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کتابشنایس سوره محد

تفسری ،لغتشنایس ،رصفوحنو ،خوشنوییس،
گرافیکوتذهیب ،اجعا ،ز فقهالحمد
سیدرضا باقریان موحد
چکیده :س��وره
مح��د ی�کی از مه��م ترین
س��وره های قرآن کرمی اس��ت که معارف واالی اخالیق و عرفاین
مندرج در آیات این س��وره باعث ش��ده که ه��م در علم فقه
و هم در اخالق و عرفان اس�لایم ،باب ویژه ای به این س��وره
اختص��اص داده ش��ود و مفس��ران ق��رآن ن�یز کت��اب های
مس��تقلی در ش��رح و تفس�یر آن بنویس��ند .نویسنده در
نوش��تار حارض ،سیع در ارائه کتابش��نایس نامگوی (آماری)
سوره محد تا پایان سال  1390دارد که آن ها را بر اساس الفبای
نام نویس��ندگان تنظمی کرده و به این ترتیب ،از دویس��ت و
بیس��ت کت��اب چاپ ش��ده و هفتاد و چهار نس��خه خطی ،
یاد نموده اس��ت .در ادامه ،نمایه ای از نویس��ندگان شیعه
و اهل س��نت کتب ،ارائه داده اس��ت .در انهتا ،با بیان نمایه
موض��ویع کتاب ها در قال��ب موضوعایت از قبیل  .1تفس�یر
بس��م اهلل الرمحن الرحمی؛  .2فقه س��وره محد؛  .3اجعاز سوره
مح��د؛  .4جتوی��د ،لغت ،حف��ظ ،و رصف و حنو س��وره محد؛ .5
خوشنوییس ،گرافیک ،تذهیب سوره محد؛  .6کتاب های ویژه
کودکان و نوجوانان؛  .7تفس�یرهای مس��تقل روایی ،اخالیق،
عرفاین س��وره محد؛  .8تفسریهای س��یایس ،اجامتیع ،تربییت و
مسائل روز سوره محد؛ و  .9تفسریهای مشرتک سوره محد و
بریخ از سوره ها ،مقاله خویش را به پایان یم رساند.
کلیدواژه:کتابش��نایس س��وره مح��د ،کتابش��نایس نامگوی،
کتابشنایس آماری ،سوره محد.

مقدمه
س���وره حم���د (فاتحه الکتاب) ،یک ��ی از مهمترین سور هه ��ای قرآن کر یم
اس���ت ک���ه نسبت به دیگ ��ر سورهها از اهمی ��ت خاص و امتی ��از ویژهای
بب ��ودن خواندن سوره حم ��د در نمازهای یومیه و
برخ���وردار است .واج 
همچنی���ن معارف واالی اخال ق ��ی و عرفانی مندرج در آی���ات این سوره،
باعث شده است هم در علم فقه و هم در اخالق و عرفان اسالمی ،باب
وی���ژهای به این سوره کمآیه ،اما پربار اختصاص داده شود .این اهمیت
و عظم���ت باعث شده است مفسران قرآن کر ی ��م نیز نگاهی ویژه به این
سوره داشته باشند و کتابهای مستقلی در شرح و تفسیر آن بنویسند.
ام���روزه ما می ��راث دار گنجینه گرانسنگی با موض ��وع کتابشناسی سوره
حم���د هستی ��م که شام ��ل دهها کت ��اب در تفسی ��ر ،شرح مفاهی ��م سوره
حم���د ،تفسیر «بسم اهلل الرحمن الرحی ��م» ،لغتشناسی ،صرف و نحو،
اعج���از ،فقه الحمد ،خوشنویسی ،گرافیک و تذهیب سوره حمد است
که ب���ه قل���م عالمان ب ��زرگ مسلم ��ان با گرایشه ��ای مختل ��ف مذهبی
(شیع���ه اثنیعشری ،شیعه ز یدی ،مالکی ،شافع ��ی ،حنبلی و حنفی)
و دیدگاهه���ای گونا گ ��ون فکری (عرفان ��ی ،فلسفی ،کالم ��ی ،روایی) در
جغرافی���ای متن ��وع نشر (ق ��م ،تهران ،سنن ��دج ،نجف ،بغ ��داد ،بیروت،
قاهره ،ر یاض ،جده و دمشق) به رشته تحریر در آمده است.
مقال���ه حاض ��ر ،گ ��زارش مختصری از ای ��ن می ��راث گرانبها اس ��ت که بر
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اس���اس الفبای نام نویسندگان تنظیم شده و در آن از  220کتاب چاپ

ایران(دنا).1212 ،4 ،

ش���ده و  74نسخ���ه خطی ( بر اساس فهرست���واره دستنوشتهای ایران

.10اب���ن عر ب� �ی ،محمدبنعل� �ی (- ۵۶۰)۶۳۸؛رحمه م ��نالرحمن فی

(دن���ا) ،مصطفی درایتی؛ ته���ران :کتابخانه ،م���وزه و مرکز اسناد مجلس

تفسی���ر و اشارات القرآن (تفسیر سوره حمد و بقره)؛ ترجمه و شرح قاسم

شورای اسالمی )1389 ،یاد شده است.

میرآخوری؛تهران: ،فهرست .۱۳۸۹ ،فارسی.

ن عسک���ری (۲۳۲ـ260ق) نخستین
از نظ���ر تار یخ���ی ،تفسی���ر اما م حس��� 
تفسی���ری است که ب���ر این سوره مبارکه نوشته ش���ده است .کتابهای
ابنعبدالب���ر (363ـ ،)463ابناقلیس���ی ( ،)550ابنجری���ر طب���ری،
ن عرب���ی(۵۶۰ـ۶۳۸ق) ،صدرالدی���ن
ی (۶۰۶-۵۴۴ق) ،اب��� 
خ���ر راز 
ف 
قون���وی(607ـ673ق) ،طوف���ی حنبل���ی (716ق) ،و عبدالرزاق کاشی(
730ق) را میتوان از کهنترین آثار تفسیری دانست.
نکته پایانی اینکه این مقاله ،کتابشناسی نامگوی (آماری) سوره حمد
اس���ت .تهی���ه کتابشناسی توصیف���ی و تحلیلی سوره حم���د نیز کاری
بایسته و شایسته است که انجام آن همت فرهیختگان را میطلبد.

.11اب���ن قیم جوز ی ��ه ،محمدبنابی بک ��ر؛ فتح التواب ف ��ی تفسیر فاتحه
الکت���اب لالم ��ام ابن قی ��م الجوز ی ��ه؛ تحقی ��ق محمدبنر ی ��اض احمد؛
بیروت :عالم الکتب۱۳۸۵ ،۱۵۲ ،ص.عربی.
.12اب���ن قی ��م جوز ی ��ه ،محمدبنابی بک ��ر؛ شرح آی ��ه ایاک نعب ��د و ایاک
نستعی���ن؛ تحقی ��ق محمد عمر الحاج ��ی و عبداهلل ب ��دران؛ دمشق :دار
الحفاظ2000،م184 ،ص .عربی.
.13ابن کمال پاشا ،احمدبنسلیمان ( )940-؛ تفسیر البسمله؛ عربی،
فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).125 ،3 ،
.14ابن کم ��ال پاشا ،احمدبنسلیمان ( )940-؛ تفسیر الفاتحه؛ عربی،
فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).172 ،3 ،

کتابشناسی و نسخهشناسی سوره حمد تا پایان سال 1390

.15احسای ��ی ،صالحبنزین الدین؛ رساله فی معن ��ی بسم اهلل الرحمن

.1ابراهیم���ی محمدی ،محمد صالح () -۱۳۱۲؛ تفسیر فاتح ه الکتاب؛

الرحیم؛ عربی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).932 ،9،

ت اسالم���ی ،معاونت روابط
ن تبلیغ���ا 
پ و نش���ر سازما 
ته���ران :مرک���ز چا 

.16احمدی فقیه ،محمد امین؛ گنجینهای از قرآنحکیم ،اعجاز سوره

بینالملل .۱۳۶۷ ،فارسی.

حمد و عدد ۷؛ تهران :پژواک کیوان،،۱۳۹۰ ۴۰۰ص .فارسی.

ی حمد ،اخالص
.2ابراهیمی ،محمد حسین ( ) -۱۳۲۹؛ تفسیر سورهها 

.17احم���دی ،سید علی؛ شرحی بر بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ قم :وثوق،

ص  .۲۳۲فارسی.
و زلزال؛ قم :محمدحسین ابراهیمی ،۱۳۷۶ ،

176 ،1386ص .فارسی.

.3ابناقلیس���ی ،احمدبنمعاد ( )550-؛ تفسیر الفاتحه المسمی تفسیر

.18احم���دی ،عبداهللبنسلمانبنسال ��م؛ الماث ��ور ف ��ی تفسی ��ر س ��وره

العل���وم و المعانی المستودعه فی سبع المثان���ی؛ تحقیق احمد محمد

الفاتح���ه ع ��ن النب ��ی و الصحابی ��ن و التابعی ��ن؛ ر ی ��اض :دارالطیب ��ه،

الجندی؛ بیروت :دارالکتب العلمیه .1389 ،عربی.

1413ق256 ،ص .عربی.

.4ابنجری���ر طبری؛ تفسی���ر الفاتحه؛ تحقی���ق محمود شلب���ی؛ بیروت:

.19احمدی ،ناصر ( )۱۳۴۰ -؛ تفسیر سوره حمد؛ تایباد :سنت.۱۳۸۱ ،

دارالمعرفه1390،ق149 ،ص .عربی.

فارسی.

.5ابنحم���دان ،احمدبنسع���د؛ مظاه���ر المجتم���ع المسل���م من خالل

.20اردبیلی ،عبدالعزیز (ق ��رن)13؛ تفسیر سوره الفاتحه(ضمن رسائل

سوره الفاتحه؛ ر یاض :دارالطیبه1415 ،ق160 ،ص .عربی.

ف���ی التفسیر س ��وره الفاتح ��ه)؛ قم :مرک ��ز العل ��وم و الثقاف ��ه االسالمیه،

.6اب���ن عبدالبر ،یوسفبنعب���داهلل (363ـ463ق)؛ االنصاف فیما بین

.1385عر ب ��ی.

علم���اء المسلمین فی قراءة بسم اهلل الرحمن الرحیم فی فاتحة الكتاب

.21استرآبادی ،محمدبننظام؛ تفسیر سوره الحمد؛ فارسی ،فهرستواره

م���ن االخت�ل�اف؛ دراس���ه و تحقی���ق عبداللطیفبنمحم���د الجیالن���ی

دستنوشتهای ایران(دنا).147 ،3 ،

المغربی؛ ر یاض :مكتبة اضواء السلف۱۴۱۷ ،ق .عربی.

.22استرآب ��ادی ،محم ��د جعف ��ر()1263-1198؛ تفسیر س ��وره الفاتحه؛

.7ابنعبدالوه���اب ،محمدبنعبدالوه���اب؛ تفسی���ر الفاتح���ه؛ تحقیق

عربی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).153 ،3 ،

فهدبنعبدالرحمنبنسلیم���ان الروم���ی؛ ر ی���اض :مکتب���ه الحرمی���ن،

.23استرآب ��ادی ،محمدجعفر()1263-1198؛ مظاه ��ر االسرار فی وجوه

1407ق .عربی.

اعجاز کالم الجبار(ضم ��ن رسائل فی التفسیر سوره الفاتحه)؛ قم :مرکز

.8ابن عجیبه ،احم���د (1809-1747ق)؛ تفسیر الفاتحه الکبیر(البحر

العلوم و الثقافه االسالمیه .1385 ،عربی.

المدی���د)؛ تحقیق بسام محم���د بارود؛ [بیج���ا] ،دارالحاوی1420 ،ق،

.24اسع���دی ،محمدحس� �ن؛ منظومه ن ��ور ،لغات سوره حم ��د و بقر ه در

674ص .عربی.

 ۳۴۳بیت؛ قم :جامعة القرآن الکر یم ،۱۳۸۰ ،ص  .۶۹فارسی.

.9اب���ن عرب���ی ،محمدبنعل���ی ()638-560؛ دع���وه الفاتح���ه الشر یفه

.25اسماعیلپ ��ور ،علی؛ آیه شر یفه بسمل ��ه در فرهنگ اسالمی؛ تهران:

الکبری(الدعاء و س���وره الفاتحه)؛ عربی ،فهرست���واره دستنوشتهای
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مفید204 ،1375 ،ص .فارسی.

.41انص���اری شافع ��ی ،عبداهللبنابیبک ��ر( )1118-؛ البالب ��ل الصادحه

.26اسماعیلی ،نادعلی؛ تفسی���ر علمی و عرفانی قرآن :سبکی نوین در

علی اغص���ان سوره الفاتح ��ه؛ ج ��ده :دارالمنه ��اج1424 ،ق175 ،ص.

ترجم���ه و تفسیر بصورت علم���ی ،عرفانی ،ادب���ی ،موضوعی و تصویری

عربی.

و نی���ز ب���ر اساس دیدگ���اه پیامبر اک���رم (ص) در نهجالفصاح���ه؛ ساری:

.42انص���اری ،زکر یابنمحم ��د()926-826؛ تفسی ��ر البسمل ��ه؛ عربی،

نادعلی، .۱۳۸۸فارسی.

فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).125 ،3 ،

.27اصفهان���ی ،محمدحسی���ن؛ تفسی���ر س���وره حم���د و بق���ره؛ [بیجا]،

.43انص���ار ی ،محمدعل ��ی () -۱۳۴۳؛ تفسی ��ر س���وره مبارک� �ه حم ��د؛

محمدحسین اصفهانی1317 ،ق342 ،ص .فارسی.

مشهد :هاتف ،۱۳۸۰ ،ص  .۲۰۶فارسی.

.28اصفهانی ،یحییبنمحمد شفیع (ق���رن)14؛ تفسیر سوره الفاتحه؛

.44اورامان���ی ،عباسبنبه ��رام میرزا(ق ��رن)11؛ تفسی ��ر س ��وره الفاتح ��ه؛

عربی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).154 ،3 ،

فارسی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).153 ،3 ،

.29افتخ���اری ،محمود () -۱۳۵۰؛ شرح خصوصیات هنری و تصویری

.45ب���اب ،علیمحمدبنمحمدرض ��ا (1266-1236ق)؛ تفسی ��ر سوره

در س���وره حم���د؛ با همک���اری مر یم گ���ودرزی؛ تهران :سبزرای���ان گستر،

الفاتحه؛ عربی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).153 ،3 ،

۶۹ ،۱۳۸۹ص .فارسی.

.46باباافض ��ل کاشان ��ی ،محمدبنحسن؛ جامع الحکم ��ه (تفسیر بسم

.30افتخ���اری ،محم���ود () -۱۳۵۰؛ تفسی���ر موضوع���ات و مفاهیم سوره

اهلل الرحم���ن الرحیم)؛ به کوش ��ش محمدتقی دانشپ ��ژوه؛ تهران :بنیاد

حمد در گفتار و آثار؛ با همکاری مر یم گودرزی؛ تهران :سبزرایان گستر،

قرآن136 ،1361 ،ص .فارسی.

۱۴۳ ،۱۳۸۹ص  .فارسی.

.47بابایی ،محمد() -۱۳۴۸؛ راز رشد آ گاهی ،اندیشه عبادی (تفسیر

.31افتخاری ،محم���ود () ۱۳۵۰-؛ موضوعات و مفاهیم سوره حمد در

سوره حمد)؛ مشهد :راز توکل .۱۳۸۷ ،فارسی.

آین���ه تصویر؛ با همکاری مر یم گودرزی؛ تهران :سبزرایان گستر،،۱۳۸۸

ی (- ۱۲۸۶۱۳۷۳ق)؛ گمراهان ،حدیثی مفصل از
.48بازرگان ،مه ��د 

۶۹ص .فارسی.

قرون وسطای مسیحیت در ارتباط با سوره حمد؛تهران :نهضت آزادی

.32اکبری ،حجتاهلل () -۱۳۲۷؛ تفسیر مقارن سوره حمد از نظر اهل

ایران ۱۶۶ ،۱۳۶۲ ،ص .فارسی.

شیعه و اهل سنت؛ قم :امالقرآن، ،۱۳۹۰ ۱۱۲ص  .فارسی.

 .49باقریفر ،علی (۱۳۳۶) -؛ قرآن کتاب راستی (راستی و ناراستی در

ی ف���ی
ل شبیرخاقان���ی ،محم���د طاه���ر () -۱۳۶۴؛ انوارالوح��� 
.33آ 

سورههای حمد و بقره )؛ تهران :بشرا، .۱۳۹۰فارسی.

ب و االخالص؛ قم،:
ب المجید فاتح ه الکت���ا 
ض سور الکت���ا 
تفسی���ر بع 

.50با کوئ���ی ،زینالعابدی ��ن () -۱۳۱۹؛ تفسی ��ر س ��وره حم ��د؛ ق ��م:

انوارالمهدی ۱۳۸۲.،عربی.

کمالالملک۱۲۲ ،۱۳۸۱ ،ص .فارسی.

.34امامی خاتونآب���ادی ،محمدرضا ( )1127-؛ خزائن االنوار و معادن

.51بغ���وی ،حسینبنمسع ��ود ()510-436؛ تفسی ��ر س ��وره الفاتح ��ه؛

االخبار؛ فارسی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).858 ،4 ،

فارسی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).156 ،3 ،

.35امیر صادقی تهرانی ،نصیرالدی���ن؛ درسهایی از فاتحه الکتاب؛ به

.52بنیهاشم ��ی لنگ ��رودی ،ج�ل�ال؛ تفسی ��ر س ��وره حمد؛ ته ��ران :بالغ

کوشش بانو فرخی ،تهران[ :بینا][ ،بیتا] ،فارسی.

دانش۶۴ ،۱۳۸۵ ،ص .فارسی.

ت و کلم���ات دو سور ه مبارکه
ح لغا 
.36امیرشقاق���ی ،عبدالصمد؛ ش���ر 

.53بیرجن���دی ،عبداللطیفبنعلی(ق ��رن)10؛ تفسی ��ر س ��وره الفاتحه؛

فاتحه الکتاب و اخالص؛ [بیجا][ ،بیتا][ ،بینا] ۲۴ ،ص  .فارسی.

فارسی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).151 ،3 ،

.37امی���ری ،عم���ر بهاءالدین؛ ام الکت���اب؛ بیروت :دارالق���رآن الکر یم،

.54پارس���ا ،محمدبنمحم ��د(822-739ق)؛ تفسی ��ر س ��وره الفاتحه؛

1392ق128،ص .عربی.

فارسی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).151 ،3 ،

.38امی���ن ،محمد (  ) -۱۳۳۶؛ تفسی���ر سور ه حمد؛ قم ،:طیب،۱۳۸۲ ،

ی بر سوره
ح توحید در نماز ،یا تفسیر مختصر 
.55پوستش ��ور ،علی؛ رو 

ص  .۲۴۰فارسی.

حمد؛ تهران :نشر منیر .۱۳۷۷ ،فارسی.

.39امین���ی نجف���ی ،عبدالحسی���ن (- ۱۲۸۱ )۱۳۴۹؛ تفسی���ر فاتح���ه

ی توتونچ� �ی ،محمدحسین؛ تفسیر س ��ور ه حمد و توحید؛
.56تبری���ز 

ی شاهم���رادی؛ تهران ،:مکتبه االمام
الکت���اب؛ مترجم قدرتاهلل حسین 

[بیجا][ ،بینا] .۱۳۵۳ ،فارسی.

ن علیهالسال م العامه ۱۳۶۰ ،۲۶۰ ،ص .فارسی.
امیرالمؤمنی 

.57تبری���زی عل ��ی؛ تفصی ��ل المسال ��ه فیم ��ا یتعل���ق بالبسمل ��ه؛ ق ��م:

.40امینی نجفی ،عبدالحسین (- ۱۲۸۱ )۱۳۴۹؛ تفسیر فاتح ه الکتاب؛

دارالصدیقه الشهیده128 ،1388 ،ص .عربی.

ن علیهالس�ل�ا م العام���ه۱۳۹۵ ،ق،
ته���ران ،:مکتب���ة االم���ا م امیرالمؤمنی��� 

ب الحمید فی
ی غرور ی ،هدایتاهلل (۱۳۶۵-۱۲۷۶ق)؛ الکتا 
.58تبریز 

۲۵۵ص .عربی.
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ی الحمد و التوحید؛ قم :آی ه حیات ۳۱۱ ، ۱۳۸۲ ،ص  .عربی.
تفسیر سورت 

.74حسین ��ی خاتونآبادی ،محمد صال ��ح ()1116-1058؛ تفسیر سوره

ح التفسیر فی
.59تنکابن���ی ،محمدبنسلیمان(۱۳۰۲ -۱۲۳۴ق)؛ توشی 

الفاتحه؛ عربی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).153 ،3 ،

ی آی��� ه از سور ه بقره)؛
قواع���د التفسی���ر و التاویل(تفسیر س���ور ه حمد تا س 

.75حسین ��ی خاتونآب ��ادی ،میر محم ��د صالح؛ تفسیر س ��وره الفاتحه

ب سعدی۱۳۷،ص .عربی.
ی الجیالنی؛ قم :کتا 
ق جعفر السعید 
تحقی 

(ضم���ن رسائل ف ��ی التفسیر س ��وره الفاتحه)؛ قم :مرکز العل ��وم و الثقافة

.60ثبات���ی ،هوشن���گ؛ تفسی���ر صغی���ر ،ترجم��� ه و تفسی���ر س���ور ه بق���ره و

االسالمیه .1385 ،عربی.

ب در نماز ،حم���د ،توحید ،ق���در ،جمعه،
ب و مستح��� 
ی واج��� 
سورهه���ا 

ی زنجانی ،عزالدی ��ن () -۱۳۰۰؛ تفسیر س ��وره مبارکه حمد؛
.76حسین� � 

ی در اسرار وج���ود؛ تهران :مرتضوی،
ن ب���ه انضما م بحثی توحید 
منافقو 

قم :بوستان کتاب۱۶۸ ،۱۳۸۳ ،ص .فارسی.

 .۱۳۷۷فارسی.

.77حسینی مرعشی ،اسماعیل ( )1315-؛ درسهایی از سوره حمد؛

.61ثقف���ی قزو ین���ی ،علیبنمحم���د؛ الکرائ���م القدسی���ه ف���ی الهدایات

قم :ناصر۲۱۶ ،۱۳۷۹ ،ص .فارسی.

الفاطمیه(،ضم���ن رسائل فی التفسیر سوره الفاتحه)؛ قم :مرکز العلوم و

ی حمد،
.78حسین� �ی ،حس� �ن؛ شعاعی از ق ��رآن (برداشت���ی از سورهها 

الثقافه االسالمیه .1385 ،عربی.

مومنون ،واقعه ،ناس)؛ قم :صحفی ۱۳۷۶. ،فارسی.

ی انصار ی ،محمدحسن() -۱۲۴۹؛ تفسیر حسن در استعاذه
.62جاب���ر 

.79حسین ��ی ،عبدالعظیم(ق ��رن)14؛ تفسی ��ر س���وره الحم ��د؛ فارس ��ی،

و حمد و آیه اول سوره بقره؛ [بیجا][ ،بیتا] [بینا] ۳۶۶ ،ص .فارسی.

فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).147 ،3 ،

.63جامی ،عبدالرحمنبناحمد ()898-817؛ تفسیر سوره الفاتحه و

.80حکی ��م ،سیدمحمدباق ��ر؛ تفسی ��ر س ��وره الحمد؛ قم :مجم ��ع الفکر

البقره؛ عربی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).156 ،3 ،

االسالمی352 ،1387 ،ص .عربی.

ی از تفسی���ر سور ه حمد ،ی���ا لمعه فی
.64جزای���ری ،محمدکاظ���م؛ پرت���و 

.81خطی ��ب ،محمدخلی ��ل؛ فی فضل الق ��رآن الكر ی ��م و كیفیة و آداب

تفسیر الحمد؛ قم :محمد کاظم جزایری۱۲۵ ،۱۳۷۰ ،ص .فارسی.

الت�ل�اوة و االستماع ،تفسیر فاتحه؛ تح ��ت اشراف محمود محمد خلیل

.65جعفرینیا ،محمدرضا () -۱۳۵۲؛ شرحی بر سوره حمد بهانضمام

الخطیب؛ طنطا :دارالبشیر للثقافه و العلوم[ ،بیتا] .عربی.

ت زبانشناسی و
ن دنیا به همرا ه اطالعا 
تصاویر آرشیو ترجم���ه به  ۱۰۱زبا 

.82خمین� �ی ،روحاهلل ()۱۳۶۸-۱۲۷۹؛ تفسی ��ر آی ��ه البسمل ��ه؛ بی ��روت:

ی موجود در قرآن در جهان؛ ق���م :نسیم کوثر۳۶ ،۱۳۸۴ ،
آم���ار ترجمهها 

دارالهادی1992،م .عربی.

ص .فارسی.

.83خمین� �ی ،روحاهلل ()۱۳۶۸-۱۲۷۹؛ تفسی ��ر س ��ور ه حم ��د؛ ته ��ران:

ت (خالصهای
ی ورنامخواستی ،کلثوم () -۱۳۵۲؛ کلید بهش 
.66جالل 

ص ۳۱۷ص .فارسی.
م و نشر آثار امام خمینی،۱۳۸۸ ، 
مؤسسه تنظی 

از تفسیر سور ه حمد)؛ اصفهان :کلثو م جاللی۸۰ ،۱۳۸۲ ،ص .فارسی.

.84خمین� �ی ،مصطف� �ی ()۱۳۵۶-۱۳۰۹؛ سرمن ��زل انسانی� �ت ،تفسی���ر

.67جنی���د ،حافظ؛ ایا ک نعبد و ایا ک نستعی���ن مدخل الی فهم القرآن

اخالق���ی فاتح� �ه الکت ��اب و زندگینام� �ه؛ ترجم� �ه و گ ��ردآور ی محم���د

الکر یم؛ دمشق :دارالثقافه للجمیع1999 ،م208 ،ص .عربی.

تحریرچی؛ تهران :الهاالهو۱۵۲ ،۱۳۶۲ ،ص .فارسی.

.68جوه���ر ،طلح���ه؛ االعج���از الع���ددی ف���ی س���وره الفاتح���ه؛ دمش���ق:

.85خواست ��ه ،حام ��د؛ تفسی ��ر س ��وره حمد؛ ق ��م :نسیم حی ��ات۱۳۸۴،

الحکمه1418 ،ق .عربی.

۸۷ص .فارسی.

ی خوانس���ار ی ،محم���د رض���ا () -۱۳۳۹؛ تفسی���ر سوره
ج شر یف��� 
.69ح���ا 

نالمدخل
ن فی تفسیر القرآ 
.86خویی ،ابوالقاسم ()۱۳۷۱ - ۱۲۷۸؛ البیا 

ی انتشاراتی حضور۱۱۰ ،۱۳۷۹ ،ص.
حم���د و توحید؛ قم :مؤسس ه فرهنگ 

تفسی���ر فاتحهالکتاب؛ قم :موسس ه احیاء آث ��ار االمامالخوئی۵۷۶،ص.

فارسی.

عربی.

.70حسنبنعل���ی(ع) ،ام���ام یازده���م (260-۲۳۲ق)؛ تفسی���ر فاتح���ه

.87خو ی� �ی ،ابوالقاس ��م ()۱۳۷۱ - ۱۲۷۸؛ تفسی ��ر س ��وره حمد؛ مترجم

ن عسک���ری سالماهللعلی ه و پژوهش���ی پیرامون آن؛
الکت���اب از امام حس 

جعفر حسینی؛ قم :دارالثقلین۱۵۸ ،۱۳۸۴ ،ص .فارسی.

هلل حسینی شاهمرادی؛ تهران :کعبه .۱۳۶۳ ،فارسی.
ترجم ه قدرتا 

.88خو ی ��ی ،مصطفیبنمحم ��د؛ سف ��ره درو یش ��ان (تفسی ��ر حم ��د و

.71حس���ن فض���ل بجل���ی؛ تفسی���ر س���وره الفاتح���ه؛ عرب���ی ،فهرست���واره

معوذتین)؛ فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).152/6 ،

دستنوشتهای ایران(دنا).154 ،3 ،

.89خیر تبری ��زی ،محمدحسین؛ نگاهی به تفسیر س ��وره حمد؛ تهران:

.72حسن ،محمدعلی؛ تفسیر سوره الفاتحه؛ دبی :دارالبیارق1414،ق،

فلق31 ،ص .فارسی.

63ص .عربی.

.90در یاب���اری ،عنای ��ت اهلل؛ تفسی ��ر شف ��ا؛ قم :می ��راث ماندگ ��ار.1380،

.73حسین���ی حسنآب���ادی ،محمد () -۱۳۳۷؛ نم���ی از یم (نگاهی به

فارسی.

سوره حمد تا حج)؛ قم :آراسته .۱۳۸۷ ،فارسی.
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.91دستغی���ب ،عبدالحسی���ن ( ۱۲۹۲)۱۳۶۰-؛ فاتح��� ه الکتاب ،تفسیر

.107رضان���ژاد ،غالمحسی� �ن () -۱۳۱۳؛ مقدمه تفسیر ب ��ر سوره حمد یا

م دستغیب؛
ح و مقدم���ه از محمد هاش��� 
س���ور ه شر یف��� ه حم���د؛ تصحی��� 

فاتح��� ه الکتاب ،موسوم به تمهید المبان� �ی ،یا تفسیر کبیر بر سوره سبع

تهران :کاوه ۲۶۴ ،1360 ،ص .فارسی.

المثانی؛ تهران :الزهرا(س) .۱۳۸۳ ،فارسی.

.92دشتکی شی���رازی ،منصوربنصدرالدین محم���د ( )948-؛ تفسیر

.108رض���وی ،جواد ( ) -۱۳۵۴؛ تفسیر سور ه حمد و بقره به گونه پرسش

سوره الفاتحه؛ عربی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).151 ،3 ،

و پاسخ؛ قم :انتشارات قم۱۰۶ ،۱۳۷۹ ،ص .فارسی.

.93دهخوارقان���ی ،ه���ادی؛ حمد میام���وزد؛ تهران :بعث���ت۶۴ ،۱۳۵۶ ،

.109رفائ���ی ،سی ��د رضا؛ ن ��ور درخش ��ان در تفسیر نخستین س ��وره قرآن؛

ص .فارسی.

تهران :رسالت216 ،1373 ،ص .فارسی.

ص س���وره الحمد از نظر پانزده
.94دوه���اروت ،شکراهلل () -۱۳۳۱؛ خوا 

.110رنجبر ،محمدرضا ( ) -۱۳۴۵؛ باران حكمت ،سوره حمد؛ تهران:

دانشمن���د اسالم���ی؛ سنن���دج :کتابفروشی م���ردوخ ،پرتوبی���ان،۱۳۸۴ ،

دفتر نشر فرهنگ اسالمی .۱۳۸۹ ،فارسی.

۳۰۴ص .فارسی.

.111رنجب���ر ،محمدرض ��ا ( ) -۱۳۴۵؛ بخوان (شرح آی ��ات سوره حمد)؛

.95دینپرس���ت ،امید ()-۱۳۵۳؛ ملک���وت سورههای حمد و یاسین؛

تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی .۱۳۸۶ ،فارسی.

تهران :عصر کنکاش، ۱۰۰ ،۱۳۸۹ص.

.112روحبخش ،سیدعل ��ی؛ سی پاسخ درباره بسم اهلل الرحمن الرحیم؛

.96رئیسی ،علی؛ سبعالمثانی (تفسیر سوره حمد)؛ قم :وثوق،۱۳۸۵ ،

قم :فائز94 ،1387 ،ص .فارسی.

 ۲۳۲ص.فارسی.

.113روحانی ،هادی () -۱۳۰۲؛ قطره ،تفسیر سوره حمد؛ بابل :مبعث،

.97راشد ،حسینعلی ()۱۳۵۹ – ۱۲۸۴؛ تفسیر قرآن ،سوره حمد و بقره؛

،۱۳۷۵ ۲۰۶ص.فارسی.

تهران :اطالعات ۱۶۷ ،۱۳۷۱ ،ص .فارسی.

.114رو ین���ی ،عنتر؛ تفسیر ام الکتاب (الفاتحه) و سورته الفلق والناس؛

.98راشدی ،لطی���ف () -۱۳۳۲؛ پیا م جاو ید ،برداشتی از سور ه حمد؛

م و االیمان۱۸۵ ،۱۳۷۸ ،ص.
ی دقرن [ ،بیجا] ،مکتبه العل 
مراجع���ه زک 

تهران :نشر سبحان۸۷ ،۱۳۷۶ ،ص .فارسی.

 عربی.

.99راوی ،مصع���ب؛ امالق���رآن ،دراس���ة و تحلی���ل؛ بغ���داد :دارالش���وون

.115زارع���ی ،عل ��ی ( )۱۳۴۶ -؛ نگرش ��ی نو بر سوره حم ��د؛ قم :گلهای

الثقافیة العامة۳۰۷ ،۱۳۸۰ ،ص .عربی.

بهشت80 ،۱۳۸۵ ،ص .فارسی.

.100ربان���ی ،محمدرض���ا ()۱۳۸۱-۱۲۹۲؛ حم���د ربان���ی  :تفسی���ر عرفانی

.116زن���وری ،علیبنمحم ��د حسن(ق ��رن)13؛ تفسی ��ر بسمل ��ه؛ فارسی،

ت دینی،۱۳۸۲ ،
سوره حمد؛ مقدمه عبداهلل جوادی آملی؛ قم :مطبوعا 

فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).125 ،3 ،

۴۰۶ص .فارسی.

.117سبحان ��ی ،محمد عنایة اهلل اس ��د؛ البرهان ف ��ی نظامالقرآن (نظام

ن بندگی ،تفسیر سور ه مبارکه
.101رستمی ،محمدحسن ( )۱۳۴۳ -؛ آیی 

سور الفاتحه و البقره و آل عمران)؛ جده :دارالکتاب1414 ،ق .عربی.

ی فقیه ،مرکز مطالعات و
ی ول 
حمد؛ قم :جهاد سازندگی ،حوز ه نمایندگ 

.118سبزوارى ،هادىبنمه ��دى ( 1212ـ  1289ق)؛ تفسیر سوره حمد؛

تحقیقات223 ،۱۳۷۷ ،ص .فارسی.

تصحيح كر يم فيضى؛ قم :مطبوعات دينى ،در دست انتشار.

ی اس�ل�ام در اولین سور ه قرآن ،حمد؛
.102رستمیپ���ور ،محمد؛ ایدئولوژ 

.119سب���زواری ،محمدکاظمبنمحم ��د رض ��ا؛ تفسی ��ر س ��وره الفاتح ��ه؛

مشهد :ندای اسالم .1370 ،فارسی.

عربی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).154 ،3 ،

.103رشتی ،کاظمبنقاسم ()1259-1212؛ تفسیر سوره الفاتحه؛ عربی،

.120سح���رآور ی ،عبداالمیر؛ سپاس و مقاص ��د حمد :ترجمه روان سور ه

فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).153 ،3 ،

مبارکه حمد؛ اهواز :خاتم سبز۲۷۵ ،۱۳۸۲ ،ص.فارسی.

ی ()- ۱۳۱۱؛ تفسیر منظوم فاتحهالکتاب
ی آشتیانی ،مه���د 
.104رشید 

ب الفاتحه؛ قاه ��ره :مرکز الکتاب
.121سلیمان ،محم ��د هالل؛ فی رحا 

و ج���زء س���یام ق���رآن مجید و ترجم���ه به دو زب���ان فارس���ی و انگلیسی با

للنشر۱۵۷ ،۱۳۷۶ ،ص .عربی.

واژهنامه؛ تهران :پردیس۲۷۷ ،۱۳۸۸،ص .فارسی.

.122سنگلجی ،محم ��د ( )۱۲۷۶ -؛ تفسیر القران الکر یم ،سوره مبارکه

.105رضا ،محمد رشید()1935-1865؛ تفسیر الفاتحه؛ قاهره :الزهراء

حمد؛ [ بیجا] [ ،بینا] [ ،بیتا] ۱۳۹ ،ص .فارسی.

االعالم العربی1408 ،ق175،ص .عربی.

.123سی���د احم ��د ،حسی ��ن محم ��د؛ نوراال ن ��وار و س ��ر االسرار ف ��ی سوره

.106رضاپور قهرمانل���و ،براتعلی ()۱۳۴۲ -؛ نوآوری در تفکر درباره سوره

الفاتحه؛ قاهره :دارالمعرفه الجامعیه2000،م468 ،ص .عربی.

حم���د؛ ارومیه :مؤسس���ه فرهنگی انتشاراتی شاه���د،۱۳۸۷ ، ۲۸۴ص.

.124سیف بویکه ��ی ،محمدبنمحمد(قرن)7؛ تفسی ��ر سوره الفاتحه؛

فارسی.
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.125شاهآب���ادی ،عب���داهلل؛ درة المعان���ی ف���ی تفسیر س���وره االخالص و

دستنوشتهای ایران(دنا).154 ،3 ،

السب���ع المثانی(ضم���ن رسائل ف���ی التفسیر س���وره الفاتح���ه)؛ قم :مرکز

.141شی���رازی ،محم ��د ابراهیمبنمالص ��درا( )1070-؛ تفسی ��ر س ��وره

العلوم و الثقافه االسالمیه .1385 ،عربی.

الفاتحه؛ فارسی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).153 ،3 ،

.126شاهمی���ری ،رض���ا ( ) ۱۳۳۰ -؛طر یقت باطنی فاتحهالکتاب ،سیر

.142صاح ��ب دیوان ،محم ��د( )683-؛ تفسیر س ��وره الفاتحه؛ عربی،

معانی سوره حمد و اخالص در یک نگاه علمی و عرفانی و تطبیق آن با

فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).150 ،3 ،

پایگاههای دهگانه کیهانی؛ شیراز :نوید شیراز،۱۳۸۹ ، ۹۴ص  .فارسی.

.143صادقی تهران ��ی ،محمد ( ) ۱۳۰۷ -؛ تفسیر الفرقان :تفسیر حمد؛

.127شاهی���ن ،عبدالصب���ور؛ تأم�ل�ات ف���ی الفاتح���ه الکت���اب؛ قاه���ره:

مترج���م جمال جلیلی ��ان تهرانی؛ اصفهان :جستج ��و سپاهان،۱۳۸۵ ،

داراالعتصام1414 ،ق .عربی.

۱۲۷ص .فارسی.

م (از سوره حمد
ن الکر ی 
.128شبر ،عبداهلل ()۱۷۷۴ – ۱۸۲۶؛ تفسیر القرآ 

.144صال� �ح غف ��ار ی ،محمدعلی؛ تفسی ��ر سوره حمد؛ ته ��ران :بعثت،

هلل احمدپناه ؛ سمنان :دانشگاه سمنان۱۳۷۹،
تا نسا)؛ ترجم���ه حبیبا 

 ۲۸۵ ،۱۳۷۵ص .فارسی.

فارسی.

تو
.145صالح� �ی نجفآب ��ادی ،عب ��داهلل ( ) -۱۳۲۷؛ کلی ��د سع ��اد 

.129شبست���ری ،محمودبنعبدالکر ی���م()720-687؛ تفسی���ر س���وره

م اهلل الرحمن
خوشبختی ،فضائل و خواص سورهها و آیات برگز ید ه (بس 

الفاتح���ه؛ عرب���ی ،فارسی ،فهرست���واره دستنوشته���ای ایران(دنا)،3 ،

الرحی���م ،سوره حمد ،آی� �ه الکرسی)؛ قم :نورالسج ��اد ۱۳۸۳،۲۸۰ ،ص.

.150

فارسی عربی.

.130شبست���ری ،مرتض���ی (-۱۳۰۲)۱۳۵۹؛ تفسی���ر و شرح���ی از س���وره

.146صب ��ان ،محمدبنعلی(ق ��رن)12؛ الرسال ��ه الکبری ف ��ی البسمله؛

مبارک���ه حمد؛ تنظیم و تعلیقات از سید محمد رادمنش؛ قم :دارالعلم،

بیروت :دارالکتاب العربی1415 ،ق176 ،ص .عربی.

،۱۳۹۰ ۱۱۲ص .فارسی.

.147صدرالدین شیرازی ،محمدبنابراهیم ()1050-979؛ تفسیر سوره

.131شر یعتی ،ناصرالدین؛ راه روشن بسوی خدا ،تفسیر سوره حمد؛ با

الفاتح���ه و آیه الکرسی؛ عربی ،فهرست ��واره دستنوشتهای ایران(دنا)،

ی غفاری؛ ۹۰ص .فارسی.
همکار ی محمد عل 

.156 ،3

.132شط���ا ،سی���د محم���د؛ ام الکت���اب الشافی���ه الکافی���ه؛ قاه���ره:

.148صدرالدی ��ن شی ��رازی ،محمدبنابراهی ��م()1050-979؛ تفسی���ر

داراالعتصام .1419،عربی.

س���وره الفاتحه(تفسیر سوره حمد)؛ عر ب ��ی ،فهرستواره دستنوشتهای

.133شفائ���ی ،محسن؛ تفسی���ر سور ه حمد؛ [ بیج���ا] ،محسن شفائی،

ایران(دنا).152 ،3 ،

۹۰ ،۱۳۶۴ص .فارسی.

.149صدرالدی ��ن قون ��وی ،محمدبناسح ��اق()673-607؛ م ��رآه

.134شلم���ی ،محم���ود؛ امالق���رآن و السب���ع المثانی؛ طنط���ا :دارالبشیر،

العارفی���ن و مظهر الکاملی ��ن (تفسیر سوره الفاتح ��ه)؛ عربی ،فهرستواره

1418ق .عربی.

دستنوشتهای ایران(دنا).352 ،9 ،

.135شهرامی ،بی���ژن (-۱۳۴۷ )؛ تفسیر سورۀ حمد؛ قم :سپهر اندیشه،

.150صدرالدین قونوی ،محمدبناسحاق ()673-607؛ ترجمه اعجاز

۴۲ ،۱۳۸۸ص .فارسی.

البی���ان یا تفسیر س ��وره فاتحه؛ ترجم ��ه محمد خواجوی؛ ته ��ران :مولی،

.136شهی���د ثانی ،ز ینالدینبنعل���ی()965-911؛ تفسیر آیه البسمله؛

 .1375فارسی.

عربی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).101 ،3 ،

.151صدرالدین قونوی ،محمدبناسحاق()673-607؛ اعجاز البیان

 .137شی���خ بهای���ی ،محمدبنحسی���ن( )1030-953؛ تفسی���ر س���وره

فی تاوی���ل امالقرآن؛ تصحیح سید جال لالدی ��ن آشتیانی؛ قم :بوستان

الفاتح���ه (ضمن رسائل فی التفسیر)؛ تحقیق غالمرضا التقی؛ قم :مرکز

کتاب  1387. ،عربی.

العلوم و الثقافه االسالمیه .1385 ،عربی.

.152ص���در ی مازندرانی ،حسن؛ تفسیر شفا (س ��ور ه حمد)؛ قم :میراث

.138شیخ بهایی ،محمدبنحسین( )1030-953؛ عروه الوثقی(تفسیر

ماندگار۱۷۰ ،۱۳۸۰ ،ص .فارسی.

س���وره فاتحه و اندکی از بقره)؛ تحقی���ق محمدرضا نعمتی؛ قم :بوستان

.153صدوق ��ی مازندرانی ،مصطف ��ی؛ بحثی پیرامون بس ��م اهلل الرحمن

کتاب224 ،1380 ،ص .عربی.

الرحیم؛ قم :روح االمین1384،319 ،ص .فارسی.

.139شی���خ بهای���ی ،محمدبنحسی���ن( )1030-953؛ عی���ن الحی���اه

.154صفیحص ��اری ،آیدا؛ برگز ی ��ده ترجمه قرآن کر ی ��م بصورت شعر و

(تفسیر سوره فاتحه و آیاتی از بقره)؛ عربی ،فهرستواره دستنوشتهای

تصویر کودکانه ،سوره توحید و حمد؛ قم :گنج معرفت،،۱۳۹۰۱۵ص.

ایران(دنا).700 ،7 ،

فارسی.

 .140شی���رازی ،علیبنمحمد؛ تفسیر س���وره الفاتحه؛ عربی ،فهرستواره

ی ()۱۹۴۰-۱۸۷۰؛ الجوه ��ر ف� �ی تفسی ��ر الق ��رآن
.155طنطاویبنجوه ��ر 
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الکر ی���م (برگز یده فارسی سور ه حم���د از تفسیر الجواهر)؛ ترجمه سعدی

.171عزی���زی ،عباس (- ۱۳۴۲ )؛ ث ��واب و تفسیر سوره حمد و اخالص؛

ی افغانستان131 ،۱۳۶۷ ،ص .فارسی.
ت اسالم 
بهبودی؛ تهران :جمعی 

قم :صاله،۱۳۸۱ ،۱۲۷ص .فارسی.

.156طهم���از ،عبدالحمید محمود؛ االس�ل�ام هلل تعالی فی سوره البقره و

.172عط���ا ،عبدالق ��ادر احم ��د؛ اض ��واء م ��ن س ��وره الفاتح ��ه؛ بی ��روت:

ق���د اضفن���ا لتفسیر هذه السوره تفسی���ر سوره الفاتح���ه و افتتحنا به هذا

دارالندوه االسالمیه1412 ،ق .عربی.

الکتاب؛ دمشق :دارالقلم1414 ،ق .عربی.

.173عطاره ��ای تهران ��ی ،هنگام ��ه؛ تحقیق ��ی پیرام ��ون شیوهه ��ا و

 .157ط���واری ی���زدی ،عب���اس( )1398-؛ تفسیر س���وره الحمد؛ عربی،

مشخص���ات تذهی ��ب س ��وره فاتح ��ه الكت ��اب و است ��ادان تذهیبكار؛

فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).147 ،3 ،

تهران :مؤسسه آموزش عالی سوره [ ،بیجا] .فارسی.

.158طوفی حنبلی ،سلیمانبنعبد القوی ()716-؛ ایضاح البیان عن

.174عل���وی ،مجتب ��ی؛ تجز ی ه و ترکیب سوره حم ��د؛ [ بیجا] ،مجتبی

معن���ی امالقرآن؛ تحقیق علی حسین الب���واب؛ [ بیجا] ،مکتبه الثقافه

علوی۳۲ ،۱۳۶۷ ،ص .فارسی.

الدینیه1419،ق .عربی.

.175عل���وی ،مجتب ��ی؛ تفسی ��ر ادبی س ��وره حم ��د؛ [ بیج ��ا] ،مجتبی

 .159ع���ارف هندوستانی(ق���رن)10؛ تفسی���ر س���وره الفاتح���ه؛ عرب���ی،

علوی۱۵۴ ،۱۳۷۱ ،ص .فارسی.

فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).154 ،3 ،

م
.176علیپ ��ور ،نصیب اله()-۱۳۵۳؛ صحیف ه منظوم :معانی و مفاهی 

.160عاملی ،جعف���ر مرتضی؛ تفسیر سوره الفاتحه؛ قم ،الهادی.1375 ،

سورهه���ای فاتح� �ه الکت ��اب ،بق ��ره؛ یاس ��وج :چوی� �ل ،۱۳۸۵ ،ص .۱۲۰

عربی.

فارسی.

 .161عبدالجوادبنمحمد جعفر(قرن)13؛ تفسیر سوره الفاتحه؛ عربی،

.177علی���زاده ،عمران ( ) ۱۳۱۰؛ در ثمین ،تفسی ��ر سوره حمد و توحید؛

فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).153 ،3 ،

تبریز :عمران علیزاده .۱۳۸۴ ،فارسی.

.162عبدالحلی���م ،علی عبدالمنعم؛ دراسات فی تفسیر القرآن الکر یم؛

.178عم���ادزاده ،حسین ()۱۲۸۵ – ۱۳۶۹؛ تفسیر س ��وره حمد؛ تهران:

کویت :مکتبه المنار االسالمیه1405 ،ق187 ،ص .عربی.

ایفاد .۱۳۶۸ ،فارسی.

.163عبدال���رزاق کاش���ی ،عبدالرزاقبناحم���د ( )730-؛ تفسی���ر سوره

.179غ .مهرانف ��ر؛ س ��وره حمد و قل ه ��واهلل و تسبیحات اربع ��ه با تمرین

الفاتحه(ضم���ن رسائل فی التفسی���ر سوره الفاتحه)؛ ق���م :مرکز العلوم و

خوشنویس���ی ب ��رای م ��دارس سراس ��ر کش ��ور دوره راهنمای ��ی؛ ته ��ران:

الثقافه االسالمیه .1385 ،عربی.

امیرکبیر .۱۳۶۱ ،فارسی.

.164عب���داهلل سراج الدین؛ ح���ول تفسیر سوره الفاتح���ه؛ حلب :مکتبه

.180غ���روی ،محم ��د؛ اس ��م االعظ ��م او مع ��ارف البسمل ��ه و الحمدل ��ه؛

دارالفالح ،عربی.

بیروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات1982 ،م280 ،ص .عربی.

.165عبدالواح���د ،رات���ب احم���د؛ الرسال���ه الواضح���ه فی تفسی���ر سوره

.181غماری حسنی ،احمد؛ االستعاذه و البسمله ممن صحح حدیث

الفاتحه؛ مطبعه عکرمه1415 ،ق .عربی.

البسمله؛ قاهره :مکتبه القاهره1996 ،م .عربی.

.166عب���ده ،محم���د؛ مشکالت الق���رآن الکر یم و تفسیر س���وره الفاتحه؛

.182فخ���ر رازی ،محمدبنعم ��ر()606-544؛ تفسی ��ر س ��وره

بیروت :دارمکتبه الحیاه .عربی.

الحمد(مفاتیح العلوم)؛ عربی ,فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا)،

.167عبید ،علیبنسلیمان؛ اسماء اهلل الحسنی فی خواتم آیات سوره

.147 ،3

الفاتحه و البقره؛ ر یاض :دارالعصامه .1376 ،عربی.

.183فخ���ر راز ی ،محمدبنعم ��ر(۵۴۴؟)۶۰۶-؛ احک ��ام البسمل ��ه و

.168عتر ،نورالدین؛ تفسیر سورهالفاتحه ،امالکتاب فی ضوء السنه

مایتعلق بها من االحکام و المعانی و اختالف العلماء؛ تحقیق مجدی

النبوی���ه و فنوناللغ���ه والبالغ ه العربیه تفسیر االستع���اذه تفسیرالبسمله

السید ابراهیم؛ ر یاض :مکتبه الساعی[ ،بیجا]79 ،ص .عربی.

ن���زولالفاتحه ترتیبها دراسته���ا لغویا...؛بی���روت :دارالبشائر االسالمیه،

.184فخ���ر راز ی ،محمدبنعم ��ر(۵۴۴؟)۶۰۶-؛ مفاتیحالغیب:ترجمه

،۱۳۷۳۲۱۵ص .عربی.

تفسی���ر فاتحهالکت ��اب؛ ترجمه و تحقی ��ق سیدجواد هاشمین ��ژاد؛ قم:

.169عثیم���ن ،محمدبنصال���ح؛ احک���ام م���ن الق���رآن الکر ی���م (س���وره

فکرآوران،۱۳۸۹ ، ۸۴۸ص .فارسی.

الفاتح���ه)؛ جم���ع اب���ی خال���د عبدالکر یمبنصالح المق���رن؛ الناصر یه:

.185فراه���ی ،معینالدینبنمحمد ( )909-؛ الواضحه فی تفسیر سوره

دارطویق للنشر و التوز یع1414 ،ق .عربی.

الفاتح���ه (تفسی ��ر سوره فاتح ��ه)؛ فارس ��ی ،فهرست ��واره دستنوشتهای

ب عامری ،علی؛ تفسیر مقایس���های سوره حمد؛ سمنان :آبرخ،
.170ع���ر 

ایران(دنا).933 ،10 ،

۱۲۲ ،۱۳۸۰ص .فارسی.

.186فرم���اوی ،عبدالح ��ی؛ تفسی ��ر س ��وره الفاتح ��ه؛ طنط ��ا :دارالبشی ��ر
للثقافه و العلوم1420 ،ق .عربی.
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.187فر ی���د محسنی اراکی ،حسن ()۱۲۸۰ – ۱۳۴۹؛ تفسیر سوره حمد؛

.203کاظم ��ی ،محم ��د؛ مفاهیم ��ی از ق ��رآن (گفت���اری بر س ��وره حمد با

قم :مطبوعاتی حکمت .۱۳۵۲ ،فارسی.

چشمان���داز تطبیق ��ی ب ��ه نهجالبالغ ��ه)؛ س ��اری :روجین مه ��ر،۱۳۸۴ ،

.188فضلاهللبنروز به���ان اصفهان���ی()925-860؛ فوات���ح الح���ق

۷۸ص .فارسی.

و الص���واب ف���ی ش���رح فاتح���ه الکت���اب؛ فهرست���واره دستنوشته���ای

.204کامرانی ��ان ،عباسعلی ( )۱۳۳۸ -؛ گنجینه عرش ،بررسی اهمیت

ایران(دنا).1228/7 ،

آثار سوره حمد بر اساس آیات ،روایات و تفاسیر مفسران بزرگ؛ قم :نور

ن و عترت ،تفسیر سور ه حمد؛
.189فضل���ی ،نادر ( ۱۳۳۲) -؛ عطر ق���رآ 

قرآن و اهلبیت(ع)،۱۳۸۸ ،۶۱ص .فارسی.

تهران :منیر ۹۹ ،۱۳۸۵ ،ص. فارسی.

.205کامکار ،شی ��ده () -۱۳۴۱؛ حکایت حمد ،روانشناسی تربیتی در

ی ()۱۳۷۷ - ۱۲۸۳؛ تفسی���ر بی���ان ،تفسی���ر
.190فلسف���ی ،محمدتق��� 

سوره حمد؛ تهران :بهینه .۱۳۸۶ ،فارسی.

سورههای حمد و بقره؛ قم :بوستان کتاب،۱۳۸۶ ، ۴۸۷ص .فارسی.

.206کرمانین ��ژاد ،عب ��داهلل (۱۳۴۰ا)؛ برگز ی ��دهتفسی ��ر س ��وره حم ��د ب���ا

.191فلسفی ،محمدرضا ()- ۱۳۲۶؛ تفسیر سوره حمد از دیدگاه مفسران

بهرهگی���ری از تفسی ��ر المیزان عالم ��ه محمدحسین طباطبای ��ی؛تهران:

ب���زرگ شیع���ه عالم���ه سیدمحمدحسی���ن طباطبایی و فض���ل ابنحسن

زعیم  ۶۴ ،۱۳۸۸ص. فارسی.

ی قدسسرهما؛ کرمانشاه :طاق بستان .۱۳۸۷ ،فارسی.
طبرس 

.207کرم ��ی ،افشین؛ فضایل و خواص بس ��م اهلل الرحمن الرحیم؛ تهران:

 .192فن���اری ،محمدبنحم���زه()834-751؛ تفسی���ر س���وره الفاتح���ه؛

مشق هنر357 ،1388 ،ص .فارسی.

عربی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).151 ،3 ،

.208کلباسی ،مجتب ��ی( )۱۳۳۶ -؛ تفسیر سوره حمد و اخالص همراه

.193فیضاالس�ل�ا م اصفهان���ی ،علینق���ی ( )۱۳۶۴-۱۲۸۳؛ الثق�ل�ا ن

با پرسشنامه و پاسخنامه؛ تهران :ستاد اقامه نماز .۱۳۸۵ ،فارسی.

ی تفسیر القرآن ،س���ور ه مبارک ه فاتح��� ه الکتاب؛ ته���ران :فقیه،۱۳۶۶ ،
ف��� 

.209کی���اوش ،محم ��د (- ۱۳۰۹ )؛ تفسیر سوره مبارک ��ه حمد؛ [ بیجا]،

۸۴ص .فارسی.

شرکت نشر و پخش ۱۷۹ ،۱۳۵۷،ص .فارسی.

.194قاسم ،عبدالحکیمبنعبداهلل؛ س���وره الصاله ترنج بها المساجد و

 .210گمنام(ق ��رن)10؛ تفسی ��ر س ��وره الفاتح ��ه؛ فارس ��ی ،فهرست ��واره

المصلیات؛ ر یاض :البیان1422 ،ق79 ،ص .عربی.

دستنوشتهای ایران(دنا).155 ،3 ،

ی گلپایگانی ،علی؛ زبد ه التفاسیر :مقدم ه تفسیری،
.195قاض���یزاهد 

 .211گمنام(ق ��رن)11؛ تفسی ��ر س ��وره الفاتح ��ه؛ عر ب ��ی ،فهرست ��واره

ی از س���وره بقره؛ ق���م :نشر ح���اذق،۱۳۷۵،
تفسی���ر س���ور ه حم���د و قسمت 

دستنوشتهای ایران(دنا).154 ،3 ،

۳۳۵ص .فارسی.

 .212گمنام(ق ��رن)12؛ تفسی ��ر س ��وره الفاتح ��ه؛ فارس ��ی ،فهرست ��واره

ت قرآن؛ قم :شکور ی.۱۳۷۳،
ب آی���ا 
.196قدرت���ی ،صالح؛ تجز ی ه و ترکی 

دستنوشتهای ایران(دنا).155 ،3 ،

فارسی.

 .213گمنام(ق ��رن)13؛ تفسی ��ر س ��وره الفاتح ��ه؛ فارس ��ی ،فهرست ��واره

.197قرائت���ی ،محس���ن؛ تفسی���ر س���وره حم���د؛ ته���ران :مرک���ز فرهنگ���ی

دستنوشتهای ایران(دنا).155 ،3 ،

درسهایی از قرآن .1389 ،فارسی.

 .214گمن ��ام؛ تفسیر استع ��اذه و بسمله و سوره حمد؛ عربی ،فهرستواره

.198قزام���ل ،سی���ف رج���ب؛ فقه فاتح���ه الکت���اب؛ قاه���ره :دارالطباعه

دستنوشتهای ایران(دنا).121 ،3 ،

المحدیه1409 ،ق .عربی.

 .215گمن ��ام؛ تفسی ��ر البسمل ��ه؛ عر ب ��ی ،فهرست���واره دستنوشته ��ای

.199قزو ین���ی ،عباسبناسماعی���ل( )1304-؛ تفسی���ر س���وره الفاتح���ه؛

ایران(دنا).125 ،3 ،

فارسی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).153 ،3 ،

 .216گمن ��ام؛ تفسی ��ر س ��وره الحم ��د و البق ��ره؛ عر ب ��ی ،فهرست ��واره

.200قم���ی ،محم���د طاهربنمحم���د حسی���ن( )1098-؛ تفسی���ر فاتحه و

دستنوشتهای ایران(دنا).147 ،3 ،

اخ�ل�اص و ق���در؛ فارس���ی ،فهرست���واره دستنوشته���ای ایران(دنا)،3 ،

 .217گمن ��ام؛ تفسیر سوره الحمد؛ عر ب ��ی ،فهرستواره دستنوشتهای

.172

ایران(دنا).147 ،3 ،

.201قهرمانی ،عب���داهلل؛ تفسیر سوره حمد؛ [ بیج���ا] ،عبداهلل قهرمانی،

 .218گمنام؛ تفسیر سوره الفاتحه و االخالص و القدر؛ عربی ،فهرستواره

۲۳ص .فارسی.

دستنوشتهای ایران(دنا).156 ،3 ،

ن عل���ی ( )- ۹۱۰؛ جواهر التفسیر ،تفسیری ادبی،
.202کاشفی ،حسینب 

 .219گمن ��ام؛ تفسی ��ر س ��وره الفاتح ��ه و البق ��ره؛ عر ب ��ی ،فهرست ��واره

ی و تفسیر سوره حمد؛
ی در عل���وم قرآن 
عرفان���ی ،حروفی ،شامل مقدمها 

دستنوشتهای ایران(دنا).156 ،3 ،

ح ج���واد عباسی؛ ته���ران :دفتر نش���ر میراث
ق و تصحی 
مقدم��� ه و تحقی��� 

.220گمن���ام؛ تفسی ��ر س ��وره فاتح� �ه الکتاب (ب ��ه ضمیم ��ه دو رساله در

مکتوب،۱۳۷۹ ، ۹۳۶ص .فارسی.
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تفسیر سوره فاتحه)؛ تصحیح و مقدمه سید جال لالدین آشتیانی؛ قم،

.236م���درس مق ��دم ،علیاکب ��ر (- ۱۳۴۳ )؛تجل ��ی آرام ��ش در س ��وره

بوستان کتاب252 ،1386 ،ص .فارسی.

مبارکه حمد؛ کاشمر :کشمر .۱۳۸۸ ،فارسی.

ی از ق���رآن ،س���ور ه حم���د ،س���ور ه اح���زاب ،بحثی
.221گمن���ام؛ درسهای��� 

ی بر سوره حم ��د) ،ضمیمه
 .237مدرس� �ی ،طاه ��ره؛ تفسیر ط ��ه (شرح 

پیرامون نماز؛ [ بیجا] ،حامد .۱۳۵۷ ،فارسی.

ن افرا۲۱۸ ،۱۳۷۸ ،ص .فارسی.
آیینه معراج؛ تهران :حس 

 .222گمن���ام؛ رساله فی معنی بسم اهلل الرحم���ن الرحیم اقرب الی اسم

.238مدن���ی کرمان ��ی ،جم ��ال الدی ��ن؛ تفسی ��ر س ��وره حم ��د؛ [بیجا]،

االعظم؛ عربی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).9،932،

کتابفروشی متدین۶۰،۱۳۶۹ ،ص .فارسی.

 .223گمن���ام؛ فوائد فی تحقیق معنی الحمد و الشکر و المدح؛ عربی،

 .239مراغ���ی ،حسنبنعبدالرحی ��م( )1300-؛ تفسی ��ر س ��وره الفاتح ��ه

فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).9،933 ،

(تفسی���ر سوره الحمد)؛ عربی ،فهرست ��واره دستنوشتهای ایران(دنا)،

 .224گمن���ام؛ م���رآه العارفین ف���ی ملتمس ز ین العابدی���ن (تفسیر سوره

.153 ،3

حمد)؛ فارسی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).352 ،9 ،

هلل ( ) -۱۲۹۶؛ طرائ� �ق االولی ��اء ،ش ��رح و تفسی ��ر
.240مصطف ��وی ،اس ��دا 

 .225گمن���ام؛ معن���ی بس���م اهلل الرحم���ن الرحی���م؛ عرب���ی ،فهرست���واره

عرفان���ی سوره الفاتحه (سوره حمد) ،بهانضم ��ام یکصد و نود حکایت

دستنوشتهای ایران(دنا).9،932،

ن اشعار عرفا؛ [ بیجا] [ ،بینا] ۲۳۶ ،۱۳۷۲ ،ص .
و گلچینی از بهتری 

 .226گیالن���ی ،محمدبنحسن(ق���رن)11؛ تحف���ة العابدی���ن؛ فارس���ی،

فارسی.

فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).971 ،2 ،

.241مطه���ری ،مرتض ��ی (  ۱۲۹۸)۱۳۵۸-؛ آشنایی ب ��ا قرآن ،سورههای

.227الح���م ،سلیمانبنابراهیم؛ اللباب فی التفسیر االستعاذه و فاتحه

حمد ،بقره؛ قم :صدرا ۱۸۴ ،۱۳۵۹ ،ص .فارسی.

الکتاب؛ ر یاض :دارالمسلم1420 ،ق .عربی.

 .242مظف���ر علیش ��اه کرمانی ،محم ��د تق ��ی ()1215-1150؛ بحر االسرار

ع قرآن���ی مشکوه؛ رک���وع ،گز ی���ده تفسیر و واژگ���ان آیات قرآن
.228مجم��� 

(سب���ع المثانی)؛ شعر فارسی ،فهرست ��واره دستنوشتهای ایران(دنا)،

ک مفاهیم(سوره
ن و عالقهمندان به حفظ همرا ه با در 
ی دانشگاهی���ا 
برا 

.411 ،2

مبارک��� ه حمد و آیات  ۱تا  ۱۴۱سور ه مبارک��� ه بقره)؛ همدان :مجمع قرآنی

 .243مظف���ر علیشاه کرمانی ،محمد تقی()1215-1150؛ مجمع االبحار

مشکوه .۱۳۷۹ ،فارسی.

فی شرح بحر االس ��رار؛ فارسی ،فهرست ��واره دستنوشتهای ایران(دنا)،

ن کر یم به
م ق���رآ 
ش مفاهی 
.229محسن���ی ،احمدرض���ا) -۱۳۳۵( ،؛ آموز 

.62 ،9

ن قب���ل از دبستان؛ ته���ران :مؤسسه
م ق���راردادی ویژ ه کودکا 
کم���ک عالی 

.244معینیان ،مهدی ( )۱۳۲۲ -؛ تجوید قرآن با تصویر بههمراه تفسیر

ح آفتاب .۱۳۸۵ ،فارسی.
ی و انتشاراتی ضر ی 
فرهنگی ،هنر 

سوره حمد؛ تهران :معینیان ۱۳۷۰. ،فارسی.

 .230محمد تقی(قرن)13؛ تفسیر سوره الحمد؛ شعر فارسی ،فهرستواره

.245مقدسی ،شهابالدین ابی احمد ()655-599؛ کتاب البسمله؛

دستنوشتهای ایران(دنا).147 ،3 ،

تحقی���ق عدنانبنعبدال ��رزاق الحم ��وی؛ ابوظب ��ی :المجم ��ع الثقافی،

.231محمد حسینزاده ،عبدالرضا؛ آموزش مفردات قرآن (ر یشهیابی،

1425ق821 ،ص .عربی.

تجز ی���ه و شرح واژگان ب���ه ترتیب سور) ؛ کرمان :پی���ام مصطفی،.۱۳۸۸

ی میانج� �ی ،محمدباق ��ر ()۱۲۸۴ – ۱۳۷۷؛ تفسی ��ر فاتح� � ة
.246ملک��� 

فارسی.

م محم ��د البیابان� �ی االسکوئ� �ی ،ق� �م :دار الق ��رآن
الکت���اب؛ تنظی� � 

.232محم���دی رئ���وف ،احم���د؛ جل���وهای از س���وره حم���د؛ [بیج���ا]،

الکر یم۸۲ ،۱۳۷۱،ص.عربی.

محمدی رئوف،۱۳۶۷ ، ۲۳ص .فارسی.

.247ملیج ��ی ،عاطف قاسم؛ م ��ع االمام القشیری ف ��ی تفسیر االشاری

ی ( ۱۳۳۷) -؛ صحب���ت با خ���دای مهربون،
.233محم���دی ،حسنعل��� 

بسمله و الحروف المقطعه؛ قاهره :عالم الفکر1421 ،ق .عربی.

ش���رح گرافیکی سوره حمد (ج���زء)۱؛ شعر حسنعلی محم���دی؛ تهران:

.248منطقی ،نی ��ر ه اعظم( ) -۱۳۱۶؛ ترجم ه و تفسیر روان سور ه حمد و

فرتاب، .۱۳۸۹فارسی.

جزء سیام قرآن کر یم؛ تهران :احمد .۱۳۸۰ ،فارسی.

.234محم���دی ،محمدج���واد( )1352-؛ ب���ا مخاطب���ان وح���ی (س���وره

.249منطق���ی ،نی ��ره اعظ� �م( ) -۱۳۱۶؛ تفسیر بس ��م اهلل الرحمن الرحیم؛

مبارکه حمد)؛ تهران :اطالعات ،1386 ،فارسی.

تهران :سیمین قلم193 ،1378 ،ص .فارسی.

ن کر یم
ن بیاموز ی���م ،خودآموز قرآ 
.235مخت���ار ی ،امیرحسن؛ اینگون ه قرآ 

.250موب���د ،احمد؛ پیرامون باارزشترین آیه قرآن کر یم (بسم اهلل الرحمن

ت یادگیری...؛ تهران:
ی نو و ساد ه جه 
همرا ه با سور ه رحمن ،حمد و طرح 

الرحیم)؛ قم :دارالنشر اسالم80 ،1375 ،ص .فارسی.

ف و امور خیر یه ،اسوه۶۲ ،۱۳۷۴ ،ص .فارسی.
ج و اوقا 
نح 
سازما 

.251موح���دی نجفآب ��ادی ،محمدرضا (- ۱۳۶۴ )؛تفسی ��ر کبوترها و
گنجشکها (تفسیر تأو یلی س ��وره حمد و برخی از آیات قرآن کر یم)؛ قم:
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مهر خوبان .۱۳۹۰ ،فارسی.

فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).147 ،3 ،

ی دوره حفظ ،۱۱۴
گ منهاج؛ راهنما 
ی فرهن 
ی هنر 
.252مؤسس ه فرهنگ 

 .268ن���وری بروج ��ردی ،حسین(قرن)13؛ تفسیر س ��وره الحمد؛ عربی،

ج آی���ه اول سوره بقره و آیهالکرسی؛
ل بر جزء سی ،سور ه حمد ،پن 
مشتم��� 

فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).147 ،3 ،

ی فرهنگ منهاج ۲۳ ،۱۳۸۹ ،ص .فارسی.
قم :مؤسس ه فرهنگی هنر 

.269هاش� �مزاده هر یسی ،هاشم؛ شناخت سورههای قرآن از سور حمد

 .253موس���وی تنکابن���ی ،محم���د مهدی(ق���رن)13؛ تفسی���ر البسمل���ه:

تا ناس؛ تهران :کتابخانه صدر .1373 ،فارسی.

فارسی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).125 ،3 ،

.270هو ی ��دی ،محم ��د؛ خصا ئ ��ص و اس ��رار و تفسیر بس ��م اهلل الرحمن

.254موسوی جزایری ،محمدعل���ی؛ جمعهها و سورهها (سوره حمد)؛

الرحیم؛ بیروت :دارالمحجة البیضاء1428 ،ق163 ،ص .عربی.

اهواز :نعیم۱۶۲ ،۱۳۸۴ ،ص.

 .271واع ��ظ ،حسنبنمحمد؛ تفسیر سوره الفاتحه و االخالص؛ عربی،

.255موس���وی ،محمدبق���ر( ) -۱۳۰۰؛ پی���ا م س���ور ه حمد؛ ق���م :صحفی،

فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).156 ،3 ،

 .۱۳۷۲فارسی.

ی شمیم گل؛ تفسیر سوره حمد؛ قم :مشهور،۱۳۸۲ ،
.272یزدانپ ��ور ،عل 

.256میرباق���ری ،سی���د محم���د مه���دی () - ۱۳۴۰؛ جامعهشناس���ی

ص . ۶۲ فارسی.

ح���ق و باط���ل در تفسی���ر س���وره حم���د؛ قم :فج���ر والی���ت ،کت���اب فردا،

.273یزدی ،محمدجواد () -۱۳۳۷؛در یافتی نو از سوره مبارک ه حمد؛

،۱۳۸۹۱۸۰ص .فارسی.

مشهد :رستگار ،۱۳۸۱ ،ص  .۴۸فارسی.

ی طباطبائ���ی ،محمدحس���ن ( -۱۲۸۰ )۱۳۷۱؛ تفسی���ر
.257میرجهان��� 

نمایه نویسندگان شیعه

امالکتاب؛ تهران :کتابخانه صدر ۳۶۸ ،۱۳۷۰ ،ص  .فارسی.
.258میرخان���ی ،احم���د ()۱۳۷۲-۱۲۹۰؛ تفسی���ر س���وره فاتحهالکتاب؛
تهران :شمسالضحی ۷۶۰ ،۱۳۸۹ ،ص .فارسی.
ی س���ور ه حمد؛ قم:
.259میرخل���فزاده ،عل���ی) -۱۳۴۳( ،؛ داستانه���ا 
علی میرخلفزاده ۱۳۷۸. ،فارسی.
.260می���رزا جان بغن���وی ،حبیب اهلل( )994-؛ رسال���ه فی تحقیق معنی
الحمد و الشکر؛ عربی.933/9 ،
ی درباره سور ه فاتحه؛
ی روحانی ،تحقیق 
.261میرمبینی ،حسین؛ آیهها 
تهران :آهوان ۱۳۷۸ ، .فارسی.
.262ناطق���ی ،عل���ی اوسط؛ رسائل ف���ی تفسیر سوره الفاتح���ه؛ قم :مرکز
العلوم و الثقافه االسالمیه .1385 ،عربی.
ی زنجان���ی ،حاف���ظ (-۱۳۴۳ )؛ ف���رو غ هدای���ت ،نکتهه���ا،
.263نجف��� 
پرسشها ،قصههای علو م قرآن و سوره حمد؛فرخشهر :آصف،۱۳۷۹ ،
 ۲۵۴ص. فارسی.
.264ن���دا ،عبدالحمی���د محم���د؛ س���وره الص�ل�اه فاتح���ه الکت���اب بین
المفسری���ن و المحدثی���ن و الفقهاء...؛ قاهره :مکتب���ه الزهراء1417 ،ق.
عربی.
.265نصیرایی ،عسک���ر ( ) -۱۳۴۳؛ برترین سوره ،تفسیر آموزشی سوره
حمد؛ بابل :مبعث،۱۳۸۷ ۳۹ ،ص .فارسی.
 .266نعم���ةاهلل ول���ی ،نعمةاهللبنعب���داهلل ()834-730؛ تفسی���ر س���وره
الفاتح���ه (رساله ش���رح الفاتحه الکتاب ،تفسیر فاتح���ه الکتاب ،تفسیر
سوره حمد)؛ فارسی ،فهرستواره دستنوشتهای ایران(دنا).151 ،3 ،
 .267نورعلیش���اه ،محمدعل���ی ()1212-1160؛ تفسی���ر س���وره الحم���د
و البق���ره (تفسی���ر منظ���وم بسمل���ه و س���وره حمد و بق���ره)؛ شع���ر فارسی،

130

ی محمدی ،محمدصالح .2ابراهیمی ،محمدحسین
.1ابراهیم 
.4احمدی ،سیدعلی
.3احمدی فقیه ،محمدامین
.6استرآبادی ،محمدجعفر
.5اردبیلی ،عبدالعزیز
.8اسماعیل پور ،علی
.7اسعدی ،محمدحسن
.10اصفهانی ،محمدحسین
.9اسماعیلی ،نادعلی
.12اکبری ،حجتاهلل
.11افتخاری ،محمود
ل شبیرخاقانی ،محمدطاهر .14امیر صادقی تهرانی
.13آ 
.16امین ،محمد
.15امیرشقاقی ،عبدالصمد
.18انصار ی ،محمدعلی
.17امینی نجفی ،عبدالحسین
.20بابایی ،محمد
.19بابا افضل کاشانی
.22باقریفر ،علی
.21بازرگان ،مهدی
.24بنیهاشمی لنگرودی ،جالل
.23با کوئی ،ز ینالعابدین
.26تبریزی توتونچی ،محمدحسین
.25پوستشور ،علی
.28تبریزی غرور ی ،هدایتاهلل
.27تبریزی ،علی
.30ثباتی ،هوشنگ
.29تنکابنی ،محمدبنسلیمان
.31ثقفی قزو ینی ،علیبنمحمد .32جابری انصار ی ،محمدحسن
.34جعفری نیا ،محمدرضا
.33جزایری ،محمدکاظم
ی خوانسار ی ،محمدرضا
ی ورنامخواستی ،کلثوم .36حاج شر یف 
.35جالل 
.37حسنبنعلی؟ع؟ (امام یازدهم) .38حسینی حسنآبادی ،محمد
.39حسینی خاتونآبادی ،میرمحمد صالح .40حسینی زنجانی ،عزالدین
.42حسینی ،حسن
.41حسینی مرعشی ،اسماعیل
.44خمینی ،روحاهلل
.43حکیم ،سیدمحمدباقر
.46خواسته ،حامد
.45خمینی ،مصطفی
.48خیر تبریزی ،محمدحسین
.47خویی ،ابوالقاسم
.49در یاباری ،عنایتاهلل ،تفسیر شفا .50دستغیب ،عبدالحسین
.52دینپرست ،امید
.51دهخوارقانی ،هادی
.54راشد ،حسینعلی
.53رئیسی ،علی
.56ربانی ،محمدرضا
.55راشدی ،لطیف
.58رستمیپور ،محمد
.57رستمی ،محمدحسن
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کتابشنایسموضویع
.59رشیدی آشتیانی ،مهدی
.61رضانژاد ،غالمحسین
.63رفائی ،سیدرضا
.65روح بخش ،سیدعلی
.67زارعی ،علی
.69سحرآور ی ،عبداالمیر
.71شاه آبادی ،عبداهلل
.73شبر ،عبداهلل
.75شر یعتی ،ناصرالدین
.77شهرامی ،بیژن
.79صادقی تهرانی ،محمد
.81صالحی نجف آبادی ،عبداهلل
.83صدوقی مازندرانی ،مصطفی
.85عاملی ،جعفر مرتضی
.87عزیزی ،عباس
.89علی پور ،نصیباله
.91عمادزاده ،حسین
.93غروی ،محمد
.95فضلی ،نادر
.97فلسفی ،محمدرضا
.99قاضیزاهدی گلپایگانی ،علی
.101قرائتی ،محسن
.103کاظمی ،محمد
.105کامکار ،شیده
.107کرمی ،افشین
.109کیاوش ،محمد
.111محسنی ،احمدرضا
.113محمدی رئوف ،احمد
.115محمدی ،محمدجواد
.117مدرس مقدم ،علیاکبر 
.119مدنی کرمانی
.121مطهری ،مرتضی
.123ملکی میانجی ،محمدباقر
.125موبد ،احمد
ی هنریفرهنگ منهاج
.127موسس ه فرهنگ 
.129موسوی ،محمدباقر
ی طباطبائی ،محمدحسن
.131میرجهان 
.133میرخلفزاده ،علی
.135ناطقی ،علی اوسط
.137نصیرایی ،عسکر
.139نورعلیشاه ،محمدعلی
.141هاشم زاده هر یسی ،هاشم
.143یزدانپور ،علی

.60رضاپور قهرمانلو ،براتعلی
.62رضوی ،جواد
.64رنجبر ،محمدرضا
.66روحانی ،هادی
.68سبزوارى ،هادىبنمهدى
.70سنگلجی ،محمد
.72شهمیری ،رضا
.74شبستری ،مرتضی
.76شفائی ،محسن
.78شیخ بهایی ،محمدبنحسین
.80صالح غفار ی ،محمدعلی
.82صدر ی مازندرانی ،حسن
.84صفیحصاری ،آیدا
.86عرب عامری ،علی
.88عطارهای تهرانی ،هنگامه
.90علیزاده ،عمران
.92غ .مهرانفر
.94فر ید محسنی اراکی ،حسن
.96فلسفی ،محمدتقی
.98فیضاالسالم اصفهانی ،علینقی
.100قدرتی ،صالح
.102قهرمانی ،عبداهلل
.104کامرانیان ،عباسعلی
.106کرمانینژاد ،عبداهلل
.108کلباسی ،مجتبی
.110مجمع قرآنی مشکوة
.112محمد حسینزاده ،عبدالرضا
.114محمدی ،حسنعلی
.116مختار ی ،امیرحسن
.118مدرسی ،طاهره
.120مصطفوی ،اسداهلل
.122معینیان ،مهدی
.124منطقی ،نیره اعظم
.126موحدی نجفآبادی ،محمدرضا
.128موسوی جزایری ،محمدعلی
.130میرباقری ،سیدمحمدمهدی
.132میرخانی ،احمد
.134میرمبینی ،حسین
.136نجفی زنجانی ،حافظ
.138نعمةاهلل ولی ،نعمةاهللبنعبداهلل
.140نوری بروجردی ،حسین
.142واعظ ،حسنبنمحمد
.144یزدی ،محمدجواد

.5ابنعبدالوهاب،محمدبنعبدالوهاب

.7ابنعربی ،محمدبنعلی
.9ابن کمال پاشا ،احمدبنسلیمان
.11احمدی ،عبداهللبنسلمانبنسالم
.13امیری ،عمر بهاءالدین
.15جنید ،حافظ
.17حسن ،محمدعلی
.19دوهاروت ،شکراهلل
.21رضا ،محمد رشید
.23سبحانی ،محمد
.25سید احمد ،حسین محمد
.27شطا ،سیدمحمد
.29صبان ،محمدبنعلی
.31طنطاویبنجوهری
.33طوفی حنبلی ،سلیمانبنعبد القوی
.35عبدالرزاق کاشی
.37عبدالواحد ،راتب احمد
.39عبید ،علیبنسلیمان
.41عثیمن ،محمدبنصالح
.43غماری حسنی ،احمد
.45فرماوی ،عبدالحی
.47قزامل ،سیف رجب
.49الحم ،سلیمانبنابراهیم
.51ملیجی ،عاطف قاسم
.53ندا ،عبدالحمید محمد

.6ابنعجیبه ،احمد
.8ابن قیم جوز یه ،محمدبنابی بکر
.10ابن کمال پاشا ،احمدبنسلیمان
.12احمدی ،ناصر
.14انصاری شافعی ،عبداهللبنابی بکر
.16جوهر ،طلحه
.18خطیب ،محمد خلیل
.20راوی ،مصعب
.22رو ینی ،عنتر
.24سلیمان ،محمد هال ل
.26شاهین ،عبدالصبور
.28شلمی ،محمود
.30صدرالدین قونوی ،محمدبناسحاق
.32طهماز ،عبدالحمید محمود
.34عبدالحلیم ،علی عبدالمنعم
.36عبداهلل سراجالدین
.38عبده ،محمد
.40عتر ،نورالدین
.42عطا ،عبدالقادر احمد
.44فخر راز ی ،محمدبنعمر
.46قاسم ،عبدالحکیمبنعبداهلل
.48کاشفی ،حسینبن علی
.50مقدسی ،شهابالدین ابی احمد
.52میرزا جان بغنوی ،حبیباهلل
.54هویدی ،محمد

نمایه موضوعی کتابها
تفسیر بسم اهلل الرحمن الرحیم ،اسم اعظم ،اسماء الحسنی
.1تفسیر البسمله /ابن کمال پاشا ،احمدبنسلیمان

.2احک���ام البسمل ��ه و مایتعل ��ق بها من االحک ��ام و المعان ��ی و اختالف
العلماء /فخر راز ی
.3االستع���اذه و البسمل ��ه مم ��ن صح ��ح حدی ��ث البسمل ��ه /غم ��اری
حسنی ،احمد
.4اسم االعظم او معارف البسمله و الحمدله /غروی ،محمد
.5اسم���اء اهلل الحسن ��ی فی خواتم آیات سوره الفاتح ��ه و البقره /عبید،
علیبنسلیمان
.6االنصاف فیما بین علماء المسلمین فی قراء ة بسم اهلل الرحمن الرحیم
فی فاتحة الكتاب من االختالف /ابن عبدالبر ،یوسفبنعبداهلل
.7آیه شر یفه بسمله در فرهنگ اسالمی /اسماعیلپور ،علی
.8بحث���ی پیرام ��ون بس ��م اهلل الرحم ��ن الرحی ��م /صدوق ��ی مازندران ��ی،
مصطفی
.9پیرام���ون باارزشترین آیه قرآن کر یم (بسم اهلل الرحمن الرحیم) /موبد،

نمایه نویسندگان اهل سنت
.1ابناقلیسی ،احمدبنمعاد
.3ابنحمدان ،احمدبنسعد

سوره محـــــد

.2ابنجریر طبری
.4ابنعبدالبر ،یوسفبنعبداهلل
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کتابشنایسموضویع

.11تفسیر بسم اهلل الرحمن الرحیم /منطقی ،نیر ه اعظم

دراستها لغویا /...عتر ،نورالدین

.12تفسیر سورهالفاتحه ،امالکتاب فی ضوء السنه النبویه و فنوناللغه

ل بر جزء سی ،سور ه حمد ،پنج آیه
ی دوره حفظ  ،۱۱۴مشتم 
.7راهنم ��ا 

والبالغ ه العربی���ه تفسیر االستعاذه تفسیرالبسمله ن���زولالفاتحه ترتیبها

اول سور ه بقره و آیهالکرسی/منهاج

دراستها لغویا /...عتر ،نورالدین

ب و اخالص/
ت و کلمات دو س ��وره مبارکه فاتح� �ه الکتا 
.8ش���رح لغا 

.13تفصیل المسأله فیما یتعلق بالبسمله /تبریزی ،علی

امیرشقاقی ،عبدالصمد

.14جامع الحکمه (تفسیر بسم اهلل الرحمن الرحیم) /بابا افضل کاشانی

.9شرح���ی بر س ��وره حمد بهانضم ��ام تصاویر آرشیو ترجمه ب� � ه  ۱۰۱زبان

.15خصائ���ص و اس���رار و تفسی���ر بس���م اهلل الرحم���ن الرحی���م /هویدی،

دنی���ا به هم ��راه اطالعات زبانشناسی و آمار ترجمهه ��ای موجود در قرآن

محمد

در جهان /جعفرینیا ،محمدرضا

.16الرساله الکبری فی البسمله /صبان ،محمدبنعلی

.10منظوم� �ه ن ��ور ،لغ ��ات سوره حم ��د و بق ��ره در  ۳۴۳بی ��ت /اسعدی،

.17سی پاسخ درباره بسم اهلل الرحمن الرحیم /روحبخش ،سیدعلی
.18شرحی بر بسم اهلل الرحمن الرحیم /احمدی ،سیدعلی

محمدحسن

خوشنویسی ،گرافیک ،تذهیب سوره حمد

.19فضایل و خواص بسم اهلل الرحمن الرحیم /کرمی ،افشین

.1پیرامون باارزشتر ی ��ن آیه قرآن کر یم (بسم اهلل الرحمن الرحیم) /موبد،

.20کتاب البسمله /مقدسی ،شهاب الدین ابی احمد
ل و خ���واص سورهه���ا و آیات
ت و خوشبخت���ی ،فضائ 
.21کلی���د سع���اد 
ن الرحیم ،سوره حمد ،آی ه الکرسی) /صالحی
م اله الرحم 
برگز ی���ده (بس 
نجفآبادی ،عبداهلل
.22م���ع االمام القشیری فی تفسیر االشاری بسمله و الحروف المقطعه/
ملیجی ،عاطف قاسم
.23تفسی���ر سوره الحم���د و البقره(تفسیر منظوم بسمل���ه و سوره حمد و
بقره) /نورعلیشاه ،محمدعلی

احمد
.2تحقیقی پیرامون شیوهها و مشخصات تذهیب سوره فاتحه الكتاب
و استادان تذهیبكار /عطارهای تهرانی ،هنگامه
.3سوره حمد و قل هواهلل و تسبیحات اربعه با تمرین خوشنویسی برای
مدارس سراسر کشور دوره راهنمایی /غ .مهرانفر
.4ش���رح خصوصی ��ات هن ��ری و تصویری در س ��وره حم ��د /افتخاری،
محمود
.5صحب���ت با خ ��دای مهربون ،ش ��رح گرافیک ��ی س ��وره حمد(جزء/)۱

فقه سوره حمد
.1احکام من القرآن الکر یم (سوره الفاتحه) /عثیمن ،محمدبنصالح
.2فقه فاتحه الکتاب /قزامل ،سیف رجب

محمدی ،حسنعلی
.6موضوعات و مفاهیم سوره حمد در آینه تصویر /افتخاری ،محمود

کتابهایی ویژه کودکان و نوجوانان

اعجاز سوره حمد

م ویژه کودکان قب� �ل از دبستان /محسنی،
ش مفاهیم قرآن کر ی� � 
.1آم���وز 

.1االعجاز العددی فی سوره الفاتحه /جوهر ،طلحه
.2گنجین���های از ق���رآنحکیم ،اعج���از سوره حمد و ع���دد  /۷احمدی
فقیه ،محمدامین

احمدرضا
ن کر یم همراه با س ��ور ه رحمن،
.2اینگون� �ه ق ��رآن بیاموز ی� �م ،خودآموز ق ��رآ 
ی نو و ساده جهت یادگیری /...مختار ی ،امیرحسن
حمد و طرح 

تجوید ،لغت ،حفظ ،صرف و نحو سوره حمد
.1آم���وزش مف���ردات ق���رآن (ر یشهیابی ،تجز ی���ه و شرح واژگ���ان به ترتیب
سور) /محمد حسینزاده ،عبدالرضا

.3برگز ی���ده ترجم ��ه قرآن کر ی ��م بصورت شع ��ر و تصوی ��ر کودکانه ،سوره
توحید و حمد /صفیحصاری ،آیدا
.4تفسی���ر کبوتره ��ا و گنجشکها (تفسی ��ر تأو یلی سوره حم ��د و برخی از

ب آیات قرآن /قدرتی ،صالح
.2تجز ی ه و ترکی 

آیات قرآن کر یم) /موحدی نجفآبادی ،محمدرضا

.3تجز ی ه و ترکیب سوره حمد /علوی ،مجتبی

.5سوره حمد و قل هواهلل و تسبیحات اربعه با تمرین خوشنویسی برای

.4تجوید قرآن با تصویر بههمرا ه تفسیر سور ه حمد /معینیان ،مهدی

مدارس سراسر کشور دوره راهنمایی /غ .مهرانفر

.5تجوید قرآن با تصویر بههمرا ه تفسیر سور ه حمد /معینیان ،مهدی

.6ش���رح خصوصی ��ات هن ��ری و تصویری در س ��وره حم ��د /افتخاری،

.6تفسی���ر سورهالفاتحه ،امالکتاب فی ضوء السنه النبویه و فنوناللغه

محمود

والبالغ ه العربی���ه تفسیر االستعاذه تفسیرالبسمله ن���زولالفاتحه ترتیبها

ی ب ��ر سور ه حمد بهانضم ��ام تصاویر آرشیو ترجم� � ه به  ۱۰۱زبان
.7شرح��� 
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ت زبانشناسی و آمار ترجمهه���ای موجود در قرآن
دنی���ا به هم���راه اطالعا 

ی از سوره حمد /راشدی ،لطیف
.23پیا م جاو ید ،برداشت 

ی نیا ،محمدرضا
در جهان /جعفر 

.24پیام سور ه حمد /موسوی ،محمدباقر

.8صحب���ت با خ���دای مهربون ،ش���رح گرافیک���ی س���وره حمد(جزء/)۱

.25تأمالت فی الفاتحه الکتاب /شاهین ،عبدالصبور

محمدی ،حسنعلی

.26ترجمه اعجاز البیان یا تفسیر سوره فاتحه /صدرالدین قونوی

تفسیرهای مستقل سوره حمد (روایی ،اخالقی ،عرفانی)

.27ترجم��� ه و تفسیر روان سور ه حمد و جزء سیام قرآن کر یم /منطقی،

.1دعوه الفاتح���ه الشر یفه الکبری (الدعاء و سوره الفاتحه) /ابنعربی،

نیره اعظم

محمدبنعلی

ی سور ه حمد /علوی ،مجتبی
.28تفسیر ادب 

.2تفسیر الفاتحه /ابن کمال پاشا ،احمدبنسلیمان

.29تفسیر الفاتحه الکبیر (البحر المدید) /ابنعجیبه ،احمد

.3اضواء من سوره الفاتحه /عطا ،عبدالقادر احمد

.30تفسی���ر الفاتح ��ه المسمی تفسی ��ر العلوم و المعان ��ی المستودعه فی

.4تفسی���ر سوره الفاتح���ه (رساله ش���رح الفاتحه الکت���اب ،تفسیر فاتحه

سبع المثانی /ابن اقلیسی

الکتاب ،تفسیر سوره حمد) /نعمة اهلل ولی

.31تفسیر الفاتحه /ابنجریر طبری

.5اعجاز البیان فی تأویل امالقرآن /صدرالدین قونوی

.32تفسیر الفاتحه /ابنعبدالوهاب ،محمدبنعبدالوهاب

.6ام الکتاب الشافیه الکافیه /شطا ،سیدمحمد

.33تفسیر الفاتحه /رضا ،محمد رشید

.7امالکتاب /امیری ،عمر بهاءالدین

.34تفسیر الفرقان :تفسیر حمد /صادقی تهرانی ،محمد

.8رسال���ه ف���ی تحقی���ق معن���ی الحم���د و الشک���ر /می���رزا ج���ان بغنوی،

.35تفسیر القران الکر یم ،سوره مبارکه حمد /سنگلجی ،محمد

حبیباهلل

.36تفسیر امالکتاب /میرجهانی طباطبائی ،محمدحسن

.9امالقرآن و السبع المثانی /شلمی ،محمود

.37تفسیر سوره الحمد /حکیم ،سیدمحمدباقر

.10امالقرآن ،دراسة و تحلیل /راوی ،مصعب
.11ای���ا ک نعبد و ایا ک نستعین مدخل الی فه���م القرآن الکر یم /جنید،
حافظ
.12ایض���اح البیان عن معنی امالق���رآن /طوفی حنبلی ،سلیمانبنعبد
القوی
ی درباره سور ه فاتحه /میرمبینی ،حسین
ی روحانی ،تحقیق 
.13آیهها 

.38تفسیر سوره الحمد /نوری بروجردی ،حسین
.39تفسیر س ��وره الفاتحه(ضم ��ن رسائل فی التفسیر س ��وره الفاتحه)/
اردبیلی ،عبدالعزیز
.40تفسی���ر س ��وره الفاتحه(ضمن رسائل ف ��ی التفسیر س ��وره الفاتحه)/
حسینی خاتونآبادی ،میرمحمدصالح
.41تفسی���ر س ��وره الفاتحه(ضمن رسائل ف ��ی التفسیر س ��وره الفاتحه)/

ن بندگی ،تفسیر سور ه مبارک ه حمد /رستمی ،محمدحسن
.14آیی 

عبدالرزاق کاشی

.15باران حكمت ،سوره حمد /رنجبر ،محمدرضا

.42تفسیر سوره الفاتحه(ضمن رسائل فی التفسیر) /شیخ بهایی

.16با مخاطبان وحی /محمدی ،محمدجواد

.43تفسیر سوره الفاتحه /حسن ،محمدعلی

.17بخوان (شرح آیات سوره حمد) /رنجبر ،محمدرضا

.44تفسیر سوره الفاتحه /عاملی ،جعفر مرتضی

.18برترین سوره ،تفسیر آموزشی سوره حمد /نصیرایی ،عسکر

.45تفسیر سوره الفاتحه /فرماوی ،عبدالحی

.19برگز ی���دهتفسی���ر س���وره حمد ب���ا بهرهگی���ری از تفسیر المی���زان عالمه

.46تفسی���ر س ��ورهالفاتح ��ه ،امالکتاب فی ض ��وء السن ه النبو ی ��ه و فنون

محمدحسین طباطبایی /کرمانینژاد ،عبداهلل

اللغ���ه والبالغ� �ه العربیه تفسیر االستع ��اذه تفسیرالبسمله ن ��زولالفاتحه

.20البالبل الصادحه علی اغصان سوره الفاتحه /انصاری شافعی

ترتیبها دراستها لغویا... /عتر ،نورالدین

.21البی���ان فی تفسی���ر القرآنالمدخ���ل تفسیر فاتحهالکت���اب /خویی،

.47تفسی���ر س ��وره حم ��د از دیدگ ��اه مفس ��ران ب ��زرگ شیع ��ه عالم ��ه

ابوالقاسم

سیدمحمدحسی ��ن طباطبای ��ی و فض ��ل ابنحسن طبرس� �ی /فلسفی،

ی تفسی���ر الحمد /جزایری،
ی از تفسیر سور ه حم���د ،یا لمعه ف 
.22پرت���و 

محمدرضا

محمدکاظم

.48تفسیر سور ه حمد /احمدی ،ناصر
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.49تفسیر سوره حمد /امین ،محمد

محمود

.50تفسیر سوره حمد /با کوئی ،ز ینالعابدین

.78تفسیر و شرحی از سوره مبارکه حمد /شبستری ،مرتضی

.51تفسیر سوره حمد /بنیهاشمی لنگرودی ،جالل

.79الثق�ل�ا ن ف� �ی تفسی ��ر الق ��رآن ،س ��وره مبارک� �ه فاتح� �ه الکت ��اب/

.52تفسیر سور ه حمد /خمینی ،روحاهلل

فیضاالسال م اصفهانی

.53تفسیر سوره حمد /خواسته ،حامد

.80جلوهای از سوره حمد /محمدی رئوف ،احمد

.54تفسیر سوره حمد /خویی ،ابوالقاسم

.81جمعهها و سورهها (سور ه حمد)  /موسوی جزایری ،محمدعلی

.55تفسیر سور ه حمد /سبزوارى ،هادىبنمهدى

ی
.82جواه ��ر التفسیر ،تفسیری ادبی ،عرفان� �ی ،حروفی ،شامل مقدمها 
ی و تفسیر سور ه حمد /کاشفی ،حسینبنعلی
در علوم قرآن 

.56تفسیر سوره حمد /شفائی ،محسن

.83الجوه ��ر فی تفسی ��ر القرآن الکر ی ��م (برگز یده فارسی س ��وره حمد از

.57تفسیر سور ه حمد /صالح غفار ی ،محمدعلی

تفسیر الجواهر) /طنطاویبنجوهری

.58تفسیر سوره حمد /عمادزاده ،حسین

 .84تفسیر شفا (سور ه حمد) /حسن صدر ی مازندرانی

ی اراکی ،حسن
.59تفسیر سور ه حمد /فر ید محسن 

.85رسائل فی تفسیر سوره الفاتحه /ناطقی ،علی اوسط

.60تفسیر سوره حمد /قرائتی ،محسن

.86الرسال ��ه الواضح ��ه فی تفسی ��ر س ��وره الفاتحه /عبدالواح ��د ،راتب

.61تفسیر سوره حمد /قهرمانی ،عبداهلل

احمد

.62تفسیر سوره حمد /مدنی کرمانی ،جمالالدین
.63تفسی���ر سوره فاتحه الکتاب (به ضمیم���ه دو رساله در تفسیر سوره
فاتحه) /گمنام

.87رک���وع ،گز ی ��ده تفسی ��ر و واژ گ ��ان آی ��ات ق ��رآن ب ��رای دانشگاهیان و
عالقهمن���دان به حفظ همراه با درک مفاهیم(سوره مبارکه حمد و آیات
 ۱تا  ۱۴۱سوره مبارک ه بقره) /مجمع قرآنی مشکوه

.64تفسیر سوره فاتح ه الکتاب /میرخانی ،احمد

ح توحید در نماز ،یا تفسیر مختصری بر سوره حمد /پوستشور،
.88رو 

.65تفسیر سور ه مبارکه حمد /انصار ی ،محمدعلی

علی

.66تفسیر سوره مبارکه حمد /کیاوش ،محمد

.89سبعالمثانی (تفسیر سوره حمد) /رئیسی ،علی

ی زنجانی ،عزالدین
.67تفسیر سور ه مبارکه حمد /حسین 

س و مقاصد حمد :ترجمه روان سوره مبارکه حمد /سحرآور ی،
.90سپا 

.68تفسیر سورۀ حمد /شهرامی ،بیژن

عبداالمیر

.69تفسی���ر طه (شرحی بر سور ه حم���د ) ضمیم ه آیینه معراج /مدرسی،

.91سرمن ��زل انسانی� �ت ،تفسی ��ر اخالقی فاتح� �ه الکت ��اب و زندگینامه/

طاهره

خمینی ،مصطفی

.70تفسی���ر علم���ی و عرفان���ی ق���رآن :سبک���ی نوی���ن در ترجم���ه و تفسی���ر

.92س���وره الص�ل�اة ترن ��ج به ��ا المساج ��د و المصلی ��ات /قاس ��م،

بص���ورت علم���ی ،عرفانی ،ادب���ی ،موضوعی و تصوی���ری و نیز بر اساس

عبدالحکیمبنعبداهلل

دیدگاه پیامبر اکرم (ص) در نهجالفصاحه /اسماعیلی ،نادعلی

.93س���وره الص�ل�اه فاتح ��ه الکت ��اب بی ��ن المفسر ی ��ن و المحدثی ��ن و

ن عسک���ری سالماهللعلی���ه و
.71تفسی���ر فاتحهالکت���اب از ام���ا م حس��� 

الفقهاء /...ندا ،عبدالحمید محمد

ی پیرامون آن /حسنبنعلی(ع)
پژوهش 

م گل ،تفسیر سور ه حمد /یزدانپور ،علی
.94شمی 

.72تفسیر فاتح ه الکتاب /ابراهیمی محمدی ،محمد صالح

م سورههای فاتحه الکتاب ،بقره/
.95صحیف� �ه منظوم :معانی و مفاهی 

.73تفسیر فاتح ه الکتاب /امینی نجفی ،عبدالحسین

علیپور ،نصیب اله

ی میانجی ،محمدباقر
.74تفسیر فاتح ه الکتاب /ملک 

.96طرائق االولیاء ،شرح و تفسی ��ر عرفانی سوره الفاتح ه (سوره حمد)/

.75تفسیر مقارن سوره حمد از نظر اهل شیعه و اهل سنت /افتخاری،

مصطفوی ،اسداهلل

محمود

.97عطر قرآن و عترت ،تفسیر سوره حمد /فضلی ،نادر

.76تفسیر مقایسهای سور ه حمد /عرب عامری ،علی

.98فاتحه الکتاب ،تفسیر سوره شر یفه حمد /دستغیب ،عبدالحسین

.77تفسیر موضوعات و مفاهیم سوره حمد در گفتار و آثار /افتخاری،

.99فت���ح التواب فی تفسی ��ر فاتحه الکت ��اب لالمام ابن قی ��م الجوز یه/
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ابنقیم جوز یه

.2البره���ان ف ��ی نظامالقرآن (نظام س ��ور الفاتحه و البق ��ره و آل عمران)/

ب الفاتحه /سلیمان ،محمد هال ل
.100فی رحا 

سبحانی ،محمد عنایة اهلل اسد

.101ف���ی فضل القرآن الكر ی���م و كیفیة و آداب التالوة و االستماع ،تفسیر

.3تجلی آرامش در سوره مبارکه حمد /مدرس مقدم ،علیاکبر

فاتحه /خطیب ،محمد خلیل

.4تفسی���ر کبوتره ��ا و گنجشکه ��ا (تفسی ��ر تأو یلی سوره حم ��د و برخی از

.102قطره ،تفسیر سوره حمد /روحانی ،هادی

آیات قرآن کر یم) /موحدی نجفآبادی ،محمدرضا

.103الکت���اب الحمید ف���ی تفسیر سورت���ی الحمد و التوحی���د /تبریزی

.5جامعهشناس ��ی ح ��ق و باط ��ل در تفسی ��ر س ��وره حم ��د /میرباق ��ری،

غرور ی ،هدایتاهلل

سیدمحمدمهدی

.104الکرائ���م القدسی���ه ف���ی الهدای���ات الفاطمی���ه (ضم���ن رسائ���ل فی

.6حکایت حمد ،روانشناسی تربیتی در سوره حمد /کامکار ،شیده

التفسیر سوره الفاتحه) /ثقفی قزو ینی ،علیبنمحمد

.7حمد ربانی  :تفسیر عرفانی سور ه حمد /ربانی ،محمدرضا

ی از تفسی���ر س���ور ه حم���د) /جالل���ی
ت (خالص���ها 
.105کلی���د بهش��� 

.8حمد میآموزد /دهخوارقانی ،هادی

ورنامخواستی ،کلثوم

.9خواص س ��ور ه الحم ��د از نظر پان ��زده دانشمند اسالم ��ی /دوهاروت،

ل و خواص سورهه���ا و آیات
ت و خوشبختی ،فضائ��� 
.106کلی���د سع���اد 

شکراهلل

ن الرحیم ،سوره حمد ،آی ه الکرسی) /صالحی
برگز ی���د ه (بسم اله الرحم 

.10داستانهای سوره حمد /میرخلفزاده ،علی

نجفآبادی ،عبداهلل
.107گنجین���ه ع���رش ،بررسی اهمی���ت آثار سوره حمد ب���ر اساس آیات،
روایات و تفاسیر مفسران بزرگ /کامرانیان ،عباسعلی
.108اللب���اب ف���ی التفسی���ر االستع���اذه و فاتح���ه الکت���اب /الح���م،
سلیمانبنابراهیم
.109الماثور فی تفسیر سوره الفاتحه عن النبی و الصحابین و التابعین/
احمدی ،عبداهللبنسلمان
.110مشکالت القرآن الکر یم و تفسیر سوره الفاتحه /عبده ،محمد
.111مظاه���ر االس���رار ف���ی وج���وه اعج���از ک�ل�ام الجبار(ضم���ن رسائل فی
التفسیر سوره الفاتحه) /استرآبادی ،محمدجعفر
.112مظاه���ر المجتمع المسل���م من خالل سوره الفاتح���ه /ابنحمدان،
احمدبنسعد
.113مفاتیحالغیب:ترجمهتفسیر فاتحةالکتاب /فخر راز ی
.114مفاهیم���ی از قرآن (گفتاری بر سوره حم���د با چشمانداز تطبیقی به
نهجالبالغه) /کاظمی ،محمد
.115مقدم��� ه تفسی���ر بر سور ه حمد ی���ا فاتح ه الکتاب ،موس���وم به تمهید
ع المثانی /رضانژاد ،غالمحسین
المبانی یا تفسیر کبیر بر سور ه سب 
.116نور درخشان در تفسیر نخستین سوره قرآن /رفائی ،سیدرضا
.117نوراالن���وار و س���ر االس���رار فی س���وره الفاتح���ه /سیداحم���د ،حسین
محمد

تفسیره���ای مستق ��ل س ��وره حم ��د (سیاس ��ی ،اجتماع ��ی ،تربیتی و
مسائل روز)
.1ایدئولوژ ی اسال م در اولین سور ه قرآن ،حمد /رستمیپور ،محمد
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ی از سوره حمد /حسینی مرعشی ،اسماعیل
.11درسهای 
.12درسهایی از فاتحه الکتاب /امیر صادقی تهرانی ،نصیرالدین
ی نو از سوره مبارک ه حمد /یزدی ،محمدجواد
.13در یافت 
.14راز رش���د آ گاه ��ی ،اندیش ��ه عبادی (تفسی ��ر سوره حم ��د) /بابایی،
محمد
ن به سوی خدا ،تفسیر سور ه حمد /شر یعتی ،ناصرالدین
.15راه روش 
.16طر یقت باطنی فاتحهالکتاب ،سیر معانی سوره حمد و اخالص در
ی���ک نگاه علم ��ی و عرفانی و تطبیق آن با پایگاهه ��ای دهگانه کیهانی/
شاهمیری ،رضا
ن و سوره
ی علوم ق ��رآ 
.17ف���روغ هدای� �ت ،نکتهه ��ا ،پرسشها ،قصهه ��ا 
ی زنجانی ،حافظ
حمد /نجف 
.18قرآن کتاب راستی (راست ��ی و ناراستی در سورههای حمد و بقره)/
باقریفر ،علی
ل از قرو ن وسط ��ای مسیحیت در ارتباط با
ی مفص 
.19گمراه���ان ،حدیث 
سوره حمد /بازرگان ،مهدی
.20نگرشی نو بر سوره حمد /زارعی ،علی
.21نوآوری در تفکر درباره سوره حمد /رضاپور قهرمانلو ،براتعلی

تفسیرهای مشترک حمد و برخی از سورهها
.1االس�ل�ام هلل تعال ��ی فی س ��وره البقره و ق ��د اضفنا لتفسیر ه ��ذه السوره
تفسیر س���وره الفاتحه و افتتحنا به هذا الکت ��اب /طهماز ،عبدالحمید
محمود
.2آشنایی با قرآن ،سورههای حمد ،بقره /مطهری ،مرتضی
ب المجید فاتح� �ه الکتاب
ض سورالکت ��ا 
.3انوارالوح� �ی ف� �ی تفسیر بع 
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سوره محـــــد

کتابشنایسموضویع

ل شبیرخاقانی
واالخالص /آ 

س) /حسینی ،حسن
نا 

.4البره���ان ف���ی نظامالقرآن (نظام س���ور الفاتحه و البق���ره و آل عمران)/

.28شناخ ��ت سورههای قرآن از سور حمد تا ناس /هاشمزاده هر یسی،

سبحانی ،محمد عنایة اهلل اسد

هاشم،

ن الکر یم (از سور ه حمد تا نسا) /شبر ،عبداهلل
.5تفسیر القرآ 

.29عروة الوثقی (تفسیر سوره فاتحه و اندکی از بقره) /شیخ بهایی

ق والناس /رو ینی ،عنتر
ب (الفاتحه) و سورته الفل 
.6تفسیر ا م الکتا 

.30ملکوت سورههای حمد و یاسین /دینپرست ،امید

.7تفسیر بیان ،تفسیر سورههای حمد و بقره /فلسفی ،محمدتقی

.31منظوم� � ه ن ��ور ،لغات س ��ور ه حمد و بق ��ر ه در  ۳۴۳بی ��ت /اسعدی،

ل س���وره بق���ره /جابری
.8تفسی���ر حس���ن در استع���اذه و حم���د و آی��� ه او 

محمدحسن

انصار ی ،محمدحسن

.32نم���ی از یم (نگاهی به سوره حمد تا ح ��ج) /حسینی حسنآبادی،

.9تفسیر سوره الفاتحه و االخالص /واعظ ،حسنبنمحمد

محمد

.10تفسی���ر س���وره حم���د و اخالص هم���راه ب���ا پرسشنام���ه و پاسخنامه/

.33تفسی ��ر سوره الحمد و البقره (تفسیر منظ ��وم بسمله و سوره حمد و

کلباسی ،مجتبی

بقره) /نورعلیشاه ،محمدعلی

.11تفسیر سوره حمد و بقره /اصفهانی ،محمدحسین
.12تفسیر سوره حمد و بقره به گون ه پرسش و پاسخ /رضوی ،جواد
.13تفسیر سور ه حمد و توحید /تبریزی توتونچی ،محمدحسین
ی خوانسار ی ،محمدرضا
.14تفسیر سور ه حمد و توحید /حاج شر یف 
ص و زلزال /ابراهیمی ،محمدحسین
ی حمد ،اخال 
.15تفسیر سورهها 
.16تفسی���ر صغی���ر ،ترجم���ه و تفسی���ر س���ور ه بق���ره و سورهه���ای واجب و
ن ب���ه انضمام
ب در نم���از ،حم���د ،توحید ،ق���در ،جمعه ،منافقو 
مستح��� 
ی در اسرار وجود /ثباتی ،هوشنگ
بحثی توحید 
.17تفسیر قرآن ،سور ه حمد و بقره /راشد ،حسینعلی
.18تفسیر منظوم فاتحةالکتاب و جزء سیام قرآن مجید و ترجمه به دو
ی آشتیانی ،مهدی
زبان فارسی و انگلیسی با واژهنامه /رشید 
.19توشی���ح التفسیر ف���ی قواعد التفسی���ر و التأویل(تفسیر سوره حمد تا
سی آیه از سور ه بقره) /تنکابنی ،محمدبنسلیمان
ب و تفسیر سور ه حمد و اخالص /عزیزی ،عباس
.20ثوا 
.21در ثمین ،تفسیر سوره حمد و توحید /علیزاده ،عمران
.22دراسات فی تفسیر القرآن الکر یم /عبدالحلیم ،علی عبدالمنعم
.23درسهائی از قرآن ،سور ه حمد ،س���ور ه احزاب ،بحثی پیرامون نماز/
گمنام
.24دره المعان���ی ف���ی تفسیر سوره االخ�ل�اص و السب���ع المثانی(ضمن
رسائل فی التفسیر سوره الفاتحه) /شاه آبادی ،عبداهلل
.25رحم���ه منالرحمن فی تفسیر و اشارات القرآن (تفسیر سوره حمد و
بقره) /ابنعربی
.26ز ب���د ة التفاسی���ر :مقدم���ه تفسیری ،تفسی���ر سور ه حم���د و قسمتی از
ی گلپایگانی ،علی
سور ه بقره /قاضیزاهد 
ی حم���د ،مؤمن���ون ،واقعه،
ی از سورهه���ا 
ی از ق���رآن (برداشت��� 
.27شعاع��� 
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