دوفصلنامه علمی -پژوهشی

دوفصلنامه «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» در تاریخ  2311/21/7و طی نامه
شماره  3/29/391713وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری ،از شماره اول (بهار
و تابستان )2312موفق به اخذ اعتبار علمی ـ پژوهشی شده است.

سال دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،9312پیاپی4

دوفصلنامة علمي -پژوهشي
سال دوم ،شمارة دوم ،پاییز و زمستان  ،9312پیاپي4
صاحب امتیاز :معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول :دكتر محمدرضا ستودهنیا

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ »ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻗﺮآن«
ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎرة دوم ،ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،1392ﭘﻴﺎﭘﻲ4

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ(

 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ »ﻗﺮّة اﻟﻌﻴﻦ« و ﻣﻌﺎدلﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ آن 1-19 .....................................

ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺑﻦاﻟﺮﺳﻮل ،ﺳﻤﻴﻪ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻧﺠﻒآﺑﺎدي
 ﺟﺴﺘﺎري در ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎده »ﻗﺮأ« در ﺳﺎﺧﺖ واژه »ﻗﺮآن« 21-39 ..............................................

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻲ ﭘﻮر ،ﻣﻬﺪي اﻳﺰدي
 ﺣﻮزه ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ 41-54 .....................................................................................

ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﻟﻄﻔﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺳﺘﻮدهﻧﻴﺎ
 ﺻﻮرت ﺑﻨﺪيﻫﺎي ﺣﻮزه ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ »رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ« در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ ﻋﺼﺮ ﻧﺰول و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛـﺎرﺑﺮي
آن در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ 55-69 .........................................................................................................

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺮزاد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﻴﺮزاد
 ﻧﻘﺪ آراي ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻟﻐﺖ ذﻳﻞ ﻣﺎده »ﻛﺘﺐ« ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻗﺮآﻧﻲ آن 71-91 .......................

ﻋﻠﻲرﺿﺎ ﻓﺨّﺎري
 ﻧﻘﺶ رواﻳﺎت اﻣﺎﻣﻴﻪ در ﻣﻌﺎدلﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﻔﺮدات ﻗﺮآﻧﻲ و ﺑﺎزﺗﺎب آن در ﻧﻘـﺪ ﺗﺮﺟﻤـﻪﻫـﺎي ﻣﻌﺎﺻـﺮ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ 93-118 ...................................................................................................................

ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻴﺮﺳﻴﺪ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺎج اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
 ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ 119-137 .....................................................................

اﺣﻤﺪ ﻧﻬﻴﺮات ،ﻋﺒﺎد ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن
 ﭼﻜﻴﺪه ﻋﺮﺑﻲ 138-144 .................................................................................................................
 ﭼﻜﻴﺪه اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 145-151 .............................................................................................................

پژوهشهای زبانشناختی قرآن
سال دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ،2931پیاپی4
صص 291- 223

نگرشی به نظام چند معنایی در قرآن کریم
احمد نهیرات* ،عباد محمدیان

**

چکیده

از مباحث مهم زبانشناسی در زمینه معناشناسی ،اصطالح «چند معنایی» است که از گذشته تا به
امروز ،یکی از مباحث مهم زبانشناسی بوده است .در این جستار ،پدیده چند معناایی از جهات
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معانی ذکر شده با بافت کلی آیه است .این پدیده حتی در واژههای چند معنا که در زمینه اضداد
میباشند ،نیز صادق است .چگونگی پردازش مفسران به ایان پدیاده و تأثیرپاذیری مترجماان از
آنها در این خصوص با رعایت همخوانی مفاهیم برداشتی در تفسیر و ترجماههاای آن در ایان
پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد .این شیوه بررسی ،عالوه بر کشف جنباهای دیگار از اعجااز
قرآن ،میتواند از بروز اشکاالتی در ترجمه جلوگیری نماید.
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آیه مشخص ،تمامی معناها را داشاته باشاد ،تاوجهی

مقدمه
قرآن کریم از چنان اعجازی برخوردار است که از

نکرده اند لذا در این م اله ،سعی بر آن است تا برخی

گذشته تا به امروز ،دانشامندان حاوزه هاای مختلاف

نام های چند معنا را در آیات جزء سی ام قارآن کاریم

علوم ،جنبههای فراوانی از این اعجاز را کشف کرده و

بررسی کرده و همخوانی تمامی معناهاای ذکار شاده

)

برای واژه ،با بافت آن نشان داده شود .عالوه بر ایان،

پی می برند .یکی از زیبایی هاای قارآن کاریم ،پدیاده

نشان داده شده که ایان ناامهاای چناد معناا و حتای

«چند معنایی» است که در حاوزه زباانشناسای بادان

واژگانی که در حیطه اضاداد نیاز قارار مایگیرناد و

پرداخته میشود .این جنبه از زیبایی قارآن ،از دیربااز

دارای دو معنای متضاد می باشند ،نیز ایان ویژگای را

باادان

دارند و تمامی معانی آنهاا باا بافات آیاه همخاوانی

هر روزه به اعجاز بیشتری از این معجزه پیاامبر(

مااورد توجااه بااوده و بزرگااانی از اهاا اد

دارند.

پرداختهاند.
این ویژ گی قرآن از چنان جایگاه واالیی برخوردار

برای این منیور ،سه تفسیر برجسته عربی :تفسایر

است که اندیشمندان برجساته ای همچاون سایبویه و

«مجمع البیان فای تفسایر ال ارآن» ،نوشاته فضا بان

سیوطی از آن به اعجاز قرآن یاد کردهاند .سیوطی ،در

حسن طبرسی ،تفسایر «جاامع البیاان عان تأویا آی

کتا

«معتارک االقاران فای اعجااز ال ارآن» واژگاان

ال اارآن» ،از طبااری و تفساایر «الکشاااع عاان ح ااا

مشترک قارآن را مهمتارین اعجااز قارآن برشامرده و

التنزی و عیون االقاوی فی وجوه التأوی » از محماود

میگوید :این وجه بزرگترین اعجاز قارآن اسات باه

زمخشری و سه ترجماه برجساته فارسای از :محماد

گونه ای که یک واژه بر بیش از بیست وجه یاا کمتار

مهدی فوالدوند ،آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی و علای

داللت دارد و ایان در کاالم بشار یافات نمایشاود»

مشکینی استفاده شده و تأثیرپذیری ایان مترجماان از

(سیوطی ،2322 ،ج،2

.)921

تفاسیر عربی بیان شده است.

وی از این پدیده ،به اشاتراک لفیای یااد کارده و

این تح ی  ،در پی سه هادع اسات -2 :تفااوت

مثال های متعددی برای آن بیان مایکناد .اندیشامندان

اشتراک لفیای باا چناد معناایی را روشان کناد-1 ،

دیگری در کتا های خود به مانند وی عم نموده و

برداشت مفهومی مفسران را که تحت تأثیر مفهوم چند

از این پدیده همان برداشت را داشته و به هماان ناام

معنایی بوده ،ارا ه دهاد و  -9چگاونگی تأثیرپاذیری

تعبیر نموده و آن را اشاتراک لفیای نامیاده اناد .ایان

مترجمان فارسی از برداشت مفسران را نیز مطرح کند.

پژوهش بر آن است که نشان دهد برخی از آن واژگان
در حوزه ی اشتراک لفیی نیست ،بلکه مربوط به چند
معنایی آن واژگان است.

پیشینه تحقیق
از جمله کتا ها و م االتی که پدیده چند معناایی

برخی زبان شناسان گذشته و معاصر که به اعجااز

را بررسی کرده اند ،عبارتند از« :الوجوه و النیاا ر فای

قرآن از لحاظ چند معنایی پرداخته اند ،به این ویژگای

ال رآن الکریم» از م ات بن سلیمان «معتارک االقارآن

قرآن که یک واژه چند معنایی میتواند در بافت یاک

فی اعجاز ال رآن» از سیوطی «االشتراک اللفیای فای

نگرشی به نیام چند معنایی در قرآن کریم
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ال اارآن الکااریم بااین النیریااب و التطبیاا » از محمااد

گوناگون هستند ،سر و کار ناداریم بلکاه باه برخای

نورالاادین المنج اد «الوجااوه و النیااا ر» از ابااوهالل

واژه ها بر می خوریم که به خودی خود از چناد معناا

العسکری «بررسی زباان شاناختی وجاوه و نیاا ر در

برخوردار هستند .این مسأله را «چند معنایی» و چنین

قرآن کریم» از سلوی محمد العوا و «چناد معناایی در

کلماتی را واژه های چند معنا می نامیم» (پالمر،2927 ،
.)227

قرآن کریم» از محمد طبیب حسینی.
نیز باید به م االتی از قبی « :چند معنایی در قارآن

زبان شناسان گذشته ،میان اشاتراک لفیای و چناد

کریم :مطالعه ی موردی ترجمه واژه» از الهه رضاوانی

معنایی تفاوتی قا

نشده اند و از پدیده چناد معناایی

و بهاازاد قنسااولی ،2923( ،مجلااه مطالعااات زبااان و

سخنی به میاان نیااورده اناد بناابراین ،از نیار آناان،

ترجمااه دانشااگاه فردوساای مشااهد) «بررساای مبااانی

اشتراک لفیی اصطالحی است که بر واژهای که بایش

فرامتناای چنااد معنااایی در قاارآن کااریم» از محمااود

از یااک معنااا داشااته باشااد ،اطااالق ماایشااود (ر.ک:

حسینی ،2932( ،مجله پژوهش و حوزه ،شاماره )99

عبدالتوا ،2931 ،

 )933اما با این تفاوت کاه در

و «قرآن و نیام چند معنایی» از محماد علای ایاازی،

اشتراک لفیی ،واژه در جایگاه های مختلاف ماد نیار

( ،2932فص نامه ف ه اه بیت دانشاگاه قام ،شاماره

است و در هر جایگاه معنای متفااوتی دارد ،ولای در

 )71اشاره کرد.

چند معنایی ،واژه در یک جای معین مورد نیر اسات

در این م اله ،ضمن توضای مختصاری از پدیاده

که تفاوت آنها در م دمه کام شرح داده شد.

چند معنایی ،به نمونه هایی از آن در جزء سیام قارآن
کااریم پرداختااه شااده و اولااین م الااه در ایاان حااوزه

 .2تفاوت چند معنایی و اشتراک لفظی

می باشد که معناهای یک واژه چناد معناا را در جازء

در اشاتراک لفیاای ،ف ا یاک معنااا از یااک واژه

سی ام بررسی می کند و همخوانی تمامی این معناها را

مدنیر است در حالی که در چند معنایی تمامی معانی

با بافت آیات نشان میدهد.

یک واژه می تواناد مادنیر باشاد .بارای نموناه ،واژه
"بادیب" مشترک لفیی بین چند معناست ،که قصد هر

 .1تبیین مفهوم «چند معنایی»

یک از آن ها از این واژه بالمانع است ولی قصد همه

کریستال 2،در تعریف چند معنایی میگویاد« :ایان

آن معانی در آن واحد از آن واژه امکانپاذیر نیسات.

اصطالح در تحلی معناایی ،بارای اشااره بار داللات

لیکن در چند معنایی تصور همه معاانی در آن واحاد

قاموسی واژه ای بکار مایرود کاه دربردارناده معاانی

بالمانع است.

مختلف باشد» (محمد العوا،2921 ،

.)72

برای نمونه ،واژه صالة را بعنوان مشترک لفیی ،از

پالمر 1نیز در تعریف چند معنایی میگوید« :ماا در

دیدگاه عالمه ی بزرگ سیوطی ذکر مینمااییم .وی در

زبااان تنهااا بااا واژههااای مختلااف کااه دارای معااانی

اشااتراک لفیاای ،واژه «صااالة» را کااه یکاای از

بااا

واژه های پر کاربرد در قرآن کریم است ،ذکار کارده و
. Crystal
. Palmer

1
2

به معناهای مختلاف آن در جاای جاای قارآن اشااره
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نموده و برخای معناهاای آن را باه شارح زیار آورده

تمامی معناهای ذکر شده با بافت آیه همخوانی دارد و

است:

میتوان هر یک از آنها را برای ترجمه به کار برد.

نمازهای پنجگانه« :الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بالْغَیْب وَ یُ ِیمُونَ
الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِ ُونَ» (الب ره.)9 :

در ایاان جسااتار ،از پنجاااه و دو مااورد واژه چنااد
معنایی که در جزء سایام وجاود دارد ،چها و یاک

دعا کردن« :خُاذْ مِانْ مَمْاوَالِهمْ صَادَقَبط تُطَهارُهُمْ وَ

مورد آن اسم و یازده مورد دیگر آن فع می باشاند و

تُزَکِّیهمْ بهَا وَصَ ِّ عَلَیْهمْ إنَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَهُامْ وَاللَّاهُ

از آنجا که بررسی تمامی واژگان چند معنای این جزء

سَمِیعٌ عَلِیمٌ» (التوبه.)229:

از قرآن کریم از حوصله این مجال بیرون اسات لاذا

دین« :قَالُوا یَا شُعَیْبُ مَ صَلَاتُکَ تَأْمُرُکَ مَنْ نَتْرُکَ مَاا
یَعْبُدُ» (هود.)21 :

در بخش اسامی ،به بررسی ماواردی از ایان واژگاان
پرداخته شده است.

قرا ت کردن« :وَ لَا تَجْهَرْ بصَلَاتِکَ وَ لَا تُخَافِتْ بهَا
وَابْتَغ بَیْنَ ذَلِکَ سَبیالط » (االسراء.)222 :
رحمت و استغفار « :إنَّ اللَّهَ وَ مَلَا ِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی
النَّبی یَا مَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَالِّمُوا تَسْالِیماط»
(االحزا .)73:

 .3تحلیل اسامی چند معنةا ر زة س سةیام قةرن
كریم
 .1-3واژه «َبِّ»
«وَ فَاکِهَبط وَ مَبّاط» (عبس.)92 :

جایگاههای نماز« :وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّااََ بَعْضَاهُمْ

«ا ّ» به چراگاهی که برای چریدن و چیادن و از

ببَعْضٍ لَهُدمَتْ صَاوَامِعُ وَ بیَاعٌ وَ صَالَوَاتٌ وَ مَسَااجدُ

آن قبی آماده شده است ،گفته می شاود و نیاز گرفتاه

یذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیراط» (الحج.)42 :

شده از سخن آنان است که می گویند :م ّ لکذا :برای

با توجه به این مثاال ،معلاوم شاد کاه در پدیاده

فالن امر ،آماده و مهیا شده است که از فع ابّا و ابابب

اشتراک لفیی ،زبان شناسان در پی معناهای یاک واژه

و ابّابا و ا ّ الی وطنه :هنگامی که مردی دلاش بارای

در جایگاه های مختلف می باشند ،یعنای یاک واژه در

وطنش پرکشیده و مشتاق آن است و مهیای سافر باه

چند جای قرآن به یک لفظ آمده و در هار موضاعی،

وطن شده است ,گرفته شده است» (راغب اصافهانی،

معنایی غیر از موضع دیگر را دارد اما در این جستار،

،2429

.)22

با نگاهی متفاوت از نگاه سایوطی و دانشامندانی کاه

«فاکهب» هر آنچه مردم می خورند و ا ّ ،آنچه که

مانند وی اندیشیده اناد ،پرداختاه شاده اسات .بادین

حیوانات میخورند و البته هر آنچه از نباتاات را کاه

صورت کاه واژه و معاانی چندگاناهی آن ذکار شاده

از زمین بروید را ا ّ گویند (ابن منیاور ،2424 ،ج،2

سپس همخوانی تمامی معانی مذکور با بافت آیه نشان

صص  .)124-127ضحّاک گفته اسات :ا ّ را ناوعی

داده شده است.
برای مثاال ،واژه «مبّاا» در آیاه «وَ فَاكِهَةً وَ ََّاةا»
(عبس ،)92 :دارای هفت معنای متفاوت می باشد کاه

انجیر خا

با طعمی ویژه گویند و باه بیات شاعری

نیز اشاره میکند که شاعر چنین گفته است:
فَمَا لَهُمْ مَرْتَعٌ لِلَسَّوَام

وَالْأَ ُّ عِنْدَهُمْ یُ ْدَرُ

نگرشی به نیام چند معنایی در قرآن کریم

مرتااع و چراگاااهی باارای (چراناادن) چهارپایااان
ندارند اما انجیر نزدشان یافت میشود (ر.ک :قرطبی،
 ،2334ج ،23صص .)111-119
میکند :هار آنچاه از نباتاات را کاه

انسانها و حیوانها میخورناد ،م
 ،1222ج،14

 .)192همچنین ن

«فاکهب ،یعنی میوههای آ دار و م
خشک » (همان،

ترجمه طبرسی اشارهای نشده است.
از :چراگاه ،آماده و مهیا ،می و آرزو ،نباتاات ،انجیار،
علف و میوههای خشک.

گویناد» (طباری،

تمامی این معناها با بافت آیه همخاوانی دارناد و

کرده است کاه

هر کدام را در ترجمه می توان مورد استفاده قارار داد

یعنای میاوههاای

اما هسته معنایی که در ترجمهها و تفاسیر ماورد نیار

.)191

زمخشری می گوید :م

تفسیر طبری تأثیر پذیرفته است اما در ترجمههاا ،باه
نتیجه :معناهای ذکر شده بارای واژه ا ّ ،عبارتناد

طبری می گوید« :ا ّ را به علف ترجمه کردهاند و
از ابوسا ب ن
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است ،چراگاهی برای حیوانات است اما نکتاهای کاه
یعنی هر آنچه را که خدا

هیچ کدام از مفسران به آن اشاره نکردهاناد ،ایان مهام

برای بندگانش و مرکب هایشان آفریاده اسات و واژه

است که در ابتدا همانگونه که ذکر شد ،کسای را کاه

ا ّ را با ممّ از جهت معنی مترداع میداند .وی بیتای

آرزو و می سفر به وطانش را دارد« ،ا ّ الای وطناه»

از عمروبن معد را میآورد که میگوید:

گویند و می تواند مراد در آیه نیز این باشد که میاوه و

جذمُنا قیسٌ ونجدٌ دارُنا

ولنا األ ُّ به والمَکرَعُ

اص ما از قبیله قیس و سرای ما نجد اسات و ماا
در آنجا خوراکی و آبشخور داریم (ر.ک :زمخشاری،
 ،2421ج،4

.)124

هر آن چه را که آرزو کنند و مشتاق آن باشند ،برایشان
به وجود میآید و قاب دسترَ است.
در تفسیرهای عربی ،به معناهاای مختلاف اشااره
شده اسات و هساته معناایی کاه در آن واژه موجاود

طبرسی در تفسیر آیه می گوید« :باه بااور پاارهای

است ،ذکر شده اسات اماا در ترجماههاای فارسای،

چراگاه برای دامها بسان میوهها بارای انساانهاسات»

آنچه که به هسته معنایی مشهور اسات ،باه صاورت

.)124

کام ال ا نمی شود ،برای مثال در ترجمههاا باه میاوه

(طبرسی ،2322 ،ج،3

در ترجمههای فارسی آیاتاهلل مکاارم شایرازی و

خشک و چراگاه ترجمه شده است که مترجمان هایچ

فوالدوند به یکی از ترجمه های تفسیر کشااع اشااره

توضیحی را برای معنای مورد نیر خاود نادادهاناد و

کرده و آن را به چراگاه ترجمه کرده و در ترجمه آیاه

مفهوم زبان م صد به خوبی ال ا نشده و ممکن اسات

چنین گفته اسات« :و میاوه و چراگااه» (ر.ک :مکاارم

سوال برای خواننده پیش آید که چارا پاس از میاوه،

شیرازی،2924 ،

 722فوالدوند،2919 ،

)727

چراگاه ذکر شده و با بافت آیه همخوانی ندارد.

اما آیت اهلل مشکینی در ترجماه خاود باه معنای میاوه

این خود نوعی ن ص برای ترجمهها است که زبان

خشک اشاره میکناد و در ترجماهاش مایگویاد« :و

م صد را به خاوبی بیاان نمایکنناد .نیار پیشانهادی

میااوه ای تاار و خشااکانده شااده باارای ذخیااره و

نگارنده برای ترجمه آیاه ،چناین اسات :میاوه و هار

علاافچرایاای» (مشااکینی،2923 ،

 ،)727کااه از

آنچه را که آرزو دارند.
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«ابر» است ،وی می گوید« :ضرورت تناسب میان ایان

 .2-3واژه «إّل»
«مَفَلَا یَنیُرُونَ إلَی الْإبا کَیْافَ خُلِ َاتْ» (الغاشایب:

موارد [شتر ،آسمان ،کوهها و زمین که در آیههای بعد
آمده] سبب شده است که برخی «اب » را به ابر تفسیر

.)21
«اب » بر شتران فراوان اطالق می شاود و لفاظ آن
مفرد ندارد و نیز گفته شده :مبَ َ الوحشیّ و یأب ُ مباوالط

کنند» (همان،

.)141

طبرسی به یک معنای إب اشاره کرده و میگویاد:

و مبَ َ ،مبلَا یعنی حیوان وحشای در قطاره قطاره آ

« شتر متاعی از معیشت و وسای عیش و زندگی آنها

خوردن و درنگ کردن باه هنگاام آشاامیدن باه شاتر

بود بنابراین ،میفرماید :آیا به شتر و آنچه خداوند از

تشبیه شده است« .اإلّالةً» ،باه معناای خارمن هیازم

آن بیرون مای آورد ،نمای نگریاد( »...طبرسای،2322 ،

می باشد که به کوهان شتر تشبیه شاده اسات (راغاب
اصفهانی،2492 ،

ج،3-22

.)111

در تمامی ترجمه های فارسی ،به معنای شتر توجه

.)32

«رج ٌ آب » یعنی :مردی که شتر را میشناسد و در

شده و هیچکادام از مترجماان باه معناای ابار اشااره

چراندن آن مهارت دارد و اگر إب با تخفیف خواناده

نکرده اند ،پس معلوم میشود که در نزد مترجمان واژه

شود ،به معنای شتر است چراکاه شاتر تنهاا مرکبای

ابر را که کشاع ذکر کرده اسات ،ماورد قباول واقاع

است که زانو می زند تا بار بر او حم شود و اگر این

نشده و بدان توجهی نکرده اند و در ترجمه آیه چناین

واژه به تث ی خوانده شود ،اإلب به معنای ابری است

گفته اند :آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شاده

که آ

را برای باریدن حما مایکناد (ابان منیاور،

است .

2424ق ،ج ،22صص  .)4-3البته قاب ذکر اسات کاه

نتیجه :معناهای ذکر شده برای واژه إبا  ،عبارتناد

ابوالعباَ مبرد در مورد این آیه میگوید« :اب در این

از :شتر و ابر .زمخشری برخالع دو مفسر دیگار ،باه

آیااه بااه معنااای اباار اساات» (آلوساای ،2427 ،ج ،27

هر د و معنا اشاره کرده و همچنین تناسب هر یاک از

.)913

دو معنا را با سایاق آیاه بیاان کارده اسات .در زباان

طباری باه همااان معناای شاتر اشاااره مایکنااد و

فارسی نیز ترجمه هایی که صورت گرفته اسات ،واژه

می گوید« :منکران دین آیا به شتر نگاه نمایکنناد کاه

شتر را انتخا

کرده اناد کاه نشاان مایدهاد دیادگاه

چگونه خل شده است و از آن عبرت نمایگیرناد »

مترجمان فارَ زبان با دیدگاه طبری و طبرسی بیشتر

.)922

مواف بوده است لذا نیر نگارناده نیاز باا توجاه باه

(طبری ،1222 ،ج،14

زمخشری یکی از معانی واژه ابا را در ایان آیاه

تفاسیر و معناهایی که برای این واژه صاورت گرفتاه،

شتر می داند و در توضی اینکه چرا خداوند به شاتر

این است که بهترین ترجمه برای این واژه ،همان واژه

سوگند خورده ،می گوید« :زیارا شاتر را بارای حما

شتر است که با بافت آیه همخوانی بیشتری دارد.

بارهای سنگین و انت اال دادن باه سارزمینهاای دور

البته ترجمه ابر نیز با بافت آیه همخوانی دارد اماا

 .)143از

چون کاربرد معنایی این واژه در میاان عار هاا واژه

دست آفریده( »...زمخشری ،1222 ،ج،4

معانی دیگری که زمخشری برای این واژه برشامرده،

نگرشی به نیام چند معنایی در قرآن کریم

شتر بوده و بیشترین استفاده برای هماین معناا باوده،
بهتر است که شتر معنا شود.

217

زمخشری در ذیا آیاه مایگویاد« :فأماه هاویاب»
برگرفته از سخن عر

است که اگر کسی را به مرگ

نفرین کنند ،میگویند« :هوت ممُّاه» زیارا در صاورت
نابودی و مرگ شخص ،مادرش از ناراحتی و به دلی

 .3-3واژگا «َم» و «هاویً»

از دست دادن او میمیرد .شاعر گفته است:

«فَأُمُّهُ هَاویَبٌ» (ال ارعب.)3 :
در این مثال ،واژه «اُم» چون با واژه «هاویةً» ،هار
دو از واژه های چند معنا هستند که معنای اُم براساَ
قرار گرفتن در کنار واژه هاویب معناای ماورد نیار را
یافته لذا هر دو مورد را با یکدیگر ذکر کردهایم.
«هَوَی یَهوی هویاط و هُویَّاط و هَوَیاناط و إنهَوَی» ،یعنی
از باال پایین افتاد (ابن منیور ،2424 ،ج،27

.)912

هَوَت ممُّه مایبعَثُ الصب ُ غادیاا

ومااذا یاردُّ اللَّیا ُ

حین یئُو ُ
مرده باد ماادرش! (یعنای صاب ) کاه چاه هاا بار
می انگیزد به هنگام دمیدن (و مرده باد مادر شب) کاه
چهها با خود بر می گرداند هنگامی که بااز مایگاردد
(زمخشری ،1222 ،ج ،4صص .)133-131

ابن فارَ میگوید« :هاویً ،نام جهنم میباشاد چارا

وی همچنین میگوید« :گویا آیاه گفتاه اسات« :و

که کافر در آن س وط مایکناد» (ابان فاارَ،2333 ،

َما من خفَّت موازینه فقد هلة َ» .برخای گفتاهاناد:

ج،1

«هاویً» از نام های آتش است و «َمةه هاویةً» یعنای

.)731

«مم» به مادر واقعی که فرزند را به دنیا آورده است

پناهگاه وی آتش اسات از آنجاا کاه ماادر ماأمن و

و نیز به مادر بزرگ «مم» گفته میشود و هر آنچه کاه

پناهگاه فرزند میباشد لذا بدین معناست کاه ماادر و

پیوست هاای بعاد باه او متصا گردناد« ،مم» نامیاده

پناهگاهش ،دوزخ میشود .از قتاده روایت شادهَ« :مُّه

می شود و از آن جا که مادر پناهگاه و مأمن فرزندانش

هاویً» یعنی با مغز سر در قعر جهنم س وط میکند»

است ،به معنی پناهگاه نیز مورد اساتفاده قارار گرفتاه

(همان ،صص .)133-131

است» (راغب اصفهانی،2492 ،

.)27

طبرسی در شرح واژه «َم» و عبارت «َمه هاویةً»

«هوت ممه» دشنام است یعنی مادرش [در عازای

میگوید« :فأمه هاویب ،یعنی جایگااهش دوزخ اسات

فرزندش] به زمین افتاد و هاالک شاد» (ابان فاارَ،

چراکه به سوی آن پناه میبرد همانگونه که فرزند باه

 .)731ابن منیاور مایگویاد« :گفتاه

مادرش پناه میبرد و هاویً از نام های دوزخ اسات و

شده «فأمه هاویً» یعنی مادر سرش [مغاز سارش] در

آن گودالی است که در آن کاورههاای آتاش اسات و

 ،2333ج،1

آتش میافتد» (ابن منیور ،2424 ،ج،27

.)919

طبری می گوید« :پاس هماناا کسای کاه کارهاای

ژرفای آن مشخص نیست.
طبرسی از دیگران ن

میکناد کاه مایگویناد :از

نیکش کم باشد ،جایگاه ،پناهگاه و یا مسکنش جهانم

اص عربی گرفته شده ،هنگامی که ماردی در ساختی

میکند که منیور مغز سار

می افتاد ،می گفتند« :هوَت ممه» (طبرسای ،2322،ج،22

است و از برخی دیگر ن

است و اه دوزخ باا مغاز سار در آتاش مایافتناد»
(طبری ،1222 ،ج،14

.)717

.) 222
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ابن صال می گوید« :فأمه هاویب ،یعنی گناهکااران

فوالدوند برای «هاویب» ،لفظ گودالهاا یاا کاورههاای

با سر در آتش می افتند و به آتاش « مهةوا » گویناد

آتش را آورده است که با تفسیر طبرسی در یک راستا

چراکه مح سا وط گناهکااران اسات» (هماان،

می باشد .برای ترجماه ایان آیاه ،عاالوه بار ترجماه

.)223

فوالدوند که با تفاسیر بیشتر همساو اسات ،مایتاوان

آیت اهلل مکارم شیرازی و مشکینی در ترجمههاای

چنین ترجمه ای را نیز برای آیاه بیاان کارد و گفات:

خود از آُم باه پناهگااه و از هاویاب ،باه دوزخ اشااره

سرنگون به کورههایی از آتش اندر می شوند و یاا باه

می کنند که با معناهایی که تفسیر طباری و زمخشاری

کورههایی از آتش سرنگون میشوند.

ارا ه دادهاند ،در یک راستا مایباشاد و متااثر از آناان
هستند و در ترجمه آیه چناین گفتاهاناد :پناهگااهش
«هاویب» (دوزخ) است (ر.ک :مکارم شایرازی،2924 ،
 327مشکینی،2923 ،

.)322

 .4-3واژه «البروج»
«وَ السَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوج» (البروج.)2 :
از قصرها و ستارگان به دلی موقعیت خاصی کاه

فوالدوند در ترجمه خود هاویب را به سیاهچال یاا

دارند ،تعبیر به بروج شاده اسات« .البَارَج» بزرگای و

کوره های آتش ترجمه کرده است که متااثر از تفسایر

زیبایی چشم را گویند که از نیر وسعت و زیبایی باه

طبرسی است و در ترجمه آیه میگوید« :پس جاایش

دو معنای ستاره و قصار تشابیه شاده اسات (راغاب

هاویب (سیاه چال یا کورههای آتش) باشد» (فوالدوند،

 .)227اصااامعی گویاااد :باااه

،2919

.)322

نتیجه :معناهاایی کاه بارای واژه «اُم» ذکار شاده،

اصااافهانی،2492 ،

کشتیهای بزرگ« ،البَوارج» گفته می شود که مفارد آن
«بارجب» میباشد (ابن منیور ،2424 ،ج،1

.)129

عبارتند از :مادر ،مادربزرگ ،پناهگاه ،جایگاه ،مسکن،

اباان عباااَ ،از بااروج ،بااه قصاار تعبیاار کاارده و

مادر سر (مغز سر) و معناهایی که بارای هاویاب ذکار

ستارگان را باه سااکنان آن قصار تشابیه کارده اسات

شده ،عبارتند از :دوزخ ،کوره های آتش ،س وط کردن
و قعر جهنم.

(آلوسی ،2427 ،ج،27

.)134

زبان شناسان این واژه را مشت از «بَرَجَ» به معنای

تمامی مفسران به معانی واژه مم در این آیه اشااره

ظاهر شدن دانسته اند اما تردیدی نیست کاه «بُاروج»

کرده اند و به طور صری به هسته معنایی واژه مم نیاز

واژه یونااانی «پاارگس» 2ا مااینمایانااد کااه باارای

اشاره داشته اند اما در تفسیر معنای هاویاب  ،طبرسای

کنگره های روی باروی شهر به کار رفتاه اسات و باه

به معناهای بیشتری اشاره کرده و معنایی را که او ذکر

معنای دژ نیاز باه کاار رفتاه اسات (جفاری،2923 ،

کرده ،بیشتر با بافت آیه همخوانی دارد و مناسبتر از

 .)242سلوی محمد العوا میگویاد« :ایان واژه در

دو مفسر دیگر است .باا توجاه باه تفاسایر ،آیاتاهلل

زبان عربی به معنای چهره ی زیبا مایباشاد» (محماد

مکارم شایرازی و مشاکینی ،واژه «اُم» را باه پناهگااه

العوا،2921 ،

.)7

ترجماه کااردهاناد امااا «هاویاب» را بااه دوزخ ترجمااه
کرده اند که با تفسیر کشاع و طبری مشابهت دارد اما

- Burgus

1
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طبری در ذی آیه میگوید :در مورد معنای باروج

آسمان که اسرار فراوانای دارد و نشاانه ای از قادرت

اختالع نیر است زیرا برخی می گویند :بروج یعنای

خداوند متعال است ،چنین ذکر شده است و مفسرین

قصر و منیور از قصر ،ستارگان است و همچنین ن

تا حدودی به آن توجاه داشاته اناد اماا متاسافانه در

میکند که منیور برج هایی مرتفع در آسمان است کاه

ترجمهها به هسته معنایی که در تفسایرها ذکار شاده،

به برج های دوازده گاناه معاروعاناد (طباری،1222 ،

اصال توجهی نشده و مترجمان معناایی زیباا را ارا اه

ج،14

ندادهاند و ترجمه بسیار ضعیفی را ارا ه دادهاند.

.)991

زمخشری در ذی آیه و در معنای واژه مایگویاد:

بیان کردن قصر ،ستارگانی بزرگ ،برجهای مرتفاع

منیور برجهای دوازدهگانه ای اسات کاه از آنهاا باه

و دژ ،برای نشان دادن عیمت و بزرگی آسمان باوده

کاخ های آسامان تعبیار شاده اسات ،یاا باه گفتاهای

که در تفاسیر نیز بدان توجه نشده اسات ،لاذا معناای

ستارگانی هستند که ماه در آنها منزل میگیارد و باه

پیشنهادی نگارنده که درخور ترجمه ایان آیاه باشاد،

قولی ،ستارگان بزرگی هستند که به علت نمایان بودن

چنین است :و سوگند به آسمان کاه دارای عیمات و

و بزرگی« ،باروج» خواناده شاده اناد و باه گفتاهای،

بزرگی است.

درهای آسمانند (زمخشری ،1222 ،ج،4

.)192

طبرسی مای گویاد :باروج ،مناازل رفیاع اسات و
م صود از آن در اینجا ،همان منازل خورشاید ،مااه و
ستارگان است که دوازده برج است (طبرسای،2322 ،
ج،22

.)121

 .5-3واژه «الروح»
«یَوْمَ یَ ُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَا ِکَبُ صَفّاط لَا یَتَکَلَّمُونَ إلَّا مَنْ
مَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَ قَالَ صَوَاباط» (النبأ.)92 :
«روح» اسم برای نفاس اسات و وجاه تسامیه آن

تمامی مترجمان فارسی زبان ،بروج را باه هماان

بدین دلی است که نفس جز ی از روح است و مانند

واژه بُرج معنی کرده اند که مفساران در تفاسایر خاود

تسمیه نوع به اسم جانس اسات و نیاز مانناد تسامیه

بدان اشاره کردهاند لاذا در ترجماه آیاه گفتاهاناد :و

انسان به حیاوان و روح اسام قارار داده شاده بارای

سوگند به آسمان کاه دارای بارج هاای بسایار اسات

جز ی که بواسطه آن حیات و حرکت حاص میشود

 739فوالدونااد،

و منافع به وسیله آن جلب و ضررها دفع مایشاود و

(ر.ک :مکااارم شاایرازی،2924 ،
،2919

 732مشکینی،2923 ،

.)732

نتیجه :معناهایی که برای واژه «بروج» ذکار شاده،
عبارتند از :قصر ،درهاای آسامان ،ساتارگانی بازرگ،
باارجهااای مرتفااع ،بزرگاای و زیبااایی و دژ .تمااامی

خداوند بزرگان مال که را روح نامیده اسات و چناین
میفرماید« :یَوْمَ یَ ُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَا ِکَابُ صَافّاط» (راغاب
اصفهانی،2492 ،

.)412

طبری در این مورد ،ن

قاولهاایی را مایآورد و

معناهایی که برای این واژه ذکر شاده ،باا بافات آیاه

واژه روح را ایاان چنااین ترجمااه ماایکنااد« :روح،

همخوانی دارد و میتوان در ترجمه از آنهاا اساتفاده

مال که ای بزرگ که از تمامی مال ک بزرگتر است و

کرد اما هسته معنایی که در این واژهها کاامال نمایاان

بزرگ تمامی آن هاست و از برخی دیگر ن

مایکناد

است ،این است که برای نشان دادن عیمت و بزرگی

که منیور از روح ،عبارت است از -2 :جبر یا (ع)،
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 -1مخلوقی که مایخورناد و مایآشاامند و مال کاه

نیر می رسد کاه در ایان ماورد ،باه تفاسایر تاوجهی

نیستند -9 ،مخلوقی شبیه به انساان و انساان نیساتند،

نداشته و معنایی را مشابه هیچکادام از معناهاایی کاه

 -4فرزندان آدم (ع) -7 ،ارواح انسانها قب از اینکه

تفاسیر ذکر کردهاند ،ارا ه ندادهاناد و در ترجماههاای

به روح شان بازگردند و  -3خل ی که شابیه فرزنادان

خاود واژه روح را بیااان کااردهانااد و هاایچ توضاایحی

آدم (ع) هستند» (طبری ،1222 ،ج،14

.)212

درباره ی روح ندادهاند که یک ترجماه تحات اللفیای

زمخشری می گوید« :روح ،یعنی کسانی که برترین

باوده و چناین ترجمااه کاردهاناد« :روزی کااه روح و

آفریدگان و اشرع مخلوقات هستند و برخی گفتهاناد

مال کااه در یااک صااف ماایایسااتند» (ر.ک :مکااارم

که فرشته ای بزرگ است که خدا پس از عرش ،هایچ

شااایرازی،2924 ،

چیزی را به بزرگی آن نیافریده است و برخی هام او

.)729

را جبر یا دانسااتهانااد» (زمخشااری ،2421 ،ج،4
.)331

 727فوالدوناااد،2919 ،

نتیجه :معناهای ذکر شده برای واژه روح ،عبارتناد
از :جبر ی (ع) ،فرشته ای بزرگ تر از تمامی فرشتهها،

طبرسی نیز می گوید :در ماورد واژه «روح» ،میاان

ارواح انسان ها ،مخلوقی همانند فرزندان آدم ،برتارین

مفسران بحث و گفتگو است و چناین ن ا مایکناد:

و اشرع ترین مخلوق خداوناد و مخلاوقی شابیه باه

«روح ،موجودی است از پدیدههای گونهگاون جهاان

انسان ،که انسان نیساتند .هساته معناایی کاه در ایان

آفرینش که خدا آن ها را به صورت انسان آفریده و از

ترجمااههااا وجااود دارد ،ایاان اساات کااه واژه روح،

فرشتگان نیساتند و برخای مایگویناد کاه فرشاتهای

اشرعترین و بزرگترین مخلوق خداست.

گران در است که خدا فرشته ای به عیمت آن نیافریده

تمامی مفسران عر

به معناهای مختلف این واژه

است و نیز گفته شده :منیور «ارواح» انسانهاسات و

توجه داشته و هر چند معنایی را کاه بارای ایان واژه

یا منیور جبر یا (ع) و یاا منیاور فرزنادان آدم (ع)

ن

شده ،ذکر کردهاند اماا در ترجماههاای فارسای،

است» (طبرسی ،2322 ،ج ،22صص .)312-312

ف

آیتاهلل مشکینی در ترجمه خود به تفاسیر اشااره

آیت اهلل مشکینی در ترجمه خود به مال کاهای کاه

داشااته و ب یااه ی مترجمااان همااان واژه روح را ذکاار

از تمامی مال که بازرگ تار اسات ،اشااره کارده و در

کرده اند که نشان می دهد بدون هیچ چشامداشاتی باه

ترجمه آیه چنین گفته است« :روزی که روح (سارور

تفاسیر ذکر شده است.

فرشتگان) و فرشتگان به صف میایساتند» (مشاکینی،
،2923

.)729

در این ترجمه ،باه یکای از معناهاای روح توجاه

نیر نگارنده برای ترجمه با توجه به هسته معنایی،
چنین است :اشرع ترین مخلوق خداوند و مال که در
یک صف میایستند.

شده و مشخص می شود که ترجماه ،متااثر از تفسایر
طبری بوده است .همان طور کاه گفتاه شاد ،آیاتاهلل
مشکینی در ترجمه خود به تفاسیر نیر داشتهاناد و از
آن به سرور فرشتگان یاد کرد اما دو مترجم دیگر باه

 .6-3واژه «سُبَاتا»
«وَجَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتاط» (النباء.)3 :
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«السَّبت» در اص به معنای قطاع کاردن و بریادن

آسایش بدنتان قرار دادیم -1 ،ابن انبااری مایگویاد:

 .) 931اصاامعی

را برای بریادن از اعمالتاان قارار دادیام و -9

اساات (راغااب اصاافهانی،2492 ،

می گوید :پوست رنگ شده را السَّابت گویناد (یعنای
موهای آن چیده شده است) و اگر بر روی پوست مو

خوا

خوابتان را « سبات » قرار دادیم که ناه ح ی تااط مارگ
است و نه حیات و ادراک» (همان،

.)393

و پشم باشد آن را «مُصحَب» گویند .و «السبت» یعنی

تمامی ترجمه هایی که مورد نیر بوده ،سباتا را باه

تراشیدن ،زمینی را که در آن درختی نباشاد «السَّابتاء»

آرامش ترجمه کردهاند که در تمامی تفاسیر ایان معناا

گویند (ابن منیور ،2424 ،ج ،1صص .)93-92

ذکر شده و چنین ترجمه کردهاناد :و خاوا

شاما را

معنای دیگر «السَّبت» آراماش اسات .ابان منیاور

مآیااه آرامشااتان قاارار دادیاام (ر.ک :مکااارم شاایرازی،

میگوید« :سَبَتَ یَسبُتُ سابتاط :یعنای آراماش یافات و

 724فوالدوند،

استراحت کرد» (همان،

.)91

،2924

 724مشکینی،2923 ،

 2919و

.)721

طبری میگوید« :خوابتان را مآیه راحتی و آراماش

نتیجةةه :معناهااای ذکاار شااده باارای واژه الساابت،

قرار دادیم که برایتاان مآیاه تساکین شاود ،همچاون

عبارتند از :آرامش ،آسایش ،قطع کردن و بریدن ،مرگ

مردگان که احساسی ندارند در حالی که شما زندهاید

و دست از کار کشیدن .تمامی مفسران ،قطاع شادن و

و روح هایتان از شما جدا نشاده اسات .شانبه را نیاز

بریدن را مهم تارین هساته معناایی میاان معاانی واژه

بدین دلی سبت نامیده اند ،چون روز راحتی و کنادن

سبات دانسته اند .البته زمخشری و طبری به دو معنای

از کارهااای روز مااره اساات» (طبااری ،1222 ،ج،14

سابات (مارگ و آراماش) ،کااه باا بافات آیاه بیشااتر

.)272

همخوانی دارد ،اشاره کرده در حالی که طبرسای باه

زمخشری می گوید« :سباتاط ،یعنی :مرگ و مسبوت،

کاربرد دیگر واژه که همان شنبه است و با بافات آیاه

یعنی :مرده از [مصادر] «سَابت» اسات زیارا مارده،

همخوانی کمتری دارد ،اشاره کارده اسات .مترجماان

یکای از دو حالات

فارَ زبان به یکی از معانی که در تفاسیر آمده است،

«توفی» می باشد .برخی گفتهاناد« :سابات» باه معناای

استناد ورزیده اند و به آرامش ترجمه کردهاند که نیار

بریده از حرکت اسات و خاوا

آسایش است» (زمخشری ،1222 ،ج،4

.)323

نگارنده نیز چنین است.

طبرسی در معنای آیه میگوید« :السبات ،یعنای :از
کار دست کشیدن برای استراحت و «سَبَتَ انفَه» نیز از

 .7-3واژه «شدید»

همین واژه گرفته شده است ،یعنی بینیاش را بریاد.

«وَإنَّهُ لِحُب الْخَیْر لَشَدِیدٌ» (عادیات.)2 :

روز شنبه را «السبت» گویند زیرا در شریعت موسای

«الشِّدة» یعنی استحکام و سختی و «رج ٌ شادید»،

در این روز دست از کار می کشند» (طبرسای،2322 ،

به معنای مرد قوی و پر قدرت است و «رج ٌ شادید

ج،22

.)392

العین» ،یعنی مردی که خوا

وی همچنین میگوید« :در معنای این آیه مفساران
بر چند وجه اختالع کردهاند -2 :ما خاوا

را بارای

بر او غلبه نمیکند و نیز

فع « اشتَدَّ » به معنای دویدن میباشد (ابان منیاور،
 ،2424ج،9

.) 191-194
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باشد «اشتَدَّت الاری »

فراء نیز میگوید :یعنای انساان باه ماال عالقاه و

نیز ممکن است از این با

یعنی باد باه تنادی وزیاد (راغاب اصافهانی،2492 ،

محبت شدیدی دارد .با این که تمامی مفساران عالقاه

.)442

دادن به مال را در معنای آیه آوردهاند اما ترجمههاای

طبری می گوید« :همانا در ماورد شادید اخاتالع

مکارم شیرازی و فوالدوند بیشاتر باا تفسایر طبرسای

نیر است و نیر بصریان را میآورد که منیورشاان از

همسو است و تأثیر این ترجمه را در آنهاا مایتاوان

میکند

دید که در معنای آیه گفته اند :و او عالقه ی شدید باه

شدید ،بخی است و همانا از برخی دیگر ن

که انسان بارای باه دسات آوردن ماال ،سرساخت و
نیرومند است» (طبری ،1222 ،ج،14

.)732

مااال دارد (ر.ک :مکااارم شاایرازی،2924 ،
فوالدوند،2919 ،

324

.)733

زمخشری در ذی آیه میگوید« :واژه شدید ،یعنی:

آیت اهلل مشکینی ،در ترجماه خاود باه سرساخت

بخی و خسیس ،که منیور« :فالنٌ شدیدٌ» یا «متشادد»

بودن انسان اشاره میکند که با تفسیر طبری هماهناگ

است و معنای آیه چنین میشود :همانا انسان به دلیا

است و در ترجمه میگویاد« :مسالماط او (انساان) بار

دوست داشتن مال و سخت خرج کاردن آن خسایس

دوستی مال ،بسی سرسخت و قوی است» (مشاکینی،

است یا [شدید] به معنای قوی است و [معناای آیاه

،2923

.)733

چنین است] :انسان به دلی دوست داشتن مال و م دم

نتیجه :معناهای ذکر شده برای واژه شدید ،عبارتند

شمردن آن و نیز برای به دست آوردن آن قدرتمناد و

از :پرقدرت ،بخی  ،قوی و محکم ،شاجاع ،دویادن و

توانا است ،ولی برای عالقه نشان دادن به عبادت خدا

سختی .تمامی مفسران به معناهای متفاوتی کاه بارای

و شکر نعمت های او ضاعیف و نااتوان اسات گفتاه

این واژه ذکر شده ،اشاره کردهاند و به نیرات مختلفی

شده است« :هو شَدیدٌ لِهاذا األمار و قاویٌ لاه» ،پاس

استناد جسته اند .زمخشری و طبری باه معناای دیگار

منیور آن است که برای دوست داشتن اموال سست و

«شدید» ،که همان توانایی و نیرومنادی اسات ،اشااره

بیحاال نمایباشاد بلکاه باا نشااط و تواناا اسات»

کرده اند در حالی که طبرسی به معناایی غیار از ایان

(زمخشری ،1222 ،ج،4

.)137

معنا که همان «بسیار» است ،اشاره کرده است.

طبرسی در معنای «شدید» در این آیاه مایگویاد:

هسته معنایی که مورد نیر است و تمامی مفساران

مال را بسیار دوست دارد و نسبت به آن بخی اسات.

بدان اشاره کرداناد ،قاوی و محکام باودن انساان در

به شخص بخی  ،شادید و متشادد گویناد (طبرسای،

جمع آوری مال است کاه سسات باودن انساان را در

 ،2322ج ،22صص  .)224 -227شاعرمیگوید:

م اب عبادات نشان دهد لذا این معناا باا بافات آیاه

مری الموتَ یعتاامُ الکارامَ و یصاطفی

ع یلابَ ماال

الفاحش المتشدّد

بیشترین همخوانی را دارد و در تفسایر طباری بیشاتر
مد نیر بوده است.

می بینم که مرگ انسان های بزرگوار را بر میگزیند

بهترین ترجمه فارسی را نیز مایتاوان از آیاتاهلل

و ارزشاامندترین مااال انسااان آزمنااد را برماایگیاارد

مشکینی دانست که بیشتر از مترجمان دیگر به تفاسیر

(تبریزی،2323 ،

.)213

و هسته معنایی توجه داشته و ترجمهای درخور ارا اه

نگرشی به نیام چند معنایی در قرآن کریم

داده اند که منیور و هدع آیه را تا حدودی باه طاور
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یعنی اشکش سرازیر شاد (طبرسای ،2322 ،ج،3-22

کام رسانده است .نیار پیشانهادی نگارناده نیاز باا

.)237

ترجمه آیت اهلل مشکینی مواف است و آن را با بافات

آیت اهلل شیرازی در ترجمه خود به موجود اشااره

آیه هماهنگتر می بیند و سرسخت بودن انساان بارای

می کند و کامالط با تفسیر طبرسی همساو اسات .او در

معنای واژه شدید ،بهترین ترجمه میباشد.

ترجمه چنین میگوید« :و از شر هر موجود گزنادهای
که هنگام شب وارد می شود» (مکارم شیرازی،2924 ،
 .)323مشااکینی و فوالدونااد ،در ترجمااههااا از

 .8-3واژه «غاسق»
«وَ مِن شَرِّ غَاسِ ٍ إذَا وَقَبَ» (الفل .)9 :

تفاسایر کشااع و طباری متااثر باودهاناد و آن را بااه

«غین ،سین و قاع» یک اص صحی هساتند کاه

تاریکی ترجمه کردهاناد و چناین گفتاهاناد :و از شار

بر تاریکی داللت دارناد و غاسِا یعنای شاب (ابان
فارَ ،2333 ،ج،1

« .) 921الغاس » یعنی ماه زیرا

خسوع میکند و تاریک میشود» (ابن منیور،2424 ،
ج،22

.)123

تاریکی چون فارا گیارد (ر.ک :فوالدوناد،2919 ،
 324مشکینی،2923 ،

.)324

نتیجه :معناهای ذکر شده برای واژه غاس  ،عبارتند
از :شب ،اول شب که هوا تاریاک مایشاود ،غارو

طبااری نیاارات متفاااوتی را کااه اه ا خاارد ذکاار

خورشید ،موجود گزناده و درناده ،مااه و ساتاره کاه

کرده اند ،به ترتیب چنین بیان میکناد -2« :شاب-1 ،

منیور س وط آنها میباشد .هسته معناایی در تفاسایر

اول شب کاه هاوا باه تااریکی مایرود -9 ،غارو

کشاع و طبری ،تاریکی می باشد که دو مفسار باه آن

خورشید -4 ،ماه -7 ،ستاره ثریاا (منیاور سا وط آن

اشاااره کاارده انااد ولاای طبرساای باارخالع آنااان ،بااه

میباشد)» (طبری ،1222 ،ج،14

موجودی که در شب ظاهر میشاود و موجاب ضارر

.)124

زمخشری در توضی آیه مای گویاد« :غاسا » باه
معنای شب است آنگاه که تاریکی اش دامن گستراند

می گردد ،اشاره کرده که دیگر مفسران به آن اشاارهای
نکردهاند.

و غس ا ت العااین ،یعناای چشاام از اشااک پاار شااد و

در حالی که زمخشاری و طباری بارای «غاسا »

«غسقت الجراحً» ،به معنای پر از خون شاد ،هار دو

چندین معنا برشمردهاند ،طبرسی تنها به معنای شب و

» باا

حیوانات شرور و گزنده برای «غاسِا » بسانده کارده

واژه « غَاس » یعنی ظلمتش همه چیز را فرا میگیرد

است که به نیر می رسد از دو تفسیر دیگر بهتر است

(زمخشری ،1222 ،ج ،4صص .)217 -213

زیرا منیور از شب ،آن چیزی است که در شب ظاهر

از همین واژه می باشند ،در این صورت « ،وقو

طبرسی میگوید« :غاس در لغت به معنای حملاه
برنده برای زیان رساندن در شب است زیرا در شاب

می شود در نتیجه منیور موجوداتی است که در شب
ظاهر میشوند و نه خود شب.

درندگان و گزندگان از آشیانه ها و سوراخ خود بیرون

در ترجمه های فارسای ،مکاارم شایرازی گویاا از

میآیند .گفته میشاود« :غسَقت القرحً» هنگاامی کاه

تفسیر طبرسی استفاده نموده و ترجمه اش بار اسااَ

چرک زخم بیرون آید و سر باز کند« .غَسَا ت عینُاه»

آن می باشد و آن را به موجود شرور و گزنده ترجماه
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کرده است که از دیگر ترجمه ها برتار و بهتار اسات.

 -4موجااااودات هسااااتی» (طبااااری ،1222 ،ج،14

نیر پیشنهادی نگارنده با نیر آیت اهلل مکارم شایرازی

.)122

در یک راساتا اسات و آن را بهتار از هار ترجماهای

زمخشری می گوید« :فَلَ و فَرَق» یعنی صب

میداند.

زیرا

شب از صب شکافته و جدا میشاود .در مثا آماده:
«هو مبیَنُ مِن فَلَ َ الصُّب » یا «مِن فرَق الصُّاب » (فاالن
چیز از صب روشنتر است) .باه گفتاه ای ،فلا  ،هار

 .9-3واژه «الفَلَق»
«قُ ْ مَعُوذُ برَ

چیزی اسات کاه خداوناد آن را از اصا و ریشاهای

الْفَلَ » (الفل .)2 :

«الفل » یعنی شکاع (ابن منیاور2424 ،ق ،ج،22

بیرون می آورد مانند :گیاهان از زماین ،چشامه هاا از

 .) 923به زماین گاود باین دو بلنادی (دره) نیاز

کوه ها ،باران از ابرها و به گفتهای ،دره یا چاهی است

 .)347باه

اسات کاه زماین

«فل » گویند (راغاب اصافهانی،2492 ،

همه مخلوقات« ،فَلَ » گفته میشود چراکاه گاویی از
شکاع آن ها چیزهای دیگاری باه وجاود مایآیاد و
آشکار می شود (ابن فارَ ،2333 ،ج ،1صاص -992

در جهنم و برگرفته از گفتهی عر

پست را فل و جمع آن را فَل ان گویناد (زمخشاری،
 ،1222ج،4

.)217

طبرسی می گوید« :اص ایان واژه شاکاع بسایار
وسیع است که بر گرفتاه از «فَلَا َ یَفل ُاه فل ااط رمساه

.)992
زیمرن ،یادآور می شود که فع عربی«فلَ َ» ساخته

بالسیف» میباشد (یعنی سرش را با شمشیر شکافت).

شده از اسم است و آن را بر گرفته شده از یک منباع

به صب  ،فل گفته می شود زیرا با روشانایی خاویش

 .)911زهیر نیز آن

تاریکی شب را مای شاکافد .برخای گویناد« :الفلا »

را به معنای صب به کار برده است و در بیت شاعری

بچه ها و نوزادان را گویند که با خارج شدن از صلب

چنین میگوید:

پدران و رحم مادران شکافته میشوند همانگونه کاه

آرامی می داند (جفری،2923 ،

الفارج الهم مسادوال عسااکره

کماا یفارج غام

دانه از گیاه شکافته می شود .همچنین به معنای چاهی
اساات بساایار عمیاا در دوزخ( »...طبرساای،2322 ،

الیلمب الفل
همو که می زداید انادوهی را کاه تماام نیروهاا و

ج ،3-22صص .)237 -233

توانایی هاایش را بکاار بساته اسات( انادوه فراگیار)،

تمامی ترجمه ها ،واژه فل را به صاب (ساپیدهدم)

همانگونه که فل  ,غم و اندوه شبانه را از بین میبارد

ترجمه کرده اند که در تفسیرها به آن اشاره شده است.

(زهیر،1227 ،

.)93

طبری در مورد واژه فل  ،چهاار معنای را از اها
اندیشه ذکر میکند -2« :زندانی در جهنم که هرگاه در

چنین ترجمه نمودهاند :بگو :پناه میبرم باه پروردگاار
سااپیده دم (ر.ک :مکااارم شاایرازی،2924 ،
مشاااااکینی،2923 ،

323

 324فوالدوناااااد،2919 ،

آن باز شود ،اه دوزخ فریااد سار مایدهناد و فارار

.)324

می کنند -1 ،صب (ساپیده دم) را فلا گفتاهاناد-9 ،

نتیجه :معناهای ذکر شده برای واژه فل  ،عبارتناد

برخی نیز آن را به مردم و خل خدا ترجمه کردهاناد،

از :صب (سپیدهدم) ،تمامی موجودات ،زندان یا چاهی

نگرشی به نیام چند معنایی در قرآن کریم
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در جهنم ،دره ،مردم .در این آیه ،هر چند معناایی کاه

زمخشری در توضی معانی واژه میگوید« :تَنشِ ُ»

مفسران برای واژه «فل » برشمرده اناد ،باا سایاق آیاه

یعنی خارج میکنند .این واژه از «نَشَا َ الادَّلو» یعنای

همخوانی دارد اما هسته معنایی با توجه به آنچه ذکر

سط را از چاه بیرون کشید ،گرفته شاده اسات و در

شد ،موجودات هستی میباشد که با بافت آیه «مِنْ شَرِّ

این صاورت منیاور مال کاه هساتند کاه ارواح را از

مَا خَلَ َ» (الفل  )1 :همخوانی بیشتری دارد عالوه بار

جسم ها بیرون میکنند .یا باه اسابان ماردان جنگجاو

این ،در شرح واژه غاس که در مثالهای قبلی توضی

[سوگند خورده است]« .ناشطات» در این معنا از «ثورٌ

داده شد ،برای ترجمه ،ذکر واژه موجاودات ،بهتار از

ناش » گرفته شده ،یعنی هنگامی که گاو از منط اهای

صب (سپیده دم) است.

به منط ه ی دیگر مایرود .یاا باه ساتارگانی [ساوگند

در ترجمههای فارسی ،به معناای ساپیدهدم توجاه

خورده] که از جانب مشرق به طرع مغار

شده است که یکای از معناهاای ذکار شاده بارای آن

.)339

میکنند (زمخشری ،1222 ،ج،4

حرکات

است و مترجمان نیز به هسته معنایی در ترجماههاای

طبرسی میگوید« :النش به معنای کنادن اسات و

خود ،توجهی نداشتهاند .از آن جا که در آیاات بعادی

«نَشَ َ الوحشُ من بلدٍ إلی بلدٍ» ،یعنی حیوان شتابان و

این سوره گفته شده« :وَمِن شَرِّ غَاسِ ٍ إذَا وَقَبَ» (فل :

باا نشااط از شاهری باه شاهر دیگار رفات و تَنشا ُ

 )9و شرح این آیه نیاز داده شاد ،ترجماه پیشانهادی

بصاحبها ،یعنی صاحبش را از شهری باه شاهر دیگار

نگارنده چنین است :بگو :پناه مای بارم باه پروردگاار

میبرد .هیمان بن محافه میگوید:
امست همومی تنش المناشطا

تمامی موجودات (هستی).

الشام بی طورا و طاورا

واسطا

خواسته های من ،مرا از شهری به شهر دیگر ،گااه

 .11-3واژه «ناشطات»

به شام و گاه به واسا مایکشااند (طبرسای،2322 ،

«وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاط» (النازعات.)1 :
«نون ،شین و طااء یاک اصا واحاد هساتند کاه

ج،3-22

.)372

برحرکت و جنابش داللات مای کنناد» (ابان فاارَ،

«انشطت العقد » یعنی گاره آن گشاوده شاد .بااز

« .)772الناش » گاو وحشی را گویند

شاادن گااره را وقتاای دو طاارع آن کشاایده شااود را

که از سرزمینی به سرزمین دیگار حرکات مایکناد و

«االنشوطً» گویند .واژه ناشطات بساان «ازهااق» کاه

گفته شده« :األُنشوطً» گره ای است که یک طارع آن

جمع «زَه » است ،به معنای کمندها و کمانهاا آماده

کشیده می شود تا گشوده شاود» (ابان منیاور،2424 ،

است بنابراین ،سوگند باه فاعا آن اسات و ایشاان

ج ،1صص .)429-424

مجاهدان در راه خدا هستند (همان ،صص.)372-371

 ،2333ج،1

طبری معناهایی را که برای ایان واژه ذکار شاده،
چنین ذکر میکند -2 :مال که ای که جان انساانهاا را
میگیرناد -1 ،ساتارگان کاه از اف ای باه افا دیگار
میروند -9 ،مرگ (طبری ،1222 ،ج،14

.)232

طبرسی در بخش «المعنی» ناشطات را با تکیه بار
سخنان دیگران چنین معنا میکند:

پژوهشهای زبانشناختی قرآن ،سال دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ،2931پیاپی4
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 -2کمندها و کمانها که آنگونه که پیشتار آماد،

 .11-3واژه «یتیم»

خداوند متعال بر صاحبان آنها یعنی مجاهدان سوگند

«مَلَمْ یَجدْکَ یَتِیماط فَآوَی» (ضحی.)3 :

یاد میکند.

حروع اصلی واژه یااء ،تااء و مایم اسات .باه از

 -1مال کااه کااه جااان کااافران را میااان پوساات و

دست دادن پدر در میاان انساان هاا و ماادر در میاان

استخوان به حرکت در می آورند تا آن را از درونشاان

حیوانات« ،الیُتم» اطالق می شود (ابان فاارَ،2333 ،

بیرون کشند حال آنکه کافران در سختی و اندوه قرار

ج،1

 .)372راغب میگوید :به هر چیزی که تنها و

گرفتهاند.

مفرد باشد ،یتیم گفته می شود لذا «رُ َّ ٌ یتیمةًٌ» یعنای

 -9مال کااه کااه جااان مؤمنااان را بااه حرکاات در

مروارید بی نییر و به خانهای دور افتاده و یا ارزشمند

می آورند و آن را میگیرند هماان گوناه کاه افساار از

که به مروارید تشبیه شاده اسات« ،بیاتٌ یتایمٌ» گفتاه

گردن شتر فرو میافتد ( یعنی با نرمی جان مؤمناان را
میگیرند).

میشود (راغب اصفهانی،2492 ،

.) 223

در تفسیر طبری ،باه دو معناا اشااره شاده اسات:

 -4جان مؤمنان که به هنگام مرگ خارج میشود.

منیور از یتایم -2 :نداشاتن پادر و ماادر اسات کاه

 -7ستارگان که از اف ی باه افا دیگار مایروناد

) یتیم بود اما به او

(ر.ک ،همان،

.) 371

خداوند با وجود اینکه پیامبر (

عزت و م ام داد -1 ،سرگشته (طباری ،1222 ،ج،14

نتیجه :معناهاای ذکار شاده بارای واژه ناشاطات،

.)421

عبارتند از :ستارگان ،مال کاه ،اسابان جنگجاو ،جاان

زمخشری میگوید« :این آیه به این مطلاب اشااره

مؤمنان ،کمندها و مارگ .در میاان مفساران ،طبرسای

دارد که پیامبر (

) در حالی که جنینای شاش ماهاه

مایگویاد :ناشاطات باه معناای کمنادها و کماانهااا

بود ،پدرش درگذشت ،سپس در سن هشات ساالگی

می باشد بنابراین ،سوگند به فاع آن ،یعنی مجاهادان

مادرش درگذشت و عمویش ابوطالب سرپرستی او را

در راه خداست.

به عهده گرفت وخداوناد مهار او را در دل ابوطالاب

در تمامی ترجمههای فارسی به مال که (فرشتگان)
ترجمه شده است که در همه تفاسیر بدان اشاره شاده

گذاشت و او را خو

تربیت کرد.

از سخنان دیگر در تفسیر ایان واژه ،ایان مطلاب

است و مترجمان فارَ زبان متااثر از آن باودهاناد و

است که گفتهاناد« :یتیمااط» برگرفتاه از گفتاهی عار

چنین ترجمه کرده اند :سوگند به فرشتگانی کاه جاان

یعنی «ر ا ٌ یتیمًٌ» می باشد ،یعنی مگر نه این است کاه

(مومنان) را به آرامی میگیرند (ر.ک :مکارم شایرازی،

[خداوند] تو را در میان قریش فردی بینییر یافات و

،2924

 727فوالدوناااااااااد،2919 ،

مشکینی،2923 ،

729

 )729لذا با توجه به آیه پیشاین

در پناه خاود گرفات » (زمخشاری ،1222 ،ج،4
.)111

که در مورد کافران است ،ترجمههای صورت گرفته با

طبرسی در ذی آیه مای گویاد« :در معناای آن دو

بافت آیه همخوانی بیشتری دارد و متناسب با معناای

قول است -2 :ت ریر و بیان نعمتهای خداوند بار آن

آیه هستند.

حضرت میباشد .هنگامی که پادرش وفاات نماود و

نگرشی به نیام چند معنایی در قرآن کریم

پیامبر (

) یتیم و بی پدر ماند ،خداوناد او را جاا و

مکان داد -1 .ملم یجادک یتیمااط ،یعنای تنهاا و یگاناه
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شیرازی انجام دادهاناد ،صاحی تار مایباشاند و نیار
نگارنده نیز با این دو مترجم یکی است.

[یافت] که ماننادی بارای تاو در شارافت و فضایلت
نیست .این معنای یتیم که داللات بار یگاانگی و بای
همتااایی دارد ،برگرفتااه از «ر ا یتیمةةً» ماایباشااد
(طبرسی ،2322 ،ج،3-22

.)137

نتیجهگیری
با تحلیلی که صورت گرفت ،نشان داده شد که در
قرآن کریم واژگانی وجاود دارد کاه از چنادین معناا

فوالدوند در ترجمه خود به ماورد دوم در تفسایر

برخوردارند و تمامی معناها با بافت آن آیات هماهنگ

طبری اشاره داشاته و در ترجماه خاود کاه متااثر از

است .عالوه بر این ،بیان شد کاه در اشاتراک لفیای،

تفسیر طبری بوده ،چنین میگوید« :و تاو را سرگشاته

معناهای یک واژه در جایگاه های مختلف ماورد نیار

 .)733در

است اما در چند معناایی ،معناای یاک واژه در یاک

دو ترجمه دیگر لفظ قرآنی یتیم عینا آورده شده است

مکان مشخص مورد نیر است که تنها تفاوت این دو

و چنین ترجمه کردهاند :آیا او تو را یتیم نیافت و پناه

مؤلفه به شمار می آیاد و اندیشامندان گذشاته باه آن

یافت ،پس پناه داد » (فوالدوند،2919 ،

داد (ر.ک :مکاااااارم شااااایرازی،2924 ،
مشکینی،2923 ،

322

.)733

توجهی نداشتهاند.
همچنین باا بررسای کاه در ساه تفسایر برجساته

نتیجه :معناهای ذکر شده برای واژه یتیم ،عبارتناد

مفسران عربی صورت گرفت ،نشان داده شد کاه ایان

از :بی نییر بودن ،بای پادر شادن ،سرگشاته و تنهاا.

سه مفسر بزرگ عربی ،به چند معنا بودن واژگانی کاه

طبری به معنای سرگشته اشاره داشاته کاه در تفاسایر

معانی متفاوتی را داشته اند ،توجه ویژه داشته و با ن

دیگر به آن اشاره ای نشده اما همگی به هسته معنایی

قول هایی که از دیگاران آورده اناد ،در پای شناساایی

میان معانی آن (یتیم و بی نییر) اشاره داشتهاناد .البتاه

هسته معنایی آیات بوده تا مخاطاب باا اندیشایدن در

در خود واژه «یتیم» نیز از راه مشابهت ،انت ال معناایی

معانی ،بهترین معنا را برگزیند.

صورت گرفته که مفسران به آن اشاره ای نداشاتهاناد.

در تفسیر طبری ،ف

معناهای گونهگونی که برای

با تغییر معنایی واژه «یتیم» ،معنای آیه نیاز از اساتفهام

واژه بیان شده بود ،ذکر شده بود و مولف خود نیری

ت ریری به معنای «نفی» تغییر می یابد .در صورتی کاه

نداده بود ،ولی زمخشری و طبرسی ،عالوه بر اینکاه

واژه به معنای «یتیم» باشد ،استفهام به معنای «ت ریر و

معناهای متفااوت را ذکار کارده بودناد ،نیراتای نیاز

بیان نعمت» است و اگر به معناای «باینییار» باشاد،

درباره معنای این آیات داده بودند کاه طبرسای از دو

استفهام به معنای «نفی» است .در ترجمه های فارسی،

مفسر دیگر توضیحات بیشتری داده بود و چند معناها

به یتیم (بی پدرشدن) و سرگشته توجه شده اسات و

را زیباتر از آنها بررسی کرده بود.

به معنای دیگر آن توجه نشده است .البته با توجه باه

طبرسای باا بیاان هاار معناا در جملاهای مساات ،

آیات بعدی که خداوند مایفرمایاد« :فَأَمَّاا الْیَتِایمَ فَلَاا

چندمعنا بودن آیات را باه زیباایی بیاان کارده باود و

تَ ْهَرْ» ،ترجماههاای فارسای کاه آیاتاهلل مشاکینی و

همخوانی تمامی آن معناها را با بافت آیاه نشاان داده
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ﺑﻮد؛ از اﻳﻦ رو ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻃﺒﺮﺳﻲ در ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﻧﺸﺎن دادن
واژﮔﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ در ﻗﺮآن ،ﺑﻬﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎﺳـﻴﺮ ﻋﻤـﻞ
ﻛﺮده و ﻣﻌﻨﺎﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮي را اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳـﻦ ﺳـﻪ ﺗﻔﺴـﻴﺮ ،ﺳـﻪ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ
ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﺪ

 -5اﺑــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر ،ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻣﻜــﺮم ،(1414) ،ﻟﺴــﺎن
اﻟﻌﺮب ،ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﺼﺎدر.
 -6اﻳﺎزي ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ» ،(1390) ،ﻗـﺮآن و ﻧﻈـﺎم ﭼﻨـﺪ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ« ،ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻪ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ،داﻧﺸـﮕﺎه ﻗـﻢ،
ﺷﻤﺎره.57

ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻓﺎرس زﺑﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ

 -7ﭘـــﺎﻟﻤﺮ ،ﻓﺮاﻧـــﻚ ،(1385) ،ﻧﮕـــﺎﻫﻲ ﺗـــﺎزه ﺑـــﻪ

و از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧـﺪ ،زﻳـﺮا ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨـﺎﻳﻲ را ﻛـﻪ

ﻣﻌﻨﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻴﺎﺿـﻲ ،ﺗﻬـﺮان :ﻧﺸـﺮ

ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي آن آﻳﻪﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ،در ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﻣﺮﻛﺰ ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم.

ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﻣﺸـﻬﻮر ﻓﺎرﺳـﻲ،

 -8ﺗﺒﺮﻳــﺰي ،اﻟﺨﻄﻴــﺐ ،(1989) ،اﻟﻤﻌﻠﻘــﺎت اﻟﻌﺸــﺮ،

آﻳﺖ اﷲ ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازي ،در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮد ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫـﺎﻳﻲ

ﺷﺮح و ﺗﺤﻠﻴﻞ :ﻣﻔﻴﺪ ﻗﻤﻴﺤﺔ ،ﺑﻴـﺮوت :دار اﻟﻌﻠـﻮم

دﻳﮕﺮ در ﺑﺮﺧـﻲ آﻳـﺎت اﺷـﺎره ﻛـﺮده ﺑـﻮد؛ ﻛـﻪ دﻳﮕـﺮ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻲ.

ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺑﺪان اﺷﺎره اي ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ؛ ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل در

 -9ﺟﻔﺮي ،آرﺗﻮر ،(1386) ،واژﮔﺎن دﺧﻴـﻞ در ﻗـﺮآن،

ﺗﺮﺟﻤﻪ واژه »ﻏﺎﺳﻖ« ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﺘﺮﺟﻤـﺎن ،ﺑـﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮﻳﺪون ﺑﺪرهاي ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺗـﻮس ،ﭼـﺎپ

ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻮﺟﻮدﻫﺎي ﮔﺰﻧﺪه ﻳﺎ ﺷﺮور اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛـﻪ

دوم.

در ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻓﺎرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ؛

 -10ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻴـﺐ ،(1389) ،ﭼﻨـﺪ ﻣﻌﻨـﺎﻳﻲ در

در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤـﺎن ﻣﺸـﻬﻮر زﺑـﺎن

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﻧﺸـﺮ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺎه ﺣـﻮزه و داﻧﺸـﮕﺎه،

ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ واژﮔﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪاﻧـﺪ

ﭼﺎپ دوم.

و از ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻋﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨـﺎ را ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ واژهﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪهاﻧﺪ.

 -11ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد» ،(1387) ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻣﺘﻨﻲ

ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ در ﻗـﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ« ،ﻣﺠﻠـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ و
ﺣﻮزه ،ﺷﻤﺎره .33

ﻣﻨﺎﺑﻊ

 -12راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ،(1413) ،ﻣﻔﺮدات

 -1ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ.

اﻟﻔــﺎظ اﻟﻘــﺮآن ،ﺑﻴــﺮوت :ذوي اﻟﻘﺮﺑــﻲ ،اﻟﻄﺒﻌــﺔ

 -2آﻟﻮﺳﻲ ،ﺷﻬﺎباﻟﺪﻳﻦ ،(1415) ،روح اﻟﻤﻌـﺎﻧﻲ ﻓـﻲ

اﻟﺴﺎدﺳﺔ.

ﺗﻔﺴــﻴﺮاﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈــﻴﻢ و اﻟﺴــﺒﻊ اﻟﻤﺜــﺎﻧﻲ ،ﺑﻴــﺮوت:
داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

 -3اﺑﻦ ﻓﺎرس ،اﺣﻤـﺪ ،(1975) ،اﻟﺼـﺎﺣﺒﻲ ﻓـﻲ ﻓﻘـﻪ
اﻟﻠﻐﺔ ،ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻌﻠﻮم.
 -4اﺑﻦ ﻓﺎرس ،اﺣﻤﺪ ،(1999) ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐـﺔ،
ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻲ.

 -13رﺿﻮاﻧﻲ ،اﻟﻬـﻪ؛ ﻗﻨﺴـﻮﻟﻲ ،ﺑﻬـﺰاد» ،(1389) ،ﭼﻨـﺪ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ در ﻗـﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ :ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮردي ﺗﺮﺟﻤـﻪ
واژه« ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت زﺑـﺎن و ﺗﺮﺟﻤـﻪ ،داﻧﺸـﮕﺎه
ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ.

 -14زﻣﺨﺸﺮي ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ ،(2008) ،اﻟﻜﺸـﺎف
ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ و ﻋﻴـﻮن اﻻﻗﺎوﻳـﻞ ﻓـﻲ وﺟـﻮه

ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ

اﻟﺘﺎوﻳﻞ ،ﺑﻴﺮوت :دار اﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،اﻟﻄﺒﻌـﺔ
اﻻوﻟﻲ.
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 -21ﻓﻮﻻدوﻧﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬـﺪي ،(1373) ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻗـﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﻘﺮآن.

 -15زﻫﻴﺮ ﺑﻦ اﺑﻲ ﺳﻠﻤﻲ ،(2005) ،دﻳﻮان زﻫﻴﺮ اﺑﻦ اﺑﻲ

 -22ﻗﺮﻃﺒﻲ ،ﻋﺒﺪاﷲ ،(1964) ،اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻻﺣﻜـﺎم اﻟﻘـﺮآن،

ﺳﻠﻤﻲ ،اﻋﺘﻨﻲ ﺑﻪ و ﺷﺮﺣﻪ :ﺣﻤﺪو ﻃﻤﺎس ،ﺑﻴﺮوت:

ﺗﺤﻘﻴﻖ :اﺣﻤﺪاﻟﺒﺮدوﻧﻲ و اﺑـﺮاﻫﻴﻢ اﻃﻔـﺶ ،ﻗـﺎﻫﺮه:

دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.

دار اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

 -16ﺳﻴﻮﻃﻲ ،ﺟـﻼل اﻟـﺪﻳﻦ اﺑـﻮﺑﻜﺮ ،(1998) ،ﻣﻌﺘـﺮك

 -23ﻣﺤﻤــــﺪ اﻟﻌــــﻮا ،ﺳــــﻠﻮي ،(1382) ،ﺑﺮرﺳــــﻲ

اﻷﻗــﺮآن ﻓــﻲ اﻋﺠــﺎز اﻟﻘــﺮآن ،ﺑﻴــﺮوت :داراﻟﻜﺘــﺐ

زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﺟﻮه و ﻧﻈﺎﺋﺮ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ

اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﺪي ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﺪس رﺿﻮي.

 -17ﻃﺒﺮﺳﻲ ،ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،(1988) ،ﻣﺠﻤـﻊ اﻟﺒﻴـﺎن
ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﻴﺮوت :اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻲ.

 -18ﻃﺒﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ ،(2000) ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴـﺎن ﻋـﻦ ﺗﺄوﻳـﻞ
آي اﻟﻘﺮآن ،ﺑﻴﺮوت :ﻣﻮﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻲ.

 -19ﻋﺒﺪاﻟﺘﻮاب ،رﻣﻀﺎن ،(1367) ،ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ در ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ
و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﺮﺑﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺣﻤﻴﺪرﺿـﺎ ﺷـﻴﺨﻲ،
ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮي.
 -20ﻋﺴـﻜﺮي ،اﺑــﻮﻫﻼل ،(2007) ،اﻟﻮﺟــﻮه و اﻟﻨﻈــﺎﺋﺮ،
ﻗﺎﻫﺮه :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

 -24ﻣﺸــﻜﻴﻨﻲ ،ﻋﻠــﻲ ،(1389) ،ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﻗــﺮآن ﻛــﺮﻳﻢ،
اﻧﺘﺸﺎرات رﺿﻮي.

 -25ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،(1423) ،اﻟﻮﺟﻮه و اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻓـﻲ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺑﻴﺮوت :دار اﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث.

 -26ﻣﻜــﺎرم ﺷــﻴﺮازي ،ﻧﺎﺻــﺮ ،(1384) ،ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﻗــﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات آرﻳﺎ.

 -27اﻟﻤﻨﺠــﺪ ،ﻣﺤﻤــﺪ ﻧﻮراﻟــﺪﻳﻦ ،(1999) ،اﻻﺷــﺘﺮاك
اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ،
ﺑﻴﺮوت :داراﻟﻔﻜﺮ.

