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 ق ائمة المق االت حسب الترتيب األبجدي
 الفارسية قاالتالف( امل

 ..... الصفحة..........................................العنوان .....................................................
 1 ................................................................................. میدر پنج جزء آخر قرآن کر  ریمراعات نظ یهیآرا (1

 یسیسرگل و

 د. حسن سرباز

 11 ............... کهن قرآن )مقایسه کشف االسرار و روض الجنان( یها  در ترجمه یدستور  یبردار و گرته یگزینمسأله واژه یبازخوان (2

 ید. علی اصغر شهباز

 03 ......................................................... (ایو پو  ی)براساس تعادل صور  میقرآن کر  اتیاصل تعادل در آ یبررس (3

 یالحسين ییرزايد. سيد محمود م

 ییاينجمه مح

 44 ............................................. یبر اساس قواعد زبان عرب یقرآن" مسعود انصار  یکتاب "بازشناس یانتقاد یبررس (4

 د. حسن سرباز

 ینیبهمن باد

نَّ »ه یآ یبررس (5
َ
َه َلْیَس ٱَوأ ْلَعِبیِد للَّ ٍم لِّ ک« ِبَظالَّ م»بر لفظ  دیبا تأ  15 ............................................................... «ظالا

 زانلویا ديد. ام

 یطاهره نوباغ

 کلثومه برزگر

 یلياسماع ثهیحد

 یفاطمه عسکر

 03 ......................................................................... میدر قرآن کر  یصرف ِی ها ساخت ِی ترجمه پارس یبررس (6

 یرنان ید. محمد سلطان

 58 ..................... قطب( دیس یر یتفس دگاهی)بر اساس د میمرتبط با بهشت در قرآن کر  یو ذهن ینیامور ع یحس ریتصاو  یبررس (7

 یمید. شرافت کر

 یخيش ژیگالو

 131 ..................................................................... زانیالم ریدر تفس ییعالمه طباطبا یادب یها تالش یبررس (8

 یمهتد نيد. حس

 111 .............................................. در ترجمه ماموستا هژار میترجمه جزء اول قرآن کر  یشناسییبایز  یهاجنبه یبررس (9

 یسارا امام

 یاکبر احمد ید. عل

 121 .................................................... با قرآن( اتیآ انیبا سوره و م هیآ انی)م میدر قرآن کر  یکیدور هرمنوت یبررس (11

 یعلو یشوائيد. محسن پ

 یناصر محمد
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 141 ........... (میسوره مر  18-08 اتی: آی)مطالعه مورد میدر قرآن کر  ینافردیبر فرانقش ب هیبا تک یدیهل یگرانقش کردیرو  یبررس (11

 یفیشر میمر

 د. جميل جعفری

 183 ....................................................................................... دخان  مبارکه  سوره ییسبک آوا یبررس (12

 بهنام نصيری

 101 ................................................................................ دخان ی مبارکه ی سوره یسبک دستور  یبررس (13

 بهنام نصيری

 158 ................................................................ یمتشابه لفظ اتیدر آ یواژگان ییجابجا یشناخت سبک یبررس (14

 راستگو یکبرد. 

 یفاطمه شاه

 115 ......................................................................................هیو آس میحضرت مر  تیشخص یبررس (15

 یمصطفو هيسم

 210 ..................................................... (عی: علم بدیمورد )مطالعه« یروح المعان»علم بالغت در تفسیر  یبررس (16

 یميد. زهرا سل

 ینيرحسيمحمّد م ديّد. س

 228 ............................................................................... مسند در سوره واقعه یبالغ یکارکردها یبررس (17

 یمراد ستاره دوست

 یمحمد میمر

 201 .............................................................. «رنوریتفس»خرم دل  یر یدر ترجمه تفس یزبان یکارکردها یبررس (18

 د. عبداهلل رسول نژاد

 یسیباباو روانيس

 215 ........................................................... می)ع( در قرآن کر  وسفیداستان حضرت  یشیپر مؤلفه زمان یبررس (19

 یمید. شرافت کر

 یخيش ژیگالو

 201 ................................ آنتوان برمن( هیدر ترجمه ماموستا هژار از قرآن )بر اساس نظر  یبه متن اصل یبندیپا زانیم یبررس (21

 یسارا امام

 یاکبر احمد ید. عل

 258 ............................... سوره نور( 03 یۀمعاصر از آ یها: ترجمهیمورد لی)تحل میقرآن کر  ینقش حروف جر در نظام متن (21

 یزارع برم ید. مرتض

 دانيجالل عب

 نادران یبیحاج ب

 یاکبر یرعلياصغر م یعل ديس

 211 .............................. (نید انیمرتبط با متول اتیآ ریتفس ی)مطالعه مورد ریفهم و تفس ندیها در فرآ فرض شیو پ یمبان ریتاث (22

 یمحمد معروف
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 یآزاد زید. پرو

پذیتاث زانیم یبررس (23 بقره و  یهااز سوره یتیو آ یمعز ۀ)ترجم تیا ابن هشام درباره باء سبب ینحو دگاهیقرآن از د یفارس یها ترجمه یر یر
 010 ................................................................................................................ آل عمران(

 یمهتد نيد. حس

 001 ....................................................................... العتوم منیاثر ا «نیاطیرؤوس الش»قرآن در رمان  یتجل (24

 پور یزید. محمد رضا عز

 یمرثد نادر

 040 ............................................................. حضرت آدم )ع( یدر داستان قرآن تیو روا دیتعدد زاویه د لیتحل (25

 ینظر رضايد. عل

 ییزهرا موال

 082 ................... : سور بقره، هود، عنکبوت(یپژوهمتشابه لفظی )مورد اتیدر آ یو کاهش واژگان شیافزا یشناخت سبک لیتحل (26

 راستگو یکبرد. 

 یفاطمه شاه

 008 ................................... یسام یهاآن در زبان یابیشهیبا استفاده از ر  میقرآن کر  یهاواژه تقوا در ترجمه یمعان لیتحل (27

 ید. جواد اصغر

 یمعصومه ملک

 012 .................... یمخاطب امروز  یاز آیات ششم و هفتم سوره طارق برا «با کیفیت»و « پیوسته» یا ارائه ترجمه یبرا یتالش (28

 یپاشائ اریماز

 ید. جواد اصغر

 435 .................................................................... یقرآن یها و پژوهش «یروژه گارود»خاورشناس مسلمان  (29

 یفاروق رسول

 420 ............................ «(یالمسجد األقص یخذني إل» وانید یمورد یالعتوم )بررس منیدر شعر ا میقرآن کر  ینامتنیروابط ب (31

 یمرثد نادر

 یعلو ییشوايمحسن پد. 

 400 ....................................................................... میاز قرآن کر  یمجتبو نیالدترجمه جالل یشناسروش (31

 ید. محمد حسن امرائ

 412 ............................................... در قرآن امبریبودن پ یبه حروف مقطعه و ُاما  یاسالم شناسان غرب یر یرد تفسکیرو  (32

 یاريبخت ليجل

 ینادر ايدلن

یبای (33 یم )سوره یشناس " از منظر سبک یپدیده "تضمین نحو یشناس یز  482 ........................ (""أنعام و أعراف یها در قرآن کر

 د. صالح الدین عبدی

 د. جواد محمدزاده

 404 .......................................... و جانسون کافیل یا هیال سه یقرآن بر اساس الگو اتیادب یمفهوم-یساختار استعار  (34

 مسعود دهقاند. 
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 (1) 

 مراعات نظیر در پنج جزء آخر قرآن کریم ی آرایه

 سرگل ویسی

 دانشگاه کردستان ،ارشد زبان و ادبيات عربی کارشناس

 1حسن سربازد. 

 دانشگاه کردستان ،زبان و ادبيات عربیگروه دانشيار 

 چکیده

های اعجاز قرآن کریم، اعجاز بالغی و بيانی آن است که از دیرباز توجه ادیبان و سخنوران را به خوود   یکی از جنبه

ی پيدایش و گسترش علوم مختلفی از جمله علوم بالغی را فراهم کورده اسوت. قورآن پژوهوان      جلب کرده و زمينه

کریم و اثبات دقيق و علمی آن، الفاظ، کلمات، جمالت، سواختار زبوانی و نظوم     برای پی بردن به اعجاز بيانی قرآن

کالمی آن را از زوایای مختلف زبانی و ادبی مورد مطالعه و کنکاش قرار داده و در این زمينوه بيشوترین بهوره را از    

بدیعی که در قرآن کریم کاربرد  های اند. یکی از آرایه ی آن یعنی معانی، بيان و بدیع برده گانه علوم بالغی و فنون سه

ی مراعات نظير و ملحقات آن یعنی تشوابه اططوراو و    زیادی دارد و بر زیبایی ساختار زبانی آن افزوده است، آرایه

در مراعات نظير باید تناسب و هماهنگی معنایی بين واژگان وجود داشته باشود و ایون واژگوان    ایهام تناسب است. 

ی مراعات نظير، چينش الفاظ و واژگانی که گونه تضاد و تناقضی داشته باشند. در آرایهيچنباید نسبت به یکدیگر ه

شود که مخاطوب  باهم هماهنگی و تناسب معنایی دارند باعث به وجود آمدن آهنگ و موسيقی دلنشينی در کالم می

ی  تحليلوی، آرایوه   –صويفی  شود بوا اسوتفاده از روش تو   در این پژوهش تالش میدهد.  را تحت تأثير خود قرار می

های بدیعی دیگر در پنج جزء پایانی قرآن کریم مورد بررسی قورار گيورد.    مراعات نظير و تلفيق آن با برخی از آرایه

های دیگری همچون تلميح، مبالغه،  دهد که این آرایه در آیات مورد نظر بيشتر در کنار آرایه نتایج پژوهش نشان می

 جناس و سجع به کار رفته است اگرچه در مواردی به تنهایی هم به کار رفته است. لف و نشر، تنسيق الصفات،

 نظير.شناسی قرآن کریم، صنایع بدیعی، محسنات معنوی، مراعاتقرآن کریم، زیباییها: کلید واژه

 

 مقدمه -1

قرآن کریم به عنوان یک متن مقدس عالوه بر وحيانی و آسمانی بودنش، از نظر سبک بيانی و ساختار زبانی و نظم 

شود که از دیرباز توجه ادیبان و سخنوران را به خود جلوب کورده و    زبانی شمرده می -کالمی هم یک شاهکار ادبی

ت و... را فراهم کرده است. فصاحت و بالغت ی پيدایش و گسترش علوم مختلفی همچون صرو، نحو، بالغ زمينه

و زیبایی قرآن کریم در حدی است که از زمان نزولش تا به امروز فصيحان و بليغوان را بوه شوگفتی واداشوته و بوه      

                                                           
 h.sarbaz@uok.ac.irنویسنده مسئول:  1



 گل ويسی, حسن سربازسر ميدر پنج جزء آخر قرآن كر ريمراعات نظ ى  هيآرا
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اند. قرآن پژوهان برای پی بردن به اعجاز بيانی قرآن کریم و اثبات دقيوق و علموی آن،    اعجاز بيانی آن اعتراو کرده

هوایی   ات، جمالت، ساختار زبانی و نظم کالمی آن را مورد مطالعه و کاوش قرار داده و با توأليف کتواب  الفاظ، کلم

 اند.  ای را ایفا کرده در پيدایش و گسترش علوم بالغی نقش برجسته« إعجاز القرآن»تحت عنوان 

 بوه  منوو   را قورآن  فهوم  و درک محققوان،  از از یک طرو بعضی که است حدی در بالغی علوم با قرآن پيوستگی

فصواحت و  ، و از طورو دیگور   (2٢: 1٨٣١ فضويلت، )انود  که ریشه در فطرت آدمی دارد دانسوته  بالغت با آشنایی

زیبای های  آیات و تصویرپردازی دلنشين موسيقی قرآن کریم، ساختار زبانی و نظم کالمی وبالغت الفاظ و عبارات 

اگور بزرگوانی   غی ادیبان و سخنوران افزوده است، به طوری کوه  آن بر غنای علوم بالغی و تقویت ذوق ادبی و بال

و بسوياری دیگور از بزرگوان    سکاکی، خطيب قزوینی، تفتازانی  ،عبدالقاهر جرجانیزمخشری، فخر رازی، همچون 

و آثار و تأليفاتشان تا به امروز  هی دانش بالغت تبدیل شد بالغت به استادان صاحب سخن و صاحب قلم در عرصه

 فصاحت و بالغت آنی  از کالم قرآن کریم و ثمره انی تأثير پذیری آن د و ماندگار مانده است، همگی نتيجهارزشمن

 .باشد می

شود در ابتدا حد و مورز ایون سوه فون بالغوت چنودان        علوم بالغی که امروزه شامل سه فن معانی، بيان و بدیع می

و خطيوب قزوینوی در   «  مفتواح العلووم  »سکاکی در کتاب ی اند و بعدها به وسيلهمشخص نبوده و از هم جدا نبوده

اند، به عبارتی دیگر این سه فون تودریجاا از هوم جودا     از هم تفکيک شده« اإلیضاح»و « تلخيص المفتاح»های  کتاب

  (.٨73-٨7٢تا:  اند )ضيف، بی گشته و هر کدام به عنوان فنی مخصوص ناميده شده

 مقتضای با مطابقتش از به بررسی وجوه تحسين کالم پس که است علمی بالغی،عنوان فن سوم علوم  به علم بدیع

 محسنات لفظوی  و معنوی محسنات گونه دو پردازد و به می( بيان علم) داللتش بر معنا  وضوح و( معانی علم) حال

 یکی بدیعی ایعشود. صن یعنی وجوهی که وابسته به زیبایی معنا و وجوهی که وابسته به زیبایی لفظ است تقسيم می

: 2112و قصواب،   ٢77: 11٣1شوود )القزوینوی،   می کالم شدن ترموسيقایی و زیبایی موجب که است معيارهایی از

1٢.)   

نظير است کوه بوه آن تناسوب و ائوتالو و     شود، مراعات    یکی از محسنات معنوی که موجب زیبایی معنای کالم می

 اند. مؤاخات و تلفيق نيزگفته

کوار رفوتن    های بوه شناسی شيوهتحليلی به بررسی زیبایی-شود با استفاده از روش توصيفیتالش می دراین پژوهش

 به سؤاالت زیر پاسخ داده شود.ی مراعات نظير در پنج جزء آخر از قرآن کریم پرداخته شود وآرایه

 است؟  چگونه کریم قرآن آخر جزء پنج در نظير مراعات هایزیبایی و هاظرافت .1

 به کار رفته است؟ شيوهایی چه به کریم پنج جزء آخر قرآن در نظير مراعات .2

 ی پژوهش پیشینه -1-1

های بالغی، بدان پرداخته شده اسوت و   مراعات نظير یکی از محسنات معنوی در علم بدیع است که در تمام کتاب

 اند. در قرآن کریم پرداختهشود که به بررسی و تحليل مراعات نظير  هایی اشاره می در اینجا به مهمترین پژوهش
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عجواز  إفوی  ة بالغيو  ةمراعات النظير فی کالم اهلل العلی القدیر دراس» کتاب در ،(تابی)المرسی  کمال الدین عبدالغنی

بوه   اول در فصول  به اعجاز اسلوب قرآنی پرداخته و آن را در سوه فصول تودوین نمووده اسوت      « سلوب القرآنیاط

 ی فاتحه بررسوی نمووده اسوت. در    نظير در بالغت پرداخته و این آرایه را در سوره مراعات مفهوم و معنا اصطالح،

نظير که شامل مناسبت یا تناسب، مؤاخات، ائتالو، حسن نسق، انسوجام، تشوابه اطوراو،     مراعات وجوه دوم فصل

د آیوه آن  مشاکله و لف و نشر است را در کتب بالغی با ذکر شواهدی از اشعار عربی و آیات قرآنوی کوه جوز چنو    

قرآن، تحدی  معنی اعجاز به سوم فصل مربو  به پنج جزء آخر قرآن کریم نيست، مورد بررسی قرار داده است. در

همانگونه که از فصول این  است. پرداخته قرآن، اعجاز قرآن از نگاه ابن حزم و جالل الدین سيوطی و نظریه صِرفه

آید، ولی تفاوت اساسی با آن دارد   ن پژوهش به حساب میکتاب مشخص است، این کتاب اگرچه یکی از منابع ای

های بودیعی موورد    و ارتبا  آن با دیگر آرایه کریم قرآن آخر جزء در پنج نظير مراعات چراکه در این پژوهش آرایه

 گيرد. بررسی قرار می

بدیع را با اسوتناد بوه    ، محسنات لفظی و معنوی«البدیع فی ضوء أساليب القرآن»( در کتاب 1111عبدالفتاح الشين )

آیات قرآنی مورد بررسی قرار داده و در پایان کتاب هم به بررسی بدیعيات و سرقات شعری پرداخته است. الشين 

ی الرحمن استناد کورده اسوت    سوره 3ی فتح و آیه  سوره 7و  ٢در بحث مراعات نظير از آیات قرآنی تنها به آیات 

 (.31-٨٣: 1111)الشين، 

، در هفت فصل به بررسی زیبا شناسی قرآن کوریم  «زیباشناسی قرآن از نگاه بدیع»( در کتاب 1٨12)حسن خرقانی 

های بدیعی پرداخته که در آن مراعات نظير و چند آرایه دیگر را بررسی نکرده است. وی در ایون بواره    از نظر آرایه

را نيوز طراحوی کورده بوود کوه شوامل       های معنوایی در قورآن کوریم     نگارنده فصل دیگری به نام تناسب»گوید:  می

هوایی همچوون مراعوات نظيور،      شود و آرایوه   های قرآن کریم می های معنایی در واژگان، درون آیات و سوره تناسب

ها در جای مناسوب و   ارصاد، تمکين، براعت استهالل، براعت ختام و مانند آن را دربرداشت، به توفيق الهی این آراه

 (.17: 1٨12)خرقانی، « اشناسی قرآن عرضه خواهد شددر حلقه سوم از سلسله زیب

اطلوان »( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه اسالمی غزه تحت عنوان 211١حمادة خالد محمد علوان )

های مکی قرآن کریم بررسی  ، محسنات لفظی و معنوی را در سوره«البدیعية فی السور المکية دراسة وصفية تحليلية

 شود. و نکته قابل توجه در این پژوهش این است که در ميان این محسنات، مراعات نظير دیده نمیکرده 

علم البدیع وبالغته فوی ضووء القورآن الکوریم دراسوة بالغيوة       »ی  ( در مقاله211٨نصر الدین ابراهيم احمد حسين )

بله در کل قرآن کریم پرداخته است. ، به بررسی شش آرایه جناس، مراعات نظير، سجع، توریة، طباق و مقا«تحليلية

اثبات اعجاز بالغی قرآن کریم به  ،«میالقرآن الکر یف ريمراعاة النظ» ی(، در مقاله2117) یسيالخمعبد الواحد عبداهلل 

 پرداخته است.  با ذکر شواهدی از اشعار عربی و آیات قرآنی ريمراعات نظ ییهآراو تبيين 

بوه کوار رفتوه در قورآن      برخی فنوون و صونایع ادبوی   « فنون و صنایع ادبی در قرآن»ی (، در مقاله1٨٣٣ميرمستنصر)

-(، در مقاله1٨٣1ازجمله: فصل و وصل بالغی، مراعات نظير، مجاز و غيره را بررسی کرده است. حسينی و فتحی )

اریف جوامعی از ایون   ی مراعات نظير پرداخته اند و معتقد ندکه تعو به تعریف آرایه« هامراعات نظير، زیورآرایه»ی 
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آرایه صورت نگرفته است و همچنين در این مقاله، به بررسی این آرایه در آیاتی محدود از قرآن کریم بوه صوورت   

 پراکنده پرداخته شده است.

 مراعات نظیر  -2

 شوود و  نظير یکی از محسنات معنوی علم بدیع است که تناسب و ائتالو و توفيق و تلفيق هم ناميوده موی  مراعات

تضواد نيسوت در    ها از نووع که دو یا چند واژه که از نظر معنی با هم تناسب دارند و تناسب آن عبارت است از این

(. یعنی در مراعات نظير باید تناسب و هماهنگی بين واژگان ١٢٢: 2111کالم کنار همدیگر جمع شوند )التفتازانی، 

فظ با معنی، لفظ با لفظ و یا معنوی بوا معنوی باشود و ایون      تواند از نوع تناسب ل وجود داشته باشد واین تناسب می

 (.171تا: گونه تضاد و تناقضی داشته باشند )عتيق، بیواژگان نباید نسبت به یکدیگر هيچ

آفریند. این آرایه سبب های ادبی است که ادیب، با انتخاب واژگان مناسب، آن را میمراعات نظير از مؤثّرترین آرایه

گيرد. همواهنگی  شود. مراعات نظير هميشه در قالب یک کالم ادبی شکل میهای ادبی نيز میآرایه فعال شدن دیگر

ی مراعات نظير وجود دارد باعث به وجود آمدن آهنگ، موسيقی و کالمی دلنشوين در سوخن   و تناسبی که در آرایه

ادبوی باشود و کوالم از زیورهوایی،     کنود کوه سوخن،    شود. تناسب ميان واژگان زمانی ارزش هنری پيدا میادبی می

همچون: تشبيه، تلميح، کنایه، ایهام، استعاره و غيره بهره گرفته باشد و از دیگر سو، صنایع بودیعی، زموانی کوالم را    

ی مراعات نظير با دیگر کنند، که با واژگان متناسب همراه گردند  بنابراین چنين است که آرایهانگيز میادبی و خيال

 (.٣1: 1٨٣1عی و بيانی الزم و ملزوم یکدیگرند )حسينی و فتحی، صنایع بدی

ی تناسب، انتخاب واژگانی متناسب در جمله است که اگر این واژگان به درستی و بوه دور از  مراعات نظير یا آرایه

سوب را زیور   ی تشابه أطراو و إیهام تنا افزایند. علمای بالغت دو آرایه تکلف انتخاب شوند، بر زیبایی ادبی آن می

 اند. ی مراعات نظير به شمار آورده و از ملحقات آرایه مجموعه

 تشابه أطراف -2-1

تشابه اطراو یکی از ملحقات مراعات نظير است و بدین معنی است که در پایان کالم مطلبی بيایود کوه بوا ابتودای     

کالم است پایوان پوذیرد. بوه عبوارتی      کالم تناسب آشکار یا پنهان داشته باشد یعنی کالم به آنچه مناسب معنی آغاز

ال تدرکهُ األبصار و هو یُدرک األبصار وهو اللطیف   » :دیگر گاهی تناسب بين اوّل و آخر کالم وجود دارد ماننود 

ی  و واژه« التُدرکوه اطبصوار  »ی  که در پایان کالم آمده بوا جملوه  « اللطيف»ی  ، در این آیه واژه(1٠١)أنعام/« الخبیر

این صنعت را در فارسی (. ١٢3: 2111تناسب معنایی دارد )التفتازانی، « وهو یُدرکُ اطبصار»ی  ا جملههم ب« الخبير»

 نيوز  گواهی تسوبي    اطوراو،  تشوابه  منابع بدیعی فارسی به اند. اما درو عربی تحت عنوان تشابه أطراو عنوان کرده

 (.٣٨: 1٨٣1 شميسا،)اند  گفته

 ایهام تناسب -2-2

ی ایهوام و تناسوب یوا     تناسب یکی دیگر از ملحقات مراعات نظير است و در واقع از ترکيب دو آرایهی ایهام  آرایه

ای دیگر ذکر شود و به اعتبوار   ای در کنار واژه بدین معنی است که واژه تناسب آید. ایهاممراعات نظير به وجود می
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ار معنای دیگری که آن واژه دارد و در کالم مورد معنای مقصود در کالم تناسبی با آن واژه نداشته باشد، ولی به اعتب

ُسبان و الَنجُم »: نظر نيست، تناسب معنایی دارد مانند در این آیوه  ( ٥)الرحمن/« نالَشَجُر َيسُجداو اَلَشمُس و القَمر ِبح

ی  واژه دو بی ساقه است که با این معنی هيچگونوه تناسوب معنوایی بوا     نازک و کوتاه گياه «النجم» ی از واژه منظور

 ٨11: 211٨ التفتازانی،) تناسب معنایی دارد دو آن نظر معنای دیگر آن، یعنی ستاره با از امّا ندارد، «والقمر الشمس»

 (.1٣1تا:  و عتيق، بی

 نظیر در پنج جزء آخر قرآن کریمهای به کار رفتن مراعاتبررسی شیوه -١

ایجاد تناسب در ميوان واژگوانی کوه در کنوار هوم قورار        مراعات نظير به عنوان یکی از محسنات معنوی و به خاطر

هوای  کند که این آرایوه بوا آرایوه یوا آرایوه      شود و زمانی این زیبایی افزایش پيدا می گيرند باعث زیبایی کالم می می

دیگری همچون تلميح، تشبيه، کنایه، مبالغه، جناس، لف و نشر و... به کار برود. در این بخش از پوژوهش، بوه کوار    

های تلميح، مبالغه، لف ونشر، تنسيق الصفات، جناس و سجع در پونج جوزء آخور قورآن      رفتن مراعات نظير با آرایه

 گيرد.  کریم مورد بررسی قرار می

 میحمراعات نظیر وتل -1-١

و در « ی چشم نگریستن استبه گوشه»و در لغت به معنای « لمح»ی  تلميح از ملحقات علم بدیع است که از ریشه

: 2111)التفتوازانی،   اصطالح عبارت است از اشاره به داستان یا شعر و یا مثلی مشهور بودون تصوریح کوردن بودان    

 ر شود.تر و مؤثّرت( تا با تداعی شدن آن مقصود گوینده، واضح7٨1

 شود. هایی از آن اشاره می نظير همراه با تلميح به کار رفته است که به نمونهدر برخی آیات مراعات

َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َوَأْصَحاُب الرَّس ح َوََثُودُ » ذََّب الرُُّسـَل َوَأْصَحاُب اأْلَْيَكةح َوقـَْوُم تـُبٍَّع ُكلٌّ َكـ، َوَعاٌد َوفحْرَعْوُن َوإحْخَواُن ُلوطٍ  ،َكذََّبْت قـَبـْ
ی ق، به تناسب عبارات و واژگوان بوه وضووح دیوده      ی مبارکه در این آیات سوره . (1٢-12)سوره ق/ «َفَحقَّ َوعحيدح 

شود  چراکه واژگان قوم نوح، أصحاب الرس، قوم ثمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم لو ، اصحاب اطیکة و قووم   می

ومورد خشم و غضوب   تبَّع با هم تناسب دارند و هر کدام از این اقوام، فرستادگان الهی زمان خود را تکذیب کردند

خداوند قرار گرفتند. از طرو دیگر در این آیات تلميح وجود دارد  چون هر کدام از این واژگوان بوه یوک رخوداد     

 تاریخی و داستانی یکی از پيامبران اشاره دارد که در گذشته رخ داده و در قرآن کریم به آن اشاره شده است. 

ی  از بقایای قوم ثمود هستند که پيامبر خود را در چاه انداختند. واژه« سّأصحاب الر»به معنی چاه و « الرسّ»ی  واژه

نوام یکوی از   « تُبّوع »قوم شوعيب اسوت.   « اصحاب اطیکة»به معنی درخت پر شاخ و برگ است و منظور از « اطیکة»

تنود  پادشاهان یمن است که قوم خود را بوه توحيود و خودا پرسوتی دعووت کورد، ولوی آنوان دعووت او را ن ذیرف         

(. در واقع تمام این اقوام به تعبير قرآن کریم، پيامبران خود را تکذیب کردنود و راه بوت   2٢٨: ٨تا، ج )الصابونی، بی

پرستی، خرافات، فساد و ظلم و نافرمانی و طغيان را در پيش گرفتند و سرانجام مورد خشوم و غضوب الهوی قورار     

 ک هالک و نابود شدند. ی عذابی دردنا ها به وسيله گرفتند و هرکدام از آن

ـْن عحبَـادحَص َصـ»   ـَن َضَرَب اَّللَُّ َمَثاًل ل حلَّذحيَن َكَفُروا احْمَرَأَة نُوٍح َواحْمَرَأَة ُلوٍط َكانـََتا ََتَْت َعْبـَدْينح مح ُهَمـا مح احلحَنْيح َفَخانـََتاُُهَـا فـَلَـْم يـُْغنحيَـا َعنـْ
لحنيَ اَّللَّح َشْيئاً َوقحيَل اْدُخال النَّاَر َمَع ال  َوَضَرَب اَّللَُّ َمَثاًل ل حلَّذحيَن آَمُنوا احْمَرَأَة فحْرَعْوَن إحْذ قَاَلْت َرب ح اْبنح يلح عحنَدَك بـَْيتاً ِفح اجْلَنَّةح ، دَّاخح



 گل ويسی, حسن سربازسر ميدر پنج جزء آخر قرآن كر ريمراعات نظ ى  هيآرا
 
 

١ 

 

َنا َوَصـدََّقْت َوَمْرمَيَ ابـَْنَت عحْمَراَن الَِّتح أَ ، َوَن حِنح محن فحْرَعْوَن َوَعَملحهح َوَن حِنح محَن اْلَقْومح الظَّالحمحنيَ  ْحَصَنْت فـَْرَجَها فـَنَـَفْخَنا فحيهح محن رُّوحح
َا وَُكُتبحهح وََكاَنْت محَن اْلَقانحتحنيَ   (.01-01/)سوره َترمي «بحَكلحَماتح َرهب ح

ی دهوم ، ميوان دو   شود. در آیهی مراعات نظير و تلميح دیده می ی تحریم نيز تلفيقی از دو آرایه در این آیات سوره 

ی همسر نوح و همسر لو  تناسب و مراعات نظير برقرار است  چرا که هر دو از همسران پيامبرانی هستند که واژه

اشاره شده است که در آن دو زن که هر  تاریخیبه شوهران خود خيانت کردند. در این آیه همچنين به یک جریان 

دست شودند. قورآن   رأی و همند و با مخالفان آنان همدو، همسر دو پيامبر الهی بودند، به همسران خود خيانت کرد

توانود   کریم این دو مثال را به عنوان پند و اندرزی برای کافران ذکر کرده که مبادا گمان کنند که کسی یا چيزی موی 

(. در آیات یازدهم و دوازدهم نيز هردو آرایوه وجوود   ٨7٢: 2٣، ج11٣٢عذاب خدا را از آنان دفع کند )ابن عاشور، 

اند. در این آیات از یک طرو ميان آسويه همسور فرعوون و حضورت موریم       ها را دوچندان کردهدارند و زیبایی آیه

تناسب وجود دار  چراکه هردوی آنان جزو زنان با ایمان و پاکدامن و الگویی برای زنان موؤمن بودنود و از طورو    

در این آیات این بار قرآن مثوالی از  »کنند.  میدیگر به صورت تلميح به داستان همسر فرعون و حضرت مریم اشاره 

دو زن باایمان و مسلمان زده، زن فرعون مثالی برای متانت زنان مؤمن و مریم، مثالی بورای زنوان خاشوع و فوروتن     

 (.٨7١: 2٣آورده و هدو خداوند متعال از آوردن این دو الگو، ترغيب و تشویق مؤمنان است )همان، ج

ی دهم همسر نوح و همسر لو  به عنوان مثلی برای کافران  قابله نيز وجود دارد  چون در آیهی م در این آیات آرایه

 اند.  و در مقابل در آیات یازدهم و دوازدهم همسر فرعون و مریم به عنوان مثلی برای مؤمنان ذکر شده

 11ی نازعوات، آیوه    رهسوو  1١و  13سوره حاقوة، آیوات    ٢ی صف، آیه  سوره ١نظير و تلميح در آیه تلفيق مراعات

 ی فجر نيز به کار رفته است. سوره 11و 1سوره أعلی وآیات 

 نظیر و مبالغهمراعات -2-١

روی در کار و در اصطالح علم بدیع آن است که ادعا شود صفتی در شدت در لغت، کوشش بسيار و زیاده« مبالغه»

ی بالغت مبالغه را به لحاظ شدّت و ضعف به و ضعف به حدی رسيده است که محال یا بعيد باشد. برخی از علما

اغوراق، و آن زموانی    -2تبلي ، این است که صفت ادعا شده عقالا و عادتاا ممکن باشد.  -1اند: سه نوع تقسيم کرده

 -٨است که صفت ادعا شده عقالا ممکن باشد و بتوان آن را پذیرفت، اما از روی عادت محال و بعيدالوقوع باشود.  

 (٢11-٢1٣: 211٨ادعای صفتی است که عقالا و عادتاا محال و غير ممکن باشد )التفتازانی، و آن  غلوّ،

ای در آن باشد که آن را  اگر واژه -1از نظر بالغيان دو نوع اول مبالغه مقبول و نوع سوم در سه حالت مقبول است: 

اگور   -2)سوره/(.  «ها ُيضيُء ولـو   متسسـه صرٌ يکاُد زَيتُ »در آیه « یکاد»به ممکن الوقوع بودن نزدیک سازد، مانند واژه 

و  ٢11-٢11اگر غلو به روش هزل و شوخی آمده باشد. )هموان:   -٨غلو دربر دارنده نوعی خيال ردازی زیبا باشد. 

و تزویور در کوار نيسوت،     کاری و تمویهدر واقع در مبالغه و اغراق بالغی، قصدِ فریب(. ٢٨7-٢٨3: 1٨٣٣طبيبيان، 

آورد کوه  دهند و بهترین قرینوه را بوه کوار موی    ق کالم و مقتضيات حال و مقام همه دست به دست هم میبلکه سيا

 (.17٢: 1٨٣1گوویی )هموایی،   نه کذب اسوت و درو   مقصود گوینده تزیين سخن است به صنعت مبالغه و اغراق،
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نظيور  هایی از تلفيق مراعات نمونه بدیهی است آنچه از مبالغه در قرآن کریم آمده است از نوع مقبول آن است که به

 شود. و مبالغه در پنج جزء آخر قرآن کریم اشاره می

ُهْم َواَل نحَسـاء م حـن ن حَسـاء» ـنـْ ُهنَّ َواَل  اَي أَيُـَّها الَّذحيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقوٌم م حن قـَْوٍم َعَسى َأن َيُكونُوا َخرْيًا م ح ـنـْ َعَسـى َأن َيُكـنَّ َخـرْيًا م ح
ْْ فَ ُ  ْ يـَتُـ ميَانح َوَمن  َّ ْسُم اْلُفُسوُق بـَْعَد اإْلح أْلَْلَقابح بحْئَس االح ََ ُهـُم الظَـّالحُمونَ تـَْلمحُزوا أَنُفَسُكْم َواَل تـََنابـَُزوا ابح )سـوره حجـرات  «ْولَئحـ

/00) 
هماهنگی و تناسب معنوایی و  « قابِالتنابَزُوا باطل»و « التَلمِزوا أَنفُسَکم»و « الیسخر قومٌ من قومِ»در این آیه عبارات 

انود توبوه    ها نهی شوده  ها گناهانی هستند که مؤمنان از آن در نتيجه مراعات نظير وجود دارد  چرا که هر کدام از این

ها واجب است. در پایان آیه با اسلوب قصر و به صورت مبالغه بر این نکته تأکيد شده است که هرکس  کردن از آن

درازی به مردم ظلم کرده اسوت و بوه خواطر راضوی     گناهان توبه نکند ظالم است زیرا، با دست بعد از ارتکاب این

شدن به عذاب آخرت به خود نيز ظلم کرده است و این مطلب با اسلوب قصر و به صوورت مبالغوه بوه کوار رفتوه      

: 2١، ج11٣٢عاشوور، است گویی جز آنان کس دیگری ظالم نيست تا آنان از این کار زشت خود دست بردارند )ابن

231.) 

ََهنََّم َهلح اْمَتََلْتح َوتـَُقوُل َهْل محن مَّزحيدٍ »    ( 01)سوره ق/ «يـَْوَم نـَُقوُل جلح

همواهنگی و تناسوب معنوایی وجوود دارد و از     « هل مِن مَزیدٍ»و « هل امتألتِ»ی شریفه ميان دو عبارت  در این آیه  

کند به طوری که نه تنها ظرفيت تمام دوزخيان  اد جهنم داللت میبر گنجایش زی« هل من مزید»طرو دیگر عبارت 

توان گفوت در ایون آیوه هوم دو      (، بنابراین، می١12: 3، ج111٣را دارد، بلکه ظرفيت اضافی هم دارد )الزمخشری، 

 ی مراعات نظير و مبالغه به طور همزمان وجود دارند.  آرایه

 نظیر و ل  و نشرمراعات -١-١

و نشر( آن است که امور متعددی را به طور تفصيل یا اجمال ذکر نمایند، س س آنچه مربو  به هر لف و نشر )طی 

شنونده در تشوخيص   ی پراکنده و بدون تعيين ذکر شود، بر اساس اعتماد به عملکرد کدام از آن چيزهاست به گونه

های نشر بوه   ر مرتب که در آن واژهلف و نش -1دادن آنچه برای هریک از آن امور است. لف و نشر، دو قسم دارد: 

های لف نباشد )الهاشومی،   های نشر به ترتيب واژه لف و نشر مشوش که در آن واژه -2های لف است.  ترتيب واژه

نظير و لف و نشر در آیوات پونج جوزء آخور     های مراعاتهایی از ترکيب آرایه (. دراین بخش، به نمونه٨2٨: 111٢

 شود. قرآن کریم اشاره می

َـنح اْهتَـَد  » َن َضلَّ َعن َسبحيلحهح َوُهَو َأْعَلُم مبح ََ ُهَو َأْعَلُم مبح َلُغُهم م حَن اْلعحْلمح إحنَّ رَبَّ ََ َمبـْ َوَّللحَّح َمـا ِفح السَّـَماَواتح َوَمـا ِفح اأْلَْر ح ، َذلح
حلُْ  َا َعمحُلوا َوََيْزحَي الَّذحيَن َأْحَسُنوا ابح   (00-01)سوره نم / «ْسَى لحَيْجزحَي الَّذحيَن َأَساُؤوا مبح

با همدیگر « لِیَجْزِیَ الَّذِینَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا»و « رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِهإنَّ »عبارت در این آیات، دو 

نيوز باهمودیگر از همواهنگی و ارتبوا      « بِالْحُسْنَىوَیَجْزِیَ الَّذِینَ أَحْسَنُوا »و  «وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى»و دو عبارت 

معنایی دارند و چون ابتدا از گمراهان و هدایت یافتگان سخن گفته شده و س س بوه ترتيوب مجوازات گمراهوان و     
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ی مراعات نظير و لوف و نشور مرتوب در     پاداش نيک هدایت یافتگان مطرح شده است، پس در این آیات دو آرایه

 اند. تهکنار هم به کار رف
ْلَقارحَعةح » لطَّاغحَيةح ، َكذََّبْت ََثُوُد َوَعاٌد ابح  (6-4/ )سوره حاقه  «َوَأمَّا َعاٌد فَُ ْهلحُكوا بحرحيٍح َصْرَصٍر َعاتحَيةٍ ، فََ مَّا ََثُوُد فَُ ْهلحُكوا ابح

نظير و لف و ی مراعات ها دو آرایه دهد که در آن در این آیات نيز همانند آیات قبل تناسب بين سياق آیات نشان می

نشر مرتب وجود دارد  چراکه در این آیات، ابتدا به دو قوم ثمود و عاد که دو قوم طغيانگرند اشاره شوده و بعود از   

آن به سرنوشت دو قوم اشاره شده است که هر کدام از آنان بخاطر نافرمانی از خدا و پيوامبرانش و تکوذیب آنوان،    

 ی ی صاعقه و رعود و بورق و قووم عواد بوه وسويله       گرفتند و قوم ثمود به وسيلهمورد خشم و غضب خداوند قرار 

 تندبادی سرد و سوزنده نابود شدند.

ــُطونَ »  ــا اْلَقاسح ََ ََتَــرَّْوا َرَشــدًا، َوَأمَّ ــَلَم فَُ ْولَئحــ ــْن َأْس ــُطوَن َفَم نَّــا اْلَقاسح نَّــا اْلُمْســلحُموَن َومح ــ َوَأصَّ مح ــنََّم َحطَب ََه )ســوره جــن « اً َفَكــانُوا جلح
/04-01)  

وَمِنَّفا  »و دو عبوارت   «فَمَفنْ أَسْفلَمَ فَوُوْلَكِفكَ تَحَفرَّوْا رَشَفدا      »و  «وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْفلِمُونَ »در این آیات هم دو عبارت 

هم تناسب معنایی و مراعات نظيور و هوم لوف و نشور مرتوب       «وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَکَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبا »و  «الْقَاسِطُون

ی مسلمان و قاسط تقسيم شده و س س به ترتيب به سورانجام هرکودام از    وجود دارد  چون ابتدا جنيان به دو دسته

 آنان اشاره شده است.
 نظیر و تنسیق الصفاتمراعات -4-١

ای اسوت کوه در آن   الح بدیع تنسيق الصفات آرایوه تنسيق، در لغت به معنی آراستن و ترتيب دادن است و در اصط

آورد و هدو از آن زینت بخشيدن به کالم و نيوز   درپی و متناسب میمتکلم، برای یک اسم چند صفت مختلف، پی

(. این آرایه در قرآن کریم در بسوياری از  72: 1٨١2و رادویانی،  1٨1: 7، ج1٢2٨ایجاد تنوع در آن است )النویری، 

ی مراعات نظير و تنسويق الصوفات قابول     شود و در آیات زیر ترکيبی از دو آرایهها به وضوح دیده میآیهها و سوره

 مشاهده است.

ـهح  » ْمَواِلححْم َوأَنُفسح َّللَّح َوَرُسولحهح ُثَّ َ ْ يـَْرََتبُوا َوَجاَهُدوا ِبَح َا اْلُمْؤمحُنوَن الَّذحيَن آَمُنوا ابح ََ ُهـُم الصَّـادحُقونَ  ْم ِفح َسـبحيلح اَّللَّح إحَّنَّ سـوره « )ُأْولَئحـ
 (.01حجرات/

)ایمان داشتن به خدا و پيامبرش، شک و تردید بوه خوود    یمختلف های ، مؤمنان را با صفتاین آیهخداوند متعال در 

از این جهت آیه دارای که  استکرده  فيتوصراه ندادن، جهاد کردن با مال و جان در راه خدا و صداقت در ایمان( 

هستند، بوا هوم   با یکدیگر  ییمعناو تناسب ارتبا   دارای ها صفت نیای تنسيق الصفات است و از آنجایی که  یهآرا

 تلفيق این دو آرایه نظم و زیبایی خاصی به آیه بخشيده است.دارند.  رنظي مراعاتی  آرایه

ْح » ُ اْلَغْي يمُ ُهَو اَّللَُّ الَّذحي اَل إحَلَه إحالَّ ُهَو َعا ح َُ اْلُقـدُّوُس السَّـاَلُم  ، َوالشََّهاَدةح ُهَو الرَّْْحَُن الرَّحح ُهـَو اَّللَُّ الَـّذحي اَل إحلَـَه إحالَّ ُهـَو اْلَملحـ
ُ ُسْبَحاَن اَّللَّح َعمَّا ُيْشرحُكونَ  ُئ اْلُمَصو حُر َلُه اأْلَْْسَاء احْلُْسـَى ُيَسـب حُح لَـُه ُهَو اَّللَُّ اخْلَالحُق اْلَبارح ، اْلُمْؤمحُن اْلُمَهْيمحُن اْلَعزحيُز اجْلَبَّاُر اْلُمَتَكّب ح

 (.14-11حشر/ )سوره  «َما ِفح السََّماَواتح َواأْلَْر ح َوُهَو اْلَعزحيُز احْلَكحيمُ 
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ی تنسيق الصفات است، نظم  های متوالی خداوند که نشانگر آرایهحشر، آمدن صفت  ی ی مبارکه در این آیات سوره

ها همگی دارای تناسب و همواهنگی معنوایی و در نتيجوه    ای به آیات بخشيده است، این صفتالعادهو زینت خارق

کننود. در ایون    ی مراعات نظير نيز هستند و همگی بر جالل و جمال خداوند رحمان و رحيم داللت می دارای آرایه

اند که هور بخوش بوا صوفت      آیات قرآنی در سه بخش صفات جالل و جمال خداوند و اسماء حسنای او ذکر شده

آغاز شده است و آثار این اسماء و صفات در هسوتی و زنودگی انسوان    « هو اهلل الذی ال إله إالّ هو و هو اهلل»توحيد 

 (. ٨3٨2: ١، ج11٣٣ها است )سيد قطب،  قابل مشاهده است و در واقع قلب مؤمن بهترین تجليگاه آن

نَـاٍت قَانحتَـاٍت ََتئحبَـاٍت َعابـحَداٍت َسـائحَحاٍت ٍـَي حبَـاٍت َوأَْبَكـاراً َعَسى رَبُُّه إحن َطلََّقُكنَّ َأن يـُْبدح  » ـنُكنَّ ُمْسـلحَماٍت مُّْؤمح « لَـُه َأْزَواجـاً َخـرْيًا م ح
  ( 1)سوره َترمي/

ها هماهنگی و تناسب معنوایی   در این آیه به صفات متوالی و پی در پی زنان مؤمن اشاره شده که چون در ميان آن  

ی مراعات نظير و تنسيق الصفات وجود دارد که زیبوایی و آهنوگ    توان گفت در این آیه هم دو آرایه رد میوجود دا

 خاصی به آیه بخشيده است.

 3ی ذاریات،  سوره 3٣ ی احقاو، سوره 12و  ٣ی  ی مراعات نظير و تنسيق الصفات درآیات مبارکه ترکيب دو آرایه

ی  سووره  ٨تا  1 ی اخالص و سوره ٢تا  1ی ملک،  سوره 1٢ی ممتحنه،  سوره 7ی قمر،  سوره ٢2ی نجم،  سوره ١و 

 ناس نيز به کار رفته است.

 نظیر و جناسمراعات -٥-١

ها در معنا پدیود   جناس یکی از مهمترین محسنات لفظی علم بدیع است که از تشابه دو لفظ در تلفظ و مغایرت آن

شوود    جناس به دو نوع جناس توام و جنواس نواقص تقسويم موی     گویند. آید و به آن تجنيس و مجانست نيز میمی

جناس تام آن است که دو لفظ متجانس در نوع حروو، تعدادحروو، شکل و هيئت حروو و ترتيب حروو مثول  

هم و در معنی با هم متفاوت باشند و جناس ناقص آن است که در دو یا چنود موورد از مووارد چهارگانوه بوا هوم       

(. یکی از انواع جناس هم جناس اشتقاق است که عبارت اسوت  ٨٢3-٨٢٨: 111٢)الهاشمی، اختالو داشته باشند. 

(. ٨12: ٨، ج117٢ی کلمات بوا هوم مشوترک باشوند )سويوطی،       که دو لفظ متجانس در اصل اشتقاق و ریشه از این

: ٨هموان، ج کنود ) جناس در سطح کلمات هماهنگی پدید آورده و شنونده را برای گوش دادن به کالم تشویق موی 

کند. جناس از ترکيب صووت بوا معنوا حاصول     ارزش جناس به موسيقی و آهنگی است که در کالم خلق می (.٨11

ی جناس و انواع آن در بسياری از آیات قورآن   شود و زیبایی جناس در گرو ارتبا  آن با معنی کالم است. آرایهمی

های دیگر از جمله مراعات  دارد به ویژه اگر همراه با آرایه شود که بر فضای موسيقایی آن تأثير زیادی کریم دیده می

 گيرد. هایی از تلفيق این دو آرایه مورد بررسی قرار می نظير به کار برود. در این بخش نمونه

ُْ َلُه إحََل َيومح اْلقحَياَمةح َوُهْم َعن دُ » ي  (1)سوره أحقاف /  «نَعائحهحْم َغافحُلو َوَمْن َأَضلُّ ِمحَّن َيْدُعو محن ُدونح اَّللَّح َمن الَّ َيْسَتجح
بور روح و جوان    شوود و  باعث آهنگين شدن کالم می در کالم الفاظ متناسب در کنار کلمات متجانسبه کار رفتن   

ی فوق، بر زیبایی آن افزوده است. در این آیه  در آیهو جناس  رنظي مراعات ی هیدو آرا قي. تلفگذارد یم ريشنونده تأث
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 ی ه دو واژ هیو آ نیو در ا گور یباهم تناسب دارند و از طرو د ییاز لحاظ معنا« دعاء»و « بيستجی»، «دعوی» های واژه

 و دعاء باهم جناس اشتقاق دارند. دعوی

َنا َأْمَوالَُنا َوَأْهُلوَص فَاْستَـْغفحْر لََنا يـَُقوُلوَن »  ََ اْلُمَخلَُّفوَن محَن اأْلَْعَرابح َشَغَلتـْ َُ َسيَـُقوُل َل َنتحهحم مَّا لَْيَس ِفح قـُُلوهبححْم ُقْل َفَمن مَيْلح َْلسح ِبح
َا تـَْعَمُلوَن َخبحري   (00)سوره فتح / «اً َلُكم م حَن اَّللَّح َشْيئاً إحْن َأرَاَد بحُكْم َضر ًا َأْو َأرَاَد بحُكْم نـَْفعاً َبْل َكاَن اَّللَُّ مبح

يدح  َونـَزَّْلَنا محَن السََّماءح َماًء مَُّبارَكاً »  َّْ احلَْصح َنا بحهح َجنَّاٍت َوَح  (9ی قمر / (سوره «فَ َنبَـتـْ
تناسب معنوایی وجوود   « حبَّ الحصيد»و « أَنبَتنا»ی  و همچنين ميان دو واژه« ماء»و « سماء»های در این آیه بين واژه

انس در یوک حورو   ی متجو  با هم جناس غير تام مردوو دارنود  چراکوه دو واژه  « ماء»و « سماء»ی  دارد و دو واژه

 اضافی در اول کلمه با هم اختالو دارند. 

ُرونَ  ،الَّذحيَن إحَذا اْكَتاُلوْا َعَلى النَّاسح َيْستَـْوُفون»   (.0-1/ ني)سوره مطفف  «َوإحَذا َكاُلوُهْم َأو وَّزَنُوُهْم ُُيْسح
)به تمام و کمال و  «یَسْتَوْفُونَ»)با کيل و پيمانه خریدند و دریافت داشتند(،  «اکْتَالُواْ» های واژه نيب این آیات نيز در

 ی هیو آرا ،کننود(  وزن موی بورای موردم   ) «زَنُفوهُمْ وَ»( و پيماینود  موی )برای مردم  «کَالُوهُمْ»گيرند(،  بيش از اندازه می

 با هم جناس اشتقاق دارند. زين «کالُوهُمْ»و  «اکْتَالُواْ» ی واژهدو دارد و  ودوج و تناسب معنایی رنظي مراعات

        (0ُهزة / )سوره  «َوْيٌل ل حُكل ح ُُهََزٍة لَُّمَزةٍ » 

زن( هردو از اعمال ناشایستی هستند که خداوند مؤمنان را از )طعنه «مَزَةٍلُ»)عيبجو( و  «هُمَزَةٍ»ی  ه در این آیه دو واژ

-ی مراعات نظر این دو واژه در یک گروه معنایی قرار دارند و دارای آرایهها برحذر داشته است، از این  ارتکاب آن

ی جناس از نوع الحق هم باهم دارند  چراکه دو لفظ متجانس در نوع حرو بعيود   نظير هستند. همين دو واژه آرایه

به عنووان دو لفوظ    از لحاظ معنی آن اندازه به هم نزدیکند که در موارد بسياریالمخرج باهم تفاوت دارند. این دو 

 «ههُمَفزَ »ای مفاهيم  ای است که عدّه هرچند با یکدیگر فرق دارند ولی این تفاوت به گونه ،اند مترادو استعمال شده

کننوده، و لُمَوزَة   هُمَوزَة، بسويار غيبوت    . معنوای اند ذکر کرده «هُمَزَة»را برای  «لُمَزَة»ای مقاصد  و عدّه، «لُمَزَة»را برای 

هُمَزَة، عيبجوی با اشاره به دست، لَمَزَة با زبان. هُمَزَة، آن که روبرو بدگوئی کند، و لُمَوزَة آن کوه در   و  عيبجوتسخ

 (.1٨2٢: 1٨12)خرمودل،   هُمَزَة، آن که آشکارا و به آواز بلند بگوید، لُمَزَة در پنهانی و با اشاره ابرو و چشوم  غياب.

ان را تحقير کند و برای خوشایند خود یا دیگران کارهایشان را آن، و پس هر که آبرو و حيثيّت مردم را به بازی گيرد

نسبت دهد، و در حضور یا در غياب، آنان را توهين و تحقير نماید، و بزرگی خود  را ناچيز شمارد و بدیشان بدیها

 را در کوچکی مردم ببيند، هُمَزَة و لُمَزَة است.

ی  سووره  12و  11و  7ی حجورات،   سووره  17ی فوتح،   سووره  21 ی نظير با جناس در آیوات مبارکوه  تلفيق مراعات

 ٢توا 2ی مرسوالت،   سووره  ٢تا  2ی مزمل،  سوره 21ی تحریم،  سوره ٣ی تغابن،  سوره 1٢ی صف،  سوره ١مجادله،

 شود. ی شمس نيز دیده م سوره ٨و  2ی بلد،  سوره ٨ی انشقاق،  سوره 1٣و  17ی نازعات، سوره

 سجع نظیر ومراعات -6-١
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ومون  »اسوت:   های لفظی بدیع است که سکاکی آن را در نثر همانند قافيه در شعر دانسته و گفتوه  جع یکی از آرایهس

(. از آنجوایی کوه نقوش    ٢٨1: 11٣7)السوکاکی،  « جهات الحسن اطسجاع وهی فی النثر کما فی القوافی فوی الشوعر  

است، پس سجع هوم در نثور بوه جموالت و      اساسی قافيه در شعر ایجاد موسيقی کناری و افزودن بر موسيقی شعر

(. بدیعيان، سجع را بوه سوه دسوته    ٣٢: 1٨1٢کند )مرتضایی،  ها را آهنگين می دهد و آن عبارات ارزش موسيقایی می

هوای آخور    اند  سجع مطرو، ترصيع و سجع متوازی. سجع مطرو آن است که پایان دو عبارت در واج تقسيم کرده

که تمام کلمات دو عبارت یوا بيشوتر    هم متفاوت باشند. ترصيع عبارت است از اینمثل هم ولی در وزن عروضی با

ها در وزن عروضی و حرو روی یا واج آخر مثل هم باشند. سجع متوازی هم آن است که تنها کلموات پایوانی    آن

بواهم   هوا  هوا در هوردو یوا یکوی از آن     دو عبارت مسجع در وزن و حرو روی مثل هم باشند و کلمات قبول از آن 

کاربرد زیادی دارد و آنچه کوه   کریم قرآن در آرایه (. اقسام مختلف این٢٨٣-٢٨7: 211٨متفاوت باشند )التفتازانی، 

هایی از تلفيق این دو آرایوه در   است که به نمونه نظيری مراعات افزاید به کار رفتن آن در کنار آرایه بر زیبایی آن می

 شود. میپنج جزء آخر قرآن کریم اشاره 

ْدٍر ََمُْضوٍد وَطْلٍح َمْنُضوٍد وظحلٍ  َِمُْدودٍ »  (01-12)سوره واقعه/  «ِف سح
انود  چوون    ی مراعات نظير و سجع متوازی به زیبایی در کنار هم به کوار رفتوه   ی واقعه دو آرایه در این آیات سوره

طلوحٍ  »)درخت سدر بوی خوار(،   « خضودسِدرٍ م»های  هماهنگی و تناسب معنایی و در نتيجه مراعات نظير ميان واژه

)سایه گسترده شده( واضح و آشکار است و کلمات پایانی « ظِلّ ممدود»های متراکم( و  )درخت موز با ميوه« منضودٍ

هم در وزن عروضوی و هوم در حورو روی و واج پایوانی مثول هوم       « مَخضود و مَنضود و مَمدود»هر بخش یعنی 

اگرچه در وزن عروضی مثل هم هستند ولی در حرو روی و « در و طَلح و ظِلّسِ»های دیگر یعنی  هستند ولی واژه

 ی سجع متوازی هم دارند. واج پایانی باهم تفاوت دارند، بنابراین، این آیات باهم آرایه

 (04-00)سوره الغاشية/ « فيها ُسُرٌر َمرُفوَعة و َأكواٌب َموضوَعة»
شوود کوه نظوم و فضوای      ات نظير و سجع از نوع متووازی دیوده موی   ی غاشيه هم دو آرایه مراع در این آیات سوره

أَکووابٌ  »های بلند و عوالی( و   )تخت« سُرُرٌ موضوعَة»موسيقایی زیبایی به آیات بخشيده است. در این آیات کلمات 

هوا جوزو    )ساغرهای نهاده شده(، از یک طرو باهم تناسب و هماهنگی معنایی دارند  چراکه هر دوی آن« موضوعة

ی  هایی هستند که خداوند در بهشت برای مؤمنان آماده ساخته اسوت، بنوابراین در ميوان ایون کلموات آرایوه       عمتن

های پایانی این عبارات باهم در وزن عروضوی و واج پایوانی    مراعات نظير وجود دارد. از طرو دیگر هم چون واژه

ی سجع از نوع  ند، پس در ميان این عبارات آرایههای دیگر در هر دو مورد با هم اختالو دار مثل هم هستند و واژه

 متوازی نيز وجود دارد.

َربَةٍ  »     ( 06-01)سوره بلد/ «يَتحيماً َذا َمْقَربٍَة، َأْو محْسكحيناً َذا َمتـْ
کننود،  که به نوعی هوردو واژه حوس تورحّم را در انسوان زنوده موی      « مسکين»و « یتيم»های در این آیات ميان واژه

در وزن « مقربوة و متربوة  »های پایانی آیوات یعنوی   نظير وجود دارد و واژهتناسب معنایی از نوع مراعاتهماهنگی و 

در وزن و حورو روی بواهم   « یتيمواا و مسوکيناا  »های دیگور یعنوی    عروضی و حرو روی مثل هم هستند، ولی واژه
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شوين و یکنواخوت شوده و حوس     تفاوت دارند، پس در این آیات سجع متوازی نيز وجود دارد که باعث آهنگی دلن

ی جنواس نواقص    ، آرایه«مقربة و متربة»ی  ه آورد. عالوه بر این دو آرایه، در دو واژالتذاذ را در شنونده به وجود می

 الحق نيز وجود دارد که بر زیبایی آیات افزوده است.

نظيور و سوجع از نووع متووازی      ی مراعات های فوق تلفيقی از دو آرایه شود در تمام نمونه همانگونه که مالحظه می

مـالکم الترُجـوَن  ح َوقـارًا و قـد َخَلَقُکـم »ی  شود، اما در پنج جزء آخر قرآن کریم اگرچه سجع مطرو در آیوه  دیده می
ای یافوت نشود کوه در آن بوه      شود، ولی نمونه دیده می« وقاراا و أطواراا»ی  ( ميان دو واژه1٢-1٨)سوره نوح/ «َأطـواراً 

هم مراعات نظير و هم سجع مطرو وجود داشته باشد. در مورد تلفيق مراعات نظير و سوجع از نووع   طور همزمان 

( اسوتناد کورد  چراکوه از یوک     2-1)سوره عادیوات/  «والعادیاتِ ضَبحا  فالمُورِیاتِ قَدحا »توان به آیات  ترصيع می

ای کوه نفوس زنوان پويش      ان تازنوده طرو ميان دو آیه هماهنگی و تناسب معنایی وجود دارد و اولی به معنوی اسوب  

باشد و از  افروزند می های سر راه جرقه برمی روند و دومی به معنی اسبانی که بر اثر برخورد سمهایشان به سنگ می

باهم در وزن عروضی و حورو روی  « ضبحاا و قدحاا»ی  باهم و دو واژه« عادیات و موریات»ی  طرو دیگر دو واژه

ای از  ميان دو آیه عالوه بر مراعات نظير، جناس از نوع ترصيع هم وجود دارد  البته عدهمثل هم هستند و در نتيجه 

( و یحيی بن علوی در کتاب الطراز طسرار البالغوة  233: 1، ج111٣بالغيان از جمله ابن اثير در کتاب المثل السائر)

 ن کریم وجود ندارد.( معتقدند که نوع کامل ترصيع در قرآ11٢: 2، ج1٢2٨وعلوم حقائق اإلعجاز )

سوره حاقوة،   2٨تا  21ی طور،  سوره ٨و  2ی فتح،  سوره 1ی مراعات نظير و سجع متوازی در آیات  تلفيق دو آرایه

سوره  2و  1سوره تکویر،  21و  21سوره نازعات،  1و  ٣سوره مدّثر،  ٨٢و  ٨٨سوره معارج،  21تا  11و  1٢تا  11

سوره  1و  ٣سوره شمس و... و مراعات نظير و سجع از نوع ترصيع در آیات  سوره غاشيه، کل آیات 3و  ٢انفطار، 

 شود. مرسالت نيز دیده می

 گیرینتیجه -4

ی  توان موارد زیر را به عنوان نتيجهنظير در پنج جزء آخر قرآن کریم میی مراعاتبا نگاهی اجمالی به بررسی آرایه

 این تحقيق برشمرد.

است که کاربرد آن در قرآن کریم نيوز از   بدیع های معنوی فنآرایه پرکاربردترین و مؤثرترین از یکی نظير مراعات

ی مراعات نظير، چينش الفاظ و واژگانی که باهم هماهنگی و تناسب معنوایی  در آرایهبسامد باالیی برخوردار است. 

 دهد. ب را تحت تأثير خود قرار میشود که مخاطدارند باعث به وجود آمدن آهنگ و موسيقی دلنشينی در کالم می

هوای بودیعی دیگور    رود، بلکه اغلب با فنون بيانی و آرایه ی مراعات نظير هميشه به تنهایی در کالم به کار نمی آرایه

آميزد تا مضومون موورد نظور    مثل تشبيه، مجاز، استعاره، کنایه، تلميح، مبالغه، تنسيق الصفات، جناس، سجع و... می

 بهتر و زیباتر ارائه شود. 

های معنوی تلميح، مبالغوه، تنسويق الصوفات و لوف و نشور       نظير با آرایهدر پنج جزء آخر قرآن کریم تلفيق مراعات

 باعث ایجاد هماهنگی و تناسب معنایی زیبایی ميان الفاظ و واژگان و عبارات در آیات قرآنی شده است.
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های لفظی جناس و سجع عالوه بر ایجاد هماهنگی و تناسب معنایی، آهنگ و موسويقی   نظير با آرایه تلفيق مراعات

 . کند ای را به خود جلب می دلنشينی در آیات قرآنی ایجاد کرده است که توجه هر خواننده

 

 منابع 

 ال ( کتاب

 القرآن الکریم

الکاتب والشاعر، تحقيق الشويخ کامول محمود محمود عویضوة،      (، المثل السائر فی أدب 111٣ابن اثير، ضياءالدین، )

 چاپ اول، بيروت: دارالکتب العلمية.

 ، تونس: دار التونسية.التحریر و التنویر(، 11٣٢عاشور التونسی، محمد الطاهر بن محمد، )ابن

غية تحليليوة، مجلوة   (، علم البدیع وبالغته فی ضوء القرآن الکریم دراسة بال211٨أحمد حسين، نصرالدین ابراهيم، )

 .1٢1-11٣الدراسات اللغویة واطدبية، العدد الثانی، صص

، تحقيق عبدالحميود هنوداوی،   المطول شرح تلخیص مفتاح العلوم(، 2111التفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر، )

 الطبعه اطولی، بيروت: دار الکتب العلميه، 

، تحقيوق عبود   ختصر السعد شرح تلخیص کتاب مفتاح العلفوم م(، 211٨التفتازانی، سعد الدین مسعود بن عمور، ) 

 الحميد هنداوی، بيروت: المکتبة العصریة.

 ، تهران: نشر احسان.تفسیر نور(، 1٨12خرمدل، مصطفی، )

، شورح و تعليوق محمود    اإلیضاح فی علفوم البغةف   ( 11٣1خطيب قزوینی، جالل الدین محمد بن عبدالرحمن، )

 الشرکة العالمية للکتاب.عبدالمنعم خفاجی، بيروت: 

 (، زیبا شناسی قرآن از نگاه بدیع، چاپ اول، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسالمی رضوی.1٨12خرقانی، حسن، )

، به تصحيح و اهتمام پروفسور احمد آتش و انتقاد اسوتاد ملوک   ترجمان البغةه(، 1٨١2رادویانی، محمدبن عمر، )

 الشعرا بهار، تهران: اساطير.

لکشاف عن حقائق ةوامض التنزیل و عیون األقاویل فی (، ا111٣مخشری، جاراهلل أبوالقاسم محمود بن عمر، )الز

 ، الریاض: مکتبة العبيکان.وجوه التوویل، چاپ اول

 (، مفتاح العلوم، چاپ دوم، بيروت: دارالکتب العلمية.11٣7السکاکی، أبو یعقوب یوسف بن أبی بکر، )

 الل القرآن، چاپ پانزدهم، القاهرة: دارالشروق.(، فی ظ11٣٣سيد قطب، )

، تصحيح محمد ابوالفضل ابراهيم، سبعة اجوزاء، قواهره: دار   االتقان فی علوم القرآن(، 117٢سيوطی، جالل الدین، )

 الفکر.

 ، مشهد: فردوس.نگاهی تازه به بدیع(، 1٨٣1شميسا، سيروس، )

 روت: دارالقرآن الکریم.، بيصفوة التفاسیرتا(،  الصابونی، محمد علی، )بی
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 ، چاپ دوازدهم، القاهرة: دار المعارو.البغة  تطور و تاریختا(،  ضيف، شوقی، )بی

برابرهای علوم بغةت در فارسی و عربی براساس تلخفیص المفتفاح و مختصفر    (، 1٨٣٣طبيبيان، سيد حميود، ) 

 ، چاپ اول، تهران: اميرکبير.المعانی

 ، االسکندریه: جامعه اإلسکندریه.مراعات النظیر فی کغم اهلل العلی القدیرتا(، )بیعبدالغنی المرسی، کمال الدین، 

 ، بيروت: دار النهضه العربيه.علم البدیعتا(، عتيق، عبدالعزیز، )بی

(، اطلوان البدیعية فی السور المکية دراسة وصفية تحليلية، رسالة ماجسوتير، غوزة:   211١علوان، حمادة خالد محمد، )

 اآلداب بالجامعة اإلسالمية.کلية 

، چواپ اول، بيوروت: المکتبوة    الطراز ألسرار البغة  و علوم حقفائق اإلعجفاز  (، 1٢2٨العلوی، یحيی بن حمزة، )

 العصریة.

هوا  ، تهران: سازمان مطالعه و تودوین کتوب علووم انسوانی دانشوگاه     شناسی قرآنزیبایی(، 1٨٣١فضيلت، محمود، )

 رازی.)سمت(  کرمانشاه: دانشگاه 

 ، دمشق: دار فکر.البغة  العربی : علم البدیع(، 2112قصاب، وليد إبراهيم، )

 (، البدیع فی ضوء أساليب القرآن، القاهرة: دارالفکر العربی.1111الشين، عبدالفتاح، )

 (، بدیع از بالغت، چاپ اول، تهران: انتشارات زوار.1٨1٢مرتضایی، سيد جواد، )

(، نهایة اطرب فوی فنوون اطدب، القواهرة: دارالکتوب والوثوائق      1٢2٨بن عبدالوهاب، ) النویری، شهاب الدین أحمد

 القومية.

 ، بيروت: دارالفکر.جواهر البغة  فی المعانی و البیان و البدیع(، 111٢الهاشمی، احمد، )

 ، چاپ اوّل، تهران: اهورا.فنون و صناعت ادبی(، 1٨٣1همایی، جالل الدین، )

 

 ب( مقاالت

 و زبوان  تحقيوات  پژوهشوی  ناموه  فصل ،«ها آرایه زیور نظیر مراعات» ،(1٨٣1) غالمرضا فتحی، و مجتبی حسينی،

   .٣1-١7صص:  سوم، جدید،ش: دوره ،فارسی ادب

. ١21ع:  ی الووعی اإلسوالمی،   مجلوه ، «مراعاة النظیر ففی القفرآن الکفریم   »(، 2117الخميسی، عبدالواحد عبداهلل، )

 ١-١2صص:

 پژوهش پژوهشی،-، ترجمه ابوالفضل حری، فصل نامه علمی«قرآن در ادبی وصنایع فنون»  ،(1٨٣٣)مستنصر  مير،

 .17٣-13٢، صص: ١1-31، ش: 13سال یازدهم، دوره:،  ،قرآنی های
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(2) 

 کهن قرآن های  در ترجمه برداری دستوری و گرته گزینی واژه مسوله بازخوانی

 (کش  االسرار و روض الجنان)مقایسه 

 1اصغر شهبازی علید. 

 ، قزوین )ایران()ره(المللی امام خمينیاستادیار زبان و ادبيات عربی دانشگاه بين

 چکیده

 کشوف االسورار  های کهن فارسی از آیات شریف قرآن کریم در زمره ذخائر ارزشمند ادب فارسوی اسوت.   برگردان

-ی یک دهه از یوک ابوالفتوح رازی از جمله این آثار است که تاریخ تأليف هر دو، به فاصله روض الجنانميبدی و 

هجری، و ابوالفتوح نيز در اواسط ایون سوده، یعنوی در     321گردد. ميبدی در سال دیگر، به سده ششم هجری برمی

هوا را  ی این دو اثر ارزشمند، آناست. ترجمه و دقّت ادب ق، به تأليف این اثر پرداخته 33١ق و  311های ميان سال

از آثار پيشين خود متمایز ساخته و در بخش تفسير نيز ميراثی پربار از مسائل فقهی، عرفانی و حودیثی، بوه یادگوار    

گزینی اند. در این مقاله با تمرکز بر برگردان واژگان شماری از آیات قرآن کریم در این دو اثر، به مسأله واژهگذاشته

های کهن، به دليل التوزام قابول   ای که در ميان ترجمهپردازیم. پدیده های نحوی در این دو ترجمه میاریبردو گرته

دارد. نتيجوه  ها پرده بور موی  داری آنتوجه مترجمان به متن مبدأ، تا حدودی مرسوم و متداول بوده است و از امانت

توجه به ساختار عربی آیات در نزد هور دو متورجم   این بررسی بيانگر این است که تبعيت از اسلوب آیات قرآنی و 

اسوت  از   روض الجنوان تور از صواحب   رنگبه روشنی قابل مالحظه است  ولی این مسأله در نزد ميبدی بسيار کم

جلووه   روض الجنانتر از روانکشف االسرار بسيار  همين روست که ترجمه آیات در بخش نخست )النوبة اطولی(

های تفسويری  که افزدودهاست، چنان تبار و بومیهای فارسینی نيز ترجيح ميبدی بر کاربرد واژهگزیکند. در واژهمی

بندی و خصوصويات نحووی وی را بوه    ها، در روانی نثر ترجمه وی نقشی برجسته ایفا نموده و جملهو ذکر مرادو

 تر ساخته است. ساختار فارسی نزدیک

 .روض الجنان، ، کشف االسراربرداریترجمه آیات، ابداع واژگانی، گرته های کلیدی:واژه

 

 ف مقدمه1

های کهن این کتواب  انگيز به ادب فارسی بخشيده، برگردانای دلهای آیات آسمانی که رائحهگمان یکی از جلوهبی

واژگان، ادبی سترگ به ارمغوان نهواده و   بها از  که، افزون بر انتقال ميراثی گرانجاویدان به زبان فارسی است  چه آن

دان و مترجم زبردستی ای که امروز هيچ زبانکند، به گونههای نثر فارسی آن روزگاران را به نيکی ترسيم میویژگی

ها و تعابير این آثار، ارزش زبانی و تواریخی  داند و در واقع، تک تک واژهی پُربها نمینياز از این گنجينهخود را بی

                                                           
1 shahbazi@hum.ikiu.ac.ir  
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های شناسی است. تاریخ دقيق نخستين برگردانهای ترجمه و زبانگشای محققان در زمينهمی دارد که اینک راهعظي

ای از این آثار در طول روزگاران از ميان رفته و یا تنها بخش نواچيزی  قرآن به درستی مشخص نيست، چرا که پاره

الو وجود دارد. اما آنچه مسلم است آغاز ترجمه قورآن  باقی مانده است که در تعيين دوره تاریخی آن اخت هااز آن

ق( بوده است که زمان  ٨١3و ٨31به شکل رسمی، به فتوای علما و شيوخ ماوراءالنهر و به درخواست امير سامانی )

نظران، در فاصله سده نخست توا چهوارم   گردد، هر چند که به باور برخی از صاحبآن به سده چهارم هجری برمی

پس از ایون   (.1١: 1٨7٣  آذرنوش ٢7: 1٨٣١)رواقی های متعدد وجود دارد هایی از ردپای ترجمهشانههجری هم ن

ای کوه  یابند، به گونوه های قرآن سيری صعودی به خود میمند به صورت رسمی در قرن چهارم، برگردانامر شکوه

 تواج التوراجم  تفسوير سوورآبادی،    ، ترجموه و تفسير قرآن پاکهای متعددی چون: ترجمه آهنگين، ترجمه و ترجمه

گردند، امّا با آغاز قرن هفتم هجری، گویی تا حدودی از شتاب این های پنجم و ششم پدیدار میاسفراینی، در سده

گذارد که به اعتقاد اهل تحقيق و نظر، عالوه بور هجووم مغوول، رشود تصووّو و      روند کاسته شده و رو به افول می

 (.33: 1٨٣١)ر.ک. رضایی اصفهانی،  تأثيری مستقيم داشته استگری، در این امر سلفی

های مهم قدیمی که در ادب فارسی از اهميت و جایگاهی ویوژه برخووردار بووده، و در    از ميان تفسيرها و برگردان

 روض الجنوان ميبودی و   کشوف اطسورار  حفظ واژگان و بالندگی نثر فارسی نقشی مهم ایفا نمووده اسوت، تفسوير    

گوردد.  دیگر، به سده ششوم هجوری برموی   ی یک دهه از یکوح رازی است که تاریخ تأليف هر دو، به فاصلهابوالفت

ق و  311هوای  هجری، و ابوالفتوح نيز به گمان غالب در اواسط این سده، یعنی در ميوان سوال   321ميبدی در سال 

بتاا روان و دقّت ادبی این دو اثور ارزشومند،   نثر نس (.٨12: 2، ج1٨٢1)بهار،  است ق، به تأليف این اثر پرداخته 33١

ها را از آثار پيشين خود متمایز ساخته و در بخش تفسير نيز ميراثی پربار از مسائل فقهی، عرفانی و حودیثی، بوه   آن

ح دکتر ذبياند،  اند. افزون بر آن، آثاری از این دست، در تحوّل جریان نثر فارسی نقشی مهم ایفا نمودهیادگار گذاشته
رفت، و پارسی روان نثر پارسی در این عهد تدریجاا از حالت ساده قدیم بيرون می»نویسد: در این زمينه می اله صفا

بينيم اندک اندک به نثر متکلّف مصنوع که آميزش بسيار با تازی یافته باشد، انگيزی که در آثار دوره سامانی می و دل

سبک پارسی را در این عهد باید رواج ادبيات عربوی در ميوان طبقوه درس    گردید. مبدأ و منشأ اصلی تغيير بدل می

که نتيجه نفوذ روزافزون دین اسالم و متعلقوات آن بوود، از توسوعه مودارس     خوانده دانست، و این امر عالوه بر آن

تحصيل بود،  ترین مراکز تدریس ودینی و تعدّد آنها در سراسر کشور نيز حاصل شده بود، زیرا این مدارس که رائج

« وسيله قاطعی برای آشنایی و اعتياد طالبان علم با زبان و ادب عربی شد و آن زبان را در این نفوذ معنووی بخشويد  

 (.٨٨2: 1٨12)صفا، 

 . پیشینه پژوهش2ف1

هوای ادبوی و   گران بسياری به بررسی آن دو همت گماشوته و پورده از جنبوه   به دليل اهميت این دو تفسير، پژوهش

 تحقيق در تفسوير ابوالفتووح رازی  توان به مواردی چون: های ارزشمند، میاند، از جمله این تحقيقآن گشودهزبانی 

( از محمدمهدی رکنی، اشاره کشف اطسرار و عدة اطبرار )برگزیده از لطایفی از قرآن کریمتأليف عسکر حقوقی، و 

زبانی این دو اثرند. درباره بررسی چگوونگی ترجموه   های ادبی و کرد که هر یک تأليفاتی مستقل در راستای ویژگی
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تاریخ ترجموه از عربوی بوه فارسوی )از آغواز توا عصور        های کهن نيز، کتاب آیات در این دو تفسير و دیگر ترجمه

اثر آذرنوش، تحقيقی عالمانه و روشمند در این زمينه است. آثار دیگری نيوز در قالوب مقواالت بوه انجوام      صفوی(، 

« کشوف االسورار و روض الجنوان   سبک معيار در ترجمه آیات قرآنی »هایی چون: توان از نمونهمیرسيده است که 

ش(، 1٨٣7)باباسواالر،  « روض الجنوان و کشوف االسورار   تأثير عرفان بر تفاسير قرآن بر اساس »ش(، 1٨71)ناصح، 

و غيره، یاد کرد. در ایون   ش(، 1٨11)طاهری و دیگران، « کشف االسرارچند ویژگی زبانی در ترجمه آیات تفسير »

دوره، چندان های مشابه که مورد بررسی قرار گرفت مقایسه و تطبيق چگونگی ترجمه این دو تفسير همآثار و نمونه

ها به نيکی تبيين نگشته است  با توجه به این مسأله در این نوشتار مختصر، مورد اهتمام نبوده و تشابه و اختالو آن

هوا  های زبوانی موجوود در انتخواب واژه   دوباره و خوانشی نو به این دو اثر گرانقدر، ویژگیتالش گردید با نگاهی 

 های زیر، پاسخی مناسب ارائه گردد:بررسی و ارائه گردد تا از رهگذر آن به پرسش

 هایی دارند؟برداری دستوری چه ویژگیالف( این دو ترجمه در مسأله ابداع واژگان و گرته

 های مختصات زبانی این دو تفسير در برگردان آیات قرآن، در چه مواردی است؟ هتها و شباب( تفاوت

ها و بررسی کامل آیات در نوشتاری چنين، امکان پذیر نيست، به مطالعوه و بررسوی   جا که بيان تمامی ویژگیاز آن

های آن دو دسوت  و تفاوت ای از اصول و سبک زبانی دو ترجمههایی از آیات، اکتفا گردید تا به پارهترجمه گزیده

 یازیيم. 

 های کهن قرآندر ترجمه 1گزینیمسوله واژه ف2
هوای قرآنوی بور    هوا و برابرنهواده  ها دانست. واژهها و واژههای دیرین را باید در انتخاب معادلاهميت عمده ترجمه

شد و در ایون فرآینود سواختار واژه و فصواحت آن از     و نمودهای کلمات عربی ساخته یا انتخاب میاساس مفهوم 

-مسأله توانمندی دستگاه نظامنود زبوان فارسوی را در معوادل    دقتی خاص همراه بود. این شيوه کار مترجمان قدیم، 

گزینی محور کار آنهاسوت،  های چهارم تا ششم که واژهتفاسير قرندهد. ها به خوبی نشان میسازیها و واژهجویی

-شناسی از منابع کهنی که در اختيار داشتند، بهره باورهای دینی، از خداشناسی و آفرینش گرفته تا فرجام در زمينه»

 ( و فرهنگی از کلمات اصيل را ارائه نمودند. ٢2: 1٨73)آذرنوش، « گرفتند

هوای نواب و   دهای از برابرنهوا هر محققی که متن ترجمه آیات را در این دو تفسير خواندنی دنبال نماید بوا گنجينوه  

-کنند  از هم ایون نوازی میشود که در برگردان آیات چشمرو میاصيل فارسی در برابر واژگان و تعابير عربی روبه

-هایی بوا برابرنهواده  نثر دینی را به شکوه خود در زبان فارسی رساندند. از رهگذر چنين ترجمهروست که این آثار 

بریم. البته به طور کلّی توجه بوه ایون   فارسی در برگردان آیات قرآن پی می شویم و به توان زبانهای دقيق آشنا می

به دليل ذوق ادبی صاحب آن، به سوبک و سوياق    روض الجنانبر خالو  کشف االسرارنکته ضروری است که نثر 

بوه نثور   زیرا نثر این کتاب در حال گذر از نثر مرسل قرن پونجم و ششوم بووده و    »تر است  نثر روان فارسی نزدیک

در سيطره نثر قرن پنجم و ششم  روض الجنانمسجّع و تا حدودی مصنوع قرن هفتم گرایش دارد، در حالی که نثر 
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بوده و در گزینش واژگان و کاربرد نحو کالم گاه وابسته به دوره پيش از خود است که همين امر نيز ملول اسوتفاده  

 (.1: 1٨٣7)باباسواالر،  « ی نحو حاکم بر زبوان توازی اسوت   محض از تفاسير عربی و کاربرد جمالت فارسی بر مبنا

)تفسير رسمی( بوده اسوت. بوه    تفسير طبریهای فارسی این دو تفسير گاه ابتکاری و گاه متأثر از ترجمه برابرنهاده

تورین  های زبان فارسی سيراب شده و به تأیيد بزرگترجمه رسمی از گواراترین سرچشمه»اعتقاد برخی از محققان 

« ماننود بووده اسوت   دانشمندان و فقيهان خراسان مؤیّد گردیده است و الجرم برای هر مترجم دلگرمی و پشتوانه بی

 (.21٣: 1٨٣١)آذرنوش، 

کشوف اطسورار   رسد برابریابی فارسی در تفسوير  ها در دو ترجمه ميبدی و ابوالفتوح، به نظر میبا مطالعه برابرنهاده
وح است. صاحب این تفسير سعی کرده در قبال هر کلمه مفرد یوا ترکيوب عربوی، یوک     بسيار بيشتر از تفسير ابوالفت

کلمه مفرد فارسی یا در صورت ناتوانی یک جمله فصيح به کوار بورده و حتوی المقودور از اسوتعمال کلموه عربوی        

برده است و از کلمه فارسی به کار  2٢1کلمه عربی که سوره انشقاق دارد،  1٨1که در ازاء اجتناب کرده است. چنان

باشد و این موضوع دليلی بر قدرت ترجموه و احاطوه وی بور    کلمه عربی است و بقيه فارسی می 12این همه فقط 

  (.111: 1٨١1زاده،  )سلماسی زبان فارسی است

جِنَّوة  (: انبواز گيوران    ١(: کژراهان  مشورکين )بينوه:   1٢(: نابخرد نابکار  قاسطون )جن: ٢واژگانی چون: سفيه )جن: 

-(: پيرایوه 13دار  آنية من فضة )انسوان:  (: س اس٨(: ناگرویدگان  شاکر )مدثر: 1(: پریان  کافرون )کافرون: ١)ناس: 

(: پای پيش نهود  یتأخّر)مودثر:   ٢1ستان، یتقدّم )مدثر: (: ميوه1١(: آبگينه  جنات )نبأ: 1١های سيمين  قواریر)انسان: 

  یافتند و بسياری  آن  االهی  با پيام  ای گسترده  آشنایی  قرآن  فارسی  های ترجمه  واسطه  به  ایرانيان (: پای با پس نهد.٢1

 ماند.  در امان  و فراموشی  ها از زوال ترجمه  نيز با بروز در این  فارسی  و حِکْمی  دینی  های از واژه

 گزینی: هایی از واژهنمونه

ْح َو َلْو ُكْنَت َفظًّا ﴿  (051)آل عمران:   ﴾اَلنـَْفضُّوا محْن َحْولَح َغلحيَظ اْلَقْل
 شدند از حوالى تو پس درگذر. دل پراگنده مى خو سخت شدى درشت ابوالفتوح: و اگر مى

رحمت، باز پراکندندى از گرد بر گرد تو، )و حلقه صحبت توو شکسوته    ستبر دل بى  بودىمبيدی: و اگر تو درشت 

 . گشتى

 (01)نب :  ﴾ُكْنُت ُترااب  اي لَْيَتِنح َو يـَُقوُل اْلكافحُر ﴿
 ابوالفتوح: گوید ناگرویده، کاشک من بودمى خاک.

 . ميبدی: گوید و ناگرویده گوید: کاشک من خاک بودمى، کاشک من خاک گشتمى

هحْم َأْو   إحالَّ َعلى﴿  (6)مؤمنون:  ﴾ فَإحنَـُّهْم َغرْيُ َمُلومحني ما َمَلَكْت َأمْيانـُُهمْ َأْزواجح

 ابوالفتوح: الّا بر زنانشان یا آنچه دارند دستهاشان که ایشان را مالمت نبود.

 نکوهيده نيستند.ميبدی: مگر بر جفتان خویش، یا بر بردگان خویش، که ایشان که زنان دارند یا کنيزکان 

َنُه َأْكَّبْنَُه َو َقطَّْعَن أَْيدحيـَُهنَّ َو   ﴾ قـُْلَن حاَش َّللحَّح ﴿فـََلمَّا رَأَيـْ

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C
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ميبدی: ... چون بدیدند او را، بزرگ آمد ایشان را جمال او ]و شگفت آمد ایشان را آن دیدار او[، و دستها ب يچيدند، 

 بادا...  پرغستو گفتند 

ها از تفسير اسوت و ایون مسوأله تقریبوا در ميوان مفسّوران آن       دو تفسير، استقالل ترجمهنخستين نقطه اشتراک این 

پرداختنود، بوا ایون    ای اختصاصی از آیات، به شرح و تبيين آیات میروزگار رایج بوده است که پس از ارائه ترجمه

ها ذکر شده است. آن ترجمههای کوتاه تقسيم گشته و در برابر تفاوت که در ترجمه ميبدی آیات به مقاطع و بخش

-های داخل تفسير، وجود ندارد و التزام به ساختار عربی و چنان در این بخش مستقل، نشانی از آزادی زبانی ترجمه

 شود.که در ادامه به آن اشاره خواهد شد و به وضوح دیده می
 های زبانی محدوده جغرافیایی در برگردان آیات. جلوه1ف2

های زبانی کهن که متأثر از محدوده شود، نمایش ویژگیاین دو ترجمه، به روشنی دریافت می ای که با خوانشنکته

به صيغه خاصى کوه فقوط در    ،هاى شرطى و تردیدىفعل روض الجنانباشد. در جغرافيایی این دو مفسّر است، می

که در سواختاری خواص ذکور    های زیر شود  فعل، به وفور دیده میقرن چهارم یا در قرن پنجم، معمول بوده است

 هاست:گشته از این نمونه

 (.1: 1٣)ابوالفتوح، ج «  ندانستدیمىرفتى و  از اهل بهشت در ميان ما مى دیدمانىمرد را »

و جان و مال در  کردمانىکه کدام عمل است که خداى دوست دارد، ما آن عمل  دانستمانىمسلمانان گفتند اگر ما »

 (.171: 11)همان، ج  «کردمانىآن راه بذل 

 (.22١: 21)ابوالفتوح، ج«  کردمانىکه حق است، متابعت  دانستمانىاگر »
که  است روض الجنانصاحب یادگار لهجه محلى  نيز نکته زبانی دیگری است کهبر سر افعال « ها»پيشاوند افزودن 

: 1٨٢1، 2)ر.ک. بهوار، ج ت اسو معموول بووده   « سنگسر»و « شهميرزاد»و « رى»در پهلوى شمالى و والیات اطراو 

 اند:های زیر از آن جملهنمونه (،٨12

 (.271: ٨)ابوالفتوح، ج«  چه داده باشيد زناناز آن هاگيرىحالل نباشد شما را که » 

از   هواگيرم و گفوت، یعنوى شويطان:    » (،11٣)نساء:  ﴾وَ قالَ لَوَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِکَ نَصِیبا  مَفْرُوضا ﴿و نيز در ترجمه آیه: 

 (.122: ١)همان، ج« بندگان نصيبى مقدّر مقطوع

 (.٨٨1: 12)همان، ج « از غار ایشان به جانب دست راست  هاگردیدىتتمایل که » 
، گاهی بوه  «بودن»در صيغه جمع فعل »به نيکی نمایان است  کشف اطسرارخصوصيات زبانی روزگار ميبدی نيز در 

(. ٨1٢: 2، 1٨١3)خانلری، « شود و این از مختصات گویشی خاص باشددیده می« بيد»صورت « باشيد/ بوید»جای 

جوای دیگور:   و در « بدرستى که ایشان نازیرکان و سبکسوارانند  آگاه بيد»( ميبدی: 1٨)بقره:  ﴾أَال إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ﴿

  تَظاهَرُونَ عَلَفیْهِمْ ﴿و در ترجمه آیه:  (.71و 73: 1، 1٨71)ميبدی، « خردان و سفيهان ایشانندو بدانيد که بى آگاه بيد»

ببوزه کوارى و افوزون     بور رنوج نموودن مظلوموان،     بيد مىدیگر را یار و هم پشت یک»(، ٣3)بقره:   ﴾بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ

 (.23٣: 1، 1٨71)ميبدی،   «جویى
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شود که در این مورد پاسخ جمله منفوی  برای داللت بر پرسش گاه در این دو تفسير دیده می« هيچ»استفاده از کلمه 

 برای نمونه:  (،2٣١: ٨، 1٨١3)خانلری، است 

 (20)شعراء:  ﴿قاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم إحْذ َتْدُعوَن﴾
 (٨22: 1٢)ابوالفتح رازی، « ؟ از شما چون خوانىگفت هيچ شنوند »ابوالفتوح: 

 (.11٢: 7)ميبدی، « گفت هيچ بشما نيوشند چون خوانيد»ميبدی: 

َْ َعَلْيُكُم اْلقحَتالُ ﴿ گفت مشا هيچ بر آنيد؟ اگر بـر مشـا نويسـند غـزا كـردن و مشـا » (،006)بقره:  ﴾قَاَل َهْل َعَسْيُتْم إحن ُكتح
ــْن عحْلــمٍ ﴿(. 652: 0، 0720)ميبــدي، « را آبن فرماينــد ــدَُكْم مح ْن ــْل عح ــْل َه گــو  بنزديــَ مشــا هــيچ »(، 001)انعــام:  ﴾ ُق
معادل استفهام « هرگز»و در برخی موارد نيز (، 516: 7، 0720)ميبدي،   «ا  از اَّللَّ و حج ىت هست معلومى و صمه

 (.010: 1)ميبدي، « يكسان ابشند هر دو در صفت؟هرگز ( »01)زمر:  ﴾َهْل َيْسَتوحاينح َمَثاًل ﴿ذکر گشته است: 

 ها(واژهتبار در برگردان آیات )وامهای عربیف واژه١

های دیورین قورآن از اهميوت بوه سوزایی      گيری واژگانی دیگر مسأله مهمی است که بررسی آن در ترجمهپدیده وام

گردد  اما، گستره های دیرین قرآن مالحظه میبرخوردار است. این فرآیند برای رفع نيازهای جدید زبانی در ترجمه

درصود در   3یوا   ٢ها از باشد. به اعتقاد برخی، حجم این واژههای نونهاد بسيار ناچيز و محدود میآن در برابر واژه

آید  چرا کوه  اما این مقدار اندک هم در بررسی سبک زبان ترجمه مهم به نظر می(، ٢2: 1٨73)آذرنوش، گذرد نمی

ن قدیم هرچند در برابر ساختار نحوی قرآن، ابتکار عملی از خود نشان نداده و تسليم آن شدند  اما در برابر مترجما

کلمات قرآن، مسأله اینگونه نبوده و عمده تالششان انتخاب واژگان اصيل فارسی بوده است. البته، به احتمال قووی  

انود.  ای جوزء کواربرد آن نداشوته   بوده و مترجمان چارهاین واژههای قرضی در آن برهه تاریخی پرکاربرد و متداول 

، رحمت، عبرت، سوجده، رکووع، کوه    مسجد، سالم، زکات، حج، عمره، شيطان، حرام، حالل، غيبتهایی چون واژه

هوا راه یافتوه   هایی است که مستقيم به دل ایون ترجموه  واژههایی از وامدربردارنده بار معنوی و مذهبی هستند نمونه

 است. 

، «مداهنه کردن»، «هدایت کردن»و عربی( چون گيری، کاربرد افعال یا مصادر ترکيبی )فارسیافزون بر این نوع قرض

و ماننود آن در  « متابعوت »، «فاسوقان »، «کننودگان توبوه »هایی چون یا اسم« اجابت کردن»، «کيد کردن»، «مهلت دادن»

باشد. برای نمونه در ترجمه آیات کشف االسرار بسيار اندک میشود  در تفسير ترجمه ابوالفتوح به فراوانی دیده می

 بينيم:زیر اینگونه می

 (02ـ06)طارق:  ﴿إحنَـُّهْم َيكحيُدوَن َكْيدًا َوَأكحيُد َكْيدًا﴾

 .کنند کيدى. و کيد کنم من کيدى کيد مىابوالفتوح: ایشان 

 هانى.سازند نهانى ساختنى و من کارى ميسازم ن ميبدی: ایشان دستانى مى

ْلُهْم ُرَوْيدًا﴾  ﴿َفَمه حلح اْلكافحرحينَ   (02ـ06)طارق:  َأْمهح
 ده ایشان را مهلت دادنى. مهلت ده کافران را، مهلتابوالفتوح: 

 فرو گذار ایشان را اندک روزگار.  این ناگرویدگان را درنگ ده ميبدی:
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 (1)قلم:  ﴿َودُّوا َلْو ُتْدهحُن فـَُيْدهحُنوَن﴾
 دارند که تو فرا ایشان گرایى بچيزى، تا فرا تو گرایند.دوست میمیبدی: 

 مداهنه کنى تا ایشان مداهنه کنند.خواهند که تو چون باشى  ابوالفتوح: ایشان مى

 (70)يوسف:  ﴾ إحنَُّه ُهَو السَّمحيُع اْلَعلحيم َكْيَدُهنَّ ﴿فَاْسَتجاَب َلُه رَبُُّه َفَصَرَف َعْنُه  
  که او شنوا و داناست کيد ایشانخدایش، بگردانيد از او ابوالفتوح: اجابت کرد او را 

 ، که اوست آن شنواى دانا.کوشش بد ایشانميبدی: پاسخ کرد او را خداوند او، بگردانيد ازو آن 

َنُتُكُم اْلَكذحَب  ُف أَْلسح  (006)حنل:  ﴾ لحَتْفرَتُوا َعَلى اَّللَّح اْلَكذحب هذا َحالٌل َو هذا َحرامٌ ﴿َو ال تـَُقوُلوا لحما َتصح
بور    اسوت توا فورو بوافى     حالل است و این حرامکند زبانهاى شما درو ، این  ابوالفتوح: مگویى آن را که وصف مى

 بافند. خداى درو ، که آنان که فرو مى

و ناروا، تا در  این گشاده است و روا و این بسته استميبدی: نه در ایستيد و هر چه فرا زبان آید بدرو  گوئيد، که 

 . ستيد و درو  گوئيد بر خداى تعالىای

 های کهنترجمهدر  1بردایف مسوله گرته4
شناختی زبان مبدأ شکل های زبانای که بر اساس ویژگیگيری است. مسألهزبانی ميان ابداع و وام بردای پدیدهگرته

عبارت دیگور، گواه اجوزای یوک     گردد. به یابد و به تدریج در ميان گویشوران زبان مقصد جا یافته و مرسوم میمی

گيرنود کوه بوا سواختار زبوان مقصود       ترکيب، جداجدا از اجزای ترکيب خارجی ترجمه شده و در کنار هم قرار می

 brainفرانسوی یا مغزشویی که عينا ترجمه از  chemin de ferمتفاوت است. مانند راه آهن ک ترجمه لفظ به لفظ از 

washing  هوای ایرانوی   ها و نویسندهبرداری از قرن پنج هجری ميان مترجمگرته (.11 :1٨11)نجفی، انگليسی است

شود. س س انودک  تر میها بيشبسيار رواج یافت. این در حالی است که هرچه به زمان جلوتر می رویم تعداد گرته

کند برند. وی اشاره مییها به کار مها و نوشتهها را در گفتهگيرد و مردم ناخودآگاه آناندک در ذهن افراد جای می

انود. احتموال   برداری شوده که می توان صدها پاره گفته و ترکيب فارسی را یافت که از ترکيب واژههای عربی گرته

هوایی  به ترتيب پواره گفتوه  « ای کاش، ای دری ، وگرنه، بنابراین، شکایت برداشتن و موارد مشابه»های دارد، ترکيب

شناسوان هوم   تقليد شده باشند. به بواور برخوی از زبوان   « ، بناء علی هذا، رفع الشکوییا ليت، واحسرتاه، واال»عربی 

برداری، اغلب به صورت کامل در زبان مقصد تلفيق ميشود، هر چند گاهی با برخی تغييرات گيری و هم گرتهقرض

: 1٨73)آذرنووش،  بودیل کنود   های هم ریشه غير واقعوی ت تواند آنها را به واژهمعنایی روبه رو هستند که این امر می

٢١.) 

 برداری از ساختار آیات. گرته1ف4

برداری سواختاری از موتن قورآن اسوت،     های بارز این دو ترجمه تأثيرپذیری از دستور عربی، و گرتهیکی از ویژگی

های کهن، به دليل التزام قابل توجه مترجمان به متن مبدأ، تا حدودی مرسوم و متوداول  ای که در ميان ترجمهپدیده

                                                           
 .در انگليسی loanshiftدر فرانسه و  calqueمعادل. 1
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گذاری و تحکيم روش دارد در پایداری علمای پيشين پرده بر میبوده است. این مسئله که تا حد بسياری از امانت

ایندی بر نثر فارسی با خود به هموراه  ای که به اعتقاد برخی آثار سلبی و ناخوشترجمه واژه به واژه مؤثّر بود. مسأله

  از مترجموان   بسوياری »  شود کوه  سبب ها بود،  ترجمه  در این روش  نخستين  که  شيوهاین   داشته است  به تعبير دیگر

  سواختارهای   هموان   آثوار بوه    آن  از خواننودگان   بسوياری  درآورنود.   عربی  جمالت  خود را در قالب  فارسی  عبارات

و   یافوت   راه  هوم   غيرقرآنوی   هوای  ترجمه  به  شيوه  این انگاشتند.  ها را فارسی خوگرفتند و آن  فارسی  ا زبانب  نامأنوس

و   ، ترکيبوات اصوطالحات  ، هوا واژه از  انبووهی   کار رفوتن  به  آن  جلوه  درآمد که  شگفتی  شناختی زبان  پدیده  صورت به

هوای برجسوته   نمونه (.1٢: 1٨٣1)آذرنوش،  بود  فارسی  در زبان  عربی  از زبان  گسترده  برداری و گرته  عربی  جمالت

 گردد:توان مالحظه کرد، هر یک از این عناوین با بيان مثالی تبيين میاین اثرپذیری را در عناوین زیر به فراوانی می

 . ساختار مفعول مطلق1ف1ف4

های زبانی است که با تکيه بر سواختار عربوی بوه    ، یکی از این پدیدهی عربیبه شيوه «مفعول مطلق»به وجود آمدن 

در . رود کند از گروه قيدهای کيفيت به شمار می نقش قيد را بازی میزبان فارسی راه یافت. این عنصر ساختاری که 

رود، بيش تور تحوت    ه کار میعربی این نوع مفعول مطلق فراوان است. اما در فارسی چنين نيست و آن جا هم که ب

تأثير عربی است. از همين رو در آثاری که از عربی ترجمه شده است، بسيار است و آشکار است که بوا سواختمان   

 مانند:(، ٨٢3: 1٨٣1)فرشيدورد،  «زبان فارسی چندان منطبق نيست

 (11)کهف:  ﴾الصُّورح َفَجَمْعَناُهْم مَجًْعاَوتـَرَْكَنا بـَْعَضُهْم يـَْوَمئحٍذ مَيُوُج ِفح بـَْعٍض َونُفحَخ ِفح ﴿
 «هم آوردنىو ایشان را با هم آریم بعرصه با »ميبدی:  

گورد آریوم ایشوان را گورد     در بهرى و بدمند در صوور،  زنند  و رها کنيم بعضى را آن روز موج مى»ابوالفتوح رازی: 

 « آوردنى

 (0)زلزال:  ﴾إحذا زُْلزحَلتح اأْلَْرُ  زحْلزاَِلا﴿
 « بجنبانند زمين را بجنبانيدن آنآن گه که »ميبدی:  

 « بجنبانند زمين جنبانيدنشچون »ابوالفتوح: 

  (05)عبس:  ﴾َأصَّ َصَبْبَنا اْلماَء َصبًّا﴿
 «.فرو ریختنىما فرو ریختيم آب باران »ميبدی: 

 «.ریختنىما بریختيم آب را »ابوالفتوح: 

نباید از نظر دور داشت که ميبدی گاه به علت هنر سخنوری که دارد از اسلوب ترجمه صرو مفعول مطلق وآوردن 

َوَدانحيَـًة َعلَـْيهحْم ظحاَلُِلَـا َوُذل حلَـْت ُقُطوفـَُهـا ﴿ساختار عربی سرباز زده و جمالتی در ساختار و اسلوب فارسی بيان می کند: 
هاى آن  نزدیک بایشان سایه»، ميبدی: «مسخّر گردانند ميوه او را ]مسخّر[ گردانيدنى»وح: ابوالفت ،(1٢انسان: ) ﴾َتْذلحياًل 

، (1١انسوان:  ) ﴾قـََوارحيَر محْن فحضَّـٍة قَـدَُّروَها تـَْقـدحيًرا﴿و یا در این شاهد مثال: « ها را نزدیک و آسانها دست و چيدن ميوه

بایست ایشان بر   هایى که گویى سيم است آبگينه»، ميبدی: «انداختنىابوالفتوح: آبگينه از سيم انداخته باشد ایشان را 

 «اند اندازه شراب راست کرده

http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C
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 «أصبح+خبر». ترکیب 2ف1ف4

)در « صوار »بار در قرآن کریم کار برد داشته است که در غالب موارد به عنووان فعول کمکوی و معوادل      2٣این فعل 

-گونه ساختارها این فعل دیگر هسته مرکزی جمله به شومار نموی  معنای صيرورت و دگرگونی( بوده است، در این

کنود. در بررسوی ایون دو تفسوير، اخوتالو       آید، بلکه در کنار سایر عناصر جمله، مقصود و معنای دیگری افاده می

معنای اصيل و تام کلمه را بدون  روض الجنانترجمه این دو فعل را شاهدیم  چرا که در بسياری از موارد صاحب 

و غيره در « بامداد کرد»، «در روز آمد»، «در روز شد»هایی مانند گيرد و عبارتتمام به ساختار جمالت در نظر میاه

دارد. این در حالی است که در ترجمه ميبدی این فعل در غالب موارد با توجه به سواختار کلّوی   برگردان آن بيان می

 گر این مسأله است:های زیر بيانکند  نمونهيرورت را افاده میآیات و با تکيه بر اجزای آیه معنای تام و معنای ص

ُتمْ  ُقلْ ﴿ َاءٍ  َيَْتحيُكمْ  َفَمنْ  َغْورًا َماؤُُكمْ  َأْصَبحَ  إحنْ  َأرَأَيـْ  ( 71)ملک:  ﴾َمعحنيٍ  مبح
 «از شما فرو شده، کيست که آرد شما را آبى روان؟ [ اگر بامداد کند ]آببينيد  بگو مى»ابوالفتوح رازی: 

آن کيست که شوما را آب آرد آشوکارا بور روى     زمين فرو شودبگو چه بينيد. اگر این آب شما هنگامى در »ميبدی: 

 «زمين روان و پيدا

 (01قلم: ) ﴾َكالصَّرحميح  فََ ْصَبَحتْ ﴿

 «.آن بستان مانند صریم در روز آمد»ابوالفتوح: 

 « چون شب سياه درو نه نبات نه آب زمينى گشتآن بستان »ميبدی: 

 (017)آل عمران:  ﴾فَ َلََّف بـَنْيَ قـُُلوبحُكْم فََ ْصَبْحُتم بحنحْعَمتحهح إحْخَواصً ﴿
 « با هم آورد ميان دلهاى شما، در روز آمدى به نعمت او برادران»ابوالفتوح: 

 «برادران گشتيدهاى شما الفت نهاد و فراهم آورد، تا بکرد نيک وى یکدگر را ميان دل»ميبدی: 

در معنوای   روض الجنوان ایون فعول در   « قصوص »ذکر این نکته ضروری است که در آیاتی چون ده و هجده سوره 

فََ ْصـَبَح ِفح اْلَمدحينَـةح خائحفـاً ﴿(  11)قصص:  ﴾فارحغا  َوَأْصَبَح ُفؤاُد ُأم ح ُموسى﴿اصلی خود )صيرورت( ترجمه گشته است. 
 ُْ   امّوا در  «پس گشت در شوهر مصور از کشوتن ترسويده    / » «و گشت دل مادر موسى پرداخته»(، 1٣)قصص:   ﴾يـَرَتَقَّ

)ابوالفتوح رازی، « در روز آمد دل مادر موسى، فارغا، پرداخته»تفسير آیه ابوالفتوح معنای تام آن را بيان کرده است: 

(. 112: 13)همان، «  در آن شهر خایف و اندیشه ناک -عليه السّالم -او در روز آمد، یعنى موسى»(، 11٨: 13، 1٢1٣

 (.111)توبه: نيز شاهدیم « الیزال»این مطلب را در ترجمه 

 «کان+ فعل مضارع»ترکیب . ١ف1ف4

کواربرد داشوته اسوت    مرتبوه در آیوات    ٢22این ترکيب در قرآن از بسامد باالیی برخوردار است، خوود ایون فعول    

از آن « بوودن »جملوه فعليوه باشود، دیگور معنوای      « کان»دانيم آن گاه که خبر (. چنان که می٢22: 1٨١٢)عبدالباقی، 

دهنود.  شود، بلکه این دست از افعال به مثابه افعال کمکی بوده که زمان و معنای فعل اصلی را تغيير میفهميده نمی

هوا را از ارائوه   های کهن و وسواس در این موضوع، گاه آنت واژگانی در ترجمهالتزام دقيق به ترکيب آیات و ساخ
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تووان  های کمکی و قيود به وضووح موی  ساختاری متناسبِ زبان مقصد باز داشته است این مسأله را در ترجمه فعل

 مالحظه نمود  برای نمونه:

َعًة أَْبَصارُُهْم تـَْرَهُقُهْم ذحلٌَّة ﴿  (07قلم: ) ﴾إحََل السُُّجودح َوُهْم َسالحُمونَ  ْدَعْونَ َوَقْد َكانُوا يُ َخاشح
با سوجود و ایشوان    خوانندشان بودند که مىهاشان، باز پوشند ایشان را خوارى و ذليل باشد چشم»ابوالفتوح رازی: 

 «سالمت یافته بودند

 «نکردند ها نرم اجابتو ایشان با سالمت بودند و پشت سجود خواندو چون ایشان را با »ميبدی: 

َّللَّح اْلَعظحيمح ﴿  (77حاقه: ) ﴾إحن ُه َكاَن اَل يـُْؤمحُن ابح
 «که او بود نگرویده به خداى بزرگوار»ابوالفتوح: 
 «او بنگرویده بود بآن خداى بزرگوار»ميبدی: 

ََ اْليَـْوُم الَّذحي َكانُوا يُوَعُدونَ ﴿   (44معارج: ) ﴾َذلح
 «کردگان آن است آن روز که بودند وعده»ابوالفتوح: 

 «دادندآن روز است که درین گيتى ایشان را وعده می»ميبدی: 

 (0جن: ) ﴾َوأَنَُّه َكاَن يـَُقوُل َسفحيُهَنا َعَلى اَّللَّح َشَططًا﴿
  «گفت بى خردى ما بر خداى بيدادى بدرستى که او بود مى»ابوالفتوح رازی: 

 «.آن بيخرد نابکار گوى ما بر خداى مى درو  گفت»ميبدی: 

یکی از صفات جالله حق تعوالی ذکور گشوته    « کان»شایان ذکر است که ميبدی در برگردان غالب آیاتی که در خبر 

گيرد تا بهره می« از هميشه»، «هميشه»، «هميشی»است )از قبيل: إن اهلل کان.../ إنه کان.../ کان اهلل...(، از قيودی مانند 

باره ای دوام و ثبوت آن صفت به عبارت راه یابد  خود وی در اینضمن برداشتن مفهوم زمان از این فعل ناسخ، معن

پيوسته، معنى آنست که لم یزل، هميشه چنان بود کوه  « اهلل»است به « کان»در قرآن هر جا که »گونه آورده است: این

، «هسوت »د: هوایی ماننو  اما در ترجمه ابوالفتوح رازی این فعل معموالا به عبارت(. ٢17: 2، ج1٨71)ميبدی، « هست

های زیور  گریم. در نمونهها نظارهرا در ترجمه« هميشه»، ترجمه گشته و در موارد نادری نيز قيد «بود»، «بوده است»

 این مسأله را به نيکی شاهدیم:
  (2)فتح:  ﴾وَكاَن اَّللَُّ َعزحيزًا َحكحيماً   َو َّللحَّح ُجُنوُد السَّماواتح َو اأْلَْر ح ﴿

 «آن تواناى دانا هميشههاى آسمان و زمين، اهلل است س اهو خدای راست »ميبدی: 

 «و بود خداى قوى و غالبراست لشکرهاى آسمانها و زمين، »ابوالفتوح رازی: 
يماً ﴿   (00)فتح:  ﴾َو كاَن اَّللَُّ َغُفورًا رَحح

 «است بخشاینده هميشهو اللَّه آمرزگار »ميبدی: 

 «بخشایندهخداى آمرزنده و   و بوده است»ابوالفتوح: 
 (70)نساء:  ﴾إحنَّ اَّلل َ َكاَن َعلحيًّا َكبحريًا﴿

 «بوده استخداى هميشه بزرگ »ابوالفتوح: 
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 «اى خداوندیست برتر و مهتر هميشهکه اهلل »ميبدی: 

يًما﴿  (016)نساء:  ﴾َواْسَتْغفحرح اَّلل ح إحنَّ اَّلل َ َكاَن َغُفورًا رَّحح
 «استى هميشه آمرزنده و بخشاینده آمرزش خواه از خداى که خدا»ابوالفتوح: 

 «اى مهربان هميشهو آمرزش خواه از خداى، که خداى آمرزگار است »ميبدی: 

َ ُكْنُت قـُْلُتهُ ﴿إحْن   ي َو ال َأْعَلُم ما ِفح نـَْفسح  (006)مائده:  ﴾ فـََقْد َعلحْمَتُه تـَْعَلُم ما ِفح نـَْفسح

 . دانى آنچه اندر تن منست و نه دانم آنچه اندر تن تو است اگر بودم که گفتم آن را که دانستى تو آن را،: طبری

 . و اگر گفته بودمى تو دانستى دانى آنچه در نفس من است و من ندانم آنچه در نفس تو استابوالفتوح: 

و مون نودانم کوه در نفوس توو         اى، تو دانى که در نفس مون چيسوت   تو خود دانسته  اگر چنانست که گفتمميبدی: 

 . چيست

 (71)يس:  ﴾ َكاْلُعْرُجونح اْلَقدحمي  عادَ اْلَقَمَر َقدَّْرصُه َمنازحَل َحىتَّ  وَ ﴿
 «ها تا گشت چون سر شاخ دیرینه و ماه را بينداختيم خانه» ابوالفتوح: 

و ماه اندازه کردیم آن را در رفتن منزلها در شبانروز، تا آن گه که باز گردد، چون شاخ خرما بن یوک سواله   »ميبدی: 

کند و نباید آن را فعل تامه به شومار آورد  مفهوم صيرورت و دگرگونی را افاده می« عاد»در این آیه شریفه « خشک

 (.217: 1٨11)معروو، 

 مطابقت حال با صاحب حال .4ف1ف4

اللفظوی از   ی تحوت کنود، اموا در ترجموه    در فارسی، حال )قيد حالت( بر خالو عربی با صاحب حال مطابقت نمی

شود و پيداست که چنين موردی تحت تأثير ترجموه بوه وجوود آموده      عربی، گاهی این مطابقت دیده می های جمله

االرض  التعثوووا فووی»کووه ترجمووه ی  ،(٢٣2: 7، ج ميبوودی)« بووه گووزاو در زمووين مرویوود بوودکاران.» مثووال: اسووت.

اسوت و بور خوالو سوياق     که قيود حالوت   « با بدکاری»و « بدکارانه»به معنی « بدکاران»و  (٨١ :)عنکبوت«مفسدین

َكـَ ن ﴿ :ی مشابهآیه عربی که حال است، به صورت جمع آمده است.« مفسدین»عبارت فارسی است و به پيروی از 
ْ يـَْغَنْوْا فحيَها َأاَل إحنَّ ََثُوَد َكفُروْا رَبَـُّهْم َأاَل بـُْعًدا ل حَثُمودَ   (.١٣)هود: ﴾  َّ

 موصوفبا  صفتمطابقت . ٥ف1ف4

شود مطابقت ميان صوفت  های کهن به تبع از نحو عربی مالحظه میکه گاه در ساختار دستوری ترجمهنکته دیگری 

های ایرانی باستان صفت با موصوو از جهات متعدد جنس، عودد  در زبان»نویسد: باشد. خانلری میو موصوو می

صرفی آخر کلمه که بر ایون  کرده است. با متروک شدن صرو اسم، یعنی افتادن اجزای و حالت نحوی مطابقت می

ها داللت می کرد طبعاا مطابقت صفت با اسم نيز متروک شد و به این طریق در فارسی ميانه دیگر نشانی از این نکته

  (.122: ٨، 1٨١3)خانلری، « مطابقت نماند

 هایی از مطابقت صفت و موصوو: نمونه

ْبَتُهْم ُلْؤُلًؤا َمْنُثورًاَوَيُطوُف َعَلْيهحْم وحْلَداٌن َُمَلَُّدوَن إحَذا ﴿ َتُهْم َحسح  (01انسان: ) ﴾رَأَيـْ
 « بر ایشان پسرانى جاودانى، چون بينى ایشان را، پندارى که مرواریدند پراگنده»ابوالفتوح: 
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 « چون ایشان   جاوید جوان آراستگان غالمانى چون کودکان نوزاد   گردد بر ایشان و بخدمت مى»ميبدی: 

سازد و آن هم در موواردی اسوت کوه مسونداليه     ها خود را آشکار میعربی به شکلی دیگر در ترجمهو گاه ساختار 

رسود متورجم رونود جموالت را     جمله جمع ذوی العقول بوده و فعل در آغاز آیات آورده شده است که به نظر می

 ب رسود »ميبودی:  (، ٣)ملوک:   ﴾یَفوْتِکُمْ نَفذِیر    سَوَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ﴿کند، برای نمونه: حفظ کرده و فعل را مفرد ذکر می

 «.سازان دوزخ. نيامد بشما هيچ آگاه کننده؟ و ترسانندهایشان را عذاب
 ساختار امر و نهی. 6ف1ف4

ای دیگر تفواوت قابول مالحظوه   های زبانی ترجمه این دو مفسّر با یکای از موارد، ویژگیشایان توجه است در پاره

هوای نهوی در آیوات اسوت. در ایون سواختارها       این موارد، ترجمه ساختارهای امری و گاه فعل یابد که از جملهمی

هایی را موورد  دارد  نمونهجوید و برگردان خود را با ترکيب دعایی عرضه میميبدی گاه از الگوهای دعایی بهره می

 دهيم:توجه قرار می

ْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيتح ﴿  (7)قريش:  ﴾فـَ
 «.که خداى این خانه پرستند ایدون باداپس »دی: ميب

 «.ب رستى خداوند این خانه را»ابوالفتوح رازی: 
ْلَيَتَناَفسح اْلُمَتَنافحُسونَ ﴿ ََ فـَ ٌَ َوِفح َذلح َتاُمُه محْس  (06مطففني: ) ﴾خح

 « که کوشندگان درین کوشند و ایدون بادا  آمي  آن مشک»...ميبدی: 

 « کنانآن مشک باشد و در این باید تا رغبت کنند رغبتکه مهر »ابوالفتوح رازی: 

عافاً خاُفوا َعَلْيهحم﴿  (1)نساء:  ﴾ َوْلَيْخَش الَّذحيَن َلْو تـَرَُكوا محْن َخْلفحهحْم ُذر حيًَّة ضح
 «ایشان، که اگر بگذارند ایدون باد که بترسادو »ميبدی: 
است که در آخر جموالت دعوایی کواربرد    « ایتون بوات»اصل آن از زبان پهلوی، و صورت دیگر « ایدون باد»جمله 

کشوف  شوود صواحب   و چنان که مالحظوه موی  (، 21: 1٨11)رکنی، در عربی است « آمين»که نظير آن  داشته است
 در امر غایب به کار برده است.« باید»در برخی از آیات آن را به جای  اطسرار

ناسب با سياق جمله این ترکيب را بر جمالت افوزوده اسوت   رسد صاحب کشف اطسرار بر اساس تالبته به نظر می

 چرا که در ترجمه همه آیات این مسأله قابل مشاهده نيست، برای نمونه:

ْنساُن محمَّ ُخلحقَ ﴿ ْلَيْنُظرح اإْلح  ( 5)طارق:  ﴾فـَ
 «در نگرا مردم که از چه چيز آفریدند او را»ميبدی: 

 ( 02)علق:  ﴾فـَْلَيدُْع صدحيَهُ ﴿
 «گوى یاران و قوم خویش خوان»ميبدی: 

 «گویيم بخوان اهل مجمع خود را»ابوالفتوح: 
رسود  است. به نظر می« گفتن»شود آغاز نمودن این گونه جمالت با مشتقات فعل و آنچه در هر دو ترجمه دیده می

 اند.دانند و یا برای روانی ترجمه از آن استفاده کردهگزین فعل مقدری میهر آن را جای
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 های تفسیری افزودهف ٥

رنوگ و گواه   های تفسيری بسويار کوم  اند، عنصر افزودهدر ميان تفسيرهای کهن که ترجمه مستقل از آیات ارائه داده

گيری در شيواسازی و زیباسازی ترجمه نبووده اسوت  بلکوه در مسوير تفهويم      آید و این بهرهبسيار ناچيز به نظر می

ای بوه بعود بوه    هوا از دوره آمده است: برخی ترجموه تاریخ ترجمه در ایران رفته است. در کتاب مضمون به کار می

های پيشين احتماال در سوه جهوت بووده اسوت:     ها با ترجمهپيروی از ساختار زبان فارسی است، تفاوت این ترجمه

-مقصد تأثير میالف( تغيير یافتن دیدگاه مترجمان درباره پيروی کردن دقيق از ساختار زبان مبدأ که الجرم بر زبان 

گذاشت. ب( تحول تدریجی زبان فارسی و تواناتر شدن آن در بيان مقصود. ج( توانواتر شودن خوود مترجموان در     

: 1٨1٢)آذرنوگ،  ترجمه، یافتن اعتماد به نفس بيشتر و توجه کردن به تناسب وتوازی هور دو زبوان مبودأ و مقصود     

11١.) 

وفات قرآنی، در ميان مترجمان و مفسران قدیمی پيشگام دانسوت،  ميبدی را باید در افزودن کلمات و توجه به محذ

-یابيم که این مسأله ترجمه وی را با دیگر ترجمهاش میهای بسياری برای روانی ترجمهبا بررسی ترجمه او افزوده

 سازد.های پيشين یا هم عصر او متمایز می

ه تقدیرات برای محذوفات قرآنوی، در بسوياری از   های تفسيری، مترادفات و گابا ذکر افزوده کشف االسرارصاحب 

روض شود. حال آن کوه ایون ویژگوی در    موارد نثر خود را از ابهام به دور داشته و وضوح و روانی در آن دیده می
ای کوه خواننوده گواه از دریافوت     رنگ بوده و به گونههای دیرین چون طبری بسيار کمرازی همچون ترجمه الجنان

 ماند. می مفهوم آیه عاجز
َلَتَنا َمالح َهَذا اْلكحَتابح اَل يـَُغادحُر َصغحريًَة َواَل َكبحريًَة إحالَّ َأْحَصاَها﴿  (01)کهف:  ﴾َويـَُقوُلوَن اَي َويـْ

گذارد ایون ناموه از    ؟ فرو نمیچيست این نامه را، چه حالست این نامه، اى واى بر ما، نفرینا بر ماو گویند »ميبدی: 

 «نه بزرگ...کرد ما نه خرد و 

 «گویند: اى واى ما! چيست این نامه را که رها نکرده است هيچ گناه خرد و بزرگ الّا بشمرده است...»ابوالفتوح: 

ُْ  ال اَّللََّ  إحنَّ ﴿  (02)لقمان:  ﴾َفُخورٍ   َُمْتالٍ  ُكلَّ   ُيُح
 «ستایى زنى خویشتن اى خرامان، الو خرامندهاللَّه دوست ندارد ازین هر »ميبدی: 

 «.بدرستى که خداى ندارد دوست هر متکبّرى فخر کننده را» ابوالفتوح:

 گیرینتیجه

اسوت کوه هور دو نقطوه اعوتالی       کشف اطسورار و  روض الجنانسده ششم هجری شاهد ميالد دو تفسير برجسته 

دهد، علی ترجمه و تفسيرنگاری قرآن کریم است. بررسی و مقایسه ترجمه مستقل آیات در این دو تفسير نشان می

های خوود از آیوات دارنود کوه ظواهراا      رغم تقارن زمانی این دو اثر، ویژگی سبکی و ساختاری متفاوتی در برگردان

های منطقه جغرافيایی این دو مفسّر بوده که در نثر هر دو نمایان است. توجوه  بخشی از این اختالو متأثر از گویش

ها از نقطه اشتراک هر دو مترجم است )این یابیی از آن در معادلگير به ترجمه تفسير طبری )تفسير رسمی( و بهره

پژوهان رسيده است(. توجه به ساختار عربی و تبعيت از اسولوب آیوات قرآنوی را در    نکته به اثبات محققان و قرآن



 علی اصغر شهبازى كهن قرآن ىهادر ترجمه ىدستورى بردارو گرته یگزينمسأله واژه یبازخوان
 
 

2٣ 

 

-يبودی کوم  آید این است که این مسأله در نزد مچه که به نظر میتوان یافت  ولی آن نزد هر دو مترجم به شيوع می

است  از همين روست که نثر ميبودی در بسوياری از مووارد طبيعوی و گوواراتر از       روض الجنانتر از صاحب رنگ

های کمکی، بوه  ها و ساختارهای قرآن چون برگردان فعلکند، این مسأله را در برخی ترکيبجلوه می روض الجنان

های قرآنوی، در روانوی نثور وی    تفسيری در مقابل حذوهای گيری ميبدی از افزدودهاثبات رساندیم. همچنين بهره

 تر ساخته است.بندی و خصوصيات نحوی وی را به ساختار فارسی نزدیکجملهنقشی برجسته ایفا نموده و 

 

 منابع و مآخذ

 قرآن کریم

 ققنوس.، تهران: تاریخ ترجمه در ایران: از دوران باستان تا پایان عصر قاجار(، 1٨1٢آذرنگ، عبدالحسين، )

، ترجمه قرآن: مبفانی نظفری و سفیر تفاریخی    (، 1٨٣1آذرنوش، آذرتاش  رحمتی، محمّد کاظم  هاشمی، احمود ) 

 تهران: نشر کتاب مرجع.

 ، تهران: سروش.تاریخ ترجمه از عربی به فارسی )از آةاز تا عصر صفوی((، 1٨73وووووووووووووووو، )

هواى  ، مشهد: بنياد پژوهش جنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآنروض ال،  (1٢1٣ابوالفتوح رازى، حسين بن على، )

 . اسالمى آستان قدس رضوى

مطالعات ، «روض الجنان و کشف االسرارتأثير عرفان بر تفاسير قرآن بر اساس دو تفسير »(، 1٨٣7باباسالر، اصغر، )

 .2٢و 3، ص7، شماره عرفانی

 تهران: اميرکبير.، چاپ سوم، شناسیسبك(، 1٨٢1بهار، محمّدتقی، )

 ، قم: انتشارات مرکز جهانی علوم اسالمی. منطق ترجمه قرآن(، 1٨٣١رضایی اصفهانی، محمّدعلی، )

، چواپ پونجم، مشوهد:    لطایفی از قرآن برگزیده از کش  االسرار و عفدة االبفرار  (، 1٨71رکنی، محمد مهدی، )

 انتشارات آستان قدس رضوی.

 ، چاپ دهم، تهران: سمت.ه کش  األسرار وعدة األبراربرگزید(، 1٨11وووووووووووووووو، )

 .1٢و  1٨، دوره دوم، سال دوم، شماره گزارش میراث، «ترجمه قرآن کریم برپایه متون کهن»(، 1٨٣١رواقی، علی، )

 ، تهران: اميرکبير.تاریخ ترجمه قرآن در جهان(، 1٨١1زاده، جواد، )سلماسی

 ، تهران: انتشارات اميرکبير.تفسیر کش  االسرارفهرست (، 1٨١٨شریعت، محمد جواد، )

 ، تهران: انتشارات فردوس.تاریخ ادبیات در ایران(، 1٨12صفا، ذبيح اهلل، )

 ، قاهره: دارالحدیث.المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الکریم(، 1٨١٢عبدالباقی، محمدفؤاد، )

 ، چاپ سوم، تهران: اميرکبير.گفتارهائی درباره دستور زبان فارسی(، 1٨٣1فرشيدورد، خسرو، )

 ، تهران: سخن.شناسی تفسیر عرفانی قرآنجریان(، 1٨12پور، محسن، )قاسم
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 ، تهران: خانه کتاب.میبدی وتفسیر کش  األسرار(، 1٨٣1مرتضایی، عزت اهلل، )

 ، تهران: انتشارات امير کبير.کش  االسرار وعدة االبرار(، 1٨71ميبدی، احمد بن محمّد، )

 ، تهران: نشر نو.2، جتاریخ زبان فارسی(، 1٨١3ناتل خانلری، پرویز، )

 تهران: نشر دانشگاهی. های زبان فارسی(،)فرهنگ دشواریی ةلط ننویسیم(، 1٨11نجفی، ابوالحسن، )

 



 , نجمه محيايییالحسين يیرزايسيد محمود م (ايو پو ى)براساس تعادل صور ميقرآن كر اتياصل تعادل در آ یبررس
 
 

٨1 

 

(١) 

 بررسی اصل تعادل در آیات قرآن کریم

 (براساس تعادل صوری و پویا)

 سید محمود میرزایی الحسینید. 

 دانشگاه لرستان یعرب اتيدانشيار گروه زبان و ادب

 نجمه محیایی

 دانشگاه لرستان یعرب اتيزبان و ادب یدکترا یدانشجو

 چکیده

ترجموه بعنووان تالشوی هدفمنود بورای برقوراری و گسوترش روابوط فرهنگووی در سووطوح مختلووف، همووواره     

اسوت. نيواز بوه ترجموه بوا توجوه بوه اهوداو متفواوت در ادوار مختلووف نمووود    موورد توجه بشور قورار داشوته

گيرد، بلکه ترجمه فرآیندی است  یک زبان به زبان دیگر هميشه به یک شيوه صورت نمیاسوت. انتقال معنا از  یافتوه

شود. بررسی های ترجموه هوای ارائوه    پيچيده که در روند آن، مترجم ناخود آگاه مجبور به استفاده از چند شيوه می

رو متورجم بایود بوا درنظور     شده از قرآن کریم بيانگر عدم توجه الزم مترجمان محترم به )اصل تعادل( است. از این

های متفواوتی را بوه   ها و روشهای مختلف، شيوهگرفتن شرایط و مقتضيات کلمه و عبارت، در مضامين و موقعيت

( پویوا  ،های ترجمه )ترجموه صووری  با تکيه بر روش تحلیلی -توصیفیکار گيرد. در این مقاله با استفاده از روش 

پردازد و به دنبال از آیات قرآن کریم از منظر استادان مجتبوی و فوالدوندمیی برخی به بررسی ترجمه یوجین نایدا

ی این آیات هستيم. و بوه ایون نتيجوه    ی روشی مناسب برای چگونگی رعایت )اصل تعادل( در فرآیند ترجمهارائه

ی با رویکردهوای  ای ميان زبان مبدأ و مقصد، الزم است که مترجم ضمن آشنایرسد که برای ایجاد تعادل ترجمهمی

های مختلف دو زبان مبدأ و مقصد آشنایی و آگاهی کوافی داشوته باشود و    نظری ترجمه، در حوزه تطبيق نيز با الیه

و بایفد ازهفر دو روش   کند بها کفایت نمیتنها استفاده از یک روش )صوری یا پویا( برای ترجمه این آیات گران

 متناسب با مقتضا استفاده کرد. 

 ای، آیات قرآنزبان شناسی، تحليل تقابلی، تعادل ترجمه دی :واژگان کلی

 

 مقدمه .1

هایی چون: ترجمه باید به زبان مبدأ نزدیک باشد یا به زبان مقصد، تحت اللفظی باشد یا آزاد، معنی از دیرباز، بحث

ی ترجموه  رصوه و محتوا را در نظر داشته باشد و یا شکل و ساختار، همواره ميان اندیشمندان و صواحب نظوران ع  

های مختلوف آن، وظوائف متورجم و...     است. همچنان که پيرامون فرآیند ترجمه، اصول و روش چالش برانگيز بوده

انتقوال پيوام   »، «تعادل معنایی بين زبان مبدأ و مقصود »است که همگی از  های متعددی عرضه شدهتعاریف و توصيه

انود، اموا   ها سخن به ميوان آورده و نظایر این« قال پيام متن مبدأرعایت امانت در انت»، «نویسنده اصلی به زبان مقصد
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اسوت. از   های مبدأ و مقصد بحث کمتر بوه ميوان آموده    ی ماهيت فرآیند ترجمه، حفظ تعادل معنایی بين زباندرباره

ن کوریم بوه   جا که قورآ ی قرآن کریم دارد و از آنسزایی در ترجمه ها تاثير بهسویی دیگر حفظ تعادل معنایی ترجمه

ی آن مهوارت  بایسوت در ترجموه  باشد، موی ی کامل و دستور العملی دقيق برای زندگی میعنوان یک اصل و نمونه

است که مترجموان بورای حفوظ ارزش     ی چنين کتاب مهمی باعث شدهکامل را به کار برد. لذا حساسيت در ترجمه

ها عوالوه براینکوه   گونه ترجمهر ببرند. حال آنکه اینی صوری را به کاترین ترجمه یعنی همان ترجمهمعنا، نزدیک

هوایی  ی پویا از جمله شويوه ی ترجمهشوند. از سوی دیگر شيوه فهمی نيز میدهد باعث کجنمی اصل معنا را انتقال

ی انجيل از این روش استفاده کرد ولوی طوولی نکشويد کوه بوا      در ترجمه "نایدا"بود که در غرب جنجال به پا کرد،

ی هرگونوه  قادات زیادی از جانب رجال دینی کليسا و ترجمه پژوهان مواجه گردید  زیورا در ایون روش اجوازه   انت

( مترجموان مسولمان بورای حول ایون      ٨21:2111دخل و تصرو در متن اصلی به مترجم داده شده اسوت.)مجدی،  

سب با حجم متن اصلی قرآن روش اند، ولی این روش نيز به دليل عدم تنا ی تفسيری را پيشنهاد کردهمشکل ترجمه

های شخصی خود تکيوه  مناسبی نبوده است  زیرا که بيشتر مترجمان در روش تفسيری قرآن کریم بيشتر به برداشت

 (٨2٢های آنان هيچ تطابقی با معنای واقعی قرآن ندارد.)همان، اند و بسياری از ترجمه کرده

ی روان ی یوک ترجموه  ن اسوت کوه نشوان دهنود بورای ارائوه      رو در پژوهش حاضر، تالش نگارندگان بور آ این   از

هوای دسوتوری، واژگوانی،    )ارتباطی( و دقيق)معنایی( از آیات قرآن، مترجم عوالوه بور شوناخت کامول زیور و بوم      

اصطالحی و.... از زبان مربوطه، بایستی با فرهنگ، زبان و تفکرات مردمان زبان مبودأ)متن ترجموه( آشونایی کوافی     

که بتواند به زبان آنان بياندیشد، به خوبی متن ترجمه را درک کند و با توانایی و دقت خود در طوری هداشته باشد ب

ی هوای پيچيوده و در هوم تنيوده    های مختلف واژگانی، دستوری و بالغی واحدهای زبان و عبور آن از شوبکه جنبه

مبدأ و زبان مقصد سواختار و نظوامی متعوادل     را به سر منزل مقصود )زبان مقصد( برساند و نيز بين زبانترجمه، آن

ای( برای زبان مقصد به وجود آورد که اصطالحی باشد، به دیگر بيان معنایی معوادل بوا   برقرار سازد و متنی)ترجمه

ی نخست تمام سوعی و توالش وی بور    زبان مبدأ داشته باشد ولی به شکل طبيعی زبان مقصد بيان گردد و در وهله

 .لفظ حفظ معنی باشد تا

 های زیر پاسخ داده خواهد شد: در مقاله حاضر به پرسش

 هایی را باید در پيش بگيرند؟  ای مترجمان قرآن کریم چه مؤلفهبرای ایجاد تعادل ترجمه .1

 توان ترجمه فوالدوند و مجتبوی را برمبنای نظریه نایدا تحليل نمود؟ آیا می .2

 ی تحقیق پیشینه .2

های مختلفوی صوورت گرفتوه    ای پژوهشهای تحت اللفظی و تعادل ترجمهی قرآن، ترجمهدرخصوص نوع ترجمه

کاربردشناسوی اصول تعوادل    »( بوا عنووان   1٨11ی )های زیر اشاره کرد: مقالوه توان به مقالهاست که از آن جمله می

شده از قورآن  های ارائه  که با بررسی ترجمه از جالل مرامی و همکاران« ی قرآنای واژگان در فرآیند ترجمهترجمه

تورین عامول در انتقوال    ای، انتقال معنای معجمی واژگان را مهوم کریم و عدم توجه مترجمان به اصل تعادل ترجمه

 اند.نادرست معنا دانسته
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از محمود  « واکاوی تحليلی تعادل ساختاری تمييز در ترجمه فارسی حداد عادل از قورآن » ( با عنوان 1٨١1ی ) مقاله

پوردازد.   ی تمييز در قرآن از منظر استاد حداد عادل می ان که به بررسی اصل تعادل در ترجمهحسن امرایی و همکار

 اند. و مشخص کرده اند که ایشان در ترجمه تمييز در سوره مریم و اسراء درست عمل کرده

ی آحواد تعوادل   که با بررس« ی متون دینیتعادل واژگانی در ترجمه»( با عنوان 1٨٣٢ی عليرضا انوشيروانی )و مقاله

هایی که مترجم در پيش رو دارد در ترجمه متون دینی و مذهبی حوصله و دانش فراوان همراه بوا  واژگانی و چالش

 اند.کار بردن راهکارهای مناسب را الزم دانسته به

ات های ترجمه به بررسی نظریدر پژوهش حاضر نيز نگارندگان پس از بررسی زایش ترجمه در زبانشناسی و شيوه

های آیات قورآن  شناسان و ترجمه پژوهان معروفی چون یوجين نایدا و کتفورد به بررسی چند نمونه از ترجمه زبان

اند و با بررسی نظریات مذکور زمينه را برای تشخيص درسوت واحودهای ترجموه فوراهم نمووده و روش      پرداخته

 ند.امناسبی را در ایجاد تعادل بين زبان مبدأ و مقصد ارائه نموده

 شناسی و ترجمهزبان  .١

ی زبان و ترجمه مباحث زیادی مطرح شده اسوت. از یونوان باسوتان    از ابتدای زایش دانش و فرهنگ بشری درباره

پرداختند. بوا سوقو     شناسی به مقوله صرو و زبان میای از زبانگرفته تا دوران قرون وسطی که بيشتر از هر شاخه

وری روم شرقی و قرون وسطی با اینکه در روم شرقی زبان یونانی رواج داشوت  ام راتوری روم غربی و آغاز ام راط

ولی همچنان زبان التين به عنوان زبان رسمی ام راتوری و کليسا مورد استفاده و تقدیس بود. در ترجمه نيز انجيول  

نایت کليسا گسوترش  و تفاسير آن به عنوان کتابی مقدس برای تمام جهانيان ترجمه شد. و از این طریق ترجمه با ع

یافت. از طرفی آموزش فن خطابه در روم، محافظت از متون دینی یهودیوان، گسوترش ادیوان نوبنيواد مسويحيت و      

های ادبی بومی و تالش برای دستيابی به هویت ملی در اروپای عصر نوزایی، اسباب مطالعه زبان  اسالم، ثبت سنت

 (.3٨:1٨٣٢را فراهم آوردند)برناردکامری و دیگران، 

یوک نظریوه   »و بوا نوام    "کتفوورد "در اروپا نوشته شد. این کتاب به قلم  ١1ی اولين کتاب در مورد ترجمه در دهه

شوناس  ترجمه_ "یوجين نایدا"منتشر شد. در همان دوران با پيدایش دستور گشتاری، « ترجمه از دیدگاه زبانشناس

ی او بر اساس تحليل دستوری و گشتازدایی و یا بوه  یهترین بخش نظری دیگری مطرح کرد. مهمنظریه _آمریکایی

گزینوی مطورح کورد.    های معنایی را در خودمت معوادل  های مبهم بود. او همچنين تحليل مولفهعبارتی تاویل جمله

شناسی گردید. این کتاب بر اساس زبان "الرسن "به قلم « ی معنادارترجمه»نظرات نایدا موجب انتشار کتابی به نام 

 (.211:1٨7٣شی و دستور گشتاری منتشر شد)الرسن، زای

های تحقيق در زبانشناسی آغاز کرد. این شناسی بود، کار خود را براساس شيوهالی زیک، که نخستين مکتب ترجمه 

شناسی استفاده کند. نمایندگان مکتب الی زیک بوه خصووص   مکتب بر این عقيده بود که ترجمه پژوهی باید از زبان

ای کوه  رو شدند که به عنوان نمونوه واژه   زیرا بارها با این مسئله روبهنبه پراگماتيک زبان حساس بودندنسبت به ج

 -رود، در آلمان شرقی به دليل نظام و بينش متفاوت سياسیدر آلمان غربی به معنای کامال خوب و مثبت به کار می

 (٢١:1٨7١اقتصادی، معنایی منفی و تحقيرآميز دارد.)پورجوادی، 
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های ترجمه در  نظریه"شناسی اعالم کرد. گنتزلر در کتابش، ای مستقل از زبانهولمز، ترجمه را رشته 1172در سال 

ای که به عنوان متن بنيادین این رشوته   مقاله هولمز تحت عنوان )نام و ماهيت مطالعات ترجمه(، مقاله "عصر حاضر

 (1٢:1٨٣٢شود.)ماندی، پذیرفته شده است، یادآور می

 تحلیل تقابلی .4

خصوص به شناخت ماهيت ترجمه کمک کورد تحليول تقوابلی بوود. در     شناسی که بهترین مباحث زبانیکی از مهم

طور کلوی  گيرند، سطوح مختلف آوایی، واژگانی، نحوی، و بهروش تحليل تقابلی دو زبان در برابر یکدیگر قرار می

گوردد. نظيور هموين    هوا مشوخص موی   وجوه اشتراک و افتراق آنشود، ها با یکدیگر مقایسه میساخت دستوری آن

توانود  ی لفظ، از زبانی به زبان دیگر متفاوت است، موی ی معنا نيز که در آن ترجمه همچون حوزهمقایسه، در حوزه

کند تا خألهوای دو زبوان نسوبت بوه یکودیگر      صورت بگيرد. تحليل تقابلی دو زبان در حوزه لفظ و معنا کمک می

وند این روش مخصوصا نشان داده که ساخت صوری و معنایی هيچ دو زبانی یکسوان نيسوت و هموين    مشخص ش

 امر یکی از مباحث اساسی ترجمه را حل نموده است.

ها با یکدیگر، نشان داد که یوافتن  ها و نتيجه حاصل از آن، یعنی عدم تطابق ساخت زباندر واقع تحليل تقابلی زبان

دقيق کلمه در بسياری از موارد بيهوده است  زیرا این کار اصوال نه علمی و نه عملی است. به معنای « معادل دقيق»

شناسی است. ارتباطی که بوه صوورت متقابول اسوت و اموروزه      شناسی و زبانآنچه مسلم است، ارتبا  ميان ترجمه

بلکوه فراینودی اسوت کوه      ترجمه محدود به مفاهيمی چون معادل یا برگردان متن از یک زبان به زبان دیگر نيست،

 (.٢1:1٨١7پيوسته با تاریخ و جامعه و مناسبات در ارتبا  است)پورجوادی، 

رو به منظور ارائه یک ترجمه دقيق، انتقال مناسب معنا و آگاهی بخشيدن به خوانندگان، ترجموه بایود از سوه    از این

 مرحله عبور کند:

هوا  پردازد که جمله اصلی در زبان مبدأ از آنری میی تحليل: در این مرحله مترجم به تحليل عناصمرحله .1

را به سواختار عميوق و   تشکيل شده است. س س با تعيين روابط معنایی موجود بين تمام عناصر جمله، آن

 گرداند.اصلی خود بر می

 پردازد. ی انتقال: در این مرحله مترجم به انتقال ساختارهای عميق زبان مبدأ در زبان مقصد میمرحله .2

گيری(: مترجم در این مرحله باید ساختارهای عميقی را کوه در زبوان مبودأ بوه     دهی )قالبی شکلمرحله .3

جایی و انتقال، بوه شوکل سواختارهای    ها پی برده و کشف کرده است، با استفاده از فرایند مناسب جابه آن

 (1٢٨:2117ظاهری در زبان مقصد پياده کند.)البطل، 

 معادل یابی در ترجمه .٥

 ترجمه ٥-1

ای از زبانی )مبدأ( به زبان دیگر )مقصد( با هدو انتقال معنوا. ایون   گرداندن نوشته یا گفتهترجمه عبارت است از بر

شوود و بایود   شود. آنچوه منتقول موی   کار با تغيير زبان مبدأ به شکل زبان مقصد و از طریق ساختار معنایی انجام می

بواز  »ترجمه از منظر یوجين نایدا عبارتند از:  (31:2117)المنوفی، کند.می بماند، معناست و در واقع تنها شکل تغيير
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)نایدا، « آفرینی نزدیکترین معادل طبيعی پيام زبان مبدا در زبان مقصد، نخست از لحاظ معنایی و دوم از لحاظ سبک

ترجمه کنشی زبانی است که در فرآیند آن، متنی در یوک زبوان،   »کند:  ( کتفورد ترجمه را چنين تعریف می12:117١

بایست معادل، برابرو همسونگ   ترجمه صحيح و موفق می( 1:1171کاتفورد، «)شود جایگزین متنی در زبان دیگر می

گرداندن متن از مبدأ بوه زبوان مقصود بودون     »آل و آرمانی عبارت است از:  متن مبدأ باشد. از این منظر ترجمه ایده

 ( 1:1٨71.)صفوی،« کوچکترین افزایش یا کاهش در صورت و معنی

چنان معادل سوازی و هوم    بدا با پيامی در زبان مقصد، آناین است که پيام در زبان م وجه مشترک همه این تعاریف

طراز شود، تا بتواند معنا و تاثيری را که پيام برای خواننده زبان مبدا داشته، به صورت طبيعوی و روان بوه خواننوده    

وظيفوه متورجم عبارتنوداز فوراهم آوردن     »کنود:   زبان مقصد منتقل کند پورساعدی از منظر کتفورد چنين تعریف می

شرایط و مهيا کردن زمينه ای که نویسنده ی متن اصلی و خواننده زبان مقصد با یکدیگر بتوانند بوه تعامول و تواثير    

متقابل ب ردازند و چنين شرایط و زمينه ای موقعی فراهم ميشود که متن زبان مقصد از ارزش ارتباطی با موتن زبوان   

 (71:1٨71باشد)لطفی پورساعدی، « یکسان»و « معادل»مبدا 

 تعادل نایدا: ٥-2

یابی همان مطابقت مناسب و جامع ميان متن اصلی و متن ترجمه شده است و این نظریه زمانی امکوان پوذیر   معادل

ی کار مترجموان قورار   است که پيام زبان مبدا به صورت جامع در زبان مقصد نمود یابد. این اصل به عنوان شالوده

ترجمه را بوه دو نووع تقسويم     باشد کهپردازان در این زمينه میترین نظریهاز معروو "یوجين نایدا"گرفته است که 

 کند: می

 (formal equivalenceیابی صوری ) معادل .1

 (.dynamice quivalenceیابی پویا ) معادل .2

توجه مترجم به تعادل صوری اساسا هم به شکل پيام است و هم به محتوای پيام. در چنين روشی متورجم تناظرهوا   

کند. مترجم عوالوه بور در نظور     ر نظر دارد و شعر را به شعر، جمله را به جمله و مفهوم را به مفهوم ترجمه میرا د

داشتن تعادل صوری، مراقب است تا پيام انتقالی به زبان مقصد با اجزای مختلف آن پيوام در زبوان مبوداء مطابقوت     

شود تا قصد همواره با پيام اصلی در زبان مبداء مقایسه میداشته باشد. این بدان معنی است که پيام انتقالی به زبان م

 .درستی و صحت آن احراز شود

 قوالبی  هایخصوصيت از مقدار بيشترین که شودمی نوشته طوری "گرا –صوری تعادل "ی قوانين حاکم بر ترجمه

( 1 همچوون  مبودا  موتن  صووری  هایخصوصيت از بسياری ایترجمه چنين.  دهدمی نشان را مبدا متن محتوایی و

دهود. بواز   ن مبودا را نموایش موی   مت بافت به توجه با معنا( ٨ کلمات، کاربرد در نواختیهم( 2 دستوری، واحدهای

( حفظ تموام عبوارات و جملوه هوا بوه      2( ترجمه اسم به اسم، فعل به فعل و... ، 1آفرینی واحدهای دستور شامل: 

حفظ تمام نشانگرهای صوری مثل عالئوم  (  ٨نظيم نکردن واحدها (، صورت دقيق )یعنی از هم ن اشيدن و دوباره ت

 های ادبی.گذاریی بندها و فاصلهگذاری، فاصلهنقطه
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ای کنود. در چنوين ترجموه   برخالو این نوع ترجمه، مترجم در تعادل پویا با توجه به اصل تاثير برابر بازآفرینی موی 

ای پویاست  یعنی به دنبال آن است مبداء نيست، بلکه به دنبال رابطه سازی پيام مقصد با پياممترجم به دنبال همسان

یوابی در ترجموه از   اهميوت معوادل   باشد.ی پيام مبدا میی گيرندهی پيام مقصد اساسا شبيه رابطهی گيرندهکه رابطه

 .یابی شده است چشم مترجمان به دور مانده است. با وجود انتقاداتی که به اصل معادل

گيرند و آن چنوان بوه موتن    بيشتر بر مبنای واکنش گيرنده پيام صورتمی"گرا – پویا تعادل "قوانين حاکم بر ترجمه 

کنود  ی دو زبانه خود را مجاب موی گرا صورت گيرد خواننده-ای که با روش تعادل پویامبدا وابسته نيستند. ترجمه

 یترجمه که داشت توجه باید حال هر به " کنيممی صحبت صورت همين به دقيقاا ما "دارد: طوری که او اعالم می

بيه پيام مبدا باشد نيست، بلکه ترجمه است و محتوا و معنوای موتن   ش تقریباا که دیگری پيام صرفاا گرا – پویا تعادل

 ( ٨22:117١)نایدا، کند.مبدا را به ما منتقل می

ترجمه کورد  زیورا در فرهنوگ     "سگ آبی خدا"به عبارت را به زبان اسکيمو را  "بره خدا"برای مثال نایدا عبارت 

 ( ٨٢2است.)همان،  پویای آن را به کار برده بره وجود ندارد و معادل "اسکيمو

 نمونه:

A: Good morning! You don’t seem very happy! What happened? 
B: oh, well! The office boy has just managed to lost my most important file ! 

 ی صوری:ترجمه

 أ: صباح الخير! الیبدو أنک سعيداا جداا! ماذا حدث؟

 ب: حسناا! لقد استطاع الساعی أن یضيع أهم ملف لدی... .

ی اصطالحات زبان انگليسی بوده است. به همين دليل نوعی رکاکت در ترجمه در این ترجمه مترجم پایبند ترجمه 

 مشهود است. 

 ی معادل:ترجمه

 صباح الخير! ما هذا التجهم و العبوس؟ ماذا حدث؟أ: 

 ب: لقد أضاع الساعی أهم ملف من ملفات المکتب...

شود، بوه عنووان نمونوه در    های متفاوت برای بيان معنایی یکسان از تعابيری متفاوت استفاده میرو در محيطاز این

شود، در زبوان  استفاده می« کحامل التمر الی هجر»از عبارت « تالش بيهوده»حالی که در زبان عربی برای بيان معنی 

و در زبان فرانسه نيز برای بيان آن عبوارت  « to carry coals to new castle»انگليسی برای بيان همين معنا از عبارت 

«porter de i’eau a la riviere »     شوود. )عنوانی،   کوار بورده موی   که به معنی )مانند بورده آب بوه رودخانوه( اسوت، بوه

12٨:211٢) 

گویود: مجوزا دانسوتن ایون دو اصول در      کند و موی پيتر نيومارک از ایده نایدا درخصوص معادل یابی پویا انتقاد می

هوم پيونود داد و بوه دو نووع ترجموه      یابی غير ممکن است. وی معتقد است باید اصول و مضمون متن را بوه معادل
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تيب با ترجمه کلمه بوه کلموه و ترجموه آزاد کتفوورد مطابقوت      ها را تا حدودی به ترتوان آنمعنایی و پيامی که می

 (٣1:1٨٣١داد.)نيومارک، 

 ی آیات قرآن کریمتطبیق در ترجمه .6

تووان  های صورت گرفته از قرآن کریم از ابتدا به صورت صوری)تحت اللفظی( بوده است تا جایی کوه موی  ترجمه

هوای  ی ترجموه توان در زمرهاست. این نوع ترجمه را میهای جدید قرآن نيز انتقال یافته گفت این روش به ترجمه

گونه که مطابق و مقيد به متن مبدا و ترجمه صوری دانست زیار که مترجم نگاهش بر رو ساخت جمله است، بدین

کند از متن قرآن فاصله نگيرد و تمام موارد صرفی، نحوی و بالغی را مورد غفلوت قورار ندهود و    مترجم تالش می

از نظرگواه   ی برخی از آیات قرآن کوریم را شود. در این راستا ترجمه اعث دور شدن ار پيام اصلی متن میاین امر ب

 مورد نقد و بررسی قرار خواهيم داد: "فوالدوند"و  "مجتبوی" استادان

 : واژگان1

 (1٣)شوری/ «ٍل بَعيدٍ َضال  َلفي ...» .1

 )فوالدوند(« ، قطعاا در گمراهی دور و درازی اند»...

 مجتبوی(«)هر آینه در گمراهی دورند»...

ی صوری و روساخت موجوب شوده اسوت کوه متورجمين      تعبير درست آن، گمراهی ژرو است که تقيّد به ترجمه

 )گمراهی دور( در فرهنگ فارسی معنا ندارد. محترم از چنين تعبير ناآشنایی استفاده کنند و نکته اینجاست که

 «قطعا در گمراهی ژرفند».... ترجمه پيشنهادی: 

 ( 31)حج/« َِلُم مَّْغفحَرٌة َورحْزٌق َكرحميٌ »...  .2

 )فوالدوند( « آمرزش و روزی نيکو برای ایشان خواهد بود»...

 )مجتبوی( « ایشان راست آمرزش و روزی برزگوارانه»...

کار رود صوری و روساخت جمله مشکل ایجاد کرده است و باعث شده تعبيری نامفهوم به یترجمه در این آیه نيز،

 تر است.ی آقای فوالدوند به ترجمه پویا و صحيح نزدیکدر حالی که مقصود از آیه، روزی باارزش است و ترجمه

 « برای آنان آمرزش و روزی با ارزشی برای آنهاست» ترجمه پيشنهادی: 

عحهح َْسَّ »... .٨  (٢1المائدة/...«)اُعوَن لحْلَكذحبح َْسَّاُعوَن لحَقْوٍم آَخريَن َ ْ َيَُْتوَك ُُيَر حُفوَن اْلَكلحَم محْن بـَْعدح َمواضح

 )فوالدوند( « خبرچينی ] جاسوسی [ می کنند ، کلمات را از جاهای خود دگرگون می کنند...»...

 )مجتبوی( « ،...-کنند تحریف مى -گردانند مىهایش  گرفتن در جایگاه سخن را پس از جاى»...

نيست، بلکه گرداندن از حالت اصلی و اولی است. بهتر آن بود که خود کلمه )تحریف( در « گرداندن»تحریف، تنها 

است و آقای فوالدوند بيش تور متوجوه   « گرداندن »ی ی تحریف، واضح تر از کلمهرفت  زیرا واژه کار میترجمه به

 تر و به ترجمه پویا نزدکتر است.ی آقای مجتبوی واضح بوده است، ولی ترجمه روساخت جمله

 «گویند آن ها سخنان را ا  مفهوم اصليش تحریف می کنند و به یکدیگر می»ترجمه پيشنهادی: 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=42&AID=18
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 ( 2٣آل عمران/ ...«)اَّلل ُ َولحیُّ الَّذيَن آَمُنوا ُُيْرحُجُهْم محَن الظُُّلماتح إحََل النُّورح » .٢

 )فوالدوند(« ند سرور کسانی است که ایمان آورده اند. آنان را از تاریکيها به سوی روشنایی به در می برد...خداو»

 )مجتبوی(« برد... خدا دوست و کارساز مؤمنان است آنان را از تاریکيها به روشنایى مى»

ت، قرابت، دوسوتی، یواری و   )ولی( کلمه ای است که دارای آحاد معنایی است و دارای مولفه های معنایی )سرپرس

اعتقاد( است ولی در این آیه بيان کننده )دوستی( خداوند با مومنان است که آقای فوالدوند بوه علوت پایبنودی بوه     

روساخت از واژه )سرور( استفاده کرده است و سرور بيانگر آحاد معنایی واژه مبدأ نيست ولی آقای مجتبوی آن را 

 ترجمه پویا نزدیکتراست.به درستی بيان کرده است و به 

 «برد ها را از تاریکی ها به روشنایی ها می خداوند دوست کسانی است که ایمان آورده اند، آن» ترجمه پيشنهادی: 

إْلميانح فـََقْد َحبحَط َعَمُلُه وَ »... .3 رينَ  َوَمْن َيْکُفْر ابح َرةح محَن اخْلاسح  (3)مائده/« ُهَو ِفح اآْلخح

 )فوالدوند(« ...و هر کس در ایمان خود شکّ کند ، قطعاا عملش تباه شده ، و در آخرت از زیانکاران است.» 

براستى کردارش تباه گردد و در آخرت از زیانکواران خواهود    -به اسالم کفر ورزد -...و هر که ایمان را انکار کند» 

 )مجتبوی( «بود

فعل )یکفر( در لفت به معنای پوشاندن چيزی است. آقای فوالدوند فعل )یکفر( را به شک کردن ترجمه کرده است 

در حالی که کفر در آیات قرآن به معنای انکار و کتمان حق است. آقای مجتبوی در ترجمه این فعل توجوه الزم را  

 دیکتر است.مبذول داشته اند و ترجمه ایشان به ترجمه پویا نز

 «...وهرکس در ایمانش کفر ورزد عملش تباه گشته است» ترجمه پيشنهادی: 

 : صرفی نحوی2

ْنُكْم َخافحَيةٌ » .1  (1٣)الحاقة/ «يـَْوَمئحٍذ تـُْعَرُضوَن اَل ََتَْفى مح

 )فوالدوند( « آن روز شما را پيش آرند به گونه ای که هيچ )کار( پوشيده ای از شما پنهان نماند»

 )مجتبوی( « هماند اى از شما پوشيده نمى شوید، ]و[ پوشيده روز، شما ]به پيشگاه خدا[ عرضه مىدر آن ب»

به صورت معلووم آموده و از هموين رو وضووح جملوه از ميوان رفتوه        « تُعرَضُون»ی در ترجمه آقای فوالدوند کلمه

 مجهول و صحيح آمده است. یی آقای مجتبوی به صيغهاست.در حالی که ترجمه

 «شوید و چيزی ار کارهای شما پنهان نمی ماند در آن روز همگی به پيشگاه خدا عرضه می»جمه پيشنهادی: تر

ْلبَـي حنـاتح َفَکَفـُروا فََ َخـَذُهُم ا» .2 َنَـُّهْم کاَنْت ََتْتيهحْم ُرُسـُلُهْم ابح   َو َلَقـْد َأْرَسـْلنا ُموسـي* َّللَُّ إحنَـُّه قَـوحيٌّ َشـديُد اْلعحقـابح ذلحَک ِبح
ايتحنا َو ُسْلطاٍن ُمبنيٍ  ٌر َکذَّابٌ فحرْ   إحيل* آبح  (2٢-22)الغافر/ «َعْوَن َو هاماَن َو قاُروَن َفقاُلوا ساحح

کردنود. پوس خودا     آوردند ولى ]آنها[ انکار موى  این ]کيفر[ از آن روى بود که پيامبرانشان دالیل آشکار برایشان مى»

ود و حجّتوى آشوکار   کيفر است و به یقوين، موسوى را بوا آیوات خو      [ آنها را گرفت، زیرا او نيرومند سخت ]گریبان

 )فوالدوند(« افسونگرى شيّاد است»[ گفتند:  فرستادیم،به سوى فرعون و هامان و قارون، ]امّا آنان

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=5
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=40&AID=22
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=40&AID=23
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=40&AID=23
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=40&AID=24
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آمدنود ولوى    بدیشان موى  -معجزه و کتاب و حجت -هاى و دالیل روشن این از آن روست که پيامبرانشان با نشانه»

هواى خوویش و    کيفر است .و هر آینه موسى را با نشوانه کفر ورزیدند، پس خدا بگرفتشان، که او نيرومند و سخت 

 )مجتبوی( «هاى روشن فرستادیم،به سوى فرعون و هامان و قارون، پس گفتند: جادوگرى است دروغگو حجت

ی بعد از )و( به قسمتی از داستان موسی و فرعون اشواره کورده اسوت کوه      )واو( در این آیه استينافيه است و جمله

ی است ولی دو مترجم به علت پایبندی به رو ساخت و ترجمه تحت اللفظی به پيام متن دقوت  بيانگر مطلب جدید

 نکرده اند و آن را به جمله قبل ربط داده اند.

آمدند، ولوی آنهوا انکوار     این برای آن بود که پيامبرانشان پيوسته با دالیل روشن به سراغشان می»ترجمه پيشنهادی: 

ما موسی را با آیات خوود و   .گرفت )و کيفر داد( که او قوّی و مجازاتش شدید است کردند  خداوند هم آنان را می

 «او ساحری بسيار دروغگو است»بسوی فرعون و هامان و قارون  ولی آنها گفتند:  دليل روشن فرستادیم

 (111هود/ «)…ما َظَلْمناُهْم َو لکحْن َظَلُموا أَنـُْفَسُهْم َو » .٨

 )فوالدوند( ...«و ما به آنان ستم نکردیم ، ولی آنان به خودشان ستم کردند»

 )مجتبوی(...« و ما بر آنها ستم نکردیم بلکه آنها بر خویشتن ستم کردند»

است و فوالدوند توجه کرده اسوت   آن توجه نکرده )لکن( در اینجا جز اعداد استدارکی می باشد که مجتبوی به بعد

 و باید از )ولی( و )اما( که در بردارنده معنای استدراک است استفاده می کردند . و آن را )لکن( ترجمه کرده است

 «ما به آنها ستم نکردیم بلکه آنها خودشان بر خویشتن ستم روا داشتند...» ترجمه پيشنهادی: 

 (22-21)انشقاق/...« َبلح الَّذيَن َکَفُروا ُيَکذ حبُونَ * َو إحذا ُقرحَئ َعَلْيهحُم اْلُقْرآُن ال َيْسُجُدونَ » .٢

تالوت می شود چهره بر خاک نمی سایند؟)نه!( بلکه آنان که کفر ورزیده اند ، تکوذیب موی   و چون بر آنان قرآن »

 )فوالدوند(« کنند...

؟بلکوه آنوان کوه کوافر شودند تکوذیب       -کنند خضوع نمى -آیند و چون بر آنان قرآن خوانده شود به سجده درنمى»

 )مجتبوی(...« -قرآن یا رستاخيز را -کنند مى

اسوت و مترجموان    ی ماقبل )بل( ابطال شوده  این آیات )بل اضراب ابطالی( است که زیرا جمله )بل( به کار رفته در

اند و ترجمه ایشان به  کردند که آقای فوالدوند توجه الزم را مبذول داشته باید در اینجا از واژه )نه بلکه( استفاده می

 تعادل پویا نزدیکتر است.

، بلکه کافران پيوسته آیات الهی نه آنها خوانده می شود سجده نمی کنند؟و هنگامی که قرآن بر  »ترجمه پيشنهادی: 

 !«…را انکار می کنند

ُوا َو صابحُروا َو رابحُطوا َو اتَـُّقوا اَّللََّ َلَعلَُّکمْ »  .3  (211)آل عمران/« َتـُْفلحُحون اي أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا اْصّبح

ای کسانی که ایمان آورده اید ، صبر کنيد و ایستادگی ورزید و مرزها را نگهبانی کنيد و از خدا پروا نمایيد ، اميد » 

 )فوالدوند(« است که رستگار شوید

آماده کوارزار بوا دشومنان    ای کسانی که ایمان آورده اید ، شکيبایی کنيد و در برابر دشمن با هم پایداری ورزید و » 

 )مجتبوی(« باشيد یا مرزبانی کنيد و از خدا پروا کنيد شاید رستگار شوید
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فعل )صابروا( از باب مفاعله است، که افاده مشارکت و تعامل دارد و این فعل متعدی است و مفعوول آن بنوت بور    

شده است و این ترجموه مشوارکت را    این فعل )ایستادگی و پایداری ورزیدن( ترجمه معلوم بودن در تقدیر است.

 اند. نشان نمی دهد . که مترجمان گرامی به پایبندی به ترجمه روساخت از این مساله غافل مانده

ای کسانی که ایمان آورده اید! ) در برابر مشکالت و هوسها ، (شکيبا باشويد! و یکودیگر را بوه    » ترجمه پيشنهادی: 

 «، مراقبت کنيد و از خدا ب رهيزید ، شاید رستگار شوید! شکيبایی فراخوانيد و از مرزهای خود

 (٢7)طه/...«  فَْ تحياُه فـَُقوال إحصَّ َرُسوال رَب حک»  .١

 د()فوالدون« پس به سوی او بروید و بگویيد: ما دو فرستاده پروردگار توایم...» 

 )مجتبوی(« پس نزد او بروید و بگویيد: ما فرستادگان خداوندگار توایم...» 

فعل )فأتيا( که در نزد اکثر مترجمان )پس بروید( ترجمه شده است در حالی که فعول )أتوی یوأتی( یکوی از افعوال      

الفظوی ایون مسواله از    بسيار ساده عربی است که معنای) بيایيد( دارد نه بروید. و به علت پایبندی به ترجمه تحوت  

 چشم مترجمان گرامی پوشيده مانده است.

 «او بيایيد و بگویيد: ما فرستادگان پروردگار توایم...پس بسوی » ترجمه پيشنهادی: 

ْبَغَة اَّللَّح َو َمْن َأْحَسُن محَن اَّللَّح » .7 ْبَغًة َو حَنُْن َلُه عابحُدونَ صح  (1٨٣)بقر/«  صح

بگویيود:[ رنوگ    »فوالدونود( «)این است نگارگری الهی و کيست خوش نگارتر از خودا؟ و موا او را پرسوتندگانيم   »

رد و دین خداى را که همان یکتاپرستى و کيش ابراهيم است پذیرنوده  خدا]یى داریم[ یعنى ایمان ما رنگ خدایى دا

 )مجتبوی(« ایم   و کيست نيکوتر از خداى در رنگ دین فطرت ؟ و ما او را پرستندگانيم

)صبغة( در ترجمه به صورت خبر برای مبتدای محدوو ترجمه شده است درحالی که منصووب بوه فعول مقودر از     

 شده است. که از چشم مترجمان دور مانده است. باب اغراء است که وجبا حذو

 «رنگ و زینت خدا را برگزینيد و به این رنگ پایبند باشيد و چکسی خوش نگارتر از خداست» ترجمه پيشنهادی: 

 (١)مدثر/« َُو ال مَتُْنْن َتْسَتْکثحر»  .٣

 )فوالدوند(« و منّت مگذار و فزونى مَطَلب»

 مجتبوی(« )  و چيزى به کسى مده که بيشتر بستانى یا منّت مَنِه که کارت را بزرگ شمارى یا فزونى جویى»

فاعل اول معطوو کرده است در حالی که )التمنن( فعول مجوزوم اسوت و    آقای فوالدوند در ترجمه فعل دوم را به 

تکثر( ندارت پيام متن دچار لغزش شده است ولی آقای مجتبوی به این نکته توجوه الزم را  هيچ اشتراکی با فعل)تس

 داشته اند.

 «بذل و بخشش زیاده مطلب در حالی که قصد )تو از این کار( زیاده طلبی و فزون خواهی است»ترجمه پيشنهادی: 

 (2٨)طه/« لحُنرحَيَک محْن آايتحَنا اْلُکّْبي» .1

 )فوالدند (« تا به تو معجزات بزرگ خود را بنمایانيم.» 

 )مجتبوی(« هاى بزرگ خویش به تو بنمایيم  تا از نشانه»
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و باید بزرگتورین ترجموه شوود و دوموا در نظور نگورفتن مون         ی )کبری( صفت تفضيلی است نخست اینکه، کلمه

 است و مراد از این ایه این است که از مجموع نشانه ها نشانه ای بزرگتر به او نشان داد.  تبعيضيه

 که هر دو مترجم از این دو نکته غافل مانده اند.

 «تا گوشه ای از بزرگترین نشانه های خود را به تو بنمایانيم »ترجمه پيشنهادی: 

ا َتْسعي   إحنَّ السَّاَعَة آتحَيٌة َأکاُد ُأْخفيها لحُتْجزي» .11  (13)طه/« ُکلُّ نـَْفٍس مبح

 در حقيقت ، قيامت فرارسنده است. می خواهم آن را پوشيده دارم ، تا هر کسی به ] موجب [ آنچه می کوشد جزا»

 )فوالدند (« یابد

« کنود پواداش داده شوود    [ آن را پنهان دارم تا هر کسى به آنچوه موى   خواهم ]هنگام همانا رستاخيز آمدنى است، مى»

 )مجتبوی(

نخست اینکه، شروع جمله به صورت اسميه و همراه بودن آن با )إنَّ( تاکيد و الم مزحلقه تاکيدی و خبر به صورت 

ارد. گویی این قطعيوت بوه صوورتی اسوت کوه قياموت هموين االن رخ داده اسوت و         اسم دليلی بر قطعيت جمله د

مترجمان باید در ترجمه قطعيت رانشان دهند و دوما اینکه، همزه ی )أخفيها( به معنوی سولب اسوت یعنوی پنهوان      

( 221:1٢27، 2بودنش زایل ميشود. این همان وجه معنای فعلی است کوه در بواب افعوال نهفتوه اسوت)غالبينی، ج     

بنابراین مخفی شدن و استتار در آیه باقی نمی ماند که مترجمان محترم به علت پایبندی به ترجمه تخت الفظوی بوه   

 این مساله توجه نکرده اند .

 «روز قيامت به یقين واقع شدنی است و چيزی نمانده که آن را آشکار»ترجمه پيشنهادی: 

 : بغةی١

ا يُبايحُعوَن اَّللََّ َيُد اَّللَّح فـَْوَق أَْيديهحمْ »  .1  (11الفتح/...«) إحنَّ الَّذيَن يُبايحُعوَنَک إحَّنَّ

خدا باالى دستهاى آنوان  کنند  دست  کنند، جز این نيست که با خدا بيعت مى در حقيقت، کسانى که با تو بيعت مى»

 فوالدوند(«)است...

کننود دسوت خوداى بواالى دستهاشوان       کنند جز این نيست که با خداى بيعوت موى   همانا کسانى که با تو بيعت مى»

 مجتبوی(«)است...

تعبير مبهم و نامفهومی است . از نظر علم بالغت این تعبيور کنایوه از   « دست خدا باالى دستهاى آنان است » تعبير 

کردند، ولوی پاینودی بوه ترجموه      درت است. شایسته بود در چنين مواردی مترجمان از تعبير گویاتری استفاده میق

 لفظی سبب نارسایی پيام متن شده است.

 «.قدرت خداوند فوق قدرت آنان است»....ترجمه پيشنهادی: 

اتح »  .2 َْ الَّذيَن اْجتَـَرُحوا السَّي حئاتح َأْن َنَْعَلُهْم َکالَّذيَن آَمُنوا َو َعمحُلوا الصَّاحلح  (21)الجاثية/« … َأْم َحسح

آیا کسانى که مرتکب کارهاى بد شده اند پنداشته اند که آنان را مانند کسانى قورار موى دهويم کوه ایموان آورده و      »

 )فوالدوند( « ..کارهاى شایسته کرده اند.
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یا مگر کسانى که به کارهاى بد دست یازیدند مى پندارند که آنان را همانند کسانى که ایموان آوردنود و کارهواى    »

 )مجتبوی(« نيک و شایسته کردند قرار مى دهيم...

نظور بالغوی   کنود، و از   ی آن انکاری است و پندار را انکواری موی   )أم( به کار رفته در این آیه منقطعه است و همزه

درجایگاه توبيخ است، که بهتر است در ترجمه از واژه )آیا( استفاده شود توا مفهووم انکوار و تووبيخ را برسواند. در      

ترجمه فوالدوند به این نکته توجه کرده است، برخالو مجتبوی که از واژه )یا( که نشان دهنده ی عطف بورخالو  

 عدم پيوستگی دو آیه است، استفاده کرده است.

آیا کسانی که مرتکب بدیها و گناهان شدند گمان کردند که ما آنها را همچون کسانی قرار موی  » رجمه پيشنهادی: ت

 ...«دهيم 

ا کانُوا َيْصَنعُ …» .٨  (112)نحل/ ونَ فََ ذاقـََها اَّللَُّ لحباَس اجْلُوعح َو اخْلَْوفح مبح

 )فوالدوند( « [ آن چشانيد.... طعم گرسنگى و هراس را به ]مردم»...

 )مجتبوی(« جامه گرسنگى و ترس به آنها چشانيد....»...

کلمه ی )أذاق( استعاره از پوشاندن است که مترجمان به بعد بالغی آیه توجه نکرده اند و آن را به صوورت تحوت   

 الفظی ترجمه کرده اند. 

 ...«لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانيد!»...ه پيشنهادی: ترجم

ُمُه َعَلي اخْلُْرُطوم» .٢  (1١)قلم/« َِسَنسح

 )فوالدوند(« زودا که بر بينی اش دا  نهيم ) رسوایش کنيم(» 

 )مجتبوی(« بر خرطوم بينى او دا  خواهيم نهاد »

جمله ی )سَنسَُمه علی الخرطوم( کنایه از تحقير شودن و رسووایی اسوت کوه آقوای فوالدونود عوالوه بور ترجموه          

صوری)لفظ( به علت نا مفهوم بودن عبارت داخل پرانتز ترجمه پویا را نيز بيان کرده است و ایون مسواله از چشوم    

 جتبوی دور مانده است.مترجم محترم آقای م

 «ما در برابر غرورش به نهایت درجه، خوارش مى سازیم»ترجمه پيشنهادی: 

ُفَسـُهْم َو َضـلَّ َعـْنُهْم مـا کـانُوا فـََهْل لَنا محْن ُشَفعاَء فـََيْشَفُعوا لَنا َأْو نـَُردُّ فـََنْعَمَل َغرْيَ الَّذي ُکنَّا نـَعْ ...» .3 ـُروا أَنـْ َمـُل قَـْد َخسح
 (3٨)أعراو/« يـَْفرَتُونَ 

پس آیا ] امروز [ ما را شفاعتگرانی هست که برای ما شفاعت کنند یا ] ممکن است به دنيا [ بازگردانيده شویم ، »... 

به خویشتن زیان زدند ، و آنچه را بوه درو  موی    به راستی که ] آنان [« تا غير از آنچه انجام می دادیم انجام دهيم؟

 )فوالدوند(« ساختند از کف دادند.

...آیا ما را شفيعانى هست که از بهر ما شفاعت کنند، یا بازگردانده شویم و جز آن کنيم که مى کردیم ؟براستى که  »

« پنداشوتند از آنهوا گوم شود    خویشتن را زیان کردند و آنچه به درو  مى ساختند یعنى بتها که شوفيعان خوود موى    

 )مجتبوی(
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استفهام در اینجا مفيد تمنی است و طلب درخواست محال از خداونود بورای فرصوت گيوری از آتوش اسوت. کوه        

 مترجمان به این نکته توجه الزم را نداشته اند.

ر به دنيوا بور   )کاش مخالفت نمى کردیم( یا امروز کسى به شفاعت ما بر مى خاست و بار دیگ»...ترجمه پيشنهادی: 

مى گشتيم که غير از این اعمال زشت به اعمال صالحى مى پرداختيم در آن هنگام کافران خود را سوخت در زیوان   

هواى راسوت نمواى دنيوا را      مى بينند و امور مربو  به آخرت را که در دنيا درو  مى انگاشتند همه درست و ارزش

 «نابود شده مى نگرند

 گیرینتیجه

پردازان مطالعات ترجمه بوده است. در روند ترجمه ترین موضوعاتِ قابل بحث در ميان نظریه مهمتعادل ترجمه از 

ی قرآن، مترجم همواره باید اموری چند از جمله: شيوه و اسلوب مناسب برای ترجمه، انتخواب  خصوص ترجمهبه

قرار دهد. بدون شک هر یک از درست واحد زبانی، تحليل دقيق سطوح مختلف زبانی و نيز بافت بيرونی را مدنظر 

توجه باشد در فرآینود  این امور از اهميت خاص خود برخوردار است و چنانچه مترجم حتی به یکی ازاین امور بی

 ها خواننده را دچار ابهام خواهد کرد. ترجمه این آیات به مشکالتی دچار خواهد شد که بسته به اهميت آن

گرایی مطلوق دارد و نوه   ده و به فارسی امروزی نزدیک است   یعنی نه فارسیای سای آقای فوالدوند ترجمهترجمه

باشود و  گرایی. نحو عبارات پيچيده نيست و بسيار قابل فهم ست و روش مترجم استفاده از ترجمه لفظی موی عربی

هوای  ری معادلکارگيی ترجمه، آن را از حيث امانت در بهآقایان ملکيان، مهدوی راد، خرمشاهی و خانی در موخره

 دانند.مصطلح در فارسی امروزی می

اش نوشته است تالش کرده است که از معادل های عربی ی ترجمهگونه که در موخرهی آقای مجتبوی همانترجمه

کوار گرفتوه   های فارسی استفاده کند و در برگرداندن ترکيب آیات دقت زیادی بهکمتر استفاده کند و بيشتراز معادل

نظریه نایدا توجه مترجمان به ترجمه صوری نزدیکتر است هرچند که مترجموان از ترجموه پویوا     راساساست . و ب

 غافل نمانده اند.

ی صوری و پویا دو مترجم  آیه از آیات قرآن کریم ، و با توجه به بررسی ترجمه 21دست آمده از  براساس نتایج به

دو توجه شان به لفظ بيشتر بوده است و گواهی توجوه بويش از     آیه هر 21ميتوان به این نکته اشاره کرد که در این 

  شود: اندازه به لفظ باعث عدم توجه به ترجمه شده است. نتایج به صورت جدول زیر ارائه می

 

 
 

5% 

95% 

 ترجمه صوری ترجمه پویا

 استاد مجتبوی
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 منابع 

 قرآن کریم .

 االولی.(، فصول فی الترجمة و التعریب، الشرکة المسریة العالمية للنشرلونجمان، الطبعة 2117البطل، محمد )

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.درباره ترجمه مجموعه مقاالت نشر دانش( 1٨7١پورجوادی، نصراهلل )

 ، ترجمه عبدالباقی مافی، البصرة: مطبعة دارالکتب.نظریه لغویه فی الترجم ( 11٣٨جی. سی، کاتفورد )

 ن، الطبعة الثامنة.، الشرکة المصریة العالمية للنشر لونجمافن الترجم ( 211٢عنانی، محمد )

 ، تهران:دانشگاه پيام نور.اصول و روش ترجمه( 1٨71لطفی پور ساعدی، کاظم )

 ، تهران: نشر مرکز.هفت گفتار درباره ترجمه( 1٨71صفوی، کورش )

کورش صوفوی،تهران: نشور     (، ترجمهزبان های دنیا)چهار مقاله در زبان شناسی( 1٨٣٢کامری، برنارد و دیگران )

 سعاد.

 ، ترجمه عبدالباقی مافی، البصرة: مطبعة دار الکتب.أشکالیه الترجمه الدینامیکی ( 2111مجدی، حاج ابراهيم )

، مترجم حميد کاشانيان، تهوران: مؤسسوه   ها و کارکردهاآشنایی با مطالعات ترجمه، نظریه( 1٨٣٢ماندی، جرمی )

 انتشارات و خدمات فرهنگی رخ.

 .1الترجمة و نظریاتها )مدخل إلی علم الترجمة(، الطبعة (2117المنوفی، علی ابراهيم )

 ، مترجم منصور فهيم و سعيد سبزیان، تهران: انتشارات رهنما.ی آموزش فنون ترجمهدوره( 1٨٣١نيومارک، پيتر )

 ، مترجم ماجد النجار، العراق: دار الثقافة.نحو علم الترجم (، 117١نایدا، یوجين )

 

 

 

 

5% 

95% 

 ترجمه صوری ترجمه پویا

 استاد فوالدوند
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(4) 

 مسعود انصاری بر اساس قواعد زبان عربی "بازشناسی قرآن"کتاب  انتقادیبررسی 

 1حسن سربازد. 
 دانشگاه کردستان یعرب اتيگروه زبان و ادب اريدانش

 بهمن بادینی
 دانشگاه کردستان یعرب اتيارشد زبان و ادب یکارشناس یدانشجو

 چکیده

از دیرباز تا کنون، شبهات و اعتراضاتی از سوی منتقدان اسوالم عليوه قورآن کوریم وارد شوده اسوت و بوه نقود آن         

ها به این کتاب الهی را کمرنگ سازند. مسعود انصاری یکی از ایون منتقودان اسوت کوه      اند تا گرایش انسان پرداخته

باشد کوه   های وی می یکی از کتاب« بازشناسی قرآن»چند کتابی در نقد اسالم و مفاهيم قرآنی نگاشته است و کتاب 

در آن شبهاتی را در موضوعات مختلف عليه قرآن مطرح نموده است. پژوهش حاضر در صودد ایون اسوت کوه بوا      

ها ناشی از فهم نادرست  تحليلی، مهم ترین شبهاتی را که در این کتاب آمده و طرح آن –استفاده از روش توصيفی 

اصول و قواعد زبان عربی است، نقد و بررسی نماید و انتقادات مؤلف این کتاب را با ترازوی قوانين و قواعد ایون  

 علوم، بسنجد.

ی به دليل برخوردار نبوودن از دانوش کوافی    یابيم که انصار بر اساس نتایج به دست آمده توسط این پژوهش در می

نسبت به زبان عربی دچار لغزش شده است  فنون بالغی و اسلوب قرآن را نادیده گرفته و در تبيين معانی و مفاهيم 

های صرو، نحو و فقه اللغة، عنایت نداشته و از وجوه لغوی کلمات غافول بووده    کلمات و عبارات قرآنی، به دانش

 است.

 قرآن کریم، شبهات، انصاری، صرو، نحو، بالغت لیدی:های ک واژه

 
 مقدمه -1

ای درآن  دارد که هيچ شک و شبهه زد بوده و خود اذعان می قرآن کریم متنی است که عظمت و شکوهمندی آن زبان

ی ( و طبيعتوا چنوين ادعوا   22: 1٢2١( و نفی شک نيز مستلزم ثابت کردن یقين است )السعدی، 2یابد )بقره،  راه نمی

بينود، صوادر    بزرگی جز از جانب کسی که به کتاب و اثر خوود یقوين دارد و کووچکترین خللوی بوه آن وارد نموی      

 شود. نمی

هوای بوه رشوته درآوردن کوالم،      عظمت و اعجاز این کتاب به فصاحت و بالغت باالی آن، ابداع در فنون و اسلوب

ابن عاشور، )گردد.  علمی و اخبار و حاالت گذشتگان و... بر میمعانی و احکام تشریعی حکيمانه و اشاره به حقایق 

                                                           
1 h.sarbaz@uok.ac.ir 
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خوانيم که پس از به چالش کشويدن کسوانی    در آیات این کتاب عظيم می( 21-11: 1٢22و الجدیع،  1/11٢: 11٣٢

 ( و٣٣)إسوراء،  « ولون تفعلووا  »کنود   کنند، آنان را به حکمی ابدی و دلسرد کننده محکوم می که از آن رویگردانی می

نماید. هر عرب زبان و عربی شناسوی کوه    توان پاسخ به تحدی قرآن، که مانند آوری آن بود، را غيرممکن اعالم می

داند که مجال نقد کماکان وسيع بوده و ناقد هرچقدر در نقد اثری بکوشد، باز جای ایون دارد   این آیه را بخواند می

( لوذا ادعوای قورآن،    ٢3: 1٢13تور سوازد. )دراز،    لی را کاملکه ناقصی را کامل کند یا زائدی را حذو کند و یا کام

ادعایی بسيار حيرت انگيز است و هيچگونه نقد و ایرادی را درخور خود ندیده و انسانی را یوارای تواختن در ایون    

اند تا به نقد و نقض ایون کتواب ب ردازنود و بوا      بيند  از همين روی، در طول تاریخ اشخاصی سعی کرده ميدان نمی

های مختلف قرآن از جایگاه رفيع آن بکاهند و شکوهمندی آن را زیور سوؤال    رح شبهات نسبت به جوانب و الیهط

 ببرند و پاسخ نقضی به عدم وجود شک و شبهه در قرآن بدهند.

اش به زعم خود در آن قرآن را نقد  هایی که در راستای پيشبرد این هدو نوشته شده است و نویسنده یکی از کتاب

یکی است. او  -با نام مستعار روشنگر–ی شخصی به نام مسعود انصاری  نوشته« بازشناسی قرآن»است، کتاب  کرده

در واشونگتن   1٨1٨شوهریور سوال    21در تهران به دنيا آمده و در  1٨1١آذر سال  11از منتقدان اسالم است که در 

 ختلفی عليه قرآن مطرح کرده است.وی در این کتاب شبهاتی را در موضوعات م. آمریکا از دنيا رفت است

ای از شبهات نویسنده در این  تحليلی به نقد و بررسی پاره –این پژوهش سعی دارد تا با استفاده از روش توصيفی 

ها را در ترازوی اصول و قواعد زبان عربی قرار دهد تا درستی و نادرستی آن سونجيده   ترین آن کتاب ب ردازد و مهم

 شده و روشن گردد.

 های تحقیق پرسش -1-1

 دانش نویسنده به علوم قرآنی مرتبط با علوم عربی در چه سطحی بوده است؟ .1

 اشراو و عنایت به زبان عربی تا چه مقدار در فهم و تفسير آیات قرآن تاثير دارد؟ .2

 پیشینه تحقیق -2-1

قرآن پژوهان، مفسران و مترجموان  پيشينه دفاع از قرآن در برابر شبهات منتقدان، از تاریخی کهن برخوردار است و 

اند. اما اگر بخواهيم آثاری که  های صورت گرفته نسبت به آن پاسخ داده این کتاب همواره در آثار خود به کج فهمی

انود، را بور شوماریم،     را نقد نمووده « بازشناسی قرآن»اند و یا کتاب  شده به طور مستقيم در نقد منتقدان اسالم نوشته 

 ابع زیر اشاره کرد:توان به من می

علوی دشوتی   « سوال  2٨»را در رد کتواب  « خيانت در گوزارش تواریخ  »ش( کتاب 1٨3٣مصطفی حسينی طباطبایی )

هوایی از   اختصاص داده و با ذکور پواره  « بازشناسی قرآن»نگاشته و در مقدمه جلد دوم آن صفحاتی را به نقد کتاب 

لوم اسالمی اشاره نمووده اسوت. جعفور سوبحانی تبریوزی و      سخنان نویسنده، به برخوردار نبودن وی از دانش و ع

انود و در ایون کتواب شوبهات موجوود در کتواب        را نگاشته« نقد بازشناسی قرآن»ش( کتاب 1٨١1عباسقلی براتی )

 اند. های مختلف آن را بررسی کرده اند و از جنبه مسعود انصاری را مورد نقد و بررسی قرار داده
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نقد شبهات ناظر به برخوی اشوکاالت ادبوی در قورآن بور      »ای را تحت عنوان  پایان نامهش( 1٨13صدیقه فرهادیان )

را نقد و « نقد قرآن»نوشته است و در آن شبهات ادبی مطرح شده توسط دکتر سها در کتاب « اساس کتاب دکتر سها

 بررسی کرده است.

خطاهای   تحليل انتقادی انگاره»ی مقاله ( در1٨1٣مهدی داوری دولت آبادی، مهيار خانی مقدم و صدیقه فرهادیان )

اند که با مسائل نحوی  به تحليل آن دسته از شبهات دکتر سها درمورد قرآن پرداخته« نحوی قرآن در کتاب نقد قرآن

 )مرفوعات و منصوبات( ارتبا  دارند.

 "بازشناسی قرآن"نقد و بررسی شبهات کتاب  -2

ها را به درستی فهم کرد و سو س احکوام و مفواهيم     برای اینکه بتوان استنبا  درستی از آیات قرآنی داشت، باید آن

مختلف را از آن استخراج نمود. اگر شخص، فهم نادرستی از یک آیه داشته باشد، ممکن است این کج فهمی او را 

مفاهيم واژگان و عبارات قرآنی را با توجه به علووم زبوان    در فهم آیات دیگر نيز دچار اشتباه کند، لذا باید معانی و

بنابراین به دسوت   (٢١-٢1: 1٢1٨الطيار، )عربی و سياق و مدلوالت الفاظ و بستر آیات قرآنی ترجمه و تفسير کرد. 

آوردن درکی درست از واژگان وعبارات قرآن، و تسلط کافی بر علوم زبان قورآن یکوی از ارکوان اصولی و شورو       

 ی برای درک این کتاب آسمانی و استنبا  احکام و مفاهيم از آن است.ضرور

گيرد. او در ذکر شبهات و تحليل  مطرح شده، موضوعات مختلفی را در برمی« بازشناسی قرآن»شبهاتی که در کتاب 

آنوان نقول    های کتوابش از  ها، بيشتر مقلد بوده و به آراء و نظریات مستشرقان پایبند بوده است. در اغلب قسمت آن

قول کرده است و منابع انگليسی و فرانسوی را برای تحقيق بکار برده است و به اصل منابع اسوالمی کمتور ارجواع    

های وی باشد  تا جایيکه حتوی در ذکور    تواند یکی از اسباب وجود ضعف لغوی در نوشته داده است. همين نيز می

یکی دیگر از موؤلفين  »گوید:  رتکب شده است  بعنوان مثال میها و نویسندگان اسالمی نيز اشتباهاتی م اسامی کتاب

( درحاليکوه فوتح   7٣: 1٨7٣)انصواری،  « نفر ذکر کورده اسوت.   ٢2اسالمی بنام )فتح الباری( تعداد منشيان محمد را 

ی النوائ»گوید  الباری نام نویسنده نيست، بلکه نام کتابی است که حافظ ابن حجر عسقالنی نوشته است. همچنين می

( درحاليکوه چنوين شخصويتی وجوود     ٨11)همان منبوع:  « یکی از دانشمندان علوم اسالمی معاصر با الغزالی است...

 باشد.  خارجی ندارد و اصل نام وی محيی الدین النووی می

پوردازیم کوه ناشوی از عودم      ای از شبهات اصلی و رایج این نویسنده می اکنون در این پژوهش به نقد و بررسی پاره

 خت کافی وی از زبان عربی بوده است.شنا

 بکشید یا بجنگید؟ -1-2

رح َواَل ُُيَر حُمـوَن َمـا َحـرََّم اَّللَُّ َوَرُسـولُهُ  قَاتحُلوا» انصاری در ترجمه آیه ْلَيْومح اآْلخح َّللَّح َواَل ابح کلموه  ( 22)توبه، « الَّذحيَن اَل يـُْؤمحُنوَن ابح

است و این آیه را در پی قدرت طلبی و تجاوزگری اسالم نام برده است )همان ترجمه نموده « بکشيد»را به « قَاتحُلوا»

( جدای از اینکه باید آیات مربو  به قتال و جهاد را در بستر و سياق خود بررسی کرد، بایود گفوت کوه    1٣1منبع، 

 درست نيست و خالو واقع است. «تحُلواقا»ای درمورد کلمه  چنين ترجمه
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: 0001أْحد َمتـار، باشد. ) می« مقاتلة اي قتال»که مصدر آن « مفاعلة»فعل امر جمع مذکر است از باب  «تحُلواقا»  کلمه
نوژاد در تعریوب معنوای واژه     ( این مصدر به معنای جنگيدن و پيکار کوردن اسوت و عنایوت اهلل فواتحی    7/0225

.« ج: النزاعــات، القتــال، النضــال احلــرب، ج: احلــروب، املعرکــة، ج: املعــارك، النــزاع،جنووگ: »)جنووگ( آورده اسووت  

اسوت کوه مصودر آن    « اقتلووا »آید، فعول   می« بکشيد»ای که در زبان عربی به معنای  (. کلمه2٣١: 1٨11نژاد،  )فاتحی

 (٨/177٢: 1٢21أحمد مختار، )باشد.  می« قتل»

ثوی مجورد هنگوامی کوه بوه      باشد. افعوال ثال  فعل امر ثالثی مجرد می« اقتلوا»فعل امر ثالثی مزید است ولی « قاتلوا»

گيرند. یکی از معانی باب مفاعلة نيز، مشوارکت اسوت    شوند، عمدتا معنای جدیدی می های ثالثی مزید برده می باب

باشود کوه    از همين جهت قتال و مقاتله نيز معنای مشارکت را داشته و جنگی دو طرفه موی  (٢٨: 1٢٨١الحمالوی، )

ولی در قتل این دو طرفه بودن موجود نيسوت و یکوی قاتول و دیگوری هوم      لزوما در آن قتل و کشتن وجود ندارد 

 مقتول است.

در روایتی که از پيامبر صلی اهلل عليه وسلم آمده است، شخص روزه دار را به صبر و عدم پاسخ به کسی که وی را 

ْليَـ »فرماینود:   دهد امر نمووده و موی   دشنام می ِ ح اْمـُرٌؤ َصـائحمٌ فَـإحْن َسـابَُّه َأَحـٌد َأْو قَاتـَلَـُه، فـَ و  ٨71: 1٢٨٢البخواری،  )« ُقـْل إح

یعنی: اگر کسی او را دشنام داده یا با او به دعوا خواست، بگوید من روزه هستم. در اینجا اگور  ( ٢31: 1٢2١مسلم، 

او را کشوت،  اگر کسوی  »ترجمه کنيم، معنا و مفهوم کامال به هم ریخته و آنوقت باید بگویيم: « بکشيد»را به « قَاتـََلهُ »

« بکشويد »ی    و چنين چيزی غير ممکن است. بنا برابن با در نظر گرفتن این مووارد، ترجموه  «بگوید من روزه هستم

 ترجمه شود.« بجنگيد»برای این کلمه نادرست است و باید به 

 شراب بهشتی و شراب دنیایی -2-2

را در بهشوت حوالل    رد پس چورا خداونود آن  کند که اگر شراب مضر بوده و برای انسان ضرر دا انصاری اذعان می

 (111: 1٨7٣نوشند!؟ )انصاری،  نموده و مؤمنان از آن می

ی معنوای عربوی آن قضواوت     ایشان با همان ذهنيت و پيش فرضی که در زبان فارسی نسبت به شراب دارد، درباره

هوا عربوی    چه شکل و ساختار آننموده و دچار اشتباه شده است. کلمات زیادی در زبان فارسی وجود دارند که اگر

بدان »ها در زبان عربی تفاوت دارد و این تشابه لفظی  باشد اما معنای رایجشان در زبان فارسی با معنای اصلی آن می

تووان بوه    ( به عنووان مثوال موی   ٣1: 1٨1١)معروو، « معنا نيست که هردو واژه از نظر معنایی مشابه یکدیگر باشند.

 :واژگان زیر اشاره نمود

 معنای عربی معنای فارسی واژه

 مبارک حيوان مشهور ميمون

 تصویر چهره صورت

 برعکس تصویر عکس

 )همان منبع(
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تواند از این دسته کلمات باشد  در عُرو رایج زبان فارسی همگان شراب را بوه معنوای هموان     نيز می« شراب»واژه 

شود. ولی در اصول زبوان عربوی     آن مست و سرخوش میدانند که انسان با نوشيدن  نوشيدنی انگور تخمير شده می

( 2/23، التوا :  لفراهيـديشوود  )ا  شراب معنای عام و فراگير تری دارد و به معنای هر آن چيزی است که نوشيده می

خواه این نوشيدنی تلخ باشد، خواه شيرین باشد، خواه فرد با نوشيدن آن مست شود و یا نشود، باز شوراب اسوت    

( یعنی: 0/011: 0000بـن منظـور، )ا« والشَّراُب: َما ُشرحب محْن َأي ح نْوٍع َكاَن، َوَعَلى َأي  َحاٍل َكـانَ »گوید:  یابن منظور م

چنانکه در خود قرآن « شراب: عبارت است از آنچه که نوشيده شود، از هر نوعی باشد و هر حالتی که داشته باشد.»

َـا َكـانُوا »ور جهنم استفاده شده است: از این واژه برای بيان نوشيدنی دا  و عذاب آ يٍم َوَعـَذاٌب أَلـحيٌم مبح َِلُْم َشَراٌب محْن ْحَح
 ( 71)انعام، 1«َيْكُفُرونَ 

بردن به کيفيت این شراب بهشتی باید به توضيحات کسی  اکنون که معنای شراب چنين عام و فراگير است، برای پی

اَل  لحلشَّـارحبحنيَ بـَْيَضـاَء لَـذٍَّة »کنود   خداوند در قرآن آن را چنين وصف موی را داده است   ی آن رجوع شود که خود وعده
را به پاک بودن متصف نموده و از آن بوه   و در جایی دیگر نيز آن (٢7-٢١)صافات،  2«فحيَها َغْوٌل َواَل ُهْم َعْنَها يـُْنَزفُـونَ 

توان ادعوا کورد کوه ایون      گردد و نمی ی انصاری ساقط می شبههفرماید. بنا براین  ( تعبير می21)انسان، « َشَرااًب َطُهورًا»

 شراب، همان شراب تلخ و الکلی دنيا است که مستی و سرخوشی به همراه دارد.

 ابلیس، فرشته یا جن؟ -2-١

ای است که به مناسبت تکبور و خودخوواهی    بر طبق گفته قرآن، شيطان فرشته»نماید که  ی کتاب اذعان می نویسنده

( از مقام فرشتگی خود خلع شده است. و در جایی دیگر نيز این مسأله را بعنوان یکوی  131: 1٨7٣صاری، )ان« خود

شمارد،  سوره کهف، شيطان را بطور صریح از نوع اجنه بر می 31آیه »گوید:  آورد و می از تناقضات قرآن به ميان می

)هموان منبوع:   « انود.  رشتگان آسمانی قلمداد کردهسوره اعراو، شيطان را یکی از ف 11سوره بقره و آیه  ٨٢ولی آیه 

2٢٢) 

باشود.   در این آیات و در آیات دیگر مشابه، دقيق نيست و نادرست موی « شيطان»ابتدا باید گفت که استفاده از واژه 

 (517: 0001ابـن فـارس، شود. ) شيطان از ریشه )ش   ن( بوده و هر انسان و جن و حيوان متمرّدی را شامل می

( و از رؤسای منافقوان نيوز بوا    112چنانکه در آیات قرآن نيز از شيطان برای جن و انس استعمال شده است )انعام، 

استفاده کنويم، هموانطور کوه در    « شيطان»به جای « ابليس»(. بلکه باید از واژه 1٢نماید )بقره،  لفظ شياطين تعبير می

 .آیات مورد اشاره نویسنده نيز همين واژه آمده است

ی  س س باید گفت، بر خالو ادعای ایشان قرآن، ابليس را هيچگاه از فرشتگان ندانسته است، بلکوه او را از جملوه  

سوره کهف آمده و جناب انصاری هم بر صریح بودن این مسأله اذعان نموده  31داند، همانطورکه در آیه  جنيّان می

                                                           
 اند، نوشيدنی بسيار دا  و عذاب بس دردناکی است. ورزیده برای آنان به سبب کفری که می 1
هایی )همچون بيهوشی و سردرد و سایر مضرات و مفاسد( است و نه با نوشويدن آن   ها و گرفتاری خوشگواری برای نوشندگان. نه در آن تباهیمِی سفيدرنگ و  2

 آیند. به حالت تهوع در می
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ن متفاوت است و فرشتگان مطيع و گوش به فرمان اوامر های فرشتگان با جنيّا ( ویژگی2٢٢: 1٨7٣است. )انصاری، 

( ایون  ٨٢( اما ابليس نافرمانی کرد و کفور ورزیود )بقوره،    ١کنند )حدید،  و نواهی الهی هستند و از آن سرپيچی نمی

فهمی نيز به خاطر این صورت گرفته است که در آیات سوره بقره و اعراو، ابليس از فرشتگان مستثنی شوده و   کج

« همگی سجده بردند به جز ابليس»فرماید که  ی تعظيم ببرند، می اشاره به اینکه به فرشتگان امر شد تا سجده پس از

 .باشد ها می اند چون ابليس از گروه فرشتگان مستثنی شده است، پس از جنس آن ( لذا گمان کرده٨٢)بقره، 

نباید از یک جنس و ریشه باشند و در نحوو   درحاليکه چنين استنباطی صحيح نيست و مستثنی و مستثنی منه لزوما

شود که مستثنی از جنس مستثنی منوه باشود،    عربی استثناء متصل و منقطع داریم  استثناء متصل به استثنائی گفته می

وم قام الق» گویند، مانند: را استثناء منقطع می و اگر مستثنی از جنس مستثنی منه نبود هم آن، «القوم إال زيدا قام» مانند:
در این دو آیه نيز همين نوع استثناء بکار رفتوه   (1٣1: 1٨٣٣و ابن هشام،  3٢٢-1/3٢٨: 1٢٨٣ابن عقيل، )« إال ْحـارا

است و به دليل اینکه ابليس هم در جمع فرشتگان بوده و همراه آنان بوه سوجده کوردن امور شوده اسوت، از جموع        

بنابراین هيچگونه تعارضی بوين آیوات قورآن کوریم وجوود      فرشتگان محسوب شده و از آنان استثناء گردیده است. 

 باشد. ندارد و چنين اعتراضی ناشی از عدم آگاهی کافی نسبت به مسائل ساده علم نحو می

 صنعت التفات، تناقض یا زیبایی؟ -4-2

ر ایشوان  انصاری مدعی شده که در قرآن تناقض وجود دارد و گاه پيامبر صلی اهلل عليه وسلم در خدا و گاه خودا د 

در قرآن موارد فراوانی وجود دارد که بعضی اوقوات  »کند که  (. ایشان اذعان می23١: 1٨7٣یابد )انصاری،  حلول می

( سو س سوطرهایی را در   237)همان منبع: « فاعل جمله اول شخص مفرد و در سایر موارد سوم شخص مفرد است

دهد تا ادعای خود که تناقض قورآن و نقوص داشوتن     ربط دادن این مسأله به نظریات فلسفی و روانشناسی هدر می

 پيامبر صلی اهلل عليه وسلم است را به کرسی بنشاند.

شود    کرد، دچار چنين اشوتباهی نموی   درحاليکه اگر به زبان و ادبيات عربی یا حتی زبان و ادبيات فارسی رجوع می

ن بالغی در زبان عربی و فارسی بوه شومار   آنچه ایشان بعنوان تناقض و عيب نام برده است در حقيقت یکی از فنو

االلتفـات: وهـو االنتقـال مـن کـل مـن الـتکلم، أو »گویود:   گویند. سيد احمد الهاشومی موی   می« التفات»آید که به آن  می
( یعنی: التفات آن است که از اسلوب کالم از تکلم، یا خِطواب و  221: 1٢٨١، ِلـامشي)ا .«اخلطاب أو الغيبة إلی صاحبه

 به دیگری منتقل شود. یا غيبت

این صنعت ادبی هم به منظور زیبایی کالم، نشا  شنونده، خسته نشدن، متمرکز کردن توجه و حواس او و... انجوام  

توانود   گردد. )همان منبع( بکار بردن التفات می شود که بسته به جایگاه کالم، هدو از بکارگيری آن مشخص می می

شود. بعنووان   اشته باشد که با توجه به بافت و سياق آیات قرآنی مشخص میی معنایی و اغراض دیگری هم د جنبه
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يًمـاَوَلْو أَنَـُّهْم إحْذ َظَلُموا أَنـُْفَسُهْم َجاُءوَك فَاْسَتْغَفُروا اَّللََّ َواْسَتْغَفَر َِلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اَّللََّ »فرماید  مثال خداوند می  1« تـَوَّااًب رَحح

و پيامبر صلی اهلل عليوه وآلوه   « آمدند به نزد تو می»یعنی « َجـاُءوكَ »( در این آیه خداوند ابتدا فرموده است: ١٢)نساء، 

بينيم که از این اسلوب به اسلوب غيبت منتقل شده و فرمودند  وسلم را مورد خطاب قرار داده است، اما در ادامه می

تعظيم و بزرگداشوت   -1توان گفت که به  بيان معنای التفات صورت گرفته در این آیه میدر «. َواْسَتْغَفَر َِلُـُم الرَُّسـولُ »

بيان اینکه شفاعت ایشان که رسول خداست، نزد خداوند جایگاهی بواال   -2جایگاه پيامبر صلی اهلل عليه وآله وسلم 

 (7/617: 0001و ابوحيان،  0/501: 0012الزَمشري، دارد، اشاره نمود. )

اشعار عربی جاهلی نيز موجود است و شاعر مشهور عرب، امرؤ القيس، در ابياتی چند باز التفات را بکار التفات در 

 گوید: برده و می

 َكَلْيَلةِ  ِذي العائِِر، األْرَمدِ  َوابَت َوابَتْت لَُه لَْيَلة
، َوملَْ تَ ْرقُدِ  َتطَاَوَل لَْيُلَك اِبألْثِْدِ   واَنَم اخلَِليُّ

ْتُُه َعْن أيب األْسَودِ  نَ َبٍأ جاَءينَوذِلَك ِمْن   َوُخربِّ
 (28: 0411امرؤ القيس، )         

 گوید: خاقانی شروانی، شاعر فارسی زبان، هم می

 خود ریخته گردد تو مکش دهره و مشتاب دهرا چه کشی دهره به خون ریختن من

 برتافتنی نيست مشو تافته برتاب هان ای دل خاقانی اگر چه ستم دهر

 (31)خاقانی، بی تا: 

 دهد. گوید، اما در بيت دوم خاقانی را مورد خطاب قرار می خاقانی در این ابيات ابتدا خود سخن می

شود که در اشعارش هنگام استفاده از تخلص شعری خود، از صونعت التفوات    کمتر شاعری در زبان فارسی پيدا می

 احتياج به آوردن شاهد داشته باشد. تر از آن است که بهره نبرد و این پدیده بسيار رایج

 معنای صفت مکر برای خداوند -2-٥

َوَمَكـُروا َوَمَكـَر اَّللَُّ َواَّللَُّ َخـرْيُ »جناب انصاری در چند جای کتاب خود، به بررسی و توضيح این صفت پرداخته و آیه 
د که خداوند در اسالم مکار و حيلوه گور   کن ( و دیگر آیات مشابه را آورده است و ادعا می3٢)آل عمران، « اْلَماكحرحينَ 

شود که مترجمان قورآن نتوانسوتند ایون     ( س س در جایی دیگر مدعی می227: 1٨7٣توصيف شده است. )انصاری، 

ولی قرآن کریم و فرقان عظيم که در واقوع قورآن را بطوور تحوت     »اند  مشکل را حل نمایند و دست به تحریف زده

را به مفهووم خوود   « مکر»جه به بالغت کالم ترجمه کرده است، بطور صریح کلمه اللفظی و کلمه به کلمه بدون تو

 (27٢)همان منبع: « بکار برده است.« فریب و نيرنگ»کلمه یعنی 

                                                           
نمودنود و   آمدند و از خدا طلوب آمورزش موی    کردند، به نزد تو می و اگر آنان بدان هنگام که )با نفاق و دروغگویی و زیر پا گذاشتن فرمان خدا( به خود ستم می 1

 یافتند. کرد، بيگمان خدا را بس توبه پذیر و مهربان می پيامبر هم برای آنان درخواست بخشش می
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ی تحت اللفظی آن که بدون  ابتدا باید گفت که نباید قرآن را مانند یک متن عربی خالص در نظر گرفت و به ترجمه

باشد، اکتفا کرد  چراکه بدون شک دچوار اشوتباه خوواهيم شود و      سباب نزول آنان میدر نظر گرفتن سياق آیات و ا

نخواهيم توانست که معنا و مفهوم دقيقی از آیات قرآن ارائه دهيم. اشتباهی کوه امثوال ابوعبيودة معتزلوی در تفسوير      

هوا پرداختوه    انی آنلغوی خود مرتکب آن شده است و بدون در نظر گرفتن سبب نزول و بستر آیات، به تبيوين معو  

است و همين امر باعث شده تا علمای لغت و مفسران زیادی چون اصمعی، فراء، طبری و... بور او خورده بگيرنود.    

و یکی از محاسن کتاب المفردات فی غریب القرآن راغب اصفهانی را نيز چنين عنوان  (05-00: 0007الطيـار، )

ای داشته است و مدلوالت کلموات را در نظور    ها توجه ویژه بافت آن اند که در تفسير و تبيين آیات به سياق و کرده

 (٢٨گرفته است. )همان منبع: 

بکار رفتوه اسوت. مشواکله آن    « مشـاکلة»توان گفت که در این آیه صنعت ادبی  در پاسخ به این اعتراض انصاری می

 (751: 0076اِلـامشي، اسوت. )  نشينی آن قرار گرفتوه  است که چيزی با لفظی دیگر بياید چون در مصاحبت و هم
 گوید: کما اینکه عمرو بن کلثوم التغلبی در بيتی می

 فنجهل فوق جهل اجلاهلينا أال الجيهلن أحد علينا

( ،  (005: 0070الزوِز

 یعنی: کسی با ما به نادانی و جهل برخورد نکند چرا که ما نيز به شدت با او برخورد خواهيم کرد.

جهل مخاطبانش از لفظ جهل استفاده کرده است. اما به این معنا نيست که ما هم نادانی  در این بيت شعر در جواب

آنوان را بخواطر سفاهتشوان    »یعنوی:  « أي نازيهم بسفههم»کنيم، بلکه همانگونه که شارح معلقات ذکر کرده است  می

( را بعنوان مثال برای این نوع بيوان  3٢)آل عمران: « َوَمَكُروا َوَمَكـَر اَّللَُّ »ی  و در ادامه نيز، همان آیه« کنيم. مجازات می

مجازات آنان توسط خداونود  »تواند  ( بنا براین معنای مکر خداوند در این آیات می123: 1٢٨2، الزوِزآورده است.)

توان این مکر را با تدبير نموودن نيوز معوادل دانسوت  چراکوه       باشد. به عبارتی دیگر می« شان در جزای مکر و حيله

 ی دشمنان دین، تدبير نموده است و مانع به نتيجه رسيدن آن شده است. اوند در پاسخ به مکر و دسيسهخد

از طرفی باز آقای انصاری با ذهنيتی که خود از مکر دارد، به قضاوت درباره این آیات پرداخته است و بالفاصوله و  

برد تا به مقصوود خوود برسود.     ی دارد بکار میرا که در زبان فارسی بار منفی شدیدتر« حيله»به صورت مکرر واژه 

ت. بلکوه  همان مکر بد و ناپسندی باشد که در زبان فارسوی رایوج اسو    تواند به معنای لزوما نمی« مکر»درصورتيکه 

توان مکر را به مکر پسندیده و مکر نکوهيده تقسيم نمود  همانگونه که در آیات قرآن نيز واژه مکر را هموراه بوا    می

(  چنانکه خداوند مکر زشت و کسوانی کوه مرتکوب آن    722: 1٢12، صـفهاِألکنيم )ا صفات نيک و بد مشاهده می

ْهلحـهح اْسـتحْكبَ »فرماید:  کند و می شوند را نکوهش می می )فواطر،   1«ارًا ِفح اأْلَْر ح َوَمْكـَر السَّـي ح ح َواَل ُيَحيـُق اْلَمْكـُر السَّـي حُ  إحالَّ ِبَح

                                                           
 گردد. )گریزشان از حق( به خاطر استکبار در زمين و حيله گریهای زشت است، و حيله گریهای زشت جز دامنگير حيله گران نمی 1
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َوَمَكـُروا »فرماید:  برد و می را بکار می« بهترین مکر کنندگان»ای دیگر هم رب العالمين برای خود عنوان  ( و در آیه٢٨
 (3٢)آل عمران،  1«َوَمَكَر اَّلُل َواَّلُل َخرْيُ اْلَماكحرحينَ 

تواند هم بوه معنوای مجوازات     کند وجود ندارد و می ی کتاب ادعا می بنا بر این در این واژه آن بار منفی که نویسنده

ای باشد که صفات نکوهيده و غيور شایسوته را بوه     تواند به معنای مکر پسندیده  افراد بخاطر مکرشان باشد و هم می

فت مکر با کيفيتی که در قرآن آمده است(، نيز با روح قرآن و سياق آیوات نزدیوک   همراه ندارد. نظر دوم )اثبات ص

هوای مختلوف، معوانی     هوای دیگور در بافوت    تر و متناسب تر است  چراکه کلمات و عبارات در زبان عربی و زبان

را بورای  « نمبتکـرات القـرآ»گيرند. چنانکه برخی از مفسران قرآن نظيور ابون عاشوور، اصوطالح      مختلفی به خود می

هوا بور معوانی جدیود ابوداع نمووده و رنوگ         اند که قرآن در اطالق آن ای از واژگان و عبارات قرآنی بکار برده دسته

 ( 0/207: 0110ابن عاشور، ها اضافه نموده است. ) جدیدی بر رنگ و مفهوم قدیمی آن

 ماجرای دو دریای شور و شیرین -2-6

ْجًرا حَمُْجورًاَوُهَو »جناب انصاری به آیات  ْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل بـَْيَنُهَما بـَْرزًَخا َوحح « الَّذحي َمَرَج اْلَبْحَرْينح َهَذا َعْذٌب فـَُراٌت َوَهَذا مح
استناد کرده و به وجوود چنوين دریاهوایی و مخلوو       «َمَرَج اْلَبْحَرْينح يـَْلَتقحَيانح * بـَْيَنُهَما بـَْرزٌَخ ال يـَْبغحيَـانح »و  (3٨)فرقان، 

کليوه دانشومندان قورآن    »گویود:   ها، اعتراض نموده است. س س ادعای بزرگ و قابل تأملی کرده و می نشدن آب آن

هوا از   آميختن دو دریا با یکدیگر و در عين حال جدا مانودن آبهوای آن  »شناس جهان از مفهوم آیات مذکور درباره 

 (2١1: 1٨7٣)انصاری، « اند ها نشده گفت مانده و قادر به تفسير آندر ش« یکدیگر

ابتدا باید گفت چنين ادعایی کامال بی اساس بوده و کافی است سری به کتب تفسير قرآن بزنيم تا غيرواقعی بوودن  

ت کوه  س س باید گف (122: 1٢2١و السعدی،  7/٨12: 1٢٨1بن کثير، )اادعای جناب انصاری برایمان روشن گردد. 

های پيشين خود نسبت به کلمات قرآنی دچار اشتباه شده است و معانی  جناب انصاری در اینجا نيز به دليل ذهينت

ها در زبان عربوی   واژگان را به خوبی واکاوی نکرده است. در این آیات باید چند واژه را بررسی کرد و به معانی آن

 ب ردازیم:

 «بحر»واژه  -1-6-2

شود  درحاليکه در زبان عربی کلمه بحر به معنای:  رایج است این است که بحر بر دریا اطالق میآنچه که در عرو 

« ِبـرين»آید و هنگوامی کوه بوه صوورت مثنوی       رودخانه بزرگ، می -٨ دریا -2« البرّ»ضد و نقطه مقابل خشکی  -1

ر بر خواهد داشت کوه طبوق سوياق    آسمان و زمين، را د -٨دریا و رودخانه  -2نثر و نظم  -1استفاده شود، معانی: 

 (٢/٢2: 1٢1٢و ابن منظور،  3٢: 1٢٨٨و الرازی،  1/1١٨: 1٢21أحمد مختار، )شود.  کالم، معنای آن مشخص می

                                                           
منان مسيح برای نابودی او و آئين آسمانی( نقشه کشيدند و خداوند )هم برای حفظ او و آئين آسمانی( نقشه کشيدند و خداوند بهتورین چواره   و )یهودیان و دش 1

 جویان است.
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تواند رودخانه بزرگ باشد و با در نظر گرفتن این معنا، تضادی بين آیات  می« بحر»چنانکه اشاره شد یکی از معانی 

جود نخواهد داشت. در برخی از اشعار عربی نيز واژه بحر بورای رودخانوه هوا بکوار     قرآن و واقعيت جغرافی نيز و

 گوید: رفته است  ظافر الحداد می

 من الربكِة الغناِء شكٌل مقعر أتملُت حبر النيل طوالً وخلفه

 (١٣: 11٣٨ األزدي،)

 گوید: و از الوداعی نقل شده است که می

 جبهيت لك ترفع كسروه أعني قد قال وادي جّلٍق للنيل إذ
 عندي مقابل كّل عنٍي إصبع فأجاب حبر النيل ملّا أن طغى

 (2/٢13: 1117، التلمساِ)

ها و شواهد شعری موجود در کالم عرب، مانعی برای این وجود  بنا براین با توجه به معانی مذکور در فرهنگ لغت

موجود در آیات سوره فرقان و الرحمن را به رودخانه و دریا معنا کنيم و مفسوران قورآن   « البحرين»ندارد که ما واژه 

 (122: 1٢2١و السعدی،  7/٨12: 1٢٨1و ابن کثير،  ٢/12٣: 1٢1٣البيضاوی، )اند.  نيز چنين معنایی را نقل نموده

 «برزخ»واژه  -2-6-2

شود، اما در زبان عربی معنای وسيع تری دارد و به  گفته میی بين دنيا و آخرت    این واژه در عرو رایج ما به فاصله

شوود. )أحمود    ی ميان دو چيوز اسوتعمال موی    فاصله -٨باریکه و گلوگاه خاکی  -2ما بين دنيا و آخرت  -1معنای: 

تواند هر چيزی باشد و اینکه ما تصور کنيم حتما باید چيوزی نادیودنی و غيور     ( این فاصله می1/1٣1: 1٢21مختار، 

  شوند باشد، تصوری بدون پشتوانه حسوس بوده و مانع مخلو  شدن دو نوع آب که با یکدیگر در مکانی جمع میم

 علمی و شرعی بوده و غير قابل ترجيح است.

هوا بوه دریوا هوا      ها و دریا ها قرار دارد و با وجود اینکه آب رودخانوه  بلکه این برزخ، زمينی است که بين رودخانه

شود و نه آب شوور و هيچکودام بور     شوند، اما باز هم نه آب شيرین تمام می خلو  و ممزوج میشود و م ریخته می

: 1٢٨1ابن کثيور،  )شود.  دهد و مانع این مسأله می ها را تشکيل می ی بين آن کنند، بلکه زمين فاصله دیگری غلبه نمی

هاسوت کوه    دهنود  قورن   موی و این همان چيزی است کوه همگوان بودان شوهادت      (122: 1٢2١و السعدی،  ٨12/7

 ها شور شدند و نه آب دریاها شيرین شده است. ریزند و نه رودخانه ها به دریا می رودخانه

 ها یا تمام جهانیان اسغم، دینی برای عرب -7-2

گيرد، خودش  با اینکه مسعود انصاری بر تکرار برخی مفاهيم و ماجراهای پيامبران )عليهم السالم( در قرآن ایراد می

کند که به زعم وی بيانگر جهانی نبودن دین اسالم هستند و این مطلوب را در صوفحات    ند بار به آیاتی اشاره میچ

کنود کوه اکنوون بوه نقود و       کتابش ذکر کرده است. وی برای اثبات ادعای خود به آیاتی استناد می 2١1و  21٢، ٢2

 پردازیم. ها می تحليل لغوی آن
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ْلقحْسطح َوُهْم اَل يُْظَلُمونَ »سوره یونس:  ٢7آیه  -1 نَـُهْم ابح َي بـَيـْ  1«َولحُكل ح ُأمٍَّة َرُسوٌل فَإحَذا َجاَء َرُسوُِلُْم ُقضح

کند که این آیه دليلی بر اینست که پيامبر اسالم تنها برای قوم عرب مبعوث شده است و همان رسوولی   وی ادعا می

 (2١1: 1٨7٣)انصاری، است که برای امت خودش که عرب است ارسال شده است. 

در پاسخ باید گفت که اصال این آیه هيچگونه ارتباطی به دنيوا نداشوته و هموانطور کوه از آیوات پوس و پويش آن        

ی مهوم دیگور    نکتوه  (٢/17٢: 1٢٨1ابون کثيور،   )باشود.   اند، در مورد آخرت می پيداست و مفسران هم تأکيد فرموده

دچار اشتباه شده است و هموين برداشوت نادرسوت نيوز باعوث      « أمـة»اینست که آقای انصاری در فهم و درک واژه 

در « أمة»ایجاد این شبهه شده است  چراکه ایشان این واژه را به معنای قوم و نژاد تفسير نموده است، در صورتيکه 

ار، أحمود مختو  )آیود.   مدت زمان، می -٢دین و آئين  -٨نسل و ملت  -2ای از مردم  دسته -1زبان عربی به معنای: 

ها مبعوث شده است.  و امت هر پيامبری، کسانی هستند که به سوی آن( 12/2١: 1٢1٢و ابن منظور،  1/121: 1٢21

آمده است و بيانگر معانی موذکور بووده اسوت.    « أمـة»در خود قرآن کریم نيز بارها لفظ ( 12/2١: 1٢1٢ابن منظور، )

َهـْوَن َعـنح »فرماید:  همانطور که خداوند در سوره آل عمران می ْلَمْعـُروفح َويـَنـْ ْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن إحََل اخْلَرْيح َوَيَُْمـُروَن ابح َوْلَتُكْن مح
ََ ُهـُم اْلُمْفلحُحـونَ  ای از موردم بکوار رفتوه اسوت.      ( که اینجا به معنای گوروه و دسوته  11٢)آل عمران،  2«اْلُمْنَكرح َوُأولَئح

ـَدةً »فرماید:  همچنين در سوره مائده نيز می َهاًجا َوَلْو َشاَء اَّللَُّ جَلََعَلُكـْم ُأمَّـًة َواحح نـْ ْرَعًة َومح ْنُكْم شح ( 7٣)مائده،  ٨«لحُكلٍ  َجَعْلَنا مح

را به قوميت و نژاد ترجموه کورد  چراکوه آشوکارا در موورد راه و شوریعت سوخن        « أمة»توان  و در اینجا اصال نمی

 و شریعت است. گوید و تقسيم بندی آن، بر اساس دین و منهج می

توان این واژه را به قوم عرب تقليل داد و پيوامبر صولی اهلل عليوه وسولم را      لذا استدالل نویسنده اشتباه است و نمی

محدود به این نژاد دانست. هرچند که اگر باز هم چنين استنباطی را جایز بشماریم، باز هم تناقضی با جهانی بوودن  

سلم ندارد  چون هيچگونه حصر و انحصاری در این آیه وجود نودارد کوه موانع    دعوت پيامبر صلی اهلل عليه وآله و

 تعميم این دعوت و رسالت به تمام جهان گردد.

ََ قـُْرآًص َعَربحيًّا لحُتْنذحَر ُأمَّ اْلُقَر  َوَمْن َحْوَِلَا َوتـُْنذحَر يـَْوَم اجْلَْمعح اَل »سوره شوری:  7آیه  -2 ََ َأْوَحْيَنا إحلَْي َْ فحيهح  وََكَذلح  ٢«رَْي

کند که این آیه بيانگر اینست که پيامبر صلی اهلل عليه وسلم خود را پيامبر مکه و اطوراو آن   جناب انصاری ادعا می

 (21٢: 1٨7٣کرد که به سوی جهانيان مبعوث شود. )انصاری،  دانسته است و گمان نمی می

                                                           
گوردد و   يانشوان داوری موی  دهند( هرگاه پيامبرشان آمد )در حضور او( دادگرانوه م  هر ملتی دارای پيامبری است که )که در روز قيامت خویشتن را بدو نسبت می 1

 شود. ستمی بدیشان نمی
امر به معروو و نهوی   باید از ميان شما گروهی باشند که )تربيت الزم را ببينند و قرآن و سنت و احکام شریعت را بياموزند و مردمان را( دعوت به نيکی کنند و 2

 از منکر نمایند، و آنان خود رستگارند.
 کرد. ی شما را ملت واحدی می خواست همه ایم.اگر خدا می ای قرار داده برنامه برای هر ملتی از شما راهی و ٨
کنيم تا اهل مکه و دور و بر آن را )از خشم خدا و عذاب دوزخ( بترسوانی و   این چنين )روشن و گویا( قرآن بزرگواری را که به زبان عربی است به تو وحی می ٢

 وقوع آن نيست بيم دهی. از روز گردهمای )قيامت( که شک و تردیدی در
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است و صحت ندارد. آنچه انصواری را دچوار   باید گفت که چنين ادعایی با نصوص صریح قرآن و سنت در تضاد 

اشتباه کرده است، اینست که ایشان گمان نموده که مراد آیه عربی بودن قرآن بخاطر عرب بوودن تنهوا مخاطبوان آن    

و ابن  ٣٨٢: 1٢2١السعدی، )قابل فهم بودن، روشن و آشکار بودن آن است. « قـُْرآًص َعَربحيًّا»باشد. درحاليکه مراد از  می

همانطور که در آیاتی دیگر نيز به این مسأله اشاره شده است و عربوی بوودن آن بوا روشون و     ( 7/121: 1٢٨1کثير، 

 (113و شعراء،  11٨مبين بودن آن آمده است. )نحل، 

در زبوان   «مَّ أُ »نيز باعث ایجاد شبهه شده است. ابتدا باید گفت که « ُأمَّ اْلُقَر  َوَمْن َحْوَِلَـا»از طرفی، برداشت اشتباه از 

مکه نيز بخاطر شرو و جایگواه   (1/121: 1٢21أحمد مختار، )آید.  ، می اصل و ریشه -2مادر و  -1عربی به معنای: 

های دیگر در اقصوی نقوا  زموين را حوول و      توان تمام سرزمين بزرگی که دارد به این اسم ناميده شده است لذا می

حتی اگر بنا بر برداشت جنواب انصواری،    (7/121: 1٢٨1ابن کثير، )دانست.  -که مکه است-« ُأمَّ اْلُقَر »اطراو این 

بدانيم، باز مشکلی وجود ندارد  چراکه هيچ یک از ادوات حصور  « َوَمْن َحْوَِلَـا»فقط چند شهر اطراو مکه را مقصود 

توان با توجه به  و نمی (171: 1٢٨١الهاشمی، )توان یافت.  و انحصار که در زبان عربی وجود دارد را در این آیه نمی

 ی جغرافيایی دانست. این آیه، انذار را محدود و مقصور در این ناحيه

 نتیجه

دچار اشتباهات زیادی شده است و به دليل نداشتن دانش کافی نسبت به علووم  « بازشناسی قرآن»ی کتاب  نویسنده

عبارات قرآنی داشته باشد، لذا شوبهاتی کوه   مختلف زبان عربی، نتوانسته است درک و برداشت درستی از واژگان و 

 عليه قرآن مطرح نموده است، فاقد اعتبار بوده و جایگاه و ارزش علمی ندارند.

ها را به درستی فهم کرد و س س مفاهيم مختلوف را   برای اینکه بتوان استنبا  درستی از آیات قرآنی داشت، باید آن

از یک آیه داشته باشد، ممکن است این کوج فهموی او را در فهوم    از آن استخراج نمود. اگر شخص، فهم نادرستی 

آیات دیگر نيز دچار اشتباه کند، لذا باید معانی و مفاهيم واژگان و عبارات قرآنی را با توجه به علوم زبوان عربوی و   

 سياق و مدلوالت الفاظ و بستر آیات قرآنی ترجمه و تفسير کند. 

ژگان وعبارات قرآن، تسلط کافی به علوم زبان عربی یکی از ارکوان اصولی   برای به دست آوردن درکی درست از وا

خواهد از آیات قورآن،   های )صرو، نحو، بالغت و لغت( بدون شک کسی را که می بوده و عدم بهره کافی از دانش

 ها پی ببرد. تواند به حقيقت آن برد و نمی معانی و مفاهيمی را استخراج کند، به انحراو می

 

 نابعفهرست م

 ی مصطفی خرمدل. . با ترجمهقرآن کریم

 ، تونس، الدار التونسية للنشرالتحریر والتنویر، (م11٣٢ابن عاشور، محمد الطاهر، )

، محمد محيی الودین عبود الحميود، قوم، گول      شرح ابن عقیل علی ألفی  إبن مالكق(، 1٢٨٣ابن عقيل، عبد اهلل، )

 وردی، الطبعة السادسة



 ادينیحسن سرباز, بهمن ب یبر اساس قواعد زبان عرب ىقرآن" مسعود انصار یكتاب "بازشناس ىانتقاد یبررس
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 ، تهران، نشر احسان، چاپ دومشرح شذور الذهب، محمد یاسر شرفش(، 1٨٣٣ابن هشام، جمال الدین، )

، محمد عوض مرعب و فاطمة محمد أصالن، بيروت، دار إحيواء  معجم مقاییس اللغ ق(، 1٢21ابن فارس، أحمد، )

 التراث العربی

 القاهرة، دار ابن الجوزی حمد بن سامح،أبو صهيب م ،تفسیر القرآن العظیمق(، 1٢٨1، )اسماعيل ابن کثير،

 ، بيروت، دار صادر، الطبعة الثالثةلسان العربق(، 1٢1٢ابن منظور، جمال الدین، )

، صودقی محمود جميول، بيوروت، دار     البحر المحیط فی التفسیرق(، 1٢21أبو حيان، محمد بن یوسف اطندلسوی، ) 

 الفکر

 صفوان عدنان الداودی، دمشق، دار القلم، الطبعة اطولی  ب القرآن،المفردات فی ةریق(، 1٢12اآلصفهانی، الراغب، )

 القاهرة، عالم الکتب، الطبعة اطولی معجم اللغ  العربی  المعاصرة،ق(، 1٢21أحمد مختار، عمر عبد الحميد، )

لصاوی محمد زغلول سالم و مصطفى ا، ةرائب التنبیهات علی عجائب التشبیهاتم(، 11٣٨اطزدی، علی بن ظافر، )

 الجوینی، القاهرة، دار المعارو

 ، عبد الرحمن المصطاوی، بيروت، دار الفکر، الطبعة الثانيةدیوان امرئ القیسق(، 1٢23امرؤ القيس )

 القاهرة، عالم الکتب، الطبعة اطولی معجم اللغ  العربی  المعاصرة،ق(، 1٢21أحمد مختار، عمر عبد الحميد، )

محمد زغلول سالم و مصطفى الصاوی ، ةرائب التنبیهات علی عجائب التشبیهات(، م11٣٨اطزدی، علی بن ظافر، )

 الجوینی، القاهرة، دار المعارو

، محمد عبد الرحمن المرعشلی، بيروت، دار إحياء أنوار التنزیل و أسرار التوویلق(، 1٢1٣البيضاوی، ناصر الدین، )

 التراث العربی، الطبعة اطولی

 ، أحمد زهوة و أحمد عنایة، بيروت، دار الکتب العربیصحیح البخاریق(، 1٢٨٢البخاری، محمد بن إسماعيل، )

 ، إحسان عباس، بيروت، دار صادرنفح الطیب من ةصن األندلس الرطیبم(، 1117التلمسانی، شهاب الدین، )

 ، بيروت، مؤسسة الریان، الطبعة اطولیالمقدمات األساسی  فی علوم القرآنق( 1٢22الجدیع، عبد اهلل بن یوسف، )

 ، عرفان مظرجی، دار إحياء التراث العربی، الطبعة الرابعةشذا العرف فی فن الصرفق(، 1٢٨١الحمالوی، أحمد، )

 ، علی عبد الرسولی، تهران، مروی، چاپ اولدیوان خاقانی شروانیخاقانی، فضل الدین، )بی تا(، 

 ، الدوحة، دار الثقافةالنبو العظیم نظرات جدیدة فی القرآن الکریمق(، 1٢13دراز، محمد عبد اهلل، )

 ، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الخامسةمختار الصحاحق(، 1٢٨٨الرازی، محمد بن أبی بکر، )

 ، بيروت، دار الکتاب العربی، الطبعة الثالثةالکشاف عن حقائق ةوامض التفسیرق(، 1٢17الزمخشری، جار اهلل، )

، محمد خير أبو الوفواء و مصوطفی   المعلقات السبع مع الحواشی المفیدة للزوزنیق(، 1٢٨2أبو عبد اهلل، )الزوزنی، 

 قصاص، کراتشی، مکتبة البشری، الطبعة اطولی
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ث، ، القواهرة، دار الحودی  تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کغم المنفان ق(، 1٢2١السعدی، عبد الرحمن بن ناصر، )

 الطبعة اطولی

 دار النشر الدولی، الطبعة اطولیفصول فی أصول التفسیر، الریاض،  ق(،1٢1٨، مساعد بن سليمان، )الطيار

 ، بيروت، دار ومکتبة الهاللإبراهيم السامرائیو  مهدی المخزومی ،العینالفراهيدی، خليل بن أحمد، )ال تا(، 

 ، فرهنگ معاصر، چاپ دومتهران جیبی، عربی –فرهنگ معاصر فارسی ش(، 1٨11فاتحی نژاد، عنایت اهلل، )

 دار النفائس، الطبعة الثانية، المک، معجم لغ  الفقهاءق(، 1٢1٣قلعجی، محمد رواس و قنيبی، حامد صادق، )

 ، تهران، سمت، چاپ چهاردهمفن ترجمهش(، 1٨1١معروو، یحيی، )

 ، القاهرة، دار اآلفاق العربيةصحیح مسلم(، 1٢2١مسلم، أبو الحسن بن الحجاج، )

 ، بيروت، دار إحياء التراث العربیجواهر البغة  فی المعانی والبیان والبدیعق(، 1٢٨١الهاشمی، السيد أحمد، )

 ، بی مک، نشر نيما، چاپ ششمبازشناسی قرآنش(، 1٨7٣انصاری، مسعود، )



هَ ٱَوَأنَّ » هيآ یبررس ْلَعِبيِد  للَّ ٍم لِّ ك« َلْيَس ِبَظالَّ م»بر لفظ  ديبا تأ  , طاهره نوباغی, ...اميد ايزانلو «ظالا
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(٥) 

 «ظلّام»با توکید بر لفظ « لِّلْعَبِیدِ بِظَغَّمٍ لَیْسَ للَّهَٱوَأَنَّ » بررسی آیه

 1امید ایزانلود. 

 دانشگاه کوثر، بجنورد. یعرب اتيگروه زبان و ادب اریاستاد

 2طاهره نوباةی

 مسئول( سندهی)نو بديم یدانشکده علوم قرآن ثیارشد علوم قرآن و حد یکارشناس

 کلثومه برزگر

 دانشگاه کوثر بجنورد یعرب اتیارشد زبان و اد یکارشناس

 حدیثه اسماعیلی

 دانشگاه کوثر بجنورد یعرب اتیارشد زبان و اد یکارشناس

 فاطمه عسکری

 دانشگاه کوثر بجنورد یعرب اتيارشد زبان و ادب یکارشناس

 چکیده

که در قرآن به کرات به کار رفته است. لفظ ظلّام یکوی از  « قرار ندادن چيزی در جای خود»معنای لغوی ظلم یعنی 

ٍم لْلَعبحيـدح »این کلمات است که در آیة  نماید که بر وزن صيغة رفته که در نگاه اول چنين میبه کار « َوَأنَّ ٱَّللََّ لَـْيَس بحظَـالَّ

گرچه بر وزن فعال آمده اما داللت بر مبالغه در ظلم ندارد بلکه منظور یا نسبت بووده یوا   مبالغة فعّال آمده است. اما 

آیوه  دهد که باء زائده بکار رفته در های نحوی نشان مینفی کثرت که آن هم به تناسب ذکر لفظ عبيد است. بررسی

اند که منظور از لفظ برای تأکيد نفی بوده است که مفسران نيز از آن بهره برده و با استدالل به آیات قرآن نشان داده

ظلّام، ظالم خواندن خداوند نيست بلکه نفی اصل ظلم است. برخی مفسران دليل آوردن لفظ ظلّوام را دليول آمودن    

اشد چون بر بندگان بسياری خواهد بود، پس ظلّام خواهد بود و چون دانند یعنی ظلم خداوند به بنده اگر بعبيد می

دانند یعنی خداوند صاحب ظلم کند پس ظلّام نبز نخواهد بود. برخی دیگر آن را منسوب میدر حق کسی ظلم نمی

نيست. در هر دو صورت معنای آن نفی مطلق ظلم منظور است چون خداونود بنودگان را بوه تناسوب گنواهی کوه       

 کند.اند مجازات میشده مرتکب

 ظلم، ظلّام، مبالغه، نسبت. کلید واژگان:

 

 مقدمه -1

                                                           
1 oizanloo@kub.ac.ir 
2 nowbaghi1@gmail.com 
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ایست که طی قرون متمادی دربارة ابعاد مختلف اعجاز آن سخن به ميان آمده است. با این وجود هنوز قرآن معجزه

و پژوهش دارد. انقوالب در عرصوة فنواوری     زوایای پنهان بسياری از این کتاب الهی برجای مانده و نياز به بررسی

اطالعات و ارتباطات و تسهيل تعامالت بشری زمينة بسياری از شبهات و اشکاالت را فراهم کرده که لزوم بررسوی  

سازد. در این ميان الفواظ و عبوارات قورآن    تری را از موضوعات و مسائل قرآنی را آشکارتر میتر و موشکافانهدقيق

 لَـْيسَ  ٱَّللََّ َوَأنَّ »راد اشکال است که ممکن است به طرق مختلفی بيان شود. یکوی از ایون مووارد آیوة     یکی از موارد ای
نيوز دو  « لِّلْعَبِيودِ  بِظَوالَّمٍ »( و عبوارت  11  حج/ 31  انفال/ 1٣2است که در قرآن سه مرتبه )آل عمران/ « ل حْلَعبحيدح  بحَظالَّمٍ 

 ت.اس ( تکرار شده21  ق /٢١مرتبه )فصلت/ 

آنچه در این آیه قابل توجه است که قاطبة مراجعه کنندگان )و نه عالمان و مفسران و مطلعان( با قرائت آیه و دیدن 

لفظ ظلّام ممکن است چنين برداشت کنند که این لفظ به وزن فعّال آمده و فعّال صيغة مبالغه است. چه لزوم داشته 

ه شود؟ آیا این بدان معناست که خداوند ظالم اسوت؟ و سوؤاالتی از   که برای نفی ظلم از خداوند از این لفظ استفاد

رو سعی بر آن داشته تا با بررسی این آیه با تأکيد بر لفظ ظلّام به تبيوين چرایوی   این قبيل. به همين سبب مقاله پيش

َوَأنَّ »ی عبوارت  پرداختن به این لفظ ب ردازد. از این رو ابتدا معنی لغوی کلمة ظلم بيان شده، س س ساختاری نحوو 
بررسی گردیده، س س نظر مفسران در مورد ذکر لفظ ظلّام و تفسير محتوایی آیات بيان شوده  « ل حْلَعبحيـدح  بحَظالَّمٍ  لَْيسَ  ٱَّللََّ 

های انجام شده به پژوهشی که مشخصا ایون آیوه و یوا لفوظ موذکور را موورد       است. شایان ذکر است که در بررسی

 فت نشد. بررسی قرار داده باشد یا

 معنای لغوی ظلم -2

ظّلام از ظلم مشتق شده است و ابن منظور در لسوان العورب، جووهری در الصوحاح و فيوروز آبوادی در القواموس        

« ظلم یعنی قراردادن چيزی در جایگاهی که بدان تعلق ندارد»اند  المحيط در بيان معنای ظلم، توضيح واحدی آورده

هوای  ( از ضرب المثول 11٨٢: 1، ج2113فيروز آبادی،   117١: 3، ج11٣7الجوهری،   ٨7٨: 12تا، ج)ابن منظور، بی

: 3، ج11٣7  الجووهری،  ٨7٨: 12توا، ج عرب است  آنکس که شبيه پدرش باشد ظلم نکرده است )ابن منظوور، بوی  

د. در مثول  دهنو یعنی چيزی را در جایی که بدان تعلق ندارد قرار نموی « ما ظلم»(. اصمعی نقل کرده است که  117١

؛ «َيْظلحُمـوه فلـم الطَّرحيـق َلزحمـوا»ظلم در سخن ابن زمل   آمده است که  کسی که گرگ را پرورش دهد ظلم کرده است.
االً  وال ميَحيناً  َظَلم فما طريقٍ  ِف َأَخذَ » بوه معنوی عودول    « ظَلَمواه  فما اطَمْر ثَکَما وعُمَرَ بکرٍ أبا أن»و حدیث ام سلمه  « مشح

(. ایون  ٨7٨: 12تا، جمنحرو نشدن است. اصل ظلم، ستم روا داشتن و تجاوز از حد است )ابن منظور، بینکردن و 

 است.« چيزی را در جای خود قرار ندادن»عبارات همان معنا و مفهوم ابتدایی ظلم، یعنی 

 «ل حْلَعبحيدح  بحَظالَّمٍ  لَْيسَ  ٱَّللََّ َوَأنَّ »بررسی ساختار نحوی  -١

تواند تبيين کند بررسی قواعدی است که علمای صرو و که ساختار جمالت و کلمات قرآن را می هایییکی از راه

هوا را  اند و س س در صورت وجود استثنائات، آناند. آنان برای هر موضوعی قواعدی را بنياد نهادهنحو وضع کرده

 لَـْيسَ  ٱَّللََّ َوَأنَّ »یوات قورآن باشود. عبوارت     گشای مفسران در تفسير آتواند در برخی موارد راهاند که مینيز ذکر کرده
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اند زیرا صيغه فعّال هاست. برخی علمای عرب و مفسران منظور آیه را در نفی نسبت دانستهیکی از آن« ل حْلَعبحيدح  بحَظالَّمٍ 

 گوید معنای نسبت داشته و نياز به یاء نسبت ندارد. چنانکه ابن مالک در الفية خود می

 ِف َنَسْ أغى َعنح الَيا فقبحلْ     ال فحعلْ ومع فاعل وفعَّ 
رود و نياز به یاء نسوبت نودارد. چنانکوه حطيئوه در     یعنی سه صيغه فاعل، فعّال و فَعِل گاهی برای نسبت به کار می

 هجو زبرقان بن بدر تميمی سروده است  

ََ أنت الطاعحُم     دَعح املكارَم ال َترَحل لحُبغَيتحها يَواقْـُعْد فإن   الكاسح
 خورد که منظور از طاعم و کاسی یعنی صاحب لباس و غذا. همچنين در شعر امرؤ القيس نيز به چشم می

 وليس بذي سيف وليس بنب ال    وليس بذي رمح فيطعنِن به
فصولت   ٢١نبّال به معنی ذو نبل است یعنی صاحب تير یا کماندار. و ابن مالک پس از استشهاد به این بيت، به آیوه  

  ٨11توا:  داند یعنی این صيغه اسم مبالغه نيسوت )انصواری، بوی   کند و ظالم را به معنی صاحب ظلم میاستشهاد می

 (2٨7: ١، ج 1111  محمد بن یوسف، 1٢١: 7، ج1٢2١الشنقيطی، 

 کما اینکه در برخی موارد نيز صيغه مبالغه معنای کثرت ندارد، مانند طرفه که چنين سروده 

 ولكن مىت يسرتفحد القوُم أرفد    التالع َمافة ً ولسُت ِبال ل 
-ها پایين موی در این بيت حلّال صيغه مبالغه است، اما منظور شاعر این نيست که او از کسانی است که کمتر از کوه

-آید و با غرض شاعر که همان تفاخر اسوت هوم  ها پایين نمیآید. بلکه مقصود این است که او بخاطر ترس از کوه

  71توا:  در نحو، حروو زائد تاکيد کنندة معنای جمله هستند )حسن، بی(. ٨٢1ه: 1٢27دارد )الزامل السليم، خوانی 

زیرا افزودن حرو به معنای تکرار مجدد جمله است، چه این حرو زائد در اول باشود چوه    ،(3٢7: 1117النادری، 

افتد و نسبت خبر به اسوم  آمدن حرو باء جر بر سر خبر ليس بسيار اتفاق می لذا، وسط و چه آخر )حسن: همان(.

شود. غرض از آوردن باء بر سر خبر غرض معنوی است یعنی تأکيد و برد و بر اساس آن مشخص میرا از ميان می

شبهه از نبود  شود و وجود آن دليلی بر تاکيد نفی و رفعتقویت نفی زیرا این حرو جز بر سر خبر منفی آورده نمی

 (.31٨-311: 1117شود )النادری، آن بوده، گویی نفی در آن تکرار می

شووند و  لفظ عبيد نيز پنج بار در قرآن به کار رفته است و غرض کسانی هستند که در آخرت حساب و کتواب موی  

لت دارد با این تفواوت کوه   آزادی دنيا را در آخرت ندارند. عبيد نيز مانند عباد جمع کثره است و بر تعداد بسيار دال

عباد جمع عبد به معنی انسان بوده اما عبيد، جمع عبد به معنی غالم و برده است. عبيد در قورآن در آیواتی بوه کوار     

رفته که در آن موضوع نفی ظلم از خداوند بوده است و فایدة بالغی آن در این بوده که نفیِ ظلمِ ارباب بر غالموش  

انود کوه   (. همچنين آورده117: 211٨باشد )عمر، ین ظلم و همچنين نفی انواع ظلم میبه معنای نفی وقوع کوچکتر

شود، اما لفظ عبيد از عبودیوة گرفتوه شوده    اضافه می« اهلل»لفظ عباد از عبادت گرفته شده و در اغلب مواقع به لفظ 

دگان صالح خداوند و عبيد یعنی (. عباد یعنی بن٢3: 11١1گردد )عبده، است و در اغلب موارد به غير خدا اضافه می

 (.127ه: 1٢27اند )دحام الليالی، بندگانی که از طاعت خداوند روی برتافته
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ٍم لْلَعبحيدح »نظر مفسران در تفسیر  -4  « َوَأنَّ ٱَّللََّ لَْيَس بحَظالَّ

 «ظلّام»تفسیر چرایی ذکر ظلم با لفظ  -4-1

 ظلّام برای کثرت است -1-1-4

ذکر لفظ ظالم براى تکثير موضوع است جهت تأکيد نفى جميع افراد ظلم است از او یعنى هيچ فردى از افراد ظلم  

به مناسبت محل آمده، نه اینکوه مبالغوه در   « ظالم»لفظ ( ٨1٢: 2ه.ش، ج1٨١1شود )کاشانی،  و جور ازاو صادر نمى

انود، لوذا    ت انسانها ظالم خواهد شد چنان که گفتهنفى ظلم باشد و یا اگر خدا ظلم کوچکى هم بکند نسبت به کثر

 مبالغه بصيغه «ظالم» ذکر و( 2٢3: 2 ه.ش، ج 1٨72بر نيکوکاران بيشتر از بدکاران است )قرشی بنایی، « عبيد»شمول 

 چوون  اینکوه  بور  اسوت  اشوارت  یا و انسانى افراد از فردى هيچ بر نيست کننده ستم یعنى است بندگان کثرت جهت

 بوود موی  ظلوم  کموال  مرتبوه  در بوود  موى  ظوالم  بوالفرض  اگر پس است تماميت و کماليت بمرتبه همه الهى صفات

 (.1١٨ :٨ه.ش، ج 1٨7٨)اشکوری، 

انود آوردن لفوظ ظلّوام    (. آورده٣٢١: ٢، ج1٢1٣ظلم را با صيغه مبالغه ذکر کرده تا اصل ظلم را نفی کند )طبرسوی:  

اللت دارد و اینکه ظلم در حق کسوی کوه اسوتحقاق آن را نودارد     برای داللت بر کثرت است چون عبيد بر کثرت د

( جایز است که در اینجا منظوور  1٨٨: 1، ج2111، ابن عاشور  22٣: 2، ج11٣7همان ظلّام بودن است. )زمخشری، 

  11٣: 1، ج111٢، االلوسوی : همانجا(، زیرا مبالغه در نفی است نه نفی در مبالغه )ابن عاشوراز عبيد را عباد بدانيم )

شود پوس ظلموی در حوق آنوان     ای به تناسب گناهی که انجام داده مجازات می: همانجا( و چون هر بندهابن عاشور

به صورت مبالغه بکار رفته، با اینکه نفی ظلم رساتر از ظلّام است و اینکه نفی « ظلّام»شود. چرا در این آیه لفظ نمی

هوا  اند که  کثرت ظالم به اعتبار کثرت کسانی است که بداند؟ چنين پاسخ دادهکثرت چه بسا بيانگر وجود ظلم باش

 (، به عبوارت دیگور،  12١: ١، ج111٣، طنطاویآید تا بيانگر کثرت کميت باشد )شود و به صورت ظلّام میظلم می

ى از افراد ظلوم  ذکر لفظ ظالم براى تکثير موضوع است جهت تأکيد نفى جميع افراد ظلم است از او یعنى هيچ فرد

یا شاید براى این باشد که خداى تعوالى هويچ نحوو ظلوم و سوتمى      شود )کاشانی: همانجا(.  و جور از او صادر نمى

(. ممکن است آنان براى اثبات عقيده خویش بوه ایون   ٨31: ٨ ، ج1٨١2نسبت به بنده ضعيف خود روا ندارد )امين، 

مٍ َأنَّ ا»آیه استدالل کنند که خدا فرموده است:  « ظلّوام »روشون اسوت کوه    «. ليس بظالم»و نگفته است: « َّللََّ لَـْيَس بحظَـالَّ

کند. بنابراین، خداوند کثرت و مبالغه در ظلم را از خود نفى کرده اسوت و   صيغه مبالغه است و بر کثرت داللت مى

(. تعبيور  ٨3٣: 2 ج ،1٨7٣ه، گویند، برتر و باالتر است )مغنيو  نه اصل ظلم را ...  لکن شأن خدا از آنچه ستمکاران مى

 (.٢٢3: ٨ ، ج1٨١1شود )طيب، بظلّام براى اینست که هيچگونه ظلمى از او صادر نمی

 ظلّام نسبت است -2-1-4
سولطان  ) مبالغه هاى صيغه از نه( خرمافروش) تمّار مانند( کند مى داللت نسبت بر) است نسبت هاى صيغه از «ظلّام»

صاحب ظلوم و   (ظلم ذى) معنى به. کيفيّت نه است  کميّت در مبالغه صيغه: «ظالم» (١٢: ١ ه.ش، ج 1٨72شاه، علی

 بر خداوند که نيست شکّى وگرنه است پيشين کارهاى دستاورد( کيفر،) تمّار. این عطّار و: قبيل از بسيار ظلم کننده
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 و مطلقوا،  ظلوم  نفوى  بور  اسوت  دال «ظالم» مبالغه صيغه به (. ایراد٨٨3 :٨ ج ه.ش.، نيست )قرائتی، ستمگر بندگانش

  تعوالى  خدای  (.311 :٨ ج ه.ش، 1٨1٣)ثقفی تهرانی،  بود خواهد ظالم آینه هر نماید ظلم اى ذره اگر آنکه به اشعار

 جوزا  عمل موافق را که هر بلکه را بندگان مر لِلْعَبِيدِ  کننده ستم و ستم خداوند نيست یعنى. ظلم بذى: اى  بِظَلَّامٍ لَيْسَ

برخی نيز آن را نسبت  (1١٨ :٨ ه.ش، ج 1٨7٨)اشکوری،  است عذاب و خزى این مقتضى مجادلين عمل و دهد مى

، الشوعراوی   127: ١، ج111٣ ،طنطواوی شود )اند مثل عطّار و خبّاز، یعنی هيچگاه ظلم به او نسبت داده نمیدانسته

 (.227: 111٣  یونس بشير، ٢731: ٣ج

اگر نفی بر سر یک کالم مقيد آمده باشد گاهی نفی، نفی آن قيد است و گواهی   علمای معانی بر این نظر هستند که

(. ظلّام در این آیه معنوای  ٣1: 23، ج2111، ابن عاشورشود که در این آیه قيد ظلّام نفی شده است )نيز قيد نفی می

توان ظلم را بوه خداونود   است نمیفاعلی دارد یعنی ظالم لعبده و ظلّام لعبيده. از آنجا که منظور در این آیه خداوند 

اگر کسی را به ناحق مجازات کنم ظلّام خواهم بود و مبالغه در ظلوم در واقوع   »نسبت داد بلکه منظور این بوده که  

(. و دیگر اینکه دليل آوردن لفظ ظلم به صورت ظلّام کلموة عبيود موی    21٨: ٢، ج11٣7)زمخشری، « نفی آن است

ه است. چون عبيد جمع است آن نيز به صورت صيغه مبالغه آورده شوده اسوت، بوه    باشد که پس از آن ذکر گردید

توان گفت ليس بظلّام در واقع ساختاری بدین شکل دارد  ليس بظالم، ليس بظالم، ليس بظالم، و این همين خاطر می

دار کموی کوه از جانوب    یعنی تأکيد بر نفی ظلم. از سوی دیگر، اینجا ظلّام برای نسبت بوده نه صيغة مبالغه. آن مقو 

خداوند باشد، بسيار است چون خداوند نيازی بدان ندارد. و اینکه اگر کسی را به سبب گناه ناکرده مجازات کننود،  

ظلّام خواهند بود. صفاتی که در مورد خداوند ذکر شده، چه به صيغه مبالغه باشد چه نباشد در نفی و اثبات، کليوت  

شود تعمّد و قدرت (. یکی از معانی که از صيغه مبالغه دریافت می31٨-311: 2صفت را مد نظر دارند.)زرکشی، ج

تواند تعمّد داشتن در انجام آن است. لذا اگر ظلّام صيغة مبالغه در نظر گرفته شود بدین معناست که خداوند هم می

 (. 1٣1: 2113الح، کند )رشيد صدر آن داشته باشد و هم قدرت انجام آن را دارد ولی با این وجود چنين نمی

ٍم لْلَعبحيدح »تفسیر محتوایی  -4-2   «َوَأنَّ ٱَّللََّ لَْيَس بحَظالَّ
 فائوده  بوى  و بيهوده و لغو مقابل عدل و ظلم مقابل عدل: دارد معنى سه عدل و است عدل مسئله دین اصول از یکى

 اشواعره  کوه  قبويح  مقابول  عودل  و اسوت  ادیان جميع بلکه دین ضرورى بلکه است آیات صریح دو این طبق بر که

 که هستند معتقد معتزله و اماميه و شده شمرده مذهب ضروریات از این و نيستند معتقد قبحى و حسن زیرا منکرند

کونم و اجور    ( وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ یعنی زاید بر استحقاق عذاب نموى 1٢2 :١ ، ج1٨١٨نامند )طيب، می عدليه را آنها

احدى را هم فرو نميگذارم زیرا منافى با عدل است. و یکى از اصول عقاید عدل است، و گفتيم عودل بمعنوى ایون    

و لغو مطلق و ظلم  است که فعل قبيح و فعل لغو محال است از خداوند صادر شود نه قبيح و لغو صرو و نه قبيح

از قبایح است بلکه اقبح قبایح، و تمام افعال الهى حسن است یوا حسون صورو یوا حسون مطلوق و تموام از روى        

حکمت وعين صالح است. و مکرر در این تفسير بيان شده که افعال از شش قسم بيرون نيست: حسن صورو کوه   

و هويچ مصولحت نودارد، و لغوو صورو کوه نوه        مصلحت دارد و هيچ مفسده ندارد و قبيح صرو که مفسوده دارد  
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مصلحت دارد و نه مفسده، اما اگر هم مصلحت دارد هم مفسده آن هم سه قسم است اگر مصولحتش غالوب باشود    

 (.23: 12 حسن مطلق، و اگر مفسده غالب باشد قبيح مطلق، و اگر هر دو مساوى باشد لغو مطلق )همان، ج

دارد، شاید بخاطر این باشد ظلم کننده است، خداوند کمترین ظلمى روا نمی واژه ظالم، صيغه مبالغه و بمعنى بسيار

هاى کارهاى زشت را در آنوان بيافرینود و سو س آنهوا را بجورم       که اگر او مردم را مجبور بکفر و گناه کند و انگيزه

 1٨71)مکارم شويرازی،  خواهد بود!  "ظالم "اند کيفر دهد ظلم کوچکى انجام نداده بلکه اعمالى که جبرا انجام داده

( یا شاید براى این باشد که خداى تعالى هيچ نحو ظلم و ستمى نسبت ببنده ضعيف خود روا ندارد 11٢: ٨ ه.ش، ج

و این عذابهاى کذائى که براى کافرین و گنهکاران مهيا نموده از روى عدل و پاداش اعمال خود آنها است و چوون  

و الزمه دستگاه سلطنت خداوندى او چنين اسوت در قياموت کوه هور     یکى از صفات حقيقى ذات الهى عدل است 

نماید جهنم که در دادگاه الهى عبارت از زنودان مجوازات مجورمين و ناشوى از     چيزى بجاى خود ظهور و بروز می

ن اعمال بد آنها ظهور نموده مهيا گردد و اگر غير از این باشد منافى با عدل و نقض وعيد و خالو انذار قول رسوال

باشند که باین وسيله هم مردموان را بترسوانند از   « بَشِيراا وَ نَذِیراا»  است که براى هدایت خلق و اتمام حجت بایستى

عذاب و هم آنان را مژده دهند بثواب تا اینکه خوو از عذاب و شوق بثواب محرّک عمل نيک گردد. البته غایت و 

هد بود که روى ميزان عدل بایستى کافر و ظالم بنتيجه اعمال نتيجه کفر و ظلم جز عذاب جهنمى چيز دیگرى نخوا

در محل قابل رحمت بر غضب سبقت گيرد و « سبقت رحمتى غضبى»خود برسند مگر اینکه نظر به این که فرموده 

 (.٨31: ٨تا، جگنهکار مورد رحمت و عفو و بخشش واقع گردد. )امين، بی

ه.ق: 1٢1١گناه را عوذاب کنود )محلوی،    م و ظالم نيست تا بندگان بییعنی خداوند صاحب ظل« للعبيد بظالم ليس» 

کند، بلکه عدالت پيشوه سواخته و   ( خداوند در چشاندن عذاب ظلّام نبوده، یعنی غير گناهکاران را مجازات نمی77

( و درست کواران را پواداش   ٢٢7: 1، ج11٣7  زمخشری، 1٨1: ٢، ج1112فقط خطاکاران را عقوبت کرده )طبری، 

ٍم ل ْلَعبحيدح »ی دهد )زمخشری، همان( م َا َقدََّمْت أَيْـدحيُكمْ »عطف به جملة « َوَأنَّ ٱَّللََّ لَْيَس بحَظالَّ اسوت یعنوی  نفوی ظلوم     « مبح

( خداوند لفظ ظوالم  32: 2، ج111٣مستلزم عدالت بوده در پاداش دادن به نيکوکار و مجازات گنه کار )فخر رازی، 

ای برای گناهی که مرتکب نشده مواخوذه  است تا تاکيدی باشد برای نفی ظلم و اینکه بندهرا برای تکثير بکار برده 

اند خداوند کودکان و افراد ( و این خالو نظر جبرگرایان بوده که بر این عقيده٣11: 2ه، ج1٢1٣شود )طبرسی، نمی

ب گنواه از سووی بنوده مسوتوجب     کند که ارتکاکند. در صورتی که آیه داللت میبال  بدون ارتکاب گناه عذاب می

: 2، ج111٣فخور رازی،    ٨3٣ :٢ ه.ش، ج 1٨١٨شواه عبودالعظيمی،   عذاب است و در غير این صورت ظلم اسوت ) 

. از سوی دیگر آمودن  (٨1٢: 2 ه.ش، ج 1٨١1کاشانی،   ٣11: 2ه، ج1٢1٣  طبرسی، ٢١١: 1، ج111٢، الشوکانی  32

فی شده نه خود ظلم یعنی ظلم وجود دارد. منظور این است کوه اگور   دهد که ظلم بسيار نلفظ ظالم چنين نشان می

: 1، ج1171رود )طباطبوایی،  گناهی عذاب شود این ظلم بوده و اگر چه اندک باشد، ولی ظلم بزرگی به شمار میبی

سبب آنان  کند و بهگویند که اگر خداوند کفر را در کافر خلق : همان(. معتزله میالشوکانی ، فخر رازی: همان 111

مجازاتش نماید، ظلم کرده است چون خالق و باعث کفر خدا بوده نه بنده. کما اینکه خداوند قادر به ظلم اسوت و  

کنود کوه عوذاب و    تواند این را در حق بندگانش روا دارد. اما خداوند چنين نکرده است چون در آیه عنوان موی می
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ر وجود ظلم برای خداوند صحيح نباشد، ستایش نفی آن از اند. اگعقوبت به سبب آن چيزی است که مرتکب شده

داند که ایشان جایگاهی ندارد )فخر رازی: همان(. اما رشيد رضا در تفسير این آیه ظلم خداوند را زمانی حاصل می

 کافران به خاطر ارتکاب گناه، تمسخر آیات و قتل پيامبران مجازات نشوند، بلکه مانند نيکوکاران در بهشوت بورین  

بود )قرشی  ظالم داد مى قرار نيکوکاران ردیف در و کرد نمى عذاب اگر یعنى(. 2١١: ٢جای گيرند )رضا، دون تا، ج

 (.1٢٣ :٢ ه.ش، ج 1٨73بنابی، 

ٍم لْلَعبحيـدح » َـا قَـدََّمْت أَيْـدحيُكمْ »عطف به جملة « َوَأنَّ ٱَّللََّ لَْيَس بحَظالَّ جاریسوت. بور   بوده و حکم سببيت نيز در موورد آن  « مبح

کوار شورعاا و   کند که نيکوکار را پاداش و گناهکار را مجازات کند. اما ترک مجازات گنهاساس آن عدالت اقتضا می

شود که اگر ترک عذاب ظلم باشد، نفی ظلوم دليلوی بور عوذاب     عقالا ظلم نيست. با قياس استثنائی نتيجه چنين می

شود. منشأ این نظر و ایراد بوه دليول تفواوت    دليلی بر آن نمی خواهد بود، اما ترک عذاب ظلم نيست پس نفی ظلم

قائل نبودن ميان دليل و علم موجب است. تفاوت آن به روشنی آشکار است  سبب ضرورتاا منتج به حصول مسبب 

شود. الزمة عودالت در نفوی ظلوم، دليلوی     گردد همانطور که قلم سبب کتابت است اما ضرورتا منجر به آن نمینمی

کار عذاب شود، اما واجب نيست، و عدم سببيت را دليل عدم وجوب دانستن، نظری اشتباه است. بر اینکه گنهاست 

ترک عذاب ظلم نيست، نفی ظلوم دليلوی بورای تورک عوذاب      « غضبی رحمتی سبقت»لذا بر اساس حدیث قدسی  

 (.٨3٨: 2، ج111٢، االلوسیاست اما واجب نيست )

کاران نيست در ایون  اران بوده بدین مفهوم است که عدالت دليلی برای عذاب غيرگنهکاینکه عدالت دليل عذاب گنه

چنين « دهدکه دليل عذابشان ظالم نبودن خداوند را نشان می»مفهوم اتفاق نظر وجود دارد. اما اگر از مفهوم مذکور 

مسبب بوده. برخی بر این نظور   برداشت شود که اگر خداوند عذابشان نکند ظالم است به دليل انتفاء سبب به انتفاء

دارد. ایون  هستند که تحقق عذاب و عدم ترک آن به این دليل است که خداوند متعال در حق بندگان ظلم روا نموی 

کار نيست و داللت بر این ندارد که ظلوم دليلوی بورای    بدان مفهوم است که نفی ظلم دليلی برای ترک عذاب از گنه

کار عوذاب شوود   ری دارد که همان لطف خداوند است. پس عدالت یعنی، اگر گنهترک عذاب باشد، بلکه دليل دیگ

است تا نشان دهد کوه  « ما قَدَّمت»ظلمی نشده و نبود عدالت یعنی عذاب نکردن ظلم است و این عبارت عطف به 

-ن را عذاب میکاراها گناهانشان است و این یعنی انتفاء ظلم و اگر چنين نبود خداوند غيرگنهدليل عذاب شدن آن

 (. ٨3٢کرد )همان: کاران را عذاب نمیکرد و گنه

تواند بندگانش را بدون انجوام گنواهی مجوازات کنود و ایون امور منافواتی بوا         گویند که خداوند متعال میبرخی می

کواران  کاران را بوه اعتبوار مجوازات گنواه    مجازات کردن گناهکاران ندارد، لذا نيازی نيست که عذاب نکردن غيرگنه

کاران است. در واقع چوون احتموال   بدانيم بلکه زمانی این اعتبارگيری نياز است که ادعا شود تمام به دليل گناه گناه

گردد که از لحواظ عقلوی و شورعی    کاران مرتفع میگنهکاران وجود دارد پس احتمال مجازات غيرعدم مجازات گنه

کاران ممکن است رخ ندهد، داند و عذاب گناهارتکاب گناه می قابل قبول است. چون خداوند متعال دليل عذاب را

)همانجا( این یعنی خداوند به هيچ یک از بندگانش ظلم نمی کند، او در راه  گرددکاران منتفی میپس عذاب غيرگنه

 مستقيم هدایت است و هيچ تخلف و انحرافی در فعلش وجود ندارد، اگر به کسی ظلم کند ظالم خواهد بود، پوس 
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دارد، ظلّام نيز نخواهود بوود.   ( پس چون هيچ ظلمی روا نمی111: 1، ج1171بسيار ظالم نيز خواهد بود )طباطبایی، 

شوود  کنود، پوس مرتکوب ظلوم نموی     اند و نه بيشتر، مجازات میاو چون بندگانش را به حدی که مرتکب گناه شده

مبالغه در ظلم نفی شده است نه خود ظلم، چون  (. در این آیه1٨٣: 3  طوسی، دون تا، ج٣٢١: ٢، ج1٢1٣)طبرسی، 

در جواب کسی آمده است که به خداوند ظلم نسبت داده است و اینکه اگر مجازات کفار متناسب بوا آنچوه انجوام    

( پس خداوند هر کس را فقوط بوه تناسوب گنواهی کوه      1٨1اند نباشد، ظلم بزرگی خواهد بود )طوسی، همان: داده

کند زیرا جایز نيست که ظلمی از جانب خداوند بر بنوده روا داشوته شوود )طبوری،     میمرتکب شده است مجازات 

بوده چون عذاب کافران عدالت است همچون پاداش دادن به مؤمنان « ل ْلَعبحيـدح  مٍ لَْيَس بحظَـالَّ »( خداوند 1٨: 11، ج1112

 (. 1٨٨: 1، ج2111، ابن عاشور  22٣: 2، ج11٣7)زمخشری، 

د که خداوند توانایی ظلم کردن دارد که اگر نداشت، ستایش خداوند به نداشتن ظلوم خوالی از   دهاین آیه نشان می

دارد. در حدیثی صوحيح  (. پس خداوند به احدی از بندگانش ظلم روا نمی٢13: 13، ج111٣فایده بود )فخر رازی، 

ن اهلل تعالى یقول یا عبادی إنی حرموت الظلوم   إ»از مسلم روایت شده از ابوذر و ایشان از پيامبر )ص( که فرمودند  

على نفسی، وجعلته بينکم محرماا، فال تظالموا، یا عبادی إنما هی أعمالکم أحصيها لکم، فمن وجود خيوراا، فليحمود    

فرمایند: ای بندگان من، من ظلم را بر خوود حورام   خداوند متعال می« اهلل، ومن وجد غير ذلک، فال یلومن إال نفسه 

آن را ميان شما حرام ساختم پس به یکدیگر ظلم نکنيد. ای بندگان من، این اعمال شماست که بورای شوما    کردم و

شمارم، هر آنکس که نيکی یافت پس بر آن شکرگزار باشد و کسی کوه آن را نيافوت، جوز خوود را سورزنش      برمی

 (. ١٣: ٢، ج111٣، ابن کثير« )نکند

دليول  « بموا »کند به دو دليول  اول آنکوه بواء سوببيه در     ه بندگانش ظلم نمیشود که خداوند باز این آیه استنبا  می

-دهد که عذاب معادل گناه انجام شده صورت مینشان می« بما»کند و دليل دوم اینکه عطف به مجازات را بيان می

افرا  در آن  گيرد. نفی ظلم کنایه از عدل ایشان است یعنی عذاب دردناک سزای گناهی به همان اندازه است بدون

کنود کوه   کند چرا که حکمت او اقتضا موی (. یعنی خداوند به شما و غيرشما ظلم نمی1٨٨: 1، ج2111، ابن عاشور)

خبر بورای مبتودای   « ل حْلَعبحيـدح  بحَظالَّمٍ  لَْيسَ  ٱَّللََّ َوَأنَّ »تنها زمانی فرد را مجازات کند که گناهی مرتکب شده باشد. عبارت 

دا و خبر جمله اعتراضی و تذیيلی بوده بورای تأکيود مضومون جملوة ماقبول، یعنوی دليول        محذوو است و این مبت

(. و اینکه منتفی دانستن ظلم بسويار ظلوم   12١: ١، ج111٣، طنطاویاید )مجازات شما اعمالی بوده که مرتکب شده

وجود انتفاع بسياری کوه  کند زیرا ظلم کردن به منظور منتفع شدن است پس وقتی ظلم بسيار با کم را نيز منتفی می

(. دیگر اینکه صوفات  ٢7٢1: ٣، جالشعراوی ، همانجا طنطاویگردد )شود پس ظلم اندک نيز ترک میدارد ترک می

خداوند در باالترین درجه از کمال هستند یعنی اگر خداوند ظالم باشد، در واقع ظلّام است یعنی اوج و کموال ایون   

صفت برای خداوند یعنی نفی اصل آن یعنی از الزم به ملزوم می رسويم  صفت در ایشان هست، پس نفی کمال آن 

(. همچنين منظور این نيز هست که اگر عوذابی بوه نواحق داده شوود،     ٢731: ٣، جالشعراوی  127، همان: طنطاوی)

صيغة ها منزّه است با آوردن ظلم به صورت عذاب کننده ظلّام خواهد بود، و چون خداوند از این گونه عذاب دادن

 : همانجا(.طنطاویگردد. )مبالغه، صفت مذکور از ایشان نفی می
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آید و تقدیر کالم چنين است که  بر سر آن مى« بما قدمت»و کلمه باء « ما قدمت»عطفست بر « و ان اللَّه»در این آیه، 

ذاب را تعليول نمووده،   خواهد مسئله کتابت و ع ( و مى٢1٨: 1 ، ج1٨7٨)اشکوری، « ذلَ ِبن اَّللَّ ليس بظـالم للعبيـد»

بفرماید ننوشتن و ثبت نکردن اعمال بندگان، اهمال ورزیدن در نظام اعمال است و این خوود ظلوم بسويار و سوتم     

بزرگى است، چون اعمال بندگان یکى دو تا نيست و بندگان هم یک نفر و دو نفور نيسوتند، پوس ننوشوتن اعموال      

لى ظالم به بندگان خواهد بود و خدا منوزه از چنوين ظلموى    بندگان ظلمى بزرگ است و در این صورت خداى تعا

عوذاب   "[ براى اشاره به این بوده باشد کوه  ]که صيغه مبالغه است "ظالم "است. و نيز ممکن است که آوردن کلمه

آن قدر سخت است، که اگر مستند به هر موالیى بشود آن موال نسبت به بورده و زیور دسوت خوود بسويار       "حریق

هد بود ولى چنين عذابى در قيامت، مستند به خود کفار است نه به خداى تعالى، چون خوداى تعوالى   سختگير خوا

 (.1٨1: ٢ ، ج1٨7٢دارد )طباطبایی،  هرگز چنين ظلمى و چنين عذابى را نسبت به بندگان خود روا نمى

الست و مقتضى اثابوه محسون و   خداوند بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ نيست و سببيت عذاب جهت آنست که عدم ظلم مستلزم عد 

ء پس چون که آنها مستحق عذابند از روى عدل ایشان را عذاب کند و غيرى را بگناه ایشوان نگيورد و    معاقب مسی

شود، و  اصوال ظلم درباره خدا تصور نمى "گویند: آنها مى( ٨1٢: 21 ، ج1٨١1کاشانی،  (گناه ناکرده را عقوبت نکند 

ستمگران را بوه بهشوت ببورد     ن عدالت است، حتى اگر تمام صالحان را به دوزخ و تمامهر کار که او انجام دهد عي

کنود و   !. آیه فوق، این گونوه عقائود را بکلوى طورد موى     "تواند، چون و چرا کند ظلمى نکرده است و هيچ کس نمى

یعنوی   اهود بوود.  خو "ظوالم  "بلکوه  "ظوالم  "گوید: اگر خداوند، افراد را بدون انجام کار خالو، مجازات کنود،  مى

اگرجنایتکاران، مجازات اعمال خود را نبينند و در ردیف نيکوکاران قرار گيرند، این نهایت ظلم است و اگور خودا،   

و امي اَّللَّ مـا  »)بسيار ظلم کننده( خواهد بود. در نهج البالغه از على )ع( نقل شده کوه فرمودنود:    "ظالم "چنين نکند
ٍم لحْلَعبحيـدح   زال عنهم اال بذنوب اجرتحوها النكان قوم قط ىف غض نعمة من عيش ف بخدا سووگند، هويچ    "«:اَّللََّ لَْيَس بحَظالَّ

 "جمعيتى غرق نعمت نشدند س س آن نعمت از آنها سلب نگردید مگر بخاطر گناهوانى کوه مرتکوب شوده بودنود     

مٍ   النفرماید:  همين جمله استناد کرده مى -س س امام به زیرا خداوند بوه بنودگان خوود سوتم      ":لحْلَعبحيـدح  اَّللََّ لَْيَس بحظَـالَّ

( پس خداى تعالى بر بنودگان  11٢: ٨ ، ج1٨71! )مکارم شيرازی، "نماید کند و از افراد شایسته سلب نعمت نمى نمى

ظلم نکند که ایشان را به گناه غيرى نگيرد، یا گناه ناکرده ایشان را عقوبت کند، و اگر گناهکارى را به گناه دیگورى  

گرفتن ظلم باشد به فعلى که او کند و داند که او کرده است، و بنده بيچواره ضوعيف را در آن اختيوار نيسوت، چوه      

قدرت موجبه است و ارادت موجبه است، و سایر وجوه حقایق از احداث و ایجاد و اخراج از عودم بوه وجوود بوه     

: 3 ه.ق، ج 1٢1٣علوّا کبيورا. )ابوالفتووح رازی،    تعالى اللّه عن ذالک -خداى تعلّق دارد، اولى و أحرى که ظلم باشد

1٣٣) 

ٍم لْلَعبحيـدح »  توان جملهاز سوی دیگر می صفت سلبى و تنزیه پروردگار از ستم درباره بندگان دانست. ظلوم  « لَْيَس بحظَـالَّ

داشت، و هر چه اى( در برابر آفریدگار حقّى نخواهد  بمعناى تجاوز بر حق دیگرى است، و چون بشر )و هر آفریده

رود که پروردگار حق کسوى را تضوييع فرمایود. اجوراء عقوبوت      را دارد بفضل او است از این نظر هرگز تصور نمی
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دربارة کفّار، رفتار بعدل و بخواست خود آنها است زیرا گروهى که به سوء اختيار از معرفت پروردگوار و پرسوتش   

ه به آنان ارزانى داشته کفران کنند، و بدین منووال زنودگى آنوان بوه     شمار کهاى بیاو امتناع دارند، و همواره نعمت

پایان رسد در دلهاى آنان عناد و کفر به آفریدگار رسوخ خواهد داشت و هرگز صورت و سيرت آنوان تغييور پوذیر    

رد شده، نخواهد بود. در این زمينه چنانچه نسبت بخواسته آنها )یعنى اجراء عدل( اهمال شود بنظام آفرینش خلل وا

، کوه   و مقصدى را که کافران پيش گرفته، و بدان سو رهس ارند، به آن نائل نخواهند شد. و مخالف قيام بقسط است

باشد. بر فرض در موردى بخصوص پروردگار از اجراء عدل )قيوام بقسوط(   براى هميشه مورد گواهى آفریدگار می

ق مشمول رحمت هميشگى فرماید، مستلزم آنسوتکه از هور   ئى را بر خالو سيرت و استحقا اهمال فرموده، و بيگانه

ئى تخلّف نماید، و هر حقّى را که براى بندگان مقرّر داشته تضييع نموده، و نادیده بگيورد )حسوينی همودانی،     وعده

 (.27٣: ٨ ، ج1٢1٢

 نتیجه:

رسواند موثال خيوا     بات میرود حد اعالی آن را به اثوقتی صيغه مبالغه در مورد انسان بکار میپایان سخن این که 

دهد. اما اگر به شکل نفی بکار رود داند بلکه آن را به بهترین شکل انجام مییعنی کسی که نه تنها کار دوختن را می

تواند عمل دوختن را به معنای نفی حد پایين آن نيست. یعنی اگر گفته شد او خيا  نيست، معنا این نيست که نمی

ثْـَقـاَل َذرَّةٍ  الَ  ٱَّللََّ إحنَّ »ن را دستمایة خود قرار داده و به استناد به آیة انجام دهد. مستشرقان همي ( آن ٢1)نسواء  « َيْظلحـُم مح

دانند. پاسخ این است که نفی صفت دانند. زیرا نفی ظلّام بودن را نافی ظالم بودن نمیرا از موارد تناقضات قرآن می

در این آیه خداوند از لفظ عبيد استفاده کرده نه عبد. مبالغوه گواهی   اعلی لزوما به معنای اثبات صفت عادی نيست. 

برای بيان قدرت آن صفت است و گاهی برای تکرار آن. اگر انسان ظلم بزرگ و آشکاری انجام دهد از لفوظ ظلّوام   

ظلّوام  ها ظلم شوده زیواد باشود، از لفوظ     شود، همچنين اگر ظلم کوچک باشد ولی تعداد کسانی که بداناستفاده می

تواند بر بسياری )عبيود(  شود. در این آیه ظلّام داللت بر قدرت خداوند بر ظلم دارد و اینکه خداوند میاستفاده می

شود، خداوند ظلّام خواهد بوود. خداونود   ظلم کند و اگر آن ظلم اندک هم باشد چون بر عدة بسياری روا داشته می

کند چرا که اگور  ه او حتی به اندازة یک ذرّه هم به بندگانش ظلم نمیدر این آیه قصد آن داشته که به ما خبر دهد ک

زنود  شوند و او ظلّام خواهد بود اما همين مقودار انودک نيوز از او سور نموی     ها جمع شده، بسيار میچنين کند، ذره

ی و چوه  دهد که این لفظ چه از لحاظ صرفی و نحوو (. بررسی لفظ ظلّام نشان می٢731 -٢731، همان: الشعراوی)

از لحاظ بالغی بر مبالغه بر ظلم داللت ندارد و این مبيّن این مهم است که در بررسی لفظ و عبارت قورآن بایود بوه    

مباحث لغوی، صرفی و نحوی و بالغی توجه نشان داد تا بتوان به تعبير و تفسوير درسوتی از مضومون آیوه دسوت      

 اند. کرده و مفهوم ظالم نبودن خداوند را رد کردهیافت. مفسران نيز در تفسير به خود آیات قرآن استناد 

 

 منابع

 عربی:

 ، بيروت: مؤسسة التاریخ العربی.1(، التحریر والتنویر،  2111ابن عاشور، محمد طاهر )



هَ ٱَوَأنَّ » هيآ یبررس ْلَعِبيِد  للَّ ٍم لِّ ك« َلْيَس ِبَظالَّ م»بر لفظ  ديبا تأ  , طاهره نوباغی, ...اميد ايزانلو «ظالا
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 ، بيروت: دار الکتب العلمية..1(، تفسير تفسير القرآن العظيم،  111٣ابن کثير، اسماعيل بن عمر )

 ، بيروت: دارصادر.12العرب، جتا(، لسان ابن منظور )بی

، بيوروت: دارکتوب   1.(، روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم و السبع المثانی،  111٢اآللوسی، محمود بن عبداهلل )

 العلمية.

 (، تفسير انوار التنزیل واسرار التأویل، بيروت: داراحياء التراث العربی.111٣البيضاوی، عبداهلل بن عمر )

 ، بيروت: دارالعلم للمالیين.3(، الصحاح فی اللغة، ج11٣7ر )الجوهری، ابونص

 حسن، عباس )دون تاریخ(، النحو الوافی، بيروت: دار المعارو.

 ه(، المدح و الذم فی القرآن الکریم دراسة موضوعية، بيروت: دار الکتب العلمية.1٢27دحام الليالی، معن توفيق ) 

 نار، بيروت: دارالمعرفة.رضا، محمد رشيد )دون تاریخ(، تفسير الم

، السوعودیة: دار  1ه(، الخالو التصریفی وأثره الداللی فی القران الکوریم،   1٢27الزامل السليم، فرید بن عبدالعزیز )

 الجوزی.ابن

 دار العالم الفوائد. ،7ه(، تفسير أضواء البيان فی تفسير القرآن، ج1٢2١الشنقيطی، محمد بن مختار )

 ، دمشق: دار ابن کثير.1(، فتح القدیر،  111٢) الشوکانی، محمد

 (، الميزان فی تفسير القرآن، بيروت: موسسة االعلمی للمطبوعات.1171طباطبایی، محمد حسين )

 ه(، مجمع البيان فی تفسير القرآن، تصحيح رسول هاشمی، بيروت: دار المعرفه. 1٢1٣طبرسی، فضل بن حسن )

 ان فی تفسير القرآن، بيروت: دارالمعرفه.(، جامع البي1112طبری، محمد بن جریر )

 الطوسی، محمد بن حسن )دون تاریخ(، التبيان فی تفسير القرآن، بيروت: داراحياء التراث العربی.

 ، تهران.2جلد، چ1٢ه.ش(، اطيب البيان فی تفسير القرآن،  1٨١1طيب، عبدالحسين )

، تحقيوق  1على مغنی اللبيوب عون کتوب اطعاریوب، ج    عبداهلل انصاری، جمال الدین )دون تاریخ(، حاشية الدسوقی 

 عبدالسالم محمد امين، بيروت  دار الکتب العلمية.

 (، مشکالت القرآن و تفسير سورة حمد، بيروت: دار مکتبة الحياة. 11١1عبده، محمد )

 (، االشتراک و التضاد فی القرآن الکریم، قاهره: عالم الکتاب.211٨عمر، احمد مختار )

، مکتب تحقيق التراث فی مؤسسة الرسوالة بششوراو   ٣(، القاموس المحيط،  2113دی، محمد بن یعقوب )فيروز آبا

 محمد نعيم العرقسُوسی، بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع.

ه(، تفسير الجاللين، تحقيق عبدالرحمن بن ابی بکر سويوطی، بيوروت: موسسوة النوور     1٢1١محلی، محمدبن احمد )

 بوعات.للمط

(، شرح التسهيل البن مالک المسمى )تمهيد القواعد بشورح تسوهيل   1111محمد بن یوسف بن احمد، محب الدین )

الفوائد(، تحقيق عبد الرحمن السيد، محمد بدوی المختوون، القواهره: دار هجور للطباعوة والنشور والتوزیوع       

 واإلعالن.

 بيروت: المطبعة العصریة.، 2(، نحو اللغة العربية،  1117النادری، محمد اسعد )
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 ، عمان: دار مجدالوی.1(، النحو فی ظالل القرآن الکریم،  111٣یونس بشير، عزیزه )

 

 فارسی:

 ، تهران: نشر داد. (، تفسير شریف الهيجى ه. ش 1٨7٨)  اشکورى، محمد بن على

 نا.جا: بی، بی تا(، تفسير مخزن العرفان در علوم قرآن)بی  بيگم امين، نصرت

 جا.ه. ق(، روان جاوید در تفسير قرآن مجيد، تهران: بی 1٨1٣ثقفى تهرانى، محمد )

 (، انوار درخشان در تفسير قرآن، تهران: لطفى. ه. ق 1٢1٢حسينى همدانى، محمد )

 ه. ش(، تفسير شریف بيوان السوعادة فوى مقاموات العبوادة، ترجموة       1٨72شاه، سلطان محمد بن حيدر ) سلطان على

 : سر االسرار. ریاضى، تهران  نى و حشمت اهللمحمدرضا خا

 ، تهران: ميقات. ، تفسير اثنى عشرى ( ه. ش 1٨١٨عبدالعظيمى، حسين ) شاه

 : دفتر انتشارات اسالمى. ، ترجمة محمد باقر موسوى، قم ، الميزان ( ه. ش 1٨7٢طباطبایى، محمدحسين )

 . ، تهران لقرآن، اطيب البيان فی تفسير ا ه. ش( 1٨١1طيب، عبدالحسين )

 . ، تفسير نور، تهران: مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن ه. ش( 1٨٣٣قرائتى، محسن )

 (، تفسير احسن الحدیث، تهران: مرکز چاپ و نشر. ه. ش 1٨73اکبر ) قرشى بنابى، على

 .  روشى اسالميه، تهران: کتابف ه.ش(، منهج الصادقين فی إلزام المخالفين 1٨١1)  اهلل بن شکراهلل کاشانى، فتح

 ، ترجمه موسی دانش، قم: بوستان کتاب قم. (، تفسير کاشف ه. ش 1٨7٣مغنيه، محمدجواد )

 ، تهران: دار الکتب اإلسالمية. ، تفسير نمونه ه. ش(، جمعى از نویسندگان 1٨71مکارم شيرازى، ناصر )

 

 پایان نامه

القرآن الکریم  دراسة احصائية صرفية داللية، جامعوة   (، صي  المبالغه و طرائقها فی2113رشيد صالح، کمال حسين )

 النجاح، فلسطين.
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(6) 

 قرآن کریمهایِ صرفی در  بررسی ترجمه پارسیِ ساخت

 1محمد سلطانی رنانید. 

  دانشگاه اصفهان ياتدانشکده اله یاراستاد یث،علوم قرآن و حد یدکترا

 چکیده 

سامانه صرو و اشتقاق در زبان عربی بسيار گسترده است. و البته سامانه ساخت واژگان در زبوان پارسوی بور پایوه     

وند، و پسوند است. از این رو، در ترجمه قرآن کریم به زبان پارسی به تفواوت ایون دو    ميانبرداری از پيشوند،  بهره

زبان در ساخت واژگان، سامانه اشتقاق عربی و وندهای پارسی دقت شود. در ترجمه افعال، اسماء و ضمایر باید دو 

آنچه که در ترجموه اسوم فاعول،    تأنيث، و تثنيه در زبان عربی را در نظر داشت. همچنين در ساخت -ویژگی تذکير

های ثالثی  ب جا و آگاهانه بهره برد. چندگونگی با رود، از وندهای پارسی به صفت مشبهه و صيغه مبالغه، به کار می

  ها را نيز باید در ترجمه پارسی انتقال داد. مجرد و مزید در زبان عربی و معانی پرشمار آن

 جمه پارسی قرآن، وندهای پارسی.کلمات کليدی: صرو عربی، علم اشتقاق، تر

 

 مقدمه -1

قرآن کریم در چارچوب زبان عربی نازل شده است. این گزاره بدان معناست که خداوند در سامانه زبوان عربوی بوا    

گمان خداوند و صفات وی، فار  از زمان و مکان و زبان اسوت  ولوی چوون اراده     پيامبر اکرم سخن گفته است. بی

کنود   گرفت که با پيامبری از دودمان حضرت اسماعيل سخن گوید، وحکمت چنين اقتضا موی  حق تعالی بر آن قرار

که با هر کسی به زبان وی سخن گفته شود، تا مخاطب/مخاطبان آن سخن را فهم کنند و بر پایوه آن خورد ورزنود.    

َزْلنَـاُه قـُـْرآًص عَ "توان در سایه فرموده خداوند دریافت:  این همه را می . نخسوتين  (2یوسوف، ) "َربحيًّـا َلَعلَُّكـْم تـَْعقحلُـونَ إحصَّ أَنـْ

(. ٢٢مفسّر قرآن کریم، پيامبر اکرم است که این جایگاه واال را از جانب پروردگار دریافت کرده است )ر.ک. نحول،  

و در روایات بسياری پيامبر اکرم در مقام تفسير و توضيح آیات وحی، صوحابه خوویش را رهنموایی کورده اسوت       

"ُکـل ح ُسـوءٍ   زيُه هللاح َعنْ تـَنْ "پرسيدند، و ایشان فرمود:  "سبحان اهلل"ه از آن حضرت درباره معنای چنانک
)الدرّ المنثوور،   2

(. این سيره حسنه در اهل بيت مکرّم و صحابه واالمقام پيامبر اکرم نيز ادامه پيدا کرد و علوم تفسوير را   2١1، ص1ج

های اسالمی بدین امور اقورار و اذعوان دارنود کوه بودون بهوره بوردن از          رقهمفسّران بزرگ و معتبر همه ف پایه نهاد.

جریور طبوری    راهنمایی پيامبر اکرم، عترت طاهر و صحابه بزرگووار آن حضورت روا نيسوت. ابووجعفر محمود بون      

بونصّ  االخبار شاهدة لنا على صحة ماقلنا من انّ ما کان من تأویل آی القرآن الوذی الیودرک علموه الّوا     "نویسد:  می

                                                           
 1 m.soltni.r@ltr.ui.ac.ir 

 ها. پيراستن خداوند از همه بدی 2 
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همچنوين ابووجعفر    .(7٣، ص1البيوان، ج  جوامع ) 1."او بنصبه الداللة عليه فغير جائز الحد القيل فيه برأیوه 1رسول اهلل

الـذين قـوِلم  :و االئمـة 9ٍـر الصـحيح عـن النـيَيـوز اال  ابألان  تفسـري القـرآن ال"نویسود:   محمد طوسی نيز می حسن بن
"حجـة

. های ناعرب گسترش پيدا کورد  پس از درگذشت پيامبر اکرم، اسالم و قرآن به سرزمين .(٢، ص1تبيان، ج)ال 2

گمان فهم ودریافت قرآن کریم در هيئت اصلی خویش و زبان پرگستره و واالی عربوی، بسويار برتور و واالتور و      بی

دیگور زبوان عربوی     و از سوویی  هوای دیگور.    ندورتر از خطا و کژفهمی است تا مراجعه به ترجمه قرآن بوه زبوا   به

توانود بودون    های پرشمار بالغی را داراست. و کسی نموی  همند، و آرای قاعده ساختهای پردامنه صرفی، سامانه نحوی

و البته روا نيست مسلمانان ناعرب از نعمت فهم و  تحصيل و مطالعه و اندیشه در این زبان گرانبار، قرآن را دریابد.

هوای دیگور هویودا     . اینجاست که ضرورت ترجمه و تفسير قرآن کوریم بوه زبوان   بهره بمانند یقرآن کریم ب دریافت

ایرانيوان   شود. صحابه عاليقدر پيامبر، سلمان محمدی، به هنگام امارت بر مدائن با چنين ضورورتی روبورو شود.    یم

نخستين مترجم مسلمان از او درخواست کردند که سوره حمد را بای آنان به پارسی بازگرداند. و جناب سلمان  تازه

(. مترجموان و مفسّوران   ٨٣1، ص٨  المجموع شرح المهوذّب، ج ٨7، ص1قرآن کریم نام گرفت. )ر.ک. المبسو ، ج

پرچمداران تبلي  آیين مبين اسالم و گسترش مفاهيم واالی وحيانی هسوتند، واز   گدیگر بزر های قرآن کریم به زبان

 امت، پيامبر اکرم، در حق آنان پذیرفته شود. این روی اميد است که به روز رستاخيز شفاعت شفيع 

 های زبان عربی ویژگی -2

گمان هر زبانی با زبان دیگور   ها و ساختارهای همانند ميتوان یافت. ولی بی ها، ریشه ههای مختلف، واژ در ميان زبان

ساخت واژه، سواختار  سامانه نيست  بلکه و اصطالحات ها  این تفاوت، تنها در واژهبسيار متفاوت و مختلف است. 

ایون تفواوت و   های دیگر بس دگرگون اسوت.   های بالغی در هر زبانی با زبان شيوهها و  نحوی جمله و برخی آرایه

هر زبانی را به بازی یا ورزشی همانند کورده اسوت کوه بوا دیگور       ٨دگرگونی تا بدانجا پردامنه است که ویتگنشتاین

این ميان، دو زبان عربی و فارسی قابل بررسی است. عربوی از مجمووع    ها تفاوت اساسی دارد. در ها و ورزش بازی

حرفوی سواخته    های بيشوتر سوه   همند از ریش نهای سامی و اشتقاقی است، بدین شرح که واژگان در سامانه قانو زبان

نحوی  ختارسادر زبان عربی بر پایه بندی  ه اشتقاقی است. نظام جملهساماندانشِ صرو بيانگر قواعد این شوند،  یم

ها، حال، تمييز، در جایگاه خویش و  لشود و هر یک از اجزاء این ساختار  مبتدأ، خبر، فعل، فاعل، مفعو تعریف می

نها شعر و نثر ادیبوان عورب، مایوه تودوین     آورد قر و در عرصه بالغت نيز دست گيرند. با نشانه اعرابی ویژه قرار می

ای  ای کوه برخوی بنودها و قواعود آن دامنوه      هنامو  نظام بيان و بدیع است. نامه بالغت عربی در سه شاخه معانی، نظام

                                                           
نارواسوت کوه   آید مگر به سخن صریح پيامبر اکرم یوا راهنموایی از سووی وی، و     روایات گواه بر درستی سخن ماست که دانشِ تفسير آیات قرآن به دست نمی1 

 کسی به دیدگاه خویش درباره قرآن سخنی بگوید.

 همانا تفسير قرآن روا نيست مگر بر پایه حدیث معتبر از پيامبر و امامان که سخنشان حجت است.2 

آیود   وی به شمار موی  ترین نظریه مهم ،(The theory of language games)های زبانی  ، نظریه بازی1131لودویک ویتگنشتاین، فيلسوو اتریشی، م.  ٨ 

-111، صوص 1٨11شناسی بنيوادی، بهوار   اهلل ندرلو، مجله غرب های زبانی ویتگنشتاین: یک نظرگاه فلسفی پست مدرن درباره زبان، اثر بيت ر.ک. مقاله نظریه بازی

٣7. 
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از آن سوو، زبوان پارسوی در دسوته      های آن ویژه زبان عربی است. والبته برخی بخش عربی دارد، تر از زبان هگسترد

دستور زبوان  شود.  گسترده می پيشوندها-واژگان در آن بر پایه پسوندها دامنهگيرد و  یهای هندواروپایی جای م زبان

های  سازد و البته بسياری از اصول بالغت عربی در آرایه سازی را در زبان پارسی مشخص می پارسی نيز نظام جمله

نيز جریان دارند. بر این اساس، دو زبان عربی و پارسی به دو دسوته مختلوف زبوانی بسوتگی دارنود و      پارسی ادب 

ترجمه متن را از هر یوک از ایون دو زبوان بوه      ها گمان این تفاوت . بیگسترده و عميقی با یکدگر دارندهای  تفاوت

هوای   را در سواخت پارسوی  عربوی و  هوای دو زبوان    این مقاله بر آن است که برخی تفاوتسازد.  دیگری دشوار می

گموان   بوی  هوایی ارائوه کنود.    لحو  صرفی بيان کند و برای ترجمه بسزا، شيوا و البته مطابق و وفادار به متن قورآن راه 

مسوتقلی   هوای  پوژوهش بالغی، -های ادبی در ساختارهای نحوی و آرایه پارسیعربی و های دو زبان  تفاوتبررسی 

 .طلبد می

 مونث-های مذکّر ساخت -١ 

ای کوه از هور مواده،     هشووند  سوامان   چنانکه گذشت در زبان عربی، واژگان بر پایه سامانه گسترده صرو ساخته می

ها در ساخت واژگان عربی و فارسی، مسوأله توذکير و تانيوث     تترین تفاو یکی از مهمزد. پردا یصدها فعل و اسم م

حوال  نهد.  و مونث تفاوت می است. فعل، اسم مشتق و ضمير در زبان عربی  در حالت غيبت و خطاب، ميان مذکر

است. ایون   ١پارسی  و در 1٢های فعل در عربی  آنکه در زبان پارسی چنين تفاوتی نيست. از این رو، شمارِ ساخت

 این آیه را بنگرید:کند.  ناسازواری ترجمه متن عربی به پارسی را دشوار می

ا نَّهُ رَبيی أَحْسَنَ مَثْوَایَ إِنَّهُ لَوَرَاوَدَتْهُ الَّتِی هُوَ فِی بَیْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَةَلَّقَتِ الْوَبْوَابَ وَقَالَتْ هَیْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِ"

 .(2٨یوسف، ) "یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

برداری شده اسوت. آشوکار    تأنيثی فعل و ضمير برای بيان حکایت یوسف و زليخا بهره-در این آیه از گستره تذکير 

توانسته زمينوه خلووت و درخواسوت کوامجویی را      زیسته، به همين جهت زليخا  است که یوسف در خانه زليخا می

زند و چوه کسوی عفوت     وضمير مشخص شده که چه کسی سخن از آلودگی می ستفاده از فعلفراهم کند و تنها با ا

 ها و ضميرها نيفزایيم، چنين خواهد شد:  ورزد. حال اگر بخواهيم این آیه را به پارسی بازگردانيم و در فعل می

آی از آنِ توام! گفت: و درها را به سختی بست و گفت: پيش اش بود، از او کام خواست   و آن کس که وی در خانه

 شوند. گمان ستمکاران رستگار نمی پناه بر خداوند، همانا او پروردگارم است، جایگاه مرا نيکو داشته است، بی

اند  نخست آنکه با استفاده از کلموات مورد و    مترجمان برای رفع ابهام در این آیه و همانند آن، دو شيوه پيش گرفته

را آشکار کنند، و دوم آنکه به جای ضمير منفصل یا متصول، مرجوع ضومير را در     زن، تانيث و تذکير فعل و ضمير

 ترجمه ذکر کنند، بنگرید: 

اش بود از او، کام خواست و درها را بست و گفت: پيش آى که از آن تووام! )یوسوف(    و آن زن که یوسف در خانه

 گردند.  گمان ستمکاران رستگار نمى ست، بىگفت: پناه بر خداوند! او پرورنده من است، جایگاه مرا نيکو داشته ا

 )سيدعلی گرمارودی(
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انود،   اندو ابهام را در ترجمه پارسوی برطورو نکورده    و البته برخی مترجمان قرآن بر تعهد به متن قرآنی تاکيد داشته

 بنگرید: 

دهم که  ناه با خداى مىش بود از نفس او و در بست درها، و گفت: بياى، گفت: پ مطالبه کرد او را آن که او در خانه

 او خداوند من است، نيکو بکرد جاى من که فالح نيابند بيدادگران. )ابوالفتوح رازی(

توان پيش گرفت که از سویی به متن قرآنی پایبند بود و از سویی دیگر ابهام برآمده از تفاوت  شيوه ميانه دیگری می

دوند در ترجمه خویش با استفاده از کمانک بدین شيوه فعل و ضمير پارسی با عربی را برطرو ساخت. مرحوم فوال

 های فارسی افزون بر متن عربی را در کمانک قرار داده است . عمل کرده است، وی واژه

بيوا کوه از آنِ   »[ چفوت کورد و گفوت:     اش بود خواست از او کام گيرد، و درها را ]پياپى و آن ]بانو[ که وى در خانه

بر خدا، او آقاى من است. بوه مون جواى نيکوو داده اسوت. قطعواا سوتمکاران رسوتگار          پناه»[ گفت:  ]یوسف« توام!

 « شوند. نمى

های مرد و زن/بانو آن گاه سزاست که فعل و ضمير مونث و مذکر درباره آدميان به کار رفته  گمان استفاده از واژه بی

 توان بهره برد، این آیه را بنگرید: نمیاز این شيوه  باشد، ولی در مواردی که مونث و مذکر مجازی است،

 (.11٨)اعراو،  "هافِرْعَوْنَ وَ مَلَایْهِ فَظَلَمُواْ بِ  تِنَا إِلىَآیابِ  ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسىَ"

انود، وایون    در متن قرآنی، با استفاده از ضمير مونث آشکار شده که فرعون و اطرافيانش به آیات الهوی سوتم کورده   

به موسی بازگردد منتفی است. ولی در ترجمه پارسی چنين احتمالی وجود دارد، چنانکه  "بِها"مال که ضمير در احت

 یابيم: در ترجمه تفسير طبری می

 . هاى ما سوى فرعون و گروه او، و ستم کردند بدان پس بفرستادیم از پس ایشان موسى را به آیت

 ردن مرجع ضمير در ميان کمانک است:در این گونه موارد تنها راه رفع ابهام، آو

هایمان به سوى فرعون و سرکردگانش برانگيختيم و آنان به آن )نشانه( ها سوتم   س س بعد از آنان موسى را با نشانه

 روا داشتند. )فوالدوند(

 جمع-های مثنی ساخت -4

جریان دارد. در صرو عربی دو  هر آنچه که درباره افعال و ضمائر مونث و مذّکر گفته شد، درباره مثنی و جمع نيز

شوود، در حاليکوه در    وبيش از دو نفر )در حالت غيبت و خطاب( ساخته می ساخت متفاوت برای فعل و ضمير دو

 پارسی چنين نيست. این آیه را بنگرید:

نِهِمُ امْرَأَتَیْنِ تَذُودانِ قالَ ما خَطْبُکُما قالَتا ال وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّ   مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَ وَجَدَ مِنْ دُو

 (2٨)قصص، حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعاءُ وَ أَبُونا شَیْخ  کَبیر   نَسْقی

 آید، ترجمه آیه را بنگرید: در پارسی به ساخت جمع می ساخت مثنی عربی،

دادند، و پشوت سرشوان دو    اى خود را[ آب مىو چون به آب مَدْیَن رسيد، گروهى از مردم را بر آن یافت که ]دامه

]ما به : » گفتند« ]از این کار[ چيست؟ تانمنظور»[ گفت:  ]موسى کردند. دور مىزن را یافت که ]گوسفندان خود را[ 
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 «دهيم تا شبانان ]همگى گوسفندانشان را[ برگردانند، و پودر موا پيورى سوالخورده اسوت.      گوسفندان خود[ آب نمى

 )فوالدوند(

ی از مترجمان در جهت همسانی با متن قرآنی وتعهد بدان، برای نشان دادن مثنی بودن فعل، این چنين تر جمه برخ

 اند: کرده

دادند، و یافوت از جزایشوان دو    و چون فرا رسيد فرا آب مدین یافت بر او بر سر چاه گروهى از مردمان که آب مى

: ندهيم ما آب تا که باز گردنود  گفتند آن دو زنست کار شما، داشتند گوسفندان خود را، گفت چي زنى را که باز مى

 )ابوالفتوح رازی( شبانان، و پدر ما پيرى است بزرگ.

بر این اساس، تفاوت نهادن ميان ساخت مثنی و جمع در ترجمه پارسی، قرابت ترجمه و تعهد متورجم را بوه موتن    

ادن ميان مثنی و جمع، در انتقال معنای آیه ابهام، خلل یا کند  به ویژه در مواردی که تفاوت ننه قرآن کریم افزون می

 (2٢ق، ) "أَْلقحَيا ِفح َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعنحيدٍ " کاستی ایجاد کند. این آیه را بنگرید:

 اند:  دهد که در آیه پيشين نام برده شده آشکار است که خداوند به آن دو مَلَک فرمان می "أَْلقحَيا"بر پایه فعل 

  (21ق، ) "وَجَاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِق  وَشَهِیدٌ"

 اند. را به ساخت جمع ترجمه کرده "أَلْقِيَا"های پارسی این نکته انتقال داده نشده، و عموم مترجمان  ولی در ترجمه

 )گرمارودی(  جو را در دوزخ افکنيد! هر ناس اس ستيزه

 ، بنگرید:کمانک استاستفاده از تثنيه فعل و ضمير،  رسد تنها راه برای نشان دادن و به نظر می

 هر کافر سرسختى را در جهنّم فروافکنيد. )فوالدوند(»شود:[  ]به آن دو فرشته خطاب مى

 ساخت صفت مشبهه و صیغه مبالغه -٥

در سامانه صرو عربی، برای انجام دهنده کار )یا آن که صفتی به وی قوام گيرد( سه سواخت اسوم فاعول، صوفت     

مشبهه و صيغه مبالغه وجود دارد. هر آن کس که فعلی را انجام داده باشد، یا حالتی به او قيام گيرد، چه یوک بوار و   

توان درباره وی اسم فاعل را به کار برد. اسوم فاعول در ثالثوی مجورد بور وزن       چه هميشه، چه کم و چه بسيار، می

کار بُن مضارع  شود. و در پارسی نيز کننده وزن آن ساخته می فاعل، و در ثالثی مجرد با استفاده از فعل مضارع و بر

 شنونده.  ←(  سامِع13٢، ص1شود )فرهنگ معين، ج ساخته می "نده"با پسوند 

شوود.   در زبان عربی، گذشته از اسم فاعل، ساخت صفت مشبهه نيز وجود دارد که عموما بر وزن فَعيل پرداخته موی 

رود که به طور دائمی به کاری پردازد یا حالتی بور او روی دهود، از ایون روی     صفت مشبهه درباره کسی به کار می

واژه سَميع این فزونی را بر سامع دارد که به دوام شونوایی دارد. در ترجموه صوفت مشوبهه، بایود ایون ویژگوی بوا         

نوين سواختی را   برداری از پيشوندها و پسوندها مورد توجه قرار گيرد. دکتر معين برای ترجمه صفت مشبهه چ بهره

 دهد: پيشنهاد می

بينا )بصير(، توانا )قدیر(، دانا )عليم(  گِرَوا )حنيف(  رَوا )حوالل(    شنوا )سميع(، فعل امر مفرد حاضر + ا  همانند: 

يوع(  شَکيبا )حَليم(  زیبا )حَسَن/جميل(  واال )عَلیّ(  دارا )غَنیّ(  رِسا )بلي (  گُوارا )عَذب(  پَهنا )عَریض(  بواال )رف 

 (.111، ص1)فرهنگ معين، ج
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تواند در ترجمه صفت مشبهه به کوار گرفتوه    همچنين پيشوندها و پسوندهایی که بر دوام و استمرار داللت دارد، می

 شود، همچون 

 بان/پاسبان )حَفيظ/رقيب(  شتابان )سریع(  پشتيبان )ظَهير(.  بان: مهربان )رحيم(  نگاه

 يووران(  تَرسووان )وَجِوول(  لَغووزان )زَلَووق(  نِگووران )وَجِوول(  رَوان )رُخوواء(  نوواالن  ان: شووادان )فَوورِح(  سوورگَردان )حَ

 )جَزوع(.

 کار )رَشيد (  بدکار/بدکاره )بغیّ(  فراموشکار )نَسیّ(  نادرستکار )غَویّ(  نيکوکار )خَيِّر(  کار )اَثيم(  درست کار: گنه

 گار: پروردگار )رَبّ(.

 دار )شَحيح(.  دار )نَبیّ(  دوستدار )خَليل(  دری  دار: پایدار )مَکين(  پيام

 گر )عَجول(.  گر )خصيم(  شتاب گر )عَفُوّ(  ستيزه گر: شمارگر )حسيب(  بخشش

 مند )مجيد(  پيروزمند )عزیز(. شکوه خردمند )حکيم(  آزمند: )حَریص(  نيرومند )قَویّ(  مند:

 یاوَر )وَلیّ/وزیر/حميم(  دانشور )عليم(. وَر: سَروَر: )سَيِّد(،

 آر: مُردار )مَيتة(  بيمار )مریض/سقيم(  بيدار )یَقِظ(. 

 وار )اُجاج(  دشوار )عَسِر (.  وار: بزرگوار )کریم(  استوار )قَيِّم/مَتين(  سترگوار )عظيم(  نمک

 جو )اَلَدّ(. جو: ستيزه

 ح(.ر(  شورین )مِلْع(  شگفتين )اِمْقَدیم(  نُوین )جَدید/بِدْین: سنگين )ثَقيل(  راستين )صِدّیق(  پيشين )

 گين: خشمگين )غَضبان(  افسوسگين )أَسِف(. 

 یک: نزدیک )قَریب/عَتيد(. 

 دنا )سَدید(.نا )عميق(  بَنْنا: ژَرفْ

 ناک: دردناک )أليم(. 

 پيشه: نازپيشه )فَخور(  

 پيشوند بِ: بِخرد )حکيم(  نابِخرد )سفيه/غَویّ(. 

هوای   رسد. ساخت مبالغوه نيوز در زبوان عربوی بور وزن      پس از اسم فاعل و صفت مشبّهه، نوبت به صيغه مبالغه می

شود و بر فزونی، بسوياری و گسوتردگی فعول داللوت دارد.      پرشماری از جمله فعّال، فعّالة، فَعالن، فَعول ساخته می

پيشوندها تنها راه حلّ برای ترجمه است  به ویوژه  -هابردن از پسوند همچون صفت مشبهّه، در صيغه مبالغه نيز بهره

 پيشوندهایی که بر بسياری و فزونی داللت دارد، همچون: 

دهنده )رَزّاق(   بس روزی بَس: بس برپاخاسته )قَوّام(  بس فریبکار )خَتّار(  بس نااميد )قَنو (  بس بازدارنده )مَنّاع( 

 بس شِنوا )سَمّاع(.بس آمرزنده )غَفّار(  بس بردبار )صبّار(  

 گوی )کَذّاب(  بسيار بزرگ )کُبّار(. گوی )أَفّاک(  بسيار درو  بسيار: بسيار وارونه

کننده )لَووّاح(  بويش    گر )لَوّامة(  بيش دگرگون آورنده )أَوّاب(  بيش نکوهش بيش: بيش شِگِفت )عُجاب(  بيش رویْ

 )ظَلّام(.باربَر )حمّال(  بيش دانا )عَلّام(  بيش ستمگر 



 طانی رنانیمحمد سل ميدر قرآن كر یصرف ِى ها ساخت ِی ترجمه پارس یبررس
 
 

7١ 

 

 اَبَر: اَبَر فرماندِه )أمّارة(  اَبَر گُشاینده )فَتّاح(  اَبَر برپاخاسته )قَيُّوم(  اَبَرچيره )قَهّار(.

 پسوند گُستر: مهرگستر )رَحمان(.

های مناسب پارسی سواخته   ، برای اسامی مشتق عربی، معادل1بردن از پسوندها و پيشوندها کوتاه سخن آنکه با بهره

های موجود ميان اسماء مشتق، از جمله صفت مشوبهّه   البته در این جهت مترجم باید از سویی به تفاوت شود  و می

پيشوندهای پارسی و معنا و گستره کاربرد آنها -و صيغه مبالغه توجه داشته باشد، و از سویی دیگر نسبت به پسوند

 آگاهی کامل داشته باشد. 

 ترجمه فعل مجرد -6

گيورد و متورجم    رد به پارسی بر پایه علم لغت و با آگاهی از دستور زبوان پارسوی انجوام موی    های مج بازگردان فعل

گزیند. با این حال، ناآگاهی از ظرایف زبان عربوی،   ترین واژه پارسی را برای رساندن مفهوم فعل عربی برمی نزدیک

 کند. مترجم را به اشتباه دچار می اشتراک معنایی واژگان یا غفلت از ابواب ثالثی مجرد و تفاوت معنایی آن، گاه

توانود   گمان برخی از واژگان در زبان عربی دو یا چند معنا دارند. کتاب ارجمند مقایيس اللغة در این جهوت موی   بی

راهگشا باشد. گذشته از قدمت و اعتبار، این کتاب به روشنی، یک یا چندمعنا بودن هر مواده لغووی را بيوان کورده     

اَل مَتُْنْن َتْسَتْكثحرُ  و"ن سوره مدّثّر را بنگرید: حال آیات آغازی است.  (١)مدِّثّر،  "ََ

اند: نعمت دادن، منّت نهادن. از این رو ابوالحسن  ن را به یکی از دو معنا برگرفته ن عموم مفسران و مترجمان ماده م 

 و اعطا مکن که عوض بيشتر خواهى اشعری آیه را چنين بازگردانده است: 

 و منّت منه تا طلب بيشى کنى. ترجمه کرده است:رازی و ابوالفتوح 

  محمدرضا صفوی این منّت را متوجه خداوند دانسته است، بنگرید: و

 و این کارها را فراوان م ندار و به خاطر انجام آنها بر خدا منّت مگذار.

 اند که هر دو معنا را گرد آوردند، بنگرید: و برخی مترجمان بر آن شده

مبخش که بخواهى عوض بيشترى دریابى، و یا آن را در نظر خود زیاد بشمارى یا در عبادتوت بور خودا    و مالى را 

 منت منه که آن را بسيار انگارى. )علی مشکينی(

های نازل شده بر پيامبر اکرم اسوت، و در آغواز بعثوت، آن حضورت      با توجه بدین که سوره مدّثر از نخستين سوره

که بر دیگران ببخشاید، پوس نعموت دادن و   مال و دارایی در دست نداشت چندان و شماری داشت،  تپيروان انگش

چشمداشت بيشتر داشتن در زمانه آغاز بعثت، جایگاهی نداشته است. و البته منّت نهادن چه بر بنودگان و چوه بور    

چه معناست؟ به ویژه  خداوند، بس از اخالق واالیِ پيامبر به دور بوده است. پس این آیه و نهی و بازداشت الهی به

با توجه به زمانه آغاز بعثت، پيامبر از چه چيز نهی شده است؟ نعمت دادن همراه با چشمداشت، یا منت گذاردن و 

 بخشش خود بزرگ دیدن؟! 

                                                           
 - 
 (.1٨77هاجری )تهران، آوای نور، توانيد ر.ک. فرهنگ وندهای زبان فارسی اثر ضياءالدین م برای آگاهی بيشتر از وندهای پارسی می 1
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 نویسد:  یفارس رازی در اینباره م ن دومعنای اصلی دارد. ابن ن اند که ماده م هشناسان عرب تصریح کرد عموم لغت

[: القطع، و منفه   النون أصغن. أحدهما یدلُّ على قطع و انقطاع، و اآلخر على اصطناع خیر. األوّل ]المنّالمیم و 

: المنیّ ، ألنها تنقص العدد و تقطع  . و المَنُون "فَلَهُمْ أَجْر  ةَیْرُ مَمْنُونٍ"الحبلَ: قطعته. قال اللَّه تعالى:   یقال: مَنَنْتُ

 (.2١7، ص3)مقایيس اللغة، ج 1منًّا، إذا صنع صُنعًا جمیل ا  یمنّ  : مَنّ ، تقول نُالمدَد. و األصل اآلخر المَ

 توان التَمونُن را بوه معنوای قطوع     نمی اند؟ آیا هتوجه نکرد  ن ن از چه رو، مترجمان و مفسران به معنای نخست ماده م

 بدانيم؟!

 نویسد:  یمشمارد  را قطع می ن ن ازهری پس از انکه یکی از دو معنای اصلی م

، 1٨)تهوذیب اللغوة، ج   2 ، أی أَخْلَق و تَقَطَّع. و یُقال للثَّوب الخَلق: مَنِین مَنِین  من الرِّجال: الضَّعِی . و حَبْل   المَنین

 (.٢1ص

ترجمه را بر پایه معنای قطع، سستی وناتوانی چنين  "َواَل مَتْـُنْن َتْسـَتْكثحرُ "آیه توان  ، میشناسان با توجه به تصریح لغت

  "پنداری، ناتوانی پيشه مکن و به فزون" شود: می

بدین تقریب که خداوند در برابر بار رسالت از سویی، و فشار انکار و تکذیب مشرکان از سویی دیگور، بوه پيوامبر    

فرماید: این فرمان و مسئوليت را بسيار نشمار که در نتيجه آن، در انجامش سست و ناتوان شووی. ایون معنوا بوا      می

 شرایط زمانه آغازین بعثت کامال سازگار است.

 دومين نمونه از این دست را بنگردید:

 (٣7)انبياء،  " وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِبا  فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْه"

و تنگ و سخت گرفتن  وتقدیر، گيری هاندازتوانستن، کم بر سه معنای  است و این ماده دست ر د واژه نَقْدِرَ از ماده ق

 شود:  چنين می " َفَظنَّ َأْن َلْن نـَْقدحَر َعَلْيه"را به معنایی توانایی اخذ کنيم معنای عبارت  نَقْدِرَدارد. اگر داللت 

 پس یونس گمان کرد بر او توانایی نداریم. 

  نویسد: پاسخ این پرسش میجناب ابوجعفر طبری در توان گفت پيامبری، خداوند را ناتوان پنداشته است؟!  آیا می

و أولى هذه األقوال فى توویل ذلك عندى بالصواب قول من قال عنى به فظن یونس أن لفن نحبسفه و نضفیق    

علیه. النه الیجوز أن ینسب الى الکفر و قد اختاره لنبوته و وصفه بون ظن أن ربه یعجز عما أراد به و ال یقفدر  

                                                           
 - 
الحَبول یعنوی    ن دو معنای اصلی دارد  نخستينش بر بریدن و بریده شدن داللت دارد، و دومی بر انجام کار خير. معنای اول قطع اسوتو از ایون روی مَنَنوتُ    ن م 1

بُورَدو   کاهود و عمور را موی    به مرگ نيز مَنون گویند  زیرا شومار آدميوان را موی   پایان( است. و  نشدنی )بی فرماید: آنان را مزدی بریده ریسمان را بریدم. خداودن می

 ومعنای اصلی دوم آن است که گویی: مَنَّ یَمُنُّ آن گاه که کسی کار نيکی انجام دهد.

 - 
 به مرد ناتوان، مَنين گویند، و به ریسمان پوسيده و پاره، و به لباس پوسيده نيز مَنين گویند. 2
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، 17)جامع البيان، ج  1وص  له بالکفر و ةیر جائز ألحد وصفه بذلك علیه وص  له بونه جهل قدرة اللّه و ذلك

 (.  ١٨ص

 نویسد:  می " َفَظنَّ َأْن َلْن نـَْقدحَر َعَلْيه"نيز در معنای عبارت چنين است که جناب ابوالفتوح رازی  و هم

اى بر او قادر نباشود.  که حمل کنند بر نفى قدرت، و گویند معنى آن است که: یونس گمان برد که خد  امّا قول سيم

اش کفر باشد چه این گمان که خداى بر بنده و مؤاخذه او قادر نباشد کفر بود، و حوالت کفر بوا   این قول از گوینده

 (.27٢، ص1٨پيغامبران کفر بود )روض الجنان، ج

این آیه برگرفته از معنای در  نَقْدِرَاند که  هگون اسالمی بدین نکته تصریح کرد با اینکه مفسران بزرگوار در فرق گونه

 اند:  هاند و چنين نوشت به خطا رفته نَقْدِرَیابيم که در ترجمه  تنگ و سخت گرفتن است، ولی باز مترجمانی را می

 . )فوالدوند( [ آن گاه که خشمگين رفت و پنداشت که ما هرگز بر او قدرتى نداریم را ]یاد کن« ذو النون»و 

 اند. شهاب تشکری، محمدکاظم معزی، و ترجمه تفسير طبری بدین خطا گرفتار شدهالدین فارسی،  همچنين جالل

های ثالثی مجرد و احتمال تفاوت معنایی آنها است. به عنوان نمونوه،   نکته دوم در ترجمه فعل مجرّد، توجه به باب

 س در دو باب ثالثی مجرد و به دو معنا به کار آمده است: ب ماده ل

 (.٨17، ص12سَاا به معنای آميختن )ر.ک. تهذیب اللغة، جبِسُ لَبْسَاا به معنای پوشيدن، لَبَسَ یَلْبَسُ لُبْلَبِسَ یَلْ

ُتْم تـَْعَلُمونَ "حال در ترجمه آیه  ْلباطحلح َو َتْكُتُموا احْلَقَّ َو أَنـْ بنگرید. بسياری از مترجموان   (،٢2)بقره، "َو التـَْلبحُسوا احْلَقَّ ابح

 اند: اند و آیه را چنين ترجمه کرده تفاوت ننهاده س و لُبسميان دو باب مختلف لَب

 (ای و حق را به باطل م وشانيد و حقيقت را پنهان نسازید و حال آنکه )به حقّانيّت آن( واقفيد. )الهی قمشه

و  نسفی و ترجمه تفاسير طبریالدین فارسی،  جاللالعابدین رهنما،  زینهای ابوالحسن شعرانی،  این خطا در ترجمه

 . در حاليکه ترجمه صحيح آیه چنين است:شود بيان السعادة، نيز دیده می

 پوشى مکنيد. )علی گرمارودی( و حق را با باطل مياميزید و آگاهانه حق

 این دوگانگی و خطایِ برخی از مترجمان در ترجمه این آیه نيز مشهود است:

 (.٣2)انعام،  "بِظُلْمٍالَّذینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إیمانَهُمْ " 

 ترجمه ابواب مزید -7

ها با یکدگر و همچنين با فعل مجرد، بایود موورد توجوه و دقوت      معنایی آن  های ثالثی مزید و تفاوت گمان باب بی

 مترجم قرار گيرد. 

 باب افعال و تفعیل 7-1

                                                           
 - 
گيریم. زیرا این سخن که یوونس   کنيم و بر او تنگ نمی رین سخنان در معنای آیه، سخن آن کس است که گوید: یونس گمان کرد که او را حبس نمیت درست 1

ری برگزیوده  و روا نيست که سخنی کفرآميز به یونس نسبت داد، حال آنکه خداونود وی را بوه پيوامب    و توانا نيست، سخن کفرآميزی است،پنداشته که خداوند بر ا

 است.
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شوند. مترجمان  تن( به کار برده میدو باب إِفعال و تفعيل در بسياری موارد برای تعدیه )متعدی ساختن، مفعول گرف

ل ميوان بواب    ز اند. در برخی از موارد، از جملوه مواده ن   نيز در ترجمه این دو باب، افعال متعدی پارسی به کار برده

إفعال و تفعيل تفاوتی است. إنزال بر فروفرستادن یکجا و دفعی، و تنزیل بور فروفرسوتادن بوه تودریج داللوت دارد      

(. نشان دادن این تفاوت در ترجمه پارسی تنها با افزودن قيد ممکون اسوت. والبتوه    ٢٣٢رآن، ص)مفردات غریب الق

کنند. ولی اگور   شوند و إنزال و تنزیل را به یک صورت ترجمه می عموم مترجمان متعرض این نکته در پارسی نمی

به ترجمه پارسی ضوروری بوه    هر دو باب در یک آیه یافت شود و این تفاوت معنایی مورد نظر باشد، بازگردان آن

 رسد، این آیه را بنگرید: نظر می

 ( ٨عمران، )آل "عَلَیْكَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَديقا  لِما بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجیلَ  نَزَّلَ"

آن دهنده  این کاربرد دوگانه نشانمده است. آدرباره تورات و انجيل  "أَنزَلَ "و  درباره قران کریم،"نَزَّلَ"در این آیه، 

با این حال، بيشتر مترجمان نَزَّلَ و أَنزَلَ های پيشين فرق داشته است.  است که فروآمدن قرآن کریم با فروآمدن کتاب

 اند. را به یک واژه ترجمه کرده

 مرحوم فوالدوند، این تفاوت را در ترجمه پارسی، این گونه انتقال داده است:

شمارد، به حق بور توو )بوه تودریج( فورو فرسوتاد و        هاى آسمانى پيش از خود را راست مى )این( کتاب را که کتاب

 تورات و انجيل را )یکجا( فرو فرستاد.

 به کار آمده است: نَزَّلَ و أَنزَلَای دیگر که به همين شيوه  ولی در آیه

 "رَسُفولِهِ وَ الْکِتفابِ الَّفذی أَنْفزَلَ مِفنْ قَبْفلُ        عَلى  سُولِهِ وَ الْکِتابِ الَّذی نَزَّلَیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَ"

 (.1٨١)نساء،

 فوالدوند نيز دقت پيشين خود را کنار گذاشته و هر دو فعل را به یک صورت ترجمه کرده است:

ده و کتوابى کوه پويش از آن فورود آورده اسوت      اى مؤمنان! به خداوند و پيامبر او و کتابى که بر پيامبرش فرو فرستا

 ایمان بياورید.

 باب مفاعله و تفاعل 7-2

(. از ایون  17، ص1رود که فعلی دوسوویه روی دهود )ر.ک. شورح شوافيه، ج     باب مفاعله بيشتر در زمانی به کار می

پردازنود کوه    توه موی  کاررفتوه در قورآن کوربم بودین نک     سنج ذیل مشتقات باب مفاعله به روی، همواره مفسّران نکته

 گی آن فعل یا اسم مشتق را تصویر کنند. این آیه را بنگرید: دوسویه

 (.٣7)انبياء،  " وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِبا  فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْه"

قوم خویش را ترک کورده اسوت. بسوياری از مفسوران بوه بواب مفاعلوه در         "مُغاضِباا"پيامبر خدا، یونس، به حالت 

 نویسد: اند، ولی جناب زمخشری با توجه بدین نکته می توجه نکرده "مُغاضِباا"
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 (.1٨1، ص٨)الکشاو، ج  1و معنى مغاضبته لقومه أنه أةضبهم بمفارقته لخوفهم حلول العقاب علیهم عندها

 نویسد: صيل این نکته میو جناب محمد امين شنقيطی در تف

فِهِمْ حُلُولَ الْعَفذَابِ  أَیْ: فِی حَالِ کَوْنِهِ مُغَاضِبًا لِقَوْمِهِ. وَمَعْنَى الْمُفَاعَلَ ِ فِیهِ أَنَّهُ أَةْضَبَهُمْ بِمُفَارَقَتِهِ وَتَخَوُّ "مُغَاضِبًا"

 (.2٢1/ ٢)اضواءالبيان،  2.جِیبُوهُ، فَوَوْعَدَهُمْ بِالْعَذَابِبِهِمْ، وَأَةْضَبُوهُ حِینَ دَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ مُدَّة  فَلَمْ یُ

رود، و جناب ابوحيان  هرچند در صرو وادب عربی باب مفاعله به معنای ثالثی مجرد و فعل یکسویه نيز به کار می

 اندلسی نيز در تفسير آیه فوق بدین مطلب تصریح کرده است:

، 7)البحر المحيط، ج ٨ ال تقتضی اشتراکا، نحو: عاقبت اللص و سافرت قیل: معناه ةضبان و هو من المفاعل  التی

 (.٢١1ص

رسد اصل در معنای باب مفاعله، مشارکت هر دو سو در انجام فعول اسوت، و توا آنجوا کوه معنوای        ولی به نظر می

بوه هور   . مشارکتی و دوسویه جای داشته باشد، حمل فعل باب مفاعله بر معنای ثالثی مجرد، بر خالو ظاهر اسوت 

. پيشونهاد  را فعلی دوسویه معنا کرده باشود  "مُغاضِباا"روی، ترجمه پارسی نيافتم که بدین نکته توجه داشته باشد و 

، هایی همانند آن بهره ببریم آن است که در ترجمه افعال واسماء مشتق برگرفته از باب مفاعله، از قيد دوسویه و واژه

 توان گفت:  و در ترجمه آیه فوق می

]یاد کن[ آن همراهِ ماهی ]یونس[ را آن گاه که به خشمی دوسویه برفت، پس گموان کورد کورد کوه بور او تنوگ        و

 .گيریم نمی

 توجه به تفاوت معنایی باب مفاعله و ثالثی مجرد در برخی آیات ضروری است، بنگرید:

 (. 211عمران،  )آل "رُواْ وَ صَابِرُواْ وَ رَابِطُواْیَوَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اصْبِ"

خداوند به مومنان سه فرما داده است: صبر، مصابره و مرابطه. به ویژه در این آیه که فعل مجورد و بواب مفاعلوه در    

 نویسد:  اند، باید به تفاوت آن دو توجه کرد. از این روست که شيخ طوسی می کنار هم آمده

الصبر الذی یعنفی بفه ففی      المصابرة من الصبر، للبیان عن تفصیلمن أن « اصْبِرُوا وَ صابِرُوا»  و انما جمع بین"

 (.13، ص٨)التبيان، ج ٢ الذکر ألن المصابرة صبر على جهاد العدو یقابل صبره ألن المفاعل  بین اثنین

 اند، بنگرید: هعاشور نيز به زیبایی این نکته را تفصيل داد و جناب ابن

                                                           
 - 
خشوم   خشم دوسویه )مُغاضب بودن( یونس آن است که وی بر قومش خشم گرفت، و هنگام جدا شدن به آنان وعده عذاب داد، و آنان نيز بدین جهت بر او 1

 گرفتند.  

 - 
دن آنان، یونس بر قومش خشوم گرفوت و بوه    ها دعوت قوم به خداباوری و اجابت نکر معنای خشم دوسویه )مُغاضب بودن( یونس آن است که پس از مدت 2

 آنان وعده عذاب داد، و چون آنان را به عذاب ترساند و از ميانشان رفت، آنان نيز بر او خشم گرفتند.  

 - 
قبوتُ اللُوصّ )دزد را   رساند  همانند آنکوه گوینود: عا   و گفته شده مُغاضب به معنای غضبان )خشمناک( است، و باب مفاعله در این واژه معنای اشتراک را نمی ٨

 کيفر کردم( و سافرتُ )وبه سفر رفتم(. 

 - 
دبواری دوسوویه   در این آیه ميان اصبروا و صابروا )صبر و مصابره( جمع شده است تا دو گونه بردباری جدا شوند، یکی بردباری پيشتر گفته شده، ودیگری بر ٢

 باب مفاعله و از دو سوی است.   که بردبارب در برابر کوشش و شکيبایی دشمن است  زیرا مصابره
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هذا أشدّ الصبر ثباتا فی النفس و أقربه إلى التزلزل، ذلفك أنّ الصفبر   المصابرة و هی الصبر فی وجه الصابر، و 

فی وجه صابر آخر شدید على نفس الصابر لما یغقیه من مقاوم  قرن له فی الصبر قد یساویه أو یفوقه، ثفم إنّ  

ر تکون ألطول هذا المصابر إن لم یثبت على صبره حتّى یملّ قرنه فإنّه ال یجتنی من صبره شیكا، ألنّ نتیج  الصب

 (. ٨1٣، ص: ٨ التحریر والتنویر، ج) 1 الصابرین صبرا

 های پارسی را بنگرید و درباره خطا یا صواب آن خود داوری کنيد. حال برخی از ترجمه

 [ شکيبایى کنيد، و دیگران را هم به شکيبایى وادارید )حسين انصاریان(.  اى اهل ایمان! ]در برابر حوادث

 ار دین صبور باشيد و یکدیگر را به صبر و مقاومت سفارش کنيد )محمدباقر موسوی همدانی(.اى اهل ایمان در ک

 ، چنين ترجمه کرد:"صابِروا"توان با توجه به معنای مشارکت در  در حاليکه می

 بردباری کنيد و ایستادگی ورزید و مرزها پاس دارید.اید،  ای کسانی که گرویده

بيگمان ایستادگی کردن متضمن این معناست که در سمت مقابل نيز مقاومت و ایستادگی است، ودر برابر شوکيبایی  

 دشمن، باید ایستادگی و بردباری بيشتری داشت. 

آنچه درباره باب مفاعله گفته شد، درباره باب تفاعل نيز جریان دارد  زیرا تفاعل نيز بر فعلی دوسوویه داللوت دارد   

 این آیه را بنگرید:  .(111، ص1رح شافيه، ج)ر.ک. ش

 (2٨٨)بقره،  "فَإِنْ أَرادا فِصاال  عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَغ جُناحَ عَلَیْهِما"

فرماید اگر پيش از اتمام دوسال، پدرومادر خواستند که کودک را از شير بازگيرند،  خداوند در بيان احکام رضاع می

 .چنين کنندکه  رواست، "اورتراضی و تش"از سرِ 

 جناب ابوحيان اندلسی در تتفسير این عبارت به معنای باب تفاعل اشاره کرده و نوشته است:

یَکُفونَ   لُ فِفی تَشَفاوُرٍ أَنْ  وَتَفَاعُل  هُنَا فِی تَرَاضٍ، وَتَشَاوُرٍ عَلَى الْوَکْثَرِ مِنْ مَعَانِیهِ مِنْ کَوْنِهِ وَاقِعًا مِنَ اثْنَیْنِ، وَیُحْتَمَ

)البحر المحويط،   2 ذَلِكَ أَحَدُهُمَا شَاوَرَ الْآخَرَ، أَوْ یَکُونَ أَحَدُهُمَا شَاوَرَ ةَیْرَ الْآخَرِ لِتَجْتَمِعَ الْآرَاءُ عَلَى الْمَصْلَحَ ِ فِی

 (.317، ص2ج

 (1همچنين در یک موضع خداوند روز قيامت را یوم التغابُن نام کرده است. )تغابن، 

ستند که ماده غوبن بور نوادانی، غفلوت، نسويان و      ن هآشناسان بر  ن است. لغت ب مصدر باب تفاعل از ماده  تَغابن 

 .( ٨11، ص1٨ضعف رأی داللت دارد )ر.ک. لسان العرب، ج

                                                           
 - 
 بردبوار کوه   مصابرة بردباری در برابر بردباریِ دیگری است، و این گونه بردباری دشوارتر است و بيشتر در معرض تزلزل است، شوکيبایی در برابور یوک فوردِ     1

نباشد، از بردباریش هيچ بوه  تر است. و در مصابره، اگر فرد بردبار خسته شود و بر بردباریش ثابت قدم  بردباریش بر شکيبایی ما برتر است یا مساوی است، سخت

 تری دارد. طوالنی آورد  زیرا نتيجه با کسی است که بردباری دست نمی

 - 
، حوال  تراضی و تشاور در این آیه در باب تفاعل است، و معانی باب تفاعل در تشاور مالحظه شده است که هر دو طرو )پدرومادر( هور دو مشوورت کننود    2

 ند یا هر کدام با فرد سومی مشورت کند تا آراء و نظرات گرد آید و مصلحت مشخص شود. ممکن است یکی با دیگری مشورت کن
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ق( در 33٨جای دارد مفسران و مترجمان در تصویر این غبن دوسویه بيشتر بکوشند، چنانکه ابوالقاسم نيشابوری )م.

 نویسد: اینباره می

و یجوز أن یکون التغابن فی یوم القیام  من أمر المؤمن على الکافر فی الدنیا، فکفان الکفافر أو الظفالم یظنّفان     

أنهما ةبنا المؤمن بنعیم الدنیا، و المظلوم بما نقصه من حقه و ثلمه من ماله، و قد ةبنهمفا المفؤمن و المظلفوم    

ار الغبن من وجهین:أحدهما: ظن، و اآلخر: حقّ، جرى على بفاب  على الحقیق  بنعیم اآلخرة و جزائهما فلمّا ص

  (٢11، ص2)وضح البرهان، ج 1التفاعل

 باب تفعّل، افتعال و انفعال  ١-7

سه باب تفعّل، افتعال و انفعال بيشتر بر فعلی که از یک سو انجوام گرفتوه و از سووی دیگور پذیرفتوه شوده اسوت        

 این آیه را بنگرید:  .(11٢-11٣، صص 1، ج)ر.ک. شرح شافيه)مطاوعه( داللت دارد. 

 (٨7)بقره،  " فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبيهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ "

 نویسد:  از باب تفعّل است، و معنای مطاوعه باید در آن لحاظ شود. از این روست که زمخشری می تَلَقَّى

 (.12٣، ص1)الکشاو، ج 2الکلمات استقبالها باطخذ و القبول و العمل بها حين علمهامعنى تلقى 

ـَنتحُكم"این نکته را در ترجمه و تفسير عبارت  َْلسح ( نيز باید مورد توجه قرار داد، در این عبارت، 13)نور، "إحْذ تـََلقَّْونَـُه ِبح

آن بوه افوک    بواب تفعلول اسوت. و ضومير مفعوولی       در اصل تتلقَّون، فعل مضارع جمع مخاطب موذکر در  "تلقَّونَ"

ـَنتحُكم"گردد. و افک، تهمت و افترایی است که به زبان گفته و به گوش شونيده شوود. بوه واقوع،      بازمی َْلسح ، "تـََلقَّْونَـُه ِبح

 پذیرش و پخش نمودن یک افتراء است. 

 اند.  های گرفتن، فراگرفتن، و دریافت کردن بهره برده در هر دو آیه، مترجمان در بازگردان تَلَقّی از واژه

فعول امور از مواده    تَبَتَّولْ  ( اسوت.  ٣، مزّمّول ) "تـَبَـتَّْل إحلَْيهح تـَْبتحـيالً "یکی از موارد قابل توجه از کاربرد باب تفعّل عبارت 

آیود،   بيشتر موارد، مفعول تأکيدی هر فعلی از همان ریشه و باب فعول پيشوين موی    ل و از باب تَفَعلل است. در ت ب

،  ، فعل و مفعول مطلق هوردو از یوک ریشوه   "تـَبَـتَّْل إحلَْيهح تـَْبتحـيالً "(. و در 1١٢)نساء،  "َتْكليماً   َو َكلََّم اَّللَُّ ُموسى"همانند: 

است. این امر در نحو عربی رواست. تفاوت در باب فعل  ولی فعل از باب تفعّل، و مفعول مطلق از باب تفعيل آمده

و مفعول مطلق، متضمن معنای لطيفی است. یکی از معانی باب تفعّل آن است که شخص به دشواری و تکلّف، یوا  

و از آنجا که بریدن از دیگران و رو به  .(111، صص 1به تمرین و تلقين کاری را انجام دهد. )ر.ک. شرح شافيه، ج

ل در باب تفعّل به کار  ت شتن در گام نخست به دشواری و تمرین و خودداری نياز دارد، درباره آن ماده بخدا گذا

                                                           
 - 
خوورده   پندارد که مومن نادان و فریوب  و رواست که تغابن در روز قيامت ميان مومن و کافر، و ستمدیده و ستمگر وری دهد  بدین تقریب که کافر در دنيا می 1

کند بر وی زیانی رسانده است. در حاليکه در حقيقت موومن و   ستمگر نيز به جهت غصب حقوق و اموال ستمدیده گما می است که نعمت دنيا را رها کرده است،

کار و نادان هستند. پس نادانی و زیان از هر دو سو به شمار آمده است  از یک سو به گمان و پندار، واز سوی دیگور   اند و کافر و ستمکار زیان ستمدیده سود کرده

 يقت، پس باب تفاعل )دوسویه بودن( جریان دارد. به حق

 - 
 پذیرفتن آنها و عمل به آنها پس از دانستن آنها است.  معنی تلقی کلمات، برگرفتن کلمات و  2
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شود کوه   رفته است. و چون از این گام بگذرد و به نتيجه برسد، جدایی از دیگران و انقطاع به پروردگار حاصل می

ین آیه گذشته از دشواری تفاوت نهادن ميان باب تفعّل و و باب تفعيل بيان نموده است. ترجمه ا تَبْتِيلآن را به واژه 

 تفعيل، مشکل ترجمه مفعول مطلق تأکيدی را نيز به همراه دارد. 

 درباره باب افتعال این آیه قابل توجه است:

 (1١6)اعراف،  "فِلِینَفَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَوَةْرَقْناهُمْ فِی الْیَمي بِوَنَّهُمْ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَکانُوا عَنْها ةا"

م و باب افتعال است. انتقام الهی، کيفر کردارهای پيشين آدميان اسوت  بنوابراین نقموت از آدموی      ق از ماده ن انْتَقَمْنا

 نویسد: عاشور در تفسير این آیه می است و انتقام از پروردگار. جناب ابن

لِمُطَاوَعَ ِ فِعْلِ الْمُتَعَديی بِحَیْثُ یَکُونُ فَاعِلُ الْمُطَاوَعَ ِ هُوَ مَفْعُولَ الْفِعْلِ الْمُجَرَّدِ...وَ وَأَصْلُ صِیغَ ِ الِافْتِعَالِ أَنْ تَکُونَ 

، 1)التحریروالتنوویر، ج  1هَا مُسْفتَوْجِبُ عَدَّوْهُ إِلَى الْمُعَاقَبِ بِمِنِ الِابْتِدَائِیَّ ِ لِلدَّلَالَ ِ عَلَى أَنَّهُ مَنْشَوُ الْعُقُوبَ ِ وَسَبَبُهَا وَأَنَّفهُ 

 (.7٢ص

 از این دیگر موارد قابل توجه استفاده از باب افتعال این آیه است: 

 (.17)قمر، "وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ"

 مُدِّکِر. ←دَکِردْمُ ←دَکِرمُذْ←تَکِرمُذْ←تَکِرُیَذْ←تَکَرَاست. اَذْ ر ک اسم فاعل از ماده ذ مُدَّکِرٍ

مُدَّکِرٍ پذیرنده ذکر و یادآوری است و در ترجمه و تفسير آیه باید بدین نکته توجه داشت، در حاليکه برخی بنابراین 

 اند، بنگرید: از مترجمان پارسی، مُدَّکِرٍ، به معنای ثالثی مجرد ذکر ترجمه کرده

 ابوالفتوح رازی، همچنين معزّی(آسان کردیم قرآن براى یاد کردنى، هست یاد کننده؟ )

تر است، از این رو از مترجم توقع بيشتری است که در ترجمه پارسی  معنای مطاوعه در باب انفعال آشکارتر و قوی

 ز این باب، معنای مطاوعه )پذیرش فعل( را مورد نظر قرار دهد. این تعبير قرآنوی را بنگریود:  ا مشتقافعال و اسماء 

 .(23١)بقره،  "َِلا  اَل اْنفحصامَ "

)تهوذیب  داننود.   را به معنای شکستن ناپيدا می م ص وشناسان  است. لغت م ص مصدر باب انفعال از ماده و إِنْفِصامَ

شودن، بریودن وشکسوتن ترجموه      شدن، کَنوده  إِنْفِصامَ، را گسستن، گسيختگی، پاره(. مترجمان 1٢1، ص12اللغة، ج

باید گفوت: آن را   "لَها  الَ انْفِصامَ"رسد در ترجمه عبارت ه انفصام، به نظر میاند، این همه ترجمه فصم است، ن کرده

 هيچ پذیرش گسستی نيست. 

 باب استفعال 7-4

انود، والبتوه در    باب استفعال برای طلب و درخواست فعل است. عموم مفسران و مترجمان بدین نکته توجه داشوته 

(، باید معنوای طلوب و   ٨٢)بقره،  "إِسْتَکْبَرَ"قرآنیبه ویژه در تعبير  ،مواردی یادآوری این نکته خالی از فائده نيست

                                                           
 - 
ن آیه با حورو مون متعودی    ای که فاعل در باب افتعال، مفعول در فعل مجرد است.... و انتقام در ای اصل در باب افتعال، پذیرش فعل )مطاوعه( است، به گونه 1

 شده تا بر آن داللت کند که کافران منشأ، سبب و مایه نقمت و عذاب هستند.  
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جوویی اسوت.     و برتری خواهی خواست را در نظر گرفت  استکبار، بزرگی و برتری یا سرکشی نيست، بلکه بزرگی

 (.١17)مفردات غریب القرآن، صکند.  راغب اصفهانی بدین نکته تصریح می

باب استفعال، معانی دیگری نيز دارد، و از جمله ممکن است به معنوای  های مزید، از جمله  گمان هر یک از باب بی

ثالثی مجرد نيز آید. تفصيل این مطلب در کتب صرو و اعراب القرآن آمده است، و البته این گونه معانی ثانوی کار 

ها معنای مشهور و نخستين باب مزید پس آنچه که در این بخش آمد، تنکند.  را بر مترجم و مفسّر قرآن دشوارتر می

  است. نيازمندهای مستقلی  شپژوهبه های مزید  معانی بابجانبه  است، و بررسی کامل و همه

 گیری خغصه و نتیجه

قرآن کریم از گستره وسيع لغوی، صرفی، نحوی و بالغی زبان عربی بهره برده است. و زبان عربوی در هور یوک از    

ارسی بسيار متفاوت است. بررسی ترجمه قرآن کریم در هر یک از این چهار حوزه نيازمند این چهار حوزه با زبان پ

داری است. در نخستين گام، با توجه بوه تفواوت گسوترده و پرژرفوای سوامانه سواخت        های مستقل و دامنه پژوهش

الغوه، سواخت   های اسم فاعل، صوفت مشوبهه، صويغه مب    واژگان در دو زبان پارسی و عربی، بررسی تطبيقی ساخت

های ثالثی مزید )افعال، تفعيل، مفاعله، تفاعل، تفعّل، تفاعل، انفعال و استفعال( انجام شد.  ثالثی مجرد، و برخی باب

هوایی   حول  ها بيوان شود و راه   گذاری های موجود پارسی در معادل های و معایب ترجمه به خالصه و اشارت، کاستی

های اسمی و فعلی عربی در زبان پارسی پيشنهاد شود. اميود اسوت کوه      جا و سزا برای ساخت جهت یافتن معادل به

تر و زیباتر قرآن کریم به زبوان پارسوی کوششوی فراگيور      مراکز آموزشی و پژوهشی قرآنی در جهت بازگردان دقيق

 انجام دهند.

 

 فهرست منابع

 قرآن کریم.

ید من تفسوير الکتواب المجيود. توونس، الودار      م.( تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجد11٣٢عاشور،محمد. ) ابن

 التونسيه.

 ق.( معجم مقایيس اللغه. قم: دفتر تبليغات اسالمى.1٢1٢ابن فارس، احمد، )

 .. لسان العرب. بيروت، دارصادر(ق1٢1٢) مکرم منظور، محمد بن ابن

 س رضوى.ق.( روض الجنان وروح الجنان. مشهد: آستان قد1٢1٣. ) على ابوالفتوح رازى، حسين بن

 .تهذیب اللغة، بيروت: دار احياء التراث العربی (.ق1٢21) ازهری، ابومنصور محمدبن احمد

 الحاجب(. بيروت: دارالکتب العلمية. ق(. شرح الشافيه )ابن1٨13) الدین محمد استرآبادی، رضی

 ( البحر المحيط فى التفسير. بيروت: دار الفکر.ق1٢21ابوحيان محمد بن یوسف. ) ،اندلسى

 القرآن، بيروت، دار الکتب العربيه. غریبق.( مفردات  1٨12راغب اصفهانى، ابو القاسم حسين بن محمد. )

 ق.( الکشاو عن حقائق غوامض التنزیل. بيروت: دارالکتب العربی.1٢17زمخشری، ابوالقاسم، محمود. )

 .دارالمعرفة . المبسو . ، بيروت،(ق1٢1١) الدین سرخسى، شمس
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 ی آیة اهلل مرعشی.ق(، الدرالمنثور فی تفسير المأثور، قم، کتابخانه1٢1٢من بن ابی بکر)سيوطی، عبدالرح

 دار االحياء التراث العربى. ،. اضواء البيان فى ایضاح القرآن بالقرآن. ، بيروتق(1٢17) شنقيطى، محمد امين

 ق.( الجامع عن تأویل آى القرآن. بيروت: دارالفکر.1٢21جریر) طبرى، محمد بن

 ق.( التبيان فى تفسيرالقرآن، بيروت، دار احياء التراث العربى.1٢13طوسى، محمد بن حسن، )

 . . بيروت، دار القلم ق.( وضح البرهان فى مشکالت القرآن1٢11نيشابورى، محمود بن ابوالحسن )

 .دار الفکر المجموع شرح المهذّب . بيروت،تا(  )بییحيى بن شرو ، نووی

 .فرهنگ معين. تهران، کتاب راه نو .(ش1٨٣1) معين، محمد

 ، مرکز تحقيقات کام يوتری علوم اسالمی نقل شده است. ٨افزار جامع تفاسير  از نرم های پارسی قرآن ترجمه



 گالويژ شيخیشرافت كريمی,   ميمرتبط با بهشت در قرآن كر یو ذهن ینيامور ع یحس ريتصاو یبررس
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(7) 

 ذهنی مرتبط با بهشت در قرآن کریمبررسی تصاویر حسی امور عینی و 

 )بر اساس دیدگاه تفسیری سید قطب(

  1شرافت کریمید. 

 دانشگاه کردستان ، دانشکده زبان و ادبيات،استادیار گروه زبان و ادبيات عربی

 گغویژ شیخی

 دانشگاه کردستان ،عربی آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبياتدانش 

 چکیده

های القای مفاهيم و رساندن پيام در آثار ادبی و هنری است. قرآن کریم از طریوق خلوق   تصویرآفرینی یکی از شيوه

ی تصاویر حسی به واسطه کلمات، مفواهيم انتزاعوی و غيور محسووس را تبيوين کورده اسوت. سويد قطوب نظریوه          

مطرح کرده است. او تالش کرد  "مشاهد القيامة فی القرآن"بویژه در  تصویرآفرینی قرآن کریم را در آثار قرآنی خود

توأثير   "مکتبـة القـرآن اجلديـدة"های مختلف زیبایی تصویری در قرآن کریم در قالب سبکی موسوم به با بررسی جنبه

امور عينی و  این فن بيانی را در القای مفاهيم قرآن تبيين کند. این پژوهش با روش تحليلی توصيفی، تصاویر حسیِ

کند. نتایج پژوهش بيانگر آن است که مفاهيم مربو  ذهنی مرتبط با بهشت را بر اساس نظریه سيد قطب بررسی می

طوری که امکان تجسم عينی های محسوس و عينی بيان شده است  بهبه توصيف بهشت در قرآن بر اساس توصيف

تصاویر حسی در قرآن کریم مربو  به امور محسوس آن توسط مخاطب و بر اساس تجارب او ممکن است. بيشتر 

است و هماهنگی بين عناصر خارجی و محسوس با عناصر درونی و انتزاعی باعوث افوزایش توأثير کوالم و ایجواد      

شود. عالوه بر این کاربست تصویرهای هنری در افزایش اعجاز بيانی قورآن موؤثر   انگيزش برای تأمل در مفاهيم می

 است. 

 : قرآن کریم، تصویرآفرینی، تصاویر حسی، سيد قطب.هاکلید واژه

 

 مقدمه

که جنبوه اعجوازی    استهایی ای است و بنيان سبک آن دارای اصول و ویژگیکليت مفاهيم قرآن مطابق با هر دوره

چنودان   به آن داده است. از ابتدای ظهور اسالم تا پایان دوره کتابت قرآن کریم خوانودن و نوشوتن در ميوان عورب    

راگير نبود و بيشتر اعراب امی بودند. به همين دليل گفتمان شفاهی وحی که دربردارنده تصاویر حسی و ذهنی بود ف

ها جان، به داللتی تابلوهایی از کلمات بیقرآن کریم با تصویرپردازی و ارائه قدرت تأثير بيشتری بر اعراب داشت.

                                                           
 sh.karimi@uok.ac.ir. نویسنده مسؤول: 1
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استعاره، مجاز و موسيقی و فواصل آیوات در مخاطوب انگيوزش    دهد و با فنون بالغت مثل تشبيه، صورتی زنده می

 کند. ایجاد کرده و مفاهيم نامحسوس را به صورت محسوس ارائه می

ی تصواویری  ی بالغت جدید در قرآن کریم است کوه بوا ارائوه   نظران و پيشتازان عرصهسيد قطب از جمله صاحب

ناميود.  « مکتبة القرآن الجدیدة»را  است و خود این سبک سبک جدیدی آیات را تحليل کردههنری از قرآن کریم به 

بوه تبيوين   م( 11٢7« )مشواهد القياموة فوی القورآن    »م( و 11٢3« )التصویر الفنوی فوی القورآن   »و با نگارش دو کتاب 

طور خاص پرداخت. تصویر در نظر او آن چنانکوه در  طور عام و در قرآن کریم بهتصویرسازی هنری در فن بيان به

شود حتی اگور  شود، شامل هر نوع ارائه حسی معناست که موجب انگيزش خيال میوی از آیات فهميده میتحليل 

های بالغت کالسويک باشود و خوواه    ی حسی مبتنی بر گونههامبتنی بر خيال نباشد  به عبارت دیگر خواه این داده

آیوات  ت که سوبک قورآن تماموا جوز در     آفرین و محرک خيال است. او دریاففراتر از آن باشد در هر حالت داللت

ی (. سيد قطوب در مقدموه  17: 11٣٣تصویری است و این سبک تصویری همان راز اعجاز آن است )قطب، تشریع 

ای کوه قورآن بوا    گونوه تصویرسازی در قرآن برترین ابزار انتقال معناست  به»معتقد است « التصویر الفنی فی القرآن»

ی دیودنی، آرموان انسوانی و طبيعوت     نی، حالت روانی، رخداد محسوس، صحنهخيالی، معنای ذه –تصاویر حسی 

دهد، به این ترتيوب معنوای ذهنوی، شوکل یوا      کند، ارتقا میکند و س س تصویری را که ترسيم میبشری را بيان می

يوز مجسوم   یافته و طبيعت بشری نشود و آرمان انسانی عينيت کند و حالت روانی تابلو یا صحنه میحرکت پيدا می

دانود و از  به همين دليل سيد قطب تصویر هنری در قرآن را محدود به کالم نموی  (.7: 211١)قطب، « شودمرئی می

گوید. به باور او تصویر در قرآن یک قاعوده یوا روش جدیود در فهوم     ها هم سخن میوارهتصویر در صحنه و تابلو

ی اعتقاد و عمل به آن حل کرده است  مشکالتی را در زمينهگری قرآن معانی است و هماهنگی آن با هدو هدایت

های لغوی و معنوی واژگان و چينش آن در بافت کالم و موسيقی کارگيری الفاظ و داللتچنانکه تصویرسازی با به

های آن در خيال مخاطوب نفووذ پيودا کورده و او را     ها و سایهناشی از الفاظ و عبارات همنشين و همچنين صورت

 نماید.ی پذیرش پيام الهی مستعد میبرا

سازد که ذهن مخاطب را به تخيل قرآن کریم در بيان آیات مربو  به بهشت، آن را چنان زیبا توصيف و مجسم می 

های زیبا و دیدنی و خواستنی از بهشت را به تصویر بکشد. سعی نگارندگان این پژوهش بر دارد تا صحنهآن وا می

دگاه تفسيری سيد قطب به تبيين تصاویر عينی و محسوس مرتبط بوا بهشوت ب ورازد و بوه     آن است که بر اساس دی

 سواالت زیر پاسخ دهد:

 ی آن کدام است؟دهندههای تشکيلاز نظر سيد قطب منظور از تصویر هنری در قرآن کریم چيست و مؤلفه .1

  با بهشت دارد؟ بيان تصویری در قرآن کریم چه نقشی در انتقال مفاهيم عينی و محسوس مرتبط .2

 ی تحقیقپیشینه

از سوی ادیبان و پژوهشوگران موورد توجوه قورار گرفتوه اسوت و        متن قرآن به دليل فصاحت و بالغت آن همواره

پردازان، مفسران، معناشناسان و علمای بالغت این کتاب مقدس را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار محققان، نظریه

 اند.آراء خود را مطرح کردهاند و بر مبنای آن داده
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به برررسی زبان تصوویری در امثوال قورآن پرداختوه     « الصورة الفنية ِف املثل القـرآِ»( در کتاب 211٣محمد الصغير )

، تصاویر هنری قورآن را  «التصوير الفِن ِف القرآن الکـرمي دراسـة َتليليـة»( در کتاب 2111است. جبير صالح القرغولی )

شوناختی تصوویرهای هنوری در قورآن     تحليول زیبوایی  »ی با عنوان ا(، در مقاله1٨12ن خلف )اند. حسبررسی کرده

شناسی این هنور در سووره   ضمن بررسی مفهوم تصاویر هنری، به تحليل زیبایی« ی فصلت(ی موردی سوره)مطالعه

ق تصویرسوازی ذهنوی   انتقال معنی از طری»ی خود تحت عنوان ( در مقاله1٨1٨فصلت پرداخته است. زهره آسوده )

به بررسی نقش تصویرسازی ذهنی در انتقوال مفواهيم جوزء سوی پرداختوه و محمود قاسومی        « ام قرآندر جزء سی

های بدیع ایون هنور قرآنوی    به بررسی برخی از جلوه« هایی از هنر تصویرآفرینی در قرآنجلوه»ی (، در مقاله1٨٣١)

التصـوير الفـِن ِف سـورة طـه: دراسـة »ی خود با عنووان  نامهدر پایان( نيز 2111پرداخته است. محمد بن حزام العدیل )
ی ناموه ( در پایوان 211١ی طه را مورد بررسی قرار داده است. موریم سوعود )  تصویرهای هنری در سوره« فنيـة أدبيـة

را موورد   ی یوسوف های هنری در سووره جنبه «البعد التصويري ِف القرآن الکرمي: سـورة يوسـف َّنوذجـا»خود با عنوان 

هوا در آن اسوت کوه هودو آن     که آشکار است تفاوت پژوهش حاضر با این پوژوهش بررسی قرار داده است. چنان

 بررسی تصاویر حسی و عينی مرتبط با بهشت در قرآن کریم از دیدگاه سيد قطب است. 

 های تصاویر حسی امور عینی و ذهنی از دیدگاه سید قطبویژگی

نگواری، ترسويم، نقاشوی، مصورسوازی و توزئين اسوت       گری، نگارگری، صورتورتتصویر در لغت، به معنای ص

ی زبانی، متشکل از الفاظ و معوانی عقلوی و عواطفی و خيوالی     (  اما در اصالح یک مجموعه٨73: 1٨٣3)آذرنوش، 

-جلوهترین توصيف، عبارت است از تعبير از حالت چيزی با جزئيات یا (. تصویر در ساده٨1: 11٣٨است )البطل، 

(. در 111: 1171های محسوس آن. به تعبيری دیگر تصویر تابلویی است که از کلمات تشکيل شده است )غریوب،  

هوای  الفواظ از داللوت  »یابنود  زیورا در تصویرسوازی    جان، زنده و حرکت میواقع در تصویر تابلویی از کلمات بی

دهند کوه در هور خووانش تجدیود     متن هویتی میشوند و به های خطابی و جدید متمایل میمعجمی خود به داللت

ای است دقيق و لطيف در توصويف حقوایق، کوه    (. به عبارت دیگر تصویر شيوه1٨: 1112)موسی صالح، « شودمی

آورند که در احساس و خيال مخاطب ای را پدید میکلمات و حروو با نظمی ویژه در کنار هم قرار گرفته و جمله

(. تصویرسازی که یکوی از ابعواد ادبوی و    171: 1173کند )رمضان البوطی، نا را القا میصورتی مجسم و زنده از مع

گيوری آن دارد و  ی خيال نقش اساسوی در شوکل  اعجاز هنری قرآن است، همان تصویر عينی و ذهنی است که قوه

بوا محسووس    خواستگاه آن امور محسوس عينی یا ذهنی است و در خدمت اهداو دینی، تربيتی و اخالقی بووده و 

دهود. چنانکوه محمود قطوب     نشان دادن حقایق عقلی و معنوی، وجدان و عواطف بشری را تحت توأثير قورار موی   

زیبایی تصویرسازی هنری از به هم پيوستن ملکات ذهنی و حسی و ایجاد کردن ارتبا  ميان »عبدالعال معتقد است: 

خالقی و مفاهيم فکوری را برانگيزانود. بوه ایون     شود، به نحوی که وجدان اچيزهای همجنس یا متناقض حاصل می

)عبودالعال،  « های محتوایی و لفظی خود منعکس کندتواند حقایق اشياء را با تمام زیباییترتيب که تصویر بيانی می

211١ :7.) 
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قرآن معانی انتزاعوی را بوه مودد تصواویر محسووس و      »گوید: ی تصویر سازی هنری در قرآن میسيد قطب درباره

هوای موورد   دارد و فهم حوادث محسوس و صوحنه نمایاند و از حاالت روحی انسان پرده برمیانگيز خود میخيال

-گرداند. اینجاست که میبخشد و زوایای سرشت بشر را آشکارا مجسم میمشاهده را نيز به همين ترتيب عمق می

-ی گویا تبودیل موی  ک تابلو یا یک صحنهگيرند و حاالت روحی و درونی به یبينيم معانی ذهنی به یکباره جان می

ای که منظره سومعی بورای شونونده    اند به گونههای انسانی شخصيت پيدا کرده و زنده و پویا ایستادهشوند و نمونه

هایی جاندار بر روی صحنه در حال آمد و گردد و گویی شخصيتای تماشایی میی بصری و صحنهتبدیل به منظره

 (.٨١: 2112طب، )قرفت و گفتگو هستند 
هایی خوالی  تصویر در قرآن، تصویری زنده و برگرفته از دنيای زندگان است، نه رنگ»گوید: سيد قطب در ادامه می

شوود   های درونی سونجيده موی  ها با احساسات و یافتهجان. تصویری است که در آن، ابعاد و مسافتو خطوطی بی

هایی از طبيعت که لباس زندگی بور تون   ی آدمی یا صحنهجان زنده شوند در حالی که باطوری که معانی ترسيم می

گيوری  در فرآیند تصویرسازی حس و خيال از از ابزارهای اساسوی در شوکل  (. ٨7)همان:« نماینداند، تعامل میکرده

ترین تصویرسوای بهتورین و زیبوا   »گوید: می« مشـاهدة القيامـة ِف القـرآن»تصویر هستند. چنانکه سيد قطب در تفسير 

ها تصور روش تعبير هم در هنر و هم در دین است. برای بيان این برتری کافی است، معانی را در حالت انتزاعی آن

-ذهن و هوش را مخاطوب موی   کنيم، س س به صورت تصویری شخصيت یافته تصور نمایيم. معانی در حالت اول

رسند و در روش دوم حس و وجدان را مخاطب انگيز خود به ذهن وهوس میهای زیبا و دلسازند و جدا از سایه

ی حوواس بوه تخييول و ایقواع، از وجودان منفعول بوه        رسند: از روزنههای مختلف به نفس میسازند و از روزنهمی

 (.٣: 211١)قطب، « ی آنهای فراوان نفس است نه تنها رونهها و پرتوها. ذهن هم یکی از دریچهانعکاس
هوا و  گویود. ترسويم  ی وجوه انسان  یعنی عقل، حس و وجدان او سخن موی قرآن با همهبنابراین زبانِ تصویری در 

کار نرفته است  بلکه گاه مضمون و حقيقوت یوک امور، جوز بوا      بخشيدن به کالم به تصاویر قرآنی، تنها برای زینت

ر کوردن مقصوود و   ترین روش در آشوکا توان آن را مناسبکند و به همين دليل است میتصویرگری نمود پيدا نمی

شود که تصاویر قرآنی با امور فطوری و بودیهيات هماهنوگ    تأثير بر مخاطب دانست. این تأثير زمانی دو چندان می

ی ناب و راستين است و برای دستيابی بوه ایون هودو، از منطوق     وجود آوردن باور و عقيدهی قرآن بهباشد. وظيفه

این در دیدگاه سيد قطب تصویرسازی از قواعد بنيادین در بيوان  بربنا (.221: 2112)قطب، « گيردوجدانی کمک می

ی بارز در این تصویرسازی هستند  اما چنين نيست که بتووان تنهوا در وراء   قرآنی است و تخييل و تجسم دو نمونه

رآن یافت، بلکه عالوه بر آن دو ویژگوی، موتن قو   صورت عام دستهای تصویرسازی قرآنی بهاین دو به بيان ویژگی

تنسيق در تاليف عبارات و ایقاع موسيقایی الفاظ است که از طریق  های بالغی،دارای انسجامی است که شامل نکته

(. با توجه به آنچوه بيوان   ٣7آید )همان: وجود میی خاص بهانتخاب درست واژگان و نظم دادن به آن در یک شيوه

 کنيم. نيداری بررسی میی دیداری و ششده تصویرسازی در قرآن را از دو جنبه

  تصاویر دیداری

 تشبیه
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( بوه  31١: 211٨تشبيه در اصالح علم بيان، نشان دادن اشتراک چيزی با چيز دیگر در یوک معنوا اسوت )تفتوازانی،     

تصویری است که از مقارنه و مانند کردن اشياء مختلف با یگدیگر و بوه کموک نيوروی خيوال     »عبارت دیگر تشبيه 

است و برخی مانند زمخشری و ابن اثيور تفواوتی ميوان آن دو قائول     « تمثيل»لغت برابر و مرادو  آید و درپدید می

برند اما برخی دیگر مانند شيخ عبدالقاهر جرجانی ميوان آن دو تفواوت   کار میجای یگدیگر بهنيستند و هر دو را به

رود بوه  از اقسام تشبيه به شمار موی  (. در واقع تمثيل یکی1٢7: 1٨7١است و تمثيل اخص از تشبيه است )فاضلی، 

گيورد و بوه   یابد که در معناهایی که هر دو طرو را در بر میتشبيه ميان دو چيز تحقق می»توان گفت: طور کلی می

« شوند، شرکت دارد و نيز در اموری که در اتصاو به آنها مخصوص یکی از آن دو باشد، متمایزندآنها موصوو می

افزایود و بور آن   تشبيه وضوح معنا را می»گوید: ابو هالل عسکری در بيان هدو از تشبيه می (.1٨: 1٨7٢)بغدادی، 

 (.2٢1: 1171)عسکری،« کندتاکيد می

تشبيه در قرآن تنها یک آرایش کالم و زیبایی لفظی نيست که هدو از آن تنها ایجاد مشابهت بين اشياء باشد  بلکه 

هایی مجسم و زنوده  دمد و معانی ذهنی را به صورت  به کالبد الفاظ میقرآن به کمک تشبيه، روح و حيات و نشا

گذارد، البته در این ميان از عناصر هنر، زیبایی، نظم و موسويقی کوالم غافول    در قالب تصاویری بدیع به نمایش می

(. ١٣: 1٨7٣ دهود )قاسومی،  شود و همه را در کنار هم و در نهایت هماهنگی و زیبایی مورد اسوتفاده قورار موی   نمی

ها به فرجام نيکو بسيار از تشبيه بهره گرفته است و با محسوس نشان داد تصواویر بهشوتی   قرآن برای تشویق انسان

ـثُهنَّ إنـٌس قَـبَلُهم َوال دهد برای مثوال:  گویی مخاطب را در مقابل مناظر بهشت قرار می ـراُت الطَـّرفح َ  َيطمح ﴿فحـيهحنَّ قاصح
در اینجا تصویری از زنان بهشوتی   (3٣-3١)رحمن/ رَبُُّکما ُتَکذ حابن﴾ ﴿َک نَـُّهنَّ الَياُقوُت َواملَرجاُن﴾  َجاٌن﴾ ﴿فَبح ي ح آالءح 

 شود. زنانی که در صفا و لطافت چونان یاقوت و مرجانند.در ذهن مخاطب ترسيم می

ُأعحـدَّت لحلَّـذين آَمنُـوا اب ح َوُرُسـلحه ذلـحک َفضـُل هللاح يُؤتحيـهح  ﴿َوسابحُقوا إَلی َمغفحرة من رَب حُکم َوَجنٍَّة َعرُضها کعر  السَّماءح َواالر ح 
﴾ صوورت  ی آل عموران بوه  سووره  1٨٨( و شبيه به همين آیه نيز در آیوه  21)حدید/ َمن َيشاُء َوهللُا ُذو الَفضلح الَعظحـيمح

محسوس مجسم شده است. ای تشبيه بلي  آمده است. در این آیه از طریق تشبيه تصورسازی بهشت به صورت ماده

یِ فراخی است که بهشت را در بر ی گستردهصحنه در سياق این آیه، صحنه»گوید: سيد قطب در تفسير این آیه می

ی فراگيری است که مجال برای گرفته است )پهنایی آن همسان پهنای آسمان و زمين است( و این مساحت گسترده

 (.2١٢: 211١)قطب،  «نمایدین فضای فراخ فراهم میهای نعيم سرشار در ابه تصویرکشيدن صحنه

گراید، از آنجوایی کوه در   شود که برای توصيف مناظر بهشتی به تشبيه تمثيلی میو این تاثيرگذاری زمانی بيشتر می

کند دارد و تصویرهایی را خلق میی تخييل را به تفکر وا میتشبيه تمثيلی وجه شبه برگفته از امور متعدد است، قوه

﴿َمَثُل اجلَنَّةح الَِّت ُوعحَد املُتـَُّقوَن گيرد. دستيابی به آن شکل می کند و تالش برایها نفوذ میکه از این طریق بهتر در قلب
ٍن َوأهناٌر محن لَّنٍب  َّ يـَتَـَغريَّ طعُمُه َوأهنَاٌر م حن ََخٍر لَّذٍة ل حلشَّارحبحنَي وَ  أهناٌر م حن َعَسٍل مَُّصفًّي َوَِلُم فحيهـا محـن  فحيها أهنَاٌر م حن مَّاء َغريح آسح
در اینجوا تصوویر    (.1٥)محمد: ُکل ح الثََّمَراتح َوَمغفحَرٌة م حن رَّهب ححم َکَمن ُهَو َخالحٌد ِف النَّارح َوُسُقوا َماء َْحيَمـاً فـََقطَـَع أمَعـاءُهم﴾

ست. در مورد تصویر این آیه سيد قطب بهشت به صورت تشبيه تمثيلی که مبنای آن حس و خيال است، بيان شده ا
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های نعيم است رودبارهایی از آب، رودبارهایی از خمر، رودبارهایی از عسول.  این، نمایش یکی از گونه» گوید: می

شوود. رودبوارانی هسوتند کوه     ی هيچ چيزی در اینجا خشک نمیحد و حساب است و چشمههمه چی در اینجا بی

یابنود،  ازند که انسان ميل به آنها را دارد  اما جز به مقدار اندکی از آن دسوت نموی  س-ترین زندگی را جاری میپاک

ی ثمورات و  ها از همهی این ميوهترین طعم را دارا هستند و با وجود همهرودبارهایی که از بهترین نوع و خوشمزه

 (.2٢7: 211١نيز وجود دارد )قطب، « آمرزش پروردگارشان»خوراک و نوشيدنی، 

 استعاره

بوه  »(. و در اصوالح  313: 2111استعاره در لغت به معنی عاریت گرفتن و عاریت خواستن است )راغب اصوفهانی، 

(. در واقوع  2٣2: 1171)عسکری، « معنی انتقال عبارتی است از معنای اصلی خود به معنای دیگر به منظوری خاص

يقی و مجوازی مبتنوی بور شوباهت اسوت. در اسوتعاره       ای مجاز است که در آن پيوند ميان معنای حقاستعاره، گونه»

ی مرتبط بوا آن تشوبيه را   کند و واژهگوینده برای بيان مقصود خود، آن را در ذهن خویش به چيز دیگری تشبيه می

ی استعاره الحاق مدلولی نو به مودلول  گوید: وظيفه(. اولمان پيرامون استعاره می2٨٣: 1111برد )جرجانی، کار میبه

گيرد. درک خصوصيات مشترک دو می یک کلمه است که از طریق رابطه مستقيم ميان این دو ملول صورت میقدی

شود که انتقال معنی قدیمی کلمه به معنای جدید آن بوه نحوو کامول    ی گوینده، تنها زمانی ميسر میمفهوم به وسيله

قرآن برای (. 117: 1٨١7جود دارد )عبدالتواب، انجام گرفته باشد. معموال معنای قدیم کلمه همراه با معنای جدید و

هوای  هایی در قالوب اسوتعاره  های بهشت را ترسيم کرده و با عاریه گرفتن نامتشویق مخاطبان تصویرهایی از صحنه

چون: فردوس، دار المقامة، دار السالم، دار القرار، مقعد صدق و غيره برای بهشت شووق بوه متوأخر را در    مفهومی 

 نماید. برای مثال:می مخاطب ایجاد
یعنوی  « مقعود صودق  »گویود:  راغب اصفهانی موی  ﴿إن  املُتَّقني ِف َجنٍت َو نـََهٍر﴾ ﴿ِف َمقَعدح صدٍق عحنَد َملحيٍک ُمقُتدحر﴾

به تصوویری  « مشاهد القيامه فی القرآن»(. سيد قطب در کتاب ١71: 211٨مکانی که در آن آرامش است )اصفهانی، 

پرداخته است و به صورت مفصل عناصر تصویر در این آیات را بيان نکرده است چنانکه در ذیل گذرا از این آیات 

دهد توا آنهوا را   شود، و به خيال مجال مینعيم به صورت مصور و شخصيت یافته توصيف می»آنها آورده است که: 

گردآوری نماید و به این صورت ها را به تصویر بکشد و اشکال را دور هم ساری ترسيم نماید، نشانهبه شکل سایه

دهد. به این صورت، خوشیِ آرامش، لذتِ نعيم، نسيمِ اطمينان و آسایش انودرون را حوس   فراخی نعيم را نشان می

 (.3١: 211١)قطب، « کنیمی

-گيرد و اشتياق برای دستيابی به آن دو چنودان موی  کار میو آنجا که برای توصيف امور حسی بهشت استعاره را به

ـا َصـبَـُروا َجنَّـًة َوَحريـراً ﴿ .شود زَمَهرحيـراً ﴿ ﴾َوُجـزاُهم مبح َودانحيَـة َعلَـيهحم ﴿ ﴾ُمتَّکئحـني فحيهـا َعلَـی األرائـحکح ال يـَـَروَن فحيهـا مَشسـًا َوال َ
بوه معنوای مطيوع و رام اسوت )راغوب      )تذليل( در اصل )ذ ل ل(  .(1٢-12)اإلنسان/  ﴾ظحاَلُِلَا َوُذل حَلت َقُطوُفها َتذلحيال

های بهشت آسوان اسوت. در اینجوا نيوز     (  اما در این آیه منظور این است که دسترسی به ميوه٨٨1: 211٨اصفهانی، 

حال آنان را »گوید: کند چنانکه سيد قطب میی بهشت فراهم میاستعاره مجال را برای به تصویر کشيدن این صحنه

کننود. بوا ایون حوال     -ها مجلل و زیبوا تکيوه موی   تختکنيم، در بهشت بر در حالتِ نشستنِ آرام و راحت نظاره می
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نوه آفتوابی در آن   »گریم که قبال نمایش داده نشده است، یا با حالتی دیگر نمایش داده شده است ای را نظارهصحنه

 «.اکلها دائم و ظلهوا »وجود دارد، یک بار هم دانستيم که « ظال ظليال»، دانستيم که در آنجا «یابند نه سوز سرماییمی

کنود  صحنه را تکميل می« یابند نه سوز سرمایینه آفتابی در آن می»ی منحصر به فرد را نظاره کنيم حال، این صحنه

 (.114: 1116)قطْ،  «های آن در دسترس و زودیاب استافتد و ميوههای بهشتی بر آنان فرو میسایه»با: 
م ُبَشـراُکُم اليَـوَم َجنَّـاٌت َيـرحي محـن ََتتحَهـا األهنَـاُر خالـحديَن فحيَهـا َيوَم تـََری املؤمحنحنَي َواملؤمحناتح َيسَعی نُورُُهم ﴿ ميـاهنح َبنَي أيديهحم َو ِبح

اسوت و  « دویودن و شوتافتن  »ی )س ع ی( به معنای ی )یسعی( از مادهکلمه(. 01)حديـد/  ﴾ذلَک ُهَو الَفوُز الَعظيم

یظهور  »شود:  اگر به جای عبارت موذکور در آیوه گفتوه موی     کند.نور را به انسانی تشبيه کرده که در رفتن شتاب می

شود، پنهان گشته و انسجام و هماهنکی فضای موجوود در آیوه از   خيالی که در تصویری متحرک نمایان می« نورهم

صحنه در این جا چه اجماال و چه تفصيال، جدید اسوت  »گوید: رفت. سيد قطب در مورد تصویر این آیه میبين می

کنود،  سازد  پس از آنکه تصویر پویای آن را بوا قودرت ترسويم موی    هایی است که گفتگو آن را زنده میو از جمله 

بينيم که در پيشاپيش و سمت راست آنها پرتو شود، مردان و زنان مؤمنی را میی عجيبی در اینجا مشاهده میمنظره

« ی لطيفی اسوت ت و این براستی صحنهها در حال فيضان اسليطف مالیمی در حال شتاب است و در پيشاپيش آن

 (.2٢٢: 211١)قطب، 

 مجاز

-یعنی از آن گذشت و تجاوز کرد. در مجاز لفظ از معنای اصلی« جاز الشیء»آید و می« جاز الشیء یجوزه»مجاز از 

: 1٨٣٣)هاشومی،   اش نقل داده شده و استعمال گردیده تا بر معنای غير اصلی و متناسب با معنای اصلی داللت کند

تا: ای )ابن اثير، بیشود  مگر برای فایده(. اصل در زبان، حقيقت است و مجاز فرع و از اصل به فرع عدول نمی11٣

(. در واقع، حقيقت لفظی است که بتوان معنی و مصداق آن را بر وجه عموم بر نظایرش تسوری داد )هموان:   37/ 1

-ستعمال لفظ در معنایی که در لغت برای آن وضع نشده، موی ا»(. جرجانی با توجه به تعریف حقيقت، مجاز را ٣1

داند  یعنی معنایی غير از معنای موضوع له. به عبارت دیگر مجاز آن است که لفظ از معنوی موضووع خوود عودول     

توانود  ی توانا میی بلي  و نویسندههای گران بهای بالغت که گوینده(. مجاز از گنجينه٨13: 1111)جرجانی، « کند

این نوع استعمال سرمایه بگيرد و کالم را موافق طبع و ذوق و براساس یک هدو عالی قرار دهد و در عين حال  از

 (.212: 1٨٣٨زیبا آورده و معنی را هم به ذهن شنونده نزدیک سازد )جرجانی، 

تووانيم  بوا امعوان نظور در آیوه موی      (018)آل عمـران/  َففحي َرَْحة هللاح ُهم فيها خالحدون﴾َوَأمَّا الَّذين ابَيضَّت ُوُجوُهُهم ﴿

های بهشوتی  ی رحمت ما را متوجه عموم نعمتکار بردن کلمهتابلوی زیبایی را مشاهده نمایيم که باری تعالی با به

ی حاليت مجاز مرسل با عالقه «رْحـة»ی شود. در اینجا کلمهگراند که در جزای اعمال نيکوکاران به آنها داده میمی

به این دليل به جای این مکان رحموت آموده    گيرد.محلی )بهشت( است که رحمت در آن جایی می است و منظور

شود چنانکه سيد قطوب در موورد ایون    های فراوانی میاست که سرار آن رحمت است و رحمت خدا شامل نعمت

-ا و بدن از آن لذت موی گردند و اعضمند میها و اجسام از آن بهرههایی هستند که شکمنعمت» گوید: ها مینعمت
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-ها آنها را در میآیند که تنها جانسار روانی نازکی در میگردند که به صورت سایهبرند و چنان ظریف و ژرو می

  (.3٨: 211١)قطب، « شودها پاشيده مییابند و نمایی از آن به چهره

ا صظحـَره﴾ ﴿ُوجوه يومئٍذ صظحَرٌة﴾ ی جزئيوت اسوت در   مجاز با عالقوه « وجوه»این آیه در ( 00-01)القيامـه/  ﴿إلی َرهب ح

شوود و صوورت از   شویم که سرور و خوشحالی در ابتدا در صورت نمایان میاینجا با اشاره به وجه متوجه این می

جمله اعضای بدن است که تمام حواس پنجگانه )بينایی، چشایی، بویایی، شنوایی، و المسه( در آن جمع شده است 

 سازد.از صورتی بشاش را در حالی که نظاره گر خالق مصور است، مجسم می و تصویر زیبایی
یعنوی اسوم فاعول     ؛«راضـية»بوا   «عيشـة»ی اول در آیوه ( 11-10)احلاقة:  ﴾ِف َجنَّة عاليةٍ ﴾﴿فـَُهَو ِف عحيشٍة رَّاضيةٍ ﴿

باشد  زیرا کشی که در عيش است از آن راضوی اسوت، نوه اینکوه     « مرضية»توصيف شده است در صورتی که باید 

را مجاز جزئی برای بهشت دانست  چورا کوه    «جنة»توان ی بعدی نيز میخود اینکه خود عيش راضی باشد. در آیه

که اغلب کاربست آن ظرفيوت و داخول   « ِف»د. حرو جر تواند جزئی از بهشت باشکه به معنی با  است می «جنة»

شدن در مکان است برای مفهوم انتزاعی داخل شدن در بهشت استعمال شده اسوت . بوا بوه تصوویر کشويدن ایون       

هوا  تصاویر از اصحاب بهشت و خشنودی و رضایتمندی آنها از این حالت گویی که هم اکنون در مقابل این صحنه

 گيریم.قرار می
 شنیداری تصاویر

 گفتگو

هاست  زیرا تصوویری روشون از   کردن مفاهيم و داللتها و مجسمدر ایجاد صحنه گفتگو فرآیندی پویا و پيوندساز

آورد. بنوابراین گفتگوو یکوی از عناصور مهوم در      دهود و زنودگی را پويش چشوم موی     اندیشه و عمل به دست موی 

ها و منظره را هم نمایانِ حاضور  ها و داستانصحنهتصویرسازی رخدادها و »گویدتصویرسازی است. سيد قطب می

ی عناصور تخيول در آن   سازد، طوری که در آن زندگی و حرکت است و اگر عنصر گفتگو را به آن بيفزایم، همهمی

)سويد  « کنود شود. به این ترتيب به محض اینکه نمایش شروع شد، شنوندگان را به تماشواچی تبودیل موی   کامل می

ای دارد. قرآن این پدیده در قرآن کریم به عنوان یکی از عناصرسازنده تصویر نقش قابل مالحظه (.31: 1٨٣1قطب، 

بينوی بشور   خواهد رسالتی را که به منظور تحت تأثير قرار دادن فکر و جهوان کریم با استفاده از کاربست تصویر می

دارد یکوی از ایون   ی و حياتی به تأمول وا موی  های متعدد انسان را در مسائل اعتقاداست، به انجام برساند و با شيوه

داران بهشت را به صوورت  ها گفتگوست. قرآن کریم در جای جای آیات گفتگو بهشتيان با جهنميان یا خزانهروش

  سازد. برای مثال:تصویری زنده و گویا مجسم می

نـا َحقَّـاً فـََهـل َوَجـدَُّّ مَّـا َوَعـَد رَبُُّکـم قَـالوا نـََعـم فَـ ذََّن ُمـؤذ حُن ﴿َوصَدی أصحاُب اجلَنَّة أصحاَب النَّارح أن قَـد َوَجـدص َمـا َوعـَدَص رَبُّ 
در این آیه و آیوات بعودی ایون سووره تصوویری زنوده و پویوا از        (. ٢٢)اطعراو/  بَينَـُهم أن لَّعنَـُة هللاح َعلَـی الظَّلحمـنَي﴾

سوازد گوویی مخاطوب در    گان مجسم میهای بهشتيان و جهنميان و گفتگویشان با یگدیگر را جلوی دیدشخصيت

این تصاویر شخصيت یافته سرشوار از  » گوید: ای زنده حضور دارد. سيد قطب در مورد تصویر ایه میمقابل صحنه
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ی این تصوویرها نوزد پژوهشوگر علوم     کنند. همهحرکت و حياتند تا جایی که چشم و گوش خيال آنها را دنبال می

)قطوب،  « آن بگوید: تعبير ا مستقبل با لفظ ماضی، تنبيهی بر تحقق وقوع آن اسوت بالغت شایسته است که در مورد 

2112 :٨1.) 

يُکم فَادُخُلوَهـــا ﴿َوســـيق الـــذين اتَـَّقـــوا رَبَـُّهـــم إلـــی اجلَنَّـــةح زَُمـــرًا َحتَّـــی إذا َجاُءوَهـــا َوفُتحَحـــت أَبَواهُبـــا َوقَـــاَل َخَزنـَُتهـــا َســـالٌم َعلَـــ
َُ َنشاُء فَنحعَم أجـُر الَعـامحلحنَي﴾ خالحدحيَن﴾﴿َوقَاُلوا احلَمُد َّللح ح  -7٨)زُمَور:   الَّذي َصَدقـََنا َوعَدُه َوأَوٍَنا األرَ  نـَتَـبَـوَُّأ محَن اجلَنَّةح َحي

داران بهشت که حاکی از مهر و عطوتشوان بورای بهشوتيان    (. در این آیات تصویری از گفتگوی بهشتيان با خزانه7٢

ایون گونوه تعبيرهوا در یوک     »گویود:  سيد قطب می .سازدچنين جایی مشتاق میاست، مخاطبان را برای رسيدن به 

رسند: حاضر نمودن صحنه و جان بخشيدن به آن  چنانکه گویی مشاهده و قابل تجسويم  ی واحدی به هم مینشانه

که اوال در  ها هماهنگی استی سوم در این صحنهگذارد و نشانهتردید تأثير بسيار بزرگی بر جان میاست و این بی

آیند، در بين آنها تماثول، تشوبيه، تقابول یوا     ای که جزئيات منسق به چشم مییابد، به گونهجزئيات تصویر نجلی می

یابد تا این آهنگ گاهی بر کلمات خود داللوت کنود و بوا سوایر     تداعی وجود دارد، ثانيا در طنين کلمات تجلی می

 (.٢7-٢١: 211١)قطب، « با فضای صحنه هماهنگ باشدی مواقع واژگان ریتمی پدید آوردکه در همه

 موسیقی

موسقی صنعت آهنگ و نغمات، دانش سازها و آوازها، غنا و خُنيا، ترکيب اصووات  »در تعریف موسيقی باید گفت: 

 آرایوش بيرونوی و لفظوی    یوک  تنهوا  موسويقی (. ٨3: 1٨٣3)حسينی دشتی، « نواز، علم الحان استبه صورت گوش

 پنهان و عميق معانی یهمه تواندو می آیدمی شمار به معنا القای وسایل از وسيله مؤثرترین و قویترین نيست  بلکه

 آدموی  جوان  الهام و تأثير بر وسایل قویترین از بنابراین کند  بيان نيست، آن تعبير به قادر کالم را که انسان درون در

 زیبوا،  هنرهوای  دنيوای  در موسيقی»گوید: موسيقی می ی اهميتهسيد قطب دربار (.13٢:2112 ،)عشری زایداست 

 یدرجوه  در دهد،می قرار خطاب مورد محدود، نا و مبهم ایواسطه با و وسائل نزدیکترین با را مخاطب اینکه برای

بيوان   آن از دقيقوی  توان تفسيراگر چه نمی و کندمی نفوذ روح در که است پنهانی هاینغمه موسيقی. دارد قرار اول

-موی  قورار  سووم  یدرجه در شعر و آیدمی غناء موسيقی از بعد کرد. درک را آن توانمی دقيقی احساس با کرد اما

 .(٨٨: 111١ ،قطب)« گيرد

ی صوتی و موسيقی تأکيد کرده و معتقد است که موسيقی و مصطفی محمود، محقق مصری، بر اعجاز قرآن از جنبه

به دو قسم ظاهری و باطنی تقسيم کرده است  هماهنگی کامل دارد و موسيقی راآهنگ برآمده از آیات با معنای آنها 

(. ایون نووع از   ١-3توا:  کند )مصوطفی محموود، بوی   و موسيقی اعجازآميز قرآن را از نوع درونی و باطنی معرفی می

رآن کنود. قو  موسيقی که ناشی از چينش حروو و کلمات و جمالت است و هماهنگی خاصی در ساختار ایجاد می

های آوایی آفریوده اسوت   کریم که قيد و بندهای شعری پيراسته است بستر مناسبی را برای چينش حروو و خوشه

که با آفرینش موسيقی حاصل از آواها و واژگان و با هماهنگی و انسجام در ساختار آیات نظماهنگ خاصی ایجواد  

یک نوع موسيقی درونی در کالم وجود دارد که » گوید:ی این نوع موسيقی میکرده است. چنانکه سيد قطب درباره

ها نهفتوه اسوت و   دهد. این موسيقی در تارو پود الفاظ و در ترکيب درون جملهشود  اما تن به تشریح نمیحس می
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هوای اعجواز بيوانی قورآن     (. یکی از جنبوه ٣٨: 1٢12)قطب، « شودفقط با احساس ناپيدا و با قدرت متعال درک می

آواهای آن است که نقش بسزایی در آفرینش تصویرسازی دارد. بر اساس اینکه در اینجا مجوال   موسيقی اصوات و

-هایی اکتفا میاین نيست که به شرح مفصلی از موسيقی آواها و کلمات و جمالت پرداخته شود فقط به ذکر نمونه

 شود.

ـيًة مَ  راضح ـيًة﴾﴿فَادُخلي ِفح عحبـادي﴾﴿وادُخلي َجنَّـِت﴾﴿اي أَيَـُّتها النَّفُس املُمَمئحنَّه﴾﴿ارجعي إَلی رَب حکح َ (. ٨1 -27)فجور:   رضح

هوای زبوان کوچوک بور یگودیگر در      حرو الف با منطبق شدن کنواره که « یاء»و « الف»در این آیات تکرار حروو 

تواند توجوه مخاطوب را بوه سووی     آید. طبيعتاا صدای انفجاری آن، میحنجره و رها شدن ناگهانی آن، به وجود می

است )همان(. که بورای مخاطبوان   نسبت و تحتانيت به معنی « یاء»و حرو  (.23: 2111 عباس،کلم جلب نماید )مت

-آورد، انگار که همين آالن در حال وارد شدن به بهشت است. سيد قطب میاین آیات آرامش عجيبی به ارمغان می

در آرامش و اطمينان که بوا جووّ آراموش     موسيقی این آیات شبيه موج است. به خاطر اوج و گستردگی آن،»گوید: 

بوه صوورت   « یواء »و به طورو پوایين بوا    « ا»موجود در تمام صحنه هماهنگی دارد. شاید هم م به طرو باال با الف 

کند نه مندی خارجی را تفسير میی کار را چون این مدها وزندهد  اما نه همهپيوسته، کاری در این تموج انجام می

ی موجود در جرس و حروو کلمات اسوت  در آن را. بازگشت این روح نيز به خصائص نهفتهروح داخلی موجود 

 (.17: 2112)سيد قطب، « کندکه هر کس کلمات قرآنی را با حساسيت و دقت بخواند آن را درک می

و در معنویت و بزرکداشت « یا ایَّتُها»این گونه با مهربانی و نرمی: »گوید: سيد قطب در ادامه در تفسير این آیات می

پيونود و  به خاطر آنچوه ميوان توو و او    « ارجعی إلَی َرَبِّکِ»است. «المُطمكِنِّه»که در ميان وحشت « یا ایَّتها النَّفسُ»

بفا  « فَادخُلی فِفی عِبفادی  »پوشاند ی فضا را با خشنودی میبا این انسجام که همه «راضی  مرضی »دارد. نسبت 

 به من. منسوب« وادخُلی جَنَّتی»آنان در آمیز و با آنان دوستی کن. 

شود که اکثر حروو هجایی در آن بوه  اشاره می« الغاشيه»برای موسيقی حروو و کلمات در اینجا به آیاتی از سوره 

توان به تقابل کلموات کوه نووعی    مچنين میفرماست و هکار رفته و موسيقی لذت بخشی بر فضای این آیات حکم

 های آن در قرآن فراوان است از جمله:رود، اشاره کرد که نمونههماهنگی و موسيقی به شمار می

ـَعة﴿ َبةٌ ﴾﴿ُوُجوٌه َيوَمئحٍذ خاشح ال ﴾﴿لَيَس َِلَـم طَعـاٌم إالَّ محـن َضـريعٍ ﴾﴿ُتسـَقی محـن َعـنٍي آنحيَـةٍ ﴾﴿َتصـَلی َصرًا حامحَيةٌ ﴾﴿عاملٌة َصصح
ــن ُجوعٍ  ــيةٌ ﴾﴿ُوَجــوٌه َيوَمئــٍذ َصعحَمةٌ ﴾﴿ُيســمحُن وال يُغــِنح مح فحيها َعــنٌي ﴾﴿ال َتســُمُع فحيهــا الغحيــةٌ ﴾﴿ِف َجنَّــٍة عاليــةٍ ﴾﴿لحَســعيحَها رَاضح

َةٌ ﴾﴿فحيها ُسُرٌر َمرفوَعةٌ ﴾﴿َجاريَةٌ  َةٌ ﴾﴿َوََّنارحُق َمبثٍو تقابول کلموات،    در این آیات عالوه بر (1١-2)غاشيه:  ﴾َو َزرَايبُّ َمبُثٍو

معوانی   گير است. تکرار حوروو )آ، ا،ب، ت، ر، س، ص،ج، خ، و، ع، ل، م، ن، و، هوو، ی(  موسيقی حروو چشم

ب: فطع، بيان و ظهوور، حفور، توسوع،    « »الف: شدت، بروز، ظهور، امتداد و بعد»کار رفته در این آیات: های بهنغمه

ث: در ابتدای کلموه تشوتت و تخلويط و در    « »فجار و طراوتت: رقت، ضعف، ان« »علو، امتداد، شدت و پراکندگی

ح: رقوت، حورارت، حوب، دوران،    « »ج: شدت، قوت، حرارت، متانت، بزرگی« »انتها رقت، نرمی، حرارت و انفجار

ر: « »خ: غلظت، امراض و عيوب اخالقی، صوت تخریب، شکافتن و اضطراب« »احساسات انسانی، صوت و زیبایی
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س: صووت، امتوداد، تحورک، انتشوار، خفوا، اسوتقرار، لوين،        « »ت، اضطراب، زیبایی و حرارتتکرار، تحرک، رخاو

ع: عيانيت، احاطه، علو، عيوب جسمی و روحی، « »ص: شدت، صوت، صفا و پاکيزگی و شيرینی« »سالست و قطع

نرمی، تماسوک،  ل: التزام، التصاق، مالکيت، « »و: حفر، قطع، فصل، توسع، تباعد« »رقت، صوت، احساسات انسانی

ن: صوميميت و  « »م: جمع کردن و بستن، گستردن و امتوداد، مکوش و هضوم، انفتواح و محبوت     « »خوردن و کثرت

و: جموع کوردن، الصواق و    « »انسانيت، رقت و استقرار، بطن، جاری شدن، اضطراب، ضوعف بودون عيوب، احاطوه    

ی: « »صووت، آه، احساسوات انسوانی   هو: شدت، اضطراب، تخریب، حزن، عيب جسمی و روحی، تنبوه،  « »استمرار

 (. 2111)عباس: « نسبت و تحتانيت

در تفسير این آیات باید گفت که هر چند موضوع بحث در رابطه با جهنم نيست  اما چون تقابل کلمات هور دو را  

داری « آ،ا، خ، ح، ع، ه»ی حوروو حلقوی   شود، در آیات مربو  به جهنم نغموه شود به آن نيز پرداخته میشامل می

روحی و روانی و اضطراب و نگرانی و آه  شدت و تندی وداللت بر منسوب داشتن آنها به عيوب اخالقی و امراض

هایی که سرار ذلت و خواری آنها را فرا گرفته است و تکورار حورو الم در آیواتی پایوانی     کردن دارد و چهرهو ناله

های داغی که حورارتش بوه منتهوای درجوه رسويده اسوت و       خوردن آنها از چشمه مربو  به آنها داللت بر التزام و

شوند نه گرسنگی را رفوع  همچنين خوردن فراوان خارهای خشک تلخ و بدبو از خوراکی آنان است که نه فربه می

گرایند. این جا هموه  رسد کلمات به نرمی و سالست میکند  اما در مقابل آن وقتی به آیات مربو  به بهشت میمی

نشا . تکرار حروو )ا، ب،ر، ج، س، و، ع، ل، م، ن، و، هو( تصویری از کوه طوروات و شوادابی،     زندگی است و

هوای خوود   زند، کسانی که از توالش شور و صميميت، زیبایی در ان نمایان است، احساسات انسانی در آن موج می

انود و بوه خواطر نشونيدن     اند و به علو مقوام رسويده  خشنودند و در پرتو عدل الهی به اضعاو مضاعف دست یافته

هوایی گرانبهوا و   هوایی جواری و تخوت   فرماست، در آن بهشتی که چشومه سخنان لهو و بيهوده آرامش بر آنها حکم

های فاخر برای آنها گسترده شده است و به راستی باید گفت دریوا بورای کلموات پرورگوار مرکوب شووند و       فرش

 اندو نامتناهی حددریاهای دیگ به آن ضميمه شوند کلمات خدا بی

ابنح﴾﴿فحيها َعينــانح ﴿َولحمــن َخــاَف َمقــاَم رب ـحـهح َجنَّتانح﴾﴿فَبحــَ ي ح آالءح رَب حُکمــا ُتکــذ حابنح﴾﴿َذواَت أفَنانح﴾﴿فَبحــَ ي ح آالءح رَب حُکمــا ُتکــذ ح 
ــٍة َزوجانح﴾﴿فَبحــَ ي ح آال ــن ُکــل ح فاکحهح ــُروٍش َيراينح﴾﴿فَبحــَ ي ح آالءح رَب حُکمــا ُتکــذ حابنح﴾﴿فحيها مح ءح رَب حُکمــا ُتکــذ حابنح﴾﴿ُمتَّکئحنَي َعلــی فـُ

( در این آیات هر بار با برشمردن 33-٢١)الرحمن:  اُبئحُنها محن إسَتّبٍَق َوَجَنی اجلَنـَُّتنيح دانح﴾﴿فَبحَ ي ح آالءح رَب حُکمـا ُتکـذ حابنح﴾

در فواصل آیات در ایجاد « ان»و همچنين  تکرار شده ﴿فَبحَ ي ح آالءح رَب حُکمـا ُتکـذ حابنح﴾ی های بهشت آیهنعمتی از نعمت

دارد توا در عوالم   کند که خيال را به تکلوف وا موی  انگيز نقشی اساسی دارد و چنان نظمی ایجاد میموسيقی اعجاب

خيال به پرواز درآید و برای آن چنين مکانی تصور کند و این همان اعجاز بيانی قورآن اسوت کوه در طوول تواریخ      

 دشمنان را به زانو در آورد. ترینسرسخت
 حرکت

تور و  های تصویرآفرینی حرکت است  زیرا هرچه تصوویر دارای تحورک بيشوتری باشود، آسوان     یکی دیگر از سازه

حرکوت و  »کند  کند و تصویری زنده و پویا در برابر دیدگان مجسم میتر به ذهن و فکر مخاطب راه پيدا میسریع
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زداید. حرکت چه بارز و چه پنهان تأثير فراوانوی در  و سستی را از مخاطب می قراری تصویرها، رخوت و رکودبی

وار، افقی، پنهان و آشوکار  حرکت در تصاویر دارای انواع: قوی، تند، کند، شاقولی، دایرهزنده و پویای تصویر دارد. 

اختيوار انسوان قورار داده توا     ای در های متحرک تجربوه ی حرکت پدیده(. مشاهده1١٣، 211١)یاسوو: « و ... است

ای انتزاعی از این حرکت فيزیکی در ذهن خود پدید آورد و برای آنچه قوادر بوه حرکوت نيسوت، چنوين      وارهطرح

   (.٨73: 1٨71ویژگی در نظر بگيرد )صفوی، 

انود  آن هوم بوه    تعداد کمی از تصویرهای قرآنی به صورت صامت و ساکن ارائه شوده »سيد قطب معتقد است که: 

خاطر یک هدو هنری که اقتضای آن سکوت و سکون است  اما در اغلب تصویرها حرکت نهفته یا آشکار، وجود 

شوود  البتوه ایون    ی آن بيشوتر موی  و حرارت و زندگی به وسيله شود-دارد. حرکتی که نبض زندگی با آن تندتر می

مت، نه به تصویرهای نعيم و عوذاب  های قياهای داستان و حوادث منحصر است و نه به صحنهحرکت نه به صحنه

ای است گيری دارد. حرکت زندهیا تصاویر استدالل و جدل  بلکه این تصاویر در بيشتر جاهای آیات حضور چشم

« تخييل حس»ت د. این حرکتی است که ما آن را که نبض زندگی ظاهری و عيان یا زندگی نهفته در وجدان با آن می

کند تا زنودگی را در صوور گونواکون، بوا وجوود      زی در آن بر اساس آن حرکت میناميم، حرکتی که تصویرسا-می

. سيد قطب حرکت را در چهار قسوم: حرکوت موجوود در    (72: 2112های گوناگون ب راکند )قطب، ها و رنگنشان

ء درپوی و حرکوت شوی   های سریع و پوی   حرکت تخييلی حاصل از واژگان  حرکت«معانی ذهنی و حاالت روانی»

بندی کرده است  اما در قرآن حرکات دیگری نيز داخل در این مبحث هستند که سويد قطوب بوه آنهوا     ساکن تقسيم

 توان اشاره کرد.های بهشتی به موارد زیر میهای حرکت در صحنهتوجه نکرده است. از جمله نمونه

َل اجلَنَّة فـََقد فَاَز﴾  (.1٣3)آل عمران:  ﴿َفَمن زُحزحَح َعن النَّارح َوُأدخح

بوه معنوی دور کوردن از جایگواهی اسوت کوه در آن قورار گرفتوه باشوند)راغب          « زحح»ی از ریشه« زُحزِحَ»ی واژه

-ی آتش را به تصویر میکشد و این حرکت جایگاه لبه(، حرکت آشنای خود را به تصویر می٨7٣: 2111اصفهانی، 

است که هم بورای خيوال و هوم بورای چشوم       کشد و خداوند برای نار مکانی فرض کرده که دارای مسير و جهت

شوود و ایون مفهووم از فعول     نمایان است. مکانی که دوری و نجات از آن سبب قرار گرفتن در مسوير بهشوت موی   

آید حرکت در این جا انتقالی و دارای جهت است گویای آن است، به دست می« عن»و مسيری که حرو « زحزح»

 ر ظرو مکان رخ داده است.که از آغاز و انجام برخودار است و د

لَّدوَن إذا رأيتهم َحسيبتَـُهم ُلؤلُـؤًا َمنثُـوراً ﴿ بوه  « طووو »ی از ریشه« طاو»ی ( واژه11)انسان:  ﴾َو َيطوُف َعَليهحم وحلداٌن َمُّ

ای متحرک و دارای حيوات را از  (. که صحنه3٨1: 211٨معنی )دور زدن و چرخيدن پيرامون چيزی( است )راغب، 

ای سازد تا هور آنچوه بخواهنود در هور لحظوه     زیبارو که به دور بهشتيان در حال گردیدن هستند، مجسم میغالمان 

 برایشان مهيا سازند. حرکت در این آیه به صورت دورانی است.

حرک ء متزلف در اصل به معنی نزدیک شدن است. در اینجا بهشت به شی (91 ﴿َو ُأزلحَفتح اجلَن حـُة لحلُمتَّقحـني﴾ )شـعراء:

این حرکت را « اعدت»ی بهتر از کلمه« ازلفت»ی و کلمه شود.-تشبيه شده که به متقين که ثابت هستند، نزدیک می

بخشود.  کشد و به تصوویر هوم حيواتی محسووس موی     نمایان سازد و و حرکتی حسی را برای بهشت به تصویر می
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در قرآن بارها تخييل و تجسويم در یوک   »حرکت در این آیه پنهان و بدون جهت است. سيد قطب معتقد است که: 

کشند و در پرتو ای که معنوی مجرد را به صورت جسمی محسوس به تصویر میشوند، به گونهمثال واحد جمع می

 (.٣٨: 2112)قطب، « افکنندتعبير، حرکتی برای این جسم یا پيرامون آن، به خيال می

ــي نَعيٍم﴾﴿َعَلــی األرَائــکح يَ  َتاُمــُه ﴿إنُّ األبــراَر َلفح ﴾﴿خح ــن رَحيــٍق ََمُتومح نُظُروَن﴾﴿َتعــرحُف ِف ُوُجــوهحهحم َنضــَرَة النَّعيم﴾﴿ُيســَقوَن مح
 (16-11)مطففني،  محسٌک َوِف ذلَک َفليُتناَفسح املَُتنافحسوَن﴾

در این آیات عالوه بر اینکه موسيقی حروو و کلمات فضای آن را دل ذیر و دلنشين کرده است، حرکوت و حيوات   

گرنود، طوروات و شوادابی در    ها تکيوه زده، نظواره  اند و بر اریکهد. تصویری از نيکوکاران که غرق نعمتجریان دار

شوند، شرابی که مهر آن مشک، و شایسته است کوه موردم   زند، و از شرابی صاو نوشانده میهایشان موج میچهره

منافسوه رقابوت بوا    » متنافس گفته است: ی در رسيدن به آن زندگی مسابقه بگذارند. راغب اصفهانی در معنی کلمه

« کوشش برای همانند شدن با مردمان با فضيلت و پيوستن به آنها است، بدون اینکوه زیوانی بوه یگودیگر برسوانند     

شوود،  حرکت رقابت کنندگان برای ذهون فوراهم موی   » گوید: (. چنانکه سيد قطب می٣1٣: 2111)راغب اصفهانی، 

(. حرکت در این آیه تنود و  77: 2112دهد نه با ذهن و قلب صرو )قطب، شان میخيال هم آن را با جسم و قدم ن

( 1١١)آل عمران:  ﴿سارعوا إَلی َمغفحـرة محـن رب حُکـم﴾ای دیگر آمده -سریع و دارای تعدد مناظر است. چنان که در آیه

دهد و هستند، نشان میبهشتی تصویری از کسانی که در حال مسابقه دادن های ها برای رسیدن به نعمتاین آیه

-مبدأ و مصد حرکت را نمایان می« من»و « إلی»حرکت در آن قوی و سریع است و دارای جهت است که دو حف 

به صورت  و فاقد مکان است که معنوی مجرد «مغفرة»کند و ی حرکت آن را بيان میشيوه« سارعوا»عبارت  سازدو

 سازی و مجسم شده است.مکانی مفهوم

 گیرینتیجه

هوای  برای درک دقيق از مفاهيم قرآنی مستلزم شناخت نکوات بالغوی هسوتيم. اعجواز قورآن دارای جنبوه       .1

 های بيانی آن تصویرسازی است.گوناگونی است که یکی از جنبه

های القای مفاهيم و رساندن پيام در آثار ادبوی و هنوری اسوت. قورآن کوریم از      تصویرآفرینی یکی از شيوه .2

 .به واسطه کلمات، مفاهيم انتزاعی و غير محسوس را تبيين کرده است طریق خلق تصاویر حسی

ی تصویرسوازی  در این پژوهش با بيان دیدگاه تفسيری سيد قطب به عنوان اولوين نظریوه پورداز در زمينوه     .٨

ی بيان قرآن اسوت. او بور ایون بواور اسوت کوه       هنری بود، این نتيجه حاصل شد که تصویرسازی از مؤلفه

خورد. سيد قطب تنها بوا دیود زیبوایی شناسوی آیوات را موورد       آیات متعددی به چشم میتصویرسازی در 

 سازی است، مد نظر داشته است.تحليل قرار نداد  بلکه در ورای آن هدو اصلی قرآن را که همان انسان

ه، تصاویر در این پژوهش به دو نوع دیداری و شنيداری تقسيم شد، که در تصاویر دیداری که شامل: تشبي .٢

ها خيال و حس دخالت دارد. قرآن کریم توانسته است از طریق کاربسوت  های آناستعاره، مجاز که در همه



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

11 

 

آیند، برای مخاطب مفاهيم انتزاعی و ذهنی مطالب اخالقی و تربيتی را که از جمله امور معنوی به شمار می

 ترسم نماید. 

گفتگو در این بخش از بسامد باالیی برخوردار است  تصاویر شنيداری نيز شامل: گفتگو، موسيقی است که .3

ها و پيشبرد رخدادهای وانتقال اندیشوه  های کارآمد در به تصویرکشيدن شخصيتو به عنوان یکی از شيوه

شود. موسيقی نيز در آیات مربو  به بهشت، نظماهنگ خاصوی در سوياق آیوات    و پيام اصلی محسوب می

ای است. حرکت نيز دارای انواع گوناگونی است که به ش قابل مالحظهایجاد، که در تصویرسازی دارای نق

 است.-جان تحرک و پویایی بخشيدهکلمات بی

 

 منابع

 القرآن الکریم

 ة، قاهرة: دار نهضة مصر.بدوی طبانتعليق و تقدیم المثل السائر، تا(، ابن أثير، ضياءالدین )بی

 تحقيق: صفوان عدنان داوودی، دمشق: دار القلم.، مفردات الفاظ القرآن(، 211٨اصفهانی، راغب )

 ، تهران: نشر نی.7(. فرهنگ معاصر عربی، چاپ 1٨٣3آذرتاش، آذرنوش )

 .بيروت: دار اطندلسالطبعة الثالثة،  ی.العربی حتی القرن الثانی الهجر الصورة الفنية فی الشعر(. 11٣٨البطل، علی )

. مترجم علی مير لووحی. چواپ اول، مشوهد: آسوتان قودس      بيهات القرآنالتش یالجمان ف(. 1٨7٢بغدادی، بن ناقيا )

 رضوی.

 بيروت: دار الکتب العلمية.الطبعة اطولی،  ی.الحميد هنداو حقق عبدت .المطول(. 211٨تفتازانی، سعد الدین )

 آرایه.، تهران: نشر 1(. معارو و معاریف دایرة المعارو جامع اسالمی. چاپ 1٨٣3حسينی دشتی، سيد مصطفی )

 : دار العلم.دمشقالطبعة اطولی،  .من روائع القرآن(. 1173رمضان البوطی، محمد سعيد )

 شناسی. تهران: سازمان تبليغات اسالمی.(. درآمدی بر معنی1٨71صفوی، کوروش )

دمشوق:  فور. الطبعوة اطولوی،    ترجموه ابوراهيم زارعوی    .حروو المعانی بين اطصالة والحداثة .(2111عباس، حسن )

 منشورات اتحاد الکتاب العرب.

 رضوا شويخی. مشوهد: مؤسسوه    شناسی عربی. ترجمه حميدو زبان فقه اللغة(. مباحثی در 1٨١7عبدالتواب، رمضان )

 چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

بطوة العوالم   مکوة مکرموة: را  الطبعة اطولی،  .القرآن الکریم یمن جماليات التصویر ف(. 1٢13العال، محمد قطب )عبد

 اإلسالمی.

 .یمصر: دار المدن .حقيق محمد شاکرت .سرار البالغة(،. أ1111القاهر، جرجانی )عبد

. ترجمه و تلخويص سويد محمود رادمونش. تهوران: انتشوارات شواهنامه        دالئل اإلعجاز(. 1٨٣٨) ووووووووووووووووو

 پژوهشی.
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الطبعة اطولوی،   .براهيمإالفضل و محمد ابو یالبجاوتحقيق علی محمد  .کتاب الصناعتين(. 1171) عسکری، أبوهالل

 وشرکاه. یالحلب ی: مطبعة عيسی البابةقاهر

 ، تهران: نشر مهتاب.عن بناء القصیدة العربی (. 1٨11زاید، علی )عشری

 بيروت: دار المکشوو.الطبعة اطولی،  .النقد الحدیث یتمهيد ف(. 1171غریب، روز )

 . الطبعة اطولی، مشهد: دانشگاه فردوسی.مسائل بالغية هامة یدارسة و نقد ف(. 1٨١7فاضلی، محمد )

 بيروت: دار یوسف. .قصص القرآن(. 111٣قطب، سيد )

   القاهرة: دار الشروق، الطبع  السادس  عشر ،القرآن یف یالتصویر الفن(، 2112وووووووووو )

 ار الشروق، الطبع  السادس  عشر.مشاهد القیام  فی القرآن، القاهرة: د(، 211١وووووووووو )

 .بيروت: دار الفکرالطبعة الثانية،  .ظالل القرآن یف(، 1٢12وووووووووو )

 هایی از تصویرآفرینی در قرآن. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.(. جلوه1٨٣7محمد قاسمی، حميد )

 جا.، بیpdfی، محاولة لفهم عصر-القرآنتا(. مصطفی، محمود )بی

 .یالعرب یبيروت: المرکز الثقافالطبعة الثانية،  .النقد العربی الحدیث یف یالصورة الشعر(. 1112موسی صالح، بشری )

 ، قم: نشر بالغت.12. مترجم حسن عرفان. چاپ جواهر البالغة(. 1٨11هاشمی، احمد )

 .یار المکتب: دةسوریالطبعة اطولی،  .القرآن الکریم یدراسات فنية ف(. 211١یاسوو، أحمد )
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(8) 

 های ادبی عغمه طباطبایی در تفسیر المیزان بررسی تغش

 1حسین مهتدید.  

  فارس جيدانشگاه خل ،یعرب اتيگروه زبان و ادب اريدانش

 چکیده

عنوان بهترین تفسير شيعی در عصر حاضر همواره موردتوجه پژوهشوگران و مفسوران    به« الميزان»سنگ  تفسير گران

بوده است. آنچه تاکنون درباره این اثر ارزشمند مطرح بوده است این است که این تفسير از نووع تفسوير قورآن بوه     

از نظر ادبی دارای جایگاه ارزشمندی نيست  بلکه بوا پژوهشوی   « الميزان»تفسير  باشد و برخی معتقدند که قرآن می

های ایون مفسور    توان به نکات بالغی، صرفی، نحوی و لغوی پی برد که خود گویای توانایی دقيق در این تفسير می

ر تفسوير خوود بورای    بزرگ است. نگارنده در این مقاله بر آن است تا به این سؤال پاسخ دهد که عالمه طباطبایی د

هوای مشوهور بورای تبيوين      کنار مراجعه به لغتنامه هایی بهره برده است؟ عالمه در شرح معنای یک واژة از چه شيوه

برد: بيان معنای لغت از طریق آیات قرآن، بيان معنای لغت از طریق فهم عرو،  معنای یک کلمه از سه شيوه بهره می

کنود.   سه شيوه عالمه از اشعار عربی نيز برای بيان معنوای کلموات اسوتفاده موی     استفاده از سياق آیات. در کنار این

های عالمه در شرح معانی کلموات بوه    نگارنده در این مقاله با استفاده از شيوة توصيفی تحليلی ضمن بررسی شيوه

موه طباطبوایی در   پردازد  همچنين به منابع لغوی کوه عال  بررسی نکات بالغی، صرفی، نحوی و لغوی این تفسير می

 کند. تفسير خود بکار برده است اشاره می

 های ادبی. : تفسير الميزان، عالمه طباطبایی، جلوهواژگان کلیدی

 

 مقدمه. 1

کننده در علم تفسير قرآن است،  تردید یکی از بهترین تفاسير شيعی قرآن کریم و سرفصلی تعيين بی« الميزان»تفسير 

شده  هرچند روش تفسيری و گرایش محوری آن مبتنی بر تفسير قرآن به قرآن است، اما در این ميان آنچه فراموش

یی است که تاکنون کمتر به آن توجه شده است. عالمه های ادبی و لغوی و بالغی عالمه طباطبا پردازی است نکته

کند، نگارنده در  طباطبایی در تفسير خود برای شرح معانی کلمات از منابع مهم تفسيری شيعی و سنی استفاده می

های عالمه برای شرح معانی کلمات و نکات ادبی و بالغی آن ب ردازد.  کوشد تا به بررسی شيوه این پژوهش می

عالمه طباطبایی در شرح معانی کلمات از چه منابعی  -1اند از:  ه نگارنده در پی پاسخ به آن است عبارتسؤاالتی ک

گرفته است؟ و در موضوعات  هایی را در پيش عالمه طباطبایی در شرح معانی کلمات چه شيوه -2بهره برده است؟ 

                                                           
1   mohtadi@pgu.ac.ir 
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مه طباطبایی برای شرح معانی کلمات به آیا عال -٨صرفی و نحوی و بالغی به بررسی چه مباحثی پرداخته است؟ 

 اشعار جاهلی استناد کرده است؟

ها  ترین آن شده است که مهم تاکنون مقاالت کمی نوشته« الميزان»های ادبی تفسير  ی نکته پيشينه پژوهش: درباره

و « الميزان»پژوهشی در تفسير  -2اثر محمدحسن ربانی  « الميزان»جستارهای ادبی در تفسير  -1اند از:  عبارت

ای جدید به  های بالغی در پرتو آن اثر جليل تجليل و مهدی تجليل  ولی نگارنده در این مقاله با شيوه تحليل

 پردازد. می« الميزان»بررسی نکات مختلف ادبی تفسير 

 شیوة عغمه در ترجمه لغات. 2

 است: هاى گوناگونى استفاده عالمه طباطبایی براى تبيين معناى یک لغت، از روش
 الف( استفاده از آیات مختلف قرآن  ب( استفاده از فهم عرو  ج( استفاده از سياق و بافت کالم.

 بیان معنای کلمات با استفاده از آیات قرآن. 1-2
نخستين روش عالمه در تبيين معانی لغات استفاده از همان و تفسير قرآن به قرآن است از نوع تفسير الميزان که 

 :گيرد از آیات متعددی کمک می« روح»، عالمه طباطبایی در تبيين معنای «روح»مانند واژه آیات قرآن است 

مکرر آمده و آن را منحصر در انسان و یا انسان و  -که متبادر از آن مبدأ حيات است- در قرآن کریم کلمه روح»

 فََ ْرَسْلنا إحلَْيها ُروَحنادر آیه  الامثحيوان به تنهایى ندانسته، بلکه در مورد غير این دو طایفه نيز اثبات کرده، 

ََ ُروحًا محْن َأْمرحص( و در آیه 17)مریم/ ََ َأْوَحْينا إحلَْي ( و در آیاتى دیگر در غير مورد انسان و 32)شوری/  َو َكذلح

شود روح یک مصداق در انسان دارد و مصداقى دیگر در غير انسان و در قرآن  حيوان استعمال کرده پس معلوم مى

ََ َعنح الرُّوحح ُقلح الرُّوُح محْن َأْمرح اى است که در آیه  چيزى که صالحيت دارد معرو روح باشد نکته  َريب ح  َيْسَئُلوَن

بينيم آن را به طور مطلق و بدون هيچ قيدى آورده و در معرفيش فرموده: روح از امر  ( است، که مى٣3)اسراء / 

ا َأْمُرُه إحذا َأراَد َشْيئاً َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن َفُسْبحاَن خداست، آن گاه امر خدا را در جاى دیگر معرفى کرده که  إحَّنَّ
( و فرموده که امر او همان کلمه و فرمان ایجاد است، که عبارت است از ٣2-٨)یس/  ءٍ  هح َمَلُكوُت ُكل ح َشيْ الَّذحي بحَيدح 

هستى اما نه از این جهت که )هستى فالن چيز و( مستند به فالن علل ظاهرى است  بلکه از این جهت که منتسب 

ه مسيح )ع( را به خاطر اینکه از غير طرق عادى و به خداى تعالى است و قيامش به اوست و به این عنایت است ک

 َمْرمَيَ َو رُوٌح محْنهُ   َو َكلحَمُتُه أَْلقاها إحَلبدون داشتن پدر به مریم داده شده کلمه او و روحى از او معرفى نموده، فرموده: 

عحْنَد اَّللَّح َكَمَثلح آَدَم َخَلَقُه محْن تُراٍب   إحنَّ َمَثَل عحيسى فرماید: ( و قریب به همين عنایت است آیه زیر که مى171)نساء/ 
( چون در این آیه داستان عيسى را تشبيه کرده به داستان پيدایش آدم. خداى 31عمران/  )آل ُثَّ قاَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ 

يَو نـَفَ تعالى هر چند این کلمه را در اغلب موارد کالمش با اضافه و قيد ذکر کرده، مثال فرموده:   ْخُت فحيهح محْن رُوحح

هح ( و یا فرمود: 21)حجر/  ( و یا 17)مریم/  فََ ْرَسْلنا إحلَْيها ُروَحنا( و یا فرموده: 1)سجده/  َو نـََفَخ فحيهح محْن ُروحح

ْنهُ فرموده:  ( و آیاتى دیگر )که در آنها تعبير ٣7)بقره/  َو أَيَّْدصُه بحُروحح اْلُقُدسح ( و یا فرموده: 171)نساء/  َو ُروٌح مح

کرده به روحم، روح خود، روحمان، روحى از او، روح القدس و غيره(  ليکن در بعضى از موارد هم بدون قيد ذکر 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

11٨ 

 

آید روح  ظاهر آن بر مى ( که از٢)قدر/  تـََنزَُّل اْلَمالئحَكُة َو الرُّوُح فحيها إبححْذنح َرهب ححْم محْن ُكل ح َأْمرٍ کرده، مثال فرموده: 

تـَْعُرُج فرماید:  موجودى مستقل و مخلوقى آسمانى و غير مالئکه است و نظير این آیه به وجهى آیه زیر است که مى
نَي أَْلَف َسَنةٍ  شود از آن  (. اما روحى که متعلق به انسان مى٢)معارج/  اْلَمالئحَكُة َو الرُّوُح إحلَْيهح ِفح يـَْوٍم كاَن محْقدارُُه ََخْسح

از روح خودش و در این تعبير کلمه من را آورده که بر  -از روح خودم و یا من روحه -تعبير کرده به من روحى

مبدئيت داللت دارد و نيز از تعلق آن به بدن انسان تعبير به نفخ کرده و از روحى که مخصوص به مؤمنينش کرده به 

ْنهُ مثل آیه  ( و یا تعبير نموده و در آن حرو باء را بکار برده که بر سببيت داللت دارد 22جادله/)م َو أَيََّدُهْم بحُروٍح مح

)بقره/  َو أَيَّْدصُه بحُروحح اْلُقُدسح و روح را تایيد و تقویت خوانده و از روحى که خاص انبيایش کرده به مثل جمله 

هت و طهارت است و این را هم تایيد انبياء ( تعبير نموده، روح را به کلمه قدس اضافه نموده که به معناى نزا٣7

شود نسبتى که روح مضاو در این آیات با روح  خوانده و اگر آیه سوره قدر را ضميمه این آیات کنيم معلوم مى

مطلق در سوره قدر دارد، نسبتى است که افاضه به مفيض و سایه به چيزى که به اذن خدا صاحب سایه شده است 

متعلق به مالئکه است، از افاضه روح به اذن خداست و اگر در مورد روح ملک تعبير به  دارد  همچنين روحى که

فََ ْرَسْلنا إحلَْيها ُروَحنا و اي تایيد و نفخ نفرموده و در مورد انسان این دو تعبير را آورده، در مورد مالئکه فرموده: 
( براى این بود که 11٨)شعراء/  نـََزَل بحهح الرُّوُح اأْلَمحنيُ وده: ( و یا فرم112)نحل/  فرموده: ُقْل نـَزَّلَُه ُروُح اْلُقُدسح 

به صورت  ناامالئکه با همه اختالفى که در مراتب قرب و بعد از خداى تعالى دارند، روح محضند و اگر احيا

یى داشته گيرند، نه اینکه به راستى جسم و سر و پا آیند تمثلى است که به خود مى جسمى به چشم اشخاصى در مى

 (.17)مریم/  فََ ْرَسْلنا إحلَْيها ُروَحنا فـََتَمثََّل َِلا َبَشراً َسوحايًّ فرماید:  بينيم در داستان مریم )ع( مى باشند، هم چنان که مى

به خالو انسان که روح محض نيست بلکه موجودى است مرکب از جسمى مرده و روحى زنده، پس در مورد او 

ُتُه َو نـََفْخُت فحيهح محْن مناسب همان است که تعبير به نفخ )دميدن( بکند، هم چنان که در مورد آدم فرمود:  فَإحذا َسوَّيـْ
ي قت فرشته و انسان باعث شد تعبير مختلف شود و در مورد ( و همانطور که اختالو روح در خل21)حجر/  ُروحح

فرشته به نفخ تعبير نياورد، همچنين اختالفى که در اثر روح یعنى حيات هست که از نظر شرافت و خست مراتب 

مختلفى دارد، باعث شده که تعبير از تعلق آن مختلف شود، یک جا تعبير به نفخ کند و جاى دیگر تعبير به تایيد 

شود و  و روح را داراى مراتب مختلفى از نظر اختالو اثرش بداند. آرى یک روح است که در آدميان نفخ مى نماید

يفرماید:  اش مى در باره و روحى دیگر به نام روح تایيد کننده است، که خاص مؤمن است و  َو نـََفْخُت فحيهح محْن ُروحح

َْ ِفح قـُُلوهبححمُ اش فرموده:  درباره ََ َكَت ْنهُ  ُأولئح مياَن َو أَيََّدُهْم بحُروٍح مح ( که از نظر شرافت در ماهيت و از 22)مجادله/  اإْلح

تر از روحى است که در همه انسانهاى زنده است، به شهادت اینکه در  تر و قوى نظر مرتبت و قوت اثرش شریف

ي بحهح ِفح النَّاسح  َأ َو َمْن كاَن َمْيتفرماید:  آیه زیر که در معناى آیه سوره مجادله است مى اً فََ ْحيَـْيناُه َو َجَعْلنا َلُه نُورًا مَيْشح
ْنها ارحٍج مح کنيد که در این آیه مؤمن را زنده به حياتى داراى  (. مالحظه مى122)انعام/  َكَمْن َمثـَُلُه ِفح الظُُّلماتح لَْيَس ِبح

شود مؤمن روحى دارد که کافر  داند، پس معلوم مى نور دانسته و کافر را با اینکه جان دارد مرده و فاقد آن نور مى

شود روح مراتب مختلفى دارد، یک  آن را ندارد و روح مؤمن اثرى دارد که در روح کافر نيست. از اینجا معلوم مى
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دهد و  اى است که در گياهان سبز هست و اثرش این است که گياه و درخت را رشد مى مرحله از روح آن مرحله

اى دیگر از روح آن  گوید. مرحله اینکه زمين مرده بود و ما آن را زنده کردیم درباره این روح سخن مىآیات داله بر 

دهد و  ( از آن خبر مى٣7)بقره/  َو أَيَّْدصُه بحُروحح اْلُقُدسح شوند و جمله  روحى است که به وسيله آن انبيا تایيد مى

يـُْلقحي تر از روح انسان دارد و اما آیه  اى عالى تر است و مرتبه سياق آیات داللت دارد بر اینکه این روح شریف
ََ َأْوَحيْ ( و آیه 13)مؤمن/  َمْن َيشاُء محْن عحبادحهح لحيُـْنذحَر يـَْوَم التَّالقح   الرُّوَح محْن َأْمرحهح َعلى ََ ُروحًا محْن َأْمرحصَو َكذلح  نا إحلَْي

 (.3-21/17٨ 1٢17)طباطبایی، :« تواند با روح ایمان تطبيق شود و هم با روح القدس (، هم مى32)شوری/ 

 کند: نيز به آیات قرآن استناد می« جند»عالمه در بيان معنای 

« ََو إحنَّ ُجْنَدص َِلُُم اْلغالحُبون /( کلمه جند به معناى مجتمعى است انبوه و متراکم و لشکر را هم به همين 17٨)صافات

بينيم در قرآن کریم در باره  باشند و لذا مى خوانند  بنابراین، کلمه جند با کلمه حزب قریب المعنا مى جهت جند مى

( و در جایى دیگر در همين باره 1)احزاب/  إحْذ جاَءْتُكْم ُجُنودٌ فرماید:  آمدن احزاب یک جا تعبير به جند نموده، مى

َو َمْن يـََتَولَّ اَّللََّ َو َرُسوَلُه َو ( و نيز در جایى دیگر فرموده: 22)احزاب/  َو َلمَّا رََأی اْلُمْؤمحُنوَن اأْلَْحزابَ فرماید:  مى
ْزَب اَّللَّح ُهُم اْلغالحُبونَ   (17/177 :1٢17طبایی،)طبا(« 3١)مائده/  الَّذحيَن آَمُنوا فَإحنَّ حح

 استفاده از عرف در بیان لغت. 2-2
عالمه طباطبایی دربارة های عالمه در تبيين معنای یک واژه استفاده از معنای عرفی واژه است.  یکی دیگر از شيوه

کند که این  بحث صحيح و دور از غرض و مرض، اقتضاء مى»در تبيين معانی کلمات معتقد است: « عرو»اهميت 

برای مثال  .(1/1٨7: 1٢17)طباطبایی،« بيانات لفظى را بر معنائى تفسير کنيم، که عرو و لغت آنرا تعيين کرده باشند

 گوید: چنين می« اسم»واژة در تبيين معنای 

معناى لفظى است که بر مسمى داللت کند و این کلمه از  هاین کلمه در لغت ب« اسم»معنى و موارد استعمال لفظ 

و سمه به معناى دا  و عالمتى است که بر گوسفندان مى زدند، تا مشخص شود کداميک  اشتقاق یافته« سمه»ماده 

و ممکن هم هست اشتقاقش از )سمو( به معناى بلندى باشد، مبدا اشتقاقش هر چه باشد  از کدام شخص است

و معلوم است که الزمه این  ستاز لفظ )اسم ( مى فهمد، لفظ داللت کننده ا لغت و عرفکارى نداریم، فعالا آنچه 

ما یعرفه »از عبارت  عالمه در اینجا (1/17: 1٢17معنا آن است که اسم غير از مدلول و مسمى باشد. )طباطبایی، 

 گيرد: ای دیگر از اصطالح عرو قرآن برای شرح معنای یک واژه کمک می در آیه برد. بهره می« اللغة و العرو
ََ َلَرُسولُُه َو اَّللَُّ َيْشَهُد إحنَّ اْلُمنافحقحنَي لَ إحذا جاَءَك اْلُمنافحُقوَن   ََ َلَرُسوُل اَّللَّح َو اَّللَُّ يـَْعَلُم إحنَّ )منافقون/  كاذحبُونَ قاُلوا َنْشَهُد إحنَّ

1) 

به معناى اظهار ایمان و پنهان داشتن  عرف قرآنکلمه منافق اسم فاعل از باب مفاعله از ماده نفاق است، که در  

لِتَکُونَ مِنَ  کند: ای دیگر به این شيوة اشاره می عالمه در آیه .(11/271: 1٢17باطنى است )طباطبایی، کفر 

 (11٢)شعراء،   الْمُنْذِرِینَ
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در عرو و اصطالح قرآن، مقصود از منذر مطلق دعوت کنندگان به سوى خداست، نه مخصوص پيامبر و رسول 

برخی موارد از شيوه عرو و اصطالح شرع برای بيان معنای یک واژه کمک . عالمه در (13/٨11: 1٢17)طباطبایی، 

 گيرد: می

َماصِتححْم َو َعْهدحهحْم راُعون  (٣)مؤمنون:  َو الَّذحيَن ُهْم ألح
اصطالح شرع به معناى آن چيزى است که انسان با صيغه عهد ملتزم به آن شده باشد،  عرف وکلمه عهد بر حسب 

هایى باشد که متوجه به مؤمنين شده، چون در قرآن  مانند نذر و سوگند و ممکن است منظور از آن، مطلق تکليف

 .(13/11: 1٢17ایمان مؤمن را عهد و ميثاق او ناميده است )طباطبایی، 

 سیاق آیات در فهم معناى لغتاستفاده از . 2-١
از مواردى که با تکيه بر سياق های عالمه برای تبيين معنای یک واژه استفاده از سياق آیات است  یکی دیگر از شيوه

 باشد:  آیات، معناى لغتى را بيان کرده است، مورد زیر می
( جمع )شعيره( به معناى عالمت است و در ادامه آیه، منظور از 2)مائده/  ال َتلــ وا شـعائر اَّللدر آیه: « شعائر»واژه »

الحجه هستند و منظور از )هدى(، حيوانى است که براى قربانى  القعده و ذی های محرم، رجب، ذی )شهرالحرام(، ماه

موت قربوانى   بندنود کوه عال   اى است که بر گوردن حيووان موى    شود و )قالئد( جمع قالده، نشانه در حج، تدارک می

های آیه، مایه اختالو مفسران شده است  ولى  تفسير شعائر و قالئد و دیگر واژه نویسد: باشد.س س در پایان آیه می

 (23/2١3)همان، « تر است. آنچه گذشت، معنایى است که با سياق آیه مناسب

َو اْلُقْرآنح ذحي آید که جمله  برمى یاقسو از »کند:  در مثالی دیگر عالمه برای بيان معنای واو قسم به سياق اشاره می
يدح ( و در ق 2)یس/ َو اْلُقْرآنح احْلَكحيمح ( سوگند باشد، مانند سوگندى که در یس 1)ص/ الذ حْكرح   َو اْلُقْرآنح اْلَمجح

عالمه در تبيين . (17/1٣1: 1٢17)طباطبایی، «( است، نه اینکه عطف بر ما قبل باشد1)قلم/  َو اْلَقَلمح ( و در 1)ق/

 کند: نيز به سياق آیه اشاره می« نطق»معنای 
  ْءٍ  قاُلوا أَْنَطَقَنا اَّللَُّ الَّذحي أَْنَطَق ُكلَّ َشـي  ...  /حال ببينيم معناى نطق چيست؟ آنچه از معناى ایون کلموه   » (21)فصلت

عنایش اظهار ما فى الضمير است قدر متيقن است، این است که هر جا بطور حقيقت استعمال شود، نه بطور مجاز، م

از راه زبان و سخن گفتن و چنين معنایى محتاج به این است که ناطق علمى داشته باشد و بخواهند آن را براى غير 

شود، مگر به طور تبعى و به نوعى  گوید کلمه نطق هيچ وقت در غير انسان استعمال نمى خود فاش سازد. راغب مى

و الفاظ قول، تکلم، شهادت، نطق که در آنها آمده، این است که مراد از این الفواظ   آیاتو از ظاهر سیاق  از تشبيه

 (17/٨71: 1٢17)طباطبایی، « نطق به معناى حقيقى کلمه است، نه به معناى مجازى
 نقد آراء لغویان. ١

در معنای کلمه در فرهنگ پردازد و اگر تفاوتی  عالمه طباطبایی در ذیل تفسير هر آیه به شرح معانی آن آیه نيز می

 گوید: چنين می« فرقان»پردازد مثالا در مورد کلمه  نقد و تفسير آن می لغت و قرآن ببيند با استفاده از آیات قرآن به
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که در صحاح آمده به معناى چيزى است که ميان حق و باطل جدایى بيندازد  ولى داللت ماده  طوری به« فرقان»کلمه 

ى داللت بر صرو جداسازی دارد، چه جداسازی حق از باطل و چه جداسازی نخود از این کلمه اعم است یعن

بينيم در قرآن کریم در مورد جداسازی مردم استعمال شده  که مى کشمش مثالا و یا هر جداسازی دیگر، هم چنان

اي أي ها الذين آمنوا إن  ( و نيز فرموده: ٢1ل/ ) انفا يـَْوَم اْلُفْرقانح يـَْوَم اْلَتَقى اجْلَْمعانح  .( آنجا که فرموده:٨/11)همان، 
 (.21)انفال/  تتقوا اَّلَل ََيَْعْل َلُكْم فـُْرقاصً 

از ميان این دو آیه، آیه نخست نظر به فرقان حق و باطل دارد  زیرا در روز جنگ بدر گروه حق از گروه باطل تمایز 

در آیه دوم در معناى عام به کار رفته است و نظر به قدرت  یافتند و در دو جبهه رویاروى هم ایستادند  اما )فرقان(

. عالمه طباطبایی در مورد این آیه خود …تشخيص حق از باطل، یا اطاعت از معصيت، یا خير از شر و یا

فرماید: و آن در آیه موردبحث به قرینه سياق و تفریعش بر تقوا فرقان ميان حق و باطل است، چه در اعتقادات  می

ر عمل، فرقان در اعتقادات جدا کردن ایمان و هدایت است از کفر و ضاللت و در عمل جدا کردن اطاعت و چه د

و هر عمل مورد خشنودى خدا است از معصيت و هر عملى که موجب غضب او باشد و فرقان در رأى و نظر جدا 

آید، در آیه  تقوا به دست مى اى است که از درخت ها نتيجه و ميوه کردن فکر صحيح است از فکر باطل، همه این

شود، عالوه بر اینکه در  شریفه هم فرقان مقيد به یکى از این چند قسم تفرقه نگشته و اطالقش همه را شامل مى

آیات قبلى تمامى خيرات و شرور را ذکر کرده بود، پس فرقان در آیه موردبحث شامل همه انحاء خير و شر 

(  ولی چيزى که هست مطلوب از این جداسازی 1/71: 1٢17ارند )طباطبایی، شود، چون همه احتياج به فرقان د مى

در درگاه خداى تعالى حتماا امرى است که به هدایت برگشت کند و درباره آن باشد و جداسازی مربو  به این 

نکه بنده مسئله حتماا همان جداسازی بين حق و باطل خواهد بود حق و باطل در عقاید و در معارو و نيز تعيين ای

 (.٨/11خدا چه وظایفى دارد و چه چيزهایى جزء وظایف او نيست)همان، 

 کلمات  منابع و مصادر المیزان در ترجم. 4

عالمه طباطبایی در تفسير خود برای ترجمة کلمات ابتدا با اشاره به ریشه هر کلمه به بيان معانی آن پرداخته است 

 کنيم: ها اشاره می آن معنی بهره برده است که در زیر به آن ها و تفاسير مختلفی در تأکيد س س از کتاب

يَ  : البیان مجمع -1 ْنُه َنسح ماضى است از باب تفعيل و از ماده « خوله» واژة. (٣)زمر/  ُثَّ إحَذا َخوََّلُه نحْعَمًة مح

اى بزرگ  به معناى عطيه -( گفته٣١7، ٣البيان )طبرسی، ج  که در مجمع طوری به -« تخویل»، «خول»

 (.17/٨١٣عنوان بخشش و کرامت است )طباطبایی،  به

 مفردات راةب اصفهانی -2
ه است، کتاب )مفردات القرآن( تأليف راغب بود عالمهیکی دیگر از منابعى که در زمينه شرح لغات مورد استناد 

های مکرر و استنادهاى فراوان از )مفردات  اصفهانى، قرآن پژوه بزرگ قرن ششم هجرى است. عالمه باوجود نقل

 راغب(، کمتر با آراى او به مخالفت برخاسته است و این حکایت از اتقان روش اندیشه راغب در نظر عالمه دارد:



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

117 

 

 ْا ُكن ا ُكْنـُتْم مَتَْرُحـونَ ذلحُكْم مبح اسوت و  « فرح»مضارع از « تفرحون»کلمه  .(73)غافر/  ُتْم تـَْفَرُحوَن ِفح اأْلَْر ح بحَغرْيح احْلَق ح َو مبح

به معناى افرا  در خوشحالى است که از اعمال مذموم بشومار  « مرح»به معناى مطلق خوشحالى است، ولى « فرح»

های بودنى اسوت    وسيله لذتى زودگذر که بيشتر در لذت به معناى گشادگى دل است، به« فرح»رود. راغب گفته:  مى

 .(17/3٨٨: 1٢17)طباطبایی، 

 الصحاح جوهری -3
عنوان شاهد یاد کرده است و البته در مواردى هم  صحاح اللغة جوهرى از دیگر منابعى است که عالمه نظر آن را به

به مناقشه در آراى آن پرداخته است. چنانکه در سوره حمد، جوهرى در صحاح اللغة، عبادت را به معناى خضووع  

عبادت، حقيقتى است کوه الزموه آن خضووع اسوت  چوه ایون کوه         دانسته است  ولى عالمه معتقد است که معناى

 مثال دیگر: (.1/٨1شود و عبادت، خود متعدى است)همان،  خضوع، با الم متعدى می

ٌق بحَنَبٍإ فـََتَبيَُّنوا  -«ابانة»و « استبانة»و نيز کلمه « تبين»کلمه  .(١)حجرات/   اي أَيُـَّها الَّذحيَن آَمُنوا إحْن جاءَُكْم فاسح

همه به یک معنا است و این کلمه هم متعدى  -تا: ذیل مادة ب ی ن(  که در صحاح آمده )جوهری، بی طوری به

شود و چون متعدى شود معناى ایضاح و اظهار را  گيرد و هم الزم استعمال مى شود و مفعول مى استعمال مى

معنایش این است که من فالن « أبنت االمر»و یا « استبنته»و یا « تبينت االمر»شود:  فته مىدهد، مثالا وقتى گ مى

طور الزم استعمال شود، به معناى اتضاح و ظهور خواهد بود، وقتى گفته  امر را روشن و اظهار کردم  و چون به

ت که فالن امر واضح شد )طباطبایی، معنایش این اس« تبين االمر»و یا « استبان االمر»و یا « ابان االمر»شود  مى

1٣/٢١٨.) 

 کشاف ال -4
 کشاو برای شرح لغات مشکل استفاده کرده است مانند:العالمه طباطبایی در تفسير خود در موارد زیادی از تفسير 

 ٍـيم بوه معنواى    -( آموده ٢/٢١٨: 1٢17که در کشاو )زمخشری،  طوری به -«سموم»کلمه  .(٢2)واقعه/  ِفح َْسُوٍم َو ْحَح

به معنواى آب بسويار دا  اسوت و تنووین در آخور      « حميم»فرو رود و کلمه « مسام بدن»حرارت آتش است، که در

 (. 11/21٢: 1٢17رساند )طباطبایی،  سموم و حميم عظمت آن دو را مى

 روح المعانی -5
باشد که در موارد  آلوسی می« روح المعانی»عالمه طباطبایی در شرح لغات مشکل قرآن تفسير یکی دیگر از منابع 

 بسيار زیادی به آن اشاره کرده است:
َو َأْقى  َو أَنَُّه ُهَو َأْغى   /روح »به معناى اموال ماندنى از قبيل خانه و با  و حيووان اسوت، بعضوى    « قنيه» .(٢٣)نجم

اند: اغناء به معناى مالدار کردن و اقناء به معناى راضوى کوردن از جهوت مالودارى اسوت       فتهاز مفسرین گ« المعانی

 (. 11/٣1: 1٢17  طباطبایی، 1٢/١1: 1٢13کند )آلوسی،  نياز و فقير مى معناى آیه این است که: خدا است که بى

 تفسیر الجامع ألحکام القرآن  -6
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عی است که عالمه طباطبایی در تفسير الميزان از آن بهره برده تفسير الجامع طحکام القرآن قرطبی از دیگر مناب

ها  کند و در پایان به بررسی آن زمان به منابع مختلفی اشاره می است، در برخی موارد برای ترجمه کلمات هم

 پردازد: می
 َو اْلَبْحرح اْلَمْسـُجورح  /دریایى است که آبش خشوک  « بحر مسجور»اند: مراد از  گفته« تفسير قرطبی»بعضى . (١)طور

 (.  1٣/١1: 1٨١1شود )قرطبی،  شده و در بسترش آتش افروخته مى

ور کردن و تيز کردن آتش  که مسجور از آن گرفته شده به معناى شعله« سجر»گوید: کلمه  راغب در مفردات مى

به معناى مملو است، مثالا وقتى گفته « مسجور»البيان گفته:  احب مجمعاست )راغب، ذیل ماده سجر(  ولى ص

( و آیه شریفه 1/2٢٣: 1٨72)طبرسی،  ، معنایش این است که من تنور را پر از آتش کردم«سجرت التنور»شود:  مى

ده که در روز قيامت است و در حدیث آم« وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ»به هر دو معنا تفسير شده، مؤید معناى اول آیه 

 (. 11/١: 1٢17شوند )طباطبایی،  دریاها آتشى افروخته مى

 استفاده از شعر در ترجمه معانی کلمات. 7

های الميزان در زمينه فهم معانى لغات، این است که برخالو بسيارى از مفسران پيشين، بوراى بيوان    یکى از ویژگی

بسوا ایون    ندرت تکيه کرده است. چه ن نامى استناد نجسته و یا بهمعانى مختلف یک لفظ، به اشعار جاهلى یا شاعرا

امر از آن روى باشد که رویکرد به اشعار، گاه مانع نگرش دقيق مفسر در خود قرآن و دریافت معناى یوک لغوت از   

معنای طور مستقيم به شعر استناد نکرده است بلکه در شرح  شود. عالمه خود به کاربردهاى گوناگون آن در آیات می

 لغت به اشعاری که در کتب لغوی دیگر در ذیل کلمه آمده است استفاده کرده است مانند:

 ًْر ِفح َسبحيلح اَّللَّح َيَحْد ِفح اأْلَْر ح ُمراَغماً َكثحريًا َوَسَعة  ( 111)نساء/ َو َمْن يُهاجح

رغم انف »گویند:  این هم که مىبه معناى خاک نرم است، « راء»به فتح « رغام»گوید: کلمه  راغب در مفردات مى

أرغم غيره »، معنایش این است که دما  فالنى را به خاک ماليد و همچنين باب افعال این ماده یعنى «فالن رغما

آورند که گوینده بخواهد خشم خود را برساند، به این  و این تعبيرها را وقتى مى« دما  غير خود را به خاک ماليد

 شعر توجه فرمایيد:

 و   اطلْ العتىب و لكن أزيدها       رغمت تلَ االنوف   ارضهااذا 
آیم، بلکه  خواهی برنمی سازم و درصدد معذرت خاک ماليدم، دیگر خوشنودشان نمى ها را به وقتى آن دما  

 کنم. خشمشان را بيشتر مى

داللت بر اسخا  « رغمت»که فهماند  در مقابل ارضاء قرار گرفته و این مقابله به ما مى« رغمت»که در آن کلمه 

گوید:  )باب افعال یعنى به خشم آوردن( دارد و به همين جهت است که گاهى به صيغه ارغام تعبير نموده، مى

دهد )طباطبایی،  را مى« اسخط»همان معناى « ارغم»که در این تعبير « خدا دماغش را به خاک ماليد -ارغم اللَّه انفه»

1٢17 :3/٣2). 

 نکات صرفی و نحویاشاره به . ٥
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 نکات صرفی .٥-1

 اشاره به کاربرد حروو جر و تأثير آن بر معنی: -1
 إحََل السَّماءح   ُثَّ اْسَتو  /( 11)فصلت 

الـرَّْْحُن َعلَـى اْلَعـْرشح »دهود، ماننود آیوه     متعدى شود معناى استيالء و تسلط را مى« على»وقتى با کلمه « استوى»کلمه 
دهود   متعدى گردد، معنواى رسويدن بوه چيوزى را موى     « الى»و چون با کلمه  مسلط است رحمان بر عرش - «اْسـَتو 

ٌر َأْو ََمُْنونٌ مثال دیگر:  (.17/33٨: 1٢17)طباطبایی،   (٨1)ذاریات/  فـََتَوَلَّ بحرُْكنحهح َو قاَل ساحح

معناى آیه این است جنود او است و « رکن فرعون»باى مصاحبت است و منظور از « برکنه»در جمله « باء»حرو 

 (. 1٣/371: 1٢17)طباطبایی،  که: فرعون با لشکریانش از موسى روى گردانده دعوتش را ن ذیرفتند

 :و انواع آن« مِن»حرف  

آَلكحُلوَن محْن َشَجٍر محْن زَقُّوم  /(32)واقعه  

 (11/12١: 1٢17)طباطبایی،  بيانيه است.« من زقوم»ابتدایى است و در جمله « من شجر»در جمله « من»و کلمه 

 :و انواع آن« الم»حرف 

  محْن َأْصحابح اْلَيمحنيح ََ  ( از یاران راست بر تو سالم باد.11)واقعه/  َفَسالٌم َل

این « سالم لک»چند احتمال هست، یکى اینکه الم اختصاص ملکى باشد و معناى جمله « لک»در کلمه « الم»درباره 

اصحاب یمين که همه قرینان تو و رفقاى تو هستند داراى سالمت هستى و از آنان به تو جز باشد که: تو در ميان 

باشد و معناى جمله این باشد که: « على»به معناى « الم»خير و سالمت نخواهد رسيد. احتمال دوم این است که: 

« الم»ی به بيان معنی حرو عالمه در آیة دیگر (.11/2٢2: 1٢17)طباطبایی،  فرستند اصحاب یمين بر تو سالم مى

 پردازد: می

َوَّلح احلَْْشر  ( 2)حشر/  ُهَو الَّذحي َأْخَرَج الَّذحيَن َكَفُروا محْن َأْهلح اْلكحتابح محْن دحايرحهحْم ألح

اسوت،  « فوى »به معنواى  « الول»اضافه صفت به موصوو و به معناى حشر اولى است و الم در « اول الحشر»اضافه 

نمواز بخووان در   »( آمده، یعنوى  7٣)اسراء/ « َأقحمح الصَّالَة لـحُدُلوكح الشَّـْمسح »در جمله « دلوک»ر سر کلمه نظير المى که ب

 (. ٨٢1/ 11: 1٢17)طباطبایی،  «هنگام دلوک شمس

 :ابدال

 َِلُْم َأْجٌر َكرحميإحنَّ اْلُمصَّد حقحنَي َو اْلُمصَّد حقاتح َو َأقْـَرُضوا اَّللََّ قـَْرضاً َحَسناً ُيضاَعُف َِلُْم َو  /( 1٣)حدید 

که هم حرو صاد در آنها تشدید دارد و هم حرو دال، در اصل متصدقين « مصدقات»و « مصدقين»اصل دو کلمه 

: 1٢17)طباطبایی،  و متصدقات و از باب تفعل هستند و برحسب یک قاعده صرفى حرو تاء مبدل به صاد شده

11 /2٣3 .) 

 های نحوی  بحث .٥-2
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دیدگاه خود را نيز  کند و در پایان مسائل نحوی بيان می ةطباطبایی در تفسير خود نظریات مختلف را دربار عالمه

 کند:  بيان می

... مياَن محْن قـَْبلحهحْم ُيُحبُّوَن َمْن هاَجَر إحلَْيهحْم  (1)حشر/   َو الَّذحيَن تـََبوَُّؤا الدَّاَر َو اإْلح

ء سوهم   خواهد انصار را کوه از فوى   کند، مى اند: این آیه مطلبى جدید را بيان مى گفتهبعضى از مفسرین ]ابی مسعود[ 

باشود و   موى « یحبون»مبتدا است و خبر آن جمله « الَّذحيَن تـََبوَُّؤا الـدَّارَ »نخواستند مدح فرماید، تا دلگرم شوند و جمله 

(. بعضى ٨33/ 11: 1٢17)طباطبایی، « الدار»عطف است بر کلمه « ایمان»منظور از این کسان همان انصارند و کلمه 

نباشد  بلکه عطف باشد بر مسئله « دار»اند که ایمان عطف بر کلمه  البيان[ احتمال داده از مفسرین ]طبرسی در مجمع

 «.و الـذين تبـوؤا الـدار و آٍـروا االميـان»تبوى الدار و فعلى که عامل در آن است حذو شده و تقدیر آیه چنين باشود:  

بنوابراین    «مهواجرین »عطف است بر کلمه ...« وَ الَّذِینَ تَبَوَّؤُا »اند: جمله  ]آلوسی در روح المعانی[ دیگر گفته بعضى

ء شریک مهاجرین خواهند بود. این مفسر س س گفته اگر کسى اشکال کند کوه در روایوت    نظریه، انصار هم در فى

جرین داد و به انصار نداد، مگر به سه نفر از فقراى ایشوان، در  ء بنى النضير را تنها به مها آمده: رسول خدا )ص( فى

گویيم این روایت خود دليل بر عطف است، نه استيناو، براى اینکه اگر جائز نبوده به انصار بدهد، بوه آن   پاسخ مى

مهواجرین   داد، پس اینکه به بعضى داده خود دليل بر شرکت انصار با داد و حتى به یک نفر هم نمى سه نفر هم نمى

توانسته به هر نحو که صالح بدانود   ء ارجاع به رسول اللَّه )ص( شده، او مى است. چيزى که هست ازآنجاکه امر فى

 طور تقسيم کند. به مصرو برساند و آن روز و در شرایط آن روز مصلحت دیده آن

وَ الَّذِینَ جاؤُ »فرماید:  ين جمله بعدى را که مىو همچن...« وَ الَّذِینَ تَبَوَّؤُا »تر آن است که جمله  از نظر ما هم مناسب

بيان مصادیق سهم سبيل اللَّه « للفقراء»بگيریم، نه استيناو، براى اینکه کلمه « المهاجرین»عطف بر کلمه « مِنْ بَعْدِهِمْ

 است.

مؤیود ایون نظریوه    طور که آن مفسر گفت خوود   همان« به سه نفر از انصار سهم داد»فرماید:  بلکه روایتى هم که مى

داد و اگر فقراى انصار  ء تنها مهاجرین بودند و بس، به سه نفر از انصار سهم نمى است، براى اینکه اگر سهيم در فى

بردند، با در نظر گرفتن اینکه به شهادت تاریخ بسيارى از انصار فقير بودند باید به همه  هم مانند مهاجرین سهم مى

تمامی مهاجرین سهم داد، )و خالصه کالم این  طور که دیدیم به فقط به سه نفر و همانداد، نه  فقراى انصار سهم مى

منظور بيان مصداق بوده، نه  ء به رسول خدا )ص( س رده شد و در ثانى ذکر مهاجرین صرفاا به شد که اوالا اختيار فى

اى جدید نيست( پس بنابراین،  و جمله عطف به ماقبل است...« و الذین »اند و ثالثاا جمله  اینکه مهاجرین سهم داشته

ـْن قـَـْبلحهحمْ »در جمله « هم»ضمير  ميـاَن مح گوردد و موراد، قبول از آمدنشوان و      به مهاجرین برمى« َو الَّذحيَن تـََبوَُّؤا الدَّاَر َو اإْلح

 (.٨3١/ 11: 1٢17هجرتشان به مدینه است )طباطبایی، 

 اشاره به نکات بغةی. 6

ای داشته است ایشان به موضوعات معانی و بيان و  تفسير خود با موضوعات بالغی اهتمام ویژهعالمه طباطبایی در 

 بدیع پرداخته است.
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 مسائل معانی .1-6

 ال ( استفهام

 رود: شود و در معنای انکاری بکار می استفهام از معنای اصلی خود خارج می

 َرٌ   َأ أُْلقحَي الذ حْكُر َعَلْيهح محْن بـَْينحنا َبْل ُهو  (23)قمر/  َكذَّاٌب َأشح

این استفهام نيز مانند استفهام سابق انکارى » در این آیه برای استفهام انکاری است« أ»عالمه معتقد است که همزه 

است و معناى آیه این است که: آیا از ميان همه ما وحى تنها بر او نازل شده و او به این امتياز مختص گشته، با 

 .(11/1٨1: 1٢17)طباطبایی،  «بر ما ندارد؟ نه چنين چيزى هرگز شدنى نيستاینکه هيچ فضيلتى 

 ب( بیان انواع ال  و الم

کند که به مواردی از آن  و انواع آن بحث می« الف و الم»ی  عالمه طباطبایی در تفسير خود در موارد بسياری درباره

 کنيم: اشاره می

 بُـ فهماند  الف و الم عهد ذکرى است، مى« الجمع»در کلمه « الف و الم( »٢3)قمر/   رَ َسُيْهَزُم اجْلَْمُع َو يـَُولُّوَن الدُّ

الف و الم جنس است و « الدبر»در کلمه « الف و الم»گفتار درباره همان جمعى است که قبالا ذکر شده بود و 

جمعيتى که به آن گرد کردن است و معناى آیه این است که: همين  پشت به جنگ کردن و عقب« تولى دبر»معناى 

 (.11/1٨1: 1٢17)طباطبایی،  گذارند کنند و پا به فرار مى گرد مى خورده و عقب زودی شکست بالند به مى

 ج( علت نکره آمدن کلمه

 فحيهحما َعْينانح َيْرحاينح /(31)رحمن 

عظمت امر آن دو چشومه  نکره و بدون الف و الم و بدون توضيح آمده تا داللت کند بر « عينان»در این جمله کلمه 

 (.11/1٣٢: 1٢17)طباطبایی،  که در آن دو بهشت است

 های بیانی . نکته2-6

 عالمه در تفسير خود به مسائل بيانی ازجمله تشبيه و استعاره و کنایه پرداخته است:

 ال ( تشبیه

 َسابَهُ  فـََوفَّاهُ  عحْنَدُه، اَّللََّ  َوَجدَ  وَ  َشْيًئا َيَحْدهُ   َْ  جاَءهُ  إحذا َحىتَّ  ماءً  الظَّْمآنُ  َُيَْسُبهُ  بحقحيَعةٍ  َكَسرابٍ  َأْعماُِلُمْ  َكَفُروا الَّذحينَ  و  حح
 (٨1)نور/ 

 و ندارد حقيقتى ولى پندارد  مى آب را آن انسان که هموار زمين در سرابى به کرده تشبيه را کافران خداوند اعمال

 هم ایشان اعمال ندارد، را آب دیگر آثار و کند، نمى عطش رفع نيست، مترتب آن بر است مترتب آب بر که آثارى

 ندارد حقيقت کنند، مى بتها برابر در که عبادتى و خوانند مى که اورادى و اذکار و کنند مى بتها پيشکش که قربانيها از

 آب کسى هر نظر به دور از سراب اینکه با پندارد مى آب را آن تشنه: فرمود اگر نيست و مترتب آن بر عبادت آثار و

 اشخاص جز و است سراب سوى به رفتن بيان آیه این در هدو که بود این براى سيراب، چه و تشنه چه آید مى

 که آبى آنجا در شاید که افتد مى راه به اميد این به تشنگى شدت از که است او رود، نمى سراب دنبال به کسى تشنه
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 آن به تا رود مى چنان هم نفرمود اگر بيند و نمى آبى ولى رود  مى چنان هم و آورد دست به کند عطشش رفع

 را او آمدن انتظار کسى جا آن در گویا که است نکته این به اشاره براى بياید، سراب آن نزد تا: فرمود بلکه "برسد

 عِنْدَهُ، اللَّهَ وَجَدَ وَ» :فرمود آن ردیف در جهت همين به و است سبحان خداى او و بياید که خواهد مى و کشد مى

 (13/1٨1: 1٢17دهد )طباطبایی،  مى کامل و تمام را حسابش هم خدا یابد، مى سراب آن نزد را خدا «حِسابَهُ فَوَفَّاهُ

 ب( استعاره

 َي نُوراً  لَهُ  َجَعْلنا وَ  فََ ْحَيْيناهُ  َمْيتاً  كانَ  َمنْ  وَ  أ  (122)انعام/ الظُُّلماتح ... ِفح  َمَثُلهُ  َكَمنْ  النَّاسح  ِفح  بحهح  مَيْشح

 زیرا شده، زده کافرى و مؤمن هر براى که است مثلى که اینست کند مى تبادر بسيط و ساده ذهن به آیه از آنچه

 حرکتى و حس و است محروم حيات نعمت از که است ميتى شبيه کند دستگيریش الهى هدایت آنکه از قبل انسان

 که است کسى مانند گرفت قرار هم پروردگارش رضایت مورد ایمانش و شد ایمان به موفق آنکه از پس و ندارد،

 به استعاراتى شریفه آیه برود در بخواهد که جا هر تواند مى نور آن با که داده او به نورى و کرده زنده را او خداوند

 به کردن پيدا راه احيا، به را ایمان سوى به هدایت زندگى، به را یافتن هدایت و ایمان مرگ، به را ضاللت: رفته کار

 ذهن به مطلب ساختن نزدیک براى تشبيهات این همه و کرده، تشبيه ظلمت به را جهل و نور، به را صالح اعمال

 (7/٨٨7: 1٢17است )طباطبایی،  مردم عامه

 ْالر حْزقح  محنَ  الطَّي حباتح  وَ  لحعحبادحهح  َأْخَرجَ  الَِّتح  اَّللَّح  زحيَنةَ  َحرَّمَ  َمنْ  ُقل   /(٨2)اعراو 

 هدایت و الهام به که است سبحان خداى این آرى،. آن اظهار از است کنایه و تخييلى است اى استعاره زینت اخراج

 شدن مجذوب باعث و او جامعه پسند مورد که هایى زینت اقسام و انواع تا کرده ملهم فطرت راه از را انسان خود

 حسب به چه گر پس. سازد دور خود از را مردم تنفر و نفرت وسيله به این نموده ایجاد است او سوى به دلها

 خداوند الهام به که آنجایى از ليکن و است انسان خود کار زندگى حوائج سایر و ها زینت آوردن وجود به ظاهر

 نوع این که دانسته مى چون آورده، در ظهور و بروز عرصه به پنهانى از را آن و کرده ایجادش او حقيقت در بوده

 (٣/٣11: 1٢17است )طباطبایی،  زینت به محتاج موجود

 است کنایه به استعاره (٢١)مائده/  ...َمْرميََ  اْبنح  بحعحيَسى آاثرحهحمْ   َعلى قـَفَّْينا وَ : کند عبارت در مثالی دیگر عالمه بيان می

 او از قبل انبياى که رفت را راهى همان نيز( ع) مریم بن عيسى بفهماند که بوده این تعبير این آوردن از منظور و

 (3/٨٢3: 1٢17تعالى. )طباطبایی،  خداى برابر در شدن تسليم و توحيد به دعوت طریق از بود عبارت آن و رفتند

 ج( کنایه

 َاخلْحياطح  َسم ح  ِفح  اجْلََملُ  يَلحجَ  َحىتَّ  اجْلَنَّةَ  َيْدُخُلونَ  ال و  /(٢1)اعراو 
 چيزى چنين اینکه از است کنایه محال بر تعليق این و شده، محال بر تعليق بهشت به ورودشان جمله این در 

 مگر کنم نمى را کار این من "شود مى گفته که چنان هم باشند، مایوس آن از هميشه براى باید و شد، نخواهد محقق

فهمانده است  کنایه به را معنا این بحث مورد آیه در "بگذارد تخم موش یا و شود، سفيد کال  آنکه از بعد

 (٣/113: 1٢17)طباطبایی، 
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 َايتحنا َكذَّبُوا الَّذحينَ  دابحرَ  َقَطْعنا و  هر دابر چون است، نسل قطع و هالکت از کنایه «دابر قطع» (72)اعراو/   ... آبح

 طرو از یا و «الدابر امس» :گویند مى که چنان هم گذشته، طرو از دنباله چه حال است، آن دنباله معناى به چيزى

هست  نيز قوم آن نسل و دنباله هالکت باعث قومى هالکت که است معلوم و «القوم دابر»:گویند مى اینکه مثل آینده،

 (.٣/1٣1: 1٢17)طباطبایی، 

 های بدیعی . نکته6-١

 ( التفاتال 

 محْن ََ  ( 11و  11)واقعه: َأْصحابح اْلَيمحنيح َو َأمَّا إحْن كاَن محْن َأْصحابح اْلَيمحنيح َفَسالٌم َل

در این آیه التفاتى از غيبت به خطاب بکار رفته، چون تا اینجا خطاب به منکرین معاد بود و رسول خدا )ص( گویا 

خواست سالم اصحاب  غایب حساب شده بود و در اینجا روى سخن به شخص آن جناب کرد، براى اینکه مى

 (.11/2٢2: 1٢17)طباطبایی،  «سالم لک من اصحاب اليمين»فرماید: یمين را براى او نقل کند و ب

 ( حصرب

يـَْوَمئحٍذ اْلَمساقُ   إحَل ََ   (٨1)قيامت/ رَب ح
منظور افاده حصر  ذکر شده؟ بگویيم به« یَوْمَئِذٍ الْمَساقُ»جلوتر از جمله « الى ربک»و اگر درباره اینکه چرا جمله 

: 1٢17)طباطبایی،  فهماند که غایت و نقطه نهایى هستى برگشتن به خداى تعالى است مىبوده، آن وقت آیه شریفه 

21/1٣1.) 

 ُاَّللَُّ الصََّمد  /( 2)اخالص 

فهماند تنها خداى تعالى صمد على االطالق  در آمده، منظور افاده حصر است، مى« صمد»الف و الم بر سر کلمه 

ر سرش در نيامده، براى اینکه این کلمه با معناى مخصوصى که افاده که الف و الم ب« احد»است، به خالو کلمه 

شود، پس حاجت نبود که با آوردن الف و الم حصر  کند در جمله اثباتى بر احدى غير خداى تعالى اطالق نمى مى

 :1٢17)طباطبایی،  تعالی افاده کند و یا احدیت معهودى از بين احدیتها را برساند احدیت را در جناب حق

21/١72.) 

 ( توکیدج

  ُإحنَّ َهَذا َِلَُو اْلَقَصُص احْلَقُّ َوَما محْن إحَلٍه إحالَّ اَّللَُّ َوإحنَّ اَّللََّ َِلَُو اْلَعزحيُز احْلَكحيم ( ١2عمران/  )آل 

عالمه بر این باور است که چون آیه مباهله، در بردارنده موضوع مهمى در اثبات حقانيت رسالت پيامبر )ص( است، 

رو در آیه، تأکيدهاى چندى وجود دارد  تر داشته است، از این پيامبر در اجراى آن، نياز به اطمينان و شجاعت بيش

 باشد: که هرکدام مایه تشجيع پيامبر )ص( مى

( که حقانيت راه و ان  هذا ِلو القصص احلقمفهوم جمله: ) -٢ضمير فصل )هو(،  -٨الم در لهو،  -2کلمه إنّ، -1

 .(٨/٨3٨: 1٢17)طباطبایی،  ه و تحقق پيروزى پيامبر را مى رساندشيوه مباهل

 نتیجه



 حسين مهتدى زانيالم ريدر تفس يیعالمه طباطبا یادب ىها تالش یبررس
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وسويله   هاى گوناگونى بهره جسته است: تعریف یک لغوت بوه   عالمه براى تبيين معناى یک لغت، از روش .1

آیات مختلف قرآن، تبيين معناى یک لغت با استفاده از فهم عرو، شناخت دایره مفهوومى یوک لغوت بوا     

 سياق و ارتبا  اجزاى کالم.استفاده از 
البيان، الجامع طحکوام   اند از: مفردات راغب، الکشاو، مجمع عبارت« الميزان»ترین منابع لغوی تفسير  مهم .2

 القرآن، الصحاح، روح المعانی.
براى بيان معانى مختلف یک لفظ، به اشعار جاهلى یا شاعران نامى اسوتناد  عالمه طباطبایی در تفسير خود  .٨

 ندرت تکيه کرده است. یا بهنجسته و 
عالمه در کنار مباحث صرفی و نحوی و لغوی به مباحث بالغی ازجمله مباحث علم معانی و بيان و بدیع  .٢

 نيز توجه داشته است.

 

 منابع

 قرآن کرم.

 .1، بيروت، دار الکتب العلمية،   «روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»ق(،  1٢13آلوسی، سيد محمود، )

  تحقيق إميل یعقوب و محمود نبيول طریفوی، بيوروت، دار الکتوب      «الصّحّاح»تا(،  جوهری، اسماعيل بن حماد، )بی

 العلمية.

 .1، بيروت، دار العلم،   «المفردات فی ةریب القرآن»ق(،  1٢12راغب اصفهانی، حسين محمد، )

 .11و  1ی ادبی، شمار ، مجله پژوهشها«جستارهای ادبی در المیزان»(، 1٨7١ربانی، محمدحسن، )

 .٨، بيروت، دار الکتاب العربی،   «الکشاف عن حقائق ةوامض التنزیل»ق(،  1٢17زمخشری، محمود، )

، قم، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسين حوزه «المیزان فی تفسیر القرآن»ق(،  1٢17طباطبایی، محمد حسين، )

 .3علميه قم،   

 .٨، تهران، ناصر خسرو،   «مجمع البیان فی تفسیر القرآن»ش(،  1٨72طبرسی، فضل بن حسن، )

 .1، تهران، ناصر خسرو،   «الجامع ألحکام القرآن»ش(،  1٨١٢قرطبی، ابو عبداهلل محمد بن احمد، )
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(2) 

 شناسی ترجمه جزء اول قرآن کریم در ترجمه ماموستا هژار زیباییهای  بررسی جنبه

 1سارا امامی

 یآموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عربدانش 

2اکبر احمدی د. علی
 

 مرکز کرمانشاه ،نوردانشگاه پيام یگروه زبان و ادبيات عرباستادیار و مدیر 

 مقدمه

هوای  ی پدیوده ای است که انسان با آن زاده شده و همواره به آن تمایل دارد. عنصر زیبایی را در هموه زیبایی پدیده

ای از قودرت خلقوت   توان مشاهده کرد و در واقع باید گفت که زیبایی نشوانه جهان نظير طبيعت، هنر و ادبيات می

ی زیبا با کوتاهی و بلندی آیات و همنشينی واژگان در آن، که نظم االهی است. خداوند متعال قرآن کریم را به گونه

ی این اثور زیبوای دارای موسويقی    است. بنابراین برگردان و ترجمهو هماهنگی خاصی را بدان بخشيده، خلق نموده

در هوای چشومگير   فراطبيعی و کلمات و واژگان جالبخش در البالی آیات بسيار کار دشواری است. یکی از مفهوم

ی است. خداوند در آیهقرآن مفهوم زیبایی و زینت است که حتی خداوند در قرآن آیاتی را با این مضمون قرار داده

گر است زینت و آرایش ملک زمين قورار دادیوم توا موردم را بوه آن      چه در زمين جلوهما آن»سوره کهف فرمود:  7

 / کهف7«بود.خواهد بيازمایيم که کدام یک در طاعت و حب خدا عملشان نيکوتر

هایی که از سووی خداونود   های هستی وجود دارد  اما مشاهده و دیدن زیباییناگفته نماند که زیبایی در تمامی الیه

 "شناسوی قرآن و زیبوایی "است عينک و چشمی زیبا بين نياز دارد که آن را نظاره کند. خرقانی در کتاب تجلی یافته

 -٢تنوع و تضواد   -٨چينش منظم  -2تناسب و توازن  -1است: در قرآن ذکر نمودهشناسی چهار نشانه برای زیبایی

 (  1٣2-17٣: 1٨11ها. )خرقانی، پيراستگی از عيب

هوای کواربردی علووم بالغوی بورای درک و      شناسی پی بردن به اعجاز قورآن بوا روش  های مهم زیبایییکی از جنبه

  هوا بایود بوه آن متمرکوز شووند.     ارترین چيزی است کوه اندیشوه  جستجوی اسرار نهفته معنایی و زبانی آن که سزاو

کند که در اثر پيوند و موانست بوا لفوظ و   موسيقی باطنی قرآن موسيقی روح و روان است که در اعماق آن نفوذ می

 (١7: 1٨12آید. )مروتی، معنا پدید می

هوا سوعی بور آن    اسوت هور کودام از آن   ههای گوناگون ترجمه گردیداین کتاب ارزشمند توسط افراد زیادی به زبان

منحصر به فرد آن را با ترجمه ی خویش آشکار سازند. با گذر زمان راز و رموز   اند تا زیبایی مفاهيم و بالغتداشته

مترجموان   ایون  یگوردد، کوه از جملوه   دسوت آشوکارتر موی   های لفظی و معنوی آن توسوط مترجموان چيوره   زیبایی

اش، ماموستا هژار از مترجمان زبردستی است که عالوه بر آثوار مختلوف ترجموه   عبدالرحمن شرفکندی معروو به 

                                                           
1 sara383000@gmail.com 

2 akbar463@yahoo.com 
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چوه ترجموه قورآن کوریم یوک کوار پيچيوده و بسويار         است. چنانقرآن کریم را به زبان شيرین کردی ترجمه نموده

آورد کوه  د موی اش همان تأثيری را در خواننده به وجویابی ایشان در ترجمهگزینی یا معادلارزشمند است. هنر واژه

هوای  پژوهش حاضور شوامل سووره    یکند. جزء اول مورد بررسی و مطالعهعبارت متن اصلی در خواننده ایجاد می

است، که دارای نظم و آهنگی زیبا، واژگان و معانی بسيار تأثيرگذار در مخاطب هستند و  1٢1ی فاتحه و بقره تا آیه

های هایی از جنبهاسنادی و با تکيه بر این جزء نامبرده نمونه -توصيفیاند تا با استفاده از روش پژوهشگران کوشيده

 ی ماموستا هژار را بيان و بررسی نمایند.شناسی موجود در ترجمهزیبایی

 ی پژوهشپیشینه

 است که های زیادی صورت گرفتههای آن مقاالت و پژوهششناسی قرآن و سورهی بررسی زیباییتا کنون درباره

 ها:ی آناز جمله

شناختی تمثيول در زبوان ادبوی قورآن، فصولنامه علموی و پژوهشوی،         های زیباییپيری، موسی. بررسی جنبه .1

 ش. 1٨1٢های ادبی و قرآنی، سال سوم، شماره دوم تابستان، پژوهش

شناسی کالم وحيانی قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی لر، اشرو السادات. یاقوتی، س يده. زیباییموسوی .2

 ش. 1٨1٨پایيز و زمستان،  12مطالعات فرهنگی، جلوه هنر، شماره و 

های لفظی بدیعی در قرآن، فصلنامه تخصصوی ادبيوات فارسوی دانشوگاه آزاد     اسفندیارپور، هوشمند. نمونه .٨

 ش. 1٨11، بهار، 21مشهد، شماره 

پایگواه مجوالت   شناختی موسيقی قرآن کوریم،  های زیباییشکربيگی، نرگس. مروتی، سهراب. بررسی جنبه .٢

 ش. 1٨11، بهار و تابستان، 23و  2٢تخصصی نور، شماره 

 است. ی قرآن وی هيچگونه پژوهشی صورت نگرفتهباره ماموستا هژار و ترجمهو اما در

 سواالت پژوهش

 باشد:سواالتی که پژوهش حاضر در پی پاسخ دادن به آن می

 است؟ی خویش بکار بردهدر ترجمهشناسی را های زیباییماموستا هژار کدام یک از جنبه -1

 باشد؟شناسی چه ميزان میگيری ایشان از جنبه های زیباییبهره -2

 شناسی و اهمیت آن:زیبایی

 ای یونانی)آیستتا یا آیستتيس( اخوذ شوده  ( است. این نام از واژهAestheticsشناسی استتيک)معادل انگليسی زیبایی

ی فلسفه و نظریوه »یا « شناخت حسی»های انگليسی به که به معنای ادراک حسی است. از این رو در برخی فرهنگ

( از این دانش در زبان عربی ٨١: 2111تعریف شده است. )عبدالحميد، « احساس یا ادراک زیبایی در هنر و طبيعت

 (21: 1111شود.)عبده، یاد می« جماليات»یا « علم الجمال»با عنوان 
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شناختی کوه از نظور تواریخی، عينوی و     های زیباییها و معنای پدیدهشناسی دانشی است در علل، قانونمندیزیبایی

شناختی هنری جهان است. در هر احساس مطبوع هنگامی که شدت و طنين معينی اجتماعی حاصل دریافت زیبایی

 ( 1٨٢7:1٨١، 1خود بگيرد. )شالهتواند صفت و رنگ استتيک)زیبایی( به یابد، میدر وجدان می

 -2توازن داشته باشود   -1شود که سه ویژگی را داشته باشند:شناسی به آثاری داده میاند صفت زیباییچنانچه گفته

( در زبان قرآن که زبان هدایت و شوور  1٨٣حالت و کيفيتی را منتقل کند. )همان:  -٨فکر و اندیشه ای را بيان کند 

شناسی برای توازن و بيان فکر و اندیشه و نيوز شووراندن حوس درونوی مخاطبوان      های زیباییرانگيزی است از ابزا

 اند.ی خویش از این کتاب مقدس وارد نمودهاست و این زیبایی را نيز مترجمان به ترجمهبسيار استفاده شده

مال عوالی بوا خداونود در هوم     عينی و عرفانی که ارتبا  عينيت و عرفان را با ک -1از زیبایی دو تعریف وجود دارد

تعریف ذهنوی و بسويار سواده و قابول درک کوه       -2آميزد و تعریف خيالی است که بر هيچ اصلی استوار نيست.می

( این زیبایی پرتویی از زیبایی حقيقی ٢١: 1٨32، 2)تولستوی« گردد.سبب التذاذمان می»داند که زیبایی را چيزی می

های آن از شود، با بررسی قرآن و ترجمهيت است  چرا که با قوای عقل درک میکه امری معقول و بسيار حائز اهم

های هنری قرآن، فهم بيشتر آن و تقویت ذوق مخاطوب  توان بيش از پيش به کشف و زیباییدیدگاه اعجاز متنی می

« اسوت. شوده  ای نگارین و شفاو کوه روی کموال کشويده   نمود یا پرده»کمک کرد. به تعبير عالمه جعفری، زیبایی 

 (  17٢: 1٨٣3)جعفری، 

 ی این شناسی است که از عهدهبنابراین جذب مخاطب در شناخت جایگاه قرآن اهميت بسزایی دارد و این زیبایی

ی این کتاب صادق است که ویژگی جذب قرآن نادیوده گرفتوه   شناسی در صورتی دربارهآید. پس زیباییکار بر می

 نشود.

 ی در ترجمهماموستا هژار و مهارت و

ه.ق 1٨٨1به سال  "هژار"نویسنده، محقق، مترجم و شاعر نامدار، استاد عبدالرحمن شرفکندی مشهور و متخلص به 

ه.ش در شهر مهاباد دیده به جهان گشود. پدر ایشان مشهور به موال محمود بوور، موردی روحوانی و      1٨11مطابق با 

ای داشوت. او دو سواله بوود کوه از     زندگی سواده و فقيرانوه   کرد ومتدین بود که از راه کسب و کار امرار معاش می

محبت مادری محروم شد و از همان آغاز کودکی سختی و تلخی زندگی را تجربه کرد. با شروع پنج سوالگی، نوزد   

پدرش الفبا و قرائت قرآن را آغاز کرد و س س مدتی به مکتبخانه رفت و از آن جا رهس ار خانقاه شيخ برهوان شود   

 ( 3١1/ 2: 1٨٣7انه به دنبال کسب علم بود. )روحانی، وی عاشق

ی شودید  هوا، عالقوه  پدر وی درگذشت و بار مسئوليت بسياری بر دوش او نهواده شود. بوا وجوود تموام گرفتواری      

ها بسياری از دواوین شعرای کرد زبان را خوانوده و بيشوتر   عبدالرحمن به زبان و ادبيات کردی چنان بود که تا سال

نواست و با خود عهود  را برای خویش برگزید که به معنای درویش و بی "هژار"از حفظ بود. وی تخلص ها را آن

                                                           
1
 . Challaye 
2
 . Tolstoy 
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-خوابی بسيار بيش از پيش جسمش را موی کرد که هيچگاه به خاطر مال و مقام، دست به قلم نبرد. کار مداوم و بی

ه.ش جوان پواکش بوه    1٨١1دماه سال کاست ، تا آن که سرانجام در روز پنجشنبه دوم اسفنگداخت و از توانش می

 (  112: 1٨1٢جوار یار شتافت و بدرود حيات گفت. )شرفکندی، 

های ادبی و فرهنگی بيشترین استفاده را از عمرش برد و با تالش سخت و خسوتگی  های بسيار در زمينههژار سال 

ی آن آثوار ارزشومند و کوم    در سوایه روز را به تحقيق و تأليف و ترجمه مشغول بود. و ناپذیر، بيشتر ساعات شبانه

ها: شرح دیوان اشعار شيخ احمد جزیوری،  ی آنهای محتلف از خود به یادگار گذاشت. از جملهنظيری را در زمينه

ی کامل قانون ابن سينا در هفت جلد، گردآوری فرهنگ جامع لغوات کوردی بوه کوردی و فارسوی،      ی دورهترجمه

تووان نوام   ی کامل و زیبای قرآن کریم )قورئانی پيروز( به زبان کردی را میمهی خودش و در نهایت ترجزندگينامه

 (٨3: 1٨٣2برد. )بلوریان، 

 یابی ماموستا هژار گزینی یا معادلجا که ترجمه قرآن کریم یک کار پيچيده و بسيار ارزشمند است. هنر واژهاز آن

هوای  اسوت. از مهوارت  عبارت متن اصولی ایجواد کورده    کند کهاش همان تاثيری را در خواننده ایجاد میدر ترجمه

دهنود و گواهی   ها و تعابيری است که صرفا ذهن را مخاطب قرار موی ی قرآن، انتخاب واژهماموستا هژار در ترجمه

-کنند که با قوه خيال تصاویر معانی را در نفس و روح مخاطب بازتاب میای را ترسيم میبرای معنا تصویر یا سایه

ها به خودی خود در فصاحت و بالغت کالم تأثيری ندارند بلکه در پيوند با معانی و ه اعتقاد جرجانی، واژهدهند. ی

 (1٢-11: 1٢2٣کنند. )جرجانی، در سياق سخن و همنشينی با دیگر اجزای جمله اهميت پيدا می

و غنای لغوی و سبک عالی  های دیگر زبان کردی از نظر ادبياتی استاد عبدالرحمن شرفکندی ميان ترجمهترجمه

ی اسوتاد هوژار بوه آن    ی قرآن ترجمه شوده است. و نيز در مقدمهبوده و جایگاه بسی بلند را برای خود احراز نموده

ی کرد جایزه نوبل ادبی را به خوود  است که اگر حق و عدالت در هر کار بود، این متن ادبی استاد فرزانهاشاره شده

 : مقدمه( 1٨٣1 داد. )شرفکندی،اختصاص می

های کردی، فارسی، عربی، ترکی، روسی، ارمنی و تا حودودی انگليسوی تسولط داشوته، وی     ای که به زباننویسنده

 (3١٢: 1٨٣7است. )روحانی، هميشه متن را فهميده و با دانایی ترجمه نموده

کوات بالغوی داشوته کوه     های ماموستا هژار دقت و حساسيت خاصی است که در ترجمه و انتقال ناز دیگر مهارت

ها را ای آهنگين توجه آناست تا ابعاد زیباشناختی و اعجاز زبانی قرآن را به مخاطبان نشان دهد و با ترجمهکوشيده

های لفظی و معنوی مانند سجع، جناس، تضاد و مراعات به قدرت ادبی و زبانی قرآن جلب کند وی عالوه بر آرایه

ی است که در اداموه های دیگری چون تشبيه، تضاد، استعاره و مجاز و کنایه نيز پرداختهالنظير به صور خيال و آرایه

 گيرد.ی جزء اول قرآن مورد بررسی قرار میها در ترجمهبحث هر کدام از این زیبایی

 شناختیهای زیباییجنبه

 آرایه های لفظی و معنوی -1

 سجع -1-1
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( و در اصوطالح همسوانی در   ٣/131: 1٢1٢د بووده )ابون منظوور،    سجع در لغت به معنای آواز کبوتر، هدو و قص

ها در وزن و رویّ یا برابری یکی از ایون  های آخر قرینهفاصله در عبارت منثور، در یک حرو آخر یا یکسانی واژه

 دو 

 (٢2: 1٨11ترین سبک ادبی زبان عربی است. )فاخوری، ( سجع کهن31: 117٣است.)جرجانی، 

هوایی  توان با صراحت نمونهاست که میاش بهره بردهظرافت خاصی از این صنعت ادبی در ترجمهماموستا هژار با 

های قرآن کریم کوتاهی آنان است که سبب شده های بسياری از سورهها و مشخصهاز آن را مشاهده کرد. از ویژگی

 گری نمایند. ها به شکل اشعار موزون و زیبایی جلوهآن

ی لفظوی  ی حمد که در جزء اول قرآن قرار دارد با استفاده از آرایوه ی سورهماموستا هژار در ترجمهبه عنوان مثال، 

طراز و ای همی مهم در ترجمهسجع آهنگی موزون و زیبا را ایجاد نموده که خواننده در همان نگاه اول به این نکته

 یای همين نکته است.برد و نيز حتی کوتاهی و بلندی هر سطر گوبا تأثير برابر پی می

يمح  -1   انهدلۆڤو هندهناو خودا، که دههو                      بحْسمح اَّللَّح الرَّْْحََٰنح الرَّحح

 انهیهجری هنخودا که راهبۆ سوپاس                       احْلَْمُد َّللحَّح َربح  اْلَعاَلمحنيَ  -2

يمح  -٨  انهدلۆڤه و یندههده                          الرَّْْحََٰنح الرَّحح

َح يـَْومح الدح ينح  -٢  (1: 1١8٠)شرفکندی،  انهسژی پهۆنی رخاوه                         َمالح

 های کوتاه قرآن وجود دارد.های بسيار دیگری به این شکل در سورهو نمونه

 است: ی جزء اول از آن بهره بردهترجمههایی که عبدالرحمن شرفکندی )ماموستا هژار( در سجع

( به عنوان مثوال  21١: 1٨٣7ها هم وزن نيستند و اما هم قافيه هستند. )باقرالحسينی، سجع مطرّو: آن است که واژه

( اسوتفاده نمووده،   انهدلۆڤیهانه، جهای )از واژهتر هم آورده شده، که پيشی حمد سوره ٨و  2ماموستا هژار در آیه 

از سوجع مطورّو اسوت کوه در حورو روّی دارای حوروو مشوترک، اموا از نظور وزن متفواوت هسوتند.             اینمونه

( دو ٢)همان: «.وهنهین؛ ناتوانن بشگهپاو ال رنن، کوکه»سوره بقره  1٣ی ( و نيزدر آیه1: 1٨٣1)شرفکندی،

و وهرزکهردهخ، ئاسهاانی بههایههکردون به  بۆردی و خودایه ههئه»بقره  22ی و در آیه( رنن، کوکهی )واژه
توان در ایون  دارای سجع مطرّو هستند، که میدو واژه )باراندن ، رواندن( ...« باراندن  بۆوه وایهو حهیکی لهۆئا

ها یواد کورد، کوه    ها و نظم و اتحادشان در پایان سجعها، به هماهنگی آوایی از نظر به کارگيری حروو واژهترجمه

کند و ضمن این احساس زیبایی معنا، تصویر و بيان، از مخاطب با خواندنش احساس زیبایی قوی را درک مینفس 

 بخش است.نظر آهنگ و موسيقی نيز برایش لذت

 «نناگهه اسها چیاانهه ن، ... دهی بکهن چاکهدهردمه دهو مهرمان بهوه که فهئئاخو » ٢٢ی و همينطور در آیه
ها به حورو نوون خوتم    ن( دارای سجع هستند. که سجع در آنن، ناگهن، بکهده)دههای واژه( 7: 1٨٣1)شرفکندی، 

 «خهوداس، ...یى ر اس هههیى .. .»121یافزایود و نيوز در آیوه   است که بر زیبایی، آهنگ و موسيقی آن میشده
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هویداست ماموستا از این صنعت ادبی به وفور  چهی )راس، خوداس( سجع مطرّو است. چنان( و کلمه11)همان: 

 است.استفاده نموده و زیبایی آهنگ و موسيقی خاصی به ترجمه خویش داده

( به عنووان  217/ 2: 1٨77سجع متوازی: آن است که واژگان در وزن و رویّ با یکدیگر متفق هستند. )سيوطی،  -2

ر چاویانهدا کیش به بهیهردهو پهر کراوهاۆیان ێو گو د له خوداوه»سوره بقره  7ی مثال ماموستا هژار در آیه
( دارای سجع متووازی هسوتند، ماموسوتا در    کراوه، کشاوه( دو واژه )٨)همان:  «شیان ئازاری به ژانهو بهکشاوه

 ای را بهانتخاب کلمات مهارت خاصی از خویش نشان داده، و از نظر ساختار نحوی و سجع و آوا زیبایی بی وقفه

 است. ترجمه بخشيده

دیسان  نتان مرو له پاشان دهوهئبو ژیانی داوه به ن که له نهکهو خوایه حاشا دهن لهۆچ» 2٣ی و در آیه
ر تا سهبن به یاری ئاگرو هه... ده» ٨1ی ( و نيز در آیهپاشان، دیسانهای )( واژه3)همان: ...« وه کاتهزیندوو ده

-نیشانه شن، ناکهده بهکام ی حاشا لهوانهنگی ئهشهپبنه مه ...» ٢1ی ( و در آیهرر، ههسه« )بندا دهار هه

( استفاده نموده که از این نوع سجع به شمار مم، کهله( دو واژه )7)همان: ...« شن ۆم بفرکه كىخکانی من به نر

ميان واژگان درون بندها و فواصل نيز توازن آوایی فواصل، چه از ترجمه مشخص است، ضمن همروند. و چنانمی

 آوایی به نام سجع درونی وجود دارد.و هم

چوه مشوخص اسوت وی از ایون صونعت      توان مواجه شد، چنوان ی ماموستا با موارد فراوانی از سجع میدر ترجمه

-ترین نحو بهوره بورده  زیبایی برای زیبا نمودن ترجمه خویش و نيز نزدیک نمودن زبان آن به زبان اصلی قرآن به به

ی عالی باشد  بلکه پيام و خطواب  تواند مالک تشخيص کيفيت یک ترجمهی کلمه به کلمه هرگز نمیاست. ترجمه

برابر و تأثيرگذاری همسان هر دو متن اصلی و ترجمه است که معيار اصلی را در انتقال بی عيوب و نقوص مطلوب    

ی چنين کاری برآید و با بهوره بوردن از صونعت سوجع بوه      از عهدهدهد. و ماموستا توانسته که به خوبی تشکيل می

 شناختی زیبایی آن را دو چندان نماید.های زیباییعنوان یکی از جنبه

 تضاد  -1-2

تضاد یا طباق از صنایع معنوی در علم بدیع است که در لغت به معنای دو چيز مخالف هم کوه در مقابول یکودیگر    

( ٨٨1: 1٨1١به معنای آن است که در معنای متضاد دو ضد را با هم بياورند. )تفتازانی، گيرند و در اصطالح قرار می

است. در واقوع هودو   ی خویش برای زیبایی و لطافت جمالت آن بسيار از تضاد بهره بردهماموستا هژار در ترجمه

 وی از بکارگيری این صنایع زیبا، معنادار نشان دادن کالم الهی است. 

 «... نشهکاوهااودادا و سههایهی و لههاان دابهه گهويراسهاهوانهه ئهه»سوره بقوره  1١ل وی در آیه به عنوان مثا
( به معنای راه درست و گمراهی تضوادی را بوه   ومڕایهیگ -ڕی ڕاسهاهی )( با آوردن دو واژه٨: 1٨٣1شرفکندی، )

شن کردن ۆری بهورووشنایی ئاگر دهرکه . هه..»همان سوره  17ی است. و نيز در آیهای زیبا بيان نمودهگونه
-و در آیوه  (کیيتار -ڕوشنایی )های ( واژه٢)همان:  «... کردن ىيوادا و ىيککی بردن و له تاروناکیهخودا 

ميراندن و زنده کردن را در جوار هم قرار داده که به صراحت با این تضاد  (وهکاتههدهۆ مڕینی ه زیندتانده)» 2٣ی

 کند. ميراند و زنده میبيان کند که خداوند تنها کسی است که بندگان را می
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و آیوه   (چواک  –)خراپ ی ( دو واژه1)همان: ...«  وه؟نههۆگوه خراپ به چاک دهئگوتی »بقره  ١1های و در آیه

 مکه –ی ر)پيی ( دو واژه11)همان: « نمههم تههو نه کهیهوتهک کهیه که نه پیری پههلچو ئه ژیئگوتی: ... »١٣

( 12)همان: « نیزان خوا دهييرچی به ئاشکارا دهو ههنهياد نىهنرچی مانه نازانن ههچی ئهۆب» 77و  (نمهته

هایی که ماموستا در ترجمه بکار برده از این تضاد و تقابلاست. ایجاد صنعت تضاد نموده ئاشکرا( -هينی)نهای واژه

بنودی  ی زیبایی که دارد دارای درجهها صفت هستند و نکتهی این جفتپر بسامدترین تضادها هستند  چرا که همه

به  های متضاد اثباتی برای دیگری نيست، مثال اگر چيزی تاریک نيستای که نفی هر کدام از این واژهاست به گونه

معنای این نيست که کامل روشن باشد. ماموستا با از این تضادها نهایت زیبایی و امانتداری خویش را نسبت به متن 

است تا از زیبایی و ارزشمندی متن اصلی نکاهود و بوه   اصلی نشان دهد و نيز همانند کتاب قرآن سعی بر آن داشته

 همان ميزان مخاطبان را به آگاهی کامل برساند.

 تناسب )مراعات نظیر( -١-1

کننود. یکوی دیگور از ایون     مایه میبخشند و با آراستن آن کالم را گرانزیورهای بدیعی و بيانی، سخن را برتری می

هایی را بگنجانند که از جهتی مفهوم مراعات نظير این است که در سخن واژه»نظير است. زیورها، تناسب یا مراعات

( این تعریفوی اسوت   11: 1٨7٣)نوروزی، « باشد مانند آوردن پسته، بادام و فندق در بيتی.ها نظير یا متناسب هم آن

ای موجب به تکواپو انوداختن ذهون    است. چنين آرایههای صنایع ادبی با همين مضمون بيان شدهکه در بيشتر کتاب

 .نصيب نيستی ماموستا هژار از داشتن چنين زیوری از صنایع ادبی بیشود و ترجمهمی

ر چاویانهدا کیش بهه بههیهردهو پهر کراوهاۆیان ێگۆو  له خوداوه د»سوره بقره  7ی ی آیهماموستا در ترجمه
است. و نيز در تناسبی زیبا را ایجاد نموده (اوچ - یۆگ - د)با کلماتی چون  (٨: 1٨٣1)شرفکندی، « ...و کشهاوه

ونهه نهاو ببارێ و بکههبۆ وایه و حهدان لهخااخهورو چهل ههکهویان دهلوزهبارانی به... »بقره 11ی ترجمه آیه
 –ور هه –باران )های ( واژه٢)همان:  «... کا بارنن نهیان رابکهتریشقه تلی له گوێورهتاریکایی له ترسی هه

طووری کوه ذهون را بوه     ای بسيار زیبا تناسب برقرار نموده  به کار برده که به گونه (شقهيترهوره –دان خااخهچه

 سازد. کشاند و مخاطب را به خوبی متوجه مفهوم و منظور خداوند میسمت احساس چنين حالتی می

ایجاد ( بارانهدن -ئاو  -ئاساان  -رد هه)بقره با واژگانی چون  22وی چنين مراعات نظيری را نيز در ترجمه آیه 

 است.نموده

« ... نبم رهههمان بهبۆیار و نیسک و سیر و پیواز وات و خهوزهک سهوه» ١1ایشان همچنين در ترجمه آیه 

 -نيسك  -ار يخهه –وات وزهسهه)ی چشمگيری از این صنعت استفاده نموده با کلماتی چوون  ه گونهب (1)همان: 
 مراعات نظير زیبایی را به نمایش گذاشت. ( وازپ -سير 

ای زیرکانوه و بوا حساسويت و    شود که به گونوه ماموستا هژار مشاهده میهای بسياری به این شيوه در ترجمه نمونه

ی خوویش بوه   ها را ابراز کرده و از این صنعت ادبی برای هر چه زیباتر نمودن نزدیک ساختن ترجمهزبانی زیبا آن

 است.متن اصلی بهره جسته

 تشبیه -1-4
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شوود. تشوبيه فضوای    در کتاب قرآن کریم یافت می های ادبی، تشبيه است که به وفوریکی از پر بسامدترین اسلوب

 آفریند.شناختی و هيجانی خاصی در ذهن شنونده می

گيورد و بوه آن   یابد که در معناهوایی کوه هور دو را فورا موی     تشبيه ميان دو چيز تحقق می»گوید: قدامه بن جعفر می

-)ابون « از آن دو باشد، متمایزنود. ها مخصوص یکی شوند، شرکت دارند و در اموری که اتصاو به آنموصوو می

 (  17: 11١٨جعفر، 

ها ابراز های آنها و قواعد و تقسيم بندیهای مشترک ميان آنگذشتگان در رابطه با تناسب ميان دو تشبيه و ویژگی

ال اند و به عنووان مثو  است و بيشتر به امور حسی ميان دو طرو توجه نمودهاند که تناسب متأثر از منطق بودهداشته

گفتند که این تشبيه زیبا و خوب اسوت و نيوز بودترین تشوبيه را     ها شباهت داشت میاگر مشبه به در بيشتر ویژگی

 ( 2٨7: 11١٣دانستند که مشبه با مشبه به کمترین شباهت را داشته باشد. )خفاجی، تشبيهی می

تشوبيه  »شوود ماننود   کر کردن درک میای که واضح است و بدون تأمل و فداند، گونهجرجانی تشبيه را دو گونه می

 ( 73-71ای که نياز به تأمل دارد. )جرجانی، بی تا: و گونه« گونه به گل سرخ

هوا  ی آناست بوه بررسوی تشوبيه در ترجموه     1٢1ی حمد و بقره تا آیه اینک در جزء اول قرآن که شامل دو سوره

 پردازیم.توسط ماموستا هژار می

فراوانی وجود دارد از جمله تشبيهاتی که برای مؤمنان، کفار، منافقان و بنی اسورائيل بکوار   های در سوره بقره تشبيه

ی خویش به متن اصلی و حفظ اهداو کتواب و ارزشومندی آن از   رفته است. ماموستا برای نزدیک ساختن ترجمه

ای کوه کوامال   است به گونهنموده ها را بيانهمان تشبيهات اما به زبان کردی بهره برده و با مهارت و زیبایی تمام آن

 ذهن مخاطب را با آن درگير نماید و بيشتر موضوع را بفهمد و از اهداو متن اصلی دور نشود.

های مناسب تکبر، گردن کشی منافقان را بيان همانند متن اصلی با بکار بردن واژه 1٨ی آیه به عنوان مثال در ترجمه

انود بيوان   ها را که مسلمانان و صاحب منصبان را تشبيه به نفهموان کورده  است  طوری که به وضوح سخن آننموده

کند و ایون نشوانی از مهوارت    ی آیه این گفتگو را با همان تشبيه کامال حس مینموده و خواننده با خواندن ترجمه

-م خههئیری ش ساوهئژی: بان پ كگاش یهرهه»است: ماموستا هژار در ترجمه دارد. وی چنين ترجمه نموده

 ( از زبان منافقان ميان٨: 1٨٣1)شرفکندی، « ؟ ...نينبڕوابفامانه و نهک ئهوهاه ئن چۆ: جا نژئنن، بڕوا بکه 

دقيقوا خوودِ    "نوه فوام  "های نابخرد و به قوول ماموسوتا   مسلمانان و نابخردان تشبيهی ایجاد شده در حالی که انسان

منافقان هستند که تکبر دارند و خودشان بی اطالع هستند. پرداختن ماموستا به ابراز چنين تشبيهاتی موجب زیبا ادا 

 اش است.شدن ترجمه

اش بيوان داشوته در   سوره بقره تشبيهی زیبا وجود دارد که ماموستا نيز به همان زیبایی تشبيه را در ترجمه 17در آیه 

ها را نجات دهد  اموا آن آتوش کوم    گمراه شدند به تظاهر به دنبال روشن کردن آتشی هستند که آن واقع کسانی که

-خهه... »اسوت مانند. ماموستا هژار تشبيه را چنين ابراز نمودهنور است و س س در همان تاریکی و گمراهی باقی می

ی بهردن و لهه هكهكيخهودا ڕونها ری ڕوشن کردن؛وروبهر ڕوشنایی ئاگر دهک بون؛ ههکردنی ئاگرپریکی 
 ( ٢: 1٨٣1)شرفکندی، «...کی وادا ویلی کردن يكتار
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( وی از ٢)همان:  «ن ...و پاال ن،روك ،نركه»و یک تشبيه در آیه بعدی آمده که ایشان چنين ترجمه نموده است 

هوای  کرده که هيچ سخنی در قلوب همان تشبيه در متن اصلی استفاده نموده و برای مخاطب با تأکيد و توضيح بيان 

نمایاننود. ماموسوتا از بيوان ارکوان دیگور تشوبيه       ها اثری ندارد  چرا که خود را چون کسانی که کور و کرند موی آن

 است.خودداری نموده  چرا که آن را قصد وی بيان نمودن هرچه زیباترِ تشبيه و بلي  نمودن آن بوده

ای زنوده در مقابول چشومان    ل بسيار زیبایی وجود دارد که تصویر را به گونهقرآن کریم تشبيه تمثي 21و  11در آیه 

است تا همان تأثير را دهد و ماموستا هژار نيز همين تصویر را با واژگانی پر از احساس نمایش دادهمخاطب قرار می

كۆ ر وهانهه هههي»است چنين بيان نمودهگذارد. این تصویرگری زیبا را اینداشته باشد که متن اصلی در مخاطب می
یی؛ له يكاونه ناو تارو بکه بباريه بۆ واو حهدان لهخااخهورو چههه گهان دهيولوزهکه بارانی به نساکه

و بر  (٢)همان: «.ناسانه داوهم خوانهی لهورهکا بارن. خودا دهن، نهن رابکهياگو، تلی لهيشقهترورهترسی هه

باران و تاریکی و ...( تشبيه تمثيلی   و  تریشقهورهدان و هه خماخههایی چون )چهبا آوردن واژه 21 همين منوال تا آیه

 ی منافقان و آن حالت روانی را به وضوح به تصویر کشانيده است.نمایان ساخته که کامال ترس و دلهرهرا 

جم نامبرده با زبان کُردی به بهترین شوکل آن  ی بقره تشبيهی از قوم یهود بيان شده که مترسوره 7٢همينطور در آیه 

رد؛ چونکه هببو له قاريش هڕ رد؛ بگرهشنی بهها له چهوهکی قهڕ ش بونه دمهپاش ئهله»را بيان داشته است. 
 «...کها چقهه دهفه ولو ئهاوی بده کک تهرهتهرهيشه ، هههنۆڕدهر بههلهه بهاریجۆ نن چهردی وا ههبهخاهته

-ای از قوم یهود ایجاد نموده و آن را برای خواننده به وضوح بوه نموایش گذاشوته   ماموستا با این تشبيه تصویرگری

 است.

یابيم که ماموستا هژار تصاویر و واژگان را در قالب تشبيه ی جزء اول در میبا توجه به متن اصلی و بررسی ترجمه

عاطفی و هيجانی خاصی دارند، درست مانند متن اصلی کتاب قورآن  های است که ظرفيتای انتخاب نمودهبه گونه

هوا از آوردن  شود. وی در بعضی مکوان ی ميان تصویر و احساس، روان و اندیشه منجر میکه به کشف پيوند رابطه

يوز  است، تا زیبایی را بيشوتر جلووه دهود. گواه ن    شبه و گاه مشبه خودداری نمودهارکانی از تشبيه چون ادات یا وجه

است. پس ناگفته نماند با وجود بررسوی  احساس نيازی به آن پيدا نکرده و ترجمه را به همان شکل زیبا ابراز داشته

 شناسوی مهوم در ترجموه   ی زیباییتوان پی برد که تشبيه به تنهایی یک جنبهی قرآن ماموستا مییک جزء از ترجمه

   است.ایشان است که با شگردی خاص آن را بيان نموده

 استعاره  -٥-1

اسوت. )خطيوب   استعاره به عنوان ابزاری بالغی در خدمت زبان مجازی و ادبی بود که در ادبيات فاخر قورار داشوته  

است یعنی از او خواست کوه موال را بوه او    ی استعار المال گرفته شده( استعاره در لغت از ریشه7٢: 1117قزوینی، 

 ( ١1٣: 1٢1٢امانت بدهد. )ابن منظور، 

)کوزازی،  « شوود. تر از تشبيه که برای خواننوده گسوترده موی   تر و نهاندامی است تنگ» ... به عقيده کزازی استعاره 

-دست از این صنعت ادبی به وفور بهره جسته و آن را به گونوه ( ماموستا هژار به عنوان یک مترجم چيره1٢: 1٨٣3

 شود. اره یکی از ابزار مهم بالغی در قرآن محسوب میاست  چرا که استعای زیبا همانند متن اصلی بيان داشته
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ی خویش آن را چنين بيان نمووده  سوره بقره یک استعاره نهفته است که ماموستا در ترجمه 2به عنوان مثال در آیه 

( وی از واژه ی 2: 1٨٣1)شورفکندی، « رهنشانده ڕزگارن ی پاروانهدایه بو ئهامانی گۆچ يه بهکام ئ»است 

استفاده نموده که در واقع یک استعاره مفهومی است که کتاب قرآن را به عنوان یک هدایت کننوده   "رنشهانده ڕ"

 است. ی راه راست به مؤمنان بيان داشتهو نشان دهنده

بقره به وضوح بيان داشته که زندگی مانند تجارتی است برای کسانی که به خدا ایمان دارنود و کوار   1١و نيز در آیه 

هایی که گمراه شوند در این تجارت سوودی نخواهنود داشوت.    برند و آندهند، قطعا از آن سودی مینيک انجام می

و  شهکاوناودادا لهه سههو  ایهیان دا بهه گهویاڕاسهاهڕوانهه ئهه»چنين استعاره را بيوان داشوته   ماموستا هژار این
ماموستا در ترجمه نوشته اند که راستی را به گمراهی دادنود  ( ٨: 1٨٣1)شرفکندی،  «کرد.دی نهاسایان بهڕی گهڕ

  چرا که راه راست در واقع منظور ایشان به سمت گمراهی رفتن است که با این نوع ترکيب ترجمه را زیباتر نموده

 است.جای خود را به گمراهی داده

ایمان به خدا بياورند و کار نيوک انجوام    سوره بقره خداوند باز هم تأکيد داشته که کسانی که ١2و همينطور در آیه 

ی یک داد و ستد و تجارت است و زنودگی را ماننود   دهند پاداشی برایشان در نظر دارد  درواقع این شرایط به مثابه

گيورد. ماموسوتا هوژار    ها تعلق میای از سوی خداوند به آنتجارتی بيان داشته که در مقابل آن چه انجام دهند، بهره

ش کهه سهانهو کههن و ئههڕن بهاوهی خهاوهوانهئه»و به زبان کردی چنين بيان کرده:  اره را به کار گرفتههمين استع
-له الی پهو ئاکار چاک بن، بیان ڕن باوهاسژی پهۆڕر به خواو گهب بون، ئهزهو سایبی مهلهو فهکهجوله

 (11)همان: « .نخۆم دهره، نه خهسهن لهکیاسگاو نه هیچ ترده پ یانخۆا پاداشی ڕیان رندهروه

گونه ابراز داشته که دل را به عنوان ظرفی قرار سوره بقره را که دل است، این 7ماموستا هژار استعاره موجود در آیه 

ی اشخاصوی بيوان   داده که در آن را مهر و پلمپ کرده باشند که چيزی نتواند در آن وارد شود و کافران را به مثابوه 

ر کراوه اۆیان ێو گوله خوداوه د»است. ها آویخته شدهای جلو چشمان آنبينند و پردهداشته هيچ چيزی را نمی
بواز دل را   ٣٣( و همينطوور در آیوه   ٨)هموان:   «.ژانههشیان ئهازاری بههو بهر چاویاندا کشاوهکیش به بهیهردهپه

ن ااگوتیان: د»سرپوشی نهاده شده تا چيزی در آن رخنه نکند. استعاره گرفته به عنوان ظرفی نفوذناپذیر که رویش 
 (1٢)همان: « ...دا دراوه. پشی پۆرسه

و با زبانی شيرین و  ی خویش از این ابزار زیبایی به نحو احسن بهره بردهو به همين منوال ماموستا هژار در ترجمه

 است. ها را بيان نمودهاش نباشد، آنای که به دور از معنای متن اصلیواژگانی پر معنا به گونه

 مجاز -1-6

ی عبدالرحمن شرفکندی، مجاز است. که به وفور در آن شناسی در قرآن و در ترجمههای زیبایییکی دیگر از جنبه

در لغت یا مصدر است از جزت المکان و یا اسم  دارد. مجازشود و ذهن خواننده را به خود مشغول میها دیده می

اسوت.  است مانند معاج، مزار یا نظایر آن، شاید ارسطو اولين نفری باشد که به محدود ساختن مجاز رأی دادهمکان 

هوا  ( مجاز در قرآن کریم، جایگاه واالیی در بيان دارد و همين ویژگوی آن را از سوایر اسولوب   211: 1٨7١)فاضلی، 

 است.متمایز کرده
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ای رود که همراه بوا قرینوه  ای به کار میی وضعی خود و برای عالقهلفظی است که در غير معنا»مجاز در اصطالح، 

( عدول از حقيقت بوه مجواز بورای    231: 1٨٣٨)هاشمی، « شود که معنای حقيقی اراده شود.است که مانع از آن می

 ی ماموسوتا بيان اسرار گوناگون و محقق ساختن اهداو بالغی مختلف است  چرا که مجاز در قرآن و نيوز ترجموه  

رفوت و اهول   های آن از ميوان موی  شد، نيمی از زیباییاگر مجاز از قرآن حذو می»... کند. هژار نقش مهمی ایفا می

( ایون  2/71: 211٣)سيوطی، « ها است.ها و مانند اینتر از حذو و تأکيد و تکرار قصهبالغت بر آنند که مجاز بلي 

سوازد.  رینوی معنوی را هموه بوه ذهون شونونده نزدیوک موی        گوهر دریای سخن به تعبير جرجانی در عين زیبایی آف

 (  213: 117٣)جرجانی، 

ی خوویش بهوره بورده و بوا     ماموستا هژار از این گوهر سخن که در صدو بالغت جای گرفته به خوبی در ترجمه

در جوزء اول   سوره بقره ٢٨ی است. ماموستا در آیهاستفاده از آن فهم و درک باالیی را از قرآن به خوانندگانش داده

ی به معنای رکوع نمودن و تعظيم استفاده نموده که در واقع دارای مجاز به عالقوه " شنۆڕکه"ی قرآن کریم، از واژه

-رهش بههنۆڕک گهن؛ دهکات بدهن و زهبکه ژنو"باشد. جزئيت است چون رکوع کردن جزئی از ارکان نماز می

 (7: 1٨٣1)شرفکندی، " .رنش بهنۆڕکاندا ک

ی اختصاص وجود دارد که ماموستا هم بر هموين  یک مجاز با عالقه "الناس"همان سوره نيز در کلمه  ٢٢ی در آیه

به معنای مردم ترجمه نموده که منظور و هدو وی از بيان کل مردم در واقع  "ردمهمه"ی کردی منوال آن را با واژه

و رمان بهه که فهوئ خۆئا»ی ماموستا چنين است . ترجمهای از مردم است و فقط اشاره به برخی از مردم داردعده
-ناگه اسا چیاانه ن؟ دهوهنهخو بكاشو خۆر رن و ههداوهه لتانی خۆن، ی بکهچاکه ندهردمه دهمه

 ( 7)همان: « ن؟

دليل ماموسوتا هوژار   گذارد و به همين ای بدیع و شگفت است که در نفوس اثر زیادی میمجاز معموال دارای مبالغه

گذارد. گونه که متن اصلی در نفوس مخاطبان اثر میسعی بر آن داشته که این حالت را در مخاطب ایجاد کند همان

به وضوح بيان داشته که قرآن " یهنڕبر دهسه لانی ڕکو "ی ی عموميت را با جملهنيز مجازی با عالقه ٢1در آیه 

پسران نيست بلکه منظور برخی از پسران یا کودکانی است که به قتول رسواندند.   ی فرموده پسران اما منظور از همه

دارای مجاز است که ماموستا با این جملوه آن   ...«فَاقتُـُلوا أَنُفَسُکم ».. همان سوره در جزء مورد بحث 3٢ی  در آی

اصولی قتول نيسوت درواقوع     ( در واقع به معنی ٣: 1٨٣1)شرفکندی،« کار بکهوژنرن یهسا وه»مجاز را بيان نموده 

ای باشد که خود را برای قتل آماده سازید در واقوع ایون تسوليم شودن     ی شما باید به گونهمنظور این است که توبه

 برای قتل به معنای خود قتل نيست. 

موان  که ه "تيوهه"ی کردی ی یتيم دارای مجاز است که ماموستا آن را با واژهسوره بقره واژه ٣٨همچنين در سوره 

اند که این موورد  یتيم است بيان نمود، در واقع منظور از این واژه یتيمان زمان گذشته است که پيش از این یتيم بوده

 ی ماکان است. مجاز به عالقه
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مترجم سعی بر آن داشته تا مجازهای موجود در قرآن را به همان زیبایی با واژگان معنادار زبوان کُوردی بيوان کنود.     

اش به فرو نهادن معنای حقيقوی برخوی کلموات و توضويحات تفسويری و آوردن      فکندی در ترجمهعبدالرحمن شر

 ی قرآن دارد. ی مجاز در آیات شریفهمعادل مجازی برای آن کلمات پرداخته که نشان از باور وی به پدیده

 کنایه -1-7

کرد و هم بر مجاز، با وصف جامعی  ای است که داللت بر معنایی کند که هم بر حقيقت بتوان حملکنایه هر کلمه»

 (1١٢: 111٣)ابن اطثير،« که ميان حقيقت و مجاز هست.

کنایه دوری از تصریح به چيزی است، با آوردن مساوی آن چيز از مالزمت تا شونونده بوه ملوزوم آن منتقول     »و نيز 

 ( 1/٨١1: 2112)العلوی اليمنی، « شود.

ی زیبوایی در  است همچون متن اصلی قرآن کریم از این جنبهت توانستهدسماموستا هژار به عنوان یک مترجم چيره

اش را زیبا نماید و آن را برای خوانندگان قابل درک و فهوم نمایود و نيوز    ی خویش استفاده نماید تا ترجمهترجمه

 ها برساند.ها را به خود مشغول دارد و مسائل را بهتر به درک آنذهن آن

شهی پۆرسهه انادن: گوایا»است: ی ماموستا چنين آمدهدر ترجمه و قالوا قلوبنا غلف ..." "سوره بقره،  ٣٣در آیه 
تووانيم  است. کنایه از این که نموی ها پوشيده شدهها و حجابهای ما در ميان پردهبه این معنا که دل« دا دراوه...پ

 شود، بفهميم.مطالبی را که به ما گفته می

-چهون ده»اسوت:  اش بيان نمووده گونه در ترجمهماموستا آن را این «مبا قدمت ايـديهم»همان سوره،  13و نيز در آیه 

از  ی خویش بيان نموده  زیراکنایه از عمل کردن است که ماموستا معنای اصلی آن را در ترجمه «زانن چیان کردوه

 نظر وی ترجمه به این صورت زیباتر و چشمگيرتر است.

» اش این کنایه را چنين بيان فرموود:  ماموستا هژار در ترجمه...« وراء ظهـورهم»... سوره بقره،  111و همينطور در آیه 

 کنایه از این است که به کلی با آن کاری ندارند.  «... نناکه ارن و روی ده بوخۆ... 

ی که ژهۆو بشارسن له شئه»سوره بقره نمایان است.  12٨یی ماموستا در آیهی دیگر کنایه در ترجمهو نمونه
( کنایه از این است که هموه در آن  11)همان: « ... .دا بهاوی نیهه ژهۆو وه لهینهک وسهرکهس ههرکهههژی ۆ

کسی به فریاد کسی دیگر نخواهد رسيد. ماموستا بوا واژگوانی پور     روز فقط به فکر خود هستند و نه خدا و نه هيچ

ی این کتاب الهی اش را شایستهی زیبایی استفاده نموده تا هر چه بيشتر ترجمهمعنا و جمالتی پر محتوا از این جنبه

 بگرداند. 

در ميان مردم کواربرد بيشوتری   های القای معانی است و ترین راهماموستا هژار با توجه به این که کنایه یکی از قوی

دارد، آن را با دقتی خاص بيان نموده و سعی در به تصویر کشيدن معنا و مفهوم مورد نظر خداوند متعال در کتواب  

 است. های زیبایی بهره بردهقرآن در قالب کنایه برای فهم آن از جانب خواننده داشته و از کنایه و سایر جنبه

 گیرینتیجه
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است. بنابراین مترجمين شناسی بهره بردههای زیبایین برترین نمونه برای بالغت که از تمامی جنبهکتاب مقدس قرآ

ها ماموستا هژار است که ایون کتواب ارزشومند    ی آناند که از جملههای مختلف ترجمه نمودهتوانایی آن را به زبان

ی شوکوهمند  قلوم را موات و مبهووت ترجموه     الهی را به زبان شيرین کُردی ترجمه نموده و تمامی دانشوران اهول 

 است.خویش ساخته

ی آن سجع، تضاد، تشبيه و تمثيل و استعاره و... های لفظی و معنوی سود برده که از جملهایشان در ترجمه از آرایه

ایون تنهوا   هایی از آن مورد بررسی قرار گرفت  اما چه با بررسی جزء اول از قرآن کریم نمونهتوان نام برد. چنانمی

ی ماموستا را به تصویر کشاند و هر چه بيشتر در دریای ترجموه ایشوان   های دریای ترجمهی اندکی از زیباییقطره

 توان یافت که بسيار چشمگير باشند. های بيشتری را در آن میجستجو شود، مروارید

توان ی بارز آن میاست  اما نمونهنمودهشناسی استفاده های زیباییتوان گفت که ایشان در ترجمه از تمامی جنبهمی

ها را به تصویر کشانده تا هر چه بيشوتر آن  سجع، استعاره و تشبيه و همينطور مجاز نام برد که با ظرافت خاصی آن

 را به زبان اصلی کتاب و مفهوم مورد نظر متن اصلی نزدیک سازد.

توان گفت که بيشترین باشد و با صراحت میکالم وی میدر واقع تشبيه و استعاره و نيز کنایه از عناصر تصویرساز 

است طوری که بوه خووبی در   ها بسيار با موفقيت عمل نمودهی ایشان دارند و در بکارگيری آنکاربرد را در ترجمه

 گذارد.دل، روح و نفس مخاطب تأثيری عميق و غير قابل وصف می

گيوری از  د به این نکته ظریف دست خواهيم یافت کوه بوا بهوره   ی ایشان مطالعه شوبنابراین هر چه بيشتر از ترجمه

کنود و نيوز بور ذوق او    انگيز در واقع خواننده را بيشتر تحریک میهای دلتشبيهات نزدیک به ذهن، کنایه و استعاره

 ی کتاب را کامل بخواند واین نشان از زیرکی و مهارت ماموستا در ترجمه دارد.افزاید که ترجمهمی

 

  منابع

 م(، المثل السائر فی أدب الکاتب و الشاعر، مصر: دار النهضة.111٣الدین. )ابن اطثير، ضياء

 م(، نقدالشعر، مصر: مکتبة الکليات اطزهرة، طبعة اطولی.11١٨ابن جعفر، قدامة. )

 (، لسان العرب، بيروت: دار صادر، طبعة الثالث.1٢1٢ابن منظور، جمال الدین محمدبن مکرم. )

 ش(، اساليب البدیع فی القرآن، قم: بوستان کتاب، چاپ اول.1٨٣7باقرالحسينی، جعفر. )

 ش(، ئاله کوک، مترجم رضا خيرمطلق، تهران: انتشارات رسا، چاپ اول.1٨٣2بلوریان، غنی. )

 ش(، المطول فی شرح تلخيص المفتاح، قم: نشر هجرت، چاپ دوم.1٨1١تفتازانی، سعدالدین مسعودبن عمر. )

 ی کاوه دهگان، تهران: اميرکبير، چاپ چهارم.ش(، هنر چيست، ترجمه1٨32تولستوی، لئون. )

 جرجانی، عبدالقاهر. )ال تا(، اسرار البالغة، بيروت: دار المعرفة.

 م(، التعریفات، لبنان: مکتبة لبنان.117٣جرجانی، علی بن محمدبن علی. )

گاه اسالم، تهران: مؤسسه تودوین و نشور آثوار عالموه، چواپ      ش(، زیبایی و هنر از دید1٨٣3جعفری، محمدتقی. )

 چهارم.
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 ش(، قرآن و زیبایی شناسی، مشهد: دانشگاه علوم رضوی.1٨11خرقانی، حسن. )

م(، التلخيص فی علم البالغة، شرح عبدالحميود هنوداوی، بيوروت: دارالکتوب     1117خطيب قزوینی، جالل الدین. ) 

 العلمية.

 (، سرالفصاحة، بيروت: دار الکتب العلمية، طبعة اطولی. م11٣2خفاجی، ابن سنان. )

 ش(، تاریخ مشاهير کرد، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول، جلد دوم.1٨٣7روحانی، بابامردوخ. ) 

 ش(، شرح المختصر، قم: دارالحکمة، چاپ نهم.1٨77سيوطی، جالل الدین. ) 

 ، القاهرة: دارالسالم، طبعة اطولی.(، اإلتقان فی علوم القرآن1٢21سيوطی، عبدالرحمن. ) 

 ش(، شناخت زیبایی، ترجمه علی اکبر بامداد، تهران: طهوری، چاپ سوم.1٨٢7شاله، فليسين. ) 

 ش(، چيشتی مجيور، تهران: نشرآنا، چاپ اول.1٨1٢شرفکندی، عبدالرحمن. ) 

 ، چاپ اول.ش(، قورئانی پيروز، تهران: انتشارات احسان1٨٣1وووووووووووووووووووووو . )

م(، التفضيل الجمالی )دراسة فی سيکولوجية التذوّق الفنّی(، کویت: عالم المعرفوة، چواپ   2111عبدالحميد، شاکر. ) 

 اول.

 م(، المدخل الی فلسفة الجمال، القاهرة: مکتبة مدبولی، چاپ دوم.1111عبده، مصطفی. ) 

الطوراز اطسورار البالغوة و علووم حقوائق اإلعجواز،        م(،2112العلوی اليمنی، یحيی بن حمزة بن علی بن ابوراهيم. )  

 القاهرة: الدار النموذجية، طبعة اطولی.

 ش(، تاریخ اطدب العربی، )مترجم عبدالمحمد آیتی(، تهران: انتشارات توس، چاپ ششم.1٨11فاخوری، حنا. ) 

 نشگاه فردوسی، چاپ اول.ش(، دراسة و نقد فی مسائل بالغية هامة، مشهد: انتشارات دا1٨7١فاضلی، محمد. ) 

 زیبایی شناسی سخن پارسی، تهران: نشر مرکز، چاپ ششم. 1کزازی، ميرجالل الدین، بيان 

، 71ش(، واکاوی و نظماهنگ الفواظ قورآن کوریم، مجلوه هنور، شوماره       1٨12مروتی، سهراب. شکربيگی، نرگس. )

 (221-211صفحه

 از: نشر نوید، چاپ دوم.ش(، زیورهای سخن پارسی، شير1٨7٣نوروزی، جهانبخش. ) 

 ش( ترجمه و شرح جواهر البالغة مترجم حسن عرفان، قم: انتشارات بالغت.1٨٣٨هاشمی، احمد. )
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(1٠) 

 هرمنوتیکی در قرآن کریمبررسی دور 

 )میان آیه با سوره و میان آیات با قرآن(

  1ی علویمحسن پیشواید. 

 دانشگاه کردستان گروه زبان و ادبيات عربی، دانشکده زبان و ادبيات، دانشيار

  ناصر محمدی

 کارشناس ارشد زبان ادبيات عربی

 چکیده

رود. در این دانوش یوک   ای از دانش نوین است که فرآیند فهم متن از ارکان اصلی آن به شمار میهرمنوتيک شاخه

شود. لذا با فهم و تفسير متن رابطه بسيار تنگواتنگی دارد. یکوی   امر دور و پنهان به امری نزدیک و آشکار تبدیل می

مراد آیات قرآن کریم و روشن ساختن معانی آنها نقش های دانش فوق دور هرمنوتيکی است که در کشف از مقوله

قابل توجهی دارد. این دور در رویکردهای مختلف هرمنوتيک اشکال گوناگونی دارد. در این تحقيق پس از تعریف 

شود و س س از انواع این دور رابطه آیه با سوره هرمنوتيک و تفسير، تقریرهای مختلف از دور هرمنوتيکی تبيين می

گيرد. ه با قرآن کریم به عنوان یک مدل در فهم قرآن کریم و کشف مقاصد حضرت حق مورد بحث قرار میو سور

گووی  مند طوری که با رشد و گسترش علوم، به ویژه علوم انسانی، بتواند متناسب بوا عصور پاسوخ   ارائه فهم روش

 ست.ترین دستاوردهای این پژوهش انيازهای فکری و معرفتی انسان باشد از مهم

 تفسير، هرمنوتيک، دور هرمنوتيکی، قرآن کریم.ها: کلید واژه

 

 . مقدمه1

قرآن کریم تنها کتاب آسمانی است که بی هيچ نقصان و زیادتی باقی مانده است. این کتاب الهی عالوه بر آن که 

یایر علوم که همان اصول و قواعد هدایت انسان ها به سوی کمال مطلق را در بر دارد به نقطه ی آغازین و اصول 

تجربه و عقل است اشاره نموده است. در همين راستا یکی از علومی که در بعد هدایت بخشی قرآن کریم مورد 

توجه ویژه قرار گرفته است غلوم انسانی است. پيوند این کتاب الهی با علوم انسانی ناگسستنی است، بدین صورت 

از طرو دیگر علوم انسانی می توانند به قرآن خدمت رسانی کنند. در  که از طرفی بر علوم انسانی تأثيرگذار است و

دوره معاصردر حوزه ی در علوم انسانی تحوالت و پيشرفت های زیادی به خود دیده است و علوم جدیدی را به 

( یا علم چگونگی فهم hermeneuticsدانش هرمنوتيک ) جامعه ی انسانی عرضه کرده است. یکی از این علوم

است که در رویکرد فراگير خود همه ی علوم انسانی را تحت پوشش قرار داده می دهد. برخی از متفران از  متون

یاد کرده اند، طوری که مفسر با تأویل متن بتواند به مراد و مضمون واقعی متن  "کشف المحجوب "آن با عنوان 

                                                           
1 mpishvaiialavi@yahoo.com 
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جه قرار می دهد متون ادبی، حقوقی، رسوخ کند. اساس کار متن محور ی است و مهم ترین متونی که مورد تو

های مختلفی را گذرانده هنری و دینی است. این دانش دارای نحله های مختلفی است و در طول عمر خود دامنه

در آغاز راه، متون مقدس، در ميانه راه، مطلق متون و در انتهای راه مطلق علوم انسانی را تحت پوشش خود  "است

از ای بس درپيشينهاست  تأویل یا تفسير باطنی (. هرمنوتيک که به معنای111: 1٨٣٨)خسروپناه،"قرار داده است

 ایبوه تأویول عنایوت ویوژهاو  شود. که در تاریخ مدون و مکتوب فلسفه با فيلون آغاز می شاید بتوان گفوت، دارد

 مقدس بود. ابمؤسس و مروج سبک تأویلی در تفسير کتخود داشت و 

ای است که های مطرح در هرمنوتيک دو قطب نسبتا متضاد قابل مشاهده است   در یک قطب نظریهبا بررسی نظریه

داند که به صورت پيام ابال  می شود و یا در قالب رمزی هرمنوتيک را به معنای آشکار ساختن و اِحيای معنایی می

داند را راززدایی و کاهش توهم می ای که هرمنوتيکالهی انسان را مخاطب قرار می دهد، و در قطب دیگر، نظریه

را در چند « شناسیمعرفت»ای نقش طور فزاینده(. دانش فوق که به نظر بسياری از اندیشمندان، به1: 1٨7٨)ریکور، 

 شود: دهه پيش به عهده گرفته است، در دوره جدید به سه جریان عمده تقسيم می

 اند از: شالیر ماخر، دیلتای و هرِش.هرمنوتيک کالسيک، که نمایندگان برجسته آن عبارت .1

 اند از: هایدگر و گادامر.هرمنوتيک فلسفی، که نمایندگان برجسته آن عبارت .2

 (. ٣١: 1٨11اند از: هابرماس و آپل )مدنی، هرمنوتيک انتقادی، که نمایندگان برجسته آن عبارت .٨

و راه و روش آن را ارائه می دهد. اگر فهم متون دینی که یکی از کارکردهای دانش هرمنوتيک است چگونکی فهم 

چه در رابطه با این متون نقدهایی به دانش فوق وارد شده است اما موی تووان گفوت برخوی نظریوات هرمنووتيکی       

تأسويس   "مجموعه قواعدی که در این رابطه در اختيار می نهند می توانند عالمان دینی و متفکران این حوزه را در 

  (.1٨٣١)مسعودی،  "ر مطالعات دینی و یا ترميم و اصالح آن یاری رسانندو پردازش روشی بایسته د

در دانوش  ( اسوت. دور  Hermeneutic circleیکی از مباحث انواع رویکردهای هرمنوتيک مبحث دور هرمنوتيکی )

برعکس. و امکان پذیر است واسطه فهم کل اثر ه باشد که شناخت اجزای یک اثر ب ناظر بر این مفهوم می هرمنوتيک

ک است، به این معنی به روش هرمنوتين درک متو مبنای بلکه شالوده نيست متضمن یک دور باطل فوق  حلقهالبته 

و  "و شدنی است، نقش و نشان آن در جزء نيز یافت موی شوود    که چون عقل و معنای کل منشأ و مبدأ هر تحول

 (. ٣7: 1٨77)پالمر، "این جزء از کل فهميده می شود و آن کل از وحدت درونی اجزایش

در تفسير قرآن کریم چند دور هرمنوتيکی به خوبی مشهود است و مفسر از آن ها برای فهم جزء قرآن از کول آن و  

بهره برده است. یکی از این دورها، دور ميان آیه با سوره و آیه با کل قرآن کریم است.  نيز فهم کل قرآن از جزء آن

این پژوهش با تکيه برروش توصيفی تحليلی دور مذکور را بررسی نموده و براساس آن به چگوونگی فهوم و درک   

 آموزه ها و پيام های این کتاب آسمانی پرداخته است. 

 . پیشینه پژوهش2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
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(، عليرضا آزاد، مجله الهيات تطبيقی، از رابطه هرمنوتيکی دین و 1٨1٣) "دین در هرمنوتيک فلسفی"مقاله  .1

هنر سخن می گوید و نشان می دهد فهم آموزه های دینی با توجه به منشأ، اسلوب، اهداو و ویژگی های 

 متفاوتشان به رویکردهای تفسيری خاصی نيازمندند. 

(، محسن ایزدی، دو فصلنامه  1٨17) "یکردهای هرمنوتيک فلسفی در تفسير قرآنبررسی تطبيقی رو "مقاله .2

پژوهش های تطبيقی، رویکردهای فلسفی در تفسير قرآن را بررسی و این رویکردها را به افراطی، تفریطی 

يت و و اعتدالی تقسيم نموده است و با نقد دو رویکرد اول و دوم به تبيين و تثبيت رویکرد اعتدالی، عقالن

 طهارت نفس را شر  الزم جهت استفاده از پيش فهم ها و گرایش ها در تفسير قرآن معرفی کرده است.

 1٨1١) "هرمنوتيک قرآنی اسما بارالس با نظریه تفسيری عالمه طباطبایی با تأکيد برمسئله جنسيت "مقاله  .٨

یه تفسيری عالمه که مبتنی بر (، محسن بدره و متينه سادات موسوی، ميان هرمنوتيک قرآنی بارالس و نظر

تفسير قرآن به قرآن است مقایسه به عمل آورده و نشان داده است که وجود پيش فهم هوا و پويش فورض    

 های مختلف بارالس را به برداشت های متفاوتی در مسئله جنسيت در قرآن سوق داده است. 

(، مليحه  1٨12) "الگوی شالیر ماخر و تعامل سياق متنی و حالی در دور هرمنوتيکی متناسب قرآن "مقاله  .٢

قاین ابراهيم آبادی و محسن حسين زاده باجگيران، دور هرمنوتيکی شالیر ماخر را بيوان و کوارآیی بخوش    

نسته است. نتيجوه آن کوه   هرمنوتيک دستوری آن را در دور ميان سياق متنی و حالی قرآن کریم مطلوب دا

 تعامل این دو در دور هرمنوتيکی به طور کامل قابل فهم بوده و قاعده مند است. 

(، فصلنامه سراج کنيور، مراحول گونواگون تواریخی      1٨11) "هرمنوتيک و تأویل آیات قرآن کریم  "مقاله  .3

ر داده و به این نتيجوه رسويده   هرمنوتيک، اعتياری بودن زبان و نيز پدیدار شناسی زبان را مورد بررسی قرا

است که تأویل قرآن کریم با تأویالت هرمنوتيکی ماخری و هایدگری سنخيتی ندارد و بلکه از لونی دیگور  

 است. 

(، طهموورث شويری و نودا    1٨11)  "بررسی مقایسه های تحليل محتوای کيفی و روش هرمنوتيک "مقاله  .١

ن مقایسه دو روش تحليلی مذکور با همدیگر اشتراک عظيمی، مجله مطالعات اجتماعی، تالش شده تا ضم

 ها و تفا وت های آن ها با هم دیگر در قالب مقایسه های مشخص و بازنمود شود. 

(، محمد جواد صوفيان و مهدی غياثوند، مجله ذهون،   1٨11) "هرمنوتيک گاداری و تأویل بينامتنی "مقاله  .7

دوری و نزدیکی ان هوا   را در قالب ظرفيت سنجی بررسی ودو نگاه متفاوت در باره مقوله تفسير و تأویل 

  به یکدیگر را ذکر نموده است.

.(، اعال توورانی و  1٨٣1) "تحليلی بر رابطه هرمنوتيک روشی و فلسفی با تأویل و تفسير قرآن کریم "مقاله .٣

سوت کوه   منيره سلطان احمدی، مجله آیينه معرفت، دو رویکورد فووق را بيوان و بوه ایون نتيجوه رسويده ا       

هرمنوتيک فلسفی در تفسير قرآن جایز نيست اما هرمنوتيک روشی و شيوه مولف محوری و متن محووری  

  درست ترین راه در تفسير قرآن کریم است.
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(، محمود بهراموی، فصولنامه     1٨٣1) "دور هرنوتيکی در نگاه هرمنوتيست هوا و تفسويرگران قورآن   "مقاله  .1

منوتيوک را بررسوی و دور هرمنووتيکی را بور اسواس ایون       پژوهش های قرآنی، رویکردهوای مختلوف هر  

رویکردها ذکر نموده است و س س به طور اختصار به نمونه هایی از انواع دور در قرآن کریم اشواره کورده   

  است بدون آن که نتيجه ای از پژوهش ارائه دهد.

آنی، روش فهوم متوون   (، محمد فرجاد، فصلنامه پژوهش های قر 1٨77)  "هرمنوتيک متون مقدس "مقاله  .11

مقدس از جمله قرآن را از دیدگاه هرمنوتيکی بررسی و روش هرمنوتيک سنتی را که بر تفسير متن به متن، 

 تفسير عقلی و تفسير ظاهری آیات استوار است مورد توجه ویژه قرار داده است.

 .سواالت پژوهش١

 هرمنوتيک چيست و چه تفاوتی با سنت تفسير قرآن کریم دارد؟ (1

 توان در تفسير قرآن کریم به کار گرفت؟هرمنوتيکی را چگونه می دور (2

توان با استفاده از روش دور هرمنوتيکی، بوه فهوم و تأویول صوائب و هدفمنود از قورآن کوریم        چگونه می (3

 دسترسی پيدا کرد؟

 . مثلث تفسیر، توویل و هرمنوتیك 4

کوردن و پورده از چهوره معوانی موبهم برگورفتن        واژه تفسير از نظر لغوی به معنای روشن ساختن، موراد را بوازگو  

، ذیل ماده فسر(. این واژه، مصدر باب تفعيل، از مواده فسور، یعنوی توضويح دادن مطلوب و      1٢2١است)ابن منظور،

کشف نمودن آن است. تفسير در اصطالح علمی است که در آن به قدر تووان بشوری از احووال قورآن کوریم از آن      

(. در تعریفی دیگور آموده اسوت کوه     ٢71: 1ال داللت دارد بحث می شود )زرقانی، ججهت که بر مراد خداوند متع

تفسير عبارت است از بيان کردن معنای آیوه هوای قرآنوی و پورده بورداری از اهوداو و مقاصود و مودلول آیوات)          

رفتوه اسوت:   (. تأویل در لغت از ریشه أول، مصدر باب تفعيل است. این واژه در دو معنا بوه کوار   7: 1طباطبایی، ج

آغاز یک چيز و پایان آن. تأویل به معنای وضعيت پيشين را بازگرداندن یا بازگشتن به اول اسوت و زموانی کوه در    

(.  ٢1:  ٢باره فهم چيزی به کار می رود به مفهوم بازگرداندن چهره بيرونی به معنای درونی است) ری شوهری، ج  

ر باره تأویل تعابير و دیدگاه ها ی مختلفی وجود دارد اما در تعبيور  در قرآن نيز به همين مفهوم به کار رفته است. د

عام اصطالحی است در خصوص مطالعات مربو  به فهم نصوص، آن هم نوع خاصی از برداشوت از موتن کوه بوه     

نحوی برخالو ظاهر متن باشد. وقتی این واژه در باره آیات قرآن کریم به کار می رود یعنی معنای حقيقی و تحقق 

ينی آیات، و این مرتبه ای است در فهم متون و پدیدارهای قدسی و به طور خاص قرآن کریم. چنان کوه در ایون   ع

تأویل آن حقيقتی است که شيئ آن را در بر دارد و بر آن مبتنی است و بدان باز موی گوردد. ماننود     "باره گفته اند: 

مالک حکم است، و تأویل فعل که همان مصلحت و تأویل رویا که همان تعبير شيئ است، و تأویل حکم که همان 

غایتی است که فعل به خاطر آن تحقق یافته است، و تأویل یک واقعه، همان علت واقعی آن است که سوبب بوروز   

 (.  ٨٢1:  1٨)طباطبایی، ج  "واقعه شده است
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کوردن ترجموه   و تفسوير   ویلتأ عمومواا بوه ( اسوت.hermeneueinهرمينوویين ) و از ریشه کلمة هرمنوتيک، یونانی

گوران،  مشتق شوده اسووت )ریختوه  « هرمس»عقيدة بسياری از متفکران، واژة هرمنوتيک از اسم خاص  بوه شود.می

معرفی کورده و آن « کردن تأویل»از زبان سقرا ، نام هرمس را نمودار «کراتيلوس»افالطون، در مکالمة  (.21: 1٨٣1

نيوز مورتبط   « پيام بردن، زبان رمزی دزدان، مغلطه، و زبوان رسومی سووداگران   ترجمه کردن،  گفوتن، سوخن»را بوا 

: 1٨7٣)احمدی، « آوری هسته مرکزی همه آن کارهاستوری و زباندانی سخنچنان که می»دانسته و افزوده است: 

بيانی دیگور،  رساندن معنای پنهان متن. به ظهور کردن و به عبارت است از آشکار هرمنوتيوک(. بر این اساس ١-3

 شوناخته  راحتووی و بوورای هورکووس   کاوشی است که در طی آن مؤول معانی پنهان و باطنی را، که بوه هرمنوتيوک

رمزگشایی توأم اسوت کوه در    رسواند. پوس علوم هرمنوتيوک هموواره بوا نووعیظهور می شده و آشکار نيست، به

هور تأویول    از ایون رو، کنود.  اللفظی آشکار موی  تحت یاه داللت ای ضومنی را،ه طی آن، سطوح داللت یا داللت

-به آنچه نيست، از حضور به غياب، از دال به مدلول، و از مدلول به مدلول بردن از آنچه هستپی»عبارت است از 

هرمنوتيک را علم تفسير و تأویل هم گفته اند. این علم بخش ها و گرایش های مختلفی دارد که یکی از «. ها دیگر

های آن هرمنوتيک روشی است. این نوع هرمنوتيک راه و طریقی است برای دست یوابی بوه موراد و هودو      شاخه

مولف یک متن. بدین صورت که وقتی متنی توسط یک مولف تأليف می شود در بردارنوده پيوامی بورای مخاطبوان     

در ایون مقالوه هرمنوتيوک     است و هرگز نمی توان تفسير را از کشف پيام مولف جدا کرد. منظور ما از هرمنوتيوک 

 روشی است نه هرمنوتيک با نحله های گوناگون آن.

چنان که مالحظه می شود این سه واژه یا اصطالح اگر چه در برخی جهات با هم متفاوتنود اموا در نهایوت بوا هوم      

قورآن کوریم   ارتبا  تنگاتنگی دارند و منظور هر سه کشف مراد مولف و پرده برداری از مفهوم و معنای متن است. 

به عنوان یک پيام آسمانی و متن متعالی مخاطب را به تفکر و تدبر در آیات دعوت می کنود و بوه آن تشوویق موی     

نماید.ساختار آن به گونه ای است که خواننده را برای درک و فهم محتوای مطالب و موضوعات ملزم می سوازد از  

آیاتی که بوه جهوان مشوهود و موجوودات و عناصور آن موی       تفسير و تأویل بهره برد. در این متن مقدس عالوه بر 

پردازد، آیاتی وجود دارد که از عالم غيب و حقایق ماورای جهان مشهود سخن می گوید. این امر موجب می شوود  

که فهم این دسته از آیات به آسانی ممکن نباشد. یا این که در حجوم نسوبتا کموی از کلموات و عبوارات، معوارو       

انسان برای سعادت دنيوی و اخروی بدان نيازمند است در اختيار آدمی می نهد. این ویژگی ها سبب  بنيادینی را که

می شود که فهم بخشی از آیات آن نيازمند تأمل و دقت بيشتری باشد. بنابر این وجود تفسير، تأویول و هرمنوتيوک   

  روشی بر اساس توضيحی که ذکر آن گذشت ضروری است.

سوره فرقان آمده است:  ٨٨هر دو در قرآن به کار رفته است. واژه تفسير یک بار آن هم در آیه  واژه تفسير و تأویل 

وال یأتونک بمثل إال جئناک بالحق و أحسن تفسيرا / و برای تو مثلی نياوردند، مگر آن که ما حق را با نيکووترین   "

بوار در موورد    3ر منظور در غير قرآن است و با 12بار ذکر شده است که  17. واژه تأویل هم "بيان برای تو آوردیم

خود قرآن. از این آمار یک نکته به دست می آید و آن اعم بودن تأویل است. زیرا کاربرد تأویل هم بورای قورآن و   

هم برای غير آن است اما تفسير فقط برای قرآن به کار رفته است. آنچه قابل توجه اسوت ایون اسوت کوه تفسوير و      
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یات قرآن قابل استفاده است. در این راستا معارو قرآن کریم دو دسته اند: یکی معارفی کوه فهوم   تأویل برای فهم آ

آن با به کارگيری قواعد زبان عربی برای همگان امکان پذیر است که به آن ظاهر قرآن گفتوه موی شوود و دیگوری     

که به آن باطن قرآن گفته می شود معارفی که فهم آن بر اساس زبان و ادبيات عربی برای همگان امکان پذیر نيست 

و نياز به تأویل دارد. البته مفسر هرگز نمی تواند آیات قرآن را برخالو ظاهر آن تفسير کنود. چوون ظوواهر قورآن     

همانند نصوص آن حجت است مگر این که قرینه روشنی باشد تا آیه ای را برخالو ظاهر تفسير نماید. گروهی از 

... هو کتاب فيه تفصيل و بيان و تحصيل، و هو الفصول لويس   "خن پيامبر که می فرماید : مفسران با استناد به این س

بالهزل، و له ظهر و بطن، فظاره حکم و باطنه علم، ظاهره أنيق و باطنه عميق، له نجووم و علوی نجوموه نجووم.../...     

ی نيست. ظاهر و بواطن  قرآن کتابی است که در آن شرح و بيان و تحصيل)حقایق( است. سخن قاطع است و شوخ

 "دارد. ظاهرش حکم و باطنش علم است. ظاهرش زیبا و باطنش ژرو. ستارگانی دارد و سوتارگانش سوتارگانی...   

( معتقدند باطن قرآن قابل دسترسی است و مقصود از باطن، معانی الیه الیه و سلسوله منود آیوه    311:  2)کلينی، ج

به هم پيوسته اند. این معانی ریشه در ظاهر آیه دارند و لفظ یا جملوه  است که به صورت تو در تو الزم و ملزوم و 

(. البته در صورت  21:  1٨٣1) سبحانی،  "این نوع تفسير به باطن درست است "ای از آیه بر آن گواهی می دهد. 

قرآن و  رعایت اصول تفسيری، توجه به باطن خود از قواعد تأویل به حساب می آید. در این خصوص رابطه الفاظ

رابطه حقيقت قران با الفاظ قورآن از نووع دال و    "تأویل را نباید نادیده گرفت. مرحوم عالمه طباطبایی می نویسد: 

مدلول نيست، بلکه رابطه مثل و ممثل است  یعنی خداوند حقيقت قرآن را برای نزدیک کردن بوه ذهون موا لبواس     

وسيله ضرب المثل که مقاصد عالی را با ضرب المثل به ذهون   الفاظ پوشيده است، مانند بيان کردن مقاصد عالی به

(. در هرمنوتيک روشی هم از طریق الفاظ و عبوارات توالش موی شوود      ٢1:  ٨)طباطبایی، ج  "ما نزدیک می سازد

مراد مولف و متن به دست آید. پایه این نوع هرمنوتيک بر محور متن و در جهت کسب مقاصد صاحب متن استوار 

وجه به تفسير و تأویل قرآن می توان دریافت که هدو از تفسير و تأویل قرآن همان چيزی اسوت کوه در   است. با ت

(. این هودو در موورد    11:  1٨٣٨رجبی، ( هرمنوتيک روشی دنبال می شود. یعنی دست یابی به مراد و پيام مولف

ن بيوان کننوده اهودافی بورای رشود و      متون مقدس بيشتر از هر متنی دنبال می شود و مهم می نماید. زیرا ایون متوو  

هدایت انسان هاست و در یافتن این پيام روی زندگی دنيوی و اخروی انسان بسيار موثر است. با ایون توضويحات   

روشن می شود که از ميان انواع هرمنوتيک آن نوع که با تفسير و تأویل قرآنی همخوان و همسوست و بلکوه تنهوا   

تفسير قرآنی محسوب می شود هرمنوتيک روشی است. نباید فراموش کورد کوه   شيوه مطلوب و صحيح برای فهم و

در فهم معنای تأویلی یا بطون معنایی یک آیه باید دقت شود که با معانی سایر آیات همخوانی و سوازگاری داشوته   

شورح آن   باشد. این نکته در هرمنوتيک با عنوان رابطه جزء و کل و نيز دور هرمنوتيکی جزء و کل مطرح است که

  خواهد آمد.

 . دورهرمنوتیکی و قرآن کریم ٥

دور هرمنوتيکی یا حلقوی بودن فهم به این معنی است که تعریف کل با رجوع به جزء و تعریف جزء نيز با رجوع 

به کل به دست می آید. توضيح آن که فهم یا تفسير یک متن طی یک فرآیند رفت و برگشت و به تعبيری طی یک 
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حرکت ارجاعی انجام می گيرد و حرکت ارجاعی شامل دو مرحله رفت و بازگشت است. در فهم اجزاء ایده کول،  

یعنی روح و معنا پيشاپيش مفروض است. ولی روح خود را در شمای کلی اجزاء شکل می دهود و در نهایوت بوه    

ه کليت متن می فهميم و کليت موتن را  خود باز می گردد. به عنوان نمونه در هر متنی معنای یک جمله را با توجه ب

با رجوع به جمله درک می کنيم. با همين معيار فهم جمله در گرو فهم تک تک کلموات اسوت و فهوم کلموات بوه      

درک جمله بستگی دارد. به قول ریچارد پالمر با تعميم دادن این نکته می توانيم بگویيم یک متن معنایش را از متن 

ن می نشيند. با این توصيف افق نيز برساخته از همان عناصری است که بوه آن معنوی موی    یا افقی می گيرد که در آ

دهد. از این رو فهم حلقوی است و معنا در این حلقه شکل می گيرد، کل و جزء با هم در کنشی دیالک تيکوی هور   

لوم می شود، آن یک به دیگری معنا می بخشد، پس فهم فرآیندی دوری است و چون در این دور است که معنا مع

(. البته درک کل بدون تفکيک آن به اجزاء ناممکن است. ایون امور،    11:  1٨٣٢را دور هرمنوتيکی می نامند )پالمر، 

 دورهرمنوتيکی را دچار تناقص نمی کند. 

در تفسير قرآن کریم برای فهم و تبيين معانی آیات و سوره ها انواع مختلفوی از دور هرمنووتيکی سواری و جواری     

ست. ساده ترین شکل این دور در حرکت بين واژه و جمله، یا جمله و متن آیه دیده می شود، و هموين راه را بوه   ا

روی انواع دیگر حرکت رفت و برگشت جهت درک و فهم مراد و مقصود آیات دیگر می گشاید. اما بایود دانسوت   

طح انجام می گيرد، و پله پله تا بواالترین  که فهم مقوله ای پيچيده و گسترده است و مرحله به مرحله و سطح به س

سطح معانی صعود می کند. این ویژگی زمينه ای می شود تا در سير درک و فهم غرض آیات، با بهره گيری از ساز 

و کار اصالح، تنقيح و نقد، به تدریج فهم و دانسته ابتدایی از حالت اوليه خود خارج شوود و ابهاموات موجوود یوا     

ود، چنان که دیلتای گفته است فهم معتبر و بهتری شکل گيرد و یا به قوول هایودگر آشوکارگی    سوء فهم برطرو ش

 (.  122:  1٨٣1)واعظی،  "حالت های دیگری در فهم حلقوی گرایش های هرمنوتيکی شکل گيرد "رخ نماید و یا 

یم ب وردازیم ارتبوا  هوای    ماهيت دور هرمنوتيکی و ساختار آن به گونه ای است وقتی با این روش به فهم قرآن کر

پيدا و پنهان متن این کتاب مقدس بهتر آشکار می شود. در این حرکت آیات قرآن کریم باید به عنوان یک مجموعه 

مرکب مورد توجه قرار گيرد. در این صورت شناخت مجموعه تنها پس از شناخت اجزای تشکيل دهنده آن امکوان  

طبق سنت تفسيری دست یابی به معنای مفردات قرآن کریم است. اما نکته پذیر است. از این رو اولين وظيفه مفسر 

مهم آن است که واژه ها در افاده معنایی خود وابسته به کل جمله و بلکه سوياق یوا بافوت و نيوز هموه آیوات هوم        

ره بوا کول   موضوع است. واژه ها که رکن اوليه هر آیه ای هستند، فهم معنای آن ها با آیه مرتبط، آیه با سووره، سوو  

قرآن و قرآن با خداوند درک و فهم می شود. این مسير حالت معکوس نيز دارد، بدین صورت که : فهم آیه بوا واژه  

ها، سوره با آیه، قرآن با سوره و خداوند با قرآن کریم فهميده می شود. بدین سان ميزان در تفسير قرآن، خود موتن  

ند رروایات، نظر متکلمان، فيلسوفان و عارفان اگر چوه در فهوم آیوات    کتاب است. نکته آن که منابع بيرون متنی مان

کمک می کنند ولی جزء شالوده تفسير به حساب نمی آیند. معيار اصلی متن قرآن کریم است. در جریان فهم آیات 

قورآن   و سوره ها و تبيين معانی آن ها انواع مختلفی از دور هرمنوتيکی شکل می گيرد. این ادعا در روش تفسويری 

إن الکتاب یصودق   "به قرآن بهتر آشکار می شود. محتوای احادیث ذیل کاربست این قاعده را در اختيار می نهد : 
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إنما نزل کتاب اهلل  ") امام علی ع (. یا  "کتاب اهلل...ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض  "و  "بعضه بعضا 

القرآن یفسر بعضها بعضا  "(. نيز عبارت مشهور 231:  1، ج) طبرسی "یصدق بعضه بعضا و ال یکذب بعضه بعضا 

. مفاد این احادیث و عبارات نشان می دهد که قرآن مجموعه به هم پيوسته ای است که برخی از آیات آن با آیات "

دیگر مرتبط و با آن ها هم موضوع است، به گونه ای که برخی از برخی دیگر سخن می گوید و گواه بر آن اسوت.  

ابر این می توان آیه ای را گواه بر آیه دیگر و قرینه فهم آیه دیگر قرار داد و این چيزی جز منبوع بوودن قورآن در    بن

تفسير نيست. البته چنان که ذکر شد دور جنبه های برون متنی و درون متنی هم پيدا می کند، زیرا بافوت یوا سوياق    

)مختوارعمر،   "موقعيتی و فرهنگی را نيز شامل می شوود   بافت عاطفی، "فقط به بافت متنی محدود نمی شود بلکه 

( که در گزینش های زبانی تأثير گذار است ولی از ارکان غرض آیات به حساب نمی آید. بوا دقوت در    ١١:  1٨٣3

روابط ميان آیات و سوره های قرآن کریم چند دور هرمنوتيکی قابل تشخيص است. این مقاله صورفا بوه دور ميوان    

 ه و سوره با قرآن اختصاص یافته است. آیه با سور

 . دور میان آیه و سوره 6

در تبيين این دور باید گفت که هر سوره در قرآن کریم یک کل را تشکيل می دهد و هدو یا اهداو خاصی را در 

بر دارد. لذا فهم هر یک از سوره ها به عنوان یک کل، متوقف بر فهم آیات آن سوره به عنووان یوک جوزء اسوت       

بدین صورت که تا آیات یک سوره به خوبی فهميده نشود محتوا و هدو آن سوره نيز به خوبی درک نموی شوود.   

در مقابل، فهم کل سوره درک عميق تر و جامع تر از آیات آن سوره در اختيار می نهود. بنوابراین نووعی وحودت،     

رآن به گونه ای است که هر سورره هماهنگی و هم سویی در کل یک سوره و آیات آن وجود دارد. سبک ظاهری ق

آن از موضوعات مختلف سخن می گوید، طوری که پس از طرح یک موضوع به موضووع دیگوری موی پوردازد و     

همين روند تا پایان سوره ادامه دارد. تعدد موضوعات تعارضی با وحدت و غرض سوره ندارد و چينش، ترتيوب و  

ایت حول یک هدو واحد می چرخد و از آن هدو اصلی دور محتوای کلی آیات و موضوع و غرض آن ها در نه

نمی شود. لذا تنوع موضوعات درهر سوره اگر چه در ظاهر به هم وابسته نيستند اما از آنجوا کوه هموه موضووعات     

سوره در راستای انتقال تعاليم و آموزه های اسالمی است و همين هدو اصلی قورآن کوریم اسوت، از همواهنگی و     

ارند. هر سوره یک ایده محووری و مرکوزی دارد کوه کول سووره برحوول آن موی چرخود و تنووع          انسجام برخورد

موضوعات در جهت ارتقای آن ایده مرکزی از مراحل اوليه تا مرحله پایانی و تکميلی آن سوير موی کنود. اسولوب     

یک وحودت   "که قرآن چنين است. از این رو هر سوره صرفا مجموعه ای پراکنده و بدون رویکرد واحد نيست، بل

)  "فراگير بر هر سوره حاکم است و این وحدت، پيوسوتگی و ارتبوا  آیوات آن را بوه یکودیگر نشوان موی دهود         

(. مفسرانی که به این ویژگی قرآن کریم به خوبی پی برده اند در آغاز تفسير هر سووره   1٢:  1، ج 1٨٣2طباطبایی، 

کرده و اهداو و غرض اصلی آن را ذکر نموده اند ) هموان(.   کليات و فشرده ای ازمطالب و مضمون سوره را بيا ن

حتی کسانی که یک سوره را به تنهایی تفسير نموده اند به پيوستگی الیه های مختلف سوره اعتراو و آن را تحوت  

عناوینی چون : سياق یا بافت سوره، یعنی محتوای کلی، سياق مقطع، یعنی وحدت مضومونی بخوش هوا، و سوياق     

ی تناسب مجموعه آیات با یکدیگر دسته بندی کرده اند و بدین وسيله به فهم معنا و مراد سوره پرداخته قریب، یعن
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اند. چنين روندی در تفسير یعنی دوریا حلقه ای که ميان آیه و سوره برقرار است و با رفت و برگشتی که ميان آیوه  

می شود. بر اساس دور هرمنوتيکی هر سوره از و سوره انجام می کيرد فهم معانی و مضامين آیات آشکار و روشن 

وحدت موضوعی برخوردار است و یک ریسمان نامرئی آیوات آن را حوول موضووع واحود بوه هوم پيونود زده و        

هماهنگ کرده است، و هر آیه ای به نوبه خود در خدمت همان موضوع اصلی چينش یافته و گوشه یا گوشه هایی 

ا توجه به وحدت موضوعی، هور یوک از سووره هوا سواختار مشخصوی دارد کوه از        از همان معنا را افاده می کند. ب

وحدت های گوناگون درون آن شکل می گيرد. هر یک از آیات سوره را باید در پرتو این وحدت ها تفسير کورد و  

لزم ارتبا  و اتصال ميان اجزای هر سوره را همچون یک نظام واره و یک پيکره منسجم بررسی کرد. این امور مسوت  

آن است که در ابتدا باید خطو  کلی و اساسی هر سوره را ترسيم کرد و پيام و هدو آن را مشخص نمود و س س 

دور هرمنوتيک را ميان آیات آن سوره و خطو  کلی معارو، ساختار و هدو سوره به اجورا در آورد. بایود توجوه    

که از برآیند این راه ها می توان به آن دست نمود که هدو مندی هر سوره در گرو پيمودن راه های متعددی است 

یافت   مهم ترین این راه ها چنين است : تعيين مکی یا مدنی بودن، بررسی فضای نزول مجمووع سووره، دقوت در    

صدر و ذیل سوره، انسجام و پيوستگی آیات با یکدیگر، تکرار برخی مطالب در مضامين سوره، آیات غرر: آیاتی با 

بيانی، مرجعيت و جامعيت خاص در تبيين آموزه های قرآنی، شأن نزول برخی آیات، رهنمود  برجستگی محتوایی،

(. حتی اگور هور    ٨1:  2، ج1٨٣1احادیث معتبر و توجه به اسماء اهلل الحسنی در پایان آیات سوره ) جوادی آملی، 

نند جویبارهایی می مانند کوه  یک از آیات سوره غرضی خطی را افاده نماید، این غرض ها در دور هرمنوتيک به ما

همگی رو به سوی یک نقطه مرکزی دارند و در آن نقطه این غرض ها در قالب یک غرض کلی، که غرض سووره  

است، به هم می پيوندند. بدین صورت غرض جزئی آیات در نهایت بستر و زمينه الزم را برای فهم غورض اصولی   

لی رغم داشتن موضوعات گوناگون، همگی در تکوین یک کل سوره فراهم می کنند و اجزای مختلف یک سوره، ع

منسجم ایفای نقش می کنند. البته این انسجام در یک روند خطی و بر اساس پاره ای عوامل زبوانی شوکل نگرفتوه    

است، بلکه چنين انسجامی محصول پيوندی شبکه ای و رفت و برگشتی است که عالوه بر عوامول زبوانی، عوامول    

  در آن مشارکت دارند. برون زبانی نيز
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قرآن کریم منشأ یگانه ای دارد. از آنجا که خداوند یگانه است و مثل و مانندی ندارد سخن او نيز چنوين اسوت. از   

اشوکال  این جهت وقتی که آیات قرآن کریم یکی پس از دیگری بر پيامبر )ص ( نازل می شد، مخالفان وحی را به 

گوناگون به همآوردی می طلبيد که اگر می توانند، همانند آن، و یا یک سوره و حتی یک آیه همانند آن را بياورند. 

این همآوردی همچنان ادامه دارد و هيچگاه متوقف نمی شود   گویی در هر زمان و در هر مکان این نودا از سووی   

د که یگانگی قرآن در بستر زمان و در رفت و آمد نسل هوا  خداوند به گوش می رسد و به انسان ها هشدار می ده

)  "ال یأتيه الباطل من بين یدیوه و ال مون خلفوه     "هميشه تازه است و این تازگی در ژرفای تاریخ محفوظ است : 

سوره است کلمه واحدی است که از جانب خداوند تبارک و تعوالی نوازل شوده     11٢قرآن کریم که  (. ٢2فصلت : 

أفال یتدبرون القرآن و لو کان من غيور عنود اهلل لوجودوا فيوه      "چ گونه اختالو و تناقصی در آن نيست : است و هي
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(. وحدت و یک پارچگی قرآن کریم به عنوان یک کل بوه صوورت وحودت ارتبواطی،      ٣2) نساء :  "اختالفا کثيرا 

شکيل دهنده آن وحدت ارتباطی ویژه موضوعی و شبکه ای است   به این معنی که در این متن مبارک ميان اجزای ت

ای برقرار است، پيام ناب و خالصی را منتقل می کند و وظيفه ارتباطی خاصی را ميان گوینده و شنونده ایجواد موی   

نماید. از آنجا که کل قرآن کریم کالم و کلمه واحدی است تمام اجزا و عناصر تشکيل دهنده آن با هم مرتبط اند و 

( کوه از   13١:  1٨٣1) قوائمی نيوا،    "آن همانند یک شبکه به هم پيوسته و متحداالجزاء است روابط درون متنی  "

وحدتی نظام مند برخوردار است. همين مسئله، در درون خود وحدت موضوعی را در بر دارد   بدین صوورت کوه   

  معنوایی و اسولوبی حکوم    هم ميان آیات قرآن با یکدیگر و هم ميان کل آیات و سوره ها با یکدیگر پيوند و ارتبا

 فرمایی می کند. 

با توجه به آنچه که گذشت روشن می شود که دور هرمنوتيکی ظریف و پيچيده ای ميان آیات یک سوره با آیات 

دیگر قرآن کریم برقرار است. این نيز یکی از ویژگی های منحصر بفرد کالم الهی است. در این دور برای به دست 

جامع از مفاد آیات، ميزان و حجم رفت و برگشت ميان فهم آیات در سوره های  آوردن یک فهم تفصيلی و

مختلف، بيشتر است از ارجاعاتی که ميان آیه و سوره انجام می گيرد، و این نيز بيشتر است از رفت و برگشت ميان 

در تفسير یک آیه با  واژه و آیه. چنين دوری نيازمند فرآیند دقيق و پيچيده ای است. چگونه ؟ بدین صورت که اگر

آیات دیگر مراتب و الیه های معنایی آیات به خوبی رعایت نشود و ميان آن ها خلطی به عمل آید و یا اخاللی در 

ترتيب ميان مقاصد رخ دهد و یا جایگاه محکم یا متشابه بودن آیه رعایت نشود و محکم متشابه دانسته شود و 

ا طی نکند، مفاد یک آیه به وسيله آیه دیگر انکار یا رد می شود. از برعکس و دور هرمنوتيک مسير درست خود ر

تعبير شده است. به ویژه ی برای فهم آیات  "ضرب القرآن بالقرآن  "این پدیده در روایات تفسيری به عنوان 

مسير متشابه که چند پهلوست، در دور هرمنوتيک باید مرتب و مکرر به آیات محکم مراجعه شود تا فهم آیات در 

درست خود هدایت شود. این امر حاکی از نظم و وحدتی است که از آغاز تا پایان بر قرآن کریم حکم رانی می 

کند. حال علت این نظم و حدت در چيست ؟ علت در دو چيز است : یکی در موضوعات قرآن کریم و دیگری در 

شناسد و ادراک کل را از طریق شناخت اجزاء. دستگاه ادراکی انسان. زیرا ذهن انسان پدیده ها را در ضمن کل می 

به این صورت که ذهن او برای فهم کل، ابتدا تک تک اجزای کل را بررسی و مورد توجه قرار می دهد و روی آن 

متمرکز می شود و س س سرا  کل می رود و در آن به تأمل می پردازد تا آن را بفهمد. این فرآیند تا آنجا ادامه می 

 (.  13: 2111هم کل و اجزاء با هم دست یابد ) بستانی، یابد که به ف

آنچه باید همواره بر آن تأکيد ورزید این است که دور هرمنوتيک ميان آیات قرآن در وحدت، انسجام و ارتبا  همه 

آیات با یکدیگر نهفته است. این وحدت ایجاب می کند که مفسر کل قرآن کریم را به صورت یک پارچه بنگرد و 

چنين رویکردی در آن تأمل و تدبر نماید، و داللت بخش های مختلف آن را با هم پيوند زند تا به داللت یا با 

داللت های آن دست یابد. کل قرآن کریم سخن واحدی است که روابط متعددی مانند محکم و متشابه، ناسخ و 

هم تفصيلی از قرآن کریم بدون منسوخ، مطلق و مقيد، مجمل و مبين، عام و خاص ميان آیات حاکم است و ف

  تشخيص و در نظر گرفتن این روابط محقق نمی شود و فهم سرو سامان نمی یابد.
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 گیرینتیجه

برای شفاو سازی مفاهيم. حوزه اصلی اجرای آن متونی است که معانی آنها نيواز بوه درک    هرمنوتيک دانشی است

و راه جستجوی معنای ناب را در یک اثر فرامتنی پويش   عميق دارد. این دانش هنر خوب فهميدن را نشان می دهد

رو می نهد. اصطالح هرمنوتيک با تفسير و تأویل قرابت بسيار نزدیکوی دارد. دور هرمنووتيکی یکوی از ابعواد ایون      

دانش است که از حلقوی بودن فهم در یک متن سخن می گوید و نشان می دهد که درک موتن و پيوام آن نيازمنود    

یا رفت و یرگشت ميان اجزای تشکيل دهنده متن است. قرآن کریم به عنوان یوک موتن مقودس و    حرکت ارجاعی 

اش توان دست یابی به  آسمانی حاوی حقایقی از عالم ماده و فراسوی آن است و انسان با توجه به مراتب وجودی

هرمنووتيکی را ميوان آیوه و    برخی از مراتب این حقایق را دارد. در این مقاله پس از تعریف هرمنوتيک روشی دور 

سوره و ميان سوره و قرآن کریم بررسی نمودیم و نشان دادیم که چون سخن خداوند بطون مختلفی دارد و معوانی  

آن طی یک سلسله به هم پيوسته از وحدت برخوردار است لذا با هر حرکت ارجاعی ميوان آیوه و سووره یوا ميوان      

 کشف می شود.  سوره و قرآن الیه هایی از مقاصد حق تعالی

 

 منابع و مصادر

 قرآن کریم

 نهج البالغه 

 (. لسان العرب، بيروت، مؤسسه العلمی للمطبوعات. 1٢2١ابن منظور، محمد بن مکرم )

 (. ساختار و تأویل متن، تهران، نشر مرکز.1٨7٣احمدی، بابک )

 (، النهج البيانی فی التفسير، بيروت، دار الهادی للطباعه و النشر و التوزیع.  2111بستانی، محمود )

 هرمس.: ، ترجمة محمد سيدحنایی کاشانی، تهرانعلم هرمنوتيک( 1٨77پالمر، ریچارد. ا. )

 (،تسنيم، تفسير قرآن کریم، قم، نشر إسراء.  1٨٣1جوادی آملی، عبداهلل ) 

 مد عبد العظيم )بی تا (، مناهل العرفان فی علوم القرآن، بيروت، دار إحياء التراث. الزرقانی، مح

 (، روش تفسير قرآن کریم، قم، موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه.  1٨٣٨رجبی، محمود )

 های فرهنگی.(. کالم جدید، قم: حوزه علميه، مرکز مطالعات و پژوهش1٨٣٨خسروپناه، عبدالحسين )

 (. منطق و مبحث علم هرمنوتيک اصول و مبانی علم تفسير، تهران نشر کنگره.1٨٣1محمدرضا )گران، ریخته

 . ٨(. هرمنوتيک: احيای معنی یا کاهش توهم، ترجمه هاله الجوردی، ارغنون، ش 1٨7٨ریکور، پل )

 (، هرمنوتيک، قم، چاپ اول، موسسه امام صادق ) ع (.  1٨٣1سبحانی تبریزی، جعفر ) 

 ، بيروت. 1(. الميزان، ج 1٨71محمد حسين )طباطبایی، 

 ، چاپ اول، نشر مرتضی. 1ق (، االحتجاج علی أهل اللجاج، ج  1٢1٨طبرسی، احمد بن علی ) 

 (، متن از نگاه متن، قم، انجمن معارو اسالمی.  1٨٣1قائمی نيا، عليرضا )

 کتب اإلسالميه. ق (، الکافی، چاپ چهارم، تهران، دار ال 1٢1٢کلينی، محمد بن یعقوب ) 
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 (، شناخت نامه قرآن، چاپ اول، قم، دار الحدیث.  1٨11محمدی ری شهری، محمد ) 

 (، معناشناسی، ترجمه حسين سيدی، مشهد، انتشارات فردوسی.  1٨٣3مختار عمر، احمد ) 

هوای علووم انسوانی،    (. بررسی چيستی هرمنوتيک، پژوهش نامه انتقوادی متوون و برناموه   1٨11مدنی، امير حسين )

 -٣3، صوص  1٨11پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوازدهم، شماره اول بهار و تابسوتان  

٣١  . 

(، هرمنوتيک به مثابه روش تحقيق در علوم دینوی، پوژوهش هوای فلسوفی و کالموی،       1٨٣١مسعودی، جهانگير )  

 . ٢شماره 

 .7تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، ج(. درآمدی بر هرمنوتيک، 1٨1٨واعظی، احمد )
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(11) 

 کریم گرای هلیدی با تکیه بر فرانقش بینافردی در قرآن بررسی رویکرد نقش

 مریم( هسور 16-١6آیات  :موردی ه)مطالع

 1یمریم شریف

 زبان و ادبيات عربی، دانشگاه کردستانرشته دانشجوی کارشناسی ارشد، 

 2جمیل جعفرید. 

 دانشگاه کردستان دانشکده زبان و ادبيات، استادیار گروه زبان و ادبيات عربی،

 چکیده

بوه بررسوی معنوا و     -شناسان سرشناس انگليسوی اسوت  که یکی از زبان-مند مایکل هليدی گرای نظامنقش دستور

هليدی سه سطح معنا )فرانقش( را در نظریه خود » پردازد، مفهوم زبان در ابعاد مختلف بر اساس شرایط جامعه می

وزیور   &)پهلوان نژاد « . فرانقش متنی.٨ردی  . فرانقش بيناف2. فرانقش اندیشگانی  1سازد که عبارتند از:  مطرح می

مند هليدی، با تکيوه  تحليلی در چهارچوب دستور نظام -. این پژوهش با استفاده از روش توصيفی(32: 1٨٣٣نژاد، 

ی مریم که داستان حضرت مریم در این آیوات ذکور   ی مبارکهسوره«  1١-٨١» بر فرانقش بينافردی به تحليل آیات 

ردازد. فرانقش بينافردی کيفيت تعامل و روابط افوراد بوا یکودیگر و دیدگاهشوان نسوبت بوه کونش        پشده است، می

یابد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن اسوت کوه کواربرد    ارتباطی را بررسی کرده و در نظام وجه تحقق می

استان حضورت موریم را بيوان    افعال ماضی بيشترین بسامد را در این آیات داشته است، که قطعيت و واقعی بودن د

کند، ودرگزارش و بيان حوادث بيشتر از وجه خبری بهره جسته و نشانگر تجلی عظمت خالق است که بار دیگر می

دهد و تعدد عامالن گفتمان و رابطه تنگاتنگ و نزدیوک آنهوا بوا یکودیگر را در افعوال      از معجزات خویش خبر می

   ل اندیشه را به ارمغان آورده است.کالمی و رفتاریشان برجسته ساخته و تحو

 ی مریم.فرانقش بينافردی ، هليدی، سوره گرا،شناسی نقشزبان کلیدواژها:

 

 مقدمه

-قرآن کریم به عنوان معجزه ارزشمند و جاودان حضرت محمد)ص( سرچشمه جوشان معارو الهی و اقيانوس بی

پربرکت انسان را به مخزن معوارو و اسورار خوویش    ای از این اقيانوس کران حقایق هستی است، و نوشيدن جرعه

های متعودد: علموی، ادبوی، و... صوورت     های بسياری پيرامون قرآن کریم از جنبهسازد. تا کنون پژوهشرهنمون می

نظير مورد توجه پژوهشگران علووم  ای بیگرفته و با گذشت چهارده قرن کالم واالی الهی همچنان به عنوان معجزه

                                                           
1 sharifi4678@gmail.com 

2 j.jafari@uok.ac.ir 
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-سوره 1١-٨١شناسی به بررسی و تحليل آیات پژوهش حاضر نيز سعی دارد تا بر اساس ابزار زبانمختلف است . 

 ب ردازد. -که دربردارنده داستان زندگی حضرت مریم )س( است-ی مریم 

-منود را پایوه  گرای نظامدستور نقش« مایکل هليدی» شناس معروو بریتانيایی شناسان قرون اخير زباناز ميان زبان

دهد و فورم و صوورت   گذاری کرد، که رویکردی کارکردگرا و نقشگرا دارد، هليدی به متن و بافت زبان اهميت می

-٨فرانقش بينوافردی   -2فرانقش اندیشگانی)تجربی( -1کند: داند   وی برای زبان سه فرانقش را بيان میرا فرع می

هليدی تحليول و  « فرانقش بينافردی» را بر اساس« مریم » ی سوره مبارکه 1١-٨1فرانقش متنی. این پژوهش آیات 

 کوشد تا به این سواالت پاسخ دهد:نماید، و میبررسی می

 با توجه به فرانقش بينافردی پيوستگی معنایی آیات سوره مریم چگونه است؟ .1

 سوره مریم از منظر فرانقش بينافردی، چيست؟ 1١-٨١های سبکی آیات ویژگی .2

 نما، قطبيت و زمان، بر انتقال معنای مورد نظر در این آیات چه تاثيری دارند؟  هایی چون ادوات وجهالیه .٨

 بیان مسوله -1

آیه در جزء شانزدهم قورآن کوریم واقوع شوده و تنهوا       1٣های مکی است که با از سوره« مریم » ی ی مبارکهسوره

ی انبيواء الهوی تشوکيل    دی دربارهای است به نام یک زن ناميده شده است. محتوای این سوره را قصص متعدسوره

حضرت مریم و والدت عيسی )ع( ، حضرت ابراهيم )ع( و پدر  داده است از جمله از حضرت زکریا و یحيی )ع( ،

ی آیواتی در بواره   بوه  نيز و است شده یاد  -السالم عليهم –ادریس و نوح  موسی )ع( ، یعقوب ، خوانده اش آذر ،

پایان امر متقين و مجرمين که بهشت و جهنم است اشاره شده است . جذابيت و دین و آخرت و توحيد و شرک و 

تاثير گذاری این سوره در سطح بسيار باالیی است تا جایی که پادشواه مسويحی حبشوه را نيوز در هنگوام هجورت       

ع( اشواره  این سوره به قصه موریم و والدت عيسوی )   ٨١تا  1١مسلمانان به حبشه بسيار متاثر و متحير نمود. آیات 

گرای هليدی با تاکيد بر فرانقش بينوافردی تبيوين و بررسوی    دارد و در این پژوهش این آیات بر اساس نظریه نقش

 شود.می

 ی پژوهشپیشینه-2

-ی مبارکهدر این جا بهتر است پيشينه را در دو بخش مطالعه کرد. در بخش نخست پيشينه کارهایی در زمينه سوره

 شود. هایی در رابطه با کاربست دستور نقش گرای مایکل هليدی ارائه می ژوهشی مریم و س س پيشينه پ

 هایی به شرح زیر انجام شده است:ی مریم پژوهشدر رابطه با سوره مبارکه -الف

 ( در مقاله1٨1٣صحبت اهلل حسنوند )   ای با عنوان تحليل متن سوره مریم بر اساس نظریه کنش گفتواری بوا

های گفتاری در ایون سووره   تحليلی است به تحليل کنش -سرل که به روش توصيفیتاکيد بر الگوی جان 

هوای اظهواری کوه بوه     های پنجگانه سورل، کونش  پرداخته و به این تيجه دست یافته است که از ميان کنش

یادآوری سرگذشت اقوام غافل و عصيانگرو در نهایت هالک آنان مربو  است ، و کنش ترغيبی با عبورت  

و س س عاطفوه بورای    کندگذشتگان مخاطب را به پيمودن مسير سعادت تشویق و ترغيب می از سرنوشت

 بيشترین بسامد را در این سوره دارند. ا در سوره مریمبيان حاالت و شرایط روحی و عاطفی شخصيت
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 ( در مقاله1٨17محمد حسين برومند و سميه احمدی )ی موریم کوه  ای با عنوان بررسی ارتبا  آیات سوره 

تحليلی است کيفيت ارتبا  آیات را در این سوره به تصویر کشيده است و بوه بررسوی    -به روش توصيفی

آراء مفسرین و در نهایت با کشف و شناسایی نکات تازه گامی بورای پدیودار سواختن شوبکه ارتبواطی در      

 آیات برداشته شده است.

  (در مقاله1٨1٢شهال جعفری و قاسم مختاری )بوه   «ی موریم  سووره » کاوی نظریه نظوم در  ای با عنوان وا

ی آن بررسی سوره مریم بر پایه نظریه نظم پرداخته و بر این اساس بافت )زبانی و غير زبانی( و نقش ویژه

در تبيين و معانی آیات و نقش و تاثير متکلم و مخاطب بر چينش حوروو و کلموات و بوار اطالعاتيشوان     

اند که با وجود داشتن تنووع مضومون ، نظوم و تناسوب در     يجه رسيدهمورد پژوهش قرار گرفته و به این نت

سطوح مختلف واژگان ، ترکيب و معنا جریان دارد و این امر نشانگر نظم و نظم و انسجام آیات این سوره 

 باشد.می

 ة توظيف الصورة الفنية فی سور» ای با عنوان ( در مقاله1٨1٢محمدی )اعظم دهقانی نيسيانی و خدیجه شاه

به نقش زبان در خلق تصاویر هنری، موسيقی و هماهنگی کلموات پرداختوه انود و بوه ایون نتيجوه       « مریم 

و تخيول در ایون سووره همچنوان آراسوتگی و       اند که که با وجود توجه بوه عواطوف و احساسوات   رسيده

 هماهنگی داخلی و خارجی در بين الفاظ و کلمات وجود دارد.

  الفاصلة و السّجع دراسة بالغية فوی سوورة موریم قصوتا     » ای با عنوان مقالهحسنی السيد محمد التالوی در

وزن آخور آیوات دو    تحليلی به بررسيی سجع ،حوروو روی و  -به روش توصيفی« زکریا و مریم نموذجاا

داستان زکریا و مریم پرداخته و به این نتيجه رسيده که فواصل دو قصه در سکون روی مسبوق به حرکوت  

ساکن مسبوق به متحرک تشابه و توافق بسياری با هم دارند و این نشانگر اعجاز و بی تکلوف   و قبل از آن

 بودن قرآن کریم است. 

انود کوه در ایون     های بی شوماری نگاشوته شوده    در رابطه با کاربست نظریه دستور نقش گرای هليدی پژوهش -ب

 شود: ها اشاره می بخش، به مهم ترین آن

 ای بوا عنووان زبوان و جنسويت در رموان      ( در مقاله1٨1١و زینب بيگ زاده ) جميل جعفری، هادی رضوان

های زبانی مایکل هاليدی، به بررسی تاثير جنسيت بر رموان  سحر خليفه )بر اساس فرانقش "اصل و فصل"

اند که این تاثير در سوه  گرای مایکل هليدی، پرداخته و به این نتيجه دست یافتهمذکور از نگاه دستور نقش

طح معنایی، نحوی و منظور شناختی، کامال مشهود است و نویسنده از طریق رمان توالش دارد هویوت و   س

 نقش زنان را در جامعه از طریق رمان، بازنمایی کند.

 ( در مقاله1٨1١مریم عزیزخانی، سيد رضا سليمانزاده نجفی و نصراهلل شاملی )  ای با عنوان: کاربست دستور

های معنوایی   انشراح، به تحليل این سوره از منظر این دستور پرداخته و ویژگی نقش گرای هليدی بر سوره

 اند. متن را با آن بررسی کرده
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 ( در مقاله1٨٣٣محمد رضا پهلوان نژاد و فائزه وزیر نژاد ) :ها را مون   چرا »بررسی سبکی رمان  ای با عنوان

گرایی، به بررسی رمان مزبور اثر زویا پيرزاد از با رویکرد فرانقش ميان فردی نظریه نقش « کنم خاموش می

اند که بيشترین زمان به کار رفته در رمان، گذشوته اسوت و از    این منظر پرداخته و به این نتيجه دست یافته

 آینده خبری نيست.

 ( در مقاله1٨٣3عليرضا خان جان و زهرا ميرزا ،)  ای با عنوان: درآمدی به شعر شناسی نقش گرا )رویکردی

زبان شناختی(، در تالش هستند تا با تغيير ماهيت شعر از منطق دوارزشی ارسطو، به تعيين معيواری بورای   

ارزش گذاری شعر بر مبنای نظریه نقش گرای هليدی برسند و تحليلی نقش گرا از گفتموان شوعری ارائوه    

 دهند.

 ( در مقاله1٨12عليرضا نبی لو ،)     خاقوانی و حوافظ بور مبنوای      ای با عنووان: بررسوی و تحليول دو غوزل از

پردازد و کنشوگر   اند از این منظر می شناسی نقش گرای سيستمی، به بررسی ان دو غزل که به هم شبيه زبان

رسد کوه زموان    کند. همچنين وی به این یافته می ها ردیابی می و کنش پذیر و نيز حامل و محمول را در آن

 در این دو غزل حال است.

  ای با عنوان: تحليول انسوجام و پيوسوتگی در غزلوی از      (، در مقاله1٨٣1طاهره ایشانی )تقی پورنامداریان و

پردازنود. بنوا بوه     شناسی نقش گرا، به بررسی دو دیدگاه مختلف در شعر حوافظ موی   حافظ با رویکرد زبان

وستگی های حافظ از انسجام برخوردار نيست اما در دیدگاه گروه دوم شعر حافظ دارای پي دیدگاه اول غزل

هوای حوافظ از    و انسجام است. نتيجه این مقاله این است که بر اساس رویکرد نقش شناسی هليدی، غوزل 

 سطح باالیی از انسجام برخوردار است.

 ( در مقاله1٨1٨طاهره ایشانی ) هوای سوبکی و شخصويتی سويمين دانشوور بوا        ای با عنوان: بررسی ویژگی

های کوتواه سويمين دانشوور، بوا ایون       فعال موجود در داستانشناسی نقش گرا، ضمن بررسی ا رویکرد زبان

آماری، به بررسی بسامد و درصد انواع فرایندها، بوه عنووان شاخصوی سوبکی،      رویکرد و با روش تحليلی

 پرداخته و هم چنين، با تکيه بر این بسامدها، طرز تفکر و نگرش این نویسنده را مشخص نموده است.

 ( در م1٨1٨سيد علی سراج ،)ای با عنوان: مطالعه دستور نقش گرای هليدی در ده رموان از ده داسوتان    قاله

نویس زن ایرانی، به بررسی گفتمان زنانوه بور اسواس ایون دسوتور و در چوارچوب انتخوابگری در زبوان،         

هوای   پرداخته است و به این نتيجه دست یافته است که بين انتخاب نوع واژگوان و کواربرد وجوه در دهوه    

 تان نویسی، و به تبع آن تحول اندیشه، تناسب معناداری وجود دارد.مختلف داس

 ( در مقاله1٨12محمد علی عرب زوزنی و محمد رضا پهلوان نژاد ،)  ای با عنوان: بررسی آغازگر نشاندار و

بی نشان در کتب زبان انگليسی مقطع متوسطه در ایران بر اساس رویکرد نقش گرای نظام مند هليدی، بوه  

های پایين تور   اند که در پایه اند. آنان در خاتمه به این نتيجه رسيده تب درسی از این منظر پرداختهبررسی ک

آموزش، بسامد بندهای با آغازگر نشاندار بيش از بندهای با آغازگر بی نشان است که این خود بر مشوکل  

 افزاید و سبب ناکارآمدی آموزش در مدارس خواهد شد. بودن متن می
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 ای بوا عنووان: بررسوی و تحليول سوبک شوناختی فعول در         ( در مقاله1٨1٢انی و نرگس نظيف )طاهره ایش

شناسی نقش گرا، به کنکاش در این مقوله پرداخته و به این نتيجوه   های تعليمی سعدی با رویکرد زبان غزل

ای است که  های سبکی سعدی با این رویکرد، کاربرد فراوان فرایند رابطه یابند که یکی از شاخص دست می

ها و صفات یک موجود یا شناسایی و تعریف هویت آن است. همچنوين سوعدی    نقش آن توصيف ویژگی

دو اندیشوه تعليموی را برجسوته و    « وصفی یا هوویتی » ای  های تعليمی خود از طریق فرآیند رابطه در غزل

شوه فلسوفی خيوام    سازد که یکی در راستای اندیشه غنایی غزل یعنی عشق است و دیگوری اندی  مطرح می

دهد که وی شواعر عشوق و زنودگی     است که حاکی از بشر دوستی و خيام گرایی سعدی است و نشان می

 است.

 ( در مقاله1٨1٨سيده مریم فضائلی و شيما ابراهيمی ،)       ای با عنوان: تحليول سوبک شوناختی داسوتان هفوت

بررسوی داسوتان هفوت خووان     خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش گرای نظام مند هليدی، بوه  

ای، ذهنوی، رفتواری، بيوانی و     اند که بر اساس فرایندهای موادی، رابطوه   پرداخته و به این نتيجه دست یافته

وجودی مطرح در فرانقش تجربی زبان، ویژگی سبکی این داستان، مادی بودن فرایندهای افعال موجود در 

همة هفت خوان فرایند مادی در مقایسه بوا سوایر   آن است. در سطح اول در هر خوان و در سطح دوم، در 

 فرایندهای یادشده بيشترین کاربرد را داشته است.

 بان شناسی و دستور نقش گرای هلیدیز -١

شناسی گشتاری با محوریت چامسکی و  شود: زبان شناسی به دو گرایش اصلی تقسيم می در حال حاضر دانش زبان

شناسی نقوش گورا، فقوط بوه      در زبان : خ(1٨17قاسمی اصل،  &)نيازی . شناسی نقش گرا با محوریت هليدی زبان

شود بلکه برای درک بهتر، عالوه بر عوامل درونی،  بررسی ساختاری متن بدون توجه به عوامل بيرونی، پرداخته نمی

گورای  دستور نقش ( 11 :1٨1٢مرادی،  &)ایران زاده به الیه گفتمان و بافت موقعيتی و غير زبانی متن توجه دارد. 

هليدی بر اساس چگونگی کاربرد زبان طراحی شده و بافت کاربردی در بازنمایی متون گفتواری و نوشوتاری تواثير    

های انسان به تدریج رشد نموده بسزایی دارد، و همين کاربرد زبان در طی اعصار تاریخ در جهت برآورده شدن نياز

( دستور هاليودی   ٣٣:  1٨11نموده سازماندهی شده است. )آقا گل زاده ، و بر اساس نقشی که در تامين نيازها ایفا 

 &نيوازی  . نظوام واژی دسوتوری. )  ٨. نظام معنوایی   2. بافت موقعيتی  1برای تحليل ارتبا  زبانی سه بخش دارد: 

 (  : ش1٨17قاسمی اصل، 

ی زیور را در  هليدی سوه مولفوه   اولين بخش از دستور نظام مند هليدی بافت موقعيتی است  بافت موقیتی : -١-1

کننودگان  زمينه گفتمان : آنجه در حال رخ دادن است، و اینکه شرکت –دهد: الف بررسی بافت موقعيتی پيشنهاد می

فحوا یا عامالن گفتمان : شخص یا اشخاصی که در حوال ایفوای نقوش     -با چه مسائل و اموری سر وکار دارند. ب

های نقشی در بين آنوان و دائموی یوا    کنندگان و کيفيت ارتبا اعی و نقش شرکتهستند و نيز طبيعت، جایگاه اجتم

کننودگان از  ی گفتمان: نقش زبان در یک رویداد اجتماعی و انتظار شورکت شيوه -های گفتاریشان .جموقتی ارتبا 

 (32: 1٨1٨طاهره ایشانی،  &زبان که در آن موقعيت برایشان انجام دهد. ) منشی زاده 
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. فورانقش  2. فرانقش اندیشگانی  1سازد که عبارتند از:  ه سطح معنا )فرانقش( را در نظریه خود مطرح میهليدی س

 (32: 1٨٣٣وزیر نژاد،  &)پهلوان نژاد . فرانقش متنی. ٨بينافردی  

 رانقش بینافردیف -١-2

ی صوميميت آنوان و   درجوه این فرانقش ناظر بر روابط حاکم بين متکلم و مخاطب )یا مخاطبان(، ميزان آشونایی و  

ای است کوه  فردی نقش مشارکتی زبان در مفهوم انجام کاری است و مؤلفهعواملی از این دست است. فرانقش ميان

تواند نگرش و رفتوار  های خود میکند و ضمن بيان دیدگاهآن ، شخص در بافت موقعيتی حضور پيدا می به واسطه

های مختلف ارتباطی مانند پرسشوگری، پاسوخگویی،   قشی مربو  به موقيتدیگران را متأثر سازد. همچنين روابط ن

نقوش بينوافردی توجوه بوه توأثير       فرا( در 112:113٣زند.)هليدی،-ورزی و نظایر آن را رقم میاطالع رسانی، تردید

 ای دارد.عوامل غيرزبانی از جمله قدرت، فرهنگ، اجتماع و ...، اهميت ویژه

هوایش و  هوایش، و ارزیوابی  هوایش، نگورش  ی ابزاری برای بيان حروده از زبان به مثابهدر فرانقش بينافردی، گوین

 (١٣:1٨٣3پردازد.)سلطانی، کند، میاش بنا میای که او بين خود و شنوندههمچنين بيان رابطه

آنها، تحوت توأثير   در چهارچوب این فرانقش، از زبان برای تعامل با دیگر افراد، برقراری رابطه و حفظ این رابطه با 

کنيم. در این نئوع  های دیگران استفاده میقرار دادن رفتار سایرین، بيان دیدگاه شخصی خود و درک یا تغيير دیدگاه

هوای آنهوا موورد    هوا و نگورش  فرانقش این فاعل است که اهميت دارد. از آنجا که در این نوع معنی شرکت کننوده 

 م است.توجهند معنای بينافردی، تجلی فحوای کال

شود، به همين دليل در هر ارتبا  اهودافی بوه   ارتبا  زبانی امری دو سویه است، برای تبادل معنا از زبان استفاده می

 توانند در نظر گرفته شوند:شرح ذیل می

 برای جلب توجه دیگران و یا تأثير گذاشتن بر آنها. -

 خبر است.برای دادن اطالعاتی به مخاطب که از آنها بی -

 ها و عقاید خودمان.وضيح دیدگاهبرای ت -

 برای گرفتن اطالعات از دیگران. -

 

از نظر هليدی در هر ارتبا  چهار نقشِ دادن اطالعات، خواستن اطالعات، دادن خدمات و خواسوتن خودمات   

 (1١:11٣3وجود دارد.)هليدی،

 

 
 

 

 

 

فرانقش 

 بينافردی
 

 وجه بند

 وجه

 فاعل

عنصر 

 ادات وجه نما خودایستا

 قطبيت

 وجه نمایی

 زمان

 باقی مانده
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ای که در بند مطرح شده اسوت   خواهد او را مسؤول درستی گزاره از منظر نيازی، فاعل عنصری است که گوینده می

قلمداد کند و یک گروه اسمی یا یک ضمير شخصی است. عنصر خود ایستا، گزاره )فعل( را از حالوت انتزاعوی در   

. زمان دستوری، کوه از رهگوذر آن   1وکار است: سازد، پس دارای سه ساز آورد و آن را زمان مند و مکان مند می می

. عناصر وجوه نموا کوه نشوانگر نگورش و ارزیوابی       2شود   زمان رخداد کنش نسبت به زمان سخن گفتن تعيين می

. قطبيت که به معنای این اسوت کوه   ٨گوید   سخنگو درباره فعل است و از ضرورت، حقيقت، امکان و ... سخن می

ت یا منفی دارد. ادات )یا ادات وجه نما(، قضاوت گوینده را نسبت به وقوع فعول  یعنوی   گزاره چه ميزان اعتبار مثب

دهد. ادات وجهی شامل: معموال، قطعا، هميشوه، بوه آسوانی،     قطعی یا غير قطعی بودن یا امری بودن آن را نشان می

ه، احتمواال، بوه تموامی، تقریبوا، و...     هرگز، ابدا، مشتاقانه، حتما، باکمال ميل، به ندرت، هنوز، به زودی، کامال، گه گا

( انواع وجوه در عبوارات بوه    1٨٣٣از منظر پهلوان نژاد و وزیر نژاد ) (3٨-٢1: 1٨17قاسمی اصل،  &)نيازی است. 

 (3٣-3١: 1٨٣٣وزیر نژاد،  &)پهلوان نژاد شکل زیر است: 

 

 نفففواع وجفففها

 

 

 خبری پرسشی شرطی عاطفی تردیدی پیشنهادی آرزویی تمنایی التزامی امری نهی تاکیدی

: برای اطالع دادن و خبر دادن به کار می رود. خبر آن چيزی است که در ذات خود دارای صودق و  وجفه خبفری

 (33تا: کذب است. مانند : الجَهلُ نافِعٌ ) هاشمی، بی

أ، هل، ما، » ادات پرسشیی چيزی که از قبل برایمان مشخص نباشد.، و با یکی از طلب علم در بارهوجه پرسشی: 

 ( و یا با تغيير لحن و بدون ادات پرسشی.7٣تا : هاشمی ، بی« ) متی، اَیانَ، کيف، آینَ ، اَنّی، کم و أیّ 

:اگر در بندی عناصر شر  وجود داشته باشد یا معنی شر  استنبا  شود، آن وجه شرطی می باشد. در وجه شرطی

إذما، مَنْ، ما، مهما ، أی، کيفما، متی، أینما، أیان، أنی و حيثموا. ) الشورتونی،    زبان عربی ادوات شر  عبارتند از: إن،

1٨7١ :173  ) 

ی عواطف و احساسات مانند غم وشادی، عشق و نفرت، ترس، افسوس، تحسين اگر بند در برگيرندهوجه عاطفی:

 (3١:  1٨17قاسمی اصل ،  &و شگفتی و.... باشد آن را وجه عاطفی گویند.) نيازی 

یعنی اموری که در آن شک و تردید باشد و گوینده از قطعيت مطالب خود اطمينوان نداشوته باشود.    وجه تردیدی: 

 (21٨: 1٨7١اند.) الشرتونی ، افعال مقاربه کاد ، عسی، حری ، اخلولق از این دسته
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أرید ، اقترح و ... وجوه   اگر در بندی درخواست و پيشنهاد باشد مانند استفاده از کلماتی همچون : وجه پیشنهادی:

 پيشنهادی است.

بيان آرزو ، خواهش و تمنا با کلماتی مانند : أتمنی، أرجو ، یوا ليوت و... را وجوه تمنوایی      وجه آرزویی و تمنایی:

 گویند.

-های دعایی اغلب به صيغه ماضی ترجمه موی : شامل معانی دعا و نفرین است و و در زبان عربی فعلوجه دعایی

 که در زبان عاميه به صورت مضارع هم کاربرد دارند .مثال: شفاهُ اهلل! رَحِمَهُ اهللُ! شوند. هرچند

 ( 221:1٨٣١گاهی فعل مجهول معنی دعایی دارد. مانند: قُتِلَ اإلنسانُ ما أَکفَرَه! )معروو،

وجوه التزاموی وجوود    ی الزام و اجبار و تهدید و توصيه باشود  :هر گاه بند از لحاظ معنایی در بردارندهوجه التزامی

 (37: 1٨17قاسمی اصل ،  &اند. .) نيازی و ... از این دسته دارد . و افعال امر و نهی غایب و متکلم

 هر گاه در بندی مفهوم امر و فرمان باشد چه از نظر لفظی و چه از لحاظ معنی آن وجه، امری می باشد.وجه امری:

: 1٨٣١شوود. )معوروو،  افزودن الی نهی بر فعل مضارع ساخته موی نهی همان امر منفی است و عربی با  وجه نهی:

213) 

( در زبان عربی وجه تاکيودی بوه   3١: 1٨٣٣وزیر نژاد، &حتمی بودن امری را می رساند) پهلوان نژاد وجه تاکیدی:

الفواظ   طرق مختلف می باشد از جمله تاکيد لفظی ، تکرار لفظ پيشين یا مترادو آن ، تاکيد معنوی که به کار بوردن 

صيغه مبالغوه   مشخص مضاو به ضمير موکَّد مانند نفس و عين ، مفعول مطلق تاکيدی ، نون تاکيد خفيفه و ثقيله ،

 تا (( و قصر ، تقدیم و تاخير ، ضمير فصل ، قسم و... ) ر.ک. هاشمی ، بی1٨7١الشرطونی  و.... )ر.ج.

. گزاره 1شوند:  شی ندارند و به سه دسته تقسيم مینيز شامل عناصری است که در تشکيل وجه نق عنصر باقیمانده:

، همان گروه فعلی است که از عنصر صرفی جدا شده است. بورای  گزاره ساز. ادات غير وجه نما. ٨. متمم  2ساز  

شامل عناصری است کوه در دسوتور سونتی، مفعوول     متمم مثال در فعل یکتب، مصدر کتابة گزاره ساز خواهد بود. 

متمم، یا مسند هستند. متمم بخشی از جمله است که در جواب سؤال چه کسی؟ یا چه چيزی؟  صریح، غير صریح،

شوند.  های قيدی و حرو اضافه ای بيان می نيز عناصری هستند که به وسيله گروه ادات ةیر وجه نماگيرد.  قرار می

   (١1و  31: 1٨17قاسمی اصل،  &)نيازی 

  

 

  

 گزاره ساز:

 ماندهباقی 

 گزاره ساز

 متمم

ادات غير وجه 

 نما
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عمل ، حادثه ، حالت یا اتفاقی است که فاعل در گير آن است به عبارتی همان فعل واژگانی است که به  گزاره ساز

-شود. بنابراین اگر عنصر صرفی را از فعل جدا کنيم آنچه بواقی موی  وسيله گروه فعلی منهای عنصر صرفی بيان می

 (١٨: 1٨٣٣وزیر نژاد،  &پهلوان نژاد  ز است. )ساماند گزاره

 متمم:

های مفعول صریح و غير صریح ، متمم و مسند دارنود، در ایون مودل دسوتوری     عناصری که در دستور سنتی نقش»

 (12٨: 1٨٣٣وزیر نژاد،  &پهلوان نژاد  «)گيرند. و هر بند شاید شامل یک یا دو متمم باشد.می« متمم» عنوان 

 وجه نما:ادات ةیر 

 &)نيوازی  «) شووند. ای بيوان موی  نما، عناصری هستند که به وسيله گروههای قيدی و حرو اضافهادات غير وجه»

 ( ١1: 1٨17قاسمی اصل، 

 تحلیل و توضیح آیات -4

 ﴾06﴿ َواذُْكْر ِفح اْلكحَتابح َمْرمَيَ إحذح انـْتَـَبَذْت محْن َأْهلحَها َمَكاًص َشْرقحيًّا

 

َها ُروَحَنا فـََتَمثََّل َِلَا َبَشًرا َسوحايًّ  َجااًب فََ ْرَسْلَنا إحلَيـْ  ﴾08﴿ فَاَتَََّذْت محْن ُدوهنححْم حح

 

ََ إحْن ُكْنَت َتقحيًّا ْن لرَّْْحَنح مح  ﴾02﴿ قَاَلْت إحِح  َأُعوُذ ابح

أنتَ )فاعل فعل اذکرْ( +جزء خود ایستای فعل أذکر ، قطبیت مثبت ، وجفه امفری +   

 ، وجه خبری ،زمان ماضی، هی )فاعل فعل انتَبَذَت(+ جزء خود ایستای فعل انتبَذَت

 قطبیت مثبت

 وجه

واو )ادات کیفی، ةیر وجه نما (+ جزء گزاره ساز فعل اذکر + فی الکتاب ) مفتمم(   

 )ادت کیفی ةیر وجه نما ( من أهلها ) متمم(+ مکانا  شرقیا  ) متمم(  + مریم)متمم(+إذ

 باقيمانده

هی ) فاعل فعل اتَّخَذَتْ ( + جزء خود ایستای فعل اتَّخَذَتْ ، قطبیفت : مثبفت ،   

+ نا ) فاعل فعل أَرْسَلْنَا( + جزء خود ایستای فعل أَرْسَلْنَا ، قطبیفت :   خبریوجه 

مثبت ، وجه خبری، وجهیت : معرفتی+ هو ) فاعفل فعفل َتمَثَّفلَ(+ جفزء خفود      

 خبری،وجه  ایستای فعل َتمَثَّلَ، قطبیت مثبت

 وجه

فاء) ادات کیفی، ةیر وجه نما ( + جزء گزاره ساز فعل اتَّخَذَتْ + مِفن دونهفم )   

إلیها ) متمم( روحنفا )مفتمم(    متمم( حجابا) متمم( جزء گزاره ساز فعل أَرْسَلْنَا ،

 لها) متمم( بشرا سویا ) متمم( جزء خود ایستای فعل َتمَثَّلَ ،

 باقيمانده

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_16_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_18_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
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َهَ  َح ألح َا َأَص َرُسوُل رَبح  َح ُغاَلًما زَكحيًّاقَاَل إحَّنَّ  ﴾09﴿ َْ َل
+  ، زمفان ماضفی  ریخبف هو ) فاعل برای قال(+جزء خود ایستای فعل قال وجه 

إنّما ) ادات وجه نما( + أنا ) فاعل برای یکون محذوف ( قطبیت  قطبیت مثبت +

+ جفزء خفود    آن مثبت و زمانش مضارع است + أنا )فاعل برای فعفل أهفب (  

 قطبیت مثبت + وجه التزامی، زمان مضارع التزامی  ایستای فعل أهب

 وجه 

فعل قال و أهب + رَسُولُ رَبِّكِ ) متمم(+ لكِ )مفتمم( + ةُلَامًفا    جزء گزاره ساز 

 زَکِیًّا )متمم(

  

 باقيمانده

 ﴾11﴿ قَاَلْت َأَّنَّ َيُكوُن يلح ُغاَلٌم َوَ ْ مَيَْسْسِنح َبَشٌر َوَ ْ َأُك بَغحيًّا

 

 ٌ َح ُهَو َعَليَّ َهنيح  َح قَاَل رَبُّ يًّا َولحَنْجَعَلُه آيًَة لحلنَّاسح َوَرْْحًَة محنَّا قاَل َكَذلح  ﴾10﴿ وََكاَن َأْمًرا َمْقضح

، زمفان  ری خبف  هی ) فاعل فعل قَالَتْ( + جزء خود ایستای فعفل قالفت وجفه   

+أنا )فاعل فعفل أَعُفوذُ( + جفزء خفود      + إنَّ ) ادات کیفی، ةیروجه نما (ماضی

+ تَ ) فاعل کنت( + جفزء خفود    و زمان مضارع ریخبایستای فعل أَعُوذُ وجه 

 وجه شرطی + درهمه قطبیت مثبت است.  زمان ماضی و ، ایستای فعل کنتَ

 وجه

بِالرَّحْمَنِ )متمم( منفك   کُنتَ +ی ) متمم( +چزء گزاره ساز فعل قالت ، أعوذُ و 

 )متمم( تقیّا )متمم( 

 باقيمانده

+ ، زمان ماضیریخبستای فعل قالت وجه هی ) فاعل فعل قَالَتْ( + جزء خود ای

یَکُونُ ( جزء خفود   أَنَّى) ادات وجه نما(+ ةغم ) فاعل برای فعل قطبیت مثبت +

ایستای فعل یکون +و جه پرسشی+ قطبیت منفی + بشر) فاعل فعل یَمْسَسْنِی( + َ 

 جزء خود ایستای فعل یَمْسَسْنِی + أنا )فاعل فعل أَکُ ( +جزء خود ایستای فعفل 

 قطبیت منفی  ،وجه اخباری،  أَکُ

 وجه

لَمْ ) ادات ةیر وجه نما (+ بَغِیًّفا   لِی ةُلَامٌ ) متمم( +واو ) ادات ةیر وجه نما ( +

  )متمم ( جزء گزاره ساز فعل قالت و یکون و یمسسنی و أک

 باقيمانده

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_19_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_21_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_21_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85


 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

131 

 

، زمان ماضی وجه خبری، هو )فاعل برای فعل قال( +جزءخود ایستای فعل قال 

خود ایستای فعل قال + وجه ء قطبیت مثبت+ ربُّ )فاعل برای فعل قال( + جز ،

ری + قطبیت مثبت + لفِ ) ادات وجه نما( +نحن )فاعل برای فعفل نجعفل( +   خب

قطبیت مثبفت   التزامی،، زمان مضارع وجه التزامی ،جزء خود ایستای فعل نجعل 

، زمفان  + هو) فاعل ( برای فعل کان + جزء خود ایستای فعل کان + وجه خبری

 قطیبیت مثبت ماضی ، 

 وجه

کَذَلِكِ)متمم( + کِ )متمم(+ هُوَ عَلَیَّ هَیِّن +ه ) متمم(+ آیَ   لِلنَّاسِ وَرَحْمَف   مِنَّفا )   

متمم( + واو ) ادات ةیر وجه نما(+ أَمْر ا مَقْضِیًّا )متمم(+ جزء گزاره سفاز فعفل   

 ۚ  قال و نجعل و کان 

 باقيمانده

 

يًّا تَـَبَذْت بحهح َمَكاًص َقصح  ﴾11﴿ َفَحَمَلْتُه فَانـْ

، وجفه خبفری  ،  هی ) فاعل برای فعل حَمَلَتْ( + جزء خود ایستای فعل حَمَلَتْ

هی ) فاعل برای فعل انتبذت + جفزء خفود ایسفتای     ،قطبیت مثبت زمان ماضی،

 قطبیت مثبت ، زمان ماضی،وجه خبری،  فعل انتبذت

 وجه

فف ) ادات ةیر وجه نما( + ه) متمم(+ ِبهِ مَکَان ا قَصِیًّا) متمم(+ جزء گفزاره سفاز   

 فعل حملت و انتبذت

 باقيمانده

 

يًّا َتِنح محتُّ قـَْبَل َهَذا وَُكْنُت َنْسًيا َمْنسح ذْعح النَّْخَلةح قَاَلْت اَي لَيـْ  ﴾10﴿ فََ َجاَءَها اْلَمَخاُ  إحََل جح

، زمفان  وجه خبری ،ء ) فاعل برای أجاء( + جزء خود ایستای فعل أجا اضالمخ

+ هی ) فاعل فعل قَالَتْ( + جزء خود ایستای فعفل قالفت    قطبیت مثبت ماضی ،

وجه خبری+ یا لیت) ادات وجه نما(+ تُ ) فاعل فعل متُّ( جزءخفود ایسفتای   

قطبیت مثبت+ وجهیت معرفتی+ تُ )فاعل بفرای فعفل    ،وجه تمنایی  ،فعل متُّ 

  تقطبیت مثب ، زمان ماضی،وجه تمنایی ،کنتُ( جزء خود ایستای فعل کنتُ

 وجه

فاء) ادات ةیفر وجفه نما(+هفا ) مفتمم(+ ِإَلفى ِجفْذِع الَنّخَْلفِ  ) مفتمم(+ قَْبفَل          

هَذَا)متمم(+واو) ادات ةیر وجه نما(+ نَسْیًا مَنْسِیًّا) متمم(+ جزءگزاره سفاز فعفل   

 أجاء و قالت و متُّ و کنت

 باقيمانده
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َح َسرحايًّ  َح ََتَْت  ﴾14﴿ فـََناَداَها محْن ََتْتحَها َأالَّ ََتَْزِح َقْد َجَعَل رَبُّ

هو ) فاعل فعل نادی ( +جزء خود ایستای فعل نادی + زمان ماضفی+ قطبیفت    

، مثبت+ وجه خبری +ی) فاعل فعل تحزنین( + جزء خود ایستای فعفل تحفزنین  

ربّ) فاعفل   زمان مضارع + قد ) ادات وجه نمفا(+  ،التزامی  هوج ،قطبیت منفی

+ قطبیفت   فعل جعل (+ جزء خود ایستای فعل جعل + زمان معادل ماضی نقلی

 تاکیدیمثبت + وجه 

 وجه

تَحْتَكِ  کِ ) متمم(+ مِنْ تَحْتِهَا ) متمم( +  فاء) ادات ةیر وجه نما( +ها ) متمم(+

 متمم(+ جزء گزاره ساز فعل نادی و تحزنین و جعل ) سَرِیًّا

 باقيمانده

 

َح ِبححذْعح النَّْخَلةح ُتَساقحْط  َح ُرطًَبا َجنحيًّاَوُهزح ي إحلَْي  ﴾11﴿ َعَلْي

قطبیفت   ،وجفه امفری   أنتِ ) فاعل فعل ُهزِّی (+ جزء خود ایستای فعل هفزِّی+ 

، تُسَفاقِطْ  مثبت+هی یا النخل  ) فاعل برای فعل تُساقِط( + جزء خود ایستای فعل

   قطبیت مثبت، زمان مضارع التزامی، وجه شرطی

 وجه

بِجِذْعِ النَّخْلَ ِ ) مفتمم(+ عَلَیْفكِ رُطَبًفا جَنِیًّفا)      إِلَیْكِ واو ) ادات ةیر وجه نما(+ 

 متمم(+ جزء گزاره ساز فعل هزئ و تساقط

 باقيمانده

 

ًناَفُكلحي َواشْ  يًّا َريبح َوَقرح ي َعيـْ  ﴾16﴿ فَإحمَّا تـََريحنَّ محَن اْلَبَشرح َأَحًدا فـَُقويلح إحِح  َنَذْرُت لحلرَّْْحَنح َصْوًما فـََلْن ُأَكلح َم اْليَـْوَم إحْنسح

 کلی ، اشربی، قرّی و قولی( جزء خود ایستای ی) فاعل برای کلی ، اشربی، قرّی

أنتِ) فاعل براب فعل ترینَ( + جفزء خفود   و قولی+وجه امری+ قطبیت مثبت + 

قطبیت مثبفت + إنّ ) ادات وجفه    ، زمان مضارع،+ وجه شرطینایستای فعل تری

نما(+ تُ ) فاعل برای فعل نَذَرْتُ ( جزء خود ایستای فعل نذرتُ+ وجه تاکیدی 

+ قطبیت مثبت + أنا ) فاعل فعل أکلم ( جزء خودایستای فعفل أکلفم( + وجفه    

 قطبیت منفی مستقبل، ، زمانتاکیدی

 وجه

فَإِمَّا) ادات ةیر وجه نما(+ مِفنَ الْبَشَفرِ أَحَفدًا)     فاء و واو ) ادات ةیر وجه نما(+

لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا) متمم( + الْیَوْمَ إِنْسِیًّا ) متمم(+ جزءگفزاره سفاز فعلهفای     متمم(+

 و قولی و ترین و نذرتُ کلی ، اشربی، قرّی

 باقيمانده
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ُلهُ  ًئا َفرحايًّ  فَ ََتْت بحهح قـَْوَمَها ََتْمح ْئتح َشيـْ  ﴾18﴿ قَاُلوا اَي َمْرمَيُ َلَقْد جح

قطبیت  ،وجه خبری ، هی ) فاعل برای أتت و تحمل( + جزء خود ایستای أتت 

 ،زمان ماضفی  ،وجه خبری  ،جزء خود ایستای فعل تحمل +زمان ماضی  ،مثبت 

، قطبیت مثبت+واو ) فاعل برای قالوا(+جزء خود ایستای فعل قالوا وجه خبفری  

زمان ، ل فعل جكتِ(تِ ) فاع+ قد ) ادات وجه نما(لقطبیت مثبت +  زمان ماضی،

 تاکیدیوجه  ،ماضی 

 وجه

یَا مَرْیَمُ فَاء ) ادات ةیر وجه نما( + بِهِ ) متمم( +قَوْمَهَا) متمم( + تحمِلُهُ) متمم( + 

متمم(+ جزء گزاره ساز فعل أتت و تحمفل و قفالوا و    ) ) متمم( + ل+ شَیْك ا فَرِیًّا

 جكت

 

 باقيمانده

 

َح بَغحيًّااَي ُأْخَت   ﴾12﴿ َهاُروَن َما َكاَن أَبُوكح اْمَرَأ َسْوٍء َوَما َكاَنْت ُأمُّ

، وجه عاطفی ،ما ) ادات وجه نما(+ أبو ) فاعل فعل کان( جزء خود ایستای کان 

وجفه   ،قطبیت منفی+ أم ) فاعل فعل کانت(+ جزء خود ایستای کان زمان ماضی

 قطبیت منفی ، زمان ماضی،عاطفی

 وجه

أُخْتَ هَارُونَ ) متمم(+ کِ )متمم(+ امْرَأَ سَوْءٍ)متمم(+ بَغِیًّا )متمم(+ جزء گزاره یَا 

  ساز فعل کان و کانت

 باقيمانده

 

 ﴾19﴿ قَاُلوا َكْيَف ُنَكلح ُم َمْن َكاَن ِفح اْلَمْهدح َصبحيًّا فََ َشاَرْت إحلَْيهح 

 ،وجه خبری، زمان ماضی ،هی ) فاعل فعل أشارت ( +جزء خود ایستای أشارت

ری + خبقطبیت مثبت+ واو ) فاعل برای قال(+جزء خود ایستای فعل قالوا وجه 

قطبیت مثبت + کی  ) ادات وجه نما(+ +نحن ) فاعل برای فعل نکلّفم ( جفزء   

قطبیت مثبفت + هفو ) فاعفل    ، زمان مضارع  ،خود ایستای نکلّم+ وجه پرسشی 

 قطبیت مثبت ،زمان گذشته وجه اخباری ،فعل کان ( جزء گزاره ساز کان

 وجه

 باقيمانده  ا ) متمم (إِلَیْهِ ) متمم(+ مَنْ کَانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّ

 

َ اْلكحَتاَب َوَجَعَلِنح نَبحيًّا  ﴾01﴿ قَاَل إحِح  َعْبُد اَّللَّح آََتِح
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 ، زمفان ماضفی،  هو ) فاعل برای قال(+جزء خود ایستای فعل قال وجه خبفری  

های آتانی و جعلنی( وجفه  إنَّ ) ادات وجه نما(+هو ) فاعل فعل، قطبیت مثبت 

 قطبیت مثبت، زمان ماضی، خبری

 وجه

عَبْدُ اللَّهِ )متمم( + ی و الکتاب ) متمم(+ ی و نَبِیًّا )متمم( + جزء گزاره ساز فعل 

  لو أتی و جع قال

 باقيمانده

 

لصَّاَلةح َوالزََّكاةح َما ُدْمُت   ﴾00﴿ َحيًّاَوَجَعَلِنح ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكْنُت َوَأْوَصاِح ابح

وجفه   ،هو ) فاعل برای جعل و أوصی (+ جزء خفود ایسفتای جعفل و أوصفی    

وجه ، تُ ) فاعل فعل کنتُ و مادمتُ( + جزء خود ایستای کنتُ و مادمتُ ،خبری

 تقطبیت مثب ، زمان ماضی،خبری

 وجه

وَالزَّکَاةِ ) ) متمم( + أَیْنَ مَا ) متمم (+ بِالصَّلَاةِ  واو ) ادات ةیر وجه نما(+ مُبَارَک ا

  متمم(+ حَیًّا ) متمم(+ جزء گزاره ساز فعل جعل و کنت و دمت

 باقيمانده

 

 ﴾01﴿ ْلِنح َجبَّارًا َشقحيًّاَوبـَرًّا بحَوالحَدِتح َوَ ْ ََيْعَ 

 ، زمان ماضی،وجه خبری، هو )فاعل برای فعل یجعل(+ جزء خود ایستای یجعل

 قطبیت منفی

 وجه

مفتمم(+ جفزء    جَبَّارًا شَقِیًّا ) و ) ادات ةیر وجه نما(+ برّا بِوَالِدَتِی )متمم(+ ی و

  گزاره ساز فعل یجعل

 باقيمانده

  

َُ َحيًّا َع  ﴾00﴿ َوالسَّاَلُم َعَليَّ يـَْوَم ُولحْدُت َويـَْوَم َأُموُت َويـَْوَم أُبـْ

ضارع + قطبیت مثبت + تُ ) فاعل بفرای  السَّلَامُ ) فاعل ( وجه عاطفی + زمان م

فعل وُلدتُ و أموتُ (+ جزء خود ایستای وُلدتُ و أموتُ+ وجه خبری+ قطبیفت  

، زمان مضفارع  أنا ) نائب فاعل برای فعل أبعثُ( جزء خود ایستای أبعث ، مثبت

 ، قطبیت مثبتوجه التزامیالتزامی ، 

 وجه

متمم(+ یوم و حَیًّا ) متمم(+ جزء گفزاره  واو ) ادات ةیر وجه نما(+ عَلَیَّ یَوْمَ ) 

 ساز فعل ولدت و أموت و أبعث

 باقيمانده

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_32_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_33_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
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ََ عحيَسى اْبُن َمْرميََ   ﴾04﴿ الَّذحي فحيهح مَيْتَـُرونَ  قـَْوَل احْلَقح   َذلح

ذلك ) فاعل برای یکون محذوف( + واو ) فاعل فعل یمتفرون ( + جفزء خفود    

 قطبیت مثبت، زمان مضارع  ،وجه تردیدی ،ایستای یمترون

 وجه

متمم(+ فِیهِ یَمْتَرُونَ ) متمم( + ففی )   عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ ) متمم(+ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِی)

 ةیر وجه نما(+ جزء گزاره ساز فعل یمترونادات 

 باقيمانده

 

َذ محْن َوَلٍد ُسْبَحانَهُ  َا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكونُ إحَذا َقَضى  َما َكاَن َّللحَّح َأْن يـَتَّخح  ﴾01﴿ َأْمًرا فَإحَّنَّ

های کان ، یتخذ، سفبحان، قضفی، یقفول، و    ما ) ادات وجه نما+ هو) فاعل فعل

 ، کفان:  یکون( + جزء خود ایستای کان، یتخذ، سبحان، قضی، یقفول، و یکفون  

، زمفان مضفارع ،   التزامفی خبری ، زمان ماضی، قطبیت منفی + یتخذ: وجه وجه 

 ، زمان مستقبل ، قطبیت مثبت + یقول : وجفه شرطی  قضی: وجه یت منفی +قطب

، قطبیت زمان مضارع، زمان مضارع ، قطبیت مثبت+ یکون: وجه تاکیدی، تاکیدی

 ، وجفه امفری  ، + أنت) فاعل برای فعل کن(+ جزء خود ایستای فعل کفن  مثبت

 قطبیت مثبت

 وجه

إذا ) ادات ةیر وجفه نمفا( + أمفرا )    هلل ) متمم(+ من ولد ) متمم(+ ه ) متمم(+ 

های کفان ،  متمم(+ فاء ) ادات ةیر وجه نما(+ له ) متمم(+ جزء گزاره ساز فعل

  یتخذ، سبحان، قضی، یقول، و یکون

 باقيمانده

 

َراٌط ُمْسَتقحيمٌ  َوإحنَّ اَّللََّ َريبح  َورَبُُّكْم فَاْعُبُدوهُ   ﴾06﴿ َهَذا صح

چزء خود ایستای اعبدوا+ وجفه   إنّ) ادات وجه نما (+واو ) فاعل فعل اعبدوا(+

تاکیدی+ قطبیت مثبت+وجهیت تکلیفی+ هذا ) فاعل برای یکون محذوف( وجه 

 خبری + قطبیت مثبت

 وجه

رَبُّکُفم ) مفتمم(+ صِفرَام  مُسْفتَقِیمٌ      اهلل ربّی ) متنمم(+ واو) ادات ةیر وجه نما(+

  )متمم(+ جزء گزاره ساز فعل أعبدوا

 باقيمانده

 

 گیری:نتیجه 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_34_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_36_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
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 شود:های انجام شده این نکات استنبا  میو بررسی بر اساس جدول

از لحاظ توصيف بافت موقعيتی زمينه گفتمان آن است که به رویدادی اشاره کند که در آن موقعيت بوه وقووع    -

ای عظيم است که در حوال رخ دادن اسوت و عقول انسوان     پيوندد ودر این آیات زمينه گفتمان وقوع معجزهمی

 درک آن نيست زیرا رویدادی است فراتر از توان بشر . قادر به

ی مریم بسيار است ، افعالی که فاعل آن حضورت موریم اسوت و کثورت تکورار      تعدد عامالن گفتمان در قصه -

ترین عامل گفتمان خود حضرت مریم است، کوه هوم بوا    دهد اصلیگردد نشان میضمایری که به مریم بر می

کند حال چه با ادای کالم به صورت لفظوی و  با دیگران ارتبا  کالمی برقرار میکند و هم خود گفت و گو می

ای ی بيان معجزهچه به صورت اشاره. گفت و گوی مریم با جبریيل بسيار مهم و جذاب است زیرا در بردارنده

ون خبر انگيز است  حضرت مریم که هنوز ازدواج نکرده ودر پاکدامنی و عفت زبانزد است اکنعظيم و حيرت

شنود، و این خبر یکی از نقا  اوج بحران در این قصوه اسوت، گرچوه جبریيول بوا او      دارشدن خود را میبچه

کند به او اطمينوان  رادر وجه تاکيدی بيان می کالم خود« إنّما» ادات وجه نمایی همچون  کند و باهمدردی می

چنين شرایطی همراه مریم خواهد بود تا جایی دهد اما همچنان حزن و اندوه و ترس از مواجه با و آرامش می

نموای  کند و ادات وجهشود و هنگام به دنيا آمدن فرزندش آرزوی مرگ و فراموش شدنش را میکه نا اميد می

باشود کوه   ی موی ی گفتمان نيز به صورت گفتاری یا اشواره دليلی برای اثبات این مفهوم است.شيوه« یا ليتنی » 

 انع کننده است.برای عامالن گفتمان ق

سوره مریم حضور  1١-٨١های قرآنی بسيار آگاهانه و معنادار به کار رفته است   در آیات عنصر زمان در قصه -

پربسامد فعل ماضی بر قطعيت و حتمی بودن قصه مریم )س( داللت دارد زیرا زمان ماضی بر امووری داللوت   

-ر گونه شک و تردیدی را ودر وقوع ایون مواجرا موی   کند که به وقوع پيوسته و حتميت دارد، از این رو همی

زداید. زمان مضارع نيز در این آیات دومين جایگاه را از آن خود کرده است و چون وقایع و رویدادها در حال 

خواهد اتفاق افتادن است با این زمان بيان شده است و بيانگر عينی و محسوس بودن ماجراست که خداوند می

در کنوار   قصه قرار دهد و با تمام وجود شرایط قهرمان داستان را حس کند ، قرآن کوریم مخاطب را در فضای 

 ای را ایجواد یابی به اهداو دینی با استفاده از ابزارهای بيانی در ذهن مخاطب تصاویر محسوس و زنوده دست

 کاربرد را داشته است.نماید. فعل مستقبل در آیات مذکور کمترین کرده و ذهن و جان او را متاثر و متحير می

شوود ،  شوروع موی  « اذکرْ»ی مریم با فعل امر فعل امر در این آیات کاربرد کمی دارد گرچه ابتدای آیات قصه- -

شروع قصه با فعل امر به معنی برقراری ارتبا  با مخاطب است و او را به شنيدن و خوانودن قصوه دعووت و    

نيز در  که با توجه و عالقه قصه را پيگيری کند. ابن عاشورخواهد بدین وسيله از مخاطب می کند وترغيب می

و تشوویق   خواندن و قرائت قصه مریم« اذکر» کند که مراد از به این نکته اشاره می «التحریر و التنویر » تفسير 

شنونده به یادگيری و توجه زیاد به آن است . افعال دیگری که به صورت امر و نهی به کار رفتوه خطواب بوه    

است که در زمان اوج بحران روحی و جسمی وی از جانب خداوند به طور  -حضرت مریم –رمان داستان قه

دهد تا با نشان دادن اتفاقات خوارق العوادة مثول جوشويدن آب     غير مستقيم بيان شده و او را مورد ندا قرار می



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

137 

 

هوم موانع از    رامش دهد وو... هم به حضرت مریم اطمينان و آ جاری از زمين و خرما دادن تنه خشک درخت

شنونده با قصه شود.. و قطبيت مثبت نيز بيشوترین بسوامد را دارد ، بوار مثبوت کوالم نشوان        قطع شدن ارتبا 

 باشد.ی تعامل افراد با یکدیگر و بهبود رابطه بينافردی میدهنده

خواهد حوادث می از نظر ساخت وجهی ، وجه خبری بيشترین بسامد را دارد زیرا دانای کل که خداوند است -

و رخدادهایی را که به وقوع پيوسته به مخاطبين خود که بندگانش است گزارش دهد و ایون رخودادها را بوه    

ها با دانستن اخبار گذشتگان پند گيرند و راه سعادت را برگزینند.و بوا  شکل جمالت خبری بيان کند، تا انسان

های مختلف بر صحت و صدق رویوداد  با صيغه« کان » فعل و تکرار « إنّما، قد و لَقد » ادات تاکيدی همچون 

 کند.تاکيد می

وجه استفهامی در این این آیات با ادات وجه نمای ) أنّی ، هل و کيف( آمده اسوت کوه بور اسوتفهام حقيقوی       -

کند. و سواالتی که حضرت داللت ندارد بلکه اغراض بالغی دیگری چون تقریر ، نفی تعجب و... را اثبات می

پرسد در درک بيشتر فضای قصه و شخصيت وی بسيار تاثير گذار اسوت و باعوث ارتبوا     یم از جبریيل میمر

همچنين وجه عاطفی و تمنایی نيز در این آیات موجود است که مخاطب حوزن   شود.بيشتر خواننده با وی می

 کند.و اندوه و ترس مریم را در مطالعه و بررسی آیات حس می

-و عالمانه می ی سوره مریم هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنا بسيار دقيقیابيم که آیات مبارکهدر نهایت در می 

انتخواب واژگوانی متاسوب و مونظم      بوه  باشد و قرآن کریم در ضمن نيل به اهداو تربيتی و هودایت خواص خوود   

ی مد نظر خوویش در قالوب   پرداخته که هر کدام را بنا بر حکمت خاص خود چيدمان نموده است، و با اثبات معنا

کنود و اورا بوه تفکور و تامول در     های متعدد با خواننده ارتبا  عميقی برقرار موی قصه و مزین نمودن آن با اسلوب

 خواند .مفاهيم عميق و اعجاز قرآن فرا می

 

 و مراجع ابعنم

 کتفاب

 قرآن کریم

  بيروت: موسسه التاریخ، چاپ اول.. 1١، ج التحریر و التنویره.ق(. 1٢21ابن عاشور، شيخ محمد طاهر)

طاهره ایشانی .تهران: نشور   &ترجمه مجتبی منشی زاده زبان، بافت و متن. (.1٨1٨حسن، رقيه.) & هليدی، مایکل

 علم

 .تهران:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.تحلیل گفتمان انتقادی(.1٨11زاده،)آقا گل 

 . قم: مهر.فن ترجمه(.1٨٣١معروو،یحيی)

 . تهران: انتشارات اساطير.مبادی العربی (. 1٨7١الشرتونی، رشيد)

 فی المعانی و البيان و البدیع.بيروت:دار احياء التراث العربی. جواهر البغة  الهاشمی، احمد)بی.تا(. 
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) ساز و کارهای جریوان قودرت در جمهووری اسوالمی     قدرت، گفتمان و زبان (  1٨٣7سلطانی، سيد علی اصغر )

 ( چاپ دوم، تهران : نشر نی.ایران 

 )با تکيه بر دستور نقش گورای هليودی(.   تحلیل زبانشناختی متون عربی(. 1٨17قاسمی اصل، ز. ) &نيازی، ش.، 

 .تهران: انتشارات دانشگاه تهران

 مقاله

کلية اللغة .جامعة اطزهر حولية الفاصل  و السَّجع فی سورة مریم قصتا زکریا و مریم نموذجام(.2117التالوی، ح. )

 العربية بنين بجرجا ، العدد الحادی و العشرون ، الجزء الرابع.

.مجموعه مقاالت دومين همایش ملی "مریم"توظی  الصورة الفنی  فی سورة (. 1٨1٢محمدی، خ.)دهقانی، أ، شاه

 .٢31-٢٢7قرآن کریم، 

تاکیفد بفر الگفوی جفان     تحلیل متن سوره مریم بر اسفاس نظریفه کفنش گفتفاری بفا      (. 1٨1٣حسنوند، ص.)

 .٢3-١١ "قرآنی -پژوهش های ادبی"پژوهشی  -علمی ".فصلنامهسرل

.مجموعه مقاالت دومين همایش ملی "مریم "واکاوی نظریه نظم در سوره (.1٨1٢مختاری، ق.)  &جعفری، ش، 

 .٨31-٨٨1قرآن کریم، 

(. بررسی آغازگر نشاندار و بوی نشوان در کتوب زبوان انگليسوی مقطوع       1٨12پهلوان نژاد، م. ) &عرب زوزنی، م.، 

 .21٢-1٣1، دو ماهنامه جستارهای زبانیمتوسطه در ایران بر اساس رویکرد نقش گرای نظام مند هليدی. 

قیصر امین پور بر اسفاس   "یادداشت های درد جاودانگی"بررسی شعر (. 1٨1٢مرادی، ک. ) &ایران زاده، ن.، 

 .22-7، متن پژوهی ادبینظریه نقش گرای هلیدی. 

بررسی ویژگی های سبکی و شخصیتی سیمین دانشور با رویکرد زبان شناسی نقش گفرا.  (. 1٨1٨ایشوانی،  . ) 

 .٨٢-11، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیزبان شناخت، 

ررسی و تحلیل سبك شناختی فعل در ةفزل هفای تعلیمفی سفعدی بفا      (. ب1٨1٢نظيف، ن. ) &انی،  .، ایش

 .11١-11، پژوهشنامه ادبيات تعليمی رویکرد زبان شناسی نقش گرا.

با رویکرد  "چراغ ها را من خاموش می کنم"ررسی سبکی رمان (. ب1٨٣٣وزیر نژاد، و. ) &پهلوان نژاد، م.، 

 .77-31، ادب پژوهی نظریه نقش گرایی.فرانقش میان فردی 

تحلیل انسجام و پیوستگی در ةزلی از حافظ با رویکرد زبان شناسی (. 1٨٣1ایشانی،  . ) &پورنامداریان، ت.، 

 .٢٨-7، زبان و ادبيات فارسینقش گرا. 

سفحر خلیففه )بفر     "اصل و فصل"زبان و جنسیت در رمان (. 1٨1١بيگ زاده، ز. ) &جعفری، ج.، رضوان، ه.، 

، پژوهشی انجمن ایرانوی زبوان و ادبيوات عربوی    -مجله علمیاساس فرانقش های زبانی مایکل هلیدی(. 

133-17٣. 
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پژوهش زبان و . درآمدی به شعر شناسی نقش گرا )رویکردی زبان شناختی((. 1٨٣3ميرزا، ز. ) &خان جان، ع.، 

 .111-٣٨، ادبيات فارسی

فصولنامه  . طالعه دستور نقش گرای هلیدی در ده رمفان از ده داسفتان نفویس زن ایرانفی    (. م1٨1٨سراج، س. )

 .77-١1، تخصصی مطالعات داستانی

کاربست دستور نقش گفرای هلیفدی بفر سفوره     (. 1٨1١شواملی، ن. )  &عزیز خانی، م.، سليمانزاده نجفی، س.، 

 .13-١1، "قرآنی -های ادبیپژوهش "پژوهشی  -فصلنامه علمی انشراح.

تحلیل سبك شناختی داستان هفت خوان رستم شاهنامه در چفارچوب  (. 1٨1٨ابراهيمی، ش. ) &فضائلی، س.، 

 .1٢2-111، فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایراندستور نقش گرای نظام مند هلیدی. 

 بر مبنای زبان شناسی نقش گفرای سیسفتمی.  بررسی و تحلیل دو ةزل از خاقانی و حافظ (. 1٨12نبی لوو، ع. ) 

 .1٨3-11٨، زبان و ادب فارسی )نشریه سابق دانشکده ادبيات دانشگاه تبریز(
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 دخان  مبارکه  سورهبررسی سبك آوایی 

 1بهنام نصیری

 نیقزو ،ینيامام خم یالملل نيدانشگاه ب ثیارشد علوم قرآن و حد یکارشناس یدانشجو

 چکیده 

ی دخان با استفاده از تحليل زبوانی پورداختيم. ابتودا بوا توالوت       ی مبارکه در پژوهش حاضر به بررسی سبک سوره

ی مبارکه، انس و الفت به ظاهر آن صورت گرفته و س س در سطوح مختلف، نتایج قابل توجهی  ی این سوره روزانه

های پيشين است.  ای و استفاده از یافته تابخانهبه دست آمده است. روش تحقيق در این پژوهش مبتنی بر مطالعات ک

در سطح آوایی، به بررسی تکرار در سطح صامت، مصوت، واج و کلمه پرداختيم و ارتبا  هر عنصور را بوا محوور    

ی جوالبی بوين ميوانگين تموامی حوروو در قورآن و در        اصلی سوره مورد مداقه قرار دادیم. در این بخش، مقایسوه 

انواع تکورار در سوطوح صوامت، مصووت و     ن صورت گرفت و به این نتيجه دست یافتيم که ی دخا ی مبارکه سوره

کوه  « م»و « ن»گردد. حروو  کلمه در این سوره وجود دارد و باعث نزدیکتر شدن مخاطب به هدو اصلی سوره می

های خداونود   شداراز حروو تأکيد هستند در این سوره بسيار تکرار شده اند و این نوع از تکرار، نشانگر قطعيت ه

 به مخاطبان خود است.

 تکرار –آهنگ  نظم –فاصله  -تحليل زبانی  -سوره دخان  -سبک شناسی کلید واژه ها: 
 

 مقدمه:

 زبوان  یها فيتوص انیجر در است یشرفتيپسبک شناسی به شکل یک رشته نيمه مستقل پدیده ای نوظهور است. 

. به طور کلی، توان است مرتبط یشناس زبان و یادب نقد چون کيآکادم یها رشته و موضوعات رشد با که یشناخت

زبان شناسی دارد  در  -توصيفی و توصيفی -تحليلی سبک شناسی نوین به طور عمده ریشه در روش های تحليلی

بورد. در   عين حال سبک شناسی نوین، عالوه بر استفاده از زبان شناسی، از توان تعبيری نقد ادبی مدرن هم بهره می

اقع امروزه سبک شناسی، نظامی ميان زبان شناسی و نقود ادبوی جدیود اسوت. چوون دارای بحوث هوای زیبوایی         و

شناختی، ارزش گذاری و قضاوت و از سوی دیگر نيز متکی به یافته های زبان شناسی است. پس سبک بر اسواس  

 (1١ – 1٢، 1٨11وو، ؤخورد. )عبد الر جدید ترین تعریف، وحدتی است که در آثار کسی به چشم می

قرآن نيز به عنوان یک پدیده ی زبان شناسی بی شک دارای سبک و اسلوب خواص خوود اسوت. لوذا دانشومندان      

مسلمان به انحاء مختلف، سعی در کشف رازها و رموز قرآن کریم با اتکا به سبک نگارش هر سوره یا هر مجموعه 

پوای   تووان رد  اند، اموا بوه جورأت موی     وده اند. اگرچه دانشمندان مسلمان به کارهای خود نام سبک شناسی ننهادهنم

                                                           
1 b.nasiri71@gmail.com 
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مباحث سبک شناسی را در آثار تفسيری و بالغی قدما دید. افرادی چون راغب اصفهانی در مفردات خود سعی بور  

انشين ها و همنشين ها تحليل کنند و ایون، هموان   این داشتند و دارند که کلمات قرآن را با در نظر گرفتن قرائن، ج

 خورد. فرایندی است که در مباحث سبک شناسی جدید بسيار به چشم می

آهنگ آن است. نظم آهنگ، همان نظم و ترتيوب   های شگفت و اسرار آميز قرآن، موسيقی یا همان نظم یکی از جنبه

خلدون در تعریوف   شود. ابن فواصل ریتم حاصل می قرار گرفتن حروو و واژگان با توالی مشخص است که از این

های مونظم   موسيقی عبارت است از آهنگ دادن به اشعار موزون از راه تقطيع آوازها به نسبت»موسيقی گفته است: 

تشوکيل  (   آواز خووش ) آیود و آنگواه یوک نغموه     می معمولی که بر هر آواز آن، هنگام قطع شدن، توقيع کاملی پدید 

ایون  ند و به سبب این تناسوب کوه در   وش می  يبیگر ترکهای معينی با یکد س این نغمه بر حسب نسبتیابد، س  می 

 ( ٣٢٢ :ش1٨73لدون، خ ناب) .گردد می بخش  ها لذت نآ ند، شنيدآی می ازها به وجود آو

کریم با معانی مصطفی محمود در آثار خود به موسيقی قرآن اشاره کرده و معتقد است که موسيقی اعجاز آميز قرآن 

کند و موسيقی قورآن را از   می تقسيم   )باطنی( بلند آن ارتباطی عميق دارد. او موسيقی را به دو جنبه بيرونی و درونی

( به تبع قرآن، موسويقی درونوی، کنواری و معنووی در سووره       11-1٨: 1111د، ومحم) داند. می نوع درونی و باطنی 

خواهد بوا مخاطوب خوود کوه کوارش انکوار و        می خداوندی که در این سوره دخان نيز بسيار مشهود است.  مبارکه

ظرایف و بدایع و لطایف اسوتفاده کورده کوه     انواعتمسخر و استهزا است تعامل کند، برای تأثير بيشتر کالم خود از 

ید. با توجوه بوه ایون    زدا می سياه و بدذات گناه را از خود  یابد و پرده می روح هر انسانی با مداقه در این آیات جال 

 شود. می مبارکه دخان پرداخته  مطالب، به عناصر آوایی سوره

 ها ها و مصوت صامت 

ای  صفحه ٨ای  )سوره دخان ميانگين حروو در یک صفحه از قرآن کریم و ميانگين تعداد آن در سوره 1در نمودار 

 دهد. می ( را نشان  بر اساس مصحف رایج

 میانگین حروف در قرآن و سوره دخان به صورت درصدی. نمایش مقادیر 1نمودار 
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دخان از ميوانگين قورآن بيشوتر اسوت. ایون دو       در سوره« م»و « ن»همانطور که مالحظه شد، ميانگين وجود حرو 

تواند بر این دو حورو عوارض شوود،     می ای که  حرو، از حروفی هستند که طنين پذیرند. یعنی قاری به جهت غنه

ها، دهان و خيشوم را نيز درگيور   به قرائت خود بدهد. به عالوه اینکه تلفظ این دو حرو، فضای لب الحان مختلفی

کند. لذا جهت بيان تأکيد و حتميت یک امر از این حرو زیاد استفاده شده اسوت. کوالم خداونود در تعامول بوا       می 

ضوعفی بورای مخاطوب     هيچ نقطوه  مخاطب خود باید از چنان قوت و استحکام و جزميتی برخوردار باشد که جای

گوذارد و مجوالی    گونه سکوت و انقطاعی را در آیه باقی نموی  جای هيچ« م»و « ن»باقی نگذارد. در واقع، دو حرو 

زند. زیرا نصوایح را پيشوتر بوا طمأنينوه بوه آنوان        می دهد. خدا حرو آخر را  برای تمسخر و جسارت مخاطب نمی

هایی که بدون فاصله و مستمر در حال تخریب و سرکوب قرآن هستند کافی  آن گوشزد کرده اما دیگر طمأنينه برای

توان در تکرار حروو قاو و عين دید. حروفی که  می نيست. همچنين خطاب حضرت حق باید شدید باشد. این را 

لطيوف اسوت   بينيم که حروفی که تلفظشان نرم و  می رسانند. در مقابل  می هم شدت دارند و هم برتری و استعال را

و لطافوت   موی   مانند الم در این سوره نسبت به ميانگين خود در قرآن کمتر تکرار شده است. چوه، دیگور زموان نور    

 شک پيروزی با خشونت و زبری است. نيست. در مقابل زبری اگر بيش از اندازه لطافت به خرج داده شود، بی

کند. جدول زیر،  می بيشتر خود نمایی «  ه، کسره و ضمهفتح» های کوتاه این فرضيه با نگاهی آماری به تعداد مصوت

 کند.  می مبارکه را معين  های کوتاه در این سوره تعداد مصوت

 های کوتاه در سوره دخان . تعداد مصوت2جدول 
 تعداد مصوت

 105 فتحه

 222 کسره

 571 ضمه
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های کوتاه در این سوره تکورار شوده    مصوتهمانطور که مالحظه شد، فتحه به صورت قابل توجهی بيشتر از سایر 

است. در تلفظ فتحه، دهان نياز دارد به بيشترین حد ممکن باز شود. در نتيجوه بورای تلفوظ فتحوه، هووا و صووت       

شود. خداوند، تعامل شدید و مستحکم خود با منکران و استهزا کننودگان را در   می های صوتی خارج  بيشتری از تار

طلق فتحه گنجانده است. وقتی که فتحه در کالمی زیاد است، استحکام و وضووح پيوامی را   این سوره در اکثریت م

تورین   تکورار  رسد که بعد از فتحوه، کسوره پور    می رساند که مقصود صاحب آن است. این فرضيه زمانی به اثبات  می 

هوای تنفسوی و    هووا از راه مصوت کوتاه این سوره و بعد از آن، ضمه قرار گرفته. اگر مقدار باز شدن دهان، خروج 

خواهد شوفاو اموا    می توانيم به این نتيجه برسيم که وقتی خداوند در این سوره  می ها را در نظر بگيریم،  دیگر متغير

 شود. های بسته مانند ضمه احساس نمی مجمل صحبت کند، دیگر نيازی به تکرار مصوت

 ها پرداخت.  بندی حروو و تکرار آن توان به دسته می تر  با اتکا به این تحليل، حاال راحت

َلٍة ُمَبارََكٍة إحصَّ ُكنَّا ُمْنذحرحينَ  : 0 آيه َزْلَناُه ِفح لَيـْ  إحصَّ أَنـْ

 .که ما هشداردهنده بودیم ] زیرا[ما آن را در شبى فرخنده نازل کردیم  ] که[

تعامول خداونود بوا مخواطبش      انتقال نحووه تأثير بسزایی در «  م» و«  ن» در این آیه، تکرار و توالی دو حرو غنه دار

 در ایووون آیوووه بوووه قطعيوووت و حتميوووت آن«  م» و«  ن» گذاشوووته اسوووت. تووووالی تکووورار دو حووورو غنوووه دار 

هوا   افزاید. چرا که این دو حرو، از حروو اطمينان هستند از این جهت که نوعی اسوتحکام در ادا و کشوش آن   می  

ورزد  موی  خود اصرار  م، مخاطبی لجباز و غير منطقی است و بر عقيدهشود. در نتيجه وقتی مخاطب کال می احساس 

شخص پيامبر است، نباید در مقابل این مخاطب از موضوع ضوعف یوا همراهوی یوا       که این قرآن ساخته و پرداخته

ها صحبت کورد. بوه خصووص     ها به اشتباهشان، باید هم سنخ آن استدالل سخن گفت. در نتيجه برای آگاه کردن آن

های گذشته برایشان سودی نداشته که همينطور است، باید روش دیگری جوایگزین پنود و توذکر     ها و تذکر گر پندا

ها را ثابت کرد، بلکه باید  آن شود که این روش همان تکلم شداد و غالظ و پر تأکيد است. نه تنها باید خالو گفته

مستمر خداوند در گذشته برای اقوام قبل را همراه بوا  ( و انذار  )یعنی شب قدر دو مطلب نزول قرآن در شب مبارک

ق:  1٢22توان دید. )زحيلوی،   می حتميت و قطعيت بسيار مطرح کرد. این نوع تکلم را در سایر آیات این سوره نيز 

2٨71/٨  ) 

  اأْلَوَّلحنيَ  آاَبئحُكمُ  َوَربُّ  رَبُُّكمْ  َوميُحيتُ  ُُيْيحي ُهوَ  إحالَّ  هَ اَل إحلَ :  2 آيه
 .شماست ميراند پروردگار شما و پروردگار پدران  بخشد و مى خدایى جز او نيست او زندگى مى 

حرو مالمت و سرزنش است «  الم» در این آیه، آهنگ زیبایی به این آیه داده است. حرو«  ی» و«  ل» تکرار حروو

بودی غير از خداونود بوا حالوت    دارای انين و قابل اعمال طنين صدا است. پس نفی وجود هر نوع مع«  ی» و حرو

با مخاطب خود تعاملی است که رجوع به   از لحاظ آوایی شود. تعامل خداوند در این آیه می مالمت گونه ای مطرح 

وجدان دارد. چرا که اگر به فطرت و وجدان خویش برگردند، خواهند یافت کوه خودایی جوز او نيسوت. )دخيول،      

 (١11ق:  1٢22

َلُهْم قـَْوَم فحْرَعْوَن َوَجاَءُهْم َرُسوٌل َكرحمٌي : 08 آيه  َوَلَقْد فـَتَـنَّا قـَبـْ
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 .و به یقين پيش از آنان قوم فرعون را بيازمودیم و پيامبرى بزرگوار برایشان آمد

توان در تکرار فتحه در این آیه مالحظه کرد. خداوند برای مخاطبان لجووج خوود    می وضوح ارسال رسول کریم را 

پيامبر آمد اما قدرش را ندانسته و خود را بوه    مثل اینانها هم  های پيشين که برای آن زند. از لجباز می واضحی مثال 

خوورد. هموانطور    می هالکت افکندند. همچنين وضوح فتنه و آزمایش مردم در ارسال رسل نيز در این آیه به چشم 

خوورد.   موی  د بند کلمات این آیوه بوه خووبی بوه چشوم      که بيان گردید، فتحه نماد وضوح و شفافيت است که در بن

 (٢3٢/٢ش:  1٨٣٣)جزایری، 

 َوإحْن َ ْ تـُْؤمحُنوا يلح فَاْعَتزحُلونح : 10 آيه
 .آورید پس از من کناره گيرید و اگر به من ایمان نمى 

هوا   « الم» پيشوين نيسوت. اموا    خورد. دیگر خبری از درگيوری دو آیوه   می و لطافت خاصی به چشم  می در این آیه، نر

کوه  «  م» و«  ن» دهد. چوه،  می خبر  می از همين ضعف و نر«  نون، الم و ميم» شوند. تکرار مداوم حروو می ضعيف ادا 

ندارند. گویا موسی مأموریت  می دهند، در این آیه هيچگونه استحکا می در حالت غنه دار بودن از تأکيد و شدت خبر 

ضوعف، منتظور    رسد. انگار باز هم در قعر دره انجام داده اما قدرتش به قدرت فرعونيان نمی خود را به نحو احسن

یک پایان دهنده ای است. پایان دهنده به یک درگيری که جنسش با درگيری پيشين متفاوت اسوت. هور دو طورو    

انش با تمام معجزاتی که بيان کنند. اما در این درگيری، موسی و یار می درگيری پيشين، از موضع قدرت با هم تقابل 

شود. پس ناگزیر این برتری در تنها حرو مسوتحکم ایون آیوه     های فرعون و فرعونيان نمی کرد، حریف خيره سری

است. نتيجه اینکه وقتی ارشاد سودی ندارد، حداقل باید اجازه داشت تا در کناری کار خود را انجام دهد. «  ع» یعنی

 . )همان(گرچه همين برتری هم حفظ نشد

 َونـَْعَمٍة َكانُوا فحيَها فَاكحهحنَي : 18 آيه
 و نعمتى که از آن برخوردار بودند.

مشهود است. گویی خداوند تصوویر  «  هاء فاء، کاو و» این آیه، پيام آور حسرت است. حسرتی که در تکرار حروو

تا آه حسرت و گزیدن لب باشود بورای    کند می های بجا مانده از فرعون و فرعونيان را در ذهن تداعی  باغها و قصر

 (2٣١/21ق:  1٢11خوانند. )فضل اهلل،  می کسانی که این سرگذشت را 

َنا َبِنح إحْسَرائحيَل محَن اْلَعَذابح اْلُمهحنيح : 01 آيه  َوَلَقْد َنَّيـْ
 آور رهانيدیم . و به راستى فرزندان اسرائيل را از عذاب خفت 

آورد که در آن، باز هم فتحه پر تکرار تورین مصووت اسوت. پوس      می اسرائيل را در قالبی در این آیه نيز نجات بنی 

آید. مخاطب باید بداند که راه برگشتی هست. او  می وضوح و شفافيت مهم است. باز هم فرصت دهی و مدارا پيش 

 ست.باید بداند که همانطور که عذاب خداوند واضح و روشن است، نجات او نيز واضح و روشن ا

َناُهْم محَن اآْلاَيتح َما فحيهح َباَلٌء ُمبحنٌي : 00 آيه  َوآتـَيـْ
 .آنچه را که در آن آزمایشى آشکار بود بدیشان دادیم ] الهى[ یها  و از نشانه
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ها آزمایش کرد و این آزمایش می تواند ظاهری یا باطنی باشد. )ابوحيان،  خداوند، بنی اسرائيل را مانند تمامی انسان

هوا و   در این آیه ، نشان از تأکيد و قطعيت آزمایش بوودن نشوانه  «  م» ( از سوی دیگر، تکرار حرو٢13/1ق:  1٢21

شود. در عين حال کوه خداونود مخاطوب را بوه      می ها دارد. چرا که هر انسانی هر سال یک یا دو بار امتحان  برتری

 و جهد، رسيدن به برتری و عزت امکان ندارد.دهد که بدون جد  می خواند، اما به او توجه  می سوی عزت واقعی 

حْلَقح  َولَ :  09 آيه  ْعَلُموَن يَـ  اَل  َأْكثـََرُهمْ  كحنَّ َما َخَلْقَناُُهَا إحالَّ ابح
 .دانند  ایم ليکن بيشترشان نمى  ها را جز به حق نيافریده آن

)همان( تکرار الف مودی در ایون آیوه،    این آیه، تأیيدی بر بيان هدو خلقت است که در آیه ی پيشين ذکر گردید. 

بازگشت به همان وضوح است. تأیيدی است بر باور مخاطب. ندایی ژرو است در وجود او که شواید ایون نودا و    

او را از خواب غفلت برهاند. هشدار است و انذار. که مبادا جا بماننود. کوه مبوادا از ایون نودای واضوح و       «  آ» سفير

 روشن هم روی گردانند.

هح محْن َعَذابح احْلَمحيمح : 42 آيه  ُثَّ ُصبُّوا فـَْوَق رَْأسح
 آنگاه از عذاب آب جوشان بر سرش فرو ریزید.

دستور دیگر خداوند به نگهبانان عذاب، ریختن آب جوشان روی سر مجرم است. برای مبالغه در عذاب، آن را بوه  

: 1٢17خوود عوذاب اطوالق موی کنود. )شوبر،       آب جوشان اضافه می کند. به عبارت دیگر، خداوند آب جوشان را 

با انواع تلفظ هوایش نشوان موی دهود کوه توداعيگر       « س»( عذابی که خود را در این آیات، با تکرار صدای ٢٢3/3

خواهد تنها با کنار هم قرار دادن اصوات، تصوویر   می است. انگار حضرت حق  ریختن آب جوشان روی سر جهنمی

خواهد آمد ایجاد کرده و باز او را مخير گردانود کوه آیوا جووار حوق را انتخواب       دهشتناکی از آنچه بر سر مخاطب 

 اند. دهد که اصوات این آیات نورانی آن را پدید آورده می کند یا تن به تصاویری  می 

َرٍق ُمتَـَقابحلحنَي : 10 آيه  يـَْلَبُسوَن محْن ُسْنُدٍس َوإحْستَـبـْ
 اند .  برابر هم نشسته ] و[پوشند  پرنيان نازک و دیباى ستبر مى 

هوای   گر صدای پيچيدن بواد ال بوه الی بورگ    گر آرامش است. تداعی در این آیه تداعی«  س» تکرار حرو و صدای

درختان. صدای آرامش شب. دقيقا عکس حالتی که مخاطبان خداوند در آن وجود دارند. پور از سورگيجه، هيواهو،    

خواهد سر انجام جاده ای را که آنان بوه خالفوآن راه    می گار خداوند شک و تردید، سر در گمی و باالخره طغيان. ان

که چيزی جز آرامش و آسایش حقيقی نيست. آسایش و آرامش حقيقی که با نهایت  می روند، نشان دهد. سر انجا می 

س کند. ایون، نهایوت محبوت و انو     نشينند و هيچکس به دیگری پشت نمی انس همراه است. آنان مقابل یکدیگر می

 (1٨7/23است. )مراغی، بی تا: 

 تکرار حرف

از اقسام کلمه است. توضيح آنکه کلمه در عربی به اسم، فعل و حرو تقسيم  مقصود از حرو در اینجا همان قسمی

 مبارکه مطالبی خواهد آمد. ها در این سوره شود. در اینجا به تکرار حرو می 

ُتْم ُموقحنحنيَ  َرب ح السََّماَواتح َواأْلَْر ح َوَما:  8آيه  نَـُهَما إحْن ُكنـْ   بـَيـْ
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  اَل إحَلَه إحالَّ ُهَو ُُيْيحي َوميُحيُت رَبُُّكْم َوَربُّ آاَبئحُكُم اأْلَوَّلحنيَ  : 2آيه 
 .ها و زمين و آنچه ميان آن دو است اگر یقين دارید  پروردگار آسمان

 . شماست و پروردگار پدران ميراند پروردگار شما  بخشد و مى خدایى جز او نيست او زندگى مى 

 دو بوار در هور آیوه تکورار شوده اسوت. هودو از تکورار ایون حورو ایون اسوت کوه خداونود               «  و» حرو عطوف 

خواهد اتصال مالکيت خود را نمایش دهد. به نوعی که خدایی کوه خودای پيوامبر شوما اسوت، جودا از خودای         می 

این خدا، خدای پدران پيشين شما هم بوده. همانان کوه   ها و زمين و هر آنچه بين آن دو است، نيست. ضمنا آسمان

او را انکار کردند و عذاب را برای خود خریدند. از آن رو که مشرکان برای هر پدیده ای قائول بوه وجوود خودای     

شود که همان خدایی که شما در حال انکار و تمسخر کتاب او هستيد،  می مستقل بودند و خداوند در این آیه متذکر 

توانند در یک چشم به هم زدن به وسيله ای  می ها و زمين و آنچه ميان آن دو است. همان مقادیری که  آسمان مالک

 (13٢/21ش:  1٨71برای عذاب الهی مبدل شوند. همان خدایی که خدای پدران شما نيز هست. )مکارم شيرازی، 

  َفَدَعا رَبَُّه َأنَّ َهُؤاَلءح قـَْوٌم َُمْرحُمونَ :  11آيه
  فََ ْسرح بحعحَبادحي لَْياًل إحنَُّكْم ُمتـَّبَـُعونَ :  10آيه 

 پس پروردگار خود را خواند که اینها مردمى گناهکارند.

 .بندگانم را شبانه ببر زیرا شما مورد تعقيب واقع خواهيد شد ] فرمود[ 

دهد. به نوعی که  می را نشان  دعای پيامبر کریم یعنی موسی در این دو آیه، مستجاب شدن بدون فاصله«  فاء» توالی

 1٨72موسی از قوم خود به خدای خود شکایت کرد و بالفاصله خداوند نيز چاره ای سر راه او قرار داد. )طبرسی، 

شود. برای مثال نوح که از قوم خود خسته شده بود از خداوند  می هایی در قرآن بسيار یافت  ( چنين نمونه17/1ش: 

( ٨7و  ٨١افری باقی نماند و خداوند نيز راه حل ساخت کشتی را به او ارائه داد. )هود، خواست که در زمين هيچ ک

( ٣٢و  ٣٨یا حضرت ایوب وقتی از اضطرار خود با خدایش گفت، خداوند نيز دعوایش را اسوتجابت کورد. )انبيوا،     

قب دعای رسوول خوود را   تدبر کند، متوجه خواهد شد که حتما باید از عوا حاال اگر مخاطب این آیات نورانی کمی

دهد که از شنيدن حرو حوق سور بواز     می هایی  بر حذر دارد. لذا خداوند متعال با آوردن این آیات، هشداری به دل

 زنند. می 

ََ أَْنَت اْلَعزحيُز اْلَكرحميُ :  49آيه    ُذْق إحنَّ
ُتْم بحهح مَتْتَـُرونَ  َذاإحنَّ هَ :  11آيه    َما ُكنـْ
 إحنَّ اْلُمتَّقحنَي ِفح َمَقاٍم َأمحنٍي :  10آيه 

 .بچش که تو همان ارجمند بزرگوارى

 .این است همان چيزى که در باره آن تردید ميکردید

 .]اند[به راستى پرهيزگاران در جایگاهى آسوده 

ها باید  . ابوجهلدانست بنا بر قول اکثر مفسران، این آیه برای ابوجهل نازل شده که خود را در دنيا عزیز و گرامی می

در صودر  « إنَّ» دانستند، در جهنم به ذلت خواهند افتواد. تکورار   بدانند همانقدر که در دنيا خود را عزیز و گرامی می
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دهد. به هموان مقودار کوه او در دنيوا خوود را       می این سه آیه، مؤید این حقيقت است و سه تأکيد متفاوت را نشان 

اید زخم زبان بشنود و عذاب بچشد. به همان مقدار که تردید داشتند، باید طعوم  دانست، حاال ب می عزتمند و بزرگ 

تلخ آتش را احساس کنند و باید قطعيت جایگاه افراد با تقوا را نيز درک کنند تا با دانسوتن جایگواه آنوان حسورت     

مام جمالت این آیات نهایت توازن است. توازنی که قطعيت ت«  إن» بخورند. این سه آیه و سه بار تکرار شدن حرو

 کند. می را در گوش مخاطب نجوا 

 تکرار کلمه

  فحيَها يـُْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحكحيمٍ :  4آيه
لحنَي  ْمًرا محْن عحْندحصَ : َ  1آيه   إحصَّ ُكنَّا ُمْرسح

 .یابد  استوار فيصله مى ]به نحوى[کارى  ] گونه[هر  ] شب[در آن 

 بودیم. ] پيامبران[ما فرستنده  ] گيرد  صورت مى[از جانب ما  ] که[کارى است  ] این[ 

 خورد. )همان( عالوه بور ایون، کلموه    می به چشم «  نا» تکرار کلمه در این آیات، باز هم آن تکریم و تعظيم به وسيله

ن نيز در هموان  شود و نزول قرآ می امر نيز در این آیات تکرار شده است. همان امری که در شب قدر نوشته و جدا 

کنود،   موی  نویسد و جدا  شب انجام گرفته است. در نتيجه، همانطور که خداوند تمام امور را به دست فرشتگانش می

( امری که منکران و تمسخر کنندگان عالوه ٨11/23ق:  1٢21قرآن نيز یکی از همان امور حکيم است. )ابن آشور، 

کننود. پوس خداونود     می فرود آن را نيز انکار و تمسخر  ، نحوهبر زیر سؤال بردن مصدر آن یعنی ذات حضرت حق

فرمایود توا    موی  عالوه بر روشنگری در مورد مصدر قرآن، موضع خود را در مورد زمان و مکان نوزول آن مشوخص   

 همين ابتدای کار، جای هيچگونه شک و شبهه ای در تغيير یا تثبيت موضع صاحب قرآن باقی نماند. )همان(

  وٌل ُمبحنيٌ َرسُ  َجاَءُهمْ  َوَقدْ  الذح ْكرَ  َِلُمُ َأَّنَّ : 00 آيه
 .است آمده باشد و حال آنکه به یقين براى آنان پيامبرى روشنگر ] گرفتن[ پند ] اىج[ آنان را کجا

کند او را مستقيم و با اسم خطواب   می معموال وقتی کسی با شخص دیگری قهر باشد یا از او بدی دیده باشد، سعی 

در این آیه بيانگر همين واقعيت است. آنان یا همان کسوانی  «  هُم» کند. تکرار می در کالم خود کمتر از او یاد  نکند و

از   که مستحق عذاب الهی شده اند، مغضوب او هستند و خداوند برای وصف حالشان راضی نيسوت حتوی اسومی   

کند توا رهوروان    می کند یا به آنان اشاره  می را خطاب ها  آنان یا گروه آنان ببرد. بلکه با غریبانه ترین شکل ممکن آن

توجهی ذات حضورت حوق    بی این راه بدانند که این مسير، مسيری است که مقصدش افتادن از نگاه خدا و قعر دره

 است.

ٌر َأْم قـَْوُم تـُبٍَّع َوالَّذحيَن محْن قـَْبلحهحمْ :  08 آيه  وا َُمْرحمحنيَ َأْهَلْكَناُهْم إحنَـُّهْم َكانُ  َأُهْم َخيـْ
 .آیا ایشان بهترند یا قوم تبع و کسانى که پيش از آنها بودند آنها را هالک کردیم زیرا که گنهکار بودند

 هوا را بوا ضومير خطواب     بورد و آن  از فرعوون و فرعونيوان نموی    موی  واضح است که خداوند در ایون آیوه اصوال نوا    

قطع ارتبا  عاطفی  آورد. همانطور که گذشت، این تکرار به منزله می کند و باالتر از همه اینکه ضمير را با تکرار  می 

 خداوند با فرعونيان است. ارتباطی که حاال این مخاطبان در معرض قطع آن قرار دارند.
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 َكاْلُمْهلح يـَْغلحي ِفح اْلُبُطونح :  41آيه 
 َكَغْليح احْلَمحيمح :  46آيه 

 .گدازد  چون مس گداخته در شکمها مى

 همانند جوشش آب جوشان.

تکرار شده و هدو از آوردن ایون  «  غلی» و بار دیگر به صورت مصدر«  یغلی» یک بار به صورت فعل«  غلی» ریشه

پذیرد  تکرار، بيان کيفيت دلهره آور عذاب است. انسان معموال تا چيزی را به عينه مشاهده یا تصور نکند، آن را نمی

داند، از همين ویژگی برای هشدار به مخاطبانش اسوتفاده   می های او را  ست و ویژگیو خداوند هم که خالق انسان ا

 انگيزد. این مطلب در بخش پيشين تشریح شد. می ها را بر خيال و تصور آن کند و قوه می 

 تکرار جمله

تنهوا در یوک   بخشد، تکرار جمله است. این نووع از تکورار    می یکی از عناصری که به موسيقی یک اثر نظم خاصی 

 دخان قابل مشاهده است.  مبارکه شاهد مثال از سوره

نَـُهَما اَلعحبحنيَ :  02آيه    َوَما َخَلْقَنا السََّماَواتح َواأْلَْرَ  َوَما بـَيـْ
حْلَقح  َولَ :  09آيه    يـَْعَلُمونَ  اَل  َأْكثـََرُهمْ  كحنَّ َما َخَلْقَناُُهَا إحالَّ ابح

 .ایم  که ميان آن دو است به بازى نيافریدهها و زمين و آنچه را  و آسمان

 .دانند  ایم ليکن بيشترشان نمى  ها را جز به حق نيافریده آن

و بوار دیگور بوا مفعوول     «  سماوات و ارض و ما بينهما» را یک بار با مفعول به«  ما خلقنا» در این آیات، تکرار جمله

عی تاکيد دارد. تاکيدی که ابتدا بر بازی نبودن این آفورینش و  توان مشاهده کرد. تکرار این جمله نو می «  هما» ضمير

ها است. حال اگر تکرار  س س بر حق بودن آن داللت دارد. در واقع، تاکيد این دو جمله در متعلقات یا مفعول به آن

ین تاکيود،  شد. مخاطب با دریافت ا این جمله نبود، به هيچ وجه تاکيد بر بازی نبودن و حق بودن آن نيز محقق نمی

در آن نيسوت و اگور    می بيند. گردشی که ذره ای شوخی، سستی و سرگر می خود را در رفت و آمد و تبدیلی جدی 

 سختی خواهد خورد. بخواهد عملی مخالف این نظام وجودی انجام دهد، حتما ضربه

 موسیقی درونی جناس، ایجاد کننده

است. صنعتی که باعث هماهنگی موسيقيایی بوين کلموات و    صنعت جناس، یکی از پرکاربرد ترین صنایع در قرآن

جناس، انواعی دارد که یکی از این انواع که بيشترین استعمال شود.  می های قرآن  آیات و در برخی موارد، بين سوره

را در قرآن دارد، جناس اشتقاق است. در این نوع از جناس، دو لفظ همانند از یک ریشه مشتق شوده انود. جنواس    

در پویایی موسيقيایی ایون    دخان برخوردار است. لذا توانسته تا سهم مهمی مبارکه تقاق از بسامد باالیی در سورهاش

 سوره داشته باشد. 

َر  : 06 آيه َتقحُمونَ  إحصَّ يـَْوَم نـَْبطحُش اْلَبْطَشَة اْلُكبـْ  ُمنـْ
 .ایم  کشنده  ما انتقام ]آنگاه[زنيم همان حمله بزرگ   روزى که دست به حمله مى
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، اولی فعول مضوارع موتکلم موع     « بَطَشَ» جناس اشتقاق وجود دارد. هر دو از ریشه«  البطشة» و«  نبطش» بين کلمات

 مصوودر اسووت. آوردن ایوون جنوواس در ایوون آیووه، مُهوور بطالنووی اسووت بوور ادعووای کسووانی کووه      مووی الغيوور و دو

 فصل الختام و فصل الخطاب شک و تردید است درباره گویند نه قرآنی هست و نه معادی و نه پيامبری. در واقع می 

 خواهند. می اصول دین، برای همان منکرانی که منتظر عذاب هستند و مشتاقانه آن را 

ْْ إحنَـُّهْم ُمْرَتقحُبونَ :  19 آيه   فَاْرَتقح
 پس مراقب باش زیرا که آنان هم مراقبند .

انتظار برای عوذاب، یوا برگشوت از     ال باید منتظر واکنش آنان بود. ادامهها به پایان رسيده. حا ها و انذار ها، پند تذکر

هاست. ولی اگر باز هم منتظر عذاب بودند، پيامبر هم بوه   راهی که در آن هستند. اگر برگشتند پس سعادت برای آن

ر و مستهزئ هميشه یک امر خدا نباید کار دیگری انجام دهد بلکه فقط باید منتظر باشد. تأکيد در انتظار و اینکه منک

«  رقوب » از ریشه«  مرتقبون» و«  فارتقب» کند. دو کلمه می قدم جلوتر است، در قالب یک جناس اشتقاقی جلوه گری 

 رساند. می گرفته شده و به وضوح این تأکيد را 

 نقش طباق و تضاد در ایجاد موسیقی معنوی

هوا   توان در الفاظ و بيوان آن  خورد که منبع آن را نمی می گوش در بسياری از موارد در یک اثر، یک نوع موسيقی به 

خاصی در تالوت آیات شده است، هموان موسويقی    می جست. این نوع موسيقی که در قرآن باعث ایجاد طنين و نر

 کند. موسيقی ناشوی از طبواق یوا    می معنوی است. تضاد یا طباق، تأثير بسزایی در ایجاد موسيقی معنوی یک اثر ایفا 

بين  آیند، مخاطب را در جستجوی رابطه می شود. بلکه کلمات متضادی که در پی هم  تضاد، با گوش سر شنيده نمی

آورد که این حالت یوا اکتشواو،    می دهند و همين سوق دادن، حالت عجيبی را در مخاطب به وجود  می ها سوق  آن

دخوان   مبارکوه  وجود تضاد و طباق در آیات سووره  منبعث از عمل موسيقی معنوی در آن آیه است. اکنون به موارد

 پردازیم. می 

 رَبُُّكْم َوَربُّ آاَبئحُكُم اأْلَوَّلحنيَ  َوميُحيتُ  ُُيْيحي ُهوَ  إحالَّ  هَ اَل إحل: 2 آيه
  .ميراند پروردگار شما و پروردگار پدران شماست  بخشد و مى خدایى جز او نيست او زندگى مى 

شود که از عبارات مختلفی بورای اثبوات    می که خداوند در حال اعالم موضع است، مشاهده در آیات ابتدایی سوره 

وجود خود و کتاب و پيامبرش در این آیات آورده است. اما قدرت دافعه بين زندگی و مرگ، بهترین اثر را خواهد 

 و«  یحيوی » در طوفوان  داشت. یا زندگی یا مرگ. وسطی وجود ندارد. متضادِ متضاد. در همين حين، ذهن مخاطوب 

کشاند. همان منشأ کوه خوود بوه     می شود و این طوفان فکری او را به منشأ ایجادی این طوفان  می سرگردان «  یميت»

رود کوه   موی  اندیشد، خود به خود به سویی  می خوبی هدایتگر این تضاد است. وقتی مخاطب در تضاد این دو کلمه 

معلوم کند. مرگ و زندگی، از شؤون تدبير و مودیریت خداونود اسوت و بوه      بخواهد مدیریت بين این دو متضاد را

( در ایون  ٨1/11ش:  1٨٣7همين دليل جداگانه آمده است و تضاد زیبایی را تشکيل داده است. )رضایی اصوفهانی،  

 صورت است که پی به قدرت بی انتهای خالقش خواهد برد.

 َواأْلَْرُ  َوَما َكانُوا ُمْنَظرحينَ َفَما َبَكْت َعَلْيهحُم السََّماُء : 19 آيه
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  و آسمان و زمين بر آنان زارى نکردند و مهلت نيافتند.

آورد. از هالکت فرعون و فرعونيوان. همانوانی کوه هويچ      می خداوند برای عبرت از آزمایش قوم موسی خالصه ای 

ترین مرحله تا عوالی تورین آن را   جنبنده ای در سراسر جهان هستی از هالکتشان ناراحت نشد. جهانی که از پست 

اسوتفاده شوده. در تفاسوير در    «  أرض» و«  سوماء » متضاد شود. پس برای نشان دادن این گستره از دو کلمه می شامل 

و « چنانچوه بيوان شود   »داننود   معنای این عبارت اختالو است. برخی مراد را کنایه از بی مقدار بودن فرعونيان موی 

کنند. یکی جایگاه عبادت او  ميرد، دو دریچه برای او گریه می هستند که هر شخصی که میبرخی دیگر قائل به این 

ی متضاد در این آیه  ( در هر صورت، دو کلمه111/3ق:  1٢1٣در زمين و دیگری جایگاه باال رفتن عملش. )ثعالبی، 

برد و خواهد فهميد که عذابی که او  می متضاد، به پهنای این گستره پی  وجود دارد که مخاطب با دیدن این دو کلمه

گير او و قومش شود، هيچ تأثيری بر هيچ کجای عالم نخواهد گذاشت. بوه عبوارت    منتظر آن است اگر بياید و دامن

شووند، بلکوه    حت نموی که او را تعظيم کرده و برایش احترام قائل هستند، با از بين رفتن او نه تنها نارا دیگر، مردمی

 شوند. درست مانند خود او که بی تفاوت از سرگذشت فرعون گذشت. می حتی بی تفاوت از این ماجرا رد 

 ( موسیقی کناری )فاصله

های دیگر، قرار گرفتن کلمات هم وزن یا هم ریشه در آخر عبوارات   های متمایز قرآن نسبت به کتاب یکی از برتری

و برخی دیگر فاصله ناميده اند. کسانی که این سبک را فاصله ناميده انود معتقدنود    است. برخی این سبک را سجع

قابل تموایزی نيسوت و اینکوه ایون سوبک بوا سوجع         که سجع در آثار قدمای ادبيات عرب هم وجود داشته و نکته

کدیگر بيشوتر  شود که دو عبارت به ی می متفاوت است. این عنصر، یکی از عناصر زیبایی بخش قرآن است و باعث 

 (  31م:  211١)زرکشی،  مرتبط شوند.

شود.اگر دو کلموه هوم از نظور     می مطرو تقسيم  متوازن و فاصله متوازی، فاصله فواصل در قرآن به سه نوع فاصله

وزن و هم از نظر حرو پایانی با هم یکی باشند، این فاصله متوازی خواهد بود. اما اگر دو کلمه فقط در وزن با هم 

متوازن رخ داده و در نهایت، اگر دو کلمه فقط در حرو پایانی با هم مشوترک باشوند،    ها فاصله ی باشند، بين آنیک

مطرو دارنود. اکنوون بوه بررسوی انوواع       ها است با هم فاصله توان گفت دو عبارتی که این دو کلمه در پایان آن می 

و رسيدن  آیاتم ضروری است که به علت حفظ پيوستگی شود. ذکر این نکته ه می دخان پرداخته  فواصل در سوره

به تحليلی مناسب، آیات طبق ترتيب مصحف بررسی گردیده و از جدا سازی و دسته بندی آیات طبق انواع فاصله 

 گردد. می خودداری 

  َواْلكحَتابح اْلُمبحنيح :  1آيه 
َلٍة ُمَبارََكةٍ :  0آيه  َزْلَناُه ِفح لَيـْ   ُكنَّا ُمْنذحرحينَ إحصَّ   إحصَّ أَنـْ

 .سوگند به کتاب روشنگر

 .که ما هشداردهنده بودیم ] زیرا[ما آن را در شبى فرخنده نازل کردیم  ] هک[ 

خداوند در این آیات، به کتاب روشنگر سوگند یاد کرده که آن را در شبی با برکت نازل فرموده و پيش از این برای 

آهنگين نموده کوه هور   «  ینَ» ی تعالی به گونه ای انتهای این آیات را باهایی فرستاده است. حضرت بار مردم هشدار
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مطورو برقورار    فاصله«  منذرین» و«  مبين» گوشی که بشنود، بی درنگ به آن توجه خواهد کرد. چرا که بين کلمات

 است از آن جهت که حروو پایانی این دو کلمه با هم مشترک هستند.

ْْ يـَْوَم :  01آيه    ََتِْتح السََّماُء بحُدَخاٍن ُمبحنيٍ فَاْرَتقح
  أَلحيمٌ  َعَذابٌ  َذايـَْغَشى النَّاَس هَ :  00آيه 

 .آورد پس در انتظار روزى باش که آسمان دودى نمایان برمى 

 .گيرد این است عذاب پر درد  که مردم را فرو مى

هشدار بگيرند. اما این هشدار همراه با  کنند، باید از سوی خدا می بلی. حاال که آنان در شک هستند و هنوز لجبازی 

خواهود تموام    موی  شود. او مهربان است و  می یک تسکين قلب به پيامبر است. چرا که او از نافرمانی این عده اذیت 

گيورد. دود   می جهان به دین حق برگردند. اما هشدار چيست؟ هشدار، عذابی ناشناخته است. عذابی که مردم را فرا 

شود. بين کلمات مبين و ألويم، اشوتراک    این عذاب با کلمات انتهایی دو عبارت تکميل می . صحنهاست ولی آشکار

ها برقرار است. فضای آهنگين پایان این دو آیه، به راحتی به مخاطب القوا   متوازن بين آن وزنی وجود دارد و فاصله

 است و جای هيچ ارفاق یا هيچ شوخی ای نيست. کند که هشدار حتمی می 

 َكْم تـَرَُكوا محْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن :  11آيه 
  َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكرحميٍ :  16آيه 

 .سارانى ]که آنها بعد از خود[ بر جاى نهادند ها و چشمه  چه با 

 .هاى نيکو و کشتزارها و جایگاه 

ها را در قالب آیات  خداوند داستان موسی را خالصه و سریع از جلوی دیدگان مخاطب گذراند. مخاطب عذاب آن

آنان جلوی دیدگان خيال او مجسم است. خداوند به زیبایی ایون   های خالی از سکنه ها و قصر قرآن دید و حاال با 

، یک کریمعيون و  تجسم را مقابل مخاطب خود قرار داده و پایانی آهنگين به عبارات خود داده است. بين دو کلمه

 شود. می متوازن بين این دو آیه  ایجاد یک فاصلهوزن مشترکی وجود دارد که باعث 

يَقاتـُُهْم َأمْجَعحنَي :  41آيه   إحنَّ يـَْوَم اْلَفْصلح مح
ًئا َواَل ُهْم يـُْنَصُروَن :  40آيه   يـَْوَم اَل يـُْغِنح َمْوًَل َعْن َمْوًَل َشيـْ

 .هاست در حقيقت روز جدا سازى موعد همه آن

 .شوند تواند حمایتى کند و آنان یارى نمى   دوستى نمىهمان روزى که هيچ دوستى از هيچ 

 گوذارد. آن روز   قانع شودن مخاطوب یوا قوانع نشودن او در آن گفتگوو، هويچ توأثيری بور وقووع روز موعوود نموی            

کند. پيوستگی معنایی دیگری که باز پيوسوتگی   شوند و هيچ کس دیگری را یاری نمی می رسد و همه آنجا جمع  می 

بوين کلموات اجمعوين و     تر مفهوم را در ذهن مخاطب تداعی کند، ایون اسوت کوه    آمده تا راحت آوایی به کمکش

آورد. جالب اینجا است که خداوند بورای حفوظ    می متوازن را به وجود  ینصرون وزن مشترک وجود دارد که فاصله

جدا کرده تا وزن پایوانی را  را از فعلش «  ال» این فاصله و در نتيجه تداعی این پيوستگی و تصویرسازی، حرو نفی
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تغيير یافته تا ترکيب وزنی عبارت بوا  «  وال هم ینصرون» به«  وهم ال ینصرون» بر هم نزند. در حقيقت این ترکيب از

 پيشين حفظ شود. عبارت پایانی آیه

  إحنَّ اْلُمتَّقحنَي ِفح َمَقاٍم َأمحنيٍ :  10آيه 
  ِفح َجنَّاٍت َوُعُيونٍ :  11آيه 
َرٍق ُمتَـَقابحلحنَي :  10آيه   يـَْلَبُسوَن محْن ُسْنُدٍس َوإحْستَـبـْ
ََ َكذَ :  14آيه  ُورٍ  َوَزوَّْجَناُهمْ  لح   عحنيٍ  ِبح
  َيْدُعوَن فحيَها بحُكلح  فَاكحَهٍة آمحنحنيَ :  11آيه 

 ].اند[به راستى پرهيزگاران در جایگاهى آسوده 

 .سارها ها و کنار چشمه  در بوستان

 .اند  پوشند ]و[ برابر هم نشسته نازک و دیباى ستبر مى پرنيان 

 .گردانيم  چشم همسر مى  آرى[ چنين ]خواهد بود[ و آنها را با حوریان درشت[

 .طلبند اى را ]که بخواهند[ آسوده خاطر مى  در آنجا هر ميوه

است و تکریم. و خداوند چه  اما اگر مسيرش را تغيير دهد، روح است و ریحان. قله است و امنيت و آرامش. تنعيم

«  ن» شوند. پایوان آیوات بوا حورو     می و لطافت خاصی خوانده  می زیبا این صحنه را نمایش داده است. عبارات با نر

خاتمه پيدا کرده، حرفی که نماد التذاذ است. سر انجام اینکه بين کلمات پایانی این آیات مبارکه یعنی امين، عيوون،  

مطرو بسيار زیبوایی را   که آخرین حرو این کلمات باشد مشترک است و فاصله«  ن» ن حرومتقابلين، عِين و آمني

دهد تا مخاطب خود را  می تشکيل داده است. خداوند، این مسير را از مسيری که مخاطبش در آن است زیباتر نشان 

راهنموای   شيطانا بخورد و به این نکته برساند که رحمت خداوندی واسعه است. اگر اختيار انسان فریب نفس او ر

 مسير باشد، پس خداوند نيز حتما راهنمای مسير سعادت است  اگر مخاطبان ظریف بين و ژرو نگر باشند.

 

 نتیجه گیری:

 آید: ی دخان انجام گرفت، نتایج زیر به دست می ی مبارکه های پژوهشی که در سوره با دقت در یافته

سازی منکران و  آوایی، واژگانی و دستوری حول محور انذار و آگاهبيان اصلی این سوره در تمامی سطوح  .1

 تمسخر کنندگان آیات الهی است.

در سطح آوایی، انواع تکرار در سطوح صامت، مصوت و کلمه در این سوره وجود دارد و باعوث نزدیکتور    .2

یون سووره   که از حروو تأکيد هستند در ا« م»و « ن»گردد. حروو  شدن مخاطب به هدو اصلی سوره می

 های خداوند به مخاطبان خود است. بسيار تکرار شده اند و این نوع از تکرار، نشانگر قطعيت هشدار

سوازی آیوات    ی دخان برخوردار است و توأثير زیوادی در تصوویر    جناس اشتقاق از بسامد باالیی در سوره .٨

 مختلف این سوره دارد.
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ی فهوم مخاطوب را گسوترش     ی مبارکه، دایوره  رهآوردن کلمات متضاد در کنار هم در برخی آیات این سو .٢

 دهد. می

آیات این سوره متوسط و کوتاه هستند و ریتم سوره تند و کوبنده است و این امر، بوا هودو کلوی سووره      .3

 ارتباطی تنگاتنگ دارد.

 ی ی مبارکه در نهایت استحکام قرار گرفته و توازن و تعادل را در آیات سوره آهنگ این سوره فاصله و نظم .١

کند. به عالوه، طنين ناشی از مد لين موجود در فواصل آیات این سوره، مخاطوب   ی دخان ایجاد می مبارکه

ی متووازی،   دهد. بهوره گيوری از انوواع فاصوله     های مختلف سوق می را به لحن اصلی خداوند در موقعيت

 ده است.ی مبارکه رنگ و بوی دیگری دا متوازن و مطرو به آهنگين شدن و لطافت این سوره

 

 منابع

ش(. سبکشناسی قرآن کریم، ترجمه پرویوز آزادی. چواپ دوم، تهوران: دانشوگاه اموام       1٨11عبدالرووو، حسين. )

 .صادق

 شرکت چاپ هشتم، تهران: گنابادی. پروین محمد ترجمه خلدون، ابن مقدمه ش(.1٨73) عبدالرحمن. خلدون، ابن

 فرهنگی. و علمی انتشارات

 .المعارو دار قاهرة: عصری. لفهم محاولة القرآن م(. 1111) مصطفی. محمود،

مؤسسوة آل  الطراز اطول و الکناز لما عليه من لغوة العورب المعوول. مشوهد:     ق(.  1٢2١مدنی، علی خان بن احمد. )

 التراث اءيإلح السالم هميعل تيالب

 ق(. التفسير الوسيط. دمشق: دار الفکر. 1٢22زحيلی، وهبه. )

 الوجيز فی تفسير الکتاب العزیز. بيروت: دار التعارو للمطبوعات.ق(.  1٢22ی. )دخيل، علی محمد عل

 عقود المرجان فی تفسير القرآن. قم: نور وحی.ش(.  1٨٣٣جزایری، نعمت اهلل بن عبداهلل. )

 ق(. من وحی القرآن. بيروت: دار المالک. 1٢11فضالهلل، محمد حسين. )

 البحر المحيط فی التفسير. بيروت: دار الفکر.ق(.  1٢21ابوحيان، محمد بن یوسف. )

 الجوهر الثمين فی تفسير الکتاب المبين. کویت: شرکة مکتبة االلفين.ق(.  1٢17شبر، عبداهلل. )

 مراغی، احمد مصطفی. )بی تا(. تفسير المراغی. بيروت: دار الفکر.

 .لکتب اإلسالميةدار اش(. تفسير نمونه. چاپ دهم، تهران:  1٨71مکارم شيرازی، ناصر. )

 ش(. مجمع البيان فی تفسير القرآن. چاپ سوم، تهران: ناصر خسرو. 1٨72طبرسی، فضل بن حسن. )

ق(. تفسير التحریر والتنویر المعروو بتفسير ابن عاشور. بيروت: مؤسسوة التواریخ    1٢21ابن عاشور، محمد طاهر. )

 العربی.

 مهر. قم: پژوهشهاى تفسير و علوم قرآن.تفسير قرآن ش(.  1٨٣7رضایی اصفهانی، محمدعلی. )
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تفسير الثعالبى المسمى بالجواهر الحسان فى تفسوير القورآن. بيوروت: دار    ق(.  1٢17ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد. )

 إحياء التراث العربی

 فة.م(. البرهان فی علوم القرآن، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم. بيروت: دار المعر 211١زرکشی، بدرالدین. )
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(1١) 

 ی دخان ی مبارکه بررسی سبك دستوری سوره

 1بهنام نصیری

 نیقزو، ینيامام خم یالملل نيدانشگاه ب ثیارشد علوم قرآن و حد یکارشناس یدانشجو

 چکیده 

گرفوت. روش تحقيوق در ایون     پيرامون بررسی سبک دستوری سووره مبارکوه دخوان صوورت     بحث در این تحقيق

ی  ی ایون سووره   های پيشين بوود. ابتودا بوا توالوت روزانوه      ای و استفاده از یافته پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه

دست آمده است.  مبارکه، انس و الفت به ظاهر آن صورت گرفته و س س در سطوح مختلف، نتایج قابل توجهی به

ی برخورد خداوند با کسانی است که آیات قرآن و پيامبر او را مورد تمسخر قورار داده یوا    محور اصلی سوره، نحوه

شناختی این سوره، به محور اصولی آن توجوه فراوانوی شوده      کنند. در نتيجه، در بررسی تمام سطوح سبک انکار می

توری و واژگانی به نقش انواع التفات و تقدیم و تأخير در بيان است. براساس بررسی های انجام شده در بخش دس

اهداو اصيل این سوره اشاره شد و نقش التفات در باال رفتن ميزان تنوع در کالم بررسی و تحليل گردید و به ایون  

بورای   یافته رسيدیم که وجود التفات، تنوع لحنی و بيانی کالم را باال برده است. همچنين مشخص شد که خداونود 

 ی اهميت باالتری برخوردار است، از تقدیم و تأخير استفاده کرده است. بيان مطالبی که از درجه

 سطح دستوری –فاصله  -تحليل زبانی  -سوره دخان  -سبک شناسی  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه:

مشترک و مکرر در آثار  یهای ژگیو ای یژگیو ایروح  کیخورد.  یبه چشم م یاست که در آثار کس یسبک وحدت

هست و توجوه   یمختصات است که در آثار کس ایوحدت منبعث از تکرار عوامل  نیا گریاست. به عبارت د یکس

آشوکار   به نسبتسبک ساز  مختصات ایعوامل  نیاز ا یکند. ممکن است برخ و کنجکاو را جلب می قيخواننده دق

سوره ی دخان، طبق مصحف رسمی قرآن کوریم،  (1١: 1٨1٨ ،)شميسااند.  دهيباشند اما معموال و غالبا پنهان و پوش

با سوگند به قورآن  در دومين آیه ی خود سوره  نیاآیه دارد.  31چهل و چهارمين سوره است. در مکه نازل شده و 

گوید کوه قورآن در آن شوب فورود      سخن می یشب منتياز عظمت و مدر سومين آیه ی نورانيش، شود و  می روعش

 نیماه شوده اسوت.   نیدر خواندن آن در ا ادیزی  هيباشد و توص شب قدر در ماه مبارک رمضان می ،آمده که منظور

 یعمووم  یاست محتوا یمک یها از سوره نکهیاست، و به حکم ا ميهفتگانه حوام یها سوره از سوره نيسوره پنجم

شوده   ميآن چنان تنظو  ها نهيزم نیدر ا اتشیدارد، و آ بر به نحو کامل در را معاد و قرآنو  أبحث از مبد یعنیها  آن

و تقوا و حق  مانیها را به ا سازد و آن و غافل وارد می فتهخ یها بر قلب یا  کننده دارياست که ضربات کوبنده و ب

                                                           
1 b.nasiri71@gmail.com 
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 یگوانگ یو  ديو توح. محورهای اصلی این سوره شامل: بيان عظمت نزول قرآن در شب قدر، واندخ یو عدالت فرا م

، ها دردناک آن یفرهايسرنوشت کفار و انواع کی، سخن از او در جهان هستت عظم یها از نشانه یبعض انيخدا و ب

 و عوذاب  اموت يله قأمسو صحبت از داستان موسی و فرعون و هالکت بنی اسرایيل برای بيدار شدن بی خبران، بيان 

ن، آفرینش و بيهوده نبودن خلقوت آسومان هوا و    زکارايپرور پره جالب و روح یها و پاداش انيدردناک دوزخ یها

دخوان  »بار دیگر با بيان عظمت قرآن. علت نام گذاری این سوره به دخان، کلموه ی   زمين و در نهایت، اتمام سوره

دان قرون گذشته قرآن کریم را از جهات لغووی، اعوراب، بالغوت و    در دهمين آیه از این سوره است.دانشمن« مبين

توان روی کار آن ها نام سبک شناسی نهاد، اما روش آن ها ردپوایی   تفسير مورد بررسی قرار داده اند که اگرچه نمی

بن محمد راغوب   نيحس» توان در زمينه ی لغت  از سبک شناسی را در خود دارد. از جمله آثار متقدمان اسالمی می

مرجوع تموام قورآن پژوهوان      «مفردات الفاظ القورآن  »در کتاب خود با نام را نام برد که ق(  ٢23) یمتوف«  یاصفهان

عبد »ی نوشته « التبيان فی إعراب القرآن » توان به کتب فراوان اعراب القرآن از جمله  است. در حوزه اعراب نيز می

محمد ابن » ینوشته « اعجاز القرآن»توان  بالغت می ی نهيدر زم ق( اشاره کرد. 7٢3) متولد «یاهلل بن الحسين عکبر

نيز نام بردن تفاسيری که وجهوه ای از   ريتفس شماريکتب ب یق( را نام برد. در حوزه ٢1٨ ی)متوف «یالطبيب الباقالن

دید سبک شناسی بوه  شود کار دشواری است. مسلم است که این دسته از کتب، از  سبک شناسی در آن ها دیده می

تعریف دانشمندان معاصر به قرآن ننگریسته اند. اما در دوران معاصر در زمينه سبک شناسوی سوور قورآن، کارهوای     

متعدد و عالی و فاخری انجام گرفته است. ليکن در مورد سبک شناسی سوره مبارکه دخان، به خصوص از دریچوه  

ا می توان گفت آثار فراوانی که توسط نگارنده مطالعه گردیده، به لذ تحليل زبانی کار قابل ذکری انجام نشده است.

بررسی قطره ای از دریای وسيع و بی پایان قرآن پرداخته و هر یک سعی داشتند کوه سووره یوا مجموعوه ای را از     

منظر سبک شناسی مورد غور و بررسی قرار دهند. اما با فحصی که انجام شد، در باب بررسوی سوبک شناسوانه ی    

ره ی دخان از منظر تحليل زبانی، تحقيقی انجام نگرفته است. لذا به فضل خدا پا بوه دریوای قورآن نهواده و بوا      سو

س اریم توا از ژرفوای ایون سووره بهوره منود        استعانت از او و اهل بيت اطهار عليهم السالم،دل را به سوره دخان می

 شویم.

 سطح دستوری یا نحوی

آید، بررسی ساختار نحوی جمالت و عبارات آن اثور اسوت.    از مواردی که نمایانگر سبک ادبی یک اثر به شمار می

ها با یکدیگر و همچنين افعالی که در جمالت این عبارات استفاده شوده   نوع عبارات به کار گرفته شده و ارتبا  آن

ی یک  دهنده کنند. اینکه اجزای تشکيل نقش مهمی ایفا می ها، در تعيين سبک یک نویسنده تأثير دارند و و نظایر این

جه به افزاید. تو  ای است که بر جذابيت بررسی سبک یک نوشته می کنند، نکته جمله چگونه با هم ارتبا  برقرار می

این سطح در سبک شناسی از اهميت فوق العاده ای برخوردار است. زیرا علم نحو به جایگاه قرارگيری جمالت در 

پردازد و الزمه ی رسيدن به درک باالتر از یک کالم آن است که جایگاه واقعی جمالت و نقشی که  یک عبارت می

در انتقال معنا دارند تشخيص داده شود. از همين باب است که جرجوانی، معنوای یوک کلموه را بوه تنهوایی کوافی        

موعه ی کلمات و جمالت و عبارات بوا هوم بوه    داند و معتقد است که برای انتقال مفهوم یک کالم، باید به مج نمی
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دادن  ونود يپ یچگوونگ  ی دهیيو زا یاثور ادبو   کیو  ییوايمعتقد است که شصورت سيستمی و نظام مند نگریست. او 

حوروو  "دادن کلمات به هم به کموک   ونديآن و پ ريو تأخ میو به کار بستن قواعد ادب در تقد گریکدیکلمات به 

 الح یاطناب، انشاء، خبر، فصل و وصل بر مقتضا جازهیمربو  به ا نيدر اعمال قوان ميو استعانت از ذوق سل "ربط

 یبالغو  یواال یایو مزا یاست که بر اثر آن، الفاظ به معان غيره و نياستعاره، مبالغه، تضم ه،يتشب ه،یو استفاده از کنا

و  حيدر خوارج از جملوه فصو    ،یلفظ چينظم در خواهد آمد و ه ی طرهيس ریوصف و آراسته خواهد شد و کالم، ز

مخصووص و بوا    یاست که در آن لفوظ، بوه نحوو    یبلکه فصاحت و بالغت متعلق به مجموع جمله ا ست،ين  يبل

 .(2٣ -21م: 211١جرجانی، است. ) دهیقواعد نحوی، منظم و مندرج گرد تیرعا

مانند تکورار   یسبک یها دهیپد یبررس ،یو بلند یجمله ها از نظر کوتاه یچون بررس یبه عناصر یدر سطح نحو

واژگوان پرداختوه    یداللوت بالغو   زيو کلمات عبارت ها و مفرد و جمع بودن آن، به کار بردن استفهام و امثال آن و ن

 فیو مشخص و تعر گاهیکالم، جا یسازنده  راز اجزاء و عناص کیهر  یدر زبان عرب .(١2: 1٨11 ،یشود )فتوح می

+  فعول ) اسميه )مبتدا + خبور( و فعليوه   یبه گونه  یجمله در زبان عرب یعيطب دمانيخود را دارا هستند. چ یشده 

سخن از جملوه   یاغراض مجاز زيمختلف و ن یها تياز اجزاء سخن بنا بر موقع کیشده است. هر  فیفاعل( تعر

و  کرده،خود خروج  یاصل گاهیتواند از جا میو امثالهم از ارکان جمله  یبرخ یصدارت طلب ،یامر تيبر اهم ديتأک

ساختمان کالم  به یبستگ یادیتا حدود ز یمتن ادب کی تيو مقبول یبرجستگ زانيارکان کالم گردد. م ریسا نيجانش

 دارد گریکدیو روابط اجزاء جمله با 

 التفات

و به معنای انتقال کالم از اسلوبی به اسلوب دیگر است. این انتقال ممکن  صنعت التفات یکی از اساليب بدیع قرآن

است از غيبت به خطاب یا بالعکس و یا از غيبت به تکلم باشد که مورد آخر یعنی از غيبت به تکلم، تنهوا مووردی   

( انواع دیگری هم وجود دارد کوه  2٣٢/٨ق،  1٢21است که بلغا در وجود آن در قرآن اختالو کرده اند. )سيوطی، 

ی این اسلوب را ایجاد حس نشا  و شادابی و  فایده در بررسی التفات در این سوره به آن اشاره خواهد شد. بليغان

ی  ( اکنوون بوه مووارد وجوود التفوات در سووره      11ق،  1٢21اند. )باقالنی،  جلوگيری از خستگی در مخاطب دانسته

 شود. ی دخان پرداخته می مبارکه

 التفات از تکلم به خطاب

إِنَّا کَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاا إِنَّکُومْ عَائِودُونَ : موا ایون     »د: این سوره مشاهده کر 13ی  توان در آیه این نوع از التفات را می

 .« گيرید  عذاب را اندکى از شما برمى داریم ]ولى شما[ در حقيقت باز از سر مى

هوا هوم بوه     که عذاب برداشته شود آن خواهد اوج لجاج و عناد مخاطبان را نشان دهد. همين خداوند در این آیه می

شود. زیرا تغيير ضومير آن   در این آیه محقق می« کُم»به « نا»گردند. هدو خداوند با التفات از ضمير  میکفرشان باز 

دهد که با ظرافت تمام در قالب التفات از تکلم بوه خطواب    ی مخاطب را نشان می هم به این سرعت، اهميت اعاده

 است. قرار گرفته

 التفات از تکلم به ةیبت
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 یات ذیل موجود است:این نوع از التفات در آ

َزْلَناُه ِفح لَْيَلٍة ُمَبارََكٍة إحصَّ ُكنَّا ُمْنذحرحينَ : »٢و  ٨آیات  .1 ]که[ ما آن را در شبى فرخنده :  فحيَها يـُْفَرُق ُكلُّ َأْمـٍر َحكحـيمٍ  إحصَّ أَنـْ

  فيصوله موى  در آن ]شب[ هر ]گونه[ کارى ]به نحوى[ استوار . نازل کردیم ]زیرا[ که ما هشداردهنده بودیم

 .« یابد

ی آن یعنی ذات اقدس خود، زمان نزول یعنی شب قدر و مکان نزول  کننده خداوند در حال بيان شرافت قرآن، نازل

شوود و مخاطوب را بوه     ، رد پایی از اهميت زمان نزول دیوده موی  ٨ی  یعنی قلب نازنين پيامبر رحمت است. در آیه

ارمين آیه، مدار کالم را به طور کلی و سریع به همان شب تغيير داده و کند و در چه ی آن وادار می کنجکاوی درباره

 دهد. ی چهارم، اهميت شب نزول قرآن را توضيح می ی سوم به غایب در آیه با استفاده از التفات متکلم در آیه

لحنيَ : »١و  3آیات  .2 ََ  َأْمًرا محْن عحْندحَص إحصَّ ُكنَّا ُمْرسح ]این[ کوارى اسوت ]کوه[ از    :  إحنَُّه ُهَو السَّـمحيُع اْلَعلحـيمُ َرْْحًَة محْن رَب ح

]و این[ رحمتى از پروردگار توست که او شنواى . گيرد[ ما فرستنده ]پيامبران[ بودیم  جانب ما ]صورت مى

 .« داناست

يم خود با ضومير  خواهد ربوبيت خود را مورد تأکيد قرار دهد و این تأکيد، بالفاصله بعد از اکرام و تعظ خداوند می

شود که خداوند کانون  گيرد. در واقع، اهميت طرح مبحث مهمی چون ربوبيت، باعث می متکلم مع الغير صورت می

هوا   توجه را از ضمير متکلم مع الغير، ابتدا به اسم ظاهر رب و س س به ضمير غایب هو تغيير دهد که هردوی ایون 

 شوند. غایب محسوب می

ـْف َعنَّـا اْلَعـَذاَب إحصَّ ُمْؤمحنُـونَ رَبَـّنَـ: »1٨و  12آیات  .٨ گوینود[    ]موى :  َأَّنَّ َِلُـُم الـذ حْكَر  َوقَـْد َجـاَءُهْم َرُسـوٌل ُمبحـنيٌ  ا اْكشح

آنان را کجا ]جاى[ پند]گرفتن[ باشد و حال آنکوه  . پروردگارا این عذاب را از ما دفع کن که ما ایمان داریم

 .« استبه یقين براى آنان پيامبرى روشنگر آمده 

کنند. روند طبيعی اینگونه اسوت کوه اگور خداونود      وگو می شود، مردم با خدایشان گفت وقتی عذاب دخان نازل می

کند. اما اگور خداونود    ی مخاطب استفاده می دهد و از صيغه خواهد پاسخی به آنان بدهد، آنان را خطاب قرار می می

ی از آنان و قهر با مخاطبان خود، به جای خطاب قورار دادن  از مخاطبان خود دل خوشی نداشته باشد، از سر ناراحت

دهد که خداوند بوه   خواند. تغيير لحن و تغيير خطاب خداوند به غایب، نشان می ها، آنان را به صورت غایب می آن

 های آنان اعتماد ندارد. گفته

ْبَلُهْم قـَْوَم فحْرَعْوَن َوَجاَءُهْم رَ : »17ی  آیه .٢ و به یقين پيش از آنان قوم فرعون را بيوازمودیم  :  ُسوٌل َكرحميٌ َوَلَقْد فـََتنَّا قـَ

 .« و پيامبرى بزرگوار برایشان آمد

ی  خداوند، آزمودن قوم فرعون را به خود نسبت داده اما آمدن رسول را منسوب به خود رسول کرده. زیرا در مرحله

کند.  ه در این آزمایش سخت، آنان را کمک میای است ک ی دوم به وسيله اول، آزمودن اهميت دارد و اهميت مرحله

گرداند تا بلکه مردم متوجه آمدن رسول شووند و   از این رو، خداوند توجه را از ضمير متکلم به ضمير غایب بر می

 ای برای سربلند بيرون آمدن از این آزمایش بزرگ است. رسول زمانشان را آزار ندهند زیرا او وسيله
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 التفات از خطاب به ةیبت

 تغيير توجه ذات اقدس حق از خطاب به غيبت در آیات زیر مشهود است:

آورید پس  و اگر به من ایمان نمى:  َفَدَعا رَبَُّه َأنَّ َهُؤاَلءح قـَـْوٌم َُمْرحُمـونَ  َوإحْن َ ْ تـُْؤمحُنوا يلح فَاْعَتزحُلونح : »22و  21آیات  .1

 .« ها مردمى گناهکارند پس پروردگار خود را خواند که این. از من کناره گيرید

فرماید، بيان موسی بسيار دلنشين است. کالم آخر موسوی   در داستان موسی که خداوند برای مخاطبانش تعریف می

آورید، ال اقل از من کناره بگيرید. قوم او نه تنها به او ایمان  یک خواسته از قومش است. اینکه اگر به من ایمان نمی

ر و اذیت موسی و پيروانش کردند. لذا توجه را از قوم فرعون برداشت و رو بوه سووی   نياوردند، بلکه شروع به آزا

 گردانی موسی از قومش در التفات از مخاطب به غایب مشهود است. پروردگارش از این قوم شکایت کرد. روی

ـْن َجنَّـاٍت  َر رَْهًوا إحنَـُّهـْم ُجْنـٌد ُمْغَرقُـونَ َواتْـُركح اْلَبحْ  فََ ْسرح بحعحَبادحي لَْياًل إحنَُّكْم ُمتََّبُعونَ : »23و  2٢، 2٨آیات  .2 َكـْم تـَرَُكـوا مح
و دریوا را هنگوامى کوه آرام    . ]فرمود[ بندگانم را شبانه ببر زیرا شما مورد تعقيب واقع خواهيد شود : َوُعيُـونٍ 

عد از خود[ سارانى ]که آنها ب ]وه[ چه باغها و چشمه . اند  شدنى  سر بگذار که آنان س اهى غرق  است پشت

 !« بر جاى نهادند

دهد که بنی اسرائيل را شوبانه حرکوت    دهد و به ایشان دستور می پس از دعای موسی پروردگارش به او دلداری می

دهد و دریا را هنگامی که آرام است، ترک کند که فرعونيان غرق خواهنود شود. سو س بوه صوورت غيور منتظوره،        

کنود. التفوات    و ذهن او را در انبوه نعمات به جا مانده از فرعونيان رها می کشد مخاطب را از باقی داستان بيرون می

برد، مانند آبی که روی آتش  اکنون خود نيز در ناز و نعمت به سر می از مخاطب به غایب، برای تنبه مخاطبی که هم

 برد. کند و حداقل برای لحظاتی او را به تأملی عميق فرو می شود عمل می ریخته می

ــُتْم َصــادحقحنيَ : »٨7و  ٨١آیووات  .٨ اَبئحَنــا إحْن ُكْن ــْبلحهحْم َأْهَلْكَنــاُهْم إحنَـُّهــْم َكــانُوا  َفــْ ُتوا آبح ــْن قـَ ــْوُم تـُبَّــٍع َوالَّــذحيَن مح َأُهــْم َخــرْيٌ َأْم قـَ
از آیا ایشان بهترند یا قوم تبع و کسانى که پويش  . گویيد پس پدران ما را ]باز[ آورید  اگر راست مى: َُمْـرحمحنيَ 

 .« ها را هالک کردیم زیرا که گنهکار بودند ها بودند آن آن

فرماید، دوموين گوروه    رساند و به سرنوشت تلخ آنان اشاره می خداوند پس از اینکه داستان فرعونيان را به پایان می

شوان را در  فرمایود و ادعوای ای   مشابه با سرنوشت مخاطبان این سوره بعد از فرعونيان و منکران معاد را معرفی موی 

گوینود: اگور    کند. آنان می دهد، برای همگان بازگو می حالی که فرستادگان ذات اقدس خود را مخاطب آنان قرار می

بوه آنوان    1٨و  12ها ب رسيم. اما خداوند دقيقا شبيه به اسولوب آیوات    گویيد پدرانمان را بياورید تا از آن راست می

هوا را   را از مخاطب به غایب سوق داده و باز هم به طور مستقيم پاسخ آندهد و این بار، مرکز توجه کالم  پاسخ می

خواهود بوه    سازد. خداوند التفات خطاب به غيبت را در این آیات قرار داده زیرا می دهد و آنان را مخاطب نمی نمی

ا و فرستادگان او به منکران معاد بفهماند که تا زمانی که از عقاید پوچ خود دست برندارند، الیق گرفتن پاسخ از خد

 صورت مستقيم نيستند.

 التفات از ةیبت به خطاب
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دهد که مصادیق ایون نووع از    خدای متعال در این نوع از التفات، کانون توجه کالم را از غایب به مخاطب تغيير می

 ی دخان عبارتند از: ی مبارکه التفات در سوره

پروردگار آسمانها و زمين و آنچوه ميوان آن دو   :  بـَْيَنُهَما إحْن ُكْنُتْم ُمـوقحنحنيَ  َرب ح السََّماَواتح َواأْلَْر ح َوَما: »١ی  آیه .1

 .« است اگر یقين دارید

پس از اینکه خداوند به اعالم موضعش در مورد شرافت قرآن و شرافت زمان نزول و منزل قورآن کوه همانوا قلوب     

را به رخش کشيده و ربوبيوت خوود را یوادآوری    پردازد، حال نوبت رسيده که فطرت انسان  پيامبر رحمت است می

هوا و زموين و آنچوه ميوان آن دو اسوت معرفوی        ی غایب خود را با صفت پروردگار آسمان کند. بنابراین، در صيغه

ها و زموين و   داند. یعنی اگر شما به اینکه آسمان کند. اما در عين ناباوری، مخاطب را به داشتن یقين مشرو  می می

دو است پروردگاری دارد و تصادفی به وجود نيامده یقين دارید، آن پروردگار یکی است و کسی جز آنچه ميان آن 

کنود،   خدای یگانه نيست. به عبارت دیگر، در شرایطی که مخاطب به معرفی ارائه شده توسوط خداونود دقوت موی    

 سازد. ی مخاطبش را درگير می خداوند به صورت غير منتظره التفات را از غایب به مخاطب تغيير داده و ذهن خفته

پس پروردگار خود را خواند :  فََ ْسرح بحعحَبادحي لَْياًل إحنَُّكْم ُمتََّبُعونَ  َفَدَعا رَبَُّه َأنَّ َهُؤاَلءح قـَْوٌم َُمْرحُمونَ : »2٨و  22آیات  .2

 .« يد شد]فرمود[ بندگانم را شبانه ببر زیرا شما مورد تعقيب واقع خواه. ها مردمى گناهکارند که این

ی  گيرد که هر دو یکدیگر را خطاب قرار دهند. اما زمانی کوه مرتبوه   ی عادی بين دو نفر زمانی شکل می یک مکالمه

اش باشد، بنده  یکی از اطراو مکالمه باالتر باشد، خصوصا اینکه مقام باالتر نسبت به مقام پایينتر نسبت خدا به بنده

خواند توا اوج خضووع و    ی غایب می ر هنگام درخواست، او را با صيغهدر مقام احترام و پاسداشت شأن خدایش د

دهود.   اش نشان می خشوع را ابراز نماید. در جواب بنده، پروردگارش نهایت عشق به او را با خطاب قرار دادن بنده

ی  اسوته ميدان نمایش این سؤال و جواب، تغيير التفات از غایب به مخاطب است. تغييری که اهميت خداوند به خو

 رساند. اش را به مخاطبان این سوره می بنده

يمح : »37و  3١آیات  .٨ ََ ُهـَو اْلَفـْوُز  اَل َيُذوُقوَن فحيَها اْلَمْوَت إحالَّ اْلَمْوَتَة اأْلُوََل َوَوقَاُهْم َعَذاَب اجْلَحح ََ َذلـح ـْن رَب ـح َفْضاًل مح
بخششى  .ها را از عذاب دوزخ نگاه مى دارد در آنجا جز مرگ نخستين مرگ نخواهند چشيد و آن:  اْلَعظحـيمُ 

 .« است از جانب پروردگار تو این است همان کاميابى بزرگ

کنود.   خداوند پس از بيان ادعای منکران معاد و پاسخ اجمالی به آنان، حال و روزشوان در روز قياموت را بيوان موی    

گوید. پس از پایان بيان پاداش بهشتيان،  میدهد و از بهشتيان و پاداششان  س س عذاب جهنميان را برایشان شرح می

کنود و سوعادت بوزرگ بهشوتيان را      گردد و رنج او را از اذیت و آزار مخاطبانش درک می دوباره به پيامبرش باز می

های بهشتيان را بيان کرده تا بوه ایون    فرماید. گویی خداوند تمام پاداش ایمان به او و فضلی از پروردگارش بيان می

گذرد. بدین ترتيب، از التفات از غایب به مخاطب که بوين   سد که راه بهشت، از رضایت دل پيامبرش میحقيقت بر

ی قوی ميان خودا و   دهد که بتواند رابطه به بعد مشهود است، مخاطب را به جایی سوق می 37ی  آیات پيشين و آیه

 را به حقيقت نبندند.های آن، چشمان او  پيامبرش را درک کند. البته اگر دنيا و زر و زیور
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 التفات از ةیبت به تکلم

گيرد. به عبارت دیگر، وقتی کانون توجه کالم رو به سوی غایب  گاهی اوقات التفات از غایب به متکلم صورت می

ی اصلی یا عملی که کسی انجام داده، توجه از غایب به موتکلم سووق داده    دارد، برای جلب توجه مخاطب به نکته

 توان دید: این نوع از التفات را در آیات ذیل می شود. مصادیق می

لحنيَ  فحيَها يـُْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحكحيمٍ : »3و  ٢آیات  .1 در آن ]شوب[ هور ]گونوه[ کوارى ]بوه      :  َأْمًرا محْن عحْندحَص إحصَّ ُكنَّا ُمْرسح

فرستنده ]پيامبران[  گيرد[ ما  ]این[ کارى است ]که[ از جانب ما ]صورت مى. یابد  نحوى[ استوار فيصله مى

 .« بودیم

شوود. در   کند که هر امر حکيمی در آن نوشته و جداسازی موی  خداوند در توصيف شب قدر، آن را شبی معرفی می

دهد تا مخاطب آگاه شود که هر نوع تفریق امور حکويم از جملوه نوازل      ادامه، التفات را از غایب به متکلم تغيير می

داند که با هر پيامبری چوه   کند. در نتيجه، تنها او می است که پيامبران را ارسال میشدن کتاب، از نزد خداست و او 

ای فرود آورد که متناسب با زمان باشد. این مفهوم، تنها با تغيير التفات از غایب به متکلم ميسر است کوه در   معجزه

 است. این آیات، خود را نشان داده

ُْنَشـرحينَ  ُلونَ إحنَّ َهُؤاَلءح لََيُقو : »٨3و  ٨٢آیات  .2 ُتَنا اأْلُوََل َوَمـا حَنْـُن مبح : گویند  هر آینه این ]کافران[ مى:  إحْن هحَي إحالَّ َمْوتـَ

 .« شدنى نيستيم  اى[ نيست و ما زنده  جز مرگ نخستين دیگر ]واقعه

شوده   موا را تحریوف  ی  خداوند برای اینکه در بيان ادعای منکران بهانه به دست آنان ندهد و آنان نگویند که نظریوه 

ی  ی جمله را به صورت غایب اداموه نوداده و آن را بوه صويغه     فرماید و صيغه گفتند و این نظر ما نبود، نقل قول می

دهد تا هم رعایت انصاو باشد و هم مخاطبان این سوره مستقيم در جریان اصل ادعا قرار بگيرنود.   متکلم تغيير می

 پذیرد که در این آیات نيز مشهود است. لم صورت میاین اغراض، با التفات از غایب به متک

 التفات از جمع به مفرد

شوود   تر شود. اما نمی گاهی اوقات، نياز است که یکی از اجزای مؤثر در کالم به دالیلی نسبت به سایر اجزا برجسته

موع بوه مفورد تغييور     توان از ج از اهميت سایر اجزای جمله نيز کاست. در این صورت، در جای مناسبی از کالم می

بورای تشوریف و   « نا»ی دخان، از ضمير  ی مبارکه خطاب داد یا کالم را از جمع به مفرد تغيير داد. خداوند در سوره

تعظيم مقام خود بسيار استفاده کرده و بعد از آن نيز با کلماتی مانند هو و رب از خود یاد نموده است. اموا بایود در   

شود تغيير کند.  شوند. زیرا در التفات باید فردی که به او اشاره می لتفات محسوب نمینظر داشت که این نمونه ها، ا

ی ضمایر جمع متکلم و ضمایر مفرد غایب یوا اسوامی، واحود و هموان ذات      در حالی که وجود مقدس مورد اشاره

ُخـُذوُه فَـاْعتحُلوُه إحََل »کرد:  مشاهده ٢1و  ٢٣، ٢7توان در آیات  مقدس باری تعالی است. اما این نمونه از التفات را می
ََ أَنْــَت اْلَعزحيــُز اْلَكــرحميُ  ــيمح ُذْق إحنَّــ ــْن َعــَذابح احْلَمح ــهح مح ــْوَق رَْأسح ــيمح ُثَّ ُصــبُّوا فـَ او را بگيریوود و بووه ميووان دوزخووش  :َسـَواءح اجْلَحح

خداونود پوس از   .« ارىبچش که تو همان ارجمند بزرگو. آنگاه از عذاب آب جوشان بر سرش فرو ریزید. بکشانيد

ها بوه   و پاسخ تند به آن معادها به عنوان گروه نخست و بيان ادعای منکران  بيان داستان فرعونيان و سرنوشت بد آن
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پردازد. حضرت حق پس از توصيف جهنم و  دهندگان راه آنان می انجام هر دو گروه و ادامه عنوان گروه دوم، به سر

دهند که کافر را با زور بگيرند و به وسط آتش بيندازند و از باالی سرش  دستور میمالئکه  های سخت آن، به عذاب

( پس از اینکه کافر این خفت و ذلت را از سوی نگهبانوان جهونم   2٨1/1آب جوشان روی او بریزند. )طوسی، بيتا، 

ت را از مالئکه به کافر کند، خداوند در بدترین حالت ممکن که او در آن قرار دارد، به کنایه روی صحب دریافت می

زند که: بچش که تو به زعم خودت عزتمند و کریم بودی. التفات از جمع مالئکه بوه   دهد و به او طعنه می تغيير می

تر  ی آفریدگار را برای او تلخ دهد و طعم تلخ کنایه مفرد که همان کافر است، او را در حقارت و ذلت کامل قرار می

 کند. می

 تقدیم و توخیر

بسياری از موارد، برخی از ارکان جمله نياز است که به علل مختلف از جای اصلی خود حرکت کرده و به قبول   در

شود. تقودیم و توأخير از اسوباب بالغوی      یا بعد از مکان اصلی خود بروند که به این فرایند، تقدیم و تأخير گفته می

مند بودن قرآن است و بر اعجاز بيانی قورآن کوریم    مقرآن و یکی از موجبات اجمال است. این اسلوب، نمایانگر نظا

کند و دليل بر شيوایی و حسن سبک است. از جمله علل تقدیم و توأخير   افزاید. عالوه بر این، تعبير را زیباتر می می

ها دانست. اکنوون بوه مووارد تقودیم و      انگيختن و نظایر این توان تبرک، تشریف، تعظيم، مناسبت، ترغيب و بر را می

 شود: ی دخان پرداخته می تأخير در سوره

 .« یابد  در آن ]شب[ هرکارى ]به نحوى[ استوار فيصله مى:  فحيَها يـُْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحكحيمٍ : »٢ی  آیه .1

اگر هر یک از ارکان جمله را در جای خود فرض کنيم، جمله در این فرض به صورت یفرق فيها کل أمر حکيم در 

را « فيها»خواهد به تعظيم، تکریم و تبرک شب قدر ب ردازد. در نتيجه جار مجرور  یه، خداوند میآید. اما در این آ می

دهد تا مخاطب متوجه شرافت و عظمت این شب  کند، جلوتر از جای اصلی خود قرار می که به شب قدر اشاره می

 باشد.

ْف َعنَّا اْلَعَذاَب إحصَّ ُمْؤمحُنونَ :»12ی  آیه .2  [پروردگارا این عذاب را ازما دفع کن که ما ایموان دگوین  ]مى:  رَبَـَّنا اْكشح

 .« داریم

خواهند که این عذاب را  کنند، از خداوند می بينند و درد آن را با تمام وجود حس می مردم وقتی عذاب دخان را می

حالتی که مخاطوب   شود. اما در بيان می« ربنا اکشف العذاب عنا»از آنان دور کند. در شرایط عادی جمله به صورت 

تر از او دفع گردد، برای رساندن عجز و نواتوانی خوود    کشد و خواهان این است که این عذاب هرچه سریع درد می

خواهد هرچوه هسوت از او    کند. او از خدایش می را پيش از عذاب بيان می« عنا»در برابر این عذاب، جار و مجرور 

قدیم جار و مجرور بور مفعوول بوه جهوت نموایش عجوز و نواتوانی        بردارد که مؤمن خواهد بود. در این صورت، ت

 مخاطب صورت گرفته است.

آنان را کجا ]جاى[ پند]گرفتن[ باشد و حال آنکه به یقين :  َأَّنَّ َِلُُم الذ حْكَر  َوَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ُمبحنيٌ : »1٨ی  آیه .٨

 .« براى آنان پيامبرى روشنگر آمده است



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

1٣٨ 

 

شود. خدا به این مخاطبان که خواستار کشف عذاب هستند، اعتماد نودارد و   و تأخير دیده می در این آیه، دو تقدیم

گيرند از خود پند اهميت بيشتری دارند. زیرا  جایی برای پند گرفتن برایشان نيست. در این جمله، افرادی که پند می

أنی »به « أنی الذکری لهم»حالت عادی خود کنند. در نتيجه جمله از  پند برایشان سودی ندارد و آنان کار خود را می

گيورد. از   یابد و جار و مجرور به دليل اهميت مجرور، جلوتر از جای واقعی خوود قورار موی    تغيير می« لهم الذکری

هوا وقتوی    ای دیوانه خواندند. حاال هموين  یافته طرو دیگر، خداوند رسول کریم فرستاد و آنان بودند که او را تعليم

ند از خداوند خواستند که عذاب را از آنان بردارد. خداوند متعوال، اهميوت کسوانی کوه پيوامبر کوریم       عذاب را دید

برایشان ارسال شد، از فرایند ارسال پيامبر از نظر کفر و عنادشان به او بيشتر دانسته و جمله را از حالت واقعی خود 

ایگاه واقعی کافران و معانودان را بوه هموه نشوان     تغيير داده تا ج« وجاءهم رسول کریم»به « وجاء رسول کریم لهم»

 دهد.

ْبَلُهْم قـَْوَم فحْرَعْوَن َوَجاَءُهْم َرُسوٌل َكرحميٌ : »17ی  آیه .٢ و به یقين پيش از آنان قوم فرعون را بيوازمودیم  :  َوَلَقْد فـََتنَّا قـَ

 .« و پيامبرى بزرگوار برایشان آمد

ها، خداوند یک رسول کریم  خواهد از آنان انتقام بگيرد. قبل از آن خداوند میگری نيستند که  ها اولين قوم طغيان این

دیگری برای فرعونيان فرستاد. در نتيجه، زمان ارسال رسول کریم که قبل از قوم حاضر بوده برای سوق مخاطب به 

ی برخووردار اسوت. در   اینکه اگر قبل او هم دیگرانی وجود داشته خداوند با آنان چه کرده، از اهميت بسويار بواالی  

آورد تا اهميت ظرو و مظروو را متوجه مخاطبی کند کوه   را پيش از قوم فرعون می« قبلهم»ی  نتيجه خداوند کلمه

کوه پيشوتر توضويح داده    « جاءهم رسول کوریم »ی  حاال در موضع فرعون و فرعونيان قرار دارد. عالوه بر این، جمله

ی یکسان بودن سرنوشت قوم فرعون بوا مخاطبوان حوال حاضور      دهنده شانشد، در این آیه نيز وجود دارد و این، ن

 نداشته و مسير خود را ادامه دهند. است  تا زمانی که دست از لجاجت خود بر

ِ ح َلُكْم َرُسوٌل َأمحنيٌ : »1٣ی  آیه .3 یرا که که ]به آنان گفت[ بندگان خدا را به من بس ارید ز:  َأْن َأدُّوا إحيَلَّ عحَباَد اَّللَّح إح

 .« اى امينم  من شما را فرستاده

خواهد که بندگان خدا یا همان بنی اسرائيل را به او برگردانند. با مقدم شدن جار و مجرور بر  موسی از فرعونيان می

گيرد از عظموت و احتراموی برخووردار     شود که شخصی که بندگان خدا را تحویل می مفعول در این آیه، معلوم می

به او عطا نموده و در نتيجه تقدیم جار و مجرور بر مفعول صورت گرفته است. از سووی دیگور،   است که خداوند 

داری موسی مخصوص بنی اسورائيل اسوت.    کند. امانت موسی خود را رسولی امانت دار برای مخاطبانش معرفی می

سی به نفع بنی اسورائيل  داری مو شود تا نشان دهد که امانت پس جار و مجرور بر خبر حرو مشبه بالفعل مقدم می

 است.

 .« و نعمتى که از آن برخوردار بودند:  َونـَْعَمٍة َكانُوا فحيَها فَاكحهحنيَ : »27ی  آیه .١

موسی نصایح خود را تقدیم قومش کرد و آنان ن ذیرفتند و به دشمنی بوا او پرداختنود. او شوکایت قوومش را نوزد      

بنی اسرائيل را از دریوا عبوور داد و فرعونيوان غورق شودند.      ی قطعی الهی رسيد. موسی شبانه  خدایش برد و وعده

ها آرزوی هر کسی است که طالب آسایش است.  همانانی که نعمات زیادی را از دست دادند. نعماتی که تنعم در آن
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جنس آن نعمات دارای یک برتری همه جانبه نسبت به بهره مندی از آن است. نوعی که خداونود بورای بيوان ایون     

 کند. آورد و آن را به سبب اهميتی که دارد، مقدم می دی، جار و مجرور را پيش از خبر فعل ناقصه میمن بهره

و آسومان و زموين بور آنوان زارى نکردنود و      :  َفَما َبَكْت َعَلْيهحُم السََّماُء َواأْلَْرُ  َوَما َكانُوا ُمْنظَـرحينَ : »21ی  آیه .7

 .« مهلت نيافتند

کنند. در  ها و زمين برای مؤمنان در هنگام وفاتشان گریه می ی از تفاسير آمده، آسمانطبق آنچه در بحث روایی برخ

ق،  1٨11گرینود. )طباطبوایی،    زمين محل عبادت و سجود مؤمن و در آسمان محل باال رفتن اعمالش بورای او موی  

از توأثر آن دو از   خيلیای ت ها و زمين بر چيزی هنگام از دست رفتن آن، کنایه ( و همچنين گریستن آسمان1٢2/1٣

ها و زمين بر آنان بعد از هالک شدنشان، کنایوه   فوت و از دست رفتن آن چيز است. بنا بر این، گریه نکردن آسمان

تأثير بودن نابودی آنان در کائنات است.  از ذلت آنان در نظر خداوند و آسان بودن عذابشان بر ذات باری تعالی و بی

ها و زمين بر فرعونيان بررسوی شوود، بوه ایون      طریق بحث روایتی گریه نکردن آسمان ( اگر هم از1٢1/1٣)همان، 

ها مؤمن نبودند. در نتيجه، خود اشخاص در تأثير از دست رفتنشان بر سایرین نقش دارنود و ایون    علت بوده که آن

 بر دو فاعل جمله واضح و مبرهن است.« عليهم»اهميت و نقش، در تقدیم جار مجرور 

ْيَناُهْم محَن اآْلاَيتح َما فحيهح َباَلٌء ُمبحنيٌ : »٨٨ی  آیه .٣ ها ]ى الهى[ آنچه را که در آن آزمایشى آشوکار    و از نشانه:  َوآتـَ

 .« بود بدیشان دادیم

خداوند بنی اسرائيل را از عذاب فرعون نجات داد و آنان را وارثان نعمات به جا مانده از فرعونيوان گردانيود و بوه    

ی که در آن آزمایشی آشکار بود عطا کرد. بال به معنای آزمایش و امتحوان اسوت. )هموان( در اینجوا،     های آنان نشانه

ای که آزمایش و امتحان الهی در آن بود از اهميت باالتری نسبت به خود امتحان و آزمایش برخوردار اسوت.   نشانه

 ند.گردا مقدم می« بالء مبين»را بر « فيه»در نتيجه، خداوند جار و مجرور 

 نتیجه گیری:

ی معنوادار را   ی دخان به علت کوتاهی آیات، گاه دو یا چند آیه با یکودیگر تشوکيل یوک جملوه     ی مبارکه در سوره

خورد که با آیات قبل یا بعد خود موقوو المعانی هسوتند.   دهد و یا اینکه گاهی در این سوره آیاتی به چشم می می

ی کامل هست. ولی آیه یا آیات بعد، برای تکميول هودو اصولی     جمله یعنی خود آیه دارای مفهوم مستقل یا همان

ی  ی مبارکوه  نماید. از این رو، در بحث سوطح دسوتوری سووره    گوینده که خداوند متعال است، الزم و ضروری می

در سوطح   تقدیم و تأخير مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های انجوام شوده نشوان داد کوه    ،  دخان، مباحث التفات

ی یا نحوی این سوره در بهترین شکل ممکن از لحاظ قرار گرفتن جمالت و نظم و ترتيب بين عبارات قرار دستور

برد و باعث ایجاد نوعی جنب و جوش و تأمول در   دارد. و انواع مختلف التفات در این سوره، تنوع کالم را باال می

ر در آیات مختلف این سوره، اهميت برخی شود. همچنين وجود تقدیم و تأخي مخاطب هنگام خواندن این آیات می

دهود و او را بورای رسويدن بوه هودو سووره        از مفاهيم موجود در این سوره را در ذهن مخاطب باالتر جلووه موی  

 کند. راهنمایی می
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(14) 

 شناختی جابجایی واژگانی در آیات متشابه لفظی  بررسی سبك

 1کبری راستگود. 

 رانیمشهد. ا یعلوم قرآن ةدانشکد م،یدانشگاه علوم و معارو قرآن کر یعرب اتيزبان و ادب اریاستاد

 2فاطمه شاهی 

 رانیمشهد. ا یعلوم قرآن ةدانشکد ريارشد تفس یکارشناس یدانشجو

 چکیده

در قرآن کریم تغييراتی در سبک آیات وجود دارد که ظاهرا بيانگر عودم انسوجام و نووعی گسسوت در موتن کوالم       

قورآن   ها و با توجه به بافت زبوانی و غيرزبوانی آیوات    آید، در حالی که با دقت و تأمل در آن وحيانی به حساب می

شک نقش موثری در ایجواد   توان دریافت که این تغييرات در نهایت فصاحت و بالغت قرآن رخ داده است و بی می

های بارز چندوجهی قرآن کوریم   یکی از ویژگی انسجام و پيوستگی متن این کالم آسمانی دارد. این تغييرات سبکی

جایی واژگانی از جمله اشکال تغييرات سبکی در قرآن متعددی به خود بگيرد. جاب تواند اشکال و وجوه می که است

طلبد. بدین تصوور پوژوهش    ها را می ها، تحليل عميق این مباحث و تدقيق در آن است که دالیل معنایی در ورای آن

تحليلی به تبيين دالیول موجوود در   -شناسی و با استفاده از روش توصيفی حاضر بر آنست تا با تکيه بر دانش سبک

هوای   سازی زبانی شوده اسوت ب وردازد. بررسوی داده     های قرآنی که سبب برجسته آیه بجایی واژگانی جفتورای جا

زبوانی   -در متن کالم وحيانی با کموک عوامول سوبکی   پدیدة جابجایی واژگانی  قرآنی بر این مطلب اذعان دارد که

بوا هودو رسواندن    که این تکنيوک   نهمچنا متن آوایی قابل تأویل است. متن واژگانی، هم مختلف همانند بافت، هم

 مفهومی واالتر صورت گرفته است که آن فحوا تکراری نيست و در هر آیه بيانگر معنایی جدید است.

 شناسی، بافت، جابجایی وژگانی، متشابه لفظی، قرآن سبک ها: کلیدواژه

 

 . مقدمه1

ای که زبان قورآن بوه   گونهنگشته است، بهنظيری است که مانند آن در هيچ کتابی رویت قرآن کریم دارای سبک بی

انگيز در بيان سخن استفاده نمووده  بدیل و روشی شگفتای بیهای مختلف در سطح زبانی از شيوه تناسب موقعيت

  لوذا  باشود  عرصوة نموود آن   توانود می قرآن ای را مطرح نمود که سبکتوان معانی نهفتهالی آن میاز البه است که

ها و ساختار ادبی نيست بلکه ایون کوالم وحيوانی بوا      ای برای تجلی ترکيب که قرآن، صرفا عرصهتوان ادعا کرد  می

 اند. ها و مضامين واالیی را در خود نهفته دارد که قابل تامل های گوناگون زبانی اندیشه کاربست تکنيک

                                                           
 rastgoo@quran.ac.ir ده مسؤول.نویسن 1
2 daneshgah91@chmail.ir 
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کاربرد بسزایی دارند، فهم متون های نوین در قرن بيستم، که غالبا در فهم متن و تحليل آن،  شک با پيدایش دانش بی

های تاثيرگذار در تحليل متن  شناسی یکی از دانش اند. دانش سبک ویژه قرآن کریم از اهميت باالیی برخوردار شده به

شناسی، درصودد کشوف هور چوه      شناسی و مباحث زیباییهای زبانشناسی نوین با تکيه بر یافته است. دانش سبک

هایش و در نهایت احراز ميزان قدرت آفریننده کوالم در نحووه اسوتخدام    م با تمام زیباییتر معانی نهفته در کالدقيق

 زبان برای ارسال پيام مورد نظر به وجه احسن است.

اند و چندان به رابطة متن  متنی مورد مطالعه و بررسی قرار داده باری علمای بالغت قدیم غالبا قرآن را از منظر برون

شناسی،  های نوینی همچون دانش سبک اند. امروزه اما در پرتو دانش ا یکدیگر توجهی نداشتهو بافت آیات و سور ب

توان عمدة مباحث بالغت سنتی )علم معانی، بيان، بدیع( و سایر علوم مرتبط با قرآن مانند علوم مفوردات، علوم     می

 اطصوات و... را با نگاهی جدید مورد تدقيق و تامل قرار داد.

های بافوت و   شناسی نوین و تدقيق و تامل در مقوله تار حاضر بر آن است تا با تکيه بر دانش سبکبدین تصور نوش

قرار دهد و به سواالت ذیل پاسخ  متن، موضوع جابجایی واژگانی را در آیا متشابه لفظی کالم مجيد مورد بررسی هم

 گوید:

 افتد؟ عواملی اتفاق میجابجایی واژگانی در آیات متشابه لفظی قرآن تحت تاثير چه  .1

 های جابجایی واژگانی در رویکرد سنتی چه بوده است؟ ترین انگيزه مهم .2

 های نوشتار حاضر به قرار زیر است:  همچنين فرضيه

موتن   در پرسش اول فرض بر این است که جابجایی واژگانی در آیات متشابه قرآن، تحت تاثير بافت و هم .1

 پذیرد. صورت می

گویی دالیلی مبهم نظير تعظيم و  و سوال دوم بر این فرض استوار است که علمای بالغت قدیم غالبا با کلی .2

اند که خود  های موجود در آیات متشابه بيان داشته تشریف، امتنان، استلذاذ، تفنن و... را در چرایی جابجایی

 نيازمند بيان حکمت و سبب هستند.

 . پیشینه پژوهش2

از  «لیو التأو هو غر لیالتنز هدر»کتاب توان به  نوشته شده است می یمتشابه لفظ اتیآباب که در  ییها بکتا از اولين

  کتواب  در ق( 313)یمحموود بون حموزه کرموان     زيو پس از او ندر قرن چهارم هجری اشاره کرد.  «یاسکاف بيخط»

جماعوه   نیبدرالود  و «لیو مالک التأو»در  ق( 71٣) یغرناط ريبن الزب مياحمد بن ابراه و« متشابه القرآن یالبرهان ف»

 اند. ها پرداخته به این آیات و نکات موجود در آن «یالمتشابه من المثان یف یکشف المعان»در  ق(7٨٨)

مون بالغوه   »ق( اثر مصوطفی صوادق الرافعوی و    1٢21« )إعجاز القرآن والبالغه النبویه»های جدید کتاب  از پژوهش

پژوهشوگران  ه احمد بدوی از جمله آثار قابل ذکر در این زمينه اسوت. در حوال حاضور نيوز     م( نوشت2113« )القرآن

توان به موارد  که از آن جمله می اند پرداختهو تغييرات سبکی این آیات  یدر مقاالت خود به متشابهات لفظ یمتعدد

 ذیل اشاره داشت:
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صفهانی و محمدجعفر اصغری. نویسندگان در این (  نوشته محمدخاقانی ا1٨٣1« ))ع(شناسی سوره مریم سبک»مقاله 

سوره به موضوعاتی نظير: تکرار، تعریف و تنکير، افراد و جمع، ترادو و اشتراک لفظوی، و داللوت صووتی برخوی     

  اند. های زبانی را در انتقال معنای مراد روشن نموده اند و نقش هریک از این تکنيک آیات پرداخته

نووژاد، مرتضووی سووازجينی و   (  اثوور مشووترک ابوالحسوون مووومن 1٨1١« )نازعوواتشناسووی سوووره  سووبک»مقالووه 

سيدمحمدموسوی. نویسندگان در این مقاله سوره نازعات را در چهار سوطح آوایوی، معنایی)واژگوانی(، ترکيبوی و     

 اند. بالغی مورد تحليل قرار داده

 شناسی تعری  سبك و سبك

: 1٨٣1پوور،  )صفی گویند گداخته می هرا پاره نقر« سبيکه»است و  نای گداختن زر و نقرهدر لغت به مع« سبک»واژه 

سبک چيزی بوه جوز   »کالریج، شاعر معروو و منتقد ادبی سبک رمانتيک و فيلسوو انگليسی معتقداست: (. 2/3٨٢

ژاک دریدا نيز معتقود اسوت:   «. خواهد باشد تکنيک انتقال معنا به طور واضح و مناسب نيست، حال معنا هر چه می

(. ملک الشعرا بهوار  2: 2117فتيحه،«)ای بر قامت فکر پوشاندن است بک هنر سخنوری و هنر تزیين فکر و جامهس»

نيز در تعریف سبک آورده است که سبک در اصطالح ادبيات عبارت است از روش خاص ادراک و بيان افکوار بوه   

 (.13: 1٨72ا،  شميس1/٢: 1٨٢1وسيله ترکيب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبير)بهار،

ترین تعریف اصطالحی برای سبک آنست که ابن خلودون   کامل« علم االسلوب»نيز طبق نظر صالح فضل در کتاب 

شوند  ها بر محور آن درهم تنيده می سبک همان روشی است که ترکيب»بدان اشاره کرده است: « المقدمه»در کتاب 

 (.1٢: 111٣فضل،«)شود رکيب در آن ریخته میآیند و یا همان قالبی را گویند که ت و به نظم در می

دانش تعيين شيوه کاربرد زبان در سخن یک فرد، یک گوروه یوا در یوک موتن یوا      »شناسی عبارت است از  اما سبک

هوای آوایوی، واژگوانی،     ها. اساس کار این دانش نيز بر تمایز، گوناگونی و گزینش زبانی در الیوه  ای از متن مجموعه

 (.12: 1٨11ربردی زبان مبتنی است)فتوحی، نحوی، معنایی و کا

 شناسی متشابه لفظی . مفهوم١

 «یءُتَشوابه الشَّو  » لوذا آمده است.  زيمشکل و متماثل ن یاست که به معن« هَشابَتَ»در لغت، اسم فاعل از « متشابه»واژه 

 کوه منظوور آن اسوت   « مورُاطُ هتِبَشتَاِ: »شود یگفته م زين یگاهآن چيز با چيز یا چيزهای دیگر شباهت یافت.  یعنی

 (.٨/2٢٨، 1٢1٢فارس، چند امر با هم اشتباه شده است )ابن ای زيچند چ

متشوابه إعوراب   »توان به  کار رفته است که می هرچند اصطالح متشابه، در مباحث علوم قرآنی، در موارد متعددی به

و غيره اشاره کرد، لکون ایون واژه در آیوات    « همتشابه غریب القرآن ومعاني»، «متشابه تأویل القرآن»، «حروو القرآن

 قرآن کریم، از دو منظر قابل پيگيری است: متشابه معنوی و متشابه لفظی.

ترین کاربرد این واژه، متشابه معنوی است که معنای متشابه در آن، تشابه در معناست و معنای ظواهر، مودلول    رایج

ف و مصادیق گوناگون است و همواره در مقابل مفهوم محکوم بوه   کالم نيست. این نوع، در قرآن کریم دارای تعاری

 (.1/312: 1٢1٨  سيوطی،٢1: 1٢1٣رود)زرکشی، کار می
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آید، متشابه لفظی است که موراد از آن تشوابه در لفوظ اسوت       شمار می نوع دیگر متشابه، که محور نوشتار حاضر به

: 1117  اطرش،3: 1٢22برانگيز دارند)اسکافی، هتی سوالها از جهات مختلف با یکدیگر شبا یعنی آیاتی که الفاظ آن

 (1١: 2111  مشاهره،12

 . تعری  جابجایی واژگانی4

 تواخر  و تقودم  این. گردد می اطالق جمله، جابجایی واژگانی در ها آن وقوع تاخر و تقدم و کلمات چينش ترتيبِ به

 .گردد منجر مختلفی نتایج به همچنين و باشد داشته متعددی دالیل تواند می

توان اندیشه این تکنيک زبانی را به اولين تتبعات قرآنی، نحوی و بالغوی اندیشومندان    با نگاهی به آثار پيشينيان، می

مند و مفصول   یافته، نظام یک تئوری تکامل« دالیل االعجاز»بار عبدالقاهر جرجانی در  مسلمان ارجاع داد. اما نخستين

نظریوه  »(، بخش بزرگوی از  ٣3: 1٢23نهد. جرجانی ) در زبان عربی و قرآن پيش میدرباره فرآیند جابجایی واژگان 

 خود را به تغييرات چينش واژگان و اثر آن در معنی اختصاص داد.« نظم

هایی کوه در تقودیم و    شمرد و معتقد است ظرافت دهد و نظم را تابع معنی می جرجانی اصالت را به معنی کالم می

های  ها و آرایش های ادبی است. ولی نباید پنداشت که این ظرافت دهد، موجب آرایش میتأخير اجزای جمله روی 

هوای گوینوده در سواحت     اند. بلکه همه تصرو دستوری فار  از الیه معنایی کالمند و تصادفا به این گونه بيان شده

هوا و   بجوایی سوازه  نحوی کالم به سبب اغراض گوناگونی است که در ضمير گوینده بووده اسوت. وی در بواب جا   

هاى فراوان و غایتمند اسوت.   هاى بسيار و زیبایی تقدیم و تاخير داراى فایده»گوید:  های ادبی آن می آفرینش ظرافت

شود و موقعيّت آن  کند. مثال شعرى باعث شگفتى مى گر است و به نکتة لطيفى راهنمایی می هميشه زیبایى آن جلوه

اى در آن است یا لفظى از جایى به جاى دیگر انتقال  علت آن مقدم شدن واژه بينيم که گردد و مى موجب لطافت مى

 آن کوه  این و باشد داشته وجه یک تنها چيزى اگر بدان» :گوید مى (. او همچنين٣١-٣3: 1٢23جرجانی «)یافته است

 غير دیگرى وجه احتمال که است آن مزیّت. نيست مزیّتى هيچ ندارد، تأمل و ورزى اندیشه به نيازى و است درست

 و گيورد  نموى  را آن و سوازد  موى  دور دیگور  وجوه   آن از را خوود  ذوق که بينيم مى ولى. باشد داشته هم وجه  این از

 کورده  رهوا  را کالم این اگر و پذیرد مى را آن سليم ذوق و زیباست اول رفته کار به وجه  همان که کنيم مى احساس

 (.11٨: 1٢23)جرجانی  «کند نمى قبول را آن ذوق و ندارد را لطافت و زیبایى آن برگزینيم را دومى

آیود و   شمار موی  بنا برآنچه گفته آمد، فرآیند جابجایی واژگانی در وهله اول، بررسی زبانی جابجایی اجزای جمله به

رو،  گوردد. ازایون   شود که از طریق آن، معنای ثانوی جابجایی عناصر، ظاهر می در مرحله بعد، ادبيت کالم مطرح می

هوای تغييور سوبکی بوا در هوم شکسوتن روال معموول کوالم، موجوب           این فرآیند همانند سایر فرآیندها و تکنيوک 

 (.٢1: 211٨گردد)ربابعه، سازی و در نتيجه افزایش توجه شنونده و توسعه معنایی می زدایی و برجسته آشنایی

 شناختی جابجایی واژگانی در آیات متشابه . بررسی سبك٥

آید.  های بارز چندوجهی قرآن کریم است و در اشکال و وجوه متعددی به نمایش درمی یکی از ویژگی تغيير سبکی

آیود.   شومار موی   جابجایی واژگانی یکی از اشکال تغيير سبکی قرآن به طور عام و آیات متشابه آن به طور خاص به

 شناسانه قرار داد. سبکتوان در دو سطح کلمه و جمله مورد بررسی  فرآیند جابجایی واژگانی را می
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 شناختی جابجایی واژگانی در سطح کلمه بررسی سبك ٥-1

 توان نام برد: آیه ذیل را می از مصادیق جابجایی واژگانی در سطح کلمه، جفت

نْهـا َعـْدٌل َواَل ُهـْم يُنَصـُروَن﴾ ي﴿َواتَـُّقوْا يـَْوًما الَّ ْيزح  نْهـا َشـَفاَعٌة َواَل يـُْؤَخـُذ مح  از و» (48بق ره ) نـَْفٌس َعن نَـّْفٍس َشْيا َواَل يـُْقبَـُل مح
 قبوول  او از غراموت  نه و شود مى پذیرفته شفاعت او از نه و پذیرد نمى را دیگرى مجازات کسى که بترسيد روز آن

 «.شوند مى یارى نه و شد خواهد

 روزى از» (123بق ره ) نـَْفٌس َعن نَـّْفٍس َشًيا َواَل يـُْقَبُل محنْها َعْدٌل َواَل تَنَفُعَها َشَفاَعٌة َواَل ُهْم يُنَصـُروَن﴾ ي﴿َواتَـُّقوْا يـَْوًما الَّ ْيزح 

 سوود  را او شوفاعت،  و شوود  نموى  قبوول  او از عوضوى  گونوه  هويچ  و کند نمى دفاع دیگرى از کس هيچ که بترسيد

 «!شوند نمى یارى( سویى هيچ از) و دهد نمى

زیورا یهوود    اسوت.  یهود مخصوص شود نمی پذیرفته شفاعت که آیه این حکم در تفسير این آیات معتقدند مفسران

 آیوات،  ایون  خداوند نيز با نزول .نمود خواهند ایشان دستگيرى از پدرانشان هستند پيامبران فرزندان چون گفتند می

 ردّ نه است یهود عقيده ابطال مقصود اما است این آیات کلى بيان چه به باور طبرسی اگر البته کند. می نااميد را آنان

 در دارد وجوود  اختالفوى  اگور  و انکوار  قابول  غيور  و مسلّم است امرى ،)ص(اکرم رسول شفاعت اصل زیرا شفاعت،

 (1/1١٨: 1٨١1است)طبرسی، آن کيفيّت و خصوصيات

دو آیه مذکور، الزم است به روابط مفهومی و بينامتنی ميان این آیات و بافت زبانی محا  بر اما درباره تغيير سبکی 

 آن توجه داشت.

پيشی گرفته است به این دليل کوه فضوای ایون آیوه و محويط      « عدل»بر واژه « شفاعه»( واژه ٢٣در آیه نخست)بقره/

لصَّـّْبح َوالصَّـاَلةح َوإحنَـَّهـا َلَكبحـريٌَة إحالَّ َعلَـى ﴿َواْسـمفهومی آن بوا مفهووم محافظوت، صوبر و تقووا در ارتبوا  اسوت:         َتعحيُنوا ابح
ـعحنَي﴾ ها  ، و این«از شکيبایى و نماز یارى جویيد. و به راستى این ]کار[ گران است، مگر بر فروتنان( »٢3)بقره/ اخْلَاشح

رو، قورآن   ها به شفاعت در روز قيامت دسوت یابود. ازایون    تواند از طریق آن هایی اساسی است که انسان می ویژگی

توان بوه شوفاعت    سازد تا نشان دهد تنها با داشتن چنين امتيازاتی می آن را برجسته می« شفاعه»کریم با تقدیم کلمه 

مووخر  « عودل »کوه واژه   مذهبی. همچنان-وادگی و یا امتيازات قومیدست یافت نه با چيزهایی همچون اصالت خان

شده است تا نشان دهد دسترسی به اموال که در زندگی دنيوی بسيار ارزشمند است، در روز قيامت از هيچ ارزشی 

برخوردار نيست. در نجات زندگی یک انسان، ممکن است یک فرد به ابزار دی لماتيک برای شفاعت متوسل شود و 

تی این رویکرد با شکست مواجه شود، ممکن است بوه دادن فدیوه روی آورد. ایون در حوالی اسوت کوه بافوت        وق

 ﴿َوقَاُلوا اَتَََّذ اَّللَُّ َوَلًدا ُسْبَحانَُه َبْل َلُه َما ِفح السََّماَواتح َواأْلَْر ح ُكلٌّ لَـُه قَـانحُتوَن﴾(، شرک است: 12٨موقعيت آیه دوم)بقره/
هوا و   او منزه است. بلکوه هور چوه در آسومان    « ند: خداوند فرزندى براى خود اختيار کرده است.و گفت( »11١)بقره/

سازی وخامت شرک، گفته شده کوه حتوی    ، و به منظور برجسته«زمين است، از آن اوست، ]و[ همه فرمان ذیر اویند

نون توجوه قورار گرفتوه    ایون واژه در کوا  « عدل»یک فدیه عظيم)عدل( نيز موجب بخشش نخواهد شد لذا با تقدیم 

است. به بيان دیگر، در منظومه فکری و اعتقادی انسان مشرک مساله شفاعت جایگاه چندانی نودارد بلکوه او بورای    
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رو قرآن  شود ازاین پيشبرد اهداو و مقاصد خویش بيش از هر چيز به اسباب مادی مثل مال و رابطه و... متوسل می

 رک تنيم کرده است.کریم چينش آیه را طبق باور انسان مش

آیه ذیل اشاره داشت که تغيير سبکی موجود در آن دو به شکل  توان به جفت از دیگر مصادیق جابجایی واژگانی می

 به نمایش درآمده است:« الصابئين»و « النصاری»تقدیم و تاخير دو اسم 

َلُهـْم َأْجـُرُهْم عحنـَد َرهب حـحْم َواَل َوالصَّـبح   ﴿إحنَّ الَّذحيَن َءاَمنُـوْا َوالَـّذحيَن َهـاُدوْا َوالنََّصـَر  ًا فـَ ـَل َصـاحلح ـرح َوَعمح َّللَّح َواْليَــْومح ااْلخح نَي َمـْن َءاَمـَن ابح
 یهوود  آیوين  بوه  کوه  کسوانى  و اند، آورده ایمان( اسالم پيامبر به) که کسانى» (١2)بقره/ َخْوٌف َعلَـيْهْم َواَل ُهـْم َُيَزنُـوَن﴾

 دهنود،  انجام صالح عمل و آورند، ایمان رستاخيز روز و خدا به هرگاه[  یحيى پيروان] صابئان و نصارى و گرویدند

 ادیوان  پيوروان  از کودام  هر. )نيست ها آن براى اندوهى و ترس گونه هيچ و است مسلم پروردگارشان نزد پاداششان

 «.(رستگارند و مأجور اند، کرده عمل دین فرمان و وظایف طبق بر خود، زمان و عصر در که الهى،

نَـُهْم يـَْوَم اْلقحَياَمـةح إحنَّ اَّللََّ َعلـىَ   ﴿إحنَّ الَّذحيَن َءاَمُنوْا َوالَّذحيَن َهاُدوْا َوالصَّبحنَي َوالنََّصاَر  ُل بـَيـْ    َواْلَمُجوَس َوالَّذحيَن َأْشرَُكوْا إحنَّ اَّللََّ يـَْفصح
 مجوس و نصارى و[  پرستان ستاره] صابئان و یهود و اند، آورده ایمان که کسانى مسلّماا» (17حج/) يٌد﴾هٍء َشـيَشـ ل ح ُكـ

 چيوز  هور  بور  خداونود ( سازد مى جدا باطل از را حق و) کند مى داورى قيامت روز آنان ميان در خداوند مشرکان، و

 .«است( آگاه چيز همه از و) گواه

 "هادُوا وَالَّذِینَ"از  خورد. مراد به چشم می« الصابئين»و « النصاری»، «هادوا»الذکر فهرستی از سه اسم  در دو آیه فوق

 اواسط و در. است تورات کتابشان و کردند توقف )ع(موسى در که است او از قبل و پيامبران )ع(موسى به گروندگان

 قورن  اوایل در کاهن عزراى آنکه تا سوزانيد شد، کتابشان را مستولى بر آنان بابل پادشاه نصر وقتی بخت هفتم قرن

 نجوات  اسارت از را اسرایيل بنى و نمود فتح را بابل ایران پادشاه کورش که روزگارى در قبل از ميالد مسيح، ششم

 کواکب پرستندگان "صابئين"از  مراد و .آورد در تحریر رشته به تورات را برگردانيد، مقدس سرزمين ها به و آن داد

 کيشوى  بوه  معتقدین از عبارتند بلکه صابئين انداخته است مقابله مشرکين و صابئين ميان که آیه خود دليل به نيست

 نسوبت  پيغمبور  زکریواى  بن یحيى حضرت به را آن که دارند کتابى و است مجوسيت و یهودیت ميان وسط حد که

کثير در تفسير خود بعود   (. البته ابن1/212: 1٨7٢خوانند)طباطبایی، مى( صابئى) را ایشان مردم عامه امروز و اند، داده

گوید: صابئين به قومی گفته  ز ذکر اقوال مختلف درباره صابئين، قول مجاهد و پيروان او را ترجيح داده است و میا

انود بلکوه بور فطورت خوویش       های یهودیت، مسويحيت، مجووس و مشورکين نبووده     یک از آیين شود که بر هيچ می

 (.1/1٣٢: 1٢11کثير، اند)ابن زیسته

 شام قراء از یکى که ناصره، به نام بودند، اى قریه اهل از ایشان چون گویند می نصارىهمچنين به پيروان آیين مسيح 

: 1٨7٢سوکنی گزیدنود)طباطبایی،   قریه آن در مصر، از مراجعت از بعد )ع(عيسى و )ع(است. گفته شده حضرت مریم

1/21٢). 

( متفواوت از آیوه   ١2ره/همانطور کوه پيداسوت ترتيوب اسوم دوم)النصواری( و سوم)الصوابئين( در آیوه نخسوت)بق        

توان در بافت موقعيوت جسوتجو    ( آمده است. چرایی این تغيير سبکی در چينش دو واژه مذکور را می17دوم)حج/

سوره بقوره، موقعيوت مسويحيان بوه      ١2کرد  بدین نحو که معانی اساسی تفسيری با یکدیگر مرتبط هستند. در آیه 
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ها قبل از صابئين که به قولی صاحب کتاب آسومانی نبودنود، قورار     عنوان اهل کتاب برجسته شده است بنابراین آن

اند. و در سوره حج کلمه صابئين بر نصاری مقدم شده اسوت زیورا از لحواظ زموانی، صوابئين دقيقوا قبول از         گرفته

 (.2٢-22: 111٣  کرمانی، 232-231: 1٢22اند )اسکافی، زیسته مسيحيان می

« الهُودَی »و « هُودَی اللَّوهِ  »ی اسم است که تغيير سبکی در آن با جابجایی واژه آیه ذیل نمونه دیگری از جابجای جفت

 صورت گرفته است:

ََ اْليَهوُد َواَل النََّصاَر   ﴿َوَلن تـَْرضىَ  اَءَك اتَـّبَـْعَت َأْهَواَءُهم بـَْعَد الَّذح  جَ   تـَتَّبحَع محلَّتَهْم ُقْل إحنَّ ُهَد  اَّللَّح ُهَو اِلَْد  َولَئنح   َحىتَ   َعن
ََ محَن اَّللَّح محن َويلح ٍ  رٍي﴾ محَن اْلعحْلمح َما َل  طوور  بوه  تا) شد، نخواهند راضى تو از نصارى و یهود هرگز» (121بقره/) َواَل َنصح

 الهوى  هدایت تنها هدایت،: »بگو. کنى پيروى آنان،( یافته تحریف) آیين از( و شوى، ها آن هاى خواسته تسليم کامل،

 خدا سوى از یاورى و سرپرست هيچ اى، شده آگاه آنکه از بعد کنى، پيروى آنان هاى هوس و هوى از اگر و!« است

 .«بود نخواهد تو براى

ُنوْا إحالَّ لحَمن تَبحَع دحيَنكمُ  ثْـَل َمـا ُأوتحيـُتْم َأْو ُُيَـاجُّوكمُ  ُهَد  اَّللَّح َأن يـُْؤِتَ   ُقْل إحنَّ اِْلَُد   ﴿َواَل تـُْؤمح رَب حُكـْم قُـْل إحنَّ اْلَفْضـَل  عحنـدَ   َأَحٌد م ح
ٌع َعلحيٌم﴾  ایمان( واقعاا) کند، مى پيروى شما آیين از که کسى به جز و» (7٨آل عمران/) بحَيدح اَّللَّح يـُْؤتحيهح َمن َيَشاُء َواَّللَُّ َواسح

 تصوور : کردند اضافه س س(! )است اثر بى آن برابر در شما، توطئه این و! )است الهى هدایت هدایت،: بگو! نياورید

 و بحث شما با پروردگارتان، پيشگاه در توانند مى اینکه یا شود، مى داده( آسمانى کتاب) شما همانند کسى به( نکنيد

 انحصوار  در منطوق،  و عقول  و نبوّت موهبت و) فضل: بگو!( شماست نزد دو هر منطق، و نبوّت بلکه) کنند، گفتگو

 داراى] واسوع  خداونود،  و دهود  موى ( بدانود،  شایسته و) بخواهد کس هر به و خداست دست به( بلکه نيست کسى

 .«است( آن شایسته موارد از) آگاه و[  گسترده مواهب

( را باید در بافت موقعيت آن جست  در این آیه هر یک از دو قوم 121در آیه نخست)بقره/ «هُدَى اللَّهِ»علت تقدیم 

صورت  ها و اميال آنان پيروی کند در غير این توقع دارند که از آیين ساختگی آن )ص(یهود و نصاری حضرت رسول

اندازی خواهند کرد. اما از آنجا کوه   هرگز از آن حضرت راضی و خشنود نخواهند شد و در مسير آن حضرت سنگ

ذا در چنوين  های پيروی کردن از دیگری، هدایت است، و هدایتی جز هدایت خداوند وجود ندارد، لو  یکی از علت

شود. زیرا اضافه و اسناد هدایت به اهلل بيانگر آن است  مقدم « دَىالهُ»بر  «هُدَى اللَّهِ»موقعيتی بلي  آن است که کلمه 

که هدایت یهود و نصاری و غيره مردود و منتفی است و هدایتی که از سوی خدا صورت پذیرد، هودایتی راسوتين   

جوو و   ر این عبارت با توجه به نوع مخاطب)یهود و نصاری( که افورادی بهانوه  آید. وانگهی قرآن کریم د شمار می به

کند تا هدایت راستين را تنها به هودایت اهلل محودود سوازد و بور      نيز استفاده می« هو»پرتوقع بودند، از ضمير فصل 

 هدایت ساختگی آنان خط بطالن بکشد.

لَـّذحي أُنْـزحَل َعلَـى الَـّذحيَن اما در آیه دوم با توجه به بافت موقعيتی که توسط آیه  نُـوا ابح ـْن َأْهـلح اْلكحتَـابح آمح ﴿َوقَالَـْت طَائحَفـٌة مح
ُعـوَن﴾ َرُه َلَعلَُّهْم يـَْرجح و جماعتى از اهل کتاب گفتند: در آغاز روز به آنچوه  ( »72عمران: )آل آَمُنوا َوْجَه النـََّهارح َواْكُفُروا آخح
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، ایجواد شوده اسوت    «[ برگردند در پایان ]روز[ انکار کنيد  شاید آنان ]از اسالم بر مؤمنان نازل شد، ایمان بياورید، و

 رسد. تر به نظر می مناسب« هُدَى اللَّهِ»بر « دَىالهُ»تقدیم 

اى از اهل کتاب )یعنى یهودیان( به یکدیگر گفتند رسول اسالم و مؤمنين  طائفهدر شأن نزول این آیه آمده است که 

المقدس در اول روز تصدیق کنيد، ولى در نماز خواندنشان در آخر روز  اندنشان به طرو بيتبه وى را در نماز خو

در  به طرو کعبه تصدیق نکنيد و به هيچ وجه به اطالع مسلمانان نرسانيد که یکى از شواهد نبوت پيغمبور موعوود  

اى مثول قبلوه    هوم داراى قبلوه   مسلمين زیرا در چنين حالتیالمقدس به طرو کعبه است،  قبله از بيت تغيير تورات،

عالوه بر این نزد خدا هم هيچ حجتوى   .رود از بين مى یهودشد آن وقت است که سيادت و آقایى خواهند  ما)یهود(

عذر بياورید که ما از حقانيت برای خداوند توانيد  نخواهيد داشت، چون وقتى این سر خود را فاش کنيد، دیگر نمى

(. به عبارت دیگر یهود برای ٨/٢1١: 1٨7٢م )طباطبایی،ایمان نياوردی اوجهت به نبوت  خبر بودیم و بدین بى پيغمبر

ایموان نياورنود، دسوت بوه کتموان       )ص(اینکه مسلمانان به سوی حق هدایت نشوند و به صدق دعوی نبووت پيوامبر  

هُودَى  »را بور  « دَىهُال»بشارت تحویل قبله در تورات، زدند. از سوی دیگر خداوند در پاسخ به سخنان ایشان کلمه 

است که آن هم هدایت  و واقعی هدایتى که مؤمنين نيازمند آنند هدایت حقسازد تا به ایشان بفهماند  مقدم می« اللَّهِ

ها  پس هراندازه مصادیق صدق نبوت پيامبر را کتمان کنند، باالخره خداونود   آنخود خداى تعالى است، نه هدایت 

سازد. بنابراین با این تقدیم هموه هودایت واقعوی در هودایت خداونود محصوور        ن میها را بر مومنان روش خود، آن

 شود. گردد و هدایتِ یهود و امثال آنان از دایره هدایت راستين بيرون رانده می می

توان به آیات ذیل اشاره  یکی دیگر از مصادیق جابجایی واژگانی، جابجایی در سطح حرو است که در این باره می

 کرد:

َتَة َوالـدََّم َوحَلْـَم اخلْحنزحيـرح َوَمـا ُأهحـلَّ بـحهح لحغَـرْي اَّللَّح َفَمـنح اْضـُطرَّ غَـريْ ﴿إح  َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَميـْ اَبٍغ َواَل َعـاٍد فَـاَل إحُْثَ َعَلْيـهح إحنَّ اَّللََّ َغُفـوٌر  َّنَّ
ـيٌم﴾  آن بور  ذبح هنگام به خدا غيرِ نام را آنچه و خوک گوشت خون، مردار،( گوشت) تنها خداوند،» (17٨بقره/) رَّحح

 او بور  گنواهى  نباشود،  متجاوز و ستمگر که صورتى در شود، مجبور که کس آن( ولى. )است کرده حرام شود، گفته

 «.است مهربان و بخشنده خداوند( بخورد آن از ضرورت، موقع در خود، جان حفظ براى تواند مى و) نيست

َتُة َوالدَُّم َوحلَُم اخلْنزحيرح َوَما ُأهحـلَّ لحغَـرْي اَّللَّح بـحهح َواْلُمْنَخنحَقـُة َواْلَمْوقُـوَذُة َواْلُمرتَد حيَـ﴿ُحر حَمْت َعَلْيُكُم  ـُبُع   ُة َوالنَّطحيَحـُة َوَمـا َأكـلَ اْلَميـْ السَّ
أْلَْزاَلمح  ـُموْا ابح ْح َوَأن َتْستَـْقسح ُتْم َوَما ُذبحَح َعلَى النُُّصـ َذالحُكـْم فحْسـٌق اْليَــْوَم يَـئَس الَـّذحيَن َكَفـُروْا محـن دحيـنحُكْم فَـاَل ََتَشـْوُهْم إحالَّ َما ذَكَّيـْ

يُت َلُكُم ااْلْسـاَلَم دحينًـا َفَمـنح  اْضـُطرَّ ىفح َمََمَصـٍة غَـرْي ُمَتَجـانحٍف  َواْخَشْونح اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دحيَنُكْم َوَأمتْْمُت َعَلْيُكْم نحْعَمىتح َوَرضح
ـيٌم﴾ال ح   ذبوح  خودا  نوام  غير به که حيواناتى و خوک، گوشت و خون، و مردار، گوشت» (٨مائده/) ُثٍْ فَـإحنَّ اَّللََّ َغُفـوٌر رَّحح

 ضرب به که ها آن و بميرند، بلندى از شدن پرت اثر بر که ها آن و شده، کشته زجر به و شده، خفه حيوانات و شوند،

 را آن( و برسويد،  حيووان  آن به به موقع) آنکه مگر-درنده  حيوان صيد باقيمانده و باشند، مرده دیگرى حيوان شاخ

( همچنوين ) و است شده حرام شما بر( همه) شوند، مى ذبح( ها آن برابر در یا) ها بت روى که حيواناتى و -سرببرید

 -اسوت  گنواه  و فسوق  اعمال، این تمام آزمایى بخت مخصوص تير هاى چوبه وسيله به حيوان گوشت کردن قسمت

 دیون  امروز،! بترسيد من( مخالفت) از و! نترسيد ها آن از بنابراین، شدند مأیوس شما، آیين( زوال) از کافران امروز،
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 هوا  آن امّا -پذیرفتم شما( جاودان) آیين عنوان به را اسالم و نمودم تمام شما بر را خود نعمت و کردم کامل را شما

 هواى  گوشوت  از کوه  نودارد  مانعى) نباشند، گناه به متمایل و نرسد، دیگرى غذاى به دستشان گرسنگى، حال در که

 «.است مهربان و آمرزنده خداوند،( بخورند ممنوع

ــلَّ لحَغــرْي اَّللَّح بحــهح َفَمــنح اْضــُطرَّ َغــ َتــَة َو الــدََّم َوحَلْــَم اخلْحنزحيــرح َوَمــا ُأهح َــا َحــرََّم َعَلــْيُكُم اْلَميـْ ــيٌم﴾ رْي اَبٍغ َواَل ﴿إحَّنَّ  َعــاٍد فَــإحنَّ اَّللََّ َغُفــوٌر رَّحح
 کورده  حورام  شوما  بر اند، بریده سر خدا غير نام با را آنچه و خوک گوشت خون، مردار، تنها خداوند،» (113نحل/)

 خودا ( کوه  چرا بخشد مى را ها آن خدا) ننمایند، حدّ از تعدّى و تجاوز که حالى در شوند، ناچار که کسانى امّا است

 .«است مهربان و بخشنده

: 1٨7٢)طباطبوایی، .کننود  قربوانى  هوا  بت براى مثال خدا غير براى را حيوانى که است این معنایش خدا، غير براى اهالل

 (.2/1١7: 1٨١1( و یا آنکه هنگام ذبح، نامی غير از خدا بر آن برده شود)طبرسی،١٢3/1

که در آیه نخسوت پوس    مقدم شده است در حالی« به»بر « لغير»همانطور که پيداست در آیه دوم و سوم جار و مجرور 

 قرار دارد.« به»از 

  ٢/322: 1٨7٢اصوفهانی،    راغوب ١/11: 1٢1٢فوارس،  شوود)ابن  تعدیه موی « باء»در زبان عربی با حرو جر « أَهَلّ»فعل 

ان عربوی بعود   طبق معمول دستور زب« به»( جار و مجرور 17٨( بنابراین در آیه نخست)بقره/11/711: 1٢1٢منظور،  ابن

از فعل و در موقعيت اصلی خود قرار گرفته است. زیرا بافت موقعيت این آیه معرفی غوذاهای حوالل و حورام بورای     

برجسوته  « لغيور اهلل »که در دو آیه دیگر از جایگاه اصلی خود عدول کرده تا بدین وسويله نيوت    هاست. در حالی انسان

(. زیرا در سوره مائده بافت موقعيت 27: 111٣  کرمانی،٨17: 1٢22ی،شود و در کانون توجه مخاطب قرار گيرد)اسکاف

ـْن  ﴿اَي أَيُـَّها الَّذحيَن آَمُنوا اَل َتُحلُّوا َشَعائحَر اَّللَّح َواَل الشَّْهَر احْلَـَراَم َواَل اِْلَـْدَي َواَل اْلَقاَلئـحدَ  تَـغُـوَن َفْضـاًل مح َواَل آمح ـنَي اْلبَـْيـَت احْلَـَراَم يـَبـْ
اید، حرمت شعایر خودا، و مواه حورام، و     اى کسانى که ایمان آورده( »2)مائده/ َورحْضَواًص َوإحَذا َحَلْلُتْم فَاْصـطَاُدوا...﴾ َرهبح حمْ 

طلبنود،   بنددار، و راهيان بيت الحرام را که فضل و خشنودى پروردگار خوود را موى   هاى گردن نشان، و قربانی قربانى بى

به شوعائر الهی)مناسوک حوج و احورام و...( اشواره      ...« توانيد[ شکار کنيد رون آمدید ]مىنگه دارید. و چون از احرام بي

ای فراتر از اصل کلی)معرفی حالل و حرام( توجوه داده شوود و    بایست به مساله دارد. لذا متناسب با چنين موقعيتی می

کوه در سووره    راو دارد. همچنانآن نيت تحریم است. زیرا مخاطب چنين بافتی نسبت به اصل کلی)حالل و حرام( اش

هوا و   نحل بافت موقعيت به منطقه آبادی اشاره دارد که از سه ویژگی امنيت، اطمينان به ادامه زنودگی در آن و نعموت  

ها و تضييع مواهب الهوی بوه مجوازات قحطوی و نواامنی       منابع طبيعی فراوان برخوردار است ولی در پی کفران نعمت

توان ذبح با نيت غيور   سازی آن می ( با تقدیم نيت تحریم و برجسته113آیه موردبحث)نحل/ رو در گرفتار شدند. ازاین

های الهی معرفی کورد نوه بوا     خدایی را، آن هم در حالت مکنت و برخورداری، به عنوان یکی از مصادیق کفران نعمت

   گردد. یتاخير آن. اما همين ذبح در شرایط اضطرار حالل خواهد بود و موجب کفران نعمت نم

 شناختی جابجایی واژگانی در سطح جمله بررسی سبك ٥-2

ای  فرآیند جابجایی واژگانی منحصر در سطح کلمه نيست بلکه گاهی جمله یا جمالت نيز بوه منظوور انتقوال نکتوه    

 های ذیل اشاره کرد. توان به نمونه شوند که از آن جمله می متميزانه دستخوش جابجایی می
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ْبُكم بحهح اَّللَُّ فـَيَـْغفحُر لحمَ ﴿َّلل حَّح َما ىفح  ُكْم َأْو َُتُْفوُه ُُيَاسح ن َيَشاُء َويـَُعذ حُب َمن َيَشـاُء السََّماَواتح َوَما ىفح اأْلَْر ح َوإحن تـُْبُدوْا َما ىفح أَنُفسح
 را آنچوه  اگور ( رو این از) و. خداست آنِ از است، زمين و ها آسمان در آنچه» (2٣٢بقره/) ٍء قَـدحيٌر﴾ يشَ  ُكل ح    َواَّللَُّ َعلىَ 

 و) بخواهود  را کوس  هور  سو س . کنود  مى محاسبه آن، طبق بر را شما خداوند پنهان، یا سازید آشکار دارید، دل در

 چيوز  همه به خداوند و. کند مى مجازات ،(باشد مستحق و) بخواهد را کس هر و بخشد مى ،(باشد داشته شایستگى

 .«دارد قدرت

َُ السََّماَواتح َواأْلَْر ح يـَُعذ حُب َمن َيَشاُء َويـَْغفحُر لحَمن َيَشاُء َواَّللَُّ َعلـىَ ﴿َأ َ ْ تـَْعَلْم َأنَّ   (٢1مائوده/ ) ٍء قَـدحيٌر﴾يَشـ ُكـل ح    اَّللََّ َلُه ُمْل

 ،(بدانود  مسوتحق  و) بخواهود  را کس هر خداست؟ آن از زمين و ها آسمان فرمانروایى و حکومت که دانى نمى آیا»

 .«است قادر چيزى هر بر خداوند و بخشد مى بداند، شایسته و بخواهد را کس هر و کند مى کيفر

« عَذِّبُ مَن یَشَاءُیُ»بر جمله « یَشَاءُ لِمَن یَغْفِرُ»همانطور که پيداست تغيير سبکی در دو آیه فوق به شکل تقدیم جمله 

 قابل بررسی است. (٢1( و تاخير آن در آیه دوم)مائده/2٣٢در آیه نخست)بقره/

تووان   در یک روال معمول همواره مغفرت بر عوذاب در آیوات قورآن پيشوی گرفتوه اسوت. علوت ایون امور را موی          

سوره مائده بوا   ٢1که در آیه  سازی رحمت خداوند و اهميت بخشش او نسبت به عذابش دانست. در حالی برجسته

امر به خاطر بافت موقعيت اسوت   آمده است. این« یغفر»قبل از « یعذب»تغيير سبک و عدول از روال معمول، فعل 

َا َكَسَبا َنَكااًل محَن اَّللَّح َواَّللَُّ َعزحيٌز َحكحـيٌم﴾که توسط آیه  و مرد و ( »٨٣)مائده/ ﴿َوالسَّارحُق َوالسَّارحَقُة فَاْقَطُعوا أَْيدحيـَُهَما َجَزاًء مبح

، «ببرید، و خداوند توانا و حکيم اسوت  اند، دستشان را به عنوان کيفرى از جانب خدا زن دزد را به سزاى آنچه کرده

 (.٨2: 111٣ایجاد شده است)کرمانی،

هاسوت، داللوت دارد.    این آیه بر قوانين جزایی اسالم در باب سارقان مرد و زن و که همان تنبيه متناسب با جرم آن

است کوه در آیوه   رو مخاطب شاهد فضای تنبيه و مجازات و عذاب است لذا متناسب با چنين فضایی بلي  آن  ازاین

( نيز موضوع عذاب بر غفران مقدم شود و بدین وسيله رابطه بينامتنی ميان ایون دو آیوه برقورار    ٢1موردبحث)مائده/

 گردد.

 آید: شمار می آیه ذیل هم یکی دیگر از مصادیق جابجایی در سطح جمله به جفت

 مجوازات ( بدانود  مسوتحق  و) بخواهود  را کس هر» (21عنکبوت/) وَن﴾﴿يـَُعذ حُب َمن َيَشاُء َويـَْرَحُم َمن َيَشـاُء َوإحلَْيـهح تـُْقَلبُـ

 .«شوید باز گردانده می او سوى به شما و دهد مى قرار رحمت مورد بخواهد را کس هر و کند، مى

 نيوات ) از شما، پروردگار» (3٢اسراء/) وَكحياًل﴾م َأْو إحن َيَشْ  يـَُعذ حْبُكْم َوَما َأْرَسْلَناَك َعَليْهْم إحن َيَشْ  يـَْرَْحْكُ   مم َأْعَلُم بحكُ ﴿رَّبُّكُ 

 بخواهود،  اگور  و سوازد  موى  خود رحمت مشمول را شما ،(بداند شایسته و) بخواهد اگر است تر آگاه شما( اعمال و

 «!(کنى ایمان به مجبور را آنان که) ایم نفرستاده آنان بر مأمور به عنوان را تو ما و کند مى مجازات

سووره عنکبووت    21در یک سوره مساله عذاب بر موضوع رحمت پيشی گرفته است و آن آیوه  در قرآن کریم تنها 

 است.



 كبرى راستگو, فاطمه شاهی یمتشابه لفظ اتيدر آ یواژگان يیجابجا یشناخت  سبک یبررس
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ـهح توان به بافت موقعيت آن که توسط آیوات   علت این جابجایی و عدول از روال معيار را می ـَراهحيَم إحْذ قَـاَل لحَقْومح ﴿َوإحبـْ
ـٌر َلُكـْم إحْن   ـاْعُبُدوا اَّللََّ َواتَـُّقـوُه َذلحُكـْم َخيـْ ـْن ُدونح اَّللَّح َأْواَثًص َوََتُْلُقـوَن إحْفًكـا إحنَّ الَـّذحيَن تـَْعبُـُدوَن مح َـا تـَْعبُـُدوَن مح ـُتْم تـَْعَلُمـوَن* إحَّنَّ ْن ُكنـْ

تَـُغوا عحْنَد اَّللَّح الرح ْزَق َواْعبُـُدوُه َواْشـُكُروا لَـُه إحلَْيـهح تـُرْ  وَن* َأَوَ ْ يـَـَرْوا َكْيـَف يـُْبـدحُئ اَّللَُّ اخْلَْلـَق ُثَّ َجُعـُدونح اَّللَّح اَل مَيْلحُكوَن َلُكْم رحْزقًا فَابـْ
ـريُوا ِفح اأْلَْر ح فَـاْنُظُروا َكْيـَف بَـَدَأ اخْلَْلـَق ُثَّ اَّللَُّ يُـ  ـرٌي* قُـْل سح ََ َعلَـى اَّللَّح َيسح لـح ـَرَة إحنَّ اَّللََّ َعلَـىَٰ ُكـلح  يُعحيُدُه إحنَّ ذََٰ ـُ  النَّْشـَ َة اآْلخح ْنشح

[ ابراهيم را چون به قوم خویش گفوت: خودا را ب رسوتيد و از او پوروا      و ]یاد کن ( »21-1١)عنکبوت/ يٌر﴾َشـْيٍء قَـدح 

[  پرستيد جوز بتوانى ]بويش    واقعاا آنچه را که شما سواى خدا مى *بدارید  اگر بدانيد این ]کار[ براى شما بهتر است.

پرستيد اختيار روزى شما را در دسوت ندارنود.    مى سازید. در حقيقت، کسانى را که جز خدا نيستند و دروغى برمى

آیوا   *شووید.  پس روزى را پيش خدا بجویيد و او را ب رستيد و وى را س اس گویيد، که به سوى او بازگردانيده مى

گرداند؟ در حقيقت، این ]کوار[ بور خودا آسوان      کند س س آن را باز مى اند که خدا چگونه آفرینش را آغاز مى ندیده

و: در زمين بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است س س ]باز [ خداست که نشأه آخرت را بگ *است.

نسبت داد. این آیات بر گفتگوی ابراهيم با نمرود و قوم کافرش  «آورد  خداست که بر هر چيزى تواناست. پدید مى

حمت مقدم شود تا اثرگذار و سوودمند  داللت دارد لذا متناسب با چنين مخاطبی شایسته است که بحث عذاب بر ر

 باشد.

 گیری نتیجه

موورد   میدر قرآن کر یسبک ريياز وجوه پربسامد تغ یکیبه عنوان  جابجایی واژگانیجستار،  نیا نِيشيدر صفحات پ

 نشان داده شد که: اتیاز آ یا ه شناسانه قرار گرفت و ضمن پار سبک ليتحل

 کند و در  متن و روابط بينامتنی، نقش بسزایی در هرگونه تغيير زبانی و تنوع سبکی در متن ایفا می بافت، هم

 پرتو این اثرگذاری، توازن سبکی رخ خواهد داد. 

 سازی و قرار دادن آن در کانون توجه مخاطب و افوادة   قرآن کریم، برخی از عناصر آیه را به منظور برجسته

 اندازد. یگر اجزا پيش میمعنایی خاص بر د

     جابجایی واژگانی در قرآن کریم به طور عام و در آیات متشابه لفظی به طور خاص در رویکورد سونتی بوا

 دالیلی مبهم نظير تعظيم و تشریف، امتنان، استلذاذ، تفنن و... شده است.

 

 کتابنامه

 ، ترجمه فوالدوندقرآن کریم

 ق1٢1٢ مکتب اطعالم اإلسالمی، محمدعبدالسالم هارون، قم،تحقيق  ،اللغه مقاییس احمد، فارس، ابن

الودین، بيوروت، دارالکتوب العلميوه،      ، تصحيح محمدحسين شومس تفسیر القرآن العظیمکثير، اسماعيل بن عمر،  ابن

 ق1٢11
 ق1٢1٢، بيروت، دارصادر، چاپ سوم: العرب لسانمنظور، محمد بن مکرم   ابن
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 م1117، عمان، الجامعه اطردنيه، المتشابه اللفظیدراسات فی کتب اطرش، عطيه، 

، بيوروت:  دره التنزیل وةره التوویل فی بیان اآلیات المتشابهات فی کتفاب اهلل العزیفز  اسکافى، محمدبن عبداهلل، 

 ق1٢22،  دارالمعرفه

 ش1٨٢1، تهران، اميرکبير، شناسی سبكبهار، محمدتقی، 

 ق1٢23د. محمد التنجی، بيروت، دارالکتاب العربی، ، شرح دالئل اإلعجازجرجانی، عبدالقاهر، 

رضوا خسوروی حسوينی، تهوران،      ، ترجموه غوالم  نقفرآ فی ةریفب ال مفردات الاصفهانى، حسين بن محمد،  راغب

 ش1٨7٢مرتضوی، چاپ دوم: 

 م211٨، إربد)اطردن(، دارالکندی للنشر والتوزیع، األسلوبیه مفاهیمها وتجلیاتهاه، موسی سامح، ربابع

 ش1٨٣٣، تهران، ميترا، شناسی کلیات سبكشميسا، سيروس، 

 ان،یو حسن فؤاد محمد قيو تعل حيتصح، العرب همنتهی األرب فی لغ، عبدالرحيم بن عبدالکریم، شيرازی پوری صفی

 ش1٨٣1تهران، سنایی، ، نژاد انيحاج رضا یعل

همدانی، قم، دفتور انتشوارات اسوالمی     ، ترجمه محمدباقر موسویالمیزان فی تفسیرالقرآنحسين،  طباطبایی، محمد

 ش1٨7٢جامعة مدرسين حوزه علميه قم، چاپ پنجم: 

 ش1٨١1، ترجمه رضا ستوده، تهران، فراهانی، البیان مجمعحسن،  بن طبرسی، فضل

 ش1٨11، ، تهران، سخنها روش رویکردها و ها، نظریه شناسی سبك، محمود فتوحی،

 م2117، دمشق، اتحاد الکتاب العرب، واالسلوبیه فی النقداالدبیتجلیات االسلوب یحيی،  فتيحه، ابن

 م111٣، القاهره، دارالشروق، علم االسلوب مبادؤه واجراءاتهفضل، صالح، 

 م111٣، مصر، دارالوفاء، متشابه القرآن یالبرهان فمحمود بن حمزه،  ،یکرمان

، اردن: عوالم الکتوب الحودیث،    نقدیه بغةیفه( المتشابه اللفظی فی القرآن الکریم)دراسه مشاهره، مشهور موسوی،  

 م2111
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(1٥) 

 بررسی شخصیت حضرت مریم و آسیه

 1سمیه مصطفوی

 زبان و ادبيات عربی، دانشگاه کردستان کارشناس ارشد

 چکیده:

های عوام    کند مختص به یک دوران و یک موقعيت ویژه نيست، بلکه خطاب  جایگاهی که قرآن برای زن تعریف می

قرآنی، و که مطابق تصریح علمای امت در برگيرنده مردان و زنان به طور عموم است و توجه یه جایگاه ویژه زنوان    

ی قرآن به زنان است. اصوالا در قرآن کریم جز موریم    امعه و سایر روابط اجتماعی گویای اهتمام ویژهدر خانواده، ج

نام هيچ زنی به صراحت بيان نشده اما از این بانوی بزرگ بارها سخن بوه ميوان آموده و ایموان، پاکودامنی، حيوا و       

ی مؤمنوان و    ای بورای هموه    وان الگو و اسووه ی اخالقی او تأیيد شده است. معرفی کردن آسيه به عن  فضایل برجسته

 ذکرنام او در کنار مریم گویای جایگاه واالی او نزد خداوند است.

ی تحليل محتوا، بوا بررسوی شخصويت حضورت       در این مقاله سعی برآن است با استفاده از روش توصيفی و شيوه

رش دو رسول اولوالعزم و عيسی و موسی و در   مریم و آسيه به عنوان کسانی که با مقام معنوی خویش بسترساز پرو

اند، رسوالنی که نقش مهم آنها در هدایت بشر به سوی غایت آفرینش دور از نظر نيست، به اثبات   طول تاریخ گشته

 جایگاه ویژه ی زن از منظر قرآن ب ردازیم. 

 پردازی، مریم، آسيه.  نقش زن در قرآن، شخصيت :ها  کلید واژه

 

 مقدمه

یوافتن بوه    هوای الهوی و دسوت    بخشيدن به انسان و خليفه قراردادن او در روی زمين به منظور اجرای برنامه کرامت 

ترین اهوداو الهوی در خلوق بشور اسوت. بوه منظوور تحقوق ایون امور وظوایف و              ترین کماالت از جمله مهم  غایی

دهود،    ا القاب یکسان موورد خطواب قورار موی    هایی وجود دارد که بررسی آیات ذیل که مردان و زنان را ب  مسئوليت

بودن مسئوليت مردان و زنان را بدون در نظر گرفتن جنسيت برای محقق شدن ایون امور بوه انسوان گوشوزد       یکسان

 کند.   می

ـــانحتحنَي َواْلَقانحَتـــاتح َوالصَّـــ﴿ َنـــاتح َواْلَق ـــابحَراتح إحنَّ اْلُمْســـلحمحنَي َواْلُمْســـلحَماتح َواْلُمـــْؤمحنحنَي َواْلُمْؤمح ـــابحرحيَن َوالصَّ ـــادحقَاتح َوالصَّ ادحقحنَي َوالصَّ
ــُرو  َــافحظحنَي فـُ ــائحَماتح َواحْل ــَعاتح َواْلُمَتَصــد حقحنَي َواْلُمَتَصــد حقَاتح َوالصَّــائحمحنَي َوالصَّ ــعحنَي َواخْلَاشح َجُهْم َواحْلَافحَظــاتح َوالــذَّاكحرحيَن اَّللََّ  َواخْلَاشح

 (٨3)احزاب/  ﴾َعدَّ اَّللَُّ َِلُْم َمْغفحَرًة َوَأْجًراَكثحريًا َوالذَّاكحَراتح أَ 

 (1٣)حدید/  ﴾ ﴿إحنَّ اْلُمصَّد حقحنَي َواْلُمصَّد حقَاتح َوَأقْـَرُضوا اَّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا ُيَضاَعُف َِلُْم َوَِلُْم َأْجٌر َكرحميٌ  

                                                           
1 mostafavisomaye00@gmail.com 
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بودن خطاب قرآنی اثری ندارد. به هموين  عالوه بر این اختالو رنگ، جنس، درک و وطن هيچ یک از آنها در عام »

گيورد. عبوارات     ی مذکر ، زنان را نيز در بر موی   اند که خطاب قرآن با صيغه  خاطر علمای امت اسالمی تصریح کرده

 کتاب و سنت برای اجرای احکام شریعت بر زنان ، نيازی به تغيير خطاب از حالت مذکر به حالت مؤنث را ندارند.

در خطاب قرآنی عموم مردان و زنان است  مگر آنکه اختصاصی بودن آن ثابت شود. با این حوال،   از این رو ، اصل

عالوه بر آن حالت عام، زن در قرآن کریم، از زمان پيدایش نوع بشوری موورد اهتموام بزرگوی قورار گرفتوه اسوت.        

ه، و سایر روابط اجتمواعی وی سوخن   ی جایگاه او در نگرش دینی، در خانواده، در جامع  ای که قرآن درباره  گونه  به

ی   ی النساء نام دارد و آیاتی که به طور اختصاصوی دربواره    ی طوالنی قرآن، سوره  گوید. طوری که سومين سوره  می

 (21: 1٨13)الغنوشی، «. اند  گویند از دویست و پنجاه آیه فراتر رفته  زنان سخن می

تووان بوه     سان، ریشه آفرینش و گسترش نسل انسانی اشاره دارند موی عالوه بر این از مجموعه آیاتی که به خلقت ان

 برد.  بودن سرشت زن و مرد و دارا بودن آنها از ماهيت و حقيقت یکسان پی یکسان

ََّ محنْـ ﴿  َهـا َزْوَجَهـا َوبَـ نـْ ـَدٍة َوَخلَـَق مح ـْن نـَْفـٍس َواحح ُهَمـا رحَجـااًل َكثحـريًا َونحَسـاًء َواتَـُّقـوا اَّللََّ اَي أَيُـَّها النَّـاُس اتَـُّقـوا رَبَُّكـُم الَـّذحي َخَلَقُكـْم مح
 (0)النساء/ ﴾ الَّذحي َتَساَءُلوَن بحهح َواأْلَْرَحاَم إحنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم رَقحيًبا

َهــا فـََلمَّـا ﴿  َهـا َزْوَجَهــا لحَيْســُكَن إحلَيـْ نـْ ــَدٍة َوَجَعــَل مح ـْن نـَْفــٍس َواحح ــا ُهـَو الَّــذحي َخَلَقُكــْم مح ــاَها َْحََلــْت َْحْــاًل َخفحيًفـا َفَمــرَّْت بحــهح فـََلمَّ تـََغشَّ
ًا لََنُكوَننَّ محَن الشَّاكحرحينَ  تَـَنا َصاحلح َقَلْت َدَعَوا اَّللََّ رَبَـُّهَما لَئحْن آتـَيـْ ٍـْ  (029)اعراف/  ﴾ َأ

ْنَهـا َزْوَجَهـا﴿رازی از ابومسلم نقل کرده است که: » جنس وی خلق کرد. لوذا هماننود او   یعنی زوج او را از ، ﴾َخلَـَق مح

شد. پس اصل بشر دو زوج آفریده از جنس واحد یا ماده ی واحد است.انگار آیه، بر حسب تفسير خواسوته اسوت   

ی بشوریت را    ی دو نيموه   صرفاا با تکيه بر همين ویژگی، تفکر همانندی و مساوات را برجسته سازد، تمایز و مقایسه

ی مبتنی بر برتری دادن یک نژاد، ملت یا رنگ، را بور نوژاد،     هرگونه تفکر نژادگرایانه در هم بکوبد، و در عين حال،

        (2٢: 1٨13)الغنوشی، «. ملت یا رنگ دیگر را دور سازد

 کند:  رازی برای این آیه سه تأویل را ارائه می

ایون داسوتان را بوه صوورت      کند که عبوارت اسوت از اینکوه خداونود تعوالی       تأویل اول: آن است که قفّال ذکر می

است و مراد آن است که خداوند هر یک از شما را از نفسی واحد آفریده است و از جونس او     المثل ذکرکرده  ضرب

 زوج انسانی را قرار داده است که از لحاظ انسانيت با او مساوی است.

 واحده، قصی است. قصی است. مراد از نفس  تأویل دوم: خطاب به قریشيان عهد پيامبر، یعنی آل

 تأویل سوم: این است که نفس واحده، آدم است.

سوازد و بوا     دهد و از لحاظ لغوی و عقلی آن را اسوتوار موی    ی تأویل ها، تأویل یکم را ترجيح می  رازی از ميان همه

 کند.  قدرت، دو تأویل آخر، و به ویژه تأویل سوم را رد می

با رویکرد انسانی قرآن کریم، شایان رد هم نيست. لوذا موی گویود: ممکون     چنانکه گویی تأویل دوم به دليل تصادم 

ـَدةٍ ﴿: در این کالم خداونود تعوالی کوه   « من»ی   است جواب داده شود که کلمه ـْن نـَْفـٍس َواحح بورای بيوان    ،﴾َخَلَقُكـْم مح

آفرینش با او شروع  ابتدای غایت است. از این رو، چون ابتدای آفرینش و ایجاد، با آدم صورت گرفته است، )یعنی



 طفوىسميه مص هيو آس ميحضرت مر تيشخص یبررس
 
 

211 

 

َدةٍ ﴿شده است(،درست است که گفته شود:  به عالوه، وقتی ثابت شود که خداوند تعالی قادر  ﴾َخَلَقُكْم محْن نـَْفٍس َواحح

ای در آفرینش حووا    است آدم را از خاک خلق کند، همچنين قادر است حواء را نيز از خاک بيافریند. پس چه فایده

 (٣١-٣1: 1٨13)رازی، « وجود دارد؟های آدم   از یکی از دنده

شوود و     به ذهن متبادر می "نفس"ی   امری که استاد شيخ محمد عبده به آن تمایل دارد، این است که: آنچه از کلمه»

ی آن، ایون    نظر از روایات، رسوم و مسلّمات و عبارت است از: ماهيت یا حقيقتوی کوه انسوان بوه وسويله         با صرو

)الغنوشوی،  «. یر موجودات است! یعنی خداوند شما را از جنس واحد و حقيقت واحدی آفریود موجودِ متمایز از سا

1٨13 :27  ) 

ی اعتبار بوه آنهوا، بوه عنووان موجووداتی انسوانی و آزاد و مسوئول، و          یکی از نمودهای احترام اسالم به زنان، اعاده

 سته و رنجور شدند.برداشتن بند و زنجيرهای روزگاران طوالنی ظلم است که در زیر آن خ

ی بزرگی از الگوهوای زنانوه را در ميوادین      ی دسته  یکی از نمودهای این امر آن است که قرآن و حدیث نام و آوازه

 (32مختلف عبادی و سياسی و اجتماعی و جهادی آشکارا ذکر کرده است. )همان: 

هداو نهفته کالم وحوی در جوای جوای    کاربرد عنصر شخصيت در قرآن کریم در حکم وسيله و ابزاری برای بيان ا

های شخصيتی حضرت مریم و آسيه به منظور دریافت جایگاه واقعی زن از منظر   قرآن قابل رؤیت است، تبيين جنبه

 گيرد.  قرآن مسأله مهمی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می

 ف پیشینه تحقیق 2

ها و مضوامين قورآن     وسعت انجام ن ذیرفته است. اما درباره داستانگمان می رود تا حال کاری بدین عنوان و با این 

 کریم مطالعات و پژوهشهایی انجام شده است. که می توان به آثار ذیل اشاره کرد:

های   های ادبی و احساس  نویسنده به بررسی جنبه هنری قرآن، ویژگی "آفرینش هنری در قرآن"( 1٨7١سيد قطب، )

 ای زیبایی موجود در آن پرداخته است.ه  گاه  مختلف از نهان

هوای    دراین کتاب تعریف قصه، اسلوب، ماهيوت و عناصور قصوه    "های قرانی  مبانی هنری قصه"( 1٨7٣حسينی ، )

 قرآنی مدار اصلی کار نویسنده است.

ه بوه بيوان   در این مقال "نقش اجتماعی زنان در مقایسه با مردان: از نگاه قرآن و روایات"( 1٨1٨روحانی مشهدی، )

این نکته پرداخته شده است که یاد کرد خداوند از زنان در آیات احکام اجتماعی و خانوادگی با ضمير غایب، برای 

اشاره به نقش پنهان آنان در این عرصه است. همچنين با تأکيد بر نقش پنهان از حقيقت ملکوتی احکوام اجتمواعی   

 خن رفته است.زنان و اثر آن در رساندن زن به کمال انسانی س

در این مقاله سعی شده که با اهتمام بوه مقولوه تربيوت بوه      "زنان اسوه در قرآن )حضرت مریم("( 1٨٣1جعفری، )

داستان حضرت مریم در قرآن نگریسته شود و همچنين با روش جدیدی به استخراج اهداو تربيتی پرداختوه شوده   

 است. 

حضرت مریم و بررسی شخصيت او در خوالل مجاهوداتش   سرگذشت  "سيمای قرآنی مریم"( 1٨٣٢سعادت نيا، )

 که او را به مقام برگزیده شدن در پيشگاه الهی رسانده، از مضامين اصلی این اثر است.
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که نویسنده در این اثر به بررسی عوامل مؤثر  "الگو بودن حضرت مریم )ع( در قرآن و انجيل"( 1٨٣7ها، )  کاشانی 

 هایی که او را به یک اسوه تبدیل کرده ، پرداخته است.  ویژگیدر تربيت حضرت مریم و همچنين 

نویسنده در این مقاله به واکاوی ابعواد   "های روایی داستانهای قران کریم  واکاوی مؤلفه"( 1٨11حبيبی و همکاران )

قرآنوی نظور    هایی به تحقيق در جوانب مختلف روایی داسوتانهای   گوناگون داستانهای قرآنی پرداخته و با ذکر نمونه

 داشته است. 

این مقاله درصودد اسوت بوا     "های کوتاه قرآنی رابطه عناصر داستانی در داستان"( 1٨11) اشرفی  موسوی تلوکالیی

 های کوتاه در قرآن ب ردازد. ستانروش تحليل محتوا، به بررسی و تحليل رابطة عناصر داستانی دا

 ف بررسی شخصیت حضرت مریم و آسیه از منظر قرآن. ١

 پردازی حضرت مریم های شخصیت شیوه -١-1

شود، بوه هموين      دار نمی  بچه "حنّه"شد. همسرش   اسرائيل قلمداد می  مریم، دختر عمران که مرد بزرگی در ميان بنی

ضرع و زاری به پروردگار روی آورد تا پسری به او ببخشود. بوه نوزد خداونود     دليل به خداوند پناه برد و با کمال ت

 المقدس کند.  نذرکرد اگر فرزندی را به او عطا کند او را وقف طاعت او و خدمت به بيت

ََ َما ِفح َبْطِنح حُمَرَّرًا فـَتَـَقبَّْل محِن ح إح ﴿ ِ ح َنَذْرُت َل ََ أَْنَت السَّمحيُع اْلَعلحيمُ إحْذ قَاَلتح اْمَرَأُت عحْمَراَن َرب ح إح  (٨3)آل عمران/  ﴾ نَّ

 خداوند دعای او را پذیرفت. بعد از پایان مدت حمل دختری را به دنيا آورد.

َا َوَضَعْت َولَـْيَس الـذََّكُر َكـاأْلُنـْثَ ﴿  ِ ح َوَضْعتُـَها أُنـَْثى َواَّللَُّ َأْعَلُم مبح َها قَاَلْت َرب ح إح ََ ى فـََلمَّا َوَضَعتـْ ِ ح ُأعحيـُذَها بـح تُـَهـا َمـْرمَيَ َوإح ِ ح َْسَّيـْ َوإح
يمح   ( 06)آل عمران/  ﴾ َوُذر حيَـّتَـَها محَن الشَّْيطَانح الرَّجح

ِ ح َوَضـْعتُـَها أُنـْثَـى﴿در تفسير این آیه گفته است: اگر بگویی: چرا مادر موریم گفوت:    "کشاو"صاحب )تفسير(  و ﴾ إح

شدنِ اميد خود و بر عکس    گویم: این سخن را از روی حسرت ناشی از نااميد  یمنظور وی از این سخن چه بود؟ م

کرد کوه    رو، نزد پروردگار خویش ابراز اندوه کرد. چون او اميدوار بود و محاسبه می    ی خویش گفت. از این  محاسبه

بوه دليول سوخن گفوتن وی بوه       نوزاد پسر به دنيا می آورد. به همين خاطر، او را برای خدمتکاری )معبد( نذر کرد.

َا َوَضَعتْ ﴿ی غم و اندوه، خداوند تعالی گفت:   شيوه بود   به منظور بزرگ دانستن آنچه که به دنيا آورده  ﴾َواَّللَُّ َأْعَلُم مبح

اطالعی او از ارزش آنچه که از طرو خدا به او بخشيده شده است. یعنی: پسری که خواستی،   ی اعالم بی  و به نشانه

که دختری به تو داده شده است   خوری؟ در حالی  مانند دختری نيست که به تو داده شده است. پس چرا حسرت می

خواستی بهتر است. از این رو، تأسف تو علتوی جوز ناآگواهی از ارزش ایون نووزاد، و اسورار و         که از پسری که می

ی بشور،    ود او در انفس و آفاق، و در سرنوشت همهها و معجزات قرار داده شده در او، و تغيير ناشی از وج  شگفتی

 وجود ندارد.

دیری ن ایيد که این راز و نياز مادر مریم با پروردگار خود آرامش قلبی و رضایت به قدر الهی را به دنبال آورد. لوذا  

اسوت. از   "بوادت خوانم اهول ع  "اقدام کرد که برخی گفته اند: به معنای  "مریم"فوراا به نامگذاری این نو رسيده به 

خداوند نيز مسئلت کرد که او و نوادگانش زیر نظر و حفظ وی باشند. پروردگار نيز دعای او را قبول کرد و موریم  

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/313621/%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86_%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c_%d8%aa%d9%84%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/313621/%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86_%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c_%d8%aa%d9%84%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/185701/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3_%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81%db%8c
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را به دست یکی از پيامبران ارجمند خود به نام زکریا، که یکی از خویشاوندان نزدیک وی بود، در محراب عبوادت  

 (  331-332هو : 1٢1٣بزرگ کرد. )الزمخشری، 

وقتی که ایمان و صدیقيت مریم کامل شد، فرشتگان او رافراخواندند و این مژده را به او دادند که خداوند او را بر »

ای پاک   زنان جهان، از زمان آدم تا آخرین زنی که قيامت بر او برپا می شود، برگزیده است و خداوند اورا از پليدی

از افترایی مبرّا ساخته است که قوم وی به او خواهند زد تا آنکه برای  اند و او را  کرده است که قوم وی در آن غرق

  (3٣)همان: «. از جانب خداوند آماده شود "کُن"دریافت امرِ مستقيم 

هوا    سازند و آن  در دنيای داستان از یک سو با حوادث رو به رو هستيم و از سوی دیگر با کسانی که حوادث را می»

چرخود و تموام عوامول      ناميم. شخصيت، محوری است که تماميت قصه برمدار آن موی   یهای داستان م را شخصيت

: 1٨11)عرب، «. کنند  دیگر، عينيت، کمال، معنا، و مفهوم و حتی علت وجودی خود را از عامل شخصيت کسب می

11٢-11٨) 

ی خواننده، برخوی تموام   پردازی در استحکام بخشی به داستان و ایجاد جذابيت برا به خاطر اهميت زیاد شخصيت»

پردازی آن می دانند و معتقدند که یک داستان تنها وقتی  موفقيت و زیبایی یک اثر داستانی را در گرو نوع شخصيت

هایش نمایش داده شوند، درست مثل یک نمایشنامه کوه شخصويت هوایش بایود در       موفق خواهد بود که شخصيت

 (1١١: 1٨1٢)سرباز، «. حال صحبت کردن و بازی کردن نمایش داده شوند

 پردازی در داستان از سه شيوه استفاده کند:  نویسنده ممکن است برای شخصيت

ها با یاری گرفتن از شرح و توضيح مستقيم، به عبارت دیگر نویسنده با شرح و تحليل   اول، ارائه صریح شخصيت»

ی دیود فوردی در     کنودیا از زاویوه    معرفوی موی  های داستانش را به خواننوده   ها، آدم  رفتار و اعمال و افکار شخصيت

ها مورد تفسوير و    شود و اعمال آن  های دیگر داستان توضيح داده می  های شخصيت  ها و خصلت  داستان، خصوصيت

 (17٣: 1٨١7)ميرصادقی،«. گيرد  تعبير قرار می

ن روشِ عرضوه کوردن   ی شخصيت از طریق عمل شخصيت با کموی شورح و تفسوير یوا بودون آن. ایو        دوم، ارائه»

هوا را    هاسوت کوه آن    ها جزء جدایی ناپذیر روش نمایش است زیرا از طریوق اعموال و رفتوار شخصويت      شخصيت

 (1٣1)همان: «. شناسيم  می

هوای ذهنوی و عواطوف      تعبير و تفسير. به این ترتيب که با نمایش اعمال و کونش   ی درون شخصيت، بی  سوم، ارائه»

 (112)همان: «. شناسد  غيرمستقيم ، شخصيت را می درونی شخصيت، خواننده

 پردازی مستقیم شخصیت -١-1-1

در این شيوه، نویسنده از زبان خود یا از زبان یکی از اشخاص داستان، خصوصيات اشخاص داستان را به خواننده »

 (٨11: 1٨٣٢)یونسی، «. گوید  می

 پردازی مستقیم از طریق نویسنده شخصیت -١-1-1-1

های قصص قرآنی بسيار گوناگونند و شامل زنان و مردان، پيامبران، پادشاهان و وزیران مانند فرعوون و    شخصيت» 

شوند.شخصيت این افراد نه فقوط بوا توصويف مسوتقيم کوه بيشوتر بوا بيوان           های معمولی و ... می  هامان ، شخصيت



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

21٨ 

 

: 1٨11)حبيبوی،  «. توصيف محيط و فضا بوه مخاطوب  ها صورت گرفته و   ها، کارها و اکشن  ها و تعامل آن  وگو  گفت

٢3) 

گردد. شخصيت حضرت مریم نيز از این امر مستثناء   های قرآنی کمتر به صورت مستقيم ارائه می  پرداخت شخصيت

َنــَت عحْمـَراَن الَّــِتح َأْحَصـَنْت فـَْرَجَهــا فـَنَـَفْخَنــا فح ﴿در سوووره تحووریم  و برشوومردن صووفات اونگشووته،  َنــا َوَمــْرمَيَ ابـْ ــْن ُروحح يـهح مح
َا وَُكُتبحهح وََكاَنْت محَن اْلَقانحتحنيَ   (12)تحریم/  ﴾ َوَصدََّقْت بحَكلحَماتح َرهب ح

َأْحَصـَنْت »از معدود مواردی است که خداوند به طور صریح به معرفی شخصيت مریم می پردازد و با بور شومردن    
َا   به خواننده در شناخت آن حضرت کمک می کند.  «وَُكُتبحهح، َکاَنْت محَن اْلَقانحتحنيَ فـَْرَجَها، َصدََّقْت بحَكلحَماتح َرهب ح

ها، رفتارها و حرکات حضرت مریم قرار دارد و خواننده   در واقع برشمردن این خصوصيات، کامالا در راستای کنش

گردد. همچنين   ی آشنا میبه وسيله ی این خصوصيات برشمرده شده از سوی خدا با خلق و خوی مریم تا حد زیاد

کند که نمودهای این صيانت و حفظ فرج، تصدیق اوامر و نواهی پروردگوار و    نوعی انتظار را در خواننده ایجاد می

  قانت بودن ایشان را مشاهده کند.

 های دیگر  ی دید شخصیت  پردازی مستقیم از زاویه شخصیت -١-2-1-1

پوردازی    هایی است که نویسونده در شخصويت    ای دیگر، از جمله روشه  ی دید شخصيت  معرفی شخصيت از زاویه

  گيرد.  مستقيم از آن کمک می

هوایی از    های این شيوه است که مخاطب به وسيله آن بوا جنبوه    معرفی شخصيت مریم توسط مالئکه، از جمله جلوه

)آل  ﴾ إحنَّ اَّللََّ اْصَطَفاكح َوَطهََّركح َواْصَطَفاكح َعَلى نحَساءح اْلَعـاَلمحنيَ َوإحْذ قَاَلتح اْلَماَلئحَكُة اَي َمْرمَيُ ﴿شود.   شخصيت ایشان آشنا می

ی برگزیودگی و    ( در اینجا خداوند از طریق مالئکه سعی در شناساندن مریم دارد، چرا که دریافت موژده ٢2عمران/ 

هوایی کوه     کثرت عبوادت و ویژگوی  ی مالئکه، وجود صفات و اعمال پسندیده، تزکيه،   پاکی از سوی خدا به واسطه

 کند.   شایستگی برگزیدگی بر زنان عالم را در وجود مریم به ودیعه گذاشته است را به خواننده القا می

 پردازی ةیر مستقیم شخصیت -١-2-1

 کند، بلکه با  های داستانش را به صراحت و آشکارا معرفی نمی  پردازی غير مستقيم، نویسنده شخصيت   در شخصيت»

دهد و یا با نشان دادن حالتی از شخصيت و واداشتن او به انجام کواری    توصيفات یا توضيحات غيرمستقيمی که می

فهماند که آن شخص چه کاره اسوت و چوه خصوصوياتی دارد. بطوور کلوی بورای         ای، به خواننده می  و یا بيان گفته

)حبيبوی،  «. شود  گذاری استفاده می گفتار و نام پردازی غيرمستقيم از سه روش اصلی کنش )رفتار و عمل(، شخصيت

1٨13 :111) 

هوا،    گو، تعامول  و های قرآنی بيشتر به صورت غير مستقيم که شامل بيان گفت  شخصيت مریم همانند دیگر شخصيت

 گردد.  ها و توصيف فضا و محيط است، به خواننده معرفی می  کارها و اکشن

 ار و کردارپردازی از طریق رفت شخصیت -١-1-2-1
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آورد و بوه یواری اعموال و رفتارشوان خواننوده را بوا         دراین شيوه نویسنده اشخاص داسوتان را بوه جنوبش درموی    »

 (٨11: 1٨٣٢)یونسی، «. کند  خصوصياتشان آشنا می

ترین نقش یک شخصيت، نقش تعيوين کننوده و بسوزا در پويش بورد        کاربست کنش و رفتار به عنوان اولين و ساده»

کنود، بلکوه     های شخصويت را مسوتقيم بوازگو نموی      ردازی در داستان دارد. در این شيوه، نویسنده ویژگیپ  شخصيت

«. کنود   آورد و به یاری اعمال و رفتارشان خواننده را با خصوصياتشان آشنا موی   می  اشخاص داستان را به حرکت در 

 (121: 1٨13)حبيبی، 

فـَتَـَقبـََّلَهـا ﴿ش مریم و باليده شدن او از سوی خدا با باليودنی نيکوو،   ی پذیر  در واقع روبه رو شدن مخاطب با صحنه
بَـتَـَها نـََباًَت َحَسًنا وََكفََّلَها زََكرحايَّ  ( این انتظار را در او ایجاد می کند کوه نموود ایون    ٨7)آل عمران/ ﴾ رَبُـَّها بحَقُبوٍل َحَسٍن َوأَنـْ

های مختلف داستان، با   ی برخورد مریم در صحنه  د، که نحوهپذیرش و باليدگی را درکنش و رفتار مریم مشاهده کن

 آنچه از او انتظار می رود، کامالا هماهنگ است.

ـيُح عحيَسـى ابْـُن َمـْرميََ ﴿  از نمودهای این پرورش: ْنـُه اْْسُـُه اْلَمسح ـُركح بحَكلحَمـٍة مح يًهـا ِفح  إحْذ قَاَلتح اْلَماَلئحَكُة اَي َمـْرمَيُ إحنَّ اَّللََّ يـَُبش ح َوجح
َرةح َومحَن اْلُمَقرَّبحنيَ  َيا َواآْلخح نـْ  (41﴾ )آل عمران/  الدُّ

 (46﴾ )آل عمران/ َوُيَكل حُم النَّاَس ِفح اْلَمْهدح وََكْهاًل َومحَن الصَّاحلححنيَ ﴿
َح اَّللَُّ ﴿  َا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكونُ قَاَلْت َرب ح َأَّنَّ َيُكوُن يلح َوَلٌد َوَ ْ مَيَْسْسِنح َبَشٌر قَاَل َكَذلح ﴾ )آل  َُيُْلُق َما َيَشاُء إحَذا َقَضى َأْمًرا فَإحَّنَّ

 (48عمران/ 
هوای فرزنود موژده داده      بازخورد مریم در قبال این مژده که از سوی مالئکه به او القاء می گردد و برشمردن ویژگی

قَالَـْت َرب ح َأَّنَّ َيُكـوُن يلح َولَـٌد ﴿ه باشد. اما با این سؤال شده، از جمله مواردی است که می توانست برای او اقناع کنند
هوا مقيود بوه مرسووم و       دهد که، او نيز همانند دیگر انسوان   به مخاطب خود این نکته را انتقال می﴾ َوَ ْ مَيَْسْسِنح َبَشـرٌ 

حائز اهميت بعد از دریافت ی   مألوو بشر در زندگی است و بی توجه به اسباب و مسببات ظاهری نيست. اما نکته

َا يـَُقوُل لَـُه ُكـْن فـََيُكـونُ ﴿جواب است  َح اَّللَُّ َُيُْلُق َما َيَشاُء إحَذا َقَضى َأْمًرا فَإحَّنَّ که به خواننده ایون نکتوه را القوا     ﴾قَاَل َكَذلح

تواند   کندو تنها می  دا میشدن وکه با عدم تکرار سؤال در اینجا نمود پي کند که اطمينان درونی و تسليم فرمان الهی  می

 ناشی از پاکی درون و اعتقاد راسخ مریم باشد. 

تَـبَـَذْت  ﴿عالوه براین اوج تقوی و حيای درونی مریم در آنجا خود را نشان می دهد کوه   َواذُْكـْر ِفح اْلكحتَـابح َمـْرمَيَ إحذح انـْ
َها ُروَحَنا فـََتَمثَـَّل َِلَـا َبَشـًرا َسـوحايًّ  فَاَتَََّذتْ  (، ﴿06﴾ )مرمي/  محْن َأْهلحَها َمَكاًص َشْرقحيًّا َجااًب فََ ْرَسْلَنا إحلَيـْ  (08﴾ )مـرمي/ محْن ُدوهنححْم حح

تواند ناشی از ملکه شدن حيا در وجوود او    )با و جود بُعد مسافت و دوری مریم از مردم، اتخاذ ستر و پرده تنها می

 باشد.

تَـَبَذْت بحهح َمَكا﴿  يًّاَفَحَمَلْتُه فَانـْ ْبـَل َهـَذا وَُكْنـُت فَ َ  ( ﴿11﴾ )مرمي/ ًص َقصح تَـِنح محـتُّ قـَ ذْعح النَّْخَلةح قَاَلْت اَي لَيـْ َجاَءَها اْلَمَخاُ  إحََل جح
يًّا هوای دل و    هوا، آشوفتگی    گوردد، پریشوانی    ی دیگری روبه رو می  ( در اینجا مخاطب با صحنه2٨)مریم/ ﴾ َنْسًيا َمْنسح
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توان از آن به ترس ناشی از رسوایی   های ناشی از زایمان است، بلکه می  ا ناشی از دردها و رنجدرون مریم که نه تنه

 و که خود جنبه ای از حيای درونی است و سخن گفت.

 پردازی از طریق محیط شخصیت -١-2-2-1

آن اتفواق بيفتود.   ها برای به نمایش گذاشتن اعمال و رفتارهای خود به مکانی نياز دارند که حووادث در    شخصيت»

 تواند تا حدودی به ساختن شخصيت کمک کند.  توصيف فضای پيرامون شخصيت می

سوازد و در آن    کنود و حقوایق اجتمواعی را آشوکار موی       ها را مشخص موی   مکان و محيط زندگی، هویت شخصيت

دگی می کنند که خاص های دیگر روی دهد و شخصيت هایی در آن زن  تواند در مکان  دهد که نمی  حوادثی روی می

 (177: 1٨1٢)سرباز، «. توانند در آن زندگی کنند  خود آن مکان هستند و غير آن ها نمی

بَـتَـَهـا ﴿محيط در پرداخت شخصيت مریم بيشترین تأثير را دارد، در واقع مخاطب به محض مواجه شدن با عبارت  أَنـْ
ی پرورش این نبات است، چرا که انتخاب مریم بورای هودفی     منتظر دیدن شرایطی است که مهيا کننده ﴾نـََباًَت َحَسًنا

در این گزینش مد نظور اسوت.    ﴾إحنَّ اَّللََّ اْصَطَفاكح َوَطهََّركح َواْصَطَفاكح َعلَـى نحَسـاءح اْلَعـاَلمحنيَ ﴿واال است که غایتی بيش از 

اوج پرورش یک فرد به شمار بياید، در نگاه اول شاید برگزیده شدن بر زنان عالم، نه تنها غایتی دست نایافتنی بلکه 

طلبد و برای این پرورش اسباب، شرایط و محيطی   اما انتخاب مریم برای هدفی است که پرورشی بيش از این را می

 به معنای واقعی دیده شود. « حسناا»الزم است تا نمود 

ص اسوت. اخالصوی کوه موادر     برای پرورش مریم از همان زمان نطفه مقدماتی الزم است. اساسی ترین آن ها اخال

 سازد.   هنگام دعا در پيشگاه رب خویش لحظه به لحظه آن را آشکار می

ََ أَنْـَت السَّـمحيُع اْلَعلحـيمُ ﴿  ََ َما ِفح َبْطِنح حُمَرَّرًا فـَتَـَقبَّْل محـِن ح إحنَـّ ِ ح َنَذْرُت َل تُـَهـا َمـْرميََ ﴿(، ٨3)آل عموران/   ﴾َرب ح إح ِ ح َْسَّيـْ )آل  ﴾إح

ای کوه بور     سازد و هر کلمه  ( وجود چنين مادری که لحظه لحظه ارتباطش را به بارگاه کبریایی متصل می٨١/ عمران

ِ ح ﴿راند انگار نوری است که در فراهم شدن محيط برای بارور شودن نهوال وجوودی طفول الزم اسوت.        زبان می وإح
يمح  ََ َوُذر حيَـّتَـَها محَن الشَّـْيطَانح الـرَّجح توانود بوه     ای است که یوک موادر موی     ( باارزش ترین هدیه٨١)آل عمران/ ﴾ ُأعحيُذَها بح

ها نشان از رشد معنووی موادری     اش از شرشيطان به خدا. همچنين این  فرزند خود عطا کند، پناه دادن فرزند و ذریه

از وجوود موادری   کنود و    ها انتظار برای فرزند دار شدن، فرزنود خوود را نوذر خانوه خودا موی        است که بعد از سال

 دوراندیش که قبل از تولد فرزند به فکر مسير خدمات او در آینده است، حکایت دارد.

این اسباب هر چند از جمله شرو  الزم برای پرورش کودک می تواند به شمار بياید اما شر  کافی نيست. چرا که 

یم است. این بار نوبت به زکریا می رهاساختن او در این مرحله مساوی تباهی و خشک شدن نهال نوپای وجود مر

ی دیگری برای رشد اوست. اما فقط مربی کافی نيست، باید محول پورورش     رسد، انتخاب او به عنوان کفيل مرحله

هم پاک باشد و چه جایی بهتر از محيط بيت المقدس. زکریا انتخاب می شود امااین نهال آن چنان رشد بوا برکتوی   

رسود کوه بيشوترین توأثير را در آینوده برمربوی خوود خواهود           ت، بلکه به جایگاهی موی دارد که فقط تاثيرپذیر نيس

گردد، این بار آیات قرآنی پرده از واقعيتی برمی دارد کوه از جملوه عوامول پوروردن       گذاشت.کالم به اینجا ختم نمی
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َها زََكرحايَّ اْلمحْحَراَب َوَجَد عحْنَدهَ »، شخصيت مریم است با وجوود چنوين رزق بوا برکوت و پورورده       «ا رحْزقًالََّما َدَخَل َعَليـْ

شدن چنين شخصيتی، تولد غالماا زکيا و که هدو غایی تربيت مریم است و چيز دور از انتظاری نيست. اهتموام بوه     

گوردد کوه     کند، جایی که به مریم هنگام وضع حمل امر می  ای دیگر نمود پيدا می  رزق برای پرورده شدن، در صحنه

َح ُرطًَبا َجنحيًّاَوُهز ح ﴿  َح ِبححذْعح النَّْخَلةح ُتَساقحْط َعَلْي (. خواننده نتيجه این مجموعه عوامل را در یک کوالم  23)مریم/  ﴾ ي إحلَْي

َسابٍ ﴿کند:   مریم مشاهده می این کالم چنان تأثيری بور زکریوا دارد کوه او را نيوز بوه       ﴾إحنَّ اَّللََّ يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء بحَغرْيح حح

و چنين واکنشی از سوی زکریا در برابر سخن مریم تنهوا موی توانود      طلب فرزند با وجود بعيد بودن امر می کشاند

ی چنوان    ناشی از تبلور یقين و اطمينانی باشد که فقط به صورت الفاظی در هووا پراکنوده نموی شوود بلکوه نتيجوه      

 نی تولد یحيی پسر زکریا است. سخنا

 پردازی از طریق نامگذاری شخصیت -١-2-1-١

ها که غالبواا بصوورت غيراتفواقی، تعمودی و پويش اندیشويده انتخواب          های آن  ها و داللت  استفاده از نام شخصيت»

ئوه و  شوند و در حکم سخنگوی فکری خالق خود هستند، یکی از روش هایی اسوت کوه نویسوندگان بورای ارا      می

روالن »ها در پردازش داسوتان    ی نقش نام شخصيت  های خود بکار می گيرند. درباره  های داستان  پردازش شخصيت

بارت معتقد است: در باب هر نام خاص باید دقيقاا تأمل کرد، زیرا نام خاص اگر بتوان گفت، شاه دالهاست و معانی 

 (  12٣: 1٨13ی، )حبيب«. اش، غنی و اجتماعی و نمادین هستند  ضمنی

توان به ارتبا  ویژه و منسجمی ميان شخصيت و نام اودست یافوت  چورا کوه ایون اسوم نشوان         در بيشتر موارد می

های شخصيت، طبقه و خاستگاه اجتماعی او و یا بيانگر نقش او در پيشبرد حووادث    ی خصوصيات و ویژگی  دهنده

 ( 1٣1: 1٨1٢باشد. )سرباز،   داستان می

 (331هو : 1٢1٣)الزمخشری، «. ده/ زن پرستش کننده و اهل عبادتعاب»مریم 

های مختلف داستان، بيانگر این نکته است که   انتخاب چنين نامی از سوی مادر مریم و عملکردهای مریم در صحنه

امالا به های ذیل ک  انتخاب چنين نامی امری اتفاقی و بدون هدو نبوده، بلکه خواننده هنگام رو به رو شدن با صحنه

 گردد.  ارتبا  معنایی چنين اسمی با خصوصيات رفتاری و اخالقی مریم واقف می

هد، یا   گيرد و با وجود این دوری باز هم برای خود سِتر و حجابی قرار می  در جایی که مریم از اهل خود دوری می

به منظوور دور  « تقياا»ی   ر بيان کلمهی حضور رسول الهی به منظور دادن مژده به مریم و اوج پارسایی او د  در صحنه

کردن چنين شخصی که بدون اجازه به عبادت گاه وارد شوده و مخاطوب واقوع شودنش از سووی مالئکوه و موژده        

 کند.   برگزیده شدن و برتری یافتش بر زنان عالم شایستگی انتخاب چنين نامی را برای چنين شخصيتی تثبيت می

 گو و گفت پردازی از طریق  شخصیت -١-4-2-1

صحبتی را که ميان دو شخص یا بيشتر، یا آزادانه در ذهن شخصيت واحدی در اثوری ادبوی )داسوتان، نمایشونامه،     »

 (٨2٨: 1٨١7)ميرصادقی،«. نامند  گو می و شود، گفت  شعر...( رد و بدل می
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ان و گفتار خویش خواننده کند که خود با بي  آورد و کاری می  در این شيوه نویسنده اشخاص داستان را به حرو می»

 (٨11: 1٨٣٢)یونسی،«. کنند  را در جریان خصوصيات خود بگذارد، همان کاری که مردم می

 شود.  گو به دو دسته بيرونی )دیالوگ( و درونی )مونولوگ( تقسيم می و عنصر گفت

 گوی بیرونی )دیالوگ( و گفت -ال 

یک شخص با شخص دیگر یا یک شوخص بوا گروهوی یوا     گو به سخن گفتن  و گوی بيرونی: این نوع گفت و گفت»

 (1٢: 1٨٣١)آیت اللهی، «. شود  گروهی با گروه دیگر اطالق می

ُكلََّما ﴿پرسد،   ای که زکریا منبع ارزاقی را که در نزد مریم است از او می  گوی او با حضرت زکریا در صحنه و .گفت1
َها زََكرحايَّ اْلمحْحَراَب َوَجَد  َح َهَذاَدَخَل َعَليـْ  دهود   پاسخی که مریم در قبوال ایون سوؤال موی    ﴾ عحْنَدَها رحْزقًا قَاَل اَي َمْرمَيُ َأَّنَّ َل

َسـابٍ ﴿ در واقع گویوای خشووع و خضووعی اسوت کوه چنوان       ﴾ قَاَلْت ُهَو محْن عحْندح اَّللَّح إحنَّ اَّللََّ يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء بحغَـرْيح حح

شخصيتی به او بخشيده که او را به اعتراو به نعمت و فضل خدا از یک سو و تفویض تمام کارهوایش بوه خودا از    

 دهد.   سوی دیگر، سوق می

َها ُروَحَنا فـََتَمثََّل َِلَا َبَشًرا َسوحايًّ گوی او با جبرئيل،  و .گفت2 ََ إحْن ُكْنـَت َتقحيًّـا ﴿فََ ْرَسْلَنا إحلَيـْ ْنـ لرَّْْحَنح مح ِ ح َأُعوُذ ابح )آل ﴾  قَاَلْت إح

ی برخورد بوا شخصوی کوه بودون اجوازه بوه         ( کالم هر فرد گویای درون اوست. مریم نيز در صحنه1٣،17عمران/ 

دهود، چورا     ود را نشان میميزان تبلور پرهيزگاری در وجود خ« إحْن ُكْنـَت َتقحيًّـا»ی عبادتگاه او درآمده با عبارت   حجره

ای را ناخودآگواه در ذهون     هود و چنوان صوحنه     به محض دیدن شخص اولين برخورد خود را با این کلمه نشان می

کند که مخاطب، آن تقوی را چون سد و موانعی مسوتحکم تصوور کنود، موانعی کوه از چنوان اسوتحکامی           ایجاد می

کند. همچنين پاسوخی    ریم شخصی او را، از طرو مقابل سلب میی هر گونه ورورد به ح  برخوردار است که اجازه

َح ُغاَلًما زَكحيًّـا ﴿کند،   که دریافت می َْ َل ََه َح ألح َا َأَص َرُسوُل رَب ح ( بوازهم نموود دیگوری از پواکی     11)آل عمران/   ﴾قَاَل إحَّنَّ

به الهی، و بشارت داده شدن به ظاهری و معنوی اوست. چرا که مورد خطاب واقع شدن از سوی مالئکه، دریافت ه

گو  و همگی معرو تقویی است که نهال وجودی مریم با آن آبياری شده است. اما این گفت« زکياا»فرزندی با صفت 

به اینجا ختم نمی گردد و خواننده نمود توصيفات مستقيمی را که از مریم در ذهن داشته، در ایون پاسوخ موریم بوه     

( صراحت و شجاعتی کوه در  21)آل عمران /  ﴾ َّنَّ َيُكوُن يلح ُغاَلٌم َوَ ْ مَيَْسْسِنح َبَشـٌر َوَ ْ َأُك بَغحيًّـاقَاَلْت أَ  ﴿بيند   وضوح می

شود، همگی ریشه در پرورده شدن نهال مریم با آبِ حيایی دارد که او را به ایستادگی در برابر هر   پاسخ او دیده می

َح قَـاَل  ﴿گو همچنوان اداموه دارد،    و دارد. اما این گفت  ند، وامیک  آنچه این پاکی وجودیش را خدشه دار می قَـاَل َكـَذلح
ـيًّا ٌ َولحَنْجَعَلُه آيًَة لحلنَّاسح َوَرْْحًَة محنَّا وََكاَن َأْمـًرا َمْقضح َح ُهَو َعَليَّ َهني ح ( در واقع هر پاسوخی بوه مقتضوای    21)آل عمران/ ﴾  رَبُّ

ن و باوری که در وجود مریم شکل گرفته او را در خور دریافت چنوين پاسوخی   شود، یقي  حال سؤال کننده داده می

بودن انجام غيرممکن ها از سوی خدا، نياز به بالندگی یقين در وجوود فورد دارد کوه در واقوع      کند، چرا که آسان  می

 نشأت گرفته از اوج تقوی درونی است. 

 گوی درونی )مونولوگ( و گفت -ب



 طفوىسميه مص هيو آس ميحضرت مر تيشخص یبررس
 
 

21٣ 

 

طرفه، نوعی صحبت یک نفره شخصيت با خود است که ممکن است مخاطب   گوی یک و تک گویی درونی یا گفت»

ای اسوت کوه افکوار درونوی       شويوه »گوی درونی  و ( این نوع گفت12١: 1٨13)حبيبی، «. داشته باشد یا نداشته باشد

ی زیورین    يچيوده کند و به الیوه ی پ   دهد و تجربه ی درونی و عاطفی او را گزارش می  شخصيت داستان را نشان می

 (٨٨7: 1٨١7)ميرصادقی،«. یابد  ذهن دست می

ها   ها، مونولوگ  ها از بسامد باالیی برخوردارند، امادر مقایسه با دیالوگ  در شناساندن شخصيت حضرت مریم دیالوگ

 از چنان بسامدی برخوردار نيستند. 

دردهای جسمی و روحی ناشی از رنج زایمان، تک و تنها بودن، فشار سنگين ناشی از رسوایی، مریم را بوه حوالتی   

يًّا﴿کشاند که با عبارت   می َتِنح محتُّ قـَْبَل َهَذا وَُكْنُت َنْسًيا َمْنسح چيزی نمانده است که سر و وضع او ( »2٨)مریم/  ﴾اَي لَيـْ

 (213: 1٨٣1)سيدقطب، «. وی را حس کنيم و جای درد در وجود او را لمس کنيم را ببينيم، پریشانی ذهن و خاطر

 پردازی حضرت آسیه های شخصیت  شیوه -١-2

(، فرعون مصر در روزگار حضرت موسی)ع(، 12٨7و1٨1٢اسرائيل، همسر رامسس دوم )حکومت   آسيه، از زنان بنی

شده است. یک بار در شورح برگرفتوه شودن موسوی)ع( از نيول      بار از این بانو، بدون ذکر نام، یاد  2در قرآن کریم 

خواهد او را از فرعون و قوم ستمکارش نجات بخشد و   ( و بار دیگر به هنگامی که وی از خداوند می2٣/1)قصص

 (١١/11بهشت را روزی وی سازد. )تحریم/ 

در تورات دختور  نام برده شده است.  است. اما در دو آیه نامبرده از همسر فرعون نشده حیتصر هيدر قرآن به نام آس

: 2کتاب مقدس، سفر خروج، ) دانسته شده است. رفت،یپذ یکه او را به فرزند یو کس یدهنده موس فرعون، نجات

 (11و  1

از  ایو  لياسورائ  یاز نژاد بنو  یو که نیدر ا یول اتیرواتواتر نام داشته است و  هيهمسر فرعون، به اتّفاق مفسّران، آس

 وسفی، فرعون زمان  یقبط ديبن ول انیبن ر ديدختر مزاحم بن عب هيآس ،یبوده، اختالو است. به گفته طبر انيقبط

 بود. هياز آنان آس یکیآوردند که  مانیا یفقط سه نفر به موس انيگفته: از قبط زيمقاتل ن( 2٨1 /1، ،یطبر) .تبوده اس

و مادر و مددکار مؤمنوان بووده    امبرزادهيپ ل،ياسرائ یزنان بن نیاز بهتر یبرآنند که و گرید ی.گروه(7/٨7٣ )طبرسی، 

. اسوت  شومرده  ديو نسوبت را بع  نیو ا یآلوسو  یولو ( 1٣/1٨2  ،یقرطبو ) انود،  دانسته یاو را عمّه موس یو برخ است

 ( 71 /21 )آلوسی،

به عکس بوده اسوت. بوه    ای لياسرائ یمادر، از بن یاز سو و ،یپدر، قبط یاز سو هياست که آس نیدو نظر ا نيجمع ب

قوابوس   د،يرسو  یامبريو بوه پ  یکه موسو  یبود. هنگام هیابتدا همسر قابوس بن مصعب بن معاو هي، آس ینوشته طبر

همسر  ه،ينشست و با آس یو ی( به جالي)فرعون غرق شده در ن دي( مُرد و برادرش ولیموس ی)فرعون زمان کودک

، هموان فرعوونِ    ليکه فرعونِ غرق شده در ن دیآ یشعراء برم 1٣ هیآ از یول( . 2٨1 /1)طبری،  برادرش ازدواج کرد،

 ،ینامتناسب با فرهنگ و زبان قبطو  یها نام گر،ید ی. از سوشود یم فيتضع یاست و گفته طبر یموس یزمانِ کودک

 باشد.  مذکور یها گزارش یبر نادرست یليدل تواند یم خود 
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اند. مطوابق آیوات یواد      برد، نام این بانو را آسيه گفته همسر فرعون نام میبيشتر مفسران در تفسير دو آیه قرآن که از 

زیست، به خدای یگانه ایمان داشت و وقتوی موسوی     شده و روایات اسالمی، آسيه به رغم آنکه در دربار فرعون می

ر اثر پيشامدی، فرعون به داشت. سرانجام د  )ع( به پيامبری رسيد، به وی نيز ایمان آورد، اما اعتقاد خود را پنهان می

ایمان وی پی برد و از او خواست تا از پرستش خدای یگانه دست بردارد، اما آسيه ن ذیرفت. فرعون دسوتور داد او  

ها سنگی بزرگ بر وی فرود آوردند، اما پيش از آنکه سنگ بور    ی روایتی، در پایان شکنجه  را شکنجه کردند. بر پایه

 پرواز کرده بود. افتد، روح از تنش  او فرو

قرآن کریم در برابر زنانی مانند همسران لو  و نوح که بوا وجوود معاشورت و مصواحبت بوا پيوامبران خودا، کفور         

کند که به رغم زندگی در محيطی کفور آلوود،     ی زنان پرهيزگار و موحد یاد می  ورزیدند، از آسيه به عنوان نمونه  می

ز پيامبر اسالم روایت شده است که آسيه در کنار مریم، خدیجوه و فاطموه در   ایمان خود را به پروردگار رها نکرد. ا

تون هرگوز کفور     ٨شمار بهترین زنان بهشت است. طبق روایتی دیگور از رسوول اکورم، در دوران پويش از اسوالم،      

 (٨11: 1٨١1نورزیدند: مؤمن آل فرعون، علی بن ابی طالب و آسيه همسر فرعون. )مولوی، 

َو َضـَرَب اَّلل ُ »: کنود  یمو  یمؤمنان معرّفو  یو مقدّم بر او، الگو میرا در کنار مر هيخداوند آس، میتحرسوره  11 هیدر آ
را در کنوار   هيآسو ( )ص امبراکرميو پو  شوده  ادی یکيبه ن هياز آس زين اتیدر روا. «َمَثاًل لحلَّذيَن َءاَمنوا امَرَأَت فحرَعـوَن...

 امبريپ زنان اهل بهشت شمرده است. نیاز بهتر زياز چهار زن کامل و برتر عالم و ن یک( یع)و فاطمه  جهیخد م،یمر

که بوه   شمرد یم ی( از زنانهاالسالميو فاطمه )عل جهیو خد میرا به همراه مر هيآس ،یبه نقل ابوموس وآله هيعل اهلل یصل

 (٢/2١٢ ،یبخار) .دنديمراتب کمال رس تینها

 ةیرمستقیمپردازی   شخصیت -٨-1-2

 گوی درونی )مونولوگ( و گفت-١-1-1-2

تًـا ِفح اجْلَنَّـةح ﴿  ْنـَدَك بـَيـْ ـَن  َوَضَرَب اَّللَُّ َمَثاًل لحلَّذحيَن آَمُنوا اْمَرَأَت فحْرَعْوَن إحْذ قَاَلْت َرب ح اْبنح يلح عح ـْن فحْرَعـْوَن َوَعَملحـهح َوَن حـِنح مح َوَن حـِنح مح
 (11یم/ )تحر ﴾ اْلَقْومح الظَّالحمحنيَ 

این هم زن فرعون است. طوفان کفری که در کاخ فرعون بودان درافتواده اسوت، او را از جسوتجوی نجوات خوود       »

جوید و از خداوند خانه ای در بهشت موی طلبود. او از پيونود بوا فرعوون        دارد. او از کاخ فرعون بيزاری می  بازنمی

می کند. او از کار فرعون بيزاری می جویود از تورس    بيزاری می جوید و از خداوند نجات از فرعون را درخواست

اینکه نکند از کار فرعون چيزی به حساب او گرفته شود و جرقه ای از آتش عمل او بدو رسد. در حالی که از همه 

 ی مردمان به فرعون نزدیک تر است:

 ﴾﴿َوَن حِنح محْن فحْرَعْوَن َوَعَملحهح  
 . بخش رهائی کارهایش و فرعون از مرا و

 : زیست می ایشان ميان در که  حالی در جست، بيزاری پيروانش و فرعون م قو از او

 ﴿َونَح ِنح محَن اْلَقْومح الظَّالحمحنَي﴾
 . بده نجات ستمکاره مردمان این از مرا و
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یافتن بر کاالی زودگذر زندگی دنيا در دل انگيزتورین ودل ربواترین    دعای زن فرعون و موقعيت او، نمونه ی برتری

تورین    ترین شاهان آن روزگار بود. در کاخ فرعون بوود، خووش    شکل خود است. زن فرعون بود، فرعونی که بزرگ

می یافت. ولی این زن، در پرتو ایموانی کوه    مکان و پرنعمت ترین جایيکه زنی در آن به هر چه می خواست دست

 داشت بر همه ی این ها برتری گرفت و واالیی یافت. 

تنها از کاالی زودگذر جهان نگذشت و بس، بلکه فرعون را شر وکثافت و بال شمرد و از او به خدا پنواه بورد، و از   

 ت و رستگاری خویش را طلبيد.ها نجات خود را خواس  های او گذر کرد، و از دست آن  ها و حائل  مانع

این زن تنها، بلی این زن تنها، در ميان فشار جامعه، فشوار کواخ، فشوار شواه، فشوار اطرافيوان وفرعونيوان و فشوار         

کند. تنهوای تنهوا، در گورداب دریوای ایون کفور         شاهنشاهی، در ميان همه ی اینها سرش را به سوی آسمان بلند می

هوا و    ها، سدها و مانع  ی این تأثير گذارها، پيوندها و رابطه  که انسان بتواند از همه ی واالیی است  سرکش، این نمونه

 ی این نداها و فریادها ببرد و تنها وتنها از آن خدا بشود و برای خدا کار کند و بياید و برود.  از همه

-٢1٢: 1٨٣7)سويدقطب،  «. ودشو   تعيين خاطر است که این زن مؤمن سزاوار این اشاره در کتاب جاویدان یزدان می

٢1٨) 

 گوی بیرونی )دیالوگ( و گفت -١-2-1-2

َذُه َوَلًدا َوهُ   َفَعَنا َأْو نـَتَّخح ََ اَل تـَْقتُـُلوُه َعَسى َأْن يـَنـْ  (1)قصص/  ﴾ ْم اَل َيْشُعُرونَ ﴿َوقَاَلتح اْمَرَأُت فحْرَعْوَن قـُرَُّت َعنْيٍ يلح َوَل

اسرائيل، ميزان شجاعت و جسارت را در اظهار نظر و پيشونهادی کوه هنگوام    های او بر بنی   تجسم فرعون، شکنجه

 سازد.  افتد را نمودار می  گرفتن نوزاد از نيل اتفاق می

در واقع دامن آسيه باید مهدی باشد برای پرورش موسی، کسيکه با فرعوون و بعود از آن بوا بنوی اسورایيل مواجوه       

کند. چرا که هموان    گردد و پرورش چنين شخصيتی، وجود چنين شجاعت و جسارت درونی آسيه را توجيه می  می

کند، پوذیرفتن    برای خود و فرعون معرفی می «عَيْنٍ قُرَّتُ»ایستد، یکه و تنها فرزند را  گونه که آسيه در برابر همه می

سوازد، طووری کوه      نظر او نيز از سوی فرعون و با آن همه استبداد و بيشتر صالبت آسيه را برای خواننده نمایان می  

کند   یی راسخی نظرش را بيان م  بيند که بدون ترس و واهمه و با چنان عقيده  انگار خواننده در برابر خود زنی را می

آورد. در واقع وجود چنين زنی بورای پورورش چنوان کوودکی و        که فرعون زمان هم در برابر او سر تسليم فرود می

  موسی و با آن همه مسئوليت خطير امری الزم و ضروری است.

 نتیجه -4

 است.ترین اهداو الهی در خلق بشر، کرامت بخشيدن به انسان و خليفه قراردادن او در روی زمين   مهم 

 بودن مسئوليت و حقوق موردان و زنوان را، بودون در نظور گورفتن       قرآن کریم در خالل آیات خود یکسان

 کند.  جنسيت به انسان گوشزد می

   بوودن   می توان از آیاتی که به خلقت انسان، ریشه آفرینش و گسترش نسل انسانی اشاره دارند بوه یکسوان

 سرشت زن و مرد پی برد.
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 جای  ی کالم وحی در جای  ای برای بيان اهداو نهفته  ر قرآن کریم به عنوان وسيلهکاربرد عنصر شخصيت د

 قرآن قابل رؤیت است.

 ای برای دریافوت جایگواه واقعوی زن از      های شخصيتی مریم و آسيه را می توان به عنوان وسيله تبيين جنبه

 منظر قرآن قلمداد کرد.

 يم و غير مستقيم در قرآن استفاده شده است.به منظور پرداخت شخصيت مریم از دوشيوه ی مستق 

 پوردازی مسوتقيم از بسوامد     پردازی غير مستقيم در پرداخت شخصيت مریم نسبت بوه شخصويت   شخصيت

 باالتری برخوردار است.

 پردازی از طریوق رفتوار و کوردار، محويط،       پردازی غير مستقيم از جمله: شخصيت های شخصيت  انواع شيوه

ی درون و بيرون در قرآن به منظور شناساندن شخصيت مریم به خواننده به کارگرفتوه  گو و گذاری، گفت نام

 شده است. 

 گوی بيرون )دیالوگ( دو عنصری هستند  و گوی درون )مونولوگ( و گفت و پردازی از طریق گفت شخصيت

 که در قرآن به منظور نمایاندن شخصيت واقعی آسيه از آنها استفاده شده است. 

 

 خذ:منابع و مآ

 ، بيروت، لبنان: داراإلحياء تراث العربی.روح المعانی(. 1173آلوسی، محمود )

، "تحليل عناصر داستانی قصوه حضورت یوسوف در قورآن کوریم      "(. 1٨٣١آیت اللهی، سيد حبيب اهلل و دوستان )

 (1و 21، شماره هشتم، )پژوهش زبان و ادبيات فارسی

 ، بيروت، لبنان: داراإلحياء تراث العربی.التنزیل و اسرار التوویلانوار (. 11١٣بيضاوی، عبداهلل بن عمر ) 

، مدرس علوم انسانی ،"تحليل عناصر داستانی در داستانهای قرآن کریم "(. 1٨7٣پروینی، خليل  حریر چی، فيروز )

 (1-1١، )1٨شماره 

فصلنامه تخصصوی پژوهشوهای   دو ، "های قرآن کریم های روایی داستان واکاوی مؤلفه"(. 1٨11حبيبی، علی اصغر )
 (٨7و ٢1، شماره پنجم، )ای قرآن کریم  ميان رشته

، "اثر نجيوب محفووظ  « زقاق المدق»پردازی غير مستقيم در رمان  های شخصيت   شيوه "(. 1٨13حبيبی، علی اصغر )

 (117و  1٨3، )دو فصلنامه علمی و پژوهشی نقد ادب معاصر عربی

 ، بی تا، الطبعه الثالثه.الکبیر التفسیرالفخر الرازی ) بی تا (. 

، الکشاف عن حقائق ةوامض التنزیل و عیون األقاویل فی وجوه التوویلهو(.  1٢1٣الزمخشری، محمود بن عمر )

 الریاض، مکتبه العبيکان.

دو فصونامه علموی و    ، "سوحر خليفوه  « اصل و فصول »پردازی در رمان  های شخصيت شيوه"(. 1٨1٢سرباز، حسن )
 (1١1و 112، )دب معاصر عربیپژوهشی نقد ا
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 (٨1 -٨1، ) 31، شماره بهار ،"پردازی داستان داستان و شخصيت"(. 1٨7٣عبداللهيان، حميد )

، شماره مجله زبان و ادبيات عرب، "تطبيق عناصر داستان بر رساله حی بن یقظان ابن طفيل"(. 1٨11عرب، عباس )

 (11٨-123هفتم، )

 ، تهران، احسان.قرآن کریم و در میان مسلمانانزن در (. 1٨13الغنوشی، راشد )

 )چاپ سی و دوم(. دارالشروق. تفسیر فی ظغل القرآن(. 211٨قطب، سيد ) 

، تهران، سازمان چواپ و انتشوارات وزارت فرهنوگ و    دائرة المعارف بزرگ اسغمی(. 1٨١1مولوی، محمد علی )

 ارشاد اسالمی، چاپ دوم.

 ، تهران، سخن، چاپ نهم.داستان عناصر(. 1٨1٢ميرصادقی، جمال ) 

 ، تهران، نگاه، چاپ هشتم.هنر داستان نویسی (.1٨٣٢یونسی، ابراهيم )
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(16) 

 «یروح المعان»در تفسیر  تبغة علم یبررس

 (علم بدیع: موردی  )مطالعه

 1زهرا سلیمید. 

 ینيامام خم یالملل نيدانشگاه ب ی،عرب اتيزبان و ادب یدانش آموخته دکتر

 2سیّد محمّد میرحسینی .د

 ینيامام خم یالملل نيدانشگاه ب یعلم ئتيو عضو ه اريدانش

 چکیده:

مفسران با توجه به جایگاه واالی این علوم،   تفسير قرآن کریم یکی از واالترین و ارزشمندترین علوم به شمار آورد.

اند و علوم ادبی نيز در سوایه   برای تبيين مفاهيم الهی از ادبيات و علوم ادبی چون بالغت، نحو و صرو بهره گرفته

توان گفت: فهم صحيح کالم الهی در گرو شوناخت و   اند. تا آنجا که می قرآن کریم به اوج رشد و کمال خود رسيده

انود. در ميوان ایون     علوم ادبی است و مفسران در ارائه دریافته های تفسيری خود به این علوم توجه داشتهآگاهی از 

علوم، علم بدیع با دو جنبه معناشناسانه و زیبایی شناسانه خود کمتر مورد توجه بوده است. لذا پس از بيان مفواهيم  

دهيم و ميزان کارآمدی این علم  سی مورد بررسی قرار میهایی را مبتنی بر نظر آلو تئوری مربو  به علم بدیع، نمونه

را در تفسير روح المعانی نشان می دهيم. غنا بخشيدن به ادبيات مربو  به مطالعات بالغی بر اسواس منبوع اصولی    

تحليلی و بر اساس تفسير  -بالغت )قرآن کریم( هدفی است که ین پژوهش می کوشد با استفاده از روش توصيفی

المعانی به بيان آن ب ردازد. علوم ادبی به ویژه بالغت در تفسير روح المعانی از جایگاه ویوژه و مسوتقلی   ادبی روح 

هوای   تری نسبت به سایر آرایوه  هایی چون لف و نشر، توریه، احتباک از کاربرد وسيع برخوردار است. توجه به آرایه

رآن کریم بوده است و مفسر از جنبه معناشناسانه بدیعی برخوردار است توجه به صنایع بدیعی با هدو متن فهمی ق

 دهد تا جنبه زیباشناسانه آن. های بدیعی را مورد توجه قرار می تر آرایه بيش

 قرآن کریم، روح المعانی ، علم بدیع، توریه، احتباک، لف و نشر کلید واژه:

 

 مقدمه-1

ه بالغت قرآن کریم سرشار از اسراری است بحث و بررسی بالغت قرآنی نياز به دقت و تالش بسياری دارد چرا ک

که نيازمند تدبر و تامل است. فهم این اسرار ممکن نيست مگر با مهارت و تدبر در فنون بالغی و با عنایت به اینکه 

سازد، توجه به این جنبه برای متخصصان علوم قورآن و مفسوران بسويار     اغراض بالغی مفهوم جمالت را آشکار می

                                                           
1 zsalimi9194@gmail.com 

2 mirhoseini@hum.ikiu.ac.ir 
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گيرد زیرا این جنبوه بوا هودو تواثير گوذاری در عاطفوه        است. علوم بالغی مورد بررسی قرار می کارساز و سودمند

شود یا پرداختن به این جنبه خاصيت ایجاز و مختصر گوویی قورآن    مخاطب و تشویق و ترغيب او به کار گرفته می

سازد پرداختن به  وس میسازد و امور معنوی و عقالنی را به صورت محسوس برای مخاطب ملم کریم را آشکار می

شود. از سوی  های معنوی می جنبه بدیعی نيز منجر به کشف و دریافت زیبایی های هنری قرآن کریم در کنار زیبایی

دیگر با توجه به اینکه هر مفسری با بيان اغراض بالغی به دنبال تببين اغوراض و مفواهيم تربيتوی و هودایتی قورآن      

شود  ه ویژه در دو بخش معانی و بيان موجب عمق بخشيدن به فهم کالم الهی میکریم است، توجه به جنبه بالغی ب

 دارد. و مخاطب را به تدبر و تفکر وا می

 پیشینه پژوهش:  -1-1

مقالوه،   نیا سندگانیتا آنجا که نو بالغی و آنچه مرتبط با روش تفسيری آلوسی است –بررسی علوم ادبی  نهيدر زم

 وارد زیر اشاره داشت:،ميتوانبه مجستجو نموده اند

منصوورزاده زهورا دانشوگاه     )(کنایوه : مووردی )مطالعوه  « روح المعوانی »بررسی رویکرد بالغوی آلوسوی در تفسوير    

( نویسونده در ایون   دومين همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی با محوریت بالغت و نقد ادبوی : 1٨1٢ایالم

 ح المعانی پرداخته است.مقاله به بررسی عنصر بالغی کنایه در تفسير رو

القورآن   ريتفسو  یفو  یروح المعوان  رهيتفس یف یاآللوس خيمنهج الش» تحت عنوان: ديجن عيرب داهلليعبپایان نامه ی  -

م( در رشته ی تفسير و علوم قورآن مقطوع ارشود. ایشوان هودو از ایون       2111)جامعة غزة،« یو السبع المثان ميالعظ

 داند. اعم از تفسير ماثور، اشاری و فقهی می پژوهش را، بررسی روش تفسيری آلوسی

مون خوالل کتابوه روح     غيوة البال یجهوود اطلوسو  »، تحوت عنووان:   محمد یمضو ميصالح ابراه رساله ی دکتری، -

( در بالغت و نقد است. این رساله در چهار فصل تودوین گشوته   2111-211٣)جامعة أم درمان االسالمية،« یالمعان

ژوهش در ضمن آیات قرآن مباحث بالغی شامل معانی، بيان و بدیع را مورد بررسوی قورار   است که ایشان در این پ

اند  اند وليکن ایشان به صورت گذرا و فقط به شکل نمونه و در مواردی بسيار اندک به این مباحث توجه داشته داده

این تفسير اهتمام ورزیوده انود   . هر یک از این آثار در ابعاد و اشکال مختلف، به بررسی جایگاه و نقش بالغت در 

ی افتراق بحث حاضر با موارد فوق در این است  ی خود حائز اهميت است .اما تمایز و مشخصه که هر کدام به نوبه

از ميان علوم ادبی به بررسی صونعت بودیع    که مولف سعی بر آن دارد افزون بر معرفی مختصر تفسير روح المعانی

 و نمونه های مرتبط با این علم را از این تفسير ارائه دهد. در تفسير روح المعانی ب ردازد

 چارچوب تكوری پژوهش:-2

 شرحی بر زندگی آلوسی-1-2

هجری قمری در  1217ابوالثناء شهاب الدین سيد محمود افندی آلوسی بغدادی از دانشمندان سده سيزدهم در سال 

کرخ از توابع بغداد در خانواده اهل علم به دنيا آمد. و از سادات حسينی و هاشمی نسب و منسوب بوه اهول بيوت    

سد. وی در شب بيست و پونجم ذی القعوده سوال    ر عليهم السالم است. نسب او به امام محمد تقی عليه السالم می

ابوالثناء، أبو عبداهلل شهاب الدین محمود » کنند: ( برخی او را اینگونه معرفی می2٣: 1٨٣٢درگذشت. )فکری،  1271
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( علت شهرت ایشان به آلوسوی بودین سوبب اسوت کوه      1٢11: ٢-٨)سرکيس،« اآللوسی البغدادی الحسنی الحسينی

: 7، ج1112در فاصله پنج منوزل از بغوداد اسوت.)زرکلی،     جزیر آلوس در ميان نهر فرات خاندان آلوسی منسوب به

172) 

 تفسیر روح المعانی-2-2

کند: از ابتدای کودکی به دنبوال درک مفواهيم    آلوسی در مقدمه تفسير خود سبب نگارش این کتاب را چنين ذکر می

اندیشيدم تا تفسيری بر قرآن بنویسوم توا    با خود بسيار میکردم و  کتاب الهی بودم و در این زمينه تالش بسياری می

در خواب دیدم خداوند مرا به دیدن و طی در آسمان و زمين فرمان  1132ای از ماه رجب سال  اینکه در شب جمعه

داد و آسمان و زمين را از نظر طولی و عرضی در هم پيچيد و من یک دست خود را بر آسمان بلند کردم و دسوت  

ا درون آبهای زمين فرو بردم . وقتی از خواب برخاستم، به دنبوال تعبيور آن رفوتم کوه در برخوی از کتوب       دیگرم ر

تعبيرش را نوشتن تفسير یافتم  به همين سبب در شانزدهم ماه شعبان همان سال یعنی در سن سی و چهار سوالگی  

 نیو ا« والمفسورون  ريالتفسو »کتواب  در  یذهب نيمحمد حس( 3: 1، ج1٢13شروع به نگارش تفسير نمودم. )آلوسی، 

 یرا دارا یروح المعوان  ريالصالح تفسو  ی( دکتر صبح23١،ی. )ر.ک. الذهبکند یمحمود ذکر م یبه رأ ريرا تفس ريتفس

بواطن   وبلکوه ظواهر    کندیتوجه نم اتیفقط به ظاهر آ ريتفس نیچرا که ا کند، یم یمعرف یو اشار انهيصوف یژگیو

رموز و اشواره    وهيکوه بوه شو    ینهان یاز معان یبرخ ات،یپس از توجه به ظاهر آ یآلوس کند  یرا با هم جمع م اتیآ

بر خالو ظاهر  اتیآ لیگونه است که تاو نیبد یاشار ريتفس( »1١: 11٣3.)الصالح، کند یذکر م گردند، یاستنبا  م

 قيآن و ظاهر تطب نيبتوان  می .گردد یصاحبان سلوک آشکار م یکه برا یاشارات پنهان یآن است، بر حسب مقتضا

دارد توا   هيخود بر آن تک یاست که صوف یافتیبر در یبلکه مبتن ستين یمتمرکز برمقدمات علم رينوع تفس نیداد، ا

 هیو آ یخود را تمام معنا ريتفس یصوف ر،ينوع تفس نیبرسد که بتواند اشارات مقدس را کشف کند. در ا ای به درجه

 ( 17: 1٢٨1ینی)مارد«. وجود دارد. هیآ یبرا یگرید یاحتمال ینابلکه معتقد است مع نديب ینم

کنود و   یبودن آن سوره ذکر م یو مدن یرا در مک نیمفسر آرای و ها ابتدا نام سوره رشيدر تفس یآلوس یطور کل به

. پردازد یکلمات م یلغو ی و جنبه یصرف ی شهیو به ر کند یم انيرا ب اتیتعداد آ انیو بصر انيکوف یمتناسب با آرا

 ،یو در ادامه مباحث علمو  کند یرا ذکر م عیبد و انيو ب یمعان و مباحثی از علوم یو ادب یمسائل نحو نيهمچن یو

کند. تفسير فخر رازی، کشاو یم یو عرفان یاشار ريرا تفس اتیموارد آ یو در برخ دهد یرا شرح م یو کالم یفقه

تفسير ابن عربی ، مفردات راغب اصفهانی، معانی القرآن ابن قتيبه زمخشری، مجمع البيان طبرسی، تفسير ابن عطيه، 

 و احکام القرآن جصاص و مواردی دیگر از منابع تفسير روح المعانی است.

 علم بغةت-١-2

تواند کالمی بلي  را در هر غرضی که به دنبال بيوان   ی آن می بالغت ویژگی قائم در نفس متکلم است که به واسطه 

آن است، بر زبان آورد و هر بليغی نيازمند موارد زیر است: الف: موهبت و طبع شعری، ذهن فعال و خيال بارور که 

شناخت احوال و شرایط نفوس انسوانی و سرشوت    اینها صفات خلقی است. ب: فرهنگ لغوی، نحوی و معرفت و

 (.٢1: 1٢27ها صفات اکتسابی هستند )ابوالعدوس،  ها و توجه به محيط طبيعی و اجتماعی که این آن
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گوید: اتفواق و   اما عبدالقاهر جرجانی با نظریه نظم خود متمایز از دیگران گردید و در کتاب دالئل االعجاز خود می

دانند و همگی متفقند که اگور نظوم    و جایگاه نظم را دانستم و دیدم که آن را بسيار بزرگ میاتحاد علماء بر بزرگی 

 (.32: 1٢17نباشد، هيچ کالمی ارزش ندارد هر چند که در معنای خود به نهایت شگفتی برسد )الجرجانی، 

 علم بدیع-1-١-2

از نمودن است.بدیع در لغت بوه معنوای پدیوده    واژه بدیع از ماده بدع الشی یبدعه بدعاا به معنای ایجاد کردن و آغ 

نيز به معنای مشک نواسوت.  « سقاء بدیع»یعنی چاه تازه حفر شده و « رَکی بدیع »تازه، زیبا و شگفت انگيز است و 

گویود:   به عبارت دیگر آنچه مبتکرانه بوده و از روی الگویی طرح نشده است، همان بدیع نام دارد. ابن منظوور موی  

 ﴿بَـدحيعُ گونوه کوه خداونود متعوال در آیوه       ای اسم فاعل کار برد دارد و یکی از اسمای الهی است هموان بدیع به معن
َـا يـَُقـوُل لَـُه ُكـن فـََيُكـونُ السَّ   َوَمـا الرُُّسـلح  محـنَ  بـحْدًعا ُكْنـتُ  َمـا ﴿قُـلْ ( و آیوه  117 بقوره، ) ﴾َماَواتح َواأَلْر ح َوإحَذا َقَضى َأْمرًا فَإحَّنَّ
( آن را به کار برده است. ولويکن  1)احقاو،  ﴾نٌي ُمبحـ نَـذحيرٌ  إحالَّ  َأصَ  َوَما إحيَلَّ  يُوَحى َما إحالَّ  أَتَّبحعُ  إحنْ  بحُكمْ  َواَل  يبح  َعلُ يـُفْ  َما َأْدرحي

پوردازد. خطيوب قزوینوی در     بدیع در اصطالح علمی است که به بررسی انواع بدیع در متن ادبوی )شوعر، نثور( موی    

ی آن وجوه زیبایی کالم بعود از مطابقوت آن بوا مقتضوای      گوید: بدیع علمی است که به وسيله تعریف آن چنين می

 (. ٨٢7: 1٢13شود )االقزوینی،  و معنا شناخته می حال مخاطب و وضوح داللت

گوید: تزیين یا آراستن کالم با اموری همچون: سجع ، جناس و یا توریه )پوشاندن  ابن خلدون نيز در تعریف آن می

 (. 1171: 2، جلد 1٨١١معنای مقصود( و تضاد و طباق است )ابن خلدون، 

دانود   کند و فنون بدیعی را وجوهی برای زیبایی کالم می منحصر میسکاکی علم بالغت را در دو علم معانی و بيان 

کند. بدرالدین بن مالک شخصيتی است که بر ایون وجووه نوام     و این وجوه را به دو قسم معنایی و لفظی تقسيم می

بدیع را نهاد و اینگونه بالغت مشتمل بر سه سه علم گردید. بالغت نزد خطيوب و پيوروانش منحصور در دو علوم     

 (11٣: 1٢٨١عانی و بيان گردید اما بدیع علم تحسين و تزیين نام گرفت. )عبدالفتاح الفيود، م

باید خاطر نشان ساخت نخستين واضع علم بدیع و مدون قوانين آن ابوالعباس عبداهلل بن معتز بن متوکول در سوال   

: 1٢27را برشومرد. )ابوالعودوس،    نوع از انواع بدیع 17هجری بوده است و وی در کتاب خود به نام البدیع ،  21١

اند: علمی اسوت کوه از وجووه تحسوين      ( در نگاهی تازه به بدیع چنين آمده است: بدیع چنان که پيشينيان گفته2٨7

کند و از نظر ما بدیع مجمع شگردها و یا بحث از فنونی است که کالم عادی را کم و بيش تبدیل به  کالم بحث می

بخشود )شميسوا    م ادبی را به سطوح باالتری از ادبی بودن یا سطح ادبی داشتن تعالی موی کند و یا کال کالم ادبی می

(. تزیين و زیبایی کالم با وجوهی است که برخی از آن به وجوه معنایی و برخی دگور بوه وجووه لفظوی     21: 1٨71

به عنوان محسنات معنووی   پردازد. اقسامی که گردد. یعنی برخی به زیبایی معنا و برخی به زیبایی لفظ می مرتبط می

شود، این انواع بدیعی با توجه به  تر دیده می تر و شایع گردد، به ترتيب مواردی است که در متون قرآنی مهم ذکر می

 گيرد. کاربردشان تفسير مورد بررسی قرار می

 توریه-1-1-١-2
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جعلته » وریتُ الخبر نيز به معنای« وری الحدیث إذا اخفاه» شود توریه در لغت از وری گرفته شده است و گفته می

 است. « ورائی و سترته

توریه در اصطالح بالغی یعنی اینکه لفظی دارای دو معنای قریب و بعيد باشد و با تکيه بر قرینه پنهانی معنای بعيد 

 صفدی:شود. مانند قول صالح الدین ال آن اراده گردد. این فن ایهام و مغالطه معنوی، احاجی و الغاز ناميده می

 1تاه و نفسُ المرء طماحة                      و صاحب لما أتاه الغِنیَ

 2تشکرها قلت و ال راحة                    و قيل هل أبصرت منه یدا

رسد اما معنای بعيود   ( دارای معنای قریب )کف دست( است که با قرینه )ید( در مصراع قبلی به ذهن میراحةواژه )

 بيت همان راحتی و آسایش است.و مقصود در این 

بنابراین توریه لفظ واحدی است که به سبب اشتراک دارای دو معنا گردیده که یکی از آن دو معنا قریب ظواهری و  

کند  آورد که معنای قریب را اراده می غير مراد است و معنای دیگر بعيد و پنهانی است. متکلم، شنونده را به وهم می

شود که او معنای بعيد را اراده کرده است.به همين سبب ایون صونعت بودیعی     کر مشخص میو با تامل و اندکی تف

(. ایهام نام دیگری است که برای این صنعت بودیعی  173-17٢: 1٢٨١ایهام نام گرفته است )ر. ک. عبدالفتاح فيود، 

دهود ولوی توریوه را ایهوام      ئه موی همان تعریف فوق را ارا« التبيان فی البيان»کنند، عالمه طيبی در کتاب  استفاده می

 :(211٣(. 211: 1٢17نامد )الطيبی،  می

 احتباک-1-2-١-2

احتباک مصدر باب افتعال از ریشة حبک و در لغت، به معنای محکم سازی و اتقان در کار اسوت  احتباک در لغت: 

وب، یحبکوه بوه   گوید: حبوک الثو   جوهری می(.1١1، ص 2، ج بی تا  مصطفوی، 1٨1، ص 2، ج 1٢11)ابن فارس، 

(. )زرکشی این صونعت بودیعی را حوذو    137٣: 1٨١٣کسر، به معنای محکم نمودن بافت لباس است )الجوهری، 

شود کوه عبوارت    گردد و از هر کدام چيزی حذو می گوید: )دو متقابل در کالم جمع می نامد و چنين می مقابلی می

گوینود، ایون اسوت کوه دو      تعریفی که درباره احتباک می ترین کامل (.121: 1٢1٣مقابل به آن داللت دارد )زرکشی، 

کند،  ای به صورت ایجاز حذو گردد و آنچه بر محذوو داللت می سخن بيان شود و از سخن نخست واژه یا جمله

در سخن دوم آورده شود و همچنين در سخن دوم واژه یا عبارتی حذو گردد و آنچه بر محذوو داللوت دارد، در  

ای  کند. هر یک از این دو سخن قرینوه  دد. در این صورت باقی الفاظ کالم داللت بر حذو میسخن نخست ذکر گر

دال بر محذوو یکدیگرند و هر قسمت و جزء کالم مکمل و تمام کننده قسمتی دیگر است. )رمضان احمد فتحی ، 

211٢١: ١) 

                                                           
 ی جاه طلب دارد.د، سرگشته و حیران شود، آدمی نفسکه اگر مال و دارایی بر او رس و دوست و همنشینی-1

 ام. اشی گفتم: نه هیچ آرامش و آسایشی نیز از او ندیدهگفته شد، آیا نعمتی از خود بر تو بخشانیدکه سپاسگزار او ب 2
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گوردد.   دگر به وجوه لفظی مرتبط می تزیين و زیبایی کالم با وجوهی است که برخی از آن به وجوه معنایی و برخی

پردازد . از زیبایی های علم بدیع تفنن و هنر آفرینوی در کوالم    یعنی برخی به زیبایی معنا و برخی به زیبایی لفظ می

 کند.  است که افزون بر زینت لفظی کالم، مخاطب را با کشف معنا و مفهوم عبارات درگير می

 چارچوب تحلیلی:-١

 م آلوسی توریه در کغ-١-1

جعلته » وریتُ الخبر نيز به معنای« وری الحدیث إذا اخفاه» شود توریه در لغت از وری گرفته شده است و گفته می

 است. « ورائی و سترته

توریه در اصطالح بالغی یعنی اینکه لفظی دارای دو معنای قریب و بعيد باشد و با تکيه بر قرینه پنهانی معنای بعيد 

 آن اراده گردد. 

گردد. قسم اول توریه مجرده است که در آن الزمی از لوازم معنای قریب یا بعيد وجود  توریه به سه قسم تقسيم می

شود . قسم دوم توریه مرشحه است که در آن الزم معنای قریوب ذکور    ندارد و یا اینکه الزمی از هر دو معنا ذکر می

ای بعيد وجود دارد و به سبب اینکه الزم معنای مراد را بيان گردد. نوع سوم توریه مبينه است که در آن الزم معن می

شود. اما مفسر نام برده به این انواع توجهی نداشتند و فقط در مواردی چند بوه ذکور توریوه     کند، مبينه ناميده می می

 اند. موجود در آیه پرداخته

معتقدنود   ( است کوه مفسوران  ١)الرحمن، َيْسـُجَدانح﴾ َوالشَّـَجرُ  ﴿َوالـنَّْجمُ مشهورترین توریه موجود در قرآن کریم آیه 

نجم در این آیه به معنای قریب خود نيست و منظور از آن گياهی است که ساقه ندارد و شجر درختی اسوت دارای  

گوید: ابن عباس، ابن جبير و ابی رزین در مورد سجود نجم و شجر معتقدنود کوه هموان انقيواد و      ساقه. آلوسی می

ها متناسب با طبيعت شان را به انقياد ساجد در برابر  در برابر اراده پروردگار است . جریان یافتن آن تسليم بودنشان

خالقش تشبيه نموده س س مشبه به را حذو و مشبه را استعمال نمود که کالم دارای استعاره مصرحه تبعيوه اسوت.   

ند و سجده او را به غروبش تاویل کردنود .  دان گوید: برخی چون مجاهد، قتاده و حسن آن را همان نجم می وی می

کنند به سبب اقتران آن با شجر . اما تقودم شومس و قمور تووهم      اما جمهور، واژه نجم را به گياه بی ساقه تفسير می

 (.111: 1٢کند ولی در کالم توریه آشکاری وجو دارد)آلوسی، ج معنای مشهور ستاره را از آن ایجاد می

ََ نـَُنج ح  ﴿فَاْليَـْومَ آیه  ََ  ي ََ  لحَمنْ  لحَتُكونَ  بحَبَدنح ای اسوت   ( آیوه 12)یونس،  َلغَـافحُلوَن﴾ آاَيتحنَـا َعـنْ  النَّاسح  م حنَ  َكثحريًا َوإحنَّ  آيَةً  َخْلَف

دانند و معتقدند که واژه )بدنک( دارای توریوه و بوه معنوای زره     که برخی از بالغيون آن را دارای صنعت توریه می

این آیه همان معنای معروو و عاری از روح دانسته است و جوار و مجورور را در موضوع    است. آلوسی بدن را در 

حال از ضمير مخاطب قرار داده است یعنی عاریا عن اللباس. اما در ادامه و بوه نقول از ابوو شويخ )ننجيوک( را بوه       

ت همگان قرار گيرد. بدن )نجعلک علی نجوة( تفسير کرده است که بدن او را در باالی بلندی قرار داده است تا عبر

شده اسوت. بوا ذکور     در این عبارت به زره تفسير شده است چرا که فرعون زرهی از طال داشته که با آن شناخته می

(. همانگونوه  17٨-172: ١معنای درع و زره اشاره به این امر وجود دارد که فرعون مخذول گردیده است )ر. ک. ج

 و بعيد را برای واژه بيان نموده است بينيم آلوسی هر دو معنای قریب که می
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َناَهـا ﴿َوالسََّماءآیه  َيْـدٍ  بـَنَـيـْ ـُعوَن﴾ َوإحصَّ  ِبح گویود: ابون عبواس،     ی دیگری است کوه آلوسوی موی    ( نمونه٢7)ذاریات، َلُموسح

: 1٢مجاهد و قتاده واژه )أید( را به قدرت تفسير نموده است و معتقد است این واژه دارای توریه است. )آلوسی، ج

 (.با قرینه )بنيناها( می توان این توریه را از نوع مرشحه دانست.1٣

ِ ح  أَبُوُهمْ  قَالَ  اْلعحريُ  َفَصَلتح  ﴿َوَلمَّای بارز از این صنعت بدیعی را در آیه  نمونه دُ  إح ( 94) تـَُفن حُدونح  َأن َلْوالَ  يُوُسفَ  رحيحَ  أَلَجح
ََ اْلَقـدحميح  ََ َلفحي َضـالَلح ای داشته  بينيم که مفسر به بيان معنای واژه )ضالل( اهتمام ویژه ( می13)یوسف، ﴾ قَاُلوْا ََتَّلل ح إحنَّ

گوید: واژه ضالل در این آیه به معنای افرا  یعقوب نبی در محبت به یوسف اسوت و یوا زیواد یواد      اند. آلوسی می

ان دیدار اوست و توقع برگشتش منظور است. به نقل از سعيد بن جبير ضالل به معنای جنون کردن او و انتظار فراو

(. از منظور آلوسوی معنوای قریوب و غيور منظوور      31: 7است ولی این وصف شایسته یعقوب نبی نيست)آلوسی، ج

ح و محبوت  گمراهی و وهم یعقوب نبی در بازگشت یوسف و معنای بعيد و مقصود این است که یعقوب در تورجي 

 به یوسف و برادرش بنيامين در مقایسه با سایر برادران ضال و گمراه است.

دانند ومعتقدند واژه )استواء( دارای  ( می3)طه،  اْسـتَـَو ﴾ اْلَعـْرشح  َعَلى ﴿الرَّْْحَنُ ی دیگر از توریه را بالغيون آیه  نمونه

است در حاليکه این معنا بوا اعتقوادات موا مخوالف     گوید: استوی در ظاهر به معنای استقرار  توریه است. آلوسی می

است زیرا استقرار یعنی قائل به جسم شدن و مکانيت که این ویژگی با طبيعت خداوند متعال در تضاد است . چورا  

که تجسيم به معنای محدودیت در قدرت است. به عبارت دیگر استواء بوه معنوای ارتفواع و علوو یوافتن و هموان       

َلعحـي َأْر ُ  ايَ  ﴿َوقحيلَ ور که در آیه استقرار است همانط ـيَ  اْلَمـاءُ  َوغحـيضَ  َأْقلحعحـي َْسَـاءُ  َوايَ  َمـاَءكح  ابـْ  َعلَـى َواْسـتَـَوتْ  اأْلَْمـرُ  َوُقضح
ُتمْ  إحَذا رَبح ُكــمْ  نحْعَمــةَ  تَــْذُكُروا ُثَّ  ُظُهــورحهح  َعَلــى ﴿لحَتْســتَـُووا( و آیووه ٢٢)هووود، الظَّــالحمحنَي﴾  لحْلَقــْومح  بـُْعــًدا َوقحيــلَ  اجْلـُـودحيح    َعَلْيــهح  اْســتَـَويـْ
( ذکر گردیده است. وبيان این معنا برای خداونود  1٨)زخرو،  ُمْقـرحنحنَي﴾ َلهُ  ُكنَّا َوَما َهَذا لََنا َسخَّرَ  الَّذحي ُسْبَحانَ  َوتـَُقوُلوا

همانگونه که متناسب  امری مستحيل و غير ممکن است. بنابراین باید گفت: استواء به معنای استيالء و چيرگی است

شود: استوی بشر علی العراق. همچنين استيالء را می توان به معنای حصول بعد از عجز دانست  با این معنا گفته می

گوید: تفسيری که رازی بر این واژه نموده اسوت تموام    که دوباره کاربرد آن برای خداوند امری محال است وی می

 (.٢71: ٣کند)آلوسی، ج وی واژه را به اقتدار معنا میبرد زیرا  این موارد را از بين می

َلَّـُدونَ ﴿توان آن را دارای صنعت توریه دانست آیه  آخرین نمونه از آیات که می ( 17)واقعه، ﴾ َيُطوُف َعَلْيهحْم وحلْـَداٌن َمُّ

کوه تموام اعضوای    کننود چورا    گوید: مخلدون یعنی باقی مانده به شکل ولدان که از آن حالت تغيير نموی  آلوسی می

ها منظور است نه فقط جاودانگی. فراء و  بهشت در آن مکان جاودانند. و معنای جوان و سرزنده بودن هميشگی آن

گوید: سوعيد بون    (.طبرسی می1٨١: 1٢ابن جبير معتقدند مخلدون یعنی اینکه گوشواره به گوش آویزانند)آلوسی، ج

: 1خلد به معناى گوشوواره است.)طبرسوی، ج   وش دارند، چراکهجبير گوید:منظور کودکانى است که گوشواره در گ

٨17) 

ای که تنها موجب شناخت زیبایی قرآن کریم نيست، بلکوه بسوياری از علموای بالغوت و تفسوير آن را       توریه آرایه

عنایی دانند. کارآمدی این صنعت بدیعی در تبيين ژرفنای م ای کارآمد و بنيادی در فهم و تفسير کتاب الهی می قاعده



د , زهرا سليمی (عي: علم بدىمورد  )مطالعه «یروح المعان»علم بالغت در تفسير  یبررس د محما  ميرحسينیسيا
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های قورآن کوریم یکوی از     تر ذکر کردیم چند الیه و چند معنا بودن واژه گردد، همانگونه که پيش قرآن کریم بارز می

شوود، اموری پوذیرفتنی و     های بارز آن است. بنابراین استعمال واژه در چند معنا طبق آنچه توریه ناميده موی  ویژگی

توان  های اثبات چند معنایی قرآن کریم است و می یهام بدیعی از راها»مصداقی بارز از چند معنایی کالم الهی است. 

بر پایه آن گستره معنایی قرآن را به یک احتمال منحصر نساخت و دیگر تفسيرها را نفی نکرد، بلکه معانی صوحيح  

ص (. کارآمدی دیگر این آرایه ادبوی در تفسوير مشوابهات قورآن کوریم مشوخ      ٨١2: 1٨12)خرقانی، « را جمع نمود

تور و سوودمندتر از توریوه در     تور و لطيوف   شود. از زمخشری چنين نقل شده است: هيچ بابی را در بالغت دقيق می

 (.٨١3: 1٨12یابی )همان، دستيابی به تاویل متشابهات در قرآن و سنت نمی

اطوب توداعی   انگيزد و در کالم یا عبارت حدود دو یا سه معنا را بر ذهون مخ  توریه ذهن مخاطب را به تالش برمی

دهد که باید یکی از دو معنا را انتخاب کند. این حالت و درک معنای اصلی و  کند و ذهن را در دو راهی قرار می می

تورین   شود. کشف الیه ها و بطون معنایی قرآن یکی از مهوم   متناسب با سياق باعث جذابيت سخن و التذاذ ادبی می

 کارکردهای توریه است.

 احتباک در کغم آلوسی -2-١

کند که تکرار واژه، ذکر یا حذو آن در جایگاه متناسوب   کالم یا جمله در صورتی پيام خویش را به مخاطب القا می

خویش قرار گرفته باشد. حذو بخشی از کالم در صورتی امکان پذیر است که نبود آن خللوی در معنوای عبوارات    

اترین اساليب بدیعی است که ذکر یا حذو کالم در آن بسيار هنرمندانه است، ایجاد نکند. اسلوب حکيم یکی از زیب

چرا که در دریافت متن توسط مخاطب تاثير گذار است و مخاطب را بوه تفکور و تودبر در دریافوت پيوام آیوه فورا        

فيت های ظر ای است که صنعت ادبیاست که احتباک  اینخواند. در بيان از اهميت و جایگاه این صنعت بدیعی  می

معنادهی قابل توجهی دارد و از جهات گوناگون، برای تفسير پژوهان قابل بررسی و تأمل است و با توجه به کاربرد 

فراوان آن در قرآن، بی توجهی به آن، موجب از دست رفتن بسياری از معانی و مقاصد پنهان الهی در آیوات قورآن   

 (.1٢: 1٨12)نقيب زاده،  خواهد شد

کند ولی عالمه طباطبایی در موارد اندک و در ضومن   در تفسير خود به این صنعت بدیعی اشاره میآلوسی صراحتا 

ُّ  أَيُـَّها ﴿ايَ تفسير و شرح آیه و نه صراحتا به این صنعت توجه دارد. برای مثال آیه   إحن اْلقحتَـالح  َعلَـى اْلُمْؤمحنحنيَ  َحر ح ح  النَّيح
ئَـتَـنْيح  يـَْغلحُبواْ  َصابحُرونَ  عحْشُرونَ  م حنُكمْ  َيُكن َنَـُّهْم قـَْوٌم الَّ يـَْفَقُهـوَن ) مح َئٌة يـَْغلحُبوْا أَْلًفا م حَن الَّذحيَن َكَفُروْا ِبح ( اآلَن 61َوإحن َيُكن م حنُكم م ح

ئَـتَــنْيح  َئٌة َصـابحَرٌة يـَْغلحبُـوْا مح ـنُكْم أَلْـٌف يـَْغلحبُـوْا أَْلَفـنْيح إبححْذنح اَّلل ح َخفََّف اَّلل ُ َعنُكْم َوَعلحَم َأنَّ فحيُكْم َضْعًفا فَإحن َيُكن م حنُكم م ح  َوإحن َيُكـن م ح
ای به این صنعت بودیعی   توان گفت عالمه طباطبایی اشاره ای است که می ( نمونه١١-١3)انفال،  ﴾َواَّلل ُ َمـَع الصَّـابحرحينَ 

و واژه مشوابه آن در جملوه دوم   گوید: بيان صبر در جمله نخست، دليلی بر حذ داشته است. آلوسی در بيان آیه می

 (.227: 3است و بيان کفر دال بر محذوو بودن واژه مشابه آن در جمله نخست است)آلوسی، ج

گوید: به فصاحت موجود در این آیه بنگر که چگونه قيدی را در جمله نخست بيان نموده و نظير آن را  ابوحيان می

بيان و از جمله نخست حذو نمود و چون صبر اموری بوود    در جمله دوم حذو گردانيد و در جمله دوم قيدی را

که بسيار مطلوب و مورد توجه بود آن را در جمله اول ذکر و به سبب داللت سابق بر آن، آن را در جمله دوم ذکور  
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را در پایان آیه برای مبالغه در شدت مطلوبيوت صوبر ذکور نموود و تقودیر آن را      « اهلل مع الصابرین»نمود و عبارت 

إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتين من الذین کفروا و ذن یکون مونکم مئوة صوابرة     »گونه در نظر گرفت: این

(. غرض از حذو عبارت در این آیه آشکار بودن کوالم و دوری از  ٨٢1: 3)ابوحيان، ج« یغلبوا الفا من الذین کفروا

 شود. عبث است و معنا در کوتاه ترین و بهترین وجه به مخاطب القا می

ًرا إحنَّ اَّللََّ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاسح َوَلكحـنَّ َأْكثـَـالَّذح  ﴿َّللَُّ آیه   ﴾َر النَّـاسح اَل َيْشـُكُرونَ ي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لحَتْسُكُنوا فحيهح َوالنـََّهاَر ُمْبصح
مظلماا لتسوکنوا فيوه والنهوار     جعل لکم الليل»ی دیگری است که آلوسی با بيان تقدیر آیه به شکل  ( نمونه١1)غافر، 

ز بخوش اول،  به احتباک موجود در آیه اشاره نموده است.چرا کوه ا « مبصراا لتنتشروا فيه ولتبتغوا من فضل اللّه تعالی

قيدی حذو شده که در جملة دوم، قرینه دارد، و از بخش دوم نيز قسمتی حذو شوده کوه در جملوة اول، شواهد     

 (٨٨3: 12)آلوسی، جدارد

لُ در آیه آلوسی  َهـا َويـَْعَلُمـوَن أَنَـَّهـا احْلَـقُّ َأاَل إحنَّ الَـّذح هبحَ  ﴿َيْستَـْعجح نـْ َا َوالَّذحيَن آَمنُـوا ُمْشـفحُقوَن مح يَن مُيَـاُروَن ِفح ا الَّذحيَن اَل يـُْؤمحُنوَن هبح
در یک طرو آیه کافران  کند بدین صورت که ( به این صنعت بدیعی اشاره می1٣)شوری،  ﴾السَّاَعةح َلفحي َضاَلٍل بَعحيدٍ 

کنود و در طورو دیگور آیوه، تورس       کند ولی نهراسيدن آنان از قيامت را ذکور نموی   را افرادی شتاب زده معرفی می

گوید. بنابراین در مقابل بيان استعجال کوافران،   کند و ليکن از شکيبایی آنان سخنی نمی رامخصوص مومنان بيان می

گوید:  کند. ابن عاشور نيز می با ذکر اشفاق مومنين ترسيدن کفار را حذو میعدم استعجال را برای مومنان حذو و 

در کالم احتباک وجود دارد و تقدیرآن اینگونه است: یستعجل بها الذین ال یؤمنون بها فوال یشوفقون منهوا و الوذین     

 (.1٨3: 23آمنوا مشفقون منها فال یستعجلون بها)ابن عاشور، ج

ميَـاُن ِفح قـُلُـوبحُكْم َوإحن ُتطحيُعـوا اَّللََّ َوَرُسـوَلُه اَل يَلحـتْ تـُْؤمح   َّْ  ُقل آَمنَّا اأْلَْعَرابُ  ﴿قَاَلتح آیه  ُكم ُنوا َوَلكحن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخلح اإْلح
ـيمٌ  ًئا إحنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَّحح ا دارای صونعت احتبواک   ی دیگری است که آلوسی آن ر ( نمونه1٢)حجرات،  ﴾م حْن َأْعَمالحُكْم َشيـْ

گوید: گویا خداوند متعال چنين فرموده است: قل لم تومنوا فال تکذبوا و لکون قولووا أسولمنا لتفووزوا      داند و می می

شد. چورا کوه در ایون عبوارت      شد )لکن أسلمتم( معنای عبارت درک نمی بالصدق. آلوسی معتقد است اگر گفته می

شود و اگور گفتوه شوود: لکون      ها خالی از تصدیق است و به آن اعتنایی نمی نای به این بيان است که اسالم آ اشاره

شود. برخی به وجود احتباک در آیه معتقدند و اصل آن اینگونه بوده  آید که به آن اعتنا می أسلمتم چنين به وهم می

ی  سوت آنچوه در جملوه   است: لم تومنوا فال تقولوا آمنا و لکن اسلمتم فقولوا أسلمنا . از هر دو جمله حذو شوده ا 

 (.٨1٣: 1٨دیگر بيان شده است)آلوسی، ج

ََ آلوسوی همچنووين در آیووه   نَّ  ﴿َذلـح لُ  اَّللََّ  إحنَّ ( 00) َِلُـمْ  َمــْوََل  اَل  اْلَكـافحرحينَ  َوَأنَّ  آَمنُـوا الَـّذحينَ  َمــْوََل  اَّللََّ  ِبَح لَـّذحيَن آَمنُــوا ا يُـْدخح
ــن َاتح َجنَّــاٍت َيْــرحي مح ُلــوا الصَّــاحلح ـُـ َوَعمح َعــاُم َوالنَّــاُر َمثْـــًو  ِلَّ َهــاُر َوالَّــذحيَن َكَفــُروا يـََتَمتـَُّعــوَن َوَيَُْكُلــوَن َكَمــا ََتُْكــُل اأْلَنـْ ﴾ مْ ََتْتحَهــا اأْلَنـْ

گوید: یتمتعوون و   کند و می ( با ذکر محذوفات موجود در هر عبارت به صنعت احتباک در آن اشاره می12)محمد، 

الصالحات به کار رفته است و در این عبارت اشاره به ایون مطلوب وجوود دارد کوه      یأکلون در مقابل عبارت عملوا

ها را ترک گفتنود و بوه    ای از بين رونده است. بنابراین شهوت مومنين دانستند نعمت های دنيایی خيال باطل و سایه



د , زهرا سليمی (عي: علم بدىمورد  )مطالعه «یروح المعان»علم بالغت در تفسير  یبررس د محما  ميرحسينیسيا
 
 

222 

 

ورزیدنود و ماننود   انجام صالحات پرداختند و عاقبتشان بهشت جاودان گردید. اموا کوافران از ایون مطلوب غفلوت      

چارپایان فقط به خوردن پرداختند تا اینکه عاقبتشان آتش شد. برخی معتقدند: در جمله احتباک وجود دارد چرا که 

اعمال صالح و وارد شدن در بهشت دليلی بر حذو اعمال فاسد است و داخل شدن در آتش دليلی بر حذو ماوی 

 (.212: 1٨در عبارت اول است )آلوسی، ج

کنود   ( آلوسی به حذو عبارات موجود در آیه اشاره می22)یس،  ﴾َما يلح اَل َأْعُبُد الَّذحي َفَطَرِح َوإحلَْيهح تـُْرَجُعـونَ ﴿وَ در آیه 

کند بدین صورت که عبارت )إليه أرجع( از ابتدای کالم حذو شده اسوت   اما صراحتا به صنعت احتباک اشاره نمی

گردیده است و عبارت )اليه ترجعون( بدان اشاره دارد. از جملوه دوم نيوز   به سبب اینکه نظير آن در جمله دوم ذکر 

(.ابن عاشور نيز با بيان آنچه از کالم حذو ٨11: 11)و ما لکم ال تعبدون الذی فطرکم( حذو شده است )آلوسی، ج

  ون الوذی فطورکم  بخشد و اصل آن را و ما لی ال أعبد و ما لکم ال تعبود  گردیده به وجود احتباک در آیه اطمينان می

 (.213: 22کند)ابن عاشور، ج ذکر می

ْدقحهحْم َوَأَعدَّ لحْلَكافحرحيَن َعَذااًب أَلحيًما﴿لح آلوسی ذیل آیه  ( به این صنعت بدیعی پرداخته ٣)احزاب،  ﴾َيْسَ َل الصَّادحقحنَي َعن صح

ين عون صودقهم و أعود لهوم ثوابوا      ليسال الصادق»و معتقد است کالم دارای احتباک بوده و تقدیر آن اینگونه است: 

از هر عبارت حذو گردیده، آنچه در عبارت مقابل بيوان  « عظيما و ليسأل الکاذبين عن کذبهم و أعد لهم عذابا اليما

(.کاربرد اصلی احتباک برجسته سازی پيام آیه و خروج از یکنواخت بوودن جموالت   13٨: 11شده است)آلوسی، ج

 است.

یف که علماء و مفسران در تفسير خوویش بودان اشواره داشوتند، احتبواک اسوت.       از ظرائف موجود در مصحف شر

های محدود به  خداوند تبارک و تعالی با بهره گيری از ایجاز موجود در احتباک، معانی گسترده و بسيار را در قالب

ن دو آیوه را تبيوين   توان ابهام و عدم تناسب ظاهری ميوا  کند. با بهره گيری از این صنعت بدیعی می مخاطب القا می

نمود و هدو مهم از کاربرد این صنعت بودیعی ایجواز و مختصور گوویی، دوری از عبوث و احتوراز از درازگوویی        

هوای جملوه رهنموون     ها مخاطب را به کشف محذوو های مقابل یکدیگر و جستجوی دقيق آن است.توجه به قرینه

ا توجه به اینکه این صنعت بالغی نقش مهمی در تفهويم  ی دریافت مخاطب دارد. ب شود و تاثير بسياری در نحوه می

 است.  مفاهيم قرآنی دارد، مفسر در تفسير خویش به این مبحث پرداخته و آن را مورد توجه قرار داده

 ل  و نشر در کغم آلوسی:-١-١

فصويلی و  نامند و بدین معناست که امور متعوددی بوه صوورت ت    برخی از علمای بدیع لف و نشر را طی و نشر می

شود س س آنچه مرتبط به هر یک از امور متعدد است را بدون تعيين وابستگی هر کدام به دیگوری   اجمالی بيان می

نمایی با اعتماد به این مطلب که مخاطب یا شنونده با قرائن لفظوی و معنووی آن را بوه اصول خوود مورتبط        ذکر می

هوای   (.در ادامه ، به بيان نمونه173: 2112بيان شود)عتيق، گرداند، ممکن است این امور تک تک و یا به تفصيل  می

 پردازیم. این صنعت بدیعی می

تَـغُـوا فحيـهح  لحَتْسـُكُنوا َوالنـََّهـارَ  اللَّْيـلَ  َلُكـمُ  َجَعـلَ  رَّْْحَتحهح  ﴿َومحنآیه  ای  ( نمونوه 7٨)قصوص،   َتْشـُكُروَن﴾ َوَلَعلَُّكـمْ  َفْضـلحهح  محـن َولحتَـبـْ

گوید: جمله در اصول بودین صوورت     اند: آلوسی می است که مفسر در آن به صنعت بدیعی لف و نشر اشاره نموده
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است: جعل لکم الليل و النهار لتسکنوا فی الليل و لتبتغوا من فضله فی النهار بالسعی انوواع مکاسوب. کوه ایون امور      

 (.٨13: 11شود)آلوسی، ج همان لف و نشر ناميده می

للَّْيلح  َمَناُمُكم آاَيتحهح  ﴿َومحنْ مفسر ذیل آیه  ََ آَلاَيٍت ل حَقـْوٍم َيْسـَمُعونَ وَ  ابح ( کوه  2٨)روم،  ﴾النـََّهارح َواْبتحَغاؤُُكم م حن َفْضلحهح إحنَّ ِفح َذلـح

ف و نشور اشواره   شود، به صنعت بدیعی ل معنا با آن تلقی می ای هم از نظر محتوایی همانند آیه فوق است و به گونه

و من آیاتوه منوامکم و    "نموده و معتقدند: در آیه شریفه لف و نشر مرتب به کار رفته چون تقدیر آیه اینگونه است

 "قرینهبين دو  که هر دو داللت بر زمان دارند،"بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ " در این آیه، عبارت-ابتغاؤکم من فضله بالليل و النهار

، توانود قورار گيورد    ،در هر بخش جمله موی شود زمان و آنچه در زمان واقع مى لی، وقرار گرفته "منامکم و ابتغاؤکم

 سازد. و نشر موجود در جمله، مفهوم عبارت را روشن می لف مطلببر این  افزون

ََ  َمـا( 1) َسـَجى إحَذا َواللَّْيلح ( 0) ﴿َوالضَُّحىآلوسی در تفسير خود بر آیات  ََ  َودََّعـ ـَرةُ ( 0) قـَلَـى َوَمـا رَبُـّ ـرٌ  َوَلْْلخح ََ  َخيـْ  لَـّ
ََ فـَتَـْرَضى )َوَلَسوْ ( 4) اأْلُوََل  محنَ  ََ رَبُّ ( جملوه را دارای لوف و نشور    11-١)ضحی،  ﴾( َأَ ْ َيَحْدَك يَتحيًما فَآَو 1َف يـُْعطحي

هوداک و  گوید: حاصل معنای عبارات بدین شکل است: إنک کنوت یتيموا و ضواالا و عوائالا فوآواک و       دانسته و می

(. لف و نشر موجود در آیه بدین صورت است که یتيم، ضوال و عائول بوه ترتيوب ذکور      ٨٣٢: 13أغناک)آلوسی، ج

های پروردگار را به ترتيب پس از آن ذکور   گردید و عدم خوار ساختن یتيم، عدم راندن سائل و بازگو نمودن نعمت

 نمود.

َ َأَخاُف إحْن َعَصيْ ﴿آلوسی نيز در آیه  ِ ح ََ اْلَفـْوُز 01ُت َريب ح َعَذاَب يـَْوٍم َعظحيٍم )ُقْل إح َـُه َوَذلـح ( مَّن ُيْصَرْف َعْنـُه يـَْوَمئحـٍذ فـََقـْد َرْحح
َرْيٍ فـَُهَو َعَلى ُكل ح َشـْيٍء قَـُديرٌ 06اْلُمبحنُي ) ََ ِبح َف َلُه إحالَّ ُهَو َوإحن مَيَْسْس ََ اَّلل ُ بحُضرٍ  َفاَل َكاشح ( 17-13)انعوام،   ﴾( َوإحن مَيَْسْس

گوید: آیه دارای لف و نشر است چرا که مس ضر به عبارت )إنی أخاو( و مس الخير با عبوارت )مون یصورو     می

 (.11٣: ٢گردد)آلوسی، ج عنه( بر می

 نتیجه:

برای بيان جایگاه علم بدیع در تفسير باید خاطرنشان ساخت: خوانش دقيق عبارات موجوود در تفسوير یواد شوده،     

هوای   بر اثر گذاری دانش بدیع در تفسير معتقد هست و ارتبا  و پيوند منسجمی ميان آرایوه دهد هر مفسر  نشان می

تووان یکوی از اسوباب موتن فهموی قورآن        اند. به عبارت دیگر علم بدیع را می زبانی و الیه های معنایی ایجاد نموده

هوای بودیعی    نسبت به سایر آرایوه تری  هایی چون لف و نشر، توریه، احتباک از کاربرد وسيع دانست. توجه به آرایه

توان چنين نتيجه گرفت: توجه  برخوردار است. با توجه به آنچه از علوم بدیعی در تفسير روح المعانی بيان شد، می

هوای بودیعی را    تر آرایه به صنایع بدیعی با هدو متن فهمی قرآن کریم بوده است و مفسر از جنبه معناشناسانه بيش

د تا جنبه زیباشناسانه آن. خداوند تبارک و تعالی با بهره گيری از ایجاز موجوود در احتبواک،   ده مورد توجه قرار می

تووان   کند. با بهره گيری از این صنعت بدیعی موی  های محدود به مخاطب القا می معانی گسترده و بسيار را در قالب

رد این صنعت بودیعی ایجواز و مختصور    ابهام و عدم تناسب ظاهری ميان دو آیه را تبيين نمود و هدو مهم از کارب

گویی، دوری از عبث و احتراز از درازگویی است. در مورد توریه نيز درک معنای اصلی و متناسب با سياق توسوط  
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آلوسی در بسياری از موارد پس از بيان نظر خویش نسوبت بوه    شود.  مخاطب باعث جذابيت سخن و التذاذ ادبی می

کند و توجه به صنایع بدیعی نيز مانند سایر صنایع بالغی در تفسير روح  را ذکر می آیه، صنعت بدیعی موجود در آن

 المعانی همچون یک هدو اصلی است.
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 ، ایران، تهران، ناصر خسرو. "مجمع البيان فی تفسير القرآن"(. 1٨72طبرسی، فضل اهلل. )
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 چاپ اول ، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السالم« السالم
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(17) 

 بررسی کارکردهای بغةی مسند در سوره واقعه

 مرادی ستاره دوست

  زبان و ادبيات عربی، دانشگاه کردستان کارشناس ارشد

 مریم محمدی

 دانشگاه کردستان ،یعرب اتيزبان و ادب کارشناس ارشد

 :چکیده

باشد کوه   نزول قرآن کریم نه یک نزول مقطعی و مختص به زمان پيامبر )ص( است  بلکه نزولی جاری و ساری می

 اندیشه و افکار عالمان و فصيحان را در طول قرون خاضع و خاشع خود ساخته است. 

است. وجود اسواليب   ی عجز مدعيان بالغت و فصاحت عرب زبان و غير عرب زباندهنده اعجاز بالغی قرآن نشان

هوا و   بالغی در قرآن چون استعاره، تشبيه، مجاز، کنایه و... نه به خاطر جنبه بالغوی آن بلکوه وجوود ایون اسولوب     

ی عالمان و دهد که در البه الی این الفاظ و تراکيب، ذهن و اندیشههای بالغی اوج اعجاز قرآن را نشان می ترکيب

این جهت است که در برخی از آیات، مدعيان را به تحدی فرا موی خوانود و    ادباء را مسحور خود کرده است و از

 ای کوتاه همانند آن قاصر می گرداند. گونه زبان شيوای فصيحان را از آوردن آیه این

قرآن کریم به وفور از آن استفاده کرده است، جنبه احوال مسند و مسند اليه است کوه بنوا    یکی از مباحث بالغی که

و جو حاکم و تأثير گذاشتن بر مخاطب از آن بهره برده است که در این ميان سووره واقعوه موورد توجوه      به شرایط

است که به بررسی احوال مسند)حذو، ذکر،افراد، تنکير، تعریف، تقدیم و تاخير( در این سوره مبارکه پرداخته شود 

را در این سوره مبارکوه موورد تحقيوق     و...( و اغراض بالغی آن )استلذاذ، تعظيم، اهانت، بسط کالم، ثبوت و تجدد

 شود.  قرار داده و به شرح و بسط مفاهيم آیات پرداخته می

 معانی،احوال مسند. قرآن کریم، سوره واقعه، بالغت،علم ها: واژه کلید

 

 :مقدمه

 علوم  بيکوران  ی سرچشومه  از گرفتوه  نشوأت  آن آیوات  که است، اسالم گرامی پيامبر جاودان ی معجزه کریم قرآن

 ی معجزه است.این نشدنی تمام قرآن، خود شهادت به و دارد قرار کمال اوج در که ای سرچشمه.  است خداوندی

 . اسوت  جوذاب  و شيرین بيانی و زیبا، و عميق باطنی دارای و است و گوارا دلنشين بودنش آسمانی بخاطر معنوی

 و اهميوت  بور  زموان  گذشوت  با و درخشد، می اعصار تارک بر همواره آن پرتو که ها، راه ی کننده روشن نوریست

 می تغيير را ما پيامش اما دهيم تغيير را پيامش توانيم نمی ما که است درآن قرآن زیبایی و شود می افزوده آن تازگی

 شوگفتگی  عموق  بوه  تر بيش کرده، تأمل درآن تر بيش هرچه است، ناپذیر پایان آن رازهای و و رمز شگفتگی. دهد

 .بریم می پی آن های
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قُـْل لَـئحنح  :بيواورد  را آن نظيور  توانود  نمی کسی ی خداوند هيچفرموده طبق که است، انگيزی شگفت ای معجزه قرآن
 کتواب  (. این٣٣)اسراء/لحبَـْعٍض َظهحـريًا اْجَتَمَعتح اإلْنُس َواجلْحنُّ َعَلى َأْن َيَُْتوا مبححْثلح َهَذا اْلُقْرآنح ال َيَُْتوَن مبححْثلحهح َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم 

 رفتوه  بکار آن در يرینظ بی و ظریف چنان ادبی و بالغی فنون و است، واال بسيار ساختاری و روش دارای آسمانی

 حرکت هر بلکه واژه هر که است جایی تا آن استحکام و اتقان و.  آورد می وجد به را اندیشی باریک هر که است،

 سووره  زیبواترین  از یکوی  واقعوه  سوره (.١١: 1٨11قادری،( است برخوردار ای ویژه حساب از آن در بمی و زیر و

 .است شده مبلغان و عالمان تر بيش چه هر توجه و شگفتی باعث آن زیبایی که است وحی کالم های

 قرآن اعجاز آن طریق واز آیيد می شمار به ادبی نقد ارکان ترین مهم واز دارد واال جایگاه نزد مسلمانان در بالغت علم

 علم این کند. می ایجاد شنونده ذهن در را خاصی اثر که چرا بردند  پی بود نهفته قرآن در که زیبایی و به کردند ثابت را

 معوانی  علوم  بالغوت،  اصولی  شواخه  زیور  از یکوی  و شوود  موی  تقسويم  و بودیع  ، بيوان  معوانی  شواخه  سوه  بوه  خود

 (. ١: 1٨٣١است)فضيلت،

و  شونونده  حوال  اقتضوای  بوا  همواهنگی  منظوور  به سخن گوناگون حاالت آن یاری به که است دانشی معانی علم»

 بوا  بوودن  برابور  لحاظ از را و کالم الفاظ آن وسيله به که است ای ملکه دیگر عبارت و به شود می شناخته خواننده

 موی  مسوند  معوانی  علم مهم مباحث از یکی. (٢٣: 1٨7١نژاد، رضا( «شناخت توان می شنونده و مقام حال مقتضای

 .شود می دیده واقعه سوره های آیه جای جای در بالغی صنعت این و است جمله اصلی ارکان از که باشد 

 بوی  زیبوایی  ایون  تأثير تا است نموده استفاده بالغت زبان از انسان، بر بيشتر هرچه تأثير منظور به مبارکه سوره این

 جاسوت  و بوه  مناسب چنان آن، در هریک دهی و جای سوره این در واژگان و شود. عبارت آشکار برهمگان مانند،

 یوا  جوایگزین  دیگوری،  بوا  قورآن  در ای واژه هر اگر و کاهد می آن طراوت و زیبایی از، درآن و بدیلی تغيير هر که

 نموودار  آن هوای  مسند در سوره این بالغی های ظرافت از یکی و شد  خواهد آسيب دچار آن بالغت شود حذو

 .است شده

 کوه  دارد زیادی اهميت شناختی زیبایی لحاظ از و آید می حساب به معانی علم مهم اجزای از یکی مسند براین بنا

 تحليلوی  - توصويفی  روش با تا است برآن حاضر پژوهش.  است نشده اشاره آن به چندان بالغی های پژوهش در

 در را آن اغراض و نموده بررسی واقعه سوره در را تعریف و تنکير تأخير، تقدیم، حذو، ذکر، قبيل از مسند احوال

 .نماید تشریح احوال این از کدام هر

 پژوهش: سواالت

 پاسوخ  زیور  های پرسش به واقعه مبارکه ی سوره در مسند بالغی زیبایی بر تأکيد با تحليلی ای شيوه با پژوهش این

 دهد: می

 نقش بالغی احوال مسند در سوره واقعه چقدر است؟ )کميت( .1

کارکردهای اغراض مسند در سوره واقعه تا چه اندازه به دریافت مفاهيم جلی و خفوی سووره کموک موی      .2

 کند؟ )کيفيت(

 تحقیق: پیشینه
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 در مسوتقلی  پژوهش وجود، این با.  است گرفته شکل شماری بی های پژوهش قرآن، در زیبایی و بالغت مقوله در

 بوه  اکنوون  .است نشده نگاشته باشد، کرده بررسی را آن بالغی مسائل که واقعه سوره در مسند احوال بررسی مورد

 :پردازیم می است، شده تحریر زمينه این در های که پژوهش ترین از مهم برخی

 ها:مقاله

 ،مسندی های جمله در از مسند اليه مسند چگونگی تشخيص " ای باعنوان (،در مقاله1٨٣7مرادی) صفری" 

 .اند پرداخته مسندی های جمله در اليه از مسند مسند جداسازی مسند، زمينه در راهکارهایی به

 (در مقاله1٨٣٣پورجعفری،)  در " واقعوه  سووره  بور  تحليول  بوا  کریم قرآن تصویرگری قابليت"ای با عنوان 

 و تصوویرآفرینی  نقوش  بور  و شوده  اشواره  ذهن به متبادر تصاویر به سوره متن شناختی نشانه تحليل ضمن

 .است کرده تاکيد آن کلمات و آیات و قرآن در هنری آفرینش

 ،به پژوهشگران "االخرین من وقليل االولين من ثلة آیه بررسی" ی (،در مقاله1٨11کمالوند) و خالقی مطيع 

 .اند پرداخته سابقون روحيه شناسایی جهت روایی و قرآنی های آموزه در اصطالحات این مصداقی بيان

 ،قصور  هوای  روش از برخی در کریم قرآن ترجمه دشواری "ای تحت عنوان در مقاله  (،1٨12) تيزغم ولوی 

 های شيوه ترین و مهم آن های روش و قصر به "فعلی برمسند اليه مسند تقدیم -و مسنداليه مسند تعریف

 بر مسنداليه تقدیم وسيله به قصر و اليه مسند و مسند آوردن با معرفه قصر مانند پرداخته، عربی زبان در آن

 فعلی. مسند

 ( در مقاله1٨1٢سرباز و همکارانش ،) به بررسوی   "«یس»تحليل احوال مسنداليه در سوره " ای تحت عنوان

های ادبی این سوره را به  اند و زیبایی و ظرافت پرداخته« یس»ی  احوال مسند اليه در قلب قرآن  یعنی سوره

 اند. تصویر کشانده

 علوم  فارسوی  هوای  کتواب  در ذکور  و حذو مبحث و تحليل نقد" ی (،در مقاله1٨1٢اهلل ) روح پيشه، نوح 

 قووت  و و ضوعف  کرده بررسی فارسی بالغت های ابکت در را وذکر( حذو( مبحث نویسندگان " معانی

 نوام  و تغييور  نادرسوت،  ثانویوه  اغراض برخی حذو و برای اند داده نشان معانی علم از را کتاب این های

 .اند کرده مطرح را پيشنهادهایی «مسنداليه» و بازنگری «مسند حدود» تعيين آنها، از بعضی

 ،اند داده نشان " نور سوره در مسنداليه احوال شناسی زیبایی" ی مقاله(، در 1٨13یوسفی) بيابانی و پيشوایی 

 و الفاظ قالب در متفاوت مکانی و زمانی مقتضيات با متناسب نور ی سوره های آیه تمامی در مسنداليه که

 .است رفته کار به گوناگون های شيوه

 ها: نامه پایان

 ( در پایان1٨٣٣سليمی ،)   و تقودیم  مقایسوه "نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه کردستان تحت عنووان 

 در و کورده  بحوث  بالغوت  در آن جایگاه و و تاخير تقدیم انواع به دوم فصل در "بالغت و نحو در تأخير

 بررسوی  را فعول  متعلقات تقدیم اغراض مسنداليه، اغراض بخش سه در تأخير و تقدیم اغراض نيز نهایت

 .است کرده
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 (در پایان1٨11عبداللهی ،)   هوای  ظرافوت  "نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه آزاد اسالمی بوا موضووع 

 دوم فصول  در پژوهشوگر  " کوریم  قورآن ٨1 و 21 جزءهای در حصر بردارنده در آیات معنایی و ساختاری

 غيور  هوای  شويوه  و اليوه  مسوند  و مسوند  تعریف به و حصر مختلف های شيوه و حصر اقسام به نامه پایان

 .است پرداخته حصر معمول

 (پایان1٨11حسينی ،)    ،نکوات  بررسوی " نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه آزاد اسوالمی تحوت عنووان 

 آیوات  ترجمه از بعد قرآن، تفاسير اساس بر نامه پایان این در " واقعه مبارکه سوره بالغی و نحوی صرفی،

 .است داده شرح را آیات بالغی و صرفی نحوی، نکات واقعه سوره

 واقعه سوره سیمای

باشود کوه بعود از     حورو موی   171٨کلمه و  ٨7٣آیه، 1١رود و دارای  های مکی به شمار می سوره واقعه جزو سوره

 بوه  «واقعوه »کلموه سوره طه نازل شده و ترتيب آن در قرآن کریم بعد از سوره الرحمن و قبل از سوره حدید است. 

این است کوه زموان   « واقعه»دليل نام گذاری این سوره با نام  .است آمده قرآن در مرتبه 2٢ دیگرش مشتقات همراه

(. 11٢، 17، ج 11١٢رخداد این حادثه نزدیک است و شدائد و حوادث عظيمی در این روز رخ موی دهود)قرطبی،   

 .«کاذبه لوقعتها ليس عهالواق وقعت إذا»است  متعال اهلل فرموده این معنی

 وقووع  از پيداسوت،  نوامش  از کوه  همانطور و است قيامت های اسم از « آزفه»و  « طامه » و «حاقه» مانند سوره این

 .و تردیدند شک دچار قيامت درباره که کسانی به پاسخ در .گوید می سخن آن های ویژگی و قيامت حتمی

 جوزای  و دهود  موی  بسوط  و شورح  را شومال(  اصحاب یمين، اصحاب )پيشتازان، را گروه سه سرنوشت سوره این

 اقاموه  بوه  خدا قدرت کمال و یگانگی وجود بر همچنين شود. می یادآوری را باشد، می انتظارشان در که را عادالنه

 در خدا که را انگيزی شگفت نيروی و آب کردن نازل و گياهان رویاندن و انسان بدیع خلق و است پرداخته دالیل

 است شده نازل عالميان پروردگار جانب از که کرد اشاره عظيم قرآن به س س .است کرده بيان نهاده، ودیعه به آتش

(. 2١١: 1٨٣2کند)صوابونی،  موی  گوشزد گيرد، می در بر را انسان احتضار حال در که را هایی هراس و ها سختی و

 قورآن  این که کند تأکيد تا است بزرگ سوگند یک واین خورد، می سوگند ستارگان مدارهای جایگاه و به همچنين

 .ندارند دسترسی آن به پاکان و جز است ارزشمند

 .شود می داده خاتمه است، جهانيان آفریننده که متعال اهلل تقدیس و تسبيح با سوره این آیه، پایان در

 :آن بغةی ارزش و مسند بررسی

 احووال  و قواعد اصول آن به که است علمی و آید می شمار به بالغی علوم گانه سه های شاخه از یکی معانی علم

 هوای  حالوت  آن در که است دانشی»دیگر عبارت به .شود بيان او حال مقتضای با کالم تا شود می شناخته مخاطب

 (.1٣: 1٨1٨)عرفان، «شود می بيان شنونده حال اقتضای با هماهنگی منظور به سخن گوناگون

 تشوکيل  رکون  سوه  از جمله . ميشود ناميده مسنداليه و مسند که آن طرو دو ميان تام نسبت از است عبارت جمله،

 مسوند  - ٨. ميشوود  ناميوده  اليوه  منسووب  کوه  مسونداليه  - 2. جمله طرفين بين تام نسبت یعنی اسناد -1: شود می

 .(١٣: 1٨٣٣شود )فاضلی، می خوانده منسوب همچنين
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 موی  نظریوه  ترین درست نظریه این و عليه محکوم را اليه مسند و محکوم را مسند ای نظریه طبق»دیگر  عبارت به

 کوه  کلمه آن و ساخت منتسب توان می دیگر کلمه به را امری آن وسيله به شود واقع مسند که ای کلمه زیرا باشد 

 (.٢1: 1٨12نصيری،«)شود می خوانده عليه محکوم یا اليه مسند دهيم، می ارجاع آن به نسبتی را یا آن مورد در

 و شوده  فعول  جانشين که مصدری نواسخ، خبرهای وصفی، مبتدای فعل، اسم تام، فعل خبر، :از است عبارت مسند

 .قلوب افعال سوم یا دوم به مفعول

 ناآشونا(، ) تنکيور ( ، شناس) تعریف زدودن(، سخن از) حذو آوردن(، در کالم) ذکر:  است سان بدین مسند احوال

 (.٨٣تا:و قزوینی بی11: 1111انداختن( و... )هاشمی، پس) تأخير آوردن(، پيش) تقدیم

 واقعه ی سوره در آن اةراض و مسند احوال بررسی

 ذکر )مسند( - 1

 را خوویش  مراد معنای اینکه برای است ذکر ی شایسته طبيعی طور به دارد داللت سخن، در معنایی بر که لفظی هر

 این واز شود ذکر که است آن مسنداليه همانند مسند در اصل»دیگر عبارت به .گردد می ذکر مسند رو این کنداز ادا

 (.1٨1تا: بی )عتيق، «کند نمی عدول باشد بارز کالم معنای افاده در که ای قرینه واسطه به جز اصل

 ذکور  بوه  کوه  مواردی از جمله .اند داده ترجيح را آن ذکر اما شود حذو تواند و می دارد قرینه اینکه با مسند گاهی

 مخاطوب،  بوه  دادن رد پاسوخ  مخاطب، آگاهی ضعف قرینه، به اعتماد عدم :است سان بدین بخشد می برتری مسند

 (.٣1تا: بی )قزوینی، آن بودن فعل یا اسم کالم، بسط و اهانت تعظيم، استلذاذ،

 را آن زیبوایی  و شوده  ها آیه این زیبایی باعث که شده گر جلوه مبارکه سوره این های آیه جای جای در مسند ذکر

 :نمایيم می اشاره آن اهداو از نمونه چند به که  .است کرده چندان دو

 مخاطب آگاهی ضع 

ٍـُلَّةٌ    اأْلَوَّلحنيَ  محنَ  ٍـُلَّةٌ »  رحينَ  محنَ  وَ    (٨1/٢1)واقعه  « اآْلخح

هوا و مواهوب     نعموت  یباشد. این قبل از این آیه درباره می محذوو )هم( مبتدا برای )ثله(خبر که مسند آیه این در

ای آهنگين بر می شمارد تا سبب تلوذذ در جوان قواری     بهشت بحث می کند و آنها را به ترتيب و با سجع و فاصله

ٍـُلَّةٌ    اأْلَوَّلحنيَ  محنَ  ٍـُلَّةٌ »گردد و سرانجام این مواهب را به دو گروه مختص می کند:  ـرحينَ  محـنَ  وَ  یعنی: اصحاب یمين « اآْلخح

باشندو حذو لفظ )هم( بوه دليول    های مسلمان می های گذشته و گروهی بزرگ از دیگر ملت ز ملتگروهی بزرگ ا

گونه فاصوله بالغوی نيوز     ذکر)اصحاب اليمين(است که به جهت شناخت در آیه قبل از ذکر آن خودداری شده و این

     رعایت شده است.

 مخاطب به رد پاسخ .1-2

َنا أَئحَذا يـَُقوُلونَ  وََكانُوا»  تـْ ُونَ  أَإحصَّ  َو عحظَاًما تـَُراابً  َو ُكنَّا مح ُعٍو ـرحين َ  اأْلَوَّلـحنيَ  إحنَّ  قُـلْ   اأْلَوَُّلوَن  َأَوآاَبُؤصَ   َلَمبـْ يَقـاتح  إحََل  َلَمْجُموُعـونَ   َواآْلخح  مح
 (31و٢7واقعه «) َمْعُلومٍ  يـَْومٍ 
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 قياموت  روز در آمودن  گرد تا است شد ذکر تاکيد الم با و باشد می إن خبر )لمجمعون( که آیات این در مثال شاهد

 گوویی  مبالغوه  بوه  آن موورد  در و کننود  موی  تکوذیب  و انکار را جزا روز که کسانی پاسخ در بداند حتمی امری را

 .است شده ذکر مخاطب، سخن بازگرداندن برای.  اند پرداخته

 تبرک .١-1

 (27/2٣)واقعه«  اْلَيمحنيح  َأْصَحابُ  َما اْلَيمحنيح  َوَأْصَحابُ » 

 و مقام بيانگر است  شان راست دست در اعمالشان نامه که کسانی دهنده نشان آیه این در «دوم اليمين اصحاب» لفظ

 موی  و اسوت  شوده  ذکور  کوالم  در جسوتن  تبرک اظهار جهت بنابراین .است پروردگار نزد ایمان اهل واالی منزلت

 .است بخشيده کالم به را چندانی دو زیبایی دوم بار برای آن کردن ذکر اما شود حذو توانست

 و تعجب تعظیم .1-4

 (٣واقعه/«)اْلَمْيَمَنة َأْصَحابُ  َما اْلَمْيَمَنةح  فََ ْصَحابُ » 

 وصفی و حال چه در ها راست دست یاران که است وتعجب تعظيم بيانگر نمونه این در «الميمنه اصحاب ما» جمله

 آنوان  حوال  خووبی  از آوردن شوگفتی  و به شأن بزرگداشت مفيد استفهام پس وصف و حال بهترین در دارند  قرار

 مفواهيم  بوه  چندانی آگاهی که کسانی برای ویژه به واقعی مؤمنان مورد در شگفتی (.این١١٨: 1٢22)شيخانی، است

 .شود می آشکار تر بيش ندارند قرآنی

 تحقیر. ٥-1

 (٨واقعه/«)رَافحَعةٌ  َخافحَضةٌ » 

و  اسوت  ذکور  شوأن  تحقيور  برای خافضه اول مسند محذوو، مبتدای برای هستند خبر هر دو «رافعه خافضه» الفاظ

 ایون  .است شأن و تفخيم تعظيم برای دوم و مسند است ترساندن در تشدید خاطر به رافعه کلمه بر آن شدن تقدیم

 ای دسوته  شووند   موی  دسوته  دو محاسوبه  و بازخواسوت  در کوه  است قيامت روز در ها انسان وصف در شریفه آیه

 دسته کنند(و می مشاهده را تعالی اهلل نارضایتی ان پی در که هستند خود گناهان از و شرمنده سرافکنده که( خافضه

 حوق  خشونودی  آن واسوطه  بوه  که گيرند قرارمی عبودیت از باال مرتبه در خود نيک خاطراعمال به( دیگر رافعه ای

 (.٨11تا: بی زمخشری،( )یابند درمی خود به نسبت را تعالی

 مخاطب تعریض به کردن .اشاره1-6

ُتمْ »   (31واقعه/«) اخْلَالحُقونَ  حَنْنُ  َأمْ  ََتُْلُقونَهُ  أَأَنـْ

و  کورده  خلوق  را او خوود  قودرت  بوا  ما یا کنيد می خلق انسان صورت به را نطفه این شما آیا است این آیه مفهوم

 اسوت  آموده  اسوميه  جملوه  صوورت  و به دارد مخاطب تعریض به اشاره «والخالقون تخلقونه» الفاظ ایم داده شکل

بور   :اسوت  آموده  تفسويرقرطبی  در کوه  چنان.  کند می داللت و دوام ثبوت بر آن که بالغی ظریف نکته یک بخاطر

 نيز شدن زنده به دیگری، نه است کرده خلق را آن اهلل کنيد می اقرار که وقتی پس است، کرده حجت اقامه مشرکين

 (.2٣1: 1٨٣2صابونی،)کنيد اعتراو
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 سخن( از زدودن) حذف -2

 گوی  بيهوود  از پرهيوز  و کوالم  شودن  کوتاه برای و است اصل خالو بر و حذو شود ذکر مسند که است این اصل

 .کند می داللت برمحذوو که است قرینه بودن وجود بر تکيه با حذو این. کند می پيدا تحقق

 اینکوه  بور  عوالوه  قورآن  در محذوفات که: القولند متفق ها دوره تمام در و مبلغان عالمان قرآن، در حذو ی درباره

 (.٨1: 1112)ابوشادی، گذارند می تأثير شفاو شيوه به ها و قلب ها بر جان عجيب بلکه حذفند  ی شایسته

 شورطی  بوه  حذو البته باشد داشته وجود حذو برای هدفی که وقتی است قرینه وجود حذو، بودن درست شر 

 تر قوی ذکر نظراز موجبات مورد معنای افاده در حذو موجبات نشود. کالم معنای مخل که بود خواهد فایده مفيد

 .شود می آشکار بالغت های کاری قسم حذو ریزه این در زیرا (.11: 1٨7١است)دیباجی، تر و بلي 

 گوویی،  بيهووده  از پرهيز مقدر، یا است مذکور یا که قرینه وجود :از عبارتند شود می حذو های هدو برای مسند

 ....و شنونده هوشياری آزمودن ها، عرب درميان رایج های شيوه از کردن تبعيت موقعيت، تنگنای

 قرینوه  وجوود  صورت در مسند حذو بنابراین. شود می کاسته کالم و طراوت زیبایی از شود ذکر محذوو، هرگاه

 بوراین  بنوا . شوود  موی  و دلربوا  دلنشوين  حذو وجود با کالمو  است شده کالم تر بيش چه هر و بالغت نظم سبب

 .شود می دیده انگيز شگفت و رسا شيوه به مبارکه سوره ابن در حذو

 :کنيم می اشاره مورد این در شواهدی به شود می حذو زیادی اغراض برای مسند

 قرینه .وجود2-1

 : مذکوراست قرینه -1

ْكَوابٍ »   (1٣واقعه/«)  َمعحنيٍ  محنْ  َو َكْ سٍ  َوَأاَبرحيقَ  ِبَح

 قبول  آیه در زیرا مذکور  قرینه دليل وجود به شده است بوده، در این آیه حذو )مسند که فعل)یطوو نمونه دراین

 است شده بالغی شگفتی باعث حذو واین مسند حذو برای است شده ای قرینه یطوو واین فعل است. ذکرشده

 .است گرفته صورت سابق قرینه به الحق حذو نحوی اصطالح به که. 

 : است مقدر قرینه یا -2

َها ُمتَّكحئحنيَ »   (1١)واقعه /« ُمتَـَقابحلحنيَ  َعَليـْ

 موجوود  حال ویژه به آیه از سياق که است، شده حذو مقدر قرینه دليل به بوده، فعل« إستقروا»که مسند آیه این در

 می شمار به بالغت در کاری ریزه های جلوه نيزاز امر واین برد  پی حذو این زیبایی به توان متکئين(می(جمله در

 .رود

 گویی بیهوده از .پرهیز2-2

 (2١واقعه/«) َساَلًما َساَلًما قحياًل  إحالَّ » 

 .شنوند نمی و سالم درود جز را سخنی بهشت در مؤمنان که است این آن معنای
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 در واگور  اسوت  شده اشاره آن به هم قبل آیه در زیرا شده  حذو است فعل که «الیسمعون»مسند شریفه آیه دراین

 .شد می کاسته آن بالغی لطافت واز نمود می بيهوده شد می تکرار هم مذکور آیه

 موقعیت تنگنای .١-2

 (٢٣واقعه/«) اأْلَوَُّلونَ  َأَوآاَبُؤصَ » 

 «لمبعوثوون »مسند نمونه این در کند می گيری جلو سخن شدن دراز از موقعيت تنگی زیرا گردد می حذو مسند یا

 جلووه  کواربرد  ی شيوه این که ندارد، وجود آن ذکر امکان مقام تنگی جهت به که است محذوو باشد  خبر می که

 کوالم  بوودن  آهنگوين  در وانسوجام  پيوسوتگی  این که است گردیده فاصله رعایت و موجب بخشيده کالم به زیبایی

 .است اهميت حائز بسيار

 تعری  -١

 خوود  اصل از گاهی رو مسند این از کند. می نقش ایفای و مؤثرتر بهتر بر مفاهيم داللت در نکره اسم از معرفه اسم

 عبارتند تعریف اقسام که رود، می بکار معرفه صورت به و شود می خارج اهدافی منظوربيان به است بودن نکره که

 ممکن باشد. البته می ندا وسيله به معرو اضافه، به معرو الف و الم، به معرو موصول، اشاره، اسم علم، ضمير، :از

 اهوداو  .اسوت  مشوترک  اغراض اما نباشد، متصور مسند در است آمده مسنداليه تعریف در که مواردی تمامی است

 :از عبارتند مسند تعریف

 بوا  نيز آن ی که  وسيله به است معلوم او پيش چيزی بر ایم کرده حکم ما بفهمانیم شنونده به اینکه خاطر به .1-١

  .است شده معرفه تعریف، های شيوه از یکی

َوالسَّـابحُقوَن فرمایود:   ای گویا و موکّد آن را بيان داشته این آیه مبارکه است کوه موی   از آیاتی که خداوند متعال با شيوه
ََ اْلُمَقرَّبُـوَن) چنوين   باشد و هم ابقون می(. در این آیه مسند )اولئک المقربون( خبر برای الس11/11واقعهالسَّـابحُقوَن ُأولَئحـ

معرفه، با یک جمله سه غرض مهوم را بيوان    مسند )المقربون( که خبر برای اولئک است و آمدن دو مسند به عنوان

حتوی   -می دارد: تعظيم، تاکيد و حصر. با این بيان سليس و شيوا که قرآن در مورد افراد پيشتاز در ایمان ارائه داده 

تأثير آن در دل و جان خواننده نفوذ می کنود و بوه واال مقوامی ایون      –ا به خوبی نداند خواننده ای که زبان عربی ر

شود و این تأثيرگذاری از طریق همين اسلوب بالغوی احووال مسوند     افراد مجاهد، در ایمان نزد پروردگار واقف می

 دهد. می پذیرد و این آیه به یکباره تأثير بسزای مسند را در القای کالم خدا نشان انجام می

 الیه بر مسند قصر افاده .2-١

ُتمْ » َزْلُتُموهُ  أَأَنـْ  (١1واقعه/«) اْلُمْنزحُلونَ  حَنْنُ  َأمْ  اْلُمْزنح  محنَ  أَنـْ

 معنوای  برافواده  دال توا  اسوت  آمده حضوری عهد والم الف به معرو صورت به )المنزلون( مسند شریفه ایه این در

 .باشد مسنداليه بر مسند قصر
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 حقيقتوا  امر واین گيرد، می صورت او اذن به تنها رحمت باران( )بارش که است مقدسی ذات متعال پروردگار یعنی

 ازآسمان باران قطره یک حتی فرو فرستادن در انسان مطلق ضعف و ناتوانی اوست و بيانگر ازلی وجود منحصر در

 .است بر زمين

 مضاف .تعظیم١-١

 (13واقعه/«) اْلَيقحنيح  َحقُّ  َِلُوَ  َهَذا إحنَّ »

 صوورت  بوه  اليقوين(  مثال)حق شاهد.  است مضاو به دادن عظمت اضافه، صورت به مسند تعریف اهداو از یکی

ذکرشده و گفته شده که این نوع ترکيب اضافی، اضافه دو لفظ مترادو و هم معنی با هوم اسوت بوه     اضافی ترکيب

 ( 21٢، 21اب )آلوسی، بی تا، ج جهت مبالغه یعنی: هذا یقين اليقين و صواب الصو

 مضاف تحقیر .4-١

 ( 1واقعه/«) اْلَمْشَ َمةح  َأْصَحابُ  َما اْلَمْشَ َمةح  َوَأْصَحابُ » 

 است المشئمه(مسند مذکورعبارت)اصحاب آیه در که.  است مضاو تحقيرشأن مسند، آوردن اضافه اغراض از یکی

 در کوه  اسوت  کسانی حال از تعجب متضمن توصيف این. است شده آورده هدو این بيان برای اضافه شکل به که

 نخواهنود  و عوذاب  بختوی  نگوون  جز و فرجامی شوند می دوزخ وارد خود زشت و رفتار اعمال سبب به جزا روز

و  زشوتی  نشوانگر  آلوسوی  قول و به رساند می را و شگفتی تعجب المشئمه اصحاب تکرار قرطبی گفته به.  داشت

 (.121: تا بی باشد)قرطبی می ها آن حال شناخت

 تنکري .-4

 شخصوی  یا امر بر تا آوریم می نکره را آن باشد، معرفه مسنداليه و نکره مسند خبریه جمالت در که است این اصل

 معهود کردن مشخص که خود ازاصل گاهی اما. نباشد شده شناخته تعریف های شيوه از یک هيچ به که کنيم حکم

 مسوند  حکم کردن منحصر یا از مخاطب آن کردن پنهان تحقير، تعظيم،: همچون اغراضی و جهت شده خارج است

 که ميرود  بکار آن برای شده داده اسناد حکم تقسيم و تنویع و بودن نکره در مسنداليه با مسند مطابقت برمسنداليه،

 :دهيم قرار می بررسی مورد را اهداو این ترین مهم

ُتمْ  إحنْ  فـََلْواَل »  رَ  ُكنـْ  (٣١واقعه/«) َمدحينحنيَ  َغيـْ

 و محاسوبه  جزا روز که است کسانی حال وصف آن از غرض است که)  مدینين غير( مثال شاهد شریفه آیه این در

 جاهول  مخاطوب  واقوع  در و کورده  نافرموانی  الهی حکم این به نسبت و کنند می انکار است، واضح پر که را اعمال

ناآگاه است، مسند)غير( نيز بصورت نکره آمده است و بودین صوورت   حال خود  مقتضای به چون شود می قلمداد

شناسد و حتی منکر ارجاع روح هست و نکره آمدن مسند ارتبا  و التصواق برقورار    بين حال مخاطب که آن را نمی

ن کرده و در ادامه می فرماید: ترجعونها إن کنتم صادقين. جمله )إن کنتم صادقين( دليل بر این است کوه مخاطوب آ  

گونه حال مخاطب و  وضعيت را انکار می کند و جمله)غير مدینين( که شاهد مسند است نيز نکره آمده است و این

 حال جمله یکی شده است.
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 تعظیم .4-1

 (٣1واقعه/«)اْلَعاَلمحنيَ  َرب ح  محنْ  تـَْنزحيلٌ » 

 بيوانگر  کوه  نمونه این در مثال.  بفهمانيم مخاطب به را آن و بزرگداشت تعظيم تا آوریم می نکره صورت به را مسند

 گران پای به سخنی هيچ که است آسمانی های و کتاب بشری کالم دیگر به نسبت وحی کالم وعظمت بزرگی اوج

 واالی بوه  شوده  حذو آن اليه و مسند مسنداست که و تنزیل رسد  نمی و بالغت فصاحت در آن وارزش گی مایه

 .دارد اشاره مجيد قرآن جانبه همه و منزلت مقام

 تحقیر .4-2

  (٢/3/١)واقعه«  ُمْنبثا َهَباءً  َفَكاَنتْ   َبسًّا اجلْحَبالُ  َو ُبسَّتح   رَجًّا اأْلَْر ُ  رُجَّتح  إحَذا»   

 شوند می و خرد کوبيده درهم سخت و کوهها آید می در لرزه به زمين که قيامت های از صحنه یکی به شریفه آیه

 عناصور  دگرگونی شدت برتحقير، عالوه «هباء» آمدن نکره بنابراین.  دارد اشاره گردند، می پراکنده غباری همانند و

 .کند می بيان انگيزی شگفت ی شيوه به را کوهها و زمين ازجمله طبيعت

 تنویع .١-4

ُتمْ »   (7واقعه/ «)ٍَاَلٍَةً  َأْزَواًجا َو ُكنـْ

 در کوه  و گروهی چپ دست یاران راست، دست یاران:  اند شده تقسيم دسته سه به اهلل بندگان الهی فرموده این در

نيوز   «ازواجوا »واژه.  نزدیکترند معبود حقيقی بندگی مقام به ایمانی رتبه لحاظ از و اند، گرفته سبقت بردیگران ایمان

 .است بندی و تقسيم تنویع این گویای شيوایی به شده ذکر آن از بعد« ثالثا» تمييزعددی که

 . تقدمي-1

 موثال  شود مقدم است الزم باشد داشته وجود آن تقدیم برای دليلی اگر باشد، مؤخر باید مسند اینکه وجود با گاهی

 بور  معموول  چنانچوه  شوود  مقدم معمول بر عامل که است این اصل«زید ضرب»:  مانند باشد عامل مسند که زمانی

 معنوای  افواده  جهت به «توکلت اهلل علی» :مانند ميکند اقتضا را آن که است بالغی غرض خاطر به گردد مقدم عامل

 بوی  اسوت)عتيق،  توأخير  توراز  بليو   تقدیم حالت این در است  شده مقدم برعامل) ومجرور معمول)جار تخصيص

 خوواه  و صودارت  اسوتفهام  اسوم  اینکه دليل به که « أین» ، «المفر این»:  مانند باشد طلب صدارت اینکه (. یا1٨٣تا:

 کرده عدول تأخيراست که خود اصلی رتبه از مسند گویيم می صورت این در که.  شود ذکر کالم آغاز در باید است

 :کند القا مخاطب به بلي  ایی شيوه به را زیر اغراض از غرضی تا است شده و مقدم

 کغم ادامه به مخاطب کردن .تشویق1-٥

 (17/واقعه«)َُمَلَُّدونَ  وحْلَدانٌ  َعَلْيهحمْ  َيُطوفُ » 

 رو زیبا و جاودانه نوجوانان توسط بهشتيان ميان الهی ناب شراب گرداندن که بهشتی های نعمت از یکی مبارکه آیه

 معنوا  بدین برانگيزد، کالم ادامه برای مخاطب در را تشویق تا شده مقدم« یطوو»مسند. دهد می قرار بحث مورد را

 .بيابد را« ولدان» اليه مسند که است آن دنبال به مشتاقانه مخاطب که
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 تفاؤل .2-٥

ْكَوابٍ »  َها ُيَصدَُّعونَ  اَل    َمعحنيٍ  محنْ  وََكْ سٍ  َوَأاَبرحيقَ  ِبَح  (1٣واقعه/«) يـُْنزحُفونَ  َواَل  َعنـْ

 ایجواد  سردرد انسان در نه دنيوی شراب برخالو که دارد، اشاره بهشتی شراب جام به «ها» عنها در آیه الیصدعون

آمدن مسند در این آیه به دو نکته مهم اشواره  . کند زایل را انسان و خرد عقل که شود می مستی باعث نه و کند می

 (.11٣، 7ق، ج 1٢12دارد: دوام نعمت و در امان بودن بهشتيان از حاالت ناخوش )سيد قطب، 

 . مساءه١-٥

به طوری که کوه های عظيم  ای بزرگ است ی وقوع حادثهدهنده ( این آیه شریفه نشان3واقعه/«) َبسًّـا اجلْحبَـالُ  َوُبسَّـتح » 

ُفـوشح گردانود توا جوایی کوه:     کوبود و ریوز ریوز موی     و سر به فلک کشيده را در هوم موی   َو َتُكـوُن اجلْحبَـاُل َكـاْلعحْهنح اْلَمنـْ
( وجود مسند )بُسّت( با قيد مفعول مطلق )بُسّت .... بساا( شدت و حدت و هول و هوراس آن روز را بوه   3)القارعة/

 ما می نمایاند. 

 و سرزنش  ذم .4-٥

ُتمْ  إحنْ  فـََلْواَل »   رَ  ُكنـْ ُعونـََها  َمدحينحنيَ  َغيـْ ُتمْ  إحنْ  تـَْرجح  (٣١/٣7واقعه«) َصادحقحنيَ  ُكنـْ

 کتواب  و حسواب  جوزا،  روز و ندارند باور او به که را کسانی مرتبه واال خداوند است  این آیه بحث مورد موضوع

 گونوه  به را و خود نيستيد بردار و فرمان مطيع اگر:  فرماید می و دهد می قرار خطاب مورد کنند می انکار را اعمال

 توانسوت،  نخواهيود  و هرگز توانيد نمی که در حالی برگردانيد جسم قالب به را روح هستيد قادر که پندارید می ای

 .دهد می قرار سرزنش و ذم مورد شدت به دهيد انجام را کاری چنين

 . توخیر-6

 اليه مسند ذکر بيشتر اهميت برای مسند، تأخير اینکه سبب به باشد، مقدم اليه و مسند مؤخر مسند که است آن اصل

 موی  مفرد صورت به یا مسند (.12٢: 1٨1٨ ،2عرفان،ج(گذشت  مسنداليه تقدیم در که هایی انگيزه جهت به.  است

 آیود  موی  سببيه جمله صورت به مسند گاهی و اسم یا فعل:  است گونه دو نيز مفرد مسند جمله، صورت به یا آید

 مثوال  ایون  در «موریض  ابووه  زیود » :مانند.  برگردد ( مسنداليه )مبتدا به آن مرجع که باشد ضميری دارای خبر یعنی

 :آوریم می جمله زیل اغراض تبيين قصد به را مسند رو این از گردد. برمی زید به که شده اضاو ضميری به «أب»

 الیه مسند به حکم .تخصیص1-6

 (37واقعه/«) ُتَصد حُقونَ  فـََلْواَل  َخَلْقَناُكمْ  حَنْنُ » 

 بوه  نيسوتی  از انسوان  خلقوت  که را مسند حکم وسيله بدین تا است، آمده فعليه جمله طریق به مسند مذکور آیه در

 وجوود  بوا  کوه  است کسانی به خطاب الهی و سحرانگيز شيوا کالم این. دهد اختصاص مسنداليه به را است، هستی

 بواور  را آن خواهند نمی و رفته فرو غفلت خواب و در است الیزال قدرتی در منحصر آنان آفرینش دانند می اینکه

 .کنند

  (.1131: 1٨71دل، است)خرم کاری انجام و تحریک تخصيص برای «لوال»واژه ضمن در
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 پژوهش: نتیجه

 :که است آن از حاکی پژوهش هاییافته

 آن حامول  شوده،  نوازل  خداوند از سوی زیرا است  مبارک اش و سرچشمه ، مصدر اصل در کریم قرآن شک بدون

 دیگوری  کالم باهيچ که است این آن بارز های ویژگی از یکی. است)  ص(اهلل  رسول قلب آن محل و )ع( جبرئيل

 .گذارد می بسزایی تأثير شنونده روان و روح بر که است فردی به منحصر بالغی زیبایی دارای و نيست قياس قابل

 دارای آن و توصيف قيامت حتمی وقوع بر عالوه است، مجيد قرآن کران بی دریای از درر یکی واقعه مبارکه سوره

 دارای کوه  اسوت   کرده چندان صد را آن زیبایی که باشد می مسند بالغی وجوه از یکی .است بالغی ظریف نکات

 .گشاید می پژوهان قرآن روی بر را و بالغت فصاحت از ای تازه های دریچه که است متنوع های و حالت اغراض

 آیوه  تر بيش و است  یافته نمود گيری چشم شکل به سوره این در است و احوال گوناگون اغراض دارای که مسند

 سووره  کوه  یوافتيم  در آن احووال  جهوت  واز کردیم اشاره آن به که است خود خاص اغراض دارای سوره این های

 کشويدن  بطوالن  خوط  و معواد  ذکر گروه، سه به ها انسان بندی دسته جزا، روز یادآوری :همچون مفاهيمی با مذکور

 انکار به رد پاسخ حال عين در و برگردانند جسم قالب به را روح توانند می هستند مدعی که کسانی باور به صریح

 .است کشانده تصویر به انگيز شگفت و موشکافانه طرز و به کوبنده شيوه به آنان

 تنکيور،  تعریف، حذو، ذکر، متنوع های حالت برساند آسيبی آیات معنای به اینکه بدون مبارکه سوره این در مسند

است و اغراض بالغی آن )تلذذ، تفاؤل، مساءة، تعظيم، ذم و...( را بوه بهتورین شوکل ممکون      دارا را تأخير و تقدیم

 نمودار ساخته است.

 

 

 منابع: فهرست

 کریم.قرآن 

 .والتوزیع الطبع و للنشر القرآن مکتبه الکریم، القرآن فی البالغی الحذو (،1112عبدالسالم،) مصطفی شادی، ابو

 تا، روح المعانی، بيروت: دار احياء التراث العربی. آلوسی، محمد ابوالفضل،بی

 .سوم احسان،چاپ نشر تهران، تفسيرنور، (،1٨71دل،مصطفی،) خرم

 .قم سمت، .)و تدوین مطالعه سازمان( البالغة، بدایة (،1٨7١يم،)ابراه سيد دیباجی،

 .و تدوین مطالعه سازمان تهران، فارسی، زبان در بالغت علم اصول (،1٨7١حسين،) غالم نژاد، رضا

 فوی  االقاویول  و عيوون  التنزیل حقائق عن الکشاو تا، بی عمر، بن محمود اهلل جار القاسم ابی خوارزمی، زمخشری

 .مصر مکتبه قاهره، چهار، جلد الحمادی، یوسف:  مترجم التأمل، وجوه

 (، فی ظالل القرآن، بيروت، دار الشروق.1٢12سيد قطب،ابراهيم حسين،)

 .نهم جلد دندیس، مکتبه االعجاز، فی الکریم القرآن بالغة (،1٢22بهجت،) شيخانی،

 .دوم چاپ. احسان نشر تهران، حسينی، طاهر محمد سيد :التفاسير،مترجم صفوة (،1٨٣2علی،) صابونی، محمد
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 .سوم چاپ العربيه، دارالنهضه بيروت، المعانی، علم تا، عتيق،عبدالعزیز،بی

 .دوم جلد هجرت، انتشارات مؤسسه قم، المعانی، مختصر شرح ها کرانه (،1٨1٨حسن،) عرفان،

 انسوانی،  علووم  کتوب  و تودوین  مطالعه تهران،سازمان هامة، بالغية مسائل فی و نقد دراسة (،1٨٣٣محمد،) فاضلی،

 .سوم چاپ

 )دانشوگاهها  -انسوانی  علووم  کتب مطالعه و تدوین )سازمان تهران، قرآن، شناسی زیبایی (،1٨٣١محمود،) فضيلت،

 سمت.

 عربوی،  وادبيوات  و زبان کریم قرآن ملی همایش کریم، قرآن در و مجرور جار و تأخير تقدیم (،1٨11قادر،) قادری،

 اول. چاپ کردستان، دانشگاه

 .پنجم چاپ العلميه، الکتب دار بيروت، القران، الحکام الجامع تا، االنصاری،بی احمد بن محمد بن عبداهلل قرطبی،

 .لبنان -بيروت العلميه، الکتب دار البالغه، علوم فی االیضاح تا، الخطيب،بی القزوینی،

 دوم. سال اصفهان، دانشگاه کریم، قران شناختی زبان های پژوهش در کاوشی (،1٨12اهلل،) روح نصيری،

 .بيروت -صيدا العصریه، المکتبه والبدیع، البيان المعانی و فی البالغة جواهر (،1111احمد،) السيد الهاشمی،
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(18) 

 «تفسیرنور»کارکردهای زبانی در ترجمه تفسیری خرم دل بررسی 

 1عبداهلل رسول نژادد. 

 دانشگاه کردستان دانشکده زبان و ادبيات، ،یعرب اتيگروه زبان و ادب دانشيار

 2سیروان باباویسی

 دانشگاه کردستان ،یعرب اتيکارشناس ارشد زبان و ادب

 چکیده:

ترجمه قرآن کریم همواره در بالد اسالمی غير عرب مورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده و هر کدام سهم بسوزایی  

اند. در ميان در ترجمان وحی داشته اند و گامهای مؤثری در جهت درک بهتر آیات قرآنی برای عموم مردم برداشته

انقالب، ترجمه تفسير نور خرمدل جزو ترجمه های ممتاز و فاخر اهل سونت ایوران   ترجمه های قرآن کریم پس از 

به شمار می رودکه مورد توجه بسياری از قرآن پژوهان قرار گرفته است. مترجم در ترجمه خود بوا بهوره گيوری از    

رعایت نماید، اموا  ی تفسيری، سعی کرده گيراترین ترجمه را ارائه دهد و از طرفی جانب امانتداری را روش ترجمه

به حکم ممکن الخطا بودن آدمی، مترجم ناخواسته دچار اشکاالتی شده است، از جمله این اشکاالت: عدم رعایوت  

های غير ضروری، ساختارهای صرفی و نحوی زبان مبدأ در ترجمه، ضعف در معادل یابی واژگانی، حذو و اضافه

 عدم یکسان سازی در ترجمه عبارات قرآنی مشابه.

بوا تکيوه بور    « تفسير نور»به روش توصيفی تحليلی، در حد توان، اشکاالت ترجمه ای مقاله سعی شده است ر ایند

کارکردهای زبانی زبان مبدأ و زبان مقصد و نيز عدم یکسان سازی ترجمه وعدم انسجام موتن، مشوخص و پوس از    

 ی جایگزین و پيشنهادی، ارائه شود.تحليل وبررسی، نمونه ترجمه

 کارکردهای زبانی، ترجمه تفسيری، خرم دل، تفسير نور. ن کلیدی:واژگا

 

 ( مقدمه:1

ترجمه قرآن کریم از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و مفسران جهان اسالم بوده و تالشوهای چشوم گيوری در ایون     

هر مترجمی در  زمينه انجام داده اند و هر کدام براساس دیدگاه خاص خود به ترجمه این کتاب مقدس پرداخته اند.

 است.  ترجمه خویش سبک خاصی از ترجمه )تحت اللفظی، ترجمه محتوایی، ترجمه تفسيری و...( را برگزیده

رود. ایشان از قرآن پژوهوان اهول سونت کردسوتان     های تفسيری به شمار میترجمه تفسير نور خرمدل جزو ترجمه

از آثار ارزنده ایشان ميتوان به تفسير نور، تفسير المقتطف، های گوناگونی دارند و ایران هستند که تاليفات و ترجمه

ترجمه تفسير فی ظالل القرآن سيد قطب اشاره کرد. ترجمه تفسير نور ایشان در تهران توسط نشر احسوان چنودین   

                                                           
1 a.rasoulnezhad@uok.ac.ir 
2 nojyanbaba@gmail.com 
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ا در های تفسيری راند و س س افزودهبار چاپ شده است. ایشان ابتدا ترجمه گویا و رسا از آیات قرآنی ارائه نموده

داخل پرانتز آورده است تا خواننده بتواند به آسانی آنها را از ترجمه متن مقدس بازشناسد. وی پس از آن واژگان و 

عبارات دشوار را به اختصار اما روشنگر توضيح داده است. این اثر به نثر اموروز و آسوان فهوم و بوه دور از افورا       

، 1٨٣1و از لحاظ مطابقت با متن نيز به نسبت دقيق است )ایازی،  گرایی در گرایش به فارسی یا عربی نگاشته شده

٣) 

برخی از ناقدان این ترجمه نکاتی چون جامعيت مطالب در زمينه ترجمه و تفسير و لغات قرآنی، روانی و دل ذیری 

 و نثری به نسبت روان و در خور فهم و درک همگان، تلفيوق هنرمندانوه ترجموه آیوات بوا تفسوير در عوين حفوظ        

مرزبندی آنها و ایجاد پيوند بجا ميان ترجمه و تفسير و بی نياز نمودن خواننده از مراجعه به تفاسير مطول، توضويح  

عالمانه اصطالحات قرآنی در پانوشتها به شکل موجز و مفيد و پرهيوز از اقووال پراکنوده و اطنواب در لفوظ، ماننود       

 (٨7، 1٨٣1دانند )کوشا، ت ترجمه خرمدل میتوضيح محکمات و متشابهات و... را به عنوان نقا  قو

 ( سواالت پژوهش:1-1

 مهمترین کاستيهای ترجمه خرمدل درکدام زمينه است؟ .1

 برجسته ترین اشکاالت ترجمه در زمينه کارکردهای زبانی کدامند؟ .2

 ی پژوهش:( پیشینه1-2

در دو محور نقد ترجمه های عام و  در زمينه ترجمه های قرآن کریم تحقيقات و نقدهای متعدد و متفاوتی که بيشتر

 شود.خاص انجام شده است که به اختصار به تعدادی از آنها اشاره می

( نقد مقابله ای ترجمه های قورآن کوریم )آیتوی، حوداد عوادل، خرمشواهی،       1به صورت عام:  الف( بررسی ترجمه

 1٨1١فوالدوند، مکارم شيرازی+ نویسنده( اثر محمد حسن تقيه، 

معنایی آیة الکرسی از ترجمه های فارسی اثر فاطمه آگهی و محمود علوی رضوایی،    -جمه ساختاری لغوی( نقد تر2

1٨13. 

( تحليل تصویر آفرینی ساختارهای صرفی افعال در ترجمه های قرآن کریم اثر رضا اموانی، ام البنوين اموانی، لويال     ٨

 .1٨1٢زربخش، 

بر دیدگاه های نيومارک، بکر و الرسون اثر محمد اميری فور و   هایی قرآنی با تکيه( خطاهای ترجمه در با هم آیی٢

 .1٨1١دیگران، 

( نقد و بررسی سه ترجمه معاصر )الهی قمشه ای، فوالدوند و آیتی( اثر ابراهيم فوالح و معصوومه شمسوی پوور،     3

1٨1١. 

 .1٨٣٨( ترجمه فعل های مضارع در قرآن اثر سيد بابک فرزانه، ١

 .1٨٣1آن بر ترجمه های قرآن کریم اثر حيدر قلی زاده،  ( روشهای ترجمه و تطبيق7

( واکاوی تحليلی تعادل ساختاری تمييز در ترجمه فارسوی حوداد   1ب( بررسی ترجمه به صورت خاص)موردی(: 

 .1٨1١عادل از قرآن کریم )مطالعه مورد پژوهش: سوره های اسراء و مریم( اثر محمد حسن امرایی، 
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 .1٨1١ی محمد یزدی از قرآن کریم اثر زهره باقری و دیگران، ( آسيب شناسی ترجمه فارس2

( آسيب شناسی ترجمه فوالدوند با تکيه بر کارکردهای صرفی، نحوی، واژگانی و بالغی دانش معنوا شناسوی اثور    ٨

 .1٨1٢مالک عبدی، 

 .1٨1٢( نگاهی به ترجمه قرآن حداد عادل اثر نادعلی عاشوری و احمد رضا توکلی، ٢

 .1٨11شه ای و ترجمه قرآن اثر قاسم بستانی و عباس حویدر، ( الهی قم3

( نيم نگاهی به ترجمه قرآن مصوطفی خورم دل   1مصطفی خرمدل چهار اثر مورد توجه است: « تفسير نور»در زمينه 

 .1٨٣١اثر سيد عبدالوهاب طالقانی، 

 .1٨1١سعادت،  ( مقایسه ای بين دو ترجمه از قرآن کریم )فوالدوند و خرم دل( اثر مهين تاج2

 .1٨٣١( ترجمه های ممتاز قرآن در ترازوی نقد اثر محمد علی کوشا، ٨

های توضيحی مترجمان معاصور قورآن )فويض االسوالم و خورم دل( اثور مهودی        ( تاثير باورهای کالمی بر افزوده٢

 .1٨1١مختارزاده نيکجه و سيد محمد علی ایازی، 

 ( پردازش موضوع:2

 ( مبانی نظری پژوهش:2-1

ذیول مواده  طریحوی،    1، 1٢1٢ترجمه در لغت یعنی تفسير کالم یا انتقال آن از زبانی به زبانی دیگور )ابون منظوور،    

( و همچنين آمده است: باز توليد نزدیکترین و طبيعی ترین معادل پيام زبان مبدأ به زبان مقصد اسوت.  21/١، 1٨73

ا و دوم از جنبه سبک. در ترجمه هم باید معنای متن را این انتقال از دو جنبه صورت می گيرد: نخست از جنبه معن

( عالوه بر موارد مذکور که در ترجموه متوون حوائز    211، 1٨٣١انتقال داد و هم باید سبک آن را حفظ کرد )ربانی، 

اهميت است، به اصل تأثيرگذاری نيز باید اشاره کرد. به اینگونه که مترجم در انتخواب واژگوان و چيونش کلموات     

بر خوانندگان زبان مبدأ دارد بتوانود بوه خواننودگان زبوان      مهارت داشته باشد که همان تأثيری که متن اصلی آنقدر

مقصد القا کند. اساس و مقصود از هر ترجمه مطلوب همين اصل است و اگر اصل تعادل یا توأثير برابور، اسواس و    

 ( 1٨1، 1٨٣1قلی زاده، ای دچار نقصان خواهد شد )روش هر مترجمی قرار گيرد، کمتر ترجمه

 ( دیدگاه های مختل  در مورد ترجمه قرآن:2-1-1

باشد. خدای متعال این کتواب را بور   قرآن کریم کتاب هدایت بشریت و نشانه آشکار بر نبوت پيامبر اکرم )ص( می

ایت خوویش را در  خواند تا مردمان در آن بيندیشند و راه هد« مبين»و آن را  پيامبر )ص( به زبان عربی نازل فرموده

شود که آیا ترجمه قرآن کریم جایز است یا ی هدایت، این پرسش مطرح میآن جستجو کنند. به خاطر همين مساله

 شود:نه. در همين باب دو دیدگاه متفاوت وجود دارد که به شرح آن پرداخته می

جمه قرآن به معنی برگرداندن قرآن داند. وی ترزرقانی ترجمه قرآن را ممنوع می( مخالفان ترجمه قرآن: 2-1-1-1

که خود از مخالفان ترجمه قورآن  « المنار»( صاحب 1٣١/ 2م، 1113داند )زرقانی، به زبانی غير از عربی را جایز نمی

گوید: مراد از ترجمه آیات عربی )قرآن( به زبان دیگر به آنچه معانی و تواثير آنهوا را برسواند    به سایر زبانهاست می

( همچنين گفته اند: حق این است که این ترجمه )ترجمه لفظوی( از لحواظ عوادی و عقلوی     ٨٢7/ 1 م،11٢7)رضا، 
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( اما درباره ترجمه تفسيری چنين نيست و از دید برخی 7١، 1٨٣1باشد )فرشچيان، محال و از بعد شرعی حرام می

-قرآن کریم به زبان دیگر می باشد چرا که او ترجمه تفسيری را همانچون ذهبی، بدون هيچ نوع تردیدی جایز می

( و ترجمه قرآن به صورت صحيح که همان معانی و تواثير موورد اراده خداونود را    2٣-27/ 1م، 2111داند )ذهبی، 

( و در ادامه نيز گفته اند که 1٢١/ 2م، 1113  زرقانی، ٨2١-٨٢٨/ 1م، 11٢7برساند متعذر و غيرممکن است )رضا، 

ن است و در واقع ترجمه، جامع تمامی معانی و مقاصد اصل است و لذا مثل اصول  اقدام به ترجمه، آوردن مثل قرآ

می باشد. قرآن و ترجمه صحيح باید مثل اصل باشد و قرآن به صراحت اعالم نموده که اگر همه انس و جن جموع  

عاا نيز ترجمه قرآن گردند از آوردن مثل قرآن ناتوانند لذا با این خبر قرآن، آوردن مثل قرآن ممکن نخواهد بود و شر

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ اإلنْسُ حرام است چرا که اقدام به ترجمه، تکذیب سخن خدا در سوره اسراء است که می فرماید: 

/ 2م، 1113( )زرقوانی،  ٣٣اء/)اسروَالْجِنُّ عَلَى أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ ال یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراا 

دانود  ( البته فتوایی از ابوحنيفه نقل شده است که او قرائت نماز را به فارسی جوایز موی  ٨٢7/ 1م، 11٢7  رضا، 13١

گوید که کوالم فارسوی، قورآن    ( امام فخر رازی در رد آن می٨٨١/ 1م، 11٢7  رضا، 217-211/ 1)ابن تيميه، بی تا، 

کند: این سخن منظووم فارسوی یوا    سوره اسراء استناد می ٣٣ت سخن خویش به آیه شود و جهت اثبامحسوب نمی

قرآن است و یا مثلش و یا هيچکدام. آشکار است که خود قرآن نيست و اگور مثول قورآن باشود موجوب تکوذیب       

نوده اسوت )ابون    ، پس کسی که قرآن را به فارسی بخوانود، قورآن نخوا  ال یَأْتُونَ بِمِثْلِهِخداوند است چرا که فرموده: 

 (٨٨١/ 1م، 11٢7  رضا، 217-211/ 1تيميه، بی تا، 

دعوت رسول اکرم )ص( و هدایت قرآن، مخصوص یک قووم و گوروه خاصوی     ( موافقان ترجمه قرآن:2-1-1-2

نيست بلکه ایشان بر همه مردم فرستاده شده اند و از جهتی تبلي  هدایت قرآن بر امم دیگر واجب است و این امور  

گردد مگر به ترجمه قرآن و هر آنچه تحقق واجب متوقف بر آن است، واجب است )ابن تيميه، بوی توا،   عملی نمی

گوید: امت مأمور به تبلي  قرآن و گاهی برای رساندن قرآن به غيور  ( ابن تيميه می1١3/ 2م، 1113  زرقانی، 1١٣/ 2

( و همچنين 1١٣/ 2ه شود )ابن تيميه، بی تا، عرب به ترجمه قرآن نيازمندیم که در حد امکان قرآن برای آنها ترجم

شوند، ترجمه کنيم و شوکی در  برای نشر اسالم بایستی معانی هدایت الهی در قرآن را به زبان کسانی که دعوت می

 (17٨-172/ 2م، 1113ضرورت آن نمی باشد )زرقانی، 

 ( انواع روشهای ترجمه:2-1-2

بعد از خواندن متن اصلی و فهميدن اینکه درباره چه موضووعی  مترجم ( روشهای ترجمه به طور عام: 2-1-2-1

کند زیرا ترجمه شيوه ها و روشهای مختلفی دارد است، گسترده کار را برآورد و س س روش ترجمه را انتخاب می

 که مترجم باید متناسب با موضوع، روش خود را برگزیند. روشهای موجود براساس واحد ترجمه عبارتند از: 

 ت اللفظی )واحد ترجمه: واژه(الف( تح

 ب( عادی )واحد ترجمه: جمله(

 (١7، 1٨71ج( آزاد )واحد ترجمه: پاراگراو( )فاضلی و تقيه، 
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روشهای متعددی برای نقد ترجمه های قرآنوی وجوود داردکوه     ( روشهای ترجمه قرآن به طور خاص:2-1-2-2

، 1٨1٢شووند )عبودی،   موضوعی و عام تقسويم موی  غالب پژوهشهای آسيب شناسانه گذشته به دو روش خاص یا 

13١) 

پردازد الف( در نقد خاص یا موضوعی ناقد معموال یک ترجمه خاص از یک مترجم را انتخاب س س به نقد آن می

 (٢، 1٨1١)باقری، 

 -ب( در نقد عام ناقد به دنبال نقد ترجمه شخص خاصی نيست بلکه موضوعات گوناگونی ماننود لغزشوهای ادبوی   

 (21٢، 1٨11آورد )رضایی اصفهانی، کند و از آنها مثال میيری و ... را در ترجمه های متعددی جمع آوری میتفس

تحليلی و جمع آوری شواهد قرآنی مورتبط  -این پژوهش به نقد خاص یا موضوعی تکيه داشته و به روش توصيفی

هوای  د و برخی اشکاالت این ترجمه از جنبهشوو ذکر دالیل علمی زبان عربی به نقد ترجمه تفسير نور پرداخته می

توان گفت این پژوهش در راستای تحقق این مهم، به ارزیابی ترجمه مذکور ازمنظر شود و میمختلف نشان داده می

 پردازد.کارکردهای زبانی ازجمله ساختارهای صرفی و نحوی، معنایی، واژگانی و... می

 خرمدل« تفسیر نور»مه ( بررسی اشکاالت کارکردهای زبانی ترج2-2

 ( ضع  در معادل یابی واژگانی:2-2-1

خدایی به جز اهلل وجود ندارد و او زنده و پایدار )وجهان هسوتی را(  ( »233)بقره/  ﴾اَّللَُّ ال إحَلَه إحال ُهَو احْلَـيُّ اْلَقيُّـومُ  ﴿

 «نگهدار است

( طبری 13١، 1٨13است )آگهی، « پرستيده»عنای ای بسيار کهن در زبانهای سامی است و به مدارای ریشه« اله»واژه 

 ( ٨٣١/ 3، 2111گوید: ال اله اال هو فشنّ معناه: النهی عن أن یعبُدَ شئٌ غير اهلل )طبری، نيز در ذیل این واژه می

ای پيراموون وزن و ریشوه و معوانی آن    نظرات گوناگونی ارائه شده است و بحثهای گسترده« قيوم»در رابطه با واژه 

/ 3، 2111دانسته اند )طبری، « القائم علی کل شئ»را به معنای « قيوم»ام شده است. گروهی از اندیشمندان واژه انج

« دائوم الوجوود  »( برخی دیگر آن را بوه معنوای   ٨1/ 1، 211٨  مقاتل بن سليمان، ٢٣١/ 2، 1٢11  ابن ابی حاتم،٨٣٣

را اینگونوه تعریوف کورده    « قيووم »ذکور حسن بصری واژه ( از ميان تفاسير م٨17/ 2تعبير کرده اند )طوسی، بی تا، 

)هموان( ایون   « إنّه القائم علی کلّ نفس بما کسبت حتی یجزیها بعملها من حيث هو عالمٌ الیخفی شوئ منوه  »است: 

 باشد. تعریف به نوعی به عدالت خداوند نسبت به بندگانش اشاره دارد که این عدالت ناشی از اعمال بندگان می

را نه از ریشه « قيوم»آورده اند که با بررسی ریشه شناختی، واژه « قيوم»اضر نيز تفسيری در رابطه با واژه در عصر ح

است که با پاره ای از تحووالت  « قضاوت کردن»سامی ماده )قَوَمَ(، بلکه دارای ریشه یونانی دانسته اند که به معنای 

را واژه ای دخيول و بوه معنوای    « قيووم »این محقق در نتيجه در عربی شکل یافته است. « فعّول»زبانی در قالب وزن 

 ( 21، 1٨11دانسته است )پاکتچی، « داور عادل»داور حکم کننده بر اساس حق یا 

 ترجمه پيشنهادی: هيچ معبودی جز اهلل نيست و او زنده و دادگر است.
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َهــا ال ﴿ اَيتحَنــا َواْســَتْكبَـُروا َعنـْ ــَماءح َوال يَــْدُخُلوَن اجْلَنَّــَة َحــىتَّ يَلحــَج اجْلََمــُل ِفح َســمح  اخلْحَيــاطح إحنَّ الَّــذحيَن َكــذَّبُوا آبح ــَواُب السَّ تـَُفــتَُّح َِلـُـْم أَبـْ
ََ َنْـزحي اْلُمْجـرحمحنيَ  بيگمان کسانی که آیات )کتابهای آسمانی و نشانه های گسترده جهانی( ما ( »٢1)االعراو/  ﴾وََكـَذلح

-دانند که بدانها گردن نهند، درهای آسمان بر روی آنان بواز نموی  باالتر از آن میرا تکذیب می کنند و خویشتن را 

گردد )و خودشان بی ارج و اعمالشان بی ارزش می ماند( و به بهشت وارد نمی شوند مگر اینکوه شوتر از سووراخ    

ایون چنوين موا     سوزن خياطی بگذرد )که به هيچ وجه امکان ندارد و لذا ایشان هرگز به بهشت داخل نمی گردنود( 

 «گناهکاران را جزا و سزا می دهيم

گيرد یکی به معنای شتر و دیگری به معنای طناب کشتی. جزو واژه هایی است که دو معنا را در بر می« جمل»واژه 

، 1٢1٢ابن منظور می گوید: الجمل به معنای شتر نر در برابر ناقه است شتری که چهار ساله شده است )ابن منظور،

 ه(ذیل ماد

را برگزیوده   -که از ليف خرما ساخته شده اسوت  -معنای طناب کشتی « الجمل»گروهی دیگر از مفسران پيرو واژه 

( و همچنين نقل است که ابن عباس آن را بوه طنواب محکوم    ٢٨1/ 12، 2111  طبری، ٣12/ 1، 1171اند )جزری، 

 (11/ 2، 111٣  زمخشری، 1131/ 1، 11٣1تفسير کرده است )رازی، 

ترین ترجمه برای ایون  رسد منطقیو همچنين سياق آیه به نظر می« جمل»تکيه بر تفاسير مذکور در رابطه با لفظ با 

 باشد چون طناب با سوراخ سوزن تناسب و مراعات بيشتری دارد تا لفظ شتر.« طناب»لفظ، 

چنوين گناهکواران را سوزا     شوند مگر اینکه طناب از سوراخ سوزن بگذرد و اینترجمه پيشنهادی: وارد بهشت نمی

 دهيم.می

به سرا  فرعون بروید و بگوئيد: ما فرستادگان پروردگوار  ( »1١)شعراء/  ﴾فَْ تحَيا فحْرَعْوَن فـَُقـوال إحصَّ َرُسـوُل َربح  اْلَعـاَلمحنيَ ﴿

 «جهانيانيم

موی آیود(    -به معنای )آمود یأتی(  -یک نکته زیبا نهفته که از دید مترجم پنهان مانده است. فعل )أتی« أتيا»در فعل 

( در آیه دیگر در رابطه بوا هموين داسوتان خداونود بوه      ٣تا، رود( )راغب اصفهانی، بیمی -است نه به معنای )رفت

با نگاهی گذرا به ترجمه این « به نزد فرعون بروید( »٢٨)طه/ ﴾ اْذَهَبا إحََل فحْرَعْوَن إحنَُّه َطَغى﴿گوید: موسی و هارون می

هم معنی دانسوت بلکوه از لحواظ معنوا و محتووا متفاوتنود.       « اذهبا»را با « أتيا»ان دریافت که نباید فعل دو فعل ميتو

زمانی است که فرد امر کننده خود در مکان مورد امر حاضر نباشد و در ادامه همين آیه آموده  « اذهب»استعمال لفظ 

نَ ﴿است:  ( در ایون  ٢١ -٢3)طوه/   ﴾قَاَل ال ََتَافَا إحنَِّنح َمَعُكَما َأْْسَـُع َوَأَر  * ا َأْو َأْن َيْطَغىقَاال رَبَـَّنا إحنَـَّنا ََنَاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ

کند که دلگرمی حضور خود دو آیه از فعل قبلی که بدون حضور آمر ایراد شده، عدول جسته و از فعلی استفاده می

 ( 3، 1٨1١نی به نزد فرعون بياید )باقری، را به حضرت موسی و برادرش بنمایاند پس آیه )فأتيا فرعون( یع

 ترجمه پيشنهادی: نزد فرعون بياید )من در آنجا حاضرم( و بگوئيد: ما فرستادگان پروردگار جهانيانيم.

ُر َِمُْنونٍ ﴿ َاتح َِلُْم َأْجٌر َغيـْ و کارهوای   آورنود مسلماا کسانی کوه ایموان موی   ( »٣)فصلت/ ﴾إحنَّ الَّذحيَن آَمُنوا َوَعمحُلوا الصَّاحلح

 «دهند، اجر و پاداش ناگسيختنی دارندشایسته و بایسته انجام می
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پواداش  »چهار بار در قرآن ذکر شده و مترجم گرامی تعابير گوناگونی برای آن آورده است: « اجرٌ غيرُ ممنونٍ»جمله 

پواداش بوزرگ و   »، (١)التوين/  « پواداش قطوع ناشودنی و بوی منوت     »(، 23)انشقاق/ « ناگسستنی و پایان ناپذیرفتنی

به عنوان یک هم آینود شوناخته شوده متوداول     « مزدی بی منت»(. در زبان فارسی تنها ترکيب ٨)القلم/ « ناگسيختنی

داند و مثالهوایی از ادبيوات   را همسان هم می« مزد و منت»( دهخدا نيز در فرهنگ خود 7١، 1٨1١است )اميری فر، 

 مزد( ، ذیل واژه 1٨٨٢فارسی آورده است )دهخدا، 

 بی مزد و بود منت هر خدمتی که کردم                    

 یا رب مباد کس را مخودوم بی عنایت )حافظ شيرازی(

در زبان فارسی انس بيشتری با هم « اجرٌ غير ممنون»برای ترجمه « مزد بی منت»ها ترکيب جمله بر اساس این یافته

 «طع ناشدنی و...پاداش ناگسستنی، پاداش ق»دارند تا تعابيری چون 

 اند، دارای مزدی بی منت هستند.اند و کردار نيک انجام دادهترجمه پيشنهادی: قطعا کسانی که ایمان آورده

ـُتْم ُمْغنُـ﴿ يًعا فـََقاَل الضَُّعَفاُء لحلَّذحيَن اْسَتْكبَـُروا إحصَّ ُكنَّا َلُكْم تـَبَـًعا فـََهـْل أَنـْ ـْن َشـْيٍء قَـاُلوا لَـْو  وَن َعنَّـا محـنْ َوبـََرُزوا َّللحَّح مجَح َعـَذابح اَّللَّح مح
َنا َأَجزحْعَنا َأْم َصبَـْرَص َما لََنا محْن حمَحيصٍ  َناُكْم َسَواٌء َعَليـْ روزی که قياموت نوام دارد( هموه در    ») (21ابراهيم/) ﴾َهَداَص اَّللَُّ َِلََديـْ

نادان نيرومندانند، از راه تمسخر( به کسوانی  گردند. )در این هنگام( ضعيفان )که پيروان برابر خدا ظاهر و آشکار می

توانيد چيزی از عذاب خودا را از  پنداشتند: ما پيروان شما بودیم، آیا میگویند که خویشتن را )در دنيا( بزرگ میمی

کرد، موا هوم شوما را )بوه راه     گویند: اگر خداوند ما را )به راه رستگاری( رهنمود میسر ما بردارید؟ )در پاسخ( می

کردیم، )ولی ما خودمان گمراه بودیم و شما را نيز گمراه کردیم. هم اینک( چه بی توابی کنويم و   جات( رهنمود مین

چه شکيبایی نمائيم یکسان است )و سودی به حال خراب ما ندارد و از عذاب خدا( راه نجات و گریزی بورای موا   

 «.نيست

ه که در آنجا همگی در پيشگاه خداوند حضور دارنود توا   در این آیه شریفه صحنه ای از روز رستاخيز جلوه گر شد

پاداش و کيفر کار خویش را ببينند. افراد ضعيف النفس به مستکبران و گمراه کنندگان خود گویند: ما در دنيوا پيورو   

 اَّللَُّ لَـْو َهـَداصَ )دهنود:  توانيد بخشی از عذاب خدا را از ما دور کنيود؟ مسوتکبران پاسوخ موی    شما بودیم آیا امروز می
َناُكمْ   معنای این جمله چيست؟ این پاسخ با پرسش چه ارتباطی دارد؟(. َِلََديـْ

مرتبط دانسته و می نویسد: اگر خداوند ما را )به راه « هدایت در دنيا»سخن مزبور را به  خرمدل در ترجمه این آیه،

)ولی ما خودمان گمراه بودیم و شما را  کردیم،کرد، ما هم شما را )به راه نجات( رهنمود میرستگاری( رهنمود می

نيز گمراه کردیم(. این برداشت از مفهوم هدایت در آن مرحله درست نيست زیرا پاسخ مستکبران با سوال مریودان  

کنند که چرا شما ما را به راه راسوت هودایت نکردیود توا     رسد. ضعفاء در اینجا سوال نمیخود مناسب به نظر نمی

کوردیم. سووال مریودان    ایم وگرنه شما را راهنمایی میکه خود ما از هدایت الهی محروم بودهمستکبران پاسخ دهند 

توانيد چيزی از عذاب خدا را از ما کاسته و ما را کفایت کنيد؟ بنوابراین مقصوود از   این خواهد بود که آیا اینک می

ستکبران ممکن نبود، نه هدایت در دنيا بوه  )لو هدانا اهلل( راه یافتن به تخفيف عذاب یا رفع آن است که برای خود م

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ راه راست که هنگامش س ری شده بود و از این رو در پی آن سخن آمده که مستکبران گویند )
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هيچ گریزگواهی  : برای ما یکسان است که زاری و بی تابی کنيم یا شکيبایی ورزیم، برای ما صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ

( البته برخی از مفسران در واکاوی دقيق مفهوم این آیه دقت الزم را نداشوته  113، 1٨1٢نيست( )حسينی طباطبایی، 

-اند از جمله زمخشری با آن چيرگی در ادب عربی و تسلط در تفسير پاسخ مستکبران را به ضعفاء چنين بيان موی 

دوهم و لم یضلّوهم إمّا مورکينَ الذنبَ فی ضاللهم و اضاللهم علی اهلل: اگر أنّ اهللَ لو هداهم إلی االیمان له»کند که: 

خداوند مستکبران را به ایمان رهنمون کرده بود، ضعفاء را هدایت ميکردند و گمراه شان نمی ساختند در حالی کوه  

م، 111٣زمخشوری،  « )دهنود مستکبران، گناه را در گمراهی خود و گمراه کردن دیگران، به خدای سبحان نسبت می

 (3٢1، 2ج

َوإحْذ يـََتَحـاجُّوَن ِفح النَّـارح فرمایود:  کند کوه موی  آیه شریفه مورد بحث در سوره غافر نظيری دارد که مسأله را روشنتر می
ـي ـُتْم ُمْغنُـوَن َعنَّـا َنصح ـَن النَّـارح )فـَيَـُقوُل الضَُّعَفاُء لحلَّذحيَن اْسَتْكبَـُروا إحصَّ ُكنَّا َلُكْم تـَبَـًعا فـََهْل أَنـْ (قَـاَل الَـّذحيَن اْسـَتْكبَـُروا إحصَّ ُكـلٌّ 48ًبا مح

پردازند پس ضعفاء بوه  آنگاه که در ميان آتش با یکدیگر به کشمکش می» (٢٣غافر/) فحيَها إحنَّ اَّللََّ َقْد َحَكـَم بـَـنْيَ اْلعحبَـادح 

از آتش را از ما بازگردانيد؟ مستکبران پاسخ  توانيد نصيبیگویند ما در )دنيا( پيرو شما بودیم اینک میمستکبران می

داشتيم و گرفتار آتوش نموی شودیم،    توانستيم عذاب را از خودمان باز میميدهند: ما همگی در آتش هستيم اگر می

 «. همانا که خدا در ميان بندگان داوری فرموده است

« هدایت»گمان کرده که منظور از لفظ مشکل کار مترجم این است که به مفهوم درست آیه کریمه پی نبرده است و 

همان هدایت به راه راست پيامبران است، در حالی که چنين نيست. در قرآن کریم درباره کافران، بوه فرشوتگان )در   

ـيمح روز بازپسين( دستور ميدهد:  َراطح اجْلَحح یا در بواره  « آنان را به راه دوزخ هدایت کنيد» (2٨صافات/) فَاْهُدوُهْم إحََل صح

يَلًة َوال يـَْهتَـُدوَن َسـبحيالفرماید: ستضعفان میم آنان توانایی هيچ کاری را ندارند و به هويچ  » (1٣النساء/) ال َيْسَتطحيُعوَن حح

یقولُ عزّ ذکرُه: قالت القوادةُ علوی الکفورِ بواهلل     »نویسد: ابوجعفر طبری در جامع البيان می«. شوندراهی، هدایت نمی

لبينّا ذلک لکم حتی تدفعوا به  -لهدیناکم –یعنون: لو بينَ اهلل لنا شيئاا ندفعُ به عذابَه عنّا اليوم  -لو هدانا اهلل –لتبّاعها 

فرماید: پيشوایان کفر به پيروانشان گویند اگر خدا موا را هودایت کورده بوود     العذابَ عن أنفسکم: خداوند تعالی می

-ابش را امروز از خود دفع کنيم حتما شما را هودایت موی  یعنی راهی را برایمان روشن ساخته بود که از آن راه عذ

م، 2111)طبوری،  « نمودیم تا از آن طریق عذاب را از خودتان دور سازیدکردیم یعنی قطعا برای شما روشنگری می

1١/ ٨2١) 

ما بوودیم  گوید: مستضعفان گویند مستکبران و جباران را، ما در دنيا تبع شمی« روح الجنان»شيخ ابوالفتوح رازی در 

و به شما اقتدا کردیم، ما را از عذاب هيچ کفایت خواهيد کردن؟ و بعضی از عذاب ما بر خواهيد داشتن؟ مستکبران 

گویند: لو هدانا اهلل: اگر خدای ما را هدایت دادی و راه نمودی به خالصی ما نيز شما را راه می نمودیم. چون ما را 

 (21٢/ ٨چه خواهيم کردن؟ )رازی، بی تا،  برای خود راه خالص پيدا نيست برای شما

 ( اشکاالت صرفی و نحوی:2-2-2
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َراَط الَّذحيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيهحْم َغرْيح اْلَمْغُضوبح َعَلْيهحْم َوال الضَّالح نيَ ﴿ ای، نوه  راه کسانی که بودانان نعموت داده  ( »7)حمد/ ﴾صح

 «سرگشتگان ای و نه راه گمراهان وراه آنان که بر ایشان خشم گرفته

است اما مترجم این نکته ادبی را در ترجمه لحاظ نکورده اسوت. بنوابراین    « الذین»یا « هم»بدل از ضمير « غير»واژه 

نه مغضوبند و نه ضالين. نه اینکه سه گروه در عرض هم تصور شوند کوه موا مشومول اولوی     « انعمت عليهم»گروه 

شوویم هموان   « انعموت علويهم  »این است که ما مشمول گروه بشویم ولی مشمول دومی و سومی نشویم. بلکه مراد 

 (211، 1٨٣١گروهی که ویژگيهای گروه دوم و سوم در آنها راه ندارد )کوشا، 

 اند و نه گمراهند.ای که نه مورد خشمترجمه پيشنهادی: راه کسانی که به آنان نعمت داده

هح محَن اْلَعَذابح َأْن يـَُعمَّـرَ يـََودُّ َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمَُّر أَْلَف َسَنٍة َوَما ﴿ َُزْحزححح هر یک از آنان دوست دارد هزار ( »1١)بقره/  ﴾ ُهَو مبح

 «داردسال عمر کند، در حالی که اگر این عمر )طوالنی( بدو داده شود او را از عذاب به دور نمی

که بورای تمنوی اسوت در    « لو»لمه در این آیه شریفه مترجم دو نکته اصلی را اشتباه ترجمه کرده است: اول اینکه ک

را « ما هو بمزحزحه»تلقی کرده است و جمله اسميه منفی « إن یعمّرَ»را « أن یعمّرَ»ترجمه لحاظ نکرده است و دوم 

 با جمله فعليه منفی ترجمه کرده است.

فتن، دور ترجمه پيشنهادی: هر یک از آنان دوست دارد که کاش هزار سال عمر دهندش در حالی که ایون عمور یوا   

 کننده او از عذاب نيست.

َغًة َوحَنُْن َلُه َعابحُدونَ ﴿ بـْ َغَة اَّللَّح َوَمْن َأْحَسُن محَن اَّللَّح صح بـْ این رنگ و زینت خداست و چه کسی از خودا  ( »1٨٣)بقره/  ﴾صح

 «)ميتواند( زیباتر بياراید و ب يراید؟ و ما تنها او را می پرستيم

مفعول برای فعل محذوو است لذا منصوب است چون « صبغة»ورده است واژه همان طور که مترجم در پانوشت آ

مفعول به است ولی ایشان این مورد نحوی را در اصل ترجمه به کار نبرده اند و جملوه را بوه صوورت خبور بورای      

 مبتدای محذوو ترجمه کرده اند.

 ست؟ و ما تنها او را می پرستيم.ترجمه پيشنهادی: رنگ خدا را )پيروی کنيد( و چه کسی خوش نگارتر از خدا

ُوا َوَصـابحُروا َورَابحطُـوا﴿ ای کسانی که ایمان آورده ایود )در برابور شودائد و    ( »211)آل عمران/ ﴾اَي أَيُـَّها الَّذحيَن آَمُنوا اْصّبح

قبت نامالیمات( شکيبایی ورزید و )در مقابل دشمنان( استقامت و پایداری کنيد و )از مرزهای مملکت خویش( مرا

 «به عمل آوردید

گویم: ضاربَ زیدٌ عمراا )شرتونی، باشد مثال میاز باب مفاعله است که یکی از معانی آن مشارکت می« صابروا»فعل 

( و مصابره به دو معنای: تشویق کردن و ترغيب به صبر و پيشوی گورفتن در صوبر اسوت )ابون منظوور،       11، 1٨٣٨

ترجموه شوده اسوت و داللتوی از     « استقامت و پایوداری کنيود  »ین فعل به بينيم ا، ذیل ماده( همان طور که می1٢1٢

 مشارکتِ باب مفاعله در آن نيست.

اید شکيبا باشويد و یکودیگر را بوه شوکيبایی فراخوانيود و )مرزهوا( را       ترجمه پيشنهادی: ای کسانی که ایمان آورده

 حفاظت کنيد.
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ََ ال يـُْؤمحُنوَن َحىتَّ ُُيَكح ُموكَ ﴿ ـنَـُهمْ  َفال َورَبح  اما، نه! به پروردگارت سوگند که آنان مومن به ( »١3)النساء/  ﴾فحيَمـا َشـَجَر بـَيـْ

 «شمار نمی آیند تا تو را در اختالفات و درگيریهای خود به داوری نطلبند

ترجموه کورده و از   « حتی الیحکّموک»را به صورت جمله منفی « حتی یحکّموک»ی مثبت در این آیه مترجم جمله

 عدول کرده است. اصل فعل

ترجمه پيشنهادی: نه، سوگند به پروردگارت که آنان مومن به شمار نمی آیند، مگرآنکه در ستيزی کوه در ميانشوان   

 رخ داده، داورت کنند.

ثْـَلَها َوُهْم ال﴿  لسَّيح َئةح َفال َُيَْز  إحال مح َا َوَمْن َجاَء ابح حلََْسَنةح فـََلُه َعْشُر َأْمثَاِلح   11-٣1  نمول/  1١1)انعوام/  ﴾ يُْظَلُمونَ َمْن َجاَء ابح

هر کس کار نيکی انجام دهد )پاداش مضاعف، دست کم از دریای جوود و کورم خداونود معظوم( ده     ( »٣٢قصص/ 

 «برابر دارد و هر کس کار بدی کند، بادافره او جز همسنگ و همسان آن داده نمی شود

« دهود و کنود  »است که مترجم آن را به معنوای  « آورد»نای شود و به معمتعدی می« باء»به وسيله حرو « جاء»فعل 

 اند به صورت نکره ترجمه کرده است.که معرفه« الحسنة و السيئة»گرفته و همچنين دو لفظ 

ترجمه پيشنهادی: هر کس کار نيک آوَرَد، ده چُنان آن پاداش دارد و هر کس کار بد آوَرَد جز هماننودش سوزا داده   

 شود.نمی

اینان مردمان پاکدامن و بيزار از ناپاکيها هستند/ اینان مردمان پواک و  ( »3١  نمل/ ٣2)اعراو/ ﴾ُأَصٌس يـََتَطهَُّرونَ إحنَـُّهْم ﴿

 «پرهيزگاری هستند

است. در این آیه خرمودل از  « خود را به پاکی زدن یا تظاهر به پاک بودن»از باب تفعّل و به معنای « یتطهّرون»فعل 

ترجمه کرده است. در این آیه که کوالم قووم لوو  دربواره     « یُطهّرون»نده و آن را در معنای این نکته صرفی غافل ما

 گویند: آنان خيلی ادعای پاکی دارند.حضرت لو  است که گویی آنان با تمسخر می

 ترجمه پيشنهادی: اینان مردمانی هستند که خود را پاک می نمایانند.

َاُخْذ محْن َأْمَواِلححْم َصَدَقًة ﴿ ای پيغمبر( از اموال آنان )که به گناه خود اعتراو دارنود  ( »)11٨)توبه/  ﴾ُتَطهح ُرُهْم َوتـُزَكح يهحْم هبح

و در صدد کاهش بدیها و افزایش نيکيهای خویش می باشند( زکات بگير تا بدین وسيله ایشان را از )رذائل اخالقی 

 «و گناهان و تنگ چشمی( پاک داری و ایشان را باال ببری

گرفتوه و از کلموه   « خُذ»است ولی مترجم محترم آن را جواب « صدقة»محال منصوب و نعت واژه « تطهّرهم»جمله 

بگيوریم  « خوذ »را جواب شر  فعل امر « تطهّرهم»استفاده کرده است که این ترجمه صحيح نمی باشد زیرا که « تا»

 شدند که در آیه اینگونه نيست.مجزوم می« تزکّيهم»و به تبع آن فعل « تطهّرهم»بایست که فعل 

 ای بگير که آنان را با آن پاک گردانی و باال ببری.ترجمه پيشنهادی: از دارایهایشان صدقه

ََ َأْحَسـَن اْلَقَصـصح ﴿ ما از طریق وحی این قرآن، نيکوترین سرگذشتها را برای تو بازگو ( »٨)یوسف/ ﴾حَنُْن نـَُقصُّ َعَلْي

 «کنيممی
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به فتح قاو را که در این « قَصَص»سبب شده تا مترجم واژه « قِصَص»با « قَصَص»دو واژه  نزدیکی حرکاتِ حروو

است، تلقی نماید )الزبيدی، « قصّة»به کسر قاو که جمع « قِصَص»است، « قصّ عليه الخبرَ یقصل»آیه شریفه، مصدر 

( 1٣1/ 2، 1٢21عی اسوت )نحواس،   جانشين مفعول مطلق نو« أحسن»( البته با دقت در آیه، لفظ 11-1٣/ 1٣تا، بی

 که مترجم آن را به صورت مفعولٌ به ترجمه کرده است.

 کنيم.ترجمه پيشنهادی: ما با این قرآن، به بهترین شيوه داستان سرایی بر تو حکایت می

ـَوابَ ﴿  ـهح َوَغلََّقـتح األبـْ اش بوود، آرام آرام  یوسوف در خانوه   زنی کوه ( »2٨)یوسف/ ﴾َورَاَوَدْتُه الَِّتح ُهَو ِفح بـَْيتحَها َعْن نـَْفسح

 «نيرنگ آغازید و به گول زدن او پرداخت و درها بست

کثرة المبانی »بابهای ثالثی مزید نسبت به ثالثی مجرد دارای یک یا دو یا سه حرو اضافی هستند و براساس قاعده 

 سبت به ثالثی مجرد پيدا کند.شود تا هرکدام معنای متفاوت و شاید بيشتری نموجب می« تدلّ علی کثرة المعانی

  آلوسوی،  ٢3/ 12، 1117ماضی از باب مفاعله است و بر تکریر و مبالغوه داللوت دارد )ابون عاشوور،     « راودته»فعل 

( موراوده بوه معنوای مطالبوه     1ميباشد و معانی زیوادی دارد از جملوه:   « رَوَدَ»( ریشه این فعل از ماده ٢11/ ١، 1٢13

( مراوده آن است که با 2( ٨٢1/ 3، 1٨72ت تا کاری که در نظر است انجام یابد )طبرسی، چيزی با مدارا و نرمی اس

کند و بطلبی چيزی را که او نطلبد )راغب اصوفهانی،  دیگری در اراده نزاع کنی و قصد کنی آنچه را که او قصد نمی

/ 1، 1٢1٨اسوت )خووری شورتونی،    همراه شود، مخادعه و فریفتن معنا شده « علی»یا « عن»( وقتی با ٨( 21١تا، بی

 (1٢3/ ٨ش، 1٨71( به معنای قصد کردن و از مصادیق طلب است )قرشی، ٢( ٢٢٢

( ٨11/ ٢، 1٢1٢به معنای برآویختن چيزی در چيوز دیگور داللوت دارد )ابون فوارس،      « غلق»از ریشه « غلّقت»فعل 

غه در محکم بستن دربها داللت دارد )عاملی، فعل ماضی از باب تفعيل است که بر کثرت تعداد دربها یا مبال« غلّقت»

در این آیه، تصویرسازی ماهرانه وجوود دارد  « راودته»و « غلّقت»(. براساس ساختار و معنای دو فعل 11/ 2، 1٢1٨

اش، اراده کند با درخواستهای مکررِ همراه با نرمی و لطافوت فریبوایی  که در آن همسر عزیز مصر )زليخا( تالش می

بندد. )ع( را سست کند و همراه خویش سازد و همزمان دربهای قصر را به محکمترین صورت میحضرت یوسف 

کنود کوه ایشوان    خواننده با خوانش این آیه تصویری از شرایطی که یوسف )ع( در آن افتاده به ذهونش خطوور موی   

 یابند؟ چگونه از این مخمصه رهایی می

آن گونه « غلّقت»را به تصویر بکشاند ولی در مورد فعل « راودته»عل ای خرمدل ارائه داده تا حدی توانسته فترجمه

که باید مبالغه و کثرت را نشان دهد، لحاظ نکرده است و فقط به ترجمه )دربها را بست( اکتفا کرده اسوت و حوال   

دن( بار آن که لفظ )بستن( مصوّر شرایطی که یوسف )ع( در آن گير کرده نيست، به نظر نویسندگان واژه )چفت کر

 دارد.« غلّقت»معنایی نزدیکتری به واژه قرآنی 

اش بود، با نرمی فریبنده خواهوان کوامجویی از خوود او شود و     ترجمه پيشنهادی: و آن زن که او )یوسف( در خانه

 چفت )تمام( دربها را محکم انداخت.
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خواهم رستاخيز به طور قطع خواهد آمد. من می( »13)طه/﴾ ا َتْسَعىإحنَّ السَّاَعَة آتحَيٌة َأَكاُد ُأْخفحيَها لحُتْجَز  ُكلُّ نـَْفٍس مبحَ ﴿

)موعد( آن را )از بندگان( پنهان دارم تا )مردمان در حالت آماده باش دائم بوده و در ضمن به سوبب مخفوی بوودن    

 «قيامت آزادی عمل داشته باشد و به سرانجام( هر کسی در برابر تالش و کوشش خود جزا و سزا داده شود

اند. طبری از واژه های کثير التعبير است که نحویان و مفسران بنابر معنای آیه توجيهاتی را اظهار کرده« اخفيها»فعل 

گوید: به خاطر اصرار بر پنهان داشتن، چيزی نمانده کوه  داند و میمی« کتمان کردن و پنهان داشتن»آن را در معنای 

( علموای دیگوری   2٣3/ 1٣، 2111کردم )طبری، توانستم آن را مخفی میاین امر را از خود نيز مخفی کنم و اگر می

( گروهی دیگر 131٨/ 2، 1٢22  زحيلی، 31٨، 2111دانند )السعدی، می« کتمان و پنهان کردن»نيز واژه را به معنای 

آشکار »م معنای دارد و ه« پنهان کردن»دانند که هم معنای را جزو واژه های اضداد در زبان عربی می« اخفيها»واژه 

از خوود  »( رازی نيز تعبير 1١١، 111١و گفته شده: خَفيتُ الشئَ اذا کتمتُهُ و اخفيتُهُ ایضاا اذا اظهرتُهُ )الحبلی، « کردن

است یعنی آن « اظهره»به معنای « خفاه»با فتح خاء از ماده « اخفيها»را قبول ندارد و معتقد است که « دارمپنهانش می

را صحيح تلقی کرده اند بوه نظور   « اظهره»( افرادی که معنای 21/ 22، 2111ست )فخر رازی، که ظهورش نزدیک ا

-پنهان بودنش را زایل می»به معنای سلب و ازاله است یعنی « اخفيها»رسد وجه صحيح تری را دارد چون همزه می

و اقذیتُوهُ و اعللتُوهُ بوه معنوای:      مانند اعجمتُ الکتاب یعنی ناسره گی آن را برطرو ساختم یا ماننود: اشوکيتُهُ  « کنم

، 211١شکایت او را برطرو ساختم  خار را از چشم او بيرون آوردم  علت بيماریش را برطرو ساختم )غالیينوی،  

2 /221) 

تر است، خداوند در تمامی آیاتی کوه در بواره قياموت    نزدیک« اظهره»به معنای « اخفيها»عالوه بر تبيين صرفی واژه 

( 1)تکوویر/  ﴾إحَذا الشَّـْمُس ُكـوح َرتْ ﴿کند مانند این آیات: اطعيت قریب الوقوع بودن قيامت را اظهار میبحث کرده با ق

( در 1)الواقعوه/ ﴾ إحَذا َوقـََعـتح اْلَواقحَعـةُ ﴿( 1)القمر/ ﴾اقْـتَـَرَبتح السَّـاَعُة َواْنَشـقَّ اْلَقَمـرُ ﴿( 1)انفطار/  ﴾إحَذا السََّماُء انـَْفَطَرتْ ﴿

آیات و آیات دیگر خداوند تعمدا از افعال ماضی استفاده کرده تا حتميت و قطعيت این حادثه عظويم را  تمامی این 

که با ساختاری متشکل از جمله اسوميه  « إنّ الساعة آتيةٌ»کند. با نگاهی به عبارت شریفه به چشم همگان نمودار می

رسد دليلی برای مخفی وجود این مستندات به نظر میدهد. با بيان شده، قيامت را ظاهرتر نشان می« إنّ»و مؤکّد به 

إنّ السواعةَ آتيوةٌ أکوادُ أزیولُ     »توان تعبيور کورد:   را اینگونه می« أکادُ اخفيها»نگه داشتن قيامت وجود ندارد و عبارت 

 (٨11/ 7، 1٢21)ابوحيان اندلسی، « خَفاءَها و أظهرها للناس

آمد و چيزی نمانده که آن را آشکار سازم )پنهان بودنش را کنوار   ترجمه پيشنهادی: روز قيامت به طور قطع خواهد

 بزنم(.

ََ األقْـَربحنيَ ﴿ ريََت  «خویشاوندان نزدیک خود را بترسان( »21٢)الشعراء/  ﴾َوأَْنذحْر َعشح

استفاده کورده  « نزدیک»است و مترجم از واژه « نزدیکترین»باشد و معنای دقيق آن صفت تفضيلی می« اقربين»واژه 

 است.« هشداردادن»نيست بلکه « بترسان»، «أنذر»ست و در ضمن معادل ترجمه ا

 ترجمه پيشنهادی: و نزدیکترین خویشاوندانت را هشدار بده.
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 «اندازندروزی آنان را با زور به ميان آتش دوزخ می( »1٨)الطور/  ﴾يـَْوَم يَُدعُّوَن إحََل َصرح َجَهنََّم َدعًّا﴿

دفع و پرت کردن با خشنونت و تندی یا دفع کوردن  »به معنای « دعّ»مضاعف مجهول از ماده فعل مضارع « یُدَعلونَ»

 ، ذیل ماده(1٢1٢  ابن منظور، 1١1تا،   راغب اصفهانی، بی1/٣1، 1٢11است )فراهيدی، « با شدت

ن مسؤول کنند سرانجام توسط فرشتگاکسانی که سرگرم مالهی خویشند و از حق پيروی نکرده و آن را تکذیب می

آتش جهنم )فاعل محذوو( در حالی که دستهایشان به گردنشان بسته شده و پاهایشان به موهایشان قفل شوده، بوا   

شوند: که ایون هموان   شوند و به جهت توبيخ و سرزنش خطاب میخشونت و تندی و به شدت در آتش پرتاب می

 (٣7/ 3، 1٢22اندلسی،   ٢11/ ٢، 111٣پنداشتيد )زمخشری، آتشی است که آن را درو  می

کند که هر فعلی غير از ایون )ماننود   صحنه ای از اهانت و توبيخ تکذیب کنندگان را بازگو می« یُدَعلون»کاربرد فعل 

( مجهوول آمودن فعول نيوز     21١/ ٨، 1٨١1یدخلون یا یوردون( قادر نيست این صحنه را روایت کنود )مصوطفوی،   

کنندگان )نایب فاعل( چه از سوی متکلم و چوه از سووی مخاطوب دارد.    حکایت از اهتمام ویژه به عاقبت تکذیب 

)عع( هنگام پرت شدن از پشت سر به طور  عالوه براین سيد قطب مشدد بودن حرو )عين( را تداعی گر نعره آنان

 (73، 11١٣داند )سيدقطب، ناگهانی، خشن و بسيار هول انگيز می

تناسب خوبی ندارد و هولناکی صحنه « یُدَعلون»با ساختار آوایی « ازدمی اند»با دقت در ترجمه خرمدل کاربرد فعل 

دهد و چون فعل مضارع مجهول در آیه به صورت معلوم ترجمه شده باعث کاسته شدن از تورس  را کمتر نشان می

-ای میکه مفعول مطلق است تا اندازه « دعّاا»شدید جهل به فاعل و جلب توجه بيشتر به مفعول است. کاربرد واژه 

رساند پوس الزم  نمی    تواند مساله را تاکيد کند ولی شدت و حدت حال تکذیب کنندگان را آن طور باید و شاید

 است مترجم در چينش کلمات و پيکربندی جمله، تصویر قرآنی آیه را در متن دخيل سازد.

اگهان به پشت سر( بوه سووی   درو  پنداران( با خشونت و تندی )ن -ترجمه پيشنهادی: روزی که )تکذیب کنندگان

 شوند.آتش جهنم به شدت پرتاب می

 «آنان در حباله نکاح دو تن از بندگان خوب ما بودند( »11)تحریم/ ﴾َكانـََتا ََتَْت َعْبَدْينح محْن عحَبادحَص َصاحلحَنْيح ﴿

صوفت  « الحينصو »در نظر گرفته است و حال آن کوه  « عباد»را صفت برای « صالحين»در این ترجمه خرمدل واژه 

-است و این دو واژه اصال نمی« صالح»مثنای « صالحين»باشد و می« عبد»جمع مکسر « عباد»است و « عبدین»واژه 

 است.« عبدین»صفت « صالحين»توانند صفت و موصوو همدیگر قرار گيرند و کامال واضح است که 

 ودند.ترجمه پيشنهادی: که هر دو در نکاح دو بنده شایسته از بندگان ما ب

 ( حذف و اضافه ةیرضروری:١-2-2

َاتح َأنَّ َِلُْم َجنَّاٍت َيْرحي محْن ََتْتحَها األنـَْهاُر ﴿  موژده بوده بوه کسوانی کوه      ( »23)بقره/  ﴾َوَبشح رح الَّذحيَن آَمُنوا َوَعمحُلوا الصَّاحلح

)بهشتی( که در زیر درختوان آن رودهوا روان   اند اینکه ایشان راست باغهایی اند و کردار نيکو انجام دادهایمان آورده

 «است



 نژاد, سيروان باباويسیعبدالله رسول  «رنوريتفس»خرم دل  ىريدر ترجمه تفس یزبان ىكاركردها یبررس
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اش وارد کرده است و در ضمن در را بدون معادل عربی آن در آیه، در ترجمه« درختان»در این ترجمه خرمدل واژه 

قرآن اشاره ای به این نشده است که رودها در زیر درختان روانند، بنابراین بهتر بود مترجم از مصوداق اصولی آیوه    

 د و معنای مستقيم قرآنی آن را مد نظر قرار دهد.خارج نشو

ترجمه پيشنهادی: مژده بده آنان را که ایمان آورده اند و کردار نيک انجام داده اند و اینکه ایشان راست باغهایی که 

 باشند.رودها در زیر آن روان می

ْلبَ ﴿  ََ َجاُءوا ابح پس اگر )این بهانه ( »1٣٢)آل عمران/  ﴾يح َناتح َوالزُّبُرح َواْلكحَتابح اْلُمنحريح فَإحْن َكذَّبُوَك فـََقْد ُكذح َب ُرُسٌل محْن قـَْبلح

انود  ای نيست و غمگين مباش( چه پيغمبران زیادی پيش از تو تکذیب شوده جویان( تو را تکذیب کردند )چيز تازه

ر )راه نجوات( بوا خوود    که معجزات و دالئل روشن و کتابهای متقن و مشتمل بر مواعظ و اندرز و کتواب روشونگ  

 «اندآورده

آورده است در حوالی  « البينات، الزبر و الکتاب المنير»های در این ترجمه، مترجم کلمات اضافه را در ترادو با واژه

 رساند و نيازی به اطناب و حشو در کالم نيست.ترجمه اصل الفاظ مفهوم آیه را می

ای تازه نيست( پيامبرانی پيش از تو نيوز دروغگوو شومرده    د )مسالهترجمه پيشنهادی: اگر به تو نسبت درو  داده ان

 اند.اند که دالئل روشن و کتابها و کتاب روشنگر آوردهشده

 «و چه کسی از خدا راستگوتر است( »٣7)نساء/  ﴾َوَمْن َأْصَدُق محَن اَّللَّح َحدحيثًا﴿ 

ز و برای رفع ابهام است باید ترجمه دقيوق آن  ترجمه نشده است و چون این لفظ تميي« حدیث»در این ترجمه لفظ 

 نگاشته شود.

 ترجمه پيشنهادی: و سخن چه کسی از خداوند راست تر است.

کافران با این همه دالیول روشون(   ( »)111)انعام/  ﴾َوَجَعُلوا َّللحَّح ُشرََكاَء اجلْحنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوا َلُه بَنحنَي َوبـََناٍت بحَغرْيح عحْلٍم ﴿ 

سازند در حالی که خداوند خود آنان و هموه مالئکوه و شوياطين را آفریوده     فرشتگان و اهریمنان را شرکاء خدا می

است )لذا با اطالع از این موضوع سزاوار نيست جز آفریدگار را ب رستند و آفریدگانی همچون خود را عبادت کنند( 

 «بافندمیکافران از روی نادانی، پسران و دخترانی برای خدا به هم 

به مضارع ترجمه شوده انود و دوم   « خرقوا»و « جعلوا»در این ترجمه سه اشکال وجود دارد: اول اینکه افعال ماضی 

اضافه شده است و سوم اینکه لزوما جونّ بوه   « فرشتگان»اینکه در آیه سخنی از فرشتگان نيامده ولی در ترجمه لفظ 

 (211، 1٨٣١معنی اهریمن نيست )کوشا، 

اند حال آنکه او ]خدا[ آنها را آفریده است و بدون هيچ دانشی شنهادی: و برای خدا پریان را انبازانی نهادهترجمه پي

 برای او پسرانی و دخترانی ساخته اند.

ُه  ﴿ هيم برای پودرش، بوه   و طلب آمرزش ابرا( »11٢)توبه/  ﴾َوَما َكاَن اْستحْغَفاُر إحبـَْراهحيَم ألبحيهح إحال َعْن َمْوعحـَدٍة َوَعـَدَها إحايَّ

 «ای بود که بدو داده بودوعده

کنود بلکوه مقتضوای    به هنگام ترجمه هر متنی خصوصا متون مقدس فقط در نظر گرفتن مراد و مفهوم کفایت نموی 

 ترجمه این است که از کلمات چيزی حذو یا اضافه نگردد و سبک و سياق ترجمه تابع سبک و سياق متن باشد.
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را « اال»ترجمه این آیه و چند آیات دیگر جمله منفی را به مثبوت تبودیل کورده و حورو اسوتثناء      مترجم محترم در 

 حذو کرده است و مفهوم حصر مستنبط از اسلوب نفی واستثنا رعایت نشده است.

آیه  سوره روم، 3٨سوره فرقان، آیه  ٢1سوره مریم، آیه  71آیاتی که بر همين منوال ترجمه شده اند عبارتند از: آیه 

 صافات. 1١٢سوره یس، آیه  3٨

 ای بود که به او داده بود.ترجمه پيشنهادی: و طلب آمرزش ابراهيم برای پدرش فقط به خاطر وعده

گفت پروردگار ما آن کسی است که هر چيزی را وجود ( »31)طه/  ﴾قَاَل رَبُـَّنا الَّذحي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُثَّ َهَد ﴿ 

 «س رهنمودش کرده استبخشيده و س 

نيوز  « آن»ترجموه شوده و کلموه    « هوداه »به صورت « هدی»حذو شده و همچنين واژه « خلقه»در این ترجمه واژه 

 باشد.اضافه می

 ترجمه پيشنهادی: پروردگار ما کسی است که هر چيزی را آفرینشش بداد س س رهنمون کرد.

نَّ اَّللََّ ُهَو احْلَقُّ َوأَنَّهُ ﴿  ََ ِبَح آن )چيزهوایی کوه در آیوات پيشوين     ( »١)حج/  ﴾ ُُيْيحي اْلَمْوَتى َوأَنَُّه َعَلى ُكـلح  َشـْيٍء قَـدحيرٌ  َذلح

درباره مراحل مختلف آفرینش انسان و جهان و گياهان بازگو شد( بدان خاطر است که )بدانيد( خدا حوق اسوت و   

گوید:( او مردگان را زنوده  زبان حال به شما می)لذا نظامی که آفریده نيز حق بوده و بيهوده و بی هدو نيست و به 

 «گرداند و وی بر همه چيز تواناستمی

باشد و بر حق بودن فقط در انحصار خداوند است، برای تاکيده آمده و جزو ادات حصر می« هو»در این آیه ضمير 

و حقيقت باشود بلکوه موا     تواند در آفرینش موجودات عالم ، بر حقتا هرگز چنين تصور نشود که غير خدا نيز می

( در ترجمه خرمدل انحصار ایون حوق   ١١/ 3، 1٨٣1)سورآبادی، « سوای او، همگی وابسته به قدرت آفرینش اویند

 بيان نشده و محذوو است.

 ترجمه پيشنهادی: آن بدان سبب است که تنها خداوند حق است.

 ( عدم یکسان سازی در ترجمه آیات مشابه:2-2-4

گيرنود و  سازی در ترجمه آیات کاری بس مشکل است و برخی از مترجمان آن را نادیده میرعایت اصول یکسان 

گوید: در شورایط مسواوی   شود. خرمشاهی در باب ترجمه یکسان آیات متشابه میسبب ناهماهنگی درون متنی می

هوا و  یکسوانی  کلمات و عبارات یکسان بهتر است یکسان ترجمه شود و امروزه به مودد فهرسوتها و کتابهوایی کوه    

 (٢٣٣، 1٨٣٣توانيم همه اینگونه موارد را یکسان ترجمه کنيم )خرمشاهی، دهد، میهای قرآن را نشان میهمسانی

ای گوید: نظام واژگان قرآن کریم، مدبرانه تدوین شده است و هور واژه نجار قرآن پژوه عرب نيز در همين رابطه می

کرر و یکسان در ترجمه منعکس شود احتمال دگرگونی در موتن اصولی   های مگيرد و چنانچه واژههدفی را پی می

( بر این اساس شایسته است مترجم با مطالعه فرهنگ لغتهای متعدد بهترین ترجمه را 2١، 211١بسيار است )نجار، 

 انتخاب کرده و کلمات و آیات مشابه را یکسان و همسان ترجمه نماید.

 توان به موارد زیر اشاره نمود: ر ترجمه خرمدل میهای بارز عدم یکسان سازی داز نمونه

 (11: *آن روز، وای به حال کسانی که )حق را( تکذیب کرده اند )طور/﴾ َوْيٌل يـَْوَمئحٍذ لحْلُمَكذح بحنيَ ﴿ (1
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 (11* در آن روز، وای به حال تکذیب کنندگان )مرسالت/ 

سليس نيست بلکه ترکيبی است از یک واژه عربوی   ترجمه ای فارسی« مکذّبين»ترجمه تکذیب کنندگان برای واژه 

 و یک واژه فارسی و بهتر است گفته شود: درو  پنداران یا درو  شُماران.

ـْن َمْغـَرٍم ُمثْـَقلُـونَ ﴿أَ ( 2 : * یا اینکه تو از آنان اجور و پاداشوی )در مقابول ابوال  رسوالت خوود        ﴾ْم َتْسَ ُِلُْم َأْجًرا فـَُهْم مح

 (٢1کند؟ )طور / همچون بارگرانی بر دوش آنان سنگينی میخواهی و بدیشان( می

ای و پرداخوت آن بورای آنوان    * چه بسا تو از ایشان )در برابر تبلي  رسالت بدون اینکه ما بدانيم( موزدی خواسوته  

 (٢١سنگين است )و از ادای آن در رنج هستند( )قلم/ 

کوز فرمانودهی جهوان( چيوره شود )و بوه اداره جهوان هسوتی         * س س بر تخوت )مر  ﴾:ُثَّ اْستَـَو  َعَلى اْلَعـْرشح ﴿( ٨

 (3٢پرداخت( )اعراو/ 

* س س به اداره جهان هستی پرداخت. زمام اداره جهان هستی به دست اوست )و چرخش امور آن بوه فرموان او(   

 (٨)یونس/ 

 (2* س س )بدنبال آفرینش این آسمانهای بی ستون( به فرمانروایی جهان هستی پرداخت )رعد/

 (31و آنگاه بر تخت )فرماندهی و اداره امور جهان( نشسته است )فرقان/  *

 (٢* و س س بر تخت فرماندهی جهان قرار گرفت )سجده/ 

 (٢* س س بر تخت )فرمانروایی کائنات( قرار گرفت )حدید/ 

چه را فرا چنگ آورده است به تمامی بواز  * س س به هر کسی آن ﴾:ُثَّ تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ال يُْظَلُمـونَ ﴿( ٢

 (2٣1شود و به آنان ستم نخواهد شد )بقره/ پس داده می

شود و بدانان ستم نخواهود شود )آل   * س س به هر کسی پاداش و پادافره آنچه کرده است به تمام و کمال داده می

 (1١1عمران/ 

شود و به هيچ کسوی )کمتورین( سوتمی    مال داده می* و به هر فردی پاداش و پادافره آنچه کرده است به تمام و ک

 (111شود )نحل/ نمی

ْلُعْرَوةح اْلُوٍـَْقى﴿( 3  (23١* محکمترین دستاویز )بقره/  ﴾:ابح

 (22* دستاویز بسيار محکمی )لقمان/ 

ْلَبيح َناتح َوالزُّبُرح َواْلكحَتابح اْلُمنحـريح ﴿( ١ موتقن و مشوتمل بور موواعظ و     * معجزات و دالئل روشن و کتابهوای   ﴾:َجاُءوا ابح

 (1٣٢اندرز و کتاب روشنگر )راه نجات( با خود آورده اند )آل عمران/ 

 (٢٢* )پيغمبران را( همراه با دالئل روشن و معجزات آشکار )دال بر پيغمبری ایشان( )نحل/ 

گر )راه هودایت( را  * پيغمبران خود را که برای ایشان دالئل روشن )بيان کرده اند( و رساله هوا و کتابهوای روشون   

 (23آورده اند )فاطر/ 

َراُت الطَّْرفح ﴿( 7  (٢٣* همسرانی دارند با چشمانی درشت و خمارآلود )صافات/  ﴾:َوعحْنَدُهْم قَاصح



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

233 

 

 (32دوزند )ص/ * در کنار ایشان همسرانی هستند تنها به شوهرانشان چشم می

 (3١ ورزند )رحمن/* زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمی

 نتیجه گیری:

ترجمه مذکور در حوزه معادل یابی واژگان و تعادل ساختاری متن مبدأ و مقصد دارای اشوکاالتی اسوت و    (1

عدم واکاوی صحيح برخی داللتهای واژگانی و ساده انگاری گسترده های معنایی برخوی واژگوان ترجموه    

 دچار اختالل کرده است.

هوایی در  ها و عدم ژرو نگری زمينه ساز نقصنحوی بسنده کردن مترجم به روساخت –در بخش صرفی  (2

 ترجمه شده است و در تصویرسازی و برگردانهای همسان زبان فارسی دقت الزم را نداشته است.

تواند در انسوجام موتن نقوش    شود، مییکسان سازی عالوه بر اینکه از نقا  قوت یک مترجم محسوب می (٨

 ه باشد که مترجم در این قسمت دچار تعدد تعابير برای آیات مشابه شده است.چشمگيری داشت

در بخش حذو و اضافه های غير ضروری، مترجم در ترجمه برخی آیات، کلمات اضافه را در متن اصلی  (٢

ترجمه که در متن مبدأ معادل آن وجود ندارد، آورده است که بهتر است برای دوری از حذو و اضافه، آن 

 را در داخل پرانتزِ افزوده های تفسيری قرار دهد.کلمات 

 

 منابع:

 (1٢11ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، تفسير القرآن العظيم، عربستان: مکتبة نزار مصطفی الباز)

 ابن تيميه، تقی الدین، التفسير الکبير، تحقيق: عبدالرحمن عميره، بيروت: دارالکتب العلميه )بی تا(

 (1٢21بن طاهر، اعراب القرآن، بيروت: دارالکتب العلمية ) ابن عاشور، محمد

 (1٢1٢ابن فارس، احمد، معجم مقایيس اللغة، تحقيق: محمد هارون، قم: مکتب االعالم االسالمی )

 (1٢1٢ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بيروت: دار صادر )

 (1٢21قرآن الکریم، بيروت: دارالفکر )ابوحيان اندلسی، محمد بن یوسف، البحر المحيط فی تفسير ال

 (211٨االزدی، مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان، بيروت: دارالکتب العلمية )

عبدالشافی محمد، بيروت: دارالکتوب   اندلسی، ابن عطية، المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزیز، تحقيق: عبدالسالم

 (1٢22العلمية )

هوای نيوموارک، بيکور و    های قرآنی بوا تکيوه بور دیودگاه    ان، خطاهای ترجمه در باهم آییاميری فر، محمد وهمکار

 (1٨1١پژوهشی ترجمه در زبان و ادبيات عربی )-، تهران: دو فصلنامه علمی1١الرسون، ش 

 (1٨٣1ایازی، سيد یاسر، اهتمام ایرانيان به قرآن کریم، بی جا )

هوای فارسوی،   معنایی آیة الکرسی در ترجمه-نقد ترجمه ساختار لغویآگهی، فاطمه و رضایی کرمانی، محمد علی، 

 (1٨13، تهران: فصلنامه پژوهشهای قرآنی )7٣، پياپی 1ش

 (1٢13آلوسی، محمود، روح المعانی، تحقيق: علی عبدالباری عطيه، بيروت: دارالکتب العلميه )
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، تهوران: فصولنامه پژوهشوی    ٣آن کوریم، ش باقری، زهره و همکاران، آسيب شناسی ترجمه فارسی فخر یزدی از قر

 (1٨1١ترجمه قرآن و حدیث )

 (1٨11، تهران: مطالعات قرآن و حدیث )3، ش«قيوم»پاکتچی، احمد، ریشه شناسی واژه قرآنی 

الحلبی، عبدالواحد بن علی، االضداد فی کالم العرب، تحقيق: غرة حسن، دمشق: دارطالس للدراسات و الترجموه و  

 (111١النشر )

زری، المبارک بن محمد، النهایة فی غریب االثر، تحقيق: طاهر احمد الزاوی و محمود محمود الطنواجی، بيوروت:    ج

 (1171المکتبة العلمية )

 (1٨٣1خرمشاهی، بهاءالدین، قرآن پژوهی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی )

 (1٢1٨ات مکتبة آیة المرعشی )خوری شرتونی، سعيد، اقرب الموارد فی فصيح العرب و الشوارد، قم: منشور

 (1٨٨٢دهخدا، علی اکبر، لغتنامه فارسی، تهران: چاپخانه مجلس شورای ملی )

 (2111ذهبی، محمد حسين، التفسير و المفسرون، قاهره: مکتبة وهبه )

 (1٨7١رازی، ابوالفتوح، روض الجنان و روح الجنان، تحقيق: محمد جعفر یاحقی، مشهد: آستان مقدس رضوی )

-راغب اصفهانی، حسين بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقيق: محمد سيد کيالنی، بيروت: دارالمعرفه )بی

 تا(

 (1٨٣١، تهران: فصلنامه علوم حدیث )٢3و٢1های ترجمه متون دینی، ش ربانی، هادی، دغدغه

 (11٢7رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، قاهره: دارالمنار )

 (1٨11د علی، منطق ترجمه قرآن، تهران: مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی )رضایی اصفهانی، محم

 زبيدی، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، دارالعصریة )د.ت(

 (1٢22زحيلی، وهبه بن مصطفی، التفسير الوسيط، بيروت: دارالفکر )

تحقيق: فواز احمود زمرلوی، بيوروت: دارالکتواب العربوی      زرقانی، محمد عبدالعظيم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، 

(1113) 

زمخشری، ابو القاسم محمود بن عمر، الکشاو، تحقيق: احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، مکتبوة العبيکوان   

(111٣) 

یحوق،  السعدی، عبدالرحمن بن ناصر، تيسير الکریم الرحمن فی تفسير کالم المنان، تحقيق: عبدالرحمن بن معال اللو

 (2111موسسة الرسالة )

 (1٨٣1سورآبادی، ابوبکر عتيق بن محمد، تفسير سورآبادی، تهران: فرهنگ نشر نور )

 (11١٣سيد قطب، محمد، التصویر الفنی فی القرآن، القاهره: دارالشروق )

 (1٨٣٨شرتونی، رشيد، مبادئ العربية، قم: انتشارات دارالعلم )

 (1٨72فی تفسير القرآن، تهران: ناصرخسرو )طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان 

 (1٨1٢طباطبایی، مصطفی حسين، بازنگری در معانی قرآن، بی جا )
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 (2111طبری، ابوجعفر، جامع البيان فی تأویل القرآن، تحقيق: احمد محمد شاکر، مؤسسه الرسالة )

 (1٨73طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، تهران: مرتضوی )

 بن حسن، التبيان فی تفسير القرآن، بيروت: داراحياء التراث العربی )د.ت( طوسی، محمد

 (1٢1٨عاملی، علی بن حسين، الوجيز فی تفسير القرآن العزیز، قم: دارالقرآن الکریم )

عبدی، مالک، آسيب شناسی ترجمه فوالدوند با تکيه بور کارکردهوای صورفی، نحووی، واژگوانی، بالغوی و دانوش        

 (1٨1٢پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث )-تهران: فصلنامه علمی ،٨معناشناسی، ش

 (211١غالیينی، مصطفی، جامع الدروس العربية، تحقيق: احمد زهوة، بيروت: دارالکتاب العربی )

 ٨فارسی(، تهران: مودرس علووم انسوانی، ش     -فاضلی، محمد  تقيه، محمد حسن، روش صحيح در ترجمه )عربی

(1٨71) 

 (11٣1مد بن عمر، تفسير فخر رازی، بيروت: دارالفکر )فخررازی، مح

 (2111وووووووووووووووووووووووووووووووو ، مفاتيح الغيب، بيروت: دارالکتب العلمية )

 (1٢11فراهيدی، خليل بن احمد، کتاب العين، قم: انتشارات هجرت )

 (1٨٣1) ٨1عات فرهنگی، ش فرشچيان، رضا، ترجمه قرآن جواز یا حرمت، تهران: پژوهشگاه علوم و مطال

 (1٨٣1قلی زاده، حيدر، مشکالت ساختاری ترجمه قرآن کریم، تبریز: دانشگاه تبریز )

، 11کوشا، محمد علی، معرفی و نقد ترجمه تفسيری قرآن از دکتر مصوطفی خرمودل، تهوران: ترجموان وحوی، ش      

(1٨٣1) 

 (1٨٣١نقد، رشت: انتشارات مبين )ووووووووووووووووووووووو ، ترجمه های ممتاز قرآن در ترازوی 

 (1٨١1مصطفوی، حسن، التحقيق فی کلمات القرآن العظيم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب )

 (1٢21نحاس، ابوجعفر احمد بن محمد، اعراب القرآن، بيروت: دارالکتب العلمية )

 (211١نجار، علی، اصول و مبانی ترجمه قرآن، رشت: کتاب مبين )



 گالويژ شيخیشرافت كريمی,  مي)ع( در قرآن كر وسفيداستان حضرت  یشيپر  زمان همؤلف یبررس
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(12) 

 پریشی داستان حضرت یوس  )ع( در قرآن کریم  زمان بررسی مؤلفه

  1شرافت کریمید. 

 دانشگاه کردستان ات،يدانشکده زبان و ادب ،یعرب اتيگروه زبان و ادب اریاستاد

  گغویژ شیخی

 دانشگاه کردستان، کارشناس ارشد زبان عربی

 چکیده

ی زمانی متوالی های ساختاری روایت است که به رابطهشناختی، از جمله سازههای روایتی زمان در پژوهشمقوله

شودن و   کار رفته در یک اثر روایی گاهی بوا درهوم  اشاره دارد. نوع ساخت زمانی بهیا غير متوالی رویدادها با معنا 

ی . مؤلفهشودشکست نظم زمانی باعث ایجاد طرحی پيچيده و محکم در کليت ساخت روایی و حوادث داستان می

های مقودم  و یا روایت نگرهاپریشی در داستان با ایجاد اختالو ميان زمان روایت و زمان داستان، انواع گذشتهزمان

کند. آورد که حس تعليق و انتظار در مخاطب برای دنبال کردن روایت ایجاد میرا در زمان متن روایی به وجود می

های برگرفتوه از موتن قورآن کوریم بوه صوورت       تحليلی و با روش گردآوری داده –این پژوهش به روش توصيفی 

پریشوی در  پردازد. نظم زمانی یا زمانن در داستان حضرت یوسف )ع( میهای ساختار زمااسنادی به بررسی ویژگی

این داستان وجود دارد و داستان بسيار مرتبط با معناست. شکست زمان، نظم و ترتيب روایت داستان، طوول مودت   

ایزی به های متمحوادث آن، تغيير زمان تقویمی، حوادث تکرار شونده یا غير مکرر در داستان وجود دارد و ویژگی

 عنصر زمان در ساخت روایی داده است.

 های قرآنیپریشی، داستانشناسی، زمانروایت ها:واژهکلید

 

 مقدمه

شود و هر متن از چنود سواختار   ها بررسی میای از دیگر پدیدهای در ارتبا  با مجموعهشناسی هر پدیدهدر روایت

سازند. مفهووم  ب یک نظام و در کنار هم کليت واحدی را میمتفاوت ساخته شده و هر یک از این ساختارها در قال

دهند و از تسلسل زمانی برخوردارنود و در آن  شود که در زمان رخ میبه ماجراهایی گفته می»روایت به تعبير ساده 

 )ایگلتوون، « گوردد ای نقل موی ها و یا از طریق صدای راوی و یا تلفيقی از این دو، قصهی کنش شخصيتبه واسطه

ی مؤلفوه »های مهم داستان، عنصر زمان است که نقش اساسی در فرآینود داسوتان دارد.   (. یکی از پدیده1٢3: 1٨١٣

دهد، از جمله مسائلی است که در پرداخت نهایی متن، نقوش  زمان به عنوان قالب و ظرفی که داستان در آن رخ می

هر روایتی بدون زمان غيور محتمول اسوت  چوون کونش      گيری ای که تقریبا شکلکند  به گونهحائز اهميتی ایفا می

                                                           
 sh.karimi@uok.ac.ir. نویسنده مسؤول: 1



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

231 

 

ی عمل روایی، بور عنصور زموان اسوتوار اسوت      برندههای سازنده و پيشترین مؤلفهداستانی به عنوان یکی از اصلی

 (.١: 1٨1٨)حبيبی، 

گویود:  موی ژرار ژنت با تحليل عنصر زمان ميان زمان متن و زمان داستان تمایز قائل است. او در مورد زمان روایت 

شود و زمان روایت  یعنی زمان دال و زموان  روایت نوعی توالی زمانی دو الیه زمانی است: زمان چيزی که نقل می»

خواهد که در نظر داشته باشيم که یکی از کارکردهای روایت عبوارت اسوت از ابوداع    مدلول. این است که از ما می

(. گذشته از نقطه آغواز و  1٢٨-1٢2: 1٨٣٣دیگر )مکوئيالن،  ی زمانیوارهی زمانی برحسب یک طرحوارهیک طرح

های دیگری نيز وجود دارد. در زمان تقویمی تنها یک امکان وجوود  پایان، ميان زمان روایت و زمان تقویمی تفاوت

 تواند، شکسته شود و این مسوير دارد و آن هم حرکت در مسير پيوسته زمان حال است  اما در روایت، این زمان می

نگور را  نگر و روایوت گذشوته  ژنت، روایت آینده(. »2٣: 1٨71ثابت با حرکت به گذشته یا آینده تغيير یابد )اخوت، 

کند: ناهماهنگی ميوان نظوم وقووع رخودادهای     پریشی را چنين تعریف مینامد و بر اساس آن زماناولين روایت می

 (.١١: 1٨٣7)ریمون کنان، « داستانی و نظم متن

های آعجاز بيوانی و  ی پيامبر )ص( است از جهات گوناگونی دارای اعجاز است یکی از جنبهکه معجزهقرآن کریم 

های القای مفاهيم و گيری از داستان در قرآن یکی از شيوهگری و بهرهگری است، روایتهای هنری آن روایتجلوه

هوا و  های پيشين و رویدادهای را با شيوهتهای مورد نظر الهی است، قرآن کریم تاریخ انبياء و سرگذشت امانگاره

های داستانی در خدمت پنددهی و بيان مسوائل عقيودتی و اخالقوی قورار داده اسوت و      های بيانی و تکنيکاسلوب

ها بشوری نيسوت کوه از نظور     داستان در قرآن مانند داستان»گویی نيست. به همين دليل هدو از بيان آنها تنها قصه

به حرکت در آوردن حوادث داستانی، یک کار هنری مستقل و دارای هودو هنوری خواص     موضوع، روش ارائه و

باشد  بلکه در قرآن، ابزاری از ابزارهای متعدد قرآن برای رسيدن به اهداو و رسالت دینی اسوت  اموا در خودمت    

ویوژه از ایون رو کوه    های هنری در ارائه و نقل این داستان نشده است، بهاهداو دینی بودن قرآن مانع بروز ویژگی

(. طورح در  231: 1٨٣1)سيد قطوب،  « مهمترین خصوصيت قرآن از لحاظ تعبير و بيان، تصویرگری هنری آن است

کار رفته است  اما گاهی در راستای اهداو و مضومون داسوتان ایون تعوادل     های قرآنی به صورت متعادل بهداستان

هوای روایوی   های روایی دانست  اما بسياری از مؤلفهبطق با داستانتوان منهای قرآنی را نمیخورد، داستانبرهم می

هوای گونواگون و در سوياق متفواوت و متناسوب بوا       شود، قرآن موضوعات و مفواهيم را در قالوب  در آنها یافت می

 اقتضائات زمان و مکان و مخاطبين، گاه به شکل خالصه و یا مبسو  به سبک گفتاری و خطابی بيان فرموده از این

ی خود را دارند، به همين دليل الزامی در بيان جزئيات و نقل منظم زمانی و مکوانی و  های قرآن سبک ویژهرو قصه

از آنجوایی کوه   »های ادبوی هسوتند و   های مرسوم در داستانتاریخی و انسجام داستان نيست و شاید خارج از شيوه

شوند که با هدو هماهنوگ باشوند. بور ایون     یی آغاز میهای قرآنی در راستای هدو دینی قرار دارند، از جاداستان

گوردد.  شود. گاهی هم به طور کامل ارائوه موی  اساس گاهی داستان از ابتدا، گاهی از وسط و گاهی از پایان ارائه می

شود. گاهی هم در حد وسط این دو است  به حسب اینکه مسئله موورد  های آن اکتفا میگاهی نيز به برخی قسمت

: 1٨٣1)قطوب،  « باشد  چون هدو تاریخی، درست مانند هدو داستانی، از اهداو اساسوی قورآن نيسوت   نظر کجا 
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های قرآنی را با معيارهای جدید نوع ادبی داستان سنجيده است و آن را در انواع رمان، (. محمود بستانی داستان2٢2

داند  به این دليول  را از نوع رمان میبندی کرده است. او داستان حضرت یوسف )ع( داستان کوتاه و حکایت تقسيم

که او معتقد است در داستان حضرت یوسف )ع( زندگی طولی قهرمانان مطرح گردیده و مقدار واژگانی کوه بورای   

تووان  (. از ایون رو موی  1١1: 1٨71ای است )بستانی، کار رفته، نسبتا زیاد و نيز دارای هدو فکری پيچيدهبيان آن به

ی داستانی از جمله مؤلفه زمان را در داستان یوسف )ع( مورد بررسی قرار داد. سيد قطب معتقد هابسياری از مؤلفه

ای منحصر به فورد در ميوان   ی عناصر داستانی، سورههای ادبی و اسلوب ارائهی ویژگیاین داستان در زمينه»است: 

هایی از یک داستان است که دقيقا بخش ی بخشی یاهای قرآن است  زیرا معموال هر سوره در برگيرندهتمام داستان

ی یوسف )ع( با توجه به ویژگوی  رود  اما سورهکار میی اصلی آن بهمتناسب با آن سوره و در خدمت تبين اندیشه

یابود،  شود و سرانجام با به حقيقت پيوستن آن رؤیا خاتمه موی خاص این داستان که در ابتدا با یک داستان آغاز می

ای دیگور  هوای دیگور در سووره   هایی از آن در یک سوره بيان شوود و صوحنه  که یک حلقه یا صحنهمناسبتی ندارد 

پریشی را در داستان حضرت یوسف )ع( بررسی کرد، ابتدا باید ی زمان(. برای اینکه بتوان مؤلفه2٢٢: 1٨٣1)قطب، 

 اند:به سواالت زیر پاسخ داد که هدو این پژوهش

 چگونه باعث انسجام روایت شده است. ی زمان در این داستانمؤلفه .1

 کار رفته است.پریشی در داستان حضرت یوسف )ع( چگونه است و با چه هدفی بهزمان .2

 ی تحقیقپیشینه

هایی انجام شده ها پژوهشهای قرآنی و نيز بررسی عنصر زمان در این داستاندر مورد تحليل عناصر روایی داستان

کانون روایت در داستان حضرت ابوراهيم )ع( بور اسواس    »( با عنوان 1٨1٢پور )می زینب کاظاست از جمله: مقاله

شناسوی در طورح قصوص    بررسی عنصر زمان از منظر روایوت »( با عنوان 1٨13ی رضا عباسی )، مقاله«دیدگاه ژنت

در قورآن   م )ع(زدا در داستان حضورت آد پریشی آشنازمان»( با عنوان 1٨13نيا )ی باقر طاهری، مقاله«ی کهفسوره

ی نوح بور مبنوای   تحليل روایت شناختی سوره( »1٨1١ی حسينعلی ترکمانی و همکارانش با عنوان )و مقاله« کریم

ها نویسندگان عنصور زموان را در موورد پژوهانوه منتخوب خوود       در این پژوهش«. دیدگاه روالن بارت و ژرار ژنت

ی عنصر زمان هدفمند و تا حدود بسيار زیادی منطبق بوا ویژگوی   های قرآناند و معتقدند در این داستانبررسی کرده

  زمان در ساختارهای شناخته شده روایی در فن داستان است.

 زمان در روایت

: 1٨٣7ای از حوادث با نظم خاص است که دیباچه، ميانه و پایان مشخصوی دارد )بنوت و رویول،    روایت، مجموعه

هایی هستند با ترتيب و توالی زمانی چوون یکوی از عناصور سواختاری هور      ها، داستان(  به عبارت دیگر روایت١7

دهنوده اسوت  زیورا    عنصر زمان، در متن سواختار »روایتی کنش یا اتفاق است که مبتنی بر زمان است. به نظر توالن 

روایت با (. در باب ارتبا  3٢: 1٨٣٨)توالن، « دهدهای خاص یا تغييرات یک حالت را نشان میرابط ميان موقعيت

یابود، در  زمان دیدگاه ریکور مبتنی است براین روایت ابزار بنيادینی که انسوان از رهگوذر آن زمانمنودی را در موی    

ی زموان  توان به ساماندهی انگارهها )تاریخی یا داستانی( میروایت یباهم است که از طریق تجربه ای مقارنرابطه
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(  123: 1٨٣7پوور،  توان توانش روایی را به پيش برد )قاسمیست که میی زمان اپی برد و همچنين از طریق تجربه

کمترین ضرورت برای ساختن داستان، تووالی زموانی   »بنابراین زمانمندی و روایتمندی ارتبا  تنگاتنگی باهم دارند. 

. بحوث  (١2: 1٨٣7کنوان،  )ریموون « تواند نمایان شوود چند رویداد است چون عليت اغلب در بطن چند روایت می

شمارانه در سطح داستان و زموان سوطح موتن    ی زمان بر اساس آراء ژرار ژنت، به ارتبا  ميان زمان گاهاصلی مؤلفه

ی زموان در  بندی متن روایی از نخستين کسانی است که به صورت جدی به مسئلهی زمانمربو  است. او در زمينه

ای کوه در اصول   مارانه ميان حوادث داستان است  به گونهروایت پرداخته و معتقد است زمان داستان، روابط گاهش

-(. ژنت جامع17: 1٨٣7رخ داده و زمان متن، به چگونگی جایگزین کردن این حوادث در متن ارتبا  دارد )حری، 

ی زمانی ميوان  ترین بحث را ذیل ناهمخوانی ميان داستان و زمان متن مطرح کرده است و با اعتقاد به سه نوع رابطه

نمند در حوادث و چگوونگی  های زمای ترتيب رخدادها با بخشی روایت، به مقایسهن داستان و نظم زمانمندانهزما

ی بسياری از آثوار ادبوی قورار    ی ژنت، محور اصلی نقد ساختارگرایانهانتظام آن در متن روایی پرداخته است. نظریه

ی نظم یا ترتيب، توداوم  روایی را به سه مبحث عمده گرفته است. او مسير چرخش داستان از زمان تقویمی به زمان

هوای ترتيوب   ها و عدم توازیطور کلی تمام ناهماهنگی(. ژنت به72: 1٨٣١کند )لوته، یا دیرش و بسامد تقسيم می

ين کند. به نظر او تعيمطرح می« پریشیزمان»زمان داستان و زمان سخن  مانند پرش به گذشته یا به آینده را با عنوان 

ی صوفر اسوت کوه شور      ها، به طور ضمنی مفروضِ بر وجود نوعی از درجوه پریشیگيری این زماندقيق و اندازه

ی ارجاع بيشتر امری فرضی است تا واقعی )آلن، تطابق کامل زمانی ميان زمان داستان و زمان روایی است. این نقطه

-يعی خود خارج شوود و دچوار آشوفتگی و زموان    (. بر این اساس گاهی ممکن است داستان از سير طب1٨1: 1٨٣1

گانه زمان از نظر ژرار زنت به واکاوی آن در داستان حضرت یوسف )ع( های سهپریشی شود. اکنون با نظر به جنبه

 شود.پرداخته می

 گانه زمانهای سهبررسی جنیه

 Orderنظم یا ترتیب 

رخدادها در روایوت و زموان نقول آنهوا در آن اسوت  بوه       ی بين ترتيب توالی منظور از نظم و ترتيب بررسی رابطه

ها در حقيقت یکسان نباشد و نظوم تقوویمی در   عبارت دیگر، ممکن توالی نقل رویدادها در داستان با توالی نقل آن

دانود. بوه عبوارت    پریشی موی رعایت نشود. ژنت نابسامانی در ترتيب بيان و چينش رخدادها در داستان را زمان آن

ای زودتر یا دیرتر از موقعيت طبيعی یوا  ای از متن است که در نقطهپریشی ویژگی ساختار زمانی هر پارهزماندیگر 

بنودی  نگور تقسويم  نگر و آینوده ( و ژنت آن را به دو نوع گذشته12: 1٨٣٨شود )توالن، منطقی توالی رخداد نقل می

 کند.می

 (Analypsis) نگرزمان پریشی گذشته

گرد به گذشته است  یعنوی  شود، نوعی عقبنگری نيز تعبير مینگاه و پسنما، پسر که از آن به پسنگزمان گذشته

بوه معنوای گوذرگاهی روایوی اسوت کوه       »اند  به عبارت دیگور  که نقل شود، اتفاق افتادهحوادث داستان پيش از آن

رود  یعنوی هماننود یوک    قب موی ای به صورت دیداری، به عهمچون یک صحنه با کمال آزادی  ولی به شکل ویژه



 گالويژ شيخیشرافت كريمی,  مي)ع( در قرآن كر وسفيداستان حضرت  یشيپر  زمان همؤلف یبررس
 
 

2١2 

 

نگر در (. اهميت گذشته7٢: 1٨11شود )جتمن، دهنده است معرفی میی مشخصی که نشانپرش یا تصویر با نشانه

کنند  ی نگاه زمان حاضر نگریسته شوند، داللت و ابعادی جدید پيدا میاین است که حوادث گذشته وقتی از زاویه

(. 1٨1: 211٢شووند )قصوراوی،   روانی انسان باعث تغيير نوع نگرش او می چون حرکت زمان و تغييرات جسمی و

 نگر را به سه دسته تقسيم کرده است:پریشی گذشتهژنت زمان

نگر، خارج و مقدم بر زمان روایت اصلی قرار دارد. این به آن نگر خارجی: زمان داستان در این نوع گذشته.گذشته1

 استان پيش از آغاز روایت اصلی پرش دارد.ای در دمعناست که روایت به نقطه

 گردد  اما این نقطه در درون داستان اصلی قرار دارد.تر داستان برمیی قبلنگر داخلی: روایت به نقطه.گذشته2

نگر پيش از رخداد اصلی آغاز شود  اما بعدا به ی زمانی گذشتهآید که دورهنگر مختلط: وقتی به وجود می.گذشته٨

 (.١1: 1٨٣7رسد یا به درون آن پرش دارد )لوته، د میاین رخدا

 (Prolepsisنگر )پریشی آیندهزمان

پریشوی  نگر، تمهيدی روایی است شامل اشاره به رخدادی که بعدا رخ خواهد داد. این نووع زموان  پریشی آیندهزمان

های آینده را خيلوی پويش از   عيتتقدم شرایط و موق»شود  به این علت که باعث کم شدن یا از بين رفتن تعليق می

-(. ایون نووع زموان    ٣١: 1٨٣٨)تووالن،  « کندآنکه ضرورت زمانی گفتن آن را ایجاب کند، برای خواننده آشکار می

های آینده را تقدم شرایط و موقعيت»گذارد  به این دليل که پریشی بر کم شدن یا از بين رفتن ميزان تعليق تاثير می

(. ٣3نمایود )هموان:   گونه ضرورت زمانی، گفتن آن را ایجاب کند، برای خواننده آشکار موی خيلی پيش از آنکه هر 

 شود: نگری به چند دسته تقسيم مینگری هم چون گذشتهآینده

ی زمانی داستان فراتر رود  یعنی پوس  نگری از محدودهنگری برون داستانی و آن در صورتی است که آینده. آینده1

 داده باشد. از پایان روایت رخ

 (.11: 1٨٣١نگری درون داستان و آن در صورتی است که آینده در چارچوب زمانی روایت باشد )مارتين، . آینده2

شوود کوه   نگری ظاهرا بيرونی است  ولی بعدها به روایت متصل و مشخص مینگری مرکب که در آن آینده. آینده٨

 (.12٢: 1٨11ی باباپور، پایان از پيش معين روایت را در بر داشته است )عل

 نظم و ترتیب در داستان حضرت یوس  )ع(

راوی در داستان حضرت یوسف )ع( فرشته وحی است که از جانب خداوند تعالی نوازل شوده و داسوتان را بورای     

 فرماید. در واقع راوی بر خالو پيامبر )ص( بر هر زمان و مکانی اشراو دارد. توالی رویودادها پيامبر )ص( بيان می

بوه   شوود و در اداموه  ای به عنوان آغازگر شروع موی اند. داستان در ابتدا با مقدمهبر اساس نظم و ترتيب اتفاق افتاده

پوردازی  های متعارو تمام مراحل داسوتان شود. ساختار روایی این داستان همچون ساختار روایتتفصيل روایت می

جيب و غریب حضرت یوسف )ع( و به دنبال آن تعبير حضورت  ی اصلی داستان، بالفاصله با خواب عتنه»را دارد. 

ای ها و حوادث یکی پس از دیگوری بوه گونوه   شود و بعد از این واقعه جریانیعقوب )ع( از این خواب، شروع می

رود تا فضایی مبهم و نوامتعين را بوه بهتورین شوکل بوه      صد در صد مخالف تعبير حضرت یعقوب )ع( به پيش می
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ای دیگر از ناآگواهی شوخص پيوامبر )ص( و حتوی خوود      های داستان شکل گيرد  و این نشانهرهتصویر بکشد و گ

 (.13-1٢: 1٨11یعقوب و یوسف )ع( از این حوادث بوده و نيز نشان از وحيانی بودن متن قرآنی دارد )پروینی، 

دنبال کردن داستان و  ی اساسی در داستان یوسف )ع( است. خواننده داستان حضرت یوسف )ع( بازمان یک مؤلفه

یابد که زمان داستان از زمان کودکی یوسف )ع( تا پایان عمر آن های داستان در میمایه و شخصيتاز رهگذر درون

شوود. درگواه   ای مبهم و با کنجکاوی با درگاه آغازین داستان روبرو موی حضرت است. در ابتدا که خواننده به گونه

النی آن دارد که فاصله چاه تا کاخ و همچنين به زندان افتادن یوسف )ع( و رسيدن آغازین داستان اشاره به زمان طو

به پادشاهی مصر و سرانجام دیدار او با پدرش یعقوب است و در این مسير گاهی داستان از سير طبيعی خود خارج 

 آید به طرحی پيچيده مبدل گشته است.شده و به نظر می

حنـُن ﴿ بورد د. خداوند تعالی به عنوان راوی دانای کل پيامبر را به زمانی پيشتر میشوپریشی شروع میداستان با زمان
در اینجا نووعی   (٨: یوسف) ﴾نقصُّ عليک أحسَن القصصح مبا أوحينا إليک هذا القرآَن و إن ُکنت من قبلحهح ملحَن الغافلحنيَ 

گوردد در  ای قبل از آغاز داستان بر مینقطهشود و از آنجایی که روایت به پس نگاه/ فالش بک به گذشته ایجاد می

-نگری محسووب موی  آید. نقطه شروع داستان، در واقع پایان آن است که آیندهنگری خارجی در میی گذشتهحيطه

نگری درونی است. همانطور کوه قوبال گفتوه شود در ابتودا      شود و از آنجایی که داخل در داستان است از نوع آینده

بيـهح اي أبـتح إِ رَأيـُت أحـَد َعَشـَر کوکبـا ﴿. ن شده و در ادامه به تفصيل آمده استای بياهمچون مقدمه إذ قـال يوسـف ألح
دحينَ  ای پيامبر )ص( به یاد دار آن گاه که یوسف )ع( به پدرش گفت: (. )٢)یوسف:  ﴾والشمَس والَقَمَر رأيتُـُهم يلح ساجح

نگوری درونوی   کنند(. در این آیه آیندهدر برابرم سجده میپدر! من در خواب دیدم که یازده ستاره و خورشيد و ماه 

وَکذلک ََيَتبحيک رَبَُّک ويـَُعل حمَک َتويلح األحاديـَ ﴿ نگاه به گذشته وجود داردنوعی پس ی بعدی دوبارهاست و در آیه
( در ١)یوسوف:  ﴾. إنَّ رَبَـَّک َعلـيٌم َحکـيمٌ ويُتحمَّ َعليَک وَعلی آلح يعقوَب کما َأَّنَّها َعلی أَبـََويـَک محـن قَبـُل إبـراهيَم وإسـحاَق 

سوازد   اینجا یعقوب )ع( با اشاره به داستان پيامبران پيش از یوسف )ع( او را از برگزیده شدن به پيامبری با خبر می

هایی که در ایون داسوتان رخ داده   پریشیاما کالم به صورت خالصه بيان و تمام حوادث آن حذو شده است. زمان

 وجود آمده است. استای اهداو استان و به تبع مضامين آن بههمه در ر

یابد: یوسف )ع( که کودکی بيش نيسوت، بورادرانش از روی حسود عليوه او     داستان به صورت سير خطی ادامه می

 ئـلٌ قا ﴿قـالنگری از نوع درونی رخ داده اسوت.  سيم. در این آیه دوباره آیندهر( می11کنند تا به آیه )چينی میتوطئه
ْ ح يَلَتقحطـُه بَعـُض السَّـيارَةح إن ُکنـُتم فـاعلحنيَ  َغيابتح  ِف وألُقوه يوسفَ  تقتُـُلوا ال محنُهم (. در اینجوا پوس از   11)یوسوف:  ﴾ اجلُـ

گيرند او را به چاه بيفکنند تا کاروانی او را از چواه بيورون بيواورد. ایون نگورش      های مختلف تصميم میبررسی راه

نگوری از نووع   پرشی آینوده ینده که شاید کاروانی او را از چاه بيرون بياورد، در داستان زمانبرادران یوسف )ع( به آ

ای که برادرانش بورای  کند و یوسف )ع( در پی توطئهدرونی ایجاد کرده است و به این ترتيب داستان ادامه پيدا می

های چاه نجات پيودا  کند، از تاریکیگذر می شود و توسط کاراوانی که از آنجااند، در چاه افکنده میاو تدارک دیده

کنود توا   رسد، به دربار عزیز مصر راه پيدا موی کند و پس از آن که توسط کاروانيان با قيمت اندکی به فروش میمی



 گالويژ شيخیشرافت كريمی,  مي)ع( در قرآن كر وسفيداستان حضرت  یشيپر  زمان همؤلف یبررس
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کند که مقامش را گرامی دارد به این اميد که در آینده بوه  رسد که عزیر مصر به زنش سفارش میداستان به آنجا می

مَرأتـحهح َأکرحمـي َمثـواُه َعسـی أن يَنَفُعنـا ﴿بسيار بخشد یا او را به فرزندی برگيرند   آنها نفع َو قال الذي اشتَـَراه محـن محصـَر ألح
ـرح  ٌْ َعلَـی أمح َح وهللُا َغالـح َف ِفح األر ح ولحنُـَعل حَمه محـن ََتوحيـلح األحادحيـ َذُه َوَلدا وَکذلَک َمکَّنَّا لحي وسح کثـَـَر النَّـاسح ال هح َولکحـنَّ أأو نـَتَّخح

نگر صورت گرفته و از آنجا که داخل در داستان از نوع درونی پرشی آینده(. در اینجا نيز زمان21)یوسف: ﴾ يَعَلمونَ 

 است.

کند و یوسف )ع( در کاخ پادشاه زندگی جدیدی به این ترتيب به صورت منظم و با توالی زمان خطی ادامه پيدا می

کنود   طلبی موی فان حوادث همواره در کمين اوست و زن عزیز مصر از او در خواست کام گيرد  اما طورا از سر می

شود که خووابی  شود در زندان با دو زندانی آشنا میدهد به زندان افکنده میاما از آنجا که تن به درخواست او نمی

-قبل از تعبير آنها را متوجوه خودا   خواهند که خواب را برای آنها تعبير کند  امابينند و از یوسف )ع( میعجيب می

قـال ﴿آورد. اند و او آن را ترک کرده است سخن به ميان موی کند و از آیين قومی که به خدا ایمان نداشتهپرستی می
ِ ح تـَرَکــتُ  محلَّــة قَــوٍم ال يؤمنــوَن ابح ح َوُهــم  ال َيتيُکمــا َطعــاٌم ٌترزقانحــهح إالَّ نـَبَّ تُکمــا بحت وحيلحــهح قَبــَل أن َيتيکمــا ذلکمــا ِمحَّــا َعلََّمــِن َريب ح إ

رةح ُهم کافرون نگر خارجی صورت گرفته و یوسف )ع( از ملتوی  پریشی گذشته(. در این آیه زمان٨7)یوسف: ﴾ ابآلخح

اند و موضوع و ماجرای آنها جزء حوادث داستان نيست  اما فقط بوه  آورد که در گذشته کافر شدهسخن به ميان می

نگر خارجی صورت پریشی گذشتهپردازد. در آیه بعد زمانکند و به تفصيل آن نمیآنها اشاره می صورت خالصه به

رحک أن لََنا کانَ  ما َويعقوبَ  َوإسحاقَ  إبراهيم آابئي محلَّة ﴿َواتَّبعتُ : گرفته است  َعَلينَـا هللاح  فضـلح  محـن ذلـکَ  َشـیءٍ  محن ابح ح  ُنشح
دهنده راه های قبل از خود که او ادامه. در اینجا نيز از ملت(٨٣: یوسف) َيشـک ُروَن﴾ ال النَّـاسح  أکثـَرَ  َولکحنَّ  النَّاسح  َوَعَلی

پریشی در اینجا به هدو تبليو  و ارشواد   پردازد. این زمانگوید ولی به تفصيل داستان آنها نمیآنها است، سخن می

 ورند و با سرانجامی نيک از دنيا بروند.صورت گرفته است و با این اميد که شاید یکی از آن دو ایمان بيا

اي ﴿کنود:  دهد و در نهایت شروع به تعبير خواب آنها میبه دنبال آن یوسف )ع( در دو آیه بعدی به ارشاد ادامه می
ـَي اأَلمـُر الَـّ ـهح ُقضح ُْ فَت َکُل الطَّرُي محن رأسح جُن أمَّا أَحدُُکما فـََيسقيَ رب حُه ََخَرًا فـَُيصل َي الس ح : یوسوف ) ﴾ذي فحيـهح َتسـَتفتحيانح َصاحح

نگور از نووع   پریشی آینوده دهد، در ساخت روائی داستان زمان. از آنجایی که تعبير این وقایع در آینده روی می(٢1

دانست که درونی انجام گرفته  زیرا داخل در داستان است. و در پایان تعبير خواب، یوسف )ع( از آن زندانی که می

ی او سخن بگوید و وساطت کند  اموا آن  کند که نزد ارباب خودش دربارهد شد، درخواست میساقی پادشاه خواه

ماند. قرآن کریم در ادامه به طور خالصه برد و یوسف )ع( چند سالی در زندان میشخص یاد یوسف را از ذهن می

بيند که هفت گاو الغور  واب میکند تا اینکه پادشاه مصر در ختوالی حوادث داستان را که چند سالی است، بيان می

-کند. او از بزرگوان دربوار موی   ی سبز را نابود میی خشک هفت خوشهخورد و هفت خوشههفت گاو فربه را می

خواهد که او را از تعبير آن مطلع سازند. در اینجا آن رفيق زندانی یوسف )ع( بعد از چند سال به یاد یوسف افتاده 

َوقـاَل الَـّذي ﴿نگری دورنی وجوود دارد:  زد یوسف ببرند، در این یادآوری نيز گذشتهکند که او را نو درخواست می
ـلونح  کنود و یوسوف   (. به این ترتيب جریان ادامه پيدا می٢3)یوسف: ﴾ ًنَا محنُهما َوادََّکَر بَعَد ُأَمٍة أَص أُنـَب حُئُکم بحت ويلحهح ف رسح
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گناهی خود و روشن شودن حوق،   ما قبل از تعبير خواب، برای اثبات بیکند  ا)ع( دوباره به دربار پادشاه راه پيدا می

 جـاَءهُ  فـَلَّمـا بـحهح  ائتُـوِ امللحـکُ  ﴿َوقَـالانود   کند که با دیدن او دسوتان خودشوان را بریوده   او را متوجه داستان زنانی می
ع قَالَ  الرَُّسولُ  ِت الن حسَوةح  اَبلُ  َما فاس لهُ  رَب حکَ  إلی ارجح -تمام زمان (.31: یوسف) َعليٌم﴾ بحَکيدحهحنَّ  َريب ح  إنَّ  أيدحيـَُهنَّ  قَّط حعنَ  الالَّ

های داستان یوسف در راستای هدو اصلی داستان است و یوسف )ع( با درخواست بررسی پرونوده سوابق،   پریشی

ه گنواه خوود   شود و زن عزیوز مصور بو   سازد. در اینجا است که حقيقت روشن میاش میپادشاه را متوجه پاکدامنی

 کند.اعتراو می

ْح وأنَّ هللا ال يهـدي  ﴿نگر درونی ایجاد شده است. پریشی گذشتهی بعد از آن زماندر آیه ِ ح َ  أخ نـُه ابلَغيـ ذلَک لـحَيعَلَم أ
کند که در گذشته هرگوز بوه   ی حيثيت، عزیز مصر را متوجه آن می  یوسف )ع( با اعاده(32: یوسف) ﴾َکيَد اخلائننيَ 

 شود.داری داده شد، عزیز مصر میيانت نکرده است. و پس از آن که به او حق تمکين و خزانهاو خ

ـَرة َخـرُي لحلـذحين آَمنُـوا وکـانُوا ﴿ نگری بيرونی ایجاد شده و خارج از متن داستان اسوت: به دنبال آن نيز آینده َوأَلجـُر اآلخح
شوود. راوی داسوتان   ها بهتور روشون موی   پریشیز این زمانبا دقت در تفسير این آیه، هدو ا(. 37: یوسف) ﴾يـَتَّقونَ 

هاست. با فهماند که اراده او غير از اراده انسان)خداوند تعالی( به عنوان دانای کل یا سوم شخص به پيامبر )ص( می

و پذیرد. حسادت برادران یوسف )ع(، افتادن در چاه و تهمت بخش از جانب او هر کاری انجام مییک اراده هستی

که در زندگی دنيوی به نيکوکواران پوادش   افترا و زندانی شدنش در مقام و منزلتش اثر نکرد و خداوند عالوه بر این

 سازد.مند میهای برتر اخروی نيز بهرهدهد، آنها را از پاداشمی

دریافت غلّوه و   کننده قحطی کنعان و آمدن برادران یوسف )ع( به مصر و تقاضای آنها برایدر آیات بعدی که بيان 

-در ادامه درخواست یوسف )ع( برای به همراه آوردن برادرش به مصر است، داستان به صورت منظم ادامه پيدا می

قـاَل ﴿ گوید:گذارند، پدر در جواب آنها میکند. بعد از آن که برادران تقاضای یوسف )ع( را با پدرشان در ميان می
يهح محن قَبُل فَاُ  َخرٌي حافحظاً َوُهَو أرَحـُم الـرَّاْحنيَ َهل آَمُنُکم َعَليهح إالَّ َکما  این آیوه نيوز    در(. ١٢)یوسف:  ﴾أمحنُتُکم َعَلی أخح

خواهود  نگر درونی صورت گرفته است چون یعقوب )ع( با یادآوری و بازگویی گذشته موی بازگشت زمانی گذشته

توانود بوه آنهوا    ای رخ داده، حال چگونه میو چنين حادثه به پسرانش بفهماند که در گذشته نيز به آنها اعتماد کرده

شووند. از ایون   کند و آنها برای بار دوم راهی مصر میاعتماد کند. به هر حال یعقوب درخواست برادران را قبول می

، از کند و یوسف )ع(، برادرش بنيامين را بعود از معرفوی خوود   به بعد داستان به ترتيب توالی حوادث ادامه پيدا می

شوود. بورادرانش بورای    سازد. به دنبال آن که جام سلطنتی را در خرجين بنيامين پيدا موی قصدی که دارد، باخبر می

قاُلوا إن َيسرحق فـََقد َسَرَق َأٌخ َله محن قَبُل فَ َسَرها يُوُسـُف ِفح ﴿گویند: شوند و در جواب میتوجيه این کار فراخوانده می
هح َوَ  يُبدحها ِلُُ  ـُفوننَفسح ای نگری درونی به گونهدر این آیه گذشته(. 77: یوسف) ﴾م قاَل أنُتم َشرٌّ َمکاصً َوهللا أعَلم  مبححا َتصح

دوگانه یا مختلط وجود دارد  زیرا کالم و توجيه برادران از سویی اشاره به حادثه گذشته و عملکرد یوسف )از نگاه 

رادرشان بنيامين در زمان کنونی داسوتان اسوت. بورادان یوسوف )ع( در     ایشان( دارد و از سوی دیگر بيانگر شرایط ب
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گویند صدد تهمت به برادرشان یوسف )ع( در زمان گذشته )با یادآوی گذشته( و بنيامين در زمان حال هستند و می

 اگر او دزدی کرده، جای شگفتی ندارد  زیرا پيش از این نيز برادرش دزدی کرده است.

کنند که یکی از آنها را به جای بنيامين نزد خود ز برادران با التماس از عزیر مصر درخواست میبعد از آن هر یک ا

نـُه َخَلُصـوا َني حـاً قَـاَل َکبحـريُُهم أَ  َتعلَـم أنَّ َأاَبُکـم قَـد ﴿کند. دارد  اما یوسف درخواستشان را قبول نمینگه فـََلمَّـا اسَتيَ سـوا مح
ــيُکم ــ َأَخــَذ َعَل ــو َخ ــرَح األرَ  َحتَّــی ََذَن يلح أيب أو َُيُکــَم هللا يل وُه ــن أَب ــرَّطُتم ِف يُوُســَف فـََل ــا فـَ ــُل َم ــن قَب ــَن هللاح َومح ــاً مح رُي َموٍحَق

. زمانی که برادران یوسف در آن قورار دارنود کوه بوه     1(. در این آیه چهار زمان مطرح است:٣1)یوسف: ﴾ احلاکمحنيَ 

-. زمانی که برای بنيامين از پدرشان عهد گرفتند. ميان این دو مقطع زمانی گذشوته 2ت. نسبت زمان داستان حال اس

. زمانی که خداوند در مورد آنها حکم خواهد کرد و فرا ٢. آنچه قبل از این با یوسف )ع( انجام دادند. ٨نگر داخلی 

گور بيرونوی روی داده اسوت  چوون     نپریشی آیندهنوع زمان رسيدن آن به طور دقيق معلوم نيست. در دو مورد اخير

 شکنی آنها معلوم نيست.زمان داوری خدا در مورد پيمان

یابد و به صورت منظم و در خط سير زمانی افقی تا محقق شدن رؤیای یوسوف )ع(  به این ترتيب داستان ادامه می

 کند.ادامه پيدا می

 (Durationتداوم یا دیرش زمانی )

یرش یا سرعت روایی، ارتبا  ميان ميزان زمانی که رخدادها برای رویدادنشوان در  شناسان بر اساس مفهوم دروایت

کنند. به طور کلوی در  داستان نياز دارند و مقدار یا حجمی از طرح متن که به آنها اختصاص داده شده را بررسی می

زن است، بورای مثوال هفوت    نامتوا« طرح متن»با سرعت روایی زمانِ « داستان تاریخی»روایی زمانِ ها سرعتداستان

تواند در کمتر از نيم ساعت خوانوده یوا روایوت شوود     سال از زندگی شخصيتی که در هفت صفحه آمده باشد، می

 (.  1٨3: 1٨٣7پور، )قاسمی

کشد تا کشد و زمانی که در واقعيت طول میی بين زمانی که یک رویداد در دنيای واقعی به درازا میتداوم به رابطه

( به عبارت دیگر تداوم در روایت پاسخ بوه  111: 1٨٣٣رویداد در دنيای روایی، روایت شود، توجه دارد )برتنز، آن 

پاسخ به این پرسش که متن روایی چوه  »لوته معتقد است:  کشد؟این سؤال است که: متن روایی چه مدت طول می

است که آن هوم از  « زمان خواندن»ن و معيار کشد، در واقع غير ممکن است  چون در اینجا تنها ميزامدت طول می

و « چکيده»، «صحنه»، «درنگ»(. ژنت چهار اصطالح 7١: 1٨٣١متفاوت است )لوته،  ای دیگرای به خوانندهخواننده

کوار بورده   ها و تنظيم تمرکز متن روایی در الیه گفتمان در هر یک از وقوایع بوه  را برای بيان شتاب رویداد« حذو»

 است.

نگری، بيان افکار شخصيت به دست راوی و مانند آن است که جریان درنگ حاصل شگردهایی مانند توصيف، پس

 کند و در این حالت دیرش داستانی صفر است.روایتِ رویداد را کُند می

کوه  توان گفوت  زمان روایت با زمان داستان منطبق و هماهنگ دارد. فقط بر اساس قراردادها می Scene))در صحنه 

خوانی دارد. این نکتوه در موورد متوونی    ی رویدادها در طرح متن همزمان وقوع رویدادها در روایت با سرعت رائه

کند  زیرا گفتگو معموال از بهترین اشکال گزارش است. در تر از گفتگو استفاده میکند که مؤلف آنها بيشصدق می
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آید که روایت ان است، این حالت معموال زمانی به وجود میحالت صحنه، زمان داستان و زمان بيان آن تقریبا یکس

 (.11٣: 2111ی دیالوگ )گفتگو( ارائه شود )زکریا القاضی، شکل نمایشی به خود بگيرد یا به شيوه

دهود. چکيوده در کنوار    شگردی است که زمان روایت را در مقایسه با زمان داستان کواهش موی  (Summary) چکيده

 شوند.های روایی است و این دو اغلب با همدیگر ترکيب میگونهترین صحنه از معمول

دهد کوه از  ی عمده داد: الف حذو آشکار: متن نشان می( یعنی زمان روایت صفر است و دو گونهEllipsisحذو )

  ب( حذو پنهان: در این حالوت،  «از آن روز حدود یک سال گذشته بود»روی چه مقدار از زمان پریده است  مثل 

 (.117: 1٨1٣ای نشده است )حياتی، تغيير یا گذر در زمان داستان هيچ اشاره به

بينی ها و جهانآید و نقش مهمی در بيان حال شخصيتدر داستان یوسف )ع( گفتگو عنصر پرکاربردی به شمار می

ـهح َوراَوَدتـُه الـِت﴿آنها دارد از جمله می توان به گفتکوی زن عزیز مصر و یوسف )ع( اشاره کرد:   ُهـَو ِف بَيتحَهـا َعـن نَفسح
 .(2٨: یوسف) ﴾َوَغلََّقتح األبواَب َوقَاَلت َهيَت َلَک قَاَل َمعاَذ هللاح إنَُّه َريب ح أحَسَن َمثَواَي إنَُّه ال يُفلحُح الظَّالحُمونَ 

ی ههایی که در داستان یوسف )ع( در آن درنگ شده نسبتا زیاد اسوت و درنوگ زموانی نيوز همسوو بوا صوحن       زمان

هوا، بيوان حوال    های داستانی نقش اساسی دارد و داستان متناسب بوا توصويف صوحنه   نمایشی در پيشبرد شخصيت

باعث درنگ  ها متوقف شده است  اما توصيفات کلی است. هر چند استفاده از توصيف در روایت، اغلبشخصيت

هایی را برای خواننوده ترسويم   الت و صحنهدهد تا حاشود  اما در عين حال این امکان را به راوی میدر روایت می

کند که از کُندی سرعت روایت ملول نشود و برای پيگيری داستان انگيزه الزم را داشته باشد  برای مثال مطوابق  می

گری زنان مصر را شنيد و مجلسی بياراست و به احترامشوان  متن قرآن در داستان یوسف )ع( زنِ عزیز مصر مالمت

د و به دست هر یک کاردی داد و چون زنان مصر یوسف را دیدند بزرگش یافتند و به جای ترنج گاهی بگسترتکيه

ک حَناً َوقاَلت اخرُ ﴿دستان خود را بریدند:  َدٍة محنُهنَّ سح ج فـََلمَّا ْسَحعت مَبکرحهحنَّ أرَسَلت إليهحنَّ وَأعَتَدت َِلُنَّ ُمتَّک ً َوآَتت ُکلُّ َواحح
 ﴾.يَنُه َأکَّبنَُه َوَقطَّعَن أَيدحيـَُهنُّ َوقُلَن َحاَش َّللح ح َما هذا َبَشَرًا إن َهذا إالَّ َملحُک َکرميٌ َعَليهحنَّ فـََلمَّا رَأَ 

پذیر نيسوت، بوه هموين    درپی و دقيق برای راوی امکانچون روایت کردن کل روزها و حوادث داستان به شکل پی

که بر سير و تطور حوادث در متن روایی تأثيرگذار نيسوت، آن  کند و زمانی دليل آنچه را باید و الزم است، بيان می

رو در حالت حذو، بر خالو درنگ توصيفی که در آن از سورعت  (. از این2٨2: 211٢کند )قصراوی، را حذو می

شود  زیرا حذو بواالترین درجوه و   شود، زمان داستان از سرعت و شتاب زیادی برخودار میزمان روایی کاسته می

(. حذو در داستان یوسف )ع( فوراوان  17١: 211٣در سرعت بخشيدن به زمان روایت دارد )الحاج علی،  قدرت را

 ی یر اشاره کرد توان به نمونهی چنين حالتی میخورد، از جمله نمونهبه چشم می

ـُلنح َوقَاَل الَّذي َنا محنُهمـا َوادََّکـَر بَعـَد ُأمَّـٍة َأَص ُأونـَب حـُئُکم بحَت وحيلحـهح فَ َ ﴿ در اینجوا آن شوخص زنودانی کوه یوسوف از او       ﴾.رسح

هوا(  در اینجا برای اجتماع روزها )مدت« أَمُة»ها به یاد او افتاد. خواسته بود که نزد اربابش از او یاد کند بعد از سال

 به کار رفته است و مدت زمان حذو شده معلوم نيست.

ای طوالنی از زمان داستان را بوه شوکل برشوی کوتواه،     ، برههگاهی اوقات راوی، به دليل طوالنی بودن زمان داستان

ای که از نظر زمانی نسبتا طوالنی است، اختصاص ای کوتاه از متن را به بيان حادثهکند و قطعهفشرده و خالصه می
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ای بيوان شوده و   (. چنانکه گفت شد داستان یوسف )ع( در ابتدا به صوورت چکيوده  21: 211٢دهد )القصراوی، می

ای آورده است. داسوتان دارای  رح جزئيات آن در ادامه آمد و راوی تمام شرح حال یوسف )ع( را در چند صفحهش

گویی سازی منجر به ایجاد خالصهای از زمان و ایجاد فشردهشتابی مثبت است  چرا که شتاب زمانی با حذو برهه

 آید.آنی به شمار میهای قردر آن شده است و این یکی از شگردهای داستانی در روایت

 (Frequencyبسامد )

 بسفامد مففرد  . 1»شوود:  منظور از بسامد در روایت تکرار نقل حوادث و رویدادهاست که به سه نووع تقسويم موی   

Singulative ترین بسامد و عبارت است از یکبار گفتنِ آنچه یکبوار در داسوتان اتفواق    محور(  این نوع متداول)تک

: در این نوع از بسامد رخودادی کوه فقوط    (Repetitiveمحور )بسامد چند. 2(. 71: 1٨٣7افتاده است )ریمون کنان، 

های روایی مهم این روش یکی از شيوه(. »11: 1٨٣١شود. )مارتين، یک بار اتفاق افتاده باشد، چندین بار روایت می

کنود )لوتوه،   در ادبيات مدرن است. در بسامد چند محور روایت بارها به یک رخداد داسوتانی خواص رجعوت موی    

: در این بسامد رخدادی که چندین بار اتفاق افتاده، فقط یوک  Iterative گوشونده یا بازبسامد تکرار. ٨(. ٣1: 1٨٣٣

 (.11: 1٨٣١)مارتين، « دیدر روز زن را میمرد ه»شود  مانند بار در متن روایت نقل می

محور است وقائع و رخدادها در داستان یوسف )ع( تنها یکبار اتفاق افتاده و بسامد در آن از نوع بسامد مفرد و تک

شمارانه ادامه پيدا کرده است و از آنجا که هر رویدادی فقط یکبوار در تواریخ   و داستان به صورت سير طبيعی و گاه

آنچه در قرآن مهوم اسوت، کوارکرد، نقوش و هدفمنودی      »کند. افتد، راوی نيز فقط یکبار آنها را روایت مییاتفاق م

تکرار است  در واقع در طرح قرآنی بحث اصلی این است که قرآن به چه ترتيب از تکرار و یا تصریف برای بيوان  

های قرآنی بيشوتر  توان گفت داستانابراین می(  بن1٨3: 1٨٣٣)حری، « های حياتی بهره برده استها و اندیشهآموزه

های دینی و تعليمی و تذکيری است و به جز داستان حضرت موسوی کوه چنودین بوار     در خدمت اهداو و اندیشه

 اند.های قرآنی تنها یکبار اتفاق افتاده و تنها یکبار نقل شدهتکرار شده است، حوادث و رویدادها در دیگر داستان

 گیرینتیجه

پریشوی  های تحليل روایوی و بوا رویکورد زموان    در داستان یوسف )ع( به عنوان یکی از سازه ین پژوهش زماندر ا

دهود کوه الگووی سواختاری در     ی زمان در داستان یوسف )ع( نشان میبررسی شد. بررسی انجام شده روی مؤلفه

سرایی مدرن تبعيت کرده و تار فنی داستانداستان یوسف )ع( با این که بر اهداو دینی و تربيتی بنا شده  اما از ساخ

پریشی در آثار روایی نوعی هنجارگریزی مرتبط بوا  تمام عناصر آن در ارتبا  متناسب و هدفمند با یگدیگرند. زمان

عنصر زمان است اما در داستان یوسف کارکردی همسو با اهداو داستان دارد و ساختار زمانی کلی داستان را دچار 

پریشی از نگر وجود دارد و زماننگر و گذشتهپریشی آینده. در این داستان نطم و ترتيب و نيز زمانخلل نکرده است

ی داسوتان در ابتودا بوه    کار رفته است. وقائع داستان به صورت کلی بيان شده است. شويوه نوع گذشته نگر بيشتر به

کنود و از سوبک   جزئيات داسوتان را بيوان موی    ای بيان شده و در ادامه راوی به عنوان دانای کل تمامصورت مقدمه

 خاص خود در کاربرد زمان به عنوان ابزاری برای درهم شکستن توالی رویدادها بهره گرفته است.
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نگوری در داسوتان در راسوتای اهوداو     نگری و آینوده شود و گذشتهداستان در باب نظم با شکست زمانی آغاز می 

اند، ساختار روایی داستان با خروج از سير خطوی  پریشیهای زمانارد که نمونهکار رفته است و در این موداستان به

 رود.رویدادها به پيش می

ی زموانی چنودین   در بحث تداوم زمانی، درنگ، صحنه، حذو و چکيده از بسامد باالیی برخووردار اسوت. گسوتره   

بورد و  را با شتابی مثبت به پيش موی ی زندگی یوسف )ع( در چندین صفحه بيانگر این است که روای داستان ساله

گویی و گفتگو در جهت انسجام زمانی و استفاده درسوت از سواخت   در بعضی از جاها از تکنيک حذو و خالصه

هوا از  زمانی مطلوب بهره گرفته و بر سرعت داستان افزوده است. گاهی نيز برای بيان حالت رخوداد یوا شخصويت   

 رفته است.توصيف و صحنه به ویژه گفتگو بهره گ

شووند، داسوتان   های تاریخی یکبار نقل میدر باب بسامد، داستان از سير طبيعی برخودار است و از آنجا که داستان

 محور برخوردار است.یوسف )ع( نيز مانند یک داستان تاریخی نقل شده و از بسامد تک

 

 منابع

 القرآن الکریم.

 : نشر فردا.(. دستور زبان داستان. اصفهان1٨71اخوت، احمد )

ی داری، تهوران: پژوهشوکده  ای بر ادبيات: نقد و نظریه. ترجمه تمويم (. مقدمه1٨٣7اندرو، بنت و رویل، نيکوالس )

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 (. بينامتنيت. ترجمه پيام یزدانجو. تهران: نشر مرکز.1٨٣1آلن، گراهام )

 . ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.ی ادبی(. پيش درآمدی بر نظریه1٨١٣ایگلنون، تری )

 ی ادبی. ترجمه فرزان سجودی. چاپ دوم، تهران: آهنگ دیگر.(. نظریه1٨٣٣برتنز، یوهانس ویلم )

دو «. عناصور ادبوی و هنوری در داسوتان یوسوف )ع( از نگواه سويد قطوب        (. »1٨11پروینی، خليل و امينی، یحيی )

 .21-1، صص 1، شماره1ی رهی ماطالعات ادبی متون اسالمی. دوفصلنامه

پور. تهوران: نشور   انوشيروان گنجی ی حکایات(. ترجمه(. بوطيقای نثر )پژوهشی نو درباره1٨٣٣تورودو، تزوتان )

 نی.

 ابوالفضل حری. تهران: نشر نيلوفر. شناختی بر روایت. ترجمه(. درآمدی نقادانه و زبان1٨٣٨توالن، مایکل )

داستان و گفتمان )ساختار روایی در داستان و فيلم(. ترجموه راضويه سوادات ميور خنودان.      (. 1٨11جتمن، سيمور )

 های اسالمی صدا و سيما.تهران: مرکز پژوهش

 (. الزمن النوعی وإشکاليات النوع الروایی. بيروت: مؤسسة االنتشار العربية، الطبعة اطولی.211٣الحاج علی، هيثم )

-مجله«. اثر أحالم مستغانمی ذاکرة الجسدی زمانی نظم، تداوم، بسامد در ی مؤلفهبررس(. »1٨1٨حبيبی، علی اصغر )

 . ١1 -21، صص 11 ی زبان و ادبيات عربی، شماره



 گالويژ شيخیشرافت كريمی,  مي)ع( در قرآن كر وسفيداستان حضرت  یشيپر  زمان همؤلف یبررس
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هوای دردار هوشونگ   درآمدی در روایت شناسی داستان روایی با نگاهی بوه رموان آینوه   (. »1٨٣7حری، ابوالفضل )

 .٣1-33، صص 21٣، شماره 31ی ریز: تبریز، دورههای زبانی دانشگاه تبمجله پژوهش«. گلشيری

 (. الزمن فی الروایة العربية. بيروت: مؤسسة اطبحاث العربية.211٢حسن قصراوی، مها )

 (. روایت داستانی: بوطيقای معاصر. ترجمه ابوالفضل حری. تهران: نيلوفر.1٨٣7ریمون کنان، شلوميت )

 .1٢٢-12٨، صص 2 مجله نقد ادبی. تهران، سال اول، شماره«. زمان و روایت(. »1٨٣7پور، قدرت )قاسمی

 زاهد ویسی. سنندج: نشر آراس. ترجمهالتصویر الفنی فی القرآن. ( 1٨٣1قطب، سيد )

از اطفوق وراء البوابوة   بررسی زمان و جذابيت در روایت (. »1٨11گودرزی لمراسکی، حسن و علی باباپور، روشن )

 .1٢3-11٨، صص 23ایرانی زبان و ادبيات عربی، شماره ی انجمن مجله«. غسان کنفانی

 فرجام. تهران: نشر مينوی خرد.اميد نيک ای بر روایت در ادبيات و سينما. ترجمه(. مقدمه1٨٣٣لوته، یاکوب )

 محمد شهباء. چاپ دوم، تهران: انتشارات هرمس. های روایی. ترجمه(. نظریه1٨٣١مارتين، واالس )

 فتاح محمدی. تهران: نشر مينوی خرد. ی مقاالت روایت. ترجمه(. گزیده1٨٣٣) مکوئيالن، مارتين
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(2٠) 

 هژار از قرآن بررسی میزان پایبندی به متن اصلی در ترجمه ماموستا

 اساس نظریه آنتوان برمن()بر 

  1سارا امامی

 آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عرب دانش

 2علی اکبر احمدی .د

 دانشگاه پيام نور مرکز کرمانشاه ی،استادیار و مدیرگروه زبان و ادبيات عرب

 مقدمه

متمایز است  چراکه دارای الفاظ و عباراتی که سخنان واالی خداونود اسوت   قرآن کریم از سایر کتاب های آسمانی 

پوذیر  ی معانی و مفاهيم آن به همان شيوایی و زیبایی که خداوند بيان داشته، امکوان که باید گفت برگردان و ترجمه

 نيست و برای مترجمان، کار بسيار دشواری است که در این راه گام بردارند.

محتواتر، ترجمه نيز به همان نسبت باید دقيق و پرمحتوا باشد، و چوه بسوا اگور ترجموه از موتن      پرهر چه متن مبدأ 

اصلی، متنی باشد که خداوند متعال آن را نازل کرده است، باید جامعيت داشته باشود کوه ضومن انتقوال مفواهيم و      

( این بدان معناست کوه  111: 1٨٣2معانی واالی آن، از نظر شخصی و استنبا  بدون دليل، محفوظ باشد. )معرفت، 

مترجم باید این کتاب آسمانی را با دقت ارزیابی نماید و نسبت به آن حساسيت خاصی داشته باشد تا بتواند سخنان 

 خداوند متعال را به زبان مقصد به عرض دیگران برساند و موجب تحریف آن نشود.

. بوه عقيوده ی وی ترجموه، هموان انورژی و منبوع بورای        از نظریه پردازان مبدأگرایی در ترجمه است ٨آنتوان برمن

ای در زبان و فرهنگ بيگانوه  آفرینش و ابداع است و از این نظر می تواند مکانی برای پذیرش غریبه باشد و نماینده

: 2111شود. )برمن، های فرهنگی و قومی معين میباشد و گشایش، گفتگو و تعامل با دیگری است، و با آن گرایش

توان به ميزان ی او میکند. درواقع با کاربست نظریهی خویش، مترجم را به وفاداری دعوت میرمن در نظریه( ب11

شود، زدایی میوفاداری مترجم نسبت به متن اصلی دست یافت. او مجموعه عواملی را که سبب ایجاد فرایند بيگانه

د و در ترجمه، از جهت محتووا بوه موتن مبودأ پایبنود      ها ب رهيزخواهد که از این تحریفشمرد و از مترجم میبرمی

)صفوی، « توان بدون تغيير در صورت و معنا به زبانی دیگر منتقل کرد.هيچ پيامی را نمی»باشد، اما باید دانست که 

1٨71 :1  ) 

رتبوا ،  است که هدو از ترجموه تنهوا برقوراری ا   ی اخالق در ترجمه بيان داشتهآنتوان برمن با مطرح نمودن مسأله

انتقال پيام به خواننده و یا یافتن معادل کلمه به کلمه نيست  چرا که ترجمه یک فرآیند ادبی و زیباشناختی محوض  

                                                           
1 sara383000@gmail.com 

2 akbar463@yahoo.com 

٨ Antoine Berman 



 علی اكبر احمدىسارا امامی,  آنتوان برمن( هي)بر اساس نظر در ترجمه ماموستا هژار از قرآن یبه متن اصل ىبنديپا زانيم یبررس
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ی هودو  شود ترجمه در حقيقت نوشتن و منتقل کردن است  اموا ایون گونوه نوشوتن فقوط در سوایه      محسوب نمی

م به معنای پذیرفتن، عنوان دیگری است و قبوول آن  ای مترجشود. اخالق حرفهاخالقی حاکم بر ترجمه معنادار می

 ( 7٢: 2111به جای پس زدن است. )برمن،

چه در ایون برگوردان و   شده و آنهای مختلف برگرداندهشماری به زبانقرآن کریم تا به امروز از طرو مترجمان بی

 باشد.انتقال حائز اهميت است، تنها وفاداری به متن اصلی می

ليل این که در اوج بالغت قرار دارد و نيز به عنوان کتاب آسمانی که از سوی خداونود متعوال نوازل    قرآن کریم به د

ی بسويار، قودرت درک عميوق و    ی آن نيازمند دقت و حوصوله نهایت است. در نتيجه ترجمهشده دارای اهميتی بی

ی آنتووان  بر اساس دیدگاه و نظریههای قرآن باشد که قرآن دچار تحریف نشود. بنابراین بررسی ترجمهوفاداری می

ی آن ميزان وفاداری یا عدم وفاداری نسبت بوه موتن   توان به وسيلهای برخوردار است  زیرا میبرمن از اهميت ویژه

 اصلی را از سوی مترجم بررسی نمود.

عوامول  ی عبدالرحمن شرفکندی معوروو بوه ماموسوتا هوژار را بور اسواس       لذا این پژوهش بر آن است که ترجمه

های ابراز شده در این رابطوه کوه بسويار دارای    ی اول از مؤلفهبرمن و نيز بر اساس چهار مؤلفه تحریف متن آنتوان

سوازی، تطویول یوا    باشد، مورد بررسی و تحليل قرار دهد. این چهار مؤلفه شامل )منطقی سازی، واضوح اهميت می

 باشد.اطناب سازی و آراسته سازی( می

 سواالت پژوهش 

 است؟ی ماموستا هژار بروز پيدا کردههای آنتوان برمن تا چه ميزانی در ترجمهمؤلفه -1

 ای است؟ميزان وفاداری ماموستا هژار به عنوان مترجم نسبت به متن اصلی تا چه اندازه -2

 پیشینه پژوهش 

 ها: ی آناست که از جملهی آنتوان برمن صورت گرفتههای بسياری بر پایه نظریهتا کنون پژوهش

ی قاسم روبين از آثار مارگریت دوراس، نقش و وفاداری ای ترجمهبررسی مقابله»کریميان، مریم. اصالنی، منصوره. 

. ایون  1٨11، پایيز ٨، مطالعات زبان و ترجمه دانشکده ادبيات و علوم انسانی مشهد، شماره « یک نوینده در ترجمه

ای دوراس پرداخته و وفواداری و عودم وفواداری متورجم را موورد      هی قاسم روبين از رمانمقاله به بررسی ترجمه

 است.ارزیابی قرار داده

سوازی الگووی بورمن در ارزیوابی     بررسی چگونگی کارآمدی مؤلفه شوفاو »نيازی، شهریار. هاشمی، انسيه سادات. 

، زمسوتان  ٢شماره  ،32، فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه، دوره «ترجمه قرآن، مورد پژوهی ترجمه رضایی اصفهانی

است. و آن را بر اساس سازی در ترجمه رضایی اصفهانی از قرآن پرداختهی شفاو. این مقاله به بررسی مؤلفه1٨1٣

 است.ی برمن مورد تحليل قرار دادهنظریه

طالعه بررسی کارآمدی برمن در ارزیابی ترجمه قرآن: مورد م»نيازی، شهریار. اصغری، جواد. هاشمی، انسيه سادات. 

 .1٨11، پایيز ٨١، شماره 12، دوره «سازیگرایش منطقی
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شکنانه، معرفی و بررسی قابليت کواربرد آن در نقود   های ریختآنتوان برمن و نظریه گرایش»احمدی، محمدرحيم. 

ی ایون مقالوه پوس از    . نویسونده 1٨12، بهار و تابسوتان  11نقد زبان و ادبيات خارجی، دوره ششم، شماره « ترجمه

ها مورد نقود و بررسوی   های فرانسوی را بر اساس این مؤلفههای فارسی رمانهایی از ترجمهها، نمونهرفی مؤلفهمع

 است.قرار داده

ی آنتووان بورمن پژوهشوی را ارائوه     ی قرآن ماموستا هژار بر مبنای نظریوه ی بررسی ترجمهاما تا بحال کسی درباره

 ننموده است.

 ماموستا هژار و ترجمه 

ه.ق 1٨٨1به سال  "هژار"سنده، محقق، مترجم و شاعر نامدار، استاد عبدالرحمن شرفکندی مشهور و متخلص به نوی

ه.ش در شهر مهاباد دیده به جهان گشود. پدر ایشان مشهور به موال محمود بوور، موردی روحوانی و      1٨11مطابق با 

ای داشوت. او دو سواله بوود کوه از     فقيرانوه کرد و زندگی سواده و  متدین بود که از راه کسب و کار امرار معاش می

محبت مادری محروم شد و از همان آغاز کودکی سختی و تلخی زندگی را تجربه کرد. با شروع پنج سوالگی، نوزد   

جا رهس ار خانقاه شيخ برهوان شود   پدرش الفبا و قرائت قرآن را آغاز کرد و س س مدتی به مکتبخانه رفت و از آن

 ( 3١1/ 2: 1٨٣7سب علم بود. )روحانی، وی عاشقانه به دنبال ک

ی شودید  هوا، عالقوه  پدر وی درگذشت و بار مسئوليت بسياری بر دوش او نهواده شود. بوا وجوود تموام گرفتواری      

بوود و  ها بسياری از دواوین شعرای کورد زبوان را خوانوده   عبدالرحمن به زبان و ادبيات کردی چنان بود که تا سال

نواست و با خود را برای خویش برگزید که به معنای درویش و بی "هژار". وی تخلص ها را از حفظ بودبيشتر آن

خوابی بسيار بيش از پيش جسومش را  گاه به خاطر مال و مقام، دست به قلم نبرد. کار مداوم و بیعهد کرد که هيچ

ه.ش جان پاکش بوه  1٨١1کاست ، تا آن که سرانجام در روز پنجشنبه دوم اسفندماه سال گداخت و از توانش میمی

 (  112: 1٨1٢جوار یار شتافت و بدرود حيات گفت. )شرفکندی، 

های ادبی و فرهنگی بيشترین استفاده را از عمرش برد و با تالش سخت و خسوتگی  های بسيار در زمينههژار سال 

آن آثوار ارزشومند و کوم    ی ناپذیر، بيشتر ساعات شبانه روز را به تحقيق و تأليف و ترجمه مشغول بود. و در سوایه 

ها: شرح دیوان اشعار شويخ احمود جزیوری،    های محتلف از خود به یادگار گذاشت. از جمله آننظيری را در زمينه

ی کامل قانون ابن سينا در هفت جلد، گردآوری فرهنگ جامع لغوات کوردی بوه کوردی و فارسوی،      ی دورهترجمه

تووان نوام   زیبای قرآن کریم )قورئانی پيروز( به زبان کردی را میی کامل و ی خودش و در نهایت ترجمهزندگينامه

 (٨3: 1٨٣2برد. )بلوریان، 

یابی ماموستا هژار در گزینی یا معادلی قرآن کریم یک کار پيچيده و بسيار ارزشمند است. هنر واژهچه ترجمهچنان

هوای ماموسوتا   است. از مهارتایجاد کرده کند که عبارت متن اصلیاش همان تاثيری را در خواننده ایجاد میترجمه

دهند و گاهی برای معنوا  ها و تعابيری است که صرفا ذهن را مخاطب قرار میی قرآن، انتخاب واژههژار در ترجمه

 دهند. کنند که با قوه خيال تصاویر معانی را در نفس و روح مخاطب بازتاب میای را ترسيم میتصویر یا سایه
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های دیگر زبان کردی از نظر ادبيات و غنای لغوی و سوبک عوالی   الرحمن شرفکندی ميان ترجمهترجمه استاد عبد

 است. بوده و جایگاه بسی بلند را برای خود احراز نموده

است که اگر حق و عدالت در هر کوار بوود، ایون موتن     ی استاد هژار به آن اشاره شدهی قرآن ترجمه شدهدر مقدمه

 : مقدمه( 1٨٣1داد. )شرفکندی، کُرد جایزه نوبل ادبی را به خود اختصاص میی ادبی استاد فرزانه

های کردی، فارسی، عربی، ترکی، روسی، ارمنی و تا حدودی انگليسی تسلط داشته، وی متن ای که به زباننویسنده

 (2/3١٢: 1٨٣7است. )روحانی، را فهميده و با دانایی ترجمه نموده

ا هژار دقت و حساسيت خاصی است که در ترجمه و انتقوال سواختار و محتووای موتن     های ماموستاز دیگر مهارت

 کند که از متن مبدأ به دور نيست.ی وی با سبکی ادبی، موجز و مسجع تعامل پيدا میاصلی دارد و نيز ترجمه

 آنتوان برمن و دیدگاه وی 

-شناسی تأثير بسيار از فلسفه رومانتيوک ترجمهی ترجمه و آنتوان برمن فرانسوی یکی از کسانی است که در عرصه

ها گرایانه را قبول ندارد و آنهای قومتر گفته شد وی تعصب و دیدگاهچه پيشکشد و چنانهای آلمانی را پيش می

ی دهد. محور دیدگاه آنتوان احترام به متن بيگانوه و دیگوری اسوت. بوه گفتوه     را در کار ترجمه مورد انتقاد قرار می

سوازی و تقبويح   پردازان مبدأگرایی است که با گرایش متوداول بوومی  او از جمله نظریه»درباره برمن  1ماندیجرمی 

 ( ٨2٢: 1٨٣1)ماندی، « است.سازی در فرآیند ترجمه به شدت مخالفت کردهبيگانه

د گفت این کوار  کند، سعی بر تغيير شکل آن دارد که بایبرمن معتقد است گاهی مترجم وقتی که اثری را ترجمه می

وی هر گونه تغيير در سبک نویسنده، ساختار زبان، اطناب کوالم و یوا   ( »3: 1٨17کند. )رحيمی، تنها اثر را نابود می

( 3٣: 1٨٣1پوور،  )مهودی « شومارد. بندی را از جمله عوامل تحریف متن برمیگذاری و پاراگراوحتی تغيير در نقطه

ای که باید مترجمان بودان توجوه داشوته باشوند ایون      بدون تغيير باشد  اما نکتهنباید  توان گفت که ترجمهالبته نمی

ها، معنا و مفهوم متن اصلی و در نتيجه تحریف آن دهند موجب تغيير ساختارها، داللتاست، تغييراتی که انجام می

راه چنوان غورق در    نگردد. در حقيقت چنين مترجمی تنها یک هدو را دنبال داشته برای آفرینش جدید که در این

شود هایی فقط موجب تحریف اثر میشود که دیگر توجهی به متن اصلی ندارد که از نظر برمن چنين ترجمهآن می

 و ارزشی برای آن وجود نخواهد داشت.

اسوت، بوا توجوه بوه اختالفوات فرهنگوی و        هایی که برمن به آن معتقد بوده و بيان داشوته در واقع پایبندی به مؤلفه

های خود برگرداندن هر چيزی به فرهنگ، هنجارها و ارزش( »١٨: 1٨٣1اعی کار دشواری است. )مهدی پور، اجتم

ها را با فرهنگ داخلوی  با این اعتقاد که هر چيز بيگانه منفی است اشتباه است و باید برای افزایش غنای فرهنگ، آن

 (٢3: 2111)برمن، « سازگار کرد.

 هایی را که برای ای را ارائه دهد که متن مبدأ را دچار تحریف نکند و مؤلفهباید ترجمهبنابراین از نظر برمن مترجم 

                                                           
1 . Jeremy Munday 
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ای زیبا، قابل درک و فهم و درخور موتن مبودأ   است را رعایت کند، تا بتواند ترجمهی درست بيان کردهیک ترجمه

 ارائه نماید.

 بررسی و تحلیل 

ب ذیریم، به ناچار مجبور به قبول بسيار نزدیک بودن آن بوا ترجموه    ی برمن را نسبت به ترجمهاگر نگاه مبدأگرایانه

ها دارای شویم  چرا که هم لفظ و هم معنای آنها از وحی و از سوی خداوند است، میهای مقدس که منبع آنمتن

 ها، باید به دور از تحریف باشند. برای آن ی ترجمهقداستی توصيف نشدنی است، که در ارائه

ی عبدالرحمن شرفکندی )ماموسوتا هوژار( از قورآن کوریم بور      قسمت از پژوهش به بررسی و تحليل ترجمهدر این 

ی زیبای خویش از ی آنتوان برمن خواهيم پرداخت. ایشان با مهارتی بسيار دقيق و زیرکانه در ترجمهمؤلفه ٢اساس 

را دو چندان نموده که بسيار مورد توجه و  ی خودهای لفظی و معنوی بهره برده و زیبایی و ارزشمندی ترجمهآرایه

 تحسين دیگران قرار گرفته است. 

 سازی ف منطقی1

های وقف که عنصور دقيقوی را در   سازی در درجه اول مربو  به شواهد نحوی متن اصلی، و همچنين نشانهمنطقی

روشی که با یوک ایوده و   سازی ترکيب جمالت و مقاطع آن است به دهد، می باشد. پس منطقیمتن نثر تشکيل می

دهد. و نيوز متورجم بوا توجوه بوه ترتيوب       ها را بر اساس نظام گفتمان، میی سازماندهی کردن آنفکر معينی اجازه

 ( 7١: 2111گيرد. )برمن، دهد و این تغيير، ساختار جمالت را در برمیکلمات و جمالت، متن را به دلخواه تغيير می

-های اصلی مترجمی محسوب میسازی کالم است که از بایستههداو مترجم منطقیبنابراین باید گفت که یکی از ا

-شود  چراکه متن مبدأ با مقصد از لحاظ ساختار نحوی و مقاطع آن با هم متفاوت هستند  اما گاه مترجم پيش موی 

آن را جزء تحریف به  دهد که درواقع برمنای دلخواه تغيير میکند و متن را به گونهآید که از این بایسته عدول می

ای سوبب تغييور آن نشوود،    سازی تا جایی که اگر به متن اصلی آسيب نرساند. ریشوه شمار آورده است. البته منطقی

ی داریوش شاهين از این سخن امام علوی )ع( در  شود. به عنوان مثال در ترجمهصحيح است و باعث تحریف نمی

ْْ لحَغرْيحَک َما َتُح  »البالغهنهج َک َو اْکَرْه َلُه َمـا َتْکـَرُه َِلَـافََ ْحبح چه بر خویش پسندی بر دیگری هوم ب سوند و   )آن« ُّْ لحنَـْفسح

چه از این ترجمه پيداست مترجم با تقدیم و توأخير و  خواهی برای دیگری هم نخواه.( چنانهر چه بر خویش نمی

: 1٨17بسيار مورد اهتمام باشد. )رحيمی، است که این مسأله باید سازی گردیدهجابجا شدن کلمات موجب عقالیی

توان چنين دانست که در آن مترجم به خاطر متفاوت بودن ترکيبات و جمالت زبان مبدأ بوا  سازی را می( منطقی١1

آیود  اموا   کند، به عنوان مثال در زبان عربی فعل در آغواز جملوه موی   زبان مقصد، گاهی تغييراتی را در آن ایجاد می

ی بورمن وجوود   چوه در عقيوده  است که با توجه به آنافعال را به زبان کُردی در پایان جمله قرار دادهماموستا هژار 

دارد، باید گفت که از نظر او چنين تغييراتی نيز موجب تحریف است  اما مترجم چون به زبانی که اقتضوای چنوين   

ای نيسوت کوه آن را موجوب تحریوف     گونوه  حالتی را دارد ترجمه نموده، در انجام چنين تغييراتی ناچار است و به

ی زیر از ماموستا هژار در واقع همان تقدیم و تأخير است که از نظر برمن چنين کاری جایز نيسوت.  دانست. نمونه
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هوا در  العاده مهم است چون نقشی مهم را در تأمين دیدگاهی منسجم و جهت دادن پيامترتيب کلمه در جمله فوق»

 ( 1٨1: 1٨1٨)بيکر، « کند.سطح متن بازی می

ی خوویش ایجواد   عمران ماموستا هژار فعل را در آخر جمله آورده  اموا هويچ خللوی را در ترجموه    آل 1٣ی در آیه

 (32: 1٨٣1)شرفکندی،  «.ئاگاداره ... یۆخۆبخودا »عمران / آل1٣ ﴾... إله ال أَنَّهُ  هللاُ  ﴿َشهحدَ است. ننموده

شوود   ای است که اول شر  و بعد جواب آن آورده میهای شرطی به گونهجملهو نيز در زبان عربی ترتيب اصلی 

است و ابتدا جواب شر  بعد فعل اما گاهی در قرآن به علت وجود دالیل بالغی و موسيقایی این حالت تغيير کرده

ا هژار چنوين  انفال که جواب شر  بر فعل شر  مقدم شده ماموست 1ی است به عنوان مثال در آیهشر  آورده شده

 است.ترجمه نموده

نهاو و له ێبوه ترسو له خودا يئناوه، هێ ڕواتانبر گههئ»... / انفال 1 ﴾ َو َرُسوَله إن ُکنُتم ُمؤمحننيَ هللاَ  َأطيُعوا وَ ... ﴿
 (177)همان:  .«ی بنکهرهمبههغپێرمانی خوداو رفهو به رنێک وهپ تانداۆخ

-است. و نيز در آیهبدین صورت که ابتدا فعل شر  و س س جواب را ترجمه نمودهماموستا ترتيب را بر هم زده و 

 سوره توبه به همان شيوه عمل نموده است. ٢1ی

 (11٢)همان: « .تانهۆخقازانجی ر بهر بزانن ههگه»... / توبه ٢1 َتعَلُموَن﴾ ُکنُتم إن لَُّکم َخريٌ  ذلحُکم... ﴿

 بی شکلیِ هدفمند نمایانگر آن است که نثر »گوید: است و چنانچه برمن میدر حقيقت این تغيير ساختاری هدفمند 

: 2111)بورمن،  « کنود. ها را ویران میسازی تمام این ویژگیرود و منطقیها و چندگانگی زبان فرو میدر ژرفا، الیه

2٣٣  ) 

-بان کُردی نيز به کار بورده موی  نفی، استثنا و إنما در زبان عربی بسيار رایج هستند و همينطور این دو اسلوب در ز

 شوند  اما با این تفاوت که معادل تقریبی آن در زبان کُردی فرق دارد.

تووان از ایون   است که نشوان دهود نموی   تفاوت هایی در نظر گرفته شده "إنما"و  "ما و إال"اما در علم معانی ميان 

رود که مخاطب آن را قبول ندارد یا نسبت بوه  در مواردی به کار می "إنما"ها به جای یکدیگر استفاده نمود. شگرد

 ( 21١: 2111باشد. )جرجانی، آن دو دل می

است. بوه  ماموستا هژار در ترجمه خویش به این اصل عمل نموده و از تبدیل ساختار منفی به مثبت خودداری کرده

 ست. اسوره انفال را اینگونه ترجمه کرده ٨1ی عنوان نمونه آیه

( 1٣1: 1٨٣1)شورفکندی،   «.نیهه ردهبهه ونهاراکهه کهیۆند چیرله چه»انفال / ٨1 األوَّلـنَي﴾ أساطريُ  إال   هذا إن... ﴿

 است. ماموستا آن را به همان صورت منفی ترجمه نموده و از مثبت آوردنش پرهيز کرده

این از دالیل سخن است که در واقع  گيرد که در علم معانیدر زبان عربی گاهی در ساختار کالم حذو صورت می

پذیرد. بنابراین تغيير چنين سواختاری در ترجموه سوبب    نشان از آن دارد که حذو هميشه از دالیل بالغی انجام می

اسوت.  ها از چنين کاری خودداری نمودهی آیهشود که ماموستا هژار در برخی از ترجمهتغيير داللت بالغی متن می

ه توبه را در واقع بدون آوردن موارد حذو شده که به دليول بالغوت در آن محوذوو هسوتند     سور 1ی ماموستا آیه

 در این آیه محذوو است. "آیات و اعالم"بدین صورت ترجمه نمود. 
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و لهه وه،هيرمبههغههێپێزاریه له خوداو ب ڕینیبرده»/ توبه 1 املُشرحکنَي﴾ من عاَهدَُّ  الذينَ  إلی َرسولحهح  وَ  هللاح  محن ﴿بَراءةٌ 
 (1٣7)همان: « یاانیانێوه بونه هاوپهئرانه وا ریک دانهشه

 است. و اما در برخی آیات نيز وی کلمات حذو شده را بيان نموده

 / احزاب 2٨ تبدياًل﴾ َبدَّلوا ما وَ  ينتظرُ  َمن محنُهم حَنَبهُ  َقَضی َمن َفمحنهم عليهح  هللاَ  عاهدوا ما َصَدقوا رحجالٌ  املؤمننيَ  ﴿محن

 پیاوی وا »را به زبان کُردی ابراز و به این صورت آن را بيان نمود:  "به شهادت رسيده"ی محذوو ماموستا کلمه
و خشهیوهیهانی گیهانی بههوانهه هههێنها؛ جها لهههێکیهان پ خوایانهدا، بهه یاهانیپه وئه ڕاندا،ن باوهناو خاوهن لههه
 (٢12: 1٨٣1)شرفکندی، « .وهيڕگۆهن یانخۆ زیۆسکیش زقاڵياۆ و ڕنۆنێندێکیشیان چاوهه

-تور مواقوع بوه منطقوی    های بالغی و نحوی آن بيشماموستا هژار با پيروی حداکثری از متن مبدأ و توجه به زیبایی

، با این حال گاه هم پيش آموده کوه از آن در   سازی روی نياورده و کالم را بی کم و کاست و وفادارانه ترجمه کرده

ی اسوت. و عموده  آن را بيان کورده  که آن هم بنا بر دالیلی که در زبان مقصد وجود داشته نمودهبرخی آیات عدول 

ی پوردازی زیباسوازی ادبوی ترجموه    آید از سبک سوجع سازی پدید میی منطقیاین تغييرات ساختاری که از قضيه

 ماموستا هژار به دور است. 

 سازیو واضح2

کنود از  سازی و رفع ابهام موی ای که مترجم شفاومعنایی است، به گونه سازی روشنگری در سطحمنظور از واضح

جوا کوه نفوس    از آن»است. اموا  ی متن اصلی تصميم بر پنهان نمودن آن از مخاطب داشتهبرخی کلمات که نویسنده

ای ی کار مترجمان اغلوب از اصوول الزم هور ترجموه    سازی در حوزهترجمه با توضيح و تفسير همراه است، شفاو

 (12٢: 1٨11)کریميان و اصالنی، « شودمحسوب می

ای به هم مرتبط هستند با این تفاوت که عقالیوی سوازی مربوو  بوه سواختار      سازی به گونهسازی و عقالییواضح

ای که سطح وضوح کلمات سازی است به گونهی منطقیسازی نتيجهشفاو»گوید: که برمن مینحوی است  طوری

( پس طبق این گفته مترجم مطلب مبهم و تعریف نشده متن 2٣٣: 2111)برمن، « دهد.ظر قرار میو معنای آن را مدن

کند و با افزودن کلماتی به آن، به روشن ساختنش برای مخاطوب دسوت   مبدأ را در متن مقصد شفاو و تعریف می

ت و هدفش روشن و آشکار چه نامعين اسسازی معين نمودن آنی برمن واضحدرحقيقت و بنابر نظریه زند. پسمی

 ساختن و ابهام زدایی از گفتار در متن اصلی است.

سازی بخاطر این است که معتقد است حشو و افوزودن واحودهای معنوایی بوه     مخالفت برمن از طرفی برای واضح

 نا با عنوانی بيتی از موال( به عنوان مثال ابراهيم الدسوقی در ترجمه1٨٣1:٨پور،شود. )مهدیاطناب کالم منجر می

 "گيری که جانم مست ایشانستخُنُگ آن را که می         گيریگيری، پریشان را نمیتو مستان را نمی " 

إنوک ال تؤاخوذ السوکاری بوک و ال     "سازی مقصود شاعر در مصرع اول پرداخته است با این ترجمه کوه  به واضح

سته است و دیگر آن لذت اوليه را نخواهد داشت و آن را که در واقع از تأثير متن اصلی کا "تؤاخذ الحياری فيک ...

( بور  21: 1٨1٣است. )افضلی و داتووبر،  به تک معنایی کشانيده و فرصت کنکاش در توليد معنا را از خواننده گرفته
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سازی یکی از عوامل تحریف تقلی شده و درواقع این مؤلفه بورای بيوان و توضويح    همين منوال از نظر برمن واضح

 است. ای مبهم و سربسته بيان شدهلی است که در متن اصلی یا مبدأ به وضوح بيان نشده و یا به گونهمسائ

سازی در ترجمه ضروری و اجتناب ناپذیر است  اما در مواردی که مطلبی در متن اصلی باید اگر چه گرایش شفاو

سازی به عنوان یوک  ر قرآن هدفمند باشد، شفاورود. ... اگر ابهام دمبهم باشد، این کار یک تغيير منفی به شمار می

ی آیوات متشوابه و مجمول    سازی اجباری و اختياری است و در ترجمهشود، شفاوی منفی در نظر گرفته میمؤلفه

 (  17٢: 1٨1٣گيرد. )نيازی و هاشمی، صورت می

های ساختاری دو زبان مبودأ  تسازی در قرآن کریم گاه اجباری و ناشی از تفاوسازی یا همان شفاوبنابراین واضح

سازی اختياری پرداخته و در ی خویش به واضحو مقصد و گاه اختياری می باشد. ماموستا هژار به ندرت در ترجمه

 است.سازی انجام داده، در حقيقت مجبور به آن بودهبرخی آیات نيز اگر شفاو

 است. را انجام داده که نيازی به بيان آن نبوده سازی اختياریسوره توبه یک واضح 3٨ی به عنوان نمونه در آیه

قنيَ طَ  أنفحقوا ﴿ُقل  / توبه3٨ ﴾وعاً أو َکرهاً َلن يـُتَـَقبَّل محنُکم إنَُّکم ُکنُتم َقوماً فاسح
 ڕێله ڵىمهۆکێوه ئێاان قبوڵ ناکا؛ چونکه لن، خودا خت کهماڵ به ریۆیان به ز ێب تانخۆ شیۆخبیژه: به »

 (113: 1٨٣1)شرفکندی،  «.ربونالده

است. در واقوع بنوابر   سازی و آشکار کردهی مال یا اموال را که در متن مبدأ پنهان و سربسته بوده، شفاوایشان واژه

افوزودن و   شود در غيور ایون صوورت    ی برمن این افزوده اگر آشکار نمودن آن نياز بود در متن مبدأ ذکر موی نظریه

ی ی مخاطب یا خوانندهسوی مترجم ضرورتی نداشته و تشخيص آن تنها بر عهدهسازی آن در متن مقصد از واضح

 آن است.

های متون اسوت، زیورا کوه ذهون     تر هم گفته شد، لذت بردن از متن و تالش برای معنایابی از ویژگیچه پيشچنان

سازی آن ب رهيزد. در از شفاوکند، به این دليل است که مترجم باید آگاه به این نکته باشد که خواننده را درگير می

را آشکار ساخته کوه   "فرمانروایی"ی سازی شده است. و واژهی اعراو ماموستا هژار موجب واضحسوره 3٢ی آیه

 در متن مبدأ مبهم است.

ـــماواتح  َخَلـــقَ  الَّـــذی هللاُ  رَبَُّکــمُ  ﴿إنَّ  ــتَّةح  ِف األر َ  و السَّ مٍ  سح  و َحثيثـــاً  َيطُلبُـــهُ  النَّهـــارَ  الليـــل يُغشــی العـــرشح  َعلـــی اســـتوی ُثَّ  أاي 
مرحهح أال َلُه اخلَلُق و األمُر تبارََک هللُا َربُّ العاَلمنيَ مُ  النُّجوم و الَقَمرَ  و الشَّمسَ   / اعراو3٢ ﴾َسخ راتح ِبح

-فهه خاهیتهه رسه له کهوجارهئه. کرد دروس ژانداۆڕش مینی له شهو زهکانێکه ئاساانهیرتان خوداێنههرا»

-ئهه ومانه  روخۆ. ێوێاهه شهوێنی شههوکههده زلههبه ژیشۆڕ وێشپۆده وێشهبه ژێۆڕزرا. دامه ڕوایینرما

 ودمی یهندهبهزه روۆز. وهئهۆبر ییشان ههودان. ئافراندن و راگهرمانی ئهژێر فهر دهێناو هههدی ێرانی بهسا
 (137: 1٨٣1)شرفکندی،  «ری گش جیهانه.ێنههکه را ێخوداي

ی ماموسوتا هوژار   سازی وجود دارد به ندرت در ترجمهی آن شفاواما ناگفته نماند یافتن چنين آیاتی که در ترجمه

است، ماموستا هژار نيز آن را پنهوان  شود حتی در آیاتی با وجود آن چه از آن که در متن اصلی پنهان ماندهیافت می

 نموده و آشکار نساخته است.
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َلت قُلوبـُُهم و إذا تُلحَيت َعَليهحم ءاايتُُه زاَدِتُم إمياصً َو علی َرهب ححم  الَّذينَ  املؤِمنونَ  ﴿إَّنای به عنوان مثال در آیه إذا ذُکحَر هللُا َوجح
 / انفال2 ﴾يـَتَـوَکَُّلونَ 

-وهۆبویان کانی ئهکه نیشانه وشێنيده ڕێیان ترسی دڵ برا، خودا ناوی که رهه نسانهکه وئه ڕوابن هخاو»

 (177)همان:  «ێرن.سپان دهینێرروهپه به یانۆخست ربهده وبێێزتر دههبه ڕوایانبن، نێخو

در آن سربسوته و   "از عظموت خودا و کيفور او    "ترجمه آیه را به همان صورت که در متن مبدأ توضيحی با عنوان 

 است. سازی ننمودهواضح پنهان است، بيان داشته و ترس مؤمنان را بخاطر عظمت و کيفر خداوند آشکار یا

 سازی منفی نشد. سوره احزاب دچار این واضح 3ی آیه و همينطور در ترجمه

ــم ُهــَو َأقَســُط عحنــَد هللاح فَــإن َ  َتعَلمــوا ءاابءَ ﴿ َابئحهح ُهــم فَــ َخواُنُکم فــی الــد حينح و َمــواليُکم َو لَــيَس َعلــيُکم ُجنــاٌح فحيمــا ادُعــوُهم الح
 /احزاب3 ﴾ا تـََعمََّدت قُلوُبُکم و کاَن هللُا َغفورًا رحيماً أخط َُّ بحهح و لکحن م

  دینی برای ناناسن، بابیشیان گرئه. خودا الی بارتره له وا ن؛بکه بانگیان یانۆخر به ناوی باوکی هه»
و بهه وههڵد ر لهگهم ئهاڵ. بهێبر ناێکاان له سههله چوبن، گوناههدا بهمهویش لهشێپر گهن. ئهێوهئ سایۆو د
ماموستا هژار هيچ  پس (٢1٣: 1٨٣1)شرفکندی،  «.نهۆڤالد وێبوربن. خودا له گوناه دهر پرس ئه، بهبێس ئانقه

اگر در باقی آیات ترجمه شده توسط ایشان بنگریم به علوت توالش    است.سازی در آیه باال انجام ندادهگونه واضح

سوازی اختيواری و اجبواری، از ایون     ی به جز در چند مورد واضوح اش با متن اصلوی برای همگون ساختن ترجمه

 شود، استفاده ننموده است. ی وی منجر به تحریف میی برمن که به عقيدهمؤلفه

است  چرا که گاهی اوقات در زبان مبدأ کلمات یا اصطالحاتی که جزء سازی انجام دادهماموستا گاه به اجبار واضح

وجود دارد که در زبان مقصد هيچ معادلی ندارند، از این رو باید در زبان مقصود آن   فرهنگ و زبان خاصی هستند،

 را تشریح کرد تا خواننده یا مخاطب به خوبی از آن مطلع شود و منظور و مقصود از آن را بفهمد.

ی ندارد. است و در فرهنگ و زبان مقصد کاربردکه از رسم و رسومات جاهلی بوده "ظهار"به عنوان مثال اصطالح 

در جاهليت مرد با گفتن عبارت أنتَ منی کظهر أمی یا ظهرک علی کظهر أمی، زن را طالق می داد و این کار ظهار »

 (1١/273: 1٢17)طباطبایی، « شد.ناميده می

-ای جز آشکار ساختن، توضويح و شوفاو  شده چارهاحزاب که این اصطالح به کار برده ٢ی و ماموستا هژار در آیه

ی خویش بيان داشته که این نشان از آن دارد که است. ماموستا آن را نيز در داخل گيومه در ترجمهن نداشتهسازی آ

 است.مجبور به توضيح برای مخاطب بوده

ُهنَّ  ُتظـاهحُرونَ  الال ئحی َأْزواَجُکمُ  َجَعلَ  ما وَ  َجْوفحهح  فحی قـَْلبَـنْيح  محنْ  لحَرُجل اَّلل ُ  َجَعلَ  ﴿ما ـنـْ  أَْبنـاءَُکمْ  َأْدعحيـاءَُکمْ  َجَعـلَ  مـا وَ  ُأمَّهـاتحُکمْ  مح
ْفواهحُکْم َو اَّلل ُ يـَُقوُل احْلَقَّ َو ُهَو يـَْهدحی السَّبحيلَ  قـَْوُلُکمْ  ذلحُکمْ   / احزاب٢ ﴾ِبَح
-" نههمهیخۆ دایکهی کهووه ۆان: "ئهکهدهبان ناوه. ژنانیشاان، کهدانه ڵىێ دجوت پیاوێ،هیچ ناویهه ۆبخوا »

 زاریلهه رهه وتانهۆخی ر قسهمه ههێوه ئهئ کوڕی تهۆکردنه کانیشاانیڕکوڕهو زێوه. ئهئیکردون به دایکی 
 (٢1٣: 1٨٣1)شرفکندی،  «دا.ێگه نیشان دهڕ یۆخر و ههڵى یده ڕاساه ویئه خودا. وتوهداکه وهتانهخۆ

ی خوویش از مترجموان و   دانود و نيوز در نظریوه   هوای منفوی موی   برمن در واقع الگوی خود را محدود بوه گورایش  

هوا  هوا و مؤلفوه  نویسندگان خواستار این است که الگو را با تحليل مثبت و یافتن راهکارهای دوری از این گورایش 
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تر گفته شد، از خصوصيات بارز ترجمه نمودن ماموسوتا هوژار سوعی و توالش وی     طور که پيشتکميل کنند. همان

ی خویش بکوار  اش با متن مبدأ است، بنابراین او روش شفاو سازی را گاه در ترجمهمهبرای همگون ساختن ترج

است، و گاه هم ناچار بوه  برده است که در برخی آیات انجام آن الزم و ضروری نبوده  اما ماموستا آن را بيان داشته

 بيان آن برای آگاه ساختن مخاطب بود.

 ف اطناب و تطویل کغم ١

( ٨1٢: 1٢21)السکاکی، « ه معنای درازگویی و در اصطالح آن است که الفاظ بيش از معانی باشد.اطناب در لغت ب»

تر از کند که متکلم منظور رسيدن به اغراض سودمندی که دارد، یخن خود را مفصلگاهی شرایط مخاطب اقتضا می

رای مخاطب خسته کننده و مالل آور ای بر فزونی حجم الفاظ مترتب نباشد و بکه فایدهحد متعارو بيان کند، چنان

 (211تا: گفته می شود، که از نظر بالغی امری ناپسند می باشد. )رجایی، بی« اطناب ممل»باشد به آن 

در حقيقت اطناب یعنی مفصل کردن و طوالنی نمودن کالم و غرض از آن اضافه نمودن اضافاتی است که چيزی به 

دهد بدون آن که به بار معنایی متن چيزی اضافه کنود.  م خام متن را افزایش میافزاید  بلکه تنها ميزان حجمتن نمی

سازی کالم ندارد، به اعتقاد وی، اطناب کوالم  شود و هيچ تأثيری در غنیو برمن نيز معتقد است که فکر متن باز می

ژار گواه بوه اقتضوای زبوان     ( ماموستا ه٢-٨: 1٨٣1پور، شناختی ندارد و گرایشی جدا از متن است. )مهدیپایه زبان

ای است که بوا  ی وی به گونهی ترجمهاست  اما چون سبک و شيوهی اطناب و تطویل بهره بردهمقصد از این شيوه

طور که آنتوان بورمن ایون مؤلفوه را    است. همانای استفاده نمودهمتن مبدأ همخوانی داشته باشد کمتر از چنين شيوه

ی خویش ب رهيزد و پایبنود  ا جایی که امکان دارد از این اطناب و تطویل در ترجمهاست پس مترجم باید تبرگزیده

 متن اصلی یا مبدأ باشد. 

 است.اند که در واقع نيازی به آن نبودهای را بيشتر توضيح دادهی قسس، جملهسوره 3٣ی ماموستا در آیه

ََ فَ  َ   َمعحيَشتَـَها َبطحَرتْ  قـَْريَةٍ  محنْ  َأْهَلْكَنا ﴿وََكمْ   / قسس3٣ ﴾ا حَنُْن اْلَوارحٍحنيَ وَُكنَّ  َ   َقلحياًل  إحالَّ  بـَْعدحهحمْ  محنْ  ُتْسَكنْ   َْ  َمَساكحنُـُهمْ  تحْل
نیانهه ماڵكا شمههئه. ببون شخۆرسه یانخۆ رانیشگوزهۆخی{ به کهڵكه}خه که ڕکردنقنده شاریشاان چه»

: 1٨٣1)شرفکندی،  «.وهتهماونه مانۆخۆبر و{ ههبوهنه جێنیشاه لێسیان }که بێنه كێموان کهکه له دوای ئه

٨12) 

ی انعام به اقتضای زبان مقصد )کُردی( از اطناب استفاده نموده  اما طوری است سوره 113در برخی آیات مانند آیه 

کوه بوا    نمودهو نيز عالوه بر آن متن را بيشتر برای مخاطب قابل درک و فهم  که به متن اصلی قرآن آسيبی نرسانده

 است. ای هيچگاه موجب تحریف متن قرآن نگردیدهتوان گفت چنين ترجمهصراحت می

ََ  َكلحَمتُ  ﴿َومتَّتْ  ْدقًا رَبح   / انعام113 اْلَعلحيُم﴾ السَّمحيعُ  َوُهوَ  َ   لحَكلحَماتحهح  ُمَبدح لَ  اَل  َ   َوَعْداًل  صح
 رۆز. ڕێۆگێ بیاننس ناتوا{؛ کهڕینکوومێ کهبواوو راسایدا_}تهو نگریێ الیهبت_له رندهروهکانی پهقسه»

 (1٢2: 1٨٣1)شرفکندی،  «.تییهۆخر هه زاناشرههه روبیسه
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های ایشان بيشتر در پيرامون کلمات صورت گرفتوه و کمتور بوه    ماموستا هژار کمتر دچار این گرایش شده و اطناب

و آن هم به صورتی که به متن آسيبی نرساند، البته ناگفتوه نمانود کوه ایشوان اگور       ها و جمالت کشانده شدهترکيب

 است.ی اصلی داخل پرانتز بيان کردهتوضيحی اضافه وارد ترجمه نموده باشد آن به صورتی جدا از ترجمه

 است.سوره مائده یک واژه را اضافه بر توضيح بيان داشته 12یدر آیه

ُتمْ  فَإحنْ  َ   َواْحَذُروا الرَُّسولَ  طحيُعواَوأَ  اَّللََّ  ﴿َوَأطحيُعوا َا فَاْعَلُموا تـََولَّيـْ  / مائده12 ﴾َباَلُغ اْلُمبحنيُ الْ  َرُسولحَنا َعَلىَٰ  َأَّنَّ
-ر بچن، دهرمان دهر له فهگهیزن. ئهپارۆخێچیش{ پر ر بن }له یهمبهرمانی پیغهر فهوبهرمانی خودا بنرفهبه»

 (12٨)همان:  «ر نیه.سهتری لهیاندن هیچیراگهێپر جگه له مبهغهێپکه نده بزانن وهێ ئهب

 است.سوره یونس نيز از اطناب استفاده نموده 113ی در آیه

ََ  َأقحمْ  ﴿َوَأنْ   / یونس113 اْلُمْشرحكحنَي﴾ محنَ  َتُكوَننَّ  َواَل  َحنحيًفا لحلدح ينح  َوْجَه

 (221)همان:  «رساان بی.پهێزی{ بتڕ}له یکهنه رگیزهه ورسایخوداپه وشایڕهر بکه روش هه»

ای کوه  در حقيقت ماموستا بيشتر بر آن تالش نموده تا بهترین معادل برای واژگوان موتن مبودأ برگزینود  بوه گونوه      

اسوت.  ی جمالت و ترکيبات آن باشد و تمام سعی و تالش وی بر وفادار بودن نسبت به قورآن کوریم بووده   شایسته

شود چرا کوه بوه   ها محسوب میی ایشان از این حيث اطناب و تطویل از وفادارترین ترجمهنماند که ترجمهناگفته 

ای از اطناب یافت، به عنوان مثال از جزء دوم تا پنجم هيچگونه اطنابی موجود نيسوت  توان در آن نمونهزحمت می

 قرآن کریم دارد.و این نشان از دقت، مهارت و وفاداری ایشان به سخنان خداوند در 

 سازی ف آراسته4

سازی و آراستن کالم توسط مترجم زمانی که با متن مبدأ همخوانی داشته باشد و سبب ایجاد سوخنان دو پهلوو   زیبا

سازی متن مقصود را  شود و از تحریف به دور است  اما زمانی که این آراستهنشود، عملی درست و به جا تلقی می

شود و جزء تحریف است. برمن این گرایش را گرایشی افالطونی و آن را نامطلوب تلقی میاز متن مبدأ جدا سازد، 

کنند و نيز از نظور  ی کار مترجمانی دانسته که متن مقصد را از لحاظ فرم و شکل زیباتر از متن اصلی ابراز مینتيجه

 (٢٣: 1٨11سازی ترجمه نيست  بلکه نوعی مشق سبک است. )صميمی، وی آراسته

ی قورآن  سازی به معنای نوشتن جمله های ظریف و زیبا از روی متن اصلی و در واقع برای ترجموه ابراین آراستهبن

ای آن را ترجمه زیباتر ساختن متن اصلی است  چرا که قرآن خود دارای زیبایی محض است و مترجم باید به گونه

ها از ارکان اصولی  ر گرداند. زیباسازی کالم در متننماید که به زیبایی آن صدمه ای نرساند و در عوض آن را زیبات

شود تا کالم و مضمون را به خوبی و زیبایی ادا کند و نيز در ذهن خواننده توأثير فراوانوی بگوذارد.    آن محسوب می

دانند قرآن کریم از فصاحت و بالغت واالیی برخوردار است. پس مترجم هر چقدر در زیبا طور که همگان میهمان

دن آن تالش کند، باز هم کم است. اما در کنار آن مترجم باید به گونه ای زیرکانه عمل کند که بموجوب ایون   اداکر

زیباسازی تفاوت فراوانی در عبارات و جمالت و درک و فهم متن مبدأ و مقصد ایجاد نکنود کوه در ایون صوورت     

ای برابر با متن اصلی ارائه نماید. از هموجب تحریف متن اصلی خواهد شد  چرا که مترجم حتی االمکان باید ترجم

ميان مترجمان کتاب قرآن، عبدالرحمن شرفکندی معروو به ماموستا هژار نهایت سعی و توالش خوویش را بور آن    
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داشته تا با زبان شيرین کُردی کالم این کتاب مقدس را به همان زیبایی زیباتر نماید و با واژگانی زیبا حق مطلب را 

 ادا کند.

سازی نموده که هوم  معادل "لگهبه"ی ها را با واژهیعنی نشانه "آیات"ی سوره جاثيه واژه ٨ی وان مثال در آیهبه عن

است. درواقع بایود گفوت ایشوان هويچ از موتن را تضوعيف       واژه را زیباتر و هم ذهن مخاطب را بيشتر درگير نموده

-توان گفت که وی از بار معنایی و تصویرسازی کالم کاستهنمیاند. بنابراین اند  بلکه آن را زیباتر جلوه دادهننموده

 است.

 / جاثيه٨ ﴾آَلاَيٍت لحْلُمْؤمحنحنيَ  َواأْلَْر ح  السََّماَواتح  ِفح  ﴿إحنَّ 

-( و همينطور در آیه٢11: 1٨٣1)شرفکندی،  «.ڕباوه نخاوه سانیکه بۆ رنۆزگه ڵمیندا، بهله ئاساانان و زه»

 است.سازی انجام دادههمان سوره آراسته 1٢ی 

مَ  يـَْرُجونَ  اَل  لحلَّذحينَ  يـَْغفحُروا آَمُنوا لحلَّذحينَ  ﴿ُقلْ  ُبونَ اَّللَّح  َأايَّ َا َكانُوا َيْكسح  / جاثيه 1٢ ﴾ لحَيْجزحَي قـَْوًما مبح
 ێپ به– کیهۆگر رههبه تا هیوانین؛به خودا کانیژهۆڕ ۆبخشن که سانه ببهو کهێژه: با ئهبداران ڕباوهبهۆا» 

 (311)همان:  «پاداش بدا. -یانوهکرده

است بدون این که خللی ی خویش را به زیبایی بسياری آراسته نمودهسوره محمد ماموستا هژار ترجمه 1یو در آیه

 در معنا ایجاد کند. 

 ڕيهێیهک بهون لهه ڕمپههو لههی دژی خوا بونوانهئه»/ محمد 1 َأْعَماَِلُْم﴾ َأَضلَّ  اَّللَّح  َسبحيلح  َعنْ  َوَصدُّوا َكَفُروا ﴿الَّذحينَ 
 (317)همان: « ڵ کرد.ێ پوچهلکانیانی هومو کردهخودا، هه

-ترجمه نموده که به وضوح یک آراسته سوازی را ایجواد کورده    "ڵپوچهه"ی و تباه کردن را با واژه "دژ"صد را با 

و موتن   خاصوی انجوام داده   سوازی واژگان آراسته ی وی همسو با متن اصلی می باشد اما معادل یابیاست. ترجمه 

 است. خود را به ادبيّت بيشتری آراسته نموده

 َفَضـْربَ  َكَفـُروا الَـّذحينَ  َلقحيـُتمُ  . ﴿فَـإحَذااستای زیبا و آراسته با واژگان ارائه کردههمان سوره ترجمه ٢و همچنين در آیه 
ُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَواَثَق فَإحمَّا َمنًّا بـَْعُد َوإحمَّا فحَداًء َحىتََّٰ  إحَذا َحىتََّٰ  الرح قَابح  ٍَْخنـْ ََ ذََٰ  َ   َأْوزَارََها احْلَْربُ  َتَضعَ  َأ َتَصـرَ  اَّللَُّ  َيَشـاءُ  َولَـوْ  لـح  اَلنـْ
ُهمْ  نـْ ُلوَ  َولََٰكحنْ  مح لَّ  فـََلنْ  اَّللَّح  َسبحيلح  ِفح  قُتحُلوا َوالَّذحينَ  َ   بحبَـْعضٍ  بـَْعَضُكمْ  لحيَـبـْ  / محمد٢ َأْعَماَِلُْم﴾ ُيضح
وسها یهان ن. ئههکیان دهتهکردنیان شه ڕنجونجون؛ پاش بون، له ملیان ده دینانهێبو رگا توشی ئهر ههاێئ»
 شسانهکه وئه. ێزموکاریاان بئهم ویسای به یهاڵن؛ بهنێبساێلن نيارخوێن، یا بهر به چاکه ئازادیان بکههه
 (317همان: « ).ناداۆڕفییان بهای خودا کوژراون، کردهڕله که

 پيماید و متن را گذارد. گاه راه افرا  را میاست، تأثير بسياری در دل و ذهن مخاطب میهایی که به کار بردهبا واژه

قسمت ی پيش اطناب هم وجود دارد، ترجمه در ای می کند. عالوه بر آراسته سازی در آیهدستخوش چنين ترجمه

 پایانی دارای طول و تفصيل است.

ی ایشان برداشت شد، این است که با واژگان بسيار زیبایی کالم را آراسته نمووده و سوعی   بنابراین آن چه از ترجمه

بر آن داشته تا از زیبایی متن قرآن نکاهد و به همان آراستگی جمالت را بيان کند کوه هوم موؤثر در نفوس و فکور      
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سازی با عنوان تضعيف گونه که برمن از آراستهق مطلب را ادا کرده باشد. در نتيجه ایشان آنمخاطب باشد و هم ح

گوید  اما ماموستا هژار نه تنها سبب برهم زدن سبک و فرم متن اصلی نگردیوده، بلکوه   نمودن متن اصلی سخن می

 است. یک نوع زیبایی خاصی بدان بخشيده

 گیرینتیجه

 رسی ترجمه ماموستا هژار بر اساس نظریه آنتوان برمن نتایج زیر بدست می آید: از این پژوهش باعنوان بر

ی آنتوان برمن خارج شدن از فضای انتقواد و خورده گيوری و    یکی از وظایف بررسی و نقد ترجمه بر اساس نظریه

ی عملکورد  وهی این نظریه می توان چگونگی و نحرفتن به سمت و سوی سنجش و استدالل است. بنابراین بر پایه

 مترجمان را مورد ارزیابی قرار داد تا از این مسير بتوان به نقا  قوت و ضعف یک ترجمه پی برد.

های وی ميزان وفاداری مترجم نسوبت بوه   ی مورد اهتمام برمن متن اصلی یا مبدأ است که بر اساس این مؤلفهنقطه

که به نهایت دقوت و حساسويت نسوبت بوه انتقوال      متن مبدأ مشخص می گردد به ویژه برای ترجمه از کتاب قرآن 

 مفاهيم آن نياز است  چرا که مترجم باید نسبت به آن وفادار باشد و موجب تحریف آن نشود.

ی عبدالرحمن شرفکندی معروو بوه ماموسوتا هوژار را بور     توان ترجمهچه در این پژوهش مشاهده گردید میچنان

تووان  ها برشمرد. و با صراحت میترین ترجمهاز وفادارترین و کم آسيب ی آنتوان برمناساس نظریه و چهار مؤلفه

گفت که در وفاداری و انتقال مفاهيم قرآن به عنوان متن مبدأ به زبان مقصد یعنی زبان کُردی دارای عملکرد بسويار  

 است.موفقی بوده

نابر اقتضای زبان مقصد انجام پذیرفته ی ماموستا هژار بسازی در ترجمهی منطقیبر اساس بررسی انجام شده، مؤلفه

ای نبود که متن قرآن را دچار آسيب یا تحریف کند. در واقع سازی به گونهو همانطور که مشاهده گردید این منطقی

است، که این نشان از دقت و توجه خاص ماموسوتا و  هيچ خللی در انتقال معنا و مفهوم آیات قرآن صورت نگرفته

 نسبت به قرآن و مطالب آن دارد. نيز وفاداری ایشان

سازی سعی و تالش ماموستا بر این بوده که به جز در مواقعی که مجبور بوه  سازی یا شفاوی واضحو اما در مؤلفه

های اجباری که خود آنتوان برمن نيز ضرورت آن سازیسازی شده با احتيا  آیات را ترجمه نماید. و شفاوواضح

تووان آن را  آیود، پوس نموی   سازی اجباری به وجود میی قرآن این واضحناچار در ترجمه را ابراز داشته است و به

رغم نياز نبودن بوه  است که علیبردهسازی اختياری نيز بهرهسبب تحریف دانست. اما ماموستا در چند آیه از واضح

 آن سعی ایشان بر آن بوده تا موجب آسيب و یا تحریف نشود.

است تا از آن به دور باشود. ایشوان بوه دليول     اطناب و تطویل که ماموستا هژار بسيار کوشيدهی سوم یعنی در مؤلفه

اسوت  زیورا توالش وی بور آن     اش شدهها و نيز اطناب در ترجمههنرنمایی ادبی که دارند گاه باعث بروز این مؤلفه

ور کوه مشواهده شود بوه نودرت در      است تا هر چه تمام تر و به خوبی مفاهيم و مطالب قرآن را انتقال دهد. همانط

ای نيست که موجب تحریف قورآن  توان به اطناب و تطویل کالم برخورد کرد، و آن هم به گونهی ایشان میترجمه

 شده باشد.
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ی ایشان ها در ترجمهی ماموستا هژار باید گفت که از پر بسامدترین مؤلفهسازی در ترجمهی آراستهو درباره مؤلفه

سوازی آن را  است که زیبایی مفاهيم را با متن اصلی قرآن همگون سازد و با آراستهیشان سعی نمودهاست  چرا که ا

ای اسوت کوه آسويبی بوه موتن مبودأ وارد       برای قرآن قرار دهد. که باز هم زیباسازی وی به گونه ای شایستهترجمه

دریافت که مترجم با حساسيت خاصی روی توان است و با تعاملی که بين واژگان هر دو زبان وجود دارد میننموده

 ی ایشان چندان دور از متن مبدأ نيست.است و مفاهيم و معنا در ترجمهاین ترجمه کار کرده
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و الحرو أو مقام البُعد، ترجمه عزالدین الخطابی، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، م( الترجمة 2111برمن، آنتوان. )

 طبعة اطولی.

 ش(، ئاله کوک، مترجم رضا خيرمطلق، تهران: انتشارات رسا، چاپ اول.1٨٣2بلوریان، غنی. )

 ش(، به عبارت دیگر، تهران: رهنما.1٨1٨بيکر، مونا. )

 ل اإلعجاز فی علم المعانی، بيروت: دارالکتب العلمية. م(، دالئ2111جرجانی، عبدالقاهر. )

 تا(، معالم البالغة، شيراز، دانشگاه شيراز.رجایی، محمدخليل. )بی

( از ناموه سوی و   1٨١1داریوش شواهين)  شکنانه در ترجمههای ریختش(، گرایش1٨17خویگانی، محمد. )رحيمی

(، فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، دوره پنجم، 2111برمن)البالغه با تکيه بر نظریه آنتوان یکم نهج

 .11شماره 

 ش(، تاریخ مشاهير کرد، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول، جلد دوم.1٨٣7روحانی، بابامردوخ. ) 

 (، مفتاح العلوم، بيروت: دار الکتب العلمی، طبعة اطولی.1٢21محمد. )بنالسکاکی، ابویعقوب یوسف 

 ش(، چيشتی مجيور، تهران: نشرآنا، چاپ اول.1٨1٢، عبدالرحمن. )شرفکندی 

 ش(، قورئانی پيروز، تهران: انتشارات احسان، چاپ اول.1٨٣1وووووووووووووووووووووو . ) 

 ش(، هفت گفتار درباره ترجمه، تهران: نشرمرکز، چاپ نهم.1٨71صفوی، کوروش.) 

های سفيد بر اساس تحریف متن آنتووان  های چون فيلت ه ش(، بررسی ترجمه داستان1٨11صميمی، محمدرضا. ) 

 .١3برمن، کتاب ماه ادبيات، شماره 

 ( الميزان فی تفسير القرآن، قم: دفتر انتشارات اسالمی.1٢17طباطبایی، سيدمحمد حسين. ) 
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-ای ترجموه هش(، نقش وفاداری به یک نویسنده در ترجمه)بررسی مقابل1٨11کریميان، فرزانه. اصالنی، منصوره. ) 

های قاسم روبين از آثار مارگریت دوراس(، فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه، سال چهل و چهارم، شوماره  

٨. 

 بين، تهران: نشر علم.ش(، درآمدی بر مطالعات ترجمه، ترجمه الهه ستوده و فریده حق1٨٣1ماندی، جرمی. ) 

 ت سمت.ش(، تاریخ قرآن، تهران: انتشارا1٨٣2معرفت، محمدهادی. ) 

ش(، نظری بر روند پيدایش نظریه های ترجمه و بررسوی سيسوتم تحریوف موتن از نظور      1٨٣1پور، فاطمه. )مهدی

 .٢1آنتوان برمن، کتاب ماه ادبيات، دوره چهارم شماره 

سازی الگوی بورمن در  ش(، بررسی چگونگی کارآمدی مؤلفه شفاو1٨1٣نيازی، شهریار. هاشمی، انسيه سادات. ) 

و  ترجمه قرآن، مورد پژوهی ترجمه رضایی اصفهانی، فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه، دوره پنجاهارزیابی 

 .٢دوم، شماره 
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(21) 

 حروف جر در نظام متنی قرآن کریمنقش 

 سوره نور( ١٠های معاصر از آی   )تحلیل موردی: ترجمه

 )نویسنده مسؤول( 1مرتضی زارع برمید. 

 استادیار گروه مترجمی زبان عربی، دانشگاه دامغان، ایران

 2جغل عبیدان

 مترجمی زبان عربی، دانشگاه دامغان، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد رشته 

 ٨بی نادران بی حاج

 آموخته کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان عربی، دانشگاه دامغان، ایراندانش

 ٢اکبری اصغر میرعلی سید علی

 زبان عربی، دانشگاه دامغان، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مترجمی

 چکیده

-ها را در متن عربی مدنظر قورار داد، زیورا هرگونوه بوی    در ترجمه قرآن کریم باید اهميت بافتار یا نظام دقيق کلمه

انجامد. این مهم زمانی بوه  توجهی به عناصر بافتاری قرآن کریم به تحریف محتوا و پيام متن مبدأ در متن مقصد می

 محـنْ  يـَُغضُّـوا لحْلُمـْؤمحنحنيَ  ﴿قُـلْ  سووره نوور   ٨1گردد که با آیاتی از قرآن کریم از جملوه آیوة   چالش نمایان می عنوان یک
ََ  فـُُروَجُهمْ  َوَُيَْفُظوا أَْبَصارحهحمْ  َـا َخبحريٌ  اَّللََّ  إحنَّ  َِلُمْ  َأزَْكى َذلح شوود  ای کوه بوه موا متوذکر موی     مواجه گردیم  آیه َيْصـنَـُعوَن﴾ مبح

های غریزی را باید کنترل کرد، حفظ چشم نقطه شروع تقوای الهی و چشم پواک مقدموة پاکودامنی اسوت و     جاذبه

شود. این معانی زمانی ارزش واقعی خود را در ترجموه نشوان   عفتی مانع از رشد معنوی انسان میچرانی و بیچشم

ای که مترجمان در انتقال آن بوه مخاطوب   آلود به صورت دقيق چيست، مسألهدهند که بدانيم منظور از نگاه گناهمی

اند  بنوابراین در تحقيوق پويش رو بوا     در بافتار آیه را نادیده گرفته ﴾مـن﴿اند، زیرا ابعاد معنایی حرو جر ناکام بوده

کوشيم تا اهميت معانی حروو جر را برای مخاطبوان در زبوان مقصود روشون     روش توصيفی، تبيينی و تحليلی می

به  ﴾مـن﴿دهد که مفسران و مترجمان قرآن کریم در انتقال معانی محتمل بر حرو جر ش نشان میکنيم. نتایج پژوه

ای کوه باعوث شوده توا     انود  مسوأله  زبان فارسی و تأثير بسزای این معانی در ترجمة دقيق آیه تا حدودی ناکام بوده

                                                           
1 m.zare@du.ac.ir 

2 Jalal.abidan98@yahoo.com 

٨ naderan0992@gmail.com 

٢ Saamaa1754@gmail.com   
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آفرینی برعهودة مترجموان اسوت  لوذا     اممخاطبان هر شکل از نگاه را به عنوان گناه در نظر بگيرند. مسئوليت این ابه

 ضرورت دارد تا پژوهشی دقيق در این باب انجام شود.

 قرآن کریم، نظام متنی، ترجمه، معانی حروو جر، احکام نگاه، سالمت اجتماعی. های کلیدی:کلمه

 

 . مقدمه1

فقوط در   ﴾مـن﴿پردازیم که حرو جر ما در این مقاله از ميان بيش از شش هزار آیة قرآن کریم به کشف لطایفی می

سوره نور ایجاد کرده است تا در پرتو آن، راز و رمز کاربردهای مختلوف ایون آیوه را در زنودگی فوردی و       ٨1آیه 

اجتماعی افراد عيان سازیم. باور داریم که قرآن کریم، تجلی خدای حليم حکويم اسوت و آن ذات مقودس در ایون     

گر صفات جمال و جالل خداوندی است. هرچنود آیوات قورآن    اسر قرآن نمایاننظير تجلی نموده  لذا سرکتاب بی

نمایود. از  ها را نيز به صرا  مسوتقيم هودایت موی   کند اما انسانکریم به وجوه مختلفی آن ذات مقدس را معرفی می

منوان اسوت.   ای که خدای سبحان در قرآن نسبت به بندگان دارد بيان احکام شرعيه بورای مؤ های ویژهجمله هدایت

گر احکام الهی هستند. حرکت انسوان در صورا  مسوتقيم و ثبوات قودم در ایون راه       قریب به پانصد آیة مبارکه بيان

که در قرآن، معوارو بلنود توحيودی و احووال     مشرو  به عمل به احکام الهی است  لذا خدای سبحان در عين این

گر پردازد و این ترکيب بيانند به بيان احکام الهی نيز میکقيامت و نحوة حرکت انسان را در صرا  مستقيم بيان می

آن است که انسان برای هدایت شدن و استمرار حرکت در راه هدایت، نيازمند به تمام معارو و احکامی است کوه  

آورد در اولوين گوام، خوود را مقيود بوه عمول بوه        در قرآن بيان شده است  لذا انسانی که به خدا سبحان ایمان موی 

هوا از شورایط اوليوة حرکوت در     ها و عمل بوه آن کند  لذا بيان احکام الهی و درک آنورات و احکام شرعيه میدست

کننود در  که در تمام آیات قرآن تدبر و تأمل میصرا  مستقيم است. پس بر همة مؤمنان واقعی است تا در عين این

د و س س به آن عمل نمایند. به این جهت علموای  آیات احکام تدبر ویژه نمایند تا تکاليف خاص الهی را درک کنن

های عظيم و عميقی به نام آیات اطحکام توأليف کردنود و در   بزرگ اسالم در این راه تالش گسترده نموده و کتاب

ترین مستندات احکام، آیات مبارکة قرآن است و روایات کثيری از ائمه)ع( نيز در شرح و فقه شيعه نيز یکی از مهم

ن آیات وارد شده است که فقهای اسالم با توجه به این روایات، احکام الهی بيان شده در آیات را استخراج تفسير ای

 دهند.کنند و در اختيار مؤمنين قرار میمی

اکنون بر ما تکليف است که اوال با مطالعه و تحقيق در آیات اطحکام، و ثانيا روایات وارده در ذیل آن، و ثالثا فتوای 

ای به آیات مذکور پيدا کنيم و به این وسيله هدایت خواص  های لغت، معرفت ویژهرابعا با مراجعه به کتاب فقها، و

خدای سبحان را دریافت نموده و با عمل به آن به حرکت در صرا  مستقيم ادامه داده و ثبوات قودم را در ایون راه    

 تحصيل بنمایيم.

 . بیان مسوله1-1

یکی از مباحثی است که تفسير و ترجمة قرآن کریم را با چندگانگی روبورو سواخته   فهم و انتقال معانی حروو جر 

های قرآن کریم با نهایت درایت و تدبير صورت بگيرد. در همين راستا طلبد تا تفاسير و ترجمهاست. این مسأله می
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وو و توأثير آن بور موتن،    ای به معانی حرنحویان و مفسران از همان ابتدای پيدایش علم نحو و تفسير، عنایت ویژه

 مبذول داشتند.

 . ضرورت و اهمیت انجام پژوهش2-1

حروو جر در زبان عربی عبارتند از: مِن، اِلی، حتی، عدا، حاشا، فی، علی، مُذ، مُنذ، رُبَّ، الم، کی، واو، تواء، کواو،   

اسمی است که مسوتقيما  باء، لعلّ، متی  که وظيفه همه این حروو، مجرور ساختن حتمی )ظاهری، مقدر یا محلی( 

آید. از طرو دیگر هر کدام از این حروو، معانی خاص به خود را دارند و در مواضع مختلف بوه  ها میبه دنبال آن

روند. همين مسأله ضرورت انجام پژوهش حاضر را با نظر به اهميت حروو جور در بافتوار   معانی متعدد به کار می

 کند.زبان عربی توجيه می

 ای پژوهشه. سؤال1-١

 نقش حروو جر در نظام متنی قرآن چگونه قابل ارزیابی است؟ (1

 ضرورت تسلط مفسران، فقهاء و مترجمان قرآن کریم در معانی حروو جر به چه شکل قابل تحليل است؟ (2

 . پیشینه و نوآوری پژوهش4-1

اند، اما تاکنون تحقيقی پرداخته ها به موضوع حروو جرها و کتابها، رسالهنامهها، پایانپژوهشگران در قالب مقاله

این آیه بوه صوورت خواص    ﴾ مـن﴿امين آیة سورة مبارکة نور و معانی نهفته در حرو جر مستقل که به مطالعه سی

های انجام گرفته بر حرو ترین پژوهشپرداخته باشد، یافت نشد. به منظور آشنایی خوانندگان مقاله تعدادی از مهم

 کنيم:دی معرفی، توصيف و تحليل میجر عربی را به صورت انفرا

بوه مسوائل چوالش    « هم معنایی و چند معنایی حروو جر در قرآن کریم»ای با عنوان نامهاکرم نورمحمدی در پایان

برانگيز نحوی پيرامون حروو جر در قرآن کریم پرداخت. وی باور دارد اگر مقوله حروو جر در قورآن کوریم بوه    

معنوا را در اختيوار موا بگوذارد      معنوا و چنود  ای مرتوب و مودون از آیوات هوم    مجموعهتواند درستی تبيين شود می

 نامه در دانشکدة ادبيات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی دفاع کرد.ش. از این پایان1٨12نورمحمدی به سال 

اختصواص داده  « بررسی جایگاه معانی حروو جر در ترجموه »نامة کارشناسی ارشد خود را به مرضيه حجتی، پایان

نامه با تمرکز بر ابعاد معانی نهفته در هر یک از حروو جر به اهميوت ایون حوروو در فون     است. وی در این پایان

کند و معتقد است زبان عربی به هنگام ترجمه به زبان فارسی، از ناحيه انتقال نه چندان دقيق معانی ترجمه اشاره می

 نامة خویش در دانشگاه گيالن دفاع کرد.ش. از پایان1٨٣1ل شود  حجتی به ساحروو جر، دچار آسيب می

در « حروو جر در قرآن کریم با رویکرد نحوی بالغی»نامة خود با عنوان ش. از پایان1٨٣٣بهنوش اصغری به سال 

دانشکدة ادبيات و علوم انسانی دانشگاه مدرس دفاع کرد. وی نتيجه گرفت که نحویان برای حروو، معانی مختلفی 

آیند و بقية معانی در چوارچوب  ها یک و گاهی دو معنا در زمرة معانی اصلی به شمار میکنند که از ميان آنکر میذ

 شوند.بندی میمعانی مجازی آن حرو، طبقه
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هوای عربوی و   بررسی و مقایسه معانی حروو جر و اضافه در زبوان »نامه خود را به سميه کاظمی نجف آبادی پایان

تورین معوانی مشوترک ميوان     داد. وی با روش تحليلی تقابلی به نقد و تحليل شش معنی از مهوم اختصاص « فارسی

هوای  حروو جر عربی و حروو اضافة فارسی پرداخت تا بدین وسيله نحوة بوه کوارگيری ایون حوروو و داللوت     

در معوانی کواربردی   ها آشکار شود و به دنبال آن، وجوه افتراق، اشتراک و سورانجام اثرپوذیری دو زبوان    معنایی آن

هوای  ش. در دانشوکدة زبوان  1٨٣٣نامة خود به سوال  حروو جر عربی و اضافه فارسی معين گردد. کاظمی از پایان

 خارجی دانشگاه اصفهان دفاع کرد.

در دفاع از موضوع مقالة حاضر، و تشخص و فردیت آن، باید گفت، آثاری که تاکنون با تمرکز بر حروو جر عربی 

اند و مترجمان امين آیة سورة مبارکة نور ن رداختهاند به معانی حرو جر )من( در سیان[ نوشته شده]حداقل در ایر

 اند.نيز نسبت به انتقال معانی نهفته در این حرو و تأثير آن بر فرآیند ترجمه اهتمام چندانی نداشته

 چارچوب نظری پژوهش. 2

 تخصصی  متون ترجم. الزامات 1-2

اول اینکوه   :انواع متوون تخصصوی در نظور گرفتوه شوود      ةهم ةوجود دارد که باید در ترجم عدادی نکات مشترکت

مترجم متون تخصصی باید به موضوع تخصصی متن مورد ترجمه تا حدودی تسلط داشوته باشود و چنوين تصوور     

بایود   دینوی متوون   در این امر مهم کارساز و یاور وی باشد. مثال مترجم تواندمید که تنها آشنایی به دانش زبان کنن

آگاهی داشته باشد. عالوه بور ایون دانوش عموومی و      ة دینی و اسالمیالاقل تا حدودی از اصول زیربنایی علوم پای

در را این شاخه از علوم  ةمتون تخصصی مقداری از متون موجود دربار ةمترجم باید قبل از اقدام به ترجم، زیربنایی

، ترجمة های متنی رایج در این زبان مطلع بشود، در غير این صورتارزشز او  بدهدزبان مقصد مورد مطالعه قرار 

قابل فهم خوانندگان متون تخصصی مربوطه نخواهد بود و اصطالحات به کوار   انجام شده توسط مترجم به احتمال،

ن را انودرکاران و متخصصوين مربوو  بتواننود آ    خود احتياج به مترجم ثانوی خواهد داشوت توا دسوت    ،رفته در آن

 .بفهمند

در زبان مقصد مبوذول   أهای ارائه مفاهيم مختص زبان و فرهنگ مبدای به روشدوم این که مترجم باید توجه ویژه

های مربوطوه از نظور ميوزان قابليوت بيوان بوا هوم        ها با توجه به اصل نسبيت زبانی و تفاوت در فرهنگبدارد. زبان

آفرین است که ميزان قابليت بيان زبان مقصد کمتر از مترجم مشکل همگون و همسان نيستند و این امر موقعی برای

هوایی بورای بيوان آن    دارای مفاهيمی باشد که زبان مقصد فاقد واژه أباشد و به عبارت دیگر متن زبان مبد أزبان مبد

کلموين آن  هایی در اختيوار متورجم و مت  مفاهيم است. در چنين مواردی برای افزایش قابليت بيان زبان مقصد روش

 أزبوان مبود   ةها استفاده از امکانات موجود در زبان مقصد برای بيان مفاهيم ویوژ زبان وجود دارد. یکی از این روش

 .است

 توسط زبان مقصد به عاریوت  أهای زبان مبدهمراه با واژه أروش سوم این که مفاهيم اختصاصی زبان و فرهنگ مبد

 .(17٣: 1٨13ساعدی،  پور سينما )لطفیگرفته شود مانند: تلویزیون، رادیو، 
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ای خواص اعوم از   نکته چهارم در ترجمة متون تخصصی چنين است که در مواردی مترجم یک متن را برای طبقوه 

کند و گواهی نيوز متخصصوين رشوتة     دانشمندان، فرهيختگان، دانشگاهيان و سرانجام مردم عادی جامعه ترجمه می

ممکن است هدو او ارائه یک ترجموة هنرمندانوه و ادیبانوه باشود کوه در ایون       علمی خاصی را مد نظر دارد و نيز 

 (.111: 1٨11کند )رضایی اصفهانی، صورت در ترجمه از اصطالحات خاص علمی یا ادبی استفاده می

 . عناصر بافتاری و مسائل فرهنگی در ترجم  قرآن کریم2-2

این نوع متون باید بيش از همه بوه دو موضووع    ةت ویژمتون دینی و کتب آسمانی، مترجم به لحاظ اهمية در ترجم

 .اول عناصر بافتار، دوم مسائل فرهنگی: توجه خاص مبذول بدارد

ه در متوون دینوی از اهميوت بو     کلموات  آرایوش  چگونگی و «ناآشنا -آشنا »بافتار و نظام متنی از جمله نظام عناصر 

اصر منجر به تحریف پيوام و دخالوت در محتووای آن    ترین تغيير در این عن، زیرا کوچکخصوصی برخوردار است

 ةروی این اصل در ترجمشود و متون دینی به لحاظ ماهيت ویژة خود تحمل چنين تحریف و دخالتی را ندارند. می

 أصور موتن مبود   نامبذول بدارد و از هرگونوه جابجوایی ع   أکتب آسمانی مترجم باید توجه خاصی به بافتار متن مبد

 خودداری کند.

موضوع دومی که در ترجمه متون دینی باید مورد توجه قرار بگيرد این است که مفاهيم این نوع متون ممکن اسوت  

. روی این اصل مترجم در یافتن معادل در زبان از نظر فرهنگی ناهمگونی وسيعی با فرهنگ زبان مقصد داشته باشد

هوای زبوان مبودأ و    صل از ناهمگونی فرهنوگ مقصد برای این گونه مفاهيم ممکن است دچار مشکالت تفهيمی حا

 .(1٣1: 1٨13ساعدی،  )لطفی پورمقصد بشود 

 . بافتار قرآن کریم1-2-2

های اعجاز بالغی، لغوی و معنوایی  ها و ظرافتدهند، از شگفتیکلمات که تار و پود بافتار قرآن کریم را تشکيل می

قرآن حکيم، مفردات لغوی را به بهترین شکل به کوار گرفتوه   کنند که دارند و قاطعانه بيان میکتاب وحی پرده برمی

 توان یافت.ای که نمونة آن را در کالم هيچ انسانی حتی اربابان فصاحت و بالغت و بيان هم نمیاست، به گونه

ر ایم که قرآن حکيم هر کلمه را در جایگاه بایستة خویش به کار برده که مفردات دیگو در این راستا ما تصریح کرده

المحورر  »زبان توانایی جایگزین شدن آن کلمه را ندارند. البته این دستآورد، اثبات معنای گفتة ابون عطيّوه صواحب    

اگر حرفی از کالم قرآن را جودا کنيود و سو س    »است که خالصة آن چنين است:  «زیر الکتاب العزيز فی تفسيالوج

« الف تا یا زیر و رو کنيود، هرگوز نخواهيود توانسوت     برای یافتن حرفی جایگزین برای آن، تمام حروو زبان را از

 (.1٨: 1٨1٢)المطعنی، 

شود که تغيير هور کلموه از   امام خطابی نيز که از دانشمندان و مفسران قرآن کریم است، در کتاب خویش متذکر می

 شود:کلمات قرآن کریم از جایگاه خود و جایگزین کردن آن با یکدیگر منجر به دو امر خطير می

 ول: فساد معناا

 دوم: از بين رفتن بالغت.
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بدان که ستون این بالغت یعنی بالغوت قورآن کوه ایون اوصواو      »نص گفتة امام خطابی در کتابش این گونه است: 

شوند، گذاشتن هر لفظی از کالم در جایگاه خاص و بایستة خود است که اگور جابجوا شوود و لفظوی     شامل آن می

 شود:ج زیر منجر میدیگر جای آن را بگيرد به نتای

 تغيير معنا که نتيجة آن فساد کالم است.

 (.21: 1111)الخطابی، « از دست رفتن شيوایی سخن که نتيجة آن، قطعاا از دست رفتن بالغت است

، و عبد القواهر جرجوانی در   «اعجاز قرآن»های باقالنی در کتاب سخن این دو دانشمند عين صواب است و با نظریه

 که تصریح نموده است اعجاز قرآن به سبب نظم بدیع آن است، هيچ منافاتی ندارد.« العجازدالئل ا»کتاب 

 . معانی حرف جر )من(2-١

کنند و دارای معانی دقيقی هستند. هر حرو جر ممکون  حروو جر، در بافتار قرآن کریم، نقش بسيار مهمی ایفا می

ای داشته باشد که ما در اینجا به صورت خواص  ای ویژهاست براساس موقعيتش در نظام متنی قرآن کریم، افادة معن

 کنيم:به معانی حرو جر )من( اشاره می

عند خروج )از صبح تا شام روزه گرفتم(،  املسـاءح  إلیُصمت محَن الصباحح داللت بر ابتدا و آغاز مکان یا زمان:  (1

 )هنگام خروج امير از قصر(. ر من القصرياطم

ٍْ بيان جنس:  (2  )انگشتری از جنس طال(. خاٌَّ محن ذه

 کند(.)با گوشة چشم یا مخفيانه نگاه می ي ٍ نظُر محن طرٍف خفيبا، به وسيلة:  (٨

 )مقداری از دینارها را برداشت(. ريصنالدَّ  نَ مح  ذَ خَ أتبعيض:  (٢

ـتعليل )به علت، به سبب(:  (3  )آن بوه  ن نبأ جواءَنی ذلک مِ)به سبب بدخلقی رانده شد(،  ن رداءة أخالقحـهح ُطرَد مح

 علت خبری است که به من رسيد(.

َْ محن املـالاند. بيانی خوانده )ما و مَن( مِنهای مشترک حرو اضافة مِن را پس از موصول (١ )مالی کوه   ما ذه

 )ستمدیدگانی را که در زندان بودند، آزاد کرد(. نيأخَرَج َمن کان ِف السجن محَن املظلوماز دست رفت(، 

 )نادان کجا دانا کجا؟(. ن اجلاهُل محن العا ؟يأبرای دور شمردن و بعيد دانستن چيزی:  (7

 تر است(.)او از تو بخشنده کرُم محنکأهو پس از افعل تفضيل به منظور قياس:  (٣

)حوق را از باطول بواز     َعـَرَف احلـَق محـن الباطـلبرای داللت بر بازشناختن یا تشخيص و جدایی چيزی دیگر:  (1

 شناخت(.

 اُف محـن اعدائـهُيـشوود:  برای متعدی کردن افعالی که داللت بر ترس، شرم و حمایت دارند به کار گرفته می (11

)او را در برابور بودی    رن الشَّـاه مح ْحَ کند(، )از رفتارش شرم می يستحي من تصرفاتهترسد(، )از دشمنانش می

 حمایت کرد(.

)موضوع خوود را در    اسـةح يد د موقفـه محـن السُيـ  ارد: داللت بر یک جایگاه معين در برابر جایگواهی دیگور د   (11

 سياست مشخص نکرد(.
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 )در همان روز خارج شد(. ومهيخرج محن تعيين زمان:  (12

ٌٌ أرود: گاهی در تعبيرهایی که به جای یک ترکيب اضافی نشسته است به کار موی  «مِن»حرو اضافة  (1٨ حـدا
نوژاد و فرزانوه،   دار سواخت( )فواتحی  های ما را جریحوه )وقایعی که دل دمـت قلوبنـا(أدمت من ا القلوَب )= أ

1٨17 :13٢-13٨.) 

 محـن َتسـقطُ  ﴿ومـازائده برای تأکيد، و آن الزم است در سياق نفی یا نهی یا استفهام قرار گرفته باشود:   «مِن» (1٢
 (.2١1 :1٨٣١بعد از حرو نفی آمده و زائده است )دشتی،  مِن( که 11)آل عمران:  ﴾عَلُمهايَ  اال   َورََقهٍ 

 . بحث١

 سوره نور و شون نزول آیه ١٠. آیه ١-1

ََ  فـُُروَجُهمْ  َوَُيَْفُظوا أَْبَصارحهحمْ  محنْ  يـَُغضُّوا لحْلُمْؤمحنحنيَ  ﴿ُقلْ  َا َخبحريٌ  اَّللََّ  إحنَّ  َِلُمْ  َأزَْكى َذلح در کتاب کافى (. ٨1)نور،  َيْصـنَـُعوَن﴾ مبح

در مسير خود با زنوى روبورو    جوانى از انصار چنين نقل شده است:)ع( از امام باقر سوره نور ٨1آیة در شأن نزول 

هوا نمایوان   آنة دادند و طبعاا گردن و مقدارى از سينیها قرار مزنان مقنعه خود را پشت گوش گار،روز شد و در آن

ت جوان هنگامى که زن گذش .آن زن نظر آن جوان را به خود جلب کرد و چشم خود را به او دوخت ةچهر .شدیم

داد تا این که وارد کوچه تنگى شود و  یکرد، در حالى که راه خود را ادامه میهمچنان با چشمان خود او را بدرقه م

اى کوه  کرد، ناگهان صورتش به دیوار خورد و تيزى استخوان یا قطعه شيشوه یباز همچنان به پشت سر خود نگاه م

هنگامى که زن گذشت، جوان به خود آمد، دید خون از صورتش جارى است و  .در دیوار بود صورتش را شکافت

روم و این ماجرا را یم )ص(ریخته! )سخت ناراحت شد( با خود گفت: به خدا سوگند من خدمت پيامبر شبه لباس

در ایون  جوان ماجرا را نقول کورد،    به او افتاد فرمود چه شده است؟اهلل)ص(  که چشم رسولیهنگام .کنمیبازگو م

 (.٨٨1: 1٨٣3سوره نور را آورد )امامی،  ٨1آیة  ، پيک وحى خدا نازل شد و«جبرئيل»هنگام 

 سوره نور در نهج البغةه ١٠. انعکاس آیه ١-2

در  ی)ع(علو  امام(. 11٨)نهج البالغة، خطبة  «هميَغضُّو أبصارهم عم ا حرَّم هللا علـ: »ينالمتق صفة ی)ع( فیقال االمام عل

«. اندخود را از آنچه خداوند بر آنان حرام کرده است فرو بسته دگانید»: ندفرمود 11٨در خطبه  زگارانيوصف پره

های متقين بيوان نمودنود، پوس هور شوخص بورای       در این خطبه امير المومنين چشم پوشيدن از حرام را از ویژگی

: 1٨٣٢، از نگاه حرام است )شيروانی پوشیرسيدن به درجة متقين باید تقوای چشم را رعایت نماید که همان چشم

٨١2.) 

 سوره نور در تفسیر المیزان ١٠. آیه ١-١

ََ  فـُُروَجُهمْ  َوَُيَْفُظوا أَْبَصارحهحمْ  محنْ  يـَُغضُّوا لحْلُمْؤمحنحنيَ  ﴿ُقلْ  َا َخبحريٌ  اَّللََّ  إحنَّ  َِلُمْ  َأزَْكى َذلح ﴿غـض﴾  کلموه نور(.  ٨1) َيْصنَـُعوَن﴾ مبح
باشود و از   ننوده يجمع بصر است که همان عضو ب ﴾بصـار﴿أهاى چشم است و کلمه نهادن پلکبه معناى روى هم 

 ایو جونس و   انيبراى ب ایاست، و  تیبراى ابتداى غا ابصارهم﴾ ﴿مندر جمله  ﴿من﴾شود که کلمه یمعلوم م نجایا

. چشم پوشى را از خود چشم شروع کننود  نياست که مؤمن نیا شیمعنارا مفسرى گفته و  کیباشد که هر  ضيتبع
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شوود.  آشکار موی  ﴿مـن﴾البته مسأله چشم پوشی یا کنترل نگاه شرایط و ظرایفی دارد که با نظر به معنای حرو جر 

 اند.توجه بودهامری که مترجمان و مفسران قرآن کریم تا حدودی نسبت به آن بی

ترتبى که  رينظ باشدیم﴿قـل﴾ مترتب بر  ﴾غضـوا﴿يکه کلمه  ىیاز آنجا ﴾بصارهمأغضوا من ي للمؤمنني ﴿قلدر جمله 

است که  نیبه معناى امر است و معناى جمله ا نجایقول در ا نکهیکند بر ایداللت م جواب شر  بر شر  دارد قهراا

پوشوى کون کوه     را امر به غض و چشم شانیاست که ا نیآن ا ریو تقد ب وشند،امر کن که چشم خود را  نيبه مؤمن

چشم کورده   دنينهى از چشم چرانى کند، امر به پوش نکهیبه جاى ا هیآ نیپوشند، و ایامر بکنى چشم خود را م اگر

کند و چون مطلق است نگاه به زن اجنبى را بر مردان، و نگاه بوه مورد   ینهى را هم افاده م نیآن امر ا ،و فرقى ندارد

امر کن تا فرج خود  شانیاست که به ا نیبه معناى ا زين ﴾همفظوا فروج﴿وُيفرموده و جمله  میاجنبى را بر زنان تحر

 .را حفظ کنند

رسواند کوه موراد از    یمعنا را م نیا افتاده، ﴾فظوا فـروجهم﴿ُيبا جمله  ﴾بصارهمأغضوا من ﴿يجمله  انياى که ممقابله

هم از  تیاند، در رواپوشاندن آن از نظر نامحرمان است، نه حفظ آن از زنا و لوا  که بعضى پنداشته ﴾فروج حفظ﴿

که در قرآن درباره حفظ فروج هست به معناى حفظ از زنا اسوت، بوه    اتىی: تمامى آرمودکه ف دهيرس )ع(امام صادق

دو جمله را با جمله دوموى   نیممکن است جمله اولى از ا نیبنابرا  که منظور در آن حفظ از نظر است هیآ نیا ريغ

 نیو به مصولحت ا  آنگاهتنها نهى از نظر کردن به عورت، و امر به پوشاندن آن است . هیکرده، و گفت مدلول آ دييتق

-یاسوت کوه مو    نیحکم باشند و آن اشاره ا نیکند که مراقب ایم کیآن مردم را تحر انيحکم اشاره نموده، و با ب

 (.13٢/ 13: 1٨7٢)طباطبایی، « با خبر است ديکنیخدا به آنچه م نیکند، عالوه بر ایبهتر شما را پاک م نیا» :دیفرما

 سوره نور بر احکام شرعی ١٠. توثیر آیه 4-١

دهود. درک ایون   سوره نور در زمرة آیات االحکامی است که دربارة کنترل نگاه، نکاتی را به مؤمنان تذکر می ٨1آیه 

مهم زموانی بوه    نکات در گرو استخراج صحيح و دقيق محتوای آیه توسط مراجع عظام و عالمان دین است. اما این

پيوندد که شناخت دقيق از بافتار آیه حاصل شده باشد تا هم احکام به درسوتی اسوتخراج شووند و هوم     حقيقت می

فقه و »مترجمان قرآن کریم برای رسيدن به بهترین ترجمه بتوانند به منابع فقهی اعتماد کنند. پس ناگفته پيداست که 

  زیرا بسياری از آیات قرآن، بيوان کننوده احکوام فقهوی اسوت و ترجموة       ای مستقيم با هم دارندترجمة قرآن رابطه

(. به ١1: 1٨11)رضایی اصفهانی، « ها بعيد استها و دالیل فقهی آنصحيح آن آیات، بدون توجه به مبانی و دیدگاه

ی فقهی آیه در همين منظور در ادامة مسير تحقيق به توضيح المسائل تعدادی از مراجع عظام مراجعه کردیم تا زوایا

 سورة نور فراهم آید: ٨1های معاصر از آیة این بخش تبيين گردد و زمينه برای بررسی و نقد ترجمه

نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگواه کوردن بوه    »امام خمينی)ره(: 

)اموام خمينوی،   « ن قصد لذت باشود موانعی نودارد   صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است ولی اگر بدو

www.aviny.com.) 
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نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم، و همچنين نگاه کردن به مووی آنوان،   »آیت اهلل حسينی سيستانی)مد ظله العالی(: 

 چه با شهوت باشد چه بدون آن، چه با ترس از وقوع در حرام چه بدون آن، حرام است، و نگاه کردن بوه صوورت  

آنان و دستهایشان تا مچ، اگر با شهوت یا با ترس از وقوع در حرام باشد، حرام اسوت، بلکوه احتيوا  مسوتحب آن     

 (.www.aviny.com)حسينی سيستانی، « ها نگاه نکنداست که بدون شهوت و ترس از وقوع در حرام هم به آن

نامحرم، خواه با قصد لذت باشود یوا بودون آن     نگاه کردن مرد به بدن زن»آیت اهلل مکارم شيرازی)مد ظله العالی(: 

حرام است و همچنين نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم، ولی نگاه کردن به صورت و دستهای زن نوامحرم توا موچ    

 (.www.aviny.com)مکارم شيرازی، « اگر به قصد لذت نباشد و مایة فساد و گناه نگردد اشکال ندارد

نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است. و »ی(: آیت اهلل سبحانی)مد ظله العال

 (.www.aviny.com)سبحانی، « ها اگر به قصد لذت باشد، حرام استنگاه کردن به صورت و دست

حورام   نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن»آیت اهلل فاضل لنکرانی)رضوان اهلل عليه(: 

است، و نگاه کردن به صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است، ولی اگر بدون قصد لذت باشود موانعی   

 (.www.aviny.com)فاضل لنکرانی، « ندارد، اگرچه احو  اجتناب است

آنان، چه با  نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم و همچنين نگاه کردن به موی»آیت اهلل نوری همدانی)مد ظله العالی(: 

قصد لذت و چه بدون آن، حرام است. و نگاه کردن به صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد، حرام اسوت، ولوی   

 (.www.aviny.com)نوری همدانی، « بدون قصد لذت حرام نيست

 سورة نور ١٠. معانی حرف جر )من( در آی  ٥-١

َا َيْصنَـُعونَ َُيَْفظُ وَ  أَْبَصارحهحمْ  محنْ  يـَُغضُّوا لحْلُمْؤمحنحنيَ  ﴿ُقلْ  ََ َأزَْكى َِلُْم إحنَّ اَّللََّ َخبحرٌي مبح  نور(. ٨1) ﴾وا فـُُروَجُهْم َذلح

 در زبان عربی:﴾ من﴿ال ( معانی متصور برای حرف جر 

ابتدا غایت، تبعيض، بيان جنس، تعليل، بدل، به معنای عن، به معنای باء، به معنای فی، به معنوای عنود، بوه معنوای     

 به معنای علی، فصل، غایت، به معنای تفضيل، به معنای حال، زائد برای تنصيص عموم و زائد برای تأکيد.، ربّما

 سورة نور: ١٠در آی  ﴾ من﴿ب( معانی متصور برای حرف جر 

کند و تأکيد بر دورکردن جامعوه از اعموال منوافی بوا     سورة نور مرز عفت و پاکی مؤمنان را دنبال می ابتدای ةایت:

سوق دادن مردم به سوی پاکی دارد، و در این آیه شروع آن حد و مرز را از کوتاه کردن نگاه در نظر گرفته عفت و 

( و انتهوای  111/ 13: 1٨7٢)طباطبوایی،  « براى ابتوداى غایوت اسوت    أَْبصـارحهحْم﴾ ﴿محـنْ   کلمه من در جمله»است  لذا 

 است. ﴿أزکی﴾غایت آن 

و بوراى آن لفوظ   »به معناى کاستن، کوتواه کوردن و پوایين آوردن اسوت.      ﴾غض﴿از ریشه  ﴾ُغضُّـوا﴿يَـ   کلمه تبعیض:

دهد از آنکه غضّ بصر از همه چيزى واجب نيست  از آن واجب است که محورم  آورد که فایده تبعيض می﴾  ﴿مـن

 (.21٣/ ١: 1٨7٣)جرجانی، « نباشد
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گذر دادن نگواه از هموة گناهوان    أزکـی﴾، ﴿ تر است، یعنیتر و پاکلزوم رسيدن به چيزی که شایسته به معنای عن:

 (.132/ ٨: 1٢2١)هواری،  «يع املعاصيغض وا أبصارهم عن مجي»چشم و رسيدن به پاکيزگی. یعنی 

چينی است، و یکی از شوند، مثالا یکی از گناهان زبان، سخنهر یک از اعضای بدن مرتکب گناهانی می بیان جنس:

فرماید که به مؤمنان اهان دست، دزدی کردن است. در این آیه خداوند میگناهان گوش، شنيدن غيبت، و یکی از گن

هوا را نهوی فرمووده، نگواه خوویش      بگو: از یکی از گناهان چشم که نگاه کردن به محرمات است و خودا دیودن آن  

: 1٨72)طبرسی، « به مؤمنين بگو که چشم خود را از آنچه دیدنش حالل نيست ب وشند»برگيرند و خيره نظر نکنند 

17 /12١.) 

ْنـَد َرُسـولح اَّللَّح ..يإحنَّ الَـّذحيَن ﴿از آنجا کوه فعول غوضّ متعودی بنفسوه اسوت:        زائده برای توکید:  ﴾ُغضُّـوَن َأْصـواتـَُهْم عح
تواند برای تأکيد باشد و به این معنا که مؤمنان از مشاهدة تمام آنچه نگاه در اینجا می﴾ مـن﴿(  لذا لفظ ٨)حجرات: 

چشمهایشان و نظرهایشان را از چيزى که نظر کردن به آن حالل و جائز نيست »حرام است چشم برگيرند: ها به آن

 (.٨1٢/ 11: 1٨72)سلطان علی شاه، « حفظ کنند و نگاه دارند

 سورة نور با معانی حرف )من( ١٠های منتخب از آی  . تطبیق ترجمه6-١

َا َيْصنَـُعونَ َوَُيْفَ  هحمْ أَْبَصارح  محنْ  يـَُغضُّوا لحْلُمْؤمحنحنيَ  ﴿ُقلْ  ََ َأزَْكى َِلُْم إحنَّ اَّللََّ َخبحرٌي مبح  نور(. ٨1) ﴾ُظوا فـُُروَجُهْم َذلح

[ فرو گرانیزنان نامحرم و عورت د دنیبه مردان مؤمن بگو: چشمان خود را ]از آنچه حرام است مانند د»: انیانصار

دهنود، آگواه   یکه انجوام مو   ییتر است، قطعاا خدا به کارهازهيآنان پاک یبرا نیبندند، و شرمگاه خود را حفظ کنند، ا

 .«است

شوود،  از ترجمة انصاریان، معانی ابتدای غایت، عبور دادن ]نگاه از گناه[، بيان جنس و زائده برای تأکيد استنبا  می

در نظور بگيوریم    آید. به عبارت بهتر، اگور معنوای تبعويض را   اما معنای تبعيض یعنی کوتاه کردن نگاه به چشم نمی

شود با این شر  که نگاه آنقدر کوتاه باشد که بر قلوب توأثير   ممنوعيت نگاه حداقل در موارد نگاه غير عمد، لغو می

 نگذارد و فرد به گناه نيفتد.

[ فرو گذارند، و ناموسشان را محفوظ بدارند، این براى آنوان   به مردان مؤمن بگو دیدگان ]از نظر بازى»: یخرمشاه

 . «کنند آگاه است گمان خداوند به آنچه مىیتر است، بزهپاکي

شود. خرمشواهی بوا   به ویژه معنای تبعيض، برداشت می﴿مـن﴾ از ترجمة خرمشاهی تمامی معانی محتمل بر حرو 

در ترجمه به احتمال متوجه این نکته شده است که نگاه مؤمنان به ویژه به نامحرمان « نظر بازی»در نظر گرفتن قيد 

 یا تکرار نظر انداختن یا پياپی نظر انداختن را اطالق کرد.« نظربازی»د آنقدر کوتاه باشد که نتوان به آن، صفت بای

تر است زیرا خدا به آنچه  به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاکدامنى ورزند که این براى آنان پاکيزه»: فوالدوند

 «.کنند آگاه استمى

شود. نکتوة دیگور اینکوه فوالونود در     مگر معنای تبعيض برداشت می﴿مـن﴾ تمام معانی حرو از ترجمة فوالدوند، 

 اش هيچ افزودة تفسيری ندارد که نگاه به محرم را از نگاه به نامحرم جدا کند.ترجمه



 , جالل عبيدان, ...یزارع برم یمرتض سوره نور( 01 يۀمعاصر از آ هاى : ترجمهىمورد لي)تحل ميقرآن كر ینقش حروف جر در نظام متن
 
 

21١ 

 

کار زشت از ]ب وشند و فروج و اندامشان را  [ز نگاه ناروا]امردان مؤمن را بگو تا چشمها  [رسول ما یا»]: یا قمشه

کوامال آگواه    ديو آنان اصلح است، و البته خدا به هر چه کن [جسم و جان] یزگيبر پاک نیمحفوظ دارند که ا [با زنان

 .«است

حاوی ابتدای غایت، عبور، بيوان جونس و زائوده بورای     ﴿مـن﴾ ای نيز با نظر به معانی نهفته در حرو ترجمة قمشه

کوتاه و مختصر کوردن نگواه یوا دزدانودن نگواه از دیودن نوامحرم در        تأکيد است، اما نشانی از معنای تبعيض یعنی 

 شود.اش دیده نمیترجمه

به مردان با ایمان بگو که چشمان خود را )از آنچه دیدنش حرام است مانند عوورت دیگوران و بودن زن    »مشکينی: 

تور  ، این بورای آنهوا پواکيزه   های خود را )از اینکه در معرض دید قرار گيرد( حفظ کننداجنبی( فرو بندند، و عورت

 «.دهند آگاه استاست. همانا خداوند از آنچه انجام می

ورزد. به عبارت دیگر، او معنای مشکينی با ایجاد تمایز بين نگاه حرام و غير حرام بر ممنوعيت نگاه حرام تأکيد می

آورده مؤکود کورده و مووقعيتی     اشهای تفسيری که در ترجموه را با توجه به افزوده﴿مـن﴾ زائده برای تأکيد حرو 

از جمله ابتدای غایت، عبور و ﴿مـن﴾ برای ابراز معنای تبعيض باقی نگذارده است. از ترجمة او سایر معانی حرو 

 شود.بيان جنس نيز دریافت می

این فرو گيرند، و فروج خود را حفظ کنند،  [از نگاه به نامحرمان]به مؤمنان بگو چشمهای خود را »: یرازيش مکارم

 .«دهيد آگاه است تر است، خداوند از آنچه انجام میبرای آنها پاکيزه

را در ابتدای غایت، عبور دادن نگواه  ﴿مـن﴾ مکارم نيز با محور قرار دادن ممنوعيت نگاه به نامحرمان، معانی حرو 

شود کوه ممنووع   اه میاز گناه، بيان جنس و زائده برای تأکيد، منحصر کرده است و توجهی به این نکته ندارد که نگ

آید که نگاه به غير، بدون اراده و قصد قبلوی  شود که بسيار کوتاه و مختصر باشد، زیرا مواردی پيش مینباشد و می

را به سرعت کوتاه ساخت تا قلب تحت تأثير قرار نگيرد توان آنتوان از آن جلوگيری کرد، اما میدهد و نمیرخ می

 .و انسان به گناه مبتال نگردد

 . نتیجه4

-های اعجاز، ایفای نقش میاز آنچه در برابر دیدگانتان گذشت، دریافتيد که چگونه مفردات قرآنی در تبيين ویژگی

ای کنند. چگونه هر لفظ در جایگاه بایستة خویش قرار گرفته و تا چه اندازه قرآن حکيم، ادوات لغوی را بوه شويوه  

هوا و  ای است که اسلوب قرآن حکيم را از کالم بشر در باالترین نمونوه برد. این درست همان شيوهنمونه به کار می

نماید. گمان موا بور ایون    فرسا و چالش برانگيز میکند و بالطبع انجام ترجمه را تا چه حد طاقتاشکالش متمایز می

 است که این پژوهش از چهار حقيقت مهم پرده برداشته است:

های منحصر به خودش، به تعودد  های معنایی و ویژگیعطف به مسأله داللت ثابت کرد هر لفظ قرآنی با اول آنکه:

زند و این تنها نشانة اعجواز کتوابی   های متنوع عالمان و مفسران از آیات قرآن حکيم دامن میمعانی متن و برداشت

 است که هيچ شکی در آن راه ندارد.
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ل در شناسایی بنای اعجاز قرآن حکويم اسوت. ایون    مطالعة مفردات در ساختار آیات، در واقع خشت او دوم آنکه:

 روش، قدمی مهم در فهم اعجاز نظمی و معنایی کتاب پيش روی ماست.

ترین مصدر تشریع اسالمی، در خالل آیات خود، کلياتی از فقوه  ترین و اصيلقرآن حکيم در مقام اصلی سوم آنکه:

قضایی، حقوقی و ... را بيان کرده است. پس برای آنان  هایی از احکام عبادی، اجتماعی، اقتصادی،اسالمی، و بخش

خواهند مطالعات جامعی دربارة قرآن حکيم داشته باشند، ضروری است تا مسأله تعدد معانی مفردات قرآنوی  که می

 را در نظر بگيرند.

ای   بوه گونوه  طلبدای که دارد تخصص و دقت بسياری را میترجمه متون دینی به دليل محتوای ویژه چهارم آنکه:

 انجامد.توجهی در برگردان این متون، به انحراو اذهان میکه کمترین بی

 

 منابع و مآخذ

 قرآن کریم.

 قرآن کریم، ترجمة انصاریان.

 قرآن کریم، ترجمة خرمشاهی.

 قرآن کریم، ترجمة فوالدوند.

 ای.قرآن کریم، ترجمة قمشه

 قرآن کریم، ترجمة مشکينی

 مکارم شيرازی.قرآن کریم، ترجمة 

 نهج البالغه.

م(  سه رساله در اعجاز قرآن، بيان اعجاز قرآن  به کوشش محمد خلف احمد و زغلول سوالم   1111امام الخطابی: )

 دار المعارو.

ش(  شأن نزول آیات قرآن )برگرفته از تفسير نمونه(  چاپ اول  قم: مدرسه االموام علوی   1٨٣3امامی، محمد باقر: )

 بن ابی طالب.

 جلد  چاپ اول  تهران: دانشگاه تهران.11ق(  جالء اطذهان و جالء اطحزان  1٨7٣رجانى، حسين بن حسن: )ج

 ش(  االتقان فی علوم القرآن  چاپ دوم  قم: دانشکده اصول الدین.1٨٣١دشتی، سيد محمود: )

ل  قوم: مرکوز بوين    های ترجمه قورآن  چواپ او  ش(  آشنایی با اصول و روش1٨11علی: ) رضایی اصفهانی، محمد

 المللی ترجمه و نشر المصطفی.

ش(  متن و ترجمه فارسى تفسير شریف بيان السعادة فى مقاموات  1٨72شاه، سلطان محمد بن حيدر: )ی سلطان عل

 جلد  چاپ اول  تهران: سر االسرار. 1٢العبادة  

 م: دفتر انتشارات اسالمى.  ق3جلد  چاپ  21ش(  ترجمه تفسير الميزان  1٨7٢طباطبایى، سيد محمد حسين: )

   تهران: ناصر خسرو.٨جلد  چاپ 11ش(  مجمع البيان فی تفسير القرآن  1٨72طبرسى، فضل بن حسن: )



 , جالل عبيدان, ...یزارع برم یمرتض سوره نور( 01 يۀمعاصر از آ هاى : ترجمهىمورد لي)تحل ميقرآن كر ینقش حروف جر در نظام متن
 
 

21٣ 

 

عربوی بوه فارسوی(      -مبانی ترجمه )فارسی به عربوی  ش(  درآمدی بر1٨17اهلل و بابک فرزانه: ) نژاد، عنایتفاتحی

 .  تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی آیه٨چاپ 

   تهران: مرکز نشر دانشگاهی.11ش(  درآمدی بر اصول و روش ترجمه  چاپ 1٨13ساعدی، کاظم: ) لطفی پور

هایی نو در اعجاز قرآن کریم  چاپ اول  شيراز: انتشوارات  ش(  پژوهش1٨1٢المطعنی، عبد العظيم ابراهيم محمد: )

 ایالو.

 جا: دار البصائر.جلد  چاپ اول  بی٢ش(  تفسير کتاب اهلل العزیز  1٢2١هوارى، هود بن محکم: )

http://www.aviny.com/Ahkam/Resalehfazel/resale14.aspx#10-توضيح المسائل آیت اهلل فاضل لنکرانی 

http://www.aviny.com/Ahkam/ResalehImam/index1.aspx- توضيح المسائل امام خمينی 

http://www.aviny.com/Ahkam/Resalehmakarem/resale14.aspx-توضيح المسائل آیت اهلل مکارم شيرازی 

http://www.aviny.com/Ahkam/Resalehnoori/resale12.aspx#19-توضيح المسائل آیت اهلل نوری همدانی 

http://www.aviny.com/Ahkam/ResalehSistani/resale29.aspx-توضيح المسائل آیت اهلل حسينی سيستانی 

http://www.aviny.com/Ahkam/ResalehSobhani/resale18.aspx#8-توضيح المسائل آیت اهلل سبحانی 
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(22) 

 ها در فرآیند فهم و تفسیر فرض  پیشتاثیر مبانی و 

 1(مطالعه موردی تفسیر آیات مرتبط با متولیان دین)

 2محمد معروفی

 نی)ره( قزوینيامام خم یالملل نيدانشگاه ب ث یعلوم قرآن و حد ارشد یکارشناس یدانشجو

 ٨پرویز آزادید. 

 نی)ره( قزوینيامام خم یالملل نيدانشگاه ب ث یگروه علوم قرآن و حد اریاستاد

 چکیده

توان  گيری از اصولی مشخص، می ها در فرآیند فهم و تفسير غير قابل انکار است  اما با بهره فرض تاثير مبانی و پيش

دسوتيابی بوه تفسوير درسوت،     ها در فرآیند فهم و تفسير جلوگيری کورد. الزموه    فرض تا حدی از تاثير مبانی و پيش

باشد. یکی از موضوعاتی که قورآن در آیوات متعوددی از آن     تحصيل مبانی صحيح قبل از ورود به فرآیند تفسير می

دینوی و   باشد. در این دسته از آیات، خداوند درباره سبک زندگی متوليوان  می« دینی متوليان»است، مسئله  سخن گفته

هوای ناصوواب خوود، بوه دنبوال       دینی با انگيزه است. برخی از متوليان ن، سخن گفتهچنين نحوه تعامل مردم با آنا هم

دینی نسبت به مردم و مردم  شود. متوليان دینی مسلمان هم می باشند  این مسئله شامل متوليان کشی از جامعه می بهره

هوا و   عودالتی  وگيری از بوی دینی وظایف و حقوقی دارند  آگاهی از این حقوق و تکاليف باعث جل نسبت به متوليان

های مفسران در تفسير همه آیوات   فرض طور کلی مبانی و پيش شود. به دینی از مردم می سوءاستفاده برخی از متوليان

فرض مشترکی بين مفسران نباشود.   شود که مبانی و پيش اند  اختالو در تفاسير زمانی حاصل می قرآن اثرگذار نبوده

ران قرآن، به خاطر حفظ منافع خود، آیاتی که با منوافع آنوان سوازگاری ندارنود را بوه      رسد برخی از مفس به نظر می

 اند که منافع آنان حفظ شود. ای تفسير کرده گونه

 دینی فرض، تفسير، متوليان مبنا، پيش ها: کلیدواژه

 

 مقدمه

روش، یا به صورت ترتيبوی  اند. تفسير قرآن از حيث  مفسران بر اساس مکاتب مختلفی به تفسير آیات قرآن پرداخته

هوای مفسور    ها و دغدغوه  فرض و یا به صورت موضوعی صورت گرفته است. تفسير قرآن از حيث رویکرد، به پيش

هوای   فرض رسد پيش توان به رویکرد کالمی، فقهی، اجتماعی و... اشاره کرد. به نظر می بستگی دارد که از جمله می

                                                           
بوه   «ینو یاموور د  انيو مورتبط بوا متول   اتیآ ريمفسران در تفس یها فرض شيو پ یمبان ريتاث»نگارنده اول، با موضوع  ارشد یکارشناس نامه انیمقاله برگرفته از پا نیا 1

 .باشد ینگارنده دوم م ییراهنما
2 maroufi7513@gmail.com 
٨ azadi@isr.ikiu.ac.ir 
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توانود در مواجهوه بوا موتن،      ار خواهد بود  چرا کوه هويچ شخصوی نموی    گيری تفسير آنان تاثيرگذ مفسران در جهت

های ذهنی ماسوت کوه    زمينه های ما، براساس پيش گيری طور کلی کنار بگذارد  بلکه موضع های خود را به فرض پيش

ی مسولم در تفسوير متوون، ایون      ایم. نخستين قاعده در طول عمر از طریق مطالعه و ارتباطات اجتماعی کسب کرده

رود و براى کشف معناى متن بایود دسوت    فرض و با ذهن خالى به سرا  متن نمى است که هيچ مفسرى بدون پيش

 (1١ش، ص1٨٣1کم از واژگان، قواعد زبان شناختى، ادبيات و معانى واژگان آگاه باشد. )محمدیان، 

بويّن و مودلّل هسوتند.    اى هسوتند کوه در جایگواه خوود بويّن، م      مبانی، مجموعه باورهواى پایوه و اصوول موضووعه    

هوا، اصوول موضووعه و باورهواى      فورض  ( مبانى تفسير قرآن به آن دسته از پيش٨11ش، ص1٨٣٨روشن،  )سعيدی

ها در فرآیند تفسير موثر است. مفسر باید ابتدا مبانی خوود را در   شود که پذیرش یا رد آن اعتقادى یا علمى گفته مى

ها به  سير قرآن را روشن کند و در مرحله بعد، با پذیرش و مبنا قرار دادن آنمواجهه با عناصر تاثيرگذار در فرآیند تف

 (2٣ش، ص1٨11  مودب، 3٢و٢1ش، صص 1٨٣2تفسير قرآن ب ردازد. )شاکر، 

های دینی، حزبی و... که  ها و گرایش علمی، اندیشه های علمی و غير به مجموعه چيستی علوم ثابت و غيرثابت، داده

شوود.   فورض گفتوه موی    ، شناخت و تفسير به کار رفته و در نتيجه فهم تاثيرگوذار باشوند، پويش   به عنوان مقدمه فهم

فرض، اطالعات بيرونی مفسران است که برگرفتوه از   ( منظور ازپيش٣2ش، ص1٨12اسماعيلی و همکاران،  )حاجی

 علووم  مختلوف  ایھ شواخه  از یھآگا شامل اطالعات این باشد  می عصر رھ نگیھهای اجتماعی، سياسی و فر زمينه

 از آگواهی  عصور،  رھ در رایوج  رسووم  و آداب دینوی،  و نگوی ھفور  ایھشناسوی، بواور   معهجا شناسی، انسان انسانی،

 (1٢٢ص ش،1٨7٣ پناه، حق. )باشد می... و انھج بر حاکم قوانين اکتشافات و اختراعات

 کریم دینی در قرآن متولیان -1

باشد. در این دسته از  می« دینی متوليان»است، مسئله  متعددی از آن سخن گفتهیکی از موضوعاتی که قرآن در آیات 

اسوت. در   چنين نحوه تعامل مردم جامعه با آنان، سوخن گفتوه   دینی و هم آیات، خداوند درباره سبک زندگی متوليان

دینوی   امعوه و متوليوان  های آنان و نحوه تعامول دوسوویه ج   دینی از نگاه قرآن و شرح ویژگی ادامه به معرفی متوليان

 خواهيم پرداخت.

 دینی شناسی متولیان مفهوم -1-1

دینوی شوناخته    طور کلی کسانی که امور مذهبی و مسائل مرتبط با دین بور دوش آنوان اسوت، بوا عنووان متوليوان       به

 سه اصطالح شفاو آن عبارتنداز: اند که دینی در قرآن با تعابير متعددی معرفی شده شوند. متوليان می

باشود.   به معنای دانشمندان یهود است که کار آنان زیور دادن معانى با بيانى زیبوا موی  « حِبر»جمع « احبار»( احبار: 1

و به معناى دانشمندانى اسوت  « حَبر»جمع « احبار( »٨١، ص3ش، ج1٨72  طبرسی، ٨17، ص٨م، ج211٣)طبرانی، 

سليمان،  بن است. )مقاتل موارد به علماى یهود اطالق شدهگذارند که در بسيارى از  که از خود اثر نيکی در جامعه مى

 (٨٢3، ص٨ق، ج1٢13  آلوسی، 371، ص٨تا، ج   طوسی، بی٢11، ص1ق، ج1٢2٨
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داران نصاری است که از ترس خدا، لباسخشيت بر تن  به معنای مجتهدان و صومعه« راهب»جمع « رهبان»( رهبان:2

به معنى خشيت « رهبة»از ماده « رهبانيت( »٨١، ص3ش، ج1٨72ی،   طبرس٨17، ص٨م، ج211٣اند. )طبرانی،  کرده

 معنای خوو و ترس از خداوند است.  شود که در اینجا به و ترس است و در عرو بر ترک دنيا اطالق مى

که به معناى دانشمندانى است کوه موردم را      گرفته شده« رب»و در اصل از کلمه « ربانى»جمع « ربانيون»( ربانيون:٨

اسوت.   کنند  ولى در بسيارى از موارد این کلمه بوه علمواى موذهبى مسويحى اطوالق شوده       سوى خدا دعوت مىبه 

 (٨٨3، ص٨ش، ج1٨72  طبرسی، ٢11، ص1ق، ج1٢2٨سليمان،  بن )مقاتل

کند. این موضوع به معنای  دینی اشاره می بخشی از آیات قرآن به مسئله عدم صالحيت رهبری جامعه توسط متوليان

دینی و نادیده گرفتن افراد دارای صالحيت نيست  بلکه به خاطر رویکرد عمومی جوامع مذهبی  تک متوليان نفی تک

است تا مردم حد  دینی پرداخته پندارانه دارند، قرآن به برخی تخلفات متوليان دینی نگاهی معصوم که نسبت به متوليان

ه و عاری از خطا ن ندارند و نسوبت بوه تکواليف و حقووق     دینی را بشناسند، آنان را قدّیس ی متوليان و حدود سيطره

 دینی آگاهی کسب کنند. دوسویه خود با متوليان

هوای خودا را    هوای خودا را تحوریم و حورام     دینی)احبار و رهبان( حوالل  خوانيم که متوليان سوره توبه می ٨1در آیه

شوود. )طوسوی،    ک به خدا محسوب میهای الهی کفر است و هر کافری مشر کردند  تحليل حرام تحليل)حالل( می

آميوز   سوره توبه سخن از اعموال شورک   ٨٨الی  ٨1( در آیات 2١٢، ص2ق، ج1٢17  زمخشری، 217، ص3تا، ج بی

سوره توبه به این مطلوب اشواره    ٨٢یهود و نصارى است که براى دانشمندان خود یک نوع الوهيت قائل بودند، آیه 

ت ندارند، بلکه صالحيت رهبرى خلق را نيز دارا نيستند و بهترین گواه این سخن، ها نه تنها مقام الوهي کند که آن می

 (٨11، ص7ش، ج1٨71شيرازی،  باشد. )مکارم ها می تخلفات و جرائم گوناگون آن

 دینی انحراف متولیان -١-1

 انگیزه انحراف -1-١-1

کننود، بوراى آن نيسوت کوه      را تکذیب مىسوره توبه هشدارى به مسلمانان است که احبار و رهبان که اسالم  ٨٢آیه

اسالم دین حق نيست  بلکه براى آن است که از جاه و مال عقب نمانند  زیورا احبوار و رهبوان در تصودیق اسوالم      

سوره مائوده   13(در تفسير آیه223، ص٢ش، ج1٨73بنابی،  بينند. )قرشی طلبى خود را در خطر مى پرستى و جاه پول

طلبی و لجبوازى در مقابول حوق، مضومون آیوات       علمای یهود و نصاری به دليل منفعت خوانيم که دانشمندان و می

تورات و انجيل را از مردم پنهان کردند که آیات مربوو  بوه حکوم رجوم و سنگسوار کوردن از آن دسوته هسوتند.         

 (٢1، ص٨ش، ج1٨73بنابی،    قرشی2٢٨، ص3ق، ج1٨11  طباطبایی، ٢١٨، ص1ق، ج1٢2٨سليمان،  بن )مقاتل

کتواب را از   دانشومندان اهول   عصر با نزول آیه است که کتاب)یهود( هم سوره مائده خطاب به دانشمندان اهل ٢٢آیه

خواهد کوه   کند و از آنان می روی مردم بدسرشت، پادشاهان، اذیت دوستان و نزدیکان نهی می ترسيدن در مقابل کج

خواهد که آیوات خودا را بوا گورفتن      کتاب می شمندان اهلچنين از دان احکام واقعی خداوند را بيان و اجرا کنند. هم

زدگوی( و جلوب    رشوه به بهای اندکی نفروشند  در واقع سرچشمه کتمان حق و احکام الهی، تورس از مردم)عووام  
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  ١٨7، ص1ق، ج1٢17باشد که هر دو نشانه ضعف ایمان و سقو  شخصيتی است. )زمخشوری،   منافع شخصی می

 (٨11، ص٢ش، ج1٨71شيرازی،    مکارم٨1،ص2ق، ج1٢13کاشانی،  فيض

 دینی مصادیق انحراف متولیان-2-١-1

 امتیاز طلبی-2-1-١-1

اساس  سوره مائده در تکميل آیات گذشته همين سوره درباره یهود و نصارى است که به یکى از ادعاهاى بى 1٣آیه

پردازد. منظور یهود و نصواری از   می _نادعای فرزند و دوست خدا بود_ها برای خود قائل بودند  و امتيازاتی که آن

انتخاب این تعابير)فرزند خدا و دوست خدا( این بوده که برای خودشان شرافتی بتراشند و ميان خودشان و خداوند 

باشود و   آميز ميان پدران و پسران موی  ها با خداوند، مانند رابطه محبت ای صميمی تعریف کنند  گویا رابطه آن رابطه

  ٨7٨، ص2م، ج211٣لهوی نسوبت بوه آنوان از جونس رابطوه پودر و فرزنودی اسوت. )طبرانوی،           محبت و غضب ا

یهود و نصاری شاهزادگانی هسوتند کوه    ( گویا272، ص٨، ج1٢13  آلوسی، ٢22، ص1ق، ج1٢23شربينی،  خطيب

ونودی،  در صفی جدای از صف رعيت و مردم عادی قرار دارند و به خاطر قرابت بوه درگواه پادشواه ممتازنود. )نها    

از هور   _یهوود و نصواری  _( الزمه معناى خاصه بودن و محبوب خدا بودن این است که ما ٨3٨، ص2ش، ج1٨٣١

مکروه و محذورى در امنيت کامل قرار داریم  بنابراین هر چند که دعوت خدا را ن ذیریم و هر کار زشتى را انجوام  

داوند هيچ مجووزى بوراى عوذاب کوردن موا نودارد.       مان نبود ترک کنيم،خ بدهيم و هر کار واجبی را که مطابق ميل

 (72، ص3، ج1٢21عاشور،  )ابن

کوردن   کتاب هستيم ولی شما کتوابی نداریود  خداونود بوا تشوبيه      کردند که ما اهل یهودیان به اعراب فخرفروشی می

سوره توبه بوه   ٨1( قرآن در آیه111، ص2٣، ج1٢21عاشور،  یهودیان به اال  حمل کتاب، این امر را باطل کرد. )ابن

پرسوتان   کند. این مسئله ریشه در عقایود بوت   پرستان پيشين که به چند خدا قائل بودند، اشاره می اعتقاد انحرافی بت

( ٨١٢، ص7 ش، ج1٨71شيرازی،  هند، چين و مصر قدیم دارد که بعدها در افکار یهود و نصاری رخنه کرد. )مکارم

هوای   شان هر چيزی غيرمجاز است  اگر مخلوقی را به واسطه ویژگی جایگاه هر چيزی باید حفظ شود و تجاوز از

ایوم.   خاص آن، به حدی باال ببریم که از دایره مخلوق بودن خارج شده و به مقام اربابی برسد، دچوار شورک شوده   

، 2م، ج2111بنابراین هر کس برای مخلوقی، قدرتی در عرض خدا قائل شود، به خدا مشرک شده است. )قشويری،  

 (22ص

 شکنی پیمان -2-2-١-1

کنود. یهودیوان، پيوامبران پوس از      اسرائيل اشاره موى  شکنى عده قليلی از بنی سوره مائده، به پيمان 1٨خداوند در آیه

را ضوایع کردنود.    رساندند، کتاب آسمانی را تحریوف و فورائض آن   موسی)ع( را تکذیب کردند، پيامبران را به قتل 

( با توجه ٨12، ص٢ش، ج1٨71شيرازی،    مکارم٨١3، ص2تا، ج برسوی، بی   حقی2١٣، ص2ق، ج1٢1٢)سيوطی، 

سوره مائده مشخص می شود  خداوند همانند ميثاقی که از یهود گرفته بود را از نصاری نيز ميثاق گرفوت   1٢به آیه

اموا نصواری نيوز     که به پيامبراکرم)ص( ایمان بياورند و از ایشان تبعيت کنند و این ميثاق در انجيل نوشته شده بود 
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، 2م، ج211٣  طبرانوی،  ٢١2، ص1، ج1٢2٨سوليمان،   بون  مانند یهود عمل به کتاب الهی خود را ترک کردند. )مقاتل

 (٨٢٣، ص2ش، ج1٨٣١  نهاوندی، ٨71ص

ها اثر نکورد. در اثور قسواوت قلوب،      شکنی سخت شد و دیگر گفتار انبيا در آن دلهای یهودیان ابتدا به واسطه پيمان

ها، این  گفتند مراد از این وعده کردند و مى های تورات درباره پيامبراکرم)ص( را از معناى اصلى منحرو مى بشارت

پيامبر نيست. کلمات تورات را مطابق ميل خود تفسير کرده و کالمى کوه بوراى هودایت بنودگان بوود را در مسوير       

کردند و هور   اعتنا شدند. پيوسته خيانت مى و یا به آن بى دادند. قسمتى از تورات را از یاد برده اغراض خود قرار مى

شوربينی،     خطيوب ٨7، ص٨ش، ج1٨73بنوابی،   کردند که به ضرر اسالم و مسلمين بود. )قرشی اى ساز مى روز نغمه

 (2٣1، ص١ق، ج1٢1٢  رضا، 7٢، ص١تا، ج   مراغی، بی2١1، ص٨ق، ج1٢13  آلوسی، ٢11، ص1ق، ج1٢23

ظ حضرت عيسی)ع( را از یاد بردند و برخالو تعاليم ایشان عمل کردند. خداونود بوه جواى    پيروان مسيح)ع( مواع

توزى را مستقر  های نصاری دشمنى و کينه خواند، در دل مى  برادرى و دوستى که عيسى)ع( پيروان خود را به آن فرا

، 2ق، ج1٢17طی،   سويو ٨71، ص2م، ج211٣شود. )طبرانوی،    هوای دینوی آنوان موی     کرد که باعث عداوت و جدل

( مسووولمانان نيوووز پوووس از رحلوووت 2٢1، ص3ق، ج1٨11  طباطبوووایی، 2١٣، ص٨ق، ج1٢17  آلوسوووی،2١٣ص

اکرم)ص( اختالو کرده، حقایق دین را زیر پا گذاشته، وصيت و اماموت را نادیوده گرفتوه و بيچواره شودند.       رسول

 (٨٣، ص٨ش، ج1٨73بنابی،  )قرشی

 تخلفات مالی -١-2-١-1

ی تعودى بوه    است. هيچ جرموی بوه انودازه    سوره توبه، به بيان جرائم مالى احبار و رهبان پرداخته ٨٢خداوند در آیه

دارد، مسوئله اقتصواد    ترین چيزى که جامعه انسانى را پا برجا نگه مى کند  زیرا مهم حقوق مردم، جامعه را فاسد نمى

( رشووه گورفتن هنگوام    2٢7، ص1ق، ج1٨11یی، است. )طباطبا ی قوام اجتماع قرار داده را مایه است که خداوند آن

کواران بوه دیون و دزدان  گورفتن امووال بورای        صدور احکام  رباخواری  گرفتن اموال متجواوزان جنسوی، خيانوت   

هوای پادشواهان و    ها بوه منظوور بورآورده کوردن خواسوته      ها و تحریم)حرام کردن( حالل تحليل)حالل کردن( حرام

بوورای بخشووش گناهووان و فووروش بهشووت بووه آنووان و... از جملووه جوورائم مووالی ثروتمنوودان  گوورفتن اموووال مووردم 

، 1ق، ج1٢17  زمخشووری، ٢11، ص1ق، ج1٢2٨سووليمان،  بوون باشوود. )مقاتوول  دینی)احبووار و رهبووان( مووی متوليووان

  1٢٣، ص٨ش، ج1٨٣١  نهاونووودی، 2٢١ق، ص1٢23  مغنيوووه، 111و11٣، ص11توووا، ج  مراغوووی، بوووی١3٢ص

 (٨11، ص7ش، ج1٨71شيرازی،  مکارم

 تحری -2-4-١-1

کردند و هر حکموى را کوه بورخالو منوافع خوود       یکی از صفات بارز یهود این بود که سخنان خدا را تحریف مى

( یهودیان عالوه بور  ٨٣3، ص٨ش، ج1٨71شيرازی،  کردند. )مکارم طور کلى رد مى دانند، توجيه و یا به تشخيص می

زدند  به این معنا که آنچوه را موافوق    ن قسمتى از آیات الهى میتحریف معنوی و لفظی، گاهى دست به مخفى کرد

کردند. حتى گواهى بوا وجوود حاضور بوودن کتواب        منافعشان بود آشکار، و آنچه بر خالو منافعشان بود کتمان مى
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 ش،1٨72گذاشتند، که مردم نتوانند آن را بخوانند. )طبرسی،  آسمانى، براى اغفال مردم روى قسمتى از آن دست مى

 (٨17، ص١ق، ج1٨٣2غازی،    آل٣٣، ص٢ق، ج1٢1٣  قاسمی، 2١7، ص٨ج

سوره مائده است که درباره ماجرای زنا کردن  ٢1کند، آیه از جمله آیاتی که به تحریف تورات توسط یهود اشاره می

رای حکم مردی دارای همسر از اشراو یهود، با زن شوهردار شرافتمندی از یهودیان خيبر است. بزرگان یهود از اج

ها ناراحت بودند و به دنبال تغيير حکم بودند که به یهودیان مدینه خبر رسواندند   تورات)سنگسار کردن( درمورد آن

که حکم زنای محصنه را در دین اسالم از پيامبراکرم)ص( جویا شوند تا بلکه بتوانند برای مجوازات آن مورد و زن   

تنها به شالق زدن بسنده کنند. وقتی یهودیان مدینوه هموراه بوا    یهودی تخفيف قائل شوند و به جای سنگسار کردن 

را بوه حکوم توورات ارجواع داد و و حکوم       مرد و زن زناکاربه پيامبراکرم)ص( مراجعه کردند، پيامبراکرم)ص( آنآن

يچی مشترک اسالم درباره زنای محصنه را نيز تشریح کردند ولی یهودیان از ابتدا با تحریف کالم خدا به دنبال سرپ

از حکم الهی بودند. سرانجام پيامبراکرم)ص( دستور دادند کوه آن زن و مورد را در مقابول مسوجد سنگسوار کننود.       

  ٨٨1، ص3ق، ج1٨11  طباطبوووووایی، ٨11و211، ص٨ش، ج1٨72  طبرسوووووی، 1١٣، ص1ق، ج1٨١٨)قموووووی،

 (٨٣1، ص٢ش، ج1٨71شيرازی،  مکارم

 بدعت، کفر، خروج از اعتدال، شرک -٥-2-١-1

بوود  اموا آنوان بوراى کسوب       مسيح)ع( از جانب خود رهبانيتى ابداع کردند که خداوند آن را تشوریع نکورده   پيروان

خشنودى خدا و به دست آوردن بهشت، اعمالی را بر خود واجب کردنود  ولوی نتوانسوتند آنچوه را کوه خودشوان       

توا،   نيز تجاوز کردند. )طوسی، بوی بودند را به خوبی حفظ کنند و از چارچوب آیين ابداعی خود  بدعت ایجاد کرده

شودند دوری از   های زیادی که راهبان متحمل می ( از جمله سختی17٨، ص11ق، ج1٨11  طباطبایی، 3٨7، ص1ج

ها بود.  های خشن، تحریم ازدواج، دوری از زنان و عبادت در کوه مردم، پرهيز از خوردن و نوشيدن، پوشيدن لباس

( خداوند ٢٢، ص11 ش، ج1٨73بنابی،    قرشی1٨1، ص3ق، ج1٢13کاشانی،    فيض213، ص١م، ج211٣)طبرانی، 

  آثارِهِمْ بِرُسُلِنا وَ قَفَّيْنا بِعيسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَ آتَيْناهُ الْشِنْجيلَ وَ جَعَلْنوا فوی    ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى»فرماید:  سوره حدید می 27در آیه

 حْمَةا وَ رَهْبانِيَّةا ابْتَدَعُوها ما کتَبْناها عَلَيْهِمْ إِالَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْهوا حَوقَّ رِعایَتِهوا   قُلُوبِ الَّذینَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةا وَ رَ

 یعنی: «فَما رَعَوْها حَقَّ رِعایَتِها»که در این آیه، عبارت « فَآتَيْنَا الَّذینَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَ کثيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ

، ٢ق، ج1٢2٨سوليمان،   بون  ( از آنچه که به آن امر شده بودند تبعيت نکردند و در دین خدا بدعت نهادند. )مقاتول 1

 (137، ص1ق، ج1٢1٣  قاسمی، 1٢١ص

بودند را به خوبی عمل نکرده و آن را حفظ نکردنود. )طبرانوی،    ( آیينی که خودشان برای تقرب به خدا ابداع کرده2

 (231، ص3ق، ج1٢13  حویزی، ٨١3، ص1ش، ج1٨72  طبرسی، 213، ص١م، ج211٣

( بعد از بعثت پيامبراکرم)ص( به ایشان ایمان نياوردند و تکذیبشان کردند  بنابراین آنان تارک طاعت الهی شودند  ٨

  ٨١3، ص1ش، ج1٨72  طبرسوی،  213، ص١م، ج211٣مریم نيز کافر شدند. )طبرانی،  بن و به نوعی به دین عيسی

 (231، ص3ق، ج1٢13، حویزی
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کردند، کار بدى نبود، ولى در انجام  ( حتی اگر نصاری آیين رهبانيت را در قالب شریعت حضرت عيسى پياده مى٢

  ٢٢، ص11ش، ج1٨73بنووابی،  را از قالووب دینووى خووارج نمودنوود. )قرشووی آهسووته آن  آن افوورا  نموووده و آهسووته

 (٨٣٨، ص2٨ش، ج1٨71شيرازی،  مکارم

 مر به معروف و نهی از منکرترک ا-2-6-١-1

نشناس را به خاطر ترک فریضوه   ی قرآن است که دانشمندان وظيفه ترین آیه سوره مائده، شدیدترین و مخوو ١٨آیه

، ٨ش، ج1٨11  کاشانی، ١3٢، ص1ق، ج1٢17دهد. )زمخشری،  امر به معروو و نهی از منکر مورد مذمت قرار می

آلود  کتاب به سخنان گناه کتاب را که با سکوت خود موجب تشویق اهل هل( خداوند در این آیه دانشمندان ا271ص

ش، 1٨٣١  نهاونودی،  ٢٣1، ص1ق، ج1٢2٨سليمان،  بن کند. )مقاتل شوند، سرزنش می و خوردن اموال نامشروع می

 (٢13، ص2ج

 دینی های مفسران در تفسیر آیات مرتبط با متولیان فرض بررسی تاثیر مبانی و پیش -2

هوای مفسوران در تفسوير آیوات مورتبط بوا        فورض  ه مسير پژوهش، جهت مشخص شدن تاثير مبانی و پويش در ادام

سوره نساء را به عنوان نمونوه مطالعواتی بررسوی     ٢١سوره توبه و آیه ٨٢سوره مائده  آیه ١٨دینی، تفسير آیه متوليان

این تفاسير اهميت بيشوتر ایون تفاسوير    است  دليل انتخاب  تفسير انتخاب شده ٨1خواهيم کرد. برای انجام این کار 

نسبت به سایر تفاسير، گستردگی مطالب این تفاسير نسبت به سایر تفاسير، اقبال عمومی دانشمندان و پژوهشوگران  

 باشد. از این منابع و برجستگی این تفاسير در ميان سایر منابع تفسيری می

 سوره مائده 6١آیه -نمونه اول -2-1

ُْثَ َو َأْكلحهحُم السُّْحَت لَبحْئَس ما كانُوا َيْصنَـُعونَ َلْو ال يـَْنهاُهُم  نحيُّوَن َو اأْلَْحباُر َعْن قـَْوِلححُم اإْلح  الرَّابَّ

هوایی دیوده    کنيم، ميان تفاسير ارائه شده توسوط مفسوران، تفواوت    وقتی سير تفاسير مربو  به این آیه را بررسی می

هایی کوه   ریشه در منابع و مبانی مورد استفاده مفسران دارد. جدا از تفاوتها  رسد این تفاوت شود که به نظر می می

باشد و اختالو نظر مفسران درباره این آیه،  در ميان تفاسير این آیه وجود دارد، مفهوم کلی تفاسير بر یک محور می

 است. های کامال مجزا و مخالف نشده باعث برداشت

سوليمان،   بون  فسير این آیه دارد و مخاطب آیه از نظر او یهودیان هستند. )مقاتلای اجمالی به ت سليمان اشاره بن مقاتل

علوی)ع( بيشوتر بوه تفسوير عبوارت       ( قمی در تفسير این آیه، ضمن نقل روایت اموام ٢11-٢٣1، صص1ق، ج1٢2٨

عودی انعکواس   اسوت کوه البتوه مطالوب او در تفاسوير ب      است و مطالب بدیعی بيوان کورده   پرداخته« أَکْلِهِمُ السلحْتَ»

 (171، ص1ق، ج1٨١٨است. )قمی،  نيافته

پردازد  از نظر طبرانی منظور از ربوانيون   می« الرَّبَّانِيلونَ وَ الْأَحْبارُ»طبرانی با آوردن روایتی از حسن، به تفسير عبارت 

است و  ین آیه پرداختهباشند. طبرانی به بيان اختالو قرائات ا دانشمندان مسيح و منظور از احبار دانشمندان یهود می

کنود. طبرانوی معتقود اسوت کوه کوار        عباس و ضحاک درباره این آیه را نقول موی   در پایان تفسير خود، روایات ابن

ناشایست ربانيون و احبار، ترک نهی از منکر بود که بر اساس وعده قرآن و پيامبراکرم)ص(، هر کس نهی از منکور  

هوای ادبوی    ( در ادامه طوسی بيشتر به بحث٢21، ص2م، ج211٣رانی، را ترک کند به عذاب دچار خواهد شد. )طب
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دانشومندان  « الرَّبَّوانِيلونَ وَ الْأَحْبوارُ  »اند بر اساس سياق آیه، منظور از  کند که برخی گفته پردازد و اشاره می این آیه می

اسوت   پرداخته« الرَّبَّانِيلونَ»ير ( قشيری در تفسير این آیه فقط به تعب371-37٣، صص٨تا، ج باشد. )طوسی،بی یهود می

اسوت.   حتوی اسومی از یهوود و مسويح نيواورده     « الرَّبَّوانِيلونَ وَ الْأَحْبوارُ  »و ضمن بيان بحثی مفصل، در تفسير عبارت 

 (٢٨١، ص1م، ج2111)قشيری، 

را رشووه و  «  أَکْلِهِومُ السلوحْتَ  وَ »را تحریف کتاب و سوخن نواحق، و منظوور از    «  عَنْ قَوْلِهِمُ الْشِثْمَ»طبرسی منظور از 

شود که هر کس نهى از منکر نکند، همانند  مشخص می« لَبِئْسَ ما کانُوا یَصْنَعُونَ»کند. از عبارت  خواری بيان می حرام

سليمان  بن ( سيوطی نيز مانند مقاتل٨٨١-٨٨3، صص٨ش، ج1٨72است. )طبرسی،  کسى است که مرتکب منکر شده

چنين سيوطی به اختالو قرائت در عبوارت   باشند. هم از ربانيون و احبار، دانشمندان یهود می معتقد است که منظور

انود.   هوم قرائوت کورده   « یعملوون »، «یصونعون »کند که برخی از قاریان بوه جوای    اشاره می« لَبِئْسَ ما کانُوا یَصْنَعُونَ»

 (21١، ص2ق، ج1٢1٢)سيوطی، 

وَ »درو  و منظور از «  عَنْ قَوْلِهِمُ الْشِثْمَ»گوید که منظور از  پردازد و می ه میشربينی بيشتر بر نکات ادبی این آی خطيب

شربينی در تفسير این آیه به اختالو تعبير پایانی ایون آیوه و آیوه     باشد. خطيب خواری بيان می حرام«  أَکْلِهِمُ السلحْتَ

اسوتفاده  « یصونعون »و در ایون آیوه از فعول    « ونیعملو »از فعول   _سوره مائده ١2آیه_پردازد  در آیه گذشته  قبل می

شربينی با طرح این موضوع، زمينه گفتگو  است که این تفاوت حاوی نکته بالغی ظریف و دقيقی است. خطيب شده

 (٢٢3، ص1ق، ج1٢23شربينی،  کند. )خطيب و پژوهش مفسران پس از خودش را مهيا می

ه رویکرد بيشتر مفسران در تفسير ایون آیوه، رویکوردی اجتمواعی     کنيم ک در ادامه سير مطالعاتی تفاسير مشاهده می

و کمتر به نکات ادبی و بالغی  _اند چنان رویکرد ادبی خود را حفظ کرده عاشور و... هم البته برخی مانند ابن_است 

کنند که  برسوی روایات مختلفی درباره این آیه نقل می چون کاشانی، حویزی و حقی است. مفسرانی هم پرداخته شده

دهندگان منکور   ی نهی از منکر، همانند انجام کنندگان فریضه مفهوم کلی این روایات به این نکته اشاره دارد که ترک

توا،   برسووی، بوی     حقی١٢1-١٢٣، صص1ق، ج1٢13  حویزی، 2٣1-271، صص٨ش، ج1٨11باشند. )کاشانی،  می

 (٢1٨، ص2ج

است  از نظر آلوسی، ربوانيون و   پرداخته« یعملون»و »« یصنعون»ير آلوسی با تفصيل بيشتری به بيان تفاوت ميان تعب

کردند. آلوسی ذیل تفسوير   کتاب آگاه بودند، نهی از منکر را ترک می  که از حرام بودن اعمال اهل احبار با وجود این

ا به فکور فورو موی    کریم ر  کند که مخاطبان قرآن این آیه یک نکته بسيار جسورانه و متفاوت از همه تفاسير بيان می

تر از ارتکاب منکر است  بنابراین حتی ترک نهوی از   گيرد که ترک نهی از منکر قبيح برد. آلوسی از این آیه نتيجه می

تر از انجام زنا و قتل است، زیرا وقتی در جوایی نهوی از منکور تاثيرگوذار اسوت، نهوی از منکور         زنا یا قتل نيز قبيح

گيرد. نگاه و رویکرد جسورانه آلوسی در تفسوير ایون آیوه جوای      صورت نمی _تلزنا یا ق_صورت بگيرد آن افعال 

، ٨ق، ج1٢13سازد. )آلوسوی،   تامل و بررسی دارد که متوجه شویم چه عواملی نگاه او را از سایر مفسران متمایز می

 (٨٢١-٨٢3صص
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ن و رویکرد خوود، بوه بوازگویی    شود و مفسران با بيا در ادامه سير مطالعاتی تفاسير نکته جدید خاصی مشاهده نمی

کند که ممکون اسوت    پردازد و در پایان اشاره می می« ربانيت»اهلل به شرح مفصل  پردازند. فضل مطالب گذشتگان می

شيرازی  شود. مکارم مخاطب اوليه این آیه دانشمندان یهود و مسيح باشند، اما این مسئله باعث انحصار حکم آیه نمی

کند که حکم این آیوه تنهوا بوه علمواى      کند و در بحثی مفصل این نکته را مشخص می امل میاهلل را ک نيز نکته فضل

خاموش و ساکت یهود و نصارى اختصاص ندارد، بلکه تمام رهبران فکری و دانشمندانى کوه هنگوام آلووده شودن     

به معروو و نهی از  ی امر نشينند و از فریضه مردم به گناه و سرعت گرفتن مردم در مسير ظلم و فساد، خاموش مى

شوند  چرا کوه حکوم خداونود دربواره      شوند، حتی رهبران و علمای مسلمان شامل حکم این آیه می منکر غافل می

 (2٢١-2٢٢، صص٣ق، ج1٢11اهلل،  همگان یکسان است.)فضل

ت و این مسئله اس است ولی در تفسير این آیه مطلبی بيان نکرده مغنيه آیات قبل و بعد آیه مورد بحث را تفسير کرده

است که ایشان از تفسير این آیوه صورو نظور کنود. شونقيطی و       جای تامل و بررسی دارد که چه عاملی باعث شده

اند  گویا این دو مفسر هنوز به تفسير این بخش از قرآن نرسويده   ميانجی نيز درباره این آیه تفسيری ارائه نداده ملکی

 بودند.

 سوره توبه ١4آیه -نمونه دوم -2-2

ْلباطحلح َو َيُصـدُّ  وَن َعـْن َسـبيلح اَّللَّح َو الَـّذيَن َيکنحـُزوَن اي أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا إحنَّ کثريًا محَن اأْلَْحبارح َو الرُّْهبانح لََيْ کُلوَن َأْمواَل النَّاسح ابح
َْ َو اْلفحضََّة َو ال يـُْنفحُقوهَنا ِف ْرُهْم بحعَ   الذََّه  ذاٍب أَليمٍ َسبيلح اَّللَّح فـََبش ح

شود که در این سير  کنيم، نکات بسيار جالبی مشخص می وقتی سير تاریخی تفاسير مربو  به این آیه را بررسی می

گوردد. مشواهده    دینی بيش از پويش روشون موی    ها و مبانی مفسران در تفسير آیات مرتبط با متوليان فرض تاثير پيش

اند و اختالو نظر چندانی بين مفسران دیده  گان و مفردات آیه پرداختهکنيم که تفاسير ابتدایی، بيشتر به شرح واژ می

تر بودن این نسل از مفسران به دوران صدر اسالم و درک بهتور آنوان از شورایط نوزول آیوه،       شود. شاید نزدیک نمی

ان شد  چورا کوه ایون نسول از مفسوران و موردم آن عصور، یوا توابعين پيوامبراکرم)ص(، شواگر            باعث این اتفاق می

هوا سوبب    بيت)ع(، راویان و کاتبان حدیث را دیده بودند و یا به بيشتر منابع دسترسی داشتند کوه ایون ویژگوی    اهل

شد تا سوال و ابهام خاصی در ذهن مردم و مفسران آن نسل وجود نداشته باشد که نياز به تفسير عميق و جزئی  می

اند کوه شواید بورای موردم      ير جزئيات بيشتری را بيان کردهشویم، تفاس تر می آیه باشد. هر چه به قرن معاصر نزدیک

 معنا بود. نسل مفسران متقدم، بحث و گفتگو درباره بسياری از مسائل جزئی بی

حبار ، مخاطب آیه را صرفا ا« وَ الَّذِینَ یَکنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ال یُنْفِقُونَها فِی سَبِيلِ اللَّهِ»مفسران در تفسير عبارت 

کند که مخاطب آیه تنها احبار و رهبان نيسوتند   که زمخشری این بحث را مطرح می کردند، تا این و رهبان معرفی می

( در ادامه سيوطی با تکرار ایون  2١٣-2١3، صص2ق، ج1٢17شود. )زمخشری،  و حکم آیه شامل مسلمانان هم می

که علما و دانشمندان مسولمان نيوز مشومول     طه با اینموضوع در تفسير خود، زمينه و بستر گفتگوهای بيشتر در راب

( رشيدرضا با مطرح کردن بحث سياق آیوه  2٨٨-2٨1، صص٨ق، ج1٢1٢شوند را مهيا کرد. )سيوطی،  حکم آیه می

کند  بازگشت نظر رشيدرضا به نظر مفسران  و سوره، تنها احبار و رهبان را به عنوان مخاطب این عبارت معرفی می
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، 11ق، ج1٢1٢اسوت. )ر.ک: رضوا،     و بررسی دارد که چه عواملی سوبب بوروز ایون اتفواق شوده      متقدم جای تامل

 (٢11-٨13صص

کنود کوه منظوور از زکوات، تنهوا       پردازد و اشاره می شربينی در تفسير خود به بيان مصادیق زکات)انفاق( می خطيب

شوود کوه مفسوران     نی سوبب موی  شربي شود. تفسير خطيب زکات فقهی مصطلح نيست و شامل موارد دیگری هم می

هوا و گفتگوهوای مختلفوی دربواره مسوئله زکوات و موراد ایون آیوه از زکوات داشوته باشوند.              های بعد بحوث  نسل

 (١13-١1٨، صص1ق، ج1٢23شربينی،  )خطيب

تفسير نورالثقلين حویزی که یک تفسير روایی است، اولين تفسير مربو  به سير مورد مطالعوه تحقيوق ماسوت کوه     

کند. روایت مربو  به ماجرای ابوذر در تفاسير مختلفی بوا   االحبار را مطرح می بو  به جدال ابوذر با کعبروایت مر

، 2ق، ج1٢13است که تفاوت لحن مفسران در نقل این روایت جای تامل دارد. )حویزی،  های مختلفی بيان شده بيان

با رضایت خاطر و بودون هويچ اعتراضوی،     کند که گویا ابوذر ( آلوسی این روایت را طوری نقل می21٢-21٨صص

کار درستی کرده بود کوه جهوت جلووگيری از بوروز فتنوه در       _خليفه سوم_تبعيد به ربذة را پذیرفت  گویا عثمان 

غازی نيز با بيانی شوبيه   عاشور و آل ( ابن2٣1-271، صص3ق، ج1٢13جامعه، ابوذر را به ربذة تبعيد کرد. )آلوسی، 

ق، 1٨٣2غوازی،     آل7٣-73، صص11ق، ج1٢21عاشور،  کند. )ابن بود، این روایت را نقل میچه آلوسی گفته  به آن

خوریم که بحث مفصولی در رابطوه بوا روایوت      ( در پایان سير مطالعاتی به تفسير نمونه بر می٢21-٢2٣، صص١ج

کند که برخورد  سئله اشاره میشيرازی به این م کند. مکارم کند و این ماجرا را با نگاهی متفاوت نقل می ابوذر بيان می

های مذهبی و برخوورد متعصوبانه و جانبدارانوه     سنت با این روایت، ناشی از گرایش اميه و مفسران اهل مورخان بنی

سنت جهت دفواع از شخصويت مقبوول و موورد عالقوه       آنان با ماجرای ابوذر است. در واقع مفسران و مورخان اهل

 _ترین اصوحاب پيوامبراکرم)ص(   از نزدیک_اند که ابوذر  ا طوری بيان کردهروایت مربوطه ر _عثمان_مذهب خود 

( وقتوی بوه نگواه و    ٢11-٨11، صوص 7ش، ج1٨71شويرازی،   کار ماجرا باشد. )مکوارم  خطاکار و عثمان فرد درست

هوای موذهبی را بوه خووبی      کنيم، تاثير تعقوات و گورایش   رویکرد تفاسير نسبت به روایت مربو  به ابوذر دقت می

 است. های مختلف در بيان این روایت شده های مذهبی مختلف باعث لحن کنيم  گرایش شاهده میم

با نگاه و رویکوری اجتمواعی    _مخصوصا مفسران معاصر_دهد که مفسران متاخر  بررسی سير مطالعاتی ما نشان می

دی اجتماعی به تفسوير ایون آیوه    شناسانه و رویکر اند. طباطبایی با نگاهی آسيب به تفسير و بررسی این آیه پرداخته

اهلل و... نيز تفسيری  چون شعراوی، فضل ( در ادامه مفسرانی هم231-2٢7، صص1ق، ج1٨11پردازد. )طباطبایی،  می

اهلل،    ر.ک: فضول 31١7-313٣، صوص ٣م، ج1111دهنود. )ر.ک: شوعراوی،    با نگاه اجتماعی از ایون آیوه ارائوه موی    

های مختلفی دارد که باید به  ان معاصر به رویکرد تفسير اجتماعی علت( تمایل مفسر11٨-1٢، صص11ق، ج1٢11

ساز چنين رویکردی  رسد تحوالت اجتماعی و گستردگی زندگی بشر امروز زمينه بررسی آن پرداخت  اما به نظر می

 است. شده

از ابتودای  « واو»باشد، در تفسير خود به قضيه اصورار عثموان جهوت برداشوتن      بنابی که از مفسران معاصر می قرشی

َْ َو اْلفحضََّة َو ال يـُْنفحُقوهَنا ِفح َسبحيلح اَّللَّح »عبارت کنود.   کعب با این کوار اشواره موی    بن و مقابله ابی « َو الَّذحيَن َيکنحُزوَن الذََّه
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آن ایجواد  ای کوتاه و پر ابهام، سواالت فراوانی را در ذهن مخاطبوان قور   ایشان در پایان تفسير این آیه، با بيان جمله

ناگفته نماند بعد از چهارده قورن هنووز مقصوود از آیوه بوراى      »گوید: کند که جای تامل و بررسی دارد. ایشان می  می

، ٢ش، ج1٨73بنوابی،   )قرشوی « مسلمانان مجهول مانده و یا جسارت نشوده کوه طبوق مضومونش فتووا داده شوود.      

متفاوت است و بيان متفاوت و ساختارشکن ایشان، بوه  بنابی به این آیه با تمام مفسران  ( نگاه قرشی227-223صص

دهد و نياز به بررسی مجدد سير تواریخی تفاسوير و روایوات     الشعاع قرار می نوعی تمام تفاسير قبل از خود را تحت

 کند. جهت دستيابی به مقصود خداوند را دوچندان می

مفسر هنوز به تفسير این بخش از قرآن نرسيده بوود.  است  گویا این  ميانجی درباره این آیه تفسيری ارائه نداده ملکی

اسوت و   است ولی در تفسير این آیه مطلبی بيان نکورده  تهرانی آیات قبل و بعد آیه مورد بحث را تفسير کرده صادقی

 است که ایشان از تفسير این آیه صرو نظر کند.  این مسئله جای تامل و بررسی دارد که چه عاملی باعث شده

 سوره نساء 46آیه -ه سومنمون -١-2

ـَر ُمْسـَمٍع َو ر  ْعنـا َو َعَصـْينا َو اْْسَـْع َغيـْ ـعحهح َو يـَُقولُـوَن ْسَح ـَنتحهحْم َو َطْعنـاً ِفح محَن الَّذيَن هاُدوا ُُيَر حُفوَن اْلکلحَم َعـْن َمواضح َْلسح اعحنـا لَيًّـا ِبح
ْعنا َو َأَطْعنا َو اْسَْ   ْع َو اْنُظْرص َلکاَن َخرْيًا َِلُْم َو َأقْـَوَم َو لکْن َلَعنَـُهُم اَّللَُّ بحکْفرحهحْم َفال يـُْؤمحُنوَن إحالَّ َقليالً الد حينح َو َلْو أَنَـُّهْم قاُلوا ْسَح

کنويم، ميوان تفاسوير ارائوه شوده توسوط مفسورانی کوه عقایود و           وقتی سير تفاسير مربو  به این آیه را بررسی موی 

های جزئی که بيشتر مربو  به نکات  شود. به جز اندک تفاوت ده نمیرویکردهای مختلفی دارند، تفاوت فاحشی دی

 القول هستند. بالغی و ادبی هستند، تقریبا همه مفسران در تفسير این آیه متفق

، 1ق، ج1٢2٨سوليمان،   بون  بينويم. )ر.ک: مقاتول   سليمان چيزی فراتر از شرح ظاهر ایون آیوه نموی    بن در تفسير مقاتل

و طوسی که نگاهی ادبی در تفسير این آیوه  « َفال يـُْؤمحُنوَن إحالَّ َقلـيالً »ماالت معنایی عبارت( طبرانی احت٨77-٨7١صص

، ٨توا، ج    طوسی، بی2٢١-2٢3، صص2م، ج211٣دهد. )طبرانی،  را توضيح می« راعِنا»دارد، احتماالت معنایی تعبير

ير مورد مطالعوه موا، تفسوير طبرسوی     است  در س ( در تفسير این آیه از روایات استفاده کمتری شده213-212صص

اسوت.   زید، حسن، جاهود( نيوز اسوتفاده کورده     عباس، ابن اولين تفسيری است که برای تفسير این آیه از روایات)ابن

از راویوانی  _( در ادامه سيوطی نيز برای تفسير این آیه روایوات متعوددی را   ٣١-٣٢، صص٨ش، ج1٨72)طبرسی، 

( کاشانی در تفسوير خوود روایتوی    1١٣، ص2ق، ج1٢1٢کند. )سيوطی،  نقل می _دیحاتم، س ابی عباس، ابن مثل ابن

گویود ایون روایوت در بيشوتر      کند و می نقل می _صوریا از جمله ابن_درباره دعوت پيامبراکرم)ص( از معاشر یهود 

ای تامول و بررسوی   است  اما در سير مطالعاتی ما، این روایت در تفاسير نقل نشده بود که این مسئله ج تفاسير آمده

 (٢1-٨7، صص٨ش، ج1٨11بيشتری دارد. )ر.ک: کاشانی، 

باشود( بوه    کاشانی برخالو همه مفسران قبل از خود )منظور ما تفاسير انتخاب شده در سير مورد مطالعوه موی   فيض

( ٢37-٢3١، صووص1ق، ج1٢13کاشووانی،  کنوود. )ر.ک: فوويض جووای تعبيوور تحریووف، از تعبيوور تبوودیل اسووتفاده مووی

کند و آلوسی دو احتمال معنوایی   سوی تحریف را به دو نوع کلی تحریف معنایی و تحریف لفظی تقسيم میبر حقی

عحهح »برای عبارت  ق، 1٢13  آلوسوی،  217-213، صوص 2توا، ج  برسوی، بی کند. )حقی بيان می« ُُيَر حُفوَن اْلکلحَم َعْن َمواضح

هوایی از   ختن به بحث تحریف و انواع آن، نمونه( رشيدرضا اولين مفسری است که در ادامه پردا٢٣-٢3، صص٨ج
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معتقد است که این عبارت صرفا « وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ»شمارد و درباره عبارت  تحریف تورات توسط یهودیان را می

 (1٢٨-1٢1، صص3ق، ج1٢1٢باشد. )رضا،  معنای بدی ندارد و در اصل دعا می

بردند، معنای خوبی داشت  اما با  برخورد با پيامبراکرم)ص( به کار می سيدقطب معتقد است عباراتی که یهودیان در

کردنود کوه موورد     توجه به ادامه آیه مشخص می شود که یهودیان از به کار بردن آن عبارات، معنای بد را اراده موی 

متفواوت از اکثور مفسوران دارد و    نظری « َفال يـُْؤمحُنوَن إحالَّ َقليالً »اند. سيدقطب درباره عبارت  لعنت خداوند قرار گرفته

ای به معنای دوم این عبارت ندارد، از نظر سيدقطب منظور از این عبارت یعنی فقوط تعوداد انودکی از یهوود      اشاره

 (١7١-١73صص ،2ق، ج1٢32آورند. )ر.ک: قطب،  ایمان می

عاشور با نگاهی ادبی به تفسير ایون   از جمله تفسير التحریر و التنویر ابن_کنيم که بيشتر تفاسير  در ادامه مشاهده می

اند. شنقيطی آیات قبول و بعود آیوه موورد      اند و مطلب جدیدی را به دامنه تفسيری این آیه اضافه نکرده آیه پرداخته

است و این مسئله جای تامل و بررسوی دارد کوه    است ولی در تفسير این آیه مطلبی بيان نکرده بحث را تفسير کرده

تهرانی نيز درباره ایون   ميانجی و صادقی است که ایشان از تفسير این آیه صرو نظر کند. ملکی چه عاملی باعث شده

 اند  گویا این دو مفسر هنوز به تفسير این بخش از قرآن نرسيده بودند. آیه تفسيری ارائه نداده

 گیری نتیجه

گذارنود. تواثير مبوانی و     ير موی هوای مختلفوی در فرآینود فهوم و تفسوير تواث       های مفسران، از راه فرض مبانی و پيش

گيوری از اصوول و    باشد. با در نظر گرفتن و بهوره  های مفسران در فرآیند فهم و تفسير غير قابل انکار می فرض پيش

ها در فرآیند فهوم و تفسوير جلووگيری کورد. الزموه       فرض توان تا حدی از تاثير مبانی و پيش قواعدی مشخص، می

هوای صوحيح قبول از ورود فرآینود فهوم و تفسوير        فورض  و کسب مبانی و پيش دستيابی به تفسير درست، تحصيل

شویم که از نظور   گرایی در معنا می را حجت بدانيم، دچار نسبيت  های مفسران فرض باشد. اگر همه مبانی و پيش می

 باشد. فلسفی و عقالنی، تفکری اشتباه می

باشند  این مسوئله   کشی از جامعه می به دنبال ارتزاق و بهرههای ناصواب خود،  برخی از متوليان امور دینی با انگيزه

شود. وقایعی که در قرآن خطاب به دانشومندان و علموای یهوود و نصواری بيوان       دینی مسلمان هم می شامل متوليان

شود. متوليان امور دینی نسبت به مردم و مردم نسبت به متوليان امور دینوی   است، شامل علمای مسلمان هم می شده

هوا و سوءاسوتفاده برخوی از     عودالتی  وظایف و حقوقی دارند  آگاهی از این حقوق و تکاليف باعث جلوگيری از بی

انود    های مفسران در تفسير همه آیوات قورآن اثرگوذار نبووده     فرض شود. مبانی و پيش متوليان امور دینی از مردم می

رسد برخوی   شترکی بين مفسران نباشد. به نظر میفرض م شود که مبانی و پيش اختالو در تفاسير زمانی حاصل می

خاطر حفظ منافع خود) منافع مالی، اجتماعی، کالمی و...( آیاتی که بوا اعتقوادات و منوافع آنوان      از مفسران قرآن، به

 اند که منافع آنان حفظ شود. ای تفسير کرده سازگاری ندارند را به گونه

 

 فهرست منابع

 کریم. قرآن
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 . ق(. بيان المعانى. دمشق: مطبعة الترقی1٨٣2عبدالقادر. )غازى،  آل

ق(. روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم و السبع المثانی. محقق علی عبودالبارى  1٢13. ) آلوسى، محمود بن عبداهلل

 . العلمية، منشورات محمدعلی بيضون عطيه. بيروت: دارالکتب

ریور و التنوویر المعوروو بتفسوير ابون عاشوور. بيوروت: مؤسسوة         ق(. تفسوير التح 1٢21عاشوور، محمودطاهر. )   ابن

 . العربی التاریخ

هوا در   فهوم  هوا و پويش   فورض  نقش پيش»ش(. 1٨12اسماعيلی، محمدرضا  کمالوند، پيمان  رحيمی، سجاد. ) حاجی

 .111-71. صص 2مطالعات قرآن و حدیث. سال ششم. شماره«. آملی اللّه جوادی تفسير قرآن از منظر آیت

 .1١1-1٨3. صص1١اندیشهحوزه. شماره«. ها در فهم قرآن دانسته نقش پيش»ش(. 1٨7٣پناه، رضا. ) قح

 تا(. تفسير روح البيان. بيروت: دارالفکر. . )بی برسوى، اسماعيل بن مصطفى حقى

 . مصحح هاشم رسولی. قم: اسماعيليان. ق(. تفسير نور الثقلين1٢13. ) حویزى، عبدعلى بن جمعه

ق(. تفسوير الخطيوب الشوربينى المسومى السوراج المنيور. محقوق ابوراهيم         1٢23نى، محمد بن احمود. ) شربي خطيب

 العلمية، منشورات محمدعلی بيضون. الدین. بيروت: دارالکتب شمس

 ق(. تفسير القرآن الحکيم الشهير بتفسير المنار. بيروت: دارالمعرفة.1٢1٢رضا، محمد رشيد. )

ق(. الکشاو عن حقائق غوامض التنزیل و عيوون اطقاویول فوى وجووه التأویول.      1٢17زمخشرى، محمود بن عمر. )

 . العربی احمد. بيروت: دارالکتاب مصحح مصطفی حسين

شناسی فهم آن. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  ش(. تحليل زبان قرآن و روش1٨٣٨روشن، محمدباقر. ) سعيدی

 . اسالمى / موسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه

ق(. الودر المنثوور فوى التفسوير بالمواثور. قوم: کتابخانوه عموومى حضورت          1٢1٢بکر. ) ى، عبدالرحمن بن ابىسيوط

 نجفى)ره(. العظمى مرعشى اهلل آیت

 . های تفسيری. قم: مرکز جهانى علوم اسالمى ش(. مبانی و روش1٨٣2شاکر، محمدکاظم. )

 . خبار اليوم، ادارة الکتب و المکتباتم(. تفسير الشعراوی. بيروت: ا1111. ) شعراوى، محمد متولى

العلميوة، منشوورات    . بيوروت: دارالکتوب   ق(. أضواء البيان فوى إیضواح القورآن بوالقرآن    1٢27. ) شنقيطى، محمدامين

 . محمدعلی بيضون

 کثير. ق(. فتح القدیر. دمشق: دار ابن1٢1٢شوکانى، محمد. )

 قرآن الکریم. قم: دفتر مولف.تا(. التفسير الموضوعى لل تهرانى، محمد. )بی صادقى

 . . بيروت: مؤسسة اطعلمی للمطبوعات ق(. الميزان فی تفسير القرآن1٨11. ) طباطبایى، محمدحسين

 . الثقافی م(. التفسير الکبير: تفسير القرآن العظيم. اربد: دارالکتاب211٣طبرانى، سليمان بن احمد. )

طباطبوایی و هاشوم    اهلل یوزدی  . مصوحح فضول   تفسوير القورآن   ش(. مجمع البيان فی1٨72. ) طبرسى، فضل بن حسن

 رسولی. تهران: ناصرخسرو.

 العربی. .مصحح احمدحبيب عاملی. بيروت: دارإحياءالتراث تا(. التبيان فی تفسير القرآن . )بی طوسى، محمد بن حسن
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 . ق(. من وحى القرآن. بيروت: دارالمالک1٢11. ) اهلل، محمد حسين فضل

 ق(. تفسير الصافی. مصحح حسين اعلمی. تهران: مکتبةالصدر.1٢13. ) محمد بن شاه مرتضى کاشانى، فيض

سوود. بيوروت:    ق(. تفسير القاسمی المسمى محاسن التأویل. محقوق محمدباسول عيوون   1٢1٣. ) الدین قاسمى، جمال

 . العلمية، منشورات محمدعلی بيضون دارالکتب

 . تهران: بنياد بعثت، مرکز چاپ و نشر. احسن الحدیثش(. تفسير 1٨73اکبر. ) بنابى، على قرشى

. محقوق ابوراهيم    م(. لطائف االشارات: تفسوير صووفى کامول للقورآن الکوریم     2111. ) قشيرى، عبدالکریم بن هوازن

 بسيونی. قاهره: الهيئة المصریة العامة للکتاب.

 . ق(. فى ظالل القرآن. بيروت: دارالشروق1٢23قطب، سيد. )

 جزایری. قم: دارالکتاب. ش(. تفسير القمی. محقق طيب موسوی1٨١٨. ) ن ابراهيمقمى، على ب

 . . تهران:کتابفروشىاسالميه ش(. منهج الصادقين فی إلزام المخالفين1٨11. ) اهلل بن شکراهلل کاشانى، فتح

 .٨و2صباح. شماره«. پژوهی های دین پرسش و پاسخ»ش(. 1٨٣1محمدیان، رضا. )

 تا(. تفسير المراغى. بيروت: دارالفکر. . )بی مراغى، احمد مصطفى

شناسی: سلسله دروس مبانی اندیشه اسوالمی. قوم: انتشوارات     ش(. معرفت1٨1١مصباح، مجتبی  محمدی، عبداهلل. )

 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(.

 . اإلسالمی ق(. التفسير المبين. قم: دارالکتاب1٢23مغنيه، محمدجواد. )

 العربی. محمود شحاته. بيروت: دار إحياءالتراث ق(. تفسير مقاتل بن سليمان. محقق عبداهلل1٢2٨. ) سليمان بن  مقاتل

 اإلسالمية. . تهران: دارالکتب ش(. تفسير نمونه1٨71شيرازى، ناصر. ) مکارم

 سالمى.ق(. مناهج البيان فى تفسير القرآن. تهران: وزارت فرهنگ وارشادا1٢1٢ميانجى، محمدباقر. ) ملکى

 ش(. مبانی تفسير قرآن. قم: دانشگاه قم. 1٨11مودب، سيد رضا. )

 ش(. نفحات الرحمن فى تفسير القرآن. قم: موسسة البعثة، مرکز الطباعة و النشر.1٨٣١نهاوندى، محمد. )
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(2١) 

 درباره باء سببیّت های فارسی قرآن از دیدگاه نحوی ابن هشام بررسی میزان تاثیرپذیری ترجمه

 های بقره و آل عمران( معزی و آیتی از سوره  )ترجم

 1حسین مهتدید.  

 فارس جيدانشگاه خل ،یعرب اتيگروه زبان و ادب اريدانش

 چکیده

ای نيکوو بایود از    وجود دارد هر مترجم برای ارائوة ترجموه   ة قرآن کریمای که بين تفسير و ترجم با عنایت به رابطه

به قواعد دستوری زبان مبدأ پایبند باشد و در زبان مقصد نيز به بهترین شکل آنرا  ميان تفاسير به یک اجماع برسد و

که در قورآن کوریم    است« باء»، حرو آنهاو از ميان  یکی از این اصول توجه به معانی حروو جرّ. سازی کند معادل

 1آیتوویدو متوورجم قوورآن، آشوونایی بووا عملکوورد  ،. هوودو از ایوون پووژوهشدارد یمعووانی مختلفوو و کوواربرد فووراوان

گيری از  با بهره براین بنااست  سببيّت « باء»یابی حرو  اللفظی( در برگردان و معادل )تحت 2جمله( و معزّی به )جمله

و بر اساس دیدگاه ابن هشام، و با روش استقرائی و توصيفی تحليلی  مبدأ و مقصدتفاسير و منابع دستوری دو زبان 

ابن هشام معتقد است  .پرداخته شده است« باء» دو ترجمة آیتی و معزّی از معنای سببيت حرو جرّو نقد بررسی  به

يل و سببيت را تحت عنوان سببيت آورد و ثانياا ميان این معنا و معانی دیگر همچون اسوتعانت و  اوالا باید معنای تعل

دهد عليرغم اینکوه   های پژوهش نشان می یافتهسازی لحاظ گردد.  مقابله تفاوت وجود دارد و این امر باید در معادل

سازی در ترجموة   قول، بهترین معادل در نقلداری  دليل پایبندی به قواعد دستوری زبان مبدأ و رعایت اصل امانت به

های کنونی، زبان معيار روز مالک هست به همين خاطر ترجمة آیتوی عوالوه    معزی نمود دارد  ولی چون در ترجمه

بر رعایت قواعد دستوری زبان مبدأ، بيشتر به زبان مقصد نزدیک بوده و به قواعد دسوتوری روز نيوز بيشوتر پایبنود     

 تر دانست. تر و سليس ای مأنوس توان آنرا ترجمه رو می از این  است

 ، ابن هشام.سببيت« باء»حرو جر، تفسير، ترجمه،  کلید واژگان:

 

 . مقدمه1

های اصلی که تقاضا و تمایل زیادی به ترجمة آن وجود داشته و هنوز نيوز اسوتمرار دارد زبوان عربوی      یکی از زبان

ن بر پایة این لغت است. تاریخ ترجمة قرآن به زبان فارسی به زمان خود دليل استوار بودن زبان قرآ است و آن نيز به

زبانان  حمد را به فارسی ترجمه کند تا فارسی ةپيامبر)ص( به سلمان اجازه داد سور»گردد  آن زمان که  پيامبر باز می

کنون و پس از هنر ترجمة (. از آن زمان تا212: 1٨1٨)معرفت، « بتوانند آن را در نماز بخوانند و کم کم عادت کنند

توان همة آنها را مقبول دانست ولی عمل آنها  اند  هر چند نمی قرآن، مترجمان زیادی در این عرصه هنرنمایی نموده

                                                           
1 mohtadi@pgu.ac.ir 
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هایی است که با امر ترجموة   باشد و این در کنار مخالفت یعنی انتقال مفاهيم و معانی قرآن قابل تحسين و تقدیر می

 . است  گرفته قرآن صورت می

گيوری آنهوا بایود گفوت کوه       گيرد کوه در موورد شوکل    هایی صورت می ها و سبک ترجمة قرآن در چارچوب روش

هوای گونواگونی را در    هوا و هودو متورجم، ترجموه     ها و جملوه  هایی همچون چينش واژه مترجمان بر اساس مؤلفه

های مختلفوی ارائوه شوده     نامگذاریهای ترجمة قرآن  اند. هرچند برای سبک های مختلف ارائه کرده ها و سبک قالب

)هسوته  « جملوه  جملوه بوه  »اللفظوی(، روش   )تحوت « کلمه کلمه به»های ترجمه به سه روش  تقسيم روش»اما   است

« هوای موجوود اسوت    )ترجمة تفسيری( منطقی بوده و مطابق با واقعيت خارجی در ترجمه« آزاد»هسته( و روش  به

عنوان نمونه ترجمة مرحوم معوزی را در زمورة    توان به های ترجمه می سبک(. از ميان 2١1: 1٨11)رضایی اصفهانی، 

 شمار آورد. جمله به اللفظی و ترجمة مرحوم عبدالمحمد آیتی را جزء ترجمة جمله به ترجمة تحت

توانند به فهموی عميوق از آیوات ایون کتواب الهوی        شک مسلمانان غير عرب از رهگذر ترجمة صحيح قرآن می بی  

شود که یا خواننده به سمت لغزش و اشتباه کشيده شوود و   رو اشتباه مترجم در ترجمة آیات سبب می برسند  از این

ترین واحد کلمه، یعنی همان حروو،  در مورد کوچکدرستی دریابد و این امر حتی  یا اینکه نتواند معانی آیات را به

طوور مشوخص    شود که نگارندگان در این مقاله به کند و ضرورت این پژوهش از این جهت آشکار می نيز صدق می

یابی معنای سببيت حرو  آنها در برگردان و معادل و نقد اللفظی و بررسی جمله و تحت به های جمله بررسی ترجمه به

یوابی باشود.    شده در مورد این معادل  های یاد اند تا معياری برای تشخيص صحت و سقم ترجمه رداختهعربی پ« باء»

هوا نسوبت بوه     تووان شواهد برخوی مخالفوت     هوای قرآنوی موی    همچنين با تأمل بر نقدهای موجود در حيطة ترجمه

هدو از انتخاب این دو  رو د  از اینجمله بو به های جمله ها از ترجمه اللفظی و نيز احياناا جانبداری های تحت ترجمه

، به ميوزان  «باء»یعنی معانی حرو جرّ  های ترجمة قرآن، سبک ترجمه این است که با بررسی و تحليل یکی از جنبه

های موجود را مورد  ها یا جانبداری بتوانيم حقانيت مخالفت موفقيت هر کدام از این دو روش ترجمه دست یابيم و

  بررسی قرار دهيم.

استقرائی و کمک گرفتن از علم صرو و نحو و بالغت به توصيف معنوای سوببيت     ین پژوهش با استفاده از شيوةا

در دو ترجموة  یوابی معنوای سوببيت     پرداخته و بر اساس دیدگاه ابن هشام، به تحليل و بررسی برابر« باء»حرو جر 

و هشام دربارة حرو باء سببيت پرداخته شده است  به تبيين دیدگاه ابنپردازد  لذا در ابتدا  منتخب فارسی قرآن می

جملوه بوه   هوای   پذیری ترجموه  ميزان تأثيرسببيت بيان گردیده و با استناد به تفاسير قرآن، « باء»معادل فارسی س س 

یابی معنای سببيت  گيرد  همچنين نگارندگان ميزان انطباقِ برابر مورد تحليل قرار میاز تفاسير  جمله و تحت اللفظی

و در صورت نياز نيز از شيوة آماری دهند  با دیدگاه ابن هشام را در هر ترجمه مورد بررسی قرار می« باء»حرو جرِّ 

 های زیر برسد:  گيرد تا به پاسخی مناسب برای هر کدام از پرسش برای بيان نتایج بهره می

بی، در زمينة معنای سوببيت  های انتخابی با تفاسير و کتب اد بيشترین ميزان هماهنگی و انطباق ترجمه (1

 در کدام روش نمود دارد؟« باء»حرو جر 

 شود؟ سازی در کدام روش ترجمه دیده می ترین معادل بيشترین و نزدیک (2
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« بواء »اند دیدگاه ابن هشام در مورد معنای سببيت حرو جرِّ  هر کدام از مترجمان به چه ميزان توانسته (٨

 را در ترجمة خود لحاظ کنند؟

عنوان شاهد مثال ذکر نشوده اسوت  همچنوين     های ذکر شده، آیات انتخابی به در هيچکدام ازکتاباست  ذکر الزم به

باشد  لذا شواهدی را که بيشوترین جنبوة    در هر دو سوره فراوان می« باء»شواهد مربو  به معنای سببيت حرو جر 

عنوان زیربنای پژوهش موورد    ی که بههای باایم و کت اند انتخاب و بيان کرده اختالو از نظر مقایسة دو ترجمه داشته

ای از قورآن   باشود و چنانچوه آیوه    گرفته است در حيطة زمانی قرن پنجم هجری قمری تا قرن اخير موی  استفاده قرار

های انتخابی، دليل و برهانی برای آن یافوت نشوده    باشد بدین جهت است که در سایر کتاب ای اندک می دارای ادله

است آن وجهی را که دارای بيشترین اتفاق    یگر اگر احياناا دو وجه معنایی برای یک آیه بيان شدهاست و از سوی د 

کار رفته است به تفکيک سوره  به« باء»ایم  اما آیاتی که در آنها معنای سببيت حرو جرّ  داده باشد مدّنظر قرار نظر می

 عبارتند از:

ـــا(، 01سوووورة بقوووره و آیوووات:   ـــاذح(،14)بحُکـــم(، 11هح(، )بحـــ16)بحـــهح(، 11)مبح َت ح ـــا(،  19)ابح َنَـُّهـــم(، 60)مبح )بحـــهح(، 86)ِبح
يــــديهحم(، 89 (، 28)ِبح لرُُّســــل، بحــــروحح ــــا(، 91)بحُکفــــرحهحم(، 90)بحُکفــــرحهحم(، 22)ابح )هبححــــم(، 066)بحــــهح(، 064)بحــــهح(، 011)مبح

نَّ(، 086 ـــــــا(، 022)ِبح ، هبح إلُثح ، ابح ـــــــلح لباطح لُعمـــــــَرة(، 096)ابح ذنحـــــــهح(، 100(، )ابإلُثح 116)ابح ـــــــدحهح(، 100)إبح ـــــــدحها، بحَوَل )بحَوَل
110 ،) ذنح ذنحهح(، 111)إبح ملَن ح(، 164)إبح نَـُّهم(.181)بحسيماُهم(، 180)ابح  )ِبح

نَـُّهــم(، 14)بحــُذنوهبححم(، 00آیووات:  و عمووران سووورة آل نَـُّهــم(، 81)ِبح ــا(، 89)ِبح ــا(، 016)بحنحعَمــةح(، 010)مبح ــا، 001)مبح )مبح
نَـُّهـــم(،  ـــا(، 011)بحَغـــيظحُکم(، 009ِبح (، 041)بحـــهح(، 016)هبح ذنح ـــا(، 010)إبح (، 010)مبح ـــا(، 019)بحـــَبعض(، 011)بحَغـــم ح )مبح
066 ،) ذنح ا(، 081)إبح ا(، 021)مبح ا(. 022)مبح  )مبح

 پیشین  تحقیق .2

خصوص در قورآن کوریم، جوز در موواردی      فارسی به  در خصوص تطبيق معانی حروو جرّ عربی و حروو اضافة

ها، تحقيق قابل تووجهی صوورت ن ذیرفتوه اسوت  اموا       ای از مقاالت و پایان نامه محدود در کتب فن ترجمه و پاره

 عبارت است از:  آثاری که در این زمينه صورت گرفته

تکافؤ المعنی بين العربية والفارسية فی حرفی الباء ومِن )ترجمتوی  »ای در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان  نامهپایان 

ناموه   (  نویسنده در این پایان 1٨11نگارش زهرا صادقی از دانشگاه الزهراء)مهر« آیة اهلل مکارم وخرمشاهی نموذجاا(

از منظر زائد بودن آنها « من»و « باء»ر خصوص معانی حروو است تا به بررسی انعکاس آراء تفسيری د   سعی کرده

حروو موذکور از    های انتخابی را با تفاسير منتخب در زمينة های فارسی ب ردازد، و ميزان مطابقت ترجمه در ترجمه

 نشده است.« باء»ای به معنای سببيت حرو جر  نامه هيچ اشاره منظر زیادت آنها مشخص نماید و در این پایان

از انسيه خزعلوی، مينوا   « های قرآنی در ترجمه« مِن»و « باء»پذیری دو حرو زائد  بررسی ترجمه»هایی با عنوان  مقاله

بررسوی آراء تفسويری در خصووص     (  نویسندگان در این پوژوهش بوه   1٨1٨ای و زهرا صادقی)حسنا، پایيز جيگاره

 اند. ای نکرده اشاره« باء»به معنای سببيت حرو جر  اند و های فارسی پرداخته در ترجمه« مِن»و « باء»حروو زائد 
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(  1٨7١هادی موؤذن جامی)تابسوتان    از محمد« کاربرد حروو در قرآن کریم )با نگاهی به ترجمة آقای خرمشاهی(»

بوا  را « إلی، باء، عَلَوی »شده از حروو  وی در این مقاله با تدبر در تفسير الميزان و دیگر تفاسير انتخابی، معانی ارائه

 است. شده از بهاءالدین خرمشاهی در برخی از آیات قرآنی مورد مطابقت و نقد قرار داده  ارائه  ترجمة

های آقایان معزی و آیتی تحقيقوی صوورت    در ترجمه« باء»تأثير معانی حرو جرّ   همانطور که مالحظه شد در زمينة

مورد بررسی جنبة سببيت این حورو جورّ در    توان گفت که هيچ پژوهشی در صورت کلی نيز می است و به نگرفته 

رو پوژوهش حاضور بوه بررسوی انعکواس       باشد. از این قرآن موجود نمی اللفظی جمله و تحت به ترجمة جمله  روش

اللفظی و جملوه   های تحت هایی از روش عنوان نمونه های آقایان معزی و آیتی، به معنای تعليل این حرو در ترجمه

 دهد. آنها را مورد تحليل قرار میپردازد و  جمله، می به

 «باء». معانی حرف جر ١

تووان یافوت کوه     است فقوط شومار انودکی از آنهوا را موی       از ميان کتبی که تاکنون پيرامون حروو جر نگاشته شده

زیرا بيشتر آنها فقط قسمتی از فصوول کتواب را بوه      بحث پيرامون حروو معانی پرداخته باشند صورت مستقل به به

صورت مفصل و مستقل این مبحوث را موورد کواوش و بررسوی      اند  اما برخی از کتب به بحث اختصاص دادهاین م

الجنوی الودانی فوی حوروو     »(، ٨٣٢حسوين روموانی)    از علی بون « معانی حروو الجر»»  اند که عبارتند از قرار داده

اطزهوی  »عبدالنور الموالقی،    احمد بناز « رصف المبانی فی شرح المعانی»(، 7٢1قاسم مرادی)  از حسن بن« المعانی

 (.٣2: 1٨12)محبی و علوی، (« ٢13از محمد النحوی هروی)« فی علم الحروو

تنهایی معنای مستقلی ندارد و معنایش با اضافه شدن به اسم  یکی از اقسام حروو معانی است که به« باء»حرو جر 

ددی است که حسب موقعيتش، به آن معنوا اسوتعمال   این حرو دارای معانی متع شود، از سوی دیگر خودِ کامل می

  اسوت  ابون   اقوال و نظریات بسياری از سوی نحویان ارائه شوده  ،شود. در مورد تعداد معانی کاربردی این حرو می

باشد که عبارتند از:  مفرده دارای چهارده معنی می« باء»حرو »است که:    هشام در مورد معانی این حرو چنين گفته

« الصاق، تعدیه، استعانت، سببيت، مصاحبت، ظرفيت، بدل، مقابله، مجاوزه، استعالء، تبعيض، قسوم، غایوت، تأکيود   

 (. 111: 1تا، ج هشام، بی )ابن

شود که وقوع فعل به سبب آن چيز اسوت و   د میاست، بر چيزی وار« باء»سببيت که یکی از معانی حرو جرِّ « باء»

دهد  در اغلب موارد قبل از وقوع فعل روی می "باء"علت مقترن با »سبب تفاوت وجود دارد  زیرا « الم»ميان آن و 

دهود و بوه نودرت     به ندرت قبل از فعول روی موی   "الم"پيوندد  اما علت مقترن با  و فعل در مقابل آن به وقوع می

«  فَکُلًّوا أَخَوذْنا بِذَنْبِوه   »فرمایود   (  همانند ایون آیوه از قورآن کوه موی     2٢١: 1٢11)السامرایی، « ن استمقصود وقوع آ

 خاطر گناه سرکشيان نازل شده است.  ، دليل عذاب سرکشان است و عذاب آنان به«گناه»(  یعنی ٢1)عنکبوت/ 

تفکيک این معنا در مورد معرفی کرده است و  "باء"عنوان معنایی مستقل برای حرو  ابن هشام، معنای سببيت را به

  ابون کوه   ميان دیدگاه ابن هشام و دیدگاه دیگر نحویان، تفاوت و مشابهت وجوود دارد  چنوان   ،«باء»از دیگر معانی 

دو معنوای سوببيت و   بوين  ( 2٣1: ٢، ج1٨٣٢نيز همانند رضی الدین استرآبادی )رضوی الودین اسوتر آبوادی،      هشام

شود،  استعانت را حرفی دانسته است که بر آلت فعل وارد می« باء»  زیرا ابن هشام، است  ل شده تفاوت قائ استعانت،
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، عباس حسن نيز با ایون عقيوده   (11٨: 1تا، ج )ابن هشام، بی رساند سببيت که دليل انجام فعل را می« باء»بر خالو 

بيت بر سببی که منجر به حصول معنوای  سب« باء»و معتقد است  موافق است و ميان استعانت و سببيت فرق گذاشته

ای که واسطة بين فاعل و مفعول است وارد  استعانت بر ادات فعل و وسيه« باء»شود و  شود وارد می قبل از خود می

عنوان یکوی از   طور کلی معنای استعانت را به (  اما کسانی همچون ناظر الجيش، به٢3٨: 2، ج1٨١7شود )حسن،  می

گزینود  زیورا وی معتقود اسوت اسوتعمال       می جای آن، معنای سببيت را بر داند و به جایز نمی« ءبا»معانی حرو جرِّ 

(  ابن مالوک نيوز در کتواب    21٢1: ١، جدون تاریخالجيش،  ناظرمعنای استعانت در مورد ذات خداوند جایز نيست )

چنين دیدگاهی « حروو المعانیالجنی الدانی فی » ( و مرادی در کتاب 21: ٨، ج1٢22)ابن مالک، « شرح التسهيل»

(. از سوی دیگر سکاکی در ٨1: 1٢1٨اند ) المرادی،  اند و معنای استعانت را در معنای سببيت قرار داده را بيان کرده

ندانسته است و بجای آن، معنای استعانت را بيان کرده اسوت  « باء»، سببيت را جزء معانی حرو جرّ «مفتاح العلوم»

چهوارده معنوی را ذکور کورده     « بواء »بر خالو نظر ابن هشام که برای حرو جرّ  (.13١-133 )سکاکی، دون تاریخ:

( و سويوطی در  217: ٢، ج1٢12فقط معنای الصاق را برای این حرو برشمرده )سيبویه، « الکتاب»است، سيبویه در 

 (.2١١: 2کتاب خویش به این عقيدة سيبویه اشاره کرده است )سيوطی، دون تاریخ، ج

سوببيت حرفوی   « بواء : » »و گفته است  معنای سببيت را از معنای تعليل جدا دانسته ، همچون ناظر الجيش،نيزبرخی 

صورت مجازی متعدی  وسيله آن از فاعلی که آنرا به  شود که صالحيت این را دارد که به است که بر چيزی وارد می

: ١، جهموان الجويش،   )نواظر « کاربرد دارد« الم»حرو  جای تعليل حرفی است که غالباا به« باء»نياز شود و  کند بی می

تجردیوه را  « باء»است حتی   هشام هر دو مفهوم تعليل و سببيت را تحت عنوان سببيت آورده  اما ابن  (21٨1-21٢1

 (11٨: 1هشام، همان، ج  زند )ابن را مثال می« لقيتُ بزیدٍ اطسدَ»داند و برای تفهيم آن جملة  سببيت می« باء»در زمرة 

: 2و صبان نيز همانند ابن هشام، ميان دو لفظ تعليل و سببيت، لفظ سببيت را برگزیده است )صوبان، دون تواریخ، ج  

٨٢٢.)   

و با استناد به عبوارت  را نيز از هم تفکيک کرده و در شرح آن  مقابلهمعنای سببيت و  ،از سوی دیگر صاحب مغنی

ما بر خالو نظر معتزلوه و دیگوران،    »گوید:  چنين میدر مخالفت با نظر معتزله،  و«  لَن یُدخَلَ أحدُکم الجنّةَ بِعَمَلِه»

 اما شود  می داده واسطه بدون عوض شیءِ اوقات، دانيم  زیرا اغلب معنای سببيت نمی را در اینجا به «باء»حرو جرِّ 

 موورد  عبارت دیگور در    به(11٢: 1همان، جابن هشام، « )آید نمی بوجود سبب بدون مسبب سببيت، «باء» مورد در

عنووان مثوال در ایون عبوارت،      ندارد، به امکان سبب بدون مسبب سببيت، در ولی است معوّض بدون عوض مقابله،

 کند.  عطا نيز عمل بدون را بهشت خداوند است ممکن

ه ابن هشام بيان کورده  همان دالیلی ک  عنوان معنایی مستقل کاربرد دارد و به رسد معنای سببيت یا تعليل، به نظر می به

معنا باشد و در ترجمة فارسی نيز هويچ   تواند با دیگر معانی همچون استعانت و بدل، مترادو و هم است، هرگز نمی

 را برساند. تواند معنای آن کلمة دیگری غير از برابر و معادلِ معنایی آن نمی

 سببیت در زبان فارسی« باء». معادل معنایی 4
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استعمال حروو در هر زبان، تابع مقتضيات همان زبان است. به همين سبب اغلوب حوروو فارسوی و عربوی بوا      »

: 1٨٣1)معروو، « شود مترجم نتواند به خوبی از عهدة ترجمه برآید یکدیگر منطبق نيستند. این نابرابری، موجب می

سازی نمود حوروو جور اسوت کوه در      معادل(. یکی از حروفی که باید در ترجمه از عربی به فارسی برای آن 2٨٢

تعليل یا سببيت وجود دارد و در زبان فارسی نيز برای این حورو معوادلی بوا عنووان     « باء»ميان این حروو، حرو 

 است.  بيان شده« سبب»و « بيان علت»، «عليت»، «سببيت»، «تعليل»

بط، حروو نشانه. از این ميان حروو شوند: حروو اضافه، حروو ر در زبان فارسی حروو به سه دسته تقسيم می

باشود. حوروو    اما نمود حروو ربط بيش از حروو اضافه می  اضافه و حروو ربط نمایانگر تعليل و سبب هستند

بخواطر  »، «بخواطر آنکوه  »، «سبب اینکه  به»، «که بدان سبب»، «از آنکه»، «که از آن جهت»، «که از آنجا»ربطی همچون 

هوای حوروو    همچنين گروه« روی که زان»، «چرا که»، «که برای آن»، «که بدان»، «دليل آنکه به»، «دليل اینکه به»، «اینکه

 تعليل هستند.« باء»ای همانند: ب)به( و کسرة اضافه بيانگر  اضافه

 سببیت در سورة بقره« باء». شواهد حرف ٥

ا كانُوا َيْكذحبُون َعذابٌ  َِلُمْ  وَ  َمَرضاً  اَّللَُّ  َفزاَدُهمُ  َمَر ٌ  قـُُلوهبححمْ   ﴿ِف( 0-1  (01)بقره/ ﴾أَليٌم مبح
( ، از سوی دیگر 271: 1، ج1٢21را به معنای سببيت دانسته )ابن عاشور، « باء»این حرو « التحریر و التنویر»مؤلف 

بوه  « أنووار التنزیول  »( و در 111: 1، ج1٢٨1)جرجوانی،  « بِسَببِ کونِهِم کواذبينَ »آنرا به تقدیر« درج الدرر»در تفسير 

 اند. ( سببيت دانسته٢3: 1، ج1٢1٣)بيضاوی، « بِسَببِ کِذبهِم»تقدیر 

انود: یکوی موصوولی و     باید گفت که برای این حرو دو وجه را معرفوی کورده  « بِما»در ترکيب « ما»در مورد حرو 

« العزیوز   الووجيز فوی تفسوير الکتواب    »( ، 13٢: 1،ج1٢22)ثعلبوی،  « الکشف والبيان»دیگری مصدری  چنانکه کتب 

روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم و السبع »و « بِتَکذیبِهِم»اند یعنی  ( آنرا مصدریه دانسته12: 1، ج1٢13)واحدی، 

 ( هر دو وجه را جایز دانسته است.132: 1، ج1٢13)آلوسی، «  المثانی

بى دردناک بدانچوه بودنود   ترجمه معزی: در دلهاى آنان است مرضى و خدا بيفزودشان مرضى و ایشان را است عذا

 گفتند. درو  مى

انود برایشوان    کيفر دروغى کوه گفتوه   ترجمه آیتی: در دلهاشان مرضى است و خدا نيز بر مرضشان بيفزوده است و به

 عذابى است دردآور. 

و استفاده کرده است که متناسب با زموان خوویش   « بدانچه»از کلمة « باء»معزّی برای بيان معنای سببيت حرو جرّ 

« کيفر»از کلمة « باء»گر معنای سببيت است  اما در ترجمة دوم، مترجم برای بيان معنی سببيّت  ادبيات آن عصر، بيان

را نيز ترجمه نکرده است که بوا در  « ما»در ترجمه موجود نيست و حرو  ،)جَزاء( ،کمک گرفته است که معادل آن

  بنابراین هر دو متورجم بور   شود ورت ترجمه پيشنهاد میهر دو ص« ما»مصدریه یا موصوله بودن حرو  نظر گرفتن

انود و معوادلی غيور از سوببيت بورای آن ذکور        توجه کرده« باء»اساس دیدگاه ابن هشام، به معنای سببيت حرو جرِّ 

 استفاده کرده است که در متن مبدأ وجود ندارد.« کيفر»اند  اما آیتی در ترجمة خود از واژة  نکرده
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: در دلهایشان مرضی است پس خدا، مرضی دیگر بر آنهوا افوزون سواخت و بخواطر دروغوی کوه       ترجمه پيشنهادی

 خاطر درو  گفتنشان. شود: به گفتند، عذابی دردناک دارند. و اگر )ما( مصدری باشد معنی می می

 (90)بقره/ ﴾ ُكْفرحهحمبح  اْلعحْجلَ  قـُُلوهبححمُ   ِف ُأْشرحبُوا ﴿وَ ( 1-1
« الوسويط  التفسوير »( و 1٢: 1، ج1٢1٣)بيضواوی،  « التنزیول  أنووار »( و 1١١: 1، ج1٢17ی، )زمخشر« الکشاو»تفاسير 

آنورا در معنوای   « بِسَببِ کُفورِهم »( همگی به تقدیر ٨2١: 1، ج1٢13( و آلوسی )آلوسی، 217: 1، ج1117)طنطاوی، 

ه را بورای آن در نظرگرفتوه   ( دو وجو ٢13: 1،ج1٢21)ابوحيوان،  « المحويط  البحر»اما مؤلف تفسير   اند سببيت دانسته

باشد که در این صورت در معنوای مصواحبت اسوت و معنوای عبوارت اینچنوين        می« مَعَ»است: وجه اول به معنای 

باشد:  و وجه دوم آن به معنای سببيت است و معنای عبارت اینگونه می« پرستش گوساله همراه با کفرشان»باشد:  می

 دانند. اما هر دو مفسر وجه دوم یعنی سببيت را آشکارتر می«. ی باشدکفر پيشين آنان سبب پرستش گوساله م»

 . کفرشان شد( به ترجمه معزی: و نوشانيده شدند در دلهاى خود گوساله را )دوستى گوساله با دلشان آميخته

 ترجمه آیتی: بر اثر کفرشان عشق گوساله در دلشان جاى گرفت.

(. ١1: 2،ج1٨١2)قریوب،  « و در این حال ما بعد آن علت حکم اسوت تعليل است « به»یکی از معانی حرو اضافه »

البته باید اشاره کرد که در فارسی معاصر بهتر است که این حرو بوا اسوم بعود از خوود یوک ترکيوب را بسوازد و        

ای گاهی بر« به»در متون فارسی دری حرو »گفته می شود  زیرا « حرو اضافة ثانوی»کار نرود که به آن  تنهایی به به

سواخته  « بوه »ای کوه بوا    های حورو اضوافه   گروه»( و نيز ٨1٢: ٨، ج1٨١3)ناتل خانلری، « آید بيان علت و سبب می

رسواند و   نيوز تعليول را موی   « به جهت، به حکم، به خاطر، به سبب، به علت، به منظور، بوه واسوطه  »شوند، نظير  می

)ابون الرسوول و کواظمی نجوف     « اسوت « به»اضافة کاربرد آن در فارسی رایج امروز در معنی تعليل بيش از حرو 

تووان   است و به سختی می معزی به همان شکل خود ترجمه شده ةدر ترجم« باء»بنابراین حرو   (٢1: 1٨11آبادی، 

زیسته است این ترجموه خوالی از    از آن معنای سببيت را فهميد  اما با عنایت به ادبيات عصری که مترجم در آن می

بيان شوده کوه بهتور اسوت از کلموة      « اثر»به کمک کلمة « باء»رجمة آیتی نيز معنای سببيت حرو اشکال است. در ت

  بنابراین، صرو نظر از شدت و ضعف بيان معنای سوببيت  تر گردد کرد تا عبارت سليس استفاده می« سبب، خاطر»

توجوه  « بواء »عنوای حورو جورِّ    فقط به جنبة سببيت م« اثر»و « به»در هر دو ترجمه، هر دو مترجم با آوردن کلمات 

 اند و این امر کامالا با نظر ابن هشام مطابقت دارد.  داشته

 گرفت. سبب کفرشان ]مهر[ گوساله در دلشان جای ترجمه پيشنهادی: به 

َح  ﴿وَ ( 0-1 َفُع النَّاس اْلَبْحرح  ِفح  َيْري  الَِّت اْلُفْل ا يـَنـْ  (064)بقره/ ﴾ مبح

( بوا یوک   ٨٨2: 1، ج1117)طنطواوی،  « الوسويط  التفسوير »( و 71: 2، ج1٢21)ابو حيان، « المحيط فی التفسير البحر» 

توان دو احتمال را برای آن در  اند که: می اند و چنين گفته در نظر گرفته« باء»استدالل دو وجه معنایی را برای حرو 

را « موا »به معنای مصاحبت باشود و اگور حورو    « باء»باید حرو را موصوله بدانيم « ما»نظر گرفت  یکی اینکه اگر 

 در نظر گرفت.« باء»مصدری بدانيم باید معنای سببيت را برای حرو 

  ترجمه معزی: و کشتيى که روان شود در دریا بدانچه سود دهد به مردم.
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 روند و مایة سود مردمند.  ترجمه آیتی: و در کشتيهایى که در دریا مى

در ایون  « الفلوک »کار برده است  اما کلمة  را به« بدانچه»ست، مترجم برای بيان معنای سببيت، عبارت در ترجمة نخ

جمع مکسّر است ولی مترجم به صورت مفرد ترجمه کرده اسوت  اموا در ترجموة دوم، متورجم     « التی»آیه به قرینة 

قرآنی ذکر نشده است به ترجمة خود  را که در عبارت« و»ترجمه کرده است و حرو « مایة»را به معنی  «باء»حرو 

هستند و به معنای دیگری « باء»بيانگر معنای سببيت حرو « مایة»و « بدانچه»هر دو واژة اضافه کرده است  بنابراین 

از دیدگاه ابن هشام مطابقت دارد  ولوی  « باء»اشاره ندارند که این امر با تفکيک معنای سببيت از دیگر معانی حرو 

صوورت دو جملوة    هرچند که معنی سببيت را رسانده است  ولی ازآنجا که متورجم، عبوارت را بوه   ، در ترجمة دوم

توان این موضوع را بر آن ایراد گرفت و بهتر آن است که به صوورت یوک جملوه ترجموه      معطوو ترجمه کرده می

 شود.

 د.ان سود رساندن به مردم روان منظور بههایی که در دریا  ترجمه پيشنهادی: و کشتی

 (100)بقره/ ﴾َوَلدحها َو ال َمْوُلوٌد َلُه بحَوَلدحهبح  والحَدةٌ  ُتَضارَّ  ﴿ال( 4-1

( ، و نيوز  3٢1: 1، ج1٢13( ، آلوسوی )آلوسوی،   ٢1: 1٢1١( ، محلوی )محلوی،   1٢٢: 1، ج1٢1٣بيضاوی )بيضواوی،  

انود و برخوی    ببيت دانستهرا به معنای س« باء»( همگی هر دو حرو 113: 1، ج1٢11)کاشانی، « المعين تفسير»مؤلف 

است که دیگران معنای الصواق را    که ابن عاشور در تفسير خویش گفته اند  چنان نيز دو وجه را برای آن بيان نموده

یعنوی  « بواء »باشد و مودخول حورو    می« تُضَارَّ ال»برای متعدّی کردن فعل « باء»اند و حال آنکه حرو  در نظر گرفته

گفته است که: « البيان  مجمع»(. طبرسی نيز در ٢1٨: 2، ج1٢21باشند )ابن عاشور،  فعول فعل میم« وَلَدِه»و « وَلَدِها»

 (.3٣7: 2، ج1٨72یا زائد است و یا در معنای سببيت )طبرسی، « باء»حرو 

 . ترجمه معزی: آزار نشود مادر به کودکش و نه مولود له )پدر( به فرزندش

 خاطر فرزندش.  خاطر فرزندش زیانى ببيند و هيچ پدرى به  بهترجمه آیتی: نباید هيچ مادرى 

است و متورجم   کار رفته در هر دو قسمت این آیه در معنای سببيت به« باء»با توجه به نظر اکثر مفسرین حرو جر 

ترجمه کرده است که با توجه بوه توضويحات ارائوه شوده در قسومت      « به»را به همان صورت « باء»نخست، حرو 

سببيت در زبان فارسی و نيز ادبيات آن دوره، این ترجمه خالی از اشکال اسوت و متورجم دوم،   « باء»معنایی معادل 

کار رفتوه در هور    های به و واژه ترجمه کرده است« خاطر به»صورت  را با ترکيب امروزی زبان معيار و به« باء»حرو 

ین همان نظری است که ابن هشام در مورد معنوای  دو ترجمه، جز معنای سببيت به معنای دیگری اشاره ندارند و ا

 دارد.« باء»سببيت حرو 

 خاطر فرزندش نباید زیان برسد. ترجمه پيشنهادی: به هيچ مادری و هيچ پدری به 

 عمران  سببیت در سورة آل« باء». شواهد حرف 6

 ( 00عمران/ )آل ﴾ُذنُوهبححمْ بح  اَّللَُّ  ﴿فََ َخَذُهمُ ( 0-6
خداوند آنها را به سبب گناهانشان مجازات کورد و بوه فعول    »است که   در تفسير این آیه گفته «مجمع البيان»مؤلف 

: 2، ج1٨72)طبرسی، « زیرا عقاب کردن، گرفتن مجرم است به سبب گناهش  شود گفته می« مؤاخذة»عقاب نمودن، 
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کلموة  « أخوذهم »قبول از فعول   « فواء »نيز آمده است که به دليل تأکيد برای حرو « روح المعانی»( و در تفسير 713

 (. 11: 2، ج1٢13سببيت آورده است )آلوسی، « باء»را همراه با « ذنوبهم»

 ترجمه معزی: پس گرفت خدا ایشان را به گناهانشان.

 کيفر گناهانشان بازخواست کرد. ترجمه آیتی: پس خدا آنان را به

است که هر چند در ادبيات معاصور جایگواهی    برای بيان معنای سببيت بهره گرفته« به»در ترجمة معزی، از حرو 

برسواند از  را « بواء »اما در ادبيات عصر وی خالی از اشکال است و آیتی نيز برای اینکه معنای سببيت حرو   ندارد

نيست  بنابراین صرو نظر از ایراد و اشکال در ترجمة دوم، کمک گرفته است که در متن عربی موجود « کيفر»کلمة 

اساس دو ترجموه اسوت و   « باء»نطبق بر دیدگاه ابن هشام است  زیرا فقط معنای سببيت حرو جرّ هر دو ترجمه م

 معنا قرار نگرفته است.  این معنا با معانی دیگر همسان و هم

 سبب گناهانشان باز خواست کرد. ترجمه پيشنهادی: پس خداوند آنان را به

نحي حنيَ  ُكونُوا لكحنْ  ﴿وَ ( 1-6 تُ  َرابَّ ا ُكنـْ ُتْم َتْدُرُسونَ مبح ا ُكنـْ  (89عمران/ )آل ﴾ْم تـَُعل حُموَن اْلكحتاَب َو مبح
« گونوه باشويد  شما به دليل اصرارتان بر یادگيری و دانسوتن قورآن آن  »است که   چنين آمده« المعانی  روح»در تفسير 

ما بوه دليول یوادگيری    ش»است با این تفسير که  نيز آنرا سببيت دانسته « کشاو»( و مؤلف 211: 2، ج1٢13)آلوسی، 

باشيد که آن قووت تمسوک بوه اطاعوت خداونود و حاصول از علوم و        « ربّانيت»علم واجب است که دارای صفت 

اند در  را سببيت ناميده« باء»شده که همگی حرو  (. عالوه بر موارد ذکر٨7٣: 1، ج1٢17)زمخشری، « یادگيری است

التنزیول   أنووار »( و 2٨2: ٨، ج1٢21)ابو حيان، « محيط فی التفسيرال البحر»( و 3١: 1٢1١)محلی، « جاللين»سه تفسير 

 ( نيز همين معنا وارد شده است.23: 2، ج1٢1٣)بيضاوی، « التأویل وأسرار

دهندگان( بدانچوه آموزیود کتواب را و بدانچوه      ترجمه معزی: و ليکن باشيد خدایگان )یا دانشمندان دین یا پرورش

 درس فراگيرید.

 آموزید و در آن مى خوانيد، پرستندگان خدا باشيد. چنان که از کتاب خدا مى ترجمه آیتی: هم

و با توجه به دیدگاه ابن هشوام و دیگور مفسوران بوه      گر معنای سببيت است بيان« بدانچه»در ترجمة نخست، کلمة 

ه و در زمره قيود را قيد تشبي« هم چنان»  اما در مورد ترجمة آیتی باید بگویيم که خانلری درستی ترجمه شده است

اسوت و هور   تشوبيه  « کاو»( و معادل آن در زبان عربی 232: ٨، ج1٨١3است )ناتل خانلری،   تردید و گمان دانسته

بنابراین آیتوی   تواند بيانگر معنای سببيت باشد  چند وی خواسته است با این لفظ، معنای سببيت را برساند ولی نمی

کُنْتُمْ » و « کُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ» همچنين در ترجمة آیتی دو فعل   است  ارائه نموده با قطع نظر از معنای سببيت، ترجمه را

صوورت ماضوی    به صورت مضارع ترجمه شده است که با متن مبدأ و زمان آن همسو نيسوت و بایود بوه   « تَدْرُسُونَ

 خواندید. دادید، می استمراری ترجمه شود  یعنی: آموزش می

خواندیود خداپرسوتان    کوه آن را موی  سبب آن  دادید و به که کتابِ ]خدا[ را آموزش میطر اینخاترجمه پيشنهادی: به

 باشيد. 

ْبُكمْ  إحنْ  وَ  َتُسْؤُهمْ  َحَسَنةٌ  مَتَْسْسُكمْ  ﴿إحنْ ( 0-6 ا يـَْفَرُحوا َسي حَئةٌ  ُتصح  ( 011عمران/ )آل ﴾هبح
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اسوت    را سوببيت دانسوته  « بواء »است پس حورو    شده تفسير« بِسَبَبِها»به صورت « بِها»در تفسير ابو السعود ترکيب 

را « بواء »در ذیول آیوه و در شورح آن، حورو جور      « تفسوير حکويم  »(. همچنين مؤلف ٢٢٢: 1، ج11٣٨)ابوالسعود، 

( و طنطاوی نيز در تفسير خویش و در شورح آیوه و   ٢31: 7تا، ج است )انصاریان، بی  معنا کرده« سبب به»صورت  به

ها به شما رسيد عقل  بدليل شادی و خوشحالی که در نتيجة ناخوشی»است که   آنان چنين گفته ورزی بيان اوج کينه

  ( لذا در اینجا نيز مفسر به سببيت آن اشاره دارد.2٢1: 2، ج1117)طنطاوی، « از سرشان رفت

 اى رسد ناخوش دارندش و اگر بدى به شما رسد شاد شوند بدان. ترجمه معزی: اگر به شما خوبی

 مه آیتی: اگر خيرى به شما رسد اندوهگين شوند و اگر به مصيبتى گرفتار آیيد شادمان گردند.ترج

هم به معنای « بدان»واژة اما   نداشاره ک« باء»به معنی سببيّت حرو سعی کرده است تا « بدان»معزی با آوردن کلمه 

که  و سببيت را از آن برداشت کرد استعانتتوان دو معنای  است یعنی می« آن به سببِ»و هم به معنای « بوسيلة آن»

کرد  زیرا ابن هشوام، بور خوالو     این مخالف با نظر ابن هشام است و بهتر بود بجای آن از لفظ دیگری استفاده می

بوه   ، اصوالا آیتوی ة در ترجمو  دیگر نحویانی که بيان شد، دو معنای سببيت و استعانت را از هم جدا دانسته اسوت و 

 . تاشاره نشده اس« باء»معنای سببيت حرو 

ای به شما برسود بخواطر آن شوادمان     کند و اگر بدی ترجمه پيشنهادی: اگر خيری به شما برسد آنان را ناراحت می

 شوند. می

َْ  َكَفُروا الَّذينَ  قـُُلوبح   ِف  ﴿َسنُـْلقي( 4-6 َّللَّح ما َ ْ يـُنَـز حْل بحهح ُسْلطاصً  الرُّْع ا َأْشرَُكوا ابح  ( 010عمران/ )آل ﴾مبح
شریک قرار دادن برای خدا دليلی برای رعب و ترس آنوان اسوت  زیورا آنهوا     »است که   حيّان در تفسير آن گفته ابو

نيز « تفسيرکاشف»(. از سوی دیگر در ٨77: ٨، ج1٢21)ابو حيان، « گزینند مرگ را ناپسند دانسته و زندگی را بر می

معنای عبارت یعنی اینکه: ای مسلمانان از مشرکان به این دليل که شما را » در شرح و تفسير آن چنين آمده است که

های آنها خواهد افکند  به ایون دليول کوه     در اُحد شکست دادند نترسيد  زیرا خداوند به زودی بيمی از شما در دل

: 2، ج1٢2٢)مغنيوه،  « کننود  سبب تقليد آنها را پرستش موی  دهند و به آنان بدون دليل برای خداوند شریکانی قرار می

: 1، ج1٢٨1جرجوانی )جرجوانی،    القواهر  ( ، عبود ٨13: 2، ج1٢13(. عالوه بر موارد ذکر شده، آلوسی )آلوسی، 17١

 اموا ابون    انود  را سببيت دانسته« بما»در « باء»( حرو ٢2: 2، ج1٢1٣)بيضاوی، « تفسير بيضاوی»(، و نيز مؤلف ٢٢1

 (.2٢٣: ٨، ج1٢21داند )ابن عاشور،  می« باء مقابله»را « باء»عاشور آنرا برای عوض دانسته و حرو  

حورو جور و   « بموا »در « بوو »همانگونه که ذکور شود   « بما اشرکوا باهلل ما لم یُنزِّل به سلطانا»اما در ترکيب عبارت   

چوون  رود که اکثر تفاسير هم حرو مصدری است و با کلمة بعدش به تأویل مصدر می« ما»معنای سببيت است و  به

(،  ٢٨: 2، ج1٢1٣)بيضوواوی، « التأویوول التنزیوول واسوورار انوووار»(،  ٨٣3: 1، ج1٢21)فخوور رازی، « الکبيوور التفسووير»

« المثوانی   القورآن العظويم والسوبع    المعانی فی تفسوير   روح»(،  ٨77: ٨، ج1٢21حيان،  )أبو« التفسير  المحيط فی البحر»

در « موا »انود و   در نظر گرفته« بِسَبَبِ إشراکِهِم»مصدری و به تأویل  ( آنرا به همين معنای ٨11: 2، ج1٢13)آلوسی، 

 اسم موصول است.« ما لم ینزّل»
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« مَوعَ »بوه معنوی   « بِواهلل »در « بواء »باید گفت کوه حورو   « بِهِ»و « بِاهلل»یعنی در ترکيب « باء»در مورد دو حرو دیگر 

سوورة   ٣1هچوون آیوة   « بِوهِ »در « باء»( و حرو ٢٢1: 1، ج1٢٨1باشد که برای مصاحبت کاربرد دارد )جرجانی،  می

و برای مصاحبت باشد و هم برای بيوان معنوای   « مَعَ»تواند به معنای هم می« ما لَم یُنَزِّل بِه عَلَيکُم سُلطاناا»انعام یعنی 

 (.111: 7، ج1٨11سببيت )طباطبایی، 

بدانچه شریک گردانيدند با خدا آن را که فرو  ترجمه معزی: بزودى افکنيم در دلهاى آنان که کفر ورزیدند هراس را

 است بدان فرمانروایى.  نفرستاده

ترجمه آیتی: در دل کافران هراسى خواهيم افکند. زیرا چيزى را کوه از آسومان بوراى آن حجتوى نفرسوتاده اسوت،       

 شریک خدا گرفتند.

را در هر دو « باء»حرو  سببيت ةجنبجم، بيانگر معنای سببيت هستند  بنابراین هر دو متر« زیرا»و « بدانچه»کلمات 

و با استفاده از این دو کلمه، مطابق با نظر ابن هشوام،   اند زبان مبدأ و مقصد، براساس قواعد دستوری، رعایت نموده

توانود   بهتور موی  « زیرا»توان گفت که کلمة    اما میاند تفاوت قائل شده« باء»ميان معنای سببيت و دیگر معانی حرو 

استفاده کرده است که در متن عربوی آن  « از آسمان»معنا را برساند هرچند آیتی در ادامة ترجمة خود از ترکيب این 

 موجود نيست.

های کافران هراس خواهيم افکند به خاطر اینکه چيزی را شریک خدا قرار دادند  ترجمه پيشنهادی: به زودی در دل

 نفرستاده است.که هيچ دليلی ]خدا[ برای آن ]یا به خاطر آن[ 

 ( 010عمران/ )آل ﴾بحَغم ٍ  َغمًّا ﴿فََ اثَبُكمْ ( 1-6
 است: سببيت و استعالء. ولی در مورد سببيت گفتوه  دو وجه برای این حرو در نظر گرفته شده« تفسير جاللين»در 

طباطبوایی نيوز دو    (. عالمه72: 1٢1١)محلی، « یعنی به دليل غمتان ناشی از مخالفت پيامبر« بِغَمٍّ»ترکيب » است که  

ظهوور سوياق در   »اند کوه   زیرا گفته  اند: بدل و سببيت  ولی وجه دوم را نيکوتر دانسته وجه را برای آن معرفی کرده

تر است و آن اینست که غم عبارت باشد از همان  سببيت مساعد« باء»بر ماقبل با آن با وجود « فَأثابَکُم»تفریع جمله 

ای باشود کوه از نافرموانی تيرانودازان      نتيجوه « بِغَومٍّ »متضمن آنست و مراد از کلمة « ونَ...إذ تَصعُدُ»معنایی که جملة 

بيان کورده اسوت: مصواحبت و    « باء»(. بيضاوی نيز دو معنا برای حرو جر 3٢: ٢، ج1٨11)طباطبایی، « حاصل شد

گردد  بر می« اهلل رسول»به « کُمأثابَ»ضمير فاعلی در فعل »است که   سببيت  اما در ذیل شرح و تفسير آیه متذکر شده

پس همانطور که شما با آن مصيبتی کوه بوه او وارد سواخته      است  یعنی اینکه: شما را در اندوه برابر و همسان کرده

توان گفت که وجوه   پس می  (٢٨: 2، ج1٢1٣)بيضاوی، « اید پس خودتان نيز اندوهگين شوید اید اندوهگينش کرده

   اربرد دارد.سببيت در اینجا بيشتر ک

 ترجمه معزی: پس رسانيد به شما اندوهى بر اندوهى.

 ترجمه آیتی: پس به پاداش، غمى بر غم شما افزود.

(. ٨٨7: ٨، ج1٨١3)ناتول خوانلری،   « باشد به معنی روی چيزی و باالی چيزی می "بَر"یکی از معانی حرو اضافة »

اند بلکه  توجه نداشته« باء»گيریم که هيچکدام از دو مترجم به معنای سببيت حرو  که با توجه به این معنا نتيجه می
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ن هشام، معنای استعالء مجزّا است و در دیدگاه اب مفسریناند که این برخالو نظر  را در نظر گرفته« استعالء»معنای 

 تواند جایگزین معادل سبيت باشد. از معنای سببيت است و معادل معنایی استعالء در زبان فارسی نمی

 خاطر[ اندوهی دیگر به شما رسانيد ]پاداش داد[.  سبب ]به  ترجمه پيشنهادی: پس اندوهی را به 

 ( 019عمران/ )آل ﴾ما َرْْحٍَة محَن اَّللَّح لحْنَت َِلُمْ ﴿فَبح ( 6-6
ای پيامبر تو به دليل رحمتوی از  »چنين آمده است که « باء»و در در ذیل این آیه و معنای حرو « صفوة التفاسير»در 

« جانب خداوند که آنرا در دل تو به ودیعه گذاشته است، با وجود مخالفت و عصيان اصحابت، با آنان نرمخو شدی

با همان شرح و تفسيری که گذشت آنرا سببيت دانسوته اسوت   « الدرر نظم»در (. بقاعی نيز 21: 1، ج1٢21)صابونی، 

( همچنين شيخ علوان نيز در کتاب خود به سببيت آن اشواره کورده اسوت )شويخ علووان،      211: 2، ج1٢27)بقاعی، 

 (.1٨1: 1، ج1111

 اى براى ایشان. ترجمه معزی: و هرآینه با مهرى از خدا نرم گشته

 . چنين خوشخوى و مهربان هستىرحمت خداست که تو با آنها این سبب ترجمه آیتی: به 

)ناتول  « بيان رابطه بستگی و تعلق چيزی یا کسی یا مفهومی است به کس یا چيز یا مفهومی دیگور « با»معنی اصلی »

ز (. ا71٣: 1٨١٢معيّوت ناميوده انود )هموایونفرخ،     « بوو »( همچنين برخی نيز این حرو را ٨2٢: ٨خانلری، همان، ج

گاه در قدیم به معنی تعليل به کار رفته اسوت البتوه بوه نظور     « با»از نظر برخی از دستورپژوهان حرو »سوی دیگر 

)ابن الرسول و کاظمی نجوف  « قابل نقد است« با»می تواند به معنی مصاحبت هم باشد بنابراین تعليل « با»رسد،  می

 (.٨٣: 1٨11آبادی، 

« با»ترجمة نخست، مخالف با نظر ابن هشام است  زیرا حرو ن نتيجه گرفت که توا های فوق می با توجه به دیدگاه

کار رفته است و در دیدگاه ابن هشام، معنای اسوتعانت جودا از معنوای سوببيت      در این ترجمه به معنای استعانت به

 نظر گرفته است و هم معادل منطبق با آن را.   اما ترجمه دوم دقيقاا هم این جنبه را دراست 

 سبب رحمتی از جانب خداست که با آنها نرمخو شدی.  ترجمه پيشنهادی: پس به

ا آَتُهُم اَّللَُّ محْن َفْضلحهح  ﴿َفرححنيَ ( 8-6  ( 081عمران/ )آل ﴾مبح
سبب ثواب و کرامت و احسان و فضل و نيکویی که خداونود در   آنها شاد هستند به»اند که  در تفسير آن چنين گفته

و تصدیق این تفسير « باء»(. و در تشریح و داللت سببيت حرو ٨21: 1، ج1٢13)خازن، « ستبهشت به آنها داده ا

فرسوتد مسوبّب دسوتيابی وی بوه      توان گفت که برخی از اعمال که انسان مسلمان آنها را برای آخرتش پيش موی  می

 باشد. شادی و شادکامی در آخرت می

 ان ارزانى داشته.ترجمه معزی: شادمانند بدانچه خدا از فضل خود بدیش

 است شادمانند. ترجمه آیتی: از فضيلتى که خدا نصيبشان کرده

جهوتِ،   سببِ، به علتِ، به برای، بهرِ، به»به معنای « از»در صورتی که »و  استتعليل معنای « از»حرو یکی از معانی 

« تعليل در عربی بوه کوار موی رود   « عَن»و « مِن»معادل  ،اما این حرو در فارسی  باشد بر تعليل داللت دارد« در اثرِ

ترجمه نشده و بورای آن  « باء»پس در ترجمة دوم اصالا حرو جر   (٨٣: 1٨11)ابن الرسول و کاظمی نجف آبادی، 
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اسوت و در ترجموة     را ترجموه نمووده  « مِن فَضولِهِ »در ترکيب « مِن»بلکه فقط حرو جر   است  معادلی لحاظ نشده

 .تواند معنای سببيت را برساند می« بدانچه»های پيشين، کلمة  ون ترجمة عبارتنخست، همچ

 است، شادمان هستند. ترجمه پيشنهادی: آنها بخاطر آنچه خداوند از فضلش به آنان عطا کرده

 

 . جدول7

 در ترجمة معزّی و آیتی« باء»سازی معنای سببيت حرو  کيفيت معادل

شمارة  سوره

 آیه

عبارت 

 عربی

 ترجمة

 معزّی

 ترجمة آیتی

 

 

 بقره

 به کيفرِ بدانچه بِما 11

 بر اثر کفرشان به کفرشان بِکُفرِهِم 1٨

 مایة بدانچه بِما 1١٢

 بِوَلَدِها 2٨٨

 بِوَلَدِهِ

 به کودکش

به 

 فرزندش

خاطر  به

 فرزندش

خاطر  به

 فرزندش

 

 

 

 عمران آل

به  بِذُنُوبِهِم 11

 گناهشان

کيفر  به

 گناهشان

 چنان هم بدانچه بِما 71

 وووووووووووو بدان بِها 121

 زیرا بدانچه بِما 131

 بر غم بر اندوهی بِغَمٍّ 13٨

 سببِ به با فَبِما 131

 از بدانچه بِما 171

 

 . نمودارها8

 ( ميزان مطابقت دو ترجمه با تفاسير1نمودار شمارة 
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 زبان مبدأ در دو ترجمه( حفظ خصوصيات لفظی و ساختار دستوری 2نمودار شمارة

 
 سازی با زبان معيار در دو ترجمه ( بهترین معادل٨نمودار شمارة 

 
 گیری نتیجه

سوازی آنهوا در زبوان مقصود      اللفظی با تفاسير و معوادل  جمله و تحت های جمله به با نگاهی جامع به انطباق ترجمه

 توان به این نتایج اشاره کرد: می

عنووان معنوایی مسوتقل     ، معنای سببيت را بوه «باء»ابن هشام، در دیدگاه خود پيرامون بيان معانی حرو جرِّ  -1

معرفی کرده است و بر خالو برخی از نحویان، معتقد است این معنا با دیگر معانی، قرابت معنایی نودارد.  

ان نتيجه گرفت که هور دو متورجم،   تو جمله )آیتی(، می به و جمله اللفظی )معزّی( تحتبا بررسی دو ترجمة 
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اند مطابق با این دیدگاه عمول کننود و    سببيت، تا حدودی توانسته« باء»های معنایی حرو جرِّ  در ارائة برابر

یابی در دو ترجمة آیتی و معزّی بایود   از نظر دستيابی به برابراین امر در ترجمة معزی بيشتر نمود دارد  اما 

ش کرده است تا عنصر تفسير را در ترجمة خوود بوه حوداقل برسواند ولوی در      گفت با وجودآنکه آیتی تال

شوود یوا بوه نودرت      اما این امر در ترجمة معزّی مشاهده نمی  برخی موارد آنرا در ترجمه وارد کرده است

گيورد و در   شود  زیرا مترجم بر خالو ترجمة آیتی از عنصر تفسير در کمتورین مووارد بهوره موی     دیده می

داری در نقل قول، به الگوهای بيوانی   دليل پایبندی به اصل امانت توان گفت که ترجمة معزّی، به مجموع می

یابی بهتری را در زمينة معنای سببيت حورو جورّ    باشد و معادل تر می و ساختار دستوری متن اصلی نزدیک

 دليل افرا  در این اصل، از زبان معيار فاصله دارد. دارد  اما به« باء»

توان گفوت کوه هور دو ترجموه      نة انطباق دو ترجمة آیتی و معزّی با تفاسير و کتب ادبی انتخابی میدر زمي -2

تقریباا انطباق و هماهنگی باالیی با تفاسير و کتب دستوری زبان مبودأ دارنود  اموا هماهنوگ بوودن ترجموة       

ساختارهای صرفی، نحوی و  ای باالتر قرار دارد  زیرا تمام اللفظی )معزّی( با کتب زبان مبدأ در درجه تحت

 لغوی زبان مبدأ را وارد زبان مقصد نموده است.

ای است که در عصر حاضر و منطبق با دسوتور   که ترجمة آیتی متأخر از ترجمة معزّی و ترجمه با وجود آن -٨

زبان فارسی روز و الگوهای آن نگاشته شده است ترجمة معزّی نيز در جوای خوود دارای ارزش فراوانوی    

اللفظی خود در ترجمة آیات، توا حودّ امکوان تموام لغوات را       دليل شيوة تحت یرا این نوع ترجمه بهاست  ز

را بهترین منبع برای خوانندگان مبتدی دانست که زیاد به فنّ ترجمة  توان آن ترجمه کرده است  بنابراین می

 عربی آشنایی ندارند.

 

 ها نوشت پی

دنيا آمد. وی عالقة زیادی به کوار ترجموه    مسی در شهر بروجرد بههجری ش 1٨13( عبدالمحمد آیتی در سال 1-7

های مختلف فلسفه، تاریخ و ادب فارسوی و عربوی ترجموه     داشت  بنابراین از همان ابتدا چندین کتاب را در حوزه

ای را بوه چواپ    هجری شمسی به این کار مبادرت داشت و تأليفات عدیده 1٨12نمود و تا پایان حيات یعنی سال 

جملوه نگاشوته شوده      بوه  توان ترجمة قرآن کریم دانست که به روش جمله  ای وی را می ساند. مهمترین اثر ترجمهر

 است. 

هجوری   1٨٢٣دنيوا آمود و در سوال     هجری شمسی در شهر دزفول به 121٣( شيخ محمد کاظم معزّی در سال 2-7

 1٨٨١مة وی که برای اولوين بوار در سوال    شمسی در تهران دیده از جهان فرو بست و در شهر قم مدفون شد. ترج

اللفظی قرآن بوه   های تحت بخش ترجمه را پایان اللفظی است و برخی آن چاپ رسيد به روش تحت هجری شمسی به

تووان   عنوان مثال می است که به  اللفظی دیگر نيز ارائه شده اند  اما پس از آن چندین ترجمة تحت زبان فارسی دانسته

 زاده را نام برد. عرانی و ترجمة عباس مصباحترجمة ابوالحسن ش
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 قرآن کریم

تعليول در معوانی حوروو عربوی و حوروو      (. »1٨11ابن الرسول، سيد محمد رضا و سميه کاظمی نجوف آبوادی )  

 .٢١-27. صص ١فنون ادبی )دانشگاه اصفهان(. شماره «. فارسی

عاشور. الطبعة اطولى. بيروت: مؤسسة  المعروو بتفسير ابنق(. تفسير التحریر والتنویر 1٢21طاهر)  عاشور، محمد ابن

 التاریخ العربی.

ق(. شرح التسهيل )تسهيل الفوائد وتکميل المقاصد(  تحقيق محمد 1٢22ابن مالک، جمال الدین محمد بن عبداهلل )

 عبدالقادر عطا و طارق فتحی السيّد. الطبعة اطولى. بيروت: دار الکتب العلمية.

 تا(. مغنی اللبيب. چاپ چهارم. قم: کتابخانه حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی.  یوسف )بی هشام، عبداهلل بن ابن

 التراث العربی. م(. تفسير أبی السعود. الطبعة اطولى. بيروت: دار إحياء11٣٨محمد ) ابوالسعود، محمد بن

ق(. البحر المحيط فی التفسير  تحقيق صدقی محمد جميل. الطبعة اطولى. بيروت: 1٢21یوسف ) أبوحيان، محمد بن

 الفکر.  دار

. صوص  ١١المجمع العلمی العراقی. العودد  «. المعانی المشترکة بين حروو الجرّ»ق(. 1٢11السامرائی، فاضل صالح )

2٢٢- 2١1. 

نى الدانی فی حروو المعانی  تحقيق فخر الدین قباوة و محمد ندیم فاضل. ق(. الج1٢1٨المرادی، حسن بن قاسم )

 الطبعة اطولى. بيروت: دار الکتب العلمية.

ق(. روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم والسبع المثانی  تحقيق علوی عبودالباری   1٢13عبداهلل ) آلوسی، محمود بن

 ة.الکتب العلمي عطية. الطبعة اطولى. بيروت: دار

 العرفان.  تا(. تفسير حکيم. چاپ اول. قم: دار انصاریان، حسين )بی

 (. ترجمه قرآن )ترجمه آیتی(. چاپ چهارم. تهران: انتشارات سروش. 1٨7٢آیتی، عبدالمحمد )

 ق(. نظم الدرر فی تناسب اآلیات والسور  تحقيق عبدالرزاق غالب مهدی. الطبعة الثالثة.1٢27عمر ) بقاعی، ابراهيم بن

 الکتب العلمية. بيروت: دار

إحيواء   ق(. أنوار التنزیل وأسرار التأویل )تفسير البيضاوی(. الطبعة اطولى. بيروت: دار1٢1٣عمر ) بيضاوی، عبداهلل بن

 التراث العربی.

ث إحيواء التورا   ق(. الکشف والبيان المعروو تفسير الثعلبی. الطبعة اطولی. بيوروت: دار 1٢22محمد ) ثعلبی، احمد بن

 العربی.

ق(. درج الدرر فی تفسير القرآن العظيم  تحقيق طلعوت صوالح فرحوات.    1٢٨1عبدالرحمن ) جرجانی، عبدالقاهر بن

 الفکر.  الطبعة اطولى. عمان: دار

(. النحو الوافی مع ربطوه باطسواليب الرفيعوة والحيواة اللغویوة المتجوددة. چواپ دوم. تهوران:         1٨١7حسن، عباس )

 و. انتشارات ناصر خسر
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ق(. تفسير الخازن  تصحيح عبدالسالم محمود علوی شواهين. الطبعوة اطولوى. بيوروت:       1٢13محمد ) خازن، علی بن

 الکتب العلمية. دار

(. منطق ترجمه قرآن. چاپ دوم. قم: مرکز بين المللی ترجمه و نشر المصطفی 1٨11رضایی اصفهانی، محمد علی )

 )ص(.

ة  تصحيح یوسف حسن عمر. چواپ اول.  علی الکافي ضیشرح الر(. 1٨٣٢حسن ) آبادی، محمد بن الدین استر رضی

 تهران: مؤسسه چاپ و نشر صادق.

ق(. الکشاو عن حقائق غوامض التنزیول وعيوون اطقاویول فوی وجووه التأویول        1٢17عمر )  زمخشری، محمود بن

 الکتاب العربی. تصحيح مصطفى حسين أحمد. الطبعة الثالثة. بيروت: دار

ف بن أبی بکر )دون تاریخ(. مفتاح العلوم  تحقيق عبدالحميود هنوداوی. الطبعوة االولوى. بيوروت: دار      سکاکی، یوس

 الکتب العلمية.

الطبعة الثانية. القواهرة: مکتبوة    1ق(. الکتاب  تحقيق عبدالسالم محمد هارون1٢12سيبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان )

 الخانجی. 

اریخ(. همع الهوامع شرح جمع الجوامع فی النحو  تحقيق احمد عزو عنایة. سيوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر )دون ت

 الطبعة اطولى. بيروت: دار إحياء التراث العربی. 

 م(. الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية، الطبعة اطولى. قاهرة: دار رکابی للنشر. 1111محمود ) شيخ علوان، نعمة اهلل بن

 الطبعة اطولى. بيروت: دار الفکر.  ر.وة التفاسيصف ق(.1٢21) صابونی، محمد علی

و معه شرح الشوواهد   مالک  حاشية الصبان على الشرح اطشمونی على ألفية ابنصبان، محمد بن علی )دون تاریخ(. 

 للعينی  تحقيق عبدالحميد هنداوی. الطبعة االولی. بيروت: المکتبة العصریة.

 ی تفسير القرآن. الطبعة الثانية. بيروت: مؤسسة اطعلمی للمطبوعات.(. الميزان ف1٨11طباطبایی، محمد حسين )

(. مجمع البيان فی تفسير القرآن  تصحيح فضل اهلل یزدی طباطبایی وهاشوم رسوولی.   1٨72حسن ) طبرسی، فضل بن

 چاپ سوم. تهران: انتشارت ناصر خسرو.

 عة اطولى. قاهرة: نهضة مصر. م(. التفسير الوسيط للقرآن الکریم. الطب1117طنطاوی، محمد سيد )

 ق(، التفسير الکبير )مفاتيح الغيب(. الطبعة الثالثة. بيروت: دار إحياء التراث العربی.1٢21عمر ) فخر رازی، محمد بن

 (. دستور زبان فارسی. تهران: انتشارات کتابفروشی مرکزی. 1٨١2قریب، عبدالعظيم، دیگران )

 تفسير المعين. چاپ اول. قم: کتابخانه آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی.ق(. 1٢11مرتضی ) کاشانی، محمد بن

«. هشوام انصواری   از دیودگاه ابون  « بواء »بررسی و نقد معانی حرو جور  (. »1٨12محبی، غالمحسين و بتول علوی )

 .11٢-71. صص7های ترجمه در زبان و ادبيات عربی )دانشگاه عالمه طباطبایی(. شماره پژوهش

أبی بکر سيوطی. الطبعوة اطولوى. بيوروت:     ق(. تفسير الجاللين  تحقيق عبدالرحمن بن1٢1١حمد )أ محلی، محمد بن

 مؤسسة النور للمطبوعات.

 (. تاریخ قرآن. چاپ پانزدهم.تهران: انتشارات سمت.1٨1٨معرفت، محمد هادی )



 حسين مهتدى تيا ابن هشام درباره باء سبب ىنحو دگاهيقرآن از د یفارس ىها هترجم ىريرپذيتاث زانيم یبررس
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 (. فن ترجمه. چاپ هشتم. تهران: انتشارات سمت.1٨٣1معروو، یحيی )

 (. ترجمه قرآن )ترجمه معزی(. چاپ اول. قم: نشر اسوه.1٨72معزی، محمد کاظم )

 ق(. التفسير الکاشف. چاپ اول. قم: دار الکتاب االسالمی.1٢2٢مغنية، محمد جواد )

 (. تاریخ زبان فارسی. چاپ اول. تهران: نشر نو.1٨١3ناتل خانلری، پرویز )

 بعة اطولى. قاهرة: دار السالم.ناظر الجيش، محمد بن یوسف )دون التاریخ(. شرح التسهيل. الط

(. دستور جامع زبان فارسی )هفت جلد در یک جلد(. چاپ سوم. تهوران: انتشوارات   1٨١٢همایونفرخ، عبدالرحيم )

 علمی.

 ق(. الوجيز فی تفسير الکتاب العزیز. الطبعة اطولی. بيروت: دار القلم.1٢13احمد ) واحدی، علی بن
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(24) 

 اثر ایمن العتوم« رؤوس الشیاطین»تجلی قرآن در رمان 

 1محمد رضا عزیزی پورد. 

 دانشگاه کردستان ادبيات،دانشکده زبان و ، استادیار گروه زبان و ادبيات عربی

2مرثد نادری
 

 دانشگاه کردستان ،ادبيات عربی رشته زبان و دانشجوی کارشناسی ارشد

 چکیده:

جوا   گيرد. تا آن های مختلف از قرآن کریم بهره می های خود به صورت ایمن العتوم نویسنده و شاعر اردنی در نوشته

یکی از تأليفات اوست که در صدد « رؤوس الشياطين»برگرفته از قرآن هستند. رمان های او همه  که حتی اسم رمان

ی مسولمانان   کارگيری قرآن در آثار وی اساساا سرچشمه در ارتبا  معنوی همه بررسی تجلی قرآن در آن هستيم. به

جا که به شناخت حدود  ز آنبا قرآن کریم دارد و باید گفت که بررسی و تحليل کاربرد قرآن در آثار ادیبان مسلمان ا

ی  انجامد، حوائز اهميوت اسوت. ایون تحقيوق کوه در نظور دارد توا شويوه          تأثيرگذاری قرآن در ادبيات مسلمانان می

ی مذکور را در به کار بردن قرآن تحليل و بررسی کند، با روش توصيفی تحليلی صوورت گرفتوه اسوت و     نویسنده

شيوه از قرآن کریم بهره گرفته است: اول نقل قول مستقيم از قرآن، دوم  مذکور به سه  دهد که وی در رمان نشان می

 ی ادبی و فلسفی و غيره. شده کاربرد بينامتنی از عبارات قرآنی و سوم ذکر هدفمند نام قرآن در ميان کتب شناخته

 ، أیمن العتوم.«رؤوس الشياطين»تجلی قرآن، بينامتنيت، رمان  ها: کلیدواژه

 

 مقدمه -1

شک قرآن کریم بزرگترین و تأثيرگذارترین کتاب بر زندگی و ادبيات مسلمانان است که هم الفاظ و هوم معوانی    بی

های مختلف تجلی یافته است. نویسندگان مسولمان را شويوه بور ایون      آن در تأليفات نویسندگان مسلمان به صورت

سازی با الفاظ و معانی قرآنی، ارتباطشان را بوا   جمله هایشان با نقل قول مستقيم از قرآن یا با بوده است که در نوشته

انود.   کتاب آسمانی خویش حفظ کرده و نيز با این کار به تأليفات خود ارزش و زیبایی ادبی و معنوی بيشوتری داده 

ه ی معمول، نقل قول مستقيم از آیات قرآن به منظور تأکيد یا گوشزد کردن همان معانیِ مد نظرِ قرآن ب در یک شيوه

ها نيز این روش به  تر با چنين رویکردی مواجه هستيم، اما باید دانست که در رمان ها کم رود. گرچه در رمان کار می

ی  اند. اما شيوه های دکتر نجيب گيالنی و دکتر ایمن العتوم از این روش بهره برده کلی متروک نيست. از جمله رمان

ادبی قرار دارد، تناصّ یا همان بينامتنيت است، کوه مصوادیق آن    های دیگر که در عصر ما بيشتر در معرض پژوهش

خوورد و نيوز اهميوت زیوادی نوزد پژوهشوگران دارد. البتوه در         در ادبيات به مراتب بيش از روش اول به چشم می

                                                           
1 azizipour75@yahoo.com 
2 m.naderi@lit.uok.ac.ir 



 , مرثد نادرىپور ىزيمحمد رضا عز العتوم منياثر ا «نياطيرؤوس الش»قرآن در رمان  یتجل
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پردازیم. بررسوی کاربردهوای قرآنوی در آثوار یوک نویسونده در شناسواندن         های آتی بيشتر به این موضوع می بخش

هوای او را بورای خواننودگان     های فکری او مؤثر است و به تبع آن حداقل یکی از امور مهم در درک نوشته گرایش

های کاربرد قرآن در کتب نویسندگان مسلمان بويش از پويش    سازد. همچنين باید دانست که بررسی شيوه فراهم می

 کند. را بر همگان برمال میسازد و زوایای پنهان آن  رسوخ قرآن را در ادبيات مسمانان نمایان می

گوید که از بدو تولود   ی تخيلی سخن می رمان رؤوس الشياطين اثر دکتر ایمن العتوم از زندگی یک شخصيت نابغه

توانود خوود را بيابود. از     های مختلف که دیگران از او دارند، دچار سردرگمی شده و نمی ها و برداشت ميان اندیشه

های مادرش به او برای  های پدرش و از جانب دیگر نصيحت خواری و فلسفه شرابهای کمونيستی و  جانبی اندیشه

دهد، هریک او را  ی مختلف که در ميان جامعه برای او رخ می بازگشت به خدا و از جانبی هم چند دیدگاه و حادثه

، پيدا کند  تا جایی تواند شخصيت حقيقی خود را ميان این همه تصورات که از او دارند کشند و او نمی به سویی می

کنند. بدین ترتيب  های دیگران از شخصيت او، یک اسم جدید برایش انتخاب می که متناسب با هر کدام از برداشت

عباس و ابونواس. او ابتدا در مسير پدر گوام   رسد: مارکس، صالح، ندیم، حافظ، ابن های او به شش اسم می تعداد نام

ی خشوخاش وابسوتگی پيودا     خوواری و شويره   آورد و همچون پدرش به شراب ینهاده و به فلسفه و ادبيات روی م

کند. او پس از  های مادر را خرافات یک پيرزن تلقی می داند و نصيحت بخش می کند و شراب و شيره را حکمت می

بوارش را هموراه یوک     های خود زنودگی فالکوت   شود و با توهم مرگ پدر و مادر، راهی پایتخت کشورش اردن می

دهد و هيچ مونسوی جوز هموان قورباغوه نودارد. او کوه        قيمت و کثيف ادامه می رباغه در اتاقی از یک هتل ارزانقو

یابود و بوا    های القا شده بوه او، خوود را بواز موی     تک شخصيت پزشک حاذقی است، در نهایت با شکست دادن تک

یابود و   م عمر گریبانگير او بود، رهایی موی هایی که تما تشکيل خانواده و سر و سامان دادن به زندگی از درد و رنج

پردازد. ظواهراا   شود و در روستای خود مطبی بنا کرده و به معاینه و درمان بيماران می به شخصی محبوب تبدیل می

خواهد این موضوع را در رمان خود متذکر شود که هر کسی فقط با تکيه بور شخصويت حقيقوی خوود      نویسنده می

هایی غير از شخصيت واقعی خوود را بورای سوبک     کند و کسانی که به هر دليلی شخصيتتواند درست زندگی  می

 توانند زندگی صحيحی داشته باشند. شوند و نمی کنند، دچار سردرگمی می زندگی کردن انتخاب می

 های این پژوهش از قرار ذیل است: پرسش

 هایی است؟ تجلی قرآن در رمان رؤوس الشياطين به چه صورت (1

 خورد؟ ی بينامتنی در این رمان بيشتر به چشم می طهکدام راب (2

های عنوان شده، اهداو مقاله عبارتند از: بيان چگونگی تجلی قورآن در رموان موذکور و کشوف      با توجه به پرسش

 روابط بينامتنی آیات قرآنی در این رمان.

ی روابط بينامتنی تشکيل این پژوهش با روش توصيفی تحليلی صورت گرفته است و گرچه قسم اعظم آن را بررس

ی  ایوم توا شويوه    بررسوی نمووده   -غير از کواربرد بينوامتنی    -دهد، اما دو مورد دیگر از کاربردهای قرآنی را هم  می

توری بررسوی و شوناخته شوود. بودین منظوور        تر و واضوح  کارگيری قرآن در رمانش به صورت کامل نویسنده در به
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های الزم و مقایسه با آیوات   لی قرآن در رمان انتخاب شده و س س بررسیهای تج هایی برای هر یک از شيوه گزیده

 قرآنی مربوطه صورت گرفته است.

 ی پژوهش پیشینه -2

های انجوام شوده چنوين     های زیادی صورت نگرفته است. برخی از اندک پژوهش در مورد آثار ایمن العتوم پژوهش

 است:

خوذنی إلوی المسوجد    "نزیاح الداللی فی شعر أیمن العتووم، دیوانوه   اال»ی:  ( در مقاله1٨1٣عباس یداللهی فارسانی )

هوای قوومی و    زدایی برای بيوان اندیشوه   ی ادب عربی، نشان داده است که العتوم از آشنایی ، مجله«نموذجاا "اطقصی

 خواهی بهره برده است. آزادی

شعر أیمن العتوم )دیوان خذنی إلی المسوجد   اطنما  التراثيّة فی»ی دیگری با عنوان:  ( در مقاله1٨17این نویسنده )

 ی آداب الکوفه، ميراث تاریخی و دینی و ادبی را در شعر ایمن العتوم بررسی کرده است. ، مجله«اطقصی نموذجاا(

ی الباحوث،   ، مجلوه «مظاهر أدب المقاومة فی دیوان نبوءات الجائعين طیمن العتوم»ی:  ( در مقاله2111کواری علی )

 هایی از زندگی و آثار شعری ایمن العتوم، به تحليل مظاهر مقاومت در این دیوان پرداخته است. گوشهضمن بيان 

صورة اطقصی فی شعر أیمن العتوم من خوالل قصوائده )خوذنی إلوی المسوجد      »ی:  ( در مقاله2113فيصل غوادره )

الجامعوة اإلسوالمية   ی  ، مجلوه «نموذجواا اطقصی، یا قلب أمتنا، ملحمة اطقصی( دیوانُه )خذنی إلی المسجد اطقصی( 

تورین   ، صورت تاریخی و دینی مسجد اطقصی و جایگاه آن را نزد مسلمانان بررسی کرده و اصلیللبحوث اإلنسانية

 های مسجد االقصی را در شعر ایمن العتوم به تصویر کشيده است. رنج

ی کاربردهوای   تا کنون هيچ پژوهشی در زمينوه های انجام شده که ذکر قسمتی از آن در پيشينه گذشت،  طبق بررسی

پوردازد توا    قرآنی در آثار ایمن العتوم صورت نگرفته است. پژوهش پيش رو در این مورد به بحوث و بررسوی موی   

های کاربرد قرآنی را در رمان رؤوس الشياطين شناسایی کرده و روابط بينوامتنی آیوات قرآنوی را در آن موورد      شيوه

 مداقه قرار دهد.

 بینامتنیت -١

دو صورت از کاربرد قرآن در یک اثر ادبی متصور است  یکی نقل قول مستقيم از آیات قرآنوی و دیگوری سواختن    

رود این است که کسوی   چه انتظار می جمالت و عبارات دلخواه با استفاده از الفاظ و معانی قرآنی. در حالت اول آن

توانود در خوالل    در قرآن را تکرار و تأکيد کند. البته نویسنده موی  پردازد، همان معانی مورد نظر که به نقل آیات می

توانود بورای    این کار اهدافی را دنبال کند که بسته به خواست نویسنده این اهداو با هم تفاوت دارند. من جمله می

تيب بوه  خواهد جای دهد و بدین تر نشان دادن برداشت خود از مطلب منقول، آن را در سبک و سياقی که خود می

 صورت نامحسوس آرای خود را در خالل این نقل قول القا کند.

ی کوالم خوود را بوا اسوتفاده از ایون       گيورد و پيکوره   اما در حالت دوم نویسنده از عبارات و معانی قرآنی بهوره موی  

ین نظریه، آن ی ا کننده سازد. این امر همان بينامتنيت است که ژوليا کریستوا به عنوان مطرح اصطالحات و معانی می

هوا   کاری است که از نقل قوول  ی معرق داند و از دیدگاه او هر متنی یک مجموعه ها می را امری الینفک از تمام متن
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بينامتنيت به معنی تشکيل (. »3: 1٨٣1های دیگر است )ویکلی،  ی متن ی تغيير یافته شود. هر متنی به منزله ساخته می

ی تعدادی از متونی است که  ای که متن جدید خالصه معاصر است، به گونه شدن یک متن جدید از متون گذشته یا

ها باقی مانده اسوت و اصول    ی آن ها از بين رفته است، و چنان بازسازی شده که از متون قبلی فقط ماده مرز بين آن

که اصوطالح  شود  (. گفته می21: 2111)عزام، « دهند آن مخفی شده و فقط متخصصان و اهل فن آن را تشخيص می

مطرح « critique»و « Tel-quel»های  در مجله 11١7و  11١١بينامتنيت برای نخسين بار توسط ژوليا کریستوا در سال 

(. 72: 1٨٣3های باختين مطرح کورد )مکاریوک،    (. او این اصطالح را پس از بررسی اندیشه11: 11٣7شد )انجينو، 

اصطالحات بالغی مفاهيمی نزدیک به مفهوم بينامتنيت را ذکر کورده  علمای قدیم بالغت هم در تعریف تعدادی از 

: 11٣1)حلبی، « اقتباس به معنی اشتمال کالم بر چيزی از قرآن و حدیث است»اند:  اند. مثالا در تعریف اقتباس گفته

که گوذار از   ، و اینکه بينامتنيت سه رکن دارد: متن پنهان )غائب(، متن حاضر و روابط بينامتنی (. با توجه به این٨2٨

(، باید دانست که بازسازی موتن  ٨13: 1٨٣٣شود )ميرزایی،  متن غائب به متن حاضر توسط روابط بينامتنی تبيين می

گيرد که عبارتنود از:   ی بينامتنی صورت می گانه غائب یا حضور آن در متن حاضر توسط سه قانون به نام قوانين سه

(. اجتورار یوا   3١: 2111متصاص )نفی متوازی( و قانون حوار )نفی کلی( )موسی، قانون اجترار )نفی جزئی(، قانون ا

کند و سو س آن را در موتن حاضور     نفی جزئی آن است که نویسنده در متن حاضر قسمتی از متن غایب را ذکر می

برتور اسوت،    (. امتصاص یا نفی متوازی کوه از اجتورار  11١: 2113دهد. در اجترار ابداع کمتر است )عزام،  ادامه می

ی آن دگرگوون نشوود    بورد کوه جووهره    عبارت است از این که نویسنده متن پنهان را پذیرفته و طوری به کوار موی  

ی بينوامتنی اسوت، نویسونده موتن غایوب را کوامالا        ترین رابطه (. اما در حوار یا نفی کلی که مهم3١: 2111)موسی، 

دهد )وعوداهلل،   گيرد. این کار غالباا ناخودآگاه رخ می ه کار میکند و آن را در خالو معنای متن غایب ب بازسازی می

2113 :٨7.) 

 گذری کوتاه بر زندگی ایمن العتوم -4

م در اسوتان جَورَش در   1172از شعرای بزرگ در ادبيات معاصر اردن است که سال « ایمن علی حسين العتوم»دکتر 

م به کسب مودرک دکتورا در گوروه زبوان و ادبيوات      2117اردن دیده به جهان گشود. وی در دانشگاه اردن در سال 

ی مهندسی عمران مشغول به کار بوده و عضوی از هيأت أدبای مهندس است.  عربی نایل آمد. او همچنين در زمينه

ی پایوداری و مقاوموت و ترسويم     ها پيوند راسخی دارند با اندیشوه  ای دارد که بيشتر آن او دستاوردهای ادبی ارزنده

ها و کشتارهای وحشويانه در ایون    از جمله بالیا و انقالب -ویژه فلسطين اشغالی  به -های اسالمی  مينحوادث سرز

ی مسئوليت ادبيوات   (. دکتر ایمن العتوم درباره٨1: 2113  غوادرة، 311 - 31٣: 1٢٢1ها )یداللهی فارسانی،  سرزمين

این رسالت را حمل کورده و بور عهوده بگيورد.      ای کرده رسالت ادبيات مقاومت است، و باید هر تحصيل»گوید:  می

سازی روابوط بوا اشوغالگران و     هایشان در مسير ضد اشغال و ضد عادی فرهنگيان عرب موظفند که قصاید و نوشته

وی نویسونده و   ، فلسوطين(. 211٣)سایت المرکز الفلسوطينی لالعوالم،   « همگام با مقاومت و رسالت مقاومت باشد

های او همگی مقتوبس از آیوات قورآن     ثار نظم و نثر بسياری تأليف نموده است. نام رمانشاعری توانمند است که آ

و... . از  یا صواحبی السوجن  ، أرض اهلل، اسمه أحمد، أنا یوسف، تسعة عشر، رؤوس الشياطينکریم است  از جمله: 
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و... را قلبی عليکِ حبيبتوی  و  نبوءات الجائعين، الزنابق، خذنی إلی المسجد اطقصیتوان  های شعری او هم می دیوان

 نام برد.

 تحلیل عنوان کتاب و بررسی روابط بینامتنی در آن -٥

(. ١3)صوافات/    «َطْلُعَهـا َك َنَـُّه رُُءوُس الشَّـَياطحنيح »ی کریمه است:  طور که پيداست، نام این رمان مقتبس از این آیه همان

(. این آیه درخت زقوم را توصويف  1٢1: 1٨٣1دل،  )خرم« ستهای شياطين ا ی آن انگار کلّه شکوفه و ميوه»ترجمه: 

های شياطين تشبيه نموده است. رؤوس الشياطين در این آیه نمواد نهایوت    های آن را به کله ها و ميوه کرده و شکوفه

ای استفاده نموده است که معنی آن بورای   زشتی قيافه است )همان(. این آیه برای توصيف زشتی آن درخت از واژه

ی  همه مبهم است، چراکه کسی سرهای شياطين را ندیده تا شکل آن را تصور کند. این امر بدین خاطر است تا آیوه 

های شياطين در ذهن همگان یک  کریمه تصویرسازی آن درخت را به خود خواننده واگذار کند، چرا که وصف کله

شمارد، برای فهوم ایون آیوه تصوور      شت میچه را که در ذهن خود ز کند و هرکس آن تصویر بسيار زشت ایجاد می

 کند. می

گذاری رمان به رؤوس الشياطين باید گفت که نویسنده در فصل نهم رموان، اوضواع و احووال     اما در مورد علت نام

کند )قبالا بيان شد که شخصيت اصلی در ایون رموان شوش     شخصيت اصلی داستان را بعد از وفات مادرش بيان می

گویود:   جا نيافت، سو س موی   نماید که بعد از مرگ مادرش به اتاق او رفت و او را آن يف میاسم دارد(  چنين توص

ونظــر إلــی النافــذة فــرأی رؤوســاً کثــرية تتســلق علــی الزجــاج، مفغــورة األفــواه، مفتوحــة األعــني، وأســناهنا تلمــع علــی ضــوء »
کانــت تســتغيَ، وتصــُرخ، وتلعــن، وصــرخ هــو النجــوم، ک هنــا رؤوس الشــياطني، ومي ــز مــن بينهــا اجلثــَ التــی کــان يســرقها،  

(. ترجمه: به پنجره نگاه کرد. سرهای زیوادی را دیود کوه از    17تا:  )العتوم، بی «بدوره: ارحلَن أيتها الـرؤوس العفنـة ...

زد. گوویی سورهای    گان برق موی  هایشان جلوی تابش ستار رفتند. دهان و چشمهایشان باز بود و دندان شيشه باال می

ودند. در ميان آن سرها جسدهایی را که )از آزمایشگاه کالبدشکافی( دزدیده بود، تشخيص داد. سورها داد  شياطين ب

هوای موتعفن...!    ی خود فریاد زد: گوم شووید ای کلوه    کردند. او نيز به نوبه خواستند و نفرین می زدند و کمک می می

 کند. نویسنده در چند جای دیگر از کتاب همين تصویر را تکرار می

کنود و   چه بيان شد، مقصود نویسنده از رؤوس الشياطين معنایی است که خودش آن را توصويف موی   با توجه به آن

ی قرآنی هيچ توصويفی بورای آن ذکور نشوده و      دهد. در حالی که در آیه تصویری از آن را برای خوانندگان ارائه می

های آن است. بنابراین ایمن العتوم همان معنوای   صرفاا مقصود قرآن از این عبارت نهایت زشتی درخت زقوم و ميوه

های بيشتری بوه معنوای    ها و توصيف قرآنی را )= نهایت زشتی( مد نظر داشته و از جانب خودش نيز تصویرسازی

 ی بينامتنی نفی متوازی )= امتصاص( است. گذاری رمان، رابطه توان گفت در نام عبارت مذکور افزوده است. پس می

که گویوا   شود، مفيد است و آن این ی کتاب دریافت می ی پيامی که از این وجه تسميه ای هم درباره کتهجا ذکر ن این

هایی غير از شخصيت حقيقی خود را اتخاذ کند و انتظار داشته باشد  خواهد بگوید اگر انسان شخصيت نویسنده می

نود رؤوس الشوياطين اسوت و ایون     هوای دیگوران در وی تجلوی یابود، هموين امور از حيوث زشوتی مان         که توانایی

 های شياطين برای انسان ناپسند و قبيح است. های زشت کله های غير حقيقی مانند چهره شخصيت
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 ذکر هدفدار نام قرآن در بین کتب مشهور ادبی و فلسفی ةیره -6

پردازیم، ذکر هدفدار نام قرآن در رمان است. نویسنده به طور  یکی از صور تجلی قرآن در رمان که به بررسی آن می

کنود. او بوه طوور     عامدانه و هدفمند گاهی در رمان خود نام قرآن را در بين کتب فلسفی و ادبوی و غيوره ذکور موی    

ی اسوالمی   ی نامگوذاری رموان و صوبغه    اه بوه شويوه  نماید. با نگاهی کوتو  مشخص از این کار هدفی را پيگيری می

شود که هدو او از این کار چيزی جز این نيست کوه خواننودگان متوأثر از افکوار و      های مؤلف مشخص می نوشته

که به صراحت از قرآن تمجيد کند، فقط با ذکور   های غير اسالمی را به اهميت قرآن گوشزد کند. او بدون این فلسفه

ی ادبی و فلسفی و... به صورت غير صوریح حسون قورآن را بوه خواننوده القوا        ن کتب شناخته شدهنام قرآن در ميا

ی خالقانوه اسوت و در عوين حوال      نماید. این روش در تشویق خوانندگان رمان برای خواندن قرآن یوک شويوه   می

کوه بيشوتر ایون امور را      ای را هم به طور ضمنی در بر دارد که عبارت است از تشویق به تأمل در قرآن. چيزی نکته

بعود از   -ی شخصيت اصولی رموان    فهمند. او درباره کند تصریح مؤلف است بر ذم کسانی که قرآن را نمی تأکيد می

وهـا هـو قـد غـادر القريـة املنسـية؛ قريتـه التـی يعـيش »گویود:   می -کشد  این که او خانه و همه چيز خود را به آتش می
تعاِ من التخلف، ومن األوهام الِت تؤمن هبا، ومن احلکاايت اخلرقاء التـی َتکـم طريقـة  أهلها خارج الزمن کما کان يعتقد،

( ترجموه: او  12٨)همان:  «عيشها، القرية التی يقب ُل أهلها يَد الشيخ ألنه يعل مهم حروف القرآن دون أن يفقهوا شـيئاً ...

کردنود،   ه گمان او خارج از زمان زندگی میاآلن روستای فراموش شده را ترک کرده است  روستایی که ساکنانش ب

هوای   روستایی که از عقب افتادگی رنج می برد و مردم آن به خاطر توهمواتی کوه بوه آن ایموان داشوتند و داسوتان      

بوسيدند به خاطر  ای که بر روش زندگيشان حاکم بود، در رنج بودند  روستایی که مردمش دست شيخ را می ابلهانه

 آموخت، بدون این که چيزی از آن بفهمند... . قرآن را می که بدیشان حروو این

های شخصيت اصولی داسوتان    شود که نویسنده چگونه خواندن بدون تأمل قرآن را از طریق بيان اندیشه مالحظه می

کند تا جایی برای ذکر قرآن در رموانش   کند. او همچنين گام به گام مقدمات را در رمان خود فراهم می نکوهش می

کنود و   ی تربيوت او بيوان موی    کند  بدین منظور ابتدا اختالو پدر و مادر شخصيت اصولی داسوتان را در شويوه    باز

کرد و خواهان این بود کوه فرزنودش هوم     گوید پدر او به شرابخواری اعتياد داشت و کتب فلسفی را مطالعه می می

خی برد تا قرآن را به او بياموزد. هنگامی کوه  طور زندگی کند. در مقابل، مادرش او را در همان کودکی نزد شي همين

جا نوام   (. از این11)همان: « عبـاس وس ْسيک ابن... »گوید:  بيند، به او می شيخ استعداد شگرو او را در حفظ قرآن می

بعـد سـنة کـان الصـي قـد حفـظ »گویود:   شود. در اداموه موی   های شخصيت اصلی رمان اضافه می ابن عباس هم به نام
اماًل وبعد سنة أخری کان قد حفظ عددًا من التفاسري، واسـتوقف الشـيَخ أکثـر مـن مـرة عنـد األرقـام التـی تنتثـر ِف القرآن ک

؟  َ   يکونوا عشرة؟ ملاذا «ُيمل عرش ربک فوقهم يومئذ َثانية»القرآن انتثار ورود الربيع ِف السهل الفسيح، وس له: ملاذا 
؟  َ   يکونوا عشرين؟ ... و  َيد الشيخ جوااب شافياً َييْ به «منهم اٍَِن عشر نقيباً  بعثنا»هذ الرقم ابلذات؟ وس له: ملاذا 

(. ترجمه: بعد از یک سال کودک تمام قرآن را حفظ کرد و یک سال بعد هم تعودادی  1٨ - 12)همان: « عـن أسـئلته
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کوه در دشوت وسويع پراکنوده      -اری های به از تفاسير را حفظ نمود. او چند بار نزد ارقامی که در قرآن به سانِ گل

چرا ده نفر نبودنود؟ چورا    ؟«ُيمل عرش ربک فوقهم يومئـذ َثانيـة»شيخ را گير انداخت و از او پرسيد: چرا  -اند  شده

؟ چورا بيسوت نفور نبودنود؟ ... و شويخ جوواب       «بعثنا منهم اثنوی عشور نقيبواا   »دقيقا این عدد؟ نيز از او پرسيد: چرا 

 ؤاالتش نداشت.ای برای س کننده قانع

کند که به او اجازه دهد تا از قرآن در رموان خوود یواد کنود. او      جا نویسنده مشخصاا دارد فضایی را ایجاد می در این

کند که قرآن را حفظ کورده و تفاسوير مختلوف     ای معرفی می نماید وآن کودک را نابغه پردازی می ابتداءً چنين صحنه

گيورد. لکون در    ی داستان راه پدرش را در شرابخواری و ادبيات و فلسوفه پوی موی    گيرد. اما در ادامه قرآن را فرا می

رود  آید، باالخره دوباره به همان مسجد می های فراوان که در زندگی او پيش می نهایت داستان پس از تحمل مشقت

 کند. که در آن قرآن را فرا گرفته است و دوباره قرآن را تالوت می

خواهد مجال را آرام آرام فراهم کند تا گهگاهی از قرآن در رمان خوود نوام ببورد      ها می سازی نویسنده با این مقدمه

دانويم در ميوان یواران پيوامبر،      طور کوه موی   عباس هم برای همين منظور است. چون همان طور که ذکر نام ابن همان

و  يلـج الولـد عاَمـه الرابـع عشـر »گوید:  ی همين مبحث می عباس به عنوان مفسری برجسته مطرح است. در ادامه ابن
متـام وأيب نـواس وأيب العتاهيـة والبيـان الشـيوعي  حتی کان ُيفظ ديـوان امـرئ القـيس واملعلقـات وديـوان املتنـي والبحـرتي وأيب

(. ترجمه: هنوز چهارده سالش نشده بود کوه دیووان امورؤالقيس و    17)همان: « وألفية ابن مالـک والقـرآن الکـرمي و...

مالوک   ی ابن و دیوان متنبی و بحتری و ابوتمام و ابونواس و ابوالعتاهيه و مانيفست حزب کمونيست و الفيهمعلقات 

 و قرآن و ... را حفظ کرد.

ای که بيان شد، مد نظر است  یعنی نویسنده با گنجاندن نام قرآن در ميوان ایون کتوب کوه      جا هم همان نکته در این

ی قورآن را بورای خواننوده،     ختلف و حتی گاهی متضاد با قرآن هسوتند، مطالعوه  های م ی اندیشه هرکدام دربردارنده

کند. او گواهی   عادی جلوه دهد. الزم به ذکر است که نویسنده در چند جای دیگر از رمان همين روش را تکرار می

ی خوود حضوور    نماید. این امور نيوز بوه نوبوه     های قرآن را در بعضی از جاهای رمان ذکر می نيز اسامی برخی سوره

 دهد. تری به قرآن در رمان می محسوس

 های مستقیم قرآنی در رمان رؤوس الشیاطین نگاهی به هدف نویسنده از نقل قول -7

هوای مسوتقيم قرآنوی     کند. به این دليول نقول قوول    جای رمان خود آیات قرآنی را مستقيماا نقل می نویسنده در جای

تری بررسی شود. شایان ذکور اسوت    جلی قرآن در رمان او به شکل کاملنویسنده هم در این پژوهش بيان شده تا ت

گيرد  چراکه تعداد زیادی از تعاریفِ بينامتنيت به ایون   های مستقيم از قرآن تحت قانون اجترار قرار نمی که نقل قول

ب و متن حاضر امر اشاره دارند که حضور متن غایب در متن حاضر باید به صورت پنهان بوده و مرز ميان متن غای

توان ادعا کرد که بينامتنيت  از بين رفته باشد. بنابراین اگر مرز ميان متن حاضر و متن غایب از ميان نرفته باشد، نمی

دانيم در نقل قول مستقيم، خود نویسنده به مرز ميان متن غایوب و موتن    رخ داده است. این در حالی است که ما می

شود. از جمله تعاریف بينامتنيت که این امور   عث جدا شدن مرزهای این دو متن میکند و این امر با حاضر اشاره می

ای است از متون گذشته یا معاصور آن موتن     هر متنی زایيده» -1توان به این دو مورد اشاره کرد:  کند، می را بيان می
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ای پيدا  فته و سبک و سياق تازهها از ميان ر ای از متون متعددی است که مرزهای آن ای که متن تازه خالصه به گونه

ای است که متن اصولی   ی اوليه از متون گذشته باقی نمانده است. این درهم تنيدگی به گونه کرده و چيزی جز ماده

رمانی نيز بر هموين   -2(. 21: 2111)عزام، « درمتن جدید پنهان شده و تنها اهل فن قادر به دریافت آن خواهند بود

داند که به طور پنهان باعوث ایجواد موتن     ای از متون پنهان در متن حاضر می نامتنی را مجموعهنکته تأکيد کرده و بي

(. بنابراین در بينامتنيت حضور متن غایب در متن حاضر باید به صوورت مخفوی   ٢٣: 11٣٣اند )الرمانی،  حاضر شده

 باشد.

طور که بيوان شود، در فصول اول رموان،      همانها است:  کند این از مواردی که نویسنده مستقيماا از قرآن نقل قول می

فرستد تا  کند. مادرش او را نزد شيخ می نویسنده اختالو پدر و مادر شخصيت اصلی داستان را در تربيت او بيان می

شود و از پاسخ به سؤاالت وی درباره قرآن عواجز   ی او مواجه می به او قرآن بياموزد و شيخ با استعداد خارق العاده

استوقف الشيَخ أکثر من مرة عند األرقام التی تنتثر ِف القرآن انتثار ورود الربيع ِف السهل الفسيح، وس له: ملاذا » ماند: می
بعثنـا مـنهم اٍـَِن عشـر »؟  َ   يکونـوا عشـرة؟ ملـاذا هـذ الـرقم ابلـذات؟ وسـ له: ملـاذا «ُيمل عرش ربک فوقهم يومئذ َثانيـة»

ی این  (. ترجمه1٨ - 12تا:  )العتوم، بی« و  َيد الشيخ جوااب شافياً َييْ بـه عـن أسـئلته ؟  َ   يکونوا عشرين؟ ...«نقيباً 

شود که در این متن به نقل مطالب از قورآن اشواره شوده اسوت. چوون خوود نویسونده         قسمت گذشت. مالحظه می

 کند که این مطالب در قرآن آمده است. تصریح می

یک نوع از سؤاالت ایرادگيرانه از قرآن است. او تعمداا این را مطرح موی   هدو نویسنده از این نقل قول نشان دادن

هوا را جوذب مطلوب نمووده و      طور که گفته شد، با فراهم آوردن فضایی مطابق ميل مخالفان قورآن، آن  کند تا همان

خویشتن، ذکر ی داستان، قرآن را به صورتی محبوب و در مواضع تأکيد بر بازگشت به  س س به مرور زمان در ادامه

 کند. این روش برای جذب چنين مخاطبانی است.

در قسمتی دیگر از رمان، صالح )همان شخصيت اصلی رمان( و مادرش درحال بگو مگوو هسوتند. موادرش کوه از     

... وتبکی أمّه: »کند:  های شيخ یادآوری می های پدرش نگران است، او را به درس شرابخواری و پيروی او از اندیشه

ابن سواک  فهل ترید أن تُهلک نفسک مثلما فعل أبوک؟ فيردّ وهو یصطنع سخریة فی غيور موضوعها: لقود     ليس لی

(. ١1)همان: « وتلوذ أمّه بالصمت ودموعها تتقاطر علی خدّیها سخينةا«. ُکلُّ نفٍس مبا کسـبت رهينـة»تعلّمتُ من الشيخ: 

خوواهی مثول پودرت خوودت را هوالک کنوی؟ بوا         ترجمه: مادرش گریه کرد و گفت: پسری جز تو ندارم  آیا موی 

)هرکس در گرو اعمال « کلّ نفسٍ بما کسبت رَهينة»موقع جواب داد: از شيخ یاد گرفتم که:  تمسخری ساختگی و بی

 هایش جاری شد. هایش با حرارت بر گونه خودش است(. مادرش به سکوت پناه برد و در همان حال اشک

هرکسوی در گورو   »( ترجموه:  ٨٣)مودثر/  « ُکلُّ نفٍس مبا کسبت رهينة»کند:  را نقل می جا نویسنده مستقيماا این آیه این

جا که شيخ قرآن را به شخصيت اصلی داستان آموختوه اسوت،    (. از آن12٨١: 1٨٣1دل،  )خرم« کاری است که کرده

ی  الم خود شيخ. بنابراین آیهی قرآن است نه ک آیه« ُکلُّ نفٍس مبا کسبت رهينة»داند که مقصود نویسنده از  خواننده می
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های مستقيم ذکر نمودیم. البته ایرادی هم ندارد از این جهوت کوه آیوه در ارتبوا       فوق را به عنوان یکی از نقل قول

 ی صالح و مادرش است، و درعين حال هم تغييری در آیه داده نشده، این کار را اجترار دانست. تنگاتنگ با مکالمه

رود و صودای او را   کند که صوالح روی قبور موادرش موی     گونه توصيف می یگر از رمان اینایمن العتوم در جایی د

... ولکن اطصوات المتداخلة بدأت تصفو شيئاا فشيئاا، حتّوی  »خواند:  شنود که او را به بازگشت به خداوند فرا می می

وتذکر یوم طلب الشويخ منوه أن   «. اهللالذین أسرفوا علی أنفسهم ال تقنطوا من رحمة »ميّز صوت أمّه، کانت تقول له: 

کوه   آرام صواو شود، توا ایون     ی درهوم آرام  (. ترجمه: ولی صوداها 11٢تا:  )العتوم، بی« یتلوها یوم طارَ به من الفرحة

الذین أسرفوا علی أنفسوهم التقنطووا مون    »گفت:  ها تشخيص دهد که به او می توانست صدای مادرش را از ميان آن

را به یاد آورد که شيخ از او خواست تا این آیه را تالوت کند، همان روزی که شيخ بوه خواطر   ، و روزی «رحمة اهلل

هحْم اَل تـَْقَنُطوا محْن »او از خوشحالی بال در آورد. مؤلف این آیه را نقل کرده است:  ُقْل اَي عحَبادحَي الَّذحيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفسح
يمُ َرْْحَةح اَّللَّح إحنَّ اَّللََّ يـَغْ  يًعا إحنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الـرَّحح از قوول خودا بوه مردموان( بگوو: ای      »)(. ترجموه:  3٨)زمر/ « فحُر الذُّنُوَب مجَح

اید! از لطف و مرحمت خدا موأیوس و نوا اميود نگردیود. قطعواا       روی هم کرده بندگانم! ای آنان که در معاصی زیاده

 (.1٣٨: 1٨٣1دل،  )خرم« سيار آمرزگار و بس مهربان استآمرزد. چرا که او ب ی گناهان را می خداوند همه

کوه   ی موذکور برگرفتوه از قورآن اسوت. چوون      کند که جمله شود که مؤلف خود به این مطلب اشاره می مالحظه می

شوود توا خواننوده بدانود کوه       این موضوع باعث موی «. روزی که شيخ از او خواست تا آن را تالوت کند»گوید:  می

 کند و این کالم از خود مادر صالح نيست. ماا از قرآن نقل قول مینویسنده مستقي

های مستقيم قرآنی را وارد رمان کرده است.  با توجه به مطالب فوق واضح است که نویسنده به دو صورت نقل قول

زگشت بوه  های غير متعارو از قرآن را مد نظر دارد. دوم: جاهایی که آیات مربو  به با اول: در جاهایی که برداشت

کند. که در حالت دوم با پيام رمان ارتبا  مستقيم دارد، چون رموان بور بازگشوت بوه شخصويت       خداوند را نقل می

 الی رمان در راستای همين مفهوم است. واقعی تأکيد دارد و بازگشت به خداوند در البه

 بینامتنیت قرآنی در رمان رؤوس الشیاطین -8

کاربردهای بينامتنی آیات قرآن است. نویسنده که تأثر او از قرآن بوه وضووح از   تر تجلی قرآن در رمان  صورت مهم

الی کالم خویش از قورآن اسوتفاده نمووده اسوت. اهميوت       هایش پيداست، هنرمندانه در البه گذاری رمان ی نام شيوه

صورت گرفتوه اسوت.    ی زیادی کاربردهای بينامتنی نزد پژوهشگران بسيار زیاد است و در این زمينه کارهای ارزنده

 در ادامه به بررسی بيشتر این موضوع در رمان رؤوس الشياطين خواهيم پرداخت.

 بینامتنی مفاهیم قرآنی در رمان رؤوس الشیاطین -8-1

از جمله کاربردهای قرآنی در رمان رؤوس الشياطين استفاده از مفاهيم قرآنوی اسوت. ایون امور دور از انتظوار هوم       

رود که  ر رمان پيوندهای زیادی با موضوعات قرآنی برقرار نموده است. از این رو انتظار مینيست، چون نویسنده د

نویسنده مفاهيمی از قرآن را که درنظر داشته است، در رمان خود به کار ببرد. تعدادی از مفاهيم قرآنوی موجوود در   

 این رمان در ذیل آمده است:
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 بازداشتن از راه خدا توسط شیطان -8-1-1

کـان »گویود:   گوید. موادرش موی   رود و با او در قبرش سخن می فصل یازدهم رمان صالح به زیارت قبر مادر میدر 
(. ترجمه: پدرت بيشوتر از  11٢تا:  )العتوم، بی« أبوک يعرف هللا أکثر ِما أعرفه أص، ولکن  الشيطان قعد له ِف الطريـق ...

... َوزَيَـَّن َِلُـُم »جوا موتن غایوب ایون آیوه اسوت:        د... . در اینشناخت، ولی شيطان در راه او کمين کر من خدا را می
ـرحينَ  اهریمن اعمال )زشت و پلشت( »... (. ترجمه: ٨٣)عنکبوت/ « الشَّْيطَاُن َأْعَماَِلُْم َفَصدَُّهْم َعنح السَّبحيلح وََكانُوا ُمْستَـْبصح

حقيقت( بواز داشوت. در حوالی کوه چشوم بينوا       ایشان را در نظرشان آراست و بدین وسيله ایشان را از راه )حق و 

کند و  شود که نویسنده بازداشتن از مسير الهی را توسط شيطان بيان می (. مالحظه می٣٢2: 1٨٣1دل،  )خرم« داشتند

دقيقاا همين معنا در قرآن وجود دارد. اما نویسنده همين معنا را با اندکی تفواوت و بوه روش خوودش تکورار کورده      

 ی بينامتنی موجود در این قسمت نفی متوازی است. رابطه است. بنابراین،

 رحمت خداوند به بندگان و راهگشایی برای ایشان -8-1-2

ام، نوابود   هایی که پشت سر گذاشوته  ی راه گوید: همه باز هم در فصل یازدهم صالح در گفت و گو با قبر مادرش می

إن  رْحتـه تعيـد إليـک الـدروب »گویود:   کنود و موی   موی  اند و راه بازگشتی وجود نودارد. موادرش او را نصويحت    شده
های از دست رفته را به تو  ی راه (. ترجمه: نااميد نباش، رحمت خداوند همه113تا:  )العتوم، بی« املسروقة، فال تيـ س

 « ََيَعـل لَـُه ََمَرًجـا... َوَمـن يـَتَّـقح اَّللََّ »گرداند. این عبارات مفاهيم مشترکی با قرآن دارند  از جمله با ایون آیوات:    باز می
هرکس از خدا بترسد و پرهيزگاری کند، خدا راه نجات )از هور تنگنوایی( را بورای او فوراهم     »(. ترجمه: 2)طالق/ 

گشایی برای متقيان اشاره دارد  طور که مشخص است این آیه به موضوع راه (. همان1111: 1٨٣1دل،  )خرم« سازد می

نحنيَ »همخوانی دارد. و با نصایح مادر صالح در رمان  ٌْ محَن اْلُمْحسح گمان  بی»(. ترجمه: 3١)أعراو/ « إحنَّ َرْْحََت اَّللَّح َقرحي

ی شریفه و آیاتی دیگر از این دسوت کوه    (. این آیه213: 1٨٣1دل،  )خرم« رحمت یزدان به نيکوکاران نزدیک است

اند. با توجه به تلفيقی که مؤلف  ه تجلی یافتهداللت بر رحمت پروردگار دارند، همگی به نوعی در این کالم نویسند

گشایی برای متقيان، انجام داده است، و نيز با توجه به این که بوا   ی دال بر ره بين آیات دال بر رحمت خداوند با آیه

جا نفی  ی متن غایب با متن حاضر در این توان گفت که رابطه روش خویش این موضوعات را بيان داشته است، می

 ی است.متواز

 اند ی کسانی که در گناه افرام کرده پذیرفتن توبه -١-8-1

إن هللا الـذي تعرفينـه اي »گویود:   دهد. صالح می ی پدر او رخ می ای ميان صالح و مادرش درباره در فصل پنجم مکالمه
شناسد فورق   که او می شناسی با خدایی (. ترجمه: مادر، خدایی که تو می١٨تا:  )العتوم، بی« أمي، غري هللا الـذي يعرفـه

)همان(. ترجمه: پسورم! خودا هموان     «هللا هو هللا اي بِن ، وهو يقبـل التـائبني وإن أسـرفوا»دهد:  دارد. مادرش جواب می

بخشود. ایون سوخن دقيقواا      موی  -روی کورده باشوند    حتی اگر در گناه زیواده  -کاران را  ی( توبه خداست و او )توبه

ـْن »فرمایود:   قرآنی است که می ی ی همان مفهوم آیه دربردارنده ـهحْم اَل تـَْقَنطُـوا مح قُـْل اَي عحبَـادحَي الَـّذحيَن َأْسـَرُفوا َعلَـى أَنـُْفسح
يًعا يمُ  َرْْحَةح اَّللَّح إحنَّ اَّللََّ يـَْغفحُر الذُّنُوَب مجَح بگوو: ای بنودگانم! ای آنوان کوه در     »(. ترجموه:  3٨)زمور/   «إحنَـُّه ُهـَو اْلَغُفـوُر الـرَّحح
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ی گناهوان را   اید! از لطف و مرحمت خدا مأیوس و نااميد نگردید. قطعواا خداونود هموه    روی هم کرده زیاده معاصی

(. واضح است که نویسنده عين هموان  1٣٨: 1٨٣1دل،  )خرم« آمرزد. چراکه او بسيار آمرزگار و بس مهربان است می

ی  ی بيان موضوع داده است، رابطه جمالت و شيوهمفهوم قرآنی را مد نظر دارد. اما با توجه به اندک تغييری که در 

 بينامتنی نفی متوازی خواهد بود.

 کسانی که از یاد خداوند ةافلند، زندگی سختی دارند -8-1-4

در فصل بيست و سوم رمان، شخصيت داستان در توهم خود پدرش را با شويخی کوه بوه وی قورآن آموختوه بوود،       

خواهد او را به سمت خود بکشود و هریوک علوت صوحت رأی      هریک می کنند و بيند که با هم جر و بحث می می

(. ترجموه: هورکس کوه    22٣توا:   )العتووم، بوی   «إنـ ه ال يعـيش مـن   يکـن هللا ِف قلبـه»گوید:  گوید. شيخ می خود را می

َأْعـَرَ  َعـْن َوَمـْن »تواند زندگی کند. این مفهوم در قرآن کریم بدین صورت آمده است:  خداوند در قلبش نباشد نمی
هوای   و هرکوه از یواد مون روی بگردانود )و از احکوام کتواب      »(. ترجمه: 12٢)طه/ « ذحْكرحي فَإحنَّ َلُه َمعحيَشـًة َضـْنًكا ...

(. مالحظوه  ١31: 1٨٣1دل،  )خورم ...« ای( خواهود داشوت    آسمانی دوری گزیند(، زندگی تنگ )و سوخت و گرفتوه  

ی بيان آن اندکی تغييور داده و بوه    کند، اما در شيوه ا در رمان خود بيان میشود که نویسنده همين معنای قرآنی ر می

 جا نفی متوازی است. ی بينامتنی در این روش خود به تعبير معنا پرداخته است. پس رابطه

 فانی بودن دنیا -٥-8-1

ی  گيرد، دخترک درباره ای که ميان شخصيت داستان و دخترک چوپان صورت می در فصل بيست و سوم در مکالمه

(. ترجموه:  2٨1توا:   )العتوم، بوی  «ْسعُت أن ه کان يفعل ذلک ليذک ر نفسه بفناء الدنيا، وقـدوم املـوت ...»گوید:  شيخ می

را رسيدن مرگ را به خود یادآوری کند... . این مفاهيم در آیاتی کرد تا فانی بودن دنيا و ف شنيدم که او این کار را می

َنا تـُْرَجُعونَ »از قرآن ذکر شده است  از جمله:  ی  هرکسی موزه »(. ترجمه: 37)عنکبوت/ « ُكلُّ نـَْفٍس َذائحَقُة اْلَمْوتح ُثَّ إحلَيـْ

َهـا فَـانٍ »ی  . و نيز آیه(٣٢١: 1٨٣1دل،  )خرم« شوید چشد. س س به سوی ما باز گردانده می مرگ را می  «ُكـلُّ َمـْن َعَليـْ
دل،  )خورم « گردنود  ی کسانی که بر روی زمين هستند، دستخوش فنوا موی   همه چيز و همه»(. ترجمه: 2١)الرحمن/ 

( و دیگر آیاتی که داللت بر مرگ و پایان دنيا دارند. مفهوم این آیات قرآنی در عبوارت رموان متجلوی    11٨1: 1٨٣1

ی بينامتنی نفی متوازی یا همان  ویسنده این مفاهيم را به روش خود بيان کرده است. بنابراین رابطهاست و در واقع ن

 امتصاص است.

 بینامتنی الفاظ و تعابیر قرآنی در رمان رؤوس الشیاطین -8-2

ا برای آراستن کاربرد الفاظ و تعابير قرآنی در رمان بسيار زیاد است. نویسنده در جاهایی که استعمال تعابير قرآنی ر

هوا اسوتفاده نمووده و توصويفات و      گر معوانی واال دانسوته اسوت، از آن    کالم خود مناسب یافته و این آیات را الهام

ی رموان در اولوين نگواه بوا کاربردهوای       ای با مطالعوه  توضيحات خود را با آن تعابير آراسته است. قطعاا هر خواننده

ی  شود که این امر تقدس و نيز اهميت ادبی قرآن را در نظور نویسونده   می مختلف تعابير قرآنی در متن کتاب مواجه

خصووص   دهد. وی که در توصيف تصاویر مد نظر خود بسيار بارع است، از اصطالحات زیبوا و بوه   رمان نشان می
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هوای   ی فراوان گرفته است. در ادامه کاربرد تعابير قرآنی را در دو سطح جموالت و ترکيوب   اصطالحات قرآنی بهره

 نمایيم. قرآنی بررسی می

 کاربرد جمالت قرآنی در رمان -2-1-٣

)العتووم،  « ضـاقت غرفـة املکتبـة عليهمـا مبـا رُحبـت»گویود:   ی شخصی صالح می در جایی از رمان در وصف کتابخانه

صوورت   (. ترجمه: اتاق کتابخانه با تمام وسعتش برایشان تنگ شده بود. در قرآن هم این کلمات به هموين ٢1تا:  بی

َـا رَُحبَـْت َوَضـاَقْت َعلَـْيهحْم أَنـْفُ »به کار رفته اسوت:    «ُسـُهْم ...َوَعلَـى الثَّاَلٍَـةح الَـّذحيَن ُخلح ُفـوا َحـىتَّ إحَذا َضـاَقْت َعلَـْيهحُم اأْلَْرُ  مبح
انود )و   دهپذیرد که )بی هيچ حکمی به آینده( واگذار ش ی آن سه نفری را هم می خداوند توبه»(. ترجمه: 11٣)توبه/ 

جا که )ناراحتی ایشان  ی خودشان با ایشان سخن نگفتند و از آنان دوری جستند( تا بدان پيغمبر و مؤمنان و خانواده

(. معنوای  ٨٨٣: 1٨٣1دل،  )خورم ...« ی فراخی، بر آنان تنگ شد و دلشان به هم آمد  به حدی رسيد که( زمين با همه

ت نيست، بلکه منظور سخت شدن شرایط برای آن سه نفور اسوت، در   ی قرآنی معنای حسی و ظاهری عبار این آیه

کوه وی   که ایمن العتوم دقيقاا معنای حسی و ظاهری را از این عبارت مد نظر دارد. همچنين با توجوه بوه ایون    حالی

لوی  شود که العتوم بوه ک  عبارت قرآنی را با تغييری در لفظ و سياق برای توصيف کتابخانه به کار برده، مشخص می

 ی بينامتنی نفی کلی خواهد بود. متن غایب را برای منظور خود در رمان تغيير داده است. بنابراین رابطه

وراحت زهور اخلشخاش هذه تنمو علی القبور من »های خشخاش در قسمتی از رمان آمده است:  در توصيف رشد گل
احة بديعة املنظر، مستوية حتی ال تکـاد تـری فيهـا عحَوجـاً جديد، فلم يلحظ أحٌد أن أمواَتً َتتها يرقدون بسالٍم! وکانت الس

های خشخاش دوباره شروع نمودند به رشود کوردن روی قبرهوا، بوه      (. ترجمه: این گل٣7تا:  )العتوم، بی« وال أمتـا!

ی حيوا  بوه قودری بودیع و      اند. منظره ها به سالمت خوابيده شد که مردگانی در زیر آن طوری که کسی متوجه نمی

ای به هموين شوکل آموده     دیدی! درقرآن کریم نيز جمله دست شده بود که تقریبا هيچ پستی و بلندی در آن نمییک

: 1٨٣1دل،  )خورم « بينی در آن هيچ گونه پستی و بلندی نمی»(. ترجمه: 117)طه/  «اَل تـََر  فحيَها عحَوًجا َواَل َأْمًتا»است: 

هوا بواقی    بورد و آثواری از آن   هوا را از ميوان موی    داوند متعال کووه ی شریفه سخن از زمانی است که خ (. در آیه١٢٣

ماند. اما در رمان هدو نویسنده مخفی شدن پسوتی و   گذارد، به طوری که هيچ آثار پستی و بلندی بر جای نمی نمی

ا ال تری فيها عوج»ی مذکور و هم در رمان عبارت  های خشخاش است. هم در آیه بلندی داخل حيا  خانه زیر گل

برای یک معنی به کار رفته است، با این تفاوت کوه در رموان انودکی در جملوه تغييور داده و آن را بورای       « و ال أمتا

 جا نفی متوازی است. ی بينامتنی در این منظور خود در سياقی دیگر بيان کرده است. بنابراین رابطه

تعرف أنـ ِن لسـُت ابـن عبـاس، »پرسد:  از او می در فصل بيست و سوم از رمان، صالح در حال سخن گفتن با قبر شيخ
عباس نيستم، پس چرا بار مسوئوليت   دانی که من ابن (. ترجمه: تو می2٨2تا:  )العتوم، بی« فلماذا ْح لتنی وزر االسـم؟!

ـَر الَـّذحيَن َكـذَّبُوا بح »این اسم را بر دوش من گذاشتی؟! متن غایب در قرآن کریم این گونه آمده اسوت:   لحَقـاءح اَّللَّح قَـْد َخسح
 «ُهـْم َعلَـى ُظُهـورحهحْم َأاَل َسـاَء َمـا يَـزحُرونَ َحىتَّ إحَذا َجاَءتْـُهُم السَّاَعُة بـَْغَتًة قَاُلوا اَي َحْسَرتـََنا َعلَـى َمـا فـَرَّْطنَـا فحيَهـا َوُهـْم َُيْمحلُـوَن َأْوزَارَ 

دارند )و حساب و کتواب و مجوازات و مکافوات    پن مسلّماا آنان که مالقات با خدا را درو  می»(. ترجمه: ٨1)انعام/ 
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بيننود )و در   رسد، زیان می گاه که ناگهان قيامت فرا می دهند( تا آن دارند و به انکار خود ادامه می آخرت را باور نمی

گویند: فسوسا و دریغا! )چورا غافول بوودیم و( در دنيوا کوتواهی       شوند و( می ی رستاخيز سخت پشيمان می هنگامه

کشند. هان! چوه بود    )توشه و زاد آخرت را تهيه ننمودیم. آنان در آن روز بار( گناهان را بر دوش خود میکردیم و 

جا متن حاضور بوا موتن غایوب در      شود در این (. چنان که دیده می2٨١: 1٨٣1دل،  )خرم« کشند! چيزی بر دوش می

رآن این عبارت برای بوه دوش کشويدن بوار    حوار است و نویسنده کامالا متن غایب را تغيير داده است. چراکه در ق

عباس به کار رفته است. نيز شکل عبارت  گناهان آمده است، درحالی که در رمان برای تحميل بار مسئوليت اسم ابن

ی بينامتنی در این عبارتِ رمان نفی کلی یا همان حوار اسوت   توان گفت که رابطه قرآنی را تغيير داده است. پس می

 دآگاه در کالم مؤلف وارد شده است.و به صورت ناخو

 های قرآنی در رمان کاربرد ترکیب -8-2-2

صـعد إلـی اجلبـل، سـار ِبـط مسـتقيم إلـی الکهـف، الکهـف الـذي مـرت علـی لياليـه »در فصل هفتم از رمان آمده اسوت:  
خوط مسوتقيم بوه    (. ترجمه: از کوه باال رفوت و در یوک   7٢تا:  )العتوم، بی« الثالٌ مع أبيه َخس سنوات عجـاف ...

حاصل گذشته بود. در  طرو غار حرکت کرد  همان غاری که بر سه شب همراهی با پدرش در آن غار، پنج سال بی

َـاٍن َيَُْكُلُهـنَّ َسـْبٌع عحَجـافٌ »انود:   قرآن این الفاظ بدین صوورت آموده   ...«  يُوُسـُف أَيُـَّهـا الصح ـدح يُق َأْفتحنَـا ِفح َسـْبعح بـََقـَراٍت ْسح
ای یوسف! ای بسيار راستگو! از تعبير خواب ما را آگاه کن )که شاه دیده است:( هفت گاو »(. ترجمه: ٢١)یوسف/ 

« عجواو »ی شریفه وصف  شود که در آیه (. مالحظه می٢١3: 1٨٣1دل،  )خرم...« اند  الغر، هفت گاو چاق را خورده

به کار رفته است. یعنی دقيقاا برعکس « تخمس سنوا»به کار رفته، اما در رمان این وصف برای « سبع بقرات»برای 

به کار بورده اسوت. در ضومن نویسونده آن مفواهيم      « سال»بلکه برای « هفت گاو»قرآن، العتوم این تعبير را نه برای 

هوا را   کنود و آن  فلسفی و حتی متضاد با قرآن را که صالح از پدرش فراگرفته است، از دیدگاه صوالح توصويف موی   

نامد. بنابراین نویسنده به کلی، هم  های از دست رفتن پدر و دوری از غار را عجاو می و سالدهد  مطلوب نشان می

ی بينامتنی در این قسمت نفی کلوی یوا هموان     تعبير قرآنی را تغيير داده است و هم معنای مد نظر آن را. پس رابطه

در رمان ترکيبوی  « سنوات عجاوخمس »در قرآن یک ترکيب وصفی و « بَقَراتٍ سِمان»حوار است. واضح است که 

 متشکل از موصوو و مضاو اليه و صفت است.

واسـتمر هـو ِف »گویود:   های دکتر )= شخصيت اصلی داستان( در عمل جراحی قلوب موی   العتوم در توصيف توانایی
(. ترجمه: بوه  11تا:  )العتوم، بی «لعبته: إخراج القلْ من الص دور وإعادِتا إلی مکاهنا خلقاً آخر أکثر نشـاطاً وحيويـة ...

ها و بازگرداندن آن به جای خود با آفرینشوی توازه، بوا     بازی خود ادامه داد که عبارت بود از: درآوردن قلب از سينه

ی مشوابهی بوه کوار رفتوه اسوت.       بوه شويوه  « خلقاا آخر»نشا  و سرزندگی بيشتر. در قرآن کریم هم ترکيب وصفی 

ُه َخْلًقـا آَخـَر َة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضـَغَة عحظَاًمـا َفَكَسـْوَص اْلعحظَـاَم حَلًْمـا ُثَّ أَْنَشـْ صَ ُثَّ َخَلْقَنا النُّْطفَ »فرماید:  می
را بوه   س س نطفه را به صورت لخته خونی، و این لخته خوون »(. ترجمه: 71٢)مؤمنون/  «فـَتَـَباَرَك اَّللَُّ َأْحَسُن اخْلَالحقحنيَ 

آوریوم، و بعود بور     های ضوعيفی در موی   ای، و این تکه گوشت جویده را بسان استخوان شکل قطعه گوشت جویده
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ی  ای بخشيده و )با دميدن جان بوه کالبودش( پدیوده    پوشانيم، و از آن پس او را آفرینش تازه ها گوشت می استخوان

: 1٨٣1دل،  )خورم « گيرندگان و سازندگان است ن اندازهدیگری خواهيم کرد. واال مقام و مبارک یزدان است که بهتری

به معنی آفرینش تازه به کار رفته است، اما نویسونده آیوه را بورای    « خلقاا آخر»(. در هر دو متن حاضر و غایب 71٢

 ی بينامتنی نفی متوازی است. منظور خود در سبک و سياقی دیگر با کمی تفاوت به کار برده است بنابراین رابطه

ی درخوت زیتوونی کوه در     کند. درباره فصل بيست و سوم از رمان باز هم عبارتی شبيه عبارت فوق را تکرار می در

(. ترجموه: گوویی خداونود ایون     2٨٨توا:   )العتوم، بی« کأنما ینشئها اهلل خلقاا آخر»گوید:  ی صالح بود، می حيا  خانه

ی فوق برگرفته شده و در سياق  کلمات از همان آیهای بخشيده است. مشخص است که این  درخت را آفرینش تازه

جا هم نفی متوازی است. البته واضح اسوت   ی بينامتنی در این ای با اندکی تغيير تکرار شده است. بنابراین رابطه تازه

ی کامل است، نه یک ترکيب وصفی یا اضافی و... ولی به خاطر شباهت بوا عبوارت قبلوی، آن را     که این یک جمله

 ا ذکر نمودیم.ج این

 گیری نتیجه -2

هایش را  های خود بسيار از قرآن کریم تأثير پذیرفته است. او اسم رمان أیمن العتوم نویسنده و شاعر اردنی در نوشته

هوای وی   از قرآن کریم اقتباس نموده و همين مطلب سرنخ واضحی برای وجود کاربردهای مختلف قرآن در نوشته

گویود و   ی خيوالی سوخن موی    های اوست که در آن از زندگی یک نابغه یکی از کتاباست. رمان رؤوس الشياطين 

هوای غيور    ها را به اتکا به شخصيت حقيقی خود فرا خواند و از شخصيت هدو او در این رمان این است که انسان

 حقيقی که ممکن است افراد جامعه به ایشان القا کنند، بر حذر دارد.

او  -1انود:   های مختلفی از قرآن بهره گرفته و در سه شيوه این کاربردها تجلی یافته رتنویسنده در این رمان به صو

کند و هدو اصولی او   جای رمان در بين کتب فلسفی و أدبی و غيره ذکر می نام قرآن را به صورت هدفمند در جای

فی و غيره هستند و ارتباطی با های فلس ی قرآن برای کسانی است که متأثر از اندیشه از این کار عادی سازی مطالعه

همچنين نویسنده در رمان خود گاهی  -2آید.  قرآن کریم ندارند. این شيوه در نوع خود خالقيتی زیبا به حساب می

کند کوه ایون منقووالت از قورآن برگرفتوه       کند و خودش هم به این مطلب اشاره می آیات قرآنی را مستقيماا نقل می

ی بازگشت بوه خداونود و دیگوری     کند. یکی اندیشه ی متضاد را ترسيم می ها دو اندیشه لاند. او در این نقل قو شده

خواهد بوه   های انحرافی از قرآن که مورد اول با مفهوم رمان ارتبا  مستقيم دارد  چراکه رمان در نهایت می برداشت

د با بازگشوت بوه خداونود    خواننده بازگشت به شخصيت اصلی خود را گوشزد کند که در حقيقت این امر در پيون

ی تجلی قورآن در رموان رؤوس    آخرین مورد از شيوه -٨یابد.  است و به این وسيله است که امکان عملی شدن می

الشياطين کاربردهای بينامتنی تعابير و جمالت قرآنی است. که در این مورد نویسنده گاهی مفاهيم قرآنی را در رمان 

و تعابير قرآنی استفاده کرده است. در کاربرد الفاظ و تعابير قرآنوی، وی بوه دو    خود جای داده و گاهی هم از الفاظ

ها و کلمات قرآنی. روابط بينوامتنی قرآنوی    صورت بهره برده است: اول کاربرد جمالت قرآنی و دوم کاربرد ترکيب

ر قالوب سوخنان   در رمان هم بيشتر به صورت نفی متوازی و نفی کلی است چون نویسنده کوشيده اسوت بيشوتر د  

کند که بينامتنی قرآنوی حوداقل    خود و با روش خاص خود مفاهيم و عبارات قرآنی را بيان کند. همين امر اقتضا می
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دهد. نهایتاا مطوالبی کوه تواکنون     به صورت نفی متوازی باشد. چرا که در اجترار نویسنده تغييری در متن غایب نمی

های قرآنی بسياری دارد و مسلم است که دانستن این موضوع در فهوم   دهد که أیمن العتوم گرایش گذشت نشان می

 نماید. آثار او کمک شایانی می

 

 

 منابع

 قرآن کریم

 م(، فی أصول الخطاب النقدی الجدید، ترجمه: احمد المدینی، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة.11٣7انجينو، مارک )

ل إلی صناعة الترسل، تحقيق: اکرم عثمان یوسوف، بغوداد: وزارة   م(، حسن التوس11٣1حلبی، شهاب الدین محمود )

 الثقافة و اإلعالم.

 ش(، تفسير نور، تهران: نشر احسان، چاپ هشتم. 1٨٣1دل، مصطفی ) خرم

 .٢٣، مجلة الوحدة، شماره: «النص الغائب فی الشعر العربی الحدیث»م(، 11٣٣الرمانی، ابراهيم )

 شياطين، بيروت: دار المعرفة، چاپ اول.تا(، رؤوس ال العتوم، أیمن )بی

 م(، النص الغائب تجليات التناص فی الشعر العربی، دمشق: اتحاد الکتاب العرب، چاپ اول.2111عزام، محمد )

 م(، شعریة الخطاب السردی، دمشق: إتحاد الکتّاب العرب، چاپ اول.2113عزام، محمد )

شعر د. أیمن العتوم من خالل قصوائده: )خوذنی إلوی المسوجد     صورة اطقصی فی »م(، 2113غوادرة، فيصل حسين )

، مجلوة الجامعوة   «اطقصی، یا قلب أمتنا، ملحمة اطقصی( دیوانه: )خوذنی إلوی المسوجد اطقصوی( نموذجواا     

 .١٣ - 21اإلسالمية للبحوث اإلنسانية، المجلد الثالث و العشرون، العدد اطول، صص 

ی نظریات ادبی معاصر، ترجمه: مهران نجفی و محمد نبوی، تهوران: آگوه،    مهنا ش(، دانش1٨٣3مکاریک، ایرناریما )

 چاپ دوم.

 م(، قراءات فی الشعر العربی الحدیث و المعاصر، دراسة، دمشق: إتحاد الکتّاب العرب.2111موسی، خليل )

ی دانشکده ادبيات  نشریه، «روابط بينامتنی قرآن با اشعار احمد مطر»ش(، 1٨٣٣ميرزایی، فرامرز  واحدی، ماشاء اهلل )

 .2٨2 – 221(، صص 22)پياپی  23ی جدید، شماره  و علوم انسانی دانشگاه شهيد باهنر کرمان، دوره

 م(، التناص المعرفی فی شعر عزالدین المناصرة، دار المندالوی، چاپ اول.2113وعداهلل، ليدیا )

:  ، ترجموه «بينامتنی در ادبيات کودک و نوجووان( وابستگی متون: تعامل متون )روابط »ش(، 1٨٣1ویکلی، کریستين )

 .11 - ٢، صص 2٣ی ادبيات کودک و نوجوان، شماره  پور، پژوهشنامه طاهر آدینه

اطنما  التراثية فی شوعر أیمون العتووم دیووان خوذنی إلوی المسوجد اطقصوی         »ق(، 1٢٢1یداللهی فارسانی، عباس )

 .32١ - 313، صص ٨٣، مجله آداب الکوفة، شماره «نموذجاا

 های اینترنتی: سایت
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 .www.palinfo.comالثائر(. 
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(2٥) 

 تحلیل تعدد زاویه دید و روایت در داستان قرآنی حضرت آدم )ع(

  1علیرضا نظرید. 

 ، قزویناستادیار دانشگاه بين المللی امام خمينی

 زهرا موالیی

 کارشناس ارشد زبان و ادبيات عربی

 چکیده:

هوای  ی خاص روایوت اسوت. گونوه   دریچه نگرش به واقعه است و منظور از آن در داستان، فرم و شيوهزاویه دید، 

ی اطالعات داستان به خواننده است و به نوعی رویکرد نویسنده به موضوع و هایی برای ارائهروایت به مثابه دریچه

توان در آنها شاهد تفاوت در روایتگری ه میکند. از جمله داستانهایی کزوایای پراهميت قصه از نظر وی را بيان می

های مختلف با اندک تفاوتهوایی روایوت شوده    بود داستانهای قرآنی همچون داستان حضرت آدم است که در سوره

است. در پژوهش پيش رو، با روش توصيفی تحليلی، روایت و زاویه دید داستان حضرت آدم از منظر زاویوه دیود   

گيرد دخالت عناصر مختلف داستانی مانند قهرمان و ضدقهرمان و موقعيتهوای  قرار می در شيوه روایت مورد بررسی

گيرد و نتيجه مهم به دست آمده حاکی است غلبه جنبوه ترغيبوی و   مکانی و زمانی دخيل در آن مورد اشاره قرار می

 قعه واحد است. ایجاد فضای متناسب با ساختار کلی هر سوره مستلزم برخی تمایزات در شيوه روایت یک وا

 زاویه دید، داستان آدم )ع( داستان قرآنی، عناصر داستانی، روایت، کلید واژه :

 

 ف مقدمه: 1

روایت در متن قرآنی از جایگاه مهم و پربسامدی برخوردار است و به فراخور موضوعات مختلف، با روایتگریهای 

پردازی در قرآن عليرغم حجم نوه  روایت و داستان متعددی در قرآن مواجهيم. نکته بسيار حائز اهميت این است که

چندان کم آن هيچگاه بر هدو و نکته اصلی آن کوه بيوان اصوول اعتقوادی، اخالقوی و احکوام اسالمياسوت سوایه         

نينداخته است و به عبارتی دیگر روایت در قرآن با هر حجم و بسامدی کوامال در سوایه اهوداو واالی دینوی و در     

هوای  های کوچک و چه سووره هداو و اصول به کار برده شده است. از این رو چه در سورهخدمت به تفهيم این ا

بزرگ با روایتگری در حجم چندآیه تا کل سوره مواجهيم و چوه بسوا در یوک سووره بوا بيوان چنودان داسوتان از         

اصولی   شخصيتهای مختلف و دوره های مختلف تاریخی، قرآن در صدد تفهويم و بيوان چوارچوبی اعتقوادی و یوا     

ای بااهميوت و جوذاب در   اخالقی و دینی است و لذا باید به داستانهای قرآنی نه به صرو یک داستان بلکه وسويله 

راستای اهداو واالی دینی نگریست.در قرآن با داستانهای مختلفی مواجه هستيم که برخی از آنها در بيان حووادثی  

                                                           
1 alirezanazari80@gmail.com 
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ها پيامبر اکرم نيز حضور داشته اسوت. اموا غالوب داسوتانهای     مربو  به عصر پيامبر است و چه بسا در بسياری از آن

قرآنی مربو  به حوادثی بسيار قبل از عصر پيامبر است که در ميان آنها داستان پيامبران از حجوم و اهميوت بسويار    

در هودایت  برخوردار است. از خلقت آدم )ع( به عنوان اولين پيامبر تا دیگر پيامبران اولوالعزم و دیگر پيامبرانی کوه  

قوم خود با مصائب و نامالیمتيهای بسياری موجه شده انود همگوی بوه عنووان موضووعی مهوم یعنوی دعووت بوه          

های مبارکه قرآن اند. با نگاهی به نام سورهیکتاپرستی و مدوامت، به زیباترین شکل در قرآن مورد توجه روایی بوده

ای قرار گرفته که عالوه بر وی دیگر پيامبران الهی نيوز  بر سورهبریم که تعداد زیادی از پيامبران الهی نامشان پی می

باشد و گاهی نيز ها به پيامبران در حد یک یا دو آیه میاند. گاهی این اشارهدر کنار ایشان در سوره مورد اشاره بوده

سووره داسوتان   بينيم. گاهی نيز عليرغم نوام  در حد کل سوره مانند انچه درباره حضرت یوسف در سوره یوسف می

پيامبران مختلفی در آن سوره روایت شده است مانند سوره بقره که خود این نيز حاکی از اهميت داستان پيامبران از 

های متعدد قابل بررسوی و تحليول   منظر قرآن است.داستان به شکل عموميو داستانهای قرآن به شکل خاص از جنبه

وان در پيش گرفت و این داسوتانها را بوه لحواظ تواریخی، سياسوی،      است. رویکردهای مختلفی را در این زمينه ميت

گيورد تحليول عناصور روایوی در     اخالقی و.. تحليل نمود. یکی از این رویکردها که در حوزه تحليل ادبی جای موی 

 داستانهای قرآن است مانند ساختار روایی، مکان و زمان داستانی، شخصيت، پيرنگ و همچنين زاویه دید.زاویه دید

گشاید و لذا با توجه بوه شويوه روایتگوری    ای است که راوی برای بيننده به سوی حوادث داستان میدر واقع پنجره

شناسوی  کند. قرآن کریم ساليان بسيار قبول از آنکوه روایوت   راوی این زاویه دید منظری متفاوت بر بيننده عرضه می

پدازی و زاویوه دیود را بوه    های ناب و ابتکارانه روایتهجدید در جهت تبيين و تشریح انواع زاویه دید برآید، شيو

صورتی عينی و ملموس در شيوه روایی خود در داستان پيامبران به منصه ظهود رسانده اسوت. لوذا از ایون جهوت     

شناسی نوین مطرح شده است در داستانهای قرآنی به زیباترین شکل زاویه دید با آن شکل و شمایلی که در روایت

هوای پيواپی در زاویوه دیود از     بعدی تا چرخششود که در روایتهایی تکميچندصدساله به وضوح دیده میو با تقد

نامه سعی دارد در حد وسع خویش داستانهای مهم پيامبران را از منظر زاویه دید و ویژگيهای بارز آن است.این پایان

های برجسوته آن  ی و تحليل قرار دهد و جنبهشناسی جدید مورد بررسویژگيهای متمایز و عموميآن از منظر روایت

 را به عنوان نتایج پژوهش عرضه دارد.

 ف پیشینه ی تحقیق:1ف1

داستانهای قرآنی پيوسته ماده پژوهشهای زبانی، ادبوی و غيور ادبوی بووده اسوت. از جملوه پژوهشوهای مربوو  بوه          

ی در داسوتانهای قوران کوریم از پروینوی و     داستانهای قرآن ميتوان به موارد زیر اشاره کورد: تحليول عناصور داسوتان    

( در مجله ميان رشته ای: مدرس علوم انسانی است به شکل کلی عناصر داسوتان را در داسوتانهای   1٨٣7حریرچی )

تحليل عناصر داستانی قصه حضرت یوسف در قران کریم از آیت اللهوی، سويد   »قرآن بررسی کرده است. همچنين 

وسوی، محموود  لزگی،سويد حبيوب اهلل ،پوژوهش زبوان و ادبيوات فارسوی: بهوار          حبيب اهلل خبری، محمد علی طاو

نظير زاویه دید، طرح ، ساختار ، اندیشوه )توم وموضووع(، کشومکش ،     « پژوهشی –)علمی٣شماره -1٨٣١وتابستان

واکاوی مولفوه  »( در مقاله 1٨11شخصيت، شخصيت پردازی، گفت وگو ، زمان و مکان مي ردازد. همچنين حبيبی )
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با ذکر نمونه هایی به تحقيق در جوانب مختلوف روایوی )فنوی ، موضووعی و     « ی روایی داستان های قرآن کریمها

مولفوه هوای زموان و مکوان     » معنایی( داستان های قرآن پرداخته است. ابوالفضل حری نيز در مقاله خود با عنووان  

پردازد. بوه شوکل   مونه در قصص قرآنی میصرفا به دو عنصر زمان و مکان روایی با ذکر ن« روایی در قصص قرآنی

( 1٨٣١ای از نظری و رضایی )مقاله موردی، داستان برخی پيامبران در قالب پژوهش بررسی شده است از جمله در

که فقط یکی از ماجراهای مربو  به این پيامبر را « تحليل عناصر داستان موسی و عبد در سوره ی کهف» با عنوان 

يت پردازی، حرکت، زمان و مکان، محيط، آهنگ و موسيقی تکرار و غافلگيری تحليول  از لحاظ شخصيت و شخص

از رضوا نجفوی و عظويم    « الشخصية والزمان نموذجا-عناصر قصة موسی و الخضر»کرده است. به همين شکل مقاله 

د موضووع  ید فقط دو عنصر مورد تحليل بوده است. لوذا مشواهده ميشوو   ق( که از عنوان آن بر می1٢٨٨طهماسبی )

زاویه دید به ویژه در داستان حضرت آدم ماده هيچ پژوهش قرآنی به شکل کلی و جزئی نبوده است و این پژوهش 

 در صدد تبيين این جنبه از داستان قرآنی حضرت آدم است.

 ف چارچوب نظری:2

 ف تعری  روایت:1ف2

به معنای دانش و شناخت است کوه   gnaarus. رسدیونانی می gnaarus در التين و narraraبه narration تبار واژه ی

نيز ریشه در همان  geenawwanی انگليسی ی کهن و فراموش شدهدارد واژه gnaخود ریشه در تبار هند و اروپایی 

ی ادبی خود داسوتان  واژه هند و اروپایی دارد. به این اعتبار روایت به معنای یافتن دانش است. ارسطو نيز در نظریه

( هر آنچه داستانی را بازگوکند یوا نموایش دهود،     17١: 1٨٣1خواند )احمدی،می« تحقق دانش »تقليد را  استوار بر

روایت نام دارد و نقل حوادث بدین معنی است که روایت ها در برهه ای زموانی و بوه صوورت متووالی و پيوسوته      

-هوا و گفتوه  ایی از نوشتهبه انواع گسترده( روایت اصطالحی فراگير برای ارجاع 21٣: 1٨12اتفاق ميافتد ... )حری ،

هاست روایت در معنای ادبی آن از دیربازحوزه ی تحقيق و پژوهش مکاتب ادبی مختلف به خصوص ساختگرایی 

روسی بوده است ، اما فرضيه پردازان و منتقدان معاصر نيز روشهای آن را در گرایش های مختلوف و گواه متضواد    

یدگاه روایی ، به بررسی و نقد دیدگاههای زمانی ومکانی و روانشناختی یک روایوت و  خود به کارگرفته اند . در د

چگونگی تشخيص آنها پرداخته ميشود تا دیدگاه ایدئولوژیکی نویسنده یوک داسوتان تعيوين شوود در هور دیودگاه       

 1٨٣2می،علووی، شوود. )افخ توانمندی و روشنگری ابزار های زبان شناختی در نقد آثار ادبی به تصویر کشويده موی  

( در فارسی این کلمه به معنی حدیث، خبر و نقل کردن سخن است و در اصطالح ادبی متنی است کوه داسوتان   3١:

ی انسان هوا  شود و همه( روایت با تاریخ نوع بشر آغاز می١13: 1٨7١کند و داستان گویی دارد )انوشه ، را بيان می

وناگون، هر یک روایت خاص خود را دارنود. در واقوع، روایوت    با طبقات اجتماعی و فرهنگ مختلف در اعصار گ

: 1٨٣٣المللی، فرا تاریخی و فرهنگی. روایت مثل خود زندگی به سوادگی وجوود دارد.) بوارت ،   ای است بينپدیده

ی وقایعی است که ارتبا  غير اتفاقی دارند  و نوعا مستلزم وجوود  ( برخی معتقدند: روایت ، توالی ادراک شده171

ی آنهوا  ها از تجربهگر است که ما انساننسان یا شبه انسان یا دیگر موجودات ذی شعور به عنوان شخصيت تجربها

ی روایوت بوه مثابوه یوک جملوه      ( مهم ترین رویکورد روایوت شناسوانه، مطالعوه    11: 1٨٣٨گيریم.)توالن، درس می
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ه که پرداخت جمله، از قواعد نحو پيروی کند  درست همان گوناست.پرداخت کلی قصه از قواعد معينی پيروی می

 (  ٨١1: 1٨٣3کند.)هارلند،می

 

 ف تعری  کانون سازی2ف2

سازی ، انتخاب کانون دیدی است که از طریق آن ، افراد و وقایع داستانی مورد مشاهده قرار ميگيورد . اولوين   کانون

عامل کانون ساز و روایتگر را مقابل هوم  کسی که به تمایز بين دیدن و گفتن در روایت پرداخت و بدین ترتيب دو 

و  "شويوه روایوی  "قرار داد ، ژرار ژنت بود . وی با مطرح کردن این تقابل سعی داشت از خلوط شوایع دو مفهووم    

ب رهيزد که اولی به کانون سازی در روایت و دوميبه روایتگوری برميگوردد . در سوطح روایتگوری      "صدایی روایی"

چيز را درباره وقایع ، موقعيتها و شخصيتها به لفظ در ميآورد. راوی نه تنهوا آنچوه را    راوی یا صدای روایت ، همه

خود ميبيند ، احساس و ارزیابی ميکند ، بيان ميکند بلکه عاملی است والبته تنها عامل قابل دستيابی است کوه دیوده   

است که ژنت مفهوم کانون سازی  ها و احساسات وادراکات موجودات داستانی را منعکس ميسازد . منفردیان معتقد

 -2رویکرد دیدگاه وارن و بوروکس   -1خود را از چهار رویکرد سنتی در این باره اقتباس کرده که عبارت است از 

 (٣7-٣3:  1٨٣٢رویکرد داتش تودوروو . )نعمتی،بياد، -٢رویکرد ميدان دید بلين  -٨رویکرد دید بریون 

 ف انواع کانون سازی از نظر ژنت١ف2

نت براساس این رویکردها و با بهره گيری از درجه پذیری مفاهيم گزینش و محدودیت ، رده بندی سوه گانوه ای   ژ

 از کانون سازی ارائه داده که به نقل از پل سيم رن عبارت است از : 

کانون سازی صفر: در روایاتی مشاهده ميشود که راوی دانای کل بيش از شخصيت ها ميدانود و بيطرفانوه   -الف

 وقایع و موجودات روایی را ميبيند و گزارش ميکند.

کانون سازی درونی: در روایاتی دیده ميشود که بيننده ميدان دید و دانش محدود داشوته باشود . ایون نووع     -ب

بيشتر در روایاتی ظاهر ميشود که به سبک تک گویی درونی یا کالم غير مسوتقيم آزاد نوشوته شوده اسوت .     

 (٣7-٣3ست ثابت باشد .)همان : همچنين این نوع ممکن ا

کمتر از شخصيتها ميداند . این دانش کم بدان دليل  کانون سازی برونی: در روایاتی اتفاق ميافتد که راوی آن-ج

است که راوی فقط به تجلی ظاهری افکار و احساسات شخصيتها دسترسی دارد و نميتواند در ذهن و جوان  

« رفتوار گرایانوه  » و « عينيتگورا »انون سازی حاصل ميشوود ، روایتوی   شخصيتها رخنه کند. آنچه از این نوع ک

   (٣7است)همان:

 زاویه دید ف4ف2

 ف تعری  زاویه دید:1ف4ف2

زاویه دید ، نظر ، دیدگاه ، یا کانون روایت، نمایش دهنده شيوه ای است که نویسنده به یاری آن ، حال و هوا )حال 

و هواها ( وضعيت و موقعيت ها ی شخصيت ها ، گفت و گو ها و حادثه ها و عناصر دیگوری کوه داسوتان را بوه     

یسنده را با داستان به نموایش ميگوذارد. زاویوه دیود در     وجود ميآورد، به خواننده ارائه ميدهد و در واقع ، رابطه نو
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داستان نویسی مدرن ، یکی از مهم ترین و معتبرترین عناصری است که نویسنده های امروزی به آن توجوه بسويار   

دارنوود و در آثووار خووود ، شوويوه هووای گونوواگون از آن را ارائووه داده انوود و درگسووترش و تنوووع آن کوشوويده انوود.  

( انتخاب زاویه دید مناسب و فراخور حال و هوای اثر ، بسيار حائز اهميت است. زیرا زاویه دیود،  ٢: 1٨٣٣)معينی،

در شمار عناصری است که بر دیگر عناصر داستانی و نمایشی، هم چون پيرنگ، شخصيت پردازی ، گفوت وگوو و   

 (٢صحنه سازی تاثير فراوان ميگذارد.)همان: 

ریم یا به شيوه ی سوم شخص که نویسنده بيرون از داستان قرار دارد و اعمال در کل چند شيوه ی روایت داستان دا

قهرمانان را گزارش ميکند که راوی ممکن است دانای کل باشد یا به شيوه ی اول شخص که خود نویسنده یکی از 

: 1٨٣1ميسوا، افراد داستان است و گاهی خود، قهرمان اصلی است زاویه دید آن را زاویوه دیود درونوی مينامنود. )ش    

17٣  ) 

 ف انواع زاویه دید:2ف4ف2

 درخصوص انواع زاویه دید نگرشهای مختلفی وجود دارد  مثال به اعتقادالجمری، در هر اثر داستانی، داستان نویس،

ای که روایت ميکند، غایوب  به دو شکل کلی داستان را روایت ميکند   یا از طریق یکی از این اشخاص یا به واسطه

ميرصادقی نيز در جوایی از انوواع زاویوه دیود      (17٢: 111٨از شخصيت های داستان است.)الحجمری، است یا یکی

اینگونه نام ميبرد که ممکن است به شيوه ی اول شخص، دوم شوخص، یوا سووم شوخص ارائوه گردد.)ميرصوادقی       

گی به نووع تواثير دارد کوه    انتخاب نوع زاویه دید، بست» ( با اینحال نکته مهم این است که در داستان ، ٨12: 1٨٣2،

ترین انواع زاویه دید (، بر این اساس کلی ٨٢1: 1٨7٢)بيشاب،« نویسنده ميخواهد با داستانش روی خواننده بگذارد.

 به شرح ذیل است:

 ف زاویه دید اول شخص: 1ف2ف4ف2

ی را بوا ضومير اول   زاویه دید اول شخص، شيوه ای در نقل داستان است که در آن گوینده یا گوینده هوایی داسوتان  

ما ( روایت ميکنند و به این گوینده ها راوی یا روایتگور ميگوینود . ایون راوی حادثوه      –شخص مفرد یا جمع )من 

های واقعی و تاریخی یا خيالی و تصوری را باز گویی ميکند که یا خود آفریننده و شخصيت اصلی آن هاسوت یوا   

« مون یوا موا    » با او دارد یا هيچ گونه به او مربو  نيست. اگر ایون  شاهد و ناظر ماجراهایی است که ارتبا  اندکی 

ناميده ميشود « راوی ناظر » یاد ميشود و در غير این صورت« راوی قهرمان »شخصيت اصلی باشد ، از او به عنوان 

. 

يشوود.  به عبارتی دیگر،در دیدگاه اول شخص یا متکلم وحده ، داستان از قول یکی از شخصيت های آن روایوت م 

این شخصيت ميتواند اصلی یا فرعی باشد . یا خود نویسنده یکی از افراد داستان باشد و بوه جوای قهرموان اصولی     

( طبيعوت چنوين شويوه ای از    3 1٨٣٣بنشيند.زاویه ی روایت در این نوع داستان ، زاویه دید درونی اسوت.)معينی ، 

( روایتگور اول شوخص،   ٢2 1٨71پذیر بينگوارد. ) مسوتور،   روایت ایجاب ميکند تا خواننده ، وقایع داستان را باور 

هنگاميکه زاویه ی دید بيرونی را انتخاب ميکند، ميان او و آنچه یا آن کس که روایت ميشود فاصله ای ثابت وجود 

دارد  در حقيقت، روایتگر به مانند چشمی است که آنچه را کوه در حيطوه ی دیوداری و شونيداری اش بوه وقووع       
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اغلب ، نویسنده های تازه کار زاویه دید اول شخص را  (12٨: 2111برای خواننده روایت ميکند . )ایوب،مي يوندد، 

برای نوشتن داستانشان انتخاب ميکنند ، چون با این زاویه صميميتر و جذاب تر هم هسوت . اموا ایون زاویوه دیود      

ن ها این است که شخصيت داسوتان فقوط   محدودیت هایی دارد که آن را هميشه نميتوان به کار گرفت ، از جمله آ

ميتواند از احساسات و افکار خود صحبت کند و از تشریح عقاید و عواطف شخصيت های دیگر عواجز اسوت. در   

ضمن فقط ميتواند از درون خویش به بيرون نگاه کند و ممکن نيست احساس شخصيت های دیگور را نسوبت بوه    

ی داسوتان بوا اشوکال صوورت ميگيورد ، یعنوی راوی نميتوانود از        خودش بداند.دیگر این که شخصيت پردازی راو

خصوصيت های مثبتش حرو بزند،مثالٌ بگوید من چه شخص مهميهستم و همچنين ممکن است اکراه داشته باشود  

از خودش حرو بزند و حالت انفعالی پيدا کند.وهمچنين محدودیت اصلی روایت اول شخص این است کوه راوی  

 (23١ 1٨٣7)اسکارت کارد، حنه های کليدی حضور داشته با شد .شما مجبور است در ص

  شخص: دوم دید ف زاویه2ف2ف4ف2

 – او)  نه و است(  ما – من) نه راوی که ميرود کار به هایی داستان در ، خطابی( شما) تو یا شخص دوم دید زاویه

 هوای  شخصويت  یا شخصيت اعمال و افکار متوجه را خواننده نگاه و است(  شما - تو) به خطابش بلکه ،(  ها آن

 بواز  پيشواپيش  ، بدهند انجام آینده در ميخواهند چه هر و مياندیشند چه هر و ميکنند ها آن چه هر و ميکند داستان

. .) ميکنود  گوشوزد  هوا  آن بوه  ، بکننود  بایود  کوه  کواری  و ميدهود  دستور ها آن به که است این مثل ، ميکند گویی

    (11:  1٨11ميرصادقی،

 توجوه  آناا ميخواهد نویسنده چون ، ميگيرد صورت حال زمان ،در داستان روایت اغلب ، شخص دوم دید زاویه در

 او و آورد وجوود  به او در والیی و هول و دهد قرار داستانی عمل جریان در را او بالفاصله تا کند جلب را خواننده

 دیود  زاویوه  در. اسوت  آميز تحکم و آمرانه خطاب گاهی. دهد قرار شخصيت احساس و فکر مسير در درنگ بی را

 و دقوت  ، طریوق  ایون  از ميخواهود  نویسونده  اسوت  ایون  مثل و ميزند خبری شرح به داستان روایت ، شخص دوم

 و آید در کار از گزارشی و ژورناليستی است ممکن داستان بيان رو، این از و کند جلب کامالا را خواننده کنجکاوی

 ایون .  ميشوود  نوشوته  شوخص  دوم صوورت  به سفر های گزارش از بسياری چون. بگيرد داستان از را حال و حس

 از نودرت  بوه  اموروز  ، است ميآمده عبارتی یا قطعه صورت به گاه گاه سنتی و مرسوم های داستان در روایت شکل

 (11: همان.) ميشود استفاده ای شيوه چنين

 و خوود  حوس  بيوان  به فقط و ميشود نوشته ها شخصيت از یکی برای که است ای نامه شبيه ، شخص دوم روایت

 ، ميشوود  محسووب  شخص دوم ، راوی این زمانی فقط که شود توجه نکته این به باید.  مي ردازد او اعمال توصيف

 حضور کنارش در ، راوی مخاطب اگر.  ندهد نشان واکنش راوی اظهارات به و باشد فعال غير ، راوی مخاطب که

 (٢نوری، بی.تا :. )ميشود خارج شخص دوم حالت از ، شود گفتگو وارد و باشد داشته

 ف زاویه دید سوم شخص: ١ف2ف4ف2

در این شيوه نقل، نویسنده به قالب شخصيت های داستان ميرود و ویژگی های روحی و عاطفی و خلقی آن هوا را  

برای خواننده تشریح و تصویرميکند  به عبارت دیگر ، فکری برتر از خارج ، شخصيت های داستان راهبری ميکند 
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یی است که از گذشته و حوال و آینوده شوان    و از نزدیک شاهد اعمال و افکار آن هاست و در واقع ، در حکم خدا

آگاه است . ميداند که آن ها به چه فکر ميکنند و چه احساسی دارند و چه عملی ميخواهد از آن ها سور بزنود . بوه    

این شيوه باز گویی ، دانای کل یا عقل کل ميگویند . بسياری از داستان های کوتاه و رمان های ماندگار دنيا با چنين 

( در روایت سوم شخص ، نویسنده بيرون از داستان قورار دارد و  21: 1٨11شته شده است . )ميرصادقی،شيوهای نو

به شيوه ی سوم شخص و از نوع دانای کل باشود ،   اعمال قهرمانان را گزارش ميدهد. اگر زاویه ی دید در داستان،

را از بيورون داسوتان رهبوری ميکنود.     باید راوی را اندیشه ای بيرونی و توانمند دانست که شخصيت های داسوتان  

               ( ميتوان گفت روایت سوم شخص از دو شکل قابل مالحظه است:١: 1٨٣٣)معينی ، 

 ال ( زاویه دید دانای کل: 

سوم شخص به سير عمل داستانی نگاه ميکند و نویسنده همچون گوینده ای رفتوار و   داستان هایی است که از مقام

شخصيت های داستان را برای خواننده تشریح و تصویر ميکند و او را در وضعيت و موقعيت و  اعمال و احساسات

چگونگی زمان و مکان وقوع حادثه ها قرار ميدهد ، یعنی نویسنده در حکم عقل کل و هموه چيوز دان ، بوه قالوب     

ع و احوال حاکم بر یکی یکی شخصيت های داستان ميرود و با ذهنيت آن ها نسبت به شخصيت های دیگر و اوضا

داستان داوری ميکند و کيفيت زمانی و مکانی داستان را شرح ميدهد. به بيان دیگر ، داسوتان نوویس از ذهون یوک     

شخصيت به ذهن شخصيت دیگر مي رد و به ما امکان ميدهد که از آگاهی نسبی همه جانبه ای بهره مند شویم ، بوه  

را بخوانيم و از احساس های آن ها با خبر شویم .همچنوين در ایون   طوری که ميتوانيم افکار شخصيت های داستان 

شيوه باز گویی ، بعضی وقت ها نویسنده به خود به طور مستقيم اظهوار نظور کنود و راوی در کوار شخصويت هوا       

 دخالت ميکند . از این راوی ، به عنوان راوی مفسر یا راوی دخالتگر نام ميبرند.

آزادانه روایت داستان را قطع کند و نسبت به شخصيت ها و حادثه هوا و عناصور    راوی مفسر ، گوینده ای است که

دیگر داستان نظير یا توضيح بدهد. گاهی این دخالت ها به شکل مقاله ای کوتاه و خارج از موضوع داستان ميآیود .  

 (٨٣٨: 1٨11)ميرصادقی،

 ب( زاویه دید دانای کل محدود: 

نویسنده همه ی داستان را از زاویه ی دید یکی از شخصيت های داستان نقل ميکند و در این گروه داستان ها ، گاه 

آن ها را موورد قضواوت و    از زاویه دید همين شخصيت به شخصيت های دیگر داستان نگاه ميکند و اعمال ورفتار

ل ، به واقعيت نزدیوک  داوری قرار ميدهد. داستان هایی که به این شيوه نقل ميشود ، نسبت به زاویه ی دید دانای ک

تر است ، زیرا در این شيوه فقط از دریچه ی افکار و احساسات یک نفر جهان را مينگریم و این با شورایط عوادی   

زندگی هماهنگی بيشتری دارد. عالوه بر این چون تمام جزئيات داستان نتيجوه ی تجربيوات تنهوا یوک نفور اسوت       

ین شيوه ميدان دید نویسنده را محدود ميکند و خواننده نميتواند غير ،داستان خود به خود یک دست ميشود . البته ا

 (3٣: 1٨٣1از جایی که شخصيت انتخاب شده ی نویسنده در داستان ميرود، از جای دیگر مطلع شود.)یوسفی ، 

 در قرآن:  دید ی ف زاویه١



 عليرضا نظرى, زهرا مواليی حضرت آدم )ع( یدر داستان قرآن تيو روا ديتعدد زاويه د ليتحل
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 واسوطه  بوه  را قورآن  ، کول  دانوای  مقام در خداوند. است کل دانای شخص سوم ، قرآنی در روایتگری غالب شيوه 

 راوی را خداونود  ميتووان  ، ذهون  بوه  ترقيب منظور به پس است  کرده نازل( ص) پيامبر بر وحی زبان با و جبرئيل

 در را قرآن پيام داستان ميان راوی مقام در نيز( ص)پيامبر. گرفت نظر در اصلی داستانی سطح را قرآن و فراداستانی

 در هوا  شونوی  روایوت  سوایر  یوا  خود عصر هم شنوهای روایت برای قرآنی قصص یا و شناختی دین مسائل قالب

 را خوود  از پويش  اقووام  و پيوامبران  هوای  داستان( ص)پيامبر ، گاه(. 1١: 1٨٣7حری،)ميکند بازگو مختلف زمانهای

 ایشوان  که حيث این از.  هاست داستان این راوی فقط و نداشته نقشی آنها وقوع در شخصاا خود که ميکند گزارش

 ، هوا  داسوتان  ایون  در. ميشوود  محسووب  نيوز  داسوتانی  متفواوت  راوی ایشوان  است، نبوده دخيل ها داستان این در

 اشوخاص  و راوی خوود  هوا  داستان آن که ميکند نقل هایی داستان خداوند از وجبرئيل جبرائيل زبان از( ص)پيامبر

 ميکند نقل را هایی اندیشه و گفتارها ، دیگران و عيسی،ابراهيم ،موسی، نوح زبان از( ص)پيامبر نمونه، برای دارند 

 حالوت،  ایون  در. اسوت  شوده  جواری ( ص) پيامبر زبان بر که است پيامبران آن از بلکه نيست، ایشان شخص از که

 راویوان  ، موواقعی  در و داسوتانی  زیر راویان ميکند، نقل( ص) محمد شخص را هایشان داستان که پيشينی پيامبران

 داستانی همانند -زیر راویان ميکنند، ایفا نقش خود زندگانی رخدادهای در که حيث این از و اند داستانی زیر -زیر

 داستان این نيز( ص) محمد یعقوب،و برای را ستارگان کردن سجده داستان ،یوسف نمونه برای. ميشوند ناميده نيز

 بور  جبرئيول  واسوطه  بوه  خداونود  را داستان این ميدانيم آنکه حال ميکند، نقل خود مردمان برای یعقوب زبان از را

 (1١: همان . )است فرستاده فرو( ص)محمد

 ف زاویه دید در داستان حضرت آدم4

 ١8تا 22ف سوره بقره آیات 1ف4

تجلی خداوند در این داستان تاثير شدیدی در سير داستان و واکنش شخصيت های آن ایجاد ميکند. این نوع زاویوه  

این داستان ابعاد متفاوتی را در شخصيت پردازی ، اعمال شيوه زبانی ، مکوان و زموان ، حووادث ، طراحوی      دید در

 صحنه و مخاطب تحت الشعاع خود قرار ميدهد.

 متن داستان -ال 

يعاً ُثَّ اْستَـَو  إحََل السَّماءح  َوإحْذ قَـاَل  «19»ٍء َعلحـيمٌ  اَواٍت َوُهَو بحُكـل ح َشـيْ َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع ْسََ  ُهَو الَّذحي َخَلَق َلُكم َما ِفح اأْلَْر ح مجَح
َُ الد حمَ  ُد فحيَها َوَيْسفح ِ ح َجاعحٌل ِفح اأَلْر ح َخلحيَفًة قَاُلوا أَيَْعُل فحيَها َمْن يـُْفسح ََ لحْلَمالَئحَكةح إح ََ رَبُّ َْمدحَك َونـَُقد حُس لَـ اَء َوحَنُْن ُنَسب حُح ِبح

ِ ح َأْعَلــُم َمــا اَل تـَْعَلُمــونَ  ْْسَــاءح هــُؤاَلءح  ْْســاَء ُكلََّهــا ُثَّ َوَعلَّــَم آَدَم اأْلَ «01»قَــاَل إح ــُتْم  َعَرَضــُهْم َعَلــى اْلَمالَئحَكــةح َفقــاَل أَْنبحُئــوِح ِبَح إحْن ُكنـْ
ََ أَْنــَت اْلَعلحــيُم احْلَكحــيمُ َ«00»َصــادحقحنيَ  ــا إحالَّ َمــا َعلَّْمتَـَنــا إحنَّــ ْلــَم لََن ََ اَل عح ُهْم ِبحَ  «01»الُــوا ُســْبَحاَن ــا قَــاَل اَي آَدُم أَْنبحــئـْ ْْسَــائحهحْم فـََلمَّ

ــماواتح َواأْلَْر ح َوَأْعَلــُم َمــا تـُْبــُدو  َْ السَّ ــ ِ ح َأْعَلــُم َغْي ْْســائحهحْم َقــاَل َأَ ْ َأقُــْل لَُّكــْم إح ــَ ُهْم ِبَح َب ــُتْم َتْكُتُمــونَ أَنـْ ــا «00»َن َوَمــا ُكنـْ َوإحْذ قـُْلَن
َدَم َفَسَجُدوا إحالَّ إحْبلحـي ـَن اْلَكـافحرحينَ لحْلَمالَئحَكةح اْسُجُدْوا آلح ََ اجْلَنَّـَة «04»َس َأََب َواْسـَتْكبَـَر وََكـاَن مح َوقـُْلنَـا اَيآَدُم اْسـُكْن أَنْـَت َوَزْوُجـ

ـَن الظَـّالحمحنيَ  َتما َواَل تـَْقَراَب َهذحهح الشَّـَجَرَة فـََتُكـوَص مح ئـْ َُ شح َها رََغدًا َحْي نـْ َهـا فَ  «01»وَُكاَل مح َُمـا الشَّـْيطَاُن َعنـْ َ ْخَرَجُهَمـا ِمحَـّا َكـاَص فََ َزِلَّ
ــنيٍ  َتــاَب  «06»فحيــهح َوقـُْلَنــا اْهبحطُــوا بـَْعُضــُكْم لحــبَـْعٍض َعــُدوٌّ َوَلُكــْم ِفح اأْلَْر ح ُمْســتَـَقرٌّ َوَمَتــاٌع إحََل حح ــْن رَب حــهح َكلحَمــاٍت فـَ فـَتَـَلقَّــى آَدُم مح
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يمُ  يعاً فَإحمَّا َيَْتحيَـنَُّكْم محِن ح ُهدً  َفَمْن تَبحَع ُهَداَي فَـاَل َخـْوٌف َعلَـْيهحْم َواَل ُهـْم  قـُْلَنا اْهبحُطوا«08»َعَلْيهح إحنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَّحح َها مجَح نـْ مح
 «02»َُيَْزنُونَ 

 زاویه دید:

سوره بقره برای بيان و شوروع داسوتان از زاویوه دیود      21داستان سجده نکردن ابليس بر آدم و فریفتن او در آیه ی 

ز نوع دانای کل )راوی و شخصيت( و از فعل ماضی و ضمير سوم شخص غایوب هوو اسوتفاده     ا سوم شخص مفرد

و قهرمان داستان را با این زاویه دید شخصی قرار ميدهد که عمل خلوق آسومان و زموين را انجوام داده      شده است

ز گذشوته ، حوال   است در چنين شرایطی داستانی فکری برتر از بيرون ، شخصيت های داستان را رهبری ميکند و ا

 وآینده ی آن ها آگاه است .

ميباشيم در این آیه زاویه دید سوم شوخص   شاهد گفت وگو یی کوتاه پروردگار با فرشتگان ٨1و  ٨1س س در آیه 

است و روایت قهرمان داستان و گفتگوی او با اشخاص ثانویه در داستان است . در معنای جو سازی هم ایون آیوه   

در روایت ميکند و اشخاص دیگر را اطاعت شوندگانی به تصویر ميکشد که در حال گفتگوی قهرمان داستان را مقت

را بوه   زاویه دیود دانوای کول    "ربک "و  "قال "با قهرمان داستان هستند . و در ادامه روایت راوی با تمرکز بر واژه 

زاویه دید سووم   ٨2بعدی س س در آیه  هم نيز به چشم ميخورد زاویه دید سوم شخص ٨1تصویر ميکشد.و آیه ی 

همچنان زاویه دید سوم شخص ميباشود بوا    ٨٨شخص جمع دانای کل است که در قالب فرشتگان ميباشد ودر آیه 

به زاویه دید  ٨٢این تفاوت که از نوع سوم شخص جمع به سوم شخص مفرد تغيير پيدا ميکند. و به یکباره در آیه 

رود و در چهره شخصيت  ی بعد خداوند به عنوان راوی در پرده می اول شخص تغيير ميکند. س س بالفاصله در آیه

مایوه اسوت کوه در     هموين جوان  . کند. می روایت را خودشخصيتی وچهرهاستشود، خداوند راوی درپرده آشکار می

ر با مخاطب خوود رو بوه   ت واسطه کند. به این معنا که هرچه اثر بی ی مخاطب و اثر را تعریف می تر موارد رابطه بيش

شوود و ایون یکوی از     تر درگيور موی   تری کند( مخاطب با نشستن بر مسند قضاوت، با اثر بيش رو شود )قضاوت کم

طوور کوه گفتوه شود در بيشوتر       اموا هموان  . نویسی است ترین اهداو خلق هنری بر اساس دیدگاه مدرن داستان مهم

کنود، تعلويم    ها دخالت کورده، تفسوير موی    در سرنوشت شخصيتهای قرآنی راوی )خداوند( خود به نهایت  داستان

  .تر است کند. و این دیگر خود حدیثی مفصل دهد و قضاوت می می

در  مشاهده ميشود و راوی خود در نقش قهرموان داسوتان   چرخش زاویه دید به اول شخص ٨3و٨٢در این دو آیه 

فرشتگان را مورد خطاب قورار   ٨٢ميشيند . که در آیه آمده و با اشخاص ثانویه داستان در دو فضای مجزا به سخن 

در هر دو آیه روایت اول شخص مفرد را  "قُلْنَا  "آد م را مخاطب قرار ميدهد استفاده از فعل  ٨3ميدهد ولی در آیه 

 به تصویر ميکشد.

شخصويت   _ی راو مخاطب با زاویه دید اول شخص مواجه است . و روایت از نووع  در این آیه و آیات این چنينی

شخصيت هوای دیگور دانوای کول      به حاالت درونی و بيرونی خودش نقش ایفا ميکند و هم چون راوی هم است .

 است .
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داستان به زاویه دید سوم شخص تغيير پيدا ميکند ودر همان آیه از زاویه دید دیگوری از جملوه زاویوه     ٨١ودر آیه 

پيدا ميکنود ودر   دید دوباره تغيير به زاویه دید سوم شخص زاویه ٨7دید اول شخص جمع استفاده ميکند و در آیه 

آخر آیه مربو  به این داستان با زاویه دید اول شخص جمع به پایان ميرسد. در گفوت و گوویی کوه ميوان خودا و      

 از شخصيت داستان ها مي ردازد. شيطان و فرشتگان انجام ميگيرد به معرفی هر یک

 2١تا  1٠ف سوره اعراف آیات 2ف4

 متن داستان ) قسمت اول(  (ال

ــايحَش َقلحــياًل َماَتْشــُكُرونَ  ــا َلُكــْم فحيَهــا َمَع ــا لحْلَمالَئحكحــةح  «01»َوَلَقــْد َمكَّن ــاُكْم ِفح اأْلَْر ح َوَجَعْلَن ــْد َخَلْقَنــاُكْم ُثَّ َصــوَّْرَصُكْم ُثَّ قـُْلَن َوَلَق
َدَم َفَسَجُدوا إحالَّ إحْبلحيَس َ ْ َيُكن دحينَ  اْسُجُدوا آلح  «00»محَن السَّاجح

 قسمت اول –زاویه دید  

در حاليکه قاعده کلی از این قرار است که در تمام داستان ها از یک زاویه دید استفاده شود امّا پيروی از این قاعده 

 اجباری نيست. خداوند متعال در این سوره نيز، داستان حضرت آدم را با زاویه دید متناوب بيان مينماید.

خداوند متعال به عنوان یکی از شخصيت های فرعی داسوتان ميباشود. در    ن داستان، زاویه دید درونی است ودر ای

دو آیه ابتدایی داستان را با زوایه دید اول شخص آغاز ميکند. زمان متن داستان ، زموان گذشوته ميباشود. وقهرموان     

-موی  مکانکم ( )خلقناکم ( فعل متکلم موع الغيور  داستان همان راوی است که اعمال خود را روایت ميکند . )و لقد 

 باشد.

 قسمت دوم -ب( متن داستان

ْنُه َخَلْقَتِنح محن َصٍر َوَخَلْقَتُه محن طحنيٍ  ٌر مح ََ قَاَل َأَص َخيـْ ََ َأالَّ َتْسُجَد إحْذ َأَمْرُت ََ  «01»قَاَل َما َمنَـَع َها َفَما َيُكوُن َل نـْ قَاَل فَاْهبحْط مح
ََ محَن الصَّاغحرحينَ  َأْن تـََتَكبـَّرَ  َعُثونَ  «00»فحيَها فَاْخُرْج إحنَّ ََ محَن اْلُمْنظَـرحينَ «04»قَاَل أَنظحْرِح إحََل يـَْومح يـُبـْ قَـاَل فَبحَمـا  «01»قَاَل إحنَّ

ََ اْلُمْسـَتقحيمَ  ـَراَط ـْم َوَعـْن َأمْيَـاهنححْم َوَعـن مَشَـائحلحهحْم َوالَ أَيْـدحيهحْم وَ  ُثَّ آَلتحيَــنـَُّهم محـن بـَـنْيح  «06»َأْغَويـَْتِنح أَلَقْـُعَدنَّ َِلُـْم صح ـْن َخْلفحهح يَحـُد  مح
ـنُكْم َأمْجَعحـنيَ  «08»َأْكثـََرُهْم َشاكحرحينَ  ُهْم أَلَْمـََلَنَّ َجَهـنََّم مح نـْ ََ مح َها َمْذُءوماً َمْدُحورًا َلَمن تَبحَع نـْ َواَي آَدُم اْسـُكْن «02»قَاَل اْخُرْج مح
ََ اجْلَنَّ  ُتَما َواَل تـَْقَراَب هذحهح الشََّجَرَة فـََتُكوَص محَن اْلظَّالحمحنيَ أَنَت َوَزْوُج ئـْ َُ شح  فـََوْسَوَس َِلَُما الشَّْيطَاُن لحيُـْبدحيَ  «09»َة َفُكاَل محْن َحْي

ــــَجَرةح  ــــْن هــــذحهح الشَّ ــــا نـََهاُكَمــــا رَبُُّكَمــــا َع ــــاَل َم ــــن َســــْوَءاِتححَما َوَق ــــا مح ُهَم ــــا َمــــا وُورحَي َعنـْ ــــَن  إحالَّ َأن َتُكــــوَص َمَلَكــــنْيح َأْو َتُكــــوصَ َِلَُم مح
ــنَ  «11»اخلَالحــدحينَ  ِ ح َلُكَمــا َلمح نيَ  َوقَاَْسَُهَمــا إح ــحح ــا َذاقَــا «10»النَّاصح ــَجَرَة بَــَدْت َِلَُمــا َســْوَءاتـُُهَما َوَطفحَقــا  فَــَدالَُُّهَا بحغُــُروٍر فـََلمَّ الشَّ

َمـــا ـــَفانح َعَلْيهح ـــن َوَرقح اجْلَنَّـــ َُيْصح ـــْيطَاَن َلُكَمـــا َعـــُدوٌّ مح ـــَجَرةح َوَأقُـــل َلُكَمـــا إحنَّ الشَّ َهُكَمـــا َعـــن تحْلُكَمـــا الشَّ ةح َوَصَداُُهَـــا رَبُـُّهَمـــا َأَ ْ أَنـْ
رحينَ «11»ُمبحنيٌ  ُفَسَنا َوإحن َ ْ تـَْغفحْر لََنا َوتـَْرَْحَْنا لََنُكوَننَّ محَن اخْلَاسح  «10»قَااَل رَبَـَّنا َظَلْمَنا أَنـْ

 قسمت دوم –دید زاویه 

در قسمت دوم از آیات، خداوند زاویه دید داستان را تغيير داده و از زاویه سوم شخص داستان را روایت مينمایود.  

چرخش در زاویه دید با استفاده از فعل ) قَالَ ( به سمت سوم شخص ميباشد وراوی به شکل دانای کول   12در ایه 

سووم شوخص مفورد در     ، ادامه دارد . فعل )قَالَ(11، 17،1٣، 1٨،1٢،13،1١در پرده فرو ميرود ، این روند در آیات 

داسوتان را روایوت    تمام این آیات به کار رفته است و راوی در پرده و به شکل دانای کل منواظره شخصويت هوای   
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مَا( بوه شوکل   نيز فعل )قَاسَمَهُ 21هم روایت دانای کل از رخدادها ميباشد )فَوَسْوَسَ( . آیه  21و 21.در آیات ميکند

سوره اعراو نيز روایت به شکل دانای کول و سووم شوخص ميباشود و      22سوم شخص به کار رفته است . در آیه 

نيوز روایوت    2٨راوی با این شکل روایت قصد در صحنه سازی آشکارتر برای مخاطب ميباشد. در اداموه ودر آیوه   

 فتمان بين شخصيت ها ميباشد .داستان به شکل سوم شخص است و راوی در حال گزارش دادن از گ

به طور کلی ميتوان گفت در این قسمت فکری برتر از خارج، شخصيت های داستان را رهبری ميکند، و از نزدیوک  

شاهد اعمال و افکار آن هاست و در حکم خدایی است کوه از گذشوته و حوال و آینوده آگواه اسوت و از افکوار و        

باخبر است . و به عبارت دیگر زاویه دید در این قسمت از نووع زاویوه   احساسات پنهان همه شخصيت های خود، 

 دید سوم شخص دانای کل ميباشد.

 12٥و  114ف سوره طه آیات ١ف4

 قسمت اول -ال ( متن داستان

ََ َوْحُيُه َوقُ  ْلُقْرآنح محن قـَْبلح َأن يـُْقَضى إحلَْي َُ احْلَقُّ َواَل تـَْعَجْل ابح َوَلَقْد َعهحْدَص إحََل آَدَم  «004»ل َرب ح زحْدِح عحْلماً فـَتَـَعاََل اَّللَُّ اْلَملح
ــَي َوَ ْ نَحــْد لَــُه َعْزمــاً  ْبــُل فـََنسح ــن قـَ َدَم َفَســَجُدوا إحالَّ إحْبلحــيَس َأََب «001»مح فـَُقْلَنــا اَيآَدُم إحنَّ «006»َوإحْذ قـُْلَنــا لحْلَمالَئحَكــةح اْســُجُدوا آلح

ََ فَ  ََ َولحَزْوجح ـَن اجْلَنَّـةح فـََتْشـَقىهذا َعُدوٌّ َل ََ َأالَّ َيُـوَع فحيَهـا َواَل تـَْعـَر  «008»اَل ُُيْرحَجنَُّكَمـا مح ََ اَل َتْظَمـُؤا  «002»إحنَّ لَـ َوأَنَـّ
 «009»فحيَها َواَل َتْضَحى

 قسمت اول –زاویه دید

مخاطب خاص قرآن کوریم  خداوند متعال در آیات فوق، در ابتدا از زاویه بيرونی از عظمت خود یاد نموه و س س 

 11٢)نبی مکرم اسالم( را مورد خطاب قرار ميدهد و داستان را از این زاویه برای ایشان روایت ميفرماید. که در آیه 

با زاویه دید سوم با فعل ماضی ) تعالی ( شروع ميشود و س س به زاویه دید دوم شخص که از فعل امر )ال تعجول  

روایت به صورت اول شخص جمع )فقلنا( موتکلم   111، 11٣، 117، 11١، 113آیات و قل ( تغيير پيدا ميکند و در 

زمان متن داستان در این آیوات،   ميباشد و راوی در حال شرح گفت وگو ی خود با شخصيت داستان است مع الغير

 از نوع گذشته است.

 قسمت دوم -ب( متن داستان

لَـى فـََوْسَوَس إحلَّْيهح الشَّْيطَاُن قَاَل اَيآَدمُ  ٍَ الَّ يـَبـْ ََ َعلَـى َشـَجَرةح اخْلُْلـدح َوُمْلـ َهـا فـَبَـَدْت َِلَُمـا َسـْوآتـُُهَما  «011»َهـْل َأُدلُـّ نـْ فَـَ َكاَل مح
َفانح َعَلْيهحَما محن َوَرقح اجْلَنَّـةح َوَعَصـى آَدمُ  قَـاَل اْهبحطَـا «011»ُثَّ اْجتَـبَـاُه رَبُـُّه فـَتَـاَب َعَلْيـهح َوَهـَد «010»رَبَـُّه فـَغَـَو  َوَطفحقا َُيْصح

يعًا بـَْعُضـُكمْ  َها مجَح نـْ ـلُّ َواَل َيْشـَقى لـحبَـْعٍض َعـُدوٌّ فَإحمَّـا َيَْتحيَــنَُّكم محـِن ح ُهـدً  َفَمـنح اتَـّبَـَع ُهـَدايَ  مح َوَمـْن َأْعـَرَ  َعـن  «010»فَـاَل َيضح
رياً  «014»فَإحنَّ َلُه َمعحيَشًة َضنكاً َوحَنُْشُرُه يـَْوَم اْلقحَياَمةح َأْعَمى ذحْكرحي َ َحَشْرَتِنح َأْعَمى َوَقْد ُكنُت َبصح  «011»قَاَل َرب ح  ح

 قسمت دوم –زاویه دید

س س حضرت حق تعالی در قسمت دوم داستان زاویه دید سوم شخص را بر ميگزیند و از ایون زاویوه آن هوم بوه     

که در تمام داسوتان بوه وضووع بوه     عنوان دانای کل نزدیک به ماجرا داستان را در زمان گذشته نقل ميفرماید. آنچه 

چرخش به سمت سووم شوخص    121و 121در آیات  چشم ميخورد حضور موثر خداوند )راوی( در داستان است.
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)قال( سوم شخص مفرد ، نيز وجوود دارد. در آیوه    12٨و  122و این شيوه در آیات  در نوع روایت صورت ميگيرد

فت وگو ی آیه قبلی ميباشد و در دنباله )قال( از آیه قبل ميباشد چرخش شيوه روایت وجود ندارد زیرا ادامه گ 12٢

شيوه روایت به شکل دانای کل ميباشود کوه پويش بينوی از      که فعل بااستناد به )و( به قرینه حذو گردیده است .که

 آینده ميکند.

  27تا  4ف سوره حجر آیات 4ف4

 ال ( متن داستان

ــن قـَْريَــٍة إحالَّ  ُرونَ «4»َوَِلـَـا كحَتــاٌب مَّْعلُــومٌ  َوَمـا َأْهَلْكَنــا مح ـْن ُأمَّــٍة َأَجَلَهــا َوَمــا َيْســَتْ خح َوقَــاُلوا اَي أَيُـَّهــا الَّــذحي نـُــز حَل َعَلْيــهح «1»َمــا َتْســبحُق مح
ــونٌ  ََ َلَمْجُن ــادحقحنيَ  «6»الــذ حْكُر إحنَّــ ــَن الصَّ ْلَمالئحَكــةح إحن ُكنــَت مح ــا ابح ــا ََتْتحيَن ــْو َم ــانُوا إحذًا  «8»َل ــا َك حْلَــق ح َوَم ــز حُل اْلَمالَئحَكــَة إحالَّ ابح ــا نـُنَـ َم

َيعح اأْلَوَّلحنيَ «9»إحصَّ حَنُْن نـَزَّْلَنا الذ حْكَر َوإحصَّ َلُه حَلَافحُظونَ «2»مُّنَظرحينَ  ََ ِفح شح َوَما َيَْتـحيهحم م حـن رَُّسـوٍل إحالَّ   «01»َوَلَقد َأْرَسْلَنا محن قـَْبلح
ََ َنْســُلُكُه ِفح قـُُلــوبح اْلُمْجــرحمحنيَ   «00»هح َيْســتَـْهزحُءونَ َكــانُوا بحــ ــْد َخَلــْت ُســنَُّة اأْلَوَّلحــنيَ  «01»َكــذلح ــوَن بحــهح َوَق ُن ــْو  «00»اَل يـُْؤمح َوَل

َا ُسك حَرتْ «04»فـََتْحنا َعَلْيهحم اَباًب م حَن السَّماءح َفَظلُّوا فحيهح يـَْعُرُجونَ  َجَعْلنَـا  َوَلَقـدْ «01»َبْل حَنُْن قـَْوٌم مَّْسـُحوُرونَ أَْبَصاُرَص  َلَقاُلوا إحَّنَّ
ــماءح بـُُروجــاً َوزَيَـّنَّاَهــا لحلنَّــاظحرحينَ  ــيمٍ « 06»ِفح السَّ ــن ُكــل ح َشــْيطَاٍن رَّجح ــَهاٌب  «08»َوَحفحْظَناَهــا مح ــْمَع فَ َتْـبَـَعــُه شح إحالَّ َمــنح اْســتَـَرَق السَّ

َنا فحَيها محن ُكل ح َواأْلَْرَ  َمَدْدَصَها َوأَلْ «02»مُّبحنيٌ  َي َوأَنبَـتـْ َنا فحيَها َرَواسح لَّْسـُتْم  َوَجَعْلَنا َلُكْم فحَيهاَمَعايحَش َوَمن «09»ٍء َمْوُزونٍ  َشيْ  َقيـْ
ـَن السَّـماءح َوَأْرَسـلْ  «10»ٍء إحالَّ عحْنَدَص َخَزائحُنُه َوَما نـُنَـز حلُُه إحالَّ بحَقـَدٍر َمْعلُـومٍ  َوإحن م حن َشيْ  «11»َلُه بحَرازحقحنيَ  َنا الـر حاَيَح لَـَواقحَح فَ َنَزْلنَـا مح

َــازحنحنيَ  َناُكُموُه َوَمــا أَنــُتْم لَــُه ِبح ُــونَ  «11»َمــاًء فََ ْســَقيـْ ــنُكْم  «10»َوإحصَّ لَــَنْحُن حُنْيحــي َوَّنُحيــُت َوحَنْــُن اْلَوارٍح َوَلَقــْد َعلحْمَنــا اْلُمْســتَـْقدحمحنَي مح
ــا اْلُمْســَتْ خح  ــيٌم َعلحــيمٌ «14»رحينَ َوَلَقــْد َعلحْمَن ََ ُهــَو َُيُْشــُرُهْم إحنَّــُه َحكح ــْن َْحَــٍإ «11»َوإحنَّ رَبَّــ ــن َصْلَصــاٍل م ح نَســاَن مح ــْد َخَلْقَنــا اإْلح َوَلَق

رح السَُّمومح  َواجْلَانَّ َخَلْقَناُه محن قـَْبُل محن «16»مَّْسُنونٍ    «18»صَّ
 زاویه دید

پيامبر مکرم اسالم در برابر استهزائات دشمنان است، خداوند متعال در با توجه به هدو این سوره که تسالی خاطر 

فعل )خلقنا( موتکلم موع الغيور و اول شوخص      2١در آیه  تمام داستان از زاویه دید اول شخص استفاده کرده است.

   ماضی ميباشد و روایت به شکل اول شخص ميباشد.

 8٥تا  71ف سوره ص آیات ٥ف4

 ال ( متن داستان

ِ ح َخالحٌق َبَشرًا محن طحنيٍ قَ  إحذْ  ََ لحْلَمالَئحَكةح إح دحينَ  «80»اَل رَبُّ ـي فـََقُعـوا لَـُه َسـاجح ُتُه َونـََفْخُت فحيهح محن ُروحح َفَسـَجَد  «81»فَإحَذا َسوَّيـْ
ََ َأن َتْسـُجَد لحَمـا َخَلْقـُت قَـا «84»إحالَّ إحْبلحيَس اْسَتْكبَـَر وََكاَن محَن اْلَكافحرحينَ  «80»اْلَمالَئحَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعونَ  َل اَي إحْبلحـيُس َمـا َمنَـَعـ

ْنُه َخَلْقَتِنح محن َصٍر َوَخَلْقَتُه محن طحنيٍ  «81»بحَيَديَّ َأْسَتْكبَـْرَت َأْم ُكنَت محَن اْلَعالحنيَ  ٌر مح َها «86»قَاَل َأَص َخيـْ نـْ ََ  قَاَل فَاْخُرْج مح فَإحنَّ
يمٌ  ََ  «88»رَجح َعُثونَ  «82»َلْعَنِتح إحََل يـَْومح الد حينح َوإحنَّ َعَلْي ََ محَن اْلُمنظَـرحينَ  «89»قَاَل َرب ح فَ َنظحْرِح إحََل يـَْومح يـُبـْ  «21»قَاَل فَإحنَّ

ََ أَلُْغـوحيـَنـَُّهْم َأمْجَعحـنيَ  «20»إحََل يـَْومح اْلَوْقتح اْلَمْعُلومح  ُهُم اْلُمخْ  «21»قَاَل فَبحعحزَّتـح ـنـْ ـنيَ إحالَّ عحبَـاَدَك مح قَـاَل فَـاحْلَقُّ َواحْلَـقَّ  «20»َلصح
ُهْم َأمْجَعحنيَ  «24»َأُقولُ  نـْ ََ مح ََ َوِمحَّن تَبحَع ن  «21»أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم مح

 زاویه دید
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در داستان فوق خداوند خطاب به مخاطب قرآن داستان را از زاویه دید سوم شخص دانای کلوی روایوت ميکنود و    

نقش برجسته ای را ایفا مينمایود. در   ذشته است. راوی )خداوند متعال( در این داستانزمان متن داستان نيز زمان گ

همچنين باز فعل قوال   72نيز روایت داستان آفرینش آدم به شکل دانای کل و سوم شخص ميباشد و در آیه  71آیه 

ه قبول بوه شوکل سووم     ادامه گفتموان آیو   به قرینه معنایی از جمله حذو گردیده است و این آیه در حقيقت روایت

 ٣3داستان در سوره ص تا آیوه   شخص ميباشد هرچند که افعال در آیه به شکل اول شخص ميباشد .در ادامه همين

همين شيوه روایت و شرح گفتگوی ميان شخصيت های داستان به روایت ، راوی دانوای کول بوا اسوتفاده از فعول      

ای بين شخصيت های داستان وجود دارد .در باب روایی  ماضی ) قال ( برای درک بيشتر مخاطب از فضای مناظره

هوای   تورین ویژگوی   شخصيت است . این خوود یکوی از بنيوادی    _راوی  راوی مطلق و همچنين این داستان دارای

 .نویسی مدرن و امروزین است داستان

 ف تحلیل کلی و نتیجه:٥

الحجر و ص شرح داده شده اسوت .  در سوره ای بقره اعراو، طه،  و ماجرای آفرینش داستان حضرت آدم -

شروع داستان در سوره بقره با زاویه دید اول شخص و روایت دانای کل از مواجرای آفورینش آغواز شوده     

شوروع   همين ماجرا با زاویه دید اول شخص و روایت راوی ، شخصويت  11است .در سوره اعراو و آیه 

اول شخص آغاز شده است .سووره الحجور در   نيز شرح ماجرا با روایت  11١شده است ، در سوره طه آیه 

 71شاهد تکرار داستان با توصيفات متفاوت در زاویه دید اول شخص هستيم . در سوره ص و آیه  2١آیه 

 گوشه ای از داستان آدم و آفرینش را در زاویه سوم شخص شرح ميدهد.

در زاویوه سووم شوخص     بوا گفتگوی ميان شخصيتهای داستان در ماجرای آدم و آفرینش در سوره بقره غال -

شيوه روایت ، راوی شخصيت و  111تا  117وروایت دانای کل صورت پذیرفته است . در سوره طه آیات 

شخصيت ، با دیگور شخصويت    _زاویه داستان پردازی اول شخص برای ایجاد فضای گفتگوی ميان راوی 

 داستان استفاده شده است . 

 برای توصيف قهرمان اقتدار قهرمان داستان ودیگور  ٨1قره آیه در باب توصيف و فضا سازی نيز در سوره ب -

پی رنگ داستان از زاویه دیود سووم    و ایجاد فضای حکومت مطلق قهرمان )آفریننده ( بر اطاعت شوندگان

سوره اعراو دانای کل  11تا  13بهره گرفته شده است . در آیات  شخص و روایت ، راوی دانای کل مطلق

سووره حجور    2١ضای منظره بين شخصيت های داستان را شرح ميدهود . در آیوه   ف در زاویه سوم شخص

چگونگی آفرینش با توصيف کامل ترو با گریز به گذشته برای فضا سازی در زاویه اول شخص و روایت، 

 را شاهد هستيم . شخصيت-راوی

نحووی کوه هرگواه از    قهرمان در داستان آدم و ماجرای آفرینش با توجه زاویه دید در حال تغيير است بوه   -

زاویه دید اول شخص استفاده شده است قهرمان داستان آفریننده ی است که بوه گذشوته ، حوال و آینوده     

احاطه دارد و خود نيز روایت ماجرا را برعهده دارد . در حالت های دیگر وهنگاميکه راوی در پوس پورده   



 عليرضا نظرى, زهرا مواليی حضرت آدم )ع( یدر داستان قرآن تيو روا ديتعدد زاويه د ليتحل
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تغيير ميابد . قهرمان داستان در  ن داستانفرو ميرود و داستان از زاویه دید سوم شخص روایت ميشود قهرما

 و ماجراهای اتفاق افتاده برای آدم ميباشد . حضرت آدم زاویه دید سوم شخص

به طور کل در داستان آدم با استفاده از چرخش های در زاویه روایت مخاطب درميابد که راوی مطلوق در   -

زوایای سوم شخص همان راوی و شخصيت در زاویه اول شخص داستان است و این امر به باور پذیر تور   

آن که به شرح کردن داستان برای خواننده کمک شایانی ميکند خالصه چرخش های زاویه دید در آیات قر

 این داستان پرداخته شده است در جدول زیر آمده است: 

 شیوه روایت تغییر سوره/آیه

 چرخش از زاویه سوم شخص آیات پيشين به اول شخص ٨3بقره 

 چرخش از زاویه دید اول شخص در آیه پيشين به سوم شخص ٨١بقره

 شخصچرخش از زاویه دید اول شخص در آیه پيشين به سوم  12اعراو 

 چرخش از زاویه دید اول شخص در آیات پيشين به سوم شخص 121طه 

 

 فهرست منابع:

 (، ساختار وتاویل متن، تهران: نشر مرکز1٨٣1احمدی، بابک )

(، شخصيت پردازی و زاویه دید در داستان، مترجم: پریسا خسروی سامانی، اهوواز:  1٨٣7اسکارت، کارد، اورسون)

 رسش

، القاهرة: دار سندباد 111٢-117٨الزمن و السرد القصصی فی الروایة الفلسطينية المعاصرة بين (، 2111ایوب، محمد)

 للنشر و التوزیع

رآمدی بر تحليل ساختاری روایتها، به کوشوش مواررتی موک کووئيالن، ترجموه فتواح       د(، پيش1٨٣٣بارت، روالن)

 محمدی، گزیده مقاالت روایت، تهران: مينوی خرد

، ٣٢، بهار 7، مجله فصلنامه پژوهشهای ادبی، شماره «کانونی سازی در روایت»(، 1٨٣٢عمتی، فاطمه )مریم و ن بياد،

 11٣-٣٨صص

 نویسی، ترجمه کاوه دهگان، تهران: نشر زالل(، درسهایی درباره داستان1٨7٢بيشاب، لئونارد)

 حری، تهران: بنياد ( درآمدی نقادانه زبانشناختی بر روایت، ترجمه ابوالفضل1٨٣٨توالن مایکل جی،)

 (، جستارهایی در باب نظریه روایت و روایتشناسی، تهران: انتشارات خانه کتاب ایران1٨12حری، ابوالفضل)

، 2، نقود ادبوی، ش  «احسن القصص: رویکورد روایتشوناختی بوه قصوص قرآنوی     »(، 1٨٣7ووووووووووووووووووووووو )

  122و٣٨، صص ٣7تابستان 

 ادبی، تهران: فردوس( انواع 1٨٣1شميسا، سيروس)

 ، انتشار اختصاصی سایت بوطيقا، )خانه ادبيات داستانی( «انواع زاویه دید در داستان»فرحان، نوری )بی.تا( 
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 (، مبانی داستان کوتاه، تهران: مرکز1٨71مستور، مصطفی)

 7-٢، صص٢ش ،22، مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی، دوره «زاویه دید در داستان»(، 1٨٣٣معينی، مریم )

 (، ادبيات داستانی، تهران: انتشارات علمی1٨٣2ميرصادقی، جمال)

 (، زاویه دید در داستان، تهران: انتشارات سخن 1٨11وووووووووووووووو )

بارت، مترجمان: علی معصومی و همکواران،   ( درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افالطون تا 1٨٣1هارلند، ریچارد )

 تهران: چشمه

 ١1-3١، صص ١2، مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی، شماره «زاویه دید»(، 1٨٣1ليال ) یوسفی،

  

 



 راستگو, فاطمه شاهیكبرى  متشابه لفظی اتيدر آ یو كاهش واژگان شيافزا یشناخت  سبک ليتحل
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(26) 

 کاهش واژگانی در آیات متشابه لفظىشناختی افزایش و   تحلیل سبك

 پژوهی: سور بقره، هود، عنکبوت( )مورد

 1کبری راستگود. 

 رانیمشهد. ا یعلوم قرآن ةدانشکد م،یدانشگاه علوم و معارو قرآن کر یعرب اتيزبان و ادب اریاستاد

 2فاطمه شاهی

 رانیمشهد. ا یعلوم قرآن ةدانشکد ريارشد تفس یکارشناس یدانشجو

 چکیده

ها و مطالعات قرآنی است که عليرغم فراوانوی قابول توجوه و بسوامد      متشابه لفظی یکی از مباحث مفيد در پژوهش

مند و علمی قرار نگرفته است. بودین تصوور پوژوهش حاضور      باالی آن در کالم مجيد، تاکنون مورد پژوهش روش

تحليلی و علّی به تحليل و  -تکيه بر روش توصيفیشناسی و با  گيری از دانش نسبتا نوظهور سبک قصد دارد با بهره

تبيين شگرد شگرو افزایش و کاهش واژگانی به مثابة نوعی چرخش و تغيير سبکی در آیات متشابه لفظی ب وردازد  

طور کلی، توان  ها را به مخاطب عرضه نماید. به و معانی متميزانه و نکات لطيف و دقيق نهفته در ورای هریک از آن

شناسی و نقد ادبی مودرن دارد.   های تحليلی و توصيفی زبان شناسی نوین عمدتا ریشه در روش انش سبکتحليلی د

فرض کليدی استوار شده است که تفواوت در سواختارهای زبوانی گفتموان      گفتنی است پژوهش حاضر بر این پيش

ی قرآنوی نشوان داد کوه    هوا  قرآنی یک پدیدة شگرو سبکی است که شایستگی تحليل زبوانی را دارد. بررسوی داده  

گيرنود و دارای   متنوی و بوافتی تحوت تواثير قورار موی       تکنيک سبکی افزایش و کاهش واژگانی توسوط عوامول هوم   

که تغيير سوبک   سازی هستند. همچنان زدایی و برجسته کارکردهای متنوعی از جمله کارکرد انگيزشی، اکتشافی، ابهام

 حساس است. حساس و یا متن -مله، بافتگفتمان قرآنی چه در سطح واژه و چه در سطح ج

 شناسی، متشابه لفظی، افزایش و کاهش واژگانی، قرآن سبک کلمات کلیدی:

 

 . مقدمه1

شود و بور ارزش   قرآن کریم اثری جاوید است که با گذشت زمان همواره درهای حکمت او بر مخاطب گشوده می

آید، از تغييورات سوبکی    شمار می اعالی فصاحت و بالغت بهگردد. این کالم وحيانی که نمونة  بالغی آن افزوده می

شک یکوی   های مختلف را معطوو خود ساخته است. بی شگرفی برخوردار است که توجه علما و دانشمندان حوزه

 طلبد. های ظهور این تغييرات، آیات متشابه لفظی است که اهتمام بيشتری را می ترین عرصه از مهم

                                                           
 rastgoo@quran.ac.ir. نویسندة مسوول 1
2 daneshgah91@chmail.ir 
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شود، منظور تشابه معنوی است. بوه عبوارتی در مقابول محکوم،      واقع می« محکم»برابر واژة  در« متشابه»هرگاه واژة 

ای در قورآن تکورار    ، گاهی عينوا آیوه  «آیات مشابه»یا به عبارت دیگر « متشابه لفظی»تشابه معنوی قرار دارد. اما در 

 ود، با یکدیگر تفاوت دارند.شود و گاه آیه یا آیاتی شبيه به هم هستند که فقط در یک یا چند لفظ محد می

توان دریافت که حجم قابل توجهی از آیات متشابه لفظی در قرآن وجود دارد که  با مروری کوتاه بر آیات مجيد، می

رسود.   ها، امری درخور توجه و قابل تامل به نظر موی  ضرورت وجود اینگونه تشابهات و انگيزه و چرایی معنایی آن

بودخواهان   برای را مناسبی ها و تغييرات در سبک آیات کالم مجيد، بستر تفاوت نگونهاسرار ای کشف تردید عدم بی

 .برند سوال زیر قرآن را اعجاز پراکنی کنند و شبهه پيرامون آن، تا آورده است فراهم دین اسالم واین کالم وحيانی

هوای نووین در    و روش هوای موورد مطالعوة قرآنوی و اسوتفاده از الگوهوای نظوری        باری، با بسط و گسترش حوزه

ای در حوزة قرآن، اهميت و اعتبار  رشته ویژه مطالعات ميان ها و به گيری از دیگر دانش های کالم مجيد، بهره پژوهش

ها و تغييرات ساختاری موجود در این متن آسمانی، به طوور عوام، و    بيشتری یافته است. بدیهی است وجود تفاوت

 های نوین امروزی است. گيری از دانش از هر موضوع دیگری نيازمند بهرهدر آیات متشابه به طور خاص، بيش 

توان تغييرات موجود در سبک آیات قرآن را کوه   هایی است که با اعتماد بر آن می شناسی از جمله دانش دانش سبک

و با دقت و  آید، مورد مداقه قرار داد ظاهرا بيانگر عدم انسجام و نوعی گسست در متن کالم وحيانی به حساب می

تأمل در بافت زبانی و غيرزبانی این آیات اثبات کرد که این تغييرات در نهایت فصواحت و بالغوت قورآن رخ داده    

 است و اتفاقا نقش موثری در ایجاد انسجام و پيوستگی متن این کالم آسمانی دارد.

هوای   ت که با استفاده از کليودواژه افزایش و کاهش واژگانی از جمله موضوعاتی پربسامد در آیات متشابه لفظی اس

ترین سواالتی که نوشوتار حاضور    توان در مقام تحليل علت و چرایی این تغيير برآمد. از مهم شناسی می دانش سبک

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: هاست می درصدد اقامه پاسخی مناسب و درخور برای آن

 چه عواملی اتفاق افتاده است؟افزایش وکاهش واژگانی در آیات متشابه تحت تاثير  .1

 افزایش و کاهش واژگانی در چه سطوحی قابل بررسی است؟ .2

 کارکرد معنایی افزایش و کاهش واژگانی در آیات متشابه چيست؟ .٨

 های مطرح شده نيز بدین ترتيب است: فرضيه

عوام و در   طوور  در باب سوال اول، فرض بر این است که مقولة افزایش و کاهش واژگانی در قرآن کریم به .1

 متنی و عوامل بافتی و با هدو بيان معنای موراد  طور خاص، تحت تاثير عوامل هم آیات متشابه لفظی آن به

 صورت گرفته است.

فرآیند افزایش و کاهش واژگانی در سطوح مختلف حرو، اسم،  در باب سوال دوم فرض بر این است که .2

 فعل و جمله قابل بررسی است.

رضيه مبتنی است که کارکرد تکنيک زبانی افوزایش و کواهش واژگوانی در قورآن و     سوال سوم نيز بر این ف .٨

سازی و نيز ایجاد ابهام هنری و افزایش انسجام متن و  زدایی، برجسته توان آشنایی ویژه آیات متشابه را می به

 توسعة معنایی دانست.



 راستگو, فاطمه شاهیكبرى  متشابه لفظی اتيدر آ یو كاهش واژگان شيافزا یشناخت  سبک ليتحل
 
 

٨١٢ 

 

 ها و کتوب تفسويری خواهود بوود.     نامه لغت های قرآنی، حاضر کالم مجيد و داده نوشتار کار شایسته ذکر آنکه ابزار

شوناختی موتن اسوت.     ای و تحليل و فهم سبک ها نيز به شيوة کتابخانه براین اساس روش گردآوری اطالعات و داده

رو بر آن اسوت کوه قورآن بوه      آید. تالش نوشتار پيشِ شمار می نگاه حاکم بر این نوشتار، نگاهی صرفا درون متنی به

 و مفاهيم خود را تفسير و تبيين نماید. زبان خود سخن گوید

 . پیشینه پژوهش2

های قرآنی مربو  به حوزة آیات متشابه کالم مجيد که تاکنون صورت گرفته اسوت بوه برخوی از ابعواد      در پژوهش

مختلف این آیات پرداخته شده  گاهی در تبيين علت تشابهات لفظی قرآن ردپاهایی از علم بالغت مشهود اسوت و  

شناسی، معناشناسی ساختاری، معناشناسی کواربردی و توجوه بوه     های نوین زبان دسته از آیات با نگاه دانش گاه این

یوابی الفواظ و کاربسوت دانوش      اند. گاهی نيز علت وجود تشابه لفظی در آیات، بوا ریشوه   بافت بيرونی، توجيه شده

 شناسی تحليل شده است. لغت

التنزیل وغره التأویل  دره"ق( در کتاب معروو ٢21ن خطيب اسکافی )و:دهد که دانشمندانی چو ها نشان می بررسی

ق( صاحب کتاب 313الدین محمود بن حمزه کرمانی )و: و برهان "فی بيان اآلیات المتشابهات فی کتاب اهلل العزیز

موالک  "اب صاحب کتو ق( 71٣)و: یغرناط ريزب ابنو  "البرهان فی توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجه والبيان"

انود، در   کورده  یرويپ یکه از اسکاف "اإللحاد والتعطيل فی توجيه المتشابه اللفظ من آی التنزیل یالقاطع بذو لیالتأو

 .اند بالغی سود جسته-ی قرآن، از نگاهی نسبتا نحویمتشابه لفظ اتیاختالو در آ هيتوج

 انود  پرداختهو تغييرات سبکی این آیات  یفظدر مقاالت خود به متشابهات ل یپژوهشگران متعدددر حال حاضر نيز 

 توان به موارد ذیل اشاره داشت: که از آن جمله می

ی  کرموان  ییرضوا  یو محمدعل ینيحس نبیز یب یبش( از 1٨٣7) "میقرآن کر یمتشابه لفظ اتیآ ةدربار یپژوهش"

علووم قرآنوی و نيوز سوير      نویسندگان در این اثر ضمن تعریف متشابه لفظی و تاریخچه ظهور اصطالح متشوابه در 

های اسکافی، کرمانی و  ها در متشابهات لفظی، به ذکر چند نمونة محدود از این آیات همراه با تحليل تاریخی تأليف

 اند. غرناطی پرداخته

ش(  نوشوته  1٨1٢) "و نمونه زانيالم ان،يالب مجمع ريبر تفاس هيمتشابه قرآن با تک یساختارها ريخأو ت میتقد یمعان"

ی اثر دیگری است که شگرد زبانی تقدیم و توأخير را در موواردی از   مرزبان بيو مص یرضا امان ی،احمد یدنبمحم

آیات متشابه قرآن به بحث گذاشته. گفتنی است تحليل آیات موردبحث در این مقاله برگرفته شده از آراء طبرسوی،  

 شيرازی است. اهلل مکارم عالمه طباطبایی و آیت

ش( نوشوته کبوری راسوتگو     1٨13) "گورا  نقوش  یشناسو  سوبک  کردیرو بای در متشابهات قرآن یواژگان ینیگزیجا"

شوناختی بوه بررسوی     شناسی نقشگرا ذیل مقوله چورخش سوبک   نویسنده در این مقاله با بهره جستن از نظریه سبک

 جایگزینی واژگانی در آیات متشابه لفظی قرآن پرداخته است.

شناسی آیوات متشوابه قرآنوی مبوادرت      زنی درباره سبک پژوهان بسياری به قلم و قرآننامه نيز محققان  در قالب پایان

م، به 211٨اثر معين رفيق احمد صالح که در تاریخ « دراسه أسلوبيه فی سوره مریم»نامه  توان به پایان اند که می داشته
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د سعيد عبدالرحمن کوه در سوال   اثر مروان محم« دراسه أسلوبيه فی سوره الکهف»رشته تحریر درآمده است. و نيز 

 ميالدی به چاپ رسيده است، اشاره داشت.211١

هوای   با توجه به آنچه گفته آمد، خأل پژوهشی که تکنيک زبانی افزایش و کاهش واژگانی را در آیات متشابه سووره 

ماید، سبب شد تا بقره، هود و عنکبوت مورد بحث و بررسی قرار دهد و دالیل معنایی نهفته در ورای آن را تبيين ن

 ها، در مقام تبيين چرایی کاربست این تکنيک برآیند. نویسندگان با تدقيق در این سوره

 شناسی متشابه لفظی . مفهوم١

رود. ایون واژه از   کوار موی   است که به معنی مشکل و متماثل نيز بوه  "تشابه"واژة متشابه در لغت، اسم فاعل از لفظ 

: 1٨7٢اصوفهانی،  فَرَس(، به معنی همسانى و مشابهت از جهت کيفيّت آمده است)راغبریشة )شبه( )بر وزن عِلم و 

شوود کوه از نظور شوکل، رنوگ یوا اوصواو، شوبيه چيوز دیگور            در اصل بر چيزی اطالق موی « شبه»(. واژة 2/211

ت ( مشوتبها 31٢-1٨/31٨: 1٢1٢منظوور)  ( و ابون ١/22٨١: 1٨7١(. از منظر جووهری) ٨/2٢٨: 1٢1٢فارس، باشد)ابن

که فيروزآبادی معتقد است تشابه زموانی بوه کوار     کارهای مشکل و متشابهات چيزهای شبيه یکدیگر است. همچنان

(. ٢/211: 1٢13رود که چيزی شبيه چيز دیگر باشد، تا آن جا کوه در تشوخيص موانعی ایجواد کنود)فيروزآبادی،      می

يز دیگور و دشوواری تشوخيص معنوای صوحيح      شک دو محور مهم معنایی در واژة متشابه، شبيه بودن معنا به چ بی

 است.

متشوابه إعوراب   »توان به  کار رفته است که می هرچند اصطالح متشابه، در مباحث علوم قرآنی، در موارد متعددی به

تر آن کوه   و غيره اشاره کرد، لکن دو نوع کلی« متشابه غریب القرآن ومعانيه»، «متشابه تأویل القرآن»، «حروو القرآن

 کاربرد را داراست عبارتند از: بيشترین

کوار   متشابه در معنا  که البته معنای ظاهر، مدلول کالم نيست. و این قسم، هموواره در برابور محکوم بوه     .1

شود که پذیراى معانى همانند هسوتند و بوه خواطر     رود. این قسم از آیات متشابه، به آیاتى اطالق می می

ا مقصووود نيسووت و از ایوون جهووت قابوول   هوو همووين تشووابه معووانى اسووت کووه مفهوووم ظوواهرى آن   

 (.2١: 1٨٣1پور، اند)قاسم تأویل

متشابه در لفظ  و مراد از آن تشابه در لفظ و اختالو معنایی است. یعنی آیاتی که در ظاهر دارای الفاظ  .2

 شبيه به هم بوده، اما در معنا مختلف باشند.

انود و یوا دارای الفواظی شوبيه بوه       م مجيد تکورار شوده  بنابراین مراد از متشابه لفظی در قرآن، آیاتی است که در کال

هایی هستند که محققان، برای این  یکدیگر هستند. این آیات در عين برخورداری از شباهت ظاهری، متضمن تفاوت

ها وجوهی مانند: تقدیم و تأخير، زیادت یا نقصان، ذکر و حذو، تعریف و تنکير، جمع یا مفورد، ایجواز یوا     تفاوت

انود کوه همگوی بوا غورض بالغوی        غام و عدم ادغام، ابدال و عدم آن، تاکيد و عدم تاکيد و... را ذکر کردهاطناب، اد

 شود. خاص بيان شده است و معنی دقيقی از آن اراده می

طبق تعریفی دیگر، به تشابه آیات قرآن کریم در الفاظ و معانی، به همراه مختصر تغييری که بر اساس اقتضاء سياق 

 (.2٢1: 1٢22وجود دارد، تشابه لفظی گویند)جرمی،و تعبير 
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 شناسی . تعری  سبك و سبك4

(. و در مورد کالم یعنی ٨/121: 1٢1٢فارس، از ریشة )سَبَکَ(، به معنای گداخته کردن طال و نقره است)ابن "سبک"

بوانی خواص   هوای ز  (. و در اصطالح آن را گزینش ویژگوی 1٢١: 1٨73سخن را اصالح و نيکو کردن است)بستانی،

 (.2٨: 1٢1٢اند)مصلوح، نویسنده برای بيان موقعيتی مشخص دانسته

دانند که در  اند، از جمله سبک را وحدت و یک ویژگی مشترکی می برخی دیگر تعاریف متعددی برای سبک آورده

شميسوا  کوه   (. همچنان13: 1٨11کند)عبدالرؤوو، خورد و به طور مداوم در متن نمود پيدا می آثار کسی به چشم می

و  موتن تجلوی   آن روحيات و خلقيات نویسنده نيوز در  نيست بلکهمعتقد است سبک یک متن تنها گزینش واژگان 

 (.11: 1٨7٢)شميسا،تأثيرگذار استیک متن افکار مولف در سبک بکار رفته در  کند و مینمود پيدا 

یک فرد را بررسوی   به منحصر زبانی های ویژگی که شود اطالق می ، به دانشیStylistics شناسی، براین اساس سبک

به بيان دیگر، دانش . (31: 1٢2١نماید)کواز، می منتقل تاثيرگذار ابزار به رسانی اطالع صرو ابزارِ از را کالم و کند می

 هوا،  زیبوایی  شوناخت  شوگردهای  و فرازبوان  شناسوی،  زبان از استفاده های روش و ها گزینش بررسی شناسی به سبک

 .(12: 1٨13رودمعجنی، پردازد)فتوحی می رود، می کار به کالمی ارتبا  در که خاصی شگردهای و صناعات

اش در مقایسوه   ها و روشن کردن شخصيت ادبی شناسی بيانگر روش نویسنده در بيان دیدگاه سبک در تعریفی دیگر

 (.1٣1: 1٨٣٢پور، است)امينبا سایرین از جهت گزینش واژگان، ساخت عبارات و تشبيهات بالغی 

 . افزایش و کاهش واژگانی٥

مراد از افزایش و کاهش واژگانی، اضافه و یا کاسته شدن اسم، فعل، حرو و یا جمله در یوک عبوارت بوه نسوبت     

های زبانی دارند. در  عبارتی دیگر است که به عنوان دو فرآیند پویا نقش بسزایی در توليد معنای بسياری از ساخت

قوله تحت عنوان ذکر و حذو یاد شده است. نحویان اولين کسانی بودند که بواب حوذو   بالغت سنتی از این دو م

ای را بوه آن   را بيان کردند و به بررسی انواع و دالیل و شرو  آن پرداختند. سيبویه در کتاب خوود فصول جداگانوه   

ز در فصول  جنوی نيو   (. ابون 1/2٢: 1٨٣3کند)سويبویه،  اختصاص داده است و به موارد ضورورت حوذو اشواره موی    

 (.2/٨١1: 1133جنی، در مورد حذو نوشته است)ابن "العربيه باب الشجاعه "ای به نام  جداگانه

اند. رُمّانی اولين کسی است که با دید  امّا عالمان بالغت در فصل مربو  به ایجاز، به بررسی اسلوب حذو پرداخته

گانه  حذو را به همراه ایجاز قصر، یکی از اقسام دهبالغی به حذو نگریسته و نام صنعت ایجاز را بر آن نهاده  وی 

باور است که حذو، بابی است که راه آن دقيق و منشوأ آن   (. جرجانی براین 71: 1٨٣1بالغت شمرده است)سيدی،

  ترین مقامِ کالم وقتی توان پی برد که گویا لطيف و تأثير آن عجيب است و به سحر شباهت دارد. به کمک حذو می

 (.1٢١: 1111ای بر زبان جاری نکرده باشد)جرجانی، کلم کلمهاست که مت

ها و جمالت بررسی کرد. گاه عدم کاربرد  افزایش و کاهش واژگانی باید در محور همنشينی و چگونگی حذو واژه

یابود. ایون امور بوه      کنود و مخاطوب معنوای موراد را درموی      یک واژه و یا یک جمله معنای عبارت را مخدوش نمی

یابود و واژة   ای با حذو کواهش موی   شود  به عبارت دیگر گاه واژه افزایش و کاهش واژگانی مربو  می فرآیندهای

شوود و بودین ترتيوب عبوارت از نظور معنوایی از توراز برخووردار          همنشين آن تحوت افوزایش معنوایی واقوع موی     
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کواهش یوک واژه، انتقوال     جست و گاه بوا « مجاز»توان در مقوله  (. این امر را می2٢٣-2٢7: 1٨13گردد)صفوی، می

پذیرد در نتيجه عبارت حاصل به لحاظ معنایی مبهم یا ناپذیرفتنی خواهد شد. امثال این حالوت   معنایی صورت نمی

 مورد بررسی قرار داد.« ایجاز حذو»توان در  را می

است، از سنخ حالت آنچه در این نوشتار به عنوان افزایش و کاهش واژگانی از سوی نگارندگان در نظر گرفته شده 

 آید. شمار می به« ایجاز حذو»دوم این دو فرآیند یعنی 

 افزایش و کاهش واژگانی در سطح اسم ٥-1

 اليوه،  مضواو  به افزایش مضواو،  شود، می مسنداليه همان شامل که به واقع اسم افزایش و کاهش واژگانی در سطح

در یک عبارت و کاهش آن در عبارتی مشابه  يد و...حال، تاک منادی، مفعول، معطوو، موصوو، صفت، خبر، مبتدا،

 گردد. اطالق می

َنةٌ  َتُكونَ  اَل   َحىتَ  ﴿َوقَاتحُلوُهمْ های  آیه یکی از مصادیق افزایش و کاهش واژگانی در جفت  انتَهـْواْ  فَـإحنح  َّللحَّح  الـد حينُ  َوَيُكـونَ  فحتـْ
پرستى، و سلب آزادى از مردم،( باقى  ها پيکار کنيد! تا فتنه )و بت و با آن( »11٨)بقره:  الظَّالحمحنَي﴾ َعلىَ  إحالَّ  ُعْدَوانَ  َفاَل 

ها نشووید! زیورا(    نماند و دین، مخصوص خدا گردد. پس اگر )از روش نادرست خود( دست برداشتند، )مزاحم آن

نَ   تحُلوُهْم َحىتَ ﴿َوقَاو  «تعدّى جز بر ستمکاران روا نيست. َا يـَْعَمُلوَن اَل َتُكوَن فحتـْ ٌة َوَيُكوَن الد حيُن ُكلُُّه َّللحَّح فَإحنح انتَـَهْوْا فَإحنَّ اَّللََّ مبح
ـريٌ  [ برچيوده شوود، و دیون )و پرسوتش( هموه       ها پيکار کنيد، تا فتنه ]شرک و سلب آزادى و با آن( »٨1)انفال:  ﴾َبصح

اعمال نادرست( خووددارى کننود، )خداونود    ها )از راه شرک و فساد بازگردند، و از  مخصوص خدا باشد! و اگر آن

قابل بررسی است. همانطور کوه پيداسوت آیوه نخسوت بوا       «دهند بيناست. پذیرد( خدا به آنچه انجام مى ها را مى آن

  اند. دستخوش کاهش و آیه دوم با ذکر این واژه دستخوش افزایش واژگانی گردیده« کله»حذو کلمه تاکيد 

، منسوخ آیات ما مذکور ست که آیها ى اینیه بنا بر نظر افرادی همچون حسن و جباسوره بقر 11٨فضای نزول آیه 

َُ  ﴿َواقْـتُـُلوُهمْ قبل خود  َُ  م حـنْ  َوَأْخرحُجـوُهم ٍَقحْفُتُمـوُهمْ  َحْي نَـةُ  َأْخَرُجـوُكمْ  َحْيـ دح  عحنـدَ  تـَُقـاتحُلوُهمْ  َواَل  اْلَقْتـلح  محـنَ  َأَشـدُّ  َواْلفحتـْ  املَْسـجح
ََ َجـَزاُء اْلَكـافحرحيَن* فَـإحنح انتَهـْوْا فَـإحنَّ اَّللََّ َغُفـوٌر رَّ يـَُقـاتح   َحـىتَ  احلَْرامح  ـيمٌ ُلوُكْم فحيـهح فَـإحن قَـاتـَُلوُكْم فَـاقْـتُـُلوُهْم َكـَذالح -111)بقوره:   ﴾حح

ه شما پرستانى که از هيچ گونه جنایتى ابا ندارند[ هر کجا یافتيد، به قتل برسانيد! و از آن جا ک ها را ]بت و آن( »112

ها، در نزد مسجد  پرستى( از کشتار هم بدتر است! و با آن ها را بيرون کنيد! و فتنه )و بت [، آن را بيرون ساختند ]مکه

الحرام )در منطقه حرم(، جنگ نکنيد! مگر اینکه در آن جا با شما بجنگند. پس اگر )در آن جا( با شما پيکار کردند، 

« * و اگر خوددارى کردنود، خداونود آمرزنوده و مهربوان اسوت.     !جزاى کافران ها را به قتل برسانيد! چنين است آن

، مگر تا زمانی کوه آنوان شوروع بوه     نهی شده استمشرکان در مسجدالحرام آید. بر این اساس جنگيدن  شمار می به

 جنگ بکنند و جنگ با ایشان در هر صورت واجب است مگر تا آن زمان کوه مسولمان شووند. اموا بنوا بور تفسوير       

 (.2/2٨3: 1٨١1)طبرسی،بلکه جنبه تأکيدی نيز دارد نيستعباس باید گفت این آیه نه تنها منسوخه  ابن



 راستگو, فاطمه شاهیكبرى  متشابه لفظی اتيدر آ یو كاهش واژگان شيافزا یشناخت  سبک ليتحل
 
 

٨١٣ 

 

فرماید اگر مشرکان در حورم شوروع   است و می هسابقمبرخی دیگر نيز معتقدند این آیه برای بيان همان حکم آیات 

ها در هر حال و  معنای کشتن آن بر لیبرود و به جنگ با شما کردند شما آنان را بکشيد تا فتنه و شرک از ميان شما

 داللتی ندارد)همان(.هر جا 

-توان ادعا کرد کوه دو فرآینود کواهش و افوزایش واژگوانی، بافوت       به باور نویسندگان، با توجه به بافت دو آیه می

مشورکان  « امالمسجد الحر»متن واژگانی یعنی کلمه  آیه نخست با توجه به هم در« هم»ضمير حساس است  مراد از 

و بر یک معنای خاص و نوعی یا همان جنگيدن با مشورکان مکوه داللوت دارد    « قاتلوهم»هستند بنابراین فعل مکه 

در حاليکه در سوره انفوال،  . است عصر رسول)ص(مراد از الهی شدن دین صرفاا برداشته شدن آثار شرک در همان 

بوه موعود   در این آیه به جنگيدن بوا هموه کوافران و    « وهمقاتل»خورد لذا فعل  متن واژگانی خاصی به چشم نمی هم

در آیه دوم تحت تاثير بافت، اسوتعمالی  « کله»رو کاربست واژه  ازاین فراگيری دین در تمامی پهنه هستی اشاره دارد

  سازی متصور شد. توان برای آن کارکرد برجسته آید و می شمار می بجا و هدفمند و معنادار به

 آیه ذیل اشاره داشت: توان به جفت افزایش و کاهش واژگانی در سطح اسم میاز دیگر مصادیق 

ــزحينَ  أَنــُتم ﴿َوَمــا ُْعجح ــريٍ  اأْلَْر ح  ىفح  مبح ــن َوَلٍ  َواَل َنصح ــن ُدونح اَّللَّح مح ــَماءح َوَمــا َلُكــم م ح شووما هرگووز ( »22)عنکبوووت:  ﴾َواَل ىفح السَّ

درت او در زمين و آسمان بگریزید و براى شما جوز خودا، ولوى و    توانيد بر اراده خدا چيره شوید و از حوزه ق نمى

 «یاورى نيست.

زحينَ  أَنُتم ﴿َوَما ُْعجح رٍي﴾ َواَل  َوَلٍ   محن اَّللَّح  ُدونح  م حن َلُكم َوَما اأْلَْر ح  ىفح  مبح توانيد در زموين   و شما هرگز نمى( »٨1)شوری:  َنصح

 «از قدرت خداوند فرار کنيد و غير از خدا هيچ ولىّ و یاورى براى شما نيست.

سوره شوری صورت گرفته  ٨1از آیه « و ال فی السماء» حرو عطف و معطووبا حذو  دوآیهتغيير سبک ميان این 

سوره عنکبوت، بافت آیات موا   22در آیه توضيح اینکه . سبت دادنبه بافت هر آیه توان  را میاست. این تغيير سبک 

ـَراهحيمَ  :اشواره دارد  شقووم  رایبو  )ع(( به تبلي  حضرت ابراهيم21-1١قبل آن ) ـهح  قَـالَ  إحذْ  ﴿َوإحبـْ  َواتَـُّقـوهُ  اَّللََّ  اْعبُـُدواْ  لحَقْومح
َا* تـَْعَلُمونَ  ُكنُتمْ  إحن لَُّكمْ  َخريْ  َذالحُكمْ   اَل مَيْلحُكـوَن اَّللَّح  ُدونح  محـن تـَْعبُـُدونَ  الَـّذحينَ  إحنَّ  إحْفكـا َوَتَُلُقـونَ  َأْواَثصً  اَّللَّح  ُدونح  محـن تـَْعبُـُدونَ  إحَّنَّ

ــوَن* َوإحن ُتَكــذ حبُوْا فَـ  ــهح تـُْرَجُع ــُه إحلَْي ــُدوُه َواْشــُكُروْا َل تَـُغوْا عحنــَد اَّللَّح الــر حْزَق َواْعُب ــابـْ ــا َف ــْد َكــذََّب َلُكــْم رحْزًق ــا َعلــَى َق ــْبلحُكْم َوَم ــن قـَ ــٌم م ح ُأَم
ََ عَ  ـريُوْا ىفح اأْلَْر ح فَـانُظُروْا  الرَُّسولح إحالَّ اْلَباَلُغ اْلُمبحنُي* َأ َو ْ يـََرْوْا َكْيَف يـُْبدحُئ اَّللَُّ اخْلَْلَق ُثَّ يُعحيُدُه إحنَّ َذالح ـرٌي* قُـْل سح لَى اَّللَّح َيسح

َرَة إحنَّ اَّللََّ َعلىَ َكْيَف َبَدَأ اخْلَْلَق ُثَّ اَّللَُّ  ُ  النَّْشَ َة ااَلخح  ﴾ُكل ح َشْىٍء َقدحيٌر* يـَُعذ حُب َمن َيَشـاُء َويـَـْرَحُم َمـن َيَشـاُء َوإحلَْيـهح تـُْقَلبُـونَ     يُنشح
ما ابراهيم را )نيز( فرستادیم، هنگامى که به قومش گفت: خدا را پرستش کنيد و از )عوذاب( او  ( »21-1١:)عنکبوت

پرستيد و  هایى )از سنگ و چوب( را مى شما غير از خدا فقط بت که این براى شما بهتر است اگر بدانيد.* ب رهيزید

کنيد، مالک هيچ رزقى براى شما نيستند روزى را تنهوا   هایى را که غير از خدا پرستش مى بافيد آن دروغى به هم مى

شوید.* اگر شما )مرا(  سوى او بازگشت داده مىه که بنزد خدا بطلبيد و او را پرستش کنيد و شکر او را بجا آورید 

هایى پيش از شما نيز )پيامبرانشان را( تکذیب کردند وظيفه فرستاده )خدا(  تکذیب کنيد )جاى تعجب نيست(، امت

گردانود؟! ایون کوار     کند، س س بوازمى  آیا آنان ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز مى *.جز ابال  آشکار نيست

بگو: در زمين بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است؟ س س خداوند  *.خدا آسان استبراى 
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بگو: در زموين بگردیود و بنگریود     کند یقيناا خدا بر هر چيز توانا است!* )به همين گونه( جهان آخرت را ایجاد مى

کند یقيناا خدا  نه( جهان آخرت را ایجاد مىخداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است؟ س س خداوند )به همين گو

 «بر هر چيز توانا است!

خواسوت بوه آسومان     می و به دعوت ابراهيم)ع( ایمان نياورده بود ودر آن زمان حاکمی به نام نمرود وجود داشت 

رو در سوره موذکور   ( ازاین3/27٨1: 1٢12)سيدقطب:خداوند را ببيند و او را در آسمان عاجز سازدخودش برود تا 

لتـَّْوبََة َعْن عحَبادحهح َويـَْعُفو ا يـَْقَبلُ  الَّذحي ﴿َوُهوَ بافت:  ست که آیاتا این درحالیاضافه شده است. « وال فی السماء»عبارت 
ــوا  ُْ الَّــذحيَن آَمُن ي ــوَن* َوَيْســَتجح ــا تـَْفَعُل ــُم َم ــيح َئاتح َويـَْعَل ــَذاٌب َعــنح السَّ ُــْم َع ــْن َفْضــلحهح َواْلَكــافحُروَن َِل ــُدُهْم مح َاتح َويَزحي ــاحلح ــوا الصَّ ُل َوَعمح

ــرٌي* َوُهــَو الَّــذحي يـَُنــَشــدحيٌد* َولَــْو َبَســَط اَّللَُّ الــرح ْزَق لحعحَبــادحهح لَبَـَغــْوا ِفح اأْلَْر ح َوَلكحــْن يـَُنــزح ُل بحَقــَدٍر َمــا َيَشــاُء إحنَّــُه  زح ُل بحعحَبــادحهح َخبحــرٌي َبصح
ُّ احْلَمحيُد* َومحْن آاَيتحهح َخْلُق السََّماَواتح وَ  ََ محْن بـَْعدح َما قـََنُطوا َويـَْنُشُر َرْْحََتُه َوُهَو اْلَويلح ـْن َدابَـٍّة َوُهـَو اْلَغْي ََّ فحيهحَمـا مح اأْلَْر ح َوَما َب

يَبةٍ  و اوسوت  ( »٨1-23)شووری:  ﴾فَبحَما َكَسَبْت أَْيدحيُكْم َويـَْعُفـو َعـْن َكثحـريٍ  َعَلى مَجْعحهحْم إحَذا َيَشاُء َقدحيٌر* َوَما َأَصاَبُكْم محْن ُمصح

 یو درخواست کسوان  داند.* یم د،يده یگذرد و آنچه را انجام م یو از گناهان درم ردیپذ یکه توبه را از بندگانش م

 یو بورا  د یو افزا یسانش بر آنان مکند و از فضل و اح یاند، اجابت م انجام داده ستهیشا یآورده و کارها مانیرا که ا

و سوتم کننود،    یسرکشو  نيرا بر بندگانش وسعت دهد، در زم یو اگر خدا روز سخت خواهد بود.* یکافران عذاب

 نکهی.* و اوست که باران را پس از اناستياو به بندگانش آگاه و ب ناايقیکند   یآنچه را بخواهد به اندازه نازل م یول

[ و سوتوده  ی]واقعو  اریو گسوتراند، و او سرپرسوت و    یکند و رحمتش را مو  یشدند، نازل م دي]مردم از آمدنش[ نوم

آن دو  انيو [ آنچوه از جنبنوده م  زياست و ]ن نيها و زم آسمان نشیو قدرت[ او آفر تي]ربوب یها و از نشانه است.*

است کوه   یه سبب اعمالبه شما رسد ب یبيو هر آس پراکنده است، و او هرگاه بخواهد بر جمع کردنشان تواناست.*

و اشواره دارد  به رحمت خداوند نسوبت بوه موردم    « گذرد. ی]از همان اعمال هم[ درم یاريو از بس د،یا مرتکب شده

که در روی زمين و در این زنودگی دنيووی انجوام     ها اینکه او چگونه توبه ایشان را می پذیرد و از اعمال ناپسند آن

به  صرفاآیات  از این جهت که بافتبکار رفته است « االرض»آیه تنها واژه  اینلذا در  .کندپوشی می چشم دهند، می

 است.پرداخته بر روی زمين مردم زندگی 

 افزایش و کاهش واژگانی در سطح حرف ٥-2

توان به ذکر و حذو حوروو جواره اشواره کورد. حوروو       از مصادیق افزایش و کاهش واژگانی در سطح حرو می

: 1٨7١شود)حسون،  هوا مجورور ناميوده موی     آیند و کلمة بعد از آن شمار می ترین حروو معانی عامل به جارّه از مهم

حوروو   نیتعداد ا بنابر قول مشهوراما  .اند مورد دانسته 17 گرید یو برخ ،1٢ حروو را نیتعداد ا یبعض(. ٢1٨/2

 (2/٨: 11٣1عقيل، )ابنحرو است 21

شومار   است، یکی از پرکاربردترین حروو جاره زبوان عربوی بوه   « ابتدایيت»ترین معنای آن  که مهم« من»حرو جر 

 توان چرایی ذکر و حذو آن را مورد بررسی قرار داد. آیه ذیل می آید. در جفت می
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تُ  ﴿َوإحنْ  ٍْ ِمحَّا نـَزَّْلنا َعلى  ْم ِفُكنـْ ـُتْم صـادحقنيَ   رَْي ـْن ُدونح اَّللَّح إحْن ُكنـْ ْثلحهح َواْدُعوا ُشَهداءَُكْم مح ( 2٨)بقره: ﴾َعْبدحص فَْ ُتوا بحُسورٍَة محْن مح

ایم شک و تردید دارید، )دست کم( یک سوره همانند آن بياورید   و اگر دربارة آنچه بر بنده خود]پيامبر[ نازل کرده»

 «گویيد! براى این کار، فرا خوانيد اگر راست مى -غير خدا-و گواهان خود را 

ْثلحـهح َواْدُعــ بحُســورَةٍ  فَــْ ُتوا قُــلْ  افْـــرَتاهُ  يـَُقولُـونَ  ﴿َأمْ  ــُتْم صـادحقنيَ مح ــْن ُدونح اَّللَّح إحْن ُكنـْ هووا  آیووا آن( »٨٣)یووونس: ﴾وا َمــنح اْســَتَطْعُتْم مح

گویيد، یک سوره همانند آن بياورید   ؟! بگو: اگر راست مى«او قرآن را به درو  به خدا نسبت داده است»گویند:  مى

 «توانيد )به یارى( طلبيد! و غير از خدا، هر کس را مى

وند توحيد و یگانگى خود را با دليل و برهان روشن کورد، بوه دنبوال آن بور نبووت پيوامبر اسوالم        پس از آنکه خدا

گوید: اگر در آسمانى بودن قرآنى که بر بندة شایستة خود فرو فرستادیم، شک و تردیود   استدالل کرده به کافران می

د، یوک سووره ماننود آن بياوریود و     گویي دهيد که از طرو خود محمّد)ص( باشد اگر راست مى دارید و احتمال می

 (.1/12: 1٨١1توانيد از همه دانشمندان و سخنوران )و فصحاء و اهل بالغت( در این کار کمک بگيرید)طبرسی، می

 اند: کرده مطرح را احتمال چندین «مثله» غایب ضمير مرجع مورد مفسران در

 «بياورید. قرآن( مثل از) جنس از ای سوره پس: »یعنی باشد( مانزّلنا) قرآن ضمير مرجع و1

 را احتموال  ایون  نيوز  طباطبایی عالمه و است همين هم ها زبان در مشهور و شود می استفاده معنا همين آیه ظاهر از

 (.1/11: 1٨7٢کند)طباطبایی، می ذکر

 ١31م) الزملکوانی  کالم در مطلب این «بياورید خدا مثل از ای سوره توانيد می اگر: »یعنی باشد خدا ضمير مرجع -2

ْثلحـهح...﴾ ُسـَورٍ  بحَعْشـرح  فَـْ ُتوا ﴿قُـلْ  آیوة  بوا  آیوه  ایون  سوياق  زیورا  اسوت  ضعيف که شده نقل احتمال یک عنوان به( ق  مح

 (.٢/77: 1٨٣٣گردد)معرفت، نمی بر خدا به آیه این در ضمير که حالی در است ( واحد1٨)هود:

( اسوت  اموی  کوه ) پيامبر)ص( شخصی مثل از ای سوره پس: »یعنی گردد،  برمی «پيامبر)ص) عبد به ضمير مرجع -٨

 ممکوون پيووامبر)ص( مثوول نخوانووده درس فووردی از قوورآن هووای سوووره مثوول سوووره یووک صوودور یعنووی.« بياوریوود

 (.1/111: 1٨١١  کاشانی،1/37: 1٢1٣  بيضاوی،1/11١: 1٢13نيست)آلوسی،

 را اعجاز جهات همه اینکه به توجه با سوره یک آوردن یعنی. باشد نيز اعجاز مراتب به اشاره مطلب این شاید البته

 آن محتووای  به توجه با) سوره ده آوردن که همانطور آید برنمی امی افراد از و است معجزه امی فردی از برندارد در

 .نيست ساخته هم گوناگون های تخصص با کثير افراد دست از( ها آن اعجاز عدیده جهات و ها سوره

 س س و. برگردد( مثالا بقره)سوره خود به ضمير که کند می مطرح نيز دیگری احتمال الميزان در طباطبایی عالمه -٢

 .(1/11: 1٨7٢کند)طباطبایی، می تضعيف را احتمال آن

( آن را زائده و به معنای 1/11٨: 1٢11اند: برخی)طوسی، ذکر کرده "من"همچنين در تفاسير وجوه مختلفی را برای 

ای  . عوده «هن مثلح مح  کائنةٍ   سورةٍ »اند:  معنا کرده "بيانيه"( آن را 1/37: 1٢1٣اند، برخی)بيضاوی، گرفته «بسورة مثلهفأتوا »

مون  "( و برخوی دیگور آن را   1/111: 1٨١١)کاشوانی،  «هلَـ و مثـلٌ ا ُهـَمـ عضح بَ وا بـح تُ فَـ»انود:   دانسوته  "من تبعيضيه"آن را 

 (.1/37: 1٢1٣)بيضاوی، «راً شَ ونه بَ ن کَ ی حاله مح لَ و عَ ن هُ ِمَّ  کائنةٍ   سورةٍ »اند:  خوانده "ابتدایيت
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، ایون  «سونام القورآن  »)ابتدایيت(، انگيزه معنایی کاربست این حرو در سوره بقره  "من"باری نظر به معنای مرکزی 

در سووره   رو کند. ازاین های قرآن از اول این کتاب تا آخر آن صدق می است که نشان دهد تحدی درباره همه سوره

در آن، تحدی محدود به بعضی از  "من"استعمال نشده است زیرا در صورت ذکر  "من"های دیگر،  یونس و سوره

زدایی  توان از نوع ابهام (. بر این اساس کارکرد این افزایش و کاهش را می17: 1٢22شد نه همه)اسکافی، ها می سوره

 برشمرد.

قسم  حروو زائده در معنا و قسم اول:اند،  ه در دو قسم قابل تقسيمدسته دیگری از حروو، حروو زائده هستند ک

 حروو زائده در لفظ.دوم: 

کنند و مانند حروو غير زائد  شود که فقط تاکيد مضمون جمله را افاده می حروو زائده در معنا به حروفی گفته می

توانند معنوایی غيور از تاکيود را     ه میعمل لفظی دارند. و منظور از حروو زائده در لفظ، حروفی هستند که در جمل

 کنند. شوند چون در چيزی عمل نمی افاده کنند ولی زائده ناميده می

آیه ذیل را دستخوش افوزایش و کواهش واژگوانی کورده      آید که جفت شمار می یکی از حروو زائده در لفظ به« أن»

 است:

يءَ  ُلوطًا ُرُسُلَنا َجاَءتْ  ﴿َوَلمَّا ﴾ يـَْومٌ  َهَذا َوقَالَ  َذْرًعا هبححمْ  َوَضاقَ  هبححمْ  سح ٌْ ي و چون فرستادگان ما نزد لوو   ( »77)هود: َعصح

 «[ آنان ناراحت، و دستش از حمایت ایشان کوتاه شد و گفت: امروز، روزى سخت است. آمدند، به ]آمدنِ

ـيءَ  ُلوطًــا ُرُسـُلَنا َجــاَءتْ  َأنْ  ﴿َوَلمَّـا و هنگووامى کووه ( »٨٨)عنکبوووت: ﴾...ََتْــَزنْ  َواَل  ََتَـفْ  اَل  واَوقَــالُ  َذْرًعـا هبححــمْ  َوَضـاقَ  هبححــمْ  سح

ها کوتواه گردیود.    [ آن فرستادگان ما به سوى لو  آمدند، به علت ]حضور[ ایشان ناراحت شد و دستش از ]حمایت

 ...«گفتند: مترس و غم مدار

منزل آن جناب وارد شدند و  موضوع این دو آیه فرشتگانی است که در قالب انسان برای دیدار حضرت لو )ع( به

ها را نشناخت و نگران این بود که نتواند از ایشان در برابر اعمال زشت قومش محافظت نمایود. قورآن    لو  نبی آن

الذکر به برخی تغييرات سبکی دست یازیده است. همانطور کوه پيداسوت    کریم در بيان این موضوع، در دو آیه فوق

سوره عنکبوت همنشين شده اسوت. ایون تغييور     ٨٨در آیه « لما»ه هود، با حرو سور 77متفاوت از آیه « أن»حرو 

 حساس برشمرد.-توان یک تغيير بافت دستوری را می

توان سرعت استيالی ترس بر لو  نبی از ورود مهمانان دانست  زیورا آن   در آیه نخست را می« أن»عدم ذکر حرو 

وارد از قوم خویش بيم داشت لذا زمانی که فرشوتگان   ناخوانده و تازهحضرت همواره نسبت به آبرو و حيثيت افراد 

گویود:   ای که با خوود موی   گونه گيرد به شوند، به سرعت حس بيم و ترس وجودش را فرامی بر آن حضرت وارد می

ْبـُل كـانُوا يـَْعَملُـوَن السَّـي حئاتح قـاَل اي  َوجاَءُه قـَْوُمـُه يـُْهَرُعـوَن إحلَْيـهح َومحـنْ ﴿موید این ادعا آیه بعدی است: «. هَذَا یَوْمٌ عَصِيبٌ» قـَ
ـيدٌ  ْنُكْم رَُجـٌل َرشح و قومش شتابان نزد ( »7٣)هود: ﴾قـَْومح هُؤالءح بَناِتح ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم فَاتَـُّقوا اَّللََّ َوال َُتُْزونح ِفح َضْيفحي َأ لَْيَس مح

هوا دختوران مون هسوتند.      گفت: اى قوم من، این  لوشدند.  او آمدند و آنان پيش از این مرتکب کارهاى زشت مى

« ترند. از خدا بترسيد و مرا در برابر مهمانانم خجل مکنيد. آیا مرد خردمندى در ميان شوما نيسوت؟   براى شما پاکيزه
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که در  طبق این آیه قوم لو )ع( باشتاب و حرص و ولع نزد آن جناب آمدند تا به مهمانان او تعرض نمایند. همچنان

[ او کوام دل خواسوتند،    ]هاى و از مهمان( »٨7)قمر: َونُـُذرح﴾ َعَذايبح  َفُذوُقوا َأْعيُـنَـُهمْ  َفَطَمْسَنا َضْيفحهح  َعنْ  رَاَوُدوهُ  ﴿َوَلَقدْ  آیه

نيز به موضووع هجووم قووم آن    « [ عذاب و هشدارهاى مرا بچشيد. پس فرو  دیدگانشان را ستردیم و ]گفتيم:[ ]مزه

 مهمانان وی اشاره شده است. حضرت جهت کامجویی از 

کشد که ترس به  موقعيتی را به تصویر می« أن»توان ادعا کرد که ذکر  اما در سوره عنکبوت با توجه به طول آیه می 

ـدحيَن﴾ اْلَقـْومح  َعلَـى اْنُصـْرِح  َربح   ﴿قَـالَ سرعت بر لو  نبوی مسوتولی نشوده اسوت. همچنوين بوا توجوه بوه آیوه            اْلُمْفسح

« لما»بعد از « أن»توان ادعا کرد وجود  می« ]لو [ گفت: پروردگارا، مرا بر قوم فسادکار غالب گردان( »٨1)عنکبوت:

بيانگر وجود یک بازه زمانی بين دعای لو  نبی و استجابت آن از جانب خداوند است. توجيه دیگر درباره زیوادت  

بر لو  نبی و ابال  خبر وقوع عوذاب بوه    در آیه مذکور حکایت از وجود یک فاصله زمانی بين ورود مهمانان« أن»

رو مودت   آن حضرت دارد  بدین نحو که آن حضرت بعد از ورود مهمانان با هجوم قوم خویش مواجه گردید ازاین

  زمانی صرو التماس و تضرع آن حضرت به قوم بدکارش شد تا ایشان را از تعرض به مهمانان خود بازدارد.

 سطح جملهافزایش و کاهش واژگانی در  ٥-١

افزایش و کاهش واژگانی در آیات متشابه لفظی در سطح جمله نيز قابل تامل و تودقيق اسوت. از مصوادیق ذکور و     

 آیه ذیل اشاره داشت: توان به جفت حذو در سطح جمله می

َنا ْنَسانَ  ﴿َوَوصَّيـْ ََ  لَْيسَ  َما يبح  لحُتْشرحكَ  َجاَهَداكَ  َوإحنْ  ُحْسًنا بحَوالحَدْيهح  اإْلح و به انسوان  ( »٣)عنکبوت: ﴾...ُتطحْعُهَمـا َفاَل  عحْلمٌ  هح بح  َل

ها با تو درکوشند تا چيزى را که بدان علم ندارى بوا   [ اگر آن سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نيکى کند، و]لى

 «من شریک گردانى، از ایشان اطاعت مکن.

َنا ْنَسانَ  ﴿َوَوصَّيـْ و انسوان را دربواره پودر و موادرش سوفارش      »( 1٢)لقموان:   ﴾ُه َوْهًنا َعلَـى َوْهـٍن...َْحََلْتُه ُأمُّ  بحَوالحَدْيهح  اإْلح

 ..«کردیم  مادرش به او باردار شد، سستى بر روى سستى.

سوره لقمان و کاهش آن در آیوه   1٢در آیه « حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناا عَلَى وَهْنٍ»تغيير سبک در دو آیه فوق با افزایش جمله 

سوره لقمان در آن واقع شده   1٢سوره عنکبوت رخ داده است. افزایش جمله مذکور به سبب بافتی است که آیه  ٣

، پوردازد  موی در زمينوه توحيود و مبوارزه بوا شورک      را الهوى  بافت سوره لقمان به بخشی از اندرزهای مهم این مرد 

بوازگو   بوا ذکور جزیيوات    که در اندرزهاى لقمان به فرزندش منعکس اسوت نيوز  را اخالقى  مسائل مهمکه  همچنان

حَمَلَتْهُ أُمُّوهُ  »رو جمله تعليليه  دارد. از این ای تنها کليتی از آن را بيان می اما بافت سوره عنکبوت از هر مساله .کند می

توان دارای کوارکردی انگيزشوی    ایش این جمله را میدر این سوره محذوو است. بدین ترتيب افز« وَهْناا عَلَى وَهْنٍ

ویژه  دانست  به بيان دیگر قرآن کریم با ذکر این جمله در مقام افزایش انگيزه نسبت به نيکی و احسان به والدین به

 مادر برآمده است.

 آیه ذیل است: های کاهش و افزایش واژگانی در سطح جمله جفت یکی دیگر از نمونه
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ََ ِبحَ  ﴿فََ ْسـرح  ـْنُكمْ  يـَْلَتفحـتْ  َواَل  اللَّْيـلح  محـنَ  بحقحطْـعٍ  ْهلحـ ََ  إحالَّ  َأَحـدٌ  مح اى لوو ، موا فرسووتادگان   »گفتنوود: ( »٣1)هوود:  ﴾...اْمَرأَتَـ

و هيچ -ات را حرکت ده  پروردگار تویيم. آنان هرگز به تو دست نخواهند یافت. پس، پاسى از شب گذشته خانواده

 ...«گر زنتم -کس از شما نباید واپس بنگرد

ََ  ﴿فََ ْسرح  ْهلح ـْنُكْم َأَحـٌد... اللَّْيلح  محنَ  بحقحْطعٍ  ِبَح [  پوس، پاسوى از شوب ]گذشوته    ( »١3)حجور:  ﴾َواتَّبحْع َأْداَبرَُهْم َواَل يـَْلَتفحـْت مح

 ...«[ به دنبال آنان برو، و هيچ یک از شما نباید به عقب بنگرد ات را حرکت ده و ]خودت خانواده

سوره حجر و کواهش آن در   ١3در آیه « َواتَّبحْع َأْداَبرَُهمْ »الذکر نيز به صورت افزایش جمله  تغيير سبک در دو آیه فوق

 سوره هود قابل بررسی است. ٣1آیه 

بایست پشت سر اهل خوود   اسکافی و کرمانی بر این باورند که افزایش جمله مذکور مفيد آن است که لو  نبی می

  772: 1٢22ها باشود و اطمينوان یابود کوه کسوی از ایشوان عقوب نمانوده است)اسوکافی،          راقب آنحرکت کند تا م

 اند. ای نکرده (. اما هيچيک به انگيزه افزایش و کاهش این جمله اشاره٣١: 111٣کرمانی،

دین نحو که توان با توجه به آیات ماقبل و مابعد توجيه کرد. ب نویسندگان معتقدند که انگيزه این ذکر و حذو را می

ََ  ُرُسـلُ  إحصَّ  لُـوطُ  ايَ  ﴿قَاُلوا در آیه ََ  رَبحـ  ـْنُكْم َأَحـٌد إحالَّ اْمَرأَتَـ ـَن اللَّْيـلح َواَل يـَْلَتفحـْت مح ََ بحقحطْـٍع مح ْهلحـ ََ فََ ْسـرح ِبَح ـُلوا إحلَْيـ إحنَـُّه  لَـْن َيصح
يبُـَها َما َأَصابـَُهْم  ٍْ نَّ َمْوعحَدُهُم الصُّْبُح أَلَْيَس الصُّ إح ُمصح گفتنود: اى لوو ، موا فرسوتادگان پروردگوار      ( »٣1)هود: ﴾ْبُح بحَقرحيـ

و هويچ کوس از   -ات را حرکت ده  تویيم. آنان هرگز به تو دست نخواهند یافت. پس، پاسى از شب گذشته خانواده

ان صوبح  گواه آنو   گمان، وعده مگر زنت، که آنچه به ایشان رسد به او ]نيز[ خواهد رسيد. بى -شما نباید واپس بنگرد

دهند که قووم او بوه آن جنواب دسوت      فرشتگان الهی ابتدا به لو  نبی اطمينان می« است. مگر صبح نزدیک نيست؟

ََ »نخواهند یافت:  ـُلوا إحلَْيـ و س س برنامه خوروج را بورای آن حضورت بوازگو کردنود. اموا چگوونگی عودم         « َلْن َيصح

در سووره  « َواتَّبحـْع َأْداَبرَُهـمْ »تووان افوزایش جملوه     رو می ها به آن حضرت توضيح داده نشده است. از این دسترسی آن

بایسوت در ورای اهول خوود     کننده چگونگی این عدم دسترسی دانست. توضيح اینکه لوو  نبوی موی    حجر را تبيين

کننده باشد. بدین ترتيب هرکسوی در پوی آن حضورت     حرکت کند و به مثابه مرزی بين اهل ایمان و اهل کفر تعيين

 شود و به هالکت خواهد رسيد. ود، جز اهل کفر محسوب میواقع ش

متن این سوره اتفواق افتواده    در سوره حجر به جهت تناسب آن با هم« َواتَّبحـْع َأْداَبرَُهـمْ »نکته دیگر اینکه افزایش جمله 

در آیوه  « دابور »که سوره هود فاقد چنين مناسبتی است. توضيح اینکه قورآن کوریم بوا اسوتعمال واژه      است در حالی

َنا ََ  إحلَْيهح  ﴿َوَقَضيـْ نَي﴾ َمْقطُـوعٌ  َهُؤاَلءح  َدابحرَ  َأنَّ  اأْلَْمرَ  َذلح و او را از این امر آگواه کوردیم کوه ریشوه آن     ( »١١)حجر: ُمْصـبححح

ََ  ﴿فََ ْسرح این سوره  ١3در آیه « ادبار»و واژه « گروه صبحگاهان بریده خواهد شد. ْهلح  َأْداَبرَُهـمْ  َواتَّبحـعْ  اللَّْيـلح  محـنَ  بحقحْطعٍ  ِبَح
ـْنُكمْ  يـَْلَتفحـتْ  َواَل  در « وَاتَّبِوعْ أَدْبَوارَهُمْ  »رو افزایش جمله  تناسب و تراز معناداری را ایجاد کرده است. ازاین﴾ ...َأَحـدٌ  مح

شود. همانگونه که ذکر شد، طبق امر الهی ریشه اهول ایموان    تر از ذکر آن در سوره هود محسوب می این سوره بلي 

ای  اش حرکت کند تا هرآنکه پشت این ریشه قرار گيرد، به عنوان ریشوه  بایست در ورای خانواده عنی لو  نبی میی



 راستگو, فاطمه شاهیكبرى  متشابه لفظی اتيدر آ یو كاهش واژگان شيافزا یشناخت  سبک ليتحل
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ناصالح به هالکت برسد. بنابراین افزایش این جمله دارای کارکردی اکتشافی است زیرا چگوونگی عودم دسترسوی    

 دهد.  قوم نابکار به لو  نبی و هالکتشان را توضيح می

 یگیر نتیجه

تحليل و بررسی دو فرآیند افزایش و کاهش واژگانی در آیات متشابه لفظی در سه سطح اسم، حورو و جملوه کوه    

 آیند، نشان داد که: شمار می نوعی تغيير سبکی به

         زدایوی و   تغييرات سبکی قرآن کوریم، کارکردهوای متنووعی از جملوه کوارکرد انگيزشوی، اکتشوافی، ابهوام

 سازی دارند. برجسته

     حسواس و یوا    -توانود بافوت   تغييرات سبک گفتمان قرآنی چه در سطح کلمه و چوه در سوطح جملوه موی

 حساس باشد. متن

   افزایش و کاهش واژگانی یک کلمه و یا یک جمله در قرآن کریم با هدو رساندن مفهومی واالتر صوورت

 گرفته است که آن فحوا تکراری نيست و در هر آیه بيانگر معنایی جدید است.

 تواند به عنوان یکی  شناسی با بکارگيری علومی همچون صرو و نحو، بالغت، مفردات و... می انش سبکد

هوای ظریوف موجوود در     از ابزارهای نوین در شناخت آیات متشابه لفظی و تبيين نکات متميزانه و تفاوت

 بين این آیات سودمند واقع شود.

 

 کتابنامه

 قرآن کریم، ترجمه فوالدوند

 ق1٢13العلميه،  المعانی فی تفسير القرآن العظيم، بيروت، دارالکتب دمحمود، روحآلوسی، سي

 م1133 بيروت، دارالهدی، نجار، جنی، عثمان، الخصائص، تحقيق محمدعلی ابن

القواهره، دارمصور للطباعوه،     د،يعبدالحم نیالد يیمحمد مح قيتحق ل،يعق عبداهلل بن عبدالرحمن، شرح ابن ل،يعق ابن

 م11٣1

 ق1٢1٢ مکتب اطعالم اإلسالمی، تحقيق محمدعبدالسالم هارون، قم، اللغه، مقایيس احمد، فارس، ابن

 ق1٢1٢العرب، بيروت، دارصادر، چاپ سوم:  منظور، محمد بن مکرم  لسان ابن

بيوروت: دار  اسکافى، محمدبن عبداهلل، دره التنزیل وغره التأویل فی بيان اآلیات المتشابهات فوی کتواب اهلل العزیوز،    

 ق1٢22،  المعرفه

 ش1٨٣٢پور، قيصر، سنت و نوآوری در شعر معاصر، تهران، علمی فرهنگی، چاپ دوم:  امين

 ش1٨73تهران، اسالمی، چاپ دوم:  ، ترجمه رضا مهيار،بجدیافرام، فرهنگ ابستانى، فواد 

المرعشی، بيروت، دارإحيواء التوراث    بيضاوی، عبداهلل بن عمر، أنوارالتنزیل وأسرارالتأویل، تحقيق محمدعبدالرحمن

 ق1٢1٣العربی، 

 م1111جرجانی، عبدالقاهر، أسرارالبالغه، تحقيق محمود محمدشاکر، جده، دارالمدنی،
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 ق1٢22، دمشق، دارالقلم،  ابراهيم محمد، معجم علوم القرآن  جرمى،

 ق1٨7١جوهری، اسماعيل بن حماد، الصحاح، بيروت، دارالعلم للمالیين، 

 ش1٨7١اس، النحوالوافی، تهران، ناصرخسرو، چاپ دوم: حسن، عب

رضا خسروی حسينی، تهران، مرتضوی،  ن، ترجمه غالمقرآفی غریب المفردات الاصفهانى، حسين بن محمد،  راغب

 ش1٨7٢چاپ دوم: 

 ق1٨٣3عبدالسالم محمد هارون، ، قاهره، الکتاب، العمرو بن عثمانسيبویه، 

 ق1٢12ل القرآن، بيروت، دارالشروق، چاپ هفدهم: سيدقطب، ابراهيم شاذلی، فی ظال

 ش1٨٣1، ٢٣، صحيفه مبين، ش«های بالغت حذو در قرآن جلوه»سيدی، سيدحسين، صحرایی، فاطمه، 

 ش1٨7٢شناسی، تهران، انتشارات فردوس،  شميسا، سيروس، کليات سبک

مدانی، قوم، دفتور انتشوارات اسوالمی     حسين، الميزان فی تفسيرالقرآن، ترجمه محمدباقر موسوی ه طباطبایی، محمد

 ش1٨7٢جامعة مدرسين حوزه علميه قم، چاپ پنجم: 

 ش1٨١1البيان، ترجمه رضا ستوده، تهران، فراهانی،  حسن، مجمع بن طبرسی، فضل

بيوروت، دارإحيواء التوراث العربوى،      التبيان فى تفسير القرآن، تحقيوق احمود قصويرعاملى،      طوسى، محمد بن حسن،

 ق1٢11

 ش1٨11، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(،یپرویز آزاد هترجم شناسی قرآن کریم، سبک ، حسين،ووؤلرعبدا

 ش1٨13سخن،  تهران، ها، روش و رویکردها ها، نظریه شناسی  محمود، سبک رودمعجنی، فتوحی

 ق1٢13فيروزآبادى، محمد بن یعقوب، القاموس المحيط، بيروت، دارالکتب العلميه، 

ثموين،   هنوری  فرهنگوی  مؤسسوه  ، تهوران، انتشوارات   شناسى تفسوير عرفوانى   محسن، پژوهشى در جریانپور،  قاسم

 ش1٨٣1

 ش1٨٨١تهران، اسالميه، چاپ سوم:  ، المخالفين إلزام فی الصادقين منهج ، شکراهلل بن اهلل فتح کاشانى،

 م111٣متشابه القرآن، مصر، دارالوفاء،  یمحمود بن حمزه، البرهان ف ،یکرمان

 ق1٢2١العالميه،  اإلسالميه جمعيه الدعوه بنغازی، الکریم، للقرآن البالغی اإلعجاز فی اطسلوب کواز، محمدکریم،

 ق1٢1٢مصلوح، سعد، اطسلوب دراسه إحصائيه، القاهره، دارالفکر العربی، چاپ دوم: 

 ش1٨٣٣التمهيد، معرفت، محمدهادی، التمهيد فی علوم القرآن، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی 

 



 جواد اصغرى, معصومه ملكی یسام ىها  آن در زبان یابي شهيبا استفاده از ر ميقرآن كر ىها واژه تقوا در ترجمه یمعان ليتحل
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(27) 

 های سامی  یابی آن در زبان ا استفاده از ریشههای قرآن کریم ب تحلیل معانی واژه تقوا در ترجمه

 1جواد اصغرید. 

 دانشگاه تهران دانشيار گروه زبان و ادبيات عربی، دانشکده ادبيات و علوم انسانی،

 2معصومه ملکی

 چکیده :

فرایند معنایابی در ترجمه واژگان قرآنی اهميت بسزایی دارد. انتقال مفاهيم عميق و چندالیه قرآنی با آگاهی از زبان 

سایر زبان های هم خانواده ممکن است.لذا مترجم قورآن بورای انتقوال بوار مفهوومی      عربی و درک هم کنشی آن با 

واژگان نيازمند شناخت ارتبا  بين زبان هاست. تقوا از واژگان پربسامد قرآن است که روند معنایی آن، از تحوول و  

ان سامی بررسی می دو زب تحليلی معنای تقوا در -بسط معنایی اش حکایت دارد. در این پژوهش با روش توصيفی

شود و ضمن واکاوی ادبيات تحقيق در کتب مختلف و ریشه یابی تقوا در این زبان ها فهم جدیدی از آن در برخی 

و به  آیات قرآن کریم پيشنهاد می شود. تقوا در معنای ترس ، پروا، پرهيز در طيف وسيعی از ترجمه ها به کار رفته

خانواده مانند اميدواری، توکل، انتظار، اصالح کار، ایمان، شکایت و شجاعت سایر معانی این واژه در زبان های هم 

 توجهی نشده است.

 ترجمه های قرآن کریم، تقوا، زبان عربی و عبری، معناشناسی واژگان کلیدی:

 

 مقدّمه: -1

تند به زبانهای تاریخ ترجمه قرآن کریم به زمان پيامبر)ص( باز می گردد، در دوره ایشان برخی از اصحاب می توانس

دیگری هم صحبت کنند. چنانکه سلمان فارسی و صهيب رومی توانایی سخن گفتن بوه زبوان فارسوی و یونوانی را     

داشتند. در این دوره نمایندگانی به کشورهای همسایه فرستاده می شدند که بخشوهایی از قورآن را بوه زبوان هوای      

ی توان به جعفر بن ابی طالب اشاره نمود که جزء نوزدهم قورآن  محلی برای فرمانروایان ترجمه کنند  از این افراد م

کریم را برای پادشاه حبشه تالوت کرد. نامه ای هم که به ام راطور روم فرستاده شد شوامل برخوی از آیوات قورآن     

 را مأمور می کرد کوه زبانهوای دیگور    ٨( و نيز پيامبر )ص( بعضی از یارانش٨31: 1ق، ج1٨77کریم بود.)ابن سعد، 

(. بنابراین توجه به ترجمه قرآن کریم هميشه مورد 23٢: ٨ق، ج1٢21مانند سریانی یا عبری را یاد بگيرند)ابن حزم، 

اهتمام بوده است. عليرغم وجود این زمينه تاریخی، به دليل مشکل بودن ترجموه کتوب مقودس، نظورات متفواوتی      

ترجموه قورآن را نواممکن و گروهوی دیگور       پيرامون ترجمه کتاب مقدس قرآن شکل گرفته است چنانکه گروهوی 

                                                           
1 jasghari@ut.ac.ir 

2 m2006_maleki@yahoo.com 
 زید بن ثابت ٨
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امکان ذیر می دانند. با وجود این اختالو نظرها قرآن کریم از آغاز تبلي  اسالم تاکنون بارها ترجمه گردیده است و 

. تالش مترجموان قورآن   1امروزه به سختی می توان تعداد ترجمه های قرآن را به زبان فارسی و دیگر زبانها برشمرد

ازی معنا و پيام آیات به ذهن خواننده بوده است به گونه ای که در صورت و ساختار آیوات خللوی   کریم نزدیک س

بوجود نياید. این ترجمه ها سعی کرده اند بيشترین شباهت و مطابقوت بوه اصول خوود یعنوی قورآن کوریم را دارا        

ای واژگوانی، نحووی و بالغوی و    (. اگرچه همه ترجمه ها سعی داشته اند از نظر داللته11: 1٨٣1باشند)کریمی نيا، 

زیباشناختی حق مطلب را رعایت کنند  اما واقعيت آن است که در ترجمه برخی واژگوان قرآنوی، بودون توجوه بوه      

بافت وسياق آیه و صبغة زبان شناختی واژگان، به ذکر معنای لغوی از کتب لغت و تفسير، اکتفا شده است و این در 

ن می دهد برای ارائه ترجمه موفق باید ضمن آشنایی با روش های ترجموه، در  حالی است که نتایج پژوهش ها نشا

 (.1١: 1٨1٢هر بافت و موقعيتی، ترجمه ای خاص اتخاذ نمود)صيادانی، بازیار، 

در برخی موارد واژه تقوا و مشتقات آن بدون توجه به بافت و سياق آیات و واژگان همنشين و جانشوين، ترجموه    

گرش بيشتر به ترجمه تحت اللفظی شباهت دارد که آیه را به عنوان یوک کول واحود در نظور     شده است  این نوع ن

نمی گيرد و چه بسا اولين معنای واژه در فرهنگ لغت را در تمام بافت ها و سياق ها بکار می بورد، حوال آنکوه از    

قوا در زبوان عربوی، معوانی    یک واژه در بافت های متفاوت یک معنا دریافت نمی شود. سير مطالعاتی معنای واژه ت

 متفاوتی را قبل از نزول قرآن کریم، در قرآن کریم و بعد از نزول آن نشان می دهد. این پژوهش با مراجعه به ریشه

این واژه در زبان عربی و عبری و نيز توجه به واژگان همنشين و جانشين و پيام و بافت آیات و درک معنای لغوی 

ی برخی از کاربردهای واژه تقوا پيشنهاد موی دهدکوه منطقواا و عقوالا بوا بافوت آیوه        و تفسيری، ترجمه جدیدی برا

 سازگارتر است.

  طرح مسكله : -2

اهميت ویژه ترجمه قرآن کریم همواره این حوزه را نيازمند پژوهش های جودی کورده و مطالعوات آن در سوالهای     

، ترجموه هوای قورآن را بوه     2برخی دائرة المعارو هااخير رشد قابل توجهی داشته است به گونه ای که نشریات و 

به تفصويل آورده انود. در   « ترجمه قرآن»و نيز دانشنامه جهان اسالم در ذیل مدخل« قرآن»زبانهای مختلف در مدخل

حوزه ترجمه فرایند معنایابی واژگان اهميت بسزایی دارد و فهم قرآن کریم در گرو فهم مفردات آن است. برای این 

اید نسبت به ویژگی ها و خصوصيات واژگان آگاهی الزم را کسب کورد توا بتووان در سوایه شوناخت ایون       منظور ب

خصوصيات به مدلول دقيق و صحيح واژه دست یافت. یکی از اشکاالت اساسی ترجمه های فارسی قورآن کوریم،   

گاه به علت ناآگاهی مترجم یا  عدم ارائه معنی و مفهوم دقيق واژه و متناسب با مراد آیه، در زبان مقصد است و این

(. توجوه بوه رابطوه کهون و عميوق ميوان       1: 1٨13مترجمان نسبت به علوم پيش نياز ترجمه است)نصيری، خدری، 

                                                           
 (27٢: 1٨11از قرآن کریم تا یک قرن پيش بيش از نهصد ترجمه تحت اللفظی فارسی داریم )خرمشاهی، 1 

 مصاحب 2
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زبانهای سامی و تشابه برخی اصول زبانی و همچنين انبوه کثيری واژه که در تمام زبانهای سامی یوا در بيشوتر آنهوا    

 ، فضای جدیدی را به ترجمه های فارسی قرآن کریم می گشاید. (٣1-٣٢: 1٨٣٣مشترک اند)آذرنوش، 

به خود گرفتوه اسوت. تقووا بوه هموراه       ماده مهم و پرکاربرد تقوا از آغاز ترجمه قرآن کریم تاکنون، بيش از ده معنا

پربسوامد  مرتبه به کار رفته است. بنابراین تقوا یکی از واژه هوای   2٨1آیه به تعداد  213مشتقات آن در مجموع در 

در متون دینی به شمار می رود. در اکثر قریب به اتفاق ترجمه ها و تفاسير، معانی مشابه و واحدی برای این واژه و 

مشتقات آن ذکر شده و از یک چارچوب معنایی خاص بيرون نيامده است. در حاليکه این واژه قبل از نوزول قورآن   

 کاربرد داشته است. کریم در سایر زبان های سامی

این پژوهش به دنبال ارائه فهم جدید و قریب به ذهن برای این واژه، با تکيه بر ریشة عبوری اسوت کوه سوازگاری     

 بيشتری با سبک و سياق آیات مورد بررسی دارد. 

پيش از نزول قرآن در زبان عربی کاربرد داشوته  « تقوا»اکنون پيرامون این مسئله این سؤال مد نظر است که آیا واژه 

 ورت وجود، به چه معنایی به کار رفته است؟و در ص

 فرضیه پژوهش :  -١

پيجویی معنای واژه در زبانهای سامی داللت بر وجود معانی دارد که مترجمان قرآن اغلب بدون توجه بوه بافوت و    

و  سياق آیات صرفا همان معنای ترس و پرهيز را ذکر نموده اند  ترجمه واژه تقوا و مشتقات آن بوه تورس، پرهيوز   

واژگانی که بار معنایی مثبتوی القوا موی     پروا و ... در آیاتی که متضمن اميدواری و بشارت است به دليل همنشينی با

واژه در برخی آیات بدون توجه به بافت و سياق و نيز کلموات همنشوين    کنند این فرضيه را تقویت می کند که این

ن از اميدبخشی و تقرب و توسل بوه خداونود اسوت، نموی     به طور مثال در آیاتی که سخ معنا و ترجمه شده است.

تَـُغوا إحلَْيهح شود امر به ترس از خداوند نيز شده باشد. مانند:  ـيَلَة﴾  ﴿اي أَيُـَّها الَّذحيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َو ابـْ ( و ٨3)مائوده/  اْلَوسح

یا تأمّل در برخی آیات که نتيجه ترس از خداوند را گشایش و روزی دادن بی حساب عنووان کورده اسوت. ماننود:     

﴾  ﴿َوَمن يـَتَّقح اَّللََّ ََيَْعل لَُّه ََمَْرًجـا وَ  ُْ ـ َُ اَل َُيَْتسح ـْن َحْيـ َشـاَء ﴿َوَمـا يَـْذُكُروَن إحالَّ َأْن يَ ( و یوا در ایون آیوه    2)طوالق/ يـَْرزُقْـُه مح
( . آیات مذکور و نيز آیاتی که قبل یا بعد از کلمه تقووا، بشوارتی ذکور    3١)مدثر/﴾ اْلَمْغفحـَرةح  َوَأْهـلُ  التـَّْقَو  َأْهلُ  ُهوَ  اَّللَُّ 

 شده است نشان می دهد که تقوا در این آیات نمی تواند به معنای ترس یا پرهيز باشد. 

 ضرورت تحقیق : -4

و تطور زبان های سامی هر مترجم قرآنی در حد لزوم باید این زبوان هوا را فراگيورد توا     به نظر می رسد با پيدایش 

ميزان ارتبا  تنگاتنگ این زبانها را متوجه شود و در ترجمه دقيق آیات به کار بندد. گذشته از این، نمی توان بورای  

فت تاریخی دیود و سوير تحوول    درک یک واژه فقط به امور دستوری و نحوی توجه داشت بلکه باید واژه را در با

تاریخی آن را مد نظر قرار داد تا به الیه های معنایی متعدد آن پی برد. لذا در این پژوهش، برای دسوتيابی بوه فهوم    

دقيق تر معنای واژه تقوا و مشتقات آن، با درک اهميت ارتبا  زبان های سامی با یکدیگر که از آن ها با نام اخوات 

ژه تقوا در دو زبان عربی و عبری بررسوی موی گوردد و فهوم دیگوری از معنوای ایون واژه و        سامی یاد می شود، وا
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زبان هوا بوه درک و فهوم     مشتقات آن بيان می شود. ضرورت این پژوهش از آن جهت است که ما را از دریچه این

 جدیدی از معنای تقوا در آیات قرآنی رهنمون می سازد.

 پیشینه پژوهش :  -٥

با هدو شوناخت معنوی و مفهووم     1٨7٢را ناصر صفوی در سال « تقوا و کاربرد آن در قرآن کریممفهوم »پژوهش  

تقوا و زمينه های کاربرد آن انجام داده است . این پژوهش ضمن ریشه یابی واژه تقوا و کلمات هم خوانواده آن در  

. و کاربرد آنها می پردازد« ، احتَّقى و املُتَّقونتُقاة، واٍق، َتقي ا»قرآن، به تبيين مفهومى و بررسى جنبه هاى صرفى واژگان 

در قرآن همواره یک معنى و مفهووم مشوخص و قوالبى نيسوت،     « تقوا»نتایج این پژوهش نشان می دهد که: مراد از 

بلکه زمينه هاى گوناگون و جنبه هاى کاربردى آن، در تعيين مراد نقش مؤثرى داشته و به معنى و مفهوم آن شوکل  

خشد و تقواى الهى )به طور مطلق( به معناى خویشتن بانى از عذاب خدا)قهر خدا، غضب خدا و مانند خاصى مى ب

 (.2١7: 1٨7٢آن( به وسيله اطاعت از اوامر الهى و ترک نواهى اوست)صفوی، 

 اسوی تحليلی بوه بررسوی معناشن  -نژاد و مؤمنی با شيوه توصيفی رفعت "پژوهشی در تبيين معنای اتقوا اهلل"در مقاله 

این مفهوم می پردازند و ضمن شناخت ریشه های آن، نتيجه می گيرند که تقوا در تمام کاربردهای خود بور نووعی   

حفظ و نگهداری داللت می کند و اتقاء، به معنای محافظت شدن و مصون ماندن از امری است که انسان از گزنود  

تقوای خدا و اتقای از او در حقيقوت اتقوای از صوفات     او در امان نبوده در نتيجه از او ترسيده و دوری می گزیند.

و مانند آن از اوامر انذاری بوده و در مقام تخویف و تحوذیر بوه کوار موی     « اتقـواهللا»جالله و عذاب اوست و جمله 

 (.11: 1٨1١رود)رفعت نژاد، مومنی، 

معنای لغوی واژه تقوا در بين « کریممعناشناسی تقوا در آیات قرآن »موسوی در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان 

مردم عرب قبل و بعد از اسالم و تحول معنایی آن را مورد بررسی قرار می دهد، س س برای تبيين چيسوتی تقووا و   

های مشتقات تقوا در قرآن با توجه به سياق و داللت معنایی آیات آنها را بيان می کنود. در   معنای حقيقی آن ،کاربرد

هوای   معناشناسی مصطلح نيست، بلکه تبيين ابعاد مختلف معنایی واژه تقوی با توجوه بوه کواربرد   این پژوهش مراد 

 (.11: 1٨1٢باشد)موسوی،  مختلف آن در سياق آیات قرآن و نيز آثار و موانع آن می

ه دکتوری  یکی از جدیدترین مطالعات را مریم نيلی پور پيرامون معناشناسی شناختی تقوا در قرآن به عنوان پایان نام

تحليلی به دنبوال معناشناسوی   -در دانشگاه قرآن و حدیت انجام داده است. این پژوهش با استفاده از روش توصيفی

شناختی و بررسی زبان شناسی تقوا، با رویکرد شوناختی اسوت و از الگوهوای معناشناسوی: پويش نمونوه و شوبکه        

علّی استفاده کرده است. نتایج این پژوهش ظرافت های شعاعی، استعاره ها و تلفيق مفهومی، دستگاه توجه و پنجره 

معنایی موجود در این واژه را آشکار می سازد. چنانکه در نظریه پيش نمونه و شبکه شوعاعی، معنوای حسوی تقووا     

صيانت و نگاهداری در مقابل خطر است که توسعه معنایی واژه تقوا را در تعلق فاعل انسان و ساحت قلب و نفس 

لق آن به فاعل خداوند نشان می دهد. بررسی شبکه شعاعی تقوا در قالب فعل نيزبا تعلق مفعول خداوند او و در تع

  (.211-212: 1٨13و غير او، انعطاو معنایی قابل توجه آن را روشن می سازد. )نيلی پور، 
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کورد همزموانی بوه    شويرافکن بوا نظریوه ميودان معنوایی و روی     « تحليل ميدان معنایی تقوا در قرآن کریم»در پژوهش

معناشناسی همزمانی، ایون واژه بور اسواس نسوبت هوای بينوامتنی همنشوينی، جانشوينی و تقابول پرداختوه اسوت.            

هوای تقووا    های تقوا به همنشينهای زمينه ای، تاثيرگذار، مکمل و تاثيرپذیر تقسيم شده اند. از ميان همنشين همنشين

باالترین بسامد ارتباطی با ایمان رخ داده است. لذا ایموان در   مثل صدق، صبر، ذکر، خشيت ، خوو و دیگر موارد،

بورّ، احسوان،   »های تقوا نيز بررسی شوده و بوه موواردی مثول      تحليل ميدان معنایی تقوا نقش بسزایی دارد. جانشين

 (. 1: 1٨1٢اشاره شده است )شيرافکن، « هدایت، عدل

 هودو  بوا  پوژوهش  کتری جواد عطواران موی باشود. ایون    همچنين تقوا یکی از متغيرهای مهم پژوهش پایان نامه د

بنودی انوواع آن    طبقه و کریم قرآن آیات پرتوی در فرهنگی گذاری مشی  خط  در  سنجش ابزار بعنوان تقوا شناسایی

دینوی موی     انجام شده است. جامعه آماری این تحقيق خبرگان حوزه در مقطع خارج فقه و اصول و فقهای برگزیده

مصواحبه  »نفر برای گردآوری اطالعات در مرحله اول  ٨« کمی-کيفی»بين آنها بر اساس روش ترکيبی باشند که از 

برگزیوده شودند. در ایون پوژوهش     « های کانونی و توزیع پرسشنامهتشکيل گروه »نفر در مرحله دوم  1٢و « عميق

ی دهد تقوا معانی مختلف و سلسوله  ها و طبقات آن شناسایی گردیده است. نتایج نشان ممفهوم تقوا تبيين و مؤلفه 

مراتب مشخص، شدت و ضعف متفاوت دارد و هر فرد ممکن است به صورت همزمان از یک یا چنود نووع تقووا    

 (.21-22: 1٨13)عطاران و دیگران ، برخوردار باشد. 

گرفته و چيستی پيرامون واژه تقوا و مشتقات آن )از اسم، فعل نهی، نفی، امر، مجرد و مزید(، پژوهش هایی صورت 

معنای تقوا در قرآن کریم، در بيشتر پژوهش ها دغدغه پژوهشگران قرآنی بوده است بيشتر این پژوهش ها با وجود 

در بافت های متفاوت، از معنای متداول و رایج ترس و پرهيز و خویشوتن بوانی و خویشوتنداری    « تقوا»تنوع معانی

جمه کرده اند. درحاليکه گسوتردگی معنوای تقووا، از تحوول معنوایی      بيرون نرفته و به صورت موازی این واژه را تر

حکایت دارد. در چند سال اخير کاربرد نظریات معناشناسی برای درک بهتر معنای این واژه را شاهدیم اموا بررسوی   

اولين  زبان شناختی از زاویه زبان های سامی درباره واژه تقوا و مشتقات آن تاکنون انجام نشده است و این پژوهش

 تالش به شمار می رود.

 روش پژوهش  -6 

تحليلی با کمک ریشه شناسی کلمه تقوا در دو زبان سامی اسوت.به دليول   -شيوه انجام کار در این پژوهش توصيفی

فراوانی کتب لغت و برای نظم دادن به این پژوهش و برای یافتن فهم دقيق تری از واژه تقوا و مشتقات آن، به کتب 

مفردات الفاظ قرآن کریم راغب اصفهانی، لسان العرب ابن منظور، التحقيق مصطفوی و مجمع البحرین و لغت مثل 

نيز اشعار عربی مراجعه شد  س س با استناد به فرهنگ لغت های زبان عبری و با اتکوای بوه بافوت آیوات شوریفه،      

 اژه ارایه و تبيين گردید.پيشنهاد فهم جدیدی از معنای تقوا با توجه به بافت و سياق آیه و ریشه و

 معنای تقوا در زبان عربی  -7

.و    َتقحيٌ   هللَا اي هذا، و رجل  شيئا فهو وحقَاٌء له و وحقَايٌَة، تقول: تـََوقَ   و كل ما َوَقىدرباره ریشه تقوا اتفاق نظر وجود دارد: 
، و  و التـَّْقــَو   التـَُّقـى  ء فرتكـت ِف تصــريف الفعـل، ِف، فلمــا فتحـت أبـدلت َت َوقـَْيـتُ   ِف األصـل: َوقْــَو ، فعلــى، مـن  التـَّْقـَو 
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،  (  تُقحـي   التـَُّقاة و التَّقحيَّة، و إَّنا التـَُّقاُة على فـَُعَلة، مثل ِتمة و تك ة، و لكن خففت فلني ألفها، )و التـَُّقاُة مجع، و يمع علـى
ق، 1٢11)فراهيدی،  َوْقيـاً، أي ظلـع  يَقحي  ، إذا كان ظالعا َوَقى َواقٍ   . و فرس ، غري معقر، بني الوحقَاءح، و ما َأْوقَاهُ  َواقٍ   و سرج

(، ٨ :13 ق، ج1٢1٢( )ابوووون منظووووور، ٢31: 1 ، ج1٨73(، )طریحووووی، 2٨١:  7 ، ج1٨71(، )قرشووووی،2٨٣-1: 3ج

و   سويدن تر«  معنای  به  ریشه  (. مصدر اتّقاء از همين٨٢3: 1 ، ج1٢12(،)راغب اصفهانی، ٨13: 21 ق، ج1٢1٢)زبيدی،

التـَّْقـَو  ِف الكتـاب العزيـز جـاءت ملعـان: .  است« تقوا  صاحب»  معنای  به  ، تقیّ و متّقی آن  فاعل  . اسم است«  حذر کردن
َي فَـاتَـُّقونح  صوطفوی،  )م  و الطاعـة و العبـادة و منـه قولـه تعـاَل: اتَـُّقـوا اَّللََّ َحـقَّ تُقاتـحهح   اخلشية و اِليبة و منه قولـه تعـاَل: َو إحايَّ

(. تقوى یعنى خوو و ترس به حسب ناميدن چيزى که اقتضاى آنرا دارد کوه آن هوم اقتضوائى و    1٣٨ : 1٨ ، ج1٨١٣

« انجامود  خود نگهدارى از آنچه که به گناه مى»حکمى دارد که تقوى ناميده شده  اما در شریعت و دین تقوى یعنى 

، 1٢12شود )راغب اصفهانی،  هم ندارند کامل و تمام مى و این تقوى به ترک نمودن حتى بعضى از مباحات که گناه

(. تقووا در معوانی دیگوری    2٢١: 1٨73)افورام،  « اسوت  ترسرسان و گاه  حفظ شئ از امور آسيب(. » ٢71-٣1: ٢ج

مدارا بوا خوود بوه    »( و نيز ١11:  ١، ج1٢21)ابن سيده،  «لزمه و اربع عليـهعلى َظْلعَ: أ  ا  و قح « »تعهد، التزام»مانند

وَقْيواا، أی ظلع)فراهيودی،     یَقِوی   ، إذا کان ظالعا وَقَى وَاقٍ  به کار رفته است. فرس« علت ضعيف بودن و اصالح امور

ست و یا در این شواهد مثوال   به معنای مدارا با خود به علت ضعيف بودن ا« واق»(. در اینجا کلمه 2٨1: 3 ، ج1٢11

( در این جا فعل امر ١11:  ١، ج1٢21)ابن سيده،  «َوْقيـاً و ُوقحي ـا  على َظْلعحَ: أ  أصلح أوال أمرك فتقول: قد َوقيتُ   قح »

ـدًّا  َمـْوقحيٌ   َأي  ُمـَوقًّى»در معنای اصالح کار آمده است، به انسان شجاع « ق»  ق،1٢1٢گفتوه موی شوود)ابن منظوور،     « جح

 (.  ٢13: 13 ج

و گزنود، دوری گزیودن،     از بودی   داشوتن   و نگواه   کردن  حفظ»مراجعه به کتب لغت نشان داد تقوا در معانی نتیجه:

مومنانه از خدا به کار رفته  و ترس ترسرسان و گاه  ، خود نگهدارى، حفظ شئ از امور آسيب و حذر کردن  ترسيدن

تعهد، التزام ، مدارا بوا خوود بوه    »است و در شاهد مثال های اخير این کلمه و مشتقات آن در معانی جدیدی چون 

 به کار رفته است. «علت ضعيف بودن، اصالح امور و شجاع

 تقوا در شعر : -8 

ضـربت صـدرها ماده وقاء، وقيا و وقایة. مُهَلهِل: یکی از معانی تقوا در شعر جاهلی حمایت و سِتر و صيانت است از 
إلی  و قالت/اي عدايً  لقد وقتک األواقی
( فعل وَقَتَ بوه معنوای نگوه داشوتن آموده      ٢11: 13ق، ج 1٢1٢)ابن منظور،  1

م قـد تـرْوَن َأنَّ عبـدكم هـذا ال يُطحـيقك»واحد پولی است. بنابر ارجاع به ایون حودیث پيوامبر)ص(    « اواقی»است و واژه 
یا رسوول  »فقال: «. الشرکة»  فأتى رسول اللّه)ص( و حدَّثه  فقال: «اْشرَتحه، فاشرتاه بسبع َأَواقحـي. ف عتقـه»قالوا: «. فبحيُعونيه

(: مقياس وزن است معادل یوک   ج أَوَاقِیّ و أَوَاقٍ )وقی -(. اطُوقِيَّة2٢7: ٨ق، ج1٢17زمخشرى، «)اللّه  إِنّی قد أعتقته

، 1٨73)طریحى،  و غري تقي َيمر الناس ابلتقى/ طبيْ يداوي النـاس و هـو عليـل (.1١١: 1٨73انی، دوازدهم رطل )بست

                                                           
 ای عدی اواقی )پول( تو را نگهدارد. 1

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%B3
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(: در این بيت تقی که از ماده تقوا به معنای ناپرهيزکار و غير پاک است. یا ليتَ شعری هول اُکسوی شوعار    21٣: ٨ ج

( در ایون  ٨٣3: ١ق، ج 1٢17  بدیع یعقووب،  11٨: 11، ج 1٢1٢تُقی/ و الشَّعرُ یَبيضل حاالا بعدَ ما حال )ابن منظور، 

بيت نيز شاعر آن را به معنای پرهيز و خویشتنداری آورده است. همچنين تقوا در شعر جاهلی بوه معنوای حوذر در    

ال تقـه املـوت وقي اتـه/ُخطَّ لـه ذلـک فـی »شر و نيز مانع شدن و حفظ و صيانت را داراست: در شعر المتنخّول الهوذلی:   
سأقضوی حواجتی ثومّ    »معنای الکالءة و حفظ را دارد )ابوعوده، بی تا: بی ص(. در شعر زهير بن ابی سلمی: « املهبَـل

در این بيت تقوا به معنای موانع و س ردشومن شودن بوا هوزار سووارکاری کوه        « أتّقی/عدوّی بألفٍ مِن ورائی ملجَمِ

املعـروَف محـن دونح عحرضـه/ يفـرُه و َمـن ال يتَّـقح الشـتَم  و مـن َيعـلح ( »11٣اسبهایشان را لگام زده اند است)فاعور، بی توا،  
(. از جمله معوانی  ٢7: 1٢12را مانع نشود و از آن دوری نکند سرزنش می شود()القرشی، )کسی که سرزنش« يشـتم

بور  « افحرإحذا َحفحـَي مـن غحلَـظح اأَلر ح و رحقَـّةح احلـ  واقٍ   فـرس»اسوت.  « شکایت کردن»که برای مشتقات تقوا ذکر شده است

ـي »اسب واق اطالق می شود هنگامی که از ناهمواری زمين و نرمی سُمش شکایت می کنود. قوال ابون أَحمور:      مَتْشح
داٍد َأْسُرها/ ُشم ح الس ـنابَح ال َتقحـي به خاطر صالبت سُمهایش از ناهمواری زمين شکایت نمی کنود  «. ابجلُْدُجـدح   َِبْوظحفٍة شح

وُصـمٍ  »مصداق دیگر معنای شوکایت بورای مشوتقات واژه تقووا     «. أَلر  لَصـالبة َحوافحرهـاَأي ال تشتكي ُحزونَة ا»یعنی 
:  ١، ج1٢21)و دارای سُمُانی مقاوم است که از درد شِوکوه سور نموی دهود()ابن سويده،       « محن الَوَجى  صحالٍب ما يَقنيَ 

يتَّقحي/إحذا ُهـو     َلَعْمُرك ما َيْدرحي الَفىَت كْيفَ »در بيت « یتّقی»و نيز فعل « یقين»و در بيت اخير « تقی»(. در این بيت ١11
)سوگند به جان تو که نمی داند جوان کوه چگونوه شوجاعت نشوان دهود وقتوی خداونود بورای او         واقحيـا  ََيَْعْل له هللاُ 

( ٢13: 13 ج ،ق1٢1٢قرار نداده است( )ابن منظوور،   (1٢1: 211٢)الضبی، «« مبعـى املصـدر  الواقحيُة و الواقحي»شجاعتی 

 به معنای شکایت کردن به کار رفته است. 

اجتناب، خوو، ترس، خشيت، طاعت، عبوادت، حفوظ شویء از اموور آسويب      »در ترجمه های قرآنی معانی نتیجه:

برای این واژه و هم ریشه های آن استفاده شده است. اما در شوواهد شوعری عربوی معوانی     « رسان، خود نگهداری

 نيز به کار رفته است .« و شکایتشجاعت »دیگری مانند 

 تقوا و ریشه آن درزبان های سامی  -1٠

است در زبان « حفظ و الحظ»به معنای « و ق أ و م»در آشوری قدیم « و/أ ا ق و )م(»ریشه این کلمه در زبان اکدی

، اطمينوان  قطوع کورد، پواره کورد    »به معنای « وقی»و در زبان حبشی « حفظ و حمایت»به معنای « ی ق ی»اوگاریتی

 :von sodden, 1958و  3٣٣ق: 1٢٨1معنوا شوده است.)اسوماعيل علوی،     « یافت، حفظ کرد و به چيزی اهميوت داد 

قِوّا( به معنای اميدوار بوودن، منتظور، متوکّول بوودن      ִקוָּהقُووِ(، )فعل:  ֹקֵוה(. ریشه تقوا در زبان عبری)مصدر: 1461

هيتِقَووا( و هوم بوه صوورت متعودی       ִהִתְקוָּהاست. مانند: من اميدوارم که موفق شود. این فعل هم به صورت الزم )

می نيقوا(  ִנְקוָּהقُوو( در اول شخص مفرد مورد انتظار بودن و ) ֹקוֹו) هيقوا( است. مجهول آن هم به صورت ִהְקוָּה)

 (. معنای این واژه در فرهنگ لغت های مختلف بررسی و در ذیل آورده شده :٢7٣: 1٨٢٢آید)حييم، 
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וָּה ְאְִַניتيقوا(=)اسم مونث( اميد، ریسمان، بند و ) ִתְקוָּה) ווי(، )31١: 1٨٢٢آنی مِقِوا(= من اميودوارم )حيويم،    ְמקְַ ، קָּ

וָּה ִתְקוָּה( و )31٢: 1173تيقوا(= أمل، رجاء، توقع )کموال،   ִתְקוָּה(. )٢7٣قووی، تيتقوّا(= جمع شده )همان،  ִהְתקְַ  הְַ

וָּהقيوّا(= أمَّلَ، رجا، توَقَّعَ  ) ִקוָּהهيتِّقَوا(= االمل  فعل آن: ) (. ٢13قاوا، نيقوا(= تَجَمَّعَ توراکمَ تَکَودَّس)همان،    ִנְקוָּה קָּ

וָּה)  ִהְקוָּהقووا(= أُمِّولَ، رُجِویَ، تُوُقِّوعَ   )    ֻקוָּהأمَّلَ، رجا، توَقَّعَ، انتظر  ) قيوّا(= ִקוָּהقاوا(= أمَّلَ، رجا، توَقَّعَ، تمنّی  ) קָּ

וָּהهيقوا(= أَمَّلَ. بعثَ اطَمَلَ فی، شَجَّعَ، )  ִהְקוָּהنيقوا(= جُمِوعَ، روکِومَ، کُودِّسَ، )    ִנְקוָּהقاوا(= جَمعَ، راکم، کدّس، ) קָּ

וָּהهيقوا(= جَمَّعَ، کَدَّسَ، ) וויقوووِ(= مَؤمِّول، متوقِّوع، مُفعَوم باطَمَول، )      ֹקֹוֶֹהا(= تجمَّعَ، تکدَّسَ، تراکَمَ، )هيتقَوّ ִהְתקְַ  קָּ

آنی تيقوا(= آمُلُ أن، کلّی أمل  ִתְקוָּה ְאְִַניتيقوا(= أمل، رجاء، توقّع، ترقُّب، ) ִתְקוָּהقاووی(= مُجَمَّع، مُراکَم، مُکَدَّس، )

הفی، إنّی لواثق مِن  ) הֹו ִנְכְרתָּ اَسوير   ִתְקוָּה ְאְִַסירنِخِرتا تيقوا(= خابَ أمَلَه، فقدَ اطَمَلَ، لم یبوقَ لوه أمول فوی  )     ִתְקוָּ

רتيقوا(= مفعَم باطَمَل، یحدوه اطمل  ) مِولِ تيقووا(= مفعوم     ִתְקוָּה ְמֵלאخَسِر تيقوا(= ال امل لوه، یوائس  )   ִתְקוָּה ְחְַסְַ

تيقووا(= أمينوة، رجواء، حبول، خويط       ִתְקוָּה(  )112١ل، سَير)قوجمان، بی تا: تيقوا(= حبل، خيط، فتي ִתְקוָּהباطمل  )

ֵוהو) וֶֹהقيووووّا  ִקוָּהقَووووِ،  קְַ (. در فرهنوووگ لغوووت عبوووری بوووه  ٨٨2: 11١٨یِقَووووّ(= أمووول، رجووواء)التونجی،   ְיקְַ

 cord; hope; expectationتيقوا( به معنای انتظار، اميد و ریسومان آموده اسوت    ִתְקוָּה) واژه Langenscheidt'sانگليسی

قوی( به معنای  קֹויה(. همچنين در فرهنگ لغت ریشه شناختی زبان عبری)Feyerbend ٣73: 11١3تيقوا()، ִתְקוָּה=)

וָּהاميد و انتظار است که شکل قيدی) قوی( به معنای جمع کردن آموده و در اداموه نيوز شوکل      ֹויהקقاوا( است. ) קָּ

יה= )hope expectationقرار گرفتوه اسوت.    יםمثنای آن با افزون عالمت تثنيه  ֹקֹוֶֹה=)formally verbal ofقواوای(،  ִקוָּ

 (.klein, 1987: 565قِوا، قِویم() ֵקִוים= ֵקוָָּ) dual ofقوی(  קֹויה=) collecting ،gatheringقووِ( 

مطابق این مستندات، واژه تقوا در زبان عبری به معانی آرزو، اميد، توقع، اطمينان داشوتن، ریسومان، مترقّوب     نتیجه:

بودن، فتيل، انتظار حرکت کردن، تشویق کردن، برانگيختن اميد)در کسی یا چيزی(، متوسّل شدن، مملوو از اميود و   

ادبيات تحقيق پيرامون هم کنشی زبان عربی و عبوری   آرزو، متراکم و جمع شدن، بکار می رود. با توجه به آنچه در

آمد این وجه از معنای واژه تقوا و مشتقات آن در ترجمه های قرآنی مورد توجه واقع نشده است. به نظر می رسود  

 ،(٨و 2/طوالق ) ،(3١/مودثر ) ،(32/مومنون) (،171و117(، )بقره/٢1(، )بقره/٨3این وجه معنایی تقوا در آیات)مائده/

( در کنوار معوانی تورس و خشويت و     11/انسوان )  ،(27/طوور ) ،(1١/تغوابن ) ،(7٢/فرقوان ) ،(12٣/اعراو) ،(3/ليل)

پرهيزگاری و تقوا پيشه کردن و نگهداری و ... قابل بررسی باشد. اکنون برای شناخت دقيق تر، برخی آیوات قورآن   

 کریم که می تواند معنای دیگری از این واژه را ب ذیرد، بررسی می گردد. 

 آیات مورد بررسی  -11

تَـُغوا إحلَْيهح ﴿اي أَيُـَّها الَّذحيَن آَمُنوا اتَـّ  يَلَة﴾  ُقوا اَّللََّ َو ابـْ  (٨3)مائده/  اْلَوسح

 ترجمه کرده اند:« از خدا بترسيد و پروا کنيد»را « اتقوا اهلل»در ترجمه این آیه اکثر قریب به اتفاق مترجمان 

، 1٨12مشاهی:، خر1٨1٨، )انصاریان:«از خدا بترسيد( »1٨72، معزی:1٨٣1الهی قمشه ای:1٨٣7،بهرام ور:1٨7٢)آیتی:

از (»1٨7٨، )مکارم شيرازی:«از خدا پروا نمایيد(»1٨٣٣، )صفوی:«از خدا پروا کنيد( »1٨71، مجتبوی:1٢13فوالدوند:

 «. مخالفت )با فرمان خدا( ب رهيزید
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٨٣٢ 

 

سوره یونس می خووانيم:   ١2سوره یونس اشاره نمود. در آیه  ١2و ١٨برای تبيين معنای این آیه می توان به دو آیه 

﴿الـ ذَين  ١٨در آیوه  «. اوليای خدا هيچ تورس و انودوهی ندارنود   »  إن  أولياء هللا ال خوٌف عليهم و ال هم ُيزنون﴾﴿أال
به عنوان یکوی از   ﴿کانوا يتقـون﴾و  الّذیَن آمنوا در نقش بدل و مقصود از اوليای خداوند استآمنوا و کانوا يتقون﴾ 

« موی ترسويدند  »را  ﴿اتقـوا هللا﴾سورة مبارکه مائوده،   ٨3جمان آیه ویژگيهای آنان است. اگر مطابق ترجمه بيشتر متر

، اوليوای خودا)مومنان( تورس و انودوهی      ١2سوره یونس تناقض پيدا می کند زیورا در آیوه    ١2ترجمه کنيم با آیه 

تَـُغوا إحلَْيهح و  ﴿اي أَيُـَّها الَّذحيَن آَمُنوا﴾عبارت های  ﴿اتقوا هللا﴾ندارند. همچنين در این آیه در کنار  ـيَلَة﴾  ﴿ابـْ آموده و   اْلَوسح

همچون دو مترادو به هم عطف شده اند و انتظار می رود هور دو معنوایی هوم سونخ و از     « ابتغوا»و « اتقوا»دو فعل

جهت بار مثبت و منفی مانند هم داشته باشند. معنای نهفته در )وسيله( که بيانگر توسل به چيزی یا کسی جهت نيل 

ت، نيز معنای مثبتی از بافت و سياق این عبارت به ذهن متبادر می سازد. اگر تاثير هم کنشی دو زبوان  به مقصود اس

 ,hopeأمل، رجاء، توقع، فتيول، خويط و  « تيقوا ִתְקוָּה»عبری و عربی را در ترجمه این آیه در نظر بگيریم، واژه تقوا 

expectation, expectancy, promise, prospect, sanguineness     معنا می شود که نه تنها هيچ بوار منفوی در آن نهفتوه

نيست و حتی التزام به احتيا  که در ترجمه ها به خویشتنداری برگردان شده، از آن برداشت نمی شود. بنابراین در 

 سوره مائده نيز نمی تواند امر به ترس مومنان از خداوند اشاره داشته باشود بلکوه معنوای انتظوار داشوتن و      ٨3آیه 

ترجموه کنويم.   «به خدا متوکل و متوسّول موی شودند   »را  ﴾کانوا یتقون﴿متوسل شدن را می رساند. پس شایسته است

 بنابراین ترجمه پيشنهادی این آیه می تواند این گونه باشد :

 «.ای کسانی که ایمان آورده اید به خدا توسّل جویيد و از او وسيله را بخواهيد»

َا أَنَزْلُت ﴿ اَيِتح  َتْشتَـُروا َواَل  بحهح  َكافحرٍ  َأوَّلَ  َتُكونُوا َواَل  ُمَصدح قًا لح َما َمَعُكمْ َوآمحُنوا مبح يَ  َقلحياًل  ََثًَنا آبح  (40)بقره/ ﴾فَاتَـُّقونح  َوإحايَّ
َي فَاتَـُّقونح﴾مترجمان از عبارت   در این آیه، مفهوم ترس و پرهيز برداشت نموده اند. چنانکه : ﴿َوإحايَّ

از من پروا »، )مجتبوی(«و فقط از من پروا کنيد»، )انصاریان(«و تنها از من پروا کنيد»فوالدوند( )خرمشاهی، صفوی،

، )الهوی  «و از من پس بترسيد»، )معزی(«وتنها از من بترسيد»، )بهرام ور(«و از من بيمناک باشيد»، )آیتی(«کنيد و بس

 «مخالفت فرمان من ب رهيزید! پس، از»، )مکارم شيرازی(«و تنها از قهر من ب رهيزید»قمشه ای(

که به نوعی خيانوت در امانوت الهوی محسووب موی       -در این آیه خداوند کافرشدن و فروختن آیات به بهای اندک

اولوين  » ﴿َواَل َتْشتَـُروا﴾ و ﴾َتُكونُوا ﴿َواَل ایمان بياورید و دو فعل ﴿آمحُنوا﴾فعل اینکه به توجه با. کند می نهی را –شود

محسوب می شوند و امر و نهی نيز حجيوت در ظهوور    امر و نهی« د و آنرا به بهای اندک نفروشيدکافر به آن نباشي

و ناهی از این دو فعل، ضمانت اجرایی و اطمينان و اميد موی  « آمِنوا»دارند و الزم االجرا هستند خداوند به عامل به 

را در این آیه می نمایاند که فقوط بور خداونود     راه صواب« اتقونِ»بخشد تا با فرا  بال به این آیه عمل کنند و واژه 

توکل و اطمينان باید داشت و به او امانت دار بود. بر اساس فرهنوگ لغتهوای عبوری از بوين معوانی مختلوف واژه       

« اتقوون »(. و نيز با توجه به سبک و سوياق آیوه، کلموه    ٨٨2: 11١٨تيقوا(: أمينة، رجاء، حبل، خيط)التونجی،  ִתְקוָּה)

نة دقيق تر و مناسب تر به نظر می رسد و بنابراین ترجمه با توجه به معنای أمين در فرهنوگ لغوت)ارکن   معنای أمي
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٨٣3 

 

در پایان آیه به نوعی ردالصدرعلی العجز است که تاکيودی بورای   « ایای فاتقون(»1٣: 1٣١7اليه و وثق به : مالوو ، 

ْنيا َو  سورة مبارکة بقره 212آمنوا می باشد و همان معنا را تایيد می کند  چنانکه در آیه  ﴿زُيحـ َن لحلَّـذيَن َکَفـُروا احْلَيـاُة الـدُّ
 :گردد می پيشنهاد صورت این به. اند رفته کار به هم مترادو تقوا و ایمانَيْسَخُروَن محَن الَّذيَن آَمُنوا َو الَّذيَن اتَـَّقْوا﴾ 

کند، و اوّل کافر به آن نباشويد، و آیوات مورا بوه      و به قرآنی که فرستادم ایمان آورید که تورات شما را تصدیق می»

 «.بهای اندک نفروشيد و به من امانت دار و مومن باشيد

َر الزَّادح التـَّْقَو  واتقونح اي اولی األلباب﴿  (098﴾ )البقرة /َوتـََزوَُّدوا فَإحنَّ َخيـْ
آمده که)آیتی، انصاریان، صفوی، فوالدونود، مجتبووی، مکوارم شويرازی(اولی را     « وقی»در این آیه دو واژه از ریشه 

را اکثور  « اتّقوونی » ترجمه کرده اند و نيوز فعول  « تقوا»و )بهرام ور، خرمشاهی، الهی قمشه ای، معزی( « پرهيزگاری»

و « بترسويد »معوزی( مترجمان، )آیتی، انصاریان، بهرام ور، خرمشاهی، صفوی، فوالدوند، الهی قمشوه ای، مجتبووی،   

ترجمه کرده اند  در این آیه ابتدا سخن از توشه برگرفتن است س س بهترین توشوه کوه   « ب رهيزید»)مکارم شيرازی(

زاد و توشه است و باید  تقوا، خداوند بيان شده که خالق و علّت خلق تقوی است معرفی شده و در پایان مقصود از

ر داشت  شأن نزول این آیه هم بر این معنا می تواند صحه بگذارد. اهوالی  این توشه را از او درخواست کرد و انتظا

گواه کوه بوه     آمدند و آن بدون زاد و توشه، به حج می« ما متوکالن هستيم!»دادند:  سرزمين یمن در حالی که شعار می

(. اموام فخور   ٨7ق: 1٢11کردند و به همين جهت این آیه نازل شد)واحدی،  شدند، از مردم گدایی می مکه وارد می

سفر از دنيا نيز احتياج به زاد و توشه دارد و آن دوسوتی و شوناخت آفریودگار    »رازی در تفسير این آیه می نویسد: 

(. لذا نگارندگان بر اساس معانی عبوری واژه  1٣٢: 3، ج 1٨71فخررازی، «)جهان و پشت کردن مطلق به غير اوست

ترجمه کورده  « چشم اميد به خدا داشتن»را « واتّقون»توکّل به خداوند و و نيز کلمات هم نشين واژه، تقوا را اميد و 

زاد و توشه برگيرید و البته که بهترین توشه اميد است و ای خردمندان چشم انتظارتوان بوه   »اند. ترجمه پيشنهادی: 

 «من باشد.

 این معنا را می توان در آیاتی دیگری نيز دریافت چنانکه در سوره طالق می خوانيم:

 (٨و2)طالق/ و يرزقه من حيَ ال ُيتسْ...﴾ ﴿...ومن يتق هللا َيعل له َمرجا

انصاریان، صوفوی،  «)پروا کند»آیتی، معزّی(، «)بترسد»الهی قمشه ای(، «)خدا ترس و پرهيزکار»در معانی « یتّق»واژه 

شده است  یعنی خوروج   مکارم شيرازی( ترجمه«)تقوای الهی پيشه کند»مجتبوی، فوالدوند، بهرام ور، خرمشاهی(، 

از تنگنا و روزی رسانی، معلول ترس از خداوند بيان شده است حال آن که با توجه به صوفات اقودس الهوی نموی     

جزای شر  با فعل شر  آن سنخيت ندارد. لذا  تواند ترس از خداوند اسباب خروج از تنگدستی باشد و به عبارتی

آنی تيقوا(=آمُلُ أن، کلّی أمل فوی، إنّوی لواثوق مِون       ִתְקוָּה ְאְִַניبری )مطابق یکی از ترجمه های این واژه در زبان ع

لبریوز از اميود و   « » مفعَم باطَمَل»به « من یتق»اسير تيقوا(= مفعَم باطَمَل، یحدوه اطمل در این آیه واژه  ִתְקוָּה ְאְִַסיר)

داللت دارد که قطعاا برای آنها راه خروجی قرار می دهد و از جایی که گمان نمی کنند به آنهوا روزی موی   « اعتماد 

« و لو أن أهل القری آمنو و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السّماء و اطرض»سوره اعراو  1١دهد. همين معنا در آیه 

بودند برکاتی از آسمان و زموين بور آنهوا موی گشوودیم.       و اگر اهل قری ایمان می آوردند و لبریز از اميد و اعتماد
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٨٣١ 

 

نيز به مفهوم اميود اشواره دارد بور ایون اسواس ترجموه       « اتّقوا و یتَّق»بنابراین در این دو آیه و نيز آیه قبلی دو واژه 

 پيشنهادی برای این آیه:

دهد و از جایی کوه گموان نموی     هر کس لبریز از اعتماد و اميد به خدا باشد خداوند برای او راه خروجی قرار می»

 «کند به او روزی می دهد.

 ( 16)مدٍر/ ﴾اْلَمْغفحَرةح  َوَأْهلُ  التـَّْقَو  َأْهلُ  ُهوَ  َوَما َيْذُكُروَن إحالَّ َأْن َيَشاَء اَّللَُّ ﴿
 به شکل های متفاوتی ترجمه شده است. از جمله این ترجمه ها   ﴿ُهَو َأْهُل التـَّْقَو ﴾در این آیه عبارت 

او سوزاوار  »انصواریان، صوفوی(،   «)او سزاوار است که از وی پروا کنند»آیتی(، «)او شایان آن است که از او بترسند»

اوسوت کوه سوزاوار پرهيوز ورزیودن      »)مجتبووی(،  « -از وى -اوسوت سوزاوار پوروا کوردن    »بهرام ور(، «)پروا است

معوزی(، )از او  «)اوسوت اهول پرهيزگواری   »فوالدوند، مکوارم شويرازی(،   «)و او اهل تقوا است»خرمشاهی(، «)است

الهوی قمشوه ای(. در تموامی ایون عبوارات      «)او اهل تقوا است»رواست تقوا و ترس و بيم و شوق و اميدواری که( 

نسبت کنشگر بودن را به خداوند می دهيم و او را منزّه از کنش پذیری می دانيم. از این عبارات مفهوم اسوم فاعول   

اهول  »و شایسته بزرگی، عظيم و شایسته عظمت، بخشنده و آمرزنده و... است، عبارت  برداشت می شود. او بزرگ

معنوای اسوم    نيز به علت هم جواری با این عبارات معنای آمرزنده می دهد که قطعاا همين طور است و به« المغفرة

جوار بودن با این عبارات آن اگر با توجه به هم « اهل التقوا»درباره  فاعل نزدیک تر است تا معنای شایسته آمرزش.

را نيز به صورت او ترسناک و یا پرهيزکار است معنا کنيم، در ذات الهی یک صفت غيرکمال را وارد کرده ایم و اگر 

او شایسته پرهيزکاری یا خویشتنداری است ترجمه کنيم  پرهيز در صورتی معنا می دهد که ميل و کششی برعملی 

داوند خود قادر و ناهی و آمر و بری از صفات تعلّق پذیر است بوا توجوه بوه ایون     وجود داشته باشد، حال آنکه خ

cord; hope; expectation (Feyerbend, 1965: 875  .)تيقووا(:   תקוהتوضيح و نيز با استناد به فرهنوگ لغوت عبوری)   

 است .« اميدبخش و اطمينان دهنده»پيشنهاد ترجمه برای این عبارت 

 وند بخواهد او اميدبخش و اطمينان دهنده و آمرزنده است. پند نمی گيرند مگر خدا

 (  3)ليل/ ﴿فََ مَّا َمْن َأْعَطى َواتَـَّقى﴾

پارسووایى »آیتووی، انصوواریان، الهووی قمشووه ای، مجتبوووی، معووزی، مکووارم شوويرازی(،  «)پرهيزگووارى کوورد»اتّقووی:  

صفوی( با توجه به بافت و سوياق  «)ه سازدتقوا پيش»خرمشاهی، فوالدوند(، «)پروا و پرهيز ورزید»بهرام ور(، «)نمود

آیات بعد از آن که واژگان در اکثر آن ها ، متضاد یکدیگر هستند، واژه ليل در مقابل نهوار، یغشوی در    این آیه و نيز

برابر تجلی، ذکر در برابر انثی، اعطی در برابر بخل، اتقی در برابر استغنی، صدّق در برابر کذّب و عسوری در برابور   

تقابول دارنود  اعطوی بوه معنوای       اْسـتَـْغى﴾ وَ  َو َأمَّـا َمـْن ِبَحـلَ ﴿ با آیوه  ﴾فََ مَّا َمْن َأْعَطى َواتَـَّقـى﴿بر این مبنا آیه  یسری 

بخشيدن و بخل به معنای بخل ورزیدن است کلمه استغنی به معنای خود را بی نياز دانستن و کلمه مقابل آن یعنوی  

( می تواند بوه معنوای   ٨٨2: 11١٨تيقوا(= أمينة، رجاء، حبل، خيط )التونجی،  ְקוָּהתִָاتقی با توجه به واژه عبری آن )

 توسل به ریسمان الهی باشد و خود را بی نياز از ذات قدس الهی ندانستن و اطمينان کردن به او باشد. 

ُها َمن يَ ﴿ وا إحنَّ اأَلرَ  َّللحَّح يورٍح َّللَّح َواصّبح  (001) اعراف/ ﴾شاُء محن عحبادحهح َوالعاقحَبُة لحلُمتَّقنيَ قاَل موسى لحَقومحهح اسَتعينوا ابح
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انصواریان، فوالدونود،   «)برای پرهيزکواران اسوت  »الهی قمشه ای، صفوی(، «)حسن عاقبت مخصوص اهل تقواست»

قووِ(= مَؤمِّل،  ֹקֹוֶֹה) آیتی، مکارم شيرازی، خرمشاهی، بهرام ور، مجتبوی، معزی(، در این آیه با نظر به ترجمه عبری

וויمتوقِّع، مُفعَم باطَمَل، ) واژگان مجواور کوه اسوتعانت     ( و112١قاووی(= مُجَمَّع، مُراکَم، مُکَدَّس)قوجمان، بی تا:  קָּ

جستن از خداوند و نيز صبر کردن را می رساند، واژه متقين را مانند رد الصدر علی العجوز موی تووان تاکيودی بور      

نانی که متوسّل شدگان به حضرت حق و صابرانی هستند که با صبر در انتظار عاقبت نيک مستعينان به خدا گرفت آ

 هستند. ترجمه پيشنهادی: 

موسی به قوم خود گفت: از خداوند یاری بخواهيد وصبر پيشه کنيد  به درستی که زمين از آن خداونود اسوت  آن   »

تنهوا از آن صبرپيشوه گوان و اسوتعانت جویوان از       را به هرکس از بندگانش که خواهد، به ارث دهد وسرانجام کار

 «.خداوند است

َها  ﴿ آیه ْ َعَليـْ لصَّاَلةح َواْصَطّبح ََ ابح ََ  اَل  َوْأُمْر َأْهَل ََ  حَنْنُ  َ   رحْزقًا َنْس َُل  (001طه لحلتـَّْقَو ﴾ ) َواْلَعاقحَبةُ  َ   نـَْرزُُق

سزاوار است که به آمرزشش »، انصاریان«و اهل تقوا و اهل آمرزش و مغفرت»)قمشه ای، فوالدوند، مکارم شيرازی(

و فرجوام نيوک بورای    »، صوفوی «او شایان آن است که از او بترسند و او شوایان آمرزیودن اسوت   »، آیتی«اميد بندند

و سرانجام نيک، با پوروا و پرهيوز   »، خرمشاهی«عاقبت ]خير[ از براى پرهيزکارى است»، بهرام ور«تقواپيشگی است

معنای دقيوق و صوواب   « و فرجام است از آن پرهيزکاری»، معزی«سرانجام نيک پرهيزگارى راست»، مجتبوی« است

اهل المغفرة در این آیه چه می تواند باشد؟ خداوند اهل تقوا و یا شایان ترس است و یا سرانجام نيک بورای تقووا   

ترجمه این عبارت بين مترجمين مذکور دو نکته قابل مالحظوه اسوت یوا ایون عبوارت بودون        پيشگی است و... در

ترجمه باقی مانده و یا تردیدی با مترجمان همراه بوده است و آن را با عبارت اهول تقووا و یوا چنانکوه در ترجموه      

وگانگی دیده می شود یعنی بعد انصاریان دیده می شود اميدبستن ترجمه کرده اند  آیاتی این چنين که در آنها این د

یا قبل از یک بشارت مسئله ترس و پرهيز آمده است باید ترجمه ای ارائه نمود که با سياق اميدبخش و مثبت ایون  

آیات هماهنگ باشد  با توجه به کلمات همنشين این عبارت صبر، اميدبخشوی و اطمينوان بوه روزی رسوان بوودن      

آن یعنی نمازگزاری و صبر است و سرانجام از آن اميدواران و منتظرانوی اسوت    خداوند پایان آیه تاکيدی بر ابتدای

 که از خداوند روزی می طلبند و نگران تامين رزق نيستند. 

 ترجمه پیشنهادی:

خوواهيم  )بلکوه( موا بوه توو روزی       خانواده خود را به نماز فرمان ده  و بر انجام آن شکيبا باش! از تو روزی نموی »

 «انجام نيک از آن نمازگزاران و صابران اميدوار است!دهيم  و سر می

می دهد که اغلب مترجموان هموين   « مصون داشتن و حفظ و نگاهداری»در برخی آیات، تقوا و مشتقات آن معنای 

ََ اْليَــْومح َوَلقَّـاُهْم َنْضـَرًة َوُسـرُ ﴿ ترجمه را استفاده کرده اند. ماننود دو آیوه   مصوون  (»11)انسوان/  ﴾ورًافـََوقَـاُهُم اَّللَُّ َشـرَّ َذلـح

خرمشاهی، «)در امان دارد»بهرام ور، مجتبوی(، «)نگاه دارد»انصاریان(، «)نگه دار»آیتی(، «)نگه داشت»قرائتی(، «)دارد

مکارم «)دارد نگه می»معزی(، «)نگهداشت شان»الهی قمشه ای(، «)محفوظ داشت»فوالدوند(، «)نگاه داشت»صفوی(، 

 معنی می دهد.« اطمينان داد یا ایمن و مصون و نگاه داشت» «وقا»شيرازی(. در این آیه 



 جواد اصغرى, معصومه ملكی یسام ىها  آن در زبان یابي شهيبا استفاده از ر ميقرآن كر ىها واژه تقوا در ترجمه یمعان ليتحل
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« انود  در اموان مانوده  »( و آنان که از حورص نفوس خوویش   1١)تغابن/ ﴾و من يوق شح نفسه فاولئک هـم املفلحـون﴿

مصوون  »خرمشواهی(،  «)در اموان ماننود  »بهرام وور(،  «)نگواه داشوته شوود   »انصواریان(،  «)بازدارنود »رستگارند)آیتی(، 

نگهداشوته  »مجتبووی(  «)نگاه داشته شود»الهی قمشه ای( «)محفوظ مانند»فوالدوند(، «)مصون مانند»وی(، صف«)بماند

 را داراست.« حفظ و صيانت»فقط معنای « یوق»مکارم شيرازی( در این آیه «)مصون بمانند»معزی(، «)شود

َنا َو َوقَاَص َعَذاَب السَّـُمومح ﴿ )آیتی، بهرام ور، صوفوی، مجتبووی،    «نگه داشت»به معنی « اوقان(»27)طور/ ﴾َفَمنَّ اَّللَُّ َعَليـْ

خرمشواهی(ترجمه  «)در امان داشوت »انصاریان، فوالدوند، الهی قمشه ای، مکارم شيرازی( و «)و حفظ کرد»معزی(، 

 شده است.

 نتیجه گیری: -12

رعربوی پنداشوتن   یکی از آسيب هایی که در کشف، فهم و ترجمه برخی واژگان قرآنی به چشم می خورد تمرکوز ب 

واژگان قرآنی و تالش برای ترجمه در همين فضای زبانی، بدون توجه به ریشه های زبانی دیگر است. این پژوهش 

با درک ضرورت توجه به معنای واژه در زبان های سامی و  مادة تقوا و مشتقات آن را بوا روش توصويفی تحليلوی    

« در زبان های عربی و عبری»وا نشان می دهد تقوا و مشتقات آن مورد کنکاش قرار داد. معناشناسی تاریخی واژه تق

در فضای معنایی متفاوت از کاربرد کنونی آن در زبان عربی و فارسی رواج داشته و از سوی مترجموان و مفسوران   

توسّول  کمتر بدان توجه شده است. در تمام واژه نامه های عبری واژه تقوا در معانی مثبت و سرشار از اميد، توکّل، 

و چنگ زدن به ریسمان الهی آمده است و ترجمه و تفسير به ترس و پروا دیده نمی شود. معنای أمل، رجاء، توقع، 

ذکر شده است و در صورتی که در ترجمه قرآن کریم به این معنا رجووع شوود   « تيقوا ִתְקוָּה»فتيل، خيط برای واژه 

سووره بقوره، آیوه     ٢1سووره مائوده، آیوه     ٨3موضوع در آیوه  این  فضای مفهومی برخی آیات تغييرمی یابد چنانکه

سوره مدثر ردیابی شد و با توجه به فضوای مفهوومی آیوات و واژگوان      3١سوره مومنون، آیه 32سوره بقره، آیه117

همنشين و جانشين و ریشه عبری و برخی از شاهد مثال های لغوی و شعری در زبان عربی، فهم جدیدی پيشونهاد  

ی آید هر جا سخن از تامين رزق و معيشت و ماده برای امور دنيووی اسوت معنوای اميود و توسول و      شد. به نظر م

انتظار مناسبترین معنا برای این واژه است، در برخی از آیات ابتدا تلميحی به مرجع تقوی و مشتقات آن شده است 

یا مشتقات آن آمده که برای معنا کردن آن کلمه تقوا و  "ردّ الصدر علی العجز  "و در پایان آیه مانند فرمول بالغی 

 ٢1ترجمه متناسب با سوياق و بافوت باشود ماننود  آیوه      باید به امری که در ابتدای آیه شده رجوع و ترجمه نمود تا

سوره مبارکه اعراو و ... . به نظر می رسد برای درک دقيق تر معنای واژه های قرآنوی   12٣سوره مبارکة بقره و آیه 

تطبيقی ضروری است و با مراجعه به این تطبيوق هوا موی تووان      –روش های نوین زبان شناسی تاریخیاستفاده از 

ترجمه ها را از ترجمه های صرو واژگانی خارج نمود و معانی مطلوب تری از واژگان در آیات قورآن بوه دسوت    

 آورد.

 

  منابع و مآخذ:



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

٨٣1 

 

 های قرآن: ترجمه

 .1٨1٨دارالقرآن کریم، نشر تالوت،ش انصاریان،حسين  ترجمه قرآن کریم  تهران:

 .1٨٣1الزهراء، فاطمة انتشارات: قم اى، مهدى  ترجمه قرآن چاپ دوم، قمشه الهی

 . ش1٨7٢  سروش، انتشارات: تهران چهارم، چاپ قرآن  ترجمه آیتى، عبدالمحمد 

 .1٨٣7بهرام ور، ابوالفضل  ترجمه قرآن  تهران،آوای قرآن، ش

 .1٨12ترجمه قرآن  چاپ هفتم، تهران: نشر دوستان،شخرمشاهی، بهاءالدین  

 ش. 1٨٣٣نشر قم،  صفوی، محمدرضا  ترجمه قرآن بر اساس الميزان 

 ق.1٢13ارالقرآن الکریم، د: تهران قرآن  ترجمه مهدى  فوالدوند، محمد

 .ش1٨71 حکمت، انتشارات: تهران ولى،  استاد حسين ویراستار قرآن  ترجمه الدین  مجتبوى،سيد جالل

 . ش1٨72 اسوه، انتشارات: قم قرآن  ترجمه کاظم  معزى، محمد

 .ش1٨7٨ الکریم، دارالقرآن: قم مکارم شيرازى، ناصر  ترجمه قرآن  چاپ دوم،

 

 سایر منابع

آذرنوش،آذرتاش  راههای نفوذ فارسی در فرهنوگ و زبوان عورب جاهلی چواپ سووم، تهوران: انتشوارات تووس،         

 ش.1٨٣٣

 ق.1٨77الطبقات الکبری  بيروت: دار احياء التراث،ابن سعد،محمد  

 ق.1٢21ابن سيده،علی بن اسماعيل  المحکم و المحيط االعظم  چاپ اول، بيروت: دارالکتب العلميه،

 ق.1٢1٢، بيروت: دارصادر، 11و 13ج   لسان العرب  چاپ سوم،  ابن منظور،محمد بن مکرم 

،بيروت: دارالفکر للطباعة و النشور  ٨أحمدبن سعيدبن حزم  المحلى، جاطندلسی القرطبی الظاهری، أبومحمدعلی بن 

 ق.1٢21و التوزیع، 

اسماعيل علوی، خالود  القواموس المقوارن اللفواظ القورآن الکوریم  الطبعوة االولوی، موسسوه البودیل للدراسوات و             

 ق. 1٢٨1النشر،

 ش.1٨73 چاپ دوم، تهران: اسالمی،  بستانی، فواد افرام  فرهنگ ابجدى

 .1٢17دار الکتب العلمية،  یع یعقوب،اميل  المعجم المفصل فی شواهد اللغة العربية  بيروت:بد

 . 11١٨التونجی،محمد  قاموس الحبيب الطبعة اطولی، بيروت: مطبعة الشرق،

 ش .1٨٢٢فارسی تهران: انتشارات فرهنگ، -حييم، سليمان  فرهنگ عبری

 . 1٨11تهران: انتشارات ناهيد،  خرمشاهی، بهاء الدین  ترجمه کاوی  چاپ دوم،

أبوعودة، عودة خليل  التطور الداللی بين لغة الشعر الجاهلی و لغة القرآن الکریم  االردن، مکتبة المنهار، الزرقاء، بوی  

 تا.

 .11١٨عربی  الطبعة االولی،  -التونجی، محمد  قاموس الجيب عبری
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 . 1٢12، چاپ اول، بيروت: دار القلم،1  ج  راغب اصفهانى، حسين بن محمد  مفردات ألفاظ القرآن

و تفسوير آن  دوفصولنامه علموی و     «اتقووا اهلل »نژاد، محمدتقی  مؤمنی، محمدامين  پژوهشی در تبيوين معنوای    رفعت

 .11-112 ، صفحه1٨1١، بهار 2، شماره 3دوره ش، 1٨1١پژوهشی پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن، 

،،چاپ اول، بيروت: 21القاموس  تحقيق شيرى،علی،جلدزبيدى، مرتضی، محمد بن محمد  تاج العروس من جواهر 

 ق.1٢1٢دارالفکر، 

شيرافکن، محمدحسن  تحليل ميدانی معنای تقوا در قرآن کریم پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث  

 .1٨1٢به راهنمایی عليرضا قائمی نيا و مشاوره شعبان نصرتی، دانشکده علوم حدیث قم، 

، 11، مقالوه  ٢، شوماره  1،دوره 1٨7٢ر  مفهوم تقوا و کاربرد آن در قرآن کریم  پژوهشهای قرآنوی   صفری، سيدناص

 .2١٣-231زمستان، صفحه 

نقدی بر معروفترین روش های ترجمه قرآن کریم،بر اساس جدیدترین تئوری هوای  »صيادانی، علی، بازیار، رسول  

ر ادبيات، دانشگاه لرستان: سال دوم، شوماره اول،    دوفصلنامه پژوهش های قرآنی د«ترجمه و زبان شناسی

 .1-17پياپی سوم، بهار و تابستان، 

الضبی، المفضل محمد بن یعلی بن عامر  المفضليات  تحقيوق الودکتور قصوی الحسوين، الطبعوة اطخيورة، بيوروت:        

 . 211٢منشورات دار ومکتبة الهالل، 

تحقيق حسينى اشکورى، احمد، چاپ سوم، تهران: مرتضوی، ، 1طریحى، فخر الدین بن محمد  مجمع البحرین  ج 

 ش.1٨73

تبيين تقوا بعنوان معيار سونجش  »عطاران، جواد الوانی، سيد مهدی زارعی متين، حسن، اميری، علی نقی، راد، علی  

ش، سوال نهوم،   1٨13  پژوهش های مودیریت عموومی،  »گذاری فرهنگی در پرتوی آیات قرآن مشی در خط

 .3-٨٨ز. پایي ٨٨شماره 

 فاعور، علی حسن  شرح دیوان زهيرابن ابی سلمی بيروت: دار الکتب العلميه، بی تا.

 ش.1٨71، تهران: اساطير، على اصغر حلبى فخر رازی، محمدبن عمر  تفسير کبير)مفاتيح الغيب(  ترجمة

. تحقيق الدکتور مهدى المخزومی الدکتور ابراهيم السامرئی، چاپ دوم، تهران: 3فراهيدی، خليل بن احمد  العين  ج

 . 1٢11مؤسسة دارالهجرة، 

 ق.1٢12دار الکتب العلمية، القرشی، أبی زید محمد ابن أبی الخطاب  جمهرة أشعار العرب  الطبعة الثانية، بيروت:

 ش.1٨71، چاپ ششم،تهران: دارالکتاب االسالميه، 7  ج قرشى، على اکبر  قاموس قرآن

 عربی  مکتبة المحتسب، بی تا. -قوجمان، ی  قاموس عبری

کریمی نيا، مرتضی  یکسانی و هماهنگی ترجمه قرآن سواختهای زبوان فارسوی و مسوئله ترجموة قرآن چواپ اول،       

 .1٨٣1شارات هرمس، تهران: انت

عربی للمترجم و للطالب الجامعی  الطبعه االولی، بيروت: دارالعلم للمالیوين،   -المُعجم الحدیث عبری کمال، ربحی 

1173. 

http://journals.pnu.ac.ir/issue_583_648_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+99-112%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-228.html
http://wikinoor.ir/%D8%AD%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1


 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

٨11 

 

،چواپ اول، تهوران: وزارت فرهنوگ و ارشواد اسوالمی،      1٨مصطفوی،حسن  التحقيق فی کلمات القرآن الکریم  ج 

1٨١٣. 

 ، بی تا.https://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/207397/0 "های قرآن  منصوری، خليل  تقوا در آموزه 

معناشناسی واژه تقوا در آیات قرآن کریم،پایان نامه کارشناسی ارشد موسسوه آمووزش عوالی    »موسوی، سيدمهدی  

 .1٨1٢دانشکده اصول دین ، به راهنمایی سيدعبدالرسول حسينی زاده، غيرانتفاعی، -غيردولتی

ی واژه مل همایش نخستين  »آسيب شناسی ترجمه های قرآن در بيان مفاهيم واژگان»، هادی، سارا خدری  «نصيری

FNCLIS01-https://www.civilica.com/Paper-  .1٨13پژوهوووی در علووووم اسوووالمی، دانشوووگاه یاسووووج:

FNCLIS01_195.html 

، بوه  "معناشناسی شناختی تقوا در قرآن. پایان ناموه دکتورای تخصصوی دانشوگاه قورآن و حودیث      »نيلی پور، مریم  

 . 1٨1٢راهنمایی عليرضا قائمی نيا و مشاوره شعبان نصرتی، دانشکده علوم حدیث قم: 

 ق.1٢11دی، علی بن احمد  اسباب نزول القرآن  چاپ اول، بيروت: دارالکتب العلميه،واح

Feyerbend, Karl langenscheidt pocket dictionary Hebrew English, Hodder and Stoughton 1965. 
Ernest,Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for Readers of English. 

Carta Jerusalem 1987. 

 von sodden,wolfram, Akkadisches , Handworter, welesbaden 1958. 

 

https://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/207397/0
https://www.civilica.com/Paper-FNCLIS01-FNCLIS01_195.html
https://www.civilica.com/Paper-FNCLIS01-FNCLIS01_195.html
https://www.civilica.com/Paper-FNCLIS01-FNCLIS01_195.html
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 «با کیفیت»و « پیوسته» یا  ارائه ترجمه یبرا یتغش

 یمخاطب امروز یاز آیات ششم و هفتم سوره طارق برا

 مازیار پاشائی

 دانشگاه تهران ات،يدانشکده ادب ،یمطالعات ترجمه عرب یدکتر یدانشجو

 1جواد اصغرید. 

 دانشگاه تهران ،و علوم انسانی اتيدانشکده ادب ،یعرب اتيگروه زبان و ادب اريدانش

 چکیده:

ای مخاطوب اسوت. هنووز چنوين      هوای زمينوه   موفقيت ترجمه مستلزم پيوستگی متن ترجمه و تناسب آن بوا دانوش  

که این آیوات توسوط    ای از آیات ششم و هفتم سوره طارق برای مخاطب امروزی ارائه نشده است، تا جایی ترجمه

اند. هدو این پژوهش ارائه  نواندیشان در صدر فهرست آیات ناسازگار با دانش روز قرار گرفتهبرخی مستشرقان و 

دهنده انسجام معنایی آیات( از این آیات  )نشان« پيوسته»ای مخاطب( و  )سازگار با دانش زمينه« با کيفيت»ای  ترجمه

بر اساس قواعد « بين الصلب والترائب»و « ماء دافق»است. برای رسيدن به این هدو، ابتدا معنای دو عبارت کليدی 

و واژگان زبان عربی به دست آمد، س س مصداق خارجی آیات با تکيه بر علوم روز کشف شد. ترجمه بوه دسوت   

دهد که این آیات با سایر آیات سوره طارق دارای انسوجام دارد، و نوه تنهوا بوا علووم روز ناسوازگار        آمده نشان می

گزینی بالستوسيست در دیواره رحم اشاره دارند که تنها در عصر جدید  علمی همچون النه نيستند، بلکه به حقایقی

 اند. کشف شده

 ترجمه سوره طارق، ماء دافق، صلب، ترائب، اعجاز علمی قرآن ها: کلیدواژه

 

 مقدمه: -1

 پیوستگی در ترجمه: -1-1

بورای هور متنوی     (coherence)و پيوستگی ( cohesion) دو خصيصه پيوند( Text Linguistics) شناسی متن بنابر زبان

حياتی است. پيوند یعنی انسجام زبانی یا سطحی متن، و پيوستگی یعنی انسجام بالغی یا عمقی متن. اگر متنی فاقد 

ربوط بوه نظور     کند، و همچوون قطعواتی بوی    هر یک از این دو نوع انسجام باشد، پيامی واحد به خواننده متنقل نمی

رودخانوه خشوک شود.    »مخاطب بستگی دارد. برای مثوال دو جملوه    ای خواهد رسيد. پيوستگی متن به دانش زمينه

از دید بوميان بورکينافاسویی که اعتقاد دارند رودخانه موجودی زنده « همگی مردم در مجلس ترحيم شرکت کردند.

است و خشک شدن آن به معنی مردن اوست و باید برایش مجلس ترحيم برگزار کرد، یک متن پيوسته است. اما از 

                                                           
1 jasghari@ut.ac.ir 
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-2٨، صص1٨1٢جو،  ربط هستند و پيوستگی ندارند. )صلح کسی که به این امر واقف نيست، این دو جمله بیدید 

ای از دو جمله باال به فردی ناآشنا بوا فرهنوگ بورکينافاسوویی ارائوه دهويم کوه        ( اگر بخواهيم ترجمه٨3-٨٢و  2١

خشک شد. )به اعتقاد بوميان این یعنوی   رودخانه»پيوستگی در آن رعایت شده باشد، ترجمه این چنين خواهد شد: 

 «مردن رودخانه، پس( همگی در مجلس ترحيم )رودخانه( شرکت کردند.

 اصل کیفیت در ترجمه: -1-2

هر نوع ارتبا  زبانی مبتنی است بر همکواری ميوان گوینوده و مخاطوب.     ( Paul Grice) بنابر اصل همکاری گرایس

ن دو باید چهار اصل رعایت شود: کميت، کيفيت، ربط و شيوه بيان. بنوابر  برای برقراری ارتبا  سالم و کامل ميان آ

اصل کميت باید همان قدر که الزم است بگویيم نه بيشتر و نه کمتر، بنابر اصل کيفيت باید گفته گوینده راسوت یوا   

، بنوابر اصول   سازگار با اعتقادات مخاطب باشد، بنابر اصل ربط باید جواب گوینده مرتبط با سؤال مخواطبش باشود  

 (1٣-17شيوه بيان باید گفته منظم و دارای ساختار صحيح باشد. )همان، ص

در این جا بر اصل کيفيت تأکيد داریم این که باید گفته گوینده با اعتقادات مخاطب سازگار باشود. چوون مخاطوب    

ت به نسبت مخاطب ترجمه با مخاطب متن اصلی متفاوت است  شاید مترجم مجبور شود برای برقراری اصل کيفي

جدید ترجمه را به هيئتی متناسب با اعتقادات وی درآورد. این کار ممکن است بدون هيچ گونه تحریفی در ترجمه 

 و تنها با اضافات تفسيری انجام شود.

 های گوناگون آن: آیات ششم و هفتم سوره طارق و ترجمه -١-1

باشود. در ایون    ی مکوی اسوت، و دارای هفوده آیوه موی     ها سوره طارق هشتاد و ششمين سوره قرآن کریم، از سوره

ْح »پژوهش بر آیات ششم و هفتم این سوره مبارکه تمرکز داریم:  ْح َوالتـََّرائـح ـْن بـَـنْيح الصُّـْل ـْن َمـاٍء َدافحـٍق * َُيْـُرُج مح « ُخلحَق مح

چوه پيوام آیوه یعنوی     (. معنای دقيق این دو آیه از ابتدا تا کنون مورد اختالو و بحوث بووده اسوت، اگر   7-١)طارق:

ق(، که اقوال تفسيری ٢31یادآوری آفرینش اوليه انسان از آبی نسبتا پست و ضعيف روشن بوده است. ماوردی )م. 

در آیوه هفوتم از   « الترائوب »مختلف درباره آیات را در تفسيرش برشمرده است، شش قول مختلوف دربواره معنوی    

ق( در تفسوير الميوزان بورای    1٢12( طباطبوایی )م.  2٢7، ص١ج تا، مفسران گذشته روایت کرده است. )ماوردی، بی

اسوتفاده کورده اسوت. )طباطبوایی،     « اختالو عجيب»اشاره به شدت اختالو آراء مفسران درباره این آیات از تعبير 

ها انحراو از  دهند، که مشکل اصلی آن های مختلفی برای این آیات ارائه می ( امروزه نيز ترجمه2١1، ص21تا، ج بی

 معنای ظاهری آیات یا ناسازگاری با علم روز است.

از »، فوالدونود:  «ای خلقت گردیده از آب نطفه جهنده»ای:  های آیه ششم تقریباا شبيه به هم است: الهی قمشه ترجمه

گواهی  «. از آب نطفوه جهنوده خلوق شوده    »، بروجردی: «از آبی جهنده خلق شده»، پاینده: «ای خلق شده آب جهنده

از آبی جهنده )مختلط از زوجين( »شود برای مثال در ترجمه مشکينی آمده است:  ترجمه با علم دیده می ناسازگاری

، 1٨1١پوور،   ، در حالی که بنابر علم جدید ترکيب نطفه زن و مرد اصوالا جهنوده نيسوت. )قربوان    «آفریده شده است

 (1٨2-127ص

 توان به پنج دسته تقسیم کرد: های آیه هفتم را می ترجمه
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دهنود: الهوی    آیود نسوبت موی    دسته اول خلقت انسان را به چيزی که از ميان صلب پدر و سينه مادر بيرون موی  -1

آبوی کوه[ از صولب مورد و از ميوان      »]، انصواریان:  «که از ميان صلب )پدر( و سوينه )موادر( بيورون آیود    »ای:  قمشه

هوای سوينه موادر بيورون      ر و از بوين اسوتخوان  آبی که از پشت پد»، صفارزاده: «آید های سينه زن بيرون می استخوان

ها در تناقض آشوکار   این ترجمه«. آید های سينه زن بيرون می که[ از صلب مرد و ميان استخوان»]، فوالدوند: «آید می

 با علم روز است.

ميوان   کوه از »دهنود: آیتوی:    آید نسبت می دسته دوم خلقت انسان را به چيزی که از ميان پشت و سينه بيرون می -2

کوه از ميوان   »، گرموارودی:  «شوود هوا خوارج موی    آبی که از ميان پشت و سينه»، مکارم: «آید پشت و سينه بيرون می

ها تناقض  این ترجمه«. شود ها برون می که از ميان پشت و دنده»، پاینده: «آید های( پشت و پيش بيرون می )استخوان

 آشکاری با علم روز ندارد، اما گنگ و مبهم است.

و پس از رشود کامول در رحوم( از    »)آید خود انسان پنداشته شده است: خرمدل:  در دسته سوم آنچه بيرون می -٨

اشتباه این ترجموه ایون اسوت کوه ضومير هوو       « آید. گذرد و( بيرون می های سينه)ی مادر می ميان پشت و استخوان

لی که بنابر ظهور آیه باید به )ماء دافق( که دقيقا گرداند، در حا مستتر در )یخرج( را به )إنسان( در دو آیه پيش برمی

 قبل از )یخرج( آمده است برگردد.

آبوی کوه از ميوان    »اصوفهانی:   اند: رضایی های ميان دو پا در نظر گرفته دسته چهارم )ترائب( را به معنی استخوان -٢

د حاکی از آن است که )ترائوب(  اما همچنان که خواهد آمد شواه« آید پشت و )دو استخوان( پيش )مرد( بيرون می

 های آن به کار رفته است. در زبان عربی تنها به معنای سينه یا استخوان

انود:   شان تأویول کورده   ای را از معنای اصطالحی آن منحرو کرده و به معنای ریشه« صلب و ترائب»دسته پنجم  -3

های سخت و نرم  که از ميان استخوان»ث: ، احسن الحدی«شود از بين پشت سخت و نرميها خارج می»تفسير روشن: 

 (1٢7-1٢٢)همان، ص«. شود خارج می

مسأله عدم فهم سازگار با علم از این دو آیه به حدی بغرنج شده است که برخی از دگراندیشان اسالمی ادعا دارنود  

اند.  کریم پيش رفتهکه این آیات با علم پزشکی قطعی امروزی تناقض دارد، و تا سر حد انکار کالم خدا بودن قرآن 

مواردی در قرآن هست که با مسلمات علمی عصور حاضور ناسوازگار    »گوید:  برای مثال محمد مجتهد شبستری می

(، 2111)مجتهود شبسوتری،   « آیود و...  گوید نطفه مرد از ميان صُلب و ترائوب بيورون موی    است مانند آن آیه که می

گانه یا خروج نطفه از ميان صلب وسوينه... کوه    های هفت نسخن از آسما»همچنين عبد الکریم سروش گفته است: 

(. از سوی دیگر، دشمنان اسالم نيز این آیوات را دليلوی   1٢، ص1٨7٣)سروش، « اند همه از جنس علم ناقص زمانه

ای بوا عنووان قورآن و     انود. بورای مثوال الکتوانيتوس در مقالوه      بر انکار هر گونه الهی بوودن قورآن و اسوالم دانسوته    

داند. )نوبری و نصويری،   های اشتباه طب یونان می شناسی، آیات ششم و هفتم سورة طارق را برگرفته از آموزه جنين

 (1٢، ص1٨11

 پیشینه پژوهش درباره آیات ششم و هفتم سوره طارق: -1-4
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فکل من الخصية والمبيض فى »گوید:  ق( به نقل از یک پزشک می1٨71احمد بن مصطفی مراغی در تفسيرش )چ. 

دء تکوینهما یجاور الکلى ویقع بين الّصلب والترائب، أی ما بوين منتصوف العموود الفقوری تقریبواا ومقابول أسوفل        ب

 (11٨، ص٨1، ج11٢١بدون شک این رأی تأویلی است بسيار دور از ظهور آیه. )مراغی، « الضلوع

التحقيوق فوى   »طفوی در کتواب  ( و مصو 1٨٢1)چ. « اولين دانشگاه و آخورین پيوامبر  »نژاد در کتاب  برخی مانند پاک

اند، و آن را بوه   ( معناهای جدیدی متناسب با علم طب امروزی برای ترائب در نظر گرفته1٨٣3)چ. « کلمات القرآن

کوه خوواهيم    ( همچنوان 111-111، ص1٨11اند. )نووبری و نصويری،    دانسته« رحم»و « ساز زن دستگاه نطفه»معنای 

به کار رفته است  بنابراین این آراء بور خوالو ظواهر    « تقارن»و « خاک»ی به دو معنا« ترب»گفت ریشه سه حرفی 

توانند تا حدی اصالت داشته باشند، چون رحم و دو تخمدان زن تقارن دارنود و همچوون خواک     آميزشان می بدعت

 .قبول نيستند، چون با برداشت مخاطبان اصلی قرآن مخالف است نرم هستند. با این وجود، چنين آرائی قابل

ق( پوس از نقول معوانی مختلفوی کوه      1٢1٢)چ. « مع الطب فی القرآن الکوریم »درقوز و دیاب در کتابشان با عنوان 

اکنون که ميدان معنوا توا ایون حدگسوترده اسوت موا آن معنوا را        »اند:  اند گفته مفسران در باب صلب و ترائب آورده

« کنويم.  های ميان دو پا فورض موی   را عبارت از استخوانگزینيم که با حقایق علمی نيز توافق دارد، یعنی ترائب  برمی

( اما تنها در کتوب تفسوير بوه ایون رأی     ٨2ق، ص1٢1٢، به نقل از دیاب و قرقوز، 72، ص1٨٣1اصفهانی،  )رضایی

های ميان دو پا باشد. همچنانکه زجاج در  ای نيامده است که ترائب به معنی استخوان نامه اشاره شده، و در هيچ واژه

 (.٨12، ص3ق، ج1٢1٣)زجاج، « وقال أهل اللغة أمجعون: الرتائْ موضع القالدة من الصدر»رش گفته است: تفسي

گيورد، ضومير هوو مسوتتر را در      (، راهی خالو غالبيت مفسرین در بر می1٨71اش )چ.  خرمدل در ترجمه تفسيری

نقود آراء  »اش بوا عنووان    . برومند در مقالوه «ماء»گرداند، و نه به  برمی« اإلنسان»به « یخرج من بين الصلب والترائب»

آیه در مقام تبيين خروج »( همين نظر را دارد: 1٨٣٣)چ. « مفسران درباره مفهوم آیه یخرج من بين الصلب والترائب

جنين از رحم زن است و خداوند با عرضه مثالی محسوس و ملموس از رجع دنيوی یعنی تولد انسان و خوروج از  

توجه او را به رجع نهایی و خروج از قبر و ورود به صحنه قيامت جلب کند. نظيور خوروج از    خواهد رحم مادر می

( البته این نظر خالو این قاعده است که ضومير بوه   ٢٣، ص1٨٣٣)برومند، «. های سخت قبر های نرم و سنگ خاک

خوالو قواعود فصول و    است، آیه « ماء»در مورد « یخرج»گردد. اگر فرض کنيم که  ترین مرجع ممکن برمی نزدیک

« یخرج من بين الصلب والترائوب »و « خلق من ماء دافق»شود  چون در اینجا با عدم وصل بين  وصل در بالغت می

فلينظور  »شود:   این ایهام به وجود آمده که یخرج در مورد ماء است، اما در صورت وصل چنين ایهوامی ایجواد نموی   

از طرو دیگر، حتی اگر این رأی را ب وذیریم  «. الصلب والترائب االنسان مم خلق خلق من ماء دافق ویخرج من بين

هوای   انسوان[ از ميوان اسوتخوان   »]شود که  گردد، معنای آیه چنين می به انسان برمی« یخرج»که ضمير هو مستتر در 

که توصيف چندان صحيحی نيست، معلوم است که نوزاد انسوان از ناحيوه   « شود. پشت و سينه ]مادرش[ خارج می

 توصيف مناسبی نيست.« های پشت و سينه ميان استخوان»شود و  خاصره و شکم مادرش خارج می لگن

شبهات جدید قرآنی: توأملی در مطالوب   »رضایی اصفهانی، پژوهشگر مطرح حوزه اعجاز علمی در ایران، در کتاب 

گزینود:   در قوز را برموی  ( پس از بررسی آراء مختلف در این باره نظر دیاب و1٨٣1)چ. « دکتر سروش درباره قرآن



 جواد اصغرىپاشايی, مازيار  از آيات ششم و هفتم سوره طارق  «با كيفيت»و « پيوسته» ىا  ارائه ترجمه ىبرا یتالش
 
 

٨1١ 

 

قرآن کریم سخن پروردگاری حکيم و عالم است که در اوج فصاحت، بالغت، و ادب بيان شده است. ادب قورآن  »

رسد که قرآن در اینجا برای اینکه نام آلت تناسلی انسان بوه   در بيان مطالب جنسی نيز کامالا روشن است. به نظر می

)رضوایی  « ای از بين پشت ]مرد[ و دو استخوان پای( استفاده کرده اسوت.  دهصراحت برده نشود، از تعبير )آب جهن

 (7١، ص1٨٣1اصفهانی، 

( پوس از بررسوی   1٨11)چ. « آفرینش انسان از نگاه قرآن با تأکيد بر آیات سووره طوارق  »نوبری و نصيری در مقالة 

دارنود:   دانند و عنووان موی   سوره طارق و آراء مربوطه صلب را کنایه از مرد و ترائب را کنایه از زن می 7تا  3آیات 

ود این است که بگوید این امر از قدرت خداوند است که با آیات شریفه به دنبال بيان نکات علمی نبوده بلکه مقص»

ارزش انسوان   و خارج شدن آبی بوی  -که یکی مظهر سختی و دیگر مظهر نرمی است–جمع شدن دو جنس متضاد 

شود. ... از آنجا که در آیه شریفه آبی مطرح است کوه خوروج آن بوا بينونوت صولب و ترائوب صوورت         آفریده می

که این معنی ثانویه چندان در حل مسأله کارساز نيست، و مشکل عودم فهوم صوحيح معنوی     واضح است « گيرد. می

 اوليه آیه همچنان باقی است.

( صلب و ترائب را از دیدگاه طب قدیم و جدیود موورد بررسوی قورار     1٨12)چ. « صلب و ترائب»بهرامی در مقاله 

توا  »بنيادی مغز استخوان، سيسوتم ایمنوی و اتونووم    های  داده و احتمال ارتبا  آیات مربوطه سوره طارق را با سلول

 دانسته است.« حدودی قابل توجيه

گيورد   ( نتيجه می1٨1١)چ. « های معاصر از آیات ششم و هفتم سوره طارق بررسی و نقد ترجمه»پور در مقاله  قربان

های قطعوی علوم در    دهعدم توجه به دا»های این آیات عبارت است از  ای در ترجمه های ترجمه که بخشی از آسيب

البتوه وی در  «. ای علمی است و یا اینکوه قابليوت تبيوين علموی دارنود      تفسير آیاتی که موضوع سخن در آنها مسأله

ای درست از آیات قرآن  برای ارائه ترجمه»کند که:  دهد، تنها به ذکر این نکته اکتفا می ای پيشنهاد نمی نهایت ترجمه

های درست در زبان مقصد، رعایت سواختارهای زبوان    کان جمله، استفاده از معادلارائه نکاتی چون ترجمه همه ار

های نادرست، الزاموی و   فرض مقصد، استفاده بجا از اضافات تفسيری و توضيحی داخل پرانتز، و عدم دخالت پيش

 «ضروری است.

آن از محمد مهودی فوالدونود: از   ای انسجام در سوره طارق و ترجمه  ارزیابی مقایسه»زند وکيلی و امرایی در مقاله 

اند که متن سوره طارق و ترجمه مذکور آن دارای انسجام  ( نشان داده1٨1١)چ. « م(11٣3دیدگاه هاليدی و حسن )

واژگانی و دستوری باالیی هستند. اما در مقاله پيش رو ما قصد داریم به پيوستگی یا انسجام معنووی آیوات سووره    

 طارق ب ردازیم.

( در نهایت این ترجمه 1٨17)چ. « های جدید طب نگاهی به تفسير آیه صلب و ترائب و یافته»ر مقاله جهان مهين د

منی مرد از بدن او که بين پشت و جلووی او )کوه منظوور    »دهد:  ارائه می« یخرج من بين الصلب والترائب»را برای 

ترائب در این آیه اشاره بوه محول آلوت     اما همچنانکه گفتيم منظور از« شود. محل آلت تناسلی او است(، خارج می

ماند که چرا باید تنها بوه منوی    تناسلی مرد نيست. از طرفی دیگر، این ترجمه شيوا نيست و این شبهه هنوز باقی می

 مرد اشاره شود، و نقش زن در خلقت انسان نادیده گرفته شود.
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طوب و  »ملی ارائه شده اسوت، وی در مقالوه   آ زاده شاید بهترین تفسير آیات پنجم تا هفتم سوره طارق توسط حسن

ْنَساُن محمَّ ُخلحَق * »این که در سوره طارق قرآن کریم آمده است: »گوید:  ( چنين می1٨7٨)چ. « ارزش طبيب ْليَـْنُظرح اإْلح فـَ
ْح  ْح َوالتـََّرائح َعـامح »ره حنل است: ( نظري اين آيه سو 8-1)طارق:« ُخلحَق محْن َماٍء َدافحٍق * َُيُْرُج محْن بـَنْيح الصُّْل َوإحنَّ َلُكـْم ِفح اأْلَنـْ

ٌٍ َوَدٍم لَبَـًنا َخالحًصا َسائحًغا لحلشَّـارحبحنيَ  َرًة ُنْسقحيُكْم ِمحَّا ِفح بُُطونحهح محْن بـَنْيح فـَْر ( ترائوب جموع تریبوه اسوت ماننود      ١١)نحل:« َلعحبـْ

های جلوی آن است، هر دو چه  ستخوانهای پشت بدن است، و ترائب جدار ا کتائب و کتيبه. صلب دیوار استخوان

هوا   ها محصور است أمعوا و اورده و احشواء و نظوائر آن    از زن و چه از مرد. و آنچه در ميان این دو دیوار استخوان

است. و معنی آیت این است که انسان با دیده اعتبار در صنع پروردگار بنگرد که مبدأ تکون و مایه پيودایش او آب  

آید، چنان که در آیه دوم فرمود: در أنعام مایه عبرت شما  ها بيرون می ميان این دو دیوار استخوانایست که از  جهنده

آید. نه آنچنان که شهرت یافته است که ترائب را سينه  ها بيرون می است که شير خالص گوارا از ميان فرث و دم آن

« آیود.  ماء دافق از صلب مرد و ترائب زن بيرون موی  اند که اند و گفته های سينه زن معنی کرده و پستان و یا استخوان

روست، اموا دقيوق نيسوت و هنووز      ( این رأی صحيح و موافق با نتيجه پژوهش پيش21، ص1٨7٨آملی،  زاده )حسن

در مورد هر کدام از زن و مرد چه چيزیست؟ چرا برای بيوان أمعواء و   « ماء دافق»گذارد:  پاسخ می هایی را بی پرسش

 استفاده شده است؟ و...« بين الصلب والترائب»ير أحشاء از تعب

 رو: اهداف و روش پژوهش پیش -٥-1

شود که آیات ششم و هفتم سوره طارق به صورت  های پيش آمد، این نياز به شدت احساس می بنابر آنچه در بخش

از این آیات برای مخاطب « با کيفيت»ای  سازگار با علم روز فهم و ترجمه شوند. به عبارتی دیگر نياز داریم ترجمه

با دانش پزشکی امروزی ارائه دهيم. مسأله دیگری که درباره سوره طارق مطرح شوده اسوت، پيوسوتگی آن اسوت،     

به عبارتی دیگر نيواز داریوم    .یعنی این که مشخص شود آیات ششم و هفتم چه ربطی به آیات قبلی و بعدی دارند

 داشته باشد.« پيوستگی»ای از این آیات ارائه دهيم که با ترجمه سایر آیات  ترجمه

کشف تناسب آیات ششم و هفتم سوره طارق بوا علوم    -1از این رو، این پژوهش تالش دارد به این اهداو برسد: 

از ایون  « با کيفيوت »ای  ارائه ترجمه -٨ه طارق کشف ارتبا  معنایی این آیات با سایر آیات سور -2پزشکی جدید 

 باشد.« پيوسته»آیات برای مخاطب با دانش پزشکی امروزی، که با ترجمه آیات قبلی و بعدی 

و « مواءٍ دافوقٍ  »معنای واژگان سازنده و ساختار نحوی آیات ششم و هفتم سوره طارق روشن است، جز دو عبارت 

تووان   اند. به عبارت دیگر موی  ليه اسالم تا به امروز مورد بحث و اختالو بودهکه از قرون او« بين الصلب والترائب»

آیود از   که بيورون موی  « ماءٍ دافقٍ»گفت که معنای تحت اللفظی این دو آیه چنين است: )انسان( آفریده شده است از 

خص نيسوت. بنوابراین، بورای    هنوز دقيقا مش« بين الصلب والترائب»و « ماءٍ دافقٍ»اما معنای «. بين الصلب والترائب»

الذکر باید ابتدا معنای این عبارات مهم را بر اساس قواعود و واژگوان زبوان عربوی بوه دقوت        رسيدن به اهداو فوق

توانيم مصداق خوارجی   گردد، پس می دریابيم. پس از روشن گشتن معنای این عبارات معنای این دو آیه روشن می

توانيم به کشف پيوستگی ميان این معنا و معانی آیوات قبول و    جویيم. س س میاین معنا را با تکيه بر علم پزشکی ب

 بعد ب ردازیم.
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 معنای عبارات مهم آیات ششم و هفتم سوره طارق: -2

 «:ماء دافق»معنای  -1-2

های قدیمی نيافتيم، برای مثال در فرهنگ تاج العروس زبيودی آموده اسوت کوه      در فرهنگ« ماء»تعریفی برای واژه 

( و در لسوان العورب ابون منظوور پوس از ذکور       317، ص٨١تا، ج )زبيدی، بی« عروو الذى ال یحتاج إلی الشرحالم»

(. این واژه در اصل بر آب مشهور بوه  3٢٨، ص1٨ق، ج1٢1٢)ابن منظور، « معروو»نوشته شده است: « ماء»مدخل 

الماء سائل »جم الوسيط آمده است: شود، همچنانکه در مع مایه حيات ترکيب شده از هيدروژن و اکسيژن اطالق می

ق، 1٢23)مجموع اللغوة العربيوة بالقواهرة،     « عليه عماد الحياة فی اطرض یترکب مون اتحواد اإلدرجوين واطکسوجين    

شده از بدن نيز به کار رفته باشد. برای مثال در این شعر  (. اما عالوه بر این ممکن است برای هر مایع ترشح٣12ص

شَرُوبٌ لماءِ اللحمِ فِی کلِّ شَتْوةٍ / وَإِن لم تَجِدْ مَونْ یُنْوزِلُ   «: »ساعدة بن جؤیة هذلی»ه نام یکی از شاعران مخضرم ب

(. در غالوب  31٨، ص٨١توا، ج  به معنای خون به کار رفته اسوت. )زبيودی، بوی   « ماء اللحم»بينيم که  می« الدَّرَّ تَحْلُبِ

یا زن به کار رفته است. در کتاب العين فراهيدی آموده اسوت   در قرآن به معنی منی مرد « ماء»تفاسير آمده است که 

به معنای عورق بودن بوه    « ماء»(، در اینجا 132، ص1تا، ج )فراهيدی، بی« العرق ماء الجسد یجری من أصول الشعر»

به معنی مایعی است که جنين در شکم مادر در آن غرق شده است. )جماعة مون کبوار   « ماء الجنين»کار رفته است. 

تواند به معنای هر کدام از مایعات بدن همچون  می« ماء»توان گفت که  ( بنابراین می11١1تا، ص غویين العرب، بیالل

هرچيز شبيه آب که از بودن انسوان   »تواند به معنای  می« آب»خون و منی مرد یا زن باشد. در فارسی نيز مثل عربی 

« آب»بوه  « مواء »تا: ذیل واژه آب( بنابراین ترجموه   ميد، بیباشد. )ع« شود، مانند عرق، ادرار، منی، و اشک ترشح می

 صحيح است.

دفوق  »ترین فرهنگ واژگان عربی، آمده است:  است. در کتاب العين فراهيدی، کهن« دفق»اسم فاعل از ریشه « دافق»

، 3تا، ج )فراهيدی، بی« ودَفَق ماؤهالماء دفوقاا إذا انصب بمرة والماء الدافق. والنُّطْفةُ تَدْفُقُ، واندَفَقَ الکوز: انصب بمرة 

« انصوباب »نووع خاصوی از   « دفوق »است. به عبارتی دیگور  « ریخته شدن به یکباره»به معنای « دفق»(، یعنی 121ص

ای که به  )ریخته شدن( است که در آن جریان ریزش مایع یکنواخت نباشد بلکه به یکباره اتفاق افتد. همچون کوزه

شوود. در تفسوير    ای که آب به صورت یکنواخوت از آن سورازیر موی    د، و نه همچون کوزهیکباره بيافتد و آبش بریز

« انود او را از آب ریختوه بوه یکبوار     آفریوده »این چنين ترجمه شده است: « دفق»سورآبادی )قرن پنجم هجری( نيز 

 (.311، ص1٨13)شریفی، 

که چرا به صورت اسم فاعل است، در حوالی  مطرح شده است این است « دافق»ای که در تفاسير درباره واژه  مسأله

اند که گاهی اسم فاعل به معنی اسوم مفعوول بوه     ای گفته که در مورد منی به کار رفته که در واقع مفعول است. عده

( اموا هويچ   1٣، ص1٨11است. )نوبری و نصويری،  « ذو دفق»به معنای « دافق»اند که  ای دیگر گفته رود، عده کار می

به صورت اسم فاعل « دافق»توان گفت در اینجا  ها وجود ندارد. می کدام از این تأویل به سوی هيچلزومی به گرایش 

گونوه اسوت اگور     ریزد، در فارسی نيز همين به کار رفته است، چون مایع به صورت غير ارادی و خود به خودی می
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ر آب خوود بوه خوود و غيور ارادی     اما اگو « فاعل آب را ریخت.»شود:  کسی آبی را به صورت ارادی بریزد گفته می

 «آب ریخت.»شود:  بریزد: گفته می

این عبارت بوه صوورت نکوره آموده اسوت، و ایون       «. ریزد آبی که به یکباره می»بدین معناست: « مَاءٍ دَافِقٍ»بنابراین 

ره طوارق  اش برای مخاطبان اصلی قرآن کریم. در نتيجه معنی آیوه ششوم سوو    ای باشد به ناشناختگی تواند اشاره می

 «.ریزد انسان( از آبی آفریده شده است که به یکباره می»)شود:  چنين می« خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ»

 «:بین الصلب والترائب»معنای  -2-2

الصلب: الظهر، وهو عظوم الفقوار المتصول    »را توضيح داده است: « صلب»فراهيدی در کتاب العين این چنين معنای 

ق( در ایون بواره آورده اسوت:    312( همچنين راغوب اصوفهانی )م.   127، ص7تا، ج دی، بی)فراهي«. فی وسط الظهر

( همچنين در لسان ٢٣1ق، ص1٢12)راغب اصفهانی، « الصلب: الشدید، وباعتبار الصالبة والشدة سمّی الظهر صلبا»

برخی از لغویان  (32١، ص1ق، ج1٢1٢)ابن منظور، « الصلب: عظم من لدن الکاهل إلى العجب.»العرب آمده است: 

الصولب کول ظهور لوه     »اند:  اند و صلب را این چنين تعریف کرده معنای پشت و ستون فقرات را با هم ترکيب کرده

 (.٨٢3تا، ص )فيومی، بی« فقار

ق( در تفسويرش آورده  ٨11انود. اموا همچنانکوه زجواج )م.      برشمرده« ترائب»در تفاسير، معانی بسيار مختلفی برای 

(. بنابراین تنها ایون  ٨12، ص3ق، ج1٢1٣)زجاج، « اللغة أجمعون: الترائب موضع القالدة من الصدرقال أهل »است: 

التریبة ما فوق الثندوتين إلى الترقووتين، وقيول:   »معناست که قابل اعتماد است. در کتاب العين نيز چنين آمده است: 

التاء »گوید:  ق( می٨13همچنين ابن فارس )م. ( 117، ص٣تا، ج )فراهيدی، بی«. کل عظم منه تریبة، وتجمع الترائب

والراء والباء أصالن: أحدهما التراب وما یشتق منه، واآلخر تساوی الشويئين فواطول التوراب ... وأموا اآلخور فوالترب       

)ابون  « الخدن، والجمع أتراب. ومنه التریب، وهو الصدر عند تساوى رؤوس العظام. قال: أشرو ثدیاها علی التریب.

 (٨27، ص1ق، ج1٨11فارس، 

 -2« موضع القالدة من صودر المورأة  » -1روایت شده است: « ترائب»ق( چندین معنا برای ٨11در تفسير طبری )م. 

که از ابن فارس نقل کردیم، یکی  )همچنان« أطراو الرجل واليدان والرجالن والعينان» -٨« ما بين المنکبين والصدر»

انود کوه مقصوود از آن     تقارن است  شاید به همين دليل برخی تصور کرده تساوی دو چيز یا« ترب»از معانی ریشه 

باشد که تقارن دارند. ظاهرا این رأی از یک اعتقاد یونانی قدیمی که منوی از  « دو پا، دو دست و دو چشم»تواند  می

یخرج من »همچنين درباره  -3« نحر» -٢( آمده است.( 13، ص1٨11گيرد )نوبری و نصيری،  تمامی بدن نشأت می

گيوری   طبری نيوز در نهایوت چنوين نتيجوه    «. هو عصارة القلب ومنه یکون الولد»روایت شده « بين الصلب والترائب

وَمِونْ ذَهَوبٍ   »کنود:   است، و به این شعرها استناد موی « موضع القالدة من المرأة»کند که معنی واقعی ترائب همان  می

)طبوری،  «. وَالزَّعْفَرَانُ عَلَی تَرَائِبِهَوا / شَورِقاا بِوهِ اللَّبَّوات والنَّحْورُ     »و « يْسَ بِذِى غُضُونِیُسَنُّ عَلَی تَرِیبٍ / کَلَوْنِ العَاجِ لَ

 (٨3١-٨3٢، ص2٢ق، ج1٢21

« های سينه ستون فقرات و استخوان»و مخصوصاا « پشت و سينه« »الصللْبِ وَالتَّرَائِبِ»بنابراین، ترجمه روشن و روان 

هوای سوينه بورای     صورت معرفه آمده است  چون پشت و سينه و سوتون فقورات و اسوتخوان   است. این عبارت به 
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بورای اسوتغراق اسوت    « فَلْيَنْظُرِ الْشِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ»آیه پنجم « اإلنسان»در « الو»مخاطبان اصلی قرآن شناخته شده بود. 

یعنوی  « الصولب والترائوب  »توان گفت که  ن مییعنی هر انسانی باید بنگرد که از چه آفریده شده است. متناسب با ای

از والودینش اسوت، و دليلوی نوداریم کوه      « اإلنسوان »  چون موضوع سوخن خلقوت   «صلب وترائب والدَى اإلنسان»

 هيچکدام از پدر یا مادر را از این معنا حذو کنيم.

بَيْناا وبَينونةا، أی: قطع. والبَيْنُ: الفُرْقوة،  والبَينونةُ: مصدر بانَ یَبينُ »در کتاب العين فراهيدی آمده است: « بين»در مورد 

البواء واليواء   »خووانيم:   ( همچنين در مقایيس اللغة ابن فارس موی ٨٣1، ص٣تا، ج )فراهيدی، بی« واالسم: البَينُ أیضاا.

، 1ق، ج1٨11ارس، )ابون فو  « والنون أصل واحد وهو بُعد الشىء وانکشافه، فالبين الفراق. یقال بانَ یَبينُ بَيْناا وبَينونةا.

ظرو مبهم، الیتبين معناه إال بشضافته إلى اثنين فصاعداا  کقولک: »اند:  آورده« بينَ»( در معجم الوسيط درباره ٨27ص

)مجموع اللغوة   «. جلست بين محمد وعلى. أو مایقوم مقام ذلک  کقوله تعالى: عَوانٌ بينَ ذلِکَ، وجلسوت بوين القووم   

در اصل به معنای دوری و جدایی بين دو یا چند چيز است. معنی « بين»بنابراین،  (٣1ق، ص1٢23العربية بالقاهرة، 

ای  نيز از همين معنی قابل استخراج است  چون اجسام و مفاهيم به واسطه جودایی « انکشاو»دیگر این ریشه یعنی 

قول معروو بوا هوم   ها مشکل بوده و به  گردند و در غير این صورت تمييز آن که با هم دارند آشکار و مشخص می

 شوند. قاطی می

آیود از بوين پشوت و سوينه)ی پودر و       بيورون موی  »شود:  چنين می« یَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصللْبِ وَالتَّرَائِبِ»بنابراین معنای 

در « بوين «. »های سينه)ی پدر و موادرش(  آید از بين ستون فقرات و استخوان بيرون می»تر  یا به طور دقيق« مادرش(

 است.« های سينه ستون فقرات و استخوان»یا « پشت و سينه»ه معنای دوری و جدایی ميان اینجا ب

 مصداق خارجی آیات ششم و هفتم سوره طارق با تکیه بر دانش پزشکی امروزی: -١

انسان( از آبی آفریده شده است »)شود:  بنابر آنچه در بخش قبل آمد معنی آیات ششم و هفتم سوره طارق چنين می

انسان( از آبی آفریده شوده  »)تر  یا به طور دقيق« ریزد. یکباره از بين پشت و سينه)ی پدر و مادرش( بيرون می که به

که گفته شد  همچنان« ریزد. های سينه)ی پدر و مادرش( بيرون می است که به یکباره از بين ستون فقرات و استخوان

اش بورای مخاطبوان اصولی     ای باشد به ناشوناختگی  اشارهتواند  از این آب به صورت نکره یاد شده است، و این می

 رود که این ناشناختگی از ميان رفته باشد. قرآن کریم. اما امروزه با پيشرفت دانش پزشکی انتظار می

شود.  ریزد یا ترشح می تواند به معنای هر نوع مایعی باشد که از اعضای بدن انسان بيرون می گفتيم آب در اینجا می

تواند داشته باشد که منی مرد یوا ترکيبوی از    تنها یک مصداق خارجی می« ماء دافق»اند که  ين تصور کردهمعموال چن

توانود   (، اما لزومی ندارد چنين باشد  چوون ایون عبوارت موی    1٣، ص1٨11منی مرد و زن است )نوبری و نصيری، 

 اسمی عام باشد که چندین مصداق خارجی داشته باشد.

آبِ »شویم که انسان واقعا از سه نوع  شناسی متوجه می ی امروزی در زمينه فيزیولوژی و جنينبا بررسی منابع پزشک

 شود: ساخته می« به یکباره ریزنده

شوند، س س به وسيله دو لوله باریک مخصوص  ( ساخته میtesticles( در دو بيضه )spermsها ) ابتدا اس رم منی: -1

شوند، س س این دو مجرا خم  سمت باالتر س س به سمت پشت هدایت می ( بهvas deferensبه نام مجاری دفران )



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

٢11 

 

( وجود vas deferens ampullasهای مجاری وابران ) جا دو برجستگی به نام آم ول شوند. در آن شده و رو به جلو می

این دو آم وول دو کيسوه   (. در کنار ejaculationتوانند از آن جلوتر بيایند مگر در هنگام انزال ) ها نمی دارد، که اس رم

( نوام دارنود.   seminal vesiclesهوای منوی )   شوود، و کيسوه   جا توليد می ( در آنsemenقرار دارد که بيشتر مایع منی )

مجواری  »سوازند. ایون مجراهوا را     کنند و مجرایوی موی   خروجی هر کيسه با خروجی آم ول کنارش با هم تالقی می

ند  چون مایع منی در هنگام انزال به صورت خوود بوه خوودی و غيورارادی بوه      ا ( ناميدهejaculatory ducts« )انزالی

ناميده شده است. ایون  « قناة دافقة»ریزد. این مجرا در زبان عربی  یکباره با جهندگی از طریق این دو مجرا بيرون می

ه موایع منوی اضوافه    کنند. این غده نيوز ترشوحاتی را بو    ( عبور میprostate glandدو مجرا از داخل غده پروستات )

( ترشح مایع موذی  Cowper glandاند. وظيفه اصلی غده کوپر ) برده نمایش داده شده اعضای نام 1کند. در شکل  می

 (٨٢-2١، ص1٨17شود. )صادقی،  است که در جریان تحریک جنسی قبل از انزال منی خارج می

شود، اما مایع همراه اس رم در  انسان از آن خلق میشود و  اگرچه در نهایت این اس رم است که با تخمک ترکيب می

 (Jones & Lopez, 2006: p.232کند. ) ها نقش دارند، همچنين اس رم از آن تغذیه می نگهداری، بلو  و حرکت اس رم

( تشکيل شده است که در folliclesهایی ) ( از فوليکول2( )شکل ovaryتخمدان زن ) قطره ریز داخل فولیکول: -2

شود و مایع فوليکوول در   ( به یکباره پاره میmenstrual cycle( در اواسط دوره ماهانه )ovulationتخمگذاری )زمان 

شود،  (، یا همان تخمک که بعدا با اس رم ترکيب میoocyteریزد. اووسيت ) عرض یک تا دو ثانيه از آن به بيرون می

بورای اولوين    211٣( در سال 11-1٣، ص1٨17غفاری، ( )گرجی و ٢و  ٨های  در داخل این مایع قرار دارد. )شکل

هاست، عالمت پيکان در آن به  یکی از این عکس ٨هایی از این لحظه گرفته شد. شکل  بار به صورت اتفاقی عکس

 (Lousse & Donnez, 2008: p.833-4کند. ) قطره ریز داخل فوليکول اشاره می

موایع فوليکوولی   »شوود، اموا    شود و انسان از آن خلق موی  می اگرچه در نهایت این تخمک است که با اس رم ترکيب

هوا و   هوا، پوروتئين   همراه تخمک آزاد شده برای ادامه رشد تخمک الزم است چرا که حواوی یوک سوری از آنوزیم    

 (21، ص1٨17)گرجی و غفاری، « هاست هورمون

شوود. ایون سولول     کيل موی پس از اینکه تخمک با اس رم ترکيب شد، یک سلول جدید ترکيبی تشو  خون رحم: -١

شود، بالستوسيست در نهایت در دیوواره   ها به نام بالستوسيست تبدیل می ای از سلول تقسيم سلولی کرده و به توده

شود تا از آن تعذیوه   ای که در زمين کاشته می شود تا از خون آن تغذیه کند، عينا همچون دانه داخلی رحم کاشته می

اسوت، اموا   « کاشوت »به معنی گياه آمده و بوه معنوی   « plant»است، که از « implantation»کند. نام علمی این فرآیند 

است. مواد مغذی که در خون مادر وجوود دارد بورای رشود و بوه عبوارتی      « گزینی النه»اصطالح فارسی این فرآیند 

خوون رحوم    برای« دافق»( صفت 21-27، ص1٨17)گرجی و غفاری،  (3رود. )شکل  ساخته شدن جنين به کار می

ریزد تا اینکه به رحوم برسود و    مادر نيز صادق است چون به یکباره از طریق رگ آئورت قلب با فشار به بيرون می

 جنين را تغذیه کند.

هوای مجواری    منی، که از آم وول  -1خلق شده: « آبِ به یکباره بيرون ریزنده»به طور خالصه، هر انسانی از سه نوع 

قطره ریز داخل فوليکول، که  -2ه پروستات پدر از طریق مجاری انزالی بيرون ریخته  های منوی و غد دفران، کيسه
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خون رحم، که از قلوب موادر از طریوق رگ آئوورت      -٨از یک فوليکول در یکی از دو تخمدان مادر بيرون ریخته  

ه دیگرش فوليکول دهند که یک گوشه آن قلب است، گوش بيرون ریخته. این سه جا، تقریباا یک مثلث را تشکيل می

های سوينه قورار دارد، و دو گوشوه بعودی      است، و گوشه دیگرش مجرای انزالی است  گوشه اول نزدیک استخوان

(. این مثلوث کوامال بوين    Moeller & Reif, 2007, V. II: pp.187, 209نزدیک بخش پایينی ستون فقرات قرار دارند )

 .های سينه قرار گرفته است ستون فقرات و استخوان

 ها را چنين ارائه داد: توان ترجمه تفسيری آن بنابر مصداق خارجی یاد شده برای آیات، می

انسان( از آبی آفریده شده است )شامل سه نوع: منی، قطره ریز داخل فوليکول، و خون رحوم کوه( بوه یکبواره از     »)

ی سوينه)ی پودر و موادر( بيورون     هوا  )مجرای انزالی، فوليکول و قلب قرار گرفته در( بين ستون فقرات و اسوتخوان 

 «ریزد. می

توان معنای دیگوری نيوز    ( می3)طارق:« فَلْيَنْظُرِ الْشِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ»البته با توجه به آیه قبل از آیات ششم و هفتم یعنی 

نگرد. آنچه انسان برای این آیات ارائه داد. بنابر این آیه مبارکه انسان باید به آنچه از آن آفریده شده به دیده عبرت ب

که گفته شد عبارت است از: منی، قطره ریز داخل فوليکوول، و خوون رحوم. نکتوه ایون       از آن آفریده شده همچنان

تواند به آن بنگرد. در حالت عوادی و در صوورت    شوند و انسان می جاست که هر سه مورد از بدن انسان خارج می

شووند، بخشوی از    م به هنگام قاعدگی، از بدن انسان خوارج موی  عدم وقوع لقاح، منی به هنگام احتالم، و خون رح

شود، که هموراه بوا خوون رحوم در دوران قاعودگی از بودن زن خوارج         قطره ریز داخل فوليکول نيز وارد رحم می

در نظر گرفت و را به معنای خروج از بدن « یَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصللْبِ وَالتَّرَائِبِ»در « یخرج»توان  شود. بنابراین، می می

 شود: نه خروج از عضوی از اعضای بدن. در نتيجه معنی ثانوی آیات پنجم تا هفتم چنين می

انسان باید )به دیده عبرت( بنگرد که از چه آفریده شده است، از آبی به یکباره ریزنده آفریده شوده اسوت )شوامل    »

ه قورار گرفتوه در( بوين سوتون فقورات و      سه نوع: منی، قطره ریوز داخول فوليکوول، و خوون رحوم( کوه از )ناحيو       

 «آید. های سينه)ی مردان و زنان در احتالم و دوران قاعدگی( بيرون می استخوان

 پیوستگی آیات ششم و هفتم سوره طارق با آیات قبلی و بعدی: -4

 توان آیات سوره طارق را به پنج بخش تقسيم کرد: بر اساس انسجام ظاهری می

ُْ * إحْن ُكلُّ نـَْفٍس َلمَّا َعَلْيَها َحافحظٌ َوالسََّماءح » .0  (0-0)طارق:« َوالطَّارحقح * َوَما َأْدرَاَك َما الطَّارحُق * النَّْجُم الثَّاقح
ْح » .0 َائح ْح َوالرتَّ ْنَساُن محمَّ ُخلحَق * ُخلحَق محْن َماٍء َدافحٍق * َُيُْرُج محْن بـَنْيح الصُّْل ْلَيْنُظرح اإْلح  (2-5)طارق:« فـَ

رٍ إح » .7 ٍة َواَل َصصح  (01-1)طارق:« نَُّه َعَلى رَْجعحهح َلَقادحٌر * يـَْوَم تـُْبَلى السََّرائحُر * َفَما َلُه محْن قـُوَّ

ِْلَْزلح » .0  (00-00)طارق:« َوالسََّماءح َذاتح الرَّْجعح * َواأْلَْر ح َذاتح الصَّدْعح * إحنَُّه َلَقْوٌل َفْصٌل * َوَما ُهَو ابح

ْلُهْم ُرَوْيًداإحنَـُّهْم َيكحي» .5  (02-05)طارق:« ُدوَن َكْيًدا * َوَأكحيُد َكْيًدا * َفَمه حلح اْلَكافحرحيَن َأْمهح

نفس انسانی محفوظ مانده، معدوم نشده، باقی است و برگشت دارد و خودایی  »پيام اصلی بخش اول این است که 

« سوانی را نيوز بوا هموه تغييوراتش حفوظ کنود.       تواند نفس ان دارد، می -بينيد چنانکه می–ها را  که توان حفظ آسمان

( پيام بخش سوم نيز همين است که به صراحت اعوالم شوده اسوت کوه خداونود قطعواا بوه        ٢1، ص1٨٣٣)برومند، 
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بازگرداندن انسان به زندگی پس از مرگش تواناست. بخش چهارم با قسم به آسمان دارای بازگشت و زموين دارای  

ه صورت بخار به آسمان رفته دوباره به صورت آب به زمين بوازميگردد، و هوم   شود، هم آبی که ب شکاو شروع می

گردد. بخش پنجم نيوز   آورد و به زمين بازمی های آن سر بر می اش به زیر زمين رفته دوباره از شکاو گياهی که دانه

کيد آنان و نيز مکور   به عکس العمل مخالفان در برابر قرآن، یعنی مکر و»به نحوی به بازگشت ربط دارد این آیات 

 (32)همان، ص« متقابل الهی و سنت تمهيل و امهال به عنوان بازگشت مکر آنان اختصاص دارد.

متناسوب اسوت.   « بازگشوت »مایه کلوی   معنایی که در بخش قبلی برای آیات ششم و هفتم ارائه شد نيز با این درون

ها بسازد قطعا بر زنوده کوردن    ست انسان را از آن آبچون در این معنا به این اشاره شده است که خدایی که قادر ا

های مذکور در حقيقت از مواد غذایی کوه پودر و موادر     دوباره انسان یا بازگرداندن وی به زندگی تواناست. آن آب

شود همگی در نهایت از گياهوانی آموده اسوت کوه از آب و      اند ساخته شده است، و غذاهایی که خورده می خورده

تواند این چنين در هموين دنيوا انسوان را از آب و خواک      کنند  بنابراین همچنانکه خداوند می ذیه میخاک زمين تغ

 زمين خلق فرماید بر این که این کار را در قيامت انجام دهد نيز تواناست.

 شود: های قبلی و بعدی دیده می های دیگری ميان بخش دوم و بخش عالوه بر این، پيوستگی

ارای بازگشت و زمين دارای شکاو در بخش چهوارم بوا تصوویری کوه در بخوش دوم دربواره       . قسم به آسمان د1

کنود   خلقت انسان ترسيم شد، تناظر دارد. همچنان که آب دریاها به آرامی به صورت بخار به سمت باال حرکت می

هوا بوه آراموی بوه      ر بيضوه شدن د ها نيز پس از تشکيل گردد. اس رم و در هنگام باران با جریانی تند بر زمين نازل می

آینود. از طرفوی دیگور،     کنند و س س با جریانی تند از طریق مجاری انزالی بر رحم فورود موی   سمت باال حرکت می

(. شکاو زمين که دانه 1های مجاری وابران با ابرها شباهت ظاهری آشکاری دارند )شکل  های منوی و آم ول کيسه

ار دیواره رحم و مخصوصا آن شکافی کوه بالستوسيسوت در آن کاشوته    های بسي شود نيز با شکاو در آن کشت می

 (3شود متناظر است. )شکل  می

ی تشبيه پدر و مادر به زمين و آسمان وجود دارد، کوه در بخوش    توان گفت که در بخش چهارم استعاره بنابراین می

ای مجورده اسوتفاده شوده     ت از اسوتعاره دوم مالئم آن آمده است. این مالئم متعلق به مشبه است بنابراین در این آیا

 است.

َهـا َحـافحظٌ ». در بخش اول سخن از حفاظت از نفس انسان به ميان آمده است: 2 ایون   .(٢)طارق:« إحْن ُكلُّ نـَْفٍس َلمَّا َعَليـْ

هوا   های سينه در بخش دوم سازگاری دارد، چون یکی از وظایف این اسوتخوان  با سخن از ستون فقرات و استخوان

 آید. ها بيرون می محافظت از قلب و دستگاه تناسلی است، که مواد سازنده هر نفس انسانی از آن

 گیری نتیجه -٥

ن دو ترجمه تفسيری مطابق با دانش پزشکی اموروزی از  توا پس از مطالعات انجام شده به این نتيجه رسيدیم که می

 آیات ششم و هفتم سوره طارق ارائه داد:
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انسان( از آبی آفریده شده است )شامل سه نوع: منی، قطره ریز داخل فوليکوول، و خوون رحوم کوه( بوه      ») .1

ی سينه)ی پودر و  ها یکباره از )مجرای انزالی، فوليکول و قلب قرار گرفته در( بين ستون فقرات و استخوان

 «ریزد. مادر( بيرون می

انسان( از آبی به یکباره ریزنده آفریده شده است )شامل سه نوع: منی، قطره ریز داخل فوليکول، و خوون  ») .2

های سينه)ی موردان و زنوان در احوتالم و     رحم( که از )ناحيه قرار گرفته در( بين ستون فقرات و استخوان

 «آید. دوران قاعدگی( بيرون می

مایه کلوی سووره یعنوی     همچنين پيوستگی این ترجمه با سایر آیات سوره طارق را نشان دادیم. این ترجمه با درون

اثبات معاد یا بازگشت متناسب است. همچنين نشان داده شد در این آیات طوی یوک اسوتعارة مجورده بوه وقوایعی       

ست، که در دنيای ميکروسوکوپی رخ داده و  اشاره شده ا« گزینی بالستوسيست در دیواره داخلی رحم النه»همچون 

قطعاا در عصر نزول قرآن ناشناخته بوده است. بنابراین نه تنها آیات ششم و هفتم سوره طارق تناقضی بوا علوم روز   

 توان آن را از مصادیق اعجاز علمی قرآن کریم نيز به حساب آورد.ندارد، بلکه می

 

 منابع

 ة، دمشق: دار الفکر.(، مقایيس اللغ1٨11ابن فارس، احمد )

 ق(، لسان العرب، بيروت: دار الصادر.1٢1٢ابن منظور، محمد بن مکرم )

هوای   ، پوژوهش «نقد آراء مفسران درباره مفهوم آیه یخرج من بين الصلب والترائب»(، 1٨٣٣برومند، محمد حسين )

 .1، شماره ٢2قرآن و حدیث، سال 

 .1١شماره  زشکی،، تاریخ پ«صلب و ترائب»(، 1٨12بهرامی، محسن )

 م: الروس. تا(، المعجم العربی اطساسی، بی جماعة من کبار اللغویين العرب )بی

هوایی از مکتوب    ، درس«های جدید طب نگاهی به تفسير آیه صلب و ترائب و یافته»(، 1٨17جهان مهين، شکر اهلل )

 .١٣7اسالم، شماره 

 .22-1، ص3٢علم، شماره ، نور «طب و ارزش طبيب»(، 1٨7٨زاده آملی، حسن ) حسن

 (، تفسير نور، تهران: نشر احسان.1٨71خرمدل، مصطفی )

 ق(، مع الطب فی القرآن الکریم، دمشق: مؤسسة علوم القرآن.1٢1٢دیاب، عبد الحميد  قرقوز، احمد )

 ق(، المفردات فی غریب القرآن، دمشق: دار القلم.1٢12راغب اصفهانی، الحسين بن محمد )

(، شبهات جدید قرآنی: توأملی در مطالوب دکتور سوروش دربواره قورآن، قوم:        1٨٣1محمد علی ) رضایی اصفهانی،

 مجموعه متون اسالمی.

 م: دار الهدایة. تا(، تاج العروس، بی زبيدی، محمد بن محمد )بی

 ق(، معانی القرآن وإعرابه، بيروت: عالم الکتب.1٢1٣زجاج، ابراهيم بن السری )
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ای انسجام در سوره طوارق و ترجموه آن از    ارزیابی مقایسه»(، 1٨1١یی، محمد حسن )زند وکيلی، مجمد تقی  امرا

، 7، مطالعات ترجمه قرآن و حودیث، شوماره   «م(11٣3محمد مهدی فوالدوند: از دیدگاه هاليدی و حسن )

 .٨١-1ص

، آدرس آنالیوووووووون: «طوووووووووطی و زنبووووووووور »(، نامووووووووه 1٨7٣سووووووووروش، عبوووووووودالکریم ) 
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 های قرآنی و پژوهش« روژه گارودی»اس مسلمان شنخاور

  1فاروق رسولی

 یکارشناس ارشد زبان وادبيات عرب

 چکیده 

تبيوين وتحليول    اندیشه های سازگار وناسازگار درباره دین اسالم مدتهاست که درحال ایجاد یا شکل گيوری انود .  

مبانی و پيش فرضهای قرآن پژوهان غيرمسلمان از مهم ترین وضروری تورین مباحوث در حووزه مطالعوات قرآنوی      

است . ازجمله کسانی که در سده های گذشته به ویژه در عصر حاضر به مطالعات وسيعی درباره قورآن دسوت زده   

العه وآشنایی با تاليفوات وتحقيقوات آنهوا موجوب فهوم      اند و منشا آثار گوناگونی شده اند خاورشناسان هستند. مط

درست از اهداو آنها ميگردد. دراین ميان مستشرقانی نيز بوده اند که به دین مبين اسوالم مشورو شوده و پوذیرش     

اسالم آنان نيز در معرفی اسالم به دیگران تأثيرگذار بوده   روژه گارودی خاورشناس فرانسوی از جملوه محققوانی   

ا تحقيق وابراز عالقه بسيار به دین اسالم مشرو گشته است وی تحقيقات بسياری در ایون زمينوه انجوام    است که ب

وموورد توجوه مسولمانان     داده است از این بابت تاليفات واندیشه های ایشان درباره دین اسالم دارای اهميت بسيار

 است.

شناس فرانسوی عصر حاضر روژه گارودی که این مقاله کوششی است در ارائه مهمترین پژوهش های قرآنی خاور 

 هميشه نسبت به قرآن به دید احترام نگریسته است و در نهایت نيز اسالم را پذیرفت.

 قرآن ،خاورشناسانان مسلمان ،روژه گارودی ، پژوهش ها ومطالعات قرآنی واژگان کلیدی :

 

 مقدمه

مسائل وموضوعاتی وجود دارد که باید قبل از وارد شدن در فرآینود فهوم موتن، آنهوا را      ،برای درک وفهم هر متنی

بررسی و در قبالشان موضع خاصی را اتخاذ نمائيم   زیرا این موضع خاص ، در فهم ما از متن موثر بوده وبه لحاظ 

شود . این بحوث در   منطقی مقدم بر اصل تالش برای فهم متن است و در حقيقت پایه های فهم متن محسوب می

باب متون دینی ، اهميت مضاعفی می یابد  زیرا موضع ونگاه خواننده وفهم کننده متون دینی ، بوه ویوژه در بحوث    

هایی مانند منشاء وخاستگاه متن ، نوع موضوع وزبان آن ، مخاطب وهودو موتن ومسوائلی از ایون قبيول ، بسويار       

فهم ، مقدار فهم ویا چگونگی فهم رقم خواهد زد   یکوی از مهوم    سرنوشت ساز بوده ونتایج متفاوتی را برای اصل

ترین مواضعی که فهم کننده متون دینی باید اتخاذ کند ، بحث مبانی وپيش فرض های اصولی وی نسوبت بوه موتن     

مذکور است .قرآن کریم نيز بعنوان آخرین وکامل ترین پيام هدایت الهی برای بشور ، زموانی نقوش جووهری اش ،     

                                                           
1 dabirarabi82@gmail.com 
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دایت وسعادت بشر را ایفا می کند که درست ودقيق درک وفهم شود وبحث اتخاذ مبنا ، مقدم و موثر بر این یعنی ه

فهم ، بلکه تعيين کننده آن است . از این رو شناخت و فهم درست قرآن درنگاه اسالمی ، مبانی و زیرساخت هوای  

ها به عنوان مبوانی فهوم قورآن یواد موی شوود       اعتقادی خاصی دارد که پذیرفته شده تمام فرق اسالمی است که از آن

 وتشکيک در هریک از این مبانی ، ضمن خدشه به اعتبار قرآن ، درک درست آن را نيز دچار اختالل خواهد کرد .

در فارسی است که به معانی متعددی از جمله بنياد ، اسواس ،  « مبنا»در عربی و « مبنی »به لحاظ لغوی ،مبانی جمع 

( و در اصوطالح ، بور مجموعوه    ١١1٨و 1٨٣1:7:١311 انووری،  12/17731یشه آمده است )دهخودا: شالوده ،پایه ور

باورهای پایه ، زیرساخت های اعتقادی و اصول موضوعه ای اطالق می شود که در جای خود بيّن یا مبين و مدلّل 

 (. 1٨11:٨11است )سعيدی روشن ،

 قرآن از نگاه اسالمی ، ميتوان به این موارد اشاره کرد :از باب اشاره به مهم ترین مبانی و پيش فرضهای فهم 

 قرآن کریم ، کالم خداوند حکيم است .  (1

نزول قرآن وهمه کتب آسمانی دیگر ، از سوی خداوند دارای حکمت وهودو بووده و هودو اصولی نيوز       .٨

 هدایت انسان هاست  

تحقق مفاهمه ، به زبان عقال خدای حکيم را فعل خالو حکمت را نسزد ، پس در راستای حکمتش برای  .٢

 با مردم سخن می گوید  

 خداوند حکيم مبرای از هرگونه عمل لغو وباطلی است   از این رو کالمش دارای معنا و حمت است   .3

 این معنای حکيمانه وهدفمند ، درمتن قرآن با وحی مکتوب تحقق وتجسم یافته است .  .١

ست . درزبان واقع از کنایه ، استعاره و مجاز هم استفاده می زبان قرآن هرچند ترکيبی است   اما واقع نما ا .7

 شود  

 قرآن کالم خالق حکيم علی االطالق است   از این رو مطلبی خالو اصول عقلی در آن راه ندارد   .٣

قرآن کالم خدای حکيمی است که از نزولش هدو و غرضوی معقوول دارد ، پوس در مطالعوه آن بایود در       .1

 ( .23٨-232: 1٨٣1راد شارع باشيم )نصری ،جستجوی قصد مولّف یا م

در واقع ، در بحث از مهم ترین و اساسی ترین مبانی مستشرقان در اسالم شناسی به طور عام و مطالعوات قرآنوی ،   

به طور خاص ، می توان به این موارد اشاره نمود : عدم وحيانيت قورآن یوا هموان بشوری بوودن آن ، عودم نبووت        

ص(، اسالم دین خاص قومی خاص بودن ، عدم اعتبار روایت اسالمی دربواره تواریخ اسوالم    ورسالت پيامبر اکرم )

. این مبانی اوليه وپنهان در ورای ذهن آن هاست که مسير را برای اتخاذ دیگر پيش فرض های فرعی  وقرآن و . . .

، اخذ از فرهنگ زمانه ومانند آن  ، مانند قرآن به مثابه محصول نبو  پيامبر )ص( ، اقتباس از دیگر ادیان وفرهنگ ها

، هموار می کند . اعتقاد وباور مستشرقانی که به دین مبين اسالم تشورّو یافتوه انود آنهوا را از دیگور گوروه هوای        

 مستشرقی که به این مبانی واصول پایبند نيستند جدا ومتمایز می سازد .

از مستشورقان معنوای اصوطالحی آن اسوت کوه      مستشرق در لغت به معنای روشن و تابان آمده است. ولی منظوور  

 عبارت است از: شرق شناس ها، خاور شناسان، عالمان و محققان و دانا به مسائل مشرق زمين.)دهخدا،همان(
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 های قرآن پژوهی مستشرقان فعالیت

آن نزد غربيان به شش قرن پيش از ميال د بر می گردد. اما خصووص قور   -به معنای عام  -شروع کار شرق شناسی 

پژوهی غربيان و مسيحيان و یهودیان که یک رشته ی اشراق است از سال های اول هجری شروع شد بنابراین آغاز 

رسمی کار آنان قرن دوازدهم ميال دی است. دليل انتخاب این زمان به خاطر این است کوه نخسوتين بوار، در سوال     

تين ترجمه شد و مورد نقود و بررسوی کليسوا    م، قرآن کریم توسط کشيش بزرگ کليسای کاتوليک به زبان ال11٢٨

می گویند. ایشان « بطرس المئجل»یعنی کشيش عالی قدر ( Pitter Venlerabl« )پيترونریبل»این کشيش، .قرار گرفت

به اندلس آمد و نخستين جرقه ی قورآن پژوهوی را زد. وی بوا کموک دو کشويش دیگور و بوا اسوتفاده از یکوی از          

به زبان ال تين ترجمه کند. این ترجمه چهارصد سال در خزانه ی محرمانه ی کليسا قرار  مسلمانان، توانست قرآن را

داشت و تنها کليسایيان به آن مراجعه می کردند. آنان به نقادی می پرداختند و مبلغان را تربيت می کردند تا اشکاال 

ی استشراق است. اموا راجوع بوه قورآن     ت را یاد بگيرند و به کشورهای اسال می بروند. این جریان آغاز قرآن پژوه

پژوهی غربيان در تحقيقی که بنده انجام دادم، به این نتيجه رسيدم که مستشرقان و دانشمندان مسيحی و یهودی در 

هشت عرصه ی قرآن پژوهی کار کردند و به فعاليت پرداختند. در حال حاضر نيز بوه کوار خوود اداموه موی دهنود.       

 :چنين است فهرست زمينه های کاری آنان

المعوارو  تصوحيح و   `ترجمه قرآن به زبان های اروپایی، چاپ قرآن کریم  معجم نگاری لفظی قرآن  تدوین دایوره 

احيای کتب خطی قرائات و نشر آنها  پژوهش های علمی  تأليف کتب و مقاال ت درباره ی قرآن پژوهی  معارضوه  

 ی بين المللی قرآن(.زمانی. خبرگزار(با تحدی قرآن و آوردن سوره های جدید.

از قرن نوزدهم ميالدی، پس از آغاز تحقيقات علمی در خصوص دین شناسی، تحقيقوات بسوياری دربواره موتن و     

تاریخ قرآن صورت پذیرفت، و این روند همچنان ادامه دارد، چنانکه در جهان غرب و دنيای مسيحی کنونی مراکوز  

مرکوز  »های مهوم، بور پوا گردیوده اسوت، ماننود       در دانشگاه علمی بزرگ و مهمی برای مطالعات اسالمی مخصوصاا

و « مرکوز مطالعوات اسوالمی دانشوگاه بورلين     »، «مؤسسه مطالعات اسالمی آکادمی پاریس»، «مطالعات اسالمی لندن

، و دهها مرکز تحقيقات اسالمی در آمریکا «مرکز مطالعات اسالمی و عربی دانشگاه ملبورن و دانشگاه ملی استراليا»

کانادا و آلمان....صدها مستشرق تا کنون راجع به قرآن کریم تحقيق کورده، قلوم زده و کتواب و مقالوه در جهوان      و 

 منتشر کرده اند و اثر آنان نيز قابل تأمل و بررسی است.

 پژوهی مستشرقان  ترین آثار قرآن ترین و مهم معروف

 :توان به آثاری از قبيل موارد ذیل اشاره کرد از ميان کتب می

 تأليف تئودور نولدکه« تاریخ قرآن» -

 تأليف ریچارد بل« درآمدی بر قرآن»و 

 تأليف رژی بالشر« جمع قرآن بر قرآن»و 

 تأليف آرتور جفری« مطالب و اسنادی در زمينه متن قرآن»و 

 تأليف اکناز گلدزیهر« مذاهب التفسير االسالمی»و 
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 تأليف هرشفلد« های نوین در باب تأليف و تفسير قرآن پژوهش»و 

 .تأليف مونتگمری وات« محمد در مدینه»و « محمد در مکه»و 

 عرصه های قرآن پژوهی مستشرقان

 پردازیم: اند که اکنون به اهم آن می های مختلفی کار کرده مستشرقان در زمينه ی قرآن در عرصه

 ی اول عرصه

پطرس مبجول  "نخستين ترجمه ی قرآن توسط  های دنياست. های اروپایی و دیگر زبان ی قرآن کریم به زبان ترجمه

م. انجام گرفت. این ترجمه چهارصد سال نشر نيافت و در مخزن کتابخانه کليسا قرار داشت 11٢٨در سال “ محترم 

در سوطح دنيوا ب ردازنود.     "قورآن "تا نخست مبلغان و روحانيان مسيحی آن را از نزدیک بخوانند و به تبليو  عليوه   

 .(٨3رقان، ی قرآن و مستش )مجله

 ی دوم عرصه

ميالدی در ایتاليا، نخستين بار توسط کليسوا چواپ شود و بسوياری از      13٨1چاپ قرآن کریم است که حدود سال 

ای  ای یا به عنوان مقدموه  ی کليسا بوده که همراه نقدهای حاشيه های آن نيز به وسيله های بعدی قرآن و ترجمه چاپ

 .(1/2٢اوود، عبدالقهار، ای بر قرآن، چاپ گردید. )د یا مؤخره

 ی سوم عرصه

هوا   های علميه و قرآن پژوهان به معجم قرآن جهت به دست آوردن واژه بحث معجم نگاری است. گرچه نياز حوزه

مستشورق  “ فلوگول  "و آیات ، از نيازهای جدی است  لکن این کار )معجم الفاظ قرآن( نخستين بار توسوط آقوای   

سال قبل وارد این عرصه شد و معجم  131مستشرق فرانسوی در حدود “ ل الگون ژو"آلمانی انجام گرفت و آقای 

.( . البته برخی معتقدند که اولين فهرست قرآنی بوا  ٨٣ – ٨3ی قرآن و مستشرقان،  موضوعی قرآن را نوشت. )مجله

 1بودالقهار، م. در هند نگارش شده اسوت. ) داوود،ع 1٣11توسط مصطفی ابن محمد در سال  "نجوم الفرقان"عنوان 

/2١). 

 ی چهارم عرصه

توان گفت کوه مشوهورترین دائرةالمعوارو قرآنوی در سوطح جهوان ،        بحث دایرة المعارو نویسی است. امروزه می

جين دمن "دائرةالمعارو قرآنی ليدن است که توسط مستشرقان غربی و شرقی نگارش یافت و با ویراستاری خانم 

م. اولين جلد آن چاپ شد. این کتواب مشوتمل بور هوزار مودخل در      2111در شهر ليدن هلند در سال  "مک اوليف

 .(١٣ – 1٨٣3:١1باشد. )رضائی اصفهانی، محمدعلی،  موضوعات و اعالم قرآن می

 اهداف مستشرقان

مکاتب "توان به سه گروه دسته بندی نمود که برخی از این دسته بندی به  جریان خاورشناسی را از لحاظ انگيزه می

 (123: 1٨٣3برند: )زمانی، محمدحسين، نام می "استشراق

 خاورشناسان منص  و حقیقت جو
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کننود توا حقيقتوی را     ی منابع اسالمی رجوع موی  کسانی هستند که واقعا دنبال حقيقت هستند و از این جهت به همه

 .اشاره کرد "ربنهانری ک"و  "ادوارد سعيد"توان به افرادی همچون:  بيابند و آن را بيان کنند. در ميان آنان می

آنان حق جویانه به پژوهش مشغول شدند. این اشخاص از سوی هيچ سازمانی مأموریت رسمی ندارند و خودشان 

وارد کار شده و فعاليت کرده اند. البته به نتایج متفاوتی رسيده اند  برخی از آنها وقتی با قرآن و اسال م آشنا شودند  

يل را دریافتند، به سرعت مسلمان شدند. تعداد چنين افرادی کم نيسوت. در  و حقانيت اسال م و برتری قرآن بر انج

کتاب آقای خوروش اصفهانی )ره( اسامی دوهزار نفر از دانشمندان غربی، که مسلمان شدند، آمده است. ایشوان در  

گرچوه   ،«هوانری کوربن  »طی بيست سال این اسامی را جمعآوری و چاپ نمود. از سوی دیگر، افرادی مانند آقوای  

جزو مسلمان شده ها نبود، ولی دیدگاه وی نشانه ای از انگيزه های حق جویانه ی ایشان و تمایال ت فوراوانش بوه   

 .اسال م می باشد

 خاورشناسان تبشیری

های کليساها هستند که برای دفاع از مسيحيت و پوشش نقایص آن به این نتيجه رسيدند که جلوی نور  اینان کشيش

، "نقود   "رفت  لذا از راه پژوهش در دین اسالم به ویژه قرآن روی آوردند و قورآن را فقوط جهوت    اسالم را باید گ

 .ی اینهاست از جمله "پطرس محترم"ترجمه نمودند که 

 خاورشناسان استعماری

های استعماری مانند: انگليس ، فرانسه و آمریکا بودنود کوه دربواره ی مشورق زموين و اهوالی آن        اینها مامور دولت

های  های حکومت آوردند تا نقا  قوت و ضعف را شناسائی کرده و به دست سفارت خانه طالعاتی را به دست میا

از این طيوف   "گيب"و  "رژی بالشر"ی غرب را بر شرق هموار سازند که  ی سلطه غربی بدهند تا از این راه زمينه

 .(٨1 – 1٨٣١:2٣بودند. )اعظم شاهد، رئيس، ، 

 مسلمان با ةیرمسلمانتفاوت نگرش مستشرق 

که مسلمان و معتقد به اسالم نيستند در کمتر مسئله اسالمی می توانند با نگاه و دیدگاه  عموم مستشرقان به دليل این

واقعی مسلمانان با آن مسئله آشنا شوند. زیرا چه بسا یک آموزه در فرهنگ و مکتب های خاص مفهومی ویژه دارد 

 .کند افل بوده و مفهوم دیگری را برداشت میکه یک پژوهشگر بيرونی از آن غ

ارشوادات  »و« محاورة مع مسولم »با نوشتن دو کتاب عليه اسالم با عنوان « یوحنای دمشقی»نخستين مستشرق به نام 

دشمنی خویش را آشکار کرد. از عناوین ایون دو کتواب پيداسوت کوه وی در صودد      « النصاری فی جدل المسلمين

 (.3١: 1٨٣٣تا در مناظرات و مجادالت بر مسلمانان استيال یابند )زمانی، محمد حسن،  تقویت علمی مسيحيان بوده

مستشرق آلمانی و رئيس بخش شرق شناسی دانشگاه هاله آلمان در ششمين سوخنرانی خوویش   « رژی بالشر»دکتر 

ز معارو اسالمی راجع به اسالم شناسی در الجزایر چنين اظهار کرد: )بدون شک برداشت یک متفکر غير مسلمان ا

کند. زیرا اولی هيچ راهی برای شناخت آموزه ها و دیدگاه های پيامبر اسوالم   با برداشت یک متفکر اسالمی فرق می

و صلی اهلل عليه و آله و سلم و جز ترجمه سخنان وی ندارد عالوه بر این که همان فهم نيز برگرفته و تأثير گرفته از  
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م و روش فهم مخصوص خود او است بنابراین تعجبی ندارد اگر یک مستشورق از  مبانی فکری بيگانه از مبانی اسال

 (12١اسالم شناسی به یک نتایجی برسد که متفکر مسلمان به غير آن رسيده است.) عبداهلل .محمدامين. 

ین باره و دانشگاه آمریکائی بيروت در ا« درهام»مستشرق آمریکائی فار  التحصيل آکسفورد و دانشگاه « فرید گيوم»

می نویسد: اشتباهی بزرگتر از این نيست که یک غير مسلمان بر اساس معلومات ناقص و ضعيف خویش به اظهوار  

نظر درباره اسالم ب ردازد مخصوصا که فرقه های گوناگون مسلمان با عقائد متفاوت در جهان پراکنده انود و امکوان   

هوای   ست که با مسلمانان آنقدر زندگی کند تا واقعيت دیودگاه ندارد که نظریه صحيحی را ارائه کند، بلکه چاره آن ا

 (127آنها را از نزدیک درک نماید.) عبداهلل .محمدامين. 

معقول »نویسنده و دانشمند محقق مسلمان سوری راجع به انتظار ما از مستشرقان می نویسد: « محمد کرد علی»لذا 

باشيم که پدیده ها و مسائل اسالمی را مثل ما )مقدس و الهوی(   نيست که ما از دانشمندان غير مسلمان انتظار داشته

 (11همان . «.)تحليل کنند بلکه فقط انتظار ما رعایت ضوابط علمی و انصاو در تحقيق است

بيشتر مستشرقان معاند که در قرن های پيشين دست به تخریب و تحریف اسالم می زدند روش آنها حمله آشوکار  

ن عليه پيامبر اکرم و صلی اهلل عليه و آله و سلم و بود. بدیهی است که ایون روش ابتودائی     و بی پرده و تهاجم روش

گيرد و تأثير کمتری دارد. امّا وقتی مستشرقان قورون اخيور بوا عودم      بوده و معموال مورد استقبال مخاطبان قرار نمی

ظریوف و برّنوده توری را برگزیدنود و آن     استقبال مسلمانان از این گونه آثار و تبليغات مسموم مواجه شدند، ترفند 

 «.آميختن زهر در عسل بود»اسلوب منافقانه 

بدین سان که قالب اصلی کتاب ها و مقاالت خویش را با ماسک بررسی علمی محض و بی طرفانه عرضه کورده و  

و صلی اهلل عليه   در جای جای آن به مدح و تجليل از معارو اسالم و قرآن و تمدن مسلمانان و کماالت پيامبر اکرم

و آله و سلم و پرداخته اند تا خوانندگان مسلمان را شيفته صداقت خود نمایند در البه الی آنها زهر خود را ریختوه   

و شبهه مهم خویش را جهت ایجاد تردید خوانندگان و باورهای دینی شان القاء کردند توا ایموان آنوان را تصوعيف     

 .کنند

ان نمی باشد بلکه باز آفرین اسلوب کهنه مستشرقان یعنی مسيحيان و یهودیان منافق و البته این اسلوب ابتکار متأخر

معاند معاصر پيامبر اکرم و صلی اهلل عليه و آله و سلم و است که قرآن کریم آن اسلوب را این گونوه فواش فرمووده      

(. ٣عَلَی الَّذِینَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاکفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوونَ)  است: وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْکتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِیَ أُنزِلَ

و گروهی از اهل کتاب گفتند که به دین و کتابی که برای مسلمانان نازل شد، اول روز به خدعوه ایموان آوریود و    »

 .«آخر روز کافر شوید شاید بدین حيله آنها نيز از دین اسالم برگردند

مستشرقان زیرک برای اقناع خواننده گواهی یوک شوبهه    »عالمه ابوالحسن ندوی در تکميل این طرح می افزاید که: 

اساسی ویرانگر را در البه الی دهها مدح و تمجيد معمولی غير مهم می گنجانند تا آن فراوانی مدح ها و تعریف ها 

 (31سيد ابوالحسن ،االسالميات /ندوی،.«.)اعتماد خواننده مسلمان را به نویسنده جلب کند

ولی در کنار چنين مستشرقانی از افرادی ميتوان سرا  گرفت که در سير مطالعاتی خویش جانب انصاو را رعایوت  

کرده و حقيقت را بيان داشته اند و حتی برخی از آنان با مطالعات استشراقی خود به دیون مبوين اسوالم گرویوده و     
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ي  آن نيز پرداخته اند. آنچه در این ميان برجسته می نماید، علت پذیرش اسالم از سوی نوعا به دفاع از اسالم و تبل

آنان و دیدگاه ها و نظریه های ویژه آنان پيرامون اسالم، قرآن، حدیث، پيامبر اکورم )ص( و... اسوت   چوه آنوان از     

بلند قورآن و بزرگوی پيوامبر اعظوم     بيرون از دین اسالم پيرامون آن تحقيق کرده و به حقيقت نائل شده و به معارو 

)ص( و ویژگی های اخالقی ایشان دست یازیده و آثاری نيز پس از پذیرش اسالم به رشته تحریر در آورده اند.بوه  

عبارتی دیگر آنچه این گروه از مستشرقان را از دیگر گروه های خود متمایز موی سوازد اعتقواد بوه مبوانی و پويش       

می می باشد .دیگر اینکه آشنایی با آنان و سبب پذیرش اسالم می تواند به نوبه خود فرضهای فهم قرآن از نگاه اسال

 به معرفی بهتر و بيشتر اسالم و قرآن به غير مسلمانان بينجامد.

شناسی( با تغيير  شناسی جدیدی )نوشرق شناسان، برخی معتقدند شرق لکن با وجود ذهنيت منفی مسلمانان از شرق

کننود: حضوور موؤثر و عينوی مسولمانان در       رفتن است و علت را در عوامل ذیول یواد موی   رویکرد در حال شکل گ

تر ميان جهان  های علمی، اقتصادی و فرهنگی غرب، گسترده شدن امکانات ارتباطی که موجب ارتبا  نزدیک عرصه

کوموت  اسالم و غرب شده است، حضور گستردة مسلمانان در متن جوامع غربی و مشارکت اسوالم سياسوی در ح  

 کشورهای اسالمی.

در بين قرآن شناسان غربى ، دانشمندان حق شناسى هستند که در مواجه با حقيقت عظيم قورآن، سور تسوليم فورود     

آورده و با نهایت انصاو، به شگفت انگيز بودن آن اذعان داشته اند. آنان اکثراا مجذوب قرآن شده اند و آن را کتابى 

روژه »از جملوه ایون مستشورقان موى تووان بوه       .و تمام آن را وحى الهى موى داننود  مقدس و کامالا فرازمينى دانسته 

فرانسوى اشاره کرد که هميشه نسبت به قرآن به دید احترام نگریسوته اسوت و در نهایوت نيوز اسوالم را      « گارودی

 پذیرفت .

 فیلسوفی که از مسیحیت به مارکسیسم و اسغم رسید

در شهر مارسوی   111٨فيلسوو و سياستمدار و نویسنده معاصر فرانسوی، در سال (  roger garudy)  روژه گارودی

فرانسه به دنيا آمد.گارودی پس ازطی دوره دبيرستان، تحصيالت عوالی خوود در رشوته فلسوفه را توا اخوذ درجوه        

ادامه داد. س س به عضوویت کميتوه مرکوزی حوزب کمونيسوت فرانسوه درآمود.این        (  agregation)  "اگرگاسيون"

بوه نماینودگی    113١به عضویت مجلس موسسان فرانسه، در سوال   1131و  11٢3های  فيلسوو فرانسوی طی سال

با نوشتن  11١٨به سناتوری مجلس سنای فرانسه انتخاب شد.گارودی در سال 1131مجلس ملی فرانسه و در سال 

موفق به اخذ درجوه  (  connaissance teorie materialiste la)  "فرضيه ماتریاليستی شناخت "ای تحت عنوان  رساله

بوه   11١3و در سوال  (  clermont ferrand)  به دانشياری دانشگاه کلرموون فوران   1131دکترای فلسفه شد. در سال 

به عضویت  113١منصوب شد.گارودی قبل از این تاریخ، یعنی در سال ( poitiers)  "پواتيه"استادی فلسفه دانشگاه 

 .فرانسه و س س مدیریت مرکز مطالعات و تحقيقات مارکسيسم منصوب شده بود دفتر سياسی حزب کمونيست

توانود   تر رفت و تالش کرد، نشان دهد کوه مارکسيسوم موی    از این نيز فرا "مارکسيسم در قرن بيستم"وی در کتاب 

های مذهبی را در خود جذب کند. ولی حوادث چکسولواکی زنودگی و افکوار گوارودی را بکلوی دگرگوون        ارزش

کرد.گارودی از نقشی که رهبران حزب کمونيست فرانسه در مذاکرات خوود بوا رهبوران چکسولواکی بوه ویوژه بوا        
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بازی کردند، آگاه بود وآنان را از تایيد سياست اتحاد شوروی سابق در اشوغال چکسولواکی و از اتخواذ     "دوبچک"

 .روش های استالينی در آن به سختی نکوهش کرد

به طور 1171ها قرار گيرد، تا آنکه در فوریه  مهری کمونيست ب شد، گارودی مورد بیاین موضع گيری شدید موج

رسمی او را از دفتر سياسی حزب کمونيست فرانسه و س س از عضویت حزب کمونيست اخراج کردند. ولی ایون  

باز نداشوت.به ایون   امر او را از ادامه مطالعات خود درباره مارکسيسم و نيز مسيحيت و رفته رفته دیگر ادیان بزرگ 

منتشور   11١٣را در سوال   "ها و مسويحيان رویواروی یکودیگر    مارکسيست"و  "آزادی در تعليق"های  ترتيب کتاب

را (  verite toute la)  "هموه حقيقوت  "کتاب  1171و در سال  "نقطه عطف بزرگ سوسياليسم" 11١1کرد.در سال 

 .ه را بيان کردنوشت و در آن دالیل اخراج خود از حزب کمونيست فرانس

هوا پيوروی    توانسوت کورکورانوه افکوار پويش سواخته را ب وذیرد و ازآن       او که مردی متفکر و فيلسووو بوود، نموی   

اند. ولی چگونه ممکن است مردی که نقد عمر بر سر  ثباتی در عقيده متهم کرده کند.مخالفانش در فرانسه او را به بی

های مختلف سياسی و عقيدتی پرداخته و نزدیک به  فکر درباره مکتبمطالعه و تحقيق گذاشته و روزگاری دراز به ت

ثبات باشد؟ اگور گوارودی نخسوت     های فلسفی و مذهبی و سياسی پدید آورده است، بی پنجاه جلد کتاب در زمينه

کشوان را در آن   کمونيست شد، از آن رو بود کوه عوالج دردهوای بشوری و بهبوودی زنودگی کوارگران و زحموت        

کشوان، خوود در عمول تجواوزگر و      مشاهده کرد که پيروان این مکتب به اصوطالح طرفودار زحموت    جست. اما می

 .اند خوار و ستم پيشه جهان

پس، از مارکس و مارکسيسم روی گردانيد و مسيحی شد. ولی ... این مسيحيان و شاهان بسويار مسويحی ایشوان و    

های صليبی و تفتيش عقاید مذهبی را  ری یعنی جنگها بودند که جنایات بزرگ دو فاجعه تاریخ بش کشيشان و پاپ

و بيت المقدس و کشتارهای نسل برانداز بوميان آمریکا را مرتکب شدند  "قسطنطنيه"های  مرتکب شدند و قتل عام

را در اس انيا بر پا داشتند و هزاران انسان را در آتش جنایات خوود سووزاندند... و ایون     "تورکمادا"های آتش  و تل

هایی جدیود و بوا    ریزی کردند و امروزه نيز با شيوه ن بودند که در قرون گذشته اساس استعمار جهانی را پیمسيحيا

مکند. پس اگر هم حقيقتوی در مسويحيت نهفتوه باشود، ایون       جان بينوایان را می های چندمليتی شيره تشکيل شرکت

گردانود و در کتواب    يت نيوز روی موی  از این رو گارودی از مسيح.حقيقت رفته رفته مخدوش و مقلوب شده است

های مسيحی( در حال کشتن فرزندان و نوادگوان خوود هسوتيم، زیورا      کند که ما )غربی هشدار به زندگانی اعالم می

شيوه رشد ما به بن بست یا مرگ انجاميده است. در همين کتاب است که گارودی به تحقيق درباره ادیوان بوزرگ،   

آل خوود را در   پردازد و سرانجام کمال مطلوب و ایوده  م و دین بودا و آیين یهود میمانند آئين مزدیسنی و هندوئيس

شود.شگفتا! در روزگاری که بر اثر تبليغوات سووء و نيوز     یابد و س س مسلمان می های متعالی آن می اسالم و ارزش

شووند، موردی    یمطلوب، مسلمانان جغرافيایی و سست ایمان گوروه گوروه از دیون خوارج مو      برخی عملکردهای نا

پوشود و   ها چشم موی  ای و حشمتی دارد، از همه آن دانشمند و دارای افکاری بلند که در ميان هموطنان خود وجهه

 .شود ها، مسلمان می ها و برچسب به رغم اتهام

 های ضد صهیونیستی گارودی نگاهی به دیدگاه



 رسولیفاروق  یقرآن ىها و پژوهش «ىروژه گارود»خاورشناس مسلمان 
 
 

٢1١ 

 

 ند :قرآن کریم یهود را دشمن ترین مردمان نسبت به مومنان معرفی می ک

َدنَّ َأقْـَربـَُهْم مَّـ  متن آیه :   َدنَّ َأَشدَّ النَّاسح َعَداَوًة ل حلَّذحيَن آَمُنوْا اْليَـُهوَد َوالَّذحيَن َأْشرَُکوْا َولََتجح َودًَّة ل حلَّـذحيَن آَمنُـوْا الَـّذحيَن قَـاُلَوْا إحصَّ لََتجح
نَي َورُْهَباصً  يسح ُهْم قحس ح نـْ نَّ مح ُونَ  َنَصاَر  َذلحَک ِبَح  (٣2 ) مائدة ،  َوأَنَـُّهْم اَل َيْسَتْکّبح

ترین مردم برای مؤمنان ، یهودیان و مشرکانند ، و خوواهی دیود کوه     ) ای پيغمبر ! ( خواهی دید که دشمن ترجمه :  

 نامند ، این بدان خاطر است که در ميان مسويحيان ،  ترین مردم برای مؤمنان ، کسانيند که خود را مسيحی می مهربان

زننود و در   کشيشان و راهبانی هستند که ) به سبب آشنائی با دین خود و خوو از خدا ، از شنيدن حق سر باز نمی

  ورزند . برابر آن ( تکبّر نمی

های صهيونيسوتی و دفواع از مسولمانان مظلووم در      گارودی پس از اسالم آوردن، با جدیت بيشتری به مقابله با البی

 کرد. در سخنانش، اسالم را کليد اصالح جهان معرفی می« گارودی»ه، فلسطين، پرداخت. اقصی نقا  جهان و به ویژ

به خاطر تسلط بور منوابع و ذخوائر غنوی       گارودی با آگاهی از این موضوع ، معقتد بود که یهودی های صهيونيست

 سرزمين فلسطين، اقدام به این جنایت بزرگ یعنی اشغال سرزمين مقدس فلسطين کردند. 

یک دادگاه فرانسوی روژه گارودی را برای انکار هولوکاست و افترای نوژادی مجورم شوناخت و بوه      111٣سال در 

کوه در  ( Mythes fondateurs de la politique israélienne)  "گذار سياسوت اسورائيل   های بنيان اسطوره"خاطر کتاب 

هزار دالر جریمه کرد.این کتواب   ٢1نسه برابر با هزار فرانک فرا 121آن را به رشته تحریر درآورده بود،  1113سال 

هوای   کند که طی هولوکاست یهودیان در اطاق اظهار می "رابرت فاریسون"های منکر هولوکاست  با پذیرفتن دیدگاه

زبوان زنوده دنيوا     21گاز کشته نشدند. این کتاب به سرعت به عربی و فارسی ترجمه شد. پس از آن این کتاب بوه  

های زیادی در رابطه با محاکمه وی به خاطر این کتاب صورت بوه دنبوال داشوت کوه هموين       کنشترجمه شد و وا

  .نشانگر اهميت کتاب است

 چرا گارودی مسلمان شد؟

زمانی که به مطالعه مباحث فلسفی مشغول بود، با فلسفه اسالمی و در نتيجه، با فرهنگ و تمدن اسالمی، « گارودی»

اش  ل اصلی گرایش او به دین اسالم و س س پذیرش آن نبود. او درباره علت دلبسوتگی آشنا شد  اما این آشنایی دلي

، در الجزایر، 11١1های فرانسه بودم که در انقالب سال  من جزو گروهی از نظامی» های اسالمی گفته است: به آموزه

این گروه یکی از مجاهدان   ندهجنگيدم و گروهی از مجاهدان مسلمان، مرا به اسارت گرفتند. فرما ها می با الجزایری

را مأمور کرده بود تا مرا در کوه اعدام کند. وقتی با آن مجاهد مسلمان تنها ماندم، از من پرسيد: تو با خودت اسلحه 

داری؟ پاسخ دادم: نه! اسلحه همراه ندارم. آن مجاهد گفت: پس چطور کسی را که با خود اسولحه نودارد، بکشوم؟    

آوردم و  ها ذهن و دلم را به خود مشغول کرده بود و هميشه آن را به خواطر موی   این ماجرا سال گاه مرا آزاد کرد. آن

و اخالق اسالمی، با من   سرانجام، به تحقيق درباره اسالم پرداختم و یقين پيدا کردم که آن مجاهد، با الهام از عقيده

 .«دن من که تمام دنيا را تکان داد، داشته استش چنان برخوردی داشت و این رویداد، بيشترین تأثير را در مسلمان
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ـَن اَّلل ح لحنـَت َِلُـْم َولَـْو ُکنـَت َفظـ اً َغلحـيَظ  وپيروانش می فرمایود :   خداوند درتاثير رفتار واخالق پيامبر بر مردم فَبحَمـا َرْْحَـٍة م ح
ُهْم َواْســـتَـْغفحْر َِلـُــْم وَ  ــْن َحْولحـــَک فَـــاْعُف َعــنـْ ْح الَنَفضُّـــوْا مح ُّْ اْلَقْلــ ـــ ــْل َعَلـــى اَّلل ح إحنَّ اَّلل َ ُيُح َشــاوحْرُهْم فحـــی اأَلْمــرح فَـــإحَذا َعَزْمـــَت فـَتَـوَکَّ

 (131 ) آل عمران ، اْلُمتَـوَک حلحنَي 

از پرتو رحمت الهی است که تو با آنان ) که سر از خطّ فرموان کشويده بودنود ( نورمش نموودی . و اگور        ترجمه :  

شدند . پس از آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش نموا و در   ون تو پراکنده میدل بودی از پيرام درشتخوی و سنگ

کارها با آنان مشورت و رایزنی کن . و هنگامی که ) پس از شور و تبادل آراء ( تصميم بوه انجوام کواری گرفتوی )     

  . دارد کننوودگان را دوسووت مووی   چوورا کووه خوودا توکّوول   قاطعانووه دسووت بووه کووار شووو و ( بوور خوودا توکّوول کوون  

( . در واقع منش ورفتار واخالق اسالمی یک مسلمان سبب شده کوه فيلسووفی حوق    17٢: 1٨1٨)خرمدل،مصطفی،

 طلب به دین اسالم روی آورد .

 های گارودی درباره اسغم وپژوهش های قرآنی وی  دیدگاه

دانست. او پيش از آن، به  میکننده سایر ادیان ابراهيمی  های خود، اسالم را دینی الهی و تکميل در اندیشه« گارودی»

طور مفصل درباره سایر ادیان زنده جهان، مانند بودیسم، یهودیت و هندویسم و نيز دین زرتشت تحقيق کرده بوود.  

، در مرکز مطالعات اسالمی ژنو، اعالم کرد که مسلمان شده 11٣2پس از مدتی مطالعه، سرانجام در سال « گارودی»

های اسوالم   منتشر کرده و در آن به تشریح دیدگاه« های اسالم وعده»تابی با عنوان وی یک سال پيش از آن، ک است.

ها کتواب بورای معرفوی دیون      اش، ده پس از اعالم مسلمانی« گارودی»برای تربيت بشر و سعادت وی پرداخته بود. 

نسبت به سایر ادیوان، برشومرد.   های اسالم را  ای کامالا استداللی، برتری اسالم به اروپایيان نوشت و در آنها، با شيوه

از نظر او اسالم نه به معنای تسليم شدن و جبر بلکه لبيک گفتن به دعوت الهی است، چرا که این دیون دیودگاهی   

دهد. عالوه بر اینکه دستوراتش با طبيعت انسوان و   عقالنی و قابل قبول از هستی و انسان و زندگی و خدا ارائه می

گویود:   دهد. وی دربواره اسوالم موی    ها و علم و فلسفه را نيز درخود جای می ر فرهنگزندگی او سازگار است، دیگ

ترین دین جهان است، من که مسيحی بودم و مارکسيست بودم، به این خاطر مسلمان شودم کوه دیون     اسالم جهانی

انحصوار طلوب جهوان     اسالم را جهانی و فراگير یافتم. بنابراین ما مسلمانان باید با همدیگر به مبوارزه بوا حاکموان   

 برخيزیم.

در واقع قرآن کریم آثار عميقی در فکر انسانی بر جای نهاده، که مؤمن را وادار کرده است توا آیوات خداونود را در    

هر جای مشاهده کند. او را یاری می دهد تا عظمت و بزرگواری الوهيت را در هستی، و سنن و قواعد عوام حواکم   

اشواره و  ” و به همين خاطر مؤمن در ظواهر محبوس نمی شود، بلکه در هر چيوزی   بر آن با دیده ی بصيرت ببيند،

 !می بيند که به روشنی او را به سوی پروردگارش رهنمون می شود” رمزی

آیات و نشانه های خداوند در کتاب هستی، با آیات او در کتاب وحی، به گونه ای در کنار هم ایستاده و هماهنگی 

و هم خوانی دارند که دیذگان را به بهترین شيوه متوجه جهان هستی می نماید، ایون عقول موؤمن البتوه از تحليول      

انين علمی عامی را در هستی پایه ریزی کرده است، روابطی که برخی اشياء را به برخی دیگر متصل می سازد، و قو

احساس عجز و ناتوانی نمی کند و برتری و امتيازی که علم دین مدار دارد این است کوه بوه ایون قووانين معنوی و      
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این موارد، از قوانين دنيوی به شمار می روند، با توجه به ” مفهوم واالتری می بخشد. گارودی پس از آن می گوید:

که بر آن حاکم است، اما آن گاه که به ارتبا  آن ها با خالق می نگریم، در واقع قوانين دینی و ارزشومندی  روابطی 

علم ” حاصل اصل ” غرب در مطالعه هستی و حيات، جانب الهی آن را از یاد برده است. مثال”محسوب می شوند. 

آن را بوه هودفی کوتواه    ” تمدن صنعتی، ذالتاچه چيزی می تواند باشد؟ هيچ چيز! تحوالت کمی علم و ” برای عالم

مدت تبدیل شده است، و نزدیک است به بالی بزرگی برای پيروانش نيز تبدیل شود. و آن کس کوه در برابور ایون    

 است، هر کجا که باشد.) سخنان روژه گارودی ،سایت نوگرا(” انسان” علم سرکش دچار خسران و زیان می گردد، 

بلکوه   "پدیوده "ات قرآنی ميگوید : وحی قرآنی تمام اشياء را نوه صورفا بوه مثابوه یوک      گارودی در مورد وحی وآی

)نشانه (در نظر موی گيورد . از پدیوده هوای طبيعوی گرفتوه توا سوخنان پيوامبران . )گوارودی .           "آیه "همچون یک 

 ( 1٣چرامسلمان شدم . ص 

در زمين  ( 21) ذاریات ،  ی الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِ که در واقع به این آیات قرآن کریم اشاره دارد که می فرماید :

خواهند به یقين برسند ) و از روی دليل خودای را بشناسوند و    های فراوانی است برای کسانی که می دالئل و نشانه

  آثار قدرت او را ببينند ( .

برای افرادی کوه خواهوان یقوين هسوتند .     « : وقِنِينَ لِلْمُ» های آشکار .  دالئل روشن . نشانه« : ءَایَاتٌ »  توضيحات :  

  کسانی که اهل یقين هستند .

ُرونَ   متن آیه :   ُکْم َأَفاَل تـُْبصح  (21، ) ذاریات  َوفحی أَنُفسح

های روشن و دالئل متقن برای شناخت خدا و پی بردن به قدرت او  و در خودِ وجود شما ) انسانها ، نشانه ترجمه :  

  بينيد ؟ ر نمی( است . مگ

ـُکمْ »  توضيحات :   دستگاههائی که در بدن انسان است ، مانند : قلب ، کليه ، ریه ، دههوا هوزار کيلوومتر    « :  فحـی أَنُفسح

رگهای درشت و باریک ، ده ميليون ميليارد سلول ، حواسی همچون بينائی و شنوائی و . . . هر یک آیتی از عظمت 

ُروَن ؟» است .  )خرمودل   .  ( . 31/   ، زخورو  72/   ) نگوا : قصوص   بينيود ؟  ایود و نموی   مگر غافل شوده « :  َأَفال تـُْبصح

 (111٣.مصطفی.

مينواميم و فروتنانوه تور     "علم "وی در تقابل علم وایمان ، ضعف های علم غربی را چنين بيان ميکند : آنچه امروز 

را طرح می کند وهيچ گاه مسئله چرائوی   "یچگونگ"بناميم ، اثر یک عقل ناقص است که فقط مسئله  "علم غربی"

به جوای اینکوه از خوود ب رسود : چورا       را طرح نمی کند ، چگون می توان به ماه رفت یا یک بمب اتمی ساخت ؟

ضرورت دارد که به ماه برویم یا بمب اتمی بسازیم ؟ عقلی که به حدود و محدودیت هایش آگاه نيسوت ) از نفوی   

زنجيره ، تاکسب آگاهی از اصول مسلم خویش ( ، یک  در صعود به نهایت این جستجوی اهداو گرفته و عجزش

است به عالوه آگاهی از این دو حد : یکی جستجوی اهداو ، دیگری شکست در  "عقل "عقل عليل است . ایمان 

 «11برابر کشف هدو نهائی . ایمان ، عقلی است بدون حد ومرز . )گارودی، چرامسلمان شدم /

يان تاثير و اهميت نماز برای انسان مسلمان می نویسد : ریتم های نماز ، هماهنگ بوا طلووع وغوروب    گارودی در ب

 ستارگان ،انسان را در متن نظم جهان قرار می دهد ، و حاالت نماز ، در انسان حرکات اساسی سراسر سطوح عوالم 
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می شود ، همچنان که ستارگان غروب هستی را تکرار می کنند : انسانی که نماز ميگذارد ، همچون شاخه نخل خم 

می کنند و دوباره پروازشان را از سر می گيرند ، او سجده وقيام می کند . نماز انسان را نه تنها با طبيعت وجهوان ،  

که با تمامی بشریت پيوند می دهد . قبله های تمام مساجد جهان به دور کعبه ، حلقه هائی تشوکيل موی دهنود کوه     

د . و ساعات نماز ،با طول های جغرافيائی تغيير می کند ، در هر لحظه ، چون امواجی عظويم  مظهر وحدت عالی ان

که بر گرد زمين بی وقفه تصادم می یابند ، یک پيشانی سر بر می دارد و پيشانی دیگری سر به سجده می گوذارد ،  

 (21مسجد بيانگر وحدت چنين ایمانی از خالل تنوع فرهنگ هاست .)همان . 

اشوتباه گورفتن    بزرگترین بدبختی اسالم در آنجه مربو  به نهضت رنسانس موورد اعتقواد او بوود ، هموان     گارودی

بوه منوابع نيسوت ، در گذشوته      "بازگشوت  "می دانست . از نظر وی مومن بودن تنهوا   مدرنيزاسيون با غرب گرائی

در قورآن   "اجتهواد   "دن بواب  محصور شدن و تکرار آن نيست . برای اسالم زنده بودن ، خود بودن است و گشوو 

یافتن لغات کشنده نيست بلکه دریافت روح جهان بخش است . قرآن ، آن چنان که محمد اقبال الهوری می گفت 

 ، در خود اصل حرکت را حمل می کند ، اصلی که این تفسير را زنده وپویا می سازد .

 وی با اشاره به آیات قرآن کریم که خد اوند متعال ميفرماید : 

ْْسَاء َهُؤالء إحن ُکنُتْم   متن آیه :     َصادحقحنيَ َوَعلََّم آَدَم اأَلْْسَاء ُکلََّها ُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَئحَکةح فـََقاَل أَنبحُئونحی ِبَح

س س به آدم نامهای ) اشياء و خواصّ و اسرار چيزهائی را که نوع انسان از لحاظ پيشرفت مادی و معنوی  ترجمه :  

مادگی فراگيری آنها را داشت ، به دل او الهام کرد و بدو ( همه را آموخت . سو س آنهوا را بوه فرشوتگان عرضوه      آ

بينيد ( اسامی ) و خواصّ  تر می گوئيد ) و خود را برای امر جانشينی از انسان بایسته داشت و فرمود : اگر راست می

 (٨1)بقره،  و اسرار ( اینها را برشمارید .

آنهوا را نموود . ضومير ) هُومْ ( بوه )      « : عَرَضَوهُمْ  » ها اسوت .   نامها . در اینجا مراد ناميده« : اطَسْمَآءَ »  : توضيحات  

العقوول نيوز یافتوه     گردد . در اینجا چون منظور از اسماء ، مُسمَّيات است و در ميان مُسومَّيات ، ذوی  اطَسْمَآءَ ( برمی

 ( 1/ 1٨1٨)خرمدل ،مصطفی، مرا باخبر کنيد .» :   أَنبِؤُنِی» م ( به کار رفته است . شود ، از راه تغليب ، ضمير ) هُ می

را عرضوه کورد    "اسماء "گارودی با اشاره به آیه مورد نظر می گوید که :قرآن به یاد ما می آورد که خدا به انسان  

بلکه تحميول   ترام گذاردن به وحی نيستوبرماست که رمز آنها را کشف کنيم . استعاره را با معنا اشتباه گرفتن ، اح

آن گاه کوه انگشوت مواه را    "محدودیت های درک خاص خویش بر آن است . یک ضرب المثل بودائی می گوید : 

 (11. )گارودی ، چرا مسلمان شدم ، "نشان می دهد ، نادان به انگشت می نگرد 

 ميفرماید :  خداوند متعال در قرآن کریم

ْر عحَبادح َوالَّذحيَن      اْجتَـنَـُبوا الطَّاُغوَت َأن يـَْعُبُدوَها َوَأَصبُوا إحََل اَّللَّح َِلُُم اْلُبْشَر  فـََبش ح
گردند ، ایشان  گزینند ، و ) با توبه و استغفار ( به سوی خدا باز می کسانی که از عبادت طاغوت دوری می ترجمه :  

  . مژده بده به بندگانم . را بشارت باد ) به اجر و پاداش عظيم خداوندی (

 7١و  ١1و  31، نساء /  237و  23١/   بتان و شياطين و هر معبودی جز خدا ) نگا : بقره« : الطَّاغُوتَ »  توضيحات :  

 مژده . بشوارت ) نگوا :  » :   الْبُشْری» با توبه و استغفار به سوی خدا برگشتند . « : أَنَابُوا ( . »  ٨١، نحل  ١1/   ، مائده
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بندگان من در اصل ) عِبوادی ( بووده و یواء حوذو شوده و      « : عِبَادِ ( . »  ١٢/   ، یونس 12١/   عمران ، آل 17/   بقره

  کسره به جای آن است .

 (17/1٣)زمر،  وا اأْلَْلَبابح الَّذحيَن َيْسَتمحُعوَن اْلَقْوَل فـَيَـتَّبحُعوَن َأْحَسَنُه ُأْولَئحَک الَّذحيَن َهَداُهُم اَّللَُّ َوُأْولَئحَک ُهْم ُأْولُ   

کننود . آنوان    دهند و از نيکوترین و زیبواترین آنهوا پيوروی موی     آن کسانی که به همه سخنان گوش فرا می ترجمه :  

  کسانيند که خدا هدایتشان بخشيده است ، و ایشان واقعاا خردمندند .

را کوه ایون آیوه بيوانگر آزاداندیشوی مسولمانان و       مراد هر گونه سخن و گفتاری است . چو « : الْقَوْلَ »  توضيحات : 

دهد سخنان دیگران را مطالعه و بررسی کنند و اهل  انتخابگری ایشان در مسائل مختلف است . به مؤمنان اجازه می

 (17٢)خرمدل .مصطفی. تحقيق باشند .

گی ام ، جستجوی نقطوه ای  ميگوید : من به سهم خود ، داعيه تمام زند روژه گارودی با آگاهی از قرآن وآیات فوق

بوده است که در آن عملِ آفرینش هنری ، عمل سياسی وعمل عقيدتی )ایمانی ( یکی شووند . در اسوالم ، ایموانی    

یافتم که در آنِ واحد یک مذهب زیبائی است ویک اخالقِ عمل . من بی آنکه آنچوه را مسويح )ع( در زنودگيم بوه     

قرآن او پيامبر اسالم است ( ، ونه آنچه را مارکسيسم برای تحليول جامعوه    در ارمغان آورده بود ، نفی کنم )چرا که

در آن ها به من آموخته بود ، کنار بگذارم ) چرا که مسلمان هيچ علمی و هيچ تکنيکی را  های ما و برای عملِ کارا

د اسالم شده ام . بنوابراین  کنار نمی گذارد ، بلکه بالعکس آنها را به کار گرفته در مسير خدا قرارشان ميدهد ( ، وار

 (1٣اسالم در زندگی من ، نه بعنوان یک گسست بلکه به مثابه یک مکمل پدیدار شده است . )گارودی . 

و  11٣1در سوال  « وعده های اسالم»های  گارودی پس از گرویدن به دین اسالم دو کتاب با صبغه ای معنوی به نام

در مرکز اسالمی ژنو به اسوالم روی آورد   11٣2وی در سال .تشر کردمن 11٣3در سال « برای اسالمی قرن بيستمی»

گوارودی در سوال   .های خود را در مخالفت با صهيونيسم جهانی و اشغال فلسوطين آغواز کورد    و از آن پس فعاليت

در . را با مقدمه کشيش پی یر فرانسوی در اختيوار خواننودگان قورار داد   « آیا به خدا نيازی داریم؟»نيز کتاب  111٨

گذار سياست اسرائيل جریمه شد، این کتواب بوه عربوی و فارسوی نيوز       های بنيان بخاطر تاليف کتاب اسطوره 1113

را در مورد فرهنگ « چگونه بشر انسان شد»و « غرب یک سانحه است»های  روژه همچنين کتاب. ترجمه شده است

مسوجد آیينوه   »اسالم آوردنش کتابی به نام گارودی همزمان با .ها نوشت غرب و تالش برای سيطره بر باقی فرهنگ

 را نيز نوشت.« اسالم در غرب»وی بعدها کتاب دیگری با عنوان .را به رشته تحریر در آورد« اسالم

با توجه به سخنانی که مستشرقان هدایت یافته وعلی الخصوص مستشرق هدایت یافته فرانسوی روژه گارودی بيان 

د، اینان با مطالعه قرآن کریم و مالحظه موافقت آموزه های قرآن با عقول، علوم و   داشته یا در آثار خویش نگاشته ان

فطرت را دليل مسلمان شدن خویش اعالم کرده اند و این حاکی از روحيه تحقيق پذیری و انصاو در برخوورد بوا   

ن اسوالم را  مطالب سرشار از حقيقت است. از این رو، الزم است دیگر مستشرقانی کوه هودایت یافتوه و دیون مبوي     

برگزیده اند، شناسایی و به جامعه اسالمی و جوامع غير مسلمان معرفی شوند و دليل پذیرش دین اسوالم از سووی   

 آنان نيز به روشنی بيان گردد  چه این امر ممکن است زمينه هدایت دیگران را نيز فراهم آورد.
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 روژه گارودی از دیدگاه بزرگان ومسلمانان

توان از یک مارکسيسم بزرگ انتظار داشت که بوه   عالمان بزرگ اهل سنت( معتقد است: نمی محمد سعيد بوطی )از

رود، اسوالم   یک اسالمگرای بزرگ تبدیل شود اما اسالم روژه گارودی با وجود اینکه گاه در فهم آن بوه خطوا موی   

سور جهوان در قورن    مهمترین شخصيت فرهنگوی سرا » روشنفکران اردنی گارودی را  1111سالمی است.در ژانویه 

بزرگتورین فيلسووو معاصور در    »ناميدند. عبدالحليم خدام معاون پيشين رئيس جمهور سوریه گوارودی را  « بيستم 

 خواند.« جهان غرب 

رفته و از کمونيسوم بوه اسوالم رسويده و از     ” کژراهه“دانند که به  در فرانسه معموالا او را فيلسوو و اندیشمندی می

گرایان در ایران، مصر، لبنان و چند کشور  د فرانسوی پيروی کرده است. برخی از اسالمسنت راست افراطی ضدیهو

 به تنهایی به مبارزه برخاسته است.” قدرت و سانسور صهيونيسم“دانند که عليه  دیگر، گارودی را متفکر شجاعی می

گوویی و   بوود بوه حقيقوت   سال زندگی خود در هر دین و آیينی که  1٣روژه گارودی یا حاج محمد رجاء در طول 

 گرایی به دین و از غرب به شرق و از کليسا به مسجد تغيير موقعيت داد. افشای درو  و خيانت پرداخت و از مادی

 نتیجه

قرآن کریم بعنوان آخرین وکامل ترین پيام هدایت الهی بورای بشور ، زموانی نقوش جووهری اش ، یعنوی هودایت        

دقيق درک وفهم شود وبحث اتخاذ مبنا ، مقدم و موثر بر این فهم ، بلکوه  وسعادت بشر را ایفا می کند که درست و

تعيين کننده آن است . از این رو شناخت و فهم درست قرآن درنگاه اسالمی ، مبوانی و زیرسواخت هوای اعتقوادی     

شوکيک در  خاصی دارد که پذیرفته شده تمام فرق اسالمی است که از آنها به عنوان مبانی فهم قرآن یاد می شود وت

هریک از این مبانی ، ضمن خدشه به اعتبار قورآن ، درک درسوت آن را نيوز دچوار اخوتالل خواهود کورد . عمووم         

که مسلمان و معتقد به اسالم نيستند در کمتر مسئله اسالمی می توانند با نگاه و دیدگاه واقعی  مستشرقان به دليل این

ک آموزه در فرهنگ و مکتب های خاص مفهومی ویژه دارد که یک مسلمانان با آن مسئله آشنا شوند. زیرا چه بسا ی

کند.در بين قرآن شناسان غربى ، دانشمندان حوق   پژوهشگر بيرونی از آن غافل بوده و مفهوم دیگری را برداشت می

 شناسى هستند که در مواجه با حقيقت عظيم قرآن، سر تسليم فرود آورده و با نهایت انصاو، به شگفت انگيز بودن

آن اذعان داشته اند. آنان اکثراا مجذوب قرآن شده اند و آن را کتابى مقدس و کامالا فرازمينوى دانسوته و تموام آن را    

وحى الهى مى دانند.به عبارتی دیگر آنچه این گروه از مستشرقان را از دیگر گروه های خود متمایز می سازد اعتقاد 

« روژه گوارودی »می می باشد از جمله این مستشرقان مى تووان بوه   به مبانی و پيش فرضهای فهم قرآن از نگاه اسال

 .فرانسوى اشاره کرد که هميشه نسبت به قرآن به دید احترام نگریسته است و در نهایت نيز اسالم را پذیرفت

ن کریم ، با توجه به سخنانی که مستشرقان هدایت یافته بيان داشته یا در آثار خویش نگاشته اند، اینان با مطالعه قرآ

مبانی و زیرساخت های اعتقادی و مالحظه موافقت آموزه های قرآن با عقل، علم و فطرت را دليل مسولمان شودن   

خویش اعالم کرده اند و این حاکی از روحيه تحقيق پذیری و انصاو در برخوورد بوا مطالوب سرشوار از حقيقوت      

دین مبين اسوالم را برگزیوده انود، شناسوایی و بوه       است. از این رو، الزم است دیگر مستشرقانی که هدایت یافته و
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جامعه اسالمی و جوامع غير مسلمان معرفی شوند و دليل پذیرش دین اسالم از سوی آنان نيز به روشنی بيان گردد  

چه این امر ممکن است زمينه هدایت دیگران را نيز فراهم آورد یا دست کم منصفان دیگری را نيز به تأمل بيشتری 

 ه های قرآن و سنت نبوی وا دارد.در آموز
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 راسات االسالميه، اردن، دارالفرقان، چاپ اول، داوود، عبدالقهار، االستشراق و الد

 داوود، عبدالقهار، االستشراق و الدراسات االسالميه، اردن، دارالفرقان، چاپ اول، 

 .1٨7٨دهخدا،علی اکبر، لغت نامه ،موسسه لغت نامه ودانشگاه تهران ،تهران 

له قرآن و مستشرقان، شماره اول، زمستان رضائی اصفهانی، محمدعلی، مقاله بررسی دائره المعارو قرآن الیدن، مج

1٨٣3   

 .1٨٣3زمانی ،محمد حسين ، مستشرقان وقرآن ،موسسه بوستان کتاب ، قم 

 1٨٣3قم .زمانی، محمدحسين، کتاب شرق شناسی و اسالم شناسی غربيان

 . 1٨٣1سعيدی روشن ،محمدباقر،ودیگران آسيب شناسی جریانهای تفسيری ،پژوهشگاه حوزه ودانشگاه قم :

 . 1٨٣1نصری ، عبداهلل ،رازمتن )هرمنوتيک ،قرائت پذیری متن ومنطق فهم دین (انتشارات سروش ،تهران 

 : منابع اینترنتی

 جبهه مستضعفين

 خبرگزاری بين المللی قرآن

 سایت نوگرا

 مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات 

 


