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  کرین قرآى ترجوِ در آى هعٌایی کارکرد ٍ "الم" حرف ًَع شٌاخت اّویت
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 چکیدُ

ّزچِ  بزاي بزلزاري رٍابط اس دیزباس هَرد تَجِ بطز بَدُ است. تزجوِ بِ ػٌَاى ػولي ّذفوٌذ بزاي رفغ هَاًغ سباًي ٍ فزٌّگي،

ٍ حاٍي  تز ارسشبا  هَردًظزاس طزفي ّزچِ هتي  اس هفاّین اصلي بیطتز خَاّذ بَد، هٌذي بْزُهیشاى  تز رٍاىٍ  تز دلیكتزجوِ 

 بزخَردار است. اي الؼادُ فَقلذا تزجوِ لزآى اس اّویت  باضذ هیشاى حساسیت بزگزداًذى آى بیطتز خَاّذ بَد، تز هْن ّاي پیام

تحلیلي با تَجِ  –پژٍّص حاضز بز آى است با استفادُ اس رٍش تَصیفي  بسشایي دارد. تأثیزتَجِ بِ حزٍف جز در تزجوِ لزآى 

تزجوِ ػزفاًي ٍ آیات اًتخابي  ، تزجوِ تفسیزي، تزجوِ ادبي،اللفظي تحتتزجوِ  یؼٌي تزجوِ آساد، بِ پٌج رٍش تزجوِ لزآى،

ّذف اس ایي  ٍ ًمذ لزار دّذ. زرسيهَردبدر ّز رٍش را « الم»هتزجواى هٌتخب در اًؼکاس هؼاًي حزف  هَفمیتهیشاى 

 آهذُ دست بًِتایج  بز اساساس تفاسیز ٍ كتب ًحَي است.  ضذُ ارائِفارسي هٌتخب با هؼاًي  ّاي تزجوِپژٍّص هیشاى تطابك 

بِ  اًذ داضتِ ّایي لغششبِ تٌَع سیاد آى  با تَجِ "الم جارُ" اها در تزجوِ اًذ بَدُ تز هَفك "الم جاسهِ"هتزجواى در تزجوِ 

اًطباق  ّز پٌج رٍش تزجوِ، تمزیباً طَركلي بِ .اًذ ذاضتًِْفتِ آى تَجْي ً تأكیذبِ  "الم هشحلمِ" ػٌَاى ًوًَِ در تزجوِ

 سیادي با كتب ًحَي ٍ تفاسیز دارًذ. 
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