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Abstract 
Locative prepositions are considered the rich source of understanding and 
interpreting Quran methodologically. The present study, focusing on the 
preposition “؟an” which is one of the most useful prepositions in Quran, aims to 
analyze the meanings of the preposition as well as the way it has been extended 
based on the rules and principles of meaning extension within the cognitive 
semantic framework. To do this, different uses of “؟an” has been studied. Having 
reviewed the theoretical foundations such as recognition of trajector, landmark as 
well as the conceptual network of meanings related to prototypes, we introduced 
the focal meaning of the preposition and the way it has been extended in Koranic 
expressions. Then we have proposed some rules such as mapping, active domain 
and semantic dynamism, each of which includes some other components playing a 
part in its meaning extension.
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چه
وف ا غ  يي  و  در  روش  آني   ر در .

 يوف در آن،  ه ا   از رد ي«» ،ف   ر

 ي د در رو ال و ا ش ش آ   ف و ه ا

ي، ري  و  .د،ر  روش ي- ي درف  ی« »

و   ي و ،ن ی ي  یه و  از ور ير تدر آ

 دت وو ا زیا  از   ی   رده ،یا ي 

 ،يدر رات آ« »ف  یش  ه اس،اه ا . يف  ا

 و ارزي ا ه وی   رد ا  از ،ه ا   :ا

 ،قا   ل وي ام دارا  ا ی ّد یی   ا

 و   ا ی ف دآ رت آي ه ا.

ی کیواژه
 ، في ش ،ي ا ،ل  ،قا ،ي .



246 يدووي«ونیزآني» ، ل ره ،دوم ،(11)ي ر ون1396


ي ن ياز ز ي ي 

 یا  در آن زن را ا یدت ، رو

زي،  ر  تل ادازش و اي 

 ظ روشوي،   و ي 

ا ي��ت ز يو  یر ی ر   ن 

 ده م از ا يا ردار 

 .اي ي   آن وف يدر 

 وف م و   ارر آن در را 

 ي و ا   د  ر

د ی ای  ا يذ  وف

زن ل ذ  ی د،رو ا. در ا

 رب و    اي يار  

 .يدارد ه و ي ارههای  

ة ي  و  ا و  وه 

وف دا ا در ؛ا وراز  ی ا

  د یا ي ي ِدرو

 رفد. ازا ی ه آن از،ف  رو

« » را   شو آن را ا سا 

 د ي، ویوا  ی ا  زه

 يرا ای  یرد يف ، رو ةدرر

   يو آ وفي ي  ل .

د ارائو  ر ین در ة  آن 

  ةردر آن در ي ه ا ،ء

ی  ه وفدي  ي ي 

 در  آني، ا ء .  را 

  ق ر  در    ا

ي ي ا��ت ز   :  ا

1 طی. اریا دي

ي يددر رو« «ف 

د؟

يد در روا ش. 2

ا؟

 در  و   .ا ش3

ي ف« » د؟ي

ا��ت    ا ي یا    

ر يآن   يو ی     و

  ا ش  » »اس آ ف 

 ي دي.

ث پ

 ي ر هر ي  ر ،دهدر  ي

ر ِع  ش يرا اي  ف

« »رو  آن درد ي،   رت

و .اد یی در ز ي 

رش  ي آن درا  ار ا : از

(1388 و در )رنيزره در يا

ی ي را در ده ء ، ااع ارهآن

ي واره حآن  ري ده و ای آ

  ي  ارائ داده ا؛ ا

دا و  ییواره و حاره

مي وف در نزییآرا ي

ا .دهيارز

( در 1389) نو  زا ز د

«رهایروي  آندي»،

  رهياو ارائحواره

�� / و يد آن، ود ارههدا

آوردن آ  راتدر ا .ده ا تآن ا

 انريشةدر ا در 

ا .وف ح ده

ئي (1390 ب در )يي

از آن دا يآ ي،  ه آن
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ص رب  از ا يدر  نا ،ً ا

 يرا  ي ي در زنا ش

 ا در ه ده ا؛ ا   ا

د يآوردن  ،ده ا وف د

 ي ي  د يدر  ی و

 وف رهیاا   ده ا ی 

زه ا از ا  يوف ا را 

  آنيو در ذ دا آي   

. دازدي وف یزم

ير( در و1393 ) انو د یو

واژن ييدر ییح

آن در   ح ییز ،آن

ي،ي،ر يور يراده ا  

را يرات آییدر آن ن ح

هن يو از وف  ّار داده

زاده يو يرا ادر اا. ا د

(1394 در ) ف ي  ير«ي»

ي ا آن در  آن از  ي

  ،ي یي ف يو

«ي»ييز،ار،يازیا یو

 از  یراا  فيو دا

درف ی«ا«ي   ،ا

 ده و در اجآن ا ازن ي 

دليایآورایر نف در زي

دني  دا ا . ا

د اي یيوف ا؛ ا

وف  یي ف دیآر

 ر  ًاا  ه ايدر آ

ر نوف در زير و  دهيرا .ا

ي راز آن آم و دا :ان

(1388ر  در )ي ف ا«در « از

 بريي ورو  آن د

ي،  وهيروش دي 

وف، روشيیي وفدر ي

ر نيز را در  و روش ده ا

زروییيوا وف را روشیا

 ي وف  يداو راي

یي  زد و ايرا  را

 وف اردادن ري ف و ص ر

واره،  و ن حيدر رب « از»

زر رهيايی. زا یو

ف يی( در 1390 )يرز

اراز»ي » بر يدريي،

 ح از يی، روشو ا را در

ايو  ديص  ار ا

 ف رايي،در ا ً  

را ز آب ا ،ه ا از آب ا ،ه و

 ار  نيد و راو ز 

یو در واره را  م ح

ای  ف راي.

  و  ص روا ری 

 ی    ف رو د ي 

آن از  ید   ا  یا  ا

 یآن ااج ه و    روش

 ف  ا ي ي در ش

ر يو .ه ا

1.ظی وپ

و اوا1970 در اوا د ي يزن

1980ددای . رود ن را درز

 ي  يآن ا ا  ض و

 ر زن، اس   ا؛ 
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ي ا ع  ص يرت ز ك  

د ي زیِ ك رواد ص از م

. ��ا و 34، ص1385 راد،ي(م و  )ف

 انيرانارانانزي 

ن ازن ااز د��يب آورد. 

 نز  اه ایا و ذ

یاآن، ان ا؛ ا

(. 2، ص1388،يا )یزم

 ای ي د و ي زي  اسا

 .د داردی و ياو ار و اا   

یا ي ن آن را ارو  ی د

ر در د یان  شی. در ا 

ي نا  ش ، رو  يا 

ای واوی ی ن  و ا ن

ك  .د ارائ  اواژةر  

هی  و روه  ایي  ی

در را ،   وا  وف ایی 

ي ی اوۀ  در آ  د 

د(. 6، ص 1394ان،و د ی)د

ي از  ی ين زن

  يدر ا .ا لی ك 

يام ی «یی» ردي .

دریا يازادي و 

 ا  ين ، زن

يا  واژه دارای   وری ك

او يو ا  ن وز    ا

 د آن درر شن، د ی

ديای را و ی زهدييش

(. 2، ص1394)دی و ران، 

  ف«َ »از ا   هي  

 يو  ي ا  م   و

اشي   ا ای �� د  ی  

. ان  از دا ّ ار  ي آن ا

ي ی   ا دن 

 ياز  ي ي ي در زنش

ارائ و ف  آناز  يف را  ااج آ ا

« »س اا   ا ي دي.

2.خ ف«ر« عن ی

پ

« «ف  ي ي در  م

 ی او   يو ی  آن ا

ن  يزور از  د،رو  در ا

 ،قا  ،لي   و  ،

ي  و درك  ي  اريد د  و 

ي  ي ي. در ي از  ي

 ك يغ و ، او ی  یک

 ن آن راان زر  ا  ي  :رک(

243، ص1379 ،یاو   ا  .) و

 ،نان زرانير : يو

ی«» ،« وزت و»  ا

ر از ن  زن  ای )وزت( دهن

را   د از ی   يا؛ 

«ََ در آیور راه ا .ا

َِْا َِ ُُُُْ »/ه(16« ) ن از

 دور  در دل د» ف ،« » 

یاشي و ر ر ی و

و يایوزت ظ ه ا  ا

ف ی« » وز  ف ا ؛ا

ا ن ين  » »را از « ب»

ي،دي ه  از دي و از آن

رديم ززی   آن.ا
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ا   ��   یدر «  »      

ه دا  ک  ،ه اه ه  م 

«»  (tr زد را آغ  )ي،

آن ا در ودهر؛ي( »lm )ز  «ا

ز اريد؛ از آن رديا . 

 از  ناا یا

   فيد آن  ییي

؛ يا  ر و �� یاز 

ز قياا يو ازا .

  وزتیف ي« »  ،ا

ز  ورود ر از ون ؛يآن رار 

 ��وزت از   ا   رت

،ددر دا هي ميي

يار يیاز یا در رده؛

د ود ک از  رنز

 �� از   ر آن     زیا

 .ا

 ا ي اا  ،ف  ل  و

 ااج  ي  در ادا ا ي  ا

 يآ و  ي و  تآ

ي ير تف در  آ ا يش

.د

و گشاعد غ.3

  ي د در روو ش  در

 ّ اي    ديدار ی 

ك  واژه دردر و ی  ن  .

ل و  ه اق،   اره،  ا

 و  ّا . ان   یاف

از آن  در آن  ی ا آ یز

ی   ف« » دری   

  ،دازيا.

اق.3-1

يو یوا ي  ر  ار

ي،  ح وي  ا یدریا  

 دو ياآور  .ا یح ا   

    ً��. ازيرا ل  ندو   

 تا یدارا  قا د؛ي يو ه 

وت  ات ا و د نان  دو ندو

 يا در   ل ا ا  ،ا

 قاا ي ئ(ي، 1390 ،310-

311در .)یي   و

 شيك يواژه  در ادا 

ياز اش ع روشي آوردن 

اره ا ». »از ف يآيل

ص.3-1-1

واژه ير ر  آن در   ا  ا

  ق ن آ    ،د   دا

ی   يآن واژه .یاز رو ي ق 

 د و از د  ،  ي اني آ

(؛ 74، ص 1378و،اد را  د )ا

رتد، تي در ك 

 ايا  ،ر رآك ن 

یارا ؛ گ دایا 

 عدياز ار  ن آ دراني

ی در آن  آورد د  واژه را  در

يئ(ديآن يواژه  یرد

،1389 ،227 224ـ ؛ ،ان1976آ ،
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ا« َآ  .)رد ف  در ا220ص

ا �� ََُْنَ ًَََْْْ َأ ُُُْْي ُ  َ « و

( :101ن ،)ده   د ن را از اى

ا  ا ا رت د و ه ده

« « یزو «ي » «»از ف 

 ادرآ از ی  ف

ه ا و در  » «»وزت»

ي انيآندر ا : ف « »

 ي «ي» ما يرا در ذ

؛يزا ازكر  فدي در

و او را از ر  ودهديغء ار وده

 ز ف ددارديذ و از ا

. يیرا در درون غء ا

 ه ج از  آا

  ف ،وزت»یا ر و » را از د

. درش «»یدر  و

 ي  ي ، یو   وزت

 ی و ذن م

 د�� دارد.

3-1-2.راج

د ا ر دات را در ی ي 

،   د يا یی  از  

ي  د آي واژه ا .«ا » 

 و  د، ا ندر  « ب»واژه 

ي  ظي ه دارد؛ ز يا 

   در ا  ،ادا ي ي  و در

ری  از يا   ياز 

ار ا( ،و 137877، صئ ي؛،

1389 ،227 224ـ آن در .)ي

از رد ف  ود دارد  وت آ در 

ي  وفی ار ز

ا در ادا  ا ز یودن رو

از آن ييروش شا

يد،ي:

«َُ... َنُ�� ْ َ »... ئ( : (، ن )ا( را 13ه

 و  د ا از .د

ُ��ُنَ» ...   ِ ْ َ   ِ »... ئ(:ه  ن (، آ41 

  م ا را از.

 در آ ، در  م از ر اول 

 او ّ ؛اا ي  م در از آ 

  ارا، آن  را ؛يا داد 

در ا ی   «از  »؛ زاا  

در ا ی َ  آ اد ي،  ،ا

ی ي  ا   ار م درون آني

 ا .دن  ار دراز ا  م راه 

 ا   داد ، او  آن ر 

 ر  و  مدارم  ی از

م  ه داي آ  ااو ؛ ز

 ر  آن را از آن ،ياداد  . 

،  ي   ان از را  ی

دار ا؛ ا ا   ،آ  از ا

ا  ا؛   :يرا  در ا

؛  -1: يدر 2-  و   

 رات رخ را در  ا از   و د

 ا يازدا .ي راز ي  نی،  

ی   را رک:  ي( ن دادر

، 1372،ي؛ 325، ص11، ج1420 ،یراز

(. 240، ص50، ج،1417ي؛ 274، ص6ج

 ديا رم ن ان ازازی،

،آي از آن  یرا  آا
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ي و در ا  يرا ت را آ :

  و از  و  آن ون  ي

  و ىاى   آ  از آ

 شا د را هي ( رماز1372 ،ی ،

« « ئه 41 (؛ ا در آ312، ص4ج

« »  ،ه اظ

يآ    ي ا

 ؛یاد از  ز 

 ن و م در ار ر 

 ن  ان و ياردر آة اول

در ادا ،اده ار؛ زاا اً ازا 

 و  راز  :رک( یا،

(؛ 38، ص7، ج1372،ي؛ 359، ص11، ج1420

 ا ظدر آ  ف در ع درا

 ی ،«  »  ،ه ا

ا و   هناا در تا آ

 از آن ازنها ؛ا ف

از يرا ن تِ، آغز  آ

 ن نيد .

 در او ،  ی ن 

  ًي   وفی دك ی 

ي  از  رس را آ ب؛ي 

وزت د��  ا   ر و    ف ن 

يدارد، ز  نرا يز آ د ت  در

ن ه در ا  ا  رم د

 ي  و     آ 

 ري  ارديو  درن  ار؛ 

ف  از م وزت ف  ی ا

ز  رهاه ا  ر ر و م ي ص 

 ش .ا

 دی  و      در 

 هد تآ روش ه ا، در ا ف   ا

دي  در در آ ی ن را  

ي ه  و ه ا ل ز 

   عی  :ه ا  ف

َ��كَ» ْ ر ِ   ْ َي ِ إ  َ ِي ُو أ   ْ ِ  ا  ْ ِض ْ َ َأ َ و ُ  ��ِ َ إ  ِ إ  ��

َِ »ا(:106 م  رتورد  از از آ ،)

ى  و ه وى  ، او  دى 

 و از ن روى ب.

«ُِ  ُْوَأ ََْْا ِْفِ وََأُِْْ َِْ ْاف« ضا( :

(،  و    و  ر ه 199

. روى بن ده و از دان

« َ ْضََِْأوْ أ ََُْْ َُْْ  ُؤ ِْنَ ... »...

(،  ا د  آ، در ن آن 42: )ئه

داورى   )ا ح دا( آ را  ل د 

ر.واا

 ن« » ف   آ ا در

 («ا«ص را )ی ز ر ازی 

 ارش ي  اني ي را 

ي  ا آ    دروا .  

 «نداز  ي»و « ن»و « ن»م 

ي   د  يازو ا و ر از

 اضا  ،داردص( از ا(   ي

 يدای ل رو د و آ  ا رد

 ه   ،ا يرد .ي  ك 

  ،وه د یا يا ايوه  از ا

از  يا یدو آن وه  ل  یا

 ي ز ؛ا آ   ا  ي 

   ا ؛د  مل ار 

  ا  يرا  د ف  ا
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ف   ی  :اني ز ا .ا

 «ياي » «وزت» ی از  در ا

  ؛ زاا  وزت و  یدرر 

ی ييا  .ا 

را  اه « » یر   ن

ي)ص( ر      ،دارد،  ا

يا ر ا ر ور   ر آ از  

 در «  «رد و  آ .  ا

   ر ص( را از( ن و 

ن و در  م از   از  در آ

از  یادن  نيرو د  اد  

ا ي  آت  د، ا  م 

 وتيا  ك  م ؛ زا ي

)ص( ا ه      ا  ان

آ  ،ا يت ز ااا ،دی  راا 

د، در  ف از ا ي   ت

 ي  ن رات راي،د ه ن 

ی  د ا    را  رو ا

داي ش يدا.

اب واژه.3-1-3

 كم   ا. از  ك یدارا آن

 یااد، واژه   كاده  یب ا  در ا

 و از ه ا   ص درد ی، ا 

 با دمهرت  یاد ا 

و    ِ ود و  ا و  م زوا

  ك  ح آن دو وا ا .ا

ا یا  ا  رتی  آني 

اني  و ا   يدر    ،د

 آ ی  ؛ي  در ي  ،�� 

  ا  آن  ره و  

(299، ص1376 ،ياز  .)ف ي 

« »در آر یا رودي دن

دي  م آن دررم آ

ديا .ای  لآ د« : ََن ََو

ْاَ ِإ َِِِ  ُرَِْ( » :114 ار او ا )

  ،رش اىهو  او داده   د اى

د. 

  ی ه  » » ی ةدرر

ا« �� ه»، « ه»   ؛  ا      

)ع( در  اا ف، ز ا یز م

  ره»ا »ن ي  ها ةد 

  ه ات و رء ا   

 ��م دا م   يم از ا ا ي

  را  یا ار   د؛

د،ي  ا در اا  ز د  ،د 

ان ا  آزر د ان آوردي  از آن 

ردي و د و  لياش را د در .

 رما ، ی ور كرا ذ  ا

ازا ی آ را ار  ي  :« را

 )آزر ( رش اى اهاو  اى

او آر    د   او داد؛ ا   اى

 ا و  ارى از او ،ا ا وى د

 رم( د رااز156، ص8، ج1374 ،ی .)

 لایاليآا از  

 دايدادن، ت ااوه

 ا ک ا   او وه داد؟ ا

 ،داز انیوآوردنس

 از او اری ، ي ان از

ره داآن ا و در رو ادي
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ا  د؛ي زا  تد اق  

 در ز یدرد ر  ا

 نا یاو ا وردننا يدادن ا؛ ا ووه

 از آن ، رآ  ري  د؛يو دور 

ا ا  ر ف  ز را از

 ن )ه(يد.

3-1-4 ) 

د و    ي یاح را ا ا

 ري  از و ييم ی ن از 

يار    يرا  در   يو واژه

 «د » ي (1381 ،ی ،

137-136 .)ساي  ف

 ير ز او نيد.

« :َْ ْضََِْ َْ ََ  ��ِ إ  ْ ِد ُ   ْ َ َ ِ و ْ ِ ذ

ْةَ اَْا »( :29  از ا   ل ،)

 روى  د از در ا . اضا دا 

اTR .و  IMهن« »ف 

ا  « )ص(«آ ا

هدر  »ن» ا و در ف د

 ،ار دار زا ف« »

آ ا   ا غ از يراةدن

در اوردا دا ؛ه ا

ف در  رض نايش

ک و ز  دادناشمزه ی

.ا

3-2.ل

 ه  �ً� يز ی در   ل  

 وروي. و  دو  درك    

 دا  ،دار ري  ر از آ

 و ً .در ار  ي  دي :

«  را دم »  دي« :  را

 » يز   «   دف در

دا اش » ر  يرا، از ا ك 

 ه وو  ی از  ي«» 

 طي   اول  در .ي 

    در ،ه ای   

ی  و در ه ا  آن   يآ 

 از  اشآن  .ا دا

    واژه در دين  ه ا

ت  یااز ا زه ت  یااز ا

   ط دارد و دريار از آن  ي

 لدي ئ(ي، 1390 ،311-312 در .)

 دياره ي  آن د از آا

 درام از آن آف در در آ ت

ا.يراد ةدن

3-2-1.اطوت ص

ه ي ار ف « » ت در

ا ي ی واز  يك  

 صد،ي د ار  ف در آت ذ 

 در آن دو   ت آدم نا از دا ً

  :ه ادر آ

ِ إِ�� أَنْ » َة َ  ا  ِ ِه  ْ َ   ُ  َ  ر ُ  َ    َ َل ... و

َِْا َِ َُ ْأَو َََِْ َُ »آل(ا:و 20 ن )

 د،  ه را از ا : وردرن

  ا  ،)ر از آن ا( ا 

 ودا ا د!
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...وَداُ رَُ َأ َْ أَُِْ َْ ََُْ اََِة »

ٌُ ��ُو َ   ُ َ   َ ن ْ  ا   ِن إ   ُ َ   ْ ُ َ « وَأ ا)آل  : ن

آ  را از »رن آ را ا داد : ( و ورد22

  اى ن   دم و  آن در

.رى اآ د

راد،  كوت از  دو  دو آ ا در

ي د ي ازنك  در  ا آدم و

ز ي  ه ام و از ا يا 

 ارش را يد   در ي  يآن

ه « » ی  ز : در آ ان

 در ،ه اي ي ن  آدم ا  و

يرا از ا  او :  د؛  يدر

  ا  آدم و ا و  ا

ن دك  و   در ن 

در  ي ؛ اا  در  ر آن دو 

دوم  او آدم و ا را  ار داده  آ

 ز  ه اه   رها از ا ،ا

 دها ،يا ا  ز ار ي 

  ان  ايآن دو را اغ  در  و آ

و دروا د ر   وز او ن از

أم  ز آ را  يا و او  ده

 بي و  ن آ و ن  

   . دور او ب م از ،د

  و ده ا رهآن ا   ي :

 اى ا«ا »ا ى  ،زدن از دور ا

ن « » در  «َِةَا َُِْ » ،ا

ا د�� را دارد  آ از م ب دور ه ؛   ا

 ،دور ا  رهاى ا   ا اف ز

در   اى اره  دك ا و ا« ا»

 ااى ورود آدم   و  از ا آدم و ا

اغ را آ او ، ا  بي« : ��َ و

(.34، ص8، ج، 1417ي) ََْ »ِهِ اََةَ

ادازارائ چم.3-2-2

ي ه  م  ری  

و ارائ ازن از  یاك  ،ه 

 رات را وف در ؛يا د   و

  ت رایا  مياد  ن  دو

را  ا ف در  ه ار د

ياز آن  ارائ  ید یوارها و ح

 ره « : دي   ي ز د،

ی �� از یاز   دره  ه    » يو   

 دي :«  ره راه ی ��   یاز دره   

 د هي»   دو   یوا 

 را از دو ارش وت ازيارک:  د(

(. 64، ص،1390ي؛ ئ76، ص1378و ،ا

 وف در آ بن و اواژز 

دن نو از ديام دروا

 نل ان از اازیاي  را

  في،:

(،  را  17: )ق« ٌَِوَََ  َِ ََِ إِذْ»

دو  را و پ  زم ا، ال او را 

 در.دار

 ارش رد ف   ا در

  ر دو وز و  دو  لن ا

 دروا ،ن اا « »در ا آ  ً

  دادن یا   دو  ا

   ناف ا؛يدر ا ا ا 

 را از دو  از ویا  ارش ي

 اول  در .   را  در
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 زدوم زاو ی  و در ه ا 

در  پ  و  ي   د

  ار دارد و زيدا يو اره  ي

 ار ل   ت ياز،د  دروا

 و ا آ ي  ؛ا  ار

 و »ن م  یاو ا رواز

 لارى ان ر « د  ف 

 ر وو  ی را  ن را از دو

 پ اوزی ي ارائ   ازیا 

  ا    و در  از ا

     ا و  م د

 و ي  د  ف   ن و

ازه  یا ،رج ا ن  ص

 ازا  ،  آن   ي.

و پیپذاف.3-3

ك  وي    رف ا از 

 .ط داردار ا يی  ك    

وی ا ي ،د رهرف ا ل  یاز

   د رهآن ا  ازه وگ، ار ك 

 ا از رف  دارد.  ي ی و

 ي  ك  نآ ی  یو ا

 را ياد . ی ي  ي

 فا    و در قی 

  د. ا ي  تاز ا 

 ك ين  ه ا، زن درو

 را ی ي   در  د يو  را

 ب آور  ی ی ی و ع

  یا ی اار ي ی  ا

ي  از ای ي  (ئي، 

1390 ،312-313  .)ا ده

ي آن را در  فاني   در

ر د.يو

3-3-1.عم

   ي  از  ي  ا

 و ي  ف« » ك؛ي 

ا ك   وه ا  یواژه 

ي ي   وف را دهن ا ر

ياز آن  ي   حا ی .ا

  يآ یو آن را   ل داز

ي ا .د

   سيا  ن و��ا ن  ي

ا ا   وه فی ي  ��د  

 «ر وزت و » ،داردي    وف

  ادف ن«ي»، « م��»، « »  ،«ي»،  

«» ،«ء » م   یرا  د  یاز

  ( ا؛223–210ص،2، ج1388 ،ي

، 1392،ي363 ،، ص،1429ي

170-172  در ادا  )ل ی

آيي را از آيا د. از

إََِّلَ : »يص  ره32 در آ

 ُ ََُْْأَََِبَِْ ارَْتََ » :« 

 ن راا از ا  ،دارم رم دوورد 

  . ن ديد  « » 

ا و ر ن )ع( ا ا : « ��م»ى 

 رر و ان دارم اا   را   

ز. در و ان را  ي د وردرم 

  ،دار زم غ از  م

 وبغ ر( ي،137417، ج ،
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ان از ير دو ی(. 308ص

ر يذ ن يرااز د غ  

  ا ؛ اه ا ز«رورد ذ » 

،  ت ردي ي

دونيا را د ام .

د،ی«ر در ا«يذ «ز »ي

ا   و یيايد .رورد

ي رب ار دارد؛ يذ ز   ا

  ت اا ن رب ر ذا

 اري،دا ر و ا ذ   

دآوریآ    روردآهي

ت ام ؛ ا آن را ین ا ا

  د زدایرب ی ذ

 بدي .در آ38ره ف  

  در آن ی«ي» ،ا ر ر ي

« :ََُْ��ا  ِ ِ َ  ِ   ْ ا ُ ِ ُ ِ   َ ْن َ ْ ُ   ِ َء ُ َو

َ ََُْ ََِ »(:38در ا ،)آي

 نيا از    و يايا

 «ْاُُِِ َْنَُْ » ه در وع در 

ز نا( ار ) و از ده آن ر

 ؛اد، ر    را

  ن روی ن زي،د 

آر   ايیزما

ا ر از ياز  يدي و

د  از او ،ق ار ااز آ  تو آ

دي.

 در آ دت ق در ا ا  

 في   در  وف راي  

از   يآن  هده ا؛ ا  یار

ی ي    ؛ه ا ا  

  وزت م  وف آن  یدر 

رخ داده ا« ».ف 

3-3-2.عحیاوارهط

 در  ي ي ،یاوارهح  در

 ر ي ح بر در ،وارهداری 

ی  ي  يو در آن ي  

زن،  يا ندر   ي غ

یا ح بو ا وارهد ی 

 از حواره يا   اد از  یا

ي دي ئ(ي، 1388ا9، ص ؛)

   ً ز  

 ز  آن ز اريا

را يو ديف  ياوارهح

 دو آوردي  در ادا ي از آن

 رهيا.

کوارهطح.3-3-2-1

��  ر و «  «ف   ا در د

ن در زدارد، ا ي  ز یداز  ی

ي رو  او .یارو ا   از 

ااف د  یهو   ا د و ه

. ورايرا در ذ د  يواره دارد، ح

– -  أ  واره  ع ح در ا

 ا و د رو( ا،ان 1392؛ 85، ص

ًدر ا69، ص1382،ی  .)آ  

  ��ر و وزت     در   ادن ز ارد 

د یرا هيد يو« : َْمَ

(  َْ َُُْ :42 ق از )س(  روزى )

 )(فد. در ا «س » ن
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  ق»از » زده ��  ، ا    و  دي ز

 نن  د؛يآن ا  و  

  از  س از ��     ه  

  ا رآن آ  .ق ا و  ن

ي  از از ا  آ ارر  ائ ،ه ا

 سو ا ب از ا ی (وی، 

رر اي(. 237، ص5، ج1418

نب، آرن ان ا  ر را ا

وه « » ف  ده ا؛ ا

  و ن ز را وزت ه

 و ده ا اح واره از

یشه ا و درياوارهح

ا  رارودن.ده ا

 دا ی  ف ن ی دادن

ا در ي ر ر  ا آ  :ا...« ََوَأ

َْ( »هئ :60اه ،و از راه را ) در  .

ه یزين راه ناا

  اه ادا  در ایا  راه

ه ف داز آن ،ار او

ياز واژهيايو ندن اسیا

و ا اده ده ا  در ان اء

ءن   و ر ارب روزه

د�� دار؛ ازا ک  ،ارون راهي

زیدي ر و   

 ايرا در  ن يراهد ايي

.یزمنو اان را از راه ا

وارهطح.3-3-2-2

ح ي اعاز ار یی  حي 

 ن ازا .ا ار  ،قدر ا 

 ا  ف  ي ، ، غر و د

ي، و د را ني ي ي  يا 

، 1382 ،ی) دار  ياا یدر ف

ف   اي ) در 68ص

 شيد ار  ،ا

َ »ا: يح روو ف در آ

ََْنََُُْ ٍََِْ( » :15   ،)

 ً در آن روز آن از )ت( 

  نروردهدر ا .اآو 

د دور د ایردام ه در ا

 نو را  آن را از اداده

 ر در روزورد .ا ز داد

ناادرًاا ؛ب دار 

يودر ادا ز  يراه از و وارد

 ،ن ا ف  بي و از

 و  ن دررورد تب از ی

.ينا

 د شي ا   ف 

 در ا آ   يا« : َُْْا اَُو

 :( و  :34...« ) أَذَِ ََِْ ای 

  وه را ازا  ا ا ص 

 ف ند او را ي. دروا

 در غ  داده یدر آن

    ؛ اا «م « اذا

 رج ناز درو ديغا  و وج از غ

 ا س و  يداز  .ا

 ديرا  آ ً یغ

ا؛ ا در ادا او  آ  ا و ده

غ را از آ زدود.
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دروارهطح.3-3-2-3

ا   ،ف  اه ه تآ ي در

 یدارا  رت ووي   ز  ا

وی  از ر وی  ي

ود دارد؛ ا  در  يار  د،

و ر    در ا ا آي ود  يا

وي  وي  یو   يراد  و

ا از ا ي  ردي  در ذ

 نا آي ا ي ر حي  ا

(ا69، ص1382 ،ی  .)آ ل ي

وََلَ ََُ َ »ا :ر ن   ا

َََْ ََُ أَن ِإ   َْ   َوْأَرَبِِْا َِ ََُ »

ه( و  :وردرن  را از ا20 : )ااف

  ،ده ا  ا  ا 

 ،ا نودا از .د و  در

ار ي ت آدم راه   او  ا

  داده اوز آن ی رت  د؛ ا

 درت يو   وز از«ََُ َ » و

آ را ن ه ا« » ،رد 

و ير  يو آاز و ن

 د ي،اآور ر را ي،ار ا 

 يو از ن ياو وز یارد

 د رااا ز :رک( 1360،يا ،

، 4، ج1363،يه اي؛ 131، ص4ج

. دي( 35ص

یااسره ع.3-3-3

ف  ي« » از  ریا  

ع  در   را  دل دارد. او ش

 رز یی ك  ار يواژهد  و در

  انيآن رها :  ك  ك 

 أ  زه ي و اق زه« م»

ي  ب ي .د،  اد

و از  ي ن ا زه رج از  

 نی  ندر اذن ي،  در 

يدرک   و د يو  كاره 

- 1389 ،120ن،(دزا  ،د

كف  ایاريوا (. در124

یيا  ی ،ا

ازرو ني  وت دري

و هزه كیاردر اد؛

ايا زه دهي و درک دي 

 در ع از ايآن  یا

 دا  فدي.

ي  از را     فی  

 آيد، در ا ي .ا  ف م

« » ی ی  ِضو در  .ا ر ر

ً �� : »ل در آ یا  ده ْ َ  ا  ُ  َا و

َْ  َْ یَْ( »ه :47 روزى )ِاب( و از )

    )ىد(  ى  

  )اب ى )از ف در .د« »

 را   ر  اول و در ا

ی دوم اریي . از

اندا ،دار دو  دارد ان ر

 ه  ن رازا؛ا ا نآ  زها

یوزاي اول د؛ ايداده

 ا و  دوم دا ي وزرا از ی

ف  و   د، ید

آت يو يزاي ن ان

ن د و نا  د م ز  ر
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 ن  و ئب و وس ايا،د 

 اب روز  ه  ني  

د « �� َْی»ن را  رت  او ا و ر

« »ي ي .ی ي   ف از 

 د،ياراده ا  را از آ  د يد  

ا،   یوه   یه   ا

ی   ف  دي.

از ف   ی  روش ار ید م

 داد،ي  در ا .ا ی 

 يو كک در  ءي  « »ف  یار

  صك ز    وه  ه ا

رک: زا(ی  ز یور74، ص1390 ،ي ،)

: آ ردش در ا

(. در ا34: یر« )َََُْ ٍَا وَ  ِ أَوْ»

 و »يدو  او یاآ

ام ه ا   ف  » »و «ید

 ا  ، و  ار ، ز»ت»

 وال در زااواي 

دي دا اد؛ ایزم

  از او  و   ؛ا

اق اده ا«» .از ز« »ر از

ي  از ار ياف  یو ا« »

آ  و در ا  ا آ آ  ه رهن ا

 .ا«َو َِ( »3  اى از روى  و )/

 .

م از  ق م  و  در آ

 )ي)ص دي   ا  يو آن را

د .د، ت و  وع و 

 را از  ر ای  ي ي،  

را  اه دارد    و  را« »ف 

 « »ا   م از در )ه  ي)ص

و  دف  ،ن  ا ی ا ا؛ ا

 وع ره دارد؛ درا ز ياز 

ی   در ،وزت ا آن 

.دي ی یار

ا ر يف  یا« » از ا 

 ً ،ا ن  ي«اه، »، «در

و»، « » ،« » و... را ا   روش

ا  يا ن ف   ؛ي یار

 ا، از ح و  ي در وف آش

 ور ی آن.

یجگ
 ر از ف  ي« »  آن در

ين و آر ي ي درو

ده  يك   آن  يزن ی

ف  درو ا. آ ،    ا

« »  يذ  ره دارد و درا آن  ي

اني  و   ًی ي    د؛

  را ةدف ن ا ،يدر ه

 و  ا ؛ا  ر يدر  ا

IMو  TRف  ا  آن  يش

 ار ّ،د یدد وف ك 

ه ف در .د  م« » در

  ون ین؛

در ی ا سا  وت آن

ا  در  و  ش

 ��زم و ور   آ    آن  در روی .اد

ي  نزي رهوف ادي و

ام از اي در را درش م 
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ی يا ي ؛ي ر  م ياه ا

 ی  م  ك« »، در ف  در ا

ی  وای  دي  ن 

  اع ا و ر و  »وزت و ر»

ا ي  ب فد؛ي اازا روی 

   یا یدادن  و شن

ي، ز  ك  لو ا ا ي 

ف  یز ي در  آن  اا؛ ز

« » ر در ا ي  ا   ر

 د  يل و  اق،  اس ه

ّ ی د يی    

 ،ا  آ ي  از  فت  

 ين را اي روش ه ا. ا

  ی  واژهی آي   ر 

   ه   ح رود؛ ا

ی ی  م  ا ع لدا یه 

ي  ب  فدي    در

ري د ا ي  ار ّ فد  و در

  آن  ار    .د د 

 یف  ،ا ی ح ا ش ا

 ن ي  آن  ررا  

 ن داد از   ا در روش 

 یان ميآن   یواژه ك

را در ي م روش  د و آن راي 

 ی  آن  آن دات نو

ي  .

بع
1. آن.

ـ يا (1378 ،)و،ا.2

،یارهون، در آن يد
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-2( ،75، شاي و ت ي

94.)

10.یزا،ان؛ ،زیري
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