
 سير پژوهش در فرهنگ واژگان قرآنى

 

ينى اظ پطٍغُ ّبى تحقيقبتى مِ اظؾَى هحققبى ٍاحس پػٍّكْبى زفتط تجليغبت اؾالهى ذطاؾابى زض  

تْيِ فطٌّگ ٍاغگابى رطنًاى ثاِ     ،حبل ارطا اؾت ٍزض ًرؿتيي قوبضُ ايي هزلِ ثِ اروبل هٗطفى قس

 ظثبى اًگليؿى اؾت.

تَييح زازُ قس ٍلى ثِ ًٓاط ضؾايس ماِ تكاطيح      ،َل ملّى َطحاّساف ٍ اًگيعُ ّب ٍ ان ،زضنى ًَقتِ

ّن ؾبيط هحققبى ٍ هئؾؿبت ٍ هطامع رطنى پػٍُ ضا ثب ًَٔ تحقيق ٍ اٍرْب  ،ثيكتط ايي پطٍغُ تحقيقبتى

ٍ فطٍزّبى نى نقٌب هى ؾبظز ٍّن هزطيبى َطح ثب اؾتفبزُ اظ نضاء ٍ آًبض ٍ ًقسّب ٍ ضٌّوَزّبى اّل 

 قبى مبض ذَيف ثيفعايٌس.هى تَاًٌس ثط ات ،ًٓط

ًوًَِ ّبيى ضا ٖطيِ مٌين تب اظ ًٓط اًُجاب  ثبهٌابثٕ    ،اظ ايي ضٍ ؾٗى هب ثط ايي اؾت مِ زض ايي ًَقتِ

 هَضز زاٍضى رطاض گيطز. ،ٍ ؾبظگبضى ثب ّوبيكْب ٍ تطميجْبى هرتلف

 رجل اظ ّطچيع ثِ زٍ ًنتِ ثبيس تَرِ زاقت:

رطنى اؾت مِ زض هجبحج ٖلَم رطنًى ؾبثقِ اى زيطيي ا ايي َطح زض نسز مكف ٍرَُ هٗبًى لغبت 1

زاقتِ ٍمتبثْبى هتٗسزى ّوچَى )ٍرَُ رطنى( تفليؿى ٍ)ربهَؼ القطنى( زاهغبًى ٍ... زضثابضُ نى ثاِ   

ثب ايي اهتيبظ مِ ايي َطح اٍالً ثب اتنبء ثط هٌبثٕ تفؿيطى ٍلغاَى هٗتجاط ناَضت    ،ًگبضـ زض نهسُ اؾت

سُ مِ غبلجبً اظ ايي ٍيػگاى ثطذاَضزاض ًيؿات ٍحبًيابً قابلَزُ نى ثاط       هى گيطز ثط ذالف متبثْبى يبز ق

اهاطى ماِ تابمٌَى ؾابثقِ ًساقاتِ ٍاظ اّويات ثؿاعايى         ،اؾبؼ نؾبى ؾبظى تطروِ ثٌب قاسُ اؾات  

ثطذَضزاض هى ثبقس.ثٌبثط ايي زض اضظيبثى ٍزاٍضى نى ثبيسثاِ ظهيٌاِ ّابى انال َاطح ٍ مابضثطز نى زض       

 تطروِ تَرِ مطز.

ثاسيٌزْت اراطاى َاطح زاضاى     ،هٌتكاط ذَاّاس قاس    ،ثِ زٍ ظثبى فبضؾى ٍ اًگليؿى ا ايي فطٌّگ2

تحقيق زض هفبّين ٍاغُ ّبى رطنى ٍ تطروِ ٍتجسيل نى ثاِ هٗبزلْابى   -زٍهطحلِ اؾت هطحلِ ًرؿت 

 فبضؾى مِ ايي مبض تَؾٍ گطٍُ ٖطثى اًزبم هى پصيطز.

 قسُ ثِ ثطاثطّبى اًگليؿى. تحقيق زض هٌبثٕ اًگليؿى ٍ تجسيل هٗبزلْبى زازُ-هطحلِ زٍّم

 هطاحل مبض زض گطٍُ ٖطثى

تب زضرِ اّويت ٍ اٖتجابض   ،هٌبثٕ. زض نغبظ رب زاضز ثِ فْطؾتى اظ هٌبثٕ هَضز اؾتفبزُ گطٍُ ًٓط افنٌين

 نًْب هٗلَم گطزز ٍاضظيبثى زريقتطى ثِ زؾت نيس.

 غَى(هٌبثٕ هَضز اؾتفبزُ هب ثِ زٍزؾتِ تقؿين هى قَز:)هٌبثٕ تفؿيطى ٍهٌبثٕ ل

ضٍح الوٗابًى ٍتفؿايط   ،ضٍو الزٌبى ،النكّبف ،هزوٕ الجيبى ،هٌبثٕ تفؿيطى ٖجبضتٌس اظ:تفؿيط الويعاى

 ًوًَِ

. الوفاطزات فاى   2تؤليف هزوٕ اللغأ الٗطثيّأ    -. هزٗن الفبِ القطنى النطين1هٌبثٕ لغَى ٖجبضتٌس اظ: 

تاؤليف نرابى حؿاي    -طين . التحقياق فاى ملوابت القاطنى النا     3تؤليف ضاغت انفْبًى -غطيت القطنى

گاطز نٍض ًاسُ    -1. لغت ًبهِ رطنى ماطين د 5تؤليف ؾيس ٖلى امجط رطقى  -. ربهَؼ رطنى4ههُفَى 

. هٗزن الفاطٍ   8تؤليف الكطًََى  -. ارطة الوَاضز7تؤليف اثي هٌَٓض  -. لؿبى الٗطة 6هحوَز ٖبزل 



ٔ   . ا9الؿيس ًَض السيي الزعائطى  -تؤليف اثى ّالل الٗؿنطى -اللغَئ تاؤليف لاَيؽ    -لوٌزاس فاى اللغا

. لغات ًبهاِ    11تؤليف زمتط ذليل الزطّ تطروِ زمتاط حوياس َجيجابى     -. فطٌّگ الضٍؼ10هٗلَف 

 تؤليف زمتطفطيسٍى ثسضُ اى -. ٍاغُ ّبى زذيل زض رطنى هزيس12زّرسا 

زضمٌبض ايي هٌبثٕ لغَى ٍ تفؿيطى اظ تطروِ ّبى هرتلاف راطنى ًياع ثاطاى هٗابزل يابثى فبضؾاى ٍ        

ًتربة ضؾبتطيي ٍ زريق تطيي ٍاغُ ّب اؾتفبزُ هى قَز مِ ثِ ٌَٖاى ًوًَِ هى تَاى اظ تطرواِ نرابى   ا

تْياِ ٍ تٌٓاين گاطٍُ     ،هنبضم ٍ تطروِ نربى هزتجَى ٍ تطروِ نربى فَالزًٍس ٍ فطٌّگ ًبهِ رطنًاى 

فطٌّگ ٍ ازة ثٌيبز پػٍّكْبى اؾالهى مِ ثطاؾبؼ ًؿد ذُى مْي ٍ تطرواِ ّابى راسيوى راطنى     

 يبز مطز. ،يس تسٍيي قسُهز

تحقيق ٍ پػٍّف ثطاى امتكبف هفبّين ٍ ٍرَُ هٌٗبئى ٍاغُ ّب زض هطاحل هتٗسز ناَضت هاى گياطز.    

ثطاؾبؼ الوٗزن الوفْطؼ ثطضؾى اروبلى هى قَز. زض  ،زض اثتسا هيعاى مبضثطز ّط لفّ ثب هكتقبت نى

ًٓط گطفتي ًَٔ ٍميفيت مابضثطز   ثسٍى زض ،ايي هطحلِ ؾٗى ثطايي اؾت مِ تٗساز هَاضز اؾتٗوبل ٍاغُ

 هكرم قَز. ،نى

ٍاغُ ّب اظرْت ّوبيف ٍ ًحَُ تطميت ثب ٍاغُ ّبى زيگط زؾتِ ثٌاسى ٍ تفنيال هاى     ،زض هطحلِ ثٗس

ثبض زض رطنى ثنبض ضفتِ اؾات اظ ًٓاط    28قَز هخالً ٍاغُ)الرلَ( مِ زض قنل فٗلى ٍ اؾوى اـ هزوَٖبً 

 زض نيبت هرتلف زاضز ثِ هَاضز ظيط تزعيِ هى قَز:اًتؿبة يب تطميجى مِ ثب ٍاغُ ّبى زيگط 

 134. اضتجبٌ ٍاغُ)الرلَ( ثب: ٍاغُ )االهّٔ( زض نيبتى چَى: )تلل اهّٔ رس ذلت(ثقطُ/ 1

 85. )الؿٌّٔ( زض نيبتى چَى: )ؾٌّٔ اللِّ الّتى رس ذلت فى ٖجبزُ( هئهي /2

 75رجلِ الطّؾل( هبئسُ /. )الطّؾَل( زض نيبتى هبًٌس: )ٍهب هحوس االّ ضؾَل رس ذلت هي 3

 24. )اليَم( هخل نيِ:) ملَا ٍ اقطٍثب ٌّيئبً ثوب اؾلفتن فى االيبم الربلئ( حبرِّ /4

 4ٍ  3. )األضو( زض نيِ: )ٍاشا األضو هسّت ٍ ألقت هبفيْب ٍ ترلّت( اًكقب  /5

 76. اًتؿبة ثِ قرم زض نيبتى چَى:) اشا ذال ثًْٗن الى ثٗى( ثقطُ /6

 9ٌس نيِ: )يرل لنن ٍرِ اثينن( يَؾف /. )الَرِ( هب7ً

 5. )الؿجيل( زض نيِ: )فبى تبثَا ٍ اربهَا الهالٓ ٍ نتَا العمبٓ فرلَّا ؾجيلْن( تَثِ /8

 21. )الٌصيط( زض نيِ: )ٍ رس ذلت الٌّصض هي ثيي يسيِ ٍ هي ذلفِ( احقبف /9

 6. )الوخل( زضنيِ: )ٍرس ذلت هي رجلْن الوخالت( ضٖس /10

گطچِ ثب هقبيؿِ ٍ تحليل نًْب اياي تهاَض ثاطاى     ،سى تطميجْبى هرتلف ٍاغُ زضنيبتپؽ اظ ثسؾت نه

ظياطا   ؛هتٗسز ٍ هتفبٍت ًيؿت ،هحقق پسيس هىآيس مِ ٍرَُ هٌٗبئى ٍاغُ ثِ تٗساز تطميجْب ٍ ّوبيكْب

قجبّتْبى ظيبزى ثب ينسيگط زاضًس مِ هاى ت ٍاًاس ظهيٌاِ     ،هتٗلقبت ٍاغُ )الرلَ( زض تطميجْبى هتٗسز

هقبم تحقيق ٍ تسريق ارتًابء زاضز ماِ پػٍّكاگط     ،ت هفَْهى ثطاى ٍاغُ فطاّن مٌس. ثب ايي ّوٍِحس

 توبم هَاضز يبز قسُ ضا ثطضؾى مٌس تب هَضزى اظ ٍرَُ يبزقسُ فطٍ گصاض ًكَز.

 تحقيق زض هٌبثٕ

ف زض تحقيق زض هٌبثٕ اؾت. زض ايي هطحلِ پػٍّكگط ٍاغُ ضا ثب توبم ّوبيكْب ٍ تطميجْابي  ،هطحلِ ثٗس

 هٌبثٕ هَرَز ثطضؾى مطزُ ٍ هفَْم لغَى ٍ تفؿيطى نى ضا يبززاقت هى مٌس.



تحقيق ثِ يناى اظ   ،پؽ اظ روٕ نٍضى نضا ًٍٓطيبت هرتلف زض ظهيٌِ هفَْم ٍاغُ زض تل تل تطميجْب

زٍ قيَُ زًجبل هى قَز: الف. زض نَضتينِ ّواِ هٌابثٕ زض هفْاَم ٍاغُ تَافاق زاقاتِ ثبقاٌس ثاسٍى        

ى هطحلِ چْبضم نغبظ قسُ ٍثِ هٗبزل يبثى ٍاغُ زض فبضؾى پطزاذتاِ هاى قاَز. ة. زض    ّيچگًَِ هكنل

ّطگبُ يل هفَْم زاضاى امخطيت نضا ثبقاس   ،نَضت اذتالف هٌبثٕ زض هفَْم ٍاغُ ٍ زقَاضقسى اًتربة

ّوبى هفَْم ثِ ٌَٖاى هٌٗى ٍاغُ اًتربة هى قَز ٍ اگط تٗساز نضا هؿبٍى ثبقس ّطزٍ يب چٌاس هفْاَم   

 حجت هى قَز. ،گعيٌف ٍ ثسٍى اؾتخٌبثسٍى 

 زض ثرف ًوًَِ ّب ثًٗبً ثِ ايي گًَِ هَاضز اقبضُ ذَاّين زاقت.

اروبل ٍ تكتّت تٗبثيطى اؾت ماِ زض هٌٗابى    ،هكنل زيگطى مِ هٗوَالً زض ايي هطحلِ ضخ هى ًوبيس

َز: االشى: ثب يل ملوِ ثيبى هى قَز هاخالً گفتاِ هاى قا     ،گبُ هفَْم ٍاغُ ،يل لغت ثِ مبض ضفتِ اؾت

ك ُ زضاياي   ،ٍ گبّى ًيع هٌٗى يل ٍاغُ ثب يل رولِ ياب ؾاُط ثيابى هاى قاَز      ،الٗلن يب االشى: األهط

 ؛ًيبظ ثِ تحليل ٖجبضت ٍ تلريم نى زضيل ملوِ يب زٍ ملوِ هطمت زاضز ،نَضت ثسؾت نٍضزى هفَْم

 ثِ ٌَٖاى ًوًَِ:

 12الف. االثالؼ )ٍيَم تقَم الؿّبٖٔ يجلؽ الوزطهَى(ضٍم /

 زض شيل ٍاغُ يبزقسُ ايي تٗجيطات نهسُ اؾت: ؛ض متبثْبى لغَىز

ٍهٌِ ؾوّى اثليؽ ٍمبى اؾاوِ ٖعاظيال. ٍاالثاالؼ: ايًابً      ،. نحبح اللغٔ: اثلؽ هي ضحؤ اللِّ: يئؽ1

 يقبل اثلؽ فالى اشا ؾنت غوّبً. ،االًنؿبض ٍ الحعى

يائؽ. ٍهاي شلال اقاتق اؾان      ا اش ،اثلؽ يقبل ،اليؤؼ فبالنل …. هقبييؽ اللغٔ: ثلؽ: انل ٍاحس2

 ٍهي ّصا الجبة: اثلؽ الطّرل: ؾنت. ،اثليؽ مؤًِّ يئؽ هي ضحؤ اللِّ

اثالؾبً يؤتى لوٗبى هتقبضثٔ هتالظهٔ هٌْب: حاعى ٍ تحيّاط ٍ    ،يجلؽ ،. هٗزن الفبِ القطنى النطين:اثلؽ3

 يئؽ ٍ ؾنت غوّبً ٍ اًقُٕ فى حزتِ ٍ اؾن الفبٖل هٌِ هجلؽ ٍ روِٗ هجلؿَى.

 ٍ الؿّانَت  يلاعم  هب مخيطاً الوجلؽ مبى لوّب ٍ …زات: االثالؼ الحعى الوٗتطو هي قسّٓ اليؤؼ. هفط4

 .حزّتِ اًقُٗت اشا ٍ ؾنت اشا فالى اثلؽ ريل ،يٌٗيِ هب يٌؿى

. مكبف: االثالؼ اى يجقى يبئؿبً ؾبمتبً هتحيّطاً يقبل ًبْطتِ فابثلؽ اشا لان يٌاجؽ ٍ يائؽ هاي أى      5

 يحتذّ.

ٍريل َّ التّحيط ٌٖس لعٍم الحزّأ أى ياَم تقاَم القيبهأ      ،الثالؼ اليؤؼ هي الريط. هزوٕ الجيبى: ا6

ٍريال يتحيّاطٍى ٍ تٌقُإ     ،ييؤؼ النبفطٍى هي ضحؤ اللِّ تٗبلى ٍ ًٗوِ الّتى يفيًْب ٖلى الوائهٌيي 

 حززْن ثَْٓض رالئل نيبت اآلذطٓ.

 . الويعاى: ٍاالثالؼ اليؤؼ هي اللِّ.7

 اًاسٌٍّبك  ٍ حعيي: گفت هزبّس ،مطزًس ذالف اٍّل هٌٗى زض …س گٌِ مبضاى. اثَالفتَح: ًَهيس ق8ًَ

 هاجلؽ : گفات  ظيس اثي ،قًَس ًَهيس: گفتٌس ملجى ٍ هقبتل ٍ رتبزُ ،قًَس ضؾَا: گفت اثَيحيى ،ثبقٌس

 .اقٌس ة پكيوبى: گفت اثَٖجيسُ ،الحزّٔ هٌقُٕ: گفت فطّا ،نيس فطٍز اٍ ثِ ثال مِ ثبقس نى

اثالؼ زض انل ثِ هٌٗى غن ٍ اًسٍّى اؾت مِ اظ قسّت يؤؼ ٍ ًَهيسى زؾت هاى  . ًوًَِ: يجلؽ اظ 9

زّس. ثسيْى اؾت اگط چيعى مِ اًؿبى اظنى ًباهيس هى قَز اهاطى ياطٍضى ًجبقاس ًَهياسيف هْان      



ًيؿت اهّب غن ٍ اًسٍُ ًكبى هى زّس مِ زضايي هَاضز اظيل اهط يطٍضى ًَهيس قسُ اؾت لصا ثًٗى ا ظ 

 ى ضا رعء هبزُ اثالؼ هى زاًٌس.هفؿّطاى يطٍضى ثَز

 . ضٍح الوٗبًى: يؿنتَى ٍ تٌقُٕ حزّتْن.10

نقنبض هاى   ،ثب هالحِٓ ايي گًَِ گًَى تٗجيطات ٍ اذتالف ًقُِ ًٓط هٌبثٕ هعثَض زض هفَْم ٍاغُ اثالؼ

چقاسض زقاَاض ٍ    ،گطزز مِ ثسؾت نٍضزى هفَْم هَضز ًٓط زض نيِ مطيوِ ٍ هٗبزل زريق نى زض فبضؾى

طف ٍرت اؾت. گطٍُ تحقيق پؽ اظ روٕ نٍضى نضاى هعثاَض ٍ هقبيؿاِ نًْاب ثاب ًاّ ضيابت       هؿتلعم ن

/( ؾطاًزبم ثِ ايي ًتيزِ زؾات هاى يبثاس ماِ     75هُطح قسُ زض ضاثُِ ثب ٍاغُ هجلؿَى زضنيِ )ظذطف

هَرات   ،ثب ايي ذهَنيّت مِ قاسّت ياؤؼ   ،ٍاغُ )اثالؼ( ثِ هٌٗى )ثِ قسّت هؤيَؼ قسى( هى ثبقس

 جت ؾنَت ٍ ثبظهبًسى اظ رَاة گطزز!غن ٍ اًسٍُ ٍ ؾ

ظٍاياب ٍذهَنايبت مابضثطزى ٍ هفْاَهى      ،ثب ايي مبض ؾٗى قسُ اؾت مِ ٖالٍُ ثط اضائِ هٗبزل فبضؾى

لفّ ًيع تَييح زازُ قَز تب هتطرن ٍيب ثِ مبضثطًاسُ ٍاغُ ثاب ثيٌابيى ٍ ثهايطت ثيكاتطى نى ضا هاَضز       

 اؾتفبزُ رطاض زّس.

 182ال يٗلوَى.( اٖطاف / ة. االؾتسضاد )ؾٌؿتسضرْن هي حيج

 ٖجبضات ظيط ضا نٍضزُ اًس: ،زض ضاثُِ ثب ايي ٍاغُ هٌبثٕ لغَى ٍ تفؿيطى

. هفطزات: ٍ رَلِ )ؾٌؿتسضرْن هي حيج اليٗلوَى( ريل هٌٗبُ ؾٌَُيْن َى النتابة ٖجابضٓ ٖاي    1

 بًيئفك قيئبً الكّئ هي ازًبإّن شلل ٍ فسضرٔ زضرٔ ًؤذصّن هٌٗبُ ؾٌؿتسضرْن ريل ٍ …اغفبلْن

. هٗزن الفبِ القطنى النطين: اؾتسضرِ يؿتسضرِ اؾتسضاربً: اؾتفٗبل هي السّضرٔ ثوٌٗاى االؾتهاٗبز   2

اٍ االؾتٌعال زضرٔ ثٗس زضرٔ ٍيؿتٗول فى الونط ٍ الرسيٗٔ ٍ االهالء رليالً الى هاب يْلال. ٍاؾاتسضاد    

اٍ يتوبزى فى غيِّ ٍيؤذاصُ اللّاِ   اللِّ لٗجسُ: أى يَليِ هي الٌّٗن اٍيولى لِ فى الوئاذصٓ فتلْيِ الٌّٗؤ 

 ثبلْالك ٍ َّ فى غفلٔ.

 . مكبف: ٍهٌٗى)ؾٌؿتسضرْن( ؾٌؿتسيٌْن رليالً رليالً الى هب يْلنْن ٍ يًبٖف ٖقبثْن.3

 الّاصى  السضد هي انلِ ٍريل …. هزوٕ الجيبى: االؾتسضاد انلِ هي السّضرٔ ٍَّ أى يئذص رليالً رليال4ً

ٔ  الاى ( اليٗلواَى  حيج هي ؾٌؿتسضرْن) …هٌعلٔ ثٗس هٌعلٔ فنؤًِّ يَُى ِ  يقٗاَا  حتاى  الْلنا  فيا

َ  ريال  ٍ ُ في يقَٗا اى الى زضرٔ زضرٔ اليِ ًقطّثْن اى اآلذطٓ ٖصاة يطيس أى يزَظ ريل ٍ …ثغتٔ  ّا

ِ  ٍريال  …ؾالنَا  َطيق اى اليٗلوَى حيج هي ؾٌؤذصّن اى …الُطيق ٍّى الوسضرٔ هي  هاي  اًّا

 ٖي ٍرِ األضو. ْنًطفٗ ٍ الْالك فى ؾٌَُيْن اى السضد

. الويعاى: االؾتسضاد: االؾتهٗبز اٍ االؾتٌعال زضرٔ فسضرٔ ٍ االؾاتسًبء هاي اهاط اٍ هنابى ٍ رطيٌأ      5

 الوقبم تسلّ ٖلى اى الوطاز ثِ ٌّب االؾتسًبء هي الْالك اهّب فى السًّيب أٍ فى اآلذطٓ .

ٌن ايكابى ضا تبٍرات   ما  هاعيي  اٖوبلكبى: گفت ملجى ،…مٌن هنط گفت ُٖب …. اثَالفتَح: ثگيطين6

يحبك گفت: هٌٗى نى اؾت مِ ّطگِ مِ ايكبى هٗهيتى ًَ مٌٌس هاي ايكابى ضا ًٗوتاى     ،ّالمكبى

 اثَٖجيسُ گفت: ثگيطين ايكبى. ،ذليل احوس گفت: ٖوطايكبى زض ًَضزم ثط غفلت ايكبى ،ًَزّن



ًس اؾاتسضاد زٍ  ا گفتِ لغت اّل مِ ََضى ثِ ،…مطز ذَاّين هزبظاتكبى گطفتبض …. ًوًَِ: تسضيزب7ً

 زرت ثب ٍلى …اؾت پيچيسى( اؾتسضاد)زيگط هٌٗى …هٌٗى زاضز ينى نًنِ چيعى ضا تسضيزبً ثگيطًس

 .گطزز هى ثبظ( تسضيزى اًزبم)يٌٗى ربهٕ ٍ ملى هفَْم يل ثِ زٍ ّط مِ قَز هى ضٍقي

هفَْم لغاَى  مبهالً پيسا اؾت مِ هفؿّطاى زض نسزًس تب  ،اظ تٗجيطّب ٍٖجبضتْبى مِ زضهٌبثٕ نهسُ اؾت

اظ ايي ضٍ ٖالٍُ ثاط شماط هفْاَم لغاَى      ،ٍاغُ ضا ثِ ًحَى ثط هفَْم نى زض فطٌّگ رطنًى تُجيق مٌٌس

ؾري هى گَيٌس ٍ ّويي روٕ ثيي  ،نى زاضزٍاغُ اظ )اؾتسضاد الْى( مِ زض فطٌّگ رطنًى هفَْم ذب

ثبٖج هى گطزز مِ هئلّفِ زيگطى زض هفَْم رطنًى نى هالحِٓ قَز ٍ زض  ،هفَْم لغَى ٍ هفَْم زيٌى

مبض ًبهوني ثِ ًٓط هى ضؾاس ثٌابثطايي ثاب روٗجٌاسى نضا ٍ      ،ايي نَضت ثيبى هفَْم زض ربلت يل ٍاغُ

فَْم ٍاغُ اؾتسضاد زض   ضنى مطين تٗجيط)ثِ تاسضيذ  ثِ ايي ًتيزِ هى ضؾين مِ زض اًٗنبؼ ه ،ًٓطيبت

ثِ ّالمت ٍ ًبثَزى مكبًسى( ضا اًتربة مٌين اهّب اظ نًزب مِ قنل ٖيٌى ٖول ضا ًتَاًؿتين زض تٗجياط  

ثيبٍضين زض تَييحبت هى افعائين: اؾتسضاد ًاَٖى ٖاصاة الْاى اؾات ماِ اظ َطياق ًٗوات زازى ثاِ         

ثيف اظ پيف ًبؾپبؾاى   ،يطا نًبى ثبزؾتيبثى ثِ ًٗوت فعًٍتطًبؾپبؾبى ٍ گٌبّنبضاى نَضت هى گيطز ظ

 هى مٌٌس ٍهؿتحق ميفط ثيكتط ٍّالمت هى قًَس.

 103الحطل )ٍ هب امخط الٌّبؼ ٍ لَحطنت ثوئهٌيي( يَؾف / -د

 ٖجبضات هٌبثٕ زض ضاثُِ ثب ايي ٍاغُ اظ رطاض شيل اؾت:

ٍ االؾن الحاطل. ٍحاطل ٖلاى الاسًّيب     . ههجبح اللغٔ: ٍ حطل ٖليِ حطنبً هي ثبة يطة اشا ارتْس 1

 هي ثبة يطة ايًبً ٍ هي ثبة تٗت لغٔ اشا ضغت ضغجٔ هصهَهٔ فَْ حطيم ٍ الزوٕ الحطال.

ٌ  ٍ الزكٕ أهّب ٍ …. هقبئيؽ اللغٔ: الحطل انالى احسّوب الكق ٍاآلذط الزك2ٕ ٔ  فاى  االفاطا  الطّغجا

 .حطيم فَْ حطنبً يحطل ركٕ اشا حطل فيقبل

 فطٌ الكطُ ٍ فطٌ االضازٓ.. هفطزات: الحطل 3

. هٗزن الفبِ القطنى النطين: حطل ٖلى الكّئ يحطل ٍ حطل يحطل حطنبً: اقتسّت ضغجتِ فياِ ٍ  4

 ٖٓن توؿّنِ ثِ فَْ حطيم ٍ افٗل التّفًيل هٌِ أحطل.

ؾَضُ ًحال: اى تحاطل ثفاتح الاطّاء ٍّاى       37. مكّبف: )ٍلَ حطنت( ٍتْبلنت ٖلى ايوبًْن. زض نيِ 5

 لغئ.

َ  ٍ ثوهاسّريي  الٌّابؼ  امخاط  ليؽ ٍ اى …وٕ الجيبى: الحطل َلت الكّئ ثبرتْبز فى انبثتِ. هز6  لا

 . …اليِ اضقبزّن ٍ اليِ زٖبئْن فى ارتْست ٍ ٍتهسيقْن ايوبًْن ٖلى حطنت

 زضزَٖت ٍؾٕ افطا٘ ٍ رْس اثال٘ ايي تَ يٌٗى …. اثَالفتَح: ٍ حطل َلت چيع ثبقس ثغبيت ارتْبز7

 .…مٌي هى نى ثطاى

 الويعاى: حطنت ٍ أحججت. .8

 ثاَز  هاطزم  ايوابى  ثِ( ل)پيبهجط قسيس ٍلٕ ٍ ٖالرِ ثط زليل حطل ثِ تٗجيط …. ًوًَِ: انطاض مٌي9

 . …ًجَز مبفى اٍ ٍلٕ ٍ انطاض تٌْب ؾَز چِ ٍلى

چٌبًنِ پيساؾت هٌبثٕ يبز قسُ ٖالٍُ ثط ايي مِ غبلجبً تٗطياف ٍاغُ ضا ثاِ ناَضت رولاِ اى ٍ هفهال      

 ،اضازُ ٍ ذَاؾات اؾات ياب ٖوال ٍ ارتْابز      ،ايٌنِ ٌٖهط انلى زض هفَْم ٍاغُ هَضز ًٓطزض ،نٍضزُ اًس



اذتالف ًٓط زاضًس. ثب تَرِ ثِ ثبض هخجت ٍاغُ زض نيِ ٍ ثب تَرِ ثاِ ٍارٗيات زٖاَت پياب هجاط)ل( ماِ       

نطفبً زض هيل ٍ اضازُ ثبٌَى ذالنِ ًوى قس ثلنِ ثِ تٗجيط اثَالفتاَح اثاال٘ رْاس ٍ افاطا٘ ٍؾإ ًياع       

هفابّين هتٗاسزى ثاب     ،قت ٍ ثب ًٓط ثِ ايٌنِ هٌجٗى هبًٌس ههجبح اللغٔ ثِ لحبِ تٗسز ّوبيف ٍاغُزا

چٌيي ًتيزِ گطفتِ هى قَز مِ هٌٗى ٍاغُ زض نياِ فاَ     ،ثبضّبى هخجت ٍ هٌفى ثطاى نى نٍضزُ اؾت

ٖجبضت اؾت اظ:)ثبؾٗى ٍ اقتيب  زض پى چيعى ثَزى( مِ ّن ثط ٌٖهاط ذَاؾات تنياِ زاضز ٍّان ثاط      

ٌٖهط ٖول. ّطچٌس ايي ٍاغُ زض نيِ زيگطى مِ ثبض هٌفى زاضز )ٍلتزسًّْن احطل الٌّبؼ ٖلى حيابٓ .(  

 )نظهٌستطيي( تطروِ هى قَز. 96ثقطُ /

ايي ٍاغُ ّب ٍ هَاضز زيگطى چَى )التحطّف( زضنيِ: )ٍهي يَلّْن يَهئص زثطُ االّ هتحطّفابً لقتابل( اًفابل    
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ٍ)األزّى( زض: )الؿّبٖٔ أزّى ٍ أهّط(  60رٌبح أى يًٗي حيبثْيّ( ًَض / ٍ)الخّيبة( زض نيِ: )فليؽ ٖليْيّ

ِ  ٍ تٗطيفابت  ٍ تٗجياطات  ًجَزى زٌّسُ ًكبى ّوگى …46ٍروط/  ِ  يابثى  زؾات  زقاَاضى  زضًتيزا  ثا

 .اؾت زريق هٗبزل ٍ زضؾت هفَْم

 هٗبزل يبثى ثطاى ٍاغُ ّبى رطنًى

حلِ هٗبزل يبثى فطا هى ضؾس ماِ زض اًتقابل   هط ،پؽ اظ تحقيق زض هٌبثٕ ٍثِ زؾت نٍضزى هفَْم ٍاغُ

 زريق هفبّين اّويتى ّوؿبى قٌبذت هفَْم لغَى ٍاغُ زاضز.

تٗابثيط ضؾاب ٍگَيابيى اظ ٍاغُ ّابى      ،زض ايي هطحلِ ثطاى هفَْم زضيبفت قسُ اظ هٌبثٕ لغاَى ٍ زيٌاى  

 فبضؾى رؿتزَ ٍ قٌبؾبيى ٍ اًتربة هى قَز.

فبضؾى ثطاى ٍاغُ ّبى ٖطثى ثب تَرِ ثِ غٌبى ظثابى ٖطثاى    ًبگفتِ پيساؾت مِ يبفتي ثطاثطّبى هٌبؾت

گبُ پيسا مطزى يل  ،مبض ثؿيبض زقَاضى اؾت ظيطا هحسٍزيت ًؿجى ٍاغگبى هٗوَل ٍ ضايذ ظثبى پبضؾى

ثاب اياي حابل گاطٍُ تحقياق هاى ماَـ ز         ،هكنل ٍ گبّى ًبهوني هى ؾبظز ،هٗبزل تل ٍاغُ اى ضا

ٍاغُ  ،مِ هٌبؾجتطيي اؾت اًتربة مٌس. ٍاگطثاطاى ٍاغُ ٖطثاى  نى ضا  ،اظثطضؾى هٗبزلْبى رسين ٍ رسيس

ذهَنيبت هفَْهى نى زض يال ؾاُط ياب موتاط ٍ ثيكاتط       ،زض شيل ٍاغُ ،زريق فبضؾى قٌبؾبيى ًكس

 تَييح زازُ هى قَز.

 قٌبؾبيى هتطازفْب ٍ هتًبزّّب

ٍاغُ هى ضؾاس. زض  ًَثت ثِ قٌبؾبئى هتطازفْب ٍ هتًبزّبى  ،پؽ اظ هٗبزل يبثى ٍ اًتربة ٍاغُ هٌبؾت

ثاِ ٌٖاَاى    ،توبم ٍاغُ ّبئى مِ اقتطاك هٌٗبئى يب تًبزّ هفَْهى ثاب ٍاغُ حجات قاسُ زاضز    ،ايي هطحلِ

ذاَز نيابت    ،هتطازف ٍ هتًبز يبزنٍضى هى قَز. الجتِ هٗيبض زض تٗييي اقتطاك ياب تًابز زٍ هفْاَ م   

 رطنى ٍ ًحَُ مبضثطز ٍاغُ ّب زض نى اؾت ٍ ًِ نطفبً متبثْبى لغت !

هتاطازف ثاب ٍاغُ )تخبرال( زض نياِ:      176ِ ٌَٖاى ًوًَِ ٍاغُ)اذالز( زض نيِ: اذلس الاى األضو اٖاطاف /  ث

قٌبذتِ هى قَز چَى ثابض هفْاَهى ٍاحاس زض هَيأَ رطنًاى زاضز زض       38)احّبرلتن الى االضو.( تَثِ/

 حبلينِ اظ ًٓط لغت ايي زٍ ٍاغُ چٌساى ًقُِ هكتطمى ثب ّن ًساضًس.

 ّوبيف ٍاغُ ّب

 ّوبيف ّط ٍاغُ ًيع هَضز تَّرِ هب هى ثبقس. ،ٍُ ثط قٌبؾبيى هتطازفْب ٍ هتًبزّبٖال



هقهَز اظ )ّوبيف( تطميت زٍ ٍاغُ ثب ّن اؾت ثگًَِ اى ماِ زض فطٌّاگ راطنى تطتيات ذابل ٍ ياب       

هفَْم ٍ يب ههسا  هٗيٌّى ايزبز مطزُ ثبقس هخالً زٍ ٍاغُ حقّ ٍ ثبَل يال ّوابيف تطتيجاى زضراطنى     

ّويكِ ٍرتى ايٌسٍ ثب ّن ثنبض ضفتِ اؾت زض اثتساء ملوِ حقّ شمط قسُ ٍ ؾاپؽ مال هاِ     زاضًس يٌٗى

 ،الاصّمط ٍ االًخاى   ،ثبَل ٍايي تطتيت تَرِ ذبل هتطرن ضا هى َلجس ٍّويي ََض تطتيت اللّيل ٍالٌّْبض

يى مٌاب  هفْاَم  ّطيل الُٗف حٌى ،الزٌبح ذفى ،الرسّ تهٗيط ّوبيكْبى هخالً يب.  …االٍّل ٍاآلذط ٍ

ههابزيق   ،اهبم هجيي ٍ غيطُ ٖلى ضغان ٖوَهيات هاف ّاَهى     ،ٍيػُ ٍ ّوبيكْبئى چَى الجلس األهيي

 هٗيٌى زض فطٌّگ رطنى زاضًس.

 ًوًَِ ّب

ًوًَِ ّبئى اظ تالـ اًزابم قاسُ ضا اضائاِ هاى      ،پؽ اظ هٗطفى اروبلى رطيبى مبض ٍ قيَُ ارطاى َطح

ُ تطى اًتربة قَز تب اگط احيبًبً ثاطاى اضظيابثى   مٌين ثب ايي تَييح مِ ؾٗى قسُ اؾت ٍاغُ ّبى ؾبز

 نحت ٍ ؾقن مبض ثِ هٌبثٕ هطارِٗ قس زؾت يبثى ثِ هفبّين زازُ قسُ ؾْل ثبقس.

 . ثي: ا ت ى ٍاغُ : االتيبى ًَٔ ٍاغُ: ههسض روٕ ٍ هفطز:1

 ٍرَُ هٌٗبئى:

 9/92الف. نهسى . ٍال ٖلى الصيي اشا هب اتَك لتحولْن. 

 20/9سيج هَؾى. ة. ضؾيسى . ّل أتبك ح

 16/1د. ًعزيل قسى . أتى اهط اللِّ فالتؿتٗزلَُ. 

 29/29ز. اًزبم زازى . ٍ تؤتَى فى ًبزينن الوٌنط. 

 2/189ّا. زاذل قسى . ٍأتَا الجيَت هي اثَاثْب. 

 59/2ٍ. نٌّگ مطزى . فبتبّن اللِّ هي حيج لن يحتؿجَا. 

 9/54 ظ. ثِ رب نٍضزى .ٍاليؤتَى الهّالٓ االّ ٍّن مؿبلى.
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 هتطازفبت:

 هٌٗى اٍل 6/61الوزئ )ربء( 

 هٌٗى زٍم 6/136الَنل )يهل( 

 هٌٗى ؾَم 4/43القطة )تقطة( 

 هٌٗى چْبضم 7/155الفٗل )فٗل( 

 هٌٗى پٌزن 3/37السذَل )زذل( 

 ف:ّوبي

 37/39االتيبى + ة)اتى + ة(; نٍضزى 



 76/1االتيبى + ٖلى)اتى + ٖلى(; گصقتي ثط 

 هكتقبت:

 فٗل هبيى 15/1أتى 

 فٗل هًبضٔ 16/111ييؤتى 

 اؾن فبٖل 6/134نت 

 اؾن هٗفَل 19/61هؤتى 

 فٗل اهط 2/258ائت 

 

 تَييحبت:

 . ايي ٍاغُ زض انل ثِ هٌٗى)نؾبى نهسى( اؾت.1

 فَ  مٌبيِ اظ )اهَض ضا اظ ضاّْبى نحيح اًزبم زازى( ًيع ّؿت. . هفَْم پٌزن زض ني2ِ

( مٌبياِ اظ )ٖاصاة    59/2مٌبيِ اظ )ٍيطاى مطزى( اؾت ٍ زضنياِ فاَ )    16/26. هفَْم ّفتن زض نيِ 3

 مطزى(اؾت.

 هٌٗى مٌبئى )هقبضثت مطزى( زاضز. 2/222. ايي ٍاغُ زض نيِ 4

 

 ٍ هفطز: هفطز . ثي: ا م م ٍاغُ: االمّ ًَٔ ٍاغُ: اؾن رو2ٕ

 

 ٍرَُ هٌٗبئى:

 الف: هبزض

 28/7هبزض )حقيقى(. ٍاٍحيٌب الى ام هَؾى. 

 4/23هبزض )ضيبٖى(.ٍاهّْبتنن الالتى أضيٌٗنن. 

 33/6هبزض )هٌَٗى(.ٍاظٍارِ اهْبتْن. 

 

 101/9ة. هؤٍى )پٌبّگبُ( فبهِّ ّبٍئ. 

 

 3/7د. انل ٍاؾبؼ ّيّ امّ النتبة. 

 

 هتًبزّّب:

 ؾَّم هٌٗى 14/24الفطٔ 

 

 هتطازفبت:

 هٌٗى زٍّم 3/162الوؤٍى 

 هٌٗى ؾَّم 14/24االنل 



 

 ّوبيف:

 43/4امّ النتبة ; لَح هحفَِ  6/92امّ القطى ; هنّٔ 

 تَييحبت:

مبضثطز ؾَّم هفَْم اٍّل اذتهبل ثِ ّوؿطاى پيبهجط زاضز ٍ اظ لحبِ قطٖى نحبضى چَى حطهت ًنابح  

 ٍ ٍرَة حفّ حطهت زاضز.

 

 روٕ-نفت روٕ ٍ هفطز:هفطز -ُ: االّل ًَٔ ٍاغُ: اؾن. ثي: ا ّا ل ٍاغ3

 ٍرَُ هٌٗبئى:

 27/7الف. ّوؿط)ظى(.اش ربل هَؾى الّلِ. 

 5/89ة. ذبًَازُ. اَٗبم ٖكطٓ هؿبميي هي أٍؾٍ هب تُٗوَى أّلينن. 

 2/126د. ؾبمٌبى .ٍاضظ  اّلِ هي الخّوطات. 

 2/105ز. پيطٍاى .هبيَزّ الّصيي مفطٍا هي أّل النتبة. 

 4/25هبلل .فبًنحَّيّ ثبشى اّلْيّ.  ّا.

 24/56ٍ. ؾعاٍاض ٍ قبيؿتِ. َّ اّل التّقَى ٍ اّل الوغفطٓ 

 

 هتطازفبت:

 هٌٗى زٍّم 15/59اآلل 

 هٌٗى پٌزن 16/76الوَلى 

 هٌٗى قكن 7/105الحقيق 

 

 ّوبيف:

 5/65ٍ يَْزيبى ٍ هؿيحيبى  3/72اّل النتبة ; يَْزيبى 

 حؿيي)ٔ( ( ،حؿي)ٔ( ،فبَوِ)ٔ( ،ٖلى)ٔ( ،ضؾبلت)هحوس)ل( ;اّل ثيت 33/33اّل الجيت زضنيِ 

 

  -. ثي: ا خ ش ٍاغُ: االتربش ًَٔ ٍاغُ: ههسض روٕ ٍهفطز:4

 ٍرَُ هٌٗبئى:

 18/77الف. گطفتي. لَقئت لتّرصت ٖليِ ارطاً. 

 7/148ة. ؾبذتي.ٍاتّرص رَم هَؾى هي ثٗسُ هي حلّيْن ٖزالً رؿساً. 

 58/16ٌّٔ. د. رطاض زازى.اتّرصٍا ايوبًْن رُ

 17/40ز. ثطگعيسى.ٍاتّرص هي الوالئلٔ اًبحبً. 

 2/51ّا. هٗجَز رطاضزازى. حنّ اتّرصتن الٗزل هي ثٗسُ. 

 



 هتًبزّب:

 هٌٗى اٍل 53/34االُٖبء )أُٖى( 

 هٌٗى زٍّم 2/114الرطاة 

 

 هتطازفبت:

 هٌٗى اٍل 20/96القجى )رجًت( 

 هٌٗى زٍم 11/16الهٌٕ )نٌَٗا( 

 هٌٗى ؾَّم 39/8الزٗل )رٗل( 

 

 هكتقبت:

 فٗل هبيى 2/116اتّرص 

 فٗل هًبضٔ 2/165ييتّرص 

 اؾن فبٖل 18/51هتّرص 

 اهط 35/6اتّرصٍا 

 

 . ثي: ا د ض ٍاغُ: االرط ًَٔ ٍاغُ: اؾن روٕ ٍ هفطز: هفطز5

 

 ٍرَُ هٌٗبئى:

 28/25الف. هعز. ليزعيل ارطهب ؾقيت لٌب. 

 4/25ة. هْطيِ.ٍنتَّيّ ارَضّيّ ثبلوٗطٍف. 

 4/146زاـ.ٍؾَف يئت اللِّ الوئهٌيي ارطاً ٖٓيوبً. د. پب

 

 هكتقبت:

 روٕ 3/57ارَض 

 تَييحبت:

. ٍاغُ ارط زض هَضز پبزاـ مبض اؾتفبزُ هى قَز چِ زض زًيب ثبقس ٍ چِ زض نذطت اهّب اراطٓ فقاٍ زض   1

 هَضز پبزاـ زًيَى ثنبض هى ضٍز.

ُ رعاء مِ زض هَضز يطض ًيع اؾاتفبزُ هاى   . ارط تٌْب زض هَضز ًفٕ ٍ ؾَز ثِ مبض هى ضٍز ثط ذالف ٍاغ2

 قَز.

 . ٍاغُ ارط زض ربئى ثنبض هى ضٍز مِ پيوبى ٍ تْٗسى رجلى ٍرَز زاقتِ ثبقس ثط ذالف رعاء.3

 . زض ثؿيبضى اظ نيبت ايي ٍاغُ ثِ نَضت ًنطُ نهسُ اؾت مِ زاللت ثط تٗٓين ٍ اّويّت نى هى مٌس.4

 

 -ههسض روٕ ٍ هفطز:. ثي: ز ض د ٍاغُ: االؾتسضاد ًَٔ ٍاغُ: 6



 ٍرَُ هٌٗبئى:

 7/182الف. ثِ تسضيذ ثِ ّالمت ٍ ًبثَزى مكبًسى.)ؾٌؿتسضرْن هي حيج اليٗلوَى.( 

 

 هكتقبت:

 فٗل هًبضٔ 68/44ًؿتسضد 

 

نَضت  ،تَييحبت: اؾتسضاد ًَٖى ٖصاة الْى اؾت مِ اظَطيق ًٗوت زازى ثِ ًبؾپبؾبى ٍ گٌبّنبضاى

ثيف اظ پيف ًبؾپبؾى هاى مٌٌاس ٍ هؿاتحقّ ميفاط      ،ًٗوت فعًٍتط هى گيطز. ظيطا نًبى ثب زؾتيبثى ثِ

 ثيكتط ٍ ّالمت هى قًَس.

 

 -. ثي: ا ل ُ ٍاغُ: اللِّ)رلّ راللِ( ًَٔ ٍاغُ: اؾن)ٖلن( روٕ ٍ هفطز:7

 

 ٍرَُ هٌٗبئى:

 112/1الف. اللِّ )رلّ راللِ( )اؾن ذبل ذساًٍس تجبضك ٍ تٗبلى اؾت(.رل َّ اللِّ أحس. 

 

 هكتقبت:

 ثبضذسايب ،)قنل ًسائى( ; ثبضالْب 3/26 اللْنّ

 

 تَييحبت:

ثِ ٌَٖاى اؾن آٖن الْى قٌبذتِ قاسُ   ،ايي ٍاغُ اظ نًطٍ مِ هتًوي توبم نفبت موبليِ ذساًٍس اؾت

 ٍ رع ثطذساًٍس ثط ّيچ هَرَز زيگطى اَال  ًوى قَز.

 

 . ثي: ا ى ث ٍاغُ: االًخى ًَٔ ٍاغُ: اؾن)نفت( روٕ ٍهفطز: هفطز8

 بئى:ٍرَُ هٌٗ

 4/117الف. ثت. اى يسَٖى هي زًٍِ االّ اًبحبً. 

 16/97ة. ظى.هي ٖول نبلحبً هي شمط اٍ اًخى. 

 16/58د. زذتط.ٍ اشا ثكّط احسّن ثبالًخى. 

 53/45ز. هبزُ)هقبثل ًط(. اًِّ ذلق العٍّريي الصّمط ٍ االًخى. 

 

 هتًبزّب:

 هٌٗى چْبضم 53/45الصّمط 

 

 هتطازفبت:



 هٌٗى اٍّل 14/35الهٌن)انٌبم( 

 هٌٗى اٍّل 29/17الَحي)اٍحبًبً( 

 هٌٗى زٍّم 33/50االهطأٓ 

 هٌٗى ؾَّم 66/12االثٌٔ 

 

 هكتقبت:

 )تخٌيِ( 4/11اًخييي 

 )روٕ( 37/150اًبث 


