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Abstract 
Although some Koranic words are not considered strange, they need to be 
examined both accurately and comprehensively due to being used in meanings as 
well as different interpretations. The word “Sultan” is such a case. As the word has 
been used too times in the Koranic signs (37 times), there are disagreements about 
some uses of its concepts and interpretations (Nesa/53. Room/35. Qesas/35. 
Esra/86. Al-Rahman/33.Haqah/28-29). This research has examined literal meaning 
of Sultan based on lexicalists’ view, investigating the historical evolution of the 
word usage from the Pre-Islamic period up to the period when it was used as a 
nickname for specific emperors. Then different uses of the word in the Koranic 
signs have been discussed. Taking the critical approach into consideration, the 
interpreters’ views about the word meanings and senses have been compared. As a 
result, the word “Sultan” in the Holy Quran has been used within the two general 
areas of meaning: “argument” and “power”, each of which contains other relevant 
senses such “excuse and pretext”, “good excuse”, “miracle” as well as “any 
dominance, superiority, influence and freedom of action”. 

Keywords: The Holy Quran; Morphology; Sultan; Semantics. 
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چه
 ن غء واژ  آن ناز واژ   رآ، وری  ا 

 د درر  د ،ن  رت د ر  و واژ .ن» ۀ »

م و د ۀر( درر37آن ) تواژه   ت رد در آ ا. ا ا

/، 33/، اّن80، إاء ،35/35، روم/ :(53ء/از ردیاآن در پره

/28-29ف دا )هد دارد. در او ،ه ا  ویپی

از رد واژه ن از دوره پرد. زنهن  اس د

 ید و ردرنوایام  زن رد آن  رت  ا

 ۀان درر یهد ،- دو  رویآن زوتدر آ« ن»واژه 

  د ا  واژه در آت  ،آنه  .د  آن ن در واژه آ

  در دو   «ن » رت»و »  ر ر  از ا  دو، 

  و »و « ه»، «ر »، « و دو»را ن  ی د د

ذ ی یو   و» را درد.

ی کیواژه
 آن، ن، واژه،  دیا.
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110 دووپ«وپنیزآن» ل ، ره ،پاول ،پ(11 ر و ) ن1396



 ئ از  انوپ اره ذ 

آ  ،ده ف د  را  نواژ

آ آ .ا  داز ات  نآن از واژ

 م در د ب  ول آن، ن 

د در   یآن،   ما .وه

 ولآن  ی در  .ده ا د آر

(. ا/4 ا ه ا )اا  ا یاره آر

ح یا ن انای ا زاز د 

ا   ا واژن آن  ده، ا

  وت و  وه آ 

(  ،1383ا  .) ظرع، ارا

در ن دم را  رت زی   ی 

    ده ا  ی پ

 در ت راز ر   ا .ا

ا     ف ص دن ه

( ،1383ا .) ل م  ه

«یا» و«ی»نواژ ه ح

ی؛ 13ـ 1388 16و،ا( : ا

،1385رو ،236 ز246و؛ ا،1382 ،

 308 309و .)نان : 

« آناین و  د

ا نو ز  از   ده ا ر  را

 ،با  در  نواو

ا؛   ار در ع ده

آ نت و واژا،یاا

ر   ی ان ،ا

 و در ّد ر  م ول ا آ

 ا1389رف، و )ر«را ز 

ف.)

آ  خر

  آن نواژ  ن  از

ه وهای  درن  ن و انوپ

ق( را 68ا س )م دا ا  .نغ

و پ ود در پ  در

آن دا نواژ( ا،14111، ج ،

6768و ن ناز آن ز .)پ

وپت پ ونا آن ادا نواژ

 ر .اری  رگ و 

ان غ  آن و... درا  آن وا

   طار آن نیواژا 

  در دوره .ا  ش ان

دا یدر پنز،

و...  ا، ور

ا و آر  دهاز اظ آن ید

پرا در ایزن داده و  .ا

�� :نآن نز ازی ،رو

(یژ،یاز زن آن

 و آن( و از

ئ، آن وی  از

ری، ات آن؛دات اۀ

آظ ااا ازاا،یدرآ 

آن ،م  ازاة اراة

 ةدراة��ا از:ت�� ... و   و ا

را آن در از

د،لی در

س ب آن و ...و    از

ه در ارط  ��ت د د

از اواژن و ات آم

.ا
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111در آن  »ن»ۀ واژم

واژن آن در    دررت،

  ً   .ا  ان

دا   م( را 1993)موا

 :ن در»دو اا و اآن»ن»و

ا- د آن در » ر

ا در ا ، دا ده و م آن  از

 را  و  پ ؛ اده ا 

از او اان ری آ  را ،یآ 

.1ا ع را پ

پوش پ

 ر ره، دررواژه  ۀ ر 

ن  و رد آن، ن دو پو ذ« ن»

 :ا

1- « رن ۀدر  »ی از اا 

ی(1356 )ر رت  و 

رد واژه ن در  رو دپ

ی ه و دودآن و روایپ آن درت

 .ا داپ

2-  «   ق آنو ا و 

 و اان» ز � ا�    یاز د (1382   )

دویا .ه ا در ای ر

نرد واژه ن   در  ًر

اروپن و م ان ا در-    

 ن  ون و  وه  آ-

ر را .ده ا

 آ یو واژه یواژه در   ا

 رت ا     از و ر 

ر ا  ه ا پ ،یا ی 

 رف د   طدر ار ر . 

 ه وو  نا ۀد در ا  ا 

 رآ اد ا  دا  از آ،ت اد  یر

 ون رت و  م آن دو ن در 

  د آن دوو ا   .ه ا

 آن در دو ن را در دری د  هدو پ

ه  ،( ا ر 288، ص1381دادر آ .)

ن  آر م ارش   ا

 :( ه ا255، ص1421،ی؛ دا،

، 1، ج،1371؛ 1 ،412-413، ج1416

133-134.)

1 .ربغن»واژه ی»

 وزن ُن  غُان و ُن  «ُن»

 « س ل ط»   ر ا و از ر

أ ا و   از اء و ام و ا. اه 

ی   ّۀ و؛ا د ن دارای 

، 3، ج1404م  و َْ ا )ا رس، 

 و  دل آّ .) و د95  ص

ا ه،ه ه نا .

یدیاز ر«در « س ل ط

 ر ر   م ن،ا :«ُا

لا :ُنارِبُاةُاأۀُ : واا

، ی؛95ص،3ج،1404رس،ا)«اة

-1 ،412، ج،1416؛ دا255، ص1421

413 ،1375؛ راغ ،244-241؛ ز1414،ی ،

و ا « اّ(. »292، ص 10ج

( 1375 ،244-241)راغ، یرت از رو

 .ا«ّا »  رانروغزداا

(ز291، ص10، ج1414،ی و )«ة

،ی در ر ر یرا ا« اّن

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

112 دووپ«وپنیزآن» ل ، ره ،پاول ،پ(11 ر و ) ن1396

 ن  ؛ ا دز  ر  م

ا رود؛ و  :«ةا أۀ » 

 .نز زن  «ن ُ »   را

  و   ،د و ه

دا  درا   و غ  م 

ا :( ا ؛ 213، ص7، ج1410 ،ی

، ،1988؛ ا دُر556، ص2، ج1415وزآدی، 

،؛ 285، ص،1414؛  836، ص2ج

(.  290، ص3، ج،1371؛ 255، ص4، ج1375

 «ن » از  را«َََ »  ًا 

ت» ی »دا ،اا (، 13754، ج ،

 «َََْ  ُه ا :(؛ ا255ص

: یائ أ َئ ووَئ  و )أ

: ر ی)أ« ز«ََََْ  ٌه ً( و 

( )ًرل 345، ص1381،ی ف دو  .)

 » »از « ن» ا،پ

ه و   ی ا  ر . در ا

رت ف ن در ن، زائ ا د. 

 ب ر وه« و  » ، ندر ز

ار، )ا14147، ج ،322-320 ؛

آه 235 .) ، ص12، ج1421،یزا

 :نِ»اْا ٌُِواَُور ٌْ��ِ  :ٌََِْْ :

َُِِْنْا »ا( ،د1414268، ص8، ج .)

ی، «نَْ» را«َِ » داا

ور   اا؛(1133ص،3ج،1376)

 نا ری   ،دن

(؛ 321 ، ص7، ج1414ر، )اد

اَْنو : «ُِ  ا

َِِْاُ ،ََِاَنٍ و »ز(10، ج1414،ی ،

(. 294ص

 «ن »ای ا ت و  ی در آن 

  ، ت ت ور ر ا .ی 

«ءُ  ��نُ»ن:  م»،  ا ن   » ن »و   

د�� دارد ): ا دُر و...  ا« ار  ا،  

؛ 435، ص8، ج1421ه،؛ ا836 ، ص2، ج1988

دوزآ556، ص2، ج1415،ی.)

 ا  آ ااز واژه نی 

از م  را ا »»واژه ن، اق 

« و و غ  »ادا ؛ا  

رو ن  ازآن ا   د زار ه

« ا !ز یاو در رو » یه  و

، 10ج،ی؛ ز321، ص7، ج1414)ا ر، 

(.  292ص

2.رخن د واژهرب

ر ر   ند واژر  از

 راهی د   ا و او  و

آ ل ا  رتپ نا 

 .آ

در  عب.2-1

از ام   دوران  دوره پ  واژن

 پ ،ر ا ا  ند واژر

 ر  آنو رودیو وا د ا  دوره

ا   آن راه یدر نار واژ؛ ا 

  یدر پ  پ ا س   ا

 ،آن  بدار ت  ان ازرق پ

 ( ده ا ، 14211، ج ،

389-418ر  .)  ه درر

  د،ر دوره پن در ا واژه

www.SID.ir
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113در آن  »ن»ۀ واژم

  ماز ا  م ر در«  و » 

م( 615ر ر ا، آ  ۀ  اد )م

وده:

 ىََن اُ أَن ��َ   ُ َس 

 اََ َََ  َِةَا

(.116، ص1997)ه، 

 ی دارا یس، ا د   ا یا

  ه و  ه ،ای  د  را

آورد.

��ُ »  َ و «ٍَِن   آن،وه 

دوره آه ا. اداوءد  ر در ار ا ام 

ا�� ا ید   یاز    ان  دور :

َ��ُ ِ َ َ  ُ َن َا ُ و َ  ا

َ ُم َِِى اَ  َُ

 ،رون و  :(، 185-189.)

آ   و گ  آ ه ؛ ا روزر

 ری د  ن  دغ (

ا .) ل نر 

 وده ا:  در و ا و

 َُ  ِاً بَّ َرَض�� ا

َِ ��ٍُ وَأبِ  ُ

(3822، ص6، ج1420 ،ی.)

ز   رای ی  ار و پو ا

. پ

  واژه«َِِ »در ا   ی «» 

(. 1342ا ) ،رون، 

   د«َََ » و  یدر 

و،دن  ر ادر ا  دورهر  ر ر 

(.266، ص1386ا ) :ی، 

ٍَ»   »واژه  » »دوره  در

ف  ی   و روغ«ر » «ئإ »

)زن(   از و درزن زن د  ۀدرر

ا( ا ر ر213، ص7، ج1409 ،ی.)

ق( وده ا: 12)ما ه   و

  ٍ  َارسا ُ� � ا

ً ا ا وآا

(.55، ص1968)ار، 

او ا   اران  ،وراه 

.ز  از ،ون ز و  نآ آ

  ا ی از(ی )2 :

ََو  ًِوَوائ ََ َ ٍَ

 َِ ��َ ٍ و ء  َ َ َ غ   َ َح

ا( ،رکا، 299ص.)

  در و وائ آ  دا   و

ا، ا گ را نی .زد ر 

واژه ق( 132-40) یان دوره ا ن در

 .ا ر ر   م ن دری

:ا ،زدق از اذ

ّ ررؤوس ا اُ

 ن ٍ ُئ

(. 269، ص ،10ء2004)زدق، 

 ن  ر َ ون

ا ادر ی ی 

و  ئا  ٌةر �� ا

 ٍن ُ ئ سا

(.17، ص ،2ء2004)زدق، 

ی   دور  ن از س 

 از  ی .س ا و

www.SID.ir
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114 دووپ«وپنیزآن» ل ، ره ،پاول ،پ(11 ر و ) ن1396

دو   د؛ ا ن ا او  یدر

ازای  .دا ا دا .د 

ئ آ  د     ا

 نهه .ا   دم در آن 

: ( ی) دوره ا اُار اََ و

و  ن وة

ّا  ـــاذاّ ُا 

(.1352 ،ی)د

 دارا   و ن ا ی 

 ل انا  هآ ،ن وا ا  او را 

دارد.

 یا��   ا و  اول ( ی)ن 

  :وده ا

ُو  ًر ًُّ

   ن أ

 و ُ ا

ا��   و ا  ذ   

(.49، ص1419)

  دا ی  ن د یرااز  ی

  د.

ن د را دارد و    دن  او

 و  از ، دم  هپ او 

م.

  3:

ََد  ءذا ا َ� � ا

 نُ ا َل ِ

ا ا(،ن 143188، ص.)

 ل ا    ند  ، 

  اوا را   ه اودر  و

.په آورد

صتدر روا.2-2

 )ع( در  تن در روا واژه

 در  از ی   وا، در و 

ن:  ی«ناجُ اَ» ،«نع ا» ،

 ر ر ا  :( رو...  » ان»

 ،14075، ج547، ص1، ج ،105؛ 228و

،؛ 330، ص6، ج35، ص2، ج1413وق، 

و ...(. ا ا374، ص6و ج123، ص4، ج1407

زار یواژه در آن دوران ن  ا

  ع( آن را(ائ  ؛ا  ر 

زار   ار دم ۀرت م درر

ا. اده ده

  ن در ادا واژه  ا رو  

از  چن پ   اوا ن رم و اوا

  از ا؛ن ن، اق ه 

ق(  421)م ید غ، ر ارش

ا رت ر   ا ان

ا ،ا. ااق ه ین  و

  از  در»ام4«ا(381 ّ  )ق

(. 171، ص4، ج1383،اا)اهداده ی و

 ساارشیر، ا  

او آنق(، 397399 )م

ر در  ی ن را ا،یر

ادا ده و از آن پ ا   ر ر د

ا(،از و1368ا پ .)د ،ی شپ

 یاز : ا در ا

اا( ده ا،1371،2ج،460-

452 )ان ادر آن ۀد   آن

اق یرنام  ن  و

ود دا ا؛ ایدو ه
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115در آن  »ن»ۀ واژم

د غرگ ی آ  از ده ه 

ا .ا   ارش د واژهر  ن

دارد  از ا  یاا  ا ی  اا

  ا دد؛از ن د ز  و  پ

  اى را   ون و 5ق(187)م

اق( ذ ده 447-320آل  )ۀدرر

(854keramers, 1997, v9, pp849- رت  در .)

 در  ه یی،  ً ن 

 و از آن پ ده ا م اوا ین 

 در   در  و -    ن 

و  در    ی در اار انا

-  ر ر  ون  ی« ُنا

��ا  » »و  دل ا  ُ ن  ا « و «  م  �� ُ ا ن 

را« ا ن آ و... در  دها) اا ، 

؛ 12098، ص8، ج1373؛ دا، 16، ص8ن: ج

ز1382،ی.)

ن در آنفم.3

ره از آن 25ر و در  »37ن» واژه

، در ی یو :ن

ر( 11ر4( ً )ر( نٌ )12نٍ )

( ُُ1 )ر( َ1( ٍن )ر8ر ر  )

  ا را واژه در آت

: آآن در پ

3-1.«ن و حب»

  ر    از  در 

 آن در ن دری  ؛ اا  ن و

  ن و  دو   آن در ً د

  رد ن در ا ا دررۀ. ار ر

  ،ن  دل  « ه: 

ه ا  ،ه    و  ا 

 نا» (،د 420ص،1412 راغر .)

 ان رو ا  ا س ن در ا

   آن ن را در ن یواژه و 

-( دا، 1411336، ص1، ج؛ اا،

 و : »ی(. 1030، ص3، ج1419

،نب ا م ن در  »(ی،

)س ل ط( ا: ر81 .)، ص27ن، ج

 ر  تّد رهدر  ز،و رود  م

 ّتد و  ت  طدر ار 

،اوی)ار رود،    و ن 

(. 514، ص3م، ج1991

وردنا ن زل»از صد.3-1-1

«ن

 رد واژه ن  37نع از  در

ا  ۀد آن ن14در آن، 

واژ  ن«د ، ،ن، ،رک

 » رهان اد در .از ا ،

 «زل نن ن » ه رهاا :«َ

ََّْْلًَُُِِْ»ان)آل/151،اف33/أ،

/71)،«ََّْْلًََََُُُِِْْْ»(م81: أ)،

«َلَ ُاٍَِِنَُْ»(اف71: أ)،«َلََأ

 ُاٍِِنَُْ»( :40 ، :23« ) َََْأَْم أ

ًَُْ ََِْْ »/روم(ن35 .ه اآ ) 

ن ی« اوردننن »

ر ر :إِنْ»اَُِ��ِنَُْذَاَ»

(/68 ،)« ْ َنََََُِِْْنَُِِْ��َ »

(/15)،«ْْأَمٌَنَُِْ»(تّ/156)،
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116 دووپ«وپنیزآن» ل ، ره ،پاول ،پ(11 ر و ) ن1396

«َِْ ََُْنٍ أَُْ »/(، 56و35)غ« َُُُِْ ِتََْْ

ِ ٍنَُِْ »/ر(38ا .)ز  از ای

 آن در.ا

 «ولن دن »نا ۀد  ا

 یا ور ا و ه ا  ن زل

 ود ،آ؛  ات ، روردپ 

 یار  او و د و  آ انپ

ا ا  را  نه  ودآورد .  از

از آ پ ، ان   ن را م

 و  د��ئ   در . دا ا  ا    

ُُ ِ َُِْبِ اََ َُِواْ ا« : َِ َْآ در ذ

 ََِْرُ وا ُُْوَئََو ًَُْ ِِ ّْلَُ َْ َ ِِ ْاَُْأ

َِِى اَْ »آ(ان/ ل151 و رد  تا  )

 کدازدپ ه و   :

��ل (4=2 ×2ر ا از   )  ،ز ا

 و  آن روا  .وری ذا و 

ک  ذا ا و ی  ات ل 

  ،ا« ��ّم « ء ان اق و ا

«ل « ء و « ��ُ  َ  ُ « َءٍ وا��

 ارد  و .«ُ ِِ ل��َ ُ   َ    »  از

  ای ع ا  ، ای ل 

 ،ادی آ(139116ش، ج ،43-37 .)

َ��ل  ،«ُ ِِ ا ُ   َ    » دل

« َُ َنُ »در آ« : َ ُعَ َو ََآ ًإ ِ� ا�  َ

...َُ َنُ �� »  وذا  و

ن ن ا .زل

  ان از «زلن ن » را

د  ر ن در ی  ن؛دا 

  »ب» ی آن را  در م  ا

«و»  و دار از آن، ا ا   ا

  او  وا یاروا ی اوار یو 

زل ده ا :( ،  ناز آ یورزک

؛ 256، ص1ج،،ی؛ 306، ص1، ج1423

309، ص2، ج1371،ی ، ج؛ ،6 ،

(. 1990، ص4، ج،1412؛ 1274ص

  ر ر ن در د آت 

 در « أَْم ُْ َُْنٌ «ٌُِت:  156 آ

َُْ » ا ُِِِْ إِنْ  ُُْْد«ِِ آن: آ

ه ا .هدب اره ه،  ح ا

  ا آ ا  در ا ذ  را 

 ، در ان از د «ن ول »

« ول»در ُف و ا ُآن، ر از  ا؛ ز

ب آ ول ً و و ا  ؛ا

اا د از ول ن را ول ب و  ا

و آ  ن  آن را  ،دا 

 بٌ « :  ا  !ده و

را(. درا161، ص4، ج1423) » ،ّة

ول »دا از ایا ان

ا  آ در  ب و  »،ن

و زل،د ان « و  »

دنیا   اد؛ان اق 

 ف آن؛ص آ اا از پ

را؛ او و د��

انر ز و��    ا ن ر   از د  

  دااک  ن اهورزن

 ��ذا-اه  .اه ا -  زهاذن و ا

رت    در ا یورزک یاو ا

د   ر  فآ  ع اه از و

د���� آ یارک و اد آن   در     

را و در کیورز . د داو
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117در آن  »ن»ۀ واژم

ربد ن در بن و حچا.3-1-2

  در واژه ن م  ن

واژه از ون  ا ّت و غ  ا؛ ا

 ا ن(4رت ر  ) 

ا   ر ر ا ، انوایا

ا ز ّه( آُ ّه وِ( تو ادد .

ا    وه ن و ار وا

پا ی رت از

آورد؛و غ را در ا   اه ی

 آن ن  ه ا .ن وا

یا و غ    اد و

ا«ن ّهُ ّه وِ »«ل�� ای 

وت ن ن و ۀو... . درر« داان

  ،ن نا ه حا

( :393، ص18، ج1420،رازی .)

ن را ن  و  ا ی یراز

 ندا  و  : ة »اا  نأن ا

   ة وإا  ذو ه أ ن�� ، ن

(. 385، ص9، ج1420 ،ی) راز« اة

آ  پ ش ا  د : 

 ن  ن و آه ه، ا   ا

 د��ت  ن ]در ا    ]  د  آن    

  رت و آ(، 14152، ج ،

(.301ص

    را  و د :

 ن  رت از ا ،ن و د  ،ا

  دارد و  و  د  آن در پ 

آ،  د  را و آ  و غ  ل 

 (، ن، ج12 ،65-64 : و

، 9ن، جرم،؛ 217، ص5، ج1360ی، 

(.223ص

ن   ا رو  از  

 ن در واژه آ   ن و م 

 ا .

«و بدو».3-2

ََ اَِ َءاَُاْ َِ َُواْ ا« : ََِِْآ در

ََُاْ ِِ أَوَِْءَ ِ دُونِ اَُِِْْ أَ ُُِونَ أَن 

ًِ ًَُْ ََُْْ »/ء(144 ن در )

  ا ر ر ان از آن «ود

 » .د

 زل ه ا  در  ۀدرر آ ا

 !د  )ا )ص لر  ُا  :

« َ ِِ ْاًََُُْْ َُْْ »   « ن 

 ی روا»  او    یا

 ا رک راَ ن»واژه  یو »در ا آ  

م  ان  از ا . ا  رذ د

«  » « » د دها .

ن   ون را  ن او 

 ابادی آ( ، ن، ج21212، ص .)

را «  آر»م آدر ایان د

، ،1412ی: )ادهدر«ن »از 

،یو؛ 199، ص3ن، ج،؛ 216، ص5ج

. 251، ص11ن، ج،ی؛ راز105، ص2ن، ج

ر،ا1420،؛291ص،4ج، ،ن

  ن درو...(  ا192، ص5ج

  ر و ما .
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118 دووپ«وپنیزآن» ل ، ره ،پاول ،پ(11 ر و ) ن1396

«ه».3-3

واژه  رو  ه»ا » یدر  

آن  تدر آ ا انپون و اآن

   و  ر ی  آن  :ن

ای اره  ه  «ت/ّ»و  «تآ/آ»

ر .ه ا دها  ن در د واژهر

آن ا  وه  واژن  ۀدآن، ن تآ

در م ه  ر ر ا    .ق ا

 ا یآ دارا ن در  ا اغ آ

 ت ات  ، ا  )ی)ع 

ن ره دارد. از وا ،آورده اا ی 

اه   تآ رد آن ا  ن در ا

 «»  ه و از دو واژه پ «آت»  

«ت»  د آن دو  -در ا -  ��د

  .ا ر ر  ،ه دار  

پ ش ا ض د ،می  را  ح

، یو  :

آن ن و  ا   را  «ن»

   اپ  دم مل و ا  و

  ا ؛«ن »   ه

    د و     اى

 ه ى از پ  را  د و

 ف  ن ر از  ض  زد و

   ًا ، ى و«ن » 

 «تد « آ ا ص  م   از

 لاد از ار    و ّ ن  

ا   اى ن آن ب را  اوع 

  ...د ده  ن ن آل ن او و رى

 او و    ائا  د و قرا غ

( ت داد او د  را، ن، ج10 ،

(. 570-571ص

  ق  ا ا   او

ن داده ا   یاو اوع را  ا

آ ا ن  ت   ؛ )ع(

؛     ی غ و د   و

ا ر   و   ات در پ

 و  ت   رزه)ع( در دوران  

ن  .ا   ،د د  

ادغ یا  در اد ا و  دا 

ا .ن ان  ن د از  

آن  ت)ع( در آ ت  ی او ا

آن ت  ات و ادهرق ذ ده، ار

ا   ا ن  و دن 

ه ا. یو

 در آ د از ن   ید تآ

ا .از ره اا11و 10ه ا، دو آ

 اام اندر ارط  د پدو آا

در ا .اآت ن ارائ ف از

انه ا و پدرا انن از پ

 آوردن آن آ ل رادر پ او اذن 

  اق انروا؛ اده

اده ه و ار رقدو آن در ا

 :( ا،1424430، ص4، ج.)

ور یۀدر  ارائ ادر« ن»  در

��ل :( /10-11)اا تآ ا    آ

،ن،ت یوپان  را

؛اداپ  و   ازد

،یو)ااز آ دایو ات دتآ

َُْ »ا��، رت 194  .)، ص3ن، ج

ٍُِ ٍنُِْ»نآن ۀداندر

انولا��یپان 
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119در آن  »ن»ۀ واژم

ط و اار    و  پ ان ای 

 ح او  دد  ادر از آ

د   در د  م ف  و

��ل ا ا  یو  ر   آ (   ،د ��  ا

(. 89ص،13ج ن،

«��ِإ ٍ ِ ُ  ٍ ن ْ ُ ِ   ْ ُ ِ در آ« آ از ره 19 

 ند حو ه دارد؛ ی  ��د

یایدادن ردر آن  از آوردن و اماز

ر اا؛اد دادن ن

 ات  رها  ت  دارد

ا  ع( در(ن ده ارائا.

ن  در    ه  ،ن و

 تن آ   م واژه ن در ا

 م ن و  ا؛  پ اول، و

ا  در  یاده د ی ن دارا

از ن  ن  ن  ع  ا

ا  دارد و آن ن و ، اره « ه»

  را  ،  دم مل و ا 

 اپ  :( ، ن، ج10 ،

570-571 .)ند ت ور از آن آ

رو ت و ر  ن��د  ا  ا  

ا(،ن، ج18211، ص.)

«تب»و «تآ»ب » ن»ارط .3-3-1

از ذ   ه پ تاز آ  در

 ن واژهت» /ء(153 و ) آ»واژهت»

( 19، دن/23، غ ،45/ن/96) :د/

 اره در ادو آه ا  ا

 ت ات   .ع( دار(

:  »ن»و « آت»وت اظ ۀدرر

    دو  ؛انا

تهآوافواژهدوا

،ااآُ

دازراّ؛ان

دازرترای

غّا( ،،6ج،

یدارا (. 58ص

(. 290، ص5ن، ج،ا )د

. دح رهدر ادیهد

  د از آ»آت  وت»، ا  و

ی   ت ر   ا 

 ��د  ) ؛)ع    د   از« ن  »  

ات  آن ت ا. دوم آ د 

  ت ات » تو  تآ»از 

 ه  «ن »ا؛  د از 

ا    ا ر زددر  ی

   ونه ا یدر «ُم 

��ا »   ف      . ا   ا د و...   

ر  ه در آن  ات آن ت، ا

 رهاد ر و  ت ه 

 در .ا 

 دی  ا   در و  دو واژه

د�� آن دو   و ن  تآ ود    

 ت ات رهده اا ( :

، 3ن، ج،یو؛ 426، ص2ج ن، ،زی

،؛ آ393، ص18ن، ج،ی؛ راز127ص

را «تآ»د از 327 .)، ص6ن، ج

 راتد از دا و« ن» ه را

دا  :( ان، ج،ی4؛ 438، ص

(. 93، ص9، ج،1364ن، ،ی راز
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120 دووپ«وپنیزآن» ل ، ره ،پاول ،پ(11 ر و ) ن1396

 :او رات  ان ه ددر  ا

زل ده ا؛  رات پ  ن یرا ا

 یزل     ،اائ  یاز  آ ا

 رات را ه  ان آن  ؛ ا

 اع  یا ا  ر آورد  ن م

آ(، ن، ج6327، ص.)

  ان از  ه د از  ا

« ن» ��ن و   وه   د   یاو غ 

 ت ا در پ  ن   ات

ً  و  یده د و  ار اپ

،؛ 337، ص2، ج1408 ،ین ( د

هد .) در  ا1196، ص6، ج1388

ا ا  ت   ،ه داده

 یه یو ن  

در پ ،ا ؛ ات ن ن

 پا : و ی  د  

 و غ،د اه و  ّهُ ّه وِ اه

 ن و ار واپ و ،ه

در ه آن درو دار د، آن ا ن

 ن. و د  و ن ا 

ذ  ا یرو و ت 

ات و از یدر پ  د و ده رخ

ر اایر ل؛ و  در از

داره  ن ی ارل وتآا

، (19: دن/تو تو  اه  آ

(. /38تذار

ح ه   ید ید رادرا

ا ( :رازی، ن، ج18 ،393-394 ؛

آ،ن، ج6327، صد ؛،ن، ج14 ،

(.384ص

3-3-2. ن اچ؟

 واژه  ««ه،   ت آ در

 ید  ااه ه ا »  ن»

در  د  یادر«ن » م ه»در »

 ام وه ا  .    ا

و  وع آن   د را از  ام و د

 ، را  راه و ا    در پ

؛  ه از ن پ ان 

 هی  ت  ه  ًرا )ع(

اا  و دی  ان    ا .آورد

 لد د  ،ن  ات

ا    را  راه او در ا !

 اب   اب  د را  د؛ ار

 پ زده اار د /افا :(146.)

    در«» ا واژه  یرا

دن ه و س ی د ی »ن»

 نراز دا  :(ن، ج ،ی18 ،

(.394ص

«جد زه س».3-4

أَمْ أَِ َََُّ ََُ ًَُْ ََِْْ َََْ »آ:  در

(  از ول ن و 35)روم/« َُاْ ُُِْ ِِن

   واژه  آن ا. در  پ

 ن در  ن ولدر اردا

 ن وآدر ا  ؛اآ 

   و« »ان ی

«َََُّ ََُ »  د از ار  ن

 ای ً –زه و س و س ید

    ... و -  او  از  

 ن ن ک  د و را آ ورزا
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121در آن  »ن»ۀ واژم

دا در  . ا ا ّ در و 

 آ د از ن در ا رت، درا

  م اون ا ر وه آ   و

 پرا از در ک  ن دآ

 ب آ دا ا  ا .« » 

د��  یَز و   ین از رو رو  و  

 ی و رظ رو از ه د  ؛ 

  نا    ا ر ن

 .

   ن ا در ا آ 

  و .ن ای  ر از :« »

 ��د ا  ً ا ز  را آن    ا   و

ا ى آ ا ا   :  ان 

  د��  از ک دارد؟ ا و اد  د ی  

:   و دا   را   پ

 ن،  »  ن» اد از 

درا    زى در رت د«الا »

ا   : آن ا یو  در ر  »»و 

 ده زل نا  راىو او در ۀا 

 ،[ ک آ   ا( ]روا

واژه یاان (. د274، ص6ن، ج

و : د،یدآدر ا« ن»

ن، و،  ب و  ،ن 

آده ذ :( ا،ن، ج8 ،

ن، ،یو؛ 133، ص4ن، ج،؛ 476ص

،؛ آ144، ص6، ج،1424؛ 207، ص4ج

،21ج،1420ر،؛ ا43ص،11ن، ج

(.56ص

  آ  دا ت د  :( آن

/29ن را در ا )آ ن م در

داب آ ول  در  اآ از

ب آ رتدا . ب 

ر وا و نا 

 (ن، ج،ی7454، ص.)

3-5.«ج رع»

 واژه ن در آ  ر ر  آ ن در

ا زدر ره  ا21  ا ، آ

وُاانآن،سینیا

م ی .د حا ان

 »ر «ح د، آن در ایا

« رک » ؛ اااز، و

و ... «  ق و «ن: یدو

ا  در    آ آن ح دهیا

. پداز

 در آ آ 21 ت ، ره از

ن رهر و ی)ع( در م  

َ َُ��ََا « : ًده ا ،ب،غ ُ َ

ِ ٍنَُِْ ��َ ِ ْ َ َ   ْ َو ُ أ  َ ْ ْذ َا َ   ْ َو ًا أ ِ َ.»

  د ا اب را  ت آن 

: او را ذ ا د!  آ ن  ا

  یا یاه(ک )ر  /ر

! د ارائ دن

ن ا  از « رکه » 

« ر »  « ن» د  .ه ا

را در ا آ    و « ن» واژه 

 ر ؛اا ای غ  ا  

 ا  ورد و ،  از   ری د

و اویا    را زل او ، 

غ  ه از و اا ت  
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122 دووپ«وپنیزآن» ل ، ره ،پاول ،پ(11 ر و ) ن1396

ن، ج ،ی)ز3359، ص؛ ا،14196، ج ،

��، ن، ج168ص  (.  ا 198، ص17؛ 

د از ن یس  داده ه ا  و

را در اآ« ق و  ّ» دا

( ا،1404د105، ص5، ج  .)ی

 د از آنن  اۀد

(. 63، ص4ن، ج ، )ر 

ن از دران ی  ا ر اپ

 ت  هان  ن ،داد ع( ارائ(

د  و در ردر  دو  ۀ  م

ت در یایو ر   د؛ ارائ آ

 تن پ و ی رش را در  ،ی

 اهدن،  و ُز دا و او را از 

–  ان  اسدران دا .ا

 ً- ن  را در ا آ   ی 

 ده  رک و  ر م  ؛ا

ر و » ا . ا   ا یا

 رک و  » و  ن و  و 

د.

3-6.«ا ،ذگفو��،ی و ب»

   رت و لو اواژه  ی  

 ،ه ا رهان ا آن ن در  ع از

  وع ا ز وُت یا و  

 بری ف از آن د و  نر

انز  ب  یو ند ا .

 : انپ  ن ،د  ای  

 ای ن  ن و ن ود دارد، 

 ند و  انز  وا  ای

  و د دار د  ای-  پ از

  او دارد.   ا -دن زی زنو آورده

ا و ف از آن  ن از ع  و ز

 در  غ لپ   و  دن

ا  وز : ،ا د ا  ن

 ن    ران و غ 

 اپ آ   .ا  غی 

 ه ،ط   و  رد ن در ا

. ا ن

«  «ًُِ ًُْ ََِْْ َُْ ََْل،  یا

 ر19در آ ءاز ن 6ه رآ  

  ددر  ره داردااو ی

هداز. ادهدر  اپاد

ه  هرو  آر آن ا  از

، و  داده ه ا )آۀدر آن از

از ان، ن 108 .)، ص3ن، ج

و «  وا ه»یدر دو آرا در ا

«ا او یاذن » ن رِ آن و

دارازی)ا،ن، ج10174، ص ؛،

، 4ن، ج،یازرم؛ 482، ص1، ج1415

(.  59ص

 ق آ در د ه، در  

ن ذ ه ا؛  ن ز ر آن ا د

 د و ن واژه   ه  و

 در ا ارد؛  آ  آن  ه اآ

 ن ا .  و زداسا 

 ن در دری « رت و در  «ی

از  رو ا؛   ره،  آ

 ن ر از واژه :«ن » در ا

  د در اذن  ّ ،ی ا  ن

 ،( نجا ،848، ص.)
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123در آن  »ن»ۀ واژم

ان ن در آ : « ََُْ ََ ََن ََو

ِغَ ًَْ ُُْ َْ ِنَُْ �� »/ ت  (30 ) در

در آ .ا ر ر « : ََُ َلَ

 ،ََُِْنَ إَََُِ ًَُْ ََُ َََُو ََِِ َکََُ

 ََِِنَُِْا َََُا ََِو ََُأ »/(35 )

هاز  و ع  » ن»واژه 

 و    اذ وپی

د؛ای نهچآ ا

 ت ا . )ع( رون و )ع(

 ا«ن در دلا ن و « ر

دو  ا« زدنیاو دا»

ا و... .پ

 اان «ن »را در ا آ  ى 

«و غ  »دا (، ن، ج1648، ص .)

از ان ) :ن( اره اس،ا

ا » ن»ی ن در ا ا

)ع( رخ غ در پ ات ت ا

،ددر و .ارداآاریپ

رار در ا  را از آن دو پائ

آ  دهن ، وارد آ 

ده ا.پ

از آن، ز ن در  ید ید تآ در

ی «ه  و »  ؛ا ر ر 

 تآ. اده   ن را از  او ا

 ا :از ا ذ

( ،42/65)إاء/« َُْ ََِْْ ََ ََْنٌ »

َُْ َُ ََْ ».../(99)نٌ ََ اَِ َءاَُاْ  »

َُْ �� ِنٍ وَ» َ َ  ُ َ   َ َن  َ »/  (21 )

 ن  د ه  تدر آ

دن از   ن وهیا  افا :

« َُُْْأَن َد ِنٍ إَُْ ��  ُ ْ َ َ   َ   َ َن    َ َ و

...ِ َََُْْْ »اا(/22ا ؛) تد 

 دم از  ک و ىاذن ی  ن

اوا  ؛اد   و ف ا

تن د ؛   رى  دن

تید تد  ه ه؛ 

ه  ً ا ام دت  دارد دت

(،ن، ج12 ،65-64ا 

ف(. 

  ن»واژه » ی  تآ را در ا

 دا ��و و  ا ا (  ، 20ج،1360،

تآرا در ا« ن»از ان 257 .)ص

  ی   و  رت وید

داا( :197، ص7، ج1415،آ ی؛،

؛ 428ص، 6، ج،1415؛ ا133، ص13، ج1412

ی،،291، ص2ج  )ی   دوم

 و  قآ،ت   درر ا .

 دراز آت/ :(100« )ن » در

ذ و و��ی  ،    ا -نیاد

   او رو  ی و او را  آور

  ار اوا -د  ه اآ 

ا   اى و    

  ؛ن ا  ق زات و ع از

ن،  ،د ان ا ( غا اا

ئ ین ا(؛ ا12 ،247-245ج

 در روز  ارادر د  

ا و رش    ی  انچ

اا( ده ا و و ئ ،تد/22.)
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124 دووپ«وپنیزآن» ل ، ره ،پاول ،پ(11 ر و ) ن1396

«هَُْنِ ک».3-6-1

 د   آن ن در در  از

: در آ رود،آن  یال م  و  ا

«َّ َََ ََُِْ »/(29 .ا ) از

« و  و ُ »ا آن یرا

دادهز( ؛ 404، ص4، ج1407،یا

ا،1419231، ص8، ج .)«ن » را

در ا   د و    پوزى 

 ن درادا ،   و ا و 

 ،م   وارد دوزخ ا؛ ز

 ا. ودى دهیا و وان ر 

ن در درى از دوز ا   اى

ذ دا و  د اراند از  و ا

و ن د از آن دایا، پ اده

    ، ،رم( 24، ج1374ر ،

از پدر آ« ل»(.    ود واژه 464ص

��َ أَغْ»آن  َِْ  »/(28   ،)ر 

و هه،  د از ن در آ

 آن )از  ا  ق در و

  کار ؛ )ارا  ی 

یااد  از  ر    د

از آن ردار  ان  ددر دید

  آ  آن و در پورزها( :

،1374400، ص19، ج .)

«حق ع».3-7

وَُُْ ََاْ اَْ اَ ِمَ اُ إ « : ِآ در

َِّْ  ِ��ِ َ ِ   َ ْ َ َ  ْ َ َ   ً  ُ ْ َ   َ ِ ُ   َ َو َ َ   ً  َ ْ ُ 

�� اَِْْ إ َُِنَ َُرًا ِف  ْ ُ اء/«  إ (33 ،)

از انص از  »   ن»

یااد، آه ا؛ زد »»آن  م 

ِّو ه ئ ص  ،ن  ل و

؛376ص،3ج،1383دروزه،)ا، ،ن

؛ رم484، ص8ن، ج،؛ 131، ص14ج

ازن، ج،ی12107، ص ؛،ن، ج5 ،

(. 15 ،59-58، ج1412،ی؛ 42ص

«ا و عّت».3-8

آ، واژه ن در  از ا  پ ن

 آن دری ری   «»  اه

در رد آن  م  هورد  ه ا. ا

 یاز  د د؛ ا  ن ر »ه»

آن    در آن، ا »ن»رد واژه 

«» ردر .ۀا د  ن»از واژه »در آ :

�� أَدِ ََُْ ِِْْْقٍ وَأْ َََِِْْج » ب ر  ُ َ و

ِ ��  َ ْ َا ٍ و ْق ِ ًا ِ    ً  َ ْ ُ  َ ُ  اء«  إ (80 )/

   «»د ،م اهی

ت و پ :ه ا ارائوزی ،(

(، 76، ص5، ج،1424؛ 546، ص2، ج1423

؛ 243، ص13، ج(،1374یرا و 

 ،��208، ص14، ج1419ا  آن ،ر ،)

 در   زها   ان را

 ،ی( 102، ص15، ج1412د ،)و

(،1360195، ص14، ج ،) و  و

( رگ ُ و غو148، ص14، ج1407،ی ،)

( هرى ،ن، ج13243، ص ،)

از ی«ا ُ ّت و »ا و ی 

 غ نز( ا،ن، ج6 ،

 و د��»(، 671ص و  اند ا در 

ى،  دن و دا دون ز و اراده

 و رور »رم، ج(12226، ص.)
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125در آن  »ن»ۀ واژم

 در روا رودا از ز    )رض(

دا ه  « «آ در ا« ن»د از 

( ا، 1380315، ص2، ج .)  ا

در ، د از رواا اد ا

، آن  ا  و غ دو و در

ر و ا .ا وه درر 

ای ا  دا اار ، ا آ  آا

   و  در آن « ن»واژه 

 ا؛   ت و ی را ای 

   و  دا ن در پ ص( و( پ

 اد از آن در ر و

دوم )ص( در ماا   پ

 د در ر– ً -  ان د؛ 

،  ،در ر،  پدرپ ییوز پ

)ص(  ام رخ د و پ یک و... ا

 در    ن از م را  یرا

ر ند ا در  ن و د؛ 

�� از آن، پ     د   )  )ص ی  

و آ  ااف و اف د یپدن و رت

پ ش د  .د تم دا

در « َِ ًُْاً»  در ر، دیاز

وَءَا« : ََْدر آ« «ًَُْ ًِه،   آ

َُ ًِ ًَُْ »/ء(153 ) در  د

یآن از ا« ن» ت   )ع(

،د روداد از در 

« ن»ن ای« ن»،

 ادرهد  یو و

؛ ات راز ر  د آن ا 

ا وا ،ارااو ا رخ 

 ،ات پّ و م )ص( در پا

در ایا د،  هآن

: دادن ن در آد از ارر  .ا

«ًُْ َُ َََُْو »/(35 ) م

ار و غا ، دنون دارا  و

.)ا�� ا  )و

3-9.«و ع رحا در»

 د از آت آ   ذ 

: پون و ان را  د ل دا، آآن

ِ�� وَاِْ إِنِ اََُْْْ أَن َُُواْ ِْ َأَِْر » ا  َ َ ْ َ َ 

« اَوَاتِ وَاَْْرضِ َُُواْ ََُُونَ إَُِْ ِن

« ن»واژه آ. در ا/( ا33)اّن

اهاح ه پنا .آن ا

  دا  وقو پ ت پآ7 ، ف

ادا؛آت ،آب و ا را در ا

ا ذ از ر ازینآو ز  در پ

ا ا در لار از ا«ن را 

 »ن، ج ،(9؛ 310، ص

 ،1415ن، ج111، ص5، ج ، 19؛ ،

106-107 ره»؛» ،ج ،5181، ص .)

 ن را در ا ذ در پ ر ازآ

ا در  ادا در در از ار آن

  ا. ا وه آ پ رت

اره َُْ �� » ُونَ إُِْ ِنٍ» رت: 

از یى   دارد   هت

،  1351 و   ا( وی، 

.  8(61، ص6، ج؛ 20 ،، ص24ج

ن روا  ا ذت   ل در

 هد ه،  آ در ذ  روا

 :( ا ن، ج ،ی27؛ 80، ص
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126 دووپ«وپنیزآن» ل ، ره ،پاول ،پ(11 ر و ) ن1396

، 1422186، ص9، جا ؛،ن، ج5 ،

هدا ید238 .)ص

ردر ،« »آا  در ااول  ا

از او  ار  ا ! پ« ان»

   ل آروا،تن  زدر آغ

 را در  نآرده؛ا  از پ ا

 ت م نآ  ر ذ و  )ع(

  پده ا  آن رآ یا

 م )ص( از داو درود  ذچ

، (،1404آ  ی ااز آن

(. 436، ص5، ج1415،ی؛ 273، ص6ج

د از اان  ذ از اناسا

این و زآذ و یرا  در پ

آدا دا و د از ن را در ا

« و ا »د؛ زاپ ا

 در ازندرراآرده؛ا

ن م  ررا ل آ ان در ا

دارد تا  ور ودر ی

رات ،ر و

ا . روا  دا ت و

قآتو وات ان :

 و آ ا د از ن در ا

ا 9 و   در یو

.اپ یا

یجگ

« ن» ارک د، رد واژه  -1

از ام )ار( در ا؛    در ن پ

«��ِ»   »و   »     م و  در دو   

.ه ا دهر ا ،ل

رد واژه  ،ر ی ارش -2

  ن ا انی  وا ازن 

د غ ن نن  ،ی در اوا

 رم؛ یا ا  پ ا  د رار

   ن دوم ر.

)ع(، در   تواژه ن در روا -3

 وا ی   ا ر ر ی 

در  اره دارد. ا ذیو ذ   یدارا

یدوره ا  از آن و پ غ،  ون

  ر  ص، در  یاق آن  د

.اده

: م  در دو  »ن»واژه  -4

 در آن  ر ر ا » .»و « ن»

ا؛  ی د ی  دو  از ا

ارت    «ن »  

  :ن« ی  و  در پ

 ل و�� ا ه» ،«آوری  »  ،«  ر » ،

«   «و  د« و  دو»

   « دی  یو»، « »، 

«ی »، «ذه» ،«یی  و  از

ا ر»  ...ود.

 ده ر در ُر  »ن»واژه  -5

 رُ از  ا ر ر  ن   در

ئ و    ح ا   ا

ا. یاد

6- ان   واژه  «ن » در

.ا ر ر  آن ار درو ز  م
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127در آن  »ن»ۀ واژم

شتپي
  ر ۀدرر   یا -1

  پنا  : ،آن،1394 ،

 85-150.

  ى:  م، أدرک  -2

 ��ا  .  و       ، ون  وی 8878 و

: ارس، 151، 1ا ا :(14042ق، ج ،

(.7ص

3-   ناق وا  و ا  أ

ء �� د ح أا     ج و ا أم 

(277، ص4ج،1408 ،ی.)

ده    و پ  یو -4

ا.

ق(.187)م درر رون ا وز -5

ََُِونَ آُِ ََُِونَ َأنْ ََُُْْ وَََُْا » -6

 َْ ِْنَ ِ اُِِْة أُرَِْْا َِوا إرُد ُ ََُْْ

 ََُُِْْ ُُْوَُ ََُِْْا أََُو ََا َُُِْا إَُُْو

َِْ َُْ ُُُْْْوَاُُُ  ََِْْ َُْ ََْ ُِْوَأُو

ًُِ ًُْ .»

  ، ط  30 از آ -7

داشزات و پ وی ح

.ا

8-  روا « :ُنٌ ا  َل َهَو َ

 ِ هَ  َو ِ »  در   ما 

ا ا( ه ا داده  )ع( ا، 

اهد( در ح ا319، ص20، ج1404

. ده

9-  ی  ا   رها ا  و

« : ��إ  ةَ َ  ��، إ��  ا   ن » (  ،ی

. (80، ص27ن، ج

بع

1.. آن

2.،آ( د1415 ،)ق  روح ا

آن اا .ا وت: دار ا ،

ر  ش(، 1371ا ،  )ا.3

، : اا په، ان: پ ام

.

4. ا اا ،ا ا ا

ا�� ) ة   1404 ،)قغا  ح : ،

.ا ا�� ا ة آة  

5.اا( قاا ،ن ا1431 ،)ق

ات، اردن: دار.

6.اا ،(   1383 ،)ش  ا

ران: ا ،آژ ر : ،

.رات اا

7.ا(    ،1988در ،)ۀ م

ا وت: دار ا ،.

8.ا( ا   ،ه1421 ،)ق ا

��ا   ا . ،وت: دارا او 

9.ا(  ،ر1420 ،)و ق ا

ا.ا رة ا :وت ،

10.ا ،د(ق1414)ا،اا،

وت ، آل  :  :

.ا

11.ا( رس، ا1404 ،)ق ئ 

ا : ، ما  رون : ،

.��ا م  ��ا  

12.ا( و  ا ،1419 ،)ق 

آن اا وت: دار ا ،.ا
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128 دووپ«وپنیزآن» ل ، ره ،پاول ،پ(11 ر و ) ن1396

13.ادی ا ن     رکا

( ،)بر اأ  ا  ،،

.

14.ا( م   ،ر1414 ،)ن ق

: دار در.وت ،اب

15.اا،(   ا1419 ،)ق

آن اا  ار ة :ضر ،

 از.

ق(، 1420ا   ، )نا.16

ا  اا.وت: دار ا ،

17.یای،( 1356ا ،)ش«

، 30ش،  » نۀدرر

.759-758ص

 ق(،  1421 ا )ازى،.18

اوت: دار ا ،ءاث اا.

19.،وا( 1368 ،)ن و شا و ا

، : ا آرام، ان: د  و آن

.ا 

20.،( ن  1423  ،)ق

.اث اء اوت: دار إ ،

ا�� (  وی،.21  1418 ،)ار قا

وار او أ ء اوت: دار إ ،

ا.ااث 

22.،( اا  1371 هو ،)ش

آن، ان: داه ان.

23.( ری، ا1422 ،)ق ا

، وت: دار إء وان   اآن

.اث اا

ی د در واژهش(، 1386آرر )ی،.24

.س: انای،،  :ون رهآن

ا�� )آادی.25   ،1391 ،)ش  ،

: إاء.

ق(، 1376ا  د )ى،.26

. ،وت: دار ا اح

27.( ی، او)،نروحا،

.ادار: وت

 ، ق(1420ان   )ى،.28

،…: ار   ، و، ام

دار: دا.

اار »ش(، 1352)یر،اید.29

ـاا  وه » ،

��داب،  ة-ة اد ، 6، ش اردا

.184 155ص 

 (، ق1415)   ى،.30

ر ار  : ، : ،

ان.

ا��ل ش( 1381 ،)رى،.31  

اوت ارا ا ا : ،

.��ا

ش(1390 ،)رف؛ ، رر،.32

، «ر  واژه  در آن»

 ت هدا  آن و م

.114-85، ص ،2ل ، شااء

33.��ا،یا(1419 ،)دقانا 

ُ،ا : ،شَّاوت :

.اةا

34.،ا( ا1388،)ق آا ا

، ه: دارا ا.آن

35.،دا(   1416 ،)ه و قا

ئا ،م زاا   :،

ا��وف. ارۀ  : وز ه 
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129در آن  »ن»ۀ واژم

، ا اق(، 1383ت )دروزه،.36

 .ا ا ه: دارإ

37.راغا،(   1375 ،)ش

، : غ وى، دات اظ آن

ان: ى.

38.،زررا( ��ا      1410 ،)ق

،  : و ان  م اآن

ر ا.ران، وت: دا

اف ق(، 1407د   )زى،.39

ا اغ ئ  بوت: دار ا ،

.ا

40.،زوز( ا�� ا  1424 ،)ح ق

ت اوت: ا ،  : ،

.ة اا

41.،( اد1411 ،)قاث اا ر ،

   د :زی،رض :

داه ا د.

 ش(، 1383 )رو،ی.42

ن: ا،آنزن آن و روش

  هووپاا.

،ام،(   )ی،.43

،.

44.،ا  ا (1421 ،)ق

، وت: دار اب اآنا��ن  م 

ا.

45.،ا  ا( 1404 ،)ق

،  : ار ار   ار

.  ��ا  آ

ح ق(، 1432، ا؛ ام، رو ).46

 ت��م اا و  أ ،

 ،رون  قآا .

http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.
php?t=15036#.VzlNYPl97IU

47.،(1394 ،)ش  آن 

در اقنه ادان: دا ،ن و

.ا

48.،( 1383 ،)ش

« آن » ،روش 

.6-4ص،39شد،دوره،ام

 م(  1991 ،)اوی،.49

.امار:  ،،ااوی

ا�� )،یز.50  1382 ،)ش« 

  ق آنو ا وو اان؛ر

7ل،ان ا ر،«یاد

.96-75، ص25ش

51.د(  ،ا1365 ،)ش  نا

، : ارات  آن اآن 

.ا

 و  م(، 1968ام ن )ار،.52

 اها،.دا��ر ة   : اد 

53.،( م  زاقا1411 ،)ق 

: وت ،اآن ا ا  ّازاق

.دار ا

54.،(  1417 ،)ق  انا

،   : ا . اآن

55.،(   1360 ،)ش 

، ان: ارات ان   اآن

.ا

 ان ق(   1412 ،)ى،.56

، وت: دار ا  . اآن
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130 دووپ«وپنیزآن» ل ، ره ،پاول ،پ(11 ر و ) ن1396

57.،( ا1375 ،)شا  ،

 : :ان ،ری، اا 

ی.

اا ق(، 1351ی،  )وی.58

ا : ، رات   اآن

.��ا

ا ا م(  1997 ،)وی،.59

آن ا. ة :ه ،

60.،(   )،  نا

 ،.وت:  اآن

ا�� )ى،.61     1428 ،)ق 

ئه و اا ، :ه ، ن :

.ة اة ا

62.،( د  1380 ،)ب ق

ان.ا  پ :ان ،

، ه و اندم(،  1997اد )ۀ.63

 :ف ا،وت : ة

ال.

 ، (ق  1420 )رازى،.64

ا.اث اء اوت: دار ا ،

، : اق(،  1409 ا )ای،.65

 ت.

م(2004 ،)م  غ دارزدق،.66

د،  ، و ح: ازدقاند

وتب ادارا :.

67. (  ،��1419ا ،)ق و 

، وت: دار اک ة و ا.اآن

،(ق1415)بوزآدی،.68

.اادار: وت،ااس

69.(  ،1415 ،)ق 

ر.ا راتان: ا ،

70.،(   1414ا  ،)ح قا

ا.هة دار ا : ،

71.،( ا 1371 ،)آنش س ،

.��ا   ا ار  : د ان 

72.،( ا  1364 ،)ش ا

، ان: و.��م اآن

ئ (، ا  ازن )ى،.73

ة ،: اا ، : اا��رات

اة ا ب.

74.،( ّ1412 ،)آنقل ا  :ه ،

دار اوق.

75.،  ب(1407 ،)قا،

��ا   ا ار  : د ان .

 ن ق(1408 ،)ن  دى،.76

: ة وت، اده  ت اده

ا�� ت.

77.، ( 1403 ،)ارق��ا ر   ،

 .اث اء اوت: دار إ

78.،اغ(   ا)،

اغوت،ا :ءداراثإاا.

79.(    ،ى1414ز ،)ج ق

وت: دار ،ی ، :اوس

.ا

ا  ش(1360 ،)ی،.80

آن ات ا و  ه :ان ،

 ب.

81.،( اد 1424 ،)قا  ،

.��ا   ا ار  : د ان 
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131در آن  »ن»ۀ واژم

82.، ان(1381،)ه و ش��ا

ئا : ،رو  :ان ،...و

 راتا.

83.،( ما  ،رون و ا ،)

ا��ت  و ح   ،، .

84.ی،(1408 ،)ق ،لا

 :وف اد ر  : ،

 ،وطا��روت.ة ا :

،  ش(، 1374ازى،  )رم.85
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