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 روابط بینامتنی قرآن کریم در شعر ایمن العتوم

 «(خذنی إلی المسجد األقصی»)بررسی موردی دیوان 

 1مرثد نادری

 دانشگاه کردستان ،ادبيات عربی رشته زبان و دانشجوی کارشناسی ارشد

 2محسن پیشوایی علوید. 

 دانشگاه کردستان ، دانشکده زبان و ادبيات،دانشيار گروه زبان و ادبيات عربی

 چکيده

گيورد. دیووان    های مختلف از قرآن بهره موی  ها و اشعار خود به صورت ایمن العُتوم نویسنده و شاعر اردنی در رمان

کوارگيری   بررسی کاربرد قرآن در آن هسوتيم. بوه  از تأليفات او است که درصدد « خُذنی إلی المسجد اطقصی»شعر 

ی مسلمانان با قرآن دارد و باید گفت که بررسی و تحليول   قرآن در آثار وی اساساا سرچشمه در ارتبا  معنوی همه

انجامود،   جا که به شناخت حدود تأثيرگذاری قرآن در ادبيات مسلمانان موی  کاربرد قرآن در آثار ادیبان مسلمان از آن

ی  ی نویسنده هميت است. این تحقيق که با روش توصيفی تحليلی صورت گرفته است و در نظر دارد تا شيوهحائز ا

دهد که وی در دیوان مذکور از مضامين قرآنی مانند:  مذکور را در به کارگيری مضامين قرآنی بررسی کند، نشان می

های الهی به شهدا و... بوه صوورت بينوامتنی     متی اسرا و معراج رسول اکرم، جهاد و تشویق به آن، اعطای نع واقعه

 بهره گرفته است و تعداد زیادی از این مضامين قرآنی در ارتبا  با مسجد اطقصی هستند.

 قرآن کریم، بينامتنيت، اردن، شعر معاصر، أیمن العتوم. ها: کلیدواژه

 

 مقدمه -1

هوا بوه وجوود آورد،     ی زنودگی مسولمان   نحووه شک قرآن کریم از همان آغاز نزول تحول شگرفی در تفکر و در  بی

های اعتقادی، اخالقی و شرعی، هم الفاظ و هم معانی ملکووتی آن در آثوار نویسوندگان و     که عالوه بر آموزه طوری

نمودند و هور   های فکری خود را بر قرآن عرضه می های مختلف تجلی یافت. اینان یافته شاعران مسلمان به صورت

کردند. چنين رویکردی در ميان ادیبان  سویی و همراهی نداشت غربال می این کتاب آسمانی همچه که با محتوای  آن

های قرآنی از دیگران متمایز  ها را از آموزه گيری آن های خاصی دارد، به نحوی که بهره کاری به ویژه شاعران، ظرافت

گين و پُر طنين در قالوب سواختار شوعری    های آهن جا که شاعر معانی علوی قرآنی را با واژه خصوص آن کند. به می

ها را پلوه پلوه بوه     ها را به هيجان در آورد و آن ریزد و معانی را در مسير درست آن به حرکت در آورده، تا روح می

  عالم الیتناهی پيوند زند.
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ری و جواری  های ادبوی سوا   ها در پژوهش های تعامل با قرآن کریم که در عصر ما بيشتر از سایر شيوه یکی از شيوه

انود.   ای در ایون بواره انجوام داده    ی ادبيات کارهای ارزنوده  است، تناصّ یا همان بينامتنيت است. پژوهشگران حوزه

های فکوری او موؤثر اسوت و هموين امور درک       بررسی تعامل با قرآن در آثار یک نویسنده، در آشکار کردن گرایش

 کند.  های او را برای خوانندگان آسان می نوشته

کند. این حضور در آثار شواعران معاصور از    ور قرآن در شعر معاصر عربی همانند ادوار گذشته جلب توجه میحض

خذنی إلوی المسوجد   ای دارد. در این ميان دیوان  های گوناگون و گسترده سنتی و نوگرا یا تقليدی و شعر آزاد جلوه

سوتيزانی   مضامين واالی مقاومت و فریاد رسای سوتم  بار و اثر ایمن علی حسين العتوم، مملو از مفاهيم گران اطقصی

کنند.  جا سرکوبشان می اند و یا در همان ها را با ترفندهای گوناگون یا از سرزمينشان بيرون کرده است که غاصبان آن

ر طو ویژه قرآنی به خوبی بهره برده است و همان شاعر در این مجموعه شعر مانند آثار دیگرش از مفاهيم دینی و به

ی نخست مسلمانان سروده  ی عشق به فلسطين و مسجد اطقصی، قبله که از نام این اثر پيداست، به طور ویژه درباره

« ملحمة اطقصوی »کند. عناوینی از قبيل:  گاهی به مناسبت از برخی کشورهای عربی نيز یاد می شده است. گرچه گاه

ی او را نسوبت بوه مسوجد     تعلق خاطر و احساس و عاطفوه و... در این دیوان به خوبی « للقدس غنّيت الحروو»و 

ای از قصاید آن به سوبک   دهد. بيشتر اشعار این دیوان در قالب شعر کالسيک سروده شده، اما پاره اطقصی نشان می

ترین مضامين قرآنی را کوه در   شعر آزاد است. این پژوهش با روش توصيفی تحليلی دیوان مذکور را بررسی و مهم

 اند استخراج و تحليل نموده است.  ابط بينامتنی در اشعار آن به کار رفتهقالب رو

 این قرار است:  های پژوهش از پرسش

 اند؟ به صورت بينامتنی به کار رفته خذنی إلی المسجد اطقصیکدام مضامين قرآنی در دیوان  (1

 اند؟  هایی از روابط بينامتنی بيشترین کاربرد را به خود اختصاص داده در این دیوان چه شکل (2

 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    "الداللی فی شعر أیمن العتووم، دیوانوه   االنزیاح »ی:  ( در مقاله1٨1٣عباس یداللّهی 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

من العتوم )دیوان خذنی إلی المسوجد  اطنما  التراثيّة فی شعر أی»ی دیگری با عنوان:  ( در مقاله1٨17این نویسنده )

 ی آداب الکوفه، ميراث تاریخی و دینی و ادبی را در شعر أیمن العتوم بررسی کرده است. ، مجله«اطقصی نموذجاا(

ی الباحوث،   ، مجلوه «مظاهر أدب المقاومة فی دیوان نبوءات الجائعين طیمن العتوم»ی:  ( در مقاله2111کواری علی )

 یی از زندگی و آثار شعری ایمن العتوم، به تحليل مظاهر مقاومت در این دیوان پرداخته است.ها ضمن بيان گوشه

صورة اطقصی فی شعر أیمن العتوم من خوالل قصوائده )خوذنی إلوی المسوجد      »ی:  ( در مقاله2113فيصل غوادره )

الجامعوة اإلسوالمية   ی  ، مجلوه «اطقصی، یا قلب أمتنا، ملحمة اطقصی( دیوانُه )خذنی إلی المسجد اطقصی( نموذجواا 
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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

أیمون العتووم صوورت نگرفتوه اسوت.       ی کاربردهای قرآنوی در آثوار   بر این اساس، تا کنون هيچ پژوهشی در زمينه

انود،   بوه کوار رفتوه    خذنی إلی المسجد اطقصوی پژوهش پيش رو مضامين قرآنی را که به صورت بينامتنی در دیوان 

  های العتوم به روی خوانندگان گشوده است. بررسی نموده و راهی را برای درک و فهم افکار و نوشته

 بینامتنیت -١

گوران قورار گرفتوه اسوت. ایون نظریوه        ادبی است که در عصر جدید مورد توجه پژوهشبينامتنيت یکی از نظریات 

دانود.   کند و هر متنی را ترکيبی از متون گذشته و معاصر آن متن موی  حضور متن غایب را در متن حاضر بررسی می

ح ایون نظریوه، آن را   شود. ژوليوا کریسوتوا طورا    ی تناصّ ناميده می این نظریه در فارسی بينامتنيت و در عربی نظریه

ها ساخته  کاری است که از نقل قول ی معرّق داند. از دیدگاه او هر متنی یک مجموعه ها می امری الینفک از تمام متن

بينامتنيوت بوه معنوی    (. »3: 1٨٣1های دیگر است )ویکلی،  ی متن ی تغيير یافته شود و یا این که هر متنی به منزله می

ی تعدادی از متوونی   ای که متن جدید خالصه متون گذشته یا معاصر است، به گونه تشکيل شدن یک متن جدید از

ها باقی مانده اسوت   ی آن ها از بين رفته است، و چنان بازسازی شده که از متون قبلی فقط ماده است که مرز بين آن

. رمانی بينامتنيت را (21: 2111)عزام، « دهند و اصل آن مخفی شده و فقط متخصصان و اهل فن آن را تشخيص می

: 11٣٣انود )الرموانی،    داند که به طور پنهان باعث ایجاد متن حاضر شده ای از متون پنهان در متن حاضر می مجموعه

-Tel»هوای   در مجلوه  11١7و  11١١شود که این اصطالح نخسين بار توسط ژوليا کریسوتوا در سوال    (. گفته می٢٣

quel » و«critique »،های باختين مطرح کرد  (. او این اصطالح را پس از بررسی اندیشه11: 11٣7 مطرح شد )انجينو

(. البته در گذشته علمای قدیم بالغت در تعریوف تعودادی از اصوطالحات بالغوی مفواهيمی      72: 1٨٣3)مکاریک، 

تمال کوالم بور   اقتباس به معنوی اشو  »اند:  که در تعریف اقتباس گفته اند  چنان نزدیک به مفهوم بينامتنيت را ذکر کرده

که بينامتنيت سه رکن دارد: متن پنهان )غائب(،  (. با توجه به این٨2٨: 11٣1)حلبی، « چيزی از قرآن و حدیث است

شوود   که گذار از متن غائب به موتن حاضور توسوط روابوط بينوامتنی تبيوين موی        متن حاضر و روابط بينامتنی، و این

ی  گانه یا حضور آن در متن حاضر توسط سه قانون به نام قوانين سه (، لذا بازسازی متن غائب٨13: 1٨٣٣)ميرزایی، 

گيرد که عبارتند از: قانون اجترار )نفی جزئی(، قانون امتصاص )نفوی متووازی( و قوانون حووار      بينامتنی صورت می

ب را (. اجترار یا نفی جزئی آن است که نویسنده در متن حاضر قسمتی از موتن غایو  3١: 2111)نفی کلی( )موسی، 

(. امتصاص یا 11١: 2113دهد. در اجترار ابداع کمتر است )عزام،  کند و س س آن را در متن حاضر ادامه می ذکر می

نفی متوازی که از اجترار برتر است، عبارت است از این که نویسنده متن پنهان را پذیرفته و طووری بوه کوار بورده     

ی بينوامتنی   تورین رابطوه   . اما در حوار یا نفی کلی که مهوم (3١: 2111ی آن دگرگون نشود )موسی،  است که جوهره

گيورد. ایون کوار     کند و آن را در خالو معنای متن غایب به کار می است، نویسنده متن غایب را کامالا بازسازی می

 (.٨7: 2113دهد )وعداهلل،  غالباا ناخودآگاه رخ می
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  گذری کوتاه بر زندگی ایمن العتوم -4

م در اسوتان جَورَش دیوده بوه جهوان گشوود. در       1172شاعر معاصر اردنی است که سال « العتومایمن علی حسين »

ی مهندسوی   م به کسب مدرک دکترا در گروه زبان و ادبيات عربی نایل آمود. در زمينوه  2117دانشگاه اردن در سال 

ای دارد کوه بيشوتر    نوده عمران مشغول به کار شد و عضوی از هيأت ادبای مهندس گردید. او دستاوردهای ادبی ارز

از جمله  -ویژه فلسطين اشغالی  به -های اسالمی  ی پایداری و مقاومت و با ترسيم حوادث سرزمين ها با اندیشه آن

 - 31٣: 1٢٢1ها پيوند راسوخی دارنود )یوداللهی فارسوانی،      ها و کشتارهای وحشيانه در این سرزمين بالیا و انقالب

رسالت ادبيات مقاوموت اسوت، و بایود    »گوید:  ی مسئوليت ادبيات می العتوم درباره(. ایمن ٨1: 2113  غوادرة، 311

ای ایون رسوالت را بور دوش کشود و بور عهوده بگيورد. فرهنگيوان عورب موظفنود کوه قصواید و              کرده هر تحصيل

وموت  گران و همگام با مقاومت و رسوالت مقا  سازی روابط با اشغال هایشان در مسير ضد اشغال و ضد عادی نوشته

، فلسطين(. وی نویسنده و شاعری توانمند است که آثار نظم و نثور  211٣)سایت المرکز الفلسطينی لالعالم، « باشد

، رؤوس الشوياطين های او همگی مقتبس از آیات قرآن کریم اسوت  از جملوه:    بسياری تأليف نموده است. نام رمان

الزنوابق،  توان  های شعری او هم می و... . از دیوان سجنیا صاحبی ال، أرض اهلل، اسمه أحمد، أنا یوسف، تسعة عشر

 و... را نام برد. قلبی عليکِ حبيبتیو  نبوءات الجائعين، خذنی إلی المسجد اطقصی

 خذنی إلی المسجد األقصیبررسی بینامتنی قرآنی در دیوان  -٥

ی  دهد کوه شواعر از اندیشوه    نشان میخورد و  در این دیوان کاربردهای فراوانی از الفاظ و معانی قرآنی به چشم می

های ارزشمند خود غنوای   قرآنی و اسالمی تأثير زیادی پذیرفته است و با استفاده از مضامين واالی قرآنی به سروده

برد: اول از این جهت کوه اشوعارش را از    هایش را باال می بيشتری بخشيده است. این کار از دو جنبه اهميت سروده

که ارتبا  وثيق ادبيوات پایوداری بوا فلسوطين را نشوان       بخشد و دوم این بی اعتبار بيشتری مینظر معانی و حسن اد

افزاید. حضور مضامين قرآنی در این  های اسالمی، بر اصالت و مقبوليت اشعار او می دهد و بدین ترتيب با آموزه می

 دیوان چنين است:

 جهاد و تشویق به آن -1-٥

ای ظواهر شوده اسوت. او بوه شودّت سوازش بوا         ر اشعار ایمن العتوم به طور برجستهی رفيع جهاد و ایثار د اندیشه

گوید که اگر تير غودر بوه سووی توو      ستاید و می فدایی در جنگ با یهودیان را می کند و جان یهودیان را سرزنش می

 مسوجد اطقصوی  خوذنی إلوی ال  ی این دیوان، شعری به نوام   (. اولين سروده3: 211٢شليک شد، لبخند بزن )دیوان، 

است، که گویا نام دیوان هم از این تعبير گرفته شده است. سراسر این شعر تشوویق بوه مبوارزه و عودم سوازش بوا       

 گوید: ها است  در آغاز آن می صهيونيست

ــمح   احلـــــــــــرمح َوانقــــــــــــش دحماَک عـــــــــــــلی بو ابة   الَتّبحح األرَ  واحـــمح الُقـــــدَس والــــَتحح

ــــــــز َة األُمـَــــــــــمح   واقـــبحض َعلی اجلــــمرح إن  القابضنَي َعلی  مجــــــــرح الــــــبالدح أضــــــــــــاؤوا عح

 )همان(
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ی حرم نقش  از این سرزمين دور نشو و از قدس دفاع کن و دست به گریبان جنگ شو و خون خویش را بر دروازه

گر را با کف دست برگير )کنایه از سختیِ دفاع از ميهن(  چون آنان که اخگر وطنشوان را برگرفتنود، عوزتِ    کن/ اخ

 ها را نور افشانی کردند. ملت

فـََقاتـحْل ِفح َسـبحيلح اَّللَّح اَل ُتَكلَّـُف إحالَّ »گران و کافران و تشویق به آن در آیاتی از کالم اهلل آمده اسوت:   مفهوم جهاد با ستم
ََ َوَحرح  ح اْلُمْؤمحنحنَي َعَسى اَّللَُّ َأْن َيُكفَّ ِبََْس الَّذحيَن َكَفُروا َواَّللَُّ َأَشدُّ ِبًَْسا َوَأَشـدُّ تـَْنكحـنـَفْ  در راه خدا بجنگ )حتی اگر  /يالً َس

ی نصرت و پيروزی به تو داده شده است.( تو جوز مسوئول )اعموال(     هم تنها باشی، باک نداشته باش. چراکه وعده

کوه خداونود )در پرتوو     ود نيستی. و مؤمنان را )هم به جنگ دعوت کن و به آن( ترغيب و تحریوک نموا. توا ایون    خ

شجاعت تو و شجاعت مؤمنان( قدرت کافران را باز گيرد )و شما را برابر این وعده پيروز و مؤید گرداند. از قدرت 

: 1٨٣1دل،    خرم٣٢)نساء/ « تر است ات او سختی کافران نترسيد و بدانيد که( قدرت خدا بيشتر و مجاز و شکنجه

ُّ َحـرح  ح اْلُمـْؤمحنحنَي َعلَـى اْلقحتَـالح (. »1١7 ای پيغمبر، مؤمنان را به جنگ )با دشمن برای اعالء فرمان خودا(  .../  اَي أَيُـَّها النَّيح

 (.١3)انفال/ ...« برانگيز 

شود، شاعر همين معنا  که مالحظه می رفته شده و چنانمعنای تشویق به جهاد در دو بيت فوق، از این دست آیات گ

ی بينامتنی موجود، نفی متوازی یوا امتصواص اسوت  چوون      ی خاص خود بيان کرده است، بنابراین رابطه را با شيوه

 ی بيان آن داده است. شاعر متن غایب را پذیرفته و س س از جانب خود تغييراتی در شيوه

 حفظ احترام اماکن مقدس -2-٥

خواند، که از بوذل هويچ قطوره خوونی در راه آن      داند، آن را روح خویش می أیمَن العتوم قدس را مکان مقدسی می

 گوید: ی اول دیوان که ذکرش گذشت، چنين می (. وی در همان سروده١: 211٢نماید )دیوان،  دری  نمی

ــن نـََهــــــــمح  يُقــــــــب حلُ   واخلع فـــؤادک ابلـــوادي املقـــــــــد سح کــَـي  األرَ  من شــــــــوٍق ومح

ک: اي روحي واي رْحي ...  القـُــــــدُس أقـــــَدُس من ُروٍح علی جســــــدٍ   فُقل لُقدسح

 )همان(

تر از روحوی اسوت    قلب خود را بيرون بياور تا این سرزمين مقدس را از شدت شور و اشتياق ببوسد/ قدس مقدس

 نشيند، پس به قدس بگو: ای روح من! و ای محل پرورش من... میکه بر جسم 

کند، زمانی که موسی عليوه السّوالم از مَودیَن بوه      را در ذهن تداعی می« فَاخْلَعْ نَعْلَيْکَ»ی  آیه« اخلع فؤادک»ی  جمله

ای از  د توا شوعله  رو بيند، به طرو آن می مصر برگشت. در این داستان بعد از این که موسی در دل تاریکی آتشی می

ََ »دهود:   جا ندا می جا بيابد. اما خداوند متعال او را آن آن بياورد یا یک نفر راهنما را آن ََ إحنَـّ ََ فَـاْخَلْع نـَْعَلْيـ إحِح  َأَص رَبُـّ
ْلَوادح اْلُمَقـدَّسح طُـًو  زمين پواک  هایت را از پا بيرون بياور، چراکه در سر باشم. کفش بدون شک من پروردگار تو می /ابح

: 1٢11جا بوه خواطر رعایوت ادب بووده اسوت )الصوابونی،        ها در این (. کندن کفش12)طه/ « و مبارک طُوی هستی

 رساند. ی شریفه مفهوم احترام نهادن به مکان مقدس را می (. بنابراین آیه2/2٨1
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کوه شواعر ایون     ، در حالیی تعظيم و احترام مکان مقدس بيان فرموده است ی مذکور درآوردن کفش را به نشانه آیه

ی تعظويم و احتورام برگزیوده     مفهوم را تغيير داده و مفهوم درآوردن قلب را برای بوسيدن سرزمين مقدس به نشانه

ی بينامتنی نفی کلی یا حوار است. در بيوت   ی کریمه تغيير ایجاد کرده، و رابطه است، به این ترتيب او در مفهوم آیه

 است. دوم نيز همين روش تکرار شده

 های الهی به شهیدان  نعمت -١-٥

فرماید، در شعر ایمن العتوم  شهادت که یکی از بزرگترین درجاتی است که پروردگار متعال به بندگان خود عطا می

جای دیوان خود به این مفهوم واال پرداخته است. او به مسير شهادت تشوویق   بسيار ستوده شده است و او در جای

کند کوه گویوا    نماید و کشتگان راه دفاع از قدس را این گونه توصيف می هادت به بزرگی یاد میکند و از مقام ش می

( و تعلوق ایشوان بوه وطون هميشوگی      ١: 211٢روح این شهيدان به درون ذرات خاک ميهن چسبيده است )دیوان، 

  گوید: که می است، چنان

 فُـــزَت ابلن حَعـمح وأنت أکــرُمنا إذ   فُقل لکل  شهيٍد أنَت أرشـُدص

 (11)همان: 

 های )الهی( دست یافتی. به هر شهيدی بگو: تو رشيدترین و بزرگوارترینِ ما هستی، از این رو به نعمت

کنند. به عنوان نمونه:  تواند تمام آیاتی باشد که پاداش شهيدان را نزد خداوند متعال بيان می جا متن غایب می در این

ُروَن بحنح » يُع َأْجَر اْلُمـْؤمحنحنيَ َيْستَـْبشح اند به خاطر نعمتی کوه خودا بودانان     شاد و خوشحال /ْعَمٍة محَن اَّللَّح َوَفْضٍل َوَأنَّ اَّللََّ اَل ُيضح

بينند( خداوند اجور   که )می داده است و فضل و کرمی که او بدیشان روا دیده است، و خوشوقت و مسرورند از این

های الهی  (. آیات قبلِ این آیه هم در مورد نعمت171)آل عمران/ « دهد هدر نمی و پاداش مؤمنان را ضایع نکرده و

 کنيم. ها صرو نظر می به شهيدان است که از ذکر آن

که در مضمون آن تغييری ایجاد نماید در شعر خویش وارد کرده است، اموا   شاعر یک معنا و پيام قرآنی را بدون آن

با اقتضای شعر به کار برده است. با در نظر داشتن این تفاوت ميان متن غایوب   ی خود و مطابق این معنا را به شيوه

 جا نفی متوازی است. ی بينامتنی در این توان گفت که رابطه و متن حاضر می

 انس و الفت میان مؤمنان -4-٥

( و 1٢: 211٢)دیووان،  نمایود   شاعر در دیوان خود به دعوت پيامبر گرامی به نيکی و عدالت و خيرخواهی اشاره می

نگرد. گویا او پيروزی پيامبر را در ایجاد صولح و   از این منظر به موفقيت پيامبر در برقراری الفت ميان مسلمانان می

داند که پيامبر اعظم بدان دعوت نمووده اسوت. یکوی از     ای می های خيرخواهانه ی اندیشه صفا ميان مسلمانان، نتيجه

کند  ی، بخشش به برادران است. شاعر در این باره همان فرمایش پيامبر را تکرار میموارد حسن اخالق و خيرخواه

خوذنی إلوی   ی دیووان   پسندید برای دیگران هم ب سندید )همان(. در دومين سروده فرمود هرچه را برای خود می که

مسولمانان، کوه آن را    نام دارد، شاعر برقرار سواختن انوس و الفوت ميوان    « حبيبی یا رسول اهلل»که  المسجد اطقصی

 ستاید: گونه می داند، این ی تعاليم اخالقی پيامبر به مؤمنان می نتيجه

ـــــــــُـــــــدی الــــــر ْحن تـــوجيـــــــــــهــــا  أل فَت بـــني قــلـــــــــوب املــــــــــؤمنــــــــني مبـــــــــــــــــــا  وج هــــَتهم ِلح
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 مــــا أل َفت بني فــــــــــرٍد فـــــــــي نواحـــيــــــــــــــــهـــا  أنفَقت ِف األر  ما َْحََلتوالغرُب لو 

 )همان(

چه را که  که غرب، اگر تمام آن های مؤمنان، با هدایت الهی انس و الفت ایجاد نمودی/ در حالی ای پيامبر، ميان قلب

 ی زمين الفتی برقرار نماید. کس در روی کرهتواند بين هيچ  روی زمين است ببخشد، نمی

يًعـا َمـا أَلَّْفـَت بـَـنْيَ قـُلُـوهبححْم »ی کریمه است:  ابيات، این آیه  متن غایب در این َفْقـَت َمـا ِفح اأْلَْر ح مجَح َوأَلََّف بـَنْيَ قـُُلوهبححْم َلْو أَنـْ
نَـُهْم إحنَـُّه َعزحيـٌز َحكحـيمٌ  هوا را بوا وجوود دشومنانگی شدیدشوان در پرتوو اسوالم         )خدا بود که عرب/ و َوَلكحنَّ اَّللََّ أَلََّف بـَيـْ

ی آنوان را بوه هوم نزدیوک و      های پر از حقود و کينوه   های آنان الفت ایجاد نمود )و دل دگرگون کرد و( در ميان دل

انوس و  هایشوان   توانستی ميوان دل  کردی نمی چه در زمين است صرو می ی آن ای که( اگر همه مهربان کرد، به گونه

الفت برقرار سازی. ولی خدا )با هدایت آنان به ایمان و دوستی و برادری( ميانشان انس و الفت انداخت، چرا که او 

 (. ١٨)انفال/ « عزیز و حکيم است

کنند، و این امر به خاطر تشابه کلمات موجود در شعر و  ی مذکور را تداعی می اگرچه دو بيت فوق در نگاه اول آیه

ی شریفه برقراری الفت در بين مؤمنوان را بوه خداونود متعوال      آید که آیه ما با نگاهی دوباره به دست میآیه است، ا

نسبت داده است، لکن شاعر آن را به پيامبر، و هدایت بخشيدن مردم را سبب موفقيت پيوامبر در ایون امور دانسوته     

تووانی ميوان    روی زمين است، انفواق کنوی، نموی   چه را که  فرماید اگر هر آن قدر می است. آیه خطاب به پيامبر گران

ایشان الفت برقرار سازی. اما شاعر در دو بيت فوق مستقيماا پيامبر را عامل ایجاد انس و الفت ميان مؤمنوان دانسوته   

است. همچنين شاعر غرب یعنی دشمن را به عجز و ناتوانی در برقوراری الفوت ميوان موردم وصوف کورده اسوت،        

یفه این امر را به پيامبر )ص( نسبت داده است  یعنی ناتوانی را به شخصی محبووب نوه منفوور    ی شر که آیه درحالی

ی مذکور تفاوت بسياری دارد و تشابه الفاظ این ابيات بوا آیوه نبایود     نسبت داده. از این رو مفهوم شعر با مفهوم آیه

مضومون قرآنوی اسوت، بلکوه شواعر       شخص را دچار اشتباه کند و چنين ب ندارد که مضمون این شعر دقيقواا هموان  

ی بينامتنی در این دو بيوت   مضمون قرآنی را برای منظور شعرش تغيير داده است. با توجه به این توضيحات، رابطه

رسد که شاعر در این دو بيت به صورت ناخودآگاه چنين تغييری را در مضومون   نفی کلی یا حوار است. به نظر می

 قرآنی ایجاد کرده است.

 فرق نگذاشتن میان پیامبران -٥-٥

شود، توجه به اصول عقاید اسالمی است. یکی از این اصول که در قرآن  یکی از مواردی که در شعر العتوم دیده می

حبيبی یا رسول »هایش که  کریم آمده است و این شاعر نيز بدان پرداخته، ایمان به نبوت است. او در یکی از سروده

ی  گذاریم، به همه گوید که ميان پيامبران الهی فرقی نمی اصل اشاره کرده و طبق تفکر قرآنی مینام دارد، به این « اهلل

 آوریم و همه را دوست داریم: ها ایمان می آن

 وال نفـــــر ق بني ابديهـــا و َتلـــــيهـــا  حنــن احملحب ون کل  األنبـــــــــــــياء معـــــــاً 

 هللُا يـــ ُمــــــــــُرنـا ِف أن ُنســــــــــاويـهـــــــــا  أْحدصوإن  عيسی کموسی مثل 

 (17)همان: 
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 -همانند موسوی  -گذاریم/ همانا عيسی نيز  ها فرقی نمی ما دوستدار همگی پيامبران هستيم، ميان اولين و آخرین آن

 را یکسان بدانيم.ها  همچون پيامبر ما، محمد )ص( است. خداوند به ما امر فرموده است تا آن

َّلل ح َو َمْلئحَكتحـهح َو ُكُتبحـهح َو ُرُسـ»ی شریفه است:  متن غایب این آیه َا أُنزحَل إحلَْيهح محن رَّبح هح َواْلُمْؤمحُنوَن ُكـلٌّ آَمـَن ابح لحهح آَمَن الرَُّسوُل مبح
ْعنَـا َو َأَطْعنَـا  ـريُ الَنـَُفرح ُق بـَنْيَ َأَحٍد مح ن رُُّسلحهح َو قَاُلوْا ْسَح ََ اْلَمصح ََ رَبَـّنَـا َو إحلَْيـ فرسوتادة )خودا، محمود( معتقود اسوت      / ُغْفَرانَـ

بدانچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده است )و شکی در رسالت آسمانی خود ندارد( و مؤمنوان )نيوز( بودان    

ند:( ميان هيچ یوک از  گوی های وی و پيغمبرانش ایمان داشته )و می باور دارند. همگی به خدا و فرشتگان او و کتاب

گویند: )اوامر و نوواهی ربوانی را    دانيم(. و می ی رسالت ایشان را یکی می گذاریم )و سرچشمه پيغمبران او فرق نمی

« توسط محمد( شنيدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا، آمرزش تو را خواهانيم، و بازگشت )همگان( به سوی تو است

 (.2٣3)بقره/ 

ه همان مضمون قرآنی اشاره دارد، اما شاعر آن را به روش خود بيان نموده و تغييرات اندکی جا ب متن حاضر در این

ی بينامتنی موجود بين این قسمت از موتن حاضور بوا موتن      ی بيان موضوع ایجاد کرده است. بنابراین رابطه در نحوه

 غایب نفی متوازی است.

 ی إسراء و معراج نبوی  واقعه -6-٥

اهی اعتقادات دینی و قرآنی خویش را آشوکارا در اشوعارش بيوان کورده اسوت. یکوی از ایون        گفته شد که شاعر گ

ی پيامبر )ص( از مکه به مسجد اطقصی و س س عروج آن حضرت از قدس یا مسجد االقصوی   اعتقادات سير شبانه

ی نمواز در مسوجد    هی اسراء و معراج و مسایل مورتبط بوا آن پرداختوه و بوه اقامو      ها است. شاعر به واقعه به آسمان

ی  (. سوروده 2٨: 211٢اطقصی توسط پيامبر عظيم الشأن و اقتدای سایر پيامبران به ایشان اشاره نموده است )دیوان، 

در مورد بيت المقدس است. شاعر در چند جای این شوعر بوه    خذنی إلی المسجد اطقصیدر دیوان « یا قلبَ أمّتنا»

 گوید: ر اشاره نموده است. مثالا میقد موضوع اسراء و معراج پيامبر گران

 يــــا ٍــــالــــــــــثــاً ِف املســــــــــجــــَديـنح يُــزارُ   يــا قــــــــــبلَة اإلســــــــالمح أو َل َعـــهــــــــــدحهح 

 األزهــــارُ محن َتتح جــبهـــــةح )أْحَد(   ســـــــَجـــد الن ُي عـَـــلی ٍراَک فــنوََّرت

 طــــــرابً، وطـــاَرت بَعـــــَده األحــــــجارُ   ومشـــی عـلـی أحـــجــــاره فتمــــايَلت

 فتکلَّـــَمت محن شـــــــــوقـــــها األطــــــيارُ   ودعـــا الطـ ــــــيوَر إلَــــــيهح ِف ســـــاحـــاتحه

ـــــــــها معـــــــــــــــطــارُ فهـــ  وَْسا هناک إلی الس ـماوات الُعلی ــــــن يـــومح  ــــــواُؤه مح

 (22)همان: 

روند/ پيامبر بر  ی صدر اسالم، ای سومين مسجدی که بعد از مسجد الحرام و مسجد نبوی، به زیارت آن می ای قبله

هوا از   راه رفوت و سونگ  هوای آن   ها شکفتند/ و بور سونگ   خاک تو سجده فرمود  به همين خاطر زیر پيشانی او گل

ها از شوق دعوت او به  خوشحالی به تلوتلو افتادند و به پرواز درآمدند/ او پرندگان را به سوی خود فرا خواند و آن

های باال عروج کرد، به همين خاطر هوای قودس از آن روز توا کنوون عطورآگين      جا به آسمان سخن آمدند/ و از آن

 است.
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ی إسراء به  ( از مسجد الحرام به مسجد اطقصی در سورهصَلَّی اهللُ عَلَيه وآله وسَلَّممی )شبروی )= إسراء( پيامبر گرا

ی اسوراء چنوين    ی سووره  ی نجوم. آیوه   ها )= معراج( نيز در سوره صراحت ذکر شده است و عروج ایشان به آسمان

دح »فرماید:  می ـْن آاَيتحنَـا إحنَـُّه  ُسْبَحاَن الَّذحي َأْسَر  بحَعْبدحهح لَْياًل محَن اْلَمْسجح دح اأْلَْقَصى الَّذحي اَبرَْكَنا َحْولَـُه لحُنرحيَـُه مح احْلََرامح إحََل اْلَمْسجح
ريُ  ی خود )محمد پسر عبوداهلل( را در شوبی از مسوجد     تسبيح و تقدیس خدایی را سزاست که بنده/ ُهَو السَّمحيُع اْلَبصح

جا که دَوروبر آن را پُر برکوت )از اقووات موادی و معنووی(      آن الحرام )مکه( به مسجد اطقصی )بيت المقدس( برد.

های )عظمت و قدرت خداونودی( خوود را    ی زمينی و آسمانی( برخی از نشانه ایم. تا )در این کوچ یک شبه ساخته

ونَـُه َعلَـى َمـا َأفـَُتَمارُ »فرمایود:   ی نجم هم موی  (. سوره1)إسراء/ « گمان خداوند بس شنوا و بينا است بدو بنمایانيم... بی
تَـَهى )07( َوَلَقْد رَآُه نـَْزَلًة ُأْخَر  )00يـََر  ) ْدرَةح اْلُمنـْ ْنـَدَها َجنَّـُة اْلَمـْ َو  00( عحْنَد سح ی چيزی  آیا با او درباره ( .../13)( عح

کنيد؟ او که بار دیگر )در شوب معوراج( وی )= جبرئيول( را دیوده اسوت  نزدیوک سودرة         که دیده است، ستيزه می

 (.13 - 12)نجم/ ...« المنتهی. بهشت که منزل )و مأوای متقيان( است در کنار آن است 

ی اسوراء را یوادآور    کند و این همان واقعوه  ابيات دوم تا چهارم از پنج بيت فوق به حضور پيامبر در قدس اشاره می

ی  ند. در بيت پنجم هوم بوه واقعوه   ا ی اسراء به قدس تشریف برده هم در واقعه شود. چون پيامبر فقط یک بار، آن می

ها اشاره شده است. متن حاضر مفهووم اسوراء و معوراج پيوامبر را از قورآن گرفتوه و        معراج پيامبر گرامی به آسمان

 ی بينامتنی در این ابيات نفی متوازی است. های بيشتری را به این واقعه افزوده است. بنابراین رابطه توصيف

 

 سرزمین مسجد األقصی برکت دادن خداوند به -7-٥

ی مسوجد   شاعر معتقد است که بيت المقدس و سرزمين پيرامون آن، مکان مقدس و پر برکتی است. او حتی دروازه

که برخوی از قصواید    خذنی إلی المسجد اطقصی(. در دیوان ٢3: 211٢داند )دیوان،  ی بهشت می اطقصی را دروازه

 گوید: ها می در یکی از این قالباند، شاعر  شعر نو سروده شده آن در قالب

 إن ک البيت املقد س
 إن ک الط هر ال ذي رغَم ناسات الص ليبي ني يوماً ما تنج س

 ِف قلوب األولياء
 (.٢٣)همان:  إن ک األر  الِت ابرکها هللا و معراج السماء

لوده نشدی/ توو در قلوب   های صليبيان، حتی یک روز هم آ همانا تو بيت المقدسی/ تو آن پاکی که عليرغم نجاست

 اوليای خداوندی/ تو همان سرزمينی هستی که خداوند آن را برکت داد و نردبان آسمان گردانيد. 

دح »ی مبارک بودن سرزمين قدس در قرآن کریم چنين بيان شده است:  مسأله ُسْبَحاَن الَّذحي َأْسَر  بحَعْبدحهح لَْياًل محَن اْلَمْسجح
ـريُ احْلََرامح إحََل اْلَمسْ  دح اأْلَْقَصى الَّذحي اَبرَْكَنا َحْوَلُه لحُنرحيَُه محْن آاَيتحَنا إحنَُّه ُهـَو السَّـمحيُع اْلَبصح ی ایون آیوه در    (. ترجمه1)إسراء/ « جح

 بخش قبلی گذشت.



 پيشوايی علوىمرثد نادرى, محسن  («یالمسجد األقص یخذني إل» وانيد ىمورد ی)بررس العتوم منيدر شعر ا ميقرآن كر ینامتنيروابط ب
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های پيرامون مسجد اطقصی برکت داده و در شعر فوق هم به این  فرماید که خداوند به سرزمين ی شریفه می این آیه

ی مذکور است که موتن حاضور مضومون خوویش را از آن      ی کریمه مفهوم اشاره شده است. بنابراین متن غایب آیه

ی بينامتنی نفی متووازی خواهود    ی قرآنی متفاوت است، رابطه ی بيان شعر با شيوه جا که شيوه برگرفته است و از آن

 بود.

 ی امور ی او بر همه یاری خداوند و سیطره -8-٥

داند. او معتقد است که شکستِ کنونی یوک   توم به آینده خوشبين است و پيروزی نهایی را امری محقق میایمن الع

هوا   ی گذرا است  چرا که هنوز قهرمانانی در ميان امت اسالمی وجود دارند و سرانجام پيروزی به دسوت آن  مرحله

ی اموور   د که خداوند متعال بور هموه  محقق خواهد شد. این شاعر از کسب پيروزی مأیوس نيست  چون اعتقاد دار

، شواعر پوس از   «أفودی بوالءَک  »ی   (. در سروده17: 211٢ی او بر همه چيز غالب است )دیوان،  سيطره دارد و اراده

 گوید: ها چنين می تشویق مبارزان و تمجيد از فداکاری و از جان گذشتگی آن

ُْ أمــــره  َمهــــما متاَدی مجُعـــــــــُهم بعــحـــــــنـادح   لـــــن نيــ َســـــن َوهللُا غـال

 حرٍ  يسـرُي َعلی ُخَطی األجدادح   وهللُا يُؤِت النصـــــَر کلَّ مکافـــــحٍ 

 )همان(

ی آنوان )=   هرگز نا اميد نخواهيم شد، چون خداوند بر کار خوود چيوره و مسولط اسوت، هرچنود کوه دار و دسوته       

کنود، پيوروزی    ای که در مسير نياکان حرکت می پافشاری کنند/ خداوند به هر مبارز آزادهدشمنان( بر سرکشی خود 

 فرماید. عطا می

... خدا بر کار خود چيره و وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ/ »... بيت اول با این آیه بينامتنيت دارد: 

(. موتن غایوب در بيوت    21)یوسف/ « دانند تر مردم )خفایای حکمت و لطف تدبيرش را( نمیمسلط است، ولی بيش

و  زِیزِ الْحَکِويمِ/ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَکُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُکُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَ»نيز این آیه است:  دوم

هوای شوما بودان     ای برای )پيروزی( شما نساخت، و برای آن کرد که دل یاریِ با فرشتگان( را جز مژدهخداوند آن )

 (. 12١عمران/  )آل« آرام گيرد، و پيروزی جز از جانب خداوند توانای دانا نيست

ا اندکی تغيير ی یوسف الفاظ و معانی مشترکی دارد، اما شاعر ب ی سوره درشعر فوق با آیه« واهلل غالب أمره»عبارت 

در لفظ و سياق و موضوع، آن را در شعر خود تکرار نموده است. در بيت دوم نيز، در شعر که متن حاضر است، و 

ی کریمه که متن غایب است، به این مفهوم اشاره شده که پيروزی به دست خداست و او آن را به مجاهودان   در آیه

ن مفهوم را متناسب با شعر، برای مبارزان مسوير نياکوان بوه کوار بورده      فرماید. اما شاعر ای و مبارزان راه حق عطا می

ی بينامتنی نفی متووازی   شود، رابطه ی بيان این دو بيت دیده می است. با توجه به این تغييرات و تفاوتی که در شيوه

ست و پيروزی بوا  رسانند که کارها به دست خداوند ا است. به این معنی که دو بيت فوق این مفهوم را به خوبی می

 پذیرد. خواست او صورت می

 پاداش نیکی را با نیکی دادن -2-٥
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دهد شاعر بورای ایون دانوش اهميوت      آميزی وجود دارد که نشان می در دیوان ایمن العتوم تعابير و مضامين حکمت

هوای   گویود: انسوان   و موی کنود   ای آغاز می ی پُر معنا و حکيمانه را با جمله« الثّياب»ی   ای قایل است. او سروده ویژه

(. ایون تعبيور   27: 211٢کس که شنواتر است سزاوار گفت و گوست )دیووان،   اند و آن ی سرزنش نيکوکارتر شایسته

کنود و   ، شاعر عشق خود را به وطن بازگو موی «أنفقتُ عُمری فی هواک»یک مفهوم قرآنی است. در قسمتی از شعر 

او از کارش پواداش داده شوده اسوت. سو س ایون       شدن و اخراج شدنگوید که این عشق با زندانی و دادگاهی  می

شود که جزای نيکی باید با نيکی داده شود. اما با کمال تعجب، تووانگران و   آميز قرآنی را یادآور می ی حکمت جمله

 اند: هایش را داده ی ناخوشایندی پاسخ نيکی ها به شيوه سردمداران آن

ْ   -کوفحئُت   لعــــاشـــــــــــــــقني وإن نــــــیيــرقــــــی اِلــــــــــوی اب  ابحلــــــرمـــــــان -رغــــم احل

 کانت ُمکافــــــــــــــ ِت عـــــــلی إحســــــــانی؟  ســــجِن وحمکــمِت وفصــــلي، هــــل ُتری

 (111)همان: 

ام/ آیا زندانی شدن و  ميهنم، با محروم شدن پاداش گرفته برد، اما من با این که عاشق عشق جایگاه عاشقان را باال می

 دادگاهی کردن و اخراج از کار پاداش نيکی من بود؟

انود، بوه صوورت     اند و حتی مجازاتش کرده در این بيت شاعر به قصد سرزنش کسانی که او را پاداش مناسب نداده

دانود، اموا در    یعنی شاعر جزای نيکوی را نيکوی موی   استفهام انکاری گفته است آیا جزای نيکی من این بود؟! و این 

رو شده است. در بيت اول نيز همين معنا در ضمن کالم شاعر نهفته است. او با طعنه  زندگی خود با خالو آن روبه

ام. این دو بيوت   ورزم به محروميت از آن محکوم شده که من به ميهنم عشق می گوید با وجود این به بدخواهانش می

آیا پاداش نيکوی کوردن جوز     هَلْ جَزَاءُ الْشِحْسَانِ إِلَّا الْشِحْسَانُ/»ی مفهوم این آیه است:  ضمنی دربر دارندهبه صورت 

جا تعامل متن حاضر با متن غایب بدین صورت است کوه در موتن    (. در این١1)الرحمن/ « نيکی دیدن خواهد بود؟

ای متفاوت عمل شده است. اما مفهوم متن غایب بوه   ه گونهی بيان آن ب حاضر متن غایب پذیرفته شده، اما در شيوه

ی بينامتنی بين موتن حاضور و غایوب در ایون قسومت نفوی        طور ضمنی در کالم گنجانده شده است. بنابراین رابطه

 متوازی است.

 ی دشمنان نسبت به مسلمانان حقد و کینه -1٠-٥

هوا و   هوا را سورزنش کورده و موردم را از توطئوه      آنالعتوم دیدگاه مثبتوی بوه دشومنان نودارد و در تموام اشوعارش       

گوید که در روز تسویه حسواب، هويچ گونوه سازشوی بوا دشومنان        دارد. او حتی می ها برحذر می های آن فریبکاری

 گوید: (. در این باره می21: 211٢سودمند نيست )دیوان، 

 عـــــــــبـــدنــا هللا تــنـــــزيــــهــــــــــــــــا إال ألنـ ــــــــــــــا  واحلاقدون علی اإلســـــــالم ما حَقدوا

 َتــفـــــي وتُبــطحــــُن، والتــــــاريخ يُبــــــديهـــــا  فاحلــــقد ليس جــــــديدا ِف عقــــــيدِتــم

ـــــــمَّ من   ف ظـــــــــــهَرت عــلــناً ما کان مســــــــــــترتاً   حقـــــــٍد أفاعـــــيـهــاوصب ت السُّ

 (1١)همان: 



 پيشوايی علوىمرثد نادرى, محسن  («یالمسجد األقص یخذني إل» وانيد ىمورد ی)بررس العتوم منيدر شعر ا ميقرآن كر ینامتنيروابط ب
 
 

٢٨٢ 

 

کنيم/ پس کينوه   فقط خداوند را عبادت و تنزیه می ی اسالم را در دل دارند، به این خاطر است که ما کسانی که کينه

سوازد/   کنند، اما تواریخ آن را بورمال موی    ی اینان نيست، گاهی آن را پنهان و گاهی آشکار می چيز جدیدی در عقيده

 چه را که پنهان بود آشکار کرد و مارها سمشان را از روی کينه ریختند. ها آن آنی  عقيده

اَي أَيُـَّهـا الَـّذحيَن آَمنُـوا اَل »ی کریموه اسوت:    کند این آیوه  ی مخفی دشمنان اسالم اشاره می متن غایبی که به حقد و کينه
ُذوا بحطَانًَة محْن ُدونحُكْم اَل َيَُْلوَنُكْم َخَبااًل  ـْن َأفْــَواهحهحْم َوَمـا َُتْفحـي ُصـُدورُُهْم َأْكبَــُر قَـْد بـَيـَّنَّـا تـَتَّخح َودُّوا َما َعنحتُّْم َقْد بَـَدتح اْلبَـْغَضـاُء مح

ُتْم تـَْعقحُلونَ  اید، از غير خود محرم اسرار بر نگزینيد، آنوان از هويچ گونوه     ای کسانی که ایمان آورده/ َلُكُم اآْلاَيتح إحْن ُكنـْ

کنند. آنان آرزوی رنج و زحمت شما را )در دل( دارند )و پيوسته در انتظوار   شما کوتاهی نمی شر و فسادی در حق

هایی که ظاهر  چه در دل دارند بزرگتر است )از بدسگالی های( دشمنانگی از دهان آنان آشکار است، و آن آنند. نشانه

ز شناخت( برای شما بيان کردیم اگر اهل عقول  ها دشمن را از دوست با هایی را )که بتوان با آن سازند(. ما نشانه می

 (.11٣عمران/  )آل« و درایت هستيد

ی شریفه مترادو  در آیه« البغضاء»ی  با کلمه« الحقد»ی  سازند. کلمه ی فوق رهنمون می کلمات شعر باال ما را به آیه

« تخفوی »اند که کلمات  تخاب شدهای ان در شعر به گونه« یُبدیها»و « تبطن»و « تخفی»های  و متناسب است. نيز کلمه

ی کریمه در اشعار فووق پذیرفتوه    کنند. بدین صورت مضمون این آیه ی فوق را در ذهن تداعی می در آیه« بدت»و 

ی بينامتنی نفی متوازی است. هر  توان گفت که رابطه شده، اما شاعر با اسلوبی دیگر آن را بيان نموده است. پس می

اند.  ی دشمنان اشاره دارند، و به مخفی کردن کينه توسط دشمنان اذعان کرده حقد و کينه دو متن پنهان و حاضر، بر

ولی در متن حاضور، تواریخ اسوت کوه آن      کند، های پوشيده را فاش می اما در متن غایب این خداوند است که کينه

فی کلی اسوت  چوون مفهووم موتن     ی بينامتنی ن توان گفت رابطه سازد. در این یک مورد اخير می ها را برمال می کينه

 حاضر از مفهوم قرآنی فاصله گرفته است.

 گیری نتیجه -6

هوا و   هوایش رویکورد اسوالمی دارد و در رموان     أیمَن علی حسين العتوم، نویسنده و شاعر اردنی است که در نوشته

ها در راستای ادبيوات   آن اشعارش از قرآن کریم به خوبی بهره برده است. او چند دیوان شعری دارد که بيشتر اشعار

است که در ایون دیووان مفواهيم     خُذنی إلی المسجد اطقصیمقاومت سروده شده است. یکی از مجموعه اشعار او 

 قرآنی زیادی را به صورت بينامتنی به کار برده است.

قودر   پيوامبر گوران  اغلب این مفاهيم ارتبا  مستقيمی با قدس و آزادی آن دارند  مفاهيمی از قبيل: اسوراء و معوراج   

اسالم، تشویق به جهاد و مبارزه با دشمنان و اشغالگران، مبارک بوودن سورزمين پيراموون مسوجد االقصوی، برقورار       

ی  پواداش نيکوی را بوا نيکوی دادن، حقود و کينوه       های الهی به شوهيدان،  ساختن انس و الفت ميان مسلمانان، نعمت

ترین مظاهر حضور قرآن  و فرق نگذاشتن ميان پيامبران الهی از مهمدشمنان نسبت به مسلمانان، منشأ الهی پيروزی، 

 کریم در دیوان مذکور است. 

ی بعد به صورت حوار )نفی  ی امتصاص )نفی متوازی( و در مرتبه نيز بسامد بينامتنيت قرآنی بيشتر به صورت رابطه

هوا معوانی و    کلی( است. بدین خاطر که شاعر فقط مضامين آیات قرآنی را تکورار نکورده، بلکوه بوا اسوتمداد از آن     
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ده است مضامين قرآنی را با زبان شعری همسو و تر کرده است. اگرچه گاهی سعی نمو تصاویر شعری خود را غنی

 هماهنگ نماید.

 

 منابع

 قرآن کریم

 .٢٣، ص ٢٣، مجلة الوحدة، شماره: «النص الغائب فی الشعر العربی الحدیث»م(، 11٣٣الرمانی، ابراهيم )

 هو(، صفوة التفاسير، بيروت: دار الفکر.1٢11الصابونی، محمد علی )

 إلی المسجد اطقصی، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، چاپ دوم. م(، خذنی211٢العتوم، أیمن )

 م(، فی أصول الخطاب النقدی الجدید، ترجمه: احمد المدینی، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة.11٣7انجينو، مارک )

یوسوف، بغوداد: وزارة    م(، حسن التوسل إلی صناعة الترسل، تحقيق: اکرم عثمان11٣1حلبی، شهاب الدین محمود )

 الثقافة و اإلعالم.

 ش(، تفسير نور، تهران: نشر احسان، چاپ هشتم. 1٨٣1دل، مصطفی ) خرم

 م(، النص الغائب تجليات التناص فی الشعر العربی، دمشق: اتحاد الکتاب العرب، چاپ اول.2111عزام، محمد )

 تّاب العرب، چاپ اول.م(، شعریة الخطاب السردی، دمشق: إتحاد الک2113عزام، محمد )

صورة اطقصی فی شعر د. أیمن العتوم من خالل قصوائده: )خوذنی إلوی المسوجد     »م(، 2113غوادرة، فيصل حسين )

، مجلوة الجامعوة   «اطقصی، یا قلب أمتنا، ملحمة اطقصی( دیوانه: )خوذنی إلوی المسوجد اطقصوی( نموذجواا     

 .١٣ - 21رون، العدد اطول، صص اإلسالمية للبحوث اإلنسانية، المجلد الثالث و العش

ی نظریات ادبی معاصر، ترجمه: مهران نجفی و محمد نبوی، تهوران: آگوه،    نامه ش(، دانش1٨٣3مکاریک، ایرناریما )

 چاپ دوم.

 م(، قراءات فی الشعر العربی الحدیث و المعاصر، دراسة، دمشق: إتحاد الکتّاب العرب.2111موسی، خليل )

ی دانشوکده   ، نشوریه «روابط بينامتنی قرآن با اشوعار احمود مطور   »ش(،  1٨٣٣ميرزایی، فرامرز  واحدی، ماشاء اهلل )

 – 221(، صوص  22)پيواپی   23ی جدیود، شوماره    ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد باهنر کرمان، دوره

2٨2. 

 صرة، دار المندالوی، چاپ اول.م(، التناص المعرفی فی شعر عزالدین المنا2113وعداهلل، ليدیا )

:  ، ترجموه «وابستگی متون: تعامل متون )روابط بينامتنی در ادبيات کودک و نوجووان( »ش(، 1٨٣1ویکلی، کریستين )

 .11 - ٢، صص 2٣ی ادبيات کودک و نوجوان، شماره  پور، پژوهشنامه طاهر آدینه

أیمون العتووم دیووان خوذنی إلوی المسوجد اطقصوی         اطنما  التراثية فی شوعر »ق(، 1٢٢1یداللهی فارسانی، عباس )

 .32١ - 313، صص ٨٣، مجله آداب الکوفة، شماره «نموذجاا

 

 های اینترنتی: سایت
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م(، )الشاعر الدکتور أیمن العتوم یتحدث عون أدب المقاوموة و المشوهد الشوعری     211٣المرکز الفلسطينی لإلعالم، )

 .www.palinfo.comالثائر(. 
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(١1) 

 الدین مجتبوی از قرآن کریم شناسی ترجمه جغل روش

 1یائمراحسن  محمدد. 

 .إیرانشهر، إیران، والیت عربی دانشگاه استادیار گروه زبان و ادبيات

 چکیده

های ترین ترجمهاز دقيقالدین مجتبوی جاللترجمه نظران حوزه ترجمه بر این اعتقادند که برخی ناقدان و صاحب

هوای  ، عالوه بر مؤلفهمترجمشود که قرآن است. با تأمل در ساختار و محتوای این ترجمه، چنين دریافت میمعاصر 

ها، اصطالحات و ها، کنایهاللفظی و معادل سازگار است، غالباا تعابير مجاز، استعارهکه با سبک ترجمة تحتفراوانی 

 -اللفظوی(  معنوایی )تحوت  "سوبک تلفيقوی و ترکيبویِ:     سوبک محتووایی و یوا   ها و ... را بهالمثلاسامی مبهم، ضرب

شناسی ترجمة مجتبوی هدو این مقاله، نقد روشمحور است. ای مخاطببرگردان نموده که مؤیّد ترجمه "ارتباطی

ای ارتبواطی و  اللفظی، عمدتاا ترجموه دهد که این ترجمه، عالوه بر رویة معادل و تحتاز قرآن کریم است تا نشان 

تحليلی نگاشته شده، نشان داد که این ترجمه، عالوه بر اعتماد  -پيامی است. دستاورد پژوهش که با روش توصيفی 

اسوت. در ایون ترجموه     "ارتبواطی  -اللفظوی(  معنوایی )تحوت  "ای رها و مختصات زبان مبدأ، غالباا ترجمهبه ساختا

 است.  "ارتباطی -معنایی "شود که مؤید سبک تلفيقیِ های فراوانی یافت میشاخص

 شناسی.ارتباطی، روش -ی معنایی مجتبوی، ترجمه قرآن کریم، ترجمه واژگان کلیدی:

 

 بیان مسكلهمقدّمه و  -1

-های ترجمه است. پيش از گسترش مباحث زبوان ها و روششناسی ترجمه، بررسی سبکیکی از مباحث مهم زبان

لغوی )لفظی( و معنایی )مفهومی( مطورح بووده اسوت. چنانکوه      های ترجمه به دو دستهبندی روششناختی، تقسيم

تأکيود   -البته بوه نووعی خواص     -ترجمه بر این دو نوع  نظران حوزهشناسان و صاحبحتّی امروزه هم برخی زبان

. ترجموه بور   2. ترجمه بر اساس صورت یا قالب. 1کند: ، دو نوع ترجمه را معرفی می"ميلدرد الرسون"ورزند. می

 آن را بوه هشوت نووع    ،حساسويت ترجموه  نظر به با نيز  "پيتر نيومارک"(. 21ش: 1٨٣1زاده، اساس معنا )ر.ک: قلی

ترجموة  . ٢. ترجمة وفادار یا امين. ٨. ترجمة تحت اللفظی. 2. ترجمة لفظ به لفظ .1: بندی کرده استتهدسمتفاوت 

-(. بوى 1٨7ش: 1٨٣٢ارتباطی. )ر.ک: جواهری، ترجمة . ٣. ترجمة اصطالحی. 7. ترجمة آزاد. ١. اقتباس. 3. معنایی

-. ترجموه تحوت  2وى یوا ترجموان القورآن     . ترجمه لغ1: دانسته است نوعهاى قرآن را هفت  آزار شيرازى، ترجمه

. ١. ترجمه به شعر معنوى )منظووم(   3. ترجمه و حواشى  ٢(  ١) . ترجمه حرفى و معنوى )ترجمه امين(٨اللفظى  

محمودعلی رضوایی اصوفهانی،     (.2٢١ش: 1٨7١آزار شويرازی،  )بوی  . ترجموه تفسويرى  7ترجمه آوایى یا آهنگوين   

                                                           
1 m.amraei@Velayat.ac.ir 

mailto:m.amraei@Velayat.ac.ir
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. ترجمة لفظ بوه  1اند: مه ارائه داده و ترجمة قرآن را سه دسته کلی تقسيم نمودههای ترجمرزبندی متفاوتی از روش

. ترجموة آزاد )=  ٨. ترجمة جمله به جمله )= هسته به هسته = معنوی = اموين(.  2لفظ )= تحت اللفظی = حرفی(. 

بسويار بوه هوم نزدیوک      ها،بندیگونه تقسيم( البته، این٨٨ش: 1٨٣٨تفسيری = خالصة التفاسير( )رضایی اصفهانی، 

بنودی منطقوی جوامع و شوامل،     نماید. لذا، ارائة یوک تقسويم  بوده و تشخيص مرز ميان آنها تقریبا امری ناممکن می

هوای  های فارسی قرآن کریم، به سه روش: ترجمهبندی از ترجمهترین تقسيممطلوب و مورد نظر است. شاید دقيق

(  بنابر ایون  132ش: 1٨1٨تر باشد. )ناصری، ای آزاد )تفسيری( مناسبههای وفادار و ترجمهتحت اللفظی، ترجمه

ارتبواطی   -ای معنوایی  ی او را ترجمهتوان ترجمهها، با تأمل در ساختار و محتوای ترجمه مجتبوی، میبندیتقسيم

ارتبواطی و  عمودتاا دارای روشوی    نبازی زمجاری و ستعاا یقطبهاویوژه  معنی که در ترجمه خوود و بوه  ناميد  بدین

هوایی  مفهومی است و بيشتر انتقال پيام آیات را در نظر دارد. این مقاله، با روش توصويفی تحليلوی بوه ذکور نمونوه     

ی مجتبوی از قرآن کریم پرداخته، تا نشان دهد که این ترجمه، غالباا بوه  استقرائی و کامال تصادفی از سراسر ترجمه

بوه موتن مبودأ    نموده تالش  از یک طرو، مترجم تا سر حد ممکن راسبک معنایی و ارتباطی شکل گرفته است  زی

کوه احيانواا معوادلی     از طرو دیگر در تعابير مجاز، کنایوه، اسوتعاره، اسوماء موبهم، اصوطالحات و ...     وفادار باشد و 

هوای  هرا محقق سازد. البته، نباید فراموش کرد که بسوياری از ترجمو   مشخص در زبان مقصد ندارند، انتقال پيام آن

ی لفوظ بوه لفوظ    فارسی موجود، هر یک مشتمل بر انواعی از روش ترجمه است، چه بسا در یک آیه، هوم ترجموه  

گونه که آقای مجتبوی وجود داشته باشد و هم تحت اللفظی و هم وفادار، هم محتوایی و هم تفسيری و آزاد، همان

دنبال آن است ع و گوناگونی زیادی دارد. این پژوهش بهی ایشان گاهاا تنونيز از این قاعده مستثنی نيستند و ترجمه

ارتبواطی   -تا به خواننده نشان دهد که ترجمه مجتبوی از قرآن کریم غالبا متشکل از سبک ترکيبی و تلفيقیِ معنایی 

 است. 

  پژوهش پیشینه - 2 - 1

زیادی نگارش یافته است که در ایون  های ها و مقالهدربارة قرآن کریم و ترجمة فارسی آن، به شکل جداگانه، کتاب

از  مجتبووی در ارتبا  با ترجموه فارسوی   گردد  امّا مقاله به خاطر پرهيز از تکرار مکرّرات از ذکر آنها خودداری می

شومار  در روزگار معاصور بوه   کریم قرآن ترجمه های شاخص و قابل اعتنا در زمينه تالش کریم که از بارزترینقرآن 

رسد که تاکنون پژوهشی مستقّل و جوامع در قالوب   ه نگارندگان این مقاله مطلّع هستند، به نظر میرود، تا آنجا کمی

 ایشان صورت ن ذیرفته است. یک مقاله یا رسالة آکادميک در خصوص نقد سبک ترجمه

 های پژوهشسؤال - 2 - 2

 سبک مجتبوی در ترجمه قرآن کریم چگونه است؟ .1

 ؟انتقال مفاهيم الهی چه نقشی دارددر نحوه  قرآن کریم  سبک ترجمه .2

 ترجمه مجتبوی تا چه ميزان با ساختارهای مختلف زبان مبدأ )قرآن کریم( منطبق است؟ .٨

آیا مجتبوی توانسته است درخصوص واحدهای زبانی زبان مبدأ و مقصد، در حوزة سواختاری و بافتواری،    .٢

 کم و کاستی را انجام دهند؟یابی دقيق و بیمعادل
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 های پژوهشضیهفر - 2 - ١

تووان آن  سبک ترجمه مجتوی عالوه بر تطابق و تعادل الفاظ با زبان مبدأ، غالبا سبکی ترکيب و تلفيقی است که می

 به مخاطبان معرفی نمود. "ارتباطی -معنایی "را با عنوان: 

زبان مبودأ )قورآن    ترین روش در جهت انتقال معانی و مفاهيمتوان بهترین و مطلوبارتباطی را می -سبک معنایی 

هوا و تقودیرها و ...   ها، حذوالمثلها، اصطالحات و اسامی مبهم، ضربها، کنایهویژه تعابير مجاز، استعارهکریم( به

 دانست.

ترجمه مجتبوی غالبا با ساختارهای زبان مبدأ معادل و مطوابق اسوت، ایون ترجموه در موواردی کوه ایجواد تعوادل         

، عمدتاا با روش معنایی و ارتباطی این تطابق و تعادل معنایی را برقرار کرده است  ساختاری و محتوایی مشکل بوده

 نقص و مطلوب در روزگار معاصر معرفی نمود.های کمتوان از ترجمهبنابر این، ترجمه مجتبوی را می

 چارچوب نظری پژوهش - ١

رداختن بوه ایون مبحوث مهوم در     پژوهش حاضر در چارچوب تعيين سبک ترجمه مجتبوی انجام گرفته است. با پو 

روی ترجمة قرآن کریم را مطرح نمود و موورد ارزیوابی و تحليول    های پيشتوان یکی از چالشترجمة مجتبوی می

 از هوا مثوال  تصادفی انتخاب کامال با تحليلی و -با روش توصيفی  است صدد قرار داد. نگارنده در این پژوهش، در

ب ردازد  بنوابر ایون، از    مجتبویاز قرآن کریم ررسی و تعيين سبک و شيوه ترجمهب های گوناگون قرآن کریم بهسوره

کنایوه، فعول مجهوول،     مجواز،  ارتباطی در این ترجمه، به بررسی استعاره، -های منتخب سبک ترجمه معنایینمونه

کوریم، اقودام    قورآن  مقودس  متن در تقدیر، اصطالحات و اسامی مبهم، وجوه قرآنی موجود حذو و مطلق، مفعول

 نموده است. 

 از برخوی  ارتبواطی در ترجموه مجتبووی، بوا اسوتفاده از      -مقایسه سبک معنوایی   راستای نویسنده بر آن است تا در

 آن را بوودن  "ارتبواطی  -معنوایی  "معاصر، تلفيقی و ترکيبی بودن سبک ترجمه مجتبوی، یعنوی   منتخب هایترجمه

شوناختی در مبحوث   توان نخستين مطالعة زبانپژوهش حاضر را می .ن نمایدآن را تبيي مزایای کرده و همچنين ثابت

 تعيين سبک ترجمة مجتبوی در چارچوب نظری فوق قلمداد کرد.

. سبکی در ترجمة مجتبوی ممکون نيسوت   هایشاخصتمام  این پژوهش، بررسی و تحليل موضوعیاز آنجا که در 

های مورد مطالعه را از سراسر صورتی کامالا تصادفی، دادهآن، به لذا نگارنده در حدّ توان این پژوهش و تأمين هدو

ترجمه مجتبوی انتخاب، و به تناسب ظرفيت این مقاله به بيان تعدادی از آنهوا اکتفوا کورده، و بررسوی بيشوتر ایون       

 کند.عنوان مطالعات بعدی پيشنهاد میموضوع را برای پژوهندگان آینده، به

هوای  ی مجتبوی و نيز مقایسة آن با دیگور ترجموه  تا با بررسی گزینشی و موردی ترجمهاین مقاله، در تالش است 

معنوایی  "نوام:  ای تلفيقی و ترکيبوی بوه  ی مجتبوی اساساا ترجمهنتيجه دست یابد که ترجمهمعاصر قرآن کریم، بدین

 ارتباطی است.-اللفظی()تحت

 ارتباطی مجتبوی -های ترجم  معنایی بررسی ویژگی -4
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 بوه  دسوتوری،  هوای و ساخت اصطالحات واژگان، ترینرایج با را مبدأ متن پيام که است ایترجمه ارتباطی، جمهتر

 ترجموه  بررسوی  بوه  تحليلی، -توصيفی  با روش که است صدد در این مقاله، در گرداند. نگارنده برمی مقصد زبان

 کنایوه و ... را در  مجاز، ترجمه، همانند: استعاره،های این ها و شاخصبرخی مؤلفه ترجمه شيوه و ب ردازد مجتبوی

 بوا  آن، مقایسوه  راسوتای  در و دهد نشان های گوناگونسوره از هامثال تصادفی انتخاب با را کریم قرآن مقدس متن

 را آن مزایوای  همچنين و ترجمه این بودن "ارتباطی -اللفظی( معنایی )تحت"مشهور،  های معاصرترجمه از برخی

 اثبات برساند:به 

 ارتباطی استعاره -ترجمه معنایی  - 4 - 1

ویژه اسوتعاره، روش یکسوان و مناسوبی اتّخواذ     نظران و ناقدان عرصه ترجمه، در برگردان تعابير مجازی، بهصاحب

ولی را اند  گاه با استفاده از روش معنایی، برگردان قابل قباللفظی صِرو بهره بردهاند  بلکه گاه از روش تحتنکرده

انود  امّوا غالبواا    های تعابير مجازی را توضويح داده گيری از روش تفسيری، داللتو در مواردی نيز با بهره ارائه داده،

هوای  ارتباطی که بهترین روش در انتقال آرایه -اللفظی )معنایی( گردد که بيشتر مترجمان از روش تحتمالحظه می

هوای  توجّه است که با تأملی کوتواه در غالوب ترجموه   اند. شایانلت ورزیدهبالغی نهفته در تعابير مجازی است، غف

ترین شويوه بورای برگوردان اسوتعاره اسوت       اللفظی ضعيفتوان دریافت که روش حرفی و تحتحرفی معاصر، می

ذا معوانی  ها و لطایف بالغی نهفته در معانی ثانوی تعابير استعاری گردیده و لو چراکه بعضاا سبب عدم انتقال ویژگی

هوا،  هوا، اسوتعاره  المثول ، ضربیابى اصطالحات معادل برایاین نوع ترجمه دهد  لذا مبهمی را به مخاطبان انتقال می

اگرچه برخی ناقدان ترجموه آن را بهتورین روش بورای    . (211: 1٨13)امرایی،  ناتوان استاساساا کنایات مجازها و 

تووان آن را   ولوى نموى  (  11: 1٨٣١اسوت )ر.ک: ناظميوان،    دانسوته  های بودیع بوه خواننوده   انتقال تصاویر و ترکيب

 شيوه و قرآنی هایاستعاره از مورد چند تطبيقی به بررسی مدعا این اثبات برای اکنوناى مقبول ارزیابى کرد.  ترجمه

 شود:پرداخته می و برخی مترجمان معاصر مجتبوی ترجمه در آن ترجمه

ُموا ﴿ -4 -0 - 0 يًعا َواَل تـََفرَُّقواَواْعَتصح َْبلح اَّللَّح مجَح  (010/عمران)آل ﴾ِبح
  چنگ زنيد و پراکنده مشوید -توحيد، دین و کتاب خدا -و همگى به ریسمان خداىمجتبوی: 

 معزی: و چنگ زنيد به رشته خدا همگی و پراکنده مشوید.

 نشوید. متفرّق و همه خدا برشته شوید متمسّک شعرانی: و
 

 ارزیابینقد و 

اللفظوی )معنوایی( ارتبواطی و    ی اسوتعاره، کوامالا تحوت   گردد، آقای مجتبووی در ترجموه  گونه که مالحظه میهمان

ارتباطی یا اصطالحی ترجموه   -را به شيوة معنایی  "حبل"محور عمل نموده است. در این آیه، مترجم واژة مخاطب

( 1/113مستعارٌمنه آن: )عهد، ایمان، اطاعت، قرآن( )زمخشری، ، یعنی "حبل"نموده است  زیرا از معانی ثانوی واژة 

استفاده کرده است. ترجمه معنوایی   "حبل"در قالب اضافات توضيحی و تفسيری برای بيان معنای حرفی و ظاهری 

اسوت  زیورا    "حبول "ترین ترجمه برای برگردان استعاره تصوریحيه اصوليه   ترین و مطلوبارتباطی مجتبوی دقيق -
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، معنای مجازی و پنهان آن را نيز در اختيار دارد. شوایان  "حبل"اللفظی واژه عالوه بر معنای حرفی و تحت مخاطب

مانند ترجمه شعرانی و معوزی، یوک مشوکل جودی      "حبل"اللفظی واژة ی حرفی و تحتتوجّه است که در ترجمه

را در زبوان   "حبول "انچوه فوردی معنوای    ارتباطی ترجمه شود  زیرا چن -صورت معناییآید و باید حتماا بهپيش می

گردد. چيست، رهنمون نمی "حبل"عربی نداند، این ترجمه را بخواند  هرگز به مفهوم صحيح آیه و اینکه منظور از 

-ها در قرآن محسووب موی  ها و استعارهاللفظی کنایهی تحتهای ترجمهاین موضوع، دقيقاا یکی از معایب و کاستی

حبل "(. قابل ذکر است که غالب مفسران زبان قرآن، اتفاق نظر دارند که منظور از ٣: 1٨1٢، شود )امرایی و معروو

همان قرآن کریم، دین اسالم یا عهد و پيمان با خداوند است که موجب ارتبا  مسلمان با خدای خود شوده و   "اهلل

(. 1١٣م: 2111)جزائوری،  .« شوود ناميده موی  "سبب و حبل"کند، هر آنچه که یک چيز را به چيز دیگری وصل می

 -ها و ... را بوه سوبک معنوایی    ها، ضرب المثلها، کنایهشایان توجّه است که مجتبوی غالب تعابير مجازی، استعاره

هوا کمتور در ترجموة وی قابول     اللفظوی اسوتعاره  اند و ترجمه تحوت ارتباطی و یا معنایی )محتوایی( برگردان نموده

 مالحظه است.

 (01)بقره/ ﴾قـُُلوهبححم مََّرٌ  فـََزاَدُهُم اللَّـُه َمَرًضا ِفح ﴿ -4 -0 - 1
 -یا بيفزایاد -هست، پس خدا بيمارى آنان را بيفزود -از شک و نفاق -در دلهاشان بيماریىمجتبوی: 

 .در دلهای آنان است مرضی و خدا بيفزودشان مرضیمعزی: 

  يماری را.دهلوی: در دل ایشان بيماری است پس افزون داد خدا بایشان ب

قرآنوی،   . از جمله در این عبارتبرای اشاره به کفر و نفاق استفاده کرده است» مرض«لفظ ، سيزده بار از کریم قرآن

(. در آیه شوریفه، شوک و نفواق در    22٣: 1٢2٢دارای استعاره تصریحيه اصليه است )خطيب قزوینی،  ﴾مَّرَضٌ﴿واژه 

 -از شوک و نفواق   -در دلهاشوان بيمواریى  »به شوکل   را آن و مجتبویشده  بيان استعاره صورت به های کافران،دل

تنهوا معنوای    معزی، .است استعاره مذکور از روان و سليس ارتباطی و - معنایی ایترجمه نموده که ترجمه« هست

دلهوای آنوان اسوت    »را ذکر نموده که مبهم و نامفهوم اسوت، ماننود:    "مرضی"اللفظی استعاره یعنی حقيقی و تحت

که  گفت: آنچه ترجمه، باید این نقد است  اما در متن مبدأ )قرآن( ای مطابق باترجمه معزی، اگرچه ترجمه«. مرضی

همان عالقه  اند.بيماری ظاهری که معزی و دهلوی آورده نه است، شک و نفاق های منافقان و کافران هست،در دل

 گونوه ایون  فارسوی  زبوان  در اسوت،  فهم قابل و دارد ربردنيز کا عربی زبان که در عقلی مکانيت یا محليت در مجاز

-و نمونوه « در دل ایشان بيماری است»یا « دلهای آنان است مرضی»عبارت  که است شده امر سبب همين و نيست

ترجموه   "بيمواری "اللفظوی،  و نارسا باشد. دهلوی نيز این استعاره را به روش تحت هایی لفظی از این دست، مبهم

 بلکوه  شوود  نموی  فهميوده « نفاق و شوک »معنایِ  فارسی، زبان در« بيماری»از کلمه  است  زیرا مبهم که کرده است

 گردد. می مستفاد آن از« بيماری و مریضی»معنایِ 

ارتباطی و  -معنایی  ایمجتبوی ترجمه نيز خورد می چشم به استعاری تعبيرات هاآن در که دیگر آیات به نگاهی با

سووره حجور،    1٢سوره حجر، آیه  ٢٢حجر، آیه  سوره 21 آیه از جمله است، داده ارائه للفظیاتحت غير و تفسيری

سووره   11 سوره تکوویر، آیوه   22 آیه أنعام، سوره 12 سوره یس، آیه ٨7یس، آیه  سوره 12 آیه نحل، سوره 27 آیه
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و  روان بوودن،  دقيق در عين قرآنی، استعارات از وی ترجمه است شده سبب امر این.... و بقره سوره 21 آیه تکویر،

گونه که مالحظه گردید، غالبا همان از استعارات، پذیرفته صورت اللفظیتحت هایترجمه در اما نيز باشد  فهم قابل

 چورا  آید،نمی شمار به هااستعاره برای ترجمه مناسبی روش اللفظی تحت ترجمه پس خوردنمی چشم به نتيجه این

 (.٨٢: 1٨1٢است )فيروزجایی،  مراد فهم در تشویش و موجب درآورده مبهم صورت به را استعاره شيوه، این که

 ارتباطی َماز -ترمجه معنايی  - 4 - 1
 –معنایی »برای ترجمة تعابير مجاز، ابتدا روش  دهد که بهترین روشهای معاصر قرآن کریم نشان میترجمه مطالعه

برای برگوردان مجواز اسوت. ایون      ترین شيوهاللفظی، ضعيفاست  امّا روش تحت« معنایی»، س س روش «ارتباطی

اللفظوی در  ترین لغزش مترجم در راستای ترجموة سواختارهای مجوازی اسوت  زیورا روش تحوت      موضوع اساسی

الدین مجتبوی برای بيان است. جاللبرگردان لطایف و ظرایف معنایی و بالغی تعابير مجازی غالباا ضعيف و ناتوان 

تورین سوبک در   اند کوه قووی  استفاده نموده« ارتباطی –معنایی »مفاهيم مجاز، غالباا از روش روش تلفيقی و ترکيبیِ 

اللفظوی در  گردد. قابل ذکر است که مجتبووی بوه نودرت از روش حرفوی و تحوت     برگردان تعابير مجازی تلقی می

برده  بلکه غالبا تعابير مجاز را به سبک ارتباطی یا اصطالحی و احياناا معنایی یا محتووایی  برگردان تعابير مجاز بهره 

 به زبان مقصد انتقال داده است.

های معاصر مورد بررسی قرار داده تا نشوان دهويم   با برخی ترجمه مجتبوی ترجمه در مجاز را شيوه برگردان اکنون

توانود  ارتباطی، موی  -معنایی  البا مناسب نبوده  بلکه روش معنایی یااللفظی برای برگردان مجازها غکه روش تحت

 ها برای برگردان مجاز باشد:ترین سبکمناسب

يًبا﴿ -4 -1 - 0  (11﴾ )مزمل/َفَكْيَف تـَتـَُّقوَن إحن َكَفْرَُّْ يـَْوًما ََيَْعُل اْلوحْلَداَن شح
 -پيور  -[ روزى کوه کودکوان را سو يد مووى     کنيد از ]عوذاب  اگر ]امروز[ کافر باشيد، پس چگونه پروا مى مجتبوی:

  گرداند؟! مى

 .پس چگونه پرهيزید اگر کفر ورزید روزی را که بگرداند کودکان را پيرمعزی: 

 نيد؟رها مى را خویش گرداند مى پير را کودکان که روزى از چگونه باشيد، کافر اگر خواجو: پس

 گرداند چگونه در امان مانيد؟ اگر کافر باشيد، در روزى که کودکان را پير مىآیتی: 

 فاعول « یووم » حاليکوه  در اسوت،  شوده  داده نسوبت « یوم»واژه  به کردن پير ﴾یَوْمًا یَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴿ آیه شریفه در

 فاعول « یووم » کوه  نکتوه  (. ایون 7/11:  2221 سويوطی، (است  کودکان پيرشدن زمان ظرو بلکه تنها نيست  حقيقی

 موی  فرزنودان  شودن  پيور  سبب که است روز آن وهراسِ هول شدت قيامت و یا روزِ عذابِ فاعل و نيست، حقيقی

کنيود از   پوس چگونوه پوروا موى    »است، مانند:  شده داده نشان ارتباطی -ترجمه مجتبوی به سبک معنایی  در گردد،

 معنوای  ذکور  و اللفظوی تحوت  ترجموه  به وی که   چرا«گرداند؟! مى -پير -س يد موى[ روزى که کودکان را  ]عذاب

هوای  در ترجموه  مزایوا  ایون  اما است  آورده نيز را آن مجازی معنای بلکه نکرده  بسنده« یوم»لغویِ واژه  و حيقيقی

را  واژه لغووی  و حقيقوی  خواجووی، معنوای   و آیتی معزی، مثال عنوان به. خوردنمی چشم به اللفظیتحت حرفی و

 به فقط چون رسد نظر می به نارسا و مبهم ایترجمه که اندداده قرار حقيقی فاعل را« یوم»اند و واژه کرده ذکر فقط



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

٢٢٨ 

 

در این آیه شریفه، روز کودکان را پير نکورده  بلکوه پيور شودن کودکوان کوار        .اندبوده مبدأ متن به بودن وفادار فکرِ

 بوده است. عذاب و طوالنی بودن آن روز

ُْ  ُهَو الَّذحي يُرحيُكْم آاَيتحهح َويـَُنزح ُل َلُكم مح َن السََّماءح رحْزقًا﴿ -4 -1-1   (00)غافر/ ﴾َوَما يـََتذَكَُّر إحالَّ َمن يُنحي
فرسوتد، و پنود    فروموى  -باران -نماید و براى شما از آسمان روزى هاى خود را به شما مى اوست که نشانه مجتبوی:

  گردد. نگيرد مگر کسى که ]به دل به خدا[ بازمى

و است آنکه بنماید به شما آیتهای خویش را و فرستد برای شما از آسمان روزیی و یادآور نشود مگر آنکوه  معزی: 

  .بازگشت کند

 کسوى  جز نميگيرد پند و را روزى آسمان از شما براى ميفرستد فرو و را آیتهایش بشما مينماید که انی: اوستشعر

 مينماید. بازگشت که

 مگور  نميشوود  پندپوذیر  و را رزق آسومان  از شما براى ميفرستد فرو و خود نشانهاى را شما مينماید دهلوی: آنانکه

 بخدا. ميکند رجوع کسيکه

 نقد و ارزیابی

در آیوه شوریفه، مجواز مفورد مرسول و مفعوول واقعوی جملوه اسوت          « رزقا»گونه که قابل مالحظه است، لفظ همان

گونه کوه  (. بنابر این باران و آبی که از آسمان فرود آمده، سبب اصلی این رزق است. همان٨/12١: 117٢)سيوطی، 

ارتبواطی و بوا    -استفاده از سبک ترجمه معنوایی  شود، مجتبوی لطافت و ظرافت معنایی این مجاز را با مالحظه می

اضافاتی تفسيری در داخل دو خط فاصله به مخاطبان انتقال داده است. و نشان داده که باران سبب اصلی ایون رزق  

 معنوای  بلکوه  نکورده،  بسونده  لغووی واژه  و حقيقوی  معنای ذکر به مجاز، برگردان این و روزی بوده است. همو، در

 نکوات  ایون  داده است  اما ارائه ارتباطی - معنایی ای با سبکترجمه وسيلهآورده، و بدین نيز را آن مجازی و پنهان

 لغووی  و حقيقوی  معنوای  و دهلوی تنها به بازتاب شعرانی معزی، خورد ونمی چشم به اللفظیتحت هایترجمه در

 «.رارزق  از آسمان شما برای فرستدمی فرو و»اند: گفته و اندپرداخته واژه
 

 ارتباطی کنایه -ترجمه معنایی  - 4 - ١

رود  لذا ترجمة آن بوه  دانش بالغت و از اساليب مهمّ بيان در قرآن کریم به شمار می از ساختارهای مجازی« کنایه»

ای است. برخی مترجمان و مفسّران قرآن، با ملحوظ داشتن معنای حرفی و ها نيازمند تأمالت بالغیِ ویژهدیگر زبان

ها و لطایف بالغی آنهوا، احيانواا موجوب    اللفظی صِرو در ترجمة تعابير کنایی، بدون عنایت به بازتاب ویژگیتحت

اند. این موضووع، دقيقواا یکوی از    ی فارسی گشتههاابهام و عدم استيفای کامل معنای ثانوی و پنهان کنایه در ترجمه

های فارسی قورآن کوریم اسوت. بوا تأمول در      در غالب ترجمهاللفظیِ کنایات  تحت هایهای ترجمهمعایب و کاستی

تعابير کنایی، بهترین روش، شيوة کنایی اسوت، در غيور ایون     توان گفت که در ترجمههای معاصر، میغالب ترجمه

المقودور از  ارتبواطی روی آورد و حتوی   -شيوة معنایی )ترجمه مجازی( و نهایتاا به شويوه معنوایی    صورت، باید به



 يیمحمد حسن امرا مياز قرآن كر ىمجتبو نيالد ترجمه جالل یشناس روش
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منتخوب از  تعابير کنوایی   نظر نمود. نگارنده، در این بخش از پژوهش، سبک ترجمه شماری ازحرفی صرو ترجمة

 ترجمه مجتبوی را در مقایسه با دیگر مترجمان مورد نقد و ارزیابی قرار داده است:

َيتحَها﴿ -4 -0 - 0 ٌذ بحَناصح َراٍط  مَّا محن َدابٍَّة إحالَّ ُهَو آخح  ( 16)هود/ ﴾مُّْسَتقحيمٍ إحنَّ َريبح  َعَلى صح
 -در حيطه قدرت و فرمانروایى خداسوت  -اى نيست مگر آنکه او گيرنده موى پيشانى اوست هيچ جنبنده»مجتبوی: 

 .همانا پروردگار من بر راه راست است

 راسوت  راه بور  مون  پروردگوار  آئينه هر را او پيشانى موى است گرفته بدست خدا مگر جنبنده هيچ دهلوی: نيست

 است.

 راسوت  راه بور  مون  پروردگار که بدرستى را او پيشانى موى است گيرنده او که مگر جنبنده هيچ زاده: نيستمصباح

 است.

 راست. راهى بر است من پروردگار پيشانيش گيرنده است او آنکه جز اى جنبنده معزی: نيست

 نقد و ارزیابی

عوالوه بور ذکور معنوای حرفوی و      « آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا» عبارت کنایی ترجمه شود، مجتبوی درگونه که مالحظه میهمان

را هوم بوه سوبک     مقصود  زبان در کنایه این مفهوم و ، معنا«گيرنده موى پيشانى اوست»اللفظی عبارت، یعنی: تحت

و  ارتبواطی  -معنوایی  ایوسويله ترجموه  بودین    تا«در حيطه قدرت و فرمانروایى خداست»کرده است:  ذکر ارتباطی

 ایون  برگوردان  در زاده مصوباح  و دهلوی، معوزی  باشد. اما داده ارائه کنایی تعبير این از فهم قابل و يسسل همچنين

 او پيشانى موى است گرفته»اند: اللفظی صِرو عمل نموده، و چنين ترجمه کردهکنایی به سبک ترجمه تحت عبارت

و توفيوق چنودانی در بازتواب     .هستند مبهم و مبدأ متن به وفادار مجتبوی، ترجمه برخالو هاترجمه که این« را ... 

اند که سبب این امر تنها اعتماد مطلق به روش حرفی و لفظی در برگردان معنا و پيام عبارت کنایی به خواننده نيافته

 تعابير کنایی است.

اَيتحَنا ﴿ -4 -0 - 1   (81اعراف/) ُمْؤمحنحنَي﴾َوَما َكانُوا  َوَقَطْعَنا َدابحَر الَّذحيَن َكذَّبُوا آبح
 .ما را درو  انگاشتند و مؤمن نبودند برانداختيم -ها و سخنان نشانه -و بنياد کسانى را که آیاتمجتبوی: 

 . بریدیم دنباله آنان را که تکذیب کردند آیتهای ما را و نبودند مؤمنان معزی: و

 گروندگان. نبودند و را ما ىها آیت کردند تکذیب که را آنان دنباله بریدیم زاده: ومصباح

 مومنان. از نبودند و را ما آیات داشتند مى درو  آنانکه بيخ بریدیم دهلوی: و

 نقد و ارزیابی

به روش معنایی )محتوایی( عمل نموده و تنها معوادل   کنایی موجود در این آیه شریفه، عبارت مجتبوی در برگردان

داده باشود    ارائوه  ارتبواطی  ایترجموه  ترتيب، بدین قرار داده است. تاکنایی آیه را در زبان مقصد )ترجمه( برایش 

 اموا  تووان از آن اسوتفاده کورد    چراکه ترکيب کنایی آیه در زبان مقصد دارای معادلی مطلوب و مشخص است و می

 انود کوه در  کورده  بسنده برای عبارت کنایی ظاهری و اللفظیای تحتترجمه ارائه به زادهمصباح و دهلوی شعرانی،

بنياد کسی "این در حالی است که معادل کنایی این عبارت کنایی، یعنی  .است کامال ناتوان آیه ومضمونِ معنا انتقال
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زیبایی به برگردان معادل کنایی فارسوی بورای عبوارت    در زبان فارسی موجود است و لذا مجتبوی به "را برانداختن

 دهلووی، معوزی و شوعرانی،    ترجموه  ه است. ترجمه مجتبوی، بورعکسِ کنایی موجود در این آیه شریفه اقدام نمود

نيست، و لذا معنا و مفهوم صحيح و دقيق عبارت کنوایی را بوه خواننوده بازتواب      نامفهوم و اللفظی تحت ایترجمه

 دهد. می

 ترجمه فعل مجهول - 4 - 4

 این که است شده ترجمه مجهول صورت به هميشه مجهول فعل قرآن، از آمده عمل به اللفظیتحت هایترجمه در

 گواه  تفسويری،  هوای در ترجموه  است. اموا  قرآن نص با هاآن کامل مطابقت و هاترجمه این بودن وفادار امر نشانگر

 ایون  کوه  اسوت  ایون  نشانگر امر کنند. ایننمی را رعایت قواعد این گاه و پایبندند نحو و صرو قواعد به مترجمان

 و دهنود نموی  قرار اهميت اول درجه در ترجمه، در را مبدأ زبان سبک و قواعد دستوری به کامل پایبندی مترجمان،

 بوا  باشد، که ممکن جایی تا برعکس، بلکه کنند نمی زبان دستور و قواعد فدای را قرآن متن ضمنی و محتوای معنا

 بوه  را افعوال  ایون  گواه  و کننود می مجهول ترجمه صورت را مجهول فعل مثال و پایبندند قواعد این به تمام، زیرکیِ

 بيشوتر  را مجهول فعل است. وی هاترجمه دست این از گردانند. ترجمه مجتبویبرمی مقصد زبان به معلوم صورت

صوورت   بوه  و فعلوی  غير صورت به نيز مواقع برخی در و معلوم صورت به مواقع مجهول، گاهی صورت به مواقع

 بوه  شوده  انتخواب  مجهوول  فعولِ  ٨1ميان  از مثال عنوان (. به٢٢: 1٨1٢کند )ر.ک: فيروزجایی، می ترجمه مصدری

 افعال آن از که وی شد مشخص آن، از مجتبوی ترجمه بررسی و کریم قرآن مختلف هایسوره از صورت تصادفی

 مصودری  صوورت  بوه  نيوز  را دیگور  فعل 2 و معلوم صورت به را فعل 11 مجهول، صورت به را فعل 1٣مجهول، 

 است. برگردانده

  ١1  انبيواء/ 11  مجادله/١1  فرقان/2٢  نحل/٨٣  توبه/11/21١مجتبوی، افعال مجهول موجود در آیات شماره: بقره/

  ٢3  یاسوين/ 21شوماره: لقموان/   آیوات  در موجوود  مجهول هایفعل را به صورت معلوم و نيز 11  بقره/٢٨فصلت/

  1٨/11/171  بقوره/ 1  کوویر/ 1١7عموران/   آل٢٣ت/  مرسال17  مطففين/3  منافقون/٨2  جاثيه/٨3  صافات/٢7یس/

 3٢آیه  در موجود مجهول هایفعل است. همو، کرده ترجمه مجهول صورت به   را٨1  نحل/11  مائده/١1/77نساء/

 .است کرده ترجمه مصدری صورت را به قلم سوره 71آیه  و توبه سوره

در ترجمه مجتبوی، با اعتماد به سبک معنوایی و ارتبواطی   های فراوانی از افعال مجهول شایان توجه است که نمونه

معنا کوه  به صيغة معلوم، مصدری و ... ترجمه شده که غالبا در برگردان آنها تأکيد بر روانی و انتقال پيام است. بدین

 گردد.ای بنا نهاده شده است که ظاهری معلوم به خود گرفته و در معنا تبدیل به مجهول میساختار فعل به گونه

 مفعول مطلق ترجمه -4 - ٥

شود  اما می مقصد برگردانده زبان به مبدا زبان از تغيير بدون و اللفظی عيناتحت هایترجمه در غالب مطلق مفعول

هوای  مثال توانمی نمونه عنوانبه .دهدمی ارائه آن از معنایی و ارتباطی ایمطلق، ترجمه مفعول برگردان مجتبوی در

 زیر را که به سبک ارتباطی انجام پذیرفته است، مشتی نمونه خروار دانست: 

 (00طور / ) ﴾يـَْوَم يَُدعُّوَن إحََل َصرح َجَهنََّم َدعًّا﴿ -4 -1 - 0
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 روزى که آنان را بسختى به سوى آتش دوزخ برانند.مجتبوی: 

 معزی: روزی که رانده شوند به سوی آتش دوزخ راندنی. 

  کشيدنى. ] چه شوند[ روزى که به سوى آتش جهنم کشيده مى فوالدوند:

 کشيدنی! شوند، چه روزی که با پرتابی سوی آتش جهنم به شدت کشيده میتهرانی: صادقی

 نقد و ارزیابی:

 هموان  به دقيقا و کاست و کم گونهبدون هيچ را مطلق مفعول و صادقی تهرانی، فوالدوند در این آیه شریفه، معزی،

مفعول مطلق تأکيودی اسوت )الودعاص،    « دَعًّا»اند. برگردانده زبان فارسی به آمده، قرآن متن در که اسلوبی و شکل

( ٨1ش: 1٨٣1زاده، شود. )قلیتأکيد یا کيفيت بيان می "قيد"( که در زبان فارسی، معموال به صورت 2/2٨٨ه: 1٢23

بر « دَعًّا»اللفظی است، مفعول مطلق ای حرفی و تحتتهرانی که ترجمهی آقای معزی، فوالدوند و صادقیدر ترجمه

اساس تشابه ساختاری و لفظ به لفط به متن مبدأ، و نه تعادل ساختاری، به زبان فارسی برگردان شده است کوه نوه   

تنها معادل و مطابق نيست  بلکه اصوال در زبان فارسی چنين اسلوبی، ناشناخته و غير قابل قبول است و در حقيقت 

ای بيشوتر اضوافه   "بوا پرتوابی  "ی صادقی تهرانی نيز واژة گرایی است. در ترجمهج از زبان معيار و نوعی عربیخرو

ی ایشوان از ایون منظور خوالی از اشوکال      توان گفت که ترجمهشود که داخل پرانتز نيست  لذا میتفسيری تلقی می

ختارهای زبان مبدأ و مقصد، به صورت صحيح به ای که مفعول مطلق را با توجه به ساساختاری نيست. تنها ترجمه

 ی ارتباطی مجتبوی است.زبان مقصد منعکس نموده است، ترجمه

هوای سواختاری   زدگیگونه عربیگاهی مرتکب اینقابل ذکر است، دیگر مترجمان وفادار به زبان قرآن کریم نيز گاه

وموال  : »﴾وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّوا ﴿چنين گفته است:  ی فجر،سوره 21ی آیة اند، چنانکه فوالدوند در ترجمهگردیده

با این حال، ترجمه ارتباطی مجتبوی از آیه شریفه، تعادل ساختاری بيشتری «. را دوست دارید، دوست داشتنی بسيار

احيانا مبهم و اللفظی دارد که غالبا بر اساس تشابه ساختاری به زبان مبدأ برگردان شده و های تحتنسبت به ترجمه

 نمایند. نامفهوم می

 آن دسوتوری  ادبوی و  هوای ویژگی قرآن کریم و نص صریح به الدین مجتبویجالل شود،می مالحظه که طور همان

 و فهوم  قابول  ایترجمه تا است زبان مقصد دستوری قالب در آن ارائه و معنا درک دنبال به بلکه غالبا نيست  پایبند

 .کند ارائه مقصد زبان از ارتباطی

 حذف و تقدیرها در ترجمه  -4 - 6

تووان بوه   خورد که از مهمترین موارد آن، میجمالت و عبارات محذوو بسياری در سراسر قرآن کریم به چشم می

هوای  ها و عبارتحذو شر  و جواب شر ، انواع قسم، مبتدا، خبر، مفعول به و ... اشاره نمود. برگردان این جمله

تواند سببی برای وفاداری بوه موتن باشود و از طورو دیگور نيوز       ی فارسی، از طرفی میترجمه محذوو قرآنی، در

ش: 1٨1٢شوود )ر.ک: امرایوی و معوروو،    های زبان قرآن میموجب دقت بيشتر در انتقال کامل معنا و محتوای پيام

 مقصود  بوه زبوان   هریوک  ایی،محتوو  و معنایی نه و لغوی نظر از مبدأ متن واژگان اللفظی،تحت هایترجمه (. در21

ناصوری،  (شود  توجهی آن های محذووجمله یا عبارات از جمله زبان دیگر جهات به آنکه بدون شوند می ترجمه
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ارتباطی از قرآن کریم اسوت، غالوب    -ای معنایی الدین مجتبوی که غالبا ترجمه(  ولی در ترجمه جالل1٨٨: 1٨1٨

بازگردانيده شده است. قابل ذکور اسوت کوه مجتبووی از بواب دقوت و       جمالت و عبارات محذوو به متن ترجمه 

وفاداری بيشتر نسبت به متن مبدأ، تا آنجا که مقدور بوده، آنها را با استفاده از سوبک ارتبواطی، در داخول دو خوط     

 شدن با متن مقصد )ترجمه( جلوگيری گردد:فاصله ذکر کرده است تا از آميخته

يًعاَوَلْو َأنَّ قُـ ﴿ -4 -6 - 0 َْت بحهح اجلْحَباُل َأْو ُقط حَعْت بحهح اأْلَْرُ  َأْو ُكل حَم بحهح اْلَمْوَتى َبْل َّللحَّح اأْلَْمُر مجَح  (00﴾ )رعد/ْرآًص ُسري ح
شد و مردگان بوا آن بوه   آمد و زمين بدان پاره پاره میبود که کوهها بدان به حرکت در میمجتبوی: و اگر قرآنی می

 آوردند()باز هم کافران ایمان نمیآمدند سخن در می

 بودان  شودند  مى گفته سخن یا زمين بدان شد مى پاشيده یا ها کوه بدان شدند مى روان که قرآنى بود مى اگر معزی: و

  .مردگان

 شودى  آورده در بسخن یا زمين بان شدى پاره پاره یا ها کوه بان افتادى براه که قرآنى ميبود آنکه اگر زاده: ومصباح

 مردگان. بان

جز این  به سخن آرد، را پاره شود یا مردگان ها بدان به جنبش آیند یا زمين پاره اگر قرآنى توانست بود که کوهآیتی: 

 خداست. از آن که همه کارها بود، قرآن نمى

 نقد و ارزیابی

را  "لوو "محوذوو   گيری از سبک ارتباطی در ترجمه، جواب شور  گردد مجتبوی با بهرهگونه که مالحظه میهمان

آوردند، ترجمة فارسی آیوه را در داخول   بار برخالو دفعات پيشين که داخل خط فاصله میشناسایی نموده  اما این

انود،  شرطيه را در ایون آیوه ذکور نمووده     "لو"اند. شایان توجّه است که غالب مترجمانی که جواب پرانتز ذکر نموده

، باز هم در آنان اثر نخواهد کورد و ...( را بوه   آوردند ایمان نمى ،آوردند مىباز ایمان نهمگی عبارات مشابهی مانند )

گيری از روش ترجمه ارتباطی، تالش مضاعفی نموده تا پيام زبان مبدأ را بوه صوورت   اند. مجتبوی، با بهرهکار برده

ارتباطی یادشده بورای  ی محدودیت الفاظ و کلمات، به زبان مقصد منعکس نمایند  لذا ترجمه کامل و بدون دغدغه

تر شدن کالم الهی جواب شر  محذوو را در ترجمه بازتاب داده، والبته برای حفظ امانت در داخول پرانتوز   روشن

انود،  اللفظی برگوردان شوده  زاده و معزی که با سبک حرفی و تحتهای آیتی، مصباحارائه کرده است  اما در ترجمه

اللفظی موذکور در  های تحتدقتی مترجمان ترجمهان نشده است. بیجملة جواب شر  محذوو شناسایی و برگرد

معنایی موجود در ترجمة این آیه شریفه کما کان بواقی   -تشخيص جواب شر  محذوو سبب شده تا ابهام نحوی 

 مانده، و برطرو نشود.

يدح﴾ َواْلُقْرآنح  ق﴿ - 6 - 8 - 0  (0)ق/ اْلَمجح
 . ارجمند ]که این پيامبر راستگوست و رستاخيز حق است]قاو. سوگند به این قرآن مجتبوی: 

 بزرگوار. بقرآن زاده: قسممصباح

 .ق سوگند به قرآن گرامیمعزی: 

  .قاو. قسم به این قرآن ارجمندآیتی: 
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 نقد و ارزیابی

 است شده فرستاده آنان بسوى بشر از رسولى که این به نموده یاد شریفه سوگند شود، آیهگونه که مالحظه میهمان

 کوه  اسوت  سووگندى  "الْمَجِيدِ وَالْقُرْآنِ "جمله .است نموده یاد سوگند بدان است، کرامت و مجد داراى که قرآن و

 البعوث  إن المجيد والقرآن"کالم تقدیر و چيست، پاسخ که فهماند مى بعدى جمله چون شده است  حذو پاسخش

 قورآن  بوه "یعنوى   باشود،  مى "حق االنذار إن المجيد والقرآن"یا  و "المنذرین لمن إنک المجيد والقرآن"یا  و "حق

: 1٨7٢)موسووی همودانی،    "اسوت  حق انذار"یا  و "انذارکنندگانى از تو"یا  و "است حق قيامت که سوگند مجيد

 انود. ذکورِ  کدام از مترجمان بجز مجتبوی به ذکر جواب قسم محذوو در این آیه اقودام نکورده  (  اما هيچ313: 1٣ج

 ترجموه  در اموا  باشود،  ارتبواطی  و فهم قابل ایترجمه وی ترجمه است تا شده سبب ترجمه مجتبوی، در محذوو

 رسند.نظر میها مبهم و نارسا بهنشده و لذا هر سه ترجمه ذکر محذوو آیه، از این زادهمصباح و معزی، آیتی

 اصطغحات و اسامی مبهم ارتباطی -ترجمه معنایی  -4 - 7

جهت روانی، سالست و انتقال پيام بور اسواس شويوه ترجموه     مجتبوی، غالبا در ترجمه خود از قرآن، بهالدین جالل

گونوه  انود. ایون  ارتباطی، اقدام به توضيح و تفسير واژگان مبهم و اصطالحات نامهوم برای مخاطب نموده –معنایی 

 شود:نها پرداخته میهایی از آکردن غالبا خاص سبک ارتباطی مجتبوی است که به نمونهترجمه

َنا ُموَسىَٰ ﴿ -4 -7 - 1 َياءً  اْلُفْرقَانَ  َوَهاُرونَ  َوَلَقْد آتـَيـْ  (٢٣)أنبياء/ لح ْلُمتَّقحنَي﴾ َوذحْكًرا َوضح

 -توورات  -و روشنایى و یوادآورى و پنودى   -جداکننده حق و باطل - و هر آینه موسى و هارون را فرقانمجتبوی: 

 .براى پرهيزگاران دادیم

ْح احْلُوتح إحْذ َصَد َٰ ﴿-4 -7 -2 ََ َواَل َتُكن َكَصاحح ُْكمح رَبح  ْ حلح  (٢٣)قلم/َمْكُظوٌم﴾  َوُهوَ  فَاْصّبح

 [ ندا داد. مباش آنگاه که با دلى پراندوه ]در شکم ماهى -یونس -و مانند صاحب ماهىمجتبوی: 

رآنی است که نيازمند توضويح  از اصطالحات و تعبيرات تخصصی ق« صاحب الحوت»و « فرقان»در این آیه کلمات 

و تفسير برای مخاطب است تا معنای آن را دریابد  زیرا تا کسی معنای فرقان را در این آیه ندانود و یوا ندانود کوه     

مقصود از صاحب حوت همان حضرت یونس )ع( است، طبيعتاا معنای آیه برای وی مبهم و نامفهوم خواهود بوود.   

اختصار درون پرانتز، کروشه، قالب یا پرانتز به خواننده بشناسانند و اگر ایضاح ا بهبنابر این، الزم است که معنای آنه

گونوه کلموات و   کند بهتر است در پاورقی و ملحقات بدان پرداخوت. سوکوت در شناسوایی ایون    بيشتری طلب می

گونه تبوی هماناصطالحات سبب خواهد شد که خوانندگان ترجمه نتوانند به مقصود آیه دست یابند. در ترجمة مج

کار رفته در متن ترجمة فارسی وافی به مقصود بوده و خواننده بوه راحتوی   ی تفسيری بهگردد افزودهکه مالحظه می

تواند به مفهوم صحيح فرقان و اینکه منظور از مصاحب ماهی یعنی یونس )ع(، به سهولت دست یابد. این نمونه می

جتبوی فراوان است که بيشتر تحت تأثير سبک ترجمه محتوایی و ارتبواطی  از موارد اضافه بجا و موجّه در ترجمة م

 ایشان است  و نيز از آن جمله است:

ُبُكْم َوَما َغَو ﴿ -4 -7 - ١  (2نجم/) ﴾َما َضلَّ َصاحح
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  گوید. و از هواى نفس سخن نمىگمراه نيست  - رسول خدا - که یار شما

در زمان نزول این آیه شاید برای مردم آن زمانه معروو و « صاحب»واژة با تأمّل در آیة فوق قابل مالحظه است که 

چندان قابل شناسایی و بدیهی نباشد کوه ایون موضووع عمودتاا      شناخته شده بوده است  امّا اکنون برای مخاطب آیه

ای بجوا  ودهها و گذشت زمان است. بنابر این، مترجم، بهتر است، بلکه ضرورت دارد با افزناشی از اختالو فرهنگ

ارتبواطی ترجموه نمایود      –شويوة معنوایی    در داخل پرانتز و کروشه، مورد مبهم را از ابهام خارج سازد، و آن را به

معنی که ابتدا معنای حرفی مورد ابهام را بياورد، س س با اندک توضيح و تفسيری در داخل پرانتوز ابهوام آن را   بدین

کوه در ترجموة   عنای اصلی و تفسويری را نيوز در اختيوار دارد. چنوان    برطرو سازد. در این روش مخاطب هر دو م

یار شما »ارتباطی به صورت:  –را با استفاده از روش معنایی « صاحب»گردد، ایشان واژة مبهم مجتبوی مالحظه می

از برطرو نمووده و منظوور   « رسول خدا»را با لفظ « صاحب»ترجمه نموده و ابهام موجود در لفظ « -رسول خدا  -

اند. این ابهام در ترجمة برخی همانند هماننود خرمشواهی بوه قووت     همنشين را حضرت محمد )ص( معرفی نموده

در ترجمه خرمشواهی،  « که همسخن شما نه سرگشته است و نه گمراه شده است»خود باقی و برطرو نشده است: 

ی از عدم گزینش روش متناسب برای معلوم نشده که منظور از این همنشين چه کسی است؟ این موضوع اساساا ناش

 ترجمه اسماء مبهم، اصطالحات و تعابير مجازی و ... است. 

 

 نتیجه -٥

ای دهد که ایون ترجموه، غالبوا ترجموه    های معاصر نشان میی مجتبوی و مقایسة آن با دیگر ترجمهتأمل در ترجمه

 ارتباطی از قرآن کریم است. -اللفظی( معنایی )تحت

اللفظی آیوات را ذکور   ابتدا معنای حرفی و تحت« ارتباطی -معنایی »ر مواضع ترجمه خود، به سبک مترجم در بيشت

 نموده  س س محتوا و پيام آن آیات را با استفاده از روش ارتباطی در داخل دو خط فاصله واحيانا پرانتز یا کروشوه 

 قرار داده است. 

معنوی کوه ابتودا    ارتباطی ترجمه کرده اسوت  بودین   -معنایی  سبک ها را بهها، مجازها و کنایهمترجم، غالبا استعاره

اللفظی تعابير مجازی را ذکر نموده  س س بالفاصله معانی ثانوی و پنهوان آنهوا را بوا اسوتفاده از روش     معنای تحت

 ارتباطی در داخل دو خط فاصله به مخاطب عرضه کرده است. 

 .ارتباطی ترجمه کرده است -معنایی  سبکمترجم، غالبا اصطالحات و اسامی مبهم را به 

 ارتباطی ترجمه نموده است.  -معنایی  را به سبک مترجم، غالبا واژگانِ وجوه قرآن

هوا را در زبوان   هرجا ایون محوذوو   و نموده فراوانی محذوو تالش هایعبارت یا و هاجمله مترجم جهت بازتاب

مقصود   موتن  توا  شوده اسوت   سوبب  امور  ان نموده است. اینمبدأ تشخيص داده آنها را در داخل دو خط فاصله عنو

 .کند برقرار ارتبا  آن با راحتی به مخاطب بتواند و مبهم نبوده )ترجمه(،

-گونه معلوم و گاهی بوه را به مجهول های مختلفی ترجمه نموده است  گاهی فعلمجتبوی، فعل مجهول را به شيوه

 .کرده است مجهول ترجمه صورت به صورت مصدری و غير فعلی و اما در بيشتر مواقع



 يیمحمد حسن امرا مياز قرآن كر ىمجتبو نيالد ترجمه جالل یشناس روش
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غالبا  مبدأ متن عنوان به قرآن لفظیِ و ادبی سبک به مطلق، به سبک ارتباطی عمل نموده و مفعول ترجمه مترجم، در

 .نيست پایبند

مقصود و   زبوان  ساختارهای زبانی به پایبندی و مبدأ متن محتوای و پيام مترجم، اهميت دارد غالبا انتقال برای آنچه

 . است ترجمه

 خوانی متن مقصد نيز عنایت کامل داشته است.مترجم، ضمن وفاداری به متن مبدأ، به روانی و خوش

مترجم در انتقال معانی ثانوی و پنهان عبارات، جهت جدایی آنها از متن اصلی ترجمه، بيشتر از خوط فاصوله بهوره    

-ارشی بهتری مانند پرانتز، کروشه، قالب و ... استفاده میکه دليل آن هم معلوم نيست  بهتر بود که از عالئم نگ برده

سوازی در  اند که این موضوع از طرفی منجور بوه عودم یکسوان    کردند. کما اینکه برخی اوقات این کار را انجام داده

 استفاده از عالئم ویرایش و سجاوندی نيز گردیده است.

و دقایق ظریف معانی قرآن کریم را نيز به موتن مقصود    هامجتبوی، در مجموع توانسته است، تا حد زیادی، ظرافت

 منعکس نماید. )ترجمه(

 

 منابع و مآخذ 

 القرآن الکریم

 کوریم حودّادعادل از منظور ترجموه     فارسی قرآن ش(، نقدی بر ترجمه1٨1٢امرایی، محمّدحسن و معروو، یحيی )

، 2شوگاه تربيوت مودرس، دوره    پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دان –مفهومی، دوفصلنامه علمی 

 .1 – ٨2، صص ٢شماره 

 دفتر نشر اسالمی.  :تهران ،1  قرآن ناطق، ،ش(1٨7١) عبدالکریمآزار شيرازی، بی

سال یوازدهم،  های قرآنی، ش(، پژوهشی در انواع ترجمه قرآن، فصلنامه پژوهش1٨٣٢)دحسن محمّ سيد ،جواهرى

 .1٨١ ، تابستان و پایيز ص٢٨-٢2شماره 

 ش(، درسنامه ترجمه، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1٨٣٣)دحسن محمّ سيد ،جواهرى

 پژوهی، تهران: مرکز نشر فرهنگی مشرق.ش(، قرآن1٨72الدین )خرمشاهی، بهاء

 ،1  داودی، عودنان  صوفوان : تحقيوق  القورآن،  غریوب  فوی  المفردات ،(هو1٢12محمّد )  بن  حسين ی،راغب أصفهان

 دارالعلم.: بيروت

، 13ی ترجمان وحوی، شومارة   های ترجمه ی قرآن، مجلهها و سبکش(، روش1٨٣٨رضایی اصفهانی، محمدعلی )

 .٨٨ – ١1صص 

 ، بيروت: دارالکتاب العربی.٨ه(، الکشاو عن حقائق غوامض التنزیل،  1٢17زمخشری، جار اهلل )

 الحميود  عبود  الدکتور: المفتاح، التحقيق تلخيص شرح فی اطفراح م(، عروس 211٨ - هو 1٢2٨الدین ) سبکی، بهاء

 والنشر. للطباعة العصریة ، بيروت: المکتبة1هنداوی،  
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، تهوران:  1ش(، ترجمه مجموع البيوان فوی تفسوير القورآن، ترجموه علوی کرموی،          1٨١1طبرسی، فضل بن حسن )

 انتشارات فراهانی.

  ، تبریز: دانشگاه تبریز.1ش(، مشکالت ساختاری ترجمه ی قرآن،  1٨٣1زاده، حيدر )قلی

 اثر، تهران 1٨72مجتبوی، سيد جالل الدین، قرآن حکيم، انشارات حکمت، 

 ، قم: مؤسسه فرهنگی التمهيد.1ش(، تفسير و مفسران، ترجمه علی خيا ،  1٨٣1معرفت، محمدهادی )

مه معاصور وفوادار   ش(، قرآن کریم با ترجمه ی محمدعلی رضایی اصفهانی و همکاران، ترج1٨1٨ناصری، مهدی )

 .1٢7 – 177 ، بهار و تابستان،1، شماره 1به زبان فارسی، دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، دور 

 ، بيروت: دارالکتب العلمية.1م(، جواهر البالغة فی المعانی والبيان والبدیع،  111٣ –ه 1٢1٣هاشمی، السيّد أحمد )
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(١2) 

 در قرآن رد تفسیری اسغم شناسان ةربی به حروف مقطعه و اُمّی بودن پیامبررویک

 1جلیل بختیاری 

 واندرهیوپرورش د رآموزشيدب ،یوتمدن اسالم خیارشد تار یکارشناس

 2دلنیا نادری

 واندرهیآموزش و پرورش د ريدب، یعرب اتيادب زبان و ارشد یکارشناس

  چکیده

تالش هوایی بسوياری   در درازای تاریخ خود در راه واژگون و وارونه سازی مفاهيم دین اسالم و قرآن  مغرب زمين

از ادامه جنوگ و تهواجم   نمود.بعد از شکست نهایی غرب در جنگ های صليبی رویکرد آنان به اسالم تغيير کرد و 

نظامی به اسالم دست کشيدند و متوجه فعاليت های علموی و فرهنگوی شدند.کشيشوان مسويحی در ظول برکوات       

وجوهی که از اوقاو و مبرات عایدشان می شد،همت خویش را مصروو تحقيق و تتبوع علموی در بواب اسوالم و     

طره یابنود.آثار و عووارض منفوی و مغرضوانه آنهوا در      مسلمانان نمودند تا از این طریق بر آنان سوي  تاریخ و فرهنگ

تصویر و تصوری که راجع به اسالم و قرآن داشتند، بعودها در تحقيقاتشوان انعکواس یافت.آنوان بعود از ایون کوه        

نتوانستند از راه فعاليتهای تبشيری و تنصيری به آمال خود برسند،به این ترفند دسوت زدندکوه بایود از راه قورآن و     

، مسلمانان را مسيحی کنند لذا در مطالعات اسالم شناسی خود بوا پويش فورض هوایی مبتنوی برافسوانه و       تعاليم آن

منفی تحقيق های خود داشته اند.در این نوشتار رویکرد چند تن از  خرافات و روایات ضعيف،تاثير فراوانی بر نتایج

بررسی شده تا دیدگاه خصومت آميز آنوان  اسالم شناسان غربی نسبت به )حروو مقطعه( و)اُمّی( بودن پيامبر)ص( 

روشن شود.این پژوهش به روش کتابخانه ای وبا مراجعه به منابع موثق در جهت بررسی هدو باال سندکاوی شده 

است و در هر قسمت لغزش های آنان نسبت به مفاهيم مذکور یادآوری و با رویکرد علمای اسالمی مقایسوه شوده   

 است.

 تفسير،اسالم شناسی درغرب، حروو مقطعه، اُمّی بودن پيامبر. : کلیدی واژگان

 

 مقدمه(1

از همان ابتدای نزول وحی الهی برروان مبارک پيامبر خدا)ص(در شبه جزیره عربستان، قوم عرب شروع بوه جبهوه   

قورآن  گيری عليه پيامبرو وحی الهی نمودند وتعدادی اندک به نوای دین جدید لبيوک گفتنود. ایون مسواله از نظور      

پذیرفته شده بود و ازآنان دعوت به تحدی نمود حتی کار را به جایی رساند که آسان ترین راه را برایشوان پيشونهاد   

نمود.اما باز به گواهی تاریخ، مخالفان نتوانستند در ادعای خود پيروز شوند و به ناچار به پيامبر، تهمت و افتراهوایی  

                                                           
1 dajy92@gmail.com 

2 dalnia.nadri@gmail.com 
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قرآن از همان اوایل تا قيامت این فرصت تحدی را به مخالفان خود داده  از قبيل ساحر،کاهن، مجنون و شاعر زدند.

 است که اگر در آسمانی بودن قرآن شک وتردید دارند، می توانندمشابه آن را بياورند.

در ادوار بعدی این مساله مخصوصاا پس از شکست مسيحيان در جنگ های صليبی شکل نووینی بوه خوود گرفوت     

ای از پای درآوردن تعاليم پيامبر)ص(به شيوه هایی جدید اما با همان نيات خصومانه  وشکست خوردگان صليبی بر

 روی آوردند.

خاورشناسی که بخشی از آن مطالعات غربيان در باره اسالم، با اهداو وزمينه های متفاوتی است، ادوار مختلفی بوه  

ا وکشيشان با هودو جلووگيری ازنفووذ    خود دیده است.از بين اسالم شناسان غربی گروهی تحت تاثير تعاليم کليس

وگسترش اسالم دست به تحقيقات مختلفی در باره منشا پيدایش قرآن،تاریخ قرآن،محتوا وزبان آن زده انود.ویژگی  

مهم خاورشناسانی که در حوزه اسالم شناسی کارکرده اند، توجه به افسانه ها وخرافات وروایات ضعيف است.آنان 

ج واستنباطهای خود را در این افسانه ها می یابندو گاهی از خرافه ای یک نظریه علموی و  بسياری از نظریه ها ونتای

 و زمانی هم ممکن است که یک حقيقت تاریخی را وارونه جلوه دهند. حقيقت تاریخی ارایه می دهند

اسوان اسوت.   تحریف، تدليس،تاویل نابجا، زشت سازی واستناد به روایات متناقض، مبنای کار غالب این اسوالم شن 

 (127ق:111١)ابوخليل،

اسالم شناسی که بخشی از ميراث خاورشناسی است، پيشينه آن بوه پويش از رنسوانس موی رسود.دربرابراین دسوته       

ازاسالم شناسان،افرادی منصف هم یافت می شوندکه با هدو نيل به حقيقت در این ميدان دست به پژوهش زده و 

ازخود به جای نهاده اند کوه موی تووان بوه تصوحيح نسوخ خطوی مشورق          در طول تاریخ استشراق، آثار و خدماتی

زمين،نقد وتحليل آنها،نگارش دایره المعارو وتاسيس مدارس اشاره کرد.دراین نوشتار به بررسی رویکرد چند تون  

ر کرده از اسالم شناسان غربی پرداخته شده که در زمينه )حروو مقطعه( و)اُمّی(بودن پيامبر در آیات قرآن اظهار نظ

 وضمن بيان آرای آنها، نقدهایشان با تفاسير علمای اسالمی مقایسه شده است.

 پژوهش ی نهیشیپ(2

از آنجا که تحدی قرآن به موازات نزول وحی الهی صورت گرفته می توان گفت غالب انتقاداتی که در زمينه تفسير 

راین پژوهش هایی دیرینه ای در این حووزه بوا   برخی مفاهيم قرآنی پيش آمده، ریشه در گذشته ای طوالنی دارد.بناب

 رویکردهای متفاوتی صورت گرفته است که به چند نمونه آن اشاره می شود:

عنوان کتابی است از عبدالرحمان بدوی که با نام دایوره المعوارو مستشورقان توسوط      "موسوعه المستشرقين"الف(

(به چاپ آن اقدام نموده است. بدوی در ایون اثور بوه    1٨77ترجمه شده وانتشارات روزنه در سال ) صالح طباطبایی

شرح حال وبررسی آثار حدود دویست نفر از مستشرقين پرداخته است.مترجم این کتاب در بواره ارزش و جایگواه   

آن نوشته که چون مولف به چندین زبان اروپایی تسلط کافی و به منابع دست اول دسترسی داشته ومولف آشونایی  

ط دوستانه با برخی ازخاورشناسان معاصر داشته، موجب شده تا مطالب تازه و دسوت اول درایون   نزدیک وگاه رواب

اثر بياورد.درعين حال تنها به شرح حال بسنده نکرده بلکه در مواردی بررسی نسبتا جامعی در باب برخی آثار آنهوا  

 :پانزده(1٨77به عمل آورده است.)بدوی،
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تلفی به نقد وبررسی آرای اسالم شناسان پرداخته ودرصدد پاسخگویی بوه  ب(مصطفی حسينی طباطبایی در آثار مخ

 این ایراد ها برآمده است از جمله این آثار می توان به کتابهای زیر اشاره کرد:

( روانه بازار شوده ودر واقوع   1٨١١در سه مجلد که توسط انتشارات چاپخش در سال ) "خيانت در گزارش تاریخ"

 اسوت کوه در سوال    "نقد آثار خاورشناسان"ت وسه سال است. از دیگرکتاب های ایشان،نقدی جامع بر کتاب بيس

( توسط انتشارات چاپخش عرضه شده ودر قسمت اول به بررسی بيست نفر از اسالم شناسان ونقد آرایشان 1٨73)

 می باشد. پرداخته و بخش دوم بررسی ونقد ده مقاله از دایره المعارو اسالمی

باعنوان )نقد وبررسی آرای مستشورقان در بواره اموی بوودن پيامبر(،توسوط ابوراهيم ابراهيموی و اصوغر         ج(مقاله ای 

 (به چاپ رسيده است.1٨1٨پایيز )1٣شماره  3طهماسبی بلداجی که در پژوهشنامه معارو قرآن سال 

 ( روش تحقیق١

وبوا اسوتفاده از منوابع     تحليلی اسوتفاده -توصيفیاین پژوهش از شيوه کتابخانه ای در جمع آوری اطالعات و شيوه 

معتبر سندکاوی شده وبرآن است که به این پرسش پاسخ دهد که رویکرد اسالم شناسوان غربوی در بواب حوروو     

مقطعه قرآن ونيز اُمّی بودن پيامبر)ص(چگونه بوده وهدو از تحریف و تدليس آن چيست؟منابع موورد اسوتفاده در   

 يروآثار اسالم شناسان می باشد.این پژوهش،کتب معتبرتفس

 ( بحث وبررسی4

پس از ظهور اسالم پيروان این دین با اهل کتاب یعنی یهود ونصاری در شبه جزیره همسایه شدند.اسالم با ادعوای  

خاتميت دعوت دینی واتمام واکمال ادیان پيشين ظهور یافت وپس از مدتی بسوط ایون دعووت وابوال  آن توسوط      

،دوران فتوحات اسالمی شروع شد ودر کمتر از یک قرن از زمان حيات پيامبر، با فتح انودلس بوه   پيامبربه سایر بالد

ق(،دایره قدرت اسالم از جنوب اروپا تا مرزهای چين را دربرگرفت.درچنين شرایطی 1١ق( وسند درسال )12سال) 

دند اما به مرور عداوت نهانی یهود ونصاری، هرچند به ظاهر ادعای طرفداری ازاین دین جدید را شعارخودکرده بو

خود را علنی کردند خشن ترین نمود غرب غير مسلمان در برابر اسالم درجنوگ هوای صوليبی ظواهر شود.ناکامی      

مسيحيان در این جنگ ها مرحله تازه ای ازخصومت ميان غرب مسيحی و اسالم را رقم زد.این بار غورب مسويحی   

 او خود برسد بنابراین به فکرطرح نقشه ای دیگر افتادند.متوجه شد که از طریق جنگ نمی تواند به اهد

م(،دستگاه دینی عيسوی متوجه فعاليت های علمی شده بود ودر مراکوز مختلوف کتابخانوه هوای     12از اوایل قرن )»

بزرگ تاسيس کرده بودند وکشيشان از برکت وجوهی که از اوقاو ومبورات عایود موی شود،وقت خوود را صورو       

 (١٢ش:1٨١1مينوی،«)می کردند.تحقيق وتتبع علمی 

 ( پیدایش استشراق4-1

از پيش از ظهور اسالم، غرب می کوشيد تا مشرق زمين را بشناسد وبه آثار و آداب وافکوار آنوان پوی ببورد پس از     

م ( واژه شورق شناسوی در   17١1شکست نهایی درجنگ های صليبی این باور تعميق شد.برای اولين بوار در سوال)  

م( همين واژه در فرهنوگ علموی فرانسوه درج گردیود.این     1٣٨٣سفورد به کار رفت ودر سال )فرهنگ انگليسی آک
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اصطالح شامل همه شاخه های دانشی می شد که به پژوهش پيرامون همه ملت های شرقی از زبان،دین،علوم،آداب 

 (٣٣ش:1٨7١و رسوم وفنون می پردازد.)دسوقی،

شيد تا پایه های کار خود را اسوتحکام بخشود و بوه ایون منظوور      پس از ورود این کلمه به فرهنگ، مغرب زمين کو

 شروع به برگزاری کنگره های مختلف نمود.

م (درپاریس برگزار گردید واز آن پس هرسه سال یکبار تشوکيل  1٣7٨اولين کنگره جهانی خاورشناسان در سال )» 

 (1٨٣1:1٢٣)اسعدی،« می گردید.

وعه شرق شناسی محسوب می شودکه با انگيزه هوای متفواوتی توسوط    مطالعات اسالمی یا اسالم شناسی زیر مجم

 غربيان دنبال شده است.

انگيزه مطالعات اسالمی در غرب آن بود که قدرت های استعماری نياز داشتند در بواره موردم تحوت سولطه شوان      »

تحقيقات غربی قرار  بدانندوبفهمند  بدین ترتيب کل ميراث فرهنگ اسالمی، اعم از دین و فلسفه وهنرزیر سر فصل

 (27١ش:1٨1١عبدالرووو،«)گرفت وعنوان آن شد مطالعات اسالمی.

فتوحات وپيروزی های اوليه منشا ومعارضه ی دینی)کالموی(، سياسوی وفرهنگوی شودکه سود راه تفواهم و مایوه        »

ین دو تهدیدی برای غرب مسيحی گردید.اسالم ومسيحيت هردو دعوی دعوت ورسالتی جهانی داشتند وهمين امرا

 (٣1ش:1٨77اس وزیتو،«)دین را به جای همکاری، به مقابله با یکدیگر وا می داشت.

در تاریخ مسيحيان و مسلمانان روی داده بود،در تصویر وتصوری از اسالم کوه در   آثار وعوارض منفی حوادثی که»

 (٣-117ش،1٨77همو،«)ادبيات واندیشه غربی شده است، بازتابيد.

اسالم خطری دوگانه،کالمی وسياسی، است کوه از نبورد پواتيوه یوا بوال  الشوهداء در سوال        از نظر جهان مسيحی،»

« ق ( غالبوا در صودد اسوتيال بور اروپوا بووده اسوت.       111٢ق( تا پشت دروازه های ویون در محاصوره سوال )   7٨2)

 (121ش:1٨77)همو،

، بویژه آنچه کوه بوا اسوالم در    غرب در درازای تاریخ در راه واژگون سازی تاریخ و موضوع های تاریخی، مذهبی»

به کار برده است.تمدن غرب در شکل کليسایی خوود حتوی کوشوش هوایی      پيوند بود، کوشش های فراوان ودیرپا

( چون غورب  ٢٣٣ش:1٨7٣حاِئری،«)گسترده تری بکار برد که اسالم را به شيوه ای نادرست به جهانيان معرفی کند.

ن مسلمانان به کاميابی های چشمگير دسوت یابود، بواور یکوی از اندیشوه      نتوانست از راه تبلي  مسيحی گری در ميا

م (بر اینکه نمی توان مسلما نان را از راه کويش مسيح،مسويحی سواخت وبایود آنوان را ازراه      1٣گران هلندی سده )

 (٨-٢12ش:1٨7٣همو،«)قرآن،به مسيح گرایش داد، در پيوند با همين واکنش های مسلمانان قابل بررسی است.

اقتوودا بووه  "مونووه ای ازمصووادیق عبووارات فوووق الووذکر را مووی توووان ازاظهووار نظرکووارل ارنسووت در کتوواب      ن

بار درکتابخانه وینودِر   دریافت.ایشان زمانی که دانشجوی تحصيالت تکميلی در دانشگاه هاروارد بود، اولين"محمد

مال تعجب می بيند که از محمود بوه   می پردازد.در صفحه فهرست مربو  به قرآن با ک به تحقيق در باره قرآن کریم

( او 11٨ش:1٨٣1عنوان مولف قرآن یاد شده در حالی که کتاب مقدس را بدون مولف فهرست کورده اند.)ارنسوت،  
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می افزایدکه رویکرد ابتدایی به قرآن چقدر می تواندمهم وپيچيده باشد و فرضی را که در ابتدا پيش روی قرار موی  

 (11٢ش:1٨٣1اهد داشت.)همو،دهيم تاثير زیادی بر نتيجه خو

مطالعات اسالمی در غرب را باید بررسی وارزیابی کرد.دانشمندان غربی،با اذهان کنجکاو و روش های فرضوی بوه   

تحقيقات تاریخی ومذهبی وکمتر توصيفی وتحليلی می پردازند این موضوع محصوصا در باب آثواری کوه در بواره    

 (271ش:1٨1١)ر.ک.:عبدالرووو،دین اسالم و قرآن نگاشته اند، صادق است.

ناگفته نماند که برخی از این پژوهشگران گرچه اوایل کار از روی تعصب وخامی ناشی از تبليغات کليسا، مغرضانه 

اعتراو کرده اند  نمونه بارز اینانن،  عمل نموده اند اما پس از مدتی احساس ندامت نموده و واقعيت را در آثارشان

( انواع افترا وتهمت را نثار پيوامبر  17٨1در سال ) "فناتيسم"بتدا با نوشتن نمایشنامه انحرافیولتر فرانسوی است .اوا

نمود اما پس از اینکه مورد اقبال چندانی قرار نگرفت،در مطالعات بعدی خوود در بواب اسوالم وپيوامبر بوا روحيوه       

-٣1ش:1٨7٢حدیدی،انتقادپووذیری بووه یکووی از بانيووان توواریخ نگوواری بووه سووبک علمووی تبوودیل شوود.)ر.ک.:     

« مون در حوق محمود بسويار بودی کوردم.      »(او در اواخر عمر خوویش اعتوراو کردکوه:   ١-113ش:1٨١1 مينوی،11

 (2٨1ش:1٨7٢)حدیدی،

 ( حروف مقطعه از دیدگاه اسغم شناسان ةربی4-2

با ایون   از مجموع بيست وهشت حرو الفبای عربی چهارده حرو آن حروو مقطعه است.اسامی برخی سور قرآن

روو نام گذاری شده وابتدای برخی سوره ها هم با این حروو آغاز می شود.این حروو که به صورت های یک ح

قرآنی می باشوند.نظرهای مختلفوی در تفسوير     سوره از سوره های تا پنج حرفی در قرآن آمده اند، شامل بيست ونه

کوه بوه آن اشواره موی شوود:       آمده اسوت نمونه هایی از آن  "پرتوی از قرآن"این حروو بيان شده است.در تفسير 

نقل می کندکه عددبيست وهشت و نصف آن در نظام کامول موجوودات هوم مشوهود      "محقق طنطاوی"مولف از »

است:استخوانهای مفاصل هر دست، مهره های باال وپایين پشت حيوانات تام الخلقه،شه رهای بوال پرنودگان،منازل   

حرو هنگام تلفظ با برخورد به )ل( تعریف ادغام می شوود،چهارده   شمالی وجنوبی ماهتاب.در لغت عرب چهارده

حرو ادغام نمی شود،چهارده حرو در کتابت نقطه گذاری می شود،چهارده حرو بی نقطه اسوت،وحرو )ی(بوه   

تنهایی بی نقطه ودر وسط نقطه دار است.این تطابق قرآن با وضع لغت و خلقوت نشوانه آن اسوت کوه هموه آیوات       

)طالقانی،بی « ه به صورتهای گوناگون تجلی نموده وبا حساب واعداد مخصوصی صورت پذیرفته.خداوندی است ک

 (٢٣: 1تا،ج

ابن کثير در باره این حروو می گویدکه مفسرین در باب آنها اختالو نظر دارند گروهی آن را مربو  به علم الهوی  

اسماء اهلل دانسته اند که هور حرفوی بيوانگر     دانسته وتفسيرش نکرده اند گروهی آن را اسامی سور وبرخی هم آن را

 (٢٣: 1ه،ج1٢17اسمی از نامهای خداست و دسته ای هم آن را دليلی بر اعجاز قرآن دانسته اند.)ر.ک.: صابونی،

 اکنون به بررسی آرای چند تن از اسالم شناسان غربی می پردازیم.

 ( تكودور نولدکه آلمانی١-4
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( است که پس از فراگيری زبان های سوامی و  1٣٨١-11٨1آلمانی ، تئودور نولدکه )از معروو ترین اسالم شناسان 

)توواریخ قوورآن( دریافووت  سانسووکریت، در سوون بيسووت وپوونج سووالگی دکتوورای خووود را بووا رسوواله ای بووه نووام  

 (7-١3١: 1٨77نمود.)بدوی،

ایی است که هنگام اولوين  نولدکه معتقد است که حروو مقطعه قرآن،حروو اول نام یا امضای مالکان دستنوشته ه

 (7-١١ش: 1٨73 حسينی طباطبایی،211ش:1٨11گردآوری قرآن مورد استفاده زید قرار گرفته است.)فتانی،

 ( رژی بغشر4-4

( در فرانسه متولد شد و در مغرب عربی تحصيل نمود.از آثوار مشوهور وی موی تووان بوه      1111-1172رژی بالشر)

مه ترتيب زمانی سوره ها را آن گونه که خود پنداشته، رعایوت کورده اسوت.    ترجمه قرآن اشاره کرد.او در این ترج

 (٨-1٨2ش:1٨77)بدوی،

بالشر مدعی است که فواتح سور که با حروو مقطعه آمده است،جزء قرآن نيست .ایون رمزهوای مجموعوه قورآن     

حورو م بيوانگر قورآن    هایی است که پيش از پيدایش مصحف عثمان نزد مسلمانان اوليه وجود داشته است  موثال  

مغيره، حرو هاء رمز قرآن ابوهریره،حرو ص رمز قرآن سعد بن ابی وقاص، ن هم رمز قرآن عثمان بوده اسوت و  

این حروو تداعی کننده مالکان آنهاست  لذا در آغاز گاهی اشتباهی نوشته وخوانده نمی شد اما در دوران های بعد 

 (1٢١ش:1٨7١،آن ها را داخل در قرآن نموده اند. )دسوقی

در پاسخ باید از نولدکه پرسيد که چگونه در زمان تهيه مصحف امام به دسوتور خليفوه سوم،کسوی از ایون عالیوم      »

عجيب سوال نکرد که آیا این ها داخل در قرآن هست یا نه؟ ومگر نه اینکه شخص زید از کاتبوان وحوی در عصور    

واگر چنين لغزشی یعنی داخل نمودن کالموی در قورآن   رسالت بود و صاحبان نسخ نيز در آن جلسه حضور داشتند 

که در اصل جزءآن نبوده، صورت می گرفت، باید ممانعت می کردند  عالوه بر این، نولدکه برای اثبات این فورض  

خود هيچ سند محکمه پسندی ندارد وهيچ روایت تاریخی موید آن نيست. بالشر در مقدمه قرآن خود تصریح موی  

 (1٢7: 1٨7١ دسوقی،٣-١7: 1٨73حسينی طباطبایی،«)دها این نظریه را رها ساخت.کند که نولدکه بع

اگر این حروو جزء قرآن نبود،یا کلماتی مبهم وغير قابل فهم بود،بهترین ومناسب ترین زمينوه بورای موتهم کوردن     

 پيامبر و انکار وحيانی بودن قرآن فراهم می شد.

ی می کرد که هميشه در کمين بودند تا با ساختن افترایی بر اوایراد آن حضرت به هنگام بعثت با دشمنانی هماورد»

بگيرند ومردم را عليه او تحریک نمایند پس با این قسم از خصومت چگونه قابل تصور است که پيامبر)ص(حروو 

ن کلمات مقطعه را برآنان تالوت نماید وآنان به هيچ وجه نفهمند و او را به خاطر چنين کالمی سرزنش نکننداگر ای

مالوو آنان نبود و معنای آن را نمی فهميدند، حتما اعتقادشان به جنون پيوامبر)ص( و باطول گوویی او بيشوتر موی      

 (11١سنگلجی،بی تا:«) شدحال آنکه ایشان به خاطر چنين حروفی مورد تمسخر وریشخند قرار نگرفته است.

 ( اُمّی بودن پیامبر٥-4
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ی دانسته است.این لفظ ومشتقات آن در سوره جمعوه آیوه دو،آل عموران آیوه     قرآن یکی از صفات پيامبر)ص( را اُمّ

بيست، اعراو آیات صدوپنجاه وهفت وصدوپنجاه وهشت بيان شده است و همين معنا با الفواظی دیگور در سووره    

 عنکبوت آیه چهل و هشت، سوره شوری آیه پنجاه ودو، سوره هودآیه چهل و نه آمده است.

االمـی: هـو الـ ذی اليکتـْ واليقـرأ مـن کتـاٍب وعليـه ْحـل: »وضع شده است:  زیر برای این لفظ در فرهنگ لغت معانی
و النبـــی االمـــی، قيل:منســـوب الـــی االمـــة ال ـــذين   يکتبوا،لکونـــه علـــی عـــادِتم   1هـــو ال ـــذی بعـــَ فـــی االميـــني ...اجلمعـــه/

 (27ش:1٨7٢ انيس وهمکاران،٣7ق:1٢1١)راغب،. ۀکقولک:عامی،لکونه علی عادةالعام

اسالم شناسان غربی در تفسير لفظ)اُمّی( وجوه مختلفی که نشانگر غرض ورزی آنها یا عدم اطالعات کافی در ایون  

 زمينه است، ابراز داشته اند.

( کلمه )النبی االمی( را پيامبر بت پرسوتان یوا   13٣...اعراو/ فآمحنوا اب  ورسوله الن بیح االُم ی ح »بالشر در ترجمه این آیه »

وحال آنکه آیه از پيامبر ناخوانا ونانویسا سخن می گویدوکلمه اُمی  مبر گروهی که کتاب آسمانی ندارند، خواندهپيا

در این آیه مفرد است نه جمع ونيز به عنوان صفت برای النبی بکار رفته است نه مضاو اليه  اگر قرار بود که قورآن  

ثنين(استفاده می کرد وبه فرض آن که معنای اُمّی، بت پرست یا ازپيامبر بت پرستان یاد کند تعبيری همچون )نبی الو

غير اهل کتاب باشد،الزم می شد تا )النبی االميين( رابکار برد نه )النبی االمی( یعنوی هوم واژه اخيور را بوه صوورت      

توونس  جمع آورد وهم نسبت اضافه ميان دو کلمه برقرار کند. احتماال بالشربا وجودآنکه فار  التحصويل مغورب و  

سوربن است، قصد نداشته تا به بی سوادی پيامبر)ص( معترو شود در نتيجه راه توجيه را در پويش   واستاد دانشگاه

دچار تحریف شده «٢٣و ما کنتَ تتلوا من قبله من کتابٍ وال تخطه بيمينک ..عنکبوت/»گرفته. اوحتی در ترجمه آیه 

نداشته ویا رونویسی نکرده است واز ایون عبوارت نموی     ونوشته که محمد کتاب های کليمی و مسيحی را از حفظ

توان فهميد که او می توانسته بخواند وبنویسد یا نمی توانسته؟در حالی که در این آیه کلمه )کتاب( اسم نکوره ودر  

سياق نفی آمده است)وماکنت( که افاده عموم می کند یعنی پيامبر)ص(پيش از بعثت هيچ کتوابی نخوانوده وخطوی    

 (1١: 1٨7٢ حدیدی،٢-11٨: 1٨73)حسينی طباطبایی،« است.ننوشته 

 ( آرتور جان آربری 4-6

( اسالم شناس انگليسی است که ادبيات عرب را نوزد نيکلسوون آموخوت و بورای     1113-11١1آرتور جان آربری )

فسوير  (ترجموه ت 1133( او پس از ترجمه آیاتی از قرآن در سوال ) ١: 1٨77تکميل دانش خود به مصر رفت .)بدوی،

گونه ای از قرآن را در دو مجلد منتشر ساخت که معانی آیات را در قالب عباراتی زیبا بيان کرده بود بدون آنکه بوه  

 (١: 1٨77ترجمه یکایک الفاظ هرآیه و ترتيب کلمات آن پایبند باشد.) همو،

النبی االمی را به صورت پيامبرمردمی  واژه(، 137...اعراو/ال ذين يت بحعوَن الر سـوَل االُم ـیَ آربری در تفسير وترجمه آیه )»

ترجمه کرده است  یعنی آن را از ریشه امت پنداشته نه ام. با آنکه قرآن وحدیث این ترجمه را رد موی کننود  زیورا    

( اگر امی به معنای مردمی باشد ایون  7٣قرآن در مورد یهودیان می فرماید:) و منهم اُمّيون ال یعلمون الکتاب ....بقره/

دیگر مفهوم درستی نخواهد داشت. زیرا همه یهودیان از امت موسی هستند نه گروهی ازآنوان کوه بوی خبور از      آیه
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تورات بودند.در حدیث هم از پيامبر)ص( منقول است که: ) انا اُمة اُمية النکتب وال نحسُبُ.(چنانچه امی به معنوای  

مردمی بودن با ننوشتن و حساب نکردن مالزمتوی   تباه می شود زیرا عبارت مزبور مردمی باشد در آن صورت معنی

 (127: 1٨73)حسينی طباطبایی،« ندارد.

 ( هامیلتون گیب4-7

( انگليسوی اسوت کوه در    1٣13-1171از دیگر اسالم شناسان که در باب امی بودن سخن رانوده، هواميلتون گيوب )   

ره المعارو اسالم بود، شهرتی افزون اسکندریه مصر عربی آموخت.اوکه یکی از اعضای انگليسی هيات تحریریه دای

علمی اش داشت و کارهای علمی وی از شهرتی که به دالیلی غير از علم کسب کرده بود، بسيار نازل  بر صالحيت

 (33١: 1٨77تر بود. )بدوی،

موه  اودر تفسير واژه های قرآن احيانا دچار خطا ولغزش شده است  مثال کلمه )االمی( رابه معنای غير یهودی ترج»

کرده ودر باره )النبی االمی( نوشته یعنی پيامبر غير مربو  به یهودیان و )النبی االموی( کوه بعودها بوه وسويله عاموه       

 (1٨1: 1٨73حسينی طباطبایی،«)مسلمين به پيامبری که سواد خواندن و نوشتن نداشته است تفسير شده.

( هوم بوه مشوکل بور خوواهيم      7٣لموون الکتواب...بقره/  اگر این تعبير را ب ذیریم در تفسير آیه )و منهم اميوون ال یع 

 (1٢1: 1٨73خورد.)همو،

به بيان نظر خود پرداخته اند که به آنها  عالوه بر مواردی که بررسی شد، گروهی دیگر از اسالم پژوهان در این باب

 اشاره می شود.

شمرده و النبی االمی را پيامبری از ميوان  دسته ای امی را منسوب به )ام القری( دانسته و ام القری را نام دیگر مکه بر

 اهل مکه تفسير کرده اند.این تفسيرنيز نص صریح آیات قرآن را مخدوش می کند به دالیل زیر:

الف(ام القری اسم خاص نيست بلکه به معنی شهر مهم و مرکز هر سرزمين ومعادل متروپول در زبوان هوای دیگور     

 (17: 1٨7٢است. ) حدیدی،

ی مرکبی که جزء اول آنها ابن، ام، بنت، واب باشد،یای نسبت به جزء دوم آن تعلق موی گيورد نوه    ب( در کليه اسام

 جزء اول  مثال در بنی اسرایيل ، اسرایيلی ودر ابوحنيفه، حنفی وام القری هم باید گفت قروی نه امی.

ی آیات که این کلمه در آنهوا  ج( هرگاه امی را در معنایی غير از درس ناخوانده استعمال کنيم، همه فصاحت وزیبای

بکار رفته، از بين می رود  زیرا مراد از قيد امی درآیات مذکور توجه دادن به این نکته است پيوامبر بوا آنکوه درس    

 (1٣: 1٨7٢ناخوانده بود کتابی همانند قرآن آوردکه جن وانس از آوردن مشابه آن عاجزند.) همو،

از طرو مستشرقان مطرح شود و مورد مناقشه باشد  اولوين بوار در قورن    مساله امی بودن پيامبر )ص(پيش از آنکه 

در اندلس مورد انتقاد واقوع شود و در موورد آن     "ابوالوليد الباجی"مالکی به نام   ششم هجری توسط فقيه برجسته

. بوه  کتابی تاليف کرد. او مدعی بود که پيامبر)ص( مطابق حدیثی که در صحيح بخاری آمده قوادر بوه نوشوتن بوود    

دانشمندان قرارگرفت و او را به کفر وزندقه متهم وفقها اورا برمنابر سب نمودنود  سو س    همين دليل او مورد طعن

  الجوابری،  1٣م :11٣١برایش مجلسی برپا کردند و او در اثبات این ادعا به ابراز دليول پرداخوت. )ر.ک. ابوخليول،    

 (12١ش:  1٨1٨



 جليل بختيارى, دلنيا نادرى در قرآن امبريبودن پ یمقطعه و ُاما حروف به  یاسالم شناسان غرب ىريتفس كرديرو
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( از جملوه  ٨2...فرقوان/ فـواَدکَ  بـه لحُنثبحـتَ  کـذلکو ال نـُـز حَل عليـه القـرآنُ  مجلـًة واحـدًة  وقـال الـ ذين کفـروا لـقرآن در آیه )»

وجوهی که برای امی بودن پيامبر)ص( بيان کرده آن است که یکی از فلسفه های نزول تدریجی، آن بود توا رسوول   

اگر قرآن یکباره نازل موی شودچنين   درس ناخوانده، توانایی ضبط قرآن را داشته با شد و احيانا دچار نسيان نشود و

 (١-113سنگلجی،بی تا: «)امکانی از او سلب می شدو امت هم، چون امی بودند مناسب همين نزول تدریجی بود.

 ( نتیجه٥

با توجه به مطالبی که گفته شد باید اذعان نمود که کتاب آسمانی قرآن از چنان فصاحت و بالغتی برخوردار اسوت  

گسترش شاخه های آن روز به روز زیبایی های آن بشریت را به حيرت می کشاند و ناخودآگاه که با توسعه علم و 

 از سویدای قلب لب به اعتراو می گشاید که از بشر چنين کاری ساخته نيست .

حروو مقطعه بيانگر اعجاز قرآن وناتوانی انس وجن در هماوردی با آن در هردوره ومکانی اسوت وبوه موردم یواد     

ند که اهلل تعالی با همان حروو والفاظی که از جنس حروو والفاظ مردم است کتابی نازل کرده که هيچ آوری می ک

 را یارای تحدی با آن نيست . رادمردی

همين کالم عظيم بر زبان فردی امی و بی سواد جاری شد که با وجود تمام مخالفان در هر زمانی با ابهت و اقتودار  

طره خود قرار می دهد وبشارت صلح و دوسوتی بوه بشوریت سورگردان اموروز موی       روز به روز، گيتی را تحت سي

تهی سازیم، با وجود تمام تنوع های تفسويری و   دهد.فرجام سخن اینکه اگر حق گرایانه دارالملک ایمان را از غوغا

 سليقه ای، می توانيم بهره ی خود را از قرآن دریافت نمایيم.

 

 کتاب شناسی

 قرآن کریم.

 دارالفکر،دمشق.  ق(،الحوار داِئما وحوار مع مستشرق ،111١شوقی،) ابوخليل،

 ق(،آراء یهدمها االسالم،دارالفکر،دمشق.11٣١.............................،)

 ش(،اقتدا به محمد ترجمه قاسم کاکایی،هرمس، تهران1٨٣1ارنست،کارل،)

 مرتضی اسعدی،طرح نو،تهران.، ایران اسالم تجدد ترجمه «اسالم وغرب»ش(،1٨77اس وزیتو،جان،)

 ش(،مطالعات اسالمی در غرب انگليسی زبان،سمت،تهران1٨٣1اسعدی،مرتضی،)

 ش(،رهيافتی به قرآن کریم در تعریف قرآن،ترجمه محسن آرمين،نی، تهران.1٨1٨الجابری،محمدعابد،)

 ش(،المعجم الوسيط،دفترنشرفرهنگ اسالمی،تهران.1٨7٢انيس،ابراهيم وهمکاران،)

 ش(،دایره المعارو مستشرقان ترجمه صالح طباطبایی،روزنه ،تهران.1٨77بدوی،عبدالرحمان،)

 ش(،نخستين رویارویيهای اندیشه گران ایرانی با دو رویه بورژوازی غرب، اميرکبير،تهران.1٨7٣حائری،عبدالهادی،)

 ش(، اسالم ازنظرولتر،مرکزنشر دانشگاهی، تهران.1٨7٢حدیدی،جواد،)

 ش(،نقدآثار خاورشناسان،چاپخش،تهران.1٨73ایی،مصطفی،)حسينی طباطب
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ش(،سير تاریخی و ارزیابی اندیشه شورق شناسوی ترجمه.محمود رضوا افتخوارزاده، هوزاران،      1٨7١دسوقی،محمد،)

 تهران.

 ق(،مفردات الفاظ القرآن تحقيق صفوان عدنان داوودی،دارالقلم، بيروت.1٢1١راغب اصفهانی،حسين بن محمد،)

 عت،)بی تا(،کليد فهم قرآن،دانش،تهران.سنگلجی،شری

 ق(،مختصر تفسيرابن کثير،دارالفکر،بيروت.111١صابونی،محمدعلی،)

 طالقانی،سيدمحمود،)بی تا(،پرتوی از قرآن،شرکت سهامی انتشار،تهران.

، نگرش هایی به اسوالم درمطالعوات   «تفسيرهای بيگانگان ازاسالم:منظر یک مسلمان»ش(،1٨1١عبدالرووو،محمد،)

 ادیان ترجمه عاطفه بيگدلی،حکمت،تهران.

 ،دانشنامه قرآن کریم ترجمه محمدحسين وقار،اطالعات، تهران.«مقطعات:حروو اختصاری»ش(،1٨11فتانی، افنان،)

 ، تاریخ وفرهنگ، خوارزمی،تهران.«اسالم ازدریچه چشم مسيحيان»ش(،1٨١1مينوی، مجتبی،)



 محمدزادهصالح الدين عبدى, جواد  در قرآن كريم یشناس " از منظر سبک ىپديده "تضمين نحو یشناس یزيباي
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(١١) 

 در قرآن کریم شناسی سبك  از منظر "تضمین نحوی"پدیده  شناسی زیبایی

 ("أنعام و أعراف"های  سوره)

 1صغح الدین عبدید. 

 علی سينا، همدانزبان و ادبيات عربی، دانشگاه بو دانشيار گروه

 جواد محمدزادهد. 

 علی سينا، همدانزبان و ادبيات عربی، دانشگاه بو یدکتر

 چکیده 

یابد. ایون اصوطالح   تضمين نحوی یک پدیده سبک شناختی است که در اثر خروج از نحو زبان هنجار تشخّص می

لفظاا فعلوی در معنوای حقيقوی اش     آید و مقصود از آن این است کهتأویل و تفسير به شمار مییکی از پدیده های 

شود س س فعلی دیگر که مناسب با آن است، همراه با ذکر برخی از متعلقاتش لحاظ گردد. این پدیده بودليل  قصد 

ست، لذا مقالوه حاضور توالش    بسامد باالیی که در قرآن کریم دارد، وجهه سبکی خاصی به سوره های آن بخشيده ا

تحليلی به بررسی این پدیده در دو سوره انعام و اعراو ب ردازد. برآیند این جستار  –کرده است تا با شيوه توصيفی 

بيشوترین بسوامد را در ایون دو سووره داشوته اسوت و        "فعل در معنای فعول دیگور  "حاکی از آن است که تضمين 

 معنی است.  شموليت معنایی، ایجاز و تفسير -عالوه بر تکرار زدایی و جلب توجه مخاطب -مهمترین فائده آن 

 کليد واژه ها: سوره های انعام واعراو، آشنایی زدایی، تضمين نحوی، وتحليل زبانی.

 

 . مقدّمه1

ها و کلماتی است که از قوانين حاکم بر نحو زبان هنجار خارج شوده  های زبان قرآن، استفاده از واژهیکی از ویژگی

-ر به فردی به متن قرآن ببخشند. در واقوع از منظور سوبک   تا عالوه بر تاثير گذاری بر خواننده، سبک ویژه و منحص

توانند یک وجهه سبکی را در یک اثر هنری بوجود آورند که عوالوه بور هنجوار گریوزی، از     هایی میشناسی، پدیده

بسامد باالیی نيز برخوردار باشند. یکی از پدیده هایی که در سراسر قرآن کریم یک وجهوه سوبکی بوه آن بخشويده     

ر هر سوره ای به مرات تکرار شده است، پدیده تضمين نحوی است. از فوائد اصلی این پدیده، ایجاز در است، و د

تووان بوه تفسوير و تأویول افعوالی      شکل گفتار و توسع و شموليت در معناست. در واقع به کمک تضمين نحوی می

شوود  باا بدون حرو جر متعودی موی  پرداخت که مغایر با عرو هنجار زبانی است  بدین معنا که گاهی فعلی که غال

شوود  شود یا بر عکس فعلی که با حرو جر متعودی موی  گيرد با حرو جر متعدی مییعنی )مفعول بی واسطه( می

گردد. بدین ترتيب، مقاله حاضر که پژوهشی تطبيقی با رویکورد سوبک   گيرد( متعدی بنفسه می)مفعول با واسطه می

                                                           
1 s.abdi57@gmail.com 
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بررسوی کنود و    "انعوام و اعوراو  "های مختلف این پدیده را در دو سوره شناختی است، سعی کرده است تا گونه 

موارد زیبایی شناسی آن را با توجه به بافت لغوی و موقعيتی پيدا کند. در پيودایی واژگوان متضومن، برخوی کتوب      

ن ابو  "لسان العورب "محمد الطاهر ابن عاشور و همچنين فرهنگ لغت  "التحریر و التنویر"تفسيری همچون تفسير 

منظور مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا که این پدیده تاثير ژرفی در تعيين معنای دقيق واژگان قرآنی دارد  لذا 

 در پایان هر تحليل، سعی شده است تا واژگان متضمن ترجمه شوند. 

 های پژوهش. پرسش2

 آید؟چرا تضمين نحوی، به عنوان یک پدیده هنجار گریز به شمار می (1

 یک از انواع تضمين، بيشترین بسامد را در این دو سوره مبارکه داشته است؟کدام  (2

 زیبایی شناسی کارکرد تضمين نحوی در این دو سوره مبارکه چيست؟ (3

 . فرضیات پژوهش١

از آنجا که تضمين نحوی مغایر با قوانين حاکم بر نحو زبان هنجار است و سبب تشخّص و تکورار زدایوی    (1

 آید. پدیده هنجار گریز به شمار می شود  لذا یکدر متن می

 اشراب نمودن فعلی در معنای فعل دیگر، بيشترین بسامد را در این دو سوره دارد.  (2

شموليت معنایی، ایجواز در   -عالوه بر تکرار زدایی و جلب توجه مخاطب -زیبایی شناسی تضمين نحوی  (3

 لفظ و تفسير معنی است.

 . پیشینه تحقیق4

توان به ایون مووارد   ارد که به مسأله تضمين نحوی اختصاص یافته است که از جمله آنها میمقاالت زیادی وجود د

م 211٣این مقاله توسط أحمد مطر العطية نوشته شده است و در سوال  ، «والتضـمني النيابة بني اجلر حروف»اشاره کرد: 

تعاریفی پيرامون تضمين و تناوب، آیه در مجله التراث العربی در دمشق به چاپ رسيده است. نویسنده مقاله، ضمن 

هایی از قرآن کریم را به عنوان شواهد مثال، مورد بررسی قرار داده است و نظرات نحویان و بليغان را پيرامون ایون  

 هوای معاصور   ترجمه برخی در نحوی تضمين ترجمه شناسی روش»مسائل آورده است. همچنين مقاله ای با عنوان 

اجی خانی و توحيد پاشایی نوشته شده است که در خور ستایش نيز است، اما این مقالوه  توسط علی ح« کریم قرآن

اموا در   به موضوع ت تضمين نحوی )در هر سه قسم کلمه( و در ترجمه قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است.

ون پژوهشوی انجوام   توا کنو   "انعام و اعراو"زمينه بررسی تضمين از منظر سبک شتاختی بویژه در دو سوره مبارکه 

نشده است. بدین ترتيب، مقاله حاضر سعی کرده است تا این پدیده را از منظر سوبک شناسوی بوه عنووان یکوی از      

  پدیده های هنجار گریز بررسی کرده و جنبه های زیبایی شناسی آن را نشان دهد.

 . مفهوم شناسی تضمین نحوی٥

کند که یکی از آنها قرار دادن چيوزی در چيوز دیگور اسوت. ابون      تضمين از نظر لغوی بر معانی متعددی داللت می

چيزی را در چيزی قرار دادن یعنی چيزی را در جایی به ودیعه گذاشتن همچنانکوه کواالیی   »گوید: منظور چنين می
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ریشوه   توا: )ابن منظور، بوی « را در ظرفی گنجاندن یا مرده را در قبر قرار دادن به طوریکه آن چيز را در بر می گيرد.

» آید و مقصود از آن این اسوت کوه   اما از نظر اصطالحی، یکی از پدیده های تأویل و تفسير به شمار می ض م ن(

لفظاا فعلی را در معنای حقيقی اش قصد می کنيم س س فعلی دیگر را که مناسب با آن است، همراه با ذکر برخی از 

گاهی مواقع معنای یک لفظ را در »( و همچنين آمده است: 11: ٨م، ج211٨)السّامرائی، « متعلقاتش لحاظ می کنيم.

شود و فائده آن این لفظی دیگر )اشراب( یعنی می آميزند و حکم آن را به آن لفظ می دهند، و آن تضمين ناميده می

ز برخی از علمواء نيو   (٨13: تابی )ابن هشام، «سازد.و غرض را در آن واحد محقق می است که یک کلمه  دو معنی

بدان که هرگاه فعلی »گوید: را به جای تضمين به کار بردند همچون ابن جنی که در خصائص می "توسع"اصطالح 

در معنای فعلی دیگر باشد، در حالی که یکی از آن دو با حرفی و دیگری با حرفی دیگر متعدی شود، پوس عورب   

دیگر به کار می برد تا به این معنوی اشواره    گاهی دامنه یک فعل را بسط داده و یکی از دو حرو را به جای حرفی

آورد کوه فعول متضومن    کند که فعل مذکور در معنای فعلی دیگر است س س به همراه آن فعل مذکور حرفی را می

( همچنين فاضل سامرائی نيز در این خصووص موی   ٨1٣: 2تا، ج)ابن جنّی، بی« شود.هميشه با آن حرو متعدی می

ی لطيفی دارد که همان جمع کردن ميان دو معنا با کوتاهترین اسلوب است بودین گونوه   تضمين معنای بالغ»گوید: 

رود، بنابراین با ایون شوکل دو   به کار می که فعلی ذکر شود و به دنبال آن فعل، حرو جری بياید که با فعل دیگری

مهمترین انگيزه بورای   (12: ٨م، ج211٨)السّامرائی، « معنای فعل دوم. -2معنای فعل اول  -1آوریم: معنا بدست می

چون برخی حروو در برخی از ترکيب ها با فعلی که در »گفتن تضمين ایجاد هماهنگی و انسجام در ترکيب است 

گيرند، همخوانی ندارند و آن حرو با ظاهر فعل و معنایش هماهنگ و منسجم نيست تا آنجا که آن کنارش قرار می

د معنای اصلی و وضعی فعل قصد نشده و مراد معنایی دیگور اسوت، بودین    دهشود که نشان میحرو قرینه ای می

( 1م: 2111)الدرینی، « ترتيب سخن از تضمين را به ميان آوردند تا نوعی انسجام و هماهنگی در ترکيب ایجاد کنند.

-موی  نکته ای که در بجث تضمين باید به آن توجه داشت این است که تضمين نحوی نه زیر مجموعه مجواز قورار  

گيرد و نه جمع ميان حقيقت و مجاز بلکه نوعی حقيقت است، چون در مجاز قرینه صارفه ای وجود دارد که موانع  

گردد اما در تضمين نحوی هر دو معنا در آن واحد مالک است و باید هر دو معنا از معنای وضعی و حقيقی لفظ می

ليتی آن که از مهمترین فواید تضمين است از دست با هم لحاظ گردد که در غير این صورت معنای ایجازی و شمو

   خواهد رفت.

 . لزوم توجه به پدیده تضمین و رابطه آن با سبك شناسی و بافت 6

بيشتر زبان شناسان براین باورند که زبان از الیه ها و سطوح مختلفی تشکيل شده است که این سطوح با توجوه بوه   

 ند به طوریکه زبان را با توجه به کارکردهایش به دو بخش تقسيم کردند:شوکارکردهایی که دارند از هم متمایز می

 کارکرد عادی زبان نوشتار (1

 کارکرد عاطفی.  (2

مقصود از کارکرد عادی یعنی جنبه رسانندگی زبان بی آنکه با هنر و زیبایی شناسی دخيل باشد و مقصوود از جنبوه   

( تضومين یکوی از   211م: 1111عاطفی یعنی زبان عالوه بر نقش رسانا بودن، بر خواننده تاثير نيز بگوذارد. )کووهن،  
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گيرد تا به نوعی عنصر تاثير را در در متن ادبی به کار میابزارهای بيانی الهام بخش است که نویسنده یا شاعر آن را 

کالم خود بيفزاید و این امر خود حاکی از آن است که تضمين رابطه تنگواتنگی بوا کوارکرد هنوری زبوان دارد و از      

بر خواننده، تکرار زدایی است به عبارت دیگر،  -به عنوان یک پدیده هنجارگریز -مهمترین تاثيرات تضمين نحوی 

اگر کلمه ای به یک صورت زبانی در یک متن ادبی تکرار شود باعث می شود تا خواننده احساس خستگی کند توا  

باز زند اما اگر همين صورت زبانی به شکلی هنجارگریز به کار رود نه تنها توجوه   آنجا که از خواندن ادامه متن سر

ميوزان تواثير   »شود. بنابراین طبوق نظور ریفواتر    میخواننده را به خود جلب می کند بلکه حاوی معنای جدیدی نيز 

اما سوواالتی کوه در فراینود پيودایی      (27م: 111٨)ریفاتير، « خواننده از متن به چگونگی ایراد پيام متن بستگی دارد.

تضمين نحوی باید به آن توجه داشت این است که قانون یا معياری که بر اساس آن می توان پی به وجود تضومين  

د، کدام است؟ آیا این قانون یا معيار، قياسی است یا قانون بافتواری است که بافت زبانی موجد پيدایی آن نحوی بر

درجه صفر گفتار و نوشتار که در آن قواعد دستوری و درست نویسوی کوامال   »شود؟ مقصود از زبان معيار یعنی می

و عاطفوه شخصوی صوفر اسوت و چنانچوه      رعایت می شود، به عبارت دیگر در زبان معيار درجه فردیت، نگورش  

)فتوحی، « گویند "سبک"گوینده، بيرون از معيار آشنا سخن بگوید، تشخصی در سخنش پدیدار می شود که به آن 

( بنابراین یک پدیده سبک شناختی، پدیده ای است که از طریق خروج از نرم رایج زبوان در بافوت و   ٢1ش: 1٨11

یکی از مهمترین عوامل پيدایی سبک است. از آنجا که تضمين نحووی یوک    شود. بنابراین، بافتسياق مشخص می

که از پيوند کلمه ها و جمله ها و روابط واژگوانی  »پدیده سبک شناختی است بنابراین بافت کالم بویژه بافت زبانی 

 ( ١1)همان: « با هم پدید می آید

 عراف. تحلیل سبك شناختی تضمین نحوی در سوره های مبارکه أنعام وأ7

 در قرآن کریم بویژه دو سوره مبارکه أنعام و اعراو، تضمين نحوی به اشکال مختلفی آمده است از جمله:

 شوند اما در بافت با حرف جر دیگری می آیند:. افعالی که در اصل با حرف جر خاصی متعدی می 7.1

-د، با حرو مخصوصی متعدی موی شویکی از ویژگی های زبان عربی این است که فعل و آنچه که از آن مشتق می

شود، اما قران شود به گونه ای که به دليل کثرت استعمال به عنوان یک معيار و اصل متداول و مألوو آن تبدیل می

روند. به عنوان کند که با حرو جر مخصوص خود به کار نمیکریم غالبا آشنایی زدایی کرده و از افعالی استفاده می

﴾فرمایند: مثال، خداوند متعال می  شاهد مثال در این آیوه ( 1٣3)اطعراو:  ﴿َأَوَ ْ يَنُظُروْا ِفح َمَلُكوتح السََّماَواتح َواأَلْر ح

یک فعل الزم است کوه گواهی مواقوع بوا      "نظر"شود، فعل است. همانطور که مالحظه می ]یَنظُرُواْ فِی[شریفه فعل 

زمانی است که نگاهوت را   نظرتُ إلی کذا،»: "نظـر إلـی"گویند: شود چون طبق قانون نيز همراه می "إلی"حرو جر 

به سوی آن چيز بدوزی، چه آن شیء را ببينی و چه آن را نبينی، اما نظرت فی یعنی زمانی که چيزی را ببينوی و در  

ه بوا  آنگواه کو   "نظور "توان فرق اصولی ميوان   با توجه به سخنان راغب می )الراغب، التا: مادة ن ظ ر( آن تامل کنی.

تنها دیدن و مشاهده  "نظر إلی"شود فهميد پس مقصود از می "فی"شود را با وقتی که متعدی به متعدی می "إلی"

کردن و چشم به سوی چيزی دوختن است اما مقصود از نظر فی عالوه بر چشم دوختن، تفکر و تأمول کوردن نيوز    

گویی نظرتُ فی شأنی، کوه عودول از حورو جور     می»نویسد: است. ابن عاشور در کتاب خود التحریر و التنویر می
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م، 11٣٢)ابون عاشوور،    «بيانگر این است که این نگاه همراه با تفکر عميق و تدبر اسوت.  "فی"به حرو جر  "إلی"

 (  11١: 1ج

است عالوه بر معنای  "تفکر و تأمل"متعدّی شود متضمن معنای  "فی"هر گاه با حرو جر  "نظر"نتيجه اینکه فعل 

أو   "است و خداوند تبارک و تعالی به جوای اینکوه بفرماینود:     "مشاهده کردن"موضوع له خود که همان  اصلی و
تا با آوردن این حرو از طرفی سوخن را مووجز تور     "أو   ينظـروا فيـه"فرمودند  "ينظروا إليه و يتدب روا أو يتفک روا فيه

از گونه های اعجاز بيانی قرآن کوریم اسوت بوه وجوود     را که یکی  "رشاقة الکلمـه"بيان کند و از طرو دیگر عنصر 

. خداوند متعال در این آیه شریفه از نشانه هوا و  "لکل کلمة مع صاحبتها مقام"آورد و مقصود از رشاقة الکلمه یعنی 

گوید و ابتدای آیه را با حرو استفهام آیات ملکوت سماوات و أرض بر وجود یک خالق بزرگ و حکيم سخن می

کند که نشان دهنده انکار، توبيخ و تعجب از حال مشرکانی اسوت کوه از دیودن و تامول در ملکووت      میشروع  "أ"

-گردانند، به عبارت دیگر تضمين نحوی در این آیه شریفه این سوال را در ذهن متبادر موی می آسمان و زمين روی

؟ در پاسخ به ایون سووال بایود بوه     "نظـروا ِفأو   ي"و فرمود  "أو   ينظروا إلـی"سازد که چرا خداوند متعال نفرمود: 

اسوت مثول    "ملوک "و ساخت این کلمه نيک نگریست. این کلمه مبالغه در معنای  "ملکوت"انتخاب آگاهانه کلمه 

است:  "رحمت"که مبالغه  "رَحَمُوت"که به معنای ترس و هراس زیاد است و همچنين مثل کلمه  "رَهَبوت"کلمه 

بيانگر مبالغه است که عرب آن را به خاطر وجود ویژگی های قدرت و قووت بوه زبوان     در نبطی "مَلَکُوت"صيغه »

  (٨1١: 7م، ج11٣٢)ابن عاشور، « خود انتقال داده است.

چراکه ملک همچنانکوه   "ملکوت السموات واألر "بلکه فرمودند  "ملک السموات واألر "خداوند متعال نفرمود 

تووان  بينيم، اما آنچه را که از دیدگان ما پنهان است و نمیرت آشکار میپيداست همان چيزهایی است که ما به صو

شود به ایون ترتيوب دليول اسوتفاده از تضومين      یاد می "ملکوت"با سطحی نگری به آن دست یافت از آن با عنوان 

رت نحوی در این آیه شریفه این است که نظر به ملکوت آسمان و زمين باید در کموال دقوت، تفکور و تامول صوو     

بينيم اما بزرگی و راز تنها در آسمان و زمين نيسوت بلکوه در ميوان    پذیرد  چراکه ما آسمان و زمين را به وضوح می

توان بوه آن هوا دسوت یافوت. بوه ایون       اشياء بسيار ریز ودقيقی است که تنها با چشم دل و تفکر و تعمق در آن می

دی ساخته است تا عالوه معنوای نگریسوتن، بوه معنوای     متع "فی"را با حرو جر  "نظر"ترتيب خداوند متعال فعل 

ضمنی آن که همان تفکر و تدبر است نيز اشاره کند و این اوج دقت در انتخاب کلمات است و این هنجار گریوزی  

توان آن را ميسر ساخت. در ترجمه چنوين واژگوانی   یک مشخصه سبکی است که تنها در کاربرد تضمين نحوی می

وضعی، باید به معنای تضمينی آن نيز اشاره کرد تا امانت در ترجمه نيوز رعایوت شوود: آیوا در      نيز عالوه بر معنای

  ]با تأمل ننگریسته اند؟! [ها و زمين نظر نيفکنده و در آن تامل نکردند؟! ملکوت آسمان

َْ َعلَ  توان در این آیه شریفه مشاهده کرد:نمونه دیگری از تضمين نحوی را می هح الرَّْْحَـَة لََيْجَمَعـنَُّكْم ﴿ُقل َّللح ح َكَت ى نـَْفسح
 "فوی "است. این فعل با حرو جر  ]لََيْجَمَعـنَُّكْم إحََل [شاهد مثال در این آیه شریفه فعل  (12)اطنعام: إحََل يـَـْومح اْلقحَياَمـةح﴾ 

انگر این است که آمده است. چنين کاربردی بي "إلی"بينيم که با حرو جر گردد اما در این آیه شریفه میمتعدی می
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 "ساق یسوق"فعل مورد نظر، متضمن معنای فعل دیگری است که در خود آميخته که با توجه به بافت آیه، آن فعل 

شوده   "السووق "بيانگر این است که این فعل متضومن معنوای    "إلی"متعدّی شدن این فعل با حرو جر »باشد: می

ـا ُيَسـاُقوَن فرمایند: خداوند متعال نيز در سوره مبارکه انفال میچنانچه  (13٨: 7م، ج113٢)ابن عاشور، « است. ﴿َک َّن 
 ﴾ متعلّق به یک فعول محوذوو    "إلی یوم"نویسد: جار و مجرور آلوسی در تفسير این آیه می( ١)اطنفال: إحَلی املَوتح

ني إلـی ليجمعـن کم ِف ا" اشراب شده است یعنی معنای این فعل چنوين اسوت:   "یجمعن"است که در فعل  لقبـور مبعـٍو
 "إلوی "شود و همچنين گویند که حورو جور   متعدی می "إلی"چون فعل بعث )برانگيخته شدن( با حرو جر  "يوم

اسوت گویوا گفتوه شوده اسوت:       "یسوق و اضوطرار "همان  "َيمعـن"متعلّق به همان فعل مذکور است و مقصود از 

قرینوه ای کوه موا را بوه      (113: 7توا، ج بوی وسی، آلابه. )ليبعثنّکم ویسوقنکم ویضطرنکم إلی یوم القيامة أی إلی حس

باشد  و این دو بيوانگر ایون   می "إلی و مجرور آن یوم القيامة"سازد همان حرو پيدایی تضمين نحوی رهنمون می

باشد  چون جمع مربو  به مکان است و نه زموان   "جمع"تواند تنها متعلّق به فعل مطلب هستند که این حرو نمی

بوا ایون    "إلوی "غير متعارو است و آمدن حرو جور   "جمع"که منطق بافت حاکی از آن است که این نوع  تا آنجا

باشد. اما چرا خداوند متعال از این اصل گریز زده و فعل نوعی خروج از قانون نحوی است که سبب آن تضمين می

پاسوخگوی سووال موذکور باشود     توانود  از پدیده تضمين نحوی استفاده کرده است؟ یکی از نکات بالغی کوه موی  

ليبعثنّکم ویسوقنکم ویضطرنکم "شموليت معنایی و ایجاز در گفتار است. یعنی خداوند متعال به جای اینکه بگوید 

استفاده کرده است تا اسلوب مختصر و موجزی را در بيان این  "إلی"با حرو جر  "جمع"از فعل  "إلی یوم القيامة

ن فعل نيز باید عالوه بر معنای اصلی، به معنای ضمنی آن نيز توجوه کورد توا بتووان     معنا در نظر گيرد. در ترجمه ای

برابر نهاد دقيقی برای ترجمه آن پيدا کرد: یقينا همه شما را در روز قيامت جمع کرده و به سوی آن سووق خواهود   

 داد.

 وند:ش. افعالی که در اصل متعدّی بنفسه هستند اما در بافت با حرف جر متعدّی می7.2

ـَراهحيَم َعلَـى قـَْومحـهح﴾فرمایند: به عنوان مثال خداوند متعال در سوره مبارکه انعام می َناَهـا إحبـْ ََ ُحجَّتُـنَـا آتـَيـْ : نعوام )اط ﴿َوتحْلـ

اسوت و   "إعطواء "صراحتاا بيوانگر فعول    "آتينا"باشد. فعل می ]آتيناها علی[شاهد مثال در این آیه شریفه فعل  (٣٨

شود که با توجه به بافوت  کند که با این حرو متعدّی میاین فعل را متضمن فعلی دیگر می "علی"آمدن حرو جر 

شوود:  ( بنابراین با در نظر گرفتن فعل متضمن معنای این فعل چنين می211: ٣تا، جاست. )آلوسی، بی "غلب"آیه، 

آید و معنای دیگر از طریق حرو بدست می "آتينا")أعطيناها إبراهيم غالباا علی( که یک معنا صراحتا از طریق فعل 

 "إیتواء "اسوت و کلموه    "آتيناها"متعلّق به » "علی"شود. همچنين آمده است که حرو جرّ مشخّص می "علی"جرّ 

( در حقيقت، بافوت مووقعيتی، دليول انتخواب لفوظ      ٨٨3: 7، ج11٣٢)ابن عاشور، « باشد.می "نصر"متضمن معنای 

برگوردد،   "اإلتيوان "دهد و چه بسا فلسفه انتخاب چنين واژه ای به کلموه  به ما نشان می "غالبنا"را به جای  "آتينا"

تا: مادة أتی( و انتخواب چنوين   )الراغب، بی« َميء بسهولة، ومنه قيل للسيل املار علی وجهـه أِت» چون این واژه یعنی 

دیگر برای خداوند متعال کاری بوه   دهد که ترفيع درجات و برتری دادن برخی از مردم بر برخیکلمه ای نشان می
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کند و او بور  دهد و هر که را بخواهد گمراه میغایت آسان است  چرا که تنها اوست که هر که را بخواهد عزت می

 همه چيز آگاه و عالم است. 

 "علی"که یک فعل متعدی بنفسه است را به خاطر یک نکته بالغی لطيف، با حرو جر  "آتينا"خداوند متعال فعل  

متعدی ساخته است که آن نکته بالغی جمع ميان دو معنی با بيانی موجز و مختصر است  یعنی متعدی شودن فعول   

است و معنای فعول دوم   "إعطاء وإیتاء"موجد دو معنا است: معنای فعل اول که همان  "علی"با حرو جر  "آتينا"

وآن دالیل استوار و محکم حجوت  »شود: چنين میهمان النصر و الغلبة است که با توجه به مطالب فوق، معنای آیه 

  و برهان ما بود که به ابراهيم عطا کرده و او را در برابر قومش یاری دادیم.

َـا َكـانُوْا توان در این آیه شوریفه مشواهده کورد:    نمونه دیگری از چنين تناوبی را می ـُروْا أَنُفَسـُهم مبح ََ الَـّذحيَن َخسح ﴿فَُ ْولَئحـ
اَيتحنَـا يح  از  "ظلوم "باشود. در حقيقوت فعول    موی  ]یظلمون[شاهد مثال در این آیه شریفه فعل  (1)اطعراو: ْظلحُمـوَن﴾ آبح

بلکه مستقيماا فعل را  "ظلمت به"گوید: گيرد، و عرب در استعمال این فعل نمیواسطه میافعالی است که مفعول بی

 "بواء "ابراین، متعدّی شدن این فعل بوا حورو جور    . بن"ظلمُتهُ "گوید: سازد ومیبا ضمير متصل منصوبی متعدی می

بخشد واین برجستگی ناشی از گریز از قوانين حاکم بر نحو زبان معيار است که تشخص ویژه ای به متن قرآنی می

متضمن فعل دیگری است که غالبا با این  "باء"به واسطه حرو جر  "ظلم"تضمين نحوی است به این معنا که فعل 

است. ابن عاشور در تفسير ایون آیوه    "کذّب یا جحد"د که با توجه به بافت آیه، فعل متضمن شوحرو متعدی می

قاضی أبو السعود نيوز   (٨2 :٣م، ج11٣٢)ابن عاشور،  .«ضم ن "يظلمون" معنی يكذ بون فلذلَ عـد ي ابلبـاء»نویسد: می

است، کوه در ایون صوورت متضومن      "نیظلمو"متعلّق به فعل  "بآیاتنا"جار ومجرور »نویسد: در تفسير این آیه می

رعایت کردن فواصول قرآنوی    "يظلمـون"بر عامل خود یعنی  "آبايتنـا"باشد ودليل مقدّم شدن معنای فعل تکذیب می

يکـذ بون آبايتنـا أو َيحـدون "( بنابراین، معنا با وجود تضمين نحوی چنين اسوت:  21٢: ٨تا، ج)أبو السعود، بی« است.
َها أَنُفُسُهْم ظُْلًمـا َوُعلُـوًّا﴾همچون سخن باری تعالی که فرمودند:  "آبايتنا ويظلموهنا َقنَـتـْ َا َواْستَـيـْ  (1٢)النمل:  ﴿َوَجَحُدوا هبح

ها را نوعی ظلم به شمار آورده است  چون چيزی را تکذیب کردند که در این آیه شریفه خداوند متعال، تکذیب آن

رد به عبارت دیگر تکذیب آیات ظلم و ستم به ادله ای است کوه آن را  ادله کافی برای راستی و درستی آن وجود دا

با توجه به وجود تضمين نحوی به عنووان   (٨2 :٣م، ج11٣٢)ابن عاشور، ها را در نظر نگرفتند. زیر پا گذاشته و آن

بوه معنوای   یک عامل هنجار گریز در این آیه شریفه، بنابراین در ترجمه چنين فعلی عوالوه بور معنوای ظلوم، بایود      

 تضمينی آن نيز توجه کنيم: آیات ما را تکذیب و به آن ستم کرده اند. 

 آیند. افعالی که در اصل متعدّی به یك مفعولند، اما در بافت با دو مفعول می١.7

مثوال در ایون    شاهد (٣٨: نعام)اط ﴿نـَْرَفُع َدرََجاٍت مَّن نََّشاء﴾ فرمایند:به عنوان مثال، خداوند متعال در سوره انعام می

بينيم این فعل با دو مفعول متعدی گشته است، حال اینکه این فعل باشد. همانطور که میمی "نرفع"آیه شریفه فعل 

 نویسود: گيرد چنانچوه ابون منظوور موی    باشد حتی در مواقعی مفعول با واسطه میدر اصل متعدّی به یک مفعول می
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يض اخلفض ِف كـل شـيء. رَفـََعـه يَرَفعـه رَفعـاً ورفعـه ورفـع منـه، كـذلَ يتعـد ی وال والرفع ضد  الوضع، رفعُتُه فارتفع، فهو نق»
  تا، مادة: ر و ع(بی)ابن منظور، « يتعد ی

را منصوب کرده است. طبق قوانون نحووی    "درجـات و مـن نشـاء"در این آیه شریفه دو مفعول  "نرفع"در واقع فعل 

 "درجوات "هر چند برخی از نحویان نقش دیگری برای کلمه  ."تٍ نرفع من نشاء إلی درجـا"ودر کالم بشری گویند: 

یا منصوب است بنابر نائب مفعول مطلق بودن یعنی: نرفع رفعات، یا بنابر ظرفية، یا منصووب بوه   »در نظر گرفته اند 

اموا تقریبواا هموه     (211: 11توا، ج بوی )اآللوسوی،   «، ویا منصوب است بنابر تمييز بودن.أی إلی درجاتنزع خافض، 

 "نعطوی "است  چون این کلمه متضمن معنای فعول   "نرفع"مفسران معتقدند که این کلمه مفعول به دوم برای فعل 

تنوین نصب گرفته است، یا  "درجات"کلمه »نویسد: است چنانچه ابو حيّان نيز در تفسير خود نسبت به این آیه می

متضمن معنای فعلی اسوت کوه دو    "نرفع"ست که در این حالت فعل به خاطر ظرو بودن یا اینکه مفعول به دوم ا

  (17١: ٢م، ج111٨)أبو حيّان، « : نعطی من نشاء درجاتٍ.گيرد، یعنیمفعول می

گوید که بوا آن، شوأن، مقوام و منزلوت     خداوند متعال در این آیه شریفه از تکریم و فضيلت های متفاوتی سخن می

برد و همچنين فرمودند که این تکریم برای همه افوراد نيسوت  چوون    دیگر باال می برخی از مردم را در برابر برخی

شوود  گشت. اما سوالی که به ذهن متبادر مییافت ونه برتری حاصل میبود، دیگر نه رفعتی تحقق میاگر چنين می

نعطي مـن نشـاء درجـات ونرفعـه "ودند: گردد و اینکه خداوند متعال چرا نفرمبر می ﴿نـَْرَفُع َدرََجاٍت مَّن نََّشاء﴾به جمله 
را بور   "درجوات "استفاده کرده است؟ و اینکه چرا مفعول بوه دوم   "نرفع"از فعل  "نعطی"؟ چرا به جای کلمه "هبـا

در واقع همه این هنجار گریزی ها قطعا دارنده معنوا و نکوات ظریفوی     مقدم کرده است؟ "من نشاء"مفعول به اول 

بوه کوار بورده     "نعطی"را به جای  "نرفع"گشت. خداند متعال کلمه ار محقق نمیاست که در صورت رعایت هنج

آید، از طرو دیگر است تا از همان ابتدا اشاره کند که چنين بخششی، برتری شخص مؤتی و تکریم او به شمار می

دیل شده است  با استفاده از این تضمين، خطاب عادی و معمولی به یک خطاب هنری به غایت زیبا والهام بخش تب

به این معنی که حالت کسی که بر دیگران برتوری یافتوه    چون رفع درجات، تمثيلی است برای برتری شأن و مقام،»

تووان بوه   رود، و همه اجزاء ایون تمثيول را موی   است به حالت کسی تشبيه شده است که از پله های نردبانی باال می

هوای مختلوف بوه    يل یا برتری به رفع تشبيه شده است و فضيلتشکل تشبيه جداگانه نيز در نظر گرفت، یعنی تفض

 ( ٨٨3: 7م، ج11٣٢)ابن عاشور، « های نردبان، و وجه شبه، دشواری دسترسی آن برای عموم مردم است.پله

را بوه صوورت نکوره     "درجوات "بينيم که خداوند متعال کلمه اگر به انتخاب واژه ها در این جمله نيک بنگریم، می

گشت، عالوه بر از دست رفتن اضافه می "من نشاء"آمد یا به کلمه ت  چون اگر این کلمه بدون تنوین میآورده اس

رفوت، مسوأله   معنای تضمينی که سبب شموليت معنا و ایجاز در تعبير است، فروانی و افزون درجات نيز از بين می

يانگر یک درجه یوا چنودین درجوه اسوت اموا      اضافه ب»ای که فخر رازی نيز در تفسير خود به آن اشاره کرده است: 

به  ( مقدم شدن این کلمه بر مفعول به اول نيز١١: 1٨م ج11٣1)الرازی، « باشد.تنوین تنها بيانگر درجات فراوان می

منظور اهتمام و توجه به کلمه مقدم و تشویق به کلمه ای است که مؤخر آمده است. در ترجمه چنوين افعوالی نيوز    
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شود: هر کوه  عنای لفظی و ظاهری، به معنای تضمنی آن نيز اشاره کرد، بنابراین ترجمه آیه چنين میباید عالوه بر م

 بریم. بخشيم و با آن درجات، او را باال میرا بخواهيم، درجاتی به او می

نَــاز نمونه های دیگر چنين تضمينی، سخن خداوند متعال در سووره مبارکوه اعوراو اسوت:      ٍـْ َِتْ َعْشـَرَة ﴿َوَقطَّْعنَـاُهُم ا
است. قرینه زبوانی کوه بيوانگر متضومن      "َقطَّْعنَـاُهمُ "شاهد مثال در این آیه شریفه فعل  (1١1)اطعراو: َأْسَباطًا ُأَِمًـا﴾ 

است، متعدّی شدن این فعل به دو مفعول است، به بيان دیگر، خداوند متعال در این آیوه شوریفه    "قطّع"بودن فعل 

شود، با دو مفعول متعدی کرده است که ایون امور گریوز از نحوو زبوان      عول متعدّی میرا که به یک مف "قطع"فعل 

شوود،  این فعل به صورت مشدد و مخفف خوانده موی »نویسد: رود. آلوسی در تفسير این آیه میهنجار به شمار می

 "صويّر "معنوای   باشد اما گاهی مواقع این فعل متضمنکه شکل مشدد آن متواتر است که متعدی به یک مفعول می

نَـَِتْ َعْشَرَة﴾گيرد همانند این سخن خداوند متعال گردد که در این حالت دو مفعول میمی ٍـْ که حال یا مفعول دوم  ﴿ا

صهم اٍنِت عشـرة أم ـة"یا  "فر قناهم معدودين هبذا العدد"است، یعنی:  « شووند. که هر یک از دیگوری متموایز موی    "صري 

صهم قطعـاً  ﴿َوَقطَّْعنَـاُهُم﴾قولـه: »رازی نيز به این معنای تضمينی اشواره کردنود:    ( فخر٣7: 1)اآللوسی، التا، ج أي صـري 
 ( ٨3: 13م، ج11٣1)الفخر الرازی، « أي فرقاً 

صهم قطعـاً أي فرقـاً ومي ـزص بعضـهم مـن بعـض لقل ـة األلفـة  ﴿َوَقطَّْعنَـاُهُم﴾قولوه  »نویسد: همچنين زمخشری نيز می أي صـري 
-قوم موسی )ع( موی  در این آیه شریفه خداوند متعال بار دیگر به توصيف (321: 2م، ج111٣خشری، )الزم.« بيـنهم

ها گروهی هسوتند کوه   ها داشته و تبيين کرد که در ميان آنپردازد، وبعد از اینکه جانب انصاو و عدل را درباره آن

 ﴿َوَقطَّْعنَـاُهُم﴾کننود، فرمودنود:   اوری موی کنند و به درستی و راستی دهای حق هدایت میمردم را با موازین و روش

از نظر معنایی اینگونه تعریوف گشوته    "قطعناهم"در اینجا قوم بنی اسرائيل است. اما واژه  "هم"ومقصود از ضمير 

والتقطيع شدت در قطع است و آن یعنی تفریق اما مقصود از آن در این آیه شریفه تقسيم است کوه موراد از   »است: 

« باشد بلکه این تقطيع منتی است از جانب خداوند.نيست، و همچنين تقطيع بيانگر مجازات هم نمی آن خبر مذموم

شوود، مبالغوه و تاکيودی کوه در گوزینش فعول       ( با نگاهی به بافت آیه مشخص موی 1٢2: 1م، ج11٣٢)ابن عاشور، 

وجود ندارد  چون یکوی از   "ورةالصير"در بيان تقسيم قوم موسی )ع( وجود دارد به هيچ عنوان در فعل  "التقطيع"

گوذارد کوه   های صيغه تفعيل بيان شدت و مبالغه در انجام کار است، لذا این فعول، جوای شوکی بواقی نموی     ویژگی

ها قرار نداده است ضومن اینکوه گوزینش    ها پخش کرده و وطن مستقلی برای آنها را در سرزمينخداوند متعال آن

ایجاز، سبب شموليت معنایی نيز گشته است. بنابراین در ترجمه چنين فعلی باید این فعل، عالوه بر اقتصاد زبانی و 

ها را به معنی ضمنی آن نيز توجه گردد: ما بنی اسرائيل را در داوزده قبيله که هریک امتی بودند قرار داده، س س آن

 پراکنده ساختيم.

 . تضمین فعلی به معنای فعل دیگر7.4

رود به نحوی کوه کواربرد زیواد    های پر کاربرد در این دو سوره مبارکه به شمار میونهاین نوع از تضمين، یکی از گ

آن، یک وجهه سبکی را بوجود آورده است. بدیهی است که در این نوع از تضمين، فعل با توجه به بافوت زبوانی و   
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احْلَْمـُد َّللح ح ﴿فرماینود:  موی رود همانند این آیه که خداونود متعوال   موقعيتی در معنای اصلی و وضعی خود به کار نمی
( شوواهد مثووال فعوول 1)اطنعووام: ﴾ الَـّذحي َخَلــَق السَّـَماَواتح َواأَلْرَ  َوَجَعــَل الظُُّلَمــاتح َوالنُّـوَر ُثَّ الَّــذحيَن َكَفـُروْا بحــَرهب ححم يـَْعــدحُلونَ 

باشود  چوون بوه    می "لقخ"یا  "أحدث"دهد که این فعل در معنای است. بافت حاکم بر این آیه نشان می "جعل"

شوود و قاعودتاا بوه معنوای     یک مفعول متعدّی گشته است، در حالی که در اصل این فعل با دو مفعول متعودّی موی  

( بدین ترتيب، متعدّی شدن این فعل به یک مفعول، قرینه ای اسوت  ٨21:  2م، ج111٣است. )الزمخشری،  "صيّر"

ز طرفی دیگر، رشاقة الکلمة یا بوا هوم آیوی لفظوی عواملی دیگور در       باشد. اکه بيانگر اشراب نمودن فعلی دیگر می

عودول   "خلوق "اشراب شده است. اما چرا خداوند از آوردن فعول   "جعل"است که در فعل  "خلق"پيدایی معنای 

استفاده کرده است؟ دليل این عدول، اختالفی است که از نظر معنایی ميان  "جعل"کرده است و به جای آن از فعل 

ففعـل "خلـق" أليـق إبَيـاد الـذوات، وفعـل "جعـل" أليـق »نویسود:  وجود دارد. ابن عاشور می "خلق"و  "جعل"عل دو ف
تووان در  نمونه چنين تناسب و باهم آیوی را موی   (127،: 11٣٢)ابن عاشور، « إبَياد أعرا  الذوات وأحواِلا ونظامها.

( در این آیه شریفه خداوند ١)النبأ:  َأَ  َنَعلح اأَلرَ  محَهادًا﴾﴿فرماید: نيز مشاهده کرد آنجا که می "النبأ"سوره مبارکه 

عدول کرده است  چون بودن زمين به عنوان یک بستر و محل آراموش یکوی از    "نخلق"متعال از به کار بردن فعل 

شود کما اینکه ابن عاشور نيز در تفسير خود نسبت به این آیه نوشته احواالت زمين به هنگام خلق آن محسوب می

والتعبــري ب"نعـل" دون "َنلـق"؛ ألن  کوهنـا مهــادًا حالـة مـن أحواِلـا عنـد خلقهــا أو بعـده ِبـالف فعـل األر  فإن ــه »اسوت:  
نچوه در هموين سووره    ( چنا1٢: ٨1م، ج11٣٢)ابون عاشوور،   « يتعد ی إلی الذات غالبًا أو إلی الوصـف املقـو م للـذات.

استفاده کرده است، هنگامی که از آفرینش انسان به عنوان  "جعل"مبارکه، خداوند متعال بعد از چند آیه که از فعل 

رشـاقة "( بنابراین طبوق قاعوده   ٣)النبأ:  : ﴿َوَخَلقَناُکم َأزَواجـًا﴾بهره برده است "خلق"گوید، از فعل سخن می "زوج"
توان دليل این گریز ار هنجار را پيدا کرد. در همنشين خود دارای شأن و مقامی است، می که هر کلمه ای با "الکلمة

ترجمه چنين افعالی نيز حتی اإلمکان باید از ترجمه تحت اللفظی )قورار دادن( دوری جسوت: سوتایش مخصووص     

 ها و نور را پدید آورد.ها و زمين را آفرید، و تاریکیخداوندی است که آسمان

ُْ فرماینود:  های دیگری که شامل چنين تضمينی است، سخن خداوند متعال است کوه موی  آیهیکی از  ي َـا َيْسـَتجح ﴿إحَّنَّ
َعثـُُهُم اَّلل ُ ُثَّ إحلَْيـهح يـُْرَجُعـوَن﴾ اسوت. ایون    "یسمعون"( شاهد مثال در این آیه، فعل ٨١)اطنعام: الَّذحيَن َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى يـَبـْ

باشد کما اینکه اکثر قریب به اتفاق مفسران نيز بر این نوع از تضمين اشاره کردند: می "قهونیف"فعل متضمن معنای 

معنـی "يسـمعون" أهنــم يفقهـون مــا يلقـی إلــيهم مـن اإلرشــاد؛ ألن  الض ـالني كمــن ال يسـمع واملقصــود ْسـع خــا  وهـو ْســع و »
ـا يسـتجيْ لـداعي اإلميـان، الـذين يفهمـون : »نویسود همچنين أبو حيّان نيز می (217 م:11٣٢)ابن عاشور، .« االعتبـار إَّن 
املـراد »( آلوسی نيز در تفسير این آیه به معنای فهم و تدبّر اشاره کورده اسوت:   12٨: ٢م، ج111٨)أبو حيّان، « اآلايت

یون  در ا "یسمعون"( قرینه ای که ما را به معنای ضمنی 1٢1: 7تا، ج)آلوسی، بی.« من السماع هو ْساع الفهـم والتـدب ر

همان »است. استجابة در اصل وضع  "االستجابة والموتی"سازد، همنشين شدن آن با دو واژه آیه شریفه رهنمون می

بدین ترتيب، مؤمنان هموان   تا: مادة ج و ب()الراغب، بی« إجابة است و حقيقت آن آمادگی برای جواب دادن است



 محمدزادهصالح الدين عبدى, جواد  در قرآن كريم یشناس " از منظر سبک ىپديده "تضمين نحو یشناس یزيباي
 
 

٢72 

 

کنند برخالو کفار که شاید بشوند اما رند وبه آن عمل میپذیفهمند، میشنوند، میکسانی هستند که آنچه را که می

-قادر به درک و فهم آن نيستند. بافت موقعيتی این آیه بر کنایه تعریضية نسبت به کفاری است که خداوند متعال آن

کننود و غورض از   شنوند و نه دعایی را درک میها را در ردیف مردگان قرار داده است، کسانی که نه صدایی را می

تحقير کفار است. بنابراین در ترجمه این آیه باید عالوه بر معنای شونيدن، بوه معنوای تودبير و      "موتی"آوردن واژه 

 شنوند.با تامل و اندیشه می ]سخنانت را[دهند که پاسخ می ]دعوتت را[اندیشه نيز اشاره شود: تنها کسانی 

 . نتیجه8

شود و از جهتی دیگر موجد کالمی مووجز در یوک   سبب شموليت معنایی می یکی از پدیده هایی که از یک جهت

شناسی، تضمين نحوی یک پدیده هنجارگریز به شمار گردد، پدیده تضمين نحوی است. از دیدگاه سبکاثر ادبی می

تشوخص و   رود  چون مغایر با نحو زبان معيار است و از طرفی دیگر بسامد باالی آن در یک اثر ادبی، عالوه برمی

هوای مبارکوه   شود. این پدیده به چهار شوکل در سووره  پيدایی سبک، سبب تکرار زدایی و جلب توجه مخاطب می

شوند اما در بافت با حرو جر دیگری انعام و اعراو آمده است: افعالی که در اصل با حرو جر خاصی متعدی می

شووند، افعوالی کوه در اصول     با حرو جر متعدّی موی  می آیند، افعالی که در اصل متعدّی بنفسه هستند اما در بافت

آیند و تضمين فعلی به معنای فعل دیگر که در این ميان، شکل متعدّی به یک مفعولند، اما در بافت با دو مفعول می

عالوه بر تکرار زدایی و جلب  -اخير بيشترین بسامد را در این دو سوره داشته است. زیبایی شناسی تضمين نحوی 

شموليت معنایی، ایجاز در لفظ و تفسير معنی است. پيداست که در ترجمه تضمين نحووی، توجوه    -خاطبتوجه م

های مختلف ترجموه، ترجموه معنوایی    ای برخوردار است و از ميان روشبه ساختار نحوی و بالغی از اهميت ویژه

واژگان عالوه بر معنای وضوعی  تواند مناسب ترین روش برای ترجمه چنين واژگانی باشد  چون در ترجمه این می

 و لفظی، باید معنای ضمنی آن را نيز لحاظ کرد. 
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 الکتب.

 م(، التفسير الکبير، بيروت، لبنان: دار الفکرة.11٣1الرازی، فخر الدین. )

الراغب اطصفهانی، أبو القاسم حسين بن محمد. )التا(  المفردات فی غریب القرآن، الجزء اطول، مکتبة نزار مصطفی 

 الباز.

 طسلوب، ترجمة: حميد الحمدانی، الطبعة اطولی، الدار البيضاء. م(، معایير تحليل ا111٨ریفاتير، ميکائيل. )

الکشاو عن حقائق غوامض التنزیل وعيون اطقاویل فی   م(111٣الزمخشری، جار اهلل أبی القاسم محمود بن عمر. )

 الریاض: مکتبة العبيکان. ،تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد معوّض ،وجوه التأویل

 ، لبنان، بيروت: دار ابن حزم.1م(  الجملة العربية والمعنی،  2111، فاضل صالح. )السّامرائی

 .شرکة العاتک لصناعة الکتابالقاهرة:  ،٨ج ،معانی النحوم(  211٨ووووووووووووووووو )

 .بيروت، (. مؤسسة اطعلمی للمطبوعات7م(. تفسير الميزان. )ج1117طباطبائی، محمد حسين. )

 .ها، تهران: انتشارات سخنها، رویکردها و روششناسی: نظریه سبک ه.ش( 1٨11. )فتوحی، محمود

 م(، بناء لغة الشعر، ترجمة: أحمد درویش، مصر: الهيئة العامة لقصور الثقافة، مطابع اطهرام.1111کوهن، جون. )

 ، دمشق: المکتب اإلسالمی.2م(  دراسات فی العربية وتاریخها،  11١1) .محمد الخضر حسين

 ، بيروت: دار العلم للمالیين.1م(  المعجم المفصل فی اللغة واطدب،  11٣7یعقوب، إميل بدیع وعاصی، ميشال. )



 مسعود دهقان و جانسون كافيل ىا هيال سه ىقرآن بر اساس الگو اتيادب یمفهوم-ىساختار استعار
 
 

٢7٢ 

 

(١4) 

 ای لیکاف و جانسون الیه مفهومی ادبیات قرآن بر اساس الگوی سه-ساختار استعاری

  1مسعود دهقاند. 

 شناسی، دانشکدة زبان و ادبيات، دانشگاه کردستان، استادیار گروه زبان و ادبيات انگليسی و زبان

 کردستان، ایرانسنندج، 

 چکیده 

مثابة بخش مهمی از گفتمان، نه تنها در همة صور زبانی، بلکه در زبان دین هم جای خوود را بواز کورده     استعاره به

ی کوشد تا بر اساس انگارة استعارة مفهومی )انگواره است. پژوهش حاضر با هدو بررسی استعاره در زبان دین می

هوای صوافات و کهوف را واکواوی     رفته در سووره کارهای مفهومی بهاع استعاره( انو11٣1اسم( ليکاو و جانسون )

های صافات و کهوف بوه   ها از سورهتحليلی بوده و داده-نماید. ماهيت انجام این پژوهشِ کيفی به صورت توصيفی

از انوواع  خداونود چگونوه در قورآن     درصددند تا نشان دهند کوه اند. نگارندگان ای گردآوری شدهصورت کتابخانه

ها، هور سوه   رفته در این سورهکارهای بهگر آن است که استعارهها بيانی مفهومی استفاده کرده است. یافتههااستعاره

گيرد. همچنين، نتوایج نشوان داد کوه تعوداد     میشناختی را در بر، ساختاری و هستیهای مفهومی جهتینوع استعاره

-های صافات و کهف به ترتيب یازده و نه مورد است که در سورة صافات اسوتعاره رفته در سورهکارهای بهاستعاره

هوای  های جهتی از بيشترین ميزان کاربرد برخوردار بوده و در سورة کهف بيشترین کاربردِ استعاره نيز بوه اسوتعاره  

   ساختاری اختصاص دارد.

 ليکاو و جانسونهای مفهومی، ادبيات قرآن، صافات، کهف، استعارهواژگان کلیدی: 

Metaphorical-Conceptual Structure of Qu'ran Literature Based on Three-Layer 

Pattern 
 

Abstract 

Metaphor as an important part of discourse, is not only in all linguistic forms, but also in the 

language of religion. With the study of metaphors, the present study aims to investigate the 

conceptual metaphors used in the Safat and Kahf Surahs based on Lakoff and Johnson's conceptual 

metaphor theory (1980). The methodological nature of this qualitative research is descriptive-

analytic, and the data have been collected from both of Sufat and Kohf Surahs. The authors seek to 

answer the question of how God has used conceptual metaphors in Qur'an. The findings indicated 

that the metaphors used in these surahs include all three types of conceptual metaphores 

encompassing directional, structural, and ontological metaphors. Also, the results showed that the 

used metaphors in these surahs are eleven and nine respectively in which the directional metaphors 

and the structural metaphor have the most usage in Safat and Kahf surahs respectively. 
 

Keywords: Qur'an Literature, safat, kahf, conceptual metaphors, Lakoff & Johnson 
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 . مقدمه1

 کرده بيان بالغی هایو زیبایی ادبی هایآرایه از آکنده بيانی با و فاخر ادبی زبان با را معارو ترینعالی کریم قرآن

ها بوده است و یقيناا برای رسيدن به این هدو با هدو از نزول قرآن تغيير در نگرش، افکار و عقاید انسان .است

های صافات رو، نگارندگان با هدو بررسی سورهتوان به این مهم دست یافت. از اینافزایی میدرک بيشتر و دانش

( به بررسی استعاره در این 11٣1و و جانسون )( ليکا2)انگارة اسم 1و کهف بر اساس انگارة استعارة مفهومی

تواند سطح دانش و فهم ما را ها پرداخته و نشان خواهند داد که آشنایی با این انگاره و کاربردهای آن میسوره

استعاره در زبان دین نيز نسبت به ادبيات قرآن افزایش داده و ما را در راستای رسيدن به تعالی یاری نماید. بنابراین، 

 ٢است که نخستين بار ليکاو ٨شناسی شناختیای در زبان. انگارة اسم نظریهزبانی نيست هایصورتکمتر از سایر 

مطرح کردند.  ١کنيمها زندگی میهایی که با آناستعاره( به صورت گسترده در کتابشان با عنوان 11٣1) 3و جانسون

استعاری دارد. در این نظریه، ماهيت استعاری اندیشه و درک  ها بر این باورند که زبان ماهيتاا ساختاریهمچنين، آن

شود  ها و جهان اطرافش و حضور فيزیکی او در چنين محيطی تببين میبا توجه به شناخت و تجربة انسان از پدیده

ها ایگاه آنای ميسر گردد که در این نظریه، جکنند تا درک مفاهيم انتزاعیعمل می 7مثابة قلمرو مبدأاین تجربيات به

دارد که هر قلمرو مبدأ با معنای اصلی و خاصی ( بيان می1111) 1است. همچنين کووچش ٣در قلمرو مقصد

گردد. شایان ذکر است که قلمرو مقصد وارث اصلی قلمرو مبدأ شود که به قلمروی مقصد فرافکن میشناخته می

استعاره ابزاری است که یک تجربه، یعنی همان حوزة ( اساساا 11٣1رو، از دیدگاه ليکاو و جانسون )ایناست. از

کند و بر این اساس حوزة سازی می، را بر اساس تجربة دیگر، یعنی حوزة مبدأ و ملموس، مفهوممقصد و انتزاعی

 خود که سفر قلمروی «است سفر عشق» معروو استعارة در شود. برای نمونه،می 11مبدأ به حوزة مقصد نگاشت

شود. می است، نگاشت احساسات از قلمروییزیر خود که عشق قلمروی بر است حرکت از زیرقلمرویی

  ٣2-11٣1:٣٨ترنر، و ليکاو) باشد 11تغييرناپذیری فرضية همان رسدمی نظر به استعاری نگاشتِ اصلی محدودیت

 این مسأله. کند تخطی مقصد قلمروی اصلی ساختار از تواندنمی نگاشت که است این اصلی مفهوم(. 111٨ليکاو،

تا  دهدمی امکان ما به «طالست وقت» معروو استعارة مثال، برای. کندمی را تبيين هااستعاره تربيش بودننسبی

 امکان که کاالیی نه شویم و مواجه آن کمبود با و یا شود مصرو تواندمی که ارزش با کاالیی عنوان به وقت دربارة

 آن در که شودمی ناشی مقصد قلمروی ذاتی ساختار از محدودیت این. کنيم دارد صحبت وجود آن گرفتنپس
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هدو این پژوهش بررسی ساختار استعاری در زبان قرآن بر بنابراین  .بازیافت را آن توانو نمی گذردمی وقت

و  2جهتی،  1در رویکرد شناختی و انگارة اسم و نيز انواع آن همچون ساختاری صافات و کهفهای اساس سوره

پژوهش حاضر با اند. شایان ذکر است که ها را مطرح نموده( آن11٣1است که ليکاو و جانسون ) ٨شناختیهستی

شناساندن این نظریه، گامی مثبت برای اهل قرآن و مخصوصاا مترجمين و مفسرین قرآن خواهد بود تا با کاربرد 

تر بسازند. خوانند، قابل فهمبرای افرادی که قرآن میهای قرآن آن را های مفهومی در معانی و ترجمهاستعاره

های صافات و کهف به ترتيب در سورة در سوره انگارة اسمگر آن است که ميزان کاربرد ها بيانهمچنين، یافته

 رفتهکارشناختی دو مورد بهصافات استعارة جهتی به ميزان پنج مورد، استعارة ساختاری چهار مورد و استعارة هستی

رفته است و این سوره فاقد کارشناختی سه مورد بهو در سورة کهف استعارة ساختاری شش مورد و استعارة هستی

شناختی رو، در سورة صافات استعارة جهتی از بيشترین ميزان کاربرد و استعارة هستیی جهتی است. از ایناستعاره

های ساختاری بيش از دیگر سورة کهف ميزان کاربرد استعاره که درحالیاز کمترین ميزان کاربرد برخوردار بوده، در

 ها است. استعاره

پژوهش حاضر شامل شش بخش است. بخش اول مقدمه است، بخش دوم به پيشينة پژوهش و مطالعات مرتبط 

-شناسی شناختی مطرحشناسی پژوهش اشاره دارد. بخش چهارم به رویکرد زبانپرداخته است. بخش سوم به روش

های دو سورة صافات ( اختصاص دارد. بخش پنجم به تحليل و بررسی داده11٣1ه از سوی ليکاو و جانسون )شد

 گيری پژوهش را خواهيد دید. و کهف خواهد پرداخت و در بخش ششم نتيجه

 . پیشین  پژوهش و مطالعات مرتبط2

این حال، بررسی استعاره با رویکرد ليکواو  شناسی قرآن قدمت بسيار دارد. با اگر چه بررسی استعاره در سنت زبان

تر همچنان باز گذاشوته  های گسترده( در قرآن کریم موضوعی متأخر است و راه را برای پژوهش11٣1و جانسون )

 شناسی شناختی خواهيم پرداخت.شده در قرآن از منظر زبانهای انجاماست. در ادامه به پژوهش

به بررسی این موضوع پرداخته است کوه  « استعارة مفهومی آیة نور در قرآن»( در پژوهشی با عنوان 1٨13حجازی )

از آغاز ظهور اسالم در ایوران منشوأ شوکوفایی     وهای ادبی و هنری اختصاص دارد   بخشی از اعجاز قرآن به زیبایی

کوردن یوا تشوبيه،    درون استعاره بوه دليول هماننود    شده است. بر اساس تعاریف پيشينيان در نيز زبان و ادب فارسی

ای نهفته است که رمز زیبایی سخن و دليلی منطقی بر تطبيق نداشتن کامول مسوتعارٌمنه بوا مسوتعارٌله      همواره مبالغه

است  ولی در ساحت مقدّس کالم الهی، با وجود اعجازهای لفظوی و ادبوی، خوالو واقعيوت و کوذب راه نودارد.       

شناسی شوناختی، طرحوی فراگيور و       و با رویکرد زبان -(11٣1) ليکاو و جانسون -ی نگرش معاصراستعاره بر مبنا

 ةها کوه مربوو  بوه حووز    ها، خصوصاا آن  یابد که سطح دریافت و فهم مخاطبان قرآن را راجع به استعاره می   گسترده

یکی از آیات عنوان ، بهنور ةسور ٨3 ةآیتوحيد و خداشناسی است، هموار خواهد کرد. از این رو، در این نوشتار به 
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هوایی    استعاره که خرده ه شده استمفهومی نگریست ةاستعار یک کالن مثابةبه ،انگيز با ظرفيت تفسيرپذیری باالبحث

 . اندهبه تفسير بهتر آن کمک کرد

-در انعکاس انواع استعارهکریم البالغه از قرآنهای نهجپذیری حکمتاثر»( در پژوهش 1٨1١حسينی و همکاران )

 بهشناسی  ترین صنایع ادبی است که در رویکرد نوین زبان ستعاره یکی از مهما اندبيان کرده« های هستی شناختی

ها، اند. آنهپرداختشناختی هستی ةاستعاربررسی به  تنها ، نگارندگاندر این نوشتار .ارکان اندیشه قلمداد شده است

 ةهای ما از اشياء و اشخاص شکل گرفته و به سه نوع استعار ها براساس تجربه استعارهکه این اند همچنين، بيان کرده

کاررفته در کالم های به شود. بررسی استعاره بخشی تقسيم می شخصيت ةظرو و استعار ةای یا مادی، استعار پدیده

مفهومی قرآن یا تجلی آن و در بسياری از های  برگرفته از استعاره ،ها که این استعاره داده استنشان  )ع(علی امام 

است که آن حضرت باالترین درک از قرآن را داشته و اندیشه و  آنموارد تبيين مفاهيم قرآنی است و بيانگر 

استعاره در کالم حضرت، پرتو هدایت قرآنی و بازتاب  ةبنيادهای فکری خویش را از قرآن اخذ نموده و گستر

 .تبينی و فرهنگ قرآن اس جهان

( استعارة زمان را در سه ترجمة انگليسی از قرآن بررسی کرده و به این مسأله پرداخته است 211١) 1همچنين، اویدا

 اند.ها منتقل شدهکه آیا در ترجمه انگليسی قرآن نيز استعاره

 شناسی پژوهش. روش١

-ها نيز به صورت کتابخانهدادهتحليلی بوده و -شناسی پژوهش حاضر که از نوع کيفی است، توصيفیماهيت روش

های موجود آوری شده است. همچنين، نگارندگان استعارهکریم گردهای صافات و کهف در قرآناز آیات سوره ای

شوناختی  ها را با استفاده از انگارة اسم و بازنمایی آن در سه نوع اسوتعارة جهتوی، سواختاری و هسوتی    در این سوره

 اند.دادهمورد تحليل و بررسی قرار 

 رویکرد شناختی. 4

در . داندمی انتقال اطالعات و پردازش سازماندهی، برای ایوسيله را زبان که شناختی رویکردی است شناسیزبان

 به نه زبان صوری ساختار و شودمی نظر گرفته در 2مقوالت از نظامی عنوان به اساساا شناختی زبان شناسیزبان

بندی، سازوکار پردازش و تأثيرات مقوله نظام مفهومی کلی اصول از نمودی مقام در مستقل، بلکه ایپدیده عنوان

 ای برایوسيله عنوان به زبان به رویکرد (. در این121:1113)گيرارتز، گيردمی مطالعه قرار محيطی مورد و تجربی

-به اطالعات و ٢کدبندی از که پدیدهایی را( 11٣1) ٨تيبرگن .شودمی نگریسته انسان نظام شناختی ساختار کشف

  به نقل از 1:1٨٣1)گلفام و همکاران، داندمی 3شناخت آید،می دست به مرکزی عصبی سيستم وسيلةآن به کارگيری

جهان  مورد در بشر دانش از مخزنی عنوان به زبان به شناسی شناختیزبان رویکرد در (. بنابراین11٣1تيبرگن،
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 در اطالعات ذخيرة و نوین تجربيات با در رویارویی را ما که معنادار مقوالت از مندنظام هایمجموعه و خارج

 که چرا هستند، فرهنگ به وابسته زیادی تا حد هااستعاره .شودمی نگریسته رساند،می یاری تجربيات پيشين مورد

 نظر به هاآن فراگيرترین و ترینانتزاعی حال این با. نيستند مشابه مختلف هایفرهنگ در لزوماا، تجربه قلمروهای

و امثال  جهت، وزن، حجم مثل همگانی فيزیکی شامل مفاهيم داد باشد کههمان درون یا مبدأ قلمروی که رسدمی

 شوندمی فراگرفته خارج جهان از افراد هایتجربه اساس بر و شده خوانده )( 1تصوری هایوارهطرح که شودمی آن

استعاره از دید  در (. شایان ذکر است که نگاشت127-2،1٨1:1113تيلور  1113،111٨ ليکاو  11٣7جانسون،)

روند،  این در و شودمی فرافکنی مبدأ بر قلمروی مقصد قلمروی صرفاا است، به عبارتی، سویه یک همواره شناختی

 سویه دو همزمان استعاری هاینگاشت رو،این از .گيردنمی صورت مبدأ قلمروی به مقصد قلمروی از نگاشتی

 آشيانة»گفته شود که  داریم  اگر «حيوان عنوان به انسان» صورت به متعارفی استعارة (11٣1به باور ليکاو ) نيستند.

 بر را( هاسگ گرفتن گاز/پرندگان سازیالنه) حيوانات برخی هایویژگی از ای، در واقع جنبه«ها ویران شدآن عشق

 در حيوانات بر انسان از ایجنبه هيچ اما، ایمکرده نگاشت( عشاق قرار محل/عصبانيت) هاانسان رفتار از هاییجنبه

 داشته ایاستعاره توانيمما نمی که نيست معنا بدان ادعا این البته. است نشده نگاشت استعاره گيری اینشکل جریان

 حيوانات هایویژگی از هاییجنبه بر انسان رفتار از هاییجنبه آن در که «انسان عنوان به حيوان»صورت  به باشيم

 حيوانی غریزة بر انسان اخالقی هایویژگی از یکی آن در که «هستند شجاع شيرها» جملة شود، مانند نگاشت

 در احساسات قلمروی از زیرقلمرویی توانمی را احساسات تأثير، احساسات قلمروی همچنين، در. شودمی نگاشت

 آن از ما تجربة از بخشی طور قطعی به افراد رفتار یا فيزیکی شرایط بر احساس هر دیگر، تأثير بيان به  گرفت نظر

 سر، هاشانه افتادنپایين) شودمی  بدن کلی حالت افتادنپایين شامل اندوه رفتاری تأثيرهای یکی از. هستند احساس

 های زیر مؤید این مطلب هستند.صورت(. نمونه عضالت و یا

-) غوم  بورای  پائين سمت به افتاده اندام] بود داده دست از را همسرش   تازهرفتمی راه لرزان هایشانه با .1

 [علت( معلول برای

 معلول([ برای علت) غم برای چهره هایماهيچه افتاده حالت] کشيد هم در را اشچهره .2

پایين [ بودنعمودی زیرقلمروی شامل، خود از بخشی عنوان به، خاص تأثير این تجربی زیرقلمروی مورد در این

در ادامه به مفهوم انگارة اسم از دیدگاه شناختی خواهيم پرداخت و  .شودمی بعدیسه فضای آن کنار و در] افتادن

 س س انواع آن را معرفی خواهيم کرد.

 ی اسم انگاره 4.1

 تمرکز یک نگاشتِ انگارهای برای شناختِ نظام فکری نویسنده است. بر اساس این  ی مفهومی پنجره استعاره

 .شود های مشابه و در نهایت اصالت سبک فردی می استعاری در ذهن موجب گسترش ذهنيّت فرد، آفرینش استعاره

                                                           
1
image schema  

2
J.R. Taylor  
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 ةمی فراتر از آن چه که قبالا فقط در حوزمفهو انگارة اسم، ةشناسی شناختی و ارائاستعاره پس از پيدایش زبان

 ةمفهومی در قالب یک حوز ةاستعاره فهم یک حوز چرا که در این رویکرد،داشت به خود گرفت. و ادبيات بالغت 

در نگاه جدید، استعاره در سطح الفاظ روی نداده، بلکه کاربردی فراتر یافته و در سطح مفاهيم  .مفهومیِ دیگر است

الگوهای موجود در ساختار مفهومی واژگان و عبارات استعاری را به عنوان  فداران این رویکردطر د.دهروی می

استعاره دارای انواع  انگارة اسم،دانند. در نهفته در ذهن انسان می های مفهومیِشاهدی جهت وجود استعاره

 . استشناختی ساختاری، جهتی و هستی

 ای لیکاف و جانسونالگوی سه الیه 4.1.1

ها در انگارة اسم خواهند پرداخت و در هر مورد نيز جهت آگاهی نگارندگان در این بخش به بررسی انواع استعاره

 های نيز آورده شده است.بيشتر خوانندگان نمونه

های کنند. این جهتاهيم را با اعطای صورت مکانی در جهات متقابل به یکدیگر مرتبط می، مفهای جهتیاستعاره

 ةگيرند. وظيفها شکل میهای فيزیکی و فرهنگی انساناردادی یا دلبخواهی نيستند  بلکه بر مبنای تجربهمکانی، قر

باال یا پایين، جلو یا پشت، »های ها بيش از هر چيز، برقراری انسجام در نظام مفهومی ماست. تقابلاین نوع استعاره

های های فضایی در استعاره. این جهتهستند هدستاین همه از« ای، درون یا بيرونراست یا چپ، مرکزی یا حاشيه

یا مکانی با تصویر فضای  .شودبندی میجهتی، نظامی کلی از مفاهيم با توجه به مفاهيمی از نظامی دیگر سازمان

ليکاو و ) آفرینندآورند، مفهومی جدید و در نتيجه درکی جدید میای که در ذهن به وجود میهندسی

 هایی از این نوع استعاره هستند.های زیر نمونهمثال(. 11٣1:1٢جانسون،

 از شادی بال در آوردم. .1

 در خودش فرو رفته است. .2

 قدرتش در حال تنزل است. .٨

-ساختاری نوعی ساماندهی یک مفهوم در چارچوب مفهومی دیگر بوده و حاصل کاربرد استعاری مجموعه ةاستعار

. نقش دهندمفهوم کالنی را تشکيل می و ه شدهدر کنار یکدیگر ساختمند های از مفاهيمی است که به طور نظام

برای گویشور زبان « ب»را از راه ساختار قلمرو « الف»ها آن است که امکان درک قلمرو مقصد شناختی این استعاره

مباحثه »ح توان طرشدن و درک بهتر این نوع استعاره می(. همچنين، برای روشن2111:٨7کنند )کووچش،فراهم می
سازی را با تجربة جنگ و نبرد مفهوم« های لفظیبحث و مجادله»را برای نمونه ذکر کرد. در این مثال « جنگ است

-کنند. س س، از دیدگاهها با موضوعی مخالفت میکننده، شرکت«جر و بحث»کنيم. در ساختار سازی میو تصویر

خورند، بنابراین ده و در نهایت پيروز شده و یا شکست میهایشان دفاع کرده و یا به نظرات دیگران حمله کر

-کنيم. نمونهسازی کرده و آن را درک میرا مفهوم «مباحثه»مفهوم « مباحثه جنگ است»براساس استعارة ساختاری 

 های زیر مؤید این ادعا هستند.

 دفاع هستند.قابلادعاهای تو غير .1

 گيری شده بود.انتقادات او درست هدو .2
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 است که توسط ليکاو و جانسونهای انگارة اسم شناختی )یا استعارة وجودی( یکی از شاخهاستعارة هستی

مادی، مفاهيم و یا چيزهای غير ،شناختیهستی ةشناسان شناختی به کمک استعارمعنیشده است. مطرح  (11٣1)

هایی از دیدن شناختی شيوههای هستیارهاستع کنند.رو تلقی میظفيزیکی و  ةماد ةناملموس و انتزاعی را به مثاب

 ،برای مثال. سازندیک هستی یا جوهر فراهم می ةها و عقاید را به مثابمفاهيم نامحسوس مانند احساسات، فعاليت

ای مشخص از آن را برگزیده و جنبه ،گيریمدر نظر می موجودیوقتی تورم را که امری انتزاعی است به صورت 

کنيم و شاید حتی باور داشته باشيم که آن را درک د میوربا احتيا  با آن برخ ،کنيممحسوبش میهمچون یک علت 

 های از این نوع استعاره هستند. های زیر نمونه. مثالکنيممی

 .خشم او به جوش آمده است .1

 .تورم استانداردهای زندگی ما را پایين آورده است .2

 ها و ادبیات قرآن. استعاره٥

یات قرآن به جهت ميزان وضوح و صراحت بيان و سرعت درک مخاطب یا ابهام و پيچيدگی معنا، اوج در بررسی آ

به این معنا که بعضی آیات کامالا روشن و دور از هر نوع زبان استعاری، حقيقتی را  .شودو حضيضی مشاهده می

-رِ معنایی، مخاطب را به شبهه میکنند و به همين نسبت، آیاتی به جهت ابهامِ بيشتر و تکثبه مخاطب منتقل می

شود  ولی متشابهات دسته از آیات، متشابهات و به نوع اول محکمات گفته میافکنند. در حوزة علوم قرآنی به این

اند. شایان ذکر است که در حوزة علوم بالغی بر مبنای کارکرد فرازبانی زبان قرآن از زبان استعاری بهره گرفته

 1شوند. به باور هاوکسری بر حسب متغيرهای فرهنگی، تاریخی و غيره دگرگون میهای ساخت بشاستعاره

یک از این یابند که عمالا در زبان، در جامعه و در زمان رخ دهند. هيچها زمانی موجودیت می( استعاره١1:1٨٣1)

معينی، فشارهای زبانی و اجتماعی عناصر زبانی، جامعه و زمان هميشگی و پایدار نيستند. به بيان دیگر، در هر زمان 

های قرآنی دهند: استعاره شکل ازلی و ابدی ندارد، ولی استعارهو نيز تاریخ خود استعاره به مفهوم آن شکل می

 پایبند به زبان، جامعه و زمان نيستند و افزون بر فرازبانی بودن، فرازمانی و فرابشری نيز هستند.

 های صافات و که ر سورههای مفهومی د. بررسی استعاره1.٥

گيرد. در این های ژرفی است که فهم و تعقل انتزاعی را به چالش میتردید استعارههای زبان قرآن بییکی از ویژگی

( پرداخته 11٣1های مفهومی در قرآن با توجه به انگارة اسم ليکاو و جانسون )بخش به تشریح و توصيف استعاره

همراه معنا و مفهوم و تفسير آن )در صورت لزوم( ارائه خواهد شد و س س با توجه به خواهد شد. ابتدا هر آیه به 

« صافات و کهف»های ها در سورهبين آن ها و نگاشتانگارة اسم، قلمروهای مبدأ و مقصد، انتخاب استعاره

پرداخت و س س های مفهومی در آیات سورة صافات خواهيم مشخص خواهد شد. در ذیل ابتدا به بررسی استعاره

 های مفهومی سورة کهف را مورد بررسی و تحليل قرار خواهيم داد.استعاره

 «صافات»ی های مفهومی در سورهبررسی استعاره. ٥.1

                                                           
1
T. Hawkes 
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افات به معنای جای دارد. ص 2٨است که در جزء  قرآن های مکی سورهو از  سورهصافات سی و هفتمين  یسوره

 ةنمازگزارند. محور اصلی سور مؤمناندر صف یا  فرشتگانِاند. گفته شده مراد از آن  افرادی است که در صف

 های زیر توجه کنيد.به نمونه، تهدید مشرکان و بشارت مؤمنان است. توحيدصافات 

ُوَن﴾﴿ .1 ْتَنا وَُكنَّا تـَُرااًب َوعحظَاًما أَإحصَّ َلَمْبُعٍو  (1١)صافات/ أَإحَذا مح

  شویم؟ شدیم باز زنده و برانگيخته می (پوسيده)و با تعجب و انکار گویند( آیا چون ما مردیم و خاک و استخوان )

 «.جسم، بدنمند است»، مقصد و نگاشت قلمرو مبدأ. 1جدول

 .جسم، بدنمند است

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 جسم <--------- بدنمند

 تعلقات حقير دنيوی <--------- استخوان

مطالعات  .های بدن استاندامة ، حوزگرفتاز آن کمک  توانمی گيری استعارههای عينی که در شکلیکی از حوزه

پردازی فرهنگی بسياری از مفاهيم مفهوم های بدن به عنوان منبعی درشناختی به استفاده از اندام شناسیزبان

است. طبق « تعلقات حقير دنيوی»)استخوان(، استعاره از  عِظَامًی در اینجا، واژه ت.ای داشته اسروزمره، توجه ویژه

منکران معاد  ؟!خاک و استخوان شدیم آیا )دوباره( برانگيخته خواهيم شد گویند:( چون مردیم و مىتفسير این آیه، )

در عبارت استعاری  (.21:1٨٣٨)قرائتی، کنند منطق و استدالل صحيحى ندارند و به جاى استدالل فقط استبعاد مى

تی، تقریباا است. به عبار ساختاریاست و از نوع استعارة « جسم»و قلمرو مقصد « بدنمند»ذکر شده، قلمرو مبدأ 

 های جسم را با قلمرو مقصد مطابقت داد.توان تمام مؤلفهمی

 (21)صافات/ ﴾َهَذا يـَْوُم اْلَفْصلح الَّذحی ُکْنُتْم بحهح ُتَکذح بُونَ ﴿. 2

 ( کردیداین است روز حکم )بر نيک و بد( که شما تکذیب آن می)

 «.زود، نزدیک است». قلمرو مبدأ، مقصد و نگاشت 2جدول 

 .نزدیك استزود، 

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 زود <--------- نزدیک

 ظرو زمان <--------- ظرو مکان

 به سرعت و شتاب <--------- قریب الوقوع

شدن و به عنوان تأکيد روی مسألة مجازات کافران و بيان نزدیک روز قيامت است« یَوْمُ الْفَصْلِ»از مراد  در آیة فوق،

 ،قضاوت و داوری نيز به معنای «الْفَصْلِ»رفته است. کلمة کاردانند بهدر برابر افرادی که آن را بعيد میروز رستاخيز 

(. 22:1٨٣٨است )قرائتی، جدائی ميان حق و باطل و سخن قاطعانه و نهائی در حل و فصل کشمکش و دشمنانگی

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
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رفته کاراست و استعارة به زودقلمرو مقصد و  نزدیک، قلمرو مبدأ «زود، نزدیک است»در عبارت استعارة مفهومی 

است. در اینجا، ظرو زمان، دارای مفهومی انتزاعی است. بنابراین، ممکن است در درک  جهتیدر این آیه از نوع 

-سازی آن بهره میبودن، قرآن از ظرو مکان برای مفهومآن با مشکل مواجه شد. برای ایجاد حس عينی و ملموس

 سازد.مفهوم زمان را برای ما قابل درک می« یکنزد»گيرد، و واژة 

 (2٣)صافات/ ﴾قَاُلوا إحنَُّكْم ُكنُتْم ََتُْتونـََنا َعنح اْلَيمحنيح ﴿. ٨

 .(آمدیدگویند: شما بودید که از در نيکخواهی بر ما در می)

 «خير و برکت، )سمت( راست است». قلمرو مبدأ، مقصد و نگاشت ٨جدول 

 خیر و برکت، )سمت( راست است.

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 خير و برکت <--------- راست

 خوشبختی <--------- انتخاب درست در مسير زندگی

 مساعدت و یاری کردن <--------- توفيق الهی

 اصوالا و آید،نصيحت مى و برکت و خير از استعاره و کنایه گاهى عرب، ميان در «یمين»شایان ذکر است که واژة 

 عمومى فرهنگ یک این حال، هر گرفتند. بهمى «نيک فال»به  رسيدمى هاآن به راست طرو از را چه آن هاعرب

 در یمين که شده سبب همين و شمرند،مى شریفغير چپ را و شریف، را راست طرو و راست عضو که است

باشد، و استعارة بکار می« راه راست»و قلمرو مقصد « سعادت»در این آیه قلمرو مبدأ  .رود کار به خيرات و هانيکی

 رهبران گمراهى شما :گویندمى خود کنندةگمراه پيشوایان به گمراه، پيروان آیه این دراست.  جهتیرفته از نوع 

 این مفسرین غالب !نبود کارتان در فریب چيزی جز اما شدید، وارد نيکى و خيرخواهى طریق از ظاهر به که بودید

 (.2٢:1٨٣٨)قرائتی،اند شمرده نيک فال و نصيحت و خيرخواهی از استعاره را واژه

ٌر نُـُّزاًل َأْم َشَجَرُة الزَّقُّومح  ﴿. ٢ ََ َخيـْ  (١2)صافات/ ﴾َأَذلح

 م؟(، یا درخت زقواستبهترها نعمتآیا این )

 «.ها استی خوبینعمت، نتيجه»و مبدأ، مقصد و نگاشت . قلمر٢جدول

 ها است.ی خوبینعمت، نتیجه

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 نعمت <--------- های خوبینتيجه

 احسان <--------- حسن

 خير و آسایش <--------- بهتر بودن

 نيکی <--------- شادمانی

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_28_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_62_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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 هایو عقوبت آماده کرده تقوا و ایمان اهل یبرا پروردگار که جاودان یهانعمت ميان مقایسة آیه، منظور از این

 آنچه که صورت این به دارد وجود استفهام آیه این در، همچنين .است عناد و شرک اهل برای تصور، باالتر از

 آنان از پذیرائى منظور به خود رحمت جوار در بهشت به ورود هنگام که ایمان برای اهل خود فضل از پروردگار

 آن اجبار از به و شده آماده دوزخ اهل برا که هائىشربت جمله از گداخته آب و زقوم یا است؟ فرموده بهتر مقرر

 انگيزغم و ها دردناکعذاب بيان به بهشتى، پرارزش و بخشروح یهانعمت بيان از بعد کریمقرآن آشاميد؟ خواهند

 پيشکشى برای هایىنعمت چنين عقل به دليل آیا که نمایدمی اشاره دانشمندان و خردمندان به و پردازدمى دوزخى

 برای دادیم قرار آفت و بالء را آن ما که زقوم درخت یا بهتر است؟ گردیده مهيا وارستگان و نيکوکاران قدم جلو و

نتيجة »قلمرو مبدأ  . در عبارت استعاری ذکر شده،(٨٢:1٨٣٨)قرائتی،بود؟  خود خواهند نفس به ظالم که کسانى

 و است طعام در زیادی «نزل»واژة  است. اصل ساختاری بوده که از نوع استعارة« نعمت»و قلمرو مقصد « هاخوبی

و  کاميابى ،و طعام رزق در واقع، حاصل است. شده آورده استعاره طور به چيز نتيجة و حاصل جا برای این در

 است. عذاب و رنج زقّوم، درخت حاصل و است شادمانى

ٍْ َسلحيمٍ ﴿. ٥  (٣٢)صافات/ ﴾إحْذ َجاء رَبَُّه بحَقْل

 (دمپروردگارش آپيشگاه به پاک که با دلی )هنگامی

 «قلب سليم، پاک است» . قلمرو مبدأ، مقصد و نگاشت 3جدول

 قلب سلیم، پاک است.

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 قلب سليم <--------- پاک

دور بودن از آفات ظاهری و  <--------- پاکدامن

 باطنی

 خالص از معاصی، کينه و نفاق <--------- بی گناه

روشن، درخشان، ساده و بدون 

 ترکيب

 تهی بودن از عشق دنيا <---------

 استعاره این است.« قلب سليم»و قلمرو مقصد « پاک»قلمرو مبدأ  است. ساختاری این آیه از نوع استعارة مفهومی

 سبحان خدای به ایمان و تصدیق به مضر که چيز هر از که است قلبى آن« سليم قلب»از  مراد معناست که این مؤید

 است بوده خدا غير به که تعلقى گونه هر و گناه آثار ، زشت اخالق خفى، و جلى شرک قبيلاز  باشد، خالى است

 مراد که شودروشن مى اینجا از و گردد مختل خدا سوی به توجه صفای که بشود باعث و شود آن جذب و انسان

قلب »مفسران قرآن برای خدا نداشته باشد.  از غير به دلبستگی و خاطر تعلق هيچ که است قلبى آن «سليم قلب »از 

اشاره دارد  نظير این که: قلب  مسألهها به یکی از ابعاد این اند که هر کدام از آنتفسيرهای متعددی بيان کرده «سليم

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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قلبی، که از عشق دنيا تهی باشد که حب  خالص از معاصی و کينه و نفاق و یا ،سليم، قلبی است که پاک از شرک

 (.٢2:1٨٣٨)قرائتی،خطاها است.  ةهم ةچشمدنيا سر

ْلَيمحنيح ﴿. 6  (1٨)صافات/ ﴾فـََراَغ َعَلْيهحْم َضْراًب ابح

 (ها زدبه قوت بر آن، دستی و در نهان)

 «قدرت ، )سمت( راست است». قلمرو مبدأ، مقصد و نگاشت ١جدول 

 قدرت، )سمت( راست است.

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 قدرت <--------- )سمت( راست

 نيرو <--------- قوی

 توانایی برای دست یابی به اهداو <--------- تمام و کامل کردن

 تاثيرگذاری بر دیگران <--------- سازگار شدن

  زیرا اغلب سمت راست، قوی است. «آمدیدشما با اتکاء بر قدرت به سرا  ما می»این آیه، حامل این پيام است که 

دهند  بنابراین، این تعبير کنایه از رو است که بيشتر مردم کارهای مهم خود را با دست راست انجام میایناز

ها متوجه با رفتن آن)ع( ابراهيم حضرت پس شود: گونه تفسير میی فوق همچنين اینآیهشده است. « قدرت»

: چرا چيزی دید، گفت ،ها بودندهایی را که مطابق معمول مراسم عيد مردم در برابر آنبتخانه شد و وقتی طعام

گویيد، با اینکه چيزی نمی شعور را مخاطب قرار داد و گفت: چراهای بیبت ،و باز با خشم و غضب خورید؟نمی

اى  ضربه، وقت تصميم خود را گرفت و آن .پندارنداین مشرکان شما را خدا و عاقل و قادر و مدبر امور خود می

در آیة فوق استعارة بکار رفته  .(٢3:1٨٣٨)قرائتی،ها را در هم شکست. محکم با دست راست و با نهایت قدرت آن

 است.« قدرت»و قلمرو مقصد « راست»و مبدأ قلمر است. استعارة جهتیاز نوع 

 (1٣)صافات/ ﴾فََ رَاُدوا بحهح َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم اأْلَْسَفلحنيَ ﴿. 7

 (خواستند تا بد، اندیشی کنند، ما نيز آنها را زیر دست گردانيدیم)

 «ذاللت، پایين است». قلمرو مبدأ، مقصد و نگاشت 7جدول

 ذاللت، پایین است.

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 ذاللت <--------- پایين

از تجربيات مختلفی که از  جهتی استعارةشدن به کار رفته است. در بودن به مفهوم ذليلی فوق پایيندر نمونه

بریم تا مفاهيم انتزاعی را ملموس و عينی تصور کنيم. عبارت استعاری به کار رفته، جهات مختلف داریم، بهره می

« ذاللت»و قلمرو مقصد « پایين»پایين است، و قلمرو مبدأ « ذاللت»ی مفهومی آورد( و استعاره)گروهی را پایين می

نيز  لمتعا خداوند بيان است و شده مغلوب که است فردی از استعاره آیه این در «اسفل» یاست. همچنين واژه

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_93_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_98_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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 در آن حضرت مکر و فریب آنان که نحوی به باشد می اسفلين از ع( باالتر( ابراهيم حضرت دادنقرار از کنایه

 .(٢١:1٨٣٨)قرائتی،است.  نداشته تأثيری گونههيچ

ٌْ إحيل﴿ .8 ِ ح ذاهح  (11)صافات/ ﴾َريب ح َسيَـْهدينح   َو قاَل إح

 کرد(و )ابراهيم( گفت: من به سوى پروردگارم رهس ارم، او مرا راهنمایى خواهد )

 «عبادت، سفر است» . قلمرو مبدأ، مقصد و نگاشت ٣جدول 

 عبادت، سفر است.

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 عبادت <--------- سفر

 سالکان راه خدا <--------- مسافران

 بندگی، عشق و اخالص <--------- وسيله ی سفر

 اعمال درست <--------- همسفر

 صرا  مستقيم <--------- مسير راه

 به سوی خدا و توحيد <--------- مقصد نهایی

اند. نوع استعارة ماند. راهی که افراد به درستی آن را طی کردهدادن عمل مانند طیِ طریق میفوق انجام در آیة

فرافکن کرده است.  عبادتهای معنایی خود را بر تمام ویژگی سفراست، چون  ساختاریمفهومی این آیه از نوع 

  است.« عبادت»و قلمرو مقصد « سفر»قلمرو مبدأ 

نيَ َفَساَهَم ﴿. 1  (1٢1)صافات/ ﴾َفَكاَن محَن اْلُمْدَحضح

 (شد ينمغلوباز ند و او انداختقرعه )پس 

 «نيرنگ، پست و مغلوب است». قلمرو مبدأ، مقصد و نگاشت 1جدول

 نیرنگ، پست و مغلوب است.

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 نيرنگ <--------- پست و مغلوب

 تزویر <--------- فرومایه

 حيله و فریب <--------- پایين

 شکست، ضرر و زیان <--------- رذل

 .از شکست و مغلوبيّت در امر قرعه کشى است استعارهبه معناى لغزاندن و در این مورد « ادحاض»از « مدحضين»

از « ساهم» است.« نيرنگ»و قلمرو مقصد « پست و مغلوب»باشد، قلمرو مبدأ می جهتیاستعاره به کار رفته از نوع 

و همانا یونس از فرستادگان است. آن گاه که  است: اینچنين آیه این تفسير شرح .کشى است به معناى قرعه« سهم»

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=37&AID=99
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)از قوم خود( فرار کرد )و( به سوى کشتى پر )از بار و مسافر شتافت. کشتى به خطر افتاد و بنا شد بر اساس قرعه، 

 (.١2:1٨٣٨)قرائتی، کشتى قرعه انداخت و از بازندگان شد افرادى به دریا افکنده شوند(. پس یونس با مسافران

 (1١3)َوإحصَّ لََنْحُن الصَّافُّوَن﴾ ﴿. 1٠

  .زدگانيمهر آینه ما صف 

 «فرمانبرداری، ص  است». قلمرو مبدأ، مقصد و نگاشت 11جدول 

 فرمانبرداری، ص  است.

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 تابعيت از قانون <--------- تابعيت از قانون

 نظم و انضبا  <--------- نظم و انضبا 

ای قابل درک است. در نظر گرفت که برای هر خوانندهای در توان به عنوان تجربهرا می« صف»گرفتن در یک قرار

سازی مفهوم است که به منظور شفاو شناختیوجودی یا هستیاین آیه استعاره بکار رفته از نوع استعارة مفهومی 

با  نماز جماعتدر ابتداى امر زن و مرد مسلمان در از فرمانبرداری روح و فرشتگان از خداوند استفاده شده است. 

این آیه نازل گردید و بعد از نزول این آیه مردان جلو گذاردند س س مى نمازماندند و  یکدیگر به طور اختال  می

گرفتند ولى این ایستادن به طور جداگانه و منفرد بوده است تا این که این ایستادند و زنان پشت سر آنان قرار مىمى

-هر شخصی که در صف می(. ١1:1٨٣٨)قرائتی، ها با صف مرتب و منظم تشکيل گردید آیه نازل گردید و نماز آن

هایی است و مؤلفه« فرمانبرداری»و قلمرو مقصد « صف»یستد، نشان از فرمانبرداری او دارد. در این آیه قلمرو مبدأ ا

 اند.سازی شدهاز صف یا فرمانبرداری مفهوم

  ﴾فَإحَذا نـََزَل بحَساَحتحهحْم َفَساء َصَباُح اْلُمنَذرحينَ ﴿. 11
  (.177) "چون عذاب به ساحتشان فراز آید، این بيم داده شدگان چه بامداد بدی خواهند داشت

 «عذاب، کشنده است». قلمرو مبدأ، مقصد و نگاشت 11جدول 

 عذاب، کشنده است.

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 عذاب <--------- کشنده

 آتش سوزان <--------- دا 

 تلخ <--------- تلخ

 شوندهعذاب <--------- کنندهعذاب

به کار رفته  صبحو  بامداد به معنای «صَبَاحُ»و  در ميدان زندگی آنان به معنای« بِسَاحَتِهِمْ» لمتعا خداوند بيان در

د آی بامداد بيداری از خواب غفلت، یا صبح معمولی است که عذاب در چنين وقتی به سرا  ایشان میاز مراد است. 

و « کشنده»و قلمرو مبدأ  استفاده شده است شناختیهستیمفهومی از نوع  استعارة آیه از این در .(7٨:1٨٣٨)قرائتی،

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_165_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_177_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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ی این موارد امکان بردن همهه اگرجه نامهای گوناگونی دارد کدادن شيوهعذاب است.« عذاب»قلمرو مقصد آن 

های مختلف دادن در حضور جمعيت و غيره به عنوان شيوهتوان از دلتنگی و تنهایی، مجازاتپذیر نيست، اما می

 داشت را قبيله غارت و شبيخون قصد که لشکر هر و است غارت بسيار بوده و قتل عرب ميان عذاب نام برد. در

 حق و ناميدندمی صباح جهت این از داده است، بنابراینمی انجام را کار این ،بود خوابموقع  که صبح وقت در

 است. فرموده بيان فراگيرالهی و ناگهانی عذاب از را کنایه آیه این تعالى

 «که »های مفهومی در سوره بررسی استعاره 2.٥

پانزدهم و شانزدهم قرآن جای گرفته است.  جزءکه در  قرآن های مکی سورهو از  سورههجدهمين  کَهْفْ ةسور

گویند  زیرا پناهگاه محکم و آسيب ناپذیری  می کهفبزرگ نيز  غاراست و به  پناهگاهبه معنای  لغتکهف در 

 آتشون این سوره ميان چ. ه استاست و در جای دیگر قرآن نيامد قرآناست. این داستان یکی از شاهکارهای 

کهف،  سورهدرباره محتوا و غرض . نام گرفته است« حائله»شود  می حائلقاریان و عامالن به آن مانع و  ، جهنم

 ،کند. همچنين گفته شده که این سوره با بيم و بشارت دادن، مردم را به سوی اعتقاد به حق و عمل نيکو دعوت می

  .تأکيد شده است خداوندبر فرزند نداشتن  سورهدر این 

نحنَي ﴿ .12 َنا َعَلى آَذاهنححْم ِفح اْلَكْهفح سح  (11)کهف/ ﴾َعَدًداَفَضَربـْ

 (سالی چند در آن غار به خوابشان کردیم)

 «خواب، پرده است»: قلمرو مبدأ، مقصد و نگاشت 12جدول 

 خواب، پرده است.

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 خواب <--------- پرده

 حجاب <--------- حایل

 مانع <--------- فاصله

 بدنمحافظت از  <--------- محافظت از نور

 سکون و آرامش <--------- آرامش

شنود، بنابراین، خواب، در این آیه، حجاب، استعاره از خواب است. از آنجا که، گوش به هنگام خواب، چيزی نمی

مانند پرده حجابی مانع از شنيدن می شود. در قول خداوند، استعاره است  از این جهت که مراد از آن، منع کردن 

ها، عدم احساس را بيان می کند و نفرموده است بر اصوات است. خداوند با ضرب بر گوشها از شنيدن گوش

که با منع رود. در حالیها پرده زده شود، ادراک بقيه حواس از بين نمیچشم ها، پرده زدیم  زیرا زمانی که بر چشم

رساتر در غرض و مقصود  ی خواب، بقيه حواس از بين خواهد رفت و این گونه سخن گفتن،استماع به وسيله

هوشى( زدیم خواب و بی ةهاى آنان )پرد پس ما تا چند سالى که در آن غار بودند، بر گوشاست. 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B2%D8%A1_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)
http://wikifeqh.ir/لغت
http://wikifeqh.ir/پناهگاه
http://wikifeqh.ir/غار
http://wikifeqh.ir/کهف
http://wikifeqh.ir/قرآن
http://wikifeqh.ir/آتش
http://wikifeqh.ir/جهنم
http://wikifeqh.ir/جهنم
http://wikifeqh.ir/حائل
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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« خواب»و قلمرو مقصد « پرده»است. قلمرو مبدأ  ساختاری(. نمونة باال از نوع استعارة مفهومی 1٢3:1٨٣٨)قرائتی،

 است.

ًَة لَّْواَل َيَُْتوَن َعَلْيهحم بحُسْلطَاٍن َبنيح ٍ َفَمْن َأْظَلُم ِمحَّنح افْـ ﴿. 1٨  (13)کهف/ ﴾رَتَ  َعَلى اَّللَّح َكذحابً َهُؤاَلء قـَْوُمَنا اَتََُّذوا محن ُدونحهح آِلح

؟ آورندها دليل روشنی نمیاند چرا برای اثبات خدایی آناینان که قوم ما هستند، به جز او خدایانی اختيار کرده)

 ؟( تمکارتر از کسی که به خدا درو  می بنددسکيست 

 «شقاوت، گمراهی است». قلمرو مبدأ، مقصد و نگاشت 1٨جدول

 شقاوت، گمراهی است.

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 شقاوت <--------- گمراهی

مسير زندگی را اشتباه انتخاب  <--------- راه را اشتباه انتخاب کرده اند

 کرده اند

 هدفشان اشتباه بوده <--------- مقصدشان اشتباه بوده

 به راهنمایان دینی توجه نکرده اند <--------- به عالئم راه توجه نکرده اند

 همراه داشته اند <--------- همسفر داشته اند

 در پایان زندگی شرمگين هستند <--------- در پایان راه پشيمان هستند

 شقاوتبر  گمراهشود، ، قلمرو مبدأیی که بر قلمرو مقصد نگاشت می«شقاوت، گمراهی است»در عبارت استعاری 

که تجربة دنيوی را برای فهم ای است است. در این آیه، گمراه، استعاره ساختاریاست که از نوع استعارة مفهومی 

ها، قوم ما که غير خدا را به خدایی اینبرد. طبق تفسير آیة فوق، )کار میموقعيت افرادی که اهل شقاوت هستند، به

آنکه دروغی را به خدا افترا  آورند، پس چه کسی ستمکارتر است ازها دليل روشنی نمیچرا در مورد آن، اندگرفته

  .بسته باشد؟(

َزْلَناُه محَن السََّماءح فَاْخَتَلَط بحهح نـََباُت اأْلَْر ح فََ صْ ﴿. 14 َيا َکَماٍء أَنـْ نـْ يًما َتْذُروُه الرح اَيُح وََکاَن َواْضرحْب َِلُْم َمَثَل احْلََياةح الدُّ َبَح َهشح
 (٢3)کهف/ ﴾ُکلح  َشْیٍء ُمْقَتدحرًا  یاَّللَُّ َعلَ 

زن که ما آب بارانی از آسمان نازل کنيم و به آن آب، درختان و نباتات و برای امت، زندگانی دنيا را چنين مثل )

گوناگون زمين درهم پيچيده و خرم بروید، س س همه درهم شکسته و خشک شود و به دست بادها زیر و زبر و 

 (پراکنده گردد، و خدا بر هر چيز اقتدار کامل دارد

 «گياه استزیست معنوی، » . قلمرو مبدأ، مقصد و نگاشت 1٢جدول 

 زیست معنوی، گیاه است.

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 زیست معنوی <--------- گياه

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%87%D9%81
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 شروع زندگی <--------- باران

 جوانی <--------- رویش

 مرگ و نيستی <--------- شدنخشک

از بدو تولد تا مرگ،  گيری بسياری مفاهيم اساسی انسان هستند  چرا که ویهای شکلترین پایهگياهان از بنيادی

بيند و به پرورش و کشت بسياری از گياهان شکوفایی، رشد، زندگی، پژمردگی و نيستی بسياری از گياهان را می

دار انسان به گياهان است که حضور گياهان را در استعارات ی این موارد، بيانگر تجربة عميق و ریشهپردازد. همهمی

سرسبزى زمين وفرارسيدن قهر الهى  آیه، سخن از رویش و این در بخشند.تداوم میانسان به عنوان قلمرو مبدا 

آرى، دنيا همچون . غافل از خدا باشد مغرور و  وسوختن و خاکستر شدن آنهاست، تا درس عبرتى براى مردمان

ماند، عمل انسان  ىشود، البتّه آنچه باقى م اى است که با اندک بارانى سبز و با اندک بادى خشک مى ریشه گياه بى

شناختی یا هستیمفهومی به کار رفته در این آیه از نوع استعارة مفهومی  یاستعاره .(17٣:1٨٣٨)قرائتی، است
 است« زیستِ معنوی»و قلمرو مقصد « گياه»است و قلمرو مبدأ  وجودی

َلَتَنا َمالح َهَذا اْلكحَتابح اَل يُـ ﴿. 1٥ َع اْلكحَتاُب فـَرَتَ  اْلُمْجرحمحنَي ُمْشفحقحنَي ِمحَّا فحيهح َويـَُقوُلوَن اَي َويـْ َغادحُر َصغحريًَة َواَل َكبحريًَة إحالَّ َوُوضح
ََ َأَحًداَأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما  ًرا َواَل َيْظلحُم رَبُّ  (٢1)کهف/ ﴾َعمحُلوا َحاضح

گویند: وای بر ما این چه مجرمان را بينی که از آنچه در آن آمده است، بيمناکند و می ،دفتر اعمال گشوده شود)و 

خود آنگاه اعمال خود را در مقابل  ،دفتری است که هيچ گناه کوچک و بزرگی را حساب ناشده رها نکرده است

 (کندبيابند و پروردگار تو، به کسی ستم نمی

 «رسی استثبت اعمال حساب». قلمرو مبدأ، مقصد و نگاشت 13جدول 

 ثبت اعمال، حسابرسی است.

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 خداوند <--------- حسابرس

 ميزان اعمال <--------- معيار

 انسان و پروردگار <--------- طلبکار

 انسان <--------- بدهکار

 نامه ی اعمال <--------- رسیدفتر حساب

 قيامت قانون دارد <--------- رسی قاعده داردحساب

 پاداش <--------- سود

 جزا <--------- ضرر

شود، پس از نگاه به آن و  عمل انسان به او داده مى ةفرمودند: در روز قيامت هنگامى که کارنام (ع)امام صادق 

آورد، مانند اینکه  ها را به یاد مىى آن ها و حرکات و کارهاى او ثبت شده، همه ها و کلمه دیدن آنکه تمام لحظه

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_49_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%87%D9%81
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ای است که در اینجا در مورد در نامه تجربه« نوشتن(. »1٣٨:1٨٣٨)قرائتی، ها را مرتکب شده استساعتى قبل آن

تر آن گردیده است. در محاسبه، شخصی سازی عينیانسان به کار رفته است و در نتيجه باعث مفهوم« اعمال»

وجود دارد که در این موارد « موضوع محاسبه»و موضوعی به عنوان « محاسبه شونده»و دیگری « کنندهمحاسبه»

ثبت »و قلمرو مقصد « رسیحساب»و مبدأ رسی قيامت آمده است. در این آیه قلمرای برای فهم روز حساباستعاره

های معنایی تمام ویژگی« حساب رسی»بوده و در اینجا مفهوم  ساختاریاست. استعارة به کار رفته از نوع « اعمال

 کند. خود را بر ثبت اعمال تحميل می

ْيَناُه َرْْحًَة محْن عحندحَص َوَعلَّْمَناُه محن لَُّدصَّ عحْلًما﴿. 16  (١3)کهف/ ﴾فـََوَجَدا َعْبًدا مح ْن عحَبادحَص آتـَ

ای از بندگان ما را که رحمت خویش بر او ارزانی داشته، بودیم و خود بدو دانش آموخته بودیم، در آنجا بنده)

 (بيافتند

 «نعمت، رحمت است». قلمرو مبدأ، مقصد و نگاشت 1١جدول 

 نعمت، رحمت است.

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 نعمت <--------- رحمت

 نيکی <--------- بخشایش

 خير و شایستگی در زندگی <--------- برکت

 نبوت )نعمت باطنی( <--------- نبوت

که امری انتزاعی است، حجم و بعد ندارد  چيزی قلمداد شده است که خداوند به انسان عطا « رحمت»در این آیه 

های مادی ها مانند نعمتبخشد. هر نعمتی، رحمتی است از ناحيه خدا به خلقش  بنابراین بعضی از آنکند یا میمی

های ها بدون واسطه رحمت  مانند نعمتظاهری در رحمت بودن اسباب عالم هستی واسطه است و بعضی از آن

است. قلمرو  ساختاریباطنی از قبيل نبوت و والیت و مراتب مربو  به آن. در اینجا، استعارة به کار رفته از نوع 

  (.111:1٨٣٨است. )قرائتی،« نعمت»و قلمرو مقصد « رحمت»مبدأ 

 (11)کهف/ ﴾تـَرَْكَنا بـَْعَضُهْم يـَْوَمئحٍذ مَيُوُج ِفح بـَْعٍض َونُفحَخ ِفح الصُّورح َفَجَمْعَناُهْم مَجًْعا﴿. 17

 (روز واگذاریم تا چون موج روان گردند، و چون در صور بدمند همه را یکجا گرد آوریم و در آن)

 «موج، حرکت است». قلمرو مبدأ، مقصد و نگاشت 17جدول 

 موج، حرکت است.

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 موج <--------- حرکت

 ارتعاش و نوسان حامل انرژی <--------- نيرو

 تغيير حرکت <--------- تغيير
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 منحنی بودن <--------- جابجایی و انتقال

و « حرکت»است و قلمرو مبدأ  شناختیهستیی فوق استعارة به کار گرفته شده از نوع استعارة مفهومی در آیه

ی خالیق در واقع به حرکت در آمدن آب است و برای حرکت همه موجاست. اصل معنای « موج»قلمرو مقصد، 

له، در فعل حرکت شریک هستند. در تفسير این آیه خداوند آورده شده است  زیرا مستعار و مستعارمحشر، استعاره 

بعضی از احوال آن روز را بيان کرده که در آن روز مردم را به حال خود وا می گذاریم که با یکدیگر مخلو  شوند 

همان مقدار آبی « موج»(. اصل کلمه 2٨1:1٨٣٨و از کثرت ازدحام و اضطراب مانند آب دریا موج بزنند )قرائتی،

است که مرتفع است. و این واژه به صورت استعاره در حرکت آنان بکار رفته و جامع بين حرکت آنان و حرکت 

 آب، سرعت اضطراب و پی در پی آن به خاطر کثرت است.

ُذوا عحَبادحي محن ُدوِح َأْولحَياء إحصَّ َأْعَتْدَص َجَهنََّم لحْلَكافحرحيَن نـُزُ ﴿ .18 َْ الَّذحيَن َكَفُروا َأن يـَتَّخح   (112)کهف/ ﴾اًل َأَفَحسح

 (ایم تا منزلگاه کافران باشدما جهنم را آماده ساخته؟ گيرندآیا کافران پندارند که به جای من بندگان مرا به خدایی )

 «قیامت، پذیرایی است». قلمرو مبدأ، مقصد و نگاشت 1٣جدول 

 قیامت، پذیرایی است.

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 پروردگار <--------- صاحب مجلس

 بندگان حاضر در جهنم <--------- مهمان

 عذاب دادن <--------- پذیرایی کردن

 جهنم <--------- مکان پذیرایی

 فرشتگان عذاب <--------- پذیرایی کنندگان

 قيامت <--------- زمان پذیرایی

 از قبل اطالع داده شده <--------- نامهدعوت

 وسيله عذاب <--------- ی پذیراییوسيله

از  و کندبرای مسافر قبل از آمدنش فراهم می هر خوردنی و نوشيدنی که ميزبان به وسيله آنبه معنی « نزل»واژة 

در این آیه از پذیرایی دوزخيان در  (.2٨1:1٨٣٨)قرائتی، داردکند و حرمتش را پاس میميهمان خود پذیرایی می

سازی شده تا مفهوم پذیرایی در آخرت ملموس باشد. در یک پذیرایی، ميزبان طی مراسمی در وقتی جهنم، شبيه

کند، و در قيامت هم طی مراسم خاصی، در زمان مشخصی، در مکان ز مهمان پذیرایی میمشخص با چيزی ا

مفهوم این آیه را  ساختاریگيرد، و خداوند با استفاده از استعارة معلومی، و به دعوت شخصی، این کار صورت می

 است.« قيامت» و قلمرو مقصد« پذیرایی»ی انسان پيوند داده است. در این آیه، قلمرو مبدأ با تجربه

اَيتح َرهبح حْم َولحَقائحهح َفَحبحَطْت َأْعَماُِلُْم َفاَل نُقحيُم َِلُْم ﴿. 12 ََ الَّذحيَن َكَفُروا آبح  (113)کهف/ ﴾يـَْوَم اْلقحَياَمةح َوْزصً ُأولَئح
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آنان به آیات پروردگارشان و به مالقات با او ایمان نياوردند، پس اعمالشان ناچيز شد و ما در روز قيامت برایشان )

 ( منزلتی قائل نيستيم

 «گاه استقیامت، وعده». قلمرو مبدأ، مقصد و نگاشت 11جدول 

 گاه است.قیامت، وعده

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 قيامت <--------- گاهوعده

 خداوند <--------- دهدای میکسی که وعده

 ی خدابنده <--------- پذیردای را میکسی که وعده

 جهنم <--------- وعده

بنده باید جوابگوی اعمال  <--------- باشدوعده دهنده جوابگو می

 ناچيزش باشد

ارزشمند ناراحت شدن برای کم 

 بودن کارهایشان

 ناراحت شدن برای قيامت <---------

و قلمرو مقصد « گاهوعده»در بين مفاهيم آن وجود دارد. همانا قلمرو مبدأ  شناسیهستیی در آیة باال استعاره

کردن نيرو است. اجسام سنگين پابرجا و استوار هستند، ولی اجسام سبک پایداری و ثبات ندارند و با وارد « قيامت»

در لغت آن است که شکم حيوان به خاطر خوردن گياه  «حبط»واژة  به آن به راحتی جابجا شده و از بين می روند.

در   پندارد حيوانى سالم و پرگوشت است بيند، مى سمّى باد کند و آن را در معرض مرگ قرار دهد که هر کس مى

گویند که آنان  دن اعمال انسان را نيز از این رو حبط مىشتباه. در شکم آن باد و خودش مسموم است ،کهحالى

  .(2٨٢:1٨٣٨)قرائتی، اند توسط گناهان، مسموم و توخالى و در معرض نابودى قرار گرفته

َفَد َكلحَماُت َريبح  َوَلوْ  .2٠ َنا مبححْثلحهح َمَدًدا ﴿ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر محَداًدا لحَكلحَماتح َريبح  لََنفحَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأْن تـَنـْ ئـْ  (111)کهف/ ﴾جح

بگو که اگر دریا برای )نوشتن( کلمات پروردگار من مرکب شود پيش از آنکه کلمات پروردگارم به آخر رسد )

یعنی عوالم وجود که کلمات تکوینی الهی است »دریا خشک خواهد شد هر چند دریایی دیگر باز ضميمه آن کنيم 

 (حد و نامتناهی است بی

 «مداد، ابزار است». قلمرو مبدأ، مقصد و نگاشت 21جدول

 مداد، ابزار است.

 قلمرو مقصد نگاشت قلمرو مبدأ

 مداد <--------- ابزار

 وسيله نوشتن <--------- اسباب
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دهند. در اینجا، استعارة به کار گرفته شده از نوع استعارة در موارد بسياری، ابزارها حوزة مفهومی مبدأ را تشکيل می

است. خداوند در قالب یک استعارة زیبا و « مداد»و قلمرو مقصد « ابزار»است و قلمرو مبدأ  ساختاریمفهومی 

بينيد یا دهد که گمان مبرید عالم هستی محدود به آن است که شما میملموس در آیة فوق توجه به این واقعيت می

کنيد، بلکه آن قدر عظمت و گسترش دارد که اگر دریاها مرکب شوند و بخواهند نام آن و دانيد یا احساس میمی

یابند پيش از آنکه موجودات جهان هستی های جهان هستی را بنویسيد دریاها پایان میهای پدیدهصفات و ویژگی

شود که در دوات ریخته  به جوهرى گفته مىریفه در این آیة ش« مداد»را محصور کرده باشند. همچنين مقصود از 

 . (2٨١:1٨٣٨)قرائتی، کند گردد و قلم را در نوشتن مدد مى کشيدن قلم روى کاغذ مى ةشود و وسيل مى

 گیری. نتیجه6

دهد. ای هر زمان ویژگی خاص خود را نشان میالیه است و هر الیهبر طبق ادعای خود قرآن، این کتاب الیه

های مفهومی نيز از این قاعده مستثنی نبوده و به بررسی آن با هر علم جدیدی امکان پذیر است. استعارهبنابراین، 

توان فهم آن را برای خوانندگان آسان کرد. با بررسی چندین آیه این لحاظ با بررسی آن و استفاده از این انگاره می

است و استعاری بودن به معنای نامونس بودن  از قرآن مشخص گردید که بخشی از ساختار زبان قرآن استعاری

نيست  زیرا در تحليل شناختی، استعاره به عنوان یک فرآیند شناختی و بر پایة مفاهيم بنيادی روابط مکانی و زمانی 

های گيرد. در زبان قرآن رحمت خداوند که امری انتزاعی است به شکلکه مبتنی بر تجربيات بشر است، شکل می

سازی شده است تا ملموس و قابل درک شود. ساختار زبان قرآن به لحاظ اهميت فراوان انسان مفهوممختلف برای 

شناسان شناختی قرار ی دین، کالم، تفسير، معارو و اخيراا زبانهای فلسفهگران در حوزهمورد اهتمام پژوهش

ی، زبان سمبليک و زبان تلفيقی ارائه گرفته است و نظریات متعددی در باب ساختار زبان قرآن از قبيل زبان عرفان

ی در سورهها نشان دادند که های صافات و کهف یافتهشده است. در پژوهش حاضر با بررسی انگارة اسم در سوره

صافات به تعداد یازده استعارة مفهومی استفاده شده است که به ترتيب استعارة جهتی به ميزان پنج مورد، استعارة 

شناختی سه مورد به کار رفته و در سورة کهف نيز به تعداد نه استعارة و استعارة هستی ساختاری چهار مورد

شناختی سه مورد به مفهومی که به ترتيب استعارة جهتی یافت نشد، استعارة ساختاری شش مورد و استعارة هستی

ی از بيشترین ميزان کاربرد ی جهتکار رفته است. همچنين بررسی بعمل آمده نشان داد که در سورة صافات استعاره

-شناختی از کمترین ميزان کاربرد برخوردار بوده است و در سورة کهف نيز ميزان کاربرد استعارهو استعارة هستی

 ها بوده است. های ساختاری بيش از دیگر استعاره
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کریم در انعکاس البالغه از قرآنهای نهجپذیری حکمتاثر(. »1٨1١فقهی زاده، عبدالهادی ) حسينی، سيده مطهره 

، ١دوره پژوهشی پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن، وعلمی ةدوفصلنام. «های هستی شناختیانواع استعاره

 .11-2٣صفحه ، 1شماره 

های روسی( اثر حسين پناهی بر اساس خوانش استعاری )اشعار کابوس(. »1٨17دهقان، مسعود  وهابيان، بهناز )

 .1٢1-1١١، صفحه 17، شماره 1دوره  مجلة مطالعات زبانی، بالغی: سمنان،«. رویکرد مفهومی

 .:مرکز فرهنگى، چاپ یازدهمتهران .درس هایی از قرآن ،تفسير نور(. 1٨٣٨قرائتی، محسن )

 شناختی، سال علوم هایتازه ةفصلنام «.استعاره و شناختی شناسیزبان(. »1٨٣1گلفام، ارسالن و یوسفی راد، فاطمه)

 .٨شماره ،٢

 ، تهران: نشر مرکز. 2. ترجمه فرزانه طاهری، چاپ استعاره(. 1٨٣3، ترنس )هاوکس
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 شناسی محسّنات بدیعی در سُوَر طواسین سبك

 1شاهید. مجتبی محمدی مزرعه 

 استادیار دانشگاه علوم و معارو قرآن کریم، ایران، ميبد

 2د. بهمن هادیلو

 استادیار دانشگاه علوم و معارو قرآن کریم، ایران، مراغه

 چکیده:

ای هماهنگ و اسلوب ویژه است. واژگان، تعابير های قرآن به گونه گزینش واژگان، چيدمان عبارات و ساختار سوره

شناسی قرآن، هموواره موورد   و جمالت در راستای مفاهيم، معانی و اهداو آن سوره قرار دارد. بر این اساس سبک

از این رو، پژوهش حاضر با روش توصويفی و تحليلوی بوه بررسوی و      توجه پژوهشگران و ادیبان قرار گرفته است. 

پردازد و سطح بالغی را  کشف اشتراکات، اختالفات و ارتبا  سبکی سور طواسينِ قرآن )شعراء، نمل و قصص( می

هوا در مسوير    های پوژوهش ایون اسوت کوه واژه    ترین یافته مهم دهد.یدر قالب محسنات بدیعی مورد بررسی قرار م

های طواسوين بوا معوانی و مقاصود آن      معنایی سوره و کامالا منطبق با اهداو آن است. نظم آهنگ )موسيقی( سوره

های توازن در سور طواسين از جمله سجع و جناس و دیگر محسونات بودیعی    باعث اعجاز شده است. وجود گونه

ایجاد زیبایی منجر شده است. به مدد فنون بالغی مفاهيمی همچون اصول دین خصوصاا بحث توحيود و نبووت   به 

با که هر سوره  تفاوت دارد  دیگر  های  در هر سوره با سوره  نظر مورد  اهداو و مقاصدرسد.  به سر منزل مقصود می

اما هر سه سوره ارتبا  معنایی خاصی با یگدیگر دارند و  .یابد مقصد، پایان می  آن  و رسيدن به  هدو  آن  پایان یافتن

  کننده کتاب است.« هدایت» آن نقش

 قرآن کریم، سُور طواسين، سبک شناسی، محسنات بدیعی واژگان کلیدی:

 

 مقدمه: -1

  شناسی از علوومی اسووت کووه از قورآن    علم سبکتوان گفت می .شناسی استادبی سبک های نقد اثرشيوهیکی از 

نشأت گرفته است و دانوشمندان اسوالمی در طرح موباحث بوالغی و زبوانی قرآن، اولوين الگوو بورای دانشومندان     

نکته مهم اند . اساسی را ایوشان موطرح کرده  مباحث  اند، اما گرچه نام سبک بر آن ننهادها ،اند سوایر مولل و نحل بوده

ای تنگاتنگ برقرار است، علومی مانند زبان شناسی، تواریخ،  طههای دیگر رابشناسی و دانشدیگر این که ميان سبک

ای با یکدیگر در اخوتال  و امتزاجنود. بنوابراین    عروض و قافيه، علم بالغت، فلسفه و عرفان، نحو و ... که به گونه

                                                           
1 mojtaba63mohammadi@gmail.com   
2 bahman63hadilu@yahoo.com 
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ر و هوای خوالق آن اثور و آشونایی بوا افکوا      ی یک اثر، روشن نمودن دیدگاهشناسانهی حاصل از تحليل سبکنتيجه

 ی اوست.اندیشه

  تواریخ   باید به عنوان یک مکتب بر فراز مکاتب ادبی در طوول  سبک قرآن از ازل تا ابد، منحصر به خود است و می

خيز از ابعاد گوناگون مورد سورمشق قورار گويرد  هر چند به صورت پنوهان ایون   تنظيم آثار هدایت  الگو بوده و در

. زیبایی و ویژگی شعر را نيستدر آن   کهنگی  ای است که هيچ گاه متد و سبک تازهنوقش را دارد. قرآن دارای یک 

  و قافيوه   وزن  دارد، آزادی نثر و جمال سجع، با این حال، توکلف سوجع و نوقصی کوه در نظوم بوه خواطر رعایوت     

کوالم عورب خوارج      نباشد. قورآن از ميوزا   موشهود اسوت، در قرآن وجود ندارد. با وجود این، ترکيبی از هر سه می

 .است داده ای ارائه الحقه بی و  سابقه و بی  نشده، در عين حال سوبک جودید و نووبنياد

های آغازین به گروه سوره طواسوين معروفنود،   های قرآن کریم از جهت همانندی واژهدر این ميان گروهی از سوره

 اند و هر سه سوره در مکه نازل شده است.آغاز شده« طس»های شعراء، نمل و قصص که با حروو مقطعه سوره

شناسوی بالغوی(،   های ادبی )سوبک شناسی زبانی(، زیباییجستجو در موسيقی و آوا، واژگان، ساختار نحوی )سبک

هوا موجوب پوی بوردن بوه      آن شناسی محتوا( با احتمال مشترک و هماهنگ بودناهداو و محتوای این گروه )سبک

یابی به این هماهنگی و تناسوب  همبستگی ميان آیات و سور خواهد شد که با راه ژرفای معانی قرآن کریم و کشف

ی پایودار پيوامبر)ص(   ها به عنوان بخشی از یک سوند وحيوانی جاودانوه و معجوزه    در ساختار و مضامين این سوره

 نماید.اهميت به این موضوع را هر چه بيشتر جلوه گر می

مباحوث شوامل    باشد کوه ایون  طواسين در حوزه ی بررسی این مقاله میبنابراین مباحث سبک شناسی بالغی سور 

ی زیبا شناختی و ادبوی بوه   شود. مقاله حاضر از دریچهبخشی از بالغت یعنی محسنات بدیعی )معنوی و لفظی( می

ت نظيور،  نگرد و با مدد گرفتن از دانش بالغت، انواع فنون بدیع معنوی و لفظی مانند مطابقه، مراعاها میاین سوره

 سجع، جناس و... از این مجموعه استخراج شده است.

 بیان مسوله -1-1

اسوت و دانووشمندان   قبل از هر چيز، از قرآن نشوأت گرفتوه    در ميان ملل مسلمان، شناسیعلم سبکتوان گفت می

و گور چوه نوام     انود  زبوانی قرآن، اولين الگو برای دانشمندان سوایر مولل بوده اسوالمی در طرح موباحث بوالغی و

 اند. ایوشان موطرح کرده اساسی را  مباحث  اند، اما سبک بر آن ننهاده

هوای  باشد و شامل سووره های قرآن کریم که به صورت بارز مشهود است مربو  به سور طواسين مییکی از سبک

 اند.آغاز شده« طس»شعراء، نمل و قصص است. این مجموعه سوره با حروو مقطعه 

ها به لحاظ لفظی، معنایی، سبک و طرز بيان به هوم نزدیکنود کوه    انتخاب موضوع در آن است که این سورهاهميت 

 اند.ها در مکه نازل گردیدهتمامی این سوره

هدو از نگارش این تحقيق بررسی سبک این سور از بعد بالغی )محسنات بدیعی معنوی و لفظوی( اسوت کوه در    

 پردازد. ها با یکدیگر میهای لفظی و معنایی این سورهضمن آن به بررسی ارتبا  و شباهت

 سؤاالت پژوهش -1-2
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 هایی است؟سور طواسين شامل چه سوره .1

 سبک سوره طواسين از نظر بالغی چگونه است؟ .2

 ی تحقیقپیشینه -١-1

 شده واقع پژوهشگران مورد توجه تفسير و بالغت إعراب، لغت، هایحوزه در اسالم صدر از قرآن اسلوب و سبک

 مفردات» نام با خود در کتاب( ق ٢23) متوفی« اصفهانی راغب محمد بن حسين»لغت  یزمينه در و جمله آن از که

ماننود   قرآن إعراب کتب به توانمی نيز إعراب یحوزه در یا است، نموده این علم به بسياری خدمات «القرآن الفاظ

توان ی بالغت میدر زمينه. کرد اشاره( ق 7٢3)متولد «عکبری الحسين بن اهلل عبد»نوشته « إعراب القرآن فی التبيان»

ی کتب بيشمار تفسير نيوز  ق( را نام برد. در حوزه٢1٨)متوفی« محمد ابن الطبيب الباقالنی»ی نوشته« اعجاز القرآن»

 شناسی معاصر بهدید سبک)قرن هفتم( را ذکر کرد. اما کتاب های نام برده از « ابن ابی الحدید»توان کتاب تفسير می

 اند.قرآن ننگریسته

اند که از آن جمله شناسی قرآن پرداختهپژوهان بسياری به صورت خاص به سبکبا این حال در دوره معاصر، قرآن

م( اشاره کرد که توأثير مسوائل صورفی و    211٢« )حسين عبدالرئوو»ی نوشته« شناسی قرآنسبک»توان به کتاب می

زبان و اسولوب  »در بخشی از مقاله خود با عنوان  «باقر محمودی»سبک در قرآن نشان داده است.  نحوی را بر تنوع

ای بوه زبوان   به چاپ رسيده است، اشاره 11٢-٢٣، صص ٨ی ی قرآن و حدیث، شماره( که در نشریه1٨7٢« )قرآن

هنوری قورآن پرداختوه اسوت.     هوای  قرآن نموده و به بيان رمزی بودن قرآن، حدود و ثغور آن، محدودیت و اسلوب

( چاپ شده در نشریه قرآن و حدیث، 1٨73« )شناسی قرآنآمدی بر سبکپيش در»ای با نام در مقاله« محمد دیانتی»

شناسوی پرداختوه بوه    ، به کليّاتی پيرامون شناخت واژگانی و اصطالحی سبک و سوبک 1٨3-117، صص2ی شماره

ه با طرح موضوعاتی در مورد سبک این کتاب آسمانی تفصيل موضوع شود و در انتهای مقالی سبک وارد میعرصه

 کند.را به آینده موکول می

سوبک شناسوی   »تووان بوه   اند که از آن جمله موی پژوهشگرانی بسياری نيز به این موضوع به صورت جزئی پرداخته

ی فصلنامه 11١-1٨ی محمدجعفرخاقانی و محمدجعفر اصغری چاپ شده در صفحات ( نوشته1٨٣1« )سوره مریم

« شناسوی سوور مسوبحات   سوبک »رسواله   نيوز  نمایود و ی سبک قرآن در سوره مریم را بيان میلسان مبين که مسأله

 نمود. پردازد اشارهشناسانه سور مسبحات میکه به بررسی سبک« فاطمه رساء»( نوشته 1٨1٨)

سوت و بوه صوورت خواص بوه بررسوی       شناسی قرآن اعناوین ذکر شده فوق بيشتر جنبه شناختی و تفسيری سبک

 اند. لذا تحقيق مورد نظر به این امر مهم خواهد پرداخت.شناسی سور طواسين ن رداختهموضوع سبک

 شناسیمفهوم -2

 شناسیمفهوم سبك و سبك -2-1

اخيور،  ادیبوان قورن    پاره نقره گداخته را گویند.« سبکيه»تازی بوه موعنی گوداختن زر و نقره است و   لغت  در  سبک

اروپایيوان   «سوتيل »آن را در برابور    اند و تقریبواا  استعمال کرده« نثر  شکل خاصی از نوظم یا»سبک را مجازاا به معنی 

است و در عورو  « ستون»یونانی گرفته شده و بوه موعنی « سوتيلوس»در زبانهای اروپایی از لغت  «Style»اند.  نهاده
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شود که از لحاظ مشخصات و وجوه امتيازات که نسبت به هنرهای مشوابه   اطالق می  ادب و اصطالح، به طرز ادایی

: ج 1٨7٨. )بهوار،  دارد، مورد مطالعه قرار گيرد و نيز روش نگارشی که به وسيله ویژگيهای خویش موشخص باشد

 مقدمه( ،1

هوای دور،   گذشوته شوده کوه بوه وسويله آن در      یونانی به آلتی فلزین یا چوبی یا عاج اطالق می  زبان  در« ستيلوس»

 )همان( اند. کرده مومی نقش می حروو و کلمات را بر روی الواح

شود فالنی خوب قلمی دارد، مراد همان سبک است  یعنی سبک نگوارش او خووب اسوت.     اموروزه وقوتی گفته می

را به کوار بورد، بلکه بایود از  « قلم»توان واژه  برند، اما در مورد نظم نمی را تنها در مورد نثر به کار می  تعبير  البته این

 واژه سبک و شيوه بهره برد.

سبک به معنوای عوام خوود عبوارت اسوت از      » کند: می  تعریف  شناسی خود، سبک را چنين سبک  در  بهارمحمدتقی 

 .«سوازد  مشخص موی   را  منثور(  تحقق یک نوع ادراک در جهان که خصایص اصلی محصول خویش )اثر مونظوم یوا

 )همان(

کند. بووه   خاصی از بيان تجلی می  شيوه  در  حاصل نگاه خاص هنرمند به جهان درون و بيرون است که لزوماا  سبک»

 (17 :1٨1٨شميسا، .« )نماید می  رخ  ای ای در زبان ویژه عوبارت دیوگر، هر دید ویژه

توان گفت کوه قودما    می ااو کلّاست   کالم  بيشتر به معنی طرز نگارش و ترکيب و تأليف« سوبک»در آثار کهن عربی 

 پرداختند. کالم توجه داشتند و به فکر و بينش گوینده نمی  و بويرونی  در بحث سبک به جونبه ظواهری

موهم نيست و نوزد هور قوومی هسوت، آنچوه مهوم اسوت گوزینش لفوظ و            موعنی  نویسد که جاحظ در الحيوان می

 اند. ندگان عرب هوم کوم و بويش تحت تأثير او بودهدیگر نویس (12: 1٢2٢. )جاحظ، است  «السبک جودة»

شود، از دیربواز دگرگوونی   ی رفتارهای زبانی افراد اطالق میکه در زبان شناسی و ادبيات بر شيوه« سبک»اصطالح 

 (٨٢: 1٨12معنایی قابل توجهی داشته است. )فتوحی، 

 شناسی قرآنیسبك -2-2

اگر بوتوانيم از جونبه ادبی  طلبد. پرداخوتن بدان معلوماتی گسترده میشناسی قرآن دارای شمولی ویژه است و سبک

این نوورمهای  « لمی العِفِ ونَخُاسِالرَّ ه وَبِ بَوطِن خَمَ»  غير  بر مختصات محتوایی قورآن نوُرم فکری اطالق کنيم، برای

ولوم و فنون مسوتثنا نيسوت،   فوکری چنان که باید، دریافتنی نويست. مووضوعات گووناگون سبکی قرآن از سوایر ع

 .آیند شود، س س در صدد مرتب و مدون نمودن آن برمی عملی می  ابتدا  بودین موعنی که

شناسانه توجزیه   السالم سوبک یقين الزم اسوت که کالم امامان معصوم عليهمه در بررسی ویژگيهای سبکی قرآن، بو

بودان نظور شوده اسوت. بورای        اجتماعی  المی، فولسفی و احيانااهای عرفانی، ک جنبه  از  کوه  و تحليل گوردد، چونان

  شووناخت   های فوکری و زبوانی کالم پيامبر آشونایی توام داشوت و نوويز    شناخت ویژگيهای سبکی قرآن باید با نرم

 قورآن سوبک ویوژه خوود را دارد و     نماید  گرچه می  الزم  موختصات زبوانی، ادبوی و فکری بيانات اموامان موعصوم

اطوهار آورده شده، برجستگی سبکی آن ممتاز بوده، هر   ائموه  یوا  اهلل مجيد در اثنای کالم پيامبر  ای از کالم وقتی آیه

 اند. در سوبک ویوژه خوود جولوه نموده  یوک
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دارای بور تفسوير،     عوالوه   است.  های فراسبکی، فرازبانی، فراهنجاری، فرامنطقی و فراعلمی مشحونقرآن از ویژگی

توأویلی تموامی آیوات،      بدان دست یازنود. جوونبه    توانند نمی  تأویل است که جز خدا و رسول و راسوخان در عولم

ادبی اثبوات کننود و     پارادوکسی  اند برای مطالب خود جنبه ویژگی سبکی قرآن است. گر چه بعض متصوفه خواسته

خوارجی و    امور  از  علم تکوین مورتبط اسوت، بدین معنی که  با  تأویل داشتن آیات قرآن تأویالتی بر آن حمل کنند.

بوه ظواهر باشود.      خارجی بلکه آن خارجی که نسبتش به آیه، نسبت ممثّل به مثال و باطن  هر  عينی است، آن هم نه

 به واسطه تأویول گنجد، آن را  الفاظ نمی  جامه  افوهام عمومی بواالتر است و در  افوق  از  را که  حقيقتی  خداوند متعال

نسوبت بوه آن     قورآن   تر، الفواظ  به عبارت ساده  ای به اذهان بشری نوزدیک شود. اندازه  تا  در قيد الفاظ کشانده است

بوه فهوم شونونده      را  خواهد که به نحوه داللت مثال بر ممثّل، آن حقيقوت  موثال را داشوته، می  جونبه  حقيقت متعالی

 نزدیک نماید.

گوردد و   از اسرار و تأویل آیات قرآن آگاه موی   خود  بوه اندازه وسعت دانش   هر کوس: »نقل شده است  عباس  از ابن

آشونا هسوتند، در    قرآن و تأویل  اسرار  گيرد، طبعاا به همه پروردگار سرچشمه می  پایان بوی  عولم آنان که عولمشان از

 (٨2١/2 :1٨1٨مکارم شيرازی، « )دانند. اسرار را می  این  از قسمتی تنها که دیگران حالی

ای است که در آغاز در تمام ابعاد، بسيار ساده  به گونه  توعدد موفاهيم و معانی  و نيز  قرآن  مختصات زبوانی و درونی

  گوردد.  موی   منودتر   اندیشه  آن  عظمت  شود، از تر میاندیشی به آن نزدیک  با ژرو  انسان  چه  نماید، امّا هر و آسان می

های هنری قرآن کریم با توجوه بوه کتواب خطابوه رطوریقوای       عامل سبب شد که موسلمانان برای تبيين جنبه  مينه

های زبانی و ادبی و علم معانی، نرم کوشد نُرم بيان و بدیع می  ارسطو، علمی به نام معانی و بيان تأسيس کردند. علم

را به استشهاد   عرب  توضيح دهد و در این رهگذر اشعار درونوی و بوه تعبيری نرم محتوایی و فکری قرآن مجيد را

طلبيدند، اما دیری ن ایيد که جنبه اعجاز قرآن آشکارتر و تردیدها زائل گردید و ایون علوم بوه توضويح وجوووه       می

 ) 3٢و3٨: 1٨1٨  شميسا،  )هونری شعر محدود شد. 

هوای علموی،    برای دانوشمندان از نووظر جنبوه   نظر حکمت،  سنجان از نظر بالغت، برای حکما از  قرآن برای سخن

علموی و بورای سياسوتمداران از حيوث       قووانين   گذاران از نظر برای قانون  شناسان از جهات اجتماعی، برای جامعه

حقایق سوياسی، بورای هويأتهای حاکمه از لحاظ طرز حکومت و بورای عمووم جهانيوان از جهوت بيوان احکوام و       

 است. ویژگی و نرم فکر، سبک قرآن  ایون (1/7٨: 1٢17 طباطبائی،. )ع ارائه داده استاخالق، الگووهایی جوام

 معرّفی سور طَواسین -١-2

 و توحيود  بوا  و شوود و با اشاره به عظموت آیوات قورآن شوروع موی     « طسم»با حروو رمزی و مقطعه  اههاین سور

این سه سوره یعنی حروو مقطعه این نکته بدست ی اول با در نظر گرفتن آیات سه گانه. پذیردیکتاپرستی پایان می

انود.  گفته« طواسيم» برخی اند.گفته« طواسين» شودوع میشر« طس»ی ها با حروو مقطعهآید که چون این سورهمی

اند، آنها را از این دو گرفته« ميم»شود، شروع می« طسم»ی ی شعراء و قصص که با حروو مقطعهبه دليل دو سوره

را بوه صوورتی کوه در توالوت     « سوين »دو حرو مشترک اوليه این سه سوره را گرفته و  اند فقطگفته« ينطواس»که 

 (2/1٢2: 1٨77)خرمشاهی،  اند.شود گرفتهخوانده می
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 سور طواسین: شناسی محسنات بدیعیسبك -١

 جناس -1-١

  معنوای   بوه  «هلَو فاعَمُ» مصودر بواب  است. جناس از نظور لغووی    «تجنيس»جناس یوا  و فنون لفوظی بودیع،  توابع  از

  و «الفاظ به یکدیگر مانند استعمال کوردن »جناس را از لحاظ اصطالحی هومانندی و هومجنس بودن دو چيز است.

 ه عبوارت دیگور،  ( بو 1/٢٢3 :1٢17تفتوازانی،  ) انود.  دانسته «ر تلفظدتشابه دو لفظ » را  جناس «المطول» در  تفتازانی

  )صداها(، موتشابه، هاها و مصوتلحاظ حرو کلماتی به کار برد که از  خود  سوخن  گووینده درجناس آن است کوه 

( 31  :1٨١٣، غيواثی ) «هم آوایی واژگان» آن را «شناسی ساختاریسبک» در  غياثی  دکتر باشند.  ليکن در معنا متفاوت

شيمسوا،  ) انود.  تعریف نموده «هانوزدیکی واک  بور  موبتنی» روش تجنيس را «نگاهی تازه به بدیع» و دکتر شميسا در

 «شير» مانند واژگوان «اسوت  معانی  در  تشابه در الفاظ و اختالو» جناس، :توان گفت و در یک کالم می (31: 1٨1٨

دو ( 17-1٣ :1٨١7جليول،  ) شووند.  سه معنی گوناگون استعمال موی  -در تازی که به دو «عين» در فارسی و «تير» یا

 د.آورده شو  کالم  در  ند و گواه مومکن اسوت بيش از دو کلمه نيزیگو «ارکان جناس» و متجانس را  همسان  کلمه

-به طور کلی باید گفت که در تعریف جناس اختالفاتی وجود دارد، چنان چه رمّانی بيان معانی را با الفاظ که ریشه

جناس اشوتراک معوانی در الفواظ متنواجس اسوت از       گوید:داند و قدّامه میها را جمع کند جناس میی واحدی آن

ای بياوری که با دیگری هم جنس باشد. إبون أثيور   جهت اشتقاق. ابن معتز بر آن است که جناس این است که کلمه

-می« ضوء المصباح»داند که الفاظ یکی و معانی مختلف باشد. بدرالدین حنفيه در کتاب جزری جناس را در آن می

ست که دو کلمه در همه یا بعضی حروو یکسان باشند و در اصل معنی مغوایر. اموا هور یوک از     گوید: جناس آن ا

شووند و یوا   جامع نيستند یا دچار دور می دارد زیرا یاها بر حذر میتعاریف ایراداتی دارند که ما را از استفاده از آن

 ( 1٣: 1٨٣3)تجليل،  خطاهای دیگر.

متجوانس را فایوده جنواس بوويان       لفظهوای   توجه شنونده به خوب گووش دادن ایجاد ميل و  «االتقان» در« سيوطی»

شود که کلماتی هموزن  می  شامل  دایره جناس در قرآن کریم فواصل را( ارزش 2/7٣ :1٨7١قزوینی، ) داشوته است.

و عربی کلمات قافيوه    فارسی  شود و در انجام می معنا با آنها  فهمانيدن  و و هماهنگ پایان و موقاطع آیوات را گویند

  پيوروی از آن  بوه  و تعالی  خدای  گيرد و از این حيث گستره بيکران در کتاب نوثر را در بور می  در  در شعر و سوجع

 ت.پيدا کورده اس  و پارسی  ادب عربی  در

 جنواس  شووامل:  غيور توام   که جنواس  «جناس ناقص»دیگر   و «تامّ  جناس» یکی دو قسم است:  بر  جناس  کلی  بطور

 (٢21: 1٨٣1هاشمی، )ال شود. لفظی و قلب می خطی، مضارع و الحق، مطرّو، مرکب، زائد، محرّو، ناقص،

در تعریف درست جناس و به کارگيری آن در قرآن کریم، اختالو در معنا نقش بسيار مهمی در زیبوایی آن دارد و  

ی طواسين به وفور از انواع این صنعت برخوردارند چرا که هابا تعاریف بالغيون همچون إبن اثير، رمّانی و... سوره

ها بسيار زیاد و غير قابل چشم پوشی است و این هدو در ایون  تکرار کلمه یا بخشی از کلمه در ساخت این سوره

 شود.پژوهش دیده نمی بخش
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  هوا حورو   و تها )صوداها( در گوفتار و نووشتار یعنی مصوّ  هومجنس  های کلمه  وقوتی این که جناس توامدر تعریف 

در قورآن   در عربی. «عين» در فارسی و «تير» تام نامند. مانند کلمه «جناس»باشند آن را   موختلف  موعنا  در و  یکسان

ـُم املُجرمـون َمـا لَبثُـوا غَـري سـاعة»ه در آی «ساعة» مجيد واژه   بوار بوه معنوای روز    یوک  (3/روم) «و َيوم تَـقوم السَّـاعة يُقسح

هوای  با تعریف فوق جنواس توام در سووره   رستاخيز و دیوگر بوار به معنی بخشی از زمان آموده، جوناس تام است. 

  شود.طواسين دیده نمی

مضوارع و   مطرّو، مرکب، زائد، محرّو، ناقص، جناسدیگر نوع جناس، جناس غير تام است که به اقسام مختلف )

 شود.های طواسين اشاره میهای آن در سورهشود که به نمونهبندی میتقسيم (لفظی و قلب خطی، الحق،

های غير تام هستيم که به جناس خطی مشهور است که سوره شعراء شاهد یکی از زیباترین جناس ٣1و  71در آیه 

د( نو ده ن )شفا موی آشاماند( و یشفي بين کلمات یسقين )می توان در حقيقت آن را سجع متوازی ناميد. در این آیهمی

 .و قابل مشاهده است اند، جناس خطی به زیبایی واقع شده که در جایگاه فاصله آیات نشسته

شوود و آن جوایی اسوت کوه      این جناس، در مقابل جناس خطوی مطورح موی    است. لفظی ، جناسجناسنوع دیگر 

سوره شعراء  21٨و  11٢در آیات  . برای نمونههای همسان در وزن و هجا، متحد، و در نوشتار، مختلف باشند کلمه

قورار دارنود کوه در وزن و هجوا متحود ولوی در       »  مُنْظَرُونَ»و  » الْمُنْذِرِینَ»کلمه  که درباره موضوع واحدی است دو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .(21٨شعراء/) «مُنْظَرُونَنحن فَیَقُولُوا هَلْ و » (11٢شعراء/) «الْمُنْذِرِینَعَلَى قَلْبِكَ لِتَکُونَ مِنَ » نوشتار مختلفند.

آن است که حروو دو لفظ، « مقارب»نوع دیگر جناس به کار رفته در سور طواسين است، جناس « اربمق»جناس 

 سورة شوعراء  1١٣مشترک ولی از دو ریشة مختلف باشند، مانند قال )مشتق از قول( و قالين )مشتق از قلی( در آیة 

 .کردار شُمایملو  گفت: براستی من دشمن  «الْقالِیناِنّی لِعَمَلِکُم مِنَ  قالَ»

باید گفت حضرت لو  بدون توجه به تهدیدهای مخالفان فرمود: من بی تردید دشمن و مخالف اعمال شما هستم  

های خود در مقابل عمل ننگين شما ادامه خواهم داد. این که فرمود: از مخالفان اعمال یعنی من همچنان به مخالفت

انود   ی این عمل درگير بووده ه به او ایمان آورده بودند با قوم دربارهای از مؤمنان کدهد که عدهشما هستم نشان می

)قلی( جمع قوالی بوه معنوی عوداوت     « قَالين( »212: 1٨٣7لذا آن حضرت فرمود: من از مخالفان هستم. )بهرام پور، 

 (٢١ :1٨١7تجليل، )قوم است.  از نفرت آن حضرت شدت شدیدی است که در دل و جان قرار دارد و این اظهار

اند، که دو واژه متجانس ووو   نيز گفته« مَجَنَّب»و « مردّد»، «مکرّر»که آن را دیگر به کار رفته در سور طواسين جناس 

. )همان( باشند قافيه یا سجع اند که به عنوان کلمات از هر نوع جناسی که باشند وو به دنبال هم بيایند و برخی گفته

ُتَک محْن َسَبٍإ بحنَـَبٍإ » سوره نمل 22مانند جناس در آیه  ئـْ َا َ ْ َتُحْط بحهح َو جح َر بَعحيٍد فـََقاَل َأَحْطُت مبح ََ َغيـْ )و برای تو « يَقحنيٍ َفَمَک

 ام( گزارشی درست آورده سبا از

ای هم جنس و هم وزن در حروو اول یا وسط و از لحاظ مخرج، نزدیوک و یوک سوان )ترتيوب و     چنان چه کلمه

ماننود کلموات   «. ه،ء»، «ع،ا»، «ر،ل»هوای    مانند حرومتحد المخرج( باشند، آن را جناس مضارع یعنی مشابه گویند

 مشخص شده ذیل: 

http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AC%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A8%D8%A7
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دارنود،   همان کسانی که نماز را برپا می: (٨نمل/)« یُوقِنُونَالزَّکَاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ  یُؤْتُونَالَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّغَةَ وَ »

 کنند، و آنان به آخرت یقين دارند. و زکات را ادا می

ای بزرگان! کدام یوک  »)سليمان( گفت: : (٨٣نمل/) «مُسْلِمِینَ یَوْتُونِیبِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ  یَوْتِینِیقَالَ یَا أَیُّهَا الْمَلَوُ أَیُّکُمْ »

 «آورد پيش از آنکه به حال تسليم نزد من آیند؟ از شما تخت او را برای من می

هوا  هوا و سوکون  های حروو که از حرکوت ها و هيئتشکل جناس محرّو نوع دیگر جناس است که دو رکنش در

وَ لکِنَّا أَنْشَوْنَا قُرُونا  فَتَطَاوَلَ عَلَیْهِمُ الْعُمُرُ وَ مَفا  »سوره قصوص   ٢3آید با یکدیگر متفاوت باشد. مانند آیه بوجود می

   (٢27: 1٨٣1)الهاشمی،  .«مُرْسِلِینَ کُنَّا لکِنَّاکُنْتَ ثَاوِیا  فِی أَهْلِ مَدْیَنَ تَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِنَا وَ 

ليه و عاین است که: تو اى محمد )صلى اهلل  در آخر آیه جمله استدراک از نفى در اول آیه است، و معناى استدراک

گذشت ناظر نبودى، کوه   «مدین»آله و سلم ( در ميان اهل مدین یعنى شعيب و قوم او نبودى، و آنچه بر موسى در 

ست بر مشرکين بخوانى، و ليکن موایيم کوه توو را بوه سووى قوموت       ا ما را که بيانگر داستان او در آنجا اینک آیات

 (1١/71: 1٨7٨. )طباطبایی، فرستادیم، و این آیات را بر تو نازل کردیم تا بر آنان بخوانى

 ردّ العجز علی الصدر -2-١

ردّ العجز علی الصدر در نثر عبارت است از اینکه یکی از دو لفظ تکراری یا متجانس یا ملحق به یکودیگر، در اول  

( این صنعت به نوام  ٢٢2 – ٢٢1: 1٨٣1فقره قرار داده شود س س لفظ دیگرش در آخر فقره تکرار شود. )الهاشمی، 

  (3١: 1٨٣1اند. )همائی، هتصدیر نيز معروو است و ادبای فارسی آن را مطابقه نيز گفت

)روز موعود فرا رسيد و همگی جمع شدند ( موسوی  (: ٢٨) قاَل َِلُم موسی ألقوا ما أنـُتم ُملقـوندر سوره شعراء مانند: 

 خواهيد بيفکنيد، بيفکنيد! آنچه را می»به ساحران گفت: 

افکنی یا ما؟ ایون  شوی و میمیاین سخن را حضرت موسی هنگامی گفت که ساحران به او گفتند آیا تو پيش قدم 

گرفت و دليل خونسردی او در برابر انبوه عظيم پيشنهاد موسی )ع( که از اطمينان خاطر او به پيروزی سرچشمه می

دشمنان و حاميان سرسخت فرعون بود، نخستين ضربه را بر پيکر ساحران وارد ساخت و نشوان داد کوه موسوی از    

: 1٨١٣و به جوای دیگوری دل بسوته و پشوت گورم اسوت. )مکوارم شويرازی،         مند است آرامش روانی خاصی بهره

 ( این صنعت با خونسردی موسی بسيار هماهنگ و بجاست. 13/22١

 ناکنون ميان من و آنها جدایی بيفک (:11٣« )فَتْحا  بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ فَافْتَحْ»

بينود  نووح )ع( موی   بسياری دارد این است که وقتی حضرتارتبا  این آیه با این فن بالغت که در زیبایی آیه تأثير 

فرماید پس ميان این همه منطق و شکيبایی با قومش تأثير ندارد و هيچ راهی برای هدایت این گروه باقی نمانده، می

 (٢/1٨1: 1٢1٢من حکم کن و جدایی افکن. )ابوالفتوح رازی، 

کنود، چوه    برای ما تفاوت نمی»آنها ] قوم عاد[ گفتند: (: 1٨١)« الْوَاعِظِینَأَمْ لَمْ تَکُنْ مِنَ  عَظْتَقَالُوا سَوَاءٌ عَلَیْنَا أَ وَ»

 ما را انذار کنی یا نکنی  )بيهوده خود را خسته مکن(

 من دشمن سرسخت اعمال شما هستم!»گفت: (: 1١٣« ) الْقَالِینَإِنِّی لِعَمَلِکُمْ مِنَ  قَالَ»
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بواران   دو بارانی )از سنگ( بر آنها فرستادیم  چه باران بدی بو(: 17٨« )المُنذَرِینَ مَطَرُفَسَاءَ  مَطَرا  عَلَیهِم أَمطَرنَاوَ »

 «انذارشدگان

 دقطعاا او را کيفر شدیدی خواهم دا(: 21...« ) شَدِیدا  عَذَابا  لَوعَذِّبَنَّهُ»در سوره نمل مانند: 

وضاع کارگزاران حتی از غيبت یک پرنده کوچک آگاه بوود و ایون   از آنجایی که حضرت سليمان به دليل تسلط بر ا

( و بورای اینکوه بوه کوارگزاران     ٢/١٨: 1٨٣٨پرنده مسئول یافتن آب برای لشگر مناطق مختلف بود )فيض کاشانی، 

خود بفهماند که باید مواظب نظم و انضبا  و حضور و غياب خود باشند گفت: من او را شدیداا کيفر خواهم کرد و 

 (1١/٣1٢: 1٨٣1)بهرام پور،  بُرم.ا او را از سر میی

ای بزرگوان! کودام یوک از    »)سليمان( گفت: ( ٨٣« ) مُسلِمِینَ یَوتُونِی بِعَرشِهَا قَبلَ أَن یَوتِینِیقَالَ یَا أَیُّهَا المَلَوُ أَیُّکُم »

 «آورد پيش از آنکه به حال تسليم نزد من آیند؟ شما تخت او را برای من می

معبودهایتوان را کوه   »شوود:   [ گفته می و به آنها ] عابدان«:  فَدَعَوهُمشُرَکَاءَکُم ادعُوا وَ قِیلَ » سوره قصص مانند:در 

 خوانند معبودهایشان را می« پنداشتيد بخوانيد )تا شما را یاری کنند(! همتای خدا می

و هرگز در زمين در جستجوی فسواد مبواش، کوه    :  (77« )الْمُفْسِدِینَفِی األرضِ إنَّ اللَّهَ الَ یُحِبُّ  الفَسَادَ وَ الَ تَبغِ»

 خدا مفسدان را دوست ندارد!

 رد الصدر علی العجز -١-١

ی هم جنس ای که در پایان بيت یا فاصله یا عبارت آمده است در ابتدای قسمت بعد تکرار شود و یا کلمهاگر کلمه

البته برخالو صنعت پيشين از این فون   ( ١7: 1٨77ناميم. )همایی، میآن بياید، آن صنعت را رد الصدر علی العجز 

تووان آن را در  شوود و موی  اند، اما این صنعت در سور طواسين مشاهده میبه ندرت در کتب بالغت عربی یاد کرده

 ی متوالی و یا دو قرینه متوالی در یک آیه جستجو کرد. ميان دو آیه

اکنون ميوان مون و آنهوا      (:11٣) وَ مَن مَعِیَ مِنَ المُؤمِنِینَ نَجينِیفَافتَح بَینِی وَ بَینَهُم فَتحا  وَ » مانند:سوره شعراء در 

 شجدایی بيفکن  و مرا و مؤمنانی را که با من هستند رهایی بخ

ما، او و کسانی را که با او بودند، در آن کشتی که پر )از انسوان و   (:111) وَ مَن مَعَهُ فِی الفُلكِ المَشْحُونِ فَونجَینَاهُ»

 دیمانواع حيوانات( بود، رهایی بخشي

دانيود   هایی کوه موی  و از )نافرمانی( خدایی ب رهيزید که شما را به نعمت:  (1٨2« )بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّکُمْ وَ اتَّقُوا الَّذِی»

 امداد کرده 

 شما را به چهارپایان و نيز پسران )الیق و برومند( امداد فرموده :  (1٨٨« )بِونعَامٍ وَ بَنِینَ أمَدَّکُم»

 شوند؟ آیا به شما خبر دهم که شياطين بر چه کسی نازل می«:  الشَّیَاطِینُ تَنَزَّلُهَلْ أُنَبيكُکُمْ عَلَى مَنْ »

                                                               «عَلَى کُلِّ أَفَّاکٍ أَثِیمٍ تَنَزَّلُ»

 گردند  آنها بر هر دروغگوی گنهکار نازل می

 در سوره نمل:
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 ترسند! ای موسی! نترس، که رسوالن در نزد من نمی: (11)  لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ الَ یَخَاوُإِنِّی  الَ تَخَفْیَا مُوسَى »

 در سوره قصص:

خواهيم بور مستضوعفان    ما می:  «الْوَارِثِينَنَجْعَلَهُمُ أَئِمَّةا وَ  نَجْعَلَهُمْوَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ »

 زمين منّت نهيم و آنان را پيشوایان و وارثان روی زمين قرار دهيم!

پروردگوارا! مون   »)س س( عرض کرد: :  (1١« )لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُفَغَفَرَ  لِی فَاةْفِرْقَالَ رَبي إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی »

 خداوند او را بخشيد، که او غفور و رحيم است!« به خویشتن ستم کردم  مرا ببخش!

َنا الَّذحينَ  ُؤاَلءح قَاَل الَّذحيَن َحقَّ َعَلْيهحُم اْلَقْوُل رَبَـَّنا هَٰ »  َناُهمْ  َأْغَويـْ َص يـَْعبُـُدون  َأْغَويـْ َنا تـَبَـرَّْأَص إحلَْيَک َما َکانُوا إحايَّ گروهی )از «: َکَما َغَويـْ

[ را گموراه کوردیم     پروردگارا! ما اینهوا ] عابودان  »گویند: معبودان( که فرمان عذاب درباره آنها مسلم شده است می

جویيم  آنوان در   که خودمان گمراه شدیم  ما از آنان به سوی تو بيزاری میگونه  )آری( ما آنها را گمراه کردیم همان

 «کردند(! پرستيدند )بلکه هوای نفس خود را پرستش می حقيقت ما را نمی

 ایطاء -4-١

آید. یعنی وقتوی کوه    است و عيبی است که در قافيه شدن کلمات مرکب پيش می یاصطالحی عروضایطاء در شعر 

بور دو نووع جلوی و خفوی اسوت. در      در شعر  د وی مرکب پدید آمده باش قافيه تنها بر اساس تکرار جزء دوم کلمه

یعنوی   ی قافيه آشکار است. اما در ایطای خفی تکورار جوزء دوم آشوکار نيسوت.     ایطای جلی تکرار جزء دوم کلمه

( اما در قورآن هرگواه   2١٨: 1٨71)مسگر نژاد،  ی بسيط را پيدا کرده باشد. ی مرکب بر اثر استعمال، حکم کلمه کلمه

آموده و بوه    شود. ایطاء در فواصل قرآن بسيارفاصله در دو یا چند آیه با همان لفظ تکرار شود به آن ایطاء گفته می

 باشود.  ن گردیده است. ایطاء در نثر عيب نيست اما در نظم عيب موی دليل وزن و آهنگين بودن آن باعث زیبایی قرآ

 ( این صنعت به زیباتر کردن آوای سور قرآن جلوه خاصی داده است.1/12٢: 1٨٣1)طاهرخانی، 

  مانند آیات ذیل:

 «شوند، از آنان پيروی کنيم؟! تا اگر ساحران پيروز:  (٢1)شعراء/ هُمُ الْغَالِبِینَلَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ کَانُوا 

هنگامی که سواحران آمدنود، بوه    (: ٢1)شعراء/  نَحْنُ الْغَالِبِینَفَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَ إِنَّ لَنَا لَوَجْرا  إِنْ کُنَّا  

 «آیا اگر ما پيروز شویم، پاداش مهمّی خواهيم داشت؟»فرعون گفتند: 

 ای کاش بار دیگر )به دنيا( بازگردیم و از مؤمنان باشيم!: (112)  مِنَ الْمُؤْمِنِینَا کَرَّة  فَنَکُونَ فَلَوْ أَنَّ لَنَ 

در این ماجرا، نشانه )و عبرتی( است  ولوی بيشوتر آنوان موؤمن     : (11٨)  هُمْ مُؤْمِنِینَأَکْثَرُ کَانَ مَا وَ لَآیَ   لِكَإِنَّ فِی ذ

 نبودند!

مون در برابور ایون دعووت، اجوری از شوما       : (1١٢) رَبي الْعَفالَمِینَ وَ مَا أَسْوَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِالَّ عَلَى 

 طلبم، اجر من فقط بر پروردگار عالميان است! نمی

 ( 1١3) مِنَ الْعَالَمِینَأَ تَوْتُونَ الذُّکْرَانَ 

 کنيد، آیا این زشت و ننگين نيست؟!( روید )و همجنس بازی می را  جنس ذکور میآیا در ميان جهانيان، شما به س
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 ل  و نشر -٥-١

است  بدین معناست که در سخن، نخست « پيچش و گسترش»که موعادل فوارسی آن، « طی و نشر»یا « لفّ و نشر»

بدون تعيين وابستگی هر یوک بوه   برای هر یک، وابستگانی بيان شود )نشر(    دو یا چند چيز یاد آید )لف( و س س

 (2/13٨ :1٨73تفتازانی، )واگذارند.  دیوگری و شوناخت این امر را به فهم و ذوق شنونده و به آشکار بودن آن

 هوا و نشرهاسوت.  هنری مطالب و درگيری ذهن برای یافتن ارتبا  لوف   چينش  دليل  آرایه، به نحاصل از ای  زیبایی

 (٨/٨21: 1٨٣7  سيوطی،)

يقت این صنعت بدین گونه است که دو یا چند لفظ پشت سر هم ذکر می شود س س صفت یا قيدی برای هر درحق

یک از آن ها آورده می شود که اگر به ترتيب باشد لف و نشر مرتّب واگر بدون ترتيب باشند لف و نشور مشووّش   

 (٨1: 1٨7٣شود. )جعفری، خوانده می

َجَعَل َلُکُم اللَّيَل َو النَّهاَر لحتــَسُکُنوا فــحيهح   َرْحَتحهح   َو محن :سورة قصص است 7٨آیة نخستين موثال نوویری برای لف و نشر 
  کار به  ای از لف و نوشر . این آیه یکی از دو شاهد اساسی است که ادیبان مَدرسی به عنوان نومونهَو لحتـَبتَـُغوا محن َفضلحهح 

حجّه در خوزانة  (، این آیه را مثال قطعیِ تفسير، و ابون271خود )ص  اند. پيشتر عسکری در کتاب الصناعتين گرفته

بودند، اما در کتاب نویری این تنها مثال قرآنی اسوت کووه در     آورده  ذیل صنعتِ طیّ و نشر  را  (، آن٣1االدب )ص 

وو کوه نوویری موثالش   نيست  نماید وو گرچه ناممکن می  بعيد  شورح طوالنی او از لف و نشر آمده است. از آنجا که

رویم. سوکاکی  سرا  انجيلِ بالغيان مَدرسی یعنی کتاب مفتاح العلوم سکاکی می را از عسکری گرفته باشد، ناچار به

شومارد و بوورای آن    لف و نشر، را یکی از انواع بودیع موی    ببرد،  آنکه هيچ نامی از صنعت تفسير در ایون کوتاب بی

َشـيَئنيح فــحی   تـَلُـفَّ بَـنيَ   َأن  َو هحـیَ آورد. تعریف وی از لوفّ و نشور چنوين اسوت:      مثال میسورة قصص را  7٨تونها آیة 
ـٍد  نُهَمـا إحلـی َمـ  وَ   الذ حکـرح ُثَّ تُتبحُعُهَما َکاَلمـًا ُمشـَتمحاًل َعلـی ُمتَـَعل حـٍق بحَواحح ً مح نَّ السَّـامحَع يــَُردُّ کــال  َخـَر محـن غَـريح َتعيحـنٍي ٍحَقـًة ِبَح   .لَـهُ   ا ُهـوَ آبح

عنصر مهم   کم یوک کارگرفته، اما وی دسوت هومان طور کوه دیودیم، نوویری عناصری از این تعریف را به  اگورچه،

توانسوته اسووت بوين دو     نمی  وی  حوضور این قيد احتماالا  دهد بوا )مِن غَيرِ تَعيِينٍ( را حذو کرده است که نشان می

تووان قزوینوی و پيووروانش را بووه چنوين اشوتباهات پويش         ز قاطعی بيفکند. نمیصنعت تفسير و لف و نوشر تومای

اجزای تعریفی کوه سوکاکی برای لف و نشر ارائه داده بوود،    گيری از تمام ای متهم کرد. بررسی عميق و بهره پاافتاده

های قورآنی   کز بر مثالمند ایون صونعت، و تمر شناختی و روش های گونه بندی دو دستاورد اسواسی داشوت: توقسيم

ای از قرآن را مثال آورد تا خاستگاه یوک سواختار  در اثنای بحث از صنعت تفسير آیه  رشيق ابن  پيشتر دیدیم که .آن

لف و نشر اسووت.    از  های آنان خاص را روشن کند. اما برای ادیوبان موَدرسی متأخر، قورآن اسواس هومة برداشت

لوف و نووشر بور دو نووع       اند چنين است:  س اخالو او از صنعت لف و نشر ارائه کردهبندی که قزوینی و س دسته

« مخوتلط یووا مووشوّش   »و « عوولی توورتيب معکووس   »، «مورتّب» توان بوه  ، اولی را موی«مجمل»و « مفصّل»است: 

  بوه   آنهاسوت،   رویواروی  چه وظيفة تفسويری سونگينی    دریافتند  بالغيان  ها انواع اصليند، و وقتی بندی کرد. این دسته

تر آشکار شد. مثالی که همواره بورای قوسم اول از نووع اول )موفصل مورتب(  های دقيق توناسب، ضورورت تومایز



نات بد یشناس  سبک  , بهمن هاديلویشاه مزرعه ىمحمد یمجتب نيدر ُسَور طواس یعيمحسا
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( از این مثال برای ٨13  )م  یادآوری این نکته سودمند است که هرچند عسکری  بود.  قصص  سورة 7٨زدند، آیة  موی

خود )مفتاح العلووم( بوه     کوتووواب  در  ( آن را١2١ه بود، اما نخستين بار سکاکی )م تبيين صنعت تفسير استفاده کرد

شود، زیورا مطموئن    در همين اثر است که نام صنعت لف و نشر برای اولين بار ظاهر می  بحث لفّ و نشر پيوند داد.

گرفتوه باشود. بنوابراین،      کوار  به  ناسبت  این نام را برای یکی از اقسام صنعت توانسته ( می٢١١)م   خَفاجی  که  نيستيم

سکاکی اقتبواس کورده اسوت، هرچنود در دیگور        از  را  سورة قصص 7٨قزوینی نام این صونعت و اسوتشهاد به آیة 

و   مذهب کالمی(، قزوینی در جدایی از این الگو توردید نوکرد. نام لف  از  موضوعات مرتبط با بدیع )مثالا در بحث

مَدرسوی متوأخر قورار      ادیبوان   سورة قصص که سرانجام مورد پذیرش هموة  7٨بيت شد، اما آیة به سورعت توث  نشر

شورح خود بر قزوینی )عوروس االفووراح    در  م(77٢گرفته بود، مشکلی اساسی ایجاد کرد. زمانی بهاءالدین سُبکی )

و نشور، سوبب     لوف   در تعریوف اشاره کرده بود که وجود دو عنصر یا شر  اصلی   نکته  فی شروح التلخيص( بدین

توأخير  »بود و دوموی  « التعيين  عدم«  یکی  شده است یافتن مثالی برای این صنعت بسيار دشوار شود. ایون دو شور 

است، حال آن که شر  نخسوت را بایود انودکی توضويح داد.       روشن  ضرورت شر  دوم کمابيش«. النشر عن اللف

و   تواند دستوری ربط صریح بوين اجوزای لف و نشر. ایون عنصر رابط می  یک  تعيين یعنی قراردادن عنصری حاویِ

 مثوال زیور    در  «اآلخووِرِیَات » قصوص، یوا معنوایی باشود، ماننود واژة       سورة  7٨  در آیة« فيه»نحوی باشد، مانند عائدِ 

 (٢/٨٨1 :1٨1٨،قزوینی) .است  آورده  ( که قزوینی آن را در االیضاح خود21٨الرومی، م  )منسوب به ابن

سورة قصص است، منطقی است نتيجه بگيریم که این  7٨جا که تنها مثال زمخشری از صنعتِ لف و نشر، آیة از آن

پيش از مداقه در این فرایند کوه طوی آن، یوک صونعت      صنعت پيدایش خود را مدیون تأماّلت مفسران بوده است.

نمایندة آن، صنعتِ تفسير( درهم آميخوت، اموا از سووی    تفسيری محض )= لف و نشر( با سنت بالغی غيردینی )و 

ق( 1111یعقوب مغربی )م  دیگر، بالغيان متأخر )پس از مَدرسيان( به چنين برداشتی از ضمایر اعتراض داشتند. ابن

(، حتوی  ٨٨1اش بر شروح )همان،  ق( در حاشيه12٨1( و محمد دسوقی )م ٨٨1 ،1٨٢2،تفتازانیدر مواهب االفتاح )

خواننودش( بوا    )که ضمير مجروری می« فيه»شمارند، زیرا معتقدند  سورة قصص را از موارد لف و نشر نمی 7٨آیة 

شود و بدین ترتيب آیه را فاقد یکوی از دو شور  لوفّ و نشور      ایجاد ارتبا  صریح بين لف و نشر، سببِ تعيين می

انود،   حات زمخشری تأثيری آشوکار گرفتوه  ها و اصطال هرچند شواهدِ بالغيان مَدرسی به روشنی از برداشت. کند می

توری دارد. تفسوير پيشوينِ     بسا سوابقة کهون    طرح مفهومِ اِجمال در لف و نشر به عنوان یکی از انواع لف و نشر چه

کنود.   ای از قرآن، اندیشة اقتباس را در اذهان تقویت می رشيق از ابيات بُحتری و انتسابِ ساختارِ آن ابيات به آیه ابن

کارگيریِ چند ارجاع برای یک مرجوع واحود را تبيوين کنود و آن را از اقسوام       رشيق این بود که به ابن هدو روشن

 (1٨٨-131: 1٨٣٢. )کریمی نيا، تفسير قرار دهد، که این صنعت بعدها نام جمع و تفریق به خود گرفت

و روز این اسوت کوه    ضرورت شکرگزاری، جهت برخورداری از نعمت شبدر تفسير آیت اهلل جوادی آملی آمده: 

 بور لِتَسْوکُنُوا فِيوهِ   سوت  هم منظم ا )روز( این (دو) یک( یعنی شب منظم است وَالنَّهَارَ) وَمِن رَحمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ اللَّيلَ

 جامع اصل آن نهار، در یعنی مرتب نشر و لف اساس بر آن ليل وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ در یعنی مرتّب نشر و لف اساس
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وَ  ایون ( سوه  ایون )باشيد  شاکر باید هم روز کوشش و کسب برای باشيد شاکر باید شب آرامش برای که است این

 ، سایت شيعه( 1٨11)جوادی آملی، است. نهار و ليل بين جامعلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ 

 جمع  -6-١

ای  قرار دهد. جمع را گونه  مشترک  است که گوینده، دو یوا چوند موورد متعدّد را در یک ویژگی و حکم،  آن  جمع،

موارد آن، تشبيه است  گرچوه در ظواهر، تشوبيه      از  بسياری  ساخت توان دانست کوه زیر تشبيه و همانندی نويز موی

 (٨/٨1٢ :1٨٣7سيوطی، ) نماید. نمی

َنا ُموَسى َو َمْن َمَعُه َأمْجَعحنيَ  شعراء مانند: در سوره  بودند نجات دادیم!و موسی و تمام کسانی را که با او (: ١3) َو َأْنَيـْ

 (١١) ُثَّ َأْغَرقْـَنا اآْلَخرحين

 س س دیگران را غرق کردیم!

ُتْم َو آاَبؤُُکُم اأْلَْقَدُمونَ   شما و پدران پيشين شما، : أَنـْ

َفُع َماٌل َو اَل بـَُنو   بخشد، نمیدر آن روز که مال و فرزندان سودی : (٣٣) نَ يـَْوَم اَل يـَنـْ

ترسيم جامعى از چگوونگى روز   دارد و در این آیهامت و مسأله معاد ياشاره کوتاهى به روز ق خداوند قبل اتدر آی

 .رستاخيز شده، و مهمترین متاعى که در آن بازار خریدار دارد

. یَنْفَعُ موالٌ وَ ال بَنُوونَ  یَوْمَ ال «: دهد روزى است که هيچ مال و فرزندانى سودى نمى»گوید: روز رستاخيز  نخست مى

اى بوراى صواحبانش    در حقيقت این دو سرمایه مهم زندگى دنيا، اموال و نيروهاى انسانى در آنجوا کمتورین نتيجوه   

و صنعت جمع در این آیه به درستی به کار رفته زیرا که جميع اموال دنيایی در سرای آخورت بهوره    نخواهد داشت

 ای ندارد.

نَـُهْم فـَْتحاً َو َن حِنح َو َمْن َمعحَي محَن اْلُمْؤمحنحنيَ  فَافْـَتْح بـَْيِنح وَ  اکنون ميان من و آنها جدایی بيفکن  و مرا و مؤمنانی : (11٣)  بـَيـْ

 «را که با من هستند رهایی بخش!

 «رهایی بخش! دهند دگارا! من و خاندانم را از آنچه اینها انجام میوررپ :َرب ح َن حِنح َو َأْهلحي ِمحَّا يـَْعَمُلونَ 

ـَرةح ُهـْم يُوقحنُـونَ : نمول  در سوره آْلخح هموان کسوانی کوه نمواز را برپوا       :(٨) الَـّذحيَن يُقحيُمـوَن الصَّـاَلَة َو يـُْؤتُـوَن الزََّکـاَة َو ُهـْم ابح

 کنند، و آنان به آخرت یقين دارند. دارند، و زکات را ادا می می

ـْن َفْضـلح َريب ح  قَاَل الَّذحي عحْنَدُه عحْلٌم محَن اْلکحَتابح  ْنـَدُه قَـاَل هـَذا مح ْبـَل َأْن يـَْرتَـدَّ إحلَْيـَک َطْرفُـَک فـََلمَّـا رَآُه ُمْسـَتقحر ًا عح َأَص آتحيَک بحهح قـَ
ٌّ َکـ هح َو َمْن َکَفَر فَإحنَّ َريب ح َغِنح َا َيْشُکُر لحنَـْفسح ُلَوِح َأ َأْشُکُر َأْم َأْکُفُر َو َمْن َشَکَر فَإحَّنَّ ( )امّا( کسی که دانشی از کتواب  ٢1) رحميٌ لحيَـبـْ

و هنگوامی کوه )سوليمان( آن    « پيش از آنکه چشم بر هم زنی، آن را نزد توو خوواهم آورد!  »)آسمانی( داشت گفت: 

این از فضل پروردگار من است، تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را »)تخت( را نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت: 

کند  و هر کس کفران نماید )بزیان خویش  کنم؟! و هر کس شکر کند، به نفع خود شکر می می آورم یا کفران بجا می

 «نموده است، که( پروردگار من، غنیّ و کریم است!
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ا و پودرانمان خواک   آیا هنگامی که مو »و کافران گفتند: : (١7) َو قَاَل الَّذحيَن َکَفُروا َأ إحَذا ُکنَّـا تـُـَرااًب َو آاَبُؤَص َأ إحصَّ َلُمْخَرُجـونَ 

 آیيم؟! شویم و( از دل خاک بيرون می شدیم، )زنده می

ُهْم َمـا َکـانُوا َُيْـَذُرونَ قصص:  در سوره نـْ و حکومتشوان را  : (١)  َو َُّنَک حَن َِلُْم ِفح اأْلَْر ح َو نُرحَي فحْرَعْوَن َو َهاَماَن َو ُجُنوَدُُهَا مح

 [ بيم داشتند نشان دهيم! ها ] بنی اسرائيل و لشکریانشان، آنچه را از آندر زمين پابرجا سازیم  و به فرعون و هامان 

و از بنی اسرائيل به فرعون و هامان و س اهيان آنان همان چيزی را نشان می دهيم که از آن می هراسويدند. منظوور   

ید: فرعون: حدود می گو« ضحاک»ی فرعون به دست موسی )ع( است ی مبارکه نابودی اقتدار پوشالی و ظالمانهآیه

سال زندگی کرد. او فردی کوتاه قامت و چاق بود و نخستين کسی است کوه موهوای خوود را رنوگ کورد، و       ٢11

یکصود و بيسوت    –که او را به امواج نيل س رد و استبداد دیر پا و خشونت بار او را واژگون سواخت  -موسی )ع( 

 (  ٢٣٨: 1٨٣1سال زیست. )طبرسی، 

وزیر معروو فرعون بود و تا به آن حد در دستگاه او نفوذ داشت که در آیه باال از لشکریان مصور تعبيور بوه     هامان

 (1١/21: 1٨1٨)شيرازی، کند لشکریان فرعون و هامان مى

َا اأْلََجَلنْيح َقَضْيُت َفاَل ُعْدَواَن َعَليَّ َو اَّللَُّ َعَلى َمـا َنَک َأميَّ موانعی  »))موسی( گفوت:    (:1٣) نـَُقـوُل وَکحيـلٌ  قَاَل ذلحَک بـَْيِنح َو بـَيـْ

ندارد،( این قراردادی ميان من و تو باشد  البته هر کدام از این دو مدّت را انجام دهم ستمی بر من نخواهد بوود )و  

   «گویيم گواه است! من در انتخاب آن آزادم(! و خدا بر آنچه ما می

يَک َو  خح ُتَما َو َمنح اتَـّبَـَعُکَما اْلَغالحُبونَ قَاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَک ِبَح اَيتحَنا أَنـْ ُلوَن إحلَْيُکَما آبح بزودی »فرمود: :  َنَْعُل َلُکَما ُسْلطَاصً َفاَل َيصح

دهيم  و به برکت آیات  کنيم، و برای شما سلطه و برتری قرارمی بازوان تو را بوسيله برادرت محکم )و نيرومند( می

 «بند  شما و پيروانتان پيروزید!یا ما، بر شما دست نمی

ما نيز او و لشکریانش را گرفتيم و بوه دریوا   :  (٢1) فََ َخْذَصُه َو ُجُنوَدُه فـَنَـَبْذَصُهْم ِفح اْلَيم ح فَاْنُظْر َکْيَف َکاَن َعاقحَبُة الظَـّالحمحنيَ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      افکندیم  اکنون بنگر پایان کار ظالمان چگونه بود!

 تنسیق الصفات -7-١

( یعنوی صوفات یوا    2/121این صنعت به معنای ذکر یک چيز با صفات مدحی یا ذمی متوالی است. )العجم ، بی تا: 

قيودی را با نظمی خاص در پی هم بياورند که موجب خوش آهنگی و نوعی موسيقی در متن ادبی یا شوعر گوردد.   

توانند با عطف بيایند، ممکن است مرکب باشند یا ترکيبوی  البته این صفات می توانند مفرد و بدون عطف بيایند، می

( اموا بوه هور    11٢: 1٨٣1به شکل قيد. )فشوارکی ،   ی فعلی باشند و یااز مفرد و مرکب، امکان دارد صفات به گونه

 آورند. حال از لحاظ ساختار نحوی همه یک نقش داشته و نوعی توازن را به وجود می

 شود.  های طواسين به وفور از این صنعت استفاده شده است که مواردی از آن آورده میدر سوره

 و پروردگار تو عزیز و رحيم است! :(1) الرَّحِیمُ الْعَزِیزُ: وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ در سوره شعراء

 ناپذیر و مهربان است! و پروردگارت شکست(: ١٣)  الرَّحِیمُ الْعَزِیزُوَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ 

 و پروردگار تو عزیز و رحيم است!(: 11٢)  الرَّحِیمُ الْعَزِیزُوَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ 
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 ای آشکارم. من تنها انذارکننده: (111) مُبِین نَذِیر إِنْ أَنَا إِالَّ 

 اوست خدای شنوا و دانا.: (221) الْعَلِیمُ السَّمِیعُإِنَّهُ هُوَ 

 گردند  آنها بر هر دروغگوی گنهکار نازل می: (222) أَثِیم أَفَّاکٍتَنَزَّلُ عَلَى کُلِّ  

به یقين این قرآن از سوی حکيم و دانایی بر توو القوا    (:١) عَلِیمٍ حَکِیمٍوَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ  در سوره نمل:

  شود. می

 ای موسی! من خداوند عزیز و حکيمم!(: 1)  الْحَکِیمُ الْعَزِیزُیَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ  

کسی که ستم کند  س س بدی را به نيکی تبدیل مگر (: 11) رَحِیمٌ ةَفُورٌإِالَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنا  بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّی  

 پذیرم، و( من غفور و رحيمم! نماید، که )توبه او را می

يمح  نح الرَّْحْ إحنَُّه محْن ُسَلْيَماَن َو إحنَُّه بحْسمح اَّللَّح   باشود: بوه نوام خداونود بخشونده       این نامه از سليمان است، و چنين می:  الـرَّحح

 مهربان

عفریتوی از جونّ گفوت:    (: ٨1)  أَمِین  قَوِیٌّمِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَ إِنِّی عَلَیْهِ لَقَالَ عِفْرِیتٌ 

 «آورم پيش از آنکه از مجلست برخيزی و من نسبت به این امر، توانا و امينم! من آن را نزد تو می»

و هر کوس شوکر کنود، بوه نفوع خوود شوکر        (: ٨1) کَرِیمٌ ةَنِیٌّوَ مَنْ شَکَرَ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبيی  

 کند  و هر کس کفران نماید )بزیان خویش نموده است، که( پروردگار من، غنیّ و کریم است! می

پروردگار تو ميان آنها در قياموت بوه حکوم خوود داوری     (: 7٣)  الْعَلِیمُ الْعَزِیزُإِنَّ رَبَّكَ یَقْضِی بَیْنَهُمْ بِحُکْمِهِ وَ هُوَ  

 کند  و اوست قادر دانا. می

 در سوره قصص:

)نزاع شما( از عمول شويطان بوود، کوه او     این »موسی گفت: (: 13) مُبِین مُضِلٌّ عَدُوٌّ إِنَّهُ الشَّیْطَانِ عَمَلِ مِنْ ذَاقَالَ ه

  «کننده آشکاری است دشمن و گمراه

(: 1٣)مُبِفین   لَغَفوِیٌّ نَّفكَ  فَوَصْبَحَ فِی الْمَدِینَ ِ خَائِفا  یَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِی اسْتَنْصَرَهُ بِالْوَمْسِ یَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِ 

ای )و در جستجوی اخبار(  ناگهان دید همان کسی که دیروز  در انتظار حادثهموسی در شهر ترسان بود و هر لحظه 

توو آشوکارا انسوان )مواجراجو و(     »خواهد، موسی به او گفت:  زند و از او کمک می از او یاری طلبيده بود فریاد می

 «گمراهی هستی!

پدرم! او »یکی از آن دو )دختر( گفت: : (2١) الْوَمین الْقَوِیُّجَرْتَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَوْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَوْ 

توانی استخدام کنی آن کسی است که قویّ و اموين باشود )و او هموين     را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می

 «مرد است(!

ای کواش  »نيا بودنود گفتنود:   )روزی قارون( با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد، آنها که خواهان زندگی د 

 «همانند آنچه به قارون داده شده است ما نيز داشتيم! به راستی که او بهره عظيمی دارد!

 إعداد -8-١
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ها ازدواج، تجنويس، مطابقوه یوا مقابلوه     إعداد یعنی کنار هم و بر یک سياق آوردن الفاظ مفرد است، که اگر بين آن

( فرق تنسيق الصفات با إعداد در ایون اسوت کوه در    1/17١)دغيم، بی تا: صورت گيرد در نهایت زیبایی می باشد. 

آورند امّا در إعداد برای چند امر یک صفت می آورند. تنسيق الصفات برای یک امر )اسم یا فعل( صفات متعدد می

 هد شد.بسيار به کار رفته که در ذیل موارد آن بيان خوا ( این فن نيز در سُور طواسين11٣: 1٨١٣)شميسا، 

)سرانجام فرعونيان مغلوب شدند،( و ما آنهوا را از باغهوا و   (: 37)  عُیُونٍوَ  جَنَّاتٍهُمْ مِنْ وَخْرَجْنَافَ در سوره شعراء:

 ها بيرون راندیم چشمه

 بخشد، در آن روز که مال و فرزندان سودی نمی(: ٣٣)  الَ بَنُونَوَ مَال   الَ یَنْفَعُیَوْمَ  

شما را به چهارپایان و نيوز پسوران )الیوق و برومنود( اموداد      : (1٨٢)  عُیُونٍوَ جَنَّاتٍ ( وَ 1١١)  بَنِینَوَ  وَنْعَامٍبِ مَدَّکُمْأ

 ها! فرموده  همچنين به باغها و چشمه

(: 13) ا عَلَى کَثِیرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَعِلْما  وَ قَاالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی فَضَّلَنَ سُلَیْمَانَوَ  دَاوُدَ آتَیْنَا: وَ لَقَدْ در سوره نمل

ستایش از آن خداوندی است که موا را بور بسوياری از    »و ما به داوود و سليمان، دانشی عظيم دادیم  و آنان گفتند: 

 «بندگان مؤمنش برتری بخشيد.

لشوکریان سوليمان، از جونّ و انوس و     : (17)  فَهُفمْ یُوزَعُفونَ   الطَّیْفرِ  وَالْإِنْسِ  وَ الْجِنِّلِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ  حُشِرَوَ 

 کردند تا به هم ملحق شوند! پرندگان، نزد او جمع شدند  آنقدر زیاد بودند که باید توقّف می

 یا کسی که آسمانها و زمين را آفریده؟! :(١1) ضالْوَرْوَ  السَّمَاوَاتِ خَلَقَأَمَّنْ 

و هيچ موجود پنهانی در آسمان و زمين نيسوت مگور   (: 73) إِالَّ فِی کِتَابٍ مُبِینٍ الْوَرْضِوَ السَّمَاءِ فِی  ةَائِبَ ٍوَ مَا مِنْ 

 پایان پروردگار( ثبت است! اینکه در کتاب مبين )در لوح محفوظ و علم بی

ما از داستان موسی و فرعون بحوقّ   (:1١)  یُؤْمِنُونَبِالْحَقِّ لِقَوْمٍ فِرْعَوْنَ وَ  مُوسَىعَلَیْكَ مِنْ نَبَإِ  نَتْلُو در سوره قصص:

 آورند! خوانيم، برای گروهی که )طالب حقّند و( ایمان می بر تو می

و حکومتشان را در زمين : (١)  هُمَا مِنْهُمْ مَا کَانُوا یَحْذَرُونَجُنُودَوَ  هَامَانَوَ  رْعَوْنَفِ نُرِیَوَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْوَرْضِ وَ 

 [ بيم داشتند نشان دهيم! ] بنی اسرائيل پابرجا سازیم  و به فرعون و هامان و لشکریانشان، آنچه را از آنها

  مطابقه -2-١

و از انواع اسلوب بدیعى  در لغت به معنای سنجيدن و موافق کردن دو چيز با هم، مطابق و برابر آمده است« طباق»

آن در اصوطالح بودیعيان و     (12٣: 1٨٣2)ولووی، گوینود.   تکافؤ نيز مى قرآن است که به آن مطابقه، تطبيق، تضاد و

 (٢11: 2113)الجرجانی، . لغت شناسان جمع شدن دو معنا و مفهوم متضاد در یک جمله است

هوا غایوت خوالو باشود،      منظور از دو معنای متضاد تنها دو امر وجودی که در محل واحد اجتماع کنند و ميوان آن 

آن است و در جایی که تنافی فی الجمله نيز باشد، را نيز شامل است چه تقابل و تنافی حقيقوی   نيست  بلکه اعم از

تضایف و چيزهوایی   لنوع عدم و ملکه و تقاب باشد و چه اعتباری و چه تقابل از نوع تضاد و تناقض باشد و چه از

 (٨/٢33: 1٢1٣، زرکشی) ها. شبيه آن
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شود. پدیده طبواق   در انواع مختلف کلمه اعم از اسم، فعل و حرو واقع میهای معنوی است که  طباق یکی از آرایه

های مختلفش در اشعار جاهلی، قرآن مجيد، احادیث نبوی و... بارها به کار رفته و از دیرباز توجه  یا تضاد در شکل

ق به عنووان یوک   2 بسياری از دانشمندان و زبان شناسان عرب را به خود مشغول کرده است و تقریباا از اواخر سده

ق( بووه تعریوف   ٨٣٢ق( و رمّوانی ) 21١ق(، اصوعمی ) 171اصطالح ادبی مورد بحث قرار گرفت. خليل بن احمد )

 )همان(اند . لغوی آن پرداختوه

 های این صنعت است. آیات زیر نمونه

او پروردگار مشرق و »)موسی( گفت: (: 2٣)  تـَْعقحُلونَ  قَاَل َربُّ اْلَمْشرحقح َو اْلَمْغرحبح َو َما بـَْيَنُهَما إحْن ُکْنُتمْ  در سوره شعراء:

 «گرفتيد! باشد، اگر شما عقل و اندیشه خود را به کار می مغرب و آنچه ميان آن دو است می

خواهد به آنها بفهمانود رب آن کسوی   به کارگيری آرایه طباق در این آیه توسط موسی )ع( به این دليل است که می

کنود.  از زمين مثل مصر حکومت براند، رب آن کسی است که بر تمام هستی حکمرانی موی نيست که بر یک وجب 

باشد و او این گونوه حکيمانوه سوخن    ی مشرق و مغرب و هرچه هست میخدای من و شما صاحب و اداره کننده

 ( 711و  ١11: 1٨٣1گفت تا اتهام جنون را به خود فرعون برگرداند. )بهرام پور، 

 دهد، و هنگامی که بيمار شوم مرا شفا می(: ٣1)  ُت فـَُهَو َيْشفحنيح َو إحَذا َمرحضْ 

 کند ميراند و س س زنده می و کسی که مرا می(: ٣1)  َو الَّذحي ميُحيُتِنح ُثَّ ُُيْيحنيح 

ُدوَن ِفح اأْلَْر ح َو اَل ُيْصلحُحونَ   کنند! نمیکنند و اصالح  همانها که در زمين فساد می(: 132)  الَّذحيَن يـُْفسح

ـيمٌ  در سوره نمل: ِ ح َغُفوٌر رَحح مگر کسی که ستم کنود  سو س بودی را بوه      (:11)  إحالَّ َمْن َظَلَم ُثَّ َبدََّل ُحْسناً بـَْعَد ُسوٍء فَإح

 پذیرم، و( من غفور و رحيمم! نيکی تبدیل نماید، که )توبه او را می

ـْن َفْضـلح َريب ح قَاَل الَّذحي عحْنَدُه عحْلٌم محَن اْلکحَتابح  ْنـَدُه قَـاَل هـَذا مح ْبـَل َأْن يـَْرتَـدَّ إحلَْيـَک َطْرفُـَک فـََلمَّـا رَآُه ُمْسـَتقحر ًا عح َأَص آتحيَک بحهح قـَ
ٌّ کَ  هح َو َمْن َکَفَر فَإحنَّ َريب ح َغِنح َا َيْشُکُر لحنَـْفسح ُلَوِح َأ َأْشُکُر َأْم َأْکُفُر َو َمْن َشَکَر فَإحَّنَّ )امّا( کسی که دانشی از کتاب : (٢1)  رحميٌ لحيَـبـْ

و هنگوامی کوه )سوليمان( آن    « پيش از آنکه چشم بر هم زنی، آن را نزد توو خوواهم آورد!  »)آسمانی( داشت گفت: 

این از فضل پروردگار من است، تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را »)تخت( را نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت: 

کند  و هر کس کفران نماید )بزیان خویش  کنم؟! و هر کس شکر کند، به نفع خود شکر می ن میآورم یا کفرا بجا می

 نموده است، که( پروردگار من، غنیّ و کریم است!

ُدوَن ِفح اأْلَْر ح َو اَل ُيْصلحُحونَ   زموين   و در آن شهر، نه گروهک بودنود کوه در  (: ٢٣)  َو َکاَن ِفح اْلَمدحيَنةح تحْسَعُة رَْهٍط يـُْفسح

 کردند.  کردند و اصالح نمی فساد می

َنا بحهح َحَدائحَق َذاَت بـَْهَجةٍ   بَـتـْ  َما َکـاَن َلُکـْم َأْن تـُْنبحتُـوا َشـَجَرَها َأ َأمَّْن َخَلَق السََّماَواتح َو اأْلَْرَ  َو أَنـَْزَل َلُکْم محَن السََّماءح َماًء فَ َنـْ
)آیا بتهایی که معبود شما هستند بهترند( یا کسی که آسمانها و زمين را آفریده؟! : (١1)  ُلونَ يـَْعـدح  قـَْومٌ  ُهمْ  َبلْ  اَّللَّح  َمعَ  هٌ إحل

و برای شما از آسمان، آبی فرستاد که با آن، باغهایی زیبا و سرورانگيز رویاندیم  شما هرگز قدرت نداشتيد درختان 
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ی هسوتند کوه )از روی نوادانی، مخلوقوات را(     آن را برویانيد! آیا معبود دیگری با خداست؟! نه، بلکوه آنهوا گروهو   

 دهند! همطراز )پروردگارشان( قرار می

َن يـُْبَعثُـونَ   َْ إحالَّ اَّللَُّ َو َما َيْشُعُروَن َأايَّ کسانی کوه در آسومانها و   »بگو: (: ١3)  ُقْل اَل يـَْعَلُم َمْن ِفح السََّماَواتح َو اأْلَْر ح اْلَغْي

 «شوند! برانگيخته می دانند کی خدا، و نمی دانند جز زمين هستند غيب نمی

دارند و آنچوه   هایشان پنهان می و پروردگارت آنچه را در سينه(: 7٢)  َو إحنَّ رَبََّک لَيَـْعَلُم َما ُتکحنُّ ُصـُدورُُهْم َو َمـا يـُْعلحنُـونَ  

 داند! کنند بخوبی می را آشکار می

و هيچ موجود پنهانی در آسمان و زمين نيست مگر اینکه (: 73)  اأْلَْر ح إحالَّ ِفح کحتَـاٍب ُمبحـنيٍ َو َما محْن َغائحَبٍة ِفح السََّماءح َو  

 پایان پروردگار( ثبت است! در کتاب مبين )در لوح محفوظ و علم بی

رًا إحنَّ ِفح ذلحکَ  آیا ندیدنود کوه موا شوب را     (: ٣١)  آَلاَيٍت لحَقْوٍم يـُْؤمحنُـونَ  َأ َ ْ يـََرْوا َأصَّ َجَعْلَنا اللَّْيَل لحَيْسُکُنوا فحيهح َو النـََّهاَر ُمْبصح

های روشنی است بورای کسوانی کوه ایموان      بخش؟! در این امور نشانه برای آرامش آنها قرار دادیم و روز را روشنی

 آورند )و آماده قبول حقند(. می

َـا تـَْفَعلُـونَ   السََّحابح ُصْنَع اَّللَّح الَّذحي أَتْـَقَن ُکلَّ َشيْ َو تـََر  اجلْحَباَل ََتَْسبُـَها َجامحَدًة َو هحَي مَتُرُّ َمرَّ   هوا را   کوه(: ٣٣)  ٍء إحنَُّه َخبحـرٌي مبح

پنداری، در حالی که مانند ابر در حرکتند  این صنع و آفرینش خداوندی اسوت   بينی، و آنها را ساکن و جامد می می

 دهيد مسلّماا آگاه است! ما انجام میکه همه چيز را متقن آفریده  او از کارهایی که ش

ــي حَئَة َو ِمحَّــا َرزَقْـَنــاُهْم يُـ  در سوووره قصووص: حلََْســَنةح السَّ َــا َصــَّبُوا َو يَــْدرَُءوَن ابح ــْوَن َأْجــَرُهْم َمــرَّتـَنْيح مبح آنهووا : (3٢)  ْنفحُقــونَ ُأولئحــَک يـُْؤتـَ

دارند  و بوسويله نيکيهوا بودیها را دفوع      دریافت میکسانی هستند که بخاطر شکيبایيشان، اجر و پادششان را دو بار 

 نمایند  ایم انفاق می کنند  و از آنچه به آنان روزی داده می

َيا ُثَّ ُهَو يـَْوَم الْ   نـْ آیا کسی کوه  (: ١٢)  ينَ قحَياَمةح محَن اْلُمْحَضرح َأ َفَمْن َوَعْدَصُه َوْعدًا َحَسنًا فـَُهَو اَلقحيهح َکَمْن َمتـَّْعَناُه َمَتاَع احْلََياةح الدُّ

ایوم سو س روز    ایم و به آن خواهد رسيد، همانند کسی است که متاع زنودگی دنيوا بوه او داده    به او وعده نيکو داده

 قيامت )برای حساب و جزا( از احضارشدگان خواهد بود؟!

ُتْم إحْن َجَعَل اَّللَُّ َعَلْيُکُم اللَّْيَل َسْرَمدًا إحََل يـَْومح   َياٍء َأ فَـاَل َتْسـَمُعونَ  ُقْل َأ رَأَيـْ ُر اَّللَّح َيَْتحيُکْم بحضح بوه  »بگو: (: 71)  اْلقحَياَمةح َمْن إحلٌه َغيـْ

تواند روشنایی برای شما  من خبر دهيد اگر خداوند شب را تا قيامت بر شما جاودان سازد، آیا معبودی جز خدا می

 «شنوید؟! بياورد؟! آیا نمی

تَـُغوا محْن َفْضلحهح َو َلَعلَُّکْم َتْشـُکُرونَ َو محْن َرْْحَتحهح َجَعَل لَ  و از رحمت اوست کوه  (: 7٨)  ُکُم اللَّْيَل َو النـََّهاَر لحَتْسُکُنوا فحيهح َو لحتَـبـْ

گيری از فضل خدا توالش کنيود، و    برای شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشيد و هم برای بهره

 ورید!شاید شکر نعمت او را بجا آ

ــْن َکَمــا َأْحَســَن اَّللَُّ  َيا َو َأْحسح نـْ ــَن الــدُّ ــيَبَک مح ــْنَس َنصح ــَرَة َو اَل تـَ َتــ ح فحيَمــا آََتَک اَّللَُّ الــدَّاَر اآْلخح  إحلَْيــَک َو اَل تـَْبــ ح اْلَفَســاَد ِفح َو ابـْ
ـدحينَ  ُّْ اْلُمْفسح ـ ات را از دنيوا   و در آنچه خدا به توو داده، سورای آخورت را بطلوب  و بهوره     : (77)  اأْلَْر ح إحنَّ اَّللََّ اَل ُيُح
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گونه که خدا به تو نيکی کرده نيکی کن  و هرگز در زمين در جستجوی فساد مباش، که خدا  فراموش مکن  و همان

 مفسدان را دوست ندارد!

لسَّي ح  َها َو َمْن َجاَء ابح نـْ ٌر مح حلََْسَنةح فـََلُه َخيـْ کسوی کوه   (: ٣٢)  َئةح َفاَل َُيَْز  الَّذحيَن َعمحلُـوا السَّـي حَئاتح إحالَّ َمـا َکـانُوا يـَْعَملُـونَ َمْن َجاَء ابح

کار نيکی انجام دهد، برای او پاداشی بهتر از آن است  و به کسانی که کارهای بد انجام دهند، مجازات بدکاران جز 

 )به مقدار( اعمالشان نخواهد بود.

ِْلَُد  َو َمْن ُهَو ِفح َضـاَلٍل ُمبحـنيٍ إحنَّ الَّذحي   آن کس کوه   (:٣3)  فـََرَ  َعَلْيَک اْلُقْرآَن َلَرادَُّک إحََل َمَعاٍد ُقْل َريب ح َأْعَلُم َمْن َجاَء ابح

داند چوه   پروردگار من از همه بهتر می»گرداند! بگو:  [ بازمی قرآن را بر تو فرض کرد، تو را به جایگاهت ] زادگاهت

 «برنامه( هدایت آورده، و چه کسی در گمراهی آشکار است!کسی )

 مراعات نظیر -1٠-١

شود، به عنوان یکی از فنون و محسنات معنوی به معنای گرد آوردن مراعات نظير که تناسب یا توفيق نيز ناميده می

: 1٨7١)التفتوازانی،   شوود. دو یا چند چيز متناسب است البته نه از روی تضاد که در آن صورت مقابله یا طبواق موی  

 های طواسين:( مانند آیات ذیل در سوره2١٣

  : قطعاا پروردگار تو عزیز و رحيم است.(1)  الرَّحِیمُ الْعَزِیزُكَ لَهُوَ رَبَّ: وَ إِنَّ در سوره شعراء

 ها خارج ساختيمها و چشمهها را از با : آن(37)  عُیُونٍوَ  جَنَّاتٍفَوَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ 

  رسانند.: روزی که اموال و فرزندان سودی نمی(٣٣)  بَنُونَ وَ الَ مَال یَوْمَ الَ یَنْفَعُ 

 : ما به داوود و سليمان علم دادیم عِلْما  سُلَیْمَانَوَ دَاوُدَ وَ لَقَدْ آتَیْنَا در سوره نمل: 

 ارصاد -11-١

چيزی بياید که بور آن عجُوز داللوت کنود. )الخطيوب      گویند که قبل از عجُز قرینه یا بيت دوم در حقيقت به فنی می

گوینود.  نيز می« تسهيم»کند، ( به این فن چون گوینده، مخاطب را با حدس بقيه کالم سهيم می2١2القزوینی، بی تا: 

 ( مانند آیه مبارکه زیر:٨1١: 1٨71)الهاشمی، 

ــُتْم إحْن َجَعــَل اَّللَُّ َعَلــْيُکُم النـََّهــاَر َســْرمَ  ــُرونَ قــل َأ رَأَيـْ ــُر اَّللَّح َيَْتحــيُکْم بحَلْيــٍل َتْســُکُنوَن فحيــهح َأ َفــاَل تـُْبصح ــْومح اْلقحَياَمــةح َمــْن إحلــٌه َغيـْ   دًا إحََل يـَ
به من خبر دهيد اگر خداوند روز را تا قيامت بر شما جاودان کند، کدام معبود غير از خداسوت  »بگو:  :(72قصص/)

 «بينيد؟! که شبی برای شما بياورد تا در آن آرامش یابيد؟ آیا نمی

ـْن َفْضـلح  تَـغُـوا مح و از رحموت  : (7٨قصوص/ )  هح َو َلَعلَُّکـْم َتْشـُکُرونَ َو محْن َرْْحَتحهح َجَعَل َلُکُم اللَّْيَل َو النـََّهـاَر لحَتْسـُکُنوا فحيـهح َو لحتَـبـْ

گيری از فضل خدا تالش  اوست که برای شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشيد و هم برای بهره

 کنيد، و شاید شکر نعمت او را بجا آورید!

داد، چوه  برایتان تا روز قيامت یکسره قرار می بگو مرا خبر دهيد، اگر خداوند روز رافرماید: در این آیه خداوند می

معبودی غير او می توانست شب را برایتان بياورد تا در آن آرامش بيابيد، از طرو دیگر اگر خداوند روز را دائموی  

توانستند حکم او را نقض کنند و شب را بياورند تا در تاریکی آن آثار داد، کداميک از معبودهای فرضی میقرار می
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فهميد که تنها معبوود و مودبر هسوتی خودای یکتاسوت؟ و      تعب را زدوده و به آرامش برسيد؟ یعنی نمی گی وخست

  و معبودهای فرضی قادر به این کار نيستند.چنين است داند که مخاطب خود می

 نتیجه 

تعاریف مختلفی در ابتدای این پژوهش مفهوم سبک و سبک شناسی مورد تحليل و بررسی قرار گرفت و نظرات و 

شناسی قرآن و ارتبا  آن بوا کوالم پيوامبر    پيرامون چيستی و چگونگی ایجاد سبک بيان شد و در ادامه به بيان سبک

هوای  برای شناخت ویژگيهای سبکی قرآن بایود بوا نورم    )ص( و معصومين عليهم السَّالم پرداخته شد و دریافتيم که

موختصات زبووانی، ادبووی و فکوری بيانوات       شوناخت  م داشت و نويزآشنایی تا )ص( فوکری و زبوانی کالم پيامبر

اهلل مجيد در اثنای کوالم    ای از کالم وقتی آیه اماقرآن سبک ویژه خود را دارد گرچه  نماید  می  الزم  اموامان موعصوم

-موی ژه خووود جوولوه   در سوبک ویوو   اطوهار آورده شده، برجستگی سبکی آن ممتاز بوده، هر یوک  ائموه  یوا  پيامبر

رسويم کوه    شناسه داشته باشيم، در نهایت بوه ایون نوتيجه موی شناسانه و زبانهای سبکبررسی اگر بخواهيم .نمایند

های گووناگون دانوشمندان اسالمی دربواره   و یا با الهام از شيوه   علم  بنياد اندیشه سبک شناسان و پس از پيدایش این 

و نقد مکاتب ادبوی و    پژوهش  ه و یا این که در بررسی آثوار نوظم و نوثر و حتّی درشناخت هر چه بيشتر قرآن بود

مکاتوب  « هوا  هوا و ایسوت   ایسوم »اند و با اندک توغيير در توعبير بوا عنووان    غير ادبی، دقيقاا همان شيوه را اتخاذ کرده

زدگوی بوه آن     و بوا شوگفت    اعجواب   دیوده   این مويان، جووهانيان هووم بوا     در اند. کرده  گوناگونی به بشریت عرضه

 اند. حتی مسلمانان هم از این امر مستثنا نوبوده اند که نگریسته

پذیرد، پرداخته شد ها صورت میدر بخش بعد، انواع دسته بندی سوره های قرآن که معموالا با توجه به فواتح سوره

سبّحات و... قرار دارند، تحليول شود. بور ایون     های دیگر مانند حواميم، مو مجموعه سُور طواسين که در کنار دسته

هوای  آغاز شده اند که شامل سووره « طس»هایی هستند که با یکی از حروو مقطعه های طواسين سورهاساس سوره

باشد. این سه سوره از همه لحاظ سبکی مشابه یکدیگر و بر یک محور موضوعی واحد بنا شعراء، نمل و قصص می

ی آن و سوره قصوص  کنند. سوره شعراء با بيشترین حجم، مقدمهگر را تأکيد و تکميل میاند که محتوای یکدیشده

 با کمترین حجم، نتيجه آن است.

کننود. از  صنایع ادبی استخراج شده از این مجموعه سُور که فراتر از هجاها هستند توازن بوين لغوات را ایجواد موی    

و « مبوين »هایی از قبيول  شود. واژهذکر عبارات و حتی آیات میجمله این صنایع تکرار است که شامل ذکر واژگان، 

يم و ... و تکرار آیات مانند:« مؤمن»  شود. مرتبه ذکر می ٣که  شعراء در سوره َو إحنَّ رَبََّک َِلَُو اْلَعزحيُز الرَّحح

در این سووره هوا   گنجد نيز حاکی از موسيقی و آهنگی است که تشابه الفاظ ی توازن لغوی میجناس که در حيطه

 و... . ردّ العجز علی الصدرخلق می کند. همچنين صنایعی مانند ایطاء و 

نامنود. ایون آرایوش    آید را توازن نحووی موی  های نحوی بوجود میای از توازن که بر اساس تکرار در ساختگونه

-اعداد و ... از این دسوته موی  نحوی نيز منجر به پدید آمدن صنایع بدیعی مانند لف و نشر، جمع، تنسيق الصفات، 

 شود.
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برای پرده برداشتن از چگونگی توازن معنایی در سور طواسين، به کشف فنون بدیع معنوی پرداخته شود، از جملوه   

ها ایفواء کورده   مطابقه که بسيار پر کاربرد است، مقابله، که آن هم نقش پر رنگی در ساخت توازن معنایی این سوره

 ها زیبایی بخشيده است.چنين ارصاد که به هر حال به این سورهاست، مراعات نظير و هم

 

 فهرست منابع

      ال ( کتاب ها 

 قرآن کریم

 های فارسیکتاب

 ، چاپ چهارم، نگين قم.21و  11ش(، نسيم حيات، ج 1٨٣7بهرام پور، ابوالفضل، )

 فرهنگی، تهران. ش(، جناس در پهنه ادب فارسی، مؤسسه مطالعات و تحقيقات1٨١7تجليل، جليل، )

 ش(، کليّات سبک شناسی، چاپ دوم، فردوس.1٨١٣شميسا، سيروس، )

 ش(، بالغت و فواصل قرآن، جهاد دانشگاهی.1٨٣1طاهرخانی، جواد، )

، دفتر انتشارات اسالمی، قم، چاپ  1١و  13الميزان فی تفسير القرآن، ج  ش(،1٨٣7) طباطبایی، سيد محمد حسين،

 .پنجم

 ش(، مجمع البيان فی تفسير القرآن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1٨٣1حسن، )الطبرسی، فضل بن 

 .شعاه اندیشه، شناسی ساختاری، تهران درآمدی بر سبکش(، 1٨١٣، )غياثی، محمدتقی

 ش(، سبک شناسی نظریه ها، رویکردها و روش ها، انتشارات سخن، تهران، چاپ دوم.1٨12فتوحی، محمود، )

 ش(، بدیع، بی جا، نيل.1٨7٢)فشارکی، محمّد، 

 .بنياد قرآن، جا بى ش(، آفرینش هنری در قرآن، ترجمه محمد مهدی فوالد وند،1٨١1قطب، سيد، ) 

 ش(، تفسير نمونه، به قلم جمعی از نویسندگان، دارالکتب االسالميه،چاپ ششم.1٨١٣مکارم شيرازی، ناصر، )

 ی، انتشارات تابان.ش(، صنایع معنوی و شواهد قرآن1٨٣2ولوی، سيمين، )

 ش(، فنون و بالغت و صناعات ادبی، نشر هما، تهران، چاپ سی ام.1٨٣1همایی، جالل الدین، )

 های عربیکتاب

 علی بن محمد ضبا ، دمشق. ق(، النشر فی قراءات العشر، تحقيق:1٨31ابن الجزری، شمس الدین ابو الخير، )

 دار الفکر. ق(، مختصر المعانی،1٨1٢تفتازانی، سعد الدین، )

عبده، بيروت، دار   محمد  تصحيح  دالئل االعجاز فی علم المعانی، ق(،1٢13) جرجانی، عبدالقاهر بون عوبدالرحمن 

 .المعرفه

اسرار البالغه، به کووشش مووحمد اسوکندرانی و م. مسوعود، بيوروت، دارالکتواب       م(،2113عبدالقاهر، ) جرجانی، 

 .العربی
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م(، االیضاح فی علوم البالغوه، التحشوية: شومس الودین ابوراهيم،      2111عبد الرحمن، ) الخطيب القزوینی، محمد بن

 دارالکتب العلميه، بيروت.

 دغيم، سميح، )بی تا(، موسوعه، مصطلحات المام فخر الدین الرازی، مکتبة لبنان ناشرون، بيروت.

 بيروت: دار الفکر. ق(، البرهان فی علوم القرآن،1٢1٣زرکشی، بدر الدّین محمّد بن عبداهلل، )

  .  ق1٨7٣  فی علوم القرآن، توصحيح محمد ابوالفضل ابراهيم، قاهره،  االتقان  ق(،1٨7٣) الدین، جالل  سيوطی،

العجم، رفيق، )بی تا(، موسوعة مصطلحات إبن خلدون و الشریف علی محمود الجرجوانی، مکتبوة لبنوان ناشورون،      

 بيروت.

 اهر البالغه، مؤسسه الصادق للطباعة و النشر، طهران.ش(، جو1٨71الهاشمی، السيد أحمد، )

 هاب( مقاله

 .1٢2ص  ،2،ج 1٨77ائيز پقرآن و قرآن پژوهی، انتشارات دوستان، چاپ اول،  خرمشاهی، بهاءالدین، دانشنامه

نيوا، انتشوارات   ترجمه قرآن کریم، با ویرایش مسعود انصاری و مرتضی کریمی   ش(،1٨77، )ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .نيلوفر و جامی

کریمی فرد، غالمرضا، براتی، فرهاد، اسلوب های بيا علّت به وسيله ی جمله اسميه در قرآن کریم، فصولنامه لسوان   

 .1١1-137ش، صص1٨٣1مبين، سال دوم، دوره ی جدید، شماره ی دو، اسفند 

صصی ادبيات فارسوی دانشوگاه آزاد اسوالمی    نجفی، سيد رضا، تأملی در انواع جمله در زبان عربی، فصلنامه ی تخ

 .1٢٢-12٢ش، صص 1٨١٣، پایيز و زمستان 1١و  13مشهد، شماره ی 

 هاج( پایان نامه

 (، سبک شناسی سُور مسبحات ، دانشگاه یزد.1٨1٨رساء، فاطمه، )

 د( منابع مجازی

 ٨/١/1٨1٨، محموووود، علووووت تکوووورار در قرآن،تبيووووان اداره کوووول اسووووتان گلسووووتان،       قدوسووووی زاده
www.tebyan-golestan.ir 

 11/7/11جوووووووادی آملووووووی، عبووووووداهلل، ارتبووووووا  شوووووويعی، تفسووووووير سوووووووره قصووووووص،      
www.eshia.ir 
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(١6) 

 توویل آیات قرآن کریم تفسیر وتوثیر آن بر  عوامل تعدد تحلیل نحوی و

 1سرمزده ییفاطمه صحراد. 

 مشهد ،انيدانشگاه فرهنگ ،یعرب اتيادب گروه زبان اریاستاد

 چکیده :

در تفکرات اسالمی ،تأویل به عنوان مهمترین ابزار و وسيله ی فهم متون دینی، از اهميّت فوق العاده ای برخووردار  

این حيطه، علومی چون فلسفه ، فقه ،اصول ،علم اللغة ، صرو ونحو،وسایل وابزار تأویل محسووب موی    است .در

شوند.مسلماااهميّت علم نحو ، بيش از سایر علوم است  چرا که به قول عبد القاهر جرجانی رابطه ی علوم نحوو بوا    

بنابراین، برای فهم معانی قرآن، چاره  معانی، همچون خویشاوندی است که آنها را به اصل ونسبشان مرتبط می کند.

با تحليل نحوی است که، مقاصد، از حصار الفاظ،  ای جزشناخت علم نحو نيست. معانی، محصور در الفاظ هستند،

تحليلی، تأثير تعدد تحليل نحوی را برتفسير -خارج می شوند .ما در این مجال کوتاه، کوشيده ایم،با روش توصيفی

ریم، بررسی نمائيم. این تحليل وپژوهش ،بيشترتکيه برآیاتی ازسوره ی بقره دارد.اموا پويش از   و تأویل آیات قرآن ک

آن، با معنای لغوی و اصطالحی تأویل ، اصول ، شرایط و اقسام تأویل ، از دیدگاه صاحب نظران این فن، آشنا موی  

 شویم وس س به مبحث اصلی می پردازیم.

 عنا، ساختارهای زبانیکليد واژه ها: تأویل، تحليل نحوی، م

 

 مقدمه

بوه  « ، یَووول   آلَ»معانی متعددی ذکر شده است  که از مهمترین آنهوا  « أوَلَ » یا « آلَ » در فرهنگ لغت، از ماده ی 

الرجووع  »بوه معنوای   « أولَ » . ( و نيز ، در معنای تاویل آمده : از ماده 1٢1،ص1٨١1است )قرشی،« رجع » معنای : 

» موی باشود بوه معنوای     « مآل » نيز آمده است : اصل آن « االتقان»( .در 1٢٣،ص2،ج 1173رکشیاست )ز« والعاقبته

ابون  (. »  112،ص٨می دانند )سويوطی ، بيوا،ج  « سياسه » به معنای « ایاله » و برخی اصل آن را « العاقبه و ا لمصير 

برای تاویل از دعایی که پيامبر در حوق ابون   تاویل را به معنای تفسير و تبيين می داند و می گوید: این معنا « عاشور

 (2٨،ص11١٢)همو. «اللهم فقهه فی الدین و علمه التاویل » عباس نموده اند، استخراج می شود. 

ابوحيان » به نقل از« سيوطی » عليرغم اهميت بسيار تاویل درعلم نحو،تعریفی ازاین فن ارائه نشده است  جز اینکه 

ی است که از چگونگی تلفظ قرآن و مودلوالت و احکوام فوردی و ترکيبوی آنهوا و نيوز       چنين آورده : تأویل، علم« 

بر آنها ، بحث می کند. وی می افزایود :   آنها حمل می شود و تتمه های افزوده شده مفاهيمی که در حال ترکيب بر

ربوو  موی شووند    منظور از چگونگی تلفظ قرآن، علم قرائت و منظور از مدلوالت ،الفاظ است که به علوم لغوت م  

                                                           
1 f.sahrayi@cfu.ac.ir 
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بنابراین در تاویل آیات، به این علم نياز است و منظور از احکام فردی و ترکيبی ، علم صورو ، بيوان و بودیع موی     

مواردی است که داللت، حقيقتا انجوام گرفتوه و    باشد و معانی که در حال ترکيب بر آنها حمل می شود، هم شامل

تتمه های این علم ، شناخت نسخ و سبب نزول و روایواتی اسوت   هم مواردی که داللت مجاز ی است. و منظور از 

( .سيوطی قول ابو منصور ماتریدی دربواره ی تاویول را چنوين     11٢که مبهمات قرآن را واضح سازد )سيوطی، ص

( . صواحب   112دادن حکوم قطعوی بودان ) هموان ،ص     نقل می کند : تاویل، ترجيح یکی از احتماالت است بدون

،در تعریف تاویل می گوید : تاویل انتقال لفظ از مقتضای ظاهر و آنچه که بر آن وضوع شوده بوه    « اصول االحکام»

معنایی دیگر است. اگر این انتقال با دليل و برهان صحيح باشد، تاویل حق است و اطاعت از آن واجوب  اموا اگور    

 ( . ٨1يتا،صانتقال بر خالو برهان باشد، باطل است و نباید به آن توجه نمود )ابن حزم ،ب

در نظر قدما تاویل به عنوان وسيله ی کشف معنا همواره مترادو تفسير بوده است ولی در حقيقت، تفسوير اعوم از   

تاویل است . تفسير و تاویل، هر دو کشف معنا می کنند  جز اینکه تاویل در باطن الفاظ و تفسوير در ظواهر الفواظ    

اما تفسوير ،کتوب الهوی و غيور الهوی را شوامل موی شوود )سويوطی           است . تاویل بيشتر در کتب الهی کاربرد دارد 

( . تفسير به روایت و علم رجال مربو  است و تاویل به علم درایت . تفسير بوه  1٢1،ص2،زرکشی،ج 112،ص٢،ج

نقل مربو  است و تاویل به عقل. تفسير تعيين مراد از روی دليل قطعی اسوت  ولوی تاویول تبيوين از روی ظون و      

بنابراین تاویل یک احتمال قوی است.. اما آنچه مسلم است این که: تفسير و تاویل، در یک مفهووم بوا   گمان است  

 هم مشترکند و آن لزوم برگرفتن حجاب از متون قدسی و کشف و ظهور آنهاست. 

 . ضرورت توویل:1

ی زبان عربی است. یکوی  فن تاویل از طبيعت زبان عربی نشأت گرفته است و مخالفت ظاهر الفاظ با معنا از سنتها 

نمونه های پرکاربرد آن در زبان عربی این است که : آنان سبب یک چيز را به جای آن قرار می دهند و آن چيوز   از

را با نام سببش می خوانند . مثالا عرب باران را آسمان می نامد چون آسمان سبب بواران اسوت. وظيفوه ی تاویول،     

اب ازظاهر کلمات است .این ضرورتی است که ما بدان نيازمنودیم و  مشخص نمودن اشارات و رموز و کشف حج

از آنجا که متون دینی نيز، در شکل و ساختار از این اسلوب پيروی کرده اند  کاربرد تاویل برای فهوم متوون دینوی    

 ( . 1٨٢،ص2112) عبد الغفار، ضرورت بيشتری دارد

 . اصول تاویل : 2

 مشخص کردن اصول برای فن تاویل کار آسانی نيست .ازجمله دالیل این امراست: 

جهت گيریهای فرقه ای در وضع اصول تاویل موثرند ، بنابراین نمی توان به قواعد و اصوول ثوابتی دسوت     (1

 یافت.

در  تاویل همچون وسيله ای دفاعی، که نه قاعده ای برایش تعيين شده و نه منطقی بر آن حکم موی کنود ،   (2

  ( .11١،ص 211٢موضعی غير از موضع خود و در خدمت فرقه های مذهبی بکار گرفته شده است )سالم، 
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بنابراین تاویل، شمشير دو لبه است زیرا از یک طرو، ابزاری است بورای حمایوت از متوون دینوی  زموانی کوه بوا        

ی است برای تحریف و جعول متوون   اختالفات و تناقض ها مورد هدو دشمنان قرارگيرد و از جانب دیگر وسيله ا

 ( .111دینی ) عبدالغفار،ص

با اشاعه ی فن تاویل، پژوهشگرانی از متکلمين معتزله واشاعره و برخی از فالسفه ، به وضع اصولی برای این فون  

ساختار پرداختند  از آن جمله ابن قتيبه است. از نظر ابن قتيبه ،در تاویل ،شناخت دقيق زبان و آگاهی بر احواالت و 

(. وی سوعی دارد در تواویالتش بوه سومت فرقوه و موذهب خاصوی        1١،ص11٣3الفاظ بسيار مهم است )ابن قتيبه،

 (.11گرایش نداشته باشد )همان،ص

مفسر و زبان شناس دیگر که تاویل صحيح را پایه ریزی نمود، راغب اصفهانی است. راغب بر این عقيده است که  

داللتهای عقلی را می طلبد و هر گاه امر شرعی وارد شد، در کشوف آن بایود بوه     هر گاه امر عقلی وارد تاویل شود

آیات محکم و سنت مبين پناه برد. وی در تاویالتش فقط به لفظ توجه نمی کند، بلکه لفظ و دليول را بوا هوم موی     

عنی نمی کننود ،  نگرد. او می داند که مفردات رموزی هستند که جز در اثنای نظم و ترتيب و سياق جمالت افاده م

که درک کامل و هوشيارانه ای از زبان عربی نداشته و به تاویول پرداختوه انود  بوه تنوگ       همچنان که وی کسانی را

( یکی دیگر از مواردی که منجر به تاویل مردود می شود، عدم شوناخت  31،ص11٣٢)الراغب،  نظری متهم می کند

(. شناخت جایگاه این دو، در تاویول بسويار   2٨،ص 11٣3ه،و ابن قتيب 33،ص11٣٢حقيقت و مجاز است )الراغب.،

( آنگونه که عدّه ای گموان  ٨3)نور /« اهللُ نورُالسَّمواتِ واالَرضِ » ضروری است. به عنوان مثال در آیه ی شریفه ی 

 باعوث هودایت گوردد، نوور     نيست  بلکه درزبان عربی مرسوم است که هر چه به معنای روشنایی« نور » کرده اند، 

 (.111،ص2112شود )عبد الغفار.، ناميده

عامل دیگر در تاویل مکروه و ناپسند، عموم و خصوص و یا افراد و ترکيب است . راغوب اصوفهانی بورای تاویول     

(. بوه  ٢٣،ص11٣٢مکروه، چهار ویژگی ذکر می کند ، یکی از این ویژگی ها تخصيص لفوظ عوام اسوت )الراغوب.    

يَلَتقيـانح  مَرجَ » عنوان نمونه در تاویل آیه ی آمده است : مراد علوی و فاطموه)ع( موی باشود      (11)الرحمن / «الَبحـَرين ح

( آمده است ، منظور حسون  22)الرحمن /«  ُُيرحُج منحُهما ال لؤُلَؤ َو املَرجـانَ »  (.و یا درآیه ی2٨٨،ص3ج1٢1١)بحرانی، 

و حسين)ع ( می باشد )همان( . راغب اینگونه تاویالت فرقه ای و مذهبی را مردود شمرده است . بدیهی اسوت آن  

دسته از الفاظ و آیات قرآنی که از جهت مفهوم، عام و مطلق هستند و یا خصوصيتی در مورد نزولشان وجود ندارد 

 (. ١1همو،صرا نباید مختص کرد )

َو إن محـن ام ـة اال  » (. مثالا از تلفيق این آیوه  ٢1ویژگی دیگر تاویل مکروه ،ترکيب و تلفيق دو گفتار است )همان ،ص
م انعا« ) َو ما محن داب ة فی االر ح َو ال طاحئٍر َيطرُي ِبححناَحيهح اال  اَُمٌم َامثـاُلُکم  »یا آیه ی شریفه  2٢فاطر /« ) َخال فيها َنذيٌر 

(. بنابراین الزموه  ٢21،ص١،ج11١7( چنين تاویل کرده اند که حيوانات نيز مانند انسانها مکلف هستند )قرطبی، ٨٣/

ی تاویل، گذر از سطح و رسيدن به مغز و اصل عبارت، آن هم با نوعی سکون و ثبوت و اطمينان قلب است و این 

 « .التاویل اّال اهلل و الرّاسخون فی العلم ما یعلم» ویژگی از بطن این آیه ی شریفه استخراج می شود 
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 . عوامل تعدد تحلیل نحوی و تاثیرآن برتاویل آیات:١

در تحليل عناصر ترکيبی ،تعدد وجوه، امر رایجی است، به گونه ای که برخی وجهی را بر گزیوده ا نود و عوده ای    

واملی راکه منجر به پيدایش تعودد وجووه   وجه مذکور را مردود شمرده و وجه جدیدی ارائه می دهند. ما بر آنيم، ع

 می شوند، بررسی کنيم . عواملی که پشت پدیده تعدد وجود دارد از چهار جهت است:

  خروج بر قاعده  -1

    طبيعت و ساختار لفظ ) زبان ( -2

     معنی -٨

 (.1٢نقدوبررسی )الجاسم.بيتا،ص -٢

 . خروج بر قاعده ) مخالفت با قواعد اعرابی (١.1

. قواعدی که همه ی علما بر آن اتفاق نظور دارنود. ایون قواعود بور اسواس       1ن بر دو قسم است . قواعد نزد نحویو

شواهدی که به حد کثرت رسيده بنا شده اند و شک و شبهه ای در آن نيست. همچون قاعده رفع فاعول و مبتودا و   

دی بر اساس اصل وضع و یوا  این تقسيم بن اصلی و فرعی تقسيم ميشوند. به دو بخش خبر.البته این دسته از قواعد

عدم آن است .مثالا اصل در مفعول به تأخير از فعل است . این قاعده بر اساس اصل وضع شده است اما در نمونوه  

ها و شواهد بسياری ، به منظور اهداو بالغی ، مفعول بر خالو اصل بر فعل مقدم می شود به همين دليول قاعوده   

 (.1١که : تقدیم مفعول بر فعل جائزاست )همان،صی فرعی ایجاد می گردد  مبنی بر این

( نحویون 1دسته دوم: قواعدی که نحویون با هم اختالو نظر دارند و علت این اختالو، به دو مسئله بر می گردد :

در مفهوم کثرت با هم اختالو دارند.عده ای اساليب وارده در کالم منظوم و منثور عرب را حود کثورت دانسوته و    

را با آن قياس می کنند و عده ای دیگر، اسلوب شعری را کافی نمی دانند و معتقدند ضورورت شوعری   سایر موارد 

(معيار نحویون، برای ایجاد قاعده، 2باعث استفاده ی این اساليب گشته ونمی توان سایر وجوه را با آن قياس کرد . 

اما کوفيون کثرت را معيوار ندانسوته و بورای    با یکدیگر متفاوت است مثالا بصریون کثرت را معيار قاعده می دانند  

(. از عوامل موؤثر در بوروز تعودد    2٢،ص1172وضع قاعده چه بسا به یک یا دو نمونه شاهد، اکتفا کرده اند )انيس،

ُْ َعـن ملَّـةح ابـراهيَم اال  َمـن َسـفحه نَفَسـهُ »  تحليل نحوی، خروج بر قاعده است   مانند این آیه ی شریفه : . « ) ... َمن يَرَغ

 / بقره (  1٨1

 )وچه کس جزآنکه به سبک مغزی گراید از آیين ابراهيم روی برمی تابد.(

تمييز است اما با قاعده مخالفت کرده و به صورت معرفه آمده است . این مخالفت، سبب ذکور  « نفسه » در این آیه 

معتقدند لفظ مذکور، تمييز اسوت چوون   چندین وجه در تحليل نحوی آیه گشته است  به طوری که کوفيون و فراء 

« سوفه  » در موارد نادر، تمييز به صورت معرفه آمده است . اما گروهی چون ثعلب و مبرد بر این باورند که مفعول 

است و برخی علت نصب آن را منصوب به نزع خافض دانسوته ودر تقودیر چنوين آورده انود : سوفه فوی نفسوه )        

معنوا کورده   « اهلک »  آن را«ابو عبيده .»است «جهل » به معنای« سفه:» گفته  (.. ( زجاج17٢،ص1،ج1٢23 درویش،

 (.1٨2،ص1،ج117١است )قرطبی، 
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 . گاه تقدیم و توخیر باعث تعدد تحلیل می شود.١.1.1

از عوامل تأثير گذار بر معنا، کارکرد نحوی هر واژه در جمله است ، به طوری که تغيير جایگواه واژگوان در جملوه    

 تغيير معنا می شود . منجر به

االِتَ  سولٌ ُکم رَ کل ما جاءَ أفَ »  ( ٣١) بقره /  «نقُتلو تَ  قاً ير فَ ذب تم و کَ  ريقاً َُّ ففَ کّبَ ی انُفُسکم استَ وَ مبح

)پس چرا هرگاه که پيامبری، احکامی بر خالو دلخواه شما آورد ،سرکشوی کردیود.گروهی را دروغگوو انگاشوتيد     

 وگروهی را کشتيد.(

اسوت . در کتوب    گشوته  های متفاوت و این مسئله منجر به تحليل است مفعول بر عامل مقدم شده،در دو جایگاه  

در تفاسير آمده (.233،ص211٨ )عون، نشان دادن توجه است به آنچه مقدم شده استم ، بالغی آمده که علت تقدی

 (.٨22،ص 2،ج1117جی،الخفاو ٨11،ص1،ج11٣٨ ابوحيان،.) مراعات فواصل است،علت تقدیم که 

 . عدم مطابقت در تذکیر و تانیث نیز از موارد خروج بر قاعده است.١.2.1

 /بقره ( 273....«) .َفَمن جاَءُه َموعحظة محن رب ه ح »....مانند این آیه شریفه: 

قوراء   قرائت کورده اموا سوایر   « جاءته» حسن  برخی علت عدم مطابقت را اختالو قرائت می دانند، در بين قاریان 

افتاده چون موعظه ، مونث مجوازی و ) غيور   «جاء »قرائت کردند. در تفاسير آمده : در این آیه عالمت تانيث «جاء »

 ( . ٨31: ٨است )قرطبی« وعظ » وبه معنای  حقيقی (

 . است  «الفاظساختار »دومین عامل در تعدد تحلیل، ویژگی های مربوم به . ١.2

از حيث مفرد یا  ابهامصرفی، در صيغه ی و پيچيدگی ،ابهاماز:تعدد معانی یک کلمه برخی از این ویژگی ها عبارتند

مشوخص نبوودن    (11١-111)الجاسم،صوص  اصول یوک کلموه،   مشخص نبودن اختالو لهجه ،  ،کلمه مرکب بودن

 . اجماال برای هر یک از موارد فوق نمونه هایی از سووره بقوره ذکور موی     عالمت اعرابی ، حذو و اختالو قرائت

 شود . 

 . تعدد معانی: ١.1.2

عدم وجود قرینه بورای تشوخيص   است . کلمهیک  معانی متعدد ،که ریشه در طبيعت لفظ دارد ،از نمونه های تعدد

 :باعث تعدد تحليل می شود . مثالا  ،معنایی خاص

 (داده باید به مدت سه پاکی درنگ کنند. زنان طالق)بقره (  22٣«)  .....ُقرُوءٍ  ةَ الٍٍَ  هنَّ نُفسح ِبح  ب صنَ رتَ يَـ  قاتُ لاملُطً  وَ » 

در   اسوت باعوث اخوتالو فقهوا    نيز این مسئله  .از لغات اضداد است که ميان طهر و حيض مشترک است«  ءقرو» 

به این دليل کوه    است« طهر » در فقه شيعی و شافعی آمده مراد « حيض » است یا « طهر » منظور ااینکه آیا دراینج

 ،بنوابراین در ایون آیوه    ،طهر موذکر  و از آنجا که حيض مونث است و برای لفظ مذکر است «ثهثال»در «  ة» اطالق 

 را «ء قورو »  در حيض واقع نمی شوود . اموا ابوو حنيفوه ،     ،است . و دليل دیگر اینکه طالق مشروع« طهر » منظور 

 شرح مفصلی از قرائت ها و تاویالت گوناگون این کلمه آمده اسوت  نيز حيض تاویل کرده است . در تفسير قرطبی

 را «قوروء  » نوافع   .را بر وزن فعول قرائت نمودنود « قروء » از آن را ذکر می کنيم : جمهور مفسرین ای خالصه  که
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حاضـت و  أقـرات املـراه : اذا : »قرائت کورده اسوت و گفتوه   « قرء » بدون همزه و واو را مشدد نموده است : ابوزید 
و در نهایتآموده :  «هی االطهوار   »ند :ا و اهل حجاز گفته«االقراء : هی الحيض  »اهل کوفه گفته اند :«اقرات : طهـرت 

ت متغيور بوين حويض    دو حالو  به ،مطلقه در این سه دوره سه دوره و سه مرحله است که زن« ثالثه قروء»منظور از 

 )« ني فقط ، َتره تنتقل من طهر الی حيض و َتره من حيض الی طهـر املطلقه متصفه ِبالت)  وپاکی ،توصيف شده است.

 (.11٢،ص٨،ج117١،قرطبی

 . ابهام در صیغه صرفی: ١.2.2

کلموات اسوت.به    صيغه صرفی ابهام دریکی دیگر از عوامل اقتضاء تعدد که به ساختارظاهری لفظ مربو  می شود 

 )هيچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان ببيند.( /بقره (2٨٨... «)  دحهابحَولَ  ٌ ةوالحدَ  الُتض ارَّ :» ....عنوان نمونه 

به دليل مشخص نبودن صيغه صرفی فعل ، دو تاویول  « التضّار َّ» در این آیه عالوه بر وجود اختالو قرائت در لفظ 

قرائوت فعول   مشدد ( است طبوق ایون    بفتح راء و« ) تضارَّ » حمزه و کسائی ،عاصم  ،شده است. قرائت نافع  آناز 

و معنای آیه چنين است : ال توابی االم أ ن ترضوعه اضوراراا     فعل ) ال تُضارِر( ،در صورت معلوم بودن .مجزوم است

مجهول بودن )التُضارَر( : ال یحل  و در صورت فرزندش را شير ندهد ،بابيه: مادر نباید به خاطر ضرر به پدر کودک

مادر رنج نرسد از این جهت که با وجود رغبت به شير دادن  ( بهالرضعهلالب أن یمنع االم من ذلک مع رغبتها فی ا

به رفع قرائت کرده اند. طبق ایون   را «تضارُ » ابان و جماعتی دیگر ،ابن کثير  ،. اما ابوعمربس ارددایه او را به ، طفل

 (.1١7همان:،ص می شود و جمله خبری است )« ال تکلف نفس » قرائت عطف به 

 مشخص نبودن اصل کلمه : . ١.2.١

 (٣٣)بقره/« َبل َلَعنَـُهم هللُا بحُكفرحهم َفقلياًل ما يُؤمحنونَ  »...

 فوالدوند((  ) پس آنان که ایمان می آورند چه اندک شماره اند(

منصوب « قليال»( به معنای تعجب نيست. ١7،ص1،ج1112زائد است و برای تأکيد معنای قلت آمده )طبرسی ،« ما»

و ممکن است حال « یؤمنون ایمانا قليال»فت مصدر فعل محذوفی است که در اصل چنين بوده است. است چون ص

پوس انودکی ایموان موی     »(. بنابراین ترجمه صحيح آیوه :  1٨7،ص 1)درویش،ج« یؤمنون»در « و»باشد برای ضمير 

 .)ترجمه خرمشاهی(« آورند

َُ َأخَرُجوُكم»  (111)بقره/« َو َأخرحُجوُهم محن َحي

 همانگونه که شما را بيرون راندند، آنان را بيرون رانيد( ) فوالدوند (.)و 

 ( .31،ص2و طبرسوی،ج 231،ص1و درویش،ج ١1،ص1٨33ابن قتيبه، «.) اي أخرجوهم من مكه كما أخرجـوكم منهـا» 

ندنود  از همانجا )شهر مکوه( کوه شوما را را   »در آیه مذکور شهر مکه است. ترجمه صحيح : « حيث»بنابراین مراد از 

 )خرمشاهی (.« برانيدشان

 پیچیدگی لفظ از حیث افراد و ترکیب: . ١.4.2

 (خدا از این مثل چه قصدی داشته است. ) / بقره (2١... « )  َماذا أراَد هللاُ هبحذا َمثالً » ... 
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پس در این صوورت   است، «ای شی » به معنای  وبه منزله یک اسم  :اختالو است گفته شده نيز «ماذا »  ی درباره

اسم تام و در جایگواه مبتودا   « ما » ابن کيسان است که : ،گفته ی در جایگاه نصب و مفعول ، اراده است . نظر بهتر 

صورت کوالم در   در این« ما الذی اراده اهلل بهذا مثالا:» خبر است و تقدیر آیه چنين است « الذی » به معنای « ذا » و

 (.77،ص1،ج1٢23 درویش،و 2٢٢،ص1همان،جمعنای استفهام انکاری است )

ذکر شده تفاوت لهجه سهم بسزایی داشوته اسوت . نوزد     در تحليل شواهد و نمونه هایی که وجوه متعددی برایشان

تعوداد   ،گسترده تر و متنووع تور باشود   ،زبان یک امکانات  ،هر اندازه . است طبيعی زبانشناسان اختالو لهجه امری

یعنی  ،به زبان مادری ،لهجه های عربی نيز از حيث ویژگی های عمومی(.11٨لجاسم،ص)الهجه های آن بيشتر است

اما این نزدیکی به معنای هماهنگی و همانندی کامل نيست بلکه تموامی لهجوه هوا    است. بسيار نزدیک ،زبان فصيح

 در نين نحووی براین هنگوام وضوع قووا   (. بنا٣،ص1132انيس،)که آنهاراازیکدیگرمتمایز می سازد خصوصياتی دارند

از جمله آیاتی که تفاوت لهجه باعث بروز تعودد تحليول    باید لهجه های عربی نيز در نظر گرفته شود . ،زبان فصيح

طبوق  « موا   »(خدا از آنچه می کنيد غافل نيست.) / بقره (7٢« )  عَملـُونَ َما هللُا بحغاحفـٍل َعم ـا تَ »  نحوی درآن گشته است:

لفظوا مجورور و محوال    « غافول » زائد است و « باء » حرو جر « ما » اسم « اهلل » بنابراین لغت حجاز عمل می کند 

 خبر و محال مرفوع است «غافل »مبتدا ،  «اهلل» مهمل است ،« ما » ولی طبق لهجه تميم  .است« ما » منصوب ، خبر 

ال  أمـانحیَّ َو إميُّـوَن ال يَعَلمـُوَن الکحتـاَب َو مـنحُهم أَ ».در آیه ی دیگر از همين سوره آمده است: (٢١١،ص1،ج117١،)قرطبی
( ز آنان بی سوادانی هستندکه) تورات ( راجز با قرائوت طووطی وار نموی داننود .    ) ا/بقره (  7٣« ) إن ُهم اال  َيظُن وَن 

« اموانی  » بنوی تمويم    ی اموا بور اسواس عقيوده     مستثنی باشد،منصوب و « امانی » حجاز جائز است ی طبق لهجه 

( در تفاسير آمده است :الّا به معنای لکن واسوتثناءمنقطع  ٢٢2،ص1)ابوحيان،ج است«الکتاب » صوب و بدل برای من

نکته ای که ذکر آن الزم است، این که: دربرخی موارد، از جمله دو آیه ی شریفه ی  .(3،ص1،ج117١است )قرطبی،

،تأثير قابل مالحظه ای درتأویول ایون آیوات    فوق وجود تحليل های متفاوت نحوی ،که تفاوت لهجه باعث آن بوده

 نداشته است.

 در برخی از کلمات است . مشخص نبودن عغمت اعرابی ،تعددتحلیل نحوی رعامل دیگرد .١.2.٥ 

یکی از مسائل مورد اختالو نحویون و زبان شناسان حرکات اعرابی است. دکتر ابراهيم انيس بر این عقيده اسوت   

، بلکوه در   اسوت  حرکتهای اعرابی بيانگر معنا نبوده ،طور که نحویون می پندارند قدیم آندر اذهان عرب های :که 

به حرکات نياز داشتند. اولوين کسوی کوه بور حرکوات اعرابوی        ا یکدیگرکلمات بارتبا   جهت، بسياری موارد فقط

نشانه های فهوم   ،اتاکثر نحویون بر این عقيده اند که حرک(. 2٨7،ص1172)انيس،تعرض کرد خليل بن احمد بود 

عنصر بنيادی در کلمات محسوب نمی شوود و بور    ،حرکات اعرابیبر این باورندکه ، در مقابل عده ایمعنا هستند. 

بلکه اصل در هر کلمه ای سکون است و آنچه ما را در شناخت ارکان جمله راهنمایی  ،معنای الفاظ داللت نمی کند

ای جمله با یکدیگر ، شناسایی جایگاه فعل ، فاعل ، مفعول و عناصور  توجه به ترکيب جمالت ،رابطه اجز ،می کند

دليل دیگری که ابراهيم أنيس در عدم تأثير حرکات اعرابی در معنا . (  2٢2،صغير ضروری در کالم است ) همان 

تغييور  باید معنوا   ،در حالت وقف وهنگام سقو   ،این است که اگر حرکات اصل باشد ،و مفهوم الفاظ بيان می کند
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ابوالفرج اصفهانی موی گویود : روایوت    وی به نقل از (  2٢٣،صهمان  حال آنکه وقف تاثيری در معنا ندارد )  کند

« ان اهلل بوری مون المشورکين ورسوولِه     :» این آیه را چنين قرائت نمود  انقاری یکی از د شنيد کهوشده چون ابواالس

معنای این آیه را به وضووح موی   همه ی قاریان، ای شک ندارم که ذره من   نگران شد و اصول اعرابی را بنيان نهاد

خطوور نموی    انفتحه یا کسره باشد و هرگز چنين معنای سخيفی به ذهنش ،با ضمه « رسول » ی خواه کلمه   دنفهم

 نظر کند تا نظر خود را چنين اعالم می کند : بر کسی که در کتاب خدانيز « االتقان»صاحب  (2٢7،ص) همان  .کند

معنای آنچه را ،قبل از اعراب  ،اولين واجب آن است که .الزم است اموری را رعایت کند ،اسرار آن را کشف نماید

آیه ذیل این مطلب را تأیيد  (.٨1٣،ص2سيوطی ،ج) فرع معناست ،چرا که اعراب  که می خواهد اعراب کند بفهمد

و برداشت متفاوت از مفهوم آیه صورت پذیرفتوه  می کند چرا که با وجود مشخص بودن عالمت اعرابی، دو تحليل 

 است :

 (1٣3)بقره/« َفَمن َشهد محنُكم الشََّهر َفلَيُصمهُ »

 فوالدوند(()پس هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن روز را روزه بدارد(

و کلموه   مفعول به فرض شده است ، در صورتی که مفعول به در این جوا محوذوو اسوت   « الشهر»در ترجمه فوق 

به عنوان مفعول فيه منصوب می باشد. نه به عنوان مفعول به. مبرد می گوید : چوه بسوا نحویوان در مجواز     « الشهر»

مجاز آیه این است : فمن کان منکم شاهدا « فمن شهد منكم الشهر فليصمه»بعضی از آیات دچار اشتباه شوند. مانند 

 مــن شــهد مــنكم أي مــن كــان شــاهدا ِف الشــهر فليصــمهفبلووده فووی الشووهر فليصوومه و تقوودیر آن چنووين اسووت :     

(. یعنی هر کس از شما در این ماه در شهرش حضور داشته و مقيم باشد )نوه در سوفر( بایود آن    ٢1١،ص2)مبرد،ج

 نصب( ظرو است نه نصب مفعول به .« الشهر»روز را روزه بگيرد. نصب 

فالشـهر ينتصـْ علـي أنـه ظـرف .»ب است بنابر ظرفيوت  منصو« الشهر»تفسير کشاو، مجمع البيان و الميزان هم  ٨در 
العلــي أنــه مفعــول بــه : ألنــه لوكــان مفعــوال بــه يلــزم الصــيام املســافر كمــا يلــزم املقــيم . معنــاه : فمــن شــهد مــنكم املصــر ِف 

« مــةاملــراد بشــهود الشــهر رؤيــه هاللــه و كــون األنســان ابحلضــر مقابــل الســفر فــال دليــل عليــه اال مــن طريــق املالز »الشــهر

(.)مراد از شهود شهر، رویوت هوالل اسوت در    22٣،ص1و زمخشری،ج 22،ص2و طباطبایی،ج ٨1،ص2)طبرسی،ج

» در این آیوه   حاليکه مسافر نباشد و این از طریق مالزمت ممکن می شود ، اما در آیه قرینه ای بر آن وجود ندارد.(

بمعنوای مشواهده و   «شهد » اگر  سافر نباشد.است، یعنی کسی که در ماه رمضان مقيم باشد، م« حضر»بمعنای «شهد 

یعنی هرکس ماه را رویت کند، این اشکال وجود دارد که مریض و مسافر هوم هوالل را مشواهده موی      معاینه باشد،

 کنند ، اما روزه بر ایشان واجب نيست. 

 بنابراین ترجمه مناسب: هرکس از شما در این ماه حاضر )مقيم( باشد، بر اوست که روزه بگيرد. )خرمشاهی( 

 می باشد. « معنا »سومین عامل مقتضی در تعدد تحلیل ، . ١.١

ن بوا  د. بنوابرای ان ند. برخی از آنها نسبی و از انسانی به انسان دیگر متفاوتا عناصر پيچيده ای در تشکيل معنا سهيم

 (.177)الجاسم،ص از حيث پيچيدگی و وضوح متفاوت می شود همتفاوت انسانها معانی 
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 . مشخص نبودن موقعیت:١.١.1

 افوزایش  ،داللت بر معانی غيور صوحيح   ، که سبب می شود  مشخص نبودن موقعيت است یکی از عوامل تعدد معنا

که شوامل ظوروو زموان و      غير از کلمات هستند کالم بهی عناصر تشکيل دهنده ی کليه ،. منظور از موقعيت یلبد

شرکت کننده در کالم از حيث جنس و سن و رشد اجتماعی و فرهنگوی و شوغلی ،    فرادا ی مکان ، اشارات و کليه

که کوالم  است  همان عناصر خارجی ،روابط اجتماعی ، تاریخی ، سياسی و دینی هستند. بنابراین منظور از موقعيت

تر باشود   در تشکيل معنای حقيقی شریک است. هر اندازه موقعيت کالم مشخص ،ساختار لغویرا در برگرفته و با 

بوه   ،بر غير معنا را افزایش داده  احتمال حمل،مشخص نبودن موقعيت  ،داللت معنا اشکارتر خواهد شد و بر عکس

عَلوی شَوئٍ   ی لَيسَوت النّصَوار  وَ قالَوت اليَهُوودُ    » عنووان نمونوه:   بوه  (11٣)همان: پيچيدگی درک معنا منجر می شود

ایون احتموال وجوود دارد کوه      ،طبق معلومات تاریخی(یهودیان گفتند ترسایان بر حق نيستند . )  بقره ( /11٨.....«)

 ،یهود و نصاری باشند و این آیه از امتهای گذشته که پيامبران و کتب آسمانی قبل را انکار نموده انود ی عامه  ،مراد

ی نجوران اسوت. بوه ایون     ایهود مدینه و نصوار ،: منظور اند است . گفته جنس استغراق« ال  »خبر می دهد. بنابراین

و این نظر نيز آمده که : مراد دو مرد اسوت یکوی از یهوود ودیگوری از      ترتيب موضوع مربو  به زمان پيامبر است.

 (.322،ص1ابو حيان ،جهد بود )عهد ذهنی خوا«ال  »اخير ی طبق دو نظریه .ی نجران استانصار

 (217)بقره/...«  َيس ُلونََ َعن الشَّهرح احلَرامح قحتاٍل فيهح »

 )از تو درباره ماهی که کار زار کردن در آن حرام است می پرسند( )فوالدوند (

حکوم   این ترجمه می رساند که مورد سئوال ماه حرام است نه حکم کار زار در ماه حرام، در صورتی که سوئوال از 

از تو از جنگ در ماه حرام سئوال »کارزار در ماه حرام است و ماههای حرام را می شناسد. بنابراین ترجمه صحيح : 

استاد ولی(. یسألونک عن الشهر الحرام : مسوقة لبيان حکم القتال فی الشهر الحرام و هوو رجوب قتوال    « ) می کنند 

فوالدوند بر اسواس   به نظر می رسد ترجمه استاد (.2٨7،ص2، درویش،ج111،ص2بدل اشتمال من شهر)طبرسی،ج

علوی جهوه العيوب     -السائلون اهل الشرک -عقيده برخی از مفسرین است که در معنای این آیه گفته اند :یسألونک

للمسلمين، باستحاللهم القتال فی الشهر الحرام )همان( . این سوال از ناحيه مشرکان قریش بود که می خواستند بور  

 انی که جنگ در ماه حرام را روا دانسته بودند، عيب و اشکال بگيرند. مسلمان

اما شيخ طبرسی بعد از اینکه آراء و نظریات مختلفی از مفسرین را مطرح می نمایند نظر خود را اینگونه بيان نموده 

اهل اطسالم . سألوا عن ذلک ليعلموا کيف حکم القتال فی الشهر الحرام و هو رجب )سوال کننوده   –اند : السائلون 

مسلمانان بودند که می خواستند نظر اسالم را در این باره بدانند ، یعنی از جنگ در ماه حرام که رجب بود ، سووال  

 (112کنند.) همان،ص

أي: »تقد است که مورد سئوال حکم کارزار در ماه حرام اسوت.  نظر ابن قتيبه نيز همان نظر شيخ طبرسی است و مع
« الشووهر الحوورام»بوودل از « قتووال» « ) يســئالونَ عــن القتــال ِف الشــهر احلــرام هــل َيــوز ، ف بــدل قتــاال مــن الشــهر احلــرام

 جواز جنگيدن در ماه حرام می پرسند . از تو درباره ( 73،ص1٨33است)ابن قتيبه،



 فاطمه صحرايی سرمزده ميقرآن كر اتيآ ليو تأو ريآن بر تفس ريو تأث ىنحو ليعوامل تعدد تحل
  

32١ 

 

 جع ضمیر:. مشخص نبودن مر١.١.1.1

، مشخص نبودن مرجوع ضومير    می شودکه منجر به تعدد تحليل نحوی و نهایتاا تعدد معنا  در این باب، مورد دیگر

ـئُتما َوالَتقـَراب َهذحهالشَّـَجَرَه »در این آیه شوریفه اسوت :   َُ شح َوقُلنَـا اي آَدُم اسـُکن أنـَت َو َزوُجـک اجلَن ـة وَُکـال محنهـا رَغَـدًا َحيـ
   ( ٨3 - ٨١ )بقره /« ...... فَاَزِل ُما الش يطاُن َعنها . الظ الحمنيَ  فـََتُکوص محنَ 

) وگفتيم ای آدم تو و همسرت در بهشت بياراميدو از نعمت های آن از هر جا که خواستيد بوه خوشوی و فراوانوی    

 بخورید ولی به این درخت نزدیک نشویدکه ازستمکاران خواهيدبود.(

 »،ضمير نزدیکتور اسوت. طبوق ایون تاویول      به بر می گرداند چون« ةالشجر» را به « عنها » در « ها » ابوحيان ضمير 

دو را گمراه  شيطان به سبب این درخت آن» سبب گمراهی است و معنای این بخش از آیه چنين می شود :  «ةشجر

عليّوت اسوت )ابون    ذکر نموده است  یکی ازآنها معنای تعليول وبيوان   « عن»ابن هشام ده معنا برای حرو « ساخت 

بنابراین تأویل، بر می گردد چون در ابتدا ذکر شده است.« ةالجن» ضمير به  (. همچنين گفته اند:١١،ص 1٨٣١هشام، 

بلکه از سياق است ، و رأی دیگر این است که مرجع در آیه ذکر نشده  معناچنين است:شيطان آنهاراازبهشت لغزاند.

بوا نزدیوک نشودن بوه ایون       ،باشد یعنی مرا اطاعت کنيد« ة الطاع»  ،يرجمله این معنا حاصل می شودکه مرجع ضم

و  ٨1٢ ،ص1ابوحيّوان،ج ) برگزیوده شوده اسوت    برتور، نظور اخيور بوه عنووان نظور      برخوی از تفاسوير،   در  درخت.

 .( ٨13،ص1،جقرطبی

 . وصل و وق ١.١.2.1

ریتم و موسيقی کوالم   ی پدیده ، واضح نبودن چگونگی ادای کالم است که در دوتاز موارد مشخص نبودن موقعي

قرآن دارای ریتم موسيقایی گوناگونی است که بوا فضوای    (.121)الجاسم،صوصل و وقف نمایان استی و پدیده 

و نقش اصلی خود را در بيان معنا ایفا می کند. موسيقی قرآن جلوه گر نظم خاصی در  می باشدمعنایی آن متناسب 

همانطور که به هماهنگی هم خوانهای هور واژه  .هر بخش است و با کوتاهی یا بلندی پایانه های آیات مرتبط است 

ابتدا از فور  روشونی و   لزوم قواعد وقف و .  (٨31،ص 111١الزوبعی ،و هماهنگی واژگان هر پایانه بستگی دارد )

خردمندی برای رساندن مفهوم مورد نظر خود از عالئم و ی هر گوینده و نگارنده  .نيازی به استدالل ندارد ،وضوح

بگونه ای که اختالفهای موجود در اعراب   قواعد این علم بهره می گيرد. این دانش ارتبا  محکمی با علم نحو دارد

روی  ،در تعریف وقف آمده : قطع صووت «االتقان »بتداء تأثير گذار است. در و نقش کلمات در چگونگی وقف و ا

نوه نيوت روی   ، کلمه ، به مقدار زمانی که به طور معمول در آن نفس گرفته می شود ، با قصد شروع مجدد قرائت 

شود بوه گونوه    بنابراین اگر کالم در تعداد دفعات متعدد و جدا از هم ادا( . ٨11،ص1سيوطی،ج ) برگرداندن از آن

وقوف نوام دارد و چنانچوه     ،این قطوع  يم آغاز کن ی س با لفظ دیگرمکث کنيم  سکالم روی لفظی  یای که در اثنا

بوه   .وصل نام دارد و شکی نيست که این مسأله با معنا ارتبوا  مسوتقيم دارد   ،ادا شود ،کالم پيوسته و بدون بریدگی

کامش در فهم قرآن بسيار مؤثر است. به عنوان مثوال در آیوات   همين دليل است که شناخت جایگاههای وقف و اح

 باعث تغيير جایگاه وقف شده است. ،ذکر وجوه مختلف اعرابی ،ذیل



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

327 

 

 (2٢بقره / « ) فَاتَـُّقوا الن اَر الِت  َوُقوُدها الن اُس َو احلحجارَُة ُاعحدَّت للكافرينَ »... 

 ی کافران آماده شده ، ب رهيزید( )فوالدوند()از آن آتشی که سوختش مردمان و سنگها هستند و برا

شده است .اما همين آیه به این صورت نيز ترجمه شده اسوت :  « الناس »عطف بر « الحجارة»بر اساس ترجمه فوق 

)معزی( در مقالوه ای کوه دو   « پس ب رهيزید آتشی را که سوختش مردم است و سنگ آماده شده است برای کافران»

ند مقایسه شده بود در ترجمه این آیه ترجمه معزی به عنوان ترجمه برتر برگزیده شد ه بود ترجمه معزی و فوالدو

احلجـارة » وقوف صوورت گرفتوه و جملوه     « النواس  » عطف نشده بلکوه در  « الناس » بر « الحجارة» .در این ترجمه 
عطف بر جمله قبل شده است. با بررسی در تفاسير این نتيجه حاصل می شود که ترجمه نخست «  أعـدت للكـافرين

برتری دارد . در شرح این آیه آمده: و قودها الناس و الحجارة : إنها نار ممتازه عن غيرها من النيران بانهوا التقود اال   

و »شوده و آموده :   « النواس »عطف بوه  «جارة الح»(. در تفسير الميزان نيز 11٨،ص 1بالناس و الحجارة )زمخشری،ج

 (.٣1،ص 1)طباطبایی،ج« قودها الناس و الحجارة أی اطصنام 

....« ٌَ ا بَقرٌة ال َذلُوٌل تُثرُي ااَلرَ  َوالَتسقحی احلَر  / بقره( 71) ......«يـَُقوُل إهنَّ

 (آبياری کند. ااو می فرماید آن گاوی است که نه رام است که زمين را شيار زند ونه کشتزار ر) 

شود وجملوه   تمام می«ذلول »در جایگاه وقف دو احتمال وجود دارد: گروهی بر این باورند که معنای جمله اول بر 

مکلّوف شوده انود چورا کوه گواو        هبنی اسرائيل به امری خارق العاد مستأنفه است.طبق این تحليل،« تثير االرض »ی

اموا احتموال دوم : جملوه اول بور      نباشودوزمين راشوخم بزنود.    :گاوی که راممتّصف به دو صفت متناقض می شود

ٌه ال ذلـوٌل مثـري  بقـرةٌ »  اسوت یعنوی :  «  هبقور »در موضع رفع وصفت «تثير االرض »تمام شود ،در این حالت «االرض »
 .(٢3٨،ص 1،ج ی)قرطب دوم را ترجيح داده اندنظر.اکثر مفسرین «

معنوا را بوه    ،آوایی ضروری است. زیرا این جنبه از کوالم ی نبه توجه به ج ،برای مشخص شدن معنا و مفهوم کالم

صدا و آهنوگ   ،که هر یک از موضوعاتاست ذهن نزدیک می کند. در قرآن کریم موضوعات مختلفی مطرح شده 

مثالا سخنان مخالفين در برابر انبياء و یا آیاتی که خطاب به اهل عذاب است بایود   .متناسب با شأن خود را می طلبد

 ،با گام پوائين و یوا متوسوط    ،رح حال بهشتيان است و یا جمالت دعائیشادا شود و یا آیاتی که  ،گام اوج صوتی با

باعوث بوروز    هموامنگی، عودم   اموا  .صوت با معنا به روشن شدن مفهوم آیات کمک می کنود  هماهنگیبيان شوند. 

وا قـالُ  م کـاذبنيَ نـتُ ه ان کُ زاءوُ مـا َجـوا فَ قـالُ » به عنوان نمونه در آیه: (. ٢1،ص1٨7٢تهرانی، اشتباهات زیادی خواهد شد )
آهنگ استفهامی « قالوا جزاءوه » یآهنگ جمله ،( بدون شک  73یوسف /« ) ه زاءوُ و َجـُهـه فَـ حلح فی رَ  دَ جح ن وُ وه مَ زاءُ جَ 

تر نموده و  را به ذهن نزدیک آهنگ بيانی دارد و این معنای آیه« من وجد فی رحله فهو جزاءوه »  ی است و جمله

موجود نباشد مثالا ادات استفهام  ،حال اگر قرائن گفتار در نوشتار .( 12٨الجاسم،صاز مضمون آن پرده برمی دارد) 

البته این مسئله فقط در تقدیر همزه یا عدم تقدیر اتفاق نمی افتد بلکه شود.حذو شده باشد ، فهم دچار اشکال می 

ِلُـَدی »:وجود دارد نيز دیده می شود. مثالا  استفهام وتعجب احتمالدر نمونه هایی که  ُاولَئحـَک الَـّذيحَن اشـتَـَرُوا الضَّـالَلَه ابح
ملَغفحَره  (  173 بقره /« )  َفما أصبَـَرُهم َعلی الن ارح  َوالَعَذاَب ابح
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 د چه دليرند بر آتش.()اینان کسانی هستند که گمراهی را به بهای راهيابی و عذاب را به بهای آمرزش خریدن

( گویوا گفتوه    ٨11 ،ص2زرکشی،ج تعجبيه است )« ما » :بر این است که  از جمله حسن ومجاهدجمهوری عقيده 

)از صبرشان بور آتوش وماندنشوان در آن، دیگوران را بوه تعجوب        «علی النار و مکثهم فيها  اند : اعجبوا من صبرهم

این انود: و گفتوه   : )چه قدر بر آتش جرأت دارنود.( ا اجراهم علی الناربرخی گفته اند معنا چنين است: مواداشتند. (

« موا  » نظور دیگور اینکوه     . بنا بر همه ی این وجوه، ظاهر کالم احتموال تعجوب در آن موی رود.   لهجه یمنی است 

 )چوه چيوزی  و تقدیر آن چنين است : ای شیء صبرهم علی عمل اهل النوار ؟   ردمعنای توبيخی دا است  استفهاميه

 تاسوتفهام جهوت اسوتخفاو و اسوتهان     :و نظر دیگر این است کهآنان را بر تحمل آتش جهنم صبور نموده است؟(

 .(  2٨١ ،ص1قرطبی ،جآمده است ) 

 اختغف قرائت :. ١.١.2

قبل از بررسی اختالو قرائت وثأثير آن بر تحليل نحوی آیات، شرح مختصری ازتاریخچوه ی پيودایش ایون علوم      

اختالو در قرائت ها راعرضه می کنيم.اتکای اصلی، درقرائت قرآن کریم، بر فراگيوری شوفاهی بووده    وعلت وجود 

قرائوت را   ولوحه ها، مبنای اصلی نبوده است   چرا که آنها،عاری ازنقطه وشکل بودند وهر یک ، وجوه مختلفی از

عثمان هنگوام ارسوال مصواحف، بوه      پذیرا بودند . بنابراین هرمصحف، متناسب بایکی ازوجوه قرائت، نوشته شد و

سرزمينهای اسالمی ، با هرنسخه ، یک قاری که قرائتش بيشترین هماهنگی، بوا آن مصوحف را داشوت ،اعوزام موی      

نمود. عالوه براین ، آموخته های صحابه، از رسول خدا )ص(نيز متفاوت بود.برخی تنهوا یوک شويوه ی قرائوت را     

آشنا بودند. همين عامل سبب شدکه بعدها هریوک ازقاریوان باقرائوت هوای     آموخته بودند وعده ای با چندین شيوه 

متفاوت، در سرزمين های اسالمی پراکنده شوند.این جریان، تا زمان پيشوایان مشوهور قرائت،اداموه داشوت.اینان بوا     

صرو عمروکسوب تخصوص،در قرائوت هوای قرآنوی ، بورآن ضووابط و مقوررات خاصوی نهواده و درتورویج آن            

( دربين قرائت های رایج ، قرائت هفتگانه که به هفت پيشوای مشهور قرائوت، یعنوی   ٢17زرقانی.بيتا،صکوشيدند.)

نافع،عاصم،حمزه،عبداهلل بن عامر،عبداهلل بن کثير،ابوعمروبن عالءوکسایی منسوب است، از شهرت ومنزلت بيشتری 

 (.٢11برخوردارشد )همان،ص

 ) به آنان نزدیک نشویدتا پاک شوند.(     (222)بقره / « َوال َتقَر بُوُهن  َحت ی َيطُهرنَ ... » 

المفضل حموزه وکسوائی    این قرائت نافع و ابوعمر و ابن کثير و ابن عامر و عاصم است. ولی در روایت ابی بکر و

. در تفسير قرطبی ستقرائت کرده ا«  يـََتط َهـرنَ » ( . و انس بن مالک هم  ٨2١،ص 1زرکشی،ج ) آمده است« یَطّهّرنَ»

» اسوت چوون بوه معنوای      را تورجيح داده «  يط ه ـرن» طبری قرائت مشودد  است : بعد از ذکر قرائت های فوق آمده 

) بتخفيف طاء ( را برگزیده چون در این صورت با متضواد   «یَطهُرنَ »  ئتاست. ولی ابوعلی الفارسی قرا« یَغتَسِلنَ 

» . و یوا در آیوه   ( ٣٣،ص٨قرطبوی،ج دارد ) ت دو ثالثوی هسوتند مطابقو   خود ) طمث :حاض ( از این جهت که هر 

ـُزها.... ) وبه استخوانها بنگر که چگونه آن را برداشته و بلند می کنويم .    بقره ( /231... «)  َوانُظر اَلی العحظامح َکيـَف نُنشح

خوانده اند.) « ننشزها » سایر قراء اما   است« نُنشِرها » طبق قرائت کوفيون و ابن عامر و عاصم و حمزه و کسائی ( 
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انشراهلل الموتی : ای احياهم اهلل اموا ننشوزها :    » آمده است :«نشز » و« نشر» ( درباره تفاوت معنای ٨٨3زرکشی،ص

 ،قرائت دوم به عنوان قرائت برتر برگزیده شده است. طبق ایون قرائوت  امّا «ای نرفعها . النشز : المرتفع من االرض. 

 ( 213،ص٨قرطبی،ج  )( نين است : انظر الی العظام کيف نرفع بعضها علی بعض فی الترکيب لالحياء معنای آیه چ

 همچنان که ترجمه فوق، از این آیه شریفه بر اساس قرائت دوم ، صورت گرفته است.

 ی بد القاهر جرجوانی دربواره  عامل مهم دیگر، در بروز تعدد تحليل نحوی ،حذو برخی کلمات، در جمله است.ع

سحر است.چه ،همچون بالغت حذو می گوید:حذو بابی است که راه آن دقيق ومنشأ آن لطيف وتأثير آن عجيب 

،  117٣الجرجوانی، ) کلمه ای به بيان بالغت آن بيفزاید برسکوت  فصيح تر باشد و آن لفظ از ذکر یک بسا نياوردن

 ،باید بور محوذوو   ،لفظ وچه از لحاظ سياقچه از لحاظ ،مذکور  کلمه اما آنچه مسلم است این است که (.112ص

ه وکوالم  گشوت مخل فهم وفصاحت کوالم   ،چه بسا لفظ مذکور نبوده وممکن ، داللت کند وگر نه شناخت محذوو 

 (.1٣٢،ص2زرکشی،ج) معما گونه شود

 موی پوذیرد .از جملوه    بنا به دالیلی صوورت  ،در باب حذو ،حذو عامل است که چون سایر موارد ،جیرا از موارد

گاه حوذو فعول وجانشوين    .در باب تحذیر واغراء  ،داللت مفعول بر آن است مانند حذو عامل ،دالیل حذو فعل

بغَــًة :» ی شوریفه  ی به جهت مبالغه وتأکيد است .به عنوان مثال در آیه،  شدن مصدر ـبَغةَ هللاح َوَمـن َأحَسـُن محـَن هللاح صح صح
    ( 1٨٣)بقره /....« 

 ( ادد (وکيست خوش نگارتر از خرنگ خدا را ) بر گزیني)

ن دربواره  امفسور آرای مجمووع   شوده اسوت .  «ة صبغ»باعث ذکر چندین وجه در اعراب ، در این آیه ، حذو عامل 

َوقـاُلوا ُکونُـوا ُهـوًدا أو »  درآیوه «ابوراهيم  ة ملو »بدل است بورای   (1است : مورد بنا شده چهاربر این  ،اعراب این کلمه
 ازباب اغراء، «الزموا »یا « اتبعوا »منصوب است برای فعل (2 /بقره ( .1٨3...« )َبل محل ـة ابـراهحيَم َحنيحًفـا َنَصاَری َِتَتُدوا ُقل

/بقووره (  1٨١....« )ُقولُـوا َءاَمن ــاابح ح َوَمـا أُنــزحَل إحلَينَـا َوَمــا أُنـزحَل إلَــی إبـراهيحَم وَ » درآیووه «آمنّووا »منصوووب اسووت بووه فعوول  (٨

. اکثور  (211،ص1درو یوش،ج مصدر مؤکد، مفعول مطلق بورای فعول محوذوو اسوت )    « ةصبغ » :اینکه چهارمونظر

 مفسران ، نظر دوم را برگزیده اند همچنان که ترجمه فوق نيز بر همين اساس صورت گرفته است. 

 :. نقد و بررسی١.4

بسا با آمدن نظر  چهشده است  نظریات جدید ی باعث ارائه است که نحویون کنکاش ازعوامل موثر برتعددتحليل،

فتد یعنی نظرات قبلی همچنان بوه عنووان   ا جدید، نظرات قبلی لغو یا ضعيف شود و گاه عکس این قضيه اتفاق می

  شده استاعرابی  هوجو باعث تعدد ماند.اما این تالشهامی نظر برتر باقی 

منجر به تعدد تاویل ،   عاملی که درنهایتهت مشخص شدن معنای الفاظ استوکنکاش مفسرین به ج تالش یگاه

خدا را برای آنکه رهنمونتوان کورده اسوت تکبيور     )  /بقره (1٣3« )  َولتحکبـ ُروا هللَا عَلی مـا َهـداُکم» .... می شود مانند : 

 (بگوئيد.
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اسوت  « تعظويم  » منظور از تکبيور در ایون آیوه     :اند برخی گفته، است « اهلل اکبر » منظور  :آمده « تکبروا »در معنای

و هر یک با  در این آیه نظرات متعددی ارائه داده اندمان تکبيرزعلما در مورد ذکر تکبير و . ( 1٨٣،ص2شی،جزرک)

منظور از  بر این باورند که: استناد به روایات و احادیث وارده سعی در روشن شدن مفهوم این لفظ داشته اند. برخی

اسوت و  « ال اله اال اهلل » منظور از تکبير ذکر  :دگفته اناست. برخی دیگر  «اهلل اکبر ، اهلل اکبر ، اهلل اکبر» گفتن ،تکبير 

کوه در  وجود دارد زیادینقل قولهای  .در این خصوصاست « سبحان اهلل بکره و اصيال » ذکر  عده ای هم معتقدند

بعود از   :ن جمله اسوت از آ  نظرهای متفاوتی ارائه شده ،زمان تکبير نيز ی درباره پرداخته شده است.به آن  ،تفاسير

روز عيد فطر ، بعد از نماز عيد فطر ، شب عيد فطر ، قبل از طلوع خورشيد توا زموان طلووع و     ، درطلوع خورشيد

« ) القـران  علمـاوءص اختـاروا التکبـري املطلـق هـو ظـاهر» منظوور تکبيور مطلوق اسوت      دیگر این است که: ، نظرباالخره 

 .(  ٨17-٨1١صص ،2،جقرطبی 

 خاتمه 

تمامی آیاتی که دارای وجوه متعودد   بدون تردید، .می شودبا تحليل نحوی آیات، تأثير علم نحو برتأویل نمایان تر 

ت که در برخی موارد با وجود تحليل هوای  از این جهنيستند  اعرابی ومعنایی هستند از حيث اهميت در یک سطح 

از سووره بقوره کوه شورح آن     2٢عنوان مثال در آیوه ی  متعدد دریک آیه، برداشتهای متفاوت معنایی وجود ندارد. به

گذشت ، تغيير جایگاه وقف ، باعث بروز دو تحليل نحوی ، در آیه ی مذکور گشته است اما این تفاوت تاثير قابول  

مالحظه ای در معنای آیه نداشته است درحالی که همين عامل در آیه ی دیگر باعث بروز دو جریان فکری مختلف 

اب تأویل آیات ، عده ای آن علم را مخوتص خودا موی داننود ودر مقابول عوده ای ،آن را بوه خودا         شده است. درب

وما یَعلمُ تأویلَه الّا :»وراسخين در علم، اختصاص می دهند ،آیا این اختالو نظر به تفاوت قرائت این آیه ی شریفه 

این سوال به وجود می آیدکه اگور علوم تأویول     بر نمی گردد؟ با پذیرش نظراول ،دوباره« اهللُ والرّاسخونَ فی العلمِ 

چگونه تفهويم وتوجيوه موی    «انّا أنزلناه قرآناا عربّيا العلّکم تعقلون »،مختص خداست، پس مضمون این آیه ی شریفه 

 به طووری  است ی شدههاختالو فق بروز باعث «قروء» در لفظ سوره بقره ، عامل تعدد معنا 22٣ ی درآیه شود؟ویا

 است ولی درفقه شافعی وشيعی طالق مشروع در حيض واقع نمی شوود. «حيض »به معنای «قروء »ی درفقه حنف که

تأثير چندانی  ، همچنان که شرح آن گذشت ، ممکن استتقدیم معمول بر عاملهمين سوره نيز ،  ٣١آیه ی در و یا

که احکام فقهی از نص آیات،  مواردیدر  ،مسائلی چون وجوب ،استحباب واکراه  وجوددرمعنا نداشته باشد اما آیا 

 ؟ ریشه در تقدیم وتأخيرالفاظ ندارداستخراج می شود  

شکی نيست که وجود اختالو در آرای فقهی، ناشی ازقرائت ها وبرداشتهای متفاوت از آیات است   مسأله ای که  

ت اسالمی می باشد  چورا  نه تنها نشانه ضعف استنبا  احکام از آیات نيست   بلکه نشانه وعامل رشد و بالندگی ام

که به قول علی )ع( در تضارب آراء ،رأی درست متولد می شود. بنابراین الزمه تأویل ،گذر از سوطح ورسويدن بوه    

مغز عبارت است. برای رسيدن به این مقصود بر تأویل کننده واجب است که عالوه بر اطوالع از علووم زبوانی ،در    

کشف معنا باشد. در غيور اینصوورت    ونه تعصب فرقه ای، درجستجویتزکيه روح خویش بکوشد و به دور از هرگ

 اعتقاد افراد بر نص تحميل خواهد شد وبه همان تأویل مکروه و مذمومی که قدماگفته اند، منجر خواهد شد.
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 کتابنامه:

 کریمال قرآنال

                           . بيتا بينا، االحکام فی اصول الحکام ، ابن حزم ، زکرّیا علی یوسف ، 

 . 1172ن ، دارالتراث ، آمحمد عبداهلل بن مسلم ، تاویل مشکل القر وابن قتيبه اب

 .11٣3،ابومحمدعبداهلل بن مسلم،االختالو فی اللفظ،دارالکتب العلميه بيروت،چاپ اول،-----

 ه.1٨33، ابومحمدعبداهلل بن مسلم،مشکل القرآن و غریبه،انتشارات الخانجی،-----

 .11١٢ابن عاشور ،محمدالطاهر ،تفسير التحریروالتنویر، ، مطبعة عيسی البابلی الحلبی،چاپ اول، 

 .1٨٣١ابن هشام االنصاری ، مغنی اللبيب ،موسسة الصادق، چاپ اول، 

 . 11٣٨تفسير البحر المحيط ، ، دارالفکر بيروت ، چاپ دوم ، ،محمد بن یوسف ،حيان االندلسی ابو

 . 1132 ،البيان العربی ، چاپ دوم ة، لجن ةفی اللهجات العربي، هيم ابرا، انيس 

 . 1172، چاپ چهارم ،  ة، مکتبه االنجلوالمصری ةمن اسرار اللغ ،راهيمابانيس، 

 .1٢1١بحرانی،سيدهاشم،تفسيرالبرهان،بنيادبعثت،

 .1٨7٢ ،، چاپ اول ابراهيم ميرزا مهدی ،مبانی موسيقی قرائت قرآن ، وزارت فرهنگ و ارشاد، تهرانی 

 .اسباب التعدد فی التحليل النحوی ، بينا ، بيتا ،محمود حسن ،  الجاسم

 .117٣دالئل االعجاز فی علم المعانی ،تصحيح محمد رشيد رضا،دار المعرفة بيروت ،،عبد القاهر ،جرجانی 

چواپ اول ،   ،بيوروت  ةالعلميو حاشيه الشهاب علی تفسير البيضاوی ، دارالکتب ،قاضی شهاب الدین عمر ، الخفاجی

1117. 

 .ه.ق 1٢23محی الدین ، اعراب القران الکریم ،کمال الملک ، چاپ اول ، ،درویش 

 .11٣٢راغب اصفهانی،حسين بن علی،مقدمة جامع التفاسير،دارالدعوة الکویت،چاپ اول،

 .يتاب، مناهل العرفان فی علوم القران، دار احياء التراث، محمد عبد العظيم ، زرقانی 

تحقيق محمد ابوالفضول ابوراهيم ، داراحيواء الکتوب      ،القران  علومی لبرهان ف ،اعبداهلل  بدرالدین محمد بن ،زرکشی

     . 1173اول .   ، چاپ ةالعربي

 .ه.ق1٢13قم، ةشر البالغنزمخشری ،جاراهلل محمودبن عمر، تفسير الکشاو،   

 .111١ ،بيروت ، چاپ اول ةالعربيضة القرانی ، دارالنهمحمد اسماعيل ، من اساليب التعبير ، الزوبعی 

 .211٢، چاپ اول ،  ةالدیني ةقافثالتاویل عندالغزالی ، مکتبه ال ،سالم ، عبدالجليل بن عبدالکریم

محمد ابوالفضل ابراهيم ، بيتا ، ) شریف رضی، بيدار ،  االتقان فی علوم القران ، ،جالل الدین عبدالرحمن ،السيوطی 

طباطبائی، سيد محمد حسين، الميزان فی تفسير القرآن، دارالکتوب اطسوالميه تهوران، چواپ سووم،       عزیزی

 ه.ق. 1٨17

 م. 1112ه.  1٢12طبرسی، فضل بن الحسن، جوامع الجامع، داراطضواء بيروت، 
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 فضل بن الحسن، مجمع البيان، رابطه الثقافه و العالقات. ،-----

 . 2112بيروت ، چاپ اول ،  ةالعربي ةقرانی بين التفسير والتاویل ، دارالنهضالنص ال، السيد احمد ،عبدالغفار 

 . 211٨التقدیم و التاخير فی القران الکریم ، دارالمدار االسالمی ، چاپ اول ،  ةعلی ابوالقاسم ، بالغ،عون 

 .1٨١1سيدعلی اکبر ،قاموس قران ، دار الکتب االسالمية،، قرشی 

ودارالکتوواب 117١االنصوواری،الجامع الحکووام القرآن،دارالکتووب المصووریة،چاپ دوم، القرطبی،ابووو محموودبن احموود

 .11١7العربی،

 م. 111١ق،  1٢1١مبرد، محمد بن یزید، الکامل فی اللّغه و اطدب،دارالکنب العلميه بيروت، 
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(١7) 

 فرهنگ شهادت در شعر معاصر فلسطین

 (های اسغمی ف قرآنی تکیه بر آموزهبا )

 1جمال طالبی قره قشغقید. 

 دیار دانشگاه فرهنگياناستا

 چکیده

های اسالمی  ای که شهادت در آموزه عميقی با مفهوم شهادت دارد. به گونه مقوله مقاومت در جهان اسالم پيوند

﴿إحنَّ اَّللََّ اْشتَـَر َٰ  مزد اخالص و پایداری در مقابل جبهه کفر و استکبار جهانی است. آیه یکصد و یازده سوه توبه
نَّ َِلـُـُم اجْلَنَّــَة يـَُقــاتحُلوَن ِفح َســبحيلح اَّللَّح فـَيَـْقتُـُلــوَن َويُـ  ُفَســُهْم َوَأْمــَواَِلُْم ِبَح ــَن اْلُمــْؤمحنحنَي أَنـْ جایگوواه واالی شووهادت در ْقتَـُلــوَن﴾ مح

ا خداونود متعوال اسوت. شوعر     کند و اینکه شهادت معامله شوهدا بو   های دینی را تبيين می فرهنگ اسالم و آموزه

ها توانسته است به خووبی ارزش واالی شوهادت را تبيوين نمایود.      معاصر پایداری فلسطين با الهام از این آموزه

ای از رسووخ فرهنوگ شوهادت در بوين جوانوان       های باشکوه شهدای مقاوموت در فلسوطين جلووه    تشييع جنازه

به گسترش فرهنگ شهادت پرداخته و در جای جای قصائد  های اشغالی است. شاعران نيز به نوبه خود سرزمين

زند. شهادت در اندیشه برخی از شاعران فلسطينی مرگ و پایان زندگی  آنان تشویق به جهاد و شهادت موج می

جستار حاضر با رویکورد تحليلوی بوه     های غافل است.  نيست، بلکه چراغی فروزان و روشنابخش زندگی انسان

 های غنیّ اسالم است.  از منظر شاعران معاصر فلسطين با الهام از آموزهدنبال بررسی شهادت 

 شعر معاصر فلسطين، پایداری و مقاومت، شهادت  ها: کلید واژه

 

 مقدمه

روند، و شهادت به عنوان پاداش و اجر خداوند  شهيد و شهادت دو کليدواژه اصلی ادبيات پایداری به شمار می

﴿َو ال فرمایود:   به مجاهدان، همواره مورد ستایش شاعران قرار گرفته است. خداوند متعوال در قورآن کوریم موی    
ْنـَد َرهبح ـحْم يـُْرزَقُـوَن﴾ََتَْسنَبَّ الَّذحيَن قُتحُلوا فحی َسبحيلح اَّللَّح َأْمواَتً  (. شاعران معاصر فلسوطين بوا   1١1)آل عمران:  َبْل َأْحياٌء عح

 اند. پذیری از آیات قرآن جایگاه واالی شهادت را درک نموده، و در اشعار خود بدان پرداخته الهام

و نهى از منکر، گریزى، تقوا، اطاعت امر خدا، امر به معروو  فرهنگ شهادت یعنى خودسازى، خداترسى، گناه

فرهنگ شهادت یعنى سازش نکردن با . اقامة نماز، جود و کرامت، عزّت نفس و گریز از ذلّت و زبونى

هاى ستم، مبارزه با باطل، ایثار، قاطعيّت و صالبت در راه عقيده، جهاد و از خود  ها و حکومت طاغوت

طلبى فاصله گرفتن و آخرت را  اگرایى و رفاهآمدن و دیگران را بر خود مقدم داشتن. شهادت یعنى از دني بيرون

                                                           
1 jamal_talebii@yahoo.com 
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فشانى کردن و در راه رضاى حق و پياده  مدّ نظر داشتن، در راه اصالح جامعه و حاکميت دین و عدالت جان

در  .این فرهنگ، حقيقتى است که در هر زمان، ظهور و تجلّی خاصّى دارد. کردن احکام الهى سر از پا نشناختن

هاى نبرد، و پایدارى و استقامت تا کشته شدن و  با دشمن، به صورت حضور در جبهه ایام جنگ و رو در رویى

شهيد گردیدن و در ایّام صلح، در راه خودسازى و مبارزه با مفاسد و رذائل و اجراى احکام الهى تا مرز شهادت 

 (.2ش: 1٨٣3)محيطی اردکانی، ت پيش رفتن اس

مشهور فلسطين در دوره معاصر، به بررسی فرهنگ شهادت و  در جستار حاضر با تحليل برخی اشعار شاعران

 های اسالم پرداخته، و به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر خواهيم بود: پذیری آنان از آموزه الهام

 شهادت چه جایگاهی در شعر معاصر فلسطين دارد؟ (1

 قرآنی است؟ های اسالمی و نگاه شاعران معاصر به مقوله شهادت چه اندازه متأثر از آموزه (2

 شهید در لغت و اصطغح

است، ومعانی لغوی متعددی برای آن ذکر شده است. وجه تسميه شهيد « شهد»اسم مبالغه از ریشه « شهيد»واژه 

بيند. شاید هم بدین  بدین نام از آن جهت است که هنگام مرگ، فرشتگان بر جسدش حاضر شده و او آنان رامی

های زمين شاهده است )ر.ک: ابن  افتد  زیرا یکی از نام روی زمين می خاطر است که شهيد در زمان شهادت

(. از دیدگاه راغب اصفهانی وجه تسميه شهيد به این خاطر است که چنين کسی 311ش: 1٨11فارس، 

(. ابن انباری نيز معتقد است که شهيد، ٢27و٢21ش: 1٨11درپيشگاه پروردگار خود حاضر است )ر.ک: راغب، 

م: 111١دهند )الزبيدی،  ده است به این خاطر که خداوند و مالئکه بهشت را به او شهادت میشهيد ناميده ش

 (٨11، 2جو

مرگ سرخ قهرمانان و سربازان فداکاری که در نبردهای خونين به دست »شهيد در اصطالح عبارت است از 

ردند. این مرگ را شهادت و گ دشمن کشته شده و قربانی عقيده و مرام خود یا فدایی ایده و سرزمين خویش می

)رضوانی، ها شکوه، عظمت و قداست خاصّ دارد  ها اینگونه مرگ کشتگان را شهيد نامند و برای عموم ملت

مَثَل شمع است که خدمتش از نوع سوخته شدن و فانى  »شهيد مطهرى مثل شهيد در اندیشه  (.113ش: 1٨١2

شدن و پرتو افکندن است، تا دیگران در این پرتو که به بهاى نيستى او تمام شده، بنشينند و آسایش بيابند و کار 

)مطهری،  «خویش را انجام دهند، آرى، شهدا شمع محفل بشریتند  سوختند و محفل بشریت را روشن کردند

مرگی شهادت است که انسان با توجه به خطرات »نویسد:  تبيين اقسام مرگ، درباره شهادت می ایشان در(. 7١

رخ دهد. شهادت « فی سبيل اهلل»احتمالی یا ظنّی یا یقينی فقط به خاطر هدو مقدس و انسانی و به تعبير قران 

و انسان بخواهد جان خود  دو رکن دارد: یکی این که در راه خدا و فی سبيل اهلل باشد یعنی هدو مقدس باشد

را فدای هدو نماید. دیگر این که آگاهانه صورت گرفته باشد. شهادت ایستادگی آگاهانه و مقاومت هوشيارانه 

  (.٣٨)همان: « در راه مقدس است... فدا کردن آگاهانه تمام هستی خود در راه هدو مقدس است

 فرهنگ شهادت در اسغم
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توان جایگزینی برای آن پيدا نمود  زیرا اگر جهاد در راه خداوند  ست که نمیای اسالمی و شرعی ا شهادت واژه

رود. قرآن کریم  و دفاع از وطن یکی از واجبات شرعی است، پس شهادت نيز ثمره این مجاهدت به شمار می

 َأْو ُمتُّْم لََمْغفحَرٌة محَن اَّللَّح ﴿َولَئحْن قُتحْلُتْم ِفح َسبحيلح اَّللَّح داند:  شهادت را مغفرت و رحمت الهی برای مجاهدان راه خدا می
ٌر ِمحَّا ََيَْمُعوَن﴾  بنابراین شهادت در راه خدا مرگ معمولی نيست، بلکه آمرزش و  (.137)آل عمران: َوَرْْحٌَة َخيـْ

ای دارد و روایات متعددی از پيامبر )ص( و  رحمت نتيجه آن است. شهادت در اسالم شأن و جایگاه برجسته

السالم( پيرامون جایگاه شهادت نقل شده است. محمدبن ابی عميره از پيامبر روایت کرده  عصومين )عليهمائمه م

ْ  إيل  من أن يکون يل أهل الوبر واملدرأل»است که فرمودند:  الدین الهندی،  )حسام« ن أقًتل ِف سبيل هللا أح

تر است. امام علی  داشتنی ی دنيا و اهل دنيا دوست در راه خدا کشته شوم برایم از همه (17١، ص ٢م: جو 111٣

إن  أکرًم املوتح القتُل، والذي نفُس ابن أيب طالْ بيدهح »اند:  )ع( در فضيلت شهادت و آمادگی برای شهادت فرموده
 (.111، ص ١)ابن أبی الحدید، جو  «أللُف ضربٍة ابلسيف أهوُن علي  من ميتٍة علي الفراشح ِف غري طاعةح هللا

ترین مرگ، شهادت است. سوگند به آنکه جان فرزند ابی طالب در دستان اوست، هزار ضربه با شمشير  بزرگ

 تر است از مرگ در بستری که در غير راه خدا است.  برای من آسان

های خویش به ارمغان  تبخشی هستند که با خون پاک خود، آزادی و کرامت را برای ملّ شهدا چرا  روشنی

ای که خداجویند و عاشقانه راه  های پاکباخته و از دنيا وارسته شهادت برای انسان»آوردند. در آیين اسالم 

اند به  های دیگر در پی رستگاری ها که از راه تر از آن ها را زودتر و سریع بری است که آن پویند، راه ميان می

 (.٨1ش: 1٨٣٢)عميد زنجانی، « رساند می های واالیی در مسير قرب الهی هدو

شود که این واژه یکی از اسماء  ی مقدسی دارد، و اهميّت آن از آنجا ناشی می شهادت در فرهنگ اسالم صبغه

السالم نيز بارها  الحسنی است. ارزش و جایگاه شهيد و شهادت در احادیث پيامبر )ص( و معصومين عليهم

 مورد تأکيد قرار گرفته است.

 ادت در اندیشه شاعران معاصر فلسطینشه

های فرهنگ و تربيت جوانان تبدیل شده است، در  شهادت در اندیشه شاعران معاصر فلسطين به یکی از مؤلفه

زند. و این اعتقاد ناشی از  طلبی موج می جای جای اشعارشان گشترش این فرهنگ و دعوت به جهاد و شهاد

در شعر مقاومت، مبارزان راه »ر رفته و به مرحله عمل رسيده است. تأثير اسالم است که از سخن محض فرات

های واالی انتفاضه جانفشانی کرده و در ميدان نبرد با  آزادی و مجاهدانی که با غيرت تمام در دفاع از آرمان

)سليمی و همکاران، « اند، نماد عظمت و الگوی فداکاری و شجاعتند دژخيمان اشغالگر به شهادت رسيده

 (. 1٢١ش: 1٨1٢

های شاعران معاصر فلسطينی نهادینه کردن فرهنگ شهادت در ميان مردم است، و این امر با  یکی از دغدغه

ای با  ساز اسالم محقّق شده است. خضر محجر از شاعران معاصر فلسطين در قصيده های انسان تأکيد بر آموزه

 أخروی شهيدان را حيات امن شمرده است: با الهام از آیات قرآنی حيات «قصيدة مل تکتمل بعد»عنوان 
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 الن يل أزرُق، لون عيِن احلقيقُة / أزرُق / والد م أزرُق ِف عروقي / اآلخريَن على املعابرح / فاْدخلوها آمننَي وشاهدينَ 
نيل آبی است، حقيقت همرنگ چشمانم است. به رنگ آبی. وخون رگهایم آبی است، (. »٣٣م: 1113)محجر، 

در این ابيات «. دهيد دیگرا رهگذرانند، پس وارد بهشت شوید در حاليکه در امان هستيد و شهادت می

 حظه است.به وضوح قابل مال ﴿اْدخلوها بحسالٍم آمننَي﴾سوره حجر  ٢١تأثيرپذیری شاعر از آیه 

﴿إحنَّ اَّللََّ َوَماَلئحَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيح ح اَي أَيُـَّها الَّذحيَن :فرماید سوره احزاب که می 3١با الهام از آیه  سميح قاسم نيز
الهی دانسته و  از باب تکریم منزلت شهيد، جایگاه شهدا را بسان جایگاه انبياء آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيهح َوَسل حُموا َتْسلحيًما﴾

 گوید: می

ـــــــورح وإن نـــــــاابح َولكـــــــم َوقفنـــــــا   لُقب
 

ـــــــــهداء إذ نســـــــــتلهمُ  نســـــــــَتلهمُ    الش 
ــــــفاحح التَتشــــــاََمي   اي َجبهــــــَة الس 

 
ـــــهيدح أعـــــز  منـــــًک وأکـــــرمُ    نعـــــُل الش 
ــــــــــهيدح رســــــــــالٌة نبويــــــــــةٌ    َودُم الش 

 
ـــهيد َوســـل موا   صـــل وا علـــی روحح الش 
 (٢17: 2م: جو 111٨)قاسم،                                      

چه بسيار سر مزار شهيدان ایستادیم تا از آنان الهام بگيریم. ای جبهه خونریزان! احساس غرور مکنيد که »

تر است. خون شهيد رسالتی همچون رسالت انبياء الهی دارد. پس به روح  کفش شهيد از شما عزیزتر و بزرگ

پذیری ملّت از شهداء، جایگاه آنان را به مراتب  بيات با اشاره به الهامقاسم در این ا«. آنان سالم و درود بفرستيد

داند. قاسم خون شهداء را حامل رسالت الهی  تر از آنان می باالتر از جبهه باطل دانسته و کفش شهيد را باارزش

 فرستد. تلقّی کرده و به روح مطهر آنان سالم می

﴿َوقـَْوِلححْم إحصَّ قـَتَـْلَنا سوره نساء 137با الهام از آیه  «ل ِف يوم...جرمية قت»ای با عنوان  فدوی طوقان در قصيده
يَح عحيَسى اْبَن َمْرمَيَ َرُسوَل اَّللَّح َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلكحْن ُشب حَه َِلُْم﴾ عروج حضرت عيسی مسيح )ع( به  اْلَمسح

بازآفرینی کرده است تا بر جاودانگی این شهيد « منتهی»آسمان را در داستان شهادت کودک بچه فلسطينی با نام 

 و قداست امر شهادت تأکيد کند:

ها ِف الس ماء الكبرية / وتُعلُن أن  املَطاَف  َوما قـََتلوا ُمنتهى َوما َصلبوها / ولكن ما َخرَجْت ُمنتهى / تعل َق أقماَر أفراحح
ها منتهی را نکشته و به دار نياویختند.  آن(. »31٢م: 2113طوقان، ) القدمَي انتهى / وتُعلَن أن  املطاَف اجلديَد ابتدا

هایش را از آسمان بياویزد و اعالم کند که زمان گذشته به پایان رسيده و دوران  ليکن او بيرون رفت تا ماه شادی

 «.دیگری آغاز شده است

 داند:  محمود دسوقی نيز خون شهدا را باعث آزادی ملّت فلسطين می

ـــْر ب ََ الََتـــْف وابـــذْل أجهح صـــوتح
 دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

 

 إن  الــــــــــــــدماَء رواُء كــــــــــــــل  َتــــــــــــــر ر 
 (٨م: 1111)دسوقی،                                          

ای را سيراب  خواهانه هر جنبش آزادی  صدایت را بلند کن و نترس و خونت را هدیه کن. زیرا خون»

 «.کند می
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 داند: خون شهيد میعبدالرحمن بارود زمين را کوچکتر از یک قطره 

ِ  أر  األرَ   ومـــــــــــــا األرُ ؟ إ
 أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــَغَر مـــن قطـــرٍة مـــن دمـــاء الشـــهيد 
 (1٣)بارود،                                                 

او ریخته شدن خون و شهادت را «. دانم زمين چيست؟ من زمين را کوچکتر از یک قطره خون شهيدان می»

 داند: میتنها به خاطر خداوند 

 أص   قـــــــــد ســـــــــكبُت دمــــــــــائي
 

 ولـــــــــــــريب  تضـــــــــــــر عي وســـــــــــــجودي 
 (1٢3)همان،                                              

 «.من خونم را در راه خدا ریختم. و سجده و تضرّعم به خاطر پروردگارم است»

های آن  از وطن و آرمانعبدالرحيم محمود از شاعران پایداری فلسطين است که شهد شهادت را در راه دفاع 

 داند: شهادت را هنر مردان خدا می« شهيد»ای با نام  نوشيد. او در قصيده

 أر  َمقتلي دوَن حق ـي الس ـليْ
 

 ودوَن بــــــــــــــالدي هــــــــــــــو املُبَتغــــــــــــــى 
 َوَلعمــــــُرك هــــــذا ِمــــــاُت الرجــــــال 

 
ـــــــــــن راَم مـــــــــــوَتً شـــــــــــريفاً فـــــــــــذا   َوَم
 (17م: 2117)هواش،                                         

خورم که شهادت مرگ  آرزویم شهادت در راه دفاع از وطن و حقّ مسلوب است. به جانت سوگند می» 

 «مردانه است، و هرکس دنبال مرگ باعزّتی است شهادت را آرزو کند

بينانه در قبال درک عميق و اندیشه  ابراهيم مقادمه همانند دیگر شاعران حوزه مقاومت، با نگرشی واقع

ای  تر نموده و با اراده های مقدس شهداء محکم بين شهدای وطن، بار دیگر تعهد خود را نست به آرمان حقيقت

ی فرهنگ شهادت، سهم بسزایی برای خویش رقم زده است. او در  های شهداء و اشاعه راسخ در تبيين اندیشه

فام پيروزی در سرزمين  های سرخ به این باور رسيده است که شهادت تنها راه شکفتن گل« حسين»قصيده 

 فلسطين است:

نا وقوافل الش هداءح ِف الس احة / ستزهُر زهرُة احلق   هایمان و  از خالل زخم(. »22م: 211٨)المقادمة،  وعَّب جراحح

 «.فام حق و حقيقت خواهد رویيد کاروان شهداء در ميدان، گل سرخ

ع نگاه شاعران به مقوله شهيد و شهادت را های اسالمی در نو توان نقش آموزه از آنچه گذشت به وضوح می

بخش شاعران فلسطينی بوده است. عالوه بر آن فرهنگ و تمدن  لمس نمود. قرآن به عنوان بهترین الگو الهام

ستيز اسالم، ایده و ملهم آنان بوده است. به طور کلّی با بررسی شعر شاعران معاصر فلسطين پيرامون شهيد  ظلم

 رات زیر را در شعر آنان یافت.توان تفکّ و شهادت می

 ی عزّت و کرامت انسان شهادت مایه -1

های اسالم،  پذیری از آموزه خواند. کمال غنيم با الهام اسالم همواره مسلمانان را به عزّت و کرامت فرا می

 داند که شهادت نتيجه آن است: جهاد با اشغالگران را جهاد مایه عزّت و کرامتی می



 جمال طالبی قره قشالقی ی(ـ قرآن یاسالم ىها بر آموزه هيتك با) نيفرهنگ شهادت در شعر معاصر فلسط
  

3٨٣ 

 

جــــارََة  ــــاوأســــ ْل حح ــــَدِت َورحماَِل  بَل
 

ـــــــــن فحتيـــــــــةح القــــــــــرآنح   ـــــــــا رأْت مح  عم 
ـــــز ٍة وَكرامـــــة   َشـــــهحَدْت معـــــارَك عح

 
ــــْت ِلــــا اآلفــــاُق ِف اْستحســــانح    طرَب
هـــــادح ََتر كـــــوا   صَد  املُنـــــاد  للجح

 
 جــــــاَءْت َجحافــــــُل ُكفــــــرهم لطعــــــانح  
جــــــــــاءْت َجحـــــــــــافحلهم َفهب ـــــــــــوا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا  جاهح
 

 إن  اجلحهــــــــــــــاَد فريضــــــــــــــُة الــــــــــــــد اينح  
 َفلَتقَبلـــــوا صـــــوَب املنـــــااي رغبـــــةً  

 
 إن  الشـــــــــــهادَة منهـــــــــــُل الظمــــــــــــآنح  
 (٨٨و٨٢م: 111٢)غنيم،                                          

از سنگ و شن و ماسه سرزمينم ب رس آنچه از جوانان قرآن به چشم دیده است. جهاد عزتمندانه را به یاد »

است. فریادزن ندا زد که آماده جهاد شوید که س اهيان کفر برای جنگ ها به تحسين آن پرداخته  دارد که کرانه

ای الهی است. با اشتياق به سوی شهادت بشتابيد  اند. س اهيان کفر آمده است پس جهاد کنيد که آن فریضه آمده

 «.که شهادت شرچشمه تشنگان است

کند. یکی از شاعران  ویق میخون شهيد حامل رسالت مهمّی است که جوانان را به جهاد در راه خدا تش

 گوید: فلسطينی در این زمينه می

منه البيارُق / ْحرًة بعد  تماذا يـَُقوُل دُم الش هيدح وَقد رُوي منه البالُد / وَتعط رْت منه الر اب / وَتزي نْت منه الوهاُد / َوتلو ن
لوها اِ ابلث ر  دمَع احلداد / بل أرسح م: 1111)احمد علی،  َُترْق اآلفاَق حي  على اجلهاد الس وادح / الَتسَكبوا عنَد اقرتح

ها بدان  ها از آن معطر، وجلگه ها از آن سيراب، و پشته گوید حال آنکه سرزمين خون شهيد چه می» (.117

ها بعد از سياهی با سرخی رنگين شده است. چون مرا در خاک بگذارند اشک ماتم نریزید، بلکه  آراسته، و پرچم

 «.ور نماید جهاد سر دهيد تا آفاق را شعله فریاد دعوت به

شاعر در این ابيات قداست خاصی به خون شهيد قائل است  زیرا خون شهيد خاک وطن را سيراب نموده، و 

های سياه را گلگون کرده است. لذا شاعر از هموطنان خود  ها است. خون شهيد بيرق بخش پستی و بلندی زینت

 نکرده، و خود را آماده جهاد در راه خدا کنند.خواهد بعد از شهادتش گریه  می

طلبی فرزندان فلسطين  اند. صالح فروانه، شهادت قهرمانان فلسطينی در ميدان جنگ همواره به دنبال شهادت بوده

 گونه به تصویر کشيده است: را این

حلرب / أسائُل نفسي أما زلُت حي ا؟ / َطلْبُت الش هادَة من أو ل العمر حىت  هنايته / وكنُت إذا دفنُت رفاقي ِف َحومةح ا
ام، و وقتی دوستانم را  از اوّل تا پایان عمر دنبال شهادت بوده» (.21م: 211٢)فروانة،  وأخجُل حني َُياوبِن الصمتُ 

کردم وقتی  پرسيدم: آیا همچنان زنده هستی؟ وشرم می س ردم، از خویشتن می در ميدان جنگ به خاک می

 «پاسخم سکوت بود

ام. ووقتی همسنگرانم را به  ام دنبال شهادت بوده گوید: از اوّل تا پایان زندگی از زبان رزمنده فلسطينی می شاعر

پرسيدم که آیا همچنان زنده هستم؟ و آنگاه که پاسخم سکوت بود، احساس شرم  س ردم از خود می خاک می

 کردم. می
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 داند: کمال رشيد قافله شهدا را پویا و در حال رشد می

 ُل الشــهادة ميضــي ِف مواكبحــهرتــ
 

 رغـــــَم اجلـــــراح بنـــــورح احلـــــق  ينتصـــــرُ  
 ومــــن أراَد حيــــاَة العــــز  جــــاَد ِلــــا 

 
 ابلـــــــر وح واملــــــــالح ابإلقـــــــدامح َيتــــــــزرُ  
 (111)رشيد،                                             

خواهد شد. هرکس دنبال ها به یاری پروردگار پيروز  قافله شهادت در گذر است و عليرغم زخم خوردن»

 «.زندگی شرافتمندانه است باید از جان و مالش بگذرد و کمر همّت ببندد

داند و رسيدن بدان  ترین مقام می های دین مبين اسالم، شهادت را بزرگ نيز با الهام از آموزه الدین العبوشی برهان

 کند: را آرزوی خود قلمداد می

کنم به شهادت برسم تا به  آرزو می» (.٣م: 11١7)العبوشی،  ألقى هبا ريب  أعز  مقاماً َقد ُكنُت أرُجو أن أصَل شهادًة / 

 «.دیدار پروردگارم که مقامی بزرگ است دست بيابم

 جاودانگی شهیدان -2

های عزیز و پاکی هستند که دارای  شوند، انسان در روی زمين شهيد می« اهلل»آن کسانی که در راه اعتالی کلمه 

کرامت قلبی و تزکيه روحی و طهارت نفسانی هستند. بنابراین اینان را نباید مردگان خطاب کرد، که مردن یعنی 

هوم حيات، رشد و حرکت به سوی پيشرفت فنا و محو شدن از صفحه وجود، بلکه اینان زنده هستند که مف

ِْم يُ ْرزَقُونَ ﴿( شهدا به گواهی آیه 232م: 211٣است )معرفت،   ﴾َو الََتَْسََبَّ الَِّذيَن قُتُِلوا ِفی َسبِيِل اهللَِّ أَْموااتً بَْل أَْحياءٌ ِعْنَد َرهبِّ
رمق این جامعه، خون  ی بی مرده های خشک زندگان تاریخ هستند. شهيد همچون قلبی به اندام (1١1)آل عمران: 

ترین معجزه شهادتش این است که به یک نسل، ایمان جدید به خویش را  رساند و بزرگ خویش را می

صالح عمر فروانه با (. 171ش: 1٨37)شریعتی، بخشد. شهيد حاضر است و هميشه جاوید  کی غائب است؟  می

 داند: الهام از آیه فوق، شهادت را تولدی دوباره می

ُطلقح اإلرادةح / َتكوُن االنتفاَضة / وحنَي َتُكوُن الشهادُة ميالدًا / َتكون احل ياُة عرساً عنَدما يَنَتزحُع املَقُهوُر قدرََة التغيري/ مبح
آورد،  ای مطلق قدرت تغيير را به دست می وقتی انسان شکست خورده با اراده» (.1٢م: 211٢)فروانة،  أبدايً 

 «.گردد است، زندگی عروسی ابدی می  دهد، و وقتی شهادت تولدی دوباره انتفاضه رخ می
های اشغالی است و این تنها راه دفع ظلم و ستم است، و  انتفاضه از دیدگاه شاعر شوق به آزادسازی سرزمين

 شناسد. ای است به سوی زندگی سعادتمندی که عبودیت را نمی د دوبارهشهادت تولّ

ای با عنوان  پذیری از آیات قرآن، شهداء را در قصيده یوسف محمود از شاعران معاصر فلسطين نيز با الهام

 گوید: زندگان تاریخ قلمداد کرده و می« شهيد»

رًة أخر  / على فرسح احلننيح / بيديهح يبَتهُل الفرُح / للش مسح والَفجرح هَو   مَيُْت /   يقتلوا فيه احلياَة / اآلَن يصعُد م
او نمرده است. زندگی او را نکشتند. او بار دیگر سوار بر اسب اشتياق به (. »11م: 11٣1)محمود،  اجلديدح وللحياة

 «.یکند، برای خورشيد و طلوع دوباره و زندگ کند، شادی با دستانش نيایش می آسمان صعود می



 جمال طالبی قره قشالقی ی(ـ قرآن یاسالم ىها بر آموزه هيتك با) نيفرهنگ شهادت در شعر معاصر فلسط
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شهادت در اندیشه محمود درویش شاعر معروو فلسطينی پایان حيات دنيوی و آغاز حيات جاودانه است، و 

 شهادت پایان زندگی نيست:

ََ ينُبُت قمٌح جديٌد /  نَعيُش َمعَ / نسرُي معَ / َنوُع معَ وحنَي مَتوُت / حُناوُل أن ال َّنوَت معَ / فوَق ضرُي
شویم. با تو  کنيم. با تو همراه می با تو زندگی می(. »٨١2م: 11٣1)درویش،  / نسريُ  وأنَت تراص / نسرُي / نسريُ 

روید. و تو ما را  ای می کنيم با تو نميریم. روی ضریح تو گندم تازه ميری، تالش می شویم. و وقتی می گرسنه می

 «.افتيم افتيم، راه می افتيم، راه می بينی، راه می می

 گوید: در اندیشه بسياری دیگر از شاعران فلسطينی قابل رصد است. ماجد الدجانی میاین نوع نگاه به شهادت 

 ال ََتَسبوا الشهداَء أمواًَت قَضوا
 

ـــــــــــــه   دَة حلظـــــــــــــة املـــــــــــــيالدح اإن  الش 
 (1٣ م:211٣)زعرب،                                         

 «.شهيدان را مرده م ندارید. شهادت لحظه تولّدی دوباره است»

کند، خطاب به یحيی عيّاش  ابراهيم مقادمه با الهام گرفتن از آیات قرآن که شهيدان را زندگان تاریخ معرفی می

 گوید: های عزّالدین قسّام می از فرماندهان گردان

اب / فبذاَك حد   وإن حازوا نا الر سوُل وأنب ت أي  الكتاب / وسواَك أمواٌت ٍعي اُش أنَت احلي  أنَت بحرغمح كونَح ِف الرت 
َْ والر غاب ای عيّاش! تو عليرغم اینکه به شهادت رسيدی، زنده هستی. و این (. »٢2م: 211٨)مقادمه،  املَناص

ای و دیگران گرچه به مناصب و آرزوهای خود رسيدند،  های آسمانی است. تو زنده سخن پيامبر و کتاب

 «مردگانی بيش نيستند

 شهادت راهگشای جامعه -١

های مردمی را  ها ریخته شود. و خون شهدا است که نهال نوپای قيام ای باید خون هر انتفاضهبرای موفقيّت 

کند. شهادت فنا شدن جوانان وطن برای نيل به سرچشمه نور و هستی مطلق است، تا در پرتو نور  آبياری می

ای الهی و انسانی شهادت را ه الهی، راه جوامع انسانی را روشن نمایند. ابراهيم مقادمه با الهام از این آموزه

 داند: راهگشای جامعه می

ال ِبَس ابلَكسرح..ابملوتح / نصَنُع ابملوتح فجَر الغد / ومن زنزانٍة ِف الس جن أو وجعح املُستشفى / سُتولُد فرصُة العتقح / 
 (2٨م: 211٨)مقادمه،  وعّب َجراحنا وقوافل الشهداء ِف الس احة / ستزهر زهر احلق  

سازیم. و از سلول زندان یا درد بيمارستان، فرصت رهایی  مرگ مهم نيست. با شهادت طلوع فردا میشکست و »

 «.شود. و از زخم و قافله شهيدانمان در ميدان گل حقيقت شکوفه خواهد داد زاده می

هگشا بودن ای پوالدین درد و رنج زندان و زخم و شهادت را به خاطر رضای پروردگار، و ایمان به را او با اراده

پذیرد. شهادت در قاموش مقادمه نور و روشنی و حيات  های بعدی جامعه با آغوش باز می شهادت برای نسل

های آینده و  برای عاشقان زندگی با عزّت است. او در قصيده دیگری با آرزوی شهادت، آن را چراغی برای نسل

 داند: مایه عظمت ملّت مسلمان فلسطين می
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)مقادمة، ص  اي إِلي / ِف سبيلح احلق ح فاْقبْضِن شهيدًا / واْجعلح األشالَء مِن  معّبًا / للعز  واجليل اجلديدأص للجن ةح أحيا 

ام، پس روح مرا در راه حقّ برای شهادت قبض کن، و اعضای پيکرم را  خدایا! من به عشق شهادت زنده(. »12

 «.معبری برای مجد و عظمت نسل جدید قرار بده

 داند: نيز شهادت را چرا  راه ظلمات میمحمود مفلح 

ََ فاجلَراٌح عزاءص  َكفَكْف دُموَع
  

ــــــديلُ   ــــــد جى قن ــــــهادةح ِف ال  ودُم الش 
 
 

ـــا ـــراعح فإن ن  واصـــُعد إيل قحمـــم الص 
 

ــــاَماتح َنصــــولُ    فــــوَق الر واســــي الش 
 (11٨م: 1111)مفلح،                                         

بخش است. بر بلندای  زخم تسلّای ماست. و خون شهادت در تاریکی چرا  روشنیهایت را پاک کن.  اشک»

 «.جنگيم های استوار می های نبرد صعود کن، که ما باالی قله قلّه

داند، بلکه عبادت خالصانه و مایه قرب الهی، و  او با نگاه عميق به شهادت، آن را مرگ و پایان زندگی نمی

تابی را کنار  خواهد گریه و بی کند. لذا از فلسطينيان می فل را روشن میهای غا چراغی است ظلمات انسان

یابند و یا شهادت در راه خدا  های مقاومت صعود نمایند و سرانجام یا به پيروزی دست می گذاشته، و به قلّه

   شود. نصيب آنان می

ن ماه و خورشيدی است که چرا  شهيد و شهادت در اندیشه ابراهيم طوقان از شاعران بنام مقاومت فلسطين بسا

 های آزاده هستند: راه ملت

ْ  الش هيُد دَمه وقر به / يقول: إن  املُهَج املخض بة / أدفُع للض يمح عن األوطانح / .../ اولئَ الش موُس والبدوُر /  ص
گوید:  شهيد خونش را ریخت و خودش را نزدیک نمود. می» (.321م: 2113طوقان، ) دائمُة االشراقح ال تغورُ 

کنند... شهيدان خورشيد و ماه  های به خون غلتيده، ظلم و ستم را بهتر از هر چيز دیگری از وطن دفع می جان

 «.تابند و غروبی ندارند هستند که هميشه می

 گوید: یشهدا را به چراغی تشبيه نموده و م «شهداء االنتفاضة»طوقان در قصيده 

، ابملُهجح الفتي ة ابلعقيق / رفعوا القلوَب على األكف  حجارة، مجرا، حريق /  َرَْسوا الط ريَق إَل احلياةح / َرصفوُه ابملرجانح
 / ُمتوه جنًي علی الط ريقح / مقب لنَي فَم احلياةح  رمَجوا هبا َوحَش الطريق / واشتد ت وماتوا واقحفنَي / مت ل قنَي كما الن جوم

های  راه زندگی را ترسيم کرده، و آن را با مرجان هموار کردند. راه زندگی را با دل(. »3٢1م: 111٨قان، )طو

هایشان را بر کف دستانشان گذاشتند. هيوالی راه را با سنگ و اخگر و آتش  جوان و با عقيق آراستند. جان

راه درخشيدند و دهان زندگی را  زدند. و معرکه شدّت یافت و ایستاده شهيد شدند، و همچون ستارگان در

 «.بوسيدند

 ف بهشت موهبتی برای شهیدان  4

بهشت و رسيدن به مقام رضوان در آیات متعددی از قرآن کریم به عنوان پاداش شهيدان ذکر شده است. آیات 

آغازین سوره محمد )ص( از جمله آیاتی است که خداوند در آن ارزش و منزلت شهدا را بيان نموده، و بهشت 
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َسيَـْهديهحْم َو  َسبيلح اَّللَّح فـََلْن ُيضحلَّ َأْعماَِلُمْ   َوالَّذيَن قُتحُلوا ِف﴿برین را پاداش جهادت و شهادت آنان اعالم کرده است: 
ُلُهُم اجْلَنََّة َعرََّفها َِلُمْ  ُيْصلحُح ابَِلُمْ  کسانی که در راه خدا کشته شدند، خداوند هرگز اعمالشان را ضایع  ﴾َو يُْدخح

 ها نگرداند و آنان را به سعادت هدایت کند و اموذشان را اصالح نماید و به بهشتی که قبالا مقامات آن را به آن

پذیری از این آیه قرآنی، در قصيده  ابراهيم طوقان با الهام (٢و١)محمد: سازد  شناسانده است، واردشان می

 گوید: می «األبطال الثالثة»

 أجساُدهم ِف تربةح األوطانح / أرواُحهم ِف جن ة الر ضوان / هناك ال َشكو  محن الط غيان / وهناك فيُض العفوح والغفران

اجسادشان در خاک وطن جای گرفته، و روحشان در بهشت برین است. بهشتی که »( 2٣3م: 2113طوقان، )

 «.ای از ظلم و طغيان نيست. آنجا فقط رحمت و غفران الهی است آنجا هيچ شکوه

ای خطاب به مادر یکی از شهيدان فلسطينی به جایگاه واالی شهدا در بهشت اشاره  کمال رشيد در قصيده

 کند: می

ـــــــِن  أمُّ  ـــــــِن   اطمئ ـــــــهيد اطمئ  الش 
 

ـــــــائنح عـــــــدنح   ـــــــدح ِف جن  هـــــــو ِف اخلل
ــــــــص   ا َملصــــــــاً بفعــــــــٍل عظــــــــيمٍ َِل

 
   ينْلهــــــــــــا ابلقــــــــــــولح أو ابلت مـــــــــــــِن   
 (3٣)رشيد،                                                 

کاری بزرگ او شهادت را مخلصانه و با  ای مادر شهيد! یقين بدان که فرزندت در بهشت عدن جاودانه است.»

 «.بدست آورده است نه با حرو و خواهش

سوره مبارکه نساء به مالزمت  ١1شهدا در فرهنگ اسالمی از جایگاه واالیی برخوردار هستند، و خداوند در آیه 

َو َمْن يُطحعح اَّللََّ َو الرَُّسوَل فَُ ولئحَک َمَع الَّذيَن أَنـَْعَم اَّللَُّ َعَلْيهحْم محَن النَّبحي حنَي ﴿فرماید:  آنان با انبياء الهی اشاره کرده و می
نَي َو َحُسَن ُأولئحَک رَفيقاً  د حيقنَي َو الشَُّهداءح َو الصَّاحلح ابراهيم مقادمه با الهام از آیه باال، به جایگاه  .﴾َو الص ح

 اند: کند که به باالترین مقام بهشت دست یافته اشاره می ناپذیر شهيدا وصف

ي / إْن فاَت ِف  نانح اخلُلدح حوراُء الُعيوُن / طاهحراٌت قد َْسَْت فوَق الظ نون / وْلَتصّبي َوَتصّبَّ آه اي أم ي احلنون / ِف جح
آه ای مادر مهربانم. حوریان پاکدامنی که » (.٢١م: 211٨)مقادمه،  الد نيا مجيٌل / فهناَك ِف الفردوسح ما فوَق اجلميل

گنجند، در بهشت برین هستند. بردباری پيشه کن. اگر در دنيا نعمتی از دست رفت، در  در تصوّر انسان نمی

 «.شود هایی باالتر از آن عطا می بهشت جاویدان نعمت

 ف استقبال از شهادت ٥

و مجاهدان راه خدا ترسی از مرگ در راه خدا به  فرهنگ شهادت در اسالم فرهنگ پایداری و استقامت است،

های اسالمی، و با  روند. عبدالرحمن بارود با الهام از آموزه دل نداده ، و با آغوش باز به استقبال شهادت می

  شود: اعتقاد به تقدیر الهی این گونه آماده شهادت می

ــــــــــــــز صدح أصــــــــــــــابحعي  وعلــــــــــــــى ال
 

 عــــــــــــودُ يفــــــــــــإذا اْنَطلقــــــــــــْت فــــــــــــال  
 يَـــــــــنُقُص األجـــــــــُل املســــــــــط رال  

 
 ِف الكحتــــــــــــــــــــــــــــابح وال يزيـــــــــــــــــــــــــــــدُ  
 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=47&AID=4
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=47&AID=5
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=47&AID=5
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=47&AID=5
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=47&AID=6
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=47&AID=6
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=69
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=69
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=69
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 (١2م: 2111)أحمد غنيم،                                      

شود  گردد. عمر مقدّر در کتاب الهی نه کم می انگشتانم بر روی ماشه است و چون تير از چله رها شود، بازنمی»

 «.و نه زیاد

پس از مرگ و اجل مقدّر ایمان دارد. لذا همواره دست روی ماشه سالح  هراسد  زیرا به زندگی او از مرگ نمی

 دارد. خویش گذاشته و پرچم جهاد را باال برده، و زیر پرچم توحيد قدم برمی

 رود: این گونه به استقبال شهادت می« بين الشّهيد و أمّه»محمد صيام دیگر شاعر فلسطينی در قصيده 

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــهيُد ألم   قــــــــــــــــــاَل الش 
 

 علـــــــــــى َوســـــــــــطح احلحـــــــــــزامح ُشـــــــــــد ي  
 حــــــــــــــىت  أخــــــــــــــوَ  غحمارَهــــــــــــــا 

 
 وأواجـــــــــــــــــــَه املـــــــــــــــــــوَت الـــــــــــــــــــز ؤام 
ـــــــــالمح   ـــــــــُت مـــــــــن الَك  فقـــــــــْد مَلل

 
 َومــــــــــــــــــــن َمغــــــــــــــــــــاويرح الَكــــــــــــــــــــالمح  
 (٨٨)صيام،                                              

مواجه شوم. از حرو شهيد به مادرش گفت کمربندم را محکم ببندد تا وارد ميدان نبرد شوم و با مرگ ناگهانی »

 «.ام بی عمل و نيز حرّافان بيزار شده

 الدین العبوشی در راه مجد و عظمت وطن، عاشقانه دنبال شهادت است: برهان

ای وطنم برای چه عاشق (. »11م: 11١7)العبوشی،  إليه اي َوطِن أُتوُق إَل الر د  / من أجلح َمدحَك كي تعيَش مكر ما

 «.عظمت تو تا آزادنه زندگی کنیشهادتم؟ به خاطر مجد و 

 روند: شهيدان در اندیشه عزّالدین مناصره نيز همچون دیگر شاعران فلسطينی با آغوش باز به استقبال شهادت می

 ََ ََ قلياًل فارَْتُت قلياًل / وَتم لت ََ ِف الُبعدح وِف الُقربح مجياًل / وبكيُت علي ََ املنشورة / رأيُت حد قُت طوياًل إَل ُصورت
ََ / وأص ِف املنفى َُ ِف َموت  (. ٢3٢م: 1111)مناصره،  تضَح

بسيار به عکس تو خيره شدم. چه دور باشی و چه نزدیک، زیبا هستی. اندکی برایت گریه کردم تا کمی آرام »

 «.خندی، و من در تبعيد هستم گيرم. و دیدم در شهادتت می

 نتیجه

زه با اشغالگران صهيونيستی در شعر خود به مقوله شهيد و شاعران معاصر فلسطين به اقتضای انتفاضه و مبار

های اسالمی و قرآنی در جای جای قصائدشان به تمجيد شهادت و شهدا  ، و با الهام از آموزه شهادت پرداخته

های اشغالی از رحِم شهادت و مقاومت آبستن  اند. به اعتقاد آنان عزّت، کرامت و آینده سرزمين روی آورده

ای از رسوخ فرهنگ شهادت در بين  های باشکوه شهدای مقاومت در فلسطين جلوه تشييع جنازه خواهد شد.

های اشغالی است. شاعران همچنين به گسترش فرهنگ شهادت پرداخته و در جای جای قصائد  جوانان سرزمين

و پایان زندگی زند. شهادت در اندیشه برخی از شاعران فلسطينی مرگ  آنان تشویق به جهاد و شهادت موج می

های غافل است. شهادت به جامعه عزّت و کرامت  نيست، بلکه چراغی فروزان و روشنابخش زندگی انسان
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کنند، و  های بعدی را روشن می کنند، و راه نسل ای را آغاز می بخشد، و شهدا با نثار خون خود حيات دوباره می

   ار داده است.خداوند نيز، بهشت برین را پاداش از جان گذشتن آنان قر
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 ، بيروت: دار العودة.1٨( دیوان محمود درویش،   11٣1درویش، محمود )

 ( صوت اإلنتفاضة، دار الفکر الجدید للطباعة والنشر، القاهرة.1111دسوقی، محمود )

( مفردات ألفاظ قرآن کریم، ترجمه: حسين خداپرست، قوم: انتشوارات   111٨راغب اصفهانی، محمد بن حسين )

 نوید اسالم.

 تا( القدس فی العيون، المنصورة: دار الوفاء. رشيد، کمال )بی

 ( فلسفه شهادت، قم: هجرت.1٨١٨رضوانی، علی اکبر )

 ( تاج العروس، چاپ ششم، دار الهدایة للطباعة والنشر.111١الزبيدی، محمد )

، الجامعة اإلسالمية، 11١7( الشهادة وتجليّاتها فی الشعر الفلسطينی المعاصر بعد عام 211٣احمد موسی )زعرب، 

 غزّة.

الودین العبوشوی شواعر     های پایوداری در شوعر برهوان    ( جلوه1٨1٢سليمی، علی  رضا کيانی و شمسی رضایی )

 .1٨3و13٣، صص 1٨معاصر فلسطينی، مجله ادبيات پایداری، سال هفتم، شماره 

 ، تهران: قلم.11( حسين وارث آدم، مجموعه آثار 1٨37شریعتی، علی )

 تا( ذکریات فلسطينية، الجزء اطول، دون دار نشر. صيام، محمد )بی

 ( دیوان ابراهيم طوقان، اطعمال الکاملة الشعریة، بيروت: دار العودة.2113طوقان، ابراهيم )

 اد: دار البصری.( النيازک، بغد11١7الدین ) العبوشی، برهان

 ، تهران، طوبی.13های آن، چاپ  ( انقالب اسالمی و ریشه1٨٣٢عميد زنجانی، عباسعلی )

 ، غزة.1( شروخ فی جدار الصمت، رسالئ شهيد، آفاق للطباعة والنشر والتوزیع،  111٢غنيم، کمال )

 .1( مفردات فلسطينية، اتحاد الکتاب الفلسطينيين،  211٢فروانه، صالح عمر )
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 ( اطعمال الکاملة، دار سعاد الصباح، الکویت.111٨القاسم، سميح )

 ( اشتعاالت علی حافّة اطرض، اتحاد الکتاب الفلسطينيين، غزّة.1113محجر، خضر )

 ، اتّحاد الکتاب الفلسطينيين.1( زغارید علی بوابة الصباح،   11٣1محمود، یوسف )

 .١١سالم و فرهنگ شهادت، مجله فرهنگ کوثر، شماره ال ( معصومين عليهم1٨٣3محيطی اردکانی، احمد )

 )عج( از دیدگاه فلسفه تاریخ، ومقاله: شهيد، انتشارات صدرا. قيام و انقالب مهدى  (1٨٣1مطهری، مرتضی )

 ( التفسير اطثری الجامع، قم: التمهيد.211٣معرفت، محمد هادی )

 ، المنصورة.1دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع،  ( دیوان نقوش علی الحجر الفلسطينی، 1111مفلح، محمود )

 ( دیوان التسرقوا الشمّس، مجلس طالب الجامعة اإلسالمية بالتعاون مع شرکة أمجاد.211٨المقادمة، إبراهيم )

 ، الکویت: منشورات کاظمة.1( دیوان عزّالدین المناصرة،  1111المناصرة، عزّالدین )

 دون، مجلة الثقافة، تشرین.( الخال2117هواش، أحمد سعيد )
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(١8) 

 ترجمه علی ملکی از قرآن کریم کیفی اسکوپوس در ارزیابی کاربست نظریه

 المدثر( مبارکه )مورد مطالعه: سوره

 1یافضل یعلد. 

 دانشگاه تهران ،یعرب اتيگروه زبان و ادب اريدانش

 2یشهباز فهیلط

 د مطالعات ترجمه، دانشگاه تهرانکارشناسی ارش

 چکیده:

متن انسجام بين  ،قاعده امانت است و مبدأ متنِ بر مبتنی و هدفمند کُنشی ترجمه نظریه اسکوپوس هانس ورمير در

. در ایون  آزاد نورود  به سومت ترجموه   مخاطوب، به ویژه ضمن توجه تا ترجمه گيرد و متن مبدا را در بر می مقصد

 قرآن خواندنی ترجمه کریم، قرآن » ی مدثر از کتابی سورهتوصيفی، ترجمه –پژوهش با استفاده از روش تحليلی 

با توجه بوه اینکوه عنصور هدفمنودی از      ررسی شده است.ب« جوانان و نوجوانان برای رسان پيام و تفسيری روش به

 قورآن  محتووای  و ی اسکوپوس است و از سویی دیگر مترجم، رسالت خود را رساندن پيامهای اساسی نظریهبنيان

 عنووان نمووده اسوت،    جوان و نوجوان مخاطب به زبانی و علمی های دشواری از دور به و وجه ترین ساده به کریم

هوای پوژوهش   در راستای تبيين ميزان موفقيت ایشان مفيد اسوت. یافتوه   ای از این ترجمهتطبيق این نظریه بر سوره

ی فارسوی ایشوان از انسوجام متنوی معنواداری      به متن مبدأ وفادار نيست  در مقابل، ترجمه دهد که مترجمنشان می

نگرانوه،  کوه در ارائوه متنوی هيئوت    ل فنّ، به دليل ایناین ترجمه به رغم تمام نقدها و مالحظات اه برخوردار است.

هایی دقيق و علمی، هنرمندانه خود تبشيری، جذاب و جوان ساالر از قرآن، فضل سبقت دارد، اگر بتواند با ویرایش

را از دام گرفتار آمدن در روح ِتاریخ برهاند تا متهم به سکوالر کردن متن مقدس نشود، اثری قابل دفواع و درخوور   

 توجه است.

 قرآن. نظریه اسکوپوس، هانس ورمير، ترجمه خواندنی قرآن، علی ملکی، ارزیابی ترجمه کلید واژگان:

 

 بیان مسوله

گر در رونود تکامول ایون شواخه از     های فارسی قرآن از دیرباز یکی از عوامل یاریمطالعه و بررسی انتقادی ترجمه

هوای  بنودی هوا و دسوته  ی مؤلفوه های ارزیابی کيفیّ ترجمه به واسطهمطاعات قرآنی بوده است. ازسوی دیگر نظریه

 اند. شناسی بودهاند، همواره ابزاری مفيد در مطالعات ترجمهعلمی و اغلب دقيقی که ارائه داده

                                                           
 Ali.afzali@ut.ac.irده مسؤول. نویسن 1
2 Latifeh.shahbazi@gmail.com 
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گاه ه ابتکار مترجمان  گرچه آنچه بيش از هر چيز در بازگرداندن متون قدسی ارجمند است نگاه صادقانه است نَآن

یابد، کند، التزام ایشان به مبانی مذکور شدّت و ضعف می سبک ترجمه بر اساس نوع رویکرد مترجمان تغيير می که

اما در نهایت با توجه به ميزان برخورداری متن ترجمه از سه اصل صحت و سالمت و مطابقوت، کيفيوت عملکورد    

 ( 2٨1: 1٨12شود. )ناظميان، آن ارزیابی می های متون دینی و مبانی نظری ترجمهمترجمان در رویارویی با ویژگی

بيشوتر از سوایر   ی آن   آید حساسيت در ترجمه به عالوه با توجه به این که این کتاب در اسالم معجزه به حساب می

 یادیو ز یمشکالت اعتقواد تواند  می مصادیق دم دستی به عنوان معادل یانتخاب هامتون دینی است. به همين دليل 

 ورد.بياش که نوجوانان هستند به وجود انمخاطب یبرا

ی اسکوپوس، برخی خطاهای رخ داده در ی نظریهتحليلی و با کاربست سه مؤلفه -این پژوهش با روش توصيفی 

جوانان اثور علوی ملکوی را     و نوجوانان برای رسان پيام و تفسيری روش به قرآن خواندنی ترجمه کریم، قرآن کتاب

 اش برای این ترجمه را ارزیابی نماید. اده تا توفيق مترجم در اهداو تعيين شدهمورد نقد و بررسی قرار د

 اصلی پژوهش پرسش

ی علی ملکی در ترجمه سوره مدثر، به چه اندازه  ميزان انسجام متنی، وفاداری و امانت داری در ترجمه -

 است؟

 :1ی اسکوپوسمعرفی نظریه

 Hans) ميالدی در آلمان توسط هانس ورمير 1171 در دههکه شناسی ی اسکوپوس رویکردی است در ترجمه نظریه

J. Vermeer) ای کوه بور   گيرد و به نفوع نظریوه   وری فاصله میصشناختی و . این نظریه از رویکردهای زبانارائه شد

کنش  ازنظر ورمير، (33٣: 1٨1١بودی، گيرد.)زنده ترجمه استوار است، موضع می نقش و بافت اجتماعی و فرهنگیِ

ی نوعی  و هور کونش هدفمند، معطوو به نتيجه است  پس، ترجمه نيز به مثابه« رفتوار هدفمنود»عبوارت اسوت از 

ای داشته باشد که همان متن ترجمه شده است. این هدو است کوه شکل  کنش، ناگزیر باید هدفمند باشود و نتيجه

کند  ازاین رو، تعيوين دقيوق هودو در     توجيه پذیر می نمایود و انتخاب های مترجم رانهایی ترجمه را مشخص می

 .ترجمه از ملزومات کار مترجم است

  (Fidelity Rule) و قانون وفاداری (Coherence Rule)دو قانون کلی مطرح شده است: انسجام کنشی نظریهدر این 

به شرایط محيطی و مووقعيتی   کند که متن مقصد باید آنقدر منسجم باشد تا با توجه قانون انسجام کنشی تصریح می

ی آغواز موتن در واقوع     ی دانش مفروض کاربران مورد نظر، به آنان امکان دهد متن مذکور را بفهمند. نقطوه و زمينه

ی جهانی است. این متن را باید به طریقی به زبان مقصد ترجموه   ای در زبان مبدأء است که بخشی از زنجيرهنوشته

-توانند آن را به شکل مرتبط با موقعيوت  دنيایی تبدیل شود که دریافت کنندگانش می ی کرد که به بخشی از زنجيره

  .شان تعبير و تفسير کنند

                                                           
 (913: 6931ای یونانی به معنای مقصود یا غایت ترجمه. )بیکر و سالدینا، (، واژهScopusاسکوپوس )  1
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است که بين دومتن وجود دارد: یکی متن  (Inter- textual )قانون وفاداری در واقع مربو  به انسجام کنشی ميان متن

 (  111: 117٣ )ورمير،حاصل از ترجمه و دیگری متن مبدأ است. 

 ایسفارش دهنده  ريترجمه تحت تاث یاست که نقش و هدو مشخص شده برا نینقشگرا ا کردیرو نیا ینکته اصل

. باتوجه نامد یم« امانت»اصل را  نیا ري. ورمدیآ یبه حساب م اميپ ديدر بازتول زيمتن مبدا نو شود  یم نييآغازگر تع

 ی ملکی مدنظر قرار داده ایم. برای نقد ترجمهبه حساسيت متن مبداء، ما اصل امانت را نيز را 

 ی تحقیقپیشینه

هوای اثور خوویش    (، بوه معرفوی ویژگوی   1٨1٢و 1٨1٨ی ترجمان وحی )باقری و ملکی در دو مقاله در دوفصلنامه

 اند.های غيرکنایی را در ترجمه خود شرح دادهیابی(، معادل1٨1٢ای دیگر در همين مجله )پرداختند  نيز در مقاله

مفوردات، صورو، نحوو، بالغوت، تعوابير       ی علوی ملکوی را در  (، برخی ایرادات ترجموه 1٨17هيزجی وگودرزی )

 واصطالحات و ایهام مطرح کردند.

 بيان کرده است.  الف و ب(، نظرات خود را در خصوص این ترجمه 1٨1٣عاشوری تلوکی )

 

 بحث و بررسی و تطبیق

 ﴾1﴿یَا أَیلهَا الْمُدَّثِّرُ

 ای!ای که رو انداز بر خود کشيدهملکی: 

مشوتق شوده و معنوایش     «تدثر»از مصدر -با تشدید ال و تشدید ثاء- «مدثر»کلمه  بررسی قواعد نظریه اسکوپوس:

پيچيدن جامه و پتو و امثال آن به خود هنگام خواب است و خطاب در این جمله به رسول خداست کوه در چنوين   

موورد خطواب قورار گرفتوه، توا مالطفوت را        «پتوو بوه خوود پيچيوده    »داشوته   حالی بوده، و لذا به همان حوالی کوه  

  ی این آیه هر سه اصل محقق شده اند. در ترجمه (131-12٢ص 21، ج 1٨7٢برساند.)طباطبایی، 

 

 ﴾0ُقْم فَ َْنذحْر﴿
 برخيز! مردم را هشدار بده ملکی:

در مقابل قعود)نشستن( است. )مصطفوی،  اصل الواحد در قوم، آن چيزی است که بررسی قواعد نظریه اسکوپوس:

( ظاهرا مراد تنها این است که آن جناب را امر به انذار کند، بدون اینکه نظرى داشته باشود بوه   ٨71، ص1، ج1٨١٣

، 1٨7٢اینکه چه کسى را انذار کند، پس در حقيقت معناى جمله این است که به وظيفه انذار قيوام کن.)طباطبوایی،   

 (12٢، ص 21 ج

 ترجمه از هر سه اصل پيروی کرده است.

 

﴿ْ ََ َفَكّب ح  ﴾7َورَبَّ
 ملکی: خدا را به بزرگی یاد کن
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به معنای راندن چيزی به سووی کموال و برطورو کوردن نقوایص آن اسوت.        بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: رب:

ی ایون اسوماء    اسماء مختلفی در قرآن برای خداوند ذکر شده است. اگر چوه هموه   (2٨ص ،٢ج ،1٨١٣ ،)مصطفوی

کنند به هموين دليول متورجم حوق      ای این ذات را توصيف می داللت بر یک مصداق واحد دارند اما هر یک به گونه

 ر است.ندارد این ظرافت ها را نادیده بگيرد. باتوجه به اصل الواحد رب بهترین معادل برای آن، پروردگا

این آیه یعنى هم در باطن دل و مرحله اعتقاد، و هم در مرحله عمل و هم به زبان پروردگار خود را بوه عظموت و    

کبریا منسوب کن، و او را از اینکه معادل و یا ما فوقى داشته باشد منزه بدار، چون چيزى نيست که شریک او و یوا  

شوود، و هويچ وصوفى از اوصواو، او را تحدیود       عارض بر او نموى غالب بر او و یا مانع سر راه او باشد، و نقصى 

کند، و لذا از ائمه معصومين )ع( وارد شده که معناى تکبير )اللَّه اکبر( این است کوه خودا از اینکوه در وصوف      نمى

بگنجد بزرگتر است، پس خداى تعالى از هر وصفى که ما با آن توصيفش کنيم، و حتى از خود این وصف بزرگتور  

« ک»ی رب و حوذو ضومير   اشکال موجود در معادل یابی واژه با توجه به(. 123،ص 21 ج ،1٨7٢) طباطبایی،است

 اما در هر صورت ترجمه وفادارانه و منسجم است. توانيم آن را امانت دارانه بدانيم. در ترجمه، نمی

 ت را به بزرگی یاد کن.دگاررپرو ی پيشنهادی: ترجمه

 

ََ َفَطه حْر﴿  ﴾0َوٍحَياَب
 داردامن خود را از کارهای بد پاک نگه  ملکی:

اند: این عبارت کنایه است از اصوالح عمول. البتوه نظورات      از مفسرین گفته  بعضى بررسی قواعد نظریه اسکوپوس:

هاى گناهوان و   این تعبير کنایه است از تزکيه نفس، و پاک نگه داشتن آن از لکه-1دیگری نيز وجود دارد از جمله: 

مراد از پاک داشتن جامه کوتاه کردن آن است، تا از نجاست )هاى روى زمين( پاک بماند، چون وقتوى  -2ها،  زشتى

منظور از تطهير جامه، پاک نگه -٨ماند.  ساید، و ایمن از آلوده شدن به نجاست نمى دامن جامه بلند بود، به زمين مى

 -٢."آنهوا لبواس شوما هسوتند     - نَّ لِبواسٌ لَکُومْ  هُ "داشتن همسران از کفر و معاصى است، چون قرآن کریم فرموده:

هوا   موراد از تطهيور جاموه    -3منظور همان معناى ظاهرى کالم، یعنى پاک کردن جامه از نجاسات براى نماز اسوت.  

است. و در معناى تطهير ثياب اقوالى دیگر هست که ما از نقل آنها اغماض   تخلق به اخالق حميده و ملکات فاضله

توان آنها را به یکى از وجوه نقل شده ارجاع داد، و از همه آن وجوه بهتر وجه اول و پونجم اسوت    ىکردیم، چون م

 (. 127، ص21ج ،1٨7٢)طباطبایی،

در رابطه با برخی آیات، ميان مفسيرین نيز اختالو وجود دارد. در این حالت مترجم آن نظری که با موتن انسوجام   

گيورد بوه هموين دليول      ی ارائه شده از این آیه ذیل هيچ یک از آرا قرار نمی کند. اما ترجمه بيشتری دارد انتخاب می

نيز خارج از چارچوب کتاب لغت است، بوه هموين دليول آن را    « ثياب»ی  یابی واژه وفادارانه نيست. به عالوه معادل

ای مخاطوب عجيوب   ی ارائه شده با سياق سوره نيز منسجم نيسوت و بور   دانيم. همچنين ترجمه دارانه نيز نمی امانت

 است که چرا وسط امر خدا به پيامبر مبنی بر قيام برای انذار، باید ایشان به پاکدامنی امر شوند. 

 اعمالت را اصالح کن. ی پيشنهادی: ترجمه
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 ﴾5َوالرُّْجَز فَاْهُجْر﴿
 ملکی: از اخالق زشت دور باش

  بررسی قواعد نظریه اسکوپوس:

 "دورى کوردن از عوذاب   "به معناى عذاب است، و موراد از  -آن و سکون جيمبه ضمه راء و کسره  -"رجز "کلمه

از گناهوان و نافرمانيهوا دورى    "ها است. و معناى آیه این اسوت کوه:   دورى کردن از سبب آن یعنى گناهان و زشتى

 ."کن

پليد بداند، و امر  اسم است براى هر قبيح و هر عمل و اخالقى که طبع سليم آن را« رجز»اند: کلمه دیگر گفته  بعضى

اى است که خدا را خوش نياید، و یا أمر به اجتناب از  از دورى از رجز، امر به اجتناب از خصوص اخالق و عقيده

نقول کورده    "وَ ثِيابَوکَ فَطَهِّورْ   " خصوص اخالق زشت است. این احتمال دوم بنا بر آن وجهى است که در باره آیوه 

ا است، در نتيجه آیه گذشته در باره عمول و آیوه موورد بحوث دربواره اخوالق       ه گفتيم: منظور ترک گناهان و زشتى

 شود.  مى

ها  دهد به اینکه عبادت و پرستش بت به معناى صنم است، و آیه شریفه دستور مى "رجز "اند: کلمه هم گفته  بعضى

ه تفسيری بهره مند بووده  (. با توجه بهآن چه بيان شد ترجمه از پشتوان127،ص 21 ج ،1٨7٢را ترک کند )طباطبایی،

مترجم دقت الزم را مبذول نداشته به همين دليل « فاهجر»ی فعل  شود. اما در ترجمه بنابراین وفادارانه و ارزیابی می

 ترجمه امانت دارانه نيست. با این همه از انسجام بهره مند است.

 از پليدی دوری کن. ی پيشنهادی: ترجمه

 

 ﴾6َواَل مَتُْنْن َتْسَتْكثحُر﴿
 ملکی: کارهایت را بزرگ نبين و منت نگذار

 بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: 

این است که شخص احسانگر آن قدر احسان خود را به رخ احسان شده بکشد که نعموتش   "منت گذارى "مراد از

ایون   "اسوتکثار  "و موراد از  " ذىال تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْوأَ  "مکدر شود، و از نظر وى بيفتد کما اینکه فرموده:

دهوى و یوا کوار     اى موى  فرماید: وقتى صودقه  دهد به چشمش زیاد آید، آیه شریفه مى است که آدمى چيزى را که مى

(. بنابر آنچوه  127،ص 21 ج ،1٨7٢کنى، به رخ طرو مکش، و کار نيکت در نظرت بزرگ نياید )طباطبایی، نيکى مى

 ارانه و منسجم است.دارانه و وفادگذشت، ترجمه امانت

 
﴿ْ ََ فَاْصّبح  ﴾2َولحَرب ح

 ملکی: و به خاطر خدا صبوری کن

 بررسی قواعد نظریه اسکوپوس:
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مطلق آمده، شامل همه اقسام آن یعنى صبر در هنگام مصويبت   "صبر "به خاطر پروردگارت صبر کن، و چون کلمه

ی تفسيری دارد  (. ترجمه پشتوانه12٣،ص 21 ج ،1٨7٢شود )طباطبایی، و صبر بر اطاعت و صبر بر ترک معصيت مى

شود که متن منسجم ارزیابی شود. اما حوذو   بنابراین وفادارانه است. همچنين سازگاری با زبان مقصد نيز باعث می

 ، باعث خروج متن از امانت شده است. «رب»در ترجمه و معادل یابی نادرست برای « ک»ضمير

 .صبر کن ،خویش ارپروردگبه خاطر  ی پيشنهادی: ترجمه

 در ترجمه حذو شده است. در نتيجه ترجمه وفادارانه نيست اما منسجم است. « ک»ضمير 

 

 ﴾1فَإحَذا نُقحَر ِفح النَّاُقورح﴿
 ملکی: وقتی در شي ور قيامت بدمند

 بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: 

 "کوبند تا صدا کنود، و جملوه   به آن مىبه معناى هر چيزى است که  "ناقور "به معناى کوبيدن، و کلمه "نقر "کلمه

رسوى   کنایه از زنده کردن مردگان در قيامت و احضار آنان بوراى حسواب   "نفخ در صور "نظير جمله "نقر در ناقور

ی تفسيری داشته و وفادارانوه و   (. با توجه به این توضيحات، ترجمه پشتوانه1٨٨، ص 21 ج ،1٨7٢است )طباطبایی،

  همچنين منسجم است.

ل الواحد در ماده، ضرب )زدن( خفيف )سبک( به وسيله منقار پرنده یا انگشت انسان یا سُوم چهارپایوان یوا بوه     اص

وسيله ابزاری مانند: مِنقَر )کلنگ( یا تبر است برای اینکه در چيزی، سوراخ یوا اثوری ماننود آن ایجواد شوود و نَقور       

هوای  ی نقور ظرافوت   واژه ،هوا باتوجه به بررسی اما( 2٢2، ص12، ج1٨١٣. )مصطفوی،ميتواند مادی یا معنوی باشد

بنابراین اصل امانت محقق  توان معادل شي ور قرار دادخاصی دارد که باید در ترجمه منعکس شود واین واژه را نمی

 نشده است.

 گردند. شود و مردگان زنده مى ترجمه پيشنهادی: وقتى فرمان کوبنده حق صادر مى

 

ََ يـَْوَمئحٍذ يـَوْ  رٌي﴿َفَذلح  ﴾1ٌم َعسح

 ملکی: آن روز روز طاقت فرسایی است. 

 است.  و امانت دارانه بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: ترجمه وفادارانه و منسجم

 

ريٍ  ُر َيسح  ﴾01﴿ َعَلى اْلَكافحرحيَن َغيـْ

 ها اصال آسان نيست!دینبله، برای بی ملکی:

، 11، ج1٨١٣. )مصوطفوی،  اعتنا نکردن به چيزی اسوت  ، ردّ وکفراصل الواحد در  :بررسی قواعد نظریه اسکوپوس

لَکُومْ  »ی کوافرون   نيست. به عالوه باتوجه به آیه ششوم سووره   امانت دارانهباتوجه به بررسی لغوی، ترجمه  (٣٣ص
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عایوت  اصل انسجام نيز ر اگر متن قرآن را یک کل در نظر بگيریم، ، کافران نيز دین دارند بنابراین «دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ

 اما مضمون برابر با تفاسير بوده پس وفادارانه است.نشده است. 

 روز آسانی نيست.  کافران برای ی پيشنهادی: ترجمه

 

يًدا﴿  ﴾00َذرِْح َوَمْن َخَلْقُت َوحح
 .امملکی: تنها به من واگذارش کن آن که را که آفریده

خلوق:  . (1٨، ص1، ج1٨١٣اسوت )مصوطفوی،   ذرنی: ترک توجه و نظر به چيزی  بررسی قواعد نظریه اسکوپوس:

  (127ص ،همان) ایجاد چيزی بر کيفيت مخصوص و به موجب اراده خالق و اقتضای حکمت است

این جمله تهدید است و روایات بسيار زیادی وارد شده که این جمله تا تمام بيست آیه بعدش همه درباره وليد بن 

مورا بوا آن کوس کوه      ل خلقت است و حاصل معنایش این است که:مغيره نازل شده است. کلمه وحيدا حال از فاع

خلقش کردم واگذار ، با آن کس که در حالی خلقش کردم که احدی با من در خلقت وی شرکت نداشت و بعود از  

 خلقت به بهترین وجهی تدبيرش کردم، مرا با او واگذار و بين من و او حائل مشو که من او را کوافی خوواهم بوود   

 هر سه قاعده تحقق یافته است. .(1٨3ص ،21ج ، ،1٨7٢،طباطبایی)

 
 ﴾00َوَجَعْلُت َلُه َمااًل َِمُْدوًدا﴿
 ملکی: و اموالی فراوان

آن چيزی است که به تقدیر و تقریر و تدبير بعد از خلق و تکووین نزدیوک    بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: جعل:

گسوترش از   ممودودا:  (.113ص ،2، ج1٨١٣)مصوطفوی،   است که نقطه جمع آنها قرار دادن چيزی بر حالتی است

مون  ( 3٢، صهموان رود ) خارج در یک جهت یا در همه جهات است و این ماده در امور مادی و معنوی به کار می

( هور  1٨٢، ص21 ج ،1٨7٢براى او مالى ممدود یعنى گسترده و یا ممدود به مدد نتایج و فایده قرار دادم )طباطبایی،

 شده است.سه اصل محقق 

 

 ﴾07َوبَنحنَي ُشُهوًدا ﴿

 ام.  ملکی: و اوالدی آماده به خدمت به او داده

بينود کوه    یعنى برایش پسرانى قرار دادم حاضور کوه آنهوا را پويش روى خوود موى      بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: 

ترجمه وفادارانوه   (.1٨3، ص21 ج ،1٨7٢گيرد )طباطبایی، خرامند و از آنان در رسيدن به هدفهاى خود کمک مى مى

 عدول از اصل انسجام است.« اوالد»ی غير فارسی  دارانه است اما استفاده از واژهو امانت

 ی پيشنهادی: فرزندانی آماده به خدمت برایش قرار دادم.  ترجمه

 

 ﴾00َوَمهَّْدُت َلُه مَتْهحيًدا ﴿
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 ام.  ملکی: وسایل زندگی را هم، از هر نظر برایش آماده کرده

 قواعد نظریه اسکوپوس:بررسی 

به معناى تهيه است، که به طور مجاز در مورد گستردگى مال و جاه و رو به راهى زنودگى اسوتعمال    "تمهيد "کلمه

اصول الواحود در مواده، آمواده و مهيّوا کوردن محلوی بورای سوکونت و           (.1٨3، ص21 ج ،1٨7٢شود )طباطبایی، مى

 جمه هر سه اصل تحقق یافته است.( در تر21١، ص11، ج1٨١٣)مصطفوی، استراحت است

 

 ﴾05ُثَّ َيْطَمُع َأْن َأزحيَد ﴿
 ملکی: تازه، طمع دارد که باز هم بدهم!

 نيوازی(  نيازی جستن و احساس بوی  آن چيزی است که در مقابل استغناء )بی طمع: بررسی قواعد نظریه اسکوپوس:

به طور مطلق است  خواه این زیاد شودن   فضل )اضافه شدن( زاد: (1٢1، ص7ج ،1٨١٣در نفس است. )مصطفوی، 

( ٨٣1، صهموان در خود شیء باشد یا در غير آن، خواه مادی باشد یا معنوی و خوواه متّصول باشود یوا منفصول. )     

 ترجمه وفادارانه و امانت دارانه است اما لحنش با ادب متن دینی سازگاری ندارد بنابراین منسجم نيست.

 رد که بيشتر به او بدهم. ترجمه پيشنهادی: هنوز هم توقع دا

 

اَيتحَنا َعنحيًدا ﴿  ﴾06َكالَّ إحنَُّه َكاَن آلح
 های ما دشمنی دارد. چون که او با آیه ملکی: به هيچ وجه!

علت این ردع  "إِنَّهُ کانَ " کند، و جمله او را در این طمع و توقع رد مى "کال ": کلمهبررسی قواعد نظریه اسکوپوس

به معناى معاندى است  "عنيد "ورزد. کلمه که او به آیات ما عناد مى "کال "اند براى این گفتيمفهم را بيان نموده مى

اصل الواحد در ماده، مخالفت با  (.1٨3، ص21 ج ،1٨7٢کند )طباطبایی، که به عناد خود و آنچه دارد مباهات هم مى

(. ترجموه روان بووده و   2٣٣ص ،٣، ج1٨١٣)مصوطفوی،  چيزی است که فرد ميداند، یا گمان ميکند که حوق اسوت  

ی  ی تفسيری دارد بنابراین وفادارانه و منسجم است اما از نظر لغوی، ترجمه یه خوبی نتوانسته معنوای واژه  پشتوانه

 دارانه نيست.را مشخص کند به همين دليل امانت« عنيد»

 کرد.  فت میبا آنها مخال ما، ترجمه پيشنهادی: هرگز، زیرا او هميشه با علم به درستی آیات

 

 ﴾02َسُ ْرهحُقُه َصُعوًدا ﴿
 کشانم! ی صعب العبوری می ملکی: به زودی او را به گردنه

است به معناى فراگيورى بوه زور اسوت و کلموه      "ارهق "که مصدر "ارهاق "کلمهبررسی قواعد نظریه اسکوپوس: 

تلخوى را کوه وى بوه زودى    صعود به معناى گردنه صعب العبور کوه است. در این جملوه جوزاى سووء و عوذاب     

، ارهقصل الواحد در ( ا1٨3، ص21 ج ،1٨7٢طباطبایی،(اى صعب العبور تشبيه شده. چشد به گرفتار شدن در دره مى

( 21١، ص٢، ج1٨١٣)مصطفوی، غَشَيان )یعنی پوشاندن( با چيزی ناخوشایند است و مطلق پوشاندن منظور نيست.
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مند بوده و وفادارانه و امانوت دارانوه اسوت همچنوين      تفسيری و لغوی بهرهی  بنابرآنچه گفته شد، ترجمه از پشتوانه

 معيارهای الزم برای انسجام نيز رعایت شده است.
 

 ﴾01إحنَُّه َفكََّر َوَقدََّر ﴿
 ملکی: برای دشمنی با حق، فکر کرد و سبک سنگين کرد. 

تصرو قلب و تأمّل از سوی آن با نظر به مقدمات و دالئول   «فکر»اصل الواحد در بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: 

( تَقدیر بور اجورای قودرت و تعلّقوش در     1٨٣ص ،1،ج1٨١٣ ،)مصطفوی. است تا به مجهولی مطلوب هدایت یابد

خارج بر متعلّق داللت ميکند  زیرا اظهار قدرت، همانا فعليت یافتن عمل و ظهور آن به نحوی است که مُقَدِّر، اراده 

)مصوطفوی،   ختيار ميکند  و این معنا در مقابل مفهوم قدرت مطلوق اسوت و بوا تعويّن و قودرت مالزموت دارد.      و ا

 (  227، ص1،ج1٨١٣

تقدیر از روی تفکير به معنای آن است که چند معنا و چند وصف را در ذهن بچينی، یعنی آنها را در ذهون جابجوا   

 شودن آنهوا غورض مطلووب خوود را نتيجوه بگيوری.)        کنی، یکی را بگوذاری و دیگوری را بورداری توا از ردیوف     

با توجه به بررسی تفسيری ترجمه وفادارانه بوده و با نظر بوه روانوی موتن، اصول     ( 1٨١ص ،21 ج ،1٨7٢طباطبایی،

نظر است اما مترجم  دنشده و معنای عام آن مذکر هيچ قيدی برای فکر  ،در این آیهانسجام نيز تحقق یافته است اما 

 به همين دليل از اصل امانت خارج شده است. دهزبه آن قيد 

 و سبک سنگين کرد.  هترجمه پيشنهادی: او فکر کرد 

 

 ﴾01فـَُقتحَل َكْيَف َقدََّر ﴿
 مرگ بر او  چه موذیانه عمل کرد! ملکی:

ی قبل، تقدیر با عمل تفواوت دارد. بوه عوالوه قيود      بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: با توجه به بررسی واژگانی آیه

در ایون   «قدر»ی  ی واژه نيست. ترجمه امانت دارانه و وفادارانهموذیانه نيز در متن مبدأ وجود ندارد بنابراین ترجمه 

 باشد. منسجم نمی ی قبل متفاوت است به همين دليل ترجمه هیآیه با آ

 . که این گونه سبک سنگين کردترجمه پيشنهادی: نفرین بر او 

 

 ﴾01ُثَّ قُتحَل َكْيَف َقدََّر﴿
 ملکی: باز هم مرگ بر او  چه موذیانه عمل کرد

ی این آیه نيز از هر سه اصل عدول  ی قبل ذکر شد، ترجمه با توجه به آنچه در آیه بررسی قواعد نظریه اسکوپوس:

 .که این گونه سبک سنگين کردنفرین بر او باز هم ترجمه پيشنهادی: است.کرده 

 

 ﴾00﴿ ُثَّ َنَظرَ 
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 ملکی: نگاهی مرموز انداخت. 

نگریسوتن از روی تعمّوق و تحقيوق در موضووعی موادی یوا        «نظر»اصل الواحد در بررسی قواعد نظریه اسکوپوس:

این آیات حال وليود را کوه بعود از تفکيور و      .(1٣٢ص ،12ج ،1٨١٣ ،)مصطفوی معنوی به وسيله چشم و بصيرت

 -شوود   به طوری که از سياق استفاده موی  رَظَنَ مَّچون معنای اینکه فرموده ثُ سازد، تقدیر به خود گرفته بود ممثل می

خواهد دربواره اموری کوه از او نظریوه خواسوته       این است که : وی بعد از تفکير و تقدیر مثل کسی نظر کرد که می

های لغوی و تفسيری قيود نگواه، در ایون آیوه     با توجه بررسی .(1٨7ص،21 ج ،1٨7٢طباطبایی،) باشند، نظریه بدهد

 نيست اما منسجم است. و امانت دارانه بنابراین ترجمه وفادارانه  بودن.ق است و نه مرموز تعمّ

 ترجمه پيشنهادی: س س نگاه عميقی کرد. 

 

 ﴾00ُثَّ َعَبَس َوَبَسَر ﴿
 ملکی: بعد اخم کرد و چهره در هم کشيد. 

 ،٣ج ،1٨١٣)مصوطفوی،  جمع شدن همراه بوا حوزن اسوت    «عبس»اصل الواحد در بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: 

شود چرا که فرد عبووس پوس از عبوسوی دچوار زشوتی       پس بر حالتی است که پس از عبوسی حاصل می .(21ص

بعود چهوره در هوم کشويد و     . (2٣1ص ،هموان ) کنود  شود و برای رفع زیان و عبوسی از خود، شتاب می چهره می

باتوجه به آنچه گذشت و باتوجه به غفلتوی کوه    .(2٨1ص ،23ج  ،1٨٣1)مکارم شيرازی، عجوالنه دست به کار شد

نيست اما منسوجم   دارانه و امانت اتفاق افتاده ترجمه وفادارنه «بسر»و « عبس»ی های معنایی دو واژه وت نسبت به تفا

 است. 

 ترجمه پيشنهادی: بعد اخم کرد و به سرعت دست به کار شد. 

 

 ﴾07ُثَّ َأْدبـََر َواْسَتْكبَـَر﴿
 ون، به حق پشت پا زد و تکبر کرد!ملکی: و از در

به معنای طلب کِبَر است و این طلب یا ارادی و یا طبيعوی   اصل الواحد در استکباربررسی قواعد نظریه اسکوپوس: 

ادبار از هر چيزی به معنای اعراض از آن است ، و استکبار به معنای امتناع  .(17ص ،11ج ،1٨١٣است )مصطفوی، 

 ان اسووت، و ایوون دو یعنووی ادبووار و اسووتکبار از احووواالت روحووی و درونووی اسووت  ورزیوودن از در کبوور و طغيوو

نيست. به عالوه  دارانه  و امانت ی ملکی با توجه به آنچه گفته شد وفادارنه ترجمه .(1٨7ص ،21ج ،1٨7٢)طباطبایی،

 باشد. منسجم نمیل کند به همين دلي تصویر واضحی نيز در ذهن مخاطب ایجاد نمی

 دی: متکبرانه به حق پشت کرد. ترجمه پيشنها 

 

ْحٌر يـُْؤٍـَرُ   ﴾00﴿ فـََقاَل إحْن َهَذا إحالَّ سح
 هایی سحرآميز است برگرفته از جادوگران گذشته!این قرآن فقط حرو»ملکی: پس ادعایش را این طور بيان کرد: 
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برگرداندن از چيزی که حق و واقع است به خوالو آن،   ی سحر، اصل الواحد مادهبررسی قواعد نظریه اسکوپوس: 

ثر: ؤیو  .(٣1ص ،3ج ،1٨١٣)مصوطفوی،  کنند به خالو آنها از آنچه که در ظاهر مشاهده میمانند برگرداندن چشم

 ،1ج ،همانش باقی مانده باشد )ااین ماده همان اثر است یا آنچه که بر چيزی داللت کند و آنچه که از آثار وجودی

قرآن چيزی نيست جز سوحری کوه از    طور اظهار کرد کهیعنی در نتيجه ادبار و استکبار، باطن خود را این  (٨3ص

متورجم در   .(1٨٣، ص21، ج1٨7٢)طباطبایی، دهند قدیم روایت شده و هم اکنون نيز دانایان آن به نادانان تعليم می

ی او امانت دارانه نيست. اما با توجوه   ن دليل ترجمهی آزاد استفاده کرده به همي مواجهه با این آیه از تکنيک ترجمه

بووده و منسوجم   ترجمه برای خواننده قابول فهوم   شود. همچنين  تطابق نسبی که با تفسير دارد وفادارانه ارزیابی می

 .است

 .است قدیمیترجمه پيشنهادی: گفت که قرآن همان سحر  

 

 ﴾05إحْن َهَذا إحالَّ قـَْوُل اْلَبَشرح ﴿
 «گفتار بشر است و بس!ملکی: این 

کند کالم خدا نيسوت، بلکوه کوالم بشور      یعنی این قرآن آن طور که محمد ادعا می بررسی قواعد نظریه اسکوپوس:

  .(1٨٣ص ،21ج ،1٨7٢)طباطبایی، است

 ی این آیه محقق شده است.  در ترجمه سه اصلهر 

 

 ﴾06َسُ ْصلحيهح َسَقَر﴿
 کنم! محو میملکی: به زودی او را در دریایی مذاب 

، ٢، ج1٨١٣)مصوطفوی،  أصلی )بر آتش عرضه کورد(  .صَلی  عرضه بر آتش است بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: 

 (٨٨٢ص

ای از درکات آن است  های جهنم و یا درکه کنم و سقر در عرو قرآن یکی از نام یعنی به زودی او را داخل سقر می

استفاده شده، بهتر است از « ما ادراک ما سقر»ی بعد از تعبير  آیهاز آن جا که در  .(1٨٣ص ،21ج ،1٨7٢)طباطبایی، 

معادلی که برای مخاطب قابل تصویرسازی است، استفاده نشود و همان لفظ سقر در ترجمه تکرار شود. بوه عوالوه   

انسجام دارد. از معنای مورد نظر، فاصله دارد به همين دليل ترجمه وفادارانه و امانت دارانه نيست اما « کنم محو می»

 افکنم.  او را در سقر می به زودیترجمه پيشنهادی: 

 

 ﴾02َوَما َأْدرَاَك َما َسَقُر ﴿
 دانی آن دریای مذاب چيست؟!  ملکی: چه می

ای که موجب تغيير رنگ  ی سقر، حرارت شدید است  به گونه اصل الواحد در ماده بررسی قواعد نظریه اسکوپوس:

این جمله به این منظور آورده شده که بفهماند سقر بسويار مهوم و   (. 1٣1، ص3، ج1٨١٣یا صفت شود )مصطفوی،
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توانود تموام    ای اسوت کوه نموی    معادل گزینی متورجم بوه گونوه    .(1٨٣ص ،21ج ،1٨7٢آور است )طباطبایی:  هراس

دارانه نيست. با توجه به تاکيد خداوند بر ناتوانی  ادارانه و امانتهای این کلمه را منتقل کند به همين دليل وف ویژگی

 مند است. نمود. اما در هر صورت از انسجام بهره انسان از ادراک سقر، بهتر بود مترجم از همان لفظ سقر استفاده می

 دانی که سقر چيست؟ ی پيشنهادی: تو چه می ترجمه 

 

 ﴾01اَل تـُْبقحي َواَل َتَذُر ﴿
 کند و دست بردار هم نيست! ئم زجرکش میملکی: دا

گوذارد و رهوا    این جمله نفی مطلق است و مقيد نکرده که چه چيزی را باقی نموی  بررسی قواعد نظریه اسکوپوس:

گوذارد و   کند، اقتضا دارد که مراد از آن را این بگيریم که سقر هيچ چيزی از آنچه او به دست آورده بواقی نموی   نمی

شوود. )طباطبوایی،    نداخته همه را شامل موی اافتند از قلم ني و احدی را هم از آنهایی که در آن میسوزاند  همه را می

، ترجموه  «زجور کوش کوردن   »ی تفسيری در اضوافه کوردن قيود     با توجه به نداشتن پشتوانه (1٨٣ص ،21ج ،1٨7٢

،ص 1، ج1٨١٣)مصوطفوی، تبقی عبارت است از آنچه مقابول فنوا اسوت     اصل الواحد دربه عالوه  وفادارانه نيست.

باشد. اصول الواحود    ی لغوی نيز ندارد به همين دليل امانت دارانه نيز نمی ی ملکی از این واژه پشتوانه (. ترجمه٨٢٨

(. متورجم در  ٣1،ص1٨ج1٨١٣مصوطفوی،  ( ، ترک توجه، به چيزی است و این مفهومی مطلق اسوت ی تذر ماده در

 در شان قرآن نيست به همين دليل از انسجام عدول کرده است.مواجهه با این واژه از معالی استفاده که 

 اندازد. هيچ کس را از قلم نمیگذارد و  ترجمه پيشنهادی: هيچ چيز را باقی نمی

 

 ﴾01َلوَّاَحٌة لحْلَبَشرح ﴿
 کند.  ملکی: و حسابی برای بشر خودنمایی می

از مصدر تلویح است که به معناى دگرگون کوردن رنوگ چيوزى بوه     « لواحة»کلمه بررسی قواعد نظریه اسکوپوس:

جمع بشره است، که به معناى ظواهر پوسوت بودن اسوت.      "بشر "اند به سرخى. و کلمه سياهى است و بعضى گفته

، 1٨7٢سوازد )طباطبوایی،   فرماید: یکى دیگر از خصوصيات سقر این است که رنگ بشره بودنها را دگرگوون موى    مى

(. بر اساس تفسير معنای هر دو واژه اشتباه است و پشتوانه تفسيری نيز ندارد. بوه عوالوه اسوتفاده از    1٨٣، ص21ج

دور از ادب قرآن است به همين دليل ترجمه از سه اصل یعنی انسجام و وفواداری و امانوت داری   « و حسابی»تعبير

 عدول کرده است. 

 دهد.  ها را تغيير می ترجمه پيشنهادی: رنگ پوست

 

َها تحْسَعَة َعَشَر ﴿  ﴾71َعَليـْ
 موران آن هستند. أملکی: نوزده نفر هم م
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دار عوذاب دادن بوه    نوزده نفر موکلند که عهوده  ،عليها تسعة عشر یعنی بر آن سقر بررسی قواعد نظریه اسکوپوس:

اند، ليکن از آیوات قياموت و    ند. هر چند مطلب را مبهم گذاشته و نفرموده که از فرشتگانند و یا غير فرشتهامجرمين

هر سوه اصول در    .(1٨1ص ،21ج ،1٨7٢)طباطبایی، اند شود که از مالئکه مخصوصا تصریح آیات بعدی استفاده می

 ترجمه، تحقق یافته است.

 

نَـًة لحلَّـذحيَن كَ  َفـُروا لحَيْسـتَـْيقحَن الَـّذحيَن ُأوتُـوا اْلكحتَـاَب َويـَـْزَداَد الَـّذحيَن َوَما َجَعْلَنا َأْصـَحاَب النَّـارح إحالَّ َماَلئحَكـًة َوَمـا َجَعْلنَـا عحـدَّتـَُهْم إحالَّ فحتـْ
ُنــوَن َولحيَـُقــوَل الَّــذحيَن ِفح قـُُلــوهبححْم َمــَرٌ   َــَذا َمــَثاًل  آَمُنــوا إحميَــاًص َواَل يـَــْرََتَب الَّــذحيَن ُأوتُــوا اْلكحَتــاَب َواْلُمْؤمح َواْلَكــافحُروَن َمــاَذا َأرَاَد اَّللَُّ هبح

ََ إحالَّ ُهَو َوَما هحَي إحالَّ ذحْكرَ كَ  لُّ اَّللَُّ َمْن َيَشاُء َويـَْهدحي َمْن َيَشاُء َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد رَب ح ََ ُيضح  ﴾70  لحْلَبَشرح﴿َذلح
-ایم، فقط برای امتحان بوی از تعدادشان هم خبر داده ایم. ملکی: ماموران این آتش را فقط از فرشتگان انتخاب کرده

هوا ایمانشوان را    برنود و مسولمان   ا اهل کتاب با دیدن همين مطلب در تورت و انجيل، به حقانيت قرآن پوی ها ت دین

ها به مسخره  ها و بی دین ها هم، شک به دل خود راه ندهند و دست آخر، بيماردل بيشتر کنند. اهل کتاب و مسلمان

گيورد. البتوه تعوداد     را الیق بداند، دسوتش را موی   خدا هر که «منظور خدا از گفتن تعداد مامورها چه بود؟!»بگویند: 

 بله، ذکر آن تعداد فقط برای به خود آوردن بشر است.  داند و بس. س اهيان خدا را فقط خودش می

به معنای تمایلی است که به حد طلوب ميرسود )مصوطفوی،    « شاء»اصل الواحد در بررسی قواعد نظریه اسکوپوس:

را معادل آن قورار داده بنوابراین ترجموه امانوت دارانوه      « هر که الیق را بداند»(. مترجم، عبارت 1٣٣، ص١،ج1٨١٣

بنابراین بار دیگر از اصول امانوت عودول     ذکر نکرده« یُضِلُّ اللَّهُ مَنْ یَشَاءُ»نيست. به عالوه مترجم هيچ معادلی برای 

آمد. قانون انسجام و وفاداری رعایت نشده  11ی ی کافران، به توجه به آنچه در ذیل آیه در رابطه با واژه کرده است.

 است.

 

 ﴾70َكالَّ َواْلَقَمرح﴿
 ملکی: نه! قرآن سحر نيست. به ماه قسم!

 اند. در ترجمه محقق شده سه اصلبررسی قواعد نظریه اسکوپوس: هر 

 

 ﴾77َواللَّْيلح إحْذ َأْدبـََر﴿
 .ملکی: و به شب قسم وقتی بساطش را جمع کند 

 1٨7٢)طباطبوایی،  گذشتن شب در مقابل پيش آمدن شب است ،ادبار ليل بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: منظور از

، ٨،ج 1٨١٣. اصل الواحد در این ماده آن چيزی است که مقابل روبرو و رو کردن است )مصوطفوی، (1٢1،ص21،ج

عدول از اصل وفاداری، امانت و انسجام است چراکه نه تنها از نظر لغوی و  «ادبر»براییابی مترجم  (. معادل11٨ص

 تفسيری اشکال دارد بلکه چنين تعبيری در فارسی برای شب، کاربرد ندارد.

 : قسم به شب آن هنگام که پشت کند. ترجمه پيشنهادی 
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 ﴾70َوالصُّْبحح إحَذا َأْسَفَر﴿

 .کند اش را پهن می سفرهملکی: و به صبح قسم وقتی 

 منظور از اسفار صبح هویدا گشتن صوبح و بيورون شودن آن از پورده شوب اسوت       بررسی قواعد نظریه اسکوپوس:

ی  . اصل الواحد در این ماده، حرکت کسی بوه سووی محويط خوارج از محودوده     (1٢1، ص21، ج1٨7٢)طباطبایی، 

نداشوته    «اسوفر »ی جم درک درسوتی از واژه رسود متور   (. به نظور موی  1١١، ص3، ج1٨١٣خویش است )مصطفوی،

بنابراین ترجمه از امانت و وفاداری عدول کرده است. به عالوه تعبير بوه کوار بورده شوده در فارسوی در رابطوه بوا        

 رایج نيست به همين دليل ترجمه، انسجام نيز ندارد. « صبح»ی واژه

 گاه که هویدا شود. و قسم به صبح آنترجمه پيشنهادی: 

 

ْحَد  اْلُكَّبح﴿إحنَـّهَ   ﴾75ا إَلح
 های بزرگ، قرآن بی نظير است ملکی: که بين پدیده

 گوردد و کلموه کبور جموع کبوری اسوت       بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: ضمير در این جمله به کلمه سقر بور موی  

یا مجموعوه  گردد ، یا جنود و لشکریان پروردگار و  ضمير در انها یا به سقر برمى .(1٢1ص ،21،ج1٨7٢طباطبایی، )

با توجه به این  .(2٢٣ص:  ،23ج:  ،1٨٣1)مکارم شيرازی،  حوادث قيامت و هر کدام باشد عظمت آن روشن است

به عالوه با توجوه بوه مونوث     .مترجم نيز نباید مصداق تعيين کند ،که بر اساس تفسير، مرجع ضمير مشخص نيست

 اما امانت دارانه و منسجم است. توان مرجع آن را قرآن قرار داد. در نتيجه ترجمه وفادارانه نيست. نمی ،بودن ضمير

 شود. ترجمه پيشنهادی: که آن از حوادث بزرگ محسوب می 

 

 ﴾76َنذحيًرا لحْلَبَشرح﴿ 
 ملکی: و هشداری برای بشر

للبشر کلمه نذیر مصدر و به معنای بيم رساندن است و اگر منصوب آمده به خاطر این بووده   بررسی تفسيری: نذیراا

  .(131ص ،21ج ،1٨7٢)طباطبایی،  است زيکه به نظر ما تمي

 تحقق یافته است.  سه اصلبررسی قواعد نظریه اسکوپوس: هر 

 

ْنُكْم َأْن يـَتَـَقدََّم َأْو يـََتَ خََّر﴿  ﴾72لحَمْن َشاَء مح
 برای هرکدامتان که دوست دارد جلو برود یا عقب بماند!ملکی: 

دهد به همه بشر و منظور از تقدم، پيروی کوردن از   بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: این جمله انذار را عموميت می

ش ایمان و اطاعت است و منظور از تاخر، پيروی نکردن است که مصوداقش کفور و   ا یحق است که مصداق خارج

به معنای تمایلی اسوت کوه بوه حود طلوب      « شاء»اصل الواحد در .(131ص ،21ج ،1٨7٢باطبایی،)ط معصيت است
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(. ترجمه از نظر واژگانی و تفسيری صحيح نيست بنوابراین اصول امانوت و    1٣٣، ص١، ج1٨١٣ميرسد )مصطفوی،

  وفاداری زیر پا گذاشته شده است. اما ترجمه منسجم است.

 .ا عقب بماندیبخواهد جلو برود  ترجمه پيشنهادی: برای هرکدامتان که

 

َا َكَسَبْت رَهحيَنٌة﴿  ﴾71ُكلُّ نـَْفٍس مبح
 ملکی: هر کسی گير کارهای خودش است!

بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: حرو باء در بما به معنای باء فارسی و یا به معنای بسبب است و یا بوه معنوای در   

باتوجه بوه تفواوت معنوایی     .(131،ص21ج ،1٨7٢)طباطبایی، به معنای رهن و گروگان «رهينة» مقابل است و کلمه

 رسد که ترجمه از اصل امانت، وفاداری و انسجام خارج شده است. در فارسی به نظر می« گرو»و« گير»

 ترجمه پيشنهادی: هر کس در گرو اعمالش است. 

 

 ﴾71﴿ إحالَّ َأْصَحاَب اْلَيمحنيح 
 ملکی: مگر اهل سعادت

کوپوس: اصحاب یمين کسانی هستند که در روز حساب نامه عملشان را به دست راستشان بررسی قواعد نظریه اس

دهند و اینان دارندگان عقاید حق و اعمال صالح از مؤمنين متوسط الحالند، که نامشان به عنوان اصحاب اليموين   می

بوه هموين دليول     است« فائزون»معادل « اهل سعادت» .(132ص  ،هماندر مواردی از قرآن کریم مکرر آمده است )

  دارانه نيست اما منسجم است. ترجمه وفادارانه و امانت

 ترجمه پيشنهادی: مگر اصحاب یمين.

 
 ﴾ 01﴿ ِفح َجنَّاٍت يـََتَساَءُلونَ 

  اند.ملکی: که در با  هایی پر درخت

ها  هایی برای تعظيم بهشت اگر جنات را بدون الف و الم آورد و فرموده در بهشت :بررسی قواعد نظریه اسکوپوس

، )طباطبوایی  هایی که از عظمت بوه حودی اسوت کوه وصوفش قابول درک نيسوت        در بهشت بود، خواست بفرماید:

 جنة: یعنی بهشت و یا به صورت تشبيه به باغی که در زمين است هر چند ميانشوان تفواوتی   .(13٨،ص21،ج1٨7٢

های  . با توجه به ظرافت(٢13ص ،1ج ،1٨71)راغب اصفهانی، هایش از ماست است یا به خاطر پوشيده بودن نعمت

های موجود در واژگان را  یابی ها وسواس بيشتری به خرج داده و سعی کند ظرافت متن دینی، مترجم باید در معادل

شوود. اموا در هور حوال      و امانت دارانه ارزیابی نمیتا حد ممکن در زبان مقصد انعکاس دهد. این ترجمه وفادارانه 

  منسجم است.

 وصف هایی غير قابلنان در بهشت: آترجمه پيشنهادی
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 ﴾00﴿ َعنح اْلُمْجرحمحنيَ 
 پرسند: آنان از حال و روز گناهکارها می ملکی:

نه اینکه هر یوک  پرسند،  این است که مجموعه اهل بهشت از مجموعه مجرمين مىبررسی قواعد نظریه اسکوپوس: 

ی  (. ترجموه عوالوه بور پشوتوانه    132ص،21،ج1٨7٢، طباطبوایی نفر از اهل بهشت از یک نفر از اهل دوزخ ب رسد )

 باشد بنابراین هر سه اصل رعایت شده است. تفسيری و واژگانی، روان نيز می

 
 ﴾00َما َسَلَكُكْم ِفح َسَقَر﴿

 «تان کرد؟! چه چيزی جهنمی»ملکی: 

های منحصر به فرد  آمد سقر اسم خاص است و ویژگی 27ظریه اسکوپوس: باتوجه به آنچه ذیل آیه بررسی قواعد ن

ی او را  پس اگر ما ترجموه ترجمه کرده  «دریای مذاب» به 2١خودش را دارد. به عالوه مترجم همين لفظ را در آیه 

 عدول کرده است. سه اصل از  به عنوان یک کل درنظر بگيریم،

 

َُ محَن اْلُمَصل حنَي﴿قَاُلوا َ ْ   ﴾07َن
 .دهند: جزو نمازگزاران نبودیم ملکی: جواب می

نماز معمولی نيست، بلکه منظور توجوه عبوادتی خواص اسوت بوه       «صلوة» مراد از بررسی قواعد نظریه اسکوپوس:

کيف بوا هوم   ها یعنی عبادت در شرایع معتبر آسمانی که از حيث کم و درگاه خدای تعالی، که با همه انحای عبادت

)مصوطفوی،   به معنوای ثنوای جميول مطلوق اسوت      «یصلّ»الواحد  اصل .(13٢ص، 21ج ،1٨7٢،)طباطبایی مختلفند

تنهوا کسوانی کوه     قرار دهيم در واقع اذعان کورده ایوم،  « صاله»اگر در ترجمه، نماز را مقابل  .(٨٨1، ص١ج، 1٨١٣

جای دارند در حالی که براسواس تفاسوير و لغوت     کنند در بهشت خداوند را با روش خاصی به نام نماز ستایش می

باشد. در نتيجه ترجمه با وجود انسجام نسبی از دو اصول دیگور یعنوی امانوت و      نامه ها این برداشت صحيحی نمی

 وفادارای عدول کرده است. ترجمه پيشنهادی: ما از ثناگویان خداوند نبودیم.

 

َُ نُْطعحُم اْلمحْسكحنَي﴿  ﴾00َوَ ْ َن
 .دادیم ه فقيران غذا نمیملکی: ب

بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: مراد از اطعام مسکين انفاق بر تهی دستان جامعه است، به مقداری که بتوانند کمور  

الناس و صالت اشاره است به حوق اهلل و   راست کنند و حوائجشان برطرو شود. اطعام مسکين اشاره است به حقّ

 . هر سه اصل محقق شده است .(13٢ص ،21ج ،1٨7٢)طباطبایی، پرداختاینکه این دو قسم حق را عمال باید 

 

نيَ   ﴾05﴿ وَُكنَّا ََنُوُ  َمَع اخْلَائحضح
 گوها دمخور بودیمملکی: با یاوه
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سرگرمی عملی و زبانی در باطل و فورو رفوتن در آن اسوت بوه      ،بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: منظور از خوض

عالوه بر مشکالت مربو  به  .(13٢ص ،21ج ،1٨7٢)طباطبایی، طوری که به کلی از توجه به غير باطل، غفلت شود

 خوروج از  «گوو  یاوه» ی واژهاستفاده از شود،  ، که خروج از وفاداری و امانت محسوب می«خوض»ی  ی واژه ترجمه

 است.قانون انسجام  آن وادب قر

 بودیم. همنشينترجمه پيشنهادی: با اهل باطل  

 

 ﴾06وَُكنَّا ُنَكذ حُب بحيَـْومح الد حينح﴿
 دانستيم ملکی: روز جزا را هم درو  می

در واقوع  ( ٨12ص ،٨ج ،1٨١٣)مصطفوی: : تکذیب به معنای کاذب قرار دادن استبررسی قواعد نظریه اسکوپوس

کردند به همين دليل نوعی لج بازی در کار ها آنها وجود داشوته   حق بودن روز جزا آن را رد می این افراد با علم به

 که در ترجمه مورد غفلت واقع شده است به همين دليل ترجمه امانت دارانه نيست. اما منسجم و وفادارانه است.

 کردیم. ترجمه پيشنهادی: روز جزاء را انکار می 

 

 ﴾02نُي﴿َحىتَّ َأََتَص اْلَيقح 
 «ملکی: تا آن که دست آخر مرگ سراغمان آمد!

بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: منظور از یقين در اینجا مرگ است و از این جهت یقين بر مرگ اطوالق شوده کوه    

 هر سه اصل تحقق یافته است. .(13٢ص ،21ج ،1٨7٢شکی در آمدنش نيست )طباطبایی: 

 

َفُعُهْم َشَفاَعُة   ﴾01الشَّافحعحنَي﴿َفَما تـَنـْ
 خورد!ملکی: برای همين، پادرميانی شفاعت کنندگان هم به دردشان نمی

این آیه داللت دارد بر اینکه روز قيامت اجماال شفاعتی در کوار هسوت، ولوی ایون      بررسی قواعد نظریه اسکوپوس:

شفاعت:  .(13٢ص ،همان) رددگ شوند، برای اینکه شفاعت شامل حالشان نمی مند نمی طایفه از شفاعت شافعان بهره

ترجموه از   .(11ص ،١ج ،1٨١٣)مصطفوی:  الحاق و پيوستن چيزی به چيز دیگر برای تحصيل نتيجه مطلوب است

هوم بوه دردشوان     »ی تفسيری و لغوی بهره مند بوده بنابراین وفادارانه و امانت دارانوه اسوت. اموا اصوطالح     پشتوانه

 به همين دليل منسجم نيست. با سياق قرآن همخوانی ندارد« نميخورد!

 ای ندارد.  ترجمه پيشنهادی: شفاعت نيز برای آنان فایده

 

 ﴾01َفَما َِلُْم َعنح التَّْذكحَرةح ُمْعرحضحنَي﴿
 اند؟! های قرآن روی گردان شان شده که از یادآوری ملکی: چه
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ن کوه قورآن را تصودیق کننود، و     بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: منظور این است که چرا با اینکه واجب بود بر آنا

بور اسواس    .(137ص ،21ج ،1٨7٢)طباطبوایی،  بدان ایمان آورند از آن اعراض نمودند و این جوای تعجوب اسوت   

همچنوين   .نيسوت  و امانوت دارانوه   باشد بنابراین ترجموه وفادارانوه   منظور از تذکره خود قرآن می ،بررسی تفسيری

  باشد. ن سازگار نبوده و خروج از انسجام میبا ادب قرآ« شان شده چه»استفاده از تعبير

 گردانند؟ می ی پيشنهادی: چه اتفاقی برای آنها افتاده که از قرآن روی ترجمه

 

 ﴾51َك َنَـُّهْم ُْحٌُر ُمْستَـْنفحَرٌة﴿
 اندملکی: انگار گورخرانی رم کرده

ه حمر که جمع حموار اسوت، البتوه    بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: حال کفار را در اعراض از تذکره تشبيه کرده ب

منظور حمار وحشی یعنی گورخر است و استنفار به معنی نفرت است و کلمه قسورة به معنوای شوير و شوکارچی    

 هر سه اصل تحقق یافته است. .(137ص ،همان) است، چون به هر دو معنا تفسير شده است

 

 ﴾50فـَرَّْت محْن َقْسَورٍَة ﴿
 اند!رفتهملکی: که از مقابل شير در 

دارانه بوده اموا از   و امانتبا ادب قرآن سازگار نيست. ترجمه وفادارانه  «اند دررفته»بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: 

 است. اصل انسجام عدول کرده

 کنند. که از دست شير فرار می ی پيشنهادی: ترجمه

 

ُهْم َأْن يـُْؤَتى ُصُحًفا ُمَنشَّرَ  نـْ  ﴾50ًة﴿َبْل يُرحيُد ُكلُّ اْمرحٍئ مح
 ملکی: نکند هر کدامشان توقع دارند کتابی اختصاصی از طرو خدا به او بدهند!

 «بول » .(13٣ص ،همان) بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: منظور از صحف منشره کتاب آسمانی بر دعوت حق است

نيست اما منسجم  مانتدارانهو ا ی ملکی وفادارانه نيز در آیه وجود ندارد بنابراین ترجمه« به او»است. «بلکه» به معنای

 است. 

 ی پيشنهادی: تازه هریک از آنان توقع دارند که کتاب آسمانی اختصاصی بهشان داده شود.  ترجمه

 

َرَة﴿  ﴾57َكالَّ َبْل اَل َُيَاُفوَن اآْلخح
 ترسند.  ملکی: به هيچ وجه! بلکه در واقع از آخرت نمی

دليول   بی جای آنان است ، به این بيان که دعوت یک ادعای بی بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: این جمله رد توقع

 گوذارد  هوای قطعوی جوای هويچ شوکی بورای کسوی بواقی نموی          نيست ، بلکه آیوات و معجوزات روشون و دليول    

 هر سه اصل تحقق یافته است. .(131ص ،21ج ،1٨7٢)طباطبایی،
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 ﴾50َكالَّ إحنَُّه َتْذكحَرٌة﴿
 چون همين قرآن برای به خود آمدن کافی است.  بله، به هيچ وجه! ملکی:

این جمله رد و منع دومى از پيشنهاد کفار است، و معنایش این است که: ما چنوين  بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: 

ایوم، اثور ایون     نخواسوته   کنيم، قرآن براى تذکره و اندرز کافى است، و ما از قرآن چيزى بيش از این کتابى نازل نمى

(. بوا توجوه   13٣ص،21،ج1٨7٢، طباطبایین جزایى است که نزد ما براى مطيع و عاصى آماده شده است )قرآن هما

در فارسی کاربرد نودارد بوه   «  بله، به هيچ وجه!» به آنچه گفته شد ترجمه وفادارانه و امانت دارانه است اما عبارت 

 همين دليل ترجمه منسجم نيست.

 ون همين قرآن برای به خود آمدن کافی است.چ به هيچ وجه! ترجمه پيشنهادی: نه،

 

 ﴾55َفَمْن َشاَء ذََكَرُه﴿
 .آید ملکی: پس هر کس بخواهد با آن به خودش می

گيرد چرا که دعوت و موعظه قرآن اجبواری نيسوت و    بررسی قواعد نظریه اسکوپوس: هر که بخواهد از آن پند می

 . هر سه اصل محقق شده است.(131ص ،همانکند ) در ظرو اختيار و آزادی اراده دعوت می

 

 ﴾56﴿ َوَما َيْذُكُروَن إحالَّ َأْن َيَشاَء اَّللَُّ ُهَو َأْهُل التـَّْقَو  َوَأْهُل اْلَمْغفحَرةح 
هم او سزاوار است کوه در حضوورش مراقوب رفتارشوان      آید. ملکی: البته تا خدا توفيق ندهد، کسی به خودش نمی

 .باشند و به آمرزشش دل ببندند

کند که ممکن است از جمله فمن شواء ذکوره بوه ذهون      این آیه توهمی را دفع می :بررسی قواعد نظریه اسکوپوس 

تقوا بر اساس  .(131ص ،هماناند ) و خود مستقل در اراده کسانی بياید و خيال کنند اختيار به دست خودشان است

جا که نهی کورده، توو را    را غایب نبيند و آنیعنی آنجا که خدا دستور داده حاضر باشی تو  )ص(حدیث امام صادق

ترجمه امانوت  « شاء»و« ذکر»ی  با توجه مشکالت مربو  به دو واژه .(2٣3ص ،١7ج ،1٢1٨مشاهده نکند )مجلسی،

 دارانه و وفادارانه نيست. اما منسجم است.

 دستوراتش انجامکه  گيرد. خداوند کسی است که شایسته است ترجمه پيشنهادی: تا خداوند نخواهد کسی پند نمی

 شود. آمرزش او دل بسته شود و به 

 گیری:نتیجه

 تحقق اصل امانت تحقق اصل وفاداری تحقق اصل انسجام تعداد آیات)فراوانی(

3٨ ١7 ٨2 2٢ 
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 و روش یکننوده  تعيوين  را ترجموه  هودو  و داشوته  تاکيود  ترجموه  اجتماعی و فرهنگی نقش بر اسکوپوس نظریه

 انسجام ی قاعده. دهدمی مقصد فرهنگ و متن به که ستاهميتی تئوری این اصالت. داندمی آن کاربردی راهبردهای

 و دانش و نيازها به توجّه با مخاطبان، برای که شود ترجمه ای گونه به باید مقصد متن که است این از حاکی منطقی

 . است فهم قابل احوالشان،

مورد مترجم انسجام متنی را رعایوت   ٨7آیه، در  3١از مجموع ی مدثر، مشخص شد که ی سورهدر بررسی ترجمه

 اش مخاطب است، آمار قابل دفاعی است. ای که ادعا دارد هدو اصلیکرده است. این آمار برای ترجمه

 2٢ی اول دارد. یعنوی در  ی خواندنی قرآن عملکردی دقيقاا برعکس بوا مؤلفوه  ترجمه در خصوص قاعده وفاداری،

به دالیل متفاوت، لغوی، دستوری یا تفسيری درست و دقيق ترجمه نشوده و بوه موتن اصولی وفوادار       آیه، متن مبدأ

 آیه امانتداری را رعایت ننموده است. ٨2نيست. در مؤلفه امانتداری هم مترجم کارنامه قابل قبولی ندارد و در 

 و گشوتالتی  نگواه  از مودلی دارنود و  ه «است آن اجزای مجموع از فراتر چيزی، هر کلِ» نگارندگان با این اصل که 

کنند و این ترجمه را در راستای جذب مخاطب و خاصه نوجوانان و جوانان، می دفاع متن به مترجم ینگرانه هيئت

ی آن را بوا  به دو دليل عمده، ویورایش دقيوق و اصوالح پيوسوته     نمایند اما با این وجودمفيد و ارزشمند ارزیابی می

ایون   وحيوانی  متوون  فورد  به منحصر ویژگی -دهند: أوالابر دقت در مبانی زبان مبدأ، پيشنهاد میتأکيد بسيار فراوان 

 باورها اساس دینی متن -انجامد  و ثانياا می شانمعنایی نظام در تغيير به آنها ظاهری نظام در تغيير هرگونه که است

 کورده  اخوتالل  دچوار  را موتن  از مخاطب فهم تواند می کوچک هر چند تغيير هر و است متن آن تابعين اعتقادات و

 شود.  عقيده انحراو باعث

 

 منابع و مآخذ:

 ی علی ملکیجوانان ترجمه و نوجوانان برای رسان پيام و تفسيری روش به قرآن خواندنی ترجمه کریم، قرآن

 قرآن و اهل بيت نبوت.«: های تدبر در قرآن/جلد سوم آموزش روش(: »1٨12اخوت، )

 ترجموان  دوفصولنامه  ،«قرآن/ بخوش نخسوت   خواندنی ترجمه معرفی»(: 1٨1٨)علی ملکی، و مهدی محمد باقری،

 .1٢١-12٢صص  ،1 شماره هجدهم، سال وحی،

0 10 20 30 40 50 60 70

 قانون وفاداری

 قانون انسجام متنی

 قانون امانت داری

 نمودار تحقق اصول اسکوپوس

 تحقق عدم تحقق
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، دوفصولنامه  «های غيرکنایی/ معرفی ترجمه خواندنی قورآن یابیمعادل(: » 1٨1٢باقری، محمد مهدی و ملکی، علی)

 .137-1٨3، صص2ترجمان وحی، سال نوزدهم، شماره 

 وحوی،  ترجمان دوفصلنامه ،«قرآن/ بخش دوم خواندنی ترجمه معرفی» (:1٨1٢)علی ملکی، و مهدی محمد باقری،

 .1٨١-11٨صص  ،1 شماره نوزدهم، سال

 نشر نو.  ی حميد کاشانيان، تهران: (: دایره المعارو مطالعات ترجمه، ترجمه1٨1١بيکر، مونا و سالدینا، گابریئال. )

 انتشارات محقق. ( . جستارهایی نو پيرامون ترجمه شناسی. مشهد:1٨1١مهران و طالبی، نسرین)زنده بودی، 

قورآن.   یو ادبو  یلغوو  ريمفردات الفاظ قورآن بوا تفسو    قي(: ترجمه و تحق1٨71بن محمد. ) نيحس ،یراغب اصفهان

  .یتهران: نشر مرتضو ،ینيحس یغالمرضا خسرو ی ترجمه

ی علميوه   ی مدرسين حوزه قم: جامعه ی موسوی، محمد باقر، تفسير الميزان، ترجمه( 1٨7٢طباطبایی، محمدحسين)

 قم، دفتر انتشارات اسالمی. 

 چوه  دیگور  ادیوان / کودکوان  بورای  قورآن  تمام ترجمه مخالف اجتماعی  دیدگاه(: » 1٨1٣عاشوری تلوکی، ناد علی)

 .٣:٨٣، ساعت تير 13، ٨٣2٢222المللی قرآن، کد خبر: ، خبرگزاری بين«کنند؟ می

 ترجموه  در کوه  آیواتی / جوانوان  و نوجوانان برای قرآن ترجمه ویژه زبانی نبود(: » 1٨1٣)علی ناد تلوکی، عاشوری

 .1:٢١ ساعت مرداد، 2٨ ، ٨٣٨٢7٣١: خبر کد قرآن، المللیبين خبرگزاری ،«است نيامده «خواندنی»

 نوار. بيروت: دار إحياء التراث اإلسالمية. اط بحار :(ق1٢1٨محمد باقر) ،یاصفهان یمجلس

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.  التحقيق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: (:1٨١٣مصطفوی، حسن)

 قم: دار الکتب االسالميه.  تفسير نمونه. (:1٨٣1مکارم شيرازی، ناصر)

ایی دو ترجمه از  ون دینی بررسی مقایسهی مت ساخت و بافت در ترجمه(:»1٨12ناظميان، رضا و حاج مؤمن، حسام)

 .23٢-2٨7 ، صص1 شماره ،3 ی ادب عربی دانشگاه تهران، دوره مجله ،«دشتی(-نهج البالغه)شهيدی

، کنفورانس ملوی علووم اسوالمی     «نقد وبررسی ترجمه آقای علوی ملکوی  (: » 1٨17هيزجی، رضا و گودرزی، مریم)

 .13-1های دینی کرج، صصوپژوهش

 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

3١7 

 

(١2) 

 در معناشناختی واژگان قرآنی کارکرد بافت و سیاق

 سوره مریم( 47)واژه سغمٌ عَلَیك در آیه 

  1عدنان طهماسبید. 

    دانشگاه تهران ،یعرب اتيگروه زبان و ادب اريدانش

  آذرد. مهدی پور

 یدانشگاه راز ،یعرب اتيزبان و ادب یدکترا

 چکیده

شک معنای قاموسی به تنهایی در تعيين و تبيين معنی واژگانِ به کار رفته در متن زبانی، کافی نيست، بلکه بخش بی

شود  به عبوارتی،  اند، آشکار میمعنای مفردات و تعبيرهای زبانی در ضمن سياق و بافتی که در آن قرار گرفته عمده

توجهی به این اصل سوبب  اند، بستگی دارد. بیمعنای دقيق و درست واژگان به کارکرد و بافتی که در آن قرار گرفته

رآنی نظرات مختلفی عرضه دارند  اخوتالو نظور پيراموون    شده است تا مفسران پيرامون برخی از واژگان و تعابير ق

لن ُيصـيُبک من ـی ی مریم، از این جمله است  به طوری که در معنای آن تعبيرهایی مانند: سوره٢7سالم عليک در آیه 
کرد بافتی یا سياق اند. نوشتار حاضر با تکيه بر رویوغيره بيان کرده مکروه، اإلکرام و بحر  ِبق  األبو ة، التوديـع و املتارکـة

دارد که معنای درست این عبارت با توجه به سوياق و بوافتی کوه در آن قورار گرفتوه، تورک کوردن و        متنی، بيان می

 مفارقت حضرت ابراهيم است. 

 ی مریم، سالم.واژگان کليدی: قرآن، بافت و سياق متنی، سوره

 

 مقدمه

-نقش بافت و سياق توجه کرده و به اهميت آن تاکيد ورزیوده دانشمندان علوم بالغی و مفسران قرآن، از دیرباز به 

های فهم سخن و معيوار اساسوی در تبيوين ارزش و    ترین قرینهاند  به ویژه دانشمندان بالغی مسئله سياق را از مهم

برای  دارد کهمثال زمخشری در کتاب اساس البالغة خود پيرامون این موضوع بيان می2اند.زیبایی کالم در نظر گرفته

ی کاربرد آن مورد توجه وضوح داللت لفظ، بایستی آن را در ارتبا  با دیگر الفاظ و موقعيت آن در عبارت و نحوه

( یا سکاکی زیبایی و حسن کالم را در مقتضای حال دانسته و برطبوق آن، بوه لوزوم    ٣و7، 1171قرار داد.)زمخشری:

                                                           
1 adnant@ut.ac.ir 
م بالغی از چنان اهميتی برخوردار بوده که گویی بالغت بدون مقتضی ظاهر، شایستگی بالغت بودن را نودارد.  این مطلب در نزد دانشمندان علو 2

. وی در آنجا کامال معيار تاکيد، فصل و وصول، قصور، ذکور    7٨ی سکاکی صفحه« مفتاح العلوم» نگاه کنيد به کتابِ برای اطالع بيشتر در این زمينه

ی صوفحه « دراسة و نقد فی مسائل بالغية هامّة» ای حال به شمار می آورد. یا به کتاب ارزشمند دکتر محمد فاضلیمسنداليه و ... را برحسب مقتض

 که ایشان اقوال علمای بالغت را در این باره آورده و نقد کرده اند. ١٨تا  32



 پورآذرعدنان طهماسبی, مهدى  (ميسوره مر 74 هيدر آ کي)واژه سالٌم َعلَ ی واژگان قرآن یدر معناشناخت اقيكاركرد بافت و س
  

3١٣ 

 

-نداليه، تخصويص کوالم، فصول و وصول و غيوره، حکوم موی       آوردن یا نياوردن اداوات تاکيد، ذکر یا عدم ذکر مس

( در ميان مفسران نيز و بویژه آن دسته از مفسران که قائل به اعجاز درون متنی قرآن بودنود   7٨، 1172کند.)سکاکی: 

اساس کار مفسر بایود  »نویسد: و موضوع سياق از اهميت زیادی برخوردار بوده است  مثال زرکشی در این زمينه می

م سخن و ساختار جمله باشد، هر چند که از معنوای وضوعی عودول ورزد  زیورا مجواز گوویی اموری رایوج         بر نظ

گردانودن کوالم از سوياق آن روا    »گویود:  ( یا طبری در این زمينوه موی  ٢11، 1٨٣1به نقل از سعيدی روشن:«)است.

ته باشيم، در غير ایون صوورت بایود    نيست، مگر آنکه دليل معتبری همانند داللت ظاهر قرآن یا روایتی از پيامبر داش

( البته توجه و اهتمام علمای بالغت به مسئله بافت]مقتضای حال[ بيشتر برای تبيوين  ٢11همان:«)سياق را اخذ کنيم.

اغلب از سياق یا بافوت در   بالغت کالم بوده است تا اهميت آن در معناشناختی واژگان. همينطور مفسران متقدم نيز

اما در عصر حاضور مفسورانی همچوون: عالموه طباطبوایی، ابون عاشوور،         1جستند.آیه بهره میتبيين معنای کل یک 

تر دنبال کرده اند  به ویژه در تفسير الميزان و التحریور  تر و عميقالسّامرائی، دروزه و غيره توجه به سياق را گسترده

ده است و السامرائی نيز از تاثير و نقوش  و التنویر ابن عاشور، از نقش سياق در حوزه معناشناختی سخن به ميان آم

هرچند این بزرگوان بوه مسوئله سوياق توجوه       2سياق در تبين تفاوت های ساختار صرفی واژگان سخن گفته است.

انود، ولوی هنووز پورداختن بوه ایون       و در این حوزه مطالب ارزنده و جالبی را مطرح نموده گسترده و عميقی داشته

ای در تعيين و تبيين معنای اصولی واژگوان، تاثيرگوذار اسوت؟ توجوه آنچنوانی       ندازهموضوع که نقش سياق تا چه ا

ی مریم، اتفاق سوره٢7صورت نگرفته است. برای مثال مفسران قرآنی هنوز پيرامون معنای دقيق سالم عليک در آیه 

و کارکرد آن چندان توجهی نظر ندارند و جالب اینکه هيچ یک از این بزرگان در معنا و تفسير تعبير فوق، به سياق 

کنند. بر این اساس نگارندگان در نوشتار حاضر با تکيه بر رویکرد بافتی یا سياق متنی، به بررسی معناشوناختی  نمی

 پردازند. این واژه می

 مفهوم سیاق و بافت

٨رویکرد بافتی
کاربرد آن و یا نقشوی کوه   ی معنای کلمه را همان کاربرد آن در زبان و یا نحوه ٢یا رویکرد کاربردی، 

کند که معنای واژگان تنها از خوالل قورار گورفتن در    داند. این رویکرد، به این نکته تاکيد میکند، میدر متن ایفا می

( مالينوفسکی که تأثير به سوزایی در شوکل گيوری ایون نظریوه      ١3، 1٨٣١شود.)مختار عمر:بافت معلوم و کشف می

فتار تنها در بافت موقعيت آن مشخص می شود  بنابراین وی معنی را برابر کواربرد  دارد، معتقد است که معنی هر گ

(پرچمدار این رویکرد، ورث است  وی بر این نکته کوه معنوا تنهوا از    11٨، 1٨٣٣الدینی:داند.)مشکوهآن در متن می

                                                           
نظایر در قرآن، محمدالعوا، سلوی، ترجمهف سيد حسون   برای مطالعه بيشتر در این زمينه به منابع ذیل مراجعه شود. بررسی زبان شناتی وجوه و 1

 ٨73و  ٨2٣نيا، و بيولوژی نص، عليرضا قائمی ٣1تا  71سيدی، 

 در این باره به کتابهای بالغة الکلمة فی التعبير القرآنی و أسئلة بيانيّة فی القرآن الکریم، التعبير القرآنی، السّامرائی رجوع شود 2

٨
 contextual approach  

٢ operational approach 
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این واقعيوت تاکيود دارد   (یاکوبسن نيز بر  ١3ورزد.)مختار عمر:شود، تاکيد میخالل قرار گرفتن در بافت کشف می

رونود،  که هر زبانی عناصر دستوری دارد که فی نفسه معنای مستقلی ندارند و کامال از سياقی که در آن به کوار موی  

دهد معنا را بایود  پذیرند. به عبارت دیگر، ممکن است معنا با تغيير سياق تغيير کند و این واقعيت نشان میتاثير می

ای را نموی تووان از لحواظ بوار     ( به عبارتی، هويچ گفتوه  1٨، 1٨٣1به نقل از قائمی نيا:در کل عمل ارتباطی جست.)

زنود. یعنوی شورایط،    معنایی، قبل از شکل گيری، قطعی دانسست  زیرا عملکرد گفتمانی است که حرو آخر را می

دليول در معنوا شناسوی     گذارند. به همينوضع و بافت عواملی هستند که در هنگام توليد گفته شدیدا بر آن تاثير می

رود، ( بنابراین، سياقی که یک تعبير زمانی در آن به کوار موی  31، 1٨٣1مطرح است.) شعيری:« ناپایداری معنا»بحث

هوا  ها تغيير پذیرند. هور چنود کوه واژه   های به کار رفته در آن اهميت دارد. معنای واژهدر تبيين شناختی معنای واژه

( 3٢، 1٨11نيا:گذارد.)قائمیرود در معنا تاثير میدارند، سياقی که واژه در آن به کار می معنایی قراردادی را به همراه

رویکرد بافتی در پژوهش های فلسفی نيز مورد تایيد قرار گرفت  مثال ویتگنشتاین، معنا را به عنوان تابعی از کاربرد 

-ای، چنوين بيوان موی   بوه معنوای دقيوق کلموه    ( و امرآلستون، برای پی بردن 7٣، 1٨73گيرد.)علی زمانی:در نظر می

-معنای یک کلموه عبوارت از سوهمی اسوت کوه در آن کلموه در سلسوله بوی شوماری از کاربردهوا دارا موی           »دارد

کلمه تا حدودی معنای مبهم دارد، اما تنها از طریق مالحظه کاربرد آن مشخص »نویسد:(یا راسل می٣2باشد.)همان:

 (١7به نقل از مختار عمر:«)کند. س معنا از آن ریزش میآید سشود  ابتدا کاربرد میمی

بافت را به چهار قسومت،  1اند  مثال امرشناسان انواع گوناگونی از سياق را مورد بحث قرار دادهشناسان و نشانهزبان

ه یوا پوارت و کوه مشوهورترین دسوت      2کند.یعنی بافت زبانی، بافت عاطفی، بافت موقيعتی و بافت فرهنگی تقسيم می

 (٨٢1کند)قائمی نيا:بندی را در این مورد مطرح کرده است وانواع سياق را به شش قسمت زیر تقسيم می

 سياق متنی. .1

 سياق کاربردی. .2

 سياق وجودی. .٨

 سياق مقامی. .٢

 سياق فعل. .3

 سياق روانی. .١

بد از این طلاز آنجایی که توضيح هر یک از موارد فوق، در این نوشتار ميسر نيست و مجال و فرصت دیگری را می

 کنيم.روی تنها به توضيح بافت زبانی یا سياق متنی که مرتبط با موضوع این نوشتار است، بسنده می

                                                           
1 Ammer 

و کتاب معناشناسی کواربردی کووروش   72و١3برای توضيح بيشتر در این زمينه به کتاب علم الداللة، احمد مختار عمر، ترجمه سيد حسن سيدی  2

 مراجعه شود.1١٨صفوی



 پورآذرعدنان طهماسبی, مهدى  (ميسوره مر 74 هيدر آ کي)واژه سالٌم َعلَ ی واژگان قرآن یدر معناشناخت اقيكاركرد بافت و س
  

371 

 

گيرنود و یوک   های زبانی وقتی در کنار هم قرار موی کند که نشانهبافت زبانی یا سياق گفتاری بر این نکته تاکيد می

گذارند  برای روشن شدن تعریف مزبور، به کاربرد واژه ير میدهند، در معنا و مفهوم یکدیگر تاثگفتار را تشکيل می

 کنيم:های زیر اشاره میخوب در نمونه

 الف( حسن مرد خوبی است.

 ب( علی پزشک خوبی است.

 ج( این عسلِ خوبی است.

 د( امروز هوای خوبی است.

بار معنایی خاصی دارد که با توجه ای شویم که کلمه خوب در هر جملههای باال متوجه این نکته میبا دقت در مثال

شود  در نمونه الف، منظور از خوبی، جنبه اخالقی آن فرد اسوت، ولوی در موورد ب، خووب     به آن بافت معلوم می

کنود و در گزینوه   کند، گزینه ج کيفيت و خالصی عسل را بيان میبودن، نشانه زبردستی و مهارت پزشک را بيان می

 آخری لطافت هوا مطرح است.

گيرد، معنا و مفهوم آن عبوارت اسوت از نقوش و    توان گفت یک واژه وقتی در یک فعل گفتاری قرار مینابراین میب

 پذیرد. کاربردی که در آن فعل گفتاری دارد و با تغيير نقش یا کاربرد، معنا واژه نيز تغيير می

 پیشینه لغوی واژه سغم

کند: السّلم، دلو مستطيلی شکل که تنها یک دستگيره دارد و جموع  میکتاب العين در ذیل این واژه معانی زیر رابيان 

گویند  زیورا ایون اسوم بوه     آن به صورت سالم است، مار گزیدن، و به کسی که او را ماری بگزد سليم یا مسلوم می

، سالم و صحيح گرداند. سالم، سنگ یا نوعی درخوت. سوالم علويکم    خاطر فال نيک است بدین معنا که خدا تو را

گویيم سالم علويکم،  های خداوند است و وقتی میایمنی و سالمت از جانب خدا بر شما باد  زیرا سالم یکی از نام

 (2١3، 7، ج1٢11)فراهيدی: 1به این معنا است که خدا باال سرتان حافظ و دارتان باشد.

برائوت جسوتن، عافيوت و سوالمتی. وی در     افزاید: السّالم و السّالمة، ابن منظور نيز به معانی فوق اشاره کرده و می

ا خاطََبُهُم اجْلـاهحُلوَن قـاُلوا سـالمة»معنای آیه گویند موا از  نویسد:]بندگان خدای رحمان[خطاب به جاهالن میمی« 2َو إحذَٰ

جویيم زیرا ميان ما و شما هيچ خيری و شری وجود ندارد. ابن منظور همچنين در شرح معنای سالم شما برائت می

-به کار موی  "أنعم صـباحا اي أبيـَت ال لعـن"گوید: از عربهای جاهلی در برخورد با یکدیگر تعبيرهایی مانند، میعليکم 

( برخی نيز این واژه را 211، 12، ج1٨1٢برند ، ولی به کار بردن سالم عليکم، نشانه صلح و آشتی بود.) ابن منظور:

                                                           
، 1١العروس من جواهر القواموس، ج و تاج2٣1اژه سلم ذیل و 12نا گفته نماند که معانی مذکور در کتاب هایی ذیل نيز آمده است: لسان العرب،ج 1

. شمس العلوم و دواء کوالم العورب   13١ذیل واژه سلم  2. الفائق فی غریب الحدیث، ج٣٨، ذیل واژه سلم،١. مجمع البحرین، ج٨٢٢ذیل واژه سلم

م و مشتقات آن آمده است: پيام صلح، اسالم آوردن، . همچنين معانی زیر نيز در کتابهای مذکور برای واژه سال٨131ذیل واژه سلم،  3من الکلوم، ج

 تسليم و فرمانبردار شدن، ایمن بودن از عيب و نقص.

 ١٨.فرقان/ 2
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بوده و به معنای تَمَّ و إنتهی)تمام شد( است که در زبوان  نویسند این واژه به صورت شلم عبری عبری دانسته و می

 ( 237، 211٢و اسماعيل علی:  11١، 3، ج1٢12اند.)مصطفوی:عربی به جای شين حرو سين را به کار برده

توان گفت سالم عليکم در اصل یک تعبير دعایی بوده و به مفهوم صلح و آشوتی و دوری جسوتن از   بطور کلی، می

است، به عبارتی، مقصود از این تعبير در سنت جاهلی، نشانه صلح و آتش بس بوده اسوت، ولوی   جنگ و درگيری 

قرآن کریم حوزه معنایی سالم و مشتقات آن را توسعه داده و بار معنایی جدیدی مانند اسالم آوردن، تسوليم اوامور   

 1الهی شدن، بدان افزوده است.

 بررسی دیدگاه مفسران 

اند  برخی از آنها معنوای ایون عبوارت را،    مون این تعبير دیدگاههای مختلفی را عرضه کردهمفسران علوم قرآنی پيرا

 قوالَ »نویسدزمخشری در ذیل آیه مزبور می ٨اند.دانسته 2ترک مخاصمه و خداحافظی حضرت ابراهيم با پدرش آزر

 نـَْبَتغحــي ال َعَلــْيُكمْ  َســالمٌ  َأْعمــاُلُكمْ  َلُكــمْ  وَ  َأْعمالُنـا لَنــاودای و توورک اسووت  ماننوود سووالم در آیووه] سووالم عَلَيْووکَ، سَووالمٌ
همچنوين جوایز اسوت در معنوای دعوا و       [١٨*فرقان/َسـالماً  قـاُلوا اجْلـاهحُلونَ  خـاطََبُهمُ  إحذا یا آیه وَ 33*قصص/اجْلاهحلحنيَ 

الجوامع و   ( طبرسی نيز عين همين معنا را هم در تفسير جواموع 21، ٨سالمتی بر او به کار رفته است.)زمخشری: ج

، ١و مجمع البيان: ج  ٨1٣، 2شمارد.)جوامع الجامع: جکند و هر دو وجه را جایز میهم در مجمع البيان خود ذکر می

، سالم تودیع و ترک کوردن بووده و نشوانه     عَلَيْکَ سالمٌ»َ( این معنا در تفسير ررح المعانی این چنين آمده است711

سند است. به این صورت که حضرت ابراهيم در رفتار بد پودرش، بوا گفوتن    رفتار و پاسخ نيک در برابر برخورد ناپ

 (٢17، ٣، ج1٢13دارد که در حق او رفتار سوء و نامناسبی را مرتکب نخواهد شد.)آلوسی: سالمٌ عليک، بيان می

سوالم در ایون   » نویسددر این ميان ابن عاشور در تفسير التحریر و التنویر خود، معنا و تفسير جالبی در این باره می

آیه در معنای ترک و جدایی به کار رفته است  در ضمن این تعبير به ایون نکتوه نيوز اشواره دارد کوه تهدیود آزر)وَ       

اهجرنی مَليّا( در سایه رحمت خدا، هيچ گونه سختی برای حضرت ابوراهيم نخواهود داشوت، ثانيوا نشوانه حلوم و       

ابن «)دهد.پرخاشگری و تندی پدرش، جواب نيکو و مالیمی می رساند که در مقابلبردباری حضرت ابراهيم را می

 ( 31، 1١تا، جعاشور: بی

                                                           
در قرآن . برای مطالعه بيشتر در باره نقش قرآن کریم در تحول و بسط معنا واژگان عربی، به کتاب خدا و انسان در قرآن و مفاهيم اخالقی و دینی  1

دارد کوه  تسو توشيهيکو ترجمه احمد آرام مراجعه شود  نویسنده در این دو کتاب، به معناشناختی واژگان قرآنی پرداخته و بيوان موی  مجيد اثر ایزو

 متن قرآنی تحول و انقالبی در معنا و مفاهيم واژگان بوجود آورد.

حضورت ابوراهيم توارخ نوام داشوت و فوردی خداپرسوت        مادرش بوود. پودر   پدر نبود بلکه  ابراهيمآزر پدر حضرت . الزم به یادآوری است که  2

 (١17، 2، ج1٨7٣بود.)فيض اإلسالم:

وتفسير   ٨٨1، 1و تبيوين القورآن، ج    7٢٨، 2صوفی فوی تفسوير القورآن،ج    . در تفسيرهای ذیل نيز همين معنا در تفسير عبارت فوق آمده اسوت: اط  ٨

، ٣و کنزالدقائق و بحرالغرائوب، ج   ٢١3، 3و تفسير خسروی، ج  ٢11، 1سير مبين، جو تف  ٨12، 1و تفسير القرآن الکریم)شبر(،ج  111، ٣إثناءعشر، ج

و تفسير   ٨1٣، 1و تفسير عليين، ج  32، ١و کشف اطسرار و عدّة اطبرار، ج  3٢، 21و مفتاح الغيب، ج  ٢1٨، ٢، ج»و غرائب القرآن و رغائب القر  22٣

 .12، ٢جو انوار التنزیل و أسرار التأویل،22، ٨شریف الهيجی، ج
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لـن ُيصـيَبَک محن ـی مکـروه، مقابلـة الس ـيئة ابحلسـنة، إکـراٌم و بـحر  ِبـق  األبـو ة، "دسته دیگری از مفسران معنا ایون تعبيور را   
 1اندتفسير کرده"إحسان و إعطاء

 حضرت ابراهيم در مقابل تهدید پدر و رفتار نامناسب و بد او در پاسخ »نویسدعالمه طباطبایی در این باره می

( ایشان در ادامه بوه دیودگاه آن   31، 1٢، ج1٢17)طباطبایی: « گوید. سالمی که در آن احسان و امنيت باشدسالم می

اند اعتراض کورده  هدسته از مفسران که معنای سالم را ترک گفتن و جدایی حضرت ابراهيم از پدرش، در نظر گرفت

 حضورت ابوراهيم خواسوته    و بووده  جودایى  و خوداحافظى  سالم، از منظور: که اند گفته برخی اینکه اما»نویسدو می

 این از که مدتها از بعد( ع) ابراهيم زیرا نيست، صحيحى حرو کند، اطاعت "... اْهُجـْرِح  وَ  ":گفت که را پدر دستور

) همان( طبری نيز در تفسير جامع البيان خود هموين معنوا را بورای    .گزید دورى خود قوم از گذشت شنود و گفت

گوید تو از جانب من در امن و امان هستی از اینکه در برابر تهدیود  حضرت ابراهيم به پدرش می»سالم قائل است 

ر تفسوير خوود   ( قرطبی نيز معنایی بدین مضومون را د 71، 1١، ج1٢12طبری: «) و رفتار تندت، مقابله به مثل کنم...

دهد، یعنی به سبب کفور پودرش، فرموان    حضرت ابراهيم در برابر برخورد بد پدرش پاسخ تند و بدی نمی»آوردمی

 (  111، 11، ج1٨١٢قرطبی: «)دهد.قتل او را نمی

 بررسی بافت و سیاق واژه

ا أبتِ شروع شوده و  شود. نخستين خطاب حضرت ابراهيم با یآغاز می ٢1گفتمان حضرت ابراهيم با پدرش از آیه 

کنود و  ها از سویی، بار عاطفی را به حوزه گفتمانی وارد میگردد، این خطالباین خطاب ندایی چهار بار تکرار می

گردد  زیرا در سنت و فرهنگ آن زمان شخصيت و موقعيت از سویی دیگر، سبب موثر واقع شدن گفتار گوینده می

-فت  از این روی در آیه بعدی حضرت ابراهيم به پدرش میبه شمار می گوینده، پشتوانه کالم و معيار پذیرش آن

[ تا توجه پدرش را برای شنيدن و اندیشيدن در سخنانش جلب کند. ایون  نی محن العلم مـا َ  َيتيـکَ إن ی قد جاءگوید ]

َ کنود ] شود تا حضرت ابراهيم گفته خود را با لحنی استفهامی آغواز موی  عامل همچنين سبب می [ َتعبـُد مـا ال َيسـمعُ  ح

شود تا مخاطب به فساد و اشتباه خود پی ببرد  زیرا با هيچ منطوق و خوردی پرسوتش    همچنين این تعبير موجب می

بينند و قادر نيست نيازی را برطرو کند، سازگاری ندارد. از طرفی این نکتوه در گفتموان   چيزی که نمی شنود، نمی

گيرد  بدین صورت که حضرت ابوراهيم در  مقوله معنایی تقابلی شکل میفوق این نکته قابل مالحظه است که یک 

راطاً َسواي ً موقعيت خداپرستی و هدایت قرار دارد ] پرسوتی. تعبيرهوای   [ و پرش در مقام شرک و بتفَ ت بحنعی أهدَک صح

ود، سو س لحون   شو رود. یعنی ابتدا سخن با لحن پرسشی بيان موی گفتمانی بافت نيز هماهنگ با این تقابل پيش می

شود. از آنجوایی کوه   [ دنبال میإن ی أخاُف أن مَيَس َک َعـذابٌ [ مطرح شده و در ادامه با لحن انذاری ]ال َتعُبدبازدارنده]

دهد که در برابر رفتار یا فرمان پدر بایستد و مقابلوه  ایی نمیبافت بيرونی و فرهنگ آن زمان به فرزند همچين اجازه

                                                           
]لن یُصيبَک منّی مکروه[ و التبيان فی تفسير القرآن،  ٨1٨، 1توان در تفاسير ذیل مشاهده کرد: إرشاد اطذهان إلی تفسير القرآن، ج. معانی باال را می 1

]هناک یسلّم عليه ٨٨٢، 1٣بالقرآن، ج]کن سالما[ و الفرقان فی تفسير القرآن ٢٢3، ٨]إکرام و برّ بحقّ اطبوّة[ و تقریب القرآن إلی اطذهان، ج1٨1، 7ج

 ر...[باالستغفا سأکرمک ربّى، أکرمنى کما و..  عظيما إکراما لى مکرما کان ربّى إن]7٢1، ٣و یعده اإلستغفار[ تفسير القرآن بالقرآن، ج
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هوایی  شوود  نمونوه  ار حضرت ابراهيم نهایت رعایت ادب و احترام و مالطفت مشاهده میکند، از این روی در گفت

ال َيسـمُع ـ ال های ندایی یا أبتِ، لحن استفهامی لِمَ تَعبدُ، تعبيرهای مسوتدلی همچوون   اند از خطابها عبارتازنشانه
شود تا حضرت ابراهيم از تعبيرهوایی کوه   گی سبب میثانيا عامل فرهن يُبصُر ـ اليُغنی ـ إن  الش طاُن کان للر ْحانح َعصـي ا.

گذارند استفاده کند  نمونه مشهود ایون سوخن آنجوایی اسوت کوه حضورت       بيشترین تاثير و نفوذ را بر مخاطب می

[ تعبير مزبور از طرفی عمق و نهایت ال َتعبُـد الش ـيطانبرد ]ها، تعبير عبادت شيطان را به کار میابراهيم از عبادت بت

کنود  زیورا نسوبت دادن    رساند و از طرو دیگر، ترس و هراسی در دل مخاطب ایجاد موی لت و گمراهی را میضال

إن  الش ـطاُن کـان للر ْحـانح فساد و گمراهی به شيطان امری تثبيت شده در دل و جان انسانهاست و برای همين منظور، 
 1صيان و سرکشی شيطان صفت هميشگی او بوده استشود تا مخاطب را از این نکته آگاه نماید که عبيان میَعصـي ا 

 2و او این کار را در برابر رحمت خدا مرتکب شده است.

داد تا فرزن در برابر پدرش ایستادگی کنود، هور چنود کوه     چنانچه گفتيم بافت بيرونی و فرهنگ آن زمان اجازه نمی

کنيم. نخسوتين چيوزی   ابراهيم مشاهده می سخن او منطقی و حق باشد. گواه راستين این مطلب را در جواب آزر به

ٌْ أنَت عن آِلتی اي إبراهيمکند ]که آزر خطاب به حضرت ابراهيم بيان می -[ است. مقدم شدن وصف بر مسوند أ راغح

-اليه)مبتدای وصفی( بيانگر این حقيقت است که برای گوینده وصف رجحان و اهميت زیادی داشته است تا مسند

کند کوه وصوف بورای موتکلم اهميتوی زیوادی       وصف در چنين مواقعی، بر این امر داللت میزیرا مقدم شدن »إليه  

( این استفهام]أراغبٌ[ کوه در معنوای انکوار و    ٢٣، 1١تا، جو ابن عاشور: بی  ٨1، ٨، ج1٢17زمخشری: «)داشته است

 شود.با خطاب ندایی]یا إبراهيم[ تکميل می ٨تعجب به کار رفته

-توان متوجه تناقض آشکاری شد. زیرا در گفتوه اول، خطواب  ی حضرت ابراهيم و آزر، میبا دقت در روند گفتمان 

های ندایيی جنبه عاطفی دارند و در گفته دومی خطاب ندایی معنای انوذاری و تحقيوری دارد. اسوتفهام در اول در    

به اشتباه خود پی بورده   معنای حقيقی و جنبه تعجيزی دارد  زیرا مراد اصلی از آن تفهيم این نکته است که مخاطب

و از گمراهی و ضاللت خود باز گردد و جنبه تعجيزی آن در این است که مخاطب در برابر آن هيچ پاسخ مسوتدل  

برخوردار نيست   و منطقی ندارد. تهدید در سخن حضرت ابراهيم اوال جنبه انذاری دارد و ثانيا از صراحت بيشتری

دهد، ولی سياق گفتار آزر تهدیدی است و عالوه بور  عدم قطعيت انذاز، خبر میزیرا با آمدن]إنّی أخاو[ گوینده از 

 کند.اهجُرنی مَلِيّا[ تهدید می آن، با صراحت کامل حضرت ابراهيم را با بدترین شيوه مجازات]طرجُمَنّکَ و

[ اعالم داشوته و امور بوه    نی َملحي ـالَئن َ  تَنَتهح ألرمُجَن َک َو اهُجر گيری خود را با این لحن تهدیدآميزی ]آزر موضع س س

 کند. جدایی و قطع رابطه می

                                                           
 کان بر استمرار داللت دارد.   زیرا عَصیّ صيغه مبالغه بوده و فعلشودمیفهميده  "کان"و فعل  "َعصیّ". این مطلب از ساختار کلمه  1
 مراجعه شود. ٢٢صفحه  1١و التنویر جلد  التحریربرای مطالعه بيشتر در این باره به تفسير  2
کند که حضرت ابراهيم قادر به انجام چنين کواری باشود، از ایون روی اسوتفهام معنوای       نمیشود که آزر گمان . از سياق و لحن آیه استنبا  می ٨

 کند. سابقه ابراز تعجب میکه آزر از این کار بی گيرد. و اما معنای تعجب به این صورت استانکاری به خود می
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در آیه بعدی به معنوای تورک و قطوع ارتبوا  اسوت.       "سـالٌم عليـک"شود که واژه با توجه به مطالب باال روشن می

سازد که منظور از سالم جودایی و مفارقوت اسوت.ادامه آیوات نيوز بور       افزون بر این، آیه بعدی به خوبی روشن می

توان در مووارد ذیول مشواهده کورد: آمودن فعول       های این داللت را میصحت و درستی این معنا داللت دارد  نشانه

و  "أعتَوزلُکُم "کند و نيامدن حرو تنفيس]س[ بور سور   گيری کردن داللت می، که صریحا بر ترک و کناره"أعتزِلُکُم"

[ به ماَتدُعوند]کَ[ به ضمير جمع] أعتزلُکُم[ و عطف ] و تبدیل ضمير مفر  "سأستَغفِرُکَ "آمدن این حرو بر سر فعل 

 ."وَ أدعُو رَبّی"و  "ما تَدعونَ مِن دون اهلل "و تعبير پرستش بتها با ما موصوله "أعتزلُکُم"ضمير کم در 

شوود) خداپرسوتی حضورت    چنانجه بيان کردیم گفتمان مزبور از همان مرحله نخستين با تناقضی آشکار دنبال موی 

شوود، بلکوه   شرک و بت پرستی آزر( این تناقض نه تنها باعث جدایی حضرت ابراهيم از آزر و قومش می ≠ابراهيم

جهت نيسوت کوه حضورت ابوراهيم     گذارد. بیگيری ساختار متن و تعبيرهای زبانی آن نيز تاثير میی شکلدر نحوه

ن پيشوند  این بودان علوت اسوت کوه جودایی      کند ولی أعتَزِلُ را بدون ایرا با حرو تنفيس بيان می"أستَغفِرُ "فعلِ 

افتد ولی این استغفار مشرو  به زمانی است که آزر پرستش بتها را تورک  حضرت ابراهيم در همان لحظه اتفاق می

شود، همان شرک و بوت پرسوتی اسوت، بوه     ( ثانيا تنها عاملی که منجر به این جدایی می31، 1١کند.)ابن عاشور: ج

رود. زیرا نه تنها آزر بلکه قووم او نيوز   [ به کار میأعتـزحُلُکم]"کَ"به جای ضمير مفرد  "کُم"همين خاطر ضمير جمعِ 

بوه   "موا تَودعونَ مِون دون اهلل   "آید تا جدایی از همه آنها صورت بگيرد. عطف کردن بت پرست بودند، لذا الزم می

شرک و بوت پرسوتی اسوت نوه بود       پذیرد که تنها عامل جدایی و ترک کردن،ضميرکم، نيز به این قصد صورت می

ما تَودعونَ مِون دون   "کند  مفهوم اخير از تعبير رفتاری و پرخاشگری آزر. چون این بت ها آنها را از خدا غافل می

 افزاید. بر تاکيد و تقویت همين مفهوم می "أدعو رَب ی"شود و آمدن استبا  می "اهلل

هموان تورک و   "سوالم "ماند که معنای دقيق واژه یدی باقی نمیبا توجه به مجموعه مطالبی که مطرح شد، دیگر ترد

    جدایی حضرت ابراهيم از آزر و قومش به سبب بت پرستی و شرک آنها، است.

 گیرینتیجه

ای ایون  و تبيوين معنوای واژه   بافت و سياق مهمترین نقش و تاثير را در معناشناختی واژگان داراست  اگر در تعيوين 

پی برد.  هم به معنای دقيق آن واژه و هم به مراد اصلی گوینده یا نویسنده توانشک نمیشود، بیاصل نادیده گرفته 

این بدان معناست که در کاربردهای گوناگون، تغييرات معنایی را باید به عنوان یک اصل مورد توجوه قورار دهويم.    

سووره موریم،    ٢7در آیوه   "سالمٌ "اژه کند که معنای درست و مناسب وپژوهش مزبور با تکيه بر این اصل بيان می

کاربرد و سياقی که واژه مزبور در آن قورار   جدایی و مفارقت حضرت ابراهيم از قومش است  گواه این سخن، اوال

 "تَومّ یوا إنتهوی   "در زبان عبری است زیرا این واژه در زبان عبری به معنوای   "سالم"گرفته و ثانيا جنبه لغوی واژه 

 ی مناسبت نزدیکی با معنایی ترک و جدایی دارد. است که به طور ضمن

 

 منابع 
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 ه.ق1٢12و النشر، ، بيروت، دارالبالغة للطباعة 1شبر، سيد عبداهلل، تفسير القرآن الکریم، جلد
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 ه.ش.1٨7٨، تهران، نشر راد، ٨شریف الهيجی، محمد بن علی، تفسير الهيجی، جلد

 ه.ش.1٨٣1شعيری، حميد رضا، مبانی معنا شناسی نوین، تهران، سمت، 

 ه.ش.1٨١3، قم، انتشارات فرهنگ اسالمی،1٣صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسير القرآن بالقرآن، جلد

 هش.1٨٣2معنا شناسی کاربردی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی، چاپ دوم،  صفوی، کوروش،

ی مدرسوين علميّوه قوم، چواپ     طباطبایی، سيد محمد حسين، الميزان فی تفسير القرآن، قم،دفتور انتشوارات جامعوه   

 ه.ق1٢17پنجم،

 ه.ش1٨77طبرسی، فضل بن حسن، تفسير جوامع الجامع، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

 هش.1٨72، تهران، ناصرخسرو، ١وووووووو مجمع البيان فی تفسير القرآن، جلد

 ه.ق.1٢12، بيروت، دار المعرفه، 1٣طبری، ابو جعفر محمد بن جریر طبری، جامع البيان، جلد

سويد احمود حسوينى، تهوران، کتابفروشوى مرتضووى، چواپ سووم،          طریحى، فخر الدین، مجمع البحرین، محقوق،  

 ه.ق.1٢1١

 ، بيروت، دار إحياء الترث العربی، بی تا.7طوسی، محمد بن حسن، التبيان فی تفسير القرآن، جلد

 ش.1٨73علی زمانی، امير عباس، زبان دین، قم، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسالمی، 

 ه.ش.1٨٣٣فاضلی، محمد، دراسة ونقد فی مسائل بالغيّة هامّة، تهران، سمت، چاپ سوم، 

 ق.1٢11ل بن احمد، العين، قم، نشر هجرت، چاپ دوم، فراهيدی، خلي

 ه.ق.1٢1٣، قم، دفتر تبليغات اسالمی، 2فيض کاشانی، مال محسن، اطصفی فی تفسير القرآن، جلد

 ه.ش.1٨7٣فيض اإلسالم، سيد علی النقی، ترجمه و تفسير قرآن کریم، تهران، انتشارات فقيه،

 ش.1٨٣1ازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسالمی،قائمی نيا، عليرضا، بيولوژی نص، تهران، س

 ش.1٨11وووووووو معناشناسی شناختی قرآن، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسالمی،

 ه.ق.1٢12قرشى، سيد على اکبر، قاموس القرآن، تهران، دار الکتب اإلسالمية، چاپ ششم،

 ش.1٨١٢، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 11طحکام القرآن، جلد قرطبی، محمد بن احمد، الجامع

 ه.ش.1٨١٣، تهران، وزارت ارشاد اسالمی، ٣قمی، محمد بن محمد رضا، کنزالدقائق و بحرالغرائب، جلد

 ه.ش.1٨٣2، قم، انتشارات أسوه،1کریمی حسينی، سيد عباس، تفسير عليين، جلد 

وه و نظایر در قرآن کریم، ترجمه سيد حسن سيدی، مشهد، انتشوارات  محمد العواء، سلوا، برسی وزبان شناختی وج

 ه.ش.1٨٣2آستان قدس رضوی، 

 ه.ش.1٨٣٣مشکوةالدینی، مهدی، سير زبانشناسی، مشهد، انتشارت دانشگاه فردوسی مشهد، چلپ پنجم، 

 ه.ق.1٨٢12مصطفوی، حسن، التحقيق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، مرکز الکتاب للترجمة و النشر، 

 ، قم، بعثت، بی تا.1مغنيه، محمد جواد، تفسير مبين، جلد

 ه.ش.1٨71، تهران، امير کبير، ١ميبدی، احمد بن ابی سعد، کشف اطسرار و عدّة اطبرار، جلد

 ه.ق.1٨11، تهران، انتشارات اسالميه، 3ميرزا خسروانی، عليرضا، تفسير خسروی، جلد
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 ه.ق.1٢1١، بيروت، دار الکتب العلمية، ٢غرائب القرآن و رغائب القرآن، جلدالدین حسن بن محمد، نيشابوری، نظام

، تاج العروس من جواهر القواموس، محقوق، علوی     واسطى، زبيدى، حنفى، محب الدین، سيد محمد مرتضى حسينى

ه.ق. تهووران، مرکووز الکتوواب للترجمووة و  1٢1٢شوويری، بيووروت، دار الفکوور للطباعووة و النشوور و التوزیووع،  

 ه.ق1٢12،النشر
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(4٠) 

 مطالع  تطبیقی چهار اثر قرآن پژوهی از چهار منطق  جغرافیایی و فرهنگی متفاوت

 یار ناصر علی

 پژوهشگر مطالعات نو اندیشی اسالمی                             

 چکیده

مقاله حاضر، تالشی است در حد وسع، در مورد مهمترین مضامين مورد بحث در پژوهش های قرآنی چهوار قورآن   

چهار تون، چهوار اثور    پژوه معاصر، از چهار منطقه ی جغرافيایی وفرهنگی متفاوت. که ضمن معرفی این کوتاه این 

برجسته ی آنان در زمينه قرآن پژوهی، به روش توصيفی مورد مطالعه قرار گرفته است ومهمترین مضوامين آن هوا،   

ی اثر عبارتند از: التمهيد، اثر آیت اهلل محمّد هادی معرفت  قرآن شناسی، نوشته است.این چهارتحليل و بررسی شده

ی موالنوا محمّود تقوی    م القرآن، اثر موالنا شمس الحّق افغانی  علووم قورآن، نوشوته   استاد ملّا عبداهلل احمدیان   علو

 عثمانی.

آیت اهلل محمّد هادی معرفت، استاد ملّا عبداهلل احمدیان، موالنا شمس الحّق افغوانی، موالنوا محمّود     کلید واژه ها: 

  تقی عثمانی.

 

 مقدمه:

به شدّت در حال گسترش بوده اسوت. و ایون از دو امور ناشوی      علوم قرآنی از جملة علوم اسالمی است که تاکنون

 شود. می

امر اوّل اینکه قرآن عميق و چند الیه است و معانی آنی آن پایان ناپذیر و کرانه ناپيداست. و الفاظ آن زیبا و فصويح  

 و پر آرایه است.

 اند. ن کوتاهی نکردهامر دوّم، اینکه مسلمانان عنایتی ویژه به این کتاب داشته و از تدبّر در آ

با توجه به دو امر باال علوم قرآنی مُدام در حال تغيير و توسعه است. از یکسوو بسوياری از مختصّوات و محسونات     

اند. توسّط معاصرین مسوکوت   گان و عاشقان عربيّت بدان روی آورده و در آن بسيار پيشرفت کرده لفظی که گذشته

ّس کوه   کتواب مقود   ی از حقایق و مهمّات قرآن و دفع شبهات از ساحتگذاشته شده است. و از سوی دیگر بسيار

 اند. توسّط پيشينيان به اجمال بيان شده است. معاصرین آنها را بسط داده و در آن داد معنی داده

(م از معتبرترین کتب در ایون فون   1313و   1٢٢3(ه و )111و   ٣٢1سيوطی )« اتقان»اکنون عناوین علوم قرآن که در  

اند. باز هم از رووی  پژوهان معاصر به ابتکار خود آنرا ابداع کرده  شود. و س س مباحث جدیدی که قرآن ور مییاد آ

 شود تا خواننده تفاوت زیستگاه تفکر دانشمندان را ارزیابی نماید. معتبرترین کتاب آورده می

دان ترجموة دکتور محموود رضوا      ارقوه الدین  با تلخيص و تعليق صالح« طتقان»عناوین علوم القرآن از روی خالصة 

 هو و ش. 1٨71هو.ق( 1٢17افتخارزاده. ناشر: دفتر نشر معارو اسالمی قم. تاریخ نشر )
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هوا و اسوباب نوزول      آداب و فضائل قرآن و قرآن و لغت عرب و وحی در قرآن و تاریخ قرآن و جمع و ترتيب سوره   

های ]ادبی[ قورآن   و نسخ در قرآن و تجوید قرآن و اسلوب  قرآن و قراآت قرآن و محکم و متشابه و تفسير و مفسران     

 آموختن و حفظ قرآن

هو و ق. از علمواء    1٨١7، تأليف شيخ عبدالعظيم زرقانی متوّفی 1٢1،2حال عناوین کتاب مناهل العرفان، چاپ سوم 

  ام. گوید، بر روش ازهری جدید تنظيم نموده دار قرآن پژوهان معاصر را که می اطزهر و طالیه

 دارم:  تقدیم می

معنی علوم القرآن و تاریخ القرآن و نزول قرآن و جنگ بين معتقدین و منکرین وحی و وحی در نوزد عقول و اول و        

های قرآن و اسباب نزول قرآن و نزول قرآن بر هفت حرو و مکّی و مدنی در قرآن و جموع آوری قورآن        آخر سوره

الخوطّ آن و قوراآت     ها کتاب قورآن و رسوم   ترتيب آیات قرآن و سورهخطّی بلند از خطو  دفاع از کتاب و سنّنت و  

ها در آن و تفسير و مفسرین و ترجمه قرآن و حُکوم آن و نسوخه در قورآن و محکوم و متشوابه           قرآن و قرّاء و شبهه

 اسلوب قرآن و اعجاز قرآن.

تفاوت آشوکاری وجوود دارد    های این دو کتاب عالوه بر تفاوت عناوین حتی در عناوین مشترک هم در تمام فصل

گردد. همچنين تحقيقات تاریخی و عنایت به علوم جدیود کوه در    که عمدتاٌ به شبهاتی که بر قرآن وارد شده، بر می

 خورد. امّا مناهل آکنده از این بخثها است. کتاب اتقان به چشم نمی

 قرآن پژوهی آیت اهلل محمّد هادی معرفت

ق( در کربال از سواللة علموی متصّول بوه فقيوه بزرگقودر       1٨٢1ش و 1٨11متولّد )محمّد هادی معرفت فرزند علی 

باشوم. خوانوادة موا از     صي  العقود و اطیقاعات موی »مرحوم شيخ علی ابن عبدالعالی ميسی صاحب رسالة ميسيّه در 

ل عمر بوده و از سا 11اوایل قرن چهاردهم از اصفهان به کربال مهاجرت نموده که والد اینجانب در آن وقت دارای 

 علما و خطبای نامی کربال گردید.

باشند. و فاميل معرفت را  فاميل اصلی ما اشرفی بوده مانند دیگر اشرفيها که اکنون در اصفهان و دیگر نقا  ایران می

 در کربال برای پدر اینجانب برگزیدند و بدین لقب معروو شدیم.

حوزة علمية کربالی آن وقت نوزد اسواتيدی معوروو گذرانودم      دوران سطح و مقداری از خارج فقه و اصول را در

نخست از والد محترم و مرحوم سيّد سعيد تنکابنی و شيخ محمّد کلباسوی و سوطوح عاليوه را نوزد شويخ یوسوف       

خراسانی بيارجمندی از شاگردان مرحرم نائينی و حاج آغامير سيّد حسون قزوینوی از شواگردان مرحووم آخونودی      

 خراسانی گذراندم.

به نجف اشرو منتقل گشته نزد اساتيدی مانند سيّد محسن حکيم، سيّد ابوالقاسم خوئی سيّد علوی   1٨71س س در 

 1٨11فانی شيخ حسين حلّی ميرزا باقر زنجانی و س س امام راحل و قدّس اهلل اسرارهم و حضور یوافتم و در سوال     

 آملی نيز بهره بردم.ق به حوزة علمية قم وارد شده از محضر درس مرحوم ميرزا هاشم 

از همان دوران که در حوزة علمية کربال بودم، عالوه بر تحصويل و تودریس بوه تحقيوق پيراموون مسوائل اسوالمی        

بصورت گروهی با جمعی از فضال اشتغال داشتم و این شيوه )تحصيل و تدریس و تحقيق( پس از انتقال بوه نجوف     
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يق یافت. بيشتر عالقة اینجانب از روز نخست فقوه و قورآن   اشرو شدّت و جدیّت بيشتری مخصوصاا در جنبة تحق

بود. و همچنان ادامه دارد و پا به پای تحقيق پيرامون مسائل قرآن در مسائل فقهوی مخصوصواا نوآوریهوای اندیشوة     

 فقهی معاصر داشته و دارم.

هوا و   رت نوشوته ق با جمع فضال شودّت یافوت و بصوو   1٨٣1تحقيق پيرامون مسائل قرآنی در نجف اشرو از سال 

التمهيد در نجف اشرو انجام گرفته و پس از انتقال به حوزة قوم همچنوان ادام یافوت.     ٨ها در آمد. و تا جلد  مقاله

ی شخصی خألی بود که در مکتبة تشويّع در زموان معاصور     انگيزة پرداختن به مسائل قرانی عالوه بر عشق و عالقه

وان برای سدّ این فرا  کوشيدم. و بحمداهلل موفّق بوده و امکانات به یاری خدا یافتم و برایم ناگوار آمد. لذا با تمام ت

 شمرم. برایم فراهم گردیده است. لذا هر گونه کوتاهی را برای خود گناه می

هستم و دو مجلّد در بارة التفسيروالمفسورون و   7( و مشغول تدوین جلد 1٨77مجلّد به چاپ رسيده ) ١التمهيد تا 

جلد در معارو قرآنی نوشته که هنوز به چاپ نرسويده و الیوزال    3یخ قرآن به چاپ رسيده و تاکنون یک جزوه تار

کنم. بلکه حالوت   به حکم وظيفه شرعی در تحقيق پيرامون مسائل قرآنی اشتغال دارم و هرگز احساس خستگی نمی

ذا التوفيق و صلی اهلل علی محمّود و  ابتهاج هميشه مرا فرا گرفته و این از برکت قرآن مجيد است. والحمدهلل علی ه

انتشوارات   1٨77ّمشاهی تهران  س و ی به کوشش بهاءالدین خر  2آله الطاهرین )دانشنامه قرآن و قران پژوهان جلد 

 .(2122دوستان ص 

 تحلیل محتوای مقدمه بر علوم قرآنی نوشته آیت اهلل محمد هادی معرفت

بر محمّد)ص( دانسته اسوت.   دهاِ اسم خاص برای کتاب نازل ش« قرآن»طی چند صفحه و با تأکيد و استناد به لغت 

از پيشگفتار خود به تفصيل کتابهای علوم قرآنی را قرن بوه قورن بور شومرده اسوت. و در کنوار        ٨7تا  13از صفحة 

 آوردن نام دانشمندان علوم قرآنی مشهور از ذکر دانشمندان شيعه در این فن کوتاهی نکرده اسوت و غورص از پوی   

 ریزی کتابی چند جلدی به نام التمهيد را پر کردن جای خالی این دانش در ميان شيعه دانسته است: 

هوای قرآنوی را در کتابخانوه     آنچه تصميم مرا بر تکميل این اثر ناچيز استوار نمود، آن بود که جای خالی پوژوهش »

هوای انودکی    ردار بود. اکنون صرفاا بحثشيعه در عصر حاضر احساس نمودم. در حالی که پيش از این از غنا برخو

اند وجود دارد. و ابعاد بسوياری دیگور در گوشوة خاموشوی پنهوان       که بخشی از مسایل قرآن کریم را بررسی نموده

 «اند. آن سان اگر پژوهشگر تالش کند بر دیدگاه شيعه در پرتو مکتب اهل بيت آگاهی یابد نخواهد توانست. گشته

قرآن به طور کامل و به لفظ و معنی از سوی خداوند »نی قرآن آیت اهلل معرفت گفته است: در بحث از ساختار وحيا

نازل شدة است. در این بارة نظریة همة دانشمندان قدیم و جدید در تأئيود ایون نظریوة را آورده اسوت. ولوی نظور       

 سمرقندی را از قول زرکشی نيز آورده است. که سه نظریة وجود دارد. 

 ماعی که لفظ و معنا توأمان بر پيامبر نازل شده.نظریة رایج اج .1

ََ  نـَزَّلَـُه َعلـىَٰ جبرئيل صرفاا معانی را آورده و دليل آنرا آیاتی از قبيل:...  .2 انود. زیورا    ... ذکور کورده   اَّلل َٰح  إبححْذنح  قـَْلبحـ

 شود. گردد. معانی بر قلب القا می الفاظ بر قلب القا نمی

 ریخت. عربی میجبرئيل خود وحی را به قالب الفاظ  .٨
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ای که سمرقندی در بند دوّم آورده به معمّر منسوب است که معاصر نظام بوده ولی آن را ابن راوندی نقل  این نظریه

بر این راوندی رد نوشته « انتصار»کرده که زندیق بوده و دشمن معتزله. لذا ابوالحسين خيّا  دانشمند معتزلی که در 

 ن راوندی بر معمّر دانسته است.است. این مطلب را از مفتریات اب

گوید:  معرفت معتقد است که ساختار قرآن ساختاری گفتاری است، نه نوشتاری و بر آن توضيحاتی داده است و می

 شود. سورة قيامت را مثال آورده که شش بار سياق عوض شده است. انسجام معهود در گفتار دیده می»

پدیدة التفات تغيير خطاب از غایب به مخاطب و برعکس تعيوين فواصول    ناگهانی بودن و انتقال به مطالبی دیگر و

های خارج از متن و لزوم مراجعه بوه   آیات و سجع مخصوص، آهنگين بودن کالم اتکا بر دالیل خارج متن و قرینه

 شأن نزولها. همة اینها داللت بر ساختار گفتاری قرآن دارد.

را زبان عرو عام خوانده که قرآن زبوان جدیودی نيواورده اسوت و ایون      به استناد سخن آیت اهلل خمينی زبان قرآن 

همان مطلب مهمّی است که قرآن قابل فهم است. و این مقوله در ميان شيعه مخالفينی دارد که قرآن را فقط اماموان  

 اده سازد.فهمند. و معرفت خواسته است، این نظریة را تخطه کند. و زمينه را برای اثبات حجبّت ظاهر قرآن آم می

گویند قورآن ظواهر و بواطنی دارد و تنزیول و توأویلی       تواند این همه روایات را در مصادر شيعی که می معرفت نمی

داننود،   دارد، محکم و متشابهی دارد. و باطن و تأویل آنرا امامان که راسخان در علم هستند و اهل ذکور هسوتند موی   

ظاهر و باطنی دارد که مطلوب قبلوی را کوه قورآن قابول فهوم اسوت.         گشاید به نام قرآن نادیده بگيرد. لذا فصلی می

 تخصيص بزند.

 صفحه در بارة گونه گونی و تنوع مفاهيم قرآن دارد.. ١و  3

 وحی در قرآن

 قرآن ]وحی[ را در چهار مورد بکار برده

 و وحی رسالی٢و الهام درونی ٨و نيروی ثابت غریزی و فطری 2و معنای لغوی اشاره پنهان 1

ت اهلل معرفت برای اثبات وحی بویژه وحی رسالی درنگی در مسئلة وحی کرده است. و بوا تعليقوات و حواشوی    آی

 رسيده است. 1٢1و  71بحث به هفتاد صفحه 

بُعد روحی انسان جایگاه وحی الهی است که از طریق برهانهای فلسفی به اثبات آن پرداخته است. از جملة آنها بوا  

ماند. اثبات شده که همة سولّولهای بودن عووض     یا شخصيت ثابت انسانی ماندگار می« من» همة تغيير و دگرگونيها

 ماند. شوند در حاليکه منِ انسانی ثابت می می

سلّولهای مغزی بسی کوچکتر از آنند که گاهی اشياء بسيار بزرگ و گواهی چشوم انوداز وسويعی را در خوود نگوه       

آوریم. در حاليکوه   مانند. ولی بعد از سالها همان تصاویر را بياد می می ها سالها در صفحه ذهن دارد. و این صحنه می

 اند. پس ادراکات انسان قائم به جسم نيست. در این مدّت تمام سلّولهای ادراکی ما عوض شده

 دهد. آیت اهلل معرفت دالیلی تازه از علوم جدید و در آزمایشگاهها نيز بر وجود روح ارائه می

وش اثبات شدة علمی است که محمّد هادی معرفت از آن برای اثبات روح به آن استدالل نموده هي نوتيزم هم آن ر

 های روانی کوه  تأليف دانشمند عرب، رئوو عبيد. انجمن پژوهش« انسان روح است نه جسد»است. از جمله کتاب 



 يار ناصر علی متفاوت یو فرهنگ يیايجغراف ۀاز چهار منطق یچهار اثر قرآن پژوه یقيتطب ۀمطالع
  

3٣2 

 

ضوو هسوتند. وجوود    هوای مختلوف در آن ع   و دانشمندان بزرگی از رشته شده است ليدر لندن تشک 1٣٣2در سال 

 بخش غير مادّی انسان را تائيد کرده است.

برهانهای تجربی روح را اثبوات  »دائرة المعارو فرید وجدی تائيدات بزرگ دانشمندان در بارة روح را تحت عنوان 

 کند. می

در جيمز آرتور فنودالی   « انسان روح است نه جسد»و رئوو عبيد در کتاب « مذهب روحانی»امين هاللی در کتاب 

 اند. این بحثها را مطرح کرده« عالم اثيری»کتاب 

س س به انکار بعضی فيلسوفان غرب در مورد روح پرداخته است که در قرون وسطی همة دانشمندان به آن اعتمواد  

داشته ولی از رنسانس به بعد آنرا انکار کردند و در صد و صد و پنچاه سال اخير دوبواره تحقيقواتی در اثبوات روح     

شد. این تحقيقات تا حدّی مسئلة وحی را هم قابل اثبات ساخته است، جودا از اثبوات وجوود خودا و اثبوات      انجام 

 نبوّت.

 اقسام وحی از دیدگاه آیت اهلل معرفت: 

ـْن  َوَما َكاَن لحَبَشـٍر َأْن ُيَكل حَمـُه اَّللَُّ إحالَّ »رؤیای راستين، نزول جبرئيل، وحی مستقيم بوده که آنها را با آیة کریمة  َوْحيًـا َأْو مح
َي إبححْذنحهح َما َيَشاُء   َل َرُسواًل فـَُيوحح َجاٍب َأْو يـُْرسح  « َحكحيمٌ  َعلحيٌّ  إحنَّهُ  َورَاءح حح

تجربة روحی یا القاء مطلب از طریق هي نوتيزم را استاد معرفت از قول قرآن پژوه ازهری زرقوانی کوه خوود شواهد     

 هو و ق اتفاق افتاده است.1٨31سال بوده است، بحث کرده است. این واقعه در 

محمّد هادی معرفت دو موضوع را در بارة وحی بر پيامبر مورد تفحّص قرار داده است. و در ایون دو موضووع بور    

 گيرد. علمای اهل سنّت خرده می

 موضوع اوّل، وحشت و تردید و نگرانی رسول اکرم در آغاز نزول وحی.

 اند. چنانکه در قصّة عزانيق آمده است. يس در وحی را پذیرفتهموضوع دوّم بعضی اهل سنّت دخالت ابل

گيرد. و اینکه در مقام وحوی هرگوز شويطان     س س آیت اهلل معرفت دالیل نبوّت را از قول علمای کالم شيعه پی می

 توانسته دخالت نماید، از قول امامان شيعه و از قول علمای اهل سنّت چون طبری و قاضی بيان کرده است. نمی

اند به چالش کشويده   آیة اهلل معرفت آنچه کتابهای سيره بویژه نخستين آنها سيرة ابن هشام در بارة آغاز وحی آورده

است. افسانة غرانيق را هم از کتابهای حدیثی اهل سنّت نقل کرده و با استناد به دالیل قرآنی و عقلی آنورا رد کورده   

 است.

شيعه نقل نموده است و عجيب است که استاد معرفت، قویترین دليول محوال   و ردّ این روایت را از علمای سنّی و 

بودن قصة غرانيق از امام فخر رازی و قاضی عياض و شيخ محمّد عبده و محمّد حسوين هيکول نقول نمووده، موع      

الوصف در صدر موضوع این مقولة دخالت شيطان در وحی را به علماء اهل سنّت نسبت داده است. و نوشته است 

اند. استاد معرفت در بوارة کاتبوان وحوی بوه تفصويل       وم اهل سنّت در مورد این دو به شيوة نامأنوس سخن گفتهعم

سخن گفته است و نوشته است اُبیّ ابن کعب از مهمترین کاتبان وحی بود. و پس از او زید ابن ثابت پيامبر عرضوة  

 در زمان خالفت عثمان بود.اخير قرآن را بر اُبیّ قرائت کرد و زید رئيس جمع آوری قران 
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 گری، حضرت علی را داخل در نخستين کاتبان وحی هم یاد کرده است. آیة اهلل معرفت بنا به اقتضای شيعه

 287ف  1٥1نزول قران 

قرآن پژوه بزرگ شيعه در بارة آغاز بعثت رسول خدا و آغاز نزول قرآن بر مصادر شيعی تکيه کرده اسوت. و اولوين   

صاحب تفسير گرد آوری شده از حسون  »ن ابيطالب خوانده است و روایت علی ابن ابراهيم قمی مسلمان را علی اب

 عسکری( را یکسره پذیرفته است. و در چند چيز با مشهورات سيره و تاریخ مخالفت ورزیده.

زل نشود.  اول اینکه، بعثت را از نزول قرآن جدا کرده، یعنی پيغمبر به محض مبعوث شدن، چيزی از قرآن بر او نوا  

آیة سورة علق را در همان لحظة نخست بعثت نازل  3در حاليکه در روایت علی ابن ابراهيم مانند بقية سيره نویسان 

 شده دانسته است.

رجب پذیرفته است. عليرغم نظریوات دیگور کوه مبعوث و      27دوم اینکه، اتّفاق امامية را بر مبعوث شدن پيامبر در  

 اند. شب قدر ماه رمضان دانسته نزول را یکی دانسته و آنر در

سوّم اینکه، طبق همان روایت حضرت علی را اولين مسلمان خوانده اسوت، در حاليکوه مشوهور اسوت کوه اولوين       

 مسلمان حضرت حدیجه بوده است.

 آی  اهلل معرفت به حلّ سه مشکل پرداخته است:

رجب  27.. چگونه با اتّفاق اماميه که بحثت را در اول اینکه، بنابر نص قرآن شهر رمضان الذی انزل فيه القرآن و الخ.

 آید.  اند جور در می دانسته

 2٨دانويم قورآن در طوی     دوّم اینکه نزول قرآن در یک شب چه معنی دارد؟ انّا انزلناه فی ليلة القدر... در حاليکه موی 

 سال نازل شده است.

حمود تاتحوة الکتواب     ةعلق آغاز نزول قرآن است. پس چرا سوور  ةسور یةآ 3اتّقاق نظر دارند که  ههم ،هنکیسوّم ا

 .شود یخوانده م

آیة اهلل معرفت مشکالت را چنين حل کرده است: آغاز بعثت غير از آغاز نزول است. با شروع نبووّت هنووز موأمور    

بِمَوا   صْدَعْٱوَ»آیة: آیة سورة علق شروع شد، بعد از سه سال با نزول  3تبلي  عمومی نشده بود. آغاز نبوّت با نزول 

تبلي  عمومی با نزول قرآن در شب قدر ماه رمضان شروع گردید. امّا اولين سورة کامل که بر پيامبر نازل شد، « تُؤْمَرُ

پذیرد. و نزول دفعی در  آید که آیة اهلل معرفت در قضية نزول فقط نزول تدریجی را می سورة حمد بود. چنين بر می

 پذیرد.  دیگر به لوح المحفوظ و بيّت العزّه را که در مصادر اهل سنّت آمده نمیشب قدر را و نزولهای 

نویسد: بعثت رسول خدا مدّت سه سال طول کشيد. در این مدّت فقط جهار نفور: علوی، جعفور،     می اهلل معرفت ةیآ

و اموام صوادق اسوتناد     خواندند. به روایاتی از علی ابن ابراهيم قمی و یعقووبی  زید و خدیجه با رسول خدا نماز می

 نموده است.

 نیو ااند و سعی کورده   سال که عموم سيره نویسان گفته 2٨سال بوده نه  21به نظر آیة اهلل معرفت مدّت نزول قرآن 

 با مصادر عمومی اهل اسالم نيز تطبيق دهد.مطلب را 
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لکه غالب اهل تشيّع را هم در برابر در نفی نزول دفعی قرآن تنها با دیدگاه اهل سنّت مواجه نيست. ب اهلل معرفت ةیآ

بيند. وی در این نظر به استناد نظریة شيخ مفيد و سيّد مرتضی نظریات صدوق و فويض کاشوانی و علّاموه     خود می

 کشد: طباطبایی را به چالش می

بوه صوورت   گوید: تعبير به انزال به اعتبار نزول حقيقت بسيط قورآن   مثالا عالمه طباطبائی صاحب تفسير الميزان می

های آن به صورت تدریجی در تمام مدّت رسالت  دفعی در شب قدر ماه رمضان بوده است، ولی تنزیل نزول بخش

 (17١و  1١2است.)دیدگاههای و توجيهات 

نویسود: موا    های نازل شده کدامها هستند. و می پردازد که اولين آیات و سوره آیة اهلل معرفت به جمع بين اقوالی می

بينيم. چوه سوه یوا     دیدگاه )آیات اولية سورة علق، سورة مدثر، سورة فاتحة الکتاب( تفاوتی اساسی نمیبين این سه 

پنج آیة سورة علق صرفاا برای بشارت دادن به نبوّت حضرت نازل گردید و این مورد اتفاق نظر امّت اسالم اسوت.  

یث جابر آمده است. امّا سورة فاتحه نخسوتين  آنگاه پس از مدّتی آیاتی از آغاز سورة مدثر نازل شد. چنانکه در حد

 نازل گردید.« قرآن»ای از کتاب آسمانی مسلمانان  ای است که به صورت کامل بعنوان سوره سوره

 ای که نازل شده است، نقل نموده. آیة اهلل معرفت سه دیدگاه را در بارة آخرین آیه

 و آخرین چيزی که از قرآن نازل شده، سورة نصر بوده است1

 الخ بوده. ...«َواتَـُّقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن فحيهح إحََل اَّللَّح  »ای که از قرآن نازل شده، آیة  و آخرین آیه2

الخ بووده کوه در روز    ...وَ  ینحْعَمتـ ُکمْ يَو َأمْتَْمُت َعلَ  َنکمْ يَأکَمْلُت َلکْم د ْومَ ياَلْ »و آخرین آیه که از قرآن نازل شده: آیة ٨

 غدیر خم نازل شده است.

در مبحث مکّی و مدنی به شبهة تأثير پذیری از محيط پاسخ داده است. تفواوت وجوود دارد، بوين اینکوه اوضواع و      

شرایط خود را بر رسالت تحميل کنند و بين اینکه اهداو و مقاصدی که رسالت در پی تحقّق آنهوا از مسوير واقوع    

 است.

انود. و از   های موثق که غالباا از ابن عباس روایت شده ها و مکّی و مدنی بودنشان را از راه روایت ورهترتيب نزول س

کتاب زرکشی و دیگران نقل نموده، به تفصيل آورده است. س س آیة اهلل معرفت دههوا سوورة قورآن را بوا دقّوت و      

صفحه از کتواب را   71ثنا شده است. و نزدیک به اند ولی آیاتی از آنها است تفصيل آورده است که مکّی یا مدنی بوده

 و اغلب این استثنائات را ن ذیرفته است. 2٣7و  21٣به آن اختصاص داده است. 

 اسباب نزول

 استاد معرفت، اجماالا سبب نزولها را عليرغم روایات ضعيف بسياری از آنها، پذیرفته است.

 آورده است:  212در ص 

های متعارفی نزد اهل فن وجود دارد. همچون سند صحيح و نقل مستفيض یا  راهبرای شناخت اسباب نزول صحيح 

تر و با حکم عقل  گردد. ليک وسيلة دیگری نيز وجود دارد که شاید دقيق متواتر که موجب قطع به صحت حادثه می

را از چهره آیوه   تر و با ضوابط پژوهش تاریخ فراگيرتر باشد. و آن این است که شأن نزول نقل شده، ابهام هماهنگ

به کلّی برطرو سازد و مشکل تفسير آنرا به طور کلّی حل نماید به شر  آنکه مخالف ضرورت دین یا در تضاد بوا  
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حکم بدیهی عقل رشيد نباشد. و این خود کافی است که گواه راستينی بر درستی حدیث و بوا هور گونوه سوندی و       

 باشد.

ویژگی غالب احادیث شأن نزول ضوعف و جهالوت و ارسوال در کنوار     این نکته در محل بحث یادکردنی است که 

 اند: جعل و دستکاری پنهانی و فریب است. پيشوایان این دانش نيز همين گونه آنها را توصيف کرده

ميموونی  « واجب است از ضعيف و جعلی آن که فراوان نيز هسوت اجتنواب کورد.   »گوید:  امام بدرالدین زرکشی می

های آخر زموان   سه چيز پایه و اساس ندارد. روایات مربو  به جنگها، فتنه»گوید:  احمد حنبل می شنيدم امام»گفته: 

روایات صحيح آن سخت اندک است. بلکه احدیث دارای سند متصل در ایون بواب بوی    »سيوطی گوید: « و تفسير.

 باشد. نهایت کم می

 تاریخ قرآن

و  یفيتووق در ساختار کنونی و ترتيت آیات در یک سوره آیت اهلل محمد هادی معرفت معتقد است چنينش کلمات 

ها در مصحف چنانکه اکنون هست زیر نظر اصحاب پيامبر خدا صورت گرفتوه   و ترتيب سوره نظر رسول خدا ریز

است. و البته این باور مخالف بسياری از اهل تشيّع و خاورشناسان است. و معرفت، بدون مناقشوه بوا علموای هوم     

اَل َيَْتحيهح اْلَباطحُل محْن بـَنْيح » گيری کرده است. بيش از همه بر دو آیة قرآنی تکيه کرده است، مذهبش عقيدة خودش را پی
يدٍ  تـَْنزحيلٌ َيَدْيهح َواَل محْن َخْلفحهح   و سورة حجر« إحصَّ حَنُْن نـَزَّْلَنا الذح ْكَر َوإحصَّ َلُه حَلَافحُظونَ »ـ سوره فصلت. و « محْن َحكحيٍم ْحَح

انود و چنانکوه قوبالا نوشوتيم      شوده  و حتّی آیت اهلل معرفت معتقد شده است که آیات هر سووره بودنبال هوم نوازل    

های دیگر بقية آن سوره نازل گوردد. مگور در    ها و آیه پذیرد که قسمتی از سوره نازل شود و بعد از نزول سوره نمی

 مواردی خاص.

حدیثی را از جابر از امام باقر روایت کرده که در آن روایت آمده است که قائم آل محّمد قرآن را به ترتيب نزول به 

آموزد. معلوم نيست که چرا معرفت این روایت را که ناقض مطالبش است نقل کرده است. س س معرفوت   دم میمر

انود. و در آخور    های قبلی الحواق شوده   کند که بعداا به دستور پيامبر به سوره های متعددی از آیات اشاره می به نمونه

 نوشته است:

شوود. بودین    یم که بر اساس طبيعت اوليه آنها در نظر گرفته می... آن است که از اصالت سياق در آیات غفلت نورز

معنا که اصل اولی آن است که ترتيب موجود همان ترتيب نزول است. مگر زمانی که خالو آن با دليل ثابت شوود  

اش ثبت شده، به دستور پيوامبر و   و جز در مواردی اندک ثابت نگردیده و موارد کمی نيز که بر خالو موضع اصلی

اهنمایی ویژه حضرت بوده و مناسبتی در این باره در نظر گرفته شده است. و همين برای حکمت سوياق و حکوم   ر

 باشد و خالو آن روا نيست. به توقيفی بودن نظم موجود بين آیات کافی می

عد از آیت اهلل معرفت مانند بعضی قرآن پژوهان معتقد است که جمع قرآن مابين دو جلد بصورت کنونی در زمان ب

رحلت رسول خدا صورت گرفته است و نظر عالمه طباطبای را هم در این مورد نقل کرده است. در اینجا معرفوت  

معتقد است که علی قران را به ترتيب نزول جمع کرده بود. مکّی مقدم بر مدنی و منسوخ مقدّم بر ناسخ ولی جموع  

 صحابه دیگر به ترتيب دیگر بود.
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ها هم زیر نظور رسوول خودا بووده اسوت و       د مرتضی علم الهدث معتقدند که ترتيب سورهامّا اکثر اهل سنّت و سيّ

معرفت آنرا ن ذیرفته است. و به آنها جواب داده است. در این بين معرفت با آیوت اهلل خوویی هوم روبورو اسوت و      

اسوت. و   خویی هم معتقد است که قرآن در عهد رسول خدا به صورت امروزی مابين دو جلود جموع آوری شوده   

معرفت در پاسخ به خویی به زحمت و تکلّف افتاده است. حال معرفت به جمع علی ابن ابيطالب که به نظور او در  

عهد رسول خدا صورت گرفته پرداخته است. راوی ابن ندیم گفته است که بعد از رسول خدا در سه روز قورآن را  

 رجيح داده است.جمع نمود که معرفت هم آنرا ن ذیرفته است و شش ماه را ت

هوا اسوت،    توانند به آن اقدام نمایند. اگر تنها ترتيب سووره  گوید: اگر جن و انس گرد آیند، مثل علی نمی عکرمه می

 سوره را مرتب کردن بر اساس ترتيب نزول بویژه اگر شخص حافظ قران باشد. 11٢کار زیاد مشکلی نيست. که 

کرده است که علی قرآن را جمع کرده بوه ترتيوب نوزول کوه دانوش      معرفت روایتهای متعددی از شيعه و سنّی نقل 

 فراوانی در آنست.

 در بارة ویژگيهای قرآن علی یا نسخة علی نوشته است:

 نخست: ترتيب آن بر اساس ترتيب نزول

 دوّم: ثبت نصوص قرآن به همانه گونه که بود.

 سوّم: ثبت قرائت آنگونه که رسول خدا قرائت کرده بود.

 واشی و مناسبت نزول آیاتچهارم: ح

 پنجم: تأویل آیات

س س معرفت ویژگی عجيبی را از یعقوبی نقل کرده است که با توصيف خودش متفاوت است و آنرا به شودّت رد  

باشد، سوخت عجيوب    کرده است. و نوشته است این غفلت از شخصی مانند احمد ابن واضح که کاتبی اخباری می

 است!

ام مصحف علی روایاتی را آورده است کوه مصوحف علوی را کوه او جموع کورده بوود،        آیت اهلل معرفت در سرانج

اصحاب ن ذیرفتند و سرانجام آن گویا به ارث به اوالد حسن یا اوصياء بعد از وی رسيده است. امّا همة آن روایات 

 دهد و روایاتی صرفأ شيعی هستند.  ای و مذهبی می بوی جناحهای فرقه

ابن ثابت در زمان ابوبکر پرداخته که جوانی باهوش بوده و در زمان رسول خودا هوم از   س س معرفت به جمع زید 

ای بيست و پنج نفری تشکيل داد. جمع زید برای حفظ از نابودی و پراکندگی بود.  کاتبان وحی بوده است. او کميته

 آنرا ما بين دو جلد قرار نداد.

اوراق و ادواتی که قرآن روی آنها نوشته شده بود، جموع کورده و   اند که  الباری ابن حجر نوشته اتقان سيوطی و فتح

به صورت صُحُف درآمد و آنها را با ليف خرما بستند. احمد امين در فجر االسوالم و زرقوانی در مناهول هموين را     

 هایی گرد آمد. اند که جمع زمان ابوبکر قرآن در صحيفه گفته
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اریان در دو جمع زمان ابوبکر و عثمان مطالبی بيان داشوته اسوت. توا    آیت اهلل معرفت در بارة زید ابن ثابت رئيس ق

های سياسی را  ّی مقام او را تخفيف داده و در اینجا با بالشر و خاورشناسان دیگر همراهی نموده است. و انگيزه  حد

 در این امر دخيل دانسته است.

کردنود. و در   ه بورای خوود نگهوداری موی    هایی پرداخته که بعضوی از صوحاب   آیة اهلل معرفت س س به ذکر مصحف

ماجرای جمع آوری نهایی و نسخه برداری عهد عثمان آنها را سووزاندند و از بوين بردنود. مگور آنکوه تعودادی از       

ها مانند نسخة حفصه و نسخة ابی ابن کعب که تا مدّتها طبق روایات بواقی ماندنود و در بوارة مصوحف ابون       نسخه

لب را از دایرة تحقيق بدر برد و تعصّبات را به ميان آورده، و روایاتی در قدح عثموان  مسعود هم آیة اهلل معرفت مط

های فراهم آمده در جمع ابوبکری و عثمانی که به ریاست زیود   آورده است. آیة اهلل معرفت معتقد است که مصحف

ابون مسوعود بوه هموان      اند که همه به هم شبيه هستند. حتّوی مصوحف   اند، مصاحف صحابه ابن ثابت انجام گردیده

ترتيب است. ولی سورة فاتحه و معوذتين را ندارد و قرآن پژوهان برای این امر و تبرئه ابن مسوعود از ایون غفلوت    

اند و اختالو مصحف ابن مسعود در موارد دیگری هم با مصحف امام و مصحف دیگر صحابه ثبت  چيزهایی گفته

ای بوه نوام    اختالفاتی با مصحف امام داشت. از جمله سووره  شده است. مصحف ابی ابن کعب هم به همان صورت

ای به نام حفد را داخل مصحف خود قرار داده است. و عجيب آن است که آیة اهلل معرفت در راه رفع  خلع و سوره

 ها حساسيّتی از خود نشان نداده است. اختالو این مصحف

نان و از همين جا سر زد. حذیفه یکی از اصوحاب   ها در عهد خالفت عثمان و امير مؤم  بحث یکسان سازی مصحف

پيامبر)ص( که در جنگ )ارمنستان( شرکت داشت و در شهرهای شام و عراق دیدن کرده بود، بویژه اینکه در کوفه 

با ابن مسعود نزاع لفظی پيدا کرد. به مدینه رسيد و خبر را به عثمان رسانيد. قبالا نيز حذیفه با هر یوک از اصوحاب   

مالقات نمود همه در اینکه باید یک قرائت واحد رسمی گردد، متّفق بودند، جز ابن مسوعود. حذیفوه گفوت:    پيامبر 

عثمان اصحاب پيامبر را در مدینه گرد آورد و با آنان بوه  « امّت محمّد را دریابيد، پيش از آنکه بين آنان تفرقه افتد.»

ار نفر از جوانان صحابه را به ریاست زید ابن ثابوت  مشورت پرداخت. همة اصحاب نظر حذیفه را تائيد کردند. چه

فرا خواندند، سه نفر دیگر سعيد ابن العاص، عبداهلل ابن زبير و عبدالرحمان ابون حوارث بودنود و شوخص عثموان      

سرپرستی آنها را به عهده گرفت. چنانچه در بخاری آمده ابن مسعود با این هيئت و رئيسشان مخالفوت کورد. ایون    

دیگر را به خود همراه کردند. ابّی ابن کعب، مالک ابن ابی عامر، کثير ابون افلوج، انوس ابون مالوک،       هيئت تعدادی

عبداهلل ابن عباس، مصعب ابن سعد، عبداهلل بن قطيمه و دوازده نفر دیگر. س س ریاست این هيئت بزرگتور بوا أُبویّ    

 ابن کعب بود.

تمام اصحابی که در مدینه بودند با نظر عثمان در امر یکسان سازی مصاحف و رفوع اخوتالو در قرائتهوا موافقوت     

کردند، از جمله علی ابن ابی طالب بطوری که در کتاب المصاحف آمده است، حتّی در دورة خالفت خود نيوز بور   

روایت از امام علی و امام صادق نقل کرده کوه   درستی کار عثمان تآکيد کرده است. در اینجا آیة اهلل معرفت چندین

کنويم، کوه    نویسد و امّا ابن مسوعود گموان نموی    اند و در ادامه می بر همان قرآن موجود به روایت حفص تأکيد کرده

مخالف وی مخالفتی اصولی بوده است. بلکه خشم او صرفاا بدین جهت بوده که افرادی نواالیق بورای ایون پوروژة     
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دند. در حاليکه افرادی چون او برای دعوت به این کار شایسته بودند. ابون حجور سوال یکسوان     بزرگ دعوت گردی

داند. روایتهایی که آن حادثه مهوم را سوال سوی     هجری سال دوّم یا سوّم خالفت عثمان می 23ها را  سازی مصحف

ای از عثمان پرداخته و  ل خطبهاند، نامعتبر دانسته است. و صاحب کتاب المصاحف یعنی ابن ابی داود هم به نق گفته

 مطابقت دارد. 23آن سال را پانزده سال بعد از رحلت پيامبر دانسته است. که با سال 

 قرآن پژوهی موالنا محمّد تقی عثمان

 سال سن 72هف.ق( دارای 1١62م/124١تولّد 

اسوالم در عصور حاضور    ( مفتی اسبق پاکستان و شخصيّت تأثيرگوذار  117١وی فرزند مفتی محمّد شفيع عثمانی)م 

است. این مطلب را مرکز اسالمی مطالعات استراتژیک که مقّر آن در اردن است اعالم کرده است و پایگواه رسومی     

شخصيّت برتر تأثير گذار در جهان اسالم را معرّفی  311اطالع رسانی اهل سنّت ایران سنی آنالین این مرکز ساالنه 

 کند. می

علمای مشهور هند و از مدرسين بزرگ مدرسة جهانی دیوبند بودند که با تشکيل کشوور  پدر و عموی موالنا هم از 

 پاکستان به این کشور مهاجرت کردند. همچنين او برادر موالنا محمّد رفيع عثمانی مفتی سابق پاکستان است.

را در خدمت والد و در پنج سالگی به همراه خانواده از هندوستان به پاکستان مهاجرت کرده است. تحصيالت دینی 

عمویش موالنا شبير احمد عثمانی و شيخ الحدیث موالنا رشيد لدیانوی و شيخ الحودیث سوليم اهلل خوان و اسوتاد     

جامع معقول و منقول موالنا شمس الحق افغانی به پایان رسانده است. به توصية والدش بعد از فراغت از تحصويل  

هوای ادبيوات عورب و حقووق و اقتصواد نيوز        ان راه یافت و در رشوته های پاکست به دانشگاه 1٨71علوم اسالمی در 

تحصيالتش را ادامه داد. او به تدریج در هند و پاکستان و در عالم اسالمی مدارج ترقّی و شهرت را طی کرده و در 

ليست بلندی از مراکز علمی جهان اسالم عضویت دارد. او به پدر پر توالش بانکوداری اسوالمی معوروو اسوت او      

سفرهای زیادی به کشورهای جهان داشته است. او رسماا رئويس دارالعلووم کراچوی، عضوو ارشود مجلوس فودرال        

شریعت در پاکستان است. آثار متعدّدی دارد. در اطلس رهبران )داعيان اهل سنّت( که از سوی اندیشکدة مرصاد در 

ترین چهرة فکری و علموی   ده است. او شاخصایران منتشر شده، شرح مفصلّی از فعاليّتهای موالنا عثمانی نوشته ش

بانک و مؤسسه اسالمی در کشورهای مختلف مشاور و عضو هيئت مدیره اسوت. او   ٨1مکتب دیوبند است. او در 

مفتی پر تأثير پاکستان است و از علمای مشهور اتحاد عالمی علماء مسلمين است. محمّد تقی عثمانی بعود از سويّد   

چهرة شبه قاره در بين مسلمانان است و در ایران نيز بر علمای بلوچ و دارالعلوم زاهدان  ابوالحسن ندوی بزرگترین

 تأثير فراوان دارد.

 نویسد:  خودش در مقدم  کتاب علوم قرآن خود می امّا در بارة قرآن پژوهی این عالم بزرگ،

در چهوار جلود از   « ن فی علوم القورآن البرها»در علوم القرآن کتابهای معروو و متداول در زبان عربی اینها هستند: 

در دو جلد از شيخ زرقانی که توا بوه اموروز    « مناهل العرفان»در دو جلد از علّامه سيوطی. « االتقاق»علّامه زرکشی. 

انود   حيثيّت مأخذ را دارند. جامعترین و ممتازترین کتاب از بين کتابهایی که به زبان اردو در این موضوع نوشته شده

 باشد. از علّامه عبدالحق حقّانی می« علوم القرآن البيان فی»
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شد که به لحاظ تغيير نيازها و ضوروریات زموان و بوا توجوه بوه سوئواالت        از مدّتی پيش این ضرورت احساس می

جدیدی که زیر نفوذ افکار غربی در این خصوص پيدا شده است. کتابی جدید در این موضوع نوشته شود. به گمان 

رسد کوه ایون سوعادت     بندة ناچيز هم سهمی در تکميل این ضرورت خواهد داشت. امّا به نظر میرسيد که  هم نمی

مقدّر بوده است. چيزیکه زمينه را برای آن فراهم کرد این بود: والد ما جدم حضرت موالنا مفتی محمّد شفيع تفيسر 

گفوت: تفسوير بوی نظيور اردو در عهود      توان  معارو القرآن را در هشت جلد به زبان اردو تأليف فرمودند. قطعاا می

حاضر به روش سلف صالحين همين است. اهلل تعالی مقبوليت بزرگی به آن عطا فرمود. هنگامی کوه هموين کتواب    

ای مختصر مشتمل بر  شد. حضرت والد رحمةاهلل به حقير دستور فرمودند که مقدّمه برای چاپ دوّم داشت آماده می

 یسم.معلومات ضروری علوم القرآن بنو

کوشيدم مقدّموه مختصور    ام ظهور کرد. هر چه می وقتی که طبق دستور شروع به نوشتن مقدّمه کردم، خواستة دیرینه

شد. مسوّده در حالی که هنوز بسياری از مسائل ضروری نوشته نشده بود، تقریباا به دویسوت   ترین می شود، طوالنی

آید. بنابر این با مشورت حضورت   تفسير مناسب به نظر نمیای اینقدر طوالنی در شروع  صفحه رسيد. آوردن مقدمه

والد رحمةاهلل مختصری از معلومات ضروری را برای مقدّمه تفسير برگزیدم و مقدمة مفصّل را بوه شوکل تصونيفی    

جداگانه در آوردم. تکميل این کتاب به سبب مشاغل و عوارض به تأخير افتاد. به فضل و کرم خدا مبواحثی را کوه   

توانم بگویم این کتاب نياز و ضرورت زمان  اند. نمی ستم در این کتاب مطرح کنم. کم و بيش همه آورده شدهخوا می

کنونی و کاری جدید در علوم قرآن و را کامالا برطرو کرده باشد. امّا اميدوارم ان شاءَاهلل برای رفع نيازهای زمان در   

های زیادی و با آوردن مباحثی جدید کوشيده اسوت. توا    کتاب ارتبا  با این موضوع کفایت کند. حقير با مراجعه به

تحقيق علمی مسائل علوم القرآن یکجا جمع شود. اگر به نظر اهل نظر کوافی و اطمينوان بخوش باشود. از عنایوات      

گذاری هم که شده است، تلقّی خواهد شد. و اهل علوم و نظور    خداوندی خواهد بود و گر نه دست کم در حدّ پایه

ه خواهند توانست آن رابه پایة تکميل برسانند. اگر این کتاب در فهم قرآن مفيد و مؤثر واقوع شوود، گوویی    در آیند

 االحقر پاداش کامل محنت ناچيز خود را دریافت کردة است.

ای بورای آخورت    خواهم برای شرو قبوليّت این کاوش کوچک در درگاه خدا و هم اینکه ذخيوره  از خوانندگان می

 عا کنند. آمين و ما توفيقی اال باهلل العلی العظيم. احقر گردد د

 هو احقر محمّد تقی عثمانی. خادم طلّاب دارالعلوم کراچی.1٨1١جمادی اطولی  21

 درزیر، به بررسی برخی از فصول کتاب علوم القرآن موالنا محمد تقی عثمانی می پردازیم

 فصل دوّم ناسخ و منسوخ

 يل شرعیلنسخ یعنی رفع الحکم الشرعی بدل

کند. طبيوب آن نيسوت کوه در هور      کند و نياز به حکم جدید را اعالم می ناسخ مدّت اجرای حکم قبلی را تعيين می

 کند. وضعيّتی یک نسخه ب يچد. تنها حکم شرعی نيست، تمام کائنات بر همين اصول حرکت می

مورد نظر متقدّمين تخصيص عوام و تقييود    اند. در نظر متأخّرین بسياری از نسخ متقدمين دایرة نسخ را وسيع گرفته

 مطلق هستند.
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شوند، ولی آیا در  شوند. یعنی نسخ می همه اتّفاق دارند که احکام شرعی در ادیان مختلف و ادوار مختلف تبدیل می

 یک دین واحد مانند قرآن کریم نيز ناسخ و منسوخ وجود دارند؟

 اند. اند ولی جمهور پذیرفته فته و گروهی از او تبعيّت کردهپذیر در گذشته تنها ابو مسلم اصفهانی نسخ را نمی

 چند صفحه را به جواب به منکرین نسخ اختصاص داده است.

تعداد آیات منسوخه که به نظر مفتی محمد تقی عثمانی معدود هستند، آورده شده اند. آیات ميراث که آیة وصويّت  

ده که با یک در مقابل دو دربارة مقابلوه بوا دشومن اعموال      در سورة بقره را نسخ کرده است، تخفيف یک در مقابل

 شده است.

ََ الن حَسآُء محن ْ  لُّ ُيَح اَل »ء  سورة نسا 32آیة  منسووخ شوده اسوت.    اي اي ها النبی َأْحَلنا لـک سورة نساء  31که با آیة « بـَْعدُ  َل

 این نظر شاه ولی اهلل است.

 جریر را ترجيع داده است.امّا مفتی محمد تقی ن ذیرفته است و نظر ابن 

این حکم  1٨امر به صدقه قبل از نجوی می دهد و در آیة  12آیة دیگر آیة نجوی در سورة مجادله است که در آیة 

 موقت را بر می دارد.

یا نماز شب که در ابتدا واجب بود س س گفته شده هرچه ميسر است قرآن بخوانيد. در سورة مزمّول بواطخره تنهوا    

 آیه را بياورد که منسوخ شده اند. به قول شاه ولی اهلل که آنهم اتّفاقی نيست. پنج توانسته

 نتیج  بحث 

هدو ما از بحث فوق اینست که وجود نسخ در آیات قرآن کریم معاذ اهلل عيب نيست که بورای خوالی نشوان دادن    

ا محض بر این بنا که مطابق بوا  ای ر قرآن از آن کوشيده ميشود. بلکه اقتضای عينی حکمت الهی است لذا تفسير آیه

آن نسخ و در قرآن کریم الزم خواهد آمد، نباید رد کرد تفسيری را که مطابق اصول تفسير راجح باشد، باید برگزید 

 ای منسوخ قرار داده شود. و در این هيچ نوع قباحتی وجود ندارد. گرچه آیه

 فصل چهارم حفاظت قرآن کریم

رسالت، مرحلة دوّم جمع قرآن در عهد حضرت ابوبکر که هشت صوفحه از کتواب   مرحلة اول کتابت قرآن در عهد 

 به آن اختصاص داده شده. 1٢٣تا  1٢1

صفحه از کتاب به اقدامات حضورت عثموان در ایون زمينوه      3مرحلة سوم: جمع قرآن در عهد حضرت عثمان که  

ه و رکوع و وقف و عالمات تجویدی منزل و حزب و جزء و پنج آیة و ده آی 13٨ -1٢٣اختصاص داده شده است. 

مويالدی کوه در ایوران چواپ      1٣2٣هجری شروع شده و تا  111٨و س س چاپ قرآن کریم را که از هامبورگ در 

 سنگی شده است بررسی کرده است. س س به بحث طوالنی دربارة قرائتهای قرآن پرداخته است.

د کرده و نظر ابن جزری را هم در ایون بواره آورده   ای که ميگوید فقط هفت قرائت صحيح هستند را ر س س نظریه

است. سه شر  برای صحت قرائت را ضروری دانسته است. هر قرائتی با این شرو  ثابوت شوود، قرائوت صوحيح     

اند مورد توبيخ و نقد علما قرار  است. و دو نفر از قاریان به نام ابن مقسم و ابن شنبوذ که مراعات این شرو  نکرده

بوه   11٨و   1١7صفحه از کتابش را  2٢اند. علّامه محمد تقی عثمانی  و گویا هر دو به رآی جمهور برگشتهاند.  گرفته
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اعتراضات مستشرقين و احتماالا روافض در شبهه وارد کردن بر حفاظت قرآن اختصاص داده است. برای نمونه بوه  

 کنيم. دو مورد اکتفا می

آیات رجم و ده بار شيرخوردن آدم بزرگ نازل شده »فرماید:  عائشه می المؤمنين، شبهه در روایت منقول از عایشه ام

بودند. این آیات زیر رختخواب موجود در خانة من گذاشته شده بود. وقتی مادر مرض وفات حضرت رسول اکرم 

 به نگهداری از ایشان مشغول شدیم. بزغالة خانة ما آنرا خورد.

اند به اجماع امّوت تالوتشوان منسووخ     این آیاتی که در روایت ذکر شدهدهد که  علّامه محمد تقی عثمانی جواب می

شده بود. خود حضرت عایشه قائل به منسوخ التالوه بودن این آیات است. او به طور یادگاری این آیوات را پويش   

بورای نوشوته   بودند. چون آنها را به خاطر س رده بود.  خود نگهداشته بود. اگر این آیات از نظر عایشه جزء قرآن می

کوشيد.امّا در تمام عمر چنين کوششی نکرده است. لذا از روی این واقعه هيچ  های قرآن کریم می شدنشان در نسخه

 شود. اعتراضی بر حفاظت قرآن کریم وارد نمی

 شبهة منقول از عبداهلل ابن مسعود که فاتحه و معوذتين از قرآن نيستند.

انود و سوند آنهوا بوه او      چند قرائت مشهور که از عبداهلل ابن مسعود نقل شوده  دهد که اوّالا علّامه عثمانی جواب می

اند و امّا سند صحيح روایتهای مذکور را با این قاعدة علم الحودیثی جوواب گفتوه     رسد اینها را جزء قرآن آورده می

و شاذ هستند، پس 2رند و علّت قادحه دا1اند ولی چون:  است که این روایتها با این که از رجال موثوق روایت شده

 این روایتها اعتبار ندارند.

 فصل پنجم حقّانیّت قرآن

کند. او دليل را برای غير مسولمانان   را محمّد تقی عثمانی با این مصرع آفتاب آمد دليل آفتاب بيان می قرآن تيّحقّان

ها بر حقّانيّت قرآن  کند و بشارت نماید. از ضرورت وحی که فطری است آغاز می و افراد بی طرو مخلص اقامه می

نماید، به اعجاز قرآن را با بيوان   صفحه بيان می 3های آسمانی پيشين به تفيصيل در  و نبوّت محمّد )ص( را از کتاب

پردازد و دالیلشوان   ها می نماید و به علمای معارض قرآن در طول قرن اقرارهایی از مخالفين معاصر قرآن شروع می

گردد. س س به اعجواز   های طنز آميزشان را با قرآن یادآور می کشد و عارضه را از جانب علمای اسالم به چالش می

شومارد.   های قرآن کریم را بر می پردازد. س س پيشگوئی لفاظ اعجاز در ترکيب اعجاز در اسلوب اعجاز نظم میدر ا

را گوشوزد نموود اسوت و    « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الوذِّکْرَ وَإِنَّوا لَوهُ لَحَوافِظُونَ    »س س به حفظ اعجازآميز قرآن و صدق وعدة 

 رآن واقع شده بخشی دیگر از اعجاز قرآن بشمار آورده است.اکتشافات جدید در کائنات را که مطابق ق

دروغگو دانستن پيامبر اسالم در قرون وسطای مسيحی و ردّ این ادّعا از سوی دانشمندان غربی را دليول دیگور بور    

ب حقّانيّت قرآن و پيامبر قرار داده است. اقرار راهبان گذشته مسيحی معاصر پيوامبر را هوم بوه دالیول بشوارتها کتو      

 مقدّس ضميمه کرده است.

س س چند اعتراض به پيامبر اسالم را از سوی دانشمندان معاصر غربی و خاورشناسان بيان و به جواب آنهوا اقودام   

 یابد. نموده است. و فصل حقانيّت قرآن کریم از سوی موالنا محمّد تقی عثمانی پایان می

 قرآن پژوهی استاد ملّا عبداهلل احمدیان
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 1٨12ای فرزند عبدالقادر نامی از اهالی روستای درمان بين مهاباد و بوکان است. متوّلود   یان روستازادهعبداهلل احمد

شروع شده و نزد بهترین استادان علوم « ه شڕکانی »شمسی تحصيالت وی نزد ملّا سيّد هاشم حسينی در روستای 

را به پایان رسانده است که به ترتيب غير از ای در کردستان ایران و مدّت کمی نيز در شهر بغداد تحصيالتش  حجره

ش(، ملّوا علوی ولزی)متووّفی    1٨3٢ش( عبارتند از: ملّا محمّد ولوزی )متووّفی   1٨٣2ملّا سيد هاشم حسينی )متوّفی 

ش(، ملّا محمّد بواقر  1٨٨٨ش(، ملّا عصام الدین شفيعی )متوّفی 1٨٣٣ش(، ملّا شيخ عزّالدّین حسينی )متوّفی 1٨31

 ش( در بغداد.1٨٨٣ش( و ملّا محمّد قزلجی )متوّفی 1٨31نی)متوّفی مدرّس مریوا

استاد احمدیان آثار فراوانوی بوه زبانهوای فارسوی و کوردی و عربوی دارنود. ضومن تودریس و اشوتغاالت هنریوی            

های ادبی به زبان کُردی. در قرآن پژوهوی نيوز آثوار     خوشنویسی و اشتغاالت ادبی در زمينة تدوین مقاالت و خطابه

 اند مانند:  رزشمندی از خود بر جای گذاشتها

 االیضاح لمعضالت تفسير البيضاوی به عربی

 تفسير سورة یاسين به زبان کردی

 آیه در سورة بقره به کردی 17٣تفسير 

 تفسير سورة فاتحه به کردی

 قرآن شناسی به زبان فارسی

زنودگی را   1٨٣٨اباد ساکن شد و در سوال  به مدّت بيش از سی سال در شهرستان مه 1٨31استاد احمدیان از سال 

ای  بدرود گفت. از علمای سرشناس مهاباد بود. با گفتارهای رادیویی و دیگر فعاليّتهای اجتماعی و فرهنگی به چهره

 برجسته در کردستان و خارج کردستان تبدیل شد.

یار و ناشر ئاالی روناکی چاپ   تة ناصر علیبرگرفته از کتاب تحليلی بر افکار و آثار علّامه ملّا عبداهلل احمدیان و نوش 

 .37الی 31صفحات  1٨13اوّل 

 

 قرآن پژوهی استاد احمدیان با تکیه بر کتاب قرآن شناسی

های با  ش( عمر مفيد خود را در راه تصنيف و تأليف کتاب1٨٣٨و   1٨12استاد احمدیان از دانشمندان معاصر کُرد )

عربی س ری کرد. آثار قرآنی او مانند اکثر تأليفتاتش پُر بار و تحسين برانگيز ارزش با هر سه زبان کُردی و فارسی و 

است. پژوهشای قرآنی خود را با کتاب حلّ مشکالت بيضاوی ب زبان عربی بنام اطیضاح شروع کرده اسوت. و بوا   

یکی دیگر از کارهای با  تفسير سورة یاسين و فاتحة الکتاب و بيشترین سورة بفره با زبان کردی ادامه داده است. امّا

زرقانی و نوه چنودان   « مناهل العرفان»ارزش قرآنی استاد احمدیان قرآن شناسی است. نه چندان مفصّل است، مانند 

مختصر، بلکه تأليفی در حدّ متوسّط است. ولی تمام مباحث علوم قرآنی را همراه با استدالل و توضيح در بر گرفته 

« تحليلی بر افکار و آثار علّامه ملّا عبوداهلل احمودیان  »ر آنها را در خالل کتابی به نام است. مانند سایر آثارش که حقي

 ام. برخی آراء ابتکاری خود را نيز در قرآن شناسی آورده است. بررسی کرده
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در مقدّمه این کتاب نوشته است: عموماا با انگشت شهاده جای خالی یک تأليف فارسوی روان متوسّوط و مسوتند و    

دادند که، در بارة علوم القرآن نوشته شده باشد. و به کَرَم و فضل خدا اميدوارم کوه ایون توأليف     را نسان می مستدل

 قرآن شناسی( 2٨همانجای خالی را پر کرده باشد. )ص 

صبحی صوالح از کتابهوای   « مباحث فی علوم القرآن»و « مناهل العرفان فی علوم القرآن»استاد احمدیان از دو کتاب 

ارائه داده « مناهل...»کتابش گزارش نسبتاا دقيق از آن کتاب  22القرآن معاصر تأثير پذیرفته است. بویژه در ص علوم 

 شود که آنرا به دقّت مطالعه کرده است. معلوم می

نماید و معتقد است، در ميان نامهای فرقوان و الکتواب و    شروع می« نام قرآن»استاد احمدیان کتابش را با تحقيق در 

اسم خاص کتاب مقدّس مسلمانان است. و بقيه که از آنها ذکری رفته است، صوفت کوالم اهلل   « قرآن»  تنها واژة بال

 قرآن شناسی( 2٣باشند. )ص  مجيد می

عربی خالص است. زیرا اگر غير عربی بود و چوون  « قرآن»کند که لفظ  و در مقابل برخی خاورشناسان استدالل می

 ٨1گرفت. در حالی که در چندین جای قرآن لفظ قورآن بوا تنووین آموده اسوت. )ص       یعَلَم است، هرگز تنوین نم

 قرآن(

 نزول دفعی قرآن را که بسياری بدان قائل هستند مردود دانسته است. 33در ص 

 همان( 33های آنرا بر شمرده است )ص  و روایت آنرا مخدوش دانسته تنها نزول تدریجی را قبول کرده و حکمت

این شبهه را که چون قرآن مطابق حصوصيّات دو شهر مکّه ومدینه نازل شوده، پوس پيوامش     32و  31در صفحات 

باشد رد کرده است. بلکه آنرا از فضایل قرآن دانسته اسوت کوه بسويار طبيعوی و بوه       تارخمند است و جاودانی نمی

ر خالل آن وضعيّت القا کورده  های جاویدان و فرا تاریخی خود را د مقتضای حال و مقام )بالغت( نازل شده و پيام

 است.

 در مورد نقد نزول دفعی و یکبارة قرآن تفاوت افعال أنزَلَ و نَزَّلَ را انکار کرده است.

هوای کالموی    های علوم القرآن غایوب و در کتواب   کتابش حکمت ختم نبوّت را در کتاب ١1استاد احمدیان در ص 

پسوندد، و از ایشوان مطلبوی را نقول      محمّد عبده را در این مورد موی داند. تنها کتاب رسالة التوحيد شيخ  ضعيف می

 نماید. می

به سه جمع در تدوین قرآن اشاره کرده است. جمع اوّل بصورت اوراق پراکنده، بودون رعایوت ترتيوب     71در ص 

ای  ها بگونه ورهها و س ها جمعاا در جایی نگهداری شده. در جمع دوّم بصورت کتاب در آمده، تمام آیه ها و سوره آیه

 اند. مرتب و منظّم نوشته شده

 اند. های هفتگانه تصحيح کرده و در جمع سوّم، امالی کلمات را برابر قرائت

النورین را بررسی کرده و منشأ اختالفات را در آن عصور اموالی    استاد احمدیان جمع سوّم قرآن در زمان عثمان ذی

 ف و قبایل عرب دانسته است.های خاص طوائ ها و لهجه کلمات، نحوة قرائت
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نویسد: آنگاه عثمان بعد از مشورت با اصحاب مهاجر و انصار و تصویب آنها دستور داد هر کسوی   می 111در ص 

انود در   ی اصحاب مهاجر و انصار واقوع شوده   هر جا مصحفی غير از هشت مصحف که مورد اجماع و اتّفاق جامعه

 بالدرنگ آنرا خرق و حرق کند.اختيار دارد. و جز مصحف عصر ابوبکر)رض( 

ها موورد انتقواد قورار دادنود،      قبالا نوشته است: بعد از شهادت عثمان وقتی او را در مورد سوزاندن قرآن11٨در ص 

 علی مرتضی اینچنين از وی دفاع کرد:

 ا بود.اهلل و با آگاهی م بخدا قسم عثمان هر کاری را که در بارة مصاحف انجام داد، بحضور ما یاران رسول

های تابع آنها  ها و قرائت النورین نيز در مقام دفاع از خود گفته بود: من دربارة متحدکردن مصحف و خود عثمان ذی

 ام. )اصحاب پيامبر( بوده

استاد احمدیان طی چندین صفحه به سر نوشت مصحفهای قرآنی پرداخته است. و اصالت مصحف سمرقند را بيش 

وّم هجوری فعوالا در دسوترس     قی که انجام داده نوشته است: هيچ قرآنوی قبول از قورن د   پذیرد. و با تحقي از همه می

 نيست.

بعود   112پردازد و در  به بعد به بحث روایت جنجالی أُنزِلَ القرآن علی سبعة احرو می 111استاد احمدیان در ص 

های جایز منهای مثالهوا و منهوای    تبه نظر نگارنده تحقيق دانشمندان قائل به قرائ»هایی اظهار داشته است:  از بحث

های شاذ بسيار آگاهانه و حکيمانه است. و چون نویسندة این پژوهش بحثهای مربو  به روایت حروو  ذکر قرائت

 نمایم. کنم از اطالة کالم در این باره فعالا صرفنظر می هفتگانه را بعداا بررسی می

 قرآن پژوهی علّامه شمس الحقّ افغانی

ميالدی. در ایالت پيشاور به دنيوا آموده، تحصويالتش در     1111اوالد سيّد جالل الدین حيدر. متولّد شمس الحق از 

در پاکستان از محضر موالنا انورشاه کشميری اسوتفاده  « دیوبند»سرحدّ افغانستان بوده است. مدّتی نيز در دارالعلوم 

های حجاز تحقيوق کورده    ده ماه در کتابخانه به حجّ مشرّو شده است. بعد از حجّ مدّت 1122کرده است. در سال 

است. س س به پاکستان نقل مکان کرده و در مدارس آنجا به تدریس مشغول بوده است. مدّت ده سوال نيوز وزیور    

هایی داشته است. وی اجازه نامة سه طریقت مشهور قوادری و   معارو شرعيه بوده است. در تبلي  و مناظره موفقيّت

اشته است. اجازة طریقتی نقشبندیه را از شيخ عالءالدین بياره دریافت کرده است. این علّامه نقشبندی و چشتی را د

تأليفات بسياری دارد که مهمترینشان در رابطه با قرآن است. ]برگرفته از مقدمة کتاب اسوالم و سوسوياليزم ترجموة    

 محمّد انور بدخشانی چاپ کراچی[

 ( بر کتاب علوم القرآنش128١ف  12٠1گفتارشمس الحقّ افغانی ) پیش

 بعده الحمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من النبیَّ

افتخار خدمت به قرآن کریم را دارم و علومی را که مربو  به علوم قرآن است از  بيش از چهل سال است که حقير

اه جدید یا قدیم تا جایی که فات دیگری را که برای درک مفاهيم قرآن موثر و مفيد بوده خوؤلّقبيل تفاسير قرآن و م

 مبا انضمام نتایج مطالعات ،شد می مو معارفی را که از طرو خداوند متعال وارد قلب ام. همطالعه کرد هبرایم مقدور بود

 م.نمود در اوقات مختلف به صورت درس قرآن کریم به مردم عرضه می
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 .نمودند چشمگيری می های استفاده از دروس منبه حمداهلل افراد از طبقات مختلف بر خالو انتظارم 

را در آن دیودم کوه بوه     مصولحت لذا دوستان و عزیزان انتظار داشتند که تفسيری برای قرآن مجيد بنویسم ولی من 

  .پيرامون علوم قرآن و در شعب مختلفی بنویسم مختصریسایل ر جای تفسير قرآن کتاب ها و

ن اشخاص کم بضاعت و کوم  آحجم  یآن را بخوانند و به سبب کم ة خویشفشرد در اوقاتتا اهل مطالعه بتوانند 

 . امّا در تأليف رعایت امور ذیل را الزم دیدم: گردند مند هرهاستطاعت نيز بتوانند از آن برای ب

. مؤید مسولک  شودو در بيان مطالب قرآن از مسير و جادة سلف انحراو نشود، و هر چه از معارو و حقایق بيان 1

 جنبة تحریفی. سلف باشد نه

عقل و فلسفه بيان قول و در شکل نه ممطالب شرعيّ ذال است، ص فلسفهچون در عهد حاضر زمان تحقيق و تفحّو 2

 زده اسباب هدایت شود. شود. تا برای افراد غرب

 داشوته  وفوق  جدیود  بوا ذوق تی به کار رود که ادر تعبير مطالب از تعبيرات اصطالحی استفاده شود و بيشتر عبارو ٨

ر بی خودداری می گردد و ورو شرح غير ضر طبنابراین از بس ،باشد بيش از حد می رچون گرفتاری این حقي .باشد

شود کوه بوا     حاضر عمل میعصر و مصنفين  ه مؤلّفينج عامهمن ا طبق روشو الّ ،شود می اکتفااختصار مطالب عمده 

 :ترتيب کتاب بدین قرار است گشت. و تأليف حجم کتاب چند برابر می این طرز

 ف ضرورة القرآن1

 ت.الهی و قرآن ضروری اس وحیل عقلی و فلسفی بر اینکه برای نوع انسان ئیعنی دال

 قرآنال  صداقف 2

 .نظریات مستشرقين اروپایی ردّل عقلی بر اینکه قرآن از سوی اهلل و معجزه است و ئیعنی ذکر دال 

 هن و تدوینآقرالتنزیل ف ١

  زول و جمع آوری قرآنتحقيق ن

 قرآن ال ی محفوظف 4

 شبهات مستشرقين ل محفوظ بودن قرآن و ردّئدال

 قرآنالات مهمّف ٥

 .م و اسرار آن و رفع شبهاتکَم قرآن و حِمواضع مهّ یعنی حلّ

 قرآنالاحکام ف 6

 .های شبهات عصر حاضر قرآن و حکمت آن و جواب فقهیاحکام 

 تعبیرات قرآنف 7

و معایب متجددین اهول قلوم نيوز    معلوم شود.  تا واقعيت مطالب صحيح قرآنی یقرآن تعبيراتحقيقی و واقعی  لّح

 .و روشن گردد واضح
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ل را شامل کتابی بنام علوم القرآن نشر می نمایم و از خداوند متعال خواستارم که بورای تکميول ایون    مطلب اوّپنج 

اهلل تعالی جل جالله خدمت توفيق کامل عطا فرماید و این خدمت را اجابت نماید و وسيله نجات آخرتم قرار دهد 

بفرمایود   رئيس مدرسه فاروقيه بهاول ورالحاج سيّد عبدالرشيد شاه  کتاب را موجب سعادت جناب آقای محترم این

 االحقر شمس الحق افغانی عفاهلل عنهُ. .بت دینی و تالش مجاهدانه ایشان سبب انگيزه نشر این کتاب گردیدکه محّ

 تحلیل محتوایی و ویژگیهای علوم القرآن شمس الحق

 «ضرورة القرآن»

ودیت عقل و اختالفات در عقول و دخالت و هوم  در بحث ضرورة وحی و قرآن ابتدا با چند دليل عقلی مانند محد

رسد که کالم  نماید و به دالیل دیگر در ضرورت قرآن می در قضاوت عقلی و کمياب بودن صحيح تمهيد مقدّمه می

الهی و صفت اوست بنابراین جاوید است از دیگر دالیل ضرورت قرآن احتياج بشر به قانون آسومانی اسوت و بوه    

 کند:  شعر اقبال استناد می

 زور او بر ناتوان قاهر شود  غير حق چون ناهی و آمر شود

 آمری از ماسوی اهلل کافری است     زیر گردون قاهری از آمری است   

احتياج انسان به معنویت که در تعبير ایشان نور است و تغذیه از نور قرآن از دیگر دالیل بقای معنوی انسان اسوت  

 شود. حاصل میکه از طریق تغذیه از نور قرآن 

فاٌء و َرْحٌة لحلمؤمنني با استناد به آیة شریفة    ٣1سوره بنی اسرائيل آیة  _َو نـُنَـز حُل محَن القرآنح ما هَو شح

شود و چون برخالو طب جسمانی که با آزمایش و خطا بر کشوف داروی   نياز بشر به داروی روحانی را متذکّر می

ز دسترس آزمایش خارج است. در نتيجوه احتيواج بوه داروی غيبوی و     شود. موارد روحانی ا آن دسترسی ممکن می

 آسمانی الزم است که در قرآن موجود است.

مثالی ظریف آورده و اسم آن را دليل نوری ناميده است. گفته است: نور چشم و نور روز هور دو الزمنود توا شویء     

در وجود انسان است و نوور وحوی کوه     دیده شود. برای چيزهای معقول چون حسد و غضب و ... نيز نور عقل که

 خارج از وجود انسان است الزم است. 

دليل دیگر دليل حُبّی است یعنی انسان فطرتاا خدای واحد حقيقوی و در غيواب آن خودایان مجعوول و معيووب را      

تا از او خواهد  دانيم که خدا از ما چه می پرستد. مظهر حبّ خدا هم اطاعت است و ما از کجا می دوست دارد و می

 اطاعت کنيم مگر اینکه وحی و کتابی آن را برای ما باز گوید.

خيوزد:   اطاعت و تبعيّت برای تنظيم قوای انسانی و برای نظم جامعه مفيد و بلکه الزم است و تبعيّت از سه چيز می

در تبعيّوت از  از قدرت، از احسان از حُسن که هر سه در خداوند موجودند و بوه بهتورین شويوه ایون نيواز انسوانی       

اَتَّبِعوا ما أُنزِلَ اليکُم مِن رَبِّکُم و ال تَتَّبِعوا الَّذینَ مِن دونه... تأثّر و تحسّور نفوس از خوالو    »شود:  خداوند برآورده می

ها و گناهان و جنایوات را بورای موا     وظيفه و ارتکاب بد و گناه فطری بشر است، کالم خداوندی الزم است. ممنوع

 گردد. ن ترتيب ضرورت قرآن بوسيلة تأثّر نفس ثابت میمعلوم دارد بدی
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الحق دليل آفرینش ذکر کرده است تا از طریق آن ضرورت قرآن را اثبوات نمایود. تموام کائنوات      دليل نهم را شمس

برای انسان است انسان برای چيست؟ جواب آن است انسان برای عبادت اسوت حوال چگونوه عبوادت کنود و بوه       

ائل گردد؟ توضيح و تشریح چنين مطلبی بدون کالم و وحی الهی امکان ندارد، لذا ضورورت  فلسفة وجودی خود ن

 کالم خداوندی که عبارت از قرآن کریم است ثابت است.

آخرین دليل ضرورت قرآن کریم ترحّمی است. عدم ترحّم نقوص بورای ذات اهلل یکتوا اسوت ایون هموه آفوات و         

مضرّات و مهلکات که در کمين انسان است، اگر امر و نهی خداوندی نباشد، چگونه بشر در این دار محنت روزگار 

 که مورد نياز و لزوم انسان است.س ری کند؟ و ترّحم الهی در هدایت نامه کالم الهی یا قرآن مجيد است 

 تنزیل القرآن و تدوینه

و  نيمانند الهام به کاشف یالهام وحی به زنبور عسل و یمانند وح یزیغر یاقسام وح ،کند یشروع م یوح یمعنا از 

 .پردازد یم به وحی انبيّا س س .شمارد یرا برم ايو الهام اول یطانيو الهام ش نيمخترع

به  یميرا که مفاه یزمي نوتيه ینموده است و روشها هيتوج یآن را از نظر روانشناس ی،انزقآن رقرالنقل از علوم  به

از لوح محفوظ بوه   و به لوح محفوظ ی سه نزولسنت یسبک علما . بهشمارد یبرم یوح هيشب ،شود یشخص القاء م

قائول شوده    یجیو نزول تودر  یدر واقع به نزول دفع نجاآاز  سخن رانده و امبرياز آنجا به قلب مبارک پ ايآسمان دن

 .داند یالقا شده م امبريرا با هم به قلب پ یلفظ و معن .است

 .است اما در قرآن لفظ و معنا از خداست امبرياز پ ثیکه الفاظ حد داند یمآن و قرآن را  ثیحد نيفرق ب 

 :دینما یم ميآن را بر چهار قسم تقس و شمارد یرا برم )ص( امبريبر پ یقسام وح

 حوی وو ٢ن ملک )تمثلی( به صورت مجسم شد حیو و٨)تصلصلی(  صدا جادیبه صورت ا یوحو 2 الهام حیوو 1

 (با واسطه) یملک یوح (واسطه یب)ذات ا لب یوح( باطن به لکم یالقا)صورت  به

مسولمانان   نهيدر سو  امبريو که در قلوب مبوارک پ   یحفاظت صدر و1.سه مرحله داشته است زيقرآن ن نیو تدو جمع

 .شده است یحفظ م

 حفظ قرآن زهیانگ 

 یبورا  یاخرو اجرو ٢ به حفظ آن قیتشو و قرآن تياهم و٨ عشق و عالقه به قرآن و2 عرب در آن زمان ةحافظ و1

 یبورا  یو منزلوت اجتمواع   يویپاداش دنو ١ از قرآن در آن بود یاتیخواندن نماز به جماعت که حتماا آو 3 حافظان

 حافظ قرآن

پردازند. و قاریان و حافظوان صوحابه را    در توضيح حفاظت صدری به اهتمامی که صحابه به حفظ قرآن داشتند، می

 ذکر کرده است.

 حفاظت تحریری

ن و عهد عثموانی در زموا  ٨و عهد صدیقی 2و عهد نبوّی 1سيوطی سه جمع را برای قرآن قائل است.  ناقبه نقل از ات

قرآن روی قطعاتی نوشته شده بود، عالوه بر اینکه دهها نفر قرآن را در حفظ داشتند، در زمان  )ص( حضرت رسول

ابوبکر صدیق)رض( این قطعات مجموعاا گردی آوری و مرتب شدند. در زمان حضرت عثمان)ص( چندین نسخه 
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آنی که اکنون در دست ماست، از هموان  به صورت کتاب بازنویسی شدند و قاریانی بر اساس آن تربيّت شدند و قر

های حضرت عثمان گرفته شده است. و معتقد است، نسخة قرانی که در مدینه مقّر خالفت حضرت عثمان  مصحف

های دیگر عثمانی به نظر مؤلف بعضی از بوين رفتوه و    و نزد ایشان بود اکنون موجود و در استانبول است. و نسخه

 بعضی دیگر موجودند.

 264تا ص 146قرآن از ص مهمّات ال

پرازد. یعنوی   این بخش مفصّل از کتاب علوم القرآن موالنا شمس الحق به اصول دین یعنی توحيد، نبوّت و معاد می

 این اصول مورد اهتمام قرآن هستند.

پردازد. سو س بوه دالیول دانشومندان سولف       در فصل توحيد به اثبات وجود خدا از نظر دانشمندان جدید غربی می

برد کوه   ورزد. از امام جعفر صادق و از ائِمّة اربعه، ابوحنيفه و مالک و شافعی و ابونواس نام می مانان عنابت میمسل

 دالیل آنها را در اثبات وجود خدا را به نقل از تفسير کبير امام فخر رازی استناد کرده است.

چند آیه از قرآن را در بارة مبدأ و توحيد س س دالیل کالمی و فلسفی ثبوت بار تعالی در قرآن پيش کشيده است و 

 و شرک آورده است.

در فصل نبوّت مطلب را بسيار تفصيل داده است. به معنا و خصوصيّات و حقيقت نبووّت اشواره دارد. و بوه دالیول     

اثبات نبوّت پرداخته است. س س رشته کالم را به مسئله ختم نبوّت س رده است. چون کسی از مسلمانان توا زموان   

ظهور قادیانيّت و بروز فرقة مسلمان احمدی منکر ختم نبوّت نبوده است و نبوّت جدیودی بعود از پيغمبور اسوالم     

اند، ولی اکنون که امثال شومس الحّوق در    پرچم نيفراشته است. در کتابهای کالمی کمتر به این موضوع مشغول بوده

نماینود در مقابول پدیودة قادیانيّوت و      ی بر آن ایراد موی اند و دليل نقلی و عقل همين کتاب علوم القرآن قلم برکشيده

 باشد. مسلمانان احمدی می

هوا را یکایوک جوواب     نماید. و س س ایراد قادیوانی  دالیل نقلی در ختم نبوّت را به کتاب، حدیث، اجماع مستند می

 دهد. بحث نبوّت را خاتمه می 11٢تا  1١٨گوید. بدینصورت از ص می

 ت اعمالقیامت ف معاد و مجازا

شود. نامهای جهان آخرت را از روی آیوةهای   را شامل می 2١٢تا  113بخش سوّم از مهّمات القرآن است و از ص 

دهد. و به ردّ شبهات اهل تناسخ روی  کند. دالیل عقلی اثبات معاد را ضمن ردّ شبهات فالسفه ارائه می قرآن ذکر می

 دهد. ی عقلی بر مجازات و پاداش اعمال ارائه میآورده به دایل معاد جسمانی متوسّل شده، دليلها

شود، و از روی قرآن به مراحول قياموت، نفوخ صوور، زموين محشور، حووض کووثر،          س س وارد تفاصيل قيامت می

های اعمال، شهادت انبياء و شهادت کرام الکاتبين، شهادت اعضاء، شهادت مکان، وزن اعمال و ميزان و عبور از  نامه

ن، دالیل وجود فعلی بهشت و جهنّم مسکن آدم ابوالبشر و بهشتی که آدم در آن بووده، حکموت   صرا  و نور مؤمنا

داستان آدم و حوّی، بحث نزول عيسی و حيات عيسی در آسمان سدّ ذولقرنين، شبهات و ایرادات وارده بور خلوود   

 پرازد. کفّار در عذاب و ... می



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

311 

 

دو تن از علمای بلوچستان از اردو به فارسوی ترجموه شوده    بدین ترتيب کتاب علوم القرآن شمس الحّق که توسط 

پور. کتاب در انتشارات شيخ االسالم  است. یکی موالنا شهداد مسکن زهی، دیگری موالنا سيّد محمّد یوسف حسين

 صفحه. 2١٢در  1٨٣1احمد جام چاپ شده، چاپ اوّل 

 گیری نتیجه

د، آیت اهلل محمّد هادی معرفت و قرآن شناسی استاد حاج ملّا  در مطالعة اجمالی این چهار کتاب علوم قرآنی: التمهي

عبداهلل احمدیان و علوم القرآن، موالنا شمس الحّق افغانی و علوم قرآن، موالنا محّمد تقوی عثموانی، بوه نتوایج زیور        

 رسيم: می

 روش کار و طرز تفکر و سبك نویسندگی هر کدام از قرآن پژوهان یاد شده به شرح زیر است:

، در کربال محيط نيمه عربی، نيمه ایرانی تحصيل کورده اسوت. کتوابش را بوه     معرفت یاهلل محمّد هاد تیآ (1

عربی نوشته است و در زمينة قرآن پژوهی به این تفصيل شاید بتوان گفت در ميان شيعه مؤسس و پيشگام 

يعه اغلّب در غالو کرده باشد. تي  نقد را در ميان ش است. و کمتر تحت تأثير قرآن پژوهان قبل از خود، می

است ولی آزادانه در ميان قرآن پژوهان جدید و قدیم اهل سنّت تي  نقد را آخته و بيرحمانه به پيش تاخته 

است. کتابی در خور تحقيق است و آراء و نقدهای قرآن پژوهان خاورشوناس را نيوز در ال بوه الی کتواب     

 توان نظاره کرد. حجيم او می

هلل احمدیان قرآن پژوه کرد ایرانی که تحصيالتش در منطقه کردستان بوده، ادیب خوش استاد حاج ملّا عبدا (2

قلم و متکلّم اشعری برجسته. هر جا پای تحقيقات جدید و رفع شبه از یک مطلب قرآنی پيش آید، اتّکواء  

اصلی وی به مفسرین و قرآن پژوهان دنيای عرب است. او در محيط خویش پيشگام قورآن پژوهوی بووده    

 باشد. ای می است. کتابش را به زبان فارسی سليس نوشته است. و کتابش حاوی ابتکارات و تحقيقات تازه

زاده افغانستان است. ولی عمر مفيدش را اعم از تعلّم و تعليم و تبلي  و خودمات   موالنا شمس الحّق افغانی (3

هوا اسوت.    کرده مدارس دیوبنودی دینی در پاکستان به سر برده و زمانی وزیر معارو شرعيّه بوده. تحصيل 

کتاب به زبان اردو بوده و دو نفر از علمای بلوچستان موالنا محمّد شهداد مسکن زهی و موالنا سيّد محمّد 

آید که عالمی متمکّن و  اش برمی اند. از نوشته یوسف حسين پور، آن را به فارسی ثقيل و غير معيار درآورده

هّد کرده است از راه، سولف ]منظوور قورآن پژوهوان سونّتی اسوت[       دارای مشرب عقلی است. در مقدمه تع

 منحرو نشود. ولی در جاهای متعدّدی از قرآن پژوهان نوگرای عرب چون رزقانی نيز استفاده کرده است. 

موالنا محّمود تقوی عثموانی فرزنود مفتوی محّمود شوفيع عثموانی از علموای شواخص جهوان اسوالم و از              (4

باشد. وی اکنون در قيد حيات است. ولی کتاب علووم   می  و دعوی شبه قاره های علمی ترین چهره برجسته

قرآن خود را در دورة جوانی به توصية پدرش که از قرآن پژوهان و مفسّورین برجسوتة اردو زبوان اسوت،     

نوشته است. او به قول خودش از کتابهای متداول این فن مانند البرهان زرکشی و اطِتقان سيوطی و مناهول  

رفان رزقانی استفاده کرده، ولی بيشتر از قرآن پژوهان شبه قاره مانند: شواه ولوی اهلل و پودرش و موالنوا     الع

عبدالحّق حقّانی متأثر است. وی سمتهای مهّمی در پاکستان و جهان اسالمی دارد. و کمتر کنگره و انجمون  
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کتاب را برای مقدّمه تفسوير معوارو   شود که ایشان پایی در آن نداشته باشد. او اصل  اسالمی مهّم بر پا می

القرآن پدرش نوشته است. و بعداا آن را تنقيح و تکميل کرده و به زبان اردو بصوورت علووم قورآن منتشور     

 کرده است. و شخصی به نام محمّد عمر عيدی آن را به فارسی بر گردانده است.

 

 این پژوهش های مورد مقایسه در مشحصّات کتاب

صفحه منتشوره   ٨11صفحه و جلد دوّم در  ٢٢1خالصة کتاب التمهيد فی العلوم القرآن در دو جلد اوّل در  -

هو.ق( نوشته شدة است، یعنوی  1٨1١ای قائميّه اصفهان، اصل کتاب در سال ) از سوی مرکز تحقيقات رایانه

 تالی شده است. چاپ دیجي 1٨٣٣سال پيش. ترجمة جمعی از نویسندگان در سال  ٢7هو.ش( در 1٨33)

ای نوشوته شوده در سوال     صوفحه  ٢17کتاب علوم قرآن نوشتة مفتوی محمّود تقوی عثموانی در یوک جلود        -

ه.ش( انتشارات شيخ االسالم احمد جام، ترجمه محمّد عمور عيودی. چواپ    1٨33ه.ق( مصادو با )1٨1١)

بنوّری و مفتوی محمّود   ( این کتاب تقریظ دو تن از علمای بزرگ پاکستان موالنا محمّد یوسف 1٨٣٨اوّل )

 شفيع پاکستانی پدر مؤلف را بر خود دارد. 

کتاب علوم القرآن تأليف شمس الحّق افغانی به زبان اردو توسّط مترجمان مولوی شوهداد مسوکن زهوی و     -

ه.ق( ترجمه شده و در انتشارات شيخ اطسالم احمود جوام   1٢1٣موالنا محمّد یوسف حيسن پور در سال )

صوفحه منتشور شوده اسوت. و تواریخ نوشوتن آن        2١٢به چاپ رسيده. این کتاب در ه.ش( 1٨٣1در سال )

 توسّط مؤلف معلوم نشده است.

بوه   1٨77صفحه توسّط نشور احسوان در سوال     ٢21کتاب قرآن شناسی استاد حاج ملّا عبداهلل احمدیان در  -

 چاپ رسيده است. زبان نوشتاری آن زبان فارسی بوده است.
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(41) 

 معنی شناسی حرف )باء( در قرآن کریم و بررسی ترجمه آقای بهرام پور

 1عیسی متقی زادهد. 

 دانشگاه تربيت مدرّس، تهران ،دانشيار گروه زبان و ادبيات عربی

 امیرحسین گلشنی

 مدرّس، تهران تيدانشگاه ترب ،یعرب اتيارشد زبان و ادب یکارشناس یدانشجو

 چکیده

قرآن کریم از بافت کالمی منسجم و زیبا برخوردار است و ترجمه الفاظ در این بافت کالمی منظّم ، بسويار دشووار   

بوه عنووان   « بواء »است. فرآیند ترجمه قرآن کریم با دستور زبان عربی رابطه ی تنگاتنگی دارد.در این زبان ، حورو  

معنایی کار مترجم را برای ترجمه فارسی سوخت موی   یکی از حروو معانی، دارای سيزده معنی است که این تنوع 

و « از»، « در عووض »، «به دليول »،« به وسيله »،« با»معادل های فارسی « با»کند. مترجمان فارسی برای ترجمه حرو 

را استفاده کرده اند که با توجه به معانی گوناگون آن کافی نيست. هدو این پوژوهش آن اسوت کوه بوا روش     « بر»

لی از نظر دستوری بررسی کند که آقای بهرام پور چگونه این حرو را در قرآن ترجمه کورده اسوت.   تحلي-توصيفی

ذکور شوده   « بوا »از جمله نتایجی که به دست آمده این است که در کتاب های دستوری ، چهارده معنا برای حورو  

نای آن بکار رفته اسوت اموا   است که سيزده معنای آن اصلی و یک معنای آن زائد است و در قرآن کریم چهارده مع

آقای بهرام پوردر ترجمه خود تنها به نه معنای آن توجه داشته است و در ترجمه برخی از مواضوع معنوایی حورو    

در فارسی استفاده کرده و به خوبی « با»مانند استعانت ، سببيت و مصاحبت از برابر نهادهایی مشابه یعنی حرو « با»

 ر برخی دیگر عملکرد مثبتی داشته است. از عهده ترجمه بر نيامده و د

 قرآن کریم، معانی حرو باء، ترجمه ، بهرام پور واژگان کلیدی:

 

 مقدمه-1

ترجمه در جهان امروز در حوزه های مختلف نمود بسياری دارد. تعریف های زیادی برای ترجمه ذکر شوده اسوت   

برگرداندن کالم از زبانی به زبان دیگر اسوت. سوختی کوار    که اکثراا آن را اینگونه معرّفی کرده اند: ترجمه به معنای 

ترجمه زمانی مشخص می شود که کتابی مانند قرآن کریم برای ترجمه انتخاب شود  چرا که تک توک الفواظ ایون    

کتاب آسمانی بيانگر نکاتی خاص و مهم می باشد که باید توسط مترجم به مخاطب القاء شود. حروو هم به عنوان 

ای از الفاظ در این کتاب دارای معنای ویژه می باشند که توجه به این معانی ویوژه در ترجموه بسويار    زیر مجموعه 

 حائز اهميّت است.

                                                           
1 motaghizadeh@modares.ac.ir 
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یکی از حروفی است که از معانی مخصوصی در زبوان عربوی برخووردار اسوت و دقّوت متورجم را در       « باء»حرو 

بيشتر از نظر نحووی و دسوتوری موورد    « باء»در کتب مختلف نحوی، حرو  انتخاب معادل های متناسب می طلبد.

  بحث قرار گرفته و به بعد معنایی و مفهومی این حرو در جمله توجه شایانی نشده است.

است.در حالی که این « با»یا « به وسيله»بيشترین معادلی که مترجمان برای این حرو در نظر گرفته اند، معادل 

معنای زائد دارد و سيزده معنای اصلی آن، استعانت، الصاق  حرو در زبان عربی، سيزده معنای اصلی و یک

)حقيقی و مجازی(، تبعيض، استعالء، مصاحبت، ظرفيّت، مجاوزت، انتهای غایت، تعدیه، سببيّت، بدليّت، مقابله یا 

ه اتّخاذ ( و باید معادل های متناسب با آنها را در ترجم11٣و  117م :  111٨عِوَض و قسم است )الحَمَد و الزّعبی، 

  کرد.

 اهميوت  رو ایون  از شوود  القواء  مخاطوب  به درست باید که است منحصری معانی دارای کریم قرآن الفاظ تک تک

 کوه  سوازد  موی  ناچوار  ترجموه  در را متورجم  «باء» معانی انواع .خورد می چشم به بسيار معانی این القاء در ترجمه

 بوه  حورو  ایون  ترجموه  در بيشتر چه هر دقت. کند انتخاب صحيح هایی معادل حرو این خاصّ معانی با متناسب

 در( بواء ) حرو ترجمه چگونگی بررسی صدد در مقاله این. کرد خواهد کمک آسمانی کتاب در نهان مفاهيم انتقال

 کوریم  قورآن  در آنهوا  ترجموه  «بواء » حرو مختلف معانی به توجه با آیا که است پور بهرام آقای توسط کریم قرآن

 داده توضيح «باء» حرو مختلف معانی خير. ابتدا یا است یافته انتقال صحيح نحو به آیه مفهوم و شده انجام درست

 های ترجمه و بررسی «باء» حرو ترجمه کيفيّت آن در و بيان پور بهرام آقای ترجمه از هایی نمونه س س. شود می

 .شد خواهد ارائه پيشنهادی

 سواالت پژوهش -1-1

 دارای چه معانی است؟« باء»در قرآن کریم حرو  .1

 آقای بهرام پور به عنوان مترجم قرآن کریم چگونه معانی این حرو را منتقل کرده است؟ .2

 چه معادل هایی در زبان فارسی وجود دارد؟« باء»برای ترجمه صحيح تر انواع معانی حرو  .٨

توضيح داده می شود. س س نمونه هایی از ترجمه آقای بهرام پور بيان « باء»در این مقاله، ابتدا معانی مختلف حرو 

 بررسی و ترجمه های پيشنهادی ارائه خواهد شد. « باء»و در آن کيفيّت ترجمه حرو 

 پیشینه پژوهش -1-2

امّا این پژوهش ها بيشتر از نظور دسوتوری یوا    پژوهش هایی وجود دارد « باء»درباره حروو معانی، از جمله حرو 

نحوی به بررسی این حرو پرداخته اند و به چالش های ترجمه و مفاهيم آن در قرآن کریم توجه شوایانی نداشوته   

در قرآن کریم ب ردازد و ترجمه هوای ایون حورو را در ایون     « باء»اند. بحث در مورد پژوهشی که به ترجمه حرو 

 ی بهرام پور بررسی کند. امّا پژوهش هایی که مربو  به این پژوهش است، عبارت است از:کتاب آسمانی توسط آقا

م( در این مقاله، یکی 1117باء االستبدال فی العربيّة الفُصْحی بالمنهج التاریخیِّ نوشته عباس علی السوسوة) -

یعنی استبدال در زبان عربی با رویکرد تاریخی مورد بررسی قرار می گيرد و نمودهای « باء»از معانی حرو 
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آن با پژوهش حاضر در این مقاله آن حرو را در آثار ادبی عرب مورد کنکاش قرار می دهد و تفاوت 

توجه داشته و ترجمه های معانی مختلف آن را در متون قرآنی « باء»است که فقط به یک معنای حرو 

  بررسی نکرده است.

م(، در این پژوهش به 211١فی الفارسيّة و ما یعادلها فی العربيّه نوشته علی رضا محمودرضایی)« باء»معانی  -

کاربردهای آن در زبان فارسی پرداخته که بيشتر معادل های فارسی آن حرو را و « باء»معانی حرو جر 

در قالب اشعار فارسی معرفی کرده است و به بُعد ترجمه معانی مختلف این حرو در قرآن کریم اهتمام 

 نداشته است.

ای ( که در این مقاله روش ه1٨٣١بررسی حروو معانی در عربی و فارسی نوشته سيد حميد طبيبيان) -

« باء»کاربردی حروو را در هر دو زبان فارسی و عربی برابر نهاده است که در ميان این حروو، حرو 

دیده می شود و وجوه اشتراک و اختالو آن ها را برای خوانندگان روشن می کند امّا نویسنده به بحث 

 در قرآن ن رداخته است.« باء»ترجمه حرو 

دیدگاه ابن هشام انصاری نوشته غالمحسين محبّی  بتول از « باء»بررسی و نقد معانی حرو جر  -

« باء»(، نویسندگان این مقاله به بررسی نظر ابن هشام انصاری در مورد معانی حرو جر 1٨12عَلَوی)

پرداختند که آن را به چهارده معنی تقسيم کرده که یک معنای آن زائد و سایر معانی غير زائد است. از 

تعدیه، استعانت، سببيّت، مصاحبت، ظرفيّت، بدل، مقابله، مجاوزت، استعالء،  جمله این معانی: الصاق،

تبعيض، قسم، غایت می باشد. این مقاله به بررسی و نقد چگونگی ترجمه این حرو در قرآن کریم توجه 

 چندانی نداشته است.

و معانی مختلف « باء»( در این مقاله، حرو 1٨12در قرآن کریم نوشته ابراهيم زارعی فر)« باء»معانی حرو  -

آن که نحویان به آن استناد کرده اند، در قرآن بررسی می شود امّا بيشتر به اهداو بالغی جانشينی حرو 

لو( پرداخته و به بررسی چالش های ترجمه فارسی  –الی  –عَلَی  –عن  –مِن  –به جای حروو )فی « باء»

 در قرآن کریم التفات نداشته است.« باء»حرو 

را از نظر نحوی یا دستوری با استناد بوه  « باء»ر که در پژوهش های فوق نمایان است، محقّقان بيشتر حرو همانطو

کتب نحوی بررسی کرده اند و معانی مختلف و متنوّع آن را ذکر کرده اند امّا به بُعد مفهومی آن در مفواهيم قرآنوی   

در قورآن کوریم در القواء مفواهيم واالی ایون کتواب        توجّه شایانی نداشته اند در حالی که کيفيّت ترجمه این حرو

آسمانی بسيار حائز اهميّت می باشد. فرق پژوهش حاضر با پژوهش های مذکور در این است که چگونگی ترجمه 

در ترجمه آقای بهرام پور بررسی و اشکاالت آن بيان می شود و ترجموه هوای پيشونهادی را بورای ایون      « باء»انواع 

 .حرو ارائه می کند

 معنای حرف در لغت و اصطغح -2

حرو در لغت به معنای کناره و جانب هر چيزی است  چه آن چيز از محسوسات ظاهری باشد چه غيرظاهر، مانند 

 (.22٣:  1٢12حرو السيف، حرو الجبل، جمع این واژه، اَحْرُو و حروو است )راغب، 
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( کسوانی  11حوج:  «)محن الناس َمـْن يـَْعبُـُد اَّلَل علـی حـرٍف...و »حتّی این لفظ با این معنی در قرآن کریم هم ذکر شده: 

م، 11٣7هستند که در کناره دین جای دارند و در دینشان همواره با نگرانی و اضطراب به سر می برند )زمخشوری،  

 (  1٢١، ٨ج

مّوا جوامع   حرو در اصطالح تعریف های مختلف و بسياری دارد که در اینجا مجال پرداختن به تمام آن ها نيست ا

حرو آن است که بور  « الحرو ما دلَّ علی معنیً فی غَيْره»ترین تعریف در سخن امام علی )ع( می یابيم که فرمود: 

معنایی در چيزی دیگر داللت کند. یعنی )حرو( نمی تواند از اسم، فعل یا ضمير بی نياز باشد و معنایی را به آن ها 

 (١17:  7، ج1٢1٢المعانی هم ناميده اند. )زبيدی،  می افزاید، از این رو، این حروو را حروو

 و معانی آن« با»حرف  -١

حرو باء به عنوان یکی از حروو معانی، دارای معانی بسياری است که باید توضيح داده شود. بورای ایون حورو     

و  1٨7:  1، ج1171چهارده معنا ذکر شده است که یک نوع آن زائد و سيزده نوع آن غيرزائود اسوت. )ابون هشوام،     

 را بر اساس ترتيب زیر تقسيم کرده اند.« با»( بيشتر کتب نحوی معانی حرو 117م : 111٨الحَمَد و الزّعبی، 

 الصاق -1-١

بوه ایون معنوا    « باء»الصاق و اتصال دو شیء به یکدیگر است و حرو « باء»اولين و معروو ترین معنای حرو جر 

 (.1٨7:  1م، ج1171به مجرور واقع شده است )ابن هشام بيان می کند که فعل قبل توسط فاعل، متصل 

 به شمار آورده است:« باء»ابن مالک هم الصاق را جز معانی اصلی حرو 

قح  ْثَل      ابلبا استعن، وعد ح، َعو حْ ، اَْلصح    هبا اْنطحقح « َعنْ »و « محنْ »و « مع»َومح
 (٨3:  ٨، ج1٨11)حسينی، 

 الصاق دو گونه است:

امسکتُ »  بدین صورت که فعل متصالا بر مجرور واقع شده است، مانند این که گفته شود: حقیقیال ( الصاق 

این کالم هنگامی بيان می شود که بر چيزی از جسم مثل دست زید و یا چيزی که او را در بر گرفته باشد، « یزیدِ

 (٨1٢:  1، ج1171چنگ انداخته شود، مانند لباس و یا کمربند )ابن هشام، 

  فعل مستقيماا برخود مجرور واقع نمی شود بلکه بر اشيایی که در کنار و نزدیک مجرور الصاق مجازی ب(

و اذا َمر وا هبم »هستند، واقع می گردد، مانند سخن خداوند متعال در مورد برخورد مشرکان در برابر مومنان 
یعنی مشرکان، عبور و رفتن خود را به جایی که ( با عنایت به بای الصاق مجازی در آیه ٨1)مطففين : « يـََتَغاَمزونَ 

 نزدیک مومنان بود، متصل نمودند.

 تعدی  یا نقل  -2-١

تعدیه یا نقل است که توسط آن فعل الزم، متعدی می شود، همانطور که همزه نقل آن را « باء»یکی از معانی حرو 

ْح متعدّی می کند. مانند:   (٢11:  2، ج117٨)حسن، « أْذَهْبُتهُ »به معنی:  َذَهْبُت ابملريضح الی الطبي

 استعانت -١-١
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لَقَلمح استعانت است که بر سر ابزار و وسيله ی فعل وارد می شود مانند: « باء»سومين معنای حرو  یعنی به  َکَتْبُت ابح

 (.113م : 11٣١وسيله ی قلم نوشتم )الدَّقر، 

 سببیّت -4-١

زید « مات زید بالجوع»بر علّت و سبب فعل وارد می شود مانند سببيّت یا تعليل است که « باء»چهارمين معنای 

      (.1٨1:  1، ج1171بخاطر گرسنگی مرد )ابن هشام 

 مانند بيتی از امام علی )ع( در مدح پيامبر )ص(:

   (٨13:  1، ج1٢21)سيوطی،  َثاُل اليتامی عصمٌة لحَْلرامل -وابيَض يستسقی الغمام بوجهه 

که بخاطر برکت چهره او از ابر، طلب باران می شود، او پناهگاه یتيمان و محافظ افراد  چه بسا س يد روی است

      داللت بر سببيّت می کند.« بِوَجْهِهِ»در « باء»بينوا و بيوه زنان است. حرو 

 مصاحبت -٥-١

ه و اشرتی الفر »مصاحبت است که مفهوم همراهی را می رساند مانند: « باء»یکی دیگر از معانی حرو  س بحسرجح
متجلّی « باء»( یعنی اسب را به همراه زین و افسارش خریدم. این معنای حرو 1١1:  1121)عبدالتوّاب، « جلامحهح 

 است.« مع»حرو جر 

 ظرفیّت -6-١

دارد مانند سخن خداوند متعال « فی»تداعی معنای ظرفيّت است و شباهت به حرو جر « باء»یکی از معانی حرو 

ُم هبذ» لٌّ هبذا اْلبلدال اُْقسح  (21:  ٨م، ج2117( )السّامرایی، 2-1)البلد : « ا البلد و انَت حح

 است.« فی هذا البلد»یعنی « فی»معنای ظرفيّت و مشابه با حرو « بهذا البلد»در « باء»حرو 

 مقابله -7-١

و عوض ها وارد می شود  بر بهاء« باء»مقابله یا عِوَض است. ابن مالک گفته: این نوع از « باء»هفتمين معنای حرو 

معنای مقابله « بالف»در « باء( »211و گاهی باء العِوَض ناميده می شود. )سَعَد، بی تا : « اشرتيُت الفرَس ِبحلف»مانند: 

 یا عِوَض را می رساند یعنی در عِوَض هزار، اسب را خریدم.

 بدلیّت -8-١

ال اختار ابجلندي ة »را استفاده کنيم مانند: « بدل»م کلمه است که به جای آن می تواني« باء»بدليّت معنای دیگر حرو 
( یعنی به جای سربازی، کار دیگری را انتخاب نمی کنم که می توانيم 11٣:  111٨)الحمد و الزّعبی، « عماًل آخر

 «ال اختار بدَل اجلندي ة عماًل آخر»عبارت را اینگونه بيان کنيم: 

مقابله به معنی دادن چيزی و گرفتن چيز دیگر این امّا بدل به معنی انتخاب  مقابله و بدل این است که« باء»تفاوت 

 (1٨:  1٨12یکی در مقابل دو شیء است. )محبّی و عَلَوی، 

 تبعیض -2-١
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عيناً َيْشَرُب هبا عباُد »ذکر کرده اند، تبعيض به معنای حرو جر )مِن( است. مانند: « باء»دیگر معنایی که برای حرو 
 (١ن : )انسا «اَّلل

« مِن»بر معنای تبعيض یعنی مقداری از آن چشمه، بندگان خدا می نوشند که معنای حرو جر « بها»در « باء»حرو 

 (23:  ٨م، ج2117را می رساند )السّامرایی، 

یشربون »معنای دیگری هم نهفته است و آن معنای الصاق است وقتی گفته می شود « باء»امّا در این معنی از حرو 

در « یشربون مِنها»یعنی افراد نزدیک چشمه هستند و از آن مقداری می نوشند امّا زمانی که گفته می شود  «بالعين

اینجا دیگر معنای الصاق و نزدیکی به چشمه وجود ندارد و فقط معنای تبعيض و نوشيدن مقداری از آب آن 

 (2١:  ٨م، ج2117چشمه یافت می شود )السامرایی، 

 استعغء -1٠-١

َمن إن ََتَمْنُه بحقنطاٍر يـُـَؤد حه »دانسته می شود مانند آیه « علی»استعالء است و مانند حرو جر « باء»معنای حرو دهمين 
هل إمَنُکُم عليه الّوا کموا أمِنوتُکُم    »در آیه دیگر « علی»با حرو جر « أمِنَ»( به دليل آمدن فعل 73)آل عمران : « إليک

 (2٢:  ٨م، ج2117امرایی، ( )الس١٢)یوسف : « علی أخِيه مِن قبل

ْنُتُه بحه»امّا باید به این نکته عنایت داشت که معنی دو عبارت  ْنُتُه علی»و « أمح مختلف است و معنای استعالء و غلبه « أمح

بوا معنوای دخول و تصورو و الصواق      « أمِنْتُهُ بِه»فهميده می شود و عبارت « أمِنْتُهُ علی»و سيطره در واقع از عبارت 

 ت.مرتبط اس

َنُه عليه»عبارت  َنُه به»برای حمله و تجاوز و « أمح :  ٨م، ج2117برای دخل و تصرو به کار می رود. )السامرایی، « أمح

23) 

 انتهای ةایت -11-١

و »را القاء می کند مانند سخن خداوند: « إلی»می باشد که مفهوم حرو جر « باء»انتهای غایت، معنای دیگر حرو 
و انتهای غایت را می رسانند « إلی»معنای حرو جر « بی»در « باء»( در این مثال حرو 111:  )یوسف« قد َاْحَسَن يب

یعنی خداوند نهایت احسانش را برای حضرت یوسف )ع( در نظر گرفته و با احسان های دیگر تفاوت دارد )سَعَد، 

 (21٢و  21٨بی تا : 

 مجاوزت -12-١

است مانند سخن « عَنْ»نظر گرفته اند معنای مجاوزت و حرو جر در « باء»یکی دیگر از معانی که برای حرو 

( که بعد از 21)االحزاب : « يسئلون عن أنبائحُکم»( با استناد به آیه دیگر 1)المعارج : « َسَ َل سائٌل بعذاٍب واقعٍ »خداوند 

است « عن» دارای معنای مجاوزت و حرو جر« بعذابٍ »در « باء»قرار گرفته است، حرو « عن»سأل حرو جر 

 (.22:  ٨م، ج2117)السامرایی، 

وجود « سأل عنه»و « سأل به»امّا آقای سامرایی در کتاب معانی النحو معتقد است که تفاوت اساسی ميان عبارت 

دارای معنای جستجو کردن است بنابراین « سأل عنه»به معنای خواستار شدن و طلب کردن است امّا « سأل به»دارد، 
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معنای خواستار عذاب شدن مد نظر است نه اینکه معنای پرسش درباره ی عذاب « سائٌل بعذاٍب واقعٍ َسَ َل »در آیه 

ضمن سأل معنی دعا، فعدّی »( و مخشری هم می گوید: 2٨و22یا موعد عذاب مقصود باشد )السامرایی، همان : 

 (١1٣:  ٨، ج1٢17)زمخشری، « تعدیته

 قسم -1١-١

تاء( اصل است،  –واو  –در ميان حروو سه گانه قسم )باء « باء»ست، و حرو قسم ا« باء»سيزدهمين معنای حرو 

م ابَّلل لَتْفَعَلنَّ »چون فعل قسم در صورت جایز بودن همراه با آن ذکر می شود مانند:   (11١م : 11٣١)الدَّقر، « اُْقسح

 تاکید -14-١

، 1171نياز به متعلق ندارد )ابن هشام، زائد است و « باء»تاکيد است که در این صورت حرو « باء»آخرین معنای 

 (1٢٣:  1ج

 موارد کاربرد باء زائد شش مورد است که به ترتيب بيان می شود.

 ضرورت –غالب ج –واجب ب –زائده ورود بر فاعل است و برسه نوع است: الف« باء»اولين کاربرد 

ن بزيدٍ وارد می شود مانند: « اَفْعِل»، این نوع بر فاعل فعل تعجب یعنی صيغه ال ( واجب  .َاْحسح

، 117٨( )حسن، ٢٨)رعد : « کفی ابَّلل شهيداً »، این نوع به طور غالب برفاعل کفی وارد می شود مانند ب( ةالب

 ( ٢1٨:  2ج

و  –أ  َيتيَک فيه است، مانند سخن شاعر: زائده برفاعل در این نوع، ضرورت و تنظيم قا« باء»، کاربرد ج( ضرورت
 (11٣م : 111٨)الحمد و الزَّعبی، مبا القْت لَبوُن بَنی زايد  تـَْنمحي –االنباُء 

 در )بما( باء زائده بر فاعل از نوع ضرورت شعری است.« باء»

...« ا ابيديکم إلی الت هلکة ال تـُْلُقو »است مانند سخن خداوند: « مفعول به»زائده، داخل شدن بر « باء»دومين کاربرد 

 (٢1٨:  2، ج117٨( )حسن، 113)بقره : 

 زائده و بر مفعول وارد شده است.« ِبيديکم»در « باء»

 )حسن، همان( ِبحَسبک الّباعة الفني ةاست مانند: « مبتدا»زائده، ورود بر « باء»سومين کاربرد 

 زائده و بر مبتدا وارد شده است.« ِبسبک»در « باء»

ُْغٍن عن التعل مزائده، خبر نواسخ است مانند: « باء»ن موضع چهارمي  )حسن، همان( ليس املال مبح

 زائده و برخيز ناسخ داخل شده است.« بِمُغْنٍ»در « باء»

)همان(  نزلت البحر فاذا ابملاء ابردفجائيّه و بر سر مبتدا است مانند: « اذا»زائده، بعد از « باء»پنجمين مورد کاربرد 

 قرار گرفته است.« اذا»زائده و بعد از « بالماء»در « باء»

ه»زائده، ورود بر انفس و عين است که تاکيد معنوی می باشند مانند: « باء»ششمين کاربرد   )همان(« خرج الوالی بحَنْفسح

ه»در « باء»  زائده است.« ِبحَنْفسح
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در قرآن کریم بسيار است و مجال بررسی تمام آن ها نيست، نمونه ای از توک  « باء»با توجه به اینکه شواهد حرو 

 در قرآن کریم که در ترجمه ی آقای بهرام پور جای بحث دارد، ارائه داده می شود.« باء»تک معانی حرو 

 الصاق -4-1

ر ترجمه آن باید به نوع الصاق که یا مجازی است یا حقيقی دقت است و د« باء»الصاق از مهم ترین معانی حرو 

 کرد و از الفاظی استفاده شود که مفهوم اتصال و تماس را چه بصورت مجازی یا حقيقی بيان کند.

 الصاق حقیقی 4-1-1

 ذکر کرد: « باء»آیه ای که به عنوان نمونه می توان برای معنای الصاق حقيقی حرو 

ُکمْ واْمَسُحوا »  ( ١)مائده : « بحُرُءوسح

ُکمْ » در « باء»زمخشری در این آیه، حرو  را الصاق حقيقی در نظر گرفته است و بيان داشته که مسح بر « بحُرُءوسح

قسمتی از سر یا تمام آن انجام می گيرد امّا در هر دو حالت مسح تماس و الصاق با سر رخ می دهد )زمخشری 

 (21٨:  2م، ج11٣7

 ...«سروپاهای خود را تا برآمدگی روی پا مسح کنيد » بهرام پور:

همانطور که از مفهوم آیه بر می آید، این آیه در مورد احکام وضو است که تفاسير مختلفی با دیدگاه های متنوع به 

در  آن پرداخته اند. آلوسی در تفسير خود روح المعانی، روایتی را که از ابوداود نقل شده و بعضی از افراد به آن

رأيُت رسول اَّلل صلی اَّلل تعالی عليه و سل م يـََتوض   و »رابطه با چگونگی مسح سر، استناد کرده اند چنين نقل کرده:
 .(72:  ١ق، ج1٢13آلوسی، «)عليه العمامة َفَمَسَح مقدم رأسه

شت کرده اند امّا بردا« باء»را از حرو « الصاق»از ترجمه آقای بهرام پور چنين برداشت می شود که ایشان مفهوم 

 این امکان وجود داشت که در تداعی معنای الصاق حقيقی موفّق تر باشند.

 «، سروپاهای خود را تا برآمدگی روی پا مسح کنيد.درتماسی» ترجمه پیشنهادی:  

 الصاق مجازی 4-1-2

کنند بلکه یک چيز  نوع دیگر الصاق، الصاق مجازی است. الصاق مجازی، دو چيز مستقيماا باهم تماس برقرار نمی

 در نزدیک چيز دیگر واقع می شود. تعبير )نزدیک( می تواند نمادی برای فهماندن الصاق مجازی به مخاطب باشد.

 (٨1)مطففين : « و اذا َمروُّا هبم يـََتغاَمزون»

 «.و چون برآنان می گذشتند بر یکدیگر چشمک می زدند» بهرام پور:

د ابوجهل و وليدبن مُغيره و عاص بن وائل و پيروان آنها دارد که عمار، صهيب، این آیه اشاره به مشرکان مکه مانن

( .طبرسی در معنای این آیه ٨٨1:  ١م، ج11٣7خباب و بالل و دیگر فقيران مومن را مسخره می کردند )زمخشری، 

در نظر گرفته است )طبرسی،  را الصاق مجازی« باء»و به تعبيری « اذا مر  املؤمنون هبوالء املشرکني»چنين بيان داشته: 

 ( .2٨1:  11م، ج211١

 آقای بهرام پور می توانست مفهوم الصاق مجازی را با آوردن کلمه )از نزدیک( بهتر القاء کند.
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مشرکان می گذرند، مشرکان آنها را ميان خود به تمسخر می  از نزدیکیآنگاه که مومنان » ترجمه پیشنهادی: 

 «گيرند.

 تعدیه 4-2

باید دقت داشت « باء»بسيار در قرآن، کاربرد داشته است. در ترجمه این معنا از حرو « باء»حرو « عدیهت»معنای 

 که متعددی می شود، چه معنایی را افاده می کند و در ترجمه آن را در نظر گرفت.« باء»که فعل مورد نظر با حرو 

 (٢2)هود : « و هي َيرحي هبم فی موج کاجلبال»

 «می بُرد)کشتی( آنها را در ميان امواجی همچون کوه ها آن » بهرام پور:

را می رساند )ابن منظور، « حرکت داد»معنای « باء»با حرو جر  «جَرَی»باید به این نکته توجه داشت که فعل 

را می دهد )ابن منظور، « بُرد»که در قرآن هم آمده معنای « باء»با حرو جر « ذهب»( و فعل ١11:  2هو ، ج711

در این آیه به فارسی، معادل دقيق آن را استعمال « جری بو»(. آقای بهرام پور در ترجمه فعل 1322:  ٨، ج هو711

 نکرده است.

 «حرکت می دادآن)کشتی(، آنها را در ميان امواجی )از دریا( همچون کوه ها » ترجمه پیشنهادی: 

 استعانت ١-4

اسوتفاده  « به واسوطه « »به وسيله»و در ترجمه آن از الفاظی مانند بر ابزار فعل داللت می کند « باء»این معنا از حرو 

 می شود.

 (٨2)توبه : « يُريدوَن ان يُْطفحئوا نور اَّلل ابَْفواهحهحم»

 «دهان های خود خاموش کنند بامی خواهند نور خدا را » بهرام پور:

 داللت بر استعانت می کند.« بِافواههم»در « باء»حرو 

رجمه ای این آیه، مفهوم استعانت را درک کرده است امّا در القاء واضح تر آن به تمامی آقای بهرام پور در ت

 مخاطبان، لفظ مناسبی برای این معنا، بکار نبرده است.

 «دهان هایشان خاموش کنند به واسطهمی خواهند نور خدا را » ترجمه پیشنهادی: 

 سببیّت 4-4

الدانی فی حروو المعانی به نقل از ابن مالک می گوید: در این آقای حسن بن قاسم مرادی صاحب کتاب الجنی 

( در ترجمه این ١قرار می گيرند. )المرادی بی تا : « الم»در جایگاه حروو « باء»، غالباا حرو «باء»معنا از حرو 

 ، الفاظی مانند )به دليل( و )به سبب( استفاده می شود.«باء»معنا از حرو 

اذکم العحْجلَ اي قومح احن کم »  (3٢)بقره : « ظََلْمُتم اَنـُْفَسُکم ابَت 

 «گوساله پرستی به خود ستم کردید باای قوم من! شما » بهرام پور:

توسط آقای بهرام پور در مورد قبل و ترجمه ایشوان  « باء»با توجه به بررسی نمونه ی ترجمه معنای استعانت حرو 

نظر می رسد که آقای بهرام پور در ترجموه هور دو معنوای اسوتعانت و      در این آیه، به« باء»از معنای سببيّت حرو 
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در ترجمه فارسی استفاده کرده است که این مخاطب را در فهوم دچوار مشوکل موی     « با»از لفظ « باء»سببيّت حرو 

 کند.

 «گوساله پرستی به خودتان ظلم کردید به دليلای قوم من! شما » ترجمه پیشنهادی: 

 مصاحبت ٥-4

« بواء »(. حرو 7تلقّی شود )المرادی، بی تا : « حال»می تواند به عنوان « باء»از نحویّون معتقدند این معنا از بسياری 

بهتر است کلماتی مانند « باء»است. در ترجمه این معنا از حرو « مع»در این موضع معنایی به نوعی جانشين حرو 

 اشتباه نشود.« باء»استعانت و سببيّت حرو  استفاده شود تا با ترجمه معنای« درحالی که« »همراه با»

 (١1)مائده : « و َقْد َدَخُلوا ابلکفر وهم قد َخرجوا بحه»

 «کفر بيرون رفته اند بادر حالی که با کفر وارد شده اند و » بهرام پور:

کوه  « قَدْ دَخَلُواوَ »ترجمه آقای بهرام پور در قسمت اوّل )درحالی که با( نشان می دهد که ایشان با توجه به عبارت 

در موضع مصاحبت، همراه شده، ترجمه موفّقی داشته امّا در قسومت  « باء»داللت بر جمله حاليّه می کند و با حرو 

فارسی استفاده کرده است که موجب التباس معانی « باء»همانند ترجمه معانی استعانت و سببيّت از حرو « باء»دوّم 

 می شود.

 «کفر بيرون رفته اند. همراه باکفر وارد شده اند و  که با درحالی» ترجمه پیشنهادی: 

 ظرفیّت  ٥-٥

« بواء »را ایجاد می کند. برخی علماء معتقدند کوه تفواوت   « فی»در این معنا، تصوّر هم معنایی با حرو « باء»حرو 

(. در 21:  ٨م، ج2117ظرفيّه در آن معنای الصاق هم وجوود دارد )السوامرایی،   « باء»در این است که « فی»ظرفيّه با 

 باید دقّت کرد که عبارت بر کدام ظرو )مکان یا زمان( داللت دارد.« باء»ترجمه این معنا از حرو 

 استفاده شود.« هنگام« »زمان»و در ظرو زمان کلمات « در مکان»در ظرو مکان، بهتر است کلمه 

 (12)طه : « احنََّک ابلَوادح املقدسح ُطویً »

 «وادی مقدّسی )طوی( هستی دراینک( تو ») ور:ترجمه آقای بهرام پ

برای ترجمه انتخاب شده امّا برای القاء دقيق معنای ظرفيّت مکانی حرو « در»دراین آیه، به تنهایی حرو اضافه 

 اضافه شود.« مکان»در آیه برای تمامی مخاطبان، بهتر است کلمه « باء»

 «ستیوادی مقدّسی)طوی( ه در مکانتو » ترجمه پیشنهادی: 

 مقابله 6-٥

در « »در مقابل« »در برابر»را دارد و بهتر است در ترجمه آن از الفاظ « داد و ستد»تداعی « باء»این معنا از حرو 

 استفاده شود.« عِوَض

 (٣١)البقره : « اشرتوا احلياة الدُّْنيا ابآلخرةح »

 «آخرت خریدند به بهایزندگی دنيا را » ترجمه آقای بهرام پور:
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 را می کند.« باء»قای بهرام پور در این آیه کامال درست است و افاده ی معنی مقابله ی حرو ترجمه آ

 «آخرت خریدند. عِوَضزندگی دنيا را در » ترجمه پیشنهادی: 

 بدلیّت 7-٥

استفاده کرد. این معنای حرو « به جای»می توان از برابر نهادی مانند « باء»برای ترجمه این موضع معنایی حرو 

 تقریباا با معنای مقابله مشابه است.« باء»

 دادن یک چيز در مقابل گرفتن چيز دیگر.  مقابله 

 انتخاب یک چيز در مقابل دو چيز.  بدل 

 (١1)بقره : « أتستبدلوَن ال ذی هو َاْدنی ابل ذی هو َخريٌ »

 «بهتر می کنيد؟ جانشينآیا پست تر را » ترجمه آقای بهرام پور:

تفسير خود می گوید تمامی افعالی که از ماده )بَدَل( مستند، داللت بر قرار دادن چيزی، به جای چيز ابن عاشور در 

 (32٨:  1، ج11٣٢دیگر می کنند. )ابن عاشور، 

را ذکر نکرده « بهتر»و « پست تر»ترجمه آقای بهرام پور در این آیه، کلی و مفهومی است و عالوه بر اینکه موصوو 

مستقر کرده اند که ممکن است معنای « جانشين می کنيد»را هم در خود فعل « باء»بدليّت حرو اند، ترجمه معنای 

 را برساند امّا دقيق به نظر نمی رسد.« باء»بدليت حرو 

 «آیا غذای پست تر را به جای غذای بهتر قرار می دهيد؟» ترجمه پیشنهادی: 

 تبعیض 8-٥

در این « باء»تبعيض در این است که حرو « من»اشاره شد، تفاوتش با همانطور که قبال هم « باء»این معنا از حرو 

مفهوم مقدار یا بعضی از اجزاء یک شیء را می رساند « باء»معنی، معنای الصاق هم در خود دارد. این معنای حرو 

ذکر کرد و  را« نزدیک شدن»را در نظر گرفت. در ترجمه آن می توان ابتداء لفظ « کل»و نباید در القاء مفهوم آن 

 را آورد.« مقداری از»بعد کلمه ی 

 (2٣)مطففين : « عيناً َيْشَرب هبا املقر بون»

 «آن می نوشند.از چشمه ای که مقربان »ترجمه بهرام پور: 

تبعيضيّه قائل نشدند و مفهوم « باء»تبعيضيّه و « مِن»ترجمه آقای بهرام پور نشان می دهد که ایشان تفاوتی ميان 

 نظر گرفته اند.را در « کل»

 «آبش می نوشند. مقداری ازبه آن،  نزدیک شدنچشمه ای که مقربان با » ترجمه پیشنهادی: 

 استعغء 2-٥

« بر»بهتر است از واژگانی استفاده شود که چيرگی و تسلّط را برساند. « باء»در ترجمه فارسی این معنا از حرو 

 (.1١1:  1٨٣1ل، سميّه کاظمی، نماد اصلی استعالء در زبان فارسی است )ابن الرسو

 (73)آل عمران : « و محن اهلح الکتاب َمْن احْن ََتَْمْنُه بحقحْنطاٍر يُؤد حه اليک»
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 «مال فراوانی امين شماری آن را به تو باز می گرداند برو از اهل کتاب کسی است که اگر او را »ترجمه بهرام پور: 

را انتخاب کرده « بر»ایشان اصلی ترین معادل استعالء در زبان فارسی یعنی ترجمه آقای بهرام پور نشان می دهد که 

 اند.

برخی از اهل کتاب اگر او را بر مالی فراوان مورد اطمينان قرار دهی آن مال را به تو باز می »ترجمه پیشهادی:  

 «گرداند.

 انتهای ةایت 1٠-٥

در این موضع معنایی، معنای « باء»این معنا، این است که  در القاء« الی»تفاوتش با « باء»باید توجه داشت که حرو 

بهتر است که از « باء»(. در ترجمه این موضع معنایی حرو 21:  ٨م، ج2117الصاق هم با خود دارد )السامرایی، 

 استفاده کرد.« باء»برای ارائه مفهوم انتهای غایت حرو « انتها»یا « نهایت»الفاظی مانند 

جنو قد َاْحَسن بحی »  (111)یوسف : « اذ َاْخَرَجنی محن الس ح

 «من احسان نمود آنکه مرا از زندان بيرون آورد به»ترجمه آقای بهرام پور: 

نيکی و لطف مخصوص شخص معين است اما در « اَحْسَنَ به»این است که در « اَحْسَنَ اليه» با « اَحْسَنَ به»تفاوت 

( از ترجمه آقای بهرام پور واضح است که ایشان لفظاا 2١د )همان : نيکی و لطف شامل همه می شو« اَحْسَنَ اليه»

 را ترجمه کرده اند و اشاره ای به معنای انتهای غایت آن نکرده اند.« باء»فقط حرو 

 «لطف را به من کرد نهایتآنگاه که خداوند مرا از زندان بيرون آورد، » ترجمه پیشنهادی: 

 مجاوزت 11-٥

است « عن»قرار بگيرد، آن در موضع حرو جر « سَأَلَ»بعد از فعل « باء»که هرگاه حرو برخی نحویان گفته اند 

سَأل »این است که « سَأل بو»و « سَأل عن»(. نکته بسيار مهمی که باید توجه داشت این است که تفاوت 22)همان : 

و طلب کردن است. )همان : به معنای خواستار بودن « سَأل بو»در مورد جستجو و بحث کردن بکار می رود و « عن

2٨) 

 در جمله استفاده کرد.« طلب کردن»یا « خواستن»بهتر است که الفاظی مانند « باء»در ترجمه این معنای حرو 

 (31)الفرقان : « الرَّْحن َفْسَئْل بحهح خبرياً »

 «که با خبر است. ب رساو  ازاو خدای رحمان است. ]حقيقت حال را[ »ترجمه آقای بهرام پور: 

انگاشته است و معنای پرسيدن و جستجو کردن را « سَأَلَ عَنْه»را عيناا مانند « سَأَلَ بِه»آقای بهرام پور در ترجمه خود 

 شده است.« سَأَلَ عَنْه»برای آن در نظر گرفته که باعث خَلط با 

 «که آگاه است. بخواهاو  ازاو خداوند رحمان است. » ترجمه پیشنهادی: 

 قسم 12-٥

در ميان حروو قسم، اصل است و در ترجمه ی آن الفاظی مانند « باء»ر که قبالا هم اشاره شد، حرو همانطو

 استفاده می شود.« قسم»و « سوگند»
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َواقحعح النُُّجومح » ُم مبح  (73)الواقعه : « َفال اُْقسح

 «به جایگاه های ستارگان سوگندپس »ترجمه آقای بهرام پور: 

واقف بوده و لفظ مناسبی را برای ترجمه این معنای « باء»به موضع معنایی حرو  آقای بهرام پور در ترجمه خود

 برگزیده است.« باء»

 «پس قسم به مکان های ستارگان» ترجمه پیشنهادی: 

 تاکید 1١-٥

در این موضع، زائده است و در خود، اندکی تاکيد دارد امّا با این « باء»همانطور که قبالا هم اشاره شد، حرو 

 اگر ترجمه نشود، مشکلی ایجاد نخواهد شد. وجود،

َْيدحيکم الی التَّْهُلَکة»  (113)بقره : « ال تـُْلُقوا ابح

 ...«به هالکت نيفکنيد  به دست خودخود را »ترجمه آقای بهرام پور: 

م، 11٣7در آیه را زائده محسوب کرده اند )زمخشری، « باء»مفسرانی همچون زمخشری، طبرسی و بيضاوی حرو 

 (121:  1ق، ج1٢1٣بيضاوی،  – 111:  1هو ، ج1٢12طبرسی،  - 2٨7:  2ج

« باء»دو معنا را ذکر می کنند و اعتقاد دارند که حرو « باء»امّا در مقابل مفسرانی مانند عالمه طباطبایی برای حرو 

« انفسکم»واژه « اال تُلْقُو»یا داللت بر سببيّت دارد یا زائد که در حالت اول مفعول فعل « بایدیکم»در عبارت 

« بِاَیْدیکم»محذوو است و معنا به این شکل می شود  با دستان خود جانتان را به هالکت نيندازید. و در حالت دوم 

 (١٢:  2، ج1٨11مفعول است و معنا به این شکل می شود  دستانتان را به هالکت نيندازید. )طباطبایی، 

در آیه در نظر گرفته اند، با توجه « باء»شان معنای سببيّت را از حرو ترجمه آقای بهرام پور حاکی از آن است که ای

« خودتان»با عالقه جزء از کل است و می توان در ترجمه از کلمه ی « اَنْفُس»در آیه مجاز از « ایدی»به اینکه 

 را زائده دانست.« با»استفاده کرد و حرو 

 «به هالکت نيندازید خودتان را» ترجمه پیشنهادی: 

 یجه گیرینت

 با توجه به مطالبی که در این مقاله آمده چنين نتيجه می گيریم:

در نظر گرفته اند که سيزده معنای آن اصولی و یوک معنوای آن    « با»در زبان عربی چهارده معنا برای حرو  (1

 زائد است که در قرآن کریم چهارده معنای آن بکار رفته است.

توجه داشته است و به معانی دیگور آن دقوت   « با»نه معنای حرو  اما آقای بهرام پوردر ترجمه خود تنها به (2

 نکرده است.

 و... یافتيم.« به دليل»، «از نزدیکی»معادل هایی دیگر مانند « به وسيله»، «باء»در کنار برابر نهادهایی همچون  (3
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برابور  ترجمه های آقای بهرام پور نشان داد کوه در برخوی مواضوع، ترجموه غيرصوحيح ارائوه داده انود و         (4

« بواء »نهادهایی مشابه بکار برده اند مانند موضع استعانت و سببيّت که در هر دو موضوع از حورو اضوافه    

 استفاده کرده اند و در برخی دیگر عملکرد مثبتی داشته اند.

 

 منابع و مآخذ

 قرآن کریم

حروو جر عربوی و حوروو   استعالء در معانی »(، 1٨٣1ابن الرسول، سيد محمدرضا، سميّه کاظمی نجف آبادی، )

 .11٢-137، صص 1٨، مجلّه ادب پژوهش، ش«اضافه فارسی

 ، القاهره: دارالمعارو1،  «لسان العرب»ابن منظور، محمدبن مکرم، )بی تا(، 

 ، بيروت: مکتبة بنی هاشمی.3 « مغنی اللبيب عن کتاب االعاریب»م(، 1171ابن هشام، جمال الدین، )

، تحقيوق: علوی عبود    «روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم و السَّوبع المثوانی  »ق(، 1٢13آلوسی، محمدبن عبداهلل، )

 ، بيروت: دارالکتب العلميّه.1الباری عطيّه،  

 ، چاپ سوم، تهران  انتشارات اسوه.«ترجمه قرآن کریم»ش(،  1٨٣7بهرام پور، ابوالفضل، )

، 1، تحقيق: محمد عبودالرحمن المرعشولی،    «ار التأویلانوار التنزیل و اسر»ق(، 1٢1٣البيضاوی، عبداهلل بن عمر، )

 بيروت: دار احياء التراث العربی.

 ، مصر: دارالمعارو.2، ج«النحو الوافی»(، 117٨حسن، عباس، )

 ، چاپ دوم، قم: واریان.«ترجمه مغنی االدیب عن کتب االعاریب»(، 1٨٣3حسينی، سيدعلی، )

 ، قم: دارالعلم.٨، ج«عقيلترجمه شرح ابن »(، 1٨11حسينی، سيدعلی، )

 ، االردن: داراطمل.«المعجم الوافی فی ادوات النحو العربی»م(، 111٨الحمد، علی توفيق، یوسف الزّعبی، )

 ، دمشق: دارالقلم.«معجم القواعد العربيّه فی النّحو و التصریف»م(، 11٣١الدّقر، عبدالغنی، )

 ، بيروت: دارالفکر.«قاموستاج العروس من جواهر ال»ق(، 1٢1٢زبيدی، محمد، )

، «الکشاو عن حقایق غوامض التنزیل و عيون االقاویل فی وجووه التأویول  »ق(، 1٢17زمخشری، محمود بن عمر، )

 ، بيروت: دارالکتب العربی.٨ 

 ، عمان: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع.٨، ج«معانی النحو»م(، 2111السّامرایی، فاضل، )

 ، القاهره: المجلس االعلی للثقافه.«حروو المعانی بين دقائق النحو و لطائف الفقه» سعد، محمد، )بی تا(،

 ، بيروت: موسسة الرسالة.1،  «االتقان فی علوم القرآن»ق(، 1٢21سيوطی، ابوالفضل جالل الدین، )

 للمطبوعات.، چاپ دوم، بيروت: موسسة اطعْلَمِی «الميزان فی تفسير القرآن»(، 1٨11طباطبایی، محمدحسين، )

 ، بيروت: دارالمرتضی.«مجمع البيان فی تفسير القرآن»م(، 211١طبرسی، فضل بن حسن، )

 ، القاهره: مکتبة الخانجی.«التطوّر النّحوی لِلغّة العربيّه»م(، 1121عبدالتواب، رمضان، )
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اضوافه  مصواحبت در معوانی حوروو جور عربوی و حوروو       »(، 1٨٣1گنجی، نرگس، سميّه کاظمی نجف آبادی، )

 1٨١-121، صص 1، مجلّه بوستان ادب، ش«فارسی

، مجلّه «از دیدگاه ابن هشام انصاری« باء»بررسی و نقد معانی حرو جر »(، 1٨12محبّی، غالمحسين، بتول علوی، )

 11٢-71، صص7پژوهش های ترجمه در زبان و ادبيات عربی، ش

 ، بی جا، بی نا.«لمعانیالجنی الدّانی فی حروو ا»المرادی، حسن بن قاسم، )بی تا(، 
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(42) 

عادل حدّاد ترجمه در یلفظ متشابه آیات یابی  معادل زبانشناختی نقد

 1یئمرااحسن  محمدد. 

  استادیار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه والیت، ایرانشهر، ایران.

 چکیده

-شده تکرار عيناا بيانى، و زبانى اغراض لحاظ به و عربى زبان ساختار به توجه باکه  دوجود دار یاتیآ کریم قرآن در

و  مترجموان  اغلبچنان بارز و برجسته است که توجه  یمدر قرآن کر یژگیو ین. اشوندنمی ترجمه یکسان امّا اند،

 زیباشناسوی  در مهوم  نکوات  از لفظوی،  متشوابه  آیوات  ترجمه سازییکسانبه خود معطوو داشته است.  را مفسّران

 در متورجم، . اسوت  نشده رعایت موارد اغلب در عادل، حداد قرآن ترجمه در نکته، این. است قرآن ترجمه ساختار

 آیوه  آن، بوارز  نمونوه است کوه   کردهترجمه  یکسان سوره، یک سطحرا در  متشابه آیات متوالی تکرارموارد،  يشترب

 یات،آ همه برایتکرار شده و مترجم  بار سی یمتوال طور الرحمن است که به سورهدر  ﴿فَبحَ يح  آالء رَبح ُكَما ُتَكذح اَبنح﴾

 سوره یک سطح از خارج درو  قرآن سراسر در متشابه آیات که موارد سایر در امّا است،کرده  ارائه یکسانی ترجمه

 انتقادی تحليل و توصيفی رویکرد با که مقاله، ایناست.  نکرده یترا رعا آیات ترجمه سازییکسان هستند، پراکنده

 لفظوی،  متشوابه  آیوات  ترجموه  در رویه وحدت رعایت منظر از را عادل حداد ترجمه تا است درصدد یافته، سامان

 و نداشوته  کوافی  توجوه  لفظی متشابه آیات ترجمه به مترجم دهدمی نشان پژوهش های یافته. کند ارزیابی و بررسی

 کوه  اسوت  شوده  سوبب  موضووع  این. است نکرده رعایت آن سطوح تمامی در را متشابه آیات ترجمه سازی یکسان

 ..باشد نداشته مطلوبی وضعيت لفظی متشابه آیات ترجمه سازییکسان در روشمندی نظر از ایشان ترجمه

 .ترجمه در رویه وحدت ترجمه، سازییکسان لفظی، متشابه آیات عادل، حداد قرآن، ترجمه :کلیدی واژگان

 

 مقدّمه ف1

 توسوعه و تورویج   است کوه رسوالت آن،   ترجمه هایبخش ترینپرچالش از یکی فارسی زبان به کریم قرآن ترجمه

ترین اصولی که توا کنوون در   از جمله مهم .به فرهنگ فارسی است و تعاليم وحيانی ها آموزه انتقال و قرآنی فرهنگ

سازی و هماهنگى در برگردانودن متشوابهات لفظوی    یکسانهاى فارسی قرآن کریم، مغفول مانده است، اصل  ترجمه

انود، بوه   معنا که آیاتی از نظر لفظ عربی شبيه هم هستند و در جاهای مختلفی از قرآن تکرار شدهقورآن است. بدین

سازی در ترجمه کلمات، جمالت و آیات رسد اصل یکسانهنگام ترجمه، یکسان و مشابه ترجمه شوند. به نظر می

آنهوا گرفتوار    انگارند و طبيعی است که ترجمهشابه، کار دشواری است. لذا برخی مترجمان آن را نادیده میقرآنی م

های فارسی قورآن  ترجمه گردد. این موضوع، از مشکالت اساسی در حوزهمتنی مینوعی نوسان و ناهماهنگی درون

                                                           
1 m.amraei@velayat.ac.ir                                                          
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دسوت و همسوان    یوک  ته بر لوزوم ترجموه  ترجمه پيوس نظران عرصهگران و صاحبکریم است تا جایی که پژوهش

متشوابهات لفظوی آن،    نيا بر این باور است که مترجمان قورآن، در ترجموه  اند. کریمی آیات متشابه لفظی تأکيد کرده

اى  هاى نحووى مشابووه را بوه گونوه    ها و ساخت ها، آیه کننده، الفاظ، ترکيبات، تعبيرات، جملوه نباید بدون دليل قانع

قرآن  ( خرمشاهی نيز در توصيف و تعریف ترجمه11: 1٨7١نيا، وه بسا متخالف ترجمه کنند. )کریمیناهمسان و چ

ایشوان، بوه    غالمعلی حدّاد عادل، ضمن اذعان به فقدان وحدت رویه در ترجموه آیوات متشوابه لفظوی در ترجموه     

ات و عبارات یکسان، بهتور  در شرایط مساوی، کلم»دست آیات مشابه لفظی اشاره کرده است:  ضرورتِ ترجمه یک

-های قرآنی را نشان میها و همسانیهایی که یکسانیها و کتاباست یکسان ترجمه شود و امروزه به مدد فهرست

( رضایی اصفهانی نيز، بر این باور 1: 1٨11)خرمشاهی، « گونه موارد را یکسان ترجمه کنيم.این توانيم همهدهد، می

ای کلمات، کاری دشوار، امّا الزم و ضروری است و رعایت نکوردن ایون قاعوده، از    هسازی معادلاست که همسان

کلمات، جمالت و آیوات مشوابه الزم اسوت از     های معاصر است. بنابراین در ترجمهجمله نقدهای وارد بر ترجمه

 ( 212: 1٨٣١سازی شود. )رضایی اصفهانی، یابی دقيقی صورت گرفته و ترجمه بر اساس آن یکسانقبل، معادل

آیات مشابه و همسان ابراز داشته و  سازی ترجمهپژوهشگران معاصر عرب نيز، نظرات متعددی در ضرورت یکسان

 دانند. علی نجار، در باب ضرورت توجه مترجموان بوه ترجموه   های قرآن کریم میهای ترجمه آن را از جمله آسيب

کند و ای هدفی را دنبال مییم مبتنی بر تدبير است و هر واژهنظام واژگانی قرآن کر»آیات مشابه لفظی، معتقد است: 

)نجوار،  « های مکرّر و یکسان در ترجمه منعکس نشود، احتمال دگرگونی در متن اصولی بسويار اسوت.   چنانچه واژه

1٨٣1 :2١) 

سوازی  ن نسوبت بوه موضووع یکسوان    قورآ  پردازان ترجمهنظریه پژوهان وبا این حال و با وجود نقدهای مکرر قرآن

ای یکدست و هماهنگ از آیوات متشوابه لفظوی، ارائوه نشوده اسوت و برخوی        ترجمه قرآن کریم، هنوز هم، ترجمه

سوازی و  آنان، از منظور اصول یکسوان    و ترجمه نداشته مشابه اتآی کافی به ترجمهو عنایت ه توجّمترجمان قرآن، 

معادل و معنوایی آقوای حوداد     ها، ترجمهبسيار دارد. از جمله این ترجمه های مطلوب فاصلهوحدت رویه با آرمان

 ترجموه  ،﴿فَبحـَ يح  آالء رَبح ُكَمـا ُتَكـذح اَبنح﴾عادل است که تنها برای تکرار متوالی برخی آیات متشابه در سوره الورحمن  

ا نادیده گرفته شوده و بورای آیوات    ههای قرآن، این تشابهات و همگونییکسانی ارائه داده است. امّا در سایر سوره

آقوای حوداد عوادل را از     مشابه در سراسر قرآن معنای یکسانی ارائه نشده است. این مقاله درصدد است تا ترجموه 

های متعدّد مورد واکاوی تحليلی و توصويفی   آیات متشابه لفظی قرآن، از جنبه منظر رعایت وحدت رویه در ترجمه

روزگوار معاصور،   در  کریم از قرآن دستو یک روان ،ای دقيق ترجمه ضرورت ارائهست و نقدی قرار دهد. گفتنی ا

  تری، محور مطالعه و پژوهش قرار گيرد.حداد عادل از زوایای جامع ترجمه تاسبب شده 

 پژوهش پیشینه ف1ف1

در آیات متشابه لفظی قرآن کوریم معودود اسوت.     سازی ترجمهیافته در خصوص اصل یکسانهای صورتپژوهش

انود  سازی را در اصل قرآن کریم به طور کلّی پژوهش نمودهقرآن و ترجمه، پدیده یکسان گران حوزهبرخی پژوهش

سوازی  مترجمان دیگرِ قرآن بررسی نموده و برخی نيز، اصول یکسان سازی را در ترجمهو برخی دیگر اصل یکسان
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ها و ميزان ارتبا  آنها با مقاله موذکور  اند که به طور مبسو ، به این پژوهشداد عادل به نقد گذاردهح را در ترجمه

 شود:اشاره می

ترجموان وحوی،   نيا است که در مجله ای از آقای مرتضی کریمیعنوان مقاله، «یکسانی و هماهنگی ترجمه قرآن. »1

ارائوه  سازی ترجموه   یکسان برای اصلاین مقاله، چندین  چاپ شده است. نگارنده، 1٨7١، شهریور 1سال اول، ش

 مجتبوی، آیتی، ده،پاین ای،قمشهالهی دهلوی، ميبدی، های آقایانرا در ترجمه سازی یکساننموده است. س س اصل 

آقایوان   و شوادروان پاینوده   بررسی کرده و بر این باور اسوت کوه   خرّمشاهیی و شيرازمکارم فوالدوند، پورجوادی،

 لوه در ایون مقا ، د. نگارنوده انو توجوه کورده   سازی در ترجموه یکساندیگران به اصل  از خرّمشاهی بيشتر و بویمجت

آن   شناسوی و آسويب قرآن کریم  سازی ترجمهاصل یکسانای در مورد  اظهارنظرهای عالمانه، دقيق و گاه موشکافانه

نگواه داشوته   در ایون عرصوه    ها لغزشبرخی ن بعدی بسيار سودمند بوده و آنان را از ااند که برای مترجم داشتهابراز 

سازی و ارائه شواهد بسيار اندک در این مقاله و نيوز  های مختلف یکسانبسيار وسيع گونه . امّا با نظر به حوزهاست

 د.رسکننده به نظر نمیاند، چندان قانعمقاله داشته با رویکرد عامّی که نویسنده

این مقاله توسط مرتضوی عورب و رضوا     «بررسی ترجمه آیات متشابه لفظی در هفت ترجمه فارسی قرآن کریم. »2

، بوه چواپ رسويده اسوت.     1٨11، پوایيز و زمسوتان   11ی نامه قرآن و حودیث، شوماره  پژوهش فرشچيان، در مجله

، از مترجموان  یتوی، دهلووی، جمعوی   آ آقایوان  نظر هفوت ترجموه فارسویِ    به بررسی دقت نگارندگان در این مقاله،

هوای  حووزه از اخوتالو   یندر چنود  ،آیوات متشوابه لفظوی    شيرازی در ترجمهفوالدوند، مجتبوی، مشکينی و مکارم

موورد   ترجموه آیوات متشوابه    سوازی  دقت مترجمان در یکسان این پژوهشدر  اند.پرداختهموجود در آیات متشابه 

هوای متشوابه نشوده و    ها توجه کافی بوه ترجموه آیوه   در بيشتر این ترجمه ثابت شده است که وبررسی قرار گرفته 

 هاتر از دیگر ترجمهموفق این زمينهاصفهانی و همکاران ایشان، در  ترجمه جمعی قرآن کریم اثر محمدعلی رضایی

 ت.اس عمل نموده

 عظيم کارشناسی ارشد آقای نامهنمستخرج از پایا مقاله «ها در متشابهات لفظی قرآنسازی ترجمه یکسان بررسی. »٨

 (، بهار٨١)پياپی  2و1سال هجدهم، شماره ، ترجمان وحىپور به راهنمایی سيد مجيد نبویّ است که در مجله عظيم

ها در متشابهات لفظی قرآن  ترجمه سازییکسان بررسی امکان مقالهموضوع این  ، منتشر شده است.1٨1٨زمستان  ـ 

متشابهات لفظی دانسته و حقيقت این  راهای فارسی قرآن  ترجمهاساسی  یکی از مشکالت نگارنده این مقاله،است، 

کلموات  بورای  یوک معوادل مناسوب فارسوی     را دستيابی به این مشکل  حلشناسی کرده و تنها راهموضوع را آسيب

 دانسته است. مشترک 

 عبدالرسوول الهوایی  نوشته (« عادل حداد غالمعلی ترجمه در قرآن کریم )با توجه به مشابه آیات  ترجمه بررسی. »٢

در کشور عراق چاپ شده است. نگارندگان در این مقاله فقط به « کليه اللغات»است که در مجله  ورزحبيب کشا و

برای آیات مشوابه،   ای یکساناند تا ضمن اثبات لزوم ارائه ترجمهآیات متشابه پرداخته و تالش کرده بررسی ترجمه

بسويار وسويع مبحوث     همگونی این آیات را در ترجمه حداد عادل نشوان دهنود، امّوا بوا توجوه بوه عرصوه       ميزان نا

ها، آیات، ساختارهای نحوی مشابه، ساختارهای مجازی مشوابه و ...  سازی که شامل کلمات، عبارات، جمله یکسان
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-از جانب نگارندگان مقاله، به نظور موی  بسيار اندک و موردی شواهد آیات متشابه  گردد و نيز با عنایت به ارائهمی

الذکر،  گفتنی است وجه تمایز این مقاله با مقاله فوق طلبيده است.می بيشتری نظردقت تأمل واین پژوهش،  رسد که

الذکر تنها یک جنبه )آیوات( بررسوی شوده اسوت، نوه       سازی است که در مقاله فوقهای یکسانبررسی غالب نمونه

 بيشتر. 

حوداد   اصوفهانی،  رضوایی  معزی، مجتبوی،) های معاصر قرآن کریم به زبان فارسیترجمه در سازیاصل یکسان. 3

آبادی به راهنمایی مهدی ناصوری در دانشوگاه قوم سوال     کارشناسی ارشد خانم شهيده نوریها نجف نامه( پایانعادل

ترین و ترجمه حوداد  اصفهانی را قویای و تطبيقی داشته و ترجمه رضایی است که اغلب، رویکردی مقایسه 1٨1٨

 سازی برشمرده است. ترین ترجمه در حوزه یکسانعادل را ضعيف

اند، سازی و اثبات ضرورت آن ارائه نمودهاصل یکسان در یادشده، نظرات مفيدی نظرانصاحب و هر یک از ناقدان

اند.  همت خویش ساخته حداد عادل وجهه سازی ترجمهیکسان ها، دامنه بسيار محدودی در زمينهامّا برخی پژوهش

، تنها آیات متشابه را در ترجمه حداد عادل بررسوی نمووده و دیگور    ورزحبيب کشا و عبدالرسول الهاییمثالا آقایان 

اند. تفاوت این پژوهش با کارهای مشابه پيشين در این است که به طوور جوامع و   ساختارهای متشابه را رها ساخته

سازی ساختارهای مشابه پرداخته است. در این پژوهش، حداد عادل، از منظر یکسان شناسی ترجمهفراگير به آسيب

سازی در ترجمه اسم، فعل، حرو، ترکيبات، جموالت و آیوات   سازی، همانند یکسانعالوه بر موارد معمول یکسان

توان بوه  ها میاز جمله این بخششود. ها اساساا دیده نمیهای مستقّلی وجود دارد که در دیگر پژوهشقرآن، بخش

 سوازی در ترجموه  سازی از منظر ساختارهای مجازی، مانند کنایوه، اسوتعاره و مجواز مرسول، یکسوان     اصل یکسان

نقد گذارده  تفصيل، به بوتهساختارهای اسمی و فعلی قرآن، تفسيرها و تقدیرها و ... اشاره نمود که در این مقاله، به  

توان گفت کوه در ایون   می گردد. ارائهاز این دانش تعریف روشنی تا کوشيده شده است  رجستادر این شده است. 

قورار   موورد بررسوى   صورت موردی و اسوتقرایی، ، بهسازى یکسانپژوهش، با رعایت اختصار، تقریباا تمامی اصول 

 . ه استگرفت

 آن ضرورت و ترجمه سازییکسان ف2

ها حائز اهميت  چه در ترجمه این عبارت آن .یابيم که کامالا شبيه به یکدیگرند میهایی را  با مراجعه به قرآن، عبارت

مند شوند تا غورض و پيوام نهفتوه در     ای یکسان نيز بهره از ترجمه مشابه،های کامالا  است، این است که این عبارت

سواختار نيوز ایون وحودت رویوه      گونه که از منظر زیباشناسی و انسجام همانمتن اصلی به ترجمه نيز منتقل گردد  

غافول  نيوز نبایود   از سياق آیوات   گردد. با این حال،شایان توجه است و سبب نزدیکی بيشتر ترجمه به متن مبدأ می

لذا شایسته اسوت   .های شبيه به یکدیگری که به دليل تفاوت سياق، معنای متفاوتی داشته باشند چه بسا عبارت  شد

معنایی متناسب با جایگاهش داشوته باشود.    ،ظر گرفته شود تا هر کلمه و هر عبارتاین تفاوت معنا در ترجمه در ن

ی و سياق دارای اهميت سشنا  ی، ریشهسشنا سه دانش واژه ،های شبيه به یکدیگر در رسيدن به ترجمه مناسب عبارت

: 1٨1١ بردبوار، . )انود  رسان بسيار یاری ،این سه دانش در تعيين و تبيين معنای واژگان و برابریابی بهتر عبارت .است

کند. این  را تفحص می حداد عادلسازی ترجمه  دقت یکسانویکرد توصيفی و تحليل انتقادی، نوشتار حاضر با ر (1
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و اثبوات لوزوم   عوادل   در ترجموه حوداد  ضومن تبيوين نواهمگونی و ناهمسوانی سوبکی      توا   در صدد استپژوهش 

 موورد واکواوی  ترجموه  ایون  در  سوازی را یکسوان اصل الگوهای  ترینمهمادبی،  در مورد این ترجمهسازی  یکسان

ل واصو در ترجموه حوداد عوادل،     دهد کوه دستاورد و مطالعات این پژوهش نشان می توصيفی و تحليلی قرار دهد.

است.  لحاظ نگردیده های مختلف آن، اعم از کلمات، عبارات، جمالت، آیات، ساختارها و ...و مؤلفه سازی یکسان

 شناسی شده است:نقد و آسيب زیر موضوعاتسازی در قالب یکسانهای اصل شاخص ترینمهمّ

 مشابه هایفعل و هااسم ترجمه در سازیف یکسان1ف2

 ای از قرآن کریمفرسا و دقيق است، کمتر ترجمهطاقت ،کارى دشوار ،کلماتبرابرهای  سازىهمسانر به اینکه با نظ

توان به فوالدوند، مجتبووی،  در این مورد رعایت کرده باشد. از آن جمله می سازی راشود که اصل یکسانیافت می

انود.  سازی ترجمه آیات را رعایت نکورده مشکينی، مکارم، آیتی، خرمشاهی و ... اشاره کرد که اغلب مبحث یکسان

وجووه و   ، با لحاظ نموودن سوياق آیوات و فون    در ترجمه ( در هر حال، برابرسازی12٣ :1٨13 فرشچيان، و عرب)

البتوه در ایون ميوان    سازد.  ها را در ترجمه منعکس مىنظم آیات و همگونى آنو  ضرورى است و کارى الزم نظایر،

تر از ترکيبات، است  زیرا بازیابی کلمات متشابه در متن قرآن، به مراتب سختکارى دشوارتر  ،کلمات سازىیکسان

بوه معوانى   رغم سوياق یکسوان،   کلمات یکسان و مشابه را علیها و آیات قرآن کریم است. حداد عادل غالب جمله

را کوه از   «ضَورّاء » هواژبرای مثوال،   سازی را در مورد آنها رعایت نکرده است و اصل یکسان نمودهمتفاوتى ترجمه 

 رهسوو در ( به معنای )رنج( و 11)هود:  سورهدر ( به معنای )آسيب( و 21)یونس:  سوره در متشابهات لفظی است،

بوه نظور   ندارنود.   ی هممعانى یکسان احياناا، های مختلفکه این معادل ( به معنای )سختی( ترجمه نموده177)بقره: 

است که از متشابهات لفظوی  « حَسِبَ»مورد دیگر، فعل . باشد تراین موارد مناسب هبراى هم (سختى) هکلم رسدمی

کردن(، )پنداشتن( و ... ترجموه  مختلف )تصور کردن(، )گمان  حداد عادل به اشکال قرآن بوده و در سراسر ترجمه

ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنَّ شده است  مانند:  بـْ ﴿َأْم  کنيد پای به بهشت خواهيد نهواد؟(، می   )آیا تصور(21٢: بقره) ﴾ه﴿َأْم َحسح
ُتْم َأْن تَـْدُخُلوا اجْلَنَّـ ـبـْ َْ الَـّذحيَن ِفح اید پای به بهشت خواهيد نهاد؟( و کرده   )آیا گمان(1٢2: عمرانآل)﴾ هَحسح ـ ﴿َأْم َحسح

 ...( پندارندمی هاشان بيمار است،  )آیا آنها که دل(21: محمد)قـُُلوهبححْم َمَرٌ ﴾ 

های خداوند متعال است که در قرآن کوریم بوه شوکل یکسوان     ها و صفتناهمسان، اسم های ترجمهاز دیگر نمونه

و ... که در ترجموه ایشوان بوه شوکلی متفواوت و       «بصير» ،«عَلِيمٌ» ،«سَمِيعٌ» ،«حَکِيمٌ» ،«عَزِیزٌ» نداند  همانتکرار شده

﴿فَـإحن زََلْلـُتم مح ـن بـَْعـدح َمـا سووره بقوره    211در آیوه   «عَزِیوزٌ حَکِويمٌ  »ناهمسان منعکس شده است  برای نمونه واژگوان  
﴿... َولَـْو َشـاَء هموين سوور    221به معنای )مقتدری حکيم( و در آیوه   اللَّـَه َعزحيٌز َحكحـيٌم﴾َجاَءْتُكُم اْلَبيح َناُت فَاْعَلُموا َأنَّ 

 به معنای )پيروزمندی حکيم( برگردان شده است.  إحنَّ اللَّـَه َعزحيٌز َحكحيٌم﴾ اللَّـُه أَلَْعنَـَتُكمْ 

که اغلب در فواصول قورآن    ...« ن، تـَتَـَفکَّرون و يـَتَـَدبَّرون وتـَْعقحلُون، تـَْفَقهون، تـَْعَلمون، َتْشُعرو »مترجم، برای افعالی نظير 

اسوت  بورای   کاربرد بيشتری دارند، توسّع معنایی زیادی در نظر گرفته و آنها را به معانی گوناگونی ترجموه نمووده   

« ل کوردن تعقو »( و ٨)زخورو:  « اندیشويدن »(، 2)یوسوف:  « درک کوردن »سه الیه معنایی « تَعْقِلوُن»مثال، برای فعل 
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« فهميودن »(، 33)زمور:  « ناگهان فورو گورفتن  »های متفاوتی مانند ترجمه «تَشْعُرون»(، و نيز برای فعل 1٨٣)صافات: 

( ارائوه نمووده و بودین ترتيوب اصول یکسوانى و       2)حجرات: « دانستن»( و 13٢)بقره: « آگاه نبودن»(، 11٨)شعراء: 

 رده است. ها را رعایت نک ها و فعل اسم هماهنگى در ترجمه

  مشابه حروف ترجمه در سازییکسان ف2ف2

یوا حتوی در برخوی    یوابی  معادلهمسان و هماهنگ  به شيوه ،قرآنمشابه  حروو بسياری از، در ترجمه حداد عادل

« جحودالم »، حرو الم، (1٢٨)بقره:  ﴿َوماکـاَن اَّللَُّ لحُيضـيَع احميـاَنُکم﴾   برای مثال در آیه شریفاست نشدهمعنا موارد، 

« کان»خبر و  سازد آید و آن را منصوب مى بر سر فعل مضارع مى« کان»مشتقات منفىِ فعل شود که پس از ناميده می

گيرنود:   چنين تقدیرى را در نظر مى ،ران و ادیبان در اغلب مواردمفسّ( 21٨، 1: 1٢13)درویش،  .محذوو استنيز 

با این حال، مترجم، مواردی را که الم جحود، در سياقی  (٨21، ٢: تابی حسن،) .)ما کانَ اللَّهُ ]مُریداا[ لِيُضِيعَ ایمانَکُمْ(

سوره اعراو،  111است  برای مثال در آیه  دست و هماهنگ ترجمه نکردهیکسان و مشابه تکرار گردیده است، یک

َا َكذَّبُوا محْن قـَْبـُل﴾﴿فَ  تر هوم منکور آن شوده بودنود،     الم جحود را به صورت )اما آنها به آنچه پيش ،َما َكانُوا لحيُـْؤمحُنوا مبح

َا َكذَّبُوا محْن قـَْبـُل﴾سوره یونس،  7٢و در آیه  ایمان نياوردند.(  نداشوتند  بنوا به صورت )اموا آنوان    ﴿َفَما َكانُوا لحيُـْؤمحُنوا مبح

گونوه کوه   تور اسوت. هموان   ای کامل که ترجمه از قبل، آن را درو  پنداشته بودند، ایمان آرند.( ترجمه نموده بدانچه

 111متفاوت ترجمه نمووده کوه البتوه در آیوه      متشابه را به دو گونه« الم جحود»شود مترجم، اساساا دو مالحظه می

روو متشابهی که در ترجمه حوداد عوادل، همسوان و    اساساا معنا نشده است. از دیگر ح« الم جحود»سوره اعراو، 

﴿فَ َْلَقاَهـا فَـإحَذا  سوره طوه  21را در آیه « إِذَا»ی فجائيه است. مترجم محترم، حرو «إِذَا»هماهنگ ترجمه نشده است، 
شتافت(، ترجمه و در آیه ماری شد که )به هر سو( می دم در)پس موسی آن را انداخت و  به شکل َتْسَعى﴾ هٌ هحَي َحيَّ 

َا هحَي زَْجرَ سوره صافات  11 دَ  هٌ ﴿فَإحَّنَّ  ناگاه به صورت )تنها یک بانگ بلند خواهد بود و بس و فَإحَذا ُهـْم يـَْنظُـُروَن﴾ هٌ َواحح

ـَي تـَْلَقـُف َمـا َيَْ سوره شعراء  ٢3چشم خواهند گشود(، ترجمه کرده و در آیه  بوه   فحُكـوَن﴾﴿فَـ َْلَقى ُموَسـى َعَصـاُه فَـإحَذا هح

بلعود.(،  هوای آنهوا را موی   ها و بافته)دیدند که( آن عصا ساخته ناگهانصورت )پس موسی عصای خود را انداخت، 

ضرورت دارد،  کامالا مشهود است. با این حال،« ناگهان»و « ناگاه»، «در دم»ترجمه کرده است که ناهمگونی سه لفظ 

 ههمو نسجام معنایی آن، با عنایت به سياق آیات و فنّ وجوه و نظایر، برای حفظ زیبایی ترجمه و ا مترجمان گرامی،

اسوت، یکسوان و    ای یکسان و متشابه تکورار گردیوده  ی فجائيه و ... به گونه«إذا»یا « الم جحود»ها آیاتى که در آن

 .دنماینیکنواخت ترجمه 

 متشابه ترکیبات ترجمه در سازییکسان ف١ف2

یوا   در تعابيرى است که مرکب از چند اسم، فعول  همسانی ، اساسااشابهتم باتترکي هدر ترجم سازیمنظور از یکسان

بيشوتر بووده و در قالوب     بخش از متشابهات لفظی قورآن، این  هاىِ سازند. مثال ا واحدِ جمله را نمىامّ هستند، حرو

گونه ترکيبوات  ردند  بلکه تسلط بر اینگچنين اندک، پژوهش و بازیابی نمیای کوتاه و محدود و در زمانی اینمقاله

کوه در   «الْـُوٍـَْقى هاْلُعـْروَ »متشابه در قرآن کریم، نيازمند بازنگری و مقایسه فراوان است. از همين قبيل اسوت ترکيوب   
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تکرار شده است، امّا همين عبارت مشابه و همسان در ترجمه مورد بحث، در  22و لقمان، آیه  23١بقره، آیه  سوره

محکموی( مونعکس    سوره بقره به صورت )رشوته  23١ترین رشته( و در آیه لقمان به صورت )محکم سوره 22آیه 

ای کوامالا متفواوت ترجموه نمووده و     گونوه ، بوه شده است و مترجم محترم عبارت متشابه مذکور را در هر دو سوره

 است. وسيله از انسجام متنی ترجمه خویش کاسته  بدین

است. ایون   «أَجَلٍ مُسَمًّى»است، عبارت  ناهماهنگ و آشفته حداد عادل، های متشابه دیگری که در ترجمهاز عبارت

تفاوت از آن ارائه کرده است  برای مثال، در هایی کامالا م بار در قرآن تکرار شده و مترجم محترم ترجمه 21عبارت 

سوره رعود، )وقتوی    2 از همين سوره )مدتی معين( و در آیه ١سوره انعام به صورت )مدتی معلوم( و در آیه  2 آیه

سوره نحل، )مهلتی معين( ترجمه شده است. این قبيل عبارات متشابه در ترجمه حداد عادل که  ١1 آیه معين( و در

سازی و هماهنگی در مورد آنها رعایت نشده است، بسيار زیاد است و قابول استقصواء در ایون    صل یکسانمعموالا ا

 مقال نيست. 

یوک   در ميان ترکيبات متشوابه،  ممکن است یگاهمهمی که در زمينه ترکيبات مشابه وجود دارد، این است که  نکته

اسوت.  و ضوروری  الزم  هتفواوت در ترجمو   ن صورت،وجود داشته باشد که در آ)با توسّع در معنا(  مشترک لفظی،

دوزخيوان  به معنای جا   در همه است که «أَصْحَابُ النَّارِ» ( از جمله این الفاظ مشترک، ترکيب1٨: 1٨٣١نيا، )کریمی

نظور تفاسوير مختلوف،     که مطابق( ٨1: )مدثر ﴾هً ﴿َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّارح إحالَّ َماَلئحكَ  سوره مدثّر ٨1یه جز آبه است، 

 هعلوى جملو  »اندازنود:  اند که اهل جهنم را در آتش می داران آنمنظور از آن، فرشتگان موکّل بر آتش جهنم و خزانه

برای این آیوه، چنوين    ( بنابراین، ترجمه پيشنهادی71، 11: 211٨)قرطبی،  «.خزنتها هم هعشر من المالئک هالنار تسع

 .(ایمز فرشتگان قرار ندادهج ،و ما موکّالن آتش را) است:

 متشابه هایجمله ترجمه در سازییکسان ف4ف2

دهنود. در  های کمتر از یک آیه هستند که جزئی از یک آیه را تشکيل میهای متشابه، جملهگونه جملهمنظور از این

حدّاد عوادل موورد واکواوی     این مجال اندک برآنيم تا به صورت موردی برخی از این جمالت متشابه را در ترجمه

ـْن رَب ـحهح﴾ هٌ ﴿َويـَُقوُل الَّذحيَن َكَفُروا َلْواَل أُْنزحَل َعَلْيهح آيَـ توان به جملهقرار دهيم. از جمله آنها می  7اشاره نمود که در آیات  مح

ان کوه کفور   چنين ترجمه شده اسوت: )آنو   7رعد عيناا تکرار شده، امّا یکسان ترجمه نشده است. در آیه  سوره 27و 

نيز بدین صورت: )و آنوان کوه    27.( و در آیه است نشده نازل پروردگارشای از گویند: چرا بر او نشانه ورزند،یم

« واو»اول  شود که در جمله( مالحظه میشود؟ینم نازلی بر او و پروردگارای از گویند: چرا نشانه اند،دهیورزکفر 

در اولی به صورت ماضی نقلی و در دوموی بوه شوکل مضوارع اخبواری      « کفروا»عطف ترجمه نشده و فعل ماضی 

 تر اینکه فقط جمله دوم عالمت سؤال دارد. مهم ترجمه شده است. نکته

بقوره بوه صوورت )ای    سووره   17٣و  172، 13٨است کوه در آیوات    الَّذحيَن آَمُنوا﴾ أيُـَّها ايَ ﴿ ها عبارتاز دیگر نمونه

-سووره آل  13١اید( و در آیوه  که ایمان آورده)ای آنان  سوره بقره به گونه 1٣٨اید( و در آیه کسانی که ایمان آورده

مفرد و معنایی )ای مؤمنان( ترجموه شوده اسوت. از     سوره بقره به گونه 1عمران به شکل )ای اهل ایمان( و در آیه 
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﴿ُثَّ  توان بوه جملوه  شود، میآن دیده می ات قرآن که اختالفات فاحشی در ترجمهدیگر جمالت متشابه لفظی در آی
هوا را  بار در قرآن کریم تکرار شده، امّا مترجم محترم، آن ٨اشاره نمود که يُْظَلُموَن﴾  تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس َما َعمحَلْت َوُهْم اَل 

عمران، به شکل )آنگواه همگوان،   سوره آل 1١1ای که در آیه ای کامالا ناهماهنگ ترجمه کرده است  به گونهبه گونه

سووره بقوره بوه صوورتی کوامال       2٣1آنکه ظلمی ببينند، به تمامی به سزای عمل خود خواهند رسويد( و در آیوه   بی

متفاوت )آنگاه به هر کس، آنچه کرده، به تمامی، داده خواهد شد و به آنان ستم نخواهد رفت( به فارسوی برگوردان   

بوار تکورار شوده و در     2است که  ﴿َمْن َذا الَّذحي يـُْقرحُ  اَّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا﴾ از همين قبيل است آیه شریف است. شده

سوره حدیود بوه شوکل     11سوره بقره به صورت )کيست که به خدا قرض دهد، قرض الحسنه( و در آیه  2٢3آیه 

شوود، ایون دو آیوه کوامالا     گونه که مالحظوه موی  همان)کيست که به خدا وام دهد؟ وامی نکو( برگردان شده است  

ویژه عالمت سؤال، با هوم تفواوت   مشابه، به هنگام برگردان، هم از لحاظ ساختاری و هم از نظر عالئم نگارشی، به

 دارند.

رای انود کوه بو   کامالا یکسان در قرآن کریم فوراوان  گونه جمالت با استقالل کامل معنایى به گونهقابل ذکر است این

 حصر و بازشناسی آنها در ميان آیات قرآن، نياز به دقت و تفحص بسيار است. 

 سازی در برگردان آیات متشابه ف یکسان٥ف2

اند. ایون ویژگوی   شوند که در سراسر قرآن عيناا تکرار شدهدر قرآن کریم، آیاتی با شباهت کامل ساختاری یافت می

متکلّمان، ادیبان، مفسّران و دانشمندان علوم اسالمی را به خود معطوو داشوته  چنان بارز و برجسته است که توجه 

است که حدّاد عادل، اغلب تکرار متوالی آیات متشابه در یک سووره را یکسوان ترجموه     است. نکتة قابل تأمّل این

یک یا دو آیه،  است که به فاصله «الرحمن»سوره  در ﴿فَبحَ يح  آالء رَبح ُكَما ُتَكـذح اَبنح﴾ مشهور آن، آیه ه است. نمونهنمود

یکسانی ارائوه داده   این آیات همسان، ترجمه ( تکرار شده و مترجم در همه77تا  1٨به طور متوالی )سی بار از آیة 

 مبارک مرسالت است که آیوه  دیگر سوره کنيد.( نمونههای پروردگارتان را انکار میاست: )حال کدام یک از نعمت

ترجمه نمووده  این آیات مشابه را همسان  یازده بار در این سوره تکرار شده و مترجم همه ،يـَْوَمئحٍذ لح ْلُمَكـذح بحنَي﴾ ﴿َوْيلٌ 

ََ َِلُـَو  شریف آیه دیگر انگاران(. نمونهاست: )آن روز، وای بر درو  يُم﴾ ٱلَعزحيـُز ٱ﴿َوإحنَّ رَبَّ بوار در  هشت است که لـرَّحح

و به راستی که پروردگار تو هم پيروزمند و هم ) یکسان ترجمه ،شعراء تکرار شده و مترجم در هر هشت بار هسور

کرده است، اما در بقيه حاالت، این تشابهات را نادیده گرفته و برای آیات یکسان تکرار به درستی  را( مهربان است

 سووره  ٣الوی   3آیوات   هوای بوارز آن ترجموه   از نمونه و متشابه در سراسر قرآن، معنای یکسانی، ارائه نکرده است.

 معارج است: سوره ٨2الی  21مؤمنون و آیات 

ــُر مَ  - ـْم َأْو َمــا َمَلَكـْت َأمْيَــانـُُهْم فَـإحنَـُّهْم َغيـْ هح هحْم َحـافحُظوَن * إحالَّ َعَلــى َأْزَواجح ََ ﴿َوالَـّذحيَن ُهـْم لحُفــُروجح تَـغَـى َورَاَء َذلحــ  لُـومحنَي * َفَمــنح ابـْ
ََماَصِتححْم َوَعْهدحهحْم رَاُعوَن﴾  ََ ُهُم اْلَعاُدوَن * َوالَّذحيَن ُهْم ألح  (3و٣: مؤمنون)فَُ ولَئح

 ونيسوت.   سورزنش  آنوان  بور  گور ید، که زانشانيکن و همسراندارند. مگر با )پاک( نگه می راکه دامان خود  آنان و)

 بندند.(های خود پایپيمان به و دارندامانت که آنان. و تجاوزکاراندفراتر نهند،  (حد)کسانی که پای از این 
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ـُر مَ  - ـْم َأْو َمــا َمَلَكـْت َأمْيَــانـُُهْم فَــإحنَـُّهْم َغيـْ هح هحْم َحــافحُظوَن * إحالَّ َعَلــى َأْزَواجح ََ ﴿َوالَـّذحيَن ُهــْم لحُفـُروجح تَـغَــى َورَاَء َذلحــ لُــومحنَي * َفَمـنح ابـْ
ََ ُهُم اْلَعاُدوَن * وَ  ََماَصِتححْم َوَعْهدحهحْم رَاُعوَن﴾فَُ ولَئح  (21و٨2: معارج) الَّذحيَن ُهْم ألح

 نيست. آنان بر ینکوهش، که شیخو زانيکن با ای شیخو همسراندارند. مگر با که دامان خود )پاک( نگه می آنها و) 

 بندند.(های خود پایپيمان و هاامانت به که آنها و. تجاوزکارانندفراتر نهند،  حدکسانی که پای از این  امّا

سوازی آیوات متشوابه    ای کامالا متفاوت ارائه شده و اصل یکسانشود که در تمامی آیات شریف، ترجمهمالحظه می

 ٨3ی مؤمنوون و آیوه   سوره 1است. این همسانی در ادامه آیات یادشده نيز رعایت نشده و آیه نادیده انگاشته شده 

 معارج بار دیگر ناهماهنگ ترجمه شده است: سوره

 (1: مؤمنون) ﴿َوالَّذحيَن ُهْم َعَلى َصَلَواِتححْم ُُيَافحُظوَن﴾و 

 اند.()و آنان که مراقب نمازهای خویش

 (٨3: معارج) ﴾َوالَّذحيَن ُهْم َعَلى َصَلَواِتححْم ُُيَافحُظونَ ﴿ و

 کنند.(ها که از نمازهای خود پاسداری می)و آن

های متفاوت رساند، ترجمهحدّاد عادل به اثبات می دیگر موارد مهمّی که فقدان وحدت رویه را در سبک ترجمه از

است. این آیه شش بار در شش جای مختلف قرآن کوریم   اْلَوْعُد إحن ُكنـُتْم َصـادحقحنَي﴾ َهَذا َمىَت  ﴿َويـَُقوُلونَ  از آیه شریف

ای ناهمگون و ها، ترجمه( تکرارشده و در تمامی آن٨٣و أنبياء:  21بأ:   س٢٣  یس: ٢٣  یونس: 23  ملک: 71)نمل: 

 ناهمسان از آیه ارائه شده است:

 (71گویيد، آن وعده کی فرا خواهد رسيد. )نمل: و و گویند اگر راست می

 (23گویيد، این وعده کی خواهد بود؟ )ملک: و و گویند اگر راست می

 (٢٣گویيد، کی خواهد بود. )یونس: راست میو گویند این وعده )قيامت(، اگر 

 (٢٣گویيد، این وعده کی خواهد رسيد. )یس: و و گویند اگر راست می

 (21گویيد، این وعده )قيامت( کی خواهد رسيد. )سبأ: و و گویند اگر راست می

 (٨٣گویيد، این وعده )قيامت( کی خواهد بود. )أنبياء: و و گویند اگر راست می

ملک، به شکل پرسشی ترجمه کرده و برای آن عالمت سؤال آورده، اما در موارد  م، این آیه را در سورهمترجم محتر

آیات متشابه، با عنایت به تفاوت  رسد این مقدار تفاوت در ترجمهدیگر آن را خبری منعکس کرده است. به نظر می

ها است کوه عامول ایون    ها در سورهو تکرار آن توجهی مترجم به شباهت آیاتسياقی آنها نبوده باشد، بلکه این بی

 ناهمگونی شده است. 

ناهمسانی ارائه شده که نزدیک است مفهوم آیات را نيوز   چنان ترجمههمچنين در برخی موارد مانند الگوی زیر، آن

 به چالش بکشاند:

ُروا و  لَّذحيَن َسخح ََ َفَحاَق ابح ُهْم َما َكانُوا بحهح َيْستَـْهزحُئوَن﴾﴿َوَلَقدح اْستُـْهزحَئ بحُرُسٍل محْن قـَْبلح نـْ  (11: نعامأ) مح
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 بوه  که( یعذاب) همان به کردند،یم استهزاء که هاآن، سرانجام امّا، کردندیم استهزاءپيش از تو را نيز  امبرانيپی، آر)

 .(آمدند دچار گرفتند،یم اشهیّسخر

ََ َفَحاقَ و  ُهْم َما َكانُوا بحهح َيْستَـْهزحُئوَن﴾ ﴿َوَلَقدح اْستُـْهزحَئ بحُرُسٍل محْن قـَْبلح نـْ ُروا مح لَّذحيَن َسخح  (٢1: أنبياء) ابح

 بوود،  تمسخرشوان  ةیو ما چه همان کردند،یم مسخره که آنان امّا، اندکرده مسخرهپيش از تو را نيز  فرستادگان البته)

 .( گرفت را بانشانیگر( سرانجام)

سازی، فراوانی تکورار اسوتفاده از مصوادر عربوی ماننود      آیات فوق، عالوه بر رعایت نکردن اصل یکسان در ترجمه

رغم تأکيد مترجم بر دوری از کلمات عربوی و پرانتزهوای غيرضوروری و    و ...، علی« سخریّه»، «تمسخر»، «استهزاء»

ز ایون آیوات در کنوار هوم نوامفهوم و      ( سبب شده تا برداشت مخاطب ا7و1: 1٨11فهم بودن )یزدی، روانی و عامه

 سخت به نظر آید.

 نحوى از حیث دستور زبان و ساختارهای ترجمه سازىِ یکسانف 6ف2

مترجم باید پويش از ورود  داند و معتقد است که مربو  میاى  شناسى مقابله به زبانسازی را یکسانبحث جواهری 

( تا بتواند در مجال ١7: 1٨٣٨)جواهری،  نحوى داشته باشدبه ترجمه، تصویر روشنى از ساختارهاى معادل عناصر 

ای یکسان و مطابق با زبان اصلی )قرآن( ارائه نماید. بوا عنایوت بوه    الگوهای نحوی همسان در آیات مشابه، ترجمه

 ها بسيار وسيع ساختارهای مختلف نحوی، به صورت گزینشی به برخی از این ساختارها و ميزان هماهنگی آن  دامنه

 شود:حدّاد عادل پرداخته می در ترجمه

 موصولف ترجمه اسم 1ف6ف2

َح ُسَلْيَماَن﴾ ـ0 ُلوْا الشََّياطحنُي َعَلى ُمْل  (11: ه)بقر ﴿َواتَـّبَـُعوْا َما تـَتـْ

 بستند.(یی شدند که شياطين به حکومت سليمان میهادرو  و هاتهمترو )و دنباله

 (2 و3)کافرون:  َواَل أَنُتْم َعابحُدوَن َما َأْعُبُد * َواَل َأَص َعابحٌد مَّا َعَبدَُّّْ﴾ـ ﴿اَل َأْعُبُد َما تـَْعُبُدوَن * 1

 آنچهپرستم، نخواهيد پرستيد و نه من پرستندة من می آنچهپرستم و شما نيز پرستيد، نمیشما می آنچه)من )هرگز( 

 پرستيد، هستم.(می

َاتح َِلُم مَّْغفحرَ ـ ﴿الَّذحيَن َكَفُروا َِلُْم َعَذاٌب َشدح 0  ( 7)فاطر:  َوَأْجٌر َكبحرٌي﴾ هٌ يٌد َوالَّذحيَن آَمُنوا َوَعمحُلوا الصَّاحلح

کننود، آمورزش و پاداشوی    و عمل صوالح موی   آورندیم مانیا که آنانعذابی سخت دارند و  ورزند،یم کفر که آنان)

 بزرگ.(

 (12: عنکبوت) اتَّبحُعوا َسبحيَلَنا﴾ـ ﴿َوقَاَل الَّذحيَن َكَفُروا لحلَّذحيَن آَمُنوا 4

 گویند: از راه ما پيروی کنيد.( مؤمنان به کافران)و 

اللفظوی و  عام(، یکسان و هماهنگ عمل نکرده، بلکه گاهی تحت های موصول )خاص واسم حدّاد عادل در ترجمه

را بوه صوورت معنوایی    « موا » بقوره، اسوم موصوول    سوره 11ای ترجمه کرده است. در آیه گاهی نيز معنایی و هسته

را آورده اسوت کوه در مقابول معنوای عوامِ      « بوه موصولٌ»، «موصول»ها( ترجمه و به جای ترجمه ها و درو )تهمت
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تردید، تمامی الفاظ قرآن کوریم، روی حسواب، نظوم و    رسد. بیموصول، یعنی )آنچه و نظایر آن( جزئی به نظر می

شوک  ها یا درو  را اراده کرده بوود، بوی  ی موصول، تهمت«ما»تعال، از اند و اگر خداوند مهدو خاصی وضع شده

کوافرون، اسوم موصوول را جودا از صوله و بوه        کرد. در سورهذکر می« ما»معادل لفظی آن را به جای اسم موصول 

کنود.   داریاللفظی، معادل و مطابق با زبان مبدأ ترجمه نموده است تا تعادل را مراعات کرده و امانوت صورت تحت

 سووره  7 که در آیهاسماء موصول خاص نيز ناهماهنگ و ناهمسان عمل کرده است  چنان در ترجمه مترجم محترم،

آورنود( را بوه صوورت    )آنان که ایمان می ﴿الَـّذحيَن َءاَمنُـوا﴾و  ورزند()آنان که کفر می ﴿الَّذحيَن َكَفـُروا﴾فاطر، جمالت 

عنکبووت، جموالت را بوه صوورت مفورد،       سووره  12 مقابل آن، یعنی در آیه تحت الفظی ترجمه کرده، امّا در نقطه

حدّاد عوادل   معنایی در سراسر ترجمه هایگونه ترجمهاین. کرده استترجمه  (منانؤمای و معنایی )کافران و هسته

که بوه صوورت    (21: مطفّفين) ُنوا َيْضـَحُكوَن﴾﴿إحنَّ الَّذحيَن َأْجَرُموا َكانُوا محَن الَّذحيَن آمَ بسيار است  از آن جمله است آیه 

 خندیدند.( ترجمه شده است.معنایی )گنهکاران )در دنيا( به مؤمنان می

کوه نشوان از    ای ناهمسان ترجمه نمودههای موصول عام و خاص را به گونه، اسممترجم محترم، در سراسر ترجمه

 موصوول  اسوم  برگوردان  در یاللفظو تحوت  ترجموه  از گاه که معنا نیبد ایشان دارد  فقدان وحدت رویه در ترجمه

 .است آورده یرو ییمحتوا و ییمعنا ترجمه به زين گاه و کرده استفاده

 های حالیهترجمه جملهف 2ف6ف2

ُْ إحََل َأْهلحهح َمْسُرورًا﴾0 َقلح  (1نشقاق: )ا ـ ﴿َويـَنـْ

 به سوی کسان خویش باز خواهد گشت.( شادمان )و

ُتْم َتْشَهُدوَن﴾ َأْهَل ايَ ـ ﴿1 اَيتح اَّللَّح َوأَنـْ َ َتْكُفُروَن آبح  (71: عمرانآل) اْلكحَتابح  ح

 کنيد.(آیات الهی را انکار می دانسته و دهید)ای اهل کتاب، چرا 

بحهح َوُهَو ُُيَاوحرُُه﴾0  (٨٢: کهف) ـ ﴿فـََقاَل لحَصاحح

 بدو گفت.( خود، قيرف با گفتگو در)و 

ُتْم تـَْعَلُموَن﴾ـ ﴿َفاَل َيَْعُلوا 4  (22: بقره) َّللحَّح أَْنَداًدا َوأَنـْ

 برای خدا همتایانی نگيرید.( دانسته)پس 

 (٢٨: قلم) ﴾َسالحُمونَ  َوُهمْ  السُُّجودح  إحََل  يُْدَعْونَ  َكانُوا َوَقدْ ـ ﴿1

 کردند(.(خواندند )و اطاعت نمیبه سجده فرا می بودند، سالم که یحال درآنها را )در دنيا(  که آن حال)

 (1١: یوسف) يَبُكوَن﴾ َأاَبُهم عحَشاءً  َوَجاُءواـ ﴿6

 نزد پدر خویش آمدند.( کنانهیگر)شامگاهان 

ُروَن﴾ٱـ ﴿َوَجاَء َأهُل 8  (١7: حجر) ملَدحيَنةح َيسَتبشح

 )به سرا  لو ( آمدند.( کنانیشاد )مردم شهر

ًئا َوُهْم ُُيَْلُقوَن﴾ ـ ﴿َوالَّذحيَن َيْدُعوَن محْن ُدونح اَّللَّح اَل َُيُْلقُ 2  (21: نحل)وَن َشيـْ
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 .(اندشده دهیآفر خود بلکهاند، خوانندشان، هيچ چيز نيافریده)آن دیگرانِ غير از خدا، که )مشرکان( می

وَهُومْ  » ،«وَأَنْوتُمْ تَشْوهَدُونَ  » همانند ،ساختارهایى یکسان دارندای که های حاليهجمله واحد در ترجمه ایاتخاذ شيوه

در یکوى   کوه ایون ترجمه شوند، نه و هماهنگ و باید یکسان شناسی ضرورت دارد ویژه از منظر زیباییبه ،«سَالِمُونَ

جموالت  . )در حالی که سالم بودند( ترجمه شود اللفظی و معادلتحتو در دیگرى  )دیده و دانسته( مفرد و معنایی

داراى ( 22: بقوره ) و( ٨٢: کهف) ارند، امّا در آیاتیک ساخت نحوی د (١7: حجر) و( 1١: یوسف) حاليه در آیات

هوای  دو جمله حاليه اخيور بوه ترتيوب از عبوارت     کند که در ترجمهساخت دیگرى هستند. اصل یکسانى اقتضا می

ناهمسان و ناهماهنگ این است که این مورد بوه   )گفتگوکنان( و )دیده و دانسته( استفاده شود. یک نمونه از ترجمه

رغم اینکه هر دو دانستند( ترجمه شود که علیهای )گفتگوکنان( و )در حالى که میال به ترتيب به صورتعنوان مث

اللفظی و معادل با ساختار عربی است. ایون  ساختار در جمالت حاليه یکسان هستند، اما اولی معنایی و دومی تحت

جموالت حاليوه بوا     حدّاد عادل از منظر فقدان وحودت رویوه در ترجموه    های ترجمهموضوع، دقيقاا یکی از کاستی

دیگری نيز وجود دارند که بورخالو هنجارهوای عوادی و     ساختارهای یکسان است. در این ترجمه، جمالت حاليه

 ترفنودی  )آنان (31:نمل) ُروَن﴾ًرا َوَمَكْرَص َمْكـًرا َوُهـْم اَل َيْشـعُ َمكْ  َوَمَكُروا﴿اند  به عنوان نمونه معمول زبان برگردان شده

 بوه  «یَشْوعُرُونَ  لَوا  وَهُمْ» حاليه شود که جملهمالحظه می ترفندی( چه و زدیم ترفندی بدانند، آنکهبی نيز، ما و زدند

 فعول  کوه  بوود  آن ترزیبنده شده است، در حالی که ترجمه منفی التزامی مضارع بدانند( و به صورت آنکه)بی شکل

( و 17٢: 1٨٣1)معوروو،   شود. می ترجمه کردند(نمی درک که استمراری )درحالی ماضی صورت به آن در مضارع

 . آمدمی آن معادل و دقيق ترجمه

 در جواب طلب  مضارعف ترجمه فعل ١ف6ف2

منزله جواب شر  منزله شر  و جواب طلب به  اگر فعل مضارع در جواب طلب بياید، در آن صورت فعل طلب به

شود. اما اگر جواب طلب مرفوع باشد، جمله خبری و صفت بيان می« تا»مضمون شرطی اغلب با حرو است. این 

شود. در ترجمه حدّاد عادل، این اسلوب نحوی در بعضی موارد جابجوا شوده   بيان می« که»خواهد بود که با حرو 

 (1٢، ٢تا: است. )حسن، بی

هُ 0 َْ فحيهحْم َرُسواًل مح نـْ َع ََ ـ ﴿رَبَـَّنا َوابـْ ُلو َعَلْيهحْم آاَيتح  (121: بقره) َويـَُعلح ُمُهُم اْلكحَتاَب َواحلْحْكَمَة َويـُزَكح يهحْم﴾ ْم يـَتـْ

 پروردگارا در ميان آنان پيامبری، هم از خود آنان، بر انگيز تا آیات تو را بر آنان فروخواند.()

 (11٨: توبه) ﴾يهحمْ ُتَطه حُرُهْم َوتـُزَك   هً ـ ﴿ُخْذ محْن َأْمواِلححْم َصَدقَ 1

 سازی.(با آن پاکشان می که مالشان زکاتی برگير از)

َْ لََنا َملحًكا نـَُقاتحْل ِفح َسبحيلح اَّللَّح﴾0 َع  (2٢١: بقره) ـ ﴿ابـْ

 در راه خدا پيکار کنيم.( تا )بر ما فرمانروایی بگمار

 (23)مریم:  ُتساقحْط َعَلْيکح ُرطَباً َجن حيًا﴾ هـ ﴿َوُهز   احلَْيکح ِبححذْعح النَّْخَلة4

 فرو ریزد.(تو خرماى تازه  بر تاخود بتکان  سویبه نيز تنة درخت خرما را )و این 



اد عادل یمتشابه لفظ اتيآ یابي معادل ینقد زبانشناخت  امرايیمحمد حسن  در ترجمه حدا
  

١2٣ 

 

و « یتلوو علويهم  » در محل نصب و معطوو بوه جملوه  « یعلّمهم...» و جمله «رسوالا»صفت برای « یتلو عليهم» جمله

 ( 2١١، 1: 1٢1٣است. )صافی، « یتلو عليهم» معطوو به جملهدر محل نصب و  «یزکّيهم..» جمله

 و یُعلِّومُ  یتلُوو، »خبری بوده و صفت رسول است  زیرا افعوال  « یَتْلُو عَلَيْهِمْ» شود که جملهبا اندکی تأمل دریافت می

شدند. با ذکر می« یُزَکِّ و مْیُعَلِّ یَتْلُ،» وگرنه به صورت« ابْعَث»مرفوع هستند، نه سبب و نتيجه و جواب برای  «یُزکِّی

ای دهنده این است که مترجم محترم، آیه را به صوورت سوببی و نتيجوه   فارسی، نشان در ترجمه« تا»این حال، ذکر 

 کرد. مترجم محترم، هموين نکتوه  بایست به صورت وصفی و اخباری ترجمه میتلقی کرده است، در صورتی که می

، کامالا صحيح و به صورت وصفی منعکس کرده است. در آیه مذکور فعل 11٨ه آیة توب نحوی برجسته را در سوره

دانسته و به صورت مضارع اخباری و درست ترجمه کرده اسوت.  « هًصَدَقَ»را صفت برای  «تُطَهِّرُهُمْ» مضارع مرفوع

( و باید به صورت ٨١3، 1 :1٢13جواب طلب و مجزوم است )درویش،  ،«نُقَاتِلْ» بقره نيز، جمله سوره 2٢١ در آیه

فارسوی،   در ترجموه « توا »ای ترجمه شود که مترجم محترم کامالا صحيح عمل کرده است. ذکر کلموه  سببی و نتيجه

در نظر گرفته و آن را در ترجمه منعکس نمووده   «ابْعَث» را جواب برای «نُقَاتِلْ» دهنده این است که وی جملهنشان

« هُوزّى »در جواب فعل امر « تُساقِطْ»در این آیه، فعل مضارعِ  مریم نيز بر همين منوال است. سوره 23است. در آیه 

گونه این ترجمه .شودجزم یافته است. بنابراین باید این قسمت از آیه به صورت مسبّب و مرتبط با فعل امر ترجمه 

جمله حدّاد عادل است. هموو، در آیوه    های بسياری از مترجمان قرآن، ازجمالت وصفی و سببی از جمله لغزشگاه

ای ترجمه نمووده و بورعکس آن هموين    بایست وصفی ترجمه نمایند، به شکل سببی و نتيجهسوره بقره که می 121

 صحيح ترجمه کرده که این خود نوعی دوگوانگی و ناهمسوانی در ترجموه    11٨توبه آیه  ساختار مشابه را در سوره

 فی و سببی است. حدّاد عادل از منظر جمالت وص

 ادوات توکید ف ترجمه4ف6ف2

، «ضومير فصول  » ،«إنّموا » ،«إنّ»ادوات تأکيدی ماننود   محور، توجّه به ترجمههای متناز جمله ظرایف دستوری در ترجمه

حدّاد عادل غالب این ساختارهای نحوی بوه فارسوی روان برگوردان شوده      است. در ترجمه و ...« نون تأکيد» ،«الم تأکيد»

رسود متورجم   ، یکسان و هماهنگ نيست. به نظر موی «إنّ»ویژه در مورد ادوات تأکيد، به است، اما این برابریابی در ترجمه

وسيع سواختارهای تأکيودی،    گونه ساختارهای نحوی ارائه نکرده است. با نظر به دامنهدست از اینای یکمحترم، ترجمه

در ترجموه حودّاد عوادل، از منظور ناهمسوانی و ناهمواهنگی       « ضمير فصل»و « إنّ»ی هایی از ترجمهدر زیر فقط به نمونه

 شود:  ها پرداخته میآن ترجمه

 (17بأ: ن) ـ ﴿إحنَّ يـَْوَم اْلَفْصلح َكاَن محيَقاًَت﴾0

 (.است داوری روز( ما) )وعدة

َا َيَْكُ 1  (11: نساء) ُلوَن ِفح بُُطوهنححْم َصرًا﴾ـ ﴿إحنَّ الَّذحيَن َيَُْكُلوَن َأْمَواَل اْليَـَتاَمى ظُْلًما إحَّنَّ

 (.بلعندمی آتش هایشانشکم در همانا بلعند،می را یتيمان اموال ظالمانه که )آنان

 (2٣)فاطر:  ـ ﴿إحنَّ اَّللََّ َعزحيٌز َغُفوٌر﴾0
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 (.است آمرزنده پيروزمندی خداوند که راستی )به

 (121: ه)بقر ُهَو اِْلَُد ﴾ اَّللَّح  ُهَد  إحنَّ  ُقلْ ـ ﴿4

 (.خداست هدایت هدایت، )بگو

يُم﴾ هَ ُهَو يـَْقَبُل التـَّْوبَ  اَّللََّ  َأنَّ  يـَْعَلُموا َأ َْ ـ ﴿1  (11٢: توبه) َعْن عحَبادحهح َوَيَُْخُذ الصََّدقَاتح َوَأنَّ اَّللََّ ُهَو التـَّوَّاُب الرَّحح

 و پوذیر توبوه  خداوند و گيردمی را زکات و صدقات و پذیردمی را خویش بندگان توبه خود، خداوند، که دانندنمی )مگر

 (.است مهربان

ََ  إحنَّ ـ ﴿6  (١١: هود) ُهَو اْلَقوحيُّ اْلَعزحيُز﴾ رَبَّ

 (.است پيروزمند و توانا تو پروردگار... )

ََ ُهُم اْلُمْفلحُحوَن﴾8  (3: بقره) ـ ﴿َوُأولَئح

 (.رستگارانند که اندایشان)

سوره نبأ و نيز آیوه   17آیه در  حدّاد عادلکه  گرددمالحظه می« ضمير فصل» و« إنّ» ترجمهدر فرآیند نقد و بررسی 

سووره   2٣را نادیده انگاشته است  امّا در موقعيتی مشابه و همسان، در آیوه  « إنّ»ادات تأکيد  سوره نساء، ترجمه 11

حوروو مشوبّه بالفعول     ر ترجموه را ترجمه کرده که این موضووع، فقودان وحودت رویوه د    « إنّ»فاطر همين حرو 

(  زیورا  73، 1: 1٨١1سوره بقره، ضمير فصل هو، مفيد حصر و تأکيد است )طبرسی،  121شود. در آیه محسوب می

خداوند متعال در مقام پاسخ به یهود، هدایت خدا، یعنی اسالم را هدایت واقعی برشمرده و بوا ضومير فصول، ایون     

 11٢ای ارائوه نکورده اسوت. در آیوه     گونه ترجمهعادل برای ضمير فصل، هيچ دهد  اما حدّادانحصار را توضيح می

ترجمه نموده، اما در دنباله همين آیوه و در بخوش دوم   « خود»سوره توبه نيز، ابتدا ضمير فصل را با ضمير مشترک 

 ١١ت. در آیوه  اسو  ای ارائوه ننمووده  آن، حصر و تأکيد موجود در آیه را نادیده گرفته و برای ضمير فصول، ترجموه  

(  امّا ٨17، 11: 1٢1٣، ضمير فصل بوده که مفيد تأکيد است )صافی، «هو»، حرو مشبّه بالفعل و «إنّ»ی هود، سوره

 مهمی که در ترجمه گردد مترجم، تأکيد مستفاد از ضمير فصل را کامالا نادیده گرفته است. نکتهکه مالحظه میچنان

ادوات تأکيودی را بوه صوورت     این اسوت کوه ایشوان در موواردی ترجموه      حدّاد عادل ویژه و خاص ایشان است،

سووره بقوره    3کنند، به نحوی که تأکيد در دل کوالم نهفتوه اسوت  ماننود آیوه      ای عنوان میغيرمستقيم و غيرکليشه

ََ ُهُم اْلُمْفلحُحوَن﴾  ترجمه ایشان در برگردان شود کهگونه دریافت میاند.( بنابراین ایناند که رستگاران)ایشان ﴿َوُأولَئح

 .ندارد و یکسانی روش یکنواخت «إنّ»و حرو  ضمایر فصل

 سازی در ترجمه ساختارهای مجازی ف یکسان7ف2

مجاز تالشی در جهت تعالی و تنوع اساليب زبان و بيان زیباشوناختی آن اسوت. بنوابراین متورجم بایود عوارو بوه        

استخدام روشی مطلوب و کارآمد در ترجموه سواختارهای مجوازی    های معنایی کالم باشد و در ها و ظرافتلطافت

-رسانی به مخاطب ایفا میکالم عنایت کامل داشته باشد  زیرا بيان نکات نهفته در متن، نقش مهمی در انتقال و پيام

د که شو( با مطالعه و بررسی موردی ساختارهای مجازی در ترجمه حدّاد عادل مالحظه می٣١: 1٨12نماید. )امانی، 
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اللفظوی،  دست نيست  بلکه ایشوان، گواهی از روش تحوت   انواع مجاز، یکسان و یک ایشان در ترجمه روش ترجمه

ارتباطی بهره برده اسوت  وگاهی از روش معنایی، گاهی از روش ارتباطی و گاهی نيز از روشی تلفيقی به نام معنایی

از  جمه شده و از طرو دیگور سوبب خوروج ترجموه    که این موضوع از طرفی، سبب ناهمگونی و ناهمسانی در تر

 اصول روشمندی و علمی شده است.

 استعاره ف ترجمه1ف7ف2

0﴾  ( ٨1: رعد) ـ ﴿َوعحْنَدُه ُأمُّ اْلكحَتابح

 الکتاب )کتاب مادر، لوح محفوظ( نزد اوست.( )معنایی و ارتباطی()و ام

ُمواـ ﴿1 َْبلح  َواْعَتصح يًعا َواَل تـََفرَُّقوا﴾ ِبح  ( 11٨عمران:  آل) اَّللَّح مجَح

 اللفظی()و جملگی به ریسمان الهی چنگ زنيد و پراکنده مشوید.( )تحت

 ( 11: حدید) ـ ﴿َمْن َذا الَّذحي يـُْقرحُ  اَّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا﴾0

 اللفظی()کيست که به خدا وام دهد؟ وامی نکو.( )تحت

عاریه گرفته شده و استعاره تصوریحيه اصوليه   « اصل»برای « أم»مفرد است. لفظ  مجاز لغوی و استعاره، «أُمل الْکِتَابِ»

َنَّ اأْلَْواَلَد تـَْنَشُ  محَن اأْلُم ح كما تنش  اْلُفُروعح محَن اأْلُُصـولح  ؛فَاْسُتعحرَي َلْفُظ اأْلُم ح لحَْلَْصلح »: شودمحسوب می : 117٢)سيوطی،  «ألح

ارتباطی ترجمه نموده است  بدین معنا که ایشان، ابتودا معنوای   ومعنایی عادل این استعاره را به شيوه( حدّاد 1٢1، ٨

اللفظی استعاره را ذکر نموده، س س معنای مجازی و استعاری را با استفاده از روش ارتباطی، داخل پرانتز ارائه تحت

ردان ساختارهای مجازی همانند استعاره اسوت  زیورا   نگارنده این روش بهترین روش در برگ نموده است. به عقيده

-را کوامالا تحوت  « حبول » عموران واژه سوره آل 11٨جا در اختيار دارد. در مقابل، در آیه مخاطب هر دو معنا را یک

( غالوب  13٨، ٨اسوت. )هموان:    اللفظی و حرفی ترجمه نموده است و معنای مجازی و استعاری آن را ذکر نکورده 

کریم، دین اسالم یا عهد و پيموان بوا خداونود اسوت.      ، همان قرآن «اهلل حبل » نظر دارند که منظور از فاق مفسّران، ات

هستند، نه ریسمان. ایون  « حبل»(  بنابراین، مفاهيم یادشده معنای مجازی و استعاری واژه ٨١1، 1: 211٨)جزائری، 

خواسوت واژه  ژه در متن مبدأ است. لذا اگر مترجم موی اللفظی و مماثل با معنای وا تحت ترجمه دقيقاا معادل ترجمه

بایست از معانی ثوانوی آن، یعنوی مسوتعارٌمنه آن ماننود )عهود، ایموان،       را به شيوه معنایی ترجمه نماید، می« حبل»

را به شيوه ارتباطی ترجموه  « حبل»خواست واژه کرد یا اگر می( استفاده می٨1٢، 1تا: اطاعت، قرآن( )زمخشری، بی

، یعنی مستعارٌمنه آن مانند )عهود، ایموان، اطاعوت، قورآن( بوه عنووان       «حبل»بایست از معانی ثانوی واژه ماید، مین

کرد  زیرا اگر کسی معنای مجازی و ثوانوی حبول و ریسومان را ندانود،     توضيح و تفسير در داخل پرانتز استفاده می

 تواند به مفهوم صحيح آیه رهنمون گردد.نمی

( ١١١، 1توا:  اصفهانی، بیگرفتن یا قرض گرفتن )راغب ، وام«قرض»حدید، معنای لغوی و حقيقی  سوره 11در آیه 

منظوور  « انفواق کوردن در راه خودا   »است، امّا در اینجا معنای مجازی و استعاری آن یعنوی  « قروض»و جمع آن نيز 

در مورد معنای قرض در این  يزانالم يرتفسدر  (21١، ١: 1٢1٣گرفتن حقيقی. )صافی، گرفتن و قرض است، نه وام
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 «فواق در راه خودا شوده کوه موافوق آن تصوور نودارد.       نتشویقی بال  به ا ،مورد بحث  در آیه»است:  آیه چنين آمده

حدّاد عادل این آیه را به شکل )کيست که به خدا وام دهد؟ وامی نکو( ترجمه نمووده   (٨11، 11: 1٢17طباطبایی، )

اللفظی است و کامالا به ساختار زبان عربی شبيه است. مترجم محترم، فقط معنای ی و تحتای حرفاست که ترجمه

را ذکر نموده و به ترجمه مجازی و استعاریِ آن، حتوی بوه صوورت ارتبواطی و در داخول      « یقرض»حقيقی و اوليه 

ند با ترجمه ایشان ارتبا  پرانتز نيز اشاره نکرده است. این موضوع سبب شده تا مخاطب زبان فارسی به راحتی نتوا

اللفظی و افرا  در حفظ امانت سبب ای کامالا تحتروی در ایراد ترجمهرسد که زیادهبرقرار نماید. چنين به نظر می

شود که حدّاد عادل، دریافت می گردیده تا مضمون اصلی استعاره به مخاطب منتقل نشود. با اندکی تأمل در ترجمه

ر ساختارهای مجازی از جمله استعاره، چندان یکسان و هماهنوگ نيسوت، بلکوه وی گواه بوه      ایشان، از منظ ترجمه

 شکل لفظ به لفظ و معادل، گاهی معنایی و گاه نيز ارتباطی ترجمه کرده است. 

 مرسل مجازف ترجمه 2ف7ف2

0﴾ ََ ُذو اجْلاََللح َواإْلحْكَرامح َقى َوْجُه رَب ح  ( 27: الرحمن) ـ ﴿َويـَبـْ

 باقی است، ذات شکوهمند و بزرگوار پروردگار توست.( )معنایی()و آنکه 

 ( 17٨: عمرانآل) ـ ﴿الَّذحيَن قَاَل َِلُُم النَّاُس إحنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم﴾1

 اللفظی(اند.( )تحتها گفتند: )انبوه( مردم برای جنگيدن با شما گرد آمدهها که چون مردم بدان)آن

يًبا﴾ـ ﴿َفَكْيَف تَـ 0  ( 17: مزمّل) تـَُّقوَن إحْن َكَفْرَُّْ يـَْوًما ََيَْعُل اْلوحْلَداَن شح

 اللفظی(کند ....( )تحت)... از روزی که کودکان را پير می

اسوت   «وَجْهُ رَبِّوکَ » معنایی ویژه مجاز مرسل، ترجمهدیگری از ناهمسانی ترجمه در ساختارهای مجازی، به  نمونه

( حدّاد عوادل  12٨، ٨: 117٢است. )سيوطی، « ذات ربّک»جزئيه بوده و منظور از آن  به عالقهکه مجاز مفرد مرسل 

ای درست، قابول فهوم و   برگردان نموده و ترجمه« ذات»معنای مجازی آیه را آورده و آن را به بهترین شيوه به واژه 

اقودس  « ذات»بر معنای مقصود یعنوی  در این ترجمه، به طور شفاو « وجه»معنایی از آیه به دست داده است. واژه 

 شک صوورت و چهوره  اللفظی، اوليه )حقيقی( این واژه، بیخداوند متعال داللت دارد. روشن است که معنای تحت

گونوه  ایون  معنایی و ارتباطی، بهتورین روش در ترجموه   کند  بنابراین ترجمهفيزیکی را در ذهن مخاطب تداعی می

 ساختارهای مجازی است.

( و منظوور از آن مطوابق   31، ٨: 117٢مجاز مرسل مفرد است )سيوطی،  «النّاس» واژه عمرانی آلسوره 17٨ هدر آی

  ٢١٢، 2: 2111  ابوحيوان اندلسوی،   1٨١، ٢: 1٢17اسوت. )طباطبوایی،   « نعيم بن مسعود اشجعی»نظر غالب تفاسير 

ده شوتر   ن مسعود از جانب ابوسفيان با وعوده نيز نقل شده است که نعيم ب کشاو تفسير( در ٢٨، 21تا: طبرسی، بی

( بنوابراین،  ٢١٣، 1توا:  جنگ احد منصرو نمایود. )زمخشوری، بوی    مأمور شد تا مردم را بترساند و آنان را از وعده

اللفظی و دیگری معنای مجوازی کوه بوا توجوه بوه تفاسوير قابول        دو معنا دارد: یکی معنای حقيقی و تحت «النّاس»

-تواند معنا را به طور شفاو به مخاطوب فارسوی  الفظی و مبهم است و نمیحدّاد عادل تحت جمهبازیافت است. تر

را با اسوتفاده از   «النّاس» دهد. مترجم محترم، معنای مجازی واژهداند، انتقال را نمی «النّاس»زبانی که معنای مجازی 
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غبوار   و نتوانسته م در انتقال معنا به مخاطب نکردهروش معنایی یا ارتباطی در ترجمه انتقال نداده و لذا مساعدتی ه

ساختارهای مجازی ماننود کنایوه، اسوتعاره، مجواز      معنا را از جان مخاطب بزداید. بر این اساس است که در ترجمه

مزمّل، قابل درک اسوت کوه    سوره 17آیه  با تأمّل در ترجمه شود.اللفظی هرگز توصيه نمیتحت مرسل و ... ترجمه

اللفظی است  زیرا پير شدن کودکان را به زمان نسبت داده است: )روزی که کودکوان  حدّاد عادل کامالا تحت رجمهت

-است که سبب پير شودن کودکوان موی   « شدّت هول و هراس روز قيامت»که فاعل حقيقی کند(، حال آن را پير می

، ٨: 117٢)سيوطی،  «الْفِعْلُ إِلَى الظَّرْوِ لِوُقُوعِهِ فِيهِنُسِبَ » شود، نه زمان که فقط ظرفی برای پير شدن کودکان است.

ارتباطی، همانند )روزی که )شدّت هول و هوراس آن(   ( بنابراین، اگر مترجم محترم با استفاده از روش ترجمه121

نمود، رو میکند( این ابهام را و که فاعل هول و هراس آن روز است نه خود روز و از ترجمه برط  کودکان را پير می

 توجّه است که استفاده نکردن از توضيح و تفسير برای ترجموه  شد. شایانتری ارائه میمطلوب بدون تردید ترجمه

آقای حدّاد عادل شوده اسوت. بوا     های معنایی در این حوزه از ترجمهساختارهای مجازی اغلب سبب برخی چالش

یکسان  گونهساختارهای مجازی به  ترجمه ایشان در عرصهشود که بررسی موردی ترجمه حدّاد عادل مشخص می

ارتبواطی اسوتفاده   وو اللفظی، معنایی و معناییهای مختلفی همانند روش تحتبلکه از روش و هماهنگ عمل ننموده،

 اللفظی در انتقال معانی مجاز، کارگر نيفتاده است. نموده که در برخی موارد روش تحت

  ساختارهای اسمی ف فعلی قرآن رجمهسازی در تف یکسان8ف2

آیوات قورآن    غالب مترجمان، معنای تجدّد و حدوث را که با ساختار فعل در زبان فارسی یکسان است، در ترجموه 

اند، امّا برای برگردان فارسی ساختارهای اسمی بدون توجه به مفهوم استقرار، ثبوت و اسوتمرار، چنودان   ذکر نموده

هایی از ایون ناهمواهنگی و ناهمسوانی در    جمله این مترجمان، آقای حدّاد عادل است که به نمونه اند. ازموفّق نبوده

هایی از شود. نگارنده بر آن است با ذکر نمونهایشان در تطبيق با این ساختار مشهور بالغی قرآن پرداخته می ترجمه

کوریم،    های معاصر قرآنآن، با برخی ترجمه هاسمی در این ترجمه، به همراه بررسی تطبيقی و مقایسواسلوب فعلی

 گونه ساختارهای بالغی را رعایت نکرده است.ثابت نماید که این ترجمه، تشابه و همسانی در انتقال و برگردان این

 (٨٨)أنفال:  ُروَن﴾ـ ﴿َوَما َكاَن اَّللَُّ لحيُـَعذ حبـَُهْم َوأَْنَت فحيهحْم َوَما َكاَن اَّللَُّ ُمَعذ حبـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغفح 0

)حدّاد عادل: مادام که تو در ميانشان هستی، خدا بر آن نيست که عذابشان کند، همچنين مادام که در پی مغفورت و  

 بخشایش باشند، خدا عذابشان نخواهد کرد.(

-اسوتغفار موی  )خرمشاهی: ولی )ای پيامبر!( تا تو در ميان آنها هستی، خداوند آنها را عذاب نخواهد کرد و )نيز( تا 

 کند.(کنند، خدا عذابشان نمی

[ تا تو در ميان آنان هستى، خدا بر آن نيست که ایشان را عذاب کنود، و توا آنوان طلوب آمورزش       و ]لى د:)فوالدون

 د.(کننده ایشان نخواهد بو کنند، خدا عذاب مى

ًرا﴾ـ ﴿اَّللَُّ الَّذحي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لحَتْسُكُنوا فحيهح َوالنـََّها1  (١1)غافر:  َر ُمْبصح

 بخش ساخت.(حدّاد عادل: اهلل آن خدایی است که شب را برای شما آفرید تا در آن بياراميد و روز را روشنی)
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خداوند همان است که شب را براى شما قرار داد تا در آن سکونت و آرامش یابيود، و روز را روشون و   : مشکينی)

 (ردازید(.بخش نمود )تا به کار و کوشش پ روشنى

  (خدا کسى است که شب را براى شما پدید آورد تا در آن آرام گيرید، و روز را روشن ساخت.: بهرام پور)

استفاده نموده و مانع عذاب را به وجود مبارک نبوی مکورّم    «یعذّب»در آیه اول، خداوند متعال ابتدا از فعل مضارع 

را به استغفار و طلوب بخشوش مقيّود سواخته و      «معذّب» س س اسماست.  اسالم )صلی اهلل عليه و آله( مقيّد نموده

شود که در قسمت اول آیه، خداوند متعال از فعول  استغفار را مانعی ثابت در مقابل عذاب دانسته است. مالحظه می

استفاده نموده که مفيد تجدّد و حدوث به زمان معين و خاصوی اسوت و حتمواا پایوانی دارد  زیورا وجوود        «یعذّب»

رود. بوه  بارک حضرت رسول )صلی اهلل عليه و آله( مقطعی بوده و با فوت ایشان مانع آن عوذاب نيوز از بوين موی    م

استفاده نموده است. امّا در قسمت دوم استغفار و طلوب بخشوش را موانعی مسوتمرّ و      «یعذّب» همين علت از فعل

ثابت برای دفع عذاب قرار داده است  بدین معنا که تا زمانی که استغفار و طلب بخشش از خداونود، سوالح آنوان    

« اسوتغفار »ده اسوت.  استفاده نموو  «معذّب»دور خواهند بود. به همين سبب است که از اسم باشد، از عذاب الهی به 

که وجود مبارک حضرت رسول )صولی اهلل عليوه و آلوه( مقيّود بوه      مفهومی دائمی و جاری در زمان است، حال آن 

مقطع زمانی خاص است  بنابراین هر یک از عناصر فعلی و اسمی با دقّت در جایگاه شایسته و درست خوود واقوع   

تجدّد و حدوث افعوال و   گوهای بالغی، اصل یکسانی را در ترجمهگونه الاین است. مترجمان، باید در ترجمه شده

، متعادل و مطابق با زبوان مبودأ   ای فصيحوسيله ترجمهها در نظر بگيرند تا بدیننيز استمرار و ثبوت مخصوص اسم

و در ترجموه مونعکس نشوده، بلکوه هور د      «یعذّب»حدّاد عادل و خرمشاهی معنای حدوث  ارائه نمایند. در ترجمه

بوودن  بوودن و فعول   اند  یعنی معنوای اسوم   را به صورت مطلق ترجمه نموده «معذّب»و اسم  «یعذّب»مترجم، فعل 

را از  «معوذّب »اند، امّا فوالدوند معنای ثبوت و اسوتمرار داشوتن   کلمات را در ترجمه از منظر بالغت مراعات نکرده

 طریق استخدام عنصر اسم منعکس کرده است.

کار رفته است کوه بوا    در مقابل یکدیگر به «مُبْصِراا» و اسمی «لِتَسْکُنُوا فِيهِ»غافر نيز دو عنصر فعلی  ورهس ١٣ در آیه

حدّاد عادل، فوالدوند و مشکينی با معنا و  در ميان مترجمان، روشن است که ترجمه «مُبْصِراا»ی اسم دقت در ترجمه

خوود نادیوده انگاشوته     پور این موضوع را در ترجمهابق است، امّا بهرامکامل معادل و مط «مُبْصِراا»بودن داللت اسم 

 است.

 سازى در حذف و اضافه یکسان ف2ف2

حدّاد عادل فقدان همسانی در ترجمه برخی عناصر زبوانی، هماننود ادوات تأکيود،     از دیگر مسائل مطرح در ترجمه

واو عطف، واو استيناو و ... است که در آیات بسياری این عناصر را ترجمه نموده و در بسياری دیگر همان عناصر 

 است. را نادیده انگاشته

ها را در ترجمه خوویش برگوردان   يش از نيمی از آننظر بيشتری داشته و بدقّت « إنّما»ایشان در ترجمه ادات حصر 

ای یوابی بوه ترجموه   که این موضوع، حاکی از دقّوت بواالی متورجم در دسوت    ( 1٢2: 1٨1٨نيا، نموده است. )مصطفوی

و ... از  «نوون تأکيود  »، «ضمير فصول »، «إنّ»، امّا برخی دیگر از موکِّدها همانند وفادار و امين به زبان قرآن است معادل،
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هایی از ادوات تأکيود، از جملوه   در زیر به نمونه .شدت توجّه و عنایت کمتری در ترجمه حدّاد عادل برخوردار است

 :است نشده منعکس عادل حداد ترجمه در که شودمی پرداخته «تأکيد نون» و «فصلضمير »، «إنّ»

ََ ُهْم َشرُّ اْلَّبحيَّ   (١: بيّنه) ﴾هح ﴿ُأْولَئح

 اند.(خالیق بدترین )آنها

 (1: کوثر) ﴿إحصَّ َأْعطَْيَناَك اْلَكْوٍـََر﴾

 (.ایمداده کوثر تو به )ما

 (٣: تکاثر) ﴿ُثَّ لَُتْس َُلنَّ يـَْوَمئحٍذ َعنح النَّعحيمح﴾

 (.شد خواهد سؤال( ایدداشته که بزرگ) نعمت آن دربارة شما از روزیچنان در )آنگاه

 فارسوی،  زبان در را...  و «فصل ضمير» ،«تأکيد نون» ،«إنّما» ،«إنّ»مانند  تأکيدی کلمات و حروو از بسياری مترجم،

 برگردان و سازیمعادل( ٢٣7: 1٨٣٣ خرمشاهی،) «ایغيرکليشه و غيرمستقيم صورت به» نيز گاهی و مستقيم گاهی

 : شودمی پرداخته ها، آن از هایینمونه به زیر در که است نموده

يٌم﴾ اَّللََّ َغُفورٌ  إحنَّ  ﴿َواتَـُّقوا اَّللََّ   (١1 :)أنفال رَّحح

 (.است مهربان ایآمرزنده خدا همانا که... )

يَم﴾  (١: تکاثر) ﴿َلرَتَُونَّ اجْلَحح

 (.دیدیدمی چشم به( دانستن آن مدد به) را جهنم گمان)بی

 (1١1 :عمران )آل ﴿َواَل ََتَْسنَبَّ الَّذحيَن قُتحُلوْا ِفح َسبحيلح اَّلل ح َأْمَواًَت﴾

 (.اندمرده اند،شده کشته خدا راه در که آنان مبر گمان )هرگز

َا أَْنَت ُمْنذحُر َمْن َُيَْشاَها﴾  (٢3: نازعات) ﴿إحَّنَّ

 (.بترسد آن از که کس آن برای هستی ایهشداردهنده فقط )تو

 در و انود نکورده  رعایت «إنّ» ویژهبه  تأکيد، ادوات مورد در را یکسانى اصل مترجم، گرددمی مالحظه که طورهمان

 ترجموه  در متورجم  کوه  بود ترشایسته است و ناهماهنگی و نوسان دچار تأکيد ادوات ترجمه ایشان، ترجمه سراسر

 یکسوان،  زبوانیِ  عناصر با آیاتی ترجمه در ناهمگونی این زیرا کردند می رعایت را سازییکسان اصل تأکيد، ادوات

 اسوت.  نمووده  تأکيود  فارسوی  زبوان  در «إنّ» ناپوذیری ترجمه بر مترجم خود اینکه به ویژه رسد نمی نظر  به درست

   (٢٣7: 1٨٣٣ ،ی  خرمشاه7و1: 1٨11 ،یزدی)

 سازی در تفسیرها و تقدیرها یکسان ف1٠ف2

اصولی  موتن   درون در و توضويحاتی  اضوافات  فهم، گواه ای روان و خوشترجمه مترجمان معاصر اغلب برای ارائه

توجوه  شده است. امّا نکتوه قابول    تفکيکبه وسيله پرانتز، قالب، دوکمان و...  ترجمه که از اصلگنجانند می ترجمه

حدّاد  این است که این تقدیرها و تفسيرها باید در آیات و موضوعات مشابه، یکسان باشد. با تأملی کوتاه در ترجمه

بر رخی عناصر ترجمه، یکسان و هماهنگ نيست و شود که ترجمه ایشان از منظر حذو و اضافه بعادل مالحظه می
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که کامالا از نظر لفظی شبيه هم  بقره سوره 122و  ٢7است  برای مثال، در آیات  روش واحد و یکسانی اهتمام نداشته

 : دارد کمان دو داخل درهای اضافی و توضيحی عبارت ٢7است و تفاوت سياقی نيز ندارند، آیه 

ِ ح َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلمحنَي﴾﴿اَي َبِنح  َ الَِّتح أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأ  (  ٢7: بقره) إحْسَرائحيَل اذُْكُروا نحْعَمِتح

 تانبرتری( روزگار آن) جهانيان بر( که آرید یاد به) و داشتم ارزانی شما بر که را نعمتم آن آرید یاد به اسرائيل،بنی )ای

 (.بخشيدم

ِ ح َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلمحنَي﴾﴿اَي َبِنح  َ الَِّتح أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأ  (  122: بقره) إحْسَرائحيَل اذُْكُروا نحْعَمِتح

 (.آرید یاد به دادم، تانبرتری( روزگار آن) جهانيان بر و داشتم ارزانی شما بر که مرا، نعمت آن اسرائيل،بنی ای)

 دسوت یوک  و یکسوان  شکل به مشابه، آیات در را تفسيری توضيحات مترجم که رسدمی نظر به چنين فوق، آیات در

 .  استکرده  عرضه 122 آیه به نسبت بيشتری تفسيری توضيحات بقره سوره ٢7 آیه در بلکه نکرده است، ارائه

 اشاره﴾ ُمْثَقُلونَ  َمْغَرمٍ  محنْ  فـَُهمْ  َأْجًرا َتْسَ ُِلُمْ  َأمْ ﴿ آیه به توانمی توضيحات و تفاسير در ارائه ناهمسانی هاینمونه دیگر از

 مگور ( پيوامبر  ای توو ) )یوا  شوکل  بوه  طور سوره در آیه، این. است شده تکرار( ٢١: قلم و ٢1: طور)آیات  در که نمود

 کلموه  بوا افوزودن   قلوم  سوره در امّا شده، ترجمه کند؟(می سنگينی دوششان بر غرامت بار و ایخواسته آنان از مزدی

 ناهماهنوگ  و متفواوت  را آیوه  ترجموه  ساختار ،«پيامبر ای تو» تفسيری اضافه حذو نيز و ترجمه اول در «یا» پرسشی

 کند؟(می سنگينی دوششان بر غرامت بار و ایخواسته آنان از مزدی )مگر است: نموده

است و در سوره قلوم   آمده طور سوره ترجمه در تنها «پيامبر ای تو» عبارت و «یا» کلمه شودمی مشاهده که گونههمان

سوازی  دقّتوی ایشوان در مبحوث یکسوان    و بوی  تووجّهی بوی  دهنوده نشان ترجمه در دوگانگی این. ذکری از آن نيست

 توضيحات و تفاسير است.

 گیرینتیجه

سازی در تمام ابعاد آن اعم از کلمات دهد مترجم به اصل یکسانقرآن حدّاد عادل نشان می بررسی ترجمه (1

)اسم، فعل، حرو(، ترکيبات، جمالت، آیات متشابه، ساختارهای نحوی، بالغی و ... توجّه کافی نداشوته و  

 دست و هماهنگ نيست.آیات مشابه در شرایط یکسان، یک ترجمه

سازی مشتابهات لفظوی قورآن   رغم سالست و شيوایی، به دليل رعایت نکردن اصل یکساناین ترجمه، علی (2

متنی است. در این ترجمه، متشابهات لفظی، اعم از اسوم، فعول، حورو و سواختارهای      کریم، فاقد انسجام

-نحوی و بالغی و ...، به جز مواردی همچون وجوه و نظایر که استثناست و باید متفاوت ترجمه شود، یک

 دست و هماهنگ ترجمه نشده و این موضوع از ارزش و اعتبار ترجمه کاسته است.

الفاظ مشترک، گاهی اختالو در نوع ترجمه نيز وجود دارد  بدین معنوا کوه متورجم،    عالوه بر اختالو در  (3

 یک آیه را تحت اللفظی و دیگری را معنایی و .. ترجمه نموده است.

. آن بخش از مبانى ترجموه کوه   ناقص است، مشابه و همسانترجمه از آیات  اینتوان گفت  مى در مجموع (4

بوه آیوات    متورجم عنایت و توجّوه  عایت شده، ولى آنچه به سطح علمى و کاربردى است، به طور نسبى ر

 است.شده  ایشانموجب بروز کاستى در ترجمه  ،شود مربو  مى متشابه
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ای مترجمان کالسيک برای شناسایی متشابهات لفظی، ابوزاری جوز حافظوه نداشوتند و نواگزیر نفووذ پواره        (5

توانند با توجه به کتب وجووه  مّا مترجمان معاصر، مینمود، اناپذیر میایشان اجتناب ها در ترجمهناهمسانی

 ای دقيق، هماهنگ و استوار ارائه نمایند. افزارهای مختلف، ترجمهو نظایر و نيز با استفاده از نرم
 

 منابع
 کریم قرآن
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 هالعربوی  هالمملوک  الریواض،  البخواری  سومير  هشوام : تحقيوق  ،القرآن طحکام الجامع (:211٨) الدین،شمس قرطبی،

  .الکتب عالم دار: هالسعودی

 .2٢و7ص ، 1ترجمان وحی، سال اول، ش مجله ،«قرآن هماهنگی ترجمه و یکسانی(: »1٨7١نيا، مرتضی، )کریمی
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نقد ساختار ترجمه حودّاد عوادل و طواهره صوفارزاده )بررسوی مووردی ضومير        (: »1٨1٨نيا، سيدمحمدرضی، )مصطفوی

 .  1٢١و113، ص 1 ، شماره1 ، دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، دوره«فصل(

   سمت.: تهران ،ترجمه فن(: 1٨٣1) یحيی، معروو،

 مبين. کتاب: رشت ،قرآن ترجمه مبانی و اصول(: 1٨٣1) علی، نجار،
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(4١) 

 بررسی اجمالی ترجم  قرآن استاد مسعود انصاری

 1د. نادعلی عاشوری تَلوکی

         گروه علوم قرآن و حدیث، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران                   

 چکیده

، به ویژه در عصر صفویه و قاجوار، شواهد   کریم قرآنفارسی سالة ترجمة و صد هر چند در مقاطعی از تاریخ هزار 

ارسی هستيم  اما این بروز و ظهور تنها در حد یوک جنوبش بواقی    زبان پهای فراوانی از قرآن کریم به  ظهور ترجمه

هستيم، تبدیل نشود. عرضوة دههوا ترجموة      آن شاهدماند و هرگز به یک نهضت و نقطة عطف، آن گونه که امروزه 

 ،هوا  سی ساله، نگارش صدها مقاله در نقد و معرفی این ترجمهحدوداا  زیادِقرآن در فاصلة نه چندان  منظوم و منثور

و تأسيس و راه اندازی برخوی مراکوز پژوهشوی اختصاصوی در زمينوة       انتشار چندین مجلة تخصصی در این حوزه

نوام  «قورآن  ترجموة  بهوار »است کوه بوه درسوتی آن را   حاضر  عصر بخشی از نهضت قرآن پژوهیِتنها  ترجمة قرآن،

 توا چوه  اسوالمی  دهد که جامعه  است و نشان می خرسندیموجب  از یک سو این نهضت و جنبش اگرچهاند.  نهاده

 ور را پدید آورده کهاست و این بااز سوی دیگر باعث نگرانی اما  قائل است  آن ارزش برگردانقرآن و اندازه برای  

بایود بوه    به همين دليلرود و بسياری از آنها مشابة یکدیگرند و  ها به سمت تکراری شدن پيش می ذات این ترجمه

سر موی  «بس ترجمه»عارش طرفداران این نظرای جدید پرهيز کرد.  های موجود بسنده نمود و از ارائة ترجمه ترجمه

هوای منظووم    دیگور تنهوا بوا ترجموه     یکنند. اما گروه دیدگاه مذکور را در قبال اصل ترجمة قرآن مطرح می دهند و

توانند با حفظ جانوب   هرگز نمیو  مواجه اند فراوانیهای  محدودیت ، باها مخالفند، به این دليل که این گونه ترجمه

مجووز  نموی توانود    هه هيچ یک از دالیل مطورح شود  نگارند به باوردقت و امانت، بيانگر مفهوم دقيق آیات باشند. 

اداموه   همچنوان ترجمة قرآن بایود  ، بلکه روند مبارک قرآن باشد ترجمهاستمرار عدم و «ترجمه بس»پيروی از شعار

، برگوردان  ترجموه هوا  محور اصلی ایون   به ویژه آنکه هرچندبرسيم.  آرمانی ةترجمیک د تا به تدریج به داشته باش

 گوانی برخی توضيحات واژ یاآیات  سياری از مترجمان در جنب این رسالت مهم، به شرح و تفسيرب امااست  قرآن 

 . که ارزش و اهميت آنها کمتر از جایگاه اصل ترجمه نيست ندمی پرداز یتبالغحتی  و یا نحوی و صرفییا  و

 اسوالمیِ موا افوزوده شود     به ميراث معنویِ جامعةاز حدود ربع قرن پيش  ی خوب و موفق کهها ترجمهاین یکی از 

ترجمة فاضلِ فرهيخته و قرآن پژوه توانمند جناب استاد مسعود انصاریِ خوشابر است که از هموطنان شافعی مذهب 

و از نویسندگان سخت کوش و پُرکار عصر حاضر است که ترجمة آثار درخشان دیگری را هوم در کارناموة پربوار    

ترجمة تفسير کشاو زمخشری در چهار جلد، ترجمة تفسير فواتح الهيوه  علمی خود دارد که از جملة آنها می توان 

در چهار مجلد و تدوین دانشنامة حقوق خصوصی در سه جلد را نام برد. عالوه بر این، باید از مقاله هوای فوراوان   

                                                           
1 nadali_ashoori@yahoo.com 
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رفی مجموعة و ویراستاری چند ترجمة قرآن نيز یاد کرد که مع«دانشنامة قرآن و قرآن پژوهی»قرآن پژوهانة ایشان در

منتشر سواختند و  1٨7١این آثار، نگارش مقالة مفصلی را طلب می کند. ایشان اولين چاپ ترجمة خویش را در سال

تا کنون سه بار دیگر نيز تجدید چاپ شد. اگرچه این ترجمه از نظر تطبيق با متن مصحف شریف و در نظر گرفتن 

ما تا کنون نقد و بررسی ویژه ای بور آن نگاشوته نشود. در    نکات نحوی،در زمرة آثار برجستة دوران معاصر است  ا

پواره ای  برخوی کاسوتيها و   همانند بسياری از ترجمه هوای موجوود، از   ی که دارد، فراوانمزایای  حالی که علی رغم

با کسب اجازه از محضر مترجم فرزانه و با تکيه بر حسن خلق و سعة صدر ایشان که  که نيز به دور نماندکمبودها 

 . می گيردبخشی از آنها در مقالة حاضر مورد بررسی قرار انزد همگان است،زب

 ترجمة قرآن،نهضت ترجمه پژوهی قرآن، اعجاز بيانی، اسلوبهای قرآنی ترجمه، مسعود انصاری. کلیدواژه ها:

 

 مقدمه

های علمی مسلمانان برای خدمت به قرآن، این آخرین صوحيفة الهوی اسوت،کمترین تردیودی      در اینکه تمام تالش

از جمله زبان  ،های مستمر، برگردان قرآن به زبانهای دیگر های علمی این تالش عرصه  ترین کی از مهمیوجود ندارد. 

در دورانهوای   رامّوی و کيفوی فوراز و فرودهوایی     دارد و از نظور ک  هسالو صد فارسی است که هرچند قدمتی هزار 

نهضت تمام عيار بدل شد و  به یک ای یافت وه است  ولی در چهار دهة اخير جهش بی سابقه تجربه نمودمختلف 

های  برگردان قرآن پس از پيروزی انقالب اسالمی به یکی از دغدغه نام گرفت.«پژوهی قرآن نهضت ترجمه»به درستی

بدل شد به گونه ای که از اواسط دهة شصت تا اواسط دهة نوود بويش از صود و پنجواه      ایرانی بزرگ قرآن پژوهان

تا کنون منتشر شود و   ترجمهترجمة منظوم و منثورِ قرآن ارائه گردید که طبق آمار وزارت ارشاد، بيش از صد و ده 

آمار شگرو، نه تنهوا از نظور   در دست بررسی برای صدور مجوز است. این «های قرآن مرکز بررسیِ ترجمه»بقيه در

ارتقوا پيودا    تا آن اندازهها  کمّی حائز اهميت است  بلکه از لحاظ کيفی نيز درخور توجه است و سطح کيفیِ ترجمه

دهة اخير مقایسه کرد  بلکوه حتوی    ندهای چ های پيش از انقالب را با ترجمه توان ترجمه کرده که نه تنها دیگر نمی

نقد »مقدمات پایه ریزی دانش ،. عالوه بر ایننمود هسیقامهای دهة نود  با ترجمهنباید ز نيرا های دهة شصت  ترجمه

را هم که در گذشته توجة چندانی به آن نمی شد، فراهم نمود که حاصل آن، نگارش حدود یوک هوزار و   «ها ترجمه

در بوا دسوته بنودیهای مناسوب      هاست که بيش از چهارصد و سی مقالة آن ترجمهاین پانصد مقاله در نقد و معرفیِ 

اندازیِ چندین مجلة تخصصی یاد کرد که هرگوز در گذشوته    هشت مجلدِ پُر حجم انتشار یافت. همچنين باید از راه

کوه دیگور هويچ     مسألة ویرایش ترجمه ها هم وارد عرصة نوینی شد به گونوه ای عالوه بر این،  سابقه نداشته است.

شود، بدون  رغم دقت نظرهای فراوانی که شخصاا برای ترجمه اش متحمل می دهد علی مترجمی به خود اجازه نمی

کوه ترجموة قورآن توا      سببن داویرایش یک یا چند ویراستار حرفه ای، آن را به بازار عرضه کند. این نيست مگر ب

 ای و حتی احساس وظيفة شرعی به در آمده و به صورت یک توالش علموی در نظور    حدود زیادی از حالت سليقه

شود که برای خود چارچوبی معين و اصول و ضوابطی مشخص دارد و در صورت کوم دقتوی مترجموان،     گرفته می

هوای موجوود از    گيرد. البته این سخن هرگز بدان معنا نيست کوه هموة ترجموه    قرار میمنتقدان مورد نقدهای جدی 
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ت و عنایت ویژة قورآن پژوهوان ایرانوی بوه     کيفيت باالیی برخوردارند  بلکه بيانگر شدت اهتمام ایرانيانِ قرآن دوس

انودازة چهوار قورن در زمينوة      در یک بازة زمانی حدوداا چهل ساله، بهتوانستند است که کریم برگردانِ فارسیِ قرآن 

برگردان فارسی قرآن  از نظر نه تنهاهای مستمر،  . نتيجة این تالشنمایندترجمة قرآن و ارتقای سطح کيفی آن تالش 

به تعميق و گسوترش زبوان    و سته هميت بسياریدارای ارج و اهم زبان و ادب پارسی  لکه از جهتمهم است، ب

و باعث شد که ظرفيتهای فراوانِ نهفتة این زبان هم بيش از  ه استفارسی، و کمال و پختگی آن کمک شایانی نمود

و زمينة پرداختن به  فراوانی داردارزش و اعتبار هم زبانشناسی ضمن اینکه از جهت دانش نوپدید  پيش شکوفا شود.

مباحث معناشناسی قرآن و به تبع آن پرداختن به موضوعات روش شناسی واژه ها و اصطالحات قرآنی را هم فراهم 

هویت دینوی موا را بيشوتر     همآنچه در حوزة ترجمة قرآن انجام گرفته،  گفت اساس می توانهمين  رب ،نموده است

با تلخی تمام جهانيان قرار داد. با این همه، باید و قضاوت  عرض دیددر مبهتر ی ما را شناسنامة مل و همآشکار نمود 

در مقابل عظمت قرآن و آنچه که باید انجام شوود، قطوره در برابور    گرفته نمود که آنچه در این زمينه انجام  عتراوا

به انجيل  ةقرآن با ترجم ةترجمیک مقایسة اجمالی ميان . این نکته یک حقيقت تلخی است که می توان با دریاست

حجم کارهوایی کوه    و دهد وظيفة ما در این زمينه چقدر خطير است شان میراحتی بدان دست یافت که به خوبی ن

هوای   مرکوز ترجموة قورآن بوه زبوان     »خووب اسوت ایون مطلوب را از بيوان رئويس       !اندازه زیواد  باید انجام شود چه

تواند  های قرآن می های انجيل و مقایسة آن با ترجمه نگاهی به آمار ترجمه»گوید: در این باره می که یمشنوب«خارجی

ميزان کوتاهی ما را در برابر این ميراث جاوید و راه درازی را که در پيش داریم نشان دهد.بر اساس آمار و اطالعات 

%موردم  1٣ز دوهزار و پانصد زبان رسيده کوه  ميالدی به بيش ا2112موجود، ترجمة کتاب مقدسِ مسيحيان تا سال 

زبان ترجمه شده که 1٢7اما قرآن مجيد از آغاز نزول تا کنون تنها به  ها دسترسی دارند. جهان به یکی از این ترجمه

در این سوخن   موجود (. اميد است تلخی7ص ،٨٣ش ،1٨1٢نقدی،«)زبانِ آن ترجمة کامل قرآن باشد111شاید تنها

از جمله تالشهای درخور های خود در این زمينه ب ردازیم.  آورد تا بيش از پيش به جبران کوتاهی تحرکی در ما پدید

تحسينی که در ساليان اخير در این زمينه انجام شده به اقدام قرآن شناس ارجمند و ترجمه پژوه دانشمند جناب استاد 

خوب و موفق چند دهة اخير طبقه بندی می ی ها ترجمه مسعود انصاری در ترجمة قرآن مربو  می شود که در زمرة

. استاد انصاری از مترجمان پرکار و سخت به ميراث معنویِ جامعة اسالمیِ ما افزوده شداز اواسط دهة هفتاد  شود که

کوش معاصر، به ویژه در حوزة مباحث قرآنی است که عالوه بر ترجمة قرآن، ترجمة آثار دیگری نظير ترجمة تفسير 

تفسير فواتح الهيه، ویرایش ترجمة استاد خرمشاهی، ویرایش و تصحيح ترجمة قرآن شواه ولوی اهلل   کشاو، ترجمة 

دهلوی، ترجمة ریاض الصالحين در حدیث، ترجمة سيرة ابن هشام، ترجمة آثوار جبوران خليول جبوران و چنودین      

ترجمة تفسير کشواو بيوان   ترجمة دیگر را نيز در کارنامة درخشان علمی خود دارد که طبق برآوردی که در مقدمة 

فرموده اند، بيش از چهل هزار صفحه برگردان از عربی به فارسی را شامل می شود که غالباا از متن هوای سوخت و   

منتشر شد و پس از آن نيز سه بار دیگر تجدید چاپ 1٨7١ثقيل عربی بوده اند. چاپ نخست ترجمة ایشان در سال

 های نحوی، در زمرة آثار برجسته و شاخص دوران معاصر قرار دارد وگردید. اگرچه این ترجمه از جهت دقت نظر

به دور برخی کاستيها نيز برخوردار است  اما همانند بسياری از ترجمه های موجود، از ی فراوانمحاسن و مزایای از 
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ترم بوا  نماند و به نظر می رسد اکنون که حدود ربع قرن از نگارش و عرضة آن می گذرد ضرورت دارد مترجم مح

تکيه بر تجربه های بسياری که در طی ساليان اخير از برگردان متون عربی به فارسی به دست آورده اند، تجدیدنظری 

در آن اعمال فرمایند تا با جایگاه بلند علمی شان در حوزة ترجمة آثار قرآنی سازگارتر شود. بر ایون اسواس، و بوا    

را که به اسلوبهای قرآنی و عمدتاا پاره ای اسلوبهای نفی  کاستيهااین بخشی از کسب اجازه از محضر شریف ایشان 

 .و تأکيدی مربو  می شود در مقالة حاضر مورد بررسی قرار می دهيم تا شاید برای چاپهای بعدیِ آن به کوار آیود  

ه در خصوصاا که طبق پيگيریهای نگارنده، آنچه تقدیم می شود اولين نقد و بررسی جدی از ترجمة ایشان اسوت کو  

راستای همان ميل قلبی شان انجام می گيرد که هم در مؤخره و هم در مقاله ای مستقل از خوانندگان ترجموه شوان   

درخواست نمودند که از کمبودهای احتمالی آن چشم پوشی نکنند و آنها را متذکر شوند تا در چاپهای بعدی اصالح 

در پایان سخنی صميمانه دارم با »نمایيم که چنين فرمودند:گردد. خوب است عين عبارت ایشان را در این زمينه نقل 

قرآن پژوهان و راستجویان عرصة تحقيقات قرآنی که: ای برادر! قرآن عرصة سمعه و ریا نيست و قرآنيان را بغض و 

ل کينه روا نباشد. در نتيجه نظر به ارشادات بی نظير شما دوخته ام که هنوز سنی از من نمی گذرد و سی و یک سوا 

بيش ندارم و اگر خداوند مقرر دارد فرصتی می یابم که بارها این ترجمه را مورد بازبينی و ویرایشِ دوباره قرار دهم. 

از این روی عاجزانه تقاضا دارم ایرادهای بنده را به سن اندکم نبخشایند و نقد و نظرهای خودشان را به آدرس ناشر 

(. نگارنده با ١1٣، ترجمه قرآن، ص1٨7١  نيز بنگرید: انصاری، 1٢٨،ص1٢، بينات، ش1٨7١انصاری،«)ارسال دارند

هدو تجربه اندوزی و مهارت آموزی و دانش افزایی برای ترجمة قرآنی که در صدد ارائة آن است و بدان جهت که 

ه مطالعوه و  دیدگاهش به واقع نزدیکتر باشد عالوه بر اینکه دوبار از آغاز تا پایان این ترجمة ممتاز را کلمه به کلمو 

مقابله کرد،پاره ای مقاله ها و مصاحبه های حضرت استاد را که به موضوع ترجمة قرآن مربو  می شد هم مطالعوه  

نمود تا شاید نقطه نظراتش به صواب نزدیکتر باشد. اميد است الاقل بخشی از آنچه که از سر صدق و اخالص بوه  

انصاری تقدیم می شود برای چاپهوای بعودی ایون ترجموة     آستان قرآن و ارادت به دوست ارجمند، حضرت استاد 

ارزشمند به کار آید. ضمناا باید یادآور شد که بررسيهای نگارنده بر اساس آخرین چاپ، یعنی چاپ چهارم است که 

 به وسيلة نشر جامی در تهران منتشر شد.1٨1١در سال

 نقش اسلوب های قرآنی در برگردان آیات

ز بيانی قرآن که متأسفانه در بسياری از ترجمه های موجود مورد بی مهری قرار گرفتوه  یکی از مهمترین وجوه اعجا

آنها در  و مغفول مانده است، به اسلوبهای قرآنی و الگوهایی بر می گردد که مترجم قرآن می تواند با کشف درست

برگردان قرآن موفقتر عمل کند. این نکته روشن است که هرچند قرآن در بيان معارو خویش از قواعد دستور زبان 

عربی پيروی نمود  اما هرگز اسير ضوابط این زبان نشد و برای بيان اهداو خویش از مودلها و الگوهوایی اسوتفاده    

قيق تر خواهد شود. البتوه ایون چارچوبهوا و مودلها، کوه از قضوا        کرد که اگر مترجم آنها را بيابد قطعاا ترجمه اش د

بيشترین کارآیی را هم در برگردان قرآن دارند  اختراع قرآن نيست و در ادب جاهلی، اعم از نظم و نثر هوم سوابقه   

بيوان   داشته است. هنر قرآن در این است که توانست با تکيه بر قواعد زبان عربی، از این الگوها به گونوه ای بورای  

معارو خویش بهره ببرد که تا حدود زیادی در زبان عرب بی سابقه بوده و یا کمتر سابقه داشوت و اگور سوخن از    
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اعجاز بيانی قرآن مطرح می شود باید توجه نمود که الاقل بخشی از این اعجاز، به چنين مباحثی مربو  موی شوود   

آیات داشته باشد متأسفانه تا کنون مورد توجه قرار نگرفته که علی رغم تأثير بسيار زیادی که می تواند در برگردان 

است. آنچه تا کنون برای مترجم قرآن اصالت داشته این بوده که با دانستن زبان فارسی و عربی، یعنی دو زبان مبدأ 

ین و مقصد به همراه برخی منابع می توان به ترجمة قرآن موفق شد. امری که اگرچوه در ارزش و اعتبوار آن کمتور   

تردیدی وجود ندارد  اما چنين نگاهی به ترجمه، نگاه از بيرون به قرآن و ترجمة آن است و ترجموه هوای موجوود    

هم تماماا بر همين مبنا تدوین شده اند. اما با نگاهی دیگر، حتی در بحث ترجمه هم باید از درون به قرآن نگریست 

بها و اسلوبها، یوا بوه تعبيور اموروزین مودلهایی را بورای       و تالش نمود که روابط بين آیات را کشف نمود و چارچو

ترجمة قرآن طراحی کرد و پس از آن به سایر منابعی که برای ترجمة قرآن الزم اسوت مراجعوه کورد و بوه ترجموه      

اقدام نمود. کمترین فایدة این روش آن است که متورجم موفوق موی شوود در برگوردان آیواِت مشوابه، ترجموه ای         

دهد که امروزه خوشبختانه تحت تأثير مقاله های فراوان نقد ترجمه، در بسياری از ترجمه ها کوم و  یکنواخت ارائه 

بيش مراعات می شود. اما مهمتر از آن، یکنواخت سازی کل ترجمه از نظر مدلهای مشابه است که توا کنوون اصوالا    

توان مشاهده نمود که در پواره   مورد توجه نبوده است و به همين جهت در همة ترجمه های موجود به روشنی می

ای موارد مشابه، ترجمه هایی ناهماهنگ عرضه نموده اند و در ترجمة آیاتی که اسلوب واحدی دارند دوگانگی در 

برگردان پيش آمده است. توجه نمودن به این مدلها امر جدیدی است که در گذشته سابقه نداشت و تا کنون ترجمه 

چوب عرضه نشده است. و به همين دليل، نيازمند بحث و بررسيهای بسياری است تا ای بر مبنای آن و در این چار

خود را نشان موی دهود و متورجم را ملوزم موی      «نظریة ترجمه»پخته تر شود و قابل ارائه باشد. اینجاست که اهميت

ی را در نظر سازد که پيش از ترجمه، اصول و ضوابطی را برای پژوهش خویش طراحی نماید و چارچوبها و مدلهای

بگيرد تا در همة لحظات ترجمه که معموالا چندین سال طول می کشد،بر همان مبنا سير کند و آنچه را که در آغواز  

انجام داده تا پایان حفظ نماید. چنانچه در مورد دستور زبان هم این گونه عمل می کند و گواهی ناخواسوته و غيور    

ش نمی کند که مثالا فاعل را چگونه باید برگوردان نمایود و مفعوول را    ارادی هم آن را انجام می دهد و هرگز فرامو

چگونه در ترجمه ظاهر سازد. بر همين قياس، باید بداند که اگر مثالا با اسلوب)لو ... لَ(مواجوه شود چوه در آغواز     

داشوت  قرآن و چه در پایان آن چگونه باید ترجمه کند. و یا اگر حرو تأکيدی در درون یک جملوة شورطی قورار    

چگونه باید برگردان شود. و اگر فعل مضارع در جواب امر قرار گرفت چگونه باید در ترجمه ظاهر گردد. این نکته 

ابن هشام بتوان کشف نمود. زیرا آنها نرفتند «مغنی اللبيب»سيبویه بتوان استنبا  کرد یا از«الکتاب»چيزی نيست که از

د باری را که اسلوب)لو ... ل(در قرآن به کار رفته موورد بررسوی قورار    همة قرآن را بگردند و مثالا تمام حدود هشتا

دهند و س س نظری ابراز نمایند. همچنين آنها حدود پنجاه باری را که فعل مضارع در آیات مختلف در جواب امر 

ا در خوشبينانه ترین قرار گرفته مورد بررسی قرار نداده اند تا نتيجه بگيرند که باید در ترجمة آن)تا(بياید یا خير؟آنه

حالت، اموری را از ادب عرب استنبا  کردند و برای اثبات یا نفی آن سرا  قرآن رفتند تا شاهدی از آن پيودا کننود   

که این همان نگاه از بيرون به قرآن است و ارزشی بيش از مؤید و شاهد ندارد. البته تردیدی نيست کوه بایود قودر    

رمتشان را به غایت ارج نهاد. اما نباید فراموش کرد که آنها بر اساس نيازهوای  زحمات پيشينيان را پاس داشت و ح
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خود و ضرورتهای زمانه سرا  قرآن رفتند و با همان ابزار پاسخهای مورد نيازشان را دریافت کردند. ما هم باید بور  

خور امروز را بگيریم. امروزه مبنای اقتضائات عصر خود و نيازهای امروزین سرا  قرآن برویم تا بتوانيم جوابهای در

مترجم قرآن باید بداند که اولين و مهمترین منبعِ ترجمة قرآن خود قرآن است و باید پيش از هر منبوع دیگوری بوه    

را محور کار خویش «ترجمة قرآن با قرآن»سرا  قرآن برود و پس از آن به سایر منابع مراجعه نماید و در واقع روش

به ترجمة قرآن نگاه کردیم در آن صورت پويش از هور اقودامی بوه ایون موی اندیشويم کوه         قرار دهد. اگر این گونه 

چارچوبهایی را که می توان از قرآن استخراج کرد چه چيزهایی هستند تا با تکيه بر آنها بتوان ترجمه ای دقيق تر و 

ين آن را به انجام برساند و خيال علمی تر عرضه نمود. البته این ایده پروژه ای نيست که یک نفر بتواند در زمانی مع

دیگران را آسوده سازد بلکه نيازمند همدلی طوالنی مدت مترجمان و منتقدان است که با همفکری بتوانند به تدریج 

به استخراج چنان الگوهایی از دل قرآن موفق شوند و در نهایت ترجمه ای قرآن محور عرضه نمایند. آنچه تا کنون 

انجام گرفته در زمينة معادلهاست  اعم از معادل یابی یا معوادل سوازی کوه فرهنگناموه هوا و      در حوزة ترجمة قرآن 

کتابهای لغت عهدار انجام آن بوده اند. و آنچه امروزه باید انجام بگيرد و با بحث و تبوادل نظور بوه دسوت آیود در      

این راستا گامهای مؤثر بردارند. عرصة مدلها و اسلوبهاست که وظيفة مترجمان و ترجمه پژوهان قرآنی است که در 

نه تنها در صرو و نحو عربی سخن از اسلوبها و الگوها نيست، بلکه در فرهنگناموه هوای مهوم قرآنوی ای هماننود      

راغب هم با همة ارج و ارزشی کوه دارنود، بحثوی در زمينوة الگوهوای قرآنویِ       «مفردات»و« امالء ما من به الرحمان»

ه ميان نيامده است. اگرچه همة این کتابها می توانند در به دسوت آوردن الگوهوای   ترجمة آیات و چارچوبهای آن ب

قرآنی ترجمه، مؤثر باشند ولی هيچ یک از آنها به تنهایی نمی تواند مدلی را به دست بدهد، بلکه این وظيفوة قورآن   

مثالا آنچه در دستور زبوان  پژوهان امروزی است که با تدبر در آیات به کشف مدلهایی برای ترجمة قرآن نائل شوند.

دربارة)لو(آمده این است که حرو شر ِ امتناعيه است و بيان می کند که انجام جواب شر  غيرممکن است به این 

دليل که فعل شر  انجام نشده است. و در این حالت اگر جواب شر  مثبت باشد غالباا با)لَ(آغاز می شود. اموا در  

ست و آوردن معادل تأکيدی برایش الزم است یا صرفاا رابط ميان شر  و جزاسوت و  اینکه آیا این الم برای تأکيد ا

به آوردن معادلهای تأکيدی نيازی ندارد محول اخوتالو اسوت و در هور طورو موافقوان و مخالفوانی قورار گرفتوه          

داشوته  (. این نکته ای است که عالوه بر نحو، در تفسير هم می توانود کوارآیی زیوادی    2٨3،ص1٨٣٣اند)جواهری،

باشد و در بين موافقان و مخالفان، هم نحوشناسان توانمند و قهار، و هم مفسران دانشمند و قورآن شوناس حضوور    

دارند و هر دسته هم دالیل ویژة خود را ارائه می دهد. اما وقتی سخن از ترجمة قرآن به ميان می آید شوکل قضويه   

ی مترجم قرار می دهد که ساده ترینِ آن این است که آیا کامالا متفاوت می شود و پرسشهای بی شماری را پيش رو

واقعاا می توان با همين اطالعات محدود و آگاهيهای اندک به ترجمة صحيح حدود هشتاد آیة قرآنی موفق شد کوه  

بر این اسلوب نازل شده اند؟ در حالی که قطعاا پاسخ این پرسش تنها یک کلمة آری یا خير نيسوت بلکوه نيازمنود    

بررسيهای بسياری است که باید ترجمه پژوهان قرآنی بدان همت گمارند و با تدبر در آیات، چارچوبهوا و   بحث و

اسلوبهای آن را پيدا نمایند. بررسيها و پرسشهایی مانند اینکه اگر بعد از)لو(فعل مضارع بوود چگونوه بایود ترجموه     

قيود تأکيودی بورای)لَ(در جواب)لوو( اسوتفاده      نمود؟اگر ماضی بود چگونه برگردان شود؟ در چه شرایطی بایود از  
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کرد؟و در چه شرایطی نباید چنين قيدی آورد؟و در چه شرایطی موی تووان قائول بوه تفصويل شود و در آوردن یوا        

نياوردن چنين قيدی مختار بود؟اینجاست که اگر نگویيم نگاه از بيرون به قرآن رنگ می بازد، مطمئناا در اینکه چنين 

نمی تواند پاسخگوی همة این پرسشها باشد کمترین تردیدی باقی نمی ماند و مترجم موظف موی  نگاهی به تنهایی 

شود با فاصله گرفتن از ذوق و سليقة شخصی، به سياق آیات توجه نماید و به بررسی این آیات در تفسيرها ب ردازد 

ق یابد. از همين قبيل اسوت پواره ای   و با تدبر در آنها به کشف چارچوبها و اسلوبهایی برای ترجمة دقيق قرآن توفي

که در «تقدیم ما هو حقه التأخير یفيد الحصر»قواعدی که در ادبيات عرب و بالغت کاربرد فراوان دارند مانند قاعدة

تفسير هم جایگاه ویژه ای دارد. اما آیا واقعاا با تکية صرو بر این قاعده زبان عربی می توان بوه ترجموة درسوت و    

ار آیة قرآن موفق شد که بر این سياق نازل شده است؟ مگر می توان پوذیرفت کوه در هموة ایون     صحيح بيش از هز

موارد یک)تنها( یا)فقط(بياوریم و خيال خوود و دیگوران را آسووده نموایيم؟! اگور چنوين اسوت و کوار بوه هموين           

د بوه راه حلهوای   سادگيهاست، پس چرا در هيچ ترجمه ای این وضعيت را مشاهده نمی کنيم؟! اینجاسوت کوه بایو   

دیگری هم بيندیشيم که بخشی از آن در ادامة مقال خواهد آمد. اما برای روشن تر شدن بحث به بررسوی اجموالی   

 این دو اسلوب در ترجمة حاضر توجه فرمایيد:

ایون اسوت کوه آیوات در مووارد      «نظریة ترجمه»چنانچه پيشتر هم اشاره شد، کمترین فایدة اسلوب)لَو ... لَ(.-الف

مشابه یکسان ترجمه می شوند و در برگردان اسلوبهای همسان نيز شاهد دوگانگی در ترجمه نخواهيم بود. اگور از  

موارد زیادی معوادلی  این زاویه به ترجمة حاضر نگریسته شود خوشبختانه تا حدود زیادی هماهنگ عمل شد و در 

برای)لَ(نيامد و ترجمه بدون قيد تأکيدی ارائه شد. البته این سخن هرگز به معنای تأیيد یا رد ترجمة ارائوه شوده و   

درستی یا نادرستی آن نيست. این مطلب نيازمند بحث و بررسيهای بيشتری است که باید در مجوال دیگوری بودان    

نواختی ترجمه در این اسلوب و توجه به نظریة ترجمه در برگردان آن. بوا  پرداخت. بلکه صرفاا گزارشی است از یک

این همه، در موارد معدودی هم از قيدهایی نظير بی گمان، به یقين و قطعاا استفاده شد که نمونة بارز آن در برگردان 

يئاِتم و ألدخلنـاهم جنـات )و لو أن اهل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرص عنهم سـسورة مائده رخ داده است که١١و١3دو آیة
/مائده با تاکيد)و اگر اهل کتاب ایمان می آوردند و پرهيزگاری می کردند، به یقين گناهانشان را از آنان ١3درالنعـيم(

)و لـو اهنـم أقـاموا التوريـه و االنيـل و می زدودیم و آنان را به باغهایی پر ناز و نعمت در می آوردیم(برگردان شد. اما
/مائده بدون تاکيد)و اگر آنان]حکم[تورات و انجيل و ١١درم من رهبم ألکلوا من فوقهم و من َتت ارجلهم(ما أنزل اليه

آنچه از]سوی[پروردگارشان بوه سووی آنوان فروفرسوتاده شوده اسوت، برپوا موی داشوتند، از برکتهوای آسومانی و            

هشتاد آیة قرآن به کوار رفتوه، اموا    زمينی]خداوند[بهره مند می شدند(برگردان گردید. اگرچه این اسلوب در حدود 

ناهماهنگی در آن چندان زیاد نبوده قابل اغماض است. تنها نکتة باقی مانده در این بحث، مسألة آوردن یا نيواوردن  

قيد تأکيدی در برگردان)لَ(هست که اختالو نظر اساسی ای در ایون زمينوه وجوود دارد و ظواهراا متورجم محتورم       

)و لـو شـاء اَّلل ... د و به همين دليل در بيشتر موارد از آن استفاده نکورده اسوت. اگور تنهوا     اعتقادی به آورد آن ندار
را که در بيش از بيست آیه به کار رفته در این ترجمه مورد بررسی قرار دهيم بوه روشونی در موی یوابيم کوه      َل... (
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دهود متورجم فرزانوه در ایون زمينوه       تماماا بدون تأکيد برگردان شدند. این نکته از آن جهت مهم است که نشان می

روشمند عمل کرده است. از آنجا که معموالا مترجمان در طول سالهای متمادی به ترجمه قورآن موی پردازنود و در    

شرایط فکری و روحی متفاوت بدان اقدام می کنند، اگر نظریوة ترجموه بور اندیشوه شوان حواکم نباشود، نقوص و         

ممکون اسوت بوه تودریج      هد و مترجم آنچه را که در آغواز، ترجموه کورده   کمبودهای فراوانی در ترجمه رخ می د

فراموش کند و در اواسط کار یا اواخر ترجمه، همان آیات را به گونه ای دیگر برگردان نماید. امری که در بسياری 

اما اگر  از ترجمه های موجود مشهود است و برخی موارد آن در ترجمة حاضر هم رخ داده که در ادامه خواهد آمد.

مترجم بتواند مدلها و الگوهای بيان قرآن را به تدریج کشف کند و بر اسواس نظریوة ترجموه عمول نمایود مطمئنواا       

   ترجمة سال اولش با برگردان سال چهارمش متفاوت نخواهد شد.

أخير یفيد تقدیم ما هو حقه الت»نمی توان مترجم قرآنی را تصور کرد که به قاعدة جار و مجرور و قاعدة حصر.-ب

باور نداشته باشد یا به هنگام برگردان پاره ای آیات از این قاعده استفاده ننموده باشد. اما آنچه کوه در ایون   «الحصر

زمينه مهم است و نقش اساسی دارد این است که مترجم به هنگام پياده سازی این قاعده در بيش از هزار آیه ای که 

اید و اجرای آن را بر اساس طورح و برناموه ای حسواب شوده و در قالوب      بر این شيوه نازل شده روشمند عمل نم

چارچوبها و اسلوبهای خاص انجام دهد تا در حد امکان از دخالت ذوق و سليقه پرهيز شوود و ميوزان ذوق ورزی   

آیوة   به حداقل برسد. مطمئناا نمی توان انتظار داشت که تنها با تکيه بر همين قاعدة کلی بوه ترجموة بويش از هوزار    

قرآنی که جار و مجرور در آنها مقدم شده موفق شد  زیرا در آن صورت، پُربسامدترین واژه ها در قرآن کلمه هایی 

نظير)تنها(، )فقط(و مشابة آن خواهد بود و همين نکته ناتوانی نحو ادب محور را برای پاسخگویی به همة نيازهوای  

ضرورت تأسيس نحو قرآن محور برای برگردان آیات را یادآور ترجمة قرآن به خوبی نشان می دهد و به زبان حال 

می شود. اما الاقل می توان انتظار داشت که در موارد مشابه یکسان عمل شود و آنجا که سياق آیات مؤید اسوت از  

و /آل عموران) 1١1و122در)و علـی اَّلل فليتوکـل املؤمنـون(این قاعده استفاده گردد. بر همين اساس نمی توان پوذیرفت 

/توبه)و مؤمنان باید فقط بور خودا توکول    31/مائده و11مؤمنان]فقط[باید بر خداوند توکل کنند(ترجمه شود. ولی در

/تغابن)و مؤمنان باید کوه بور   1٨/مجادله و11/ابراهيم)و مؤمنان باید بر خداوند توکل کنند(  و در12و11کنند(  و در

/زمر هم)و توکل کننودگان بایود]تنها[بر او توکول    ٨٣سف و /یو١7خداوند توکل کنند(برگردان شود. و مشابة آن در

کنند(ترجمه گردد که به خوبی نشان می دهد مترجم در مواجهه با قاعدة تقدیم جار و مجرور توا چوه انودازه غيور     

روشمند عمل کرده است. این ضعف مهم که ناشی از بی توجهی به اسلوبهای قرآنی است به ترجمة حاضر منحصر 

تأسفانه در تمامی ترجمه های موجود وجود دارد که بيانگر بی توجهی مترجمان به عنصر روشومندی  نمی شود و م

در ترجمه است که اساس و پایة تمامی پژوهشهای امروزین محسوب می شود و باید در برگردان قرآن هوم توجوة   

قرآن مورد بررسی قورار دهويم و   ویژه ای بدان مبذول شود. حال اگر بر همين مبنا بخواهيم صرفاا آیات توکل را در 

/اعوراو  ٣1در)علـی اَّلل توکلنـا(/یوسوف، و ١7/شووری و 11/هود و٣٣/رعد و٨1/توبه و121در)عليه توکلـت(آیاتی نظير

)عليه توکلت و را در پنج باری که آمده است، و )علی رهبم يتوکلون(/ملک، و21/ممتحنه و٢/یونس و مشابة آن در٣3و
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ری مورد بررسی قرار دهيم در آن صورت ميزان ناهماهنگی در ترجمه بيشتر روشن /شو11/هود و٣٣را دراليه أنيْ(

/ممتحنوه را کوه   ٢در)ربنا عليک توکلنا و اليک أنبنا و اليـک املصـري(خواهد شد و قطعاا قابل قبول نخواهد بود که مثالا

گارا بر تو توکل کرده ایوم و  اگر هيچ قرینه یا سياقی نباشد، الاقل سه بار جار و مجرور مقدم شده به صورت)پرورد

رو به سوی تو نهاده ایم و بازگشت به سوی توست(برگردان نمایيم و آوردن قيد)تنها( یا)فقط(را حتی برای یک بار 

/رعود کوامالا نادیوده    2٣در)أال بـذکر اَّلل تطمـئن القلـوب(هم الزم ندانيم. و یا سياق و قرینة لفظی و معنایی را در آیوة 

 به یاد خدا آرام می گيرند(ترجمه نمایيم.  صورت بسيار سادة)بدانيد که دلها بگيریم و آیه را به

 جایگاه حروف در ترجم  قرآن

به جایگاه معناییِ آنها بر می گردد که باعث معنا  -به ویژه در بحث ترجمه-اگر گفته شود بيشترین توجه به حروو

سخنی به گزاو گفته نشده است. امری کوه بوه    بخشيدن به اسم و فعل در ترکيب عبارات و جمله سازی می شود 

معجوم  »نظر می رسد تا حدود زیادی در بسياری از ترجمه های معاصور موورد غفلوت قورار گرفتوه اسوت. مؤلوف       

(الزائوده، و هوی   1٨»)در بيان معانیِ چهارده گانه ای که برای حرو)باء(ذکر کرده از جمله چنين آورده اسوت: «النحو

و لهوا  »(. همچنين در بارة حورو جرّ)مِن(موی نویسود:   ٣٨الدقر،بی تا،ص«)/نساء[7٣]شـهيدًا()کفـی ابَّلل للتوکيد، نحو

(الزائوده، و فائودتها: التنصويص    ٢»)(. آنگاه چنين ادامه می دهد:٨7٣همان،ص«)خمسه عشر معنیً نجتزئ منها بسبع

بقها نفی أو نهی أو اسوتفهام بهول.   (أن یس1التنصيصِ عليه، و ال تکون زائده اال بشرو  ثالثه: ) علی العموم، أو تأکيد

)هل َُتس  منهم من /انبياء[. أو مفعوالا نحو2])ما َيتيهم من ذکر((أن یکون امّا فاعالا نحو٨(ان یکون مجرورها نکره. )2)
(. چنانچه مشاهده می شوود، تأکيودی   ٨71همان،ص«)/فاطر[٨])هل من خـالق غـري اَّلل(/مریم[. أو مبتداء نحو11]أحد(

این حالت تا آن اندازه قطعی است که نه تنها پس از نفی، بلکه بعد از حرو اسوتفهامیِ)هَل(نيز زائوده    بودن)مِن(در

است و باعث تأکيد در معنا می شود. قطعاا بسيار دور از ذهن است که تصور شود مترجموی از لحواظ تئووری ایون     

اگر به زائده و تأکيدی بودن)باء( و)مِون(در ایون    نباشد. اما نکتة قابل تأمل این است که نکته را نداند یا با آن موافق

گونه موارد، اذعان نمودیم آیا نباید به لوازم آن یعنی بروز و ظهورِ چنين تأکيدی در ترجمه، پایبند باشويم؟ و در آن  

صورت،به ترجمه درنيامدن جنبة تأکيدی این حروو، و یا دوگانگی در ترجمة آنها تووجيهی خواهود داشوت؟مثالا    

/توبه بدون)هيچ(و به صورت)شما جز او دوسوت و  11١/بقره و 117درما لکم من دون اَّلل من ولـی و ال نصـري()وقتی

/عنکبوت )به جای خداوند هيچ دوسوت و یواوری نداریود(و    22یاوری ندارید(برگردان می شود  ولی همين آیه در

آیا قابل دفاع خواهد بود؟ یا وقتی /شوری)برایتان جز خداوند هيچ کارسازی و یاوری نيست(ترجمه می شود، ٨1در

(آیا پذیرفته است که ٢٣3و2٢،ص1،ج1٢12را نفی جنس دانستيم)درویش،)ال ريـْ فيهـا(یا )ال ريْ فيه(حرو)ال( در

معادل فارسیِ آن، یعنی قيد تأکيدیِ)هيچ(را در ترجمه ظاهر نسازیم یا ناهماهنوگ عمول نمووده، گواهی بيواوریم و      

زیواده  »در صورتی است که تنها به دستور زبان توجه نمایيم یا به قواعدی همچون قاعودة  زمانی نياوریم؟ تازه اینها

تمسک جویيم. اما اگر به معنا و مضمون آیه، و سياق آیات هم به عنوان یکی از مهوم  «المبنی تدلّ علی زیاده المعنی

د کوه آوردنِ قيود هوایی    ترین ابزار مترجم در بحث ترجمه اسوتناد کنويم در آن صوورت تردیودی بواقی نموی مانو       
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» همچون)هرگز( یا)هيچ(در برگردان این قبيل آیات ضروری است. اکنون به اصل بحث باز گشته سخن را از قاعدة

  پی می گيریم:«الی نفی جنس

  الی نفی جنس 

این به نظر می رسد مهم ترین ایرادی که در برگردان اسلوب های مختلف نفی پيش آمده به عدم یکنواختیِ ترجمة 

متورجم،   است. از سوی دیگر، آثار فوراوان « روش تحقيق»و« نظریة ترجمه»قبيل آیات برمی گردد که زیر مجموعة 

تردیدی باقی نمی گذارد که ایشان در زمينة زبان و ادبيات عرب آگاهيهای زیوادی دارد. بوا ایون هموه، جوای ایون       

یی، وقتی به ترجمة آیات می پردازد، از برخوی  پرسش همچنان باقی است که چگونه مترجمی با یک چنين توانمند

نظریوة  »کم توجهی می کنود؟ آیوا جوز ایون اسوت کوه        اصول مسلمِ آموخته های خویش غفلت می ورزد یا بدانها

روش »را که بارها در مصاحبه های خویش بر اهميت آن تأکيد ورزیوده کوم ارج دیوده و بور مبنوای قواعود      «ترجمه

ادق این مسأله و نمونة آشکار آن دوگانگی پدید آمده در بحث حاضر است کوه  عمل نکرده است؟ شاهد ص«تحقيق

نه تنها برای خواننده روشن نمی شود که معيار آوردنِ)هيچ(در برخوی آیوات و دليول نيواوردن آن در مووارد دیگور       

بوه   چيست؟بلکه این مشکل نيز پيش می آید که اسم الی نفی جنس هم در برخی آیات، معرفه ترجمه موی شوود.  

تنها به دو آیة کوتاه و پرکاربرد زیر و ترجمة آنها بسنده می شود تا ضرورت بازنگریِ  منظور روشن تر شدن بحث،

 در آن به خوبی روشن شود:

 )ال الـه اال أنـت(، )ال الـه اال اص(، )ال الـه اال اَّلل(این آیه که گاهی با مستثناهای دیگر و به صورت ال اله اال هو:-ال 

در آیات متعددی به کار رفته  گاهی به درستی، با قيد منفی تأکيدیِ)هيچ( همراه شود ولوی در    اال الـذی...()ال اله و

موارد دیگری، بدون چنين قيدی به کار رفت که حداقلِ ایراد، عدم یکنواختی ترجمه است. عالوه بر این، در آوردن 

صوصاا که در موارد فراوانی، نشانة نکوره بوودن   افزودة تفسيری درون قالب یا بيرون آن هم یکنواخت عمل نشد خ

اسم را باید از افزودة درون قالب فهميد که نادرسوت اسوت.به نمونوه هوایی از ایون ناهماهنگيهوا توجوه فرمایيود:         

/صافات)معبود راستينی جز خداوند]یگانه[نيسوت(ترجمه شود در حوالی کوه هموين آیوه       ٨3در)ال اله اال اَّلل(عبارت

در مووووارد بسووويار زیوووادی  )ال الـــه اال هـــو(اسوووتينی[جز خووودا نيسوووت(برگردان گردیووود.  /محمد)معبود]ر11در

/قصص بدونِ)هيچ(و به صورت)معبود]راستينی[ جز او نيسوت(ترجمه شود. در   ٣٣/فاطر و٨/غافر،١2/بقره،1١٨نظير

 /مزمول)هيچ معبود]راسوتينی[ جوز او نيسوت(برگردان شود.     1/قصوص و 71/غافر،١3حالی که در برخی آیات همانند

/بقره)خداوند]اسووت کووه[ معبووود راسووتينی جووز او نيسووت.  233در)اَّلل ال الــه اال هــو احلــی  القي ــوم(همچنووين عبووارت

/آل عمووران، بووه صورت)خدا]اسووت کووه[    2زنده]و[تدبيرگر]هستی[اسووت(ترجمه شوود ولووی همووين آیووه در    

)خدا]سووت[که /نساء٣7معبودی]راسووتين[جز او نيسووت، زنوودة پاینووده اسووت(برگردان گردیوود. و مشووابة آن در    

/تغابن)خداونود اسوت کوه هويچ معبود]راسوتينی[جز او      1٨/طوه و ٣معبود]راستينی[جز او نيسوت(ترجمه شود و در  

/نحل به صورت)هيچ معبود]راستينی[ جز من نيست(برگردان گردید 2در )ال الـه اال اص(نيست(برگردان شد. همچنين

ه روشن است ترجمه هایی که با)هيچ(همراه است /طه)معبود ]راستينی[ جز من نيست(ترجمه شد. اگرچ1٢ولی در 
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و تأثير حضور الی نفی جنس را بهتر بازتاب می دهد، درست تر است  ولی درستی یا نادرستیِ این یوا آن ترجموه   

یک مطلب است، و ناهماهنگی و عدم یکنواختیِ ترجمه، مطلبی دیگر. حتی بحث بر سرِ یکسان سازیِ ترجمه هوم  

صل پذیرفته شده در ترجمة قرآن محسوب موی شوود  بلکوه جودای از آن، سوخن بور سورِ        نيست که امروزه یک ا

ناهماهنگی در برگردانهاست که در موارد متعددی رخ داده و دقت و تأمل بيشتری را طلب موی کنود. خصوصواا از    

ين یک مثوالی کوه   جنبة بود و نبود قالبها که شاید به حدود ده هزار قالب برسد و متأسفانه چنانچه در برگردان هم

ذکر شد مشاهده می شود بسيار آشفته و نامناسب و دور از شأن چنين ترجمة دقيق و امينی است که مترجم فرزانوه  

 باید برای برطرو ساختن آن به فکر راه چاره ای باشد.

بارها در سووره  )ال ريـْ فيهـا(یا )ال ريْ فيه(نمونة دیگر این بحث، آیة مذکور است که به صورت  ال ریب فیه:-ب

/انعوام،  12/نسواء، ٣7/آل عموران،  23/بقره، 2قيامت به کار رفت و در حالی که در  های مختلف در توصيف قرآن یا

/شووری بودون)هيچ(و بوه صوورت )شوکی/تردیدی در آن      7/جاثيه و٨2و2١/غافر،31/حج، 7/اسراء، 11/یونس، ٨7

هيچ(و به صوورت)هيچ شوکی در قياموت نيسوت(     /سجده همراه با)2/کهف و21نيست/]روا[ نيست(برگردان شد،در

و)هيچ شکی در آن روا نيست(ترجمه شد  در صورتی که سياق آیات،حداقل در برخی از آنها، به ویژه در موواردی  

هموراه شوده،   )و أن  السـاعه آتيـه ال ريـْ فيهـا(که از تردیدناپذیری وقوع قيامت سخن می گوید و بوا عبواراتی نظيور   

گذارد که آیه را باید در موارد بسياری با تأکيد ترجمه نمود. به عالوه، برای ترجمه ای کوه  کمترین شکی باقی نمی 

فهوم بيشوتر مخاطوب، دههوا نکتوة       نه تنها از هزاران پرانتز و قالب برای بيان مقصودِ خود استفاده کرده  بلکه برای

الاقول درون قوالب یوا    -قيدهای موذکور تفسيری را هم در متنِ ترجمه داخل نموده نباید چندان دشوار باشد که از 

استفاده نماید. خصوصاا اگر به این نکته هم توجه شود که ناهماهنگی های اشاره شده تنها به دو مووردِ بواال    -پرانتز

همراه شده نيز به خوبی محسوس است، چنانچه مثالا « الی نفی جنس»منحصر نمی شود  بلکه در دهها آیه ای که با

)ال تثريْ عليکم /هود)امروز هيچ نگاهدارنده ای از عذاب خدا نيست(ترجمه شد. و٢٨درامر اَّلل( )ال عاصم اليوم من
/مؤمنوون)هيچ دليلوی بوه]حقانيت[آن    117در)ال برهان لـه(سرزنشی بر شما نيست(. و /یوسف )امروز هيچ12دراليوم(

)ال تبـديل خللـق ی پوذیرد(. ولوی  دگرگوونی نمو   /یونس)وعده های خداوند هويچ ١٢در )ال تبديل لکلمات اَّلل(ندارد(. 
/روم که مشابة آن است بدون)هيچ(و به صوورت)آفرینش خداونود دگرگوونی نموی پوذیرد(برگردان شود.       ٨1دراَّلل(

)ضمناا باید توجه داشت که واژة)دگرگونی(در دو عبارت اخير نکره نيست و متورجم محتورم معمووالا بورای نکوره      

د)ای(به آخووور کلموووه اضوووافه موووی کنووود مانند)بووودی سووواختن واژه ای کوووه بوووه)ی(ختم موووی شوووود، پسوووون

/احوزاب و مووارد دیگور. پوس در     ١/ص.)نيکی ای(در٨3/زمر.)فرانروایی ای(در3١/شوری.)کوتاهی ای(در٢1ای(در

اینجا هم باید)دگرگونی ای(بياید تا نکره بودن اسم الی نفی جنس را بهتر برساند(. همچنين در موارد بسيار زیادی 

/انعام)برای وعده های خداوند /برای سخنانش 113و٨٢در)ال مبدل لکلمات اَّلل/لکلماته(مانندبدون)هيچ(ترجمه شد 

/محمود)آنان  11در )ال صصـر ِلـم(/غوافر)امروز سوتمی]در ميان[نيسوت(     17در )ال ظلم اليـوم(تغييردهنده ای نيست(  

/روم)برایش بازگشوتی  ٢٨مين آیه در/رعد)آن بازگرداندنی ندارد(ترجمه شدند. ه11در )ال مرد  لـه(یاوری نداشتند( و
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از آنجا که تعداد این قبيل آیات نسبتاا زیاد است به همين مقودار   /شوری )بازگشتی ندارد(برگردان شد.٢7نيست( و

بسنده نموده، یادآور می شود که تقریباا در تمامی این موارد، سياق آیات به خوبی نشان می دهد که در ترجمه بایود  

)ذلـک ِبن  اَّلل مـولی الـذين آمنـوا وأن  الکـافرين ال انچه در همين آیة یازدهم سورة محمد آمده استقيد)هيچ(بياید. چن
.یعنی چون خداوند یاور مؤمنان است، طبيعتاا هيچ فرد یا گروه دیگری در جهان باقی نمی ماند که یواوریِ  مولی ِلم(

از ماهيت اصلی اش، در یک چنوين سوياقی   کافران را بر عهده بگيرد. روشن است که وقتی الی نفی جنس، جدای 

 قرار می گيرد باید ترجمه با هيچ همراه شود.

 نکره در سیاق نفی

قرار گرفته به گونه ای ترجمه نمودند که تردیدی باقی نمی «نکره در سياق نفی»مترجم محترم در موارد متعددی که

)و ال تـزر وازره وزر باور دارند و بر همين اساس آیوة گذارد که به این نکته به عنوان یک اصلِ مهم در برگردان قرآن 
/نجم آمده، همراه با قيد منفی)هيچ(و بوه صوورت)و   ٨٣/زمر و 7/فاطر،1٣/اسراء، 13/انعام،1١٢را که در آیاتاخـری(

 هيچ بردارنده ای بار گناه/]گناه[دیگری را برندارد/برنمی دارد(برگردان نموده اند. بوا ایون تفواوت کوه واژة)گنواه(را     

/نجم بدون قالب و در سه مورد دیگر با قالب آورده اند. این نکته که می توانست به عنووان یوک   ٨٣/انعام و1١٢در

قاعده در بسياری موارد دیگر نيز خود را نشان دهد، در عمل آن گونه که باید در کلِّ ترجمه بازتواب پيودا نکورد و    

است، به ویژه در آیاتی کوه تأیيدیوة سوياق را بوه     «اق نفینکره در سي»حداقل نيمی از صدها آیه ای که مصداق بارز

همراه دارد و معنا و مفهوم آیه به گونه ای است که قيدهایی همچون)هرگز( یا)هيچ(را می طلبد، همچنان بدون این 

خود بوه نظریوه ای   «روش تحقيقِ»قيدها برگردان شد. در حالی که روشن است مترجم باید پيش از آغاز ترجمه، در

رگردان آیات برسد، و پس از آن به ترجمة قرآن ب ردازد تا هم از اِعمال سليقه در حد امکان پرهيز شود، و هوم  در ب

ترجمه از یکنواختیِ الزم برخوردار گردد تا شاهد ناهماهنگی هایی از این دست در آن نباشويم. بور هموين اسواس،     

دوم سوورة واقعوه بوا قيود)هيچ(و بوه صوورت)هنگام        را در آیة)ليس لوقعتها کاذبه(نمی توان پذیرفت مترجم محترم

که مشوابهت لفظوی و   -را در آیة دوم سورة معارج)ليس له دافع(تحققش هيچ]نفس[ دروغزنی ندارد(ترجمه نماید و

نيز با قيد)هيچ(و این گونه برگردان فرماید)آن هيچ بازدارنوده ای نودارد(.    -/واقعه تردیدناپذیر است2معنایی اش با

در آیة هشتم سورة طور را که از جهات بسياری شبيه آنهاست، خصوصاا که پس از شش سوگند من دافع()ما له ولی

)انَّ قرار گرفته و پيش از آن هم آیه ای آمده که حتميت وقوع عذاب الهی را حداقل با دو ادات تأکيدی بيان نمووده 
)آن ر سواده و ایون گونوه ترجموه فرمووده انود:        اما بدون توجه به این چنين قراینی، آیه را بسويا عذاب ربک َلواقع(
هم مدلهایی را طراحی کورد و  «نکره در سياق نفی». در حالی که در موارد متعددی می توان برایابزدارنده ای نـدارد(

چارچوبها و الگوهایی را استخراج نمود که از کلی نگری و کلی گویی در این زمينه پرهيوز شوود و بور اسواس آن     

ای مشابه، ترجمه هایی مشابه و یکنواخت عرضه نمود ذیالا برخی نمونه ها بوه اجموال اشواره موی     بتوان در اسلوبه

 شود تا ميزان هماهنگی یا ناهماهنگی ترجمه ها مشخص شود: 
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و  ٨11، ص1،ج1٢12حرو)ما(را در این اسلوب نافيه بدانيم یا شبيه به ليس و حجازیه)درویش، )ما ... مِن(.-ال 

ل بحث ندارد  زیرا سخن بر سر این حرو و عامل بودن یا نبوودن آن نيسوت بلکوه در بوارة     (تأثيری در اص13٣ص

حرو جرّ)مِن( در یکی از پرکاربردترین شيوه های نفی در قرآن است که در ترجمة حاضر، برگردان یکسوانی پيودا   

بوه درسوتی قيود    نکرد و برای مخاطب روشن نمی شود که بر چه اساسی در ترجموة بسوياری از ایون قبيول آیات،    

منفیِ)هيچ(آمد،اما در موارد نسبتاا زیادی چنين نشد؟آیا سليقه یا صالحدید مترجم در آن تأثيرگذار بووده، یوا مبوانیِ    

/بقره با 112در)ما له فی اآلخره من خالق(جمله سازی و ترکيب کلمه ها و یا همة اینها؟ مثالا فکری و نظریِ او، و یا

/بقره بدون)هيچ(و بوه صوورت)او را در   211ای ندارد(ترجمه شد ولی همين آیه درقيد هيچ و)در آخرت هيچ بهره 

/آل عمران بوه صوورت)آن گوروه در    77در)اولئک ال خالق ِلم فـی اآلخـره(آخرت بهره ای نيست(برگردان گردید و 

جوز او   /کهف با)هيچ( و به صوورت)آنان 2١در)ما ِلم من دونه من ولـی(آخرت بهره ای نخواهند داشت(ترجمه شد. 

/سجده با)هيچ(و به صورت) جز او هيچ ٢در)ما لکم من دونه من ولـی وال شـفيع(هيچ کارسازی ندارند(ترجمه شد، و

/شووری)و سوتمکاران   ٣در)الظـاملون مـا ِلـم مـن ولـی و ال نصـري(دوست و شفاعت کننده ای ندارید(برگردان گردید و

/هوود)و در برابور خداونود    21درمـن دون اَّلل مـن اوليـاء()و مـا کـان ِلـم هيچ کارساز و یاوری ندارند(ترجمه شود اموا  

دوستانی ندارند(برگردان گردید. از آنجا که نمونة این بحث فراوان است و دوگانگی در ترجمة آنها نيز بوه خووبی   

 محسوس است ذیالا به سه نمونة دیگر نيز اشاره می شود:

ران در مقابل عناد قوم خود، اعالم می کردند در برابور  یکی از نمونه های بارز این بحث در آیاتی است که پيامب -1

این آیات که حدود دوازده آیوه   رسالتی که انجام می دهند هيچ اجر و مزدی از آنها طلب نمی کنند  ولی در تمامی

/فرقان )هيچ( آمد و)من بر این کوار از شوما هويچ    37در)ما اسئلکم عليـه مـن اجـر(می شود بدون تأکيد آمد و تنها در

اداشی نمی خواهم(ترجمه شد. در حالی که جدای از بحث)مِن(زاید در این قبيل آیات، نکره در سياق نفوی قورار   پ

 گرفته و در چنين مواردی آوردن)هيچ(ضروری است.

/ص که)آن هيچ زوالی ندارد(ترجموه  3٢در)مـا لـه مـن نفـاد(از نمونه های دیگری که با)هيچ(آمد آیاتِ زیر است:  -2

 /ق)در آن هيچ شکافی نيسوت(برگردان ١در)ما ِلا مـن فـروج(/ص که)هيچ وقوفی ندارد(  و13درمن فواق()ما ِلا شد. 

)ما /شوری)هيچ گریزگاهی ندارند(  و٨3/فصلت)هيچ راه رهایی ندارند(  و در٢٣در)ما ِلم من حميص(شدند. همچنين
/بقووره 271درلظــاملني مــن انصــار()مــا ل/ابراهيم)مووا هوويچ گریزگوواهی نداریم(ترجمووه شوودند. ولووی21درلنــا مــن حمــيص(

/عنکبوت نيز)شما یواورانی  23در)ما لکـم مـن صصـرين(یاورانی ندارند(ترجمه شد.  /مائده بدون هيچ و)ستمکاران72و

)مــا ِلــم مــن /جاثيه)شووما هوويچ یوواورانی ندارید(ترجمووه شوود.    ٨٢نداریوود(برگردان گردیوود. امووا همووين آیووه در   
)مـا للظـاملني /روم) آنان یاورانی نخواهند داشت/ندارند(ترجمه شود و 21/نحل و ٨7/آل عمران،11و3١و22درصصـرين(

/غافر)ستمکاران دوستی و شفيعی که سخنش را ب ذیرنود، نخواهنود داشوت(برگردان    1٣درمن ْحيم و ال شفيع يطـاع(

 گردید. 
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ری لکـم علينـا )مـا نـ/اعراو )شما هيچ برتری ای بر ما ندارید(ترجمه شد ولوی ٨1در )ما کان لکم علينـا مـن فضـل( -٨
/ق)هويچ  ٨٣در)مـا مسـنا مـن لغـوب(/هود)برایتان بر خویشوتن برتوری ای نموی بينيم(برگوردان شود.      27درمـن فضـل(

به)خسوتگی(که معرفوه اسوت صوحيح نيسوت و بایود       )مـن لغـوب(خستگی به ما نرسيد(ترجمه شد که البته برگردان

 همانند)برتری ای(نکره و)خستگی ای(ترجمه شود.

(  در 1٢1و12٣و٨2،ص 1،ج1٢12و)ما(در این اسلوب نافيه باشد یوا شوبيه بوه لويس)درویش،    حر )ما ... ب(.-ب

ماهيت بحث تأثيری ندارد  زیرا سخن در کيفيت ِاعمال )ما( نيست، بلکه در بود و نبود حرو جرّ زاید)باء(و توأثير  

بودون در نظور    ل  موی شوود،  معناییِ آن است که مترجم در موارد بسياری، این قبيل آیات را که بر دههوا موورد بوا   

گرفتن)بِ(ترجمه نمود  در حالی که سياق آیات در موارد زیادی به خوبی نشان می دهد که آیوه را بایود بوا تأکيود     

سورة مائوده بوه درسوتی )مون هرگوز      2٣در داستان فرزندان آدم درآیة)ما أص بباسط يـدی اليـک(برگردان کرد چنانچه

کرد(ترجمه شد. اما این شيوة درست در آیات بسوياری موورد غفلوت قورار     دست خود را به سوی تو دراز نخواهم 

 به چند نمونه به اجمال اشاره می شود: گرفت که ذیالا

از مواردی که قطعاا باید تأکيد می شد و)هرگز(می آمد اما چنين نشد، در آیاتی است کوه خداونود نسوبت هوای     -1

، با بهره گيریِ از همين اسلوب، به شدت مردود می شمرد و باطل ناروایی را که مشرکان به پيامبر و قرآن می دادند

 بودن اظهارات واهیِ آنها را به روشنی بيان می کند به گونه ای که جای کمترین تردیدی باقی نمی گذارد کوه بایود  

بلکه در تفسير قيدِ منفیِ)هرگز(را در طرد آن باورها، در متن یا شرح افزود. این نکته ای است که نه تنها در ترجمه،

)مــا انــت بنعمــه ربــک بکــاهن و ال و کووالم هووم از مسوولّمات اسووت، ولووی در ترجمووة حاضوور چنووين نشوود. مووثالا    
)مـا انـت بنعمـه ربـک /طور به صورت)تو به فضول پروردگوارت کواهن و دیوانوه نيسوتی(ترجمه شود. و      21درَمنـون(
/حاقه)آن ٢2و٢1درشاعر ... و ال بقول کـاهن( )ما هو بقول/قلم)تو به فضل پروردگارت دیوانه نيستی(  و2درمبجنون(

گفتة شاعر نيست ... و گفتة کاهن]هم[ نيست(ترجمه شد.در حالی که بجز سورة طور در دیگر سوره هوا، نوه تنهوا    

پيش از این آیات، چندین سوگند آمده، بلکه در آیات بعد نيز قراینی دالّ بر اهميت موضوع وجود دارد که تردیدی 

که آوردن قيدی چون)هرگز( یا)به هيچ وجه(و مشابة آن،کمترین کاری است که مترجم باید انجام  باقی نمی گذارد

دهد. تردیدی نيست آنچه در آغاز سورة قلم در آیة دوم مطرح شده، پاسخ مستقيمِ خداوند به آن چيزی اسوت کوه   

و در چنووين مقووامی بایوود در ()و يقولــون ان ــه َلمجنــون، از زبووان مشوورکان آمووده کووه31در پایووان ایوون سوووره در آیووة

سوره تکویر)و این هم روزگارتان دیوانه نيست(برگردان شود.   22در آیة)و مـا صـاحبکم مبجنـون(ترجمه)هرگز(بياید. 

/سباء که مشابه آن است برطرو شود و آیوه بوه درسوتی)هيچ     ٢١در)ما بصاحبکم من جنـه(اما این اشکال در برگردان

/اعوراو هوم بوه درسوتی)این     1٣٢در)مـا بصـاحبهم مـن جنـه(ت(ترجمه شود و گونه دیوانگی ای در همنشين شما نيس

همسخن آنان هيچ دیوانگی ندارد(ترجمه شد. تنها ایرادی که به آیة اخير وارد است معرفه آوردن)دیوانگی(است که 

مقامی،نوه  /سباء عبارت)دیوانگی ای(بياید. باید توجه نمود که آوردن)هرگز( یا)به هيچ وجه(در چنين ٢١باید همانند

فقط با ترجمه و سياق آیات سازگار است بلکه با مبانی کالمی نيز کامالا منطبق است. زیرا قورآن ایون سوخن را بوه     
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)و قـالوا ايايهـا صورت انتزاعی و ابتدای به ساکن ایراد نکرد، بلکه در پاسخ به اظهاراتی شبيه آیة ششم سوورة حجور  
شت و بر همين اسواس، پوذیرفتنی نيسوت کوه در جوواب چنوين گفتوار        بيان داالذی نـُز ل عليه الـذکر انـک َلمجنـون(

  ناصوابی صرفاا یک جملة خبریِ بسيار ساده بيان شود.

در هيچ مورد از حدود دوازده باری که در قورآن بوه کوار    )و ما اَّلل بغافل عما تعملون/يعملـون(عجيب است که آیة-2

/نمل 1٨/هود و12٨/انعام،1٨2/آل عمران،11/بقره ،1٢1و1٢٢و1٢1و٣3و7٢رفته با تأکيد همراه نشد چنانچه در آیات

به خوبی قابل مشاهده است که بدون)هرگز(و به صورت)و خدا از آنچه می کنيد/می کنند/انجام موی دهنود غافول    

نيست(آمده است. در حالی که اوالا همين فراز از آیه به روشنی تهدید و انذار را می رساند و باید بوا )هرگز(بيایود.   

نياا سياق آیات قبل و بعد گواهی می دهند که باید آیه را با تأکيد ترجمه کرد. ثالثاا با تکيه بر فهم قرآن با قرآن و با ثا

یوک اصول   «تفسير قرآن با قورآن »استمداد از آیات دیگر می توان به ترجمة بهتر دست پيدا کرد  زیرا همان گونه که

نيز می تواند یک اصلِ کارآمد در برگردان آیات باشد. چنانچوه  «قرآنترجمة قرآن با »بسيار مهم در فهم آیات است،

/مؤمنون را می تووان بوه   17در)ما کنا عـن اخللـق غـافلني(/ابراهيم و٢2در )ال َتسنب  اَّلل غافاًل عما يعمل الظاملون(دو آیة

محترم در برگردان آیة عنوان قرینه و شاهدی برای آوردن)هرگز( در برگردان عبارت مذکور دانست. که البته مترجم 

/مؤمنون هم)هرگز(را به عنوان افوزوده ای تفسويری درون قوالب آورد کوه     17نخست هم هرگز نياورد و در ترجمة

 نشان می دهد به تأثير معنایی بای زاید چندان باور ندارد.

سوتند(. در حوالی کوه    /بقره این گونه ترجمه شد)و آنان از آتش بيرون آینوده ني 1١7در)و ما هم ِبارجني مـن النـار(-٢

/بقره گروهی را توصيف می کند که وقتی در قيامت وارد جهنم می شوند و عذاب را موی بيننود،   1١3خداوند از آیة

آرزو می کنند که ای کاش می توانستند از آن بيرون روند و توصيف قرآن در بارة آنان این است که بيرون رفوتن از  

در چنين مقامی آوردن تأکيود ضوروری اسوت. مشوابة ایون وضوعيت        آن هرگز امکان پذیر نيست. روشن است که

ني(/مائده است و در آنجا هم بدون)هرگز(ترجمه شد. همچنين٨7در /انعام بدون)هرگز(و به 21در آیة)و ما حنـن مببعـٍو

 )ان هـی االصورت)و ما برانگيخته نخواهيم شد(ترجمه گردید. اما با توجه به اصل آیه که از قول کافران اسوت کوه  
ني( باید گفت اگر واقعاا بخش آغازین آیه قرینه ای برای آوردن )هرگز(در بخش پایانیِ آن حياتنا الدنيا و ما حنن مببعٍو

نيست، بهتر است دو آیة بعد را هم به عنوان شاهد به آن ضميمه کنيم توا معلووم شوود کوه در آوردن)هرگز(نبایود      

زاران افوزودة تفسويری را درون قوالب و پرانتوز آورد، ولوی      تردیدی روا داشت. عجيب است که مترجم دانشمند ه

)ان هـی اال /مؤمنوون ٨7آوردن)هرگز(را در چنين مواردی  حتی به عنوان شرح و توضيح، ضروری ندانست. در آیوة 
ني( که مشابة آیة پيشين است نيز بدون )هرگز(ترجمه شد در حالی که عوالوه  حياتنا الدنيا َّنوت و حنيا و ما حنن مببعـٍو

/سوباء و  ٨3در)و مـا حنـن مبعـذبني(بر خود آیه، سياق آیات قبلی هم نشان می دهود کوه بایود هرگوز بيایود. همچنوين      

 /صافات به صورت)و ما عذاب نخواهيم دید(برگردان شد. 31

یکی دیگر از شيوه های نفی در قرآن، استفاده از اسلوب موذکور در برخوی آیوات اسوت.      )لیس/ألیس ... بِ(.-ج

نيست؟(، در حالی که هم این آیه و هم آیات قبل  /انعام که چنين ترجمه شد)آیا این حق٨1درهـذا ابحلـق( )أليسمثالا
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و بعدش که در بارة قيامت و عذاب جهنم است گروهی را توصيف می کند که جهان آخرت را انکوار موی کننود و    

مانی که آنها همه چيز را فهميدنود و  خداوند در رد و نفی دیدگاه آنان چنين پرسش انکاریی را مطرح می سازد و ز

. آیوا در چنوين مقوامی نبایود قيودی      )فذوقوا العذاب مبا کنتم تکفرون(در پاسخ شان می فرماید)قالوا بلی و ربنا(گفتند

همانند)واقعاا(یا مشابة آن و لو داخل پرانتز یا قالب بياید تا شدت توبيخ را بيشتر به مخاطب القا کنود؟ مشوابة ایون    

)يـــوم يعـــر  الـــذين کفـــروا علـــی النـــار ألـــيس هـــذا ابحلـــق قـــالوا بلـــی و ربنـــا قـــال فـــذوقوا العـــذاب مبـــا کنـــتم وضوووعيت در
/اعوراو  ١7را در)لـيس بـی سـفاهه(/احقاو است که بدون هيچ قيدی ترجمه شد. در جایی کوه متورجم  ٨٢درتکفـرون(

شد، صرفاا به دليول قورار گورفتنِ    بدون اینکه هيچ حرو جرّ زایدی بر سرش آمده باشد یا تأکيدی در ظاهر داشته با

نکره در سياق نفی به درستی با)هيچ(و این گونه ترجمه می کند)در من هيچ گونه بی خردی نيست( چورا در آنجوا   

که بر سور خبر)ليس(بوای زایود موی آیود نتووان ایون گونوه عمول کرد؟)البتوه در اینجوا اشوتباه دیگوری رخ داد و              

)لـيس بـی خردی ای(ترجمه شود چنانچه)ضاللت(در شش آیة پيش از آن درکلمه)سفاهت(به جای اینکه نکره و)بی 
/اعراو)گمراهی ای در من نيست(ترجمه گردیود، بوه اشوتباه معرفوه و)بوی خردی(برگوردان گردیود(.        ١1درضـالله(

سورة یس مسألة قيامت را با یادآوریِ آفرینش نخسوتينِ انسوان مطورح کورده، سو س بوه       77همچنين خداوند از آیة

)أو لـيس الـذی خلـق ایون گونوه نتيجوه موی گيورد      ٣1ستيزه جوی آدمی اشاره می نمایود و سورانجام در آیوة   روحية 
. )آیا کسی که آسمان ها و زمين را آفریده است السموات و االر  بقادر علی أن ُيلق مثلهم بلی و هو اخلالق املبـني(

دانا(. روشن است در چنين مقامی که مقوام اثبوات   توانا نيست بر آنکه مانند آنها بيافریند؟چرا، و هموست آفرینندة 

قدرت مطلق خداوند است، برای بيان نهایت تعجب و شگفتی از چنين خيال خام و نسنجيده ای، و نيز نشوان دادن  

قيدی همانند واقعاا یا حقيقتاا را، حداقل به عنوان شرح و توضيح داخل پرانتز یا قالب  باید نهایت جهل و نادانی آنها

)ألـيس ذلـک بقـادر /قياموت ٢1رجمه اضافه نمود تا مقصود آیه بهتر منتقل شود. مشابة این وضعيت، در برگوردان به ت
نيز پيش آمده است که به صورت ساده و)آیا این ]خودا[ بور آنکوه مردگوان را زنوده کنود توانوا        علی ان ُييی املوتی(

ا مخاطب قرار داده و می فرماید:آیا شما حقيقتاا نيست؟(ترجمه شد  در حالی که آیه از روی تمسخر و استهزا آنها ر

گمان می کنيد که قيامتی در کار نيست و واقعاا برای حسابرسی برانگيخته نخواهيد شد؟!یعنی با این همه شوواهد و  

سوورة  ٨١گردن نموی نهيود؟! از هموين قبيول اسوت برگوردان آیوة         قراین، باز هم عناد و لجاج می ورزید و به حق

که این گونه ترجمه شد)آیا خداوند برای بنده اش بس نيست؟(در حالی که سياق آیوه و    بکاف عبده()أليس اَّللزمر

آیات بعدی بيانگر آن است که باید از قيدهایی همانند)تنها، فقط، حقيقتاا، به راستی(و لو داخل پرانتز استفاده کرد تا 

تر از این، مواردی باشد که آیوه در صودد نفوی    توحيد خداوند در همة ابعادش به خوبی آشکار شود. شاید عجيب 

که )و ان اَّلل ليس بظالم للعبيد (ظلم و ستم از ساحت قدس الهی است ولی در ترجمه چنين دقتی به کار نرفت. مثالا

/انفال)و به آنکه خداونود بور بنودگان    31/آل عمران)و خداوند هرگز بر بندگان ستمگر نيست(ترجمه شد،در1٣2در 

)و مـا ربـک بظـالم للعبيـد /حج)و گرنه خداوند بر بنودگان سوتمگر نيسوت(برگردان گردیود.     11در ستمگر نيست(،و
/ق)و مون بوه بنودگان    21در)و مـا اص بظـالم للعبيـد(/فصلت)و پروردگارت در حق بنودگان سوتمکار نيسوت(     ٢١در(
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خداوند بر جهانيان ستمی روا /آل عمران و 11٣در )و ما اَّلل يريد ظلمـاً للعـاملني(ستمگر نيستم(ترجمه شدند. همچنين

/غافر)خداوند در حق بندگان ستم نمی خواهود(برگردان شود.   ٨1در)ما اَّلل يريد ظلمًا للعبـاد(نمی دارد(ترجمه شد. و

 در حالی که در این قبيل آیات عالوه بر سياق، شواهد آیات دیگر هم مؤید است که باید در ترجمه)هرگز(بياید. 

نقل شد حرو پرسشیِ)هل(پيش از)مِن(زاید نشانة تاکيد اسوت.  «معجم النحو»تر هم ازچنانچه پيش)هل ... من(. -د

که شوش بوار در سوورة    )فهل مـن مـد کر(ولی ترجمة حاضر در این مورد از شيوة واحدی پيروی نکرد و مثالا عبارت

بوا  ٢1در آیة(بدون)هيچ(و به صورت)پس آیا پندپذیری هست؟(ترجمه شد اما 31،13،17،22،٨2قمر آمده در آیات)

)هـل قيد)هيچ(و به صورت)پس آیا هيچ پندپذیری هست؟(برگردان گردید که به نظر می رسد دقيقتر باشد. همچنين
/ملک به درستی)آیا هيچ خللی می بينی؟(برگردان شد. و جالب این است که بخش نخسوت ایون   ٨درتری من فطور(

ب)ما ... من(به درستی)در آفرینش]خدای[رحمان هيچ است که بر اساسِ اسلو)ما تری فی خلق الرْحن من تفاوت(آیه

نابسووامانی نمووی بينووی( ترجمووه شوود. بووا ایوون توضوويح کووه اگرچووه در آوردن)هيچ(درسووت عموول شوود ولووی      

)فهـل تـری ِلـم مـن واژة)نابسامانی(معرفه است و برطبق شيوة نگارشوی متورجم باید)نابسوامانی ای(باشود. همچنوين     
/اعوراو  3٨در)هـل لنـا مـن شـفعاء(چ اثری بازمانده موی بينی؟(برگوردان شود. ولوی    /حاقه)پس آیا از آنان هي٣درابقيـه(

/غافر)آیوا بوه سووی    11در  خـروج محـن سـبيل( )هل الـیبدون)هيچ( و به صورت)پس آیا برای ما شفيعانی هستند؟(  و

/شووری)آیا هويچ راهوی بوه     ٢٢در )هـل الـی مـرد  مـن سـبيل(برآمدن ]از دوزخ[ راهی هست؟(ترجمه شدند. همچنوين 

/فصولت)هيچ راه  ٢٣در )ما ِلم من حمـيص(/ق) آیا هيچ گریزگاهی هست؟(  ٨١در )هل من حميص(بازگشت هست؟(  

 /شوری)هيچ گریزگاهی ندارند(ترجمه شدند. ٨3رهایی ندارند( و در

راه شدند که تقریباا در همة آیات در موارد متعددی، فعلهای نهی با نون تأکيد ثقيله هم )الی نهی ... نون توکید(:-ه

/یوونس کوه)پس از شوک    1٢/انعوام و 11٢/بقوره، 1٢7در)فـال تکـونن  مـن املمـرتين(بدون تأکيد برگوردان شودند ماننود   

/یوونس )و از مشورکان   113/انعوام و  1٢در)و ال تکـونن  مـن املشـرکني(آورندگان/دودالن مباش(ترجمه شد. همچنوين 

 /قصص به درستی)و هرگز از مشرکان مباش(برگردان گردید. ٣7مباش(ترجمه شد. اما همين آیه در

 برگردان توکیدها

از آنجا که در مورد تأکيدها و چگونگی برگردان آنها سخنان بسياری گفته شد بدون پرداختن به آن مباحوث بعضواا   

قَد(خالصه کرد و با تکورار  تکراری، تنها به این نکته اشاره می شود که نباید همة تأکيدها را در)إنّ(و)أنّ( یا)قَد(و)لَ

این سخن هميشگی و کليشه ای که نمی توان تمام آنها را به فارسی برگردان نمود خيال خوود را آسووده سواخت.    

هيچ کس مدعی نيست که می توان یا باید همة این حروو را در ترجمه ظاهر ساخت.این کار نه شدنی است و نوه  

ر موارد مشابه یکسان ترجمه شوند. اما مسألة تأکيدها به مراتب فراتر از الزم. ولی می توان توقع داشت که حداقل د

-ب  ادات تأکيودی -این حروو است و آنها را دستکم باید در سه حووزة مسوتقل موورد بررسوی قورار داد: الوف      

تأکيدی. هر یک از این سه حوزه بحث خاص خوود را دارد کوه ذیوالا بوه     -اسلوبهای شرطی-ج  اسلوبهای تأکيدی

 ی از آنها به اجمال اشاره می شود:بخش
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.آنچه محل بحث است و بيشترین دیدگاه های موافق و مخالف را به خود معطوو سواخته بوه   توکیدی ادات-ال 

مربو  می شود که موضوع دشواری است و اتفاق نظری )إن ،أن ،َقد،َلَقـد،َل،نَّ(همين مسأله، یعنی ادات تأکيدی نظير

ندارد و بيش از آنکه ضابطه مندی در ترجمة آنها مدنظر باشد سليقة مترجم و نگاه تفسويری  در برگردان آنها وجود 

وی است که حرو نهایی را می زند که تا حدود زیادی غيرعلمی است. به باور نگارنده، آنچه در ایون بحوث مهوم    

و اجازه نداد دو یا چنود  است و در اولویت نخست قرار دارد این است که الاقل در آیات مشابه یکسان عمل نمود 

/آل عمران دو گونه ترجمه شووند. کواری کوه در برگوردان برخوی آیوات مشوابه دیگور         11١و11آیة مشابه ای مانند

)انـه هـو  انجام می شود و ترجمة یکسانی می یابند. نمی شوود )فويل يومئذ للمکذبني(یا)فب ی ح آالء ربکما تکذابن(نظير
کمترین تأکيدی به صورت)او دانای فرزانه است(ترجمه نمود ولی مشوابة آن را  /یوسف بدون ٣٨را درالعليم احلکيم(

/بقره)بوی گموان توویی    121را در)انک انـت العزيـز احلکـيم(/ذاریات)بی گمان او فرزانة داناست(برگردان کرد. یا٨1در

)انـک أنـت دان کرد. یا/مائده)تویی که پيروزمند فرزانه ای(برگر11٣پيروزمند فرزانه(ترجمه کرد ولی همين آیه را در
/آل عمران بدون تأکيود  ٨3/بقره)همانا که تویی شنوای دانا(ترجمه نمود ولی همين آیه را در127را درالسميع العلـيم(

/حوج کوه عوالوه بور)إنَّ(و ضومير      ١٢را در)ان اَّلل ِلـو الغنـی احلميـد(و)تویی که شنوای دانایی(برگردان کرد چنانچوه 

کيد و)خداوند بی نياز ستوده است(برگردان نمود.در حالی که در چنين آیاتی به غير فصل،الم تأکيد هم دارد بدون تأ

از)همانا(یا قيدی دیگر که بيانگر تأکيد است باید )تنها(یا)فقط(که نشاندهندة انحصار است نيز بياید یا الاقل با یوک  

راسوتی خداونود پيروزمنود فرزانوه     /آل عمران)بوه  ١2در)ان اَّلل ِلـو العزيـز احلکـيم(قيد تأکيدی هموراه شوود چنانچوه   

است خصوصاا که این ناهماهنگی  است(ترجمه شد. و از این موارد ناهماهنگ تقریباا زیاد است که نيازمند بازنگری

تنها به تأکيدهای اواخر آیات منحصر نمی شود بلکه در تمامی بخشهای آیات به خوبی ملموس اسوت. بور هموين    

ین موضوع بسيار مهم را در سطح آیات مشابه نگه داشت یا مسأله را ميان صفر و اساس، به نظر می رسد که نباید ا

صد قرار داد و حکم کرد که ترجمه بشوند یا نشوند. بلکه باید با تأمل بيشتری به بحث پيرامون آنها پرداخت تا بوه  

ها در مورد معادلهای کهنی تدریج راه حلهای بهتری از درون این مباحثات سر برآورَد. چنانکه اگر همين نقد و نظر

همانند)همانا( و)به درستی که(نبود، امروزه شاهد معادلهای بيشوتری در ترجموه هوای معاصور نبوودیم. معادلهوایی       

نظير)بی گمان،بی شک،بی تردید،البته،به یقين،به طور قطع،به طور حتم،با اطمينان،یقيناا مطمئناا،حتماا، قطعاا،تحقيقاا،بوه  

یستگی،که، بداند که،بدانيد که،بدانند که، چرا که و ... (که همگی در ترجمه های معاصر کاربرد نيکی،به خوبی،به شا

دارند. روشن است که همين نقد و نظرها مترجمان را بر آن داشت که در این زمينه به تکاپو برخيزنود و معادلهوای   

ترجمه نشدنهای ادات تأکيدی بارها سخن  متنوعی بيابند.اکنون نيز باید چنين کرد و به وضع موجود قانع نشد و از

گفت تا مترجمان آینده در پی راه حلهای دیگری باشند. با این مقدمه به پاره ای از ادات تأکيودی و ناهمواهنگی در   

 ترجمه آنها توجه فرمایيد:

در بيشوتر  .به نظر نمی رسد برگردان این حرو در ترجمة حاضر تابع قاعدة خاصوی باشود،چنانچه متأسوفانه    )إنَّ(-

)إن الذين کفروا لن تغنی عنهم امواِلم و ال أوالدهـم ترجمه های معاصر نيز چنين است. مثالا روشن نيست چرا )إنَّ(در



 نادعلی عاشورى َتلوكی ىقرآن استاد مسعود انصار ۀترجم یاجمال یبررس
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/آل عمران در ترجمه ظاهر شد و آیه)به راستی آنان که کفر ورزیده اند اموال و فرزندانشان چيزی 11درمن اَّلل شيئاً(

همين سوره بدون ترجمه ماند و)آنان کوه کفور    11١(ترجمه شد ولی همين آیه دراز]عذاب[خدا را از آنان باز ندارد

/بقوره  ١2درو الصـابئني ....( )إن الذين آمنوا والذين هـادوا و النصـاریورزیده اند ...(برگردان شد؟ یا چرا)إنَّ( در آغاز

مائده بدون تأکيود و)مؤمنوان و   /١1/حج با تأکيد و)به راستی کسانی از مؤمنان ...(ترجمه شد، ولی همين آیه در17و

/انفال)آنوان کوه ایموان آوردنود و     72در)إنَّ الـذين آمنـوا و هـاجروا و جاهـدوا ...(یهودیان و ....(ترجمه شد؟ یوا چورا  

/بقره)به راستی آنان که ایموان آوردنود و ...(برگوردان گردیود؟ و     21٣هجرت کردند ...(ترجمه شد ولی مشابة آن در

تقریباا زیاد است که ذکر مثالهایی بيشتر موجب تطویل مقال می شود. حتی یک عبارت کوتواه  متأسفانه از این موارد 

/شووری)بی گموان او بوه راز دلهوا     2٢/زمور و 7/انفوال و ٢٨در)إنَـّه علـيم بـذات الصـدور(هم دو گونه ترجمه شد مثال

د که تردیودی بواقی نموی    /ملک)او به راز دلها داناست(برگردان ش1٨/فاطر و٨٣/هود و3داناست(ترجمه شد ولی در

گذارد که بيش از هر چيز، تابع برداشت و سليقة مترجم است. البته این سخن هرگز به معنای منفی آن نيست زیورا  

سليقه و برداشت متخصص لزوماا بد نيست و بخشی از تخصص و علم و آگاهی اوست، بلکه صرفاا بيان این نکتوه  

ه شد و در آیات بسياری چنين نشد.در حالی که قطعواا موی تووان در    است که حرو مذکور در موارد فراوانی ترجم

موارد متعددی، در برگردان این حرو ضابطه مند عمل کرد و تنها در بخش محدودی از کاربردهای)إنَّ(مجبوریم به 

ون تشخيص و سليقة مترجم اعتماد کنيم.و آن هم در جمله های خبری است که در آغاز یا پایان آیات آمده است چ

هنوز چارچوب و ضابطه ای برایش تعریف نشده است. اگرچه در این مورد هم باید دقت کورد و آیوات مشوابه را    

یکنواخت ترجمه کرد ولی مطمئناا در آینده بورای برگوردان ایون بخوش هوم مودلهایی طراحوی موی شوود.آنچه در          

ه موی توانود هماننود)واو(عطف یوا     مورد)إنَّ(قابل چشم پوشی و اغماض است تنها به این بخش مربو  می شود ک

استيناو در نظر گرفته شود اما در سایر موارد که)إنَّ(در جمله های انشایی به کار رفته و در تار و پود این جمله ها 

درهم تنيده شده، دیگر نمی توان ذوقی و سليقه ای عمل کرد. بلکه باید روشمند و ضابطه مند ترجمه نموود. بورای   

وری باید دانست که تکية صرو بر دستور زبان برای برگردان این حرو یا ترجموه نکوردن آن   رسيدن به چنين منظ

خود «شمّ قرآنی»راه به جایی نمی برد.زیرا نحو ما بر مبنای قرآن تنظيم نشده است. بلکه مترجم باید در این مورد از 

ان این حرو بدان تکيه کرد، توجه به کمک بگيرد و بداند که یکی از مطمئن ترین راههایی که می توان برای برگرد

است که هيچ کس در اهميت آن تردید روا نداشته است.در این صورت،حتی اگر به اخوتالو مشورب   «سياق آیات»

فکری و ذوقی مترجمان، اختالفاتی هم در ترجمة پاره ای آیات پدید آید باز قابل دفاع خواهد بود چرا که به یوک  

و )تـزو دوا فـان خـري الـزاد التقـوی(/بقوره موی فرمایود:   117د. به عنوان نمونه وقتی قورآن در منبع قابل اتکایی استناد دار

مترجم ترجمه می کند:)و ره توشه برگيرید که بهترین ره توشه پرهيزگاری است(چنين ترجمه ای نمی تواند موورد  

خري يعلمه اَّلل و تزودوا فان خري )و ما تفعلوا من قبول باشد زیرا قرار گرفتن این بخش از آیه در دل یک بخش بزرگتر
به همراه آیات قبل و بعدش شهادت می دهند که آیه را باید بوا تأکيود ترجموه     الزاد التقوی واتقـون اي اولـی االبصـار(

که این گونه ترجمه شد)و هور نيکوی   )و ما تفعلوا من خري فـان اَّلل بـه علـيم(/بقره213کرد. ضمن اینکه می توان از آیة
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هيد]بدانيد[که خداوند به آن آگاه است(نيز به عنوان قرینه ای بورای بيوان تأکيود در ایون آیوه کموک       که انجام می د

 گرفت.  

)و قد دخلوا ابلکفر و .این حرو در موارد متعددی برای بيان ماضی نقلی است و نيازی به ترجمه ندارد.چنانچه)قد(
بيرون رفته اند(ترجمه شود. علوی رغوم اینکوه ميوزان      /مائده)حال آنکه با کفر درآمده و با آن ١1درهم قد خرجـوا بـه(

ترجمه شدن این حرو بيش از دیگر ادات تأکيدی به ویژه)لقد(است ولی مواردی هم یافت می شود کوه حتوی در   

/آل عمران)بوه یقوين پويش از مون     1٣٨در)قـد جـائکم رسـل مـن قبلـی ابلبينـات(آیات مشابه دوگونه ترجمه شد. موثالا 

/نسواء)بی گمان]این[رسوول،   171در)قـد جـائکم الرسـول ابحلـق مـن ربکـم(...آوردند(ترجمه شد.فرستادگانی معجزه ها 

آمد و تنها )قد جائکم(/مائده هم دوبار13حق را از]جانب[پروردگارتان برای شما آورده است(برگردان گردید. در آیة

رار شود تنهوا بورای بوار     در بار دوم)به راستی(آمد و در آیةنوزدهم ایون سووره هوم کوه دوبوار هموين عبوارت تکو        

/آل عمران)من از]جانب[پروردگارتان نشانه ای برای شما آورده ام(شد ٢1در)قد جئتکم آبيه من ربکم(دوم)آری(آمد. 

)قـد /اعراو)بی گموان نشوانه ای از]سووی[پروردگارتان بورای شوما آورده ام( و      113در)قد جئتکم ببينه مـن ربکـم(و
 مت آورده ام(ترجمه شدند. /زخرو)برایتان حک١٨درجئتکم ابحلکمه(

. اگرچه مترجم محترم تالش بسياری نمود تا این حرو تأکيدی را در ترجمه ظاهر سازد ولی ميزان ترجموه  )لَقد(-

)و لقـد آتينـا موسـی نشدنش هم به انودازه ای اسوت کوه گواهی شوبهة دوگونوه برگوردان را توداعی موی کنود.مثالا           
 /فصلت)و حقاا/به راستی که بوه موسوی کتاب]آسومانی[   ٢3/فرقان و٨3و/قصص ٢٨/هود و111/بقره و٣7درالکتـاب(

سجده )و به موسی کتاب]آسومانی[دادیم(برگردان گردیود کوه موی تووان       2٨/مؤمنون و٢1دادیم(ترجمه شد ولی در

/اسراء چه تفاوتی دارد که)و به موسی کتاب]آسمانی[دادیم(ترجمه شد؟ اگر 2در)و آتينـا موسـی الکتـاب(پرسيد با آیة

را در دهها آیه ای که به کار رفته مورد بررسی قرار دهيم ميزان ناهماهنگی در این قسومت  )و لقـد آتينـا(فقط عبارت

به خوبی مشخص می شود. به سختی می توان پذیرفت در توجيه چنين ناهماهنگی گفته شود)انَّ( یا)لقد(در هر آیه 

 ر اساس آن ترجمه کرده است. معنایی خاص دارد و تنها مترجم است که آن را فهميده و ب

مترجم در برگردان این حرو تالش نموده است که در حد امکان در ترجمه بازتاب پيدا کند و  ابتدائیت(. )لَ/الم-

/غوافر،  11/زمور،  2١/عنکبووت،   ٢3/طوه،  127/نحول،  ٨1/اسراء،21در موارد بسياری هم به درستی چنين نمود مانند

ن شيوه در پاره ای آیات مورد غفلت قورار گرفوت و در موواردی ایون گونوه      /ضحی  ولی ای٢/قلم و٨٨/فصلت، 1١

/انعام)و قطعاا سرای آخرت برای کسانی که پوروا موی دارنود، بهتور     ٨2در)و َللدار اآلخره خري للذين يتقـون(نشد. مثالا

پرهيزگاران بهتر /یوسف )و به راستی سرای آن جهانی برای 111در)و لدار اآلخره خري للذين اتقـوا(است(ترجمه شد.

)الجـر /رعد)و قطعاا عذاب آن جهانی سوخت تور اسوت(برگردان گردیدنود. اموا     ٨٢در)و لعذاب اآلخـره أشـق (است(، 
/یوسف بدون تأکيد و)پاداش آن جهانی برای کسانی که ایمان آوردنود و  37دراآلخره خري للذين آمنوا و کـانوا يتقـون(

/نحول)و پواداش آخورت بزرگتور     ٢1در)و الجـر اآلخـره اکـّب(چنينپرهيزگاری می کردند، بهتر است(ترجمه شد. هم

/بقوره  1٢پنج بوار در  )الـدار اآلخـره(است(برگردان گردید. )در مورد ترکيب وصفی یا اضافی)الدار اآلخره(باید گفت 
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/احزاب به کار رفت. ولوی  21/نحل و٨1دو بار در)دار اآلخـره(/قصص آمده است و٣٨و77/اعراو و1١1/انعام و٨2و

باا در همة موارد به صورت موصوو و صفتی ترجمه شد. به عالوه می توان پرسيد آیا با تکيوه بور نحوو عربویِ     تقری

موجود می توان به راحتی این ترکيب وصفی را توجيه کرد در حالی که در بيشتر موارد به صورت اضوافی بوه کوار    

ــواب اآلخــره(رفتووه ماننوود  /یوسووف 37در)اجــر اآلخــره(/روم1١و /اعووراو1٢7در)لقــاء اآلخــره(/آل عمووران،1٢3در)ٍ

 /رعد(؟٨٢/هود و11٨در)عذاب اآلخره(/نحل٢1و

. شکل دیگری از تأکيدهای قرآنی که نباید در برگردان آنها سليقه ای عمل کرد به اسلوبهایی توکیدی اسلوبهای-ب

اسوت.به گونوه   بر می گردد که برای بيان موضوعی خاص از دو یا چند حرو تأکيدی در یک عبارت استفاده شده 

ای که با اطمينان می توان گفت:اینجا دیگر بحث)إنّ(یا)قَد(در آغاز یا پایان آیه نيست که با ترجمة آن موافق باشويم  

یا مخالف.بلکه در اینجا با استفاده از همان ادات تأکيدی،یک مدلی طراحی شده که بيانگر یک شيوة خواص بيوانی   

شکل دیگری نمی توان هدو آیه را به درستی به مخاطب القا نمود.دليول   است که جز با برگردان مؤکد آیه به هيچ

کوه  -حتی آنان که مخالف برگردان)إنَّ( و )قد(هستند-بارز مطلب هم این است که هيچ مترجمی را نمی توان یافت

چنود نوبوت    در١7تا آیة3٣الاقل بخشی از تأکيدهای این قبيل آیات را ترجمه نکرده باشد. مثالا در سورة حج از آیة

از)إنَّ(، )الم تأکيد( و)ضمير فصل(در اواخر آیات استفاده شده است که تقریباا همة مترجمان، تمام یا برخی از آنهوا  

را در ترجمه بازتاب داده اند که این خود بهترین دليل است که نمی توان به این گونه تأکيدها کوه تعوداد آنهوا هوم     

باید در برگردان آنها از قيدهای تأکيدی مناسبی استفاده کرد. ولوی حتوی اگور     نسبتاا زیاد است بی توجه بود و بلکه

بدین مطلب هم باور نداشته باشيم، باز در اینکه نباید ناهماهنگی و دوگانگی در ترجمه پيش بيایود قطعواا تردیودی    

اهماهنگ مواجه موی  نيست. ولی این نکته در موارد متعددی در ترجمة حاضر مغفول ماند و گاهی با ترجمه هایی ن

 شویم که ذیالا برخی نمونه ها به اجمال یادآوری می شود:

کاربرد این شيوه در قرآن نسبتاا زیاد است و ميزان ناهماهنگی در ترجمه هم به خوبی محسووس. البتوه   )إنَّ ... لَ(.-

در آنهوا بوه کوار رفتوه      این سخن هرگز بدان معنا نيست که مترجم باید در تمامی دهها آیه ای که این شويوة بيوانی  

ترجمه را با تأکيد همراه سازد، بلکه اشاره به این است که متورجم بایود در وهلوة اول ایون الگوهوای زبوانی را بوه        

رسميت بشناسد و در نظریة ترجمة خویش چگونگی برگردان آنها را برای خود حل نماید و ریزه کاریهوایی را کوه   

زم است در ذهن خود طراحی نماید و س س آنها را در ترجمه پياده نماید. بوه  برای برگردان یا عدم برگردان آنها ال

عبارت دیگر، نباید در این گونه اسلوبهای بيانی سردرگم و بالتکليف بود و منتظر ماند تا هرگونه که اقتضای کوالم  

وان یک مدل و یک شيوة بيان بود عمل کرد یا بر مبنای ذوق و سليقه اقدام نمود. بلکه باید اینچنين تأکيدها را به عن

به رسميت شناخت و پس از آن برای چگونگی برگردانش برنامه ریزی کرد. آنچه بيش از همه در این اسلوب مهم 

است یکنواختی برگردان است که نشاندهندة روشمند عمل کردن مترجم است. اما این یکنواختی باید ضوابطه منود   

پذیرد. مثالا در مواردی که سياق آیات مؤید است یا قواعود تفسويری   باشد و بر اساس یک چارچوب خاصی انجام 

اجازه می دهد یا قرائن و شواهدی دال بر تأکيد وجود دارد، می توان ترجمه را با تأکيد همراه ساخت و در آنجا که 
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ردد. ذیوالا بوه   چنين مؤیدهایی وجود ندارد برگردان آیه را بدون تأکيد عرضه نمود تا دایرة اِعمال سليقه محودود گو  

/انعام بدون تأکيود و)آیوا شوما    11در)أإنَّکـم لَتشـهدون...(برخی ناهماهنگيها در ترجمة این قبيل آیات توجه فرمایيد:

/توبوه)و خداونود موی دانود کوه آنهوا       ٢2در)و اَّلل يعلـم اهنـم لکـاذبون(گواهی می دهيد ... ؟(ترجموه شود. همچنوين   

/حشر)و خداونود گوواهی موی دهود کوه آنهوا دروغگوو        11/توبه و117در)و اَّلل يشهد اهنم لکـاذبون(دروغگویند(  و

)اذا جائـــک املنـــافقون قـــالوا نشـــهد انـــک لرســـول اَّلل و اَّلل يعلـــم انـــک لرســـوله و اَّلل يشـــهد ان املنـــافقني هسوووتند(  و 
یی. و در نخستين آیة سورة منافقون)چون منافقان به نزد تو آیند گویند: گواهی می دهيم که تو رسول خودا لکاذبون(

خداوند می داند که تو رسول اویی. و خداوند گواهی می دهد که منافقان دروغگویند(ترجمه شدند. در حوالی کوه   

در این قبيل آیات، هم به قرینة لفظی که وجود همين اسلوب باشد و هم به قرینة معنایی یعنی سياق آیات و هم بوا  

)و إنَّ جهـنم حمليطـه تأکيد تا چه اندازه ضروری اسوت. چنانچوه  می توان دریافت که آوردن «فهم قرآن با قرآن»تکيه بر
/عنکبوت چنين شد)و بی گمان/به راستی که جهنم فراگير کافران اسوت(برگردان گردیود.   3٢/توبه و٢1درابلکـافرين(

/انعام)و بی گموان  1٢١/نمل)و ما راستگویيم(ترجمه شد.ولی همين آیه در٢1/یوسف و٣2در)و اص لصادقون(همچنين

/حج)خداوند بر ٨1در)ان اَّلل علی نصرهم لقدير(/حجر)و ما قطعاا راستگویيم(برگردان گردید. و١٢راستگویيم(و درما 

/حج)که خداوند توانای پيروزمند است(ترجمه شد ولی همين ٢1در)ان اَّلل لقوی عزيـز(یاری کردن آنان تواناست(  و

/نمول)من بور   ٨1در)انـی عليـه لقـوی امـني(شود. و  /حج)بی گمان خداوند توانوای پيروزمنود اسوت(برگردان   7٢آیه در

)انَّ ربـک لـذو آن]کار[توانای امين هستم(ترجمه شد در حالی که سياق آیه گواهی می دهد که بایود تأکيود بيایود. و   
)ان اَّلل لـذو فضـل /نمل)و]بدان که[پروردگارت بر مردمان دارای فضل است(ترجمه شد ولوی 7٨درفضـل علـی النـاس(

/یونس)حقوا کوه خداونود بور موردم      ١1قره)به راستی خداوند بر مردم دارندة فضول اسوت(و در  /ب2٢٨درعلی الناس(

)انَّ ربــی لغفــور /غافر)بووه یقووين خداونوود بوور مووردم فضوول دارد(برگووردان گردیدنوود. ١1صوواحب فضوول اسووت(و در
)انَّ ربـــک مـــن بعـــدها لغفــــور /هوووود)بی گمووووان پروردگوووارم آمرزنوووودة مهربووووان اسوووت(. ولووووی   ٢1دررحـــيم(
/حج 31در)ان اَّلل لعليم حليم(/نحل)]بدانکه[ پروردگارت پس از این/آن آمرزندة مهربان است(شد.111و111دررحيم(

/حوج )بوه راسوتی خداونود     ١1در)ان اَّلل لعفـوٌّ غفـور(با تأکيد و)به راستی خداوند دانای بردبار اسوت(ترجمه شود و  

تأکيود و)خداونود بخشوندة آمرزگوار      /مجادلوه بودون  2بخشایندة آمرزگار است(برگردان گردید ولی هموين آیوه در  

 است(ترجمه شد.

اگرچه کاربرد این شيوه به اندازة اسلوب قبلی نيست  ولی در مجموع قابل توجه است  )إنَّ ... لَ ... ضمیر فصل(.-

و مترجم محترم هم در برگردان این شيوه بسيار تالش نمود تا حداقل یک تأکيود بيواورد. ولوی در پواره ای مووارد      

)إنَّ هـذا ِلـو القصـص احلـق و مـا مـن الـه اال اَّلل و إنَّ اَّلل ِلـو شد و شبهة دوگونه برگردان از بين نرفوت. موثالا   چنين ن
/آل عمران با تاکيد و)حقا که داستان راست همين است و معبود]راستينی[جز خدا نيسوت. و بوه   ١2درالعزيـز احلکـيم(

/نمل)بی گمان ایون فضول   1١در)ان هذا ِلو الفضـل املبـني(راستی خداوند پيروزمند فرزانه است(ترجمه شد. همچنين
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/حوج)و بوه یقوين خداونود بهتورین روزی دهنودگان       3٣در)و ان اَّلل ِلـو خـري الـرازقني(پيدا]ی خداوند بر ما[است(  

/حج در هموان صوفحه و بوه فاصولة چنود آیوه بودون تاکيود         ١٢در)ان اَّلل ِلو الغنی احلميـد(است(ترجمه شدند ولی

 نياز ستوده است(برگردان شد. این دوگانگی در موارد دیگر هم مشهود است.و)خداوند بی 

شيوه در قرآن بيش از دو اسلوب پيشين است و طبيعتاا نباید انتظار داشت کوه بسويار    اگرچه کاربرد این نَّ(.... )لَ-

ر ترجمه بازتاب هماهنگ برگردان شده باشند  ولی تالش مترجم در این جهت صرو شد که تا حد ممکن آنها را د

دهد و انصافاا هم در موارد بسياری در انجام آن موفق عمل کرد. با این حال، موارد متعددی را می توان شاهد آورد 

که حتی در آیات مشوابه هوم یکسوان برگوردان نشود کوه الزم اسوت تجدیودنظری در ایون زمينوه انجوام پوذیرد.             

/انعوام بوه درسوتی)قطعاا    12ا ...گرد خواهد آورد(ترجمه شد. ولی در/نساء بدون تأکيد و)شما ر٣7در)لَيجمعـنَّکم(مثالا

/اعراو)البتوه دسوتهایتان و   12٢در)ألقطعـنَّ أيـديکم و أرجلکـم مـن خـالف(شما را...گرد خواهد آورد(برگردان گردید. 

 /شوعراء بودون تأکيود   ٢1/طوه و 71پاهایتان را در خالو جهت همدیگر خواهم برید(ترجمه شد. ولی همين آیوه در 

/نمل)بی گموان  ٨7در)لُنخـرجنَّهم(و)دستانتان و پاهایتان را برخالو جهت همدیگر می بُرم/خواهم برید(ترجمه شد. 

/نور بدون تاکيد آمد. در داستان آفورینش آدم، سوخن   3٨آنان را ...بيرون خواهيم راند(ترجمه شد. ولی مشابة آن در

/اعراو بدون تأکيد و)موی  1١در )ألقعـدنَّ(لوه دهم(ترجمه شد و/حجر)البته...آراسته ج٨1در )ألزيـ َننَّ(شيطان که گفت

/ص با تأکيد و)بوه یقين/قطعواا پُور خوواهم     ٣3/اعراو و1٣در)ألمـَلنَّ(نشينم(برگردان شد و پاسخ خداوند که فرمود

)و /سوجده بودون تأکيود و)ُپور موی کنم(برگوردان گردیود.        1٨کرد/خواهم انباشت(ترجمه شد  اما همين عبارت در
)لتـؤمُننَّ بـه و /نحل هوم بودون تأکيود ترجموه شودند.      17در)فَلنحيينه(/فصلت و27/نحل و مشابة آن در1١درلنجزينَّ(
 /آل عمران)باید به او ایمان آورید و او را یاری دهيد(شد. ٣1درلَتنصُرنَّه(

ات تأکيودی  . شيوة دیگری که در بحث تأکيدها وجود دارد بدین صورت است که ادتوکیدی-شرطی اسلوبهای-ج

در درون یک جملة شرطی به گونه ای جای گرفته اند که جداسازی آنها از مفهوم شر  غيرممکن است و به همين 

جهت باید آیه را با همان بار معناییِ تأکيدی برگردان نمود. البته ممکن است برخی مترجمان بوا ایون ایوده موافوق     

د مشابه باید یکسان ترجمه نمود نمی تووان تردیود داشوت. بوه     نباشند. ولی حتی با این فرض هم در اینکه در موار

 برخی نمونه های این بحث توجه فرمایيد:

مترجم فاضل تالش نموده که تمامی آیاتی را که بر این اسلوب نازل شده اند بوا یوک قيود تأکيودی      )إن ... فقد(.-

/بقوره)پس اگور ...ایموان آورنود در     1٨7درتـدوا()فـان آمنـوا ... فقـد اهبياورد که نمونه هایش تقریباا زیاد است ماننود 

/مائوده)اگر آن را گفتوه باشوم بوی گموان آن را      11١در)ان کنـت قلتـه فقـد علمتـه(حقيقت راه یافته اند(ترجمه شد. و

/توبه)اگر او را یاری نکنيد در حقيقوت خداونود بوه او    ٢1در)اال  تنصروه فقـد نصـره اَّلل(دانسته ای(برگردان گردید. و

/آل 21در)ان أسـلموا فقـد اهتـدوا(/انفوال هوم بوا قيود تأکيودی ترجموه شود. ولوی        71و٨٣ترجمه شود. در یاری کرد(

 عمران)اگر مسلمان شده اند]بدانند[که راه یافته اند(برگردان گردید.
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)و مـن در این شيوه نيز در موارد نسبتاا زیادی از قيدهای تأکيدی متنوعی در ترجمه استفاده شد مانند )مَن... فقد(.-
/بقره که)و هر کس که به او حکموت داده شود، در حقيقوت خيور بسويار]به      2١1دريؤت احلکمه فقد اوتی خـريًا کثـريًا(

/بقره که)هر کس چنين کند به راستی بر خود 2٨1در)َمن يفعل ذلک فقد ظلـم نفسـه(او[داده شده است(ترجمه شد. و

/طوالق کوه)هرکس از حودود خداونود     1درنفسـه( )من يتعـد حـدود اَّلل فقـد ظلـمستم روا داشته است(برگردان شد. و

)مــن يطــع الرســول فقــد اطــاع تجوواوز کنوود، در حقيقووت بوور خووود سووتم کوورده اسووت(برگردان گردیوود. و نيووز ماننوود 
)مـن يتبـدل الکفـر /نساء که)هر کس از رسول]خدا[اطاعت کند، در حقيقت از خودا فرموان بورده اسوت(، و    ٣1دراَّلل(

/بقره که)کسی که کفر را به]جای[ایمان جایگزین کند، حقا که راه راست را گم 11٣درابالميان فقد ضل  سواء السبيل(

کرده است(ترجمه شدند. با این حال در موارد قابل توجهی معادلی در ترجمه نياورد به ویژه در آیات مشوابهی کوه   

در چنين آیات مشابه  عالوه بر این قرینة لفظی، به قرینة معنایی و شهادت سياق آیات و ضرورت یکنواختی ترجمه

/مائده که به درسوتی هموراه بوا    72در)من يشرک ابَّلل فقد حر م اَّلل عليه اجلنه(حتماا باید یک قيد تأکيدی می آمد مانند

یک قيد تأکيدی) بی گمان کسی که به خداوند شرک آورد، خداوند بهشت را بر او حرام می گرداند(ترجموه شود.   

/نساء )هر کس که به خودا شورک آورد، گنواهی بوزرگ     ٢٣درفقد افرتی اَثاً عظيمـاً()َمن يشرک ابَّلل ولی مشابة آن در

/نساء)هرکس به خداوند شرک آورد، به گمراهی دور و 11١در)َمن يشرک ابَّلل فقد ضل ضالاًل بعيدًا(بربافته است(، و

َّلل و رسـوله ُث يدرکـه املـوت )من ُيرج مـن بيتـه مهـاجرًا الـی ادرازی گرفتار آمده است(هر دو بدون تأکيد ترجمه شدند. 
نيز بدون تأکيد و)کسی که هجرت کنان به سوی خدا و رسول او از خانوه اش   /نساء111در فقد وقع اجـره علـی اَّلل(

بيرون شود آنگه مرگ او را دریابد پاداشش بر خداوند است(برگردان شد. ضمناا باید یادآور شد که عوالوه بور ایون    

روش شناسی در برگردان آیات مذکور پيش آمده، چند اشکال محتوایی دیگر هم در ایرادی که از نظر روشمندی و 

این ترجمه ها به چشم می خورد که متأسفانه کم و بيش در سرتاسر ترجمه مشهود است. نخست اینکه)مَن(که اسم 

ر  در شر  است در مواردی به اشتباه، اسم موصول)=کسی که(ترجمه شد. دیگر اینکه روشن نيست چرا فعول شو  

آیة اول به صورت ماضی ترجمه شد؟ در حالی که اسم شر  حتی اگر بر سر ماضی بياید هم معنا را به مضارع بدل 

می کند که نمونه هایش در همين ترجمه نسبتاا زیاد است. و سوم اینکه وجوود بويش از ده هوزار قوالب در مووارد      

در بحث مجزای دیگری بدان پرداخت، متأسوفانه بسويار    بسيار زیادی که قطعاا از صدها مورد تجاوز می کند و باید

مشووکل آفوورین اسووت کووه یووک مووورد سووادة آن ایوون اسووت کووه مووثالا حوورو جوور)مِن(در دههووا آیووه بووه          

صورت)از]جانب/سوی[(ترجمه می شود)و البته گاهی این شيوه فراموش می شود و)از جانب/سووی(برگردان موی   

رد و)به سوی(ترجمه می گوردد. و از ایون مهمتور گواهی بوا حوذو       گردد(  ولی حرو جرّ )إلی(چنين وضعيتی ندا

عبارت داخل قالب، جملة قبل و بعد با هم بی ارتبا  می شوند و قالبها که قاعدتاا باید توضيحی و تفسيری باشند، 

)فمـن يکفـر در مواردی، نقش محوری و اصلی پيدا می کنند و گاهی بدون آنهوا ترجموه نوامفهوم موی شوود. ماننود      
قی(ابل /بقره که)پس هر کس که به طاغوت کفر ورزد و به خودا  23١درطاغوت و يؤمن ابَّلل فقد استمسک ابلعروه الـٍو

ایموان آورد،]بداند[کوه بوه دسوتاویزی]بس[محکم چنوگ زده اسوت(ترجمه شود. حتوی گواهی عبارت)بدانود( بووه           
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/احوزاب کوه بووه   ٨١درمبينـاً( )مـن يعـص اَّلل و رسـوله فقـد ضــل ضـالالهمراه)کوه(داخل قوالب قورار مووی گيورد ماننود     

صورت)کسی که از خداوند و رسول او نافرمانی کند]بداند که[در گمراهی آشکاری گرفتار آمده است(برگردان شد. 

/احوزاب نيز)هور کوس کوه از خداونود و رسوول او اطاعوت        71در)من يطع اَّلل و رسوله فقد فاز فـوزًا عظيمـاً(چنانچه

یل آمده اسوت(ترجمه گردیود. در حوالی که)بدانود کوه(را موی تووان یکوی از         کند]بداند که[به کاميابی ای بزرگ نا

معادلهای)إنَّ(دانست که نيازی ندارد داخل قالب قرار بگيرد چنانکه در بسياری از ترجمه های دهوة هشوتاد و نوود    

 چنين شد. 

به کارگيری این شيوه در قرآن زیاد و ناهماهنگی در ترجمة آن نيز به خوبی محسوس است و ميوزان   إنَّ(....  )مَن-

/انفوال)هرکس  ٢1در )من يتوکـل علـی اَّلل فـإن اَّلل عزيـز حکـيم(ترجمه نشدنش به مراتب بيش از موارد قبل است. مثالا

/بقره)هر 2٣٨در)َمن يکتمها فانـه آُث قلبـه( بر خداوند توکل کند، به راستی خداوند پيروزمند فرزانه است(ترجمه شد.

)مـن تطـوع خـريًا فـان اَّلل شـاکر کس کوه آن را پنهوان کنود، بوی گموان دلوش گنهکوار اسوت(برگردان گردیود. ولوی          
)مـن يکفـر آبايت اَّلل فـان /بقره)اگر کسی]افزون بر واجبات[نيکی کند،]بداند که[خدا قدردانِ داناسوت(   13٣درعلـيم(

)مـن اوفـی /آل عمران)هر کس به آیات خدا کفر ورزد]بداند[ که خداوند زودشومار اسوت(    11رداَّلل سـريع احلسـاب(
/آل عمران)هر کس که عهد خود را به جای آورد و پرهيزگاری کند،]بداند[که 7١دربعهده واتقی فان اَّلل ُيـْ املتقـني(

/آل عمران)هوور کووس کفوور  17در)مــن کفــر فــان اَّلل غنــی عــن العــاملني(خداونوود پرهيزگوواران را دوسووت مووی دارد(   

/مائده)کسی از شما 113در)من يکفر بعد منکم فإن ی أعذبـه عـذاابً...(خداوند از جهانيان بی نياز است(   ورز]بداند[که

/جن)آنوان  2٨در)مـن يعـص اَّلل و رسـوله فـان لـه صر جهـنم(که پس از آن کفر ورزد، من او را به عذابی گرفتار کنم...(  

)مــن أعــر  عنــه فإنَّــه ُيمــل يــوم القيامــه نافرمووانی کننوود آنووان را آتووش دوزخ اسووت(     کووه خوودا و رسووول او را  
) من اعر  عن /طه)هر کس که از آن رویگردان شود او روز قيامت بار]گناهی[بر دوش خواهد کشيد( و111دروزرًا(

داشوت(ترجمه  /طه)هرکس از یاد من رویگردان شود، زندگانی ای تنوگ خواهود   12٢درذکری فإن لـه معيشـه ضـنکاً(

شدند  در حالی که جدای از این قرینة لفظی، سياق آیات در همة موارد مذکور نيز آوردن قيد تأکيودی را ضوروری   

می داند. ضمن اینکه ناهماهنگی و عدم یکنواختی بسيار زیادی در چگونه آوردن عبارت تفسويری)بداند که/بداننود   

)فمـن اضـطر فـی احدی هستند نيز بوه روشونی پيداسوت چنانچوه    که(و مشابة آن، حتی در آیاتی که بيانگر موضوع و
/مائوووده)پس هووور کوووس بوووی آنکوووه متمایووول بوووه گنووواه     ٨درَممصـــه غـــري متجـــانف إلُث فـــإنَّ اَّلل غفـــور رحـــيم(

باشد،در]حال[گرسنگی]به خوردن محرمات[ناچار گردد، بداند که خداوند آمرزندة مهربان است(برگردان شد. ولوی  

و)هرکس که ناچار گردد، بی آنکه سورکش و تجاوزکوار باشود]از آن بخورد[پروردگوارت     /انعام بدون تأکيد 1٢3در

/نحل)هرکس بی آنکه ستمکار و تجاوزگر باشد،ناچار شود]و از آنهوا  113آمرزندة مهربان است(ترجمه گردید و در

 بخورد بداند که[خداوند آمرزندة مهربان است(برگردان شدند.

لوب آنچنان ناهماهنگ است که اگر تنها به ترجمة پاره ای از آیات سوره های بقره تا برگردان این اس ... إنَّ(. )ما-

نساء مراجعه شود برای اثبات مدعای نگارنده کافی خواهد بود. به عنوان مثال به برگردان این آیوات کوه در مووارد    



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

١١٨ 

 

/بقره)و هر نيکی که انجوام  213دريم()و ما تفعلوا من خري فـإنَّ اَّلل بـه علـمتعددی مشابة یکدیگر هستند توجه فرمایيد:

/نسواء)کار  127در)ما تفعلوا من خري فإنَّ اَّلل کـان بـه عليمـاً(می دهيد]بدانيد[که خداوند به آن آگاه است(ترجمه شد. و

نيکی که انجام می دهيد خداوند به آن داناست(برگردان گردید که عالوه بر ایوراد روش شناسوی موذکور، در مثوال     

باید همانند موارد متعدد دیگر)نيکی ای(بياید و در مثال دوم واژة)هر(از ترجموه افتواده اسوت.    نخست بجای)نيکی(

/بقره)هر انفاقی که انجوام دهيود و هور نوذری کوه      271در)ما أنفقتم من نفقه او نذرَّ من نـذر فـان اَّلل يعلمـه(همچنين

)مـا تُنفقـوا مـن خـري فـان اَّلل /بقره27٨ر آیةببندید  به راستی خداوند آن را می داند(ترجمه شد. ولی در همان صفحه د
که از هر نظر مشابة آن است بدون تأکيد و)هر مالی که انفاق موی کنيود خداونود بوه آن داناسوت(برگردان      بـه علـيم(

/آل عمران هم بودون تأکيود و)هرچيوزی را کوه موی بخشويد،       12در)ما تُنفقوا من شـي  فـان اَّلل بـه علـيم(گردید و آیة

/نسواء بوا   1٨1در)ان تکفروا فـإنَّ َّلل مـا فـی السـموات و مـا فـی االر (ناست(ترجمه شد. همچنين آیةخداوند به آن دا

تأکيد و)اگر کفر ورزید به راستی آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ خداست(برگردان شد اما همين آیوه  

از آن خداسوت(ترجمه شود. و مشوابة آن    /نساء بدون تأکيد و)اگر کفر ورزید،آنچه در آسمانها و زمين است 171در

/نساء بدون تأکيد و)اگر اصالح 121در)ان تصلحوا و تتقوا فإنَّ اَّلل کان غفورًا رحيمـاً(/ابراهيم بدون تأکيد آمد. ٣هم در

)و ان َتسـنوا و تتقـوا فـإنَّ اَّلل کـان مبـا تعملـون آمرزندة مهربوان اسوت(ترجمه شود. ولوی     کنيد و پروا بدارید، خداوند
/نساء با عبارت)بدانيد که(معادل)فشنَّ( و بدون استفاده از قالب)و اگر نيکی کنيد و پروا بدارید، بدانيود  12٣درًا(خبـري 

)و ان تلــووا او تعرضــوا فــإنَّ اَّلل کــان مبــا تعملــون کووه خداونوود بووه آنچووه مووی کنيوود آگوواه اسووت(برگردان گردیوود. امووا 
به آنچه می  به تحریف گشایيد یا روی گردان،]بدانيد که[خداوند/نساء با به کارگيری قالب)و اگر زبان 1٨3درخبريًا(

/آل عمران)و اگر صبر کنيود و پوروا   1٣١در)إن تصّبوا و تتقوا فإن ذلک من عزم االمـور(کنيد آگاه است(ترجمه شد و

دارید]بدانيد که[آن]صبر و پروا[از کارهای سترگ است(برگردان گردید که به خوبی نشان می دهد ترجموه از ایون   

 نظر تا چه اندازه ناهماهنگ است. 

فانــه فســوق  )و ان تفعلــوادر ایوون شوويوه در بيشووتر موووارد، آیووات بوودون تأکيوود برگووردان شوودند ماننوود  )إن...إنَّ(.-
)فـإن انتهـوا فـإنَّ اَّلل مبـا يعملـون شما نافرمانی است(ترجمه شد. و /بقره که)و اگر]چنين[کنيد، آن]کار[برای2٣2دربکـم(
/انفال که)پس اگر]از شرک[دست بردارند، خداوند به آنچه می کنند بيناست(برگردان گردید. در مواردی ٨1دربصـري(

/بقره که)و اگر قصد طالق کردنود،  227درن عزموا الطالق فـانَّ اَّلل ْسيـع علـيم()و اهم با قيد تأکيدی ترجمه شد مانند

/مؤمنوون کوه)پس اگر]بوه    117در)فـإن عـدص فـإصَّ ظـاملون(به راسوتی خداونود شونوای داناسوت(برگردان شود. و آیوة      

)بداننود که/بدانيود   کفر[بازگردیم، آنگاه به راستی ستمکار خواهيم بود(ترجمه شد. اما در موارد نسبتاا زیادی عبارت

که(و مشابة آن در درون قالب و به شکل ناهماهنگ به کار رفت و توان اظهارنظر قطعی را از مخاطب می گيرد که 

/بقره کوه)و اگور دسوت نگوه داشوتند]بدانند      112در )فإن انتهوا فإنَّ اَّلل غفور رحيم(آیا برای تأکيد است یا خير؟مانند

/بقووره کووه)پس اگر]بووه 22١در)فــان فــاءوا فــان اَّلل غفــور رحــيم(جمه شوود. وکه[خداونوود آمرزنوودة مهربووان اسووت(تر

 )فـان تولـوا فـإنَّ اَّلل ال ُيـْ الکـافرين(زنانشان[بازگشتند]بدانند که[خداوند آمرزندة مهربوان اسوت(برگردان شود. یوا     
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فـإنَّ اَّلل علـيم  )فـان تولـوا/آل عمران که)و اگور روی گردانند]بداننود که[خداونود کوافران را دوسوت نودارد(  و      ٨2در
)إن تبدوا خـريًا ...فـإن /آل عمران که)اگر روی برتافتند]بدان که[خدا به ]حال[فسادکاران داناست(  و١٨در ابملفسدين(

)ان /نساء که)اگر کاری نيک را آشکار کنيد...]بدانيد که[خداوند بخشوایندة تواناسوت(  و  1٢1در اَّلل کان غفورًا قـديرًا(
/هود که)و اگر روی گردان شوید،]بدانيد[که از عذاب روز بزرگ بر شما ٨درعذاب يوم کبري(تولوا فانی اخاف عليکم 

 بيمناکم(ترجمه شدند.)عذاب روز بزرگ(باید نکره باشد 

خوشبختانه بسياری از آیاتی که بر این سياق نازل شدند با تأکيد ترجمه شدند که نمونة بارز آن  نَّ(....  لَ...  )لََكن-

و مشابة آن است که در همة مواردی که به کار رفته با قيود  لتهم من خلق السموات و االر  ليقـوُلنَّ اَّلل()و لئن س آیة

)و لـئن سـ لتهم مـن خلـق تأکيدی است و نشان می دهد که در این موورد دقيوق و روشومند عمول شوده اسوت موثالا       
ه کسی آسمانها و زمين را آفریوده ... البتوه   /عنکبوت)و اگر از آنان ب رسی چ١1درالسـماوات و االر ... ليقـولنَّ اَّلل(

/زخرو نيز با تأکيد ترجمه شدند. ٣7و1/زمر و٨٣/لقمان،23/عنکبوت،١٨گویند خداوند(برگردان شد و مشابة آن در

/انعام)اگر موا را از این]محنت[رهوایی بخشود، بوی گموان از      ١٨در)لئن أناص من هذه لنکوَننَّ مـن الشـاکرين(همچنين 

/یوونس)اگر موا را از این]مهلکوه[نجات    22در)لئن انيتنـا مـن هـذه لنکـوننَّ مـن الشـاکرين(واهيم بود(  وس اسگزاران خ

دهی،قطعاا از س اسگزاران خواهيم بود(ترجمه شدند. حتی در برخی آیات که دوبار این شيوه به کار رفت در ترجمه 

/زمور کوه)اگر شورک آوری، بوی     ١3دراخلاسـرين( )لئن اشرکت ليحبطنَّ عملـک و لتکـوننَّ مـنهم دوبار تاکيد آمد مانند

نيووز )لنکــوَننَّ مــن اخلاســرين(از زیانکوواران شوووی(ترجمه شوود. عبووارت گمووان عملکووردت نووابود شووود و بووه یقووين 

)لـئن مسـتهم نفحـه مـن /اعراو به درستی)البته از زیاندیدگان/زیانکاران خواهيم بوود(برگردان شود. و آیوة   1٢1و2٨در
/انبياء)اگر یک دم از عذاب پروردگارت به آنوان رسود حتمواا گوینود ...(ترجموه شود.       ٢١درعذاب ربـک لَيقـوُلنَّ ...(

/حشر نيز با تأکيد برگردان شدند. اما این شيوة پسندیده در همة موارد مراعات نشد 11/انعام و77/اعراو، 1٢1آیات

/نور که)اگر بوه آنوان فرموان    3٨در()لئن امرِتم ليخُرُجنَّ و در برخی آیات، شاهد ترجمه های بدون تأکيد هستيم مانند

/هود نيوز بودون تاکيود    11و1و٣و7و /توبه73و١3/مائده، 12/نساء، 7٨دهی]برای جهاد[ بيرون آیند(ترجمه شد. آیات

ترجمه شدند. این اسلوب شکل دیگری هم دارد که به صورت)لَئن ... لَ( به کار رفته و غالباا با تأکيود هموراه شوده    

/آل عمران که)و اگر در راه خودا کشوته   137درفی سبيل اَّلل او متم ملغفره من اَّلل و رْحه ... ( )و لئن قتلتماست مانند

)و لـئن مـتم او قتلـتم إللـی اَّلل از]جانب[خدا ...(ترجمه شد. و ماننود  شوید و یا بميرید بی گمان آمرزش و بخشایشی
 نزد خدا برانگيخته می شوید(برگردان گردید./آل عمران که)و اگر بميرید یا کشته شوید، قطعاا به 13٣درَُتشرون(

یکی دیگر از شيو های نفی به کارگيری الی نهی به همراه نون تأکيد ثقيلوه هسوت کوه معمووالا      نهی ... نَّ(. )الی-

مترجمان در برگردان این قبيل آیات به ميزان کم یا زیاد از قيدهای منفی نظير)هرگز(، )بوه هويچ وجوه(، )زنهوار(و     

استفاده می کنند. البته در این زمينه اتفاق نظر جامعی وجود ندارد و غالباا بر اساس ذوق و سليقه عمل می مشابة آن 

شود. اما نکتة حائز اهميت این است که در ترجمة حاضر در هيچ موردی از چنين قيدهایی استفاده نشد و ترجموه  
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 )ال َتسـنبَّ(ندارد. مثال بارزش در آیاتی است که با همانند آن است که گویی اصالا نون تأکيد ثقيله ای در آیه وجود

 /انفال آمده است.٣/آل عمران و1٣٣و1٣1و17٣و1١1آغاز می شود و در آیات)ال ُيسنبَّ(یا

 پژوهانه ترجمه نکت  ده

سواخت  متمرکز «پژوهی قرآن ترجمه»محور برهای پژوهشی خود را  تمامیِ فعاليتتا کنون  نگارنده از یک دهة پيش

ش اتو اشتباه هاکه درصد خطاعرضه نماید ی ة قرآنترجم، اندوزی کافی تجربه و با دانش افزایی الزم د بتواندتا شای

هوای   یک آسيب شناسی اجموالی از ترجموه   الزم بودها کمتر باشد. برای رسيدن به چنين منظوری،  از دیگر ترجمه

ی مترجمان قرآن «دانشمند»علی رغم اینکه درکه چرا شود  بهه یا پرسش پاسخ دادهشبه این تا  بگيردم نجاموجود ا

های موجود باشد ایون   ، در ماحصل کارشان که همين ترجمهوجود نداردن کمترین تردیدی شاو ميزان علم و آگاهي

 جمع بندیِ ؟ه استته شدهزار و پانصد مقاله در نقد و بررسی آنها نگاشحدود  که مدههمه ضعف و کاستی پدید آ

 :به شرح زیر است-باشد اش اصراری بر درستی بی آنکه-آمدهدست  هه بک نهایی آنچه

انود   شود و دیگران هم بارها بدان تصریح کرده نکته در این زمينه محسوب می  ترین نخستين ایرادی که قطعاا مهم-1

سوختی  ه شود، بلکه بخش اعظم این دشواریها بو  این است که همة دشواریهای برگردان قرآن به مترجم مربو  نمی

دقوت و   کوه  اندازه مترجم توانمند باشد و هر چقدر هوم  گردد که هر گردان شش هزار و چند صد آیة قرآن بر میبر

رؤیای ترجمة بی »رسد که آید و چنين به نظر می هایی در ترجمه اش پدید می وسواس به خرج دهد، باز هم کاستی

رؤیایی است که همچنان رؤیا باقی خواهد ماند. هنر مترجم این است که به هر ميزان که   ترین واقعی ،«غلط از قرآن

تواند تالش نماید تا حجم ایرادهای ترجمه اش کمتر شود. و اال فکر اینکه روزی برسد که بتوان قرآن را با همة  می

هوا از ایون نظور     هموة ترجموه  ظرایف و دقایقش ترجمه نمود از اساس باطل است. بنابراین بایود پوذیرفت کوه در    

وحوی ناموة الهوی     قيقآید که سليقة مترجم در بروز آن مدخليتی ندارد. بلکه برگردان د ناخواسته پدید می یایرادهای

 سخت و دشوار است و باید با نهایت دقت انجام پذیرد تا شاید حجم این ایرادها کمتر شود. 

ای موجود نيز تلقی شودکه باعث شود بيشوترین کمبودهوا در    ه ضعف ترجمه  ترین دومين ایرادی که شاید بزرگ-2

های فعلی پدید آید این است که متأسفانه بسياری از مترجمان قرآن پويش از شوروع بوه ترجموه، از عناصور       ترجمه

فون  »از اصول و ضوابط ندارند و«نظریة ترجمه»اند و نه تنها اند یا از آن غفلت نموده بسيار مهم ترجمة قرآن بی بهره

هوای آن کوه رکون اصولی      هوا و اسولوب   یا چوارچوب «روش تحقيق»پيروی نمی کنند، بلکه اساساا به قواعد«ترجمه

آید هم کمترین توجهی ندارند و احتمواالا از آن بوی خبرنود. بوه هموين       پژوهشها و تحقيقات امروزی به حساب می

ها  عمل کنند و خطا«روشمند»توانند نمیی، هرگز «دانشمند»علی رغمکه بسياری از مترجمان، کنيم  علت مشاهده می

)ال یوا  )ال ريـْ فيـه(آید و مثالا دو آیة به ظاهر ساده نظير های متعددی از این ناحيه در ترجمه شان پدید می و لغزش
دليل  های ميانی یا پایانی، به شکلی دیگر. کنند و در سوره به گونه ای ترجمه می ينهای نخست را در سورهالـه اال اَّلل(

که با تأسف فراوان همچنوان هوم موورد بوی     «روش تحقيق»خطا چيزی نيست جز بی توجهی به اصول و مبانی این

فوراوان اسوت کوه برخوی      ی موجوود هوا  های آن در همة ترجمه شود و نمونه گيرد و از آن غفلت می مهری قرار می
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عود یوک مطلوب اسوت کوه بوه       پذیرفتن یا ن ذیرفتن ایون قوا . پيشين مشاهده کردیمدر ضمن مباحث را شواهد آن 

روش »مربوو  موی شوود و یکسوان عمول کوردن و آوردن یوا نيواوردن معادلهوا بوه داشوتن           « نظریة ترجمه»داشتن

ارتبا  پيدا می کند و غفلت از آنها باعث بروز اشکال می شود که نقطة ضعفِ مهوم ترجموه هوای موجوود     «تحقيق

در امور مهموی   ، سامح برخورد کورد تاندکی   ها با خی دانشدر بر«روش تحقيق»در حالی که اگر بتوان با مبانی است.

 آن را دست کم گرفت.  یاهمچون ترجمة قرآن قطعاا نباید چنين کرد 

و  تلقی می شوود  با اهميتدر برگردان قرآن «نظریة ترجمه»و داشتن«روش تحقيق»به همان ميزان که به کارگيری-٨

 نيز همين نقش و جایگاه را دارد و های تفسيری آید، آگاهی می حسابتأثيرگذار ترجمه به اصلی و در زمرة عناصر 

در این مسير به جایگاهی برسد که بوه   و های تفسيریِ خوبی برخوردار باشد بر مترجم قرآن الزم است که از آگاهی

باشد ی در این زمينه نظرهای تفسيری دیگران نباشد بلکه خود صاحب رأی و  اندیشه هنگام ترجمة قرآن تابع صِرو

کامالا اقتباسی و وابسته. به عبارت دیگور،  و نه  الاقل مستقل و غير وابسته باشدیا ترجمه اش ابتکاری و اجتهادی  تا

باشد تا بتواند بوه هنگوام ترجموه،     هم«نظریة تفسيری»، دارای«نظریة ترجمه»مندی از مترجم قرآن باید عالوه بر بهره

های تفسيری ایون   اندیشه  های خود، همواره به مترجمی برای اثبات دیدگاه مجتهدانه عمل نماید  زیرا اگر قرار باشد

بوه   د.می گورد شود و کارش هم طراز اول و ممتاز تلقی ن نمی محسوب استناد کند، هرگز مترجم واقعی فسرمیا آن 

رنود. البتوه   آورند معموالا موفوق ت  غالب مفسرانی که پس از نگارش یک دوره تفسير به ترجمه روی می، همين دليل

هر کس مفسر خوبی بود، لزوماا مترجم خوبی هم خواهود   و نمی توان گفتاین سخن هرگز یک قاعدة کلی نيست 

بود  بلکه این برداشت، یک نگاه غالبی است و معموالا این گونه است که اگر مفسری به ترجمة قرآن ب وردازد بهتور   

 توفيق یابد.در برگردان آیات تواند  می

های موجود شده این است که نه تنها بسياری از  ری که باعث بروز پاره ای ضعفها در بسياری از ترجمهایراد دیگ-٢

آنها بدون توجه به صدها مقاله ای  بسياری ازبرخوردار نيستند، بلکه «های ترجمه پژوهانة قرآنی آگاهی»مترجمان از

ند. آنچوه از  اینممی رآمده اقدام به ترجمة قرآن ها به نگارش د که در طی سه دهة اخير در نقد و بررسی این ترجمه

آید این است که گویا از نظر بعضی مترجمان، تنها آگاهی از دو زبان فارسی  های موجود بر می مطالعة برخی ترجمه

و عربی برای برگردان قرآن کافی است. در حالی که دانستن زبان فارسی و عربی برای ترجمة قرآن آنچنوان واضوح   

نباید وقت صرو کرد. معلوم اسوت کسوی کوه     نداستن آن یاالا محور بحث نيست و در اثبات دانستن است که اص

 های الزم در زمينة هر دو زبان در بيشترین حد ممکن برخوردار باشود.  خواهد قرآن را ترجمه کند باید از آگاهی می

، بوه  اسوت نه فقط ترجمة قرآن به زبان فارسی چنين است، بلکه برگردان هر متنی از هر زبانی به زبان دیگر چنوين  

ها، مَجازها و اصطالحات خاص زبانی که در همة زبانها کم و بويش وجوود    ها، تشبيه ها، کنایه ویژه در زمينة استعاره

در برگوردان قورآن اسوت کوه در      مقصد یک شر  الزم و ضروریآگاهی کافی از زبان مبدأ و  نه تنهادارد. بنابراین 

ها مطرح بوده و خواهد بود، بلکه شناخت ظرافتهای زبانی و ریزه کاریهای پيدا و پنهوانی کوه در هور دو     همة دوره

 های لفظی و ظاهری قرآن را به زبان زبان وجود دارد نيز امری مهم و حياتی است تا مترجم بتواند بخشی از زیبایی

مقصد برگردان نماید. اما آنچه امروزه ضرورت بيشتری پيدا کرده و سهم اساسی تری در برگوردان آیوات دارد، بوه    
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گونه ای که بدون اطالع از آن هرگز نباید به ترجمة قرآن روی آورد، آگاهیِ درخور و بایسته از دو امر حياتیِ دیگر 

مندی کافی  آگاهی از دانش زبانشناسی و بهره-اند از: الف رت. این دو امر عباه استاست که در گذشته سابقه نداشت

های قرآن منتشر  اطالع از محتوای صدها مقاله ای که در نقد و بررسی ترجمه-ب از اصول و مبانی این دانش مهم.

انگيوزة  نسولها،  تغييور ذائقوة   هوای زمانوه و    نيازمندی ،توان پذیرفت تحول زبان از آنها. مگر میبهينه شده و استفادة 

دِ مترجمان از اصول اولية زبانشناسی و مبوانی ابتوداییِ آن کوه    خو ، ولیباشد های جدید مترجمان برای ارائة ترجمه

های بسيار مهموی در زبانشناسوی    نکته است بی خبر باشند؟! هبحث و بررسی پيرامون همين تحول زبان و نياز زمان

ترجمه اش عالوه بر دقت کافی و شيوایی الزم، به زبوان مخاطوب و   وجود دارد که مترجم باید از آنها آگاه باشد تا 

های نقود ترجموه، مطالوب بسويار      نسلی که ترجمه برایش صورت گرفته نزدیک باشد. عالوه بر این، در بيشتر مقاله

حتوی  ای موارد، بسيار خام و ن خته عمل کنود.   شود مترجم در پاره اطالعی از آنها باعث می دقيقی مطرح شده که بی

اندکی با مسامحه برخورد کرد و پذیرفت که مترجم بخشی از آنچوه را کوه    اگر بتوان در مواجهه با دانش زبانشناسی

تووان   کند، قطعاا چنين تسامح و اغماضی را نموی  داند و در عمل پياده می در این دانش آمده، به صورت ارتکازی می

ترجم بدانها را توجيه نمود. مترجمان آینوده بایود بداننود کوه     های مذکور روا داشت و عدم مراجعة م در مورد مقاله

ها، یا الاقل بخشهایی از آنها را مطالعه نمایند و از محتوای علمی آنها در ترجمة خویش بهره ببرند  وظفند این مقالهم

یک مورد سواده  شاید ذکر . های تکراریی نشوند که آنها گرفتار شدند تا همانند مترجمان پيشين گرفتار همان لغزش

هوای قورآن،    باعث روشن تر شدن بيشتر موضوع شود. آقای استادولی که هم مترجم قرآن است و هم منتقد ترجمه

یوادآوری نموود و آن را در    هوای نقود ترجموة خوود     هوای مترجموانِ قورآن را بارهوا در مقالوه      یک مورد از لغوزش 

ر مقاله ای آمده است کوه در نقود و بررسوی ترجموة     برشمرد که آخرین مورد آن د«های ترجمة قرآن لغزشگاه»زمرة

منتشور شوده، در   «ترجمان وحی»مجلة قرآنی1٨1١دکتر یثربی آورده است. در این مقاله که در شمارة پایيز و زمستان

ای .»)اي صـاحبی السـجن(»سورة یوسف چنين آمده اسوت:  ٢1و ٨1در آیات)اي صـاحبی السـجن(مورد برگردان عبارت

. یاء در صاحبی یاء تثنيه است نه یاء متکلم، و در اصل صاحبين بووده و در اثور اضوافه شودن بوه      «دو یار زندانی ام

، ٢2استادولی، ترجموان وحوی، ش  «)السجن نون آن افتاده است. ترجمة درست ]آیه چنين است[ :)ای دو زندانی(...

 از دیگر هم آموده اسوت. اموا   های ممت (. این ترجمه صرفاا نظر جناب استادولی نيست بلکه در برخی ترجمه13٨ص

آقووای بهرام ووور در ترجمووة عبووارت مووذکور دچووار لغووزش شووده در برگووردان    بسووياری از مترجمووان، از جملووه

/یوسوف)ای دو یوار زنودانی من(برگوردان نمووده و در      ٢1/یوسف)ای دو رفيق زندانی ام(آورده و در ترجمة ٨1آیه

کوه تردیودی   «. یا صاحبی السجن: ای دو دوست زندانی من» ها در ذیل هر دو آیه نيز چنين آورده است: شرح واژه

است و آن را به اشتباه، یای متکلم فرض نموده که  بوده باقی نمی گذارد که به جایگاه تثنيه ای)یاء( کامالا بی توجه

موة  هوا در ه  از ایون نمونوه  و ها هم عيناا همان لغزش را تکورار کورده اسوت.     عالوه بر متن، در شرح و توضيح واژه

بوه   بایود  آنها نيست. در حالی که اگر مترجم بداند که پيش از ترجمه که نيازی به ذکر تقریباا فراوان استها  ترجمه

 رسد. هایش به حداقل می د و آنها را به دقت بخواند قطعاا ميزان لغزشکنهای نقد ترجمه مراجعه  مقاله
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شاید کمتر مترجمی را بتوان پيدا نموود کوه توجوة     و های موجود پيش آمده ترجمهدیگری که در  اشکال اساسی-3

های  ها و نظریه ایده»و ميزان« پژوهی های ترجمه ها و نکته یافته»جدی و عميقی بدانها نموده باشد این است که حجم

النادر »اندک است که مصداق بارز  ای که مترجمان این قبيل آثار عرضه کرده باشند آن قدر محدود و«ترجمه پژوهانه

اند. ایون   هایی هرگز وجود خارجی نداشته ها و ایده د به گونه ای که گویا اساساا چنين نکتهآی می به شمار«کالمعدوم

 سوياری از کنود کوه در بوروز و ظهوور ب     ها وجود دارد، به زبان حال اعالم می فقر آشکاری که در بسياری از ترجمه

فته و به همين علت، بسياری از آنها در موارد فراوانی مشابة های قرآن، کمترین خالقيت و ابتکاری به کار نر ترجمه

اند. این ایرادِ مهم که ناشوی   کنند که گویا مترجمان از روی دست همدیگر نوشته هم هستند و این شبهه را ایجاد می

سوت کوه مترجموانِ    ا های ترجمه پژوهانة برخی مترجمان است به طور ضمنی بيانگر این واقعيوت  از ضعف آگاهی

اند که در جنب  اند و به این نکتة بسيار مهم توجه نکرده قرآن، یگانه رسالت خویش را صرفاا در برگردان آیات دیده

از خوود   کمتور  این وظيفة خطير، مسئوليت ایده پردازی و رسالت نظریه سازی را هم بر عهده دارنود کوه ارزش آن  

نفس خودِ ترجموه یوا نوام و     سازد  را از هم متمایز می ها آنچه در ترجمة قرآن اصالت دارد و ترجمه .ترجمه نيست

ای نباید  ها، بلکه آن چيزی که مهم است و هيچ ترجمه نشان مترجم نيست که دانشگاهی باشد یا حوزوی یا غير این

و اال صِورو اینکوه    د.هوا پدیود موی آیو     های جدیدی اسوت کوه در ترجموه    های نو و نظریه از آن خالی باشد، ایده

هوای صورفی، نحووی،     ها بياورد، یا به نکتوه  ها یا حاشيه عرضه شود که شرح و توضيحاتی را در پانوشت ای ترجمه

گيرنود   بالغی، واژگانی، فقهی، کالمی، تاریخی، اجتماعی و غيره اشاره کرده باشد که تماماا در حوزة تفسير جای می

وفق مهای ترجمه پژوهانه را که شر  الزم تری برای ارزیابی یک ترجمة  ها و ایده تواند جای خالی نکته هرگز نمی

موضوعات ترجموه پژوهانوه را بوا شورح و      ها استفاده نماید و است، پر نماید. مترجم قرآن باید از ظرفيت پانوشت

ترجموه  ایون گونوه   خوود  چورا   یابرگردان را ترجيح داد  یکبسط الزم بياورد و برای خواننده توضيح دهد که چرا 

بورای مترجموان آینوده نيوز      و بيفزایود  خواننوده های قرآنی و دانش ترجمه پژوهانوة   نمود، تا بدین وسيله بر آگاهی

راهگشا باشد و روش کار خود را برای آنها بيان نماید تا اگر درست و بجا تشخيص دادند از آن پيروی کنند و اگر 

ه اجرایی شدن این ایده نيازمند توجه به چند نکتة دیگر اسوت کوه   ناصواب و نابجا دیدند از آن اجتناب نمایند. البت

 دسته بندی نمود: توان ذیل دو عنوان را می هاآن که دنآی به حساب می آن بسترزمينه و 

در وهلوة اول از  بایود  متورجم   وشود  که تماماا به مترجم و شيوة کار او مربو  می .«ای درون ترجمه»بسترهای-الف

هوا و   برخووردار باشود و جودای از توانمنودی در برگوردان قورآن کوه دانشوها، مهوارت          هپژوهان های ترجمه آگاهی

های ترجمه پژوهانة قرآنی و مباحث نقد ترجمه نيز کامالا اطالع داشته باشد توا   های الزم را نياز دارد، از مقاله تجربه

ها و فرصتی کوه بورای    باید از ظرفيت پانوشتدر وهلة دوم و استفاده نماید.  در ترجمة خود بتواند به خوبی از آنها

نگارش مؤخره در اختيار دارد حداکثر اسوتفاده را ببورد و روش کوار خوویش را توضويح دهود و شويوة ترجموه و         

گذارد توا بودین وسويله آنهوا در جریوان چگوونگی       در ميان های ترجمه پژوهانة خود را با خوانندگان اثرش  آگاهی

ده قرار بگيرند. و در مرتبة سوم باید توجه داشته باشد کوه اگرچوه   کردان آیات اتخاذ ترجمه و روشی که برای برگر

ها و سخنهای توازه اش   که نوآوری استاین از آن مهمتر هر گونه ابتکار و نوآوری در ترجمة قرآن مهم است  ولی 
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موؤخره  »و« پانوشت نگواری »در د. به عبارت دیگر، مترجم قرآن نه تنهاباشاز پشتوانة عقلی و دالیل نقلی برخوردار 

مستند » بایدرا سرلوحة کار خویش قرار دهد، بلکه «مستدل نویسی»باید همان شيوة پژوهشهای علمی، یعنی«نگاری

 د.باشکند از استحکام بيشتری برخوردار  رار دهد تا آنچه که عرضه میق را هم نصب العين خود«نویسی

با تلخی بسيار اعتراو نمود که یک حقيقت غير قابل انکوار در تواریخ   متأسفانه باید «. ای برون ترجمه»بسترهای-ب

علم به طور اعم، و در تاریخ ادیان به طور اخص وجود دارد که معموالا در آغازِ مواجهه بوا هور گونوه خالقيوت و     

کوه  تردیودی نيسوت    دهنود.  کنند و مقاومتها و مخالفتهای بسوياری صوورت موی    نوآوریی، به شدت با آن مقابله می

ها و ابتکارات مهم باشد و در امور مقدسی انجام پوذیرد کوه در بوين موردم جاذبوه دارد و در       اندازه این نوآوری هر

بيشتر خواهد شد. و تازه اگر محافل علمی و دینی هم با ایون مخالفتهوا    همنزدشان عزیز است، ميزان این مخالفتها 

 نيوز  طرد و رد آنهوا  وهایی نو  و تخریب این چنين ایده همدل و همراه شوند که در آن صورت باید شاهد تضعيف

هوا و ابتکوارات در    ها مسدود گردد و بسوياری از نووآوری   شود باب بسياری از خالقيت بود که متأسفانه موجب می

کوه آنچوه در    نطفه خفه شود.)هر چند تاریخ تحول جوامع بشری و سير تکاملی علم و دین بوه خووبی نشوان داده   

هوا و   کنود، نووآوری   شود و خواسته یا ناخواسته ميدان را به نفع دیگوری تورک موی    به عقب نشينی می نهایت وادار

اند که سرانجام به حکم اجبار عقب خواهند نشسوت  چورا کوه سورعت      ابتکارات نيستند بلکه محافل علمی و دینی

شود و تجربه و دستاورد انسانها  پيشرفت جوامع انسانی و سير تکاملی قافلة تمدن و دانش بشری هرگز متوقف نمی

های جدید بواقی   های کهن و حافظان و نگهبانان ابتکارات پيشين و مخالفان خالقيت هرگز منتظر اجازة متوليان ایده

نمی ماند تا نظر موافق آنها را جلب کند و س س به حيات خود ادامه دهد، بلکه به هر شکلی که بتواند، در پنهان و 

توان  دهد تا در موقعيتی مناسب جایگاه واقعی خویش را پيدا کند  ولی به هر حال نمی ادامه مینهان به زیست خود 

و موانع بسياری در ایون مسوير پدیود آورده     ههای نو هميشه وجود داشت منکر شد که چنين انکارهایی در برابر ایده

ک چنين نگرشی به بحث حاضر ب ردازیم و آنچه از این مقدمة کوتاه در مد نظر بوده این است که اگر با ی امااست(.

هایی نو و نگاهی تازه به ترجمة قرآن داشته باشند، مشخص خواهود شود کوه توا چوه       از مترجمان بخواهيم که ایده

ای عرضه نکننود.   ميزان با مشکل مواجه خواهند شد به گونه ای که شاید برخی از آنها ترجيح دهند که هيچ ترجمه

یک نکتة بسيار با اهميت دیگری در این زمينه وجود دارد که از خالقيت و  نظر می رسد کهچنين به به همين دليل 

ایون اسوت کوه جواموع علموی و       هاست که باید توجة جدی تری بدان مبذول داشت و آن نکتو هم مهمتر نوآوریی 

داشوته باشوند و از   های جدید و طرحهای نو، سعة صدر و ظرفيوت بواالیی    محافل دینی باید در مواجهه با این ایده

خود تحمل و بردباری، و خویشتن داری و شکيبایی نشان دهند و بدانند که هر گونوه سوخن نوو و طورح توازه در      

برگردان قرآن لزوماا به معنای منفی آن نيست و موجب نخواهد شد که ترجمه از هدو خود دور شود بلکه آنها نيز 

بوه   تودریج  ها سهيم باشند تا به در ارتقای کيفیِ ترجمه ههای محققان توانند با همدليهای مشفقانه و نقد و بررسی می

 ای مطلوب و آرمانی منتهی شود.  ترجمه

تواند اشکال کار مترجمان پيشين تلقی شوود و بسوياری از آنوان از ایون ویژگوی برخووردار        نکتة دیگری که می-١

هوای   های نقد ترجمه و کسوب مهوارت   توای مقالهاند این است که مترجم قرآن باید پس از آگاهی دقيق از مح نبوده
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های ممتازِ  پژوهی قرآن، و پيش از آنکه ترجمة خود را آغاز نماید، به بررسی پاره ای ترجمه الزم در مباحث ترجمه

برخوی  د و به نگوارش  اقدام کنها  موجود ب ردازد و بر اساس همان آگاهيها و اطالعات به نقد و بررسی این ترجمه

پژوهوی قورآن    د تا مشخص شود عالوه بر اینکه از نظر ذهنی و تئوری، در مباحوث ترجموه  ب ردازانتقادی  های مقاله

هوای علموی    های الزم را برای پياده سازیِ آموخته تسلط پيدا کرده، از جنبة عملی و تجربی نيز همه گونه توانمندی

هوا بوه طوول     چنين مرحله ای قطعاا سوال های الزم را کسب کرده است. رسيدن به  خویش به دست آورده و مهارت

ای کم خطا از قرآن است باید صبور باشد و با بردباری و شکيبایی،  خواهد انجاميد و کسی که در صدد ارائة ترجمه

ای نيست که یوک  «پروژه»سختی و دشواریِ طی نمودن این مسير ناهموار را بر خود هموار سازد  زیرا ترجمة قرآن

همکاری دیگران بخواهد یا بتواند آن را به پایان برساند و خيال خود و همگان را بورای هميشوه   نفر به تنهایی یا با 

کشد و  است و ساليان سال طول می«نقشة راه»ای زمانبر است که نيازمند«پروسه»آسوده نماید، بلکه این اقدامِ سترگ

ت همان گونه که صدها مترجم قرآن از کند. بر همين اساس باید پذیرف همراهی و همدلیِ همة مترجمان را طلب می

های فراوان جایگاه ترجمة قرآن را به موقعيت امروزی برسانند، هر مترجمی هم هور   آغاز تا کنون توانستند با تالش

و به سهم خوود   ردتواند در محدودة بسيار کوچکی گام بردا اندازه که تالش نماید، تنها می چقدر توانمند باشد و هر

هایی که  .به عالوه، نباید فراموش کرد که در کنار علوم و دانشقدم گذارد ، اما شيرینبه غایت سختدر این تجربة 

مترجم قرآن باید از لحاظ علمی دارا باشد، از لحاظ روحی و روانی هم بایود هموه گونوه شایسوتگيهای رفتواری و      

 اتمقابول نقودهای منتقودان و نقطوه نظور     که بتواند در  پيدا کندی همصالحيتهای اخالقی را برای انجام چنين امر م

بور نيایود و در برابور     نهای ترجمه پژوهانة آنوا  اندیشه صاحب نظران برآشفته نشود و بی جهت در صدد مخالفت با

های ناقدانه دیگران موضع تند مخالف اتخاذ ننماید. بلکه همة تالش خویش را در این جهت مصروو سازد  دیدگاه

متورجم   . آری،جویود  آنان کمال بهره را ببرد و برای بهسازی ترجمة خویش از آنها سود های اصالحی اندیشه که از

اندیشه و تفکر، به اخالق نيکو و خصوال   قرآن باید ضمن آراسته شدن به صفات حسنه ای همچون علم و دانش، و

و شخصيت قرآنی اش و وقار آراسته سازد «منش»و اخالق، و«ارزش»خویش را با«دانش»پسندیده نيز آراسته گردد و

خوود مطلوق   »و« خوود حوق پنوداری   »، «خود شيفتگی»را از خودمحوری و خودخواهی پيراسته گرداند وآفاتی نظير

یون کوار ارزشومند    االهی قرار گيرد و به توفيق خداوند سبحان به انجوام   تا مورد لطف را از خود دور سازد«انگاری

نام بگيورد کوه بوا    «مترجم فاضل و فرهيختة قرآن» و ن ثبت نمایدد و یاد و نامش را در زمرة مترجمان قرآشووفق م

 هيچ نام و عنوان دیگری قابل مقایسه نخواهد بود. 

نکتة مهم دیگری که در این زمينه وجود دارد و مترجم قرآن هرگز نباید آن را فراموش کند این است که اگرچوه  -7

و تأثيرگوذاری اش در   ة خووب برای ماندگاری یوک ترجمو  الزمة ترجمة دقيقِ قرآن همان است که اشاره شد  ولی 

ی، از ویژگی مهم دیگور،  «روشمند»ی و«دانشمند»مندی از دو ویژگی  ذهن و زبان مخاطب الزم است عالوه بر بهره

ی کوه قورار اسوت    بی به معنای مخاطب شناسی هم برخوردار باشد تا با شناخت کافی از زبان مخاط«هوشمند»یعنی

را به گونه ای انتخاب کند که بورای هموة مخاطبوان قابول فهوم      «زبان ترجمه»ترجمه نماید، بتواند ویقرآن را برای 

ی و بهره گيری از این ویژگوی  «هوشمند»اندازه مهم است که شاید بتوان گفت تنها در پرتو چنين باشد. این نکته آن
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هولت به فهم آیوه نائول   سد تا خواننده با فهمد برای برگردان کالم الهی چه زبانی را باید برگزین است که مترجم می

شود.نه آنچنان کهن گرایانه که خوانندگان با آن ارتبا  برقرار نکنند و نه آنچنان نازل و عاميانه که باعث تنزل شوأن  

ذائقة نسل جدید تغيير کرده و دوران تازه ای در ترجمة قرآن آغاز شوده کوه اگور هوشويار      فتپذیر بایدقرآن شود. 

توانود   های کهن گرایانة ما از بين برود. ترجمة قرآن می مکن است باقيماندة باورهای این نسل هم با ترجمهنباشيم م

ن ااید ترجمة قرآن را در همو باور دارند. اما نب مترجمان پيشکسوت یک نوع آن همان است که و انواعی داشته باشد

ها فکور   توان به انواعی از ترجمه می هجامعغيير زبان و تشکل منحصر دانست، بلکه با پيشرفت فن ترجمه و تحول 

برایشوان   ترجمة قرآن برای این است که اشخاصی که با زبان عربی آشنا نيستند و امکان استفاده از متن قورآن . کرد

به گونه ای باشد کوه بوا    زبان ترجمه. به همين دليل باید به فهم آن نائل شوند هميسر نيست، با بهره گيری از ترجم

  نائل شد.این هدو بزرگ  لت بيشتر بتوان بهسهو

تووان تردیود داشوت کوه      ها، در این حقيقت نموی  ترجمة قرآن را علم بدانيم یا فن یا هنر، یا آميزه ای از همة این-٣

مهارت آموزی هر چه بيشتر در این زمينوه اقودام    واندوزی  پيش از آغاز ترجمه، به دانش افزایی، تجربه باید مترجم

در این زمينه به دست آورد و با فنوون  را نيز های عملیِ الزم  های مورد نياز، تجربه نماید تا عالوه بر فراگيری دانش

های آن آشنا شود و بر دانش و تجربه و مهارت خویش بيفزاید. اگر ترجمة قرآن را علوم و دانوش    ترجمه و تکنيک

 آموزشکنند و س س به  در آغاز به فراگيری علوم پایه اقدام میکه  عمل کنيم پزشکیيم باید همانند دانشجویان بدان

پردازند. اما اگر آن را یک فن دانستيم موظفيم که همانند یک کُشتی گير عمل کنيم که عوالوه بور    عملی پزشکی می

تا بتواند در عمل  آن ب ردازدهای  فنون کشتی و تکنيکفيزیکی، از نظر عملی هم باید به فراگيری  آمادگی جسمی و

گر عمول  و شونا  هرانند یکاز آنها استفاده کند. و اگر ترجمه را عالوه بر فن، یک هنر دانستيم باید همانند  خوبیه ب

ننودة  و مراحل علمی و عملیِ دو گانه ای را که برای آموزش رانندگی و شنا الزم است طی نمایيم تا بتوانيم را کنيم

ترجمة قرآن بر اساس سليقة شخصی یا وظيفة شرعی به سر آموده   ةکه دور یم ذیربباید  یم.وماهر و شناگر قابلی ش

که ضوابط و قواعد خواص خوود را دارد و از مبوادی و مبوانی      یمو ترجمة قرآن را باید دانش مستقلی به شمار آور

  دقودم بگوذار   اشد حق ندارد در این عرصة سخت و دشووار اگر کسی آنها را فرا نگرفته ب وکند  ویژه ای پيروی می

بی مهری همچنان مورد  که موجودهای  ترجمه مهمترین ضعف متأسفانهد. شنخواهد  مطلوب نتيجه کار چندان زیرا

شوود بلکوه بيشوتر بوا      نگواه نموی  بوه آن   انجام شوداین است که به عنوان یک دانش که باید علمی و اصولی  است

بوا ضووابط    اگور ارزشمند و مهم است  ولی  اگرچه این احساس در حالی کهگيرد.  شرعی انجام میاحساس وظيفة 

 نشود حاصل کار چنانچه مشاهده می کنيم مطلوب نخواهد شد.علمی همراه 

اگرچه بر طبق آمار رسمی وزارت ارشاد حدود صد و ده ترجمة قرآن تا کنون منتشر شده است  ولی با قاطعيت -1

توان گفت که به جز تعداد معدودی از مترجمان قرآن، اکثریت قریب به اتفاق آنها حتی اگر آثار علموی ای هوم    می

آیود کوه هرگوز موورد      ان در حوزة ترجمه به حساب میشداشته باشند، متأسفانه ترجمة قرآن نخستين تالش علمی 

م و محققی به خاطر عشق به قرآن بوه ترجموة   های علمی ای که عالِ تأیيد نيست  زیرا نتيجه و ثمرة این گونه تالش

های موجود است که ضعفها  هایی از این دست داشته باشد، همين ترجمه آن اقدام نماید بی آنکه پيش از آن، تجربه
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اند. ناگفته پيداست که این سخن هرگوز   های فراوانی دارند و در معرض نقد و نظرهای فراوانی قرار گرفته و کاستی

ها، به ویژه از نوع مقدس آنها همچوون   يست که اگر مترجمی پيش از ترجمة قرآن به ترجمة سایر کتاببدان معنا ن

نهج البالغه و صحيفة سجادیه اقدام نماید اصالا در ترجمه اش اشکالی پيش نمی آید  هرگز! بلکه تأکيد بر این نکتة 

دارد نباید اولين تالش علمی محقق باشد و  بسيار مهم است که ترجمة قرآن با اهميت و حساسيت بسيار زیادی که

های ترجمة قرآنش در برگردان دیگور متوون مقودس اسوتفاده نمایود  بلکوه ایون اقودام          نباید مترجم قرآن از تجربه

هوای مقودس یوا غيوره      برعکس باشد و مترجم قرآن اول باید سرا  برگردان دیگر متون، اعم از کتاب باید ارزشمند

 های کافی، سرا  ترجمة قرآن بياید که قطعاا در این صوورت، نتيجوه   های الزم و تجربه ارتبرود و پس از کسب مه

 ارزشمندتر از آنچه که تا کنون انجام گرفته خواهد شد. کار

تواند سرا  هر دانش قرآنی  های مذکور بی بهره است، می اگر صاحب نظر قرآن پژوهی از همه یا برخی ویژگی-11

هوای   د  زیرا حاصل کار چيوزی فراتور از ترجموه   يایبرود، ولی حق ندارد سرا  ترجمة قرآن بدیگر حتی تفسير هم 

ترجموه  »شوعار  د کوه کور فعلی نخواهد شد. و در این صورت، باید سخن آن عده از متخصصانِ امر ترجمه را تأیيد 

اندکی بوا   ها در بخش بسيارهم باشند و تن شبيه بههای قرآن تماماا  معتقدند اگر قرار است ترجمه سر می دهند و«بس

های موجود بسنده نمود و ترجمة دیگری عرضه نکرد. ولی اگر شووق و   هم فرق داشته باشند، بهتر است به ترجمه

ای از قورآن اقودام نمایود بوه نظور       دهد که به ترجموه  عالقة به ترجمة قرآن، صاحب نظری را بدین سمت سوق می

که عالقه مندی خود را با گام نهادن در یکی از سه طریق زیر بيازماید و  رسد بهترین پيشنهاد برای وی این است می

نخست اینکه همة توان و انرژی خود را در راه احيای یک یا چند نسخة  به کار گيرد: زمينه هاعالقة خود را در این 

اقدامهای مهوم   های کهن صرو نماید که ارزش این گونه خطی ترجمة قرآن، یا بازنگری و بازنگاری برخی ترجمه

قطعاا کمتر از ترجمة قرآنی که خودش انجام بدهد نيست  زیرا در طیِ بيش از هزار سالی که از آغاز رسمیِ ترجمة 

صدها ترجمة قرآن به وسيلة دانشمندان قرآن شناس به نگارش درآمده اسوت کوه بسوياری از آنهوا     می گذرد  قرآن

هوای بوزرگ نگهوداری     های زیاد در کتابخانوه  و با صرو هزینه ندهای خطی باقی مانده ا همچنان به صورت نسخه

های خطی چشم به راه محققان ترجمه شناس و قرآن پژوهان محققی هستند که به احيوا   د. مسلماا این نسخهنشو می

 آنها را بازترجمان و باز نشر نمایند. نباید از این همه گنج قيمتوی  خویش ند و با همت مضاعفکنو نشر آنها اقدام 

و گوهر ارزشمند غافل شد و گام نهادن در این مسير علمی را دستکم گرفت یا کم اهميت تلقی کرد.باید قدر ایون  

سرمایة دینی و تراث علمی را دانست و در راه احيای چنين گنجينوة ارزشومند ملوی و ميهنوی، و سورمایة دینوی و       

رجمه پژوهانة قرآنی روی آورد و به مطالعوه  مذهبی قدم بر داشت. گام دیگر آن است که به مباحث و موضوعات ت

اندیشه در آنها، قواعد و ضوابطی را برای ترجمة قرآن اسوتخراج   های نقد ترجمه ب ردازد و با تأمل و و بررسیِ مقاله

اصوول و  »هایی را برای انجام دقيق و درست این امر استنبا  کند و اثوری بوا عنووان    ها و اسلوب نماید و چارچوب

را در اختيار مترجمان قرآن قرار دهد که قطعاا دههوا سوال مانودگار و تأثيرگوذار خواهود شود و       «مة قرآنمبانی ترج

در حال حاضور ترجموة قورآن بوه قودر       خصوصاا که مطمئناا ارزش چنين اقدامی کمتر از ترجمة قرآن نخواهد بود 

برای انجام این اقدام مهم است کوه   خورد ابزارهای الزم ضرورت وجود دارد. کمبودی که در این زمينه به چشم می
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 های مترجمان شده است. در حالی که خوشبختانه مواد خام بورای برطورو سواختن چنوين     باعث پراکندگی دیدگاه

طلبد که  پژوهی را می کمبودی به وفور در بيش از یک هزار مقالة نقد ترجمه آمده است و تنها همت رادمرد ترجمه

ختالوِ دیدگاه در مباحث ترجمة قرآن ناشی از نبود اصول و قواعود در برگوردان قورآن    بدان اقدام نماید. این همه ا

صاحب نظر فرهيخته ای بدان  است های مذکور آمده است. اميد است که بسياری از آنها به صورت پراکنده در مقاله

مطمئناا بيشترین خدمت را به ترجمة قرآن و بزرگتورین   وتوان انتخاب نمود  همت گمارد. اما مسير سومی را که می

هوای ممتواز معاصور و تأمول و دقوت در       کمک را به مترجمان خواهد کرد این است که با مطالعه و بررسی ترجموه 

اقودام  «فرهنوگ اصوطالحات قرآنوی   »و« فرهنگ لغات قرآن»هایی با عنوان های نقد ترجمه، به تدوین فرهنگنامه مقاله

های سال در زمرة  خواهند شد و سال آیندههای  منابع مهم ترجمه«اصول و مبانی ترجمة قرآن»اا در کنارد که قطعونم

 . اميد است قرآن پژوه فرزانه ای بدان اقدام نماید.گرفتخواهند  قرارهای مرجع  کتاب

 نتیجه گیری

انکه برای عربهای صدر اسوالم ایون   اگر اولين و مهمترین وجه اعجاز قرآن را از جنبة لفظی و بالغیِ آن بدانيم، چن

گونه بوده است، در آن صورت شاید بتوان یکی از جنبه های مهم این چنين اعجازی را در سبک بيان و نوع الگوها 

و اسلوبهایی معرفی کرد که علی رغم جایگاه تأثيرگذار و بسيار مهمی که در ترجمة قرآن دارد  متأسوفانه توا کنوون    

جمان قرآن بی توجه به یک چنين مدلهای قرآنی، معموالا به دنبال معادلهای مناسوبی بورای   مغفول مانده است و متر

کمتور بودان    برگردان آیات قرآن هستند در حالی که اسلوبهای مناسبِ ترجمه هم در جای خود بسيار مهم است که

ا کورده کوه موضووعاتی    پرداخته شده است. امروزه مباحث ترجمه پژوهانة قرآنی بوه آنچنوان جایگواهی ارتقوا پيود     

را که زیرمجموعة اعجاز بيانی قرآن است باید به عنوان یک موضووع بسويار   «مدلها و معادلها در برگردان قرآن»نظير

مهم در برگردان قرآن مورد توجه قرار بگيرد و بحث و بررسيهای بسياری دربارة آن انجام پذیرد تا ابعاد و جوانوب  

از ترجمه های خوب و موفق معاصر که البتوه از ایون نظور هماننود سوایر       مختلف آن به خوبی مشخص شود. یکی

ترجمه های فارسی معاصر دارای ضعفها و کمبودهایی است، ترجمة استاد مسعود انصاری است که اگرچه محاسن 

 و مزایای بسياری دارد  اما در به کارگيری اسلوبهای قرآنیِ ترجموه بوا کاسوتيهایی مواجوه اسوت کوه بخشوی از آن       

کمبودها که به چگونگی برگردان اسلوبهای نفی و تأکيدی مربو  می شود در مقالة حاضر مورد بررسی قرار گرفته 

 است بدان اميد که درست باشد و برای بهسازی این اثر ارزشمند مفيد واقع شود. 

 

 فهرست منابع

 ، تهران.٢،ترجمة قرآن کریم، نشر جامی، چ1٨1١انصاری، مسعود،

 ، سال چهارم، قم.1٢بينات، ش ،ترجمه ای دیگر از قرآن کریم، مجلة1٨7١انصاری،مسعود،

 پایيز و زمستان، قم.، ٢2ترجمان وحی، ش، مجلة 1٨1١حسين، استادولی، 

 ، تهران.3، القرآن الکریم، انتشارات آوای قرآن، چ1٨٣7بهرام ور، ابوالفضل،

  ، تهران.1گاه حوزه و دانشگاه، چ، درسنامة ترجمه، پژوهش1٨٣٣جواهری، محمد حسن،



 نادعلی عاشورى َتلوكی ىقرآن استاد مسعود انصار ۀترجم یاجمال یبررس
  

١7٢ 

 

 دمشق. دار ابن کثير للطباعه و النشر و التوزیع، ،2  ه،اعراب القرآن و بيانه،1٢12درویش،محی الدین،

 الدقر،،عبدالغنی،بی تا، معجم النحو، مکتب القيام،قم.

 اسماعيليان، تهران.ه، المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم، انتشارات 1٨17 عبدالباقی، محمد فؤاد،

 ، قم.٨٣، مؤسسة قرآنی ترجمان وحی، ش«ترجمان وحی»، مجلة 1٨1٢ نقدی، محمد،



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

١73 

 

(44) 

 مالیسم در ده داستان کوتاه قرآن کریم های مینی نقد و بررسی شاخصه

 صدقیحامد د. 

  یدانشگاه خوارزم ،یعرب اتياستاد گروه زبان و ادب

1فرزانه فتاحیان
 

 یدانشگاه خوارزم ی،عرب اتيزبان و ادب یدکترا یدانشجو

 چکیده:

 فردی به منحصر هایویژگی غرب، داستانی ادبيات در ظهور نو ادبی گونه عنوان به داستانک، یا مالسيممينی داستان

 شمار به سبک ادبی این بارز هایویژگی از ایجاز و سادگی. کندمی متمایز هاداستان انواع دیگر از را آن که دارد

های زیادی با شباهت پژوهشگران از برخی باور به که است آمده کوتاهی هایداستان کریم قرآن رود. درمی

 قرآن )بقره، کوتاه ده داستان ماليسم درمينی هایواکاوای شاخصه جستار هدو این. مال دارد مينی هایداستان

است و درپی آن است  تحليلی و توصيفی رویکردی فيل( با و بروج قلم، کهف، مورد، دو صافات نمل، ص، مائده،

آنها با هم و ميزان انطباق  ماليسممينی هایشاخصه با قرآن کوتاه هایداستان تفاوت و اشتراک به بررسی وجوه

های ماليسم و داستانهای مينیاساسی مؤلفه هایدهد که با وجود تفاوتهای این پژوهش نشان میب ردازد. یافته

زیرا با توجه به تفاوت  .ناميد ماليسممينی ها راتوان این داستانظاهری، نمی هایشباهت کوتاه قرآن، در کنار برخی

های کوتاه های ادبی، داستانپردازی، عنصر زمان و مکان و وجود آرایهيتدر درون مایه و محتوا، شخصيت و شخص

 قرآن با این سبک قابل انطباق نيست.

  ."مایهدرون" "،ایجاز" "،ماليسم مينی هایشاخصه" "،قرآن کوتاه هایداستان" "،ماليسم داستان مينی" :واژه کلید

 

 مقدمه: 

 ناقدان توجه مورد و مهم مباحث از یکی همواره و دارد بشریت تاریخ درازای به عمری پردازی داستان داستان و

 و هاشخصيت با دیگر جهانی کوشدمی که است انسان ذهن هایتراوش داستان، که چرا» است، بوده ادبيات عرصه

 و ادبی وجوه در قرآن این کتاب آسمانی ارزشمند، (.1١٢: 1٨11 طباطبایی، و بک صالح) «بيافریند دلخواسته وقایع

و  هدایتی عمدتاا پيام ارائه برای قرآن که شودمی ناشی حقيقت این از امر این و اندنقش شده هم بر شناختی دین

-پردازی مثل شخصيت شگردهای داستان از و ادبی صنایع شامل ادبی - زبانی شگردهای از خود، شناختی دین

 و خصوصيات نيست و پردازی داستان قرآن هدوبا این حال  برد.می پردازی، گفتگو و زمان و مکان بهره

است. آنچه که  شده بشری هایقصه از آن تمایز موجب که داد را خود مخصوص محتوایی و ساختاری شگردهای

                                                           
1 std_fa.fattahian@khu.ac.ir  /fa.fattahian@yahoo.com 
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کند، چگونگی بيان حوادث به صورت هنری با رعایت اصول و شگردهایی است که ها مهم جلوه میدر این داستان

های قرآن با رویکردی ادبی و همسو با متداول است. همين امر سبب شده به داستاندر ادبيات داستانی جدید، 

  های ادبيات داستانی معاصر پرداخته شود.جریان

و  هوا شويوه  وجود آمدن به سبب که است بوده مهمی تغييرات خوش دست داستانی، ادبيات اخير هایسال طول در

 اسوت  "ماليسوتی  مينی" هایداستان ها،شيوه این از است، یکی شده نویسی داستان زمينه در نوینی هایبندی تقسيم

. اسوت  ادبوی  سوبک  ایون  بوارز  خصوصويات  از یکی ایجاز و فشردگی. گویندمی "خُردگرایی"به آن  فارسی در که

 مينوی  عمومواا  حادثه باشد، پر روایت فاقد کوتاه و داستانی که اثر در آثار آنها هر که طوری به(. ٨3: 1٨7٣ جزینی،)

بسياری از پژوهشگران را به آفریدن داستان بر طبوق ایون    "ایجاز و کم هجمی"شود، این مؤلفه می خوانده ماليستی

بوا   های کالسيک و تطبيق آنها با این گونه داستانی واداشته است. به این صورت که ناقدانشيوه و بازآفرینی داستان

 را کالسيک ادبيات های کوتاهداستان از هاییگرا، بخشکمينه هایداستان ساده، در پيرنگ و ایجاز تکيه بر مشخصه

دادند. آنها معتقد بودند که هرچند داستانک محصول پيشرفت صنعت و مدرنيزه شدن قرن حاضر  تطبيق شيوه این با

ی و عربوی بوه    توان در آثار ادبيات کالسيک شرق، بخصوص ادبيات اسالماست و در این عصر متداول شده، امّا می

 هایی از این سبک داستانی را یافت و با آن یکی دانست. دليل داشتن عمق محتوا و دامنه وسيع آن، نمونه

های بارز آن فشردگی و ایجاز لفظوی و معنوایی   های داستانی در قرآن است که از ویژگیداستان کوتاه یکی از گونه

هوایی را بوا   شخصيت، صحنه، درون مایوه و پيرنوگ، شوباهت    ها با داشتن عناصر داستان همچوناست. این داستان

های مينی ماليسم در خود دارند که مورد توجوه پژوهشوگران در ایون عرصوه قورار گرفتوه اسوت. بعضوی از         مؤلفه

 هوای هوای سواختاری بوا مؤلفوه    های کوتاهی که در قرآن آمده، براساس برخوی شوباهت  پژوهشگرانمعتقدند داستان

های کوتاه قورآن،  این مقاله با توجه به داستان گرا، مينی مال هستند و آنها را منطبق با هم دانستند.های کمينهداستان

دهد. بر این اساس در این مقاله سعی شده است بوا  های مينی ماليسم را در آنها مورد نقد و بررسی قرار میشاخصه

: ص) ،(231: بقوره )های کوتاه قورآن:  رد از داستانگرا و تطبيق آن با عناصر ده موکمينه های داستانبررسی شاخصه

، (٢٨ وو  ٨2: کهوف ) ،(٨1 وو 27: مائوده ) ،(121 وو 12٨: صافات) ،(1٢٣ و1٨1: صافات) ،(11 و 17: نمل) ،(٢٢ و ٢1

هوای  هوا و شوباهت  با رویکرد توصيفی و تحليلی به بررسوی تفواوت   ، (3 و1: فيل) و( ٣ و1: بروج) ،(٨٨ و 17: قلم)

وو وجووه   1ها پاسخ دهود کوه:   های کوتاه قرآن ب ردازد و به این سوالهای مينی ماليستی با داستانداستانهای مؤلفه

-تووان داسوتان  و تا چه ميزان می2های سبک مينی ماليستی چيست؟ های قرآن با شاخصهاشتراک و اختالو داستان

 های کوتاه قرآن را منطبق با این سبک داستانی دانست؟

هوایی  های ساختاری، تفاوتهای کمينه گرا، در کنار برخی شباهتداستانهای کوتاه قرآن با شاخصه رسدبه نظر می

 ها، یکی دانستن این دو مشکل است.نيز در محتوا و ساختار دارند، که با توجه این تفاوت

های اساسی آنها گرایی در کنار تفاوتهایی همچون ایجاز، پيرنگ ساده و واقعهدو از پژوهش حاضر بيان شباهت

از جمله درون مایه عالی قرآن، وجود صنایع بدیعی، شخصيت و شخصويت پوردازی و زموان و مکوان، در ایون ده      

های داستان مينی مال یا کمينه گرا است. بر این استس بعد از ارائه مباحثی کوتاه دربواره قصوه   داستان کوتاه و مؤلفه
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ایم. در پایان این نتيجه به دسوت  ها پرداختهها و شباهتبيان این تفاوتهای آن، به ماليسم و شاخصهدر قرآن، مينی

های اساسی نيز در آنها های کوتاه قرآن نه تنها با مؤلفه مينی ماليستی کامالا منطبق نيستد، بلکه تفاوتآمد که داستان

 وب کرد.های کوتاه قرآن را داستان مينی مال محسوجود دارد که بر اساس آنها نباید داستان

 پیشینه و ضرورت بحث: 

هوای  های کوتاه کالسيک و معاصر ادبيات عرب، پوژوهش های مينی ماليسم با داستاندر زمينه نقد و تطبيق شاخصه

 هوای مينوی  با هدو بررسوی مؤلفوه  « 1دراسة القصة القرآنية القصرية جدا و عناصرها»بسياری صورت گرفته از جمله 

قرآن و بررسی منشأ آن در ميوراث ادبيوات عربوی بوه ایون نتيجوه رسويده اسوت کوه           کوتاه هایدر داستان ماليستی

 القصـة»رونود.  داستانهای کوتاه قرآن نه تنها کمينه گرا هستند بلکه منشأ داستانک در ادبيات عرب هم به شمار موی 
عربی بوده که بوه   ادب اثمير در داستان مينيمال ، هدو نویسنده اثبات وجود2«العربـی الـرتاٌ فی قراءة جداً  القصرية

 العربـی األدبـني بـني جـدًّا القصـرية القص ـة»نظر او در آثار کالسيک عربوی ایون سوبک داسوتانی وجوود داشوته اسوت.        
، بووا اهوودافی ٨پووور سووعيدی جووواد« اإليرانـی بنصــابروالکاتْ عبدالسـميع املغربــی الکاتـْ مــن َّنـاذج إَل نظــرة والفارسـی،

های مينی بررسی و مقایسه شاخصه شدند و فارسی و عربی ادب وارد زمانی چه در ماليستی مينی هایهمچون قصه

 از قبول  ادب دو هر در ماليستی مينی هایداستان های کوتاه این دو نویسنده به این نتيجه رسيده:ماليستی در داستان

 نامگوذاری  در آنهوا  دو هر و دارد را ماليست مينی هایمؤلفه نویسنده دو این هایداستان دارد و وجود حاضر عصر

 کوتواه  هوای داستان با هدو تطبيق ،"٢الحمامه طوق هایحکایت و مال مينی بررسی داستان" دارند. توافق باهم آنها

 کوتواه طووق   هوای هوا داسوتان  که معتقد است با وجود برخی شوباهت  ماليستی، مينی هایشاخصه با الحمامه طوق

 توان آنها را کامال مينی مال دانست.نمیهای مينی ماليسم، الحمامة با مؤلفه

گرایی در های کمينهنيز به بررسی شاخص "عناصرها و جداً  القصرية القرآنية القصة دراسة"از ميان موارد فوق مقاله 

های کوتاه قرآن پرداخته است با این تفاوت که نویسندگان در این مقاله با بررسی پنج داستان کوتاه قرآن و داستان

-های موجود به این نتيجه رسيدند که داستانهای مينی ماليسم و ذکر برخی از شباهتتطبيق آن با بعضی از مؤلفه

های مينی ماليستی کامال منطبق است، امّا در پژوهش پيش رو با بررسی ده داستان کوتاه های کوتاه قرآن با داستان

-ا نيز بيان شده است و به این نتيجه رسيده که عناصر داستانهای آنهها، تفاوتاز قرآن کریم عالوه بر ذکر شباهت

                                                           
 العشورون،  و الثوانی  العودد  السادسوة،  السنة ،(محکمة فصيلة) نقدیة إضاءات عناصرها، و جدا القصيرة القرآنية القصة دراسة ،(1٨13) مينا، عربی و جالل و مرامی، 1

 .1٨ و113: ص
االدب و النقود.   قسوم  اللغات، کلية سنار، جامعة اإلنسانية، العلوم مجلة العربی، التراث فی قراءة جداا القصيرة القصة ،(2112) عبدالمعروو، مجدی احمد، . حسين 2

 .7ص 
عبدالسوميع  "(، القصّة القصيرة جدًّا بين اطدبين العربی والفارسی  نظرة إلى نماذج من الکاتوب المغربوی   1٢٨١) ،. آل بویه، عبدالعلی، جانسيز، زهير، رومية، وسام ٨

 ٨1و1، صص 1٣، شماره 3پور، إضاءات نقدیة فی اطدبين العربی والفارسی، دوره  جواد سعيدی"والکاتب اإلیرانی  "بنصابر
وو  1١٨(، صوص  ١٢/١) ١های طوق الحمامه، پژوهشنامه نقد ادبوی، شوماره   (، داستان مينی ماليسم و حکایت1٨11. صالح بک، مجيد، طباطبایی، سميه السادات، )٢

111. 
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توان آنها را با هم گرا در بعضی موارد تفاوت اساسی دارد و نمیهای کمينههای داستانهای کوتاه قرآن با مؤلفه

 منطبق دانست. 

شود وتاه قرآن سبب میهای کهای مينی ماليستی با داستانهای داستاناصرار پژوهشگران بر یکسان دانستن شاخصه

های بشری تنزل پيدا کند، زیرا هدو اصلی های قرآن تا حد داستانکه مفاهيم ارزشمند اخالقی و تربيتی داستان

باشد. در صورتی که فقدان این ترین سطح میهای اخالقی و تربيتی در عالیها، ارائه پيامقرآن از آوردن این داستان

-رسد که بررسی دقيق وجوه تفاوترود. از این رو به نظر میماليستی به شمار میمينیهای معانی، از عيوب داستان

های آنها بسيار مهم و ضروری های کوتاه قرآنی در کنار شباهتهای مينی مال و داستانها و تمایزهای بين داستان

 همه گرفتن نظر در صورت در جدید داستانی هایسبک ها براساساین داستان بررسی و باشد. از طرفی نقد

 هایپيام و موضوع و هدو و کند آشکارتر را قرآن بالغی و بيانی اعجاز و هنری هایزیبایی تواندمی جوانب،

 کند. تحليل بهتر را قرآن هایداستان

 ف قصه و داستان در قرآن:1

 اینکه مگر نيست امتی هيچ و است داشته انسان روزمره زندگی با محکمی ارتبا  تاریخ طول در عام مفهوم به قصه

 و نقوش  جهوت  از بووده  قودیم  در آنچوه  بوا  معاصر زمان در قصه مفهوم» حال این با. دارد شفاهی یا مدون ایقصه

 بوه  اسوت  محودود  بلکوه  نيست، شخص یک زندگی چگونگی یا معين حوادث بيان فقط و است متفاوت کارکردها

  .(11: 111٣ شریبط،) «کندمی جدا تعبيری فنون بقيه از را آن که عامی فنی چارچوب

 از بعود  چيوزی  گيری پی و اثر تتبع معنای به العرب لسان» در است، «قَصَّ» فعل از نوعی مصدر فِعلَة وزن بر قصه،

 المحويط  قواموس  در .(7/7٢: 1٢1٢ منظور، ابن) «است آمده دیگران برای کردن بازگو و خبر آوردن و دیگری چيز

 بور  عوالوه  .(١27: 1٢2١ آبادی، فيروز)« أْعَلَمهُ : اخَلَّبَ  و تـََتبََّعه،: وَقصيصاً  َقص اً  أٍـََره َقصَّ »: است آمده معنا همين به هم

 و سوخن  کوار،  حوال،  داسوتان،  شأن، شود، نوشته آنچه کالم، از بخشی حدیث، خبر، معنای در نيز را قصه واژه این

 در بوده مراد قصه لفظ هرگاه است، نيامده قرآن در «قِصَص» آن جمع و «قِصه» یعنی واژه این». اندبرده کار به زمان

بنوابر ایون ضوروری     .(11 وو ٣1: 1٨71 پروینی،) «است آمده قرآن در بار هفت که است رفته کار به «قَصَص» غالب

 مثل آیه، نباء، مانند آن مترادو هایواژه از برخی .کنيم استفاده قَصص واژة از قرآنی های قصّه به اشاره در که است

 تعبيور  به دارند  شباهت هم با قرآن در آن اصطالحی معنای و قصه لغوی معنای. است شده ذکر قرآن در حدیث و

 قورآن  در خداونود ». دارد تناسوب  آن قرآنوی  مفهوم با شویممتوجه می کنيم، توجه قصّه لغوی معنای به اگر خطيب

ـيه ألختـه قَالت وَ »: است فرموده کریم  حوادث جستجوی در قرآن هایقصّه أمره، انتهی ما علی... آثارَه تتبّعی أی «قصح

 کوه  را خبرهوایی  بينيمدليل می همين به کند، می بيان دارد نظر در که آنچه اساس بر را آنها و است گذشته وقایع و

 .(٨٢: 1٨13 خطيوب، )« گيرنود موی  قورار  خبور  مفهووم  و معنا در آورد،می( پيشينيان سرگذشت از) قصّه نام با قرآن

 بور  مبتنی است، صادقی و واقعی و حق سرگذشت قرآن نظر از قصه»: گفت توانمی قرآنی قصه تعریف در بنابراین

 یوا  شونونده  کوه  شوود موی  بيوان  ایگونوه  به خردمندان، در عبرت ایجاد و اندیشمندی گسترش برای که الهی دانش

 متعارو معنای به قصه قرآنی، قصص»می توان گفت:  حال این با .(٣3: 1111 شوقی،) «کندمی دنبال را آن خواننده
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 مرحله به س س رسند،می خيال مرحله به تا گيرندمی نشأت قلب و عقل از که انددینی هاییقصه بلکه نيستند  کلمه

 بوا  گوناگونی واژگان عربی، زبان در .(١: 1٨72 جوادی،) «کنندمی ظهور رفتار یا و نوشتن گفتن، در رسيده صورت

 افسوانه  خبر، نادره، روایت، اسطوره، خرافه، سمر، حکایت، حدیث، سيره، قصص،: ارزند هم روایت و داستان واژه

 بوا  و دارنود  واژگوان  این ميان از باالتر بسامدی قرآن در "قَصص" و "مثل" ،"حدیث" ،"خبر" جمله آن از مَثَل، و

 عبارتند تعریف، بنابر و اندداستان نباشند، هرچه هاقصه این .(٢: 1٨٣٣ حری،)دارند  زیادی هم وشانی قصص واژه

 و عواطوف  از ایگسوترده  طيوف  گونواگون  هوای  مووقعی  در و دارنود  تعامول  یکودیگر  با که هاییانسان گزارش از

 را سرگذشتی تاریخی، و واقعی اشخاص زندگی از که آنجا از (.٢1: 111٨ جونز،)دارند می ابراز را خود احساسات

 و واقعوی  رخدادهای و حوادث نقل معنای در داستان دهند،می ارائه بریده، بریده و منقطع گاه و پيوسته و ممتد گاه

 نزدیوک  آیند حوادث" رفت خواهد مردمان بر آنچه و( گذشته مردمان) است رفته ایعده بر آنچه از است، تاریخی

 (.٣: 1٨٣٣ حری،) "دور یا

 و عقيدتی مسائل تبيين و ارائه کریم برای قرآن که است ادبی -هنری این ابزارهای از یکی روایی، ساختار داستان و

 داستان ارائه به سوره ١٨ در قرآنی قطعه 211 حدود که تقریباا ایگونه به» استفاده کرده است، آن از اندرزدهی،

نيست،  سرایی قصه و پردازی داستان قرآن (. با این حال هدو121: 1٨13)حبيبی و همکاران، « دارد اختصاص

 محتوایی و ساختاری شگردهای و خصوصيات است و الهی پيام تبيين برای قرآن مهم ابزارهای از یکی داستان

 هاداستان از مختلفی انواع کریم است. در قرآن شده بشری هایقصه از آن تمایز موجب که دارد را خود مخصوص

 شده بيان داستان، آن خاطر به که دینی اهداو و هنری هایویژگی و هاجنبه داستانی، متفاوت انواع این. دارد وجود

 و ساختاری معيار به توجه با قرآن، هایداستان بررسی سهولت برای توانمی. است کرده جمع هم کنار در را است،

-قصه از بعضی که صورت این به داد. ارائه قرآن قصص بندی گونه برای الگویی معاصر، داستانی ادبيات محتوایی

 که است پذیر امکان درصورتی این و آورد حساب به داستانک یا و کوتاه را برخی و بلند داستان را قرآن های

 طبق قرآن کوتاه هایداستان بررسی به عنوان مثال در. باشند داشته را مشترک هایمؤلفه مهمترین و بيشترین حداقل

 و کرد توجه مایه، درون همچون محتوا، هم و اندازه و حجم ساختار معيار به هم باید ماليستی، مينی هایمؤلفه

 مفهوم باید بلکه دانست، یکی را کم هجمی آنها و مثل ایجاز های ساختاریدليل برخی مؤلفه به تنها تواننمی

 .باشد داشته خودش با را «جامعيت»

 :"Minimalism" مالیسم ف مینی2

 شکل امریکا در هنر گوناگون هایعرصه در هفتاد دهه اوایل از که است جنبشی گرایی کمينه یا ماليسم مينی

 باید هنرمندان که بود آن بيانگر و یافت ایویژه تشخّص تجسّمی، هنرهای در خصوص به که رویکرد این. گرفت

: عبارت آنها معروو شعار و دهند قرار خویش تکاپوهای سرلوحه را گویی کم و ایجاز اصل هنری، آثار آفرینش در

 خلف فرزندان را هاماليست مينی ایعده .(112: 1٨1٨سليمی کوچی و قاسمی اصفهانی، ) «است زیاد هم، کم» 

 که کبير، انقالب از پس دوره در روس هنرمندان با و روسيه در ابتدا جنبش این زیرا دانندمی ساختارگراها

 تجسمی، هنرهای هنرمندان ویژه به آمریکایی، هنرمندان توسط تا شد منتقل آمریکا به و شد آغاز بودند، ساختارگرا



 حامد صدقی, فرزانه فتاحيان ميدر ده داستان كوتاه قرآن كر سميمال ینيم ىها شاخصه ینقد و بررس
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 یافت تجلی کوتاه داستان از ایشاخه منزله به و مال مينی داستان قالب در ادبيات در ماليسم مينی. شود فراگير

 .(٢: 1٨٣1 ناجی،)

 2- آن به مربو  مسائل و ویتنام جنگ و1»: چون عواملی را ماليسم مينی ادب آمدن وجود به علت بارت جان

 و سينما رواج ٨ و شد گرایی مصرو به نسبت مردم، واکنش موجب که 117١ تا 117٨ هایسال در انرژی بحران

 و مطالب چاپ ظرفيت با نشریاتی رواج ٢-شد  عموم ميان در مطالعه ميزان کاهش آن پيامد بارزترین که تلویزیون

 تسحيالتی و صنعتی توانایی و١ نویسی، انبوه و مآبی فرهنگ برابر در واکنش و3 کوتاه  بسيار و کوتاه قطعات

 برای دارد، زندگی واقعی و عينی مسائل بيان در متون این که اختصاری آن بر عالوه .(١1: 1٨٣1 )بارت، آمریکا

 کمينه رویکردهای که شد باعث عوامل ایمجموعه». است مطلوبی امر ادبيّات، عمومی مخاطبان از وسيعی گروه

 باز یا و آید وجود به نگرش این مبنای بر فراوانی ادبی آثار و گيرد قرار توجّه مورد مختلف ملل ادبيّات در گرایانه

 .(112: 1٨1٨ اصفهانی، قاسمی و کوچی سليمی) «شودمی آفرینی

 ارائه واحدی تعریف ولی اندپرداخته رویکرد این بررسی به زیادی منتقدان تاکنون ادبی ژانر این پيدایش زمان از

 آثار خلق جهت در است آگاهانه جریان نوعی مال مينی داستان» که گفت توانمی تعریف ترینجامع در اند،نکرده

« گردد مطرح پيچيده، و عميق بسيار مفاهيم و مباحث آن، طریق از تا آمده پدید اندک واژگان از که داستانی

 سبک این پيرو نویسندگان. هستند مشترک هم با سادگی و ایجاز اصل در آنها همه ولی(. 3٣: 1٨٣٣ صادقی نژاد،)

 با قصه، یک ساختار و فنی اصول حفظ با» توانمی بلکه نيست، هاآن بودن طوالنی به هاداستان موفقيت که معتقدند

 گوهرین،) «آفرید شگرو داستانی پرگویی، از عاری و ساده زبانی با رایج، هایلفاظی حذو و دیالوگ کمترین

 است معروو شتاب و سرعت عصر به که عصر این در که هستند، عقيده این بر آنها طرفداران واقع در .(1٣: 1٨77

 سبک این به که ایراداتی از .باشد داشته مخاطب ذهن در بيشتری ماندگاری داستان که شودمی موجب داستان ایجاز

 مفاهيم نکردن و مطرح2بزرگ   فلسفی ههای اید و حذو1بزرگ   فلسفی هایایده حذو: است شده گرفنه

 پيش و ساده هایتوصيف و٢کافی   اندازه به ها شخصيت نبودن و عميق٨سياسی   گيری موضع عدم و٨تاریخی  

های . گونه(3١: 1٨٣1 االسالم، امين) اخالقی های جنبه به توجهی و بی١سبک   بودن نواخت و یک3افتاده   پا

مال، نه ویژگی نی مي هایبرخی پژوهشگران برای داستان های مشترکی دارندگرا، ویژگیهای کمينهمتعدد داستان

و 3ها، و تعداد محدود شخصيت٢و محدودیت زمان و مکان، ٨و ایجاز بيش از حد، 2و طرح ساده، 1اند: برشمرده

و واقع ٣تلخيص(،  ها )گفتگو، روایت وو برجستگی برخی از ویژگی7و برخورداری از تم جذاب، ١سادگی زبان، 

 (.٨2و٨٢: 1٨٣3و تماميت و کمال )پارسا، 1گرایی و 

 های مینی مالیسم:های داستانهای کوتاه قرآن و شاخصههای داستانها و تفاوتف شباهت١

 برخالو بلند هایقصه ماليسم در داستان کوتاه باید توجه داشت که درهای مينیقبل از پرداختن به بررسی شاخص

خاص مثل  عنصری کوتاه قصه در باشد، ولی برقرار عناصر این ميان توازن و هماهنگی باید کوتاه، داستان

 یا و است پنهان دیده از دیگر عناصر که طوری به گيرد،می قرار قصه مدار و شودمی برجسته شخصيت یا گفتگو

های کوتاه قرآن عناصر در داستان  تقسيم این (212: 11١3 اهلل، خلف) و( 32: 1172 عبدربه،) نيست توجه مورد
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هایی که هدو اصلی دفاع از دعوت اسالمی و پاسخ گویی به در قصه»ها است، مثال برحسب هدو و کاربرد قصه

تر است و آنجا که هدو آن تثبيت قلب پيامبر و مؤمنان بوده، عنصر شخصيت دشمنان است، عنصر گفتگو برجسته

 (.٣1: 1172)عبدربه، « تر شده استبرجسته

در این بحث برای سهولت کار برای هر کدام از این ده داستان کوتاه بر حسب مضمون، شخصيت یا موضوع، 

 و1٨1: صافات) ماهی صاحب ،(11 و 17: نمل) مورچه (،٢٢ و ٢1: ص) صبر اسمی گذاشته شده است: پاداش

 و ٨2: کهف) مرد مغرور ،(٨1 و27: مائده) آدم ، فرزندان(231: بقره) رستاخيز ،(121 و12٨: صافات) الياس و( 1٢٣

. س س در ذیل بعضی (3 و1: فيل) فيل اصحاب و( ٣ و1 :بروج)مؤمنان در آتش  ،(٨٨ و 17: قلم)صاحبان با   ،(٢٨

ترین شباهت یا تفاوت را با آن مؤلفه داشته، های یک یا دو داستان که برجستههای مورد بحث به آیهاز شاخصه

ها و ها به بيان اسم و شماره آیه اکتفا شده است. مالک ما در ارزیابی تفاوتبقيه داستان اشاره شده است و در

 اند. های کوتاهی بوده که یک مؤلفه را در خود داشتهها، بيشترین تعداد داستانشباهت

 مالیسم:های مینیهای کوتاه قرآن و مؤلفههای داستان:شباهت1ف ١

های مينی ماليسم متفاوت هستند، اما در ساختار و ظاهر ماهيت و کارکرد با داستانهای کوتاه قرآن در داستان

ها از لحاظ تعدد، برجستگی برخی عناصر، طرح ساده، واقع های دارند که شامل ایجاز، محدودیت شخصيتشباهت

 گرایی در شخصيت و موضوع و تم جذاب است.

 :اختصار و : ایجاز1ف 1ف ١

 کوتاه اثر هر که طوری به» رود،می شمار به ماليستی مينی هایداستان ویژگی بارزترین و تریناصلی از حجمی کم

 از استفاده برای ثغوری و حدود باید اگرچه شود،می خوانده ماليستی مينی عموماا حادثه، پر روایت فاقد داستان و

 استفاده الفاظ حداقل از کوشد،می مال مينی داستان نویسنده .(122: 1٨13 آرتا، و زادهبيگ) «شد قائل اصطالح این

 خواننده و روند،می کار به خود شکل حداقل در داستان عناصر بگنجاند، الفاظ کمترین در را معانی بهترین و کند

 نثر به داستانی کوتاه، کوتاه داستان یا داستانک»اند: کند. در تعریف آن گفتهمی دریافت کوتاهی زمان در را پيام

 در نباشد، بيشتر کلمه 1311 از و کمتر کلمه 311 از و باشد، ترکوتاه و جورتر و جمع کوتاه داستان از باید که است

 عناصر همه داستانک ،...باشد گرفته صورت ماهرانه و مقتصدانه صحنه، و پردازی شخصيت و پيرنگ عناصر آن

. (27٢: 1٨7١ ميرصادقی،) «است همراه اختصار و ایجاز با عناصر این آنکه جز دارد، جمع خود در را کوتاه داستان

 زمان در را پيام خواننده و روندمی کار به خود شکل کمينه گرا در حداقل هایدر داستان داستان بنابر این عناصر

 های کوتاه قرآن است و هيچ عبارت زائدی درداستان بارز از ویژگی هجمی کم و ایجاز .کندمی دریافت کوتاهی

ها از ها در این داستانشود. تعداد واژهمی وارد خلل معنا و پيام آن به متن در واژه یک ندارد و با حذو وجود آنها

 فـََعلَ  َكْيفَ  تـَرَ  أَ َْ »واژه:  2٨های مينی ماليسم هم، کمتر است: در داستان فيل های مورد نظر مؤلفه داستانتعداد واژه
 ََ ْصَحابح  رَبُّ يلٍ  محنْ  ِبححَجارَةٍ  تـَْرمحيهحمْ ( 7) َأاَببحيلَ  َطرْيًا َعَلْيهحمْ  َوَأْرَسلَ ( 0) َتْضلحيلٍ  ِفح  َكْيَدُهمْ  ََيَْعلْ  َأ َْ ( 0) اْلفحيلح  ِبَح ج ح ( 0) سح

 اْلَوُقودح  َذاتح  النَّارح ( 0) اأْلُْخُدودح  َأْصَحابُ  قُتحلَ »واژه:  ٨3و در داستان مؤمنان در آتش « (5) َمْ ُكولٍ  َكَعْصفٍ  َفَجَعَلُهمْ 
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ْلُمْؤمحنحنيَ  يـَْفَعُلونَ  َما َعَلى َوُهمْ ( 6) قـُُعودٌ  َعَلْيَها ُهمْ  إحذْ ( 5) ْنُهمْ  نـََقُموا َوَما( 2) ُشُهودٌ  ابح َّللَّح  يـُْؤمحُنوا َأنْ  إحالَّ  مح  احْلَمحيدح  اْلَعزحيزح  ابح
(1)» 

و ٢1: ص) واژه ١1صبر  پاداش ،(121 و12٨ :صافات) واژه ٢١ها هم به این صورت است: الياس و در بقيه داستان

: صافات) واژه 11ماهی  صاحب ،(231: بقره) واژه ١٣زنده شدن مردگان  ،(11 و 17: نمل) واژه 71مورچه  ،(٢٢

: قلم)با   و صاحبان (٢٨ و ٨2: کهف)واژه  21٨مرد مغرور  ،(٨1 و27: مائده) واژه 121فرزندان آدم  ،(1٢٣ و1٨1

 ها را دارد.واژه بيشترین تعداد واژه 2٣1 با داشتن (٨٨ و 17

 :(شخصیت تعدد لحاظ از) : محدودیت شخصیت2ف 1ف١

 و کوتاهی دليل به گرا کمينه هایداستان در دارد، تنگاتنگ رابطه داستان حجم با داستان هر در شخصيت تعداد

 برای حالت ترینمعقول تعداد لحاظ از که شویم،می روبرو شخصيتی دو یا شخصيتی تک با معموال آنها بودن موجز

 شخصيتی تک هستند و اغلب و واقعی هدفمند متنوع، هاشخصيت قرآن کوتاه هایداستان در. است کوتاه داستان

(، 11و  17(، مورچه )نمل: ٢٢و  ٢1های پاداش صبر )ص: نيستيم، داستان مواجه شخصيت هستند و با تعدد

( تک شخصيتی هستند. 231)بقره:  ( و رستاخيز121و 12٨الياس )صافات: ( و 1٢٣و 1٨1صاحب ماهی )صافات: 

( دو شخصيت و در صاحبان با  )قلم: ٢٨و  ٨2( و مرد مغرور )کهف: ٨1و 27های فرزندان آدم )مائده: در داستان

( هم، 3و 1( و اصحاب فيل )فيل: ٣و 1های مؤمنان در آتش )بروج: ( سه شخصيت وجود دارد و در داستان٨٨و  17

 تعداد شخصيت مشخص نيست. 

 (:روایی و گفتگو تخلیص،) عناصر برخی : برجستگی١ف1ف١

 داستان هدو عنصر دو این گرا بيشترین کاربرد را دارند. بدونهای کمينهگفتگو، روایت و تلخيص در داستان»

 و شامل گفتگوی شخصيتگفتگو از مهمترین عناصر در داستان پردازی است  (.٨٢: 1٨٣3)پارسا، « شودنمی محقق

. دهدمی نشان سطح باالترین در را آن بودن زنده داستان، در عنصر این وجود. است خود با یا دیگران، با داستان

 افکار عواطف، تمایالت، ها،انگيزه که است دليل بدین داستان به بخشيدن تحرک و کردن پویا در وگو گفت اهميت

 راه دو از تنها حقایق، و افکار ارائه دیگر، عبارت به. کندمی خودنمایی آن مختلف اشکال در انسان هایکشمکش و

 (. 2٨1: 1٢1٢ بستانی،) روایت یا گفتگو: است ميسر

 بنای در کریم قرآن»های کوتاه قرآن نيز عناصری چون گفتگو، روایت و تلخيص بيشترین نمود را دارند. در داستان 

 گفتگو رابطه (.1١1 :1٨71 پروینی،) «است کرده استفاده مختلفی هایروش و هاطرح از خود، گفتگوهای ساختمانِ

 گفتگویی داستان متن در هم اگر گيرد.نمی شکل گفتگو بدون رویدادها اکثر که است حدی آنها تا در حادثه و

 زبان از داستان واقع در و گيردمی انجام اسالم پيامبر و پروردگار بين طرفه یک گفتگویی شکل به نشود مشاهده

های مورد اشاره ما گفتگوی صورت . در بعضی از داستان(73: 1٨11 تلوکالیی، موسوی)شود می نقل خداوند

ولی  «(٣و1 بروج» آتش در مؤمنان و( 1٢٣ و1٨1: صافات) ماهی صاحب ،(3و1 فيل) فيل داستان نگرفته است مثل

 داستان پيشبرد در گفتگو نقش به توانمی وضوح رستاخيز به داستان تلخيص و روایت در همه آنها وجود دارد. در

َها َعَلى َخاوحيَةٌ  َوهحيَ  قـَْريَةٍ  َعَلى َمرَّ  َكالَّذحي وْ »َ  :برد پی َا بـَْعدَ  اَّللَُّ  َهذحهح  ُُيْيحي َأَّنَّ  قَالَ  ُعُروشح  بـََعثَهُ  ُثَّ  َعامٍ  محائَةَ  اَّللَُّ  فََ َماتَهُ  َمْوِتح
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ََ  إحََل  فَاْنُظرْ  َعامٍ  محائَةَ  لَبحْثتَ  َبلْ  قَالَ  يـَْومٍ  بـَْعضَ  َأوْ  يـَْوًما لَبحْثتُ  قَالَ  لَبحْثتَ  َكمْ  قَالَ  ََ  َطَعامح َارحكَ  إحََل  َواْنُظرْ  يـََتَسنَّهْ   َْ  َوَشَرابح  ْحح
 ََ ُزَها َكْيفَ  اْلعحظَامح  إحََل  َواْنُظرْ  لحلنَّاسح  آيَةً  َولحَنْجَعَل َ  فـََلمَّا حَلًْما َنْكُسوَها ُثَّ  نـُْنشح  َقدحيرٌ  َشْيءٍ  ُكل ح  َعَلى اَّللََّ  َأنَّ  َأْعَلمُ  قَالَ  َلهُ  تـََبنيَّ

 «(بقره ،051)
 :ساده : طرح4ف 1ف١

 شده تشکيل پایان و تنه مقدمه، بخش سه از که هاست آن پيرنگ یا طرح معاصر هایداستان مهم عناصر از یکی»

 پایان در سرانجام و یابد می گسترش و بسط ميان در واقعه این شود، می شروع ای واقعه با معموالا طرح هر. است

گستردگی، پيچيدگی و ساده بودن پيرنگ داستان به هجم داستان بستگی (. 1١: 1٨71 مستور،) «رسدمی خود اوج به

 پيچيدگی گونه هر فرصت و یابندنمی ظهور امکان داستان عناصر همه مينيمال هایداستان کم حجم علت دارد. به

 رویداد عموماا که است اصلی حادثه یک بيشتر بر روی تمرکز هاداستان این در. کندمی سلب داستان طرح از را

 رخ ایحادثه اصالا رسدمی به نظر که شودمی ساده چنان طرح ها،داستان بعضی در». آیدنمی بحساب هم شگرو

 قرآن کوتاه هایداستان .(13: 1٨11 جزینی،)« کرد تعبير طرحیبی به نباید را طرح پيچيدگی عدم البته که دهدنمی

 با داستان شروع ندارد، وجود آنها در بلند هایداستان افکنی گره و پيچيدگی و هستند ساده طرحی دارای اغلب

. یافت دست خوبی به را داستان پایان و تنه مقدمه، به توانمی وجود هجم کم این با دارد. تنگاتنگ ارتبا  آن پایان

 : بينيممیصاحب  داستان در که همانطور

َح  إحََل  أََبقَ  إحذْ ( 071) اْلُمْرَسلحنيَ  َلمحنَ  يُوُنسَ  َوإحنَّ »  فَاْلَتَقَمهُ ( 000) اْلُمْدَحضحنيَ  محنَ  َفَكانَ  َفَساَهمَ ( 001) اْلَمْشُحونح  اْلُفْل
نيَ  محنَ  َكانَ  أَنَّهُ  فـََلْواَل ( 000) ُملحيمٌ  َوُهوَ  احْلُوتُ  ََ ( 007) اْلُمَسب ححح ْلَعَراءح  فـََنَبْذَصهُ ( 000) يـُْبَعُثونَ  يـَْومح  إحََل  َبْطنحهح  ِفح  َلَلبح  ابح
َبْتَنا( 005) َسقحيمٌ  َوُهوَ   إحََل  اُهمْ َفَمتَّْعنَ  فَآَمُنوا( 002) يَزحيُدونَ  َأوْ  أَْلفٍ  محائَةح  إحََل  َوَأْرَسْلَناهُ ( 006) يـَْقطحنيٍ  محنْ  َشَجَرةً  َعَلْيهح  َوأَنـْ
نيٍ  مقدمه این داستان با بيان پيامبری حضرت یونس و رفتن او به سوی کشتی آغاز می شود، تنه  ،«(001) حح

 داستان ماندن در شکم ماهی و پایان داستان توبه حضرت یونس و یاری کردن اوست. 

 : گرایی واقعی یا : رئالیسم٥ف 1ف١

ها، زمان و مکان بوه نویسونده فرصوت اسوتفاده از خيوال      تعدد شخصيتهای مينی ماليسم محدودیت در در داستان

 مينی داستان گرایی واقع درحقيقت علت شد، مطرح ماليستی مينی زبان سادگی توجيه در دهد. آنچهپردازی را نمی

 نهود،  فراتور  واقعيت دایره از را پا تواندنمی است، پایبند ماليسم سبک مينی مبانی به که اینویسنده». هست نيز مال

)صوابرپور،  « کشود  تصویر به تابلو ترینساده و ترینکوچک در خود موی قلم با را واقعيت موظف است او چرا که

 حووادث  عينواا  زیورا  آورد حساب به تاریخی واقعی هایداستان ردیف در توانمی را قرآن های( داستان1٢1: 1٨٣٣

 اسوت،  بخوش  هودایت  و آورعبورت  مهوم  هایصحنه و حوادث گزینش با که گزارشی کند،می گزارش را تاریخی

ها و عنصر گفتگو نيز یافت، زیرا موضوع اغلب توان در زمينه موضوع و درون مایه داستانواقعی گرایی قرآن را می

 های قرآن پند و اندرز، دوری از ظلم و ستم و واداشتن انسان به انجام عمل صالح و دور کردن او از رذایل وداستان

تأمل  و قرآن هایداستان خواندن با های بشر بوده است و انسانهاست که در طول تاریخ همواره جزء دغدغهپستی
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 نقل هازبان شخصيت از و واقعی سخنان، این که رسدمی اعتقاد و احساس این به آن، گفتگوهای مضمون در کردن

 (.121تا: خطيب، بی) شودمی

 مصوداق  زمان آن در مورچه و هدهد با سليمان حضرت گفتن سخن آیا: که بياید پيش سؤال این است ممکن حال

 بودن این واقعی در است، آمده سليمان حضرت درباره که آیاتی در دقت اندکی با نه؟ یا است داشته واقعی و عينی

ـرَ »داشت:  شک توانبا همه عناصرش، نمی داستان نْـسح  اجلْـحن ح  محـنَ  ُجنُـوُدهُ  لحُسـَلْيَمانَ  َوُحشح ( 02) يُوزَُعـونَ  فـَُهـمْ  َوالطَـّرْيح  َواإْلح
ــْوا إحَذا َحــىتَّ  ــةٌ  قَاَلــتْ  النَّْمــلح  َوادح  َعَلــى أَتـَ ــوُدهُ  ُســَلْيَمانُ  َُيْطحَمــنَُّكمْ  اَل  َمَســاكحَنُكمْ  اْدُخُلــوا النَّْمــلُ  أَيُـَّهــا ايَ  ََّنَْل  َيْشــُعُرونَ  اَل  َوُهــمْ  َوُجُن
ــمَ ( 01) ًكا فـََتَبسَّ ــنْ  َضــاحح َــا مح ــالَ  قـَْوِلح ََ  َأْشــُكرَ  َأنْ  َأْوزحْعــِنح  َرب ح  َوَق ــ َعْمــتَ  الَّــِتح  نحْعَمَت ــيَّ  أَنـْ ــى َعَل ًا َأْعَمــلَ  َوَأنْ  َوالحــَديَّ  َوَعَل  َصــاحلح

ْلِنح  تـَْرَضاهُ  ََ  َوَأْدخح  «(01) الصَّاحلححنيَ  عحَبادحكَ  ِفح  بحَرْْحَتح
 : تم جذاب:6ف 1ف١

های کمينه گرا به دليل ایجاز و کم هجموی، طورح داسوتان نيوز سواده اسوت و از       همانطور که اشاره شد در داستان

طلبود بوه   های بلند در آن وجود ندارد، این امر فقدان برخی از عناصور داسوتانی را موی   های عناصر داستانپيچيدگی

 تشوویق  داسوتان  اداموه  خواندن به را شود تا خوانندهها گنجانده میهمين دليل برای جبران آن تم جذابی در داستان

بعد از صد سال، کشوته شودن مؤمنوان در چواهی از آتوش،       کند. در داستانهای کوتاه مورد اشاره ما زنده شدن مرده

ها، نابودی با  به دليل تکبر، گرفتار شدن حضرت یونس در دهان ماهی، کشته نابودی اصحاب ابرهه به وسيله پرنده

ه با حضرت سليمان، صبوری حضرت ایوب، نافرموانی موردم در زموان    شدن هابيل توسط قابيل، حرو زدن مورچ

-های جذابی هستند که خواننده را مجذوب داستان میحضرت الياس و نابودی با  به دليل بخشش نکردن، همه تم

 در اسوت،  مهوم  جذب مخاطب بسويار  داستان کردن آغاز و پرداختن کند. در هر داستانی عالوه بر تم جذاب، شيوه

اسوت.   شده استفاده داستان به پرداختن برای متنوعی هایشيوه از مختلف هایموقعيت حسب بر قرآنی هاینداستا

تم جوذابی را بوه وجوود آورده:     شده و اصحاب آغاز با خداوند عمل چگونگی از سوال با خداوند مثال داستان فيل

ََ  فـََعلَ  َكْيفَ  تـَرَ  َأ َْ » ْصَحابح  رَبُّ  ِبححَجارَةٍ  تـَْرمحيهحمْ ( 7) َأاَببحيلَ  َطرْيًا َعَلْيهحمْ  َوَأْرَسلَ ( 0) َتْضلحيلٍ  ِفح  َكْيَدُهمْ  ََيَْعلْ  َأ َْ ( 0) اْلفحيلح  ِبَح
يلٍ  محنْ  ج ح  «(5) َمْ ُكولٍ  َكَعْصفٍ  َفَجَعَلُهمْ ( 0) سح
 ها:: تفاوت2ف ١

ظاهری و ساختاری که به آنها اشاره، های های مينی ماليستی عالوه بر شباهتهای کوتاه قرآن و داستانداستان

های ها و ابعاد آنها، زمان و مکان، درون مایه و وجود آرایههایی نيز در ساختار و محتوا همچون شخصيتتفاوت

 دارند. 

 ها:: موقعیت اجتماعی و جایگاه شخصیت1ف2ف١

 هاشخصيت این. ندارند هرمانیوجهه ق نوع هيچ و هستند عادی مردم اغلب ماليستی مينی هایداستان هایشخصيت

 یکدیگر با چندانی تفاوت که اندعاری های فردیویژگی از چنان اغلب هاآن. کنندمی زندگی واقعی جهان در

یابند و از افراد می حضور داستان در خود عملیبی و سکوت با و اندو ناتوان ساکت هاشخصيت این بيشتر. ندارند

 از ها واقعی و اغلبشخصيت های قرآنداستان (. در صورتی که در1٢2: 1٨٣٣ عادی جامعه هستند )صابرپور،
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در  سليمان ،(٢٢ و ٢1: ص) مثل ایوب در پاداش صبر هستند: و شناخته شده جامعه اول درجه هایشخصيت

اغلب  ،(121 و12٨: صافات) الياس و( 1٢٣ و1٨1: صافات)صاحب ماهی  یونس ،(11 و 17: نمل)داستان مورچه 

 شناخته شده هستند. (٨1 و27: مائده)ها از پيامبران هستند. هابيل و قابيل در فرزندان آدم صيتشخ

 : : بعد شخصیت2ف2ف١

 هایداستان در شخصيت، تعدد همچون نيز( روانی و عاطفی رفتاری،) شخصيتی مختلف ابعاد به در پرداختن

 تأثيری او بر داستان طول در داستان ماجرای و است ایستا آنها در شخصيت ابعاد دارد، وجود محدودیت گراکمينه

 خاص لحظه یک شخصيت تحول سير کردن دنبال به جای نویسنده پذیرد،¬نمی دگرگونی و تغيير و گذارد¬نمی

 (1٢٨: 1٨٣٣ پور، صابر. )کشدمی تصویر به را او زندگی از

 دارد، داستان، همخوانی هایشخصيت شخصيتی معيارهای و هامالک با داستان هدو قرآنی کوتاه هایداستان در

 در داستان هایشخصيتی، شخصيت مختلف ابعاد ندادن یا دادن قرار مالک قرآنی کوتاه هایداستان هدو یعنی

ها دچار های کوتاه قرآن، شخصيت( در بعضی از داستان73: 1٨11است. )موسوی تلو کالیی و اشرفی،  زندگی

 و17) صاحبان با  سوره ها در داستان است. در داستاننتيجه کردار و رفتار شخصيتشوند  این تحول تحول می

... » کردند: سرزنش را خود شدند و پشيمان کردند، که کاری از دیدند را خداوند عذاب آنکه از بعد باغداران( ٨2
 ُسْبَحانَ  قَاُلوا( 01) ُتَسب حُحونَ  َلْواَل  َلُكمْ  َأُقلْ  َأ َْ  َأْوَسُطُهمْ  قَالَ ( 02) حَمُْروُمونَ  حَنْنُ  َبلْ ( 06) َلَضالُّونَ  إحصَّ  قَاُلوا رََأْوَها فـََلمَّا
َلَنا ايَ  قَاُلوا( 71) يـََتاَلَوُمونَ  بـَْعضٍ  َعَلى بـَْعُضُهمْ  فََ قْـَبلَ ( 01) ظَالحمحنيَ  ُكنَّا إحصَّ  رَب حَنا مغرور  مرد در«. (70) طَاغحنيَ  ُكنَّا إحصَّ  َويـْ

يطَ  »....شد:  پشيمان رفتارش از دید را باغش نابودی آنکه از بعد نيز (٢٨و ٨2)کهف :  ُْ  فََ ْصَبحَ  بحَثَمرحهح  َوُأحح  يـَُقل ح
َها َعَلى َخاوحيَةٌ  َوهحيَ  فحيَها أَنـَْفقَ  َما َعَلى َكفَّْيهح  در صاحب ماهی )صافات:  «.(00) َأَحًدا بحَريب ح  ُأْشرحكْ   َْ  لَْيَتِنح  ايَ  َويـَُقولُ  ُعُروشح

(، حضرت یونس، ٨1و 27( و فرزندان آدم )مائده: 231(، رستاخيز )بقره: ٢٢و ٢1( هم، پاداش صبر )ص: 1٢٣و 1٨1

 حضرت ایوب، عزیز و قابيل دچار تغيير و تحول شدند.

 :های ادبی(زبان )وجود آرایه : سادگی١ف2ف١

 نویسنده به داستان کم حجم است، مال مينی داستان هایمشخصه از یکی زبان نبودن تصنعی و پيرایگیبی سادگی،

 آن، اساس بر که است متأثر گراییساده جنبش از مال مينی داستان. دهدنمی لفظی هایآرایه با پرداختن فرصت

. کنند¬می ارائه پردازی خيال از دور به و فلسفی هایپيچيدگی از خالی ساده، هایروش به را خود آثار هنرمندان

-می تاکيد خشک و عينی نگاه بر ماليست مينی هنرمندان که شودمی ناشی جا آن از نکردن پردازی خيال بر تأکيد

در قرآن از وجوه بيانی و بالغی به بهترین وجه کار گرفته شده است به طوری که  (٨1: 1٨7٣ جزینی،) کنند.

 اند. ها و صنایع لفظی در قرآن به وجود آمدههای بيانی و بالغی بر پایه همين آرایهبسياری از دانش

-های مينی ماليستی، نيز از این قاعده مستثنی نيستند و صنایع لفظی و آرایههای کوتاه قرآن برعکس داستانداستان

و « (01) الصَّرحميح كَ  فََ ْصَبَحتْ  ...(: »٨٨و 17های ادبی در آن به کار برده شده است. در داستان صاحبان با  )قلم: 

و 27، آرایه تشبيه و سجع وجودارد. داستان فرزندان آدم )مائده: «(5) َمْ ُكولٍ  َكَعْصفٍ  َفَجَعَلُهمْ »( 3و 1فيل )فيل: 
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( سجع و احتراس  مرد مغرور ٣و1مؤمنان در آتش )بروج:  ( سجع ٢٢و ٢1(: سجع و تقدیم  پاداش صبر )ص: ٨1

(، 121و 12٨( تکرار  در الياس )صافات: 231گان )بقره: ( سجع و کنایه  داستان بازگشت مرد٢٨و ٨2)کهف: 

 ( هم سجع وجود دارد.1٢٣و 1٨1( و صاحب ماهی )صافات: 11و 17مورچه )نمل: 

 : درون مایه و محتوا:4ف2ف١

 و شود می کشيده اثر خالل در که ای رشته یا خط. است ادبی اثر هر مسلط و اصلی فکر تم، یا مضمون درونمایه،

 حاکمی اندیشه و فکر عنوان به را درونمایه دیگر، بيانی به. دهد می پيوند هم به را داستان های موقعيت و وضعيت

 جهت اثری هر درونمایه گویند می که است جهت همين به و کند می اعمال داستان در نویسنده که اند کرده تعریف

 ( 17٢: 1٨٣٣)ميرصادقی،  .دهد می نشان را اش نویسنده ادراکی و فکری

 احساسات و عواطف بر تأثيرگذاری هدو با و متن ساختار اقتضای به سبک این نویسندگان مينيماليسم، رواج با

. کردندمی انتخاب ساده بزرگ، فلسفی هایایده و با حذو روزمره مسائل از را خود هایداستان درونمایه مخاطبان،

 افتاده، پا پيش و ساده هایتوصيف سياسی، گيریموضع عدم تاریخی، مفاهيم نکردن مطرح به را آنان ادبی منتقدان

در حالی که قرآن  (3١: 1٨٣1 االسالم، امين. )کردندمی محکوم اخالقی هایجنبه به توجهیبی و سبک یکنواختی

 و دارند اشتراک مشخصی ترین مفاهيم و افکار اخالقی و تربيتی است که وجهترین و عميقکریم دربردارنده متعالی

رسد اگر های مهم بشر بوده است. به نظر میکنند و در طول تاریخ همواره از دغدغهمی دنبال را مشترکی اهداو

های مينی ماليستی تنها تفاوت بين های کوتاه قرآن و فقدان آن در داستانداشتن درون مایه و محتوا عالی در داستان

های قرآن کافی است، چون هدو قرآن از دليل برای مينی ماليستی نبودن داستاناین دو باشد، به عنوان تنها 

های مورد اشاره ما های کوتاه، پيامهایی است که از درون مایه قرآن دریافت می شود. در هر کدام از داستانداستان

 شود:کوتاه اشاره می طلبد و در اینجا فقط به دو مورد به صورتهای زیادی دارند که مبحثی جداگانه میپيام

 رَبَّهُ  َصَد  إحذْ  أَيُّوبَ  َعْبَدصَ  َواذُْكرْ »( داشتن صبور بودن در مقابل مشکالت است: ٢٢و ٢1در داستان پاداش صبر )ص:  
ِ ح  َ  َأ ٍْ  الشَّْيطَانُ  َمسَِّنح ََ  ارُْكضْ ( 00) َوَعَذابٍ  بحُنْص ْثَلُهمْ  َأْهَلهُ  لَهُ  َوَوَهْبَنا (00) َوَشَرابٌ  اَبرحدٌ  ُمْغَتَسلٌ  َهَذا بحرحْجلح  َمَعُهمْ  َومح
ُويلح  َوذحْكَر  محنَّا َرْْحَةً  ْغثًا بحَيدحكَ  َوُخذْ ( 07) اأْلَْلَبابح  ألح َْ  َواَل  بحهح  فَاْضرحبْ  ضح « (00) َأوَّابٌ  إحنَّهُ  اْلَعْبدُ  نحْعمَ  َصابحًرا َوَجْدَصهُ  إحصَّ  ََتَْن

َها َعَلى َخاوحيَةٌ  َوهحيَ  قـَْريَةٍ  َعَلى َمرَّ  َكالَّذحي َأوْ »ودن رستاخيز و معاد است: و در داستان زير پيام اصلی حتمی ب  قَالَ  ُعُروشح
َا بـَْعدَ  اَّللَُّ  َهذحهح  ُُيْيحي َأَّنَّ   َعامٍ  محاَئةَ  لَبحْثتَ  َبلْ  قَالَ  يـَْومٍ  بـَْعضَ  َأوْ  يـَْوًما لَبحْثتُ  قَالَ  لَبحْثتَ  َكمْ  قَالَ  بـََعَثهُ  ُثَّ  َعامٍ  محاَئةَ  اَّللَُّ  فَ ََماَتهُ  َمْوِتح

ََ  إحََل  فَاْنُظرْ  ََ  َطَعامح َارحكَ  إحََل  َواْنُظرْ  يـََتَسنَّهْ   َْ  َوَشَرابح ََ  ْحح ُزَها َكْيفَ  اْلعحظَامح  إحََل  َواْنُظرْ  لحلنَّاسح  آيَةً  َولحَنْجَعَل  حَلًْما َنْكُسوَها ُثَّ  نـُْنشح
َ  فـََلمَّا  «(بقره ،051) َقدحيرٌ  َشْيءٍ  ُكل ح  َعَلى اَّللََّ  َأنَّ  َأْعَلمُ  قَالَ  َلهُ  تـََبنيَّ
 

 : زمان و مکان:٥ف2ف١

گویند امروزه در دهد، صحنه می: در ادبيات داستانی به زمان و مکانی که در آن داستان رخ می: زمان1ف٥ف2ف١

: 1٨73شود. )بهشتی، اهميت داده میادبيات داستانی به مکانی که در آن اتفاق بيافتد و در زمانی که تحقق یابد، 

های کوتاه قرآن به طرز کارآمدی از عنصر صحنه و ویژگی های آن بهره می برند و زمان و مکان روایی (. داستان٣3
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( با این حال به دليل اهداو نهفته در این 1٢1: 1٨٣٣از جمله عناصر مهم قصه قرآنی محسوب می گردند )حری، 

نوع پردازش به این دو عنصر با آنچه که در ادبيات داستانی مرسوم است، تفاوت وجود های کوتاه قرآن داستان

. افتد می اتفاق لحظه، چند گاهی و ساعت چند روز، یک از کمتر زمانی در ماليستی مينی های داستان دارد. اغلب

 رخ ندرت به و ناچيز بسيار هم مکانی تغييرات است، کم بسيار زمان گذشت و است ثابت ها داستان زمينه چون

  .(٣2: 1٨1٨ علی خواجه، و رضایی هفتاددر. )دهد می

داستان  های کوتاه قرآن زمان در سه جا زمان به صورت کلی و مبهم آمده و در لفافه قرار دارد:در این داستان

 الساعة و یوم واژه( ٣ و1) االخدود اصحاب و( ٢٨ و ٨2: کهف) مغرور مرد ،(1٢٣ و1٨1: صافات) ماهی صاحب

 پاداش ،(121 و12٨: صافات) الياس ،(11 و 17: نمل) مورچه است که مدت زمان مبهم است. در پنج داستان: آمده

 . است نشده اشاره زمان ( هم، به3 و1: فيل) فيل و( ٨1 و27: مائده)فرزندان آدم  ،(٢٢ و٢1: ص) صبر

های مينی ماليستی، زمان هم که به زمان اشاره شده است، برعکس داستان «بقره 231» کوتاه رستاخيز داستان در

َها َعَلى َخاوحيَةٌ  َوهحيَ  قـَْريَةٍ  َعَلى َمرَّ  َكالَّذحي و»را در برمی گيردو:  (عام مائة)ای طوالنی برهه  اَّللَُّ  َهذحهح  ُُيْيحي َأَّنَّ  قَالَ  ُعُروشح
َا بـَْعدَ  ..... فَاْنُظرْ  َعامٍ  محاَئةَ  لَبحْثتَ  َبلْ  قَالَ  يـَْومٍ  بـَْعضَ  َأوْ  يـَْوًما لَبحْثتُ  قَالَ  لَبحْثتَ  َكمْ  قَالَ  بـََعَثهُ  ُثَّ  َعامٍ  ةَ محائَ  اَّللَُّ  فََ َماَتهُ  َمْوِتح
 َكَما بـََلْوَصُهمْ  إحصَّ : »است روز يک از برشی که شده، اشاره «مصبحني»به  ابغ . تنها در داستان صاحبان(«بقره ،051)

نيَ  لََيْصرحُمنََّها َأْقَسُموا إحذْ  اجْلَنَّةح  َأْصَحابَ  بـََلْوصَ  ََ  محنْ  طَائحفٌ  َعَلْيَها َفطَافَ ( 01) َيْسَتْثُنونَ  َواَل ( 02) ُمْصبححح  َصئحُمونَ  َوُهمْ  رَب ح
َتَناَدْوا( 01) َكالصَّرحميح  فََ ْصَبَحتْ ( 01) نيَ  فـَ های کوتاه در بيشتر داستانبه این ترتيب  .(«77( ...... )00) ُمْصبححح

همه داستانهای قرآن از جمله داستانهای کوتاه حوادث  زمان مشخص وجود ندارد. نکته قابل توجه این است که در

ها نسبت به مخاطب در زمان گذشته اتفاق افتاده، اما نسبت به راوی که خداوند است، نمی و ماجرای این داستان

ه، حال یا آینده کرد  در حالی که زمان وقوع حوادث در داستان مينی مال نسبت به توان آن را محدود به زمان گذشت

 مخاطب و راوی، در زمان حال است.

 : مکان: 2ف٥ف2ف١

-روشن باعث یا کند کمک حوادث روند به که طوری باشد، داشته خاصی وضع داستانی عمل در مکان عنصر اگر»

 کانون در باشد، مفيد داستان پنددهی و امررسانی پی در اگر بهتر، عبارت به و شود داستان پنهان زوایای شدن تر

های قرآن بخصوص داستانهای مکان هم در در اغلب داستان(. 1٣1: 1٨71 پروینی،) «گيردمی قرار قرآن عنایت

  ای نشده است.کوتاه مشخص نيست و به آن اشاره

 و٢1: ص) صبر پاداش( ٨٨ و17: قلم) با  صاحبان ،(121 و12٨: صافات) الياس های کوتاه قرآن:اغلب داستان در

در داستان  .است نيامده مکان عنصر( 3 و1: فيل) فيل و( ٨1 و27: مائده)فرزندان آدم  ،(11 و 17: نمل) مورچه ،(٢٢

نه  مکان عنصر مينيمال داستان خالو بر آن، کم هجم و ایجاز وجود ( با1٢٣و 1٨1ماهی )صافات:  کوتاه صاحب

 َوإحنَّ »: است کرده پيدا تنوع( العراء و البطن الفلک،) جا سه در و هم نيست تنها به صورت کلی آمده بلکه ثابت
َح  إحََل  أََبقَ  إحذْ ( 071) اْلُمْرَسلحنيَ  َلمحنَ  يُوُنسَ   احْلُوتُ  فَاْلَتَقَمهُ ( 000) اْلُمْدَحضحنيَ  محنَ  َفَكانَ  َفَساَهمَ ( 001) اْلَمْشُحونح  اْلُفْل
نيَ  محنَ  َكانَ  أَنَّهُ  فـََلْواَل ( 000) ُملحيمٌ  َوُهوَ  ََ ( 007) اْلُمَسب ححح ْلَعَراءح  فـََنَبْذَصهُ ( 000) يـُْبَعُثونَ  يـَْومح  إحََل  َبْطنحهح  ِفح  لََلبح  َسقحيمٌ  َوُهوَ  ابح
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 محدود که شده اشاره( جنتين و الجنة) مکان اسم به (٢٨و  ٨2مغرور )کهف:  مرد داستان در، «(001) ( ...005)

( هم به 231و رستاخيز )بقره:  (٣ و1: بروج) آتش در مؤمنان هایداستان نيست. در آن در تحولی و تغيير و است

َها َعَلى َخاوحيَةٌ  هحيَ  و» آن صفت و «القریة»و « االخدود اصحاب»مکان به صورت  شده است. در این دو  اشاره «ُعُروشح

مکان در داستانهای مينی مال محدود است، مکان هم مثل زمان بر عکس  مورد می توان گفت اسم مکان همانند

های قرآن )به خصوص های قصهمکانی از ویژگیزمانی و بیداستان مينی ماليسم، کلی است. با این وصف بی

جهانی کنند و این دليل بر های قرآن ورای زمان و مکان حرکت میهای و قصههای کوتاه( است، زیرا داستانداستان

 (٨٢٨: 1٨٣٢هاست. )فعال عراقی، و جاودانی بودن قصه

 نتیجه:

توان دریافت که علی رغم های کوتاه قرآن، میهای مينی ماليستی و داستانهای داستانبا بررسی و تطبيق مؤلفه

-تفاوتهای صوری مثل ایجاز، طرح ساده، تم جذاب، واقع گرایی و برجستگی برخی عناصر، وجود برخی شباهت

-پردازی، عنصر زمان و مکان و وجود آرایههای اساسی و بنيادیی نيز در درون مایه و محتوا، شخصيت و شخصيت

 گرایی وجود دارد. های کمينههای کوتاه و شاخصههای ادبی، بين این داستان

های ت که با همه شاخصهای مورد نظر موردی را یافتوان از بين داستانشود، نمیهمانطور که در متن مشاهده می

ها به معنای مينی ماليسم به طور کامل شباهت یا تفاوت داشته باشد. قرار دادن یک داستان کوتاه در ذیل شباهت

 گرا دانستن آن نيست، چون هر داستانی در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفته است.کمينه

مينی ماليسم یا هر سبک معاصر دیگر باید به هدو اصلی  هایهای کوتاه قرآن با شاخصهدر بررسی و تطبيق داستان

به دليل برخی  های کوتاهگرا دانستن این داستانها توجه داشت. در اینجا نباید با کمينهخداوند در آوردن داستان

 های ساختاری، مهمترین تفاوت آنها را که درون مایه و محتوا است، نادیده گرفت.شباهت

های کوتاه قرآن و ها ناشی از خاستگاه، ماهيت، انگيزه، هدو و کارکرد متفاوت بين داستانتفاوتاز آنجا که این 

های کوتاه با این سبک ادبی کامالا منطبق است. توان ادعا کرد که این داستانهای مينی مال است، هرگز نمیداستان

 ها با آن شباهت دارند.توان گفت در برخی از مؤلفهفقط می

 

 : منابع

 قرآن کریم

 (، لسان العرب، بيروت: دار الصادر، الطبعة: الثالثة.1٢1٢)محمد بن مکرم بن على، أبو الفضل، ابن منظور، 

 های مينی ماليستی، تهران: همداد، چاپ اول.، نگرشی بر داستان(1٨٣1امين االسالم، فرید، )

 .1١و 1٢، صص 13نبوی نژاد، زنده رود، ش (، چند کلمه درباره مينی ماليسم، ترجمه مریم 1٨73بارت، جان، )

 .3، ص١1(، درباره مينی ماليسم، مجله ادبيات داستانی، ترجمه کامران پارسی نژاد، ش 1٨٣1بارت، جان، )

 (، عوامل داستان، تهران: انتشارات برگ، چاپ اول.1٨73الهه، )بهشتی، 
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های مينی های گلستان با داستانتطبيقی حکایت)بررسی « مينی ماليسم و ادب پارسی»(، 1٨٣3پارسا، سيداحمد، )

، صص 21ماليستی(، نشریه ادبيات تطبيقی مجله دانشکده ادبيات و علوم انسانی شهيد باهنر کرمان، ش 

 .٢٣و 27

 های قرآن، تهران: فرهنگ گستر، چاپ اول.(، تحليل ادبی و هنری داستان1٨71پروینی، خليل، )

های قرآن، مجله مدرس دانشگه تربيت (، تحليل عناصر داستانی در داستان1٨7٣ابراهيم، )پروینی، خليل، دیباجی، 

 1١، ص ٢مدرس تهران، ش

(، رابطه عناصر داستانی در داستانهای کوتاه قرآنی، سال 1٨11تلوکالیی موسوی، سيد سلمان، اشرفی، عباس، )

 ٣٢و ١7پنجم، ش دوم، صص: 

  کارنامه، دوره اول، شماره ششم.(، ریخت شناسی، 1٨7٣جزینی، جواد، )

(، نشریه ادبيات تطبقی مجله دانشکده ادبيات و علوم 1٨13حبيبی، علی اصغر، مالکی جبلی، فاطمه و بهارلو، امير، )

، ٣، سال «موسی و فرعون»و « فریدون و ضحاک»انسانی شهيد باهنر کرمان، روایت شناسی تطبيقی داستان 

 1٨1و 111، صص 1٢شماره 

و 1٢٢، صص 7و٣های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی، ادب پژوهی شماره (، مؤلفه1٨٣٣بوالفضل، )حری، ا

123. 

 .المعرفه دار بيروت، ه ، منطوق و مفهومه فی القرآنی القصص تا(،عبدالکریم، )بی الخطيب،

 المصریة.(، الفن القصصی فی القرآن الکریم، قاهرة: مکتبة انجلو 11١3خلف اهلل، محمد احمد، )

(، زیبا شناسی قرآن کریم، پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت، 1٨1٨رضایی هفتاد در، غالمعباس، علی خواجه، شعيب، )

 ٣١و 71، صص 1، ش ٨سال 

(، کمينه گرایی در خرده حکایتهای تذکرة االولياء: استراتژی 1٨1٨سليمی کوچی، ابراهيم ، قاسمی اصفهانی، نيکو، )

 .11٨و 111، صص: 1٢، پياپی 2، شماره ٢سی، ادب فارسی، سال زیبا شناسی، ادب فار

 1، دمشق: اتحاد الکتاب العرب ،    المعاصرة الجزائریة القصة فی الفنية البنية (، تطور111٣) شریبط، أحمد شریبط

 (، کارل بروکلمان فی الميزان، بيروت: دارالفکر المعاصر، الطبعة االولی.1٨11شوقی، أبوخليل، )

(، داستان کوتاه مينی ماليستی، فصلنامه نقد ادبی، مرکز تحقيقات و زبان ادبيات فارسی 1٨٣٣ر، زینب، )صابرپو

 .1٢١و 1٨3، صص 3، ش 2دانشگاه تربيت مدرس، س

(، موالنا و مينی ماليسم، )بررسی داستانهای مينی ماليستی در دیوان کبير(، پژوهشنامه 1٨٣٣صادقی نژاد، رامين، )

 .٨13و ٨71، صص 1، ش ١و3 فرهنگ و ادب، س

 (، بحوث فی قصص القرآن، لبنان: دارالکتاب اللبنانی، الطبعة االولی.1172عبد ربه، عبدالحافظ، )

  2 هنر دینی،، مجله قرآن، دیدگاه از داستان نقد (، مبانی1٨٣1) عليزاده: زهرا،

 سبحان، چاپ اول.های قرآن در الميزان، تهران: نشر (، داستان1٨٣7فعال عراقی، حسين، )
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تحقيق: مکتب تحقيق التراث فی (، القاموس المحيط، 1٢2١، )مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب ،الفيروزآبادى

 ة.: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الثامن، بيروتمؤسسة الرسالة

 .1٨٨و 1٨2، آدینه، شماره «آینده، رمان و شتاب زمان»(، 1٨77گوهرین، کاوه، )

 .اول مرکز، چاپ نشر تهرن:کوتاه، داستان مبانی(، 1٨71فی، )مصط مستور،

 .١(، عناصر داستان، تهران: انتشارات سخن، چاپ 1٨٣٣مير صادقی، جمال، )

 (، ادبيات داستانی، تهران: انتشارات علمی. چاپ سوم.1٨7١وووووووووووووووو، )

 .7و ٢، صص ٨1گلستانه ش (، 1٨٣1ناجی، هانيه، مينی ماليسم، )
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(4٥) 

 واژه شناسی طمع از منظر قرآن کریم

  میثم خاوری

 سيستان و بلوچستان، زاهداندانشگاه  -کارشناس ارشد الهيات و معارو اسالمی

1مریم مخاورپور زرین آباد
 

 دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان -کارشناس ارشد الهيات و معارو اسالمی

 چکیده:

هدو  طمع، صفت و حالتی در نفس آدمی است که در کتب لغت و در قرآن کریم معانی متفاوتی چون اميد و حرص دارد.

این مقاله به شيوه تحليلی  .ت استالغ فرهنگواژگان عربی  باقرآن رفته در از انجام این مقاله بررسی تطابقی واژگان به کار 

بار در قرآن به کار رفته است که در معنای  12واژه طمع  :معانی مختلف طمع را بررسی کرده و بيان می دارد

معنای غالب  در نتيجهميل نفسانی است که بيشترین کاربرد آن اميد و آرزو است. _٢آرزوی محال_٨حرص_2اميدواری_1

طمع در قرآن معنی اميد است که کامال متضاد با معنای لغوی و اصطالحی و عاميانه طمع است که به معنای حرص و 

است. واژه طمع در قرآن کریم به چند معنی است که بيشترین معنای به کار رفته آن در قرآن معنای اميدواری  آمده مندیزآ

بنابراین بيشترین معنای به است که کامال متفاوت با معنای اصطالحی و لغوی و عاميانه آن یعنی حرص و آزمندی است. 

واژه رجا و حرص به عنوان واژگان مترادو و واژه یاس و استغنا يدواری است. کار رفته در قرآن برای واژه طمع، معنای ام

 .اد طمع در قران کریم هستندضواژگان مت

 قرآن کریم، طمع، اميد، حرص، رجا، یأس واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

(. اموا  373ش:  1٨73به معنای ميل به زیاده خواهی است و با حرص و آز مترادو می باشد )بستانی،  ع درلغتطم

  َو الَـّذحي»طمع در قرآن کریم هم به معنای حرص و هم به معنای اميد و آرزو و ميل نفسانی آمده است. طمع: اميد. 
سووره   ٨2قورآن مجيود در آیوه    ( 2٨٣/ ٢ق: 1٢12( )قرشی بنوایی،  ٣2(، )شعراء:َأْن يـَْغفحَر يلح َخطحيئَـِتح يـَـْوَم الـد حينح   َأْطَمعُ 

ثمره مرض قلب می داند. قلبی که از نور معرفت و ایمان بوه خودا و انبيواء واوليواء محوروم      مبارک احزاب طمع را 

قرآن مجيد در سوره مدثر همانطور هم گرفتار حاالت ابليسی گوناگون از جمله حاالت خطرناک طمع است. ، است

و طمع در اضوافه شودن    این گونه افراد هرچه از نعمت های مادی بر خوردار شوند باز سير نشده فرموده است که

(. به عبارت دیگر، کسی که به خدا وخوودش متکوی نبووده و بوه     13یعنی توقع داشتن در اموال مردم. )مدثر: دارند

آنچه دارد قانع و راضی نباشد و هميشه خود را در نقصان و کمبود و محروميت پنداشته وبه مال، مقوام، تجموالت   

برداری از دیگران می باشد. پرهيز از طمع دستور اخالقی کامال عقالنی دیگران چشم دوخته و پيوسته درصدد بهره 

                                                           
1 mokhavarpour@yahoo.com 
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در بسياری از موارد آدمی از روی حرص و طمع منافع قطعی خود را به اميد رسويدن بوه منوافع مظنوون     است زیرا 

يـَُقوُدُه َو بحْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد   بحْئَس اْلَعْبُد َعْبٌد َيُكوُن َلُه َطَمعٌ )بيشتر رها می کند. از امام باقر )عليه السالم(روایت شده است: 
بد بنده ای است که طمعی دارد که او را به دنبال خود می کشاند و بد بنده ای است آنکه ميلوی دارد  : َلُه رَْغَبٌة ُتذحلُُّه. 

 (2٢/ 1١: 1٢11( )حر عاملی، که او را خوار کند.

مقاله بررسی شده است واژه طمع از منظر قرآن است و طبق این بررسی، کواربرد واژه طموع در قورآن     آنچه در این

 کریم با اصطالح اخالقی و عرفی آن در مواردی متفاوت می باشد.

 واژه شناسی طمع

فرهنگ در لغت بررسی کرده س س به بررسی آن در آیات می پردازیم. در  برای بررسی واژه طمع ابتدا معنای آن را

در ( ٨31 :1٢12)راغب اصفهانی، .تمایل نفس به چيزی از روی آرزوی شدید و آزمندی استبه معنای  طمعلغات، 

هو موا   جای دیگر طمع درمقابل استغنای نفس است و آن عبارت است از تمایل نفس به آنچه در دسترسش نيست:

 (7/11٣  ش:1٨٣1)مصوطفوی،  هوو خوارج عون یوده     یقابل االستغناء فی النفس، فهو عبارة عن تمایل النفس الى ما 

کسی است که به خدا وخودش متکی نبوده و به آن چه دارد قانع و راضی نباشد و هميشه خود را در شخص طامع 

نقصان و کمبود و محروميت پنداشته و به مال، مقام، تجمالت دیگران چشم بدوزد وپيوسته درصدد بهره برداری از 

ْصـرَ َأْربَـدیگران باشود. )   َيا َو اإْلح نـْ ْح الـدُّ ـدَُّة احلْـحْر ح ِفح َطلَـ ْح َو شح ـْن َعاَلَمـاتح الشَّـَقاءح مُجُـوُد اْلَعـنْيح َو َقْسـَوُة اْلَقْلـ اُر َعلَـى ٌع مح
 : ْح ْن )ابون  عالمت فرد شقی، تنگ نظری و قساوت قلب و حرص زیاد در طلب دنيا و اصرار بر گناه اسوت. (   ٢الـذَّ

 (٢7: 1٢1٢شعبه حرانی، 

نراقی در جامع السعادات می گوید: طمع حالتی نفسانی است که موجب می گردد انسان بدون اینکه به حد معيوين  

 (2/112ش: 1٨٣7اکتفا کند، به جمع آوری اموالی ب ردازد که نيازی به آنها ندارد. )نراقی، 

شوده اسوت. )طباطبوایی،    تعریوف  طمع در اصطالح قرآنی توقع داشتن وحریص بودن در امووال و زنودگی موردم    

ُثَّ  ( در حالی که طمع در معانی مختلفی در قرآن آمده که فقط یکبوار در معنوای حورص اسوت: )    1/٨٢٢ش :1٨7٢
 (13: باز هم طمع دارد که بيفزاریم( )مدثر:َيْطَمُع َأْن َأزحيدَ 

 معانی مخت  واژه طمع در قرآن:

مه آنها به یک معنی به کار نرفته اند بلکه طمع در این آیوات  بار در قرآن آمده است اما ه 12واژه طمع و مشتقاتش 

گاهی به معنای اميد، گاهی به معنای آرزوی دست نيافتنی، گاهی حرص و گاهی هم ميل نفسانی آمده است. اکنون 

 در ذیل آیاتی که معناهای مختلف طمع دارند آورده می شود: 

 امید: -1

 معنای اميد و اميدواری است:بيشترین کاربرد معنایی واژه طمع در قرآن 

ــيَماُهْم َوَصَدْوا َأْصــَحاَب اجْلَنَّــةح َأْن َســاَل  ــوَن ُكــالًّ بحسح ــى اأْلَْعــَرافح رحَجــاٌل يـَْعرحُف َجــاٌب َوَعَل نَـُهَمــا حح ــْم وَ بـَيـْ ــْدُخُلوَها َوُه ــْيُكْم َ ْ َي ٌم َعَل
ند که هر یک ]از آن دو دسته[ را از سيمایشوان  و ميان آن دو ]گروه[ حایلى است و بر اعراو مردانى هست َيْطَمُعـوَن:
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. ( )اعوراو:  دهند که سالم بر شما  شناسند و بهشتيان را که هنوز وارد آن نشده و]لى[ ]بدان[ اميد دارند آواز مى مى 

٢١) 

َها) ــُدوا ِفح اأْلَْر ح بـَْعــَد إحْصــاَلحح ــنحنيَ َواْدُعــوُه َخْوفًــا َوَطَمًعــا إحنَّ َرْْحَــَت اَّللَّح  َواَل تـُْفسح ــَن اْلُمْحسح ٌْ مح پووس از  و در زمووين :  َقرحيــ

 (3١(،)اعراو:نزدیک است خدا به نيکوکاران  اصالح آن فساد مکنيد و با بيم و اميد او را بخوانيد که رحمت

ُ  السَّـَحاَب الث حَقـاَل:) براى بويم و اميود بوه شوما موى      اوست کسى که برق را  ُهَو الَّذحي يُرحيُكُم اْلبَـْرَق َخْوفًا َوَطَمًعا َويـُْنشح

 (12)رعد: (کند نمایاند و ابرهاى گرانبار را پدیدار مى  

َـ ََ آَلاَيٍت لحَقـْوٍم يـَْعقحلُـونَ َومحْن آاَيتحهح يُرحيُكُم اْلبَـْرَق َخْوفًا َوَطَمًعا َويـُنَـز حُل محَن السَّـَماءح َمـاًء فـَُيْحيحـي بـحهح اأْلَْرَ  بـَْعـَد َمْوِتح  :ا إحنَّ ِفح َذلـح
  نمایاند و از آسومان بوه تودریج آبوى فورو موى       آور و اميدبخش مى  هاى او ]اینکه[ برق را براى شما بيم  از نشانه و

گرداند در این ]امر هم[ براى مردمى که تعقل مى کنند قطعا   فرستد که به وسيله آن زمين را پس از مرگش زنده مى

 (2٢.( )روم: هایى است  نشانه

عح َيْدُعوَن رَبَـُّهْم َخْوفًا َو َطَمًعا َوِمحَّا َرزَقْـَناُهْم يـُْنفحُقـوَن: )    پهلوهایشوان از خوابگاههوا جودا موى    تـََتَجاىَف ُجُنوبـُُهْم َعنح اْلَمَضاجح

 ( 1١( )سجده: .ایم انفاق مى کنند  خوانند و از آنچه روزیشان داده  مى اميدگردد ]و[ پروردگارشان را از روى بيم و 

.( )شوعراء:  و آن کس که اميد دارم روز پاداش گناهم را بر من ببخشاید:  َوالَّذحي َأْطَمُع َأْن يـَْغفحَر يلح َخطحيئَـِتح يـَـْوَم الـد حينح )

٣2) 

َلَنا رَبُـَّنا َمَع اْلَقْومح ) َّللَّح َوَما َجاَءَص محَن احْلَق ح َوَنْطَمُع َأْن يُْدخح براى ما چه ]عذرى[ اسوت کوه بوه     : الصَّـاحلححنيَ َوَما لََنا اَل نـُْؤمحُن ابح

داریم که پروردگارمان ما را با گروه شایستگان اميد خدا و آنچه از حق به ما رسيده ایمان نياوریم و حال آنکه چشم 

 (٣٢. ( )مائده: ]به بهشت[ درآورد

اميدواریم پروردگارمان گناهانمان را بر ما ببخشاید ]چورا[   ما وََّل اْلُمْؤمحنحنَي:)إحصَّ َنْطَمُع َأْن يـَْغفحَر لََنا رَبُـَّنا َخطَااَيَص َأْن ُكنَّا أَ  

 (31.( )شعراء: آورندگان بودیم  که نخستين ایمان

 آرزوی محال: -2

ُهْم َيْسَمُعوَن َكاَلَم اَّللَّح ُثَّ )  نـْ ـْن بـَْعـدح َمـا َعَقلُـوُه َوُهـْم يـَْعَلُمـوَن:َأفـََتْطَمُعوَن َأْن يـُْؤمحُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفرحيٌق مح آیوا طموع    ُُيَر حُفونَـُه مح

دارید که ]اینان[ به شما ایمان بياورند با آنکه گروهوى از آنوان سوخنان خودا را موى شونيدند سو س آن را بعود از         

 (73.( )بقره: دانستند  فهميدنش تحریف ميکردند و خودشان هم مى

ُهْم َأْن يُْدَخَل َجنََّة نَعحـيمٍ أََيْطَمُع ُكلُّ اْمرحٍئ مح )  ؟( بندد که در بهشت پر نعمت درآورده شود آیا هر یک از آنان طمع مى :  نـْ

 (٨٣)معارج:

آرزوی محال یعنی آرزوی دست نيافتنی. آرزو در واقع ميل و اميدی است که امکان رسويدن بوه آن وجوود دارد و    

ده به این دليل است که از سرانجام اعمال و نتایج آنها فقوط خودا   اینکه چرا تعبير محال را برای یک آرزو آورده ش

و وقتی آیه قرآن این  آگاه است و وعده ای که در قرآن درباره محال بودن رسيدن به آرزویی داده شده حتمی است
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تالش طمع را غير ممکن می داند پس تعبير محال مناسب این آرزو است وگرنه خود اميد و آرزو محال نيست و با 

 و کوشش و فراهم کردن زمينه رسيدن به آن امری ممکن است.

 میل نفسانی: -١

ْلَقـْولح فـََيْطَمـَع الَـّذحي )  ـُُتَّ فَـاَل ََتَْضـْعَن ابح اى ِفح قـَْلبحـهح َمـَرٌ  َوقـُْلـَن قـَـْواًل َمْعُروفًـا: اَي نحَساَء النَّيح ح َلْسُُتَّ َكَ َحٍد محَن الن حَساءح إحنح اتَـَّقيـْ

پروا دارید پس به ناز سخن مگویيد تا آنکه در دلوش   پيامبر شما مانند هيچ یک از زنان ]دیگر[ نيستيد اگرهمسران 

 (٨2( )احزاب: .بيمارى است طمع ورزد و گفتارى شایسته گویيد

در این آیه خدای متعال به زنان پيامبر دستور می دهد که با رعایت آن افراد بيمار دل دچار طموع و ميول و هووس    

 نفسانی نشوند. 

 حرص: -4

 (13دارد که بر آن بيفزایيم.( )مدثر:  : باز هم طمَع ُثَّ َيْطَمُع َأْن َأزحيدَ )

ا کرده است. به تعبير این آیه، کفار طمع و زیاده طلبی طمع به معنای اصطالحی زیاده طلبی تنها در این آیه نمود پيد

 دارند. 

 نواژگان مترادف و متضاد طمع در قرآ

واژه طمع، واژگان و مفاهيم مترادو و متضادی در قرآن وجود دارد که با توجه به معانی طمع، در ذیل به آنها اشاره 

 .می شود

 واژگان مترادف:

 رجاء: -1

را رجاء گویند و رجاء عبارت اسوت از انبسوا  سورور در دل بوه جهوت انتظوار امور        اميدواری به رحمت خداوند 

محبوبی و این سرور وانبسا  را وقتی رجاء واميدواری گویند که آدمی بسياری از اسوباب رسويدن بوه محبووب را     

يند بينودازد  تحصيل کرده باشد مثل انتظار گندم از برای کسی که تخم بی عيب را به زمين قابلی که آب بوه آن نشو  

وآنرا در وقت خود آب دهد اما توقع چيزی که هيچ یک از اسباب آنرا مهيا نکرده باشد آنورا رجواء نگوینود بلکوه     

غرور وحماقت نامند واگر کسی بعضی اسباب را تحصيل نکرده آنرا آرزو وتمنا گویند مثل آن که تخم را به زموين  

مایند. همچنين بنده هرگاه زمين دل را از خار وخس واخالق زميمه قابلی افکنند اما در آب دادن کوتاهی و تقصير ن

رفت ودرو کرد وتخم ایمان را در آن پاشيد وآب طاعت را بر آن جاری ساخت پس اميد به لطف پروردگار اسوت  

. که او را از سوء خاتمه نگاه دارد و او را بيامرزد واین اميدواری او رجاء محمود و نزد عقل و شرع متحسون اسوت  

 (1٢1)نراقی، بی تا: 

 همانگونه که طمع در قرآن به معنای اميد آمده است پس حالت رجاء مترادو طمع در قرآن است: 

آنکه شما چيزهایى از خدا اميد دارید که آنها اميد ندارند و خودا   : تـَْرُجوَن محَن اَّللَّح َما اَل يـَْرُجوَن وََكاَن اَّللَُّ َعلحيًما َحكحيًما)

 (11٢( )نساء: کار است  اى سنجيدههمواره دان
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 حرص:  - 2

 ( و در اصوطالح زیواده طلبوی اسوت.    7/11: 1٢1٢در لغت به معنای شدت اراده و شره به مطلووب ) ابون منظوور،    

از ميول   سووره بقوره   1١آیوه  ( 227: 1٢12. )راغوب اصوفهانی،   : زیاده روى در آزمندى و ميول و اراده اسوت   الحِرْص

تورین موردم بور     )حوریص   ﴾َاْحـَرَ  الن ـاسح علـی َحيـوةٍ ﴿ توبيخ آميز با تعبير دنيا به زندگی طوالنی در قوم یهود شدید

 .( یاد شده است زندگی

 متضاد:واژگان 

 یوس: -1

 (23٣: 1٢12)راغب اصفهانی، «  : انتفاء الط مع اْلَيْ سُ » ء آرزو شده بدست نخواهد آمد: یأس آنست که یقين کنيم شى

هرگاه طمع به معنای اميد باشد ت توقع انسان از رسيدن چيزی، به خود اس معنای انقطاع انتظار و وقتی یأس به

 : یأس ضد آن است

 (٣7( )یوسف: شود خدا نوميد نمى   جز گروه کافران کسى از رحمت: محْن َرْوحح اَّللَّح إحالَّ اْلَقْوُم اْلَكافحُرونَ اَل يـَْيَ ُس ) 

 استغنا: -2

يدٌ  و أعلموا  ٌّ ْحَح  ( 2١7: )بقره: ( است )صفات نيازِ ستوده و بدانيد که خداوند، بى  : َأنَّ اَّللََّ َغِنح

لغت استغنا ضود صوفت طموع معرفوی      (123/ 3: 1٨٣1نيازی است )مصطفوی،  غنا در لغت به معنای کفایت و بی

َر ُكلَُّه َقدح   َعلحيُّ ْبُن احْلَُسنْيح عقطع طمع از غير خدا. ) غنای حقيقی عبارت است از (7/٢1شده است. )همان:  رَأَْيُت اخْلَيـْ
يدالساجدین فرمود: که همه خوبيها را دیدم که جموع اسوت در   حضرت س :َعمَّا ِفح أَْيدحي النَّاسح   اْجَتَمَع ِفح َقْطعح الطََّمعح 

قطع طمع از مردم و هر که در چيزی اميد به مردم نداشته باشد و امر خود را به خدا واگذارد خدا هموه اموور او را   

 (  2٢/ 1١: 1٢11بر می آورد.( )حرعاملی، 

 قناعت: -٨

است. قناعت در لغت، به معنای راضی بودن بوه آنچوه    اگر طمع را در قرآن در معنی حرص بياوریم قناعت ضد آن

قسمت و روزی انسان است یا راضی بودن به قليل وکم و قانع کسی است که از آنچه در دنيا به برسد قانع و شاکر 

و این بدان معنی است که انسان بيش از هر چيز به خداوند متعوال متکوی بووده    ( ٢/٨٣٢ ش: 1٨73طریحی، است. )

ر اختيار دارد خشنود وسازگار باشد و با عزت نفس وآبرومندی به سر برده وهيچ گاه چشم داشتی بوه  وبه هر چه د

( ایون  2/131ش:  1٨٣١دیگران نداشته و از نداشتن امور مادی وکمبودها اندوهگين وحسرت زده نباشد. )داوودی، 

 ای تهيدست است: معنای اصطالح قناعت است ولی لفظ قانع در قرآن یکبار امده و آنهم به معن

ــإح ) َهــا َصــَوافَّ َف ــٌر َفــاذُْكُروا اْســَم اَّللَّح َعَليـْ ــْن َشــَعائحرح اَّللَّح َلُكــْم فحيَهــا َخيـْ َهــا َواْلُبــْدَن َجَعْلَناَهــا َلُكــْم مح نـْ ــْت ُجُنوبـَُهــا َفُكُلــوا مح َذا َو َجَب
ََ َسخَّْرَصَها َلُكْم َلعَ  شتران فربه را براى شما از شعایر خدا قرار دادیم در آنها  :لَُّكْم َتْشـُكُرونَ َوَأْطعحُموا اْلَقانحَع َواْلُمْعتَـرَّ َكَذلح

اند ببرید و چون به پهلوو درغلتيدنود از آنهوا      براى شما خير است پس نام خدا را بر آنها در حالى که برپاى ایستاده

 ( ٨١( )حج: م اميد که شکرگزار باشيدبخورانيد اینگونه آنها را براى شما رام کردی بخورید و به تنگدست و به بينوا

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AE
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AE
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 نتیجه

   این مقاله معانی واژه طمع در قرآن را بررسی کرده است و بيان می دارد:

همچنوين واژه طموع    .تمایل نفس به چيزی از روی آرزوی شدید و آزمندی استبه معنای  طمعدر فرهنگ لغات، 

 درمقابل استغنای نفس به کار رفته است به معنای تمایل نفس به آنچه در دسترسش نيست. 

تعریف کرده اند توقع داشتن وحریص بودن در اموال و زندگی مردم  به در اصطالح قرآنی را طمععالمه طباطبایی 

(، 2٢(، )روم:12(، )رعود: 3١و  ٢١اميد: )اعوراو:  -1در حالی که طمع در معانی مختلفی در قرآن به کار رفته است: 

حورص:   -٨(، ٨٣(، )معوارج:  ٣3آرزوی دسوت نيوافتنی: )بقوره:     -2( ٣٢(، )مائوده  31و ٣2(، )شوعراء:  1١)سجده: 

کبار به معنای حرص آمده است. با توجه به معانی مختلف طموع  ( و فقط ی٨2ميل نفسانی: )احزاب:  -٢( 13)مدثر:

( 11٢در قرآن، واژگان مترادو طمع در قرآن نيز مختلف است. واژه طمع در معنای اميد مترادو آن رجواء: )نسواء:   

( و اگور طموع در معنوای حورص باشود اسوتغنا ضود آن اسوت:         ٣7است و واژه متضاد با آن یأس است: )یوسوف: 

 (  2١7)بقره:

آنچه پس از بررسی واژه طمع به دست آمد تفاوت عمده معنایی طمع در قرآن بوا معنوای اصوطالحی آن در لغوت     

است و این مقاله بيان می دارد: بيشترین کاربرد واژه طمع در معنای اميد است که کامال متفاوت با معنای اصطالحی 

 آن در لغت و عرو است که حرص و آزمندی معنا شده است.

 

 منابع

 قرآن کریم

جلود، جامعوه مدرسوين، قوم،     1الرسول صلى اهلل عليه و آله،  على، تحف العقول عن آل ابن شعبه حرانى، حسن بن

 ق1٨١٨، 1٢1٢چاپ: دوم، 

 ق.1٢1٢، بيروت، نشر دارصادر، 11ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج

 ش1٨73اپ: دوم، بستانى، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدى، انتشارات اسالمی، تهران، چ

 ق1٢11السالم، قم، حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، موسسه اهل بيت عليه

 ش1٨٣١اسالمی، چاپ سوم، قم، دفتر نشر معارو، داوودی، محمد، اخالق

 1٢12راغب اصفهانی، حسين بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول، دمشق، ناشر دارالعلم الدارالشاميه، 

 ق

 ق 1٢11، چاپ دوم، قم، اسماعيليان، 11طباطبایی، محمد حسين، الميزان فی التفسير القرآن، ج 

 ش1٨73طریحی، فخرالدین ابن محمد، مجمع البحرین، مرتضوی، تهران، 

 ش 1٨72، چاپ الکتب االسالميه یازدهم  تهران، دار، 3قرشی، سيد علی اکبر، قاموس قرآن، ج

 ش 1٨٣1، بنگاه ترجمه ونشر کتاب، 12الکلمات القرآن الکریم، جمصطفوی، حسن، التحقيق فی 

 ش 1٨٣7، بيروت، چاپ افست، 2نراقی، محمد مهدی، جامع السعادات، ج
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 ی تانراقی، مال احمد، معراج السعاده، تهران، انتشارات امين و رشيدی، ب
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(46) 

 ناز آیات قرآ نماهای برخی تعارض اکاویو

 1 همایونیسعداهللد. 

  دانشگاه تهران ،یعرب اتيگروه زبان و ادب اریاستاد

 عبدالحسین فقهید. 

 دانشگاه تهران ،یعرب اتيگروه زبان و ادب اريدانش

 

 چکیده :

اند کوه بوه   از روی نادانی و گاهی غرض ورزی مواردی را در آیات قرآن مطرح کرده از آغاز اسالم و قرآن مخالفان

از ازمواردادعا وجود ناهماهنگی یا نوعی تعارض ميان برخی.یکیگمان یا ادعای آنان نشان غير وحيانی بودن آنست

طل بودن آن ادعاها به روشنی قابل درک است ودست کم نشان کم اطالعی با آیات است.در بررسی دقيق این موارد

آنان از مقدمات علوم قرآنی و اصول منطق است در غير اینصورت باید غرض ورزی آنان را مسلّم دانست .هر یک 

ی اجمالی بوه  کافی داده شده است . در این مقاله مرور پاسخ ادعائی در منابع معتبر مربو  بررسی وبه آنها از موارد

 برخی از موارد با پاسخها و توضيحات مربو  صورت پذیرفته است .

 شبهات آیات قرآن، تعارض نماها، مخالفان قرآن، پاسخ به :واژگان کلیدی

 

 :  مقدمه

از نخستين روزهای نزول قرآن ویژگيهای اعجاب انگيز موتن آن موجوب شويفتگی مومنوان و درمانودگی معانودان       

برای مقابله و مقاومت در برابر آن به انواع دست آویزها چنگ زدنود . گواهی سوحرش خواندنود     گردید.گروه دوم 

دیگر در متن آن شبهاتی مطرح کردند . یکی از شبهه ها ناهماهنگی و اختالو  یوگاهی آموخته دیوان وپریان وگاه

 ميان برخی آیات است .

ین حال علمای بزرگ در منابع معتبر مربو  به آنهوا توجوه   پاافتاده هستند، با او پيش گرچه این موارد بسيارسطحی

 نموده و پاسخ کافی داده اند .

ازآنجائيکه برخی از مغرضين معاصر با مطرح نمودن مجدد این شبهات سعی در ایجاد شک و سستی در عالقمندان 

ند لذا بر آن شدیم که برخی دهو گروندگان به قرآن دارند و گاهی این موارد را بسيار مهم وغير قابل حل جلوه می

از آنها را با اجمال و اختصار مطرح و پاسخ های مربو  را ذکر کنويم .و پورداختن بوه ایون نووع مباحوث از آن رو       

تر وتالش بورای ایجواد   یها، پيچيدهزضروری دانستيم که نقش قرآن هر روز واالتر شده و بهانه جویيها و غرض ور

 گردد .شبهه درآن افزونتر می

                                                           
1
  .homayooni84@ut.ac.ir  /homayooni84@yahoo.com 
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که به گمان معاندین متعارض تلقی شده مطرح، و پاسخ کافی برای هر کدام ذکر این مقاله توضيحات کلی آیاتی در

                                       شده است .

 مبحث نخست: تعارض در لغت و اصطغح:

ت و هم به معنای پهنا در است که هم به معنای اظهار و ابراز اس« عرض»و مشتق از « تفاعل»مصدر باب « تعارض»

(. هر دو معنی در محل بحث، متناسب است  زیرا هر یک از دو خبر در مقابل 271،ص1مقابل طول )درازا()العين،ج

توان گفت: هر یک از آنها خود را در مقابل دیگری از نظر  طور که می کند  همان شود و عرض اندام می هم ظاهر می

 تعارض در لغت به معانی گوناگون آمده است از جمله آن. داند.همچنين زش میار عرض و هم حجّيت و اعتبار، هم

 .، یعنی مقایسه کرد، سنجيدأي قابَله ةَ عار  الشيُء ابلشيء معارضشود:  ی( مقابله: گفته م1

 .یعنی جلوی آنرا گرفت و مانع آن شد  اعرتَ  الشيُء دوَن الشيءشود:  ( منع: گفته می2

 یکه با او کرده بود او نيز با و ی، یعنی همانند کارعارَ  فالُن فالصً مبثلح صنيعهح شود:  : گفته مییو همانند ی( برابر٨

 انجام داد.

 تعارض در اصطغح:

دروس فی علوم  ) در اصطالح، تنافی و ناسازگاری عرفی در مفاد و مدلول دو یا چند خبر یا دليل را تعارض گویند

عرفی در برابر عقلی، این است که این ناسازگاری، اعم است از اینکه بوه نحوو   مقصود از تنافیِ ( 31٨االصول، ص 

.)المحصوول  )تباین کلّی باشد یا عامين من وجه یا عموم و خصوص مطلق تا موارد جمع عرفی را هم شامل گوردد 

ت به عبارت دیگر تعارض در اصطالح عبارت است از تالقوی دو فکور در جهو    (.١٢٨1، ص ٢فی علم االصول، ج 

عکس یکدیگر، به گونه ای که جمع بين آنها مقدور نباشد، هرگاه دو یا چند دليل به حسوب داللوت یوا مودلول در     

عکس جهت یکدیگر قرار گيرند به طوریکه غير قابل جمع بووده، و همودیگر را نفوی کننود،حالت آن دو دليول را      

 تعارض دو دليل نامند.

نه تعریف کرد )تعارض، تضاد یک دليل یا متن یا آیه با دليل ومتن وآیه را اینگو توان تعارض یبنابر آنچه گذشت، م

که در تضاد با برهوانی   گردد. پس هر برهانی دیگراست(. بدینگونه تناسب معنی اصطالحی با معنی لغوی روشن می

 ارد.د گردد، مقابل آن قرار گرفته و آنرا از رسيدن به مطلوب باز می دیگر باشد در مقابل آن آشکار می

شود، چه تضاد بين دو آیوه باشود و چوه بوين دو      را شامل می یواژه تعارض جنس است که در تعریف هر تضاد و

وفصلی است که تعارض و تضاد را بين آنچوه غيور از دو آیوه     چيز دیگر و سخن ما )معنی یک آیه، آیه دیگر( قيد

 یا دو حدیث با یک آیه و یک برهان عقلی.کند، از قبيل تضاد بين یک آیه و حدیث،  باشد از تعریف خارج می

گویيم )در ظاهر( منظور اینست که تضاد بين آیات قرآنی وهمی است و حقيقتوی نودارد، و فقوط تضوادی      وقتی می

 آن تضواد و تنواقض  بيشتر دقت نمایود شود، اما در واقع اینگونه نيست، و اگر پژوهشگر  است که به ذهن متبادر می

 .آیات رفع خواهد شد ميان

 : بحثی درباره تعارض وشروم آن مبحث دوم
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به طور کلی دانشمندان منطق برای محقق شدن تعارض در ميان دوچيزشروطی را قائل شده اند.یعنی در صورتی که 

رض اکه برخی توهم تعو قرآن هم رض به وجود نخواهد آمد. درمورد آیات احاصل نشود تع ميان دوچيز آن شرو 

حاصل گردد و اال تعارضی در ميان نيست بيان این شرو  بصورت اجمال در ذیل می آید شرو   نآباید  اندنموده

 .تا تمامی موارد ادعائی در قرآن با آن سنجيده شود

تعارض حقيقی: یعنی تضاد تام بين دو برهان مساوی از نظر داللت، ثبوت و عدد، و یکسان و متحد از نظر زمان و  

 شود. ( بنابراین تعارض حقيقی تنها با اجتماع امور چهارگانه زیر محقق می7٣-77، ص ٨اطسرار، ج  مکان )کشف

 تضاد تام بين دو برهان (1

 از نظر دليل حجيت دو متعارض (2

 در داللت برمقصود تساوی دو متعارض (3

 اتحاد متعارضين از نظر زمان و مکان (4

منجور بوه مکلوف     وجود داشت الفیاختتضاد و آیات قرآن اگر بين  وشرو  آنبا توجه به تعریف تعارض حقيقی 

شوریعت   عشد که از حد توان خارج بود. چورا کوه اگور واضو     چيزی را باعث میو شده،غير ممکن  ینمودن به امر

انسان را به انجام کاری مشخص دستور دهد و س س وی را از انجام همان کار نهی کند و خواهان هر دو امر باشد 

 اوسوت  نمودن مکلف واقع در واحد، دليل یک با و یکسان، شرایط و زمان در – فعل انجام عدم هم و انجام هم –

که واضع شریعت به انجام محال دستور دهود، بنوابر سوخن خداونود      امکان نداردکه امکان پذیر نيست. و چيزی به

 (2٣١فرماید )الیکلِّفُ اهللُ نفساا إلّا وُسْعها( )بقره  متعال که می

 :«توهم تناقض و تعارض در قرآن» ی: سابقه تاریخسوممبحث 

نيوز از ایون قوانون     یرا دارد قرآن کریم بزرگتورین حقيقوت هسوت    یاز آن جایی که حقيت هميشه دشمنان سرسخت

نبوده و از همان اولين ساعات طلوع اسالم و نزول قرآن این مخالفت ها شروع شود کوه خوود را بوه چنود       یمستثن

 صورت نشان داد.

آغاز برای تخطئه پيامبر شروع کردند بوه طورح    سران مشرکين و بت پرستان از همان نبوت:ال ( به صورت انکار 

 پيامبر و قرآن کریم ،که درقرآن به برخی از آنها اشاره شده است.اتهامات مختلف درباره 

 ها: از جمله آن تهمت

 (١ –صف ( »قالوا هذا سحر مبني»سحر و جادو بودن قرآن .  (1

َر»پيامبر)ص( از ساحران .  اتهام تعلُّم و یادگيری (2  (2٢ثر د)م« فقاَل إْن هذا اال  سحٌر يٍؤ

تنا لشاعٍر َمنونٍ »شاعرانه و تخيلی بودن قرآن .  (3  (٨١)صافات « و يقولون أ أص  لتارکوا آِلح

 –)انبيواء  « إفـرتاه بـْل هـو شـاعرٌ بـل .»وشاعر بودن پيامبر ساختگی بودن قرآن وانتساب دروغين آن به خداوند (4

3) 

 (٨1 –اریات ذ« )و قال ساحٌر أو َمنونٌ .»گفتاری برخواسته از اختالالت روانی و جنون و دیوانگی  (5
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ٌُ أحالمٍ »مشتی خواب و خيال آشفته.  (6  (3 –)انبياء « بل قالوا اضغا

 (23 –)مدثر « إْن هذا اال  قوُل البشر»سخنانی ساخته ذهن و خيال بشر.  (7

 (23 –)انعام « يقول ال ذين كفروا إْن هذا اال  اساطرُي األولني»محتوای قدیمی.  ها و حکایات بی افسانه (8

و اذا تُتلي علـيهم آايتُنـا قـالوا قـد ْسعنـا لونشـاُء لقلنـا مثـل هـذا إْن هـذا اال  »گویيم  اگر ما بخواهيم مثل آن را می (9
 (٨1 –)انفال « اساطرُي األو لني

 حضرت.آن اب و درو  پردازی در زمان حيات که با ادعاهای مسيلمه کذّ ب( بصورت نفی خاتمیت آن حضرت:

 :ه ادعای دروةین مسیلم

رسالت کرد. رسول  یمسيلمه در سال دهم هجرت اسالم آورد . وی پس از بازگشت به زادگاه خود، در یمامه، ادعا

 یا به نام خداونود بخشونده مهربوان. ناموه    »سری مسيلمه برآشفت و در پاسخ وی چنين نوشت.  خدا )ص( از خيره

زمين متعلق بوه خداسوت و بوه هور      یاست از محمد، رسول خدا به مسيلمه درو  گو، سالم بر پيروان هدایت، رو

)محمد و زماموداران،  « کند و سرانجام نيک از آن پرهيزکاران است کس از بندگان صالح خود که بخواهد واگذار می

 (211ص 

این ادعاها سخنانی از پيامبر)ص( و امام علی )ع( و که درباره ردّ  ج( بصورت ادعای تناقض و تعارض در قرآن:

 .بعضی ائمه )ع( نقل شده است

در منابع حدیثی گفتگو بسيار مفصل و متقنی بين امير بيان علی )ع( و یکی از اصوحاب در موورد تناقضوات قورآن     

 باشد. که بسيار جالب توجه و رافع خيلی از شبهات موجود می صورت گرفته

بينم که بعضوی از آن   یبه امام علی )ع( عرض کرد که من در کتاب منزل خدا شک کرده و مشخصی  یگویند روز»

ای، بازگوی. آن مرد گفوت کوه خداونود یکبوار      کند، امام فرمودند آنچه را که در آن شک کرده بعضی را تکذیب می

روزى کوه روح و   )(٨٣)نبأ « رْحُن و قـال صـواابً يوَم يَقوُم الر وُح و املالئكُة صفاً ال يتكلمون إال َمْن أذَن له ال»فرماید  می

ایستند و ]مردم[ سخن نگویند مگر کسى که ]خداى[ رحموان بوه او رخصوت دهود و سوخن       به صف مى فرشتگان

)انعام « واَّللح رب نا ما كنَّا مشركني»و در جای دیگر آمده که از ایشان طلب نطق شود، پس بگوئيد  (نبا٨٣) (راست گوید

يوم القيامـةح يكفـُر بعضـهم بـبعٍض و »و فرموده است  انعام(2٨) (پروردگارمان سوگند که ما مشرک نبودیمبه خدا ) (2٨
روز قيامت بعضى از شما بعضى دیگر را انکار و برخى از شما برخوى دیگور را   ) (23)عنکبوت « يلعُن بعضكم بعضـاً 

و ()این مجادله اهل آتش راست اسوت( 2٢)ص « رإنَّ ذلَ حلٌق َتاصُم اهل النا»و فرموده  (عنبوت23)کنند( لعنت مى

فرماید در پيشگاه مون بوا    خدا[ مى)]( 2٣)ق « ال َتتصموا لديَّ و قد قـدمُت الـيكم ابلوعيـد»در جای دیگر می فرماید 

اليـوم َنـُتم علـي افـواهم و ُتكل حمنـا »و همچنين فرموده اسوت   همدیگر مستيزید ]که[ از پيش به شما هشدار داده بودم(
نهيم و دستهایشوان بوا موا سوخن      امروز بر دهانهاى آنان مهر مى (١3)یس « يهم و تشهُد أرجلهم مبا كانوا يكسـبونأيد

 . (یس١3)دهند  ساختند گواهى مى گویند و پاهایشان بدانچه فراهم مى مى
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و.... بوا آن وضوعی    «يكفـر بعضـكم بـبعٍض...»و همچنوين   «يقـوُم الـروح...»حضرت در پاسخ فرمود : سخن خداوند 

باشود.   هزار سال موی  31های روز قيامت است که مدت آن  است که ذکر شده است. و این در چند موطن از موطن

کند که متفرق باشند و با یکدیگر سخن گویند اینان سرکردگان  خداوند در آن روز مردم را در جایگاههایی جمع می

و کفر در « يكفر بعضكم ببعٍض و يلعُن بعضـكم بعضـاً »اند  ان یاری کردهاند که یکدیگر را بر ظلم و عدو و اهل معاصی

این آیه به معنی برائت و بيزاری ا ست . و نظير این آیه در سورة ابوراهيم گفتوار شويطان اسوت کوه خداونود از او       

ِ  كفرُت مبا اشركتمونح من قبـلُ »حکایت فرموده  ر کوار خودا[ شوریک    من به آنچه پيش از این مرا ]د )(22)ابراهيم « إ

دهند که اگر اهول دنيوا صودای آنهوا را      س س در جایگاه دیگر اجتماع کرده و گریه و ناله سر می (دانستيد کافرم مى

س ارند، بعد از آن در موطن دیگر اجتماع کننود   خالئق معایش و اسباب زندگی خود را به فراموشی می هبشنوند هم

بعد از آن خداوند بر دهانشوان مهور   « وهللاح رب حنـا مـا كن ـا مشـركني»پس بگویند شود که سخن گویند  و از ایشان خواسته 

دهنود، سو س    اند، شوهادت موی   گوید و به هر گناهی که مرتکب شده زند و دست و پا و پوست ایشان سخن می می

اعضوای خوود    ؟ در پاسوخ از ما شهات دادیود  عليه گویند چرا بر مهرازدهان ایشان بردارند و آنها به پوست خود می

همان خدایى که هر چيزى را به زبان درآورده  )گفتند(21)فصلت « هللا الذي أنطَق كلَّ شـيءٍ  ناقالوا أْنَطقَ »ميشنوند که: 

شوود پوس از    کننود و از ایشوان طلوب نطوق موی      بعد ازآن درجایگاه دیگر اجتماع می گویا گردانيده است( نيز ما را

صـاحبته يوم يفرُّ املرُء من أخيه و أم ه و ابيه و فرماید )خداوند عزوجلّ است که میگریزند و این معنی قول  یکدیگر می
س س از آنها  )روزی که آدمی ازبرادرش وازمادروپدرش و از همسرش وپسرانش می گریزد((٨١-٨٢)عبس « بنيه و

مگر کسى که ]خداى[ رحموان  )(٨٣)نبا « إال  َمْن أذحَن له الرْحُن و قـال صـواابً »گویند  شود اما سخن نمی طلب نطق می

 (.٨2٣)التوحيد، ص « و...( به او رخصت دهد و سخن راست گوید

در اینگونه اتهامات گذشتگان و امروزیها، شرقی ها و غربی هوا بوا هوم شوریک و برابرنود بوه عنووان نمونوه یوک          

حوث خوود تحوت    که یوک از رهبوران مستشورقين بوه شومار موی آیود در ب       « گلد زیهر»خاورشناس یهودی به نام 

 چنين می گوید.« پيدایش عقيده اسالمی و تکامل آن»عنوان

مشکل است که ما از خود قرآن یک مکتب عقيدتی واحد متجانسی به دست بياوریم،که خوالی از تناقضوات بووده    »

گور در  باشد. تا حال در ميان معارو دینی اسالمی چيزی مهمتر و بزرگتر از تعلميمات و آثار عامی نيافته ایوم کوه ا  

باره آن بحث کنيم احيانا در آنها تعليمات متناقضی نيافته باشيم، رسالت دینی پيامبر در روح قرآن با اختالو شرایط 

و اوضاع روحی در رنگ های گوناگونی اختالو پيدا می کند، بر علم کالم است که از اول امر، برای حل مشکالت 

(.ایون گفتوار یکوی از رجوال     ١٣عقيدة و الشریعة فی االسوالم، ص  ال«)نظری، که از این متناقضات پيدا شده بکوشد

 استعمار غربی است که می کوشد قلعه های ما را ویران ساخته و استعمار خائن ار در ميان ما راه دهند.

در شرق نيز یکی از نویسندگان معاصر روسی با وضع سختی به نبرد اسالم وقورآن پرداختوه و قورآن را بوه بهتوان      

قرآن می گوید همه حيوانات را از آب خلق کرده است،سو س در هفوت   ».... تهم کرده و چنين می گویدآشکاری م

آیه ی مخالف هم به خلقت انسان اشاره کرده هفت مرتبه خود ار نقض می نماید و می گوید خداوند انسوان را از  
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ر مرتبه چهارم از گل خشوک و.....  خاک آفریده و بعد می گوید از گل و در مرتبه سوم می گوید از سفال پخته و د

آیا اینها با هم تناقض ندارند ؟!این تناقضات شاهد این است که قرآن در یک زمان و به دست یوک مؤلوف توأليف    

 «.نشده است

از البته دانشمندان گذشته و معاصر ما از این مسأله غافل نبوده اند بلکه در هر حال در کمين آن بوده اند و هر وقت 

در این مورد به مطلبی اشاره شود، آنان با بيداری و هوشياری کامول بوه جوواب گوویی و ر آن موی      طرو دشمنان 

قرار دارد که در رد اینگونه شبهات قيام کرد و در این « ابن قتيبه»پردازند. در رأس همه دانشمندان زبردست اسالمی 

 به کار انداخت.راه جان خود را و قلم نيرومند و دانش فراوان خود را 

 هایی از آیاتی که به گمان مدعیان در آن تعارض وجود دارد. : نمونهچهارم مبحث 

 گردد. یتعارض هستند بررسی م یکه به گمان برخی دارا از آیاتی یهای در این بخش نمونه

 

 : نخست

آیات متعارض هستند مثول  آیاتی که درباره محدوده رسالت پيامبر اسالم صحبت کرده است که برخی معتقدند این 

( )وبرای اینکه ]مردمِ[ أمّ القری ]= مکه[ وکسانی را که 12)انعام  «ولُتْنذَر أمَّ الُقـری و َمـْن حوَِلَـا...این کالم خداوند )

پيرامون آنند هشدار دهی...( که در مقایسه با آیاتی که بر کليت و جامعيت بعثوت ایشوان داللوت دارد، در تعوارض     

( )خجسوته  1( )فرقان تبارك الذي نزَّل الفرقان علي عبده ليكوَن للعاملني نذيراً فرماید: ) الم خداوند که میاست، مانند ک

ای باشد( را نازل فرمود تا برجهانيان هشداردهنده که بر بنده خود، فرقان ]=کتاب جدا سازنده حق از باطل[باد کسی

ِ  ر  ُقْل اي اي هاو همچنين آیه شریفه ) ( )بگوو ای موردم مون فرسوتاده خودا      13٣( )اعراو سول اَّلل الـيكم مجيعـاً الن اس إ

()وموا  2٣فرمایند )و ما ارسلناک الّا کافةا للناس بشيراا و نذیراا( )سوبأ   یبسوی همه شما هستم( و سخن خداوند که م

 ترا جز بشارتگر و هشدار دهنده برای تمام مردم نفرستادیم(.

اسان است که در سالهای دراز به تحقيق و پژوهش در شرق شناسوی پرداخوت،   یکی از خاورشن« اگناس گلد زیهر»

العقيودة و الشوریعة فوی    »وی کتابهایی در زمينه ادیان شرق بخصوص اسالم تاليف کرده است. دو اثر مهم او یعنوی  

آن وارد است گلدزیهر در این کتب تالش کرده است تا شوبهاتی در قور  « مذهب التفسير االسالمی»و کتاب «االسالم

کند وی معتقد به تحریف قرآن بود. او آیات مکی و مدنی را متعارض می دانست و بيان می داشت پيوامبر)ص( در  

را به اسالم فرا می خواند اما در مدینه همه جهان موضوع دعوت « امل القری»مکه به موجب وحی، خویشان واهالی 

و أنووذر عشوويرتک و »ت در مکووه بوور اسوواس آیووه  قوورار گرفتنوود. وی مووی گویوود: پيووامبر)ص( در دوران اقاموو  

( به اقربا و خویشاوندان و اطراو آن فکر می کرد. اما وقتی وارد مدینه شد افق دید او گسوترده  12اطنعام:«)اطقربين

تر گردید و منطقه جغرافيایی گسترده تری را می دید و اظهار می داشت خداوند او را برای جهانيان فرستاده اسوت  

 (. 31است) گلدزیهر، مذهب التفسير اإلسالمی، ص«مة للعالمينرح»و او 
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انود، و ایون روش    مفسرین در رفع ابهام و دو پهلو بودن این تعارض روش جمع بين آیات را در پيش گرفته پاسخ:

( در آن نخست تمام زمين اسوت، ایون سوخن جمهوور     و َمْن حوِلـادو جنبه دارد. نخست: منظور از سخن خداوند )

 اند. است و با موارد زیر بدان استدالل کرده مفسرین

( )بوزرگ  1)فرقوان  « تبـارك الـذي نـزل الفرقـان علـي عبـده ليكـوَن للعـاملني نـذيراً »فرمایود:   سخن خداوند که می (1

وخجسته است کسی که بر بنده خود، فرقان ]=کتاب جدا سازنده حق از باطل[ را نازل فرمودتا برجهانيوان  

 هشداردهنده باشد(.

( )بگوو ای موردم مون پيوامبر     13٣)اعراو « ُقْل اي اي ها الناس إِ رسول اَّللح إليكم مجيعاً »خداوند متعال سخن  (2

 خدا بسوی همه شما هستم(.

(( )وموا تورا   2٣)سوبأ  « للناسح بشريًا و نذيرًا و لكنَّ اكثر الناس اليعلمون  و ما ارسلناك اال  كافة»سخن خداوند  (٨

 ای تمام مردم نفرستادیم(.جز بشارتگر و هشدار دهنده بر

 

 دوم: 

نزدیوک مکوه اسوت، مثول      ی: )و مَونْ حولهوا( فقوط سورزمينها    یاگر فرضاا ب ذیریم که منظور ازسخن خداوند تعال

العرب، باید توجه داشت که دیگر آیات بر کليت و جامعيت رسالت پيامبر )ص( داللت دارند ماننود )ليکوونَ    جزیرة

کند. )دفع إیهام االضطراب عن آیوات   یآن جزء را مختص نم  للعالمين نذیراا( آوردن جزء و اراده کل نزد اکثر علماء

 (111الکتاب،ص 

تر است، و آن این است که منظور از سخن  شود که وجه نخست پذیرفتنی یسخن پيشين معلوم م بعد از بررسی در

 باشد. و این بخاطر موارد زیر است: اهل زمين می یخداوند: )و مَنْ حولها( تمام

 محکم بودن دليل و نبود تناقض در آن. (1

 داللت دیگر آیات قرآن بر آن. (2

 تناقض سخن گلدزیهر:

کرد که دین او فراگير خواهد شد و حوال   شناخت و اصال فکرنمی جز مکه جای دیگری را نمی گوید: پيامبر وی می

 11٢( آیواتی )سووره یوسوف آیوه     ٨1و٨2این که او در مقاله محمد و اسالم ) العقيدة و الشریعة فی اإلسالم،صوص 

موجب این آیات، اسوالم دیون   کند که به  ( را بيان می27سورة التکویر: 132سورة القلم آیه  1٣7سورة الصافات آیه 

های دعووت او بوه ام راطووران بوزرگ روم و ایوران       جهانی است و پيامبر به همه عالم توجه دارد هم چنان که نامه

 کند.که غير از سرزمين عربستان وی جاهای دیگر را می شناخته است . و...این مطلب را ثابت می

ی از پيامبر)ص( در خطاب بوه مسولمانان بودین مضومون نقول      حدیث« الزهد و التصوو»گلدزیهر همچنين در مقاله 

خسرو هالک شد و خسروی پس از او نخواهد بود، قيصر روم نيز هالک خواهد شد و قيصوری پوس از او   »کند: می

ها و خزائن آنها را در راه خودا   کنم که ثروت نخواهد بود، و من به آن کس که جانم در دست اوست سوگند یاد می
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دانست که کوار دیون او    بنابراین، پيامبر)ص(خوب می (.12٨العقيدة و الشریعة فی اإلسالم، ص«)د کردهزینه خواهي

 بزودی اوج خواهد گرفت و موانع یکی پس از دیگری سقو  خواهد کرد و دین او جهانی خواهد شد.

هنلَ قريًة امرص ُمرْتفيها ففسقوا  و اذا اردص أنْ »فرماید:  یکه م "1١ "اسراءکه اولی در سوره تعارض ميان دو آیه  :دوم 
قُـل إن  اَّلل الَيمـُر ابلفحشـاء »... فرمایود   یکه مو  (2٣آیه شریفه )اعراو  دومیو «فيها َفحقَّ عليها القوُل َفدم رصها تـدمرياً 

بوه خودا   بگو قطعاا خدا به کار زشت فرمان نمی دهد، آیا چيزی را که نمی دانيد «.)....اَّللح ماال تعلمـون یأتقولون عل

 نسبت ميدهيد(.

 کند. یم ینف یشود، اما آیه دوم آنرا بکل یاز آیه نخست دستور خداوند بر انجام گناه برداشت م

 ;ابعاد اعم از علمی، عقلی، خلقی و جز آنها هماهنگی و تناسب داردهمه  سخن هر گوینده ای با شأن او در پاسخ:

اسوراء  »ظاهر بدوی آیه نخسوت .  تلذا یکی از قرائنی که در کشف مراد او می تواند مؤثر باشد، توجه به شان اوس

ثانيا خدا مترفان را که از این فرمان پيروی کردند و فسق  ;داللت دارد بر اینکه اوال خدا به فسق فرمان می دهد «1١

 .ا که فسق انجام ندادند، عذاب می نمایدثالثا حتی غيرمترفان ر ;انجام دادند، عذاب می کند

و نوه آنوان را کوه از     (2٣اعوراو  )ن خدای تعالی توجه کند که نه به زشتکاری فرمان می دهد أاما وقتی مفسر به ش

هرگز بر خود روا نمی شمارد که آنچه را شایسوته شوان خداونود     (1٢7نساء  )فرمانش پيروی کنند، عذاب می کند،

بر این اساس تمام مفسران آن را  (1٢1،ص 2 جاصول التفسير وقواعده، )نيست، در تفسير این آیه به او نسبت دهد 

خواهد، موافق شان خدای تعالی تفسير کرده اند . بهترین تفسيری که درباره آن ارائه شده، این است که هرگاه خدا ب

اموا آنوان    ;سرزمينی را نابود کند، به خوشگذرانانش که حاکمان آن سرزمين اند فرمان می دهد که از او پيروی کنند

نافرمانی نمایند و سایر مردم نيز از آنان پيروی کنند یا به آنان رضایت دهند . آنگاه بر آن شوهر عوذاب الزم آیود و    

 (.2٣1  ،ص1٨فسير القرآن، ج )الميزان فی التخدا آن را زیر و رو کند 

این آیه در این معنا که خدا فرمان به پيروی می دهد، ولی مردم نافرمانی می کنند، نظير فرمان خدا به سجده بورای  

دم فسجدوا اال ابليس کان من اجلـن ففسـق آلو اذ قلنا للمالئکة اسجدوا »آدم است که شيطان از آن سرپيچی می کند: 
زمانی را که به فرشتگان گفتيم: سجده کنيد که سجده کردند، مگر ابليس کوه  ( ) و به یاد آر 31:کهف )«عـن امـر ربـه 

 ( .از جنيان بود و از فرمان پروردگارش سرپيچی کرد

 :می باشدکه به شرح زیر شایان ذکر است در پاسخ و ردّ این ادعا سه مطلب بنابر این 

تصميم بور هالکوت قوومی بگيوریم نخسوت       ه ماکهنگامی » معنی صحيح وکامل آیه نخست آنست که (1

وسردمداران آنها بيان می کنيم س س هنگامی که آنها به مخالفت برخيزنود  « مترفين»اوامر خود را برای 

که با توجه بوه آیوه   « و استحقاق مجازات پيدا کنند، ما آنها را شدیداا در هم می کوبيم وهالک می کنيم

)...و هرگز فرد و گروهی را بدون بعث رسووالن  ا(3 اسراء )والا(قبل )....وما کنّا معذبين حتی نبعث رس

مورد همين اصل اساسوی )ارسوال رُسُول( بوه      نخست آیهرو بيان دستورات خود مجازات نمی کنيم( د

( . پوس بنوا بور آنچوه گذشوت      3٣ص 12صورت دیگر مورد بحث قرار گرفته است .)تفسير نمونه ،ج
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است نه برانجام گناه واین معنی در کتب مربوطه کامالا توضيح  دستور خداوند بر اطاعت و بندگی بوده

 داده شده است .

مراد از امر در آیه نخست )امرنا مترفيها( امر شرعی نيست بلکه آنست که در دنيا امکانات و لوازم گناه  (2

ت فراهم بوده است و راه بسته نيست لذا فراهم شدن امکانات گناه به امر تعبير شوده اسوت، بوه عبوار    

 دیگر امر بمعنی مجاز شمردن گناه یا مجبور نمودن فرد به انجام گناه نيست.

مراد از امر آنست که با داشتن نعمت و امکانات زندگی مرفّه آنها دچار غرور ناس اسی و گناه شدند و  (3

 شود لذا اینگونه تعبير شده است.  یزندگی و رفاه به خدا نسبت داده م رازچون فراوانی اب

 

  :سوم

( و 1)ُقْل أئنَّكم لتكفرون ابلذي خلـق االرَ  ِف يـومني و يعلـون لـه انـدادًا ذلـَ ربُّ العـاملني )ین سخن خداوند متعال ا
( ُث اسـتوي ايل السـماء و 01جعَل فيها رواسي محـن فوقهـا و ابرك فيهـا و قـدََّر فيهـا أقواِتـا فـی اربعـه اايم سـواًء للسـائلني )

( فقضـاُهنَّ سـبع ْسـواٍت ِف يـومني و أوحـي ِف كـل ح 00ئتيـا طوعـاً أو كرهـاً قالتـا أتينـا طـائعني )هي دخاٌن فقال ِلا و لالر ح أ
ْفظاً ذلَ تقديُر العزيـز العلـيم ) ( )بگو: آیا این شومایيد  12-1)فصلت  (00ْساٍء أمرها و زيَّنا السماء الدنيا مبصابيح و حح

ر می ورزید وبرای او همتایانی قرار موی دهيود ؟ایون اسوت     که واقعاا به آن کس که زمين را در دو هنگام آفرید، کف

()ودر ]زمين [ ،از فراز آن]لنگرآسا[ کوهها نهاد ودر آن خير فراوان پدید آورد، و موواد غوذایی   1پرورگار جهانيان()

 ()پس آهنگ11ِآن را در چهار روز اندازه گيری کرد که برای خواهندگان درست ]ومتناسب با نيازهایشان [است .()

آفرینش ِآسمان کرد، وآن بخاری بود .پس به آن و به زمين فرمود : خواه یا ناخواه بيایيد آن دو گفتند فرموان پوذیر   

( )پس آنها را ]بصورت[ هشت آسمان، در دو هنگام مقررداشت ودر هرآسومان کوار مربوو  بوه آن را     11آمدیم .()

تقودیر وطراحوی   "و]آن را نيک[ نگه داشتيم   این اسوت  وحی فرمود، وآسمان این دنيا را به چراغهایی آذین کردیم

( که داللت دارد بر اینکه آسمان و زمين و آنچه دربر دارند در هشت روز 12()"وتدبير وبرنامه ریزی آن توانای دانا

علـی )الـذي خلـَق السـمواتح واالرَ  و مـا بينهمـا ِف سـتهح اايٍم ُثَّ اسـتوي فرمایود:   خلق شده است و در جای دیگر موی 
اسوت در  "آن دو"()همان کسی که آسمان و زمين و آنچه را در ميوان آنهوا   31)فرقان العرشح الرْحُن فس ل بـه خبـريًا( 

)و گوید  شش روز آفرید آنگاه بر عرش استيالء یافت او که رحمتگرعام است واز او که آگاه است ب رس(. و نيز می
()ودر حقيقت، آسمان و زمين آنچه ٨٣)ق  اايٍم و ما َمسَّـنا محـن لغـوٍب(لقد خلقنا السمواتح واألرَ  و ما بينهما ِف سته 

 ميان آن دوهست رادر شش هنگام آفریدیم و احساس ماندگی نکردیم.( پس چطور با هم سازگارند؟

 پاسخ

در قرآن هشت آیه داریم که آفرینش زمين و آسمان را در شش روز بيان مى کند ولى از این هشت مورد در چهوار  

و  (7)، و هود (٨ )، یونس(3٢)، اعراو(٢)روز بوده )حدید  ١مورد اشاره به آفرینش زمين و آسمان مى کند که در 

آنچه در ميوان آنهاسوت یعنوى در شوش روز هوم       مورد از این هشت مورد اشاره به آفرینش آسمان و زمين و ٨در 
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زمين و دو دوران بوراى پيودایش گياهوان و    «. آسمان و هم زمين و هم چيزهایى که در بين آسمان و زمين بوده اند

 حيوانات و اقوات و غذاها معرفى مى کند.

 11و سو س در آیوه ى    مى خوانيم زمين را در دو روز آفریود  1فصلت که در آیه ى  12تا  1در آیات  بیان مطلب:

مى خوانيم او در زمين کوههاى قرار داد و برکاتى در آن آفرید و مواد غذایى مختلف آن مقدّر فرمود اینها هموه در  

در این هنگام آنها )توده گواز یوا دود( را بوه صوورت     »سوره ى فصلت مى خوانيم  12چهار روز بود. و بعد در آیه 

 هفت آسمان در دو روز آفرید.

 با توجه به مطالب فوق به بررسى اشکال مى پردازیم. اکنون

. با توجه به تقسيم بندى آیات هشتگانه فوق در خلقت آسمان و زمين که در چهار مورد مى گوید آسمان و زمين 1

در شش روز بوده است و در سه مورد دیگر مى گوید آسمان و زمين و آنچه بين آسمان و زمين است با هم شوش  

ده است و در یک جا هم مى خوانيم آسمان در دور روز و زمين هم در دو روز آفریده شده آیا اینهوا  روز آفریده ش

قرینه نمى شوند هر یک از آسمان و زمين به تنهایى در دو روز خلق شدن و دو روز هم موال آفورینش کووه هوا و     

م)روز مى شود و این قرینه متصله است جمله  ١غذاها و گياهان اقوات که جمعاا  ()موواد  َقدََّر فحيها َأْقواَِتـا ِفح َأْربـََعـةح َأاي 

غذایى مختلف آن رامقدر فرمودند در چهار روز( که این چهار روز دو روز مال خلقت زمين و دو روز مال خلقوت  

و  1گياهان حيوانات و اقوات باشد. زیرا آیات چهارگانه از یک سو و آیات سه گانه از سوى دیگور و حتوى آیوات    

فصلت را  11لت از ناحيه سوم مبين و بيان کننده و از محکمات مى باشند که اجمال و شبهه موجود در آیه فص 12

برطرو نمایند که منظور از چهار روز تنها خلقت گياهان و حيوانات و غذاها نبودن بلکه دو روز مربو  به خلقوت  

 زمين است و دو روز مربو  به غذاها و گياهان.

و نشانه و عالمتوى وجوود   « قرینه»فصلت که مى گوید موادغذایى را در چهار روز خلق کردیم  سوره 11. در آیه 2

دارد که منظور هم خلقت زمين و هم خلقت اقوات غذاها با هم چهار روز مى باشد زیرا در این آیه موى گویود: او   

َي در زمين کوههایى قرار دارد و برکاتى در آن آفرید.  و جالب ایون کوه    محْن فـَْوقحها َو ابَرَك فحيهـا...()َو َجَعَل فحيها َرواسح

در آیات زیادى در مورد آفرینش زمين از آفرینش کوهها سخن مى گوید که با کشيدن زمين کوههوا را در آن قورار   

َي َو سوره رعد  ٨دادیم یعنى کوهها جزء زمين مى باشد  حجر  11 َأهْنـارًا...()َو ُهَو الَّذحي َمدَّ اأْلَْرَ  َو َجَعَل فحيها َرواسح

يَ ) ـَي...(ق ) 7(َو اأْلَْرَ  َمَدْدصها َو أَْلَقْينا فحيها َرواسح و آیات دیگر که حاکى اسوت   َو اأْلَْرَ  َمَدْدصها َو أَْلَقْينا فحيهـا َرواسح

 که خلقت کوهها جزء خلقت زمين مى باشد.

گياهان حيوانوات موى باشود کوه در چهوار روز       سوره فصلت درباره ى خلقت زمين و کوهها و نيز 11بنابراین آیه 

خلقت شدند که دو روز مربو  به خلقت زمين و دو روز هم مربو  به موادغذایى و اقوات مى باشود و در نتيجوه   

روز مى باشد و تناقض در ميوان   ١همه آیات هشت گانه قرآن حاکى از این مى باشند که خلقت آسمان و زمين در 

 آیات وجود ندارد.
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وه بر مطالب فوق عالمت و قرینه عرض در یک کالم واحد در اینجا وجوود دارد کوه نخسوت بيوان بخوش      . عال٨

نخست از خلقت زمين را دو روز بيان کرده و س س با اضافه بخش دیگر خلقت غذا کوه مجمووع چهوار روز موى     

گفته مى شود از بصره تا بغداد باشد. و نظير این تعبير در زبان عرب و تعبيرات فارسى نيز وجود دارد که فى المثل 

روز و این بدان معناست کوه هور چوه قبول از      13روز طول کشيد  یعنی در پایان  13را در ده روز رفتم، و تا کوفه 

( بوه  37، ص ٢روز بوده است.( )فوتح القودیر، ج    ٢آفرینش زمين و آسمان بوده و نيز هر چه بعد ازآن رخ داده در 

روز، چون دو روزی که زمين در آن خلق شوده   ٢رماید )فی اربعه ایامٍ( یعنی: در پایان عبارت دیگر کالم اوکه می ف

روز انجام شده، یعنی آفرینش زمين و آنچه بعد  ٢روز است . یا معنی آن اینست که: همه آنها در  ٢است قسمتی از 

ام را در دو  ید: )دور خانوه روز شده است، و این همانند این سخن است که کسی بگو ١از آن ذکر شده، و جمع آن 

روز دیوار کشيدم، و همه ساختمانهای وابسته به آن را در ده روز کامل نمودم، و این بدین معنی نيست کوه ده روز  

، ص 1١بعد از دو روز بوده است بلکه آن دو روز هم درداخل ده روز است.( )المغنی فی ابواب توحيد و عدل، ج 

 یات هم تناقض وتعارض وجود ندارد.(. و نتيجه اینکه در این آ٨1٢

 

 : چهارم

التبـديَل اند بين این سخن خداوند متعال )...  است که گفته یاند، سخن غرض ورزان که مطرح کرده یاز جمله شبهات
( واین ١٢( )...وعده خدا را تبدیلی نيست این همان کاميابی بزرگ است.( )یونس لحكلماتح اَّلل ذلَ هو الفـوُز العظـيم

ـا انـت ُمْفـرَتٍ بـل اكثـُرهم ال يعلمـونو )سخن ا ( تنواقض  111( )نحول  واذا بـدَّلنا آيـًة مكـاَن آيـٍةواَّلُل اعلَـُم مبـا يـُنَـز حُل قـالوا إَّن 

 وجود دارد.

 پاسخ

فرمایود   در این آیات نيزتناقض وجود ندارد مگر به گمان و خيال آنها. چون سخن خداوند در سوره یونس کوه موی  

لـقح ) در قضا و قدر خداوند که در مورد کائنات اراده کورده، وجوود    یاست که هيچ تغيير( به این معنیاَّللالتبـديَل خلح

اش  مثل قووانين فيزیوک و شويمی و     یابد تا قوانين خداوندی و قوانين وجودی ندارد. این معنی تبدیل گسترش می

شود مانند ذوب آهن و فلزات و کشدار  می نتایج آن دو از واکنش بين عناصر موجودات و تغييراتی که بر آنها ایجاد

 گيرد. و اینها کلمات خداوند است. نمودن آنها با حرارت و منجمد نمودن آنها با سرما را دربر می

در جایی دیگر قرآن از آن به سنن یاد کرده، که مجموعه قوانينی است که برتمامی موجودات هستی جاری وحواکم  

تواند آنرا  دارد بر اساس قوانين الهی یا کلمات کلی اوست که هيچ قدرتی نمیاست. هر چيزی که در هستی وجود 

تغيير دهد، یا اثر آنرا در هستی خنثی نماید و این همان معنی کلمات اهلل است، که تبدیل در آنها نيسوت و تغييوری   

 کند. نمی

توان بوه ایون سوخن     ید اجرا شود، میکه چه بخواهيم و چه نخواهيم با از جمله این کلمات یا قوانين، یا سنن الهی

 –توانود   خواهود باشود آیوا موی     ( هرکسی که می1٣3...( )آل عمران كلُّ نفٍس ذائقُة املـوتخداوند تعالی اشاره کرد )
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 از عبارتسوت  خودا  کلموات  بنابراین. ببخشد جاودانگی دنيا این در را زندگان تمامی و شود مانع را – مرگ شمشير

 .مخلوقات در او عملی های سنت و موجودات در منسجمش قوانين و کائنات در او قدر و قضا

آیوةٍ(  ( و آیوه )إذا بودلنا آیوةا مکوان     ال تبـديَل لكمـات اَّللح و از نظر عقل و روایات هيچگونه تناقضی بين مفاهيم آیه )

وخدا  -را نسخ نمایيم [  وجود ندارد. چرا که معنی این آیه اینست: هرگاه آیه ای را به آیه دیگرتبدیل کنيم ]حکمی

 . دانند نمی را[ حقيقت] آنها اکثر اما ميبندی إفترا تو گویندمی آنها –بهتر ميداند چه حکمی را نازل کند 

علمای علوم قرآن تبدیل کردن آیوه و حکموى را بوه حکوم     این آیه در مورد نسخ بعضى از احکام نازل شده است. 

برنامه نسخ براى جامعه اى که در حال انتقال از یک مرحلوه بسويار مونحط بوه     « فلسفه نسخ»دیگر نسخ مى گویند 

مرحله عالى امر اجتناب ناپذیر چه این که بسيار مى شود که انتقال دفعى غيرممکن و باید مرحله به مرحله صورت 

 گيرد.

ر در امتحوان و  این حقيقت در علم کالم و فلسفه الهى ثابت شده است که احکام الهى فلسوفه جعول شوان منحصو    

آزمون الهى از بندگان نيست بلکه احکام الهى تابع مصلحت و مفسده مى باشد که سوعادت بشور مرهوون برخوورد     

صحيح با آن مى باشد. به همين دليل عالمه طباطبایى ذیل آیه در فلسفه نسخ مى فرمایند: احکام الهى توابع مصوالح   

اوضاع و احوال و زمانها تبدیل پذیر و در نتيجه حکم خدا هوم  بندگان است پاره اى از این مصالح برحسب تقدیر 

الميزان فوی تفسوير القورآن،    تغيير پيودا موى کنود و حکوم دیگورى کوه مصولحت توازه اى دارد جعول موى شوود.)           

 .(٢1١،ص12ج

و به همين دليل در نسخ حکم اولى در علم خدا از اول موقت جعل شده بود و در زمان اعالن نسخ زمان آن حکوم  

مى نویسد نسخ عبارت از دفع حکم نوه رفوع آن. بوه عبوارت     « تفسير اثنى عشرى»تمام شده بود و لذا نویسنده  هم

دیگر این که خداوند متعال از اول حکم را موقت قرار داده لکن زمان آن را بر ما مجهول بود و از ورود نسخ ظاهر 

باشد و با آمدن ناسخ دیگر حکم سابق نيامد و تموام   گردید و لذا با آمدن ناسخ چيزى برداشته نشده بود تا رفع آن

 شد و لذا دفع است.

ای شد و دستور سوختی در آن بوود سو س آیوه    ای نازل میکه آیهشأن نزول : ابن عباس می گوید: مشرکان هنگامی

يوزی  دیگر با دستوری آسان تر نازل می شد، می گفتند محمد اصحاب خود را مسخره می کند، امروز دستور بوه چ 

می دهد و فردا از همان نهی می کند، اینها نشان می دهد که محمد همه را از پيش خود می گوید نه از ناحيه خودا،  

 ( ٢13، ص11در این هنگام این آیه نازل شد و به آنها پاسخ گفت .)تفسير نمونه ،ج 

(، هر کدام جایگاه خاص خوود  ن آيـةٍ و اذا بد لنا آيـًة مكـاسوره یونس )ال تبدیل لکلمات( و آیه سورة نحل )  پس آیه

اند، و بهتان زده و  اند و یا آیات را به معنی کلمات دانسته را دارند ولی آن کينه ورزان کلمات را به معنی آیات گرفته

 اند تا به مردم القا کنند که در قرآن تعارض وجود دارد . افترا بسته

 

 : پنجم
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( )بی تردید موا ایون قورآن را    1( )حجر إص  حنُن نزلنا الذكر و إص  له حلافظوناند: بين این سخن خداوند ) همچنين گفته

( ٨1( )رعود  ميحواَّلُل ما يشاء و يثبُت و عنده أمُّ الكتـابنازل کردیم، وقطعاا نگهبان آن خواهيم بود.( و این سخن او )

 )خداوند آنچه را بخواهد محو می کند و اصل کتاب نزد اوست( تعارض وجود دارد.

با اینکه تعارضی بين این دو وجود ندارد، چرا که آیه اولی سخن خداوند دربارة حفظ قرآن از جانب او، از تخریب 

و تغيير و هرگونه دستکاری است . و سخن خداوند سبحان صادق است چون قرآن از هر آسويبی کوه کتوب دیگور     

در  اما آیه دوم )یمحوواهلل مایشواءُ و یثبتُ...(گرچوه   اند، درامان بوده است.  پيامبران پيشين، در معرض آن قرار گرفته

زمينه نزول معجزات وکتب آسمانی به پيامبران وارد شده است ولی یک قانون کلی و شامل را بيوان موی کنود و آن    

اینکه : تحقق موجودات و حوادث مختلف جهان دو مرحله دارد : یکی قطعيت که هيچگونوه دگرگوونی در آن راه   

بوه تعبيور دیگور     شده است( ودیگری مرحله غير قطعوی « کتاب مادر»آیه فوق از آن اشاره به امّ الکتاب ندارد )و در

است که در این مرحله دگرگوونی در آن راه دارد، واز آن تعبيور بوه مرحلوه محوو و اثبوات شوده اسوت.         « مشرو »

حوق تصورو در اموور بنودگان را     ( بنابراین آیه فوق بيانگر این است که فقط خداونود  2٢1،ص11)تفسيرنمونه، ج

ميرانود و زنوده    ی او عملی وقضای او برگشوت ناپذیراسوت موی    دیگر این اجازه را ندارد، ارادهداراست و هيچ کس

در برابور قضوایش    یسوتاند، هويچ موانع    بخشد و می کند، می نياز و فقير ميسازد، خوشبخت و بدبخت می کند، بی می

( )در آنچوه ]خودا[   2٨( )انبياء ال يس ل عمَّا يفعل و هـم ُيسـ لونباشد: ) ش نمیوجود ندارد و هيچ تأخيری در دستور

انجام می دهد چون وچرا راه ندارد ولی آنان ]= انسانها[ سوال خواهند شد.( پس کجاسوت آن تناقضوی کوه گفتوه     

نماید، اما معنی  یدیگر را لغو م ی شود بين این دو آیه است؟ در صورتی تناقض خواهد بود که یک آیه معنی آیه می

 کند. یرود ویکی دیگری را قطع نم این دو آیه به موازات هم پيش می

 

  :ششم

يَُدب حُر األمَر من السماء الـی األر ح ُثَّ يعـُرُج اليـه ِف يـوم كـان مقـدارُه ألـَف سـنٍة اند که بين این سخن خداوند ) تصور کرده
گرفته تا زمين، اداره می کند آنگاه ]نتيجوه و گوزارش آن[ در روزی    ( )کار ]جهان[ را از آسمان3( )سجده ِم ا تُعدُّونَ 

هزار سال است .به سوی او باال ميورود .( و ایون کوالم او     -آنچنان که شما آدميان به شمار می آورید -که مقدارش

روح در روزی گوه مقودارش    ( )فرشتگان و٢( )معارجتعُرُج املالئكُة و الر وُح اليه ِف يوٍم كان مقدارُُه َخسـني الـَف َسـَنةٍ )

 پنجاه هزار سال است به سوی او باال می روند( تعارض وجود دارد . 

ی معارج  پاسخ این شبهه که آن را از اختالو زمان عروج به آسمان، که در سوره سجده هزار سال است و در سوره

ارضی ندارند چرا که آن دو، دو توا  پنجاه هزار سال است، برداشت نموده اند به شرح زیر است : این دو آیه هيچ تع

ی سجده: امر، و عمل عروج، عروج امر است. و عروج  کند نه یک عروج را. عروج کننده در سوره عروج را بيان می

(. البته پيرامون این آیه شریفه آراء دیگری از جانب علماء 71ی معارج: فرشتگان هستند، )همان، ص  کننده در سوره

ت از جمله اینکه این مقدار آیا مقدار نزول و مکث و عروج است یا مقدار نوزول و عوروج   و مفسرین ذکر شده اس



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

711 

 

رویهم است، بدون مکث، و یا مقدار هر یک از این دو است، و یا تنها مقدار خود عروج است، البته بنوا بور اینکوه    

" تـَْعـُرُج اْلَمالئحَكـُة َو الـرُّوُح إحلَْيـهح ِفح يـَـْوٍم  آیوه  به تنهایى، احتماالتى است که "یَعْرُجُ إِلَيْهِ "قيد باشد براى "فى یوم "کلمه
نَي أَْلَف َسـَنةٍ  مؤید احتمال اخير است، چون مدت مذکور را تنها مدت عوروج معرفوى   « ٢المعارج:» "كاَن محْقدارُُه ََخْسح

 کند. مى

روج حوادث بوه سووى خودا    آن گاه بنا بر فرضى که ظرو هزار سال قيد عروج باشد، آیا منظور از عروج، مطلق ع

است، یا تنها عروج آنها در روز قيامت است، و مقدار هزار سال هم طول مدت قيامت است، و اگور در آیوه سووره    

معارج مقدار آن را پنجاه هزار سال خوانده، چون مربو  به کفار است، تا به خاطر کفرشان مشقت بيشترى بکشند، 

بو  به یکى از مواقف روز قيامت است، و مقدار پنجاه هزار سال مقدار ممکن هم هست بگویيم مقدار هزار سال مر

 (.2٢7،ص1١و طول مدت پنجاه موقف است) الميزان فی تفسير القرآن ،ج

 

  :هفتم

 یقـالوا ربَّنـا امتَّنـا اٍنتـني و أحييتنـا اٍنتـني فاعرتفنـا بـذنوبنا َفهـل الـفرماید: ) سخن خداوند متعال در مورد جهنميان که می
()می گویند: پروردگارا، دوبار ما را به مرگ رسانيدی و دوبار موا را زنوده گردانيودی، بوه     11()غافر خروٍج مـن سـبيلٍ 

گناهانمان اعتراو کردیم  پس آیا راه بيرون شدنی از ]آتش [ هست؟( این آیه داللت بر این دارد که مردم دو مورگ  

اهر آن بورخالو ایون امور اسوت و آن ایون آیوه اسوت:        و دو زندگانی دارند درصورتيکه آیه دیگری هست کوه ظو  

()در آنجا جز مرگ نخستين ،مرگی نخواهند 3١( )دخان اليذوقون فيها املوَت اال  املوتَة األويل و وقاهم عـذاب اجلحـيم»

کنند که بين دو آیوه تعوارض    یچشيد و ]خدا[ آنها را از عذاب دوزخ نگاه می دارد.( و بر این اساس برخی گمان م

 ود دارد، جواب این شبهه از دو جهت است.وج

توصويف بهشوتيان اسوت و ضومير در      األويل...( ةاملوتـ یاليـذوقون فيهـا املـوت الـنخست: اینکه سخن خدای تعالی )

چشوند و نعموت و    شود که بهشتيان در بهشت طعم مورگ را نموی   اینگونه می یگردد پس معن ی)فيها( به )جنّة( برم

املوتـةشود. و سخن خداوند ) یرحمت از ایشان قطع نم جنس است و بر وحودت داللوت ندارنود.     ی...( برایاألول إال 

ها نيسوت.   تعدد مرگ ی( و منظور در این آیه نف1( )عصروالعصر إن  االنسان لفي خسر: )یتعال یمثل این سخن خدا

 یاند، چرا کوه کسو   دنيا چشيدهاست که در  یتأکيد بر نچشيدن مرگ یمنقطع است برا ی( استثایاطول پس )إلّاالموتة

اسوت کوه آنورا     یاطولی( در ایون آیوه بوه معنوی مورگ قبلو       ميرد. پس )إلّا الموتة یشود هرگز نم یکه وارد بهشت م

از اینکه یکبار بوده یا دو بار به همين خاطر از )اطولی( یک مرگ را اراده نکرده است. مثال ایون   یاند، جدا چشيده

( ) ودر خانه هایتان ٨٨...()احزاب و قـَْرن ِف بيوتحُكنَّ وال تّب جَن تـََّبَُّج اجلاهليةح األويلل است )آیه این سخن خداوند متعا

قرار گيرید ومانند روزگار جاهليت قدیم زینتهای خود را آشکار نکنيد....( که جاهليت قبل از اسالم را اراده نمووده  

اطولی( اینکه آنها   ه همين دليل این سخن خداوند )إلّا الموتةکند که در آن زمان دو جاهليت نبوده است. ب یو رد نم

 کند. یاند را رد نم دوبار مرده



 , عبدالحسين فقهییونيسعدالله هما قرآن اتيآ از یبرخ ىنماها تعارض ىواكاو
  

712 

 

که در  یاند، اما مرگ است که به هنگام رسيدن اجل و قبض روح آنرا چشيده ی( مرگاألويل  إال  املوتـةدوم: مقصود از )

وجوود   یآنرا چشويده اسوت، چورا کوه خلقتو      یتوان گفت کس یاست که نم یعدم و قبل از آفرینش آنها بوده، مرگ

شده که عدم به حکوم مورگ گرفتوه شوده      یپدید آمده باشد، و تنها به این خاطر به مرگ نامگذار ینداشته تا مرگ

...( أوَمـْن كـان ميتـاً ف حيينـاه و جعلنـا لـه نـورًا ميشـي بـه ِف النـاساست، مانند اینکه خداوند کافر را مرده خوانوده اسوت )  

()آیا کسی که مرده ]دل[ بود وزنده اش گرداندیم وبرای او نوری پدید آوردیم توا در پرتوو آن در ميوان    122)انعام، 

برنود و هودایت شوامل حالشوان      ینمو  یا مردم راه برود،....( و درباره کفار و اینکه آنها مانند مردگوان از حوق بهوره   

()البته تو مردگوان را شونوا   ٣1( )نمل الد عاء اذا ولـ وا مـدبرين والتسمُع الُصمَّ  یإنََّ التسمُع املوتفرماید: ) شود، می نمی

ی توانی بشنوانی( بنابراین مرگ حقيقی کوه موردم آنورا    نم – گردانند پشت چون–گردانی، واین ندا را به کران نمی

را بوه   دهود و او  افتد و بوه زنودگی او پایوان موی     یاست که بعداز زندگی انسان اتفاق می چشند، تنها همان مرگ یم

کند، و واضع احکام شریعت نيز خبرداده است که این مرگ دارای سکراتی است و فطورت آدموی    آخرت منتقل می

سوازد کوه ایشوان ایون مورگ را       شمارد. و به همين خاطر خداوند بهشتيان را مطمئن می این نوع مرگ را ناپسند می

دان است، ودر نتيجه جایی بورای تصوور غلوط    هرگزدر بهشت نخواهند چشيد، چرا که زندگی آنها در بهشت جاوی

 (.١1١ ، صماند. )موهم االختالو و التناقض الذکرنمی تضاد و تناقض در سخنان خدا در بين دو آیه فوق

که از ميان همه آنها سوه احتموال   چندین تفسير ذکر کرده اند، ( سوره غافر 11پيرامون آیه)مفسران شایان ذکر است 

 قبل ذکر است.

، «دو مرتبوه احيواء  »، مرگ در پایان عمر، و مرگ در پایان بورزخ اسوت، و منظوور از    «دو بار ميراندن»از  و منظور  1

توضيح این که: هنگامى که انسان مى ميرد، نوع دیگرى از حيات به عنوان  احياى برزخى و احياى در قيامت است.

( 1١1آل عموران، آیوه   «) ْحياٌء َعْنـَد َرهب حـحْم يـُْرزَقُـونَ َبْل أَ »حيات برزخى، پيدا مى کند، همان حياتى که شهداء به مقتضاى 

دارند، همان حياتى که پيامبر)صلى اهلل عليه وآله( و امامان)عليهم السالم( دارند، سالم ما را مى شنوند و پاسوخ موى   

الن ـاُر »دارنود و صوبح و شوام بوه مقتضواى      « آل فرعوون »گویند، و نيز همان حياتى که سرکشان و طاغيانى همچون 
ي اً   ( مجازات مى شوند.٢١غافر، آیه «) يـُْعَرُضوَن َعَلْيها ُغُدو ًا َو َعشح

، نه تنها انسان ها، که هموه فرشوتگان و ارواح   «نفخه صور»از سوى دیگر مى دانيم در پایان این جهان، در نخستين 

َفَصـعحَق َمـْن ىفح « )و زمينند مى ميرند پس همه کسانى که در آسمانها»مردگان، که در قالبهاى مثالى هستند به مقتضاى 
ــماواتح َو َمــْن ىفح ااَلْر ح   ( مووى ميرنوود، و کسووى جووز ذات پوواک خداونوود بوواقى نمووى مانوود.    ١٣() زموور، آیووه السَّ

به این ترتيب، ما یک حيات جسمانى داریم و یک حيات برزخى، در پایان عمر، از حيات جسمانى مى ميریم، و در 

و نيز داراى دو حيات به دنبال این دو مرگ هستيم: حيات برزخى، و حيات روز  ;ات برزخىپایان این جهان، از حي

 قيامت.

دو »، زنده شدن در قبر، براى پاره اى از سؤاالت است، و زنده شدن در قيامت، و منظور از «دو حيات»و منظور از  2

 می باشد.، مرگ در پایان عمر و مرگ در قبر«مرگ
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زنودگى  »، مرگ قبل از وجود انسان در دنيا، است، چرا که قبالا خواک بوود، بنوابراین    «نخستينمرگ »و منظور از   ٨

 در رستاخيز.« حيات دوم»در پایان این جهان است، و « مرگ دوم»، نيز زندگى این دنيا مى شود، و «اول

َّلل ح َو  ه مى گوید: نيز، استدالل کرده اند ک« بقره»سوره  2٣کسانى که این تفسير را برگزیده اند، به آیه  َکْيَف َتْکُفُروَن ابح
چگونه به خدا کافر مى شوید در حالى که شما مرده بودید او : »ُکْنُتْم َأْمواَتً فََ ْحْياُکْم ُثَّ ميُحْيُتُکْم ُثَّ ُُيْيحيُکْم ُثَّ إحلَْيهح تـُْرَجُعونَ 

 ؟«سوووى او بوواز مووى گردیوود  شووما را زنووده کوورد، سوو س مووى ميرانوود، بووار دیگوور زنووده مووى کنوود، سوو س بووه   

است و یک « موت»یک « بقره»مى گوید، در حالى که آیه سوره « ميراندن»، «اماته»ولى آیه مورد بحث، سخن از دو 

 «.اماته»

 (..3١، صفحه 21تفسير نمونه، جلد  )از ميان این تفسيرها تفسير اول مناسب تر به نظر مى رسد.

 

 :هشتم

 کند: ( ظاهراا تصور غلط تعارض را ایجاد میهای مخصوص به حضرت یونس )ع آیه

( )پس او را در حاليکه نواخوش بوود بور زموين     1٢3)صافات « فنبذصُه ابلعـراءح و هـو سـقيمٌ »مانند این سخن خداوند  

ـْن رب ـحه لَُنبـَذ ابلعـراء و هومـذمومٌ فرماید ) خشکی افکندیم(. با این سخن خداوند که می ( ٢1 ( )قلوم لوال أْن تداركه نعمٌة مح

)اگر لطفی از جانب پرور دگارش مراعات ]حالِ[ او نمی کرد، قطعاا نکوهش شده بر زمين انداخته موی شود(. آیوه    

نخست داللت بر این دارد که یونس )ع( به صحرای خشک رانده شده در حاليکه بيموار و نواتوان بووده اسوت. در     

ال یونس شوده اسوت و بوه صوحرای خشوک و      صورتيکه آیه دوم د اللت بر این دارد که رحمت خداوند شامل ح

 آب و علف رانده نشده است و مذمت نيز نگشته است. بی

شود که تعارض دارد، علماء بر ای رفع ابهام تعارض در این دو آیوه روش   و این از مواردیست که ظاهراا تصور می

حرای خشک فرستاده شده در اند، دليل آن هم این سخن است که یونس )ع( به ص جمع بين آیات را در پيش گرفته

حاليکه مذمت نشده بود، و )النفی = تبعيد شدن( یعنی اینکه بيرون رانده شده در حاليکه مذمت گشوته باشود. ایون    

 (.٢11 ص ،٨ ج القدیر، فتح – ٢17، ص ٢سخن گروهی از علماء است. )تفسير القرآن ابوظفر سمعانی، ج 

هومذمومٌ( یعنی اینکه حوالتش وقتوی کوه بوه صوحرای خشوک        در کشاو زمخشری آمده سخن خداوند متعال: )و

 (1٢٣، ص ٢بود )الکشاو، ج  یاش نبود حالتش حالت ذم م فرستاده شده حالت ذم نبوده، و اگر توبه

لوال »فرماید  و در جای دیگر می« فنبذصه ابلعراء و هو سقيم»گوید:  گوید: اگر گفته شود: اینجا می ابومظفر سمعانی می
کند. پس این دو آیه چطوور بواهم    که داللت بر عدم رانده شدنش می« ه نعمٌة من رب ـحه لُنبـَذ ابلعـراء و هومـذمومأن تدارك

(، یعنی اگر رحمت و نعموت موا   لَُنبَذ ابلعـراء و هـو مـذمومٌ فرماید: ) سازگارند؟ پاسخ این است: خداوند در آن آیه می

ه بود، ولی رحمت خدا شامل حال او شد، و رانوده شود   شد در حاليکه مذمت شد نبود به صحرای خشک رانده می

 (.٢17، ص ٢اما مذمت نشد. )تفسير قرآن، ج 
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 : نهم

و مَنْ أظلم ممن منعَ مساجد اهلل أنْ یُذْکر فيهوا اسومُهُ و سَوعَی فوی خرابهوا      »فرماید:  یاین سخن خداوند متعال که م

( )وکيسوت  11٢)بقوره  « اآلخرة عذابٌ عظيم ا خزیٌ و لهم فیأولئک ما کان لهم أن یدخُلُوها اال خائفين لهم فی الدني

ظالم تراز آن کس که نگذارد در مسجد خدا، نام وی برده شود، ودر ویرانی آنها بکوشد؟آنان حق ندارند جز ترسان 

و لرزان در آن ]مسجدها[ درآیند،در این دنيا ایشان را خواری، ودر آخرت عذابی بزرگ اسوت.( بوا ایون سوخن او     

( )پس کيست سوتمکارتر از آن کوس   17)یونس  اَّلل كذحاب أوكذب ِبايته إن ه ال يفلُح اجملرمون( ْن أظلُم ِم ن افرتي عَلي)فم

و َمْن أظلُم که دروغی بر خدا بندد یا آیات او را تکذیب کند؟ براستی مجرمان رستگار نمی شوند.( و این سخن او )
نســي مــا َقــدَّمْت يــداه إص  جعلنــا علــي قلــوهبم اكنَّــًة أن يفقهــوه و ِف آُذاهنــم وقــرًا و إْن ِم ــن ذُك حــَر ابايت رب حــه فــ ْعرَ  عنهــا و 
()وکيست ستم کارتر از آن کس که به آیوات پروردگوارش پنود داده    37( )کهف تدعهم ايل اِلدي فلن يْهَتدوا اذًا ابداً 

دلهای آنان پوششهایی قرار دادیم که آنرا در شده، واز آن روی بر تافته، و پيشينه خود را فراموش کرده است؟ ما بر 

نيابند و درگوشهایشان سنگينی نهادیم واگر آنها را بسوی هدایت خوانی باز هرگز به راه نخواهند آمد(.و این سخن 

پوس  ( )٨2( )زمر )فمْن أظلُم ِم ن كذ َب عل اَّلل و كدََّب ابلصدقح اذا جاءُه أليس ِف جهـنم مثْـوي للكـافرينفرماید  که می

کيست ستمگرتر از آن کس که بر خدا درو  بست، و]سخن[ راست را چون به سوی او آمد، درو  پنداشوت ؟آیوا   

 جای کافران در جهنم نيست(.

 پاسخ ورفع تعارض

تر از کسی که بوه خودا تهموت درو  بنودد      مَنْ: استفهام انکاری به معنای نفی است به این معنی که: هيچ کس ظالم

تر از کسی که مانع یاد خدا شود نيست... واگر هر مقطع  تر از کسی که ...، و هيچ کس ظالم لمنيست، و هيچ کس ظا

شود: هيچ یک از تهمت زننودگان، از   شود، گویا گفته می اش اختصاص دهيم تعارض برطرو می از آیات را به صله

ی که آیات خدا را به یاد بياورد تر نيست. و هيچ کس از منحرفين، از کس زند، ظالم کسی که به خدا تهمت درو  می

تر نيست، و هيچ کس از منع کنندگان ظالم تور از کسی که موانع ورود بوه مسواجد شوود      و از آن روی برتابد، ظالم

گویند: منظور از این استفهام ایجاد ترس و وحشوت اسوت و در واقوع اثبوات ظوالم       نيست: بعضی از دانشمندان می

 (113، ص 1شود. )معترک االقران فی اعجاز القران، ج  گران را هم شامل میشدن کسی که ذکر شده نيست و دی

 

  :دهم

( پس آنگاه کوه در  111)مؤمنون « فاذا نُفحَخ ِف الصور فال انساَب بينهم يومئٍذ و ال يتساءلون»مانند این سخن خداوند: 

ال[ یکدیگر نمی پرسند( بوا ایون   صور دميده شود ،]دیگر[ آن روز ميانشان نسبت خویشاوندی وجود ندارد، واز ]ح

( )وبعضی روی به بعضی دیگر می آورنود واز یکودیگر   27)صافات « و أقبل بعُضهم علي بعٍض يتسـاءلون» سخن او 

 مي رسند(، که ظاهراا در تعارض با یکدیگرند:
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و انجام آن شود، و آیه دوم در اثبات پرسش  از آیه نخست نفی پرسش وانجام نشدن آن در روز قيامت برداشت می

شود، واین تعارض وناهماهنگی به نظر می رسد. ولوی   در روز قيامت است. در اینجا پرسش هم اثبات و هم رد می

با کمی دقت در مضمون آیات فووق پاسوخ ایون شوبهه روشون ميگوردد، زیورا آیوات مربوو  بوه اثبوات سووال از             

آستانه جهنم اسوت، در حاليکوه نفوی سووال از     سوره صافات( بعداز استقرار در بهشت یا در  31و27یکدیگر)آیات 

یکدیگر مر بو  به مراحل نخستين رستاخيز است که هول واضطراب و وحشت آنقدر آنها را پریشان می کنود کوه   

( . بنابراین اثبات پرسش در یک جا، و نفوی آن در  ٨2٣،ص 1٢یکدیگر را بکلی فراموش می کنند . )تفسيرنمونه، ج

هوای متفواوتی دارد و بوه صوورتهای مختلفوی برپوا        ز قيامت یک گونه نيست و جایگاهجای دیگر است چرا که رو

سوال اسوت و ایون روز را مووطن و      31111)ع( روایت شده است کوه )روز قياموت    یشود. چنانچه از امام عل می

شوود و   هوا گونواگون موی    ( و با تنوع حاالت و اوقات قياموت، جنبوه  ٨21جایگاههای مختلف است( )التوحيد، ص 

 ماند. رود و اختالفی نمی تناقض از بين می

 نتیجه:

 کنيم. ست آمده را بصورت خالصه بيان میدر پایان بنا بر پژوهش انجام شده مهمترین نتایج بد

باشد زیورا کوه    قرآن می مباحث علوم پيرامونیآیات قرآن یکی ازمهمترین در ميان بين توهم وگمان تعارض (1

خواسوته   کنند و آیات خدا را بوه  مغرضانه تفسير می قرآن را ای برای کسانی شده است که بهانه مطالباین 

که هدفشان ایجاد شک و شبهه در آیات قرآن کریم است، بودان  کسانیو همچنين  کنند تأویل می های خود

 زنند. چنگ می

وشرعی غيرقابل قبوول   وجود تعارض بين آیات قرآن بمعنای لغوی و حقيقی آن غيرممکن، و از نظر عقلی (2

 وموارد مطرح شده در صورت دقت در تفسير قرآن و علوم مرتبط با آن هيچگونه تعارضی ندارند.است، 

هش به همراه تأمل و تدبّر در مضامين قرآن کریم، اسلوب و مقاصد آن، بودون شوک موا را بوه هموان      پژو (٨

اند. یعنوی انسوجام توام     شود که گذشتگان ما با فطرت و ذوق بيان خویش بدان رسيده ای رهنمون می نتيجه

داشوت،   وجوود موی   بين اقوال قرآن کریم و دالیل و براهين انکارناپذیرش و اگر چنانچه تناقض و تعارضی

 .بودند تر می تر و حریص اعراب زمان پيامبر )ص( در شناخت و پی بردن بدان پيشگام

اغلب بلکه تمامی مواردی که به عنوان تعارض مطرح شده با دقت و توجه به تفسير صحيح آیوات وشوان    (٢

 آنها وجود ندارد.نزول آنها ومبانی تفسير قرآن روشن ميگردد که هيچ نوع نا هماهنگی وتعارض در ميان 

 

 منابع :

 قرآن کریم

 ، تهران.هو 1٨٣٢محمدبن علی، التوحيد، ترجمه محمد علی سلطانی، انتشارات ارمغان طوبی،  ،ابن بابویه

الکشاو عن حقایق غوامض التنزیل و عيون اطتاویل فی وجوه التأویل، چاپ دارالریوان  ، زمخشری، محمد بن عمر

 هو، قاهره. 3٨٣للتراث، 
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، تقریرات درس اصوول اسوتاد سوبحانى.نگارش: سويد محموود جاللوى       جعفر، المحصول فی علم االصول ،سبحانی

 دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قم مازندرانى،

 ، بيروت.هو٢21دار االفاق الجدیده،  تفسير قرآن،، ابومظفر، سمعانی

 هو، بيروت. 111لفکر، سيوطی، جالل الدین، معترک اطقران فی اعجاز القرآن، چاپ دارا

القری،  نامه ارشد دانشکده اصول الدین دانشگاه ام موهم االختالو و التناقض فی القرآن الکریم، پایان ،الشمالی، یاسر

 مکه.

 هو، قاهره. 1٨1٨مؤسسه قرطبه،  ،محمد اطمين بن محمد، دفع االیهام االضطراب عن آیات الکتاب ،الشنقيطی

 هو، قاهره.1231حمد بن علی بن محمد، چاپ الحلبی، فتح القدیر، م، الشوکانی

 هو، تهران.. 11٣1انتشاراتی شاکر، محمد و زمامداران، مؤسسه فرهنگی ،صابری همدانی، احمد

 .ق 1٢11 ، بيروت، دارالتعارو للمطبوعات،31٨سيد محمد باقر، دروس فی علم االصول، الحلقة الثالثة، ص ، صدر

  ان فی تفسير القرآن، منشورات جماعة المدرسين فی الحوزة العلميه.محمد حسين، الميز-طباطبایی

 .ق1٢1١، بيروت، دارالنفائس، 2اصول التفسير وقواعده، چ  ;عک، خالدعبدالرحمن

 .ق 1٢13، چاپ اوّل، قم، دار الهجرة، 271، ص 1فراهيدی، خليل بن احمد، العين، ج 

ترجمه به عربی از محمد یوسف موسی، عبد العزیز عبود الحوق،    اگناس، العقيدة و الششریعة فی االسالم،-گلدزیهر

 .11٢١دار الرائد العربی، لبنان 

اگناس، مذاهب التفسير االسالمی، با ترجمه و پاورقی دکتر عبد الحليم نجار، چواپ مصور، الناشور مکتبوة     -گلدزیهر

 113-ه 1٨7٢الخانجی، 

 هو، تهران.1٨7١ومنين )ع(،ناصر، تفسيرنمونه ،چاپ مدرسه اميرالم ،مکارم شيرازی

 هو، بيروت. 711العلمية،  کشف اطسرار شرح المنار، چاپ دارالکتب، نسفی، احمد بن محمود
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(47) 

 فراءواکاوی زبانشناختی در کتب معانی قرآن کسایی و 

 1زهره آذرید. 

 ، اهوازدانشگاه شهيد چمران ،دکتری زبان و ادبيات عربی

2کبری محمدی ساری بگلود. 
 

 ، اهوازدانشگاه شهيد چمران ،دکتری زبان و ادبيات عربی

 چکیده
در قرون اوليه اسالم  دو کتاب معانی قرآن از بزرگان در این جستار برای آشنایی با پژوهش های زبانشناختی قرآنی 

مکتب نحوی کوفه، کسایی و فراء، مورد بررسی تطبيقی قرار گرفته است و وجوه اشتراک دو کتاب در هفت عنوان، 

 و وجوه افتراق آن دو، در سه مورد مورد کاوش قرار گرفته است.

راءات مختلف، اختالو مصاحف، رسم الخط کلموات، بحوث در   کسایی استاد فراء، از قراء سبعه بوده و بيشتر به ق 

اصول کلمات، معانی آن ها و موارد صرفی و نحوی پرداخته است. فراء عالوه بر موارد مذکور، نکات بالغی را نيز 

مد نظر قرار داده و به شأن نزول آیات هم اشاره کرده است. وی همچنين نظرات ائمه تفسوير و صوحابه را نقول و    

از آن ها را نقد کرده است. کتاب کسایی مختصر ولی دارای آراء بکری است. و کتاب فراء دائرة المعارفی از بعضی 

 نحو و لغت و تفسير و روایت می باشد.

 واژگان کلیدی

 پژوهش زبانشناختی، قرآن کریم، معانی قرآن، فراء، کسایی

 

 مقدمه
داشت و مسولمانان را در شوریعت شوان هودایت موی کورد        قرآن کریم واالترین جایگاه را در امر اسالم و مسلمين

چراغی پرنور بود که مسلمين از آن کسب نور می کردند و همچنين منبع سرشاری بود که از نظر اخالقی و روحی 

از آن سيراب می شدند و در تمامی شؤون زندگی به آن روی می آوردند بنابر این جای شوگفتی نيسوت کوه قورآن     

نون مورد توجه و عنایت مسلمانان بوده و انواع تأليفات درباره احکام و تفسير و بالغت و لغوت  کریم از گذشته تاک

 (.1/٨م، 2112و اعرابش نوشته شده است)ابن قتيبه، 

مسلمانان در آغاز با توجه به پيش زمينه ها و موقعيت شان به سادگی قرآن را درک می کردند و عواملی که در این 

فهم به آنان کمک می کرد عبارت بود از آشنایی آنان به زبان عربی و تعامل شان با وقایع اسالمی و شوناخت شوأن   

                                                           
1 azarizohre98@gmail.com 

2 kobara_mohammadi@yahoo.com 
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نين نقش پيامبر، همه و همه عناصری بودند که همراه نزول آیات و واقف بودن آنان به آداب و رسوم عربی و همچ

مسلمانان وجود داشتند و آنان بدون تکلف و سختی به فهم ساده ای از قرآن دست می یافتند و می بينويم هنگوامی   

حتی يتبني لکم اخليط األبيض من اخليط »سوره بقره:  1٣7که عدی بن حاتم به همراه عده ای از مسلمانان در فهم آیه 
دچار سر درگمی می شوند، این مسأله بالفاصله با مراجعه به نزد پيامبر)ص( برطرو می شود و یوا اینکوه   « سود األ

 (.1/٣٣هو، 1٢17) محمد باقر الحکيم، دست می یابد« فاطر»نشين به معنی  ابن عباس از طریق عربی بادیه

یافتن مرزهوای اسوالمی نيواز بوه تفسوير و       با رحلت پيامبر و فاصله گرفتن مسلمانان از زمان نزول قرآن و وسعت

توضيح آیات بيشتر شد. امام بدرالدین زرکشی در مورد اولين مفسران قرآن می گوید: در صدر مفسران علی بن ابی 

طالب)ع( قرار داشت و س س ابن عباس و آنچه از ابن عباس به جای مانده بيشتر از علی بن ابی طالوب)ع( اسوت.   

 (.1/٣م، 1137عباس آن مطالب را از علی)ع( گرفته است)زرکشی، با این تفاوت که ابن 

ابن عباس در مکه و عبداهلل بن مسعود در کوفه و ابی بن کعب در مدینه و ابو موسی اشعری در بصره و ابوو درداء  

ا در شام هسته های مدارس تفسيری و محافل آموزشی قرآن بودند و در این راه به بهترین وجه تالش می کردند تو 

جایی که تعدادی از تابعين در علم تفسير نزد آنان تربيت و پرورش یافتند و مدارس تفسيری گوناگونی بوه عرصوه   

 (.1/3هو، 1٢1٣ظهور رسيدند)معرفت، 

در بين این فعاليت های قرآنی موارد بسياری بودند که گرایش های زبانشناختی داشتند و آن را از نظر لغت، معنی، 

 غت، قرائت و... مورد مداقه قرار می دادند.اشتقاق، اعراب، بال

 پژوهش زبانشناختی و قرآن
قرآن کریم به زبان قوم عرب و براساس شيوه های بالغت شان نازل شد و آنان آن را موی فهميدنود و اهودافش را    

 درک می کردند هر چند در این درک براساس مراتب علمی شان و مواهب عقلی شان متفاوت بودند. 

زمانی که در فهم معانی قرآن دچار مشکل می شدند به پيامبر روی می آوردند پس ایشوان آن را برایشوان    و صحابه

) و أنزلنا إليک الذکر لتبين للناس ما نزل إليهم و لعلهم یتفکرون توضيح می دادند همانطور که خدای متعال فرمود: 

 . ٢٢/( نحل 

برای مردم  ٣2نازل شد : الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم.انعام/از ابن مسعود روایت شده که زمانی که این آیه 

)درک( آن سخت بود پس گفتند: یا رسول اهلل! چه کسی از ما به خودش ظلوم نموی کنود؟ فرموود: آن، آن چيوزی      

ن ظلوم هموا   1٨1لقمان/« إن الشرک لظلم عظيم»نيست که شما مورد نظرتان است. آیا نشنيدید که عبد صالح گفت: 

 (.3/3، 1٢2٨شرک است )محمود شحاته، 

پيامبر اکرم )ص( آیات قرآن را بالفاصله بعد از نزولش بر صحابه تالوت می کردند و آنان آیات را حفظ کرده و در 

نمازها و عبادات تالوت می کردند عده ای از آنان به نوشتن قرآن در دوران زندگی رسول می پرداختند . مسأله بوه  

اش  م نمی شد بلکه مسلمانان دور قرآن جمع می شدند و از آن راهنمایی موی طلبيدنود و بررسوی   نوشتن قرآن خت

ها، بررسی و پژوهش هوایی بوود    کردند و این بحث و بررسی ها، و گرایش های آن متفاوت بود و از جمله آن می

 (.1/1، 111٣يسی، که بر بيان معانی آیات و مشکالت لغوی و صرفی و نحوی آن متمرکز بود)عيسی شحاته ع
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( همان قواعد و معيار هایی است که هدو آن شوناخت کوالم صوحيح از    normativeمفهوم پژوهش زبانشناختی )

نظر گفتاری و نوشتاری است به عبارت دیگر وضع قواعدی که سخن درسوت را از سوخن نادرسوت متموایز کنود      

 (.1/٢، 11٣1ند آن مربو  می شود )ابو سکين، قواعدی که به تلفظ کلمه و صرو و نحو و مفردات و بالغت و مان

دکتر تمام حسان در انگيزه های پيدایش پژوهش های زبانشناختی در قرآن می گوید: اسالم آمد همراه با کتابی کوه  

هيچ باطلی در آن راه نداشت و حرص و اشتياق مسلمانان به حفظ این کتاب از تغيير و تحریف ، اشتياقی همراه با 

خته با عمل بود. این شوق و آن غيرت، از عوواملی بوود کوه مسولمانان را بوه آفورینش پوژوهش هوای         غيرت و آمي

 (.23، 111٢زبانشناختی همچون صرو و نحو و معجم و تجوید و ... سوق داد)تمام حسان، 

 این کتاب ها همگی کواوش اولين پژوهش های زبانشناختی قرآنی در کتاب های معانی قرآن صورت گرفته است.  

در معانی قرآن و نشان دادن الیه های آن است، الیه هایی که برخی ازآنها ناظر به کلمه وبرخی ناظر به جمله ، کوه  

ابن ندیم در کتابش الفهرسوت اسوامی کتابهوایی کوه در      هادر عصر نزول فهميده نمی شده است . حتی برخی ازآن

می آورد ) ابون نودیم،    «ی معانی القرآن مشـکله و َمـازهالکتْ املؤلفة ف»معانی قرآن تأليف شده است را تحت عنوان 

(. اولين کسانی که خبر تأليف شان در این نوع پژوهش های لغوی قرآنی از دانشمندان قرن های اوليه به 31، 117٣

بو جعفور  أهو ( و 1٣2هو ( و یونس بن حبيب )ت  1٢2بان بن تغلب ) ت إ( و  ه1٨1)ت واصل بن عطاءما رسيده 

هو( و نضور بون شوميل    211بو فيد مؤرج سدوسی )تأهو( و 1٣1هو( و علی بن حمزة کسایی )ت1٣7رواسی )ت 

هو( 213هو( و أخفش )ت212بوعبيدة )تأهو( و 217هو( و فراء )ت21١هو( و محمد بن مستنير قطرب )ت21٨)ت

 به دست ما رسيده اسوت ن قتيبة و زجاج فراء و أبی عبيدة و أخفش و ابهستند که از این گروه فقط کتاب های  و...

 .( 1/2، 111٣عيسی شحاته عيسی،  کسایی،)

از آن جایی که این کتاب ها گنج های با ارزشی هستند که پژوهش های زبانشناختی گران قيمتی را در بردارنود بوه   

بعه  و فراء، شواگرد  بحث و بررسی دو کتاب از دو نحوی بسيار مشهور  کسایی، امام مدرسه کوفه و یکی از قراء س

 نام آور وی می پردازیم.

در یکوى از   اوبوود   ایوران (، قوارى، ادیوب، لغووى و نحووى اسوت. اصولش از       هو. 1٣1 ت)علی بن حمزه کسایی 

روستاهاى کوفه به دنيا آمد و در بغداد سکنى گزید. وى در تالوت مدتى شاگرد حمزه یکى دیگر از قراء سبعه بود 

حفص و ابووعمر   (.2/117م، 1173)خویی، کرد، ولى عاقبت قرائت مخصوصى اتخاذ نمود و موافق حمزه قرائت مى

. کسائى از شاگردان اموام جعفور صوادق )ع( شومرده شوده و از اعموش و       دورى از راویان مشهور قرائت او هستند

کسوایی از جملوه دانشومندان نوام     سليمان بن ارقم و سفيان بن عيينه و ابوبکر بن عياش حدیث روایت کرده است. 

ر وب نظو ووا و صاحورائت پيشوو، تفسير و قوله علم نحودی از جموهای چن شوآوری است که در قرن دوم در دان

 ت. وبوده اس

عالمه سيد حسن صدر در باره (. 1/٣٢، 113٨هو.( دقت کسایی را در نحو ستوده است )ابن جنی، ٨12ابن جنی)ت

او نوشته است که ابوالحسن علی بن حمزه کسایی کوفی از جمله قراء مشهور شيعه است و بور شويعه بوودن او در    

دانش خود را از بزرگان شيعه مانند حمزة بن حبيب ضمن قسمت القاب کتاب ریاض العلماء تصریح شده است. او 

http://www.shahrmajazi.com/SearchEngin.aspx?Search=%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86&title=%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
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هوای معوروو شويعه بودنود      کوفی، ابان بن تغلب، ابو جعفر الرواسی و معاذ الهراء فرا گرفت که همه از شخصيت

 (.111 .، هو1٢1٨)کاظمی قزوینی، 

معى دیگر از شواگردان او  فراء و ابوعبيد قاسم بن سالم و ج .او در ادبيات و نحو و لغت نيز از پيشگامان عراق بود

ى کسایى نشيند. هوارون   آیند. شافعى گوید که هر که خواهد در نحو متبحر شود پس باید که بر سفره به حساب مى

اى براى او قائل بود و دو پسرش امين و مأمون را به دست وى س رد تا ادب آموزند. بوا هوارون    الرشيد احترام ویژه

معوانى  »ى ارنبویه درگذشت. در سال مورگ وى اخوتالو اسوت. از آثوارش:      آمد و در رى در قریه ایرانالرشيد به 

  «الوقف و االبتداء فى القورآن »  «المصادر»  «مختصرى در نحو»  «ط و اصغرکبير، اوس»  «النوادر»  «القراآت»  «القرآن

اشوعار المعایوات و   »  «الهجواء »  «اخوتالو العودد  »  «العدد»  «الحروو»  «مقطوع القرآن و موصوله»  «متشابه القرآن»

 .(2٨٨-٣/2٨٢هو. 1٢1١)عاملی، «اللَّه )ص( نسب رسول»  «لحن العامه»  «الهاآت المکنى بها فى القرآن»  «طرائقها

متن های منسوب به کسایی همان نظرات او در معانی قرآن می باشد. عيسی شحاته عيسی این متوون را از البوالی   

 تفسوير  -المنثور الدر-الطبری – للنحاس القرآن إعراب –البحر المحيط  این کتاب ها و تفاسير استخراج کرده است:

معانی القورآن و   -شباه و النظائر فی النحو سيوطیاط -ابن مجاهد القراءات فی السبعة -للفراء القرآن معانی -قرطبی

إعراب القوراءات السوبع و حججهوا ابون      -زاد المسير -زیادة من معانی القرآن فراء -البرهان زرکشی -إعرابه زجاج

معجوم   -ف و البيوان ثعلبوی  الکشو  -نبواری أالبيان  -مشکل إعراب القرآن قيسی -المحرر الوجيز ابن عطيه -خالویه

سور   -شرح الرضی علوی الکافيوة   -تاج العروس -مجالس العلماء زجاجی -مختصر فی سواد القرآن -مقایيس اللغة

الجنی  -بی زرعةأمام إحجة القراءات  -نباریأالمذکر و المؤنث  -صالح المنطقإتهذیب  -صناعة اإلعراب ابن جنی

 .الخصائص ابن جنی -شرح المفص ابن یعيش -جاجیمالی زإ -الدانی فی حروو المعانی مرادی

های قرآن، به شرح الفاظ مبهم قرآن پرداخته است. کتاب دارای تحقيقاتی است که در  مولف بر اساس ترتيب سوره

آن به صحت نسبت این کتاب به کسایی و نيز به مصوادر نصووص در آن و سو س تحکويم و توثيوق ایون مصوادر        

هوایی اسوت کوه     معتقد است مسایل مطرح شده در کتاب کسایی، محور بحث در کتواب پرداخته شده است. محقق 

ها  توان به رسم الخط امالیی، اختالو مصحف بعدها راجع به معانی القرآن و اعراب آن نوشته شد. از جمله آنها می

بوال بحوث و   دهود کوه کسوایی بوه دن     گوید بررسی این امور نشان می و اصول حروو و کلمات اشاره کرد. وی می

ریزی نمود که اصحاب مکتب کوفی در نحو به آن تمسوک کردنود. محقوق     بررسی در اصول کلمات، اساسی را پی

همچنين در تحقيقات خود به منابع و مسانيد و شواهد شعری و تفسيری کلمات به کار رفته در سخن کسایی اشاره 

 دارد.

د کسائى ، و ماهرترین عالم کوفه و آگاه ترین عالم نحووى ،  (. وى شاگرهو.217 ت.ابو زکریا یحيى بن زیاد فراء ) 

اگر فراء نبود، علوم عربى هم نبوود  چوون او زبوان عربوى را     : لغوى و ادبى بوده است . ثعلب درباره او گفته است

مون عباسى ارج و منزلتى داشت   چنانکه او را در باالى مجلوس موى نشواند و    أاو نزد م. خالص و ضابطه مند کرد

آموزش فرزندانش را بدو س رد و به او پيشنهاد کرد تا آنچه را از علوم عرب شنيده و از اصول نحوو موى دانود بوه     

رشته تحریر در آورد و دستور داد تا اتاقى در خانه برایش مهيا کنند و کنيزکان و خادمانى را به خدمت او گماشوت  

http://www.shahrmajazi.com/SearchEngin.aspx?Search=%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86&title=%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
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هر چه را امال مى کند بنویسند  لوذا قودر و منزلوت فوراء در      تا نيازهایش را برآورند  و کاتبانى را نزدش فرستاد تا

  .دولت عباسيان ، اینچنين بزرگ داشته شده اس

فراء حافظه اى بسيار قوى داشت و هر چه را از استادانش فرا مى گرفت به حافظه مى س رد و از نوشوتن بوى نيواز    

را، بدون مراجعه مجودد بوه نوشوته هوایش بور       بود و تا آخر عمر، این حافظه قوى را با خود داشت و گفته هایش

شاگردان امال مى کرد. درباره او گفته اند: وى ، در علم نحو، امير مؤمنان است . ثمامة بن اشرس معتزلى درباره وى 

در سيماى وى ابهت ادیبى دیدم   درباره نحو پرسيدم او را بافته د: مى گوی -مون آمد و شد داشت أکه به دربار م -

تا شناختم   از فقه جویا شدم ، او را فقيهى دانا یافتم که بر مواضع اختالو آراء واقف بود و در نحوو و ادب  اى یک

 .مهارت کامل داشت   با طب آشنا و در تاریخ عرب و اشعار جاهلى احاطه و حذاقت داشت

یکوى از دوسوتان    -بکيور   آن بود که عمر بن -طبق گزارش ابوالعباس ثعلب « معانى القرآن»سبب گرد آمدن تفسير 

به وى نوشت که امير حسن بن سهل ، گاه درباره تفسوير   -مون بود أنزدیکش که در خدمت حسن بن سهل وزیر م

قرآن چيزهایى از من مى پرسد که جوابشان را نمى دانم   لطف کرده ، مطالبى پایوه و اساسوى در ایون بواره بورایم      

کن تا هنگام نياز بدان مراجعه کنم ! فراء، درخواست او را اجابت کرد و به فراهم کن یا آنها را در کتابى گرد آورى 

شاگردان و اصحاب خود گفت : گرد آیيد تا کتابى در تفسير قرآن بر شما امال کنم   و روزى را براى آن اختصاص 

! ه حمود را بخووان  سورت: داد. فراء در آن روز به مسجد آمد و به موذن مسجد که قارى قرآن نيز بود رو کرد و گف

مؤذن ، سوره حمد را خواند  آنگاه فراء آن را تفسير کرد  و با همين شيوه تا آخر قرآن را تفسير کرد و ایون کتواب   

 فراهم گردید.

چنين کار با ارزشى را پيش از وى از کسى نيافتم و گمان نمى کنم بعد از او هم کسوى بتوانود   : ابوالعباس مى گوید

 (.1/ 11، 117٣د. )ابن ندیم، بهتر از آن را بياور

خواستيم افرادى را که براى استماع گرد مى آمدند بشماریم   ولى به شماره نيامدنود و  : ابو بدیل وضاحى مى گوید

در حوالى  : محمد بن جهوم موى گویود    د.تنها قاضيانى را که در آن جمع حضور مى یافتند شمردیم  هشتاد نفر بودن

و تفسير مى رفت که بهترین و فاخرترین لباسهاى خود را پوشيده و خود را آراسته بيرون مى آمد و به جلسه درس 

بود و کاله بزرگى بر سر نهاده در مسجد حضور مى یافت . آنگاه ابو طلحه ناقط، ده آیه مى خواند و فراء آنها را از 

وشوته هواى برخوى را موى     آمد و ن یم –از برجسته ترین شاگردان وى  -بَر تفسير مى کرد. س س سلمة بن عاصم 

همين محمد بون جهوم کوه راوى ایون تفسوير       .هاى آن را برطرو مى ساخت گرفت و بر فراء مى خواند و کاستی

در این کتاب ، معانى قرآن فراهم آمده است . ابو زکریوا یحيوى بون زیواد فوراء      : نویسد یاست ، در مقدمه کتاب م

و جمعه در ماه مبارک رمضان و پس از آن در تمام سوال اول   و  رحمة اهلل عليه ، در صبحگاهان روزهاى سه شنبه 

و  212چند ماه ، در سال دوم و سال سوم آن را بر ما، از حفظ و بدون نوشته امال نموده است . یعنوى در سوالهاى   

 (.111/2، 121)معرفت،  انجام گرفت 21٢و  21٨

و و بالغت قرآن است که قرآن پژوهان را بوه خوود   ترین کتاب مشتمل بر نکات ادبى : لغت ، نح این کتاب ، جامع

هاى قرآنند، بوه ایون    نيازمند کرده است . بدین جهت محققان و مفسرانى که در پى دست یافتن به نکات و ظرافت
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کتاب روى آورده و آن را مورد توجه و عنایت کامل قرار داده اند  و به عنوان یکى از منابع سرشار تفسيرى شناخته 

 شده اس. 

 هاى پياپى رسيده است . این کتاب ، با طرحى مناسب و تحقيقى شایسته ، در سه جلد، به چاپ

فراء در کتاب معانی قرآن خود دائرة المعارفی از نحو و لغت و تفسير و روایت گرد آورده است. کتواب وی صورفاا   

را به صورت انتخوابی کوه دارای   کتاب تفسير محسوب نمی شود ، او تمامی آیات را تفسير نکرده است بلکه آیاتی 

نکات نحوی، لغوی، بالغی، و... بوده اند مورد بررسی قرار داده است و در برخی مواقع نظرات استادش کسوایی را  

 اشاعه داده است. 

شيوه کار وی بدین صورت است که با سوره فاتحه شروع کرده و به ترتيب بوا بقوره اداموه داده و فقوط بوه آیواتی       

از نظر وی ایجاب می کرده است. مثال درباره قرائت آیه نظر داده تصحيح کرده یا نفی کرده است س س پرداخته که 

از نظر نحوی تفسير کرده و جایی که ضرورت داشته از نظر لغوی و یا نحوی همراه با مثال ها و شوواهدی توجيوه   

نچه حودیثی در موورد آن وجوود داشوته     کرده است. در اکثر مواقع او آیات را با آیات دیگر شرح داده و س س چنا

باشد ذکر کرده است و با شاهد شعری یا مثال و یا کالم فصيحی ادامه داده است. وی شأن نزول آیوات را بوا ذکور    

 سند آورده است.

آیه را توضيح داده و یا تفسير کرده است در حالی کوه   ٨٢3جلد است و از کل قرآن فقط  1معانی قرآن کسایی در  

جلد است و آیات بيشتری را مورد بحث و بررسی قرار داده است. موارد اشتراک و افتراق در ذیل  ٨ء در کتاب فرا

 ذکر می گردد:

 بررسی قراءات مختل : 

فراء به قراءات مختلف توجه دارد و با آوردن نظرات قراء هر کدام از قرائت ها را تفسير و توجيه کرده و گاهی بين 

َلَقـْد تـََقطَـَّع »سووره انعوام:    1٢ک به صحيح می یابد انتخاب می کند. به عنوان مثال در آیوه  نظرات، آرائی را که نزدی
 می گوید:« بـَْيَنُكْم ... 

 قرأ محزة وجماهد بَ ْيُنُكْم يريد وصلكم. وىف قراءة عبد اهلّل لقد تقطع ما بيَنكم وهو وجه الكالم. إذا جعل الفعل لبني ترك نصبا كم ا
ك من الرجال فرتك نصبا وهو ىف موضع رفع ألنه صفة. وإذا قالوا : هذا دون م ن الرج ال رفع وه ىف موض ع الرف ع. قالوا : أاتىن دون

 (.346  1955،1)فراء،  وكذلك تقول : بني الرجلني بني بعيد ، وبون بعيد إذا أفردته أجريته ىف العربية وأعطيته اإلعراب
مطرح می کند. به عنوان مثال در مورد نحووه قرائوت یواء موتکلم موی      فراء در اکثر مواضع، نظر استاد خویش را نيز 

 نویسد:

هحمْ » فقرئت إبرسال الياء ونصبها ، وكذلك ما ك ان ىف الق رآن   ا في ه ايء  سوره الزمر 53آية « اي عحبادحَي الَّذحيَن َأْسَرُفوا َعلى أَنـُْفسح
 اثبتة ففيه الوجهان ، وما مل تكن فيه الياء مل تنصب.

ْر عحبادح الَّذحيَن َيْسَتمحُعوَن اْلَقْولَ »قوله :  وأمّا  سورة الزمر. 1٣،  17آیة « فـََبش ح

« َفما آاتينَ اهللَُّ َخرْيٌ ِ َّا آاتُكمْ »فإن هذه بغري ايء ، فال تنصب ايؤها وهى حمذوفة وعلى هذا يقاس كل ما ىف القرآن منه. وقوله : 
ِإْن »رب تستحّب نصب الياء عند كل ألف مهموزة س و  األل ف وال الم ، مث ل قول ه : سورة النمل. زعم الكسائّى أن الع 36آية 
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س ورة احلش ر. ومل أر ذل ك عن د  16س ورة األنف ال ، وآي ة  48آي ة « ِإيّنِ َأخ اُف اهللََّ »س ورة ي ونس. و 72آي ة « َأْجرَِي ِإالَّ َعلَ ى اهللَِّ 
يقولون : عند  أبوك بتحريك الياء إال أن يرتكوا اهلمز فيجعل وا الفتح ة ىف  العرب رأيتهم يرسلون الياء فيقولون : عند  أبوك ، وال

الياء ىف هذا ومثله. وأما قوهلم : ىل ألف ان ، ويب أخ واك كف يالن ، ف إهنم ينص بون ىف ه ذين لقلتهم ا ، نفيقول ون : يَب أخ واك ، وىَل 
 «.21/ 1فراء،» ألفان ، لقلتهما[ والقياس فيهما وفيما قبلهما واحد

 توضیح معنی کلمات:  -1

ـَن السَّـَماءح َمـاًء أ» سووره رعود:   17در آیوه   کسایی و فراء هر دو، کلمات نامأنوس را توضيح داده انود. موثالا    ـَزَل مح نـْ ََ
ََ َيْضـرحُب اَّللَُّ َفَساَلْت َأْودحيٌَة بحَقَدرحَها فَاْحَتَمَل السَّْيُل زََبًدا رَابحًيا َوِمحَّا يُوقحُدوَن َعَلْيهح ِفح النَّـارح اْبتحغَـاَء  ْثلُـُه َكـَذلح ْليَـٍة َأْو َمتَـاٍع زَبَـٌد مح حح

 ََ َُ ِفح اأْلَْر ح َكــَذلح ُْ ُجَفــاًء َوَأمَّــا َمــا يـَْنَفــُع النَّــاَس فـََيْمُكــ َيــْذَه ــَل فََ مَّــا الزَّبَــُد فـَ کسووایی در « َيْضــرحُب اَّللَُّ اأْلَْمثَــالَ احْلَــقَّ َواْلَباطح

ارتفع زبد الن معناه  ا توقدون عليه فی النار زبد قال : هو الغثاء. و قد غثی يغثی غثيا و غثياان »می گوید که: « زبد»توضيح 
 (. ٢/٨3٨3( و ()قرطبی، 1/٢٢2( و )قيسی،٨33/ 2)نحاس،« مثل زبد البحر أيو هو ما ال ينتفع به مثله 

م ن ال ذهب والفض ة والّنح اس زب د كزب د ( َن َعَلْيـهح ِفح النَّـارح َو ِمحَـّا يُوقحـُدو ثم قال عزّ وجلّ : )»و فراء در ذیل این آیه می گوید: 
 . السيل يعىن خبثه الذي َتّصله النار فتخرجه من الذهب والفّضة مبنزلة الزبد ىف السيل

اس واحلدي  د ه و زب  د وأّم ا قول  ه : )ابِْتغ اَء ِحْليَ  ٍة أَْو َمت اٍع( يق  ول : يوق دون علي  ه ىف الن ار يبتغ  ون ب ه احللّ  ى واملت اع م  ا يك ون م  ن النح 
 (.62 2)فراء، « مثله

 .1٢آل عمران آیه  َواْلَقناطحريح اْلُمَقْنَطَرةح ...:  وقوله» و همچنين فراء در توضيح آیه زیر می گوید:

تس عة.  واحد القناطري قنطار. ويقال إنه ملء َمسك ثوٍر ذهبا أو فّضة ، وجي وز )القن اطري( ىف الك الم ، والقن اطري ثالث ة ، واملقنط رة 
 (.195 1)فراء،  «كذلك مسعت ، وهو املضاعف

 بررسی موارد صرفی و نحوی:  -2

کسایی اشاره مختصری به نقش و اعراب کلمات دارد ولی فراء به طوور مبسوو  اعوراب کلموات را توضويح داده       

همراه با شواهد بسياری از آیات قرآنی و شواهد شعری به توجيه اعراب های مختلف پرداختوه اسوت و همچنوين    

آورده ...« بلـی مـن کسـْ سـيئة»وره بقوره  س ٣1نظرات نحوی نيز ارائه کرده است. به عنوان مثال فراء در توضيح آیه 

برای استفهامی است که « نعم»برای هر اقرار و اعترافی که اول آن نفی و انکار است وضع شده است و « بلی»است: 

پس بلی اینجا « فهل وجدَّ ما وعد ربکم حقا قالوا نعـم»نفی و انکار در آن نباشد مانند سخن خداوند تبارک و تعالی: 

نموی  « نعوم »و در این موضع « أ  َيتکم نذير قالوا بلی قد جاءص نذير» سوره ملک ٣و اما انکار مانند آیه جایز نيست. 

تواند بياید برای اینکه استفهامی احتياج به نعم یا ال دارد که در آن نفی یا انکار نباشد پس اگر استفهام و نفی با هوم  

نفی و فعلی را که بعد از آن است را تصودیق موی کنوی.     باشند صحيح نيست که نعم بگویی زیرات در این صورت

مثال اگر شخصی برایت بگوید: أما لک مال. و تو بگویی نعم، مانند این است که بگویی: نعم ما لی مال. پوس بورای   

برگشت از نفی و تصدیق ما بعد آن بلی را اختيار کردند. برای اینکه اصل آن رجوع محض از نفی بوده، هنگامی که 

ند: ما قال عبداهلل بل زید. پس بل کلمه عطف و رجوع است ولی وقف بر آن جایز نيست به همين خاطر الفوی  گوی
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برای رجوع از انکار و اقرار بوه فعول بعود از نفوی اسوت)فراء،      « بلی»به آن اضافه کردند تا بتوان بر آن وقف کرد و 

1/32.) 

: فرق بين نعم و بلی این است که بلی برای اقرار اسوت  کسایی در توضيح همين آیه فقط عبارت زیر را آورده است

 (.1/11بعد از نفی و انکار و نعم جواب استفهام بعد از نفی است)ثعلبی، 

 (01سوره بقره آيهوقوله : َواتَـُّقوا يـَْوماً ال َيْزحي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيئاً ... )
دها وم رة ابلّص فة فيج وز ذل ك ))م راده ابلص فة ح رف اجل ر كم ا ه و اص طالح فإنه قد يعود على اليوم والليلة ذكرمها مرّة ابهلاء وح 

الكوفيني ، وهو هنا )ىف( املتصل ابلضمري العائ د عل ى الي وم )في ه( فح ذف اجل ار وان رور ألن الظ روف يتس ع فيه ا م ا ال يتس ع ىف 
مث « يوم  ا ال ى  ز  في  ه نف  س ع  ن نف  س ش  ي او اتق  وا »غريه  ا. واحل  ذف هن  ا في  ه خ  الف ب  ني النح  ويني ، ق  ال البص  ريون : التق  دير 

 حذف فيه كما قال : 
 و يوما شهدانه سليما وعامرا قليال سو  طعن النهال نوافله أي شهدان فيه.

، مث ح  ذف الض  مري املنص  وب ، وإ   ا جي  وز « و اتقــوا يومــا ال يزيــه نفــس»وق  ال الكس  ائي : ه  ذا خط  أ ال جي  وز )في  ه( والتق  دير 
عنده ال جيوز حذفها ، قال : ال جيوز هذا رجل قصدت ، وال رأيت رجال أرغب ، وأنت تريد قص دت  حذف اهلاء ألن الظروف

 إليه وأرغب فيه. قال : ولو جاز ذلك جلاز )الذي تكلمت زيد( مبعىن تكلمت فيه.
 وقال الفراء : جيوز حذف )اهلاء( و)فيه( ، وحكى جواز الوجهني عن سيبويه واألخفش والزجاج.((

كقولك : ال ىز  نفس عن نفس شي ا وتضمر الصفة ، مث ظهرها فتقول : ال ىز  فيه نفس عن نفس شي ا. وكان الكسائّى ال   
جييز إضمار الصفة ىف الصالت ويق ول : ل و أج زت إض مار الص فة هاهن ا ألج زت : أن ت ال ذي تكلم ت وأان أري د ال ذي تكلم ت 

 «.1/٨1فراء، » اء وال تكون ، وإ ا يضمر ىف مثل هذا املوضع الصفةفيه. وقال غريه من أهل البصرة : ال جنيز اهل
 بررسی اشتقاق کلمات: -١

َا النَّبحيُّوَن الَّذحيَن َأْسَلُموا لحلَّذحيَن َهاُدوا َوا: »سوره مائده ٢٢در آیه  َزْلَنا التَّْورَاَة فحيَها ُهًد  َونُوٌر َُيُْكُم هبح نحيُّوَن إحصَّ أَنـْ ... َواأْلَْحبَـارُ لرَّابَّ

مشتق شده است به معنی مرکبی که با آن می نویسند « حبر»می گوید که: این کلمه از « أحبار»کسایی در باره کلمه  «

 (.2/٨١٢)جوزی، 

 . می گوید:وَكاَنتح اجلْحباُل َكثحيباً َمهحياًل سوره مزمل:  1٢فراء در توضيح آیه 

س فله فينه ال علي  ك م ن أع اله ، واملهي ل : املفع ول ، والع رب تق ول : مهي ل ومهي  ول ، والكثي ب : الرم ل ، واملهي ل : ال ذي َت رك أ
  (.198 3)فراء،  ومكيد ومكيود

 ذکر لغات قبائل در قرائت و معانی و اعراب کلمات:  -4

موضع به لغوات   31ذکر لغات قبائل در این کتب به خصوص در کتاب کسایی بسيار برجسته است. وی در بيش از 

سووره   2١قبائل اشاره دارد. فراء نيز در بسياری از آیات به لغات قبائل استناد می کند به عنوان مثال در تفسوير آیوه   

راه کلمه ای که در موضع نصب است به لغات قبائل ربيعوه  درباره کاربرد حرو جر هم...«  و إذ بـوأص إلبـراهيم» حج 

 (.2/21٣و طی استناد می کند)فراء، 

 رسم الخط کلمات در مصاح  : -٥
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سووره   1٣کسایی در بسياری مواضع به رسم الخط کلمات در مصاحف مختلف اشاره دارد. به طور مثوال در آیوه    

، در حالی که « ان تأتهم»گوید که در مصاحف اهل کوفه وی می « ل ينظرون إال السـاعة أن َتتـيهم...محمد)ص(: فه

 (.113است )کسایی، « أن َتتيهم» در مصاحف اهل مدینه و بصره، 
و « و مـا عملتـه أيـديهم»کسایی می گوید: در مصاحف اهل بصره و مدینه « و ما عملت أيديهم» سوره یس  ٨3در آیه 

وقول ه : لِيَ ْأُكُلوا  (. و فراء در این باره می نویسود: ٢٨3جاهد، است)ابن م« و ما عملـت أيـديهم» در مصاحف اهل کوفه 
،  ِم   ْن َْثَ   رِِه وم   ا عمل   ت أي   ديهم وىف ق   راءة عب   د اهلّل )َو م   ا َعِمَلْت   ُه أَيْ   ِديِهْم( وك   ّل ص   واب. والع   رب تض   مر اهل   اء ىف ال   ذي وم   ن وم   ا

ا م  ن ْث  ره و ّ  ا عمل  ت أي  ديهم. وإن ش   ت وتظهره  ا. وك  ّل ذل  ك ص  واب )وم  ا عمل  ت( )م  ا( إن ش   ت ىف موض  ع خف    : لي  أكلو 
 جعلتها جحدا فلم ىعل هلا موضعا. ويك ون املع ىن : أان جعلن ا هل م اجلن ات والنخي ل واألعن اب ومل تعمل ه أي ديهم )أَ فَ ال َيْش ُكُروَن(

 (.2/٨77)فراء، 

« لـئن أنيتنـا»مدینه و بصره است.و اهل « لـئن أنـاص»سوره انعام کسایی می گوید: در مصاحف اهل کوفه  ١٨و در آیه 

ـْن هـذحهح قـراءة أهـل الكوفـة ، »وفراء در ذیل این آیه می نویسد:  (.231است)ابن مجاهد،  وكـذلَ  -وقوله : لَـئحْن َأْنـاص مح
 (.1/٨٨٣)فراء،  «وبعضهم ابأللف )أناص( وقراءة الناس )أنيتنا( ابلتاء.« أن ج   ن ألف» -هى ىف مصاحفهم 

. به تعدادی از اصطالحاتی کوه  ار رفته در هر دو کتاب در اکثر موارد یکسان می باشداصطغحات به ک -6

 با اصطالحات متداول امروزی اختالو دارد، اشاره می گردد.

 مثال اصطغح متداول اصطغح به کار رفته در کتب معانی

 2بقره / الی نفی جنس تبرئه« الء»

 2٢بقره / مصدر فعل

 23بقره/  جر خفض

 11٣آل عمران/ حال قطع

 11مائده/ حرو جر صفت

 ١1بقره/ ١٣هود/ صرو) منصرو بودن( اجراء

 ٢1زمر/ بدل ترجمه و تفسير

 ٨٨فراء به نکات بالغی آیات نيز می پردازد ولی کسایی از این نظر به آیات ن رداخته اسوت. موثال در تفسوير آیوه      

 سوره سبا می گوید:

 َوالنََّهارح... وقوله: َبْل َمْكُر اْللَّْيلح » 
، املكر ليَس لليل وال للنهار، إ ا املعىن: بل مكركم ابلليل والنهار. وقد جيوز أن نضيف الفعل إىل اللْيل والنهار، ويك وان كالف اعلني

م ليلُ َك، ألن العرب تقول: هنارك َص ائم، وليل ك انئ م، مث تض يف الفع ل إىل اللي ل والنه ار، وه و ىف املع ىن لكدميّ نَي، كم ا تق ول: ان
 (.2/٨١2)فراء،  «وَعَزم األمر، إ ا َعَزمه القوم. فهذا  ا يُعرف معناه فَتتَّسع به العرب.
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در این آیه هر چند فراء اصطالح مجاز عقلی را به کار نبرده است ولی توضيحی که درموورد آن داده اسوت هموان    

 بلکه به زمان فعل اسناد داده شده است.مجاز عقلی است که فعل به فاعل حقيقی خود اسناد داده نشده، 

إن »سووره عادیوات:    ١در بسياری از مواضع کسایی به صورت مستقيم از عرب نقل می کند. موثال درآیوه    -1
را با سکون موی خوانود و از دیگوری    « لِرَبِّه»کسایی می گوید: از یک اعرابی شنيدم که « االنسان لربه لکنـود

 ٨شباع( می خواند. کسایی می گوید کوه إشوباع و سوکون و إخوتالس     شنيدم که آن را با اختالس ) ضد إ

( و 231وجه از قرائت در این آیه است که هر سه صحيح است و إشباع وجوه مختوار آن اسوت )کسوایی،     

 (.2/317م. ، 1112)ابن خالویه،

األعـراب أشـد  » سوره توبوه  17فراء به شأن نزول آیات نيز اشاره کرده است. به عنوان مثال او می گوید: آیه  -2
 ٢٨(. و یا آیوه  1/٢٢1در باره طائفه ای از اعراب اسد و غطفان و مدینه نازل شده است)فراء، « کفـرا و نفاقـا

درباره گروهی از اصحاب پيامبر)ص( است که قبل از تحریم « و ال تقربوا الصالة و انـتم سـکاری»سوره نساء

سووره انعوام:    21(. و آیه1/271شده بودند)فراء،  شراب، شراب نوشيده و همراه پيامبر)ص( در نماز حاضر

در مورد مسيلمه کذاب نازل شده است به خاطر اینکه او ادعای نبوت « و من أظلم ِمن افـرتی علـی اَّلل کـذاب»

 (.1/٨٢٢کرد. و...)فراء، 

 نتیجه

فسيری. فوراء در کتواب   این دو کتاب همانند کتب معانی قرآن دیگر بيشتر جنبه ادبی و زبانشناختی دارند، تا جنبه ت

خود به نکات نحوی توجه ویژه ای دارد و اکثر آیاتی که برای آن ها توضيح آورده، موارد اعرابی را ذکر کرده ولوی  

کسایی به مفردات اهتمام دارد و همچنين، چون از قراء سبعه می باشد  قرائت های مختلف را ذکور کورده اسوت از    

 ت. این جهت به کتب تفسيری نزدیک تر اس

موضوع آراء و   1٢1در مقایسه به عمل آمده بين این دو کتاب این نتيجه حاصل شد که هور چنود فوراء در بويش از     

شواهد استاد خویش، کسایی را آورده ولی این بدان معنا نيست که مؤید نظرات اوست، بلکه گاهی نظر او را مورد 

نا بر این آراء وی بکر بووده و منقوول از علموای دیگور     نقد قرار داده است. و چون کسایی اقدم بر فراء می باشد، ب

 نيست.

در کتاب فراء نقل غالب است. بسياری مواقع در پایان کالمش این عبارت را آورده است: و بذلک جاء فی التفسير. 

ن أبوی  و یا: و جاء فی تفسير کذا ... و ذکر المفسرون هذا. او از أئمه تفسير و صحابه نقل می کند، از اموام علوی بو   

 طالب)ع( و ابن عباس و حسن بصری و ...

 

 منابع

 القرآن الکریم

 چاپ؟ ، قاهرة: دارالکتب المصریة الخصائص،م(. 113٨ابن جنی، ابوالفتح عثمان )
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، چواپ اول، قواهره: مکتبوة    إعفراب القفراءات السفبع و عللهفا    م.(، 1112ابن خالویه، ابی عبداهلل الحين بن احمد)

 الخانجی

، إبوراهيم ، شومس الودین  ، محقوق:  توویل مشفکل القفرآن  (. 2112) أبو محمد عبد اهلل بن مسلم  ،دینوریبن قتيبة ا

 .دار الکتب العلمية: بيروت

محقوق: شووقی ضويف، چواپ دوم، قواهره:       السبع  فی القفراءات، هو(. 1٢11ابن مجاهد، أبو بکر احمد بن موسی)

 دارالمعارو.

 ، بيروت: دار المعرفة.الفهرست م.(،117٣الفرج)ابن ندیم، محمد بن اسحاق ابو 

 .مطبعة اطمانة قاهرة: ،دراسات لغوی  فی أمهات کتب اللغ ،  .(م11٣1، )إبراهيم أبو سکين،

 .مکتبة االنجلوچاپ اول ، قاهرة:  مناهج البحث فی اللغ ،(. 1133تمام حسان، )

 .دار الثقافة، مغرب:چاپ اول  ،اللغ  العربی  مبناها ومعناهام(. 111٢، )تمام حسان

بيوروت: دار احيواء    الکش  و البیان عن تفسفیر القفرآن،  هو.(، 1٢22ثعلبی نيشابوری، ابو اسحاق احمد بن ابراهيم)

 تراث العربی، 

 ، بيروت: المکتب االسالمی.زاد المسیرفی علم التفسیرهو.(، 1٢1٢جوزی، عبد الرحمن بن علی بن محمد)

 چاپ سوم، قم: مجمع الفکر االسالمی. علوم القرآن،هو(. 1٢17حکيم، محمد باقر )

دار أحيواء الکتوب   ، چواپ اول، قواهرة:   البرهان فی علفوم القفرآن  م(. 1137) بدر الدین محمد بن عبد اهلل، زرکشی

 .العربية

 ، بيروت: دارالتعارو.أعیان الشیعههو(. 1٢1١عاملی، سيد محسن امين )

دار قباء للطباعة والنشر قاهرة: ، الطبعة االولی، الدراسات اللغوی  للقرآن الکریم(. 2111) علی، عيسى شحاتة عيسى

 . والتوزیع

 .المصریة للتأليف والترجمةالکتب دارچاپ اول، قاهرة:  ،معانى القرآن(.1133فراء، ابو زکریاء)

دار ، ریواض:  محقق : هشام سمير البخاری، الجامع ألحکام القرآنهوو(. 1٢2٨) أبو عبد اهلل محمد بن أحمدقرطبی، 

 .الکتب عالم

 چاپ اول، قم: شریف رضی. الشیع  االمامی  و نشوة العلوم االسغمی ،هو(. 1٢1٨کاظمی قزوینی، عالءالدین)

دار قبواء للطباعوة والنشور    ، قواهرة:  عيسوی شوحاته عيسوی    :محقوق  معانی القرآن،م(. 111٣کسایی، علی بن حمزة) 

 . والتوزیع

مؤسسة الطبع والنشر فی ، چاپ اول، مشهد: فی ثوبه القشیب التفسیر والمفسرونهو(. 1٢1٣) محمد هادیمعرفت، 

 .اآلستانة

محقوق: عبود اهلل محموود    ، تفسیر مقاتل بن سفلیمان (. 1٢2٨)أبو الحسن، مقاتل بن سليمان بن بشير اطزدی البلخى

 دار إحياء التراث :بيروتاول، : ،چاپشحاته

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89+%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89+%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A9+%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89%22
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 .مؤسسة الرسالةچاپ دوم، بيروت:  ،رآنمشکل إعراب الق(. 1٢13،)مکی بن أبی طالب قيسی أبو محمد

للطباعوة والنشور    دار الزهوراء ، چواپ چهوارم، بيوروت:    البیان فی تفسیر القرآن(. م 1173موسوی خوئی، ابوالقاسم)

 .والتوزیع

، بيوروت: عوالم   زهير غازی زاهدمحقق:  ،إعراب القرآنهو(. 1٢11) أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، نحاس

 الکتب.
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(48) 

 «المُلك»واکاوی فرآیند تولید معنا در سوره 

 )با توکید بر رویکرد ساختارگرایی(

 1سعداهلل همایونید. 

  دانشگاه تهران ،یعرب اتيگروه زبان و ادب اریاستاد

  خدیجه مسرور

 (دانشگاه امام صادق )ع ث،یعلوم قرآن و حد یدکترا یدانشجو

 چکیده

ماندگار متن امکان دستيابی به برداشتی جدید را بر اساس نظوام حواکم بور    تحليل ساختگرا با ارزیابی سطوح درون

می کند این شاخه از تحليل می تواند در کنار دانش های دیگور زبوان شناسوی جایگواه ویوژه ای بورای        متن فراهم

مطالعات قرآنی به خود اختصاص دهد. بررسی ساختاری سوره های قرآن و تبيوين آن بور اسواس دوگوانگی هوای      

ر صوددند توا بوا روش    ساختی از روابط همنشينی و جانشينی مسئله پژوهش حاضر است. از این رو نگارنودگان د 

تحليلی و بر اساس مفاهيم نظری فردیناند دسوسور به کشف تقابل های معنایی در متن و مناسبات آن در  -توصيفی

معنوایی در   -بر محور جانشينی و هم نشينی ب ردازند. بررسی ها نشان می دهد در این سوره مؤلفه های زبانی آیات

تگی، توداوم، تنووع و گسوترش معنوا در محورهوای مختلوف سووره        زنجيره ای خطی و جایگزین شده سبب پيوس

شده است. تقابل ميان خالق قادر و مخلوقی مملوک تقابل کالن این سوره می باشد که در زیر مجموعه آن « الملک»

تقابل های دیگری از قبيل تقابل ميان آفریدگان متمرد/کافر و آفریدگان فرمانبردار/ مؤمن و ویژگوی هوا و اوصواو    

رکدام، تقابل ميان معبود توانا و معبود ناتوان و نيز تقابل های فرعی مانند تقابل ميوان مورگ و زنودگی، آسومان و     ه

در سطوح پایين تر یافت می شود. محورهای چهارگانه معنایی سوره در قالبها و سطوح زبانی متعدد از قبيل،  زمين

 ام انکاری، تکرار و... بازنمایی شده است. استمرار معنا، تجدد و تجسم تصویری، اسلوب حصر، استفه

 ساختگرایی، سوره ملک، تقابل های دوگانه، هم نشينی، جانشينی، تحليل واژگانی واژگان کلیدی:

 

 مقدمه: 

مطالعات زبانشناختی از مباحث نسبتاا جدید در حوزه علم انسانی محسوب می شود که ناشی از جایگاه زبان و 

نقش آن در بازنمایی مسائل پيچيده در حوزه های مختلف معرفت است. قرآن کریم به باور مسلمانان، متنی مقدس 

ز دیر باز اندیشمندان با عقاید گوناگون به و اثر گذار برای هدایت در زندگی و سعادت انسان است از این رو ا

شيوه های مختلف به مطالعه قرآن پرداخته اند و مطالعات قرآنی با رویکرد ميان رشته ای شاهد رشدی روز افزون 

                                                           
1 homayooni84@ut.ac.ir /  homayooni84@yahoo.com              
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است که در حوزه هایی مانند تطبيق قرآن با انواع علوم حاصل از روش های تجربی، تاریخی، اجتماعی و... است 

مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته نشانه شناسی می باشد که از عمق مباحث زبان شناسی یکی از علوم که 

 ساختگرای سوسور پدید آمده است. 

که ( 77: 1٨٣٣ساختگرایی به گفته رومان یاکوبسن یک روش و مکتب نيست بلکه یک شيوه اندیشه است.)پاکتچی،

اندیشمندان بسياری در حوزه های مختلف  در این راستامی تواند به عنوان ابزاری برای حل مسئله استفاده شود 

( اندیشمند سوئيسی، یکی از زبان شناسانی است که 1٣37-111٨فردینان دو سوسور )این رویکرد را بکار برده اند. 

موضوع ساختار را به عنوان اصل بنيادی در زبان شناسی مطرح نمود اما اصطالح ساختار اولين بار از سوی رومان 

برخی دانشمندان مانند لویی استرس کوشيده . ( 77: 1٨٣٣پاکتچی، بسن برای این شيوه اندیشه ارائه شده است)یاکو

 اند تا الگوی سوسوری را در حوزه های دیگر علوم انسانی دنبال کنند. 

در این شيوه موضوع مطالعه به نوعی طبيعی و بر روی قوانين زیر ساختی و استواری است که در ناخودآگاه 

ساختارگرایان مبانی زبان را در درون زبان و نه مرتبط با (7٣همان: (کاربران آن نهادینه شده و باید کشف گردد 

يچ جزئی به تنهایی معنادار نيست و در ارتبا  با (. و بر این باورند ه ٣1، همانواقعيات بيرونی جستجو می کنند)

 ( 1٨1، ص1٨73عناصر دیگر متن و در نهایت با کل سيستم باید مورد توجه قرار گيرد)دیانتی، 

سبب روشی که را برای فهم متون به کمک تحليل ارتبا  نشانه ها ارائه می دهد و نيز نگرش نظام  ساختگرایی به 

( در این مسير مفسر مناسبات 1٨٣7فسير و فهم قرآن مورد استفاده قرار گيرد.)قائمی نيا، مند به معنا می تواند در ت

بين اجزاء و تقابل های موجود در متن را باز شناسی می نماید تا نظام معنایی بين عبارات را کشف نماید. در 

ی شود تا ميزان کارایی آن در پژوهش حاضر با استفاده از این دانش به بررسی سوره ملک به مثابه متن پرداخته م

رسيدن به فهمی کامل تر و جامع تر به بوته آزمایش گذاشته شود. در صورت دستيابی به نکات نو می تواند افق 

 جدیدی برای فهم و مراد الهی در پيش روی مفسران گشوده شود.

 . سواالت پژوهش1

عناص زبانی متن در این سوره چیست؟ (1

این عناصر چه مناسباتی با ساختار متن دارند؟  (2

 معنا در این ساختار چگونه تولید می شود؟ (3

 . فرضیه2

به نظر می رسد عناصر زبانی متعددی ماننود، جموالت اسوميه، فعليوه، انوواع اسوتفهام، تکورار، برجسوته سوازی،           

ی سوره استفاده شده است تا تودوین  رخدادهای کنشی، گفتگوهای ميان عناصر متن و .... متناسب با کاربست معنای

ها و بن مایه های اصلی در نظام سووره  ای منسجم ارائه گردد و با کمک مؤلفهمعنا و توسعه آن در قالب نظام زبانی

 و ساماندهی روابط مجموع آن ها معنای مورد نظر را توليد نماید. 

 . پیشینه تحقیق١
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در قرآن صورت گرفته است برخی از این مطالعات از دیدگاه پژوهش هایی با رویکرد های زبان شناسی نوین 

مباحث آواشناسی و موسيقيای، معنا شناسی، نقش گرایی و ساختارگرایی به بررسی سوره های قرآن پرداخته اند، 

 در ادامه به برخی از آن ها با توجه به موضوع جستار حاضر، اشاره می شود:

. 1٨٣1. گلستان قرآن. های قرآن، در آمدی بر تفسير ساختاری قرآنساختار هندسی سوره خامه گر، محمد.  -

هر سوره دارای محور های اصلی و فرعی است که با  .این مقاله تبيين می کند که1٨-1. صص1٨٣ش

یکدیگر و با هدو اصلی سوره در ارتباطند. به عنوان نمونه نمودار محتوایی سوره ملک را توضيح و تقریر 

 می نماید. 

مریم. اسماعيل زاده، عباس. بررسی ساختار سوره انسان و دست بندی آیات آن. کتاب قيم. نساج،  -

با توجه به ارتبا   چگونگی پيوند آیات آن و دسته بندی آیات درون سوره. 33-٨3. صص٨.ش1٨11

 نشان داده است. را لفظی، اسلوبی و بالی و محتوایی

نظام مند مفاهيم و گزاره های اخالقی در سوره اسراء. ساختار ستوده نيا، محمد رضا. جانی پور، محمد.  -
 سوره اسراءگزاره های اخالقی در . استخراج و طبقه بندی ٣2-33. صص11. ش1٨12پژوهشنامه اخالق. 

 برای هدایت جامع افراد می پردازد.  با استفاده از روش تحليل محتوا و با هدو ارائه یک مدل نظام اخالقی

. 1٨12. انجمن علمی زبان و ادبيات عربی. فرم و ساختار با محتوا درسوره تکویر پيوندناظميان، هومن.  -

  در زمينه ساختار های زبانی و موسيقيایی و ارتبا  آن با محتوای سوره است. .113-17.صص27ش

پژوهشنامه نقد . بررسی و تحليل سوره انفطار با تکيه بر نظریه ساختگراییجيگاره، مينا. صادقی، زهرا.  -

از نظر محتوا و تفاصيل به شکل موضوعی را  ساختار سوره انفطار. 31-7٢. صص1٨. ش1٨13ادب عربی. 

  می کند.بررسی توجه به مسائل بيرون از زبان بدون 

ساختار شکل گيری معنا در سوره کافرون به مثابه خورشا، صادق. مرادی، محمد هادی. حاج مومن، حسام.  -
. 13.ش1٨13. پژوهش های ترجمه در زبان و ادبيات عربی. یدگاه نظریه ساختارگراییاثری ادبی از د

 .1٨٨-112صص

تحليل عناصر زیباشناسی و معناشناسی در سوره قارعه بر معصومی، محمد حسن. شریفی تشنيزی، فاطمه.  -

پيوام  . برجستگی های ادبوی و  113-13صص٨1. ش1٨1١زیبایی شناسی ادبی. . اساس روش ساختارگرایی

 تبيين می نماید. ساختارگرایی های معنوی سوره قارعه و جدایی ناپذیری شکل و محتوا را به کمک شيوه 

. پژوهشنامه زبان و تفسوير قورآن.   هتحليل ساختاری متن سوره الحاقانصاری، نرگس. شمس الدینی، اعظم.  -

ایی، واژگانی و نحوی در سه سطح موسيق را «الحاقة»انسجام ساختاری سوره . 17٣-1١1.صص2.ش1٨1١

 .تبيين نموده استدر سطح کل سوره و آیات 

تواکنون بوا شويوه سواختارگرایی موورد      « ملوک »باتوجه به بررسی های صورت گرفت می توان گفت سوره مبارکه 

 پژوهش نبوده و این تحقيق مسبوق به سابق نمی باشد. 

 . تحلیل کاربردی نظریه ساختگرایی4
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 مبانی زبان شناسی ساختگرای سوسور  4.1

طيف وسيعی از حوزه های علوم انسانی را تحت  1121و  1111در دهه  21در اوایل قرن  زبانشناسی ساختگرا

تاثير قرار داد. نگاه سوسور به مسئله زبان به طور کلی یک نگاه درونی، ایستا و توصيفی است. سوسور از ميان دو 

( این شيوه، 3٨شيوه همزمانی را برای مطالعات خود برگزیده است)نيوتون، بی تا، ص شيوه هم زمانی و درزمانی

مبتنی بر وضعيت موجود ، شواهد عينی از گویندگان زبان و نمودار نوعی نظم بدون مشخصه الزامی بودن است و 

-121: 1٨7٣سوسور، به روابط منطقی و ذهنی که عناصر متقارن زبان را پيوند می دهد، توجه می نماید )نک: دی 

(. از دیدگاه سوسور زبان دستگاهی همبسته است و ارزش هر عنصر تنها با حضور همزمان عناصر دیگر امکان 1٢2

( و باید 11١( و تمام اجزاء یک زبان رابطه ی پيچيده متقابل و دقيق با یکدیگر دارند)همان، 1١3پذیر است)همان، 

  1٨7٣:1١٨به عناصر متشکله و اصل حاکم بر آن دست یافت)دی سوسور،از کل همبسته آغاز کرد و از راه تجزیه 

Barry  ،2112/1113 :٢1نکته دیگری که سوسور بدان می پردازد مفهوم ارزش است وی ارزش را از دو ٢١و .)

جهت مفهومی و مادی بررسی می کند تشخيص ارزش هر عنصر همزمان با وجود عناصر دیگر و روابط بين آن ها 

ک است هر واژه می تواند با یک اندیشه و نيز با واژه ای دیگر که در تقابل با آن قرار دارد، مقایسه شود قابل در

پس هر واژه عالوه بر معنادار بودن از ارزش ویژه ای برخوردار است و این در مورد واحد های دستوری زبان نيز 

ا از یکدیگر می گردد )نک: دی سوسور، صادق است از جهت مادی نيز تفاوت های آوایی سبب تمایز واژه ه

(. کل یک ترکيب به سبب اجزایش ارزش می یابد و اجزای آن نيز به سبب جایگاهشان در این 1١1-17٨: 1٨7٣

کل از ارزش برخوردارند به همين سبب رابطه زنجيره ای جزء به کل به اندازه رابطه اجزاء ميان یکدیگر اهميت 

 (.13١خت زبان همه چيز بر محور همانندی ها و تفاوتها می چرخد)همان، ( در کار سا1٣٢دارند) همان، 

 بنابراین روابط و تفاوتها ميان عناصر زبان هویت هر عنصر را مشخص می کند ممکن است یک عنصر بودون هويچ  

بوه  با توجه بوه ایون نکتوه، سوسوور     تغييری در معنی و آوا، تنها به سبب دگرگونی یک عنصر مجاورش تغيير یابد. 

 نشينی می پردازد که هریک به دسته معينی از ارزشها اشاره دارد. مفاهيم دیگری در زبان با عنوان جانشينی و هم

از یک سو در زنجيره گفتار، واژگان در یک توالی خطی )عبارت ها و جمله ها ( ترکيب می شوند در این حالت 

تقابل با عناصر قبل و بعد و یا هر دو آنها می باشد تلفظ دو عنصر در یک زمان ناممکن است و ارزش هر واژه در 

در هر کدام از موارد تغيير معنایی گسترده ای را نشان می دهد: اعطيته ماال عن « ید»(. برای مثال واژه 177)همان، 

ظهر ید) بدون چشمداشت به او مالی بخشيدم( هم ید علی من سواهم) آنها متحد شدند( سقط فی یده) پشيمان 

معنی خود را در ارتبا  با کلمات قبل و بعد « ید»ع یده من الطاعه) سرپيچی کرد( در هریک از موارد واژه شد(خل

 زبان است.  1نشينی کند. این نظم هم از خود دریافت می

از سویی دیگر ممکن است واژگان حاضر در زنجيره گفتار با واژه های غائب دیگری در ذهن جایگزین شوند. واژه 

ده می تواند به گونه ای اشتراک معنایی و یا تنها تشابهی در صورت و یا صوت بوا واژه حاضور داشوته    جایگزین ش

                                                           
1 syntagmatic 
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تواننود جوایگزین هریوک از     کلمات دیگوری موی  « ذهب علی الی المکتبه»باشد. به عنوان مثال، در یک جمله مانند 

جوایگزین  « الجامعوه »، «مدرسوه »تواند با  می« مکتبه»و « حسن»یا « مریم»تواند با  می« علی»کلمات این جمله شوند. 

1شود. این همان چيزی است که سوسور آن را جانشينی
 (.Harris,1990: 23 نامد ) می 

ساختاری و شبکه ای این امکان را فراهم می کند کوه معوانی در یوک مجموعوه ای از رابطوه هوای نقشوی،         نگرش

چه نوع ارتباطی برقرار است؟ در این حالوت  « ب»و معنای « الف»کارکردی در کنار هم دیده شود اینکه بين معنای 

ه درون شبکه وجود دارد شکل موی گيورد.   رابطه ها را با همدیگر سنجيده می شود و معنا با نسبت ها و افتراقاتی ک

سوسور با استفاده از اصول مشابه و عينی هم به تحليل روابط درون سطوح مختلف زبان پرداخته و هم روابط بوين  

 او این شبکه بزرگ از انتخاب ها و ترکيب ها را ساختار می نامد. سطوح مختلف را روشن می نماید.

 . تحلیل ساختار سوره ملك٥

 مدخل تحلیل ساختارگرایی در سوره ملك.  1.٥

مکانی و امور بورون متنوی موورد بررسوی قورار موی        -ساختارگرایی به عنوان ابزاری، متن را فار  از شرایط زمانی

( در این نگرش متن به صورت شبکه ای از واژگان متقارب با روابط هم نشينی و جانشوينی   wodak.2009:2دهد)

( و تمرکز بر نظم آیات و انسجام آنها بوه صوورت   11٣-117: 1٨٣٣يع و همکاران، در نظر گرفته می شود)رک: مط

افقی و نيز عمودی است که شبکه ای از ارتباطات درونی را ایجاد می کند و بر قرائن برون سوره ای توجوه  -خطی

ه ای مکوانی از اهميوت ویوژ    -ندارد که ناشی از تفواوت آن بوا شويوه نقوش گورا اسوت کوه در آن شورایط زموانی         

(. در این مسير گریزی از کشف کليد واژه ها و نشانه هایی کوه در  1٢3: 1٨17برخورداراست)عرب یوسف آبادی، 

سراسر سوره پراکنده شده و در برخی موارد تکرار می شود و از یک واقعيت خبر می دهد  نيست و در این نوشتار 

ود در متن با توجه به عناصر زبوانی و تقابول هوای    به جای بررسی عبارات متن به صورت منفرد، نظام معنایی موج

      موجود تبيين می شود تا فرایند توليد معنا بازنمایی گردد.

 واحد های معنایی اصلی در ساختار سوره ملك .2.٥

ر از آنجا که استقرار واژگان بر پایه تقابل ها و افتراق ها شکل گرفته است در ابتدا باید به روابط ميان آنها و کا

کردشان در متن توجه نمود تا در پرتو آن به تقابل های اصلی و فرعی دست یافت، برای این کار عناصر زبانی 

ساختار متن به صورت متمایز بازگویی شده پيوستگی ها و انسجام واکاوی می شود تا تقابل های کالن و فرعی و 

   آشکار شود. روابط پنهان ميان سازه های متن و در نهایت نظام حاکم بر متن

 می شوددسته تقسیم  چهارعناصر زبانی ساختار متن را به . ٥.١

                                                           
1 associative 
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 . سازه نخست1.١..٥

 ، مضارع ، امر و جمله اسميه می باشد.ل ماضیافعامتشکل از  ( را در بر دارد،3 -1این سازه که آیات)

. در حال و آینده( داللت دارد ،گذشتهکه در کالم خداوند بر ( است ، جعلنا، اعتدصزي نا ، خلق،تبارک افعال ماضی:

  مورد صيغه متکلم مع الغير التفات روی داده است.

 ليبلَو، ما تری، ينقلْافعال مضارع : 

   که دو بار تکرار شده است. ارجعافعال امر: 

 آیه استفاده شده است.  ٢و ثبوت را می ساند و در  جمله اسميه که باز بر هر سه زمان داللت دارد

پایان می یابد « هو علی کل شیء قدیر»شروع می شود و با جمله و « تبارک الذی»ائت متن در آیه اول که با با قر

قابل مشاهده است. آیه « کل شیء»و هر چيز غير او« الذی بيده امللک»تقابلی بين کسی که ملک بدست اوست 

را ذکر « علی کل شیء قدیر»ند بودن و توانم« تبارک»برای فردی که مالکيت بدست اوست دو ویژگی مبارک بودن

می کند که اولی با فعل ماضی و دومی با جمله اسميه بيان می شود تا به نوعی ثبوت را در ذهن متداعی نماید، در 

به صورت صریح وصفی بيان نمی شود اما می توان عدم توانایی مطلق را به عنوان وصف « کل شیء»مقابل برای 

جابجایی ارکان و مقدم آمدن جار و مجرور خود نوعی برجسته « بيده الملک»عبارت  آن دانست. از سوی دیگر در

سازی برای القای معنای حصر در مالکيت است که معنا در سطحی باالتر از حالت عادی شکل می گيرد و سبب 

 نشاندار شدن موضوع می گردد. 

ویژگی دیگر این « الذی خلق املوت و احليوة»موصول عامل پيوستگی دو آیه بعدی به آیه اول است در آیه بعدی 

مالک مطلق که همان خالق بودن است، اظهار می شود که برای دو امر مرگ و زندگی آمده است که خود نوعی 

به کار بردن فعل خود داللت بر کنشی بودن این امر می نماید و ماضی بودن خود ثبوت در  تقابل را بدنبال دارد

بدین ترتيب خلق کردن از صفات فعل محسوب می شود از سویی معطوو بودن موت و زمان را نشان می دهد. 

حيات داللت برای یگانه بودن خالق دارد همان که مرگ را آفریده همان نيز حيات را آفریده است)ابن عاشور، 

د آزمایشی به حکمت این خلقت اشاره می کن «حسن عمالً أيکم أليبلوکم »(. در ادامه فعل مضارع 21:12، ج1٢21

مستمر را به مخاطبين خود یاد آوری می کند که برای شناسایی بهترین عمل است و خود نشانگر عامل بودن 
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( بلکه خود عمل را مورد توجه قرار می دهد و 1٨مخلوقين است اما نمی فرماید کدام بهترین عامل هستيد)همان، 

 (. 1٢است)همان،  با استفهام بدنبال ایجاد انگيزه برای افراد به کار نيک

بودن است که در راستای همان صفت قدیر بودن قابل درک « غفور»و « عزیز»صفت دیگری که از آن یاد می شود 

به دو دسته « احسن»است و نمود دیگری از آن می باشد و شامل حال مخاطبان است که اکنون به سبب واژه 

 قابل بين این دو دسته اشاره می کند. کارهای نيک و غير نيک تقسيم شده اند. همين واژه به ت

ذکر می شود  خالق بودن او در مورد آسمانها با جزئيات بيشتری در مورد تعداد و چگونگی رابطه این آسمانها

که به معنای مشابهت است « طباقا»و از ميان صفات متفاوتی که به ذهن می رسد  ..«.الذی خلق سبع ْسوات طباقاً »

کل »است به عنوان جزیی از آن « کل شیء»( این دو آیه در صدد بيان مصادیق 1١: 21شور، جرا ذکر می کند)ابن عا

مرگ ، حيات و آزمایش شوندگان و آسمان ها هستند.س س با فعل مضارع نفی هرگونه نقص و خلل در « شیء

 «. ما تری فی خلق الرْحن من تفاوتٍ »خلقت را متذکر شده است

است گویا به مخاطب خود « رحمان»ی االطالق و خالق مطرح می کند که همان متن صفتی دیگر از این مالک عل

، 1٢21این مطلب را القا می کند که نبود عيب و اختالو در نظام هستی ناشی از رحمانيت اوست)نک: ابن عاشور.

ن ( کسی که رحمان است نقصی در کارهایش مشاهده نمی شود و این معنایی است که از هم نشينی ای21:17ج

 عناصر با رحمان بدست می آید و نوعی توسعه معنایی برای این واژه می باشد..

تأمل برای کشف خلل و ناهنجاری را طلب می کند که با استفهام انکاری همراه است)شيخلی، « ارجع»فعل امر 

فعل »تکرار ( در واقع وجود هرگونه خلل نفی می شود در آیه بعد از 11:1٣١، ج1٢22  قونوی، 22٨: 11، ج1٢27

این حداقل قرآن در این ربنا بآمده است که داللت بر درخواست چندین باره این تأمل و توجه دارد « کرتين« »امر

اما اگر بنگرید  ديد و اسرار آفرینش را مطالعه کنیبه یک معنى بارها در عالم بنگرو  دهد که سه بار آیات دستور مى

( با 171،ص23حيرانی نصيبتان می شود)طبرسی، ج« حسير»خواری و«خاسئا»و بدنبال نقص و خللی هستيد تنها 

مشاهده چندین باره برای کشف گسل و ناهماهنگی تنها دچار نارسایی در دید و خستگی می شوید)طباطبایی، 

( ذکر این صفات برای مخلوق تصریحی بر عدم توانمندی او در برابر خالق است چراکه او تنها ٨31: 11، ج1٢17

ا تأمل در این آفرینش و آفریده ها دچار خستگی و آسيب در چشم ها می شود و این خود تقابلی دیگر در صفات ب

  خالق)توانمندی( و مخلوق)ناتوانی( است که با توجه به روابط بين عناصر بدست می آید.

بر تقابول ویژگوی هوای    « عبارت ارجع البصر»حفظ می شود و تکرار در « ثم» با حرو ربط ٨و ٢پيوستگی بين آیه 

داللتی بيشتر نسبت به هموين   ٢خالق و مخلوق تأکيد دارد و با نظر به ساختار متن می توان گفت این جمله در آیه 

تأمل در آفرینش منجر به نفی هر گونه بی نظمی شوده کوه بوا اسوتفهام انکواری       ٨دارد زیرا در آیه  ٨جمله در آیه 

تأمل چند باره گویا عالوه بور نفوی نقوص، سوبب بوروز       ٢اما در آیه «فطورفارجع البصر هل تری من » همراه است

صفت ناتوانی و حيرانی که ناشی از ضعف مخلوق است می شود که با فعل مضارع بر مستمر بودن این کنش تأکيد 

 «. وهو حسري ُث ارجع البصر کرتني ينقلْ اليک البصر خاسئاً » می شود
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( زیرا با توجه به واژگان هم 21:17، ج1٢21مراد تفکر و تأمل است)ابن عاشور، به نظر می رسد، « بصر »در مورد 

نمی توان گفت تنها با نگریستن، بی نقصی در آفرینش آسمان درک می شود اما چون دیدن « فطور»نشين آن مثل 

 بيشترین نقش را به عهده دارد به بصر اشاره شده است.

خود قابل توجه است بر ترادو این دو و گسترش « یرجع»به جای « لبصرينقلْ اليک ا»جایگزینی واژه ینقلب در  

 توجه دارد.« یرجع»معنایی 

ولقد زينا »با آیات قبل از خود می باشد. این آیه در بردارنده قسم و افعال ماضی است 3عامل پيوند آیه « واو»
اما التفات صورت گرفته در آن به سبب  که داللت بر ثبوت می کند «مصابيح و جعلناها رجوما للشيطني و اعتدص...

، 1٢21  صدیق حسن خان، 7:12، ج1٢27  جمل، 2٨٣، :٣توجه بيشتر در این زینت است)حقی برسوی، بی تا، ج

 ( بدین ترتيب در خلقت او نه تنها خلل و ناسازگاری نيست بلکه زینت و زیبایی نيز هست.13٢: ١ج

بر عظمت می کند و ستارگان که به چرا  تشبيه شده اند غير از زینت  را به صورت نکره آورده که داللت« مصابيح»

دادن آسمان به عنوان تيرهایی برای آسيب زدن به شياطين به کار می روند پس دو ویژگی برای مصابيح ذکر می 

کند. شياطين آفریده های دیگری هستند که آیه در مورد عذاب دنيوی و اخروی آن ها سخن می گوید عذاب 

داللت بر ثبوت این عذاب و جایگاه ایشان دارد. « اعتدنا»ان برای این گروه آماده شده است که ماضی بودن فعلسوز

این دسته نشانگر ضعف و ناتوانی ایشان در برابر قدرت خداوند « عذاب السعير»و اخروی« رجم»بيان عذاب دنيوی

    در دنيا و آخرت است.

هر امری که مربو  به خداوند است به صورت مثبت با فعل ماضی و با دقت در عناصر زبانی روشن می شود 

 جمله اسميه در متن نمود یافته و افعال مضارع، امر، نفی و استفهام مربو  به امورمخلوق است. 

به این ترتيب سازه اول مسئله مهم مالکيت مطلق خداوند را با اموری مثل آفرینش بدون نقصان تبيين می کند و 

   را به تفکر عميق در آن نموده و ناتوانی او را برخ می کشد. مخاطب دعوت

 متن سازه دوم. 2.٥.١

 گذشته، حال و آینده)که در کالم خداوند بر ل ماضی افعمی شود از ا 11-١این بخش از متن که شامل آیات  

توليد معنا بهره برده  ، جمله اسميه، انواع شر  و استفهام و نفرین برای ترسيم وضعيت(، فعل مضارع داللت دارد

 است.

 کفروا، اُلقوا فيها، ْسعوا، س ل،   َيتکم، قالوا، اعرتفوا، ما کناافعال ماضی: 

 تکاد متيزفعل مقاربه: 

 کنا نسمع او نعقلافعال ماضی استمراری: 

 سحقاً ذم : بئس و نفرین: 

 مورد ٢جمله اسميه: 
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و در تقابل با « و للذين کفروا برهبم عذاب جهنم و بئس املصري» این سازه با بيان جایگاه منکران ربوبيت آغاز می شود

سخن از در عذاب و سختی بودن داللت بر ضعف و ناتوانی «. احسن عمال»کسانی است که اهل عمل نيک بوده اند

ذاب ایشان در برابر مالک قادر می نماید. ساختار آیه نشان می دهد مشکل کافران در امر ربوبيت است.تکرار واژه ع

برای تأکيد و برجسته سازی است. همچنين همانندی جایگاه شياطين با کافران نشانگر یکسان بودن مشکل این دو 

گروه می باشد که همان کفر به ربوبيت است این مطلب با کمک رابطه هم نشينی کشف می شود و آیه خود ساکت 

 از دليل این همسانی می باشد. 

هم به جهت ماده و هم به جهت هيات نشانگر تحقير و « اُلقوا»عذاب با فعل ماضی ترسيم شرایط ایشان در هنگام 

می « بئس المصير» همگی تفصيلی برای« و هی تفور»و تصاویردهشتناک« شهيقا»عجز فرد است و نيز صداها

بسيار در این ميان جهنم مخلوقی دیگر است که در مواجهه با انسان کافر  (.22: 21، ج1٢21باشد)ابن عاشور، 

« الغيظ»( و کنشی شدید از جهت صدا و تصویر و حتی احساسات ٨١٨3،: ١، ج1٢23خشمگين می شود)قطب، 

بروز می دهد وگویی قدرت درک داشته و آنچه بدان مأمور است را با قدرت انجام می دهد این تشخص دادن به 

عدم آرامش دوزخيان پرده برداری می (. مجموع این شرایط از التهاب و 22: 21، ج1٢21جهنم است )ابن عاشور، 

 کند. 

س ِلم » در صدد بيان عوامل استحقاق این عذاب برای کافران است، پرسش مأموران جهنم از دوزخيان 11 -1آیات 
( و حسرت ٨١٨3 :١، ج1٢23برای خوار کردن و نکوهش ایشان خود عذابی دیگر بشمار می رود)قطب،«  خزنتها

 (.2٢: 21، ج1٢21د)ابن عاشور، ایشان را به نمایش می گذار

روشنگر آن است که خداوند در خلقت خودش عدالت را رعایت نموده و « ا  ايتکم نذير»پرسش خزنه جهنم 

( از این پرسش و پاسخ کافران که، تصدیق و تقریر 11: 21حجت را برای کافران تمام نموده است)مراغی، بی تا، ج

ان شناخته می شوند که عنوان نذیر را داشته و در تقابل با کافران می این پرسش است، گروهی دیگر از آفریدگ

باشند  گروهی که برای هشدار این وضعيت فرستاده شده اند، ایشان پس از پرسش، بالفاصله اقرار به آمدن نذیر و 

و حتی  عملکرد نادرست خود در مواجهه با ایشان اعم از تکذیب و عدم پذیرش دستورات نازل شده از سوی خدا

 «.فکذبنا و قلنا ما نزل اَّلل من شیء ان انتم اال فی ضالل کبري»گمراه دانستن ایشان می کنند 

، 1٨11توضيح همان تکذیب است)طباطبایی، « ما نزل اَّلل من شیء»با توجه به ساختار متن روشن می شود اوالَ  

این سخن کافران در این ساختار معنایی «  من شیءما نزل اَّلل»را می شناختند«اهلل»( و ثانياَ ایشان در دنيا ٨3٨: 11ج

گسترده تر از معنای لفظی آن دارد مراد کافران این نيست که خدا چيزی فرستاده اما شما درو  می گویيد بلکه 

ایشان بر این باورند که خدا اصالا چيزی نازل نکرده است گویا او را توانمند بر فروفرستادن چيزی)قوانين و 

ارسال نذیر و در نتيجه قادر بر بعث و عذاب منکران نمی دانستند و نيز بر این باور بودند که نه تنها  فرامين( و

که به « فی ضالل کبير»نذیران سخنی از سوی خدا نياورده اند بلکه خودشان هم انسانهای بسيار گمراهی هستند

کنند در واقع شخصيت او را ناآگاه  جهت ضعف در قوه فهم و درک نمی توانند مسير درستی در زندگی انتخاب
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و صفات او و نيز « اهلل»عملکرد او را تصدیق نمی کردند. ایشان شناخت نادرستی نسبت به  دانسته به همين سبب

 نذیر داشتند. 

که کفر را نسبت به ربوبيت اعالم می کند و عذاب هم به سبب عدم پذیرش دعوت نذیر  ١با توجه به ساختار آیه 

ن گفت آمدن نذیر از امور مرتبط با ربوبيت پروردگار می باشد که کافران از آن غافلند و ایشان تنها اهلل است می توا

 را می شناسند. 

هم  فعل به صورت ماضی استمراری آمده است که داللت بر دائمی بودن کنش نادرست کافران است که 11در آیه

، 21فرینش و نظام بی نقص آن. سرباز می زدند)مراغی، جاز پذیرش سخنان پيامبران و هم از تعقل و تفکر در آ

( و نيز از تفکر در آنچه پيامبران به عنوان منذر می آوردند دوری می ٨3٨: 11، ج1٨11  طباطبایی، 12ص

تنها « نعقل»و « نسمع»( همچنين در این ساختار ٨١: 21، ج1٢21  ابن عاشور، ٨3٨،: 11، ج1٨11جستند)طباطبایی، 

يدن نيست بلکه متضمن اطاعت و پيروی کردن است زیرا شنيدن و تعقل بدون فرمانبرداری سودمند به معنای شن

نشانگر یکسان بودن کارکرد عملی آنهاست که همان « أو»نخواهد بود و نيزهم نشينی این دو)سمع و تعقل( با واژه 

 دوری از عقاب است.

می باشد و نيز به نظر می رسد این جا تقابل ميان دو  آنچه از اهميت برخوردار است عمل افراد 2بر اساس آیه  

و عملکرد ناصحيح که همان تکذیب رسل و اتهام زنی به ایشان و عدم « احسن عمال»عملکرد است عملکرد نيک 

با بيان نوع جزاء و عاقبت، در این دسته از  2توجه و تفکر که در قالب جمله فعليه بيان شده است و مدلول آیه 

( با توجه به تکرار ضميرمتکلم مع الغير می توان گفت این شرایط و ٨١٨١،: ١، ج1٢23می شود)قطب، کامل آیات

امتناعيه داللت بر عدم وقوع این اطاعت می کند که در « لو»واکنشها در ميان همه کافران مشترک بوده است. حرو 

 می شود. نهایت منجر به دوزخی شدن و همانندی ایشان با شياطين در جایگاه اخروی

عدم اطاعوت و توجوه بوه    « فاعترفوا بذنبهم»از ساختار و عناصر هم نشين در کالم روشن می شود مراد از ذنب در 

   نذیر و هشدار ایشان است و این اعتراو نمود ندامت، ناتوانی و عجز کافران است.

است و ایشان با اعتوراو هوم،    نشان می دهد پيامد این اعمال نفرین برای دوزخيان« و« »فسحقا الصحاب السـعري»

 دیگر قادر بر رهایی خودشان نيستد و توانایی برای دفع هيچ نوع آسيبی را از خود ندارند.

نکته قابل توجه آن است که انتظار می رود در این آیه با توجه به آیات قبل که درصدد بيان ویژگی ها و اعمال  

اما ناگهان نفرین متوجه ساکنان نهایی « فسحقا للذین کفروا»ماید کافران است نفرین را متوجه کافران نموده و بفر

دوزخ می شود به این ترتيب یک انتظار ساختاری شکسته می شود و این نشانگر آن است که گوینده در ساختار 

متن می خواهد بيان کند برخی از این کافران ممکن است در آینده و باتأمل در آیات و اطاعت از نذیر به سوی 

فسحقا الصحاب »خداوند روی آورند و از چنين عاقبت سویی نجات یابند. بر این اساس ساختار سوره به عبارت 
    معنایی بيشتر از معنای لفظی آن افزوه است که می توان آن را معنای ساختاری عبارت در نظر گرفت.« السعري

دادن آسمان به چراغهایی که روشنی بخش مسير همجنين در مورد ارتبا  آیه اول این سازه که در مورد زینت 

ممکن است  وجود نذیر و.. هستند و همچنين مانعی از آسيب شياطين می شوند با ادامه آیه که سخن از کافران و
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در این ساختار مقصود این باشد که نذیران نيز به مثابه چراغهایی هستند که راه را روشن می کنند و انسانها را از 

  ن حفظ می کنند و از اینکه جایگاهی همانند شياطين نصيب افراد شود منع می نمایند.آسيب شياطي

 سازه سوم .٥.١.١

   تشکیل می شود. 1٥-12این سازه از  

افعال مضارع ، ماضی، امر، جمله اسميه، استفهام انکاری، برجسته سازی و تأکيد در آن بکار رفته است. پيوستگی به 

 جاد می شود.کمک حرو عطف و ضمائر ای

 عناصر نحوی واژگانی 

کسانی که از خدای خویش « الذین یخشون ربهم بالغيب»این سازه با معرفی گروه دیگری از آفریدگان آغاز می شود

مستمراا هراسانند برای این مفهوم از واژه خشيت استفاده شده که معنایی بيشتر از خوو دارد ترسی که آميخته با 

( پس ترس این افراد 2٣٨آگاهی نسبت به امری است که از آن بيم وجود دارد )راغب، صعظمت است و از روی 

از روی نادانی نيست ایشان نسبت به صفات و توانمندی های پروردگارشان شناخت دارند از آنجا که زنجيره کالم 

 يت( پرداخته است.در مورد عذاب و عقاب و توجه به انذار بود و از ميان ویژگی های متعدد به این مورد)خش

از آنجا که سخن از شرایط جهنم و عذاب، مربو  به امور غيبی است و در جهان حس نيست)نک:  

 به کار رفته است. « غيب»واژه  ( برای همين٨3٢: 11، ج1٨11طباطبایی،

« غفره و اجر کبيرلهم م» این گروه در تقابل با کافران می باشند در ادامه آنچه در انتظار ایشان است را بيان می کند

جار و مجرور مقدم می شود تا معنایی بيشتر)حصر( را برساند و نيز مغفرت نکره آمده تا داللت بر عظمت و 

گستردگی آن بنماید و نيز در مرتبه ای باالتر پاداشی بزرگ برای ایشان وعده داده شده است که این مورد نيز نکره 

: 2٢، ج1٨71مکارم،  27: 21، ج1٢21دوچندان نماید)نک: ابن عاشور، آمده است تا بزرگی و اهميت این پاداش را

می « إنَّ»( که احساس آرامش و امنيت برای این گروه بدنبال دارد. بيان این مطلب با جمله اسميه که همرا با ٨٨٨

ودگار در باشد ثبوت و تأکيد را می رساند تا تردیدی برای احدی باقی نماند. همچنان که در سازه قبل قدرت پر

عقاب کافران به تصویر کشيده شد در این سازه این توانایی در پرداخت پاداش به اهل خشيت که خداشناس هستند 

  نيز ترسيم می شود و همه این ها تضاد و تقابل این دو گروه را در نوع تفکر و عملکرد روشن تر می نماید.

همچنين در سازه « و اسروا قولکم او اجهروا به.. »بيان می کنددر ادامه آگاهی خداوند به اقوال آشکار و پنهان را 

 قبل خداوند از سخنان کافران و خزنه جهنم خبر می دهد که خود اخبار از غيب است.

اما معنای مورد نظر خبر  «اسروا او اجهروا»اما نکته جالب آن است در این ساختار از لفظ امراستفاده شده 

( تا یکسان بودن آگاهی خداوند به اقوال پنهان و آشکار را بيان نماید)ابن عاشور، ٢7١: ٨، ج1٢1١است)سمرقندی، 

( و این خود نوعی هنجار شکنی در ساختار است تا معنایی بيشتر از معنای لفظی یعنی تساوی این دو 2٣، ص21ج

تار منتفی است. علت این امر نزد خداوند را القا نماید و فرقی که مخاطب بين این دو حالت می گذارد در این ساخ
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معرفی دیگری از اوصاو خداوند با جمله « انه عليم بذات الصدور»تساوی آگاهی خداوند به نهان سينه هاست 

 اسميه است که داللت برثبوت می کند. 

أ الیعلم من خلق و هو اللطيف »اما برهان مسئله چيست؟ سازه ای که برای پاسخ برگزیده می شود استفهام است

خالق بودن سبب می شود تا او عليم به نهان و  خبر است؟ خلق کرده از کار خود بیاین نظام را کسی که آیا « يرالخب

آشکار و آگاه به عمق امور باشد. بدین ترتيب ارتبا  و انسجام ساختار متن با صدر سوره برقرار می شود و دو گانه 

 خبير با خالقيت او در این ساختار مرتبط می شود.علم خالق و عدم علم مخلوق شکل می گيرد و وصف لطيف و 

پس از بيان خلقت خود انسان به خلقت زمين)مخلوقی دیگر( و ویژگی های آن می پردازد و برخی نشانه های 

 ىفح  فَاْمُشواْ  َذلُواًل  اأْلَْر َ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَّذح  ُهوَ »ربوبيت را یادآوری می کند تا انسان را وادار به تأمل و تفکر نماید 
 پيوستگی متن را برقرار می کند. « هو»ضمير « النُُّشور إحلَْيهح  وَ  ر حْزقحهح  محن كُلواْ  وَ  َمَناكحبهحا

در این ساختار خالق و مالک مخلوقی را)زمين( در اختيار و تصرو مخلوقی دیگر)انسان( قرار می دهد و نيز تقابل 

به سير « اليه»توجه به آخرت و معاد دارد و« اليه النشور»مود دنيا و دنيا و آخرت مشهود است زمين و ارزاق آن ن

  انسان که مبدأ آن زمين و غایت آن آخرت و خود خالق است اشاره دارد.

مفهوم و مدلول ذلول تداعی کننده هرگونه استفاده و بهره برداری برای رفع انواع نياز های انسان اعم از ساکن بودن 

معادن، انواع عناصر مورد نياز، خوردنی ها، آرامش و.. در زمين می باشد همچنين به  و راحتی حرکت در آن،

ناتوانی و تحت تصرو بودن زمين به عنوان مخلوق در برابر خالق و مالک و البته مطيع و رام بودن )طباطبایی، 

 (آن در برابر خالق اشاره دارد.٨37: 11ج

يه در سازه سوم بيشتر و فعل امر در این سازه مانند سازه اول با دقت در این سازه روشن می شود جمالت اسم

 بوده و افعال ماضی و مضارع تنها یک بار بکار رفته اند.

 سازه چهارم. 4.٥.١

 را بر دارد. ١٠-16آیات 

در این سازه نمودی بسيار دارد.پيوستگی به کمک ضمائر،  ساختار های زبانی استفهام انکاری و جمالت فعليه

 حروو عطف، اشاره برقرار می شود. 

فَ  َأن السََّماءح  ىفح  مَّن َأمحنُتم ءَ    اأْلَْر َ  بحُكمُ  َُيسح

لَ  َأن السََّماءح  ىفح  مَّن أَمحنُتم أَمْ  ب َعَلْيُكمْ  يـُْرسح بين این دو قسمت آیه رابطه توازی هم نشينی مطرح است که از رشد  اً َحاصح

 متن جلوگيری نموده و... 

ایجاد نموده را از زمين و آسمان مورد سوال قرار « مخلوق»آیات امنيت و آرامشی که خالق و مالک برای برای انسان

 طلب تأمل می شود.می دهد تا به او را به تفکر وادارد همانطور که در آیات ابتدایی از او 

با فعل مضارع این مفهوم را که زمين زلزله و شکاو خوردن دائمی ندارد در « ان ُيسف بکم االر  فاذا هی متور»

 تقابل با بخشی از مدلول ذلول است که در آیه قبل بيان شده بود.
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 توجه دادن به خطراتی که می تواند دائماا از آسمان ایشان را تهدید نماید. «ان يرسل عليکم حاصباً »

ساختار در مقام بيان تقابلی دوباره بين خالق و مالک با مخلوق و مملوک است به ناتوانی مخلوق از ایجاد امنيت 

ضرر از مملوک خود  زمينی و آسمانی برای خود و اشاره ای دوباره به اوصاو یک خالق و مالک که باید برای دفع

توانمند باشد و نيز تقابلی بين آسمان و زمين دریافت می شود و برای هرکدام شرایطی را به تصویر می کشد که هر 

 کدام برحسب ویژگی های خود می توانند آسيب رسان و یا سودمند باشند.

از معنای هشداردهنده و به عقاب نيز نذیر در این ساختار توسعه معنایی پيدا کرده و به غير « فستعلمون کيف نذير»

اطالق می شود به نظر می رسد حتی حوادث و نا امنی های طبيعی مانند زلزله و طوفان های سنگریزه هم می 

تواند)عذاب های دنيوی( هشدار دهنده ای برای انسان باشد که خالقی هست و اگر تا بحال امنيتی بوده از سوی 

نيست که با بيان و سخن انسانها را از عاقبت بد آگاه می کنند خود آن حوادث و  اوست، پس نذیر فقط انسان منذر

احوال و عقابهای دنيوی هم می تواند نذیر باشد که فرد با کمک تعقل و تفکر در این امور از سوء عاقبت دور می 

 شود. 

به گونه ای دیگر و با عنوان مکذبين معرفی می شوند که کافران « َنكحري كَانَ  َفَكْيفَ  قـَْبلحهحمْ  محن الَّذحينَ  َكذَّبَ  َلَقدْ  وَ »

  انسجام متن حفظ می شود.

در مقابل این نوع نذیر با توجه به معنایی که در ساختار آیه قبل برای نذیر بدست آمد این آیه روشن می کند که  

نگرفته اند که پيامد آن نيز تکذیب صورت گرفته است یعنی با دیدن عذاب های دنيوی گذشتگان و آثار آن پند 

مواجهه با عقاب می باشد که خود همين توجه به عقاب گذشتگان می تواند نذیری برای آیندگان باشد به نظر می 

رسد معنای تکذیب نيز گسترش می یابد و به عدم توجه به عقاب گذشتگان و باور نداشتن آن باز می گردد و از 

بين عملکرد خالق و مخلوق در آیه به نمایش گذاشته شده است که همان سویی دیگر تقابلی دیگر در ساختار متن 

تکذیب مخلوق و عقاب خالقاست این تکذیب سبب ناتوانی خالق نمی گردد بلکه هر کنشی از سوی مخلوق 

  واکنشی جدی از سوی خالق را در پی خواهد داشت.

ابطه توازی هم نشينی به نوعی برقرار است عدم بين این دو عبارت نيز ر« فکيف کان نکير»و« فستعلمون کيف نذیر»

 توجه به نذیر در هر دو سطح عقاب بدنبال دارد.

 وَ  َصفَّاتٍ  فـَْوقـَُهمْ  الطَّريْ  إحَلَ  يـََرْواْ   َْ  َأوَ »پرسشی دیگر که دعوت به تأمل در ویژگی های آفریده ای متفاوت می نماید 
ُكُهنَّ  َما يـَْقبحْضن پرندگان که نوع حرکتشان با دیگر موجودات زمينی فرق می «  َبصحري ءح  شىَ   بحكلُ  إحنَّهُ  نُ الرَّْْحَا إحالَّ  مُيْسح

دارد که نفی هرگونه اختالو و نقص را « ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت»٨کند، این آیه ارتبا  بسياری با آیه 

نحوه حرکت پرندگان را به عنوان  در آفریده های خداوند رحمان می کند و انسجام متن کامال حفظ شده است.آیه

نمونه ای از مخلوقات رحمان موضوع بررسی قرار می دهد تا با توجه بيشتر توانمندی خالق و ربوبيت او آشکار 

گردد. رحمان در این ساختار مدیریت پرواز پرندگان بدون هيچ نقصی و نگه داری ایشان در فضا را برعهده دارد 

همان « ما ميسکهن اال الرْحن»ی و استثنا معنایی باالتر از معنای لفظی توليد می شود.که با عناصر زبانی مانند نف
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پاسخی است که پس از فرایند تفکر برای فرد حاصل می شود و تقابل بين خالق رحمن و مخلوقی که نيازمند حفظ 

  تأکيد می شود.« کل شیء»است و بلکه همه موجودات 

 «یقبضن»و « صافات»تقابل بین 

نشانگر این است که بستن بالها کمتر صورت می گيرد و بالها در « صافات»در برابر « یقبضن»کار بردن فعل  به 

( و این معنایی است که در این ساختار القاء می ٨31: 11، ج1٨11حين پرواز بيشتر گشوده می باشند)طباطبایی، 

 شود و یقبضن به تنهایی نمی توانست این معنا را برساند.

که انسجام را به « قَدِیرٌ ءٍ شىَ کلُ  عَلىَ هُوَ»علتی برای جمله قبل و رجوعی به ابتدا سوره است« کل شیء بصيرانه ب»

صورت کامل نشان می دهد. همان که به هر چيزی قدیر است به هر چيزی آگاه نيز هست مقدم آمدن جار و 

 معنایی فراتر)حصر اضافی( به جمله می دهد.« بکل شیء»مجرور

 ُغُرور ىفح  إحالَّ  اْلَكافحُرونَ  إحنح  الرَّْْحَانح  ُدونح  م حن يَنُصرُكمُ   لَّكمُ  ُجندٌ  ُهوَ  الَّذح  َهاَذا َأمَّنْ 
ََ  إحنْ   يـَْرزُُقكمُ  الَّذح  َهاَذا َأمَّنْ   نـُُفور وَ  ُعُتوٍ   ىفح  جلَُّّواْ  َبل رحْزَقهُ  َأْمَس

و « عتو»و واژگانی مانند « رحمن»پيوستگی بين عناصر متن با کمک اشاره و ضمایر حفظ شده است با تکرا واژه  

که به نوعی ترجمانی جدید از خصوصيات کافران است و انسجام حفظ می شود و عالوه بر آن متن « نفور»

 هدو باز می گردد.گسترش یافته و ویژگی های متنوعی را بازگو می شود که در نهایت به یک 

برقرار نموده و ناتوانی معبودهای خيالی « دون الرحمن»و « رحمن»متن در قالب دو استفهام انکاری تقابلی بين 

کافران را به تصویر می کشد از ساختار متن دریافت می شود رحمان کسی است که قدرت بر یاری و رزق رسانی 

 کافران منتفی است.  مستمر به مخلوق را داشته باشد که برای معبود

وقتی به صفت خشيت برای گروهی که به ربوبيت خدا ایمان دارند توجه شود و نيز زمين به عنوان مخلوقی دیگر 

احساس می شود « لجوا»که اشاره به مطيع بودن می نماید نياز به تأمل در واژه  با صفت ذلول معرفی می شود

قرار گرفته است که اوج عصيان و گردن کشی و یاغيگری « فورن»و « عتو»خصوصا که در کنار واژگانی مانند 

کافران را نمایان می سازد که خود تقابلی دیگر ميان دو گروه مطيعان و عاصيان است. این رابطه انسجام متن و 

   پيچيدگی مناسبات ميان آن را روشن می کند.

َراطٍ   َعلىَ  َسوحايًّ  مَيْشىح  َأمَّن َأْهَد  َوْجهحهح   َعلىَ  ُمكحبًّا مَيْشىح  َفَمن أَ »  «مُّْسَتقحيم صح

این آیه در قالب استفهام انکاری که توبيخ بدنبال دارد. تقابلی بين گروه تکذیب کننده و تآیيد کننده انجام می دهد. 

لجاجتی که در آیه قبل از آن سخن گفته شد در نوع حرکت ایشان به تصویر کشيده می شود هر دو گروه در 

سمت و سوی آن روشن شده است اما انتخاب نوع حرکت در دو گروه « اليه النشور»ر مشترکند که در حرکت و سي

متفاوت است در گروه اول با رنج و سختی واقعی همراه بوده و بی نتيجه اما در گروه دوم با سهولت و در 

 کوتاهترین مسير و رسيدن به مقصود را به دنبال دارد. 

 برجسته سازی استفاده از استعاره برای

   (٢2: 21قرار گرفته )ابن عاشور، ج« سویاا»استعاره ای برای نوع حرکت است که در تقابل با « مکباً علی وجهه»
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در این ساختار به معنای برتری و تفضيل نيست بلکه با استعاره ای که در زنجيره گفتار هم نشين آن « اهدی»واژه  

که اصال این فرد کافر هيچ هدایتی ندارد زیرا نه وضعيت او مناسب برای  شده می خواهد این معنا را القا می کند

حرکت است)مکبا( و نه آنکه بر طریقی درست قرار گرفته)علی وجهه( است او تنها خودش را می بيند نه راهی و 

رای و هم وضعيتی مناسب ب« نه مقصدی در حالی که گروه مقابل بر طریق صحيح قرار دارند)علی صرا  مستقيم

 «. سویا» حرکت درست

معرفی شده و در ایون دسوته پایوانی    گوش شنوا و عقل بيدار ابتدایی مهمترین عوامل دوزخی شدن فقدان در آیات 

و فاصوله گورفتن از    (کشاند غرور، لجاجوت، سرکشوى)عتو   مهمترین عاملى است که دوزخيان را به دوزخ مىآیات 

 (.٨٢٣-٨٢١: 2٢: ج1٨71)مکارم، شود انسان مىسبب بدبختى و گمراهى است که نفور( )حق

 شکل گيری گفتمان پيامبر با کافران به فرمان خداوند

 (07)َتْشُكُرونَ  مَّا قَلحياًل  َدةَ ئاأْلَفْ  وَ  اأْلَْبَصارَ  وَ  السَّْمعَ  مُ َلك َجَعلَ  وَ  مْ أَنَشَ ك الَّذح  ُهوَ  ُقلْ 

 (00)َُتَشُرونَ  إحلَْيهح  وَ  اأْلَْر ح  ىفح  َذرََأُكمْ  الَّذح  ُهوَ  ُقلْ 

 (05)َصادحقحنيَ  ُكنُتمْ  إحن اْلَوْعدُ  َهاَذا  َمىتَ  يـَُقوُلونَ  وَ 

َا ُقلْ  َا وَ  اَّللَّح  عحندَ  اْلعحْلمُ  إحَّنَّ  (06)مُّبحنيٌ  َنذحيرٌ  َأصَ  إحَّنَّ

َيتْ  زُْلَفةً  رََأْوهُ  فـََلمَّا  (02)َتدَُّعونَ  بحهح  ُكنُتم الَّذح  َهاَذا قحيلَ  وَ  َكَفُرواْ  الَّذحينَ  ُوُجوهُ  سح

ُتمْ  أَ  ُقلْ  ََنا َأوْ  مَّعحىَ  َمن وَ  اَّللَُّ   َأْهَلَكىح  إحنْ  رََءيـْ  (01(أَلحيمٍ  َعَذابٍ  محنْ  اْلَكافحرحينَ  َيحريُ  َفَمن َرْحح
 (01)مُّبحنيٍ  َضاَللٍ  ىفح  ُهوَ  َمنْ  َفَسَتْعَلُمونَ  تـَوَكلََّنا َعَلْيهح  وَ  بحهح  َءاَمنَّا الرَّْْحَانُ  ُهوَ  ُقلْ 
ُتمْ  أَ  ُقلْ  َاءٍ  َيَْتحيكمُ  َفَمن َغْورًا  َماؤُكمُ  َأْصَبحَ  إحنْ  رََءيـْ  (71)مَّعحنيح  مبح

هاى دیگرى از ربوبيت خداى تعالى را به  نشانهدر تقابل با کفار « انا نذیر مبين»پيامبر به عنوان مصداق اتم نذیر

 يد و تهدید بيان نماید.دهد تا یگانگی خالق را توأم با تأک کافران تذکر مى

واژگان أَنشاء، جعل و ذرأ تداعی معنای خلقت است که سبب انسجام متن و از سوی تنوع و گسترش آن می گردد. 

 پيوستگی نيز به کمک ضمایر در متن ایجاد شده است.

آیات ابتدایی سوره را  خلقت انسان و مجهز کردن او به ابزار و لوازم مورد نياز برای تأمل، ارتبا  و شباهتی بسيار با

به عدم استفاده شایسته از این حواس توجه « قليال ما تشکرون»نشان می دهد و آنچه افزون بر مطالب گذشته است 

  دارد.

دارد تکرار می شود که خود « اليه النشور»که ارتبا  آشکاری با « اليه تحشرون»در این قسمت نيز بحث معاد با 

خاطبان را می رساند در هر دو مورد غایت اوست ولی در این قسمت بعث کافران به اهميت این موضوع و تردید م

 صورت اختصاصی مورد توجه است چرا که ایشان مورد خطاب مستقيم هستند.

پرسشی مداوم از زمان وعده قيامت است که با تردید در صدق آن « یقولون»واکنش کافران با توجه به مضارع بود

ار متن می توان گفت ایشان می خواهند با این سؤال اصل قضيه را نفی نمایند نه آنکه اصل است. با توجه به ساخت

قضيه را پذیرفته اند و بدنبال کشف زمان آن باشند پس معنای لفظی غير از مراد واقعی است که از ساختار روشن 



ك «الُملک»معنا در سوره  ديتول نديفرآ ىواكاو  سعدالله همايونی, خديجه مسرور (يیساختارگرا كرديبر رو دي)با تأ
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معرفی « اهلل»اه به این مسئله را می شود. پاسخی که داده می شود مطابق انتظار پرسش کننده نيست و اینکه تنها آگ

دیگر تردیدی « انما»کافران او را می شناسند که با کمک عنصر زبانی حصر« ما نزل اهلل»می کند که با توجه به 

ایشان معاد را ن ذیرفته و « سيئت وجوه الذین»نسبت به معاد باقی نماند اما از توصيف حال کافران دریافت می شود

 د.برای آن آماده نبودن

نکته جالب آن است که از زمان معاد اطالعاتی داده نمی شود اما اخباری از وضعيت کافران و گفتگوی ایشان در 

نه  آن زمان داده می شود به نظر می رسد از دیدگاه متن خود قضيه معاد و وضعيت افراد در آن هنگام مهم است

 نموده و برای آن تالش نمایند.  زمان آن و خالق کوشش می کند تا کافران)مخلوق( این را درک

ُتمْ  أَ  ُقلْ  ََنا َأوْ  مَّعحىَ  َمن وَ  اَّللَُّ   َأْهَلَكىح  إحنْ  رََءيـْ  (01(أَلحيمٍ  َعَذابٍ  محنْ  اْلَكافحرحينَ  َيحريُ  َفَمن َرْحح

اما چند نکتوه  آیه در قالب استفهام انکاری و نوعی تهدید نذیر)پيامبر( و یارانش را در تقابل با کافران قرار می دهد 

: 1٢21  ابون عاشوور،  ٣: 21،ج1٢12طبوری،  «)رحمنوا »در این متن دارای اهميت است الف: معنای حيات برای واژه 

( که از هم نشينی دو واژه أهلکنی و رحمنا و تقابلشان در ساختار آیه، معنایی متفاوت با معنوای لفظوی از   ٢1: 21ج

 واژه رحمنا بدست می آید.

شود چه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می دهد در واقع می خواهد بفرماید ایشان چار ب: اینکه پرسيده می 

 عذاب می شوند و یاری کننده ای ندارند. 

ج: نکته دیگر اینکه نمی فرماید چه کسی شما را از از عذاب پناه می دهد در حاليکه با توجه آیات قبل انتظار می 

در حاليکه تنها کافران را هدو عذاب معرفی می کند می « من عذاب اليم فمن یجيرکم» رفت عبارت چنين باشد

توان گفت بر اساس این ساختار اميد است که برخی از مخاطبان از کفر دست برداشته و در نتيجه از عذاب رهایی 

  یابند.

فتن ندارند و از روی د: اینکه عذاب را دردناک معرفی می کند نشان می دهد کافران می فهميدند دليلی برای ن ذیر

 نيز خود داللت بر عظمت عذاب دارد. « عذاب أليم»لجاجت و سرکشی از قبول حقيقت سرباز می زنند. نکره بودن 

 (01)مُّبحنيٍ  َضاَللٍ  ىفح  ُهوَ  َمنْ  َفَسَتْعَلُمونَ  تـَوَكلََّنا َعَلْيهح  وَ  بحهح  َءاَمنَّا الرَّْْحَانُ  ُهوَ  ُقلْ 
می کند که در مقابل با کافران است که در آیه قبل بيان شده و تنها کسی است که می  ایمان را مطرح در این آیه

توان براو توکل نمود و بر اساس ساختار متن می توان گفت تنها رحمان ) شایستگی معبود بودن را دارد( است که 

و می توان پناه برد.مقدم شدن بر ما رحم می کند و جایگاه مجير را برای مؤمنان دارد و از عذاب دردناک تنها به ا

  جار و مجرور به معنا شدت بيشتری می بخشد.

مؤمنان و متوکاّلن در تقابل با گمراهان قرار گرفته اند از کافران به عنوان کسانی که در گمراهی هستند نام برده شده 

از سوی دیگر تلویحاا به که از سویی تنوع و توسعه معنایی برای کافران می باشد و سبب انسجام متن می شود و 

...« فمن اهدی » 22 هدایت یافته بودن مؤمنان در برابر به کافران که گمراهند توجه دارد همان پرسشی که در آیه

 مطرح شده بود. 
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دارد که کافران در قيامت اقرار می کنند که نذیر « ان انتم اال فی ضالل کبير»  1انتهای این آیه توجهی به آیه 

را در گمراهی می دیدند. این ارتبا  شبکه ای و پيچيده بين عناصر متن همه جا به چشم می خورد و )پيامبران( 

 کالم گسسته نيست.

ُتمْ  أَ  ُقلْ  َاءٍ  َيَْتحيكمُ  َفَمن َغْورًا  َماؤُكمُ  َأْصَبحَ  إحنْ  رََءيـْ  (71)مَّعحنيح  مبح
استفهام انکاری بيان شده و داللت بر ناتوانی نخستين آیه پاسخی بر پرسش آیه پایانی سوره است که در قالب 

آفریدگان در برابر آفریده دارد و نيز تهدیدی برای کافران به عذاب دنيوی قبل از عذاب های اخروی می باشد 

   (.٨١٢٣، ص١)قطب، ج

   نتیجه گیری

تقابل کالنی که در سوره ملک موجب شکل گيری معنا در ساختاری منسجم شده است تقابل ميان خالق و مخلوق 

 و به زبانی مالک و مملوک است در تمام سوره با استفاده از عناصر متنوع پی گيری می شود. 

ميوان کوافران بوه    تقابل قدرت خالق و ضعف مخلوق در قالب اوصاو و ویژگی های هر دو گوروه ، تقابول هوای    

ربوبيت و قائالن به ربوبيت، تقابل ميان گوینده ) نذیر( و مخاطبان کافر و مکذب ، تقابل ميان مؤمن و کوافر تقابول   

های اصلی متن می باشند که در سایه مناسبات موجود در متن کشف می شوند و در ارتباطی کامل با تقابول کوالن   

 متن قرار دارند.

این تقابل های اصلی شکل گرفته است که معنا را کامل تر و دقيق تر می نماید و سبب تقابل های فرعی در دل 

گسترش متن می شود که می توان تقابل ميان مرگ و زندگی، کارهای نيک و کارهای غير نيک، عذاب های دنيوی 

هان و هدایت یافتگان و... و اخروی، تقابل ميان دنيا و آخرت، تقابل ميان عاصيان و فرمانبرداران و تقابل ميان گمرا

 را نام برد.

پيوستگی کاملی بين اجزاء متن به کمک عناصر زبانی از جمله ضمائر، اسم اشاره، حروو عطف به صورت  

پيوستگی الفاظ اجزاء متن شناسایی شد و با توجه به و انسجام  گسترده مشاهده می شود. به کمک عناصر زبانی،

سيم گردید که در همه سازه ها وحدت موضوع و همچنين تنوع معناساز به چشم ميان مؤلفه ها به چهار سازه تق

 می خورد.

در برخی موارد ساختار متن سبب گسترش معنایی در سطح واژگان می شود که خود از اهميت باالی برای فهم 

له اسميه، افعال دقيق تر و جامع تر برخوردار است. همچنين مؤلفه های کليدی به کمک قالب های زبانی مانند جم

  ماضی به صورت برجسته ای ظاهر شده اند تا در هویت دهی به متن و فرایند ساخت معنا موفق تر عمل نمایند.

عناصر زبانی سوره بر محور جانشينی برای ساخت تقابل های معنا ساز انتخاب شده اند و س س در محور هم 

 ز هم تفکيک نموده و با ترکيب می کنند.نشينی ترکيب شده اند که چهار سازه متن را همزمان ا

هنجار شکنی های ساختاری در مواردی به فرایند شکل گيری معنایی خاص و متفاوت با انتظار، کمک موی نمایود   

« فسحقا للذین کفوروا »که با توجه ساختار انتظار می رفت نفرین به صورت « فسحقا الصحاب السعير»عبارت مانند 



ك «الُملک»معنا در سوره  ديتول نديفرآ ىواكاو  سعدالله همايونی, خديجه مسرور (يیساختارگرا كرديبر رو دي)با تأ
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و ساختار شکنی خود موجب شکل گيری معنایی نو  ین متوجه ساکنان نهایی دوزخ می شودناگهان نفربيان شود اما 

   و متفاوت می شود و این نوید را می دهد که برخی از این کافران از گمراهی نجات یافته و در زمره مؤمنان درآیند.

پایان می یابد و « فمن یأتيکم بمائ معين» )تدویر( وجود دارد. بطوریکه سوره با آیه  بين ابتدا و پایان سوره رابطه

  «.تبارک الذی بيده الملک و هو علی کل شیء قدیر»جواب این سوال در آیه نخست است 

به کمک تحليل های مبتنی بر نظریه ساختگرا یافته ها صورت بندی شده و نظام معنایی حاکم بر متن نمایوان موی    

از آن جهت  شود بدین ترتيب تشخيص شکل گيری معنا در دیگر سور مکی آسان تر و ملموس تر به نظر می رسد

مکانی و امور برون متنی صورت می گيرد و تنها به اصول و قواعدی کوه   -که این دریافت ها فار  از شرایط زمانی

ته های آن را به همه فرهنگ ها تعميم داد و بر ساختار متن حاکم است متکی می باشد به نظر می رسد می توان یاف

 -در همه زمانها در دسترس افراد قرار گرفته و برای ایشان قابل فهم می باشد بنابراین ارتباطی تنگاتنگ بر فرامکانی

 فرازمانی بودن قرآن دارد و تأیيدی بر این مشخصه محسوب می شود. 
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 واقعه و انسان سوره 12و  17واکاوی معناشناسی تعبیر مُخَلّدون در آیات 

  1عدنان طهماسبید. 

    دانشگاه تهران ،یعرب اتيگروه زبان و ادب اريدانش

  آذرد. مهدی پور

 یدانشگاه راز ،یعرب اتيزبان و ادب یدکترا

 چکیده

کاربردهای این واژه طيف وسيعی را از اموور  و مشتقات آن در متن قرآنی کاربرد بسيار داشته است. « خَلَدَ» ی واژه

ی مذکور  گيرد. مفسران قرآنی و اهل لغت پيرامون واژهاخروی یعنی بهشت و بهشتيان یا جهنم و جهنميان در بر می

َو »ی واقعوه  سووره  17ی اتفاق نظر دارند که معنای این واژه، جاویدان، ماندگار و ابدی است. اما ایشان در دو آیوه 
ـبَتهم ُلؤلُـؤًا َمنثُـورا»ی انسوان  سوره 11و « عليهم وحلداٌن َُمل ـدونَيطوُف  در « َو َيطـوُف علـيهم وحلـداٌن َُمل ـدون إذا رَأيـتَـُهم َحسح

گوشواره به گوشان را نيز بيوان کردنود.   « مُقرّطون»عالوه بر معنای یاد شده، معنای « مُخَلّدون»تعيين و تبيين مدلول 

گردد کوه معنوای    کامل دیدگاه لغت شناسان و مفسران پيرامون این دو آیه، روشن می در این نوشتار با شرح و بسط

 است. "پسران گوشواره به گوش"همان « مُخَلّدون»ی  مناسب و صحيح واژه

  ی انسان، مُخَلّدون، ساختار واژگانِ قرآنی.سوره ی واقعه، سوره، : قرآنواژگان کلیدی

 

 مقدمه

ای در فهم متن زبان قرآن دارد. حسّاسيت و ضرورت این  نِ قرآنی نقش مهم و سازندهتعيين و تبيين مدلوالت واژگا

شود که متنِ قرآنی را به عنوان منبع اصلی و بنيادین بورای اسوتنبا  احکوام و قووانين      کار زمانی بيشتر احساس می

ه مفسران قرآنی در تبيوين و تفهويم   یابيم ک دینی قرار دهيم. با بررسی و تامّل در تفاسير قرآنی از آغاز تاکنون در می

توجه نبودند، بلکه با استناد به متون پيش از اسالم اعوم از نثور و نظوم در پوی      مدلول یا مدلولهای واژگان قرآنی بی

آمدند و یا حتی این موضوع را به صورت جداگانه مورد دقت و بررسی قورار   تبيين دقيق معنای واژگان قرآنی برمی

  2دادند. می

ها بسيار ارزشمند و مفيد بوده ولی گاهی اوقات در بيان معنا و مفهوم برخی از کلمات قرآنی نگواه   این تالشگرچه 

یکی از این موارد است که اتفاق نظر پيرامون معنا درسوت و   "مخلّدون"ی  گرفت. واژه ژرو و دقيقی صورت نمی

                                                           
1 adnant@ut.ac.ir 
 است. یدر قرن دوم هجر مانياثر مقاتل بن سل "ریالوجوه و النظا"کتاب  سخن نینمونه و مصداق بارز ا 2
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معنای این واژه را جاویدان و به دور از هرگونه  دقيق آن در ميان مفسران وجود ندارد. به طوری که برخی از ایشان

 اند.  تغيير و تحول سنی در نظر گرفته و برخی دیگر معنای آن را ]جوانان[ گوشواره به گوش تصور کرده

اکنون پرسش اینجاست که نخست چرا مفسران در روشن ساختن معنای دقيق مخلّدون اختالو نظر دارنود؟ و دوم  

کنند، چه مبنا و استداللی بور سوخن خوود دارنود و      ان که معنا این واژه را جاویدان تلقی میاینکه آن دسته از مفسر

ای خردپسند است؟ همينطور دسته دوم از مفسران. و سوم اینکه آیا این امکان  استدالل آنها در این باره تا چه اندازه

ع دانست؟ اگر چنين امری ممکن باشود،  وجود دارد که یک مدلول را برای معنای این واژه مناسب و نزدیک به واق

 شود؟چگونه ميسّر می

گيوری از مباحوث نووین در     های باالست که البته بوا بهوره   گویی به پرسش محور اصلی نوشتار حاضر پيرامون پاسخ

پردازد. الزم به یادآوری است که روش این جستار بدین گونه بوده کوه   ی معناشناسی زبان به این مقصود می عرصه

ها بررسوی کورده سو س دیودگاه مفسوران       لغت  ی مزبور در ادبيات عصر نزول و فرهنگ ت معنا و مفهوم واژهنخس

 ایم. قرآنی نيز در این باره مطرح نموده و در نهایت با رویکردی تحليلی به تبيين معنای صحيح تعبير مذکور برآمده

 مفهوم واژه ی خَلَدَ و مشتقات آن در ادبيات عصر نزول

رود کوه چيوزی در معورض تغييور و      ی جاهلی اغلب در مواردی به کوار موی   و مشتقات آن در دوره "خَلَدَ"ی  واژه

 "خوالود "ی  های اجواق واژه  ها و سنگ های آن روز برای کوهها، تخته سنگ فرسودگی نباشد. به همين جهت عرب

توان در  ها ثابت بوده و از هرگونه فرسودگی به دور بودند. همين معنا را می ه چراکه که این پدید 1بردند را به کار می

 (2١، 2113شعر زهير یافت: )زهير: 

يَتها ابل يل املُْخلحد؟               دح َفدفَ لحَمن الدايُر َغشح  كالَوْحيح ِف َحَجر املسح
ه در مسير گذرگاه سيل استوار و ثابت باقی مانوده اسوت. شواهد    در بيت باال منظور شاعر از المُخلد، سنگی است ک

 (2/211، 113٣دیگر در این باره بيت ذیل است:)الرّازی: 

 إلّا منفازلَ کُففلّها قَفففففرُ              خَلَدَ الجُبَیفبُ و بادَ حاضِرُهُ

بلکوه بورای جانوداران نيوز بوه کوار        شد شایان ذکر است که این داللت معنایی تنها در امور غير جاندر محدود نمی

 (17، 11٣١برد:)البطائی:ی مُخَلّد را به معنای جاویدان به کار می رفت. برای مثال حاتم طائی واژه می

 مُخفلّدا بخففیغََ أو تَرَینَ ما أری             لعلّنی هزال ماتَ جَوادا  أرینی

                                                           
الحجارة و الصّخور لطولِ بقائها بعد دروس اططالل: إلّا رِماداا  ( الخوالد: الجبال و2٨2، ص٢الخوالد: اطثافی و تسمّی الجبال و الحجارة.)العين، ج . 1

( الخوالد: الخاء و الالم و الدّال أصلٌ واحدٌ یدلّ علی الثّبوات و المالزموة.) معجوم    1١٢، ص٨هامداا دَفعت عنه الرّیاح خَوالدُ سُحمِ.)لسان العرب، ج

الحجارة و الصّخور لطولِ بقائها بعد دروس اططوالل... .)تواج العوروس مون جوواهر      ( خوثافی فی مواضعها و الجبال و 217، ص2مقایيس اللغة، ج

( الخلود: هوالتّبری الشیء مِن إعتراض الفساد و بقاؤه علی الحالة الّتی هو عليها و کلّ ما یتباطأ عنه التغييور و الفسواد تصوفه    ٢٨7، ص٢القاموس، ج

به 271/ صفحات2( و قاموس القرآن) 17/  ٨(، التحقيق فی کلمات القرآن الکریم: )211راغب، صالعرب بالخلود کقولهم لألثافی الخوالد.) مفردات 

 بعد(
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رجولٌ  "شود،   های پيری در او دیده نموی  گذاشته ولی نشانه ها به مردی که پا به سنّ پيریو بر همين اساس، عرب 

بدون تشدید حرو سوم ]ل[ کاربرد فراوانی داشته و  "رَجُلٌ مُخلِد"ی مطرزی   دادند. البته بنا به گفتهلقب می "مُخَلّد

ی  اشوعار دوره به معنای گوشواره به گووش نيوز در    "مُخَلّد"( با این حال تعبير21٨و2/212تر است.)الرّازی:  شناخته

 (122، 211٢توان به بيتی از إمرؤالقيس اشاره کرد: )المرؤالقيس: جاهلی آمده است  از آن جمله می

 َوهل يَعحمْن َمن كان ِف الُعُصرح اخلايل           أال عحْم َصَباحاً أيـ َها الط َلُل البَايل
قليل اِلم          0ٌد َُمَلَّدــــَوَهل يَعحَمْن إال َسعحي  الح ــــُت ِبوجــا يَبيـوم مـٌَ

 ( 1٢1٢،2/21٣یا چنانچه در بيت ذیل نيز مُخَلّدات در همين معنا به کار رفته است:) احمد بن فارس بن زکریا: 

ــا ابللجيـــن َُمل ـداتٍ  و   الُكثبـــانح  أقـــاوزُ  أعجــــازُهـُـن            ك َّن 
شود، ایون اسوت کوه داللوت معنوایی       های قدیمی استنبا  می فرهنگ لغتبنابراین آنچه از ادبيات پيش از اسالم و 

ی خَلَدَ و مشتقات آن اغلب به معنای پایداری، اقامت، جاودانی، زوال ن ذیری و در یوک حالوت بواقی مانودن      واژه

ال رفت و گاهی نيز تعبير مُخَلّدون برای غالمان و کسانی کوه گوشوواره بوه گووش بودنود اسوتعم       چيزی به کار می

 شد.  می

 بررسی معنای مُخَلّدون از دیدگاه مفسّران

ی خَلَدَ و مشتقات آن اتفاق نظر دارند و تنها در یک موورد بوين آنهوا     مفسران و قرآن پژوهان در معنا و مفهوم واژه

مْ  َيطُـوفُ »سووره واقعوه   17ی  شود و آن تعبير مُخَلّودون یکوی در آیوه    اختالو نظر دیده می َح و « َمُّلَّـُدون وحلْـَدانٌ  َعَليـْه

مْ  َيُطوفُ  وَ »ی انسان سوره 11ی  دیگری در آیه َح لَُّدونَ  وحْلَدانٌ  َعَليْه ََ ْبتُهمْ  رَأَْيتُهمْ  إحَذا مخُّ  است.« مَّنُثورًا ُلْؤُلًؤا َحسح

 توان در چهار محور ذیل خالصه کرد:این اختالو نظر مفسران و قرآن پژوهان را می

در این آیات، جوانانی که در سنين جووانی مانودگار هسوتند. البتوه ایون      « مُخَلّدونولدان  »: منظور از تعبير نخست 

اند ولی معنای اخير را چنودان شایسوته و    دسته از مفسران معنای گوشواره به گوش را نيز در تفسيرهای خود آورده

مانند و  ه همواره جوان باقی می: جوانانی کوِلدان  مُخلّدوننویسد:  طبرسی در این باره می اند. در خور قلمداد نکرده

شود و نيز گفتند که معنای آن گوشواره به گوش است  زیورا   در جوانی آنها هيچ گونه تغييری و خللی عارض نمی

( عالمه طباطایی نيز در این زمينه چنوين  ٢/2٨2، 1٨77از خِلَدَه که نوعی گوشواره است مشتق شده است.)طبرسی: 

ماننود. همچنوين گوینود منظوور از مُخَلّودون،       مواره در نشا  و طراوت جوانی باقی موی دارد: جوانانی که ه بيان می

نویسود:   نيوز در ایون بواره موی     "معانی القورآن "( مولّف 21/1٨1، 1٢17جوانان گوشواره به گوش است.)طباطبایی: 

د. شواید نظور اخيور را    ماننو  های آراسته یا گوشواره به گوش و یا جوانانی که هميشه جوان می مخلّدون یعنی انسان

بتوان درست انگاشت  زیرا مردمان عرب برای فردی که به سن کهولت رسيده و موهای سرش همچنان سياه باشد، 

سوالم   هوایش برد یا همين تعبير را برای شخصی که به سن پيری گام نهاده و هنوز دنودان  ی مُخلَد را به کار می واژه

                                                           
 یمناسوبت چنودان   اتيو اب اقيمعنوا بوا بافوت و سو     نیاند که البته ا جاودان هم در نظر گرفته یمزبور به معنا تيمُخَلّد را در ب ی البته شارحان واژه 1

 (122، 211٢:یندارد.)عبدالشّاف
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نویسد: چوون نوجوانوان فورز و    ( ابن عاشور نيز پيرامون این دو آیه می21٣/ ٨ کنند.)فرّاء: بی تا،است، استعمال می

تر از دیگر افراد هستند. اما آمدن صفت مُخَلّودون بورای احتوراس اسوت      گزاری شایستهاند، لذا برای خدمتچابک

 1 (21/٨١٣تا، عاشور: بیکند.)ابن شوند، دفع میبدین معنا که صفت مزبور این توهم را که آن نوجوانان پير می

گاه دوّم را برگزیدند و معنای گوشواره به گوش را ترجيح دادنود.  ای دیگر از مفسّران و قرآن پژوهان دیده: پارهدوّم

واقعه دیدگاه دوم یعنوی   17ی توان به مرحوم فيض کاشانی اشاره کرد. ایشان در تفسير آیهاز جمله این مفسران می

( 2/1232، 1٢1٣دانود.)فيض کاشوانی:   وش را ترجيح داده و نظور دوم را چنودان معتبور نموی    جوانان گوشواره به گ

نویسد: مُخلّدون در این آیه به معنای گوشواره به گووش  سوره واقعه می 17همچنين مرحوم قمی نيز در تفسير آیه 

شود که پيوری  به کسی گفته می است. الزم به یادآوری است که این معنای الزمی آیه است  زیرا واژه خَلَدَ دز اصل

 (2/٨٢٣، 1٢1٢او به تاخير افتاد باشد یا کسی که آفریده شده تا جوان بماند.)قمی: 

توان نظر حسينی همدانی گذاری هستند. در این باره می: منظور از مُخلّدون جوانانی که پيوسته در حال خدمتسّوم

-خودمت  کوه  اسوت  رسووالن  انس محفل لوازم نویسد: بيانه میسوره واقع 17را مثال زد. ایشان در ذیل تفسير آیه 

 اختيوار  در گووارا  هواى شربت گوناگون هاىظرو بوسيله ورزندمی اشتغال آنان از پذیرائى مقام در پيوسته گذارانى

 (1١/117، 1٢1٢گذارد.)حسينی همدانی:  خواهند رسوالن

 (1٢1٣/1٨1آیند.)گنابادی: از آنجا بيرون نمی: جوانانی که هماره در بهشت برین ماندگار بوده و چهارم

 بررسی داللت معنایی مُخَلّدون در متن قرآنی 

واژه خَلَدَ و مشتقات آن بيش از هفتاد بار در متن قرآنی به کار رفته و غالبا معنا آن با جواودانگی و بقوای ابودی در    

و مشتقات آن در موتن قرآنوی بوا تعبيرهوایی     ( این واژه Syntagmaticپيوند است. به سخنی دیگر، روابط همنشينی)

ــابقونهمچووون:  و غيووره همووراه  اجلَن ــة، َجهــن م، املؤمنــون، أصــحاب اليمــني، أصــحاب مشــال، َعــذاب الن ــار، الکــافرين، الس 

 شود. می

ی مذکور را بوا سواختارِ صورفی متفواوت اسوتعمال       انسان[ واژه 11واقعه و    17با این حال، متن قرآنی در دو آیه ] 

جهت و اتفاقی نيست و ایون دخول و    شک هرگونه دگرگونی در ساختار صرفی واژگان در متن قرآنی بی کند. بی می

                                                           
و کنز الدقائق و بحر الغرائب، محمود    32٣، صفحه ی ٢تفسير مقاتل بن سليمان، جلد توان در تفسيرهای ذیل نيز مشاهده نمود: . همين نظر را می 1

و علی بن حسين عاملی، الوجيز فی تفسوير القورآن   11، صفحه ی ٣و ابن کثير، تفسير القرآن العظيم، جلد2١، صفحه ی 1٨بن محمدرضا قمی، جلد

، 1و جرجانی، جالء اطذهوان و جوالء اطحوزان، جلود    17٣، صفحه ی 3و بيضاوی، انوار التنزیل و أسرار التأویل، جلد2٣1، صفحه ی ٨زیز، جلدالع

و   3٢1، صوفحه ی  1و سبزواری نجفوی، إرشواد اطذهوان إلوی تفسوير القورآن، جلود       2٢1، صفحه ی 2و ابو عبيده، مجاز القرآن، جلد٨٢١صفحه ی 

و قرطبی، تفسير جوامع  2771ی صفحه 27و ابن عاشور،التحریر و التنویر، جلد٢37، ص٢الکشاو عن حقائق غوامض التنزیل، ج زمخشری، محمود،

ی  ، صوفحه 1٢و آلوسی، روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم، جلد ٨٣3ی ، صفحه1و ابن قتيبه، غریب القرآن، جلد212ی ، صفحه1٣اطحکام، جلد 

ی آقای علی است که صاحبان این قلم با کنکاش در ترجمه های قرآنی به زبان فارسی بدین نتيجه رسيدند که به جز ترجمه. الزم به یاد آوری 1٨١

 ی ترجمه ها همان معنای جاودان را بيان کردند.رضا ميرزا خسروانی، که ایشان دو نظر را هم آورده اند، بقيه
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( امری کوه اغلوبِ مفسوران بودان عنایوت و      ١ /211٣ :)السامرّائیگيرد. تصرو هدفمند و برای منظوری صورت می

 اند.اهتمام چندانی نکرده

شوود. پويش از   اکنون باید دید که در این دو آیه به چه دليل واژه مُخلّدون با ساختار صرفی متفواوت اسوتعمال موی   

-ن یواری موی  نماید تا پيرامون نکاتی چند که ما را در فهميودن مقصوودما  پرداختن به این موضوع در اینجا الزم می

 رساند، تامّلی داشته باشيم:

و پيش از هر چيز باید به این نکته توجه داشت که قرآن کریم در یک فرهنگ شوفاهی نوازل شوده و در آن زموان     1

ی این تبدیل و دگرگوونی، فهوم و    در نتيجه 1ماهيت گفتاری داشته و بعدها به شکل فرهنگ مکتوب در آمده است.

زبان قرآنی متفاوت با درک و برداشت آن کسانی خواهد بود که در فضای نورانی وحی  استنبا  نسل های متأخر از

پيرامون معنا واژگانِ قرآنی و تبيين مصداق عينی  2و نبوت قرار داشتند. براین اساس این سخن که دیدگاه گذشتگان

باشد. طبوق ایون   و منطقی می واژگان این متن به مراتب معتبرتر و موثق تر از متأخرین است، امری کامال خردپسند

توان گفت که معنای مُخلّدون همان گوشواره به گوش است  زیرا چنين معنایی چنانچه بيان کوردیم در  رویکرد می

ترین مفسران قرآن ( و از سوی متقدموحلداٌن َُمل دون: ُمقرطـونفراهيدی) العینترین فرهنگ لغت زبان عربی یعنی کهن

 شده است.ذکر  ٨یعنی سعيد بن جبير

و برای بيان دليل دوم الزم می دانيم تا نظر دکتر ایزوتسو را پيرامون واژگان قرآنی بيان کنيم. ایزوتسو معتقد اسوت  2

واژگان موجود در قرآن کریم از یک معنای اساسی و یک معنای نسبی برخوردار است. وی منظور از معنای اساسی 

بافت بيرون از قرآن دارند و منظور از معنای نسبی را هموان معنوایی موی    داند که این واژگان در را همان معنایی می

در متن خارج از قرآنی برای هر نوع « کتاب»داند که در بافت قرآنی بر گِرد واژگان نشسته است. برای مثال واژه ی 

ت به خود گرفتوه و از  به کار می رود. اما وقتی این واژه در متن قرآنی قرار می گيرد رنگ قدسي« نوشته یا نامه ای»

در متن قرآنی ارتبا  نزدیکی با تصور وحی الهی « کتاب»اهميت ویژه ای برخوردار می شود. بدین معنا که واژه ی 

و با تصورهای گوناگونی دارد که دارای ارتبا  مستقيم با وحی هستند. به عبارتی، کلمه ی سواده ی کتواب کوه بوه     

ای از وارد نظام خاصی شد و وضع ویژه ای در ایون نظوام پيودا کورد، دسوته     معنای نامه و نوشته است پس از آنکه 

مؤلفه ها و عناصر تازه ی معناشناختی را پيدا نمود که همه از این وضع خاص و ارتبوا  واژه بوا دیگور واژه هوا و     

                                                           
زیر مراجعه شود: تأمالتی در قرائت انسانی ازدین، قسومت دیون شناسوی تواریخی و ایموان، محمود       برای تحقيق بيشتر در این باره به کتابهای  - 1

 مجتهد شبستری. تاریخ قرآن، آیت اهلل محمد هادی معرفت قسمت جمع و تأليف قرآن.

 گيری متن قرآنی اندک است. کسانی که فاصله زمانی آنها با زمان شکل 2

رود. نوام کامول او   موی  شمار به تابعين از که اسالم صدر دوران نامی هایشخصيت از و یکی اسد بنی طایفه از حارث بن والبه بنی موالی وی از .٨

( وی از بزرگترین مفسران قرآنی است که ٣/111، 11٣1ه.ق در کوفه به دنيا آمد. )الزرکلی: ٢3سعيد بن جبير بن هشام اسدی است که وی به سال 

ی بيشوتر پيراموون ایون    ( برای مطالعه1٢22/1٢1اند.)الثعالبی: ستوده و دیگران را برای استفاده از ان تشویق نمودهتفسير ایشان را حضرت علی)ع( 

سوال   1٣شود به مقاله ارزشمند احمد فاضل سعد با عنوان سعيد بن جبير أوّل مُدّون للتفسير، نشوریه علووم اسوالمی، شوماره     شخصيت توصيه می

 مراجعه شود. 1٨٣1



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

73٨ 

 

تأثير گذاشوته  مفاهيم این نظام ناشی می شوند. این عناصر موجود در این نظام تازه بر ساخت نخستين معنای کلمه 

 ( 13و 1٢ش، ص1٨٣1یا آن را تغيير می دهد.) ایزوتسو، 

توان پی برد که این نظر در کاربردهای خَلَدَ و مشتقات آن نيز جاری بوده است  زیرا حال با دقت و تأمل عميق، می

ودی بوه دور بووده   چنانچه گفتيم معنای غالبی این کلمه در فرهنگ بيرونی آن روز برای هر چيزی که از تغيير و ناب

ایم[ اما این واژه در متنِ قرآنی های پيشين این نوشتار به تبيين آن پرداختهشد.]چنانچه در صفحهباشد، استعمال می

پيوند نزدیکی با جَنّة، جَهَنّم، عذاب، رحمة، اهل بهشت و اهل جهنم پيدا کرده و خبر از جاودانگی دو گوروه اخيور   

گر به طور ضمنی، بار معنایی آن در متن قرآنی اغلب احساس انگارانه یعنی برای ایجاد دهد. از طرفی دیدر آنجا می

 1شوق و شعف یا ترس و هراس در دل مخاطبان بوده است.

براساس مطالب یادشده، تفسير مفسران از مُخلّدون سازگاری چندانی با معنای نسبی و اساسوی آن نودارد  زیورا در    

ها این گيرد بلکه همانطور که گفتيم عرباژه هرگز وصفی از اوصاو انسانی قرار نمیبافت بيرونی قرآن کریم این و

برنود  واژه را برای شخصی که پای به سن پيری گذاشته ولی هنوز آثار جوانی و نشا  در او نمایان است، به کار می

تن قرآنی نيز چنين معنوایی را  به این دليل که سرد و گرم روزگار بر او تأثيری نگذاشته است. از سویی دیگر خود م

 از این واژه به کار نبرده است.

شویم که معنای گوشواره به گوش کامال با و اگر از منظر معناشناسی کاربردی نيز به این مسئله بنگریم، متوجه می٨

ی سخن بافت و سياق کلی در هر دو سوره تناسب دارد  زیرا در هر دو سوره بافت قرآنی پيرامون نعمت های بهشت

حتوی  2کنود. عمل موی  گوید و در گزینش و بيان این نعمت ها، کامالا مطابق با تصورات و فرهنگ عرب آن زمانمی

جهت و تصادفی نيست  زیرا در فرهنگ عربِ آن روز بيش از اندازه به فرزند پسور توجوه و   ی وِلدان بیآمدن واژه

بور  ٢های تاریخی به خوبی نمایان است.در ادبيات و گزاره و هم٨ورزیدند که بازتاب آن هم در متن قرآنیاهتمام می

صورتی]بهشت[ اسوت  ها در واقع صورت بخشيدن به هستی بیتوان گفت که بافت کلی این توصيفاین اساس می

ی آن توصيفات، هرچند های همههای مردمان آن زمان بود. بدین معنا که مصداقانگارهکه سازگار و متناسب با پيش

ی مُخلّدون نيز چنانچوه گفتويم بوه معنوای     های آن زمان وجود داشته است. حتی واژهناچيز، در ميان عرب به شکل

 شده است. گوشواره به گوش در آن زمان استعمال می

                                                           
ی زبوان  فلسوفه »و ٨١صفحه ی « ی ابراز احساساتنظریه»امير عباس علی زمانی، قسمتِ « زبان دین» مطالعه ی بيشتر پيرامون گزاره های کالمی به کتابِ برای . 1

 ی بهزاد سالکی مراجعه شود.از جان هيک ترجمه 211ی بخش غير شناختاری دین صفحه« دین
قسمتِ ذاتی و عرضوی دیون، از دکتور عبود      «ی نبویبسط تجربه»ت فرهنگی عربِ همزمان با شکل گيری متن، به کتاب در باره ی مطابقت زبانی قرآنی با باف.  2

 قسمتِ اللغة و الثقافة و المنتع الثقافی،از دکتر نصر حامد ابو زید، مراجعه شود.« النص، السلطة، الحقيقة»الکریم سروش و کتاب 

سوره ی تکویر: بِوأیِّ ذَنوبِ   1یا بُشِرَ أحَدُهُم بِما ضَرَبَ لِلرّحمانِ مَثَالا ظَلّ وَجهُهُ مَسوَدّاا وَ هو کظيم و و آیه سوره ی زخرو: وَ إذ17ی مانند آیه.  ٨

 قُتِلَت.

سه مناسبت به یکودیگر   نقل می کنند که در دوران قبل از اسالم عربها تنها بر« تأریخ العرب قبل اإلسالم». در این باره استاد جواد علی در کتاب ارزشمند خویش ٢

 و پس از به دنيا آمدن کره اسب. ٨و ظهور شاعر در قبيله 2و تولد فرزند پسر  1تبریک می گفتند:
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ْكَوابٍ  ُسُررٍ   َعلىَ و با در نظر گرفتن آیات پيشين)٢  فحيَهـا مُّتَّكحئـنيَ واقعوه( و ) 13/1٣ مَّعحـني م حن َكْ سٍ  وَ  َأاَبرحيقَ  وَ  مَّْوُضونَة* ِبَح
ـــافُ  اأْلَرَائـــَ* وَ  َعلـــىَ  م يَُط َح ـــةٍ  َعَليـــْه نحَي ـــن آبح ـــةٍ  م ح َـــتْ  َأْكـــَوابٍ  وَ  فحضَّ ـــَوارحيَرا* وَ  كاَن ـــتَ  إحَذا قـَ ـــتَ     ُثَ  رَأَْي َكبحـــريًا  ُمْلكـــاً  وَ  نَعحيًمـــا رَأَْي
گوید شباهت بيشتری با کواخ و  سخن می شود که در هر دو سوره متن قرآنی از فضایانسان( روشن می13/21/1٨

 باده از هایىپياله و آبریزها و جامها با»و « جواهرنشان هایىتخت»سلطنت پادشاهی دارد. زیرا در سوره واقعه تعبير 

آورد که همگی را نيز می« کشوری پهناور»و در سوره انسان عالوه بر این دو تعبير، عبارت  را به کار برده«روان ناب

توان گفت که مقصود از مخلّودون  وله پادشاهی همبستگی و پيوند معنایی دارند. با در نظر گرفتن این اصل میبا مق

برداری و اطاعوت محوض آن   که خود این تعبير نيز کنایه از فرمان 1در آیات یاد شده همان گوشواره به گوش است

واره که در مصر نشان بردگی بوود، عوالوه بور اینکوه     باشد. زیرا در دوران گذشته گوشواره نيز مانند بينیجوانان می

های نویسد: در نگارهرود، نشان بردگی نيز بود. پروفسور هاید ماری کُخ در این زمينه میی آرایش به شمار مینشانه

کواران  خوریم که هم بر گوش بلند پایگان و هم در گووش خودمت  ای بر میهای سادهتخت جمشيد اغلب به حلقه

 (23١، 1٨77است.)ماری کُخ: 

( نهفته است.)ميالنی: plotرنگ)و بنا به گفته ميالنی در پس هر عبارت، هر چند هم که ساده باشد، ناگزیر یک پی  3

رنگ است. بوا  ی چيدمان و تحوالت ساختاری آنها متاثر از همان پی( از این روی، ترکيب واژگان، نحوه7٣، 1٨٣7

مفسران در تفسير و تبيين معانی واژگان قرآنی بوه سواختار صورفی آن اهتموام چنودانی      کمال فروتنی باید گفت که 

ورزیدند مصداق بارز این سخن اختالو نظر ایشان در معنای مُخلّدون است که با کنکاشی در تفسيرهای قرآنی نمی

ا واژه مُخلّودون بوا   شود که و تا جایی که نگارندگان اطالع دارند و هيچ مفّسوری بوه ایون نکتوه کوه چور        روشن می

ساختاری صرفی متفاوتی در آیات مزبور به کار رفته ن رداخته است. حال اینکه تعبير یک متن بنا بوه گفتوه ميالنوی    

شباهت به تعبير خواب نيست. چنانچه در تعبير خواب همه جزئيات خواب اهميت دارند و گواه رموز و معنوای    بی

در آیات مزبور نيز کليد فهم معنای مُخلّودون در   (7٣سرا  گرفت.)همان،اهميت باید ای به ظاهر بیخواب در نکته

 The syro-aramaic reading of» کاربرد ساختار صرفی آن نهفته است. لوگزنبورک در کتاب ارزشمند خود با عنووان 

the Koran در این زمينه می« خوانشی سُریانی بر متن قرآنی( :نویسدLuxenberg: 2007 ،285 2٣١و )ی مُخلّدون واژه

بوار در قورآن اسوتفاده     ٢3و  23دو بار در متن قرآنی به کار نرفته است در حالی که خالدون و خالدین بوه ترتيوب   

اند. تغيير ساختاری این واژه در متن قرآنی تصادفی و اتفاقی نيست، بلکه این کار کامال هدمند و برای منظوری شده

ی مزبور این است که چرا وِلدان]پسوران[ بوه لؤلؤ]مروایود[    انگيز در دو آیهصورت گرفته است. اما پرسش تامّل بر

گوید: یکی از معانی ولدان در زبوان سُوریانی کوه    گویی به این پرسش میمانند شده است؟ وی س س در مقام پاسخ

مزبوور اسوتعاره از   شود، ميوه و ثمره است. با در نظر گرفتن این معنوا وِلودان در آیوات    [ تلفظ میyaldaهمان یَلدا]

                                                           
-ی مُخلّدون در آیات مربوطه است  زیرا این معنا با بافت کلی آیات که گویی از فضای کاخ و سلطنت پادشاهی سخن موی . این دیدگاه نگارندگان پيرامون واژه 1

بأوجوووووالِ( موراد شواعر از     یَبيوووتُ  موا الهمووم قليل *** مُخَلَّد سَعِيوووودٌ إال یَعِمَنْ )وَهَل ، همخوانی و تناسب بيشتری دارد. چه بسا در شعر امرؤالقيسگوید

 ای ندارد. موید ای برداشت مصراع دوم است.سعيدٌ مُخلّدٌ همان شخص برده باشد که دغدغه و غصّه
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انگورهای سفيد است. با توجه به این معنا شایسته است تا مُخلّدون به صورت مُجَلّدون خوانده شود که معنای یوخ  

شود: برای آنان انگورهایی سفيد و خُنک که بوه سوان   باشد. براین اساس معنای آیه چنين میزده یا خُنک است، می

 (2٣٣و 2٣7،شود.)همانمرواید هستند، چرخانده می

ی مخلّدون به معنای جاویدان زمانی قابل فهم است که فرسودگی و یابيم که واژهو با کمی تامّل و دقت نظر درمی ١

معنوا  گذشت زمان مطرح باشد و اگر این دو قيد از ميان برداشته شود، در آن صوورت مانودگاری و جواودانگی بوی    

ی مُخلّودون بوا چالشوی    لب برداشت مانودگاری و جواودانگی از واژه  خواهد بود. بنابراین، با در نظر گرفتن این مط

های تفسويری نياموده   شود که پاسخ آن تا جایی که نگارندگان اطالع دارند در هيچ یک از کتاببزرگ رو به رو می

 است.

 نتیجه

قرآنوی چيسوت؟   در متن « مُخَلّدون»محور اصلی پژوهش حاضر بر این اصل استوار است که معنای درست واژه ی 

هوای مفسوران و   از این روی برای پاسخ دادن به این پرسشِ تأمل بر انگيز، نگارندگان به بررسی و واکاوی دیودگاه 

، پرداخته و س س با تبيين و روشن کردن دیدگاه های این دو گروه، بوا  «مُخَلّدون»اهل لغت پيرامونِ معنای واژه ی 

و تصور غالب نزد مفسوران) کوه معنوای ایون واژه را جاویودان، در سون       دارند که بر خالذکر دالیلی چند بيان می

جوانی و طراوت، یا ماندگاری مطلق می پندارند(، معنای درست این واژه بنا به دالیل ذیل همان ]پسرانِ[گوشوواره  

 به گوش است. 

ی العوين  ترین تفسير قرآنی و فرهنوگ لغوت زبوان عربوی یعنو     معنای گوشواره به گوش هماهنگ با قدیمی -

 فراهيدی و تفسير سعيد بن جبير است.

ی مُخلّدون با دیگر مشتقات آن در متن قرآنی خود گوواه آن اسوت کوه    کاربرد ساختار صرفی متفاوت واژه -

 این واژه معنایی متفاوت را با معنای رایج آن که همان جاودانگی است، دارد.

رفته مویّد معنای دوم یعنی گوشواره به گوش هستند توا  ی مُخلّدون در آنها به کار بافت کلّی آیاتی که واژه -

 معنای جاویدان.

نبود زمان و فرسودگی در جهان آخرت معنای جاودانه بودن واژه مخلّدون را با چالشوی جودّی رو بوه رو     -

 سازد.می

 

 منابع 

يوروت، دار الکتوب   آلوسی، سيد محمود، روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم، محقق، علوی عبود البواری عطيّوه، ب    

 .1٢13العلمية، 

 م2111ابن عاشور، محمد بن طاهر، التحریر و التنویر، بيروت، مؤسسه التاریخ، 

 ابن قتيبه، عبداهلل بن مسلم، غریب القرآن، بی تا، 

 .1٢11ابن کثير، تفسير القرآن العظيم، إحياء الکتب العربية، 
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التوزیع، چواپ   ان العرب، بيروت، دار الفکر للطباعة و النشر وابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم،لس

 .1٢1٢سوم،

 ه. ش.1٨٣1ی مرتضی کریمی نيا، معنای متن، طرح نو، چاپ پنجم،ابو زید، نصر حامد، ترجمه

 م.1113النص، السلطة، الحقيقة، المرکز الثقافی العربی، ----

 ه.ق.1٨٣1فؤاد سزگين، قاهره، مکتبة الخانجی، ابو عبيده، معمر بن مثنی، مجاز القرآن، محقق، محمد 

احمد بن فارس زکریا، ابو الحسين، معجم المقائيس اللغة، محقوق، محمود عبدالسوالم هوارون، قم،دفتور انتشوارات       

 ه.ق.1٢1٢ی مدرسين علميّه قم،جامعه

رالعلم و دار الشوامية،   اصفهانی، حسين بن محمد راغب، مفردات ألفاظ قرآن، محقق، صفوان عدنان داودی، لبنان، دا

1٢12. 

 ی بی انتها، بازرگان، ذره

 ش.1٨71ی محمود رضا افتخار زاده، تهران، نشر روزگار، برک، ژاک، باز خوانی قرآن، ترجمه

 ه.ق.1٢2٨بلخی، مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل، محقق، عبداهلل محمود شحاته، بيروت، دار إحيا التراث، 

 ه.ق1٢1٣، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، بيروت، دار إحياءالتراث العربی،بيضاوی، عبداللّه بن عمر

 ه.ق.1٢22الثعالبی، عبدالرحمان بن محمد، تفسير الثعالبی، بيروت، دار إحياء التراث العربی، 

توشی هيکو، ایزوتسو، خدا و انسان در قرآن، ترجمه محمود آرام، تهوران، شورکت سوهامی انتشوار، چواپ پونجم،        

 .ش1٨٣1

 .ش1٨77جرجانی، ابو المحاسن حسين بن علی، جالء اطذهان و جال اطحزان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

 .1٢11جوهری، اسماعيل بن حماد، الصحاح، محقق، احمد عبد الغفور عطار، بيروت، دار العلم للمالیين، 

 .1٢1٢روشی لطفی، حسينی همدانی، سيد محمد حسين، تفسير انوار درخشان، تهران، کتاب ف

مطهور   -حميری، نشوان بن سعيد، شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم، محقق، حسين بن عبد اهلل العمورى 

 ه.ق.1٢21، بيروت، دار الفکر المعاصر،  یوسف محمد عبد اهلل -بن على االریانى

 فلسفه زبان دین. ترجمه ابوالفضل ساجدی. دان استيور،

 1٨٣7ی مهدی پارسا، مبانی نشانه شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی، چاپ سوم، دانيل چندلر، ترجمه

 ه.ق.1٢11دمشقی، ابن کثير، تفسير القرآن العظيم، محقق، محمد حسين شمس الدین، بيروت، دار الکتب العلمية، 

 .1٢17م،زمخشری، محمود، الکشاو عن الحقائق غوامض التنزیل، بيروت، دار الکتاب العربی، چاپ سو

 بيروت، المستشرقين، و المستعربين و العرب من النساء و الرجال الشهر تراجم قاموس االعالم الدین  الزرکلی، خير

  11٣1 للمالیين، دارالعلم انتشارات

 م111٣السامرّائی، فاضل صالح، بالغة الکلمة فی التعبير القرآنی، اردن، دارعمار، 

 م211١عمار، التعبير القرآنی، اردن، دار  ----

 م211٨، 2و1معانی النحو، قاهره، شرکة العاتکة لصناعة الکتاب، ج ----
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سبزواری نجفی، محمد بن حبيوب اهلل، إرشواد اطذهوان إلوی تفسوير القورآن، بيوروت، دار التعواریف للمطبوعوات،          

 ه.ق.1٢11

 ه.ش1٨11سجودی، فرزان، نشانه شناسی کاربردی، تهران، نشر علم، چاپ دوم،

 ش.1٨٣3بد الکریم، بسط تجربه نبوی، تهران، مؤسسه فرهنگی صرا ، سروش، ع

ی مدرسوين علميّوه قوم، چواپ     طباطبایی، سيد محمد حسين، الميزان فی تفسير القرآن، قم،دفتور انتشوارات جامعوه   

 ه.ق1٢17پنجم،

 ه.ش1٨77طبرسی، فضل بن حسن، تفسير جوامع الجامع، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

سويد احمود حسوينى، تهوران، کتابفروشوى مرتضووى، چواپ سووم،          خر الدین، مجمع البحرین، محقوق،  طریحى، ف

 ه.ق.1٢1١

عاملی، علی بن حسين، الوجيز فی تفسير القورآن العزیوز، محقوق، شويخ مالوک محموود، قوم، دار القورآن الکوریم،          

 ه.ق.1٢1٨

 م111٨الطبعة الثانية،  ، بيروت،3و٢علی، جواد، المفصّل فی تاریخ العرب قبل اإلسالم، جلد

 ش.1٨73علی زمانی، امير عباس، زبان دین، قم، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسالمی، 

 1٨٣1 سال 1٣ شماره اسالمی، علوم نشریه للتفسير، مُدّون أوّل جبير بن فاضل سعد، احمد، سعيد

 فراء، ابو زکریا یحيی بن زیاد، معانی القرآن، محقق، احمد یوسف نجاتی، محمد علی 

 .1٢11فراهيدی، خليل بن احمد، العين، قم، نشر هجرت، چاپ دوم، 

 ش.1٨٣1فالحی قمی، محمد، تأثير علوم ادبی در فهم قرآن،قم، بوستان کتاب، 

 ه.ق.1٢1٣رکز انتشارات و تبليغات اسالمی، فيض کاشانی، مال محسن، اطصفی فی تفسير القرآن، قم، م

 ش.1٨٣1قائمی نيا، عليرضا، بيولوژی نص، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسالمی،

 ش.1٨11معناشناسی شناختی قرآن، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسالمی، ----

 .1٢12ن، تهران، دار الکتب اإلسالمية، چاپ ششم،قرشى، سيد على اکبر، قاموس القرآ

 .1٨١٢قرطبی، محمد بن احمد، الجامع طحکام القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 

 ه.ش1٨١٣قمی، مشهدی محمدبن محمدرضا، کنز الدقایق و بحر الغرائب، تهران، وزارت ارشاد اسالمی، 

 ه.ش.1٨١7قمی، علی ابراهيم، تفسير قمی، قم، دارالکتاب، 

گنابادی، سلطان محمد، تفسير بيان السعادة فی مقامات العبادة، چاپ دوم، بيروت، موسسوه اطعلموی للمطبوعوات،    

1٢1٣. 

 .1٨77ماری کُخ، هاید، از زبان داریوش، مترجم پرویز رجبی، تهران، 

 ش.1٨٣٨مجتهد شبستری، محمد، تأمالتی در قرائت انسانی از دین، تهران، طرح نو، 
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(٥٠) 

 واکاوی و نقد معناشناختی ترجمه برخی از آیات قرآن کریم

 مائده و اسلوب ما أدراک( /1٠٥فصلت،  /44انسان،  /12واقعه،  /17آیات  مورد مطالعه:)

  1سعداهلل همایونید. 

   دانشگاه تهران یعرب اتيگروه زبان و ادب اریاستاد

 2پوری محمد جواد حسن 

 دانشگاه تهران ،یعرب اتيزبان و ادب یدکترا یدانشجو

 چکیده

های آن مورد ارزیابی دقيق قرار گيرنود. متورجم بوه عنووان کسوی کوه       کند که ترجمهحساسيت متن قرآن اقتضا می

زبان از واژه گرفته تا گفتمان مسلط مسئوليت انتقال مفاهيم زبان مبدأ را به زبان مقصد دارد، بایستی به تمام سطوح 

شناسی واژگوان  ی این مهم برآید. عدم بررسی دقيق سطوح مختلف زبان، از ریشهباشد تا بتواند به درستی از عهده

ی های پيشين قرآن کریم منجر به ارائوه گرفته تا تحليل ساختارهای نحوی و بافت کالم و همچنين اعتماد بر ترجمه

ی زیادی دارند و مانع از درک معنای صحيح واژگوان قورآن   با معانی مد نظر قرآن کریم فاصله هایی شده کهترجمه

 اند. کریم شده

ی برخی از آیوات  این پژوهش بر آن است تا با روش توصيفی تحليلی به بررسی تبارشناختی و معناشناختی ترجمه

با آن نقد و بررسی نماید و با تکيه بر منابع لغوی  های قرآن کریم را متناسبقرآن کریم ب ردازد و تعدادی از ترجمه

دهد کوه مترجموان   تر از واژگان و آیات مورد مطالعه ارائه نماید. نتایج حاصل از پژهش نشان میکهن، معنایی دقيق

شناختی از واژگان  و دوم، عدم توجوه  اند: نخست، عدم معرفت ریشهی مختلف دچار چالش شدهقرآن از دو جنبه

به ایهام ساختاری برخی از آیات قرآن کریم  که این دو عامل سبب شده مترجموان محتورم، واژگوان قورآن را     کافی 

یابی دقيق نکرده و به تحليل دقيق ساختار نحوی برخی از آیات قرآن کریم به ویژه سواختارهای دارای ایهوام   ریشه

اند تا معنوایی  ی خویش تالش نمودهبا اتکا به حافظههای پيشين قرآن کریم و اند  بلکه با اعتماد بر ترجمهن رداخته

 به ظاهر صحيح از آیه به دست دهند.

 قرآن کریم، ارزیابی ترجمه، تبارشناسی، معناشناسی. واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

ای بورای انتشوار آرا و   ی متون مذهبی از دیرباز رونق داشته و پيروان مذاهب مختلف از آن به عنوان وسويله ترجمه

ی کتب آسمانی نيز به همين دليل، به رغم موانع موجود بر سر راه آن، اند. ترجمهکردهاید مکتب خود استفاده میعق

                                                           
1
  .homayooni84@ut.ac.ir  /homayooni84@yahoo.com 

2 mjharabist@ymail.com 
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ها کاسته ی کتب آسمانی، از قداست آنتر بحث بر سر آن بود که مبادا با ترجمهسرانجام جایگاهی یافته است. پيش

ترجمه نمود و عمالا بوه  توان کالم الهی را به شکل صحيحمی شود، اما امروز بحث بر سر این است که تا چه اندازه

های متعددی از قرآن کریم به قصد انتقوال  های نخستين اسالمی تا کنون ترجمهبرگردانی دقيق دست یافت. از سده

ی زبان و ناآشنا با زبان عربی بوه نگوارش درآموده اسوت. در دوره    معانی و مفاهيم آیات قرآن به دست افراد فارسی

های خاصوی  ها، دارای ویژگیشود و هر یک از این ترجمههای قرآن کریم دیده میمعاصر، تنوع بسياری در ترجمه

ی صحيح آیات قرآن ن رداختوه و  های قرآن کریم در برخی موارد به ترجمهرسد بسياری از ترجمهاست. به نظر می

-ای که برخی از این ترجمهش نيز صادق است  به گونهی این پژوهی آیات مورد مطالعهاین مسأله در مورد ترجمه

ها امکان دستيابی به درک و دریافتی صحيح و دقيق از واژگان قرآن کریم را بوا مشوکالتی هموراه کورده و مسوائل      

پردازد، یوازده  مهمی را به ذهن متبادر ساخته است. در این مقاله که به بررسی موردی برخی از آیات قرآن کریم می

اند، عبارتند از انتخاب شده ها که به عنوان نمونهقرآن کریم مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است. این ترجمه ترجمه

ای، انصاریان، خرمشاهی، طبری، فوالدوند، کشف اطسرار، گرمارودی و وند، آیتی، الميزان، الهی قمشه: آدینهترجمه

هوا بيوان   مورد مطالعه، کوشش خواهد شد که اشکاالت ترجمه ها و محتوای آیاتمکارم شيرازی. با بررسی ترجمه

های قرآن کریم از این منظر حوائز اهميوت اسوت کوه     ای دقيق از آیه ارائه شود. ضرورت نقد ترجمهشود و ترجمه

تر به معنوای مووردنظر قورآن کوریم     نقص و نزدیکای دقيق، کمهای موجود برطرو شده و ترجمهاشکاالت ترجمه

  بيان شود.

 سواالت پژوهش

 اند مفهوم دقيوق آیوات را آن  های موجود توانستهاین نوشتار در صدد پاسخ به دو سؤال اساسی است که آیا ترجمه

های فارسی قرآن کریم ای در ترجمهزبان منتقل کنند؟ چه اشکاالت معناشناختیی فارسیچنان که هست به خواننده

 اره است؟وجود دارد که نيازمند بررسی و نقدی دوب

 های پژوهشفرضیه

ی ذیل را ارائه کرده و در سراسر این پژوهش به دنبال تحليل و اثبوات  در پاسخ به دو سؤال باال نگارندگان، فرضيه

شناسی دقيق برخی از واژگان قرآنی و عدم توجه به بافوت برخوی از آیوات قورآن و سواختار      آن هستند. عدم ریشه

-های اشتباهی به دست داده است. س س این ترجمهدرست از آیه شده و ترجمههای ناها موجب برداشتنحوی آن

ای مسلم از آن آیوه  ای که به ترجمههای بعدی نيز سرایت کرده است  به گونههای ناصحيح به ترجمهها و برداشت

 ی آیه باقی نگذاشته است. تبدیل شده و مجالی برای شک و تأمل در ترجمه

 پیشینه پژوهش

هوای مکتووب و شوفاهی و بوه صوورت      های مختلف قرآن کریم در قالب نقد و بررسوی ی سنجش ترجمههدر زمين

زبان انجام گرفته اسوت. بوا ایون    ی اخير در نشریات فارسیهای فراوانی طی دو دههمطالعه کلی و موردی، پژوهش

ترین مقاالتی کوه  ، مهموجوی انجام شدهوگوی بسياری مانده است. بر اساس جستحال، هنوز جای بحث و گفت

 در این زمينه نگاشته شده عبارتند از:
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  2١های فارسی قرآن  عباس اقبالی، زهره زرکار  مجله پژوهش دینوی  شوماره   نقد ترجمه کنایه در ترجمه -

 .1٨12بهار و تابستان 

ر قورآن  واکاوی و نقد ترجمه آیات کالمی )مطالعه موردی: خطاب های عتاب گونه به پيامبر اکورم )ص( د  -

  ٢، شوماره  2خانی، عبداهلل ميراحمدی  مجله مطالعات ترجموه قورآن و حودیث  دوره    کریم(  علی حاجی

 .1٨1٢پایيز و زمستان 

تبوار  ترجمه دهم هجری  حسن مقياسوی، مهودی ناصوری، حسوين توک      -نقد و بررسی ترجمه قرآن کریم -

 .1٨13  پایيز و زمستان ١، شماره ٨مجله مطالعات ترجمه قرآن و حدیث  دوره  فيروزجایی 

های فراروی ترجمه آن )نمونه موردی: سوره بلود در  واکاوی ساختار آیات اطقسام در قرآن کریم و چالش -

ای، تفسير الميزان، تفسير مجمع البيان، تفسير نمونه و تفسير نور(  فرهاد ترجمه آیتی، فوالدوند، الهی قمشه

 .1٨1١  بهار و تابستان ٢3، شماره 12وره دیوساالر  فصلنامه مطالعات نقد ادبی  د

های فارسی کهن و معاصر قرآن کریم  عباس اقبوالی،  ی بدون واو در ترجمههای حاليهنقد و بررسی جمله -

 .1٨17  پایيز 1٣نيا  مجله مطالعات ادبی متون اسالمی  شماره محمد کرمی

سووره   ٨٨تا  ٨1ان )مطالعه موردی: آیات نما با عصمت پيامبرواکاوی تفسيری و نقد ترجمه آیات متناقض -

خانی، کاووس روحی برندق، مهدی ناصری  مجله مطالعات ترجمه قرآن ص(  محمد طاهری، علی حاجی

 .1٨11  بهار و تابستان 1٨، شماره 7و حدیث  دوره 

صور  هوای معا  شناختی ترجموه  همایش ملی نقد زبان 1٨1٣اردیبهشت  12عالوه بر موارد مذکور، در تاریخ  -

فارسی قرآن کریم توسط انجمن ایرانی زبان و ادبيات عربی در شهر کرج برگزار گردیده و در آن، مقواالت  

 های معاصر فارسی قرآن کریم ارائه شده است.ی نقد ترجمههمایشی بسياری در زمينه

 معناشناسی واژه

ه، شدزل ناى بشرن بازبه آن که قرجووا از آنمشکل مىکند. را بانى فهم متن زهرم در همناو چندمعنا ى هاد واژهجوو

ک مشترو  یرنظاه و جوان وگذشته با عنون درهاوپژآنست. قرا یرناپذبجتناى امردر آن اها ع واژهنو یند اجوو

 يصتشخاى بانى برازفرو بانى زبافت ، یدشناسى جدنبادر زند. اختهدانى پرآقرن گاع واژنو یناسى رلفظى به بر

 است.گرفته ار توجه قررد چندمعنى موو هممعنى ى هام واژهمفهو

أ مبدن بازفهم اى باشد. برب فهميووده خوأ را مبدن باز ینکهاخوبى باشد مگر ی ههندل دنتقااند امترجمى نمىتو يچه

م مفهودر  يلخدبانى ازمل فراعو( و contextشناخت بافت )و . فرهنگشناسى يستکافى نن گام واژنستن مفهودا

لى ، وستن اگاواژسطح شوود  گرچه نخستين سطحی که مترجم با آن رو بوه رو موی  ست. ورى اضرى مرن، اگاواژ

أ را مبدم واژه ند مفهواکه بتود نمىشو یافتمقصد ن بادر زلى دمعای واژه يچه، فرهنگو ختالاگاهى به خاطر 

ب فهميوده  خوأ مبدن بااى را در ز، واژهچه بسا مترجم  يستمشکل فهم نارد مو یندر امشکل مترجم نماید. منتقل 

گانى مانند ن، واژمسلمانا ینىن دمتودر نمونه اى برد. یزبرم را در آن تا مفهو يابدمقصد ظرفى نن بادر زلى ، وباشد

مشکلى ر کان، باز يسىنگلد افر یکبه ن گاواژگونه  ینل انتقادارنووود. افرهنگى خاصى م مفهو، نجس، يدشهت، کاز
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ى آن را برو آر poor dueی قرآن، زکوات را بوه   ترجمهل در يکتاست. پافرهنگى عوامل ل به خاطر مشک ینو است ا

داده  يرست که به فقى ايزچى مى به معنااء و دوسهم فقرى لى به معناکووووووووه اول آنحا  سته انددابرگر almsبه 

 یدمشخص بااد فرابه ست که اخاصى ال مواز امشخصى ار سالمى مقدافقه ت در کازکه  يمندالى مىد. ومىشو

( ١1م، ص2121ى، . )شاهسونديستنت کای زدل واژهمعاام کد يچه يسىنگلی ادو واژه یند و اخت شوداپر

، نددامقصد مىن باأ در زمبدن بازعناصر متنى دل معاارى برقررا مترجم ی يفهظ( و11١1درست است کوه کتفوورد )  

م، کالى معنا، جملهى معنار، بافتار، ملى مانند ساختاالکه عوب، ستواژه احد ترجمه واکه  يستمعنى نان بد ینالى و

مقصد ن بازبه أ مبدن بازمتن  یکسانىدل و تعاارى برقردر بى اد يرتأثو کى ادرا يرتأثرات، تصو يشپ، بانىى زگونهها

 یتدهرعنصر موجورى، معناشناسى ساختا( در ٣1-7٣، صووووص1٨13ى، ساعدر . )لطفىپويرندگار مد نظر قر یدبا

 signinficantاللت د یىمعنای یهال یکىی معنایی، زمان، دو الیهر همبه طو یدباد و يرمونى مىگايرعناصر پد را ازخو

جاعى و ارلفظى ى معنان هما، اللتد یىمعنای یهالر از توجه باشد. منظورد مو valueیی ارزش معنای یهالى یگرو د

رج از خااى واژه يچه، یگررت د( به عبا71. )همان، صواژه یکتباطى ارزش ار یعنىارزش،  یىمعنای یهال  و ستا

، 1٨٣٣ى، ست. )باقرآن امونى ايرپت تابع کلمارى آن ستودنقش ى واژه و معناارد و ند يقىقى دمعنار گفتا هيرنجز

نقش دو  يرینشی واژه« میدخر يرینشی نهوا»هندو شماست«  يشپ يرین»شی ( بوورای مثووال در دو جملووه221ص

دارد   يزنوت متفام مفهو، و دو صفتی دوم جملهو در ست اسم ا يرینشی اول جملهت دارد  در ومتفارى ستود

و  يممىکنر تصو یىبه تنهااى را واژهمانى که ما زحتى ارد. ند يقىقم دجمله مفهورج از خاواژه  ينحالى که همدر 

 ینکنيم. از امىر تصون گاواژ یگردا بی آن بطهس راساابر م را مفهون هما، يمهن حاضر مىکناز آن را در ذمفهومى 

ه شدح « مطرsemantic fieldsهووای معنووایی حوووزه»ی یهنظررى معناشناسى ساختان در گاواژست درفهم اى بررو 

پخت ن گاواژ ينهمز ينهم( در 11١1)یرلهرن از یکدیگر شناخته شووند.  گا، واژعناصر ينبط برواست تا با شناخت ا

را در  fryی او واژهنمونه اى برهوا را نشوان دهود.    گردآوری کرده و سعی نموده روابط آن يسىنگلن ابارا در زپز و 

آیوی دارد  لوذا   کردن، فقط با جامودات هوم  به معنای سرخ fryی قرار داد و نشان داد که واژه cookتر جامعی زهحو

خ غن کم سرروگر با و ا deepfryد آن را شوخ سرد یازغن روبا ى جامداى گر غذا«. I fry milk»تووان گفوت:   نموی 

-رهپارا در  یرلهرر کا ينهمد سعى کر يزتسو نویز( ا71، ص1٨13ى، ساعدر )لطفىپوگویند. میsauteingد آن را شو

س ساابر م را مجر، يئهخطر، فجو، منکرح، جر، ثم، إنبذگانى مثل واژ يممفاهاو هد. م دنجاانى آقرن گااى از واژ

 ها دست یابد. م آنتا به مفهود کر یسهمقا یىمعنازه حو یهنظر

 ست:ده اکر يمتقسع به شش نورا  lexical relationروابط واژگانی  جورج یول

نند ابتو، یکدنز يلىخ یىبطه معنارابا رت چند صو یادو که ای از روابط اسوت  : گونهsynonymyمعنایی هم .1

 قشنگ.و  یبامانند: زباشند.  یکدیگر ينجانش

یکودیگر داشوته باشوند.    مخالف ى معنارت، صودو که ای از روابوط اسوت   : گونه antonymyتضاد معنایی  .2

 .یينپاو باال مانند: 
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را در  یگررت دصوى معنارت، صو یکى که معناای از روابووط اسووت : گونووه hyponymyشوومول معنووایی  .٨

  .کالان و يومانند: حد. يربرگ

مشابه ، داراى تلفظ مختلفرى نوشتارت چند صو یادو که ای از روابط است : گونه homophonyآوایی هم .٢

 ر.غار و قامانند: باشند. 

ى چند معنا یارى داراى دو گفتا یارى نوشتارت صو یککه ای از روابط اسوت  : گونه homonymyنامی هم .3

 ست. ا يلهسان و ويوحو  یعماى که به معنا يرنامرتبط باشد. مانند: ش

داشته باشد چند معنى رى گفتا یارى نوشتارت صو یککه روابط است  ای از: گونه polysemyچند معنایی  .١

 شود.میهم گفته ان يولى باالو  يسئرکه به  يسىنگلدر ا headمعانی باهم مرتبط باشند. مانند تمامىو 

ه شتدابه خوبى توجه ن گااد در واژضدو ا یىبه چندمعناهووا آنلى ، ویمارندا  سر یمقدن یالغوى را در يمبندتقس ینا

معنى با اى دو برع موضود گر لفظ مفراند: اگفتهو ند اگرفتهر به کارا لفظى« اک شترا»ی کلمهمعنایی، چندى به جاو 

م ناهمن گااى واژلفظى براک شترالفظى نامند. اک شترى، آن را ایگردبر  یکى يحترجون بد يتبدل يلبر سب، هم باشد

ست. اگرفته رت شناسى معاصر صونبادر زنها ارى آگذمنادو و  ینزى اساالى جده وگرفته شدر چند معنى به کاو 

جا  ينهمو از مشکل مىکند را فهم متن ن، بادر زچندمعنى م و همنان گاد واژجول و( به هرحا1٢٨: 1٨13)یوووول، 

( در ١و 3، صووووووووص1٨٣2اء، لعود. )امشخص مىشون گاع واژنو ینم امفهوو معنى در درک ساسى بافت انقش 

اثوور را بووا  1٨٢« العووواءمحمد ى »سلوى واژه، معنا يينتعدر بانى زيرچه غو بانى زچه ، ش بافتنقراسوتای اهميووت  

گوردد  هجری برمی 113ل به سا یرنظاه و جوم ونابا ثر ا ينلکند که اودر قرآن کریم معرفی می یرنظاه و جوعنوان و

چندمعنى ن گای واژيهکل، یرنظار از ( منظو٣1: 1٨13، ست. )پالمرالمدنى اللَّه ابن عبد ةللَّه عکرمابوعبدامتعلق به و 

 ييرتغ یگردبافتى به بافت از نهاست که آمختلف  يممفاهه، جور از ومنظوو ست ه امدآن آقردر ست که م اهمنا یا

و « ینهقرق و ياس، ضعامو، »موضعت کلما، از ینوزمری اشناسانهنبازکلمه »بافت« ى به جان هاوپژآنقر  امووا مىکند

ن قردر  يسىتفل يمهابرابن  يشلفضل حبابول امثا( به عنوان 11، ص1٨٣2اء، لعو)اند. ادهکرده ستفات اماکل ینل امثاا

 ست:ده اکر کرذ یىجه معنار و« چهاظَنّ»اى واژه نجا براو در آست. ا« نوشته آنلقره اجوو»م ششم کتابى به نا

را معنى  یندى اعتقاو ابانى زيربافت غ/ص(  زیووورا 2٢)« اهنَ ما َفَتن َوَظـــنَّ داوُد أ»ی یهدر آ یقينى ظنّ به معنا .1

 ست.اعصمت س ساا یقيند جوو وست م امعصوو لهى ء ايانبت داود)ع( از اکه حضرا چر  قتضا مى کندا

یورا  /جاثيوه(  ز ٨2« )مبحُسَتيقحننيَ ما َنحُن وَ لا َظن ًا إَنُظنُ  َعُة إن لس ااَما ر  ُقلُتم ما َند»ی یهى گمان در آظنّ به معنا .2

 ست(ده امشخص کررا ظنّ ى بانى معنازند. )بافت ادهنفى کرد خورا از  یقينن یندگاگو

 ست.انکوهش م مقادر ند اوخد/احزاب(  زیرا 11« )وَتَظُنّونَ بِاهللِ الظُّنونا»ی یهى بداندیشی در آظنّ به معنا .٨

  زیرا بافت آیات بر این معنوی داللوت   /انشقاق(1٢« )إنَّهُ ظَنَّ أن لَن یَحورَ»ی یهى پنداشتن در آظنّ به معنا .٢

 .(11٣، ص1٨71، يسى)تفلکند. می

ول، نزن شأت، کلما يرتفساى بررى يامعرا )بافت( ق ياست که سامعاصر  ینجمله مفسران از يزلما يرصاحب تفس

، نىمغا)الوووووداست. انسته اءات داقر يحترجو  يرمرجع ضمدن، مدنى بو یامکى ى، يرتفست یاروانقد ول، نز يبترت
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دى را به همراه عتقاو اکالمى او نحرآن، ابس که بىتوجهى به  يننقش بافت هم يتهم( در ا٨1و21م، صص111١

 یىاجبرگر یعنىد، خوى اعتقووادات ستاره صووافات، آن را در راسو 1١ی یهدر آگرفتن بافت ه یددبا ناه شاعردارد. ا

  ستن انسال اعمااند خالق اوگرفتند که خد يجهنت/صوووافات( 1١)« نَ ما َتعَملووَ للَُّه َخَلَقُکم َوا»ی یهو از آند دمعنا کر

ت حضرى گفتهها، تمامىاز آن، کووووووه  يشپت یاآنکه با توجه به ل آست. حار امجبود فعل خون در نساا ینابنابر

، حضوووورت يدندمىپرستو ساخته هووووا را د بووووتست خودهستند که با  ينىمشرکاو مخاطب و ست )ع( ايمهابرا

د خوچوه را  آنشما  یاآ»/صوافات(  13« )نَ ما َتنححتووَن َتعُبدأ »گوید: آنان میبه ار هشدو نکوهش م امق)ع( در يمهابرا

تان( ه به دست خوديدشاترهای دهيد )بتچه انجام میو آنند شما اوخد يدنداحالى که مى؟ دريدمىپرست یداهيدشاتر

 «ه است.یدفررا آ

واژه  یکن موايرپن واژگووان بانى همازمىکنند. بافت  يمبانى تقسزيرغو بانى ی زدو دسووتهبه را بافت شناسووان زبووان

ست ى ايزبانى هرچزيربافت غ  و ستا یکدقدما نزم کالدر « يه»لفظیا « يهمقال ینه»قرح صطالامعنى به  یناست که ا

 یکدنز «يهحال ینه»قرح صطالابه  يزمعنى ن ین. ايستجنس لفظ ندارد، امووووا از خالت ن دگاواژمعنابخشى به در که 

 والّ فهمه من ى یُررررر ا  لذاللفظ ا یکشفکل ما : »یسد)بافت( مىنوق ياس یفتعرر در ست. عالّمه محمد باقر صدا

؛ أو حالیررۀ، کررالظ و  بطاًامت اً حدوافهمه کالماً ى یُرر ا  لذاللفظ التى تشکّل مع ت اکالکلما، یۀکانت لفظاء سوى خ أ

بوه   11٢، ص21  ج 11١ص ١، ج1٨7٣، یى.« )طباطباعلموضوافى  ۀاللن ذات  تکوم و بالکال یطلتى تحالمالبسات ا

 ان(يزلمق در اياسه یگامقاله جا، 11و 1، شمارهنىآقرهای پژوهشمجله نقل از 

 جتماعىدى، اقتصاا یطاشرول، فرهنگ عصر نزت، یاول آنزن شأماننووووووووووود بانى زيرشناخت بافت غرو  یناز ا

ت و يابن، ادگاد واژبرربانى مانند کازگونه که بافت نهما  دکمک مىکننت یاآست درهمگى به فهم  يایىفاجغرو

 سازد.می یکدنها نزآبه فهم را ما ول عصر نزر شعاا

 . تعادل در ترجمه7

شناسی، تعادل و اجزای آن است. اصوالا هر زبانی به منظور رفع نيواز انسوان و   از جمله مفاهيم تخصصی در ترجمه

ای برای انتقوال پيوام و برقوراری    از الفاظ و ساختارهای دستوری به عنوان وسيلهبرای برقراری ارتبا  پدید آمده و 

ها متفاوتند و یقيناا هایی از زبان داد که در ميان زبانتوان اصالت را به جنبهکند. لذا در ترجمه نمیارتبا  استفاده می

هوا  ان محدود ساخت  زیورا زبوان  توان خود را در سطح ساختارهای دستوری و معنای کلمات و جمالت دو زبنمی

شود. اما آنچه در ی خاصی انجام میها و ساختارهای متفاوتی بوده و برقراری ارتبا  در هرکدام به شيوهدارای نظام

-ای که خوانندههای انتقال آن به زبان دیگر است  به گونهترجمه باید بيشتر مد نظر قرار گيرد، پيام نویسنده و شيوه

ی متن اصلی داشته باشد. البته این بدان معنا نيست کوه نسوبت بوه    برداشت و تأثيری مشابه خواننده ی متن ترجمه،

آید و ها به دست میجویی از معنایی که از آناعتنا باشيم، بلکه بایستی با بهرهمعانی واژگان و یا قوانين ساختاری بی

 مناسووبی در زبووان دیگوور نمووایيم.   شوورایط حوواکم بوور موقعيووت ارتبوواطی کووالم، سووعی در یووافتن معووادل        

آورند. ایون  تعادل در ترجمه کليتی است با اجزایی چند، که این اجزا در ارتبا  با یکدیگر، پيام متن را به وجود می
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-های زبان و ویژگوی اجزا از سطح واژگان شروع شده و شامل ساختارهای دستوری، بافت متن، فرایند کالم، کنش

تواند یک شود. تعادل در ترجمه بسته به نوع و موقعيت برقراری ارتبا ، میو مقصد می های زیباشناختی زبان مبدأ

ی این اجزا را دربرگيرد. به منظور دستيابی به تعادل در سطوح مختلف ترجمه، مترجم ابتدا الزم اسوت موتن   یا همه

س س بررسوی خوود را از سوطح    اصلی را به طور کامل مطالعه کند تا تصویر کلی از متن مورد نظر به دست آورد. 

ی بعودی  ها در ساختارها را مورد بررسی قرار دهد. در مرحلهواژگان شروع نموده و س س ساختارها و ارتبا  واژه

هوا و یوا کاربردهوای    به بررسی ارتبا  ساختار و جمالت یک متن )انسجام ساختاری( و س س به ارتبا  بين کنش

ی متن اصولی  ته روشن است که در گذر از این مراحل، مترجم به عنوان خوانندهپردازد. البزبان )انسجام کنشی( می

ای )اطوالع  ها با یکدیگر محدود باشد، بلکه بایستی در این راه از دانش زمينهنباید به واژگان، ساختارها و ارتبا  آن

ات، اطالعوات اجتمواعی،   تصوور ی موضوع(، شرایط و قوانين حاکم بر موقعيت ارتباطی، پيشاز سوابق و تاریخچه

ی متن اصلی را دریابود و در ایون راه بوه    سياسی، فرهنگی و بسياری عوامل دیگر بهره جوید تا بتواند پيام نویسنده

هوایی  وجووی معوادل  ی متن مقصد در جسوت کند. از طرو دیگر، مترجم به عنوان نویسندهای فعال نقش ایفا گونه

ها بدون درنظر تلف تعادل، در قالب زبان مقصد ارائه نماید. انتخاب این معادلاست تا پيام دریافتی را در سطوح مخ

ى، )شاهسوندهای آنان در زبان مقصد و شرایط حاکم بر موقعيت ارتباطی ممکن نيسوت.  گرفتن مخاطبان و ویژگی

 (١٣-١7م، صص2121

 . واژگان1-7

ست. این بدان معنا نيست که واحد ترجمه در کند واژه انخستين سطحی که مترجم بررسی خود را از آن شروع می

هوا و سواختارها و   اینجا واژه است  زیرا در مراحل بعدی ایجاد تعادل در ترجمه، وی ناگزیر به بررسی ارتبا  واژه

نماید. گاهی های مبدأ و مقصد تعادل برقرار میهای مورد نظر در زبانباشد. مترجم در این مرحله، بين واژهغيره می

ی مورد نظر در زبان مبدأ برای مترجم دشوار نيسوت  زیورا مفهووم آن واژه در هور دو زبوان      نمودن معادل واژه پيدا

های نماز و روزه در زبان فارسی. گاهی نيز مترجم های الصالة و الصيام در زبان عربی و واژهوجود دارد. مانند واژه

یابد. برای مقابله با این خأل واژگان، مترجم از زبان مبدأ نمیای ی مناسب و دقيقی را در زبان مقصد برای واژهواژه

ی مورد نظر است. سازی یا استفاده از چندین کلمه به جای واژهناگزیر از استفاده از امکانات زبان مقصد برای واژه

بوه زیبوایی و   البته اگر آن واژه از لغات کليدی متن باشد، به کارگيری چندین کلموه یوا عبوارت بوه جوای آن واژه،      

زند. برای مثال در بسياری از موارد، لغاتی که دارای بار فرهنگی، مذهبی، سياسی و اجتمواعی  انسجام متن لطمه می

هستند، هنگام برگرداندن به فرهنگ دیگر، یا دچار افت معنایی خواهنود شود و یوا در زبوان مقصود بورای آن واژه       

گردد کوه  در فرهنگ اسالم به فرد، حيوان یا شیء ناپاکی اطالق می« نجس»ی شود. برای مثال واژهمعادلی پيدا نمی

ها شرایط خاص خود را داراست. حوال اگور دنبوال    توان آن را لمس کرد و تطهير هرکدام از آنبا دست خيس نمی

در ترجموه   های معنایی وسيعی در زبان دیگر بگردیم، یقيناا با خأل واژگان روبرو خواهيم بود.معادلی با چنين مؤلفه

های معنایی نجس را در برندارد  زیرا ممکن است فورد،  استفاده شده که مؤلفه« unclean»ی به زبان انگليسی از واژه

شیء یا حيوانی تميز ولی در عين حال نجس باشد. ایرانيان به دليل نزدیکی مذهبی، جغرافيایی و سياسی با اعراب، 
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اند. لذا مترجمان در برگرداندن این مفاهيم از عربی بوه  زبان عربی وام گرفتههای کليدی اسالم را از بسياری از واژه

ی معادل دقيوق  گونه سنخيتی با اسالم و مسلمانان ندارند، ارائههایی که هيچفارسی مشکلی ندارند. اما برای فرهنگ

 .(١1-١٣صهایی که بار مذهبی دارند امری مشکل و در بسياری موارد غيرممکن است. )همان، صواژه

ی بسيار مهمی که در تعادل واژگانی مطرح است، درنظر گرفتن وجوه معنایی واژگان است. ممکن اسوت یوک   نکته

ترین وجوه از  ی صحيحکنندهاستفاده شده، تعيين واژه دارای معانی متعددی باشد  لذا ساختار یا بافتی که واژه در آن

 پردازیم: می هابرخی از این نمونه وجوه معنایی آن واژه است. در ادامه به بررسی

 /انسان( 11/واقعه   17) ﴾َيطوُف َعَليهحم وحلداٌن َُمَلَّدونَ ﴿

 گردند.وند: نوجوانانی جاودانی در شکوه و طراوت پيوسته گرداگرد آنها میآدینه -

 چرخند.آیتی: پسرانی همواره جوان گردشان می -

 پردازند.شان میتوار به خدمالميزان: و غالمانی بهشتی پروانه -

 گردند.شان هميشگی و ابدی است گرد آنها به خدمت میای: و پسرانی زیبا که حسن و جوانیالهی قمشه -

 گردند.شان میانصاریان: نوجوانانی هميشه نوجوان همواره )برای خدمت( پيرامون -

 گردند. خرمشاهی: جاودانه جوانان بر گرد آنان مى -

 کودکانی هميشگان.گردد بر ایشان طبری: می -

 گردند.فوالدوند: بر گردشان پسرانی جاودان )به خدمت( می -

 گردد )به خدمت( غالمان جوانان آراسته، جوانی و جاودانی را آفریده.کشف اطسرار: بر سر ایشان می -

 گردند.گزارانی هماره جوان گرد آنان میگرمارودی: خدمت -

 گردند.( پيوسته گرداگرد آنان میمکارم: نوجوانانی جاودان )در شکوه و طراوت -

اند. به ترجمه کرده« جاودانه»را به « مُخلَّدون»یگردد، تمامی مترجمين واژهگونه که مالحظه میهمان نقد و بررسی:

را « مُخلَّودون »ی، واژه«خالودون »یی ایون واژه و آگواهی از معنوای واژه   رسد آنان به سبب آشنایی با ریشوه نظر می

هوای کهون   نامهاند. در حالی که واکاوی این واژه در لغتترجمه نموده« جاودانه»داشته و آن را نيز به مترادو آن پن

به معنای جاودانگی مشتق شده، بلکه ریشوه در  « خُلود»نه از « مُخلَّدون»یرساند که واژهعربی ما را به این نتيجه می

الخُلد: من أسماء الجنان  والخُلود: البقاء فيها، »گوید: ين میبه معنای گوشواره دارد. خليل در العين چن« خُلد»یواژه

 ، ذیل ماده خلد( 1/31٢ش، 1٨٣٨)خليل، « ( مُقرَّطون.وحلداٌن َُمَلَّدونَ وهم فيها خالِدون ومُخلَّدون. وتفسير )

قـال  ﴾َعَليهحم وحلـداٌن َُمَلَّـدونَ َيطوُف ﴿ اخلحلَدة: مجاعة احللی. وقوله تعالی:»نگارد: العرب چنين میمنظور نيز در لسانابن
ــا . *** الزجــاجی: حملَّــون، وقــال أبوعبيــد: مســورون، ميانيــة؛ وأنشــد: وَملَّــداٌت ابللجــنيح ک َّنَّ وقيــل:  أعجــازُهنَّ أقــاوُز الُکثبــانح

َلــد. ، 2113)ابوون منظووور،  «ُمقرَّطــون ابخلحَلــَدة. وقــال أبــوعمرو: َخلَّــَد جاريتــه، إذا حالهــا ابخلََلــَدة وهــی القحَرطــة، ومجعهــا خح

 ، ذیل ماده خلد(1/11٢1
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و « خالود »ی از واژه 1از سوی دیگر، با توجه به اینکه در تمامی آیاتی که به مفهووم جواودانگی اشواره شوده اسوت     

ــدًا َفَجــزاُؤُه َجَهــنَُّم خالحــدًا فيهــا﴿مشووتقات آن اسووتفاده شووده اسووت  ماننوود آیووات  نــاً ُمتَـَعمح   اء( /نسوو1٨)﴾َوَمــن يَقُتــْل ُمؤمح

 /بقووره(٣2) ﴾أولئحــَک أصــحاُب اجلَنَّــةح ُهــم فيهــا خالحــدونَ ﴿/حشوور( 17) ﴾َفکــاَن عاقحبَـتَـُهمــا أنَـُّهمــا فــی الن ــارح خالحــَدينح فيهــا﴿

های بهشتی اشواره و بارهوا بور آن تأکيود شوده اسوت،       و با توجه به سایر آیات قرآن که در آن به جاودانگی نعمت

یه تأکيدی بر جاودانگی نعمت نيست، بلکه به ویژگی دیگری که با سياق این آیه و رسد در این آبنابراین به نظر می

آیات قبل و بعدش هماهنگی بيشتری دارد، اشاره شده و آن اطاعات محض از بهشتيان است  که قرآن کوریم از آن  

برای آیه « گردندآنان میغالمانی حلقه به گوش بر گرد »رسد ترجمه به زیبایی تعبير نموده است. بنابراین به نظر می

 تر باشد.مناسب

ـفاءٌ ﴿ب.  َوالَـّذيَن اليُؤمحنـوَن  وَلو َجَعلناُه ُقرآصً أعَجمي اً َلقالوا َلوال ُفصح َلت آايتُُه أأعَجميٌّ َوَعَريبٌّ ُقل ُهَو لحلَّذيَن آَمنوا ُهـدً  َوشح
ََ يُناَدوَن محن مَ   /فصلت(٢٢) ﴾كاٍن بَعيدٍ ِف آذاهنححم َوقٌر َوُهَو َعَليهحم َعمًى أولئح

گفتند: چرا آیاتش روشون نيسوت؟ آیوا قورآن      دادیم حتماا میو هرگاه آن را قرآن عجمی قرار می وند:آدینه -

 عجمی از پيغمبری عربی درست است؟

گفتند: چرا آیاتش به روشنی بيان نشوده اسوت؟ کتوابی بوه      فرستادیم می آیتی: اگر قرآن را به زبان عجم می -

 پيامبری عرب؟زبان عجم و 

گفتنود: چورا آیواتش جودای از هوم       ها موی کریم آن وقت عربالميزان: و اگر ما قرآن را غيرعربی نازل می -

 کند؟نيست؟ و چرا با عرب به زبان غيرعربی و یا غيرفصيح صحبت می

تاب مفصل گفتند: چرا آیات این ک فرستادیم کافران می ای: و اگر ما این قرآن را به زبان عجم می الهی قمشه -

و روشن )به زبان عرب( نيامد )تا ما قوم عرب ایمان آوریم(؟ ای عجب آیا کتاب عجمی بر رسول و امت 

 شود؟! عربی نازل می

گفتند: چرا آیاتش در نهایوت روشونی بيوان    انصاریان: و اگر آن را قرآنی غيرعربی قرار داده بودیم قطعاا می -

 م[ برای ]مردمی[ عرب زبان ]و فصيح؟![ نشده است؟ آیا ]قرآنی[ غيرعربی ]و نامفهو

گفتند چورا آیوات آن    شک مى آوردیم، بى خرمشاهی: و اگر آن را به صورت قرآنى بيگانه و ناشيوا پدید مى -

 شيوا بيان نشده است؟ چرا آن بيگانه و ناشيواست، حال آنکه پيامبر عربى ]و شيوا[ است؟ 

 های او؟ به پارسی و تازی؟ی: چرا پدید نکردند نشانطبری: و اگر کردیمی آن را قرآنی پارسی بگفتند -

هاى آن روشون بيوان    گفتند چرا آیهفوالدوند: و اگر ]این کتاب را[ قرآنى غيرعربى گردانيده بودیم قطعاا می -

 نشده؟ کتابى غيرعربى و ]مخاطب آن[ عرب زبان.

                                                           
 .قرآن کریم آیه 47 در1



 پورى , محمد جواد حسنیونيسعدالله هما ميقرآن كر اتياز آ یترجمه برخ یو نقد معناشناخت ىواكاو
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پارسی کردیمی گفتندی: چورا پيودا و   کشف اطسرار: و اگر ما این نامه را به زبان عجم فرستادیمی و آن را  -

 ای عجمی و رسولی عربی؟گشاده نکردند آن را؟ گویندی: باش نامه

گفتند: چرا آیاتش روشن نيست؟ آیا )قرآنی( غيرعربی کریم میگرمارودی: و اگر آن را قرآنی غيرعربی می -

 و )پيامبری( عربی؟

گفتند: چرا آیاتش روشن نيست؟ آیا قرآن عجموی   دادیم حتما می مکارم: هرگاه آن را قرآنی عجمی قرار می -

 از پيغمبری عربی درست است؟ 

و واژه « عجمی و غيرعربوی »را به « أعجَمیّ»یگردد، تمامی مترجمان، واژهگونه که مالحظه میهمان نقد و بررسی:

ژه و آگاهی از معنای رایج آن رسد آنان به سبب آشنایی با این دو وااند. به نظر میترجمه کرده« عربی»را به « عَرَبیّ»

« عربیّ»ترجمه نموده و به تبع آن، واژه « غيرعربی»پنداشته و آن را نيز به « عَجَمیّ»را مترادو « أعجَمیّ»ی دو، واژه

های کهن عربی موا را بوه ایون نتيجوه     نامهاند. درحالی که واکاوی این دو واژه در لغتترجمه کرده« عربی»را نيز به 

ریشه و دارای اشتراک معنایی است، اما مترادو آن نبووده  هم« عَجَمیّ»یاگرچه با واژه« أعجَمیّ»یه واژهرساند کمی

معنای شناخت ى هاازراه یکىباشد. می« گنگ، مبهم، غيرفصيح و نارسا»نيست، بلکه به معنای« غيرعربی»و به معنای

اگرچوه  « عَرَبویّ »ی به عنووان نمونوه، واژه  ست. اانى بزبافت ع نو یکها واژهتقابل ، و توجه به تقابلهاستواژگان، 

نيست، بلکوه بوه دليول تقابول بوا      « نژادزبان و عربعربی، عرب»ی بسيار مشهور است، اما در این آیه به معنایاواژه

َجـم: ضـد العَ »گوید: می« أعجَمیّ»ی واژهباشد. خليل دربارهمی« فصيح، شيوا، گویا و رسا»، به معنای «أعجَمیّ»یواژه
)خليل، .« العرب. و األعَجم: الذی اليُفصح. وکل کالم ليس عربية إذا   ترد هبا النسبة. و الَعجماء: کل صالة اليُقرأ فيها

 ، ذیل ماده عجم(2/11٢٣ش، 1٨٣٨

فصـح. قـال الُعْجـم والَعَجـم: خـالف الُعـْرب والَعـَرب. والُعْجـم: مجـع األعَجـم: الـذی اليُ »نگوارد:  منظور نيز چنوين موی  ابن
 أبوإســـــــــــحاق: األعَجـــــــــــم: الـــــــــــذی اليُفصـــــــــــح واليُبـــــــــــني  کالمـــــــــــه، وإن کـــــــــــان عربـــــــــــی النســـــــــــْ کـــــــــــزايد األعجـــــــــــم. 

ـــــُه  ن ُـــــدَّ مح ـــــادح الب ـــــٌل لحلعب . ***قـــــال الشـــــاعر: َمنَه .   ُمنَتهـــــی ُکـــــلح  أعَجـــــٍم وَفصـــــيحح  واألنثـــــی: َعجمـــــاء، وکـــــذلک األعجمـــــی 
: فالــذی مــن جــنس العجــم، أفصــح أو   يُفصــح . ورجــٌل أعجمــیٌّ وأعجــُم: إذا کــان فــی لســانه ُعجمــة وکــالٌم ف مــا الَعَجمــی 

دوَن إلَيهح أعَجمیٌّ ﴿أعجمیٌّ وأعجُم: بني  الُعجمة. وفی التنزيل: /حنـل( ويُنسـْ إلـی األعجـم الـذی 010) ﴾لحساُن الَّذی يُلحح
. و  قـال الفـراء: تقـول: هـذا رجـٌل فی لسانه ُعجمة. فُيقـال: لسـاٌن أعجمـیٌّ وکتـاٌب أعجمـیٌّ. وقـال ٍعلـْ: أفَصـَح األعَجمـیُّ

.« أعجمــیٌّ، إذا کــان اليُفصــح، کــان مــن العجــم أو العــرب. ورجــٌل عجمــیٌّ، إذا کــان مــن األعــاجم فصــيحاً کــان أو غريفصــيح

 ، ذیل ماده عجم(231٣-٨/2311، 2113)ابن منظور، 

زبوان نوازل شوده بوود و     عورب  ای عربی و بر پيامبر و مردمانیاز سوی دیگر، با توجه به اینکه قرآن کریم در منطقه

همچنين این آیه، جزء اولين آیاتی که بر پيامبر اکرم)ص( نازل شده نيست تا بخواهد زبان قرآن کوریم را بوه موردم    

ها از نزول قرآن گذشته بود و مردم با زبان و سبک و سياق آیوات قورآن کوریم آشونا شوده      معرفی کند، بلکه مدت

نتيجه بگيریم: این آیه در صدد آن است که بگوید: این قرآن به زبان عربی اسوت نوه   بودند، بنابراین دور از ذهن که 

رسد در این آیه تأکيدی بر عربی بودن زبان قرآن نيست، بلکه به ویژگی دیگری کوه بوا سوياق    غيرعربی. به نظر می
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و رسا بودن آیوات قورآن کوریم     ها به کار رفته است، اشاره دارد و آن، شيوااین آیه و سایر آیاتی که این واژه در آن

گنوگ،  »را بوه معنوای   « أعجَمویّ »یرسد بهتر اسوت واژه نظر میاست. بنابراین با توجه به قرائن و دالیل موجود، به 

درنظر « شيوا، واضح، فصيح و رسا»را که در برابر آن قرار گرفته به معنای « عربیّ»یو واژه« مبهم، غيرفصيح و نارسا

.« أعَرَب الرَّجُل: أفَصَح القوَل والکـالَم و هـو َعَرابنـیُّ اللسـانح أی َفصـيحٌ »گوید: می« عَرَبیّ»یی واژهگرفت  خليل درباره

تقول: رجٌل عربـیُّ اللسـانح إذا کـان فصـيحاً. وقـال »گوید: منظور نيز می، ذیل ماده عرب( ابن2/11١٢ش، 1٨٣٨)خليل، 
ُْ معناُهـا واحـٌد و هـو اإلابنـُة. يُقـال: أعـَرَب الليَ: َيوز أن يُقال: رجٌل َعَرابنیُّ اللسانح  . وقال األزهـری: اإلعـراُب والتعريـ

ه ا ُْس ی اإلعراُب إعراابً لَتبيينحه وإيضاحح )ابن منظور، « عنُه لسانُه وَعرََّب أی أابَن وأفَصَح. وحکی ابُن األٍريح عن ابنح قتيبَة: إَّن 

فصاحت، شويوایی و  »در این آیه به معنای « عربیّ»ی رسد واژهمی ، ذیل ماده عرب( بنابراین به نظر233٢/٨، 2113

 «. نژادزبان و عربعرب»باشد نه به معنای « وضوح کالم

فاٌء َوالَـّذيَن اليُؤمحنـوَن ِف آذاهنحـحم َوقـٌر َوُهـَو َعلَـيهحم »از سوی دیگر، بافت آیه و استفاده از عبارت  ُهَو لحلَّذيَن آَمنوا ُهدً  َوشح
که بوه گنگوی، ابهوام، غيرفصويح و     « وَقر و عَمى»که به فصاحت و شيوایی و « هُدى و شِفاء»واژگانی نظير  و« َعمـىً 

 نمایود. کند و احتمال عربی و عجموی بوودن را ضوعيف موی    هستند نيز این احتمال را تقویت می نارسابودن نزدیک

گفتند: چورا  دادیم، مسلماا میو مبهمی قرار میو اگر قرآن را )کالم( خواندنی گنگ »رسد ترجمه بنابراین به نظر می

آیاتش واضح و گویا و مفصل بيان نشده است؟ آیا )کالمی( گنگ و مبهم و )پيامبر و مخاطبوانی سوخنور( شويوا و    

 تر باشد. برای آیه مناسب« رسا )با هم سازگار است؟!(

 . ایهام ساختاری7-2

و یافتن معوادل آنهوا در زبوان مقصود اسوت. تنهوا در مووارد        سطح بعدی کار مترجم بررسی ساختارهای متن مبدأ 

معدودی ممکن است ساختارهای دو زبان منطبق بوده و نيازی به تغيير نداشته باشد  زیرا هر زبان عناصر معنایی را 

دهد. بدین ترتيب مترجم باید عناصر ساختاری زبان مبدأ را بوا عناصور   های ساختاری خاص خود ارائه میدر قالب

اختاری معمول و متداول در زبان مقصد جایگزین نماید. البته ممکن است وی در مقابل عناصور سواختاری یوک    س

زبان، معادلی در زبان دیگر نيابد و یا عناصر موجود در یک زبان، فاقد ارزش ارتباطی ساختار مشابه در زبان دیگور  

ی او این است که محتووا و  بان نيست، بلکه وظيفهی مترجم، حفظ ساختارهای مشابه در دو زباشد. در اینجا وظيفه

هوایی از زبوان مقصود ارائوه نمایود کوه هموان پيوام را بوه خواننوده منتقول کنود.             پيام ساختار زبان مبدأ را در قالب

ای در ارتبا  با یکدیگر باشند که بيش از یک ( اگر عناصر ساختاری یک سازه به گونه71م، ص2121ى، )شاهسوند

ا برداشت شود، این ساختار دارای ایهام است. گاهی نویسندگان از ایهام بوه عنووان تکنيکوی در نگوارش     معنا از آنه

آیود و در نتيجوه،   کنند  اما بيشتر اوقات ایهام به طور ناخودآگاه توسط نویسنده یا مترجم به وجوود موی  استفاده می

تووان بوه   وان نمونه برای ایهام ساختاری می( به عن71شود. )همان، صی متن دشوار میدرک مقصود برای خواننده

 ترجمه آیات زیر اشاره نمود: 
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ُعُكم مَجيًعـا فـَيُـَنبح ـُئكُ ﴿أ.  ـا ُكنـُتم َتعَملـونَ اي أيُّها الَّذيَن آَمنـوا َعلَـيُكم أنُفَسـُكم الَيُضـرُُّكم َمـن َضـلَّ إذا اهتَـَديُتم إَل هللاح َمـرجح  ﴾م مبح
 /مائده(113)

اید مراقب خود باشيد  هنگامی که شما هدایت یافتيد، گمراهی کسوانی  ایمان آورده وند: ای کسانی کهآدینه -

 رساند.اند به شما زیانی نمیکه گمراه شده

انود بوه   اید، آنان که گمراه مانوده اید به خود پردازید  اگر شما هدایت یافتهآیتی: ای کسانی که ایمان آورده -

 شما زیانی نرسانند.

-اند گمراهیاید بر شما باد رعایت نفس خودتان  چه آنان که گمراه شدهه ایمان آوردهالميزان: ای کسانی ک -

 رساند، اگر شما خود راه را از دست ندهيد.شان به شما ضرر نمی

ای: ای اهل ایمان، شما )ایمان( خود را محکم نگاه دارید  که اگر همه عالم گمراه شوند و شوما   الهی قمشه -

 انی از آنها به شما نرسد.به راه هدایت باشيد زی

انصاریان: ای اهل ایمان! مراقبِ ]ایمان و ارزش های معنویِ[ خود باشيد  اگر شما هدایت یافتيد، گمراهی  -

 گمراه شده به شما زیانی نمی رساند.  کسی که

[ خودتان را دارید  چون شما راه یافته باشيد، کسوى   خرمشاهی: اى مؤمنان شما مسؤوليت ]حفظ و هدایت -

 رساند. که به بيراهه رفته باشد، زیانى به شما نمى

ها که بگرویدید بر شماست تنهای شما  نه زیان کند شما را آن کی گم شد چون راه یافتيد کسطبری: یا آن -

 شما.

یافتيد آن کس که گموراه    اید به خودتان ب ردازید  هر گاه شما هدایت  فوالدوند: اى کسانى که ایمان آورده -

 رساند. به شما زیانى نمىشده است 

اطسرار: ای ایشان که بگرویدند بر شما بادا تنهای شما  نگزاید و زیان ندارد شما را بيراهی هور کوه   کشف  -

 گم گشت از راه، چون شما بر راه راست بودید.

گرمارودی: ای مؤمنان خویش را دریابيد  چون رهياب شده باشيد آن کس که گمراه اسوت بوه شوما زیوان      -

 رساند.نمی

اید مراقب خود باشيد  هنگامی که شما هدایت یافتيد گمراهی کسانی کوه  مکارم: ای کسانی که ایمان آورده -

 رساند. اند به شما زیانی نمی گمراه شده

را فعل مضارع منفی درنظر گرفته و « الَيُضـرُُّكم»گردد، تمامی مترجمين فعل گونه که مالحظه میهمان نقد و بررسی:

رسود بافوت   اند. اگرچه این ترجمه نادرست نيست، اما به نظر موی ترجمه کرده« رساندضرر و زیان نمی» به صورت

َعلَـيُكم »هوم از عبوارت   « الَيُضـرُُّكم»طلبد  چرا که بافت آیه، بافت هشدار است و قبول از فعول   آیه معنای دیگری می
های مضارع صي  مفرده این است که ادغام فعل دربارهاستفاده شده است. از سوی دیگر، قانون علم صرو « أنُفَسُكم

ـنُکم َعـن دينحـه َفَسـوَف ََيتـی هللُا ﴿ جنس را ادغام نمود  مانند آیهتوان دو حرو همهم می اي أيُّها الَـّذيَن آَمنـوا َمـن يَرتَـدَّ مح
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َوَمن يَرَتدْد محنُکم َعن دينحه فـََيُمـْت َوُهـَو کـافحٌر ﴿ یهتوان فک ادغام نمود. مانند آ/مائده( و هم می3٢) ﴾بحَقوٍم ُيُحبـُُّهم َوُيُحب ونَه
َرةح  تووان بوه   ( و در حالت ادغام می2/3٢2ش، 1٨٣7)ابن عقيل، /بقره( 217) ﴾فَ ولئحَک َحبحَطت أعماُِلُم فی الدُّنيا َواآلخح

 (٨/1١٣  2/٨١1توووا، حووورو مووودغم فيوووه سوووه حرکوووت فتحوووه و ضووومه و کسوووره را داد. )رضوووی، بوووی    

فعل مضارع منفی نيست، بلکه فعل نهی )مضوارع مجوزوم و در   « الَيُضرُُّكم»رسد فعل آنچه بيان شد، به نظر می بنا بر

ای »رسود ترجموه   حالت ادغام و متحرک به ضمه( است که با بافت آیه هماهنگی بيشتری دارد. بنابراین به نظر می

تور  بورای آیوه مناسوب   « ا گمراهان به شما زیانی رسوانند. اید، مبادمؤمنان مراقب خویش باشيد  اکنون که راه را یافته

 باشد.

 /قدر(2) ﴾وَما أدراکَ ما لَيلَةُ القَدرِ﴿شوند. مانند: آغاز می« ما أدراک»ب. آیاتی که با اسلوب 

 وند: و چه چيز دانا کرد تو را شب قدر چيست؟آدینه -

 آیتی: و تو چه دانی که شب قدر چيست؟ -

 ی شب قدر چيست؟دانالميزان: و تو چه می -

 ای: و چه تو را به عظمت این شب قدر آگاه تواند کرد؟الهی قمشه -

 دانی شب قدر چيست؟انصاریان: تو چه می -

 خرمشاهی: و تو چه دانى شب قدر چيست؟ -

 طبری: و چه دانا کرد تو را که چيست شب قدر؟ -

 فوالدوند: و از شب قدر چه آگاهت کرد؟ -

 شب قدر چه شب است؟ کشف اطسرار: و چه دانی تو که آن -

 دانی شب قدر چيست؟گرمارودی: و تو چه می -

 دانی شب قدر چيست؟! مکارم: و تو چه می -

را اسولوب اسوتفهام درنظور    « موا أدراک »گردد، تمامی متورجمين اسولوب   گونه که مالحظه می: هماننقد و بررسی

دانوی،  تو چه می»إفعال درنظر گرفته و به صورت را ماضی باب « أدراک»را اسم استفهام و فعل « ما»اند. یعنی گرفته

رسد بافت آیه معنای اند. اگرچه این ترجمه نادرست نيست، اما به نظر میترجمه کرده« یا چه چيزی تو را آگاه کرد

طلبد  چرا که بافت آیه در برداشت اول، خطاب به پيامبر اکرم)ص( است و س س سایر مسولمانان  دیگری را نيز می

شوند به دو شکل ترجمه نموود:  توان این آیه و سایر آیاتی را که با این اسلوب آغاز میگيرد. بنابراین میرمیرا در ب

ها مخاطوب  ای که عموم مسلمانای که پيامبر اکرم)ص( مخاطب آیه باشند  و شکل دوم: به گونهشکل اول: به گونه

ها مخاطوب آیوه قورار    ل دوم یعنی زمانی که عموم مسلماناند برای شکای که مترجمين ارائه دادهآیه باشند. ترجمه

گيرند، مناسب نيست  زیرا اگر گيرند، مناسب است. اما برای شکل اول که پيامبر اکرم)ص( مخاطب آیه قرار میمی

ی سنگين رسالت هستند و قلب ایشان محل نزول آیوات قورآن   ی خداوند برای وظيفهپيامبر اکرم)ص( که برگزیده

 ت به عظمت و مقام واالی شب قدر آگاهی نداشته باشوند، پوس چوه کسوی بوه عظموت آن آگواه اسوت؟         کریم اس
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برای روشن شدن شأن و جایگاه پيامبر گرامی اسالم)ص(، به تعدادی از آیاتی که در شأن ایشان نازل شوده و بيوان   

 گردد:باشد، اشاره میی مقام و جایگاه ایشان میکننده

ی مستقيم خداوند و نص صریح قرآن کریم است. به دليل آیات زیر: اسالم)ص( گفتهپيامبری پيامبر گرامی  (1

ــــٌد َرســــوُل هللاح ﴿ ــــن رحجــــالحُکم َولکحــــن َرســــوَل هللاح َوخــــاَََّ النَّبي ــــنيَ ﴿/فــــتح( 19) ﴾حُمَمَّ ــــٌد أاب أَحــــٍد مح  ﴾مــــا کــــاَن حُمَمَّ
ـــــ﴿/احـــــزاب( 41) ـــــراجاً ُمنـــــرياً اي أيُّهـــــا النَّبـــــیُّ إص  أرَســـــلناَک شـــــاهحدًا َوُمَبشح  ذنحـــــهح َوسح  ﴾رًا َونَـــــذيرًا َوداعيـــــاً إلـــــی هللاح إبح
 /انبياء(018) ﴾َوما أرَسلناَک إال َرَْحًة لحلعاَلمنيَ ﴿/احزاب( 46و41)
 اخالق و گفتار و رفتار پيامبر گرامی اسالم)ص( مورد تأیيد مستقيم خداونود اسوت. بوه دليول آیوات زیور:       (2

 /نم(0) ﴾َوما يَنطحُق َعنح اِلَوی﴿قلم( /4) ﴾َوإنََّک َلَعلی ُخُلٍق َعظيمٍ ﴿
 فرسوووتند. بوووه دليووول آیوووه زیووور:خداونووود و فرشوووتگان بووور پيوووامبر گراموووی اسوووالم)ص( درود موووی (3

 /احزاب(16) ﴾إنَّ هللَا َوَمالئحَکَتُه ُيَصل وَن َعَلی النَّبیح  ﴿
 ه زیوور:دانوود. بووه دليوول آیووخداونوود رضووایت پيووامبر گرامووی اسووالم)ص( را برابوور بووا رضووایت خووود مووی (4

 /توبه(61) ﴾َوهللُا َوَرسولُُه أَحقُّ أن يُرضوهُ ﴿
 دانود. بوه دليول آیوات زیور:     خداوند اطاعت از پيامبر گرامی اسالم)ص( را برابور بوا اطاعوت از خوود موی      (5

ُّْ الکـافحرينَ ﴿ ـ َوالرَّسـوَل َلَعلَُّکـم َوأطيعـوا هللَا ﴿/آل عمـران( 01) ﴾ُقل أطيعـوا هللَا َوالرَّسـوَل فَـإن تـََولَـّوا فَـإنَّ هللَا الُيُح
ـنُکم فَـإن تَنـازَعُتم فـی ﴿/آل عمران( 001) ﴾ُترَْحونَ  اي أيُّها الَّذيَن آَمنوا أطيعوا هللَا َوأطيعوا الرَّسوَل َوأولی األمرح مح

ــُرد وُه إلــی هللاح َوالرَّســولح  َوأطيعــوا ﴿ /مائــده(91) ﴾َوأطيعــوا هللَا َوأطيعــوا الرَّســوَل َواحــَذروا﴿/نســاء( 19) ﴾َشــیٍء فـَ
 /تغابن(01) ﴾َوأطيعوا هللَا َوأطيعوا الرَّسولَ ﴿/انفال( 0) ﴾هللَا َوَرسوَله إن ُکنُتم ُمؤمحننيَ 

 دانود. بوه دليول آیوه زیور:     خداوند اذیت کردن پيامبر گرامی اسالم)ص( را برابر با اذیوت کوردن خوود موی     (6

َرةح إنَّ الَّذيَن يُؤذوَن هللَا َوَرسوَلُه َلَعنَـُهُم هللُا فی ﴿  /احزاب(18) ﴾الدُّنيا َواآلخح
داند. به دليل خداوند مخالفت و دشمنی با پيامبر گرامی اسالم)ص( را برابر با مخالفت و دشمنی با خود می (7

َوَرسـوَلُه أَ  يَعَلمـوا أنَـُّه َمـن ُُيـادحدح هللَا ﴿ /انفـال(00) ﴾َوَمن ُيشاقحقح هللَا َوَرسوَلُه فَإنَّ هللَا َشديُد العحقـابح ﴿آیات زیر: 
ــُه صَر َجَهــنََّم خالحــدًا فيهــا ــبلحهحم﴿ /توبــه(60) ﴾َفــ نَّ َل ــن َق  ﴾إنَّ الَّــذيَن ُُيــاد وَن هللَا َوَرســوَلُه ُکبحتــوا َکمــا ُکبحــَت الَّــذيَن مح

 /َمادله(11) ﴾إنَّ الَّذيَن ُُياد وَن هللَا َوَرسوَلُه أولئحَک فی األَذل نيَ ﴿ /َمادله(1)
 دانوود. بووه دليوول آیووه زیوور:رامووی اسووالم)ص( را برابوور بووا گووواهی خووود مووی خداونوود گووواهی پيووامبر گ (8

 /توبه(011) ﴾َوُقلح اعَملوا َفَسرَيی هللُا َعَمَلُکم َوَرسولُُه َواملُؤمحنونَ ﴿
دانود.  خداوند والیت پيامبر گرامی اسالم)ص( بر مؤمنان را از والیت مؤمنان بر خودشان بيشتر و باالتر می (9

هحم﴿به دليل آیه زیر:  ملُؤمحننَي محن أنُفسح  /احزاب(١) ﴾النَّبیُّ أولی ابح

داند. به دليل آیوات  خداوند پيامبر گرامی اسالم)ص( را مسئول تفسير، توضيح و تبيين آیات قرآن کریم می (11

کحتـاَب إال لحتُـبَـنيح َ َِلُـُم الَـّذی َوما أنَزلنا َعَليـَک ال﴿ /حنل(44) ﴾َوأنَزلنا إلَيَک الذح کَر لحتُـَبنيح َ لحلن اسح ما نُزح َل إلَيهحم﴿ زیر:
 /حنل(64) ﴾اختَـَلفوا فيهح 
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ها، خداوند پيامبر گرامی اسوالم)ص( را مسوئول   ی پایانی که مطابق آنبا توجه به آیاتی که بيان شد، به ویژه دو آیه

حتماا به مقام واال و توان چنين نتيجه گرفت که پيامبر اکرم)ص( داند، میتفسير، توضيح و تبيين آیات قرآن کریم می

َوأنَزلنـا إلَيـَک الـذح کَر لحتُـبَـنيح َ لحلن ـاسح مـا نُـزح َل ﴿ توان پذیرفت پيامبری که مخاطب آیهعظمت شب قدر آگاه هستند. آیا می
خطاب شود؟! چگونوه ممکون اسوت    « و تو چه دانی که شب قدر چيست؟»/نحل( است، با عبارتی نظير٢٢) ﴾إلَيهحم

ی قرآن، خداوند تمام معانی و مفاهيم آیات قرآن را به او آموخته تا برای مردم بيان کنود و آنوان   پيامبری که به گفته

 « دانی که این مطلب چيست؟!تو چه می»را راهنما باشد، نسبت به یکی از همان آیات، جاهل باشد و به او بگویند: 

-چه جایگاهی دارد؟ پاسخ دهد: مون نموی  و اگر کسی از وی ب رسد: ای پيامبر خدا! شب قدر چگونه شبی است و 

 دانم!

ی خداوند و اولين مخاطب آیات قرآن کریم و مفسور آیوات آن هسوتند بوه     اگر بنا باشد ایشان که پيامبر و برگزیده

 ی آگواهی از قودر و منزلوت آن اسوت؟     عظمت و مقام واالی شب قدر آگاهی نداشته باشند، پس چه کسی شایسته

/قدر( 1) ﴾إص  أنَزلناُه فـی لَيلَـةح الَقـدرح ﴿ ی نزول قرآن در شب قدر است ماننده آیاتی که دربارهاز سوی دیگر با توجه ب

ای که به نزول فرشتگان بر زموين در شوب قودر اشواره دارد     /دخان( و همچنين آیه٨) ﴾إص  أنَزلناُه فی لَيَلٍة ُمبارََکةٍ ﴿و 

ذنح َرهبح حم محـن ُکـلح  أمـرٍ تـَنَـزَُّل املالئحَکُة َوالر وُح فيها ﴿ یعنی توان گفت: پيامبر اکرم)ص( حتمواا  /قدر( به طور قطع می٢) ﴾إبح

به زمان و مقام واال و عظمت شب قدر آگاه هستند  زیرا هم آیات قرآن و هم فرشتگان، هر دو بر پيامبر اکورم)ص(  

و تو چه دانی »به صورت  ﴾َك مـا لَيلَـُة الَقـدرح َوما أدرا﴿ رسد ترجمه آیهشوند. بنا بر آنچه بيان شد، به نظر مینازل می

یوابيم  توجه کنيم، درمی« ما أدراکَ»خطاب به پيامبر اکرم)ص( نادرست است. اگر به ساختار « که شب قدر چيست؟

-ها مخاطب آیه قرار موی توان به دو شيوه ترکيب کرد: شيوه اول برای زمانی که عموم مسلمانکه این اسلوب را می

اسوم  « ما»اند بر اساس همين ترکيب است که در آن، ی مترجمين ارائه دادهای که کليهاسب است و ترجمهگيرند، من

شود. اما شيوه دوم برای زمانی که پيوامبر اکورم)ص(   فعل ماضی باب إفعال درنظر گرفته می« أدراک»استفهام و فعل

دهد بر اساس این ترکيب است که در رائه میای که این پژوهش اگيرند، مناسب است و ترجمهمخاطب آیه قرار می

فعول تعجوب درنظور    « أدراک»تعجبيه و فعل« ما»شود. یعنی اسلوب تعجب درنظر گرفته می« ما أدراکَ»آن، ساختار 

درآموده  « موا أدری »رفته و پس از اعالل به شوکل  « ما أفعَلَ»به وزن « دری»ی شود. به عبارت دیگر ریشهگرفته می

 درآموده اسوت.   « موا أدراکَ »منه پس از آن بيان شوده و نهایتواا بوه شوکل      به عنوان متعجبٌ« کَ»است، س س ضمير

به شکل اسولوب تعجوب بورای زموانی کوه پيوامبر اکورم)ص(        « ما أدراکَ»بنا برآنچه بيان شد، درنظرگرفتن ساختار

 یی آیوه رسود ترجموه  نظر موی گيرند، با بافت سوره هماهنگی بيشتری دارد. بر این اساس، به مخاطب آیه قرار می

بورای زموانی کوه پيوامبر     « دانی کوه شوب قودر چيسوت.    و تو چه خوب می»به صورت  ﴾َوما أدراَك مـا لَيلَـُة الَقـدرح ﴿

 تر باشد. گيرند، مناسباکرم)ص( مخاطب آیه قرار می

 که عبارتند از: الزم به ذکر است این اسلوب، در دیگر آیات قرآن کریم نيز مورد استفاده قرار گرفته است.

 /مدٍر(18) ﴾َوما أدراَك ما َسَقـرُ ﴿        /حاق ه(0) ﴾َوما أدراَك ما احلاقَّةُ ﴿



 پورى , محمد جواد حسنیونيسعدالله هما ميقرآن كر اتياز آ یترجمه برخ یو نقد معناشناخت ىواكاو
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 /طارق(1) ﴾َوما أدراَك ما الط ارحقُ ﴿      /مرسالت(04) ﴾َوما أدراَك ما َيوُم الَفصلح ﴿
 /انفطار(02) ﴾الد ينح ُثَّ ما أدراَك ما َيوُم ﴿       /انفطار(08) ﴾َوما أدراَك ما َيوُم الد ينح ﴿
ج نيٌ ﴿  /مطففني(09) ﴾َوما أدراَك ما عحل ـي ونَ ﴿      /مطففني(2) ﴾َوما أدراَك ما سح
 /ُهزه(1) ﴾َوما أدراَك ما احلَُطَمةُ ﴿        /بلد(01) ﴾َوما أدراَك ما الَعَقَبةُ ﴿
ـَيه﴿       /قارعه(0) ﴾َوما أدراَك ما القارحَعةُ ﴿  ارعه(/ق01) ﴾َوما أدراَك ما هح

ها بهتر است دو ترجمه ارائه شود: یک ترجمه نسبت به زمانی که پيامبر اکرم)ص( مخاطب آیه که در مورد همه آن

و یک ترجمه نسبت به زمانی که عموم مسلمانان مخاطب « دانی....تو چه خوب می»گيرند  یعنی به صورت قرار می

 .«دانی...تو چه می»گيرند  یعنی به صورت آیه قرار می

 نتیجه

ها که ترجمه متون دینی از جمله قرآن کریم دارای الیهبا توجه به مباحث مطرح شده در این مقاله، مشخص شد که 

و سطوح مختلفی است که بدون توجه بدان نمی تووان معنوایی برابور و معوادل ارائوه نموود. چوالش پويش و روی         

مترجمان متن قرآن عدم توجه به عناصر معنایی بافتی از یک سوی و اهمال در کشف معنوایی واگوانی متناسوب بوا     

توجوه بوه الیوه     حتی ی لفظ به لفظ وجمهترعناصر فرا زبانی و متنی از سوی دیگر است. از این رو روشن شد که 

. عوامول فرازبوانی بسوياری در    تواند مقصود از آیات مورد پژوهش را به درستی منتقل نمایود معنایی به تنهایی نمی

وجو کورد. بودون   زبانی جستی در الیهدر صرفا توان آنها را انتقال مفاهيم و معانی قرآن کریم دخيل است که نمی

محيطی، اجتماعی و سياسی محيط نزول قرآن، شأن نزول آیات، مخاطبان و قوانين حاکم بر فرایند اطالع از شرایط 

ی آن پرداخت. همچنين الزم است مترجم به منظوور  توان به معنای ظاهری قرآن دست یافت و به ترجمهکالم نمی

ان گرفته تا تحليل ساختارهای شناسی واژگفهم معنای صحيح آیه، به بررسی دقيق سطوح مختلف متن آیه، از ریشه

 ی خویش اجتناب نماید.های پيشين قرآن کریم و اتکا به حافظهنحوی و بافت کالم ب ردازد و از اعتماد بر ترجمه

 

 منابع

 قرآن کریم 

 ش، تهران، اسوه.1٨٣٣وند لرستانی، محمدرضا  کلمة اهلل العليا: ترجمه، تجزیه و ترکيب کالم اهلل  آدینه

 ش، تهران، سروش.1٨7٢المحمد  ترجمه قرآن مجيد  آیتی، عبد

 ش، تهران، استقالل.1٨٣7ابن عقيل، عبداهلل  شرح ابن عقيل علی ألفية ابن مالک  

 م، بيروت، مؤسسة اطعلمی للمطبوعات.2113ابن منظور، محمد بن مکرم  لسان العرب  

 إحياء التراث العربی. اطستراباذی، الرضی  شرح شافية ابن الحاجب  بال تا، بيروت، دار

م، 111١آن  تحقيوق محمدحسون أبووالعزم الزفيتوی،     لقرالنظائر فى ه و الوجواهلل حسين بن محمد  ابوعبد، أمغانىالدا

 قاهرة، لجنة إحياء التراث اإلسالمی.
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 ،مشهدش، 1٨٣2ى، يدس يدحسينترجمه س  یمکرآن قردر  یرنظاه و جوشناختی و  بررسی زبانمحمدى سلوالعواء، 

 ى، به نشر.ضوس رقدن ستاآ

 ش، تهران، اسوه.1٨٣٨الفراهيدی، الخليل بن أحمد  ترتيب کتاب العين  

 ش، تهران، دارالکتب اإلسالمية.1٨77ای، مهدی  ترجمه قرآن کریم  الهی قمشه

 ش، قم، اسوه.1٨٣٨انصاریان، حسين  ترجمه قرآن مجيد  

 نشر قطره.ان، تهرش، 1٨٣٣  شناسىنبات زمقدماى  مهرى، باقر

 ان، نشر مرکز.تهرى، صفورش کوش، ترجمه 1٨13شناسی  به معنىتازه نگاهى   نکافر، پالمر

 رات دانشگاه تهران.نتشاان، اتهرش، 1٨71ه قرآن  به اهتمام مهدی محقق، جو  ولفضلابو، ايسىتفل

 ش، تهران، نيلوفر.1٨7١خرمشاهی، بهاءالدین  ترجمه قرآن کریم  

 ، مشهد، دانشگاه فردوسی.11ره شمام، سال سوم، 2121  مترجمنامه ه  فصلشهرى، شاهسوند

 ش، قم، آبنوس.1٨٣٣صفوی، محمدرضا  ترجمه قرآن بر اساس الميزان  

 ش، قم، دفتر انتشارات اسالمی.1٨7٣ان  ترجمه محمدباقر موسوی، يزلما يرتفس  ينمحمدحس، یىطباطبا

 تهران، دفتر مطالعات تاریخ و معارو اسالمی.ش، 1٨7٨فوالدوند، محمدمهدی  ترجمه قرآن مجيد  

 نشگاهى.دامرکز نشر ان، تهرش، 1٨13  ترجمهل و روش صوابه ى مد  درآکاظمى، ساعدر لطفىپو

ش، تهران، مؤسسه مطالعات اسالمی 1٨11محقق، مهدی  ترجمه فارسی قرآن کریم بر اساس ترجمه تفسير طبری  

 .دانشگاه تهران و دانشگاه مک گيل کانادا

 ش، قم، دفتر مطالعات تاریخ و معارو اسالمی.1٨7٨مکارم شيرازی، ناصر، ترجمه قرآن کریم  

 ش، تهران، قدیانی.1٨٣٢موسوی گرمارودی، سيدعلی  ترجمه قرآن کریم  

 ش، تهران، اميرکبير.1٨71اصغر حکمت  ميبدی، احمد بن محمد  کشف اطسرار و عدة اطبرار  به اهتمام علی

 سمت.رات نتشاان، اتهرش، 1٨13رى، يدحنسرین ترجمه ن  بازنگاهى به رج  جویول، 
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(٥1) 

 یادگیری زبان عربی و ساختار زبان قرآن

 1الجواهرید. آالء یاسین احمد 

 جامعة المصطفی العالميةدکترای تفسير تطبيقی از 

 چکیده: 

عربی، زبان قرآن است و قرآن به زبان عربی نازل شده است، برای فهم قرآن و آشنایی با مفاهيم آن نياز به یادگيری 

 زبان عربی است. 

رویکرد زبانی، هدو، مسير  -ساختار گرا و کارکرد گرا-توان از دو زاویه یا رویکرد مدنظر قرارداد،  هر زبان را می 

کند، رویکرد ساختارگرا یا قاعده محور )صرو و نحو و بالغت و...( و  یادگيری را مشخص می –و نتيجه یاددهی

نوشتن( را مورد توجه  -گفتن/خواندن-کارکردگرا که گفتگو محور است و ارتبا  شفاهی و دادوستد زبانی )شنيدن

 دهد. و مطالعه خود قرارمی

به ویژه مخاطبان نخستين خود دارد.  «نوع بشر» 2مخاطبان ساختار زبانی قرآن، ارتبا  تنگاتنگی با ادبيات کليه

، شر  بالغت سخن به ٨و همه فهم دارد« گفتاری» -مردمی -ای ساختار زبانی غالب بر قرآن ساختاری توده

مقتضای حال مخاطب است، به طور طبيعی هر یک از مخاطبان، به فراخور حال و در حد دانش و درک خود و 

 شود. مند می تن از آن بهرهميزان ارتباطش با م

نوع  ٢نوع ساختار زبانی قرآن سهل و ممتنع و فراگيری آن روان و قابل دسترسی برای عامه مخاطبان خود است،

ای باشد که  باید دارای ویژگی و خصوصيات ویژه 3ساختار زبانی قرآن با توجه به گستره مخاطبان و دامنه زبانی

ش دهد. با توجه به عصر نزول و شرایط فرهنگی و شواهد تاریخی موجود، قرآن بتواند این دامنه و گستره را پوش

آید عدم توجه به رویکرد شفاهی قرآن، ما را در فهم آن دچار مشکل  به زبان شفاهی نازل شده است. به نظر می

 خواهد کرد. قرائت مستمر و انس با قرآن، ما را در فهم زبان عربی تواناتر خواهد کرد.

برد  ارتبا  تنگاتنگ این  گفتمان( باید بهره -گيری زبان عربی از قالبی که قرآن برآن نازل شده )قالب گفتگوبرای یاد

 کند.  می یادگيری و آموزش زبان عربی را برای ما مشخص-دو )قرآن و زبان گفتاری(، رویکرد یاددهی

                                                           
1 ala.javaheri@gmail.com 

 وَ مَا أرسَلنَاکَ إالّ کَافةا لِلنَّاسِ - 2
 «وَ مَا أرسَلنَا مِن رَسُولٍ إالّ بِلِسَانِ قَومِهِ...» - ٨
  «وَ لَقَد یَسَّرنَاهُ بِلِسَانِکَ»، «لِلذِّکرِوَلَقَد یَسَّرنَا القُرآنَ » - ٢
 این پيش فرض که قرآن برای همه افراد و همه زمانهاست. - 3
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ای ما آسان خواهد کرد، دالیل فراوان برون های فهم و تفسير قرآن را بر توجه به ساختار قرآن، بسياری از دشواری 

متنی و درون متنی، بر گفتاری بودن قرآن ارائه شده است، در این مقال سعی شده ابتدا با بررسی اجمالی گفتاری 

 ای برای فهم آن بيان کنيم.  بودن قرآن، روش و متد یادگيری زبان عربی را بر اساس ساختار زبانی قرآن و مقدمه

 زبان قرآن، ساختار زبانی، زبان عربی، یادگيری زبان. کلید واژه:

 

 مقدمه

های مرتبط با قرآن پدیدآمد، هر کدام از این علوم به فراخور ضرورت و نياز،  با نزول قرآن بسياری از دانش

عنوان ها راندند  زبان قران نيز به  گسترش یافته و هر یک از اندیشمندان به فراخور دانش خود، پيرامون آن سخن

های  ها مورد بررسی دانشمندان پيشين بوده است. بيشترین آنان همواره به جنبه یک زیر مجموعه از این دانش

ساختارهای ظاهری و لفظی ) لغت، ادبيات و بالغت و ...( آن توجه ویژه داشته و در راستای اثبات عربی بودن 

غریب و دخيل، و ... برآمدند، اما پسينيان در تعریف  های موجود در آن، در پی یافتن واژگان قرآن و بررسی لهجه

ها و  زبان قرآن اندکی پای را فراتر نهاده و با آميختن بالغت قرآن با مباحث کالمی و دینی سعی به پردازش دیدگاه

و بيان نظرات جدید برآمدند، هر یک از ایشان برای تبيين و تثبيت نگرش خود به فراخور دانش خود به آیات قرآن 

 حدیث و ... استناد کردند و از آیات قرآن دالیلی بر اثبات کالم خویش آوردند.

های موجود در خصوص مباحث زبان قرآن، ما را در فهم و تحليل ساختار زبانی قرآن  بررسی و مطالعه دیدگاه

اند  ان قرآن نظر دادهآید که بزرگانی که در زمينه زب رسان خواهدبود. از مطالعه منابع موجود این گونه برمی یاری

 اند.  غالبا نگاه درون دینی داشته و از دیدگاه دینی و مذهبی به بحث پيرامون زبان قرآن و تحليل آن پرداخته

نازل شده است، در عربی بودن الفاظ قرآن شکی  -زبان عربی -و قوم او صلی اهلل عليه وآلهقرآن به زبان پيامبر اکرم 

 1بسته است. ای است که عرب در تفهيم مقاصد خود به کار می نيست ولی شيوه تفهيم معانی، متناسب با همان شيوه

ه آن را درک لذا در انتخاب قالب سخن بسيار دقيق بوده و زبان خود را زبان توده مردم برگزیده تا مخاطبان اولي

کرده و توانایی ابال  آن را به دیگران داشته باشند. چرا که زبان قرآن، زبان هدایت معنوی است نه زبان علمی، 

َو َما أرَسلَناَك إاّل َكافًَّة لِلنَّاِس َبشرياً َو » و پيامبر برای تمام بشر مبعوث شده است:  2«.حقوقی، تاریخ نگاری و جز آن
 . ٨... «نَِذيراً 

نکته قابل تامل آن است که ما در این مقاله با بررسی زبان قرآن در خصوص ساختار زبان قرآن و نه ماهيت وحی 

و ساختار « گفتاری و نوشتاری»در لفظ  -ساختار زبانی قرآن و ماهيت وحی -و وحيانی بودن آن به معنای خاص،

القاء( و این که عين همين الفاظ بر پيامبر نازل زبانی قرآن را صرو نظر از کيفيت رسيدن آن به پيامبر )وحی یا 

                                                           
 .22 -21عباسعلی، عميد زنجانی، مبانی و روشهای تفسير قرآن،  - 1

 . ٨1 – 27ر. ک. مقصود، فراستخواه، زبان قرآن،  - 2

 .2٣سبأ،  - ٨
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دهيم حال که گروهی دیگر به مباحث پيچيده هرمنوتيک و کيفيت نزول وحی و ماهيت  شده، مورد برسی قرار می

اند که از موضوع بحث ما خارج و در جای خود  ی القای آن به پيامبر و ماهيت وحی و انواع آن، پرداخته آن و نحوه

  1داگانه و مستقل باید به آن پرداخت.و به طور ج

ای و یا توجيهات در فهم قرآن را حل  های سليقه دانستن ساختار زبان قرآن عالوه بر اینکه بسياری از برداشت

سازد. اکثر اندیشمندان پيشين بدون  خواهدکرد، ابزار و روش فهم و یادگيری زبان قرآن را نيز بر ما روشن می

ها و گاهی نيز سعی در  ای نظرات و آرای خود، در پی بيان برخی از نظرات و تأویلداشتن مبنایی مشخص بر

توجيه قطع یا تغيير سياق آیات قرآنی بر آمدند. ساختار نوشتاری یا گفتاری بودن زبان قرآن، در بين دیگر آرای 

 ایشان مهجور مانده و کمتر به آن پرداخته شده است.

زبان شناسی خود مقتضياتی دارد که لزوما در ساختار گفتاری وجود ندارد و بر  دانيم ساختار نوشتاری در نيک می

عکس، که پذیرش هر نوع ساختاری، خود باعث بوجود آمدن دیدگاهی نو در برداشت آیات و اُنس با قرآن خواهد 

 شد. 

بانی قابل استناد در این در این مقال برآنيم تا با بررسی ساختارهای زبانی آمده در کتب زبان شناسی، به اصول و م

و از خالل آن ببينيم رابطه ای بين این یافته ها و جاودانگی و جهان شمول بودن قرآن وجود  2زمينه دست یابيم

 دارد یا نه؟

در این راستا ابتدا برای ورود به بحث، پاسخ چند سؤال اساسی و بنيادی باید مشخص شود، زبان چيست؟ انواع 

کنند؟  ها غالبا از چه زبانی استفاده می یک از انواع زبان کارکرد بيشتری دارد؟ و چرا؟ انسانزبان کدام است؟ کدام 

 ها و بيان رویکرد گفتاری قرآن باید ابتدا تعریفی کوتاه از زبان و کارکرد آن داشته باشيم. برای پاسخ به این پرسش

در آن به دیدگاه های زبانشناسان پيرامون گيرد و  س س ساختار زبان از جنبه برون دینی مورد بررسی قرار می

های این دو ساختار زبانی پرداخته و این اصول را به  ساختارهای نوشتاری و گفتاری و اصول و مبانی شاخص

 دهيم. اجمال بر مصادیقی چون جغرافيای قرآنی و انسانی، تاریخ و... تطبيق می

اری در مباحث زبان شناسی مقتضياتی دارد که لزوما در نکته دیگر که باید اشاره کرد اینست که: ساختار نوشت

تردید پذیرش هر یک از این دو نگاه )نوشتاری یا گفتاری(، نقش بسيار تعيين  ساختار گفتاری وجود ندارد که بی

 کننده در دریافت، فهم و برداشت از آیات و انس با قرآن خواهد داشت. 

 زبان و کارکردهای آن 

                                                           
، ترجموه محمود   -جستاری در فلسوفه زبوان   -عليرضا، قائمی نيا، وحی و افعال گفتاری  جان آر.سرل، افعال گفتاریبرای مطالعه بيشتر، ر.ک:  - 1

 علی عبد اللهی  ساجدی، نظریه کنش گفتاری و فهم قرآن  محمد حسن، صانعی پور، مبانی تحليل کار گفتی در قرآن   مقصود، فراسوتخواه، زبوان  

مهدی، محقق، لسان التنزیل)زبان قرآن(، قرن چهارم، پيشگفتار  نصر، حامد ابو زیود، مفهووم الونص و اشوکالية     قرآن   زبان دین و قرآن، ساجدی  

 القراءة و آليات التاویل.

تخصصی و جدید بودن موضوع برای نویسنده و از طرفی ن رداختن به اصول و شاخص های ساختاری زبوان گفتواری و نوشوتاری بوه طوور       - 2

 ی این فصل به شمار می آید.مستقل، از سختی ها



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   للقرآن الكريم واللغة العربيةالبحوث المنشورة في المؤتمر الدولي 
 

771 

 

نظامی متشکل از عناصر و روابطی است که در زیر  (langueتعریف زبان می گوید: زبان)فردینان دوسوسور در 

بنای گفته ها قرار گيرد، این نظام دانشی به طور بالقوه در انسان وجود دارد، و هنگامی که این دانش به مرحله اجرا 

 يشتر جنبه فردی دارد.شود، که ب ( گفته میparoleگذاشته شود و به صورت بالفعل درآید به آن گفتار)

داند و آن  را عبارت از دانش و توانایی گوینده و شنونده برای توليد و درک جمالت زبان می« زبان»نوام چامسکی 

 1نامد. می« توانش زبانی»را با اصطالح 

کنند، و  ی( زبان فرد )یعنی دانش زبانی او( را توصيف مinternal repesentationزبان شناسان بيشتر تصویر درونی )

 "الباو"به جنبه ظهور زبانی و کاربرد یا کنش زبانی کمتر توجه دارند، از سوی دیگر جامعه شناسان زبان از جمله 

دانند، و وجود این قواعد نيز بخشی از توانش زبانی را  می "قواعد متغير"های مهم توانش را تشخيص  یکی از جنبه

 دهند. تشکيل می

  2ش زبانی با سه گروه از قواعد ادبی، قواعد نحوی و قواعد معنایی مطابقت دارد.چامسکی معتقد است که توان

 ٨های ارتباطی تلقی شوند. ها باید به عنوان نظام است و زبان زبان عمدتا نوعی ارتبا 

به  مقصود و مراداست و غالباا برای انتقال  و اندیشه ی بيان فکر وسيلهگویيم  زبان  در تعریف کلی از زبان می

ی گفتن، نوشتن، اشاره و یا لمس انجام شود. پس هر چه  رود. این انتقال ممکن است به وسيله دیگری به کار می

دقيق  مقصوددقيق باشد، انتقال ژرو و و از طرو دیگر و سهل از طرفی ساده  (یعنی زبان) انتقال فکر ابزار و بشر

 ٢ بود.تر و راحت تر خواهد 

»... اولی را ملفوظ  ،نوشتاری گفتاری و ،ن بر دو گونه استآ است وها(  ها و داده )یافتهات زبان ابزار انتقال اطالع

یا  کليه مفاهيم از طریق کلمات و  دومی را مکتوب گویند و 3«اطمور التی یقصد المتکلم بها إفادة السامع من کالمه

 ١م گویند.ن جمله یا کاله آپذیرد که ب ترکيبی از کلمات همراه با نسبت صورت می

با یکدیگر ارتبا   کنند و به وسيله آن ( زبانی است که مردم به آن صحبت میspoken languageزبان گفتاری )

هایی که ممکن است وجود داشته باشد از جهت تنوع وسایل  سازند، زبان گفتاری از ميان همه انواع زبان برقرار می

 بيان بر آنها مزیت دارد.

( مطرح است و آن زبانی است که حافظ ميراث written language« )زبان نوشتاری»، «گفتاریزبان »در مقابل 

فرهنگی یک جامعه است به وسيله این زبان است که می توان به تبادل کشفيات علمی پرداخت و شاید بتوان آن را 

 زیر بنای تمدن نيز دانست.

                                                           
 .1١1توصيفی (، ص  -سيد جليل ساغروانيان، فرهنگ اصطالحات زبان شناسی )موضوعی - 1

 .1١2توصيفی (، ص  -سيد جليل ساغروانيان، فرهنگ اصطالحات زبان شناسی )موضوعی - 2

 . 1١7ر.ک. روی هریس، ترجمه اسماعيل فقيه،زبان سوسور و ویتگنشتاین، ص - ٨

 .3مد حسن، مددی الموسوی، آموزش زبان دوم، ص مح - ٢

 .331عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  - 3

 .71مهری، باقری، مقدمات زبانشناسی، ص - ١
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د. آنچه هست گفتار و نوشتار است از این رو، گفتار در وجود ندار "زبان نوشته"برخی معتقدند که چيزی به نام 

 1زندگی انسان بنيادی است و نوشتار نيز انعکاسی از گفتار است.

افتد یک تغيير  به عبارتی دیگر، نوشتن، جلوه و تصویری دیگر گونه از گفتن است. آنچه در نوشتن اتفاق می

  2عالمت است از زبان گفتاری به زبان نوشتاری.

فالبد أن تصري ملکة متقّررة فی العضو  فعٌل لسانیٌ أّن اللغة فی املتعارف هی عبارُة املتکلم عن مقصوده و تلک العبارُة،  إعلم»
 ٨«الفاعل هلا و هو اللسان

تواند افراد  ای است که می ها، زبان گفتاری است، زبان مهمترین وسيله نخستين ابزار و بستر ارتباطی بين انسان

 پيوند دهد.جامعه را بهم 

که جهان اندیشه و  -کارآمدترین ابزاری است -از سوی دیگر، زبان وسيله بيان افکار و احساسات ماست. زبان

کند، زبان و الگوهای زبانی چنان با افکار و احساسات ما پيوند  دنيای درون ما را با جهان بيرون مرتبط می

منشأ این کشمکش علمی شده است که آیا فکر بدون زبان اند که تجزیه آنها اغلب غير ممکن است، و خود  خورده

 تواند وجود داشته باشد یا نه؟ می

گوید  پاسخ یا  العمل نشان دادن در برابر چيزی که شخص می گفتگوها یا ارتباطات شفاهی، یعنی فهميدن و عکس

ت، اجرای دستور، ادای ای خبری یا پرسشی، اعالم موافقت یا مخالف العمل ممکن است به صورت بيان جمله عکس

 ٢پاسخ مثبت یا منفی با جواب کوتاه یا کامل باشد.

های گفتاری انسان با  رودررو شد، گونه -ها صرو نظر از تفاوت دیدگاه -از زمانی که بشر با زندگی اجتماعی

فکر و  ها و حکمتها به علت رمزآلود بودن و برانگيختن ها و سرگذشت داستان -زندگی و بينش او همراه بوده

دیگران معنا و مفهومی را مجسم  تا برای -3کنجکاوی انسان، دارای پایداری و جاودانگی در ميان اقوام بشری شد

 کند که بيانگر افکار او در عرصه بيان و گفتگو باشد.

تا  دادند بيشتر اهميت می« نوشتار»و به طور کلی در دستور نویسی و مطالعات سنتی، به نمود مکتوب زبان، یعنی 

های مطالعات و  رجحان دارد و پایه« نوشتار»بر « گفتار»  ولی در زبانشناسی «گفتار»نمود ملفوظ زبان یعنی

 ١اند. شناسان برای تقدم گفتار بر نوشتار دالیلی ارائه نموده گيرد. زبان شناسی بر آن قرار می های زبان بررسی

 شناسی علل برتری گفتار بر نوشتار در زبان

 1«تر باشد. زیاد بيشتر و شکافنده، نيز تير بران و تاثيرش از قدرت کالم چه بسا،:» ليه السالمعامام علی

                                                           
 .271توصيفی (، ص  -سيد جليل ساغروانيان، فرهنگ اصطالحات زبان شناسی )موضوعی - 1

 .  2٢،ص 1٢-1٨پژوهشی، ش  -جواد، محقق نيشابوری، مقاله ماهيت نوشتن و نوشته خالق، ماهنامه آموزشی - 2

 .3٢١عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  - ٨

 .72ر.ک. مهری، باقری، مقدمات زبانشناسی، ص - ٢

 .11٣ص  ،2ای مشترک قرآن و عهدین، مجله پل فيروزه، ش ر.ک. مرضيه، نورعی پس ویشه، بررسی ميزان هم وشانی داستانه - 2

 .7١مهری، باقری، مقدمات زبانشناسی، ص - ١
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ای در هيچ  کنند، و امروزه هيچ جامعه زبانشناسان زبان را به عنوان یک وسيله ارتباطی در جوامع بشری بررسی می

مه این جوامع دارای خط نيستند. حتی در ای از چهار گوشه جهان نيست که زبان نداشته باشد. در حالی که ه نقطه

توانند  دانند و نمی جوامعی که خط به عنوان یک نمود زبانی وجود دارد همه افراد آن جامعه خواندن و نوشتن نمی

 2از آن به عنوان ابزاری برای ارتبا  استفاده کنند.

و غيره سيستم نگارش با خط تغيير ای بنا به دالیل سياسی، مذهبی، فرهنگی  از سوی دیگر ممکن است در جامعه

بيابد ولی نمود گفتاری زبان تغيير نکند همچنان که در ترکيه بدون این که زبان ترکی دگرگون شود، خط دگرگون 

 شده است.

اصوال کاربرد زبان گفتاری به عنوان ابزار ارتبا  مقدم بر خط است و این ترتيب و تقدم را می توان عمال در 

آموزند و س س به مدرسه رفته نوشتن و ثبت و  الحظه کرد. زیرا کودکان نخست تکلم را میحيات بشری نيز م

 گيرند. ضبط زبان )خط( را فرا می

های آوایی زبان، اختراع شده ولی تحول خط هميشه همراه و همزمان با تحول نشانه های  خط به منظور ثبت نشانه

دهد. همچنان که در فارسی نمود نوشتاری و گفتاری:  شان میآوایی زبان نيست. خط اغلب سنت تلفظی قدیمی را ن

 کند. فرق می attemptو  chalkخویش، خواهر، خواب، و در زبان انگليسی 

توانند صورت دقيق تلفظی زبان را ثبت  از سوی دیگر اغلب خطو  کامال آوا نگار نيستند و به همين دليل نمی

 ٨نمایند.

 شناسی، به طور خالصه، دالیل برتری گفتار را خواهيم آورد.  های زبان های کتاب گيری از داده در این جا با بهره 

 تقدم زبان گفتاری بر نوشتاری  .1

هایی است که تمدن  بينيم که مهارت خواندن و نوشتن ندارند  خط و نگارش در سرزمين بادیه نشينان را می

  اند. یافته

 ٢.و جند تعليم اخلط فی األمصار اخلارج ُعمراهنا عن احلد أُميني اليکتبون و اليقرأون جند أکثر البدو

ها پس از گفتار بوجود آمد. تا آنجا که اطالع داریم ظاهراا انسان و زبان هم زمان زاده  نظام نوشتاری زبان سال

 اند. شده

اند در حالی که تاریخچه  تخمين زده را حدود یک ميليون سال پيش« زبان»اغلب دانشمندان، تاریخ پيدایش 

 توان از حدود ده هزار سال پيش، فراتر برد. را نمی« خط»ترین نوع  پيدایش ابتدائی

                                                                                                                                                                                                 
 .٢1١ص الحکم، غرر، «رُبَّ کَالمٍ اَنْفَذَ مِنْ سِهامٍ» - 1

 .21کورش، صفوی، آشنایی با نظام های نوشتاری، ص  - 2

 .21آشنایی با نظام های نوشتاری، ص   کورش، صفوی،  ٣1-71باقری، مهری، مقدمات زبانشناسی، ص  - ٨

 .٢1٣عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  - ٢
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ها پيش از  بنابراین دالیل، زبان گفتاری بر نوشتاری مقدم است  دليل دیگر این تقدم، این است که افراد بشر سال

 1گيرند و چه بسا که به همين حد نيز اکتفا کنند. فرا می ای را فراگيری خواندن و نوشتن، زبان مکالمه

 دشواری فراگیری نوشتار نسبت به گفتار .2

ای قائل است، که با  برای سخن نوشتاری کارکرد زبانی جداگانه "لوویگوتسکی"نوشتار یک فرآیند شناختی است، 

انتزاعی بودنش دشوار است. وی معتقد گفتار هم در ساخت و هم در کارکرد تفاوت دارد، یادگيری نوشتار به دليل 

  2تر از گفتار درونی است زیرا سخن نوشتاری گفتاری فشرده و خالصه است. است که سخن نوشتاری مشکل

 عمومیت زبان گفتاری  .١

حال هيچ گروهی از مردم که فاقد زبان گفتاری باشند دیده  باشند و تا به همه افراد طبيعی در دنيا قادر به تکلم می

 است. نشده

ای است عمومی، همه افراد عادی در هر اجتماعی توان تکلم و درک زبان را تا حد نياز و انجام  زبان گفتاری پدیده

  ٨باشند. های روزمره خود دارند. در حالی که بسياری از این افراد قادر به خواندن و نوشتن نمی فعاليت

هایی  ها( تنها به شکل گفتاری کاربرد دارند، حتی در زبان هایشان )گویش های دنيا و گونه همچنين بسياری از زبان

 ٢نمایاند. های جغرافيایی اینان را نمی که نوشتار نيز دارند، گونه

 دقیق تر بودن زبان گفتاری  .4

توان یک جمله نوشته شده را به چندین  تواند زبان را منعکس کند زیرا اغلب می تر از نوشتار می گفتار دقيق

توان نوشت و گاه بر اثر  شود تنها به یک صورت می واند. در حالی که هر جمله که شنيده میصورت متفاوت خ

 شود. سلطه خط معنی نوشته دریافت نمی

تر، خصوصيات زبر زنجيری: از قبيل آهنگ، تکيه و مکث همراه با  و یا به عبارت کلی« لحن کالم»در زبان گفتاری

دهند که اطالعات جانبی دیگری را اضافه بر  مميزات را تشکيل می ای از های رخساری و حرکات، مجموعه حالت

تواند از این مميزات  گذارند. در حالی که زبان نوشتاری نمی شود در اختيار شنونده می آنچه در قالب کلمات ادا می

گری را نيز بهره بگيرد و لذا ناچار است برای بر طرو نمودن نقص خود در رساندن آن اطالعات جانبی، عبارات دی

  3باشد. به عبارت اصلی بيفزاید که خود مستلزم تطویل در نوشتار و صرو انرژی بيشتری می

 اشتقاق نوشتار از گفتار .٥

                                                           
 ..332، با کمی توضيح  ر.ک. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  ٣1مهری، باقری، مقدمات زبان شناسی، ص  - 1

 13٨زبان و مهارتهای زبانی، ص سالوس، مترجم علی آخشينی،  -پيتراچ -جيمز فالد - 2

 ، با کمی توضيح. ٣1مهری، باقری، مقدمات زبان شناسی، ص  - ٨

 .21کورش، صفوی، آشنایی با نظام های نوشتاری،ص - ٢

 2٨ر.ک. مقدمات زبانشناسی، ص  - 3
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باشد و بدین ترتيب  های حرفی هستند که بيانگر واژگان برخاسته از دورن می ها و شکل نقش -خط و نگارش

 آید. داللت زبانی او پس از گفتار می

الکتابة هی رسوٌم و اشکاٌل حرفية تُدلُّ علی الکلمات املسموعة الدالة عل ما فی النفس فهو اثنُی رتبة من الداللة اخلط و 
  1.اللغوية

ای  ، لحظه2شود آید که از گفتار مشتق می سيستم نوشتاری زبان )خواندن و نوشتن( یک نظام ثانویه به حساب می

 در این مورد تامل کنيد:

 نویسيد؟ سه با ميزان گفتار روزمره خود چقدر میهر روز در مقای -

 کنيد؟ خواهيد روی کاغذ بياورید فکر نمی آیا حتی به هنگام نوشتن اول به نحوة گفتن آنچه که می -

 کنيد؟ آیا آن را در ذهن خود مرور نمی -

تن که به از پيشروان مکتب رفتارگرایی در روانشناسی معتقد است که فکر چيزی نيست مگر سخن گف« واتسون»

 ٨های صوتی درآمده است، به عبارت دیگر: تفکر همان سخن گفتن است. صورت حرکات خفيف در اندام

 نوشتار اختصاصی تر از گفتار .١

های هيچ دو نفری هم که از یک زبان واحد  که نمود گفتاری زبان اختصاصی و شخصی است، نوشته همچنان

که  ای دارد که معرو نویسنده خود است. همچنان گ ویژهای رن کنند یکسان نيست و هر نوشته استفاده می

اند، به دليل  های صادق هدایت، جالل آل احمد و صادق چوبک با آنکه هر سه از یک زبان استفاده کرده نوشته

های شخصی از هم قابل تشخيص و تفکيک است. همين مساله  گوناگونی سبک سخن و در برداشتن ویژگی

زبان « نمود مکتوب»سبک و شيوه نگارش او حکایت از جزئی و فردی و شخصی بودن شناختن نویسنده از روی 

اما در گفتار  ٢های شخصی اند. های نویسندگان نامبرده بلکه تمامی آثار قلمی در بردارنده ویژگی دارد. نه تنها نوشته

 ای است. اختصاص به شخص خاصی ندارد. ای و قبيله این تفاوت بيشتر منطقه

 تشخیص صدق کغم در گفتار  .7

در روانشناسی امروز اثبات شده است که زبان گفتار با زبان حاالت )شامل تُن صدا، تغيير نگاه، وضعيت چهره 

و...( هماهنگ است و هنگامی که انسان در گفتار خود صداقت ندارد، ناهماهنگی ميان گفتار و حاالت فرد، پيامی 

در  3گيرنده این پيام، ناخودآگاه، عدم صداقت گوینده را احساس خواهد کرد.کند   را به شخص مقابل مخابره می

 ماند. حالی که در نوشتار صدق یا کذب قضيه بر خواننده تا حدود زیادی پوشيده می

                                                           
 .٢17عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  - 1

 .377-3٢3ون، مقدمة ابن خلدون، ص ر.ک عبد الرحمن بن محمد بن خلد - 2

 . ٣1همان، ص - ٨

 .٢1مقدمات زبانشناسی ص  - ٢

 .1٢علی اصغر، احمدی، و محمد رضا، شرفی، رضا علی، کرمی، اراده کن می توانی، ص - 3



 آالء ياسين احمد الجواهرى و ساختار زبان قرآن یزبان عرب ىريادگي
  

7٣٢ 

 

 مقایسه دالیل برتری زبان گفتاری زبانشناسان با ساختار قرآن

 آید که:  گونه برمی با توجه به نظر زبانشناسان در دالیل برتری زبان گفتاری بر نوشتاری، و در مقایسه با قرآن، این

، قرآن باید 1ها نازل شده و بسياری از امم با زبان نوشتاری آشنایی ندارند جا که قرآن برای تمام امت از آن (1

 باشد. به زبانی قابل فهم همگان )زبان گفتاری( نازل شده

برند لذا عموميت زبان گفتاری با عموميت  های بشر از زبان گفتاری در ارتباطات خود بهره می تمام گونه (2

 مخاطب قرآن سازگاری دارد.

تر بودن زبان گفتاری برای عدم اشتباه مخاطب قرآن در فهم و نتيجه بحث خود دليلی دیگر بر  دقيق (3

 باشد. گفتاری بودن زبان قرآن می

که قرآن متناسب با زبان و فرهنگ مردم نازل شده لذا مردم زمان نزول در پرتو فرهنگ و زبان جا  از آن (4

های معنایی اشارات و کلمات و عبارات گوناگون قرآن را  های مشابه، جزئيات تفاوت مشترک و تجربه

 کردند. درک می

در زنده ماندن و پویایی زبان هر ها و ... در ميان اقوام بشری  ها و حکم ها و سرگذشت جا که داستان از آن (5

قوم نقش بسزایی دارند، قرآن مجيد نيز از این روش برای ارتبا  با بشر استفاده نموده، اما با بيان 

نماید تا طراوت و حيات  هایی دیگر، کتاب رمز آلودتر می ها و پنهان داشتن بخش هایی از داستان بخش

 خود را از دست ندهد.

 ار زبان نوشتاری و گفتاریاصول و شاخص های ساخت

کند. مثال  درجه تطابق بين نوشتاری و وجه گفتاری زبان بدالیل تاریخی و فرهنگی، از زبانی تا زبان دیگر فرق می

  2های نوشتاری معادل قرار داد. توان در قالب جمله های زبان گفتاری را می در زبان انگليسی تقریبا تمام جمله

هایی از هر کلمه و نيز  ای از تاکيد روی برخی کلمات یا بخش ه بر واژگان، الگوی ویژهدر اظهارات گفتاری، عالو 

 نامند. لحن خاصی در ادای الفاظ وجود دارد که اصطالحاا آنرا خصوصيات عروضی یا وزن شناختی می

ری( توان آنرا ثانوی )نوشتا روند و به هيچ وجه نمی این خصوصيات جزء ضروری اظهار گفتاری بشمار می

های طبيعی، این خصوصيات تا حد زیادی نمادین هستند. اظهارات گفتاری نوع دیگری  محسوب کرد. در همه زبان

از مالبسات را نيز معموال با خود همراه دارند که آن را خصوصيات پيرازبانی ناميده و عموما، اما به غلط، تحت 

 (،gestureهای دست یا قيافه ) ها و اشارت انند حرکتشود م ( از آن یاد میbody-languageعنوان زبان رفتاری )

( و غيره. این facial expressionهای مردمک چشم، حالت چهره ) (، حرکتpostureحالت بدن هنگام ادای کلمات )

اند و از  دانسته "پيرازبانی"شناسان آن را  دسته خصوصيات جزء ضروری اظهارات نيستند و به همين جهت زبان

ست که خصوصيات عروضی تفاوت دارند. مع الوصف، خصوصيات پيرازبانی مانند خصوصيات همين نظر ا

                                                           
 (.نستنددا نفر نوشتن می 13مثال در زمان نزول فقط ) 21ترجمه محمود راميار، ص  ر.ک. بالشر، رژی، در آستانه قرآن، - 1

 .١٨الینز، جان، معنا شناسی زبان شناختی، ترجمه حسين واله، ص  - 2
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کنند. حتی تمثال وارگی  گذاری و تحدید حدود معنایی اظهارات را ایفا می عروضی معنا دارند و نقش نشانه

ند. هر دو تر توان گفت این خصوصيات غير وضعی و طبيعی خصوصيات پيرازبانی شدیدتر است و در مقایسه، می

دسته خصوصيات پيشگفته، به همان اندازه که وضعی نيستند، رنگ و بوی عرو و رسم و آیين دارند، بدین معنا که 

خصوصيات عروضی و نيز خصوصيات پيرازبانی تا اظهارات گفتاری در هر زبان یا لهجه خاص در هر فرهنگی، 

ها را باید به عنوان بخشی از فرایند آموزش  ن ویژگیخرده فرهنگ خاص، از زبانی تا زبانی دیگر متفاوت است. ای

 زبان فراگرفت.

های ویژه،  خصوصيات عروضی و پيرازبانی معادل دقيقی در زبان نوشتاری ندارند. در عين حال، عالمت

کشی زیر کلمات و  گذاری مانند نقطه، ویرگول، نشانه نقل قول مستقيم، درشت نویسی، ایرانيک نویسی، خط نشانه

  1غيره تقریبا کاربردی مشابه دارند.

های گفتاری جهان شمول هم  های گفتاری فقط در قلمرو فرهنگ خاصی وجود دارند اما کنش هر چند برخی کنش

های محتوایی نه فقط جهان  اند. بدالیل فلسفی، این سه دسته کنش داریم. إخبار، استفهام و امر، ظاهرا از این نوع

تند  بنيادی به دو معنا: یکم، هيچ جامعه انسانی نداریم که این سه دسته کنش در آن هيچ شمول بلکه بنيادی هم هس

ای از یک  به زیر مجموعه -دست کم اکثر آنها،-های محتوایی فرهنگ محور،  نقشی ایفا نکنند و دوم، دیگر کنش

همان طور است کنشی  ن چيز بهخوردن بر این که فال دسته از این سه دسته قابل تبدیل و تاویل هستند. مثال، قسم

 محور است. -فرهنگ

ها و نهادهای فرهنگی}خاص آن جامعه{ است. یک  های حاکم بر آنها متاثر از باورها، رویه ای، قاعده در هر جامعه

 2های گفتاری پایه، حاکم است. بُعد مشهود از تنوع فرهنگی، مودب بودن است. که بر قواعد تنظيم کننده کنش

کنيم که انبوهی از اطالعات راجع به زمينه متن را در سطحی  ظهارات روزمره را بدین ترتيب درک میما معموال ا

فهميم مراد گوینده چيست. بدین جهت،  مان از مضمون اظهار، داریم و از ترکيب این دو می پایين تر از آگاهی

فهميم، چنين  ی وقتی مراد گوینده را بوضوح میمانند.} یعن ای، از نظر ما پنهان می ها، چه دستوری و چه لغتنامه ابهام

های متعددی بالقوه هست لکن ما  نيست که خود جمله یا اظهار بالقوه هيچ ابهامی نداشته است. بلکه ابهام

مانع از  -ای است که همان اطالعات زمينه -کنيم چون قرائن همراه با اظهار یا جمله ناخودآگاه از آنها صرو نظر می

 ٨شود.{ آنها میتوجه ما به 

فعاليت زبانی روزمره ما با دیگر انواع فعاليت اجتماعی ما چنان درهم آميخته است که اغلب بر اساس تشخيص 

توان بار محتوایی اظهار را پيش بينی کرد. اکثر اطالعاتی که در  موقعيت و شرایط محيطی انجام هر کنش زبانی، می

توان مطمئن بود که گوینده  شود تلویحی است. گاهی نمی مبادله میمحاورات روزمره بين گویندگان و شنوندگان 

                                                           
 .٨1معنا شناسی زبان شناختی، ص  - 1

 .٨21همان، ص  - 2
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گشاید و  قصد داشته معنای تلویحی خاصی را برساند یا نه. این نکته راه را هم بر سوء تفاهم و تفسير نادرست می

جی از های معمولی، شنونده استنتا الوصف، در موقعيت هم بر استفاده ناپيدا و زیرکانه از ذهنيت شنونده. مع

 1کند که گوینده نه فقط خود آنرا قبول دارد بلکه قصد رساندن آنرا هم دارد. اظهارات گوینده می

ای. تلميح  های زبانی روزمره ما تلميح است که خود بر دو گونه است: تلميح وضعی و محاوره از دیگر فعاليت

ها. تلميح  و قراردادی تعبيرها یا شکلوضعی مستند به چيزی است غير از معنا یا کاربرد شرایط صدقی)درستی( 

 2ای مستند به مجموعه اصول عامی است که بر محاوره درست حاکم است. محاوره

شناس  توان از استانداردهایی دانست که زبان ای در نظر گرفتن کميت، کيفيت، رابطه و منش را می در تلميح محاوره

 کند. مانند اصل کميت: را این گونه تبين میآنها را برشمرده و هر کدام از اصول « گریس»معروو 

 آن مقدار که الزم است بگوی و نه بيش از آن. (1

 آن مقدار اطالعات بده که مورد نياز است و نه بيش از آن. (2

 و مثال در اصل کيفيت:

 راست بگو و آنچه شاهد کافی برایش نداری نگو. (1

 حرو نامربو  نزن. و ... . (2

ساز در معنا شناسی صوری  ظرفيت خوبی برای حل و فصل چندین پدیده مشکلای  به نظر گریس تلميح محاوره

های گفتاری غير مستقيم، داللت عبارات تکراری  توان به تفسير استعاره، کنش را دارد. از جمله این مشکالت می

 ٨متوالی، بيان توتولژیک و بيان متناقض اشاره کرد.

ت که بهترین و موثرترین ابزار ارتباطی و انتقال افکار، زبان گفتاری توان نتيجه گرف از آن چه تاکنون بيان شده می

هایی چون، وجود  های گفتاری زبان است که خود دارای ویژگی است و زبان جهان شمول و روزمره مردم، کنش

. و وجود کنند ها که مخصوصا در این کنش نماد و نمود پيدا می اخبار و استفهام و تمثيل واره و نيز تلویح و تلميح

هایی چون نقطه، ویرگول، نشانه نقل قول مستقيم، تعجب و ... خالصه عالئم ویراستاری را از  گذاری عالئم و نشانه

اند. استاد محمد  اند و بيش از این در تفاوت این دو ساختار سخن به ميان نياورده مشخصه زبان نوشتاری دانسته

ها و اتکا بر دالیل خارج متنی را از  رعایت فواصل کالم، لحن و نغمه هادی معرفت، انتقال ناگهانی، پدیده التفات،

  کنند: دالیل زبان گفتاری بر شمرده و تفاوت نوشتار با گفتار را این گونه بيان می

های ساختار نوشتاری، انسجام کامل از آغاز تا انتهای کالم است. بنابراین، هيچ مطلبی در نامه، رساله،  از ویژگی

هایی هماهنگ با یکدیگر برخوردار  نيف یا تأليفی وجود ندارد جز آن که از نظم چينشی منسجم و بخشکتاب، تص

شود. این ویژگی،  اند و از آن، به هماهنگی در کالم تعبير می های زنجير که به یکدیگر وصل شده است، چونان حلقه

                                                           
 .٨3٨همان، ص  - 1

 .٨3٢همان ، ص  - 2
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نسبت به رعایت هماهنگی تقيّدی ندارد، نه  شود وجود ندارد. چه، گوینده در گفتاری که به صورت شفاهی ارائه می

تنها انسجام لفظی، که حتی هماهنگی معنوی، بدین معنا که گاه در بين سخن، از موضوعی به موضوعی دیگر، 

گيرد، بی آن که ميان این موضوعات، پيوندی  نظر میدرشود به جهت مناسبتی که در حال سخنرانی، آن را  منتقل می

 باشد.استوار وجود داشته 

بينيم. مواردی همچون التفات از غيبت به خطاب و از خطاب به غيبت،  این مشخصه را در قرآن به فراوانی می

های اشاره و انتقال از اسم ظاهر به ضمير، همگی  ها با مرجع شان، و نيز اسم گونی در ضمایر و ناهماهنگی آن گونه

است، وگرنه انتقال ناگهانی و دگرگونی از حالی به  -یو نه نوشتار -بدین جهت است که قرآن، به سبک گفتاری

نمود. بر همين اساس، آوردن جمالت معترضه در بين کالمی که به صورت گفتاری ارائه  حالی دیگر، استوار نمی

 1.باشد شد، روا می

ها و نقل  گذشتها و امثال و سر ها و حکایت با مطالعه کتب آسمانی و باالخص قرآن کریم آنها را آکنده از داستان

 یابيم که خود بارزترین نمود از زبان گفتاری است. هایی می ها و گفتگوها و قال و مقال قول

ای چون زبان  خداوند متعال به مقتضای جهان شمولی و جاودانگی قرآن ابزار محکم و جاودانه و غير قابل خدشه

ل فهم عموم باشد و هم چنان عميق که قابل خدشه گزیند تا هم قاب گفتاری را برای بيان امور هدایتی و مهم برمی

 نباشد.

پردازیم تا ساختار قرآن را بر  ما در ادامه بحث به بررسی یک یک، دالیل نوشتاری و گفتاری با رویکردی قرآنی می

 اساس معيار زبان دانان و بر اساس آیات مشخص کنيم. 

 مقایسه اصول زبانشناسی با قرآن

ار قرآن از خالل آن چه تا کنون در اصول زبانشناسی بررسی شده هيچ نقدی بر گفتاری نگاه برون دینی به ساخت

تواند تا گفتاری بودن  های زبان گفتاری با مصادیقی از قرآن می گذارد، اصول و شاخص بودن ساختار زبان قرآن نمی

 ها عبارتند از: ترین این شاخص زبان قرآن را تبيين کرد، مهم

گذاری مانند نقطه، ویرگول، نشانه نقل قول مستقيم، درشت نویسی، ایرانيک  انههای ویژه، نش عالمت (1

 های زبان نوشتاری است. نویسی، خط کشی زیر کلمات و غيره از شاخصه

های متعارو مانند نقطه  های نوشتاری فاقد نشانه گذاری امروز قرآنی که در دست ماست برخالو تمام کتاب

باشد. حتی  رمستقيم و دیگر ساختارهای متنی مانند پاراگراو، فصل، بخش و ... میها مستقيم و غي ویرگول نشانه

ها پس از نگارش و فاصله گرفتن از زمان  بينيم همه این گذاری و عالئم سجاوندی که امروزه در قرآن می نقطه

 2هایی شد تا فهم و قرائت آن دست خوش دگرگونی نگردد. نزول، دارای عالیم و نشانه

 عروضی و پيرازبانی معادل دقيقی در زبان نوشتاری ندارند. خصوصيات (2
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ها فقط در زبان گفتاری قابل تشخيص  ها، ساختارهای تعجبی، استفهامی، امر و نهی و ... قال و مقال مکث

باشند، لذا برای مردم زمان نزول قابل درک و فهم بوده و مشکالت فهم قرآن و تفاوت برداشت از آیات پس از  می

ها به یک  توان خواند در حالی که گفته شدن آن بوجود آمد، چرا که مکتوبات و نوشته را به چند وجه می نوشته

 1شوند. وجه شنيده می

 های گفتاری جهان شمول : إخبار، استفهام و امر و ... . کنش (3

م يتسائلون؟ عن النب  ع»یابيم.  ها می باشند آن را سرشار از این کنش جا که مخاطب قرآن عام و تمام بشر می از آن
  و ... ٨«قل هو اَّلل أحد»، 2!«العظيم

 محور است. -همان طور است کنشی فرهنگ قسم خوردن بر این که فالن چيز به (4

های فرهنگی آن زمان  دیدند از زن و مال و الهه و... از بارزترین کنش قسم خوردن به هر آن چه پيرامون خود می

ال »است.  این کنش برای ایجاد ارتبا  با مخاطب اوليه خود بسيار استفاده نمودهبوده و قرآن در ابتدای نزول از 
 و... 3«و الضحی» ، ٢«اقسم هبذا البلد و أنت حل هبذا البلد

های  مانع از توجه ما به ابهام -ای است که همان اطالعات زمينه -وجود قرائن همراه با اظهار یا جمله (5

 کنيم.  اه از آنها صرو نظر میشود و ما ناخودآگ متعدد بالقوه می

بر اساس همين قرائن معاصران نزول مشکلی در فهم آیات نداشتند و ابهامی برای آنها نبوده اما با گذشت زمان و 

ها تالش شد تا این  دوری از این قرائن ابهاماتی در فهم جزئيات بوجود آمد که با نقل شأن نزول ها و اسباب نزول

 مشکل را حل کرد.

شود تلویحی  دادو ستدهای زبانی که در محاورات روزمره بين گویندگان و شنوندگان مبادله می بيشتر (6

 است. 

شود، برای درک کالم باید شنونده  وجود تلویحات در قرآن و عدم شناخت آن گاهی باعث کژ فهمی ما از آیه می

نزول با در نظر گرفتن این تلویحات که در آن تلویحات را در نظر گيرد تا به مقصود گوینده دست یابد: مردم عصر 

بردند، فهمی روشنی از قرآن داشتند و در گذر زمان و پس از بين رفتن آن تلویحات،   زندگی روزمره به کار می

 تفاسير برای فهم کالم خدا ضرورت یافت و رونق گرفت.

 های زبانی روزمره ما تلميح است. از دیگر فعاليت (7
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ها در قرآن  کميت و کيفيت و رابطه و منش را در نظر گرفته است و از این دست تلميحهای خود  قرآن در تلميح

های گفتاری غير مستقيم، داللت  ها ما را در تفسير استعاره و کنش شود، در نظر گرفتن تلميح به وفور یافت می

 عبارات تکراری متوالی و ... یاری خواهد رساند.

 ترتيب و انسجام کامل از آغاز تا پایان کالم است.  های ساختار نوشتاری، نظم، از ویژگی (8

در قرآن این نظم و ترتيب و انسجام در بسياری از موارد مشهود نيست مثالا در سوره مائده از شکار و انواع ذبح 

  1کند. گوید ناگاه پيامبر را به ابال  رسالت امر می سخن می

صورت گفتاری ارائه شد، روا است، و حال  آوردن جمالت معترضه غير همگون در بين کالمی که به (9

 شود.  کاهد و معموال به کار گرفته نمی که در نوشتار از زیبایی کالم می آن

در جای جای قرآن جمالت معترضه آمده، اما شيوایی کالم را دست خوش سستی قرار نداده است. در سوره  

هح يـَُنب ح »... گوید:  گاه که از احوال قيامت سخن می قيامت آن ا َقدََّم و أخَّر. َبل اإلنساُن َعلی نفسح ُوا اإلنساُن َيوَمئحٍذ مبح
ال َُتَر حک بحهح »فرماید:  باره متوجه تکرار توسط پيامبر شده و خطاب به پيامبر می گویا یک 2«َبصريٌَة. َو َلو ألَقی َمَعاذحيَرهُ 

و دوباره به ادامه سخن خود  ٨«. فَإذا قـََرأَصُه فَإتَّبحع ُقرَءآنَُه. ُثَّ إنَّ َعَلينا بـََيانَهُ لحَساَنَک لحَتعَجَل بحهح. إنَّ َعَليَنا مَجَعُه َو ُقرءآنَهُ 

َرةَ »پردازد: درباره قيامت می َلَة. َو َتَذُروَن اآلخح    ٢«. َکالَّ َبل َتُحبُّوَن الَعاجح

 آموزش زبان بر اساس تقدم زبان گفتاری

زبان قابل فهم  زبان و غير عرب توان نتيجه گرفت قرآن برای همه مردم از عوام و خواص، عرب از آنچه گفته شد می

است، کافی است که قدری با آن انس بگيریم، و با زبان آن آشنا شویم، برای یادگيری زبان قرآن بهترین روش، 

های شنيداری و  ورود به زبان از مکالمه و کسب مهارت زبان داد و ستد و قال و مقال )گفتاری( است. در این راستا

 سازد.  گفتاری)بر اساس سبک قرآن( راه را برای درک بيش از نيمی از مفاهيم قرآنی هموار می

یافتند. و  زبانان، زبان را درمی گونه که پيشينيان برای درک مفاهيم قرآن در محيط و دادوستد با عرب همان

 گرفت. ن فرع بر زبان و برای گروهی خاص مورد اهميت قرار میهای زبانی به عنوا دانش

از طرفی یادگيری زبان از راه شنيدن و گفتن چنان بدیهی است که گذشتگانی چون ابن خلدون در مقدمه خود 

ن تصري ملکة إعلم أّن اللغة فی املتعارف هی عبارُة املتکلم عن مقصوده و تلک العبارُة فعٌل لسانٌی فالبد أ »کند:  تصریح می
 و حضرت موالنا نيز به زیبایی آن را درقالب شعری بيان نموده:  3«متقّررة فی العضو الفاعل هلا و هو اللسان

 گوشوووها را حوووق بفرموووود انصوووتوا    جونس و  یاو زبوان نو   یچون تو گوشو 
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 رنوشيشوو دیووکووودک اول چووون بزا 

 لوووب دوخوووتن دشیوووبا یمووو یمووودت

 کووش نبوود ز آغوواز گوووش  یکوور اصوول

 نطوووق را دیوووزانوووک اول سووومع با 

 موووون ابوابهووووا اتيوووووادخلوووووا االب
 

 خووامش بووود او جملووه گوووش  یموودت

 از سوووخن، توووا او سوووخن آمووووختن 

 کنوود در نطووق جوووش یالل باشوود، کوو

 منطوووق از ره سووومع انووودر آ  یسوووو

 اسوووبابها یواطلبووووا االغوووراض فووو  
 

های زبانی )صرو و نحو  توان یافت، پرداختن به دانش ها می با این دو استناد نواقص آموزش زبان را در طی این ده

کند که چه بسا دورتر  و بالغت و ...( قبل از یادگيری زبان گفتاری نه تنها ما را به دنيای درک مفاهيم رهنمون نمی

 کرده است. 

( برای تغيير رویکرد آموزش منتدی اللغة العربيةبان عربی معاصر ندی )بيش از دو دهه تحقيق و تالش موسسه ز

های شيرینی را در پی داشته که تربيت اساتيد توانا در تدریس  ثمره -از رویکرد ساختارگرا به کارکردگرا -زبان

س های در آوری ظاهری آموزش و پرورش در نگارش کتاب های زبانی از یک سو و از سویی دیگر روی مهارت

  ای بارز از خروجی آن است. عربی، و گنجاندن هشت واحد مکالمه در حوزه علميه به عنوان درس الزامی، نمونه

 خغصه طرح: 

  یادگيری مکالمه عربی )بدون پرداختن به قواعد( در سطح مقدماتی. (1

 های کالمی )شنيدن و گفتن(.  های زبانی پس از تثبيت مهارت ورود به دانش (2

 های چهارگانه زبانی )شنيدن، گفتن، خواندن و نوشتن(. های زبانی با گسترش مهارت دانشگيری  پی (3

 های زبانی.  های زبانی در پيشرفت دانش به کارگيری مهارت (4

ها، مقدمه ایجاد ارتبا  با ساختار و متن معاصر عربی، ایجاد توانایی درک و فهم  یادگيری مهارت (5

 متون.

 تخصصی )ترجمه، تدریس، ...( با پيشنياز زبان گفتاری.های پيشرفته و  برگزاری دوره (6

 ها و طرح. پایبندی به برنامه، شر  الزم موفقيت دوره (7

 ب: دوره های آموزشی

 عمومی( زبان عربی:  -های پایه )مقدماتی معرفی دوره

 مقدمه:

های علميه به عنوان نماد روشنفکری  انقالب اسالمی ایران به عنوان پيشتاز نهضت جهانی اسالم و دانشگاه و حوزه

ترین ابوزار ایون    دار تربيت اندیشمندان و مبلغان دینی است. ضروری و وظيفه توليد اندیشه دینی و تبلي  دین، عهده

تد در ارتباطوات  و تجارب با آنان است، ایون دادوسو  دل اندیشه توليد و تبلي ، داشتن زبان مشترک با مخاطبان و تبا

 های سياسی، اقتصادی و به ویژه فکری و فرهنگی باشد. تواند شامل تمامی حوزه زبانی می

ترین ابزار علمی و ارتبواطی خوانواده بوزرگ اسوالمی      زبان عربی به عنوان زبان دین و زبان هویت اسالمی ضروری

 است. 
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 ضرورت: 

روز افزون مرزهای فکری و فرهنگی، کشش کشورهای عورب منطقوه و سوایر مسولمانان بوه نمادهوای        با گسترش

ترین وسيله تبادل و پل ارتباطی ما با مخاطبان زبان  شيعی در ایران رو به فزونی گذاشته است  مهم -مذهب اسالمی

يری آن بوه ویوژه بورای سوفيران     عربی است. برای پاسخگویی به این نياز روز افزون، آموزش زبان عربوی، و یوادگ  

 نماید. انقالب اجتناب ناپذیر می

 تعری  دوره و مختصات آن:

 -ایجاد بستر آشنایی و ارتبا  دانشجویان علوم دینی با زبان عربی و آشنایی آنان با فرهنگ زبانی کشورهای عربوی 

هوای چهارگانوه زبوانی      سوب مهوارت  ها به منظور ایجاد توانایی ارتبا  زبوانی و ک  اسالمی است، برگزاری این دوره

 های زبانی است. )شنيدن، گفتن، خواندن و نوشتن( به عنوان مقدمه ورود به دانش

 اهداف کلی دوره: 

 .ایجاد ارتبا  فراگير با ساختار و متن معاصر عربی 

 .)ایجاد توانایی دادو ستد زبانی ) به کار گيری چهار مهارت، شنيدن، گفتن، خواندن و نوشتن 

 های زبانی. ل و تثبيت مهارتتکمي 

 .ایجاد توانایی درک و فهم متون معاصر 

 محتوای آموزشی دوره:

بودن آموزش زبان، به صورت عملی و کاربردی، بيشتر مبتنوی بور تمورین و کوار گروهوی       این دوره به دليل مهارتی

ر ابتدا توسط استاد نظری است، نمای کلی درس د -است، واحدهای درسی پيش بينی شده عموما به صورت عملی

هوای خوود را تمورین     شود و س س فراگيران با راهنمایی استاد و به صورت مشارکتی و گروهوی، آموختوه   تبيين می

های آموخته را در شرایط مشابه به کوار بنودد و ارتبوا  موورد      کنند، فراگير در پایان دوره پایه باید بتواند مهارت می

 ا متون عربی و عرب زبانان برقرار کند.انتظار را به صورت شفاهی و کتبی ب

 :ب: نمایه طرح در یك نگاه
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(٢٥) 
 مێژوو: لە بەرزەجێوە بۆ

 “ڕامانێک لەسەر بۆچوونە ھێرمێنۆتیکییەکانی نەرس حامید ئەبووزەید سەبارەت بە قورئان”
 1حیسامەدین خاکپوورد. 

 تاران  ۆیزانک ەل یربەع یبەدەزمان و ئ یراۆدوکت یرچووەد
 پوختە:

دەساتککی  دا گۆڕانکارییەکاانی لە ناسینی دونیای مۆدێرن ونەسر حامید ئەبووزەید لەو دەگمەن بیرمەندانەیە کە نە تەنیا 
 خۆی بۆ ناساینی نەریاب بە گیاتی و ئاایی  بە تاایتەتی تەرخاان کاردووە  یبووە، بەڵکوو ھەروەھا ژیانی ھزریھەبااڵی 

چااوگەی ساەرەکی وەکاوو  ، ئورئاانێ دراوەردیاردەی ئاایی  کە بە تاوخمی ساەرەکی ئورئاانەوە گا پکویستە بۆ ناسینی
بۆ جیھانی ئەدیم و چای پکایە  ەێب ئەم سەرچاوە چی پێ بوورنوێ بناسرێب و بزان یەکیبە میتۆدۆلۆژی یزری ئیسالمیھ

ەکانی ئەبووزەیاد یئەبووزەید، گۆڕانکارییە ھزری ین  ئەم وتارە دەیھەوێب بە لککۆڵینەوە لەسەر ئاسەوارردێۆبۆ جیھانی م
و بە تایتەت  ەکانیداھەوەڵ ەوە  وێدەچێ ئەبووزەیدی بەرایی لە ئاسەوارلەسەر دیاردەی ئورئان بخاتە بەر باس و توێژینە

ی “مکاژووی کااریگەر”نۆتیا،، بەتاایتەت چەمکای کلە ژێر کااریگەری لا ە جۆراوجۆرەکاانی ھکرم ،2تکگەی دەقلە کتکتی 
بۆمی کۆمەاڵیەتی وکە دەئی ئورئان لککەوتەوە و بەر ەبووزانینی ئورئان، باوەڕی وا“دەق”بووبکب و بەپکیی بە  داگادامکڕ

کااتە تاایتەتە بییمای و سیاسی و مکژوویی ساەردەمی پکەەماتەرە و لە پەیوەنادی دیاالکتیکی لەگەق وائیەای ئەو  اوێ 
تەوە کە وا بیر دەکاا "3   کردنەوە، تەحریم و تەئویلننوێژە"گرتووە  بەاڵم لە کارە دواییەکانیدا و بە تایتەت لە کتکتی 

بکاااژی و نااااکۆکی و ناساااازیارییە ڕواڵەتییەکاااانی ئورئاااان ناساااڕێتەوە و تکدەکۆ اااکب  زانینااای ئورئاااان، دژیە بە دەق
نزیا،  دالە چوارچکوەی  یکاری گوتار خوازانهخوێندنەوەیەکی دیکە بخاتە بەردەسب و زێدەتر لە ھکرمکنۆتیکککی ئینسان

زانینای ئورئاان  ئەبووزەیادی دوایای پکای وایە “ گوتاار” دەگوازێتەوە بۆ بە  وههزانینی ئورئاندەبکتەوە، واتە لە بە دەق
ئورئان گوتار یان پارچەگوتارگەلککی پڕژ و باڵوە کە سرو تککی زارەکییان ھەیە و دواتار لە چوارچکاوەی پەڕتووکادا بە 

با ااتر دەتوانکااب ئەو  بااوونی ئورئااان نە تەنیااا سرو ااتی زیناادووی ئورئااان دەنااوێنکتەوە بەڵکااووکااراوێ   گوتاااریدەق
ە ڕواڵەتییانەی ئورئان بساڕێتەوە  لە دەرئەنااامی ئەم وتاارە ئەوە ڕوون دەبکاتەوە یبکژی و نایەکانگیری و ناکۆکی دژیە 

مکاژووییەوە، دەکرێاب بە باابەتککی نزمەجاێ و ەکەدا دیاردەی ئورئانی لە بابەتککی بەرزەجێ و بانیریۆکە لە ھەر دوو تی
فاۆڕمڕێژ باووە  دیاارە ئەوەی  دابابەتەکانی لە پەیوەندی دیالکتیکی لەگەق کاۆدەئی ئەو ساەردەمەمکژوویی کە زۆرینەی 

مکژوویی بکب و پەیامی ساەرەکی ئاایینیھ ھەر ئەوە بکاب، بانگە اەیە باۆ ڕۆحاانییەت و لکی دەمکنکتەوە و وێدەچی بان
 بە ژیانککی مرۆڤانەتر     بەخیینەڤ و خودا و واتاۆمر نکوان وەندی ئیگزیستانسیەیپ
 

 بوون، گوتاری بوون، بەرزەجکیی، مکژوومەندی ئەبووزەید، دیاردەی ئورئان، دەق: یەکانیو ە سەرەک
 

                                                           
 
1 .h.khak1366@gmail.com        
2
یاھ کە باۆ “تاکگە”، چەم، زێدەتر بە کار دەڕوات بەاڵم لکرەدا و اەی “مفھوم”کە بەرامتەری و ەی “  نصمفهـوم الـ”سەرناوی ئەو کتکتە بە عەرەبی .  
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 پکیەکی

ناساای و ناساای و ماارۆڤجۆرەکااانی بااوونولە بااوارە جااۆراوا  سااەرھەڵدانی مااۆدێرنیتە و تەواوی ئەو گۆڕانکاریااانەی بە
کارد کە وەرساووڕانککی پااڕادایمی بە دی  ژیانی بە ەردا دروساتی کارد، بە گیاتی وای تۆدناسی لەیمەعریفەناسی و  م

تەوەری جیھاانی میتاافیزیکی ڕاباڕدوو ساەندەوەو کیوپیاب، ڕەسەنایەتی لە ئاایی  ،تەوەریھات و دونیاتەوەری و ئینسان
ن  واتە ردێۆەکانی جیھاانی ماڕابردوو و نەریاب باوو بە یەککا، لە ماژارە ساەرەکیی خستنەژێرپرسیاریی(  16و33: 6331

ورووژێنادرا و پاکھ  ،ەکاندایسالمییئارای مۆدێرنیتە لە مەیدانی ئەندێیەی کۆمەڵگا ئ بە ھاتنە“ نەریب چییە؟”پرسیاری 
بە ھای  جۆرێا، کە  لە ھاتنی ئەم جیھانە نوێیە، مرۆڤەکان وەھا لە جیھاانی نەریتادا دەژیاان و ھەناساەیان ھەڵدەککیاا

مرۆڤی پکیامۆدێرن لە بەستک  و کەش و ھەوایەکدا دەژیا کە جگە لە  .، نەبتوو بە پرسی ئەوان“؟نەریب چیە”پرسیاری 
بوونی نەبوو تا لەبەرامتەر ئەوەدا لە دۆخ و کەش و ھەوای خۆی بیار بکااتەوە  ھەر وە  ئەو  ی دیکەنەریب، ھی   تکک

دەرەوە، بە ھی  جۆرێا، ھەر نەیادەزانی ئااو چیایە و یەی کە لە ئاودا دەژیا، ھەتا کاتک، لە ئاو فڕێیان ھەڵنەداوە یماس
کەوتە  وێ  ئەوەی بزانکب ئاو چییە؟ ڕێ، بۆ نەریتیھ ئەوەیە و مۆتە مۆت ناا یدوای ئەوەی ماسی لە ئاو وەدەر نرا، ئ

م ( لاککەوتەوەی ئە19: 6331ژینەوە و حنفای، ۆبە ھاتنەئارای مۆدێرنیتەوە نەریب بوو بە پرسی لککۆڵینەوە و مژاری تا
سااەردەمانککی زۆر بیاار و مکیااکی بیرمەناادان و ڕۆ اانتیرانی  6دۆخە ئەوە بااوو کە دوانەی دژبەری نەریااب و مااۆدێرنیتە

ھکنانی ئەندێیەی تیۆریا، و بە  بۆ الی خۆی ڕاککیا و بووە باسک، کە لە ئاستی بەرھەم دابەتایتەت لە جیھانی ئیسالمی
: 2161ەیی لە ھازری  ھااوچەرخی جیھاانی عەرەبیادا ھەیە وباال زیز، گیتی ژیانی سیاسیدا، زیاتری  بەکارھکنان و ئاماد

الی خۆی بۆ  یسەرنای زۆریە  لە بیرمەندانی جیھانی نوێی ،( دیارە ئورئانیھ وە  کاکڵەی بزوێنەری نەریتی ئایینی33
ژە بە خااڵککی ناسی پەل بککیکب  لکرەدا پکوەیساتە ئاماائورئان بۆ سەرناسی و سروو تییە کە پرسی نەریب ڕاککیاوە

ناسای بە تاایتەتی ئساە دەکرێاب مەبەساب ناسی بە گیاتی و ئورئاانگرینگ بکرێب، ئەویھ ئەوەیە کە کاتک، لە نەریب
ڕ اتەییە کە ناسی لککۆڵینەوەگەلککی نکوانڕوانینە بۆ نەریب لە سۆنگەنیگای زانستە مرۆڤەیاتییە نوێکانەوە، واتە ئورئان

ناسی مکژوویی، مکاژوو، گکڕانەوەناسای ناسی، زمانی لە بواری زمانڕڵمان بە پسپۆوسموغەیرەڵمان و و وبیرمەندانی موس
نەدا پکیاکەش ناالە چوارچکاوەی ئەو زانساتە مۆدێر ،و ھکرمکنۆتی، و     ئاسەواری خۆیان لە ناسینی زانستی ئورئانادا

اساای ھەمااووی لە بااازنەی ن( کەوایە چ ھاااتنە ئااارای پرساای نەریااب و چ زانسااتی ئورئااان66، 6332کااردووە و خلااای، 
(  نەسااار حامیاااد 63: 6331، حنفااایو 2ەوەیەڕمااۆدێرنیتەدا ڕووی داوە و ئەوەیە کە دەوترێاااب ماااۆدێرنیتە بۆخاااۆھەڵگە

 ەیئاووڵ ەدەرک و( بیرمەندی ناوازە و ناساراوی جیھاانی عەرە ، وەکاوو بیرمەنادێکی ماۆدێرن بە2161-6313ئەبووزەیدو 
تاوتوێ کردنی نەریتی ئیسالمی و تاوخمی ساەرەکی و ناوەنادی ئەو نەریاتە، واتە  بە لە مۆدێرنیتە، دەستی کرد ەوەخۆی

دا  و لە نووسینەکانی خۆی  ئورئان  پرسیاری سەرەکی ئەم نووسینە ئەوەیە کە نەسر حامید لە درێژایی ژیانی ئاکادمیکی
ۆ ناسااینی زانسااتی ئورئااان مرازگەلککی میتۆدۆلۆژیاا، باااچااۆن بااۆ ئورئااان ڕوانیااویەتی و لە ئاسااەواریدا کەڵکاای لە چ ئاا

ناسی ئەو چی بووە؟ گریمانەی ئەم باسەیھ لەسەر ئەوە دەسووڕێتەوە کە ئەبووزەید وەکوو وەرگرتووە؟ ئامانای ئورئان
بیرمەندێکی مۆدێرن ویستوویەتی ڕۆحی ئورئان و وەحی لە ژێر کەڵەکەبوونی نەریتی ناپیرۆزی ئیسالمی زینادوو بکااتەوە 

                                                           
1
بگوترێب کە زۆر کەس لەم چەند ساڵەی ڕابدوودا بە پەلککیانی ماۆدێرنیتەی ساەرمایەدارانە باۆ جیھاانی ئاکمەیھ، باوەڕیاان  ھەڵتەت لکرەدا ئەوەیھ.  

 لەسەر ئەوەیە کە پرسی سەرەکی نە پرسی نەریب و مۆدێرنیتە بەڵکوو پرسی سەرمایەداری و دژە سەرمایەدارییە 
2
 .Self Referential. 
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و جیھاانە کە لە بۆ اایی باێ ماناایی ڕەنا  ئە ۆ جیھانی بێ ڕۆحی مۆدێرن و مانابەخھ بکب بەو بتوانکب ڕۆحک، بکب ب
ئەبووزەیادی بەراییای و ئەبووزەیادی  وادەبات  لەم نووسینەدا ھەوق دەدرێب بە تیی، خساتنە ساەر ئەو دوو ئونااغەی 

 بدرێتەوە  دوایی  لە ئورئان ناسیدا بڕێویەتی، بە پرس و گریمانەکانی ئەو توێژینەوە واڵم
 پکیینەی توێژینەوە

و وتااری زۆری پکاوە تەرخاان  ی جکگەی باس و خواسای زۆر باووە و کتکا ددیارە نەسر حامید وەکوو بیرمەندێکی جید
لەساەر  کاردنە دیە و کەمتار تاوێژەران خۆیاان لەو ئائاارە داوە، جەخابدکراوە، بەاڵم ئەوەی بۆ ئکمە جکی باساککی جیا

“ ناسای ۆڕ ککی ئورئان”نە کە بە جۆرێ، ئابوونی ئور“ پارچەگوتار”یان “ گوتار”ی ئەو بە ڕئەبووزەیدی دوایی  و باوە
ندیادار باۆ ناساینی ەیوەلە ئەژمار دەدرێب و کەمتر بااس و لککاۆڵینەوەی لەساەر کاراوە، ئەگیناا وە  کتکا  و وتااری پ

 بکەی : ژێرەوە ئاماژە بە مانای دەتوانی  ،ئەبووزەید و بیرۆکەکانی
ناساندنی  ۆله نووسینی عەبداإلله بال زیز، بە ی حەوتی ئەو کتکتەی تەرخان کردووە ب« ن د التراث»تی کتک -    

ی ە ھی  جۆرێ، باسبڕاککھ ئەوەیە بل ەزیز لەو کتکتە بە نرخ و زانستیەیدا ئەندێیەی نەسر حامید، بەاڵم خاڵی سەرن 
  نەکردوە ناسانەی ئەبووزەیدناغی دووھەمی بیری ئورئانۆئ لە

خوێندنەوەیەکی  یکارانە لەسەر »لە وتارێکدا بە ناوی  “نادر فەلیوونا”نگلیسیھ توێژەرێ، بە ناوی یبە زمانی ئ -    
لە ڕسکاندنی وا زێدەتر تیی، دەخاتە سەر ئەو الیەنە سیاسیانەی « اڤەی ئەبووزەید بۆ دەئە ئایینیەکانی ئیسالمڕ

کاریگەرییان بووە و بە گیتی ئەبووزەیدی بەرایی وەبەر لککۆڵینەوە   ئەندێیە و دەرکی ئەبووزەید لە نەریتی ئایینی
 ناونییانی وتارەکە ئەوەیە: ناسییەکەی ئەو ناکات  ە ئورئانڕ ۆ باس لە دەدات و

Falyouna, Nader, ANALYTICAL STUDY ON NASR HAMID ABU ZAYD’S UNDERSTANDING OF 

RELIGIOUS TEXTS IN ISLAM, Journal of Al-Tamaddun, Vol. 15 (2), 2020, 45-55  . 

آرا و اندیشه  »نیا ئاراستە کراوە، بۆ وێنە لە وتاری لە زمانی فارسییدا چەن نووسینک، بە ئەڵەمی مورتەزا کەریمی     

 لە وەسفی ژیان و ھەندێ، لە بیرۆکەکانی ئەبوزەید زیاتر تکناپەڕێب و  تککی زۆر زانستی ناخااتە« های نصر حامد أبوزید
ەفیەای کە ڕبە ئەڵەمای جەواد  «روایتری از ککرر نصرر حامرد أبوزیرد      ی گشروده: نهرا قررآن و امکا » بەردەسب  ھەر وەھا وتاری 

دا بااڵو "زەیتوون"پکناسەیەکی گیتی لە بیرۆکە ئورئانییەکانی ئەبووزەید و زیاتر وە  نووسینککی ڕۆژنامەییی لە سایتی 
ناسای ئەبووزەیاد  ئەوەیە کە ئەم وتاارە ھەوق کەلاک  و ئوژبنەکاانی ئورئاان ڕژاوەتە سەرەڕییال نەپبووەتەوە و بە وردە

دەدات بیرۆکە ئورئانیەکانی ئەبوزەید و ئاماناەکانی و ھەروەھا ئاامرازە تیۆریکەکاانی، کە بە تاایتەت لە زماانی کوردیادا 
 ی خوێنەران بخاتە بەر دەست دابۆ ایی ئەو بووارە زیاتر ھەسب پکدەکرێب، لە چوارچکوەیەکی زانستی

 گرینگایەتی توێژینەوە و چوارچکوەی تیۆری،
ومەرجی جیھانی ھاوچەرخ بە گیتی و بەتایتەت ڕۆژھەاڵتی ناوەڕاسب نییانی داوە کە نەریتی ئایینی و بە تایتەت  لھە

حەسەن خاڵی ناوەندی ئەو نەریتە، ئامادەییەکی زیندووی لە وائیەی کۆمەاڵیەتی و سیاسی و ھەر وەھا بە تەعتیری 
ی جیھان بەردەوام پرسی نەریب و ددا ھەیە  ھەر بۆیە بیرمەندانی جید مرۆڤەکانی سەردەم“ خەزێنەی ڕەوانیی”حەنەفی 

رجە لفەوجووتەکانی ئامریکا، وئایینیان ال گرینگ بووە و لکی دەکۆڵنەوە، بۆ وێنە دوای ھکر ی ئەل اعیدە بۆ سەر ب
مژاری باس و خواسی زانستی و سیاسی و       بە یەکانی ڕۆژئاوایھ بوویمەسەلەی نەریتی ئیسالمی لە ناوەندە زانست

ەکی یەکاار زۆری ھەیە  یو    ئامادەی 6نزێماس و گیدڕبۆ وێنە پرسی نەریب و ئایی  لە کارەکانی بیرمەندانککی وە  ھاب

                                                           
1
 وجیھان لەغزەندەیە(  بە پرسی نەریب تایتەت دەکات  RUNA WAY WORLDکتکتی  بۆ وێنە گیدێنز بە ک، لە . 
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ل کنکب و زۆر یە  لەو دووبارە سەرھەڵدەداتەوە و کارەسات دەخو پەسکراونەریتی ڕەخنەلکنەگیراو وە  بابەتککی ھەڵ
ساتەنەیھ بە بەڵگەی ئورئانی دەکرێ   بۆ وێنە گکژەڵووکەی ترسناکی داعیھ و زیندووکردنەوەی کۆیالیەتی و ئەو ەکار

دا و بە پیب بەست  بە  ( ڕێ، لە سەردەمانی مۆدێرن3: 2163 تانەی لە مکژوودا ھەڵوە کندراونەتەوە والرفاعی، 
وتیژیانە ڕییەی لە خوێندنەوەی ئەوان بۆ تیژی کە زۆری ئەو توندوەھا ئکالھیاتی توندنەریتی ڕەخنە لکنەگیراو و ھەرو
دا، سەرلەنوێ بیر لککردنەوە لەو  تانەی بە  سەرھەڵدەداتەوە  لە جیھانی مۆدێرن ،مەسەلەی نەریب و ئورئان ھەیە

جۆرە باسانە کە دەیھەوێب تییکککی گرینگایەتی یەکاار زۆر پەیدا دەکەن و ئەم « 6بیرلکنەکراوەن» تەعتیری ئەرکۆن
ناسی دەکەوێتە ناوەندی باسەکانەوە  ئەوەیە کە ئورئان ،زانستی بھاوێتە سەر نەریتی ئیسالمی و ئورئانی بیرلکنەکراوە

چ بە  کوەی ئەرێنی و چ بە  ە،تر دەبکب، چونکوە  بابەتک، یەکاار گرینگ جاری وایە لە نانی  ەو و ڕۆژ پکویسب
ەکی یدا پکویستی ناسی لە چوارچکوەی مۆدێرنلەسەر ژیانی خەڵ، کاریگەری ھەیە  کەوایە ئورئان ، کوەی نەرێنی

حا اھەڵنەگرە کە نەسر حامید دەتوانکب لەم بوارەدا زۆر بە با ی ڕۆڵی خۆی بنوێنکب  ھەروەھا سەبارەت بە خودی 
  بۆ وێنە خاوەنی می بە ک، لەوانە بداتەوەکە ئەم نووسینە دەتوانکب واڵئورئانیھ پرسیارگەلککی یەکاار زۆر ھەن کە 

دا نییە و  ەکانی ئورئانوڕڕە  لە سویبۆچی ھی  جۆرە یەکانگیری پرسیار بووە بۆی کەئەم نووسینە ھەر لە منداڵییەوە 
راون و زۆرێ، پرسیاری دیکە کە ئەم وتارە بە خیە   ەدا وەپاقڕوەند لە یە  سووەیجاری وایە چەندی  باسیی بێ پ

 ھەنکدکیان بداتەوە  واڵمی ھیوایە 
سەبارەت بە میتۆدۆلۆژی ڕەچاو کراو لەم نووسراوەدا دەبکب بگوترێب: ئەم نوسراوە بە ڕەو تی  یکاری و تەوسیفی    

 ،و بە گەڕانککی کتکتخانەیی و خوێندنەوەی چڕ و پڕ لەسەر ھەر ھەمووی ئاسەواری ئەبووزەید و لککۆڵەڕانی ئەو بووارە
ناسی ئەبووزەید وەبەر تییکی لککۆڵینەوە بدات و ئاماناەکانی ئەبووزەید لەو ناغی زۆر گرینگی ئورئانۆدەیھەوێب دوو ئ

ناسی ئەودا ڕوون بکاتەوە  بەاڵم بۆ تکگەییت  لە بیرمەندانک، وە  جۆر ڕوانینە بە ئورئان لە ھەر دوو ئوناغی ئورئان
ناسینی ۆ دا ب ەوەیە، لکرەیھڕھەڵگەۆا کە مۆدێرنیتە بۆخھەروەھا کە لە سەرەوە ئاماژەی پککرا و گوتر ،نەسر حامید

بناسرێب کە پککھاتەی بیری خۆی  نەاناسییەکانی ئەبووزەید پکویستە ئەو ئامرازە میتۆدۆلۆژیکە مۆدێرنئەندێیە ئورئان
ئەو تیۆرییە ئاسەواری ئەبووزەید بە گیتی لە چوارچکوەی تیۆری ھکرمکنۆتیکدا دەسووڕێتەوە  لکرەدا   ڕۆناوە انلەسەری

 پکدەکرێب   اننۆتیکیانەی زیاتر یاریدەدەرن بۆ روونتر بوونەوەی ئەم وتارە ئاماژەیکرمکھ
دەبکژێب دەئی ئایینی، دەئککی زماانییە و پاکگەی ئەو  ،نەسر حامید ئەبووزەید بە کاریگەری وەرگرت  لە  الیرماخکر   

ە  کەوایە لککۆڵینەوە لەسەر ئورئاان ڕەو اتککی جیااواز و دەئەکانی ناو کەلتووری مرۆڤایەتی وای بائیھەر وە  پکگەی 
لەوەی کە ماارۆڤ سااەربەخۆ لە دەئە  کااردن تااایتەتی ناوێااب چااونکە بەکارھکنااانی ڕەو ااتی جیاااواز واتە پکیااگیریی

 ڕلە گاادامک یئایینییەکان تکتگات  ھەروەھا ئەبووزەید ھکرمکنۆتیکی دیالککتیکی بە مەبەستی خوێندنەوەی دەئای ئورئاان
ب بنەماکااانی تااوێژینەوە، مانااا مکژوویەکااان و مانااای کرگرتااووە  ئەبووزەیااد بە بەکارھکنااانی ئەو چەمااکە تکدەکۆ ااوە

                                                           
1
محەمەد ئەرکۆن بۆ  یکاری و پۆلکنتەندی نەریب و میرات، لە ژێر کاریگەری ئەندێیەی مییکل فۆکۆدا، نەریب بە پکی ئەوەی چەندە ھەڵگری .  

نەریتی ئیسالمی دەخاتە بەردەسب  ئەو چوار چەمکە ئامانەن: بابەتی بیرلککراو، بیرلککردنەوەیە، چوار چەمکی ڕوونکەرەوە بۆ  یکاری ئەندێیە و 
( دیارە لکرەدا مەبەستمان ئەوە چییەتی وەحی و دەئی پیرۆز و لکرەدا 43: 4931بابەتی بیرلکنەکراو، بابەتی بیرھەڵگکر، بابەتی ھەڵنەگکر  وارکون، 

ئەو ئورئانە دەکرێب کەسککی وە  مەحوی و مەولەوی تاوەگوێزی و مەوالنا جەاللەدینی ڕۆمی  ئورئان بابەتککی بکرلکنەکراوە بووە بۆیە ھەر لەسەر
 درووس بکب، ھەم دەکرێب لەسەر ئەو ئورئانە ئەل اعیدە و داعیھ و    بییم بگرێ   وێدەچکب نەریب بە گیتی و ئورئان بە تایتەتی بابەتککی

نسانی لەو بابەتانە پێ بدرێب  بۆ ئاگاداری زیاتر لەسەر ئەم چەمکە خوێنەر دەتوانکب بڕاوانکتە کتکتی بیرلکنەکراوە بووبکب کە نەتوانراوە پکناسەیەکی ئک
    بە نووسینی عەلی میرسپاسی «  بیرلکنەکراوە لە ئەندێیەی ئیسالمی ھاوچەرخ»بە ی حەوت لەسەر « رو نفکران ایرانی و روایب یاس و امید»
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وایە دەئای  یدا پکا ناسای خاۆی نااغی یەکەمای ئورئاانۆدووبارە بخوێنکتەوە  بۆ وێنە کاتک، ئەبووزەید لە ئ ،پککھاتەکان
 لەوێادا “6مکژووی کااریگەر یاان  اوێندانەر”ئورئانی بەر و بۆمککی فەرھەنگی  وێ  کاتی خۆیەتی، ڕەنگ وبۆی چەمکی 

 " و ئۆباککتیاا 2ڕاڤەی ھەسااتەکی"زیاااتر دەردەکەوێااب  ئەبووزەیااد ھەروەھااا لە پااۆل ڕیکااۆر چەمکاای  دائەم تیۆرییااانە
ایەتیی میتۆد لە خوێندنەوەی دەئدا و ھەروەھا گرینگاایەتی زماان وەکاوو وەردەگرێب کە لەویادا بۆ داکۆکی لەسەر گرینگ

ناسای ی زماانری(  کااریگەwekke,2018:491-2ێاب و ڕبە ککی سەرەکی و پکویسب بۆ چەمکای ھکرمکناۆتیکی ڕۆق دەگک
ەئاڵنیەتای نییەتی ڕاڤە و تکگەییات ، لە عاڵبە کۆی گیتی پڕۆژەکەیەوە دیارە  سوسۆر عەئ ،سۆسۆری لەسەر ئەبووزەید

تەزا وەکااان لە ناااوەرۆکی زەیاا  سااەربەخۆ ناای   گاایناساایدا دەبینکااب  بە باااوەڕی سۆسااۆر فاااکتە دەرەکی اایکاری زمااان
دا نییاان بادەن  زماانیھ لە کاۆدەئی  ە جاگە لەوەی خۆیاان لە کاۆدەئی زماانیھەستەکییەکان ھی  ھەڵتژاردەیەکیان نی

ل اناادووە  ئەو زمااانە لە  ااوێ  تیگەییاات  لە ئەمااری وائیاا  دا گە ااەی کااردووە و نەزماای فیکااری ئااکمەی خو فەرھەنااگ
دەگەڕێااب  و ااەکان بەس ئااامرازی گواسااتنەوەی مانااا ناای ، بەڵکااوو ماناکااان دەبکااب خۆیااان لەگەق فااۆرمەتی و ااەکان 
ھاوئاھەنگ باکەن و خۆیاان لە ڕێگاای و اەکانەوە بە ئاکمە نییاان بادەن  ڕاڤەی ئەبووزەیادیھ تکگەییات  لە  ایکاری 

ھەر بۆیە ئەو بۆ تەواوی وائیەەکانی دەق، تەنیاا لە ڕێگاای زماانی دەئەکەوە دەڕوانکاب و زماانی دەئایھ گارێ  زمانییە 
بە گیتی زمان و مکژوو ڕۆڵککی گەورەیاان ( Zayi Mostafa 2014  :6132, ووەدەداتەوە بە زەمانی سەرھەڵدانی دەئەکە

ژیانە ەر  ھەر باۆیە و ھەروەھاا کە لە درێاژەی باساەکە دەپەکانی ئەبووزەید لە ئورئاان ھەیەیلە تکگەییتنە ھکرمکنۆتیکی
عەرەبی و فەرھەنگ، کۆمەڵگا، ئابووری و مکژووی  ینەوە بۆ زمانیئەبووزیەد دەڵکب ئکمە دەبکب بگەڕێ  سەر ئەم الیەنانە

(  Ibidوبەراییەکانی ئیسالم  ئەبووزەیاد ھەر وە  فۆکاۆ، تکگەییا  بە باابەتککی زماانی و مکژوویای دەزانکاب  ەسیاسەت
دا، نووساینەکانی خاۆی لە یەژیکەۆدیارە ھکرمکنۆتیکک، کە ئەبووزەید لەسەری داکۆکی دەکات و لەو چوارچکاوە میتۆدۆلا

جیااوازی ھەیە و بەو  اتە نزیکتارە کە ئەبووزەیاد  ،ئاراستە کردووە، لەگەق تەفسیر 2161دەیەکانی ھە تاوە تا ھاوینی 
دا   ە جیااوازە لە تەفسایری پراکتیکای لەساەر دەقی( و ئەم تیاۆری63: 2113 ی لکدەنکب وئەبووزەیاد،“تیۆری ڕاڤە”ناوی 

دا و مەرجە مەعریفای و مکژووییەکاان  اڤەکەرە لەگەق دەقڕدا گرینگە، پەیوەندی  ئەوەی لە ھکرمکنۆتی، یان تەئویلی دەق
 ( 262: 2161وەندە ساز دەکات و ڕێتەری دەکات وبال زیز،ەیکە ئەو پ

-ناغی یەکەمی ئورئانۆمرازە تیۆریکانە، زێدەتر لە ئانەسر حامید ئەم ئ ،ھەر وەھا کە لە درێژەدا  رۆڤە دەکرێب    

ناسی خۆیدا کە ناسی خۆیدا ئەو کاتەی ئورئان وەکوو دەق دەبینکب، بەکار دەبات  بەاڵم لە ئۆناغی دووھەمی ئورئان
ناسیدا ناوزەد دەکرێب، ەکوو وەرسووڕان و  ۆڕ ک، لە بواری ئورئانئورئان وەکوو گوتار یان پارچەگوتار دەبینکب و و

ەکان ھەندێ، لە چەمکە تیۆریکەکانی  یکاری گوتاریھ بەکار دێنکب  بۆ وێنە بۆ ئوناغی یناسیمرازە زماناجیا لە ئ
یکاری گوتاری لکرەدا یه تا بۆمان ڕوون بتکتەوە  یناسی ئەبووزەید دەبکب بزانی  مەبەستی ئەو لە گوتار چدوایی ئورئان

 یخوازەکە  بە کورتی سێ جۆر  یکاری گوتار باس و لککۆڵینەوەی لەسەر کراوە   یکاری پککھاتەیییچ جۆر  یکاری
خوازی بۆ ردی گوتار( و  یکاری ڕەخنەیی گوتار   یکاری پککھاتەییوی و کاربڕگوتار،  یکاری ڤانکیکنی ویان ڕۆڵگک
رددا وڕستە بە کار براوە،  یکاری ڤانکیکنی کە گوتار وەکوو زمان لە کاتی کارب یکاری زمان لە ئاستی بااڵتر لە 

ەخنەیی گوتار باوەڕی وایە ڕ یکاری ھەروەھا ردی زمان دەدات  وپکناسە دەکات و یەکەمایەتیی بە ڕۆق و کۆدەئیی کارب
                                                           

1
( ئەوەیە کە ھەر چە نە تکگەییتنک، مەرجدارە بە ڕابڕدوو و مکژوو و Effective HISTORYمکژووی کاریگەرو مەبەسب لە مکژووی  وێندانەر یان.  

پااکھ گریمانەکااانی تکگەییاات  و ڕاڤە  واتە دەق و ڕاڤەی دەق لە پەیوەناادی لەگەق مکااژوودا  مکژوو کاریگەری تەواوی ھەیە لە بییم گرتنی 
 (1و9: 4931ار کراون بە مکژووی  وێندانەر  ووارنکە، واتادار دەب  چونکە ھەمووی ئەوانە مەرجد

2
 . objective interpretation. 
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بەرباڵوترەکانی کۆمەاڵیەتی و  دا ماوەتەوە، کەوایە دەبکب کۆدەئە کە  یکاری نەریتی گوتار لە ئاستی تەوسیفی پەتی
وێدەچکب ئەبووزەیدی دوایی ، کە  ( 33: 6332سلطانی، ) دا ڕەچاو بکرێب دەسەاڵت و ئایدیۆلۆژیایھ لە  یکاری

 دبە کار دەبات، ھەر چەن داھکرمکنۆتیکەکەی دەباتە چوارچکوەی  یکاری گوتار، گوتاری لە ھەر سێ  کوەکەی سەرەوە
ھەندێ، الیەنی ھکیتا تەواو ڕوون نەبووەتەوە  بە گیتی ئەبووزەید لە  ،بە بۆنەی ناتەواو بوونی ئەو پرۆژەیە

مرازێکی جۆراوجۆری میتۆدناسی لە ئاسەواری خۆیدا بەکار دەبات و خۆی بە ادا، جابەئ ری ھکرمکنۆتیکیۆتی یچوارچکوە
 یە  تیۆری تایتەتەوە نابەستکتەوە 

دەبکب کە لە ، ڕێگە بۆ ئەوە خۆش ئەبووزەید ئاسەواری خۆی لەسەری ڕۆناوە ،ەییبەستکنە تیۆری بە ئاوڕدانەوە لەو
ناسی لەنکو دایرەی گەورەتری پڕۆژەی ناسی ئەبووزەید ڕۆ بیی ، بەاڵم پکھ لەوە پکویستە مژاری ئورئانپرۆژەی ئورئان

بکرێب چونکە بە گیتی  تەیارناسی ئەو ژەی ئورئانبتینرێب تا بەو  کوە زەینی خوێنەر بۆ پرۆ داناسی ئەبووزیەدنەریب
دەتوانرێب بوترێب کە مەیدانی توێژینەوەی ئەبووزەید لە توێژینەوەی زانستی نەریتی عەرەبی ئیسالمیدا لە ژێر ناوی 

 خوێندنەوەیەکی ھرمکنۆتیکی دەئی نەریتی کۆ دەکرێتەوە 
 ناسیئەبووزەید و نەریب

کی مەتی  و بەڕێز لە بواری زانستی خۆیدا نەبوو، بەڵکوو رۆ نتیرێ، بە مانا ئەبووزەید تەنیا کەسککی ئاکادمی
ی و ەکەیھ بوو، واتە بەرپرس و موتەعەھید بە کۆمەڵگاکەی و پرسی وائی ، ھەنووکە و داھاتوو، کە خۆی "سارتر"

ئەبووزەید لەگەق وەندی ەیی بۆ ڕەسم دەکرد  پ بەسەر ئەبووزەیددا دەسەپاند و ئاسۆکانی نووسی  و نەخیەی ڕێگا
ە بوو کە ینەریب تەنیا وەکوو خواستککی مەعریفی و ئاکادمی، نەبوو بەڵکوو لککەوتەی ھۆ یاری ئووڵی ئەو بەو ڕاستی

و مۆدێرنیتە جگە لە ڕووکە ی  دادەسەپکنکبدا  نەریب خۆی بە چە نککی ھەستەکی بەسەر عەئڵی ھاوچەرخی عەرەبی
نەدا ڕۆ بیکب  بنەما سیاسی و فەرھەنگییەکانی کۆمەڵگای ئکمە ھەروا یاڵگاکۆمەڵگا نەیتوانییوە بە ناخی ئەم کۆمە

تەئلیدی و نەریتی ماونەتەوە، تۆ دەڵکیب ڕێ، ئەو کاتەیە کە لە ڕابردووی ئکمەدا بەدی کراوە و دووبارە ھەمان ڕابردوو 
دەی لەسەر بەردەوامی ئەو پەر 6312(  بەبۆچوونی ئەبووزەید  کستی ساڵی 263: 2161بەرھەم ھاتووەتەوەوبال زیز، 

ەکان و بەردەوامی ھۆ یاری نەریتی الدا کە لە گکژی پەیوەند لەگەق ڕابردوودا خول یبنەما نەریتییانە لە کۆمەڵگا عەرەبی
ە بۆ ناسینی نەریتی ڕابردوو گەڕانەوەیەکی پکویستە چونکە بنەماکانی فەرھەنگی یدەخواتەوە، ئەم گەڕانەوە زانستی

کردونەوەی ڕابردوو (  ئەرکی ئەم گەڕانەوە بۆ ڕابردوو، دووپات236: 2113بنەماگەلککی نەریتی  وأبوزید، کۆمەڵگای ئکمە 
کردنەوە ھی  جۆرە نەریتە، چونکە ئەو دووپات ۆیە بەڵکوو نوێژەنکردنەوە و ڕوانینی تازەگەرانە بیو ئەو باسە کۆنانە ن

ھەیە کە «  ۆڕ ککی ئەندێیەیی»نوێژەنکردنەوەیھ پکوێستیان بە ئەندێیەیەکی تکدا نییە  کۆمەڵگاکانی ئکمە زیاتر لە 
، لە ڕۆ نتیرانی جیھانی ێ( دیارە ھەر وە  زۆر232سیستەمی ئەندێیە و بنەماکانی بگۆڕێب وھەمان سەرچاوە: 

وە، کە یان دەسەاڵت بە تابۆی کردو ئەدەغەیانەیەئیسالم، ڕەخنە لە نەریب و ڕۆچوونی زانستی و ڕەخنەیی لەو دەڤەرە 
چرای ڕەخنەی ڕادیکاڵی بە ئەرکی سەر انی خۆی دەزانی   گڕاندنیییان بیر و مکیکی جەماوەری خەڵ، ئیزنی نەداوە، 

لە ڕێگای »جۆی زانستی خۆی لەسەر ڕەخنە لە نەریتی ئایینی نووسراو و ڕوانینی دووبارە بەو نەریتە وھەر بۆیە جسب
 ( حەسر کرد  66: 2112أبوزید، «و وەندی ڕاڤەکەر بە دەئەوەەیپ

دا ھاوتەریتە لەگەق ئایی  و ئەندێیەی ئایینیوئیسالمی( و بە ھۆی  لەبەر ئەوەی نەریب لە زەینی جەماوەری خەڵ،   
دا کاندنی ئەو نەریتە بە ئایی  و گۆڕانی بە  وناسی خەڵکی، ئەندێیە کردن لە سەر نەریب، بە  کوەیەکی ھەستەکی 

وانگەی ئەبووزەیدەوە ئەم ھاوتەریتییەی نەریب و ئایی ، ھۆکارگەلککی ڕم لە خۆی بەسەر توێژەردا دەسەپکنکب  بەاڵ
و ڕوانینە بۆ  دا( لە ئەندێیەی ئیسالمی21: 2111ڵتەی دەئەوأبوزید، وسەروەری و س ان،ترینی مکژوویی ھەیە کە گرینگ
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ەم سەروەرییە ژبنەکانی بوونی مرۆڤ  ئوە سەر تەواوی ئتژێەریەکی گیتگیر کە دەپیئایی  وەکوو سەروەر
مرازی ئەندێیەی ڕەخنەیی ڕووبەڕووی بووەتەوە و ئەو تکەی الککەوتەگەلککی بووە کە ئەبووزەید لە ئاسەواریدا بە ئ

حوکمی تەکفیر و  ،دا ی فەرمایییکدا و لە دادگایە ەی وەھا کار دەکات کە لە پرۆژەیەکی بە تەواوی سیاسییڕەخنەی
یە  پکدراوە نییە، « نەریب»  ئەبووزەید وادەبینکب کە دردەکرێبھال یونس( جیابوونەوەی لە ژنەکەی و دوکتۆر ئیتتی

-زارە لە ھەڵوێسب و ھکزی کۆمەاڵیەتیی و ئایدیۆلۆژیا و جیھانتینیوبەڵکوو ڕێدۆز و ڕەھەندگەلککی جۆراوجۆرە کە گ

سیاسی و  ینکی( واتە نەریتی ئیسالمی لککەوتەی ھەڵوێسب و ملمال1: 2113گەلککی جۆراوجۆر دەکات وأبوزید،
ئەبووزەید  ،نییە  لەسەر ئەم ڕێسایە یەکیپیرۆزایەتی ھی  ئەو سەردەمە مکژووییەیە و یکۆمەاڵیەتی و ئایدیۆلۆژیکی

ڕوانینی خۆی بۆ نەریب ڕۆ دەنکب کە لەالی ئەو جۆراوجۆری و جیاوازی، تایتەتمەندی سەرەکی لە ڕسکان و تەکوینی 
دا دەبینکب:  وەندیدار لەگەق یە ەیجۆریی نەریتەیھ لە دوو ھۆکاری پومیراتی فەرھەنگیدا ھەبووە  ئەم جۆرا

بینیی و ئەندێیە ککیمەککیی بەرژەوەندییەکانی نکوان ئەو ھکزانە کە تەعتیر لەو جۆر نەریتە دەکەن و جیاوازی جیھان
یرە و فەئیھەکان جودان (  نەریتی موعتەزیلە جودایە لە نەریتی ئە اع226و  کوەبینینی ئەوان بۆ دیاردەکانوبال زیز، 

فە و عاریفان و ھەر ھەموویان نەتەنینا جیاوازی جیھانتینی و ئایدیۆلۆژیا نییان دەدەن، ڕییەیییان لە یلە فەالس
ھەیە  ئەوەی ئەبووزەید لەسەری داکۆکی دەکات مکژوومەندی  داخۆیییان سەردەمیملمالنێ سیاسی و فەرھەنگییەکانی 

لە مەرجە کاتی و  وێنی و بە ەرییەکانی خۆیان بەرز نەبوونەتەوە و ڕێ، لە نزمەجکیی ئەو نەریتە جۆراوجۆرانەیە کە 
کردن و ڕوانینی بااڵخوازانە بۆ ئەو ئەندێیانە دەیانکات بە ئامۆژە و کاتی خۆیاندا ڕییەیان ھەیە  بەرزەجێ وێ 

ئەندێیەکان مکژووی  »بارەوە دەڵکب:تابۆگەلک، کە نزی، بوونەوە و لککۆڵینەوە لکیان حەڕام دەبکب  ئەوبووزەید لەم 
ێتەوە، ئەو ئەندێیانە دەب  بە دۆگما و دەخرێنە بەستکنی ڕ]تایتەت[ بە خۆیان ھەیە و ئەگەر ئەم مکژووە لکیان بس

لە حاڵککدا ئایی  نی  و ئیاتیھاداتککی بە ەرییە کە سرو تککی ئایدیۆلۆژیکیان ھەیە و دەب  بە دەئگەلککی  ،ئایینەوە
ب بە  تککی ڕەھا و ئیالھی و ڕەخنە کرێ(  بەم  کوەیە کە  تککی ڕێژەیی و بە ەری دە62: 6331أبوزید، «وپیرۆز 

تووە لە مکژووی فەرھەنگی عەربی ئیسالمی ئکمەدا، زۆرجار پکھ ھا»دەبکب بە کوفری ئا کرا  ئەبووزەید پکی وایە 
بوونە و تیکراری بەردەوامیان کە دیارە ئەو جۆر ئەندێیەگەلک، کە بەرەھەمی عەئڵی بە ەری ، بە لوتفی دووپات

کردنیھ بکب، ئەندێیەکانی دیکە دادە ارن و دەب  بە دۆگماگەلک، کەس بۆی نییە ئەندێیانە، ھەر چەن بە نا یری 
(  ئەوەیە کە ئەمرۆکە کێ دەتوانکب ڕەخنەیە  بگرێب لە 63: الخطا  و التأویل، 2113أبوزید،«و زی، کەوێتەوەلکیان ن

ەبینکتەوە  نئایینی خۆی لە بەردەم تۆمەتی بێ و ە یان لە عەئیدەی ئە ەەری، یان فی ھی چوار ئیمامەکەتسیحاحی سیت
تەنانەت بە ناوی  ،ە ھەر کەسک، لەگەڵی جەدەلک، بکاتکانیان بوونەتە دەئگەلککی پیرۆز کەدەئی ئەمانە و کتکت

ەکی مەعریفی ئووڵیان لەسەر ھۆ یاری مرۆڤی یانە کە سەروەرییئایینەوە، توو ی گوناح دەبکب  کۆی ئەم دەئە نەریتی
تەوەر ڕووبەڕوو بی  کە عەئڵی بە پەڕاوێز خستووە  دا ھەیە، وادەکەن کە ئکمە لەگەق فەرھەنگککی دەق موسوڵمان

سادەکردنەوە نییە ئەگەر  ارستانیەتی عەرەبی ئیسالمی بە » ەبووزەید ھەڵەی نەکردووە ئەگەر دەبکژێب:ئ
تایە کە بنەماکان و زانسب و فەرھەنگی  ارستانیەتی ئیسالمی لەسەر ابەو و ،وەسف بکەی  «دەق» ارستانییەتی 

(  ئەگەر ئەمە 3 :النصمفھوم ، 2113أبوزید، وراوە کە ناتوانرێب لە ناوەندییەتی دەق چاوپۆ ی بکرێب ن ڕۆئەساسک، 
ەتە لە عەینی حاڵدا  ارستانییەتی تەئویل و ڕاڤەییە، چونکە تەئویل ئەو دیوی دراوی یدرووسب بکب، ئەم  ارستانی

ترێب کە مکژوو و نەریتی ئەندێیەی ئیسالمی، مکژووی ملمانکیی نکوان دەئەکانە ە(  ئەگەر بکرێب بو263دەئەوھەمان: 
ێکیان لە سەر ھەندێکیان زاق دەب وبۆ وێنە ئە ەەری لە پرۆسەیەکی بە تەواوی سیاسیدا بەسەر موعتەزیلە زاق کە ھەند

مکژووی  ،ترێب کە ئەم مکژووەەکرا( بە مەبەستی گەییت  بە سەروەری و دەسەاڵت، بە پکی ئەم ئسەیە دەتوانرێب بو



 حسام الدين خاكپور قورئان ەب تەبارەس ديەبووزەئ ديحام سرەن یكانەييكيتۆنێرمهێ ەچوونۆب رەسەل کێامانڕ :ژووێم ۆب ەوێجەرزەب ەل
  

٣11 

 

، کە ئەو سەروەرییە مەعریفییە چێ دەکەن کە بارگاوییە ملمالنکیی تەئویل و ڕاڤەکانییە کە بۆ خۆیان دەبنە دەئگەلک
بوون و باڵو بوونەوە بۆ دەڕەخسکن   کەوایە ئەم ئەو دەئانە دەسەپکن  و بەستکنیان بۆ زاق و ڵتەی سیاسیوبە س

کب دەئانە جیا لەوەی ڕییەیان لە مکژووی سیاسی، کۆمەاڵیەتی، ئابووری، فەرھەنگی و     تایتەتی خۆیاندا ھەیە، دەب
ێتەوە، کە ئەگەر ئەو پیرۆزی سڕینەوە ئەناام نەگرێب درئەو پیڕۆزایەتییەی کە لە مکی، و ھۆ یاری خەڵکدا ھەیانە بسڕ

ئەم نەریتە دەئاوییە جاری وایە بە چە نککی ئاناکڕۆنک، و ناھاوکات لە سەردەمانی ھەنووکەدا زیندوو دەکرێنەوە و 
کاتی مۆدێرندا ھاوئاھەنگ بکب و ناتوانکب لەگەق ئکپکستیمەی  وێ کارەسات دەخول کنکب و ھی  نەبکب وای لکدێب 

  لکرەدا پکویستە ئەوەیھ 6“ئکسکیزۆفکرنی فەرھەنگی” ایەگان ناوی دەنکب  داریوو ی جۆری، دەبکتە ئەو  تەی
 بگوترێب ئەوەی کە ڕابردوو و نەریتی جیھانی ئەدیم بە ھکزێکی یەکاار زۆرەوە لە ھۆ یاری مرۆڤی موسوڵمانی

 و نەئڵ و پەڕاوێزخرانی عەئڵ ئەمڕۆکەدا ئامادەیی ھەیە، ھۆکارگەلککی زۆری دەتوانکب بتکب  ئەبووزیەد سەروەری دەق
بۆ ڕابردوو ناو دەبات کە وادەکات  ەڕەخنەییموسوڵماناندا وەکوو ھۆکارێ، بۆ ئەو گەڕانەوە کۆنەپەرەستانە نا ھزریلە 

انی  بڵکیی  ھۆکاری دیکەییی زۆرە، بۆ وێنە مرۆڤی نەریتی تکگەییتنککی لە ئکمە مکژوومەندی ئەو نەریتە نەبینی   دەتو
زەمان ھەیە کە بە تەواوی جیازوە لە تکگەیییتنی مرۆڤی مۆدێرن  تکگەییتنی مرۆڤی نەریتی لە زەمان تکگەییتنککی 

ئەسەری دابەزی  لەو خاڵە  زەمان لە یە  خاڵەوە دەسب پکدەکات و لە ،دا دایرەیی ئاڵ ەییە  واتە لە تکگەییتنی نەریتی
انەوە و پەیوەسب بوون بەو خاڵە ڕسەرەوەی ئەو دایرەدایە، بەردەوام سەوداسەر و خولیای گە ئودسیەوە کە لە

  لەم جۆر تکگەییتنەدا تەواوی زەمان، دەرچوون لە یە  خاق و گەڕانەوەی ئاڵ ەئاسا بۆ ھەر ئەو خاڵەیە  یەناوەندییە
پککک، و کۆتاییەکی ھەیە، دەسپککی ئەو زەمانە بە ناوەندێتیی بابەتی پیرۆزەوە دەسب ئەم تکگەییتنە لە زەمان دەس

( دیارە ئەم 13-11: 6331یە  وخاکپور، « گەڕانەوەی ھەمووان بۆ الی ئەوە»و کۆتاییەکەییی ھەر ئەو  پکدەکات
ەییتنی ھکڵی و ڕوو لە تکگەییتنە ئاڵ ەییە ئیستیدارییە، زۆر جیاوازە لە تکگەییتنی مۆدێرن بۆ زەمان کە تکگ

زەجکیی و رپکیەوەیە  وێدەچکب وێنای ئاڵ ەوی و دەوەرانی لە زەمان لە گوتاری نەریتیدا بە پیب بەست  بە بە
(  نەریتخوازەکان بە ھۆی ئەوەی کە وابیردەکەنەوە کە 13: 6332لە مکژوومەندی دەکات و فیرحی،  حا اسەعادەت، 

 ەوییە، زێدەتر ڕوویان لە ڕابردووە و بە ھی  جۆرێ، ڵۆ دەسپککی ئەو زەمانە ئادەئە نەریتییەکان ئەوان دەگوازنەوە ب
ەکی نییە بەڵکوو گرێ دراوە بە مکژووی یکەنەوە کە ئەو  ارستانیەتی دەئە جیا لەوەی کە ھی  پیرۆزیببیر  لە ناتوان 

بە بابەتی پیرۆزی ئەوانەوە   ەونپەیوەسب بو وو ناتوان  مرۆڤی نەریتی بگەیکن  بە ەوەەکانی زەمانی خۆییبەرژەوەندی
ئەو نەریتە دەئاوییە  وەمرازە مۆدێرنەکانەادەبکب ئەبووزەیدئاسا بە ئ ،ئەوەیە کە تەنانەت بۆ تکگەییت  لە بابەتی پیرۆز

 بووە  ەن و کەو بکرێب   کەڵەکە
فەرھەنگی ئکمەدا ھەیە   ی و دزەکردنی جیاوزیان لەڕدا پلە و ئاستی کارگک سەروەری دەئەکان لە نەریتی ئیسالمی   

ڵتەی دەئی فی ھی زیاترە لە دەئی کەالمی و سەروەری دەئی کەالمی زیاترە لە دەئی عیرفانی و وسەروەری و س
دا سەروەری دەئی ئایینی وئورئان  سەروەری ھەمووی ئەمانە زیاترە لە سەروەری دەئی فەلسەفی و ئەدەبی  لە حاڵک،

ڵتە و سەروەری ونکە سوزیاترە لە ھەر دەئک،  چ ،فیەی دیاری دەکاتو سوننەت( بەو  کوەی کەسککی وە   ا
نەرن کە ئەو دەئانەی دیکەی وەکوو دەئی دەستە دووەم لەو دەئە ئایینییە دەستە یەکەمەوەوواتە دەئککی بونیات

سەرەکی و دا کە دەئی ئایینی پکگەیەکی  دیارە لە فەرھەنگک،  (63: 6331ئورئان و سوننەت( لە دای، دەب وأبوزید،
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ناوەندی ھەیە، کە ف و لەئاودانی چەمکی دەق، کە ف و لەئاودانی میکانیزمی بەرھەمھکنانی مەعریفە لە ئەژمار 
دەدرێب چونکە دەئی ئایینی دەبکتە دەئککی بونیاتنەر و بەرھەمھکنەری زۆرینەی جۆرەکانی دیکەی دەق کە لە یادگەی 

(  به گیتی ھەر وەھا کە لەسەروە ئاماژەی پککرا 613: النصمفھوم ، 2113فەرھەنگی خەڵکدا نییتەجێ بووەوأبوزید، 
بەرھەمی ژینگە جیھانککی سیاسی و  دار دەبینکب کەبەند و کات تککی مکژوومەند،  وێ  کووەوئەبووزەید نەریب 

بەرژەوەندییەکانی ئەو مکژووە تایتەتەن  لەم نەریتە  یتایتەتی خۆیان  و  لککەوتەی ملمالنکی یفەرھەنگی و ئابووری و   
ھەیە و ناوەندی بزوێنەر و ھاندەری ئەو دەئە ئایینیە، ئورئانە  دیارە  6مکژوومەندەدا دەئی ئایینی ڕووی سەردەستی

بیرمەندێکی وەکوو ئەبووزەید، ھەر وە  ئەرکۆن و حەنەفی و جابری و ککی و ککی دیکە، لە دەرئەناامککی 
لەناو ئەو نەریتە ئیسالمییەدا، دەگەڕێنەوە بۆ ئەو   ناسانە و لە دوای گە تککی زانستی ئووق و تائەت پرووکک دیاردە

واته ئورئان تا لە گۆ ەنیگایەکی میتۆدۆلۆژیکی تازەوە، تیی، بخاتە سەر ئەو  تانەی لە چاوی  ،2نەرەدەئە بونیات
پککراوەکانی میراتتراو لە ڕابردوو تاری ئورئانی، ئەندێیە یەئی تەفسیرە کالسیکەکان گووم بووە و بە پکداچوونەوەی گو

لە ڕێگەی دووبارە خوێندنەوەی ئەو دەئانە لە مکژوومەندیاندا، کە لە دەئە تەفسیریەکاندا وە  ئەڵ ەیەکی گوومتوو وایە، 
وایە ئورئان وە  پککھاتە ککنی بکات و خوێندنەوەیەکی مۆدێرن و سەردەمیانە لە ئورئان بە دەستەوە بدات  کە 

نەری نەریتی ئیسالمی لە خوێندنەوەکانی ئەبووزەیددا پکگەی تایتەتی ھەیە  بە گە تککی چڕ و پڕ لە کاکڵەی بنیات
دوو ئۆناغی جیاواز لە ئاسەوارە بەجکماوەکانیی ئەبووزەیددا وێنا  ناسی، دەکرێبکارەکانی ئەبووزەیددا لە سەر ئورئان

، لەسەر ئەو گریمانەیە ناوەزدی دەکەی ئەبووزەیدی بەرایی ەی ئەبووزەید کە بە ناغی یەکەمی ئەندێیۆ  ئبکرێب
و دەبکب وەکوو دەئەکانی دیکە لەگەڵی مامەڵە بکرێب  دیارە ھەروەھا کە لە ژێرەوە بە  “دەئە” دەسووڕایەوە کە ئورئان

تکر و تەسەلی باسی لکدەکەی ، ڕوانینی ئەو بۆ دەئی ئورئان وەکوو ڕوانینی دیکەی ڕاڤەوانانی ئورئان نەبووە و بەڵکوو 
یی و مکژوو و ھەروھا دیکەی زانستە ناسلە سۆنگەنیگایەکی مۆدێرنەوە و بە  ان دادان لەسەر دوو زانستی زمان

 ئەبووزەیدی دواییکە بە  دا نەری ئورئان دەکۆڵکتەوە  بەاڵم لە ئاسەواری کۆتایی ژیانیکان، لە دەئی بونیاتەمرۆڤایەتیی
و دوای ئەوە لە ڕۆژئاوا لەگەق ھەندێ، لە زانستەکانی دیکە لەسەر دەئی پیرۆز ئا نا بوو، ناوزەدی دەکەی  

-ناسی ئەودا ڕوو دەدات، کە کارەکانی ئەبووزەیدی دوایی وە   ۆڕ ککی ئورئانپاڕادایمی لە ئورئانوەرسووڕانککی 

 ناسانە نییان دەدات 
 ئورئان« بوونیدەق»ئەبووزەیدی بەرایی و 

و  ەکی تایتەتی دەدا بە توێژینەوە لە سەر دەئی ئورئانییھەروەھا کە لەسەرەوە ئاماژەمان پکدا، نەسر حامید گرینگایەتی
لککااۆڵینەوە ئورئانییەکااان بە بااواری  ەوەیدووبااارە پەیوەنااددان» یەکەمدوو مەبەسااتی لەم کااارە لە پااکھ چاااو بااووە، 

دا بوونیااان  چەرخولککااۆڵینەوەی ئەدەباای و ڕەخنەیاای، لە دوای ئەوەی کە ئەم لککااۆڵینەوانە لە ھۆ اایاری مااۆدێرن و ھااا
یە ڕیئیساااالمیەکان باااوو بە زەمیینەیەکااای ساااەرگەردان لە نااااو پساااپۆنەماااا    و لە ئەنااااامی ئەمەدا لککاااۆڵینەوە 

و  زانستگەلککی زۆر دەستەبەندی دەکەن کە تەوەری ھەموویان یەکککە»دا ئەم لککۆڵینەوانە  له حاڵک، ،«ئاکادمیکەکاندا
یە کە ڕێسااا لەالی ئەبووزەیااد ئەوە «چ ئەو دەئە ئورئااان بکااب یااان حەدیساای پکەەمااتەر “دەق”ئەویااھ بااریتییە لە 

وەناادی لەگەق ەیلککااۆڵینەوەی دەق لەو ڕووەوە کە دەئککاای زمااانییە، واتە لە ڕووی پککھاااتە و تەرکیاا  و دەاللەت و پ
دا نااگەرێتەوە باۆ ھای  باوارێکی دیاکە جاگە لە  دەئەکانی دیکە لە فەرھەنگککی دیاریکراودا، لە ئاگایی مرۆڤای ھااوچەرخ
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(  لکارەدا پکویساتە ئامااژە بکرێاب کە ئەبووزەیاد لەم 61: 2113:الـنص هوم أبوزیاد،مف« ولککۆڵینەوە ئەدەبییەکان»بواری 
 “ وکری عەیااد” دا بووە  ئەبووزەید ئوتابی“ئەمی  ئەلخوولی”ناغەدا یەکاار زۆر لە ژێر کاریگەری ئوتابخانەی فیکری ۆئ

ان لە خوێنادنەوەی دەئە بوو کە ئەویھ ئوتابی ئەمی  ئەلخوولی باوو  ئەمای  ئەلخاوولی و  ااگردەکانی ڕێتاازێکی نوێیا
دەناسارێ   ڕێتاازی « ئوتابخاانەی تەفسایری ئەدەبای»ھکنااوە ئااراوە کە بە نااوی  داەکان و بە تایتەت ئورئانایئیسالمی

دا  یاانیلێعەبادۆ لە ژێار کااریگەری موعتەز«  ساەی وتەھاا ح»و « عەبادۆ»ئەمی  ئەلخوولی تەرکیتکا، باوو لە ڕێتاازی 
ەری جااھیلی کسەینیھ کە خوێندنەوەیەکی مۆدێرنی لە  اواوە  تەھا حرسالمی ھکناوە ئاڕوانینی عەئاڵنی بۆ ئەندێیە ئی

و “ ئەحامەد ماحەمەد خەڵفاۆاڵە”ەکاانی بە تاایتەت ی   ئەمی  ئەلخوولی و ئوتابیزڵەیەکی زۆری نایەوە و،دابوبەدەستەوە 
ئەدەبییاان لە خوێنادنەوەی دەئای -ڕێدۆزی ڕەخانەی زماانی “  وکری عەیاد”و “ عاییە بینب  اتیئ”خکزانەکەی خۆی 

بۆ تکگەییتنککی مۆدێڕن و ساەردەمیانە بە  ایاو دەزانای  ئەوان پکیاان وایە ئیەااازی ئورئاان نااگەڕێتەوە باۆ  دائورئان
دایە کە بەردەنگەکاانی  ەتی ئورئاانیبەیانی بابەتی زانستی یان فەلسەفی یان سیاسی، بەڵکوو ئیەاازی ئورئان لە ئەدەبی

یەکانی ئیسالمدا، سەرسووڕماو دەکارد و بە ھاۆی ئەوەی کە دەئای ئەدەبای وایاان نەدیتاوو و نەبیساتتوو، خۆی لە بەرای
ھاونەری  ”ەسەر چاپی دووھەمی کتکتی ئەحمەد خەلفاۆاڵە بە نااویلدا کە  ە یدەھکنا  ئەلخوولی لە پکیەکی پێ ئیمانیان

ەلخوولی بە ڕا کاوی دەبکژێاب کە ڕێادۆز و ڕەھەنادی ئاماژە بە تەھا حسک  دەکات  ئ ،دەینوسکب“ دا داستانی لە ئورئان
نیوئەڵییاتی ڕەوانای(  ڕئەدەبی بە ئورئان، تەنیا ڕێگاای ماومکینە باۆ پاراساتنی بیرمەنادانی موساوڵمان لە ئیسکیزۆفک

ناسای ئورئاان و ئورئاانی وەکاوو  ااکارێکی ئەدەبای وێناا دەکارد کە یگرینگییەکی تایتەتی دەدا بە الیەنی جوان ناوبراو
ڕێااگە چااارەی ڕێتااازی ئەدەباای بااۆ ڕزگااار کردناای زەیناای   (61: 6312، وص  فیزمااانی عەرەباایو یتااووە ھااۆی ھەرمااانیب

موسوڵمانەکان لەو وێستاویی و ڕکوودەی توو ی ھاتوون، ئەوە بوو کە ئورئان نە کتکتی زانساتە، نە مکاژوو، نە تیاۆری 
کە ئورئانییەکاان ڕێا، باۆ ئەو مەبەساتە ھااتوون و ئەدەبی  ئورئاان کتکتای ھیادایەتە باۆ ئەخاالق و ڕۆحاانییەت  چیارۆ

دۆزەرەوەی وائەککی مکژوویی نی   بە تەعتیرێکی دیکە چیرۆکە ئورئانییەکان گکڕانەوەگەلککی ئەدەبی  کە بۆ خزمەت بە 
 ئەخالق و ڕۆحانییەت دەکار ھاتوون  ھەڵەیەکی گەورەی میتۆدۆلۆژیکە کە لەگەق گکڕانەوەی ئورئان، وەکوو فااکتگەلککی

ری و ڕەخنەی ئەدەبی ۆئەم  کوە ڕوانیینە بە پیب بەست  بە تی( Abu zaid,2006:58مکژوویی پەتی ڕووبەڕوو بینەوە و
وەکوو  اکارێکی گەورەی عەرە  تاوتوێ دەکارد  لە درێاژەدا کااریگەری ئەو ئوتابخاانەیە لەساەر  یئورئان ،ناسیو زمان

ناسییەکانی لەسەر دەئی ئورئاان ڕوون دەبکاتەوە و ئەوەی کە ئورئاان دەئککای ئەبووزەید بە تایتەت لە خوێندنەوە زمان
 کردنی مرۆڤ سالەتی وەحی ھەر ئەو ڕۆحانییەت و واتادانەیە بە ژیان و ئەخالئیەزانستی یان فەلسەفی نییە بەڵکوو ڕ

گەیەکی ھەستەکی لە تک»: ئەوە بوو کە تکتکۆ کب دامەبەستی ئەبووزەید لە توێژینەوە ئورئانییەکانی دووھەم   
ەکانی ھاوچەرخ ڕزگاری ینییان بکات و لە بەکارھکنانە ئایدیۆلۆژی، و سیاسی( دەسب21و63ھەمان سەرچاوە: «وئیسالم

ھکنانی بکات  کەوایە ئەم کارە دوو ئامانای جیاواز لە سرو تدا، دەپکککب: مەعریفی و ئایدیۆلۆژی،  چونکە بەدەسب
تی بەس بە گەییت  بە مەبەستی مەعریفی مسۆگەر دەبکب  یەەوامید ئەبووزەید بە دوامەبەستی ئایدیۆلۆژی، کە نەسر ح

خوێندنەوەکانی ئەبووزەیدی بەرایی لە ئورئان لەسەر دوو ڕێسا پیب ڕاسب دەکاتەوە: یەکەم ئەوەی کە دەئی ئورئانی 
کۆدەئە وەند لەگەق ەیلە پ، دووھەم ئەوەی کە دەئککە دەئککی زمانییەھەڵگری خوێندنەوە و لککۆڵینەوەیە چونکە 

 و تەنیا لە ژێر تییکی  ەن و کەو کردنی ئەو کۆدەئانەدایە کە دەئی ئورئانیھ ڕاڤە دەکرێب  مکژووییەکان
 ناسانەخوێندنەوەی زمان

ئەبووزەید ئورئان وەکوو وێژەمانک، دەخوێنکتەوە کە درووستە لە ڕووی سەرچاوەوە ئیالھییە، بەاڵم ئەمە بەو واتا نییە 
لە زمانی ئیسانیدا و بە تەواوی ککیەکانی ناو کۆدەئە  ،یکاری ھەڵناگرێب چونکە ئەو وێژەمانە ئکالھییەکە  
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بوونی سەرچاوەی (  ئیالھی3: 2111کۆمەاڵیەتی و فەڕھەنگی و سیاسییەکەی نمانا پەیدا دەکات و بییم دەگرێبوأبوزید،
ئەوەی لە دەرەوەی زمانە و لە پکھ »نگەی ئەبووزەیدەوە دەق، ئاوەڵناوی دەئی زمانی لێ ڕەت ناکاتەوە  بەاڵم لە ڕوا

وەندێکی بە ئکمەی بە ەرەوە نییە، زیاد لەوەی کە ئکمە ھی  ەیزماندایە، واتە کەالمی ئیالھی بە جۆرێکی ڕەھا، ھی  پ
بۆیە ناتوانی  مرازێکی مەعریفی و تەتتی یمان بە دەستەوە نییە کە ئەو الیەنە ئیالھییە وەبەر لککۆڵینەوە بدەی   ھەر ائ

ئەبووزەید لە نکوان کەالمی ئیالھی و   (32ھەمان سەرچاوە:«و     یگوتارێکی زانستی لەمەڕ ئەوەوە بەرھەم بھکن
(  کەالمی ئیالھی و چییەتی وەحی ناتوانکب بتکب بە بابەتی بەر باس و 66: 6332دا جیاوازی دادەناوخلای، ئورئان

بوونەوە بکب و وەحی و کەالمی ئکالھی ککۆڵینەوە بکرێب کە ھەڵگری دووپاتلەسەر  تک، دەکرێب ل ەلککۆڵینەوە، چونک
کب بتکب بە مژاری ننابکتەوە و تەنیا یە  جار ئەویھ لەبۆ یە  تاکەکەسی تایتەت ڕووی داوە ناتواکە دووپات

زمانی ئورئانە لککۆڵینەوە  گوتاری زانستی دەکرێب لەسەر ماددەیە  کە ھەڵگری  یکارییە ئەپاڵی بکرێب و لکرەدا 
ھەڵگری  ،وەکوو بەرھەمککی بە ەری  بەاڵم ئەوەی لە پکھ نمانا پەیداکردنی کەالمی ئکالھی لە زماندا ڕووی داوە

دەئککی زمانییە و  ەنیگای ئەبووزەیدەوە دەئی ئورئانی چونکلککۆڵینەوەی زانستی نییە  بەم جۆرەیە کە لە سۆنگە
، دەکرێب بتکتە بابەتی لککۆڵینەوە  نەسر ەزێتە سەر ڕواڵەتیی زمانی بە ەریدابکە  ەخواستیی ئیالھی لەسەر ئەوە بوو

حامید لەسەر ئەو بڕوایە کە تایتەتمەندییەکانی دەئی ئورئانی لە کۆدەئی فەرھەنگی و زمانی ئەو کەسانەی وەرگیراوە 
رەبە بەراییەکانی ئیسالم و   کەوایە زمانی ئورئان تایتەتمەندییەکانی زمانی سەردەمی عەناردراوە بۆ الیان کە دەق

تەنانەت پکھ لە ئیسالمییی وەخۆ گرتووە  ئەبووزەید نایھەوێب چاوپۆ ی بکات لە تایتەتمەندیگەلی دەئی، دەئی 
ی دەق، کورت رئورئان کە لە الی ئەو بەس بە وەستان و ڕۆچوون لە ئاستی ئەو کەسەی کە دەق دەنکرێب/ بکژە

دەئی ئورئان، لە کۆدەئی فەرھەنگی و زمانی ئەو کەسانەی دەئیان بۆ ناردریاوە  ەکانییناکرێتەوە، چونکە تایتەتمەندی
دەئەکان، زمانی تایتەتی خۆیان ھەیە، یان »( بەاڵم ئەبووزەید ئەوەیھ دەپەزێرێب کە 32: 2111بوزید،أوەرگیراوە و

ە ئەبووزەید مل دەنکب لە (  ھەر بۆی611ھەمان سەرچاوە: «وەمزێکی دووھەمینی لە ناو سیستەمی گیتی زماندا ھەیەڕ
لە دەئی ئورئانیدا ڕەنگی داوەتەوە  بۆ وێنە بەیانی ئاسەواری ئامادەبوونی ئایینی  وە کەبەیانی ئەو زمانە تایتەتە

مڕی و ودا لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەق جیھانتینی بتپەرەستانە و ڕەھەندی میب تاکپەرەستی حەنیفی لە پککھاتەی دەق
و  زارەکییەکانژمنانی ئەندێیەی تاکپەرەستی، دووبارە بەکارھکنانی چیرۆکە ووبوونەوە لەگەق دڕکابەری لە ڕوبەڕو

(  لکرەدا و لە بۆ داکۆکی کردن لەسەر 616و 611لەگەق کتکتە ئایینیەکانی دیکە و   و ھەمان سەرچاوە: 6“دەئاوێزان”
ھەندێ، لەسەر و ەی  ،ەخنەی ئەدەبی و زمانیئەوەی ئەبووزەید چەندە کاریگەری وەرگرتووە لە تیۆریە مۆدێرنەکانی ڕ

دا  کڵ ناگرێب، بەڵکوو  ڕادەوسەتی   دەئاوێزان واتە ئەوەی کە ھی  دەئک، لە بۆ ایییی دەئاوێران یان نکوان دەئ
وگۆیی لەگەق دیکەی دەئەکانە  واتە ھەر دەئک، ئا کرا یان دا اریاو ئامادەیی دیکەی لککەوتەوی لۆژیکی گفب

مەبەستی   (611: 6331گرتنی ئەم دەئەدا کاریگەرییان ھەیەوتودوروف، یە و ئەو دەئانە لە بییمداکدەئەکانی ت
ئەبووزەید لە دەئاوێزان ھەر وە  ئەرکۆن، ئەوەیە کە زمانی دەئی ئورئان لەگەق دیکەی دەئەکانی پکھ خۆی و 

ەدا کاریگەری دەئە کۆنە ئایینییەکان گۆ و کاریگەرییان لێ وەردەگرێب  بە تایتەت لکروھاوکاتی خۆی دەکەوێتە گفب
وەند لەگەق ئینایلی عیتری، کتکتە ەیسان سەبارەت بە دەئاوێزان لە ئورئاندا، پولەسەر دەئی ئورئان مەبەستە  مکژوونو

دار بە ژیانی عیسا مەسیح و ئینایل، ئەدەبیاتی کۆنی ڕۆژھەاڵتی ناوەڕاسب وە  چیرۆکی  یوەندەیچوارینەکانی پ
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خەوی ڕەوەندەکانی ئکفووسیان دەسب نییان کردووەوئەرکۆن،  زن، ئەفسانەی گیلگەمکھ و حەوتئەسکەندەری مە
6332 :612 ) 
دا بەدی کناسانە پکوێستی بە خوێندنەوەی کۆدەئە فەرھەنگییەکانە کە ئەو دەئەی تکەوایە خوێندنەوەی زمان     

وازی دادەنکب  کۆدەئی دەرەکی لەگەق کۆدەئی گیتی دا جیا ھاتووە  ئەبووزەید لە نکوان دوو کۆدەئی دەرەکی و ناوەکی
لە کۆدەئی فەرھەنگی گیتی جیاواز دەبکتەوە  لە  6وێژی دووالیەنەووەندی ھەیە، بەاڵم به کۆدەئی وتەیفەرھەنگیدا پ
 ،ێبب و وەرگر/ ئەو کەسەی دەگرێوەندی نکوان بکژەر/ ئەوکەسەی دەنکرەیوێژی دووالیەنەدا، ئاستەکانی پوکۆدەئی وت

دەبکتەوە لەسەر ئەو کەسەی دەنکرێب و  ڕە  کە چیلە پەیوەندی ،ەکانی بەرفراوان دەکرێبیوەندیەیکۆ دەبنەوە و پ
ە  کە لەسەر وەرگر چڕ دەبکتەوە، بە  کوەیە  کە سرو تککی تەعلیمی یوەرگر ناھکنکتە ئاراوە، بۆ الی پەیوەندی

(  ئەوەی لەسەر کۆدەئی وت و وێژی دووالیەنە 612: 2111دەربڕینە وأبوزید،دەبەخیێ بە دەق و مەبەستی فاماندن و 
بریتییە لەوەی کە وێژەمان  ھەیە، دا ی ئەبووزید زیادتری  گرینگایەتی لە ئاستەکانی کۆدەئی دەرەکیڕزاڵە و بە باوە

کۆدەئی  ،ئانییەکەیناوە ئور بە خوارەوە دەسووڕێتەوە، بۆیە ئەبووزەید ھەر لەسەر پەیوەندی ستوونی سەرەوە/
بوون لە دەئی فرەدەئی»ودەئی ئورئانی( لە  ی(  بەاڵم کۆدەئی ناوەکی613ت وھەمان سەرچاوە: کادە زەدناو 2دابەزینی
( دەنوێندرێتەوە  ئەوە فرەدەئییە لککەوتەی کۆدەئی فەرھەنگیی گیتییە کە 613ھەمان سەرچاوە: «ودا ئورئانی

دەبەخی  بە دەق  وەکوو  3ەق و یە  کۆدەئدا و نەبوونی یەکەی ئۆرگانیکییسروو تی دیاردەی فرەبابەتی لە یە  د
ئەو کۆدەئە الوەکییانەی کە لە دەئدا بوونیان ھەیە، بۆ وێنە کۆدەئی بکە/مەکە، کۆدەئی ھاندان و ترساندن، کۆدەئی 

بوون لە ئاستی فرەدەئیمڕ و جەدەل، کۆدەئی وەسف، کۆدەئی عەئیدەکان و  ەریەەت دانانەکان و    ئاوایە کە ومیب
دا نییان دەدات وھەمان  بوونی کۆدەئی وێژەمان، جۆرێ، فرەییی لە زمانی دووھەمی دەقدا و فرەئاستی کۆدەئی ناوەکی

ئەوەی کە زمان  یەکەم(  بەگیتی ئەبووزەید دەیھەوێب چەن حەئک ەتی مەعریفی لەم باسەدا دەربتڕێب: 611سەرچاوە: 
دا چێ دەکات  بەم یگەورەتری فەرھەنگی/کۆمەاڵیەت یچکوەی پککھاتەیەکیری تەنیا لە چواکارکەردی پەیوەندیگرتنی خۆ

دارەکان، بەڵکوو پەل دەککیکب بۆ الی نەبکژراو  تی ئەو زمانە بەس کورت ناکرێتەوە بۆ بکژراو و دەنگلە کوەیە کە دەال
کە ئاستەکانی کۆدەق ڕەچاو نەکات،  ئەوەی کە خوێندنەوەیە دووھەم دەنگەکان بە ئاستە جیاوازەکانییەوە   و بێ

کۆدەئککی زیادکراو لە دەق نییە بەڵکوو  ،ئەوەی کە خوێندنەوە سکھەم اوییە خوێندنەوەیەکی ئایدیۆلۆژی، و غەرەز
بوونی دەق، تەنیا لە ڕێگەی خودی کاری خوێندنەوەوە بەدی دێب و ئەمە بەو واتایە کە فرەتکگەییت  و فرەڕاڤەیی دەق

 دا حە ار دراوە   بە دەق نییە بەڵکوو لە نکو خودی دەق  تککی زیادکراو
زۆر ڕوونە کە ئەم خوێندنەوە ھکرمکنۆتیکییە لە لککۆڵینەوە ئورئانییەکاندا  تککی تەواو تازەیە و تەنیا ئاسۆیەکی     

خوێندەنەوە تەوە، بەڵکوو خوێندنەوە ئایدیۆلۆژی، و ھەلپەرەستەکان و ۆلە خوێندنەوەی دەئی ئایینیدا نەکرد
ناسییە تەنیا بە الیەنەکەی دیکەی خوێندنەوەی دەئاودەئەکانییی توو ی ئەیرانککی ئووق کردووە  ئەم خوێندنەوە زمان

 تەواو دەکرێب  ،ڕژێتە سەر الیەنیی مکژوویی دەقەئەبووزەید کە دەپ
 خوێندنەوەی مکژوویی
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  “6بەرھەم و بەر و بۆمککی فەرھەنگییە” کە ئەم دەئەئەگەر خاڵی دەسپککی خوێندنەوەی زمانی دەئی ئورئان ئەوە بوو 
دا بییمی گرتووە و ئەوەی کە زمانی وەرگری یەکەم واتە پکەەمتەر و ئەو کەسانەی پکەەمتەر  واته له وائی  و فەرھەنگ

ی ئەو دەنگ نییە بەڵکوو لەگەق فەرھەنگی گیتڕاگەیاندوون، کاسەیەکی خاڵی نییە و ئامرازێکی پەتی بێ پەیامەکەی پێ
، ئەوا دیارە کە ئەم دەئە ئایینیانە لە یە  چرکەساتدا دانەبەزیون بەڵکوو ەجڤاکەی وەحیان بۆ ناردراوە لە پەیوەند دای

 :النص، مفھوم 2113، أبوزید  سەریان ھەڵداوە و دادەئگەلککی زمانی  کە لە درێژایی دەورەیەکی زیادتر لە بیسب ساڵ
(  ئەم دەورە دڕێژخایەنە بە تەنیایی بەسە بۆ ئەوەی بەڵگەیە  بکب لەسەر ئەوەی کە ئەو دەئە مکژوویەکی ھەیە و 23

 ڕووداوەکان و گۆڕانکارییەکانی ئەو دەوەرەیەی لە خۆ گرتووە 
دەئی ئورئان  نەسر حامید ئەو سێ بەڵگە کە ڕییەی لە  یئەبووزەید النیکەم سێ بەڵگەی ھەیە لەسەر مکژوومەندی    

دا ھەیە، بە چەمکاندنی مۆدێرن و بە تایتەت وبە باوەڕی خاوەنی ئەم ئەڵەمە( بە کاریگەری  زانستە کۆنە ئورئانییەکان
نککی لە سەر دەئی ئورئانی بۆ تکگەییت کڕی گادام“مکژووی  وێندانەر”وەرگرت  لە ھەندێ، چەمکی ھکرمکنۆتیکی وە  

مۆدێرن و سەردەمیانە پیادە دەکات  ئەو سێ بەڵگە ئەمانەن: ھۆکارەکانی دابەزی ، مەککی و مەدەنی و ھەڵوە کنەر و 
  ھەڵتەت لکردەا ئەوەیھ بگوترێب چاکە کە تەواوی ئەم بەڵگانە لە دەورەی کۆتایی و دوایی ژیانی 2ھەڵوە کنراو

ھەڵە  بە وە کندرێنەوە و بۆ خۆییی دان بەوەدا دەنکب کە تا ئکستەناسی ئەبووزەیددا ڕەت دەکرێنەوە و ھەڵدەئورئان
 وەدەئی ئورئان پیب دەبەستکب بەو بەڵگانە یناغەدا و بۆ سەلماندنی مکژوومەندیۆلە ئورئان تکگەییتووە  بەاڵم لەم ئ

ھکرمکنۆتیکیانە  یمەعریفی ککیکە زانایانی ئەدیمیھ دانیان پکدا ناوە، بەاڵم ئەبووزەید بە زاراوەیەکی دیکە و بە پکیخوان
ە دەسەلمکن  یدا ھاتوون، ئەو ڕاستی بییانەی کە لە دەقوئەو بەڵگانە دەکار دێنکب  ئەبووزەید دەڵکب ئەو حەئک ەتە تەجر

دابەزیوە و ھەروەھا دەاللەتە لەسەر ئەوەی کە ھەر ئایەتک، یان کۆیە  لە  داکە دەق لە درێژایی بیسب و چەند ساڵ
ەکی تایتەتەوە دابەزیون کە دابەزینیانی پکویسب دەکرد و ئایەتانک، کە بێ ھۆکاری دەرەکی ئایەتەکان، بە ھۆی

ە تکگەییتوون کە ھۆکار یان بۆنەیەکی یدابەزیتکت  یەکاار کەم   زانایانی ئەدیمی زانستە ئورئانییەکان لەو ڕاستی
ب ئایەتک، یان کۆیە  لە ئایەتەکان ڕاڤە دیاری دەکەن کە لە ڕێگەی ئەوەوە دەکرێ ک،دیاریکاروە کە چوارچکوەی وائیە

بکرێب  بە واتایەکی تر زانایانی بوواری ئورئان، دەرکیان بەوە کردبوو کە توانای ڕاڤەکەر لە تکگەییت  لە دەاللەتی 
ھەیە کە دەئەکەیان بەرھەم ھکناوە وھەمان  وەدا، بە ناچار پکویستی بە مەعریفەیەکی پکیینی بەو ڕووداوانە دەق

مەککی و ” بۆ وردبوونە لە بۆنەکانی دابەزینە، زانستی“ ھۆکارەکانی دابەزی ”( ھەر ئەو جۆرەی کە 33سەرچاوە:
ەکانی ئورئانە کە بە دوو ئۆناغی جیاواز لە بییم گرتنی ووڕش بەر لەو، بۆ جیاکاری لە نکوان دوو دەستە لە س“مەدەنی

ووزەید نییە، جگە لەوەی کە دەق بەروبۆمی کارلککی یان ھەیە  ئەمە ھی  واتایەکی بۆ ئەبیدەئی ئورئانیدا پەیوەند
-31ە ئایەتەکانی ب(  ھەر وەھا زانایانی بواری ئورئان بە پیب بەست  23لەگەق وائیەی زیندووی مکژووییدایە وھەمان: 

دیاردەی ھەڵوە کندنەوە یان نەسخیان ئەبوول کردووە   ،ەڕەی بەئەڕی سوو611-613سوورەی نەحل و ئایەتەکانی  613
واتە دەکرێب ئایەتک،، حوکمی ئایەتککی دیکە ھەڵوە کنکتەوە یان دەئککی دیکە لە جکگەی ئەو دەئە بکتە ئاراوە و 

گومان ئەمە نییان لە ئەمرێکی پلەپلەیی و تەدریاییە و ئەوەی کە دەق لە سنوورەکانی وائیەدا دەسووڕێتەوە و بێ
ەکانی ئەو وائیەە ڕەچاو بکات  دیارە گۆڕان تایتەتمەندی ھەمییەیی و پکویستی وائیەە بە  کوەیە  یدەبکب پکداویستی

ئەم سێ بەڵگە لە دەتوانی  ( 621ەتی جووڵەی بەردەوام و بزۆزی دایە وھەمان سەرچاوە: ڵکە وائی  بەردەوام لە حا
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واتە “ دەق و وائی  یان دەق و مکژوو یدیالکتیک”ەویھ بریتیە لە کە ئ ەوەدا گرد و کۆ کەین یە  بنەمایەی ھرمنۆتیکی
ھەم ئەو  ،لە پەیوەندی دووالیەنەی دەق و وائیەی مکژووییدا، ھەم دەق لە وائیەی کۆمەاڵیەتی کاریگەری وەردەگرێب

م کاریگەری لەسەر ئەو وائیەە کاریگەری دادەنکب  لکرەدا دەئی ئورئانی ھەم لە وائیەی بەراییەکانی ئیسال یھدەئە
وەرگرتووە ھەم لەسەر ئەو وائیەە کاریگەری ھەبووە و بووەتە ھۆی گۆڕان لە بیر و ئەندێیەی بەرەکانی بەرایی 

ە بەردەسب سەرن  تناسی و مکژووییەکانیدا دەیخادا  ئەگەر بە وردی لەو باسانەی کە ئەبووزەید لە  یکارییە زمان ئیسالم
ب وە  بیرمەندێکی ئاکادمی، و رۆ نتیرێکی بەرپرس، لەگەق دەئی ئورئان کبدەی ، تکدەگەی  ئەبووزەید تکدەکۆ 

ئایی  کە  6“چەتری پیرۆزکراوی”ڵتەی ورێب و سدمامەڵە بکات  ھەر بۆیە دەیھەوێب ھەر  تک، لە جکگەی خۆیدا دابن
ی بااڵخوازانە بە  تی و نیگابەخییم دایە، کۆتا بکاتەوە و لە پیرۆزی کانی ئایدیۆلۆژیکی ئایینی تربەرژەوەندی پارێزە

ناپیرۆز و مکژوویی خۆی بپارێزیب  بۆیە بە خوێندنەوەی ھکرمکنۆتیکی، دەیھەوێب دەئی ئورئان لە بەرزەجکوە، بکنکتە 
گوازێتەوە بۆ نیگای سەر زەوینی  ھەڵتەت ئەوەیھ بگووترێب کە ئەبووزەید نە لەم یب وەنزمەجێ و لە نیگای بااڵخوازانە

ێتەوە  ڕدا نە لە ئۆناغەکەی دیکەدا، نایھەوێب الیەنیی ڕۆحانیی و ئەخالئی دەئی ئایینی بس ناسی نلە ژیانی ئورئا ئۆناغە
ناغی دووھەمی ژیانی ئورئانناسی ئەبووزدەیددا ۆوون دەبکتەوە  بەاڵم لە ئڕلە کۆتایی باسەکەدا ئەم خاڵە با تر 
“ ناسی  ۆڕ ی ئورئان”ا دەبی  کە ھەندێ، بە دیلە بیر و ڕاکانی ئەم ئۆناغە ە اھیدی گۆڕانککی زۆر سەیر و سەمەر

بۆ  “بوونی ئورئاندەق”ەوە لە وێژەمانی نناوزدەی دەکەن  ئەویھ بریتییە لە وەرسووڕانککی تەواو پاڕادایمی و گواست
گریمانەکانی پکیووی خۆی  یئەم وەرسووڕانە ھەم تەواو  “گوتار یان پارچەگووتاربوونی ئورئان”الی وێژەمانی 

ناسی زانایانی ئەدیم لەسەر دەق بوونی ئورئان چێ کرابوو، ھەم ئەوەی گیب مکژووی ئورئان ە کنکتەوە کەھەڵدەو
توو ی ککیەیەکی بەرچاو دەکات، چونکە ئەبووزەید لەم گۆڕانەی دووایی ژیانیدا پکی وابوو خۆییی ھەر وە  

و و ئەم وەرسووڕانە لە ئەندێیەی ئەودا ھەر تەواوی گریمانەکانیان لەسەر دەق بوونی ئورئان دامەزراندبو ،پکیینیان
 ھەمووی ئەو گریمانانە ڕەت دەکاتەوە 

 ئورئان« پارچەگوتار بوونی» ئورئان بۆ پاڕادایمی « بوونیدەق»گواستنەوە لە پاڕادایمی 
رێب، وا دا ھەنگاوێکی  ۆڕ گکرانە لە ئەندێیەی خۆیدا ھەڵدەگینەسر حامیدی دوایی  لە بەرھەمەکانی کۆتایی ژیان    

وانینی ڕابردووان بە دەئی ئورئان ڕەت دەکاتەوە بەڵکوو ئاسەواری پکیووی خۆیییی دەباتە ژێر ڕکە نەتەنیا جۆری 
پرسیار و ئەمە کاری بیرمەندانی گەورەیە کە بەردەوام لە حاڵی بەخۆداچوونەوە و پکداچوونەوەی ئاسەواری خۆیان  تا 

   ێبەستوو و ئایدیۆلۆژیای نەگۆڕ خۆیان بپارێز ەقگمای چۆلە دووپاتکردنەوە و توو توون بە د
ساتە یئەبووزەید لە کارەکانی کۆتایی ژیانیدا ھکناایە ئااراوە، پکو وا ژینە سەر ئەو پاڕادایمە نوێیەیەرپکھ لەوەی بپ    

 دی دیااکەدا ڕووی دابااوو ناائاماااژە بکرێااب کە ئەم گااۆڕانی پاااڕادایمە پااکھ ئەبووزەیااد لە ئاسااەواری یە  دوو بیرمە
سازتری  کتک  کە بە  کوەیەکی زۆر زانستی ئااوڕی لە الیەنە زارەکییەکاانی ئورئاان داوەتەوە و ئەو تری  و چاخ سەرەکی

ئەوپەڕی ” الیەنانەی جیا لە الیەنی نڤیساری ئورئان لککداوەتەوە، کتکتی زۆر بە نرخی ڤیلیام ئاالتکرت گراھاامە بە نااوی
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دەڵکاب: ئاایی  لە جیھاانی پکیاامۆدێرندا وە  دەستەواژەی پیتر بکرگکر کۆمەڵناسای ئاایینی بەنااو باانگە  کە ( Sacred Canopy“وچەتری پیرۆز”.  

ە و دەبارێتە چەتری پیرۆز باڵی ککیابوو بەسەر تەواوی الیەنەکانی ژیانی بە ەردا  بەاڵم لە دوای ماۆدێرنیتەوە، ئەو چەتارە پیارۆزە تەواو جەم دەبکاتەو
 سڕی دەکرێب سڕی و دێرۆ  بە ی خۆکەسی ژیانی مرۆڤ و لە ئایینی مکژوویی، پیرۆزی
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و  یکە تییاا، دەخاااتە سااەر الیەنە زارەکیاا6“دەئاای پیاارۆز لە مکااژووی ئایینااداییەکان:الیەنە زارەکییەکااانی ارسااڤیو ااە ن
گوتارییەکانی کتکتی پیرۆزی ئایینەکان  ناوبراو کاردانەوەی ئەو الیەنە زارەکییە لە سەر کۆمەڵگای سەردەمی پکەەمتەر و 

گەرایای ھام بە ڕەخنە گرت  لە دەقھەروەھا زیندوویی ئورئان لە نکو کۆمەڵگا ئیسالمییەکاندا زۆر بە گرینگ دەزانکب  گرا
سیاری بوو، ڤییی کە لککەوتەی گواستنەوەی ڕۆژئاوا لە فەرھەنگی زارەکیی بۆ فەرھەنگی نازێدەڕۆیانەی بیرمەندانی ڕۆژئاو

نەتەنیاا ماافی  ،جەخب دەکاتە سەر الیەنی زارەکیای دەئای پیارۆز و لەساەر ئەو باڕوایەیە کە لە دەڤەری دەئای پیارۆزدا
کاان نەدراوە  داکاۆکی کاردن لەساەر ەکییەکان، بەڵکوو ماافی ئا اکراتری  الیەنە فیزیکییەکاانی کتکاتە ئایینییالیەنە زارە
دەبکتە ھۆی ئەوەی کە ئکمە ئەو کتکتانە جودا لە کۆمەڵگای ئایینی یا ھەر  تککی  ،ەکانیسیاری کتکتە ئایینیڤیالیەنی ن

تەرخاان بکەیا  و زۆریانەی زانایاان “ ەکانیپرسە عەئیدەتی”نی و دیاری کرد“ ڕاڤە”دیکە بتینی  و ئەندێیەمان بەس بۆ 
ردی دەنگی و زارەکای ئەو دەئە پیارۆزانە لە ژیاانی وتری  ھەوڵیان بۆ لککۆڵینەوە و ڕۆچوون لە ماناکانی دەق و کارب کەم

گرینگایەتی دانە  دەئی پیرۆز، یوەگەڕ خستووە  لە ڕاستیدا داکۆکی لەسەر الیەنی زارەکی داخەڵ، و کۆمەڵگا ئایینیەکان
ی “3کارکەردی پەیوەندیدان”و  “ 2الیەنی ھەستی ئایی ”بە کارکەردی ئەم دەئانە لە ژیانی ئایینیدا، کە ناوبراو سەرناوی 

“  و 1کتکتای پکارۆزی وێاژا”دەناگ دەکاات بە بۆ دادەنکب  پەیوەندی نزی، و ھاوداڵنە و گەرم و گۆڕ کە نووسراوەی باێ
Graham,1993:162-164روەھا ماحەمەد ئەرکاۆن لە بیرمەنادانی بە ناوباانگی جیھاانی ئیساالم و خااوەنی پارۆژەی (  ھە

پااکھ لە ئەبووزەیااد ئەو بیاارۆکەیەی ھکناااوە ئاااراوە کە  ئورئااان بەر لەوەی بتکااب بە “ رەخاانە لە عەئڵاای ئیسااالمی”
وە، نە  بە واتاای فەرمای لە سەردەمی عوسماندا، موکا ەفات و گوتارگەلککی زارەکیی باو  “3تووکی فەرمی داخراوڕپە”

تااای لەبەر اوە ھاااتووە و بە وە“ء  ئاار” ییااەیڕو ااەی دەق  ئەرکااۆن بە لککااۆڵینەوە لە و ااەی ئورئااان و ئەوەی کە لە 
م  ھەڤیاز دەدەم کە لە ئۆنااغی بەرایای بە اارەتی پکەەماتەر بە جاکگەی دەئای ئورئاانی، لە » خوێندنەوەیە، دەبکژێب

لە سەردەمی خەلیفەی سیھەم و لە نکوان  ،کراووسراوە دەرھاتنی ھەموو گوتاری وەحیگوتاری ئورئانی ئسە بکەم  بە نو
ناسای مۆدێرنادا، ئەناامی گرتاووە  جیااوازی داناان لە نکاوان گوتاار و دەق لە ژێار تییاکی زماان 131تا113ساڵەکانی 

 (31و13: 6332آرکون، « وگرینگایەتی زیاتریھ پەیدا دەکات
 “مەنیستیکیوھیو”دا لە زانکۆی 2111کەوە دەسب پککرد کە لە ساڵی ییەئەبووزەید گۆڕانی پاڕادایمی خۆی لە وتاربکژ   

 ( و پا ان ھەر ئەو وتارە بە ناوی:2111ھۆلەندا ئاراستەی کرد و دواتر ھەر ئەو زانکۆیە وەکوو وتارێ، دایتەزاندو
کردنەوە، نوێژەن”لە کتکتی “ بەرەو الی ھکرمکنۆتیکککی مرۆڤخوازانە ئورئان، لە دەئەوە بۆ گوتار: ۆێدۆزێکی نوێ بڕ”

تاربوونی وبوونی ئورئان بۆ گبە دەق ڕ  ئەبووزەید دەڵکب: گواستنەوە لە باوەکرا( چاپ 2161دا و“   تەحریم و تەئویل
ێندنەوە و تکڕامان و ووی نەداوە بەڵکوو بەرھەمی ساڵەھا خوڕئاساوە ئورئان یەکیەوە یان لەئەسەر بازێکی نەبووغ

ەتەوە ئەم گواستنەوە لککەوتەی توێژینەوەی ڕپڕۆژەگەلی زانستی بووە  لە بنە بە ناخیلککۆڵینەوە و دیالۆگ و ڕۆچوون 
وە لە دەئەوە بۆ ە( گواستن632: 2161تۆدە کۆن و نوێکان بووە وأبوزید،کڕەخنەگرانە و تکڕامانانە لە مکژووی ڕاڤە و م

                                                           
1
بیرۆکەکاانی خاۆی “ بی: ئورئاان وەکاوو کتکتککای وێاژراویەیە  تەالوەتو لەبەرخوێنادنەوە(عەر”ووسەر لە بە ی سکھەمی ئەم کتکتەدا بەساەرناوی ن .
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History Of Religion,1993,pp: 79-116) 
2
 . Sensual dimension of religion 

٨
 . Relational function 

٢
 . Speaking scripture 

3
 الرسمی المغلق. . المصحف 
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کرانی ئورئان واتە پکھ لە بە کانوونی و فەرمی کردنی دەق  پەڕتوو  ۆ سەردەمی پکھ لە بەگوتار واتە گەڕانەوە ب
دان بە سرو تی زارەکی ئورئان وەکوو کەالمککی بکژراو نە  وە  دەئککی نووسراو  ئەبووزەید ھەروەھا واتە گرینگایەتی

ێتەوە و ئاوا دەبینکب کە ئورئان لە دەورەی ھەوق دەدات ئەم گواستنەوە یان ئەم گەڕانەوە لە ڕووبەری مکژوودا بدۆز
تووکککی فەرمی و پکھ لەوەی ڕمکژووی موسوڵماناندا، پکھ لەوەی کە بگۆڕێب بۆ ئۆناغی ئاخری بوون بە پە یھەوەڵ

توو  وەکوو دەئککی بکدەنگ ڕدا پە تما ا کراوە، لە حاڵک،“ گوتاری زیندوو”ئیسالم بە دامەزراوەیی کرێب، وەکوو 
ەیە کە زۆرینەی ڕاڤەوانانی نەریتی و نوێوئەرکۆنی بە ڕیزپەر ڕ( ئەبووزەید لەسەر ئەو باوە212ن سەرچاوە:  وھەما6وایە

لکدەرچکب( لە یە  خاڵی زۆر گرینگ غەفڵەتیان کردووە، ئەویھ بریتییە لەوەی کە ئەو ئورئانەی بەسەر پکەەمتەردا 
مەدایە یەکاێ دانەبەزیوە  ئورئان بە چە نی کتکتککی دەستی ئکبەر  ۆکە لەڕنازق بوو، دەق نەبوو و بەو  کوەی ئەم

و تۆمار کرا و یەکەم  ە و ئایەتەکانەوە لە سەردەمی سەحابەدا کۆ کرایەوەووڕیزبەندی تایتەتی سوڕتۆمارکراو بە 
نوسخەی پەڕتوو  کە لەسەر دەستی عوسمان ئەناامی گرت نە خاڵگوزاری ھەبوو، نە ئیەرابی لەسەر داندرابوو و 

ھاتە دی واتە پەڕەگەلک، لە ناو “ پەڕتوو ”بەدی ھات   داخاوەن خاق و ئیەرا  لە ڕۆژگارێکی دوورتر نوسخەی
یان وایە ئەم پەڕتووکە زیاد و کەمی نیە  ڕکە موسوڵمانان باوە 2دا بە نەزم و ڕیزبەندی و تۆمارکراوی تایتەتەوە دووبەرگ

پەڕتوو  نەبوو بەڵکوو لە  ،کراوان بردەوە کە ئورئانی وەحیبەاڵم بەسەرھەڵدانی پەڕتوو  ئەم ڕاستییەی لە بیری ھەمو
ێژایی بیسب و رکراو گوتار یان پارچەگوتارگەلک، بوون کە لەددا بە پەڕتوو  کرا  ئورئانی وەحییپرۆسەیەکی مکژووی

گوتەوە  پارچەگوتارگەلک، ھەر یە  لە کۆدەق و بەستکنی مکژوویی  یخۆی یچەند ساڵدا، پکەەمتەر بە بەردەنگەکانی
اڤە و تەئویل ڕجیاواز و بۆ بەردەنگە جیاوازەکان  تا ئکستە ئورئان وەکوو دەق یان پەڕتوو  بینراوە و ھەوق دراوە 

 دا“ی دەقتکگە”کتی ھەڵەیە و ئەبووزەید دەڵکب بۆ خۆییم لە کارەکانمداوبە تایتەت  لە کت ،گریمانەیەبکرێب، ئەم پکھ
بوونی ئورئان ئەوە (  گریمانەی دەق61: 6332ئەو ھەڵەیەم کردووە و لەمەو ال ڕوانینککی نوێ ئاراستە دەکەم وخلای، 

دەگەیەنکب کە ئەو دەئە ھەر وە  دیکەی دەئەکان خاڵککی دەسپککی بووە و لە درێژەی خۆیدا بە خاڵککی کۆتایی 
ەوەیەکی بێ یەکناکۆکی و دژیەکتکژی و بە تەواوی یەکانگیرە  بەاڵم ئەم جۆر ڕوانینە دوایی دێب، مەبەستی دیارە و گکڕان

بۆ ئورئان کاتک، ئەڵییتەکانی دەردەکەوێب کە یەکناکۆکی و دژیەکتکژی و نایەکانگیریگەلی زۆری بە تایتەت لە ئاستی 
ق ئورئان وەکوو دەق ڕووبەڕوو دەبوونەوە، مان کاتک، لەگەلیاڤەوانان و موتەکەلڕان و ەکدا تکدا دەبینرێب  فەئیھ ئەحکام

دا دەبینییەوە کە ناسازیاری و ناکۆکی و دژیەکتکژی و نایەکانگیری ناوەکی تکدایە  لە ڕووی  خۆیان لە بەرامتەر  تک،
اری یان وابوو ئورئان کەالمی خودایە و ناکرێب دژیەکتکژی و ناسازیڕئەوەوە کە ئەم فەئیە و موتەکەللیم و ڕاڤەوانانە باوە

یان بە ڕئەوان باوە کەتا ئەو ناسازیارییە بسڕنەوە  بۆ وێنە چۆن ددا بکب، ئامرازگەلککی چەمکی تایتەتیان ساز دەکرکت
کیان دەبینی کە لە مەڕ کیان وەکوو سەرچاوەی یاسادانان چاو لکدەکرد  کاتک، ئایەتانبوونی ئورئان بوو، ئورئاندەق

  ھەر وەھا چونکە ئەو ڕاڤەوانە 3یان داھکنا“ھەڵوە اندنەوە” اچار چەمکییە  بابەتەوە چەندی  حوکم دراوە، بە ن

                                                           
فەرمی بوونی دا بە مانای دەق بەواتای ئەمڕۆیی و ە نەبووە  بەاڵم بەکانوونی کران و  لە تککستە ئەدیمییەکان“ دەق“ “نص”  جکیی ئاماژەیە و ەی  6

دا گکڕا و ئەم ڕۆڵگکڕانە لە گرینگایەتی دانی زانایانی  پەڕتوو  ڕۆڵی سەرەکی لە جێ خستنی چەمکی دەئتوون بۆ ئورئان لە ھۆ یاری موسوڵمانان
له چەمکی ئەمڕۆی دەق ی بەو واتایەی کە “ نص”ئا کرا دەبکب  وادیارە یەکەم جار ئیت  خەلدوون و ەی“ علم المناستة“ ” زانستی بۆنەکان”ئورئان بە

 (1: 1142یان تککسب نزی، بکب بۆ کتکتی لۆژیکی ئەرەستووی دەکار ھکناوە و محمد، 
ناساانە و کڕۆنۆلۆژیکااق نییاان   ئەرکۆن لەسەر ئەو باوەڕەیە کە نەزم و ڕێزبەندیی سووڕەکان و ئایەتەکان لە پەڕتووکی عوسماندا، نە پکوەڕی زەمان 2

  ( 411: 4932آرگون، یی فەرمی و دەدات و نە پکوەڕی عەئاڵن
 دا  کڵی گرت  ، لە زانستە ئورئانییەکان“ناسخ و منسوخ« ”ھەڵوە کنەر و ھەڵوە کنراو»  وای لکھات کە زانستک، بە ناو زانستی  3
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ھەڵوە کنەر و ”انە، توانای زانستی بۆ دۆزینەوەی وردی، ڕێزی دابەزینی ئایەتەکانیان نەبوو، دیاری کردنی ینەریتی
ندە زێدەڕۆییان لە ەکانی دوایی، ھکھخۆی دەبوو بە جکی ککیە و ملمالنێ  بۆ وێنە ھەندێ، لە فەئی“ ھەڵوە کنراو

و میکر( ئایەتی پکن  لە  دا دەکرد، تەنانەت گوتراوە ئایەتی سەیف“ھەڵوە کنەر و ھەڵوە کنراو” کردنی گوتەزایدیاری
 ،ردەیی کە ئەژماریان بان سەت ئایەتەوەی تەوبەدا، ھەر ھەمووی ئایەتەکانی سەبر و لکتووڕس

 (1: 2162 ومحمد، 6ھەڵوە اندووەتەوە
موحکەم و ”ئورئان دوانەی  ییەکانیڕواڵەت ەیکردن و سڕینەوەی ناکۆکی و دژبکژینیھ بۆ چارەسەرەکایملموتەکەل 

یان داھکناوە  موحکەم ئەو  تەی کە واتاکەی ڕوونە و موتە ابیە ئەو  تەی کە واتاکەی ڕوون نییە و “موتە ابیە
لەو ئامرازە چەمکییانەن کە بۆ سڕینەوەی یھ 2“گیتی و تایتەت”و “ کراو و ڕوونکورت”پکویستی بە تەئویل ھەیە  

جیا لەوەی بابەتی ڕاڤە  ،دژبکژی و ناسازیاری ناوەکی دەئی کەالمی خودا بە کار ھکنراون  گریمانەی ئورئان وەکوو دەق
لکدەکەوتەوە، ئەو باسەییی دەھکنا ئاراوە کە ئورئان بنەمایەکە بۆ یاسادانان و  ەرعیەت بەخیی  بە  3دژیو راڤەی
زنایرە ”دا ئورئان  ئورئان  لە حاڵک،“ مکژوومەندی”می بەدەر لە  وێ  و کاتی تایتەت، واتە گرینگی نەدان بە ئەحکا

کە لە کۆدەئککی مکژووییدا بەدی ھاتووە، سرو تککی زیندوو و بکژەرێ، و بەردەنگەلککی تایتەتی ھەبووە “ گوتارگەلککە
بەو جۆرە،  نازق بووە پکداویستییەکانی ئەو بەستکنە تایتەتە  و لە بەستکنککی ئینسانی تایتەت و بۆ واڵمدانەوە بە

ەکرد( و ھەر وەھا ڕاڤەی بابەتی دە دایمەزراند وولە ئکران تەباتەبایی باسی لکتیمیەڕاڤەی ئورئان بە ئورئان کە ئیت  ت
یکب و  بق لە بەی  ئەژماری ئورئان دەبکتە ھۆی ئەوەی کە سرو تی زیندووییی و بزۆکیی دەئورئان بێ واتا دەب   دەق

ە مەیل و خواستی خۆی تەفسیر بکات و ھەروەھا بتکتە بازییەی ئاماناە سیاسییەکان و بھەر دار و دەستەیە  ئورئان 
 ئورئانە  یکردنی دەق  تەنیا ڕێگەی ئایدیۆلۆژیاسڕینەوە لە ئورئان، ناسینی سرو تی گوتاریڕێگەدان بە ئایدیۆلۆژی،

مڕ و ملمالنێ، واتایە کە ئورئان وەکوو ھەر گوتارێکی دیکە خاوەنی دیالۆگ، میبئورئان بەو و یسرو تی گوتاری
ڕەتکردنەوە و ئەبووق کردن، ھەڵتژاردن و  تی دیکەی ئاوایە  ئورئان کەالمککی زارەکییە، نە  دەئککی نووسراو  

و ئەو  ەسک، دانییتووەمانەی دژیەکتکژی لەو ڕووەوەیە کە ئورئان وەکوو پەڕتوو  تما ا دەکرێب کە گوایە کیگر
ە  بەاڵم ئەگەر بزانی  ئەو کتکتە کۆی پارچەگوتارگەلککە کە لە درێژایی بیسب و وتا ئاخر نووسی وەلە ھەوەڵە یکتکتە

بکژی نایەتە ومەرجی جۆراوجۆردا لەسەر زمانی پکەەمتەرەوە جاری بووە، ئەوجار ئیتر ئەوانە دژیە  ھەل چەند ساق لە
بەرھەمی ھەل و مەرجە جۆراوجۆرەکانی دەربڕینی گوتارە و بە  ،و ناسازیاری دێتە پکھ چاو ییئەژمار  ئەوەی لە دژیەک

دوایی کە ئورئان وەکوو گوتار یان پارچەگوتار چاو لکدەکات، ھەوق دەدات لە  یکەمایەسی حسک  ناکرێب  ئەبووزەید
اماژە بەو ئاسۆ ھکرمکنۆتیکییە مومکینانەی بکات و ئ زەقلە ئورئان  یدا ھەندێ، لە تایتەتمەندییەکانی گوتارییپرۆژەکە

 دەکەن  بە سەر بەردەنگدا کراوەیبدات کە ئەو تایتەتمەندییانە، 
 1فرەدەنگیی

                                                           
1
دەبکتەوە و سەرھەڵدانی داعیھ و بوون درووسب بکب و ڕاڤەی ئەم ڕاڤەوانانە به درووسب بزانرێب، چ ککیەیەکی گەورەی لکدیارە ئەگەر گریمانەی دەق.  

 گرووپە توندئاژۆکان لە پەیوەند لەگەق ئەم گریمانەیەدا ساز دەب  
2
 “.عام و خاص”و ” جممل و مبنّي .” 
٨
 .التفسري و التفسري املضاد.  
٢
 (.Polyphony)  تعدد األصوات.  
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ئەبووزەید لەگەق محەمەد ئەرکۆن سەبارەت بە پککھاتەی نەحوی گوتاری ئورئانی جیاوازی ھەیە  ئەرکۆن یە  
 دەبینکب: پککھاتەی نەحوی و یە  زەمینە بۆ پەیوەندگرتنی نەحوی

أنتم و ئکوەی دەستەی ئیمانداران و جاری وایە مو ریکەکان و ئەھلی کتک  -أنب المخاط (  و تۆی بەردەنگ أنا المتکلم(منی تاکتکژ و 
ئەمە بە پککھاتەی زاق دەزانکب  ئەبووزەید ھەر چەند ئەمە بە و   أھل الکتا (  أحیانا المیرکی  و   جماعة المومنی  و 
انکب کە زیاتری  ئامادەیی لە  کوەزاری گۆتاردا ھەیە بەاڵم تەنیا پککھاتەی گوتارەکان نییە  بە بڕوای پککھاتەیە  دەز

نا أ  دەنگی نییە بەڵکوو گوتارێکی فرەدەنگییە بەو جیاوازییەوە کە ڕاناوی تاکتکژ وئەبووزەید، ئورئان گوتارێکی تا 
تاکتکژی ناو گوتاری گکڕانەوەی چیرۆکیی نییە کە ، ھەمییە ئاماژە بە بابەتی پیرۆز نییە و ھەروەھا مەبەسب متکلم(

بکژانە بکب، بەڵکوو مەبەسب لە تاکتکژ  تککە لە دەرەوەی گوتاری گکڕانەوەیی  لە الیەکی  گوتارێکی حەکایەت
و “ ھو”تیری لێ ناکرێب بەڵکوو زۆرجار ڕاناوی غایتی تەع“ أنا”ھەمییە بە ڕاناوی تاکتکژی “ پیرۆز” دیکەییەوە دەنگی

تەعتیری لکدەکرێب  ئەبووزەید نموونەگەلک، لە پککھاتەی نەحوی کە “ أنب ”لە گوتارە دوعاییەکاندا بە ڕاناوی بەردەنگی 
پیب  دا ئاراستە دەکات کە دەنگی پیرۆز لە“ئیخالس”ەی ڕتەعتیر لە فرەدەنگیی لە گوتاری ئورئاندا دەکات لە سوو

دا گوم دەبکب  ئەم گومتوونەی دەنگی پیرۆز لە پیب فیەلی ئەمردا، ئەگەری ئەوە زۆر دەکات “ئل: بکژە” فیەلی ئەمری
ۆزە  بەردەنگیھ محەمەدە و بکژەر داوا لە رکە لە جکگەی ئەوەی خودی دەنگی پیرۆز بکب، دەنگی نوێنەری بابەتی پی

بڵکب کە ئەو تەنیا و بێ نەزیرە و     و ھی  کەسک، ھاوتای ئەو “ لەال”محەمەد دەکات کە سەبارەت بە بابەتی پیرۆز 
دا ئەو چەنددەنگییە دەبیندرێب  بۆ وێنە لە “فاتیحەیھ”و “ عەلەق”ەی وڕ(  ھەر وەھا لە سو263: 2161نییە وأبوزید،

دەکرێب  و لە “ اللە”ەکەدا بە ڕاناوی غای  ئاماژە بە وڕەی فاتیحەدا بکژەر، ئینسانە و لە سێ ئایەتی یەکەمی سوڕسوو
 (221بائی ئایەتەکاندا بە ڕاناوی بەردەنگ وھەمان سەرچاوە: 

 مڕووێژ و میبووت
داران(دا و وێژ لەگەق وئیمانوتری  و بەرباڵوتری  تایتەتمەندییەکانی گوتاری ئورئانییە  وت مڕ لە گرینگووێژ و میبووت

گۆ و مامەڵە لەگەق ومەسکحییەکان( کە جاری وایە پەل دەککیکب بۆ وگفبمڕ و ملمالنێ لەگەق ومو ریکان(دا و ومیب
ەکان( کە جاری وایە پەل دەککیکب بۆ  ەڕ  یگۆ و مامەڵە لەگەق ویەھوودیوئسە و جەدەل، و ھەروەھا گفب ەڕە

ئەگەر ” “لُ  فإن ئالوا    ق”گوتاری ئورئانی لەگەق مو ریکان گوتاری ناتەبایی و ناکۆکیە کە زۆر جار بە  کڵی 
وێژە لە ئورئاندا  ئەم ووێژ لەگەق ئیمانداران  کوەیەکی دیکە لە  کوەکانی وتوێب  وتبربەکار دە“ بڵێ وتیان   

 ڕبە جۆرێ، کە زەمینەی پرسیارەکان لەمە“ لکب دەپرس ” “یسألون،”  کوەیە لە  کڵی پرسیارکردندا دەنوێندرێتەوە
 ەرا ، ھەتیوەکان، چکیب، خکر و خکرات و ئەنفال و    فرە دەبکتەوە  بۆ واڵم دانەوەی ئەم پرسیارانە گوتاری 
ئورئانی واڵم یان جاری وایە واڵمگەلک، پکیکەش دەکات  کە لەسەر بنەمای ئەم واڵمانە، فۆرماسیۆن و جومگەبەندی 

س و کەوتی تا  و چ لە ئاستی تەنزیمی ژیانی کۆمەاڵیەتیدا بارودۆخی فی ھی و دەستووری موسوڵمانان چ لە ئاستی ھەڵ
کە لە بۆ واڵم دانەوەی لە  یهڕۆ نراوە  ئەبووزەید لکرەدا پرسیارێکی یەکاار گرینگ ئەورووژێنکب کە  ایانی ئەوە

پرسیارەکە بگیردرێب  وەرلە ھەڵکناانی ئەحکامدا کەڵ، “ ھەڵوە کنەر و ھەڵوە کنراو”ئامرازێکی مەعریفی دیکە جیا لە 
ئەگەر لە حاڵەتککدا واڵمگەلککی جۆراوجۆر بۆ یە  پرسیاری تایتەت ھەبکب، ئایا لە سەر بنەمای » ئەوەیە کە

ئەو واڵمانە لەبەر خاتری یە  واڵم وەالنکی ؟  ئەتوانی  ھەڵوە کنەر و ھەڵوە کنراو، بەو جۆرەی کە فەئیھەکان کردیان،
کات و جیاوازی کۆدەئە ە لە ئەژمار بدرێ  کە بە پکی جیاوازی  وێ یان دەبکب ئەو واڵمانە ئیمکانگەلککی کراو

بوون و ( گوتار223ھەمان سەرچاوە: نە یەکیان ھەڵتژێردرێب؟وافەرھەنگی و کۆمەاڵیەتییەکان، دەکرێب ئەو ئیمکانە کراو
لەو ئکمکانە گوتاریانە  ئیمکانە کراوەکان، باسککی یەکاار گرینگی لکدەبکتەوە کە دەتوانی  لە کۆدەئی ژیانی مۆدێرندا
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لەگەق  وا انەییکاتی تایتەتی مرۆڤی سەردەم تەبایی ھەیە و ھەروەھا ئەو ئیمکانە گوتاریکەڵ، وەرگری  کە لەگەق  وێ 
ەکی تایتەت و تۆلکرانسککی ییستە ناتەبایە وەال بنرێ   دیارە ئەم جۆرە ڕووبەڕووبونەوە لەگەل ئورئان، بزێوککۆدەئی ئ

بەرچاوی پکدەدات  ئەبووزەید نموونەیە  دێنکتەوە کە لە کۆدەئی بەرابەری و مافی مرۆڤ و بەتایتەت مافی ژن لە 
تەوە، ئەوەیھ بریتییە لە ھاوسەرگیری موسوڵمانە لەگەق ئەھلی کتک   ئەبووزەید ۆزۆری لککەوت ھەرا و زڵەیئیسالمدا 

لە سۆنگەنیگای گوتاربوونەوە نە  سۆنگەنیگای دەق بوونەوە واڵم  وەبەم پرسە دراوەتە ھەوق دەدات واڵمگەلک، کە
کە چ  تگەلک، بۆ ئەوان حەاڵق کراوە، بکژە » ەی مائیدەدا ھاتووە کە لە تۆ، ئەی پکەەمتەر دەپرس :ڕبداتەوە  لە سوو

ان فکر کردووە، وەکوو باڵندە و سەگە  تە پاکەکان بۆ ئکوە حەاڵڵە، ھەروەھا خواردنی نییری ئەو حەیوانەی کە ڕاوت
نییرگیرەکان، ئەو کاتەی بەو  کوەی خوداتان بە ئکوەی فکر کردووە ڕابھکنرێ ، لەو نییرانەی کە بۆتان دەگرن و 

( 1مائکدە:« وبخۆن و ناوی خودای لەسەر بکن  و لە خودا بترس  کە خودا خکرا بە حیسابەکان دەگات ،دەیھکڵنەوە
ئەمڕۆ  تە پاکەکان بۆ ئکوە حەاڵق کراوە، چکیتی ئەھلی کتک  بۆ ئکوە و چکیتی ئکوە بۆ » کب:ئایەی دوای ئەو دەڵ

ەکەیان پکتدەن و ییەراری ئەھلی کتک ، ئەگەر ماری ئیماندار و ژنانی پارێزگائەوان حەاڵق کراوە، ھەر وەھا ژنانی پارێزگ
ڵ ، و ھەر کەس ئیمان نەھکنکب، کارەکانی بە  کوەی ھاوسەرگیری بکب نە  زیناکاری و دۆستگیری، بۆ ئکوە حەاڵ

( واتە موسوڵمانان دەتوان  لەگەق ژنی ئەھلی کتک  3مائیدە:« ولەبەی  دەچکب و لە ڕۆژی پەساڵندا لە خەساربردووانە
ان لەسەر ئەو باوەڕەن کە ەکھاوسەرگیری بکەن، ھەروەھا کە دەتوان  لە خۆراکی ئەھلی کتک  بخۆن  ھەندێ، لە فەئیھ

ەی بەئەڕە کە لەویادا ئورئان دەڵکب بە ئیمانداران کە لە ھاوسەرگیری لەگەق ژنانی وڕسو ی226ەتە بە ئایەتی ئەو ئای
حیسا  ، ئەھلی کتک  لە زۆمرەی مو ریکان دائایەتەکانی ئورئان یە  لە مو ری، پارێز بکەن، ھەڵوە اوەتەوەولە زۆر

بە ی دوو، بابی نیکاح، کتکتی ھە تەم(دا دەڵکب لەم «ودصقتبداية اجملتهد وهناية امل»ۆ د لە کتکتی ڕ(  ئیت  کراون
ە بە بابەتککی گیتی دادەنک  کە ڕەی بەئەڕبارەوە دوو ڕوانگە لە فی ەدا بوونی ھەیە، ھەندێ، لە فەئیھەکان ئایەتی سوو

مککی تایتەتە کراوە، واتە ھاوسەرگیری موسوڵمان لەگەق ژنی ئەھلی کتک ، حوک 6ەی مائیدە تایتەتمەندڕبە ئایەتی سوو
بوونی ھاوسەرگیری لەگەق ژنانی مو ری،، بەدەرە  ڕوانگەی دووھەم لە الی ەکە، حەڕامیکە لە دایرەی حوکمە گیتی

ەتەوە و وھەندێ، لە فەئیھانەوە ئاراستە کراوە کە پکیان وایە ئایەی بەئەڕە حوکمی ئایەی مائیدەی ھەڵوە اندو
توو  بە سەرچاوەی یاسادانان دەزان  ڕە  لکرەدا دیارە فەئیھان دەئی پەیھاوسەرگیری لەگەق ژنی ئەھلی کتک  جایز نی

 تکب بو بە ناچار نابکب ناکۆکی و ناتەبایی و دژیەکتکژی تکدا 
سروو ااتی گوتاااربوونی ئورئااان، لە زیناادانی ھەڵوە اااندنەوە و  گەڕێاانەوە سااەربەاڵم بە ڕای ئەبووزەیااد ئەگەر ب    

سۆیەکی بەرباڵوتر لە پکھ چاومان دەکرێتەوە  لەم ساۆنگەنیگایەوە دەکرێاب بگوترێاب تایتەتمەندکردن ڕزگار دەبی  و ئا
ەی مائیادە  ڕەی بەئەڕە کە زووتر دابەزیوە و ناتوانکب ھەڵوە کنەر بکب، گوتارێکە جیاواز لە گوتاری ساوووڕئایەتی سو

دەسووڕێتەوە، ئەو گوتارە لە “ گرت جودایی و دوژمنی و مەودا”ەی بەئەڕە، لەسەر بابەتی ڕگوتار یان پارچەگوتاری سوو
ەی ڕییدا ھەیە، ئکمە کارێکمان بە ئکوە نییە و ئکوەیھ کارتاان بە ئاکمە نەبکاب  بەاڵم گوتااری ساوو“کافرون”ەی ڕسوو

ومەرجای نوێادا موساوڵمانان  مائیدە لە مەدینەدایە و لەسەر پککەوەژیان لەگەق ئەھلی کتکا  دەساووڕێتەوە  واتە لە ھەل
، دووپااتی دەکەنەوە بەاڵم نەیانادەزانی واڵمی پرسیارەکە چیی بووە و دەیانزانی وەرگرتووەکیتر واڵمیان پرسیارێ، کە پ

مەرجاای تااازەدا موسااوڵمانەکان لەگەق ولەو ھەل و مەرجە تااازەیەدا حااوکم ھەر ئەو حااوکمە پکیااوەیە یااان نااا  لە ھەل
ومەرجای تاازە،  ەگوتاارێکی دیاکەدا و بەپکیای ھەلچر  ئااوایە کە وەحای لە پادەژیاان ەکان لەمەدیانە بەیەکەوەییەھوودی

                                                           
1
 ختصيص..  
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ھاوژینی لەگەق ئەھلی کتکا  بانگە اە دەکاات و ئیازن دەدات کە لەگەڵیاان ھاوساەرگیری باکەن و لە  ۆموسوڵمانەکان ب
ەن  بە بااوەڕی ئەبووزەیاد پرسایار ئەوەیە کە کاام ڕێساا دەبکاب زاق دبا چکیتی ئەوان بخۆن و چکیاتی خۆیانیاان پاێ

ژیان بێ بەرابەری و ھاوبە ای لە ی پککەوەژیان یان ڕێسای دووری و دوژمنی و پیب تککردن؟ ئایا پککەوەبکرێب؟ ڕێسا
ئایینزایی مومکی  دەبکب؟ ھەر بەم پکایە ئایاا ناابەرابەری لە نکاوان خورد و خۆرا  و ژیانی ڕۆژانە و ھاوسەرگیری نکوان

مومکی  دەبکب؟ ئایا خاودا  ھەیە ە بەرابەری نکوان ژن و پیاوومەرجککدا کە پککەوەژیان پکوێستی ب ژن و پیاودا، لە ھەل
کۆدەئی دابەزینی ئایەتەکان سەبارەت بە ژنان(،  دەتوانکب لە کۆدەئی تازەدا کە بە تەواوی جیاوازە لە کۆدەئی پکیووو

حوکمگەلک، بکاات بە تەواوی چاوی لە دیتنی گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتییەکان دابخات و خەڵ، بە زۆر ئەرکدار بە ئەناامی 
(  بە ڕای ئەبووزەیااد دەبکااب، 61-61: 2162ناتەبایە؟ومحمااد،  داکە لەگەق ھەل و مەرجاای مکژوویاای و کااۆمەاڵیەتیی ئەو

بابەتی سەرەکی و الوەکی لە گوتاری ئورئاندا دیاری بکرێب  ھەر جکگەیە  باس، باسی ئافراندن و عیتاادەتە، خاودا لە 
وە  بەاڵم کاتک، دەگات بە مەیدان و بەستکنی کۆمەاڵیەتی، گوتارگەلی ئورئاان دەڵکای نکوان ژن و پیاودا جیاوازی دانەنا

ومەرجی کۆمەاڵیەتی ژنان دەکات، دەبکاب بگەرێاتەوە  دانەرە  ئەبووزەید دەڵکب گوتارگەلک، کە ئاماژە بە ھەلدووچاوەکی
ە بەرابەری ژن و پیااو وە  ئایەتەکاانی بۆ کۆدەئی دابەزینای ئایەتەکاان و لە ئاکامادا دەبکاب گوتاارگەلی پەیوەندیادار ب

ئافراندنی ژن و پیاو، وە  گوتاری سەرەکی چاو لێ بکرێب و ئەو ئایەتانەی دیکە وە  گوتارگەلی الوەکی بتینرێب  واتە 
ساەبارەت بە پرساەکانیان لەو بپرسا  و حاوکمی  یەتوانیتا ۆکە پکەەمتەر زیندوو بوایەتەوە و موسوڵمانان بیانڕئەگەر ئەم

گومان خودا حاوکمی بە بەرابەری ژن و پیااو لەمەڕ بەرابەری کۆمەاڵیەتی، سیاسی و ئابووری لە ئەو داوا بکەن، بێ خودا
دەدا  ئەبووزەید دەڵکب مەسەلە ئەوەیە ئایاا ئاکمە بە  اتک، بە نااوی ئاازادی مارۆڤ باوەڕماان ھەیە یاان ناا  لە کااری 

و  اریەتیئەگەر کەسااک، بە ئەسااڵی ئااازادی تاااکەکەس، چ ژن چ پیاااو، بەرپرساایی داھکرمکنااۆتیکی گوتااارگەلی ئورئانیاا
ئەو لە ھەڵتژاردنی ئایی  و زۆر  تی دیکە باوەڕی نەبکب، ڕێگەیەکی بۆ ڕزگاری لە زەینی چەئتەساتووی  بوونیسەرپی،

 یھەماتەر پککەوەژیاااندەبکاتە لەمااپەر لە و ی خاۆیڕباااوە گماکاان نابکاب  زەینکاا، کە ئورئاان دەکااتە ئوربااانی تاریا،ۆد
( لکرەدا بە ڕوونی 61: 6332موسوڵمانان لەگەق ئەوانی دیکە و بە داری  ارستانییەتی لەگەق نەتەوەکانی دیکە وخلای،

وەکاوو زنایارە  پکیاڕا دەردەکەوێاب  دەتاوانی  بڵکای  ئورئاان لە اددخوازانە لە ھکرمکنۆتیکی ئەبووزەیا ئەو الیەنە مرۆڤ
پەیوەند لەگەق خودادا بووە، دابەزیوە  ە بەرھەمی موکا یفاتی پکەەمتەرە و الیەنی ستوونی لەگوتارگەلککی پڕژ و باڵو ک

و پکەەماااتەریھ ھەر بە پارچەگوتاااار و لە حاساااتی الیەنااای ئاساااۆیی بە خەڵکککااای مکژوومەنااادی ڕاگەیانااادووە  ئەم 
، دووباارە بە چە انی پارچەگوتاار دا کاۆ کارانەوە پارچەگوتارگەلە لە دوای ئەوەی لە پەرتووکی داخراوی فەرمی بکادەنگ

دا، لە  اای  و  دا، لە نوێژەکانیااان عااا و پاڕانەوەکانیاااندۆھەر لە ژیااانی ڕۆژمەڕەی موسااوڵماناندا جەریااانی ھەبااووە  لە 
دا بە  کوەی گوتااری زینادوو لەگەڵای ژیاان دەکەن و چکاژی لکادەبەن و کەڵکای لاێ وەردەگارن  لەم ڕواناگەوە   ادییان

مووی کتکتە ئایینییەکان، و ەگەلککی زیندوون کە پەرچەکردارگەلککای جۆراوجاۆر درووساب دەکەن: ئورئانیھ وەکوو ھە
ەکااان لە ڕێااگەی ی( بە تەعتیرێکاای با ااتر، و ااە دەنگیGraham,1993: 163سااۆزدارانە، فیزیکاای، زەیناای و ڕۆحااانی و 

سای ای ئاایینی و گوتااری ۆایھ، مسۆزدارانەوە و ھەروەھا کااریگەری ھەساتی ساروودخوێندنەوە و ناوێژ، پااڕانەوە و نیا
بوونی تاکەکەسی بە  بەندایەتی ئەو  تانە دەخوێندرێنەوە، بە ھکزێکی سەیر و سەمەرەوە، یە  ھەستی لە ناکاوی تککەق

تااا  یااان گاارووپ دەدات، ئەم جااۆر تککەاڵوبااوون و دەرگیربااوونە، تایتەتمەناادی ھەسااتی ئایینیەکااان کە لە جەمسااەری 
نااوزدەی دەکاات کە “ الیەنای ھەساتی ئااییی ”  ئەمە ئەو الیەنەیە کە بە درووساتی گراھاام بە (Ibid:157زارەکیی دایەو

 بەردەنگەکانی ھەیە   یگوتاری زارەکی ئەو کاریگەریەی لەسەر ھەسب و نەست
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کە لە دوای کااتی موکا اەفە،  مەنادەبە کورتی ئورئان گکڕانەوەی موکا افەی ئینساانککی خااکی و زەوینای و مکژوو   
نەوەی خۆی لە بابەتی بەرزەجێ بە چە نی پارچە گوتارگەلک، ئاراستە دەکات  ئەگەر گوزارەگەلی ئورئاانی وەکاوو گکڕا

گوتارگەلککی زارەکی لە ئەژمار بدرێ ، واڵمە جۆراوجۆرەکانی بە پرسککی دیاریکراو، ئاساۆگەل و ھکرمکناۆتیکککی کاراوە 
مەرج و ئەحاواڵی مکژوویای بە حساک  دێا  و ئەو دژیەکیاانە نە  و بۆ ھەڵتژاردنگەلککی کراوە و جیااواز و بە پکیای ھەل

ڕژاوەتە ساەر ئەو باابەتەی کە چاۆن ەوە  کەمایەسیی بەڵکوو وەکوو خاڵی بەھکز تما ا دەکارێ   پارۆژەی ئەبووزەیاد پ
دۆزی و ئا تی دەبکب لە ئورئان تکتگەی  کە ئەو ئیمکانە کراوانە کە لە پارچەگوتارگەلی ئورئانیدا ھەیە، یاریدەدەری واتا

ێاب کە ر، ھەر باوەڕمەنادێ، دەتوانکاب پەی بەوە بەداو برایەتی و پککەوەژیان بکب  لەم چە نە لە ھکرمکناۆتیکی کاراوە
حەئک ەت دەنگ و ڕەنگی جۆراوجۆری ھەیە و ھی  کەس بۆی نییە دەنگی خۆی بە حەئک ەتی ڕەھا بزانکب چاونکە ئەمە 

پاکھ لە  ی  خوێنادنەوەیە  لە ئورئاان ناکرێاب سرو اتی گوتااری و زارەکیادژی ھکرمکنۆتیکی کراوە و ئینسانییە و ھی
لە پکھ چاو نەگرێب  ئەم جۆرە پرۆژانە دەیانھەوێب بڵک ، لە ئەم دونیا پڕ لە زۆربکژی و توند و  بوونی ئورئانتوو ڕپە

امۆژەگەلی ئورئانی باۆ چاێ تیژی و توتالیتاریسمەدا کە ھەر ڕۆژ ژیانی بە ەر زێدەتر تاری، دەکەن، چۆن دەتوانی  لە ئ
یە دەکرێاب ڕییاەی لە خوێنادنەوەیەکی دۆگام لە یکردنی دونیایەکی بە دوور لە توند و تیژی، کە خودی ئەو توند و تیاژ

و ھەم لە ماناا و  رێاب کە ھەم تایتەتمەنادییەکانی ژیاانی ناوێ ئەباووق بکااتیکب، چۆن کەڵکی لاێ وەربگتب دائورئانیی
بە بۆنەی مەرگیی لە   ( بەاڵم بە داخەوەhttps://www.zeitoons.com/80141: 6333ڕۆحانییەت خاڵی نەبکتەوەورفیەی، 

و نەیتوانی زۆرێ، لە الیەنەکانی ئەو باس و خواسە ڕێ، و پک، بکات و بە  ناکاوی ئەبووزیەد ئەم پڕۆژەیەی لە بار چوو
 زانینایگوتاار بە پاێ نەدایا   دیاارە ھەر چەن ئەو“ چکیاتی ژەمەکەی”بەاڵم “ انەکەبردماانیە چکیاتخ” تەعتیری خاۆی

ئورئانە ھەندێ، لە پرسیارەکان واڵم دەداتەوە و دەکرێب وەکاوو ھکرمکناۆتیکککی کاراوە و ئینساانی وێناا بکرێاب، بەاڵم 
ەندی و دۆختەندی و کۆدەئاداری مکژوومئەوەی لەگەق ئوناغی بەرایی ئەندێیەی ئەبووزەید ھاوبە ە ئەو جەخب لەسەر 

ساەر گاۆی زەوی و مکاژووی  وەدەگاوازێتە ،خوازەکاان مکاژووییەی نەریابکە بابەتەکە لەو نیگا باااڵخواز و باان ئورئانەیە
 سەردەمی دابەزینی وەحی 

 دھەر چەندا بیانتکب و  بەاڵم سەرەڕای تەواوی ئەو سوودانەی ئەم جۆر پڕۆژانە دەتوانکب لە کۆمەڵگا ئیسالمییەکان   
بە داخەوە ئەم پڕۆژەیە توو ی جوانەمەرگی ھات، ڕوانینی ڕەخنەگرانەی ئکمە لەم بە ەیھ، دەتوانکب ھەندێ، 
پرسیاری ڕەخنەگرانە ئاراستە بکات تا ئەو کەسانەی دەیانھەوێب ئەو پڕۆژانە درێژە پێ بدەن، لە پکھ چاوی بگرن  ئەو 

 : مانەلە  ە بەردەسب بریتییتئورئان دەیخا“ گوتاربوونی”سەر پرسیارە ڕەخنەگرانە کە خاوەنی ئەم نووسینە لە
دا نەبووایە، کەسانک، وەکوو ئەبووزەید چۆن دەیانتوانی پەی  ئورئان لە جەستەی پەڕتوو “ کرانیدەق”ئایا ئەگەر بە   

دەیانزانیی ئەسڵەن لە   واتە چۆن ەادا بوور  کە پکھ لە بە دەئکران لە ئارێبە چییەتی ئەو پارچە گوتارە زارەکییانە بە
رێکی دیکە یدا چی وەکوو گوتار لە الیەن پکەەمتەرەوە بۆ بەردەنگەکان بەیان کراوە  بە تەعت توو ڕکاتی پکھ پە

لەبەر دەسب دایە وا تووکەی ڕئەبووزەیدیھ لەسەر زارەکی و گوتاری بوونی وەحی، ھەر لەسەر ئەم پە یگریمانە
بوو، چونکە ھی  دەە نەبووایە، گریمانەی گوتار بوونی ئورئان گریمانەیەکی مەحاق دامەزراوە، ئەگینا ئەگەر ئەو پەڕتووک
ھەتا بە ڕامان لەودا بە گوتاری بوونی ئورئان پەی بتەی  و بزانی  پکھ لەوە چی  ، تک، لە بەر دەستی ئکمەدا نەدەبوو

نی ئورئاندا ھەیە و گوتاری بوونی ئورئان گوزەراوە  کەواتە گریمانەی گوتاری بوونی ئورئان، الئککی ھەر لەناو بە دەئکرا
و دەئی ئورئانی ناو دۆ تۆی پەڕتوو ، ھەر چاوگەی  لەسەر گریمانەی ئەم دەئە وەستاوە کە لەبەر دەستماندایە

 سەرەکی باسەکە دەمکنکتەوە 
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یە کە کە: ئایا ئەو ھرمکنۆتیکە کراوە یە بکرێب ئەوەیەەپرسیارێکی ڕەخنەیی دیکە کە دەتوانرێب لەو پڕۆژ  
ئیمکانگەلککی کراوە دەداتە دەستی بەردەنگ، لەگەق ئەو ئایەتانە کە یەکسەرە باسی  ەڕ و جیھاد و کو ت  و بە 

چی دەکات؟ دیارە واڵمی ئەم پرۆژەیە ئەوەیە کە ئەوانە مکژوویی  و مکژوویان بەسەر  ،و زۆر  تی دیکەیە کردنکۆیلە 
ەچاو بکرێ   کەوایە لکرەییدا ھەر وەکوو مامەڵەی مکژوومەندی لەگەق کاتی ئکستە ڕ ێچووە و ناکرێب دەئاودەق بۆ  و

ھەندێ، لە گوتارەکان، مکژوویی دەکرێ  و یەکسەرە دەخرێنە بازنەی مکژوو و وە  گوتارێکی مردوو لەگەڵی  دەئدا،
ککی زیندوو چاو ڵکنییەی کە پڕۆژەی گوتاری بوونی ئورئان دەیدا کە ئورئان وەکوو دەئەمامەڵە دەکرێب  کەوایە ئەو ب

ەکانی جیھانی مۆدێرن بۆی بڕوانی ، زۆریە  لە رکاتک، ئەگەر بە پکوە ،لکدەکات، چی لێ دێب؟ کامە زیندوویی
گوتارگەلی ئورئان ھی  زیندوویەکی ئەوتۆیان نامکنکب، جگە لە گوتارگەلی ئەخالئی و ڕۆحانی و ئکگزیستانسی  کەوایە 

بوونی ئورئان، دان بە سی مکژوویی بوونی گوتارەکان ھەر وە  گریمانەی دەقزانینی ئورئان بۆ باگریمانەی بە گوتار
دەنکب  کەوایە ئەگەر ئکمە بڵکی  گوتاری بوونی ئورئان، زیندوویی دەدات بە  دامکژوویی بوونی زۆر یە  لە گوتارەکان

نی مەرگی بە ککی زۆری ئەو ئورئان بۆ سەردەمی پکەەمتەر، دیارە بە مکژوویی زانینی ئەو گوتارانە، واتە ئەبووڵکرد
کاتی مۆدێرندا واڵمەکیان بۆ پرسەکانی ئەورۆکە پێ نییە  مەگەر ئەوە بڵکی  داھاتوو ئیمکانی گوتارانەیە کە لە  وێ 

دیکە دەخاتە بەردەسب کە ئەوە ئیتر لکمان ڕوون نییە چیە و باسی زانستی لەسەر داھاتووی نادیار و پکینیار بۆ ئەو 
خاوەنی ئەم نووسینە بە تەواوی لەگەق مکژوومەندی و کۆدەئتەندی ئورئاندا ھاودڵە، تەنیا  دھەر چەنداھاتووە ناکرێب  

زانینی ئورئان، مکژوومەندی ھەر ڕەوایە مەبەستی ئەم پرسیارە ئەوە بوو کە چ لە بە گوتارزانینی ئورئاندا و چ لە بە دەق
پرسیارانە و پرسیارگەلککی دیکە مەجالککی بەڕباڵوتری دەوێب دا بەرابەرن  ئەم ەو ئیمکانەکان لە ھەر دوو جۆرە دیتنەک

ناسییانە  بە ھەر حاق و بەھکزی ئەو جۆر ئورئان الوازیو نووسراوەیەکی سەربەخۆ تا بە وردی تیی، بخاتە سەر الیەنی 
کەیب بخۆت  وەکوو ئەبووزەید بەردەوام ڕەخنەگرانە تما ای خۆت و ئاسەواری دەبکب چییەتی کاری زانستی ئەوەیە کە

 گماتیسم لە جۆری ڕۆ نتییریەکەی نەبی   ۆتا توو ی د
 ئەناامەکان

یەکەم ئەناامی ئەم نووسراوەیە گەییت  بە واڵمی ئەو پرسیارەیە کە ھەر لە سەردەمی منداڵییەوە زەینی نووسەری ئەم 
ھی  جۆرە یەکانگیری و  وتارەی بە خۆیەوە خەری، کردبوو، ئەویھ بریتییە لەوەی کە بۆچی لە پەڕتووکی ئورئاندا

ەیەکدا جاری وایە چەندی  باس دەکرێب و جاری وایھ ھەیە ڕیەکپارچەییە  نابینرێب؟ بۆم پرسیار بوو بۆچی لە سوو
یەکەوە نییە؟ لە ڕێگەی خوێندنەکانم لەو بوارەدا کە بە ککی  کیان بەییەتەنانەت ئایەکان لەباری واتاییەوە ھی  پەیوەند

وە، ئەویھ بریتییە لەوەی کە ئکمە نابکب وەکوو دەئککی ۆرا، واڵمی ئەو پرسیارەم بۆ ڕوون بلەم وتارەدا ئاراستە ک
ان دەق نییە، ئان بکەی ، ئورئیەکانگیر و یەککەدار کە ھەوەق و ئاخرێکی پەیوەندیدار بەیەکەوەی ھەیە تما ای ئور

یکراو دابەزیون و دواتر ئەمانە لە سەردەمی کاتککی دیارئورئان گوتار یان پارچەگوتارگەلککە کە ھەر یە  بە پکی  وێ 
 چاوەڕوانی یەکانگیری لەو پەرتووکە بکرێب نابکب تووکک، لە پاق یە  خراون و ئکتر ڕعوسماندا وەکوو پە

ناسی ئەبووزەید وەکوو بیرمەندێکی ڕەخنەیی بە دووھەم ئەناامی سەرەکی ئەم وتارە ئەوەیە کە پڕۆژەی ئورئان
 بوونی ئورئان پکمان دەڵکب کە:زانینی ئورئان بۆ گوتاریگواستەنەوە لە بە دەق

ئورئان لە کاتی دابەزینیدا و لە دەورەی بەرایی کۆمەڵگای ئیسالمیدا، وەکوو دەق چاو لێ نەدەکرا بەڵکوو وەکوو    
لە  کردنی ئورئان،گوتاری زیندووی کاربۆردی دەبیندرا و پرۆسەی کۆ کردنەوەی ئورئان و ڕێزبەندی و بەکانوونی

سەئامگیر بوونی باوەر بەوەی کە ئوران دەئە، ڕۆڵی تایتەتی گکڕا  لککۆڵینەوە مۆدێڕنەکانیھوبۆ نموونە ئەبووزەیدی 
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ناسی ئەبووزەیدی بوونی ئورئان ساز کرابوو، کەوایە ئورئانبەرایی( ھەر وە  زانایانی ڕابردوو لەسەر گریمانەی دەق
 ا ئەزموونککی نوێ بوو بەاڵم لە چوارچکوەیەکی کۆندا  د“تکگەی دەق”بەرایی بە تایتەتی لە کتکتی 

ناسیی ئەبووزەیدی دوایی وای بۆ دەچوو کە دژیەکتکژی و ناسازیاری و نایەکانگیری ناو ئورئان کە بەاڵم ئورئان    
 ان و زانایانی زانستیەکلە الی فەئیھ“ ھەڵوە کنەر و ھەڵوە کنراو”دەبووە ھۆی ئەوەی کە دوانەگەلککی وەکوو 

کرا  ان و    جومگەبەندیەکالی عاریف“ ئا کرا و دا اریاو”یمان، و للە الی موتەکەل“ موحکەم و موتە ابیە”سوول، وئ
ینەوەی ئەو دژیەکتکژیانە بەس ڕکە ھەمووی ئەمانە بۆ سڕینەوەی دژیەکتکژیی لە ئورئاندا بوو، بەاڵم ئەبووزەید دەڵکب س

بە گوتار زانینی ئورئان بەو واتا نییە  تککی دەرەکی بسەلمکنرێب بەسەر بە گواستنەوە لە دەئەوە بۆ گوتار دەکرێب  
کران، واتە سرو تی زارەکی ئورئاندا، بەڵکوو بە واتای گەڕانەوە بۆ سروو تی سەرەکی ئورئانە پکھ لە بە پەڕتوو 

کە ئەو سرو تە گوتارییە  جۆر لە ئورئاندا ھەیەوکاربۆردی گوتار، پکھ لەوەی بە دەق بکرێب  تایتەتمەندیگەلککی جۆرا
افەعە، لەو تایتەتمەندییە سەرەکیانەی ئورئان   بە گوتار زانینی وڕمڕ و مووێژ و میبودەسەلمکنکب، فرەدەنگی و وت

ئورئان لە ڕوانگەی ئەبووزەیدەوە واتە ھکرمکنۆتیکککی کراوە بۆ ئکمکانە ئینسانیە زیاترەکان  گوتاری بوونی ئورئان 
و  توو ی جوانەمەرگی ھات و بە ئەناام نەگەییب و دەکرێب توێژەرانی داھاتوو بە ڕەچاو گرتنی کەمپڕۆژەیە  بوو کە 

 بەڕەو پکیی بەرن  کوڕیەکانیی 
ئەناامککی سەرەکی دیکەی ئەم گوتارە ئەوەیە کە ئەبووزەیدی بەرایی و ئەبووزەیدی دوایی بە مکژوومەندکردن و     

زەجکیی و بااڵخوازانە بۆ ئورئان ڕەت دەکەنەوە و جگە لە ھەندێ،  تی گیتی کۆدەئتەندکردنی ئورئان، ڕوانینی بەر
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(٢٥) 
 تەفسیریی مەال عەبدولکەریمی مودەڕڕیسلێکدانەوەی شێوەی 

 1یەدوڵاڵ پەشابادی .د
 مامۆستای یاریدەدەری زمان و وێژەی کوردی و

 ناسیئەندامی لێژەنەی زانستیی توێژینگەی کوردستان 
 کورته

مەال عەبدولکەریمی مودەڕڕیس وەکوو زانایەکی گەوره و بەناوبانگی جیهانی ئیسالم، خاوەنی چەندان بەرهەمی ناوازه و 
گرنگ له بواره جیاجیاکانی ئەدەب و زانستە دینییەکان و بیر و ئەندێشە به زمانی کوردی و عەرەبیی و فارسی به شیعر و 

نەی، تەفسیری نامییه که له شەش بەرگدا پێشکەشی کردووه. ئەم وتاره پەخشان بووه. یەکێ لەو بەرهەمە هەره گرنگا
شیکاری ئاوڕێک له شێوازەکانی لێکدانەوه و ڕاڤەکردنی ئەم زانا مەزنه بداتەوه. ئامانج لەم  –دەیهەوێ به شێوازی تەوسیفی 

وەی ئایەتەکانه؛ لەگەڵ لێکۆڵینەوەیه دەرخستنی چوارچێوەی کاری مەال عەبدولکەریم و شێوەی ڕاڤەکردن و لێکدانە
پاراوی و ڕەوانیی نوورساوەی ڕاڤەیی مەال ناسی و ئاستی ڕەوانبێژی و ڕادەی زمانئەوەشدا الیەنی ئەدەبی و جوانی

 عەبدولکەریم دەخاته بەر تیشکی لێکۆڵینەوه.
 مەال عەبدولکەریمی مودەڕڕیس، ڕاڤەی قورئان، شێوازناسی، شیکاریی دەق. :ی سەرەکیوشە

 
 پێشەکی -1

تافسیری نامی یەکێ له بەرهەمه هەره گرنگەکانی زانای بلیمەتی ئایینی و ئەدەبی مەال عەبدولکەریمی مودەڕڕیسه، که هەم 
ڕەهەندی ئایینی و زانستیی ئەو له بواری دین و دەقه دینییەکاندا وەکوو ئاوێنه دەخاته پێش چاو، هەم ڕەهەنده 

نکه جگه له پەخشانێکی ساکار و ڕەوان و جار و باره فەننی، ئەم بەرهەمه ئەدەبییەکەی لەم بەرهەمەدا ڕەنگی داوەتەوه؛ چو 
دەتوانین بڵێین بۆ خۆی دیوانێکی شیعریشی له دوو توێی خۆیدا جێ کردۆتەوه که بۆ خۆی شیاوی لێکۆڵینەوەی تایبەته. ئەم 

 پێشکەش بکات.زانا بەناوودەنگه هەوڵی داوه به نێزیکرتین حاڵەت له دەقی سەرەکییەوه، ڕاڤەکەی خۆی 
 رشۆڤەی بابەت .1-1

ئەم وتاره تێدەکۆشێ چوارچێوە و شێوازی ڕاڤەکردنی مەال عەبدولکەریم بخاته بەر باس و ژێر تیشکی لێکۆڵینەوه. ئەوەی که 
له کوێوه و به چ ڕەواڵێ شانی داوەته ژێر ڕاڤەی ئایەتەکان و چۆن رشۆڤەی کردوون. له باری زمان و شێوازی ئەدەبیشەوه چ 

گایەکی گرتۆته پێش و خاڵی بەرچاوی زمانی نووسین و ئافراندنەکەی له چ تەوەرێکدا جێی دەبێتەوه؟ ئەمانه و ڕچه و ڕێ
 هەندێ بیرۆکەی پرسیارورووژێن بوونەته ماکی سەرەکی و هاندەری پێکهاتنی ئەم لێکۆڵینەوەیه.

 پێشینەی لێکۆڵینەوه .1-2
ر بوارەوه کەوتوونەته بەر تیشکی لێکۆڵینەوه و توێژینەوه. بەس مەال عەبدولکەریمی مودەڕڕیس و بەرهەمە ناوازەکانی له زۆ 

زۆربەی نوورساوەکانی ئەم بواره له دەرەوەی هەرێمی توێژینەوەی ئاکادیمیانه ئەنجام دراون و شێوازێکی کالسیکی 
(، 1٨12) معاصر کردمفسران لێکۆڵینەوەیان گرتۆتەپێش. لەم نێوەدا چەند لێکۆڵینەوەیەکیان شیاوی ئاماژەیه؛ وەکوو  کتێبی 

                                                           
1 y.pashabady@uok.ac.ir  

mailto:y.pashabady@uok.ac.ir


 يدالله پشابادى سەڕڕيمود یميرەبدولكەع الەم يیريفسەت ەىوێش ەىوەكدانێل
  

٣1٣ 

 

 تفسیر بالغی مواهب الرحامن عبدالکریم مدرس، )؟( العالمة عبدالکریم المدرس و منهجه فی تفسير القرآن و علومه
له  «مناهج تفسیر القرآن الکریم عند علامء الکرد خالل القرن الرابع للهجری»(، وتارێکی زانستی له ژێر ناوی 1٩٣١)

هـ(، که چەند خاڵێک له شێواز و دەستەبەندی ڕاڤەی مەال 1٣٩٣محەمەد ئیزەدی و عەلی دوحرووج و فارۆق نیعمەتی )
ەروەها ڕیسالەیەکی تاها تاهیر زەڵمی لەسەر تێکۆشانی هەندی زانیاری کورد له بواری هعەبدولکەریمیان خستۆتە بەر باس؛ 

نەوانه، شێوازی کاری مەال عەبدولکەریم و چۆنێتی کارەکەی تا ئێستا به باشی تەفسیری قورئاندا. بەاڵم به پێی ئەم توێژی
نەنارساوه و نەخراوەته ڕوو. ئەم لێکۆڵینەوەیه بەم ڕوانگەیەوه چۆته سەر خوێندنەوە و دیاری کردنی شێوازی کاری ئەم ڕاڤەکاره 

 رساوەیەی خستۆته ڕوو.مەزنه و هەندێ خاڵی گرنگی شێوازناسانه و الیەنی زمانی و ئەدەبی ئەم نوو 
 ئامانج و شێوەی لێکۆڵینەوه .1-3

وەک باس کرا، ئامانجی سەرەکی ئەم لێکۆڵینەوەیه خستنه پێش چاو و دیاری کردنی شێوازی کاری مەال عەبدولکەریمی 
مودەڕڕیسه له ڕاڤەی قورئاندا و به پێی بەس کتێبی تەفسیری نامی؛ چونکه جگه لەوەی خۆی ئەم کتێبەی له سێ بەرگدا 
کورت کردۆتەوه، به زمانی عەرەبیش تەفسیری داناوه. له دڵی ئەم لێکۆڵینەوەیەدا هەندێ خاڵی شێوازناسانه له پەخشان و 
زمانی نووسینی مەال عەبدولکەریم خراوەته ژێر تیشکی لێکدانەوه و رشۆڤەکردن. ئەمەش وەکوو هەنگاوێ بۆ پیشاندانی دەور 

 خستنی پەخشانی کوردیدا دێته ئەژمار.پێشو جێگەوپێگەی مودەڕڕیس له پەرەپێدان و 
 مەال عەبدولکەریم مودەڕڕیس .1-4

( خەبات له پێناوی خزمەت به خەڵک و دین، سەرمایەی ژیانی مەال عەبدولکەریمی مودەڕڕیسه. ٥٩٩١-1٣٩١یەک سەده )
جومەنی زانیارانی دەبیری ئەن ٥٩٩٩-1٣٩٣له خوێندن و زانستدا زۆر زیرەک و بلیمەت بووه. ماوەی بیست و نۆ ساڵ، له 

بەسەرهات و ژیننامەی خۆی باس کردووه )مودەڕڕیس،  داڕۆژگاری ژیان(. بۆ خۆی له ٣٩: 1٩٣٩ئێراق بووه )حسینی، 
(. بەرهەمەکانی زێدەتر له هەشتا بەرگی جیاجیا به زمانی کوردی و عەرەبی و فارسی و له بوارەکانی دین و ئایین و 1٩٣٣

 هۆنراوەن.ئەدەب و مێژوودا به پەخشان و 
 تەفسیری نامی .1-5

گرنگرتین بەرهەمی ڕاڤەی قورئانی مەال عبەدولکەریمی مودەڕڕیسه به زمانی کوردی. ئەوەی بۆته سەرچاوەی ئەم 
کردنەوەی محمەمەدعەلی قەرەداغی. هەندێ ی باڵوگەی کوردستانه له شەش بەرگدا به ساغ1٩٣٣لێکۆڵینەوەیه چاپی 

بەرگیش زانراوه )ڕەنگه له چاپه جیاجیاکاندا  1٥(، به ٥٣: 1٣٩٣انه: ایزدی و همکاران، توێژەر به حەوت بەرگیان زانیوه )بڕو 
وا بووبێت(. ئەوەی سەبارەت به ئەم بەرهەمه گرنگ و شیاوی ئاوڕدانەوەیه، ئەوەیه که یەکەم کتێبی تەفسیری تەواوی قورئانه 

ر و بیرۆکەی لەمێژینەی ئافراندنی ئەم (. مودەڕڕیس خۆی پێشەکی و هۆکا١١: 1٩٣٥به زمانی کوردی )ولدبیگی، 
بەرهەمەی له سەرەتایدا باس کردووه. بەاڵم لەبەر ئەوەی بەردەنگی مودەڕڕیس لەم کتێبەیدا زۆرتر خەڵکی عەوام بووه، 

 (.١١: 1٩٣٥وردەکاریی زانستی و توێژینەوەییەکی ئەوتۆی تێدا نابیرنێ )ولدبیگی، 
 تەوەری باس -2

 عەبدولکەریمی مودەڕڕیس له تەفسیری نامیداچوارچێوەی کاری مەال  .2-1
ناسی و ڕاڤەی دەقی دینی، لەم بەرهەمەیدا ڕچەیەکی مەال عەبدولکەریمی مودەڕڕیس وەکوو زانایەکی مەزنی بواری قورئان

 دیاریکراوی گرتۆته پێش؛ هەر له سەرەتای هەر سوورەتێکەوه ناوی سوورە و مەککی یا مەدەنی بوونی و ژمارەی ئایەتەکانی
 «سوورەتی فاتیحه/له مەککەدا هاتووەته خوارەوه و حەوت ئایەته»داناوه؛ بۆ منوونه له سوورەتی فاتیحەدا نووسیویه: 
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(. هەندێ جار دەقی عەرەبییەکەی هێناوه و خۆی یا ساغکەرەوە کوردییەکەی خستۆته نێو 1/٩1: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، 
(. دواتر نووسەر ڕیزی هاتنەخوارەوەکەشی 1/٩٣: 1٩٣٣ه )مودەڕڕیس، قوالپەوه؛ وەکوو بۆ سوورەتی بەقەره ئەو کارەی کردوو 

دیاری کردووه، واته نووسیویه ئەم سووره دوای کێهه سوورەت هاتۆته خوارەوه. لەو سوورەتانەشدا که هەم ئایەتی مەککییان 
سوورەتی زوخروف، »دەیبینین: تێدایه و هەم مەدەنی، لەم کورته ئاماژەیەدا هێناویەتی؛ وەکوو له سەر سوورەتی زوخروفەوە 

 (.١/١: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « ئایەته، دوای سوورەتی شوورا هاتۆته خوارەوه ٣٣نەبێ،  ١٣له سوورەته مەککییەکانه، ئایەتی 
بوونەوەی پاژێ له کارەکەی ئاماژەی به کۆتایی هاتن و کات و شوێنی کردووه؛ له ئەدگارێکی تری مودەڕڕیس ئەوەیه پاش لێ

له حەمدی خواوه ڕزگار بووم له »گی یەکەمدا که بەس سوورەتی فاتیحه و بەقەرەی له خۆ گرتووه، فەرموویه: کۆتایی بەر 
نووسینی تەفسیری سوورەتی بەقەرە، پاش نوێژی عیشا له شەوی جومعه، یەکی زولقەعده له ساڵی هەزار و سێسەد و نوەد و 

ار و نۆسەد و حەفتا و حەوتی زایینی. له حوجرەی حەوتی کۆچی ڕێکەوتی سیازدەی ترشینی ئەووەڵ له ساڵی هەز 
و أنا الخادم للدین عبدالکریم »له شاری بەغدا.  –قدس رسه  –مەدرەسەدا له جامیعی حەزرەتی شێخ عەبدولقادری گەیالنی 

«« و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملین –غفر الله له و لوالدیه و لسائر املسلمین  –محمد الکردی الشهرزوری 
(. ئەم دەقه له خودی خۆیدا جگه له دیاری کردنی وردی کات و سات و شوێن، چەند زانیاری 1/١١١: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، 

؛ به پێی زانستی نیشانەناسی و واتاناسی و «ڕزگار بووم»تری له خۆ گرتووه؛ یەکەم فەرموویه و چەند تایبەمتەندیی
به دوای مەترسی و تەنگانه و ئاستەمییەکدا دێت؛ ئەم تەنگانه بۆ مودەڕڕیس ڕەنگه لەوەیدا بووبێ که  «ڕزگاری»یک، هیرمنۆت

کەنارەوه و دوای وەکوو ئەوەی شانی دابێته ژێر بارێکی گرانی ئێجگار گراندا و خۆی هاویشتبێته نێو زەریایەکی قووڵ و بێ
دانابێ و گەیشتبێته قەراخێکی ئەمن و حەسابێتەوه. له سەرەتاشەوه ئاماژەی  تەقەال و تێکۆشانێکی بەزەبر باری له شانی

(. خاڵێکی تر که لەو 1/٥١: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « ماوەیەکی زۆره له دڵامیه که خزمەتێ به قورئانی پیرۆز بکەم»کردووه که 
و بلیمەت و بیرمەندە کوردەی له  یادداشتەیدا دەبیرنێ ناساندنی خۆی و ناوبردنه له خۆی به شێوازی ئەو هەزاران زانا

سەدەکانی ڕابردوودا له هەرێمی زمانی عەرەبیدا خزمەتیان کردووه و هەڵگری نازناوی الکردی وه یا الشهرزورین. خاڵێکی 
تریش ئەوەی که ئەم یادداشتییه که به بۆنەی کۆتایی هاتنی ڕاڤەی سوورەی بەقەره و بەرگی یەکەمی کارەکەی نووسیویه، 

 هێناوه.یامی خوتبەی پێوه دیاره، بەتایبەت ئەو دۆعایەی که کۆتایی باسەکەی پێزۆر سەروس
له کۆتایی لێکدانەوەی سوورەتی هوودیشدا که دەکەوێته ئاخری بەرگی سێهەمەوه، دەستی دۆعای بەرز کردۆتەوه و 

سوود و لەسەر کردەوەی بەرەو له خودام ئەوێ که به میهرەبانیی خۆی تەوفیقامن بدا لەسەر عیلم و زانستی بە»فەرموویه: 
 (.٩/١١٩: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « مەقسوود و مبانخاته بەر تکای خاوەنی مەقامی مەحموود

داناوه و دەوێدا لەگەڵ  «دوا وتەی»بوونەوەی یەکجارەکی، واته تەواو کردنی ڕاڤەی سوورەتی ناس، هەروەها له پاش لێ
(. هەر ١/١٣٩: 1٩٣٣نی کارەکەی دیاری کردووه )مودەڕڕیس، سپاس و ستایشی خودا، کات و سات و شوێنی تەواوکرد

 (.١/١٣٣: 1٩٣٣لەوێش له کۆتایی کارەکەیدا خۆی ناساندووه و ناو و ڕەچەڵەکی خۆی هەڵداوه )مودەڕڕیس، 
خاڵێکی تر له کاری ڕاڤەیی مەال عەبدولکەریمدا ئەوەیه هەندێ جار که بابەت و مەبەستێک دێته پێش و پێویستی به 

ی سوورەتی یووسفدا، ٩ەوە و بەدواداچوون هەیه، سەردێڕێکی بۆ جیا دەکاتەوه و لەسەری دەڕوا. وەک له ژێر ئایەتی لێکدان
(؛ بەو شێوەیه بەستێنی ١/٣؛ هەروەها: ٣/٣: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « لێرەدا چەن باسێ هەیه»دوای ڕاڤەکەی، نووسیویه: 

بزانن! لەم شوێنەدا »یاری کردووه. یا له شوێنێکی تردا به عیبارەتی خۆش کردووه بۆ باسەکەی و ئەو چەند باسەی به ژماره د
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(؛ به هێنانی سەرباسێکی وا یەکه یەکه دەکەوێته ٥/٣1٩؛ هەروەها: ٣/٣٩١: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « چەن قسەیێ هەیه
 لێکدانەوەیان.

کەوتۆته ڕاڤەکردنیان؛ بەاڵم هەندێ جاریش له زۆربەی کارەکەیدا مەال عەبدولکەریم یەک یا چەند ئایەتێکی داناوه و ئینجا 
که به پێویستی زانیوه، ئایەتەکەی بڕیوه و ڕاڤەی ئەو بڕەی هێناوه، ئینجا بەشەکەی تری ئەو ئایەتەی داناوه و ڕاڤەکەی 

ی کردووه به چوار بەشەوه و 1٣ی سوورەتی یووسفی کردۆته دوو بەشەوه و ئایەتی 1٩ئەویش به شوێنیدا. وەکوو ئایەتی 
 (.1١-٣/1٣: 1٩٣٣ڤەی هەر بەشێکی له ژێر خۆیدا هێناوه )مودەڕڕیس، ڕا

له کاتێکدا که بابەتێک پێویستیی به پەراوێز و ڕاڤە و رشۆڤەی زۆرتر هەبووبێ، دوای ڕاڤەی ئاسایی ئایەتەکان و ڕوون 
سەر ڕاڤەی زێدەتر که به زۆری  ، ئینجا هاتۆته«فەرموودەی خودا )ئایەتەکه(: ...»کردنەوەی واتاکه، له ژێر سەردێڕێکی وەکوو 

نەقڵ کردنی ڕیوایەت و حیکایەت و گوزارەیەکی ڕوونکەرەوه و دۆخی کردەیی هەمان بابەته له ژیانی ئادەمزادا و یان 
و  ٥/٩٩١: 1٩٣٣له سوورەتی نیساء )مودەڕڕیس،  1١٩و  1٣٣ڕووداوانی سەردەمانی کۆن؛ وەکوو منوونەکانی ئایاتی 

، ٥/1٩٣: 1٩٣٣)مودەڕڕیس،  «... -بۆ وێنه لیسوا سواء اآلیة –فەرموودەی خودا »عیبارەتێکی  (. یا وەکوو دانانی٩٩٩
(، کەوتۆته رشۆڤه و لێکدانەوەی بابەت. سەبارەت بەم شێوەی کاره، شیاوی ئاماژەیه که زۆر جار وەکوو ئەم دوو منوونەیه، 11٥

و دوای ئەوه چۆته سەر هێنانی خودی دەقی ئایەتەکه )بۆ ئەو عیبارەت و ڕوونکردنەوەیەی پێش له دەقی ئایەتەکه داناوه 
 (.٥/٩٩٣منوونەی زۆرتر بڕوانه: 

کارێکی تر که مەال عەبدولکەریم کردوویه، بەراورد کردنی بابەته قورئانییەکانه له هەر شوێنێ که پێویست بووه، لەگەڵ 
بارودۆخێ ڕۆژدا یا لەگەڵ بارودۆخی واڵتی کوردەواریدا؛ له سوورەی نیساءدا که باسی ماڵی هەتیو و الیەنی ئابووری خەڵک 

دنی هەتیو و نەفرۆشتنی ماڵەکەی بۆ خەرجی خودی هەتیوەکه چەند بەڵگەیەک دەکات و بۆ لێکدانەوەی شێوەی دابین کر 
حەیوان وەکوو مەڕ و بزن و مانگا و ماین، مانەوەیان له کوردستانا گەلێ بەسووده »دێنێتەوه که له سێهەمیاندا ئاوای فەرمووه: 

خی واڵتەکان ڕەچاو دەکات و به پێی ئەوه (؛ مەبەست لەم منوونەهێنانەوه ئەوەیه که بارودۆ ٥/٥٩٩: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « ...
 بەراوردکارییەوه.-بابەتەکان لێکدەداتەوه و ئەمەش کارەکەی بردۆته نێو ئاقاری ڕاڤەی کردەیی

بــابەتێکی گرنــگ کــه ئەڵــبەت دەگەڕێــتەوه بــۆ ســاغکەرەوەی دەقەکــه و سەرپەرشــتیاری چــای و دوای ئەویــش بەشێکیشــی 
ی، ئەوەیه کـه ئەم کتێبـه بەو هەمـوو مەزنـی و پڕبـایەخییەوه پێڕسـتی بـۆ دانەنـراوه. دەکەوێته ئەستۆی چاپەمەنی و باڵوگەکە

ئەمەش کەمایەسییەکی زۆر بەرچاو و زەقه و زۆر سەیره لـه محەمەدعەلـی قەرەداغـی و هەروەهـا لـه بـاڵوگەی کوردسـتان کـه 
 یەکێ له چاپەمەنییه هەره بەناوبانگ و باوەڕپێکراوەکانه.

 عەبدولکەریم له ڕاڤەی قورئاندا شێوازی مەال      . ٥-٥
لەم تەفسیرەدا ئەوەی »دا بۆ خۆی هەندێ باسی الیەنی واتایی کارەکەی کردووه: «دوا وتە»ڕاڤەکەیدا و له ژێر ناوی  له کۆتایی

 «به ڕاست و بەهێزم زانیوه نووسیومه و سەرچاوەی نووسینەکەیشم ئەم کتێبه تەفسیرانەن که لەم الپەڕەدا ناویان نوورساوه
(. مەال عبەدولکەریم لەم تەفسیرەیدا له ڕاستیدا زۆرتر شێوازی نەقڵی و فیقهیی گرتۆته پێش ١/١٣٩: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، 

(. شیاوی لێکدانەوەیه که سەرچاوەکانی بەس به گشتی دیاری کردووه، نەک له بەر هەر ٥٣هـ: 1٩٣٣)ایزدی و همکاران، 
لە چەند سەرچاوەی تری شەرع و مێژوو که سەرچاوەگەلێکی باوەڕپێکراون، بابەتێکدا که وەریگرتووه. جگه لەو تەفسیرانه 

(. خاڵێکی گرنگ ئەوەیه که مەال عەبدولکەریمی مودەڕڕیس له شێوەی ١/١٣٩: 1٩٣٣کەڵکی وەرگرتووه )مودەڕڕیس، 
ن له کتێبەکەیدا دی لێکۆڵینەوەی زانستی و ئاکادیمی پەیڕەوی نەکردووه و به خوێنەرانی ڕاسپاردووه که ئەگەر شتێکی وایا
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(. ١/١٣٣: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « بگەڕێنەوه بۆ ئەم سەرچاوانه و ڕاستی بدۆزنەوه»نەکرێ، که سەیره و ڕەنگه باوەڕی پێ
هەڵبەت شێوەی زۆربەی هەره زۆری ڕاڤەکاران و دانەرانی کتێبی تەفسیری قورئان هەر ئەوه بووه؛ تازه هەندێکیشیان تا ئەو 

تێبەکانی ڕوون کردۆتەوه، نەیانکردووه. واته ئەوه دابێکی تەفسیرنووسی بووه و پێشرت ڕچەی بۆ ڕادەیەی که ئەم ناوی ک
شکێرناوه و ئەمیش نەویستووه به باری لێکۆڵینەوەی زانستیدا ئەو ڕچەیه بگۆڕێ. به هەر حاڵ تا ڕادەیەک شارەزای ئەو داب و 

. به گشتی ڕاسته ئەو کارەی به وردی نەکردووه؛ بەاڵم جاروباره به دەستوورە بووه و له لێکۆڵینەوە ئەدەبییەکانیدا پیشانی داوه
(، ٥/1٥٩: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « بەاڵم وەکوو له تەفسیری روح املعانی دەرئەکەوێ...»هاویشتنی ئاماژەیەک وەک 

اژەی کردووه دا ئامیادی مەردانسەرچاوەی مەتڵەبەکەی بە گشتی دیاری کردووه. لێرەدا خاڵێکی گرنگ هەیه؛ ئەوەی که له 
وشوێنه تازەیه نەبووم که ئەبێ ناوی کتێب و وەختی خۆی که من ئەو مەعلووماتەم کۆ کردووەتەوه، شارەزای ئەو ڕێ»که 

(.؛ ئەوه له 1/١: ٥٩11)مودەڕیس،  «الپەڕەی و ساڵ و شوێنی له چاپدانی بنوورسێ. بۆیه لەو ڕووەوه داوای لێبووردن ئەکەم
گەرچی فەرموویه که مەتاڵبەکەی سەردەمێکی زۆر زووتر کۆکردووەتەه، بەاڵم له دوادواکانی  ییادی مەردانحاڵێکدایه که 

 ودەستووری کۆنی نووسینه.کەوتنی ڕەوت و داب(. ئەمانه هەموو نیشاندەری شوێن1/١: ٥٩11ژیانیدا نووسیوه )مودەڕیس، 
عەبدولکەریمه لەم تەفسیرەیدا. له سەرەتای  دانانی تێبینیش له هەر کوێ به پێویستی زانیبێ، له ئەدگارەکانی مەال

(. له سەرەتای ٥/1٣٩: 1٩٣٣سوورەتی نیساءدا زۆرتر بۆ لێکدانەوەی شوێنی هاتنەخوارەوەی تێبینیی داناوه )مودەڕڕیس، 
و سوورەتی نەجمدا جگه له ئەو زانیارییه گشتییانه که له هەموو سوورەیەکدا دایناوه، تێبینییەکی تریشی پێشکەش کردووه 

شوێنی هاتنەخوارەوەی ئەو سوورەیه خستۆته بەر تیشکی لێکۆڵینەوه و ئاوڕی له بیروڕا جیاجیاکانی داوەتەوه )مودەڕڕیس، 
(. له هەر کوێش به پێویستی زانیبێ بەر لەوەی دەست بکات به ڕاڤەی ڕاستەوخۆی ئایەتەکان، باسه 1٣١/١: 1٩٣٣

بۆ لێکدانەوه و ڕاڤەی دەقەکەی خۆش کردووه؛ وەک له سوورەتی پێویستەکەی خستۆته پێشەوه و بەو شێوەیه بەستێنی 
بزانن! جین له عورفا بریتین له »ئایەتی سەرەتای سوورەکه، بەر له هەر شتێ فەرموویه:  ٣جیندا دەبینین که دوای دانانی 

 (.٥/٣٩٩؛ هەروەها: ١/٩٣٣: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « ئەجسامی لەتیفەی وا که بەشی زۆری، مادەی ئاگره ....
هەندێ جار ڕیوایەتێکی به دوور و درێژی ڕاستەوخۆ له سەرچاوەیەکی عەرەبییەوه هێناوه و هیچ ئاوڕی به الی کوردییەکەیدا 

 ﴿الذين قال ِلم الناس﴾فەرموودەی خودا »ی ئالی عیمراندا له ژێر سەردێڕی 1٩٥نەداوەتەوه؛ وەکوو له ڕاڤەی ئایەی 
یا ڕیوایەت کراوه کاتێ ئەبووسوفیان ویستی پاش واقیعەی ئوحود بگەڕێتەوه بۆ مەککه بانگی کرد: »ـدا فەرموویه: «اآلیات

(، هەموو ڕیوایەتەکەی هێناوه و نەیکردووه 1١١-٥/1١٣: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « محمُد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت...
 به کوردی.

وه، ئێسته به پاژێکی زۆر پچووکیش له ڕاڤەوه بووبێت؛ لەم حاڵەتانەدا زۆر جار کارەکە له ئاقاری وەرگێڕانی قورئاندا دەخولێتە
نزیک دەبێتەوه له تەفسیری نووری موستەفا خوڕڕەمدڵ؛ ئەونده هەیه ئەو زیاتر له وەرگێڕانەکەی له کەوان هاویشتووه، ئەم 

ئایەتی پێنجەم به هەندێ ڕاڤەوه  نه. وەک له ڕاڤەی پێنج ئایەتی سەرەتای سوورەتی زوخروفدا دەیبینین که ئایەتی یەکەم و
ڕاڤەکەی که نزیک له  ،﴿و إن ه فی أم ح الکتاب لدينا َلعلی  حکيم﴾هاتووه، بەاڵم بۆ وێنه ئایەتی چوارەم که فەرموویەتی: 

ڕڕیس، )مودە« ئەو قورئانه عەرەبییه له ناو ام الکتابدا به الی ئێمەوه زۆر پایەی بەرزه و خاوەنی حیکمەته»وەرگێڕانه ئاوایه: 
(ـدا دەبیرنێ، که ئیال ئەوه نەبێ 1١یووسف: ) ﴿جاءوا أابهم عشاًء يبکون﴾(. منوونەیەکی تر له کورتەئایەتی ١/١: 1٩٣٣

وه له کاتی عیشادا هاتنەوه الی یەعقووبی باوکیان به »که ناوی باوکیانی هێناوه، لەوه تێپەڕێ دەقەکان بەرامبەری یەکن: 
(. منوونەیەکی تر له کاریگەریی وەرگرتن له دەق و زمانی عەرەبی و ئەوەی که له ٣/1٣ :1٩٣٣)مودەڕڕیس، « کوڵ ئەگریان
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دەقێکی ڕاڤەیی عەرەبییەوه وەریگێڕاوەته سەر کوردی، ڕیوایەتێکه له ئیبنومەسعوودەوه که هێناویه و ئاوای بەیان کردووه به 
ئەهلی بەهەشت هەتا له بەینی ئەو و بەهەشتا گەزێ پێغەمبەر )د.خ( فەرمووی: یەکێک له ئێوه ئیش ئەکا به ئیشی »کوردی: 

یا باڵێ نەبێ نامێنێ؛ جا نامەکەی لێی پێش ئەکەوێ و کار ئەکا به کاری ئەهلی دۆزەخ و ئەچێته دۆزەخ. وه یەکێ له ئێوه 
ی نامەکەی لێی کار ئەکا به کاری ئەهلی دۆزەخ هەتا نامێنێ له نێوان ئەو و دۆزەخدا به ئەندازەی گەزێ یا باڵێ نەبێ و دوای

: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، «  پێش ئەکەوێ و کار ئەکا به کاری ئەهلی بەهەشت و ئەنجامی بەهەشت ئەبێ و ئەچێته بەهەشت
یَعَمَل عَمل أهل الجنّة حتَّی یدخلَها ... و یعمُل عمل أهل الجهّنِم » (. ئەم دەقه ڕێک له منوونەیەکی عەرەبی وەکوو١/٥٩٣

فوالذي ال إله غريه، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون ... » . دەقە عەرەبییەکه بەم چەشنەیه:، وەرگیراوه«حتی یدخلَها...
بينها إال  فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حىت ما يكون بينه و ،بينها إال ذراع بينه و

هەروەها ئنب )صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر املالئکة(. « فيعمل بعمل أهل اجلنة، فيدخلها ذراع، فيسبق عليه الكتاب،
ی بەقەرەدا هێناویەتی. له تەفسیری کشف 1٩٥( له تەفسیرەکەیدا له ژێر ڕاڤەی ئایەتی 1/٣٣١کەسیریش )ب.ت.: 

 األرساردا له نێو ڕاڤەی سوورەی ئەعرافدا هاتووه.
﴿و إنَّ لکم فی األنعام ێکهاتەی ڕێزمان و ئینشای عەرەبی به دەقەکەوه دیاره؛ وەک ئەوەی له ژێر ئایەتی له شوێنێکی تردا پ

وه به ڕاستی هەیه بۆ »له سوورەتی مومئنووندا، دەفەرموێ:  َلعّبًة ُنسقيکم ِمحَّا فی بطوهنا و لکم فيها منافع و منها َتکلوَن﴾
: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « ئیعتبار و دەرسی فام پەیدا کردن به نیعمەتەکانی ئێمهئێوه له وشرت و مەڕ و بزن و گادا وەعز و 

(؛ دیاره ئەمه  زۆرتر لەوه دەکات که له یەکێ له سەرچاوە عەرەبییەکاندا پێشرت هاتبێ و ڕاڤەکار له ژێر کاریگەری ئەو ٣/١١٣
قد آتَينا ﴿و لرەی جاسیه که دەفەرمێ: ی سوو 1١دەقەدا ئەمەی نووسیبێتەوه. هەر وەکوو ئەمەیه دەستپێکی ڕاڤەی ئایەتی 

به ڕاستی دامان به بەنی ئیرسائیل کتێبی ئاسامنی که تەوراته »له ڕاڤەیدا فەوموویه: ، احلکم والنبو ة﴾بنی إسرائيَل الکتاب و 
(؛ جگه له ڕەنگ و ڕووی وەرگێڕانی وشەبەوشه، پێکهاتەی ٣1-١/٣٩: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « و حیکمەتی بیری و کردەوەیی

مانی کوردیش ڕەچاو نەکراوه، وەکوو ئەوەی کرداری له سەرەتاوه هێناوه؛ بەڵکوو هەر بە پێی دەقەکه و ڕێک وەکوو پێکهاتەی ز 
 زمانی عەرەبی بەیانی کردووه. گەرچی زەوقی نووسین و تەنانەت داهێنانی زمانیشی تێدا دیاره.

کردووه، ئەم حاڵەته بۆ خۆی جۆرێک نزیک بوونەوەی له ڕاڤەکەی دەست پێ «واته»هەندێ جاریش به هێنانی وشەی 
واته: وەکوو خودا تۆی هەڵبژارد بۆ ئەو »ی سوورەتی یووسفدا فەرموویه:  ١وەرگێڕان نیشان دەدات. بۆ وێنه له ژێر ئایەتی 

 (.١/٥١٩؛ ١/٥٩؛ هەروەها: ٣/٩: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « خەوه جوانه...
رئانیدا دەیهەوێ ڕوو بکاته خەڵکی هاوسەردەمی خۆی و خاڵێکی پەروەردەیی جاری واش هەیه که له ژێر بابەتێکی قو 

، هەم بەردەنگی خۆی دیاری دەکات و «بزانن!»بگێڕێتەوه بۆیان یان لێکیبداتەوه بۆیان، به هێنانی بانگێشتێکی وەکوو 
ی سوورەتی یووسف که 1٣ەتی وەئاگایان دێنێتەوه و هەم گرنگی بابەتەکه نیشان دەدات. له دوای لێکدانەوە و ڕاڤەی ئای

بزانن! ئەوەی که مەعلوومه له دینا ئەمەیه »باسی سەبری جەمیلی یەعقووبی تێدایه، ئەو کارەی کردووه و فەرموویه: 
)مودەڕڕیس، « سەبرکردن لەسەر مسیبەت له گیانا یا له داراییدا یا له شان و پایەدا یا له ناساغیدا سیفەتێکی گەورەیه

دەبێتەوه و ئەبینێ خاڵێکی تریش پێوەندیدار بەوەوه ماوه، درێژەی دا خاڵێکی باس کردووه، که لێی(. لەوێ1١/٣: 1٩٣٣
 (.٣/1١: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « هەروا بزانن ...»دەدات و دەڵێ 

هەندێ جاریش دەستپێکی ڕاڤەکەی به ڕیوایەت و باسێکی کۆمەکییەوه ئەنجام دەدات؛ هەروەک چۆن له سەرەتای 
ندا دەبینین به هێنانی ڕیوایەتێک له حەزرەتی عومەرەوه دەچێته ناو کاری لێکدانەوه و ڕاڤەی دەقی سوورەتی مومئنوو 
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(. ئەم خاڵه نیشان دەدات که هۆشی بەالی شوناسی کارەکەیەوه بووه و له هەر ٣/١٣٣: 1٩٣٣قورئانەکەوه )مودەڕڕیس، 
کایەت و باسی ڕووداو یان ڕیوایەتێکەوه )هەروەها بۆ دانی ڕاڤەکەی دەستی داوەته حیکوێ به پێویستی زانیبێ بۆ یارمەتی

 (.١/٥١٩؛ ١/٥١٩منوونەی لەو چەشنه بڕوانه: 
، که مەبەستی خودایه، جیاوازییەک دەبەخشێته ڕەوتی «فەرمووی»جاری واش هەیه به هێنانی وشەیەکی وەکوو 

رژێته سەر ڕاڤەکاری )مودەڕڕیس، شێوەیی دەریدەهێنێ و به چەند شێوازی جۆربەجۆر دەپەڕاڤەکارییەکەی و له تەک
1١/٣٥: ٩٣٣.) 

ئەگەر له شوێنێکیشدا هەستی کردبێ که ڕەنگه وشە و دەستەواژەکان که له ڕاڤەی دەقە قورئانییەکەدا هەڵیبژاردوون و 
دا به نەگات، ئەوا دیسان ماناکەی وردتر کردۆتەوه؛ لەو حاڵەتانەدەکاری هێناون، ڕەنگه ئەستەم بێت و به سانایی خەڵک تێی

ـدا دەبینین ﴿و يوم َتشقَُّق السماء ابلغمام﴾، مەبەستەکەی ڕوونرت کردۆتەوه؛ وەک له ژێر ئایەتی «واتە»دانانی وشەی 
)مودەڕڕیس، « وه لەو ڕۆژەدا که ئاسامن به هەور کەرت دەبێ، واته پارچەپارچه هەور له ئاسامنەوه دێنەخوارەوه»نووسیویه: 

1١/١٣: ٩٣٣.) 
یەتانەدا که سوێندیان تێدایه و زۆرێکیشان له سەرەتای سوورەکانەوه هاتووه، له زۆربەی هەره زۆریدا هەر به له ڕاڤەی ئەو ئا 

، بۆی چووه؛ هەندێ جاریش کردوویه به سوێندی ناڕاستەوخۆ و ئاراستەی قسەکەری گۆڕاوه؛ وەکوو له «سوێند به ...»شێوەی 
)مودەڕڕیس، « خودای تەعاال سوێند به نەجم ئەخوا»نووسیویه:  ؛﴿و النجمح إذا هَوی﴾سوورەتی نەجمدا وای کردووه: 

 لێکداوەتەوه.(. ئینجا هاتووه ڕوانگە جۆربەجۆرەکان سەربارەت به نەجمی 1٣١/١: 1٩٣٣
 شێوازی ڕاڤەی مەال عەبدولکەریم له ڕوانگەی زانستی تەفسیرەوه   .    ٥-٥
 شێوازی نەقڵی یا به پێی ڕیوایەت و دەق -2-3-1

مەال عەبدولکەریم تەفسیر بە قورئانیشی ڕەچاو کردووه و له چەندین جێگەدا بۆ ڕاڤەی بابەتەکە، ئایەت/ئایەتگەلێکی تری 
قورئانی هێناوەته پێش و به پێی ئەوەی پێویسته یارمەتیی لێ وەرگرتووه. هەروەها ئەو کارەشی له بواری حەدیسیشدا 

لەم بوارەدا مەال (. ٥/٩٣٥: 1٩٣٣ادا وای کردووه )مودەڕڕیس، نیس 1١٣-1١٩کردووه؛ وەکوو له ڕاڤەی ئایەتی 
عەبدولکەریم هەم دەقی قورئانی به قورئان ڕاڤه کردووه و لێکیداوەتەوه؛ هەم به ڕیوایەت و سوننەتی پێغەمبەر؛ هەروەها له 

 ڕاڤەی ئایاتدا قسە و واتەی یاران و تابعینیشی کردۆته پێگەیەک بۆ لێکدانەوەی دەقی قورئان.
 شێوازی فیقهی -2-3-2

لەم بوارەشدا مەال عەبدولکەریم گرنگییەکی زۆری داوه به لێکدانەوەی ئایەتەکان به پێی شەرع و فیقهـ. وەکوو لێکدانەوەی 
؛ هەروەها بڕوانه: ایزدی و همکاران، 1/٥٥٥: 1٩٣٣شوێنی قیبله له ڕوانگەی ئیامم ئەبوو حەنیفه و مالیکەوه )مودەڕڕیس، 

1٣: ٣٩٣1.) 
 ەی وشەییشێوازی ڕاڤ -2-3-3

گرنگی به لێکدانەوەی وشەکانیش داوه و له هەندێ شوێندا به وردی له  -هەرچەند زۆر کەمیش بووبێ  – مەالعەبدولکەریم
ـدا فەرموویه: (151)البقرة:  ﴿من حيَ خرجَت فول ح وجهم شطر املسجد احلرام﴾سەری ڕۆیشتووه. وەکوو له ژێر ئایەتی 

هاتووه به مانای نیوه له هەر شتێ، وه  شەترله قامووسا ئەڵێ: الشطر نصف الشیء، و جزءه و الجهة و الناحیة، واته لەفزی »
 (.1/٥٥٥: 1٩٣٣)مودەڕڕیس،  «به مانای بازێ له هەر شتێ، وه به مانا جانیب و تەنیشت

 شێوازی له ڕاڤەی پیتە هەڵبژاردەکاندا.       ٤-٥
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کردنی پیتە هەڵبژاردەکان )الحروف املقطعة( مەالعەبدولکەریمی مودەڕڕیس بەبێ هیچ نکووڵی و بۆ لێکدانەوه و ڕاڤە
ئاگایی خۆی له واتای ڕاستەقینەی ئەو ئایەتانه دەردەبڕێ. لەم دەمارێ ددانی به نەبڕینی تیغی زانستی خۆیدا دەنێ و بێ

هەڵبژاردەکاندا که ئایەتی یەکەمی سوورەتی بەقەرەیه  بوارەدا چەن گوزارە له نووسینیدا دەبینین؛ سەرەتا له یەکەم پیتە
(. چەند بابەت له دوو توێی ئەو 1/٩٣: 1٩٣٣)مودەڕڕیس،  «الله اعلم، بەس خودا مانای ئەم وشه ئەزانێ»فەرموویه:  ﴿أ ﴾

نی ئاوەڵکرداری ڕستەدا هەست دەکرێ؛ یەکەم ئەوەی که به ڕستەی الله اعلم پەنای بردۆته بەر خودا و له درێژەیدا به هێنا
جەختی کردۆتەوه که جگه له خودا کەس های له واتای ئەم ئایەته نییه. دووهەم ئەوەی که ئەم دەسته پیته  «بەس»

ناو بردووه؛ واته قایله بەوەی که هەر وەکوو وشەکانی تری نێو زمان واتایەکی ڕێک و تەواوی هەبێ،  «وشه»هەڵبژاردەیەی به 
 خەبەره تا وێستا.ڤ لێیان بێبەاڵم لەبەر هەندێ هۆکار مرۆ 

خوای تەعاال زاناتره به »ـی سوورەتی ئالی عیمراندا دەڵێ: ﴿أ ﴾کاتێ دەگاته دووهەم ئایەت له پیتەهەڵبژاردەکان، له ژێر 
تر دەردەبڕێ. ئەو (. واته هەر هەمان مەبەست به زمانێکی پوختەتر و کورت و کرمانجی٥/١: 1٩٣٣)مودەڕڕیس،  «مەعنای

پیتانه له سوورەتی ڕۆم و لوقامنیشدا هاتوون، بەاڵم جێگای سەرنجه که لەوێ هیچ ئاوڕێکی لێ نەداوەتەوه و به سەریدا 
ئەم سوورەته سوورەتی حا »ـەکاندا، بۆ وێنه فەرموویه ﴿حم﴾(. له ژێر ٥٣٣، ١/٥٥٩: 1٩٣٣تێپەڕێوه )مودەڕڕیس، 

(. حا میمەکەشی له گیوومه خستووه. له سوورەتی جاسییەشدا هەر وای نووسیوه ٥١و  ١/١: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، «میمـه
ئەم سوورەته پیرۆزه که بەو حەرفانە »ـی پێوەیه، فەرموویه: ﴿کهيعص﴾(. له سوورەی مریەمدا که ١/٩٩: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، 

(؛ ٣/٩٣٩: 1٩٣٣)مودەڕڕیس،  «ناوبراوه، باسی میهرەبانی کردنی خودای تۆیه لەگەڵ بەندەی ساغی خۆیا که زەکەریایه
 تێکەڵی ئایەتی دووهەمی کردووه.

)مودەڕڕیس، « ئەم سووره ناوی تا سین میمه»ـه، بەس نووسیویەتی: ﴿طسم﴾له ژێر ئایەی یەکەمی سوورەتی قەسەسدا که 
 (.١/٣٩٣: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « ئەم سوورەته پێی ئەڵێن: صاد»(. بۆ سوورەتی سادیش هەر وای داناوه: 1١٩/١: 1٩٣٣

 ڕەوشتی -الیەنی ئاکاری .       ٢-٥
مەال عەبدولکەریم خۆی وەکوو هەر ئینسانێکی تر له ڕێی ئەگەری هەڵه کردندا دەزانێ و له هەڵه و پەڵه خۆی تەواو بەدوور 

نەکردبێ  من خۆم وا دانانێم که هەڵەم»؛ ئەمیش فەرموویه: «هەڵەیهباڵوه بیری مرۆڤ هەر خودایه بێ»نەزانیوه؛ هەژار واتەنی 
(. جگه له دوور له ١/١٣٩: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « و کەس نییه لەم مەیدانەدا له هەڵه دوور بێ، مەگەر یەکێ خودا بیپارێزێ

هەڵه نەزانینی خۆی، جەختی کردووه که لەم مەیدانەدا واته له مەیدانی ڕاڤەی قورئاندا مەگەر کەسێ که خودا به کەرەمی 
هەیه و دەبێ؛ له الیەکەوه باوەڕی پتەوی به خودا دەردەکەوێ و لەو الشەوه وەال نانی خۆی پاراستبێتی، دەنا هەڵه هەر 

 ڕوودەربایسی له حەق هاوڕێبازەکانیدا.
غەلل و غەشی مەال عەبدولکەریم خزمەتی زمانی خۆی و خزمەت کردن به بێ –به قەوڵی هێمن  –ڕەهەندێکی تری کاری 

و ئاقییەی خۆی له ئاوڕدانەوه بەرەو الی زمانی دایکی و خزمەت کردن به هاوزمان  هاوواڵتییەکانێتی و هیچ کات به پێی باوەڕ
و هاونیشتامنی غافڵ نەبووه و به دڵ ئیامنێکی پتەوی بەو ئامانجه بووه؛ بۆیه هەمیشه یاداوەری کردووه که له کارەکانیدا 

ه مەبەستم له نووسینی ئەم تەفسیره خزمەتی و »مەبەستی خزمەت کردن به هاوزمانەکانییەتی؛ وەکوو له کۆتاییدا دەفەرمێ: 
 (.١/١٣٣: 1٩٣٣)مودەڕڕیس،  «دینه بۆ هاوزمانەکانم
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 فەننی و شێوازناسانه –الیەنی ئەدەبی .      ٦-٥
 پەخشانی سەروادار -2-6-1

پەخشانی مەال عەبدولکەریم له هەندێ شوێندا به شێوەی رسوشتی و دوور له تەنگانه و پێچەڵپێچی دەکشێ بەرەو الی 
بزانن، سیڕی دووبارەکردنەوەی ناس لەم سوورەتەدا »پەخشانی سەرواداری ڕەوان. وەک له ڕاڤەی سوورەتی ناسدا فەرموویه: 

)مودەڕڕیس،  «ماڵهحاڵه، یا ئینسانی داماوی بێینسانی منداڵه که الواز و بێئەوەیه ئەو ئینسانه که زۆر داماوی تەربییەته ئ
لەو دەقەدا لە کەنار تەواوێتی واتادا، ئاستی مۆسیقایی  «ماڵهبێ»و  «حاڵهبێ»و  «منداڵه»(؛ دیاره ڕیز کردنی ١/١٣٥: 1٩٣٣

 دەقەکەی بەرزتر کردۆتەوه.
ه واته به شێوەیەکی ڕاستەوخۆ له دەقی قورئانەکه وەرنەگیراوه، بەڵکوو نزای منوونەیەکی تر که ئەڵبەت بەدەره له دەقی ڕاڤەک

له خودام ئەوێ که به میهرەبانی خۆی »دڵی ڕاڤەکاره، له کۆتایی لێکدانەوەی سوورەتی هوودا دەیبینین که فەرموویه: 
ته بەر تکای خاوەنی مەقامی تەوفیقامن بدا لەسەر عیلم و زانستی بەسوود و لەسەر کردەوەی بەرەو مەقسوود و مبانخا

 «مەحموود»و  «مەقسوود»، «بەسوود»(. هەروەک ڕوونه لەو دەقەدا له سێ پاژدا به ٩/١١٩: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « مەحموود
 کردوویه به پەخشانێکی سەروادار.

 زمانی زارەکی -2-6-2
زمانی نووسینی مەال عەبدولکەریمی مودەڕڕیس له زۆر شوێندا بەرەو الی زمانی زارەکی دەکشێ و وەکوو ئەوه دەنوێنێ له 

جا خوای تەعاال بۆ دەربڕینی گەورەیی »سەر مینبەره و خوتبه دەڵێتەوه؛ له ژێر ئایەتی کۆتایی سوورەتی مائیدەدا دەفەرموێ: 
وڕاوێژی ئەم دەقه وەکوو قسەی خوتبەخوێنی سەرمینبەره و به کار هێنانی (؛ دەم٥/١٥٩: 1٩٣٣)مودەڕڕیس،  « خۆی و ...

ـیش بخەینه ناو «بازێ»زۆرتر ئەم بابەته جەخت دەکاتەوه. هەروەها دەتوانین وشەی  «خوای تەعاال»و هەروەها  «جا»وشەی 
گەلێ شوێندا بەکاری هێناوه. بۆ وێنه  ئاقاری زمانی زارەکییەوه که لەوێدا زۆر بەکاردەگیردرێ؛ مەال عەبدولکەریمیش له

 (.٥٩١، ٣/1٣، هەروەها: ٣/1٣: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « بزانن! بازێ له موفەسیرەکان فەرموویانه....»فەموویه: 
وگۆڵه که ئاوڕ لەوە ناداتەوه وشەی سەرزارەکی گرێهینده ڕەوان و بێ -بە دەگمەن نەبێ  –نووسینی مەال عەبدولکەریم 

... سوودوەرگرتن »لەم دەقەدا:  «ئیمڕۆ»و « قەی»بهاوێژێته نێو دەقەکەیەوه و ناپرینگێتەوه لەو دەستەواژەگەله؛ وەکوو وشەی 
یشتوون به پایەی له کارخانەکان و ... لەسەر یاسای پلەپله و مۆڵەت به قەی توانا و ڕەسایی ئەوان بۆ ئەم کاروباره هەتا گە

له جێی « چەنێ»و « چەند»، له جێی «چەن»(. هەروەها به کارهێنانی زۆری وشەی ٣/٣٩١: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « ئیمڕۆ...
« ماشەڵاڵ چەنێ گەورەیه و چەنێ فەڕی زۆره...»، دیاردەیەکی تری بەرەو زمانی زارەکی کشانی نووسینەکەیه: «چەنده»

نووسینه ساکاری و دووری له خۆخستنه تەنگانە و هەروەها نێزیکی له ئاستی زمانی  (. ئەم شێوه١/١٣: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، 
 خەڵکی ئاسایی و گرنگی ئەو بابەته الی مەال عەبدولکەریم دەگەیێنێ.

 تێهەڵکێشی شیعر له دەقی ڕاڤەییدا -2-6-3
مەالعەبدولکەریم به هۆی ئەوەی خۆی زەوق و هەستی شیعر و شاعیریی هەبووه، دەبینین له هەندێ شوێن ئەو زەوق و 
هەست و نەسته جۆشی سەندووه و پێنووسی له دەستی قۆزتۆتەوه و باڵی خەیاڵی بەرینی هێزی گرتووه و به ئاسامنی شیعردا 

ی پێداویستی بابەت و واتا هۆندوویەتەوه. بۆیه دەکرێ بڵێین یەکێ له بەرز فڕیوه و بەیت و دوو بەیت و چەند بەیت به پێ
گرنگرتین و بەرچاوترین تایبەمتەندییەکانی ئەم تەفسیره تێهەڵکێش کردنی گەلێک هۆنراوەیه که له جێ جێی دەقەکەدا 

األر  رب ح العرش ات و ﴿سبحان رب ح السمو هۆندوویەتەوه و تێکەڵی پەخشانەکەی کردووه. ئەم دۆخه له ژێر ڕاڤەی ئایەتی 



 يدالله پشابادى سەڕڕيمود یميرەبدولكەع الەم يیريفسەت ەىوێش ەىوەكدانێل
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ـدا پێش هاتووه و دوای لێکدانەوەی واتاکه، وەکوو له حاڵی سەرمەستی و سەرخۆشی قودسییەتدا به زاریدا عم ا يصفون﴾
 هاتووه:

 ئەبێ چۆن مەخلووق به هاوشانی بێ؟! نیشانی بێزاتێ که وەسفی بێ
 هەموو له بیری گەلی عەوامن ئەم خەیااڵته هەموو ئەوهامن

 (.٥٥-١/٥1: 1٩٣٣)مودەڕڕیس،  
 هەروەها له کۆتایی سوورەتی شوورادا جۆش و خرۆشێکی تری لێوە دەبینین که ئەم هۆنراوەیەی به شوێندا هاتووه:

 تەقدیم بێ لەبۆ بارەگای خالیق هەزاران ملیار سوپاسی الیق
 ڕەهبەرانی نارد بۆ زیندەگانی ئەو خودا کەوا به میهرەبانی
 بۆ نیشاندانی ڕێگەی ساملی لەبۆ ژیانی گیانی ئادەمی 

 بێ مەالمەتی له دەردی جیهان ڕێی سەالمەتی له مەکری شەیتان
 ئەوه ئازادی هەر دوو جیهانه هەر کەس کەوته دووی ئەو ڕەهبەرانه

 هەر له ئێستەوه تا ڕۆح دێته دەر نامی خادیمه بۆ ڕێگەی ڕەهبەر
 (.١/١١١: 1٩٣٣)مودەڕڕیس،  

شیاوی باسه که ئەم هۆنراوەیه کەوتۆته کۆتایی بەرگی پێنجەمەوه؛ ئەمەش بەو واتایەیه که جەخته لەسەر ئەو ئەدگارەی مەال 
 عەبدولکەریم که له زۆر شوێندا کۆتایی کارەکەی به دۆعا یا به یادداشتێ به ئەنجام گەیاندووه.

و نەستی جۆشی سەندووه و یازده بەیتی سەبارەت به  ی سوورەی مومئنوونەوه دیسان هەست1٩٩له کۆتایی ڕاڤەی ئایەی 
 بابەتەکه واته پەند و ئامۆژگاری و حەرسەتی دنیا و بێهوودەیی هۆنیوەتەوه:

 مەیدانی نییه مەگەر بۆ بریا که ئادەم گەیشت به گێژی دەریا
 قەت نەهامتایه بۆ چەرخی دنیا! یانی وا ئەڵێ: بریا سەد بریا

 بیری ئەم ڕۆژەم له داڵ بوایه بوایهیا مادام هاتم، هاتم 
 (٣/١٣٩: 1٩٣٣)مودەڕڕیس،  

دەبینین که لەگەڵ ئامۆژگاری و جوان دەربڕینی هەڵوێست و بارودۆخەکه، به کەڵک وەرگرتن له بنیاتی هاوڕەگەزیی 
 ، ئاستی ئەدەبیی دەقەکەی بەرزتر کردۆتەوه.«هات»

جا ڕەحمەت لەو کەسه »له شوێنێکی دیکەدا کاتێ شیعرێک بۆ گەوای بابەتەکەی خۆی به جوان دەزانێ، فەرموویه: 
سەدا/شازده ئایەتی بۆ هات الی خودا// خوا شایەتی دا بۆ سەدیقەکەی/ڕووڕەشی فەرموویەتی: پاکی حومەیرا دەرکەوت بێ

یدا هۆنەری ئەم دوو بەیتەش هەر خۆیەتی، بەو شێوه بردوویەته (؛ له ڕاست١/٥1: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « ماوه بۆ ئنب ئوبەی
قاڵبی کینایەوه؛ چونکه پێشرتیش له سوورەتی ئالی عیمراندا به هێنانی هەمان عیبارەت دەستی کردووه به شیعر نووسینەوه 

ەحمەت لەوه ڕ »(. جارێکی تریش به هێنانی ٥/1١1: 1٩٣٣و له بەیتی کۆتاییشیدا نازناوی نامی هەیه )مودەڕڕیس، 
 ٩١ی ئالی عیمران، 1٩1( سێ بەیتی هێناوه. هەروەها دوای ڕاڤەی ئایەتی 1٩٩-٥/1٩١: 1٩٣٣)مودەڕڕیس،  «وتوویەتی

(. له سوورەتی نووردا، دوای تەواو 1١٩-٥/1١1: 1٩٣٣بەیتی له باسی غەیب و هزر و جیربەئیلدا هۆنیوەتەوه )مودەڕڕیس، 
نبەستبوو، دیسان جۆش و خرۆشی ئەم ئینسانه دڵپاک و کردنی ڕاڤەی ڕووداوی بوختانەکەی به حەزرەتی عایشەوه هەڵیا

 وکۆی دەروونی خۆی دادەمرکێنێ:بەیتی کوڵ ١1ئەوینداره دەبینین که به شیعرێکی دوور و درێژی 
 له فیتنەی ئیبلیس دڵم حەیرانه برا سەیرانه! برا سیرانه!



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,   البحوث المنشورة في المؤتمر الدولي للقرآن الكريم واللغة العربية
 

٣27 

 

 ئایین هاته خوار بۆ مەردی سەربەرز له ڕۆژێکەوه ئادەم کەوته عەرز
 به ڕاست و چەپا به سەر و ژێرا ڕەهبەرانی ڕاست ڕێیان لێ گیرا

 به دیعایەی پیس به بەدئەندێشی گێڕی، به سوپاکێشیبه ئاشووب
 تا فووی لێ بکەی ئەگەشێتەوه هودا به هەوا ناکوژێتەوه

 ناردی بۆ پاکیی عەفیفەی عەزیم گەلێ ئایەتی قورئانی کەریم
 شەپۆل دەرئەخا بەرەو ڕووی عیباد ئیفسادبراکان! ئێستەیش هەر دەریای 
 حافیزی ئیسالم زاتی خودایه عەرشەت! براکان! دڵتان ئاگایه
 تێکۆشان فەرزه بۆ حیفزی پەیامن بەاڵم ئەسبابیش پێویسته بۆمان

 دوور له بیری پەست «نامی»بەسه بۆ  پەیامنی بەرزی بەڕێزی ألست
 (٩٩-١/٥٣: 1٩٣٣)مودەڕڕیس،  

بەیتی له پیاهەڵدانی پیاوانی خودادا و به تایبەت یاریانی پێغەمبەر که له شەڕی  1١ئالی عیمرانیش  1٣1دوای ئایەتی 
دا که باسی 1١٩(. هەر لەوێ له ژێر ئایەتی ٥/1٩٣: 1٩٣٣ئوحوددا دەورەیان دابوو و پاراستیان هێناوه)مودەڕڕیس، 

فَِقنا عذاب ﴿(. ئایەی 1١1-٥/1١٩: 1٩٣٣کیداوەتەوه )مودەڕڕیس، بەیتی پوخت و پاراو لێ ٩٥تەوەککولی کردووه، به 
(. هەروەها له ٥/1٣٣: 1٩٣٣دێڕ شیعر لێکداوەتەوه )مودەڕڕیس،  ١(ـی به دێڕێک پەخشان و [191]آل عمران:  ﴾النار

 ی سوورەتی نووردا که باسی پەردەی تاریکی الی کافران دەکات، ئاوا دەیهۆنێتەوه:٣٩ڕاڤەی ئایەی 
 یەکەم: عەقیدەی تاریکیی خاتر ردەی هەیه کردەوەی کافرسێ پە

 سێهەم: بایی بوون به کردەوەکان دووەمین: پەردەی ناوی بتەکان
 نه له دنیادا، نه یەومەلنشوور کرداری ئاوا زۆر دووره له نوور

 (١/٣٩: 1٩٣٣)مودەڕڕیس،  
ی سوورەی نەملدا که ٣٥پاش لێکدانەوەی ئایەتی زۆر جاریش به تاکێک هەست و نەستی خۆی دەربڕیوه و تێپەڕیوه؛ له 

 باسی دیاری کرانی کافر و موسڵامن دەکات، به تاکێک دەڵێ:
 تا ڕاگیر بکەین ئیامن و پەیامن خودا به ئیحسان بڕوانێ بۆمان

 (١/1٣٣: 1٩٣٣)مودەڕڕیس،  
به کار گرتنی قەریحەی شیعری هەر نەبـڕاوه بـه بـااڵی کۆتـایی ئایـات یـا بـابەت و ڕاڤەکەدا؛ هەنـدێ جـاریش لـه نێـو واتـای 

﴿أمل تروا  أَّ  ئایەتێکدا ئەو جۆش و خرۆشه شیعرخولقێنه هێزی گرتووه و چەند بەیتێک پەیدا بوون؛ وەک له نێو ڕاڤەی ئایەتی 
ـــدا دوو بەیــت خۆیــان ســەپاندۆته ســەر  مرر   ض و ا أسررعَل م ررع   ه.َ.َ رر      هللَا سررر و م رر  یررل مرر   مارر    ا یررل 

ئایا ئێوه به عەقڵی خۆتان نازانن که خودای تەعاال بۆ ئێوەی ڕام کردووه ئەوەی وا لـه ئاسـامنەکانا و ئەوەی وا »پەخشانەکەیدا: 
 له زەویدا

 وبه هەڵسووڕانیان به تەکان و دە ڕۆژ و ئەستێره به نوور و پڕتەو
 بۆ ڕزق و ڕۆزی و ژیواری خۆتان کاری وا ئەکەن سوودن له بۆتان

 (.١/٥١٣: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « وه ئەو کانانە وان له زەویدا هەمووی ئامادەن له بۆ ئادەمی ژیری زانیار...
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﴿و أنزَل وڕاوێژی مەتەڵۆک و موعەمام نزیک دەبێتەوه؛ وەکوو له ڕاڤەی جاری واش هەیه شیعرهۆنینەوەکەی له زمان و دەم
 ـدا ئەو جووتانەی ئاوا ناو بردووه:لکم من األنعام َثانية أزواج﴾

 فەڕدوو بزن و دوو مەڕ دوو گای خاوەن گەڕداوا و بێدوو وشرتی بەرز بێ
 (.٥١1-١/٥١٩: 1٩٣٣)مودەڕڕیس،  

ونەست بیر و ئەندێشەی خۆی دەربڕیوه دوخاندا به نۆزده بەیت شیعری بەرز و پڕهەستله کۆتایی ڕاڤەی سوورەتی 
(. له کۆتایی سوورەتی تەغابونیشەوه بۆ جەخت کردن له سەر بابەتی ئایەتەکان نۆ بەیتی ٩١-١/٩١: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، 

تایی سوورەی حاققەدا بەیت له کۆ  ٩؛ ٥٣٣-١/٥٣٩بەیت له 1٣؛ هەروەها ١/٥٣٩: 1٩٣٣هۆنیوەتەوه )مودەڕڕیس، 
(. له ١/٩٣٣: 1٩٣٣بەیت شیعری هۆنیوەتەوه بۆی )مودەڕڕیس،  1٥ی سوورەتی نووح 1٣-٣(. دوای ڕاڤەی ئایاتی ١/٩٩٩)

(. له نێو ١/٩٣٩: 1٩٣٣بەیتی تری بۆ باسی نووح و بابەتەکەی هێناوه )مودەڕڕیس،  11کۆتایی هەر ئەو سوورەتەشدا 
 (.٣٥٣-١/٣٥٣: 1٩٣٣بابەتەکه هۆنیوەتەوه )مودەڕڕیس،  بەیتی لەسەر ٥٩سوورەی تەکویردا 

 وەرچەرخانی جێناو -2-6-4
له زۆرینەی حاڵدا دەقی سەرەکی و دەقی ڕاڤەکه له باری ناو و جێناوەوە یەک دەگرنەوە. بەس هەندێ جار ئایەتەکه له 

هاتووه، کەچی ڕاڤەکار وەریچەرخاندووه بۆ جێناوی یەکەم  ...«إنَّا، کُنَّا، فعلنا و »زمانی خوداوه به جێناوی کۆ هاتووه، بۆ وێنه 
﴿و کم أرسلنا ؛ بۆ وێنه له سوورەتی زوخروفدا هاتووه: ...«إنِّی، کُنُت، فعلُت و »کەس و لەم وەرچەرخانەدا هەر ئەوانه بوونەته: 

(. واته له ١/١: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « زۆرم ڕەوانه کرد له پێغەمبەران ...»مەال عەبدولکەریم نووسیویه: ، من نبی  فی األولني﴾
 جێی ئەوەی بڵێ: زۆرمان ڕەوانه کرد )به جێناوی کۆ(، وتوویه زۆرم ڕەوانه کرد )به جێناوی تاک(.

 زمان و ڕاوێژ  -2-6-5
دیاردەیەکی زەق و بەرچاوی زمانی که بکرێ له چوارچێوەی الدانێکی زمانیدا بیگونجێنین، له نووسینی مەال عەبدولکەریمدا 

ێ. چەند خاڵی وردیله هەن که هەندێ جار به پێی کەش و بەردەنگ و تاقمی قسەکەران دێته پێشێ؛ وەکوو جیا ناکر بەدی
و دەکار هێنانی لەگەڵ دەنگیلەی سەرەدا که له زمانی  )وه(کردنەوەی واوی پێوەندی و بادانەوه له وشەی پێش خۆی 
شوێندا دەبیرنێ. ئەمه له الیەکەوه؛ له الیەنێکی تریشەوه که  عەرەبی و بەتایبەت فارسیدا زاڵه؛ منوونەی ئەم حاڵەته له زۆر

ئەم منوونانه هەڵدەسەنگێنین دیاردەیەکی تر خۆی دەنوێنێ که به شێوەیەکی بەرچاو له زمانی عەرەبیدا ئاشنایه؛ ئەویش 
ڕانەوەیشه به وەحی وه ئەو گێ»دەستپێکی بەند )پەراگراف( به وەــیه؛ هەروەک ئەوەی له بەندێکی سەربەخۆدا فەرموویه: 

 «و»ئەوەی ئایەتەکه به (. جارێکی تر بێ٣/١: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « کردن و ڕەوانەکردنی ئەم قورئانە پیرۆزەیه بۆ الی تۆ
 (.٣/1٥: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « وه خاوەن ڕایێ تریان وتی...»کردبێ، ئەم ڕاڤەکەی بەوەوه هێناوه: دەستی پێ

هەندێ جار دەقی ڕاڤەکه ئاستێکی بەرزتر به خۆیەوه دەبینێ و به یارمەتی بەکارهێنانی دەستەواژه و ساڕستەی ئینشایی 
توانیویه مەبەستەکه چاکرت و ڕازاوەتر بدات به دەستەوه. له سەرەتای سوورەی فورقاندا، له ژێر ئایەتی یەکەمیدا که 

ماشەڵاڵ چەنێ گەورەیه و چەنێ فەڕی زۆره »کردووه: ئاوا دەستی پێ ،عبده﴾﴿تبارَک الذی نزَّل الفرقاَن علی دەفەرموێ: 
)مودەڕڕیس، « ئەو خودایه که بەش بەش و پلەپله ئایاتی قورئانی ناردووه بۆ سەر بەندەی خاوەن پایەی خۆی که موحەممەده

شکۆیه ڕادەگەیێنێ و به پات  ـکەی خۆی سەرسوڕمان و پەشۆکان بەرامبەر ئەو گەورەیی و شان و«ماشەڵاڵ»(. ١/١٣: 1٩٣٣
بوونەوه بووه و هەر زیادییەکەشی پیشان داوه. شیاوی سەرنجه ئەم نووسەره هۆشی به کاریگەریی پات «چەنێ»کردنەوەی 
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ـیه هاتووه، چیدی ئاوڕی ...«تبارَک الذی »ی هەمان سوورەدا ئەو ڕستەی 1٩لەوێ له حاڵێکدا که دیسان له ئایەتی 
« زۆر گەوره و خاوەن فەڕه ئەو خودایه ...»ـکەی و به شێوازێکی تر مەبەستەکەی دەربڕیوه: «ڵاڵماشە»نەداوەتەوه سەر 

 (.١/١٩: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، 
له چاو دەکارهێنانی وشە و دەستەواژەی عەرەبی، دەتوانین بڵێین جگه لەوانەی له زمانی کوردیدا بوونەته وشەی ئاسایی و 

دەکرێ. له کۆتایی کوردانه، بەدەگمەن وشەی عەرەبیی تایبەتیش له نووسینەکەیدا بەدیخاوەن تایبەمتەندی و ئەدگاری 
(؛ بۆخۆیشی ئەو ١٩٣: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « کأنه خودا ئەفەرموێت...»ی سوورەی مومئنووندا فەرموویه: 1٩٩ڕاڤەی ئایەتی 

له چوارچێوەی زمان و نووسینی کوردیدا  «کأنّه»وشەیه خستۆته نێو گیوومەوه، وەکوو ئەوەی ئاگاداری ناوازەیی و نائاشنابوونی 
 بووبێ.

خۆشەویستی و ئیخالسی مەال عەبدولکەریمی مودەڕڕیس بەرامبەر خودا و پێغەمبەر له سەرتاپای ئەم بەرهەمەیدا 
ی بۆ پێغەمبەر «دڵسۆز»، «میهرەبان»، «خۆشەویست»دەدرەوشێتەوه. جگه لەوەی زۆر جار دەستەواژەگەلی وەکوو 

بەکارهێناوه، لەو شوێنانەشدا که لە دەقەکەدا کەرەسەیەکی زمانی بۆ پاراو کردنی واتا هاتووه، ئەمیش پڕبەپێست و تەواو 
بەرامبەری له زمانی کوردیدا بۆ حەول داوه و توانیویه هەمان کاریگەری و دەاللەت بگەیێنێته هاوزمانانی. وەکوو له ڕاڤەی 

دەی ئەی »(، ئاوا چۆته پیریی پێغەمبەرەوه: ٥٣)نوور:   ذک حر فما أنت بنعمتح رب حک بکاهن و ال َمنونفَ ﴿ئەم ئایەتەدا که 
(. هەروەها زۆر ١/1٩٩: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « ڕەهبەری خۆشەویست! دەوام بکه لەسەر بیرخستنەوه و فێرکردنی خەڵک ...

وەک له باسی جیهانی غەیبدا له سوورەی ئالی عیمراندا له  ـی بەکارهێناوه؛«دەی»جار له بەرامبەر فای سەبەبییەوه، وشەی 
مەال عەبدولکەریم  ، فآمحنوا اب ح و رُسلحه﴿کاتێ له درێژەکەیدا هاتووه:  ،  و ما کاَن هللُا لحُيطلحَعکم علی الغيْ ...﴿ئایەتی 

ڕتان وابێ عیلم به غەیب بۆ کەس نییه ئەو دەی ئیامن بێنن به خودای تەعاال بەتەنیا و باوە»وڕاوێژەوه فەرموویه: هەر بەو دەم
هەندێ جار به تۆزه الدانێ باری واتایی دەقەکەی کەم کردۆتەوه؛ وەکوو ئەوەی له  (.٥/1١٣: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « نەبێ

(، که گەرچی واتاکه ١/٩٣1: 1٩٣٣ـی داناوه )مودەڕڕیس، «سزایەکی سەختی ناهەموار»ـدا، «عذاٌب ألیم»بەرامبەری 
 ەاڵم له ئاستێکی ئاساندا.دەگەیێنێ ب

 کورتبڕی -2-6-6
بۆ نیشان دانی کورتبڕی له ڕووداوەکاندا و ئەوەی که چەند کار و ڕەوتێ لەو بەینەدا به ئەنجام گەیشتووه، هەندێ جار به 

)یووسف:    قاَل قائٌل منهم ال تقتلوا يوسَف و ألقوه ...﴿ئاوەڵکردارێ ئەو مەبەستەی دەربڕیوه. وەک له دوای ئایەتی 
دەنووسێ که ئەنجامی بڕیاری براکانی یووسف و جێبەجێ کردنی بڕیارەکەیانی تێدا  1٥و  11، کاتێ ڕاڤە بۆ ئایەتەکانی (11

(. دیاره ٣/1٥: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « جا ڕۆیشنت بۆ الی حەزرەتی یەعقووب و ...»باس کراوه، مەال عەبدولکەریم دەفەرمێ: 
ەوه. هەندێ جار بەکار هێنانی ئەم وشەیه تام و چێژێکی خۆش جێی خاڵی چەند ڕستەیێکی پڕ کردۆت «جا»وشەی 

لەم وتارەدا(؛ وەکوو ئەوەی له سوورەتی تاهادا که دەگاته باسی  «زمانی زارەکی»دەبەخشێته دەقەکه )هەروەها بڕوانه بەشی 
(؛ ٣/٣٩٩: 1٩٣٣)مودەڕڕیس،  «جا ئەم ساحیرانه سێ بەشن»جادووگەرەکان و به تێروتەسەلی لەسەریان دەدوێ، دەڵێ: 

هەر ئەو وشەیه خۆی ڕاوێژێکی خۆش و تامێکی بەچێژی داوەته نوورساوەکه و خوێنەر زیاتر هاندەدا بۆ درێژەدان و لەسەر 
ڕۆیشتنی. هەروەها هەندێ الیەنی هەستیاری و سۆزداریش له دەقی ڕاڤەی مەال عەبدولکەریمدا بەرچاو دەکەوێ؛ له باسی 

دوڵاڵ ئبنە ئوممی مەکتوومدا که به دوور و درێژی لەسەری ڕۆیشتووه و حاڵەتەکانی پێغەمبەری ڕوو وەرگێڕانی پێغەمبەر له عەب
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ا تذکرة﴿دا 1١-11باس کردووه، له ژێر ئایەتی  دەخیله جارێ تر کاری وا لەگەڵ »ئاوای لێکداوەتەوه:      ، کال  إهنَّ
گەیێنێ و هەم نەرم و نیانی و هەروەها جەخت (؛ که هەم هاوسۆزی دە١/٣1٣: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « موسوڵامنانا مەکه...

 دەکات لەسەر گرنگی بابەتەکەش.
 پێچەڵپێچی -2-6-7

لەگەڵ ئەوەیدا که مامۆستا محەمەدعەلی قەرەداغی ساغکەرەوەی دەقی ئەم تەفسیره، ئاماژەی کردووه به دیار بوونی 
نی کوردی و هەرەوەها لەگەڵ ئەوەشدا که کاریگەری دەقی عەرەبی که مەال عەبدولکەریم وەکوو ئەوەی وەریگێڕابێته سەر زما

قەرەداغی هەوڵی داوه هەندێکی ڕاست بکاتەوه که ڕەنگ و بۆنی وەرگێڕانی کەمرت پێوه دیار بێ؛ دیسانەکه دەبینین که له 
ته ژێر کاریگەریی دەقی عەرەبیدا بوون، له نووسینەکەی مەال عەبدولکەریمدا ڕەنگی داوەتەوه و تەنانەت له هەندێ شوێندا بۆ 

 ، و راَوَدته التی هو فی بيتها عن نفسه﴿هۆی پێکهاتنی پێچەڵپێچی و تێکئااڵوی و ئاڵۆزییەکی وشەیی. بۆ وێنه له ژێر 
« زۆر هاتوچۆی کرد ئەو ژنه که یووسف له ماڵی ئەودا بوو، وه تێکۆشا لەگەڵ یووسف بۆ ڕام کردنی یووسف بۆ خۆی»فەرموویه: 

ودەستووری ڕێزمانی عەرەبی ئەمه له دەقێکی عەرەبی وەرگیراوه و هەر بە داب (؛ دیاره که٣/1٣: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، 
ڕستەکە پێکهاتووه، وەکوو ئەوەی که له زمانی عەرەبیدا له دۆخی ئاساییدا کردار له سەرەتای ڕستەوه دێ؛ کەچی له زمانی 

زمانی عەرەبییه. ئەگەر مبانەوێ ئەو دەقه کوردیدا پێچەوانەیه. لەو دەقەدا دەبینین که ئەم پاش و پێش خرانه به پێی یاسای 
ئەو ژنه که یووسف له ماڵی ئەودا بوو، زۆر هاتوچۆی کرد، وه لەگەڵ  »بخەینه باری زمانی کوردیدا دەتوانین ئاوای ببینینەوه: 

 ؛ بە البردنی یووسفی سێهەم پات بوونەوەی ناوی یووسف و قورسایەتیی بەسەر«یووسف تێکۆشا بۆ ڕام کردنی بۆ خۆی
بوونەوەیه بۆ تێکەڵ نەکرانی ناو و جێناوەکان بووبێت. )هەروەها بۆ ڕستەکەدا کەم دەبێتەوه. هەرچەند دەکرێ ئەو پات

﴿و ال تکونوا کالتی ، ڕاڤەی ئایەتی ٣/٥٩٩منوونەی تری ئەم پێچەڵپێچی و کارتێکراویی ڕێزمان و دەقی عەرەبییه، بڕواننه 
 (.٣/١١٩(، هەروەها: ٣/٥٩٣: 1٩٣٣)مودەڕڕیس،  نَقَضت غزِلا... ﴾

جارێکیش ڕستەیەکی کۆمەکی له چەشنی جومڵەی موعتەریزه هێناوه که شکڵ و سیامی شیاوی له الیەن ساغکەرەوه و 
ئەفەرموێت: به وتار لەگەڵ حەزرەتدا و گشت »نەدراوه؛ وەکوو له سەرەتای سوورەی تەاڵقدا که ئاوای هێناوه: باڵوکەرەوه پێ

به »(؛ لێرەدا مەبەستی له ١/٥٣1: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « بەسته. ئەی پێغەمبەری خۆشەویست! ...ئوممەتی پێغەمبەری مە
دا دابرنێ تا خوێنەر بۆی هەبێ له - -ـیه و ئەو ڕسته هەموو دەبێ له نێو دوو هێڵ «له وشەدا»و  «به ڕواڵەت»، «وتار

 ئەفەرموێتەوه بڕواته سەر ئەی پێغەمبەری خۆشەویست!.
ەدان به دۆخ و الیەنی دەاللیی ڕستەکه جۆرێ لەنگیی له واتا و مەبەستدا دروست کردووه؛ له ڕاڤەی هەندێ جار گرنگی ن

﴿اي أيُّها النبیُّ  حَ َُتر حم ما أحلَّ هللا لک تبتغی مرضاَت أزواجک و هللا غفور ئایەتی یەکی سوورەی تەحریمدا که فەرموویه 
پێغەمبەری خودا! بۆچی له خۆت حەرام ئەکەیت ئەوەی که خودا بۆی حەاڵڵ ئەی »مەال عەبدولکەریم ئاوای داناوه: ، رحيم﴾

: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « کردووی؟ ئەتەوێ بەم حەاڵڵ حەرام کردنه خێزانەکانت ڕازی بکەیت! وه خودا تاوانبەخش و میهرەبانه
دا و بەس کەوتنه شوێن (؛ دیاره که گرنگی نەدان به دەوری واوی حاڵییه و دەوری ئەو پیته له گەیاندنی واتا١/٥٣١

له حاڵێکدا که خودا »وەرگرتنی وشەیی، مەبەستەکەی گۆڕاوه و ئاستی دەقەکەشی نزم کردۆتەوه؛ کەچی ئەگەر بیوتایەت: 
 ، واتا و مەبەستەکه دەقیق و ڕەوان دەگەیشت و دەنیشته دڵیشەوه.«تاوانبەخش و میهرەبانه

 گمۆنۆلۆ و  ووێژوت -2-6-8
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ێوازی ڕاڤەکارانی پێشوو له پرسیار کەڵکی وەرگرتووه و بۆ خۆی بەردەنگێکی خولقاندووه و مەال عەبدولکەریم زۆر جار به ش
ووێژ و پرسیار و وەاڵم. گرنگ ئەوەیه که خۆی بە ڕاشکاوی ئاماژەی کردووه که ئەمه وەاڵمی خۆیەتی؛ وەک له کەوتۆته وت

، له درێژەیدا «وه ئەگەر کەسێ بپرسێت»توویه: باسی موتعەدا له ئایەتەکانی سەرەتای سوورەی مومئنووندا دوای ئەوەی و 
(. دیاره هۆشی به الی کاریگەریی ١١٩-٣/١١٥: 1٩٣٣)مودەڕڕیس، « ئەڵێم: بۆ ئەم پرسیاره دوو وەاڵم هەیه»نووسیویه: 

 هاندانی خوێنەر و ورووژاندنی پرسیار له مێشکیدا بووه.
 
 ئەنجام -3

 تەفسیری نامیدا دەکرێ له چەند خاڵدا کورت بکرێتەوه:شێوازی کاری مەال عەبدولکەریمی مودەڕڕیس له 
بەر لە هەموو شتێ ناوی سووره و مەککی یا مەدەنی بوون و ژمارەی ئایەت و شوێن و ڕزنی هاتنەخوارەوەی وەکوو سەردێڕ 

و لێکدانەوەی. له داناوه. ئینجا چەند ئایەتێکی به پێی گونجان و ڕێک و تەواو بوونی واتا نووسیوەتەوه و دەستی داوەته ڕاڤە 
هەندێ سوورەدا به پێی پێویست پێش ئەم کاره تێبینی و رشۆڤەی بۆ ڕوون کردنەوەی بابەتێک داناوه؛ وەکوو له سوورەی 
نەجمدا سەبارەت به شوێنی هاتنەخوارەوەی، وای کردووه. له دوو توێی ڕاڤەکەشیدا هەر ڕەچاوی واتا و گونجانی مەبەستی 

کوێ بابەت بەرایی داوه ڕاڤەکەی داناوه؛ بۆیه هەندێ جار دوای یەک یا چەند ئایەتێکی تەواو دەقی سەرەکیی کردووه و له 
 ڕاڤەی کردووه و هەندێ جاریش ئایەتێکی کردووه به چەند کەرتەوه و له نێوان کەرتەکاندا ڕاڤه و رشۆڤەی داناوه.

و  «لێره چەن شت هەیه»، «لێرەدا چەن باسێ هەیه»له بابەتگەلێدا وا بەدواداچوونی زیاتری پێویست بووه، سەردێڕێکی وەکوو 
 یا شتێکی لەو چەشنەی داناوه و ئینجا به دوور و درێژی لەسەری ڕۆیشتووه و لێکیداوەتەوه.

ئەم دەقه چەند پەردەیەک له کەسایەتیی مەال عەبدولکەریم وەکوو ئینسانێکی وریادڵ و دوورەپەرێـز و پڕسـۆز و خۆشەویسـتی 
 فیز و دەمار و خاکەڕا نیشان دەدا.ا وەکوو مرۆڤێکی دلێر و نەترس و لە هەمان حاڵدا بێبۆ پێغەمبەر و هەروەه

له باری ئەدەبییەوه پەخشانێکی ساکار و بەدەگمەن سەروادار و فەننییه و نێزیکه له زاری خەڵکەوه و به نیسبەتی هاتنی 
ان یان نێزیکی به دەقی عەرەبییەوه پێیەوە دیاره و وشەی بیانی، ئاسایی دەنوێنێ. بەس له هەندێ شوێندا تام و بۆنی وەرگێڕ 

له باری ڕێزمانیشەوه له ژێر کاریگەریی ڕێزمانی عەرەبیدا بووه و هەندێ جار له شێوازی دەربڕینی ئاسیی و پێوەری زمانی 
 کوردی الیداوه.

و پرسیار و وەرامیش یەکێ له  ووێژهەرەوەها پێچەڵپێچی له ڕستەکانیدا دیاردەیەکی تری نووسینی مەال عەبدولکەریمه. وت
 ئەدگارەکانی نێو ئەم بەرهەمەیه.

 –له زۆر شوێندا هەست و نەست و زەوقی هۆنەریی مەال عەبدولکەریم جۆش و خرۆشێکی بینیوه و به یەک یا چەندین بەیت 
 زۆرتر هاوگر لەگەڵ ئەو بابەتەی بەرباس شیعری هۆنیوەتەوه. –بەیتیشی هەیه  ١1تا 
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Abstract  

The Holy  Quran is the blessed book that Muslims present and goes to for direction in all parts of 

their life and it is the main book that has been retained completely by millions. Taking into account 

all of these, the Holy Quran must be translated into any language accurately and easy to read for 

people from all over the world. Therefore, this research paper attempts to explore mainly the 

difficulties, challenges, linguistic or semantic problems, lost in translation between two languages 

while occurs during the translation of Al- Qur’an Al-Karim from Arabic into English. What’s more, 

in this research paper, we also would like to touch upon the Divine Attributes, words with their 

denotative meanings, paronomasia (تورية) misunderstandings of sacred ayahs, and so forth. 

Translation of the Qur'an is as yet a challenging issue for every interpreter in the Islamic religious 

philosophy because the Qur’an has numerous Islamic terms/words that hold different or twofold 

implications, which mess up interpretation. Thus, in the past professional Islamic religious clergies 

deceived people that the translation of the Qur’an was not concise and comprehensible to keep 

people away from the Qur’an. Moreover, they attempted to translate the ayahs of the Qur’an word 

by word without figuring out the deep meaning of Scripture. All these procedures which happened 

in the past created a basis for the mistranslation and misunderstanding of the Holy Qur’an. On the 

contrary, the linguistic and semantic issues such as obscurities, ambiguities, non-equivalency, 

polysemantic and so forth add fuel to the present situation. All these are proved with the reality that 

Qur’an can not be translated by not learning the culture and history of Islam. 

Keywords: Divine Attributes, Al-Quran Al-Karim, denotative meanings, paronomasia, puns.  

 

Introduction  

The Quran, which is the holy book of the religion of Islam, was sent down in Arabic after a 23-year 

revelation process that started in 610. With the process of communicating Islam, a religion sent to 

all humanity, to communities speaking other languages, the first partial translations of the Quran 

began to be made in the time of Prophet Muhammad in the seventh century. The best-known 

example is the translation of Fatiha by one of the Companions, Salman-ı Farsi, into Persian. There 

is no consensus on the date of the first full translation of the Quran, but the general opinion is that 

the first full translation was made in the eighth century.  Considering the process from the seventh 

century to the present, it is seen that the Quran has been translated into hundreds of languages, 

including Turkish, countless times. It is known that the phenomenon of translation is a process that 

takes place over at least two different languages, source, and target languages. This fact also implies 

that the translation process can take place after at least a two-way process. The first is the process 

related to the source language, which is related to the knowledge of the reference text of the subject 

                                                           
1
 nadyasalman210@gmail.com 

2
 gulnurasgarova@gmail.com 



Aydan Salmanova, Gulnura Huseynli Misguiding Distorts in Holy Scripture of Qur’an 
  

٣٨٢ 

 

undertaking the translation process. In other words, the competence of the translator regarding the 

reference text will also affect the level of text comprehension. The second is the process related to 

the target language, which is related to the translator's knowledge of the language in question. When 

we look at the translations of the Quran, we see that many errors are caused by the inadequacy of 

the target language. It would not be an exaggeration to say that this inadequacy is at a level that 

causes many errors that should not be included in a narration to be seen in the Quran translations. In 

this research paper, we will analyze the reasons that lead to misunderstanding and mistranslation of 

the Quran. Then, the mistakes on this subject will be considered and the selected examples will be 

examined in detail. 

 

1. Misunderstandings in ayahs of Holy Quran. 
 

First and foremost, something more than inventiveness is constantly lost in translation. That’s why 

we can say that translation of the Holy Qur’an from Arabic into English or any language always 

makes difficulties because of its sacred scripture. Another mistranslation of ayah 275 and 278  in 

surah  Al-Baqara attracts the attention of readers. In this ayah, nevertheless, the Holy Qur’an 

prohibits all kinds of interest. Another mistranslation is the translation of 17;32 and 24;2-3. So, 

Yusuf Ali has translated the word “ٰٓى ن   as “adultery (fornication)”, although these words have ”الز ِّ

different meanings in Arabic. Adultery is guilt committed by a married person (also a divorced 

person), while fornication is done by a person who is not married. Let’s take a look at an example;  

اَئَة َجْلَدةٍ   ُهَما مح نـْ ٍد مح  (Quran-Al-Karim) (2;24)اَلزَّانحَيُة َوالزَّاِي فَاْجلحُدوا ُكلَّ َواحح

The adulteress and the adulterer, flog each of them a hundred stripes. 

What’s more, the translation of the word “رب" also should be noted as a problematic translation. As 

can be observed from the analysis of the Qur’an’s translation, some translators have translated it as 

“Lord”, however, “lord” is used by believers of Jesus and used in Christian theology for the names 

of god. Let’s take an example from surah Ali Imran, 37. 

 (Quran-Al-Karim) فـَتَـَقبـََّلَها رَبُـَّها بحَقُبوٍل َحَسنٍ 

And her Lord accepted her withful acceptance. 

The next point is related to translation of surah An-Nisa,34. (Quran-Al-Karim) 

َفُقوا محْن َاْمَواِلححْم   ُ بـَْعَضُهْم َعلَٰى بـَْعٍض َومبحََٓا اَنـْ َا َفضََّل اَّلل َٰ اءح مبح َاُت قَانحَتاٌت َحافحظَاٌت لحْلغَ اَلر حَجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى الن حسََٓ َا  فَالصَّاحلح ْح مبح ْي
عح َواْضرحبُوُهنَّ  فَاحْن َاَطعْ   َوال َِٰتي ََتَاُفوَن ُنُشوزَُهنَّ َفعحُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفح اْلَمَضاجح

 
ُ َ  َحفحَظ اَّلل َٰ  احنَّ اَّلل َٰ

 
ياًل ُغوا َعَلْيهحنَّ َسبي َنُكْم َفاَل تـَبـْ

رياً   (34;4)  َكاَن َعلحياًّ َكبي

As this ayah is translated controversially, people who believe in this religion do not understand its 

meaning exactly, so they are misguided. The table illustrated below compares the translation of four 

translators’ versions. 

 

Yusuf Ali Pickthall Shakir Reformist 

Men are the 

protectors and 

maintainers of 

Men are in charge 

of women 

Men are the 

maintainers of 

women 

The men are to 

support the women 
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women 

As to those women 

on whose part ye 

fear disloyalty and 

ill-conduct, 

admonish them 

(first), (Next), refuse 

to share their 

beds, (And last) 

beat them (lightly) 

As for those from 

whom ye fear 

rebellion, admonish 

them and banish 

them to beds apart, 

and scourge them. 

and (as to) those on 

whose part you fear 

desertion, admonish 

them, and leave 

them alone in the 

sleeping-places and 

beat them 

As for those women 

from whom you 

fear disloyalty, then 

you shall advise 

them, abandon them 

in the 

bedchamber, and 

separate from them 

(Edip Yüksel, Layth Saleh al-Shaiban, Martha Schulte-Nafeh: Quran; a Reformist translation) 

As you can comprehend from the table, while Pickthall, Shakir, and Reformist distort the meaning 

of ayah, Yusuf Ali has given the hypercorrect version. Yusuf Ali and Reformist comprehend the 

word “  نُُشوَزُھن” as “disloyalty”, although Pickthall and Shakir translate it as “rebellion” and 

“desertion”. Pickthall, Shakir, and Reformist” relatively. However, Yusuf Ali has translated it in its 

exact meaning, “to beat (lightly)”. 

2. Translation of puns 

 

The pun, additionally called paronomasia, is a type of wit that adventures numerous implications of 

a term, or comparable sounding words, for an expected humourous or expository impact. Plays on 

words might be viewed as in-jokes or colloquial developments, particularly as their use and 

significance are typically explicit to a specific language or its way of life. The pun relies upon the 

auxiliary highlights of a language, and that various language has various structures, it is accepted 

that the errand of interpreting them to be an exceptionally troublesome one. The interpretation even 

will be increasingly troublesome between disconnected language frameworks, for example, Arabic 

and English. In addition to language differentiation, the diverse social foundations are one of the 

huge obstacles to the translation of puns or wordplays from Arabic into English. So, what is the 

relation of pun with the translation of the Holy Qur’an?  We can encounter puns in the translation of 

the Holy Qur’an and it makes a big problem for translators. Qur’an is a unique expression of the 

Arabic language and nothing can match its literary form. (Mohammed H. Al AqadAsad, Ahmad 

Arifin Bin Sapar, Mohamad Bin Hussin, Ros Aiza Mohd Mokhtar & Abd Hakim Mohad (2019) 

The English Translation of Arabic Puns in the Holy Quran, Journal of Intercultural Communication 

Research, p. 4-7).  Puns or wordplays make Arabic writings progressively striking and their 

substance more extravagant in semantic qualities. Let’s take examples from the Holy Qur’an to 

express my opinion very well. 

 For instance; the word يضرب which we can see several times in the different contexts in Qur’an but 

is the meaning of daraba same in all contexts? Of course, no, because this word is one of the 

number-one multiple-meaning words in the Arabic language and must translate according to its 

place. The meanings of the   ضرب is as follows;  

 

Pun  Meaning  Surahs in Holy 

Quran  

Example 

Sentences  

Translation 

 

 

 

 ضرب

 

To travel {3:156; 4:101; 

38:44; 73:20; 

2:273} 

 

يَن اََٰمُنوا اَل  ايََٓ اَيُـَّها الَّذي
يَن َكَفُروا  َتُكونُوا َكالَّذي

الححْخَواهنححْم احَذا َوقَاُلوا 

O you who 

believe! Do not 

be like the 

disbelievers, who 

said of their 

brothers when 
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َضَربُوا ِفح ااْلَْر ح َاْو  
َكانُوا ُغزًّ  َلْو َكانُوا 
 عحْنَدَص َما َماُتوا َوَما قُتحُلوا  

they went abroad 

on land or were 

in battle: “Had 

they stayed here 

with us they 

would not not 

have died or been 

killed. 

To strike {2:60,73; 7:160; 

8:12; 20:77; 24:31; 

26:63; 37:93; 47:4} 

 

ى  ى ُموسَٰ َواحذح اْسَتْسقَٰ
لحَقْومحهي فـَُقْلَنا اْضرحْب 
 بحَعَصاَك احْلََجَر  

And when Moses 

asked for water 

for his people, 

We said to him: 

“Strike the rock 

with your staff!” 

To smite {8:50; 47:27} 

 
ُهُم  َفَكْيَف احَذا تـََوفَـّتـْ
اْلَملََٰٓئحَكُة َيْضرحبُوَن 
 ُوُجوَهُهْم َوَاْداَبرَُهمْ 

Then how (will it 

be with them) 

when the angels 

take their souls, 

smiting their 

faces and their 

backs. 

To set up { 43:58; 57:13} 

 
ُعوا َورََٓاءَُكْم  يَل اْرجح قي
 َفُضرحَب 

 
فَاْلَتمحُسوا نُورًا

نَـُهْم بحُسوٍر َلُه اَبٌب    بـَيـْ

It will be said: 

“Go back and 

seek some (other) 

light. Then a wall 

with agate will be 

set before them. 

To 

give(example) 

{14:24,45; 

16:75,76,112; 

18:32,45; 24:35; 

30:28,58; 36:78; 

39:27,29;} 

ُ َمَثالً   Allah cites a َضَرَب اَّلل َٰ

similitude 

To take away, 

to ignore  

{43:5} 

 
َافـََنْضرحُب َعْنُكُم الذ حْكَر 
ُتْم قـَْوماً  َصْفحاً َاْن ُكنـْ

نيَ   ُمْسرحفي

Shall We then 

withhold, and 

stop sending the 

Reminder to you 

because you are a 

corrupt people. 

To 

condemn/stamp 

on  

{ 2:61} 

 
الذ حلَُّة َوُضرحَبْت َعَلْيهحُم 

 ٍْ  بحَغَض
ُ۫
ُؤ َواْلَمْسَكَنُة َوابََٓ
 محَن اَّلل َٰح  

Shame and 

misery were 

stamped on them, 

and they incurred 

the wrath of 

Allah. 

To seal, to 

draw over  

{18:11} 

 
َنا َعلََٰٓى اََٰذاهنححْم ِفح  َفَضَربـْ
 
 
نَي َعَددًا ني  اْلَكْهفح سح

Then We sealed 

up their hearing 

(made them 

sleep) in the Cave 

for a number of 

years. 
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To cover {24:31} 

 
ُُمرحهحنَّ   They draw their َوْلَيْضرحْبَن ِبح

veils over their 

bossoms. 

    

 

 

As you see from the illustrated examples above in Al-Qur’an Al-Kareem, we found nine various 

meanings of the mentioned word. Nevertheless, in the contemporary Arabic language, there are 

more different meanings of ضرب  such as printing money (ضرب النقود في االسالم), multiplying 

numbers (طريقة ضرب األعداد الكبيرة), and so forth. What’s more, the word يتوارى which has two 

meanings: hide and bury. Let’s see this situation through two different sentences.  

Surah “An-Nahl, The Bee”, ayah 59 (Quran-Al-Karim) 

َر بحهي    يـَتَـَوارَٰ  محَن اْلَقْومح محْن سَُٓوءح َما ُبش ح
He hides himself with shame from his people, because of the bad news he has had. (Mohammed H. 

Al Aqad, Kais Kadhim, Ahmed Arifin. Translation of Selected Pun Words from the Holy Quran 

into English. November 2017,p 4) 

Surah “Al-Ma’jdah”, ayah 31 (Quran-Al-Karim) 

يهح فَـ  َُ ىفح االٌّْر ح لحرُيحيَُه َكْيَف يـَُوارح  َسْوَءَة َأخح ََ اَّللَُّ ُغَراابً يـَْبَح بَـَع  

Then God sent a raven, which scratched the ground to show him how to hide the nakedness of his 

brother. (Mohammed H. Al Aqad, Kais Kadhim, Ahmed Arifin. Translation of Selected Pun Words 

from the Holy Quran into English. November 2017,p 4) 

In the first sentence, “hide” means to turn (the eyes or face) away in shame or anger however in the 

second sentence, “hide” means to bury someone.  

 

3. Denotative meanings in Qur’an. 
Albeit incredible endeavors have been appeared by certain translators to create dependable 

translation into English, the nature of those translations is poor; the deciphered writings are either 

off the base or one-sided; and subsequently, a large portion of the current translations of the Holy 

Qur’an experience the ill effects of genuine weaknesses and impediments, which either mutilate the 

implications of the sacrosanct content of the Holy Qur’an or make it immense. (Al-Jabari, 2008; 

Abdul-Raof, 2005). These deficiencies can be seen as semantic misfortunes in the translation, which 

are the consequences of a few causes, for example, contrasts in mapping vocabularies between 

various languages and the distinctions of the semantic fields between source languages and target 

languages. Even though misfortunes in translation occur at various levels, misfortune in denotative 

significance is considered the weightiest. For example, “كسوف” which means solar eclipse and 

 ;which means lunar eclipse in Arabic has only one proportional portrayal in English ”خسوف“

namely, “eclipse”. (Noureldin Muhamed Abdelaal Translating Denotative Meaning in the Holy 

Qur’an Problems and Solutions. 25th March, 2019: p.14) Another sample is the English word 

“camel” which has different meanings in Arabic such as “زاماة“ ,”بنت لبون“ ,”جمل“ ,”ناقة”. (Munif Z. 

F. Nordin, Sharifa Fazliyaton Shaik Ismail. Some Linguistic Diffuclties in Translating the Holy 

Qur’an from Arabic into English. November, 2012 p.589) 
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 In Arabic a cow (a female camel), a bull (a male camel), a calf (a baby camel) have different 

equivalent, however, in English, they are translated as a “camel”. The third example is the English 

word “slave” or “servant”. Although in English these words are used as a “slave (servant) of Allah” 

and “someone’s slave (servant)”, in Arabic there are two words to express these meanings.  For 

“slave of Allah” the word “عبد” is used, but for “slave of someone” they use the word “ملكت ايمان”. 

 

ي َعْبدُ  ّللٰاِّ .1  (Quran-Al-Karim)(30 ;19) قَاَل اِّن ّ۪

   He spoke out: “I am indeed a servant of Allah”. 

ءح بـُُعولَتحهحنَّ َاْو اَبـْنََٓائحهحنَّ َاوْ  .2 ئحهحنَّ َاْو اَٰابََٓ ينَـتَـُهنَّ احالَّ لحبُـُعولَتحهحنَّ َاْو اَٰابََٓ يَن زي نََٓاءح بـُُعولَتحهحنَّ َاْو احْخَواهنححنَّ َاْو بـَِنَٓي احْخَواهنححنَّ اَ َواَل يـُْبدي ْو  اَبـْ
ْربَةح محَن  نَي َغرْيح ُا۬ويلح ااْلح ائحهحنَّ َاْو َما َمَلَكْت َامْيَانـُُهنَّ َاوح التَّابحعي يَن َ ْ َيْظَهُروا َعلَٰى َعْورَاتح بـَِنَٓي َاَخَواِتححنَّ َاْو نحسََٓ الر حَجالح َاوح الط حْفلح الَّذي

اءح    (31 ;24) الن حسََٓ
Display not their ornaments except to their husbands, or their fathers, or their husband's fathers, or 

their sons, or their husband’s sons, or their brothers, or their brother’s sons, or their sister’s sons, or 

their women, or their slaves, or their male domestics who have no natural sexual force, or children 

who know nothing of women’s nakedness. 

 

The next sample is “رحمان و رحيم” that you can encounter over and over in Qur’an. For the reason 

that “رحمان و رحيم” is one of the names of Allah. The word “رحمان” means Allah who forgives all 

people he has created, but “رحيم” means Allah who forgives only muslims. However, in English, 

these words are not different. So, equivalents of both of them are “merciful” and “compassionate” 

which have the same meaning in the Holy Qur’an. 

ُُكْم احلٌَٰه  يُم  َواحِلَٰ  الََٓ احلََٰه احالَّ ُهَو الرَّْْحَُٰن الرَّحي
ٌد  َواحح  (2; 163) (Quran-Al-Karim) 

Your God is One God; there is no god but Him. He is the Compassionate, the Merciful. 

 The last example is about the Arabic word “نبي” and “رسول” which mean “prophet”. They are 

translated as a “messenger” and as a “prophet” in Qur’an, but they have different meanings. So, 

 is a prophet ”رسول“ is a prophet who promotes the religion of the previous prophet. But ”نبي“

promote a new religion and they are given a new holy book by Allah. 

The Arabic language has another particular feature that one word can be used in two or more 

meanings. The word “امي” is the pure sample of it. In Holy Qur’an, it has the meaning of 

“unlettered” and “people of Scripture or community” 

ُهْم اُم حيُّ  نـْ َّ َواحْن ُهْم احالَّ َيظُنُّونَ َومح وَن اَل يـَْعَلُموَن اْلكحَتاَب احالََّٓ َاَماِح  (2; 78) (Quran-Al-Karim) 

There are illiterate men among them who are ignorant of the Scripture (the Torah) and depend on 

nothing but conjecture and guesswork. 

رَ  ُتْم َخيـْ اُمٍَّة ُاْخرحَجْت لحلنَّاسح  ُكنـْ  (3; 110) (Quran-Al-Karim)  

You are the best community that has been raised for mankind. 

4. Divine Attributes 
Despite these problems in the translation of the Holy Qur’an, the names of Allah are translated 

exactly. Although translating Divine Attributes is difficult really, translators have been handled this 
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problem. As a result of it, DAs are expressed in their real meaning in the English version of the 

Holy Qur’an. They are translated word by word. For example, “السميع العليم” is translated as “All-

Hearing and All-Knowing”. Because “سمع” means “to hear” and “علم” means “to know”. Another 

sample is “وسع ,”الواسع العليم – to embrace and علم – to know, so the whole name is translated in the 

English version of Qur’an as “All-Embracing and All-Knowing. 

 

5. Translation techniques and archaic words. 
Translators of the Holy Qur’an have extended a path for individuals to comprehend the message 

and the importance of the Holy Qur’an  simpler. Each translator has various styles of deciphering 

content. What’s more, almost all translators have used incongruous translation techniques in order 

to explain the situation very well. It’s observed from the translations by Abdullah Yusuf Ali, 

Pickthall, Shakir, and so on that some of the translators applied simple modern English and added 

the explanations of ayahs in the parentheses during translation of the Holy Qur’an while most of 

them used word-by-word translation and gave of the meaning of verses. On the other hand, readers 

can face with unknown archaic English words and structures. The given table illustrates the data on 

the archaic words used by translators.  

 

Archaic English Arabic 

Thou  َأَْنت 
O ايها ,اي 

Thy ك 

Hath َمل 
Behold ابصر 
Thee انت 
Ye انتم 

Thine َلَ ,ملك 
Though ولو أن ,رغم أن 

 

 

Conclusion 
From what has been illustrated above it may be concluded that Qur’an does not have to be 

translated, it has to be interpreted because the phonetic and expository highlights of the Holy Quran 

keep on testing translators who battle to pass on the expected importance of the Quranic sections. It 

is known that the translation process is very cumbersome because it is a dual process. The fact that 

the translation process is a bi-directional process means that it necessarily relates to at least two 

languages. The translation process, which takes place through the dual process, which is called the 

source and target languages, requires handling the languages in question with their unique rules, on 

the one hand, on the other hand, it requires not to override these rules, in other words, not to 

sacrifice meaning to grammar. While the process of understanding the text is carried out over the 

rules of the source language, the translation and transfer process is carried out over the rules of the 
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target language. We think that the flaws we encounter in the translation of the Quran are not 

independent of what we tried to mention above. 

That’s why this research paper suggests that the interpretation of the Holy Quran ought to be 

directed by an advisory group that incorporates professional Islamic religious clergy and specialists 

in the language, culture, history, and study of the Quran. 
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 6٠1 ........................................... یگلشن نیرحسیام

 44 ..................................................... ینیبهمن باد
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 17٥، 16٠ .......................................... بهنام نصیری

 222 ................................................... یآزاد زیپرو

 286 .................................................. دانیجغل عب
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 722 ............................................... خدیجه مسرور

 4٥2 ..................................................... ینادر ایدلن

 21١ ................................................... یمیزهرا سل

 ١47 ................................................... ییزهرا موال

 717 ..................................................... یزهره آذر

 271، 11٥ ............................................ یسارا امام

 226 ........................................ یمراد ستاره دوست
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 717 .............................. بگلو یسار یمحمد یکبر
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