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 سورۀ انبياء 64بر اساس آيۀ « نفحه»مفهوم شناسى واژه 
یفیدكتر   _________________________    _________________________ 2، اكرم حسین زاده1وحهدشر

 چكحده

رححام رترين   جححو در  هححا در تفاحح ر قححر ن ا ححل. حححا جاححل  اژه شيا حى از نخاححت ن    وححؤیم
كاربردهای وتفا تى برای  اژه های لضوی   ر اخات، وى كتاب ررفل. « نفاه»توان  در نظر 

كه حا  اژه  رردد؛ اوا  نچحه هن وعيا وى« نفخ»روهر وعيايى اين  اژه،  زش حاد والخن ا ل 
كتاب « لفح»های لضوی حه عيوان  اژه جاخگزين برای  ن آكر شاه ا ل،  اژه  در تفا  ر   

كه در دايره وعيايى  اژه كحه برخحى، ايحن د  ،، جاخگاه حا ارزشى دارد«نفاه»ا ل   تا جايى 
كه  اژه  حه تصا ف ضبط شاه ا ل.  نچه « لفح»ك هه را در اصن، خکى داناته، وعتقانا 

تا   ححححى ححححه دنبححححاي  ن ا حححل، تب ححححين بهتحححر ايححححن  اژه در  -ايحححن نوشحححتار حححححا ر ش توصححح فى
كتاب كتاب كه برربق اين وياحع،  ه نت جه  های لضوی، تفا  ر    های ر ايى ووجود ا ل 

اين  اژه درحار  -1فاه، تيها ب انگر كوچکى   خردی ا ل.  اژه ن -2وهن قابن آكر ا ل: 
كار وى ا تعهاي اين  اژه درحار  -3ر د   از اين ر ، حا  اژه لفح هن وعيا ل.  حرارت ن ز حه 

 عذاب حه صورت وجازی ا ل.

 انب اء. 64نفاه، لفح، نفخ،  خۀ  ها:کلیدواژه

 بيان مسئله
گوواح جوورای تفسووحر و فهووم اوهووحن و مهووم معووانی آخووات قوورآن، شووناخت وااگووان قرآنووی  توورحن 

_____________________  
 m.sharifi@umz.ac.ir _  استادخار دانشگاه مازندران 1
کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران 2  akramhoseinzade8@gmail.com _ دانشجآی 

 29/2/1395 :_ سذحرش 10/1/1395درخافت: 
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  گوردد است. پیشحنۀ تالش جورای شوناخت  مفوردات آخوات قورآن حوه زموان نویول قورآن حواز موی
کردنود و آن حتورت نحور مراجعوه موی که صحاحه جرای فهم معانی وااگان حوه پیوامجر چنان

ر شاخسته و دل حه اخنکوه قورآن از قجاحول پرداخت. حا تآجه سوز حه تفسحر قرآن می حه عنآان مفس 
هوای نحور عورب اثور سذحرفتوه،  مختل  عرب )حجاز و نحر حجاز ( و همننوحن از دخگور زحوان

هوای حعود حوه نموآد. مراجعوه مسولمانان در دورههوا اموری  وروری موی شناخت توک توک آن
عجواس درحواره های نوافع جون ازر  از اجون صحاحه نحر نشان از اهمحت احن قتحه دارد. پرسش

عاست. حدود کلمات قرآن شاهد احن مد   دوخست وااه از 

کتوابدانشمندان جیرگی نحور در طوآل توارخ   حوه تجحوین مفوردات قورآن پرداختوه هوای  انود  
هاسوت.  هغآی حا عنآان مفردات قرآن، نرخب اهقرآن، معانی اهقورآن و ... حاصول احون توالش

کتواب تغلب از صحاحه دو اماح جیرگآار)صادقحن( و نوخسوند جن احان كنه  خهب و  و هانی القَه غي
کتواب جررسوی وااه هوای قورآن پرداختوه القَكن که حوه تو هح  و تودوحن  ، نخستحن فردی است 

(. در احن محان جرخی وااگان  دارای پینحدگی جآده، جرخی حوه نرور 95: 1393است)هماحی،
حوار در قورآن  است. احن وااه خک« نفحه»آخد. از جمله وااگان حه ظاهر ساده، وااهقاجل فهم می

َْ کار رفته است:  هصورت اسم ح هآن هم ح و ف حخ ْ  َعذابف َ   وف
ة  ََ ْن َنْب ْتهَّ ْ  َوسخَ )انجحاء/  ... َو َلجف

کوه وزش نسوحم مالخوم اسوت، در اخنجوا جورای قسوومی از 46 (. حوا تآجوه حوه معنوای احتوداحی آن 
کوه هودف عذاب حه خداونود از  کار رفته است. ممکن است احن پرسش در ذهن اخجاد شوآد 
کلمه« نفحه»جیان وااه  کوالح عورب وجوآد  درحارۀ عذاب چه جآده استه آخا  ای در قرآن خا در 

کتواب گوردده نآشوتار حا ور حوه جررسوی احون وااه در  که جاخگیحن احن وااه  هوای هغوآی،  دارد 
رسوود حووا تآجووه حووه قووراجن مآجووآد در آخووه، وااۀ رواحووی و تفسووحری پرداختووه اسووت و حووه نروور مووی

کآچکی را می« نفحه»  رساند. تنها معنای ُخردی و 

کووه حسوحار حووه آن پرداختوه شووده و مقوواالت  مفهوآح شناسووی وااگوان قوورآن از امووری اسووت 
گآنی در شناخت وااگان قرآن مجحد نگاشته شده اسوت.  نحور از جملوه وااگوانی « نفحوه»گآنا

کتاب که  گذشته تا حال حه جررسی آن پرداخته است  اند  اما حوه نرور، های هغآی و تفاسحر از 
 ای در احن حاره نگارش نشده است.مقاهه
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 مفهوم شناسى نفحه 
کتوواب« نفحوه»وااۀ  کووار رفتووه اسووت. از جملووه  هصووورت اسوم و فعوول حوو ههووای هغووآی حوو در 

واح اسوت. اصول احون وااه حوه معنوای  کلمات : ناف ، مناف ، نفحه، انفحه و نف  مشتقات آن 
  3/349: 1409)فراهحوودی، شوآد نوامقجآق اطوال  مویجوآ اسوت و هوم حوه جوآی خوآش و هووم جوآی 

کلمه حه طور معمآل جرای وزش حاد ح(645: 1979زمخشوری،  کوالح عورب کار موی ه. احن  رود. در 
حوا  » ف  ُفُ  ن  ون  خُ  خ  ِ    اهر 
ف  کوه دارای جوآی خوآش گفتوه موی«ن  کوه حوادی وزخود  شوآد  حوه احون معنوا 

كن. در (377/ 4:  1374)رانوب، است خا وزشی نحکآ و خآش فرجواح اسوت  « نفو » َهاوو  ََه
کورده اسوت  را خک« نفحه»معنای وزخدن آمده و  حه . اموا (7/90:  1412)قرشوی، حار وزخودن معنوا 

که حگوخند  کارجردهای دخگری نحر دارد  مثال  هنگامی  کالح عرب احن وااه  و»در  ِت اهداح  ح  ف    ن 
حووا   ف  ف   ن  ون  کوه حووا«ت  ِ حواِفِرِه »خوا « ِجِرجِلووِه »قحود  ، حوه معنووای هگود زدن چارساسووت  وود  کووار  هحوو« ِحح 

وت »شوآد. در موورد طور معمآل حه  رحه خفح  حا سوا خوا سوم چارسوا اطوال  موی هرود. ح می ح  ف  ن 
حِ   کوه موراد  ورحۀ خفحو  « ِحاهس   نحر همحن معنوا مود نرور اسوت، خعنوی حوا شمشوحر  ورحه زد 

  زمخشووری، 377/ 4: 1374  رانووب، 349/ 3: 1409)فراهحوودی، اسووت، خووا اخنکووه از دور  وورحه زد 
کجحری، 616/ 2: 1414  فحآمی، 645: 1979   1384 :5 /76). 

وال»کار رود حه معنوای حخشوش موال اسوت.  حهاحن وااه، هرگاه همراه حا مال،  وُه ِحاهم  ح  ف    «ن 
کثحوور (2/616: 1414)فحوآمی، خعنوی حخشووحدن آن  کووه مونعم و حخشوونده و  : موردی  وواح  ف   ُجول  ن  . ر 

جیودی، 77/ 5: 1384)کجحوری، قوا اسوت اهع : خعنوی خداونود مونعم (239/ 4:  1414  ز واح  ف   . واهّلُل ن 
گرچه جاحر نحست درحارۀ خداوند صفت (645: 1979)زمخشوری،  است جر حندگانش اح».  « نف 

کوه در قورآن نحاموده و سونت پیوامجر اکورح هکار جورخم  زحورا حو هرا ح نحور آن را  کوار جوردن صوفتی 
جیوودی، 3/349:  1409)فراهحودی، ه حاشوود، نوورد اهول علووم سسووندخده نحسووت جیوان نکوورد :  1414  ز

4/239). 

ِ »اندفاق و انتشار نحر آمده:  یحه معنا« نفحه» ُ  اهق  فحوا  حراِجح    خعنوی انتشوار خافوت و «ِب ن 
وو   »گوووحیم: شوآد. وقتووی مویرو، جورای مووال نحور حووه هموحن شووکل قحواس موویدور شود. از احوون ف  ن 

ف   اِل ن  : 1404)اجون فوارس، گوخا  مال از دست شخص انتشار خافت و دفوع و ارسوال شود « حا  حِاهم 
 .(332/ 1: 1417  زمخشری، 259/ 5
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کلموه  کوارجرد احون  در تماح معانی جیان شده نآعی خحر و خوجی نهفتوه اسوت و جیشوترحن 
کلموه در شور و حودی حو جواز اسوت و صوورت م هدر نعمات و جرکوات اسوت. اموا اسوتفاده احون 

  از جملوه (90/ 7: 1412  قرشوی، 4/377: 1374)رانوب، نفحه در مورد  آن اسوتعاره شوده اسوت 
َْ در آخه  ف حخ ْ  َعذابف َ   وف

ة  ََ ْن َنْب ْتهَّ ْ  َوسخَ  (. 46)انجحاء/  ... َو َلجف

ی»در جنووگ صووفحن فرمووآد:  حتوورت امحراهمووؤمنحن علووی ج  ُحآا ِحوواهر ُ وواف  )اجوون اجووی « ن 
گآشوه  یمعنا حه« اُظج  » شَح اب  اب  الَدخد. در (2/420:  1375  طرخحی، 5/70: 1404اهحدخد، 

کوه خکوی از جنگواوران حوه دخگوری « نافحآا»خا هجه شمشحر آمده است. مراد اماح از  احن اسوت 
که نفا و راخحه خکی حه دخگری جرسد گآنه نردخک شآد، حه  .(5/89:  1367)اجن اثحر، ای 

ه حنودی مصوقفآی در جموع ، نرمووی و «نفو »نررخوات معتقود اسووت: اصول واحود در مواد 
کوه جور  هقافت است  چه در امور مادی حاشد  مثل حاد، خا امور معنآی  مثل نفحات روحوانی 

رود حه دهحول جرخوان هقحو  و کار میشآد و اگر درحارۀ حخشش و رخختن خآن حهقلب وارد می
کارجردهای مجازها نرح آن / 12: 1360)مصوقفآی، ی آن خآاهد جوآد ست و در نحر احن صورت، 
185). 

حه جرخوان  وعح  و آراح و هقحو  از اشوحاء، چوه « نفحه»های هغوخان،  حاتآجه حه دخدگاه
ی و چه معنآی اطال  می  شآد.ماد 

 نفحه در قرآن و روايات
کرخم، خوک کوار رفتوه اسوت:  در قرآن  هْ  حوار  وااۀ نفحوه حوه  هة  وف ََ ْن َنْب هْتهَّ ْ  َوسخَ َعهذابف َو َلهجف

... َْ ه ف حخ کوه سوور  (. مفسووران در تفسوحر احون آخووه دخودگاه46انجحواء/ ») َ  هوای مختلفووی دارنود. 
در سون  معنووا « نفحووه»خوات، امنشو  آن رواخوات رسووحده از صوحاحه و تاحعووان اسوت. در احوون رو

 آمده است:

ذاِب(  خعنی 1 ح    ِمن  ع  ف  گآشوه«طرف منوه»_ طرف: )ن  کوه  ، قسومتی از آن،  احون ای از آن، 
 .(81/ 7: 1372  طجرسی، 277/ 6: 1422)ثعلجی ، عجاس است  اجندخدگاه 

وذاِب(  خعنوی 2 و   ِمون  ع  ح  ف  صوحب  ِمنوُه »_ نصحب و جهره: )ن  ای از عوذاب. از قوآل ، جهوره«ن 
کوه  ووُه »عورب آوردنود  اه  و   ُفوالن  ِهُفوالٍن م  ف    خعنوی نصوحب، حخشوحدن قسومتی از موال اسووت «ن 
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 .(24/ 17: 1412  طجری، 4/199: 1412مرهری،  3/290: 1420)حغآی، 

ذاِب(  خعنی   _3 ح    ِمن  ع  ف  وذاٍب »قلحل: )ن  ِلحل  ِمن ع  : 1364)قرطجوی، ، انودکی از عوذاب «ق 
 .(484/ 3: 1414  شآکانی، 11/293

وووذاِب(  خعنوووی 4 ووو   ِمووون  ع  ح  ف  وووذاٍب »_ عقوحوووت: )ن  ووو   ِمووون ع  ، عقووووحتی از عووووذاب «ُعُقوح 
 . (81/ 7: 1372طجرسی،   3/82: 1423)مقاتل،

گهانی است 5 یِء(  خعنی چحر نا فع    ِمن اهش   کانی، _ حه معنای )د   .(484/ 3: 1414)شآ 

حوا تآجوه حووه قراحوت معنواحی مووآارد خادشوده، مفسوران نحوور از قورن چهوارح تووا عصور حا وور، 
ا عقوحوت  پیرامآن احن سن  محور حوه تجحوین احون وااه پرداختنود  موثال  مفسوران قورن چهوارح آن ر

کرده  .(8/2453:  1419حاتم، اجی  اجن428/ 2تا: )سمرقندی، جیاند  معنا 

وو   »آن را  َُّیههانشووح  طآسووی در  فع  ه   د  سووحر  کوورده اسووت «خ  گهووانی معنووا    خعنووی عووذاب نا
و »قشحری نفحوه حوه  لنا ف اَشاَات. در (253/ 7توا: )طآسی، جی ویٍء ِمون اهُعُقوح  ول   ش  ق  معنوا « ا 

ک . جرخوی از مفسوران نحور حوه اصول (2/504توا: )قشحری، جویمترحن چحری از عقوحت شده، خعنی 
کووارجرد آن را در معنوای اسوتعاره ای آن جیووان معنوای احون وااه )گوآهر معنوواحی( تآجوه داشوته و 

کوارجرد آن را در خوردی وانودکی کنند. اجآ اهفتآح رازی اصول آن را دموش جوآ جرمویمی شومارد و 
که نف  و نف  خکی هسوتند  مگور اخنکوه نفو  داندجرسجحل مجاهغت می . اخشان معتقد است 

. سحد ر ی معتقود اسوت نفحوه در (230/ 13: 1408)رازی، حه خاء معجم جیشتر از نف  است 
کمی از عذاب است   .(230تا: )سحد ر ی، جیاخنجا مستعار و حه معنای مقدار 

کوه حوه احون شناس و مفسر تآانای قرن ششم خعنی زمخشری، اوه ناحغه هغت کسوی جوآد  حن 
که درآخه  َْ ...نکته مهم تآجه داد  ه ف حخ هْ  َعهذابف َ   وف

ة  ََ ْن َنْب ْتهَّ ْ  َوسخَ (  سوه 46)انجحواء/  َو َلجف
ت  « نفحه»_ خآد وااه 1مجاهغه وجآد دارد:  کوه در قورآن حوه جرخوورد « ما»_ وااه 2حه معنای قل 

کوه حوه معنوای خوک سواختمان موره -3عح  اطال  شوده اسوت کم و   حوار  جورای وااه نفحوه 
 .(119/ 3: 1407)زمخشری، است 

کتوواب هووای خووآد اشوواره  مفسوران حعوودی حووا اثوور سوذحری از احوون تفسووحر حووه احوون مآ وآق در 
جورای آن چهووار وجوه و حووا تردخود وجووه سنجموی را نحوور جیووان   وح اله ههانیانوود. آهآسوی در  کورده
کی، ت می دانود دهحل چهوارمی موی« نفحه»نکحر را در وااه کند. اخشان حا استناد حه سخن سکا
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ول در معنوای  که افاده تحقحر می کوه شواخد رمرگآنوه حاشود، از دالحول سونجم « موا»کنود و ت م  را 
کنود: عاشوور احون چهوار وجوه را حوه احون شوکل جیوان موی . اجن(9/52: 1415)آهآسوی،شمارد جرمی

قحو» موال و حنوای موره و تنکحور و اسوتناد حوه ( خعنوی حخشوش انودک در ِ  نفحه از )ر      ِفی اهع 
کم جآدن  .(17/58تا: عاشور، جی)اجن« ما حدون آوردن فعل دخگر چهار مجاهغه است در تقلحل و 

کوه  یحه معنا« نفحه» وُه » رحه نحر در تفسحر آمده است. حا استناد حه احن قوآل عورب  ح  ف  ن 
و  اح   اِفِرهوا اهد  ووِد  ح  کوه پیووامجر اجوراهحم از اجووی جعفور نقوول مویدر رواختووی از علوی جوون  «. ِحح  شووآد 
را حوه خمون فرسوتاده جوآد. روزی اسوب موردی از اهول خمون حوا  سومش،  اماح علی اکرح

ای حه شخصی زد و آن شخص جان سكرد. اوهحای مقتآل جورای قتواوت نورد  هگدی و  رحه
که  رحه اسب حا عجارت ُه ِجِرجِلِه »اماح رفتند...  ح  ف  ن  که حه  « ف  رحه خفحو  معنوا شوده آمده 

 است. 
که  ورحه حسوحار نواچحر )دقوت در  معنوای نفحوه( حال احن سؤال در ذهن اخجاد می شآد 

گردده حنواجر احون چوه حسوا قحود انودک جوآدن  ورحه هموه جوا چگآنه حه قتل شخصی منجر می
گفتوه « نفحه»کارجرد نداشته است. محجدی  کورده و در سوخنی شواذ و نوادر  را حوه  ورحه معنوا 

. حووا تآجووه حووه سووخن محجوودی اگوور مووراد او، (6/252:  1371)محجودی،زمهرحوور اسووت « نفحووه»کووه 
کلموه  خنکی و سرد جآدن حاد است، سخنش قاجل تآجحه است، اما اگر واقعا  موراد وی خوآد 

آخود. و شواخد موراد محجودی از زمهرحر جآده حاشد، تفاوت حسوحار محوان احون دو وااه حوه وجوآد موی
کوه آنعوذاب در آخوه، زمهرحور جو خعنوی مقودار انودکی   تآانود سوخن درسوتی حاشودوقوت موی آده 

کند.  ازسرمای زمهرحر آنان را ما 

وذاِب( مویرا از حواد مالخوم موی« نف »فخر رازی اصل  و   ِمون  ع  ح  ف  و »گوخود: دانود و درحوارۀ )ن 
 آنوان رامانند راخحه و جآ از چحری حدون اخنکوه جسوم آن حاشود، اگر چحر اندکی از عذاب خدا 

کند  فرخاد جر می  .(148/ 22: 1420)فخر رازی، « کنند آورند و حه ظلمشان اعتراف می ما 

که :  حار وزخودن و  جرای حاد حه معنای خک«نفحه»نکته قاجل ذکر دخگر در تفاسحر احن است 
: 1318  نجفوووی، 485/ 5تووا:  )حقووی جروسووآی، جووی ای از آن اسووتجوورای عووذاب حووه معنووای ققعوووه

جیدی، 12/253  .(237/ 4: 1414  ز

موا نحور از هموا اسوت و »ای هقحو  دارد:  د اهکرخم در تفسحر احن آخوه اشوارهخقحب عج
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یٍء ِمنوُه »نفحه از عذاب  خعنی  ن  ش  هآ 
 
کمتورحن و جوی«أ ارزشوترحن چحوری  از عوذاب و آن حوه ، 

کوه  رحمت است و از احنترحن آن حه  نسجت عذاب شجحه کورده اسوت  رو از آن تعجحر حه نفحه 
کووه خداونوود اخشووان را همووا مووی کنوود انلوب اسووتعمال آن در خحوور اسووت  سووا احوون عوذاب 

شووآد حووه نسووجت کووه از آن تعجحوور حوه رحمووت و نعمووت موی  کمتورحن عووذاب اسووت، در حواهی
که خآد عذاب، نه نفحه و حعتی از آن، جرآنها و اقوع شوآد حاهشوان عذاب. سا در هنگامی 

نفحوو  موون »در « ِموون»حووا تآجووه حوه سووخن وی،  (906/ 9توا: )خقحوب، جووی« چگآنوه خآاهوود جووآده
کحود سوونجم خداونود در آخووه جورای نشووان دادن حاشوود و موی)ِمون حعتووحه( موی« عوذاب تآانوود ت 

ت چحری حاشد.  نهاخت قل 

کوه دنحوآی اسوت خوا اخوروی، اخوتالف اسوت. ح عتوی از درحارۀ تفسحر عذاب در احن آخوه 
ای ها را همانند نفحوه های دنحآی را مد نرر قرار داده، آن عذابها و سختی مفسران عذاب

سی، دانند از عذاب اخروی می . و جرخی دخگر آن (19/308: 1365  صادقی،323/ 7: 1419)مدر 
 .(185/ 9: 1378)طحب، شمارند را عذاب اخروی خا حاهت احتتار می

ووذاِب »رفووانی خووآد اهوودحن عرجووی در تفسووحر عمحووی وو   ِموون  ع  ح  ف  ای از نفحووات را نفحووه« ن 
کوورده اسوووت  خعنووی از اهقووواف خفحووه خداونووودی اسوووت.  ووانی در صوووورت عووذاب معنوووا  ح  ر

که امحر اهمؤمنحن علوی همان اِجوِه ِفو»گفتوه:  گآنه  عد 
 
لوی أ ُتوُه ع  ت نقم  د   ون اشوت  ان  م   یُسوجح 

و
 
ُتوُه أِل حم  ت ر  ووع  س  ِتوِه، و  ات   حم  ِ  ر  ِتوِه  یِهحاِجوِه ِفووِسوع  ِة ِنقم  سووا از اخشوان حجواب نفلووت «. ِشود  

که نقموت در صوورت رحموت و قهور سنهوانی اسوت، جرداشوت توا  متراکم را در طآل تمتع آنها 
گاه شآند ح جیدار شآند و گردانی از حق هاز ظلمشان آ  .(41/ 2: 1422)اجن عرجی،خاطر روی 

کوه در حودخث امحور  ر رفته اسوت  چنوانکا نحر حه احن وااه در رواخات رسحده از معصآح
ی» اهموؤمنحن علوی ج  ُحآا ِحوواهر ُ کوه راخحووه  یحوه معنوا« نواف  قتوال توون حوه تون آموده، تووا حودی 

ُکم ِفوی ا  »آمده است:  نفا خکی حه دخگری جرسد. در حدخث دخگری از پیامجر ِ ح   ِهور 
وِان   اِح خ  

ر    ع  ت  اٍت ف  ح  ف  هِرُکم ن  ود  ل   ع  وا ه  ه  ودا  ُ آا ه  ح  آن  ا  وال ُتشوق  وا ف  و   ِمنه  فح  : 1367)اجون اثحور، « ُه ان ُتِصوحجُکم ن 
م حه معنا (5/90 در احون « نفحوه»استعداد سذحرش آن نفحات آموده اسوت.  یدر اخنجا تعر 

کوه در رواخوت دخگوری نحور حوه حدخث مقلق و حدون هحم قحدی جیان شده  همان هموحن  طور 
ی  »صووورت خوواد شووده اسووت:  وول ِ ن ُتص  وو   ِموون  ا  فح  ُهک  ن 

 
سوو 

 
یِتووِه و  أ هووِل ج  لووی ا  ووٍد و ع  م   لووی ُمح  ع 
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سحرا   تحا  خ  حاِتک  و  ف  ف   .(3/90:  1407  طآسی، 331: 1370)طجرسی، « ن 

کوار رفتوه اسوت و از رواخوت دوح  هنفحوات خداونود در احون دو رواخوت در خحور و نعموات حو
که نفحات از خوک نوآق نحسوت و خداونود نفحوات متفوجرمی احون  اوتی دارد. در حعتوی ازآخد 
واِت »ها حعد از وااه نفحه نآق آن نحر جیان شده است:  رواخت ح  ف  فح    ِمون ن  ُهک  ن  سا  ِی ا  ُهم   ِان 

هل   ا 
 »خووا  (1/208: 1411)طآسوی، « ِرزِقووک  

اکِشووُفآا أل   او  وواِت ُنووورٍ جِ و  ح  ف  ووٍ  ِموون ن  فح  : 1405)کفعمووی، « ُکووم ِحن 
 . (86: 1371  همآ، 349

وِ  »صوورت  هرواخوت دخگور احون وااه حوودر  ن   و   ِموون اهج  فح  و   ِموون  »آموده اسووت: « ن  فح  اُل ن  ور  الح  ف 
ِجُد ه   ُه خ  د  س  ِ  ُتِصحُب ج  ن   وث  اهج  ی ُحجع  ت  ا ح  ه  ا و  ِطحج  ه  ت 
  در عواهم جورزخ جورای شوخص موؤمن «ذ  

خاحود را مویرسود و هوذت و جوآی خوآش آن آخد و حه جسم او مویای از جهشت می پیآسته نفحه
 .(267/ 6: 1403  مجلسی، 3/242:  1407)کلحنی، تا اخنکه جرانگحخته شآد 

که اخشان فرمآد:  عثمان از اماح صاد حمادجن کرده  هر خوک از شوما قجول از »رواخت 
وی »نماز صج ، پیش از هر سخن حگوخد:  هر ق  ون و  یِتوِه و  م  هوِل ج  لوی ا  ٍد و  ع  م   لی ُمح  ِ ع 

ل  ب ِ ص  ر 
ووارِ  واِت اهن   ح  ف  وُه ِموون ن  جه  . آننووه در احون رواخووت اهمحووت دارد (268: 1407)اجون فهود حلوی، « اهّلُل و 

کتواب« نفحوه»کوارجرد وااه  ت آموده هوای هغو درحوارۀ نوار و حورارت آتوش اسوت. سوا آننوه در 
کوارجرد وااه در زحوان عورب کار می در سرما و خنکی حه« نفحه»مجنی جر اخنکه وااه  رود، حه احون 

کوارجرد آن جورای حورارت نحور تآجه ننمآده کلموه را در اموور شور جپوذحرخم،  اند. واگر استعاره احن 
 گحرد. جر میرا نحر درهای جهنمی  سذحرفتنی خآاهد جآد  در نتحجه احن وااه، عذاب
کلموووه در معنوووا کوووارجرد احووون  اخحووور رواختوووی اسوووت از اجوووی اهجوووارود از  ینمآنوووه دخگووور از 

ُسآُل اهّلِل »که حترت فرمآد:  جعفر اجی ال  ر  م   ق  ون   ه  واِت ج  ح  ف  ُه اهّلُل ِمن ن  ِقح  ن خ  ُه ا  ر   ن س  م 
ووِه  ِ ق  ووُه ِموون ح  ق ه  وود  و ِهح  لُحنِرور ُمعِسوورا  ا  نجووا نحوور حووه نفحووات . در اخ(367/ 18: 1409)حرعوواملی، « ف 

وانی و قدسوی دارخوم، جوورای  جهونم اشواره شوده اسوت. هموان کوه جورای خداونود نفحوه رح  گآنوه 
حقان»کار رفته است:  هشحقان نحر احن وااه ح ِ  ش  ح  نف   .(472/ 1: 1418)حسحنی مآسآی، «واال 

کوه معموآال  آنهوا را در خحور و  حا تآجه حه مقاهب خادشده، خداونود نفحوات حسوحاری دارد 
خداوند عر  وجول در »آمده:  که در رواختی از اماح ر ا چنان جرد کار می نحکی و رحمت حه

کوا از حنودگانش هور  ِتوِه( و حوه هور  حم  و   ِمون ر  فح  هُ  ن  روز جمعه هرار نفحه از رحمت دارد )ا 
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کوا سوورهآننه را حخآاهد، عقوا موی وا » کنود. هور  هن  نر  وا ا  ه را حعود از عصور جمعوه صود مرتجو« ِان  
: 1330)اجون طوواووس، « و مثول آن را حووه او موی حخشوودرحمووت حخآانود، خداونوود عور  و جوول هورار 

ال نحشاجوری، 453  .(503/ 2: 1375  فت 

واُت اهِمسوِک »متاف اهحه حسوحاری در رواخوات ذکور شوده، ماننود: « نفحه»جرای وااۀ  ح  ف  ن 
ور نج  اهع  واِت اهُقدِسوحِ  »  (45/193:  1403)مجلسوی، « و  ح  ف  تووِلِه » (66/317)هموان :  «ن  واِت ف  ح  ف  « ن 
واِت ُروِحوک  و ُهقِفوک  »  (55/ 82)هموان:  ح  ف  ک  »  (91/145)هموان: « ن  واِت ِجوِر  ح  ف  / 91)هموان: « ن 

ب ِ »و  (150 واِت اهور   ح  ف  کوه حووه نسواجم هقو  و  شوماجم فتوول و رحموت او معنوا شوده اسووت « ن 
 .(266/ 84)همان: 

 واژه جانشحن
ووران  کلمووات در قوورآن اخووتالف نروور دارنوود. جرخووی عاهمووان و مفس  در ححووث جانشووحنی 

دانود. از جملوه  جانشحنی را سذحرفته و جرخی دخگر هور وااه در قورآن را نحور قاجول جواخگیحن موی
 هور»گوخود: محمد شورف اسوت. اخشوان در احون حواره مویمنتقدان حه مسجلۀ جانشحنی، حنفی

اش از معنا را ادا نماخد و هذا در جیان، جهره ترحن هفظ از اهفاظ قرآن و ع شده است تا حا قآی
کلموه دارای معنوای جدخودی اسوتآن ترادفی نمی اجون (. 222: 1970)شورف، « خاجیم، حلکوه هور 

کتاب  ی اما در  وی، )اجنسذحرد خآد مسجلۀ ترادف را می َصا صجن  . راحقوۀ (114/ 2: 1982جن 
که حه جای وااه که در خک جانشحنی حه احن معناست  کوار رفتوه اسوت، موی های  -جمله حوه 

کرد  کار دخگری را حه تآان وااۀ  .(72: 1391)پورافخم/عجاسی، جرد و جانشحن آن 

کوه از دانشوومندان حووزه معناشناسوی وااگووان قرآنوی اسوت، جوورای وااگوان، داحووره واحی تسوآ 
کلموات را حوا اسوتفاده از قاعوده هوممعناحی درست می نشوحنی، متورادف،  کنود و حسوحاری از 

کلموات در قورآن معتقود جوآده، مویاد و ... معنوا مویمتتو گوخود: کنود. او حوه مقآهوه جانشوحنی 
کوه از هحواظ سوواختمان صووری مشوواحه » کوه وااه اهوو  جانشوحن وااه ب  در حووافتی  هنگوامی 

کمتور از وااه ب حاشود، احون جانشوحنی است می شآد، خآاه جراساس اسوتعمال آن، جیشوتر خوا 
کنود وااه حوه عنوآان وااه حوه جررسوی مقآهوه معنواحی هوور دو کموک موی  )احیوتسووآ، « هوای متوورادف 

1378 :75). 
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کتواب   كن وجیههد  وبهاهین اَ َهی _او در  کموک معناشناسوی هوم زحووانی،  ىخنهی ىَ ََه حوه 
هوای روشومند، جراسواس معحارهوای علموی  رواحط معناحی مفاهحم مختل  قرآنوی را حوه شوحآه

کوالح و مشوتقات نشوحنی، جانشوحنی،  قاجل قجآهی همنوآن رواحوط هوم تتواد، تورادف، حافوت 
کوورده اسووت کووارجرد قرآنووی را از قوورآن اسووتخراح  « وااه در قوورآن، وجووآه معووانی هوور مشووتق در 

 .(90: 1391)پورافخم/عجاسی، 
کوه حوه هموحن شوحآه حوه تجحوین وااگوان اجن شهرآشوآب مازنودرانی از جملوه مفسورانی اسوت 

کتاب  ستحن آثار شحعی در زمحنه آخوات متشواحه وی از نخ وتشاحه القَكنقرآن پرداخته است. 
کرده  و خکوی از روشاست. وی خکی از حخش گذاری  کتاب خآد را مفردات ناح  هوای های 

: 1394)حسوحنی، « وی جرای رسحدن حه معنای وااه، استفاده از خآد قرآن در فهم وااگان است
که اجن شهرآشآب جرای فهوم مفوردا(128 کتاب، روشی را  گرفتوه، . در احن حخش از  کوار  ت حوه 

که احیوتسآ در قرون حعد حه آن پرداخته در مآارد زخادی شجحه هم است.   حا روشی 
کلمات جهره جسته است  جورای  اجن شهرآشآب نحر جرای فهم وااگان از قاعده جانشحنی 

یمثال در آخه  هین َو يف خَح اْلَ قف نَّ الهيخف َسْلنا َعَلهْیهف َْ
َ
ْذ أ خ   »( در تجحوین وااه 41)ذارخوات/  عاٍى إف ِ اهور 

ِقحم ع  هَّ از آخه « اه  َْ هَذ ََ
َ
وهَّ َيأ بَّ

هیَيَکهذخَ وا يف ََّ ْصهَُّ
َ
ْجَبهةَّ َيأ َخَ ی  نَّ ال هف ِف هْن جها هف َف ( 37)عنکجوآت/  ىا

کوه آن موردح را حوه »گوخد: جهره جسته، می که در خک جا خجور دهود  آفوان هوالک تجاحر است 
کوه آن کرده ودر جای دخگر حگوخد آنان را  کرده اسوت. احون هوم از آن روسوت  حه صاعقه ناجآد 

کوه موردح از آن حترسووند و مودهآش شوآند ت « صوواعقه»آفوان خوآد صواعقه حاشوود  زحورا هور چحوور 
کووه احوون رجفه)زهرهووه( حووا  هووم همووحن« رجفووه »اسووت. در مووورد  گآنووه اسووت و امتنوواعی نوودارد 

 . (1/30: 1410شهرآشآب،  اجن)شآند صاعقه همراه حاشد  زحرا مردح در آن رخداد مدهآش می
ِقووحم» حووار حووا هفووظ در دو آخووه ذکوور شووده عووذاب قووآح عوواد خووک ع  خ   اه  ِ و حووار دخگوور حووا « اهوور 

ووُ  »هفوظ ف  ج  کووه وااه دوح جانشوحن وااه اول شووده اسووت « اهر     139: 1394)حسووحنی، جیووان شووده 
خد حه: مجمآعه مقاالت هماخش محراث قرآنی تجرستان( وا سحر آخه . وی همننحن در تفحنگر يَّ َواْسَتْغبف

َلْیهه هوا إف بَّ و ََّ نخَ 
َِّ ْن  کَّ حخَ را حوه « توحوه»و « اسوتغفار»هوای  ( سوا از جیوان تآ وححات، وااه90)هوآد/ َ 

 .(238/ 1: 1410)اجن شهر آشآب، داند خک معنا می
کلموات را سذحرفتوه اسوت. وی در جیوان وااه کشهافزمخشری نحور در  م  »، جانشوحنی  وت  « خ 
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َتَن در آخه  ْن َو َعلی  ا َّ َعلی ََ هف بف و
لَّ ْن َو َعلی  ََّ هف هین  َسْه ف هْن َعهذاب  َعظف ْ  َو َلهَّ شاَو ْن غف هف َف ْحصا

َ
 أ

کوتم حوه خوک معنوا »گوخود: دانود و مویرا دو جرادر موی« کتم»و « ختم»( دو وااه 7)حقره/  خوتم و 
کووردن جوور آن، سنهووانش مووی کووردن چحووری حوا مهوور  کووه جوورای محکووم  کننوود وآن را هسوتند  چوورا 

. حوا تآجوه (48/ 1: 1407)زمخشوری، « پآشانند تا حه آن وصل شوده و علحوه آن اقودامی نشوآد  می
کتم و نقاء می  تآانند جانشحن هم شآند.حه سخن زمخشری، سه وااه ختم و 

گذشوته  حوه کوه  حنا حه شوحآه  مفسوران و اندخشومندان  کسوی  وحوژه احیوتسوآ حوه عنوآان اوهوحن 
کوورده و حووا تآجووه حووه مقآهووه  معنووا شناسووی را حووه ن و حووه عنووآان خووک روش مقوورح  صووورت موودو 

کلمه جانشحنی و هم کوه حتوآان جورای وااه نشحنی،  کوه متورادف « نفحوه»ای را   کورد  جواخگیحن 
گفتوه « هف »آن حاشد خا حه نآعی حا آن در ارتجا   حاشد  ازمحان وااگان قرآن، وااه  که حوه  است 

کوه جرخوی احتموال تصوحح  را  «نفحه»هغوخان و مفسران حا وااه  در ارتجا  اسوت، توا جواحی 
 اند.در احن دو وااه داده

 لفح
ون احن وااه درآخه  ََّ یهها کهالف هْن يف ََّ َو هَّ ها نَّ النخَ وَههَّ جَّ ْلَبحَّ وَّ حوار و  ( تنهوا خوک104)مؤمنوآن/  ََ

ووحِ  »نحوور آمووده: « هفحووه»کووار رفتووه اسووت. در معنووای  هصووورت فعوول حوو حوه ووُه ِحاهس   ح  ف  نووی   خع«ه 
ُه ِحِه » رح  کرده« هفحه»و «    گفتوه شوده  ند  هموانارا  رحه خفح  معنا  کوه درحوارۀ نفحوه  گآنوه 

گحواهی خققحنوی اطوال  موی واح حوه  کوه زرد رنوگ و  شوجحه حادنجووان اسوت. همننوحن هف  شوآد 
گفته شده است.2/579:  1414است )اجن منرور،   (. نردخک حه آننه در مورد نفحه 

وُمآُح »آموده: « هفحه»در جیان  هو جن وقاةم  اللغدر  هوا و  اهس   ِ ر  واُر ِحح  توُه اهن  فح  هنگوامی « ه 
کنوود. و  کوورده، رنووگ صووورت او تغحیوور  گرمووای آن حووه شووخص اصوواحت  ووحِ  »کووه  ووُه ِحاهس   فح  ه 

فح     کوه هفحوه در «ه  کتواب آموده  که حا شمشحر زده شده است. در احن  ، خعنی  رحۀ خفحفی 
. در تفسحر سجیواری نحر نفحه حه هفحه معنا (259/ 5:  1404 )اجن فارس،اصل نفحه جآده است 

وو »شووده  خعنووی  اخ  وو   ِهلغ  فحف  « توونف »و « تلفوو ». زجوواح درمعنووای (4/500: 1406)سووجیواری، « خ 
نود.  ا هواحی قاجول شوده گوخد: در معنای واحدی است، اما جرخی جرای هف  و نفو  تفواوت می
کوه نفو  لسان ال َبدر  رتر اسوت و اجآمنصوور در ت حیود سوخن  از قآل زجاح آموده  از هفو  موؤث 
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َْ زجاح از فرمآده خداوند در آخه  ف حخ ْ  َعذابف َ   وف
ة  ََ ْن َنْب ْتهَّ ْ  َوسخَ ( استفاده 46)انجحاء/ َو َلجف

گفته، در جیان آخوه  وجهع الَُّية . در (2/579: 1414)اجن منروور، کند می جرعکا آننه زجاح 
نَّ  ههوَههَّ جَّ ْلَبهحَّ وَّ ََ ََّ هها رتر از نفوو  104)مؤمنووآن/  النخَ کوه هفوو  مووؤث  خحووی، ( آمووده  : 1375اسوت )طر

جیدی، 23/104   (.4/190: 1414  ز

که جرای حواد خنوک  گآنه آمده  گفته اصمعی احن  رود و کوار موی هحو« نفحوه»تفاوت دوح در 
گرموا و حورارت   کنود. اجوآ اهعاهحوه نحورعرجوی نرحور هموحن سوخن را جیوان مویاجون«. هفحوه»جورای 
 چنحن سروده است:

 اذا حهوووووووب مقر او نف     ما انت خا حغداد اال سل      

گرما  هدر احن جیت، نف  جرای وزش حاد ح جرد ندارد )اجون منروور، کار رفته است و در  :  1414کار
 .(645: 1979  زمخشری، 579/ 2

کنووحم احوون نکتووه 104( و )مؤمنووآن/ 46هووای )انجحوواء/ اگوور حووه سووحا  آخووه آشووکار ( دقووت 
که سا از وااه هفحه، نار ح می کار رفته است  اما در مورد نفحه نوآعی از عوذاب مود نرور  هشآد 

که او در جیان آخه  گفت:  46است  اما هحث از اجن هحثم آورده  شوآد موا گفتوه موی»سورۀ انجحاء 
گفتووه را نفحوه کووه نمووی در آن نحسووت و  کوورد  خعنووی روح و جوآی خووآش  ای از صووجا اصوواحت 

گرموا و نوم و انودوهنفحهشآد  می کرد  خعنوی  / 4: 1414)زجیودی، « ای از سمآح حه ما اصاحت 
237.) 

گرموا نحور  گرفتوه شوده و نفحوه در  از احون سوخن اجون هحوثم، دوموحن تفواوت دو وااه نادخوده 
کتاب رفته است  چنانکار  حه  های هغآی نحر آمده است.  که در رواخات و 

گوخد: در نف  حه دهحول وزش و حرکوات و هف  میمصقفآی در تفاوت محان دو وااه نف  
 .(187/ 12: 1360)مصقفآی، آن، شدت و تحرک  عحفی وجآد دارد 

 نفخ
ِة: ُهوآ ؤحوراُد رخوٍ  أو  یأن  األصول  اهآاِحود  ِفو»اصل احن وااه حوه معنوای دمحودن اسوت:  اهمواد 

ووا  ِفوو ووا  أو معنوخ  خ  رحووِرِه ماد  وو ین  حووِرِه  یش  ِم أو ِحغ   وض . تنهووا در تفسووحر (187/ 12)هموان، «. ٍء، ِحوواهف 
و نف  و نفو ، خکوی حاشود »حه خکی جآدن احن دو وااه اشاره شده است:  الجنان و  وح الجنان
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. حنواجر مفهووآح وااه (231/ 13: 1408)رازی، « ى معجوم جیشوتر از نفوو  جوآد«خووا»کوه نفو  حوه اال  آن
 د.گنجان« نفحه»تآان آن را در داحره معناحی وااه، می«نف »

 نتحجه
کووه وااه دسووت مووی آننووه از احوون نآشووتار حووه کووارجرد « نفحووه»آخوود احوون اسووت  در خحوورات 

رود. نفحووه در خحوورات کووار مووی طووور معمووآل در مووآارد هقوو  و نعمووات حووه جیشووتری دارد و حووه
و   »گآنوه حاشود و موراد از  تآاند احونکه در مورد عذاب نحر می مصادحق حسحاری دارد، چنان ح  ف  ن 

ووذاِب  کووه جوورای مووا نامشووخص اسووت. از خووآد وااه  گآنووه« ِمون  ع  « نفحووه»ای از عووذاب اسووت 
کوه عوذاب در موآارد سوردی و موا  حواد خنکوی خوا نسوحم  نموی گرفوت  توآان حوه تنهواحی نتحجوه 

کارجرد دارد و می کلمه درحارۀ نار هم  که احن  تآاند حاد مالخموی از مالخمی از عذاب حاشد  چرا 
کنواحی آن حوهعذاب جهونم حاشود. شواخد حتوآان و کوار جورد  ماننود دخگور  ااه نفحوه را در معنوای 

کورده اسوت  ماننوود:  کناخوه جیووان  کوه خداونود حووا تعورخ  و  َ هَذاٍب َالههیٍن آخواتی  ن حف هَّ َه . َيَُّشخف
 وح و آهآسووی در  کشههاف( طجووق نروور زمخشووری در 24  انشووقا / 34  توحووه/ 2عمووران/  )آل

کووورد  توووآان آن را در و جرطجووق سووحا  آخووه مووی اله ههانی مقوودار حسووحار نوواچحر از عووذاب جیووان 
که در حسحاری از تفاسحر حه آن اشاره شوده اسوت. و احون مقودار، آن انودازه نواچحر و  همان گآنه 
که حه رحمت خداوندی شجحه جی  تر است تا حه نقمت او.  ارزش است 

گرفته داحره معنواحی تآان نف  را در اند. میجرخی دو وااه هف  و نف  را نحر حه معنای نف  
 گنجاند  وهی تفاوت دقحقی محان دو وااه نف  و هف  وجآد ندارد.« نفحه»وااه

 منابع

 قرآن مجحد .1

محموود  ، تحقحووق اسووعدتفسججحر القججرآن العظججحناجون اجووی حوواتم، عجووداهرحمان جوون محموود،  .2
  .1419مصقفی اهجاز، عرحستان سعآدی،  ، مکتجه نراراهقحب

، تحقحووق  محمووآد النهایججة فجی غریججج الحججدیث و االثجرمحموود،  جون اجون اثحرجوویری، مجووارک .3
 ش.1367قم،  محمد طناحی، اسماعحلحان،

، تحقحوق محمود اجآاهفتول شرک نهج  الجالغجهاجن اجی اهحدخد، عجداهحمحد جن هج  اهّلل،  .4
کتاحخانه جیرگ آخ  اهّلل مرعشی نجفی، قم،    .1404اجراهحم، 
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ی، اجآاهفت  عثمان،  .5   علی اهنجار، داراههدی، جیروت،، تصحح  محمدالاصاجصاجن جن 
 ح.1982

  .1410، انتشارات جیدار، قم، وتشابه القرآن و واتلفه  علی،جن  اجن شهرآشآب، محمد .6

عاجون طوواووس، علووی جون مآسووی،  .7 ، داراهر ووی، قووم، جهججال االسججوک بکهججال العهججل الهشجرو
 ش.1330 

 تا. جیجا،  جی  نا،، جیالتحریر و التنویراجن عاشور، محمد جن طاهر،  .8

، دفتووور هوووارون عجداهسوووالح محمووود، تحقحوووق وعججججن وقجججایية الل جججةاجوون فوووارس، احمووود،  .9
  .1404تجلحغات اسالمی، قم، 

، تحقحوق احمود مآحوودی ة الجداعی و نججا  السجاعیعجّد اجون فهودحلی، احمود جون محمود،  .11
  .1407 قمی، داراهکتب االسالمی، قم، 

اهودحن محور داموادی، داراهفکوور  ، تحقحوق جمواللسجان العججرباجون منروور، محمودجن مکورح،  .11
خع،   .1414جیروت،  هلقجاع  و اهنشر و اهتوز

، تحقحق رحاب سمحر مصقفی، تفسحر ابن عربیاهدحن محمد،  اجن عرجی، اجآعجداهّلل محی .12
  .1422دار اححاء اهتراث اهعرجی، جیروت، 

، تحقحووق محمووود  جعفووور روض الجنججان و رو  الجنجججاناجآاهفتووآح رازی، حسوووحن جوون علوووی،  .13
های اسالمی آستان قدس ر آی، مشهد،  حقی و محمد مهدی ناص ، حنحاد پژوهشخا

1408.  

، الجالغجة القرآنحجة فجی تفسججحر التواشجری و اثرهجا فجی الدراسجات الجالغحججهاجآمآسوی، محمود،  .14
  .1403 مکتج  وهج ، قاهره، 

خ  پرشکی و طب  ،کتاب الهاءازدی، عجداهّلل جن محمد اصفهانی،  .15 مؤسسه مقاهعات تار
 ش.1387 سالمی، تهران،ا

ای، فرزان  ، ترجمۀ فرخدون حدرهدینی در قرآن وجحد -وفاهحن اخالقیاحیوتسآ، تآشحهحکآ،  .16
 ش.1378تهران،  روز، 

جووی، القجرآن وعجالن التنلیججل فججی تفسججحرحغوآی، حسووحن جوون مسووعآد،  .17 ، داراححوواء اهتووراث اهعر
  .1420 جیروت، 

تحقحوق عجووداهّلل محموآد شووحاته،   نتفسجحر وقاتججل بجن سججلحهاحلخوی، مقاتوول جون سوولحمان،  .18
  .1423  اهعرجی، جیروت، داراححاء اهتراث 

خم ، پوووورافخم .19 جرد معناشوووناختی همرموووانی در دخگووواه » ،عجاسوووی مهوووردادو مووور کوووار جررسوووی 
، هجای اعتقججادی _ کالوججی وجلجه پججژوهش، «معناشوناختی احیوتسووآ حوا تکحووه جور مفهووآح اخمووان

 ش.1391، 5ش

، داراححوواء اهتوووراث الکشججو و الجحجججانموود جووون اجووراهحم، ثعلجووی نحشوواجوری، اجآاسوووحا  اح .21
  .1422اهعرجی، جیروت، 

  .1398  ، انتشارات جرهان، تهران،تفسحر روان جاویدثقفی تهرانی، محمد،  .21
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، تحقحوووق تسجججلحة الهججججالة و زینججة الهججججالةطاهووب،  اجوووی جووون حسووحنی مآسوووآی، محموود .22
خم فارس ،حسآن   .1418قم،   ، مؤسس  اهمعارف االسالمح ،کر

نقووش قوورآن در فهوم مفووردات قرآنووی از دخودگاه اجوون شهرآشووآب » فاطموه،  هحسوحنی، سووحد .23
، مجمآعه مقاالت هماخش محراث قرآنی تجرستان، پژوهشگاه فرهنگ، هنور و «مازندرانی

 ش.1394ارتجاطات، تهران، 

، قووووم، آل اهجحوووت سسوووۀ، مؤتفصججججحل وسجججاجل الشجججحعهحرعووواملی، محمووود جووون حسووون،  .24
1409.  

 تا. ، داراهفکر، جیروت، جیرو  الجحانآی، اسماعحل، حقی جروس .25

خم،  .26  تا. جا، جی نا، جی، جیتفسحرالقرآنی للقرآنخقحب، عجداهکر

 . 1374، جیروت، دار اهقلم ، لفاا القرآناوفردات جن احمد،  رانب اصفهانی، حسحن .27

جیدی، محمدمرتتی،   .28   .1414، داراهفکر، جیروت، تاح العروس ون جواهر القاووسز

جوی، جیووروت، الکشجاف عججن حقجایق غجواول التنلیججلزمخشوری، محموآد،  .29 ، داراهکتوب اهعر
1407.  

اهووودحن، داراهکتووووب  ، تحقحووووق اجوووراهحم شوووماالفجججاجق فجججی غریجججج الحجججدیث ____________  ، .31
  .1417اهعلمحه، جیروت، 

 ح.1979، دار صادر، جیروت، اساس الجالغه ،________________  .31

دار اهتعووارف  ،الجدیججد فجی تفسجحر القجرآن الهجحجداهّلل، سوجیواری نجفوی، محمودجن حجحوب  .32
  .1406هلمقجآعات، جیروت، 

نووا، ، جوویتلاجحص الجحججان عججن وججازات القججرآنسوحد ر ووی، اجآاهحسوون محمود جوون حسووحن،  .33
 تا. جا، جی جی

 تا. جا، جی نا، جیجی  بحرالعلومسمرقندی، نصرجن محمدجن احمد،  .34

،اهمجلا االعلی هلشووری التطجحق نظریة واالعجاز الجحانی بين الشرف، حنفی محمد،  .35
 ح.1970االسالمح ، قاهره، 

داراهکلوم اهقحوب/ داراجون اثحور، دمشوق/ جیوروت،  ،فجت  القجدیرشوآکانی، محمودجن علوی،  .36
1414.  

، تحقحوق محمدحسون آل خاسوحن، عوواهم الهحجحط فجی الل جةعجواد، اسوماعحل، جونصواحب .37
  .1414اهکتاب، جیروت، 

انتشووارات فرهنووگ اسووالمی، قوووم،  ،فججی تفسججحر القجججرآن بججالقرآنالفرقججان صووادقی، محموود،  .38
 ش.1365

 ش. 1370، انتشارات ر ی، قم، وکارم اخالقطجرسی، حسن جن فتل،  .39

  .1412، داراهمعرف ، جیروت، جاوع الجحانجرحر، طجری، اجآجعفرمحمدجن .41

، تحقحووق احموود اشووکوری، انتشووارات وجهججع الجحججرینطرخحوی، فخراهوودحن جوون محموود،  .41
 ش.1375تهران،  مرتتآی،
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، تحقحوق احمود قصوحر عواملی، دار اححواء اهتوراث تفسجحر تجحجانطآسی، محمد جون حسون،  .42
 تا. اهعرجی، جیروت، جی

 تا. ،مؤسس  فقه اهشحع ، جیروت، جیدوصجا  الهتهّجد و سال  الهتعّج ______________ ،  .43

  .1407، داراهکتب االسالمح ، تهران، تهذیج االحکام ______________ ، .44

، انتشووارات اسووالح، تهوووران، اطحججج الجحججان فجججی تفسججحر القججرآنحووب، سووحد عجداهحسووحن، ط .45
 ش.1378

، انتشارات ر ی، روضة الواعظحن و بصحرة الهتعظحناحمد، فتال نحشاجوری، محمدجن .46
 ش.1375قم، 

جوی، جیووروت، وفججاتح  ال حججعمور، محموودجنفخوررازی، اجآعجوداهّلل .47 ، داراححواء اهتووراث اهعر
1420.  

  .1409، انتشارات هجرت، قم، العحن احمد،جنخلحلفراهحدی،  .48

کاشانی، محمدمحسن،  .49 اهصودر،   ، تحقحوق حسوحن اعلموی، مکتجوتفسجحر الصجافیفح  
  .1415 تهران، 

کجر،  قرشی حناحی، علی .51   .1412 داراهکتب االسالمح ، تهران،  قاووس قرآن،ا

  .1414داراههجرة، قم، ، الهصجا  الهنحر فی الشرک الکجحرفحآمی، احمدجن محمد،  .51

 ش.1364، انتشارات ناصرخسرو، تهران، الجاوع الحکام القرآنقرطجی، محمدجن احمد،  .52

خم جووون هوووآازن،  .53 ، تحقحوووق اجوووراهحم حسوووحآنی، اههحجووو  لطجججاجو االشجججاراتقشووحری، عجوووداهکر
خ  هلکتاب، قاهره، جی  تا. اهمصر

لها علحه ون ل ة العرب  کنازاالول و ال طرازالاحمد،  جن خان مدنی شحرازی، سحدعلیکجحر  .54
 ش.1384الححاء اهتراث، مشهد، ، مؤسس  آل اهجحتالهعول

داراهر ووی، قووم،  )جنججة االوججان الواقعجة(، هلکفعمویالهصجججا  کفعموی، اجووراهحم جون علووی،  .55
 1405.  

خم حسوآن، فوارس ، تحقحوق الهقجام االسجنی فجی تفسجحر االسجهاء الحسجنی ______________ ، .56 کور
 ش.1371قم، ، مؤسس  آل محمد

کجوووور نفوووواری و محموووود آخآنوووودی، الکججججافی خعقووووآب،کلحنوووی، محموووودجن .57 ، تحقحووووق علوووی ا
  .1407 داراهکتب االسالمح ، تهران، 

ر اخججارمجلسوی، محمود حوواقرجن محمود تقوی،  .58 ، جهجة االطهججاراأل بحججار االنجوار الجاوعجة لججدر
  .1403جیروت،   داراححاء اهتراث اهعرجی،

سی، سحد محمد تقی،  .59   .1419 ی اهحسحن، تهران، ، دار محج  القرآنون هدی مدر 

کلهجات القجرآن الکجرینمصقفآی، حسن،  .61 ، وزارت فرهنوگ و ارشواد اسوالمی، التحقحق فجی 
 ش.1360تهران، 

، تحقحوووق نوووالح نجوووی تآنسوووی، مکتوووب رشووودخه، تفسجججحرالهظهریمرهوووری، حمووود ثنووواءاهّلل،  .61
کستان،    .1412 سا



 1015بهار   103شمارۀ  98

اصوغر  تحقحق علوی رار و عّدة االبرار،کشو االسمحجدی، رشحداهدحن احمد جن اجی سعد،  .62
کجحر، تهران،   ش.1371 حکمت، انتشارات امحر 

 ش.1318، انتشارات اسالمحه، تهران، تفسحر آساننجفی خمحنی، محمدجآاد،  .63

، مرکوووووور جوووووووین اهمللوووووووی ترجموووووووه و نشووووووور شناسجججججججی قجججججججرآن وجحجججججججد واژههموووووواحی، نالمعلوووووووی،  .64
 ش.1393  ، قم،اهمصقفی

  


