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 چکیده
هـاي   دانشک از ینه را براي تبیین ضرورت و سهم هریزم هاي تفسیري اهل بیتکاوش در دیدگاه

اعم از (هاي زبانیدانش ،مقدمات الزم براي فهم قرآن کند. از جمله قرآن فراهم می مقدماتی در تفسیر

کوشد با بازخوانی تفاسیر مأثور در ذیل آیـۀ بسـمله در آغـاز    است. این مقاله می )لغت و نحو و بالغت

ها به خاستگاه ترین مثابۀ نزدیک را به رویکرد تفسیري خاندان پیامبر ،سورۀ فاتحه و نیز در سورۀ نمل

ي آیۀ بسمله را هاي روایات تفسیربررسی و تحلیل کند. این مقاله گونه ،هاي زبانیوحی از منظر دانش

 روش و روایات نقل در اسنادي شیوۀ ،اي کتابخانه روش با نور الثقلینو  البرهانشیعی تفاسیر  بر اساس

درصد قابل که  است آن از حاکی ها یافتهمورد بررسی قرار داده است.  ها داده ارزیابی در توصیفی تحلیلی

 تفسیري روایات از سهم اندکی فقط به مباحث لغوي و تبیین واژگان، و تیتوجهی از روایات اهل ب

  افته است.یاختصاص  بالغت و دستور زبان هاي مقوله به
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  . مقدمه1

 الهی ک�م مقصود و معنا مفهوم،« یعنی است؛ »قرآن فهم علم«همان  ،اصط�ح در تفسیر

 از) 121، صش1382، راد مهـدوي (.»گـرفتن  الهی آیات در مراد از چهره و برنمودن را

 ،آن هـاي  حکمت و معانی انیب و قرآن فهم در ،زرکشی همچون ناموري پژوه قرآن نگاه

 1.گرفـت  کمـک  قرائـت  و فقـه  اصـول  بیان، علم نحو، صرف، لغت، هاي دانش از دیبا

       اسـت        اس�می      علوم         دارترین       سابقه   و      ترین        از مهم      قرآن       تفسیر )29، ص2007زرکشی، (

             یـا منـاهج     ي        تفسـیر        هـاي      روش         عنـوان     به    آن    از   و       گرفته       انجام        مختلفی     هاي     روش    با    که

    از       آیاتی        پیامبر  .    است      بوده      قرآن      نزول    با      زمان    هم       تفسیر        پیدایش  .    شود               تفسیري یاد می

     هـا      آن          کرد و به        تفسیر می   ها          براي آن  ،     شدند                      فهم آن دچار ابهام می    درصحابه     که    را      قرآن

ـ        اهـل ب    ،           هـاي بعـد           در دوره   )  14   ، ص 1   ، ج م    1984               ابـن عاشـور،    ( .     آموخت    می   و    ت   ی

ـ                       دوش داشتند. مجموعۀ روا             فۀ مهم را بر  ی    ن وظ ی                 اصحاب دانشورشان ا ـ     ات پ   ی   و       امبر   ی

ـ            ن معـانی آ   یی           تواند به تب         ن که می ی              و صحابه و تابع   ت ی     اهل ب                        ات قـرآن کمـک کنـد،       ی

                         = منقول) نام گرفته است. (       ر مأثور ی   تفس

ـ        اهـل ب                                                   این پژوهش بر آن است تا با بررسی روایـات تفسـیري          سـیر        در تفا   ت   ی

         فـریقین        مأثور             ترین تفاسیر            که از مهم         المنثور      الدر  و              نور الثقلین   ،       البرهان              منقول از جمله 

          دست یابد.        بسمله)  (    قرآن  ۀ  ی   ن آ ی       مشهورتر                   هاي زبانی در تفسیر                        هستند، به کاربست دانش

   به    ها     آن       که در    اند          پرداخته          ل روایاتی  ی                              نوشتار به استخراج، ارائه و تحل       در این           نگارندگان 

ـ               ؛ افزون بر روا   است           اشاره شده  »                     بسم اهللا الرحمن الرحیم «         ِ هاي زبانیِ       نکته    ري  ی        ات تفسـ    ی

مانَ وإِنَّـه بِسـمِ   یإِنَّه من سلَ«     نمل      سورۀ    30   ۀ ی آ   ل ی    ات ذ ی   روا                   ۀ نخست سورۀ فاتحه،  ی   ل آ ی ذ

مالرَّح نِاللَّه را در کنار هم در خـود جـاي     »  م ی           الرحمن الرح «  ب  ی      که ترکاتی یو آ »مِیالرَّح                             

              بررسـی شـده            ) نیـز   22   :     حشـر   ،  2   :    فصلت  ،    110   :       ، اسراء   163   :      ، بقره 3   :     فاتحه       مانند (    داده

      است.

ـ              نور الثقلین               تألیف بحرانی و          البرهان                     از آنجا که دو تفسیر            بیشـترین              لیف حـویزي  أ   ت

                               اند، مأخذ اصلی ما در این پژوهش                      را در خود گرد آورده                       روایات تفسیري اهل بیت

                  روایـات تفسـیري            بیشترین      جامع              الدر المنثور                                    همین دو کتاب است و از آنجا که تفسیر 

  و         زهـرا    ه        و فاطمـ                                                     اهل سنت است و گاه به حدیث نبوي و روایات امام علـی 
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   .     اسـت          پـژوهش                                                  استناد کرده، مأخذ فرعی روایات تفسیري ما در ایـن     هم        حسنین

                        وه بر اسناد به روایـات                                  در راستاي واکاوي سندي روایات، ع�                   همچنین پژوهش حاضر

                                ، به بررسی سندي این روایـات در         البرهان  و          الثقلین    نور                خر حدیثی همچون           در کتب متأ

         عنـوان       بـه          اهل بیت      ظرگاه  ن         ده است.  کر      یابی    مأخذ   را    ها     آن                           منابع متقدم نیز پرداخته و

                                                                               ترین افراد به منبع وحی دربارۀ نحوۀ تفسیر و تبیین آیـات قـرآن کـریم اهمیتـی            نزدیک

          انـدازه       چـه         ن تـا  آ      ر قـر  ی        در تفسـ       هـا       دانش     این    از      ائمه        بدانیم       اینکه  .     دارد        ناپذیر     انکار

      بـه       توجه    با   .   کرد       خواهد     کمک    ها      دانش     این        کاربرد       دامنۀ       تعیین    در    را    ما      اند،      کرده         استفاده

      آنیم    بر   ،   متن     فهم    در       زبانی     هاي      دانش       اهمیت   و      قرآن     فهم    در       روایی        تفاسیر     نقش       اهمیت

   :    دهیم      پاسخ     زیر     هاي      پرسش    به    تا

     هاي      دانش  ا  ی   ها        آموزه    از    یک      کدام    از      کریم      قرآن    از     خود       تفسیر    در     بیت     اهلالف. 

      اند؟      کرده         استفاده       بیشتر       زبانی

       چیست؟    بر       مبتنی        تفسیري        روایات    در     بیت     اهل        شناختی      واژه      نگاه    ب.

            پیشینۀ بحث. 1ـ1

    اي         مقالـه       یـا       کتاب   ،   بیت     اهل        تفسیري        روایات    در       بسمله       زبانی      نکات       بررسی        دربارۀ

         صـورتی       بـه       کـه         ثـاري آ    از        برخـی    ؛   است          درنیامده       نگارش    به       منسجم   و      جامع      صورت   ه ب

   :  از      ند ا       عبارت   ،      کرده       اشاره       موضوع     این    به    تر     کلی

        پـور،          جعفـري  (          تفسـیري    و       حدیثی       منابع    در       بسمله      اثري        تفسیري       تحلیل   و       تبویب  ـ 

         تفسـیر           دربـارۀ        شـده         یافـت        مطالب      تمام   ،   خود     زعم    به         نویسنده   ،    نامه       پایان   ن ی ا    در   )؛     1390

         موضـوع        برحسب       موجود        روایات       تفکیک   و          محوربندي    به   و    ده  کر      آوري     جمع    را       بسمله

      د��ت   ،       حـدودي     تا   و          بازخوانی    را        تفسیري   و   ی ی   روا       مصادر     سپس   و         پرداخته      د�لت   و

        مکتـب     دو    در        قـرآن         اثـري          تفسـیر        توسعۀ        پژوهش،     این     هدف  .    است      کرده       تحلیل    را    آن

       معرفی  )       الحدیث     فقه   و          سندشناسی        همانند (      مسائلی   و          محوربندي       مبناي    بر      تسنن   و      تشیع

   و        تفسیري      منبع       دویست    از     بیش       پژوهش     این  .    است    آن         نیازمند        تفسیري        روایات    که     شده

    اي       آیـه          عنـوان       بـه     را         بسـمله        جزئیت   ،   اول     بخش   :   است      داده      قرار        مطالعه      مورد    را       حدیثی

ـ       مـی       ثابت     سور      سایر   و     حمد      سورۀ      براي      قرآن    از       مستقل     از       سـخن      دوم       بخـش     در   . د    کن

ـ   کن    می       تبیین    را     آیه     این       فضیلت   و      عظمت    که     است         روایاتی       بـه          مربـوط        سـوم       بخـش    .  د   ن
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   ن      مبـی       کـه     است          روایاتی   و    آن       نوشتن   و       کتابت    به       مربوط       چهارم     بخش   و     آیه     این       قرائت

        اسـت؛         امـور      همۀ    در     آیه     این       کتابت    بر       تأکید   و        نوشتار       هنگام    به     آیه     این       تکریم   و       تعظیم

       ایـن       نزول   ن    مبی            بررسی شده و        بسمله      نزول    به       مربوط        روایات      محور   ،   بخش        پنجمین   در 

          ابتـداي     در         کریمـه      این      نزول       تکرار   و        پیامبر    بر       قرآنی       عبارت   و     آیه       اولین       عنوان    به     آیه

        نـزول          هنگـام       کـه              رخـدادهایی    و      دیگر      آیات    با       بسمله   ۀ    رابط      حاوي        روایات      است.     سور

   و         تفسـیر       بـه          مربـوط      بخش       آخرین  .    است     شده      مطرح     فصل     این    در     نیز       داده،    رخ       بسمله

   و         بررسـی       بـه       کـه               بـدان سـبب           پـژوهش        ایـن    .     اسـت         روایات        دیدگاه    از     آیه     این       تأویل

      بـا             پرداختـه،        بسمله     آیۀ     ذیل    در   ی ی   روا     کتب    در        تفسیري        روایات          محوربندي   و         استخراج

          روایـات        ایـن       دارد       قصـد         حاضـر        پژوهش    که    رو      ازآن     اما   ،    دارد        مشابهت      حاضر       پژوهش

ـ          بررسـی    و         تحلیـل      هـا      آن    در         موجـود          زبـانی        هـاي       نکته      اساس    بر    را     شده         استخراج     د،    کن

  .   است        متفاوت

       فصـل          در شـش     ه،     نامـ        پایان     این    در   )؛     1392           حدادنژاد، (     بسمله       تفسیر      جامع       بررسی    ـ 

         تفسـیر       بـه      دوم       فصـل    و         کلیـات     به     اول     فصل  .    است     شده         پرداخته       بسمله     آیۀ       بررسی    به

       فصـل     در  .      اسـت         آمـده        بسمله      خواص   و   ل    فضای   ،   سوم     فصل    در  .    است       مربوط     آیه       الفاظ

       شـده                         و اخفات آن در نماز بحث     جهر   و    اهللا     بسم       جزئیت        اخت�فی              دربارۀ مسئلۀ       چهارم

    به           بسمله سخن      آداب   و       احکام    از     ششم     فصل    در   و       اخ�قی      آثار    از      پنجم     فصل    در      است.

      بـه    و        کـرده        ذکـر     را       بسمله                 روایات مربوط به      دوم،     فصل    در         پژوهشگر  .    است   ه   آمد    ان ی م

        نکـات     به     ولی   ،       پرداخته     آیه     این       کلمات      ب�غی   و      نحوي   و      صرفی      نکات   و       معانی       بررسی

      بـه       ائمه    که        اهمیتی       میزان     جهت    از    را   ها     آن   و       نکرده    اي       اشاره        تفسیري        روایات   ن ی ا       زبانی

      بـا         حاضـر          پـژوهش         متمایز     وجه   ،   خود     این   و     است       نکرده    نی ی    بازب      اند،       داشته    ها      دانش     این

   .   است      نامه       پایان     این

       زبانی     هاي      دانش  . 2

   »  دب  ا�        علـوم  «         تعبیـر     با   ،     تسامح       از روي      گاه    که       اللغإل      علوم    یا       زبانی     هاي      دانش    از       مقصود

      بدان     نیز   »    لفظی      علوم «   ا ی   »     لسانی      علوم «   ، »    عربی      علوم «   ، م ی  قد       منابع    در   و     شده     یاد    ها    آن    از

     لغت      همان   ، )   260 ص   ، م    1961      خولی، ؛    225   ، ص 2   ، ج ش    1392       اسعدي،  (   شده    می      اط�ق

   .   است       معانی    علم    و     نحو   و     صرف    از     اعم      زبان       دستور  و        شناسی      واژه   ا ی
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  ل بسملهیذ بندي روایات تفسیري . طبقه3

          . واژگان 1ـ  3

مورد توجـه مسـلمانان، دانشـی بـود کـه بـه        مباحثاز همان آغاز نزول قرآن، یکی از 

معنـا، بـه جهـت     آگاهی از رابطۀ بـین واژه و « ؛پرداخت واژگان قرآن میانی بررسی مع

هاي بشـر بـوده و    از موضوعات مهم پژوهش ،هاي گوینده نقش مهم آن در فهم اندیشه

  )57، صش1389معارف،  افکار و دل(».هست

  »اسم«واژۀ  .1ـ1ـ3

 :يأ "بسـمِ " :القائلِ قولِ یعنم :عن بسم اهللا، قالَ یموس بنَ الرضا علی لتأس :قالَ«ـ 

أسم بِ یسفْنَ یلعسإلٍم نْم سمات زَّاهللا عیوه لَّوج فقُ :. قالَبادةُالع ـ    لـت لـه: مـا الس؟ إلُم

صـدوق،  ؛ 9، ص1، جق1383حـویزي،  ؛ 44، ص1، جم2006بحرانـی،  (2».إلُ�م: العقالَ

  )224، صم2009، همو؛ 8، ص1، جم2014

، 1م، ج2006بحرانـی،  (».لموصـوف  ما هو؟ قال: صفإلٌ مِاسال عنِ الرضا سألت«ـ 

ــویزي؛ 44ص ــدوق، 9، ص1جق، 1383، حـ ــو، 5، ص1م، ج2014؛ صـ م، 2009؛ همـ

  )113، ص1، جش1363کلینی، ؛ 187ص

 »م  س و« ریشۀ از اسم ن است کهیکی نکتۀ لغوي و آن ای دارد؛نکته چند اول روایت 

محـل نـزاع   » اسـم «م که اشـتقاق کلمـۀ   یدان است. می ع�مت معنی و به» سمإل«معادل  و

 ـوهو الع�مإل   ـمن الوسم   ذهب الکوفیون إلی أن ا�سم مشتقٌّ« ان است:یان و بصریکوف

) 6، ص1، جم1961انبـاري،  (».هـو العلـو   من السـمو و  وذهب البصریون إلی أنه مشتقٌّ

نحـوي  ي هـم نکتـۀ   دیگـر انـد.   ان ناقص واوي دانستهیو بصر ان آن را مثال واويیکوف

  در جاي خود بدان اشاره خواهد شد. است که

انـد کـه    ژگی و وصفی دانسـته یمعنی و اسم را به نکه امام رضایا ،ت دومیدر روا

  را مشـتق از  » اسـم «د نظـري اسـت کـه    یز مؤین ،کنند زي را بدان متصف مییا چیکسی 

  داند. می» م  س و«

  »بسم«ب یترک. 2ـ1ـ3

ـ  والسینُ ،اهللا هاءب : الباءن بسم اهللا الرحمن الرحیم فقالَع اهللاأبا عبد سألت«ـ  ساهللا ناء، 

والمــیم مجــد ــاهللا ور حــویزي، ؛ 44، ص1، جم2006بحرانــی، (3».اهللا کلــم :هموي بعضُ
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ــی، ؛ 10، ص1، جق1383 ــی،؛ 114، ص1، جش1363کلین ؛ 238، ص1، جش1370 برق

  )6ص ،1، جم2014، همو؛ 224، صم2009صدوق، 

 .سـازي  سرناما یسازي  سرواژه: میمواجه» بسم«با نگرشی متفاوت به  ،تین روایدر ا

سازي و از اَشـکال   سازي نوعی واژه سرواژه .هاست نوشت کوته انواع م سرواژه ازیدان می

 و اسـت  عبـارت  یک شدۀ کوتاه صورت واقع در سرنام یا سرواژه اختصارسازي است.

ن حـروف  یـ سـازند. حـال اگـر ا    مـی  عبـارت  یا کلمه یک اولِ حروف از را آن معمو�ً

سی  بی بی کلمۀا یعربی زبان در ۀ قرآن مقطعمثل حروف (جدا تلفظ شودصورت جدا به

ک کلمـۀ  یـ صورت  ند و اگر بهیگو ا الفباسازي میی سازي آغازه، بدان سی)یانگلزبان در 

ـ ، )ایـران  ملی هواپیمایی=  هما مثل(دار معنی  مثـل سـاواك = سـازمان   (ا بـدون معنـی  ی

ـ (.شود ده میینام ا سرواژهیکشور) خوانده شود، سرنام  امنیت و اط�عات سـمایی،  ک: ن

دۀ یدر واقع مبتنی بر پد» بسم«به ادشده یت یروا ن نگاهیبرابنا )133ـ128، صش1390

ن اسـت کـه   یـ ج ایـ سـازي را  با سرواژهانگاري  ن سرواژهیاتفاوت  .سازي است سرواژه

ادشـده  یت یـ ولـی در روا  ،سـازند  امروزه عبارت را از قبل دارنـد و از آن سـرواژه مـی   

 بسـم «اي است کـه در عبـارت    ذوقی ـ از کلمه  نی ـ و احتما�ً یافت پسیک درینوعی  به

اي  سـرواژه  م نگـاه یاگر بخواه و اتفاقاً خود نشستهدرست در جاي » الرحیم الرحمن اهللا

  رود. ن مییی اجزاي عبارت از بیم، ربط معنایبدان داشته باش

  »)اهللا«واژۀ (جالله . کلمۀ3ـ1ـ3

أنَّ  ؤمنینَالممیرِأ بیهأن ع نِسالح خیهأن ع یبأ یثندح: نِیسالح بنُ یعل فقالَ«ـ 

رًج� میرَأیا  :قالَلیه فَإ قامینرْبِخْأ ؤمنینَالم فسـیرُ مـا تَ ن بسم اهللا الرحمن الـرحیم... فَ ع 

قولي: هو الذاهللا؟ فقالَ :ه ألَّتَیإ هلیه عند ـ  جِئواالح ـ  دائدوالشَّ بحرانـی،  (4». ...خلـوقٍ م لُّکُ

، همـو ؛ 226، صم2009صدوق، ؛ 10، ص1ج ،ق1383حویزي، ؛ 45، ص1ج ،م2006

  )9، ص1، جم2014

 :ها؟ فقالَقاقتواشْ لَّوج زَّاهللا ع سماءأن ع اهللاعبد باسأل أ] حکم بن هشام[ أنه«ـ 

ـ  اهللا هو مشتقٌّ ـ م ن أله  ؛ حـویزي، 45ص ،1ج ،2006 بحرانـی، (»...قتضـی مألوهـاً  وألـه ی 

  )215، صم2009صدوق، ؛ 114 و 87، ص1، جش1363کلینی، ؛ 9، ص1ج ق،1383

ـ  لِّکُ واهللا إله... : ن بسم اهللا الرحمن الرحیم فقالَع اهللاأبا عبد سألت«ـ   ». ...ءیشَ
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، 1ش، ج1363؛ کلینـــی،10، ص1ج ،ق1383؛ حـــویزي، 44، ص1، ج2006بحرانـــی، (

ــدوق، 114ص ــو؛ 224م، ص2009؛ ص ــی، ؛ 7، ص1ج، م2014، هم ، 1، جش1370برق

  )238ص

ـ   الحسن موسی بن جعفر یأبراشد عن  بنِ حسنِال«ـ  قـال: سعـن معنـی اهللا؟    لَئ

لَّو قَّفقال: استولی علی ما د1، جش1363کلینی، ؛ 296، ص5ج ،ق1383حویزي، (5».ج ،

، 1، جم2014، همـو ؛ 225، صم2009صـدوق،  ؛ 238ص، 1ج، ش1370برقی، ؛ 114ص

  )8ص

بـر   .اسـت  شـده  نقـل  زین عسکري حسن امام از نشانی همان با نخست روایت

 متَألَّه« نکه معادلیز از ایاست. ن »لهإ«و معادل  »لهأ« ۀاز ریش »اهللا« ،روایتن سه یااساس 

کتـاب)   مثـل (مفعـول  معنی به آن را فعال ییگود که یآ میشده، بر دانسته» مألوه«و  »إلیه

  اند. انگاشته

کجـا نقـل   یضـاوي همـه را   یخصوص اشتقاق کلمۀ ج�له چند قول هست که بدر 

» تألَّـه «د. باش» عبد«معنی  به» إلًیإ�هإلً وألوهإلً وألوه ألَه / أله«نکه از ینخست اکرده است. 

بود است. دوم آنکه از اهللا معادل مع ،ن اساسین است. بر ایگرفته از همهم بر» استألَه« و

»همعنی  به» أل»انـد.   ج و سرگشـته یگدر شناخت او ان و هوشمندان یداناباشد، چه » رَیتَح

هـا بـه    اد کردنِ او و جانیها به  باشد، چه دل» هیسکَنَ إل« معنی به »هیأله إل«نکه از یسوم ا

ی ی= از ب�(»هیفَزِع من أمرٍ نزَل عل« معنی به »أله« چهارم آنکه ازرد. یگ شناختنِ او آرام می

ألهـه  «ن معنی کـاربرد متعـدي هـم دارد و    یدر اباشد که ش آمده، هراسان گشت) یکه پ

طرف ساخته است، چه م او را بریگري پناهش داده و بین است که آن دیمعنی ا به» رُهیغ

ـ ا زعمِ پناهجو پناهش داده است. بر ا بهی پناهجو بدو پناه برده و او هم واقعاً  ،اسـاس  نی

= (»ولـع بِأمـه  « معنـی  بـه  »لُیألـه الفصـ  « نکـه از یپـنجم ا  .پناهگاه است پناه و معادل اهللا

ر گرفته شده، مشتاق و دلتنـگ مـادر شـد) باشـد، چـه بنـدگان در       یشتري که از ش بچه

 معنی به »لهو« شوند. ششم آنکه از داي او مییفته و شیحوادث سخت با �به و زاري، ش

»طَ عقلُهیتَحسـان  بـوده کـه واو آن ب  » وِ�ه«اصـل   در» هإل« ،ن اساسیبر اباشد.  »رَ وتَخَب

ست یبود، با ن وجه درست مییاند اگر ا ه است. گفتهدشبه همزه مبدل » إشاح«و » إعاء«

هإل«و نه » هإلـأول«جمعِ آن  نکه مصدر باشد از یباشد. هفتم ا »آلـ» ـ لی�ه ـ ی  »هاً و�هـاً یـه لَ
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دگان یـ دن، چه حضـرتش از د یز بلند گشتن و فرازینمعنی پنهان بودن و رخ نهفتن و  به

ـ یب مـی ) 26، صم1998بیضـاوي،  (.ز، برتر و سرتر استیاز هر چپنهان است و  م کـه  ین

معنـاي   ،در هـر هفـت وجـه   اسـت و  » ألـه «له در پنج وجه نخست مشـتق از  ۀ ج�واژ

  خوانی دارد.با وجه اول و چهارم همز ینشده  ريِ نقلیات تفسیمفعولی دارد. روا

ن است کـه اهللا  یمبتنی بر ا ،ر آمدهیدر نمودار زها  آن ن هفت وجه که خ�صۀیهمۀ ا

آن را مشـتق   افته اسـت ولـی برخـی اصـ�ً    یت یعلم م که بعداًیرا در اصل، وصف بدان

کلمـه را عربـی    ز برخـی اصـ�ً  یـ آورنـد. ن  دانند و از جملۀ اع�مِ جامد به شمار می نمی

است کـه در  » �ها«معرَّب » اهللا« ،نانیند. از نظر اا انی قائلیدانند و براي آن اصلِ سر نمی

ـ ) بـاز روا جـا  همـان (.آمده اسـت بر سرش » ال«انی افتاده و یب، الف پایند تعریفرا ات ی

  ۀ ج�له عربی و در اصل وصف بوده است.ن است که واژید ایري فوق مؤیتفس

  
 اشتقاق واژۀ اهللا :1نمودار 

 جعفـر  بـن  موسـی  الحسـن  یأب عن راشد بنِ الحسنِ(ت چهارمیاما در بارۀ روا

تـر آن   کامـل   وجلَّ) با توجه به ضبط دقَّ ما علی استولی: فقال اهللا؟ معنی عن سئلَ: قال

 معنَـی  عـنْ  موسـی  أبوالْحسنُ سئلَ: قَالَ راشد بنِ الحسنِ عنِ(گرییِ دیدر منابع روا

طبرسـی،  (»وجلَّ دقَّ ما علی استَولی: استَوي، فَقالَ الْعرْشِ علَی الرَّحمنُ: تَعالی اللّه قولِ

، 1، جش1370برقــــی، ؛ 262، ص1ج ،ق1409عطــــاردي، ؛ 157، ص2ج ،ق1413

 ن احتمـال، یت، افتادگی رخ داده و بر اساس همـ یرسد در متن روا ، به نظر می)238ص

  .ستیاستد�ل بدان موجه ن



...هاي زبانی در تفسیر قرآنگیري روایات از دانشبررسی چگونگی بهره  41  

  . معنی کاربردي رحمت4ـ1ـ3

  موارد اخت�ف روایات در ق�ب افزوده شده است:

ـ  اهللاِ رحمإلَ نَّإو ،نها جودوم قإلٌنها شفَملنا  حمإلَالرَّ : إنَّالصادقُ قالَ«ـ  ثوابـ خَه ل ؛هلق 

لرحمإلِول من العئانِیشَ باد أحدقَّوالرِّث فی القلب: الرأفإل هما یحدـ  إل ل ن ما یري بـالمرحوم م

علـی المرحـوم و    واللطف الرأفإلِ ا بعدنّث محدواآلخر ما ی ،�ءالب روبِوضُ والحاجإلِ رِّالضُّ

ـ  ر ی     مـا   َّ نَّ إ   ، و   ٍ   فـ�نٍ          ِ لى رحمإلِ إ     ْ نظرْ ُ اُ  :       ُ القائلُ     ُ قولُ ی    وقد   َ      نزَل به؛   ا بمانّم المعرفإلِ    ي     الـذ          َ   د الفعـلَ    ی

حد   ِمـن فعـل مـا         َّ وجلَّ      ّ    َّ لى اللّه عزَّ إ    ضاف  ی   ما  َّ نَّ إ   . و       ٍ قلب ف�نٍ   ی ف   ی   الت  ]       / الرقإل[        ِ الرأفإلِ      ِ ث عن                

      کمـا    ِ  اهللاِ،     ِ عنِ   ی             القلب فهو منف   ی ف   ي            ا المعنى الذ        اء. وأم ی          من هذه األش  ]   عنا     حدث      / ما[    عنى 

وص   ف عن نفس         ی        ه فهو رح م    َ11، ص1، جق1383حویزي، (6» . ٍ إلٍ َّ قَّ ِ رِ        َ � رحمإل(  

 بـر  کـه  فعلـی  هـم  و قلبی رقت هم ،رحمت ۀواژ له در موضوعت، ین روایاز نگاه ا

 رقـت  کـه  شود می برداشت روایتاین  از. است ملحوظ شود، می انجام رقت آن اساس

این معنی منتفی  ،در مقام استعمال براي حضرت حق ولیاست معناي رحمت نهفته  در

واژه چشـم   اصـلیِ  توان از بخشی از مدلول کاربست میدر مقام  ،گر سخنیبه د است.

  د.یپوش

  صرف. 2ـ3

 ماًیخت و ساخت کلمات ـ و نه مستق ینجا دانشی است که به ریمراد از علم صرف در ا

ترین نقش علم صرف، شناخت هیئت و  مهم«پردازد.  ـ میها   آن شه و معناي اصلییبه ر

  )101، صش1394افضلی، (.»هاست هاي کلمات، براي پی بردن به معانی آن ساخت

  الرحمن . واژۀ1ـ2ـ3

ـ خَ جمیـعِ بِ الـرحمنُ  ...: الرحیم فقـالَ  منن بسم اهللا الرحع اهللاأبا عبد سألت«ـ  هلق، 

ــ المؤمنینَبِــ والــرحیم1، جق1383حــویزي، ؛ 44، ص1، جم2006بحرانــی، (7».إلًخاص ،

ــی، ؛ 10ص ــی،؛ 114، ص1، جش1363کلینـ ــدوق، ؛ 238، ص1ج ،ش1370 برقـ صـ

  )6، ص1، جم2014، همو؛ 224، صم2009

ـ  حیم؛ والـرَّ إلٍعام فإلٍصبِ خاص ماس حمنُ: الرَّنه قالَأ عن الصادق يور و«ـ  اسم 

بِ عامفإلٍص 12، ص1ق، ج1383؛ حویزي، 44، ص1م، ج2006بحرانی، (».إلٍخاص(  

 ر یاخروایت در گزارۀ نخستاز تعبیـر   اسـت.  لمیت اسم الرحمن اشـاره شـده  به ع
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تص حضرت حـق  مخ ،کم در حوزۀ دین دستاسم  این که شود معلوم می »اسم خاص«

 علمیـت  ک نیسـت و ایـن مؤیـد قـولِ    یحضـرتش شـر  گـر در آن بـا   یاست و کسی د

  است.» الرحمن«

  :خوانی داردت فوق همیمفاد دو روا با نیز مفسران و ر از نحویانیهاي ز گزاره

بـه   نسـبت اولی  ،شدهگرفته  »رحم«چه هر دو از گر» الرحیم« و »الرحمن«هاي  سما

فزونی در ساخت،  :یالمعان لّ علی زیادةِدتَ یالمبان زیادةُ د؛ زیرادار بیشتري مبالغۀدومی 

  )6، صم1995قوجوي، (.دهندۀ فزونیِ معنی است نشان

 اسـم  از بدل و است ذات اسم بسمله، در »الرحمن« است معتقد نیهمچن هشام ابن

 �زم اسـم ج�لـه باشـد،    نعـت  اگـر  است؛ زیرا» الرحمن«ن یهم نعت الرحیم ج�له، و

تقـدم   ،باشد تنع و بدل داراي اسمی اگر که درحالی شود، مقدم تنع بر بدل د کهیآ می

 نه و ـ صیغۀ مبالغه را »فَع�ن«قالب  نحاس  )    168   ، ص ش    1394        انصاري، (.با نعت است

ـ ن زجاج) 243، ص1، جم1988نحاس، (.داند می ـ مشبهه صفت  مبالغـه  صـیغۀ  را ز آنی

 بـه  او عصـبانیت  کـه  اسـت  کسی معناي به غضبان که همان گونه« :و گفته است دانسته

 گرفتـه  فـرا  را چیـز  همـه  رحمتش که است کسی معناي به هم نارحم رسیده، خود اوج

؛ 34، ص1ج ،م1988زجـاج،  (».نیسـت  اهللا جـز  چ موجـودي یه شایستۀ نام این و است

 اهللا بسـم «در  کـه د یـ گو می نیز کثیر بنا) 120ص ،ش1395، رحمانیو  هفتادررضایی 

شـده، چـه    وصف رحمانیت بهج�له  سپس اسم و دهمآ» اهللا«نخست  »الرحیم الرحمن

 )40، ص1، جق1419ابن کثیر، (.رحیم از تر شده شناخته واست  خاص رحمان

  میرح . واژۀ2ـ2ـ3

ـ خَ جمیـعِ بِ الـرحمنُ ... : الرحیم فقـالَ  منن بسم اهللا الرحع اهللاأبا عبد سألت«ـ  هلق، 

ــرحیم ــ وال ــ المؤمنینَبِ ــی، (».إلًخاص ، 1ج ،ق1383حــویزي، ؛ 44، ص1، جم2006بحران

 ،م2009صـدوق،  ؛ 238، ص1، جش1370 برقی،؛ 114، ص1، جش1363کلینی، ؛ 10ص

  )6، ص1، جم2014، همو؛ 224ص

ـ  حیم؛ والـرَّ إلٍعام فإلٍصبِ خاص ماس حمنُ: الرَّنه قالَأ عن الصادق يور و«ـ  اسم 

بِ عامفإلٍص 12، ص1ق، ج1383؛ حویزي، 44، ص 1م، ج2006بحرانی، (».إلٍخاص(  

 »الـرحمن «افت که گسترۀ معناي وصفی ملحـوظ در  یتوان در ت فوق مییاز دو روا
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ناشـی از تفـاوت مبالغـه و عـدم مبالغـه      یا ژگی ین ویا. است» میرح«شتر از یمراتب ب به

ـ   :اند بدان اشاره کردهکه برخی  است، چنان  وزن بـر  »الـرحمن « ه نوشـته یـ م جوزیابـن ق

 براي فع�ن وزن رحمت د�لت دارد. و ثابت بر وصف وسیع صورتی به که است فع�ن

 در که است ن معتقدیهمچن )30، صم2008جوزیه،  قیم ابن(.است شمول و ان قوتیب

ندارد؛ اسماء الهـی   منافاتی تیوصف با علمیت ،هاي مردمان خ�ف نامبر خداوند اسامی

   )162، ص1، جتا همو، بی(.کنند را افاده می علمیت و تیوصف زمان هم

 دانـد و معتقـد اسـت الـرحمن بـر      غۀ مبالغـه مـی  یم را صیالرحمن و الرح حکمی نیز

، م1995حکمی، (است رحیم از بیشتر دارد و مبالغۀ آن بسیارد�لت  خداوند عامۀ رحمت

رۀ یـ افت، دایت یدهندۀ آن است که اگر وصفی علم ادشده نشانیژگی یوو یا  )67، ص1ج

ست و ثبـوتش  یا مکان خاصی نیگر منحصر به زمان ید شود؛ زیرا تر می تش گستردهیوصف

  ه است.ا در کتب صرفی و لغوي توجه نشدیر گویمطلب اخبه گردد.  هم محقق می

  نحو. 3ـ3

: يأ "بسـمِ "قولِ القائلِ:  یعن بسم اهللا، قالَ: معن یموس الرضا علی بنَ قالَ: سألت«ـ 

أسم بِ یسفْنَ یلعسإلٍم نْم سمات زَّاهللا ع یوه لَّوج فقُ :. قالَبادةُالعـ    لت لـه: مـا الس؟ إلُم

ـ : العقالَ صـدوق،  ؛ 9، ص1، جق1383حـویزي،  ؛ 44، ص1، جم2006بحرانـی،  (».إلُ�م

  )224، صم2009صدوق، ؛ 8،ص 1، جم2014

قالَ عبداهللا بنُ یحیی یا أمیرَالمؤمنینَ ما تفسیرُ بسم اهللا الرحمن الـرحیم؟ قـالَ: إنَّ   «ـ 

بِهـذَا الاسـمِ    يالعبد إذا أراد أنْ یقرَأ أو یعملَ عم�ً فیقول: بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم أ   

بسم اهللا الرحمن الرحیم فإنَّه مبار أ فیهبدی لُهعملٍ یلَ فکُلُّ عمملُ هذا العأعم8».له فیه ك 

  )45، ص1، جم2006بحرانی، (

 سـتعینُ أ يأبسم اهللا الرحمن الـرحیم   و عظیمٍأ صغیرٍ مرٍأ لِّکُ تتاحِافْ ... فقولوا عند«ـ 

، 1، جق1383حویزي، ؛ 45همان، ص(9»ه...غیرِل العبادةُ قُّح� تَ يالذباهللاِ  مرِعلی هذا األ

  )226، صم2009صدوق، ؛ 10ص

 10»لـه...  �ّإ العبـادةُ  قُّحی�  يها باهللا الذلِّکُ يمورأعلی  ستعینُأ يأبسم اهللا  :... یقولُ«ـ 

ــی، ( ــویزي، 44، ص1م، ج2006بحران ــدوق، ؛ 10، ص1ج، ق1383؛ ح ، 1، جم2014ص

  )225، صم2009، همو؛ 9ص
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داند کـه   می» مسأ«مقدر  فعلت نخست آن را یبسمله است. روا بحث دربارۀ متعلَّقِ

اسـت ولـی    بسـم  در اسـم  ۀنۀ آن هم لفظی و همان کلمیاست و قر از افعال خصوص

اي اسـت کـه در    ر فقط در بسـمله ین تقدیدهد که ا ) نشان میالعبادةر: یتعب(تیادامۀ روا

شود. بـر   طور خاص قرائت سورۀ فاتحه در نماز ـ بر زبان جاري می  و بهآغاز عبادات ـ 

ن یـ م. ایآرا معنی آن است که من خود را به نشان عبادت می بسمله به ،رین تقدیاساس ا

ر، معنی حـرف  ین تقدیان نبوده است. بر اساس ایتاکنون مورد اشارۀ نحو ظاهر ر بهیتقد

  خواهد بود.» الصاق«باء 

تـوان   مـی  . باء رامتعلَّق مطرح شده است عنوان به» أعملُ«فعل مقدر  ،ت دومیدر روا

بـا حـرف   » ل م  ع«البتـه چـون    گرفت. استعانت ای تیا آلیت، یمع و مصاحبت معنی به

از صـدر و  توان  می ،عملَ به = عملَه)(کند گري را به ذهن متبادر مییداضافۀ باء معناي 

متعلَّق اصـلی در   عنوان بهمعناي آغاز کردن را ») بدأی«و » إذا أراد«رهاي یتعب(تیل روایذ

  ی کرد.لقت تین رواینِ ایمب عنوان بهت بعدي را یدو روا اینظر گرفت و 

متعلَّقِ مقدرِ باء معرفی شده اسـت.   عنوان به» نُیأستع« روشنی ر، بهیت اخیدر دو روا

 لفظـی ندارنـد و از   ۀنخست، قرینـ ت یشده در روا متعلَّق معرفی ن دو متعلَّق برخ�فیا

ـ  برمـی ت یـ که از متن روا ز چنانیشود. ن د�لت می ها بدان مقام و حال ـ ا ،دآی  ن متعلَّـق ی

حمد نیست و براي استعمال بسمله در هرجا و هـر زمـان و هـر کـاري      ۀمختص سور

  ا استعانت است.یت یآل ،»نُیأستع«ا ی» أبدأ«معنی حرف جر باء در فرضِ  است.مناسب 

  )عیو بد معانی(. بالغت4ـ3

ـ خَ جمیـعِ بِ الـرحمنُ ... : الرحیم فقـالَ  منن بسم اهللا الرحع اهللاأبا عبد سألت«ـ  هلق، 

ــرحیم ــ وال ــ المؤمنینَبِ ــی، (».إلًخاص ، 1، جق1383؛ حــویزي، 44، ص1، جم2006بحران

، م2009صدوق، ؛ 238، ص1، جش1370برقی، ؛ 114،ص1، جش1363کلینی، ؛ 10ص

  )6، ص1، جم2014، همو؛ 224ص

ـ  فإلٍصبِ خاص ماس حمنُ: الرَّنه قالَأ عن الصادق يوور«ـ  ؛ والـرَّ إلٍعامـ  حیم اسم 

بِ عامفإلٍص 12، ص1ق، ج1383؛ حویزي، 44، ص1م، ج2006بحرانی، (».إلٍخاص(  

ذکـر الخـاص   «، »غالیا«اطناب اي ه  نمونهاطناب است. از  ،کی از مباحث علم معانیی

ی یاز سـو  )202، صم1999هاشمی، (.اند را برشمرده »العام بعد الخاص ذکر«و » بعد العام
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شـمار  عی بـه  یهـاي بـد   هیـ خود از آرا )»میتتم« و »لیتکم«(هاي مشابه آن و مقوله »غالیا«

  عی باشد.یبدهاي  هیآرا ی ازکیخود تواند  می نیآفر اطنابهاي  افزوده رود؛ زیرا می

اي  ا عبارتی ختم کنند کـه نکتـه  یا منثور را به کلمه یغال آن است که سخن منظوم یا

در  )333، ص5، جم2011مـدنی،  (.را افاده کند و معنی سخن بدون آن هم تمـام باشـد  

اي را  انی همان نکتـه ین واژۀ پایولی ذکر ا ،تمام است» میالرح«بسمله معنی ک�م بدون 

ـ به نظـر نگارنـدگانِ ا  ح شده است. یگفته بدان تصر شیات پیکند که در روا افاده می ن ی

اگر از شرط عطف در ذکر خاص پس از عام و ذکر عام پس از خـاص دسـت    ،سطور

 بعـد  العـام  ذکـر « مصـداق  ت،یاسـم  منظـر  از »الـرحمن « از پس »میالرح« م، ذکریبردار

 »العـام  بعـد  الخـاص  ذکر« مصداق آن یِیمعنا دامنۀ و تیوصف منظر از و است »الخاص

ذکر خاص و عام را منحصـر بـه حالـت     ، اغلبصینکه در شروح تلخیح ایضتو .است

ز تحقق غـرض ب�غـیِ آن ـ    یو ن» ذکر«ند ولی از اط�ق عنوان ا ستهعطف به حروف دان

ادة یـ ز ه علـى فضـل الخـاص و   یـ طناب هو التنبمن هذا النوع من ا� یوالغرض الب�غ«

هـاي   در نمونـه  )190، صق1430عتیق، (.»جنس العامس من یه بشأنه، حتى کأنه لیالتنو

ی یهـا  د؛ همان طور که در برخی از نمونهین شرط چشم پوشیتوان از ا می بدون عطف،

بِاسمِ ربک  اقْرَأْ«هاي  هیمانند آ ؛امده استیواو ن ،اند که براي ذکر خاص پس از عام آورده

لَقٍخَلَقَ يالَّذنْ ععـام و در بـار    ،در بار نخسـت  »خلَق«که  ،)2ـ1 :علق(»* خَلَقَ الْإِنْسانَ م

  )476، صم2007زرکشی، (.خاص است ،دوم

 46در نوع  البرهانمؤلف  اند. پرداخته مطلب نیا به گرید اي وهیش با نیز پژوهان قرآن

ا شـبه مترادفـات   یـ عطف مترادفات «ک قسم را به ی) غإلیفنونه البل ب القرآن ویأسال یف(

توانـد   هاي آن مـی  ح کرده که نمونهین قسم تصریو در ا داده اختصاص» دیمنظور تأک به

الـرحمن  «و  )27 :فـاطر (»ب سـود یغراب«مثل قرآنی  یباتیبدون حرف عطف باشد و ترک

 اطنـاب،  انـواع  از ا�تقـان در ) 479، صهمـان (.آورده اسـت  مثـال را براي آن » میالرح

بنا بـر   .دانسته است ترا آوردن صف آن قیمصاد از کیی و برده نام را »ادةیطناب بالزا�«

ا بـراي مـدح و ثنـا    یـ  ح معرفـه یا براي توضیص نکره یا براي تخصیصفت را  ،گزارش

 .ش آورده اسـت یها ان نمونهیرا در م »میالرح الرحمن«ر ین قسم اخیآورند که براي ا می

  )144، ص2، جم1999سیوطی، ؛ 453ص ،م2007زرکشی، (
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  گیري نتیجه. 4

  توان به نتایج زیر اشاره کرد: ، میآنچه در این مقاله بیان شداز مجموع 

ـ یات تفسـ یشناسی) در روا حوزۀ واژه(اشارات لغويـ   ش از اشـارات نحـوي،  یري ب

نـوعی   تواند بـه  می کهرا نشاند اشارات نحوي  دیبا ،صرفی و ب�غی است. در مرتبۀ بعد

ه بـه  ین فرضیالبته اثبات ا ؛ات قرآن باشدیآ بیان و شرح در علم دو این اهمیت نمایانگر

 از دارد.یشتري نیهاي ب بررسی نمونه

هـاي مـورد    خانواده مبتنی بر همعرفی و ري نگاهی یات تفسیشناختی روا نگاه واژهـ 

ی کـه  یهـا  شناسـی  شـه یات بـه ر یـ ن روایـ گر سخن در ای؛ به داست استعمال اهل زبان

رد، یـ گ ـ پـی مـی  انی  یا سریگر ـ براي مثال زبان عبري  یهاي د خاستگاه کلمه را در زبان

 توجهی نشده است.

 خورد. ز به چشم مییشناسانه ن ییبایهاي ذوقی و ز گاه نگرش ،ريیات تفسیدر رواـ 

  ها نوشت پی

وبیـانُ معانیـه واسـتخراج أحکامـه وکَلمـه       لِ علی نبیه محمدمنزَـعلم یعرَف به فَهم کتابِ اهللا ال« .1

وحکَمه؛ واستمداد ذلک من علم اللغإلِ والنحوِ والتصریف وعلمِ البیان وأصولِ الفقه والقـراءات، ویحتـاج   

  ».لمعرفإل أسبابِ النُّزولِ والناسخِ والمنسوخِ

یعنی من یکـی از  » بسم: «گوید دربارۀ بسم اهللا سؤال کردم، فرمودند: وقتی کسی می از امام رضا .2

چیسـت؟  » سـمإل «نهـم و آن نشـان بنـدگی اسـت. پرسـیدم       خود مـی  هاي) خداوند را بر سمات(نشانه

  فرمودند: ع�مت و نشانه.

هاء(روشـنی) خـدا و   بارۀ آیۀ بسم اهللا الرحمن الرحیم پرسیدم، فرمودند: حرف باء بدر از امام صادق .3

  و میم، مجد خداست. در روایتی هم میم، ملک(پادشاهی) خدا آمده است. سین، سناء(رفعت) خدا

و ایشـان از پدرشـان امیـر مؤمنـان روایـت       از برادرشان امام حسـن فرمودند: پدرم  امام سجاد .4

کردند که مردي در محضر ایشان برخاست و عرض کرد: مرا از معناي بسم اهللا الرحمن الرحیم آگاه کـن...  

اي به هنگام نیاز و سختی بـه او پنـاه    چیست؟ فرمودند: اهللا همان کسی است که هر آفریده تفسیر کلمۀ اهللا

  برد. می

بارۀ معناي اهللا سؤال کردند، فرمودند: خداونـد بـر هـر چیـز کوچـک و بـزرگ       در از امام کاظم .5

  مستولی است.

و بخشـی   شود، بخشی از آن شفقت و دلسـوزي  فرمودند: رحمتی که از ما صادر می امام صادق .6

دهد. رحمت بنـدگان دو بخـش    جود و دهش است ولی رحمت الهی پاداشی است که به بندگانش می

کسـی کـه آسـیب دیـده و      در خصـوص آیـد   که در دل پدید می است تأثري و رأفت یکی همان :دارد



...هاي زبانی در تفسیر قرآنگیري روایات از دانشبررسی چگونگی بهره  47  

از نیازمند است و گرفتار انواع ب�، و دیگر آن کمک و احسانی است که بعد از رأفت و لطف و اطـ�ع  

گوید به رحمت ف�نی بنگر، منظور آن فعلی اسـت کـه در    کنیم. گاهی شخصی می گرفتاري او به او می

شود، ایـن دومـی مـراد اسـت؛      پی تأثر قلبی حاصل شده است. وقتی این صفت به خدا نسبت داده می

دهنده وصـف   نعمتمعنی  بهزیرا خداوند از تأثر قلبی مبراست؛ به همین دلیل او خود را با صفت رحیم 

  رقت و تأثر.معنی  بهکرده نه با رحمت 

بسم اهللا الـرحمن الـرحیم پرسـیدم، فرمودنـد: رحمـان نـاظر بـه         دربارۀ تفسیر آیۀ از امام صادق .7

  رحمت فراگیر خداوند به تمام بندگان، و رحیم ناظر به رحمت ویژۀ او به مؤمنان است.

بسم اهللا الرحمن الرحیم چیست؟ فرمودنـد: بنـده   عبداهللا بن یحیی به امیر مؤمنان عرض کرد: تفسیر  .8

اش این اسـت   هرگاه بخواهد چیزي بخواند یا کاري انجام دهد و بگوید بسم اهللا الرحمن الرحیم، معنی

دهم و هر کاري را با بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم آغـاز کنـد، بـرایش        که با این نام، این کار را انجام می

  یمن و مبارك است. خوش

آغاز هر کار کوچک و بزرگی بسم اهللا الرحمن الرحیم بگویید؛ یعنی براي انجـام ایـن کـار از    هنگام  .9

  طلبم، خدایی که غیر از او کسی سزاوار پرستش نیست. خداوند استعانت می

؛ یعنی براي انجام همۀ کارهایم از خداوندي که بنـدگی جـز بـراي او شایسـته     »بسم اهللا«گوید:  می .10

  جویم. نیست، مدد می

   بعنام
  .کریم قرآن. 1

  م.1984، هالدار التونسی :تونس ،التحریر والتنویر ،محمد بن طاهر، ابن عاشور. 2

  م.2008العلمیه،  بیروت: دار الکتب ،القیم التفسیر ،بکر ابی بن محمد جوزیه، ابوعبداهللا قیم . ابن3

  تا. العربی، بی بیروت: دار الکتاب ،الفوائد بدائع ،ـــــــ . 4

  ق.1419العلمیه،  الکتب بیروت: دار ،العظیم القرآن تفسیر ،عمر بن اسماعیل کثیر، ابو الفداء . ابن5

  .ش1392، پژوهشگاه حوزه و اندیشه :قم ،هاي تفسیري شناسی جریان آسیب ،محمد سعدي،. ا6

  .106ـ99ص ،ش1394، 85، شمارۀ بینات، فصلنامه »کاربرد علم صرف و نحو در تفسیر« ،. افضلی، عباس7

البصـریین و  : النحـویین  بـین  الخ�ف مسائل فی ا�نصاف ،محمد بن عبدالرحمن الدین کمال، انباري. 8

  م.1961السعاده،  إلمطبع قاهره: ،الکوفیین

  ش.1394قم: ذوي القربی،  ،مغنی اللبیب عن کتب األعاریب ،الدین بن یوسف . انصاري، أبومحمد جمال9

  م.2006ی، األعلم إلمؤسس :بیروت ،البرهان فی تفسیر القرآن ،بن سید سلیمان هاشمسید  بحرانی،. 10

  .ش1370قم: دار الکتب ا�س�میه،  ،المحاسن ،. برقی، احمد بن محمد بن خالد11

العربـی،   التـراث  إحیـاء  بیروت: دار ،التأویل و أسرار التنزیل أنوار ،عمر بن عبداهللا ، ناصرالدین. بیضاوي12

  م.1998

نامـه   پایـان  ،تفسـیري  و حـدیثی  منابع در بسمله اثري تفسیري تحلیل و تبویب ،پور، محمد جعفري. 13

و رضا شکرانی استادان راهنما: ، اصفهان دانشگاه دانشکده ادبیات، ن و حدیثآعلوم قر ارشد کارشناسی



 1400، پاییز و زمستان موشش، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیحدیثعلمی لنامه صفدو   48

  .ش1390، محسن صمدانیان

 ن و حـدیث آعلـوم قـر   ارشـد  کارشناسـی نامـه   پایـان  ،بسـمله  تفسیر جامع بررسی ،. حدادنژاد، زهرا14

 .ش1392نسب،  غ�محسین تاجرياستاد راهنما: دین، دانشگاه قم،  اصول دانشکده

ـ  إلالمملکـ  ،األصـول  علـم  إلـی  الوصـول  سلم بشرح القبول معارج ،احمد بن . حکمی، حافظ15  إلالعربی

  م.1995القیم،  ابن دار السعودیه:

  ق.1383ه، العلمی إلالمطبع: قم ،الثقلین تفسیر نور ،حویزي، عبد علی بن جمعه. 16

  م.1961ه، دار المعرف :بیروت ،دبألوالتفسیر وا إلمناهج تجدید فی النحو والب�غ ،امین، خولی. 17

 قـرآن  هـاي  وهشپژ ، مجلۀ»لغت علم گذاري پایه در قرآن نقش« ،معارف، مجید افکار، علیرضا و دل .18

  .73ـ55ص ش،1389، 2 شمارۀ ،حدیث و

 اسـاس  بـر  "رحیم" و "رحمان" هاي واژه دربارۀ پژوهشی«  ،رحمانی، نعیم عباس و غ�م ،هفتادر رضایی. 19

  .132ـ113صش، 1395، 2 شمارۀ ،عربی ادب ، مجلۀ»"المعنی ةزیاد علی تدل المبنی ةزیاد" قاعدۀ

عـالم  : بیـروت  ،تحقیـق عبـدالجلیل عبـده شـلبی     ،معانی القرآن و إعرابه ،براهیم بن السريا زجاج،. 20

  م.1988، الکتب

تحقیق مصـطفی عبـدالقادر    ،البرهان فی علوم القرآن ،بن بهادر محمدابو عبداهللا بدرالدین ، زرکشی. 21

 م.2007کتب العلمیه، دار البیروت:  ،عطا

 ادب و زبان فرهنگستان مصوب هاي سرواژه و فارسی زبان در سازي سرواژه« ،مهدي . سمایی، سید22

 .133ـ128صش، 1390، )45 پیاپی(1 ، شمارۀفرهنگستان نامه ،»فارسی

  م.1999، بیروت: دار الکتاب العربی، القرآن علوم فی تقانا� ،ن عبدالرحمنالدی . سیوطی، ج�ل23

  م.2009قم: مؤسسإل النشر ا�س�می،  ،التوحید ،. صدوق، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه24

  م.2014المقدسه،  إلالحسینی إلالعراق: العتب ،معانی ا�خبار ،ـــــ . 25

   ق.1413اسوه،  تهران: نشر ،اللجاج هلا علی ا�حتجاج ،علی بن طبرسی، احمد. 26

  ق.1430العربیه،  إلالنهض بیروت: دار ،المعانی علم ،. عتیق، عبدالعزیز27

 قـدس  مشـهد: آسـتان   ،جعفـر  بـن  موسـی  الحسن بیا الکاظم ماما� مسند ،. عطاردي، عزیزاهللا28

  ق.1409رضوي، 

  م.1995المعاصر،  الفکر دار بیروت: ،هشام �بن عرابا� قواعد شرح ،مصطفی بن . قوجوي، محمد29

 .ش1363، هران: دار الکتب ا�س�میهت ،الکافی ،. کلینی، محمد بن یعقوب30

التـاریخ   إلبیـروت: مؤسسـ   ،أنوار الربیع فـی أنـواع البـدیع    ،الدین ابن معصومصدر . مدنی، سید علی31

  م.2011العربی، 

  .ش1382، نما هستی :تهران ،آفاق تفسیر ،علیمحمد راد، مهدوي. 32

ي، م القـر أ إلجامعـ ه: مکـ  ،تحقیق محمـدعلی الصـابونی   ،معانی القرآن الکریم ،بن محمد حمدا حاس،. ن33

  م.1988

  م.1999العصریه،  بیروت: مکتبإل ،الب�غه جواهر ،حمدد ا. هاشمی، سی34


