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الملخص
ٗذسع ّزث ثمذحج ثموزجصثت ثموتٔلقٔ دأٓوجء ثمذذى فٖ آٗجت هي ثمقشآى ثمكشٗن ٍٗتلذٕ
مكـف روجم٘جت ثمقرشآى ثمكرشٗن ثمذ٘جً٘رٔ ٍثمذ٘ ٠رٔ فْ٘رج هري نر٠ة ثمٌِرشٓ ثمٌقذٗرٔ
ملتشروجت ثمفجسػ٘ٔ مْزث ثموزجص فٖ تشرؤ ثمقشآى ثمكرشٗن موزوَٓرٔ هري ثموترشرو٘ي
ثمفشع ثمؤجكشٗي ٍدوٌْذ ٍكفٖ -تحل٘لٖ .فٌتٌرش دذثٗرٔ مٗٚرجت ثمترٖ تحور فرٖ
ً٘٘جتْج ّزث ثموزجص ثموزكَس ًٍذسع ثموزجص ثموذٌٖ ٓلٖ أٓوجء ثمذذى فْ٘ج دجٓٝتوجد ٓلرٖ
ثمولجدس ثمتفؼ٘شٗٔ ملقشآى ثمكشٗن ًٍذسع دٔذ رمك ثموفشدثت ثمؤٌ٘٘ٔ فٖ مغترٖ ثموذرذأ
ٍثموقلذ دسثػًٔ مغَٗٔ ٍهٌٍَٔٗٔ .تتن دسثػٔ ًٍقذ ثمتشروجت ثمفجسػ٘ٔ ثمؤجكشٓ مْزث ثمٌَّ
هي ثموزجص هي ن٠ة هقجسًٔ ثمؤٌٖ ثمحشفٖ ٍثمؤٌٖ ثمذٟمٖ ملفَ هٔ٘٘ي فٖ ثملغت٘ي.
الكلوات الذليلية :ثمقشآى ثمكشٗن ثموزجص ثموشػ

أٓوجء ثمذذى ثمتشرؤ ثمفجسػ٘ٔ.

* ًجمخ ثمذكتَسثُ فٖ فشّ ثملغٔ ثمٔشد٘ٔ ٍآدثدْج فٖ كل٘ٔ ثٙدثح ٍثمٔلَم ثًٟؼجً٘ٔ فٖ رجهٔٔ مشػتجى.
** أػتجر هـجسک فٖ قؼن ثملغٔ ثمٔشد٘ٔ ٍآدثدْج فٖ كل٘ٔ ثٙدثح ٍثمٔلَم ثًٟؼجً٘ٔ فٖ رجهٔٔ مشػتجى.
Mirzaei.m@lu.ac.ir
*** أػتجر فٖ قؼن ثملغٔ ثمٔشد٘ٔ ٍآدثدْج فٖ كل٘ٔ ثٙدثح ٍثمٔلَم ثًٟؼجً٘ٔ فٖ رجهٔٔ مشػتجى.
ثمكجتخ ثموؼؤٍة :ػ٘ذهحوَد ه٘شصثٖٗ ثمحؼٌٖ٘
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المقذمة
مقذ تن دزة ثمٔذٗذ هي ثمزَْد ٍثمذسثػجت ثمٔلو٘رٔ فرٖ ثموزرجٟت ثموتٔلقرٔ دجٛمفرجٍ
ثمقشآً٘ٔ ٍثمزو ٍأػجم٘خ ثمقشآى ثمكشٗن ثمذٍ ٔ٘ ٠ثمذ٘جً٘ٔ ٍقذ ثػتٌجٓت دسثػرجت كخ٘رشٓ
أى تِْش دٔن صٍثٗج روجم٘جت كر٠م ث ثمؤزرضٍ .هري ّرزُ ثمزوجم٘رجت ّرَ ثٝػرتٔوجة
ثموزجصٕ مٜمفجٍ ثمقشآً٘ٔ ٌٍّجک سػجة ٍروجم٘جت نجكٔ فٖ ك ًَّ هي ّزُ ثموزرجصثت
حخّت ثمذجحخ٘ي ٓلٖ دسثػتْج كوج ًشثّرج هورجٓفٔ فرٖ ثموزرجصثت ثموتٔلقرٔ دأٓورجء درذى
ثًٝؼجى ٍرَثسحِ ٍثمتٖ ثػتُخذٙهت فٖ ٘ش هج ٍٔهٔت مِ هي ثمؤجًٖ .فتْذف ّزُ ثمذسثػٔ
إمٖ هٌجمٔٔ ثمؤجًٖ ثموزجصٗٔ ثمتٖ ثػتخذهت فْ٘رج ّرزُ ثٛمفرجٍ ٍك٘ف٘رٔ تشروتْرج إمرٖ
ثمفجسػٍ٘ٔ .ثمؼؤثة ثمزٕ تتوحَس ٓلِ٘ ّزُ ثمذسثػٔ أًِ ّ ٌّجک أػلَح أٍ هرٌْذ ٓلورٖ
أٍ هٔ٘جس دق٘ق تحتزِٗ ثموتشروَى فٖ تشرؤ ّزث ثمٌَّ هي ثموزجص ثمقشآًٖ أم ك ٗٔو
ٓلٖ ًشٗقتِ؟
أهج فٖ ػ٘ج تحل٘ تشروجت ثموزجص ثموتٔلق دأٓوجء ثمذذى ثمورٌٔكغ فرٖ كترجح ث
ثموز٘ذ فقذ تن ٛتحذٗذ ٍتلٌ٘ف هكًَ٘جت أٓوجء ثمذرذى ثمؤٌ٘٘رٔ فرٖ ثمرٌق ثمقشآًرٖ أًٍٟ
ٍدٔذ رمك تن تحذٗذ ثمخقجفٔ ثمزَّشٗٔ ملٌق ثمقشآًرٖ هري نر٠ة دسثػرٔ ػر٘ج ثٗٙرجت
ٍثػتخذثم ًشٗقٔ تفؼ٘ش ثمقشآى دجمقشآى .كوج أػتُخذٙهتٕ ثمتفجػ٘ش ثمؼشدٗٔ ٍثمولجدس ثملغَٗٔ
مؤشفٔ حقجفٔ ثمٌق ثمخجسر٘ٔ ملٌق ثمشة٘غ.
اإلطار المعىىی
إىّ ثمتَثكٔ ثًٝؼجًٖ٘ ٗ ٟتَقّف ٌٓٙذ حذٍد ثمكلوجت ٙثموٌٌَقٔ د ٗتٔذٕ٘ رمك م٘وـر
حشكجت ثمزؼن ٍأٓوجةِ كجمَرِ ٍثمٔ٘ي ٍثًٛشثف ٍ(...أػجهٔ ٍٗ .)2 :2010قرَة ثمرذكتَس
هْذٕ ٓشثسٗ« :لقٖ ثمقجسا فٖ ثمتٌضٗ ثمٔضٗضِ آٗجت كشٗورجت ٓلرٖ أٍكرجف هٙري ثمحشكرجت
 ٠هٙري ػرذ ٍكرف ثمؤٌرٖ
ثمزؼذٗ٘ٔ ثموؤد٘ٗٔ إِمٖ هٔٙجىٍٍ .قذ تكرَى تلرك ثمحشكرٔ ػرذ٘ ً
ٍتـك٘لِ ٍٗكَى ػذ٘لُْج ثمكٌجٗٔ كتقل٘خِ ثمكَفَّ٘يِ فٖ هقجم ثمٌرذم فرٖ ثمتٌضٗر أٍَ تقرذٗن
سِر ٍتأن٘ش أُنشٕ فٖ هقجم ثمح٘رشٓ ٍثمترشد٘د فرٖ ك٠هٌرج ثم٘رَهٖ٘»(ٓرشثس )169 :2007
ٍثػتُخذهت دٔن ثٛح٘جى أهخجة ّزُ ثمزو فٖ ثمؤٌٖ ثمكٌجٖٗ ٍفرٖ ثمؤٌرٖ ثموزرجصٕ
حٌ٘جً.
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ٍقذ دزمت ثمذسثػجت ثملغَٗٔ إّتوجهجً دجمغجً فرٖ ثػرتخذثم أٓورجء درذى ثًٝؼرجى دلرفتِ
هلذسثً متلَ٘س حقجفٖ ملٔذٗذ هي ثموفجّ٘ن ثمَ٘هٍ٘ٔ .دتٔذ٘رش آنرش إحرذٕ ثموزرجٟت ثمترٖ
ٌٗٔكغ فْ٘ج ثمتٔجه د٘ي ثمؤشفٔ ٍثمخقجفٔ ٍثملغرٔ فرٖ هذسػرٔ ثملغَٗرجت ثمؤشف٘رٔ ّرٖ
ثػتخذثم أمفجٍ هخ " :چـن ً٘كٖ" ثمتٖ تـ٘ش إمٖ أٓوجء دذى ثًٝؼجى ٍأًشثفِ(كرذجحٖ
گشث جًٖ ٍح٘ذسٗجى ؿْشٕ .)11 :1394
إى ثموزجص َّ إحذٕ أدٍثت ثمذ ٔ ٠ثمذ٘جً٘رٔ ثمترٖ ٗؼرجٓذ ثكتـرجفْج ٓلرٖ فْرن أًرَثّ
ثمٌلَف ثموختلفٔ ٍنجكٔ ثمٌلَف ثمذٌٍٗ٘ٔ .كٌجٓٔ ثموزجص ّٖ دجمغرٔ ثّٛو٘رٔ فرٖ ٓلرن
ثمذ ٔ ٠مذسرٔ أى ثمٔذٗذ هي ٓلوجء ثمذ ٔ ٠ثٓتذشٍّج أػجع ثمذٍ ٔ ٠ترتن دسثػرٔ ثمذ ٠رٔ
فٖ ثمذحَث ثمقشآً٘ٔ هي ثمٌجح٘ٔ ثٛدد٘ٔ ٍثملفٍِ٘ٔ .هري ثموٌِرجس ثٛددرٖ ٗكرَ٘ى ثػرتخذثم
ثموزجص ٍثٝػتٔجسٓ ٍثمتـذِ٘ ٍثمكٌجٗٔ قؼوجً هي روجم٘رجت ثملغرٔ ثمٔشد٘رٌٍٔٓ .رذهج ًشٗرذ أى
ًتكلن ٓي ثٓٝزجص ثمذ٘جًٖ ٍروجم٘جت ثمقشآى ثمكشٗن ٗ ٟوكٌٌج أى ًتزجّ رجرد٘رٔ ثموزرجص.
ٍمْزث ػوٖ٘ ثمقشآى ثمكشٗن هلذس ثمذ ٔ ٠ثمٔشد٘ٔ ثمكذ٘شٍ .قذ ثٓتذش دٔن ثمذ٘٘٘ ٠ي ثموزرجص
دأًِ ٓلن ثمذ٘جى دأكولِ ٍٓذٍُ٘ هلذس ثمفلجحٔ ٍثمذ(ٔ ٠كرغ٘ش ٍ .)55 -33 :1994كرزمك
تشرْ أّو٘ٔ ّزث ثموزجص إمٖ أًِ ٗٔؼتَخذٓم فٖ ٓلن ثمؤجًٖ إهجفٔ ٓلٖ أًِ هي هذجحج ٓلن
ثمذ٘جى كوج أًِ ٗٔتذش ثمذٌ٘ٔ ثمتحت٘ٔ مٞػتٔجسٓ ثمتٖ ّٖ فرٖ حرذ رثتْرج هري ثموَهرَٓجت
ثمْجه٘ٔ فٖ ٓلن ثمذ.ٔ ٠
ٍثموزجص ثموشػ َّ ثػتخذثم ثملفَ فٖ ٘ش هج ٍٔهْ مِ هي هٌٖٔ ٌٍّجک ٓ٠قرٔ ٘رش
ٓ٠قٔ ثموـجدْٔ د٘ي ثمؤٌٖ ثموَهَّ ملّفَ ٍهٌٔجُ ثموزجصٕ .فوخٗ ً٠ؼتخذم مفَ "ٗذ" فٖ
ٓذجسٓ" :مِ ٗذٗ ٓلٖ "ٛفٖ هٌٖٔ "ثمٌٔؤ أٍ ثٝحؼجى" ٍإى من تكي ٌّجک ؿذجّٔ د٘ي "ثم٘رذ
ٍثمٌٔؤ ٍثٝحؼجى".
ٍتٔتذش تشرؤ ثمٌلَف ثموقذػٔ هشٍسٓ ملذٓجٗٔ ٍتتوجٓف ّزُ ثموشٍسٓ ًِرشثً مشػرجمٔ
ثمقشآى ثمكشٗن ثمتٖ ّٖ مزوْ٘ ثٛهجكي ٍثٛصهٌٍٔٓ .لٖ ّزث قجم ثمٔذٗذ هي ثمٔلوجء ٍٟػ٘وج
ثمفشع دتشرؤ ثمقشآى ثمكشٗن ٓذش تجسٗخ ثٝػ٠م ٍٓلٖ هش ثمٔلَس ٍثػتخذهَث فْ٘ج ثمٌرش
ٍثٛػجم٘خ ثموختلفٔ ٍدسثػٔ ّزُ ثمٌش ٍثٛػجم٘خ ٍتذ٘٘ي ًقجى هٔفْج ٍقَ٘تْج ٗوكي أى
توْ٘ذ ثمٌشٗق ملوتشرو٘ي ثموؼتقذل٘٘ي ٍتُٔضّص ثمتشرؤ ثمقشآً٘ٔ .فَفقجً موج رُكش آًفجً ٗوكٌٌج
ثمقَة أى ثموزجص ثموشػ َّ هي أّن هَهرَٓجت ثمقرشآى ثمكرشٗن ثمٔلو٘رٔ ٍتشروترِ إمرٖ

<? /دراسات األدب المعاصر ،السنة الثانیة عشرة ،ربیع  ،9;AAالعذد الخامس واألربعون

ثمفجسػ٘ٔ تتٌلخ كخ٘شثً هي ثمزوجة ٍدقّٔ دجمغٔ .فتْذف ّزُ ثمذسثػرٔ إمرٖ هٌجمٔرٔ ثموزرجص
ثموشػ فٖ ثمقشآى ثمكشٗن ٓلٖ ثػجع ثموٌْذ ثمَكفٖ ثمتحل٘لٖ ٍدٌشٗقٔ تحل٘ ثموحتَٕ.
ف٘تن فٖ ثمذذثٗٔ تَك٘ف ثمتشرورجت ثمقشآً٘رٔ إمرٖ ثمفجسػر٘ٔ ٍتَكر٘ف ثٛمفرجٍ ثموزجصٗرٔ
ٍدسثػتْج فٖ مغتٖ ثموذذأ ٍثموقلذ ٍدٔذ رمك ًقَم دوقجسًٔ ثمتشروجت ثمفجسػ٘ٔ ملوزجصثت
ثمتٖ ركشًجّج مٌقتشح دٔذ رمك ثمتشرؤ ثموٌجػذٔ.
سابقية البحث
ٍٓلٖ أى أمّفت فٖ د ٔ ٠ثمقشآى ثمكشٗن كتخ ٍهقجٟت ٍسػجة كخ٘رشٓ ٍقرذ أؿر٘ش فرٖ
هِٔن ثمتفجػ٘ش ثمقشآً٘ٔ إمٖ ثمٌقجى ثمذ ٔ٘ ٠فٖ ثمقرشآى ثمكرشٗن إ ٟأًرِ مرن تكري ٌّرجک
دسثػٔ هٌؼزؤ رجهٔٔ تتلذٕ موَهَّ ثمتشروجت ثمفجسػ٘ٔ ملوزجص ثموفرشد ثموشػر فرٖ
ثمقشآى ثمكشٗن .كوج أًٌج إػتخللٌج ّزث ثٛهرش هري هٌجمٔتٌرج مٌٔرجٍٗي ثمشػرجة ٍثموقرجٟت
ثمٔلو٘ٔ ثمتٖ ثكتٌفت ّزث ثموَهَّ .هٔزمك ٌّجک دٔن ثمذسثػرجت ثمترٖ ًرشٕ مْرج دٔرن
ثمللٔ دْزث ثموَهَّ ٍّٖ كجمتجمٖ:
دسع ثقذجمٖ ٍسح٘وٖ(1392ؽ) فٖ هقجة تحرت ٌٓرَثى «ًگرجّٖ درِ تشرورِ هزرجص
هشػ دس قشآى كشٗن دج دشسػرٖ هرَسدٕ تشرورِ آٗترٖ ثمْرٖ فَٟدًٍرذ ٍ نشهـرجّٖ»
ٍثػتٔشهج فِ٘ تشرؤ ثموزجصثت ثموشػلٔ فٖ ثٛرضثء ثمٔـرشٓ ثٍٛمرٖ هري ثمقرشآى ثمكرشٗن
ٍدسػج فِ٘ تٔجد٘ش هخ "أكجدْ" دٔ٠قٔ ثمكل٘٘ٔ ٍ"أٗتجم" دٔ٠قٔ هج كرجى ٍ"مذرجع" دٔ٠قرٔ
ثمؼذذ٘ٔ دوٌْذ ثػتقشثةٖ -ثػتٌتجرٖ .دسثػٔ ًقذٗٔ ثػتخللرج هٌْرج أى تشرورجت ثموزرجص
ثموشػ من تكي هٌؼزؤ ٍمن ٗتذْ ثموتشرورَى فرٖ تشروتْرج ًشٗقرٔ ٓلو٘رٔ هوٌْزرٔ
هَح٘ذٓ ٍك ٌ إتخز فْ٘ج ًشٗقٔ نجكٔ .فحٌ٘جً ثػتٔجى دجمتٔجد٘ش ثموزجصٗٔ فٖ مغتِ ٍثػتخذم
ثمتشرؤ ثموفَْه٘ٔ ثٗٝوجح٘ٔ ملذٟمٔ ٓي ثمتٔذ٘شثت ثموزجصٗٔ حٌ٘جً آنش.
ٍحذ٘د أهجًٖ ٍفشّجدٕ(1392ؽ) هٌْز٘ٔ ثمتشرورٔ ثمفجسػر٘ٔ ًٛرَثّ ثموزرجص ثمقشآًرٖ
ًٍقذث ٓول٘ٔ تشرؤ ثموتشرو٘ي ثمفشع ًَٛثّ ثموزجص فٖ ثمقشآى ثمكشٗن فرٖ هقرجة ٌَٓثًرِ
«سٍؽؿٌجػٖ ٍ ًقذ تشروِ هزجص دس قشآى كشٗن» ٍتَك٘ ٠إمٖ أى ثموٌِّشٗي فرٖ تشرورٔ
أًَثّ ثموزجص إمرٖ ثمفجسػر٘ٔ قرذ٘هَث ثمٌشٗقرٔ ثمذٟم٘ٔ(تشرورٔ ثموزرجص دجموزرجص) ٍثمٌشٗقرٔ
ثموشتذٌٔ(تشروتررِ دجمحق٘قررٔ) إ ٟأًْوررج إقتشحررج ثموررٌْذ "ثمررذٟمٖ -ثموررشتذي" متشروررٔ
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ثموزجصثت ثمقشآًٍ٘ٔ .دسع هؼلن ٟمِصثسٕ(1392ؽ) أدٔجد ٍصٍثٗج ثموزجص ثموشػ فٖ كر٠م
ثمٔشح ٍٟػ٘وج فٖ آٗجت ثمقشآى ثمكشٗن فٖ سػجمتِ ثمزجهًٔ٘ٔ« :قؾ هزجص هشػر دس فْرن
قشآى كشٗن» ٍأرجح ٓلٖ دٔن ثٝؿكجم٘جت ٍثمـذْجت رثت ثمللٔ دجموزجص ثمقشآًٖ.
كزمك دسػت هشٗن حؼٌٖ(1395ؽ) فرٖ سػرجمتْج ثمزجهٔ٘رٔ ٌٍَٓثًْرج «ؿرَُّ٘رجٕ
تشروِ هزجص هشػ دس تشروِّجٕ هكجسم ؿ٘شثصٕ فَٟدًٍذ ثمْرٖ قوـرِثٕ ٍ هٔرضّٕ ثص
قشآى كشٗن» دسػت ثًَثّ ثموزرجص ثموشػر فرٖ ثمقرشآى ثمكرشٗن دجٓٝتورجد ٓلرٖ ثمكترخ
ثمذٍ ٔ٘ ٠ثمتفؼ٘شٗٔ ٍقجهت دتق٘٘ن تشروجت ثموتشرو٘ي ثمؤجكشٗي ثمورزكَسٗي دؤرجٗ٘ش
ثمتق٘٘ن ٍإنت٘جس ثموكجفتجت ثملح٘حٔ ًٍق ثموفجّ٘ن ثموزجصٗٔ إمٖ ثموخجًخ دـك ػل٘ن
ٓلٖ أػجع هٌجّذ ح٠حٔ ّٖ ثموكجفب ثملفِٖ ٍثموكجفب ثموزرجصٕ ٍثموكرجفب ثمرذٟمٖ فرٖ
ثمتشروجت ثموزكَسٓ.
ٍٗتو٘٘ض ّزث ثمذحج دأًِ ٗٔتوذ ٓلٖ دسثػٔ ٍتحل٘ ثٛمفجٍ ثموزجصٗٔ فٖ ثمقشآى ثمكرشٗن
ٍثموكجفتجت ثموختجسٓ مْج فٖ ثمتشروجت ثمفجسػ٘ٔ ٍػٌق٘٘ن ثمتشرورجت ثمؤٌ٘رٔ هري نر٠ة
ّزُ ثمذسثػٔ ٍثمذسثػٔ ثمٔلو٘ٔ ثمذق٘قٔ مْزُ ثٛمفجٍ فٖ مغتٖ ثموذرذأ ٍثموقلرذ ٍػرٌقتشح
ثمتشرؤ ثًٛؼخ هي ن٠ة إنت٘جس ثموكجفٖ ثمذق٘ق مك هزجص .كوج أى ثمتشروجت ثموقتشحٔ
 ٟتكَى تشروجت رٍق٘٘ٔ ٍإًوج ّٖ ٓلٖ أػجع ثمٔ٠قجت ثمذٟم٘ٔ د٘ي ثٛمفجٍ .كزمك ػرَف
ًحذ٘د هذٕ هزجصٗ٘ٔ ثٛمفجٍ ٍثمغجٗٔ هٌْج دجٓٝتوجد ٓلٖ ثمولرجدس ثمتفؼر٘شٗٔ ٍّرزث هرج مرن
ً٠حِِ فٖ ثمذسثػجت ثمووجحلٔ ثمؼجدقٔ.
الىجه
ثمَرِ َّ ثموٙشآٓ ثمتّٖ تٔكغ هج ٗٓختلٙذٔ فرٖ ثمرٌفغِ ثمذـرشٗ٘ٔ هٙري أفكرجسٍ ٍهرج ٗٔترشٕ
ثًٝؼجى هي َٓثًف .فٌٔٙذهج تَتَأَه ُ ٛفٖ ٍرِ إًِؼجىٍ فَجًّٙرك تكتَـرفٔ هرج ٗفكّرش ف٘رِ(رو٘
ٓذذثمغٌٖ  )47 :2010ثمَثٍ ٍثمز٘ن ٍثمْجء ثك ٍثحذ ٗذةّ ٓٓلٖ هقجدلرٔ ؿرٖء(ٚثدي فرجسع
 .)88 :1404أك ثمَرِ ثمزجسحٔ ٍموج كجى ثمَرِ أٍَٛةَ هج ٗؼتقذلك ٍأؿشف هج فٖ ُرجّش
ثمذذى أػتُٔو فٖ هٔؼتقذ كُ ّ ؿٖءٍ ٚفٖ ثَؿشَفٍِ ٙهذذةِ فق٘ر ٍررِ كرزث ٍٍررِ ثمٌْرجس
(سث خ ٍ .)855 :1412كزمك رجء :ثمَٓرِٔ كَفَلغ :هج ٗٔتََٓر ِٛثٙمِ٘ هٙري ٓٓوٓر ٍ ٍ ٘رشٍُٗ ٙرشثد
ثمِجّشٕ٘ ثموحؼَع أٍ ثمؤٌَٕ٘ ثمشٍحجًٖ٘ ٍّزث ثموٌٖٓٔ فٖ كُر ؿرٖء ٚدِحٓؼرذِِ ٙقرذ ٗرشثد
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ثمَرِ ثمِجّشٕ٘ ثموحؼَع ًحَ فج ؼلَث ٍررَّكن ٍأٗرذٗكن ٍقرذ ٗرشثد ثمَررَُ ثمشٍحجً٘رٔ
ثملٌ٘فٔ ًحَ ٍرَُٗ َٗهتزً ٚجهشٓ ٍٍرَُٗ َٗهتز ٚدجػٙشٓ فئى حجمٔ ثمٌوجسٓ ٍثمذٔؼَس هٙي ثٛهرَس
ثمشٍحجً٘ٔ ثمؤذسكٔ دِجمذل٘شِٓ ثمذجًٌ٘٘ٔ فٖ ن٠ة ثمَرَُ ثمِجّشٗ٘ٔ(هلٌفَٕ .)56 :1360
فقذ أػتخذم مفَ "ٍرِ" ٍهـرتقجتِ  77هرشٓ فرٖ ثمقرشآى ثمكشٗن(ٓذرذثمذجقٖ :1383
ٍ )894 -893قذ ركشت مِ هٔجى هختلفٔ هخ " :ثموٙلّٔ" "ثمرذٗي" "ث ٍسهرجُ" "ٍررِ
ثًٝؼجى؛ ٌٗٔرٖ ًفرغ ثمَررِ ٍدٌٔ٘رِ" "ثٍٛة" "قلرذ ثمٔور " "ثٝحت٘رجة" "ثمزْرٔ
ٍثمٌجح٘ٔ" "ثمقذس ٍثموٌضمٔ" ٍ"ثمزثت"(ثدَثمفتَح سثصٕ ٍ )127-125 :1408هِٔرن ّرزُ
ثمؤجًٖ فٖ آٗجت ثمقشآى ثمكشٗن ّٖ هٔجى هزجصٗرٍٔ .ػر٘تن تحل٘ر ٍدسثػرٔ ًورَرد هري
وك َف ُق ِن َأ ِسم َِم ُ
ت َو ِجه َِيَ
اج َ
ثٗٙجت ثمـشٗفٔ ثمؤٌ٘ٔ ٍتشروجتْج ثمفجسػ٘ٔ ٗٝوجح ثموٌلخَ ﴿ :فإ ِ ِن َح ُّ
لِمَّيه ِ َو َم ِن ات ََّب َع ِن﴾(آة ٓوشثى .)20 /رجء فٖ تفؼ٘ش ّزُ ثٗ :ٔٗٙج هحورذ مرَ رجدمرك قرَم هري
ًلجسٕ ًزشثى فٖ أهش ٓ٘ؼٖ ٍٓرجدٍک دأقرجٍٗلْن ثمذجًلرٔ فقر  :أػرلّن "مؼرجًٖ ٍقلذرٖ
ٍرَثسحٖ" إمٖ ث ؛ ٌٖٗٔ أػلّن "ٍرْٖ"  .إى ٍرِ ثًٝؼجى ّرَ أفور ٓورَ ثًٝؼرجى
ٌٍٓذهج ٗؼتؼلن ّزث ثمٔوَ مـٖء أٍ ٛهش ػتخوْ ثمزرَثسح ثٛنرشٕ أٗورج مرزمك ثٛهرش
(ًذشٕ  1356د.)285 :5
ٍثمَرِٔ هؼتٔو فٖ هٌٖٔ ثمزثت ٍثمؤٌٖ :ك ّ هَرَدّ ٚجمٙك ث ّٟٙث تٔجمٖ(ثدي ٓجؿرَس
 1984دٍ .)202 :3فٖ ّزُ ث ٔٗٙتشرن ك ثموتشرورَى مفرَ "ٍررِ" درر «رثت ثقرذع
ثمْٖ» ٍقذ ثمتزأٍث ملؤٌٖ ثملفِٖ فٖ تشرؤ آٗٔ ﴿ َف َأيِ َن َما تُ َولُّيوا َفيمَ َّ َو ِجي ُه المَّييه ِ﴾ ٍتشرورَث ّرزث
ػذحجًِ ٍتٔجمٖ ٗ ٟزرَص

ثملفَ« :سٍٕ نذثًٍذ» ٓلٖ أًٌج ًٔشف أى تلَ٘س ثمَرِ ثمٔوَٕ
إ ّٟهي دجح ثموزجص ٍفٖ ثمؤٌٖ ثموزجصٕ فقي.
ُ
أسممت وجهيَ ه﴾ ٍف٘رِ ٍرْرجى :ثحرذّوج أىّ هٌٔرجُ
رجء فٖ تفؼ٘ش «هزوْ ثمذ٘جى»﴿ :
ثًقذتٔ مٙأهش ث ِ فٖ ثن٠ف ثمتَح٘ذ مَِ ٍثمح٘زٔ فِ٘ أًِ أمضَهْٓنٓٓ -لَٖ هج أقرشٍّث هٙري أىّ ث
نجمقْن -ثتذجّ أهشُ فٖ أى ٔٗ ٟذذٍث إ ّٟثٗ٘جُٔ.
ٍثمخجًٖ :أى هٌٔجُ :أَٓشهتٔ ٓي كُ ّ هٔذرَد ٚدٍى ث ٍأَنلَلرتٔ قلرذٕ دِجمٔذرجدِٓ ثٙم٘رِ.
ٍهٌٖٔ «ٍرْٖ» ٌّٔجًَ :فؼٖ ٍأهجف ثٝػ٠م إمٖ ثمَرِ مٙأى ٍرِ ثمـٖء أؿشف هج فِ٘ ًِّٛ
ٗزوْ ثمحَثع ٍٓلِ٘ تِْش آٗٔ ثمحضىِ ٍثمؼشٍس فوي أػلن ٍٓرِْٓ فقذ أػلَن كُلِّ(ًذشػرٖ
 2005د.)719 :2
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المتزجم
آٗتٖ

تزجمة اآلية

مىهج التزجمة

ثگش دج تَ دِ دثٍسٕ دشن٘ضًذ دگَٕ :هري ٍ ي٘رشٍثًن دس دٗري هٌَٕٔ
نَٗؾ دِ نذث اخالظ ٍرزیذین.

نشهـجّٖ

ٍ ثگش دج تَ هحجرِ كشدًذ دگَ :هي ٍ ّش آى كرغ كرِ ي٘رشٍ مفِٖ /هٌَٕٔ
هي ثػت رٍی دل تِ سَی نذثًٍذ هًْٖ٘ن.

نشهذة

يغ ثگش دج تَ دِ ػت٘ض يشدثنتٌذ دگَ :هري ٍ كؼرجًٖ كرِ ثص مفِٖ /هٌَٕٔ
هي ي٘شٍٕ ًوَدُثًرذ خَیطتي را تسلین خذا کردُاین ٍ
رٍ تذٍ ًوَدُاین.

كجدقٖ ًْشثًٖ

يغ ثگش دج تَ دِ هحجرِ٘ دشنجػتٌذ دگرَ« :هي(توام) چْرُ مفِٖ /هٌَٕٔ
(ّستی) خَد را ترای خذا تسلین ًوَدم ٍ(ً٘ض) ّش كرِ
هشث ي٘شٍٕ كشد.

أًلجسٗجى

يغ ثگش دج تَ رذثة ٍ گفرتٍگرَٕ نلرَهتآه٘رض كشدًرذ

هٌَٕٔ

[فقي دس يجػخـجى] دگَ :هي ٍ ّوِ ي٘شٍثًنٕ ٍرَد خوَد را
تسلین خذا کردُاین.
ثمْٖ قوـِثٕ

يغ ثگش دج تَ (دشثٕ هخجمفت دج دٗي حقّ دِ دجً ) ثحتزرجد هٌَٕٔ
كٌٌذ دگرَ :هي ٍ پیورٍاًن خوَد را تسولین اهور خوذا
ًوَدُثٗن.

دْشثم يَس

يغ ثگش دج تَ دِ هحجرِ٘ دشنجػتٌذ دگَ :هي ٍ ّش كرِ ي٘رشٍ هٌَٕٔ
هي ثػت رٍى دل تِ خذا سپردین.

هٔضٕ

يغ ثگش دج تَ دس ػت٘ضًذ دگَ :رٍی آٍردم تِ سَی خذا ٍ مفِٖ
آى كِ هشث ي٘شٍٕ كشد.

ٍكوج ًشٕ فٖ ثمتشروجت ثموزكَسٓ إى هِٔن ثموتشرو٘ي قذ تشروَث «أػرلوتٔ ٍرْرٖ
» فٖ ّزث ثمقؼن هي ث ٔٗٙثمـشٗفٔ دـك هٌَٕٔ ٍٗٔتقذٍى أى هٌٔجُ َّ ثمتؼل٘ن أهرجم
ث ػذحجًِ ٍتٔجمٍٖ .قذ تشروِ دٔن آنش دـك مفِٖ أٍ مفِٖ -هٌَٕٔ .دٌ٘وج مرن ٗكري
ٌّجک هٌْذ هٔ٘٘ي متشرؤ ّزث ثملفَ فٖ ثمقشآى ثمكشٗنٍٓ .ذم ٍرَد ثموٌْذ متشرؤ هخ
ّزُ ثموزجصثت ٍٓذم ثّٝتوجم دجمزوجم٘٘جت ثمؤٌَٗٔ ثموَهّحٔ فٖ ثمتفجػر٘ش ٍثٝمتزرجء إمرٖ
ثمؤٌٖ ثمحق٘قٖ ٍثمؤٌٖ ثملفِٖ قذ ٗوش دجموفَْم ٍدشٍح ثمك٠م.
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اليذ
توخ ثم٘ذ أدشص ٓوَ فٖ ثمٌـجى ثٟٗوجةٖ ٍحشكجت ثٓٛوجء ٍثملغٔ ٍثٝؿجسٓ فَكُ ّ حشكرٍٔ
تلذس ٓي ثم٘ذ ٗٔوكٙي إٓتذجسّٔج إٗوجءٖ ٗحو دٟمٔ هٌٔٔٓ٘٘ٔ مٙشػجمٔ تَثكل٘٘ٔ فَِْٖٓ ثٛدثٓ ثَّٓٛرن٘
مٙلتَثك ٌٓٙذ ثملن ٍثمذكن(أحوذ .)22 :2003
قَذ رجءت ثٝؿجسٓ ثٙمٖ ثم٘ذ فٖ ثمقشآى ثمكشٗن دِجٟفشثد ٍثمتخٌ٘ٔ ٍثمزورْ ٍهٓرْٓ ٓرذد هٙري
ثمووجةش ثموختلفٔ  120ه٘شٓ فٖ  110آٗجت هٙي أك  47ػَسٓ قشآً٘رٔ ...قرذ ٍسدت مٙؤرجىٍ
ٓذٗرذٓ :ملٌٔورٔ ٍثمتفوّر ٍثمقّرَٓ ٍثمقررذسٓ ٍثمولرك ٍثمؼرلٌجى ٍثمٌجٓرٔ ٍثًٝق٘رجد ٍثمررزةّ
ٍثٝػتؼ٠م ٍثمحفَ ٍثمَقجٗٔ ٍ(...ثػؤ٘ صثدُ ٍ .)9-3 :1432فٖ هج ٗلٖ ًرذسع ًوَرررجً
هي هَثهْ ثٝػتخذثم ثموزجصٕ مْزث ثملفَ ٍتشروجتِ ثمفجسػ٘ٔ:
ك بِما َق َّد َم ِت َأيِ ُ َ
اه َل ِي َس ب َِظلا َّ ٍم لِم ِ َعبي ِد﴾(آة ٓوشثى)182 /
﴿ذل ِ َ
ديک ِ َوأ َّن َ
ٍقْ ثموزجص ثموشػ فٖ ّزث ثملفَ دجمٔ٠قٔ ثٙم٘ٔ؛ ٛى "ثم٘ذ" آمٔ ٍٍػ٘لٔ .كوج أى ثم٘رذ
قذ أػتخذهت دؤٌٖ "ثمٌٔؤ ٍثمٌٔجء" أٗوجً(هحٖثمذٗي .)22 :1412
ٍفٖ تفؼ٘ش «هفجت٘ح ثمغ٘خ» رجء فٖ رٗر ّرزُ ثٗٙرٔ :أىّ رولرٔ "رمٙركٓ دِورج قَرذٛهٓتٕ
إَٔٗذٗكُنٕ" ّٖ قَة ثمو٠ةكٔ مًٞؼجىٌٍّ .جک دوْ ًقجى فٖ ّزث ثموقٌْ هي ثٗٙرٔ؛ ثٍٛمرٖ:
أى ٗكَى مفَ "رمك" هذتذأ ٍ"دِوج قَذٛهٓتٕ إَٔٗذٗكُنٕ" نذشُ ًٍفتشم ثمزولٔ فٖ هح ًلخ
ٍتقذٗشّج" :فَٔٓلٌج رمٙكٓ دِوج قَذٛهٓتٕ إَٔٗذٗكُنٕ"ٍ .ثمخجً٘ٔ :ثموٌلَح هي "رمك" فرٖ ّرزُ ثٗٙرٔ
َّ ٓزثح هي ًَّ ًجس ثمؼٔ٘ش أٓذ٘ مكن دؼذخ "هج قَذٛهٓتٕ إَٔٗذٗكُنٕ"ٍ .ثمخجمخٔ :أى ُجّش رولرٔ
" رمٙكٓ دِوج قَذٛهٓتٕ إَٔٗذٗكُنٕ" ٗقتوٖ أى ٗكَى مفَ "أٗذٕ" َّ ثمفجٓر مفٔلْرج ٍمكريّ ّرزث
ثٛهش هوتٌْٗ هي رْت٘ي" .1 :أى ّزث ثمٔزثح قذ أح دْن دؼذخ كفشّن ٍهح ثمكفش ّرَ
ثمقلخ ٍم٘غ ثم٘ذ .2 .أى ثم٘ذ م٘ؼت هح ثمٔلن ٍثمؤشفٔ؛ ٍمزمك ٍ ٟثرخ ٓلٖ ثم٘رذ إرى
ٗ ٟوكي تٔزٗذْج ٍمْزث ٗزخ أى تكَى "ثم٘ذ" فٖ ّزُ ث ٔٗٙدؤٌٖ "ثمقذسٓ"ٍ .ثمشثدٔٔ :أى
رولٔ" :دِوج قَذٛهٓتٕ إَٔٗذٗكُنٕ" تقتوٖ أىّ ّزث ثمٔزثح ًجؿبٌ ٓي فٔ هفٔرَة ٍّرزُ ثمٔقَدرٔ
تأتٖ هي ثٛفكجس ثمذجًلٔ ثمتٖ إتّخزّج ثًٝؼجى(ثمشثصٕ  1420د.)494 :15
قَمِ تٔجمٖ :دِوج قذ٘هت أٗذٗكن إٔ دؼذخ أٓوجمكن ثمّتٖ قذهتوَّجٍ ...ثمؤشثد هٙي ثٗٛرذٕ
ثًٛفغ ٍثمتٔذ٘ش دْج ٌْٓج هي قذ٘ ثمتٔذ٘ش هي ثمك ّ دِرجمزضء ثمرزٕ هرذثسد ثمٔور ٓلِ٘(ثٛمَػرٖ
 1415د .)23 :2كزمك قذ أؿ٘ش فٖ تفؼ٘ش «هزوْ ثمذ٘رجى» مْرزث ثٛهرش أىّ هٌٔرجُٔ :دِورج
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كٌُتن ٓولتؤَُ ٍأٍَرٓذتوَُ ٓلٖ ثًَفُؼٙكن ٍثًّٙوج أهجفِ ثٙمٖ ثم٘ذ ٍإى كجًرت تكتؼرخ ثمرزًَح
دِزوْ٘ ثمزَثسح مٙأىّ ٓجه٘ٔ هج ٗكؼذِٔ ثًٝؼجىُ إًِّوج ٗكؼذِٔ دِ٘ٓذٍ ُٙمٙأَىّ ثمٔجدٓ قذ رشت دِئهجفٔ
ثٓٛوجة ثمتٖ ٗ٠دؼْج ثًٝؼجىُ ثٙمٖ ثم٘ذ ٍثٙى كجىَ إكتؼذْج دِزجسحرٔ أنرشٕ فَزٓرشٕ نٌرجح
ثمقذٗن تٔجمٖ ٓٓلٖ ٓجدتْٙن(ًذشػٖ  2005د.)24 :3
ٍإى مفَ "ثم٘رذ" درجت ثمولرٌلح ثٛكخرش إػرتخذثهجً درجمؤٌٖ ثموزرجصٕ فرٖ ثمٔشد٘رٔ
ٍثمفجسػ٘ٔ دجمٌؼذٔ مٜمفجٍ ثٛنشٕ ٍنجكٔ دجمٌؼذٔ مٜهَس ٘ش ثمذذً٘ٔ ٍ ٘رش ثموحؼَػرٔ.
ٍإىّ تلَ٘س ثمحق٘قٔ ٍثم٘ق٘ي َّ أهش هزجصٕ ٍثمقجسا ثمفجسػٖ ٓلٖ دسثٗٔ كجهلٔ دْرزث ثموزرجص
ٍإى كجى فٖ دٔن ثٛح٘جى قذ ٗ ٟفٌي إمٖ ّزث ثمؤٌٖ ثموزجصٍٕ .ثٙى فٖ ثمزذٍة ثمتجمٖ
ًقجسى  8تشروجت فجسػ٘ٔ مْزُ ثٍ ٔٗٙفقجً ملؤجًٖ ثمؤٌ٘ٔ فٖ ث ٔٗٙثموزكَسٓ:
التزجمة

المتزجم

مىهج
التزجمة

آٗتٖ

ثٗي دِ ك٘فش اػوالى تَد كِ ي٘ؾ ثص ثٗري كرشدُ دَدٗرذ ٍ نرذث درِ هٌَٕٔ

إمْٖ قوـِثٕ

ثٗي ٓقَدت ثٓوجة صؿتٖ ثػت كرِ تِ دست خَیص فرستادیذ ٍ مفِٖ

نشهذة

ثٗي دِ نرجًش کارّایی اسوت کوِ از پویص هویکوردُایوذ ٍ هٌَٕٔ

دٌذگجًؾ ػتن سٍث ًوٖدثسد.

نذث دِ ّ٘چ ٗك ثص دٌذگجى ّشگض كنتشٗي ػتن ًخَثّذ كشد.

هٖفشػتجدُ ثٗذ ٍ نذثًٍرذ درِ دٌرذگجى ّشگرض كوترشٗي ػرتوٖ سٍث
ًوٖدثسد.
ثٗي(ك٘فش) دِ ػذخ دستاٍردّای ؿوجػت كِ ثص ي٘ؾ فشػتجدٗذ ٍ مفِٖ

كجدقٖ
ًْشثًٖ

ثٌٗكِ نذث ّشگض دشثٕ دٌذگجى(نَد) دؼ٘جس ػتوكجس ً٘ؼت.

أًلجسٗجى

ثٗي دِ ػذخ گٌاّاًی است کِ هشتكخ ؿذُثًذ ٍگشًِ نذث ًؼذت هٌَٕٔ

دْشثم يَس

ثٗي دِ ػضثٕ اػوالى ثػت كِ دج دستاى خَیص ي٘ؾ فشػتجدُثٗذ مفِٖ

دِ دٌذگجًؾ[حتٖ دِ كنتشٗي چ٘ضٕ ثص ػتن] ػتوكجس ً٘ؼت.

ٍ نذث ّشگض دش دٌذگجى ػتنگش ً٘ؼت.
نشهـجّٖ

ثٗي دِ نجًش کار ٍ کردار ي٘ـ٘ي ؿوجػت ٍ[گشًِ] نذثًٍرذ ّشگرض هٌَٕٔ
دس حق دٌذگجى ػتنگش ً٘ؼت.

هٔضٕ

ثٗي دذثى ثػت كِ ي٘ؾ فشػرتجد دستّای ضووا ٍ ً٘ؼرت نرذث مفِٖ
ػتنكٌٌذُ دش دٌذگجى.
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ٍكوج ًشٕ فٖ ثمتشروجت ثمفجسػ٘ٔ مْزُ ث ٔٗٙفرئىّ هِٔرن ثموترشرو٘ي ٗشكّرضٍى ٓلرٖ
ثمتشرؤ ثمذٟم٘ٔ ثملفٍِ٘ٔ .كزمك تشروِ كر هري إمْرٖ قوـرِثٕ ٍكرجدقٖ ًْشثًرٖ ٍ
دْشثميَس دـك مفٍِٖٓ .لٖ أٗٔ حجة إىّ تشرؤ ّزُ ث ٔٗٙدـرك ُرجّشٕ حشفرٖ ٗذرذٍ
أرو هي تشروتْج دجمؤٌٖ ثموزجصٕ؛ ٛى ثمقجسا ٗؼتٌْ٘ أى ٗشدي د٘ي ثمؤٌٖ ثٛكرلٖ
ٍثمؤٌٖ ثموزجصٕ دؼَْمٔ.
الصذر

﴿َ ...و َما تُ ِخفَِ ُص ُدورُ ُه ِ َأ ِك َب ُر(﴾...آة ٓوشثى)118 /
فٖ ّزُ ث ٔٗٙرجء مفَ "ثملذس" دؤٌٖ "ثمقلخ" ٍقذ رُكٙش ثموح إٔ "ثملرذس" ٍأسٗرذ
دِ ثمحجة ٍَّ "ثمقلخ"ٍ .فٖ ثمَثقْ أػتخذهت فٖ ّزُ ثمزولٔ كٌجٗٔ مٌ٘فٔ إر قرجةٍٓ" :هٓرج
تُخْف ٖٙكٔذٍٔسّٔٔنٕ أَكْذٓشُ" دٍى أى ٗزكش هرج ثمرزٕ ٗخفًَرِ فرٖ قلرَدْن .مَرن ٗذر٘٘ي هرج فرٖ
كذٍسّن د أدْن قَمٍُِٔ« :هج تُخفٖ كرذٍسّٔن أكذرش مٗ٠ٙورجء إمرٖ أًرِ َٗ ٟكٓرف مٙتٌَ٘ٓرِ
ٍِٓوتِ ٍدِِٗ ٙتأكذ قَمِ« :أكذش»(ًذجًذجٖٗ د .)383 :3إَٔ :تُخف٘رِ فَحٔرزف ٍأَى تكرَى
ثمولذسٗ٘ٔ إٍَٔ :إنفجء كذٍسّن ٍٓلٖ ك ٠ٙثمتقرذٗشٗيِ فرر«هرج» هذترذأَ ٍ«أكذرش» نَذٓرشُُ
ٍٓثمؤفَوَّ ُ ٓلِ٘ هحزٍف إَٔ :أَكذٓش هي ثمّزٕ أَدذٍُٓ دِأفَثّْٙن(ثمؼو٘ي ثمحلذٖ .)2005
كذٍس َّ روْ "كذس" ٍأػتُخذم فٖ ثمقشآى ثمكشٗن دـك ثمزوْ .كوج ررجء فرٖ آٗرٔ:
الص ُيدو ِر﴾(ثمٔجدٗجت .)10 /كوج أى ّزث ثملفَ ٗٔؼتخذم ٓٛلٖ ٍسأع كر ؿرٖء
﴿ َوح ُِّص َن ما فِي ُّ
هخ  :كذس ثمقٌجٓ ٍكذس ثموزلغ ٍثمكترجح ٍثمكر٠م ٍ . ...كرزمك ق٘ر فرٖ هٌٔرٖ ثملرذس:
ٍثملذس :هقذٛم ك ّ ؿٖء ٍأٍ٘مِ ٍكُر ّ هرج ٍثرْٓٓرك كرذسٍٍ .سدت هورجفٔ إمرٖ «رثت» إٔ
حق٘قٔ ثملذٍس هٙي ثمؤووشثت ٍثمخفجٗرج فرٖ ثملرذٍس...﴿ :عميم بِيتا ِ الصيدور﴾(آة ٓورشثى/

()119ثمزو ٍ .)223 :2008 -2003كزمك مفَ "ثمولذس" فَْ هـق هري ّرزث ثملفرَ
ٍفٖ ثٛك َّ دؤٌٖ "ٌٗذَّ ثموجء" .كوج أى "ثملِّذٙثس" ّرَ دؤٌرٖ ثملذرجع ثمرزٕ ٗؼرتش
ثملذسٍ .أٙى ًلقٖ ًِشٓ إمٖ ثمتشروجت ثمفجسػ٘ٔ موتشروٖ ثمقشآى ثمكشٗن ثمفشع:
المتزجم

التزجمة

آٗتٖ

ٍ آى كٌِ٘ كِ دس دل دثسًذ د٘ـتش ثػت ثص آًچِ دِ صدجى هٖآٍسًذ.

مىهج التزجمة
هٌَٕٔ
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هٌَٕٔ

دْشثم يَس

ٍ كٌِ٘ثٕ كِ دلطاى ًْجى هٖدثسًذ دضسگتش ثػت.

نشهذة

ٍ آًچِ دس دل دثسًذ دضسگتش ثػت(ثص دذػرگجمّٖرجٖٗ كرِ ُرجّش هٌَٕٔ
هٖػجصًذ).
هٌَٕٔ

ثمْٖ
قوـِثٕ

ٍ هحققجً آًچِ دس دل دثسًذ د٘ؾ ثص آى ثػت.

ثًلجسٗجى

ٍ آًچِ سیٌِّایطاى[ثص كٌِ٘ ٍ ًفشت] يٌْجى هٖدثسد درضسگترش مفِٖ
ثػت.

هٔضٕ
نشهـجّٖ
كجدقٖ
ًْشثًٖ

ٍ آًچِ ًْجى كٌذ سیٌِّای ثٗـجى دضسگتش ثػت.

مفِٖ

ٍ آًچِ دلّاضاى يٌْجى هٖدثسد دذتش ثػت.

هٌَٕٔ

ٍ آًچِ سیٌِّایطاى ًْجى هرٖدثسد(ثص ثٗري دؿروٌٖ) درضسگترش مفِٖ
ثػت.

ٍكوج ٗذذٍ فٖ ّزُ ثمتشروجت أى دٔن ثموتشرو٘ي تشروَث مفرَ "كرذٍس" فرٖ ّرزُ
ث ٔٗٙدجمؤٌٖ ثملفِٖ "ػرٌِ٘" (كرذس)ٍ .تشرورِ ثمرذٔن ثٙنرش دـرك هٌٔرَٕ ٍدؤٌرجُ
ثموزجصٕ ٍثػتخذهَث متشروتِ مفَ "دة"(ثمقلخ) ثمفجسػ٘ٔ .مكٌوج ثملذس فٖ ثمفجسػر٘ٔ ّرَ
هح ثٛػشثس ٍثموتكلن ثمفجسػٖ ٓلٖ هٔشفٔ كجهلٔ دوفَْم هج تخفٖ ثملذٍس ٍثمقلَح.
فٌِشثً مؤٌٖ مفَ "كذس" ثملغَٕ فٖ ثمٔشد٘ٔ ٍكزمك هٌٔرجُ ثموزجصٕ(ثموزرجص ثموفرشد
ثموشػ دجمٔ٠قٔ ثموحل٘ٔ) فٖ ث ٔٗٙثمؤٌ٘ٔ ٗذذٍ أىّ ك ٠ثمتشروت٘ي ّٖ تشرؤ هلوَػرٔ
ٍثهحٔ مكٌوج ثمتشرؤ ثمؤٌَٗٔ أرو ؛ ٛى هخ ّزث ثموزجص مِ ثػتخذثم كخ٘ش فرٖ ثملغرٔ
ثمفجسػ٘ٔ إمٖ حذٍّ أى ثمقجسا ٗ ٟـٔش أى ّزث ثمؤٌٖ هزجصٕ.
الذقه

َ
ين أُوتُوا ِال ِعم ِ َ ِمن َق ِبمِه ِإِذَ ا ي ُ ِتلَي َعمَ ِيهِ ِ
﴿ ُق ِن آ ِمنُوا بِه ِ أ ِو َلاتُ ِؤ ِمنُوا إ ِ َّن ال َّ ِت َ

ِ

ون لِلََ ِذ َقيانِ ُسيََّّدا﴾
َي ِخ ُّيُّ َ

(ثٝػشثء)107 /
"ثٛرقجى" روْ "رقي" ٍَّ فٖ ثمفجسػ٘ٔ دؤٌٖ "چجًِ ٍ صًخرذثى"(هٔزرن دّخرذث).
ٍ"ثٛرقجى" فٖ ّزُ ثٗ ٔٗٙوكي أى تكَى حج ًٟإٔ "ػجرذٗي مٜرقجى".
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«فقَمِ ٗخشٍّى مٜرقجى كٌجٗٔ ٓي جٗٔ ٍمِْ ٍنَفِ ٍنـ٘تِ حن٘ دقٖ فٖ ث ٔٗٙػؤثٟى؛
ثمؼؤثة ثٍٛة :مٙنٓ قجةٗ :خشٍّى مٜرقجى ػز٘ذثً ٍمَن ٗق ْ "ٗؼزذٍى"؟ ٍثمزَثح ثموقلَد هري
ركش ّزث ثملفَ هٔؼجسٓتْن إمٖ رمك حتٖ أًْن ٗؼقٌَى .ثمؼؤثة ثمخجًٖ :مٙرنٓ قرجةٗ :خرشٍى
مٜرقجى ٍمَن ٗٓق "ٓلٖ ثٛرقجى"؟ ٍثمزَثح ثمٔشح تقَة إرث نشَّ ثمشر فَقرْ ٓلرٖ ٍرْرِ
نَشَّ ملزقي»(ثمشثصٕ  1408د.)418 :21
ٍفٖ ّزُ ث ٔٗٙأػتخذم مفَ "ثمزقي" دجمؤٌٖ ثموزجصٕ؛ ٛىّ ثمزقي من ٗكي ك ثمَرِ
د َّ رضءٗ هي ثمَرِ ٍرُكش ثمزضء ٍأسٗذ دِ ثمك (ثمزذَسٕ .)392 :1436
ٍٗقَة ثٙمَػٖ فٖ تفؼ٘ش ّزُ ث :ٔٗٙثمخشٍس ثمؼقَى دؼشٓٔ ٍثٛرقجى روْ رقري ٍّرَ
هزتوْ ثملح٘٘ي ٌٍٗلق ٓلٖ هج ٌٗذت ٓلِ٘ هي ثمـٔش هزجصثً ٍكزث ٌٗلق ٓلٖ ثمَرِ تٔذ٘رشثً
دجمزضء ٓي ثمك ٍ .سٍٕ ٓي ثدي ٓذجع فكأًِّ ق٘ ٗؼقٌَى دؼشٓٔ ٓلٖ ٍررَّْن تِٔ٘ورجً
ٛهش ث تٔجمٍٖ .ثم٠م فٖ مٜرقجى دؤٌٖ ٓلٖ كوج فرٖ قَمرٍِ" :تلّرِٔ ملزذر٘ي"(ثملرجفجت/
ٍ .)103ثٛرقجى روْ ثمزقي -دفتح ثمزثة ٍفتح ثمقجفٍ -رٙكش ثمزقي ملذٟمٔ ٓلرٖ توك٘رٌْن
ثمَرَُ كلّْج هي ثمٜسم هي قَ٘ٓ ثمش ذٔ فٖ ثمؼزَد مورج ف٘رِ هري ثػتحورجس ثمخورَّ
تٔجمٖ(ثدي ٓجؿَس  :1984د.)232 :15
ٍٓلٖ أىّ ّزث ثملفَ ٗؼتخذم فٖ ثمفجسػ٘ٔ دـك " :چجُ صًخذثى ٍچجُ رقي ٍچجُ صًُخ"
مكٌِ دجت هي ثٛمفجٍ ثمتٖ من ٗحن دوكجًٔ فٖ ّزُ ثملغٍٔ .أهج ثٙى ًقجسى د٘ي ثمتشرورجت
ثمفجسػ٘ٔ مْزُ ث ٔٗٙفٖ ثمزذٍة ثمتجمٖ:
المتزجم
آٗتٖ

التزجمة

مىهج التزجمة

دگَ :نَثُ دذثى ثٗوجى د٘جٍسٗذ ٗج ثٗوجى ً٘جٍسٗذ آًجى كرِ ثص ثٗري هٌَٕٔ
ي٘ؾ دثًؾ آهَنترِثًرذ چرَى قرشآى دشثٗـرجى ترٍ٠ت ؿرَد
سجذُکٌاى تر رٍى دسهٖثفتٌذ.

دْشثم يَس

دگَ :نَثُ دِ آى ثٗوجى د٘جٍسٗذ نَثُ ً٘جٍسٗذ درٖگورجى كؼرجًٖ مفِٖ
كِ ي٘ؾ ثص آى ٓلن دثدُ ؿذُثًذ ٌّگرجهٖ كرِ ثٗري كترجح درش
آىّج تٍ٠ت ؿَد ػزذُكٌجى دش چاًِّا تِ خاك ثفتٌذ.

نشهذة

دگَ( :ثٕ كجفشثى! هٖنَثّ٘ذ) دِ قشآى ثٗوجى د٘جٍسٗرذ ٗرج ثٗورجى
ً٘جٍسٗذ (ثنت٘جس نَؿذختٖ ٍ دذدختٖ نَدترجى سث دثسٗرذ؛ ٍمرٖ هٌَٕٔ
دذثً٘ذ كِ ثٓزجص ٍ حق٘قت قشآى سٍؿي ثػت ٍ) كؼجًٖ كِ قذ
ثص ًضٍة قشآى دثًرؾ ٍ آگْرٖ دذٗـرجى دثدُ ؿرذُ ثػرت(ٍ درج
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تَسثت ٍ ثًز٘ سثػت٘ي ػشٍكجس دثؿتِثًذ) ٌّگجهٖ كِ قشآى دش
آًجى نَثًذُ هٖؿَد سجذُکٌاى تر رٍ هٖثفتٌذ(ٍ ػش تؼل٘ن
دس دشثدش نذث فشٍد هٖآٍسًذ ٍ ثٍ سث ػپجع هٖگٌَٗذ كرِ ثٗـرجى
سث دج ًٔوت ثٗوجى ًَثنتِ ثػت).
كجدقٖ
ًْشثًٖ

دگَ(« :چِ) دِ آى ثٗوجى د٘جٍسٗذ ٗرج ثٗورجى ً٘جٍسٗرذ درٖگورجى مفِٖ
كؼجًٖ كرِ ير٘ؾ ثص(ًرضٍة) قرشآى (ًؼرذت درِ آى) ٓلرن دثدُ
ؿررذُثًررذ ٌّگررجهٖ كررِ(ثٗي كتررجح) دررش آًررجى نَثًررذُ ؿررَد
ػزذُكٌجى دش(سٍٕ) چاًِّاضاى فشٍ هٖثفتٌذ.

أًلجسٗجى

دگَ :دِ آى ثٗوجى د٘جٍسٗذ ٗج ً٘جٍسٗذ [درشثٕ آى ٗكؼرجى ثػرت]
ّوجًج كؼجًٖ كِ ي٘ؾ ثص [ًضٍة] آى هٔشفت ٍ دثًؾ ٗجفترِثًرذ

هٌَٕٔ

صهجًٖ كِ دش آًجى هٖنَثًٌذ سجذُ کٌاى تِرٍ دس هٖثفتٌذ.
نشهـجّٖ

دگَ ؿوج چِ دِ آى ثٗوجى د٘جٍسٗذ چِ ً٘جٍسٗذ كؼجًٖ كِ ير٘ؾ هٌَٕٔ
ثص آى دثًؾ ٗجفتِثًذ چَى دش آًجى نَثًذُ ؿَد سجذُ کٌواى
تِ رٍ دس هٖثفتٌذ.

هٔضٕ

دگَ ثٗوجى آسٗذ دذثى ٗج ً٘جسٗذ ّوجًج آًجى كِ دثدُ ؿذًذ دثًرؾ مفِٖ
سث ي٘ؾ ثص آى گجّٖ كرِ نَثًرذُ ؿرَد درش ثٗـرجى د٘فتٌرذ درش
چاًِّا سجذُکٌاى.

إمْٖقوـِثٕ

دگَ كِ ؿوج دِ ثٗي كتجح ثٗوجى د٘جٍسٗذ ٗج ً٘جٍسٗرذ(هشث ٗكؼرجى هٌَٕٔ
ثػت كِ) ثمذتِ آىّج كِ ي٘ؾ ثص ثٗري درِ هقرجم ٓلرن ٍ دثًرؾ
سػ٘ذًذ ّشگجُ ثٗي آٗجت دش ثٗـجى تٍ٠ت ؿَد ّورِ درج كورجة
نوَّ ٍ فشٍتٌٖ سر طاػت تر حكن آى فرٍد آٍرًذ.

ًٍِشثً مخلجةق مغٔ ثموقلذ ثمل٘ج ٘ٔ ٗذذٍ أى ثمتشرؤ ثمؤٌَٗٔ ملفَ "ثمزقي" ٍإسثدٓ
ك ثمَرِ(ثموزجص ثموشػ دٔ٠قٔ ثمزضة٘ٔ) ّٖ ثٛفور ٍػٓر٘ٓكَى فْرن ثٗٙرٔ دْرج أػرْ
دجمٌؼذٔ ملوخجًخ .كوج ثتخز دْشثميَس ٍكجدقٖ ًْشثًٖ ٍهٔٔضٕ ثمورٌْذ ثملفِرٖ متشرورٔ
مفَ "ثمزقي" ٍَّ ثمزٕ ً ٟشثُ هٌجػذجً ٗٝلجة ثمؤٌٖ ثموٌلَح ٌّج.
فم ،فىه
ين َقالُوا َآمنَّا ب َِأ ِف َوا ِههِ ِ َو َل ِ تُ ِؤ ِمن ُقمُوبُهُ ِ ﴾(ثموجةذٓ)41 /
﴿ال َّ ِت َ
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ٍقَمُِٔ« :هٙي ثمزّٗيَ قجمَث آهٌّٓج دأفَثِّْٙن ٍمَن تؤهٙي قلَدْٔٔن .دٓ٘جىٌ مْٙؤٟء ثمزٗيَ ٗؼجسَِٓىَ فٖ
ثمكُفش إٔ هٙي ثموٌجفق٘ي فٖ ٍهْ ّزث ثمَكف هَهْ ثموَكَف ثؿجسٓ ثٙمٖ ٓلّٔ ثمٌْٖ كورج
أىّ ثٛنز دِجمَكف ثمؼجدق أٌٖٓ دِقَمِ« :ثمزٗي ٗٔؼجسَٓٙىَ فٖ ثمكُفش» مٞٙؿجسٓ إمٖ ٓلّٔ ثموٌْٖ
ٌِٓ ٍثمؤٌٍٖ -ث ُ ثَٓلَنٔٗ ٟ -حضًك ّؤٟء دِؼذخ هٔؼجسٓتْٙن فٖ ثمكُفش فرجًْ٘ٙن ثًّٙورج آهٌٓرَث
دِأمؼٌتْن  ٟدِقلَدِْنِ ٍهج ثٍُمتك دجموؤهٌ٘يَ ٍكزمٙك ثمَْ٘د ثمزٗي رجءٍک ٍقرجمَث هرج قرجمَث»
(ًذجًذجٖٗ دٖ¬تج :د.)239 :5
ٍقْ ثموزجص فٖ ّزُ ث ٔٗٙفٖ مفَ "أفَثُ" روْ "فرَُ" ٍّرَ "دّرجى" فرٖ ثمفجسػر٘ٔ.
ٍثموقلَد هٌِ؛ ثمك٠م ٍثٛمفجٍ ثمتٖ تخشد هي ثمفن ٍركش ثموح ٍأسثد درِ ثمحرجة؛ إرى ّرَ
هزجص هشػ دجمٔ٠قٔ ثموحلّ٘ٔ.
ٍٗوكٌٌج هقجسًٔ ثمتشروجت ثمفجسػ٘ٔ موتشروٖ ثمقرشآى ثمكرشٗن ثمخوجً٘رٔ ثمؤٌ٘ر٘ي فرٖ
دحخٌج فٖ ثمزذٍة ثمتجمٖ:
المتزجم
آٗتٖ

التزجمة

وىع التزجمة

آىّجٖٗ كِ دِ زتاى گفتٌذ كِ ثٗوجى آٍسدٗن ٍ دِ دة ثٗوجى ً٘جٍسدُثًذ.

هٌَٕٔ

دْشثم يَس

آًجى كِ دِ زتاى گفتٌذ :ثٗوجى آٍسدٗن؛ ٍمٖ قلخ آىّج ثٗوجى ً٘جٍسدُ.

هٌَٕٔ

نشهذة

كؼجًٖ(ثص هٌجفقجى گَةنَسدُثٕ) كرِ درِ زتواى هرٖگٌَٗرذ هرؤهي
ّؼت٘ن؛ ٍمٖ ثص دة هؤهي ًورٖدجؿرٌذ(ٍ گفتجسؿرجى درج كشدثسؿرجى ٍ هٌَٕٔ
د٘شًٍـجى دج دسًٍـجى ّوخَثًٖ ًذثسد).
آًجى كِ دج زتاى نَد گفتٌذ« :ثٗوجى آٍسدٗن» ٍ حجة آًكِ دةّجٗـجى هٌَٕٔ

كجدقٖ
تْشثًٖ

ثٗوجى ً٘جٍسدُ.

ثًلجسٗجى

آًجى كِ دِ زتاىؿرجى گفتٌرذ :ثٗورجى آٍسدٗرن ٍ دةّجٗـرجى ثٗورجى هٌَٕٔ
ً٘جٍسدُ.

نشهـجّٖ

كؼجًٖ ّؼتٌذ كِ دِ زتاى هٖ گٌَٗذ ثٗوجى آٍسدُثٗرن؛ ٍمرٖ دمـرجى هٌَٕٔ
ثٗوجى ً٘جٍسدُ ثػت.

هٔضٕ

آًجى كِ گٌَٗذ ثٗوجى آٍسدٗن دج دّاىّجٕ نَد ٍمرٖ ثٗورجى ً٘رجٍسدُ مفِٖ
ثػت دةّجٕ ثٗـجى.

ثمْٖ
قوـِثٕ

آًجى كِ دِ زتاى ثُْجس ثٗوجى كٌٌذ ٍ دِ دة ثٗوجى ًذثسًذ.

هٌَٕٔ
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ٍكوج َّ ٍثهح فٖ ثمتشروجت ثمورزكَسٓ إى كر ثموترشرو٘ي تشرورَث مفرَ "أفرَثُ"
دـك هفشد" :صدجى"(مؼجى) ٍّٖ تشرؤ هٌَٔٗٔ دٌ٘وج تشروْج هٔضّٕ دـك مفِٖ ٍررجء
دوكجفب مفِٖ هي ثمفجسػ٘ٔ ٍَّ مفَ "دّجىّج".
ٍفٖ هلٌلح ثمفجسػ٘ٔ ثمٔجه٘ٔ ٌّجک رولٔ" :دّرجى هرشث درجص هكري!"( ٟتفرتح فورٖ)
تُؼتخذم فٖ هٌٔجّج ثموزجصٕ ٍثمتٖ تٌٖٔ :قل هي تلٔ٘ذک ٍإ ٟػَف أفورحك دئُْرجس
َٓ٘دك!.
ٍٓلٖ ّزث ًشٕ أى ثمؤٌٖ ثموزجصٕ مْزث ثملفَ فٖ ثملغٔ ثموقلذ إٔ فٖ ثملغٔ ثمفجسػ٘ٔ
هفَْم ٍٍثهح أٗوجًٍ .كزمك ًِشثً موج رجء قذلِ إٔ "ٗقَمَى" ٗذذٍ أى تشرؤ مفَ "أفَثُ"
دؤٌجُ ثموزجصٕ إٔ مفَ "صدجى" ثمفجسػٖ َّ أكخش ٍهَحجً ٍأقشح مفْن ثمؤٌٖ ثموٌلرَح؛
ٛى فٖ ثمفجسػ٘ٔ من ٗكي ثمتكلن دجٛفَثُ تٔذ٘شثً ٍثهحجً دل٘غجً.
اللسان

﴿ َو َأخِييي َهييارُ ونُ ُهي َيو َأ ِف َص ي ُ ِما ِّي ل ِ ََييالّا َف َأ ِر ِسييم ِ ُه َم ِعي َيَ ِر ِيإّا يُ َص ي ِّد ُقا ِ إِكي َيي َأ َ ييا ُ
(قلق)34 /
ٍقْ ثموزجص فٖ ّزُ ث ٔٗٙفٖ مفَ "مؼجى"ٍ .ثموقلَد هي ثملؼرجى ٌّرج ّرَ "ثمكر٠م"
ٍقذ رُكش ثٝمِ ٍأسٗذ دِ ثمٌٌق ٍ ثمذ٘جى فئرثً َّ هزجص هشػ دجمٔ٠قٔ ثٙمِ٘.
ٍمفَ "أفلح" َّ هي هجدٓ "فل٘ح" ٍفٖ ثٛك َّ دؤٌرٖ نلرَف ثمـرٖء ٍٗؼروٖ٘
ثمك٠م ثمخجمق ثمذل٘غ ثمخجمٖ هي ثمحـَ ٍثمضٍثةذ فل٘حجً .كوج أىّ "ثمشدء" َّ دؤٌٖ ثمؤ٘ي
ٍثموؼجٓذ.
ٓلٖ أٗٔ حجة ًِشثً إمٖ أى ّزُ ثموؼؤٍم٘ٔ كجًت ِٓ٘ؤ ٍحق٘لٔ ٍهَػرٖ ٓل٘رِ ثمؼر٠م
كجى ٗشٗذ أى ٌْٗ ٟضم ًلخ ّزث ثمٌلخ هي ث ػذحجًِ ٍتٔجمٖ ٍثػتزجح ث دَٓتِ ٍمذٖ٘
ًلذِ(هكجسم ؿ٘شثصٕ  :1380د.)187 :13
ٗذذٍ هي ثمؼ٘ج أىّ هَػٖ ٓلِ٘ ثمؼ٠م كجى ٗخجف هي أى ٗكزّدِ فشَٓى ٍهلتِ ٍٗغ٘ن
ٓلْ٘ن ٍٗ ٟؼتٌْ٘ أى ٗذ٘٘ي حزتِ ٍٗٔذ٘ش ٌْٓج  ًِٛكجًت تضدثد مكٌِ مؼرجًِ ٌٓرذهج كرجى
ٗغوخٍّ .زث م٘غ ٌٖٗٔ أى أسػ ّجسٍى هٔرٖ حترٖ ٗ ٟكرزّدًٌَٖ؛ ٛى ثمرزٗي ٗكرزّدَى
هَػٖ كجًَث ٗؼتٌَ٘ٔى تكزٗخ ّجسٍى هِٔ ٍْٗ ٟجدَى هي رمرك ٍهري كرجى ٗشٗرذ أى ٟ
َأن ي ُ َکي ِّ
يتب ُونِ ﴾
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ٗٔلذ٘ هَػٖ كجى ٗقذس أى ٔٗ ٟلذ٘ ّجسٍى ٍّزث ثٛهش كجى ػَثءٖ إى كجى هَػٖ ٍحذُ أم
كجى ّجسٍى هِٔ .مْزث هٌٖٔ ثٗ ٔٗٙكَى ّكزث :إى أنٖ ّرجسٍى أفلرح ٍأدلرغ هٌرٖ ك٠هرجً
فجسػلِ هٖٔ م٘كَى ًَٓجً ٍهؼجٓذثً م٘لذ كذقٖ ملقَم ٍٗقٌْٔن ٌٓذهج ٗخجكوًٌَٖ؛ ًٌٖٛ
أنجف أى ٗكزّدًٌَٖ ٍ ٟأقذس حٌ٘تز ٚتذ٘٘ي هج أسػلت دِ(ًفغ ثمولذس).
ٍفٖ قَمِ« :أَفلٓحٔ ه »ٌّٖٙدٟمٔ ٓٓلٖ أىّ فِ٘ ٓلِ٘ ثمؼ٠م فلرجحٔ ٍمكري فلرجحٔ أَن٘رِ
أصٗذ هٙي فلجحتِ(ثٛمَػٖ  :1415د.)286 :10
ثملؼجى :رجسحٔ ثمك٠مٍ .قذ ٗكٌٖ دِِ ٓي ثمكلؤ فَ٘ٔؤًََّج حٌ٘تز .ٚفَوٓي ركّرشُ قرجة :ح٠حرٔ
أَمؼ ٌٔٙهخ ُ حٙوجس ٍأَحٙوٓشٍٓ .هٓي أًَّت قجة :ح٠ث أَمؼٔي هخ رٙسثّ ٍأَرسٍّٔ .ف٠ى مؼرجىُ ثمقرَمِ
ثٙرث كجىَ ثموتكلّنٓ ٌْٓٓٔن(رَّشٕ ٍ .)1404كزمك َّ فٖ ثمفجسػ٘ٔ ح٘ج ثٓتذشُ دّخذث فرٖ
قجهَػِ(مغتٌجهِ دّخذث) دْزث ثمؤٌٖ(مغتٌجهِ دّخذث هجدٓ مَؼٓي).
أهج ثٙى ًقجسى د٘ي تشرؤ ثموتشرو٘ي ثمفشع ثموٌتخذ٘ي مذحخٌج فٖ ثمزذٍة ثمتجمٖ:
المتزجم
آٗتٖ

التزجمة

مىهج التزجمة

ٍ دشثدسم ّجسٍى تِ زتاى ثص هي فل٘حتش ثػت ثٍ سث دِ هذد هري مفِٖ
دفشػت تج هشث تلرذٗق كٌرذ كرِ در٘ن آى دثسم كرِ دسٍ گرَٗن
ؿوجسًذ.

دْشثم يَس

ٍ دشثدسم ّجسٍى ثص هي زتاىآٍرتر ثػت يرغ ثٍ سث درج هري درِ مفِٖ
ٌَٓثى هذدكجس دفشػت تج هشث تلذٗق كٌرذّ .وجًرج در٘ن آى دثسم
كِ هشث تكزٗخ كٌٌذ.

نشهذة

دشثدسم ّجسٍى كِ ثص هي زتاى دل٘غتش ٍ فل٘حتشٕ دثسد درج هري
دفشػت تج ٗجٍس هي دَدُ ٍ(درج تَهر٘ح گفترجسم درشثٕ دٗگرشثى ٍ مفِٖ
يجػخگَٖٗ سٍؿي دِ ؿذْجت ثٗـجى) هشث تلذٗق ًوجٗذ؛ چشث كِ
هٖتشػن تكزٗذن كٌٌذ ٍ دسٍ گَٗن ًجهٌذ.

كجدقٖ تْشثًٖ

ٍ دشثدسم ّجسٍى ثٍ ثص هي سٍؿيتیاىتش ثػت .يغ ثٍ سث درج هري هٌَٕٔ
دِ دػت٘جسٕ ٍ دجصدثسٕ گؼ٘ دثس تج هشث تلرذٗق كٌرذّ .ورَثسُ
هي هٖتشػن تكزٗذن كٌٌذ.

ثًلجسٗجى

ٍ دشثدسم ّجسٍى زتاًص ثص هي گَٗجتش ثػت يغ ثٍ سث ّوشثُ هي مفِٖ
دفشػت كِ ٗجٍس ٍ دػت٘جسم دجؿذ تج [دس ّوِ ثهَس] هشث تلرذٗق
كٌذ؛ صٗشث هٖ تشػن [فشَٓى ٍ فشًَٓ٘جى] تكزٗذن كٌٌذ.
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نشهـجّٖ

ٍ دشثدسم ّجسٍى ثص هي گـجدُ زتواىتور ثػرت ثٍ سث ٗرجٍس هري مفِٖ
دفشػت كِ دِ كذ هي گَثّٖ دّذ كرِ هري هرٖتشػرن هرشث
دسٍ گَ دذثًٌذ.

هٔضٕ

ٍ دشثدسم ّجسٍى ثٍ سٍثًتش ثػت ثص هي دس زتاى يغ دفشػتؾ درج مفِٖ
هي كوكٖ كِ تلذٗقن كٌذ صٗشث هٖتشػن كِ هشث تكزٗخ كٌٌذ

ثمْٖ قوـِثٕ

ٍ(دج ثٗي حجة ثگش ثص سػجمت ًجگضٗشم) دشثدسم ّرجسٍى سث ً٘رض كرِ هٌَٕٔ
ًاطقِاش فل٘حتش ثص هي ثػت درج هري ٗرجس ٍ ؿرشٗك دس كرجس
سػجمت فشهج تج هشث تلذٗق ٍ ترشٍٗذ كٌرذ كرِ هرٖتشػرن ثٗري
فشًَٓ٘جى ػخت تكزٗخ سػجمتن كٌٌذ.

ًٍِشثً مؤٌٖ ّزث ثملفَ ٍدجمٌِش إمٖ ثمتشرورجت ثمؤٌ٘رٔ ًرشٕ أى هِٔرن ثموترشرو٘ي
تشروَث مفَ "ثملؼجى" ثمرزٕ أػرتخذم فرٖ ثٗٙرٔ ثمـرشٗفٔ درجمؤٌٖ ثموزرجصٕ تشرورَُ
دجمؤٌٖ ثملفِٖ إٔ "صدجى" ثمفجسػ٘ٔ؛ دٌ٘وج تشروِ إمْرٖ قوـرِثًٕ" :جًقرِ" ٍكورج ّرَ
ٍثهح ٌٖٗٔ دزمك "ثملؼجى" ٍم٘غ "ثمك٠م"ٍ .كجدقٖ َّ ثمَح٘ذ ثمزٕ تشرن ّرزث ثملفرَ
دـك هٌَٕٔ إٔ ٓذ٘ش ٌِٓ دلفَ "د٘جى"ٍ .دٌجءٖ ٓلٖ أىّ تلَس ثملفلجحٔ ملؼجى رمك ثمٔورَ
ثمذذًٖ َّ دٔ٘ذ ٓي ثمزّي إرى تشرؤ ّزث ثملَ دؤٌجُ ثموزجصٕ إٔ دـك هٌَٕٔ ّرَ
ثمخ٘جس ثملجةخ ثمذل٘غ مٌق ثموفَْم ٍثمؤٌٖ ثمذق٘ق م ٔٗٚثمـشٗفٔ إمٖ ثملغٔ ثمفجسػ٘ٔ.
وتيجة البحث
تو٘ت دسثػٔ دٟمٔ ثموزجص ثموشػر ثموفرشد ثموتٔلرق دأٓورجء درذى ثًٝؼرجى ٍرَثسحرِ
ٍتشروتِ إمٖ ثمفجسػ٘ٔ دجٓٝتوجد ٓلٖ ثمولجدس ثمتفؼ٘شٗٔ ٍثمؤجرن ٍتِْرش ّرزُ ثمذسثػرٔ
أى هِٔن ّزُ ثموزجصثت ثمقشآً٘ٔ مْج روجم٘جت د٘جًٔ نجكٔ رذٗشٓ دٌقلْج إمٖ مغٔ ثموقلرذ
ٍأى هِٔن ثموتشرو٘ي ثمفشع ثمؤٌ٘٘٘ي فٖ دحخٌج من ٗتّخزٍث هٌْزجً ٓلو٘رجً متشرورٔ ّرزث
ثمٌَّ هي ثموزجص ثمقشآًٖ ٍتشروَُ تجسًٓ دـك هٌَٕٔ ٍتجسٓ دـرك مفِرٖ ٍقرذ أدهزرَث
ثموٌْز٘ي فٖ دٔن ثٛح٘جى متشروتًٍِ .ؼتٌْ٘ ٓشم ثمتشروجت ثمتٖ دسػٌجّج فرٖ ّرزث
ثمذحج كجٙتٖ:
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هترجن

اإلسوورا

القػووع الوائووذة آل ػوووراى آل ػوووراى آل ػوراى 192

101

34

41

119

20

آٗتٖ

هٌَٕٔ

مفِٖ

هٌَٕٔ

هٌَٕٔ

هٌَٕٔ

هٌَٕٔ

دْشثم يَس

مفِٖ

مفِٖ

هٌَٕٔ

هٌَٕٔ

هٌَٕٔ

مفِٖ

نشهذة

هٌَٕٔ

مفِٖ

هٌَٕٔ

هٌَٕٔ

مفِرررررررٖ /هٌَٕٔ
هٌَٕٔ

نشهـجّٖ

هٌَٕٔ

مفِٖ

هٌَٕٔ

هٌَٕٔ

مفِرررررررٖ /هٌَٕٔ
هٌَٕٔ

ثمْٖ
قوـِثٕ

هٌَٕٔ

هٌَٕٔ

هٌَٕٔ

هٌَٕٔ

هٌَٕٔ

مفِٖ

هٔضٕ

مفِٖ

مفِٖ

مفِٖ

مفِٖ

مفِٖ

مفِٖ

كررررررجدقٖ مفِٖ
تْشثًٖ

مفِٖ

هٌَٕٔ

مفِٖ

مفِرررررررٖ /مفِٖ
هٌَٕٔ

هٌَٕٔ

هٌَٕٔ

مفِٖ

ثًلجسٗجى

هٌَٕٔ

هٌَٕٔ

هٌَٕٔ

ٍثتّخز ك هتشرن ًشٗقٔ متشرؤ ك هزجص ًؼتٌْ٘ ٓشهرْج دـرك هرجةَٕ كورج فرٖ
ثمشػن ثمذ٘جًٖ ثمتجمٖ:

دراسة ونقذ الترجمات الفارسیة للمجاز المرسل المتعلق بأعضاء البذن فی القرآن الكريم@A /

ٍثػتخللٌج هي تحل٘ ثمذ٘جًجت ثمتٖ ركشًجّج آًفجً أًِ من ٗتخرز ثموتشرورَى هٌْزرجً أٍ
ًشٗقٔ هٌٔ٘٘ٔ متشرؤ ثموزجص ثموزكَس إ ٟثمؼ٘ذ هٔضّٕ ٍَّ ثمَح٘رذ ثمرزٕ إتخرز ًشٗقرٔ
هٌٔ٘٘ٔ فٖ تشرؤ ّزث ثمٌَّ هي ثموزجص ثمقشآًٖ ٍٗوكٌٌج ثمقَة دأًِ كجى مذِٗ هٌْزجً هَح٘ذثً
فٖ ّزُ ثمتشرؤ هي ح٘ج أًِ تشرن ك ّزُ ثموزجصثت ثمقشآً٘رٔ ثموٌلرَف ٓلْ٘رج فرٖ
دحخٌج دـك مفِٖ ٍتشک ثمتقجى هٌٔجُ ثموزجصٕ ٍحَ٘مِ ملقجسا.
إًٌج ثتخزًج هذٕ ٓ٠قٔ ثمتشرؤ ثملفِ٘ٔ ٍثمتشرورٔ ثمؤٌَٗرٔ مٗٚرجت ثمـرشٗفٔ هٔ٘رجسثً
متق٘٘ن ثمتشروجت ثمؤٌ٘ٔ فٖ ّزث ثمذحجٍ .ثػرتخذم ثموتشرورَى ثمتشرورٔ ثملفِ٘رٔ فرٖ
ثمحجٟت ثمتٖ كجًت ثمتشرؤ ثملفِ٘رٔ ملوزرجص أقرشح مفْرن ثمؤٌرٖ فرٖ ثملغرٔ ثمفجسػر٘ٔ
ٍثػتخذهَث ثمتشرؤ ثمؤٌَٗٔ أٍ أدهزَث د٘ي ثموٌْز٘ي ٌٓرذهج كجًرت ٌّرجک فزرَٓ در٘ي
ثمؤٌٖ ثموزجصٕ ٍثمؤٌٖ ثمحق٘قٖ ٍمن ٗكي مذْٗن ػذ٘ ً٠ملتٔذ٘ش ٓي ثمؤٌٖ ثموٌلَح إٟ
دْزُ ثمٌشٗقٔ .مْزث فٖ هخ ّزُ ثمحجٟت ًشٕ أى ثمزوجم٘رجت ثمذ٘ ٠رٔ ٍنلرجةق ثموزرجص
ثٛدد٘ٔ توْ٘ ٌٓذ ًق ثمؤٌٖ ٍثموفَْم إمٖ مغٔ ثموقلذ.
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المصادر والمزاجع
القرآى الكرین.
ثدي ٓجؿَس هحوذ ثمٌجّش دي هحوذ دي هحوذ ثمٌجّش1984 .م التحریر ٍالتٌَیر تًَغ :ثمذثس ثمتًَؼ٘ٔ
ملٌـش.
ثدي فجسع ثدَثمحؼ٘ي ثحوذ دي صكشٗج 1404 .هؼجن هقوایی

اللغةة تحق٘رق ٍ هرذيٓ :ذذثمؼر٠م

هحوذ ّجسٍى د 6قن :هكتخ ث٠ٟٓم ثمؼ٠م.
ثدَثمفتَح سثصٕ حؼ٘ي دي ٓلرٖ 1408 .رٍؼ الجٌاى ٍرٍح الجٌاى فی تفسیر القورآى تحق٘رق:
دكتش هحوذ رٔفش ٗجحقٖ ٍ دكتش هحوذ هْذٕ ًجكح هـْذ :دٌ٘جد يظٍّؾّجٕ ثػر٠هٖ آػرتجى قرذع
سهَٕ.
ثحوذ هحوذ ثه٘ي هَػرٖ2003 .م االتػال غیر اللفظی فی القرآى الكرین ؿرجسرٔ :دثةرشٓ ثمخقجفرٔ
ٍث٠ٟٓم.
ثٛمَػٖ ؿْجح ثمذٗي هحوَد دي ٓذذث ثمحؼٌٖ٘1415 .

رٍح الوؼاًی فی تفسیر القرآى الؼظین

ٍالسثغ الوثاًی د٘شٍت :دثس ثمكتخ ثمٔلو٘ٔ.
ثمزذَسٕ أحوذ هحؼي1436 .

مىسةىعة أسالیة الوجاز فی القرآى الكورین د٘رشٍت :دثس ثمكترخ

ثمٔلو٘ٔ.
ثمزو

حؼي ٓضثمذٗي2008 -2003 .م هؼجن ٍتفسیر لغَی لكلوات القرآى ثمٌذٔٔ ثٍٛمٖ هلرش:

ثمْ٘تٔ ثمولشٗٔ ثمٔجهٔ ملكتجح.
ثمزَّشٕ ثػوجٓ٘ دي حوجد1404 .

الػحاح د٘شٍت :دثس ثمٔلن ملو٘ٗ٠ي.

ثمحلذٖ ثمؼو٘ي2005 .م الذرر الوػَى فی ػلَم الكتاب الوكٌَى دهـق :دثس ثمقلن.
دّخذث ٓلٖ ثكذش1377 .ؽ فرٌّگ دّخذا تْشثى :هؤػؼِ ثًتـجسثت ٍ چجر دثًـگجُ تْشثى.
ثمشثصٕ فخشثمذٗي1420 .

هفاتیح الغیة(التفسیر الكثیر) ى 3د٘شٍت :دثس إح٘جء ثمتشثث ثمٔشدٖ.

ثمشث خ ثٟكفْجًٖ حؼ٘ي دي هحوذ 1412 .الوفردات فی غریة القرآى ،تحق٘رق :كرفَثى ٓرذًجى
دثٍدٕ ى 1د٘شٍت -دهـق :دثس ثمٔلن -ثمذثس ثمـجه٘ٔ.
ثمشث خ ثٝكفْجًٖ حؼ٘ي دي هحوذ1430 .

هفردات ألفاظ القرآى(ت :دثٍٍدٕ) د٘شٍت -دهـق :دثس

ثمقلن -ثمذثس ثمـجه٘ٔ.
ثمضسكـٖ دذسثمذٗي هحوذ دي ٓذرذث 1957 .م الثرّاى فی ػلَم القرآى تحق٘رق :هحورذ أدَثمفور
إدشثّ٘ن ثمٌذٔٔ ثٍٛمٖ ثمحلخً ٟ :ج.
صهخـشٕ رجسث  ٟ .تج الكطاف ػي حقائق التٌسیل ٍػیَى األقاٍیل فی ٍجَُ التأٍیل د٘شٍت :دثس
ثمؤشفٔ ملٌذجٓٔ ٍ ثمٌـش.
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ثملجفٖ هحوَد دي ٓذذثمشح٘ن1418 .

الجذٍل فی اػراب القورآى الكورین دهـرق :دثس ثمشؿر٘ذ

د٘شٍت :هؤػؼٔ ثٗٝوجى.
كغ٘ش هحوذ حؼ٘ي1994 .م هجاز القرآى دغذثدٍ :صثسٓ ثمخقجفٔ ٍث٠ٟٓم.
ًذجًذجٖٗ هحوذحؼ٘ي ٟ .تج الویساى فی تفسیر القرآى د٘شٍت :هَػؼٔ ثٟٓلوٖ ملوٌذَٓجت.
ثمٌذشػٖ أه٘ي ثٟػ٠م أدٖٓلٖ ثمفو دي ثمحؼي2005 .م هجوغ الثیاى  ٟهك :دثس ثمٔلَم ملتحق٘رق
ٍثمٌذجٓٔ ٍثمٌـش ٍثمتَصْٗ.
ًذشٕ هحوذ دي رشٗش ٟ .تج جاهغ الثیاى فی تفسیر القرآى(تفسیر طثری) د٘شٍت :دثس ثمؤشفٔ.
ثمٌذشٕ ثدَرٔفش1422 .

تفسیر جاهغ الثیاى ى ٟ 1هك :دثس ّزش ملٌذجٓٔ ٍثمٌـش ٍثمتَصْٗ ٍث٠ٓٝى.

ً٘خ ٓذذثمحؼ٘ي ٟ .تج أطیة الثیاى فی تفسیر القرآى قن :هؤػؼٔ ػذٌ٘ي.
ٓذذثمذجقٖ هحوذفؤثد1383 .ؽ الوؼجن الوفْرس أللفاظ القرآى الكرین چجر دٍم قنًَٗ :ذ ثػ٠م.
ٓذذثمؼ٠م ٓضثمذٗي ٓذذثمٔضٗض ٟ .تج اإلضارة إلی اإلیجاز فی تؼؽ أًَاع الوجاز دهـقً ٟ :ج.
ٓت٘ق ٓذذثمٔضٗض1405 .

ػلن الثیاى د٘شٍت :دثس ثمٌْؤ ثمٔشد٘ٔ ملٌذجٓٔ ٍثمٌـش ٍثمتَصْٗ.

ثمٔخ٘و٘ي هحوذ دي كجمح1426 .

تفسیر القرآى الكرین سَرة آل ػوراى ثموزلذ ثمخرجًٖ سٗرجم:

دثس ثدي رَصٕ.
ٓشثس هْذٕ أػٔذ2007 .م الثیاى تال لساى ى 1د٘شٍت :دثسثمكتخ ثمٔلو٘ٔ.
ثمكجؿجًٖ ثموَػٖ هحؼي ثمف٘ن1415 .

تفسیر الػافی  ٟهك :هكتذٔ ثملذس.

ثموحلٖ ر٠ة ثمذٗي هحوذ دي أحوذ ٍر٠ة ثمذٗي ٓذذثمشحوي دي أدٖ دكرش ثمؼرًَٖ٘ ٟ .ترج تفسویر
جاللیي ى 1ثمقجّشٓ :دثس ثمحذٗج.
هحٖ ثمذٗي دسٍٗؾ1412 .

اػراب القرآى ٍتیاًِ ثمٌذٔٔ ثمخجمخٔ د 4حوق ػَسٗٔ :دثس ثٟسؿجد.

هلٌفَٕ حؼي1360 .ؽ التحقیق فی کلوات القرآى الكرین تْشثى :دٌگجُ تشروِ ٍ ًـش كتجح.
هكجسم ؿ٘شثصٕ ًجكش1380 .ؽ تفسیر ًوًَِ تْشثى :دثس ثمكتخ ثٟػ٠ه٘ٔ.
ثمٌؼفٖ أدَدشكجت ٓذذث دي ثحوذ دي هحوَد1419 .

تفسیر الٌسفی(هذارك التٌسیول ٍحقوائق

التأٍیل) د٘شٍت :دثس ثمكلن ثمٌ٘خ.
ثمْجؿوٖ أحوذ ٟ .تج جَاّر البالغة د٘شٍت :دثس ثح٘جء ثمتشثث ثمٔشدٖ.
الوقاالت
ثػؤ٘ صثدُ هحوذ1432 .

«دراسة کٌایات الیذ فی القورآى الكورین ٍ األدب الؼرتوی» آفرج

ثمحوجسٓ ثٟػ٠ه٘ٔ ثكجدٗو٘ٔ ثمٔلَم ثًٟؼجً٘ٔ ٍ ثمذسثػجت ثمخقجف٘ٔ ثمؼٌٔ ثمشثدٔٔ ٓـشٓ ثمٔذد ثٍٛة سد٘رْ
ٍ ك٘ف كق.30-9
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رو٘ ٓذذثمغٌٖ أػجهٔ2010 .م «لغة الجسذ فی القرآى الكرین» ثؿشثف :دَٓ .دٓ ٓذذث

أًشٍحرٔ

ثموجرؼت٘ش فٖ ثمزجهٔٔ ثمٌزجح ثمًٌَ٘ٔ فٖ ًجدلغ فلؼٌ٘ي.
صٍد٘ش أػوجء1436 .

«اتي عجيبةة ٍالوجاز فی تفسیرُ الثحر الوذیذ ،سوَرة یو

أًوَرجوا»،

رجهٔٔ أدَدكش دلقجٗذ تلوؼجى ثمزوَْسٗٔ ثمزضثةشٗٔ.
كذجحٖ گشث جًٖ ٍح٘ذسٗجى ؿرْشٕ1394 .ؽ «تررسی زتاى ضٌاختی اسوتؼارُّوای هرتوَب توِ
اػضای تذى در سَرُ تقرُ(رٍیكرد ضٌاختی)» دٍفللٌجهِ يظٍّؾّجٕ قشآًٖ دس ثدد٘رجت دثًـرگجُ
مشػتجى ػجة دٍم ي٘جيٖ چْجسم يجٗ٘ض ٍ صهؼتجى.
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Abstract
The present paper studies related imageries with body parts in some Verses
and intends to discover part of verbal delicacies of Verses by a critical
approach to Persian translations of a group of contemporary translators. In
this regard this article determines Verses containing synecdoche initially
and then analyses existing body – based imageries relying interpretive
resources. Afterwards it studies the literal and semantic terms in original
and target languages and compares verbal and conceptual meanings of terms
and their relations in two languages and surveys Persian contemporary
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تررسی ٍ ًقذ ترجوِّای فارسی هجاز هرسل هرتثط تا اػضای تذى در قرآى کرین
هجیذ چگٌی
سیذهحوَد هیرزایی الحسیٌی
ػلی ًظری

چكيذه
ثٗي هقجمِ دِ دشسػٖ هزجصّجٕ هشتذي درج ثٓورجٕ درذى ثًؼرجى دس آٗرجتٖ ثص قرشآى كرشٗن
يشدثنتِ ٍ دج ًگشؿٖ ثًتقجدٕ دِ تشروِّجٕ فجسػٖ گشٍّٖ ثص هتشروجى هٔجكش دس كرذد
ثػت تج گَؿِثٕ ثص ُشثفتّجٕ د٘جًٖ آٗجت ك٠م ٍحٖ سث كـف ًوجٗذ .دس ثٗي سثػتج ثدترذث
آٗجت دثسثٕ هزجص هشػ سث هـخق ًوَدُ ٍ ػپغ هزجص ثًذثم دٌ٘جد هَررَد دس آى سث درج
تكِ٘ دش هٌجدْ تفؼ٘شٕ تحل٘ هًٖوجٗ٘ن .ػپغ ٍثطگجى آى دس صدجى هذذأ ٍ هقلذ هرَسد
دشسسػٖ مغَٕ ٍ هٌٔجٖٗ قشثس گشفتِ ٍ دج هقجٗؼِ هٌٔجٕ مفِٖ ٍ هفْرَهٖ ٍثطُ ٍ ه٘رضثى
ثستذجى ٍ ًضدٗكٖ ه٘جى دٍ صدجى دِ دشسػٖ ٍ ًقذ تشرورِّرجٕ هٔجكرش فجسػرٖ يشدثنترِ
هٖؿَد.
کلیذٍاشگاى :قشآى كشٗن هزجص هشػ

ثٓوجء دذى تشروِ فجسػٖ.

* دثًـزَٕ دكتشثٕ صدجى ٍ ثدد٘جت ٓشدٖ دثًـكذُ ثدد٘جت ٍ ٓلَم ثًؼجًٖ دثًـگجُ مشػتجى.
** دثًـ٘جس گشٍُ صدجى ٍ ثدد٘جت ٓشدٖ دثًـكذُ ثدد٘جت ٍ ٓلَم ثًؼجًٖ دثًـگجُ مشػتجى.
*** ثػتجد گشٍُ صدجى ٍ ثدد٘جت ٓشدٖ دثًـكذُ ثدد٘جت ٍ ٓلَم ثًؼجًٖ دثًـگجُ مشػتجى.
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