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در  لغوی،  معجم های  در  »خبر«  ریشه ی  مشتقات  چکیده: 
نظر  به  متنافر  و  کنده  پرا بسیار  مفهومی  لحاظ  از  اول  نگاه 
می رسد، ولی می توان تمامی این استعماالت را در سه حوزه ی 
کدام از این حوزه های معنایی پیرامون  معنایی جای داد. هر 
»حفره  از:  عبارتند  که  گرفته اند  شکل  نخستین  کاربرد  یک 
خ زمین«، »مشک بزرگ«، »نهان و باطن انسان«. در  و سوار
گذشت زمان و نیاز به  هر یک از حوزه های معنایی مذکور، با 
حوزه ی  شدن  گسترده  با  مطابق  واژگــان  دایــره ی  توسعه ی 
کاربردهای دیگری نیز  کاربردهای نخستین،  مفاهیم، از دل 
گرفته است. بررسی های ریشه شناختی نشان می دهد  نشأت 
مفهوم  معنایی  حــوزه ی  سه  ایــن  بین  ارتباطی  حلقه ی  که 
»نهان و باطن« است. هم چنین بر اساس سیر تطور ماده ی 
به  »خبر«  فعل  که  بگیریم  نتیجه  می توانیم  »خبر«  لغوی 
گاهی یافتن به نهان و حقیقت یک امر« و نیز فعل  معنای »آ
»أخبر« به معنای »عرضه داشتن باطن یک چیز« و منظور از 

گاه به نهان و حقیقت اشیاء« است. صفت »خبیر«، »آ
اسماء  معنایی،  حوزه  اشتقاق،  قــرآن،  مفردات  کلیدواژهها: 

اهَّلل، خبیر، خبر.
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مقدمه.  

گـون مفردات قرآن کریم و دسـت یابی به  بررسـی تطـورات معنایـی مشـتقات گونا

پیوندهـای معنایـی بیـن مشـتقات ایـن واژه ها و در نهایت ریشـه یابی معنای اصلی و 

نزدیـک بـه زمـان نـزول، نخسـتین و مهم تریـن گام در مسـیر تدبـر در ایـن کتاب الهی 

کریـم، فهـم دقیـق اسـماء و صفـات خداونـد متعـال  اسـت. در میـان مفـردات قـرآن 

کریـم،  آیـات قـرآن  از ایـن صفـات در  و نیـز درک جایـگاه و زمینـه ی بیـان هـر یـک 

نقـش به سـزایی در ارائـه ی نظـام توحیـدی اسـام ایفـا می کنـد؛ بـرای غالـب افـرادی 

کـه راز نهفته در ذکر مکرر اسـمای  ح اسـت  کـه بـا قـرآن سـروکار دارنـد این پرسـش مطر

کتـاب مقـدس چیسـت؟ هـر یـک از ایـن صفـات  حسـنای الهـی در فواصـل آیـات ایـن 

ح می گردنـد؟ بین صفاتـی از خداوند  بـرای چـه غایتـی و همـراه بـا چـه مضامینی مطـر

کـه معمواًل قرین با یکدیگر اسـتعمال می شـوند، چـه ارتباطی وجود دارد؟ چرا  متعـال 

معمـواًل تقـدم و تأخـر خاصـی در اسـتعمال ایـن اسـمای الهـی رعایـت شـده اسـت؟ امـا 

ایـن پرسـش های مهـم و بسـیاری دیگـر از ایـن قبیـل، هنگامـی موضوعیـت می یابند 

دسـت یافته  متعـال  خداونـد  صفـات  از  یـک  هـر  دقیـق  معنـای  بـه  پیش تـر  مـا  کـه 

باشـیم؛ بایـد بدانیـم بیـن صفـات »علیـم«، »خبیـر«، »حکیـم«، »بصیـر« و … دقیقـًا 

چـه تفاوت هایـی وجـود دارد تـا پـس از آن بتوانیـم قصد متکلم را از اسـتعمال هر یک 

از ایـن واژه هـا در محـل ظهـور آنهـا تبییـن نماییـم.

ح شـده، ایـن نوشـته بـه بررسـی یکـی از ایـن مفـردات  بـا توجـه بـه دغدغـه مطر
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کاربردهای مـاده ی »خ ب  کـه معنـای دقیـق  پرداختـه و ایـن هـدف را دنبـال می کنـد 

کـه نگارنـده  ر« و بـه خصـوص صفـت »خبیـر« بـرای خداونـد متعـال را دریابـد. روشـی 

ریشه شـناختی  و  اشـتقاقی  بررسـی  می کنـد،  دنبـال  هـدف  ایـن  تحقـق  راسـتای  در 

کـه تمامـی مشـتقات ریشـه ی »خ ب ر«  اسـتعماالت ایـن مـاده اسـت؛ بدین صـورت 

گشـته و سـعی شـده اسـت هم چـون حـل یـک جورچیـن، ارتباط هـای بیـن  ماحظـه 

تطـور  و  لفظـی  اشـتقاق  سـیر  یـک  بـه  نهایـت  در  و  شـود  زده  حـدس  مشـتقات  ایـن 

لغت شناسـان  عنایـت  مـورد  دیربـاز  از  چنـد  هـر  روش،  ایـن  یافـت.  دسـت  معنایـی 

عـرب بـوده اسـت و تألیفاتـی را در ایـن زمینـه صـورت داده انـد، امـا بـه نظر می رسـد در 

پژوهش هـای لغـوی متأخـر، پرداختـن بـه ایـن رویکـرد تـا حـدی بـه دسـت فراموشـی 

سـپرده شـده اسـت و لـذا تاش های لغت شناسـان نخسـتین نیـز در این زمینـه ناتمام 

مانـده اسـت.

»خبر« در گستره مشتقات و استعماالت.  

ذیـل ریشـه ی »خ ب ر« در لغت نامه هـا مشـتقات و وجـوه معنایـی مختلفـی ذکـر 

کـه در نـگاه اول ایـن مفاهیـم بسـیار متنافـر نمـوده و یافتـن ارتباطـی بیـن  شـده اسـت 

ایـن مشـتقات را سـخت می نمایانـد. برخـی از ایـن مفاهیـم عبارتنـد از: زمیـن نرم و پر 

ک )الَخْبـر(، شـخص شـخم زن )الخبیـر(،  گیـاه )الَخبـار(، درخـت سـدر و ارا از علـف و 

سـوراخ مـوش )الخبـار(، مشـک بـزرگ )الَخْبـر(، پشـم شـتر )الخبیـر(، کف دهان شـتر 

)الخبیـر( و … .

کریـم تنهـا شـاهد مشـتقات »الُخْبـر«، »الَخَبـر«، »الخبـار« و »الخبیـر«  امـا در قـرآن 

هسـتیم و ایـن ریشـه بـه صـورت فعلـی اسـتعمال نشـده اسـت.



، سال چهارم، شماره ی هشتم، پاییز و زمستان ۱۶0۱۳۹۶

در پـی یافتـن معنـای حقیقـی ریشـه ی »خ ب ر«، الزم اسـت تمامـی اسـتعماالت 

کاربرهای مختلف  مذکور را در نظر داشـته باشـیم و با یافتن حلقه های ارتباطی بین 

ایـن ریشـه، بـه تحلیلـی قابل قبـول در مـورد چگونگـی تطـورات صورت گرفتـه در طی 

زمـان دسـت یابیم.

حوزه های معنایی ریشه ی »خ ب ر«.  

بررسـی اصـل لغـوی »خ ب ر« در لغت نامه هـا، صاحـب ایـن قلـم را بـه ایـن نتیجه 

کـه تمامـی اسـتعماالت ایـن ریشـه را در سـه حـوزه ی معنایی مرتبط بـا یکدیگر  رسـاند 

خاصه می شـوند.

از واژه هـای هم ریشـه  از حـوزه ی معنایـی در ایـن نوشـتار، مجموعـه ای  منظـور 

گرفته انـد. کانونـی نشـأت  کـه همگـی از یـك اسـتعمال  هسـتند 

گسـتره ی معنایـی و واژگانـی هـر یـک از حوزه هـای معنایـی  لـذا نخسـت بـه بیـان 

و سـیر تطـور آنهـا پرداختـه و سـپس سـعی می نماییـم حلقه هـای وصـل بیـن این چند 

حـوزه معنایـی را دریابیم.

که در اسـتنادات لغوی، سـعی شـده اسـت تمامی شـواهد لغوی  الزم به ذکر اسـت 

کتـاب العیـن تـا لسـان العـرب( ذکـر شـود تـا خواننـده ی محتـرم از  کتـب )از  موجـود در 

کندگـی هـر واژه در لغت نامه هـا نیـز تصویـری بیابـد. میـزان پرا

سوراخ و حفره های زمین.   .  

کاربردهـای مـادی ریشـه ی »خ ب ر«  کـه بیشـترین  نخسـتین حـوزه ی معنایـی 

در آن قـرار می گیـرد، پیرامـون اسـتعمال »الَخبـار« بـه معنـای »حفـره و سـوراخ« شـکل 



۱۶۱ مفهوم شناسی واژه ی قرآنی »خبیر«

گرفته انـد. گرفتـه اسـت و دیگـر مشـتقات ایـن حـوزه از آن نشـأت 

بـه سـوراخ و حفـره مـوش و برخـی دیگـر از حیوانـات لفظ »الَخبار« اطـاق می گردد 

العـرب، 				 ق و صاحـب، 				  لسـان  بی تـا،  ابـن سـیده،  )ابـن سـیده، 				، 

نیـز  می رونـد،  فـرو  آن  در  پایـان  چهـار  کـه  نرمـی  و  سسـت  زمیـن  بـه  طرفـی  از  ق(. 

گفتـه می شـود )فراهیـدی، 	0		 ق و ابن دریـد، 				 ق، ازهـری، 				  »الَخبـار« 

 				 راغـب،  ق،   		0	 ابن فـارس،  ق،   				 جوهـری،  ق،   				 صاحـب،  ق، 

ق، ابـن سـیده، 				، زمخشـری، 				 م، حمیـری، 0			 ق، مطـرزی، 				 

ـَب الَخبـاَر  م، ابـن اثیـر، 				 ش، ابن منظـور، 				 ق(. در ضرب المثـل »مـن تجّنَ

ِمـَن الِعثـار« نیـز همیـن معنـا مـد نظـر اسـت؛ )رك: می دانـی، 				 ش، ج 	، ص 
َ
أ

نیـز  را  بـودن«  قیـد »حفـره حفـره  قاموس نویسـان  برخـی  بـه درسـتی  البتـه  و   )			

کرده انـد )ابـن دریـد؛ 				، ابـن دریـد، 				، ازهـری،  بـرای چنیـن زمینـی اضافـه 

				 ق، جوهری، 				 ق، ابن سیده، 				، زمخشری، 				 ق، ابن منظور، 

کـه بـه دلیـل پسـت بـودن، آب در  				 ق(. هم چنیـن بـه زمینـی نـرم در دل بـاغ 

ک می رویـد، »الَخْبـراء«  گیاهانـی همچـون علـف و سـدر و ارا آنجـا جمـع می شـود و 

ازهـری، 				 ق، صاحـب، 				 ق،  ابن دریـد، 				 ق،  )فراهیـدی، 	0		 ق، 

جوهـری، 				 ق، ابـن فـارس 	0		 ق، راغـب، 				 ق، ابن سـیده، 				 ق، 

زمخشـری، 				 م، زمخشـری؛ 				 ق، حمیـری، 0			 ق، ابـن منظـور، 				 

گفتـه شـده اسـت )فراهیـدی، 	0		 ق،، ازهـری،  گیاهانـی »الَخْبـر«  ق( و بـه چنیـن 

				 ق، صاحـب، 				 ق، ابـن منظـور، 				 ق(. 

گیـاه و علـف نیـز از همیـن بـاب اسـت  بـه نظـر می رسـد اطـاق لفـظ »الخبیـر« بـر 

 				 زمخشـری؛  ق،   		0	 ابن فـارس،  ق،   				 جوهـری،  ق،   				 )ازهـری، 
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اسـاس  بـر  ق(.   				 ابن منظـور،  ش،   				 اثیـر،  ابـن  ق،   			0 حمیـری،  ق، 

لفـظ »الخبیـر«  آنهـا  بـر  کـه  گیاهانـی  بیـن پشـم شـتر و  گفتـه ی برخـی لغت نامه هـا، 

کـه بـر همیـن اسـاس می تـوان گفـت وجـه  اطـاق می شـده اسـت شـباهتی وجـود دارد 

نام گـذاری پشـم شـتر بـه »الخبیـر« نیـز همیـن بـوده اسـت. )رک: ازهـری، 				 ق، 

زمخشـری، 				 ق، حمیـری، 0			 ق، ابـن اثیـر، 				 ش، ابن منظـور، 				 

ق(.

کار«  کـه در لغت نامه هـا نقـل شـده اسـت، »الخبیر« به معنـای »ال واژه ی دیگـری 

اسـت )فراهیـدی، 	0		 ق، ازهـری، 				 ق، صاحـب، 				 ق، جوهـری، 				 

ق، ابـن فـارس 	0		 ق، راغـب، 				 ق، ابن سـیده، 				 ق، حمیـری، 0			 ق، 

مطـرزی، 				 م، ابـن اثیـر، 				 ش، ابن منظـور، 				 ق(.

»حفـره«  معنـای  بـه  کـَرة«  »ااُل واژه ی  از  شـخم زننده،  شـخص  معنـای  بـه  کار  أ

کـه در عمـل  مشـتق شـده اسـت )فراهیـدی، 	0		 ق، ابن منظـور، 				 ق(. چـرا 

شـخم زدن، زمیـن حفـره حفـره می گـردد. پـس می توان گفـت خبیر نیـز از همان خبار 

)حفـره ی زمیـن( مشـتق شـده اسـت. مؤیـد ایـن مطلـب، اسـتعمال فعـل »َخَبـر« بـه 

ِإذا شـققت ها«)زجاج، 				 م(. ْرَض 
َ
ال معنـای شـکافتن اسـت: »خبـرُت 

کمـی متفـاوت  کرده انـد  کـه برخـی قاموس نویسـان در ایـن بـاره ذکـر  البتـه وجهـی 

اسـت؛ از نظـر ایشـان شـخم زن را بـدان جهـت خبیر نامیده اند که با َخبـار )زمین نرم( 

کار دارد )مطـرزی، 				 م، مدنـی، 				 ش(. سـر و 

گرفته شده است، لفظ »المخابرة«  که از واژه ی خبیر )شخم زن(  مفهوم دیگری 

کشـاورزی  کـه بـر اسـاس آن زمیـن  می باشـد؛ منظـور از مخابـره نوعـی قـرارداد اسـت 
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گرفتـن مقـدار معلـوم و معینی از محصول نهایی، به کسـی  جهـت کشـت وکار در برابـر 

اجـاره داده می شـود. در ایـن معاملـه، بـه زمین مورد معامله، »الُخبَرة« گفته می شـود 

ابـن فـارس 	0		  )فراهیـدی، 	0		 ق، صاحـب، 				 ق، جوهـری، 				 ق، 

ق، راغـب، 				 ق، ابن سـیده، 				 ق، زمخشـری، 				، حمیـری، 0			 ق، 

مطـرزی، 				 م، ابـن اثیـر، 				 ش، ابن منظـور، 				 ق(.

از  گذشـته  شـخم زن،  معنـای  بـه  خبیـر  از  مخابـره  واژه ی  بـودن  مشـتق  شـاهد 

تصریـح برخـی لغویـون، ذکـر ایـن واژه در لغت نامه هـا قریـن بـا واژه خبیـر بـه معنـای 

کـرة  کـه واژه مؤا کـرة« اسـت؛ یعنـی همان طـور  کار و نیـز تفسـیر واژه مخابـره بـه »المؤا ا

گرفتـه شـده اسـت، واژه مخابـره نیـز از خبیـر مشـتق می باشـد. کار  از أ

م،   				 مطـرزی،  ق،   				 جوهـری،  ق،   				 ازهـری،  ماننـد:  لغویـون 

کـه بـه نظـر  ابن منظـور، 				 ق( برخـی اصـل مخابـره را از »خیبـر« دانسـته اند، چـرا 

گرفتـه  ع معاملـه بـر روی زمین هـای سـرزمین خیبـر صـورت  ایشـان اولیـن بـار ایـن نـو

ک: ابـن فـارس 	0		 ق، ابـن اثیـر، 				 ش، ابن منظـور، 				 ق(. اسـت؛ )ن. 

کـه شـاهد هسـتیم، می تـوان بـا مـد نظـر داشـتن »اصـل تطـور واژه ها«،  همان طـور 

مشـتقات مختلـف یـک ریشـه ی لغـوی را بـه یکدیگـر پیونـد داد. منظـور از اصل تطور 

کـه واژه هـا هم چـون یـک موجـود زنـده، رشـد و نمـو و مـوت و حیـات دارنـد،  آن اسـت 

لـذا در یـک سـیر تاریخـی، واژه، توسـعه ی معنایـی می یابـد و یـا برخـی از اسـتعماالت 

اولیـه آن مهجـور و متـروک می گـردد. بی توجهـی بـه ایـن اصـل مهـم باعـث می شـود 

که ما تمامی اسـتعماالت یک ریشـه را در عرض یکدیگر بدانیم و با قرار دادن تمامی 

آنهـا در مقابـل خویـش، سـعی در یافتـن یک جامع معنایی نماییم، که معمواًل بسـیار 
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کلـی و انتزاعی اسـت.

مشک بزرگ.   .  

کـه می توانیـم برخـی مشـتقات ریشـه ی »خ ب ر« را در  حـوزه ی معنایـی دیگـری 

گرفته اسـت. این واژه به معنای  آنجای دهیم، از اسـتعمال ماده ی »الَخْبر« نشـأت 

کـه بـا خـود در سـفر می برنـد و در آن آب و دیگـر مایعـات ریخته  مشـک و ظـرف بزرگـی 

می شـود )ابـن دریـد، 				، ازهـری، 				 ق، ابـن فـارس 	0		 ق، صاحب، 				 

ق، راغـب، 				 ق، ابن سـیده، 				 ق، حمیـری، 0			 ق، ابـن منظـور، 				 

ق(.

کـه بـه علت شـیر زیاد،  جمـع ایـن واژه »الُخبـور« اسـت. هم چنیـن بـه شـتر پـر شـیر 

شـکمش بـزرگ شـده اسـت، نیـز »الَخْبر« گفته می شـود و جمـع این واژه نیـز »الُخبور« 

اسـت )ازهـری، 				 ق، ابن دریـد، 				، ابـن فـارس 	0		 ق، راغـب، 				 ق، 

ابـن منظـور، 				 ق(  ابن سـیده، 				 ق، حمیـری، 0			 ق، حمـوی، 				، 

کرده انـد )جوهـری، 				 ق، ابـن فـارس  کـه بسـیاری از لغویـون اشـاره  همان طـور 

	0		 ق، راغـب، 				 ق، ابن سـیده، 				 ق، ابن سـیده، بی تـا، حمیـری، 0			 

ق، حمـوی، 				، ابـن منظـور، 				 ق(.

بـه نظـر می رسـد اسـتعمال اخیـر )شـتر پر شـیر( در یک توسـعه ی معنایـی از همان 

کـه شـکم چنیـن  واژه ی »الَخْبـر« بـه معنـای مشـک بـزرگ مشـتق شـده اسـت، چـرا 

شـتری همچـون یـک مشـک بـزرگ و پـر از شـیر اسـت.

کـه می تـوان آن را نیـز برگرفتـه از مفهـوم مشـک بزرگـی  »الُخْبـَرة«: واژه ی دیگـری 

که  ع ظرف غذا اسـت  که در سـفر همراه می برند، دانسـت. این واژه به معنای یک نو
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نـان و گوشـت در آن می ریزنـد و بـا خـود بـه سـفر می برنـد و گنجایـش آن بـه اندازه ای 

کـه چهـار یـا پنـج نفر را سـیر می کند )شـیبانی 				 م، ج 	، ص 			(. اسـت 

البتـه ایـن واژه نیـز از لحـاظ معنایـی گسـترش یافته اسـت و نام ظـرف غذا بر خود 

که در سـفر به همراه برده  گوشـت و غذا  غذا منتقل شـده اسـت و لذا به هر نصیبی از 

می شـود، نیـز اطـاق شـده اسـت )شـیبانی 				 م، صاحـب، 				 ق، جوهـری، 

				 ق، ابن سـیده، 				 ق، ازدی، 				 ش، ابن اثیـر، 				 ش، حمیـری، 

0			 ق، ابـن منظـور، 				 ق(.

جمعـی  خریـد  معنـای  )بـه  خبـرًة«  بینهـم  القـوم  »تخّبـر  اسـتعمال  نیسـت  بعیـد 

کـه برخی لغویون نقـل کرده اند نیز از  گوسـفند و امثـال آن و تقسـیم آن بیـن یکدیگـر( 

گوشـت و طعـام مشـتق شـده باشـد؛ همیـن واژه »خبـرة« بـه معنـای نصیـب از 

ک: ابن دریـد، 				، حمیـری، 0			 ق(. هم چنیـن می تـوان ایـن عبـارت  )ن. 

برخـی قاموس هـا را نیـز بـر همیـن اسـاس دانسـت: »الخبیـر و الخبـرة: الدام. و قیـل 

ک: ابن اثیـر، 				 ش(. هـی الطعـام مـن اللحـم و غیـره «؛ )ن. 

کـه تـا ایـن قسـمت از  پیـش از ورود بـه حـوزه ی معنایـی سـوم، الزم بـه ذکـر اسـت 

بحث، تمامی اسـتعماالت حسـی ریشـه ی »خ ب ر« در این دو حوزه ی معنایی جای 

کـدام بـه نحـوی قابل تبیین اسـت. گرفتـه اسـت و وجـه اشـتقاقی هـر 

ک بین دو مفهوم حفره و مشـک بزرگ در معنای  نکته مهم در اینجا وجه اشـترا

»بطـن« اسـت. یعنـی هـم حفـره و هم مشـک دارای یـک وجه نهان و باطنی هسـتند 

کـه البتـه همیـن وجـه، مشـخصه ی اصلـی ایـن دو مفهـوم می باشـد. پـس می تـوان 

رابطـه ی ایـن دو حـوزه ی معنایـی را همیـن حیـث »بطـن و نهـان« داشـتن دانسـت. 
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کـه بـه خوبـی در حـوزه ی معنایـی سـوم نیـز خـود را نشـان می دهـد، در  ایـن ویژگـی 

حقیقـت همچـون نـخ تسـبیحی ایـن سـه حوزه را بـه یکدیگر پیوند می دهـد و ما را به 

معنـای اصلـی اسـتعماالت معنـوی ایـن ریشـه رهنمـون می سـازد.

نهان و باطن انسان.   .  

کـه ناظـر بـه مفهـوم نهـان و  حـوزه ی معنایـی سـوم مربـوط بـه اسـتعمالی اسـت 

که البته تا حدی از نگاه لغت پژوهان مغفول  باطن انسـان می باشـد. این اسـتعمال، 

مانده اسـت، از اهمیت باالیی در شناسـایی معنای دقیق اسـتعماالت معنوی و رایج 

که مفاهیم مادی پیشـین  ریشـه ی »خ ب ر« برخوردار اسـت و در حقیقت پلی اسـت 

را بـه مفاهیـم معنـوی و مصطلـح پیونـد می دهـد. ارزش ایـن اسـتعمال وقتـی بیشـتر 

کاربردهای حسـی  گـر تبیین ها و توضیح هـای مربوط به  کـه بدانیـم ا روشـن می گـردد 

گیـرد، ایـن اسـتعمال بـه تنهایـی و مسـتقل از اسـتعماالت پیشـین  مـورد مناقشـه قـرار 

قـادر خواهـد بـود مدعـای نهایـی مـا را در مـورد معنـای دقیـق اسـتعماالت قرآنـی ایـن 

کند. ریشـه اثبـات 

إذا  ُخبـوری …  أخبرُتـه  »یقـال:  می کنـد:  نقـل  اللغـة  جمهـرة  کتـاب  در  دریـد  ابـن 

کـه  أخبرتـه بمـا عنـدک« )ابـن دریـد، 				 م، ج 	، ص 				(. ایـن ضرب المثـل 

بی تـا،  سـیده،  ابـن  اسـت،)نک:  شـده  نقـل  نیـز  دیگـری  کتاب هـای  در  آن  مشـابه 

می دانـی، 				 ش، ابـن منظـور، 				 ق، فیروزآبـادی، 				 ق، مدنـی، 				 

ق(.  				 زبیـدی،  ش، 

گفته های خویش را با دوسـت  که شـخصی اسـرار و نا هنگامی اسـتعمال می شـود 

مـورد اعتمـادش در میان بگذارد:
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ُسـود. و قال 
ُ
َسـٍد و أ

َ
کأ ِلـِه، و هـو َجْمـُع َخَبٍر؛  ّوَ

َ
ْخَبْرُتـُه ُخُبـوِری ( قـاَل الفـّراء: بَضـّمِ أ

َ
»)أ

ی َمـا َخَبْرُتـُه و عِلمُتـُه. یضَرُب فـی ِإْخَباِر 
َ
أبـو الجـّراِح: بالفتـِح، َفُعـوٌل بمعنـی مفعـوٌل، أ

ُجـِل أخـاُه ِمـن خَبـِرِه ما یسـُتُره عن غیره«)مدنـی، 				 ش(. الّرَ

از واژه ی »الُخبـور« بـه معنـای  بـه نظـر می رسـد واژه ی »ُخبـور« در اینجـا مجـاز 

مشـک ها اسـت )جمـع واژه ی الَخْبـر بـه معنـای مشـک بـزرگ( البتـه بـه نظـر می رسـد 

کـه در نقـل پیشـین از فـراء آمـد، مفـرد واژه ی خبـور بـر اثـر اسـتعمال زیـاد،  همان طـور 

جهـت سـهولت بیـان، از »الَخْبـر« بـه »الَخَبـر« تغییـر شـکل یافتـه اسـت.

گوینـده در اینجـا مخـزن و صندوقچـه اسـرار خویـش را بـه یـک مشـک  در واقـع 

که آن را برای محرم  کرده اسـت  که درون آن بر همگان مخفی اسـت، تشـبیه  بزرگ 

گذاشـته اسـت. لذا بر اسـاس این تحلیل، باید معنای باب افعال  اسـرارش به عرضه 

را در اینجـا »تعریض« دانسـت.

گفته می شـود  از معانی باب إفعال، تعریض به معنای عرضه داشـتن اسـت؛ مثا 

کـه نوشـیدنی را بـرای او عرضـه داشـتم، بـر خـاف »سـقیته«  »أسـقیته« بـه ایـن معنـا 

گفتـه می شـود »أقبرتـه«، یعنـی بـرای او  کـه یعنـی نوشـیدنی را بـه او نـو شـاندم. یـا 

قبـری را مهیـا سـاختم تـا در حـال یـا آینـده در آن دفـن گردد. )نک: ابن سـیده، بی تا، 

ج 		، ص 			(.

ع مـادی و حسـی  کـه در اینجـا بایـد مـورد اشـاره قـرار بگیـرد، موضـو بحـث مهمـی 

کاربردهـای بنیادیـن هـر واژه اسـت؛  بـودن 

کاربردهـای نخسـتین یـک مـاده، بحثـی قدیمـی و طوالنـی  در زمینـه ی چیسـتی 

کوفیـون فعـل را ریشـه  گرفتـه اسـت؛ نحویـون بصـره مصـدر را اصـل مشـتقات و  در 
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مشـتقات دانسـته اند. امـا نظریـه ی اصـل بـودن اسـماء اعیـان، بیشـتر بـه متأخـران 

تعلـق دارد )نـک: صالـح، 	00	 م، صـص 0		- 			(.

گام هـای آغازین یک واژه،  بررسـی های زبان شـناختی نشـان می دهـد که معمواًل 

کـه انسـان ها بـه آنهـا انس بیشـتری دارند، تعلـق دارد و در ادامه بر اسـاس  بـه امـوری 

نیـاز بـه توسـعه ی زبـان، مشـتقات معنـوی از ایـن اسـتعماالت مـادی ریشـه می گیـرد. 

کـه مـا را از انتزاعی و غیر محسـوس  بی توجهـی بـه ایـن اصـل نیـز زنـگ خطری اسـت 

دانسـتن اصـل معنایـی یـک واژه، بر حـذر می دارد.

البتـه اسـتعمال واژه ی »الخبـور« و مفـرد آن »الَخْبـر« و فعـل »أخبـر« در ایـن معنـا، 

کثـرت اسـتعمال بـه صـورت یـک  گذاشـته و در اثـر  کاربردهـای مجـازی فراتـر  پـا را از 

بـه معنـای »باطـن  »الَمخَبـر«  واژه  ایـن سـخن،  معنـای حقیقـی درآمده انـد. شـاهد 

انسـان« می باشـد: »الَمْخَبـُر: خـاف المنظـر. و کذلـک الَمْخَبـَرُة و الَمْخُبـَرُة أیضًا بضم 

البـاء، و هـو نقیـض الَمـْرآة« )جوهـری، 				 ق(.

»َمْنَظـَرة الرجـل: مرآتـه إذا نظـرت إلیـه أعجبک أو سـاءک، و تقـول: إنه لذو منظرة 

با مخبرة« 

کـه از یـک شـیء ظاهـر و قابل رؤیـت اسـت.  منظـر بـه معنـای هـر آن چیـزی اسـت 

کـه فـان شـخص ظاهـر خـوب و زیبایـی دارد،  منظـور از ایـن ضرب المثـل آن اسـت 

ولـی باطـن او بـد اسـت )فراهیـدی، 	0		 ق، ج 	، ص 			(.

واژه ی »المخبـر« بـا وجـود آنکـه کم تـر در لغت نامه هـا ذیل مـاده ی »خ ب ر« نقل 

کتـاب خـود  شـده اسـت، امـا تقریبـًا تمامـی لغویـون ایـن واژه را در جـای دیگـری از 

بـه  بـرای آن  را  آدمـی  آورده و معنـای باطـن و نهـان  )اغلـب ذیـل مـاده »ن ظ ر«( 
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صـورت صریـح و یـا ضمنـی برشـمرده اند )فراهیـدی، 	0		 ق، ابـن دریـد، 				، 

ق،   				 راغـب،  ق،   		0	 فـارس  ابـن  ق،   				 جوهـری،  ق،   				 ازهـری، 

ابن سـیده، 				 ق، زمخشـری، 				 ق، حمیری، 0			 ق، حموی، 				، ابن 

منظـور، 				 ق(.

کـه معنـای واژه خَبر و جمـع آن أخبار  گرفـت  بـا توضیحـات فـوق می تـوان نتیجـه 

و خبـور، بـه معنـای نهـان و باطـن چیـزی و فعـل أخبـر بـه معنـای عرضـه داشـتن آن 

باطـن و نهـان اسـت.

کـه در نقـل ذکـر  کرده انـد، امـا همان طـور  مشـهور جمـع واژه ی خبـر را اخبـار ذکـر 

شـده در متـن آمـد، فـراء خبـور را نیـز جمـع خبـر می دانـد. هم چنیـن سـید علی خـان 

کنـار یکدیگـر برای واژه خبر برشـمرده اسـت )نـک: همومدنی،  مدنـی ایـن دو جمـع را 

ش(.  				

گاهـی یافتن به  ـر« همگـی بـه معنـای آ هم چنیـن افعـال »َخَبـَر« و »اخَتَبـر« و »َتَخّبَ

گاهـی معمـواًل بـا داشـتن  حقیقـت و نهـان یـک شـخص یـا امـر اسـت، امـا چـون ایـن آ

ارتبـاط طوالنـی بـا آن شـخص و قـرار گرفتـن وی در موضع هایـی اسـت که شـخصیت 

گاهـی و یـا مطلـق  گاهـی ایـن افعـال را بـه مطلـق آ و اخـاق واقعـی او را آشـکار سـازد، 

کرده انـد. امتحـان و آزمایـش تفسـیر 

کـه معمول  گاهی باعث شـده اسـت  ترجمـه ی فعـل »خبـر« بـه مطلـق امتحـان و آ

کَمَثـِل …« بـه تکلـف بیافتنـد؛ )نـک:  ْنیـا 
ُ

َمـا َمَثـُل َمـْن َخَبـَر الّد مترجمـان در حدیـث »ِإّنَ

رضـی، 				( ترجمـه ی مرحـوم فیـض االسـام بـرای ایـن حدیث، مناسـب تر به نظر 

کـه دنیـا را بـا آزمایـش شـناخته ماننـد مثل …«. می رسـد: »مثـل کسـی 
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مؤید دیگر برای تحلیل فوق، این عبارت خلیل بن احمد است:

ْخَبـاُرُه أی أخاقـه. و الِخْبـَرُة: 
َ
»الُخْبـُر: مخبـرة النسـان إذا ُخِبـَر أی جـرب فبـدت أ

االختبـار، تقـول: أنـت أبطـن بـه ِخْبـَرًة، و أطـول بـه ِعْشـَرًة«)فراهیدی 	0		 ق(.

می گـردد:  روشـن  مذکـور  معانـی  گرفتـن  نظـر  در  بـا  گنـگ،  نسـبتًا  عبـارت  ایـن 

گیـرد  کـه باطـن انسـان مـورد امتحـان قـرار  گاهـی بـه باطـن( هنگامـی اسـت  »ُخبـر )آ

گاهـی از باطـن. می گویـی: تـو  گـردد. ِخبـرة یعنـی آ و اخبـارش یعنـی اخاقـش آشـکار 

گاهـی بـه حقیقـت وی، بـا او سـر و سـّر بیشـتری داری و مـدت بیشـتری را بـا  بـرای آ

کـرده ای. زندگـی  وی 

»الَمْخُبـَرة«  و  »الَمْخَبـَرة«  »الُخْبـَرة«،  »الِخْبـَرة«،  »الُخْبـر«،  »الِخْبـر«،  هم چنیـن 

همگـی مصـدر فعـل »َخَبـَر« هسـتند؛ )نـک: ابـن منظـور. 				 ق(.

معناشناسی ریشه ی »خ ب ر«.  

حاصل تمامی گفته های پیشـین این اسـت که عنصر معنایی مشـترک و حلقه ی 

کاربردهـای مـاده ی »خ ب ر«، »نهـان و باطـن« اسـت. عـرب بـرای  ارتباطـی تمامـی 

کـه در واقـع بطنـی اسـت در دل زمیـن و درون آن بـرای مـا پنهـان  »حفـره و سـوراخ« 

اسـت، و نیـز بـرای »مشـک و ظـرف بـزرگ« که شـکل و ویژگی ای همچـون حفره دارد 

و در اینجـا نیـز مـا از محتـوای داخـل آن بی اطـاع هسـتیم و هم چنیـن بـرای »باطـن 

و نهـان آدمـی«، واژه هایـی از ریشـه ی »خ ب ر« بنـا نهـاده اسـت و از دل هـر یـک از 

گرفتـه اسـت و نتیجـه آن سـه حـوزه ی  ایـن واژه هـا، الفـاظ و مفاهیـم دیگـری شـکل 

معنایی پیشـین اسـت.

از نهـان  بـر ایـن اسـاس »ُخبـر«، مصـدر فعـل »َخَبـَر«، بـه معنـای »اطـاع یافتـن 
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اسـت. یک چیـز«  )کنـه(  حقیقـت  و  )غیـب( 

کرده انـد، ولـی بـه وجـه  ایـن معنـا را برخـی لغویـون نیـز بـرای ریشـه »خبـر« ذکـر 

تکیـه  زمینـه  ایـن  در  خویـش  ارتـکاز  بـه  یـا  لـذا  و  نداشـته اند  اشـاره ای  آن  اشـتقاقی 

ق،   		00 عسـکری،  )نـک:  خـود؛  از  پیـش  لغت شناسـان  عبـارات  بـر  یـا  و  کرده انـد 

ش،   				 طریحـی،  ش،   				 اثیـر،  ابـن  ق،   		0	 غزالـی،  ق،   				 راغـب، 

ق(.  				 زبیـدی.  ش،   				 مدنـی، 

َلـْن  ـک  ِإّنَ >قـاَل  مبارکـه ی  آیـه ی  در  را  معنـا  ایـن  تأثیـر  می توانیـم  همین جـا  در 

ُخْبـرًا< )الکهـف، 		 -  ِبـِه  ُتِحـْط  َلـْم  َتْصِبـُر َعلـی مـا  کیـَف  َمِعـی َصْبـرًا؛ و   َتْسـَتطیَع 

		( یعنـی: گفـت: تـو هرگـز نمی توانـی همپـای مـن صبـر کنـی. و چگونـه می توانـی بر 

کنـی. کـه بـه شـناخت آن احاطـه نـداری صبـر  چیـزی 

گفتـه حضـرت خضـر )علـی نبینـا و آلـه و؟ع؟( بـه  بـه روشـنی ببینیـم؛ آیـه ی فـوق 

کـه در آن بـر عـدم صبـر ایشـان بـر رخدادهای  پیامبـر خـدا، حضـرت موسـی؟ع؟ اسـت 

عـدم  و  بی اطاعـی  را  بی تابـی  ایـن  علـت  خضـر  حضـرت  می کننـد.  کیـد  تأ پیـش رو 

کردن بر اسـاس ظواهر افعال می دانند. یعنی همان طور  گاهی از باطن امور و حکم  آ

کـه در ادامـه ی داسـتان هـم مشـخص می گـردد، حضـرت موسـی؟ع؟ بـا آنکـه پیامبـر 

گاهـی دارنـد، امـا چـون  و فرسـتاده ی خداونـد متعـال اسـت و بـر حکـم تمامـی امـور آ

نمی تواننـد  نیسـتند،  مطلـع  خضـر  حضـرت  افعـال  پنهـان  و  پـرده  پشـت  مصالـح  از 

کننـد. هم پـای ایشـان صبـر 

که از باطن و حقایق  هم چنیـن مطابـق بـا معنای ُخبر، »خبیر« را کسـی می دانیم 

کثیر النقل  اشـیاء باخبـر اسـت. ایـن تفسـیر از صفـت خبیـر، با روایتـی صحیح السـند و 
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کتـب حدیثـی معتبـر به خوبی تأیید می شـود: در 

ْحَمـَد ْبِن ِإْسـَحاَق َجِمیعًا 
َ
ـٍد َعْن أ ِبیـِه و  اْلُحَسـیُن ْبـُن ُمَحّمَ

َ
»َعِلـی ْبـُن ِإْبَراِهیـَم َعـْن أ

َث 
َ

ُخـُذ َمْضَجَعـُه َثـا
ْ
ِبـی َعْبـِد اهَّلِل ع َقـاَل: َمـْن َقـاَل ِحیـَن یأ

َ
ـٍد َعـْن أ َعـْن َبکـِر ْبـِن ُمَحّمَ

ـِذی 
َ
ِ اّل

ـِذی َبَطـَن َفَخَبـَر و  اْلَحْمـُد هَّلِلَّ
َ
ِ اّل

 َفَقَهـَر و  اْلَحْمـُد هَّلِلَّ
َ

ـِذی َعـا
َ
ِ اّل

اٍت اْلَحْمـُد هَّلِلَّ َمـّرَ

َمَلـک َفَقـَدَر …«)کلینـی، 				 ق، ج 	، ص 			، ابن بابویـه، 				 ق، ج 	، ص 

0		، ابن بایویه، 	0		 ق، ص 			، ابن بابویه، 				 ق، ص 			، مفید، 				 

ق، ص 			، طوسـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			 و ج 	، ص 		، طوسـی، 				 ق، 

کتـب متأخرتـر. ج 	، ص 			 و دیگـر 

ح  در مـورد معنـای فعـل »بطـن«، لغت نامه هـا مفهـوم »دخـول در شـیء« را مطـر

کرده انـد:

»و َبَطْنـُت الـوادَی: دخلُتـه« )جوهـری، 				 ق(. »و قـد َبَطْنُتـُه : أصبـت بطنـه« 

)نـک:  هم چنیـن  المر«)همـان(  باطـن  فـی  دخـول  ـن  :  َبّطُ »الّتَ ق(،   				 )راغـب، 

ازهـری 				 ق، صاحـب، 				 ق، حمیـری، 0			 ق، ابـن منظـور، 				 ق(.

کـه چـون خداونـد  اسـت  امـام صـادق؟ع؟ آن  بـه نظـر می رسـد منظـور  واقـع  در 

متعـال بـر باطـن اشـیاء احاطـه دارد، پـس از حقیقـت و نهـان آنهـا مطلـع اسـت. البتـه 

گذشـته  که  کرده اند  برخی فعل »بطن« را به معنای »پنهان شـدن« ترجمه و تفسـیر 

از آنکـه ایـن معنـا بـرای فعـل »بطـن« در هیـچ لغت نامـه معتبـری نقـل نشـده اسـت، 

تبییـن مناسـبی نیـز نمی تـوان بیـن پنهـان شـدن و باخبـر شـدن ارائـه داد.

کریـم نیـز مـا را بـه معنـای  کاربـرد صفـت خبیـر در قـرآن  توجـه بـه جایگاه هـای 

گاهـی از حقایـق اشـیاء بیشـتر متمایـل می سـازد؛ تمامی صفت های »خبیـر« در قرآن  آ
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کریـم، اختصـاص بـه خداونـد متعـال دارد و تنها در مورد آیه ی 		 سـوره ی مبارکه ی 

یـاٍم ُثـّمَ اْسـَتوی َعَلـی 
َ
ِة أ ْرَض و  مـا َبیَنُهمـا فـی ِسـّتَ

َ ْ
ـماواِت و  ال ـذی َخَلـَق الّسَ

َ
فرقـان >اّل

کنـار اختصـاص داشـتن این  ْحمـُن َفْسـَئْل ِبـِه َخبیـرًا< اقـوال دیگـری نیـز در  اْلَعـْرِش الّرَ

ص  ج 	،  ش،   				 طبرسـی  )نـک:  اسـت.  شـده  ذکـر  متعـال  خداونـد  بـه  صفـت 

			، طباطبایـی، 				 ق، ج 		، ص 			(.

کاربـرد واژه ی خبیـر نشـان دهنده ی عظمـت معنـای ایـن صفـت  ایـن نحـوه ی 

نظـر  بـه  مناسـب تر  امـور«  باطـن  بـه  گاه  »آ بـه  صفـت  ایـن  ترجمـه ی  لـذا  می باشـد، 

می رسـد.

کریـم نیز تطبیق  در اینجـا حاصـل گفته هـای پیشـین را در آیـه ی دیگـری از قـرآن 

و   ِمْنکـْم  اْلُمجاِهدیـَن  َنْعَلـَم  ـی  َحّتَ کـْم  َلَنْبُلَوّنَ >و   مبارکـه ی  آیـه ی  در  می دهیـم. 

ْخباَرکـْم< )محمـد؟ص؟، 		(.
َ
أ َنْبُلـَوا  و   اِبریـَن  الّصَ

گنـگ و نامفهـوم  تعبیـر »نبلـوا أخبارکـم« در نـگاه اول بـرای مفسـران و مترجمـان 

گون و یا دسـت بردن در  گونا کرده اند با تمسـک به تقدیرهای  بوده اسـت، لذا سـعی 

معانـی حقیقـی واژگان بـه تفسـیر قابـل قبولـی از عبـارت مذکـور دسـت یابنـد. از جملـه 

)نـک: طباطبایـی، 				 ق، ج 		، ص 			، ابـن عاشـور، 0			 ق، ج 		، ص 

.)	0	

بـاره، ماحظـه ی  ایـن  اقـوال مفسـران در  نقـل  از  کـردن  بـا صرف نظـر  اینجـا  در 

تشـتت موجـود در ایـن آراء را بـه عهـده خواننـده محتـرم می سـپاریم، امـا در مورد این 

کـه فعـل »نبلـوا«، بـا توجـه بـه عطـف آن بـر  کنیـم  آیـه ی مبارکـه، نخسـت بایـد توجـه 

کـردن«  »نعلـم«، نتیجـه »لنبلوّنکـم« محسـوب می شـود، لـذا تفسـیر آن بـه »آزمایـش 
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صحیح به نظر نمی رسـد، بلکه منظور از آن نتیجه آزمایش، یعنی »آشـکار سـاختن« 

اسـت. هم چنیـن بـا توجـه به نتایج این مقاله، منظـور از »أخبارکم«، »نهان و باطن« 

اسـت، نـه »خبرهـا«، »اظهـارات« و یـا »اعمـال« )نـک: طباطبایـی، 				 ق، ج 		، 

ص 			، ابـن عاشـور، 0			 ق، ج 		، ص 	0	(.

لـذا ترجمـه ی آیـه ی مبارکـه چنیـن اسـت: »بـه یقیـن مـا شـما را امتحـان می کنیـم 

تـا مجاهـدان از شـما و صابـران را مشـخص نماییـم، و تـا نهفته هـای در باطـن شـما 

گفـت عبـارت »نبلـوا أخبارکـم« همـان معنایـی را  گـردد«. در حقیقـت می تـوان  ظاهـر 

ـراِئُر< )الطـارق، 	( روشـنگر آن اسـت. کـه آیـه ی مبارکـه >یـْوَم ُتْبَلـی الّسَ می رسـاند 

نتیجه گیری.  

کاربردهـای ریشـه »خ ب  بررسـی دقیـق واژه نامه هـا نشـان داد می تـوان تمامـی 

ر« را در سـه حـوزه ی معنایـی »حفره هـای زمین«،»مشـک بـزرگ« و »نهـان انسـان« 

جـای داد. بـا توجـه بـه عنصـر معنایـی مشـترک »نهـان و باطـن« در ایـن سـه حـوزه 

گشـت معنـای  کاربرهـای ایـن ریشـه در معنـای باطـن انسـان، مشـخص  و تکیـه بـر 

و  )غیـب(  نهـان  از  یافتـن  »اطـاع  معنـای  بـه  »َخَبـَر«،  فعـل  مصـدر  »ُخبـر«،  اصلـی 

باطـن و  از  گاه  بـه معنـای »آ اسـاس »خبیـر«  بـر همیـن  و  حقیقـت )کنـه( یک چیـز« 

اسـت. اشـیاء«  حقایـق 
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منابع
کریم. 	 قرآن 

محقق: . 	 الثر،  و  الحدیث  غریب  فی  النهایة  محمد،  بن  مبارک  اثیر،  ابن 
مطبوعاتی  موسسه  احمد،  طاهر  زاوی،  و  محمد  محمود  طناحی، 

اسماعیلیان، قم: چاپ چهارم، 				 ش.

ابن بابویه، محمد بن علی، المقنعه، مؤسسة امام مهدی عجل اهَّلل تعالی . 	
فرجه الشریف، قم: چاپ اول، 				 ق.

همو، ثواب العمال و عقاب العمال، دار الشریف الرضی للنشر، قم: چاپ . 	
دوم، 	0		 ق.

انتشارات . 	 دفتر  کبر،  علی ا غفاری،  محقق:  الفقیه،  یحضره  ال  من  همو، 
اسامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم: چاپ دوم، 				 

ق.

ابن درید، ابوبکر محمد بن حسن، االشتقاق، تحقیق: هارون، عبد السام . 	
محمد، دار الجیل، بیروت: چاپ اول، 				 ق.

همو، جمهرة اللغة، دار العلم للمایین، بیروت: چاپ اول، 				 م.. 	

محقق: . 	 العظم،  المحیط  و  المحکم  اسماعیل،  بن  علی  سیده،  ابن 
هنداوی، عبدالحمید، دار الکتب العلمیة، بیروت: چاپ اول، 				 ق.

بیروت: . 	 العلمیة،  الکتب  دار  المخصص،  اسماعیل،  بن  علی  سیده،  ابن 
چاپ اول، بی تا.

العربی، . 0	 التاریخ  مؤسسة  التنویر،  و  التحریر  طاهر،  بن  محمد  عاشور،  ابن 
بیروت: چاپ اول، 0			 ق.

هارون، . 		 محقق:  اللغه،  مقاییس  معجم  فارس،  بن  احمد  فارس،  ابن 
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عبدالسام محمد، مکتب االعام االسامی، قم: چاپ اول، 	0		 ق.

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت: چاپ سوم، . 		
				 ق.

محمد . 		 عبیدی،  محقق:  المصنف،  الغریب  سام،  بن  قاسم  عبید،  ابو 
الحکمه،  بیت  الدراسات  و  التحقیق  و  للترجمه  الوطنیه  الموسسه  مختار، 

تونس: چاپ اول، 0			 م.

ایران- . 		 پزشکی  علوم  دانشگاه  الماء،  کتاب  محمد،  بن  عبداهَّلل  دی،  از 
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسامی و مکمل، تهران: چاپ اول، 

				 ش.

بیروت: . 		 العربی،  التراث  احیاء  اللغة، دار  ازهری، محمد بن احمد، تهذیب 
چاپ اول، 				 ق.

الغفور، . 		 جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، محقق: عطار، احمد عبد 
چاپ اول، دار العلم للمایین، بیروت: 				 ق.

حموی، یاقوت بن عبداهَّلل، معجم البلدان، دار صادر، بیروت: چاپ دوم، . 		
				 م.

حمیری، نشوان بن سعید، شمس العلوم، محقق: اریانی، مطهر بن علی؛ . 		
دمشق:  الفکر،  دار  عبداهَّلل،  بن  حسین  عمری،  محمد؛  یوسف  عبداهَّلل، 

چاپ اول، 0			 ق.

القلم، . 		 دار  القرآن،  ألفاظ  مفردات  اصفهانی،  محمد  بن  حسین  راغب، 
بیروت: چاپ اول، 				 ق.

فیض . 0	 محقق:  صالح(،  )للصبحی  الباغة  نهج  حسین،  بن  محمد  رضی، 
السام، هجرت، قم: چاپ اول: 				 ق.

الفکر، . 		 العروس، محقق: شیری، علی، دار  زبیدی، محمد بن محمد، تاج 
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بیروت: چاپ اول، 				 ق.

زجاج، ابراهیم بن السری، تفسیر أسماء اهَّلل الحسنی، محقق: دقاق، احمد . 		
یوسف، دار المأمون للتراث، بی جا: 				 م. 

زمخشری، محمود بن عمر، أساس الباغة، دار صادر، بیروت: چاپ اول، . 		
				 م.

همو، الفائق، دار الکتب العلمیة، بیروت: چاپ اول، 				 ق.. 		

چاپ . 		 ابراهیم،  ابیاری،  محقق:  الجیم،  کتاب  مرار،  بن  اسحاق  شیبانی، 
اول، الهیئه العامه لشئون المطابع االمیریه، قاهره: 				 م.

یاسین، . 		 آل  محقق:  اللغة،  فی  المحیط  عباد،  بن  اسماعیل  صاحب، 
محمدحسن، عالم الکتب، بیروت: چاپ اول، 				 ق.

للمایین، بیروت: چاپ . 		 العلم  اللغة، دار  صالح، صبحی، دراسات فی فقه 
شانزدهم، 	00	 م.

طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات . 		
اسامی جامعه ی مدرسین حوزه علمیه قم، قم: چاپ پنجم، 				 ق.

انتشارات ناصر . 		 القرآن،  طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر 
خسرو، تهران: چاپ سوم، 				 ش.

حسینی . 0	 محقق:  البحرین،  مجمع  محمد،  بن  الدین  فخر  طریحی، 
اشکوری، احمد، مرتضوی، تهران: چاپ سوم، 				 ش.

حسن . 		 خرسان،  محقق:  الحکام،  تهذیب  الحسن،  بن  محمد  طوسی، 
الموسوی، دار الکتب السامیه، چاپ چهارم، تهران: 	0		 ق.

همو، مصباح المتهّجد و ساح المتعّبد، مؤسسة فقه الشیعة، بیروت: چاپ . 		
اول، 				 ق.
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عسکری، حسن بن عبداهَّلل، الفروق فی اللغة، دار االفاق الجدیدة، بیروت: . 		
چاپ اول، 00		 ق.

أسماء . 		 ح معانی  السنی فی شر المقصد  ابوحامد محمد بن محمد،  غزالی، 
اهَّلل الحسنی، الجفان والجابی، قبرس: چاپ اول، 	0		 ق.

دوم، . 		 چاپ  قم:  هجرت،  نشر  العین،  کتاب  احمد،  بن  خلیل  فراهیدی، 
	0		 ق.

العلمیة، . 		 الکتب  دار  المحیط،  القاموس  یعقوب،  بن  محمد  فیروزآبادی، 
بیروت: چاپ اول، 				 ق.

کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، محقق: دار الحدیث، قم: . 		
چاپ اول، 				 ق.

الحیاء . 		 البیت؟مهع؟  آل  موسسة  الول،  الطراز  احمد،  بن  علی خان  مدنی، 
التراث، مشهد: چاپ اول، 				 ش.

مطرزی، ناصر بن عبدالسید، المغرب، محقق: فاخوری، محمود؛ مختار، . 		
عبدالحمید، مکتبه اسامه بن زید، حلب: چاپ اول، 				 م.

کنگره جهانی هزاره شیخ مفید؟حر؟، قم: . 0	 مفید، محمد بن محمد، المقنعة، 
چاپ اول، 				 ق.

میدانی، أحمد بن محمد، مجمع المثال، آستان قدس، مشهد: 				 ش.. 		


