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Abstract 
The method of structural interpretation as a modern interpretation method 
explores the relationships and concepts among signs in the light of the intention 
of Surah. Some are dubious about the foundation of this method as they believe 
that this method shows a cohesive profile of the signs, not being capable of 
clarifying the meaning of the signs like other methods such as Quran to Quran 
interpretation, rational or narrative interpretation and so on. This research, 
emphasizing the structural interpretation method, aims to show the application 
of the method in understanding the difficult signs of Surah Baqarah. Using such 
a method shows that by paying attention to the structure as well as register of 
the signs, one can gain a logical and clear meaning of them. Surah Baqarah 
aims to show the way Muslims interacted with the Jewish. The Holy Quran 
introduces itself as the authority of Torah. In order to understand its signs, it is 
suggested that one pay attention to the Jewish beliefs, because in this surah God 
Has talked to the Jewish as His direct and indirect addresses many times. 
Paying attention to the history of some words or concepts in this surah such as 
“Ra’ena”, “Masajed Allah”, “Yataxabatah” as well as their location in the surah 
can be effective in understanding these signs and solving interpretive problems. 

Keywords: Structural Interpretation; Surah Goal; Register; Surah Baqareh; 
Jewish.
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ددن  ى ن یپون، در لآن

 ش در  و  م   در

آن و  پ ن آت در پ  یره

 ره ضی و دهم د .

  :  ن  ، 

  ،رس روق ،  ف 

ی،  ،ت د ی،    ...و

   و و  ه آن  ی 

  و ف  یر  درد، روش

؛ 1393،73-79دد،) ره، رئ ده

روشدر(. 103-116،1388ردد،

در رهتآرط ،ئیر

 ر ره ف پدی. روش

ی  ز ره ض ن

(  ه ئر،1416 ،15-26 ی؛

 ،1384366، ص ؛، ،1386 ،

(. 116ص

 آن ن ووپ ط آر  ت 

   ، یر  و روش ره

پ ی ر   و   در 

 ی آن،  در ره   یره

 رگ و  ه ره  .   

 ی وشر  یو    و

 روش : آن، رو  آن، ، 

   یر و ... در روش  ید

ور  و    ؛ زده روش، د

 ح ری  ئ، ن د  

  و  ذو ی ض ره  و 

 ون  روش آن رر آورد  ی 

(  ،ده1390ز ،151-168؛ آ،

1388 ،71-79 .) در آ

ی یر ودح یر

؛د   ر در روش 

و  م ده ز ر د زن

د و(  ،ده1390ز ،151-

168.)

 روش آ ،   رن  در

 آز آ  ود  ت، ً و د ز آ

 ره و ر آن  قرج ز  ت، آ

(. 1388 ،71-79    ،آ) ه

ق ن در    ورتّ 

  ن،ر،ر 

،؛ و  ر ... درری،

 هقو زآ ؛  و 

 ه قدر ره ر د.

یخرفروش. 1

ی، رت ز     ی

  د  ر  س آن    

و پد  ، م  و  و د 

 د  تآ   ه در  و 

 آن ر  ن   ت 

و روش  رد و د ر   و 

آ ر ى رن    و  آن 

  دو  ،ى روش  در .د

(  دو  ه و  ) ح

 :د

-  آن ر ی د روش و  ن

 ،ّ: روت ر،  د و  س 

   .د  آن ر 
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 ز روش  ّى  ، ع رو -ب

د   آن، ع و  ر . د 

 آن   آن  و   نى ر  و

  آن  ز(، 1373187، ص .)

رت    ى ى روش ،د

 در آن ر ّآ تنآ ر  د و

  ّ ف در  ،ف در آن د

  ؛  ت و   ى و آن

ی  س وت در  ی، روش

 وت ی ،( 45، ص 1383د.)

  روش  پو    در

زر  ض    دش  ،یر

 ره ه رئ د.  تز آ ره در  آ

  روش ری  ر  ده

 :  ره و  آن در  درآوردن د

  س  فی  صدر  ی  

طر  آ ت   آن  ت و و

د .س   ،آن ز ره  

      ت،  و 

و  دوت آن   رط  در )و

، ،1415؛ 1386 ،91-116رود، 

12-11.)دری ر

ده طر  :آت در پ

( ره ض ،138643، ص.)

غض ره قه خت. 2

: یره آن،  م ه، ر ره

  ...ءآن، ز م ،آن طُْد 

(، 1406ز11ق، ص37، ص1352،ی؛ ر .)

 ،ه رهرهی در  د زل

 ول آن و  ، ده ر وه ت و

زپ  د ت، رد 

 د و ن وس و رج دیو

نز پ ر . ص( پ(

،دپ  ره در پین و

 تد و ور ن  ن . زل

در رط  ره ��م تآ

پیدف( د،1412 ،74-

87 .)

ن  ره  ت   در

  ،)ت آدم )ع ندن  و  در

(37-30 ،)یئإ و  و

و إئ(، دن و 38-66آن )

ی  ن درآ(74-67  ،)

ی،د (152-142 و )

ق، ق، ،ن م روزه، ،تآ

و وم ء( و درت 280-183... )ض و ر و

ن ن هز در زشآ  و

(286-284    در . ه ره ... و )

،ر درهت پ رهی  ح

 چرط  و رن

   و ض و  ، رت

 ره؛و طر در ز د پ

دد ر ن رت،آ

 ف م د،م یو آن  و

ن ف ۀو ر  ن درر

 .رتد،  ه ر ره ض

 د و م   هنف د(

،1412 ،74-87و؛1417،ی ،

163-174 ؛،1393231، ص.)
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3 .رآ104هق ره

 ز آ ردر ۀ  ،آن   ن

ره ه  104 .ف  ود درد، آ

 در وآ« : ََأ  ��  ُ َ آ  َ ِ  

َُُ رِ وُْْ َُُ وََُْ وَ ٌََِِِْب 

ٌَِأ» در .آ ز ن «ر » 

 ،  و ی  ز آن« » ده

 ول  در .آ : هآ 

ن د،آن ر وت )ص( پ

« : ر��  د؛ در«رل 

  مآن د   ددد .

و آ ،

  ر دد .)ص( ر  پ

: و در ه ندن 

« ر» ؛ ز آن ن ر ،و

  ظ  و« »زر ( د ی،

؛ 306، ص1، ج1371،ی؛ 635، ص5، ج1420

و99، ص1، ج1418،ی  ؛،14191، ج ،

،ی؛ د373، ص1، ج،1374؛ 258ص

 (. در رو130، ص1، ج1408

(  ه،1360297، ص1، ج ؛،

(. 115، ص1، ج1415،ی؛ 298، ص1، ج1416

س رو  زه ن ِن ر :

دم زدد  : ر در زن 

،؛ 92، ص2، ج1408،ید )ح رز

، 1، ج،1415؛ 104، ص1، ج1404

(. 633، ص1ج،ر، ؛ 178ص

   در  آ د   آنهی 

ئر ر و  ،هق  ره وژه در  یو

 نز  یو  رز، آت پ 

-(96ه:    د د ۀدرر

98-  .)...

مفانگهد. 3-1

 ن  رت  هد  ی در

ن   ز زد  «ر » 

 دو  در رو در  ده آن  ۀ

رئ ه  . یهد

دم و «ر«رت ز د .ر 1

 و  ده :د« �� إ

 »   ی ،د ن ز

یآ آده د :«َِ َِ

دُوَنََََََُُِِِِْْنََُُْوَِ

 ًََْو ََِِِِْْ َ ِوَر ٍَُْ ََْ ََْْو َََْو

...ِ ِ »:ء(146زر ( ،)3، ج1420،ی ،

،یو؛ 306، ص1، ج1371،ی؛ 635ص

؛ 258، ص1، ج،1419؛ 99، ص1، ج1418

آ،1415348، ص1، ج ؛،13741، ج ،

(. 130، ص1، ج1408،ی؛ د373ص

 پن د   ز د .ر 2

؛  :پن ن  )ص( پ

  آن  ز ن ر و

؛ د635، ص3، ج1420،ی رزد )

،1365288، ص2، ج.)

ی)»». ر ز ب ة ز 3

 ر . ) دوظ ز دو 

 در  ده ،رر د د و

ی ی ر ه دهر د  دو

 ، : آ «  أر

أ» ؛ ز آن د  رو .
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  ی   ل )ص( درر ر

 د یر  ر ده  .ن

« : َُِْْ ِءَُ ََُْْ ِلُ َءُد ََُْ � �

ًَْ » :ر(63« .)ر » ظ دین

  ظ رن و آی

ر :   و در آ  ر  

 رد      و  در ،د

 ، س ن ز د

 ،آر د  ط رد و

(  نزر ؛ 635، ص3، ج1420،ی

،ن1420544، ص1، جد ؛،1365 ،

؛ 390، ص1ج،،؛ 288، ص2ج

،1360297، ص1، ج  ؛،14191، ج ،

��، ؛ 298، ص1، ج،1416؛ 258ص

؛ 256، ص1، ج،1418؛ ز150، ص2، ج1419

،1422189، ص1، ج ؛ ،ئ1423 ،

، ،1416؛ 252، ص1، ج،1336؛ 88ص

، 1، ج،1413؛ 198، ص1ج،،؛ 19ص

 ؛ 68، ص5، ج ،1382؛ 131 ص

 ،1412101، ص1، ج ؛،13782، ج ،

(.310، ص1ج،،ی؛ 135ص

4  ، ۀ ز  وزن  ر .

 ن  ن رده  ز  ر  و 

 .در د   ز   ر پ

) ) و    ز آن رده ر 

 و  ده : ده دهر ز آن« ت

 ری ( »ز3، ج1420،یر ،

؛ د348، ص1، ج،1415؛ آ635ص

،136588، ص2، ج ى .)   :

 و آن رة  ز د و ر  دى

ر و ن ر و   و  ز 

 . زد آن د ر ن ر وه

د   زید  ود .

  مز دد  

  ل وزن  عیر  و در  د

 «عر » رد ید   ل 

 « »ه  ، هی  ز .

آ  آ در  دوم و م ز  ول و 

در  ول ز  پ در رت و در  و 

 ز  د و ر و ی د

  در . ر « »

 و در  وو   ،د

 در ر پ ی . آن  و

درد )ل )صر  ن ر ی

روش و  و  در د

 ز آن ن رؤ و د، پ  د

، 1، ج،1420ر ( دییدو

(. 299، ص1، ج،1414؛ 114ص

3-2 .فآهق ره رخ در

ز د آه  نن ��    ،   د 

 و ؛ده ن آ  ی  ن ذ

 ر رۀدر ی  آ    ن

 «ر »  د م دردد  ، ده

  ز آن ن  .ی  

  م وم د   آن ،د  آن 

 د  و وه  د آنر ز  آ

 می  و  در ژه وو  ژه درو

 و پ پ تآ قرد،   یرت زر

 ر  رد ون  م آ  ر
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 پ تد. آ و پ پ ت آ رط

 ؛   ئ ئ د ۀررد

 ت   د،ن  ن ز

 ن و آ ت پ ردر ور  ۀ

ن     :    د ور

د ر یو   ردو .   ز

 مد   ق  ، رز 

  ژه درومچ نز زی ی  و  

 ر آ  ،رد دی  ر :

ی  ق و  در  د   آن در

 .رد

 وژن  ی در  ترو ن در

 ،آند ید یه ،د   

ژه ییو  ر،د  ژه رآن و  

ی  د،  ژهو :،ء ، 

آن     ی  ی ر، ... و 

ق آت   د  ندن 

،د  در  ول و و  ، :ی 

ه. درذ    نز  ،د 

  نن در زِژیو  و    

 ژهم و در .«م در « رم د 

 دلی رد؛ و دآن و     ر

ن   د   تد و ور  طر در

دن  .ردد  ره ر    ده

ر  ر ی  و   ژه وو

 ر س  ی ب د آن درر

 ند    ن  تر در  

 ندر ز    ر ن  رود  و

 ندر ز . ر ر  می ر רעי ،

 یmake friend ship, make joyful, 

care در . ر ر   ً

 در رط  .دو دت ن

؛ 14:20ر در رت  ر ر  )دورن: 

؛  :15:48؛ 17:18؛  :5:17؛ ز18:24ل 

24 :49 .)... ؛ئ   د وره

ر  ئد  نر .

  رئیر  ود رو 

  دون ز  و دن 

و دنری ر .  د

درز ز هر ورزیی 

ز یزر ر، ر 

د(،2007568، ص.)

  ندر ز      ،

  یر «  ظ ةد»  

(ج ،ی ،4164، صر .) ی

پ،دن دن و  دن

(241، ص2، ج1410،ی در؛،14212، ج ،

ز (؛ 238، ص2، ج2000ه،؛ 238ص

ز ن،دن  ه   ن 

ر ن، در    پ

« ُْرد:  و و  ؛ ز

« أَْ ُ َُِْ ََْ ًَْ ِ َِْ َََُْْهُ

حدتآ در (80 .)ه:

 م   هز و )ی)ع 

،...(.  55 ،61 آ   )ه: 

 ن و    ن 

رد پ ،  و در ز  

   ن : َء » رُد ََُْ � �

 ََُْْ ِلَُْ َُِْْ ِءَُ » :ر(63 در .)

  ن    ز « »
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ده ؛ ز م و و  ،در آن 

 ر    . هی  ء 

 و   و   ،  ر  

  أ . یر «      » 

« ر   »در    �ً�   

م پ  �� ز   درد (؛ 154، ص8ج ،ی

رس، ج5444، ص و در 66، ص2ج،ی؛ .)

 آن« » یر دن  هآ

« َُُْ��َةوَِْ َْمَ َِِْْن:« إ (؛ 77)آل

  ونی  و ر  ه

( رد،1372779، ص2، ج .)

 د  هی ن و پ  و

      ،ردد دو آر 

  هیر رن    و در  

  ز آ  ظ ر ع ور  ون

«ر »   یدر،   ق  ف و

. ره  

 ر   نظ در زی، و  در

ی  نز  آن ده د  و  در

    ه رهی   ردم دد

 و  در ز روت  ول ب

 ؛ و    در 

   ه ره   ض ف و

ز  و  آ  ن  و  دت 

 و در  ت  آ  و درگ

  و  ه ره آن  ره   

 ره  .رددن  ی  آ   ر

 :د  

  ظ در« »ر    ،م

 د  یآن  و  ز )ص(  پ

آن پ   ص( ر(  ر 

،دد  در  ن و  و و  ور 

ز دم   و یهو و و رو دو پ

 ز ، د ر.

 آ  ت پ  ه ره  

َ�� : »د  و َ ر  ْ َ َْ أ  ْ َو أ  ِ َ   ْ ِن إ  ْ ِ  ُؤ   ��  رَ

 َر َِْ ِْ َِ ََ َََُْ َ ًِْإ ََْ َِْْ

 َُْو ِِ َ ََة ��   ْ  َ ُ   ��َ َ  َو  ِْ ْ  وَ

َْْرَو( »ه: 286.)

4 .رآ114هق ره

«ََْو  َِ ََُْ ْأَن ِ ََِ َََ ِْ ََُْأ

ََو ُُْ  َُُْ ْأَن َُْ َن  َِأُو َِ ِ

إ ِئِ ْ ِ َُْ ٌَِِْی وِْ ِ َََُْۀِ ٌَب 

ٌَِ »ه( :114.)

   در   ۀدرر آ ود

 آ  و  در  ذ   ر

   و در و  ،رآن د

ر  د و ر د  ب و

 ه آ ت ررگ آردۀ. در   

  د ،دهی  رد  ده 

د :

مفانگهد. 4-1

1در رو . آ     هس، آ

س رو و رن  و زل ه ۀدرر

  آ . آ ت رر و  ئ

  ، رت  ر ن آز و زد

آن ر .س ر ون  و در در

و د ن ن

س  رهب دو   ندر ز ر
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 ،د  ء و  ر  ر ده 

، 1، ج،1422؛ 74، ص1، ج(1980ء، 

،ی؛ 10، ص4، ج1420،ی؛  رز262ص

؛ 180، ص1، ج1407،ی؛ ز326، ص1، ج1371

157، ص1، ج1420،ی ؛و1، ج1418،ی ،

،؛ 571، ص1، ج1420ن،؛ 101ص

، ،��؛ 21، ص1416    14231، ج ،

، ،1415؛ آ210، ص1ج،،؛ 217ص

(.417، ص1ج،،؛ 363، ص1ج

2 ده و و  .ی :آ

ۀردرز ، ه زل  

س د و ب رن 

د د و در ( د  ری،

؛ 10، ص4، ج1420،ی؛  رز398، ص1، ج1412

،،1336؛ 122، ص2، ج1408،یح رز

(.   264، ص1ج

   دو ده   ر؛ز د  در

      ز د ر

��    ز     و  ده    ن 

 ز ده .پ    در  

س  و  ده و   د

،ن  ر درس   د

د  و    پ ،  در 

 زر (  م آن 4، ج1420 ،ی ،

(.11ص

3 .آرۀدر  ه زل ب ن

 تز د ر  لری و ر و  

  و د ت  رن  و

 ر و م در  ،د ( 

؛3، ص2، ج،1360؛ 11، ص4، ج1420،یزر

،1415182، ص1، ج ؛،1416 ،

؛ 118، ص1، ج،1420؛311، ص1ج

،1382د78، ص5، جو 1366،ی؛ ،

(. 331، ص1ج،،ی؛246، ص1ج

   و ئ و  و ز  

؛ و ی  آن ر    ده و

     در  ،د 

  د دهپدز در  ی: آ  

 آن و  ردن در آنز ز زد  ،آن

( ، ، د 417، ص1جو   .)

د ،ره   تآقیزر

رو ر   ن در ،

(  ز م،1374 ،1ج ،

پ : آهد(. در 390 ص

رورۀدرد « : ُدَُْ ََِو

ََِْ ءٍ و ََِرى ََََِْْرى

َ ُدََُْْ....َه: « ءٍ و(113 و در ) ،

 ف روشد ه، ،ق

 ز آن رق . ده رج د

4 ، . ،د :  

 ، م  ز ورود )ص(  لر 

 ل  ز و ز آ 

 آت د« : ُوََ َِ ُُ

وَُْ »(؟، 25): « وََوَْ َِِْْ َِ ُْمِ

ََُونِمَْ َِِْْ َِ » :ل34)أ( ،)،

؛ 11، ص4، ج1420،ی رز؛58، ص1، ج1363

و؛101، ص1، ج1418،ی،14191، ج ،

،ر، ؛ 21، ص،1416؛ 270ص

؛ 139، ص1، ج1408،ید؛664، ص1ج

،1404301، ص1، ج .) ره
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 زل ه  و ر   در  یره

 عد ة ل ئ  رد؛  در ً 

د  طر د  ده ء ون  ز

. ده  

5 .د :   

  ، د پ ،آ 

     ز ز دم رد  و

 در آ  ش د .

رت  ر ر  ردود و

 در ل ، 

 آ و پ . ز    در آن

 ر ز آن و ز نره و رر

 رن؛ود،هون د

 ه    ب چ؛ ز

 ن ر  و  ده  

 دم رزز نده ی  

 ، ؛11، ص4، ج1420،ی(  رز

(.105، ص 1، ج1412

6 . ز ظ ری 

ی،د ه؛ زل ص  در 

و  در  ز ذ  ز آن ری 

 روز؛ ز   ردو 

 پ ، ه  و 

 ص درد در .

آ ،ن وه    رد و

نند . م ز ذ م در

 ری ،دید و د  ر

 و د ب رد و

ن و د ز ن 

و و آن ر  نن د

(،1415182، ص1، ج ؛،1364 ،

،؛ 571، ص1، ج1420ن،؛ 77، ص2ج

؛ 155، ص1، ج،1419؛ 264، ص1، ج1336

،،د198، ص1ج 1، ج1408،ی؛ ،

، ،1418؛ ز371، ص1ج،؛ زه، 139ص

؛ د158، ص2، ج،1378؛ 280، ص1ج

،1365106، ص2، ج ؛،14241، ج ،

هد374 .)، ص1ج،؛ زه، 183ص

؛ ز در  ظ 

 کی؛ وآپ و

  در آن ر  در

.

4-3 .فآهق ره رخ در

   در آ  ن   در آن

  آ ردر ۀر د ؛ ز  در

 و  ز ت، ق     یل

«��  »   ش ده و   د ی  

  آنل  نز آن، در ز ده و پ

 ه ره ول   ه  

  و  دهس  ل 16دری

 د(   ب   ،1412 ،

دور ز نی1419 .) ، ص3ج

   ده ذد ش در 

��  ��   . ن    در د

ه ن ده ، پ ز ندد 

��در ندش   ی

 نید. و رف ور در د

دنرۀدرس ر 

 ، رون   ورة ز  ��
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و  س ی ن  ، در  ئ

و ، ر ده  و   ت د

 ئ ص  ر   ور .ن 

 س   ن   

ن  ،د     د  ز آن

ون د (، 2007 ،306 ،190 و

449 آن .)   دو ده و ره 

 ورن    ده و رد رن

در  ، ردو   

«َِئ ��ِ إ   ُ ُ ْ َ   ْ َن أ   ( و 114)ه:«  ن 

   و ؤ ن ردو

 : «ََد َ ََِْْ ََُُِْهُوُ ٍۀَ َلأَو

َْ ََْ  ُوََُِو » :ء(7 .)

  آن   :  ز 

  ز دم ر  د  ز  در و

ردد  و در  آن، ی  د 

 م ر دو  ض در  :

س د دو ر  در ر ند ،ن 

آن د، درک  زو ج  س  و

د    (  رگ، 2007 ،

ر   ندن(. دوم، ز 304ص

دو یئ ز دنسون

 ن ؛ و  د و رگ

ن ی دتنو و  در

 دن وؤرد :(25  ب ق و و )

. ز آن

 د آن نز وری د  در

 ز  آن     در ؛

  د ر رت ی    رد؛

 و ز آن ب ق و ده و نؤ  

 و در آ و  « : ُِقَْْ َِِو

َ ُِبََْْوََْ  ٌِو َ إِن ِ َُْو ََ َُ

َ »:ه(115 ر و در )؛

ور ،ره ف ر و   یدی

رد ه ؛سدنیرۀدرر

 ول ندر ز آ زدر آن ی

ن ود؛ و آ ن در ز

 س ز  ء ره ده و در 

ری  ،��     

(  1 .)ء: 

  درق و آت ف و  و  

 ره  ن  م آ م  ر 

 و  در رط   تح د. ز آ  آ

ری  زد  ره ف و « 

د آ  ن  و روش » و ق 

 .ر ز  ره درد  ر وه  آ

 در  آ    ن  ل

د،ن   در  و  ز و رآن د

ی  در  ن د؛    

    ً��    ،    پ ر ۀدر  

ز  ن  دث آن  د؛ 

  نزن رۀدر   آن  ورپ وزز  ی

 آنن   و ن     

س و د  ردون  در آن ر 

.

 ، و ن و م  ه د رن

 م ن دوم و ن آ   دو  ر

ر یدر ۀرو ��    ز  و   د

  ق آت ده  ره ف و 

؛   74، ص1م، ج1980د، ز  ء،)
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،ن 1423رد132، ص1، ج 1، ج1426،ی؛ ،

(؛ و59ص،،،یر؛ د133ص

 ن    رد، آند

 ، س ود م ز آ 

  م ، ه ده آ  و د

 در ء ره  و 

«. «هد«و«ز آ

 ذه و   د ،ی  در

دن پ رآن درۀ  آ،ه 

ری  ز  و   ون 

 درق  و  م    

 پ .د م ر    

د دن    دم در آ 

 ن ز ذ  در   آ   پ

 م ن  . ر    ز

ه   رز وق آت  و  ره ف و

ن  ر وهی     د ر

  زی   ن آورد.

  ن روش آ   رو  ی

   ن  و   ، 

آن در  تآ      ره 

یر   و رر د ره ف،ن 

د )  ر رج ز آن   تآ

، 198637، ص ؛) درآ م  

  م  ��   رجدن آ ز

 م. آن

ده ه  در  ز   آ  در

؛ در  «ن»  ر ر  آن در

 «ن »  :(2 و ) دف ت

؛ 39و 36؛ ن: 16آن : د( ... ، ،ء: 

آ ر ر . در آن 28 )...ح: 

ندم   و ور در ر آ

��ۀدرر     ن  ورود رد ر .

 ند،ن «ِ ََِ »رت 

   م وآرزو  یو

 و  .ردر آن د ز 

ر. دب، د ،م،  ده ه یوژه

 د :ده«َِِئَ َِّإ ََُُْ أَن َُْ َنَ َ» .

 ؤپ؛ ز آن

 و ورود  آن و  دیآرزو

 نور زئ؛ و

 در و ره :ن

.  ردو

 ر  ��    ن  ، د  

در   ز  ئ و یش

 ��    ردن ز  ز  ن      و

 در و(   رت س نی، 

، 54، ص1ج.)

 م آ   ز  رد ول د

د   در ی ؛ و  آ پ  و

   در   ر   ر

 ��   در  و   آ . در  ر

      ق  ،ره ر و

  یه در ز   هد ن

 ن.

5 .رآ275هق ره

 آ  ردر ف  ۀ ،م آن

 275آ د، هدر آرء ن د ی ده

 و   ه ره« : َنَُُْ َِ
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َََُُ یِ ُمَُ َ ِنَ إَُُ ��    َ ِ  ُ ن ْ   

َْ َِ َِْذُ  ُ ََوَأ  ُِْ َُْْ َِإ ُ

ََْ َِر ِْ ٌَةَِْ ُءَه ََْ  َمََو ََْْ  ََُ

ََ َ وََأُْهُ إ َِِ و ََْدَ َُوَِ أَْبُ ِر 

 ۀو درر آ در «. نِ ِ َُُْو

  نرر  ر  ز 

،     ن    ر آ

. دهن د ت

مفانگهد. 5-1

1-  رت ن« ن  

 » م  ر  د  وع  رر

هدم ر    د دل  در ر

 و  ظ ر   ،ردد م  ر

 ن سد؛  س و  ن 

 و ر  وى رد ود ،زد  

 ز ر  و  و  و  ، ب و 

 ز( ؛ 320، ص1، ج1407 ،ید

،ن1420د، 704، ص2، ج  1419؛ ،

،؛ آ436، ص1ج،،؛ 35، ص2ج

،،؛ 82، ص1412؛ ، 48، ص2، ج1415

، 1424،ی؛ 351، ص2ج،،؛ 58ص

؛ رم، 180، ص3، ج،1360؛ 645، ص1ج

؛ 630، ص2، ج،1374؛ 365، ص2، ج1374

د،1365320، ص4، ج.)

2-   رر  ز ر ل ن ،زده

 نرر .  ن در روزرزودى در ر

   ز   روز؛ دررن د 

د  و   ن    .ى 

دم ر  د  آ   ن درر

 ، ر نآرى  نر  

  آ   رد د  و 

  ، دى   و ر ده

  آ   رد( 3، ج1412 ،ی ،

، ،1360؛ 360، ص2ج،،؛ 68ص

، 1، ج1407،یز؛ 3 ،180-181ج

 ،؛749، ص1، ج1371،ی؛ 320ص

؛173، ص1، ج1415،یر؛547، ص1، ج1419

،1404؛364، ص1، ج،13362، ج ،

،؛301، ص1، ج،1415؛137ص

،؛436، ص1جآ،141548، ص2، ج ، ؛

 ،؛52، ص1419،یور؛82، ص1412

؛64،6، ص3، ج،1378؛ 251، ص5، ج1382

645، ص1، ج1424،ی ؛و1، ج1418،ی ،

؛ 453، ص2، ج1368،ی؛162ص

(.238، ص1، ج1408،ید

ر   ن رو ءآرد   

 ز آ در   آ و  نرر 

 و  ه و م ر در آ  ره

 روز   رد ود د  ن ز  

پش   ل عن و  ن  در

ر  ررن  نن ود درد، ع و 

در د  .

کمدات. 5-2

  ز در آ  و پض  و

وری      ن ، ه 

 آن   نن  ن  و ذ 

پ ر  س  ع در ن و و ن 

 دو آرۀ. در ن  در  و 
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 ود درد،   یهن د

پ د آن رو  یو یو ر   ئ

 ن آ   د ردن و ن و در 

 و  و در ده ور یو   ، 

ه  ��و    هد  ده  د  

( ، 1372670، ص2، ج .) 

ز رخددهرو 

 ن زی    و  ،د

 ن (  ف و دهر و  در

،1351 ،216-219 .)  

رد؛ ود دو  ن رد و ی

ن ف در  ن ر رد و آ در آن 

  ب رت و بآه ز 

و آ   آن در ن 

  ل ه، در دهد  و 

 ب ( رد،14172، ج ،

و در  و  و د 414 .) ص

دئنرون ن ر ز ئ  د

  ز  آن ر ود و در ر

دیرو و ر ول نز

 آن ،(2000ز 23، ص و )

 ید ی  

 آن و آن ر  ه ردیوی

، 1387،ی(ددن م آن ودن

133-160.)

  ز ل و  ع و  

 ز نن ؛  رد  ن  و ن

(؛ 22)إ: « و َنَ ُْ ِْ ََُْْ ِنٍ»

آردر ۀرد(یز،

؛ 3، ص2، ج1419؛  د، 320، ص1، ج1407

،133613ص، 2، ج؛ آ،14152، ج ،

(.436، ص1، ج،1424؛ 48ص

در خر ره قه آف. 5-3

دن  ره و ف ر و ق 

 آ وژه در  د یو  ز  پ تآ

   در و در  د  پ

 ذ  آ  . ه

ی   آ   ی د  ِهو

« » ره ر  ط آنر  ،د رو

 وق آت پ   آ    .د

ه    ب و  ۀض ره درر

 ،آ  ن  آ رز ری 

دن    یو   ژهز و ر

 ده آن در ،   آن  

  دن  ز ژه پوو  ی در ذ

  ؛د د ر پ  در

  س در ب ژه درو    زم�� 

ر.

در ک لتخط. 5-4

ی  ژهو  نژه  یو« »

 ی و  » ب» ن ،ذ ده

 ع ن وی    ن ی 

 (  ه  و  وعی، 

؛ 1121، ص3، ج1407،ی؛ 223، ص4، ج1410

،13658، ص2، ج در؛،1421 ،1ج ،

، 1ج،؛ 152، ص1، ج1419،ی؛ ز291ص

؛    113، ص7، ج1378،ی؛ ز305ص

، 5،  ج2000ه،؛ 294، ص4، ج1414د، 



146 دووپ«وپنیزآن» ، ل ره ،ولپ ،پ(11) ن ر و1396

،یآدوز؛  385، ص2، ج1387،ی؛ زد124ص

،ز543، ص2ج ی؛،،؛242، ص1ج

،273، ص1ج  ؛،1413 ،

(.241، ص2، ج1410رس،؛ 5ص

ز ة   ی در ت  در  وژه

 : ،َءَ ََ ََ َُرأ : هآ 

 ر آرزو    ن   ر

  رود.

در کب مقسخط. 5-5

( ،חבט دل  ،  ی ر

(. ر92، ص،2008ل ؛ 243، ص1937

  חבט نیدر ز یه،ن

ه،نتپ ،دننم، آده

(،141صر ؛،، در 135ص  .)

 نز ندر ز  نی( ل

،200892، ص .)

 ر ز در رت آه ، رث م

در ( و 6:11 آن  د و  )دورنרעי

دین ز : هآن د ر

ر د  ن ر هی

،،ه( 24، ص20ج ؛)

  ی د ب و ،ط

( ،1937243،ص)ر . ژهو

، دنط،ن ،بی ܚܒܛ

... ،(  هآMichaelis. Divid 

Jonnes, 1788, p 27ر .)  ژهیو

پ ن،ن، و ،

،طند،هننپ،ن و

پنcutting down هآ(Louis

Costaz, p 94.)

ر  در  ن س ب ژه درو

،د   ر ر  تر در   ژهو

 در م   د .و ز 

 ل در ده   ن ن ر

 چ هی  آن   و   ل ز

 یر هنو  زن  در   ؛ر

  د  ً د رر ر 

 ر  م.

د م د     و  ژهو

ق و آت  و  و   ض  و

 ه ره ر    ز 

رد و      رئ   ر آ

   در آ .د  لد  ر 

 ی  ک  ،ض م  هد

؛ در ن م ر  ژه  یو

 ،وژه در ن س پ رد   پ

ق آ،ت م د ،ره ری  ز  ژهو

 ن رد.

   ۀ  درر یه ره ره

 بوه د  وئ   ه و

  نن    و  ت

 ی   دهص د د  ره ر

ر .ری   ز   ق

 درآد  در  ؛ ه ره ذ 

 و    ز آت   ره

  ر و  ب   ب   

دو ره ر ه ( ه:  ... در  ئ

، ...(، و ز 217، 122، 109، 105، 83، 41، 40
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 ندر  د نده   در د  یوژه

د ر  م ق  و آن   ه 

 تر  ده (ه :41،89،91،97)،

(.15، ص3، ج،1360ی)

 آ پ  ل و  رن 

  ق ن ر و هدر ر ،   

 رر ی  ،رد آن هش  ن دو

د« : ِتَْ َءِْ ََُُْنَ أُُِْ َ َََُو

َََ َُِِْْأ ِْ ًََْو ِِ  ٌِو َََۀٍ أَِْ ٍةَ

َُو ََ ٌِو ُِْ َْ ِْنَ َِِْْ َُُأ ََْ  ِ

ٌَ َنََُْ » :ه(265ف( ،)،1412 ،

74-87.)

 آ  در   ر روت ر 

در     هی ه یو ی 

 ء ونز  آن     دش درو

 در  ه،   غ پ ق

 و م در و  ه ه ت 

 ی ز  پ ، ی ء ز آن ه

د   د؛ ه  رر    

ق آت  ره ر ون  م : 

  ر  و    ع و ن و 

... رد.

ر    ید  ی  وژه

   آن   رد ول دد   ژهور 

 آن در  ؛ ر ر    در 

  و  دف آن نژدر و   

 ژهر  یور د ده می  ر

ر   وت  ق ، در  

 پ ر در  آن ر و ر  .

 رتی  ند   آ رۀدر دن 

 :«    ذ   »  ن و

 رت    ه  ره در ری 

ر ز ت ود و ور یرد پ  ر

د  ؛ ه زل  ی   ً

ق در .  ،ره ر و  م

   ت ع ن و،  :

 دل  ئ  و  تآ ق  یزر

.د

  ن  رود     ظ 

ی  ن  ندر ز .ی  و  و در

 آن   وه و  ر ر   ،آن

ی    هآن ر    پ .

و  آ  ز  ت  ر ره ه و آ

 ره   ف  نی  آ 

 د و  ر  م    

، ر  ... و    ع و ن و 

رد.

یگ

 ره تآ  دآن و رگ ی

     ه وپ 

؛ و وت ف و     رید

 یرآن د  ،و و  

    . ض و ر ره 

 و     ت  در

ی  ؤ  و  ی   ر

. ه د

رو  ز آ  ره  پو   در

    و ض  د ۀ درر ه،

ه   وه و «  ره 
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آ  ن »   ،ق  ر و و

 ف  ره آ  درت  ؤ 

 .

 ی ن « ر :«م  آ در

 نر در زی  و  « ر  

 » ،دن د ره ر    و 

 در ف  رت د ز 

 آن . ن  ن ز  

 ؛و     ر دن 

 . ن و پ و   ز

  در  دوم: م  آ در

��،  ور     ی در د و ض  ن

 ،ره رۀدر    ندث آ

دن  در ��    ش  و

  دن  یر    ز 

 ؛ ج س ن  و  

 ر  رگ .

 و  یدر زن « »م، م  آ در

 ن م   و در   م  ر

در رر پ   ی  

 آن ه ه ز  زنء و  د،

 و  آ آ  درت    ق 

غ پ  ر درد. 

ر  یر روش  ن  در

   روشت  ی  در ،د

ی    .د   ز ،روش

 ت وی و ؛ و ورو 

د آن،  یه و دوردم یش

   ن  ورت ز یروش و 

.  ر ن د  رد

ع
1. آن.

.ب س.2

3.ااآ،اااا(1388 ،)« ز آناا ماا

 » ،ه د، 144ش ا ،71-

79.

4.،آ( دا 1415 ،)ق ا روح

اا اا و اا آناا اا اا ،

وت. رد :

5. اا اا اا ،اا اا اا

: درا وتا، ر اق(، 1422)

.

6.(    ،��1419 ، )ق 

: در ک اة و وت ، و آن

.

7.( ا ا ا ،1421در ،) ۀا

 ،  :��ة ث  ة.

8.ۀ (2000 ،) و ا�� ،

وت  رد :ة.

9.(    ،را ،) و ا

: ؤا وتا،  ( ا ار(

.ر

10.اا( اا اا1412 ،)اا��ب،ااوت :

رد.

11.( ا ا  ،1419 ،)ق ا

اا اا �� اا  اا   : اا   ه اا ،

رن.

12.ا(ا ،)اآنا ،اوت رد :

ل.
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13. ( ا   ،1419 ،)ق ا

)ا (  آن ،اوت ا رد :

ة. 

14.اا اا اا اا باا ئاا اا

، اان اا اا اا ااآنق(، 1423)

وت. ب رد :

ق(، 1408رزى، اا اا اا )ااح.15

، روض ن و روح ن  ا اآن
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