ساختار هندسی آیات تاریخی قرآن کریم
ٌدٍس خعَ اخٍسی
درًافت96 /8 /31 :

پشٍصش96 /9 /15 :

85 -1۰4

چکیده

آًات ثارًزی ،بزغ كابو ثوجٗی از آ ًات كصآن را بٕ رود ارخؿاص دادٔ اُس و در غََ خال،
از ثوجٕ باٌعدٕ دور ٌاُسٔ اُس .اًَ کٕ ٌصاد از آًات ثارًزی چُعت ،گعدصٔ ثوزًع و فصاواُی آن در
كصآن بٕ چٕ ؾورت اظت و اًَ کٕ چٕ لبلٕ بْسی از اًَ آًات ٌی ثوان ارإً داد و اظاظا اًَ کٕ
وجٕ ثٍاٍض اًَ دظدٕ آًات از آیات دًگص كصآن چُعت؛ ظواالثی اظت کٕ فصورت اًَ ٌوفوع را
ثبََُ ٌیکْس .در اًَ ٌلاىٕ بصاًَُ ثا بٕ ثسوًَ ٍُإً جاٌػی از آًات ثارًزی كصآن دظت ًازًً ثا با
اثکاء بٕ آن بخوان ُگأ جاٌع حصی ِعبت بٕ اًَ بزغ از آًات كصآن داػت  .بصرظی اًَ آًات بٕ
ثفکَک ٖص ظورٔ و بٕ ؾورت

ٌوفوغی ِؼان رواٖس داد کٕ دو روًکصد خساكيی و خساکثصی

ِعبت بٕ گعدصٔ آًات ثارًزی ،كابو لصح اظت  .بص اًَ اظاس ،ابخسا ْٖسظٕ آًات ثارًزی و ظپط
وٍژگیٖای آن را بصرظی ٌی کًَْ و ظپط بٕ ثبََُ رابمٕ آًات ثارًزی با غٗسًَ رواًَٖ پصدارت
و در اًَ رؿوص ،دًسگاٖی غَص از دًسگأ اكخباس و ثؿدَح را ٌمصح رواًَٖ کصد و ُگأ جسًسی
بٕ «ثفعُص ثارًزی» َُض ٌمصح رواًَٖ کصد.
کيَس واژه ه ا  :آًات ثارًزی ،كصآن کصًً  ،ظبب ّضول ،ثفعُص ثارًزی ،ثارًزی ُگصی
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پوٖؼی ػٍارٔ  28727 /1 /۰3اظت کٕ با اظدفادٔ از اغخبار پژوٖؼی داِؼگأ ثٗصان اُجام ػسٔ
اًَ ٌلاىٕ خاؾو لصح ژ
اظت.
ی داِؼگأ ثٗصان ،ثٗصان ،اٍصان ()ahmadi_mh@ut.ac.ir
اظدادًار غيوم كصآن و خسًذ  ،پصدیس فاراب
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مقدمو

ثارًذ و ثارًذ ُگاری ،بزغ غظٍَی از فصْٖگ و ٌَصاث ٌکخوب ثٍسن اظالٌی را بٕ رود
ارخؿاص دادٔ اظت .در كصآن کصًً ثوجٕ وٍژٔ ای بٕ ُلو ثارًذ ػسٔ اظت و اگصچٕ واژۀ «ثارًذ» بٕ
کار ّصفخٕ اظت ،اٌا با واژٔ ٖاًی چون «كؿؽ»« ،خسًذ»« ،ربص»« ،غبصت»ُ« ،بأ»« ،كصون» و
«اظالَص»(كصآن کصًً12:3 ،؛ 78:2؛ )25:5بٕ ٌفٗوم آن اػارٔ ػسٔ اظت  .ابَريسون اًَ ٌورخ
بضرگ اظالٌی ،ثارًذ را اًَگوُٕ ثوؾَف ٌیکْس کٕ:
ثارًذ ،داِؼی اظت کٕ در ظاٖص ،اربار روزگار و ظصگشػت دوىت ٖا و آٌس و ػسن ٖاظت ،اٌا
در بالَ غيٍی اظت دربارۀ کَفَات وكاًع و ٌوجبات و غيو خلَلی آُٗا( .ابَريسون ،بیثا.)64 /1 ،
ثارًذً ،کی از اظباب ٌػصفخی در کْار غلو ،لبَػت و دل َُض ذکص ػسٔ اظت ٌ( .مٗصی،1374 ،
 )7۰ /2واكػَت آن اظت کٕ خشؼ ثارًذ از ٌْابع ٌػصفخی ،غَصٌٍکَ اظت؛ چصا کٕ ػکو

گَصی

بعُاری از آٌوزٔ ٖای دًْی بؼصٌ ،بدْی بص ٌػصفخی ثارًزی اظت

 .بص ٍََٖ اظاس غيی (ع) در

ُؿَدت بٕ فصزُس روٌغ ،بٕ غيً بٕ اربار پُؼَُْان ًا ٍٖان ثارًذ

افخزار ٌی کْسُٗ( .ج اىبالغٕ،

بیثاُ ،اٌۀ  )31ابورًدان بَصوُی در ٌلسٌۀ کخاب رود بٕ بَان غظٍت ثارًذ ٌی

پصدازد .وی

ٌیُوٌعس:
درظت گفخٕ اُس کٕ ػَٓسن َٖچ ربصی ٌثو دًسن آن ٍُی ػود؛ چصاکٕ در دًسن ،رود بَْٓسٔ ،رود
واكػٕ را در زٌان و ٌکان وكوغغ ٌی بُْس .وىی اگص آفاثی بص ربص ٌخصثب ٍُی ػسٍٖ ،اُا بص دًسن ًٖ
بصحصی داػت؛ چصا کٕ دًسن ،از زٌان ثجاوز ٍُی کْس وىی ربص ًٖ ،زٌان گشػدٕ و ًٖ آًْسٔ را
دربصٌیگَصد و خخی ػاٌو ٌوجود و ٌػسوم ًٖ ٌی ػود .کخابت ُوغی از اُواع اًَ ربص اظت کٕ بص
بلَۀ اُواع آن ػصافت دارد ٌ .ا چگوُٕ ٌی ثواِطثًَ بٕ اربار گشػدگان غيً پَسا کًَْ اگص آرار كيً
آُٗا را جاودإُ ٍُیکصد؟! (بورًدان بَصوُی1958 ،م ،ص )69
با وجود ثٍجَسی کٕ از ثارًذ بٕ غٍو آٌسٔ اظت؛ ٌی ثوان گفت داِغ ثارًذ از جٍيٕ غيوٌی
بْسی غيوم

اظت کٕ كقاوت ٖای فس و ُلَـ ِعبت بٕ آن فصاوان اظت و جاًگأ آن در لبلٕ
ً
ٍٖوارٔ بََ دو ظمح کاٌال ٌخقاد از «ثکصًً» ثا «لصد» كصار گصفخٕ اظت ثا جاًی کٕ خکٍا ،ثارًذ

را در لبلٕ بْسی غيوم َُاوردٔ اُس( .ظجادی ،غاىً زادُٔ )12 ،1383 ،اظازگاری ُخاًج روًکصدٖای
ثارًزی و روًکصدٖای کالٌی در ثديَو ٌخون دًْیٌ ،وجب ُاٍٖاْٖگی بََ ارزش گشاریٖای دًْی
در ٌورد ثارًذ و روًکصد ثارًذزدگی در ٌَان ٌدللان مظيٍان ػسٔ اظت.

87

ظارخار ْٖسظی آًات ثارًزی كصآن کصًً

بٕٖصخال ٌاَٖت ثارًذ ٌقاؼ ٌورد ٌماىػٕ در اًَ رػدٕ و ػارؿٕ ٖای آن ،اٍَٖت بٕ ظضاًی
دارد .ثارًذ ٌقاؼ ٌورد بدذ ،ػارؿٕ ٖای چْسی دارد کٕ آن را از ظاٍص ثارًذ ٖای ٌقاؼ ٌخٍاٍض
ٌیکْس« .غىبۀ ُگأ ظيبی بٕ ثارًذ »« ،ثٍصکض بص ٌعئيۀ ُگارش »« ،فصابوٌی بودن»« ،فلسان روش» و
«لبلٕبْسی ػُػٕ ػػ اٖو ظٓت» ،از ٌؼزؿٕ ٖای پْج گاُۀ ثارًذ ٖای ٌقاؼ در غيوم كصآن و خسًذ
اظت .ثارًذ در رػدۀ غيوم كصآن و خسًذ ،بٕ ؾورت ٌؼزؽ در چٗار خوزٔ ٍُود پَسا کصدٔ اظت.
اًَ چٗا ر ثارًذ ٌقاؼ غبارت اُس از  :ثارًذ خسًذ ،ثارًذ كصآن ،ثارًذ ثفعُص و ثفعُص ثارًزی .
«ثارًذ خسًذ» ،بٕ بصرظی ثارًذ ثسوًَ خسًذ از غؿص ُبوی ثا دوران ٌػاؾص ٌی پصدازد و در اًَ
بََ ٌعائيی چون دالًو وجود ُگارش خسًذ در ظسٔ ٖای ُزعدََ ،ػصاًك ظُاظی دوران بْی إٌَ
وبْیغباسٌَ ،صاث خسًثی اٌاٌان ٌػؿوم (ع)ُ ،گارش جواٌع خسًثی ػُػٕ و اٖو ظٓت و ػصوح آُٗا،
از ُلمٕ ٖای بصجعدۀ آن اظت ٌ .عائو ٌصبوط بٕ دوران ُزعدََ

(ٌعئيۀ ٌْع ثسوًَ خسًذ،

اظصائَيَات و وفع ) ،از ٌوارد ٌورد ثأکَس اًَ درس اظت « .ثارًذ كصآن کصًً » َُض در واكع ثارًذ
ٌؿدف اظت کٕ ابٖسؼ آػٓاًی با جٍع ،ثسوًَ و کخابت كصآن اًجاد ػسٔ اظت و در اًَ راظدا بٕ
ٌفاٍَٖی چون وخی و ّضول َُض پصدارخٕ ٌی ػودٌ .فٗوم وخی ،ػُوۀ ّضول آًات ،اظباب ّضول ،جٍع
و ثاىَف كصآن و ٌعئيۀ «ثارًذ ثفعُص » ،بٕ بصرظی ثارًذ ثفعُص در دورٔ ٖای ٌزخيف ٌی پصدازد.
آػٓاًی با پیداٌغ ثفعُص و ثمور آن از آغاز ثا دوران ٌػاؾصٖ ،سؼ اًَ درس اظت کٕ در كاىب
دو دورۀ «جساًی ُلو از غلو » (از كصن 1ثا )4و «دورۀ ٍٖصاٖی ُلو با غلو » (از كصن  5بٕ بػس )
بصرظی ٌیػودٌ .عائيی چون ٌفٗوم ثفعُص و ثأوًوّ ،اوىََ ّ
ٌسون ثفعُصٌَ ،ضان ثفعُص ُبوی ،بصرظی
روشٖا و گصاٌغٖای ٌزخيف ثفعُصی ،بصرظی پسًسۀ وفع و اظصائَيَات و باالرصٔ بصرظی ٌفعصان
و کخابٖای ثفعُصیًٌٗ ،حصًَ ٌعائو ثارًذ ثفعُص اظت.
«ثفعُص ثارًزی» اگصچٕ غْوان ٌعدلو ًک واخس درظی ُُعت ،اٌا با بزؼی از واخسٖای درس
ثفعُص (ثفعُص آًات ثارًزی ) و ٍََٖ لور با بدذ اظصا ئَيَات در ارثباط اظت  .رواًات ثارًزی و
غٗسًَ بٕ غْوان دو ٌْبع ًٌٗ ثارًزی در ثفعُص آًات ثارًزی ،از ٌعائو خوزۀ ثفعُص ثارًزی اُس.
اًَ اُخظار ًٖ دور ُُعت کٕ بٕ ىداظ خجً گعدصدۀ آًات ثارًزی كصآن ،فؿو ٌعدليی در اًَ
رػدٕ بصای اًَ ٌوفوع گؼودٔ ػود .روًکصد غاىب در ثفطٍص آًات ثارًزی ،بص ٌبْای ُگأ ظيبی بٕ
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ثارًذ و اخخَاط در اثکا بٕ گضارش ٖای ثارًزی ػکو گصفخٕ اظت  .در اًَ روًکصد« ،ثوجٕ بٕ ثارًذ
در ثفعُص» ،کٍخص ٌورد ثوؾَٕ بودٔ اظت؛ بيکٕ بصغکط ٍٖوارٔ ًک اغالن رمص ِعبت بٕ بٗصٔ گَصی
از ثارًذ وجود داػدٕ اظت( .رجبی )236 ،1383 ،از ٍََٖرو چََْ گفخٕ ػسٔ کٕ:
الالغات ثارًزیً ،کی از ًٌٗ حصًَ داِغٖاًی اظت کٕ ٌی ثواُس ٌالک ظٓجغ ؾدت رواًات،
در خوزٔ ٖای ٌزخيف باػس  ،..اٌا ٌؼکيی غٍسٔ وجود دارد کٕ ٌاُع از آن ٌی ػود کٕ از ثارًذ بٗصٔ
ببصًً و آنٌ ،ؼکو ُااظدواری الالغات ثارًزی در بعُاری از ٌوا رد اظت ...غسم الٍَْان بٕ آٌوزٔ
ٖای ثارًذٌ ،وجب ػسٔ ثا کاربصد اًَ ٌالک بعُار ٌدسود ػودُ( .فُعی).515 ،1384 ،
بٕ ٖصخال لَف وظُػی از ٌفعصان بٕ دُبال ثلوًت ُلغ خقور ثارًذ در ثفعُص ُبودٔ و بيکٕ
ٌؼزؽ غْوان داری را در ٌیان ٌکاثب و روش ٖای
اًَ خقور را ثقػَف َُض کصدٔاُس .اگصچٕ گصؤ
ِ
ثفعُصی ٍُی ثوان ًافت ،وىی از ٌجٍوع ثػاٌو بصری ٌفعصان با آًات بٕ وٍژٔ آًات ثارًزی كصآن
اًَگوُٕ اظدْباط ٌی ػود کٕ ابضار ثارًذ در ٌجٍوغۀ ظاٍص ابضارٖا و روش ٖای ثفعُصیّ ،اوىوًت
راؾی ُسارد .در ػاىودۀ اًَ گصاٌغِ ،ؼاُی از ًک روًکصد روش بُْإُ بٕ ٌجٍوغۀ ثارًذ ٍُی ثوان
ًافت .اًَ گصاٌغ ،اىبخٕ دارای رٌؼٕ ٖای ثارًزی اظت ،چصا کٕ خکٍای كصون ُزعدََ اظالٌی در
ً
بدذ از داِغ ٖای ٌزخيف و لبلٕ بْسی آن ،کٍخص از ثارًذ ُام بصدٔ ًا اؾال آن را بٕ خعاب َُاوردٔ
اُس؛ خخی کعاُی َُض ثارًذ ُگاری را ثدلَص کصدٔ و آنرا چَضی جض افعإُٖای بیفاًسٔ ٍُیداِعدْس.
ْٖسظٕ آًات ثارًزی
كصآن کصًً اًَ ثفاوت را از ظاٍص کخاب ٖای آظٍاُی دارد کٕ بٕ ؾورت ثسرًجی و در لول
زٌان ُازل ػسٔ اظت  .اًَ ٌعئيٕ رود ٌی ثواُس ُبػسی از ابػاد ثارًزی كصآن باػس ،اٌا آن چٕ اٍَٖت
وٍژٔ دارد و در اًَ بزغ ٌورد ُظص اظت ،ثوجٗی اظت کٕ رود كصآن کصًً ،بٕ ثارًذ کصدٔ اظت .
«آًات ثارًزی كصآن » ،غٍسٔ حصًَ غاٌو ثوجٕ ٌعيٍاُان بٕ ثارًذ و رػس ثارًذ ُگاری اظالٌی
ػٍصدٔ ػسٔ اظت ( .ظجادی ،ظُسؾادؽ و غاىً زادٖٔ ،ادی ).39 ،1383 ،ابَارَص در ثوؾَف آًات
ثارًزی كصآن ،در اىکاٌو رود ٌینوٌعس :
جٍاغخی را ٌی بًُْ کٕ ادغای ٌػصفت و فًٗ ٌی کْْس و در غََ خال ثارًذ را ثدلَص ٌی کْْس کٕ
فاًسٔای ُسارد و ثْٗا فاًسۀ آن داظدان گوًی اظت ،وىی اًَ بٕ رالص آن اظت کٕ اًْٗا بٕ پوظدٕ
ُگأ ٌی کْْس ُٕ بٕ ٌغض ،اٌا کعی کٕ بٕ ؾصاط ٌعدلًَ ٖساًت ػسٌٔ ،ی

داُس کٕ ٌَافع دَُوی و
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ارصوی ثارًذ فصاوان اظت کٕ غبارت اُس از ّ
خب بلا در اِعان ،کعب ثجصبُٕ ،لو داظدان در ٌجاىط،
ْ َ َ َ ُ َْ َ َ
َ َ
َّن
ب أ ْو أ ْىلَى َّن
م ىَ ِش ْن َصى ىِ ٍََ نان ىٕ كي ٌ
اىع ٍْ َع
ثلوًت كوۀ ثفکصً ،ادگصفخَ ؾبص و رالؾٕ « ِإان ِفی ذ ىِ

َو ُٖ َو َػٗ ٌ
َس» (ؽ )37 :بْابصاًَ ٖصکط رَال ٌی کْس کٕ كصآن ،خکاًت ثػصًف کصدٔ و رالؾٕ بی فاًسٔ
ِ
َ
ْ
َّن
َ
ٖعت ،خصؼ ٍٖان ٖاًی را ٌی زُس کٕ ٌی گفخْسِ « :إا ْن َٖشا ِإاال أ َظا ِل َُص اال َّنوىِ َ
ََ » (اُػام( .)25 :ابَارَص،
1965م)9 -7 /1 ،
در ثػصًف «آًات ثارًزی » باًس گفت« :آًات ثارًزی ،آًاثی اظت کٕ ثارًذ اُبَا و اًٌ پُؼَُ
را گضارش ٌی کْْس و در واكع ِعبت بٕ دوران ّضول كصآن کصًً ،ثارًذ بٕ خعاب ٌی
غبارت دًگص آًۀ ثارًزی« ،إًٓای اظت کٕ ػأن ّضول آن

آًْس» .بٕ

(بٕ ؾورت ٌعدلو ًا بٕ ؾورت

ٌؼدصک با آًات دًگص ) ٌصبوط بٕ زٌان كبو از دوران ٌػاؾص ّضول كصآن اظت

 ».اگص خوزۀ اًَ

آًات را بٕ آًاثی کٕ بٕ بَان وكاًع غؿص ّضول و آًاثی کٕ ػصاًك ثارًزی دوران ٌکی و ٌسُی در
آُٗا اُػکاس پَس ا کصدٔ اظت؛ ثػًٍَ دًَٖ ،ثػساد اًَ آًات بٕ لور چؼٍگَصی افضاٌغ ٌی ًابس؛ چْان
ً
(خکًَ،
کٕ بص ٍََٖ اظاس گفخٕ ػسٔ کٕ كصآن کصًً ،ثلصًبا دارای چٗار ٖضار آًۀ ثارًزی اظت
ً
141۰ؽ )9 ،کٕ در ٌلاٌعٕ با آًات دًگص ،ثلصًبا دوظوم کو آًات كصآن را جؼکَو ٌی دٖس .اىبخٕ در
کْار ا ًَ آًات َُض ،آًاثی ٖعدْس کٕ ٌزالبان رود را بٕ ظُص و ظفص در زٌََ و ثأٌو در وكاًع
گشػدٕ فصا ٌى رواُس (اُػام11 :؛ ُدو  )36 :فٍَ آن کٕ كصآن کصًً بعُاری از باورٖای اغخلادی رود
را در كاىب ثارًذ ،بَان ٌیکْس.
ظورٖٔای ثارًزی ظورٔ ٖاًی ٖعدْس کٕ بُؼدص آًات آن بٕ آًات ثارًزی پصدارخٕ اُس .اًَ ظورٔ
ٖا را َُض بٕ رالص فصاواُی باالی آًات ثارًزی اػانٌ ،ی ثوان ظورٖٔای ثارًزی ُام ُٗاد  .ظورٖٔای
بلصٔ ،آل غٍصانٌ ،ائسٔ ،اغصاؼٖ ،ودً ،وظف ،خجص ،کٗفٌ ،صًً ،لٕ ،اُبَاء ،ػػصاٍُ ،و ،كؿؽ،
ؾافات ،ص ،ذارًات ،كٍصُ ،وح ،فجص و فَو در درجۀ ّاو ل و در درجۀ دوم ٌی ثوان از ظورٔ ٖای
ًوِطٌ ،ؤٌْون ،فصكان ،غْکبوت ،ظبأ ،غافص ،زرصؼ ،اخلاؼُ ،ازغات ،بصوج و ػٍط ،بٕ غْوان
ظورٖٔای ثارًزی ًاد کصد.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ظصؼ زٌاُی ظبب ّضول ثٍاٌی آًات كصآنٍٖ ،ان زٌان ّضول كصآن اظت
ٌصاجػٕ کَْس بٕ رجبیٌ ،دٍود ،روش ػٓاظی ثفعُص كصآن.12۰ ،

 .بصای ثفاوت ػأن ّضول و ظبب ّضول
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ّ
بصای آن کٕ داٌْۀ آًاثی کٕ ٌورد ُظص ٌا ٖعدْس بٕ ؾورثی روػَ و دكَق ٌؼزؽ باػس ،کو
آًات كصآن را بصرظی کصدًً  .بصاظاس ثػصًف ٌورد ُظص ،آًات ثارًزی را اظدزصاج و بٕ ؾورت
ٌوفوغی و در كاىب ظٕ غْوان ،ثلعًُ کصدًً  .غْوان ّاولٌ ،صبوط بٕ آًاثی اظت کٕ ٌصبوط بٕ
پَاٌبص و اٌت راؾی ُُعدْس و در ٌورد اؾو ثارًذ ًا اػاراثی بٕ پَاٌبصان اظت

 .غْوان دوم،

ٌصبوط بٕ روًسادٖای ٌزخيف ثارًزی اظت کٕ بٕؾورت کوثأ ًا ٌفؿو ،اٌا بسون ثکصار ،در كصآن
کصًً آٌسٔ اظت  .غْوان ظوم ًٖ ٌصبوط بٕ ٌوفوغاثی اظت کٕ ثکصار و ثفؿَو ،ػارؿۀ اؾيی
آُٗا در كصآن اظت.
 -1-2کيَات ثارًزی
بلصٔ 136 :و  14۰و  213و  ،253آلغٍصان 33 :و 44

و ِ ،84عاء  ، )165 - 163 ( :اُػام :

(  )9۰ - 83اغصاؼ ،)1۰2 - 94 ( :ثوبًٕ ، 7۰ :وِطٖ ،74 :ود ،12۰ :رغس ،38 :ابصاًَٖ 4 :و ( - 9
ُ ، )11دو ،36 :اظصاء 16 :و ٌ ،17صًً ،58 :اُبَاء 85 :و  ، 86خجٌ ، )44 - 42 ( :وٌْون42 ( :
  ،)44غْکبوت  ،4۰ :روم  ،47 :ص  ، )14 - 11 ( :غافص  ،)85 - 82 ( ،22 ،21 ،78 :فؿيت  13 :و.14
ٌ -2 -2وفوغات بسون ثکصار
اؾداب ارسود ،ظورۀ بصوج ()8 - 4
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .اػارٔای بٕ خقصت آدمُ ،وح ،ابصاًَٖ وغٍصان (ع).
 .اػارٔای بٕ خقصت ُوح ،ابصاٖیم ،اظٍاغَو ،اظداؽً ،ػلوب ،اظباط ،غُعی ،اًوبً ،وِطٖ ،ارون و ظيٍَان (ع).
 .اػارٔای بٕ خقصت ابصاًَٖ ،اظداؽً ،ػلوبُ ،وح ،داود ،ظيٍَان ،اًوبً ،وظفٌ ،وظیٖ ،ارون ،زکصًاً ،دَی ،غُعی،
اىَاس ،اظٍاغَوٌ ،ععً ،وِط و ىوط (ع).
 .اػارٔای بٕ خقصت ُوح ،غاد ،رٍود ،ابصاًَٖ (ع) ،اؾداب ٌسًَ و ٌوثفکات.
 .اػارٔای بٕ خقصت ُوح ،غاد و رٍود (ع).
 .اػارٔای بٕ خقصت اظٍاغَو ،ادرٌط و ذاىکفو (ع).
 .اػارٔای بٕ خقصت ُوح ،غاد ،رٍود ،ابصاًَٖ ،ىوطٌ ،سًَ و ٌوظی (ع).
 .اػارٔای بٕ خقصت ُوح ،غاد ،فصغون ،رٍود ،ىوط و اًکٕ؛
اظٍاغَو(ع).
 .اػارٔای بٕ خقصت ُوح ،ابصاًٌَٖ ،وظی وغُعی (ع).

( 48ػ  )45اػارٔای بٕ ابصاًَٖ ،اظداؽً ،ػلوب و
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اؾداب فَو ،ظورۀ فَو ( )5 -1
بيػً ،ظورۀ اغصاؼ ( )176 -175
ًوِط(ع) ،ظورۀ ؾافات ( )148 - 139
ذاىْون ،ظورۀ ًوِط98 :
ًوظف(ع) ،ظورۀ اُبَاء (  87و  )88و ظورۀ ًوظف )1۰۰ - 3 ( :و 11۰
خجص ،ظورۀ خجص ( )84 - 8۰
اؾداب کٗف ،ظورۀ کٗف ( )26 -9
ذواىلصََُ ،ظورۀ کٗف ( )98 -83
اظٍاغَو ؾادؽ اىوغس ،ظورۀ ٌصًً ( 54و )55
ادرٌط(ع) ،ظورۀٌصًً ( 56و )57
اًوب(ع) ،ظورۀ اُبَاء (  83و )84
اؾداب رس ،ظورۀ فصكان38 :
كارون ،ظورۀ كؿؽ ( )82 - 76
كوم ظبأ ،ظورۀ ظبأ ( )19 -15
اؾداب اىلصًة ،ظورۀ ٌط ( )27 - 13
اىَاس(ع) ظورۀ ؾافات ( )132 - 123
اًوب(ع) ،ظورۀ ص ( )44 - 41
كوم ثبع ،ظورۀ دران37 :
پَاٌبص ُاٌػيوم ،ظورۀ زرصؼ (  24و )25
ًدَی(ع) ،ظورۀ ٌصًً ( )15 - 12
پَاٌبص و كصًٕ ُاٌػيوم ،ظورۀ ُدو (  112و )113
غضٍص ،ظورۀ بلصٔ259 :
ٌ -3 -2وفوغات پصثکصار
ً
ٌػٍوال بٕ «ثکصار» ،بٕ غْوان ًکی از ػارؿٕ ٖای ًٌٗ آًات ثارًزی اػارٔ ٌی ػود .اًَ پسًسٔ
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ً
کٕ ٌػٍوال با ثفؿَو وكاًع ثارًزی ٍٖصأ اظت را ٌیثوان در ٌوارد زٍص ًافت:
« خقصت آدم (ع) » « ،خقصت ُوح (ع) » « ،خقصت ٖود (ع)» « ،خقصت ؾاىح (ع)» « ،خقصت
ابصاًَٖ(ع) »« ،خقصت ىوط (ع)»« ،خقصت ػػَب (ع)»« ،خقصت ٌوظی (ع)»« ،خقصت داود و
ظيٍَان(ع)»« ،بْیاظصائَو»« ،خقصت زکصًا(ع)»« ،خقصت ٌصًً(ع)» و« خقصت غُعی(ع) ».
• خقصت آدم (ع)  :بلصٔ ( ٌ ،)38 - 31ائسٔ (  :)31 - 27فصزُسان آدم ،اغصاؼ (  )25 - 11و ،27
خجص (  ،)42 - 26اظصاء (  ،)65 - 61لٕ (  ،)123 - 115ص ( .)85 - 71
• خقصت ُوح (ع)  :اغصاؼ ( ً ،)64 - 59وِط ( ٖ ،)73 - 71ود (  ،)49 - 25اُبَاء (  76و ،)77
ٌوٌْون (  ،)3۰ - 23فصكان  ،37ػػصا (  ،)122 - 1۰5غْکبوت (  14و  ،)15ؾافات (  ،)82 - 72غافص
 ،5ذارًات ُ ،46جً  ،52كٍص (  ،)17 - 9ثدصًً  ،1۰ىوطُ ،وح (  )28 - 1کو ظورٔ.
• خقصت ٖود(ع)  :اغصاؼ (ٖ ،)72 - 65ود ( ٌ ،)6۰ - 5۰وٌْون (  ،)41 - 321فصكان  ،38ػػصا
(  ،)14۰ - 123غْکبوت  ،38فؿيت (  ،)18 - 13اخلاؼ (  ،)26 - 21ذارًات (  41و ُ ،)42جً
،5۰كيً (  ،)22 - 18خاكٕ ( ،)8 - 4فجص (.)14 - 6
• خقصت ؾاىح (ع)  :اغصاؼ ( ٖ ،)79 - 73ود (  ،)68 - 61فصكان  ،38ػػصا ( ٍُ ،)159 - 141و
( ،)53 - 45غْکبوت  ،38فؿيت (  ،)18 - 13ذارًات ( ُ ،)45 - 43جً  ،51كيً (  ،)32 - 23خاكٕ
( ،)8 - 4بصوج (  17و  ،)18فجص ( ،)14 - 6ػٍط ( .)15 - 11
• خقصت ابصاًَٖ(ع)  :بلصٔ (  )133 - 124و  258و  ،26۰اُػام (  ،)81 - 74ابصاًَٖ ( ،)41 - 35
ُدو ( ٌ ،)123 - 12۰صًً (  ،)5۰ - 41اُبَاء (  ،)73 - 51خج (  26و  ،)27ػػصا (  ،)89 - 69غْکبوت
(  16و  17و (  ،)27 - 24ؾافات (  ،)113 - 83اظٍاغَو و اظداؽ ،زرصؼ (  ،)28 - 26ذارًات ( 24
 ُ ،)37جً  ،37خسًس ُ ،26وحٌٍ ،خدْٕ  ،4اغيی (  18و .)19• خقصت ىوط (ع)  :غصاؼ ( ٖ ،)84 - 8۰ود (  ،)83 - 69خجص (  ،)77 - 51اُبَاء (  74و ،)75
فصكان  ،4۰ػػصا ( ٍُ ،)175 - 16۰و ( ،)58 - 54غْکبوت (  ،)35 - 28ؾافات ( ُ ،)138 - 133جً
 ،53كٍص (  ،)4۰ - 33ثدصًً .1۰
• خقصت ػػَب (ع)  :اغصاؼ ( ٖ ،)93 - 85ود (  ،)95 - 84خجص (  78و  ،)79ػػصا ( - 176
 ،)191غْکبوت (  36و .)37
• خقصت ٌوظی (ع)  :بلصٔ (  )74 - 67 ( )61 - 49و  87و ٌ ،92ائسٔ (  ،)26 - 2۰اُػام ،154
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اغصاؼ (  )155 - 1۰3و ( ً ،)171 - 159وِط ( ٖ ،)93 - 75ود (  )1۰۰ - 96و  ،11۰ابصاًَٖ (- 5
 ،)8اظصاء (  ،)1۰4 - 1۰1کٗف ( ٌ ، )82 - 6۰صًً (  ،)53 - 51لٕ ( ،)99 - 9اُبَاء ( - 48
ٌ،)5۰وٌْون ( ،)49 - 45فصكان (  35و  ،)36ػػصا ( ٍُ ،)68 - 1۰و (  ،)14 - 7كؿؽ ( ،)46 - 3
غْکبوت  ،39ظجسٔ  23و  ،24اخضاب  ،69ؾافات (  ،)122 - 114غافص ( ،54 ،53 ،)46 - 23
فؿيت  ،45زرصؼ ( ،)56 - 46دران (  ،)33 - 17اخلاؼ  ،12ذارًات ( ُ ،)4۰ - 38جً  ،36كٍص
(  41و  ،)42ؾف  ،5ثدصًً  ،11خاكٕ ( ٌ ،)12 - 9ضٌو (  15و ُ ،)16ازغات (  ،)26 - 15بصوج
(  )17و  ،18اغيی ( 18و  ،)19فجص ( .)13 - 1۰
• خقصت داود و خقصت ظيٍَان  :بلصٔ ،251 ،1۰2 :اُبَاء ( ٍُ ،)82 - 78و (  ،)44 - 15ظبأ
(  ،)14 - 1۰ص ( .)4۰ - 131 ( ،)26 - 17
• بْیاظصائَو  :بلصٔ )85 - 83 ( )66 - 63 ( )48 - 4۰ ( :و  ،) 251 - 246 ( 93آل غٍصان ،11
ِعاء ( ٌ ،)158 - 153ائسٔ  ،78 ،7۰ ،6۰ ،32 ،13 ،12اُفال (  ،)54 ،52اظصاء(  ،)7 - 2دران (  16و
.)17
• خقصت زکصًا(ع)  :آلغٍصان ( ٌ ،)41 - 38صًً (  ،)11 - 2اُبَاء  89و .9۰
• خقصت ٌصًً(ع)  :آلغٍصان( ٌ ،)44 - 42 ( ،)37 - 35صًً( ،)29 - 16اُبَاء ( ٌ ،)93 - 91وٌْون
 ،5۰ثدصًً .12
• خقصت غُعی (ع)  :بلصٔ ،87 :آلغٍصانِ ،)59 - 45 ( :عاء  171 ( :و ٌ ،)172ائسٔ  17 :و 46
و ( ٌ ،)118 - 11۰ ( )75 - 72صًً (  ،)37 - 3۰اُبَاء ( ٌ ،)93 - 91وٌْون  ،5۰زرصؼ ( ،)65 - 57
وٍژگی آًات ثارًزی
اگصچٕ آًات ثارًزی ،بزؼی از آًات كصآن اُس ،اٌا در بصری رؿوؾَات ،اٌخَازات راؾی دارُس
کٕ ٌی ثواُس در ُوع روًکصد ٌفعص بٕ اًَ دظدٕ از آًات ُلغ داػدٕ باػس  .اًَ وٍژگیٖا و اٌخَازات
ٌیثواُس خخی در روش ثفعُص اًَ دظدٕ آًات َُض ثأرَصگشار باػس .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ٌ .ؼدصک با خقصت رقص (ع).
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گضًٓغ
ظبک ُلو وكاًع ثارًزی د ر كصآن بٕ گوُٕ ای اظت کٕ خکاًت از گضًٓغ راؾی ِعبت بٕ ُلو
ثارًذ وكاًع ٌزخيف دارد  .گضًٓغٖای ثارًزی كصآنِ ،ؼان از ًک پصدازش ٖسفٍْس دارد

 .اًَ

ٌوفوع بٕ كسری اٍَٖت دارد کٕ پژوٖغ ٖای گعدصدٔ ای َُض در ػٓارت ابػاد ْٖصی كؿٕ ٖای كصآن،
ُوػدٕ ػسٔ اظت .

ب ثارًذ را در بُؼدص ٌوارد ٌی ثوان اػارٖٔاًی ثارًزی داِعت
پصدارخَ كصآن ه

ثا ثفؿَو روًسادٖا .اًَ ظبک اػاری كصآن با دو ثفعُص ٌزخيف ٌواجٕ بودٔ اظت:
بصری غيت آن را ثکَۀ كصآن بص داِغ ثارًزی ٌػاؾصًَ پَاٌبص (ص) ٌیداُْس و بصری دًگص َُض
ٌعئيۀ غبصت و ٖساًت را بٕ غْوان ٌلؿود اؾيی ُلو ثارًذ در كصآنٌ ،بْاًی بصای ظبک اػاری
كصآن داِعدٕ اُس( .ريفهللا1999 ،م )59 ،اىبخٕ كصآن در ٌواردی وارد جضئَات ػسٔ اظت و خخی
رواًات ثارًزی زًادی بٕ ػصح آًات ثارًزی كصآن پصدارخٕ و بعُاری از ٌوارد جضئی را با ثفؿَو
ٌمصح کصدٔاُس.
 -2-3ظيب زٌان و ٌکان
ّ
ٌلوم اؾيی ثارًذ ،زٌان و ٌکان وكوع خوادث و ؾفات ٌٍَضۀ اػزاص اظت  .اًَ درخاىی اظت
کٕ كصآن کصًً در بعُاری از ٌوارد بٕ زٌان و ٌکان كؿٕ و رؿوؾَات اػزاص ُپصدارخٕ اظت

.

(ريف هللا1999 ،م )59 ،روح خاکً بص ظبک ثارًذ ٌمصح در كصآن آن اظت کٕ بٕ زٌان و ٌکان
ً

وكاًع اػارٔ ٍُی ػود .بٕ غبارت روػَ حص ،كصآن بٕ زٌان دكَق وكوع جصًان ٖا اػارٔ ٍُی کْس؛ ٌثال
ٍُی گوًس پْج ٖضار ظال ًا دو ٖضار ظال كبو ًا بػس از ٌَالد ،فالن پَاٌبص بٕ دَُا آٌس

 .از ٌجٍوع

ثارًذ ٌفؿو ٌوظی (ع) در كصآنَٖ ،چ اػارٔ ای بٕ ذکص ٌأ ،ظال ،كصن و ٖضارٔ بٕ ٌَان َُاٌسٔ اظت .
اػارٔ بٕ زٌان در ٌواردی چون «ىَال ،غؼاء ،بَاثا ،فدیٌ ،ؿبدٌََ ،ؼصكََ ،غسا » ،در واكع جضء
ٌاَٖت بَان واكػٕ بٕ ػٍار ٌی روُس ُٕ ثدسًس بٕ ًک زٌان ٌؼزؽ؛ چْان کٕ اگص بٕ ٌکاُی چون
«اىٍعجساىدصام ،اىٍعجس االكؿیٌ ،ؿص ،اىٍسًْٕ ،اىمور ،االخلاؼ ،اىجودی و لور ظََُْ » اػارٔ ٌی
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .بٕ غْوان ٍُوُٕ ،ر .ک .پصوًْی ،ريَو ،ثديَو غْاؾص ادبی و ْٖصی داظدان ٖای كصآن.
ٌ .ثو اػارٔ بٕ ظَ ًوظف در ْٖگام ورود بٕ زُسان ( دوازدٔ ظال )ٌ ،ست ز ٌان ٌاُسن در زُسان (ٖجسٔ ظال ) و غٍص
او(ٖؼداد ظال ) ًا بَان لول وغصض کؼدی ُوح

(چٗارؾس در ظی ذراع ) و ٌست زٌان ظارت آن (چٗارؾس ظال

ظارت) .و ًا ذکص ظَ خقصت ابصاًَٖ در ْٖگام بؼارت (ُود ظال).
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ػود ،اًَ ٌکان ٖا در واكع بٕ رالص رؿوؾَت رودػان ٌورد ثوجٕ واكع ػسٔ اُس؛ ُٕ بٕ رالص آن کٕ
واكػۀ ثارًزی ،در آنجا واكع ػسٔ اظت.
در ٌورد ظبک چَٓغ گضارش ٖای ثارًزی كصآن در ارثباط با غْؿص زٌان ،ارثباط زٌاُی اُبَا
و ُوع ثواىی آُٗا ،بٕ ؾصاخت ٌورد ُظص كصآن کصًً ُُعت( .ر.ک .وؾفی1418 ،ؽ) ُاٌؼزؽ بودن
زٌان در داظدان ٖای كصآُیُ ،وغی ًٖ زٌاناُگاری ،بََ اٖو ًٗودًان غؿص ّضول و ًٗودًان غؿص
ٌوظی(ع) را َُض ٌوجب ػسٔ اظت  .خخی در ٌواردی حصثُب واكػی داظدان َُض ٌالخظٕ ِؼسٔ اظت .
ک غالٌۀ لبالباًی در رابمۀ با آن ٌی ُوٌعس:
ٍُوُۀ آن ،آًات ٌصبوط بٕ ذبح گاو بْیاظصائَو اظت ه
لصز بَان كصآن از اًَ داظدان غجَب اظتً ... ،م كعٍت از داظدان را از وظك بَصون نؼُسٔ و
در ابخسا ُلو نصدٔ و آُگأ بار دًگص ،ؾسر و ذًو داظدان را آوردٔ اظت ( .لبالباًى1414 ،ؽ/1 ،
.)3۰1
 -3-3غبصتآٌوزی
ً
«غبصتآٌوزی» ًٌٗ ،ترًَ ٌبْا در ثديَو كؿؽ كصآن ػٍصدٔ ػسٔ اظت و اظاظا با ثوجٕ بٕ
ٍََٖ ػارؿٕ ،گفخٕ ػسٔ کٕ كصآن کصًً کخاب ثارًذ ُُعت ثا ٌاُْس کخاب ٖای ثارًذ ،از روًسادٖای
ثارًزی ظزَ بگوًس؛ بيکٕ کخاب ارػاد و ٖساًت اظت و پصدارخَ بٕ روًسادٖای ثارًزی از ظوی
كصآن بصای غبصت و پْسآٌو زی اظت ُٕ ،بصای گضارػگصی و ثارًذ گوًی .بص ٍََٖ اظاس ،ظبک
گضًٓؼی كصآن در بَان ثارًذ ،کٕ ٌْجص بٕ ثکصار در ٌواردی و اکخفا بٕ اػارٔ در ٌواردی ػسٔ
اظت؛ در ورای ٍََٖ ٌعئيۀ غبصت آٌوزی دًسٔ ػسٔ اظتٌَْ( .ع ،بیثا).45 ،
واكػَتگصاًی
رأًابی رَال بٕ كؿٕ ٖای كصآن و ت لابق آن با واكػَت رارجیٌ ،عئيٕ ای اظت کٕ اٌصی
ُاپشٍصفخْی ػٍصدٔ ػسٔ اظت  .ػاًس وٍژگی غسم اػارٔ كصآن بٕ زٌان و ٌکان روًسادٖا ،زٌَْٕ ای
ػسٔ اظت ثا بصری ،ورود رَال بٕ كؿٕ ٖای كصآن را ٌٍکَ بؼٍارُس  .کخاب «اىفَ اىلؿؿی فی
اىلصان اىکصًً » از ٌدٍس اخٍس ريف هللا از جْج اىی حصًَ اثصٖاًی اظت کٕ در اًَ زٌَْٕ ُوػدٕ ػسٔ
اظت .او در اًَ کخاب دراىت رَال و ثٍثَو و اظمورٔ در كؿٕ ٖای كصآُی را ٌٍکَ ٌی ػٍارد و
اىبخٕ کعاُی چون غبساىکصًً رمَب را با اثص «اىلؿؽ اىلصآُی فی ٌْموكٕ و ٌفٗوٌٕ » بٕ واکٓغ

96

ٌماىػات تارًزی كصآن و خسًذ  ،ػٍارۀ ،62پائَض و زٌعدان 1396

وادار کصدٔ اظت.
كصآن کصًً ،آُگأ کٕ رود بٕ ثوؾَف آًات ثارًزی رود ٌی پصدازد ،بٕ وٍژگی «خق بودن »
اػارٔ وٍژٔ دارد  .اًَ وٍژگی ،از آًاثی چون « ِإا َّنن َٖ َشا ىَ ُٗ َو ْاىلَ َ
ؽ ْاى َد ُّقق (آلغٍصانْ َُ ،)62 :د َُ َُ ُل ُّق
ؿ ُ
ؽ
َ َ َ
ُ َّن ُ
َ َ ْ ِّق
ْ َ
ْ ِّق
آًات ااي ِٕ َُخْيوَٖا َغيَم ِباى َدق » (بلصٔ )252 :كابو بصداػت
َغيَم َُبَأ ُٖ ًْ ِباى َدق (کٗفِ ،)13 :ثيم
اظت .از اًَ آًات بص غسم رأًابی «رَال» بٕ كؿٕٖای كصآن َُض اظدْاد ػسٔ اظت؛ با اًَ ثوفَح کٕ
كؿٕٖای كصآن ٍٖٕ بصاظاس خق و خلَلت اظت ( .ظبداُی ثبصٍضی1428 ،ؽ )17 /1 ،از ظوًی دًگص،
گفخٕ ػسٔ:
چون «رَال» ٌوٖوم اظت پط كؿٕ ای اثص بزغ اظت کٕ بصاظاس واكػَت باػس  .اگص كؿٕ ٖا،
ثزَيی ًا ذْٖی باػٓس و بص واكػَات رارجی اظدوار ُباػٓس ،ثأرَص ظازُسٔ ای بسُبال ُزواٖس داػت و
اًَ با اٖساؼ كصآن ٌْافات دارد؛ چصا کٕ كصآن در پی خوادث ظصگصم کْْسٔ و بی رٍص ُُعت( .خعُْی،
.)43 ،1377
ًا اًَکٕ:
اگص كؿٕ از واكعًتٖای غَْی جسا گصدد ،بٕ افعإُ ػبَٕ ٌی ػود واگص ربصٖای ُلو ػسٔ درظت
ُباػس ،غبصتآٌوزی ثدلق ٍُیًابس وٌ( ...ػصفت)52۰ ،1385 ،
ثديَو ظبک پصدازش كؿٕ در كصآن ،اًَ ُدَجٕ را در پی دارد کٕ ظبک بَان كصآن ،اٌصی
ٌٍخاز اظت و ٍََٖ بصجعدگی ٖای بالغی ًٌٗ ،حصًَ وجٕ اغجا ز ػٍصدٔ ػسٔ اظت  .بصری در ثبََُ
اًَ ظبک كصآن ،گفخٕ اُس کٕ ؾصؼ رواًت کصدن خوادث ٌعدْس رواُْسگان را ثدت ثأرَص كصار
ٍُیدٖس؛ بيکٕ اًَ خوادث باًس در بصگَصُسۀ وكاًػی َٖجان

آفصًَ ،ػگفت اُگَض و خَصت آور َُض

باػٓس و گضارػگص داظدان ٌعدْسٌ ،ی ثواُس ػػ و باًس ػػ از ٌی ان خوادث ،كٗصٌان ٖاٌ ،وكػَت ٖا و
ٌدَكٖا ،غْاؾص ٌػَْی را بصگضًْس ،كمػٕ ای از زٌان را بصش زُس و آن را بٕ جای زٌان واكػی در
كاىب زٌان ذْٖی درآورد و خادرٕ ای را کٕ چْسان فصورت ُسارد خشؼ کْس ( .خعُْی.)46 ،1377 ،
با ثوجٕ بٕ اًَ ثوفَدات ،در ٌجٍوع بٕ ُظص ٌی رظس ،میباًس ثلصٍص دكَق حصی از خق بودن آًات
ثارًزی كصآن ؾورت گَصد  .در ُگاٖی غٍَق حص ٌی باًس ٌالک خق بودن ًک گضارش ثارًزی از
جٗت اٌکان اُمباؽ ذاثی آن با واكػَت بَصوُی ٌورد بصرظی كصار گَصد .
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رابمۀ كصآن و غٗسًَ در ًک روًکصد ثارًزی ٍٖوارٔ م ورد دكت داِؼٍْسان واكع ػسٔ اظت  .بٕ
لور کيی دو دًسگأ «اكخباس» و «ثؿدَح» در اًَ بارٔ كابو لصح اظت.
 -1-4دًسگأ اكخباس
بصری بصآُْس کٕ ٌخَ ثارًزی كصآن ،از غٗسًَ اكخباس ػسٔ اظت

 .اىبخٕ اًَ ادغا بی ظابلٕ ًٖ

ُُعت .دفاعٖای ؾصًح كصآن ٌبْی بص غسم اكخباس از ٌخْی دًگ ر خکاًت از وجود اًَ واکٓغ
ثٗاجٍی بٕ آًات ثارًزی كصآن در ٍٖان غؿص ّضول دارد  .ارثباط پَاٌبص (ص) با ٌْابع و ػزؿَت
ٖای ًٗودی ٌعُدیً ،کی از خسس ٖاًی اظت کٕ در ٌورد ارثباط آًات ثارًزی كصآن با غٗسًَ
زدٔ ػسٔ اظت ُ .وىسکٕ ػصؽ ػٓاس آىٍاُی ( 1931 -1836م) پط از اػارٔ بٕ داظدان ذواىلصََُ و
اؾداب کٗف در كصآن ٌیُوٌعس:
اًَ اظالَص رٌؼٕ در ادبَات جٗان دارد کٕ در آن غؿص ٌػصوؼ بودٔ اظت

ُ( .وىسکٕ،2۰۰4 ،

).3۰4
آرثور جفصی ػصؽ ػٓاس اُگيُعی ،در کخاب واژٔ ٖای درَو در كصآن ٌجَس ذًو واژۀ «داود»
ٌیُوٌعس:
در كصآن ،از داود ًٖ بٕ غْوان پا دػأ بْی اظصائَو و ًٖ بٕ غْوان پَاٌبص ُام بصدٔ ػسٔ اظت کٕ
کخاب آظٍاُی زبور بص او ُازل ػسٔ و در دو إًٓ از آًات

(ظورۀ  21آًۀ  8۰و ظورۀ  34آًۀ )1۰

آٌسٔ اظت کٕ داود ظازُسۀ زرٔ بودٔ اظت  .از كصار ٌػيوم اًَ ُام از جاٌػٕ ای بٕ اغصاب رظُسٔ اظت
کٕ اًَ گوُٕ افعإُ ٖا در ٌَان آُٗا راًج بودٔ اظت  .روأ اًَ جاٌػٕ ًک جاٌػۀ ًٗودی باػس ًا
ٌعُدی.
وی در جای دًگصی از ٍٖان کخاب ،واژٔ ٖای ًأجوج و ٌأجوج را در كصآن بازثاب افعإُ ٖای
ظصًاُی ٌیداُس و ٌیُوٌعس:
ًأجوج و ٌأجوج در ظورۀ  18آًۀ  94و ظورۀ  21آًۀ  96آٌسٔ اظت و ٖص دو إًٓ بازثاب افعا ُٕ
ً
ً
ٖای ظصًاُی ٌصبوط بٕ اظکْسر ٌلسوُی اُس .اًَ ُام ٖا ظاٖصا در غصبعدان پُغ از اظالم کاٌال
ػٓارخٕ ػسٔ بودُس و ٌا اػاراثی بٕ آُٗا درػػص كسًً ٌی ًابًَ و ٍََٖ اػارات ِؼان ٌی دٖس کٕ
الالغات ٌصبوط بٕ آُٗا از لصًق ُوػدٕ ٖای ٌعُدی بٕ اغصاب رظُسٔ اظت( .جفصی.)98 ،1372 ،
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کارل بصوکيٍان راورػٓاس آىٍاُی ( 1956 -1868م) دربارۀ پَاٌبص ٌیُوٌعس:
الالغاجغ در باب ثورات و اُجَو ٌزؿوص و ٌخفاوت بود و بعُاری از اٌثيٕ و خکاًاثی کٕ
ُلو ٍُودٔ از ٌْسرجات ثيٍود اكخباس ػسٔ اُس .وی الالغات و ُظصًاثی در باب دًَ ٌعُح داػدٕ کٕ
از آن لصًق عٌعی را ػٓارخٕ اظت و خکاًت اؾداب کٗف و ذواىلصََُ و ٌماىب دًگص از آن جٍيٕ
ً
ً
اظت کٕ غٍوٌا ٌْبع ادبَات كصون وظمی بودٔ اُس.فٍْا بػقی افعإُ ٖای غصب ٌاُْس افٍدالل كوم
رٍود را بَان کصدٔ و داظدان ؾاىح پَاٌبص را بصای پُؼصفت ٖسؼ و ثأًَس ُظصروٌغ بص آُٗا افضودٔ
اظت( .بصوکيٍان.)33 ،1346 ،
اٌا ػاًس غٍسۀ دىَو ٌػخلسان بٕ اكخباس ،ػباٖت ٖای ٌخْی فصاوان بََ اًَ دو کخاب باػس  .اًَ
اُس.

ٌؼابٗت بٕ گوُٕ ای اظت کٕ بصری غبارات كصآُیٌ ،ػادل غبارت غٗسًْی رود ػٍصدٔ ػسٔ
َ َُ ْ
ً
وت  )57 :را ٌػادل غبارت «الًشوكون
(ٌ ) Neuwirth, 473-478ثال غبارت «ذائِلة اى ٍَ ْو ِت » (غْکب
ُ َ َّن
َ
ُ
اىٍوت» (ُجَو ٌخی  ،)16:28 :غبارت « َو َن َأ ْ
ًَ ٌِ َْ َدابَّن ٍة ال ثَ ْد ٍِو ِر ْزك َٗا ااي ُٕ ٍْص ُزك َٗا » (غْکبوت)6۰ :
ُ ً
ْ
َ َ
را ٌػادل «ابوکً اىعٍاوی ًلوثٗا »(اُجَو ٌخی  ،)6:26 :غبارت «ىُْبَ ِّقوئْ َّن ُٗ ًْ ٌِ ََ اى َجَّْن ِة غ َصفا »
(غْکبوت )58 :را ٌػادل «فی بُت ابی ٌْازل کثَصة » و واژۀ «جٗاد» (غْکبوت 6:و  )69را ٌػادل
«بشل ُفعٕ فسًة الجو اىجٍَع » (رظاىة بوىط االوىی )2:6 ،گصفخٕاُس .اًَ ٌؼابٗت ٖای ٌخْی را دىَو
آن داِعدٕ اُس کٕ كؿؽ كصآن از ثورات و اُجَو گصفخٕ ػسٔ اظت ( .گيسجعُٗص1959 ،م.)15 /12 ،
با اًَ ثوجَٕ کٕ پَاٌبص با اًَ اكخباس رواظدٕ چََْ پْساػدٕ ػود کٕ كؿؽ كصآن با روًسادٖاًی کٕ
ًٗودًان و ٌعُدَان ٌی داُْس و باور دارُس ٍٖاْٖگ و ٍٖزوان اظت ( .ريفهللا1999 ،م-27 ،22 ،
)182 ،177 ،147 ،45 ،28
غبساىصخٍَ بسوی در ُلس آراء راورػٓاظان ِعبت بٕ كصآن کصًً ،بٕ ا ظدْاد آُٗا بٕ جؼابٕ اػارٔ
ٌیکْس و ٌی ُوٌعس:
بصری ظمدی گصاًان باُگ بصآوردٔ اُس کٕ در كصآن ،جػو ،ثليَس و ظصكت رخ دادٔ اظت و بصاًَ
ظزَ ثْٗا بٕ جؼابٗی بیاظاس ،اظدْاد کصدٔاُس( .بسوی)15 ،1383 ،
در ُلس دًسگأ اكخباس ،اىبخٕ ٌی ثوان بٕ ّاٌی بودن پَاٌبص (ص) َُض اػارٔ کصد و اًَ کٕ اٌؼان ،در
ٌَان اٖو کخاب َُض رػس و پصورش َُافخٕ بود ثا داِغ

ٖای آُان را بَاٌوزد  .از ظوی دًگص ،اگص

اُسٌؼٕ و آٌوزٖٔای ًٗودی و ٌعُدی ،بٕ راظدی در فقا و فصْٖگ جاٖيی ُفوذ و رظوًی کصدٔ بود،
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ُاگصٍض باًس از رأ حصجٍۀ غصبی کخاب ٌلسس باػس؛ چَضی کٕ بٕ َٖچ غْوان كابو اربات ُُعت؛ چصا
کٕ در آن غؿص ػػ چْان چٕ اػارٔ رواٖسػس ػػ ْٖوز ثورات بٕ غصبی حصجٍٕ ِؼسٔ بودٔ اظت ،اٌا
ً
واكػَت آن اظت کٕ بصاظاس آن چٕ در ٌورد ٌاَٖت ثورات و اُجَو َُض رواًَٖ گفت اظاظا ػػ
(بٕ غْو ان وخی االٖی ) چٕ ٌؼکيی ٌی ثواُس

بصفصض وجود اكخباس ػػ اكخباس از ثورات و اُجَو
ً
داػدٕ باػس؟! اثفاكا ٍََٖ ٌوارد ٌؼدصک را ٌی ثوان دىَو بص اؾاىت ٖص دو و اثکاء آُٗا بٕ ًک ٌْبع
واخس داِعت .اًَ ٌعئيٕ اىبخٕ ُفی کْْسۀ ُاظازگاریٖای اظاظی ٌَان كصآن و غٗسًَ ُزواٖس بود.
 -2-4دًسگأ ثؿدَح
بصری ،آًات ثارًزی كصآن را بٕ لور فٍْیٌ ،ؿدح گضارش ٖای غٗسًَ ٌی داُْس و در واكع،
اًَ گضارش ٖا را زٌَْۀ ٌخَ آًات ثارًزی كصآن ٌی گَصُس .از ُگأ اًْان ،ثٍام كصآن در واکٓغ بٕ

فقای رود اظت و بٕ ُدوی در خال پاظذ بٕ ظواالت و ٍََٖ لور ثزمئۀ روش ٖای ُادرظت و خو
ابٗاٌات اظت َٖ .چوكت در كصآن  ،داظدان ٖای اُجَو دوبارٔ ثػصًف ٍُی ػوُس؛ بيکٕ بٕ لور کيی
ثغََص دادٔ ػسٔ و ُکخۀ اؾيی بَان ٌی ػود .از ُگأ اًْان ،كصآن ،خاػُٕ ای بص ٌخَ ثورات و اُجَو
اظت و ٍٖۀ آًات ثارًزی كصآن ُاظص بٕ اؾالح رماٖای ثورات و اُجَو اظت )Neuwirth, 473-478( .
ٌدللیً ،کی از اًَ کا رکصدٖای آًات ثارًزی را با غْوان

«ثؿدَح اىخدصًف » اًَ گوُٕ

ثوفَح ٌیدٖس:
ُلو اربار ثارًزی ٌْدؿص بٕ كصآن ُُعت؛ بيکٕ کخب آظٍاُی پُؼَُ َُض بٕ آن پصدارخٕ

اُس.

ثفاوت ،آن اظت کٕ كصآن کصًً ،اًَ اربار را بٕ ؾورت غاری از ٌماىب رصافٕ و بالو ُلو ٌی کْس
و ظاٍص کخب آظٍاُیٌٍ ،يو از ٌماىب غَصواكػی و رصافی اُس( .ظبداُی ثبصٍضی1428 ،ؽ.)17 /1 ،
در واكع كصآن کصًً با ثوجٕ بٕ ثدصًفی کٕ در کخب ٌلسس پُؼَُ بٕ غٍو آٌسٔ ،بٕ گوُٕ ای از
ثؿدَح دظت ٌی زُس کٕ در آن ،بٕ ٌورد ثدصًف ػسٔ ،اػارٔ ٍُی ػود و ثْٗا با بازگوًی خلاًق بٕ
لور فٍْی بٕ ثحرًفٖا َُض اػارٔ ٌیکْس.
بٕ غْوان ٍُوُٕ ٌی ثوان بٕ داظدان گاو بْی اظصائَو در كصآن (بلصٔ )73 -67 :اػارٔ کصد .اًَ
داظدان ،بٕ گوُٕ ای کٕ در كصآن آٌسٔ اظت در ثورات وجود ُسارد

(.ظفص ثثَٕٓ  )21 :غالٌۀ

لبالباًی(رٔ) ،غيت ُبود اًَ داظدان را ُاػی از اخخٍال ثدصًف ٌی داند ( .لبالباًى1414 ،ؽ/1 ،
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 )3۰3ابَغاػور ،داظدان ذکص ػسٔ در اًَ آًات را در اؾو دو كؿٕ ٌی داُس کٕ كعٍت دوم داظدان
ًػْی ٌػجضٔ از لصًق زدن گوػت گاو بٕ بسن ٌصدٔ ،در ثورات َُاٌسٔ اظت ( .ابَغاػور142۰ ،ؽ،
)53۰ /1
بٕ ٌػْای اكخباس اظت و ُٕ بٕ

باًس گفت کٕ اػدصاک كصآن و غٗسًَ در ٌماىب ثارًزیُٕ ،
ً
ٌػْای ثؿدَح؛ بيکٕ ؾصفا ًک جؼابٕ اظت ً .ػْی كصآن کصًً بْا بٕ راؾَت جٗان ػٍوىی و اغجاز
رودٌ ،خْی را ارائٕ ٌی کْس کٕ در وجود رود ٌعدلو اظت

 .گصچٕ در اًَ اظدلالل ٌی ثواُس

کارکصدٖای راص رود از كبَو اؾالح را ًٖ داػدٕ باػس  .آنچٕ اًَ ٌكىب را ثأًَس ٌی کْس آن اظت
کٕ در ٌلام ٌلاٌعۀ بََ آًات ثارًزی كصآن و غٗسًٌَ ،واردی از گضارش

ٖای ثارًزیٌ ،ؼاٖسٔ

ٌیػود کٕ كصآن کصًً با وجود آن کٕ گوُۀ ثدصًف ػسٔ آن گضارش ٖا در غٗسًَ وجود داػدٕ ،بٕ
َٖچوجٕ در ُلو رود ،ظػی در ثؿدَح ثدصًف ػػ خخی بٕ ؾورت غَص ٌعتكًَ ػػ ُساػدٕ اظت ٍُ .وُۀ
آُٗا ،داظدان جصًان خقصت داوود (ع) اظت .اًَ داظدان ،از جٍيٕ ٌواردی اظت کٕ بٕ

ػست با

ثفعُصٖای اظصائَيی ٌواجٕ ػسٔ اظت .گوُۀ ُلو اًَ گضارش در كصآن کصًً بٕ ؾورثی اظت کٕ با
وجود ّضدًکی بعُار فصاوان ٌوفوع آن با گضارش ثوراثی (ػٍوئَو دوم11 :و  ، )12اٌا كصآن کصًً
ً
اظاظا َٖچ ثوجٗی بٕ ثدصًف ٖای ٌوجود در گضارش ثورات ُکصدٔ اظت (ظورۀ ص )25 -21 :؛ بيکٕ
خخی رواًت ٖای ؾادر ػسٔ از اٌاٌان ٌػؿوم (ع) در دوران ٖای بػسیِ ،عبت بٕ ثفعُصٖای ُادرظت
از اًَ آًات ٖؼسار دادٔ ػسٔ اظت  .بٕ غْوان ٍُوُٕ رواًت ػسٔ کٕ اٌَصا ىٍؤٌََْ غيی (ع) فصٌودُس:
ّ
ٌَ ّ
اىلؿاص ٌػخلسا ّ
خسث بدسًذ داود غيى ٌا ٍصوًٕ ّ
ؾدخٕ جيسثٕ ٌائة و ظدََّ؛ (ٌَبسی،1361 ،
ٖ( )335 /8صکط کٕ داظدان داود (ع) را بٕ ػُوۀ كؿٕ ظصاًان ُلو کْس و بٕ درظدی ُلو رود ًٖ
اغخلاد داػدٕ باػس ،او را ؾسوػؿت فصبٕ رواًٖ زد).
تفسیر تاریخی

ؾصؼ ُظص از ٌؼکو راًج ثػصًف در غيوم اِعاُی ،ثػارًفی ًٖ کٕ از اؾمالح «ثفعُص» بٕ غٍو
آٌسٔ اظت؛ ٌؼکالت غسًسٔ ای دارُس  .از ػصح االظٍی بودن ،غسم ارخؿاؾی ػسن آن بٕ كصآن
کصًً ،غسم ثوجٕ بٕ ٌاَٖت ثفعُص بٕ غْوان ًک فصآًْس و روشً ،کعان دًسٔ ػسن ثفعُص در ٍٖٕ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ً
ٌ .ؼابٕ اًَ ٌورد ،در آًات ثارًزی كصآن کٕ ثفعُص آُٗا غاىبا آکْسٔ از ر واًات اظصائَيی اظت ،آًۀ  1۰2ظورۀ بلصٔ
اظت.
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كصون و غس م ثوجٕ بٕ اٌخضاج ثفعُص وخسًذ و كصائت در كصون اوىٌَٕ ،ی ثوان بٕ غْوان ٌٍٗخصًَ
آظُبٖای ٌبْاًی اًَ ُوع ثػارًف ُگصٌعت  .اگص بگوًًَ در واكػَت ثارًزی ،كصآن کصًًٌ ،دور
بزغ ٌػظٍی از رواًات بودٔ ،چْسان ُاؾواب ُُعت  .پط ًٌٗ حصًَ کارکصد رواًت ،چَضی جض
ثفعُص ُبودٔ اظتُ .دَجٕ ُگأ بٕ خسًذ با ًک روًکصد ثارًزي ،اًَ اظت کٕ ٌعئيٕ اؾيي در ادوار
اوىَٕ خسًذ« ،ثفعُص» بودٔ اظت  .اًَ روًکصدٌ ،بدْی بص آُچٕ کٕ در ٌورد ٌاَٖت خسًذ َُض گفخًَ
ٌْمبق اظت  .بٕ اًَ ؾورت کٕ خسًذ ،روػی بصای ثفعُص بودٔ اظت  .لی ظسٔ ٖای اوىَٕ ،بزغ
ٌٍٗی از فػاىَت غاىٍان در رػدٕ ٖای ٌزخيف غيوم اظالٌی ،در غٍو ثفعُص كصآن بودٔ اظت  .ثفعُص
كصآن ُٕ دل ٌؼغوىی ؾْفی بٕ غْوان ٌفعصان ،نٕ دل

ٌؼغوىی ٍٖۀ اؾْاؼ غاىٍان بودٔ اظت .

(پاکخچی)136 /17 ،1385 ،
اٌا بزؼی از پصرُگ ػسن ثفعُص ثارًزی بٕ ٌصور زٌان را باًس ُاػی از فاؾيٕ گصفخَ ُؽ از
دوران ّضول داِعت« .ثفعُص ثارًزی» از اًَ ٌْظص دًگص ارخؿاص بٕ بزغ ٌدسودی از آًات كصآن
کصًً ُسارد  .در واكع بزغ كابو ثوجٗی از ثالش ٌفعصان پعُْیُ ،اظص بٕ بازکاوی كصائَ ؾسور
آًات بودٔ اظت  .از اًَ رو كقاوت بص ظص ٌلسار ثفعُصػسٔ كصآن در غٗسُبوی بص اظاس ثػساد
رواًت رظُسٔ َُض كابو ثأٌو اظت  .و باز از اًَ روظت کٕ ؾبغٕ اوىَٕ ثفعُص در ٌدافو دورٔ ٖای
ُزعدََ ،ثوجٕ بٕ گوُٕ ٖاًی چون «ثأوًو اىلصآن »ٌ« ،ؼکو اىلصآن » و «ٌجاز اىلصآن » بودٔ اظت  .بص
ٍََٖ اظاس ٌیثوان «ثفعُص ثارًزی» را روًکصد ُوًْی بٕ ثفعُص در دورٔ ٌػاؾص داِعت .
این ٌعئيٕ غَْا در ٌورد رواًات ًٖ ؾادؽ اظت

 .روش در دوران ُزعدََ در غاىب غيوم

اظالٌی« ،رواًی» بود و اىبخٕ رواًت ،بٕ دىَو ّضدًکی با زٌان ؾسور و ٍٖصاٖی با كصائَ ،کٍخص َُاز
بٕ ثفعُص داػت .از اًَ رو بصری از جواٌع خسًثی رواًی ،در واكع بَان اخکام فلٗی ٌکيفان بودٔ اند
و باز بصٍََٖ اظاس ،لبلٕ بْسی «وروؽاىعٓسی  -وروؽ اىؿسوری» ػکو گصفت .ثفعُص كصآن َُض در
دورٔ اوىَٕ در كاىب ُلو رواًی ،بصوز پَسا کصدٔ اظت کٕ اًَ ٌعئيٕ اىبخٕ ارخؿاؾی بٕ ثفعُص
ُساػدٕ و غاىب غيوم اظالٌی چون ثارًذ و کالم ،بٕ ؾورت رواًی بودٔ

اُس .اٌا بصری از اًَ

ٌعئيٕ ،با غْوان روػی راص در ثفعُص ،ثػبَص کصدٔ اُس .آن را در ُلمٕ ٌلابو «روش ثفعُصی غليی»
كصاردادٔ و آن گأ ٌثال بٕ ُلس روش رواًی و ثفاظُص رواًی ٌخلسم و ثٍجَس غلو

گصاًی ثفعُص در
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بْسی

دورٖٔای ٌخارصحص پصدارخٕ اُس .بٕ ُظص ٌی رظس ثارَص پشٍصی ُارواظدٕ از اىگوی لبلٕ

گيسزًٗص(در ثفکَک ثفعُص بٕ رواًی ،غليی و  )...در رظُسن بٕ اًَ روًکصد ،كابو ثوجٕ اظت ٍََٖ .
ثؿور ُاكؽ ثدت غْوان ُام ثفعُص رواًی اظت کٕ بصری را بٕ جػو اؾمالخاثی چون

«روش

ثفعُصی جاٌع»« ،ثفعُص اجخٗادی جاٌع»« ،ثفعُص رواًی جاٌع» و  ...کؼاُسٔ اظت.
پصوافح است کٕ ٖصچٕ زٌان بُؼدصی از ؾسور ٌخَ ٌی گشرد؛ َُاز ٌخَ بٕ ثَََُ بُؼدص ٌی ػود.
از اًَ روظت کٕ ٌثال ؾصؼ ثالوت در غؿص رظاىت ،با ثبََُ ٍٖضاد بودٔ اظت و در واكع ثبََُ در
فٍَ ثالوت ثدلق ٌی ًابسُ( .دو ، 43 :جٍػٕ 2 :و آل غٍصان )164 :اًَ ٌعئيٕ در فٍَ گضارش ٖاًی
َُض بصوز ًافخٕ اظت  .ابوغبساىصخٍان ظيٍى ٌى گوًس« :آُان نٕ بٕ ٌا كصآن را ثػيًَ دادُسٌ ،ى گفخْس،
ٌا از پَاٌبص(ص) ٌىرواظدًَ نٕ آًات اىٗى را بص ٌا بزواُس ،و چون دٔ إًٓ فصا ٌى گصفخًَ بسان غٍو
ٌىنصدًً و آن گأ آًات دًگص  ...بسًَ ظان ٌا كصآن را با غٍو ًهجا آٌورخًَ ( ».لبصی36 /1 ،؛
كصلبی.)39 /1 ،
نتیجوگیری

ثفکَک بََ ظاخت ثارًزی و غَصثارًزی كصآن و لبػا لبلٕ بْسی ٌباخذ ثفعُصی ذًو ًکی از
اًَ دوً ،ک فصورت اظت  .آًات ثارًزی كصآن کصًً از آن جٗت کٕ گضارش گص ثارًذ بصای ٌصدم
غؿص ّضول َُض ٖعت؛ ٌَصاری ثارًزی بصای ؾاخبان ادًان ثوخَسی اٌصوز َُض بٕ ػٍار ٌی رود .آن
چٕ در ثبََُ رابمٕ كصآن و ٌَصاث غٗسًْی اٍَٖت دارد؛ آن اظت؛ ٌَضان ُظارت آًات ثارًزی كصآن
بٕ گضارش ٖای غٗسًْی اظت  .اًَ ُظارت کٕ در ٖصدو دًسگأ ثؿدَح و اكخباسٌ ،فصوض گصفخٕ
ػسٔاظت؛ كابو ثأٌو اظت  .ثفعُص ثارًزی بٕ ٌفٗوم واکاوی كصائَ ُاػی از دورافخادگی از زٌان
ّضول ُؽ ،روًکصدی جسًس در ػکو دٖی بٕ ٌاَٖت ثفعُص اظت  .از اًَ ٌْظص ،ثاظُط و ثلصٍص و
اظدفادٔ از كواغس واؾول ثارًزی در ثفعُص كصآن بٕ غْوان ًک ٌخَ ثارًزی ،فصورت و َُاز اٌصوز
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػاًس اُگَضٔ بصری از روی آوری بٕ چََْ اؾمالخاثی ،اؾمالح رٌؼٕ دارحص «ثفعُص كصآن بٕ كصآن » باػس .اٌا باًس
ثوجٕ داػت کٕ ثفعُص رواًی بٕ َٖچ وجٕ ٍُی ثواُس كعًُ «ثفعُص كصآن بٕ كصآن » باػسٌٓ .ؼأ اٍَٖت ًافخَ ثفعُص كصآن
بٕ كصآن ،روًکصدٖای ثفعُصی ٌبدْی بص ثفعُص بٕ رأی اظت و از ٍََٖ رو كصآن در اؾمالح كصآن بٕ كصآن ،ػاٌو
رواًت َُض ٖعت؛ چْاُچٕ ػاٌو غلو َُض ٖعت  .غسم ثوجٕ بٕ اًَ اٌصٌ ًٖ ،وجب ثفعُصٖای غيك از ٌفٗوم ثفعُص كصآن
بٕ كصآن و لصح بدذ ٖاًی چون جاًگأ رواًت در آن ػسٔ اظت .
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ظارخار ْٖسظی آًات ثارًزی كصآن کصًً

ٌماىػات كصآُی اظت  .بیثوجٗی بٕ اًَ اٌص ٌا را در ٌواجٕٗ با ان بؤ ثدلَلات راورػٓاظان (کٕ
غاىبا ٌخٍصکض بص روًکصدٖاًی ثارًزی اُس) َُض ُاثوان رواٖس کصد.
منابع

ابَارَص ،غيیبٌَدٍس ،اىکاٌو فی اىخارًذ ،بَصوت ،دار ؾادر.1965 ،
ابَريسونٌ ،دٍسبَغبساىصخٌٍَ ،لسٌة اىػبص ،بَصوتٌ ،وظعة االغيٍی ايٍمبوغات ،بی ثا.
ابَغاػورٌ ،دٍسلاٖص ،اىخدصٍص و اىخْوٍص ،بَصوتٌ ،ؤظعة اىخارًذ.142۰ ،
ابورًدان بَصوُیٌ ،دٍسبَ اخٍس ،کخاب اىبَصوُی فی ثدلَق ٌاايْٗس ،خَسرآباد دکٌَ ،مبػة ٌجيط
داٍصة اىٍػارؼ اىػثٍاَُة.1958 ،
بسوی ،غبساىصخٍَ ،دفاع كصآن در بصابص آرای راورػٓاظان ،حصجٍۀ ظُسخعَُ ظُسیٌ ،ؼٗس ،بٕ ِؼص،
.1383
بصوکيٍان ،کارل ،ثارًذ ٌيو و دول اظالٌی ،حصجٍۀ ٖادی جضاٍصی ،ثٗصان ،بْگأ حصجٍٕ و ِؼص
کخاب.1346 ،
پانخچي ،اخٍسٌ ،سرو ثفعُص ،دائصٔ اىٍػارؼ بضرگ اظالٌی ج ٌ ،17صنض دائصةاىٍػارؼ بضرگ اظالٌى
ػ ثٗصان.1385،
پصوًْی ،ريَو ،ثديَو غْاؾص ادبی و ْٖصی داظدانٖای كصآن ،فصْٖگ گعدص.1379،
جفصی ،آرثور ،واژٔ ٖای درَو در كصآن ٌجَس ،حصجٍۀ فصًسون بسرٔ

ای ،ثٗصان ،اُدؼارات ثوس،

.1372
خعُْی ،ظُسابواىلاظًٌ ،باُی ْٖصی كؿٕٖای كصآنٌ ،صکض پژوٖغٖای اظالٌی ؾسا و ظٍُا.1377 ،
خکًَ ،ظُسٌدٍسباكص ،اىلؿؽ اىلصآُی ،كًٌ ،وظعة آل اىبُت؟غًٗ؟ ،الخَاء اىخصاث.141۰ ،
ريفهللاٌ ،دٍس اخٍس ،اىفَ اىلؿؿی فی اىلصآن اىکصًً ،بَصوتِ :ؼص ظُْا.1999 ،
رجبیٌ ،دٍود ،روش ػٓاظی ثفعُص كصآن ،ثٗصان ،ظازٌان ٌماىػٕ و ثسوًَ کخب غيوم اِعاُی
داِؼگأٖا (ظٍت)؛ كً ،پژوٖؼگأ خوزٔ و داِؼگأ.1383 ،
ظبداُی ثبصٍضی ،جػفص ،اىلؿؽ
دارجواداالئٍۀ.1428 ،

اىلصآَُة دراظة وٌػمَات و اٖساؼ ،اىجضء االول ،بَصوت،

1۰4

ٌماىػات تارًزی كصآن و خسًذ  ،ػٍارۀ ،62پائَض و زٌعدان 1396

ظجادی ،ظُسؾادؽ و غاىً زادٖٔ ،ادی ،ثارًذُگاری در اظالم ،ثٗصان ،ظازٌان ٌماىػٕ و ثسوًَ کخب
غيوم اِعاُی داِؼگأٖا(ظٍت). 1383،
ٌوظط االغيٍی.1414 ،
ة
لبالباًی ،ظُسٌدٍسخعَُ ،اىٍَضان فی ثفعُص اىلصآن ،بَصوت،
گيسجعُٗص ،اًگْاس ،اىػلَسة و اىؼصًػة فی االظالم ،حصجٍۀ ٌدٍسًوظف ٌوظیٌ ،ؿص ،داراىکخب
اىدسًثة1959 ،م.
ٌمٗصیٌ ،صثقیٌ ،جٍوغۀ آرار ،ثٗصان؛ كً ،ؾسرا.1374 ،
ٌػصفتٌ ،دٍسٖادیُ ،لس ػبٗات پَصاٌون كصآن کصًً ،حصجٍۀ خعَ خکًَ باػی و دًگصان ،كً ،ثٍَٗس،
.1385
ٌَْع غبساىديًٌَ ،دٍودٌْ ،اٖج اىٍفعصًَ ،ص .45
ٌَبسی ،ابواىفقو رػُس اىسًَ ،کؼف االظصار و غسة االبصار ،ثؿدَح غيی

اؾغص خکٍت ،ثٗصان،

اٌَصکبَص ،چ .1361 ،4
ُفُعی ،ػادی ،غالٌۀ لبالباًی و خسًذ ،ثٗصان ،ػصکت اُدؼارات غيٍی و فصْٖگی.1384 ،
ُٗج اىبالغٕ ،حصجٍۀ ػَٗسیُ ،اٌۀ .31
ُوىسکٕ ،ثَودور ،ثارًذ اىلصآنٌ ،خصجً :جورج ثاٌص ،بَصوتٌ ،وظعۀ کوّصاد ػػ ادُاور.2۰۰4 ،
وؾفیٌ ،دٍس ،االرثباط اىضٌْی واىػلائسی بََ االُبَاء و اىصظو ،بَصوت :دارابَ خضم.1418 ،

