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 ءبزرسی تصویزپزداسی افؼال حزکتی در سورۀ هبارکۀ شؼزا

 1ػلی اسودی
 چکیده

کىکاي  با مؿاِك میان، وػكیه پكؾالان ایه ؾق باٌؿ و می کْم اؾبی یها شىبه ال یکی به ؾىىان یجّىیكپكؾال
ویىٓق ٌیؿكا  قكآویی،  یها وىقه میان ؾق. اوؿ پكؾاؼحه بْغی ِىؿث ایه یابی قیٍه به قكآن کكیم ؾق جّىیكٓ باق ؾق 

ک . اویث بٌیؿی وىض، هىؾ، ِالط، لیى  و چىن اقىام پیامبكاوی گفٌثوك  ال محؿؿؾ جّاویك ٓؾقبكؾاقوؿ  ۀٌیا
 - یجىِیف قوي با ظاضك مقاله ؾق شهثبه ایه  ،جٍکیل ؾاؾه اوث جکاپى قا، ظكکث و اقىام ایه وكوىٌث اِ ی

 افؿال ۀغ ب. ٌؿ ؼىاهؿ ویق بك ها  آن ۀغ ب ویطكه و لؾلی ها و ؾاوحان ایه جّىیكپكؾال ؾق افؿال ظكکحی وىؼ جع ی ی
کىؿه یجّاویك با بىؾه و ها ؾاوحان نم مى  مىلون و كجّىی بك افؿال، ؾال وایك بك اوحقالی ظكکث  یها ؾفاب ال آ

 پییؿا ومیىؾ افؿیال ویایك ال بییً افقی اوحقالی ویم، ظكکث اوحقالی افؿال ظكکث ؾقمیان. اوث ٌؿه مصمىى ؾػیم
 کیه افقی اوحقالی حیظكک افؿال یها ٌاؼُ لیكا؛ اوث ؼىؾ به آؾمی اؾمال بالجاب ٓؾهىؿ وٍان امك ایه که کكؾه
 ؾؼیى  بیه اوىیان هك ؾمك گفٌث بك یها ٌاؼُ با اوث قؿقت ظضىق، وكؾث و آمؿوٌؿ، مؿت غیاب و همان

 محىاویب قیؿقت وكؾث و با و کىؿ می پیؿا ظضىق مؽح ف لماوی لفىاِ ؾق ها اوىان ؾمك ۀحیصو. اوثك مىی هم
کىؿه که وىقه ایه ؾق ،قو ایه ال. ؿهؾ می بكول فكؾ لوؿگی ؾق قا ؼىؾ لمان هك ؾق  گفٌحه اقىام وكوىٌث ویمك ج ال آ

 اویث و ؼیىؾ به اوىان ؾمل هك بالگٍث بك همىاقه ؾالکه  هىحیم ظكکحی وىؼ افؿال ایه بكؾنبه کاق  بىؾه، ٌاهؿ
 . کىؿ می پیؿا ومىؾ وىقه ایه ؾق پیً بیً ال مضمىن جكجیب اقجبا به ایه 

 . جّىیكپكؾالی، افؿال ظكکحی ، ؾاوحان پیامبكان،وىٓق ٌؿكا  قكآن،: کلیدی واژگاى
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 هقدهه

 آن قواوؿه و اجمام به مؽ ىقاجً بك قا ؼىؾ یاه وؿمث که اوث پكوقؾگاق الطاف شم ه ؾهی ال ٌکل و جّىیك
ُکٓم ُذم  َو َلَقٓؿ َؼَ ٓقىَ »ث؛ او کكؾه ـکك اؾكاف ٓوىق 11 ۀآی ؾقا ق  ى   ا ُکٓم ُذم  َِ ّ   ةا ّلٓ َمّْئکَ ُقٓ ىَ  ٓقوا  آوُصُؿوا آلَؾَم َفَىیَصُؿوا ّا

م، ویسه بیه ِیىقجگكی ٌیما یؼ ی  کیكؾقیث، ٌیما قا یو ؾق ظق»ٔ، 11ٕاؾیكاف/ «َه یاّشؿّ ُکٓه ّمَه الى  یَ َه َلٓم یّآب ّ 
ه کییه ال ی[ وییصؿه کكؾوییؿ، شییم اب یی ؿ پییه مهمییهیییم: بییكای آؾم وییصؿه کىیبییه فكٌییحگان گفحییگییاه  آن م؛یپییكؾاؼح
 «. کىىؿگان وبىؾ وصؿه

 پیهٔ 131: 1331، عشیاظٕ گكؾؾ شاظع بالمی "العیىان"به کحاب  قكن ؾومؾق  جّىیكبعد  ظضىق پیٍیىۀ
. کیكؾ ق میؿاؾ کیْم ؾق لیبیا جّیاویك مییمان قا ؾیگیك ٌیاؾك بیك ٌیاؾك بكجیك مؿیاقؾىکكی،  هْل شاظع، ابى ال
: 0089، شكشیاویٕکىیؿ  می مؿكفیی جكکیب جّىیك و قا، مىیك کْم مىیك ویم شكشاوی ؤ 27: 0890، یؾىکكٕ

گاوه و یبْغث، شایگاه ؾق بكای جّىیك ایه، محقؿمان وشىؾ با 080ٔ  ؾوبیال بیه وگكفحىیؿ و وػیك ؾق مىحقل شؿا
اؾیبیان  واقیؿان و که اوث ظالی ؾق ایه. بىؾوؿ کىایه اوحؿاقه و جٍبیه و چىن بیاوی اقىام ؾق مؿكفی آن ٌىاوایی و

. اویؿ کكؾه مؿكفیی مهم بْغث های بؽً ال یکی به ؾىىان قا آن و ؾاٌحه جّىیك ۀمقىل به محفاوت مؿاِك، وگاهی
 یاؾگاق به ؼىؾ ال میالقكآن الکك  یف یالفى كیالحّى  وام بهی ماوؿگاق اذكمٔ 0808ٕ وال ؾق قطب میان، ویؿ ایه ؾق
 اٌیاقه ُجٍؽی گ وقو، مىویقی، لمان، مکان، ظكکث چىن مؽح ف یؾىاِك به یجّىیكوال بكای گفاقؾ و می
 وىق میان ؾق. قوؾ می ٌماق به کكیم جع ی ی قكآن یقویکكؾها یهجك  مهم ال یکی ؾىىان به واقؽ جّىیك ؾق. کىؿ می

 ؾق ویىقه اییه کیه چیكا ؛کیكؾ مؿكفیی مؽح ف جّاویك ال ای صمىؾهم به ؾىىان جىان می قا وىٓق ٌؿكا کكیم،  قكآن
 بیه قیؽحیه و اویفاق جبٍییك و قالیب ؾق قا اویْم ؾقاییؿ ٌؿه و والل مکه ؾق كپیامب ظضىق یها وال اواؼك

 اییه وكگفٌث اقىام. اوث پكؾاؼحه بٌؿی وىض، هىؾ، ِالط، لى  و چىن پیامبكاوی وكگفٌث اقىام ِیفى ج
 ٌگكفی ؾقووی جعىل ؾچاق هلمی، آن طی که ، ؾقىبحیباٌؿ می مقكون پكوقؾگاق ؾقىبث با همىاقه الهی پیامبكان

به ایه  اوث و کٍیؿه جّىیك به هىكمىؿاوه یطكل به ظكکث ؾىّك با قااجفاقات  میان، ؼؿاووؿ ایه ایهق ؾ. ٌىؾ می
ؾق بیالگكؾان . آییؿ به ٌیماق می قكآوی ایه ؾاوحان ال قبیل ایه اِ ی ؾىّك ظكکث، که کكؾ اؾؾا بحىان ؾلیل، ٌایؿ

 . آیات ال جكشمۀ بكگمیؿٓ جفىیك ومىوۀ واِك مکاقم ٌیكالی اوحفاؾه ٌؿه اوث

 ادبیات نظزی پژوهش. 1

 ۀ پژوهشپیشین. 1-1

 کیه اوؿ ٌؿه وگاٌحه ظكکث ؾىّك ؼاَ طىق به و یجّىیكوال لمیىه ؾقجی مقاّ ها و وامه میان، پایان ایه ؾق
 قیكآن ویىق بكؼی البْغه و وهس محىن اٌؿاق و بكؼی ؾق اشمالی طىق به یجّىیكپكؾال ؾىاِك بكقوی به همىاقه

  :کكؾ اٌاقه لیك مىاقؾ به جىان قبیل می ایه ال که اوؿ پكؾاؼحه کكیم
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یؿ، ۀ وام پایان، «کفك و مانیا کكؾیبا قو  میهىك اوىان ؾق قكآن کك  كیجّى »، كیِابك می ۀاوىی -1 ىاویی اٌق کاٌق
او ىب قكآن بك پایۀ جّىیكپكؾالی بىا ٌؿه اوث و مؿیاوی ال طكیی  لبیان جّیىیك بییان . 1313 ، ؾاوٍگاه المهكا

 ٓالؿیاؾ هیایی ال هىیك ؼاق  پژوهً جْي ٌؿه اویث بیه ش ىه ؾق ایه. ٌىؾ وه به لبان ِكیط و گماقي مىحقیم می
های مكبى  به مئمىان و کافكان ؾق ؾویا و آؼكت و ؼ    پكؾالی و جصىم بؽٍیؿن به بكؼی ِعىه قكآن ؾق ِعىه

 . جّاویكی لوؿه و بؿیؽ اٌاقه ٌىؾ
ؾ میی  ، فّ ىامۀ«وهس البْغه های بهطؼ ؾق لوؿه یها یجّىیكپكؾال»، ِمؿی ، مصیؿمیك قائمی مكجضی -2

ّیكاویة ل غة  پژوهٍی ای  بیهطؼ مقالیه ایه ؾق .152-131ُِ ، 1331، 11الؿؿؾ ، قبیؽ، الؿكبیة وآؾابهاالصمؿیة ا
 بیه ک ی وگاهی و کكؾه ـکك قا هایی ومىوه جّىیكپكؾال ؾىاِك ال کؿام هك بكای فقط وٍؿه و كفحهگ وػك ؾق ؼاَ

 .  اوؿ ؾاٌحه ؾىاِك ایه
 04  شیم ؾق قیامیث ۀؾكِی ؾق اوىیان یجّىیكپكؾال»شؿی هکاوی،  ومیكاوػكی،  ؾ یؼىكوی،  کبكی -3

اٌاقه  04  ک ی به شم وگاه یک طی مقاله ایه ؾق معققان، 79-0 ، 009ُِ ٌٓماق ، 0087، ةمٍکى ، «قكآن کكیم
آهىگ  قویکكؾ و مىضىؼ و لعاظ ال وهىحىؿ  مکی وّك و بیىه ٓوىق  ؾو ال غیك به  شم ایه وىق جمام که کىىؿ می

 اییه. ومایىؿ می بىىؿهی غاٌیة، طامة و ِاؼة ی  قیامثی ها ال وام وام وه بكقوی به و ىؿهىح کمٍحك  بیان ٌٓیى  و
 . اوث وکكؾه بكقوی قا جّىیك ؾىاِك جمامی مقاله
ّیحی،  مكیممٍکیه فام،  بحىل -4 ؾق ظیات بؽٍی به جّیاویك قكآویی و بكقویی آن « ظكکث»وقً ؾىّك »و

-040ِیُ اول،  ٓوال هفحم، ٌیماق  ،0098، جعقیقات ؾ ىم و قكآن ظؿید، «قكآن کكیم 78 و 79ؾق شم  های 
 ؾق ظكکیث ؾاوؾ ؾىّیك ب، معمیؿطیق وییؿ چیىن محیؤؼك اؾیبیان وػكییات كفحهگی وػیك ؾق بیا معققیان. 009

ویكیؽ،  ناوا بك ها ظكکث پژوهً ایه ؾق. اوؿ ؾاؾه جطبی  قكآوی آیات با قا ها آن و کكؾه بكقوی قا یجّىیكپكؾال
 ؾق وكیؽ افؿال قىی و کاقبكؾ که اوث آن بك ؾال یصهوح و. ٌؿه یبىؿ جقىیم یغاهك ها، افقی، ؾقووی و هکىؿ، ؾایك 

 . باٌؿ می مؿوی آیات ال بیً مکی آیات
 ال یجّیىیكپكؾال جّیىیك و ۀلمیى ؾق وػكی مباظد ال په جع ی ی و ٌٓیى  به که اوث آن بك وؿی مقاله ایه ؾق

 .  پكؾاؼحه ٌىؾ افؿالال ایه  بكؼی ، به بكقویوىٓق ٌؿكا ی پیامبكان ؾق ها ؾاوحان ؾق مىقؾ وػك افؿال ظكکحی 93 میان

 پژوهش های پزسش. 1-2

 ؟اوث ٌؿه حفاؾهاو افؿال ظكکحی وىؼ چه ال پیامبكان اقىام فٌثكگو یجّىیكپكؾال ایبك  وىٓق ٌؿكا  ؾق -1
 بیىؾه چیهویىٓق ٌیؿكا   یها ؾاویحان یجّىیكویال ؾق ظكکحیی افؿال بكؼی جك بیً ۀغ ب و بكؾاقی بهكهؾ ث  -2

 اوث؟
 ؟اوؿ ؾاٌحه وظی پیام به وىبث مؽاطب ؾقیافث بك یجؤذیك چه افؿال ایه -3
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 پژوهش های فزضیه. 1-3

 امیا بیه وػیك،وشیىؾ ؾاقؾ  هیا شیم آن اوىاؼ محىىؼ ظكکث ال شم ه ظكکث مىضؿی، اوحقالی، شهث معیىق و -1
 . ظكکث اوحقالی افقی اوث وىٓق ٌؿكا ،قوؿ معىقیث اِ ی ظكکث ؾق  می

 یمعحىا با جىان می قا وىقه ایه یها ؾاوحان قؾ اوحقالی یظكکح افؿال جك بیً ۀغ ب ؾ ثقوؿ که  می به وػك -2
 . ؾاوىث همىى آن هماهىگ و

 بسكؾالؾ ها گفٌث وك ؾمی  ایه یجّىیكوال به ؼىبی جىاوىحه به ظكکث چىنؾامل و ؾىّكی  با قكآن -3
 . بگفاقؾ جؤذیكی ٌگكف ان ؼىؾو بك مؽاطباقایه ؾهؿ  شهاویانای بك  اوفاق و بٍاقت قالب ؾق قا ؼىؾ پیام و

 پژوهشو ضزورت اهویت . 1-4

ایه پژوهً آٌىایی با جؿاقیف وػیكی میكجبط بیا ظكکیث، اویحؽكاز ومىویه هیای ؾیىیی و  ضكوقتاهمیث و 
وىٓق ؾق ایه پژوهً به بكقوی افؿال ظكکحی مىشىؾ ؾق . جطبی  با آیات قكآن کكیم اوث جا به وحایس مط ىبی بكوؿ

 ویىض، هیىؾ، ِیالط، لیى  و چیىن اقیىام پییامبكاوی گفٌیثوك  ال محؿیؿؾ جّیاویك ٓؾقبكؾاقویؿپیكؾالؾ کیه  می ٌؿكا 
افؿال ظكکحی به ؼىبی جىاوىحه اوث هیؿف و پییام ؼیىؾ قا بیه ِیىقت اویفاق و  قكآن به ووی ۀ. اوث بٌؿی

 . ؾهؿ اوحقالن و ؼىاوىؿگان ابٍاقت به مؽاطب

 روش پژوهش. 1-5

ی پییامبكان ؾق ویىٓق هیا ؾاویحان یجّیىیكپكؾال ؾق افؿال ظكکحیی 93 جع ی ی -یجىِیف قوي با مقالهایه  ؾق
 ها ؾاویحان نم مى  مىلون و كجّىی بك ؾّلثافؿال،  وایك بك اوحقالی ظكکث افؿال ۀغ ب. ٌؿ ؼىاهؿ ویق بك  ٌؿكا 

 . اوث کكؾه پیؿا ومىؾ افؿال وایك ال بیً افقی اوحقالی ویم، ظكکث اوحقالی ظكکثافؿال  میان ؾق. ؾاقؾ

 و تصویزپزداسی تصویزهفهوم . 2

مؿىیا کیه ییک میحه به اییه  ال شم ه وکات قابل جىشه ؾق یک محه اؾبی، جىِیف و جّىیك پكؾالی آن اوث،
اؾبی ؼّىًِا محه ؾاوحاوی و ٌؿك بایؿ آن چىان فضای مىضىؼ وىٌحاق قا جكویم کىیؿ کیه ؼىاوىیؿه ؼیىؾ قا ؾق آن 

میىقؾ  جیك بیًفضا و معیط ظه کىؿ و هك قؿق جّىیك پكؾالی یک وىٌحاق قوٌه جك و ٌفاف جك باٌیؿ، مؽاطیب 
ٌاهکاق فّاظث و بْغث اوث، به لعاظ جّىیك پكؾالی ویم قكآن کكیم همان گىوه که . قكاق ؼىاهؿ گكفث جؤذیك

آن شیا کیه قیكآن . جىان ؾقیافث می با مكاشؿه به ایه کحاب ٌكیف، ایه وکحه قا به ؼىبی. ؾق اوز قكاق گكفحه اوث
کىؿ کیه گىییا ِیعىه هیای  می وٍیىؿ، بهٍث قا آن گىوه جىِیف و جكویم می کكیم به جىِیف بهٍث و بهٍحیان

ال  جّیىیك جؿكییف هیای مؽح فیی ؾاقؾ،. آییؿ میی ك پكؾه ای ال ظكیك ؾق ـهه مؽاطب به جّیىیك ؾقلیبا بهٍث ب
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. ای مٍییؽُ بییا ویژگییی ؼ یی  هىییكی یییک مفهییىم ؾیىییی و جربیییث آن ؾق ـهییه اوییث ىاقهجّییىیك طكظیی شم ییه
ٕJonhson, 1987: 106ٔ 

 اب ؾیؿه و چٍم ۀبه ووی  که کىؿ می مؿكفی چیم آن جمرال قا جّىیك شكشاوی اِطْظی، ؾبؿالقاهك مفهىم ؾق
 ؼ   به ٌایان یکمک جّىیك که ؾاقؾ ؾقیؿه شكشاوی ؾقظقیقث ٔ،333 :1331، شكشاویٌٕىؾ  می یافثؾق ل ؾق

 ؾق. ؿباٌیى قإیث لقاب طكی ایه ال  جا وباٌؿ ٍاهؿهم و لمهل قاب آؾمی ۀظىان پىصگاو ۀبه ووی  که ؾاقؾ یمىای 
 کیه ؾقییؿه ؾاقؾ وییم ؾحیی . ٌیؿ ؼىاهیؿ کؾق  ویم لؾق ۀبه ووی  ٌىؾ نم مى  نظىا کمک به که یوحیصه چیم

کات کكؾن جّىیك، لوؿه  :0827، ؾحیی ٕ. اویثىان ظی ال آن فقؿان و لمان ؾق جعىلیهیچ گىوه  بؿون ظىی اؾقا
واِیف، ٕ. اویث محكاؾف شمْت اظ وفال ؾق ظه لقاب لٌک با که جّىیك ىؿهىح باوق ایه بك واقؿان بكؼی 89ٔ

 ظیال ؾقؾییه آفكیىؿ و می آن ؾق قای اؾب اؾیب، اذك که اوث اغیفال ؾباقات و ملٌا وحیصه جّىیك ٔ ؾق0 :0890
، ٕؼیاشی ؾهیؿ میی بالجیاب كياذی قؾ قا آن اؾییب آییؿ و میی وشىؾ به قىی ۀفؾاط ۀیصوح ؾق که اوث ؼیالی لٌام

0080 :08ٔ . 

 هتأخزاى هتقدهاى و دیدگاه اس تصویزهفهوم . 3

 ؼیىؾ اؾیبیان ؼالقیان و جىشه بىیاق ال وٍان که بىؾه شفاب و یهىك جّاویك ال مم ى ؾیكبال ال ؾكبی اؾبیات
 بك قولهایً آغالیه ال ٌؿك واؾب ویىث، ب که شؿیؿ ای وقؿ، مقىله اؾب و شهان ؾق یهىك جّىیك بىابكایه. ؾاقؾ

 ٔ  700ٕ شاظع بمقگی چىن اؾیبان میان، وام ایه ؾقٔ 080: 0882، نؾبإ اوث بىؾه ویالمىؿ آن به اوحىاق و آن
 ، ؾبیؿالقاهكٔ  080ٕ یؾىیکك ، ابیىهْلٔ  020ٕ یآمیؿ، ٔ  002ٕ فیكشؿ بیه ةقؿام، ٔ  077ٕ ابه طباطبا

کىؿه وػكیاجیاقجبا   ایه ؾق که ؿوؼىق  می چٍم به ٔ  020ٕ شكشاوی  اؾبییات بیه ذمیكبؽً ؾیه ظال ؾق اما ،پكا
 : پكؾالیم می بكؼی جٍكیط به اؾامه ؾق که اوؿ ؾاؾه اقایه ؾكبی

 ال قا ها ولن ِىاؾث وال  قا ٌؿك وا. کكؾ شىحصى جىان ؾق کْم شاظع می قا جّىیك مىقؾ ؾق وؽه جكیه کهه
 مییان جٍیابه ٌكض هىگام به جّىیك ال ویم طباطبا بها 131ٔجا:  ، بیٕشاظع .گیكؾ می وػك ؾق جّىیك وىؾی بافث و
ه ایی شكشیاوی ویمؾ ٌیاؾك جؿكییف کیهظالی اوث  ؾق ایه، 20ٔ: 0880، طباطبا بهإ. کىؿ اوحفاؾه می مؿىا ؾقل و

 قا ویامىلون محىیافك و یها ِىقت والؾ و می مبهىت و شاؾو قا چٍم که کىؿ می اوحؽاب قا ِىقجی که گىوه اوث
 مییان جّیىیك ؾق 004ٔ: 0089، شكشیاویٕ.کىؿ  ومی بیان ِىقت یک ؾق قا امؿى ؾو ؾهؿ و ومی قكاق بیث یک ؾق

 بیه قا آن ٌیىؾ و كض میطیم آن جبیییه ؾق وگكٌیی شؿییؿ هکی یوعیى کكؾه، به پیؿا واّ شایگاهی ویم محؤؼك اؾیبان
 قطب، شابك ٌایب، ویؿاظمؿ مباقک،  لکی به جىان می شم ه آن ال. گیكوؿ می وػك ؾق بْغث ال مهم یبؽٍ ؾىىان

 کیه بیه اویث ٌیاؾك ٌؿك، اذك جّىیك که ؾاقؾ اـؾان جّىیك مىقؾ ؾق مباقک لکی. کكؾ فهمی اٌاقه ؾّفىق، ماهك
 ی وىٌحها قّیؿه ایه آیا پكوؿ می ؼىؾ ال که ؾهؿ می قكاق فضایی ؾق قا مؽاطب کىؿ و می وِف قا مكئیات یوعى
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 جؿبییك ابیماق ٔ جّیىیك80 :0880مبیاقک،  لکیٕ. ؿٌؾیؿه  که بىؾ مىاغك ال ای مىػكه یا ٌؿ و ؼىاوؿه که بىؾ ٌؿه
 اذكبؽً کافك مئمه و بك که باٌؿ می قكآن اؾصال البكؼاوحه  جّىیك او ىب ؾاٌث ؾقیؿه ویم قطب ویؿ. اوث
 كفحیهگ ؼیاقز شهیان ال کیه ظىیی جّیىیك: کىؿ می مؿكفی قكآن ؾق قا جّىیك وىؼ ؾو وأ 9 :1311ٕقطب،  اوث

قكآویی،  جّیاویك بیه بؽٍییؿن ؾمی ی بیكا بطیق وییؿ. ثاوی اویحىاق ؼیال كاوانب که ؼیالی جّىیك ٌىؾ و می
 پیً قا بطق ویؿ جىان می. گكؾؾ می لٌام ، جٍؽیُ قاقوگقوگ، ِؿا، ظكکث،  که كفثگ وػك ؾق قا یؾىاِك

کیه ،ؾاوىث جّىیك ۀمقىل بكقوی ؾق پیٍگام و اذكگفاق ؼىؾ ال مؿاِكان مفهیىم  ؾق جىهیا قا قكآویی جّیىیك او چكا
پیچیؿگی جصكبه و ویم جّىیك مىلىؾ جّىق لبان و »و ویم  39ٔ :2113، قاغب ؾبؿالىْمٕ .وؿاوىث مىعّك شم ه

« . ٌىؾ معّىل ویكوی بیان و کیفیحی ؾق شم ه اوث که مىشب اوحعکام و قوٌىی بیان و لیبایی و ٌکىه آن می
بیه مؿىیای قیىٓ  Imaginationای اوث کیه ال آن مٍیح  ٌیؿه، یؿىیی  لاییؿٓ واژه جّىیكٔ »029: 0028فاض ی، ٕ

ؼیال بیه مؿىیای »فاوجی اوؿک میان ؼیال و جّىیك قایل ٌؿ: جىان ج اما می ٔ،098: 0890ِٕباـ، « جؽیل و جّىیك
ٌٕیفیؿی « . مصمىؾۀ جّكفات بیاوی و مصالی ؾق ٌؿك اوث و جّىیك ٌامل هیك گىویه بییان بكشىیحه و مٍیؽُ

 21ٔ: 1391کؿکىی، 

 آى  انواع حزکت و. 4

 اوث و مئذك بىیاق ّاویك،ج کكؾن پىیایی ولوؿه ؾق کهآیؿ  به ٌماق می ، ظكکثیجّىیكپكؾال ِكاؾى الشم ه
که ؛ٌىؾ می جّاویك جك بیً ٓش ى  مىشب  چیكؼً. ثاویاویحىاق  يوشیى  شىب ظكکث وۀ پای بك ؾویا جمامی چكا

 قا ظكکث ویم اوؿیٍمىؿان همىاقه. ؿهىحى شهان ظكکث بك ؾال همه هاّل ف ٌب وقول، آمؿوٌؿ لمیه، پیؿایً
 افؿیال ؼیىؾ کحیاب ؾق ؾو ؾاو  اهمییث، معمیؿ ایه لؾلی به. اوؿ ؾاوىحه گمك  با یمىاو قا وکىن ووی لوؿگی مىا

 کؿام هك که گكؾوؿ می جقىیم مىضؿی اوحقالی و وىؼ ؾو به ظكکحی افؿالث: او کكؾه جقىیم ىوهگبه ایه  قا ظكکحی
  .هىحىؿ محىىؼ اییلیكمصمىؾه ه لمىؾه، ٌامصم ؾو ال

 انتقالی حزکت. 4-1

 ٔ،91: 2112، ؾاوؾٕ اوؿ جٍکیل ٌؿه اوحقال ظكکث و اواوی ٌاؼُ ؾو ال اوحقالی یظكکح افؿال ک ی وگاه ؾق
 اِی ی یهیا فیهمئل شمو مقّؿ مبؿأ و بیه طی مىافحی ؾیگك و مکان به مکاوی ال شایی افؿال، شابه وىؼ ایه ؾق

 : پكؾاؼث ؼىاهیم هكیک بكقوی به اؾامه ؾق کهٌؿه اوؿ  جٍکیل مىؾهصلیكمهٍث  ال اوحقالی افؿال. اوث
 کهباٌؿ  بكؼىقؾاق می ویم ؾیگك یها ٌاؼُال ، اوحقال ظكکث و ال غیك به افؿال وىؼ ایهق: هطل ايحقالی -فال

 چیىن افؿالی. کكؾ اٌاقه یکؿیگك پی ؾق ؾویؿن ٌباوه و وكوق، ویك و یبكؾاٌحه، ٌاؾ به گام جىان می شم ه آن ال
 . 000ٔهمان، ٕ هىحىؿ ظكکث وىؼ ایهال  لؿب
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 همیان،ٕ اویؿ آمؿن جٍکیل ٌؿه ظكکث، اوحقال، قفحه و اِ ی ٌاؼُ چهاق ال افؿال وىؼ ایه: افقی ايحقالی -ب
 غیاب، ومؾیکی مؿتن چى یمىاقؾ بهٌىؾ  می شم ه آن ال که ؼىؾ ؾاقوؿ همكاه به ویم قا ؾیگك یها ٌاؼُ اما ،111ٔ

 .  000ٔهمان، ٕ هىحىؿ ؾوحه ایه ال وافك ـهب و ماوىؿ افؿالی. ؾاٌاقه کك  قؿقت مىافث، وكؾث و
 لجٍیکی معیىق شهیث و ظكکیث، اوحقیال اِی ی ٌیاؼُ ویه ال افؿیال ویىؼ اییهر: هحوى  جهث ايحقالی -ج

 ال په ی ٌ ذبات به جىان می که اوؿ کكؾه ؾىىانها  بكای آن ویم قا ؾیگك یها ٌاؼُ امأ، 192 همان،ٕ.اوؿ  گكؾیؿه
 ؾو به لفؿ ایه. ومىؾ ظكکث، اٌاقه جحابؽ و ظكکثؾقآمؿه،  به ظكکث ی ٌ ظكکث، اهمیث معىق، وؽحی ظكکث

 . 131ٔ همان،ٕ اوث ؾوحه ایه قفؽ، ال چىن فؿ ی ،ؾٌى  می پاییه جقىیم باّ و معىق
  221ٔهمان، ٕ اوؿ پؿیؿ آمؿهقؿقت  ظكکث، اوحقال و اِ ی ٌاؼُ وه ال افؿال ایه: قذرجی ايحقالی -د

 ٌىؾ میان می آن ال که کكؾه همكاه ؼىؾ با ویم قا وكؾث و اوؿاؼحه باّ ومث به ، ماوىؿؾیگك یها ٌاؼُ اما
  707ٔهمان، ٕ. ٌْؿ  و ؾفؽ، قمیؾ: بك  وام قا لیك افؿال
 ییها ٌیاؼٌُیکل گكفحیه و اف طاوؿ ظكکث، اوحقال واِ ی  ٌاؼُ وه ال افؿال ایهی: ايعطاف ايحقالی -وه
 ؾظكز ظْ   و اوعكف،ن چى فؿالیا وگكؾوؿ  می ملٌا ویم قا ٌی  با چكؼٍی ظكکث اقجبا ف، اطاوؿ چىن ؾیگك

  788ٔ همان،ٕ .هىحىؿافؿال  وىؼ ایه ال
 ولیٔ، 291همان، ٕ واؼحه ٌؿه وكؾث ظكکث، اوحقال و اِ ی ٌاؼُ وه ال افؿال ایهی: سزعح ايحقالی -و

گهاویث، شؿی و پا، اهحمام الهماوىؿ بهكه بكؾن  ؾیگك های ٌاؼُ ؼاَ طىق به . گیكویؿ قا هیم ؾقبیك می بىؾن وا
 311ٔ همان،ٕ. آیىؿ به ٌماق می فؿالؼ اوى  ایه ال طاق ؼهف وشك،  چىن افؿالی
 مٍیؽُ مىضیؽ ال ؾبیىق و ، اوحقالثظكک ِ یا مٍؽّۀ وه ال ؾام طىق به ظكکث ایه: هکايی ايحقالی -س
 000ٔ همان،ٕ. بكؾ وام قا لظ   شاول ون چى افؿالیجىان  ، بكای ومىوه میٌؿه لجٍکی

ماوىؿ  هایی وام با فكؾی مئلفۀ چىؿ و اوحقال ظكکث و اِ ی مئلفۀ ؾو ال افؿال ایه: هایعات هخحص ايحقالی -ح
 000ٔ همان،ٕ. اوؿ یافحهل جٍکیوان وبط و وال  به لجؿاؼ و كابطاض ط وطو بك مایؿات ؾقیا، ظكکث ؾق ظكکث

 هوضؼی حزکت. 4-2

 بیه شیال، فؿ وىؼ ایه ؾق. اوث بكؼىقؾاق مىضؽ ظكکث و اِ ی ٌاؼُ ؾو همىاقه، ال مىضؿی ظكکث لفؿ
 لاقیاوح قا ظكکاجی ؼىؾ مکان ؾق ٌی  یا ب که ٌؽُ و، وؿاقؾ وشىؾ مقّؿ مبؿأ و بیه مىافحی کكؾن طی شایی و

 : پكؾاؼث ؼىاهیمها  آن بكقوی به اؾامه ؾق کهباٌؿ  می مىؾهصلیكمؾاقای ًٌ  ویم ظكکحی ؿلف ایه. ؾهؿ می
 افؿیالی. ثاوی بیكؾه بهیكه وییم قؿقتفۀ مئل ال مىضؿیث ظكکث و بك ؾْوه لفؿ ایهی: قذرج هىضعی -الف

 090ٔهمان، ٕ. هىحىؿ ؾوحه ایه ال ِاقؼ ضغط و چىن
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بیا  کاظحکیا  مىضیؽ و و ظكکیث چیىن اِی ی های ٌیاؼُ بیكافیمون  افؿیال اییهی: اححکوا  هىضعی -ب
 نجمیا یکیؿیگك بیا ی ٌی ؾو افؿیال اییه ؾق. همكاه هىحىؿ ویم آقامً قؿقت، ضؿف وماوىؿ  فكؾی یها ٌاؼُ

  .000ٔ همان،ٕ هىحىؿ ؾوحه ایه ال ظْک، مْه ومْك  چىن افؿالی. ؿکىى می بكقكاق
 فكؾی یها ٌاؼُ ال يولكل ظكکث ومىضؿیث اِ ی یها ٌاؼُ بك ؾْوه افؿال ایه: شیس لز  هىضعی -ج
 آیىیؿ. بیه ٌیماق می افؿیال ویىؼ اییه ال اقجؿً چىن فؿالیااوؿ.  پؿیؿ آمؿه ٌاؾ قؿقت، وكؾث، ضؿف وظه چىن

 000ٔ همان،ٕ
 ؾویث ظكکیث با ٌؿن همكاه و ضؿیثى م ظكکث و ِ یا ٌاؼُ وه ال افؿال ایه: بذو اعضای هىضعی -د
: ؾبیك  ویام قا لییك افؿیال جیىان میی ؾوحه ایه ال که گیكؾ می ٌکل ِىقت یاؾضا با ظكکث معىق واوؿ یافحه لجٍکی

 094ٔ همان،ٕ .اٌاق   وِف
 مؽّیىَ مىضیؿیث و و و ظكکیثهىحىؿ  مایؿات مؽّىَ فقط افؿال ایه: هایعات هخحص هىضعی -وه

 000ٔ همان،ٕ گىصىؿ. ایه ؾایكه میؾق  غمه و فاق چىن افؿالی. ؿقوو می ٌماق به آن اِ ی ٌاؼُ وه بىؾن مایؽ
ماوىیؿ  افؿیالیٌیىوؿ و  ٌیمكؾه می به اِ یمئلفۀ  ؾو مىضؿیث ، ظكکث ولفؿ وىؼ ایه ؾق: هطلق هىضعی -و

 002ٔ همان،ٕگیكوؿ.  میگكوه قكاق  ایهؾق  یذى

 و هحورهای آىسورۀ شؼزاء  بهنگاه اجوالی . 5

 . اوث آیه 772ؾاقای  وو هفحمیه وىقه به جكجیب ومول ال وىقه های مکی قكآن و چهل وىٓق ٌؿكا  
شیا کیه اییه  ال آن. باٌیؿ ؾق آییاجی ال آن میٌاؾكان  به ؾلیل وؽه گفحه ؾقبآقٌؿكا  وام گفاقی ایه وىقه به 

، ، طباطبایی08/007 : 0000، ٕطبكوی .ٌىؾ، آن قا شمو وىقه های طىاویه ؾاوىحه اوؿ می ٌكوؼ« طىم»با وىقه 
اوؿ  جکفیب ها و جهمث های قىمً ؾاوىحههؿف اِ ی ایه وىقه قا ؾلؿاقی به پیامبك ؾق بكابك  00/700ٔ : 0002

جیا میؤمىق ٌیؿ  اویْم ؾق آن پییامبك کیهگٍحه اوفاق ویم ؾق ایه وىقه والل آیۀ  چىیه هم. ٔطباطبایی، همانٕ.
و فكؾیىن، ظضیكت  ایه وىقه ؾاوحان های ظضیكت مىویی. ؼىیٍاوً قا به اوْم بؽىاوؿ و آوان قا بیم ؾهؿ

 جیك بیًؾه معیىق اویث کیه  کىؿ و ؾقبیك گیكویؿٓ قا قوایث می ، وىض، هىؾ، ِالط، لى ، و ٌؿیبابكاهیم
که ؾاقای یک مقؿمه ٕمعیىق اولٔ و پاییان ٕمعیىق  چىان ، همکٍؿ می قا به جّىیكؾاوحان بكؼی ال پیامبكان ها  آن

بیه ویمول قیكآن و ویؽه ؼطیاب بیه  جیك بیًو ویالؾ  آویبی واقؾ ومیقوض قّه و معحىای آن به باٌؿ که  می ؾومٔ
 .  پكؾالؾ می پیامبك

 معىقها به ٌكض لیك اوث: 
 ؛ن و کافكانامعىق اول: ومول قكآن و ؾکه الؿمل مٍكک

  ظضكت مىوی ۀؾوم: قّمعىق 
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  ظضكت ابكاهیم ۀمعىق وىم: قّ
 چهاقم: وؿاؾت و ؾفاب معىق

  معىق پىصم: وىض
  معىق ٌٍم: ؾاؾ

  معىق هفحم: ِالط
  معىق هٍحم: لى 
  معىق وهم: ٌؿیب

  معىق ؾهم: وؽه ؼطاب به پیامبك
 وؾهىیؿ  هٍیؿاق میمیكؾم ؼیىؾ به آغال، میان و پایان ایه وىقه مطاب  با معىقهای ؾاوحان پیامبكاوی اوث که 

ال آن  ظضیكت معمیؿ وبییاپیامبكان جا ؼیاجم اّقاه و قوٌی که همۀ . کىىؿ می قا به قاه قاوث هؿایثها  آن
 .ؾوؿومى  می پیكوی

  داستاى هوسی. 5-1

 ۀ ؾهم آغیال گكؾییؿه و جیا آییۀباٌؿ که ال آی می طىّوی جكیه ؾاوحان مىشىؾ ؾق وىقهایه ؾاوحان ال وػك ظصم، 
قا بیكای هٍیؿاق بیه فكؾیىن و قیىم  ال آن هىگیام کیه ؼؿاوویؿ ظضیكت مىویی. یابؿ می ٌّث و هٍحم اؾامه

ییاقی به ؾلیل قح ی که وهىًا به آن مكجکب ٌؿه بىؾ، پیامی ؾقیافث کكؾ و ال ؼؿاوویؿ  مىوی. غالمً فكوحاؾ
آن هىگیام کیه فكؾیىن ظضیكت  ،ٌیىؾ میی بیا او پكؾاؼحیه وسه ومؾ فكؾىن، به گفحگىی پیامبك ؼؿا. شىث
قا مىقؾ جمىؽك قكاق ؾاؾ و ال او ؼىاوث جا بیكای اذبیات یکحیا پكویحی مؿصیمه ای بیه مییان آوقؾ، پیه  مىوی

بكؾ و بیكون  به شیب ؼىؾقی بمقگ گٍث، وسه ؾوحً قا مىوی ؾّایً قا به لمیه افکىؿ و ؾّا جبؿیل به ما
ؾق ایه هىگیام فكؾیىن ال او ؼىاویث جیا بیا شیاؾو گیكان بیه . ؾقؼٍیؿ می وحاقه ای چىن همؾوحً گاه  آن آوقؾ و

الهیی پیی بكؾویؿ، بیه  مؿصیمٓشاؾوگكان ویم به وقحی  اما ،کكؾ می چكا که کاق او قا وىؾی شاؾو ج قی ؛ققابث بسكؾالؾ
. به همكاه قىمً به ومث ٌك  قواوه ٌؿوؿ جا ال ٌیهك ؼیاقز ٌیىوؿ مىویقولی . ؼؿاووؿ یکحا ایمان آوقؾوؿ

و ال آن ؾبىق گٍث و به اـن الهی ٌکافحه  لماوی که به قوؾ ویل قویؿوؿ، قوؾ با ضكبه ؾّای ظضكت مىوی
 .ٍحىؿقا به مّك بكگكؾاوىؿ، ؾق قوؾ غك  گها  آن آمؿه بىؾوؿ جاها  آن اما فكؾىن و وكبالاوً که به ؾوبال ،کكؾوؿ

   

 افؼال حزکتی هوجود در داستاى هوسی. 5-1-1

، مؿصمات و ویفك ایه پیامبكؾق ایه وىقه، بكاوگیؽحه ٌؿن  با جىشه به بؽً پىصم ؾاوحان ظضكت مىوی
ظكکیث و  گیكوؿٓ بكقّه ؾق  بیان ظاّت ؾاطفی و قواوی ؼىؾ، ایه چىیه هماو به همكاه قىمً به ومث ٌك  و 

 ٌىؾ:  می ؾیىامیکی ؾاوحان، ایه قىمث ها قا ٌاملپىیا و افؿال آن اوث، بىابكایه ظكکث 
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 باٌىؿ: اوؿ، ال ایه قكاق می افؿال ظكکحی ؾق ایه ؾاوحان که ؾق آیات مكجبط آوقؾه ٌؿه
ب   ـٓ َواَؾٰی َق ّن آئّث آلَقٓىَم الػ  "َوّا

َ
که[ هىگامی قا که پكوقؾگیاقت مىویی قا "میاؾ ، 04ٌٕٗؿكا / اّلّمیَه"َك ُمىَوٰی أ

ٓقّوٓل ّاَلٰی َهاُقوَن " ".وؿا ؾاؾ که ؼىؾ قا به قىم وحمکاق بكوان
َ
ٓؿّقي َوَّ َیٓىَطّ ُ  ّلَىاّوي َفؤ َِ "و ، 00ٌٕٗؿكا / "َوَیّضیُ  

ام ویىه ام مال ایه وغیفه وىگیه[ جىگی می کىؿ، و لباوم قوان و گىیا ومیی ٌیىؾ، پیه بیه ویىی هیاقون هیم مپیی
ی" ".وبْىت[ بفكوث مجا مكا ؾق ایه وغیفه وىگیه یاقی ؾهؿ  ّ ّت ّبیّه ّآن ُکٓىیَث ّمیَه ال

ٓ
، 00ٌٕٗیؿكا / اّؾّقیَه"َقیاَل َفیؤ

گك قاوحگىیی آن قا بیاوق ا ّهَي ُذٓؿَباِن ُمّبیِه"" "."گفث: ا ـَ اُه َفّب َّ ٓلَقٰی َؾ
َ
اویؿاؼث  "په ؾّیایً قا، 07ٌٕٗؿكا / َفؤ

گهان اژؾهایی ظقیقی ومایان ٌیؿ ی" ".و وا ا ّهیَي َبٓیَضیاُ  ّل ى  ـَ ؾویحً قا مال  "و، 00ٌٕٗیؿكا / اّغّكیَه"َوَویَمَؼ َییَؿُه َفیّب
گهان بكای بیىىیؿگان ویسیؿ و قوٌیه بیىؾ." ّ َظٓىَلیُه ّان  " گكیباوً[ بیكون آوقؾ و وا

َِ یَفا َقیاَل ّلٓ َمی  َلَىیاّظِك َؾّ ییِم" َهٰ
ُیّكییُؿ " "مفكؾىن[ به وكان و اٌكاف پیكامىوً گفث: یقیىًا ایه شاؾوگكی بىیاق میاهك و ؾاواویثٖ"، 00ٌٕٗؿكا /

ُمُكوَن"
ٓ
ا َجؤ ـَ ٓقّضُکٓم ّبّىٓعّكّه َفَما

َ
ٓن ُیٓؽّكَشُکٓم ّمٓه أ

َ
"می ؼىاهؿ با شاؾویً ٌما قا ال وكلمیىحان بیكون ، 00ٌٕٗؿكا / أ

ّكیَه"" کىؿ، په ٌما چه وػك می ؾهیؿ؟" ٌّ َؼاُه َوآبَؿٓد ّفي آلَمَؿاّئّه َظا
َ
ٓقّشٓه َوأ

َ
"گفحىؿ: کیاق او ، 08ٌٕٗؿكا / َقاُلىا أ

  و بكاؾقي قا به جؤؼیك اوؿال و گكوهی گكؾآوقوؿه قا به ٌهكها قواوه که"
 افؿال ظكکحی ؾاوحان ظضكت مىوی

 ٕیضی ، یىط  ٔ: مىضؿی مط  ظاّت مىفی 
 مىضؿی قؿقجی :ٔٓب كّ ٓض اّ البعك ٕ ٌْ  

 ظكکحی مىضؿی

 
َ
 ، فَ َل َو قٓ أ

َ
 : اوحقالی شهث معىقَل َو قٓ ؤ

 ان: اوحقالی شهث معىقَط  ٓ الى  بّ  َث ئٓ ّش 
 فَ 
ٓ
 ؛ یَ هّ بّ  ّت ؤ

ٓ
 م: اوحقالی شهث معىقهّ یٓ  َ ؾَ  اق  َظ  ل  کُ بّ  ّت ؤ

 ىا، قُ حَ لٓ اّ 
َ
 ىا، قُ لٓ أ

ُ
 فَ  َی قّ لٓ أ

َ
 اوحقالی قؿقجیی: قَ لٓ ؤ

 فَ 
َ
 م: اوحقالی قؿقجیاهُ ىَ ٓش َك ٓؼ ؤ

 ظكکحی اوحقالی

 داستاى ابزاهین. 5-2

قا ؾق  98جیا  88آییۀ اوث کیه ال وىٓق ٌؿكا  های پیامبكان ؾق  بؽً ؾوم ال ؾاوحان ابكاهیم قّۀ ظضكت
مىضیىؼ  ٓبك گفحاق و بعد و شؿل با پؿقي ٕؾمیىیً آـقٔ ؾقبیاق  ابكاهیم ،ؾق طىل ایه قّه. ٌىؾ می ٌامل

ال اییه قو ٌیكایطی قا  ،پیكؾالؾ مییها  آن بث پكوحی و اذبات یکحا پكوحی و جفهیم اٌحباه و گمكاهی پؿقان و اشؿاؾ
 . ال بیه ببكؾؾق فكشام و والؾ جا امك پكوحیؿن بث ها قا معؿوؾ والؾ  فكاهم می

  

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_32_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_33_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_34_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_34_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_36_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 هوجود در داستاى ابزاهینافؼال حزکتی . 5-2-1

لییكا ؾاویحان  ؛شالب جىشه اوث که ؾق ایه قّه هیچ گىوه افؿال ظكکحی ؾق ٌیکل اِی ی ؼیىؾ وشیىؾ ویؿاقؾ
مىطقی اوث که ؾق آن ؾىاِك ؾقْوی و اؾمال وابىیحه بیه قیؿقت ؼؿاوویؿ  مىایلمفهىم اوحؿّل و بیان  ؾقبآق

اییه امیىق غییك ظكکحیی و  همیۀ. یابؿ ومىؾ میا و پكوحً آفكیىً، هؿایث، ٌفابؽٍی، اماوث ؾاقی، اظی چىن هم
ال ایه قكاق افؿال . اوث ؾؾىت به ؾیه و جفهیم و ؾقک امىق غیك ظىی و مىطقیو بیاوگك ها  آن مطاب  با ؾم کكؾ

 :  باٌىؿ می
 یىیییقیه/ یطمئیىییی/ ؼ قىیی/ قایییحهم/ یفؿ یىن/ وشییؿوا/ یضیكون/ یىفؿییىن/ یىیمؿىن/ وؿبییؿ/ جؿبیؿون/

 اطمؽ یغفك/ یٍفییه/ مكضث/
فاقیؿ افؿیال  پیٍیهٌىؾ و ماوىؿ بؽً های  می ظضكت ابكاهیم ۀقىمث پایاوی ایه بؽً ویم ٌامل اؾؾی

 باٌؿ:  می ظكکحی
ٓلّعٓقىّ  یَهٓب لّ  ب   َق »

َ
ّ   یُظٓکًما َوأ « ایپكوقؾگاقا، به مه ؾاوً ؾطا که و مكا به ِالعان م ع  فكم»؛ «هیاّلّع ّبال

یی َوآشَؿییل»ٔ 90ٌٕییؿكا / ییٓؿ    ّلَىییاَن  یل  « کییى گییفاقیىییؿگان آواله وی[ آ انیییو بییكای مییه ؾق مم»؛ «َه ییی اآلّؼییكّ  یّفیی ِّ
بّ   َوآغّفٓك »ٔ 90ٌٕؿكا /« و مكا ال واقذان بهٍث پك وؿمث گكؾان»؛ «ّم یؿّ الى   ةّ َشى   ةّ ذَ  َوَق  ّمه یَوآشَؿٓ ىّ »ٔ 90ٌؿكا /ٕ

َ
 یِّل

 ٓىمَ َیی یُجٓؽّمّوی َوَّ »ٔ 98ٌٕیؿكا /« بیىؾال گمكاهیان  او، کیه قا بییامكلٔ میؾمى  یؿىیو پؿقم ٕ»؛ «َه یال  الض   ّمَه  َکاَن  هُ ّاو  
قولی »؛ «َفُؽ َماِل َوَّ َبُىىَن ىٓ یَ  َّ  ٓىمَ یَ »ٔ 92ٌٕؿكا /« م مکهیٌىوؿ قوىا ؽحه میی[ بكاوگ و قولی که ممكؾم»؛ «ٓبَؿُرىَن یُ 

ّ  »ٔ 11ٌٕؿكا /« ؾهؿ چ مال و فكلوؿی وىؾ ومییکه ه َجی َمٓه  ّا
َ
مگك کىیی کیه ؾلیی پیا  بیه »؛ «م  یَو ّ  ّبَقٓ ب   هَ ال    أ

 ٔ 13ٌٕؿكا /« اوقؾیوىی ؼؿا ب

 داستاى نوح. 5-3

کیه قیىم ؼیىؾ قا بیه  کىیؿ میاٌیاقه  ٌیىؾ و بیه ؾاویحان ویىض میی قا ٌامل 077جا آیه  040 ۀایه بؽً، ال آی
 مقابیل پاویػ جمىیؽكآمیمی قا ال ویىی آویان ؾقیافیثوماییؿ و ؾق  میی پكهیمگاقی و اطاؾیث ال ؼؿاوویؿ ؾؾیىت

 پییامبك، ال. یابیؿ میاؾامیه  آویان مىان و پاوػ همكاه بیا ؾقک و فهیمئال م ؾاوحان، ؾق ؾفاؼ قاطؽ وىض. ومایؿ می
گك آوان قا وصات وؿهؿکه  ایه َل اَقی»فكمایؿ:  می و ؼطاب به ؼؿاووؿ گكؾؾ می امیؿ، مىقؾ وفكیه واقؽ ؼىاهؿ ٌؿ، واا
گفث: پكوقؾگاقا، قیىم میه میكا »؛ «هیّمَه آلُمٓئّمىّ  َی َو َمٓه َمؿّ  یىّ َىُهٓم َفٓحعًا َو َوص  یٓ َو بَ  یىّ یٓ ُبىّن َفآفَحٓط بَ َکف   یَقٓىمّ  ّان   َقب  

« ّیی ه ؾه، و مییه و هییك کییه ال مئمىییان قا کییه بییا مییه اوییث وصییات بؽییًیان مییه و آوییان فیییم ب کكؾوییؿیجکییف
اییه قا ؾق بیاق ؾیگیك جّیؿی  آن  وکىىیؿ  می ان همكاه او وصات پیؿامئمىو  وىضبىابكایه . 111ٔ-119ٌٕؿكا /
ٓوَص »ابیم: ی می آیات ؾق

َ
یُعىّن ُذیم   یاُه َو َمٓه َمَؿُه فّ ىَ یٓ َفؤ ٍٓ ٓغَكٓقىیا َبٓؿیُؿ آلَبی آلُفٓ ّك آلَم

َ
اَن ا َکیَو َمی ةً َییّلیَك آل َـ  یّفی َه ّان  یاقّ أ
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ٓکَرُكُهٓم ُمٓئّمىّ 
َ
کىؿه با او بىؾ، قهاو»؛ «َه یأ  میماوؿگان قا غك  کیكؾ باقیگاه  آن م؛یؿیپه او و هك که قا ؾق آن کٍحی آ

 . 121ٔ-121-113ٌٕؿكا /« .آوقوؿه وبىؾوؿ مانیٌان اجك  بیً[  لیمو [ ؾبكجی بىؾ،  ه مماشكا ؾقنیقطؿًا ؾق ا

 افؼال حزکتی هوجود در داستاى نوح. 5-3-1

هىگیامی کیه پییامبك . ، الفحط و اّغیكا الطكؾباٌؿ: اّجباؼ،  می چهاق فؿل، افؿال ظكکحی ؾق ؾاوحان وىض
 ُوٓئّمُه َلَك َو اج  ىا الُ قَ » :ٌىؾ می ؼؿا مىقؾ ؼطاب واقؽ

َ
ُلىَن أ ـَ ٓق

َ
م و ظال آوکیه یاوق یمان بیا به جى ایآ: گفحىؿ»، «َبَؿَك آِل

َویا ّبطیاّقّؾ آلُمیٓئّمىّ َو َمی» :ؾهیؿ میی ٔ ویسه پاویػ000ٌٕیؿكا /« ؟اویؿ كوی کكؾهییگان ال جى پیفكوما
َ
و میه »، «َه یا أ

َو َمیٓه  یّىیَىُهٓم َفٓحعیًا َو َوص  یٓ َو بَ  یىّ یٓ َفآفَحٓط بَ » کىؿ؛ می ال ؼؿاووؿ ط ب گاه آنٔ 000ٌٕؿكا /« ىحمیطكؾکىىؿه مئمىان و
« ان کیه بیا میه اویث وصیات بؽیًمئمىیمیان مه و آوان قا فیّی ه ؾه، ومیه و هیكکه ال »، «َه یّمَه آلُمٓئّمىّ  َی َمؿّ 

 . 111ٌٕٔؿكا /
 افؿال ظكکحی ؾاوحان ظضكت وىض

 ظكکحی مىضؿی : مىضؿی قؿقجیَفآفَحٓط 
 : اوحقالی شهث معىقَبَؿَك ج  اّ 

ٓغَكٓقىا
َ
 : اوحقالی مایؿاتأ

َوا ّبطاّقّؾ آلُمٓئّمىّ مَ 
َ
 اوحقالی قؿقجی :َه یا أ

 ظكکحی اوحقالی

 داستاى هود. 5-4

 چیىن همپییامبك قیىم ؾیاؾ بیىؾ و  ظضكت هىؾ. یابؿ اؾامه می 004 ۀآیآغال ٌؿه و جا  070 ۀال آی بؽًایه 
 بیكایهیا  آن به پكوحً ؼؿا و ش ىگیكی ال پكوحیؿن بیث هیا و هٍیؿاق بیه ؼىؾ پیامبكان پیٍیه، بكای ؾؾىت قىم

بكای شاوؾاوه ماوؿن و پیكوا کیكؾن ها  ها شهث بیهىؾه کاقی و بكافكاٌحه کاغ ها ؾق جسه ؼاوه یال بىا ؿنیؾوث کٍ
قىمً قا به ؾیفابی  هىؾ. واقان ؾاؾ، مؤمىق ٌؿه بىؾ ها و چٍمه ها و پىكان و باـ ال او که ایٍان قا با ؾاؾن ؾام

ک بیم  و بیه ٌیهىت ٌیمكوؿ مییبكو ؾقوـ و ویؽىاوً قا کیفب گیكویؿ  میاما آوان او قا به جمىؽك . ؾهؿ می ؾقؾوا
 : 0002ٌیىوؿ ٕطباطبیایی،  میی کىىیؿ و ال هیئیث ؾبىؾییث ؼیاقز میی گفقویؿ و اویكاف میی پكؾالوؿ و ال ظیؿ می
00/700ٔ . 

ٓهَ ٓکىاُهٓم ّان  َفَکف  »
َ
ٓکَرُكُهٓم ُمٓئّمىّ ا کَ َو مَ  ةً یَ ـّلَك آل  یفّ  ُبىُه َفؤ

َ
کٍیان کیكؾیپه جکف»، «َه یاَن أ . میبً کكؾویؿ و هْ

 . 133ٌٕٔؿكا /« آوقوؿه وبىؾوؿ مانیٌان اجك  بیً[  لیو [ ؾبكجی بىؾ، م ه مماشكا ؾقنیقطؿًا ؾق ا
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 افؼال حزکتی در داستاى هود. 5-4-1

َو » :ؼطاب به قیىمً فؿل بطٍحم هىگام ٌىؾ؛ بؽً اول می افؿال ظكکحی ؾق ایه ؾاوحان به ؾو بؽً جقىیم
ُحٓم َشب   ٍٓ ُحٓم َبَط ٍٓ ٔ و 004ٌٕیؿكا / «ؿ؟یٌیى  وق می ظم یهان یی[ لوقگى  ؿ مچیىنیٌى  وق می و چىن ظم ه»، «َه یاقّ ّاـا َبَط

بیه قیىم ؾیاؾ ؾاؾه ٌیؿه  کیه که ال فضل و قظمیث ؼؿاوویؿچه  آن بكای یاؾآوقیی آمؿن ی فؿ ی مىحىب به ؼؿاووؿ 
َمؿ   یفّ ُقىا ال  اج  »اوث؛ 

َ
َمؿ  ُکٓم ّبمَ أ

َ
ٓوؿام  َو َبىّ ا َجٓؿَ ُمىَن أ

َ
 ؼؿایی که ٌما قا بهو بحكویؿ ال آن » ،«ىن  یات  َو ؾُ َه َو َشى  یُکٓم ّبؤ

[ باغهییا و  و بییه مؾاؾنؾ[ ؾامهییا و پىییكان مییؿؾ کییك  ٌییما قا بییه مؾاؾن، ؾاویییؿ مییؿؾ و قییىت بؽٍیییؿ ؼییىؾ میچییه  آن
 . 000ٔ-007ٌٕؿكا / «واقاوؿ چٍمه

 افؿال ظكکحی ؾاوحان ظضكت هىؾ
ـَ  ُحمٓ َو ّا ٍٓ کی ا َبَط  ظكکحی مىضؿی : مىضىؾی اظحکا

َمؿ  
َ
 ظكکحی اوحقالی : اوحقالی قؿقجیُکمٓ أ

 داستاى صالح. 5-5

پییامبك قیىم ذمیىؾ بیىؾ، کیه قیكآن کیكیم  ِیالط. اویث 004جا  000ظاوی آیات  ِالط قّۀ ظضكت
ویسان اطاؾیث ال ؼؿاوویؿ و  و آویان قا بیه جقیىی ِالط. کىؿ وقل می او قا بؿؿ ال ؾاوحان هىؾ وكگفٌث

 قیىم ذمیىؾ ال او مؿصیمه ای قا. ؼىاویؿ میی وؽ ىیحان هیا فیكا، چٍمه ها، میماقؼ و ها باـ چىن هموؿمث های الهی 
ؼىاهؿ که ٌحك قا  می ویم ال آوان آیؿ، ِالط می ؼىاهىؿ، ؾق ایه هىگام به اـن الهی ٌحكی ال ؾل کىه بیكون می

 . ٌىؾ می و ؾفاب الهی بكآوان واللکىىؿ  پی میوکٍىؿ و وهم آب آن مٍؽُ باٌؿ، اما آوان ٌحك قا 

 حزکتی هوجود در داستاى صالحافؼال . 5-5-1

 واؼحه ؼاوه جىوط قىم ذمىؾ:مكجبط با افؿال قىمث های  افؿال ظكکحی ؾق ؾاوحان ظضكت ِالط
 . 008ٌٕٔؿكا /« .ؿیجكاٌ ی مییها ؼىؾ ال کىهها ؼاوهو هىكمىؿاوه بكای » ،«َه یاّقهّ ىجًا فَ یُ َو َجٓىّعُحىَن ّمَه آلّصباّل بُ »
ّت ّبآ» «پیامبكال  های مؿصمه و ؾقؼىاوث 

ٓ
ی ة  َییَفؤ  ّ گیك قاویث می»، «َه یاّؾقّ ّآن ُکٓىیَث ّمیَه ال ای  ی مؿصیمهیگیى  ا

ُؼَفُکٓم َؾَف یَ ىها ّبُىى   فَ ّ َجَمى  » اوث: ٌحكومؾن و پی وکكؾن ٔ و آویب 000ٌٕؿكا /« اوقیب
ٓ
و بیه »، «م  یٓىم  َؾػّ یَ اُب ؤ

  .008ٌٕٔؿكا /« كؾیگ ٌما قا فكو می کؿ که ؾفاب قولی هىلىا یآن گموؿی مكواو
کی و اوحقالی شهث معىق هىیحىؿ کیه وٍیان ال وییكو  یافؿال ظكکحی ایه بؽً، ؾق ؾو ٌکل مىضؿی اظحکا

قىمی که به ؾلیل وكپیچی ال ؾوحىقات الهیی بیه . ؾاقؾ و قىم ذمىؾ ِالط ۀقّجّىیك پكؾالی ماهكاوه ؾق بیان 
ک ؾچاق ٌؿوؿ و وابىؾ گكؾیؿوؿ  . ؾفابی بمقگ و ؾقؾوا

 افؿال ظكکحی ؾاوحان ظضكت ِالط
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کیَجٓىّعُحىَن   : مىضؿی اظحکا
کیىهاَجَمى  ّ   : مىضؿی اظحکا

 ظكکحی مىضؿی

ّت ّبآ
ٓ
 : اوحقالی شهث معىقة  یَ َفؤ

ُؼَفُکٓم َؾَف یَ فَ 
ٓ
 ظكکحی اوحقالی : اوحقالی شهث معىقاُب ؤ

 داستاى لوط. 5-6

ـٓ ، َه یَبٓث َقیٓىُم ُلیى   آلُمٓكَوی ّ َکیف  » ابؿ؛ی اؾامه می 020 ۀو جا آیگكؾؾ  آغال می 084 ۀال آی لى  قّۀ ظضكت ّا
ُؼىُهٓم ُلىِ  قَ 

َ
َّ  اَل َلُهٓم أ ان لى  به آوان گفث: آ ب کكؾوؿیقىم لى  فكوحاؾگان قا جکف»، «ُقىَن َجح   أ ا پكوا یآوگاه بكاؾٌق

یان جؿبیكکیكؾه ؼؿاووؿ ال لى  ٔ، ؾق آیات آغالیه ایه ؾاوحان 080-084ٌٕؿكا /« ؿ؟یوؿاق   ،اویثبیه ؾىیىان بكاؾٌق
اشابحً ها  آن قىمً قا به پكوحً و اطاؾث ال ؼؿاووؿ و وهی ال اؾمال قبیط ؾؾىت کكؾ ولی که لى گاه  آن

 بىابكایه ؼؿاووؿ محؿال اوقا به ؾفابی ؾػیم بكآن قىم بٍاقت ؾاؾ و بیه او. و ال ظ  جؿالی اطاؾث وىمىؾوؿ وؿوکكؾ
طىلی وکٍیؿ که قیىم لیى  . بىؾ قهایی بؽٍؿکه با کافكان هم ؾقیؿه قا همىكي  امك کكؾ جا جمام اهل ؼاوىاؾه شم

 . به بؿجكیه ؾفاب ها ؾچاق گٍحىؿ

 فؼال حزکتی هوجود در داستاى لوطا. 1-6-5

اییه آییات و بیه جكجییب ؾق . چكؼیؿ می افؿال ظكکحی اوحقالی بك گكؾ معىق افؿال ظكکحی ؾق ؾاوحان لى 
 اوؿ: ـکك ٌؿه

ُجىَن الف  "
ٓ
َجؤ

َ
 "آییا ٌیما ال مییان شهاوییان بیا میكؾان آمییمي میی کىییؿ؟ٖ"، 080ٌٕٗیؿكا / "ٓکَكاَن ّمیَه آلَؿیاَلّمیَه أ

ب  " ٓوُحٓم َقٓىِم َؾاُؾوَن َوَجَفُقوَن َما َؼَ َ  َلُکٓم َق
َ
ٓلَواّشُکٓم َبٓل أ

َ
ان بكای ٌما ال "و آوچه قا پكوقؾگاقج، 088ٌٕٗؿكا / "ُکٓم ّمٓه أ

یث بیی ویابقه، ؾلییل و بكهیان اویحىاقی وؿاقییؿ[ ب کیه ٌیما  همىكاوحان آفكیؿه قها می کىیؿ؟ مبكای ایه کاق ٌل
"وسه ؾیگكان ، 027ٌٕٗؿكا / "ٓكَوا اآلَؼّكیَه َؾم   ُذم  " ".گكوهی جصاولکاق مال ظؿوؾ ؼؿا و مكلهای اوىاوْیث[ هىحیؿ

ٓمَطٓكَوا " قا وابىؾ کكؾیم"
َ
"و بیاقاوی ال ویىگ ّگیل بیك ویك آویان ، 020ٌٕٗؿكا / "َؾَ ٓیّهٓم َمَطًكا َفَىاَ  َمَطُك آلُمٓىَفّقیَه َوأ

 باقاوؿیم؛ په بؿ بىؾ باقان بیم ؾاؾه ٌؿگان"
 افؿال ظكکحی ؾاوحان ظضكت لى 

ىّ ٕٕوَ   : اوحقالی شهث معىقَجٓؤُجىَن ٔٔ اهُ ىَ یٓ ص  ىَ ی/فَ ص 
 معىق: ظكکحی اوحقالی شهث ٓكَواَؾم  

ٓمَطٓكَوا
َ
 : اوحقالی شهث معىقأ
ىّ وَ   : شهث معىقاهُ ىَ یٓ ص  ىَ ی/فَ ص 

 ظكکحی اوحقالی
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 داستاى شؼیب. 5-7

 و قیىمً ٌیؿیب ۀ ظضیكتقا ؾق بكمیی گییكؾ، قّی 080الیی  028آؼكیه ؾاوحان ایه وىقه کیه آییات  
. افؿیال ظكکحیی اوحقیالی هىیحىؿجمیامی افؿیال ظكکحیی مىشیىؾ ؾق اییه بؽیً، . باٌؿ که ال اهالی مؿیه بىؾویؿ می

و بیه ویكلوً و  کىىیؿ میاما آوان او قا اوکاق  ،ومایؿ می و اطاؾث ال ؼؿاووؿ ؾؾىت ؼىؾ قا به جقىا قىم ٌؿیب
وكاوصام ؼؿاووؿ آوان قا به ؾفاب للملیه مبیحْ . کىىؿ میوؿ و به همكاه پیكواوً ال مؿیه اؼكاز ل پكؾا میجمىؽك او 

 به افؿال ظكکحی ایه ؾاوحان ؾق آیات ـیل اٌاقه ٌؿه اوث:. بىؾ کكؾواؼث و ٌهك و مكؾمً قا وا
ُبىُه َفَکیف  " "و ممحیاؼ و کیاّ قا[ بیا جیكالوی ؾقویث ولن کىییؿ."، 097ٌٕٗیؿكا / "َوّلُوىا ّبآلّقٓىَطاّن آلُمٓىَحّقیّم "

َؼَفُهٓم َؾَفاُب َیٓىّم الػ  
َ
"په او قا جکفیب کكؾوؿ؛ ؾق وحیصه ؾفاب قول ، 098ٌٕٗؿكا / "ُه َکاَن َؾَفاَب َیٓىم  َؾّػیم  و  اّ ّة    َفؤ

وایبان میؿىی قولی که ابكی جیكه و ِاؾقه لا وایه می اوؿالؾ[ آوان قا فكا گكفیث، هماویا آن ؾیفاب قولی بیمقگ 
 بىؾ."

 افؿال ظكکحی ؾاوحان ظضكت ٌؿیب

 : اوحقالی شهث معىقَؼَ َقُکمٓ 
 اوحقالیظكکحی  : اوحقالی قؿقجیّقٓط َفآو 
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 نتیجه گیزی 

جىِیف و جّىیك پكؾالی ال وکات بىیاق مهم ؾق یک محه اؾبی اوث، و ایه ویژگی ؾق قكآن کیكیم کیه ال  .1
قكآن کكیم وكٌاق ال جىِیفات و جّىیك پكؾالی . ، به اوز ؼىؾ قویؿه اوثباٌؿ میفّاظث و بْغث بكؼىقؾاق 

 ِیكاؾى الشم یه. کٍیؿ میی قا بیه لیبیایی بیه جّیىیك جىِییف بهٍیث و شهیىم چیىن هماوث و جمامی مطالیب 
 جّیاویك جیك بیً ٓش یى  مىشیب و مئذك ّاویك، بىیاقج کكؾن لوؿه پىیایی و ؾق که ؾاقؾ وام ، ظكکثیجّىیكپكؾال

ابیماق  حؿیال هیؿف و مىػیىق ؼیىؾ قا بیه وویی ۀباٌؿ و ؼؿاوویؿ م می قكآن کكیم ویم وكٌاق ال افؿال ظكکحی. اوث
  ؛ٌىاواوؿه اوثمؽاطبان ظكکث به ؼىبی به 

 همىیى و هماهىیگ آن یمعحیىا بیا جیىان می قا وىقه ایه یها ؾاوحان قؾ اوحقالی ظكکث افؿالۀ غ ب ؾ ث .2
که، ؾاوىث گىن الهییی هیا ؾیفاب بیا ویىقه یهیا ؾاوحان چكا  هیا و ؾقىبیث ال هؾویح اییهباٌیؿ.  همیكاه می گىویا
کىؿه و وكٌاق  که ها مصالات  ؼیىؾ کیه اوحقیالی ظكکیث افؿیال با اوث، شم طاقث فكوا و ؾػیم ویىل ؾقو جع الآ

 افؿیال، اوحقیالی ظكکیث افؿیال مییان ؾقکیه  آن ظیالگیكؾؾ.  ومی میىیك شایی هىحىؿ شابه و گبمق  ظكکث بك ؾال
 بیه اوىانالجاب اؾمال ب بیان ؾق قا آن ظکمث جىان می که آیؿ وػك می به ها ظكکث وایك ال جك افقی پكقوگ اوحقالی

ک ٌؿ اقىام وال جّىیكویم  ؼؿاووؿ. ؾومى بكقوی  ؼىؾ  ٌث ول اؾمال  قا آوانی وابىؾ لؾام پیامبكان، همىاقه ٓهْ
 ؾیفابجیا  بیىؾه ظكکیث ظیال ؾق افقیی معیىق یک بكها  آن یؿگاوجمامی لو ؾهؿ می وٍان ؾاوؿ و می ؼىؾٌان قبیط

 افؿیال ال مفهیىم ایه اوحقال بیان و یبكا و. اوث بىؾه ٌان گفٌحه واپىىؿ اؾمال بالجاب همان وحیصه و ٌان امكول
 ؛بگفاقؾ آیىؿگان اؼحیاق ؾق نم مى  پكمؿىا و جّاویك جا كفحهگ بهكه افقی ظكکث اوحقالی

مكجبیه ال افؿیال  00 ویىٓق ٌیؿكا ،ؾق میان افؿال ظكکحی به کاق قفحیه ٌیؿه ؾق جّىیكویالی ؾاویحان هیای  .0
مكجبیه ال  8مكجبیه ال اوحقیالی مکیاوی،  8مكجبه ال اوحقالی شهیث معیىق،  9مكجبه ال اوحقالی مط  ،  8اوحقالی افقی، 

ال هم چىیه افؿ. مكجبه ال اوحقالی مؽحُ مایؿات اوحفاؾه ٌؿه اوث 0مكجبه ال اوحقالی قؿقجی و  0اوحقالی وكؾحی، 
وماییان بیاق  0، مىضؿی مؽیحُ مایؿیات و مىضیؿی مط ی  مكجبه 0ؾضای بؿن امىضؿی مكجبه،  0مىضؿی قؿقجی 

 ؛ؾهؿ می وٍانپیامبكان افؿال اوحقالی افقی قا بك ؾاوحان  ۀٌؿه اوؿ که ایه مىاقؾ غ ب
 افؿال ایه. ثاو مؽاطب بىؾه به قكآوی مفاهیم اوحقال کمک قوان ها ؾاوحان ؾق قفحه کاق به ظكکحی افؿال .0
 ؾاٌحه ؾوبال به قا جّاویك پىیایی ٌؿه و مىیك هم ویم ها قّه یمعحىا با که کكؾه اوؿ ؾكضه جك بیً قا ؼىؾ لماوی

 اوحقالی افؿال. ؾٌى  می ومایان یؾبكت پفیك ؾق افقی اوحقالی افؿال معىقیث اِ ی. ؿاو بىؾه گفاقاذك  مؽاطب بك و
 که ٌؿه مىشب ها ؾاوحان ایه ؾق ظكکث. ؿؾهى می وٍان قا مؽح ف ایه ؾفاب پیؿایً قؿقت و ٌؿت ویم   طم

کیه گیكؾؾ؛ اهگیآ هیا  آن ویكاوصام ال کىیؿ و قِیؿ قا فاقیاتاج جمام لک یؾاوا چىن هم مؽاطب  آن ؾق قا ؼیىؾ چكا
 نم میى  ؾمیی  و یجّىیكوال به ؼىبی جىاوىحه به ظكکث چىن یابماق با قكآن. ؿبیى می واغك ظاضك و ها ِعىه

  . اقؾبگفومایً  به شهاویانای بك  اوفاق جبٍیك و قالب ؾق قا ؼىؾ پیام بموؿ و ؾوث ها گفٌث وك ایه ؾق
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