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 فارسی( -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی کاوش

 841-841 .صص ،8331، بهار 33سال نهم، شمارة ، دانشگاه رازی
 (نقد و نظر)

 کتاب معرّفی
-0241   جامعف  الافاة  الع فم    داری فانیف ، ل   بعف  ال   زایف،، ال    يلشف   يأتلیف:  ل ف ،راسات األدبیة املقارنة يف العامل العربيالد  

 صفحه.041، 0111
 -ریخی الت تـاتحـوّ ا گمنام دربـار های ممتاز، امّاین اثر، یکی از پژوهش

از کـه تطبیقـی در جاـاع عـرب اسـت. نوی ـند  ایـن کتـاب  ادبیّاتنقدی 

آثـار  العلـوم دانشـهاق هـاهرق اسـت، دانشکد  دارو مشاور استاداع برج ته 

 نهاشته است. یّاتادبفراوانی در حوز  نقد و 

ایــن پــژوهش در دو فدــل تــدوین شــدق اســت: فدــل اوّ  بــه معرّفــی 

رب اختدـا  دارد کـه تطبیقـی در جاـاع عـ ادبیّاتهای آغازین پژوهش

دانــد. آثــار می« زدقشــتاب»و « غیــر روشــمند»هــا را نیــز عآ یشــتربمؤلّــ ، 

 ابـو ی، فخـریالحمدـ یطاک ـه، سـلیماع الب ـتانی، یالخالد یروحپژوهشهراع و پیشهامانی همچوع: 

 زاق حمیدق و ابراهیم سالمه.، عبدالرّیعود، نجیب العقیقال ّ

 ادبیّـات« هـای روشـمند و مـدرعپژوهش»فدل دوم اثر در دو بخش است: بخش نخ ت به معرّفـی 

ــن فدــل، مــمن معرّفــی دو مکتــب فران ــه و  ــ  در ای تطبیقــی در جاــاع عــرب اختدــا  دارد. مؤلّ

یهـر معارـراع وی نیـز مالح ـه در آثار د که بیشتر -نقدهای واردق بر این دو مکتب  اعبه بی ،آمریکایی

 پرداخته است. - دشومی

ایشـاع اشـارق  األدب املقرار های محمّد غنیمی هال  و معرّفی کتـاب مکتب فران ه، به تالش در حوز 

األدب املقرار   دراسرات يف تطبیقی بـه معرّفـی آثـاری همچـوع  ادبیّاتکند و در تبیین مکتب آمریکایی می
دب األ)سـعید علـوش( و  مردار  األدب املقرار )احمـد درویـش(،  طبیر الت  ة و ظبی  األب املقار : الن  )عطیه عامر(، 

 پردازد.و... می )احمد طاهر مکّی(مناهجه( ره و أصوله، تطو  املقار : )

تطبیقـی بـداع نیـاز  ادبیّـات که پژوهشـهراع ایاین مباحث به ابزارها و شرایط علمی ةمؤلّ  در ادام

کند. این رویکرد مؤلّـ ، ... نیز اشارق میالت ن ری و تاریخی این رشته وجمله آگاهی از تحوّاز دارند 

تطبیقـی  ادبیّاتترین چالش در د  چراکه جدّیکن یاری از معارراع، متمایز میپژوهش وی را از آثار ب
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 مباحث ن ری این حوزق است. به توجّایبیروش پژوهش و  نبودجااع اسالم، 

تطبیقـی اختدـا  دارد:  ادبیّـاتهای عملـی در سـه حـوز  بخش دوم کتاب نیز بـه مومـون نمونـه

هـای غربی و پژوهش - کشورهای اسالمی، پژوهش تطبیقی عربی ادبیّاتهای تطبیقی در حوز  پژوهش

های برج ته نیز پرداختـه ی نمونهعد به معرّفی و نقد مختدر برخعربی، شرهی و غربی. مؤلّ  در هر سه بُ

 است.

 د:بندی کرگونه دستهتواع ایناین اثر را می ةهای برج تبه هر حا ، ویژگی

 یقی در جااع عرب تطب ادبیّاتالت تاریخی . واکاوی سیر تحو1ّ

 گرفته در این حوزق های رورت. نقد ایجازگونة پژوهش2

 تطبیقی  ادبیّاتدانش  های فکری. پرداختن به مباحث ن ری و جریاع3

 های روشمند و نوین.و تأکید بر پژوهش اهتمام. 4

 *وندتورج زینی
 عربی، دانشهاق رازی، کرمانشاق، ایراع ادبیّاتدانشیار گروق زباع و 

                                                                                                                                                          
 t.zinivand@razi.ac.ir                            رایانامه: . *



 

 فارسی( -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی کاوش

 813-841 .صص ،8331، بهار 33سال نهم، شمارة دانشگاه رازی، 
 (نقد و نظر)

 ر حافظثير مضامين قرآن کریم در شعاشارتی گذرا به تأ

 ز حاف اع جااع کس چو بندق جمع نکرد

ـــی ـــات هرآن ـــا نک ـــی ب ـــاح  حکم  لط
 

گفـت: شـعر حـافظ همـه هـ( نقل شـدق اسـت کـه مـی 618از استاد حافظ، میر سید شری  جرجانی )م »

 (83: 1361، مقدم )علوی« ست.الاامات و حدیث هدسی و لطاح  حکمی و نکات هرآنی ا

 داند: ت خود را در تأثیرپذیری از هرآع میقیّحافظ رمز موفّ

ــزی و ســالمت ــی چــوع حــافظ رــبخ خی  طلب
 

ــردم  ــرآع ک ــت ه ــه از دول ــردم هم ــه ک  هرچ
 

 (431: 1386)حافظ،  
 اردق روایت مختل  از هرآع کریم دارد:ادر بیت زیر نیز اشارق به آشنایی خود با چ

 سـاعِ حـافظفریـاد، ار خـود بـهه عشقت رسد ب
 

ـــوانی در چـــاردق روایـــت هـــرآع ز   بـــر بخ

 

 (131)هماع: 

عی است که اشعارش تف یر هـرآع اسـت و خواننـدق را از شـرت و تومـیخ آیـات هـرآع در بیت زیر مدّ

 کند:مینیاز بی

ـــر ـــه تحری ـــی آرم ب ـــاهی کل ـــن م ـــو م  چ
 

 پــــرس تف ــــیریتــــو از نــــوع و القلــــم مــــ 
 

 (363: 1366)هماع، 

 بودع خود اشارق دارد: رراحت به حافظ هرآع یت هم بهدر این ب

 تــــر از شــــعر تــــو حــــافظندیــــدم خــــوش
 

ـــــینه داری  ـــــدر س ـــــه ان ـــــی ک ـــــه هرآن  ب
 

 (806: 1386، )هماع

 کند: حافظ در این بیت به روشنی از انس خود با هرآع کریم یاد می

 هــای تــارحاف ــا در کــنر فقــر و خلــوتِ شــب
 

 رس هـرآع، غـم مخـورتا بـود وردت دعـا و د 
 

(343)هماع: 
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 تکرار واژ  هرآع در دیواع حافظ گواهی بر تأثیرپذیری وی از هرآع کـریم بـودق اسـت بار چااردق  

شود. من ور ازعبارات هرآنی بخشی از یی آیه اسـت کـه دیدق میوفور بهشعر حافظ عبارات هرآنی در 

رْ  َيْیرُل َ  ﴿معنایی م تقل دارد. مثـل  ر ُ یَرْبزُقْرُه من ِن َََْت ْتَرَارا اأْلَْاَرارُ ﴿و  (3)طرق/   ﴾  َْ ، (011)توبره   ﴾َجنَّرات  َجْربنَت 
را ن  ﴿ اننـدم  اندابیات خوش نش ته هافیة ف در وزع وهای هرآنی گاق بدوع دخل و تدرّاین عبارت ََ رَ  اْل من

ا رورت گرفته اسـت مثـل هو گاق بنا به مرورت شعری اندک تغییری در آع( 03)انبیرا    ُكلَّ َشْي   َيي  ﴾

 آمدق است. «فیه» ،«هي»جای که به «قٌم فنیهن َيتَّی َمطلعن الَفجبسَ »

  «  یکرادإ»ملـه جاز  شـودر حـافظ دیـدق میعبیر، ارـطالت و واز  هرآنـی در شـعها تدقافزوع بر این  

  هرآنـی را بـا هـم مختلـ بنا به مرورت وزع شعر کلماتنیز گاق   «شیطا  رجیم»، «ة املأویجن  »، «صبغة الل  »

 هـای هرآنـی نیـز در شـعرواژقتی «العـین ةهـرّ» و «باشت عـدع»، «ع م رمیم» ترکیب کردق است  مانند

 ...و «الِت»، «سلِبیل»، «میقات»جمله   ازشودوفور دیدق میحافظ به

ایـن نکـات ای در اشعار حافظ دارد. برخـی از جایهاق برج ته« لطای  حکمی با نکات هرآنی»تردید بی

 از جمله:  هرآنی ب یار آشکار است

 آســــماع بــــار امانــــت نتوان ــــت کشــــید
 

 نـــام مـــن دیوانـــه زدنـــدهرعـــة کـــار بـــه 
 

(1386 :246) 

ْلَنَارا َوَأْشرَفقْ ﴿ ةمبارک که برگرفته از آیة َن ََْ َْنبَراأن فَرأََبْنَ َأْ   َن َوا َواتن َواأْلَْر ََ ر َِّ ْنَارا َوَمََلَارا إنَّنَّ َعَبْضرَنا اأْلََمانَرَة َعلَرل ال َ  من
اُ  إننَُّه َكاَ  ظَُلوًما َجُاوً   َِ ْن  است. (27)ايزاب   ﴾.اْْلن

مثل ارثیة باشت برای مؤمنین در   داردنیاز ت بیشتری هرآنی به دهّ هایگاق تأثیرپذیری حافظ از حکمت

 بیت زیر:

ــن ــة مــورو  م ــرین خان ــد ب  ســتا حاف ــا خل
 

 کـــنمه نشـــیمن چـــانـــدر ایـــن منـــز  ویرانـــه 
 

(1386 :481) 

نُرو َ ﴿اسـت:  ر از آیة ذیلاین بیت متأثّ ْممن َُ رُعو َ  ،قَرْد َأفْرلَرَ  اْل یَ  ُهرْم يفن َصرَقمننْم َشاشن ِن ََ ُهرُم اْلَوارنوُرو َ ، الَّر یَ   ،ُأولَئنر ِن الَّر
 .(0)مممنو    ﴾.یَبنوُوَ  اْلفنْبَدْوَ  ُهْم فنیَاا َشالنُدو َ 

. ویژگـی ایـن مضـامین شـدق اسـتفـی معرّهرآنی در اشعار حافظ در این نوشتار کوتاق چند مضموع  

 . دور ماندق استکه از دید شارحاع اشعار حافظ به وجود نکات مشترک ظریفی است

 . خداوند قادر مطلق8

ــــار  ســــیر ســــرار و دور همــــر را چــــه اختی
 

ــــند بر  ــــتدر گردش ــــار دوس ــــب اختی  ح 
 

 (64: 1386حافظ، )



 843 (نقد و نظر)رآن کریم در شعر حافظ اشارتی گذرا به تأثير مضامين ق
 

 

َب َوال﴿ ََ َس َواْلَق َْ ْمبنهن َوالشَّ َِخََّبات  ِبَن  (46: 1381  )نقل از پرتو علوی، (34)اعراف/  ﴾.نُُّجوَم ُم

َب َوالنُُّجومَ  سیر سرار و دور همر: ََ َس َواْلَق َْ ْمبنهن  :ح ب اختیار دوستند بردر گردش .الشَّ َِخََّبات  ِبَن  .ُم

 . منزل ماه و خورشيد2

 امـر تـو رسـنده منـز  چـو بـه ماق و خورشید بـ
 

ـــه  ـــار م ـــی ـــز ب ـــرا نی ـــن بازرویِ م ـــاعه م  رس
 

 (324: 1386حافظ، )

ْرََّنُه َمَنازنأَ ﴿ َب َقدَّ ََ  (212: 1361کوب، نیزرّ  )نقل از (31 /یس) ﴾.َواْلَق

ََب :ماق و خورشید  َمَنازنأَ  :به منز  .اْلَق

 . مشيّت الهی3

 ک ـی دادنـده جام می و خوع د  هـر یـی بـ
 

 در دایــــر  ه ــــمت اومــــان چنــــین باشــــد 
 

 (211: 1386 حافظ،)

ِنأُّ َمْ  َتَشا ُ ﴿  (10: 1386  )نقل از سرار، (28 )آ  عمراع/ ﴾.َوتُعنزُّ َمْ  َتَشاُ  َوُت

 تِأ  خوع د :   تُعنزُّ جام می: 

 درکـش و راف تو را حکم نی ت، خوشدُرد ه ب
 

ــت  ــین الطاف  ــرد ع ــا ک ــاهی م ــه س ــه هرچ  ک
 

 (83: 1386حافظ، )

َِل﴿ َِل َلُكمْ  َشْيٌ  َوُهوَ  َشْیًئا َتْكَبُهوا َأ ْ  َوَع َُوَ . َ   َوَأنْرُتمْ  یَرْعَلمُ  َواللَُّ  َلُكمْ  َشب   َوُهوَ  َشْیًئا ُْنبُّوا َأ ْ  َوَع  (218بقرق/ ) ﴾تَرْعَل

 .َلُكمْ  َشْيٌ  :عین الطافت ت  ُْنبُّوا :راف  َتْكَبُهوا :رددُ

ـــد ـــت ندی ـــا مدـــلحت وه ـــر آســـایش م  دلب
 

 تنهرانــــی دان ــــورنــــه از جانــــب مــــا د  
 

 (86: 1386حافظ، )

َ  اللَّن ﴿ :نهرانی دان ت از جانب ما د  َن َنة  َف َِ ََ منْ  َي  (16 )ن اء/ ﴾.َما َأَصاَب

 ریختن حق. شراب4

ـــا نوشـــیدیم ـــة م ـــه پیمان  آنچـــه او ریخـــت ب
 

 اگـــر از خمـــر باشت ـــت وگـــر بـــاد  م ـــت 
 

 (31: 1386حافظ، )

یَبَنا إن َّ َما َكَتَ  اللَُّ ﴿  (46-41: 1381  )نقل از پرتو علوی، (31 توبه/) ﴾.لََنا ُقْل َلْ  ُیصن

ُْم َشَباًًب َطُاورًا﴿  (46  )نقل از هماع: (21 دهر/) ﴾.َوَسَقاُهْم َرُّبُّ

ُمْ : آنچه او ریخت به پیمانة ما  .َسَقاُهْم َرُّبُّ
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 . حضور هميشگی خداوند1

ـــرق نی ـــت ـــات ف ـــاق و خراب  در عشـــا خانق
 

ــ هرجــا  ــوِ رویِ حبی  ب ه ــتکــه ه ــت، پرت
 

 (66: 1386حافظ، )

ا تُرَولُّوا فَرَثمَّ َوْجُه اللَّن ... ﴿ ََ  (16: 1381و پرتو علوی،  143: 1311  )نقل از دامادی، (113 /بقرق) ﴾... .فَأَیْرَن

ا تُرَولُّوا فَرَثمَّ َوْجُه اللَّن  ... :جا که ه ت، پرتوِ رویِ حبیب ه تهر ََ  ... .فَأَیْرَن

 نخداوند به بندگا نزدیکی. 1

ـــود ـــا او ب ـــدا ب ـــوا  خ ـــه اح ـــدلی در هم  بی
 

 کـــرددیـــدش و از دور خـــدا را مـــیاو نمـــی 
 

 (113: 1386حافظ، )

ا ُكْنُتمْ ﴿ ََ  (60: 1381  )نقل از خطیب رهبر، (4 )حدید/ ﴾.َوُهَو َمَعُكْم َأیْرَن

ُه َوََنُْ  َأقرْ ﴿ ُِ اَ  َونَرْعَلُم َما تُرَوْسونُ  بنهن نَرْف َِ ْن   )نقل از پرتـو علـوی، (18 /ق) ﴾.َبُب إنلَْیهن منْ  َيْبلن اْلَورنیدن َوَلَقْد َشَلْقَنا اْْلن

1381 :82) 

 (103 /انعام) ﴾ َّ ُتْدرنُكُه األَْبَصاُر َوُهَو یُْدرنُك األَْبَصاَر َوُهَو اللَّطنیُف اْْلَبنُي.﴿

رْ  َيْبرلن اْلَورنیردن  ََنْرُ  َأقْررَبُب إنلَْیرهن  و .َوُهرَو َمَعُكرمْ : دلی در همه احـوا  خـدا بـا او بـودبی  َّ ُتْدرنُكرُه  دیـدش:او نمی .من
 .األَْبَصارُ 

ــت ــل نی  ــیی حای ــوق ه ــا و معش ــاع عاش  می
 

 برخیـز خـودی حـافظ از میـاعتو خـود حجـاب  
 

 (380: 1386حافظ، )

ُه َوََنُْ  َأقْرَبُب إنلَْیهن ﴿ ُِ اَ  َونَرْعَلُم َما تُرَوْسونُ  بنهن نَرْف َِ ْن   )نقل از پرتـو علـوی، (18ق، ) ﴾.منْ  َيْبلن اْلَورنیدن  َوَلَقْد َشَلْقَنا اْْلن

1381 :11 ) 

َما تُرَوْسرونُ  بنرهن  :تو خود حجاب خودی .َوََنُْ  َأقْرَبُب إنلَْیهن منْ  َيْبلن اْلَورنیدن : میاع عاشا و معشوق هیی حایل نی ت
ُِهُ   نَرْف

 . خطر لغزش آدمی1

 دام سخت ــت مهـــر یــار شـــود لطــ  خـــدا
 

 رد رـــرفه ز شـــیطاع رجـــیمورنـــه آدم نبـــ 
 

 (300: 1386حافظ، )

یٌم.﴿ َ إن َّ َري ن َغُفوٌر رَّين َم َري ن ُِّو ن إن َّ َما رَين ل ي إن َّ النَّْفَس أَلمَّارٌَة ًبن ِن  (33 /یوس ) ﴾َوَما أُبَرب نىُ  نَرْف

ي :دام سخت است ِن َ  :مهر یار شود لط  خدا .َوَما أُبَرب نىُ  نَرْف َم َري ن  .إن َّ َما رَين
 (63 /ن اء) ﴾.َلْوَ  َفْضُل اللَّن َعَلْیُكْم َوَرْمَُتُه َ ترََّبْعُتُم الشَّْیطَاَ  إن َّ قَلنیًق ﴿ :ورنه آدم نبرد ررفه ز شیطاع رجیم
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 . رحمت خداوند1

ــروش عــالم غیــب ــه دوش بم ــتی س ــا ک  بی
 

ـــت او  ـــی  رحم ـــت ف ـــه عام  ـــد داد ک  نوی
 

 (331: 1386حافظ، )

یًعا إن َّ اللََّ ﴿ نُوَب َجَن ُِّ  (208: 1386  )نقل از سرار، (33 /زمر) ﴾.یَرْغفنُب ال

َعْت ُكلَّ َشْي  .﴿  (138 /اعراف) ﴾َوَرْمَِتن َوسن

َعْت ُكلَّ َشْي : عام است فی  رحمت او  .َوَرْمَِتن َوسن
 . توکل به خداوند3

ــدرد ــر شــما ن ــردق ب ــم پ  بجــاع دوســت کــه غ
 

ـــد  ـــاز کنی ـــاف کارس ـــر الط ـــاد ب ـــر اعتم  گ
 

 (330: 1386حافظ، ) 

ُبُه...﴿ ِْ  (3طالق/ ) ﴾... َوَم  یَرَتوَكَّْل َعَلل اللَّن فَرُاَو َي

َتوَك نلننَ  ...﴿ َُ َُن ُّ اْل  (180 -131 /آ  عمراع) ﴾... ،فَإنَذا َعَزْمَت فَرَتوَكَّْل َعَلل اللَّن إن َّ اللََّ 

روست که غم پردق بر شما ندرد: به جاع د َُن تَروَك نلننَ إن َّ اللََّ  َُ رْل : گر اعتماد بر الطاف کارسـاز کنیـدا.  ُّ اْل فَرَتوَكَّ
 .َعَلل اللَّن 

 . گرایش به حق81

ــن دوســت بدســت آر و ز دشــمن به ــل  دام
 

 مــرد یــزداع شــو و فــار  گــذر از اهرمنــاع 
 

 (321: 1386حافظ، )

ِن ﴿ ْرَزْ  إن َّ اللََّ َمَعنَرا فَرأَنْرَزأَ إن َّ تَرْنُصُبوُه فَرَقْد َنَصَبُه اللَُّ إنْذ َأْشَبَجُه الَّ َْ بنهن َ   َ اوْرنَرْنن إنْذ ُمَرا يفن اْلغَرارن إنْذ یَرُقروُأ لنَصراين  یَ  َكَفُبوا ََثِنن
رُة  ََ رْفَلل وََكلن ُِّ یَ  َكَفرُبوا ال ِن رَة الَّر ََ ُُنود  مَلْ تَرَبْوَها َوَجَعرَل َكلن ُ َعزنیرٌز َيكنریمٌ اللَّن اللَُّ َسكنیَنَتُه َعَلْیهن َوَأیََّدُه ِبن رَي اْلُعْلیَرا َواللَّ  )توبـه/ ﴾. هن

40) 

 نماید که حافظ در بیت باال ن ری به این آیه داشته است. بعید نمی

ُُنود  مَلْ تَرَبْوَهادامن دوست به دست آر... مرد یزداع شو:  ُ َسكنیَنَتُه َعَلْیهن َوَأیََّدُه ِبن و فار  گـذر  .إن َّ اللََّ َمَعَنا فَأَنْرَزَأ اللَّ

ُ َسكنیَنَتُه َعَلْیهن : از اهرمناع  .فَأَنْرَزَأ اللَّ

 . پيروی از سخن حق88

 حــافظ ار خدــم خطــا گفــت نهیــریم بــرو
 

 ور به حا گفـت، جـد  بـا سـخن حـا نکنـیم 
 

 (313: 1386حافظ، )

ْب عنَبادن ﴿ َنهُ  ،فَبنش ن َِ ُعوَ  اْلَقْوَأ فَرَیتَّبنُعوَ  َأْي َن َت ِْ یَ  َی ِن  (114: 1386  )نقل از سرار، (16 -11 زمر/) ﴾.الَّ
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َنهُ ور به حا گفت جد  با سخن حا نکنیم:  َِ ُعوَ  اْلَقْوَأ فَرَیتَّبنُعوَ  َأْي َن َت ِْ  .َی
 . بخشش و سخاوت82

 ای نـور چشـم مـن ســخنی ه ـت گـوش کــن
 

ــوش کــن   چــوع ســاغرت پرســت بنوشــاع و ن
 

 (341: 1386حافظ، )

َ/ َوأَ َوَأْنفنُقرررروا  نَّررررا َرزَقْرنَرررراكُ ﴿ ررررْبَتَّن إنَ  َأَجررررل  َقبنیرررر   فََأصَّرررردَّ ررررْوُت فَرَیُقرررروَأ َرب ن لَررررْوَ  َأشَّ ََ َ َأَيرررردَُكُم اْل ََْدن ررررْ  قَرْبررررلن َأْ   ررررَ  ْم من ُكررررْ  من
 (10 /فقوعامن) ﴾.الصَّاِلنننَ 

ََْوتُ : چوع ساغرت پر است َ َأَيدَُكُم اْل ََْدن  . نَّا َرزَقْرَناُكمْ َوَأْنفنُقوا  :بنوشاع و نوش کن .قَرْبلن َأْ  

 . روزنامة اعمال83

ــــاع ــــا فش ــــا  م ــــة اعم ــــه روزنام ــــی ب  آب
 

ــــاق ازو  ــــروف گن ــــترد ح ــــواع س ــــد ت  باش
 

 (382: 1386حافظ، )
یننهن فَرَیُقوُأ َهاُؤُم اقْرَبُؤوا كنَتابنیْه.﴿ َن َ كنَتابَُه بنَی  (11 /حاهه) ﴾فََأمَّا َمْ  ُأودن

ررا   َأْلَزْمنَرراُه طَررا نبَ ﴿ َِ َُ لَررُه یَرررْوَم اْلقنَیاَمررةن كنتَرراًًب یَرْلَقرراُه َمْنُشررورًاوَُكررلَّ إنْن ْرربن ََ ، ُه يفن ُعُنقنررهن َوُْ ََ اْلیَررْوَم َعَلْیرر رر ِن ََ َكَفررل بنَنْف اقْرررَبْأ كنَتابَرر
یًبا ِن  (133: 1311)نقل از دامادی،   (14-13اسراء/ ) ﴾.َي

َنات  وََكاَ  ﴿ َِ ُ َسی نَئامننْم َي ََ یُرَبد نُأ اللَّ افَُأولَئن ًَ ی ُ َغُفورًا رَين  (10 /)فرهاع ﴾.اللَّ

َنات   تواع سترد حروف گناق ازو: َِ ُ َسی نَئامننْم َي  .یُرَبد نُأ اللَّ
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