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چکیده
قرآنکریم مشتمل بر شگفتیها و زیباییهای بیپایانی است .حوزه بیانی و ادبیی قیرآنکیریم بسیتر بشیش
عمدهایاز جذابیتها و برجستگیهای آن است .بششی از این زیباییها در قالب آیاتی ارائه گردیده کههم بیه
لحاظ موضوعی و هم از لحاظ اسکلت واژگانی با هم یکساناند و تنها درحروف ییا واژگیان انیدکی نیاهمگون
میباشند .قرآن پژوهان از این امر با عنوان"متشابه لفظی" یاد کردهاند تا با اصطالح "آیات متشیابه" کیه در
حوزه علوم و معارف قرآنمطرحاست ،پوشیده نگردد .از جُستارهای شایستهدرنگ درباره اینگونیه از آییات،
ترجمه آنها به زبان فارسیاست؛ چه ظاهر مشابه این دسته از آیات ،گاه موجب لغیشش متیرجم مییشیود و
بدون توجه به ناسازگاری اندکی که در واژگان این آیات هست ،دریافت یکسان و درنتیجه ترجمه مشیابهی از
آنها ارائه میگردد که این امر کاستی ترجمه را در پیدارد .در این پژوهش که با رویکیرد توصییفی و تحلییل
انتقادی صورت گرفته است ،برخی از آیات متشابه لفظی مفرد ،از نوع موارد ناهمگون به لحاظ اسم و فعیل ییا
متفاوت از نظر نوع فعل مورد توجه قرار گرفته و در کنار تحلیل چرایی تشابه و تفاوت موجود در میان آنهیا،
ترجمههای ارائه شده از این آیات ،توسط مترجمان قرآن (آیتی ،خرمشیاهی ،شیعرانی ،فوالدونید ،قمشیهای،
مکارم شیرازی) واکاویشدهاست .در بررسی این ترجمهها ،روشن گردید که در بیشتر میوارد ،مفیاهیم آییات
مورد بحث ،بهدرستی و استواری برگردان نشده؛ لذا نگارنده برگردان دقیقتری از اینگونه آییات را پیشینهاد
داده است.
واژگان کلیدی :ترجمه ،قرآنکریم ،متشابه لفظی ،متشابه لفظی مفرد ،نقد

Email: karam.siyavoshi@yahoo.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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 -1مقدمه
از مظاهر اعجاز بیانی قرآن ،تشابه شگفتی است

هته میتان براتی از آیتاو آن داتو؛ ؛ا ؛

بدینسان هه ؛د یا سه آیه د گاه بیشتر ،؛ بیشتر داژگانشان با یکدیگر شتااه

؛ا نتد لکتن

؛ برای از حردف یا الفاظ ،اندهی با هم متفادو هستند .این تفادوهتا ؛ قالتق قواعتد
همچون :ابدال ،إفرا؛ د امع ،معرفه د نکره ،تقدیم د تأایر ،ذهر د حذف د ...میگنجند.
با ؛ق

؛ این آیاو ؛ مییابیم هه هر هلمه متفادو به بهتترین شتکو د بته؛ ستتی ؛

اا او؛ بهها فتهاس

بهطو هه امکان اابهاایی آن با داژگتان همستان ؛یگتر داتو؛

ندا ؛.
میزان ؛ ستی بهها گیر داژگان ؛ آیاو متشابه لفظی بهگونها اس

هه گویا هتر لفت

برا همان مکان میباشد د هرگونه تغییر هه ؛ استلو ایتن آیتاو ایجتا؛ شتده از د
حکمتی میباشد .این امر با ؛ق

؛ باف

آیاو ؛ پرتو علتو بغتت

د ن تو د ...بدست

میآید.
هرچند گویه متشابه لفظتی از ؛یربتاز متو ؛ تواته قترآنپژدهتان بتو؛ه د از اناتههتا
گوناگونی ظراف ها آن ا هادش نمو؛هاند لکن پژدهشهتا مستتقو انتدهی بته بر ستی
ااتغف بین آیاو مشابه لفظی د بیان حکم ها ناهمگونیها ؛ میان آنها پر؛ااتهاند.
از امله این پژدهشها هتتا " ُدرة التنزيل " نوشتته :اییتق استکافی د"البرهلن یل
متشنبه القرآ " نوشته :هرمانی د"مالک التأويل القلن ب بل وی االلحلند و التطيلل " نوشتته:
احمدبنزبیر ترناطی از متقدمان د"خصنئص التطبلر القرآن و سمنته البالغله" نوشته :میعنتی
د"التطبلر القرآن "" ،أسئلة بلننلة ی القرآ الکريم"و"بالغة الکلمة ی التطبلر القرآن " نوشتته:
سامرایی از معاصران ا میتوان نا بتر؛ .هرچنتد ف تو تقتد ؛ ایتن علتم از آن "اییتق
اسکافی" اس

اما با زترین شخص ا ؛ این علم ؛ میان قدما "ابتن زبیتر ترنتاطی" د ؛

میان معاصران "سامرایی" ؛انستهاند.
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برای از مفسران نیز ؛ متوا ؛ انتدهی ؛ ذیتو آیتاو مترتا  ،بته بیتان چگتونگی ایتن
ااتغفها پر؛ااتهاند .بهعغده با بر سی اامالی ترامهها ا ائه شده از قرآنهریم بته زبتان
فا سی ؛ مییابیم هه بیشتر آنها بددن تواه به ایتن تفتادوهتا ،ترامته یکستانی از آیتاو
متشابه لفظی ا ائه ؛ا؛هاند! حال آنهه میبایس

؛قایق تعایر هغ الهی ؛ ترامه متنعک

شو؛ تا از هگذ آن ،اواننده ،ا تااط بیشتر با متن اصلی برقرا هنتد د معنتا آیتاو ا
آنگونه هه ؛ زبان مادأ مو ؛نظر اس  ،؛ یابد.
اما ؛ مو ؛ ن وه ترامه فا سی آیاو مشابه ،تاهنون تنها یک مقالته بتا عنتوان "بر ستی
ترامه آیاو متشابه لفظی ؛ هف

ترامه فا سیقرآنهریم (آیتی ،ضایی ،فوال؛دند ،مجتاتو ،

مشکینی ،مکا  ،؛هلو )" د توس مرت ی عر

د ضا فرشچیان نوشته شده اس .

؛ این مقاله هه ؛ شما ه  55پژدهشنامه قرآن د حتدی ،،منتشتر شتده ،ترامته چنتد
مو ؛ از آیاو متشابه لفظی هه ؛ یک هلمه با هم ااتغف ؛ا ند ،یا یکی از آنها یتک هلمته
بیش از آیه ؛یگر ؛ا ؛ ،یا آیاتی هه تنها به ل اظ ترهیق با هم تفادو ؛ا ند ،نیز ترامته ؛د
ْ﴾ و﴿و من أأ ْظلأم مِمن ُذكِّر ب ِ ِ
ل سيروا فِي ْالأ ْر ِ
آيات أربِّهِ﴾ هه بتهصتو و مکتر ؛
أ أ ْ
ُ َّ ْ أ
عاا و ﴿قُ ْ ُ

قرآن بهها فته ،؛ ترامهها پیش گفته ،مو ؛ بازبینی قرا گرفتته د ترامته مناستقتتر
برا آنها پیشنها؛ شده اس .

اما ؛ پژدهش پیش د ،ترامه برای از آیاو متشابه لفظی هه ؛ا ا ااتغف بته ل تاظ
ها بر؛ اسم د فعو از یک یشه ،یا ااتغف ؛ نوع فعو :مثغً ماضی د م ا ع از یک یشته،
هستند ،براساس ترامهها ( :آیتتی ،ارمشتاهی ،شتعرانی ،فوال؛دنتد ،قمشتها  ،مکتا ) متو ؛
بر سی قرا گرفته اس  .؛ این پژدهش ،؛ آتاز هر ب  ،چرایی ناهمگونی اندک مواتو؛
؛ میان عاا او د آیاو قرآنی تایین گر؛یده د ؛یدگاه صاحق نظران این حوزه ؛ آن ابیته
میرح شده اس

لکن ؛ پژدهش پیشین چنین امر مغفول مانده اس  .سپ

ا ائه شده از آیاو ،توس مترامان فوق ،داهاد شده اس .
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؛ گزینش مترامان یا؛ شده از میان شما بستیا مترامتان قترآن بته زبتان فا ستی ،از
اهتی اایگاه علمی د ؛ینی این مترامان مو ؛ نظر بتو؛ه است  .بتهعنتوان مثتال :شتعرانی،
الهیقمشها د مکتا شتیراز از دااهت

علمتی د ؛ینتی بتاالیی ؛ حتوزه علتو ؛ینتی

براو ؛ا ند .سه نفر ؛یگر از این مترامان :فوال؛دند ،آیتتی د ارمشتاهی ؛ حتوزه ترامته
بهصو و عا د بهدیژه ترامه نصوص ؛ینی از شهرو باالیی براو ؛ا ند.
نکته ؛یگر آنهه ،؛ میان ترامهها گزینش شده ،تنوع شتیوه ترامته نیتز داتو؛ ؛ا ؛
ترامه شعرانی ت

اللفظی اس  .ترامه الهیقمشتها تقریاتاً ترامتها تفستیر است .

؛یگر ترامهها ا میتوان ازء ترامهها معنایی ؛انست  .بتراین استاس ؛ ایتن پتژدهش
سهگونه ترامه (لفظی ،تفسیر د معنایی) مو ؛ استفا؛ه د ت لیو قرا گرفته اس .

 -2انواع متشابه لفظی در قرآن
م ققانی هه به بر سی آیاو متشابه لفظی د تایتین ااتتغف آنهتا پر؛ااتتهانتد ،گونتههتا
مختلف این آیاو ا ؛ستهبند د ا ائه نکر؛هاند بلکه تنها براساس ترتیق سو ههتا قترآن،
سو ه به سو ه هر اا ااتغفی -هم یا بیش -میتان آیتاو مشتابه داتو؛ ؛اشتته بته تایتین د
بر سی آن پر؛ااتهاند (بهعنوان مثال ،ن.ک :ابن زبیر :2001 ،ج5د.)155-55 ،2

الاته برای نیز بددن بر سی ،تنها به ترتیق سو ه ها د آیاو قرآن ،آیاو متشابه ا ذهر
هر؛هاند (ن.ک :ا بسا  .)211-55 :5221 ،برای ؛یگر نیز این آیاو ا بهگونها ؛یگتر ؛ستته
بند د ا ائه نمو؛هاند .گواینهه این دش برا مرااعه هننده زیا؛ قابو بهره بر؛ا

نیست

(ن.ک :ز هشی :5250 ،ج 225-202 ،5سیوطی :5222 ،ج 211-212 ،2د.)...

بهصو و هلی ،متشابه لفظی ؛ قرآنهریم بر ؛د نوع میباشد :مفر؛ د مرهق .مقصتو؛ از
متشابه لفظی مفر؛ ،آن اس
متشابه لفظی مرهق ،آن اس

هه ناهمگونی ؛ میان آنها تنها ؛ یک داژه است

د مقصتو؛ از

هه ناهمگونی ؛ میان آنهتا ؛ بتیش از یتک داژه متیباشتد.

هریک از این ؛د نوع نیز ؛ا ا گونههایی به شرح ذیو اس :
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 -1-2انواع متشابه لفظی مفرد
 -1-1-2اختالف در صیغههای صرفی

این ااتغف گاه ؛ اسم د فعو اس

د گاه ؛ ماضی د م تا ع .گتاهی نیتز ؛ صتیغههتا

فعو ماضی د زمانی ؛یگر ؛ صیغهها اشتقاقی میباشد.
 -2-1-2اختالف در مفرد و جمع
 -0-1-2اختالف در تذکیر و تأنیث

این ااتغف گاه ؛ اسمها ظاهر اس

د گاه ؛ ضمایر .زمانی نیز ؛ افعال اسنا؛ ؛ا؛ه شتده

به امع مکسّر د اسمها مؤن ،میباشد.
 -4-1-2اختالف در تعریف و تنکیر
 -9-1-2اختالف در انتشاب حروف(حروف عطف و حروف جر)
 -6-1-2اختالف در ابدال (اسم به اسم یا فعل به فعل)

 -2-2انواع متشابه لفظی مرکب
 -1-2-2اختالف در تقدیم و تأخیر

این ااتغف یا بهصو و تقدیم لف بر عامو آن اس

د یا تقدیم لف بر تیرعامو آن.

 -2-2-2اختالف در وجود تأکید یا عدم آن
 -0-2-2اختالف در ذکر و حذف

این قسم از متشابه لفظی از هگذ حذف حرف ،حذف هلمته ،حتذف املته د یتا حتذف
امله فعلیه شکو میگیر؛.
ناگفته پیداس

هه ذهر مثال برا هریک از اقسا متشابه لفظی فتوق ؛ ایتن نوشتتا بته

ااطر پرهیز از به ؛ ازا هشیدن سخن ،ممکن نیس
.)21-51 :5152
525
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اما آنچه ؛ ذیو میآید -از میان گونهها مختلف آیاو متشابه لفظی -صرفاً به بر ستی
موا ؛ میپر؛از؛ هه ؛ یک داژه مفر؛ با هم مختلفاند یعنی ؛د یتا چنتد آیته یتا عاتا و
قرآنی هه از ؛ یک داژه ،از همه نظر با هم یکسان هستند .از اینگونه تفادو ،متیتتوان بتا
عنوان "ااتغف ؛ مفر؛او" یا؛ هر؛ هه ؛ا ا اقسا گوناگونی اس  .گتاه ایتن ااتتغف ؛
صیغهها صرفی ،همچون تفادو ؛ اسم د فعو یا تفادو ؛ ماضی د م ا ع یا صیغههتا
فعو ماضی یا صیغهها اشتقاقی اس

د گاه این ااتغف ،؛ مفر؛ د امع بو؛ن یک داژه یتا

مذهر د مؤن ،بو؛ن آن اس  .گاه نیز تفادو صرفاً ؛ حردفی اس

هه بر سر هلمتاو آمتده

د گاه تفادو ؛ قالق تادیو اسم به اسم ،یا فعو به فعو اس .

 -0تفاوت در اسم و فعل
اسم د فعو ،هریک ؛الل

ااصی ؛ا ند چنانهه نمیتوان یکی ا بتهاتا ؛یگتر نشتاند

بلکه هریک برحسق مقا هغ د اقت ا سیاق بهها می د؛ .تفتادو بتین استم د فعتو ؛
علم بغت

میرح اس  .ا؛یق د بغت پژده نامدا  ،عادالقاهراراانی ( 215ق) به موضتوع

تفادو اسم د فعو تواه ااصی ؛اشته اس  .اد ؛ ضمن ب  ،از تفادوها اار ،بته بیتان
تفادوها اار ؛ گونهها اسم ،فعو د صف

مشاهه پر؛ااته ،میگوید« :اگر بگتویی(زيلٌ

ُمنيلق) فتن ا بهعنوان فعلی هه از زید سر ز؛ه اس  ،اثااو هر؛ها بددن ایتنهته تجتدّ؛ د
حددث ا از آن ا ا؛ه هنی .معنا ؛ این امله ؛قیقاً مانند معنا این تعایر است
"زيٌ وي " و "عمرو قصلر"؛ زیرا همانگونه هه ؛ ایناا قصد نتدا

هته بگتویی:

بلنتد د هوتتاهی

ا امر پیوسته ،نوشونده نشان؛هی د منظو فق اثااو بلند د هوتاهی برا زید د عمترد
بو؛ه اس  .بههمین صو و هم ؛ امله "زيٌ منيلق" فق انیغق ( فتن) برا زید اثاتاو
میشو؛ ؛ حالیهه هدف از آد ؛ن فعو ،بیان تجد؛ د حددث اس
هنهو ذا ينيلق" منظو این اس

لذا اگر بگتویی "زيلٌ

هه انیغق ( فتن) بهصو و تد یجی د مستمر از زیتد ستر

ز؛ه اس » (اراانی.)522 :5221 ،
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؛یگر بغت پژدهان نیز همین نظر اراانی ا باز هر؛ه دگسترش ؛ا؛هاند (ن.ک :ستکاهی،
 .201-250 :5205تفتازانی.)521-515 :5110 ،

براین اساس مقصو؛ از این نوع تشابه لفظی آن اس

هه ؛ یک آیته استم فاعتو از یتک

یشه د ؛ آیها ؛یگر فعلی از همان یشه بهها فته باشد د یا اینهه فعلتی از یتک یشته
؛ آیها ذهر میشو؛ د ؛ آیها مشابه حرف ار به همراه مصد همان فعو ذهر میشو؛.
میابق استجو صو و گرفته ،چها آیه متشابه لفظی ؛ قرآنهریم از اینگونته داتو؛
؛ا ؛ هه ؛ ا؛امه به بر سی چگونگی د چرایی تفادو بتین آنهتا د شتیوه ترامته آنهتا ؛
ترامهها مو ؛ ب  ،میپر؛ازیم.
 -1-0يُ ْخرِ ُج و ُم ُخرِ ُج

؛ آیه  51از سو ه انعا اسم فاعو با افعال از یشه «ارج» بهها بر؛ه شده امتا ؛ آیتاو
مشابه ؛یگر فعو این با "یُخرجُ" یا "تُخْرجُ" (ن.ک :آل عمران )21-21/بهها فته اس .
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
﴿ إ ِ َّن ه ِ
اّلل
نى أذالكُ ُ
الح َّى م أن ال أْميِّت أو ُم ُخرِ ُج ال أْميِّت م أ
ب أو الن أَّوى يُ ْخرِ ُج ْ
اّلل فأال ُق ْ
الح َ
نم ه َ ُ
َأ
نن ال أْح َ
أ
نى تُ ْؤفأكُون ﴾ (انعا .)51/
فأأ أ
ِ
ِ
السمع أو ْالأبص أار أو من ُ ِ
السماءِ أو ْالأ ْر ِ
نن
ْ أأ َّمن يأ ْمل ُ
﴿ قُ ْ
نى م أ
يخر ُج ال أْح َّ
أ
ْ أ
ك َّ ْ أ
ل أمن يأ ْر ُزقُكُم ِّم أن َّ أ
ِ
نا تأتَّقُنون﴾ (یتون 15/
ل أأ فأ أ
ت م ِ أن ال أْح َى أو أمن يُ أدبِّ ُر ْالأ ْم أر فأ أسيأقُول أ
اّلل فأقُ ْ
ال أْميِّت أو يُ ُخرِ ُج ال أْميِّ أ
ُون ه َ ُ
د .)55/

شده است .

؛ توایه این ااتغف ،گفته شده هه ؛ هریک از این آیاو ،تناسق عای
ِ
الحب َو النَّ َوى" ذهر شده د بعتد از آن نیتز
چه ؛ سو ه انعا قاو از " ُمخ ِر ُج" عاا و "یَنل ُق ْ
؛ آیه  51عاا و "ینلق اإلصبنح" آمده اس  .لذا "مُخرج" بتا ؛د هلمته "فتالق" ؛ پتیش د
پ

از او؛ تناسق ؛ا ؛ د ؛ حقیق

این اسماء به هم عیف شدهاند د هلمه "مُخْترجُ" بته
يخرِج الحى مِن الْمي ِ
نت﴾ املته
بلکه عاا و ﴿ ُ ُ ْ َّ أ أ ِّ

يخرِج الحى مِن الْمي ِ
ت﴾ عیف نشده اس
﴿ ُ ُ ْ َّ أ أ ِّ
ِ
الحب َو النَّ َوى" اس  .براین اساس ،مُخرج به ااطر عای تناسق لفظتی،
بیانیه برا "یَنل ُق ْ
بهصو و اسم فاعو ذهر شده اس اما ؛ سایر آیاو هه فعو "یُخترجُ" یتا "تُخْترجُ" آمتده
515
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اس

به ؛لیو عای

تناسق با افعالی اس

هه به آنهتا معیتوف شتدهانتد (استکافی:5222 ،

 121-121انصا  521 :5201 ،ابنزبیر ،همان 251-251 :هرمانی ،بیتا.)550 :
ِ
َّنوى﴾ عیتف
ت لیو زمخشر از توایه فوق چنین اس " :مخُرجُ" بر﴿فأال ُق ْ
الح َ
ب أو الن أ
يخرِج الْحنى مِنن الْمي ِ
ِ
ِ
نت﴾ بته استتی
شده اس  ،نه بر ﴿ ُ
أ أ ِّ
يخرِ ُج ْ
الح َّى م أن ال أْميِّت﴾ د امله ﴿ ُ ُ أ َّ
ِ
ب أو الن أَّوى﴾ زیرا شکافتن هستهها د ؛انتههتا باعت ،دیتش
تفسیر اس  ،برا ﴿فأال ُق ْ
الح َ

گیاهان د ؛ اتان میشو؛ د این همان بیردن آد ؛ن زنتده از متر؛ه است

(زمخشتر :5201 ،

ج.)21 ،2
توایهاو ؛یگر نیز ؛ ؛یگر تفاسیر مانند "تفسیر هایتر" (فختر از  :5220 ،ج)12 ،51

د "ت ریر د تنویر" (ابنعاشو  :5220 ،ج )215 ،1د ...ذهر شده هته قابتو تواته است  .امتا
همانگونه هه آمد ،هریک از ؛د قالق صرفی اسم فاعو د فعتو ،معنتا ااصتی ا منتقتو
میهند د به هنگا ترامه الز اس

مو ؛ تواه مترامین هغ دحی قترا گیتر؛ .؛ بتا ه

آیه مو ؛ ب " ،،مُخرج" فق ؛ ترامهها ارمشاهی د شعرانی بهصو و استم فتاعلی
(بیردن آد نده) ترامه شده اس  .؛ ترامهها آیتی د مکا  ،داژه (مُخترج) بتهصتو و
فعو (بیردن متیآد ؛) ترامته شتده است

د ؛ ترامتههتا فوال؛دنتد د قمشتها هلمته

(مُخرج) به قرینه فعو (یُخرج) هه پیش از آن ذهر شده ،حتذف گر؛یتده د بتا فعتو پتیش از
او؛ ا؛تا گر؛یده د برا هر ؛د ،تنها ترامه فعلی (بیردن میآد ؛) ذهر شده است
هر ؛د مو ؛ ،؛ س

هته ؛

د ؛قیق نیس .

بنگرید:
آیتی :بیردن مىآد ؛ (انعا  ،)51/بیردن آد ؛ (یون  15/د .)55/

خرمشاهی :د بیردن آد نده (انعتا  ،)51/زنده ا از متر؛ه بتر متیآد ؛ د متر؛ه ا از زنتده
( د  55/یون .)15/
شعرانی :بیردن آد نده (انعا  ،)51/بیردن میآد ؛ (یون  15/د .)55/
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فوالدوند :زنده ا از مر؛ه ،د مر؛ه ا از زنده بیردن متىآد ؛ (انعتا  ،)51/بیتردن متىآد ؛
(یون  15/د .)55/

قمشهای :زنتده ا از متر؛ه د متر؛ه ا از زنتده پدیتد متىآد ؛ (انعتا  ،)51/بیتردن آد ؛
(یون  15/د .)55/

مکارم :بیردن مىآد ؛ (انعا  ،)51/اد زنده ا از مر؛ه بیتردن متىآد ؛ ،د متر؛ه ا از زنتده
(یون  15/د .)55/

پرسشی هه ؛ ایناا میرح میباشد آن اس

هه آیا بتین "مُخترج :بیتردن آد ؛نتده" بتا

"یُخرج :بیردن میآد ؛" تفادو مفهومی داو؛ ؛ا ؛؟ به عاا و ؛یگتر آیتا هلمته "مُخترج"
فق برا هماهنگی لفظی با "فالق" آمده ،یا به ل اظ معنایی نیز متفتادو از "یخترج" بایتد
تایین د ترامه شو؛؟
با تواه به مثالهایی هه ؛ آتاز ب  ،از متخصصان ؛ با ه تفادو معنتایی فعتو د استم
میرح شد ،میتوان ا؛عا نمتو؛ هته عتغده بتر همتاهنگی لفظتی ،داژه "مُخترج" الز است
متفادو از داژه "یُخرج" معنا گر؛؛ چه "مُخرج" فق ؛الل

بر صف

"بیردن آد ؛ن متر؛ه

از زنده" ؛ا ؛ ،بددن اینهه ؛اللتی بر استمرا این ها ؛اشته باشتد امتا "یُخترج" ؛اللت

بتر

"استمرا د تداد بیردن آد ؛ن مر؛ه از زنده" از سو ادادنتد ؛ا ؛ .بنتابراین ایتن ؛د داژه،
بیانگر ؛د اندیشه هستند ،یکی مقا د صف

بیتردن آد ؛ن متر؛ه از زنتده ا بترا ادادنتد

اثااو میهند د ؛یگر استمرا این مقا د صتف

ا میترح متیهنتد لتذا بتراتغف نظتر

مترامان مو ؛ ب  ،،نمیتوان ؛د هلمه «یُخرج د مُخرج» ا ؛ آیه  51از سو ه انعتا تلفیتق
نمو؛ ؛ حالیهه ؛ آیاو  15یون

د  55د این ها بددن اشتکال است  .بترایناستاس،

ترامه آیاو مو ؛ ب  ،بهصو و ذیو پیشنها؛ میگر؛؛:
﴿و م ُخرِج الْمي ِ
ت م ِ أن ال أْح َى﴾ (انعا )51/
أ ُ ُ أ ِّ

«د بیردن آد نده مر؛ه از زنده اس »

ِ
ِ
ت م ِ أن ال أْح َى﴾ (یون  15/د .)55/
﴿ أو أمن ُ
يخرِ ُج ال أْح َّى م أن ال أْميِّت أو يُ ُخرِ ُج ال أْميِّ أ
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«د چه هسی زنده ا از مر؛ه د مر؛ه ا از زنده بیردن میآد ؛».
ِ
ِ
ك
ك و ُم ْهل أ
 -2-0يُ ْهل أ
ان رب ِ ِ
ِ
صل ِ ُحون﴾ (هو؛.)551/
ك ليُ ْهل أ
﴿ أو أما كأ أ أ ُّ أ
ك الْقُ أرى ب ُظلْ ٍم أو أأ ْهل أُها ُم ْ
ِ
ث ِ
وًل يأتْلُواْ أعلأيْهِ ْم أءايأتِنأا أو أما كُن َّنا ُم ْهلِكِنى
فى ُأ ِّم أها أر ُس ا
تى يأبْ أع أ
ك ُم ْهل أ
﴿ أو أما كاأ أن أرب ُّ أ
ك الْقُ أرى أح أ
الْقُ أرى إ ِ ًَّل أو أأ ْهل أُها أظل ِ ُمون﴾ (قصص.)15/

همانگونه هه مغحظه میگر؛؛ ؛ آیاو فوق از یشه "هلک" فعو م تا ع "یُهْلِتک" د

اسم فاعو "مُهْلِک" آمده اس  .؛د پرسش ؛ این ابیه میرح اس

:یکی آنهته ؛لیتو ایتن

ناهمسانی ؛ ها بر؛ چیس ؟ ؛د آنهه آیا این ااتغف ؛ ترامه هم باید مراعاو گر؛؛؟
اییقاسکافی ،بر این باد اس  :صیغه فعو ؛ آیه نخس

(هو؛ )551/؛ سیاق م تا ع

منفیمؤهد آمده زیرا فعو م ا ع بعد از هان منفی با ال ا تو؛(نفی) همتراه شتده است

د

این تأهید ؛ نفی ا می ساند چه دقتی میگویی" :من کن محمٌ للقولَ ه ا"؛ یعنی (م متد
؛ گذشته ،د ؛ حال د آینده هرگز چنین حرفی ا نز؛ه د نمیزند).
ك" ،حلنل است ،
از این د ،به ؛لیو اینهه عاا و "بِظُ لْم" هه برا فاعو فعو منفی "لِلُ ْهل ِ َ
بیان ؛ این آیه به تأهید نیاز ؛ا ؛ .؛یگر اینهه ؛ آیه پیش از آن سخن ؛ بتا ه نجتاو افترا؛
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ٍ
نهو أن أع ِ
نن
صال ی اس هه نهی از منکر میهننتد؟﴿ ل ْأو أًل كاأ أن م أن الْقُ ُرون من قأبْلكُ ْم ُأ ْولُواْ بأقيَّة يأ ْ ْ
فى ْالأ ْر ِ
الْفأسادِ ِ
نجيْنأا مِنْ ُه ْم﴾ (هو؛ )551/پ ؛ این آیه بهاتاطر یتا؛هر؛ داژه
ْ إ ِ ًَّل قأل ِ ا
يا ِّم َّم ْن أأ أ
أ

"ظلم" د تنزیه حقتعالی از آن ،فعو بهصو و مؤهد ؛ نفی بهها فته اس

تتا ؛ برگیرنتده

ماالغه ؛ نفی فعو ظلم از ادادند ؛ تما زمانها باشد.
اما ؛ آیه ؛د (قصص ،)15/لف ظلم ذهر نشده اس
 .)111-111 :5222ابوحیان د ابوی یی انصا

تتا نیتاز بته تأهیتد باشتد (استکافی،

هم با اد همنظتر هستتند (ابوحیتان :5220 ،ج،1

 212انصا .)551-551 :5201 ،
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زمخشر ؛ تفسیر آیه  551هو؛ مینویسد :ال ؛ "لِیُهْلِتک" بترا تأهیتد نفتی بتو؛ه د
م ال اس

؛ حکم

هه ادادند آبا؛ هتا ا ظالمانته هتغک هنتد (زمخشتر  :5201 ،ج،2

.)211
ان رب ِ ِ
ك﴾ بهصو و تأهید ؛ نفتی ،ترامته
ك ليُ ْهل أ
برایناساس ،الز بو؛ه عاا و ﴿و أما كأ أ أ ُّ أ

گر؛؛ ؛ حالیهه ؛ میان ترامهها موضوع این پژدهش ،هیچیک ترامته ؛ ستتی از آیته
ك" د" ُم ْهل ِ ِک الْق َُرى" بهصو و اسم فاعلی ؛ گذشته است
ا ائه ننمو؛هاند .نیز ترامه " ُم ْهل ِ َ
هه فق ترامه فوال؛دند د مکا شیراز از آن ؛ س میباشتد .؛یگتر مترامتان ،آن ؛د ا
بهصو و فعلی د یا بددن تأهید ؛ نفتی گذشتته ترامته نمتو؛هانتد الاتته هرچنتد ترامته
ارمشاهی از آن ؛د بهصو و فاعلی بو؛ه اما بهل اظ زمان د تأهید ؛ نفی نا؛ ست

است .

نکته ؛یگر آنهه ؛ ترامه آیتی د قمشتها تأهیتد ؛ نفتی ،بتر د داژه "القتر " اعمتال
گر؛یده د بهصو و "هیچ قریها " ترامه شده ،هه ؛ س

نیس  .چرا هه داژه "القتر "

؛ این آیه ،بهصو و نکره ؛ سیاق نفی نیامده هه نفی هلی شو؛ بلکه تأهیتد ؛ نفتی ظلتم
میبایس

؛ قالق داژگانی چون "هرگز" هه ؛الل

؛ نفی ؛ گذشته د حال د آینتده ؛ا ؛،

صو و گیر؛ .بهعغده الز بو؛ه تا داژگان تأهید هننده نفی به فعو د فاعو نستا

؛ا؛ه شتو؛

د نه به مفعول د موضوع.
بدینسان ؛ ترامه آیتی ؛ آیه ادل ،تأهید نفتی بتر د داژه "قریته" آمتده د ؛ آیته
؛د  ،تأهید ؛ نفی ل اظ نگر؛یده هه هیچ یک ؛ س

نیس  .ترامه خرمشاهی نیز ؛ زیتر

هر ؛د آیه ،فاقد تأهید ؛ نفی اس .
ترامه شعرانی نیز ؛ ذیو هر ؛د آیه ،هم فاقتد تأهیتد ؛ نفتی است

د هتم ترامته از

سایی دگویایی الز براو ؛ا نیس ! ترامته فوالدوند نیتز ؛ هتر ؛د آیته ،ترامته فعتو
اه

گیر گذشته ؛ا ؛ د االی از هرگونه نشانه پیوستتگی ؛ نفتی د تأهیتد آن است  .؛

ترامه قمشهای نیز ؛ آیه ادل ،تأهید نفی بر د داژه "قریه" آمده د ؛ آیه ؛د  ،تأهیتد ؛
نفی ل اظ نگر؛یده هه هر ؛د نا؛ س

اس .
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؛ ترامه مکارم نیز ؛ آیه ادل تأهید ؛ نفی داتو؛ نتدا ؛ د ؛ آیته ؛د نیتز تنتوع ؛
ترامه فعو داو؛ ؛ا ؛ "نمیهر؛" د"نکر؛یم" ؛ حالی هه ضرد تی برا این تنوع نیس .
بنگرید:
ترجمه آیتی :پرد ؛گا تو هیچ قریهاى ا هه مر؛مش نیکوهتا باشتند ،بته ستتم هتغک
نخواهد ساا

(هو؛.)551/

پرد ؛گا تو مر؛ قریهها ا هغک نکر؛  ....د ما قریهها ا نابو؛ نکر؛هایم (قصص.)15/

ترجمه خرمشاهی :پرد ؛گا تو شهرها ا ؛ حالیهه مر؛مانش صالح باشتند ،ستتمگرانه
نابو؛ نمیهند (هو؛.)551/

د پرد ؛گا تو نابو؛گر شهرها نیس

 ....د ما نابو؛ هنندگان شهرها نیستیم (قصص.)15/

ترجمه شعرانی :نااشد پرد ؛گا تو هه هغک هند قریهها ا به ستم (هو؛.)551/

نااشد پرد ؛گا تو هه هغک هند قریهها ا د ...نیستتیم متا هتغک گر؛اننتدگان قریتههتا
(قصص.)15/

ترجمه فوالدوند :د پرد ؛گا تو [هرگز] بتر آن ناتو؛ه است

 ،...بته ستتم هتغک هنتد

(هو؛.)551/

د پرد ؛گا تو [هرگز] دیرانگتر شتهرها ناتو؛ه است

 ،...د متا شتهرها ا دیتران هننتده

ناو؛هایم (قصص.)15/

ترامه قمشهای :د ادا بر آن نیس

هه هیچ قومى د هیچ اهو ؛یا ى ا ؛ صو تى هته

آنها مصلح د نیکوها باشند به ظلم هغک هند (هو؛.)551/

د پرد ؛گا تتو بتر آن نیست

هته ...هتغک هنتد ،د متا هتیچ ؛یتا ى ا هتغک نکنتیم

(قصص.)15/
ترجمه مکارم :د چنین ناو؛ هه پرد ؛گا و آبا؛یها ا بظلم د ستم نابو؛ هند (هو؛.)551/

د پرد ؛گا تو هرگز شهرها د آبا؛یها ا هغک نمىهتر؛  ...د متا هرگتز هتغک نکتر؛یم
(قصص.)15/
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برایناساس ترامه پیشنها؛ از ؛د آیه مو ؛ ب  ،چنین اس :

ان رب ِ ِ
ِ
صل ِ ُحون﴾ (هو؛.)551/
ك ليُ ْهل أ
﴿ أو أما كأ أ أ ُّ أ
ك الْقُ أرى ب ُظلْ ٍم أو أأ ْهل أُها ُم ْ

د پرد ؛گا تو ،هرگز ستمها انه مر؛ آبا؛ هایی ا هه اصغحگر باشند ،هغک نمیهند.
ِ
ث ِ
وًل يأتْلُواْ أعلأيْهِ ْم أءايأتِنأا أو أما كُن َّا ُم ْهلِكِنى
فى ُأ ِّم أها أر ُس ا
تى يأبْ أع أ
ك ُم ْهل أ
﴿ أو أما كاأ أن أرب ُّ أ
ك الْقُ أرى أح أ
الْقُ أرى إ ِ ًَّل أو أأ ْهل أُها أظل ِ ُمون﴾ (قصص.)15/

د پرد ؛گا تو هرگز تااههننده آبا؛ ها ناو؛ه اس  ...،د ما هرگز تااههننده آبا؛ ها ناو؛هایم.
 -0-0يُكأ ِّذبُون و ِ
فى تأكْذِيب
﴿ب ِ ِ
ين كأفأ ُرواْ يُكأ ِّذبُون﴾ (انشقاق.)22/
ل الَّذ أ
أ
ِ
ِ
ين كأفأرواْ ِ
ِ َّ
فى تأكْذيب﴾ (بردج.)55/
﴿بأل الذ أ ُ

؛ ؛د عاا و قرآنی فوق ،به ظاهر ،بیان یک مفهو یکسان مو ؛ نظر اس

لکن ؛ بیتان

این امر یک تفادو هوچک مغحظته متیگتر؛؛ .؛ آیته  22انشتقاق از یشته هتذ  ،فعتو
"يُکَ ِّ بُو " آمده د ؛ آیه  55بردج از همان یشه ،مصد آن ،یعنی"تَکْ ِيب" ذهر شده اس .
؛ ایناا نیز پرسش از چرایی این تفادو استتعمال د چگتونگی ترامته آیتاو است .
اییقاسکافی عل

این ناهمگونی ا عای

فاصله ؛ ؛د سو ه انشقاق د بتردج متی؛انتد

( .)105 :5222هرمانی نیز ؛ این نظر با اد هم؛استان اس

(بیتا )115 :اما ابتنزبیتر ترنتاطی،

سیاق آیاو ا مو ؛ تواه قرا ؛ا؛ه د بهگونها ؛یگر به این مسأله مینگر؛ .اد مینویستد :؛
سو ه انشقاق آیاو پیش از آیه  ،22؛ با ه دعید اُارد اس

هه ؛ آینتدها هته اتز اتدا

هسی از آن با اار نیس  ،خ اواهد ؛ا؛ پ مناسق بتو؛ هته لفت "يُکَل ِّ بُو " هته مفیتد
استقاال اس  ،ذهر شو؛ تا بین سیاق آیاو ،تناسق عای شو؛ .اما ؛ ستو ه بتردج ،آیتاو
پیش از آیه  ،55مشتمو بر اااا

از امّ ها گذشته اس

هه عتا؛و ؛ تکتذیق پیتاماران
لفت

؛اشتند د پیوسته به تکذیق د عنا؛ متیپر؛ااتنتد (بتردج  ،)51-51/پت
مصد "تَکْ ِيب" آد ؛ه تا مرا؛ از آیاو پیشین ا هه ؛ بر؛ا نتده اصترا د استتمرا است ،
511
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م قَّق ساز؛ (ابنزبیر .)5522 :2001 ،؛یدگاه عغمه طااطاتایی نیتز ؛ متو ؛"ی تکل يب" بته
؛یدگاه ابنزبیر نز؛یک اس

چنانهه نوشته اس :

«مرا؛ از ظرف ،قرا ؛ا؛ن "تکذیق" د گفتن این هه هتافران ؛ ظترف "تکتذیق" قترا
؛ا ند ،همان اصرا د زیدن آنان بر تکذیق اس » (طااطاایی :5150 ،ج.)212 ،20

بهنظر می سد توایه ابن زبیر ،نسا

به ت لیو اسکافی د هرمانی پذیرفتنیتر باشتد چته

آد ؛ن واژه "يُکَ ِّ بُو " برا
پیرامونی داو؛ ؛ا ؛ ،نمیتواند قیعی باشد .؛ سو ه بردج نیز موضوع از همین قرا اس .
عای

تناسق ؛ فاصله ،با تواه بته قرینتههتایی هته ؛ آیتاو

اما آیا میتوان این ناهمگونی ها بر؛ ا ؛ ترامه قرآن به ؛یگر زبتانهتا پتاس ؛اشت
منتقو نمو؛؟ بهنظر می سد هه این امر ؛ ترامه هوتاه با ؛شوا

همراه اس

د

امتا ؛ قالتق

ترامه تفسیر ا ائه آن آسانتر اس  .؛ ترامهها مو ؛ ب  ،،این تفادو ،عای

نشتده

د بهنظر می سد ؛ ترامه هر ؛د آیه ،افزد؛ن داژها ماننتد "پیوستته" د یتا ؛یگتر قیتدها
مشابه هه ؛الل

بر استمرا ؛اشته باشد ،ضرد

اس  .برایناساس تنهتا ؛ ترامته مکتا ،

؛ هر ؛د آیه این نکته مو ؛ تواه قرا گرفته د ؛ ترامهها ؛یگتر مترامتان ،عتغده بتر
هاستیا هه ؛ این مو ؛ داو؛ ؛ا ؛ ،؛ ترامه ؛یگر داژگان آیه نیز ؛ا ا نابسامانی است .
؛ ترامه ارمشاهی"،تکذیق" ؛ هر ؛د آیه به "انکا هر؛ن" ترامه شده هه ؛قیق نیست
همچنانهه ؛ ترامه مکا نیتز ؛ آیته  22انشتقاق ،همتین مشتکو داتو؛ ؛ا ؛ .نیتز داژه
"کفروا" ؛ بیشتر آنها بهصو و گذشته ترامه شتده هته بتا تواته بته مفهتو استتمرا
مواو؛ ؛ هر ؛د آیه ،معا؛ل نامناسای اس :
ترجمه آیتی :بلکه ،هافران تکذیق مىهنند (انشقاق.)22/
آ ى ،آنان هه اه هفر پیش گرفتهاند همچنان ؛ تکذیق هستند (بردج.)55/
ترجمه خرمشاهی :بلکه هافران انکا مید زند (انشقاق.)22/

آ

هافران ؛ انکا ند (بردج.)55/

ترجمه شعرانی :بلکه آنان هه هافر شدند تکذیق مینمایند (انشقاق.)22/
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بلکه آنان هه هافر شدند ؛ تکذیق نمو؛ن (بردج.)55/
ترجمه فوالدوند[ :نه!] بلکه آنان هه هفر د زیدهاند ،تکذیق مىهنند (انشقاق.)22/
[نه ]،بلکه آنان هه هافر شدهاند ؛ تکذیقاند (بردج.)55/
ترجمه قمشهای :بلکه آن مر؛ هافر (قرآن ادا ا) تکذیق مىهنند (انشقاق.)22/
بلى آنان هه هافرند به تکذیق مىپر؛ازند (بردج.)55/
ترجمه مکارم :بلکه هافران پیوسته آیاو الهى ا انکا مىهنند! (انشقاق.)22/
دلى هافران پیوسته ؛ تکذیق حقند (بردج.)55/

براین اساس ،ترامه پیشنها؛ از ؛د آیه مو ؛ ب  ،چنین اس :
﴿ب ِ ِ
ين كأفأ ُرواْ يُكأ ِّذبُون﴾ (انشقاق.)22/
ل الَّذ أ
أ

(سخن ادادند ،قرآن ،؛ بیان حقیق

یا نشتان ؛ا؛ن اه هتدای

نا ستا نیست ) ،بلکته

هافران پیوسته آیاو الهى (حقایق) ا ؛ دغ میپندا ند.
ِ َّ ِ
ين كأفأرواْ ِ
فى تأكْذِيب﴾ (بردج.)55/
﴿بأل الذ أ ُ

هافران (قو تو از شنیدن ؛استان تنایه د هغه

این اقوا  ،پند نمیگیرند) بلکته پیوستته

آیاو الهى (حقایق) ا ؛ دغ میپندا ند!
نص ُح و نأاصِح
 -4-0أأ أ
ِ
ِ
ُ ِّ
أكم﴾ (أعراف.)12/
نص ُح ل ُ
بى أو أأ أ
﴿أبأل ُغكُ ْم ر أس أاًلت أر َ
ِ
ِ
ُ ِّ
أكم نأاصِح﴾ (أعراف.)11/
بى أو أأنأا ل ُ
﴿أبأل ُغكُ ْم ر أس أاًلت أر َ

ناًل ِ
ت
؛ آیه  12سو ه أعراف ،ادادند از زبان ح رو نوح (ع) میفرمایدُ ﴿ :أبألِّ ُغكُ ْم رِ أس أ

نم
أكم﴾ د ؛ آیه  11همان سو ه ،از زبان ح رو هو؛ (ع) میفرمایتدُ ﴿ :أبألِّ ُغكُ ْ
نص ُح ل ُ
بى أو أأ أ
أر َ
ِ
ِ
أكم نأاصِح﴾ .بنابراین یکبا از یشه "نصح" ،فعو م ا ع د یک با هتم
بى أو أأنأا ل ُ
ر أس أاًلت أر َ

اسم فاعو آن ،بهها فته اس  .؛ توایه این ها بر؛ متفادو ،گفته شتده :قتو نتوح (ع) آن
نراَ فِني أالنالٍ مب ِ ٍ
نين﴾
ح رو ا به گمراهی متهم میهر؛نتد﴿ :قا أل ال أْم أَلُ م ِ ْن قأ ْومِنهِ إِنَّنا لأنأ أ
ُ
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(أعراف )10/د قو هو؛ (ع) اد ا به نا؛انی د ناشکیاایی﴿ :إِنَّا لأن أ ِ
نفاهةٍ﴾ (أعتراف)11/
أ
راَ في أس أ

د این ؛د تهم

متفادواند زیرا "ضغل " ،هنشی میباشد هه شخص گمراه انجا می؛هتد

د "سفاه " ،یکی از دیژگیها نفسانی اس
لکن دیژگیها نف

د چون افعال گونتاگون د نوشتونده هستتند

ماندگا ند از این د ،اوا ح رو نوح (ع) به قتومش بتهصتو و

َکم" آمده اس
نص ُح ل ُ
فعو" َأ َ

تا بین "سخن اد" د "سخن آنان" یک نوع سازگا

پدید آیتد.

چه ،برایناساس آن ح رو با استعمال فعو"أَنصحُ" هه مت ا؛ فعو "ضتغل " است

از او؛ نفی میهند د او؛ ا نصی

آن ا

هنندها معرفی میهند هته بتهصتو و مستتمر ،قتو

گمراه او؛ ا پند می؛هد .اما پاسخ ح رو هو؛ (ع) هه با لف "نَاصِحٌ" آمده ،نشتان ؛هنتده
ثااو قد د پافشا

بو؛ه د این ؛ س

اد ؛ نصی

؛ مقابو سخن قو د میباشد هته

به آن ح رو میگفتند﴿:إِنَّنا لأن أ ِ
نفاهةٍ﴾ (أعتراف( )11/استکافی ،همتان )12 :زیترا
أ
نراَ فني أس أ

نصی

 ،ضد سفاه

معنایی ثاب

بو؛ه د سفاه

از صفاو نفسانی د ضد حلم است

د مقصتو؛ از آن،

میباشد ،نه هنش ،هه زمانی از فر؛ پدید آید د زمانی ؛یگر نیایتد بلکته همیشته

؛ فر؛ داو؛ ؛ا ؛ د از اد ادا نمیشو؛ .لذا دقتی ح رو هو؛ [ع] با این صف
الز بو؛ه اس

تا با صف

ثاب

نیکو ،؛ مقابو آن صف

ثاب

متهم شتد،

ناپسند توصیف شتو؛ (ن.ک:

ابنزبیر ،همان 121 :ابناماعه515 :5250،با تصرف).

؛ میان ترامهها مو ؛ ب  ،،؛ ترامه مکا  ،داژه"أنصحُ" بتهصتو و استم فاعتو:
(ایراواه شما هستم) برگر؛ان شده د ؛ ترامه شتعرانی نیتز" ،ناصتحٌ" بتهصتو و فعتو
م ا ع( :د پند می؛هم شما ا) آمده هه هیچیک ؛ س

د ؛قیق نیست  .نکتته ؛یگتر آنهته

(أنصح و ننصح) ا ؛ ؛د آیه متو ؛ ب ت ،بتا داژگتان مختلتف
برای از مترامین ؛د تعایر
ُ
ترامه نمو؛هاند! بهعنوان مثال ؛ ؛د ترامه فوال؛دند دارمشاهی چنین آمتده« :د انتد زتان
می؛هم( ».اعراف« )12/د برا شما ایراواهی امینم( ».اعراف.)11 /

گرچه ؛د تعایر"اند ز ؛ا؛ن د ایراواهی هر؛ن" بهعنتوان معتا؛ل فا ستی ،بترا
"نصح" بددن اشکال میباشد اما بهتر بو؛ برا یک؛ست
520
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استفا؛ه میشد د فق اند ز ؛ا؛ن یا ایراواهی هر؛ن بهها می ف  .؛ ؛یگتر ترامتههتا
مو ؛ ب ( ،آیتی ،شعرانی ،قمشها  ،مکا ) این نکته عای

شده اس .

بنگرید:
ترجمهآیتی :شما ا اند ز مى؛هم( .اعراف ،)12/شما ا اند زگویى امینم (اعراف.)11/
ترجمه شعرانی :د پند می؛هم شما ا (اعراف ،)12/د پند می؛هم شما ا (اعراف.)11/

ترجمه قمشهای :به شما نصی

د ایراواهى مىهنم (اعراف ،)12/براى شتما ناصتح د

ایراواهى امینم (اعراف.)11/

ترجمه مکارم :ایراواه شما هستم (اعراف ،)12/من ایراواه امینتى بتراى شتما هستتم
(اعراف.)11/

َکم" ؛ آیه  12سو ه اعراف ،بتا تواته بته یشته
نص ُح ل ُ
برایناساس ترامه املهَ " :و أأ أ

"نصح" هه به معنا اند ز؛ا؛ن د ایراواهی نمتو؛ن از د م ات

د شتفق

(ن.ک :فراهید  .ابن؛ ید .ابنفا س .اوهر  ،ذیو نصح) عاا و اس

از( :د من برا شتما

متیباشتد،

أكم نأاصِح أأمِين﴾ ؛ آیه  11از همتان ستو ه( :متن
ایراواهی میهنم) د ترامه امله ﴿ :أأنأا ل ُ
برا شما ایراواهی ؛ ستکا  ،هستم) میباشد.

 -4تفاوت در ماضی و مضارع
؛د صیغه "فَعوَ" د "یفعوُ" ،ناظر به ؛د زمان گذشته د حال هستند د از نظتر زبتانشناستان،
صیغه فَعوَ ،ناظر به فعو هامو د صیغه یفعوُ ،ناظر به فعلی اس

ندا ند .اگر "فَعوَ" ،معموالً بترا گذشتته

باشد .این ؛د صیغه مستقیماً بر زمان ااصی ؛الل
میآید ،از آن دس

هه هنتوز بته اتمتا نرستیده

هه از فعلی هه ؛ گذشته آتاز شده بهطو طایعتی انتظتا هامتو شتدن

می د؛ ،د اگر صیغه "یفعوُ" معموالً برا حال یا آینده مو ؛ استتفا؛ه قترا متیگیتر؛ ،از آن
دس

هه به اقت ا ماهی  ،تالااً فعلی ناهامو اس

یافتن ،زمان ؛ا ؛ ،پ

معموالً آینده یا حال اس
525
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(پاهتچی.)125 :5152 ،
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آیاو متشابه مفر؛ از این نوع ،انگش

شما اس

لذا همه متوا ؛ آن ،هته چهتا نمونته

اس  ،مو ؛ بر سی قرا میگیر؛.
ِ
ل
ل و أأ ْر أس أ
 -1-4يُ ْرس ُ
ِ
ِ
ين يأ أد ْى أر ْح أمتِه﴾ (اعراف.)11/
﴿ أو ُه أو الَّذى يُ ْرس ُ
اح بُ ْش أرا بأ ْ
الريأ أ
ل ِّ
ِ
ين يأ أد ْى أر ْح أمتِهِ﴾ (فرقان.)21/
﴿ أو ُه أو الَّذى أأ ْر أس أ
اح بُ ْش أرا بأ ْ
الريأ أ
ل ِّ

ِ
ل" هه ؛ ؛د آیته فتوق از دضتعیتی بته ظتاهر
ل" د " أأ ْر أس أ
ها بر؛ متفادو ؛د فعو "يُ ْرس ُ

مشابه براو ؛ا ند ،شایسته بر سی اس  .؛ اینهه چرا هر ؛د فعو به یتک صتو و ماضتی
یا م ا ع نیامده اس  ،برای گفتهاند :؛ سو ه أعراف ،فعوها پتیش از "یُرسِتوُ" همگتی
طلای بو؛ه د ؛الل بر زمان حال د مستقاو میهند ،ماننتدْ ﴿ :اد ُعواْ أربَّكُ ْم تأ أض ُّر اعا أو ُخفْيأ اة إِن َّ ُه أًل
ْ بعد إِص أا ِحها و ادعوه خوفاا و أطمعنا إ ِ َّن رحمنت هاّللِ
ِ
ِ
ِ أ ِ
يح ُّ
أ أ ُْ ُ أ ْ أ أا
ب ال ُْم ْعتأد أ
ُ
أ ْ أ أ َ
ين * أو أًل تُفْس ُدواْ فى ْال ْر أ ْ أ ْ
قأرِيب ِّم أن ال ُْم ْحسِنِين﴾ (اعراف .)11-11/پ شایسته بو؛ه هه فعتو "یُرستو" نیتز ،هته پت از

آنها آمده ،بهصو و مستقاو باشد چه ،؛ آیاو پیش از "یُرسو" سخن از ؛عوو به ؛عتا د

ت رع به ؛ گاه پرد ؛گا د ؛عوو به عاا؛و از د اوف اس
فعو بهصو و مستقاو اس
د معتقد اس

لذا مناستق مقتا  ،آد ؛ن

(استکافی .)111 :5222،الاته ابنزبیر ؛ اینبا ه نظر ؛یگتر ؛ا ؛.

هه چون فعو م ا ع افا؛ه حددث د تجد؛ میهند ،پ

تجد؛ ا سال با؛ها د نزدل با ان مناسا

این صیغه با معنتا

؛ا ؛ (ابن زبیر ،همان :ص.)251

اما ؛ مو ؛ ؛لیو ماضی آمدن فعتو ؛ آیته ؛د (فرقتان )21/پژدهشتگران حتوزه متشتابه
ِ
أ
نك كأيْن أ
لنى أربِّ أ
لفظی ،بر آنند هه چون ادادند ؛ آیاو پیش از آن هه میفرماید﴿ :أ ل ْأم تأ أر إ أ
ِ
ِ
نيرا * أو
اء ل أأج أعلأ ُه أساكِناا ثُ َّم أج أعلْنأا ال َّش ْم أس أعلأيْهِ أدل ِ ا
أمدَّ الظِّ َّ
ل أو ل ْأو أش أ
يا * ثُ َّم أقبأ ْضنأ ُاه إلأيْنأا أقبْ اضنا يأس ا
هو الَّذِى جعل لأكُم الَّي ِ
نورا﴾ (فرقتان ،)21-21،؛ مقتا
نار نُ ُش ا
ل الن َّه أ
اسا أو الن َّْو أم ُسبأاتاا أو أج أعن أ
أ أ أ ُ ْ أ
ل لبأ ا
ُأ

برشمر؛ن برای از نعم ها إعیایی بو؛ه ،د "إرسنل الريلنح" نیتز یکتی از ایتن نعمت هتا
اس

لذا از آن ،بهصو و ماضی تعایر مینماید.
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آیاو میطلاد هه فعو بهصو و ماضی باشد چتون آیتاو مقتد بتر آن

؛ ضمن ،باف

نیز ،همگی بهصو و ماضی بهها

فتهاند (اسکافی ،همان 115 :هرمانی ،همتان 555 :ابتنزبیتر،

همان.)105 :

؛ حقیق

تما فعوها سیاق ؛ آیه  21از سو ه فرقان ،؛الل

هه از گذشته انجا گرفته (یا تقدیر د سن
فعو ماضی مناسقتر اس

بر انجتا ها هتایی ؛ا ؛

آنها از گذشته بو؛ه) لذا اشا ه بته آنهتا نیتز بتا

د ؛ آیه  21نیز بر همان قاعده ،فعو بهصو و ماضی آمتده امّتا

؛ آیه  11از سو ه اعراف ،چون سیاق ،بیانگر ؛عوو د ؛ اواس
ت رع د ا تااط با ادادند میباشد د این امر اس

از مر؛ د مخاطاان بترا

هه مخاطاتان هنتونی د آینتده ا شتامو

میگر؛؛ لذا مناسق بو؛ه تا فعو ،بهصو و م ا ع بیاید.
آنچه از سخن م ققان ؛ با ه چرایی تفادو استعمال ؛د قالق فعلتی (أرسل  -يُرسل )
؛ ؛د آیه مو ؛ ب  ،گذش  ،صرفاً بر مانا سیاقی بو؛ه هه این ؛د آیته ؛ آن قترا ؛ا نتد
اما تیر از ؛الل

سیاق نیز ،میتوان گف

آیه  11از سو ه أعراف بهعنوان نعم

؛لیو این تفادو آن بو؛ه هه :امر "ارسنل ريلنح" ؛
د نتیجها هه به؛ناتال ت ترع د إنابته د ؛عتا د عتد

فسا؛ خ می؛هد ،معرفی شده لذا مناسق بو؛ هه بهصو و فعو م تا ع ذهتر شتو؛ چتون
اشا ه به استمرا این ا سال ؛ا ؛ لکن همین امر ؛ آیه  21از ستو ه فرقتان ،بتهعنتوان یتک
سن

د تقدیر الهی ،مو ؛ اشا ه قرا گرفته لذا مناسق بو؛ه تا بهصو و ماضی میرح شتو؛.

موا ؛ ؛یگر نیز از استعمال ؛د تعایر"أرس َ الرينح" (فتاطر )5/د "يُرسل ُ الريلنح" (نمتو11/

د 21/د )21؛ آیاو قرآن داو؛ ؛ا ؛ هه آنها ا نیز بر همین مانا میتوان توایه نمو؛.
اما ب  ،اصلی ؛ ایناا آن اس

هه آیا مترامتان متو ؛ ب ت ،،توانستتهانتد تفتادو

معنایی نهفته ؛ ن وه ها بر؛ این ؛د فعو ا  -همتانگونته هته ؛ هتغ م ققتان آمتده -؛
ترامه منتقو هنند یا نه؟
الاته دشن اس

هه منظو از این انتقال معنا ،ذهر آن بهصتو و گستتر؛ه نیست

مترام ،آگاه از مفهو نهفته ؛ آیه ،میبایس

با ظرافت
521

د ؛قتت

بلکته

د بتا استتفا؛ه از داژگتانی
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اندک این دظیفه مهم ا به انجا ساند .با بر سی انجا گرفته مشخص شد هه به از ترامته
ارمشاهی هه هر ؛د فعو "أ سو" د "یُرسو" ا بهصو و م ا ع "متیفرستتد" ترامته
نمو؛ه هه ؛ مو ؛ "أ سو" نا؛ س

اس  ،؛یگر مفسران آن ؛د فعو ا بهصو و لفظتی

د میابق با زمان آنها به؛ ستی ترامه نمو؛هاند هرچند چنین ترامتها بتا تواته بته
مخاطق ترامه -هه پیشتر از آن سخن گفتیم -نمیتواند تفادو چرایی "متیفرستتد" د
"میفرستا؛" ا برا مخاطق دشن ساز؛ .بنابراین الز میآید تا بر مانا مفهو ظنتی 2هتر
؛د آیه عغده بر ترامه لفظی ا سو -یرسو نکتها نیز بهصو و هوتاه د گویا بتدان افتزد؛ه
گر؛؛ تا مخاطق ترامها

سا د اثر گذا از آیاو قرآن ا ؛ ؛سترس ؛اشته باشد.

برایناساس ترامه پیشنها؛ از ؛د آیه مو ؛ ب  ،چنین اس :

ِ
ِ
ين يأ أد ْى أر ْح أمتِه﴾ (اعراف.)11/
﴿ أو ُه أو الَّذى يُ ْرس ُ
اح بُ ْش أرا بأ ْ
الريأ أ
ل ِّ

د اد (ادادند) همان هسی اس

هه – پیوسته -با؛ها ا پیشاپیش بتا ان حمتتش ،نویتد

؛هنده مىفرستد.
؛ این ترامه ،هلمه"پیوسته" ،؛الل

بر استمرا

؛ا ؛ هه آیه بر آن تأهید ؛ا ؛ .گرچته

این مفهو ؛ فعو م ا ع "میفرستد" داو؛ ؛ا ؛ لکن با ذهر داژه"پیوستته" بتر آن تأهیتد
میگر؛؛.
ِ
ين يأ أد ْى أر ْح أمتِهِ﴾ (فرقان.)21/
﴿ أو ُه أو الَّذى أأ ْر أس أ
اح بُ ْش أرا بأ ْ
الريأ أ
ل ِّ

د اد همان هسی اس

هه – براساس تقدیر د سنتش  -با؛ها ا پیشاپیش با ان حمتتش،

بهعنوان بشا و ،فرستا؛.
؛ این ترامه ،تعایر "براساس تقدیر د سنتش" ،؛الل

بر همان مفهومی میهنتد هته ؛

آیه مو ؛ ب  ،د آیاو پیش از آن ،؛ صد؛ اشا ه به آن بتو؛ه د بتا افتزد؛ن ایتن تعایتر ،آن
مفهو به ترامه منتقو میگر؛؛ .چنانهه مفهومی اساسی هه ؛ این آیه د آیتاو پتیش از آن
میرح اس  ،همان مفهو تقدیر د سن

الهی میباشد.
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ون و اتَّقأ ْواْ
 -2-4يأتَّقُ أ
ِ
ِ
﴿وما الْحيو ُة ُّ ِ َّ ِ
نا تأ ْعقِلُنون﴾ (أنعتا 12/
نون أأفأ أ
ين يأتَّقُ أ
ينر لِّلَّنذ أ
أأ أ أ
الدنْيأا إًل لأعب أول ْأهو أولألدَّ ُار اًلأخ أر ُة أخ ْ
أعراف.)515/
ِ
ِ ِ
ين اتَّقأ ْواْ أأفأ أا تأ ْعقِلُون﴾ (یوسف.)505/
﴿ أول أأد ُار اًلأخ أرة أخير لِّلَّذ أ

؛ این ابیه هه چرا فعو ؛ سو ه انعا د اعراف بهصتو و م تا ع آمتده د ؛ ستو ه
یوسف بهصو و ماضی ،از میان عالمان به ظراف ها متشابه لفظی ،فق ابتنزبیتر ترنتاطی
به تایین چرایی این تشابه پر؛ااته د معتقد است  :؛ ؛د ستو ه انعتا د اعتراف ،فعتو بایتد
بهصو و م ا ع بهها می ف

تا افا؛ه تجد؛ هند امتا ؛ ستو ه یوستف ،آیته متو ؛نظر از

ادضاع د احوالی سخن میگوید هه سپر شده ،پ

مناسق بو؛ هته از آن بته لفت ماضتی

فنى ْالأ ْر ِ
تعایر شو؛ زیرا ؛ این آیه فرمو؛ه ﴿ :أأ فأل ْأم يأسِيرواْ ِ
ْ﴾ نتیجتها هته از آن بدست
ُ

میآید این اس

هه آنان به او؛ ستم هر؛ه ،پ

هغک شدهاند د اگر تقوا مید زیدند ،قیعتاً

نجاو مییافتند (ابنزبیر ،همان.)210 :

میابق با بر سی صو و گرفته ،؛ ترامه "ال ين يتقو " فقت شتعرانی د فوال؛دنتد ؛
ترامه آن مقید به زبان مادأ بو؛ه د یتقون ا بهصو و م ا ع همراه استم موصتول ترامته
نمو؛هانتد .أمّتا ؛ ترامته "الل ين اتقلوا" شتعرانی آن ا بته زمتان حتال د فوال؛دنتد آن ا
نیس  .آیتی د ارمشاهی د مکتا ،

بهصو و ماضی نقلی ترامه نمو؛ه هه هیچ یک ؛ س

هر ؛د عاا و ا به "پرهیزگا ان" برگر؛اندهاند د قمشها نیز به اهو تقوا ؛ حتالی هته اگتر
مقصو؛ از آن اسم اس  ،الز بو؛ داژه "متتقون" استعمال میشد.
نکته ؛یگر هه ؛ ترامه ؛د آیه فوق ،الز اس

مو ؛ تواه قرا گیر؛ ،ضرد و ا ائته

ترامه ؛قیق د اامع از داژه تقوا اس  .مترامان قترآن ،عمتدتاً تقتوا ا بتهمعنتا پرهیتز د
پرهیزها

ترامه هر؛هاند! حال آنهه این برگر؛ان ناتما اس

تقو برحسق یشه لغو "دقی" به معنا او؛ نگته؛ا
لکن باید ؛انس

هه اواه ،مقصو؛ از تقو نگه؛ا
521

نف

چه ،هرچنتد معنتا لغتو
متیباشتد ( اتتق)115 :5252 ،

باشد د چه پاستدا

اتویش از
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ماتغ شدن به اشم د عذا الهی ،؛ هر ؛د صو و ،این امر هم ؛ پرتو عمو بته داااتاو
د ؛ستو او ادادند شکو میگیر؛ د هم از هگذ پرهیتز د ؛د

از گناهتان حتال آنهته

ترامه تقو د افعال آن به پرهیزها  ،فق به مفهو هنتا هگیتر از گناهتان اشتا ه ؛ا ؛ د
تعهد به انجا دااقها ا ؛ بر نمیگیر؛ .برایناساس ؛ ترامه آیتاو قترآن یتا بایتد اتو؛
داژه تقو

ا بهها باریم د مخاطق ترامه توضیح د تایین آن ا ؛ اا ج از ترامته بیابتد

د یا الز اس

توضیح مختصر د ؛قیقی ؛ ترامه تقو ذهر شو؛ تتا اامعیت

د بستندگی

نسای ترامه ادشه ؛ا نشو؛ .بدینسان ترامتههتا ا ائته شتده توست مترامتان متو ؛
پژدهش ،همگی ؛ا ا هاستی میباشد زیرا به از قمشها  ،همگی تقو
د یا پرداپیشگی ترامه هر؛هاند .بهعغده ،عای
سو آنها مو ؛ تواه قرا نگرفتته است

ا بته پرهیزهتا

زمان فعو ماضی د م تا ع ؛ برگتر؛ان از

(ن.ک:ترامته آیتتی) .؛ ترامته ارمشتاهی نیتز

"تقو " ؛ ایتن ؛د آیته گونتاگتون ترامته شتده! ترامته شتعرانی نیتز بتا ذهتر ؛د فعتو
"میپرهیزند" د "بپرهیزند" ،از سایی د استوا

الز براو ؛ا نیس .

؛ ترامه فوال؛دند نیز گرچه زمان افعال ،مو ؛ تواته قترا گرفتته امتا هتا بر؛ صترف
"پرهیزها " از یک سو د ااتغف ؛ هتا بر؛ داژگتان ترامته ،مثتو"سترا بازپستین" د
"سرا آارو" از ؛یگر سو ،ا ائه تصویر

سا د ؛قیق از آیاو ا ؛ پی ندا ؛.

؛ ترامه قمشها تعایر "اهو تقوا" بهعنوان ترامته بترا ؛د فعتو ماضتی د م تا ع
شده د نته مقصتو؛ از تقتو ،

"إتَّقوا و يَتَّقُو " ا ائه گر؛یده د بدینگونه نه زمان فعو عای
نمایانده بهعغده ؛ ترامه ؛د آیه یکسان ،از داژگان ناهمگون استفا؛ه شده اس .

؛ ترامه مکا  ،فعو "اتقوا" ؛ مفهتو مفعتولی بته "پرهیزگتا ان" برگتر؛انشتده
حالآنهه همین ترامه با برگر؛ان فعو م ا ع "یتقون" ؛ معنا "پرهیزگا ند" ،تفتادو
چندانی ندا ؛ .بنابراین ،هم لف پرهیزگا ؛ا ا مشکو پیشگفته میباشد د هم زمتان افعتال
یکسان اس !
بنگرید:
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ترجمه آیتی :پرهیزگا ان ا سراى آارو ،بهتر اس
سراى آارو ،پرهیزگا ان ا بهتر اس

(انعا .)12/

(یوسف.)505/

ترجمه خرمشاهی :سرا آارو برا پرهیزگا ان بهتر اس
د سرا آارو برا پردا پیشگان بهتر اس

(یوسف.)505/

ترجمه شعرانی :هر آینه سراى آارو بهتر اس
هر آینه سراى آارو بهتر اس

(انعا .)12/

از براى آنان هه می پرهیزند (انعا .)12/

از براى آنان هه بپرهیزند (یوسف.)505/

ترجمه فوالدوند :د قیعاً سراى بازپسین براى هسانى هه پرهیزگا ى مىهنند بهتتر است
(انعا .)12/

د قیعاً سراى آارو براى هسانى هه پرهیزگا ى هر؛هاند بهتر اس
ترجمه قمشهای :همانا سراى ؛یگر براى اهو تقوا نیکوتر اس

(یوسف.)505/

(انعا .)12/

د م ققا سراى آارو براى اهو تقوا (از حیاو ؛نیا) بسیا نیکوتر اس
ترجمه مکارم :د سراى آارو ،براى آنها هه پرهیزگا ند ،بهتر اس
د سراى آارو براى پرهیزها ان بهتر اس

(یوسف.)505/
(انعا .)12/

(یوسف.)505/

برایناساس ،ترامه پیشنها؛ برا ؛د آیه مو ؛ ب  ،چنین اس :
هرآینه ،سرا آارو برا آنان هه (با ؛د
بهتراس

(انعا .)12/

هرآینه ،سرا آارو برا آنان هه (با ؛د
بهتراس

از گناهان د انجا دااااو) تقوا مید زنتد،
از گناهان د انجا دااااو) تقتوا د زیدنتد،

(یوسف.)505/

 -0-4نأ ْسلُكُ ُه و أسلأكْنأ ُاه
ِ
فى قُل ِ
ك نأسلُكُ ُه ِ
ُوب ال ُْم ْجرِمِين﴾ (حجر.)52/
﴿كأذأ ال أ ْ
ِ
فى قُل ِ
ك سلأكْنأاه ِ
ُوب ال ُْم ْجرِمِين﴾ (شعراء.)200/
ُ
﴿كأذأ ال أ أ

521

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________________ دوره  ،3شماره  ،6پاییز و زمستان 5331

؛د آیه فوق از االقترین موا ؛ اس

هه با داو؛ یکسانی مفهتو د ستیاق ؛ آن ؛د،

؛د فعو متفادو مو ؛ استفا؛ه قرا گرفته اس  .؛ اینهته ؛لیتو استتعمال متفتادو ؛د فعتو
"نسلکه د "سلکناه" ؛ آیاو مو ؛ ب  ،چیس ؟ براتی گفتتهانتد ،ستو ه حجتر از آتتاز
؛ با ه اااا ؛ دغ پندا ندگان سال
به پیامار (ص) د سال

یعنی هفا قریش د هینهد ز د ؛شمنی آنتان نستا

اد بو؛ه ،لذا فعو ؛ آن ،بهصو و م ا ع آمتده تتا تتداد ؛شتمنی

آنان ا نشان ؛هد ؛ حالیهه ؛ آیاو پیش از آیته  200؛ ستو ه شتعراء ،بته بیتان احتوال
پیامارانی مانند :نوح د هو؛ د صالح د لوط د شعیق د موسی (علتیهم الستغ ) بتا اقوامشتان
میپر؛از؛ د پ

از آن سخن از قرآنهریم بهمیان میآید ،آن هتم بتا ایتن دصتف هته قترآن،

تنزیلی از پرد ؛گا اهانیان اس

د سپ

میفرماید ﴿ :أو إِن َّ ُه لأفِى ُزبُرِ ْالأوَّ لِين﴾ (شتعراء)551/

هه اشا ه به تصدیق د تأیید قرآن ؛ هتا ها آسمانی پیشین اس  .؛ ا؛امه نیتز متیگویتد:
ك سلکننه" لذا مناسق بو؛ه تا فعو "سلکناه" بهصتو و ماضتی ذهتر شتو؛ (ابتنزبیتر،
"کَ َ ال ِ َ
همان.)122-121 :

صاحق تفسیرالت ریر د التنویر نیز ،؛یدگاه تقریااً مشابهی با ابنزبیر ؛ا ؛ ،اد ؛ ذیتو آیته
 200از سو ه شعراء مینویسد:
امتا گتزینش فعتو م تا ع ؛ آیته  52ستو ه

«معنی د مقصو؛ ؛ هر ؛د آیه یکسان است
ِ
ك نأسلُكُ ُه ی ِ ُقل ِ
ُوب ال ُْم ْج ِرمِلن﴾ برا ؛الل بر تجد؛ د برا این بو؛ه هه گمتان
حجر﴿:کَ َ ال َ ْ
نشو؛ مقصو؛ از آن فق اار سانی از مجرمان گذشتته است زیترا هفتا قتریش ا نیتز ؛
ِ
ك سلأكْنأاه ی ِ ُقل ِ
ُوب ال ُْم ْج ِرمِلن﴾ فق بته
برمیگیر؛ ؛ حالی هه آیه  200سو ه شعراء﴿:کَ َ ال َ أ
ُ
هفا قریش پر؛ااته لذا فعو آن ؛ قالق ماضی آمده تا به ابغغ پیا ها الهتی بترا تیتر از
هفا قریش ؛ زمانها گذشته نیز اشا ه ؛اشته باشد» (:5220ج.)555-551 ،55

شایان ذهر اس  :یشه "سلَک" ؛ لغ بهمعنا ؛ااو شدن یا ؛ااو نمو؛ن متیباشتد
ْت الشي َء یي الشي ِء ینن َْسللَك َأي َأدخلتُله»؛ یعنتی چیتز ا ؛
چنانهه گفته میشو؛َ « :سلَک ُ
چیتتز دا ؛ نمتتو؛ د دا ؛ شتتد (ابتتنمنظتتو : 5511 ،ج .)222 ،5بتترایناستتاس ؛د تعایتتر
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"نسلكه"و"سلكناه" اشا ه ؛ا ند هه ادادند ،آیاو او؛ ا از اهها گوناگون به مجرمتان د
مخالفان نشان مى؛هد چنانکه گویى ؛ ؛ل آنها دا ؛ شده اما آنها بهااطر نداشتن قابلیت
یا آما؛گى ،بهاا اذ د ه م آن به ؛ دن اان اویش ،آن ا پ
تذاى مقوّى د مفیدى هه معده ناسالم ،بهاا اذ  ،آن ا پ

میزنند! ؛ س

ماننتد

میزند! چنانهه ابتنعاشتو

؛ تایین این معنا مینویسد:
«آیاو الهی به دشنی د بددن هرگونه ابها دا ؛ قلو آنها شد د نشانهها ؛ ستتی آن
ا از ؛انشمندان بنیاسرائیو نیز بدس

آد ؛ند لکتن بتا ایتن داتو؛ بتدان ایمتان نیاد ؛نتد»

( :5220ج.)555 ،55

به نظر می سد هه ؛ یاف
نااشد بلکه مقصو؛ این اس
متین اس

لکن همین حقیق

فوق از ؛د تعایر"ک الک سلکننه"و"ک الک نسللکه" ،؛ ست
هه هرچند نزدل قرآن د حقایق مواتو؛ ؛ آن بستیا دشتن د
دشن بهصو تی تمسخرآمیز د ؛ او یشخند د ؛ حتالتی

مو ؛ انکا دا ؛ ؛لها مجرمان میگر؛؛ .اما اینهه چترا دا ؛ هتر؛ن آن حقیقت
؛لها تاهکا ان با این حال
مشی

ناپسند به ادادند نسا

؛ا؛ه شده ،این امر به اذن عا الهتی د

ادادند مربوط میباشد هه ااتیا چنین گتزینش ناپستند

هرچند اصو این گزینش د د د؛ ناشایس

دشتن بته

ا بته مجرمتان ؛ا؛ه لتذا

توس مجرمان صو و گرفته د ادادنتد از ایتن

نوع گزینش برا مجرمان یا از اااا آنها به اینگونه گزینش پیراسته میباشد اما بته ستاق
اینهه اذن چنین گزینشی از سو ادادند به آنان ؛ا؛ه شتده لتذا آن ا بته اتویش نستا
می؛هد چنانهه ؛ موا ؛ ؛یگر نیز چنین نسا
انجا یک ها  -به اد ؛ا؛ه شده اس

هایی -بر مانا اذن د مشی

الهتی بترا

(بهعنوان مثال ،ن.ک :انعا 501/د552د.)511

برایناساس ،ضمیر "ه" ؛ ؛د فعو":نسلکه"و"سلکننه" به ذهر د قرآن هه ؛ آیاو پتیش
از آن ؛د میرح شده ،باز مىگر؛؛ ،همچنان هه ضمیر ؛ "بِهِ" ؛ عاا و"ًل يؤمنون به" هته
بغفاصله پ

از هر ؛د آیه ذهر شده نیز به قرآن باز مىگتر؛؛ (مکتا  :5112 ،ج .)11 ،55الاتته

از میان مترامان ،فوال؛دند ضمیر "سلکننه /نسلکه" ا به "استهزاء د انکا " باز گر؛انتده هته
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بنا به توضی اتی هه پیش از این ذهر شتد ،؛ یتافتی نا؛ ست

است  1.همچنتانهته ؛د فعتو

ماضی د م ا ع" :سلکننه /نسلکه" ا نیز بهصتو و یکستان ترامته نمتو؛ه هته پتذیرفتنی
نیس :
بدینگونه آن [استهزا] ا ؛ ؛ل بزهکا ان اه مى؛هیم (حجر.)52/

اینگونه ؛ ؛لهاى گناهکا ان[ ،انکا

ا] اه مى؛هیم (شعراء.)200/

ترامه شعرانی از هر ؛د آیه نیز بستیا نتامفهو است  .؛ یتک آیته ،فعتو "ستلک" ا
ترامه هر؛ه اما ؛ ؛یگر ترامه ننمو؛هاس  .نیز مراع ضمیر "ه" ا دشتن نستااته هته
همین امر بر نا سابو؛ن برگر؛ان د افزد؛ه اس :
همچنین ؛ میآ یم آن ا ؛ ؛لها گناهکا ان (حجر.)52/
همچنین مسلوک ؛اشتیم آن ا ؛ ؛لهاى گناهکا ان (شعراء.)200/

؛ ترامه آیتی دارمشاهی نیز برای از مشکغو ؛د ترامه پیشین همچون :مشتخص
نکر؛ن مراع ضمیر د تفادو ؛ ترامه فا سی ؛د فعو"سلکناه"د"نسلکه" داو؛ ؛ا ؛.
ترجمه آیتی :اهش ا ؛ ؛ل مجرمان اینچنین مىگشاییم (حجر.)52/
بدینسان قرآن ا ؛ ؛لهاى مجرمان اه ؛ا؛یم (شعراء.)200/
ترجمه خرمشاهی :بدینسان آن ا ؛ ؛ل گناهکا ان اه می؛هیم (حجر.)52/
بدینسان آن ا ؛ ؛لها گناهکا ان اه ؛ا؛هایم (شعراء.)200/

؛ ترجمه قمشهای نیز تفادو ؛ چینش داژگان ترامه ؛د آیه د تفتادو ؛ افتزایش د
هاهش عاا او توضی ی ؛ ؛د آیه د تنتوع ؛ ترامته هلمته"مجترمین" مواتق ا ائته ؛د
مفهو تقریااً متفادو از ؛د آیه تقریااً یکسان شده د بدینسان تصتویر دشتنی از مقصتو؛ د
مرا؛ آیه میرح نگر؛یده اس :
اینگونه ما قرآن ا ( دشن) ؛ ؛ل زشتکا ان دا ؛ سازیم (حجر.)52/

ما این قرآن ا این چنین ؛ ؛ل تاهکا ان گذ اندیم د بر آنها به این هتا اتمتا حجت
هر؛یم (شعراء.)200/
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د سرانجا اینهه ؛ ترامه مکا نیز ،باتواه به توضی او پیشین ،مقصو؛ از"هتذالک"
به؛ ستی منتقو نشده د عد تفادو ؛ ترامه ؛د فعو "سلکننه"و"نسلکه" مواتق آستیق
به مفهو ؛ س

د دان آیاو شده اس :

ما اینچنین (د از هر طریق ممکن) قرآن ا به ؛ دن ؛لهاى مجرمان اه مى؛هیم (حجتر
.)52/
(آ ى) اینگونه (با بیانى سا) قرآن ا ؛ ؛لهاى مجرمان دا ؛ مىهنیم (شعراء.)200/

ترامه پیشنها؛ برا ؛د آیه مو ؛ ب  ،چنین اس :
ما ،بدینسان (با حال

انکا د استهزاء) ،آن (قرآن) ا ؛ ؛لها تاهکا ان ،دا ؛ میهنتیم

(حجر.)52/

ما ،بدینسان (با حال

انکا د استهزاء) ،آن (قرآن) ا ؛ ؛لها تاهکتا ان ،دا ؛ هتر؛یم

(شعراء.)200/

 -9نتیجه:
 -5بر سی مو ؛ ترامه فا سی آیاو متشتابه لفظتی مفتر؛ (میردحته ؛ ایتن پتژدهش)،
بیانگر آن اس

هه بیشتر مترامان ؛ برگر؛ان این آیاو به ظراف ها آنها تواته ننمتو؛ه

لذا هاستیها چشمگیر

خ ؛ا؛ه اس .

 -2؛ میان ترامهها مو ؛ ب  ،،ترامه قمشها بهستاق تفستیر بتو؛ن ،گتاه ؛ بیتان
مفاهیم آیاو موفق بو؛ه اس

هرچند این نوع از ترامه ؛ صتو تی هته بتا تأمتو بیشتتر

ا ائه میگر؛ید ،میتوانست

موفتق تترین نتوع ترامته بترا قترآن باشتد .ترامته معنتایی

مکا شیراز نیز ؛ موا ؛  ،؛ برگر؛ان ؛ ست

آیتاو متشتابه لفظتی موفتق بتو؛هاست .

ترامهها ارمشاهی ،فوال؛دند د آیتی بهترتیق ؛ اایگاه پسین قرا متیگیرنتد د ترامته
ت

اللفظی شعرانی ؛ انتقال مفاهیم آیاو متشابه لفظی توفیق چندانی نداشتهاس .
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 -1با تواه به مخاطق ااص ترامه قرآن ،بهنظر می سد هه ترامه تفستیر  ،اگتر توست
گردهی از متخصصان حوزهها مختلف قرآنتی انجتا گیتر؛ ،متیتوانتد ؛ انتقتال ؛ ست
مفاهیم د مرا؛ آیاو قرآن ،از امله آیاو متشابه لفظی ،توفیق بیشتر ؛اشته باشد.
 -2همانگونه هه پیش از این به؛ ستی گفته شتده ،قترآنهتریم ترامته ناپتذیراست
بسیا

از ظراف ها د زیااییها آن به هنگا ترامه از ؛س

د اامع نگرانه مواق برهنا ماندن آن از ا ائه نا؛ س

زیترا

می د؛ لکن ترامه عالمانته

مفاهیم قرآن ،بهدیتژه ؛ آیتاو قابتو

تأموتر متشابه لفظی میگر؛؛.

 -6پینوشتها
 -1برا بر سی بیشتر ؛ با ه پیشینه پژدهشها سامان یافته ؛ با
 :5250ج 201-202 ،5پاد قی م قق مهدد
 -2تفسیر د بر؛اش

متشتابه لفظتی( ،نتک :ز هشتی،

ا؛ 221-21 :5112 ،اقاال.)211-212 :5111 ،

از قرآن تا دقتی هه ؛الئو قیعی بر آن داو؛ نداشته باشد ،ظنی اس

( از  ،بیتا:

ج.)112 ،1
 -3نیز ن.ک( :طااطاایی :5150 ،ج.)511 ،52

 -2منابع
* قرآنهریم
 -5ابناماعه ،م مدبن ابراهیم ،هشف المعانی فی المتشابه المثتانی ،الستعو؛یه :؛ا الشتریف،
(5250ق).

 -2ابنزبیر ترناطی ،احمد ،مغک التأدیو القاطع بذد اإلل تا؛ د التعییتو فتی توایته متشتابه
اللف منآ القرآن ،ت قیق :سعید الفغح ،بیاا :؛ا الغر

االسغمی.) 2001( ،

 -1ابنعاشو  ،م مد بن طاهر ،الت ریر د التنویر ،بیردو :مؤسسة التا یخ العربی5220( ،ق).

 -2ابنفا س ،احمد ،معجم مقتایی

اللغته ،ت قیتق :عادالستغ هتا دن ،قتم :مکتتق االعتغ

االسغمی5202( ،ق).
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 -1ابنمنظو  ،م مد بن مکر  ،لسانالعر  ،بیردو :؛ا إحیاء التراث العربی.) 5511( ،
 -1ابوحیان ،م مدبن یوسف ،الا ر الم ی فی التفسیر ،بیردو :؛ا الفکر5220( ،ق).
 -1اقاال ،ابراهیم ،فرهنگنامه علو قرآن ،تهران :امیرهایر5111( ،ش).
 -1الهی قمشها ،مهد  ،ترامه قرآنهریم ،قم :ین مة الزهراء5110( ،ش).
 -5ا  ،بسا  ،اإلتقان فی متشابهاو القرآن ،بیاا :مکتبة ادال؛ الشیخ.) 2001( ،

 -50انصا  ،زهریا ،فتح الرحمن بکشف ما یلتا

فی القرآن ،ت قیق :م مد علتی الصتابونی،

بیردو :؛ا عالم الکتق5201( ،ق).
 -55آلوسی ،سید م مو؛ ،دح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،بیتردو :؛ا الکتتق العلمیته،
(5251ق).
 -52آیتی ،عاد الم مد ،ترامه قرآنهریم ،تهران :سردش5112( ،ش).
 -51پاهتچی ،احمد ،ترامه شناسی قرآنهریم ،تهران :؛انشگاه اما صا؛ق(ع)5152( ،ش).
 -52تفتازانی ،سعدالدین ،المیول ،قاهره :المکتاة االزهریة للتراث5110( ،ش).
 -51اراانی ،عادالقاهر ،؛الئواإلعجاز ،شرح د تعلیتق :م متد التُنجتی ،بیتردو :؛ا الکتتا
العربی5221( ،ق).
 -51ارمشاهی،بهاء التدین ،ترامته قترآنهتریم ،نستخه الکتردنیتک ،ستای

هتتا

قائمیته،
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 -51اییق اسکافی ،ابوعاداهلل ،درةالتنزي و غرةالتأوي  ،ت قیق :م مد مصیفی آیتدین ،مکتته:
جنمطة أ القر 5222( ،ق).
 -51؛حداح ،انیوان ،معجم قواعد اللغةالعربیه ،بیردو :مکتاة لانان.) 5515( ،
 -55از  ،م مد تقی ،هٌاية المسترشدین ،قم :مؤسسة النشر اإلسغمی( ،بی تا).
 -20اتقاصفهانی ،حسین بن م مد ،مفر؛او الفاظ القرآن ،عراق :للطة النو 5221( ،ق).
 -25ز هشی ،م مد بن عاداهلل ،الارهان فی علو القرآن ،بیردو :؛ا المعرفه5250( ،ق).
 -22زمخشر  ،م مدبنعمر ،الکشاف عن حقائق توامضالتنزیو ،بیردو :؛ا الکتا
(5201ق)
 -21زمخشر  ،م مد بن عمر ،أساس الاغته ،بیردو :؛ا صا؛ 5115( ،ق).
 -22سامرائی ،فاضوصالح ،التعایر القرآنی ،عمان :؛ا عما .) 2001( ،
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 -21سامرائی ،فاضوصالح ،؛ آمد بر تفسیر بیانی قرآنهریم ،ترامته :حمید ضتا میرحتاای،
تهران :سخن5152( ،ش).
 -21سکاهی ،سراج الدین ابو یعقو  ،مفتاح العلو  ،ت قیق :نعتیم ز زد  ،بیتردو :؛ا الکتتق
العلمیه5201( ،ق).

 -21سلمانیان ،سمیه د سیادشی ،هر « ،ت لیو تیایقی ترامهها فا سی آیاو متشتابه لفظتی»
(مو ؛هاد ترامهها آیتتی ،ارمشتاهی ،فوال؛دنتد ،شتعرانی ،قمشتها د مکتا ) ،همتدان:
؛انشگاه بوعلی سینا5152( ،ش).
 -21سیوطی ،اغلالدین ،اإلتقان فی علو القرآن ،بیردو :؛ا ابن اثیر5222( ،ق).
 -25سیوطی ،اغلالدین ،معترک األقران فی إعجاز القرآن ،ت قیق :علتی الا تاد  ،قتاهره :؛ا
الفکر العربی5152( ،ق).
 -10شعرانی ،ابوال سن ،ترامه قرآنهریم ،تهران :هتابفردشی اسغمیه5112 ( ،ش).
 -15صفو  ،هو ش ،معنیشناسی ها بر؛  ،تهران :انتشا او همشهر 5112( ،ش).
 -12صفوى ،م مد ضا ،ترامه قرآن براساس المیزان ،قم :؛فتر نشر معا ف5111( ،ش).
 -11طااطاایی ،م مدحسین ،المیزان فى تفسیرالقرآن ،بیردو :مؤسسلة االعلمتی للمیاوعتاو،
(5150ق).
 -12عر  ،مرت ی د فرشچیان ،ضا« ،بر سی ترامه آیتاو متشتابه لفظتی ؛ هفت

ترامته

فا سی قرآن هریم» ،مجله :پژدهشنامه قرآن د حدی ،،شما ه ،55ص5155( ،521-521ش).
 -11فخر از  ،م مد بن عمر ،مفاتیح الغیق بیردو :؛ا احیاء التراث العربی5220( ،ق).
 -11فراهید  ،الیو بن احمد ،العین ،قم :نشر هجرو5201( ،ق).
 -11فوال؛دند ،م مدمهد  ،ترامه قرآنهریم ،تهران :؛فتر میالعاو تا یخ5251( ،ق).
 -11فیومى ،احمد بن م مد ،المصااح المنیر فى تریق الشرح الکایر للرافعى ،قم :مؤسسه ؛ا
الهجره5252( ،ق).
 -15هرمانی ،ابنحمزه ،الارهان فی توایه متشابه القرآن لمتا فیته متن الحجلة دالایتان،ت قیتق:
عادالقا؛ احمد عیا ،بیمک :؛ا الف یله( ،بیتا).
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 -20مرت ى زبیدى ،م مدبنم مد ،تاج العردس ،ت قیتق :علتی شتیر  ،بیتردو :؛ا الفکتر،
(5252ق).
 -25مصیفو  ،حسن ،الت قیق فی هلماو القرآنالکریم ،بیردو :؛ا الکتقالعلمیه5221( ،ق).
 -22میعنی ،عادالعظیم ،اصائص التعایرالقرآنی ،قاهره :مکتبة دهاه5201( ،ق).
 -21مکا شیراز  ،ناصر ،ترامه قرآنهریم ،قم :؛فتر میالعاو تا یخ5112( ،ش).
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