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که ا  مناررا و ابعاد  ونا ون و    نهود ی و مااصهد قرآن محسهو  م   د ی اهِد مفار  ِا ی اد ی در قرآن، ا  ارکاِن بن  ی  ژور مفردا  
  ز ی ن   - قرآن   ی ا ی عنوان مفسران حا به   -   ) (  ، ی ب ارل   ی ر ی تفس  ی را ، ی اس،ا در روا قرار  راته   ی در سطوا مختهف مورد واکاو 

اسه،ا  سهتار حاضهر با تو ه  نهده ) ( صهادر   ذوا  مادسهه   ا ی ا  ا   ی مختهف   ی را ل ی مورد تو ه بوده و تحه  ار ی بسه  ی کاو واژ ان 
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 . مقدمه ۱

 ری مرد ، نا    ردیدا  عنوان آخریا کتا   رورد اِر حکید و با رسافِ، ردای،قرآن مجید به
تا کنون   - ری آن اس،نیاِ  تحاق ردای،که  یش  -برای اهد مااصد و معانی ایا کتا  ماد 

قرآنتال   و  مفسران  ا  سوی  صور   راتهرای  یادی  در   ژوران  آنها  ا   برخی  که  حو ه اس، 
بدون  یش آیا   درس،  تفسیر  اس،ا  آیا   خوِد  تفسیِر  حو ه  در  دیگر  برخی  و  نیا را،  مفرداتی 

نمیبایسته ابزار ال    و  بایستهرا  ایا  ا   مهۀ  و  و رو  تواند محاق  ردد،  تبییا صحیب  منِد را، 
 یش اس،ا تر ا   رای مفرداتی نایستۀ عنایتی ازونرو،  ژورش معانی کهما  قرآن اس،ا ا  ایا

واژه را می ژوری،  در  مینۀ  قرآنی رویکردرا و سطوا مختهفی  و عهو   تفسیری  آثار  در  توان 
دنبا  آن اس،،  مشارده کرد، که رریک نیا مند با کاوی و تبیینی رونمند اس،ا آنچه ایا ماافه به

عنوان  به  -(  بی،) ارلرای بررسی واژ ان قرآن اس، که ا  روایاِ  تفسیری  تبییا و تفصیل  ونه
 توان استخراج نمودا  می  -مفسراِن حایای قرآن

رای تفسیرِی مورد استفاده در ایا ماافه، سعی بر ایا  نایان بیان اس، که در  زینش روای،
سندی بررسی  اما  معتبرند  متنی  و  مدفوفی  فحاظ  ا   که  نود  استفاده  روایاتی  ا   ایا  -، بوده  در 

اندا نکته ه و نه ا  ایا حیث، احادیث مورد ار یابی قرار  راتهنه معیار  زینش روایا  بود  - ژورش
دیگر آنکه، عالوه بر بیان معنای واژ ان ا  منار روایا ، تأیید رمان معنای مورد اناره در روایا   

الی رای فغ،، در دستور کار بوده اس، تا ملیدی بر اعتبار دالفی آن باندا در البهبا استناد به کتا 
اس، تا معنای اناراتی ناد ونه به سایر معانی واژه نیز نده  -  به تناسب و ظرای، بحث  -مباحث نیز

 آ مایی  رددا  بیان نده در روای، راستی
ایا بوده اس،   آنها  ردف بسیاری ا   اس، کهثب، نده  رای چندی، نگانتهمفردا  قرآن  بارۀ در

ا  حیث معنانناسی بررسی  یک واژه    که مانندا »نمایند، که میقرآنی را  به مااالتی  بررسی توان 
، نماره  8)تحایاا  عهو  قرآن و حدیث، دوره    « ا  خاکپور و معارفمعنانناسانه واژه تبییا در قرآن

  تفسیر فغوی و ادبی قرآن ااا اناره کردا برخی دیگر ا  مااال  مانند » ( و1390،  اییز و  مستان 2

http://ensani.ir/fa/article/338851/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9-
http://ensani.ir/fa/article/338851/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9-
http://ensani.ir/fa/article/338851/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9-
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قرآنی، سا  او ، نماره   -رای ادبی ژورش ) احمد ناصب « ا  عهی()  ا  منار روایا  معصومان
مفردا 1392او ،   ا مافی  توضیب  به  ائمه) (  رداخته(  نگاه  ا   سو ،   ژوری  دسته  اندا 

اند  رایی رستند که منابن و ابزاررای مورد استفاده در معنانناسی واژ ان قرآن را بیان دانتهنگانته
می سهمانکه  ا   قرآن«  واژ ان  معنانناسی  »متدوفوژی  ماافه  حسینیتوان  و  رای  ) ژورش   اده 

رای تفسیر ادبی ا  منار ( را ذکر نمودا برخی دیگر، ملففه1395، تابستان  2، نماره 21قرآنی، سا   
تفسیر آیا  ا    ایگاه سیاق در  توان به ماافه »اند، که میبرخی ا  ائمه) ( را بررسی ا مافی کرده

)ادک سبزواران، سا  دو ، نماره   نیا، خزاعی و قاسد نژاد اناره کرد دید اه اما  رضا) (« ا  ستوده
ماافۀ » ونه  (ا۱39۰،  ۸ در  نیز  روای، حیدری  بسیار  نناسی  اما  رضا) (« بخش  تفسیری  رای 

)بینا ،    اس،ادهمختصری ا  نگانته خود را به تفسیر ادبی و فغوی ا  نگاه اما ) ( اختصاص د
رای اختصاصی (، چنانکه اصغر ور، معارف و  روینی نیز در ماافه »رو 1394،  87و    86نماره  

کاوی فغا  قرآنی رای واژ انارل بی،) ( در تفسیر مفردا  قرآن«، ا  نگاه معصومان به ناخصه
 اندا  رداخته

نگانته حاضر اس، اما تفاو  بنیادیِا ایا  راستاتر با  رای اوق، ماافه اخیر ردا  میان نگانته 
بی،) ( در توضیب مفردا  را تبییا ارل   فته، ایا اس، که ماافه مزبور رو  اثر با مورِد ا   یش

 ژوری در روایا  اس، و تفاو  ماروی  رای مفردا رو در صدد تبییا  ونهنموده اما  ستار  یش
 ایا دو بر مخاطب  ونیده نیس،ا

 های تفسیری اهل بیت)ع(پژوهی در روایتی مفرداتشناسگونه. ۲

روای،  معنای  اختالفدربارۀ  تفسیری  ایا عایدهرای  بر  برخی  اس،؛  که  نار  روایتی  اند رر 
(ا در 5ا 1389)راک؛ مهریزی،  ای به تبییا مفاد آیا  قرآن بینجامد، روای، تفسیری اس،  ونهبه

ار  )راک؛ احسانی به نأنی ا  نوؤن قرآن مربوط باند  اند کهماابل،  روری، آن را احادیثی دانسته
اند که بخشی ا  آیه در آن ماکور  ( و دستۀ دیگری، آن را روایاتی دانسته466-465تاا  فنگرودی، بی

http://ensani.ir/fa/article/338851/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9-
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آیه به  ناظر  روای،  یا  و  نیامدهباند  در حدیث  آیه  باند که خود  مراد  ای  بیان  به  اما حدیث  اس، 
(ا ایا  23ا 1396)راک؛ قمر اده،   مینه اهد آن را ارارد ساخته اس،خداوند در آن آیه  رداخته یا 

 عنای، نیس، اما تأکید  بر تعریف سو  اس،ا  مزبور بی راییک ا  تعریفریچماافه،  رچه به 

 . تبیین معنای ظاهری واژه۱-۲
برای  کاوی در روایا  تفسیری ائمه) (، بیان معنای ظارری آیا  اس،ا رای واژهیکی ا   ونه
آی رضا  نمونه، حضر   ِإىل  ﴿ُوُجوهٌ ۀ  ) ( در تفسیر واژ ان »ناِضَرٌة« و »ناِظَرٌة« در  انِضَرٌة  ا    يَ ْوَمِئٍذ  َرّبِّ

َا﴾ ارمایدا  (، می22)قیام،/  انِظَرٌة﴾  َتِظُر ثَ َواَب َرّبِّ که مستند    (116ا  ق1398یه،  بابو)ابا  ﴿ُمْشرَِقٌة تَ ن ْ
و یا در تبییا   (219، ص5مناور، ج )راک؛ ابا  ( و در فغ، نیز نارد دارد 35به قرآن بوده)نمل/

ا بَ َقَرٌة ال فاِرضٌ ۀ  معنای »اارض« در آی  کند که  (، آن را به  اوی تفسیر می68)باره/  َو ال ِبْكٌر﴾  ﴿ِإِنَّ
 ا (13ا 2ق، ج1378ابا بابویه، راک؛ ) بزرگ اس،کوچک و نهنه

ایا ا   نیز  دیگر  ائمه  روایا   تبییادر  میدس،  یاا،  اراوان  روای،  را  در  نمونه،  برای  نودا 
مشهدی، معنای »ناظره«، عالوه بر معنای »انتاار ثوا « ا   بان اما  عهی) ()راک؛ قمیمربوط به

نمارد و  افهه میوفیاء(، اما  با بیان رمان معنای اصهی واژه، آن را مختص ماا  ا41ا  14، ج1368
 درد( را توضیب می 103)انعا /   ﴾ ال ُتدرُِکُه االَبَصارُ ﴿ تناقض ظارری میان آن با آیا  دیگری چون  

معنای  تواند در  (ا ال   به ذکر اس، که »نار به  رورد ار« می849ا 5ق، ج1416)راک؛ بحرانی، 
 (ا  256ا 5ق، ج1415کانانی، )راک؛ ایض تفسیر نود نیز»نار به رحم، و نعم، افهی«

مناو  اس، که در تفسیر واژ ان مربوط   - با طرق نیعی و سنی  -  در نمونۀ دیگری، ا  ائمه) (
به آیا  آغا یا سوره ذاریا ، »ذاریا « را به »بادرا«، »حامال « را به »ابررا«، » اریا « را به  

؛ بحرانی،  327ا  2، ج1363قمی،    )راک؛  اندرا« و »ماسما « را به »ارنتگان« معنا کرده»کشتی
توان نارد (، که ناردی دیگر بر تبییا معنای ظارری واژه اس،،  رچه می۴9۲ا  ۵ق، ج۱۴۱6
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ابها   را بهدس، تبییاا ایا1مزبور را به حو ه بیان مصادیق نیز مرتبط دانس، آیاِ  دارای  ویژه در 
خاطر ااصهه تاریخی ا  عهد نزو  و  به  -بسیار باارمی، اس،ا برای مثا ، در رمیا نارد اخیر، 

 2و نیز متر مان رای  یادی در بیا مفسران  دید اهاختالف  -کمرنگ ندن قرائا ماامی و نیز ماافی
( 230ا  9، ج1372؛ طبرسی،  308-307ا صص22، ج1374)راک؛ مکار  نیرا ی،    و ود دارد 

وان ا  آیه بدس، داد تا یکی ا   تتری میاما با تبییا واژ ان در روای،، تفسیر و نیز تر مۀ رونا
  دائی ا  اففاظ مشکل قرآن اس،، حاصل  رددا ارداف تفسیر که ابها  

یب. ترادف۲-۲  المعنی نگری در بیان معنای بدوی واژگان قر
 ژوری در روایا ، تبییا معنای واژه با عنای، به مسأفۀ ترادف  رای مفردا یکی دیگر ا   ونه
افمعنی  توضیب آنکها در  بان عر  و نیز قرآن، واژ انی و ود دارد که قریبیا عد  ترادف اس،ا  

یکسان دربارۀ  رویکردرا  واژ ان رستندا  ا   دسته  ایا  میان  ندن  قائل  تفاو   یا  معنایی  انگارِی 
د،  )راک؛    متفاو  اس، عتر  طارره) (، رویکرد غافب، رویکرِد  در روایا   ا  (37قا  ۱997منجا

اس،ا  ترادف درباره  محورانه  روایتی  در  آیه  چنانکه  در  »ختد«  ق ُ لَ عَ   للاُ   مَ تَ ﴿خَ معنای    م﴾وّبِِ لُ ی 

رای  ( ارمودندا »ختد به معنای طبن اس، که به عنوان عاوب، عصیان و کفر کااران بر قهب7)باره/
امیرافملمنیا) (، نواردی رای  ا یا در روای،(123ا  1ق، ج1378بابویه،  )ابا  نود«آنان  ده می

ترادف که  دارد  میو ود  نشان  را  و  محوری  »ستر«،  به  را  »خنس«  حضر ) (،  چنانکه  درد؛ 
 

اند، بر ایا و دامنه آن را به حو ه مصداق را نیز کشانده  ا محااانی که معنا را تنها در حو ه مفهو  منحصر نکرده1
مصادیق نیز ناظر باندا ا  نار اینان، کثر  کاربرد یک مفهو  در باورند که معنا ممکا اس، که عالوه بر مفارید، به 

نود که معنا ا  حو ه مفهو  به حو ه برخی ا  مصادیق خاص  ستر  یابدا برای نمونه، برخی مصادیق باعث می
  ک؛ )را  ن یکی ا  معانی  اریه یاد نودنود که ا  سفینه نیز به عنوا عما   اریه به  ای سفینه مو ب میکثر  است

 ا(15ا 1392میرسید و حاج اسماعیهی، 
ا برای نمونه به تر مه موسوی  رمارودی اناره کرد که »حامال « و » اریا « و »ماسما « را به »ابررا« تر مه 2

 اس،ا رای دیگر، معنای بیان نده در روایا  با تا  یااتهکرده اس، اما در تر مه انصاریان و برخی تر مه
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به« معنا می تواری  و  به »ران  را  یا در (ا  154ا  14، ج1368)راک؛ قمی مشهدی،    کند »کنس« 
 (ا ۲۱6ا ۲، ج۱363)راک؛ قمی،  اندروای، دیگری، » دث« را به »قبر« معنا کرده

ستفاده ا  فغا  مترادف در توضیب مفردا  قرآن، دأبی اس، که در روایا  امامان) ( اراوان  ا
نود که انگاره عد  ترادف را به ذرا  را بعضا دیده میاس،ا با ایا و ود، برخی روای،تکرار نده
به  و با عنای،  «صفب»و  «عفو»در بیان تفاو  میان  رضا) ( برای نمونه، حضر  سا دا متبادر می

راک؛ )  کند که در آن عتا  نباند (، »صفب« را به »عفوی« معنا می85)حجر/  وصِف » میل«
رای دا ا بر ترادف، بسیار  را در ماابل روای،اما تعداد ایا روای، (ا  294ا  1ق، ج1378بابویه،  ابا

اره ایا  محور دانس، اما درب توان دأبی ترادفای که دأ  ائمه) ( را می ونهبسیار اندک اس،، به
مانند  دانشمندانی  متاد   رچه  دوران  در  آنکه،  نخس،  اس،؛  بیان  بایستۀ  نکته  چند  رویکرد، 

افهغۀ را بر ایا اسا   ترادف باور دانتند و آثاری مانند اروقق( به عد  395ابورال  عسکری)   
آنکه، سطب  محور بوده اس،ا دو   نگانتند اما رویکرد غافِب میان اندیشمندان، رویکردی ترادف

توان، ااصهه نزدیکتر   ژوری در غافب روایا ، سطحی بسیط دارد و یکی ا  دالیل ایا امر را میواژه
بر   عالوه  و  نا   نده  حکید  خدای  سم،  ا   قرآن  واژ ان  آنکه،  کردا سو   عنوان  نزو   به عصر 

یی  نهان بیانا   رای معناتوان الیهبیانی اس،، که می  -آمیز بودن آن، دارای اعجا  بالغیحکم،
اازودا ایا مسائل اقتضاء می ا  واژ ان  کند که ریچ واژهقرآن و نیز مسأفه بطون قرآن را به آن  ای 

توان بیا تمامی  افمعنی قرآن، دارای تطابق معنایی کامل با واژه دیگر نباند و ارق ظریفی میقریب
 معی)ا داث( سه بار در قرآن    به نکلافمعنی بیان کردا برای مثا  واژه » دث«،  واژ ان قریب

اس،   حشر  رو   برای  انسان  خروج  به  مربوط  آن  مورد  سه  رر  و  االجداث﴿ آمده  من    ﴾خیرجون 
ُهْم ماَت أََبداً    ال ُتَصلِّ َعلى﴿ ا واژه »قبر« به نکل مفرد تنها یک بار در قرآن با عبار   (7)قمر/ َأَحٍد ِمن ْ

  ﴾ َحّتی ُزرُُتُ املََقاِبر﴿ اس،ا یک بار نیز با تعبیر »افماابر«  نده  ( ذکر84)توبه/  ﴾ َقْْبِه  َو ال تَ ُقْم َعلى
بار نیز دیگر به نکل  معی   ۲( آمده که  من »مابره« و اسد مکان ا  واژه »قبر« اس،ا و  ۲)تکاثر/
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( ذکر نده، چنانکه یکبار نیز به نکل  ۱3؛ و نیز ممتحنه/۲۲)ااطر/  ﴾ ما انَت ِبُسِمٍع َمن ِفی الُقبورِ ﴿ 
 اس،ا ( آمده۲۱)عبس/ )اقبر( یاعه

اندا در معا د  چنانکه  یشتر ا   بان برخی ا  روایا   فته ند، » دث« را مترادف »قبر«  راته
نود اما دق، در آیا  قرآن، بیانگر تفاو  ظریفی میان آنها اس،ا ا ر  فغ، نیز رمیا معنا دیده می

ا  ۲ق، ج۱3۸۱ زینی را صرااا به تفاو  فهجه بر ردانید)راک؛ معمربا مثنی،  ایا تفاو  در واژه
تواند به انحصاِر استعما  آن برای رو  حشر  اسخ مو هی درد و یا ا ر رر دو را دارای  (، نمی۱63

درد نمایدا آیا  قرآن نشان میمعنای مطابای کامل و مترادف بدانید، دوباره سلا  مزبور رخ می
دث« به بحث  نده ندن مرد ان ارتباط دارد و آیا  مربوط به واژه »قبر« ا  محل داا  که واژه » 

کند نیز  ( استفاده می۵۲)یس/   ویدا و ادامه آیه که ا  تعبیر »مرقد«اموا  به نکل مطهق سخا می
خوان با توان واژه » دث« را ردای دیگر ا  روایا  میدر راستای تحهیل مزبور اس،ا با استفاده

اا، قرآنی و با رویکرد عد  ترادف تحهیل کردا مراد ا  ایا روایا ، روایا  مربوط به عجب افانب  ب
ا خداوند ا   یر عر ، آبي بر )ا ساد مرده( نما نا   )ص( مناو  اس، کهرسو  اکر  اس،؛ ا   

ر  بارد که آ ، دوا ده ذدردا  س آسمان چهل رو  چنان ميکند و به آسمان ارمان باریدن ميمي 
درد که مانند رویش  یاه رند کنند تا آن که   یرد و بعد خدا به ا ساد دستور ميروم نما را مي

درد که برام بر انگیختِا )مرد ان در صور(  نودا سپس خدا به اسراایل ارمان مي بدنشان کامل مي
نود و ه مينوند و سپس  میا ا  روم نما نکااترا در  میا مي بدمدا در نتیجه، ارواا وارد بدن

آن خارج مي ا   به  یشگاه  رورد ار ميبه سرع،  ،  ۱ق، ج۱۴۱۲)راک؛ دیهمی،    نتابیدنوید و 
تواند اناره به ایا معنا دانته باندا عالوه بر آن، ابدا  در حرف آخر ایا  (ا واژه » دث« می۵۵ص

باند  یرا واژه  تواند با واژه »ینسهون« در آیۀ نریفه رمخوان  واژه)تبدیل  دث به  دف( نیز می
)راک؛   »ینسهون« به معنای »یسرعون« اس، و در واژه » دف« نیز بار معنایی »اسرا « نهفته اس،

 (ا  ۲3ا 9ابا مناور، ج
ا  بیان نکا  اوق، غرض ایا اس، که توضیب یک فغ، در روایا  با فغ، مترادف دیگر،  

افمعنی باید ا  روایا    ان قریببیانگر معنای ا مافی و بدوی واژه اس، و برای تبییا معانی واژ
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دیگری که ارتباط مستایمی با آیه ندارند نیز استفاده کرد و عالوه بر آن، باا، و سیاق خود آیا  را  
  ونه ا  واژ ان نیز باید دق، ال   را در نار آوردا  نیز مدا نار قرار داد و در تر مه و تفسیر ایا

 های قرآن. بیان وجه تسمیه واژه۳-۲
نود، بیان »و ه  دیده میاراوان که در روایا  ائمه) ( بسیار  کاوی رای واژهدیگر ا   ونهیکی 

عهی) ( اما   اس،ا  قرآن«  واژ ان  مراوعی  -  تسمیه  حدیث  »دررد«   -  در  واژه  تسمیۀ  و ه  در 
َى الِدرَهًم ِدرَِهَا ِْلنُّه َداُر َهمٍّ َمن ََجََعُه َو ََل  اس،ا »ارموده ،  1، ج1385بابویه،  )ابا  «يُنِفقُه ِف طَاَعِة للاِ سُِّ

اَّنا در روای، دیگری ا  اما  صادق) ( در و ه تسمیه »صفا« و »مروه« چنیا آمده اس،ا »(ا  3
َعَليها اُنِزَل  للِا  َصِفی  ِْلّن  الصَّفا  املَروَ   ...  ُسّيِت  يِت  سُِّ اَّنا  املروۀو  اِلّن  عليهاۀ ُُ  انزَِلت  )طباطبائی،    «َُ 

تسمیه »سماء« اناره کرد که درباره توان به و ه(ا چنانکه در روای، سومی می۱39ا  ۱ق، ج۱۴۱7
يِت الّسَماُء َساًء اِلِّنا َوَسُم املَاِء يعنی معدَن املَاءِ اندا »آن ارموده ا  ۱ق، ج۱۴۱۵)عروسی حویزی،    «سُِّ

 (ا ۴۴
یا اس، که روایا  مزبور، رد ا   ونه ا  روایا  تفسیری باید  ف،، اای که درباره ایانکته

عد کیفی دارای نموفند؛ به عبار   ی و رد ا  ب  عد کما یگر، ایا روایا  واژ ان خاصی را مدا نار دب 
توان و ه تسمیه بسیاری ا  کهما  را در ایا دس، ا  روایا   یدا کرد اما دق،  اند و میقرار نداده

آنها  میه اسددرد که بیان و ه تسدر احادیث مزبور نشان می رای َعَهد، اراوانی بیشتری در میان 
می که  اسددارد،  به  »اسرائیل«،  توان  »یعاو «،  »ابرارید«،  »مسیب«،  »آد «،  مانند  انبیاء  رای 

اس،،  رایی که ذکر ندهااا اناره کردا ا  سوی دیگر، و ه تسمیه    را و »داود«؛ اسامی سر میا
ه«  که میاس،؛ چنانغافبا تعدد دارد و برای رر واژه به یک و ه تسمیه بسنده نشده توان به واژه »بکا

را  فته » ریستا«  رد  و  کردن«  »ا دحا   رد  آن،  تسمیه  در  که  کرد  بحرانی،    انداناره  )راک؛ 
 (ا 6۵7و  6۵۵ا صص۱ق، ج۱۴۱6
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ایا  ونۀ واژه امطهب دیگر درباره  ا  تحهیل ژوری در روایا ،  رای ذکر  یا اس، که برخی 
را اس،ا برای مثا ، درباره واژه دس، ا  روای،نده، اتاان کاای ندارد و بیانگر ضعِف دالفِی ایا

ای عربی  رای  یادی و ود دارد، که ا ر آن را واژهاختالف دید اه  ،-تر  فته ندکه  یش  -»دررد«
ای نناسان مسهمان، آن را واژهایرید اما عمو  فغ، توان تبییا مزبور را بپو غیرمعرا  بدانید، می

 اس،ا »النا یا درباره و ه تسمیه »داود« آمده  (ا204، ص1386)راک؛  فری،    انددخیل دانسته
 رمیا]خدا[ مداوا نمود و به  داوود  خمش را با محبِ،   )ااا  داود داوی  رحه بود اسمی داود«  ااا

نامیده ند( داود  حو  خاطر  واژه۸۲، ص ۴ق، ج۱۴۱۵یزی،  )راک؛ عروسی  داوود  عبرانی  (ا  ای 
اما طبق روای، مزبور، واژه دانسته ندهاس،  ا  ریشه »ودد«  تهای نده و  اس،ا  رچه ای عربی 

»محبو «   معنای  به  نیز  عبری  در  واژه  ایا  اس،  یرا  رمارنگ  رد  با  آن  عربی  و  عبری  معنای 
ای عبری، نشان  ( اما ذکر ریشه عربی برای واژه۲۸9ا  3ق، ج۱۴3۰)راک؛ مصطفوی،    اس،آمده 

 ا  ضعف متنی روای، داردا  

 کاوی واژگانی و سیاق کلمه. قرآن۴-۲
، قرآن کاوی  اس،) ( به آن تو ه ندهاندر روایا  امام ان قرآن  نرا واژدر  که  دیگری     ونۀ

ُ َعَلْيها  ) ( بعد ا  تفسیِر »ختد« به »طبن«، به آیه  رضا  چنانکه حضر    اواژ انی اس، ﴿َبْل طََبَع اَّللَّ
  (ا 123ا  1ق، ج1378بابویه،  اباراک؛  )  کند( استناد می155)نساء/    ِبُكْفرِِهْم َفال يُ ْؤِمُنوَن ِإالَّ قَليال﴾ 

آی  در  »قدر«  حضر   دیگری،  نمونه  َعَلْيِه﴾   ۀدر  نَ ْقِدَر  َلْن  َأْن  َفَظنَّ  ُمغاِضباً  َذَهَب  ِإْذ  النُّوِن  َذا   ﴿َو 
َعَلْيِه کند و به آیه  )و نه به»قدر «( معنا می  ( را به »تضییق«87)انبیاء/ فَ َقَدَر  ابْ َتالُه  َما  ِإذا  َأمَّا  ﴿َو 

(ا در ایا روای،، بیان معنای  410ا  1، ج1372بابویه،  ابا)راک؛    کندمی( استناد  16)اجر/  رِْزَقُه﴾ 
)مربوط به صفا  افهی و عصم، انبیاء( قرار  راته اس، و واژه، معنایی    آیه، تح، تأثیِر باور کالمی

،  رای تفسیری که رساف به عنوان یکی ا   ونه  -  در محاذی آن  راته اس،ا در تفسیر ادبی کها
نیز ایا تأثیرا  در سطوا مفردا  و  مال  دیده   -  خاصی در تبییا معانی مفردا  قرآن دانتند
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ج1407 مخشری،  ؛  )راک  نودمی ج  153-152صص  ا2ق،  ادبی  662ا  4و  تفسیر  در  اما   )
معاصر، سعی مفسران بر ایا اس، که تا حد ممکا، واژ ان بدون تاثیر ایری ا  باوررای کالمی،  

داا  ا     -  کرد ویژه در  هساتی که مأمون بر زار میبه  -  ما ا  آنجا که رساف، اما ) (کاویده نوند ا
بود، ایا رویکرد در   - مخصوصا در حو ه مسائل مربوط به عصم، انبیاء -رادیا و  اسخ به نبهه 

   داداتفسیر واژ اِن آیا  اعتاادی نیز  اه خود را نشان می
،  کاوی واژ انی قرار داردا در روایتی ا  اما  رضا) (ی قرآننیز در راستا  تو ه به »سیاِق کهمه«

(، آن را »فبا «  3۱)اعراف/  ﴿ُخُذوا زينَ َتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجد﴾   ایشان در بیان معنای » ین،« در آیه
رای  ( یعنیا رنگا  نما  و حضور در مسا د، فبا ۱۲ا  ۲ق، ج۱3۸۰عیانی،  راک؛  )  کندمعنا می

دس، ه  رضا) ( در ایا روای،، معنای  ین، را ا  سیاِق کهمه برا بپونیدا حضر    نیکو و  ینتی خود
سا افشیء و تحسینه« دالف، میاس،  یرا ایا واژه بهآورده ابا اار ،  راک؛  )  کندتنهایی، بر »ح 

ج۱۴۰۴ »مسجد«۴۱ا  3ق،  کهمه  به  تو ه  با  اما ) (  اما  معنا    ، (  نیکو(  فبا )رای  به  را  آن 
 مخشری،    ؛)راک  تفسیررای ادبی دیگر نیز به رمیا معنا آمده اس،برخی ا   اس،، چنانکه در  کرده

 (ا  ۱۰۰ا ۲ق، ج۱۴۰7
ا  ایا نوارد، واژه »نحر«  در روایا  ائمه دیگر نیز، نواردی در ایا   باره و ود داردا یکی 

( اما  210ا  3)راک؛ اراریدی، ج  تر و قربانی کردن« اس، معنای »ذبب ناس،ا ایا واژه در فغ، به
را در نما  محاذی انتهای سینه«  در روایتی ا  اما  عهی) ( و معصومیا دیگر، به »بهند کردن دس،

« در توان ردکه آن را می (776ا 5ق، ج1416)راک؛ بحرانی،  معنا نده اس، خوان با واژه »َاصلِّ
ه دانس،ا عالوه بر ایا، سخا حضر  که ارمودندا »بخشی ا   ابتدای ایا آیه و  زء سیاق کهم
( یکی ا  مصادیق آن  254ا  16ق، ج1400خوئی،  )رانمی   وید«قرآن، ا  بخشی دیگر سخا می

کهمهمی تفسیر  آیهتواند  ا   بهای  کهمهای  نمونه وسیهه  باندا  دیگر  آیه  ا   عبارتی  یا  اراوان  ای  رای 
 نودا نار میر حجد محدود ماافه، ا  بیان آنها صرف خاط دیگری نیز و ود دارد که به



 103 سید غدیر هاشمی کاشانی، سید محمد رضوی و محمدرضا آرام  / ... در قرآن از منظر   پژوهي مفردات   شناسي گونه 

 

 . تبیین معنای مجازی واژگان۵-۲
واژها   مهه  ونه دیگِر  واژ ان  رای  مجا ی  معنای  تبییا  ائمه،  تفسیری  روایا   در   ردا ی 

ا  واژ اناس،ا   آیه    ییکی  ا   بان مبارک اما  رضا) ( تفسیر نده، واژه »اسیر« در  ﴿يُْطِعُموَن که 
به معنای    -  در معنای حایای  -   ( اس،ا اسیر 8)انسان/  ُحبِِّه ِمْسكيناً َو يَتيماً َو َأسريا﴾   الطَّعاَم َعلى

دانی یا رر کسی اس، که  راته نود؛ خواه بسته نده یا بسته نشده باند؛ که نامل اسیر  نگی،  ن 
 در معانی »بدرکار«  -  در معنای مجا ی نیز  -  (، و19ا  4ق، ج1414ابا مناور،  راک؛  )  اس، برده

ج1407) مخشری،   نعم،« 668ا  4ق،  »اسیر  اصفهانی،    (،  و  76قا  1412)راغب   )
غرناطی،    » ن)رمسر(« ج1420)ابوحیان  به361ا  10ق،  راته(  اما   کار  ا   روایتی  در  اس،ا 

کند که بر رر مردی نایسته  اس،؛ که به راوی توصیه مییا  و خانواده تفسیر ندهرضا) (، اسیر به ع
عروسی  راک؛  )  ا  را خو  تأمیا کند تا آر وی مرگ او را نکننداس، که رزینه  ند ی خانواده

(ا در ایا روای،، حضر  به معنای مجا ی واژه تو ه کرده اس،،  478ا  5ق، ج1415حویزی،  
 رای دیگر برای نمونه  اس،ا  در روایا  تفسیری ارل بی،) (رای فغوی  یا ونه دیگری ا  تبی  که

 (ا  403ا 1، ج1372)راک؛ ابا بابویه،   )ظهد و غفران(

 . بیان مصادیق کلمات ۶-۲

که    دارد ا  آن    کای، ، ح(  )تبییا نده ا سوِی ارل بی،    رای روای، نتایج حاصهه ا  بررسی  
ه، برای تفهید بهتر مطهب، و ه یا و وه معنایی مختهفی را   اری ائمه ) ( به رنگا  تفسیر کال  افها 

برای مثا  به    اس،؛برای برخی ا  اففاظ و عبارا  قرآنی برنمرده اند که ا   نس »بیان مصادیق«  
َفهاَء َأْمواَلُكُم الَّت رنگا  تفسیر آیه؛  ُ َلُكْم ِقيامًا﴾   َجَعلَ   ﴿َو ال تُ ْؤتُوا السُّ ( »و اموا  خود ۵  -۴  /)نساء  اَّللَّ

( نما قرار داده، به سفیهان مدرید« و وه معنایی مختهفی را  را که خداوند آن را وسیهه قوا  ) ند ی
َفهاَء« برنمرده و ه او     اس،ادر اصل تعییا مصادیق مختهف برای آن بوده  که  اندبرای واژه »افسُّ

به معن َفهاَء«؛  ا  ن« می»افسُّ ارمودهکه    باندای »اْفَمْرَأة  باره  ایا  در  اَل اما  عهی ) (  اندا »اْفَمْرَأة  
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و    َیا  َ لَّ  َو  َعزَّ  َه  افهَّ نَّ 
َ
أِل ِإَفْیَها  وَصی  انتخا   ی  به عنوان وصی  (؛  ن  د  َأْمواَفک  َفهاَء  افسُّ وا  ْلت  ت  )َو ال  ا 

،  ۱۴۱3ا به دس، سفیهان نسپارید« )ابا بابویه،  اموافتان ر ارمایدانود،  یرا خدای متعا  مینمی
 ا(۲۲6ا ۴ج 

ا ار ند« می َفهاَء«؛ به معنای »اْفَوَفد  باندا اما  باقر ) ( در حیا تبییا واژه، رد و ه دو  »افسُّ
َساء  َو اْفَوَفد     اندااند و رد و ه دومی را برای آن برنمردهبه و ه او  اناره نموده َفَهاء  افنِّ ِإَذا  »َاافسُّ

َط َواِحد َسهِّ ْفِسٌد َفْد َیْنَبِغ َفه  َأْن ی  ْفِسَدٌة َو َوَفَده  َسِفیٌه م  ل  َأنَّ اْمَرَأَته  َسِفیَهٌة م  َما َعَهی َماِفهِ َعِهَد افرَّ     اا ِمْنه 
؛ مناور ا  »سفهاء«؛  نان و ار ندان رستندا رنگامی که مردی بداند  ه  َفه  ِقَیاماا ِام َ َعَل افهَّ ،  ن افَّ

ی ما  رستند، نایسته نیس، برای او، اینکه یکی ا  آن دو را بر مافی  و ار ند ، نادان و ااسد کننده
 ا (۲۱ا ۲، ج۱37۴ی قوا   ند ی قرار داده اس،، مسهط  رداند« )بحرانی، که خداوند وسیهه

می خوار«  نرا   اْفَخْمِرا  »َناِرِ   معنای  به  َفهاَء«؛  »افسُّ سو   اما   و ه  در باندا   ) ( باقر 
َساَء ااا َو َأمُّ  حدیث دیگری، به و ه سو  ایا واژه اناره نموده وَرا َناِرَ  اْفَخْمِر َو اَل افنِّ ْلت  اندا »اَل ت 

َسِفیٍه َأْسَفه  ِمْا َناِرِ  اْفَخْمِر؛ اموافتان را به نرا  خوار و  نان ندرید ااا و کدا  سفیهی کد خردتر  
 ا (۲۲6ا ۴، ج ۱۴۱3ابویه، ا  نرا  خوار اس،؟« )ابا ب

یتیمان« می »اْفَیَتاَمیا  به معنای  َفهاَء«؛  باره  و و ه چهار  »افسُّ اما  صادق ) ( درایا  باندا 
یتید مناور  ْنَد؛  افرُّ د   ِمْنه  وا  َتْعِرا  ی  َحتَّ ْد  َأْمَواَفه  ْد  ور  ْعط  ت  اَل  اْفَیَتاَمی  د   »ر  اندا  تا    راارموده  رستندا 

 ا (۲۲۰ا ۱، ج۱3۸۰اند، اموافشان را به آنان ندرید« )عیانی،  مانی که به بهوغ نرسیده
 اری حضر  برای تفسیر واژه، عالوه بر اینکه به معنای آن اناره  در روایاتی ا  اما  رضا) (، 

خس« ذیل آیه  ارماید، چنانکه در واژه »بکند اما برای تفهید بهتر، مثا  و مصداقی نیز ذکر میمی
با ذکر    -کند، سپس(، ابتدا آن را به »ناص« معنا می۲۰)یوسف/  َدراِهَم َمْعُدوَدٍة﴾   ََبْسٍ   ﴿َشَرْوُه بَِثَمنٍ 

«ا »ایا، نرخ یک  می  -دررد  ۲۰ ه  ِعْشِریَا ِدْرَرماا ِتَل َکاَن ِقیَمت  ْیِد ِإَذا ق  ارمایدا »ِرَي ِقیَمة  َکْهِب افصَّ
ک ا ر  که  اس،،  نود  سگ نکاری  می  ۲۰شته  ج۱۴۰3)مجهسی،    ار د«دررد  (ا  ۲۲۲ا  ۱۲ق، 

( ۴)راکا مائده/ تواند ریشه در واژه  زینی قرآنی دانته بانداستفاده ا  ایا بیاِن توضیحی، رد می
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 یری ا  اررنگ مرد  برای تثبی، معنای واژه، و رد بیاِن دیه سگ نکاری  تواند ناظر به بهره و رد می
ب)راک  باند ج۱3۸6رو ردی،  ؛  در  ۴3۱-۴۲9ا  3۱ق،  »بخس«  واژه  که  اس،  ذکر  نایان  (ا 

آمده اس، معنا)=ناص(  به رمیا  نیز  ادبی  ؛  ۴۵3ا  ۲ق، ج۱۴۰7 مخشری،    ؛)راک  تفسیررای 
بیان مصداق کهمه نیز    ۀتوان در  مربا ایا حا ، روای، مزبور را میا  (۱9۵ا  ۱رائد، رمان، جابا

« انارتی نیز به سبب نزو  آیه داردا در سبب نزو  ایا آیه  قرار دادا ایا  ونه تبییا ا  واژه » ین،
و    ااا  کردندرنگا  عریان طواف میاندا مردان  ارهی، خانه کعبه را رو رنگا  و  نان نیز نب فته

ا  ۸ق، ج۱۴۱۲؛ طبری،  ۱۴6-۱۴۵ا  ۱تاا جقتیبه، بیابا  ؛)راک  به رمیا خاطر ایا آیه نا    ردید
» ین،« را در معنای »فبا « منحصر کند،  رچه در آیه    تواندو ، می(ا تو ه به ایا سبب نز۱۱۸

با    - تواند ا  با  بیان یک مصداقا  تعبیر »کل مسجد« استفاده نده و تطبیق آن به خانه کعبه، می
 باندا   - معنای فغوی مسجد ناردانِ، 

 . بیان هر دو معنای لغات اضداد ۷-۲
نود، بیان رر دو معنای فغا    ژوری ارل بی،) ( دیده میرای دیگری که در واژه ا   مهه  ونه

اضداد قرآن اس،ا برخی ا  واژ ان در  بان عربی و نیز در قرآن مجید، دو معنای ماابِل رد دارند 
که تأثیر آن در معنای آیه انکارنا ایر اس،ا بنابر  فته برخی ا  دانشیان عهو  قرآنی، کهمه  مانی  

ی متضاد دالف، کند و ففظ آن در رر دو بخش یکی باند و رر  اه دو  اضداد اس، که بر دو معنا
تفاو  دیگر،  برخی  اما  نیستند  اضداد  ا   بانند،  مختهف  معناییففظ  اضداد    رای  نیز  زء  را 

توان به واژه  (ا ا   مهه واژ ان اضداد می108-96ا صص1382)راک؛ عوا،    اندحسا  آوردهبه
آوردن« و » ش، کردن« اس، یا  ه به دو معناِی متضاِد »روی( اناره کرد ک17)تکویر/  »عسعس«

( نا  برد که به دو معنای »طهر« و »حیض« اس،ا چنانکه کهمه  228)باره/  توان ا  واژه »قرء«می
ی«20)قهد/  »صرید« »وفا واژه  »نب«؛  و  »صبب«  معنای  به  کهف/  117و    115)باره/  (  ؛  18؛ 

» ش،25توبه/ و  آوردن«  »روی  معنای  به  ففظ »مسجور«ک(  و 6)طور/  ردن«؛  » ر«  معنای  به   )
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قرآنی  رای تفسیری و عهو  توان در کتا را اراوان اس، که میاس،ا تعداد ایا واژه   »خافی« و ااا
 (ا154-152ا 1388)راک؛  وارری،  ا  کرد  ویی ی

ند ا  نگاه برخی، کهمه  مانی اضداد اس، که با یک ففظ یکسان بر دو معنای متضاد دالف، ک 
را نیز  زء    رای معناییاما رر اه دو ففظ مختهف بانند، ا  اضداد نیستند اما برخی دیگر، تفاو  

 ونه  (ا در روایا  اما  عهی) (، ایا108-96ا صص1382)راک؛ عوا،    اندحسا  آوردهاضداد به
نب« »تاریکی  به  رد  »عسعس«  معنای  بیان  در  حضر   چنانکه  دارد  و ود  )قمی    انارا  

( اناره  139ا  55ق، ج1403)مجهسی،    ( و رد به » ش، کردن تاریکی نب« 154ا  14ج   مشهدی، 
 اس،ا  نده

 کاوی کارگیری علم نحو در واژهبه . 8-۲

نحوی نکا   به  خود،  سخنان  در  رضا) (  معنامحوری  -اما   و  ابزاری  نگاِه  تو ه   -با  نیز 
سلافی ا  حضر     -در مجهسش  -مأموناس، که  ف،ا  اس،ا در روایتی ا  عهی با  هد آمدهکرده

نمی مگر  و  ف،ا  عصم،  یامبران  رسید  درباره  حضر   رضا) (  معصومند؟   ویی  یامبران 
َحىتَّ ِإَذا اْستَ ْيَأَس الرُُّسُل َو  ارمایدا »ارمودا آری! مأمون  ف،ا  س معنای ایا سخا خداوند که می

َنْصُران جاَءُهْم  َقْد ُكِذبُوا  ُْم  َأِنَّ نود؟ )آیا ناامیدی و یأ   ناه نیس، و با عصم،  اویه  « چه میظَنُّوا 
با تادیر  راتِا نبهندارد؟(ا حضر  در  اسخ ایا سوا  مأمون، ا  عهد نحو کمک می - یرد و 

« را به مهه کند ای تحهیل می ونهای و با تبییا متفاوتی ا  مرا ن ضمیر، واژه »استیأ « و »ظاا
  م وَ هِ ومِ ن قَ مِ   لُ سُ الرُ   سَ يأَ ا استَ  إذَ حىّت » اسخ حضر  بدیا نکل اس،ا    که مناای با عصم، نباند؛

 ا (217ا  3،ج1374بحرانی، ) «انَ صرُ نَ  لَ سُ الرُ  اءَ وا، جَ ذبُ قد كَ  لَ سُ الرُ  م أنّ هُ ومُ قَ  نّ ظَ 
 ردا د تا معنای صحیحی ا  واژه کهیدی نمونۀ دیگری، حضر ) ( به تبییا مر ن ضمیر می در  

َعَلْيِه قاَل هذا ِمْن َعَمِل    فَ َقضى   فَ وََكَزُه ُموسىآید، چنانکه وقتی مأمون ا  ایشان درباره آیه » آیه بدس،  
موسی ) ( وارد یکی ا  نهررای  »دا  ایارممی  حضر  در  وا  چنیا   رسد، « سلا  میالشَّْيطانِ 
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ر رمان موقن دو نفر  بیا مغر  و عشا بود، و د که بی اطال  ا  ورود او بودندادر حافیارعون ند، 
ا   یروانش، و یکی ا  دنمنانش را دید که یکدیگر را می دنما را به حکد    ا موسی،  دند، یکی 
به او  د، که منجر به مر ش ند، با خود  ف،ا ایا ا  عمل نیطان    با مش،خدای تعافی دان کرد، و  

نکه کشتا ما ا  عمل نیطان بود، یعنی ایا نزا  که بیا ایا دو نفر در را، ناشه نیطان بود، نه ای
(ا 403ا  1، ج1372بابویه،  )ابا  «ااا  ، یعنی نیطان دنمنی  مراه کننده و آنکار اس،«إنه»بود، 

در روای، مزبور، اما  ) ( با تبییا متفاوتی که ا  واژه »راا« به دس، داده، معنایی ا  آیه بردان،  
  یردا اس، که عصم، موسی) ( را نشانه نمیکرده

 قرآن  های مختلف توجه به قرائتین معنای واژه با تبی. ۹-۲

بهره  در  قرائ،مفسران  ا   قرآن یری  تفسیر    3رای  برخی  ندارند؛  یکسانی  رویکرد  تفسیر  در 
  اند ریزی کردهخویش را تنها بر  ایه قرائ، رایج و رسمی و یا رر قرائتی را که اعتبار آن ثاب، نود،  ایه

   انه، به تفسیر روی آوردند رای رف،برخی، با  ایر  قرائ،  ؛(29ا  1، جق1420بالغی،  )راک؛  
 یری  ا برخی نیز عالوه بر بهره (126-75ا  2، جق1417،  هو افمعارف افارآنی  همرکز افثااا)راک؛  

 اندا  را نیز تو ه کرده و ا  آنها در ارآیند تفسیر استفاده کرده انه، به دیگِر قرائ،رای رف،ا  قرائ،
روایا  در  می   دق،  نشان  ایشانائمه) (  قرائ،   -  درد که  موارد، طبق  ا   بسیاری  در   رچه 

اند تفسیر کرده  قرائ،  -   مرسو   ا   قرائ، مشهور اما  ناد  به  نیز  اند و  اه  برده  بهره  نیز  رای دیگر 
(، قرائ، 46)رود/  ﴾ صاِلحٍ   َغرْيُ   َعَملٌ   ِإنَّهُ ﴿ اندا در روایتی، اما  رضا) ( درباره قرائ، آیه   رداخته

 
اندا  رای متفاوتی برای آن ذکر کردهرای مختهفی برای قرائا  آمده و  ونهبندیعهو  قرآنی، دستهرای  ا در کتا 3

ج« تاسید    ونه  6آن را به    -افجزریا  ابابه نال    -سیوطی «، »موضو « و »مدرا »متواتر«، »مشهور«، »آحاد«، »ناذا
« دانسته»متواتر«،    آن را سه قسِد   -به نال ا  بهاینی  -  بندی دیگریکرده و در تاسید   ؛ )راک  اس،»آحاد« و »ناذا

«، »متواتر« و »آحاد« تاسید259و    253، ص1، ج1380سیوطی،   بندی دیگری  ( چنانکه قرائ، »صحیب«، »ناذا
بندی چهارمی، آن را در دو دسته »صحیب« و »ناذ« قرار داده  ( و در دسته468ا 1385) رقانی،  در ایا  مینه اس،

 (ا  253 ان)سیوطی، رما اند
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که کسائی، یعاو     -  صاِفٍب« را   َغْیَر   کند و قرائ، دیگر یعنی قرائِ، »َعِمَل حفص ا  عاصد را ناد می
تأیید می67ا  4ق، ج1422)راک؛ افخطیب،    اندو دیگران نیز آن را قرائ، کرده ارماید )راک؛ ( 

«، واژه »عمل« به نکل اعهی قرائ،  َغْیَر َصاِفٍب   َعِمَل (ا در قرائِ، » 76ا  2ق، ج1378بابویه،  ابا
نود کها » سر  ا  به آن خوارد بود و معنا چنیا مینده، که در ایا صور ، واژه »غیر« مفعو  

اس،« اما در حفص ا  عاصد، »غیر« خبر إنا و  خاندان تو نیس،، او کار نانایستی را انجا  داده
«ا اما ) (  اس،  نانایسته  کرداری  او   س،، نی  تو  خاندان  مراو ، و معنای آن چنیا اس،ا » سر  ا  

قرائ، مشهور می  ناد  ابنه«در  بابویه،    ارمایدا »کابوا رو  قرائ،  76ا  2ق، ج1378)ابا  یعنی   )
ای بوده که  صاِفٍب« ایا بار معنایی را دارد که  سر نوا در اصل  سر او نبوده بهکه  نا اده َغْیر    »َعَمٌل 

  کاوی (ا در روای، مزبور، با واژه254ا  5، ج1372برسی،  )راک؛ ط  حضر  او را بزرگ کرده بود
 اس،ا مبتنی بر اختالف قرائ، ا  کهمه »عمل«، معنایی متفاو  با قرائ، رایج کهمه بیان نده

آیه   در  »افیاسیا«  اما ) (  دیگری،  روای،  به  130)صااا /  ﴾َيسنیَ ِإلْ   َعلى  َسالمٌ ﴿ در  را   )
)راک؛   با عهی، ناان، ابا عامر، یعاو  و دیگران نیز اس،که قرائِ،  ید    -  «صور  » آِ  یس

د« تفسیر میقرائ، می  -  (56ا  8افخطیب، رمان، ج َحمَّ ارمایدا کند و میارماید و آن را به »آَ  م 
)ابا   اس،« (  ص) در سراسر قرآن تنها بر یک خانواده درود ارستاده نده، و آن خانواده آ  محمد»

خواند  یرا در سیاق  ال   به ذکر اس، که ایا قرائ، با سیاق آیا  نمی  (ا237ا  1ق، ج1378بابویه،  
کند و سپس در  ایان بخش مربوط به رر  یامبر، به او درود  آیا  قبل، خداوند نا   یامبران را ذکر می

صااا /  )  ﴾ اْلُمْرَسِلنی  َلِمنَ   ِإْلياسَ   ِإنَّ ﴿ ارستدا در آیا   یش ا  آیه نیز، سخا ا  افیاِ  نبی اس،  می
ا   123 بعد  و  می  8(  درود  او  به  دید اهآیه،  چیس،،  »افیاسیا«  ا   مراد  اینکه  اما  رای  ارستدا 

 توان مراد دقیق آیه را اهمیدا ( و نمی714ا 8، ج1372اند)راک؛ طبرسی،  ونا ونی بر  بان آورده
(، به قرائ، ابی 214)نعراء/  ﴾ اْْلَقْ َربنی   َعشريََتكَ   أَْنِذرْ ﴿ در موضن سومی، حضر ) ( ذیل آیۀ  

کند، که آیه مزبور را با  مهه »و ررطک افمخهصیا« به با کعب و عبدافهه با مسعود استناد می
اندا ا  نگا  اما ) (، ایا  مهه در مصحف  یامبر)ص( نیز بوده اما رنگا   من قرآن در   ایان برده
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(ا ایا روای،، با  428قا  1404ی،  )راک؛ ابا نعبه حران  اس، مان عثمان، ا  آن حاف  ردیده
مبانی مشهور کالمی مسهمانان مبنی بر عد  تحریف به نایصه در قرآن، سا  اری ندارد، و  مهه  

رای  اس،،  یرا یکی ا  ویژ یمزبور، توضیحی تفسیری بوده که در مصحف ابیا و ابا مسعود آمده
 ا اس،ایا دو مصحف، و ود اضااا  تفسیری در آنها بوده

 نگرانهکاوی  فرهنگواژه . ۱۰-۲

کاوی با تو ه به رای تفسیری ارل بی،) (، واژهرا در روای،رای تبییا واژهیکی دیگر ا   ونه
چیزرایی که با محیط مادی و معنوی نزو  قرآن ارتباط  رمه آناررنگ اس،ا بر ایا اسا ، باید  

د درک درستی ا  اررنگ و اضای مادی ، مورد تو ه قرار بگیرد  یرا برای اهد و فمس قرآن نیا مندارد 
عبار  و  تعابیر  واژ ان،  معانی  و  حکم،  و  بتوانید  یبایی  تا  نزو  رستید،  معنوی  را   زینیو  را 

 (ا315-310 ا صص1961)راک؛ افخوفی،  دریابید
اند، چنانکه ا  حضر   ائمه) ( در روایاتی چند، به عناصِر اررنگ و اضای نزو  تو ه کرده

و اکر میکند  د،  کنن تامل میآکند در  ، میئای را قرا یهآرر اه  اندا »مناو  اس، که ارمودهرضا) (  
ا ایا تأمال ، رمه سطوا  (422ا  2تا، ج)ابا بابویه، بی  «اس،اااکه در کجا و چه وق، نا   نده

دردا در روایتی آمده اس، که مأمون قرآن؛ چه سطب واژ انی و چه سطب  مال ؛ را  ونش می
َر﴾ حضر ) ( دربارۀ معنای آیۀ    ا  َم ِمْن َذنِْبَك َو ما َتََخَّ ُ ما تَ َقدَّ ( سلا  کرد  2)اتب/  ﴿لِيَ ْغِفَر َلَك اَّللَّ
نزو   –    حضر  و   به  وا  مان  استناد  و  اناره  نار مشرکیا عر  »ارمودا    -  با  ریچ کس    ، در 

ا سیصد و نص، خدا دانتند،  تر ا  رسو  خدا )ص( نبود، برای اینکه آنهکارتر و  نارش عاید ناه
که آمد رمه آنها را ا  خدایی انداخ، و مرد  را به اخالص خواند، و ایا در نار    )ص( و رسو  خدا 

بود اتب می  وندایا  اس، که وقتی خدا ا  آنها بسیار سنگیا و عاید  برای  یامبر   را  کند،  مکه 
رَ ِإانَّ فَ َتْحنا َلَك فَ ْتحاً ُمِبيناً لِيَ ْغفِ ا »ارمایدمی  َم ِمْن َذنِْبَك َو ما َتََخَّ ُ ما تَ َقدَّ یعنی ما ایا اتب آنکار    َر َلَك اَّللَّ

ا  در نار مشرکیا دارد ا  بیا را برای، کردید، تا تبعا  و آثار سویی را که دعو   انته و آینده
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ندند، و   ای مسهمانبعد ا  اتب مکه عده ؛ند  ونه نیزایاو  ، ببرید تا دیگر در صدد آ ار  برنیایند
بعضی ا  مکه ارار کردند، آنهایی رد که ماندند قدر  بر انکار توحید ندانتند، و با دعو  مرد  آن  

 ایراتندا  س با اتب مکه  نارانی که رسو  خدا )ص( نزد مشرکیا دان، آمر یده ند، یعنی  را می
ا  18، ج1374طباطبائی،  ؛  202ا  1ق، ج1378بابویه،  ابا)  «دیگر نتوانستند دس، ا   ا خطا کنند

(ا بر ایا اسا ، واژه »ذنب« به معنای  ناِه مصطهب نیس، بهکه به معنای رر چیزی اس، که  404
 دنبا  دانته باندا اثر سوئی به

برای    -  تواند قرار  یرد که یکی ا  عهو  ادبی اس، و  یرمجموعه اررنگ می  -  استناد به تاریخ
که آن را به تنگدستی معنا   -  ( توسط حضر  88)یوسف/  ﴾ ُمْزجاه   بِِبضاَعةٍ   ِجْئنا﴿ بیان معنای آیه  

آنان در آن سا ، اار و ااقه و  می ا  ایا دس، اس،، که ارمودندا »در والی،  کند نمونه دیگری 
 (ا 192ا 2)عیانی، رمان، ج خشکسافی بود و ار ندان یعاو  در تنگی معیش، قرار دانتند«

 . تبیین معنای بطنی کلمات ۱۱-۲

دید اه»بطا«   قرآن«  »بطا  درباره  داردا  قرار  »ظهر«  ماابل  در  فغ،،  بیان  در  متعددی  رای 
توان به »عهد افهی«، »انارا  و فطائف و حاائق قرآنی«،  را میاس،، که ا   مهه ایا دید اهنده

کرد  اناره  ااا  و  آیا «  ظارری  معنای  ا   اراتر  »مدافیل  قرآن«،  اففاظ  معانی  )راک؛    »مطهِق 
صص۱3۸7طباطبائی،   واژه ۱3۵-۱۰3ا  برای  مختهفی  معانی  نیز  بی،) (  ارل  روایا   در  (ا 

ا  ۱ق، ج۱3۸۰)راک؛ عیانی،    اس، که »تأویل« یکی ا   رکاربردتریِا آنهاس، »بطا«  فته نده
(ا در برخی دیگر ا  روایا ، »اهد قرآن کرید« به عنوان یکی دیگر ا  ۲۰ا  ۱ق، ج۱۴۰۴؛ قمی،  ۱۱

( چنانکه »مصادیق عا   3۱ا  ۱ق، ج۱۴۱۵)راک؛ ایض کانانی،    اس،عنوان ندهمعانی »بطا«  
 (ا  ۱۱ا ۱ق، ج۱3۸۰)راک؛ عیانی،  آیا « معنای سومی اس، که ا   بان ائمه) ( بیان نده اس،

را، اما   آنچه ا  »معنای بطنی« در اینجا مراد اس،، رمان »تأویل« اس،ا در برخی ا  روای،
توان به معنای »ماء«  اس،، که برای نمونه می، معنای بطنی آن را بیان دانته) ( در تبییا معنای واژه
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)راک؛ عروسی حویزی،   اس،مهک اناره نمودا در ایا آیه، »ماء« به »اما « معنا نده  3۰در آیه  
 نودا ( که تأویل آن محسو  می3۸7ا ۵ق، ج۱۴۱۵

 گیری نتیجهبحث و 

تریا امور، تحهیل مفردا  اس،  قرآنی، یکی ا  بنیادی  رای را و  زارهبرای تحهیل و تفسیر آمو ه 
تریا مفسران قرآن، به  عنوان اصهیبی،) ( بهکه باید بسیار دقیق مورد مونکاای قرار بگیردا ارل

نناسی  اندا  ونهباره به دس، دادهرای  یادی در ایا ژوری بسیار عنای، دانته و تحهیلمفردا 
اند؛  اری و ه تسمیه  ه آنان  اری به تبییا معنای ظارری واژه  رداختهدرد کرا نشان میایا تحهیل

اند؛ برخی مواقن معنای ا  تبییا نمودهایاند؛  اری معنای واژه را در باا، آیهواژ ان را بیان کرده
فغا   اند؛  اری اوقا ، به  را  رداختهاند؛  اری به بیان مصادیق واژهمجا ی کهما  را توضیب داده

اند؛ برخی اوقا ، قرائا   رای نحوی، به واژه نگریستهاند؛  اری ا   ار اه تحهیلاضداد تو ه کرده
داده دخاف،  واژ ان  تبییا  در  را  واژهمختهف  اررنگکاویاند؛  اه،  در  یش  راتهای  اند، نگرانه 

ن را در بیانا  خود  نگری در بیان معنای بدوی واژ اکه بیان معنای بطنی کهما  و ترادفرمچنان
 اندا  مورد تو ه قرار داده

-کاوی، مانند تمامی روایا  دیگر نیا مند ناد متنی و دالفیروایا  تفسیرِی مربوط به مفردا  
تو ه نبودن به معنای  اند و در  زینش آنها باید به معیاررای نادافمتنی مانند عرضه به آیا  قرآن، بی

تو تا  زاره مطرا نده در معا د فغوی وااا  و   ه دان،  قرآن تحمیل نگردد  آیا   به  ای مجعو  
 معنایی نادرس، ا  واژ ان قرآن استخراج نگرددا 

 منابع 

ا محاق/ مصحبا عهی  تحف العقولق(ا  1404ابا نعبه حرانی، حسا با عهیا ) ا۱
 اکبر غفاریا قدا  امعه مدرسیاا چاپ دو ا 
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مصحبا عبدافسال     ا محاق/همعجم مقاییس اللغق(ا  1404)ا  احمد  ، ابا اار  ا2
 قدا مکتب االعال  االسالمیا  اچاپ او  محمد رارونا

یب القرآنتا(ا )بیا عبدافهه با مسهد ، ابا قتیبه ا3  ناا  اا بیا بیغر
مناور ا4 مکر   ، ابا  العربق(ا  1414)ا  محمدبا  چاپ  لسان  صادرا  دار  بیرو ا  ا 

 سو ا 
اخبار  قا(ا  1378)ا  عهیمحمدبا   ، بابویهابا ا5 مصحبا  الرضا)ع(عیون  محاق/  ا 

 امهدی ال وردیا تهرانا نشر  هان 
 اا قدا کتا  ارونی داوریعلل الشرائع (ا  1385)____________.  ا6
حسینیا  التوحیدقا(ا  1398)   ____________. ا7 راند  مصحبا  محاق/  ا 

 قدا  امعه مدرسیاا ا چاپ او 
- عهمی  ا قدا موسسهاسباب اختالف حدیثتا(ا  ار فنگرودی، محمدا )بیاحسانی ا8

 ررنگی دارافحدیثا  ا
ا  یر نار محمود  روش شناسی تفسیر قرآن(ا 1379بابایی، عهی اکبر و رمکارانا ) ا9

 ر بیا قدا  ژورشگاه حو ه و دانشگاها چاپ او ا 
ا قدا  ژورشگاه حو ه و دانشگاها چاپ  قواعد تفسیر قرآن(ا  1394عهی اکبر)  ، بابایی ا۱۰

 او ا
القرآن(ا  ۱37۴) ا  سید راند با سهیمان  ، بحرانی  ا۱۱ تفسیر  ا قدا موسسۀ البرهان فی 

 بعثۀا چاپ او ا 
شیعهق(ا  ۱3۸6)ا  حسیا  ، برو ردی  ا۱۲ فقه  متر مانا  منابع  ا   تر مها  روری  ا 

 تهرانا اررنگ سبزا چاپ او 
القرآنق(ا  ۱۴۲۰بالغی نجفی، محمد  وادا ) ا۱3 الرحمن فی تفسیر  بنیاد  آالء  ا قدا 

 بعث،ا 
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یم(ا  ۱39۰)ا  طی، عایشهبن، افشا  ا۱۴ ا متر دا سید محمود طیب  تفسیر بیانی قرآن کر
 حسینیا قدا دانشکده اصو  دیاا

یم  ق(ا ۱3۸۸)___________.   ا۱۵ الکر للقرآن  البیانی  دار التفسیر  قاررها  ا 
 اافمعارف

قرآن  (ا۱376)_____________.   ا۱6 بیانی  صابریا  اعجاز  حسیا  متر دا  ا 
 ا تهرانا انتشارا  عهمی و اررنگی

دائرۀ  (ا  ۱3۸9)  امرکز اررنگ و معارف قرآن  - ژورشگاه عهو  و اررنگ اسالمی ا۱7
یم  ا قدا بوستان کتا ا چاپ او ا المعارف قرآن کر

ایا ا متر دا اریدون بدره واژه های دخیل در قرآن مجید(ا  ۱3۸6) فری، آرتورا   ا۱۸
 تهرانا تو ا  

 اا  ا بیکشف الظنونتا(ا  )بی  مصطفی با عبدافهه  ، )کاتب چهبی(  حا ی خهیفه ا۱9
 ا (ه)مکتبۀ افشامه نابی

اسالم (ا  1358)ا  محمدرضا،  حکیمی ا۲۰ در  تعهد  و  نشرادبیات  داتر  اررنگ    ا 
 میا اسال

)خامه ا۲۱ محمدا  سوره(ا  ۱3۸6 ر،  هندسی  قرآنساختار  سا مان های  تهرانا  ا 
 تبهیغا  اسالمیا 

ا ناریدا چاپ  ا تهراندانشنامه قرآن و قرآن پژوهی(ا  ۱3۸۱)ا  افدیابهاء  ، خرمشاری ا۲۲
 دو ا 

) ا۲3 عبدافهطیفا  القرائات ق(ا  ۱۴۲۲افخطیب،  افدیاا  معجم  سعد  دار  دمشقا  ا 
 افطبعۀ االوفیا 

التفسیر و االدب ا(ا  ۱96۱)ا  امیا  ، افخوفی ا۲۴ البالغۀ و  النحو و   مناهج تجدید فی 
 ا افطبعة االوفيا ه اا دارافمعرا بي (.)مجموعه مقاالت
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قاررها افهیئۀ    االقرآن...فی اموالهممن هدی   (ا  1987)_____________.   ا۲۵
 ا افمصریۀ افعامۀ فهکتا 

)  ا۲6 با محمدا  الصوابق(ا  ۱۴۱۲دیهمی، حسا  الی  القلوب  افشریف ارشاد  قدا  ا 
 افرضیا

اصفهانی  ا۲7 القرآنقا(ا  ۱۴۱۲)ا  محمدباحسیا  ، راغب  الفاظ  محاق/  مفردات  ا 
 افشامیها دار - دمشقا دارافاهد -ودیا بیرو  با صفوان عدنان داومصحا 

 اا  ژورشگاه حو ه و  ا چاپ  نجدا بیروش تفسیر قرآن(ا  ۱39۱ر بی، محمودا ) ا۲۸
 دانشگاها 

سهیمان،  رومی ا۲9 با  عبدافرحما  )اهدبا  القرن   ق(ا۱۴۰7ا  فی  التفسیر  اتجاهات 
  ا نا ا عربستان سعودیا بیالرابع عشر

) ا3۰ عبدافعایدا  محمد  القرآن(ا  ۱3۸۵ رقانی،  علوم  فی  العرفان  متمناهل  ر دا  ا 
 محسا آرمیاا تهرانا  ژورشگاه عهو  انسانی و مطافعا  اررنگیا 

 ها ا بیرو ا دارافمعرا البرهان فی علوم القرآنق(ا ۱۴۱۰)ا بدرافدیا ،  رکشی ا3۱
عمر  ،  مخشری  ا3۲ التنزیلقا(ا  ۱۴۰7)ا  محمودبا  غوامض  حقائق  فی  ا  الکشاف 

 بیرو ا دار افکتب افعربیا 
التنزیل   الکشافا  (1389)  ______________.  ا33 غوامض  حقائق  ا  فی 

 تهرانا قانو ا متر دا مسعود انصاریا 
 ایگاه سیاق در تفسیر آیا  ا  دید اه (ا  1390رضا و رمکارنا ) محمد  نیا، ستوده ا34

 ا 89-73ا صص8سا  دو ا نماره   فدک سبزواران. اما  رضا) (ا 

محاقا عهی محمد    .معترک االقران فی اعجاز القرآنتا(ا  افدیاا )بیسیوطی،  ال  ا35
 مصرا داراففکر عربیا - بجاویا قارره 
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ا متر دا سید مهدی حائری  االتقان فی علوم القرآن(ا  ۱3۸۰)__________.   ا36
 قزوینیا تهرانا امیر کبیرا 

یم(ا  ۱39۰)ا  محمد حسا ،  صانعی  ور ا37 ا تهرانا  مبانی تحلیل کارگفتی در قرآن کر
 ا دانشگاه اما  صادقا چاپ او 

ا به کونشا مهدی اسالمی یزدیا  تفسیر ادبی قرآن(ا  ۱377)ا  عهی  ، طارری کنی  ا3۸
 ا  اا رواق اندیشها چاپ او بی

رای تفسیر  ا قدا  ژورشپژوهش تطبیقی در بطون قرآن(ا  ۱3۸7طباطبائی، حیدرا )  ا39
 و عهو  قرآنا 

) ا۴۰ محمدحسیاا  سید  القرآنق(ا  ۱۴۱7طباطبائیا  تفسیر  فی  قدا  امعه  المیزان  ا 
 ه قدا  اپ  نجدا مدرسیا حو ه عهمی

ا متر دا سید محمدباقر موسوی المیزان(ا  ۱37۴)_______________.   ا۴۱
 رمدانیا قدا  امعه مدرسیاا

القرآنق(ا  ۱۴۱۲)ا  محمدبا  ریر  ، طبری ا۴۲ تفسیر  فی  البیان  او ا جامع  چاپ    ا 
 ا  ه بیرو ا دارافمعرا 

ا بیرو ا دار احیاء افتراث  التبیان فی تفسیر القرآنتا(ا  )بیا  محمد با حسا  ، طوسی ا۴3
 افعربیا 

ا  ا چاپ چهار تفسیر نور الثقلینق(ا ۱۴۱۵)ا عبدعهی با  معه  ، عروسی حویزی ا۴۴
 قدا اسماعیهیانا  

  اا عطاردا  چاپ او ا بی  . اخبار و آثار امام رضا)ع((ا  ۱3۸۸عطاردی، عزیز افهها ) ا۴۵
مسعود  ، عیانی ا۴6 العیاشیق(ا  ۱3۸۰)ا  محمدبا  راند تفسیر  محاق/مصحبا    ا 

 ا  هتهرانا افمطبعۀ افعهمی رسوفی محالتیا چاپ او ا
ا   ، اففاخوری ا۴7 یخ ادبیات زبان عربی از عصر جاهلی تا قرن معاصر(ا  ۱3۸۸)ا  حنا ا تار

  اا انتشارا  تو ا  بی تر مه عبدافمحمد آیتیا چاپ رشتدا
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با  یادا  ، اراء ا۴۸ القرآن (ا  ۲۰۰۰)  یحیی  احمد معانی  نجارا  ا محاقا محمد عهی 
 ا فهکتا  هافعام هافمصریه مصرا افهیئ - یوسف نجاتیا قارره 

 ا تهرانا مکتبۀ افصدرا  تفسیر الصافیق(ا  ۱۴۱۵ایض کانانی، محمد با مرتضیا )  ا۴9
اثر سیاق در  (ا  ۱393قاسد نژاد،  ررا و ستوده نیا، محمدرضا و نامهی، نصرافهها ) ا۵۰

 یر اسالمیا ا قدا مجمن ذخااختالف قرائات 
) ا۵۱ محساا  نورالثقلینگونه(ا  ۱396قمر اده،  تفسیر  روایات  دکتری  شناسی  رسافه  ا 

 دانشگاه عهو  و تحایاا  تهرانا دانشکده افهیا ا رنته عهو  قرآن و حدیثا  
ا  تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب (ا  ۱36۸قمی مشهدی، محمد با محمدرضاا ) ا۵۲

 ارناد اسالمیا  تهرانا سا مان چاپ و انتشارا  و ار  
ابرارید  ، قمی ا۵3 با  القمی(ا  1363)ا  عهی  موسوی تفسیر  طیب  محاق/مصحبا  ا 

  زائریا قدا دار افکتبا چاپ سو ا
اکبر غفاری و  ا محاق/ مصحبا عهیالکافیق(ا  ۱۴۰7کهینی، محمد با یعاو ا ) ا۵۴

 محمد آخوندیا چاپ چهار ا تهرانا دارافکتب االسالمیها  
االنوارقا(ا  ۱۴۰3)ا  محمدباقر،  مجهسی ا۵۵ ا  بحار  محاق/مصحبا  معی  ا 

 بیرو ا دار احیاء افتراث افعربیا  ا محااانا چاپ دو  
) ا۵6 توایقا  محمود  سعد،  عند  ق(ا  ۱۴3۰محمد  المعانی  علی  االلفاظ  دالله 

 تحهیهها قاررها مکتبۀ وربها  ؛ دراسه منهجیهاالصولیین
ینعلوم القق(ا  ۱۴۱7و افمعارف افارآنیها )  مرکز افثاااه ا۵7   ا قدا مکتبه رآن عند المفسر

 االعال  االسالمیا افطبعه االوفیا 
یمق(ا  ۱۴3۰مصطفوی، حساا )  ا۵۸ ا بیرو ، فندن، التحقیق فی کلمات القرآن الکر

 مرکز نشر آثار عالمه مصطفویا  -قاررها دارافکتب افعهمیۀ
یم (ا 1997منجد، محمد نور افدیاا ) ا۵9  ا دمشقا داراففکرا  الترادف فی القرآن الکر
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مجله  نناسی و حجی،ا  ا  ونهروایات تفسیری شیعه(ا  ۱3۸9مهریزی، مهدیا ) ا6۰
 ا36-3ا بهارا صص۵۵ا نماره علوم حدیث 

در   ا6۱ امامیه  روایا   ناش  اسماعیهی، محمدرضاا  و حاج  میرسید، سید محمدرضا 
معاصرا   رای  تر مه  ناد  در  آن  با تا   و  قرآنی  مفردا   فصلنامه  معاد   زینی 

 ا۱39۲ا سا  دو ا نماره دو ا  اییز و  مستان های زبانشناختی قرآنژوهشپ
 ها افشامه همکتبا ناا بی  اا بیمعانی القرآنتا(ا )بیا ابو عفر، نحا   ا6۲
ا چاپ او ا بیرو ا منشورا  محمد اعراب القرآنق(ا  ۱۴۲۱)_________.   ا63

 عهی بیضونا دار افکتب افعهمیها 
ا  منهاج البراعه فی شرح نهج البالغه قا(ا  ۱۴۰۰افهها )رانمی خوئی، میر ا حبیب ا6۴

 ایا تهرانا مکتبۀ االسالمیهامتر مانا حسا حسا  اده آمهی و محمدباقر کمره 
 


