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چکده
 ت  ا   ات ات  ا ،  ا آ ر

ا راد   ا  د  را از آ  د ت در ست ب 

  ا آ در   ا  د  آت  دارت ت ت ت

 تز کت یا   ت از اژ ر زم، د  در اس ید

 ار  ر، د م را آ س  ا،ا     در

  ،ه ا در ی آ اژه «ةَ »ر  د  آ در آ  ت 

،  ت سر در ز آتی ت ت تز ت از    اژه هت 

ت رت ص  ا در ی یهد ،اد ه آ ر ر

ت  تاژه، اتس از ا ا یه، ادهام ی   ر  در  د

  ای  ت ت در ،ت« تت ست » ،«  تن تت»، « دت

تم  ت تدت تد« دل  ز«  «یا» ،«  ص ز

ة» ت «ََت «تاژه از   ا در  »ز  اف» ت « إَت اتو

ا

ی كدیواژه
آ ز ،آ دا ،، ر،  اژه«ةَ»
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دمم
    آ ل  )م )صا 

 ا  را اآ در ا   از 

  از ،دا       

ز   ، زل  ی  رااز د

 آ   رف در  ��ای     آ

از ،   دیر ا  ل

از ا ا  آ در   در آ 

 : س  س« اووَ��  ٌ َ َر   َ ْک َ ِ إ   َه ْ َ َ أ  ٌ َب ِ 

( اس   29)ص: « آََََِ َِِوَ أْا اََْْبِ

را ر  ازاادر

در ا  ردا  آادر

 ا ا ر د از ا ازم

 آ آدر  در

آ    گ ز ل آیاژه

ام ا   رل اا  ا

 ز )ص(دد؛زاآ   آ ،آ از

م ا  د س ا دم یرا

 ز ف را م آا  فا   «

 ْوَََ َِِْْلَ إ��   َ   ِ و ِ   َ ��َِ  َْ ��ا  َ ْک َ  ِ َ إ ْ  َََأ

َوَََ »:(44 ،)«کَ اََْ َََْأ َََبَِْ إِ��و

َ َ��َ اوِی   ِ ٍمَْ��  ً َ ْ َ َر  ًى   َ   ِ ِ   ْ ا  َ َ ْ ا

َِْ » :(64 )

  مش ا    اما 

ااب  از     دل آ ارط  د

 از د ز  ی دم زه  ،ن

از   ی      ز

 آ  در   د   ه  

 راز ر  ش  ای  در 

 آسا  دی    ا  

آا   ،د«ا   ق( 141« )ا

 ما  )ع( مب ادقاز ا ا )ع(

(،10855، صاز )دی آ در

 راژه ازیدس  

  آ ل از   ه دها  از آ

در ایر،ا   ب م

 ام، درادم را ده ا در

 آااسا   اماز ای

با ؛ه ا  از ا

 ماه آ ه ا دهاد

 در ب ی  ا

   ده ا م    اما  ط

ردر ز  آ م آ ،

آ را در ردر ز

اژهری در  

 اژ سب از اژه ر ، آ

ر؛ زا اداد   

ا م   ا  آ

   آ ا ر ددا

 ل داردد  را

 اژه «ةَ » را آ    از

ا(  ا153، ص7، ج1409 ،ی؛ ا،ه

( 897، ص1، ج،1987در؛ ا372، ص8، ج1421

، ر ،)اد » لص»ا ذ

ا ( ذ1303، ص1426،یآدز؛ 300ص

، 14جر، )اا  آرده«یلص»

ا ( آ را ذ373، ص؛ را464 ،ص

« »ر    دهای آ د

م( در ب 1959)«یآرر »ا دهیااره

ََ » ا»یاژهدر آ دیاژه
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  ده ا  آ را ر را رَ» س»

د دا (293ش، ص1372 ،ی« ) زم

ل ا» ب در دا 

سا اا سا اژه«ةَ » 

ر را آ ل( ده اا،1429 ،

246-247  )«ریاژ در

آ( »1391اژه ،م    )شی

ر را آ  ده ا

د را ردس آ  ا   

در ز  قه اا اژه

آ در آ   آ  ارط َ »ة»

ا  ر

در    ه ا  ،ا

ر  د  اژه «ةَ » در آ س 

 آ    از د ر   

 سل  آ ای ز ی  

د:

؟َ »ة» ه اژه ت ر1

اژه ا؟ات ه اق 2

3 طت ار ر اژه قه ا

؟

4 تا اژه«ةَ »  آ  

 طار آ در آ؟ا

1.آ درکةواژه ص

َ�� ت   آ  ة  د اژه  (

سَ سَ ت اََ ت سَ ت ،)  ر 99از

 آ  ر ر ا  ا اژهدرآ

َ(ِ ا ت ت ِِ ت َس ت ِاً ت هسَ ت

أ َِ َت )َََ ِل ت ت  از

ة»اژه » آ در اد آ ،د   در

  ر124ازر

   ا یدر  را    ق

ا د   م  اژه در ا«د » 

« ،  »دارد )ز ��دی،  1422 ،

زدر ا«یزآد«ل ی( ا437ص

« :��ا   ة و ا »(دزآ1426،ی ،

(1304ص

   ا  ی   ا در

 ر  اژه«ة »ر   ،آ 

  ،ه ا ا  آ اژه در در

  طار  د اجا آ

«صَة»واژه شر.2

ز  یز    در اژه رد

 د از    اه  م در

 س   م داردا آ ا در ا 

ز ر در  ا آ ی   زی 

ک       حا  زه

 ا ؛ ک   در  حاک 

 ،زه زه د در  ا ز ا 

 در را آ اژ   در    از

ا اد ؛ زردار اا  آ  

   ل  و »ز��ِ ٍ إ ل و ِ ر  َ ْ َ ْ َر أ  َ َ 

َْ َ��َ  ِ   ِ ِ ْ َ   ِ َ ِ ِ  » ا ا(: 4 را در اژ  )

رادر ا ده ا ر  ز آ ر

 اژه«ة »در زی  از 

 زر  ه ا ر اژه

ه ا
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عیسدر« صة»واژه .1ـ2

از   ب ه درذا 

 ز ل آ(،    ک)د

ی «د » م ا  ا یا  اژه ذ

 ه ا در ا  ص« : اََ

ِِ ِلواَ ةََ  َِذ َ هؤد :

ََ ِسا َا��،ِ   �� ی(ا« ا ، 7، ج1409 ،

( 154ص

     ی ا  را

 ؛ را  ا  ،اژه ذ ده ا یا

:د»  أ« از    در ا

«لَ ِ  ًََ وَ ََ

�� َب  َر أ  ��َ  ََا َ  َ ب  َ ا

ََِک وا ِو یَِ ََِ

«َِِ اَ ًَ ََ َِو

 أ(، 1950101، ص)

ر «ََِک َسا ِو یَِ»   

  از  ،ی د د  ا یآ  ا

    

ی   اب  در:

«َََ سا ِ ��َ د

د ��ََارََ ََ ََو »

أ(، 195035، ص)

 ای    اب  ش  د د آ

د

از ا ا      در  م

«د » د :)ا�� )ص ل رل  ؛  ا«ِ  ا د إذ  

َِإ ََأ َ ِموا ،ِ َ ًاِ َ ََِ، 

َ ًِئ َ َِإ��َ» 

«     از  ، د 

 د زهر د(، ا ( د ا   رد

  یا ؛ «د  دار د  ا رزه

   د    

ر  را  د  در 

 «ة » در د  را  ده ا

«أ»  ،د ح  ب را در  ی

از را  در ده   ا یا

دا  :

«ََ َأ ِ�� َ ٍَ َ 

  َوََ هَِ راَ

ِحا َا ِاََ ِِکتتت

َ ًارا ًراََ ًدا ًرا»

أ(، 195053، ص)

«( در  را )  د آ 

  ده  را  ار داده در آ   

ه     د ا،  یا

  سع ه ادر  د »

 ی  «کََِاِ ا«َر   ا در

ر ر ا   » د ک»

ی   «سَ َ»   یرا «أن 

َ ََرَ »   در  آ ،ده ا ر

 اب:

«َ   ٌِرََح َ َوا

«َز َ ََإذا ذَ َِس

أ(، 1950293، ص)

      دش»

 ی  از  د ا ،ا  یار

اب آ    د  دا  در
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 آ   د، ی اب از آ ر د

   » آ را  ز

«أ»  درهد یا  ح در 

  ،ده ا )ص(ی   آ

 رها  :

«��َ َ َ ِ ِ َ ساِ  � �َا 

ََ ��ََ او  ا َ َ   َ َا�� »

أ(، 1950137، ص)

« زر       را  

 را ا  »

  «َ ��َ» در ا   ی « ��َ  » ه آ

 « ��ِا   آ َ ْ  ِ   ْ �� ََ  ا ً ِ َ  َوک و ْ ر اذ َ

( اره دارد 41)آل ا » :َاَِْرِ

   از اژه   در یا

 ،رر در   )ا» ، ة»

، ، ر ) ، ج ، 

:د

   یاز ا «   د

د» ا ا یرا ده اژه ذ : ،ا

«َِ ةسَا ��ا  » ا(  ، ر، 300، ص3ج ،)

«��ا   ة و ا »(دزآا1304، ص1426،ی )

د  ید   س یدر

ِل ََا او: »د در س 

َََِِ ِسا ةََ  َِذ َ هؤد :

َا��،ِ��ا »ا(154، ص7، ج1409،ی )

ا رر»یا   ا« د ایرا

 اژه ذ « : ��ا   ة و ا

ِ��َا ر»ا( ،ر،464، ص14ج)

 ا یا  ا اس  د از

   ا  »  ن« اژه م 

 در ارط  ا  »  ة»ه اژه 

  ، ر ر  )م )صا  ن  

» »د�� دارد  ا   ا در    

�ِ َََ ََا   :«ا ِ ا� ا ِ ِ ئ  

ِسَا َ ََ ِِئَن  ،َِِ ِِ  ِِهِذ َ

َ »ا(154، ص7، ج1409 ،یا )  ر

دزآیر ی«ََ ِ� ا�   ة َ  ،َِِر

ََ ِِئَن َ َ ََرِ»ا(،ر،14ج ،

�ِ َو ََو  )«ََ 464ص ا�  ِ  ِ و ا    َِِر

م (  ا1304، ص1426،یزآد)« )ص(

ااره ده

   اژه ر از«ة » ا ددر

ا  ی   ر درد  

ا   « ر» یر    در ا

 ا  سداد  ��د« :   ة و ا  س َ َ 

َ ِ� ا�  ِ ِ َ و  َ  » ا(  ، ر، 3ج ،

ِ� َرٌَ»(، 300ص ا�  ِ   ة و ا »ا( ،ر،

درد ا   ی )ا464، ص14ج

 د را  «زشآ » آدا  :

«ََ ِ� ا�   ا َ َ َ ِساََ ََِ  َِِ ِ »

ا(ا154، ص7، ج1409،ی ) اژه در

  ص  رددر ار 

  رر»یا » ا« َِِئَا ةََ

رِ��ا »ا(154، ص7، ج1409،ی ،)« ةوا

، 14ج،ر، )اِ » اَئَِِ د ٌَاِرٌ

 ایر ا  اا(؛ ز464ص

 زشآ 

ذه در   ر   د از

 در ع آه  در آ  ز  د»ا از: 

د ا  عر »اا ر  را  



74 د«یزآ» ، ل ره ،لا ،(11)  ر 1396

 « :ِ ةوَا وا  ِ عوا ِ َ

َا��دِ َِئ ِدِ اوةِ  ِ ��ع ، )ا« ا ر 

« د«َ را ) ا  ا ا300، ص3 ، ج

دا :ا«ِ ٌدَةوََ  ٌدَ ٌعر ،ًةَ

َد »(دزآ1304، ص1426،ی   )

اوة : »دا   یآ را از ب ار

َا��د ِِ َ س    ِ ِاسةَا��ع

َا��ِرِ  ِ  ��ا »ا( ،ر،464، ص14ج)

زب  ی در«ج ا » قه ا

: د ه ر هرا از د« ة»اژه 

ا ) ا  از ا   اژه را

«ای» دا ا ق آه ا در  ا

  را :

 ها  در   اَ» س» از -1

 ردر ا   ار   ری «َد »

ا ا  را ی  ده ا را ذ 

2-  یدر ا    ا 

 د اا ی  ز ،ا  ها م

ه، اان  در«ا» ا   ده رها 

 ا

آ  ا  در  «َََ»  از -3

  :ه ا« ََ ََِا ََِذ َِ ِِه  وِ

َِی َِکَ  یَذ »ا  ق آا  د 

ا    ا در  ی  ا

  ز لادا  ا  ا  

ا اره ده

اژه را   از ا  ا د  )ب

«» آرادا  یا  آ  ق آه ا در

:ا 

م ََ»   ِ»زج آ را  از  -1

ا ددا  « : َ��ا و  ِإ  ِ ة و  ا

َِ م��اَ و ا  ِ َض ا  ِ َ َ ِ یِ أ ِ   ِ   َ ِ أ  »

2- اا ر  از  اژه را«وَ  َدا

 م  در» ی   داِ »سرِ

راآ  ب د »؛ زاا   ارز

 م عد 

3-  را  از  را آ«َ�� ا»     ی  

  آ»  اِس «َ دا؛« اوَ و»

 ،ا ا ا«َةَا ِ� ا�   ر ا«    را   

د )ز رد د از د1422 ،ی ،441 ت

442)

گهاز دیدر ز« صة»واژه .2ـ2

شن نزن

  ( در آراَ» sallaس») اژه

( رsla در  )(  salli در  )

(   salaya ا ر ر   )

 اژه«ة( »salah در )  

(salot در  )(  sluta ر ر  )

(247، ص،1429اا )ل

ا   ا  :«َ »ی 

 در ا  دهی د     ا

 د«ة » ما در آ  ادز ی 

اوَاَ ئ« : ص  در ا

َاِدسَ َِِدِ َِاَ َِِ َِکِ »ز(ی، 

دَِوَا ا»آه: «ا)« در 440، ص1422

 َ َة أَ ِا ِئَ »ا(1409،ی ،

اره  ایزآد154 )، ص7ج

،  آ« :ا ِئَ اَوا َ ِد
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اِِ ََأوِ َ »(دزآ1426 ،ی ،

ة ه  دررده در ) ا1304ص

از ««د ص  ر ر ا اژه 

آرا    ه ی د

 در آ   ص ا«ة » 

ادر ز ا  در د؛

  ،ده زی  ا 

 ددر هد(6، ج1368،ی ،

272 273ت )

گهاز دیدر زن« صة»واژه .3ـ2

ن

«ا» (Sprengerا  را

ا18131893ت   ا  ،)و »مَ»

ة»یاز رَ »  ه ا یا آ

،دخ  ا داژه ی

، 1372،ی)دادیارا اژه«َس»

(294ص

«» (Noldekeآ ر

از « َة» اژه دم(، ال 1930ت1836

کآرا   ه ای اژه راک

 اژهادا ی ب آ

یااز ام اژهره ا  در درا  ر ده

 ا ا ده ا آ ًم اژه 

 اذ ااز دا دار«( »salota ؛ا )

از «( »salot )  اژه از

 ه ا «ی»« : ا 

اژه از آرا لا ؛ ا ه اد

 آ ا »(294، ص1372،ی)

ه  دآرVensinck)) «ک «رخ

 ر ک« ام اة»ر ال 

  ا«ررم»

(Rossini Glossarium ) ده  ا «

( »salo  )ی( د  زpreces در )

،یآه ا ( یگ

(294، ص1372

ا رةدر اژه  ی«اََ »قا 

 ار   را ة»آَ »  ی  د

 صدا  در ا  ص

« : ةَ َ ََ َأ َِ ا اََ

 َ َِإ ا ة   ، َ

اََ »(، 1403153، ص7، ج س )

ا  رها   :

« ِ وَ ،ِدَا وَ َِ ةَ َ اَوا

ل�� ا  ِ ِ   ��ََ ِ  ًَ ِ َ »(،139714، ج ،

را « ا«د در 385) ص

   ب ادا  :

« اوَا َاَِ َِِ اِبِ َأَِ اِمِ»

 ،(1410482، ص )د اژه

«اََ »    یرا اد

،دال ز ی« : ََا َ�� «ة »

  سَ وَِ َأ ،ٌس ٌََِ َِ :

نَ :ِواِِ »(، 697، ص1430،ی)ز

ی « : ِ َ��  ،ِ َد ا   ِ ئ َ   ا َ و ا

ِِ َ َأ ََ ، سَ وََِ�� َ  ِ و ا  »

(129، ص4، ج1416،ی ؛،،2ج ،

« دة» از ل  ا) در 311 ص

( ه ا رها،1403؛ 157، ص7، ج

،،60، ص6ج)
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  ر ا  اس   دار اذ

ا  د» (  )ا «د از 

 اژه از   ا ه  ی  ض

 ا« ََا«اژه ره  40 ا در آ

 ه اآ «ا«یر اژه راد 

دا ا  ادا اژه از

آ  ا  ،ه یم  ا

  اااژه آرا را از آ« »

(salota  )ی ؛دا  ز  د

د  لا آدارد؛ ی

«(  »slusa ) آ اژه از

د  ز؛ در اژه« »

(massalosa )یه اد  ه

ز  ی «(»salot   )اژه

آه   گکده در 

 ا اژه   ز ا؛ ا

  راه ارد ز از آ  

(  ه294، ص1372،ی  )

3.رخییغ ة»واژه یوآن « ص در

ک

ا ر از     ا 

 ا »  ة»درص م اژه 

 آ در رر ر را ر د  

  آ در « ة» رد اژه 99از 

 آ اد  د   اژه

ر  آ یدری اذ 

ا ر ر

اه حف ج « صة»کرد ت واژه .1ـ3

«ع»

 ،َو»در  »  ة» اژه  

��َ»  ر  از«ِ  ََ»  س   ف  اه «َ»،  ر د

 ر ر ا از آ   آ

  از د ای     در

 « : ْ��َ    ً َ َ َ  ْ ِ ِ َا ْ َ أ  ْ ِ   ْ  

 سَا ْو ٌََ ََکََ وِإ ََِْْ ��َ َ  َ ِ   ِ �� ََ

ٌَِ ٌَِ » :(103 ،) را  ل

(  118، ص5، ج ،1403 )ا

د ر   ده ا« : ا

  د   »ا  از 

  ( آ ا،

اره  ) در ادا  ا377، ص9، ج1397

د یس  آرا 

« ر  « د «م آ  از آ

س  »( 218، ص3، ج1368،یا ،)

د ا   د  ا  دادر ادا آ

  ادر ؛اا

 در  ا د س دید

 را ا  سباِب : »داََْا ََِ

 َِ ٍَ ِ َ ِوََ ِِ��ا  ِ ْم َ ْ َا  ِ س  ِ    ِ ْ   َ

 سا َِْ ْو ٌَْ َوِإ ��َ أ  ِ ل و ا  ِ َا َ َ َ  ِ س ا

ٌِرٌ روَ َسو اِإ ََِِْر ِ( »99) :

«ة»  داده    ا 

« َ�� ه:  َ ِ ْ  ِ     َ ِ ئ َ َ َ  ْ  ْ َ َ  �� َ  وِی   َ ا 

ًَِر َِِِْْ َََ ِر��ا  َ ِ إ  ِ َ  �� ا اب« ) ا  :

43   )یا  س ا ص

   ا   دیا 
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  ر  آ  ذ د یا یرر

س  ر ا ا ا

در د ا را  ای  

     د ر درد  د  

 د ا    اذ« : َِوا َ��َ َ أ 

ْوِ ْاَِْاْ اََآِِوا ََ َسو اَِِة إوَا ِ »

(153 از  در ادا  )ه:د 

 رها ا      ا

« : ٌَََْر ِْ��و ر  �� ٌ ا ََ َ  َِْْ َ  َِکَ أ

ََْْا  َِکََأ »ه( :157 ) 

یز دراآ«ا » م  را

«��َ َ َا    ا »«   »

دا     یا«ه « رأ ار داده

 : ،ا«ًََر َ ًرأ »( :27  )« ٌفر

َرٌ»( :117 ،) ن   

 ر درا ررد  یاز

 در آیر«  ددر

 فاا»ه ا ده ر 

ا    دم « ة»  د  در

   رها  « : ََئَ َ��ا و   إ

َسَ َ سسا  أ�� س اَ َ  ا  س َ  ا َ ا ِ  

َ ا��َ ًَ » اب ا( :53  از آ )«ة » در

  ف»یاا »  ا ،ده 

ی  ا  س  فا ما

 د ا ر  )ص( ئ ا

ا  ا آ ، اف آ  ا

 راا  ا   را 

  ب آایاز ی ا ئ  

 ار رره ا

ا ا د  ما

ا  از ا ا  ا  ا ا )ص( ا

(  ددر،1397؛ 507، ص16، ج)

  ئ  ا ددر 

  را ن ا  

   زدرد  ایا

( 273، ص6، ج1368،ی ا  )

ا  ا  ن   ،  

ا( آ154، ص7، ج1409،ی  )

    ا ا،ک  ک

در ی  ده ا م  د 

ز( ا ار439، ص1422،ی )

 در آ 84 لر ا  ره

 ز ا م )ص( را ازسا  دا 

« :َ ��َآ ی  ار ا   ��َ

َ َ ��َ   ً ا َ َ أ  َ    ِ   ٍ َ أ ِِهَ»؛ زا

ا  ا ای  ،در دل آ 

را ی    ار 

 ز سادرا   ز

   د  ن ز 

 ا   د  عر

 ،اه  ن   ی » ة» ه

ق  ه  آ  ا رد ر «» ف 

  ن دارد    ا  از

ر   از  ه ا ا  ا

 ،  در    ص 

د   از  د ا آ،  

ا  از   ا از ا   د ا

  س    ،    سب

( 274، ص6، ج1368 ،یا)
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دع و طب »در م « صة»کرد واژه .2ـ3

لج و »

 آ  از س  ن   آ  در

   ا آ، ا   ه 

درآ  ز      ،ا 

    ه ا داده «ة » د :

ِ َ َ ��َ اوََا َِاَْرِْض »    َ و ا و  َ أ  َ َ   ْ َ َ أ

 ٌَِ وَا َََِْ َََ ََِ َْ ��  ٍ و َ   ْ و َا

َََْ َِ »ر( :41   ض ًا  )یر

د اژه ا «ةا » ی«ا »

ز( ده732، ص1430،ی ا ر د  )

ةد  دس را ، دااز ا

زدارد  س  ا  داا

 آدر ا« ة»از آ ا ا

 ا��د   دارد ن ی ا

(،1397132، ص15، ج )رد« �� 

ََ ََ ََِ ََ» و»یَأ َ َِکذ َ

ََِِ ََِِ ِِه إ َهد َ � ا�  َ ِ َ »

( ا،1403259، ص7، ج)

  را  راه   د  در

ر  ام رایا  ا ،  

  اب  ،دا   هآ 

 آ ددازد     د  

   در آی    زد زد

     اد  لا ر  :آ

«َ ْاَ ًَََِْ ًَ و��ِ ِ إ ْ َ ْ ا  َ ِ  ْ   َ َ  َ َ  َ 

ََْ ْ َِ ََابَْل: « اا(ر از 35  )

«د  «  د » ،ة»

 ی «  »،

، (،1403اااً د  ا

412  )، ص1430،ی؛ ز463، ص4ج

   را ار�� یااد

ا(س،1413485، ص4، ج)

در ا    از آ د،  م

ا «ة » «   فا  د  

س »ا

« ز»در م« صة»کرد واژه .3ـ3

د یادر د از آ  آ «ة » در

ر ر ا  از دا» ،  ،ز»م 

   ار ب را از یآ    

دادر ا ا  س ز در  ه از

 ،ا ا  ز در  ه  ا از  ر

 اردآی ص ر  اید  ی 

  ا  ع    دا  ز

زار  ال د  اه ا؛ ز ه »ة»

  ،ا راد  آ ردآش 

را   از ناب ا یا د  ه

 (248، ص1، ج1374 ،ی)

د چ    ز ،   

 در ردر     ةآ ائا، 

  ا  )ع(   دی 

 ار د   را ا ز  :

«ََأ ِإ  ََأِ  َِِ َِِ اسَ َأ

ً ََاا َ ََأ ًَِا  ��َ َ   َ ة س  ا

اَ» ( :87 )

اا  ص در  :هع( آ(« �� َب ر

َا َ  رسذ َِ ِةسَا  َد سَََ سَر »

اا( :40   را )  ا

« :ََاَآ ًَرََِأ  
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َ د ِةسَا ِةوسً» ( :31 ��  در  )

ادق :هآ ا« َََ  ِةسِ َأ

َ ��َ َ ر ِ  َ  ِ ة س َا س ً»( :55  را  )

ا :ده « ًوأئ َََََ َِ

َََأَإَِا َِِاَإ ِةومَ اَإَ ِةسا

ِ َ اََ»ا( :73 ش   )

أِ اسةَ َأَ فِ َا َ َو« :َد

َ َِا َِاِر��ا  ِ َم  ِ  َ ِک  و ذ إ َ َک   أ  »

( :17 م ) ی« : ا

َ  ََ أ ََ َکَ ََأ أ ا

 ََََا ََ وَکؤا إ  ِاأوا »

ده: (  ا ب 87  : )د

«َ اَة اسَا ِاَااَ ِسِ

َِ»ه( :238ا ؛) « : ةسس اِإ

َ َِاَ ً ًِ »( :103)

و « إ«اه ظ « صة»کرد واژه .4ـ3

ت آن

 اژه  ی  ا آ  در

ه    آ  د،   »ة»

  اه ،«إ » ،ه اآ آ  

اَأ( :162 ،)«« اسة َا « آ

( :43   )ه« اسة

ا درآ 2  لره ا  از

 رهام دارا  دا ا

س ا  دا را  ی  ا

 دهل آر  ا از ا؛ا

« : َِ ��ا  َ ِ  ذ ا  ِذ إ  َ ِ   ا   س ِ ؛ «إ

هدر دل  رر ااز

 د  رم  د،

 ان  در؛ا ا م ذ در

د  ا ل   ازرد 

 زا  د  ر در آ

 را ا یس ر ی،

د زیاز   س ، ا

،د    آ  :« َإِذاَ

   دا زاً» زادَ إا

 م ردر  از ل ریس

    د را   د

   ،ا  ا د  را

 ا   ددا     ا  

 ام ا   اراده ا د    ا

«ََ ِ��َ س ل د اََ» وََر

 ًا ا ،  در دلدی

فد ررد   ص  د را

 د عا  ز ا  د

 دف اع یاه

زی ف را آ  ا از آ 

ارزا ا    ل از ،ا داه قا

« :ساََسةَا َرَز سََِِ»

 د دا ز ر(3 : )ال

 ا از ز یداد ار

د   اره   ا  ا د

د      ا در  ا

ساآ ( ه ا ا ذ،

(  12، ص9، ج1397

ا  ماز ا ا ر ز   آ

آ   ام  آرد ق  ار  ا

 ری در  ،آ زی  ا  

 ،د  ا     
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 ع  ا  ا ا درز  ا 

ر(،ر 1947108، ص1، ج )زاز ی

 دا هد

  آ در 44 اژه ر«ة »  اه

«إ » در  ر ر  آ   20از

 ز  ز آ  در ه ا ذ 

  ه داش آ د از آا

رد م  ب در  از  ه ا ر داده

ده؛ اا یداراآ  ا

در ا  یازا آد 

 ا

و ت آن «صَّ»کرد واژه .5ـ3

 «سَ»  آ4در آ از ف 

 «َ» م در«  ا، ا

 ر ر ا»یع در ا ا

 رر  ح ط از ای  

« : سََ َ ََأ َ» (14أ :  )

 « دزد از  »را ا

 ط      

 رها ا ا    ذا  :

«ِ��َ َ ر ا  َ َ َ َذ ( »15أ :در  )  د در

 ار ادر اآن     

 ارح ا  در ا ،ع ا  ع 

 دا ا  ر  را

(148، ص31، ج1402،یاز)رََ»س»

 ،  ارده از  از  را آ ا

زل ه ا  ز ه  ز  ة درر

(، 1397درا269، ص20، ج ،)ر

 ز  دا   ر  

  م در آ م  د  ا؛

 ، ر ده ه اَ»س» ا

ا از ره 102  در آ

 در زا ازا ر  گ

   ،رداژهآ ازی« َ

اسَ» «َاسَ» دها

ا اا  ر س   د  در

  د را اا    سد« : سِإ

ََأَ َنا »ن( :1   ) آ ا

 ا د  ا  ا ، :

«ََا َک��َ ِ   �� ََ »ن( :2راز )ی درا

»  »ر ا از :  آ

ا  ط   ا  ا -1ر دارد: 

ط  ز ا  -2 ؛ی از ا  د

ط   ا   -3ا را ح ؛   ا

ا ا   ز  یدر  ا   ا ا

، 32، ج1402 ،یا )راز    ا

 ا، ذ ه دی(129 ص

 را؛زدااد ع ف ک

 ا

  آ در   آ«س  د

 ا د ی»  ح را،  اژه

:  «َ ��و» ا ه   ده و» ر  َ  ��َ  وَق َ  �� » 

( :31در آ  ) رها آ    

« : سَََ َوبَ َِ»( :31 ،)ی

 س د ،ا آ  آ 

(،1397114، ص20، ج  )

 را ل داد  ط  را آ 

یا ا  ،د  ع د

؛ر از آ یدا از 
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َ��   «َدر ا اظ د آ ر م  «سق د

س»در م  «َ ��و»َ » سبَ» َ َ»  ه  ده  ر  

 یا   در  د«وَ ��»    یرا   

ا��ِ ََو»  ِ َ   َ »دا  (ی، ، 24، ج1374 

ه از  ر ا) در آ81 ص

د ا  ده ازا  «َ»ا

 :ه ا«َا سِإووَب یاَ

آ  ی« ار»(  اد از  :15)اََ»س

 د را م  ا د زم آر

(،1397306، ص20، ج )رد

  ا ع در  ع  س د

 ااف ازم ا د را ارد

ر یدا  ز   ا از ا

ا  آد  

 یا در ص ا « ا«ره  در

 داده پ آ د     م

 ا را  دا  ئ در  د،

  در آ « :َو انَ هسَ »ا( :

31  )«هس » ده از ا« » زم ی

آد اردادا آ (،139719، ج ،

«م را  ر ای( ز400ص

، 1430،ی)ز« ار ه ار

آادر ی ی( راز1137ص

  «سَ» ی«َأ»  ،ا

«سَ » «َم آ« َأ   رار«

َا سِإ ه»

«وانپ»در م «َُّ»کرد واژه .6ـ3

د یادر د از آ  آ  اژه

 ر ر ا ا در ره رج  «َس»

  ً ا  اره    ا

    :ا«ًَ َِ َو اِإ »

یارع  : رج( در ا س  ز19)

  ل ا داز د ، ا ادرغ

 هآ «سَ»را از ا ه

« :سَا سِإ»رج( :22  )آ23 34

 از  8 ه را ره اا

 را ذ آ  اژه«سَ»در ا

  ره رای«س »دا

(،1403124، ص10، ج ) در

ص ا د در  اژهی«»

 رها

را   یدر ره  ا ح  رر

 دا د  « :َِا ََأ َ »

( :1 هآ )آ2 9ا  ره

 را 6 را ذ آ  از  

قاآآ  رج ره ه ازذ

 از  اا دا  

ا؛ در»ا» «اَس»ر از 

در «اا»ی ااژه را ا

  ار   ر د در ا

ادر ره ر»  اَس»اد از 

  ا   ز  سرج از آ را

 ع  ع ،   ر ،اه

رآ را ا  ز از دا 

ز(1223، ص1430،ی )رد

 در را د      در یااد

 ا   طارا   د

 ،از ایز م  ه«س

د�� »م
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انگهاز د« صة»وجه اشق .4

ا  اژه قه ا ة»در » ا

اژه را  از  ا یا رازرا ح ده ید

«َ» در ا دا   ص« : ِا

َا ِ َِ َ َِِ ِ رسو» اَ َإذا « ا

وِ َوَ» راز(29، ص2، ج1402 ،ی ) از

«»   ه ی ،ا آ 

  م آ  را  ،د را 

« : ِر » ارز ش

 ، دل د را     ش

آ  آدکراد ب  دیا

یز   ا    ز  اژه

«َََ » از «سَ»   «ةَس»از « زَز» 

 ص در ا  «سَ»  :

«  س، ََا َوََ، سَس اِ   کذ

ِ ِدِهَ ِِر »؛ 38، ص1430 ،ی)ز

،1416ا13، ص1، ج  ) اژه ،

 «»«  ز  از « ة»

ا » لا   ه ا ز ی

 را در رع  زار اااره دارد؛ ز

 مد اد

ی    ص در «ة» ،

د ا  ا  زار  ال د 

  ،ا راد  ز ردآش 

را   از ناب ا یا د  ه

 (ا248، ص1، ج1410 ،ی ) 

ةد   ز ا ی«  د 

س »دارد

 د  ا از  اژه«ة » ر را

  دا  »ا ز  ا»از 

 ا  ه ا؛  «اَس»  از 

 در  در    ه از آ 

( در م ب  ا 275، ص2، ج1402 ،ی)راز

ز  در« »ا   م رام د 

 در  دارد ا  در  ا«��َ »

 د «وَََا » ی«َِسا َ »

در  ا  ار  ا ساا؛ ز

دز(440، ص1422،ی )

  ا ر    ط قا 

در   یاز   از  ؛ ز

  ما   م  د  عر

   ا از    ا س

   ی   ار درز   

درا  لد ا یر  د ارد 

ز  ر ا از س  ع در »

 اد س  ازرئ ک  ما  

 ،ا ری  د آ  ف در

د ر    س ا ا در

د »د(ی، ، ا84، ص3جر ) ارده

 از ساةد  ا

از ا  ا  ،ز در   اایغ

ز را  ر  )ص( ام، د

دهغ آ   ر  ،اد 

 س  ز ا  ه ا ها

د  را آاز ر ی س

ا ز  ،     د

 :«اَوٍض اَِ عِِ��ا  َ َ َ  ٌ َ  َ

 ََ َ ًََر َََ ََ ٌو وَِ ��  ِ ة و ا  ِ

َ َةَ َ ٍوِ َِ ِ َِا ََِ »(،

،285، ص8ج ؛،،372، ص3ج)
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نیجگ
َ�� ت   آ  ة  د اژه  (

سَ سَ ت اََ ت سَ ت )  ر 99از

 آ  ر ر ا  ا اژهدر آ

َ(ِ ا ت ت ِِ ت َِست إً ت هسَ ت

أ َِ َت )ََ لِ ت تا  از 

 آ در اد آ ،د   اژه در 

 124از رار آ    از

 م در درد:

 اژه ة   آ در م  آ-1

«د » : ،ا ر ر « �َ ا� و  أ  َ َ   َ َأ ��َ   َ

   وَا ِرضَا ِاواِ  ََِ َ ��  ٍ س  

ََ َََ َ � ٌ  َا� ََِ َ » (41)ر :

 آ در م  اژه ة   آ-2

«  ن »  : ،ا ر ر « �َ ا� و  ِ إ

 ََِئَََسَ َ وا ( »56)ابأ :

 اژه ة   آ در م  آ-3

 ر ر ا » : ،ز»د ص 

«ساَ َِ َِ ِ ََ َةوا  َرَز سَِ

َِ» (3)ة :

 اژه ة   آ در م  آ-4

« ای رااز د » : ،ا ر ر 

ََ ��َس َ أََ َ َََس» َ ر ا  َ َ َ َذ  *»  أ( :

4142)

 اژه ة   آ در م  آ-5

«ز  لد » : ،ا ر ر «ََِ َ 

ٍَ» ا( :94)

ر ا   اد  ی  

، اف  س ا    اف «ة»

  ،د؛ ا  «ة » 

 م د ه در   ا  ا س  

  س  ر ،ا ص در  

  از   د یدر  از  ا 

ا ی ، آزش ا

    یدر ا در ز» ة»

«اا  ازد  ص د » ،ده

 ارد ز   م در  ه«د » 

ی «ادر  دد » ر ر 

 قا  ز  ز ب از  اد؛ زا 

 د ز ا از

 اژهة» یا» ،«ا» «ا » 

  د دارد  م در«یرردآ  

  آردیر« اة»»   دکد

را  م   ا  طار   ا

 ا  ر در«ا» یرردآ  آ 

 ا«ا »   دادد   

 ددر  ای ک    م ا«ة »

   ای،  در اةد م  ک

ر  ا    ا  یدر  

اژه  ی ص ة»در » ق آه ا 

  ر   ق ا که ا از  اژه

 ز    ةد یا  ا از 

 «َس» ،««َ از « ة» آ  اژه 

 «ِ»   دل» یع  » ،«  د

  س  » «از آ رد »  در

ل ز در   ه ا    ا

ه ا ا  آ  ره داردا  از  اژه

 ز  ا» یَ»  «َََ»   س»

 ا  » « عل ر در ا  

در   ه ا   ،ز   » د

آ د�� دارد  ا     ا   ا
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ق     یاق در ص س د

ر آ انی ی  را 

  در از آ   ة اژه 

 ً ،م د ز اد  آ  ر ر

؛  م ی د یرد  س

 ،ای  ازی    از ی  ا

 ده ا زی   آ راد  

  ر  س ردر  د در 

 د  ،د ا د لا   

ی      د در آ  لد آ

  ؛ا ا  لا   د ا

  ظ د  ا در  ا ا

مبع
1 آ

2( تت ،تت تت1410ا ،)تتقتت ،

 ،ما   : تدارا :

��اا

3درا،( ت ت1978 ،)ة مت

تتا ،تتتتی: رتتتت،تت :

 دارا 

4ا،ها (1421 ،)ق ا

ا ��ا ،ا :اتی،

ا دارا : 

5ا( ا ،ر ،)ا ، :

 ،ر  مادارا :

6ا( مت ت ت ،رتت ،) ت

: دار در ،اب

7ا( ت  ،��1413ا ،)ق

ااتتت ،تتت تتتدل اتتت :

ت تض، ت  :اد  ت

ا دارا

8تتا،تتتت تت(1950 ،)تتدما

��اا،ت ت :،ت :

ا��داب   

9دی،( ،)تت ت

ذ ا��ااا :ت ،

��ا  ا    

10تتی،( تت تت ��ا تت 1416  ،)ار قتتا

اار اا ، :دارا

11ی،( ر1372آر ،)اژهشتیتد در

 آ،تترهتیا، :ات

 راا

12س،( ت ،)تا ئت، :ت

آل ا 

13یراز،تتا( تت تت تت1402 ،)ق

اا،دار ا :اث اا،

ا ا

14،را(   ،)ت داا

آات ارت  : د ،

زا

15تتر( تت ،تت1947ر ،)تتمرتتا ،

  ا ر، اة: دارا

16زت،ی(1422 ،)ق ت تج ات

تتا اتت ،تتتترا :،

اث اا :

17،یز( ت ت د ��ا ر 1430 ،)ق

 تت تتا ئتت تت فتتا

ه ا  ��ا ،تدارا : ،

ا ا
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18،ل ا( ،)ت رتر اتا

ارنآ ت رات : ،ت ��ا

ا

19، (1397 ،)قاات

آا��ا   ا ار : د ا  ،، ا

ا

20تت،( تت تت تت1403 ،)ق تت

اآآا  را : ،

ا�� ا

21تتی،( تت1374ا ،)قا تتتتتت

آا،  ة ،  ا :

22ت،تتا(1085ت ،)قتت

زا را : ،آیا

23ای،( ا 1409،)قا، :

ا ة، ادارا  

24دتتزآی، تت تتبتت(1426،)ق

: تت اتت ،تت،اتت اتت

ا ا

25، بت(ت ،)تا، :ت

دارا  

26لتتا،تت زمتت(1429 ،)ق تت

تا تا داتا تتا،

 ا��داب    : ة 

27تتی،( تت1368 ،)شتتاتت

ا آا ،  تگ زار :ا

د اار 

28،( ا  ��ا  ا ار ،)ت

ا،دارا :

29،م( 1391 ،)ر»شی اژ در

آ»ت بت ت ،، ،مره دد

 ره


