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Abstract 
A discourse holding signs and concepts systems grows hidden elements in 
itself which in a general context, it produces new concepts through 
systematic signs. These elements always take steps to induce the messages 
of the text to make the discourse believable to the audience and in some 
cases, rise their powerful emotions appropriate idea logic beliefs and social 
norms. Among these important elements are pro-discourses or halo 
discourse that through presence in the heart of a discourse, supports it so 
that in this way, the discourse can sound justified in the subject of being 
justifiable. Considering the literal and religious texts such as Quran that 
holds important linguistics, fluency and sign techniques, it can be 
understood that in this text, anti-discourse, like supportive umbrellas on 
behalf of the powerful creator of this great work help the audience to 
understand most of the main lessons and value concepts of discourse in 
internal spaces. To show such a feature in Quran, this study analyzes and 
explains the pro-discourses in Surah Kahf. The method of research is 
analytic based on the main characteristics of the pro-discourse. The results 
of the research show that the verse includes some meaning features of the 
pro-discourse such as objectivity through developing discourse and 
narration, reference of pronoun, foregrounding through archetype, deviation 
of norms, allegory, and appropriate use of constituent and controller and 
componentized pro-discourse. 
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 م  ن ه از  ، ی  د نن را در دررا  ه در 

 ، ه م ی ،   را ا . وا ودر ارو ی 

می ر  دن او نوو ی  نو اردو یدر، او و 

ر   نآ اا یژئ  ی ا، و مووه ادارو. از 

 وون، آن را  ا ه  ر در دل   یه  ،  دن

 ه ا  ، ب ن در ازی  هدن .  ه   در و

ن اد د  داره در آن هاز ۀ دن یز وو و  هو یا 

 ،اان در در ا ند ، ن ی  ه فر ازو داز

 ه ارز   ا یاز آز یر  ر یرا ه ن  ا

 را در در،    درا .ن یوو دادن و آن، در او ودر 

ا، او،   . رش      ر در  ،دن

ی ا ند .هی  ن ه ا د و و  ر 

 ازی  ن ازد زوی واز نودا  نو شودازی، 

 وهو   یر وه وا ،ق دت    یزه ،یارع ر

د از ده یؤ ،زیا ا ....

ی کیواژه
.دن ،یز ن، آ   ، ،آن
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آ ن،  ن یاز   

 یرت در  م   در ه

ی،  ین ه ه ن ا. در ا

آن،   را  ز   ،ه

 از د ، ه ان   ییه 

رِ    اد  ردی زن

 از،  د    ی در دح

 .ا  ه

  هی ، ردی  ً

 ت اد در  ه  ا 

(Michel Foucault )ر  

 ر ازی  هراآن

  ،ار ی

 میه از ار   ید

اییه ه ارر د هی

ز ا ه ایف  .ن، ه

دارۀدره ادر 

 ل م   دال در

 در هی ا. درا ،ن، م

 ا د هۀ

  ؛ اا، ه ،ر   

دز ا  دارد آن را

 ه این،؛ ا

ه رازا هرتاری

 ذی را آ.

   را د ،د ض در 

  ،د   ن اجاز ا 

 نی ر .  از ی 

ا ه  ا دن   در ب ن

 ه ه آن را هه ای ازه ر ، 

ه ه ن   در   ای  ه

 د  :رک(، 1383 ،30-38.)

ا  ه ه  ن اد د ،  در

ه ن ی  ز، ند 

 یدر م ه ی ه  ل رد

ز را ن، آ      

ا ر ا ی  ن را در د .

 ا ،را ا ،اع ی   

 ه   ن را در ر  ن دن

 ،ه ه م د د   ،ا

  د؛ ن را اا  ا

د م  ر ه در اه ا 

  .  اد  رت  ا

 از    د هزا ه   ا ه ا

  ر  را  ،ید یه ِد

ای ؛   ا    آن  ه ه

 ،ّ ر ای  د ازی 

   ،ی، ز ن  را

دارد.

 ۀپ

 ا ،  ب ن ازد ِ

،  1392 ،ی(  یارد  - ه 

268-295ر ه در   )یزآ

ه را ایۀا ه  نا

ب د ه . در-  داری، 

 ی ا ه آ ناز دن  یارد

 ر را  د  .،  ب ن

 ،ا ه  از ر   دن
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  یع دن را از  ن

ر ا . ا  ،بی  

 را   ا د دی  از 

   ن راد .   

ن اد ن درد  ه در  د   

 نهر یادر ؛ اا  هۀ  

 می  ه درآن،  ی

ه  ا  :ه

1. ه    ن در

آز )ع(، درج در ه ه 

؛ 20ر،  آ ی

2.ز  ت نم در داا

اا ا )ع(  ،  پ

 ت�� ه    در  اس   ی  

اد .

��ت،  ا در  ا ه   ی آ   ا ر

     ه ه ا د 

 آن در را صی  افا ا  

 .ا   آن

پدگن. 1

 ،ن، ن   یدر  ه  د

)ن(،  دار ندام  ت، ن

ه )( آ ا. یدن )  ک

د(، ذ1377دا، 

  رت ت  ه ه یدر زن  د

اژ ه در ا د ا  دز ی 

   ن ا ع ازد،  ید   ن

، ن  ا  عدن  

دارد. 

 ا  ا  ه ه ا 

 زد ه دری  ا ا د 

 ما ای  دد.

از  یر در  ؤال   ه ا در

 د نن در در ،ارد را اد  

 یارزش    یا یه آن ه رار

د   ددر ا .  ،

 ن ازه  د  د  ه 

در    .ام ر د 

 ا ِ   د ای ن ه ا

  دا ،ا ای  د را در 

 ی :ن ا از  د ز

  ه ،د، ن ه -   ه را

 ،  ز ن   ،ز  .

  ن ز ه در آن،   ا

   ار،د  ند 

. درا .     ،اد

 د،   در ن  

  ه  ه  ن د  در

 ک دارد،   ی درن 

 ها ه  ه ز .دارد

1 چ )سیگ:ز قا ا

  در ا نِ رگه 

 د ار د    را ز

.د ر آن

2ح )گ یام :ن ا ،را 

 ندر در در ای داای

 .د ا یر ن

 در ل ی ،ندر ا

 ارا . ها
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، ز،  ا ؛ ی ه ،لر

 در ا  ،ه   ا 

 در ل ا   ین ، د

 ،هه ا اد ا ید   ه 

 د را در زه ا  ار ه

د   .

رد زگن: ی( کرکد ز3

  ندا   ز در

ی ه  د د، نا

د م در ه آز ه

 د رد ز،د دارد؛ ا

 ،نا  ه د راا 

  .

4 ) ييااس :ر از ای

د از در ن ا د ،یاه

  هد ه  ،ه 

ه د د  رآ ه ه

 د ازد. در اد  ه

  ا د از .  ه

د ا  ه رخ

،د   د  آند؛زا

    را در ر د دا ار

؛ددرهه ا در،  ه

 در      ه.

 ید ارد  ی از 

 :نزش ،ی ،زدن،  ،ار

  ،گ،د ،یزد ،یزه

 ش  یرن ارع ی  ارد

 ( 1393 ،ی .)

ااع پدگن.2

د ً ا ن  رد  یده

 در .ا  در آری ر اداز آ  

ه زاد ه   ااا  د ،ا  آن

  ا ا  هی  د .

ر یرای  ه  ه   ا آه 

ت در��     ا ن   ه  را  

،  ه    د دارد ل را در

 ا را آ ی  زف  یدررد د

.

 ال ن از د   آن   ا

دد یی  دد ا .  ه  

      م  را   

ه د ا ی  ، من  ی 

  لرا د    .،  در

ن اد ا ا   ن را ه 

 ز     را    

از    ن در ،   ن د

ددر ا .  ه ، زدر  ای

  ف ا ه ا    

ن ا  . از ه ا

 ین  یع ن، ه  در ا

ا  ه ه ا نا  آن د .

 ر  ،     در ا

 ه   در  دار  ف

 .   ،  ان 

  لا  ا  از آنر   .ا

 در ، رِ ه د    ا 

  ه ،ا ،ر،  ه

 ار د از  را   لی 

  ر.
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د   دن، دن ا در  ا

  ه رد آن، زدا د ار زش

ز در ا ای .ا   در   ع

د، رای   ل را در  ره از د 

 ار،ز داد  ژ هی  - ادرا 

 د  ه ازد   دردآ .

  ند ،ند   

 د در ا در .ا  ههای 

 ه      ه ا  دنا

 آندا .    ن را از ه ا

ع آ   رددارد .   

ر ( ر دندی     )

  ی  ن درد.

 ، ارا ا   ه د  

  دل در د .  را در ا

را  زراه ا ی  ز  نا ،ا  از

ان   ،. اد  را اا

 ا را ارزش یزز د   یزارزش

رده ا آ دی  در ها   

 ر (ا1393 ،ی .)  ن درد

ر رد ندر دا  ر  

دارد.

 د   د ،د  ااع د از

،   آ ،د یهع د،  ا. در ا

     ،  ب  ،   

 ... طد را   اا ید دار 

د     .دارد

از  ،ا ،   رد ا  د

  یه  د ه را ااع د

، 1392 ،یا (  آل    ا

 277-283د ا .)ز ا

ا قا  قا .ا

اه ا هد هد  اراد 

د در را ای آن   با

 .اقا   در 

 ار ر دد ا .رده ی ا

ن را در ،ی   د

 ار دادر اد .ره ر ن ،ی

دد  ه دری ارد 

.   ایدزاز ا

    یار از  یدز

 ،د  نب ه  ع د،  ا. در ا

 د  زد    ن را 

آ ؛ زا  ل آن ده د،  ه

    ه س س اد؛ ه

   هن آ ر  ه ،

 د  د   ار د . 

   ن  آندا .   

د  ن در    از   د

��هز ی،   ا .  ا د ر  

 د د یاز   ه آن ره ا

د در   ز ا. ارت دارد، د ؤه

 ه اا ه ن از رت

 ه  را  ه ا   ن ،نز 

 هازد .

»  ا»، «آن» ،«ا»  یار یؤه

«آ» ،ی رت ار ه   

ازای  ارا ا د   

 آن هؤ س .ی ریا  

 ا ،ن    ا .  
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 رنه   ه د   زؤه

از   ام  درا   د

  ن را.

  ه ه ا  ر بن ادا د

 )ع(  ، ان  ق ند از

 ز د  دت .د م

   ا ه   ید ز د

ی   آ ، ژا یا ه  ی��زم  

  ا را ه زد؛   

 ن را   ،ه ا  ب

   د را ار آن را اا  

.

 ا یاق دت، ن را ه ه د

 نرزد ه در ا  ،هی 

ل  ه ه    ،م  

  ا ر  اد   را را 

  زدن ار  ین ش یا

در م ا را از ا    

 ، بن اه در دا .ن  

 ران  اب    ر  ه ،ه

ا اری ی د  ، 

  را ه ، ا ایدر ه

 از ا  نر  با 

آ ا . هد  یه در  زد

سره کفیپدگيیژگو. 3

ر  ،  هاز  آن ر

ری    آ110ادارد. اه ر

ا ه از  یر  دان

ن را ل د  ن، ذ آنزد

ر، رانیدانازا. دان

 )ع(  ار، ت ین غ

اذ ، ج.ج 

  ه ا ا  دنا ۀدرر

ا  ،ل آنه د یه  

ح  ی ه ا یدر ۀدرر ئژا

��ل ا    ن ن    ا  ا د ی ا   

  ،ه، در  ا د دارد ه از د

ر ا . ای ،ه هه) یآرAnti 

Arane )– ن(Stith  Thomson)   ،(Thomson

Janن)ن آه ه ا(1977, Richard Netton )

ر  ، ان هیادر ه

(Netton, 2000آ ت ه در  ) ه 

 آن از آ ر در ب  ا پ ر

(دAlan Dundesر ه ز ه ) ه

(. ا Dundes, 2003)

ه ار :از یژا ر ادآ ی 

رآ    آ یدر ژا، ن ه آن

  آل، ه  .   اآر ان ه

 ه د هر ری،    ازا  

ر ا  هری اا   

ی  را  ، ا ای یژا 

آ   .ارائه داد« از ر ری،  

 ،  ااز  ن ه ه ئ ا

آ  هیدر  ، ندا ،دا

   نر ، نر ، ندا ی 

 از . ا ئ  رغ از ری 

 آ  ،ازا    درری  

اا   ی ۀدر ز و، 

و وا، و، و قدات و 
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 ا  تای » (1393 ،ی ،

(.227ص

  ه هر اا، آ  از ا 

 ه  دق ارج ا ن درا   

   ا، اق   ا در آ

 ه هر  از ا ،ی   ه

ا صا  ارانر ندا ،یدار 

ران، ص  ا(229.)

از د   ه ا  آ یرا

  ا  ی رق دا

 ا   ،ه ه   یا

در   ر ا    آن 

ر ا، از ا دا ا دت  یا

زیآ  هد  د اا ه  

 ا ژا  ارا در  ار آن

ه  ا ه  ن  د  ا

 ح آن را  نر   آن ی 

ر  ه«در نیدا آن در ا 

  ادآن از ر یا   در دان

   م ه  هر   از آ

 ، آن را در ا ر  ، در ر

 دا    د  ۀآن د ادا؛ ز

ا . در  در ل ر   از  ا

 ا از ه  «ی»   دا

در از د ا.  ار   ه ا  د

 ان    راای ی   

 ،ه دا ا     ی  

آ . از ا یر ( هHomer) ،

ت( را از راOdyssey)ه(  ادIliad)دا

ای از ایر هن

در  آزاد د، ،دان   رن در ار

ا ه انتآر .ار ها،ی ؛ا 

 ه ا . راانههای ً

ع دار اه ه د. ر ا

؛د را از ا ه ط ان ا«

ی از ا»یه از هام

 ًیردات رادر ا ،

زیای هدا» ،(1407 ،

(. 255ص

   ، ۀه، در ر یا

ه    یاص   ندر  د

    در درن   در  یآر

 ت .ر دارد    ن 

 ندر  ز،ه از    ا ی

، زریآ   در ا  

 .ا  ه ه نز داه در آای 

در ،یر را  را در ،د هه  ای ا

  ر از ا    ا ه

در  ه  َََْ ََ ََ :ددز ه آ

َ َََ َُُ َِ ََِِِْْْا ِ َُهِ  ًََ

( :61 در د   ه  ه  س .)

 را ،  د شا د را  ،ر

.  در در ]از[را 

ن ه    ل دان  در

ب  در ر  ،)ع( ن

داز  در  دان ا .ه ی ی

   د . ا  درآن،  ه 

 نن  د  د ا   لا 

    ��ه ن  ی ،   ت د

ب ا ن  ر هی  در ا
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 ا د ح ری ن  تا   

 ی  دان ا ه از ا در ن د

 یر  ،اب   ن غ در ا

   اراا.

 قر   آن در ا از   ه

  ت ا ،آ ی   تآ

در ر  ر از: ات د،   یر

د   فت، اآ ی  ،  

ن  از م ا   رت   ه ر

ا اا  :رک(ا،ان  د.)

 در ا   ا  م در  ی 

    در ح تر  آ ا یدان

 تآ قآن، از  آ اح ه  ه ا

 از   دان ه  د در

 یه د ا  رش  یدازرا

 ،ه ان ار تف ه  یرد

 ز ه ،آن ن ش ری  ر

ن  دن،  ، ه   از ا

آ  امد  ت  می ا  آن در

 ن ذد در . نیاز دا ا 

 ن  ر ، دان اب ، ر

 ن   از ب رف ا  در

ن  دازش ن ،دم،   ه ط

ر  د ن  اب ه عرا در ار

��    ر   آ ا ه      

  رر یت  ۀرا درا

اهن  زگ در ر اب از   در

 ز .  ار دا  با

  زدع یا  ه در ا 

   ه  ار ند .

ال  در در ، دان    در

  ، ا ر   ن 

  راز  یدر   ، 

 ، ا ش در ا ی 

د  ه  ،ل آه د  ارا   ن

 ان از درا م  ،ندا ن 

ا  ه ر د  .ه ا ی  ع

ل،   ارط   در  یدازدان

ا  ن   آنمی  از ،  

رز د زددر ا ی .ن ا

3-1 .دگش پیفکره کدر س ال

 از د نی نص در دای 

  ط آار ، رف  یا

ا . از   در  دآ ح

  ا ذ ا ر هی  ا

 ا  ان یه آن، ا ر ه   ا

ر ذ  از ه یآداز   زل

  ن ا ی ا ه  اد د

  ل م ا  ااف  دارد  در ا

ز ن   ن   ف آن

ل ا   تدر   ی 

 ان آر .ا  انا

 ن ار ۀ ا  ا ن

  میه ذ دآ ؤ ن در اا 

ر    تص آ ی، در ارزش

  ؤ  آن، دری ا   

در ،  د  بد   ه

،   ر یم یا ی  ا

    ۀ ارز ا   آن
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 را  ��دا ه    . ه در ا  ا  

 لا    ،تن  

 . ا   ه ر« ای ه  ه

 یک ا ه در ه   ن ران 

ه   ا؛ ا درا ،م  ن ه 

ه ا   از »ا( ،1385، 135ص.)

از ارط  دن، ه ر ر ا

 آ دره د  ندا  از  ه

 ردآد .  ا  ه

 ه ��ً در   ی  ام  ن ا    

 ،ن   کن    دار

     را . ا

 انه از ر (Carl Gustav Jung )

اژ  ا ن«ی،ه

یدلاز ی ر ار از،ازی

ر ب آن»(،1376 ،

(.253ص

  ه ه   ارا  در   ،ل

    ،ند ا دآ  دآ

   آن از ا  ع در

ا  دآ در   ی ه د د

دآ  ه در  د؛ زا 

« ن ات  ه از  دآ

  دآ را ادراک نن د  

 را از ذ دی    ه

د  ه  دث در آنا» ( ،1384 ،

.(51ص

ه   ا   ر

ر  ر  در ن آ یاده

؛ زا   در،  ن ای 

دآ ه ا  . ی در در

«  ه اا   ه ،د 

در ر  ؛آ زا  ، ،ارتدر 

 یا ا ا »(،ن 1381 ،

(.208ص

3-2 .کر و پيالغ عضم آن ب

سره کف يمر

 دان اب  ،ر  اب  در

ران   ر دریا  ن  

ا  رد   ع  ههن آد  در

  ن .ط داردار دازد ه دری 

.ا  ه  از آن ر ،ر

 ه  ا د ،ر د  در

ی در      ه در آن ا

ارذاتی  رت د د؛   

  د آن، ران، در ا ه  یآ

   د ه آ   غ ه 

 ار .ا ی  ر د   هرا 

 ا ا ،ارد  شا    د 

آن را   ات   آرد رهدر آن 

ی  ه ؛ مد اد ص  ه

 ا   زد د را   

دی  ز را ز .  

در د  ط آنار ی ،ن   ا 

  در ، ر د ذ ا. از ا

ا(   تا  ت1384، ه،

337-343.)
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 ری    ه در انز  ر

  د دازد ه درِد  ی از 

( د در ا، 1388 37، ص.)

  ۀ در  اردن در  ع

دآ ه ه ر ، ً  در  از

 ردآ  ر ا ...:َ ََِ ََْْأ ََِْْ 

َ �� اََ أَن َ  َ اهِ ََْ  أَنََُِْ ا َْر  .. .

( :21 )

 آ  بل ا  دم را  ز  ...

  د  ه ا  ه ا  

   ا   هاچ   ا

...آ

    ر ارر ه  دا ، از

رازآ د ،ه یا ا  از 

دآ د ن ) یه درر1387 ،ی ،

(.135ص 

  ه ه د   ر  آن در

در  ر  ه ر از د  

ه د ذ  ا د هه آن را ا ا 

 د ه در ا  ه ؛ا  د، 

از   دارد ه ا دن  ر ر ه

  ،  هزی  ب

ا ه  د   ،یزه . اد

  ان را در  ارار  دا 

 را ر آ  . ددر  ی 

ا یراد ا  ا ؛ا،  ر در

آ ن ندر  ه   در  در 

  ی  ه ا   ر دا

  راد  د د در    

 ی ه  د اار را دارد.  ه ا

  از ی ن  نا از ز 

  د؛ ا ه ا ار  ه 

را در د  ه ه  د  یا ه ه

 ظ  س ه ز د  د .

 یظ  ار یا یاد  س، ا

  انا ی .ن ال آاز ا 

ا ه   در  م  یدز

ن  د داس ر . دا  

  دد ار  در  ا  یدز

     آن رازا یی  آن را 

.

  اان  رب  ۀدراب ا

    د  آنردنآا :   زر

 د را، ل    زر راز  یا

 ز در در د س. ا تآ  با

 در   آت ا ی   ر

  (، 1382342، ص13، ج.)

ن  ه ران  اب    ر

 ا ه ،ه ا اری ی، 

د  ه ایدر ا،  را 

 ه   با  ه از ا

 نرزد؛ دً  هر  ی ه هآ

دان  یا؛ ه در اا داز ه

: أَمْ ََِْ أَن أَْبَ ا ََِْْ اُ ِِا ِْ آرد

( ََ ِا9: آ ،)اری  ، له یر

ر   به اا  دره آت

  رتی ها .ا

 ه ف ا از ح ا آ هآ از ا

 زشن، آدا اح ا   .د ا

در     با  ن



11(ر    رانیدانیر )ا در  دن

   د تا در ه  ،داز

  ه   . راد را

 هاز آ ه در  رد؛ ا  ی

17 رده آن از آتا

 َِِْْ َْ َُراَ َََْ ْسَ إِذاَى اَ َ :ا

 ُْ َ ِلذاتَ ا َُُِْْ َََْ ِإذا َ َِِْذاتَ ا

َْ ِ َََُۀٍ ِْهُ ذِ َِْ آتِ اهِ َْ َِْ اهُ 

َ َُه ََِ ََْ ُِْْ َْ َ َُِْْا( ًاُِْ ِ17  )

 ع م ه را ر ه ر آ ه از 

  ه  ب ن  د  ف را

 آ دد  آ در   از ر ار 

 ه را  ،ا تاز آ ا .ادا را

  ، ا ه را   ه ا ا د

. ا ا را  ر

 29 تآ  ، از ا ت،آ آ در

30 31 را   زخد ،ا ، ر

ن اب یا د

  را  ن ش ه ه

. ریرن،اانارز

درد ی، ل 

بیاز را ی  ر َ :

ُِ اِ َْْ ر ََْ َُْءَ َُْؤ َْ َ ِْْءَ 

ََُْْْ إِ أ َِِِ ََْْراً أَطَ ُ ِِْاد َُِ إِنْ 

ِْسَ اَُُُُْا ِءٍ َْ َُِِْْی ََُِْا

( ًََُْ ْءَت َ ُاب29ا)

إِن  ُُِ ��  ِ إ  ِ ت ِ  ا ا  ُ ِ َ  َ  ا ُ َ آ  َ ِ   ا

( ًََ َََْأ َْ ََْْنٍ 30أَ ُتَ َُْ َُِأ )

َْْا َُِِْ ِْ ِیَْ َْنَُ ُر ِْ َِرَأ ِْ

ٍُُْ ِْ ًاُْ ًِ َنََُْ َ ٍَََقٍ ذَِْْإ َ

 َُِِ ًََُْ ََُْ َ ُابا َِْ َِِرائْا ََ

(31  ن؛ررد ى از ا  ا   )

ه ا ان رد   ه ا  د. 

د دآ ران آ اى دا ه اش ا

د ا  ا در اهآ را از  ف 

 را ا ، آ ن  اه ه رت

،  ، ن  ه  ى  ه

( ا 29ردن آه ا  ) ىر  ا

د ه ران را داش  ه ]ا[ ا

ان آن(  دان از  30ا د )

 ران ا. در ا  از د ان ی

   هآرا ى زرد  ىآ

   در   زک  از ر 

ه آ  ب داش ه ،ه ز 

.ا 

از  آه ه   هه ا ن ه

داز   ه دآز ر  ح  تآ

  ر  ش،د    ه دارد

 لا از ا       ً 

 .ا  ه از ا از ا ، ذ  ،

  ن،  -آره  ی ه در ه

ه دادنیر ا در  بن ادا، ه 

  د؛ آ ن ن در، ا 

  ه    ،ند ؤ  

ی ��ی  ا از ح آن  ا ه ر  آن   

؛ درا ده  در از ا  ،د

ع ا  هدنایا  ا، 

  ار ل   رد؛   ها

 هی ا ،آن ی ر 

 ه ه   آن، از  ی 

 ب ا    آ ا
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 یر ر ی ۀم د  ه

ژ، د ها  دن آ.

3-3 .د مؤلز پسد مؤلرکد در ايکپ

وخیداسن مس

  ر، دان  ا یدان از د

 ،ه در آن ا یا ،   ،دا

  ا ، آر دارد. د یر

  را  ا را  ی 

 ن  دآ ً ،آن  ن دردا

 یدر آن، ا در ا ه . ازد

ش    ا نزد.

ف �� ندر   ، ه  اه ان  ی  ر

دآ،   دیا ری  

ه آ دار  راز  ر   آ ن 

دا ه   یااز آ  ا.  یر

 در ً��  ، ت  ر،  ...   د ا  ،   

 د   ،  ،،ت  ،تذ

(.، 1368  ،112-15 ام ا ) درا

 ه ار ا  اد ر ا

ی ا  ه را ه ا ،زش دآ 

 آن در   :د« ِدِ ِْ ًاَْ اَََ

 ًَُْآِْ َُ ِْ َُْ َ ِِْ ِْ ًََْر »

(:65)

ه  از ن ص  را  ایآ  در

   را ر ا د   د د از 

ی   را  ر  از . 

 ر  ،انا ً ،  ا د 

(5 ه ،  از  ؛)رر عد یار

یاد از د، ؤهیاز راد�� دارد. 

ا  .ار اری یار

 در ا ،آن ه ه ا ا

دان هینر  ید

اارد .هؤ د ،د زهؤ درم یا

دارد.

پدگن خق دت. 3-4

    ی   رد  را

  ل ی. راددآز  د

؛  ه آ (ندر را )  را 

د َُهَِ َََ َُُ َِ َِِْ َََْ ََ ََ :

( ًََ َِْْا ِ61 )

ه   د در ر  ،ه  س

 د را اش د   را  را 

.  در در ]از[

 از ه در آن   اژ   آ ا

: لَ أَ رَأََْ إِْذ أََْ إَِ اَْۀِ  َِد دآن 

 َ َُُْنُ أَنْ أَذْا ��ِ إ  ُ ِه   ْ َ أ    َ  َ ُت ْ ا  ُ ِ َ

( ًََ َِْْا ِ َُهَِ ََدارى 63ا   )

 ه را   ،   ى آن

[ ،ن   ،دم شا د اه آاز آ ]

  ه    ا ،

اى را د را در در ،  دن 

ق دت ا ه ن را از ا

   را .ددز در

 زه ددنر ا  دت ق

 .دریا ادر ا ه ادر

: آ ،ا  یاه ه در ا

 هندر را را در ،

 نیآ  در  ه ااز آن را 
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 ه آ ه آزَ ُ  َِلَ ذ : اَْرَ ِْ

َ ( ًََ ِِر64آ  ه د ن ا : )

  س .ز  ى رد 

ار،  اه دن  ،ی هآ در

 هد  نری ه ر د دا ه آ .

  َْ َِلَ إ :  ،ًاَْ ََِ َََِْ

 ا    ه  (67 )

�� َ  ً ا ِ    ُ ه ا  َ ء  ْ ِن ِ إ ُ ِ َ َ  َ : ل  ََ َِْأ

ا     ا ا ا ه اَْأ

(69)

 د  ۀ دردار ،ی  از

 ن ؛ اهای  آن ه ی 

ی    ه ،ا اضا ،ی 

  را   ه    از

.دن

 ن   ،آن ا  از ،  از

 در ر  د  ه،د 

  ه،ل د هن زا ن اارا 

  ر ی رااز    

  ل       ا 

  در  ار  فداز ا . 

  دن ااض ه   ، در ا

 ند   ه در ،د دا  ف

   ان    ه را  از آن

 ده  ه د؛  ف  یدر 

 ه ا ا .ن ا

ه در   ،  د از آه  س

 ه  ،رزد  ا   ی د 

 آن دن ط   آ نه  د

ا ه در  دن  ان  یارط

ا�� ء   ��ءا ا در     ه    ر  ر 

ِرََ َل :ُِ  َِْأ �� َ  ً ا ِ    ُ ه ا  َ ء  ْ ِن إ

(َ69َ أَْاً )

گن  يپد ظسز و وج أک. 3-5

ا  ت ه از د در

  ه ند یاز را  درن ن

ا�� ۀرز ی ء   ��ا ء   ان ، دم  ا   

د ن ه  در   ه ن

  ا    ی  ،ی ر

 هه  ی ًدارد ر آ ی  

   ط ادم در اریه  

. د د، د ز  . ا دا

 ��      ا ن ر     

 ،ه ا  ب   د را

 ار آن را اا  .

 ی ر ا ر  از ا آ در

د در ،دم  ر ه رار .

د دان ،ت در آ24 23 هه در آ

َ: اآرداب   ن غ

ٍَََُِْءٌِإَِِاًذَ(23 )��ِ اهُ َءَأَنْإ

َ ُْ َ ََِ ِإذا ََر ُْْاذ َ َر ََِِْ ْأَن

(    ه  اَِْ24َبَ  ِْا رََاً )

 هآ  ،د ا دا ر را ا ا

ا  ن در ا ى ردرت را 

ه د     ردرم ا ه ى ه 

د ابر  . ا  از ا 

زداآ زآ  حا درن

ه ا ه، آه د هدم، ا

 ه ازحی ه آن ا در 
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  ارز ا یان ده را یدر ن

  ا رد ر ن   ن

 ه  ر ا ژئر،  ی ن در

 ن ه د.

 در آ ت ا   ر ،ر  

 هی    ه ر ا   

 ا آ اراناران  ش یش

(دا    رت   ه ر  ه

ی ا ااز ا م ا.)

 آن  از ام  ان، د ا از

 ه ن  ه  ه .ردآن نیدا ا 

د ن ر  ه ا ا ا 

ز  ن ر ار ا   ن 

دا  را در د  ؛  ه

 د د ؤ   د نرد در دا ا

ار   د .ف  یه ن غ د

 ه آ  ندان را ا در  از ح ا

: َ اِْبْ ََ ََُْ اَْۀِ آردر ،ا45

تُ اَ ِِه ََََْ ِءا َِ ٍََُْْء أَ َِْرْضْا

َ ُهنَ ا َ ُحا ُُْرَ ًَِ ََََْ َْ ُ ٍء

(  اى آن ز د را  ن ه َُْ45ِراً )

 نه آن را از آ ا آ د ؛ا

س  آن  ز د، س  د ه 

  ا آن را د ى   ا

.ا

ه  دازدر  ا یس ه  ر

ز ش ا   ر آن را در   

 ََْى اَ َ َلِْا َُُ َْمَ َ :د ردرْضَ آ

( ُُِ َا 47رِزَۀً ُ ََْ ََُْْ َدِرْ ُِْْ أََاً )

َِ ََْ َ ََرُُْ َْ ٍۀَ َلَأ ََُْْ َ

 رزى را د(  48زََُْْ أَِْ َُْ َََْ َْاً )

 ه  ازا ه را را ز رارا آ 

 از آن را  ه آن را د آر  چ

ار  ه در   ه ردرت ه 

 ر  ه ن آ  د نا .

 آ . را  نا  ه ا

 س .داد ا ار  ه

ح ا ه ازِ  تن اد

 ه د ا  رایا ر در

ار   بایی . 

جیگ

 ه    در ا ا در

 ه ،ر د نیز  ای 

ری،   عا    نز  ،دارد

د     ط ه دن

  ح  ر  را در آ ا ی 

از ر .ا ردآ ا در ه د  ه

 ند هر در ا  دا 

 ی دداز ا  د ان، 

 دار ه در ن رز دم ه   ر

  یا  هار ،ب ،دان

ن       ه ،نر ز در

  ار  عار ا را ّ ن ... 

   ه ه  در از آ

ر  ن داد . یدان

 ا دن آن در دن ا د

 د ، ا ا   ر دازا ه ه

 را از  ه یه ،ا یدن

    یف ه  در دازی
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ارز،   افا  را اژئ  �� 

د  ن    ه را   ل

 ی ه هه ا ه   ا

ا ، اه  د  ه د

 ی رد ا  ه دا  ا

   ،ایه ی ا ز

د .د  را

ا ا ند ع از ه  ا 

 ه تا در   ت 

ل،  ر  ،د ا  در  ا یر

 ه در ا آ نم درح ا 

ری  .ر، ار دا  با

 در  اع یدز ان  ه

   ه ه ا ار ن .
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