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 دس قشآى کشین «هثقال»ۀ واط آیی بشسسی هؼناضناسی با هن

 1هحوذجواد پوسػابذ
 2حیذس ضیشاصی
 3احوذ حیذسی

 چکیذه

کیؿ ٌایاو ؾاٌتحه اوتثع فتؿالث ؾق وته  یهوضوؿ فؿالث ال ش٘له هفاهی٘ی اوث که لكآو ه٘واقه به آو جؤ
واالی فتؿ  الیتی قا  هتا ي٘ويتۀ ه٘ۀ آوهای لكآو ي٘وؾ ؾاٌحه که  بقؿ جکویًی، جٍكیقی و شمایی ؾق بىیاقی ال آیه

گىىتحًی ؾاقؾ،  –ال يتوؿ فتؿ  شمایتی  –والؾع ال ش٘له واژگايی که با فؿ  الیی الپیً آٌکاق هی یًب اقجبتاعی يا
 اوثع "واژۀ "هرما 

گوو های  آیی هنباۀ واوغ "هرما " به ۀواژ   یواقگت چوو بافث، جمابل و ٌ٘و  هٍحكک به ايىصام و هتحى هنگويا
، جعلیلتی –به قوي جوِیفی  ، جالي ؾاقؾ جاایى پژوهً کكؾه اوثع ی ٌایاوهفیوم فؿ  الیی ؾق آیات لكآو ک٘ک

ؾهتؿ کته  ع يحتایس يٍتاو هتیو بكقوی ٌوؾ ؾق آیات لكآيی بعد هرما  ؾق اقجباط با فؿ  الیی ۀواژ  ییآ کاقکكؾ باهن
اوث> هك چًؿ جمابتل و ٌت٘و  هٍتحكک يیتم بته هفیوم فؿالث" هقغوف به "اقجباط با  جك بیً واژۀ هرما آیی  هنبا

 ع بؽٍیؿه اوث یکیؿ هقًاؾاقؤ هفیوم فؿ  الیی ؾق قول ظىابكوی بًؿگاو ؾق قول لیاهث، ايىصام و ج
 . آیی، ايىصام فؿالث الیی، با هنلكآو کكین، هرما ، : کلیذی واطگاى
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 هقذهه

هتای هتولقیحی و فكهًگتی  لكآو کكین هٍح٘ل بك واژگاو بىیاقی اوث که با جوشته بته لتكاق گتكفحى ؾق بافث
ٌويؿ> بًابكایى بكای ؾقک ِعیط ال آیات لكآو بایتؿ بته فلتن هقًاًٌاوتی قوی  هحفاوت، ؾچاق جغییكات هقًایی هی

های يوبًیاؾ ؾق هغالقات لكآيی اوثع ایى قوي به ؾيبا  آو اوتث جتا بتا هغالقتۀ  هقًاًٌاوی یکی ال قوي; آوقؾع
: 0910هغیتـ،  ٔظىتیًی و: های هقًتایی آو برتكؾالؾ هفل٘ی هقًا، به اوحؽكاز هقًای يیفحه ؾق هحى و کٍت  الیت

يی که يمً کلیتؿی و کتايويی ؾق ٌتًاؼث یافث> واژگا به جعلیل ؾقوحی ال آیات و واژگاو ؾوث ٓ> بًابكایى بایؿ88
که الآو;ٓ 98: 1391ٔهاؾی،  عبیًی هفیوم لكآيی ؾاقيؿ شیاو ۀ هًغوق و هفیوم آیتات هىتحًؿ، بالگوکًًؿها  واژه شا

ٓ> لفا پته ال 092: 0912یی، فبؿالل   ٔقفیقی و: اؼث ِعیط لغات ؼواهؿ بوؾؾقک هؿلو  آیات يیم هبحًی بك ًٌ
هتا و  های هقًاًٌاوی هك واژه به ه٘كاه بكقوی اقجباط ویىتح٘ی کته هیتاو آو و، هیؿاوايحؽاب کل٘ات کلیؿی لكآ

ی فًاِتك هًٍ٘یًها،  ها و جمابل ؾق يگاه هقًاًٌاوی، ال عكیك جفاوت;های هقًایی آیات وشوؾ ؾاقؾع  بكؼی ال الیه
گوو و ٌبکه  و ٔقاؾ: یتؿی لتكآو قا یافتثجواو هقًتای کل ای ال هفاهین که با یکؿیگك قوابظ هحمابل ؾاقيؿ، هی گويا

لیكا جكکیتب واژگتاو بتاهن کًؿ>  های کلیؿی ؾق لباو قا بكقوی هی چًیى هقًاًٌاوی جكکیب ٓع هن84: 0910يىاز، 
 ٓع02: 0228شیث فین اِلی فعوای آو هحى اوث ٔظللی، ؾق  قاهی ؾیگك

ی و الیتی هتوقؾ جوشته ال وویی فؿالث ال ش٘له هفاهی٘ی اوث که ه٘واقه ؾق ايؿیٍه و هکاجب هؽحل  بٍك
ه٘تۀ جكیى کحتاب آوت٘ايی، فتؿالث قا ؾق  شتاهـ فًواو بتهجكیى ؾیتى و لتكآو  کاهل فًواو بهبوؾه اوثع ؾیى اوالم 

بته هًگتام وتؽى ال فتؿالث ال  بلًؿهكجبتههای ليؿگی ؾيیوی و اؼكوی ايىاو ؾق يؾك ؾاٌحه اوتثع ؼؿاويتؿ  شًبه
ایتى واژه ؾق ؾ  ؼتوؾ  گ٘تاو بیهايًتؿ "هرمتا " اوتحفاؾه کتكؾه اوتثع  ؾق هقًا و ياچیم ؾق ؽتاهك لؿق گكاوای  واژه

 بیكه شىثع های هقًاًٌاوی ؾلیك ایىحی ال قويها ب های هقًایی بىیاق ؾاقؾ که بكای کٍ  آو ها و الیه يٍايه
ًٌاوتی هقاِتك، وتقی ؾاقؾ کته هقًتا و هفیتوم واژگتاو قا  های کاقآهؿ لباو یکی ال قوي فًواو بههقًاًٌاوی 

قوتايؿ> ؾق ایتى هیتاو فًّتك  یتاقیؼتویً   بؿ و هؽاعب قا ؾق ؾقیافث لّؿ ظمیمی يویىتًؿه ال هتحى اؾبتیؾقیا
جك به کٍ  هقًا يگكیىحه و بیاو ؾاٌحه اوث که ظضوق هکكق یک واژه ؾق کًتاق واژگتاو  آیی به ٌکلی ؾلیك باهن

 الؾع و جك هی و هحى قا هًىصن ٌوؾ هیؾیگك بافد جؿافی هفیوم اِلی ؾق ـهى هؽاعب 

 پظوهص نظشی ادبیات. 1

 پیطینۀ پظوهص. 1-1

تتً٘ؿی ايصتتام ٌتتؿه اوتتثع بكؼتتی  ؾق ظتتولۀ هقًاًٌاوتتی و لباو ال  ٌتتًاؼحی لتتكآو، هغالقتتات گىتتحكؾه و اقٌل
ؾايًؿع بكؼی ؾیگك يیم  هی هًىصنو بك اوان يؾكیات شؿیؿ، آو قا یک اذك  ؾاقيؿها به لكآو يگاهی واظؿ  پژوهً
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 اذكايؿ که بك جكکیب کلی آیات  ها قا ؾاقای يٍايه و هقًایی ؾايىحه و آوباًٌؿ  بكؼوقؾاق هیها  يگاهی ویژه به واژهال 
 ها اٌاقه ي٘وؾ: جواو به ایى پژوهً که ال ش٘له هی گفاقؾ هی

ی يویىاِغك هاؾی  -0 پژوهٍتگاه هتای لكآيتی،  فّتلًاهۀ پژوهً ،"هتای لكآيتی ؾق هقًاًٌاوی هفاهین و واژه "قٌو
 ،20٘اقۀ ٌت ،08 ، ؾوقۀ0910ج٘تؿيی،  اوتالم لن، پژوهٍتکؿه فل٘یه ظولۀ اوالهی جبلیغات ؾفحكفلوم و فكهًگ اوالهی، 

هتای  های هقًاًٌاوی واژۀ لكآيی افن ال جكاؾف و جضاؾ و ؾیگتك هاللم جوشه به هیؿاو به اه٘یث يویىًؿه ،88-020 ُِ
ضت٘ى اٌتاقه بته  -ی لكآيتی ايتؿکی ؾق ؼتوؾ ؾاقؾها ي٘ويتهکته -کًؿع ایى پژوهً  هوشوؾ ؾق گىحكۀ بافحی لكآيی اٌاقه هی
 ؾايؿع ًا، بىیاق هین هیهای کلیؿی و کايويی لكآو قا شیث ؾقیافث هق هکحب هقًاًٌاوی ایموجىو، هغالقۀ واژه

، البالغته" يیسهای  آو ؾق ايىتصام ؼغبته و يمتً: آیی واژگايی هن";يؾكی،  فلیكضا لًگكوؾی بویه آ  فبؿالقلی -0
 ،لتن فل٘یته ظتوله اوتالهی جبلیغتات ؾفحتك ،اوتالهی فكهًتگ و فلتوم ، پژوهٍتگاههغالقات اؾبی هحوو اوالهیفّلًاهۀ 

ال ش٘لته  ،آیی هنبتاي٘وؾهتای هؽحلت   ایتى همالته ع48-08ِتُ  ،9 ٘اقۀ، ٌت02 ، ؾوقۀ0910ج٘تؿيی،  اوالم پژوهٍکؿه
جك هفتاهین ال وتوی  ای ؼاَ قا فاهل اِلی ؾقیافث بیحك و کاهل اقجباط با هوضوؿ ؼاَ، جمابل و فضویث ؾق هص٘وفه

 َ و جمابل ؾاقؾعآیی واژگايی ال يوؿ اقجباط با هوضوؿ ؼا ؾايًؿع يحایس پژوهً يٍاو ال بىاهؿ باالی هن ؼوايًؿه هی
آیی واژگاو ؾق لكآو کكین ٔهغالقتۀ هتوقؾی وتوقۀ  قابغۀ باهن "جعلیلو الیام اؼاللی،  ویؿیویؿ ظىیى   -9
ض٘ى اٌاقه به  ایى پژوهًع01-1، ُِ 0 ٘اقۀٌ ،او ، ؾوقۀ 0910، ؾوفّلًاهه هغالقات لكآيی و قوایی، "بمكهٓ 

 جك بیً آیی ؾهؿ با هن يحایس يٍاو هی و "بمكه" بكقوی کكؾه آیی، قوابظ واژگاو قا بك ایى اوان ؾق ووقۀ هفیوم باهن
 بوؾه اوثعال يوؿ بؿوو فاِله 

فتؿالث ؾق ووتقث هقًتایی " ظبیب هع٘تؿيژاؾ چاووٌتیو  فلی اِغك پوقفمت و فبؿالعىیى ؼىكوپًاه -4
 پژوهً که جمكیبًا يمؾیک به ایتى همالته ع ایى24-41، ُِ 02 ٘اقۀٌ ،8، ؾوقۀ 0919، " هغالقات جفىیكیلكآو

ؾهتؿ کته  يحایس ایى پژوهً يٍاو هی ٌ٘كؾع هی، هفاهین هؽحل  واژۀ فؿ  قا بكفؿ  ال جقكی  اوث، په ال اقایۀ
گوو پایاو ظولهاقؾ و ؾق ؾ ی هحقؿؾواژۀ فؿالث بىحه به هوِوف یا هحقلك آو، هفاهی٘ ال فتؿالث  های هقًایی گويا

که  الآوقا با جوشه به ویاق آیات بالگو کكؾه اوثع  پژوهً هىحملی ؾقباقه هقًاًٌاوی واژۀ هرما  و اقجبتاط آو شا
 پكؾالؾع  ، ایى پژوهً با قویکكؾ هقًاًٌاوی به ایى هوضوؿ هیايصام يگكفحهبا فؿالث الیی 

 پظوهصهای  پشسص. 1-2

آیی واژۀ هرما  ؾق لكآو کكین چه ي٘وؾهایی ؾاقؾ و چگويه هفیوم فتؿالث الیتی قا  ی باهنهقًاًٌاؼح ۀيٍاي -0
 کًؿ؟ بیاو هی

ق لكآو کكین ؾق غًای هفیوم فؿالث الیتی "هرما " ؾآیی واژۀ  هنبا فًواو بهجضاؾ، بافث و ٌ٘و  هٍحكک  -0
 ايؿ؟ چه يمٍی ایفا کكؾه هوقؾيؾكهای  ؾق آیه

https://alefbalib.com/index.aspx?pid=16&RoleID=0&StatusID=3&AuthorID=732323
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 پظوهصهای  هفشضی. 1-3

هرما  ؾق وه وغط جضاؾ و جمابتل، هتكجبظ بته هوضتوفی ؼتاَ و ٌت٘و    آیی با جوشه به کل٘ۀ فكآیًؿ باهن -0
 هٍحكک ي٘وؾ ؾاقؾع

 ق لكآو کكین ؾق غًای هفیوم فؿالث الیتی"هرما " ؾآیی واژۀ  هنبا فًواو بهجضاؾ، بافث و ٌ٘و  هٍحكک  -0
يمٍی به وما ؾاقيؿ و ؾق ایى هیاو، بافث و هعوقیث هوضوفی ؼاَ ٔفؿالثٓ ال يمىی بیً ال ؾیگتك فكآیًتؿها 

 ؾق ؾقک و فین هقايی بكؼوقؾاق اوثع

 پظوهصاهویت و ضشوست . 1-4

هتای  لكآو کكین هٍح٘ل بك واژگاو بىیاقی اوث که با جوشه به لكاق گكفحى ؾق بافثه٘او گويه که گفحه ٌؿ، 
بایتؿ بته فلتن بتكای ؾقک ِتعیط ال آیتات لتكآو  و ٌتويؿ وت، ؾچاق جغییكات هقًتایی هیهولقیحی و فكهًگی هحفا

آیی واژگاو لكآيی، ال ش٘له واژۀ هرما  ها قا به جعلیل ؾقوحی ال آیتات  هقًاًٌاوی قوی آوقؾ، بًابكایى بكقوی باهن
 بیًی هفیوم لكآيی ؾاقيؿع کايويی ؾق ًٌاؼث شیاووالؾ> واژگايی که هك کؿام يمً کلیؿی و  و واژگاو قهً٘وو هی

 پظوهصسوش . 1-5
وتقی ٌتؿه آیی،  هقًاًٌاوی، فًّك بتاهن جعلیلی و با اوحفاؾه ال قوي کاقآهؿ -ؾق ایى پژوهً به قوي جوِیفی

کن بتك  یًیب باق جکكاق ٌؿه اوث، پكؾه بكؾاٌحه ٌوؾ و شیتاو 8ؾق لكآو که : هرما ;کلیؿی  ۀال هقايی پیكاهوو واژ  ظتا
آیتی و اقجبتاط  ع ؾق ایى پژوهً ض٘ى اٌتاقه بته هفیتوم بتاهنکًؿآٌکاق  ،که هوشب جولیؿ هفاهین افصالی ٌؿهقا آو 

آیتی فتؿالث ؾق  : يؽىث، بتا هنهرما " پكؾاؼحه ؼواهؿ ٌؿ“آیی ؾق واژۀ  با فلوم لكآيی، به وه هعوق با هنهقًاًٌاوی 
 آیی فؿالث ؾق اِل: هكجبظ به هوضوفی ؼاَع وم، با هنآیی فؿالث ؾق ٌ٘و  هٍحكکع و جضاؾع ؾوم، باهن

  1هؼناضناسی. 2

ؾق لبتاو پتكؾالؾع  بته بكقوتی هقًتا ؾق بافتث هی اوث که ًٌاوی های يویى فلن لباو هقًاًٌاوی یکی ال لیكٌاؼه
ایى يؾكیه ٓع 00: 0118ٔف٘ك،  عگویًؿ بكؼی ؾیگك و٘ايحیک هیفلن ال٘قًی و ، ةفلن الؿاللفلن هقًاًٌاوی فكبی به 

که هولكال او   ٓ 2هغكض ٌؿع ٔه٘او،  3، و هیٍل بكیل:فکك و کالم;، با ایؿۀ جغابك 2اوظ لكو يولؾهن ال ووی ها
هقًاًٌاوی ؾق ؼؿهث جعلیل گفح٘او و کلیؿی بكای گٍایً ؾقهای هحى یا کالم اوثع ایى فلن يؽىث بته ;

هتا بته یکتؿیگك بتكای  په ال بكقوتی هقًاٌتًاؼحی ایتى لغقتات، اجّتا  آو ،پكؾالؾ بكي یا جمغیـ کالهی هحى هی
ؾايً هقًاًٌاوی به پیؿایً هقًا، ویك ٓ ;88: 0910هغیـ،  و ٔظىیًی: عکًؿ یابی به کل هقًایی قا آغال هی ؾوث

                                                           
1. Semantics 

2. Max Muller 

3. Michel Breal 
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ی هكجبظ ای ال هقاي پكؾالؾ و قوابظ هقًایی بیى هفاهین هؽحل  قا ًٌاوایی و ٌبکه های آو هی پیٍكفث و ؾگكگويی
 ٓع08: 0924ٔپال٘ك، : کًؿ با هن قا اوحؽكاز هی

 1آیی هفهوم باهن. 3

آو ؾوتحه  ايىصام بتهکًًؿع  بؽًٍؿ و آو قا باقوق هقايی بىیاق هی به یک هحى اؾبی ايىصام هی ی هحفاوتفواهل
اقشتاؿ، ظتفف،  ٌتاهل فواهتل ایتى و ؾاقيتؿ وشتوؾ هتحى یتک فًاِتك هیاو که ؾاقؾ اٌاقه  هقًایی های ال هًاوبث

 هقًتایی، جضتاؾ هن های هلیكهص٘وف ؾاقای ؼوؾ واژگايی ايىصام که اوث واژگايی ايىصام و قبظ شایگمیًی، اؾات
هع٘تؿی،  یتاق ،63: 1386يبتوی،  و هیتاشكٔع اوتث یتیآ هتن و کتل، جکتكاق و شمء هقًایی، قابغۀ هقًایی، ٌ٘و 

ايىتصام واژگتايی، ع ;ي٘ایتؿ ی هحى ایفتا هتیبؽٍ ايىصامؾق ایى هیاو ايىصام واژگايی يمً اواوی ؾق  58ٓ: 1383
ۀ واوغ بهای اوث که واظؿهای واژگايی لباو به لعاػ هعحوای هقًایی ؼوؾ با یکؿیگك ؾاقيؿ و هحى  هبحًی بك قابغه
 02ٓ: 0910و يؾكی،  یه لًگكوؾیبو  آ : ٔعجوايؿ جؿاوم و ايىصام به ؼوؾ بگیكؾ ایى قوابظ هی

یك کل٘تات هصتاوق ؼتوؾ و ؾق جتؤذپیووحه هقايی کل٘تات جعتث ;ًٌاوی بىیاق هین اوث> لیكا آیی ؾق هقًا فًّك باهن
ٓ> بًتابكایى 01: 0988ٔایموجىتو، : پتفیكؾ يحیصۀ ه٘یى هصاوقت با هص٘وفۀ ؾوتحگاهی کته بته آو جقلتك ؾاقيتؿ، جغییتك هی

هؽاعتب ال لّتؿ و فعتوای کتالم  جتك بیً، وتبب افتمایً فیتن گیكيؿ هیکٍ  اقجباط واژگايی که ؾق هصاوقت هن لكاق 
هفتاهی٘ی وشتوؾ ؾاقيتؿ کته ه٘کتى اوتث ؾق  ،ؾق يؾام هقًایی لباو;کًؿع  بیًی وی قا آٌکاق هی گكؾؾ و شیاو گویًؿه هی

يگاه يؽىث هىحمل ال یکؿیگك بً٘ایًتؿ> ولتی اقجبتاعی جًگاجًتگ بتا یکتؿیگك ؾاقيتؿ و گتاه جٍتؽیُ یکتی ال ؾیگتكی 
اوتث  ها واژههقًای یک واژه ؾق والـ ظاِلی ال اقجباط آو با ؾیگك ٓع ;11: 0921ی، ِٔفو: یك يیىثپف اهکاوی واؾگ به
ال جعلیل ایى ظولۀ يٍايه ًٌاؼحی ه٘ايا جكکیب ج٘ام کل٘تاجی اوتث  و هؿفپفیكؾ،  یهؾق ؾقوو بافث واژگايی ِوقت  که

 ٓع82: 0118ف٘ك، : ٔها کٍ  ٌوؾ گیكيؿ جا به ایى ٌکل اقجباط آو یهکه ؾق یک ظولۀ هقًایی ؼاَ لكاق 
ٓع بته 02: 0910اؼاللتی،  و ٔوتیؿی: به هقًای هًٍ٘یًی و ولوؿ واظؿهای لبايی با یکؿیگك اوتث;آیی  باهن

ٌوؾ که هؽاعب به هًگام ؼوايتؿو و  آیی به جکكاق یک کل٘ه ؾق کًاق کل٘ات ؾیگك اعالق هی جك باهن فباقجی واؾه
قوتؿ ؾق  هؽاعب هیگوي ؿ، هايًؿ واژۀ "اللیل" که هكگاه به جوايؿ کل٘ات ؾیگك قا ظؿن بمي یا ًٌیؿو آو کل٘ه هی

ی فًاِتك هًٍ٘تیًهتا،  هتا و جمابل ؾق يگاه هقًاًٌاوی ال عكیتك جفاوت;ؾع گكؾ جؿافی هی: الًیاق:  ـهى وی کل٘ۀ
گوو و ٌبکه : جواو هقًای کل٘ات کلیتؿی لتكآو قا یافتث ای ال هفاهین که با یکؿیگك قوابظ هحمابل ؾاقيؿ، هی گويا

 ٓع84: 0910، اؾ و يىازٔق 
و بتا باٌتًؿ  هیکته ؾق چتاقچوب هوضتوؿ یتک هتحى  شا آهؿو هص٘وفتۀ واژگتايی هقتیى اوتث ، یکآیی باهن

ؾق والـ به اقجبتاط فًّتكی بتا فًّتك ؾیگتك ال عكیتك ٓع ;08: 0228یکؿیگك اقجباعی جًگاجًگ ؾاقيؿع ٔؼغابی، 
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ٓع بكؼتی ؾیگتك يیتم 028 :0221 ٔهع٘تؿ،: ٌتوؾ یهی هٍابه ؾاقيؿ، اعالق ها بافثي٘وؾ هٍحكک و هکكقی که ؾق 
ايؿ که ايحؽاب هك واژه بك قوی  ؾقوو یک پیکكۀ لبايی ؾايىحه ای کوجاه آیی قا ولوؿ ؾو یا چًؿ کل٘ه با فاِله باهن;

 ٓع 00: 0910، ویؿی و اؼاللی: ٔگفاقؾ ها اذك هی ايحؽاب وایك واژگاو و ولوؿ آو
بته هتن پیووتحى واژگتاو ؾق یتک بافتث کتاقبكؾی و ;وتث: ا ى هقًتابه ه٘تی" ة"الّ٘اظب واژۀفكبی لباو  ؾق

هتا و  آیی ؾق لالب ٓ فًّتك بتاهن088: 0200ٔظیتا ، : عٌتوؾ هوشب پؿیؿ آهؿو هقًاهایی شؿیؿ هتی که اِغالظی
شتمء بته کتل،   جواو به اقجباط به هوضوفی هقیى، جمابتل و جضتاؾ، قابغتۀ ال ش٘له هی ،یابؿ ي٘وؾ هی ی هحفاوتاٌکال
 ٓع 02: 0910، لًگكوؾی و يؾكییه بو  آ و ٌ٘و  هٍحكک اٌاقه کكؾ ٔ شمء شمءبهقابغۀ 

ؼتوقؾ> لیتكا  ؾق آو بته چٍتن هی وضتوض بهآیی  ی اوث که فًّك بتاهنا گويه بهگفح٘او و بافث لكآو کكین يیم 
ابل و عبتاق جم  چًیى قابغۀ هكجبظ هىحًؿ و هن ،واژگاو آو با بافث، ویاق و با هوضوفی که آیات پیكاهوو آو اوث

ؾق ;قوايؿع  ؾقک و فین آیات الیی ک٘ک هیؾق آیی، که هؽاعب قا  ؾق هیاو کل٘ات يیفحه اوث و ايواؿ ؾیگك باهن
کًؿه، وظؿجی قا پؿیؿ  ک هص٘توؿ اشتما قا  یهوالـ جًاوب هوشوؾ هیاو اشمای پكا  جك آوتاوجك و  یـوتك آوقؾ که اؾقا

 8ٓ: 0992ع ٔؼايلكی، :کًؿ هی
ای ؼتاَ  های ِكفی و يعوی ؾق گفح٘او لكآيی به ٌیوه ها و واؼث ، اونها فقلهك یک ال ظكوف، واژگاو، 

ع ایى فكآیًؿ با هؿف ؾوحیابی بته بیحتكیى ٌتکل بتكای اقوتا  هقًتا بته ؼوايًتؿه یتا ٌتًويؿه و ايؿ ٌؿه گكفحهبه کاق 
ی يمٍی کتايويی ؾق هقًاًٌاوتی آیتات الیتی آی اوث> لفا ًٌاؼث و ؾقک فكآیًؿ باهن گكفحه ايصامی بك او، اذكگفاق
 008ٓ: 0228اقکوو، ٔ عکًؿ ایفا هی

وی بىتیاق هیتن  ؾقويتی شیاو ًٌاؼث و اؾبی اذك ِاظب ؾیؿ افك جٍؽیُ ؾق ییآ با هن فًّك بوؾو کايويی
 بعتد گىتحكؾگی ؾلیتل به > ولیي٘ایؿ جعلیل آییباهن  فكآیًؿ اوان بك قا هرما  واژۀ ؿوٌک یهپژوهً  اوث> ایى

 کًؿع یه بكقوی قا جمابل و هٍحكک، جضاؾ ٌ٘و هواقؾ  جًیا

 هثقال و استباط آى با ػذالت ضناسی واطۀ سیطه. 4

گك کاهل و با هرما : واظؿ وًصً عال;  ،باٌتؿع و هرمتا  یتک چیتم يمُ یوثع اِ٘قی گفحه: ؾیًاق ذالل ا
 هتا آویقًی ؼتكز و هقتاي ؼتوؾ قا بته  ،آياو: هرالیل ؼوؾ قا بك آياو ايؿاؼث ۀیقًی همؿاق هٍؽّی ال آوع و گفح

گفاق کكؾ  ٓ 4/0842: 0112> شوهكی، 0/414، بی جا: ع ٔابى هًؾوق:وا
" به هقًای وبکی اوث، یقًتی وتًگیى و ةهمابل "الؽف ۀ"ذمل" يمغ ۀهرما  بكگكفحه ال "ذمل" اوثع واژ  ۀقیٍ

ٌتوؾ، هايًتؿ جتاواو و گًتاه بتك او  هقًوی يیم اوحفاؾه هی هىایلهاؾی کاقبكؾ ؾاقؾع اها ؾق  چیمهایاِواًل ؾق هوقؾ 
 ٓ 024-029: 0221اِفیايی، ٌوؾع ٔ به آو ولو هیچه  آو ،هرما  ۀوًگیًی ي٘وؾ، و واژ 

ى" ِفث هٍبه اوث، و ى  "ذمل" بك ولو "ظ   ۀواژ ""الحعمیك فی کل٘ات المكآو" آوقؾه اوث که: ؾقهّغفوی 
ً٘ؿ، ولیى، با هقًای یقًتی چیتمی کته بته آو ولو  ،ٌتوؾع هرمتا  اوتن آلتث گكاو اوتحفاؾه هتی بكای هك چیم اقٌل
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ٓ 0/08: 0988، هّتغفویٔ "ٌوؾع واؼث اون آلث ال فقل اللم به وشوؾ یک ِفث یا ویژگی ؾق چیمی ؾاقؾ هی
ٓ بایؿ جوشته ؾاٌتث 0/008ق: 0408ٔؾقویً،  ع:گكؾؾ با آو ولو هی بىیاق چیمی وًگیى یا بااقلي، آو یلۀوو به;

تً٘ؿ و گكايبیتاؾاقؾ ای جل٘یعی به ایى يکحه  اٌاقه;، واژه که ایى  :عاوتث که با وشتوؾ ايتؿک بتوؾو آو، بىتیاق اقٌل
که هفیوم هقًوی لفتؼ هرمتا  ؾق لتكآو همّتوؾ اوتث> لیتكا کته  قوؿ چًیى به يؾك هیٓ 4/0ق: 0422، هٍیؿیٔ

  هًؾوق ال آو پاؾاي اف٘ا  بًؿگاو ال ؼیك و ٌك اوثع
ٓ، با جوشه 02: 0982لاؾه،  ٌوؾ ٔش٘ا  فؿالث الیی و فؿالث غیك الیی جمىین هی ه ؾو بؽً اِلیث بفؿال

ی یتفتؿ  شما یژهو  ؾق ؼّوَ "هرما " گفحه ٌؿ، هًؾوق ال فؿالث ؾق ایى پژوهً، فتؿالث الیتی و بتهچه  آو به
بتا آو واظؿهایی اوث که ؼؿاويؿ ؾق قول لیاهتث، اف٘تا  بًتؿگاو ؼتوؾ قا  یىجك  ال کوچک ي٘اؾیاوثع "هرما " 

 ٌوؾع هوقؾ ظىابكوی ؾلیك لكاق ؼواهؿ ؾاؾ> و ایى گويه فؿالث ؼؿا به ي٘ایً گفاٌحه هی
فاؾ  بوؾو ـات ظك، ایى يیىث که او ال لوايیى لبلی به يتام لتوايیى ;ولی بایؿ ایى يکحه قا ؾق يؾك ؾاٌث که: 

کًؿ فؿ  اوثع فؿ  و ؽلتن،  یاو هچه  آو اوث که او وكهًٍؤ فؿ  اوث،هقًا ایى به کًؿ، بلکه  فؿ  پیكوی هی
 ٓ 01: 0910ٔهغیكی، : هحؤؼك و هًحمؿ ال فقل پكوقؾگاق اوثع

هایی  گیكؾ و با واژه ؾق اوالم هفیوم فؿالث به هقًای قاوحی و ؾاؾگكی اوث و ؾق همابل هفیوم "ؽلن" لكاق هی
"هرمتا "  ۀواژ  ییآ هنبتآ 8: 0982لاؾه،  يؾیك "لىظ"، "هیماو"، "هىاوات" و"بكابكی" لكابث هقًایی ؾاقؾع ٔش٘ا 

گیتكؾ:  هی بتكهتن ٌتك قا ؾق اها بایؿ ؾق يؾك ؾاٌث کته فتؿالث هتن ؼیتك و  آهؿه اوثع با ایى کل٘اتؾق لكآو يیم 
گك بؿی باٌؿ، با هصالات ه٘كاه هی; گك يیکی باٌؿ، و ا ، لبیتؿی: ٌٔوؾ فؿ  به هقًای هىاوات ؾق پاؾاي اوث> ا

گك گفحه ٌو ٓ ;01/444: 0112 ٌتوؾ و ايىتاو  ۀ کفتكي ياؾیتؿه گكفحته هتیواوغ بههای ايىاو کافك  ؾ که يیکیاها ا
یلۀ هرما  ـقه ال يیکی و بؿی به چه وو بهٌوؾ، په وًصً اف٘ا   ك، گًاهايً آهكلیؿه هیهؤهى با ؾوقی ال کبای

بتؿی ال وتوی  ای ای يیکی و ايصام ـقه هًؾوق گكوه هؤهًاو به هًگام ايصام ـقه بایؿ گفث:[ پاوػ]ؾق وث؟ ا هقًا
 ٓ 0008: 0221بؽحاو اوثع ٔلهؽٍكی،  گكوه جیكه

  آیی دس تضاد با هن. 4-1

"جضاؾ ٌتؿیؿ" گویًتؿ، هايًتؿ ، ايؿ: به بكؼی ال جضاؾها ؾاقؾ که لباو ًٌاواو آو قا با يام جضاؾ آوقؾهی ايواف 1جمابل
 ؾیگتك و گويتۀ هايًؿ وكؾی و گكهتیع ،هكؾه و ليؿه، هحؤهل و هصكؾ، هكؾ و لوع يوؿ ؾیگك جضاؾ، "جضاؾ هحؿقز" اوث

پتاییى،  و ٘ايًؿ باالهك جضاؾ، "جضاؾ شیحی: گ، لو و ٌوهكع و ال ايواؿ ؾییؿوفكويهايًؿ ؼك  ،ه يام ؾاقؾجضاؾ فکآو 
 ٓ 024-020: 0118، قاوث و چپع ٔف٘ك هرليوؿ ؾیگكی ال جضاؾ اوث  جضاؾ ف٘وؾی عقفحىو  آهؿو

                                                           
1. Oppositon 



 1400، زمستان 24چهارم، پیاپی  ۀشمارششم، سال 

 

 
   

 

16 

 

ٌوؾ که ؾو ِوقت لبايی، هقايی هحضاؾی با یکؿیگك ؾاٌتحه باٌتؿع  هی ای هفیوهی گفحه قابغۀ جمابل، به قابغه
آیتؿ  یههای اؾبی بته ٌت٘اق  یى آقایهجك  هینیی جضاؾ ؾق بالغث لؿین ال آ هنبآع 40: 0910يژاؾ، ابكاهی٘ی و پیلواو ٔ

: 0910، ؾتكیلًگتكوؾی و يیته بو  آ ايصاهیتؿع ٔ که گاهی با آوقؾو ؾو قؾی  ال جضاؾها به ؾيبا  هن بته همابلته هی
یك بافث ؾق ًِقث عباق جوشیی يؿاٌحه> لیكا پیووتحه بته ؾيبتا  یتافحى جؤذاها لؿها به يمً عباق ؾق بافث و  ٓ،08

گتكایً ايىتاو بته  ؾهًتؿۀ بالجابو  کًًتؿه هًقکهی عوقکل بتهٓ عباق 008: 0188ايؿع ٔولغاو،  عباق واژگايی بوؾه
 ٓ 009: 0982، پیلواو يژاؾ و وماواقٔ ی ؾوجایی اوثعها جمابل ِوقت بهی جصكبه بًؿ ؾوحه

جاله  یجواو به هقًاهای های آو، هی آیی هنباؾق بافث و ها  ؾاقؾ> با بكقوی آو یژهو  یعباق و همابله ؾق لكآو ٌکل
 اوثع "هرما " ۀواژ  های ذابث یآبجضاؾ یکی ال باهن  های هوقؾپژوهً، ه٘واقه ع ؾق ي٘ويهیافث ؾوث

 واطگاى اصغش و اکبشآیی تضاد دس  باهن 4-1-1

کًًؿ و ؼتظ بغتالو بتك قوتحاؼیم  ووقۀ وبؤ، کافكاو افحماؾات ؼوؾ قا هبًی بك يبوؾو لیاهث بیاو هی 9  ؾق آیۀ
افتكاؾ   فكهایؿ قوحاؼیم بكپا ؼواهؿ ٌؿ و ه٘تۀ ؾهؿ و هی به آياو هی ٌکى ؾيؿاوپاوؽی  پیاهبك، اها کًٍؿ هی

کًتؿ کته هتیم اهتكی ظحتی  به ایتى هتوقؾ اٌتاقه هی يحایس اف٘ا  ؼویً قا ؼواهًؿ ؾیؿع ؾق ایى هیاو پیاهبك
کبتك و اِتغك;ال ؾیؿ ؼؿاويؿ پًیاو يیىث و بكای اذبات وؽى ؼویً ال واژگاو   جكیى آو کوچک بیتكه : هرما ، ا

 ع بالؾاقؾ کًًؿه گ٘كاهشویؿ جا بحوايؿ هن بك وؽًاو ؼویً ِعه بگفاقؾ و هن کافكاو قا ال افکاق باعل و  هی
کبتك   ؾیگك چه يیالی بوؾ که کل٘ۀ پهکًًؿ  جكیى هیماو وًصً ؾاللث هی هرما  و ـقه بك کوچک اِتغك و ا

 ال  ٗى لى٘ث يیفحه اوتثع ایتى جضتاؾ ؾق آیی ال يوؿ جضاؾ و جمابل ؾق ه٘ی فكآیًؿ باهن  ۀبا هرما  ه٘كاه ٌوؾ؟ يکح
ُك ِهْى ـِلك   غ  ِْ  

ال  ال  ٗو  ٖأ ِِ ُك  ْکب 
 
 وشوؾ ؾاقؾع  ٖ ِفی ِکحاب  ُهِبیى   أ

گاهی ؾاٌحه باٌؿ، په  هىایلگك ؼؿا به ا که  ٌوؾ یوؤالی ؾق ایى لهیًه هغكض ه  هىتایلبه  به یمیى"أِغك" آ
گاه اوث و ؾیگك چه يیالی به ـکك آو  کبك" آ گك ؼؿاويؿ به ـکك اِغك ;؟ پاوػ آو اوث که ؾاقؾوشوؾ "أ بىًؿه ا

ي٘ایؿ اها  کوچک قا که ؾق هقكْ فكاهوٌی اوث، ذبث هی هىایلٌؿ که ؼؿاويؿ جًیا  یهجّوق  ایى گويه، ي٘وؾ هی
 ٓ 08/040: 0180 قالی،: ٔکًؿع ٌويؿ، قها هی بمقگ قا که فكاهوي ي٘ی هىایل

کبك کافكاو   کل٘ۀآیی ؾو  باهن جًیا اهوق کوچک > بلکه کاقهای بتمقگ و  يه قا هحوشه ایى اهك کكؾ کهاِغك و ا
جا ؾق پاوػ هًکكاو هقاؾبگویؿ  ؾوحوق هی ؾهؿپیاهبك ؼؿاويؿ هحقا  به بًابكایى ،يؿگكؾ جك هن ظفؼ هی بمقگ

اويؿ فالن به غیب اوث وکوچتک جتكیى ـقه ای ؿبی گ٘او وبی هیم جكؾیؿی لیاهث به يمؾجاو ؼواهؿ آهؿ چوو ؼ
گتتتاه  ال ـقات فتتتالن چتتته ؾقآوتتت٘او هتتتا وچتتته ؾق لهتتتیى ال فلتتتن او پًیتتتاو يیىتتتث واو باقیتتتک بتتتیى وآ

جواو ؾقیافث که هؿف ال ایى جضاؾ و جمابل بیاو ایى اهك اوث کته ؾق  ظا  هی08/892ٓ :0982اوثعٔعباعبایی،
 هايؿع  هعفوػ هی کاهل و شاهـ چه بمقگ و چه کوچک جا قول لیاهث ِوقت بهها  يمؾ ؼؿای هحقا  اف٘ا  ايىاو
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ک بیثآیه جکكاق ٌؿه و هوشب جر 4"هرما " که ؾق  ۀواژ  های آیی ال ؾیگك با هن فؿالث الیتی ؾق  ۀهىئل یؿو جؤ
> هًؾتوق ال ایتى جمابتل باٌتؿ هی " األقْ"ووات" الىت٘اها و لهتیى " ؾق آوت٘اوهرما   ۀ، جمابل واژ ؾگكؾ یلیاهث ه

گاهی ؼؿاويؿ و ،ؽكی  ؾق آیات پیكاهوو هرما  که  الآو;او به ج٘ام شیاو اوث>  ۀولغ اٌاقه به آ ايىاو قوض و شا
گاهی ؼؿاويتؿ بته  شىن اوث و اشمای شىن ؾق لهیى و اشمای قوض ؾق آو٘او اوث، بًابكایى هًؾوق ال آو٘او، آ

گاهی ؼؿاوي  ه٘اوٓ: ٔؿ يىبث به فلن اشىام اوثفلن اقواض و هًؾوق ال لهیى، آ
 

 تضاد دس واطگاى خیش و ضشآیی  هن. با4-2-1

  اوتثع ؼیتك و ٌتك ؾو کل٘تۀ هًٍ٘تیىهرما  بتا کل٘تات ؼیتك و ٌتك   کل٘ۀ للملههفث و هٍث ووقۀ   ؾق ؾو آیۀ
ؾ ؾاقؾع ؼؿاويتؿ ؾق قول لیاهتث آیی ؾق ایتى ؾو کل٘ته وشتو  های جضاؾ بتاهن هحضاؾ هىحًؿ> به ایى جكجیب یکی ال ي٘ويه

ٌتويؿ و ؾق ایتى ظىابكوتی چمتؿق  که چگويه اف٘ا  بكقوی هی اها ایى ،کًؿ اف٘ا  آؾهی قا ظاضك و هعاوبه هی ه٘ۀ
ْى ی  ؾق ایى آیات ؾلث ؼواهؿ ٌؿ، اهكی بىیاق هین اوث> بًابكایى ؼؿاويؿ هحقا    ٘ ق  ٗف  ـ  تا    ْل ِهْرم   ٘ ْیت ة  ْق تًكا ؼ  هُ ی  تْى  ك  ه  و 

ق  ی   ـ  ا    ْل ِهْرم   ٘ ا ی   ة  ْق كًّ هُ ٌ   هتكکه[ يیتم] و بیًتؿ هی قا کًتؿ، آو يیکتی ای ـّقه ه٘تولو هتكکه پته; ،8ٓ-2ٔللملته/ ٖك 
جتكیى ف٘تل چته ؼتوب و چته بتؿ  که ظحی کن کٍؿ ایى گماقه قا به جّویك هی: بیًؿ هی قا کًؿ، آو بؿی ای ـّقه ه٘ولو

فكاهتوي گتكؾؾع ایتى آیته ی گتفاقؾ کته ٌتایؿ ف٘لت گويه ٌکی ؾق ـهى هؽاعب بالی ي٘ی ٌوؾ و شای هیم وًصیؿه هی
پًؿاقيؿ کته جًیتا گًاهتاو  و هی يؿاقيؿبه گًاهاو کوچک هرل ؾقوك و غیبث جوشه ;گكوهی يال  ٌؿه اوث که  ؾقباقۀ

 ٓ 488: 0110 واظؿی،: ٔعٌوؾ یي٘و کاقهای يیک ايؿک، پاؾاي ؾاؾه  باٌؿ هیکبیكه هىحوشب هصالات 
ايىتاو ؾق ج٘تام لعؾتات ليتؿگی ؼتویً هتوقؾ  -0اوث: ؾهؿ که لّؿ ؼؿاويؿ ؾو چیم  آیی يٍاو هی ایى باهن

فؿالث بته بیحتكیى ٌتکل ؾق قول قوتحاؼیم اشتكا  -0 >جوشه ؼؿاويؿ اوث و هیم ف٘لی ال ؾیؿ وی پوٌیؿه يیىث
 ؿ ؾیؿع بی کن و کاوث ؼواهؼواهؿ ٌؿ و ؽالن و هؾلوم يحیصۀ ف٘ل ؼویً قا 

 

 آیی ضوول هطتشک . باهن4-2

ؾهتؿع  واقگتی وتؽى قا افتمایً هی آیی ؾق هحوو اؾبی، ايىتصام و هحى ٌ٘و  هقًایی یکی ال ي٘وؾهای فكآیًؿ باهن
اوث که یک واژه ال لعاػ هقًا و هفیوم، واژگتاو ؾیگتك قا هتن ؾق  ایى هقًابیاو ٌؿ به  جك پیًکه  ٌ٘و  هقًایی چًاو

ٌتوؾع ؾق ایتى هیتاو  ت هتن هفیتوم آو ؾق ـهتى جتؿافی هیگیكؾ> به ایى ِوقت که با ًٌیؿو آو واژه، ؾیگك کل٘ا بكهی
ث اوث>   جواو به کل٘ۀ هی يوفی  ایى بیاو ، ج٘اهی واژگتايی کته بتهبا"ٌك" اٌاقه کكؾع ٌك به هقًای کاقهای ياپىًؿ و ٌل

ٌتك  ۀ، بًتابكایى واژ گیتكؾ بكهی قا ؾق شتم ایتى هتواقؾ به ف٘لی ياپىًؿ اٌاقه ؾاقيؿ> هايًؿ ؾقوك، لحل، وكلث، ؼیايتث و
ٓع ظتا  بته بكقوتی 022: 0921گیكيتؿ، لیتك ٌت٘و  هىتحًؿ ِٔتفوی،  آو لكاق هیۀ ٌاهل و ؾیگك کل٘ات که ؾق عبم

 ٌوؾع یقًی ٌ٘و  هٍحكک پكؾاؼحه هی ،هفیوهی  های لكآو کكین با جوشه به ایى قابغۀ  آیه
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 «و خشدل حبه». ضوول هطتشک واطگاى 4-2-1

ة;  کل٘ۀ ب  ع 004: 0221اِتفیايی، : ٔقؾی  آو اوث های هن گًؿم و ؾیگك ؾايه ۀیک ؾاي;ؾق لغث به هقًای : ظ 
بىتاو  های هتك چیتمی و هًؾتوق ؾايتهها،  ای ال گًتؿم و شتو و هايًتؿ آو ؾايته ؾايه ةظبّ ; ٓع0/028 :0112 شوهكی،

 ؾايه، هفیتوهی ٌتاهل اوتث و بتك ه٘تۀ ظبه به هقًای بفق و 0/0288ٓق: 0402هووی، ٔ: عهای جكه و قیاظیى ؾايه
 کًتؿ، اهی بفقها قا ؾق ـهتى هصىتن هیٌوؾع هؽاعب به هًگام قویاقویی با ایى کل٘ه، ج٘ ها اعالق هی بفقها و ؾايه

ْو  و  ٗ :ووقۀ ايبیاء 42هباقکۀ   آیۀ درؼؿاويؿؾق ایى لى٘ث ؾقيگ  بیاها  ة   ِهْرما    او  ک   ِِ ب      ِهْى  ظ 
ْكؾ  یْ  ؼ  ج 

 
په  ٖاِبی   ًاأ

ٔؾقویتً،  عکًتؿ آوقؾه اوتث کته يمتً ِتفث قا بتكای ظبته ایفتا هی: ِهتى بیايیته;با ؼكؾ  قا ۀ واژ  ،ظبه  ال کل٘ۀ
يؽىث، ;اوث:  يؾك هوقؾآو  یٓ ؼكؾ  ؾق لغث هقايی بىیاقی ؾاقؾ که ؾق ایى پژوهً ؾو هقًا9/902ق: 0408

کيیکوجكیى عقام و  ٓع 8/0008جتا:  ٔابتى هًؾتوق، بی: ٌتؿه پاقه جکتهافحتاؾه و  ىیبتك لهتغفای  ،آو، و ؾوم ىیجك  پا
، :اوتوؾ اشتؿًّ  ظتب ِتغیك لته يبتات: ;گویتؿ الً٘صتؿ ؾقع ؾاقؾ قیتم بىیاق و ویاه یها جؽن که اوث فلفی ،ؼكؾ 

 جّتكیط التكبؾق  کته چًاو فكبتی هتن و اوتث فاقوتی هن ؼكؾ ع ؾايؿ هی ؾايه ؼوؾآو قا  ال٘واقؾ الكب ِاظب
: گویتؿ وترًؿاو ـیتل کل٘تۀ لتاعـ بكهتاو ؾق عاوث جیمک جكه جؽن و هؽّوَ جؽ٘ی فاقویؾق  ؼكؾ  و ؾٌو  یه

ع ؼوايًتؿ ظتب الكٌتاؾ یبته فكبت و ايتؿ گفحته يیتم قاک جیم  جكه جؽن و یؾوای اوث جؽ٘ی آو و اوث فاقوی ؼكؾ 
های ٌ٘و  هقًایی ؾق ایى ؾو کل٘ته وشتوؾ ؾاقؾ کته هتؿف ؼتؿای  ٓ یکی ال ي٘ويه0/098 :ق0922ٔلكٌی بًایی، 

کًتؿ کته ؾق  بك هًىصن واؼحى آیۀ الیی، اٌاقه به فتؿالحی هی افمووهحقا  ال آوقؾو ایى ؾو واژه ؾق کًاق یکؿیگك، 
هین چتكا   يکحۀاها  گكؾؾ، ف٘ا  ؾيیوی ايىاو هعاوبه هیه٘یى فؿ ، ج٘ام ا بك اوانٌوؾ و  شیاو آؼكت بكپا هی

لیكا یکتی ال هقتايی ؼتكؾ  ٔؼیتاق الغقتام و الّ٘تكوؿ  >ؼؿاويؿ ال واژۀ ؼكؾ  ؾق کًاق ظبه اوحفاؾه کكؾه اوث؟
لتفا هًؾتوق ال ؿ> ٘ایتي ؼیك و هن بتك هقًتای ٌتك ؾاللتث هتی ال٘كهیٓ اوث> ایى واژه ؾق ض٘ى ؼوؾ هن بك هقًای

 ع ٌؿبا هی جكیى اف٘ا  ؼیك و ٌك کوچک آیی ؾق ایى آیه باهن
ظبته لبتل ال ؼتكؾ  آهتؿه اوتث  ،جك بوؾو ايؿالۀ ؼكؾ  يىبث به ظبه با وشوؾ کوچکچكا که  يکحۀ ؾیگك ایى

وقج شایی اغكاق و هبالغه ؾق هیماو  ههؿف ال ایى شاب چوو،ٌؿ؟ بیاو هی ؼكؾ  هى ظبة ِوقت بهبایىحی  که یؾِق
 قالی،کًؿع ٔ ها قا هعاوبه هی گكفحى چیمی ج٘اهی اهوق ظحی ياچیمجكیى آو ؾق يؾكفؿالث ؼؿاويؿ اوث که بؿوو 

0180 :00 /022 ٓ 

 «و االسض رسههثقال، »آیی ضوول هطتشک واطگاى  . باهن4-2-2

ا ی  ; :ووقۀ یويه 80  ؾق آیۀکه های ٌ٘و  هٍحكک  ؾیگك ي٘ويه ال ه  ق  و  ـ  تاِ   تك  ِهتْى ِهْرم  بِّ ْى ق  ِْ  ة  ْقُمُب ف  ْق
 
ِفتی اأْل

اب  ُهِبیى   ال  ِفی ِکح  ِِ ك   ْکب 
 
ال  أ ِلك  و  ـ َٰ ك  ِهْى  غ  ِْ  

ال  أ اِء و   ٘ ال  ِفی الى   لهتیى ؾق ای ـّقه ولو ايتؿالۀ به چیمی; >80ٓٔیويه/ :و 
یؿه پكوقؾگاقت ال آو٘او و ًگك کحابی ؾقکه  آو آو، هگك ال جك بمقگ يه آو، و ال جك کوچک يیىث، يه پٌو  چتوو] قٌو
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هن  بااقجباعی گويه  هیماوث که ؾق ؽاهك  :قْو األ  ةق هرما ، ـ;واژگاو  ،ي٘وؾ یافحه اوث:  اوث[ هعفوػ، ذبث لوض
گك هؽاعب ؾق آیات الیی جؤهل کًؿ  ،ؿييؿاق  که به چه فلث ایى واژگتاو ؾق یتک ش٘لته کًتاق هتن یافث ؼواهؿ ؾقاها ا

 باٌتؿ هیهرما  بكای اشىتام  ۀوًگیًی اوث، اِل اوحفاؾه ال واژ " به هقًای ل  مُ يؿع هرما  هٍحك ال فقل "ذ  ا هآوقؾه ٌؿ
و بكای  024ٓ-029: 0221اِفیايی، ٔعهايًؿ بؿهی و گًاه بك او وًگیًی ي٘وؾ ،ولی بكای اهوق هقًوی يیم کاقبكؾ ؾاقؾ

ً٘ؿ و يفیه  هىایل ایى ٓ 9/08: 0988، هّغفوی> 04/88: 0229لكعبی، ٔ عؾگكؾ یههن چوو شواهك اوحفاؾه اقٌل
وليتی يتؿاقؾ ٓ و "ـقه" 88 /8: 0112ٔابى فاٌوق، عبیاو همؿاق اوث ال آو بك ولو اون آلث واؼحه ٌؿه و هًؾوق واژه 

کًؿ، په اهکاو ایى هىئله وشوؾ يؿاقؾ کته بتیً ال آو ؽلتن ي٘ایتؿ، و  ای ؽلن ي٘ی ـقه ۀايؿال  بهو ولحی ؼؿاويؿ فكهوؾه 
که  الآو ٔفبتؿال٘وشوؾ، ع، کًایه ال ک٘ی لتكاق ؾاؾه ٌتؿه اوتث قوؾ ٌ٘اق هی بههوشوؾات  ىیجك  کوچکـقه یکی ال شا
، اعتالق ٌتوؾ بته هتؿت یتک ؾلیمته هًحٍتك هی ؾق فضتا باقه کیچه  آو ، بكایةاِل ـقه بك ولو فقلٓ ;9/080: 0220

 ٓ 9/990 :0988، هّغفوی: ٔو ایى يوؿ کاقبكؾ شیث هبالغه اوث گكؾؾ هی
ال ـقه  ی هقًتایی ؾیگتكوتو بهـقه و لهیى ٔأقْٓ، جوشته قا هیاو هقًایی اقجباط بیاو  ى،های پیٍی بك پایۀ ؾاؾه

اوتث ج٘اهی اشكام فلکتی ۀ ع لهیى و آو٘او هك ؾو ٌ٘و  هٍحكک ؾاقيؿ> لیكا آو٘او ؾقبكگیكيؿوالؾ هیهقغوف 
 گويتهایتى چه اقجباعی با ـقه ؾاقيؿ؟ اهتل لبتاو، ـقه قا ایى ؾو به عوق ؼاَ ولی  که ؾق ایى هیاو لهیى ـکك ٌؿه،

ک بکوبؿ، په;که ايؿ کكؾهجقكی   گك ؾوحايث هايؿ یهبالی  بك ؾوثچه  آو یک هكؾ، با ؾوث بك ؼا ، ـقه اوث> ا
ک بك ؾوتث بتالی چه  آو قا بك قوی لهیى لكاق ؾاؾه وره آو قا شؿا کًی، هك ع يیًتؿ یهت، ـقه يتام هايتؿ یهتال ؼا

 ٓ 02/080: 0229لكعبی، ٔ
که  الآو ک لهیى جًیا شكم فلکی اوث شا > بًتابكایى واژۀ هرمتا  وشتوؾ ؾاقؾو لقؿ  کٍتث لابتلکه ؾق آو ؼتا

ک ؾق هتوا و لفا > آیؿ به ٌ٘اق هیـقه یقًی ها  آو هكؾوۀ آو لهیى وره لیكٌاؼۀ ٌاهل آو٘او، لیكٌاؼ ـقه یا ؼا
 ،فكآیًتؿجواو ؾقیافث کته هًؾتوق ال ایتى  ، هیهیاو واژگاو هفکوقآو٘او هقلك اوثع ظا  با جوشه به قابغۀ هقًایی 

ليتؿ>  هًىصن والی هیاو واژگاو لكآيی، ؾلث و ظىاویث ؼؿای هحقا  بكای اف٘الی اوتث کته ال ايىتاو وتك هی
ی شیتاو بته ايصتام هكکصتاؾق  تجكیى هیماو ف٘ل آؾهی چه ؼوب و چه بتؿ قا  لیكا ؼؿاويؿ ؾق قول لیاهث کوچک

 كؾايؿعگ ؾهؿ و ظك ٌؽّی قا ضایـ ي٘ی هوقؾ ظىابكوی لكاق هی تقوايؿه باٌؿ

  آیی ػذالت دس اصل هشتبظ به هوضوػی خاظ باهن. 5

ؾاقؾ و قوی هقًتای ش٘لته  قوؾ که ٌكایظ لهايی و هکايی ؼتاَ ی به کاق هییلباو هق٘واًل ؾق هولقیث و فضا
توقجی کاقی اوث که آو گفحه ؾق بافث هی ،گفاقؾ و هقًای یک گفحه هیاذك  که بافتث یتک گفحته جغییتك  کًؿ، ؾِق
ها ؾق لبتاو،  ٓع واژه24: 1386يبوی،  و هیاشك >1/32: 1371ٔباعًی، ي٘وؾ و گفحه يیم جغییك ؼواهؿ ، هقًای آیابؿ

: 2008ع ٔظللی، ؾهًؿ های هین جٍکیل هی ؿ که هعوق اِلی آو قا واژهيای قا ؾاق  به هن جًیؿه  جولیؿ هص٘وفۀ ۀوؽیف
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بلکه يمٍی اوث کته ؾق  ،جک کل٘ات آو يیىث هقًای جک ۀ هص٘وفۀ، هقًای فباقت یا ش٘لوؽى به ؾیگك;ٓ 14
گل: عکًؿ هی آو گفحه یا ش٘له ؾق هولقیحی ؼاَ ایفا بًابكایى فًّك باهن آیی که به هقًای  ٓ،22: 1358لاؾه،  ٔآلا

ؾق چاقچوب هوضوؿ یک هحى اوتث و هوشتب پیتؿایً اقجبتاط و ايىتصام بتیى  اهكجبظ بوؾو فًاِك واژگايی هقً
 ٓ، اقجباعی جًگاجًگ با بافث و ویاق ؾاقؾع108ٌوؾ ٔه٘او،  حى هیهای آو ه ش٘له

بایىتحی ؾق بافتث و ؾق کًتاق  جوايًؿ هقًا و هفیوم يویىًؿه قا به هؽاعب ايحمتا  ؾهًتؿ و جًیایی ي٘ی کل٘ات به
 آو هقًای یک واژه ؾق والـ به اقجباطکل٘ات ؾیگك لكاق گیكيؿ جا ظاهل پیاهی هفیؿ بكای هؽاعب باًٌؿع  هص٘وفۀ

های يٍايه ٌتًاؼحی، بكقوتی ج٘تام کل٘تاجی  گكؾؾ و هؿف ال جعلیل بافث ها ؾق بافحی هقیى آٌکاق هی با ؾیگك واژه
ٌاؼُ بكجكی یک واژه بتك ؾیگتكی ال  گ٘او بیٓ 80: 1998ٔف٘ك، عای اقجباط ؾاقيؿ  اوث که به یک ظولۀ يٍايه

ث، هتوقؾ هًاوبث آو با هفاهین هوشوؾ ؾق بافت ظید لفؼ و یا ؼوؾ کل٘ه هصكؾ يیىث، بلکه هقیاق هوفمیث آو ؾق
 69ٓه٘او: > ف٘ك، 46: 2004شكشايی، ٔ عگیكؾ اقلیابی لكاق هی

کتكؾه  هًٍ٘تیىلكآو کكین ال کل٘ۀ هرما  بیكه شىحه و آو قا بتا کل٘تات ؾیگتك   ؼؿاويؿ هحقا  ؾق هٍث آیۀ
ؾق هوقؾ هرما  ؾق آو   هبعد فؿالث و جًیا یک آیه با وشوؾ کل٘ۀ ؾقباقۀاوثع ؾق هیاو ایى هٍث آیه، هفث آیه 
 ها پكؾاؼحه ؼواهؿ ٌؿع هوضوفی ؾیگك اوث که ؾق اؾاهه به آو

ظكوف، واژگاو، ;جواو آیات الیی قا فی٘یؿ  كآو کكین يیم هحًی اوث که بؿوو جوشه به بافث و ویاق آو ي٘یل
ؾوتحیابی بته بیحتكیى  لّتؿ بههتا  های گفح٘او اوث، ج٘تام ایى ههای ِكفی و يعو ال هؤلف ها و واؼث ، اونها فقل

 عايؿ ٌؿه گكفحهای ؼاَ به کاق  ی بك او، ؾق لكآو به ٌیوهاذكگفاقواؼث هحى و اقوا  هقًا به ؼوايًؿه یا ًٌويؿه و 
 با هقًا اقجباط ؾاقؾع به عوق ف٘ؿهیی الفاػ و چیًً واژگاو شا شابهٓ> لیكا 125: 2005اقکوو، ٔ

لكآو ه٘او اقجباط یک واژه به هالبل و بقؿ ال ؼوؾ اوث> که ؾق وتیاق آیتات هؽحلت  و بتك ظىتب  بافث ؾق
هك جفىیكی ال لكآو بؿوو ٓع ;2: 2007گیكؾ ٔظىى،  به ؼوؾ هی ی هؽحل ٌؤو يمو  و شو غالب ؾق آیه، هفاهی٘

 قو، یتىالا ٓ،130: 2008ی، لبتو  يیىتث ٔهغیتك ی واژگاو یا ياوالگاق با بافث باٌؿ، هوقؾها ؾاللثؾق يؾك گكفحى 
ی آو باٌتؿ، ها ؾاللثؼواهاو بكقوی لكآو و که په کىی  ،به وما بكؼوقؾاق اوث یجوشه به بافث ووقه ال اه٘یح

 ٓ 25: 2010ویؿ، و شایگاه ٌایىحۀ آو ؾق فین هقًا جوشه بىیاقی ي٘ایؿع ٔاه٘یث و بایىحی به بافث 

 «هثقال، رسه، ظلن، حسنه و أجش»ىآیی هوضوع خاظ ػذالت و واطگا باهن. 5-1

ق  ٗؿ ي٘ای چیل ووقۀ ٌكیفۀ يىاء بیاو هی  آیۀ ـ  ا    ه  ال  یْؾِلُن ِهْرم  و  الل  ً   ة  ِِ ى  ُك ظ  ْو ج  ِِ یُ یُ  ةً و  ا و  اِفْفی  ُؿْيتُه ض  ْؤِت ِهْى ل 
اٖ ً٘ ِؾی ْشًكا ف 

 
[ ای ـّقه ه٘تولو] يیکتی کاق چًايچهکًؿ،  ي٘ی وحن ای ـّقه ولو ايؿالۀ به ؼؿاويؿ هىّل٘اً ; ،42ٓيىاء/ٔ أ

ای ؽلتن  ـقهۀ ايتؿال  کته ؼؿاويتؿ به :ؾهتؿ هی آو بكابك ؾق بمقگی پاؾاي ؼوؾ يمؾ ال والؾ، و هی بكابك چًؿ قا آو باٌؿ
ٌتوؾ و ايىتاو يحتایس  کًؿ و فؿالث قا اشكا ؼواهؿ کكؾع اف٘تا  ايىتاو اوتث کته ؾق قول لیاهتث هعاوتبه هی ي٘ی
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گك ایى ف٘ل ال شًه ؼیك باٌؿ، پاؾاٌتی چًتؿ بكابتك ؾق قا ؼواهؿ ؾیؿ کاقهای ؼوؾ ف٘لتً ؼواهتؿ  بكابتك، ظا  ا
و  ةفؿ  الیی اوث> بًابكایى کل٘ات هرمتا ، ـقه، ؽلتن، ظىتًؾقباقۀ که گكؾیؿ گكفثع عبك هوضوؿ آیه هٍؽُ 

ؾیگك قا ظؿن بميؿ که ایى يٍاو  واژگاوجوايؿ  هرما  هی  ًٌیؿو کل٘ۀهًگام ايؿ و هؽاعب  گكفحه اشك کًاق هن لكاق
گوو جفاویك وال  و لهیًهال ايىصام آیات الیی لكآو کكین ؾاقؾ و آو قا باقوق   کكؾه اوثع گويا

ِوقت يکكه آهؿه جا بك جملیل و کوچکی آو کاق يیک ؾاللتث کًتؿ>  ٌوؾ که ظىًه به فوق هٍاهؿه هی  ؾق آیۀ
ٓ 008: 0982ٔجفحتالايی، عهتا جملیتل اوتث  که یکی ال آو٘ایؿ ي هیلیكا يکكه بوؾو کل٘ه بك هقايی هؽحل  ؾاللث 

کیتؿ ٌتوؾ ؼؿاويتؿ هحقتا  يته جًیتا ـقه گكؾیؿبكؾاٌث  ی هرما  ـقةهًٍ٘یًایى هقًای کوچکی با جوشه به  ای  جا جؤ
که باٌؿ  هیبكقوی ایى  لابل ؾیگك  ع يکحۀي٘ایؿ قا هن هضاف  هی جكیى کاق ؼیك کًؿ> بلکه پاؾاي کوچک ؽلن ي٘ی

 ی ظىًه به کاق يكفحه اوث؟هًٍ٘یًو واژۀ ذواب با وشوؾ اوحفاؾه ٌؿ، اشك   کل٘ۀال ا چك 
ً اوتث> اشتك ؾق همابتل جتالي و ذتواب، افتموو بتك آو بته  اشك به هقًای پكؾاؼث اشكت ؾق الای جالي و کٌو

ی  ِلیُ ;ٓ، ؼؿاويؿ ؾق ووقۀ فاعك آوقؾه: 089–082: 0112هقلوف، ع ٔقوؾ ٌ٘اق هی فِّ ی  ُیْن و  ُهْن و  ُشوق 
ُ
ْضتِلهِ أ ُهْن ِهتْى ف  تُه  ِمیتؿ  ي  ِِ

ُکوٌق   ٌ ُفوٌق   عوقکاهل بته قا پاؾاٌٍتاو[ ؼؿاويتؿ] جتا[ ؾهًتؿ هی ايصام قا هربث و ووؾهًؿ کاقهای ایى]; ،92ٓٔفاعك/ :غ 
کًًؿۀ آهكليؿه، و بىیاق او گ٘او بیفمایؿ، بی آياو بك اظىايً ال کًؿ، و فغا  ايتؿک ف٘تِل  بكابتك ؾق فكاواو پاؾاِي  فغا

بًابكایى ذتواب ه٘یٍته  ،0/040ٓ: 0988، هّغفویاشك ؾق والـ، يحیصۀ یک ف٘ل ؾيیوی و یا اؼكوی اوث ٔ ع; اوث
یقًتی هتن  قوؾ، و ٌکل هربث و هًفی به کتاق هتیٌوؾ> ولی اشك به ؾ کاقبكؾه ي٘ی هقًایی هربث ؾاقؾ و بكای اهوق بؿ به

 ،فتؿ  الیتی اوتث ؾقبتاقۀاِلی آیته کته   كجیب با جوشه به ٌالوؾۀکاق بؿ ؾاقای اشك اوث و هن کاق ؼوبع به ه٘یى ج
ؼواهتؿ ؾیتؿ> ظتا  ؼتؿای  ؼوب و چه بتؿ، بته ه٘تاو هیتماو شتما کل٘ۀ اشك آهؿه جا هؽاعب ؾقیابؿ که اف٘ا  او چه

گتویی کته  ،ؾهتؿ شمای کتاق يیتک قا هی ،اوان ه٘او کًؿ و بك قظ٘او ؾق ایى هیاو کاق يیک ايىاو قا چًؿ بكابك هی
 پكؾالؾع و ؼؿاويؿ همؾ کاق وی قا هیٌوؾ  ٌ٘كؾه هیيیک ايىاو با وشوؾ ک٘ی و ياچیمی، بىیاق بمقگ  ف٘ل

 «هثقال، رسه، خشدل و صخشه»اطگاىآیی هوضوع ػذالت و و باهن. 5-2

ی  ی  "کًؿ،  لم٘او فكليؿ ؼویً قا يّیعث هی  ً ا ا ُب ی  ي  ب   ِِ ا   ظ  ُك ِهْرم  ْو ج     هِ  ة  ِِ
ْكؾ  تْؽك  ْى ؼ   ِ ُکْى ِفتی  تح  ْو ِفتی  ة  ف 

 
أ

ِْ ی   ْق
 
ْو ِفی اأْل

 
اِت أ او   ٘ ِبیٌك الى  ِغیٌ  ؼ  ه  ل  و  الل  ِِ ُه 

ا الل  ِت ِبی 
ْ
گكٕ پىكکن; ،08ٓٔلم٘او/ "ؤ  ؾايتۀ ه٘ولو[ کىی فِ٘ل ] ا

 لیاهث ؾق] قا آو ؼؿاويؿٗ گیكؾ لكاق لهیى ؾقوو ؾق یا ها آو٘او ؾق ، یا[ياهقیى] وًگی ؾقوو ؾق[ و باٌؿ] ؼكؾلی
گاه و قیميگك بىیاق ؼؿاويؿ آوقؾ، یمیًاً  هی[ ظىابكوی بكای ؾاقؾ و بته ايصتام  ال ايصام کاقهای بتؿ بتالهیع;  اوث آ

که به او بفی٘ايؿ کته ایتى اهتك بىتیاق اه٘یتث ؾاقؾ و بایىتحی آو قا شتؿی  کًؿ و بكای ایى يیک ؾفوت هی اف٘ا 
گك ف٘ل به بگیكؾ، هی ٌتوؾ،  آوقؾ و ؾق قول ظىاب بكقوتی هی هیبه ٌ٘اق ؼكؾلی باٌؿ آو قا ۀ ايؿاله ؾاي گویؿ که ا

گك ؾق پٍث ظصاب و یا ؾق ؾوقجكیى هکاو  ها باٌؿع ظحی ا
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اشاره به  •
 دوری

اشاره به تاریکی •
 اعماق زمیه

اشاره به  •
 کوچک بودن

اشاره به پرده و •
 حجاب

فتکن فی 
 صخرة

مثقال 
 حبة

أو فی 
 السماوات

أو فی 
 األرض

، فتاؾ  و ظىتابگك بتوؾو ؼتؿای شیايیتاو اوتث> بًتابكایى لم٘تاو ضت٘ى بًابكایى هوضوؿ اِلی آیۀ یاؾٌتؿه
 کًتؿ، ف٘تا  ؼیتك و پىتًؿیؿه جٍتویك هیی اوو به ؾاقؾ و هی باليّیعث، فكليؿ ؼویً قا ال ايصام اف٘ا  ياپىًؿ 

ايؿ که هحى آیه  باهن آهؿه ؾیگك هواقؾ په با جوشه به هوضوؿ اِلی آیه بال هن کل٘ات هرما ، ـقه، ؼكؾ ، ِؽكه و
لبل ؾق هوقؾ فؿ  اوث> ولی بكؼی کل٘ات آیۀ  که هوضوؿ ایى آیه با با ایى، اها هًىصن واؼحه اوث ًیالپً یبقا 

های آیتات بتاهن  اِلی فؿ  اوتث و ؾیگتك ٌتاؼه  > لیكا ٌالوؾۀباٌؿ هیهای ؾیگك هحفاوت  آیه اژگاوو با  هًٍ٘یى
لم٘تاو بتكای يٍتاو  ،فوق  ع ؾق آیۀگكؾؾ هی ها آیی آو ی واژگاو و باهنهًٍ٘یًک٘ی جفاوت ؾاقيؿ که وبب جغییك ؾق 
گك آو ؾايۀ ؼكؾ  ؾق ِؽكه، آو٘او ؾق فؿ  الیی به فكليؿي هی ؾاؾو ظىاویث قول لیاهث و هبالغۀ ها و  گویؿ ا

ؾوق  یتابىتیاق کوچتک  ،كؾیتگ یهايصام  های هحقؿؾ یاو ٌؿو یک چیم به قويٌوؾع پً یا ؾق لهیى باٌؿ، آوقؾه هی
 08/041ٓ: 0180 قالی،ٔ عباٌؿهىحمك گٍحه  و یا ؾق پٍث پكؾۀ و ظصاب گكفحه لكاقؾق جاقیکی یا باٌؿ، و 

 آیی و همًطیًی واژگاو در ایى آیه يمودار باهن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال وتث> و ؾايته ؾق ِتؽكه يىتبث بته آب، ا هتا ؾايتا جكیى هکتاو  چیمها ؾق يیاو ىیجك  کوچکؼؿا به گ٘او  بی
"اإلجیاو" به هقًای آوقؾو،  ۀو واژ ٓ 892: 0221ع ٔلهؽٍكی، باٌؿ بكؼوقؾاق هی شیث پًیاو ٌؿو جك بیً یاهکاي

 ، و هتنٌتوؾ ٌت٘كؾه هیکًایته ال ج٘کتیى هغلتك هتن ;آیی هرما  با "ظبه" آهتؿه اوتث،  های با هن که ؾو باق ؾق آیه
گاهی ؼؿا به آو ـقها کًایه جتكیى  جكیى و وؽث > لیكا که آوقؾو قیمجكیى چیمها ال ؾوقجكیى و ف٘یكی ي٘اؾیى ال آ

گاهی وشوؾ آو   ٓ 028 /00: 0112ؾق هکايی ؼاَ و اوحؽكاز آو اوثع ٔابى فاٌوق، هًاعك، هىحلمم آ

 «حبه و رسه»خاظ ػذالت و واطگاى آیی هوضوع باهن. 5-3

 ـقه و کل٘تۀ ظبته ؾو با جك بیً هرما  کل٘ۀ الیی فؿ هكجبظ با جفىیك و جبییى  آیات اِلی هوضوؿ به جوشه با
اها بایتؿ بته ایتى  آوقؾ، وكفث به ؼاعك هی کل٘ه قا بهؾاقؾ و هؽاعب با ًٌیؿو کل٘ۀ هرما  یکی ال آو ؾو  آیی هنبا
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بته هقًتای لغتوی ـقه بته هقًتای فًایث ؾیگك ـقه با هرما  آهؿه اوثع با گاهی کل٘ۀ ظبه و گاه اهك جوشه کكؾ که 
ؾق آیاجی که ـقه  ،اوث ی ياچیمو ؾاقای ولي جك ال ـقه جكیى چیم و ظبه به هقًای بفق گیاهاو که ک٘ی بمقگ کوچک

هىحًؿ> بًابكایى عبك بافث آیات و هوضوؿ  هًٍ٘یىهایی هايًؿ "ال یقمب" و "یكی"  ، فقلباٌؿ هیبا هرما  ه٘كاه 
ؼتؿای شیايیتاو ۀ که ولحی وؽى ال ویغك گكؾؾ  بكؾاٌث هیفؿ  و فؿالث اوث، ایى گويه ؾقباقۀ ها که  اِلی آو

بته هؽاعتب بفی٘ايتؿ کته شویؿ جا  هیاوث ال ـقه بیكه بك او با ؾلث بىیاق ياؽك پكوقؾگاق و  بك اف٘ا  آؾهی اوث
گك بهگك  ؼؿای هحقا  ج٘اهی اهوق شیاو قا يؾاقه ٌتوؾ کته  اها ؾق بعتد ظبته ؾیتؿه هی اجن باٌؿ،  ايؿالۀ اوث ظحی ا

گیكی و  آیتؿ کته وتؽى ال ايتؿاله چًیى بكهیواژگاو ايؿ و ال ایى  کل٘ات يضـ، لغی ، ؼبیك، کفی و ظاوبیى آهؿه
اوث ا بىیاق ؾايباٌؿ  هیغكْ جكوايؿو و هٍؿاق اوث> لیكا که ظىابگك که ؼؿاويؿ هحقا  ;ٌوؾ و ظىابگكی هی

ظتفق باٌتؿع  گكؾؾ و بك ايصام هیم ف٘لی ياجواو يیىث، په فالل بایؿ ه٘تواقه بتك چیمی بك او هٍحبه ي٘ی و هكگم
گیكی بوؾو اف٘ا  ايىايی قا  ايؿاله کاقبكؾه جا هن لابل ظبه قا بهۀ ٓ ؼؿاويؿ هحقا  واژ 028-00/022 :0180 قالی،ٔ

ای  که ؼؿای فاؾ  با چه قیمبیًیي٘ایؿ ل٘ه  آیؿ لابل که به يؾك ايىاو هعا  هیقا و هن ایى هوضوفی يٍاو ؾهؿ 
 الیی ؼویً بركؾالؾع به اشكای فؿ بك اوان بكپایی شیاو بك فؿالث کًؿ و  ايىاو قا هعاوبه هیکاقهای 

ه  ال  ی  ;  آیۀ باقۀاها ؾق  و  الل  ق  ِِ ـ  ا    ً   ة  ْؾِلُن ِهْرم  ى  ُك ظ  ْو ج  ِِ یُ یُ  ةً و  ا و  اِفْفی  تاض  ً٘ ِؾی ْشتًكا ف 
 
ُؿْيُه أ  >42ٓ/يىتاءٔ :ْؤِت ِهْى ل 

 بكابتك چًتؿ قا آو باٌتؿ[ ای ـّقه ه٘تولو] يیکتی کتاق کًتؿ، چًايچته ي٘ی وحن ای ـّقه ولو ايؿالۀ به ؼؿاويؿ هىّل٘اً ;
هرمتا  بتا   کل٘تۀ ،ع ؾق ایتى آیتهگكؾؾ هیهوضوؿ هحفاوت  :ؾهؿ هی آو بكابك ؾق بمقگی پاؾاي ؼوؾ يمؾ ال والؾ، و هی

هایی چوو "یكی" و "یقمب" ه٘كاه يیىث> لیكا ـقه  با وشوؾ وؽى ال فؿالث ؾق ایى آیه با فقل، اها ـقه آهؿه اوث
جتواو آو قا  و چوو بعد آیه ؾق هوقؾ ؽالن يبوؾو و فاؾ  بوؾو ؼؿای هحقا  اوث، ي٘یباٌؿ  هیجك  ال ظبه کوچک

ؾقبتاقۀ ه٘كاهی ـقه با هرما  با جوشه به هوضوؿ اِلی آیه که  > بًابكایىبیاو ؾاٌثجك ال ـقه اوث  که بمقگبا ظبه 
کیؿ بك فؿالث او اوثع ك ؼؿای هحقا  و ؽلن يکكؾو ویظؿوظّ فؿ  بی  ، هبالغه و جؤ

 «الیؼضب و هایؼضب»الت و واطگاى آیی هوضوع ػذ باهن. 5-4

ٌتوؾ جتا ايىتصام  هرما  با ـقه یا ظبه و واژگاو ؾیگك ه٘تكاه هی  کل٘ۀ ،آیؿ که ال فؿالث وؽى به هیاو هی هًگاهی
ا;فوق و ؾق آیۀ   آیه قا ؾوچًؿاو والؾع ؾق آیۀ ه  ْى  ْقُمُب ی   و  ك   ف  ِبّ اِ   ِهْى  ق  ق   ِهْرم  هتای ال یقتمب و هتایقمب بتا  فقل ،:عععة  ـ 

واژگتاو ه٘تۀ کته  فتؿ  الیتی اوتث و ایىؾقباقۀ با جوشه به هوضوؿ اِلی وؽى که ايؿ، اها  گٍحه هًٍ٘یىهرما  ـقه 
 چكا ؾو ظكف يفی فقل یقمب با هن جفاوت ؾاقيؿ؟ ٌوؾ: ، ایى پكوً هغكض هیًؿهىح آیی ٌبیه یکؿیگك هنبا

چًتیى  ال لیاهتث و قول قوتحاؼیم اوتث کته ظح٘تًا ؾق آیًتؿه بكپتا و هنفوق وؽى   ؾق آیۀگویین:  ؾق پاوػ هی
ع ه٘تكاه گٍتحه اوتثؾاقؾ، لهتاو آیًتؿه  اؼحّاَ بتهفؿالث اشكا ؼواهؿ ٌؿ> لفا فقل یقمب با ظكف يفی ال که 
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هرما  فافل و شمء اقکاو اِلی ش٘له اوث و ایتى يٍتاو   چًیى ؾق ایى آیه يمً کل٘ۀ هن ٓ،0128: 0208ٔفحوک، 
 عٌوؾ ٌ٘كؾه هی ؾاقؾ که هعوق اِلی وؽى هرما آو ال 

ا“ :ووقۀ یويه 80  اها ؾق آیۀ ْى  ْقُمُب ی   ه  ك   ف  ِبّ اِ   ِهْى  ق  ق   ِهْرم  ِْ  ِفی ة  ـ  ْق
 
ال   اأْل اءِ الى   ِفی و  لهاو بافتث و وتیاق  :ععع ٘ 

گتاهی و اظاعته ؼتؿا  ، باٌتؿ هیآیه ظا  اوث و به ایى جكجیب ال ظكف يفی ها کته هؽتحُ لهتاو ظتا  و ؾق هتوقؾ آ
هرمتا  اوتث کته ابحتؿا آو قا ال ؾاٌتحى يمتً   ؿه بك وتك واژۀیوشوؾ هى لا ؾیگك ای هاوحفاؾه ٌؿه اوث ٔه٘اوٓع يکح

اِلی آیه فؿالث باٌؿ> لیكا ؼتؿای ۀ د هرما  ؼاقز گكؾؾ و ٌالوؾجا هعوقیث وؽى ال بعوالؾ  هعكوم هیهىًؿالیه 
ای به کىی ؽلتن يٍتوؾ و وشتوؾ هتى  کًؿ جا ـقه ؾلث ذبث هی ها قا به هحقا  ٌاهؿ و گواه ج٘ام اف٘ا  ايىاو اوث و آو

کیؿ  هرما  ایى يکحه قا بهه٘كاه ه لایؿ اوث ایتى  وقیٌایىحۀ یاؾآی که هىایلیکی ؾیگك ال  ي٘ایؿع ٔه٘اوٓ هیؼوبی جؤ
کله با فقلباٌؿ  يکحه هی  با ها يفی ه٘كاه ٌؿه اوثع: ها جحلوا;و : ها جکوو;های لبلی  که ها یقمب بكای هٍا

آیی واژگاو ؾق وؽى ؾاقؾ و بتا  هنباؾق  ی به وماجواو گفث که: بافث و هعوقیث وؽى يمٍ په ال بكقوی هی
وتؽى ال هتفکوق ؾق آیتات ؼؿاويؿ هن که با آو ه٘ؽوايی ؾاقيؿ ظؿن لؾع قا جواو واژگايی  فین هعوقیث وؽى هی

 کاقگیكی واژگاو هرما ، ـقه، ال یقمب و هایقمب ٌؿه اوثع و ایى بافث وبب بهگویؿ  هیفؿ  الیی 

 «أتینا بها و یؤت بها» و واطگاىآیی هوضوع ػذالت  باهن. 5-5

 :فوق و آیۀ  و ؼاَ ؼوؾ ه٘كاه گكؾؾع هرما  ظبه ؾق آیۀبا واژگاای  واژهٌوؾ که هك  آیی واژگاو وبب هی هنبا
ی  ی  ;  ً ا ا ُب ی  ي  ب   ِِ ا   ظ  ُك ِهْرم  ْو ج  ْؽك   ة  ِِ  ِ ُکْى ِفی  ح     ف 

ْكؾ  ت ة  ِهْى ؼ  ِْ ی  ْق
 
ْو ِفتی اأْل

 
اِت أ او   ٘ ْو ِفی الى 

 
ته  أ و  الل  ِِ تُه  تا الل  ِت ِبی 

ْ
ؤ

ِبیٌك  ِغیٌ  ؼ  گكٕ پىكکن; >08ٓٔلم٘او/ :ل  ، [يتاهقیى] وًگی ؾقوو ؾق[ و باٌؿ] ؼكؾلی ؾايۀ ه٘ولو[ کىی فِ٘ل ] ا
 ؼؿاويتؿ آوقؾ، یمیًتاً  هتی[ ظىابكوتی بتكای لیاهتث ؾق] قا آو ؼؿاويؿٗ گیكؾ لكاق لهیى ؾقوو ؾق یا ها آو٘او ؾق یا

گاه و قیميگك بىیاق و ل٘ه ؾقک  اوثع ؼؿای هحقا  بكای لابل هًٍ٘یىت بیا ؤجیًا بیا و یأهای  با فقل ع; اوث آ
 ي٘ایتؿ اف٘ا ، ال هرما  ظبه بیكه شىحه جا هؽاعب آو قا به چٍن ببیًؿ و ؾقکۀ به هعاوب کكؾو هیماو جوشه ؼوؾ

بته ایتى اهتك فًایتث هكالب اف٘ا  ؼویً باٌتؿع ظتا  بتا با ایى یاؾآوقی چه هیماو اشكای فؿ  ظىان اوث و 
شایی ه ظ٘ل و شاب ای لابل ؾايه ،ت بیا چیىث؟ ظبهؤجیًا بیا و یأآیی هرما  ظبه با  هنباجواو ؾقیافث که فلث  هی

اهوق ؾيیوی ظه کًؿ هايًؿ جا ايىاو ایى وًصً اف٘ا  قا آوقؾ  ؾق آیه هیاوث> به ایى جكجیب ؼؿاويؿ هحقا  آو قا 
 وثع ا اشكا و شای ٌکی ؾق ؾلً بالی ي٘ايؿ و هغ٘ئى ٌوؾ که فؿ  الیی با ج٘ام ؾلث لابل
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 گیشی نتیجه

 گكؾؾ: هی ث، ایى يحایس بكؾاٌآهؿه ف٘ل های به بكقویاوان  بك
هايًتؿ هرمتا ، ـقه، ظبته،  ،ِتوقت ؼتاَ قايًتؿ، واژگتايی به ؾق آیاجی که ظو  هعوق فؿ  الیی وتؽى هی -0

ها ؾق بافحی یکىاو، ايىصام آیات الیی  که کركت اوحق٘ا  آو ٌويؿ ها جکكاق هی شم آو ؼكؾ ، الیقمب، أجیًا بیا و
 ؾق فین آیات ک٘ک قوايؿه اوث>هؽاعب به قا ؾوچًؿاو کكؾه و 

ضتوفی ؼتاَ و ٌت٘و  هرما  ؾق وه وغط جضاؾ و جمابتل، هتكجبظ بته هو   آیی با جوشه به کل٘ۀ فكآیًؿ باهن -0
 هٍحكک ي٘وؾ ؾاقؾ>

که هفیوم فتؿالث ٔفتؿ  ايؿ  گٍحهای ؾق کًاق هن چیؿه  گويه ی واژگاو بهآی ؾق هك یک ال ايواؿ فكآیًؿ باهن -9
لیتك يؾتك و جوشته ؼتؿای ً شمائیٓ قا به يعو اظىى به هؽاعب ايحما  و به وی هٍؿاق ؾهًؿ کته ج٘تاهی اف٘تال

کاقهتای که ال ايصام اوث هايؿع ایى اهك جٍویمی بكای ايىاو يیکوکاق  پًیاو ي٘یپكوقؾگاق هحقا  اوث و چیمی ال 
چًیى جعفیكی بكای ايىاو بؿکاق که ال کاقهای بؿ و ياپىًؿ ؼویً  ؼوب و پىًؿیؿه ؼویً وكؼوقؾه يٍوؾ و هن

 >ؾوقی گمیًؿ> لیكا قولی ؼواهؿ آهؿ که فؿ  الیی قا به بیحكیى ٌکل اشكا ؼواهؿ کكؾ
ال ؾیگك فكآیًتؿها آیی، بافث و هعوقیث هوضوفی ؼاَ ٔفؿالثٓ يمٍی بیً  ؾق هیاو ايواؿ فكآیًؿ باهن -4

اق جغییكات ؾق بافحی یکىاو ؾچ هًٍ٘یىجكیى جغییك بافحی واژگاو  اوث> لیكا با کوچکا ؾق ؾقک و فین هقايی ؾاق 
 ؾيؿعگك  هقًایی و واؼحاقی هی
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 هنابغ و هآخز

گل ع1  يٍك فل٘ی و فكهًگیعجیكاو: ، چاپ او ، جذلیل گفحماو ايحمادیٓ، 1385ٔ لاؾه، فكؾون آلا
های يیتس  آیی واژگايی و يمً آو ؾق ايىصام ؼغبته هن;ٓ، 1391ٔ لًگكوؾی، فبؿالقلی> فلیكضا يؾكیآ  بویه  ع2

پژوهٍگاه فلوم و فكهًگ اوالهی ؾفحك جبلیغات اوالهی ظولۀ ، هطالعات ادبی هحوو اسالهیفصلًاهه ، :البالغه
 ع46-25ووم، ُِ ۀاو ، ٌ٘اق  ۀؾوق فل٘یۀ لن، پژوهٍکؿۀ اوالم ج٘ؿيی، 

هتای واژگتايی ؾق ؼ٘ىته  آیی ٌتًاؼحی باهن بكقوتی لباو;ٓ، 1392پیلتواو يتژاؾ ٔهع٘ؿقضتا ٌتی٘ا>  ابكاهی٘ی، ع3
 ع52-33، ُِ 34ۀ ، ٌ٘اق باهًر کرهاويطریه ادب و زباو دايطکذه ادبیات و علوم ايسايی دايطگاه ، :يؾاهی

 ؾاقوعًوو للًٍك والحولیـع :، جويهالحذریر والحًویر ،1997ٓٔ ابى فاٌوق، هع٘ؿ الغاهك ع4
 ؾاقال٘قاقفعلاهكة: ، لساو العربجآ،  هع٘ؿبى هکكم ٔبیابى هًؾوق، ش٘ا  الؿیى  ع5
جكش٘ه و جقلیك هاٌن ِتالط،  ،المرآو هى الحفسیر الموروخ إلی جذلیل الخطاب الذیًیٓ، 2005ٔ هع٘ؿاقکوو،  ع6

 عةالغلیق، بیكوت، ؾاق ةالغبقۀ الرايی
 ؾاقالملنعؾهٍك: ، ةكابقة الالغبق، هفردات ألفاظ المرآوٓ، 2009ٔ الكاغباِفیايی،  ع7
 يٍك جالوتع ، لن:والهاو ؾاق المكآو کكین ،جرجمۀ لرآو، 1383ٓايّاقیاو، ظىیى ٔ ع8
 يٍك فكهًگ اوالهیعجیكاو: ، چاپ ؾوم، خذا و ايساو در لرآوٓ، 1368ٔ ایموجىو، جوٌیییکو ع9

 فكهًگ هقاِكعجیكاو:  )هجموعه هماالت(،پیراهوو زباو و زبايطًاسی ٓ، 1371ٔ باعًی، هع٘ؿقضا ع10
 ايحٍاقات اوالهیعجیكاو: ، چاپ ؾوم، فرهًگ ابجذیٓ، 1375ٔ بىحايی، فؤاؾ أفكام ع11
 يٍكيوعجیكاو: کوقوي ِفوی، ، جكش٘ۀ يگاهی جازه به هعًاضًاسیٓ، 1374ٔ پال٘ك، فكايک ع12
هجلهه ، :وتوقه ش٘قته :قؾیهقًاًٌاوی لتكآو هغالقته هتو ;ٓ، 1387ٔوماواق  فلیكضا، پیلوو يژاؾ، هع٘ؿقضا ع13

 ع130-107 ُِ، 50ۀ ، ٌ٘اق لبسات
 ؾاقالکوغعبیكوت: االولی،  ة، الغبقالمطولٓ، 1387ٔ جفحالايی، وقؿالؿیى ع14
کك، الغبقت، دالئل اإلعجازٓ، 2004ٔ شكشايی، فبؿالماهك ع15  ةهکحبتلتاهكة: ، ةالؽاهىت ةجقلیك هع٘وؾ هع٘تؿ ٌتا

 الؽايصیع
، :فؿالث ویاوی و اشح٘افی ؾق وه قهیافث فمیی، فلىفی و شاهقته ٌتًاؼحی;ٓ، 1387ٔ ش٘ا  لاؾه، ياِك ع16

 ع35-5ُِ ؾوم،  ۀ، وا  چیاقم، ٌ٘اق هجله دايص سیاسی
 الیال ع ةؾاق و هکحببیكوت: ، ةالرايی ة، الغبقاإلعجاز العلمی فی المرآوٓ، 1992ٔ الص٘یلی، الىیؿ ع17
 ؾاقالقلن لل٘الییىعبیكوت: ، ةالكابق ة، الغبقالصذاحٓ، 1990ٔ او٘افیل بى ظ٘اؾ شوهكی، ع18
 فی لیبیاع ةالجاهع ةالمجل، ة الحاوقةالغبق، :ةال٘قص٘ی ةالىیاق المكآيی والؿالل;ٓ، 2007ٔ ِالض ةظىى، هاشؿ ع19
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 هقًاًٌاوتی هتای قوي وتالی هحًاوب بك الگویی پیًٍیاؾ;ٓ، 1392ٔهغیـ  هیؿی، ظىیًی، افؾن الىاؾات ع20
-83 ُِاو ،  ۀ، وا  ؾوم، ٌ٘اق های زباو ضًاخحی لرآو کرین در پژوهصهجله کاوضی ، :لكآيی هغالقات ؾق

 ع108
الباظتتد الیابتتايی  ةفتتی جصكبت ةلتتكاء;، فههی ف ههن المهرآو ةاسههحخذام علهن الذاللههٓ، 2008ٔ ظللتی، فبتتؿالكظ٘ى ع21

فًتتؿ ٓ، ٔالمتتكآو والعتتؿید ةجوٌتتیییکو ایموجىتتو، ال٘تتؤج٘ك القل٘تتی التتؿولی للحقاهتتل هتتـ الًّتتوَ الٍتتكفی
 ظلب، ووقیاع ةشاهق ال٘قاِكیى،

 ة، قوتالاأليعهام ةفهی سهور  ةجطبیمییه ةدراسه، الًصی فی المرآو الکرینک السبٓ، 2011ٔ ظیا ، اظ٘ؿ ظىیى ع00
 عفكاق، ةال٘ىحًّكی ةشاهق ةالقكبی ةهاشىحیك فی اللغ

 ؾايٍگاه جیكاوع جیكاو: ايحٍاقات، وزو ضعر فارسیٓ، 1337ٔ ؼايلكی، پكویمياجل ع23
، ال٘غتكب، ال٘كکتم الرمتافی ةالرايیت ة، الغبقلسايیات الًص: هذخل إلی ايسجام الًصٓ، 2006ٔ ؼغابی، هع٘ؿ ع24

 الؿاقالبیضاءع، القكبی
اؾ للٍؤوو الصاهقی :، ظُ٘ةالكابق ة، الغبقإعراب المرآو و بیايهقٓ، 1415ٔ ؾقویً، هعی الؿیى ع25  عةؾاقاالٌق
، های لرآيهی هجله آهوزه، :هقًاًٌاوی واژه اؼبات با جوشه به آیات و قوایات;ٓ، 1391ٔيىاز  هكین، قاؾ، فلی ع26

 ع72-53 ُِ، 16ۀ ٌ٘اق ، وا  يین
 والًٍكع ةؾاقالفکك للغبافبیكوت: األولی،  ةالغبق ،هفاجیخ الغیبجفسیر ٓ، 1981ٔ فؽكالؿیى قالی، ع27
، فصهلًاهه هطالعهات لرآيهی، :هقًاًٌاوی واژه شیل ؾق لكآو کتكین;ٓ، 1390ٔ ییفبؿالل   ظىى، قفیقی، فلی ع28

 ع149-129 ُِ، 20ۀ وا  پًصن، ٌ٘اق 
 الحكاخ القكبیع :کویث، جاج العروش هى جواهر الماهوش ٓ،1997ٔ ، هع٘ؿ هكجضیلبیؿی ع29
 عةؾاقال٘قكفبیكوت: ، ة الرالرةالغبق، جفسیر الکطافٓ، 2009ٔ لهؽٍكی، ابوالماون ع30
 ال٘قاقفع ةهًٍآ :ةوکًؿقی، االبذیع جأصیل وججذیذٓ، 1986ٔ ولغاو، هًیك ع31
 ةهاشىحیك فتی شاهقت ة، قوالفی السیاق المرآيی ةألفاظ و جراکیب و دالالت جذیذٓ، 2010ٔ ویؿ، ج٘ام هع٘ؿ ع32

 کویثعالٍكق األووظ، 
آیی واژگتاو ؾق لتكآو کتكین ٔهغالقته هتوقؾی  جعلیل قابغه بتاهن;ٓ، 1391ٔاؼاللی  الیام، ویؿی، ویؿظىیى ع33

 ع29-9، ُِ ؾوم، ٌ٘اقۀ ، وا  او هجله هطالعات لرآيی و رواییووقۀ بمكهٓ، 
 يٍك ووقۀ هیكعجیكاو: ، ضًاسی درآهذی بر هعًیٓ، 1379ٔ ِفوی، کوقوي ع34
ياِتك هکتاقم ٌتیكالی و ؾیگتكاو، ، جكش٘ۀ المیساو فی جفسیر المرآوٓ، 1367عباعبایی، ویؿ هع٘ؿظىیى ٔ ع35

 لن: بًیاؾ فل٘ی و فكهًگی فالهۀ عباعبایی، جیكاو: قشاءع



 1400، زمستان 24چهارم، پیاپی  ۀشمارششم، سال 

 

 
   

 

67 

 

 عةؾاقالکحب القل٘یبیكوت: األولی،  ة، الغبقجفسیر البذر المذیطٓ، 2001) فبؿال٘وشوؾ، فاؾ  اظ٘ؿ ع36
االعجهاز العلمهی فهی  ةفی اإلعجاز اللغوی والبیايی للمرآو، سهایث هوسهوع، 2016ٓٔ فحوک، هع٘ؿ او٘افیل ع37

 ع11/07/2016، جاقیػ هكاشقه: ةالمرآو والسً
واژه فحًه و هحكاؾفات ٓ، semanticsقون ٌبکۀ هقًایی ٔ;ٓ، 1394ٔکیًؿ  شیكهی  هكضیه، فچكي، ؼیكیه ع38

 ع52-29 ، 24ُِ، ٌ٘اقۀ ، وا  ٌٍنفصلًاهه هطالعات لرآيی، :آو ؾق لكآو
 فالن الکحبعلاهكة: ، ةالؽاهى ةالغبق، ةعلن الذاللٓ، 1998ٔ ف٘ك، اظ٘ؿ هؽحاق ع91
کبك ع40  عةجیكاو: ؾاقالکحب االوالهی، لاهوش لرآوٓ، 0922ٔ لكٌی بًابی، فلی ا
ه بوفبؿالكعبی،  ع41  ؾاقفالن الکحبع :قیاْ، الجاهع ألدکام المرآوٓ، 2003ٔ الل 
 اآلؾابع ةهکحبلاهكة: ، ةالرايی ة، الغبقالًص ةعلن لغٓ، 2009ٔ ٌبل ةهع٘ؿ، فم  ع42
 ةلص٘افتت ةالًٍتتك اإلوتتالهی الحابقتت ةهؤوىتتلتتن: ، جفسههیر کًههس الههذلائكقٓ، 1407ٔ هیتتكلا هع٘تتؿ، هٍتتیؿی ع43

 ال٘ؿقویىع
هكکتتم يٍتتك آذتتاق القالهتته جیتتكاو: ، چتتاپ او ، الحذمیههك فههی کلمههات المههرآوٓ، 1385ٔ ، ظىتتىهّتتغفوی ع44

 عهّغفوی
 يٍك ِؿقاعجیكاو: ، چاپ وی و هٍحن، عذل ال یٓ، 1391ٔ هغیكی، هكجضی ع45
 عةهک، أم المكی ةشاهقهاشىحیك،  ة، قوالالسیاق المرآيی و أثره فی الحفسیرٓ، 2008ٔ فبؿالكظ٘ىهغیكی،  ع46
 ؾاقالفکك ال٘قاِكعبیكوت: األولی،  ةالغبق، الحرادف فی المرآو الکرینٓ، 1997ٔ هًصؿ، هع٘ؿ يوقالؿیى ع47
 يٍك هكکمعجیكاو: ، رهیافحی يمطگرا ،به سوی زبايطًاسی ضعرٓ، 1376ٔيبوی  هع٘ؿهیاشك، هیكاو و  ع48
 اإلفالم اإلوالهیع ةهکحبلن: ، چاپ چیاقم، اإلفصاحٓ، ق1410ٔ هووی، ظىیى یوو  ع49
 های لكآيتی، فّلًاهه پژوهً، :های لرآيی روش يویى در هعًاضًاسی هفاهین و واژه;ٓ، 1391ٔ هاؾی، اِغك ع50

 ع102-86، ُِ چیاقم، ٌ٘اقۀ 18 وا 
 عةؾاقالکحب القل٘یبیكوت: األولی،  ة، الغبقيسول المرآو أسبابٓ، 1991ٔ بوالعىى فلی بى اظ٘ؿا واظؿی، ع51
هیاقهع٘ؿی، لغ   ع52  ايحٍاقات هكههعجیكاو: ، گفحمايطًاسی رایج و ايحمادی ٓ،1383ٔ الل 

 


