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 چکیده

ووىیه های  گؽفحه اقث و یکی اؾ زىؾهؼه قؽاؼ ؾبان نىاقی به ػىىان ػلمی وىیه ظؼ زىؾه های مطحلف مىؼظ مغال
ومایوع و  ظؼ آن ؾبان الگىی اوعیهه و الگىهوای غهوه اوكوان ؼا موىؼکف میبانع که  نىاقی نىاضحی می آن، ؾبان

ظؼ خمله  فؼل یکی اؾ اؼکان اقاقی چىان که، ظؼ ایداظ افؼال زؽکحی ظاؼظ مهم یبه ػىىان مؤلفه ای مؤثؽ وقهفؼل 
بانع. پژوهم زاضؽ به بؽؼقی ایه افؼوال ظؼ  می م ظاؼای امىؼ ػیىی و اوحؿاػی بكیاؼیؼوظ. قؽآن کؽی می به نماؼ

خوا  آن اؾ، جالمی اضحًاو یافحه اقوثنىاقی نىاضحی  ۀ ؾباناقاـ وظؽی و با ؼول جىيیفی جسلیلی بؽ قىؼۀ یف
ایوه مقالوه بوه خهوث بوه ایوه  ؼقوع می ضؽوؼی به وظؽها  آن اقث جسلیل یه قىؼه ظاؼای افؼال زؽکحی محؼعظکه ا

زؽکث و ، ؾمیىه، ؼا اؾ خهات پیکؽ ها پؽظاؾظ و آن وظؽیۀ جالمی میاقاـ  افؼال بؽایه گىوه چگىوگی ؼووع و قیؽ 
 ظیوعگاه ووىیهیابع که بؽؼقی ایوه افؼوال بؽع و   می به ایه وحیده ظقث و ظهع می خهث مىؼظ بؽؼقی جسلیلی قؽاؼ

  .نىظ می اؾ آیات با اقحفاظه اؾ جًىؼات غهىیباػث ظؼک فؽاجؽ و نامل جؽ نىاضحی ؾبان نىاقی 
 .، وظؽیۀ جالمیافؼال زؽکحی، نىاقی نىاضحی ؾبان، قىؼۀ یف، قؽآن کؽیم: کلیدی واژگان
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 مقدمه

ؼا که ضعاووع بؽای بهؽ واؾل کؽظه اقث به نیىه های محؼعظ مفهوى  قواؾی نوعه اقوث و ػلوى  بكویاؼ  قؽآن
مقًىظ گىیىعه ؼا بهحؽ فهمیوع کوه یکوی اؾ ایوه  جىان می خعیعی بؽای جسلیل محىن به وخىظ آمعه که با فهم آن ها

 ( 104: 1397 ،میؽضالقعاؼ و زكىمی) ؾبان نىاقی اقث، ػلى 
قوغىذ و خى وه  ،به ظقث آوؼظن نىاضحی وظا  یافحه و قاػعه مىع اؾ مىضىع ؾبوان ظؼ ابؼواظ ؾبان نىاقی ػلم;

گفث که ؾبان نىاقی به ػىىان مکح وی خعیوع  جىان می ظؼ واقغ .(226: 0۹9۱، ز  بیه) :های مطحلف آن اقث 
گلفا  و ) عکى می اهبه ؾبان به ػىىان وقیله ای بؽای قاؾماوعهی و پؽظاؾل و اوحقال اعالػات وگ ،ظؼ ػًؽ زاضؽ

 ( 59: 1381 ،یىقفی ؼاظ
 : اقث 1ؾبان نىاقی نىاضحی ،اؾ خمله ؼویکؽظ های ؾبان نىاقی خعیع

ؾبوان بوه  ،ع که قاضحاؼ ؾبان اوؼکاـ مكوحقیم نوىاضث اقوثکى می ؾبان نىاقی نىاضحی ایه اظػا ؼا مغؽذ;
مىقؼیث ها مفهى  قواؾی ویوژه ای ظاؼظ و عىؼ مكحقیم مىقیؼث های ضاؼخی ؼا وهان ومی ظهع بلکه غهه اؾ ایه 

نىاقی نىاضحی  ؾبان( 4: 1386، قائمی ویا) :مؼىا چیؿی خؿ ؾبان ویكث ،ظهع می آن مفهى  قاؾی ؼا وهان ،ؾبان
 & Croftع. )کىو می های غهىی اوكان ؼا موىؼکف ؼویکؽظی وىیه اقث که ظؼ آن ؾبان الگىی اوعیهه و ویژگی

Cruse, 2004: 87) 
نىاضحی با ایه فؽٌ که غهه یک ظقحگاه باؾومایی اقث، ظؼ جالل هكوحىع جوا چگوىوگی باؾوموایی مسققان 

(. ایه گوؽایم مسًوىل و موعیىن قوه 3: 0۹31جدؽبیات اوكان اؾ خهان او ؼا ظؼ غهىم جىيیف کىىع. )لىؼیا، 
کؽا 3، لئىواؼظ جالمی2نىاـ بؽخكحه خىؼج لیکاف ؾبان  بىظه اقث. 4و ظیىیع الوگا

ای اؾ مکحب نىاضحی اقث که هؽگىوه فهم و بیوان مفواهیم اوحؿاػوی ظؼ قالوب  نىاقی نىاضحی ویؿ ناضهمؼىا 
جووؽیه  هووای جًووىیؽی اؾ مهم ( عؽزىاؼه99: 0۹90ظاوووع. )بیابوواوی،  مفوواهیم ملمووىـ ؼا کوواؼبؽظی اقووحؼاؼی می

هوای م وعد ظؼ  ىان زىؾهىوع بوه ػىوجىاو می اقث که به ػقیعۀ لیکاف، 5های مغالؼات مؼىانىاقی نىاضحی ؾیؽناضه
های جًىیؽی ؼیهه ظؼ ظؼک خكمی نعه ما ظاؼووع و ػیىوی هكوحىع.  های اقحؼاؼی به کاؼ ؼووع. عؽزىاؼه وگانث

(Lakoff, 1987: 245) 
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نوىظ کوه ظاؼای  موی لئىواؼظ جالمی بوه وضوؼیحی اعوال اؾ ظیعگاه بانىع که  می افؼال زؽکحی ،ظقحه ای اؾ افؼال
یؼىی نیىه  >ؾمیىه و مكیؽ و ظو ؼویعاظ ضاؼخی ،پیکؽ ،زؽکحی :چهاؼ ؼویعاظ ايلیو اؾ زؽکث و یا ایكحایی بىظه 

 ( 107: 0۹93، میؽ ضالقعاؼ و زكىمی) و ق ب جهکیل نعه اقث
. عکى می قؽآن کؽیم با کاؼبؽظ افؼال زؽکحی امىؼ اوحؿاػی و امىؼی ؼا که ظوؼ اؾ غهه اوكان اقث مفهى  قاؾی

زؽکث اوحقوالی و زؽکوث ۀ زؽکحی جالمی به ظو ظقح ۀکه افؼال زؽکحی اؾ مىظؽ وظؽینایان غکؽ اقث ( 3همان، )
 (108همان، ) نىظ می ضىظ نامل جقكیم

 . ادبیات پژوهش1

  پیشینۀ پژوهش. 1-1

نىاقی اؾ خملوه  های وىیه ؾبان ظؼباؼۀ بؽؼقی افؼال زؽکحی با ؼویکؽظ به ظیعگاه بؽضی اظی ان محأضؽ و وظؽیه
 گؽظظ. ها اناؼه می هایی قامان یافحه اقث که ظؼ غیل به بؽضی اؾ آن ی، پژوهمنىاقی نىاضح ؾبان

و  28مقاله ای با ػىىان "وقم ػىًؽ زؽکث ظؼ زیات بطهی به جًاویؽ قؽآوی و بؽؼقی آن ظؼ خؿء های  -1
 ،الؿهؽاءظاوهگاه  ،فًلىامه جسقیقات ػلى  قؽآن و زعیث ،مؽیم والیحی و بحىل مهکیه فا  ۀوىنح قؽآن کؽیم" 29

وقم ػىًؽ زؽکث ظؼ زیات بطهوی بوه جًواویؽ  ایه مقاله به; .138-105يى  ،13، نماؼۀ قال هفحم ،1389
امغ و معوی پؽظاضحه و با اقوحىاظ بوه وظوؽات خو قؽآن کؽیم به جفکیک آیات مکی و 29 و 28قؽآوی ظؼ آیات خؿء 

گىن بؽؼقوی کوؽظه  ۀقیع قغب ظؼباؼ  چىن همضؽ أمح ۀػلمی بؽضی اؾ اظی ان بؽخكح ایوه مىضوىع اؾ ؾوایوای گىووا
ظهوع  موی ایه خكحاؼ ظؼ قالب چىع مسىؼ کلی اؾ ق یل زؽکث بؽاقاـ خهث يىؼت گؽفحه و وحیده وهوان ،اقث

 :.که کاؼبؽظ افؼال قىی و قؽیغ ظؼ آیات مکی بیم اؾ آیات معوی اقث
پىیوایی -چهاؼچىب الگىی ویؽو  بؽؼقی فؼل های وخه ومای کمکی ؾبان فاؼقی ظؼ;مقاله ای با مىضىع  -2

کؽ پوژوهم هوای ؾبوان  ،به قلم مؽجضی ظقحالن و ؾیىب مسمع ابؽاهیموی: جالمی و الگىی نىاضحی آؼماوی الوگا
قوی فؼول هوای ایه پژوهم به بؽؼ  .،1-1يى  ،12پیاپی  ،1، نماؼۀ قال هفحم ،1393 ،ظاوهگاه ايفهان ،نىاقی

اقوث فؽا واقؼیث پؽظاضحه و با جغ ی  وحایح زايل اؾ ایه ظو الگى مهوطى گؽظیوعه  ۀوخه ومای کمکی ظؼ زیغ
مؼاظل جضمیه و ىظن وقوىع ػمول و مسقو  نوعن مىقؼیوث ظؼ خهوان  یوؽ  ،که جسث کىحؽل مؼؽفحی و ىظن ػمل

 بانع.  می فؽاواقؼیث ۀواقؼی ویؿ مؼاظل قؽاؼ گؽفحه آن ظؼ زیغ
 افؼال زؽکحی ظؼ ;مقاله ای با مىضىع  -3

 
واظیوا  ۀوىنوح: جویقؽآن کوؽیم اؾ ظیوعگاه نوىاضحی بؽؼقوی موىؼظی د

-43يوى ،26، نوماؼۀ قال ههحم ،1396، ظاوهگاه قمىان ،ظؼاقات في الّلغة الؼؽبیة و آظابها ،ؼاظپىؼ و ظیگؽان
کی اؾ آن اقث که فضاهای مؼىایی فؼول ،62 نوکىع و ظؼ  موی چواؼچىب قامىقوی ؼا( دجوی) یافحه های پژوهم زا
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اؾ  ،ظیگوؽ ینوامل اػضوای( آمعن)  یؽ اؾ مؼىای اولیه( دجی) بىابؽ ایه ن که مؼىایی ،گؽظظ می فؽاجؽ مغؽذقغسی 
 نىظ. می اودا  کاؼ اؼجکاب گىاه و قىگىع ضىؼظن خمله
جسلیل کاؼکؽظ افؼال زؽکحی ظؼ قؽآن با ؼویکؽظ ; ۀاؾ مقال جىان می ؼویکؽظ نىاضحی افؼال زؽکحی ۀظؼ زىؾ  -4

 ،1397 ،خامؼة اإلموا  الًواظ  ،مغالؼات قؽآن و زعیث ،ه زكىمیفاعمه میؽضالقعاؼ و ولی اللّ  به قلم: نىاضحی
ایه پژوهم ومىوه ای اؾ افؼال زؽکحی مكیؽوما و نویىه وموا ؼا  .وا  بؽظ 133-103، يى 2، نماؼۀ قال ظواؾظهم

گكوحؽۀ نوىاضحی و ظؼ ؼا بوؽ اقواـ ايوىل مؼىانىاقوی هوا  آنمفهوى  قواؾی ؼویوعاظ هوا  ۀظؼ قؽآن کوؽیم و وسوى 
  .نىاقی نىاضحی مىؼظ بؽؼقی قؽاؼ ظاظه اقث ؼظه

بوؽ اقواـ الگوىی  بؽؼقی مفهى  فىاپػیؽی ظویا ظؼ نؼؽ زضؽت ػلی;ظؼ پژوههی ظیگؽ با مىضىع  -5
ظاوهوگاه  ،اظب ػؽبوی ،خىاظ گؽخوامی و ػواظل آؾاظظل ۀوىنح: نىاضحی وظؽیۀ مؼىانىاقیبعن مىعی نىاضث ظؼ 

هوای  بوا کاؼبكوث عؽزوىاؼه مىیهؤآمعه اقث که امیؽالم 225-207، يى 2، نماؼۀ 10، ظوؼۀ 1397 ،جهؽان
 .محىاظؽی میان مفهى  اوحؿاػی فىای ظویىی بؽقؽاؼ کؽظه اقث ۀآن ؼابغ ۀزؽکحی و الگىهای ظوگاو -جًىیؽی 

ؾهوؽه  ۀوىنوح ،:نوىاضحی جوالمی ۀدووؿل ظؼ قوؽآن کوؽیم بؽم ىوای وظؽیو جسلیل کاؼبكث فؼول زؽکحوی; ۀمقال -6
 ،24-1، يوى 1، نوماؼۀ 8، ظوؼۀ 1399ظاوهوگاه اؼاک،  قؽآووی،-فًلىامه پژوهم هوای اظبوی بهؽوؾی و همکاؼان،

موىؼظ بؽؼقوی قوؽاؼ  وظؽیوۀ جوالمیؾبان نىاقی نوىاضحی و  ۀکاؼکؽظ فؼل زؽکحی دوؿل ظؼ قؽآن کؽیم ؼا بؽ اقاـ زىؾ 
ظاظه اقث و به ایه وحیده ظقث یافحه که فؼل دوؿل زؽکحوی وؿولوی ظاؼظ و کىهوگؽ جموا  نوىاهع فؼول مكویؽومای آن 

 ع.کى می اوگاؼه ای وانىاضحه ؼا جؽقیم یکكان اقث و به ظلیل وقؼث مؼىایی و اؼج اط مؼاوی زانیه ای و کاوىوی آن،
جسقیقووات ؾباوهوىاضحی قؽآوووی مسقو  نوع کووه ظؼ ؼابغوه بووا  پوف اؾ پوژوهم و بؽؼقووی ظؼ هموه مغالؼوات و

کىىن هیچ پژوهم مكحقلی اودا  وهعه و خكحاؼ زاضوؽ  وظؽیۀ جالمیبؽ ع    قىؼۀ یفمؼىانىاقی زؽکث ظؼ  جا
 .وطكحیه پژوهم ظؼ ایه زىؾه اقث

 پژوهشهای  پزسش. 1-2

 چگىوه اقث؟ وظؽیۀ جالمیبؽ اقاـ  قىؼۀ یفؼووع و قیؽ افؼال زؽکحی ظؼ  .1
ثیؽی ظؼ باؾضىاوی و ظؼک آیات قؽآن أخعیع چه جنىاضحی بؽؼقی افؼال زؽکحی بؽ اقاـ ػلم ؾبان نىاقی  .2

 ؟کؽیم ظاؼظ

 فزضیه های پژوهش . 1-3

خوعا ، ظؼ ا لب افؼال زؽکحیکه  ، چىانمحفاوت اقث قىؼۀ یفؼقع ؼووع قیؽ افؼال زؽکحی ظؼ  می به وظؽ .1
 گؽظظ.  می پیکؽ ظوباؼه به ؾمیىه باؾ، اما ظؼ ظقحه ای ظیگؽ اؾ افؼال ،نىظ می مهاهعهنعن پیکؽ اؾ ؾمیىه 
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خعیوعجؽ و  یبوه جفكویؽنوىاضحی وىیه ؾبوان نىاقوی  ۀزؽکحی ظؼ آیات قؽآن بؽ اقاـ وظؽیبؽؼقی افؼال  .2
 اودامع. ها می آن وك ث به ػمی  جؽ

 اهمیت و ضزورت پژوهش . 1-4

و  ؼوظ موی ؾووعگی بطوم و فؼوال ظؼ جًواویؽ آیوات قوؽآن بوه نوماؼ ۀیک مؤلفوکه زؽکث به ػىىان خا  آن اؾ
بؽؼقوی و جسلیول ، اوداموع موی مفاهیم قؽناؼ مؼىایی اقث و به ظؼک مطاعب اؾ موؽاظ ايولی ضعاوووع ۀظؼبؽظاؼوع

ه ایه بؽؼقی ظقحیابی به اعالػات ژؼف وهفحوه ظؼ ایوبا ؾیؽا  >ؼقع می افؼال زؽکحی ظؼ آیات قؽآن ضؽوؼی به وظؽ
گىوه مطاعب اؾ ظؼک و فهم قغسی آیات به وگؽنی ػمیو  و واقؼوی وكو ث  یهه او بگؽظظ  امکان پػیؽ میافؼال 

 نىظ. می مىحقلها  آن به مؼاوی و مفاهیم پؽباؼ و نگؽف
 مکاؼ  نیؽاؾی اقحفاظه نعه اقث. ۀآیات قؽآن به فاؼقی اؾ جؽخم ؾ  به غکؽ اقث که بؽای باؾگؽظانال 

 تالمیبز اساس نظزیۀ شناختی افعال حزکتی بزرسی . 2

به بیان لئىواؼظ  .بانع می یکی اؾ ػىايؽ بكیاؼ مهم فؼل ،ظؼ مفهى  قاؾی و جًىیؽ قاؾی زؽکحی یک ؼویعاظ
ؼویوعاظ ;: ؾبان نىاقوی نوىاضحی نوهؽت ظاؼظ ۀکه به ظلیل بسث ظؼ ؾمیى –ن اضیؽ ؾبان نىاـ مغؽذ قؽ -جالمی 

ایوه افؼوال ظؼ ؾبوان نىاقوی نوىاضحی بوه ظو ووىع  .ظهع می زؽکث یا ایكحایی ؼشزؽکحی وضؼیحی اقث که ظؼ آن 
جالمی یوک مىقؼیوث ظاؼای زؽکوث ؼا بوه ػىوىان  (.4: 1399، بهؽوؾی و همکاؼان) :.نىظ می ایكحا و پىیا جقكیم

( 107: 1397، میؽضالقعاؼ و زكوىمی) .عکى می زؽکث پىیا و یک زؽکث ثابث ؼا به ػىىان زؽکث ایكحا مؼؽفی
نوىظ کوه  موی های ایكحا به آن ظقوحه اؾ مىقؼیوث اعوال ظؼ جؼؽیف بیم جؽ ایه ظو زؽکث بایع گفث که مىقؼیث 

افؼوال  و ظؼ عىل ؾمان و نؽایظ ػاظی جغییؽ ومی کىع بؽ ضالف ایه مىقؼیوث، بانىع میظاؼای یک ظقحی و ث ات 
مثول فؼول  ،جوالل اوكواوی ویكوث ۀو وابكوحبانوىع. افؼوال ایكوحا ویاؾمىوع  موی پىیا ظاؼای جسىل و جغییؽ و پىیوایی

مثول  ،ىع که اوكان بؽای آن معا  اوؽژی جاؾه يؽف کىعکى می افؼال پىیا ظؼ يىؼجی جعاو  پیعاکه  آن "اؼؾیعن" زال
  (.109-105و ،1390: ابىالسكىی) فؼل ظویعن

ؾمیىوه اقوث کوه ایوه های ايلی پیکؽ، خؿء زؽکحی، مكیؽ و  بؽ اقاـ وظؽیۀ جالمی فؼل زؽکحی ظاؼای مؤلفه
ومایىوع. جوالمی  های زؽکحی وقهی مؤثؽ ظؼ جؼییه مؼىای فؼول و مفهوى  قواؾی ؼویوعاظهای زؽکحوی ایفوا می مؤلفه

ع ؼویعاظ زؽکحی ؼا بؽ پایۀ ظو مؤلفۀ زؽکحی وقىع زؽکث و ػع  وقىع آن اؾ هم جموایؿ جىاو می ؾبان مؼحقع اقث که
ع. کىو می به ویژگی جسق  آن به ظو گىوۀ اوحقالی و ضىظنامل جقكیم بطهع، بؽ ایه اقاـ ؼویعاظ زؽکحی ؼا با جىخه

(Talmy, 2000: 2/135) 
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بلکه ظؼ آن ث ات و یوک  ،یا "فهمیعن" ظاؼای جغییؽ و جسىل و ىظه که بیان نع فؼلی مثل "اؼؾیعن" همان عىؼ
 ،ظویوع موی ػدله به قوىی معؼقوهزكیه با : اما ظؼ مثال> اؼؾظ می جى بكیاؼۀ ؼفحاؼ نایكح: ماوىع ،ظقحی وخىظ ظاؼظ

ؾیؽا بوه هىگوا  ظویوعن ظؼ مكویؽ معؼقوه  >ػمل "ظویعن" که جىقظ زكیه اودا  نعه ظؼ ضىظ جغییؽ و جسىلی ظاؼظ
ظؼ هىگا  ػ ىؼ اؾ ضیابان اؾ قؽػث ضىظ بکاهع و  مثالا  ،ل مطحلف جغییؽ کىعیممکه اقث باؼها قؽػث او به ظال 

 . ومایعحطىل جغییؽاجی ػىامل مطحلف ظیگؽ که ظویعن او ؼا ظق
 ،ؾمیىوه ،ػىًوؽ بؽخكوحه یوا پیکوؽ ،ؼویعاظ زؽکحی اؾ چهاؼ خؿء ظاضلی و ظو خؿء ضاؼخی جهکیل نعه اقث

 اما ظو خؿء ضواؼخی ػ اؼجىوع اؾ نویىه و قو ب ،بانىع می ظاضلی ؼویعاظهای زؽکحی یاخؿا ،خؿء زؽکث مكیؽ و
 (.107: 1397، میؽضالقعاؼ و زكىمی)

نىظ و هؽ مفهى   می ايلی و مىؼظ جىخه ظؼ مغالؼات مسكىب مكایلجسلیل قاضث های مفهىمی و ؾباوی اؾ 
 نىظ. بؽای بؽؼقی افؼال زؽکحی بایع وطكث می نىاضحه( قاضث مفهىمی) ظاؼای وىػی قاضث اقث که به ػىىان

زؽکث یا جعاو  قکىن ظؼ یوک  ؼویعاظ زؽکحی مىقؼیحی اقث که ظؼ آن جىاوب .یمیؼا مؼؽفی وما( ؼویعاظ زؽکحی)
ظؼ زال ( ؾمیىه) اقث که وك ث به ػیىیحی ظیگؽ( پیکؽ) مکان قابل جهطیى بانع. ؼویعاظ زؽکحی نامل ػیىیحی

  (.108-107: 1392 ،گلفا  و ظیگؽان) زؽکث یا ثابث بانع
ىع جىهوا اؾ جىاو می و مدمىػه ای اؾ ػىايؽ مؼىاییویكحىع یک به یک  جالمی مؼحقع اقث که ایه اؼج اط لؿوماا 

ع چىوع ػىًوؽ مؼىوایی ؼا باؾوموایی جىاوو می عؽی  یک ػىًؽ ؼو قاضحی ومىظ پیعا کىىع یا یک ػىًؽ ؼو قاضحی
ع. کىو می کىع. جالمی زؽکث ؼا خا یه خایی یک وقغه به وقغه ای ظیگؽ یوا جوعاو  قوکىن ظؼ یوک مکوان جؼؽیوف

عوىل  -ظاؼای م وعد نوىع زؽکحوی فیؿیکوی ؼا ظؼ مكویؽی ی زقیقی به کاؼ ؼفحه بااافؼال زؽکحی ؾماوی که ظؼ مؼى
ایوه  (108 ،هموان) .عکىو می . وی زؽکث ؼا به ظو وىع اوحقالی و ضىظنامل جقكیمىعکى می باؾوماییمقًع  -مكیؽ 

 نىظ. هایی جًىیؽی ومایاوعه می مكیؽ بؽ اقاـ عؽزىاؼه
ای ظؼ مکوان و ظؼ بواؾه ای اؾ ؾموان  زؽکحی اقث که ظؼ آن مىقؼیث و خایگاه پیکؽ اؾ وقغوه: حشکث ايحقالی

 .ظفحؽ اؾ میؿ به ؾمیه افحاظ: ناهع ۀخمل - باال به پاییه: وىع زؽکث - (فؼل افحاظن: )مثال ع.کى می جغییؽ
ماوىع زؽکاجی که  ،گؽظظ می ؾیی ضىظ باابحعا ۀظوباؼه به وقغ ،پیکؽ پف اؾ پیمىظن و زؽکث: حشکث خىد شاهل

 - (خى یوعوی) جکواوی: ووىع زؽکوث( فؼول لؽؾیوعن: )مثال (.109 ،همان) هكحىع خؿ آن چؽضم و ظاؼای وىقان
 ( همان) :اؾ نعت قؽما به ضىظ لؽؾیع;: ناهع ۀخمل

زؽکوث و ؾمیىوه ؼا ظؼ مفهوى   مكویؽ، یؼىی خؿء زؽکحی، ،ايلی ۀکه پیم جؽ گفحیم جالمی چهاؼ مؤلفگىوه همان 
بانع که ومی جوىان  می خؿء زؽکث مؤلفه های یک فؼل زؽکحی،یکی اؾ مهم جؽیه  ظاوع، می قاؾی افؼال زؽکحی مؤثؽ

 .ای ظیگؽ اقث وقغه فؼل زؽکحی ؼا بعون آن محًىؼ نع به اػحقاظ جالمی ایه ػىًؽ به مؼىای زؽکث اؾ یک وقغه به
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خوؿء  ظؼ ایه فؼول، ،:آن ها ؼاهی عىالوی ؼا پیمىظوع;: ۀخمل ماوىع فؼل پیمىظن ظؼ ،(3: 1399بهؽوؾی و همکاؼان، )
 مؤلفوۀ مؼىواییزؽکحی همان فؼل زؽکحی اقث که مفهى  زؽکوث اؾ وقغوه ای بوه وقغوه ای ظیگوؽ ؼا بوعون اظ وا  بوا 

که ظؼ فؼل وهاظیىه نوعه  بانع میبؽگهحه  خؿء زؽکحی، ،:آن ها اؾ قفؽ باؾضىاهىع گهث;: ۀع. ظؼ خملکى می باؾومایی
 ی ظؼ مفهى  قاؾی فؼل زؽکحی مهاؼکث کىىع.ىع به يىؼت جؽکی جىاو می اما پیکؽ و مكیؽ و ؾمیىه ،اقث

آنپؿضاوه زؽکوث  جکاوع  به عؽف می ظؼ زالی که پاؼچه ؼا;: ۀخؿء زؽکحی + پیکؽ ظؼ خمل: وىع اظ ا : مثال
 :کؽظ .

 (.13همان، ) :زؽکحی مکاوی اقث که مؽخغ و یک وقغه بؽای انغال ؼویعاظ اقث; ۀاما ؾمیى
زؽکوث فیؿیکوی اقوث کوه  ۀبوه مثابوؼوظ و  می زقیقی زؽکث به کاؼفؼل زؽکحی ظؼ مؼىای  ،مكیؽ ۀظؼ مؤلف

 یبگىییم مقًع ظؼ مقایكه بوا قوایؽ مؤلفوه هوا اؾ اهمیحو نایكحه اقثپایان ظاؼظ و  ۀعىل مكیؽ و وقغ ،آ اؾ ۀوقغ
 بؽضىؼظاؼ اقث. باالجؽ

 (قمز) . حزوف اضافه2-1

آیىوع.  موی ق ل اؾ فؼل زؽکحوی مؼمىالا به"  ،فی" ظؼ ػؽبی و ظؼ ؾبان فاؼقی مثل "اؾ ،ماوىع "مه ،زؽوف اضافه
مقًع و مكیؽ وخىظ ظاؼظ که ظؼ نکل ؾیؽ ومایم ظاظه ضىاهوع  ،به وا  م عد عؽزىاؼهظؼ ؼابغه با زؽوف قمؽ یک 

 .نع
  هبذأ ۀطشحىاس  -الف

  هقصذ ۀطشحىاس  -ب

  هسیش ۀطشحىاس  -ج

 ( 111: 0۹93 ،میؽضالقعاؼ و زكىمی)

 ....:.مقًع - جا: عىل مكیؽ - اؾ: م عد .ومایهگاه جا معؼقه پیاظه ؼفحیماؾ : مثال اول
 .به: مقًع - ......:عىل مكیؽ - .....:قغاؼ به ایكحگاه ؼقیع. م عد: مثال ظو 

 بؽظ. می یؼىی نیىه و ق ب ویؿ وا  ،ضاؼخی ۀاؾ ظو مؤلف ،جالمی ػالوه بؽ مؤلفه های ايلی
یؼىی آن چه که  ،ظهع.. ؼویعاظ همؽاه ق ب می به اودا  ؼقیعن زؽکث ؼا ظؼ ضىظ وهان ۀعؽیق;نیىه و ق ب 

  (.115: 1392: گلفا  و همکاؼان) :نىظ می باػث و ق ب زؽکث
و  ؼمیؽضالقوعا) آیوع می ایه وکحه قابل غکؽ اقث که اؾ همؽاهی نیىه و خؿء زؽکحی افؼال نیىه وما به ظقث

 (.109: 1397، زكىمی
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 (.زؽف اضافه ،قمؽ) + بؽ ؼوی( فؼل مكیؽوما) کحاب: حاب ؼا بؽ ؼوی ؾمیه اوعاضث"ظؼ مثال "ک
 بعون زؽف اضافه.( فؼل مكیؽوما) بؽگؽظاوع: "کحاب ؼا بؽگؽظاوع"

 (.یؼىی آؼا  آؼا  باؼیعن: فؼل نیىه وما) جكاقظ: جكاقظ المغؽ"

 سورۀ یس. افعال حزکتی در 2-2

کىوىن بوه  مینماؼ قؽآن کؽیم و اؾ قىؼه های مکی به ۀ قىؼ  قی و نهمیه ،آیه 83یف با  ۀقىؼۀ م اؼک آیع. ا
 : پؽظاؾیم جالمی مینىاضحی وظؽیۀ بؽؼقی جسلیلی افؼال زؽکحی ظؼ آیات ایه قىؼه بؽ اقاـ 

 ا فّ ًَ ا َجَعل  يَّ إّ )
َ
  اّقّهن  ًَ ع  ي أ

َ
ظاؼظ و  "ما ظؼ گؽظن های آوان  لهایی قؽاؼ ظاظیم که جا چاوه ها اظامه(، 8یف/ ) (لا َل غ  أ

 قؽهای آوان ؼا به باال وگاه ظانحه اقث".
 ،وضوغ اؾ خملوه ،بؽای آن غکوؽ نوعه اقوث اچىان که ظؼ لكان الؼؽب چىع مؼى ،خؼل" مؼاوی محفاوت ظاؼظ;"

وب  ؽ  ػ   آواا ؽ  قُ  اهُ ى  ل  ؼ  ا خ  و  "إ   ۀمه الماء کل نیء زی" و یا ظؼ آی ضل "خؼلىا (،خؼلُث هػاال اب مه ندؽة) يىغ یؼىوی  ای 
ا قؽآوا ػؽبیا ى   ( 000-00/002: 1385، ابه مىظىؼ) :بی 

فوی ) ۀهموؽاه بوا ؾمیىو( قوؽاؼ ظاظن) خوؿء زؽکحوی ،یؼىوی قوؽاؼ ظاظن ،ی وضوغاخؼل به مؼى ۀبا جىخه به جؽخم
 غکؽ نعه اقث.( د الال) و پیکؽ( اػىاقهم
زؽکوث  ،زؽکوث فؼول خؼول( ما بؽ گؽظن هایهان ؾودیؽهایی ؼا قوؽاؼ ظاظیوم) ی ایه آیهامؼىظؼ وظؽ گؽفحه با 

 اوحقال ؾودیؽ بؽ ؼوی گؽظن. ،اوحقالی اقث
 َبی   ّهى   اًَ َجَعل   َو ): ویؿ باؾ فؼل زؽکحی خؼلىا آمعه اقث 9 ۀظؼ آی

َ
یوف/ ) (اُهن  ًَ َشی  غ  ا َفأَ َسذ   ّفّهن  َخل   ا َوّهى  َسذ   يّهن  ذّ ي  ّى أ

 وچهماوهان ؼا پىناوعیم، لػا ومی بیىىع". > "و ظؼ پیم ؼوی آوان قعی قؽاؼ ظاظیم، و ظؼ پهث قؽنان قعی(، 9
وه بویه دیوعیهم: وطكث ،قع به ػىىان پیکؽ با ظو ؾمیىه آوؼظه نعه اقث وه ضلفهوم: ظو  ،م  فؼول کوه  چىان ،م 

 بانع. می یؼىی چهم های آوان ،د هیىا ظاؼای خؿء زؽکحی پىناوعن و پیکؽ
هُ ُحُب هَ َيک   ی َو جَ َى  ّی ال  ُى ُيح  ا َيح  يَّ إّ ﴿ ؼا اؾ چوه  آن یم وکى می ما مؽظگان ؼا ؾوعه "یقیىاا (، 12یف/) (اَسُهن  ىا َو آثَ ا َقذَّ

 و همه چیؿ ؼا ظؼ کحاب آنکاؼ کىىعه ای ؼا بؽنمؽظه ایم".> وىیكیم می ؼاها  آن پیم فؽقحاظه اوع و جما  آثاؼ
و بوا جىخوه بوه ( فؽقوحاظوعچه ؼا که پویم  آن) "ما" به ػىىان پیکؽ به همؽاه فؼل زؽکحی قّعمىا بیان نعه اقث

 ما به اػمال ضىب و بع اوكان ها اناؼه ظاؼظ. ۀجفاقیؽ قؽآوی کلم
 "هىگامی که فؽقحگان ضعا به قىی آن ها آمعوع".(، 13یف/) ﴾ىوَ َسلُ ُش  اَءَها ال  َج  ر  ﴿إّ 

القؽیة ظؼ  ۀبانع که به کلم می ضمیؽ "ها" ،فؼل و پیکؽ آن المؽقلىن و ؾمیىه خؿء زؽکحی ،خاء به مؼىای آمع
 همیه آیه بؽمی گؽظظ. فؼل خاء ظاؼای زؽکث اوحقالی اقث.

  ر  ﴿إّ 
َ
ی  ّهُن اث  ی  لَ ا إّ ًَ َسل  س  أ  فؽقحاظیم".ها  آن "هىگامی که ظو وفؽ اؾ ؼقىالن ؼا به قىی(، 14یف/) ّى...﴾ًَ
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و  ػمول فؽقوحاظن ،دؼقل فؼل محؼعی باب افؼال به مؼىای فؽقحاظ ظاؼای زؽکحی وؿولوی اقوث. خوؿء زؽکحوی
 بانع. می إلیهم ،پیکؽ کلمه اثىیه و ؾمیىه

ً   َلن   ﴿َلّئى   ش  َج ًَ ُکن  َحُهىا َل ًَّ ُکن   َو  ُجَ ًَّ ًَّ  َلَیََس  ا َعَز ّه
َ
گؽ اؾ ایوه  ما نما;(، 18یف/) ﴾یِن لّ اِب أ ؼا به فال بع گؽفحه ایم و ا

 قطىان ظقث بؽ وعاؼیع نما ؼا قىگكاؼ ضىاهیم کؽظ". 
پؽجاب قىگ و ) خؿء زؽکحی ،ایه فؼل (.297: 1386، بهؽا  پىؼ) :یم.کى می قىگكاؼ ال حه(: ؼخم) ه  ُخم  ؽ  ى  ل  ;

 نىظ. می ؾمیىه مسكىب ،ؼا ظؼ ضىظ ظاؼظ و ضمیؽ ُکم( قىگ) و پیکؽ( قىگكاؼ کؽظن
  اَء ّهى  ﴿َو َج 

َ
ّة َسُجِل َيس  َذّ َصی ال  ق  أ ًَ موؽظی اؾ ظوؼ جوؽیه وقواط "و (، 20یوف/) ﴾یَى َسللّ ُش  ّبُعىا ال  ّم اجَّ ى  ا قَ اَل يَ ی قَ عَ ي

 گفث ای قى  مه اؾ فؽقحاظگان ضعا ؼا پیؽوی کىیع". ، نهؽ با نحاب فؽا ؼقیع
ظاؼای مؼواوی مطحلفوی اقوث. ظؼ   ظؼ ایه آیه ظوباؼه فؼل خاء غکؽ نعه اقث چىان که فؼل یكؼی ویؿ آمعه کوه

ل چىن هملكان الؼؽب مؼاوی  م  ع ،ػ   ً  ( 14/538: 1385 ،ابه مىظىؼ) اقث ا بؽای ایه فؼل آمعهع  ی و ػ  ه  م   ،ق 
اؾ ظوؼجؽیه وقاط نهؽ نحابان بیامع و همی گفث ای قى  مه فؽقحاظگان ضوعا ؼا ( به وا  ز یب وداؼ) مؽظی و

 ( 22/۹3۱: 0۹92، بیكحىوی) پیؽوی کىیع.
 ( 299: 1386 ،بهؽا  پىؼ) ظوان ظوان آمع نحابان آمع: خاء یكؼی

یكؼی ظاؼای زؽکحی نحابان اقث ظؼ واقغ خاء به همؽاه یكؼی ق ب نعه فؼل خاء  ،با جىخه به جىضیسات فى 
 ع.ایه فؼل که ظاؼای زؽکحی اوحقوالیکى می آمعن ؼا بیان ۀؾیؽا یكؼی نیى  >فؼلی نیىه وما بانع ،که ایه فؼل زؽکحی

ؼخول ظؼ ایوه آیوه پیکوؽ  ۀو واژ (، 113: 1397، میؽضالقوعاؼ و زكوىمی) ظهوع زؽکحی افقی ؼا وهان موی ،بانع می
 ؼوظ. می غکؽ نعه اقث یک فؼل مكیؽ وما ؼا به نماؼ( قمؽ) که فؼل خاء همؽاه با زؽف خؽ مهخا  آن اقث. اؾ

 ا ّلَی َل هَ ﴿َو 
َ
زّ ع   أ "مه چؽا کكی ؼا پؽقوحم وکوىم کوه موؽا آفؽیوعه و (، 22یف/) ﴾َجُعىوَ ّه ُجش  ی  لَ إّ ي َو ي َفَطَشيّ ُبُذ الَّ

 نىیع".  می باؾگهث ظاظههمگی به قىی او 
ظؼ ػ واؼت  ،خوؿء افؼوال زؽکحوی هكوحىع( باؾگهوحه) و جؽخؼوىن بوه مؼىوای( آفؽیعن) ظو فؼل فغؽ به مؼىای

زؽکحوی فؼول  ۀعؽزوىاؼ نوىوع.  می ضمیؽ "واو" پیکؽ مسكىب ،و ظؼ فؼل جؽخؼىن( مه ؼا) ضمیؽ "ی" ،"فغؽوی"
 : وهان ظاظ جىان می ؼا به ایه يىؼت( ؼخغ ۀاؾ ؼیه) جؽخؼىن
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هم ظؼ مىؼظ امىؼ ػیىی که  چىان ،وهان ظاظهیی بانع که زؽکث ؼا ظؼ بؽابؽ ایكحا می "ؼخغ" یک فؼل مكیؽ وما
، میؽضالقوعاؼ) بانوع موی و هم ظؼ مىؼظ امىؼ اوحؿاػی ظؼ قؽآن به کاؼ ؼفحه اقث که ظؼ واقغ بؽگهث پیکؽ به ؾمیىه

 قث.ا یؼىی باؾگهث به قىی ضعا ،(إلیه) ۀآیۀ نؽیفه ؾمیىپف ظؼ ایه (، 119: 1397، زكىمی
ّخُز ّهى   ح  ُيّشد   اّلَهةا ّاو  وّيّه َء دُ  ﴿َءَاجَّ گوؽ ضعاوووع (، 23یف/) ُى﴾َ ّو الشَّ "آیا  یؽ اؾ او مؼ وىظی ؼا اوحطواب کوىم کوه ا

 ؼزمان بطىاهع".
ُػ )  ط  ة) نعه وفؼلی اقث که بؽای امؽی اوحؿاػی یؼىی اوحطاب مؼ ىظی خؿ ضعاووع به کاؼ بؽظه ( دج  له   پیکؽ( ا 

 بانع. می
ا َلفّ يِّ ﴿إّ  ﴾ل ٍ ُهبّ ي َضَل ي ّارا گؽ چىیه کىم ظؼ گمؽاهی آنکاؼی ضىاهم بىظ". (، 24یف/) یى ٍ  "ا

گؽچه ظؼ ظاهؽ فؼلی مثل قو ،فؼل زؽکحی آن هم اؾ وىع ایكحا به کاؼ ؼفحه اقث ،ظؼ ایه آیه کىن ظیوعه وموی أ ا
یم و کى موی جؽخمه اؾ فؼل ضىاهم بىظ بؽای جکمیل مؼىوا اقوحفاظهظؼ نىظ ولی ایه فؼل و ن یه آن ظؼ جقعیؽ بىظه و 

 (.بىظن ظؼ گمؽاهی آنکاؼ) بانع می فؼل بىظن اؾ خمله افؼال ظاؼای زؽکث ایكحا
"فی ضالل م یه" ؾمیىه بوه  ضمیؽ محًل "ی" به مؼىای دوا/مه به ػىىان پیکؽ و ػ اؼت قىؼۀ یف 20 ۀظؼ آی

 ؼوظ. می نماؼ
َة قَ ُخّل ال  د  ایَل ﴿قّ  ًَّ ای کوال : گفوث ،واؼظ بههوث نوى: "به او گفحه نع(، 26یف/) ىو﴾َلُ ی َيع  هّ َث َقى  ا َلی  اَل يَ َج

 ظاوكحىع". می قى  مه
"الدىة" اقث. ظاضل نعن به بههث ظؼ واقغ وؼوظ پیکوؽ بوه ؾمیىوه  ،فؼل زؽکحی "دظضل" و ؾمیىه ،ظؼ ایه آیه

 : ؾیؽ ومایم ظاظه نعه اقث عؽزىاؼۀاقث که ظؼ 
 
 
 

 

"که پؽوؼظگاؼ  مؽا آمؽؾیوعه و اؾ گؽاموی ظانوحگان قوؽاؼ (، 27یف/) ﴾یَى َشهّ ُک  ال   ي ّهَى ًّ لَ َجعَ ي َو بِّ ي َس لّ َش ا َغَف ﴿ّبَ 
 ظاظه اقث". 

بوا پیکوؽ ضومیؽ محًول  27 ۀفؼول زؽکحوی اقوث کوه ظؼ آیو ،انواؼه نوع فؼول خؼولظؼ آیات پیهیه که  چىان
 "المکؽمیه" همؽاه نعه اقث. ۀیؼىی "ی" و ؾمیى ،مىًىبی

 
َ
  ن  ا کَ و  َش يَ  ن  لَ ﴿أ

َ
  ووّ ُقُش ال   ّهَى  ن  ُه لَ ا َقب  ًَ ک  لَ ه  أ

َ
ُه أ "آیوا وعیعووع چوه قوعؼ اؾ اقوىا  پویم (، 31یف/) ﴾ىوَ عُ ّج ش   يَ َل  ن  هّ ی  لَ إّ  ن  يَّ

ک کؽظیم که( به ضاعؽگىاهاوهان) اؾآوان ؼا  ". ( و ؾوعه ومی نىوع) هؽگؿ به قىی ایهان باؾومی گؽظوعها  آن هال
ک کؽظیم( دهلکىا) فؼل  بانع. می فؼلی ظاؼای زؽکث و اقىا  پیم اؾ آوان ویؿ پیکؽ ،به مؼىای هال
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 ،نوىوع" موی وؿظ ما زاضوؽ( ؼوؾ قیامث) "و همه آوان(، 32/یف) ﴾ووَ َضُش ا ُهح  ًَ یِع َلَذي  ا َجّ ُکلٌّ َلَّ  و  إّ  ﴿َو  ۀظؼ آی
ؽون" اناؼه به زاضؽ نعن ظؼ قیامث ظاؼظ.  یىا ُمسض  ع   "ل 

ا بوه بانع و لّمو می کل م حعا و جىىیه آن جىىیه ػىٌ اؾ مضاف الیه ،"إن" زؽف وفی ۀکلم ،آیۀ نؽیفهظؼ ایه 
 مسضوؽون ۀکلمو ،اموا ض وؽ ،اقوث محؼل  به مدمىعخمیغ ویؿ به مؼىای مدمىع و لعیىا ظؽف و  ، اقثمؼىای ااّل 

بوعون  نىظ: که ظؼ ایه آیه ایه گىوه مؼىا می بانع می بانع و بؼضی ازحمال ظاظه اوع که مسضؽون يفث خمیغ می
جوا:  )ع اع وایی، بی اقحثىا همگی آن ها ظقحه خمؼی ظؼ ؼوؾ قیامث بؽای زكاب و خؿا وؿظ ما زاضؽ ضىاهىع نع

17/009 ) 
زضىؼ و زاضؽ نوعن یوک فؼول  .به جفكیؽ مىظىؼ اؾ " لعیىا مسضؽون "زضىؼ ظؼ قیامث اقث پف با جىخه

 بانع. می قیامث ،زؽکحی اقث و ؾمیىه با جىخه به جفاقیؽ
ک نعه پیهیه به قىی نما باؾ ومی گؽظووع بلکوه ;ظؼ جفكیؽ ایه آیه آمعه اقث که  گمان وکىیع که اقىا  هال

به زكاب هایهان ؼقیعگی ضىاهع نع و هیچ کف ؼها ویكث یؼىوی موؽ   همگان ظؼ ؼوؾ خؿا وؿظ ما خمغ گهحه
 ( 12: 1386، بهؽا  پىؼ) :جاؾه آ اؾ ؼاه اقث وه پایان ؼاه

َ ﴿َو   َی  ُض ال  س  آَيِة َلُهُن ال 
َ
 ا َو اهَ ًَ َیی  ح  َحُة أ

َ
ً  ًَ َشج  خ  أ لَه ا ّه  ً ا َفّ هوا  آن "و ؾمویه موؽظه بوؽای(، 33)یوف/ ﴾ُکُلىوَ ُه َيلأ  ا َحب 

 اؾ آن ضاؼج قاضحیم". (  ػایی) به ما آن ؼا ؾوعه کؽظیم و ظاوه های) ؼا ،هعایحی اقث
 آیع.  می به نماؼ"دزییىا" فؼلی زؽکحی اقث و ضمیؽ "ها" که به االؼٌ المیحة بؽمی گؽظظ پیکؽ آن 

اقوث،  بانع و ایه فؼل ظاؼای زؽکحی يوؼىظی می (ظاوه) ز ا ،"دضؽخىا" ظیگؽ فؼل زؽکحی اقث که پیکؽ آن
یؼىی االؼٌ ضاؼج نعه و بوه قومث بواال ؼنوع و وموى ظاؼظ و  ،نىظ اؾ ؾمیىه می که پیکؽ مسكىب( ظاوه) ؾیؽا ز ا

کلىن  بانع می ویؿ فؼل زؽکحی قى  ظؼ ایه ایه نؽیف( ضىؼوع می) فؼل یأ
ًَّ ا ّفیَه ًَ ﴿َجَعل    یل ٍ َو َيّخ  ات ٍ ّهى  ا َج

َ
ش  اب ٍ َو ًَ ع  أ "و ظؼ آن با هوایی اؾ وطول هوا و (، 34یوف/) ﴾ىوّ ُعُیلال   ا ّهلَى یَهلا فّ يَ َفجَّ

 اوگىؼها قؽاؼ ظاظیم و چهمه هایی اؾ آن خاؼی قاضحیم".
ىات" پیکؽ و "فیها" ؾمیىه اقث ؽوا" ویؿ فؼلوی زؽکحوی و "فیهوا" ؾمیىو ،ظؼ ایه آیه "خ  د   آن بوه نوماؼ ۀفؼل "ف 

 ؼوظ. می
 َعَّلح   اهَ َثَّشّه َو  ىا ّهى  ُکلُ أ  ﴿ّلیَ 

َ
  يّهن  ذّ ي  ُه أ

َ
"جا اؾ میىه آن ظؼ زالی کوه ظقوث آووان هویچ (، 35یف/) ﴾ووَ ُکُش  َيش  َفَل أ

 ظضالحی ظؼ قاضحه آن وعانحه اقث.آیا نکؽ ضعا ؼا به خا ومی آوؼوع؟" 
ه" پیکؽ آن اقث ظوباؼه ؽ 

م  ه ث  ُکلىا" فؼل زؽکحی و "م  ا فؼل "ػمل" ویؿ فؼل زؽکحوی بوىظه کوه ضومیؽ  ،فؼل "ی 
 بانع.  می "ه" پیکؽ آن
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زّ َح ﴿ُسب    اَو الَّ
َ َه َو ص  ى َخَلَق ال  ً  ا ّهَّ اَج ُکلَّ  ا ُج

َ   ُض َو ّهى  س  ّبُث ال 
َ
لَو  ُفّسلّهن  ي  أ "مىوؿه اقوث (، 36یوف/) ﴾ىوَ َلُلَيع   ا َل ّهَّ

 ومی ظاوىع".چه  آن ؼویاوع و اؾ ضىظنان و اؾ می ؾمیهچه  آن کكی که جما  ؾوخها ؼا آفؽیع و اؾ
" خؿء افؼال زؽکحی و پیکؽ  ل     نومؽظهویؿ ظاؼای زؽکوث و "موا" پیکوؽ ( ُجى ُث ) فؼل .بانع می آن "اؾواج""ض 

 نىظ.  می
ی   آَيِة َلُهُن ﴿َو  ً  ُل َيس  اللَّ َه َلُخ ّه ًَّ "و نب بؽای آن ها وهاوه ای اقث ما ؼوؾ ؼا اؾ (، 37یف/) ﴾ىوَ ّلُ ُهظ   ا ُهن  رَ اَس َفإّ ُه ال

گهان جاؼیکی آن ها ؼا فؽا  گیؽظ". می آن بؽمی گیؽیم وا
ُص  كل  همان عىؼ که اؾ مؼاوی ایه فؼل مهطى اقوث ( ؟؟؟: 0۹۳1، بهؽا  پىؼ) یمکى می ضاؼج ،بؽمی گیؽیم: و 

 بانع. می یک فؼل زؽکحی اقث که "وهاؼ" پیکؽ آن
  ﴿َو  ( آیحوی اقوثهوا  آن ویؿ بؽای) "و ضىؼنیع(، 38یف/) ﴾یّن َعلّ يّض ال  َعّض يُش ال  ذّ ّلَك َجق  ا رَ َحَقشٍّ َلَه ي ّلُس  شّ ُس َجج  الشَّ

 ایه جقعیؽ ضعاووع قاظؼ و ظاواقث". > که پیىقحه به قىی قؽاؼگاهم ظؼ زؽکث اقث
 .عکى می ظؼ ایه آیه به وضىذ زؽکث مكحمؽ ضىؼنیع ؼا بیان

قؽ" آوؼظه نوعه ظؼ زوال  ،با جىخه به ایه جفكیؽ "الهمف" به ػىىان پیکؽ بوه قوىی ؾمیىوه کوه بوا لفوت "ُمكوح 
 .زؽکث اقث

ها" چىع قىل وخىظ ظاؼظ ػ اؼتبا اؼج اط ظؼ  ؽٍّ ل  ق  ُمكح   : "ل 
 ع جا به آضؽ ظویا ؼقیع...کى می ضىؼنیع زؽکثل 
 ع و اؾ آن هم جداو ومی کىع.کى می قحاظه مؼحقع اقث که ضىؼنیع ظؼ یک وقث زؽکث ل

ع کى می ػعه ای ظیگؽ ویؿ مؼحقع هكحىع که ضىؼنیع به قىی ظوؼجؽیه مىاؾلم ظؼ ؾمكحان و جابكحان زؽکثل 
ضىؼنیع ظاؼای ه ىط و فؽوظ آمعوی اقث که  چىیه همو اؾ مكیؽ ضىیم جداوؾ ومی کىع و کم هم ومی گػاؼظ... و 

 او اقوث آن مكوحقؽ  بانع و اؾ آن جداوؾ ومی کىع و کىجاهی هوم وموی کىوع پوف می ایه ه ىط ظاؼای زع و  ایث
 ( 020 -22/02۹: 1390)بیكحىوی، 

سيَ ﴿َوال   ًَ اُه َقََش َقذَّ "بؽای ماه مىؿلگاه هایی قوؽاؼ ظاظیوم قوؽاودا  (، 39یف/) ﴾يّن َقذّ ىّو ال  ُج ُعش  َکال   ادَ ی عَ اّصَل َححَّ َه
 آیع". می به يىؼت ناضه کهىه قىقی نکل و ؾؼظ ؼوگ ضؽما ظؼ

ال  ) ؼو  و  ع  ؽ  ق  م  ى  ق  ل  اُه م  جىاقوب گوؽظظ و بوه  موی مكیؽ یک ماهه اقث که مواه بوه ظوؼ ؾمویه ،مىظىؼ اؾ مىاؾل (اؾ 
ویمه و بعؼ ظؼ آموعه و ظوبواؼه بوه زالوث ویموه  ،مثل هالل ،مطحلف یمىقؼیث ظؼ بؽابؽ ضىؼنیع و ؾمیه به انکال

ح  ) نىظ می وهالل باؾگهحه و هماوىع اول ال  ی ػ  ز  ع  ىن  ال  ُخ ُؼؽ  اظ  ک   ( 18: 0۹۳1، بهؽا  پىؼ( )یم  ق 
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ضمیؽ مكححؽ "هى" که به "القمؽ" بؽموی گوؽظظ با جىخه به جفكیؽ فى  "ػاظ" یک فؼل زؽکحی اقث که ظؼ آن 
نىظ که به ناضه کهىه ضؽموا کوه  می ؼوظ که ظوباؼه به زالث ویمه و هالل باؾگهحه و هماوىع اول می پیکؽ به نماؼ

 جه یه نعه اقث. ،بانع میبه يىؼت قىقی نکل 
   ً  ﴿َل الشَّ  ي َلَه َبغّ ُس َي

َ
َه  اّبُق ُل سَ ی  لَّ َقََش َوَل الال   سَّک ُجذ   و  ا أ ًَّ "وه ضىؼنیع ؼا (، 40یف/) ﴾ىوَ َبُح ي َفَلک ٍ َيس  ُکلٌّ فّ وَ  اسّ ال

 گیؽظ و هؽکعا  ظؼ مكیؽ ضىظ نىاوؼوع ".  می قؿاقث که به ماه ؼقع و وه نب بؽ ؼوؾ پیهی
 "یك سىن" خؿء افؼال زؽکحی و "کّل" پیکؽ و ؾمیىه "فی فلک" اقث. 

  آَيِة َلُهن   ﴿َو 
َ
َحُهن  ا ُرسِّ ًَ ا َحَل  يَّ أ بوؽای ( ظیگوؽ اؾ ػظموث پؽوؼظگواؼ) "وهواوه ای(، 41یف/) ﴾ىوّ ُح َش  ّك ال  ُفل  ی ال  فّ  يَّ

 زمل کؽظیم". ( اؾ وقایل و باؼها) آوان ایه اقث که ما فؽؾوعاوهان ؼا ظؼ کهحیهایی پؽ
 بانع.  می "زملىا" فؼل زؽکحی و "غؼیه" ویؿ پیکؽ

، بهوؽا  پوىؼ) یؼىوی وكول بهوؽی: نوىظ موی ک یوؽ اعوال "غؼیة" ظؼ ايل اوالظ يغیؽ و ظؼ ػؽف به يوغیؽ و 
0۹۳1 :20 ) 

 مؽکب های ظیگؽی هماوىع آن آفؽیعیم". ها  آن "و بؽای(، 42یف/) ﴾ىوَ َکبُ َيش   اهَ  ّلهّ ّهث   ّهى   ا َلُهن  ًَ ق  ﴿َوَخلَ 
یؼىی آفؽیعن وهاظیىه نعه اقث و "یؽک ىن" ویؿ فؼل زؽکحی  ،"ضل " فؼل زؽکحی اقث که ظؼ آن خؿء زؽکحی

ع یویؼىوی ضومیؽ ػا ،که به موا مىيوىله بؽموی گوؽظظ بانع  می "ه" آن ضمیؽ مقعؼۀ ظیگؽ ظؼ ایه آیه اقث که ؾمیى
 .اقث

ً    ُهن  َل َو  يَخ َلُهن  َصّش  َفَل  ُهن  ّشق  ُيغ   َيَشأ   و  إّ ﴿َو  گؽ بطىاهیم آن (، 43یف/) ﴾ُزووَ َق ُي یم به عىؼی کى می ها ؼا  ؽ "و ا
 که وه فؽیاظؼقی ظانحه بانىع ووه ودات ظاظه نىوع".

 بانع.  می فؼل زؽکحی و ضمیؽ "هم" پیکؽ "ُوغؽ "
ّهن  آيَ  آَية ٍ ّهى   ّهى   یّهن  جّ ا َجأ  هَ ﴿َو  ً  ايُ  کَ إلَّ  اّت َسبِّ "و هویچ آیوه ای اؾ ایوات پؽوؼظگاؼنوان (، 46یوف/) ﴾یَى ّشّض ا ُهع  َه ىا َع

 نىوع".  می اؾ آن ؼویگؽظانکه  ایه ومی آیع مگؽها  آن بؽای
به مهاهعه و یا به جالوت و جػکؽ اقث و ویؿ مؽاظ اػوم اؾ آیوات آفواقی و  ،وهان ظاظن آن ،مؽاظ اؾ آوؼظن آیات

)ع اع وایی،  ىوع.کى می ایىهوا ؼوی گؽظاووی ۀکفاؼ ظؼ بؽابؽ همو ،اقث( ماوىع قؽآن) اوفكی و آیث به مؼىای مؼدؿه
بانع. ایه فؼول زؽکحوی  می آیه پیکؽ و ؾمیىه ضمیؽ هم ،بانع می پف فؼل جأجی یک فؼل زؽکحی( 17/0۹3جا:  بی

یؼىی پؽوؼظگاؼ به قوىی  ،ؾیؽا پیکؽ که همان آیه اقث اؾ خاوب ؼب >بانع می ظاؼای زؽکحی وؿولی مثل فؼل دوؿل
 .آیع می ها یؼىی هم/آن >ؾمیىه

 نىظ.  می "مؼؽضیه" وىػی فؼل زؽکحی مسكىب ۀظؼ کلم مؼىای "ؼویگؽظاوی" مىخىظ
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  َلُهن   یَل ا قّ رَ إّ ﴿َو 
َ
زّ قَ  هُ اللَّ  ُکُن ا َسَصقَ ىا ّهَّ ّفُق ي  أ زّ ُش يَى َکَف اَل الَّ ًُ وا ّللَّ   و  َعَُه إّ ُه َاط  اُء اللَّ َيَش  َلى   ّعُن َهى  ىا َاُيط  يَى آَه

َ
لأ ي  ّفللَّ إّ  ن  حُ ي 

ضعا به نما ؼوؾی کؽظه اوفا  کىیع کافؽان بوه چه  آن به آوان گفحه نىظ اؾ"و هىگامی که (، 47یف/) ﴾یى ٍ ل ٍ ُهبّ َضَل 
گؽ ضعا می مىمىان  کؽظ".  می ضىاقث او ؼا اعؼا  می گىیىع آیا ما کكی ؼا اعؼا  کىیم که ا

و و( اوفوا  کىیوع) مثل "اوفقىا" ،نىظ می ظؼ ایه آیه افؼال زؽکحی بكیاؼی ظیعه ُکوم الل  ق  ؾ  ّموا ؼ  ه" بوه ػ واؼت "م 
ه" پیکؽ آن ،ػىىان پیکؽ آن م" که ظؼ آن وىػی زؽکث وخىظ ظاؼظ و "م   "اعؼم" و ضمیؽ محًل "ه" پیکؽ آن ،"ُوغؼ 

 بانع. می
ؼ "کان" و امثال آن که بوؽ فؼل مقع ،یؼىی نما فقظ ظؼ گمؽاهی آنکاؼ هكحیع ،(إن دوحم إال فی ضالل م یه)

بانع و دوحم به ػىىان پیکؽ و فی ضالل م یه به ػىوىان ؾمیىوه  می ظاللث ظاؼظ یک فؼل زؽکحی ایكحا وخىظ ظانحه
 نىظ. می نمؽظه
ً   و  ُذ إّ َىع  َزا ال  ی هَ ىَو َهحَ ىلُ ُق ﴿َويَ  گوؽ ؼاقوث موی "آوهوا(، 48یف/) ﴾یَى اّدقّ َص  ن  حُ ُک گىییوع ایوه وػوعه  موی گىیىوع ا

 قیامث کی ضىاهع بىظ؟" 
فؼول "کىوحم" زؽکحوی که  چىان ،نىظ می پیکؽ مسكىب"یقىلىن" ویؿ فؼل زؽکحی بىظه و کل ػ اؼت بؼع اؾ آن 

 بانع.  می اؾ وىع ایكحا
 لَ  إّ َل َو  ةا یَ ّص َجى   ىوَ یعُ طّ حَ س  يَ  ﴿َفَل 

َ
"ومی جىاوىع ويیحی کىىع یا به قىی ضاوىاظه ضوىظ (، 50یف/) ﴾ىوَ عُ ّج ش  يَ  ن  هّ لّ ه  ی أ

 باؾگؽظوع". 
 اقث.پف ظاؼای زؽکث اوحقالی  ،یؼىی ؼفحه و بؽگهحه ،"فؼل "ؼخغ

ىسّ  ّفي َوُيّفَخ ﴿ َذاّخ  ّهَى  ُهن   َفّإَرا الصُّ ج 
َ ّهن   ّإَلی ال  ّسُلىوَ يَ  َسبِّ  ،نوىظ موی بواؼ ظیگوؽ ظؼ يوىؼ ظمیوعه"(، 51یوف/) ﴾ً 

گهان آن ها اؾ ق ؽها نحابان به قىی  ؼووع".  می پؽوؼظگاؼنان( ظاظگاه) وا
. ضىظنوامل و نویىه وموا بؽضوىؼظاؼ اقوث"یىكلىن" اؾ "وكالن" به مؼىای با قوؽػث ؼفوحه اؾ ووىػی زؽکوث 

 ( 7/547: 1383، زىیؿی)
َحاُصوا﴿ یَ  َواه  َم ال  يُّ  ى 

َ
ّشُهىوَ  َهاأ ُج    "!خعا نىیع امؽوؾ ای گىهکاؼان: گىیىع می ها آن "و به(، 59یف/) ﴾ال 

 ،به گىهکاؼان امؽ نعه اقث که اؾ يف ویکان خوعا نوىوع آن با آیۀ نؽیفه فؼل امؽ اقث و ظؼ ایه  "امحاؾوا"
يوف ) و فؼل امؽ خعا نعن وىػی فؼل زؽکحی اقوث کوه ظؼ آن خوعایی پیکوؽ اؾ ؾمیىوه ،پیکؽ ،بىابؽایه مدؽمان

 نىظ. می مهاهعه( ویکان
ً  ّبَ  َم ى  یَ َها ال  َلى  ص  ﴿إّ  کفؽی که ظانحیع بوه آجوم آن "امؽوؾ واؼظ آن نىیع و به ضاعؽ (، 64یف/) ﴾ووَ ُش ُف َجک   ُحن  ا ُک

 بكىؾیع".
ىا اؾ ل  ی) إي   ( 0۹: 0۹۳1 ،بهؽا  پىؼ) واؼظ آجم نىیع ،به مؼىای بكىؾیع( يل 
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ویوؿ فؼول  فؼول "کىوحم جکفوؽون"> بانع و آجم خهىم ویؿ ؾمیىه اقث می پیکؽ ،"إيلىا" فؼل زؽکحی و کافؽان
 اقث که ضغاب به کافؽان ظاؼظ.ضمیؽ محًل "جم"  ،و پیکؽ( بىظن ظؼ کفؽ) زؽکحی اؾ وىع ایكحا

یَ أ﴿ َم ل  ّحُن  ى  َىاّهّهن   َعَلی َيخ  ف 
َ
ا أ ًَ ُ ي   َوُجَکلِّ

َ
َهُذ  ّذيّهن  أ ُجُلُهن   َوَجش  س 

َ
ّسُبىوَ يَ  َکاُيىا ّبَا أ "امؽوؾ بوؽ ظهاوهوان (، 65یف/) ﴾ک 

 ظاظووع نوهعات موی گىیىع و پاهایهان کاؼهایی ؼا که اودوا  وهمیم و ظقث هایهان با ما قطه می می مهؽ ضامىنی
 ظهىع".  می

 ؾمیىوه بوؽای آن ،ؾویم فؼل زؽکحوی اقوث کوه ػلوی افوىاههم می هؽفؼل "وطحم" به مؼىای م ،کؽیمه ۀظؼ ایه آی
 ،بانوع موی یوعیهم" پیکوؽدویؿ فؼل زؽکحی اقوث و " -عکى می یؼىی با ما يس ث-فؼل "جکلمىا" > نىظ می مسكىب

 کكوب) و "اؼخلهوم" پیکوؽ اقوث و ویوؿ "کواوىا یکكو ىن" آیع می به نماؼویؿ فؼل زؽکحی  فؼل "جههع" چىیه هم
 و اؼخل اقث.  ایعی ،اػضای بعن مثل افىاه ،فؼل زؽکحی و پیکؽ( کؽظوع می

بؽضی مؼحقع هكحىع کوه  .ظهىع اضحالف وظؽ وخىظ ظاؼظ می و نهاظتگىیىع  میاػضا چگىوه قطه که  ایهظؼ 
نهاظت ظهىع و به گىاهاوهوان  ضعاووع اػضای بعن ؼا به گىوه ای ضل  کؽظه که ظؼ قیامث بحىاوىع قطه بگىیىع و

اػحؽاف کىىع وظؽ ظیگؽ آن اقث که ضعاووع ظؼ ایه اػضا قطه قؽاؼ ظاظه که باؾگى کىىع و ال حه وك ث کال  ؼا بوه 
و اموا وظوؽ قوى  ایوه اقوث کوه مؼىوای قوطه گفوحه و ظاهؽ ومی نىظ ها  نآ ۀؾیؽا مگؽ اؾ وازی >اػضا ظاظه اقث

کوه  ایه ع بوؽکى می ظهع که ظاللث می نهاظت ظاظن جىقظ اػضا آن اقث که ضعا ظؼ آن اػضا اؾ آیات چیؿی قؽاؼ
بیكوحىوی، ) نوىظ. می مؼًیث و گىاه ومىظه اوع پف ایه نهاظت اؾ اػضا وامیعهها  آنۀ ياز اوهان ضعا ؼا به وقیل

1390 :22/02۳ ) 
 ...هوا و پاهوا و ايلی بوؽای فؼول یکكو ىن يواز ان ظقوث گفث که پیکؽ جىان می  قى  ۀپف با جىخه به وظؽی

 بانىع که به وقیله اػضای بعن ضىظ مؼًیث کؽظه اوع. می
ا َيَشاُء  َوَلى  ﴿ ًَ یُ  َعَلی َلَطَس  ع 

َ
ّهن  أ َحَبُقىا ًّ َشاَط  َفاس  ی الصِّ ّصُشووَ يَ  َفَأيَّ گؽ بطىاهیم چهماوهان ؼا مسى(، 66یف/) ﴾ب   "ا

 ىع ب یىىع؟"جىاو می ضىاهىع بؽ یک ظیگؽ پیهی بگیؽوع اما چگىوه می پف یمکى می
كىا م  غ  اؾ : به ق قث نحافحىع... اوی ی ًؽون، پف جىع ؼفحىع(: ق    ) کؽظیم... فاقح قىا می ال حه مسى و وابىظ: ل 

 "عموف" خوؿء افؼوال زؽکحوی و "اػویه" پیکوؽ( 01: 1386، بهوؽا  پوىؼ) ىوع ب یىىوعجىاو می چگىوه ،بیىىع می کدا
فؼول زؽکحوی نویىه وموا بوه  ،که محضمه مؼىای نوحاب اقوثخا  آن "اق حقىا" ویؿ فؼل زؽکحی اقث و اؾ ،بانع می

 بانع.  می فؼل "ی ًؽون" ویؿ فؼل زؽکحی> آیع و "الًؽاط" ؾمیىه اقث مینماؼ 
اُهن   َيَشاُء  َوَلى  ﴿ ًَ َحَطاُعىا َفَا َهَکاَيّحّهن   َعَلی َلََسخ  ّجُعىوَ يَ  َوَل  اُهّضی   اس  گؽ بطوىاهیم آن هوا ؼا ظؼ (، 67یف/) ﴾ش  "و ا

 یم جا وحىاوىع ؼاه ضىظ ؼا اظامه ظهىع یا به ػقب بؽگؽوع".کى می خای ضىظ مكص
 فى  "مكطىا" فؼل زؽکحی و "ػلی مکاوحهم" ؾمیىه اقث. ۀظؼ آی
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هُ  َوَهى  ﴿ ش  هُ  ُيَعِّ س  کِّ ًَ ّق  ّفي ُي َخل  َفَل  ال 
َ
ّقُلىوَ يَ  أ  ظؼ آفؽیىم واژگىوه ال، "هؽ کف ؼا عىل ػمؽ ظهیم(، 68یف/) ﴾ع 

 آیا اوعیهه ومی کىىع؟!" (، گؽظاویم می و به واجىاوی کىظکی باؾ) یمکى می
 بانع.  می ضمیؽ و فی الطل  ؾمیىه ،پیکؽه ،اقثواژگىن کؽظن خؿء زؽکحی ظؼ فؼل وىکف 

یؼىی آیا جعبؽ ومی کىىع که ضعاوجع قاظؼ اقث که مؽظگان ؼا بؽگؽظاوع همان گىوه کوه قوعؼت ظاؼظ  ،دفال یؼقلىن
ػقل و ضوؽظ ها  آن ؼا ضل  کىع و افؽاظی که با یاء قؽائث کؽظوع پف مؼىایم ایه گىوه اقث آیا پف بؽایها  آن که

 ( 22/0۹2: 1390 ،بیكحىوی) ویكث که ػ ؽت بگیؽوع...
 بانع.  می که و ضمیؽ واو ظؼ فؼل یؼقلىن پیکؽ اقثپف اوعیهیعن اؾ خمله افؼال زؽکحی 

اَها﴿ ًَ ل  َها َلُهن   َوَرلَّ  ً َها َسُکىُبُهن   َفّ  ً ُکُلىوَ يَ  َوّه و آن ها ؼا ؼا  ایهان قواضحیم هوم مؽکوب آووان اؾ آن "(، 72یف/) ﴾أ 
 ىع." کى می اقث و هم اؾ آن جغػیه

بطهی اؾ آن ها ؼا بؽای قىاؼکاؼی و باؼکهی و بؽضوی ؼا : نىوع می چهاؼپایان به ظو بطم جقكیمع   ایه آیه 
ظهىع. ظؼ ایه آیه "ؼکىب" به مفهى  چهاؼپای باؼبؽ  می بؽای غبر و بهؽه مىعی اؾ گىنث و نیؽ مىؼظ اقحفاظه قؽاؼ

 ( 10/45: 1337، ع ؽقی) آمعه که ظؼ ایه خا مىظىؼ نحؽ و گاو اقث.
کلىن" ظاؼای زؽکث پىیاظؼ ایه   قث.ا آیه کؽیمه فؼل "یأ

َخُزوا﴿ هّ  ُدووّ  ّهى   َواجَّ ُهن   آّلَهةا  اللَّ َصُشووَ يُ  َلَعلَّ "آوان  یؽ اؾ ضعاووع مؼ ىظاوی بؽای ضىیم بؽگؿیعووع (، 74یف/) ﴾ً 
 به ایه امیع که یاؼی نىوع".

 ؼوظ. می نماؼه "یىًؽون" یک وىع زؽکث ضىظ نامل ب
َحّطیُعىوَ يَ  َل ﴿ َشُهن   س  ِذ  َلُهن   َوُهن   َيص   ً َضُشووَ  ُج  "ولی آن ها قاظؼ بوه یواؼی ایهوان ویكوحىع و ایوه(، 75یف/) ﴾ُهح 

 نىوع". می ضىاهىع بىظ که ظؼ آجم ظوؾش ازضاؼها  آن لهکؽی بؽای( ػ اظت کىىعگان ظؼ قیامث)
نکؽ الهی به قؽاؽ بوث هوا بوؽوظ و مسضؽون ظؼ ایه خا کیفؽ کكی اقث که به خای مغالؼه ظؼ وؼمث ها و 

ایوه کوه  ایه بایع محػکؽ نع که به ظلیول( ال یكحغیؼىن) ظؼ ؼابغه با فؼل(، همان) ازضاؼ بؽای وؼوظ به ظوؾش اقث
فؼل یک فؼل مىفی اقث پف زؽکحی هم ظؼآن ؼش وعاظه اقث و بىابؽ ایه اقحعالل ایه فؼل خوؿو افؼوال زؽکحوی 

 مسكىب ومی نىظ.
یّ يُ  ُقل  ﴿ ّزي یَهاح  َشَأَها الَّ ي 

َ
َل  أ وَّ

َ
ة ٍ  أ ق ٍ  ّبُکلِّ  َوُهَى  َهشَّ

ع کوه کىو می همان کكی آن ؼا ؾوعه: "بگى(، 79یف/) ﴾َعّلیِن  َخل 
  وطكحیه باؼ آن ؼا آفؽیعه و او به هؽ مطلىقی ظاواقث".

 .پىیا اقثفؼل "یسیي" نامل زؽکث 
﴿ 
َ
ّزيأ َجشّ  ّهَى  َلُکن   َجَعَل  لَّ َضشّ  الشَّ خ 

َ ا ال  ُحن   َفّإَرا َياسا ي 
َ
لهُ  أ  ً "هموان کكوی کوه بوؽای نوما اؾ (، 80یوف/) ﴾ُجىّقلُذووَ  ّه
 افؽوؾیع." می ظؼضث ق ؿ آجم آفؽیع و نما به وقیله آن آجم
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 .فؼل "جىقعون" ظاؼای زؽکث پىیا اقث
َا﴿ ُشهُ  ّإيَّ ه 

َ
َسادَ  ّإَرا أ

َ
اَشی   أ و   ئا

َ
او چىیه اقث کوه هؽگواه چیوؿی ؼا اؼاظه "فؽمان (، 82یف/) ﴾ُکىوُ َفیَ  ُکى   َلهُ  ُقىَل يَ  أ

 نىظ".  می آن ویؿ بی ظؼوگ مىخىظ(، مىخىظ بال! عگىی می جىها به آن، کىع
گؽ ضعا بطىاهع چیؿی ؼا ایداظ کىع به هیچ چیؿی ضاؼج اؾ وخىظ ضىظ ویاؾ وعاؼظ بلکه : فؽمایع می ظؼ ایه آیه ا

 ،بهوؽا  پوىؼ) یؼىی اؼاظه همان و به وخىظ آمعن هموان.نىظ.  می کافی اقث بگىیع ایداظ نىظ. پف بالفايله ایداظ
0۹۳1 :1۱ ) 

 بانع.  می نىظ ویؿ ظاؼای زؽکث می مىخىظ فؼل یکىن به مؼىای
َحاوَ ﴿ ّزي َفُسب  َجُعىوَ  هّ َوّإَلی   ء ٍ َشي   ُکلِّ  َهَلُکىُت  ّذهّ ّبیَ  الَّ "پف مىوؿه اقوث ضعاوووعی کوه مالکیوث (، 83)یف/ ﴾ُجش 

 گؽظاوىع".  می و نما ؼا به قىی او باؾ او اقث همه چیؿ ظؼ ظقث
 بانع. می ؾمیىه ،پیکؽ و إلیه ،ضمیؽ واو اقث،ظؼ ایه آیه "جؽخؼىن" فؼل زؽکحی 

 . حزوف اضافه2-3

َحّقین ٍ  ّصَشاط ٍ  َعَلی﴿  ( 4یف/) ﴾ُهس 
 ؼاه ؼاقث /: ..... / مقًع.:..... / عىل مكیؽ:.ػلی / م عد: زؽف اضافه

َصی ّهى   َوَجاَء ﴿ ق 
َ
ةّ  أ ًَ َّذي َعی َسُجِل  ال   ( 20یف/) ﴾َيس 

 ..... .:......./ مقًع:.ظوؼ جؽیه وقاط نهؽ / عىل مكیؽ: مه / م عد: زؽف اضافه
ُبُذ  َل  ّلَي  َوَها﴿ ع 

َ
ّزي أ هّ  َفَطَشّيي الَّ َجُعىوَ  َوّإَلی   ( 22یف/) ﴾ُجش 

 .ضعاووع: .... / مقًع:..... / عىل مكیؽ.:ػلی / م عد: زؽف اضافه
ا َيا َقاُلىا﴿ ًَ َل ا َهى   َوي  ًَ َقّذَيا ّهى   َبَعَث  ( 52یف/) ﴾َهَزا َهش 

 .........:..... / مقًع.:ضىابگاه مؽ  / عىل مكیؽ: مه / م عد: زؽف اضافه
یَ أ﴿ َم ل  ّحُن  ى  َىاّهّهن   َعَلی َيخ  ف 

َ
 ( 65یف/) ﴾أ

 .ظهان: امؽوؾ / مقًع: ....../ عىل مكیؽ.:ػلی / م عد: زؽف اضافه
َحاوَ ) ّزي َفُسب  َجُعىوَ  هّ َوّإَلی   ء ٍ َشي   ُکلِّ  َهَلُکىُت  ّذهّ ّبیَ  الَّ  ( 63یف/) ﴾ُجش 

 ضعاووع.: ... / مقًع.:....../ عىل مكیؽ.:إلی / م عد: زؽف اضافه
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  گیزی نتیجه

قؽآن کؽیم به ػىىان محىی ظاؼای ازکا  ػیىی و اوحؿاػوی اؾ افؼوال زؽکحوی بكویاؼی بؽضوىؼظاؼ اقوث کوه  -1
ع. اؾ عؽف ظیگؽ کى می امىؼ مطحلف به ضًىو امىؼ اوحؿاػی کمک و ملمىـ جؽ جؽ بیم ایه افؼال به فهم وخىظ

بوه بوه ویوژه وظؽیوۀ نوىاضحی جوالمی بؽؼقی افؼال زؽکحی ظؼ آیات قؽآن بؽ اقاـ وظؽیه های وىیه ؾبان نىاقوی 
 >اودامع می ها آن جفكیؽی خعیعجؽ و ػمی  جؽ وك ث به

زؽکحوی، مكویؽ و ؾمیىوه  ءجالمی ظؼ ج ییه فؼل زؽکحی ظاؼای چهاؼ مؤلفۀ ايلی پیکؽ، خؿوظؽیۀ نىاضحی  -2
بانوع، اموىؼ غهىوی و  های مؼىانىاقوی نوىاضحی می اقث که با ؼویکؽظ به مقىلۀ عؽزىاؼۀ جًیؽی که اؾ ؾیؽنواضه

 قاؾظ> اوحؿاػی ؼا ػیىی و واقؼی می
به عىؼ مثال خوعا  ،محفاوت اقث قىؼۀ یفزؽکحی ظؼ ؼووع قیؽ افؼال  ،با جىخه به بؽؼقی های اودا  نعه -3

 ،نوىظ موی بؼثىوا و امحواؾوا مهواهعه ،وكولص ،جى وث ،دضؽخىا ماوىع ،نعن پیکؽ اؾ ؾمیىه ظؼ ا لب فؼل های زؽکحی
 ،جؽخؼىن و ػاظ ماوىع ،گؽظظ می پیکؽ ظوباؼه به ؾمیىه باؾ ،ظؼ ظقحه ای ظیگؽ اؾ افؼالکه  چىان
( خؼول) فؼول چىویه هم ،عووؼو  موی پؽجکؽاؼجؽیه افؼال زؽکحی ظؼ ایه قىؼه به نماؼاؾ ( خؼل و ضل ) فؼل -4

 >گیؽظ خؿء ظقحه ای اؾ افؼال زؽکحی اقث که پیکؽ بؽ ؼوی ؾمیىه قؽاؼ می
که یک فؼل زؽکحی اوحقالی اقث که زؽکث ظؼ آن اؾ مكویؽ  مثل دؼقل ،بؽضی اؾ افؼال قیؽ وؿولی ظاؼوع -5

 >بانع می باال به پاییه
قوىؼۀ  38 ۀو اقىاظ آن به ضىؼنیع ظؼ آیو( جدؽي) وخىظ فؼل زؽکحی ،بؽضالف وظؽیه ثابث بىظن ضىؼنیع -6

 >بانع می (لمكحقؽ لها) بیاوگؽ زؽکث ضىؼنیع به ػىىان پیکؽه به قىی ؾمیىه یف
ی قث کوه اؾ همؽاهوا باؼؾ فؼل نیىه وما ۀبؽ زؽکث با نحاب ظاللث ظاؼظ ومىوکه  66 ۀفؼل اقح قىا ظؼ آی -7

 >آیع می نیىه و خؿء زؽکحی به ظقث
کیعبانع که به ظلیل  می بكیاؼی اؾ افؼال ظؼ ایه قىؼه ظاؼای قمؽ -8 ق ول اؾ  مؼموىالا ایه زوؽوف  ها، آن بؽ جأ

بىوابؽایه  ،ضعاووع اقث( جؽخؼىن) که مقًع فؼل زؽکحیخا  آن اؾ(، إلیه جؽخؼىن) مثل ،فؼل زؽکحی غکؽ نعه اوع
   نعه اقث.مقع( ضمیؽ واو) مقًع بؽ زؽکث و پیکؽ
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