یبًابكایى وكاث ال ٘كیك ایصال هحًی افمایً هٔ 119ٕهماو، . ٌوؾ یِفعه قوایث ه

 ال ٌیگكؾ جلؽییُ،ٔ 91: 1383جیو و، ٕ. ٌیوؾ یهای اِلی آو ؼالِه هی هؾاوحايی هعیى ؾق بیاو کوجاهی ال هٍؽّ

                                                           
1. Summary  
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 بعیؿ ال. يمایً وكیعی ال یک بكهه ؾق گفٌحه اوث;ٌایؿ بحواو گفث جلؽیُ  ٌوؾ، یؾق په يگاه اوحفاؾه ه جك بیً
گدايی ها قا به گفٌحه هی ای هؽحلف شلب يموؾ،ه قاوی يظك ها قا ؾق هولعیثکه  ایى ؾوبیاقه بیه ظیال  بیكؾ، یبه ٘وق يا
 ٔ  146: 1991بعكاوی، ٕ .:کًؿا قا بكای ها بیاو ه ای ال گفٌحه ٌؽّیث هگكؾايؿ جا ؼالِ یبكه

ًَ اَل یَ اُوَؾ َو لَ اُو ؾَ َو َوّقَخ ُوَلٓیمَ ; ٓم اُن ُالِّ ًَّ َدا ال یُّ
َ
وّجیًَ ا أ

ُ
ٓیّك َو أ َّٙ َك ال ّٙ ًٓ ٓي ا َه ٌَ ُل آلُمّ یُى َف ٍء ّئوَّ هَ  ا ّهٓى ُکلِّ  ٕٓ : ا َلُدَو آلَف

پكيؿگاو جعلین ؾاؾه ٌؿه اویث و ال هیك و ولیماو واقخ ؾاوؾ ٌؿ و گفث ای هكؾم به ها وؽى گفحى ; ،16ٔيمل/ٕ
 .: چیم به ها اٙا گكؾیؿه همايا ایى فٕیلث آٌکاقی اوث

َفٓث َآى َو ; ٍَ ةا َو َک ٓجُه َظّىَ ٓحُه ُلصَّ
َ
ا َقأ ٓكَض َفَلمَّ َّّ ِؾ ّهٓى َلوَ ا لَ اَلٓیَد ّلیَل َلَدا آؾُؼّلي ال ٓكِض ُهَمكَّ َِ ُه  اَلیٓث َقبِّ اّقیَك لَ اَل ّئيَّ

ي  ٓوَلٓمُث َهَع ُوَلٓیمَ ّئيِّ
َ
ّه َقبِّ آلعَ َظَلٓمُث َيٓفّىي َو أ آو گیاه او قا گفحًیؿ کیه ؾق ویاظث اییى ; ،44ٕٔيمیل/: اَلّمیَى اَو ّللَّ

پًؿاٌث کیه لْصیه آبیی اویث و شاهیه ال ٔ ال فكٖ ِفا و جأللإٕ وی چوو کوٌه قا هٍاهؿه کكؾ ،لّك ؾاؼل ٌو
هى وؽث بك يفیه  ،باق الدا: بلمیه گفث ،ث ال آبگیًه ِافایى لّكی او: ولیماو گفث ،والدای پا بكگكفث

  .:ولیماو جىلین فكهاو یکحا پكوقؾگاق االمیاو گكؾیؿمٔ قوول جوٕ ؼویً وحن کكؾم و ایًه با
ها آهؿه شم هؽحّكی ال اظوال ٌكیفً يیىیث و ؾلیث  هؾق ایى آی اومچه ؾق ؼّوَ ظٕكت ولی آو

َو َوّقَخ ;ؼیوايین  یکیه هیشیا  آو. به امك ٌؽّییث ایٍیاو پیی ب یكؾ ٌوؾ جا ؼوايًؿه یؾق همیى شمئیات هوشب ه
. بیوؾ و واقخ او ٌیؿ ٌیوؾ کیه وی ال يواؾگیاو ظٕیكت ؾاوؾ یِوقت بىیاق ؼالِه بیاو هیه ب :اُوؾَ اُو ؾَ ُوَلٓیمَ 

ٌوؾ واقؾ ظییاٖ  یو ا ؼواوحه ه ۀآیات آهولي وؽى گفحى پكيؿگاو یا ؾق شایی ؾیگك که ال هلک ۀاؾاه ؾق چًیى هن
بیؿوو هییت جؤییعی ؾقبیاقه شمئییات آو و بیه ٌیکل > بیًؿ یای لّك قا ٌ یه آبی ه هو او ظیاٖ ٌیٍ گكؾؾلّك 

ؼالِه بیاو ٌؿه اوث جا وكاث قوایث ٌحاب بگیكؾ و بیا شلیوگیكی ال جوِییفات ٘یو يی و اً٘یاب ال ٌیگكؾ 
 . جلؽیُ بدكه گكفحه ٌؿه و قؼؿاؾهای بعؿی قوایث ٌويؿ

و  کًؿب ؾاوحاو قا ؾقک یى لهاو همکى لجك  کن ٌوؾ جا ؼوايًؿه ؾق یلهاو هوشب ه ۀایى ویژگی ؾق هموليموؾ 
بیاو شمء به شمء ؾاویحاو ؼیوؾ ظالی که ؾق > ظمیمث قا بكای ؼوؾ هصىن يمایؿ ولی بؿوو پكؾاؼحى به شمئیات آو

 ۀگیویی ؾق همولی هبحیواو گفیث ؼالِی ٌیایؿ. آفكیًؿ یو ؾق ؼوايًؿه ـوق و اٌحیاق ه باٌؿ هیؾاقای لی ایی ؼاِی 
شكییاو قواییث ال ظكکیث بیال يمايیؿ ال کیه  ایى ای ِكفه شویی ؾق ولث ؼوايًؿه يیم باٌیؿ و بیكای هلهايی به گوي

 . ٌوؾ یجلؽیُ بدكه بكؾه ه

  1حذف. 2-2-2-2

لهیايی  ۀگیاهی بیال  ،ٌیوؾ یاوث و به ؾو ٌکل بیه کیاق گكفحیه هیا فكایًؿ ظفف به هفدوم ظفف بكؼی ال قؼؿاؾه
 ؾق چًیى فكایًؿی لهاو به ؼوؾی ؼیوؾ ظكکیثٔ 117: 1981ژيث، ٕ. یابؿ يموؾ هی و گاهی ياهٍؽُ گكؾؾ هیظفف 

                                                           
1. Ellipsis  
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یى ٌیحاب و ویكاث ؾق جیك  بیً ؾق والعیه ظیفف،. یابؿ یهايؿ و هصال ؼوؾيمایی يم یولی وؽى ظكکث بال ه> ؿکً هی
کركٔ 136: 1387 پوق، یلاومٕ. ٌوؾ یولی فدمیؿه ه> ٌوؾ یلهاو اوث که قوایث يم ٌیحاب ؾاویحاو قا  یظفف ظیؿا
ظیالحی ;ٌیوؾ  یآو ؾق يظك گكفحه يمی هكج ٗ باؾق ظفف بؽٍی ال لهاو و قویؿاؾهای . ؿکً هی ؾق قوایث ؾاوحاو ایصاؾ

 ۀکًیاق گفاٌیحى کاهیل ییک ؾوق ، یعًیی ای ؾق لهاو وؽى يؿاٌحه باٌؿ و اییى هاوث که ؾق آو لهاو ؾاوحاو هیت لكیً
آو  يیىث که ؼوايًؿه ای به گويه ،اها بایؿ جوشه يموؾ که لهاو ظفف ٌؿه ،61ٔ: 1379جوؾقوف، ٕ .:لهايی یا ظفف آو

 ،ؾق ظمیمیث يویىیًؿه .ای ؾق هحى باٌؿ جا ؾق قويؿ فدن ؾاوحاو با هٍکلی قوبكو يٍیوؾ هبلکه بایؿ لكیً ،ؾقک يکًؿقا 
و فدین ؾاویحاو قا  ؾهؿ هیؾق شكیاو ظفف لكاق  ای هؽا٘ب و ؼوايًؿگايً قا هبًؿؾ و با ـکك لكیً ی٘كظی قا به کاق ه

 . چًؿ هاه یا چًؿیى وال باٌؿ ؿ یک قول،جواي هی لهاو ظفف ٌؿه. والؾ یهیىك ه
َهٓب ّبّکحَ ئّ ; ُدٓن َفآيُظٓك هَ َف اّبي هَ ـٓ ًٓ ٓلّمٓه ّئَلٓیّدٓن ُذنَّ َجَولَّ َا

َ
ـَ ا َفأ یي اَلٓث یَ ا َیٓكّشُعوَو * لَ ا  َدا آلَمیأَلُ ّئيِّ یُّ

َ
ٓلّمیَي ّئَلیيَّ ّکَحیا أ

ُ
اِب أ

بییفکى ویپه هیا  آو به هؿهؿ گفث ایى ياهه هكا ب ك و بیك الیه الْىالم ظٕكت ولیماو;، 29ٔ-28ٕيمل/ :َکّكینِ 
گفث ای اٌكاف ياهه ٔ هلکه و إ. ؾهًؿ چه اکه العملی يٍاو هیها  آو ب یىٔ ی جوْلف کىها گويو ؾق ٕ بكگكؾ

ی به ووی هى افکًؿه ٌؿه اوث   :.پكاقٌل
ٌایؿ بحواو گفث گمیًً و ظفف ٌگكؾ اِلی یک يویىًؿه اوث که بكای وكاث بؽٍیؿو به یک ؾاویحاو 

 . بكؾ یو با به کاق گیكی آو وكاث ؾاوحاو قا با  ه ؾهؿ هیهوقؾ اوحفاؾه لكاق 
ُدٓن َفآيُظٓك" ال ل یل جمؿین و ۀ شمل: ايؿ ایى آیه گفحه ۀو ؾقباق اال هفىك  بكؼی ًٓ جاؼیك و اِل آو چًیى "ُذنَّ َجَولَّ َا

بیالۀ  بییاو يمیوؾ کیه جیواو هی بًیابكایىٔ 15/357 :1391 ،٘ ا٘ یاییٕ. اوث" فايظك ها ـا یكشعوو ذن جول اًدن"
ظفف ٌؿه و اوحفاؾه ال ایى جکًییک ؾق اییى آییه هوشیب جعیؿیل  ،وشوؾ ؾاقؾ: َجَولَّ و َفايُظٓك ;ا اقت  که ؾق لهايی

ؾق بیكؾو ياهیه و ايیؿاؼحى آو ؾق لّیك و هًحظیك هايیؿو بیكای ؾییؿو لهاو ظفف ٌؿه . وكاث ؾاوحاو ٌؿه اوث
ؾق آییه اییى هؤیوه ظیالی کیه ؾق > ؿ چًؿ وااث یا چًؿ قول یا چًؿ ویال باٌیؿجواي هی اکه العمل اهالی لّك

 : ؾق شایی ؾیگك چًیى آهؿه اوث. کٍؿ و ایى اهك ه یى ٌحاب لهاو ؾق آیه اوث یای ٘ول يم هؾلیم
ي ; ًَ َو ّئيِّ ٍة َف ا َش ُهٓكّوَلِة ّئَلٓیّدٓن ّبَدّؿیَّ وَيّى ّبَمیاَو لَ اَء ُوَلٓیمَ اّظَكِل ّبَن َیٓكّشُع آلُمٓكَوُلوَو * َفَلمَّ  ُجّمیؿُّ

َ
یُه ا آَجیاٍل َفَمیاَل أ اّيَي اللَّ

ا آجَ  ّحُکٓن َجٓفَكُظوَو َؼٓیِك ّهمَّ ٓيُحٓن ّبَدّؿیَّ
َ
ُکٓن َبٓل أ کًیوو شًیگ قا ِیالض ٕ هیىٔ: هلکه وی ا گفیثٕ; ،36ٔ-35ٕيمل/: ا ا

فكویحاؾه ٕ آوقيؿ هًگاهی کیه فكوحن جا ب یًن فكوحاؾگاو هى چه ؼ ك هی هیها  آو و هؿیه گكاي دائی بكایٔ بیًن يمی
 ؼیؿا بیه هیى ؾاؾه الچیه  آو ٔو فكیب ؾهییؿٕ ؼواهیؿ هكا با هال کمه کًیؿ هی: يمؾ ولیماو آهؿ گفثٔ هلکه و ا

 .:ٌویؿ هىحیؿ که به هؿایایحاو ؼوٌعال هی به ٌما ؾاؾه بدحك اوث بلکه ٌماچه  آو
ٌیوؾ و ؾق ظمیمیث  یاها اذكی ال آو ؾق ؾاوحاو ؾیؿه يم ،ؾق ایى آیه لهاو به ؼوؾی ؼوؾ ؾق ظال ظكکث اوث

و ظیواؾذی  بالۀ لهیايییث اوث که ؤ لابل ق آٌکاقا. اها وؽًی ال ظفف آو به هیاو يیاهؿه اوث ،لهاو ظفف ٌؿه
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بیه  قا ظفف ٌؿه و ایى هؤیوه ویكاث ٌیحاب قواییی ؾاویحاو ،پیويؿؾ یصه به ولوه هکه هیاو قویؿو هؿایا و يحی
بیكای  جیك بیً یای لكآيی هصاله ٌایؿ ؾلیل ظٕوق پك قيگ اًّك ظفف ؾق ؾاوحاو. ٌکل لی ایی با  بكؾه اوث

 . لكاق ؾاؾو هؽا٘ب اوث جأذیكو ؾق والع هؿف ال آو جعث قغ ؾاؾه باٌؿ جأهل ؾق هوقؾ ظواؾخ 

 ضتاب هٌفی. 2-2-3

جیك ال لهیاو والعیی ؾاویحاو  ی٘یو ي بیاقل یای ال قوایث اوث که لهاو وؽى قوایی به يعیو هٌحاب هًفی گوي
ٌیوؾ و  یقوؾ و جمام شمئیات ؾاوحاو به کلی بیاو هی یؾاوحاو با ٔكب آهًگ کًؿ و آقام پیً ه ،ؾق ایى يوه. باٌؿ
. یابیؿ یهی: گىحكي;قوایث  ،یابؿ و به اِٙالض یکوجاهی ال ؾاوحاو اؼحّاَ ه ۀال هحى به لعظ جك ی٘و ي یبؽٍ

ویه گويیه اواهل اِلی ٌحاب هًفیی ؾق هیحى . حی ٌحاب هًفی با اً٘اب لابل جٙ یك اوثؾق بیى ه اظد اؾبی وً
هیاو گفق آقام و کًیؿ ل ،ؾوم لهاو ؾقويی یا ـهًیو . ولفه که ؼوؾ ٌاهل جوِیف و جفىیك اوثباًٌؿ، يؽىث: هی

گفحگوهای کلیی اویث کیه هیاقجیى ال آو ووم ااهل . ؾق ـهى ٌؽّیث اوث که با لهاو جمویمی همؽوايی يؿاقؾ
 ٔ 91: 1382، هاقجیىٕ. ؿکً هی :لهاو ظال اؼاللی;جع یك به 

 ٍقفِ. 2-2-3-1

. ٌیوؾ ییابیؿ و هییت کًٍیی بییاو يمی یا یا فٕا اؼحّاَ هیه ؾق ایى ظالث لهاو وؽى به جوِیف ٌؽّیث
ای قغ  هیابیؿ و ؾق امیل هییت ظاؾذی یبیاو اؾاهه ه ،ٌوؾ یف ه٘وقی که لهاو ؾاوحاو هحولبه  113ٔ: 1998، ژيثٕ

ؾقيگ ;قیموو کًاو ایى ظالث ؾق قوایث قا . جفىیك -2 ،جوِیف -1 :ؾق ایى ظالث ؾو گويه ولفه ؾاقین. ؾهؿ یيم
کیه بؽٍیی ال هیحى لهیاو شا  آویعًی  >يمایؿ یؾقيگ جوِیفی ظدوق ه ۀوكاث ظؿالل به هراب;. ياهؿ یه: جوِیفی

ایاهلی بیكای ٌیحاب  ،ؾق ظمیمیث ولفیهٔ 52: 1387، قیموو کًیاوٕ .:وؽى هٙابك با ؾیكي ِفك ؾاوحاو اوث
جا قوایث هحولف ٌؿه ییا بیه گفحگیویی و ییا  گكؾؾ فكاهن هیایی ه هًفی ؾق قوایث اوث ؾق چًیى ٌكایٙی فكِث

 . های جعلیك و شفابیث بؽٍیؿو به هؤوه اوث و ؾق والع ولفه یکی ال قاه ٌوؾای  هقوایحی ؾیگك اٌاق 

 تَصیف. 2-2-3-1-1

ٔ 61: 1383، جیو وٕ. ؿکًی هی جك ال لهیاو قوییؿاؾها یوِف قؼؿاؾهای ؾاوحاو گاهی لهاو ؼوايؿو قا ٘و ي
قوایث ؾاوحاو بكؼیی ؾق ویك ٔ 62ٕهماو، . ٌوؾ یٌحاب هًفی گاهی ؾق ظؿ يدایی ؼوؾ هًصك به هکد جوِیفی ه

کوٌؿ آو ِیعًه قا بیا جمیام شمئییات ؾلییك و هیو بیه هیو  یچًاو اقلي قوایث قا ؾاقيؿ که قاوی ه ها آو هال ِعً
 . 91ٔ: 1382، هاقجیىٕ. ایىحؿ یجوِیف کًؿ ؾق ایى ظالث لهاو جا کًً بعؿی ال شكیاو و ظكکث بال ه

هَ َو ّلُىَلٓیمَ ; یَط ُاُؿوُّ ٓدِك َو َقوَ اَو الكِّ ٌَ ًَ اُظَد ا  َوٓل
َ
ٓدِك َو أ ٌَ یّه ا  بِّ ّو َق ـٓ ّك َو ّهَى آلّصىِّ َهٓى َیٓعَمُل َبٓیَى َیَؿٓیّه ّبّا ٓٙ ا َلُه َآیَى آلّم

ٓهّكيَ 
َ
ُدٓن َآى أ ًٓ ّعیكّ ا ُيّفٓلُه ّهٓى َاَف َو َهٓى َیّمٓغ ّه و بكای ولیماو باؾ قا هىؽك واؼحین که بیه ووییله ; ،12ٔو ا/ٕ: اّب الىَّ

قا بیكای او قواو ٔ هیفابٕ پیموؾ و اّكگاهاو هىیك یه هاه قا و چٍیمه هیه هىیك یه هاه قا هیگاهاو  آو ِ ط
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ال فكهیاو هیا ویكپیچی هیا  آو کكؾيیؿ و هكکیؿام ال واؼحین و گكوهی ال شْى پیً قوی او به اـو پكوقؾگاق کاق هی
  :.چٍايؿین کكؾ او قا افاب آجً وولاو هی هی

باٌیؿ و اییى  یوث و وكجا وك آو پك ال يکات بالایی و ایصیال و اؼحّیاق هیلكآو کالم الدی اکه  ایى االوه بك
ها جوِیف لعظیه بیه  یگاهی اولات ؾق کًاق ایى ویژگ ،ویژگی هوشب بكجكی آو بك کحب ؾیگك آومايی ٌؿه اوث

اییى گويیه . يمایايیؿ یای لّیُ قغ هیهی ؾق بؽً جیك بیً ؼوقؾ و ایى ؼّوِیث یلعظه ؾق آیات يیم به چٍن ه
 ۀچًاو چه ایى ؼّوِیث ؾق آیی. افمایؿ یهآو و بك ٌحاب هًفی  ٌوؾ هیا بااد کاهً وكاث ؾاوحاو ه جوِیف

 هفاب هه و گكوهی ال شًیاو ؾق اؼحیاق ظٕكت ویلیماو ۀچٍم ،لكاق ؾاؾو باؾ. فوق ظدوق پیؿا کكؾه اوث
 . جوِیف ٌؿه اوث به جفّیل ،باٌؿ یظٕكت هآو که يٍايی ال اظمث و بؽًٍ ؼؿاويؿ به 

 تفسیز. 2-2-3-1-2

افحؿ که لهیاو ویؽى ؾق  یجوِیف به ٌماق آوقؾ و ایى امل لهايی اجفاق ه ۀلیك هصموا جواو هی جفىیك قا هن
ؾق اییى ظالیث بیه ویژگیی بیه ٘یوق کلیی اٌیاقه ٔ 61: 1379، جیوؾقوفٕ. ای يؿاٌحه باٌیؿ هلهاو ؾاوحاو هیت لكیً

 . ٌوؾ یوپه به ايواه و شمئیات آو پكؾاؼحه ه گكؾؾ هی
َك ّلُىَلٓیمَ ; ٍّ ٓیّك َفُدٓن ُیوَلُاوَو َو ُظ َّٙ ٓيّه َو ال وُؾُه ّهَى آلّصىِّ َو آْلّ ًُ كیاو ولیماو ال شْى و کو لٍ; ،17ٕٔيمل/: اَو ُش

  :.ايه و پكيؿگاو يمؾ او شمع ٌؿيؿ آيمؿق لیاؾ بوؾيؿ که بایؿ جوْلف کًًؿ جا به هن هلعك ٌويؿ
يییم هیا  آو وپه يیوه ،گٍحهؾق ایى بؽً ال ؾاوحاو ؾق ابحؿا به ٘وق کلی به لٍکكیاو ظٕكت ولیماو اٌاقه 

يماییايگك ٌیحاب  ،ؾق والع ؾقيگ هوشوؾ ؾق قویؿاؾها با جؤییعات بییاو ٌیؿه. یک به یک ٌكض ؾاؾه ٌؿه اوث
 . اوثٔ ؾاوحاوٕ هًفی ؾق ایى بؽً ال آیه

  تساهد. 2-3

به ا اقت ؾیگك ؾق کًاق به کاقگیكی هعییاق يظین ؾق ايصیام . فكایًؿ جکكاق اوث ؾق ـهى ايىاو،بؽٍی ال هفدوم لهاو 
گیكؾي فّیول و جکیكاق اییام . جکكاق اوث ۀهمول ،ٔلع ووم هفدوم لهاو کاقها و هعاو ه ؾیكيؿگی اهوق با هعیاق وكاث،

گوییؿ بیه اییى  یبىیاهؿ هی قؼیؿاؾهای قواییث،ژيث به فكایًؿ جکیكاق . ايىاو اوث ۀباقلجكیى ٌکل جکكاق ؾق شداو ايؿیٍ
بیى جکكاق یک قویؿاؾ ؾق ؾاویحاو و هیحى قواییی  ۀاو قابٙ. ؾق هحى قوایی چًؿباق جکكاق ٌؿه اوث هفدوم که یک قؼؿاؾ،

ژيیث بىیاهؿ قا بیك اویان يیوه و جعیؿاؾ ٔ 129: 1981ژيیث، ). ؾايیؿ یجكیى يموؾهای لهاو بًؿی هحى ه ییکی ال اواو قا،
 :  ؿکً هی ا هؿف ؼاِی قا ؾق ؾاوحاو ؾي اله بؽً جمىین يموؾه اوث که هك یک ال ایى بؽً جکكاق به وه

 تساهد هفزد. 2-3-1

ایى بىاهؿ ٔ 131: 1981، ژيثٕ. که یک اق اجفاق افحاؾه و یک اق هن قوایث ٌؿه بىاهؿ هفكؾ گویًؿقا قؼؿاؾی  
ٔ 96: 1391، چحمىٕ. اش اقی اوث ،ای وًحیه و ؾوث کن ؾق قوایث آیؿ به ٌماق هیاواوی و بًیاؾی  ،ؾق قوایث
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قوؿ ایى بىاهؿ يمً جىلىل هًٙمی وؽى ؾق ؾاوحاو قا بك ادؿه ؾاقؾ و چوو قؼؿاؾ یک هكج ه قوایث  یبه يظك ه
کیؿٌوؾ ال  یه  . باٌؿبه ؾوق  ،که هؿف اِلی ؾق فكایًؿ جکكاق اوث جأ

ٓیییَك َفَمیی; َّٙ یَؿ ال َقی ا ّلییَي َ  اَل َهیَو َجَفمَّ
َ
ٓم َکی أ

َ
ؾق ٔ ظٕییكت وییلیماوٕ و; ،21ٕٔيمیل/: یَى  ّ ئّ اَغییاَو ّهییَى الٓ آلُدٓؿُهییَؿ أ

  :.او اوثاای بیًن یا ایًکه او ال  بكآهؿ و گفث چه ٌؿه هؿهؿ قا يمیٔ هؿهؿٕ شىحصوی پكيؿه
; ًَ ٍة َف ي ُهٓكّوَلِة ّئَلٓیّدٓن ّبَدّؿیَّ کًوو شًیگ ٕ و هىٔ هلکه و ا گفثٕ; ،35ٕٔيمل/: اّظَكِل ّبَن َیٓكّشُع آلُمٓكَوُلوَو َو ّئيِّ ا

  :.آوقيؿ فكوحن جا ب یًن فكوحاؾگاو هى چه ؼ ك هی هیها  آو و هؿیه گكاي دائی بكایٔ بیًن قا ِالض يمی
َفٓث َآى َو ; ٍَ ةا َو َک ٓجُه َظّىَ ٓحُه ُلصَّ

َ
ا َقأ ٓكَض َفَلمَّ َّّ ِؾ ا لَ اَلٓیَد ّلیَل َلَدا آؾُؼّلي ال ٓكِض ُهَمكَّ َِ ُه   ،44ٕٔيمیل/: اّقیكّهٓى َلیوَ اَل ّئيَّ

  :.به هلکه و ا گفحه ٌؿ ؾاؼل ظیاٖ لّك ٌو اْها هًگاهی که يظك به آو افکًؿ پًؿاٌث يدك آبی اوث;
هیا  آو گیكيؿ که به چًؿ يمويیه ال یقویؿاؾهای لیاؾی ـیل بىاهؿ هفكؾ لكاق ه ؾق ؾاوحاو ظٕكت ولیماو

و يظین و جكجییب قا ؾق آو بیه  ٌیوؾ هیؾق ظمیمث بىاهؿ هفكؾ هوشب جىلىیل هًٙمیی ؾاویحاو . ؾق با  اٌاقه ٌؿ
بیاو کكؾ که ؾق ایى آیات  جواو هیبه ؤوض . ؾق ؾقیافث ؼوايًؿه ال ٘كض ؾاوحايی ؾاقؾ هدن یو يمٍ آوقؾ هیوشوؾ 

فحیه اویث و اییى هوشیب يگك ايصیام يموؾی ال ٌحاب ذابث يمایاو اوث و هیت گفقی به گفٌحه یا پكٌی به آیًیؿه 
 . ٌوؾ ـهى ؼوايًؿه هىحمین ؾق یک شدث ظكکث کًؿ یه

 تساهد تکزار. 2-3-2

گك قؼؿاؾی یک اق اجفاق بیفحؿ و چًؿ باق جکكاق ٌوؾ  بىیاهؿ جکیكاق قوی  ،ؾق اِٙالض قوایث ًٌاوی ژيث ،ا
گفحمايی ال یک لعظیه  چًؿیى باليمایی;، یعًی ٘ ك يظك چحمى يیم بىاهؿ جکكاقٔ 131: 1981، ژيثٕ. ؾاؾه اوث

 اییى بىیاهؿ ،و ب ؾلمؾگی ؾقیافث کًًیؿه اویث ،که جکكاقشا  آو ال ٘ یعحاا ٔ 96: 1391، چحمىٕ .:هٍابه ؾاوحاو
به ٘وق کلی جکكاق یک قؼؿاؾ ال ووی ؾاوحاو پكؾال به هعًی ٔ 117: 2115، امامٕ. افحؿ یؾق ؾاوحاو اجفاق ه جك کن

گوو : ؿکً هی جکكاق قا چًیى جعكیفجوؾقوف يیم بىاهؿ . اهمیث آو اوث "قوایث چًؿ هعوق ال فكایًیؿهای گويیا
ای هکْمیل هی قوایث ،ی واظیؿٌؽّییحفكایًؿهایی يظیك پكؾاؼحى هکیكق بیه ؾاویحايی واظیؿ جوویٗ  ،ٌوؾ یيحیصه ه

ث ٌؽّیث که ها قا به والعییای هحًالٓ یک یا چًؿ ه ای واظؿ و قوایث هچًؿیى ٌؽّیث ؾاوحايی ؾقباقه پؿیؿ
بىیاهؿ جکیكاق ال شملیه . ًیؿکً هی حى یک قؼؿاؾ ؼاَ یا يى ث به هٕیموو ؾلییك آو ؾچیاق ٌیک و جكؾییؿؾاٌ

 ٔ 61: 1379 ،جوؾقوفٕ ".والؾ آهاؾه هیهؤوااجی اوث که لهیًه قا بكای ٌحاب هًفی 
; ًَ ّفي اَ  ّآلماا َو لَ  َو ُوَلٓیَمااُوَؾ َو ا ؾَ َو َلَمٓؿ آَجٓی ّه الَّ ًَ  آلَعٓمُؿ ّللَّ َل َّٕ یَى َکّریٍك ّهٓى ّا َ   یا َالَ َف ًّ و ; ،15ٕٔيمل/: اّؾّه آلُمٓإّه

گفحًؿ ظمؿ ال آو ؼؿاويؿی اوث که ها قا بك بىییاقی ها  آو ای بؽٍیؿین و ها به ؾاوؾ و ولیماو الن لابل هالظظه
  :.ال بًؿگاو هإهًً بكجكی بؽٍیؿ
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ٓمًَ ; ی َو ُویَلٓیَماا اهَ َفَفدَّ ًَ ٓكيَ ا َو ُکیالًّ آَجٓی یا َفیاُوَؾ آلّصَ یا َهیَع ؾَ ُظٓکمیاا َو ّآلمیاا َو َویؽَّ ًَّ ٓییَك َو ُک َّٙ ٓعَى َو ال  :اّاّلیَى اَل ُیَىی ِّ
ؾاوقی و الن ؾاؾین ٔ ٌایىحگیٕها  آو آو قا به ولیماو جفدین کكؾین و به هكیه الٔ ظکن والعیٕ ها; ،79ٔاي یاء/ٕ

  :.گفحًؿ و ها لاؾق بك ايصام ایى کاق بوؾین هیٔ ؼؿإ او جى یطها و پكيؿگاو قا هىْؽك ؾاووؾ واؼحین که با  هو کو 
بییاو  79 ۀو هین آیی 15 ۀای بؽٍیؿه هین ؾق آیی هالن لابل هالظظ ؼؿاويؿ به ظٕكت ولیماوکه  ایى بیاو

 بیا وشیوؾ. ٌؿه اوث و ایى هؤوه هوشب ؼلك پیويؿ و به وشوؾ آهؿو بىاهؿ جکكاق هیاو ایى ؾو آیه گٍحه اویث
جکكاق یک قویؿاؾ يٍايگك اهمیث آو اوث ؾق ظمیمث ایى بىیاهؿ ـهیى ؼوايًیؿه قا بیه جعلییك ؾق آوقؾه و که  ایى

 . ؿکً هی ؾقگیك

 تساهد تاسگَ. 2-3-3

بگویی هیى که  ایى هرلٔ 131 : 1998، ژيثٕ. باق قوایث ٌوؾ یک ،چًؿیى باق اجفاق افحاؾهچه  آو آو اوث که 
ؾهیؿ چیوو بیا ویژگیی  یال ايیواه ؾیگیك قوی هی جك بیً ای اكبیه ؾاوحاوایى ظالث ؾق . ؼوابیؿم یهك ٌب لوؾ ه

بىیاهؿ بیالگو لهیًیه قا  ،ال يظك جؿاومٔ 117: 2115، امامٕ. ی ؾاقؾجك بیً ایصال همؽوايی، یعًی اِلی لباو اكبی
 . ٌوؾ یلیكا ظواؾذی که چًؿباق اجفاق افحاؾه اوث به وكاث و یک اقه بیاو ه> ؿکً هی بكای ٌحاب هر ث فكاهن

ٓفَىُؿوهَ لَ ;
َ
ٓهّلَد اَلٓث ّئوَّ آلُمُلوَن ّئـا َؾَؼُلوا َلٓكَیةا أ

َ
َل أ ّامَّ

َ
یةا َو َکیَف ا َو َشَعُلوا أ لَّ ـّ

َ
هلکیه ٕ; ،34ٕٔيمیل/: ّلَه َیٓفَعُلیوَو ا أ

قا ـلییل شیا  آو کٍیًؿ و امییماو گفث پاؾٌاهاو هًگاهی که واقؾ آباؾی ٌیويؿ آو قا بیه فىیاؾ و ج یاهی هییٔ و ا
  :.گويه اوث همیىها  آو کاقٔ آقیٕ کًًؿ هی

بییايگك اییى اویث : َو َکفّلَه َیٓفَعُلوَو ;ا اقت . بكؾ یؼوايًؿه با کمی ؾلث به بىاهؿ بالگو هوشوؾ ؾق آیه پی ه 
که جىؽیك جووٗ پاؾٌاهاو چًؿیى باق اجفاق افحاؾه اوث و با وشوؾ جکكق ایى قوییؿاؾ جًدیا ییک بیاق قواییث ٌیؿه 

ؾهیؿ و ؾق ظمیمیث هیؿف  یهوشوؾ ؾق ایى آیه ال يوه بالگو بوؾه و ٌحاب هر ث به ؾاوحاو هی بًابكایى بىاهؿ. اوث
ـکك اییى يکحیه يییم ؼیالی ال اهمییث يیىیث کیه . ایى بوؾه اوث که يوه قفحاق پاؾٌاهاو بكای ؼوايًؿه بالگو ٌوؾ

ةا ;ا اقت  لَّ ـّ
َ
ٓهّلدا أ

َ
َل أ ّامَّ

َ
ٓفَىُؿوها َو َشَعُلوا أ

َ
ؾهیؿ کیه اییى يیوه امیل ال  یقوايؿ و يٍاو هی یه اِل ولوه ظاؾذه قا: أ

 . شايب پاؾٌاهاو همیٍگی و هىحمك بوؾه اوث
ي َظَلٓمیُث َيٓفّىیيلَ ;: گویؿ یو ا ه ۀيیم هلک ووقۀ يمل 44 ۀؾق آی گفیث پكوقؾگیاقا همايیا هیى بیه  :اَلٓث َقبِّ ّئيِّ

ؾاؾه اوث بییاو يمیوؾه  یو ا امل يافكهايی ال ؼؿا قا که ال قول اول ايصام ه ۀؾق ایى آیه يیم هلک. ؼوؾم ظلن کكؾم
 ٌیوؾ و بیكای یؿ که ایى پیووحگی ؾق امل هوشب ایصاؾ ٌحاب هر ث ؾق ؾاوحاو هکً هی وبه گًاه ؼویً ااحكاف

 . ٌوؾ ییک اقه بیاو ه ،ٌوؾ یقوایث چًؿ باقه یک قؼؿاؾ هوشب ؼىحگی و ؾلمؾگی ؼوايًؿه هکه  ایى
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 ًتیجِ گیزی 

آهؿه اوث يىی ث بیه ؾیگیك لّیُ  ؾاوحاو ظٕكت ولیماوها  آو ؾق لكآو کكین يى ث آیاجی که ؾق .1
اًّك لهاو ؾق . ؾق آو پیاؾه کكؾ جواو هی قا يظكیۀ ژيثهای  هجمام همول جمكی اا اها ؾق ایى ظال  ،لكآيی ايؿک اوث

 >باٌؿ یهًفی و گاه ایىحا ه ،ؾاقای ٌحاب هر ثپویا و پك جعكک اوث و هموله لهاو يیم  ،ایى ؾاوحاو ليؿه
کؿ هايیؿو ؾاویحاو ؾق ییک  .2 ؾق ایى ؾاوحاو با کن و لیاؾ ٌؿو یا ذابث هايؿو وكاث لهاو ؾق قویؿاؾها ال قا

پكي به آیًؿه يییم بیا جوشیه . بكهه شلوگیكی ٌؿه و ایى ٌگكؾ هوشب اٌحیاق ؼوايًؿه بكای ؼوايؿو آو ٌؿه اوث
ای همؿن بىیاق وكیع اجفاق افحاؾه و هوشیب پیك قيیگ ٌیؿو اًّیك پیٍیوال لهیايی ه ؾاوحاوبه وشوؾ هعصمه ؾق 

 >ايگیمايؿ یگٍحه و ظه کًصکاوی قا ؾق هؽا٘ب بكه
ال ؾقيگ ٌحاب هر یث بدیكه گكفحیه  جك بیً ای کاهً و افمایً وكاث قوایث ؾاوحاوه ال هیاو جکًیک .3

بیه  >یابیؿ یوكاث قوایث ال ٘كیك ایى ٌیگكؾ افیمایً هی ٌؿه اوث که ایى اهك بااد شلوگیكی ال اً٘اب ٌؿه و
ٌیگكؾ جلؽییُ  چًیى هنهای ٘و يی و  هٌوؾ با ظفف بكه یهكگاه ٔكوقت افمایً وكاث اظىان ه٘وقی که 

 >ٌوؾ یبك ٌحاب هر ث قوایث افموؾه ه
 ،گاه اهیؿواقايه اوثبیًی اوث و گاه يگاه به آیًؿه با جكن و به قوي پیٍگویی و پیً قفحى به آیًؿه اال اا  .4

 . يى ث به آیًؿه و قؼؿاؾهای آو ؼوٌ یًايه اوث يگكي ظٕكت ولیماو چًیى هن
ی ؾاقيیؿ چًیؿ بیاق قواییث ٌیويؿ و اییى اهیك جك بیً بىاهؿ جکكاق هوشب ٌؿه اوث قؼؿاؾهایی که اهمیث -

 . هوشب بكشىحگی ایى گويه قویؿاؾها ٌؿه اوث
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