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 چکیده

است که از گذشته تا به  «ییچند معنا»اصطالح  ،یمعناشناس نهیدر زم یشناس از مباحث مهم زبان

از جهات   ییچند معناا   دهیجستار، پد نیدر ا. بوده است یشناس مهم زبان از مباحث  یکیامروز، 

 یباشناختیز یها یژگیاز و. کنکاش گذاشته شده است مختلف به  یواژه بر معناها کی یها داللت
از  کیا هار   یهمخوان نیمعنا، در ع  نیواژه بر چند کیداللت  م،یدر قرآن کر ییچند معنا  دهیپد

اضداد   نهیزم چند معنا که در  یها در واژه یحت دهیپد نیا. است هیآ یشده با بافت کلذکر  یمعان

مترجماان از   یریرپاذ یو تأث دهیا پد نیا پردازش مفسران به ا یچگونگ  .صادق است زین باشند، یم

 نیا آن در ا یهاا  و ترجماه  ریدر تفس یبرداشت میمفاه  یهمخوان تیخصوص با رعا نیها در ا آن
از اعجااز   گار ید یا کشف جنباه  عالوه بر  ،یبررس وهیش نیا. ردیگ یقرار م یپژوهش مورد بررس

   .دینما یریترجمه جلوگ رد یاز بروز اشکاالت تواند یقرآن، م

 

 :های كلیدی واژه

 قرآن  ترجمه ،یشناس زبان ،ییچند معنا ،یمعناشناس م،یقرآن کر
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 مقدمه

قرآن کریم از چنان اعجازی برخوردار است که از 

هاای مختلاف    گذشته تا به امروز، دانشامندان حاوزه  

و های فراوانی از این اعجاز را کشف کرده  علوم، جنبه

(  )پیاامبر   هر روزه به اعجاز بیشتری از این معجزه

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

شناسای بادان    زباان   است که در حاوزه « چند معنایی»

این جنبه از زیبایی قارآن، از دیربااز   . شود پرداخته می

مااورد توجااه بااوده و بزرگااانی از اهاا  اد  باادان   

 . اند پرداخته

گی قرآن از چنان جایگاه واالیی برخوردار این ویژ

ای همچاون سایبویه و    است که اندیشمندان برجساته 

سیوطی، در . اند سیوطی از آن به اعجاز قرآن یاد کرده

واژگاان  « معتارک االقاران فای اعجااز ال ارآن     »کتا  

مشترک قارآن را مهمتارین اعجااز قارآن برشامرده و      

اسات  باه   این وجه بزرگترین اعجاز قارآن   :گوید می

تار  ای که یک واژه بر بیش از بیست وجه یاا کم  گونه

« شاود  ایان در کاالم بشار یافات نمای     داللت دارد و 

 (.921،  2، ج2322سیوطی، )

وی از این پدیده، به اشاتراک لفیای یااد کارده و     

اندیشامندان  . کناد  های متعددی برای آن بیان مای  مثال

ه و مانند وی عم  نمود های خود به دیگری در کتا 

از این پدیده همان برداشت را داشته و به هماان ناام   

ایان  . اناد  و آن را اشاتراک لفیای نامیاده    تعبیر نموده

پژوهش بر آن است که نشان دهد برخی از آن واژگان 

ی اشتراک لفیی نیست، بلکه مربوط به چند  در حوزه

 . معنایی آن واژگان است

از شناسان گذشته و معاصر که به اعجا  برخی زبان

اند، به این ویژگای   قرآن از لحاظ چند معنایی پرداخته

تواند در بافت یاک   قرآن که یک واژه چند معنایی می

آیه مشخص، تمامی معناها را داشاته باشاد، تاوجهی    

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

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

همخوانی تمامی معناهاای ذکار شاده    بررسی کرده و 

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

هاای چناد معناا و حتای      نشان داده شده که ایان ناام  

گیرناد و   اضاداد نیاز قارار مای      واژگانی که در حیطه

باشند، نیز ایان ویژگای را    دارای دو معنای متضاد می

همخاوانی   هاا باا بافات آیاه     دارند و تمامی معانی آن

 .دارند

تفسایر  : برای این منیور، سه تفسیر برجسته عربی

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

جاامع البیاان عان تأویا  آی     »حسن طبرسی، تفسایر  

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

از محماود  « التنزی  و عیون االقاوی  فی وجوه التأوی 

محماد  : فارسای از   برجساته   زمخشری و سه ترجماه 

اهلل ناصر مکارم شیرازی و علای   مهدی فوالدوند، آیت

مشکینی استفاده شده و تأثیرپذیری ایان مترجماان از   

 .تفاسیر عربی بیان شده است

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

 -1کناد،   اشتراک لفیای باا چناد معناایی را روشان      

حت تأثیر مفهوم چند برداشت مفهومی مفسران را که ت

چگاونگی تأثیرپاذیری    -9معنایی بوده، ارا ه دهاد و  

 .مترجمان فارسی از برداشت مفسران را نیز مطرح کند

 

 پیشینه تحقیق

چند معناایی    ها و م االتی که پدیده از جمله کتا 

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

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

االشتراک اللفیای فای   »از سیوطی  « فی اعجاز ال رآن



 
 

 212     میدر قرآن کر ییبه نیام چند معنا ینگرش

 

از محمااد « ال اارآن الکااریم بااین النیریااب و التطبیاا  

از ابااوهالل « الوجااوه و النیااا ر»د  نورالاادین المنجاا

شاناختی وجاوه و نیاا ر در     بررسی زباان »العسکری  

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

 .از محمد طبیب حسینی« قرآن کریم

چند معنایی در قارآن  »: به م االتی از قبی  نیز باید

از الهه رضاوانی  « واژه  ی موردی ترجمه مطالعه: کریم

مطالعااات زبااان و   ، مجلااه2923)هاازاد قنسااولی، و ب

بررساای مبااانی »  (ترجمااه دانشااگاه فردوساای مشااهد

از محمااود « فرامتناای چنااد معنااایی در قاارآن کااریم 

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

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

  مارهف ه اه  بیت دانشاگاه قام، شا     نامه ، فص 2932)

 .اشاره کرد( 71

  در این م اله، ضمن توضای  مختصاری از پدیاده   

ام قارآن   هایی از آن در جزء سی چند معنایی، به نمونه

کااریم پرداختااه شااده و اولااین م الااه در ایاان حااوزه 

باشد که معناهای یک واژه چناد معناا را در جازء     می

کند و همخوانی تمامی این معناها را  ام بررسی می سی

 .دهد ت آیات نشان میبا باف

 

 «چند معنایی»تبیین مفهوم . 1

ایان  »: گویاد  در تعریف چند معنایی می 2کریستال،

اصطالح در تحلی  معناایی، بارای اشااره بار داللات      

معاانی    رود کاه دربردارناده   ای بکار مای  قاموسی واژه

 (. 72،   2921محمد العوا، )« مختلف باشد

ماا در  »: گوید ینیز در تعریف چند معنایی م 1پالمر

هااای مختلااف کااه دارای معااانی  زبااان تنهااا بااا واژه

                                                
1 . Crystal 

 2 . Palmer 

گوناگون هستند، سر و کار ناداریم  بلکاه باه برخای     

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

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

، 2927پالمر، )« نامیم های چند معنا می کلماتی را واژه

  227.) 

شناسان گذشته، میان اشاتراک لفیای و چناد     زبان

اند و از پدیده چناد معناایی    معنایی تفاوتی قا   نشده

اناد  بناابراین، از نیار آناان،      سخنی به میاان نیااورده  

ای که بایش   اشتراک لفیی اصطالحی است که بر واژه

: ک.ر)شااود  از یااک معنااا داشااته باشااد، اطااالق ماای

اما با این تفاوت کاه در    (933،  2931عبدالتوا ، 

های مختلاف ماد نیار     اشتراک لفیی، واژه در جایگاه

است و در هر جایگاه معنای متفااوتی دارد، ولای در    

چند معنایی، واژه در یک جای معین مورد نیر اسات  

 . ها در م دمه کام  شرح داده شد که تفاوت آن

 

 تفاوت چند معنایی و اشتراک لفظی. 2

یاک معنااا از یااک واژه  در اشاتراک لفیاای، ف اا   

مدنیر است در حالی که در چند معنایی تمامی معانی 

بارای نموناه، واژه   . تواناد مادنیر باشاد    یک واژه می

مشترک لفیی بین چند معناست، که قصد هر  "بادیب"

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

. پاذیر نیسات   آن معانی در آن واحد از آن واژه امکان

کن در چند معنایی تصور همه معاانی در آن واحاد   لی

 . بالمانع است

برای نمونه، واژه صالة را بعنوان مشترک لفیی، از 

در وی . نمااییم  ی بزرگ سیوطی ذکر می دیدگاه عالمه

را کااه یکاای از « صااالة»بااا  اشااتراک لفیاای، واژه 

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

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

 :است

الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ ب الْغَیْب  وَ یُ ِیمُونَ »: گانه نمازهای پنج

 (.9: الب ره)« الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِ ُونَ

رُهُمْ وَ خُاذْ مِانْ مَمْاوَالِه مْ صَادَقَبط تُطَه ا     »: دعا کردن

تُزَکِّیه مْ ب هَا وَصَ ِّ عَلَیْه مْ إ نَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَهُامْ وَاللَّاهُ   

 (.229:التوبه)« سَمِیعٌ عَلِیمٌ

صَلَاتُکَ تَأْمُرُکَ مَنْ نَتْرُکَ مَاا   قَالُوا یَا شُعَیْبُ مَ»: دین

 (.21: هود)« یَعْبُدُ

تُخَافِتْ ب هَا  وَ لَا تَجْهَرْ ب صَلَاتِکَ وَ لَا»: قرا ت کردن

 (.222: االسراء)« وَابْتَغ  بَیْنَ ذَلِکَ سَب یالط 

إ نَّ اللَّهَ وَ مَلَا ِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی »: رحمت و استغفار

« النَّب ی  یَا مَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَالِّمُوا تَسْالِیماط  

 (.73:االحزا )

ا دَفْعُ اللَّهِ النَّااََ بَعْضَاهُمْ   وَ لَوْلَ»: جایگاههای نماز

ب بَعْضٍ لَهُد مَتْ صَاوَامِعُ وَ ب یَاعٌ وَ صَالَوَاتٌ وَ مَسَااج دُ     

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

با توجه به این مثاال، معلاوم شاد کاه در پدیاده      

شناسان در پی معناهای یاک واژه   اشتراک لفیی، زبان

باشند، یعنای یاک واژه در    ای مختلف میه در جایگاه

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

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

با نگاهی متفاوت از نگاه سایوطی و دانشامندانی کاه    

بادین  . اناد، پرداختاه شاده اسات     مانند وی اندیشیده

ر شاده  ی آن ذکا  صورت کاه واژه و معاانی چندگاناه   

سپس همخوانی تمامی معانی مذکور با بافت آیه نشان 

 . داده شده است

« وَ فَاكِهَةً  وَ ََّاةا   »در آیاه  « مبّاا »برای مثاال، واژه  

باشد کاه   ، دارای هفت معنای متفاوت می(92: عبس)

تمامی معناهای ذکر شده با بافت آیه همخوانی دارد و 

 .کار برد ها را برای ترجمه به توان هر یک از آن می

در ایاان جسااتار، از پنجاااه و دو مااورد واژه چنااد 

ام وجاود دارد، چها  و یاک     معنایی که در جزء سای 

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

از آنجا که بررسی تمامی واژگان چند معنای این جزء 

این مجال بیرون اسات  لاذا     از قرآن کریم از حوصله

بررسی ماواردی از ایان واژگاان    در بخش اسامی، به 

 .پرداخته شده است

 

ام قةرن    تحلیل اسامی چند معنةا ر  زة س سةی   . 3

 كریم

 «َبِّ»واژه . 3-1

 (.92: عبس)« وَ فَاکِهَبط وَ مَبّاط»

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

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

برای : م ّ لکذا: گویند ه میشده از سخن آنان است ک

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

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

وطنش پرکشیده و مشتاق آن است و مهیای سافر باه   

،  راغب اصافهانی )« گرفته شده است, وطن شده است

2429   ،22.) 

چه که  خورند و ا ّ، آن چه مردم می هر آن« فاکهب»

چه از نباتاات را کاه    خورند و البته هر آن حیوانات می

، 2، ج2424ابن منیاور،  )از زمین بروید را ا ّ گویند 

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

انجیر خا  با طعمی ویژه گویند و باه بیات شاعری    

 : نین گفته استکند که شاعر چ نیز اشاره می

 وَالْأَ ُّ عِنْدَهُمْ یُ ْدَرُ        فَمَا لَهُمْ مَرْتَعٌ لِلَسَّوَام
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چهارپایااان ( چراناادن)مرتااع و چراگاااهی باارای 

 ،  یقرطب: ک.ر)  شود ندارند  اما انجیر نزدشان یافت می

 . (111-119، صص 23، ج2334

اند و  ا ّ را به علف ترجمه کرده»: گوید طبری می

چاه از نباتاات را کاه     هار آن : کند سا ب ن   میاز ابو

،    طباری )« خورناد، م  گویناد   ها می ها و حیوان انسان

همچنین ن   کرده است کاه  (. 192 ،  14، ج1222

هاای   دار و م  یعنای میاوه   های آ  فاکهب، یعنی میوه»

 (.191همان،   )« خشک 

چه را که خدا  م  یعنی هر آن: گوید زمخشری می

هایشان آفریاده اسات و واژه    نش و مرکببرای بندگا

وی بیتای  . داند ا ّ را با ممّ از جهت معنی مترداع می

 : گوید آورد که می از عمروبن معد را می

 ولنا األ ُّ به والمَکرَعُ   جذمُنا قیسٌ ونجدٌ دارُنا   

قیس و سرای ما نجد اسات و ماا     اص  ما از قبیله

  ،    یزمخشار : ک.ر)  جا خوراکی و آبشخور داریم در آن

 . (124،   4، ج2421

ای  باه بااور پااره   »: گوید طبرسی در تفسیر آیه می

« هاسات  ها بارای انساان   ها بسان میوه چراگاه برای دام

 . (124،  3، ج2322،  طبرسی)

اهلل مکاارم شایرازی و    های فارسی آیات  در ترجمه

های تفسیر کشااع اشااره    فوالدوند به یکی از ترجمه

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

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

  (727،  2919  فوالدوند، 722،  2924شیرازی، 

  خاود باه معنای میاوه      اهلل مشکینی در ترجماه  اما آیت

و »: گویاد  اش مای  کناد و در ترجماه   خشک اشاره می

ه و ای تاار و خشااکانده شااده باارای ذخیاار     میااوه

، کااه از (727،   2923مشااکینی، )« چرایاای علااف

هاا، باه    است  اما در ترجمه تفسیر طبری تأثیر پذیرفته

 .ای نشده است طبرسی اشاره  ترجمه

معناهای ذکر شده بارای واژه ا ّ، عبارتناد   : نتیجه

چراگاه، آماده و مهیا، می  و آرزو، نباتاات، انجیار،   : از

 . های خشک علف و میوه

معناها با بافت آیه همخاوانی دارناد و    تمامی این

توان مورد استفاده قارار داد    هر کدام را در ترجمه می

ها و تفاسیر ماورد نیار    معنایی که در ترجمه  اما هسته

ای کاه   است، چراگاهی برای حیوانات است  اما نکتاه 

اناد، ایان مهام     کدام از مفسران به آن اشاره نکرده هیچ

نه که ذکر شد، کسای را کاه   گو است که در ابتدا همان

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

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

چه را که آرزو کنند و مشتاق آن باشند، برایشان  هر آن

 . آید و قاب  دسترَ است به وجود می

در تفسیرهای عربی، به معناهاای مختلاف اشااره    

معناایی کاه در آن واژه موجاود      و هساته  شده اسات 

هاای فارسای،    است، ذکر شده اسات  اماا در ترجماه   

معنایی مشهور اسات، باه صاورت      چه که به هسته آن

  هاا باه میاوه    شود، برای مثال در ترجمه کام  ال ا نمی

خشک و چراگاه ترجمه شده است که مترجمان هایچ  

د و انا  توضیحی را برای معنای مورد نیر خاود ناداده  

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

سوال برای خواننده پیش آید که چارا پاس از میاوه،    

 .خوانی نداردچراگاه ذکر شده و با بافت آیه هم

ها است که زبان  این خود نوعی ن ص برای ترجمه

نیار پیشانهادی   . کنناد  م صد را به خاوبی بیاان نمای   

میاوه و هار   : اسات آیاه، چناین     نگارنده برای ترجمه

 .چه را که آرزو دارند آن
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 «إّل»واژه . 3-2

: الغاشایب )« مَفَلَا یَنیُرُونَ إ لَی الْإ ب ا   کَیْافَ خُلِ َاتْ   »

21.) 

شاود و لفاظ آن    بر شتران فراوان اطالق می« اب » 

مبَ َ الوحشیّ و یأب  ُ مباوالط  : مفرد ندارد و نیز گفته شده

ی در قطاره قطاره آ    و مبَ َ، مبلَا  یعنی حیوان وحشا 

خوردن و درنگ کردن باه هنگاام آشاامیدن باه شاتر      

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

راغاب  )باشد که به کوهان شتر تشبیه شاده اسات    می

 (.32،   2492،  اصفهانی

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

فیف خواناده  چراندن آن مهارت دارد و اگر إب  با تخ

شود، به معنای شتر است  چراکاه شاتر تنهاا مرکبای     

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

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

ابان منیاور،   )کناد   که آ  را برای باریدن حما  مای  

البته قاب  ذکر اسات کاه   (. 4-3، صص 22ق، ج2424

اب  در این »: گوید رد در مورد این آیه میابوالعباَ مب

، 27، ج 2427،  آلوساای)« آیااه بااه معنااای اباار اساات 

 913.) 

کنااد و  طباری باه همااان معناای شاتر اشاااره مای     

کنناد کاه    منکران دین آیا به شتر نگاه نمای »: گوید می

« گیرناد   چگونه خل  شده است و از آن عبرت نمای 

 (. 922،   14، ج1222،    طبری)

یکی از معانی واژه ابا  را در ایان آیاه     زمخشری

که چرا خداوند به شاتر   داند و در توضی  این شتر می

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

هاای دور   بارهای سنگین و انت اال دادن باه سارزمین   

از (. 143،   4، ج1222،     زمخشری)« ...دست آفریده

ژه برشامرده،  معانی دیگری که زمخشری برای این وا

ضرورت تناسب میان ایان  »: گوید است، وی می« ابر»

های بعد  ها و زمین که در آیه شتر، آسمان، کوه]موارد 

را به ابر تفسیر « اب »سبب شده است که برخی [ آمده

 (.141همان،   )« کنند

: گویاد  طبرسی به یک معنای إب  اشاره کرده و می

ها  ندگی آنشتر متاعی از معیشت و وسای  عیش و ز»

چه خداوند از  آیا به شتر و آن: فرماید بود  بنابراین، می

، 2322،  طبرسای )« ...نگریاد  نمای  آورد، آن بیرون مای 

 .(111،   3-22ج

های فارسی، به معنای شتر توجه  در تمامی ترجمه

شده و هیچکادام از مترجماان باه معناای ابار اشااره       

جمان واژه شود که در نزد متر اند، پس معلوم می نکرده

ابر را که کشاع ذکر کرده اسات، ماورد قباول واقاع     

آیه چناین    اند و در ترجمه نشده و بدان توجهی نکرده

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

 .است 

معناهای ذکر شده برای واژه إبا ، عبارتناد   : نتیجه

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

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

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

هایی که صورت گرفته اسات، واژه   فارسی نیز ترجمه

دهاد دیادگاه    اناد کاه نشاان مای     شتر را انتخا  کرده

مترجمان فارَ زبان با دیدگاه طبری و طبرسی بیشتر 

نیاز باا توجاه باه      مواف  بوده است  لذا نیر نگارناده 

تفاسیر و معناهایی که برای این واژه صاورت گرفتاه،   

این است که بهترین ترجمه برای این واژه، همان واژه 

 . شتر است که با بافت آیه همخوانی بیشتری دارد

ابر نیز با بافت آیه همخوانی دارد  اماا    البته ترجمه

هاا واژه   چون کاربرد معنایی این واژه در میاان عار   
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تر بوده و بیشترین استفاده برای هماین معناا باوده،    ش

 .بهتر است که شتر معنا شود

 

 «هاویً»و « َم»واژگا  . 3-3

 (.3: ال ارعب)« فَأُمُّهُ هَاو یَبٌ»

ً »چون با واژه « اُم»در این مثال، واژه  ، هار  «هاویة

های چند معنا هستند که معنای اُم براساَ  دو از واژه

واژه هاویب معناای ماورد نیار را    قرار گرفتن در کنار 

 .ایم یافته  لذا هر دو مورد را با یکدیگر ذکر کرده

، یعنی «هَوَی یَهو ی هو یاط و هُویَّاط و هَوَیاناط و إنهَوَی»

(. 912،  27، ج2424ابن منیور، )از باال پایین افتاد 

باشاد  چارا    ، نام جهنم میهاویً»: گوید ابن فارَ می

، 2333ابان فاارَ،   )« کناد  مای که کافر در آن س وط 

 (.731،   1ج

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

چه کاه   شود و هر آن گفته می« مم»و نیز به مادر بزرگ 

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

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

ورد اساتفاده قارار گرفتاه    است، به معنی پناهگاه نیز م

 (.27،  2492،  راغب اصفهانی)« است

در عازای  ]دشنام است  یعنی مادرش « هوت ممه»

ابان فاارَ،   )« به زمین افتاد و هاالک شاد  [ فرزندش

گفتاه  »: گویاد  ابن منیاور مای  (. 731،   1، ج2333

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

 (.919،   27، ج2424ابن منیور، )« افتد آتش می

پاس هماناا کسای کاه کارهاای      »: گوید طبری می

نیکش کم باشد، جایگاه، پناهگاه و یا مسکنش جهانم  

کند که منیور مغز سار   است و از برخی دیگر ن   می

« افتناد  است و اه  دوزخ باا مغاز سار در آتاش مای     

 (.717،   14، ج1222،    طبری)

« بفأماه هاویا  »: گویاد  زمخشری در ذیا  آیاه مای   

برگرفته از سخن عر  است که اگر کسی را به مرگ 

  زیارا در صاورت   «هوت ممُّاه »: گویند نفرین کنند، می

نابودی و مرگ شخص، مادرش از ناراحتی و به دلی  

 :شاعر گفته است. میرد از دست دادن او می

ذا یاردُّ اللَّیا ُ   غادیاا      وماا   ممُّه مایبعَثُ الصب ُهَوَت 

 حین یئُو ُ

هاا بار    کاه چاه  ( یعنای صاب   ! )اد ماادرش مرده ب

کاه  ( و مرده باد مادر شب)انگیزد به هنگام دمیدن  می

گاردد   گرداند هنگامی که بااز مای   ها با خود بر می چه

 (.133-131، صص 4، ج1222،     زمخشری)

و »: گویا آیاه گفتاه اسات   »: گوید وی همچنین می

: اناد  برخای گفتاه  . «َما من خفَّت موازینه فقد هلة َ 

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

جاا کاه ماادر ماأمن و      پناهگاه وی آتش اسات  از آن 

باشد  لذا بدین معناست کاه ماادر و    پناهگاه فرزند می

َمُّه »: از قتاده روایت شاده . شود پناهگاهش، دوزخ می

« کند یعنی با  مغز سر در قعر جهنم س وط می« هاویً

 (.133-131 صهمان، ص)

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

فأمه هاویب، یعنی جایگااهش دوزخ اسات    »: گوید می

گونه که فرزند باه   برد همان چراکه به سوی آن پناه می

های دوزخ اسات و   از نامهاویً  برد و مادرش پناه می

هاای آتاش اسات و     آن گودالی است که در آن کاوره 

 . ژرفای آن مشخص نیست

از : گویناد  کناد کاه مای    ز دیگران ن   میطبرسی ا

اص  عربی گرفته شده، هنگامی که ماردی در ساختی   

، 22، ج2322، طبرسای )« هوَت ممه»: گفتند افتاد، می می

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

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

هماان،    )« اسات  چراکه مح  سا وط گناهکااران  

223.) 

هاای   اهلل مکارم شیرازی و مشکینی در ترجمه آیت

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

کنند که با معناهایی که تفسیر طباری و زمخشاری    می

باشاد و متااثر از آناان     اند، در یک راستا مای  ارا ه داده

 پناهگااهش : اناد  آیه چناین گفتاه    هستند و در ترجمه

، 2924مکارم شایرازی،  : ک.ر)است ( دوزخ)« هاویب»

 (.322،  2923  مشکینی،  327 

چال یاا   خود هاویب را به سیاه  فوالدوند در ترجمه

های آتش ترجمه کرده است که متااثر از تفسایر    کوره

پس جاایش  »: گوید آیه می  طبرسی است و در ترجمه

وند، فوالد)« باشد( های آتش سیاه چال یا کوره)هاویب 

2919  ،322.) 

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

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

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

های آتش، س وط کردن  دوزخ، کوره: شده، عبارتند از

 . و قعر جهنم

آیه اشااره  تمامی مفسران به معانی واژه مم در این 

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

اند  اما در تفسیر معنای هاویاب ، طبرسای    اشاره داشته

به معناهای بیشتری اشاره کرده و معنایی را که او ذکر 

تر از  کرده، بیشتر با بافت آیه همخوانی دارد و مناسب

 اهلل باا توجاه باه تفاسایر، آیات     . دو مفسر دیگر است

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

را بااه دوزخ ترجمااه « هاویاب »اناد  امااا   ترجماه کاارده 

اند که با تفسیر کشاع و طبری مشابهت دارد  اما  کرده

هاای   هاا یاا کاوره    ، لفظ گودال«هاویب»فوالدوند برای 

آتش را آورده است که با تفسیر طبرسی در یک راستا 

  ایان آیاه، عاالوه بار ترجماه       رجماه برای ت. باشد می

تاوان   فوالدوند که با تفاسیر بیشتر همساو اسات، مای   

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

شوند و یاا باه    هایی از آتش اندر می سرنگون به کوره

 .شوند هایی از آتش سرنگون می کوره

 

 «البروج»واژه . 3-4

 (.2: البروج)« وَ السَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوج »

از قصرها و ستارگان به دلی  موقعیت خاصی کاه  

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

زیبایی چشم را گویند که از نیر وسعت و زیبایی باه  

راغاب  )دو معنای ستاره و قصار تشابیه شاده اسات     

باااه : اصااامعی گویاااد(. 227،   2492،  اصااافهانی

شود که مفارد آن   گفته می« البَوارج»های بزرگ،  کشتی

 (.129،  1، ج2424ابن منیور، )شد با می« بار جب»

اباان عباااَ، از بااروج، بااه قصاار تعبیاار کاارده و  

ستارگان را باه سااکنان آن قصار تشابیه کارده اسات       

 (.134،   27، ج2427،  آلوسی)

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

« بُاروج »دیدی نیست کاه  اند  اما تر ظاهر شدن دانسته

نمایانااد کااه باارای    ماای  ا 2«پاارگس»واژه یونااانی 

های روی باروی شهر به کار رفتاه اسات و باه     کنگره

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

ایان واژه در  »: گویاد  سلوی محمد العوا می(. 242 

محماد  )« باشاد  ی زیبا مای  زبان عربی به معنای چهره

 (.7،  2921العوا، 

                                                
1 - Burgus 
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در مورد معنای باروج  : گوید طبری در ذی  آیه می

بروج یعنای  : گویند اختالع نیر است  زیرا برخی می

قصر و منیور از قصر، ستارگان است و همچنین ن   

هایی مرتفع در آسمان است کاه   کند که منیور برج می

، 1222،    طباری )اناد   گاناه معاروع   های دوازده به برج

 (.991،   14ج

: گویاد  ذی  آیه و در معنای واژه مای  زمخشری در

هاا باه    ای اسات کاه از آن   گانه های دوازده منیور برج

ای  های آسامان تعبیار شاده اسات، یاا باه گفتاه        کاخ

گیارد و باه    ها منزل می ستارگانی هستند که ماه در آن

قولی، ستارگان بزرگی هستند که به علت نمایان بودن 

ای،  ه گفتاه اناد و با   خواناده شاده  « باروج »و بزرگی، 

 (.192،  4، ج1222،     زمخشری)درهای آسمانند 

باروج، مناازل رفیاع اسات و     : گویاد  طبرسی مای 

م صود از آن در اینجا، همان منازل خورشاید، مااه و   

، 2322،  طبرسای )ستارگان است که دوازده برج است 

 (.121،   22ج

تمامی مترجمان فارسی زبان، بروج را باه هماان    

اند که مفساران در تفاسایر خاود     کردهواژه بُرج معنی 

و : اناد  آیاه گفتاه    اند  لاذا در ترجماه   بدان اشاره کرده

هاای بسایار اسات     سوگند به آسمان کاه دارای بارج  

  فوالدونااد، 739،   2924مکااارم شاایرازی، : ک.ر)

 (.732،   2923  مشکینی، 732،   2919

ذکار شاده،   « بروج»معناهایی که برای واژه : نتیجه

قصر، درهاای آسامان، ساتارگانی بازرگ،     : از عبارتند

تمااامی . هااای مرتفااع، بزرگاای و زیبااایی و دژ  باارج

معناهایی که برای این واژه ذکر شاده، باا بافات آیاه     

هاا اساتفاده    توان در ترجمه از آن همخوانی دارد و می

ها کاامال نمایاان    معنایی که در این واژه  کرد  اما هسته

ادن عیمت و بزرگی است، این است که برای نشان د

ای از قادرت   آسمان که اسرار فراوانای دارد و نشاانه  

خداوند متعال است، چنین ذکر شده است و مفسرین 

اناد  اماا متاسافانه در     توجاه داشاته   تا حدودی به آن

معنایی که در تفسایرها ذکار شاده،      ها به هسته ترجمه

اصال توجهی نشده و مترجمان معناایی زیباا را ارا اه    

 . اند بسیار ضعیفی را ارا ه داده  اند و ترجمه نداده

های مرتفاع   بیان کردن قصر، ستارگانی بزرگ، برج

و دژ، برای نشان دادن عیمت و بزرگی آسمان باوده  

که در تفاسیر نیز بدان توجه نشده اسات، لاذا معناای    

ایان آیاه باشاد،      پیشنهادی نگارنده که درخور ترجمه

کاه دارای عیمات و   و سوگند به آسمان : چنین است

 .بزرگی است

 

 «الروح»واژه . 3-5

یَوْمَ یَ ُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَا ِکَبُ صَفّاط لَا یَتَکَلَّمُونَ إ لَّا مَنْ »

 (.92: النبأ)« مَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَ قَالَ صَوَاباط

آن   اسم برای نفاس اسات و وجاه تسامیه    « روح»

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

  نوع به اسم جانس اسات و نیاز مانناد تسامیه       تسمیه

انسان به حیاوان و روح اسام قارار داده شاده بارای      

شود  آن حیات و حرکت حاص  می  جز ی که بواسطه

شاود و   آن جلب و ضررها دفع مای   و منافع به وسیله

خداوند بزرگان مال که را روح نامیده اسات و چناین   

راغاب  )« ومُ الرُّوحُ وَالْمَلَا ِکَابُ صَافّاط  یَوْمَ یَ ُ»: فرماید می

 (. 412،   2492،  اصفهانی

آورد و  هاایی را مای   طبری در این مورد، ن   قاول 

روح، »: کنااد واژه روح را ایاان چنااین ترجمااه ماای  

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

کناد   هاست و از برخی دیگر ن   مای  بزرگ تمامی آن

، (ع)جبر یا    -2: از روح، عبارت است ازکه منیور 
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آشاامند و مال کاه    خورناد و مای   مخلوقی که مای  -1

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

که  ها قب  از این ارواح انسان -7، (ع)فرزندان آدم  -4

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

 (. 212،   14ج ،1222،    طبری)« هستند( ع)آدم 

روح، یعنی کسانی که برترین »: گوید زمخشری می

اناد   آفریدگان و اشرع مخلوقات هستند و برخی گفته

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

چیزی را به بزرگی آن نیافریده است و برخی هام او  

،   4، ج2421،     زمخشااری)« انااد را جبر یاا  دانسااته

331.) 

، میاان  «روح»در ماورد واژه  : گوید میطبرسی نیز 

: کناد  مفسران بحث و گفتگو است و چناین ن ا  مای   

گاون جهاان    های گونه روح، موجودی است از پدیده»

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

ای  گویناد کاه فرشاته    فرشتگان نیساتند و برخای مای   

یده ای به عیمت آن نیافر گران در است که خدا فرشته

هاسات و   انسان« ارواح»منیور : است و نیز گفته شده

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

 (. 312-312، صص 22، ج2322،  طبرسی)« است

ای کاه   خود به مال کاه   اهلل مشکینی در ترجمه آیت

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

سارور  )وزی که روح ر»: آیه چنین گفته است  ترجمه

مشاکینی،  )« ایساتند  و فرشتگان به صف می( فرشتگان

2923  ،729 .) 

در این ترجمه، باه یکای از معناهاای روح توجاه     

شود که ترجماه، متااثر از تفسایر     شده و مشخص می

اهلل  طور کاه گفتاه شاد، آیات     همان. طبری بوده است

اناد و از   خود به تفاسیر نیر داشته  مشکینی در ترجمه

آن به سرور فرشتگان یاد کرد  اما دو مترجم دیگر باه  

ه تفاسایر تاوجهی   رسد کاه در ایان ماورد، با     نیر می

نداشته و معنایی را مشابه هیچکادام از معناهاایی کاه    

هاای   اناد و در ترجماه   اند، ارا ه نداده تفاسیر ذکر کرده

انااد و هاایچ توضاایحی  خاود واژه روح را بیااان کاارده 

اللفیای   تحات   اند که یک ترجماه  ی روح نداده درباره

روزی کااه روح و »: اناد  باوده و چناین ترجمااه کارده   

مکااارم : ک.ر)« ایسااتند ر یااک صااف ماای مال کااه د

،   2919  فوالدوناااد،  727،   2924شااایرازی، 

729.) 

معناهای ذکر شده برای واژه روح، عبارتناد  : نتیجه

ها،  تر از تمامی فرشته ای بزرگ ، فرشته(ع)جبر ی  : از

ها، مخلوقی همانند فرزندان آدم، برتارین   ارواح انسان

قی شابیه باه   ترین مخلوق خداوناد و مخلاو   و اشرع

معناایی کاه در ایان      هساته . انسان، که انسان نیساتند 

هااا وجااود دارد، ایاان اساات کااه واژه روح،   ترجمااه

 . ترین مخلوق خداست ترین و بزرگ اشرع

تمامی مفسران عر  به معناهای مختلف این واژه 

توجه داشته و هر چند معنایی را کاه بارای ایان واژه    

هاای فارسای،    رجماه اند  اماا در ت  ن   شده، ذکر کرده

خود به تفاسیر اشااره    اهلل مشکینی در ترجمه ف   آیت

ی مترجمااان همااان واژه روح را ذکاار  داشااته و ب یااه

داشاتی باه    دهد بدون هیچ چشام  اند که نشان می کرده

 . تفاسیر ذکر شده است

معنایی،   نیر نگارنده برای ترجمه با توجه به هسته

د و مال که در ترین مخلوق خداون اشرع: چنین است

 .ایستند یک صف می

 

 «سُبَاتا »واژه . 3-6

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

اصاامعی (.  931،  2492،  راغااب اصاافهانی)اساات 

یعنای  )پوست رنگ شده را السَّابت گویناد   : گوید می

بر روی پوست مو  و اگر( موهای آن چیده شده است

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

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

 (.93-92، صص 1، ج2424ابن منیور، )گویند 

ابان منیاور   . آراماش اسات  « السَّبت»معنای دیگر 

یعنای آراماش یافات و    : سَبَتَ یَسبُتُ سابتاط »: گوید می

 (.91همان،  )« داستراحت کر

خوابتان را مآیه راحتی و آراماش  »: گوید طبری می

قرار دادیم که برایتاان مآیاه تساکین شاود، همچاون      

اید  مردگان که احساسی ندارند  در حالی که شما زنده

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

اند، چون روز راحتی و کنادن   بدین دلی  سبت نامیده

، 14، ج1222،    طبااری)« مااره اسااتروز  از کارهااای

 272.) 

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

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

بریده از حرکت اسات و خاوا  یکای از دو حالات     

باه معناای   « سابات »: اناد  برخی گفته. باشد می« توفی»

 (.323،  4، ج1222،     زمخشری)« آسایش است

از : السبات، یعنای »: گوید طبرسی در معنای آیه می

نیز از « سَبَتَ انفَه»کار دست کشیدن برای استراحت و 

. اش را بریاد  همین واژه گرفته شده است، یعنی  بینی

گویند  زیرا در شریعت موسای  « السبت»روز شنبه را 

، 2322،  طبرسای )« کشند در این روز دست از کار می

 (. 392،  22ج

در معنای این آیه مفساران  »: گوید وی همچنین می

ما خاوا  را بارای    -2: اند بر چند وجه اختالع کرده

: گویاد  ابن انبااری مای   -1آسایش بدنتان قرار دادیم، 

 -9خوا  را برای بریادن از اعمالتاان قارار دادیام و     

قرار دادیم که ناه ح ی تااط مارگ    « سبات » خوابتان را 

 (. 393همان،   )« است و نه حیات و ادراک

هایی که مورد نیر بوده، سباتا را باه   تمامی ترجمه

اند که در تمامی تفاسیر ایان معناا    آرامش ترجمه کرده

و خاوا  شاما را   : اناد  ذکر شده و چنین ترجمه کرده

ی، مکااارم شاایراز: ک.ر)مآیااه آرامشااتان قاارار دادیاام 

  فوالدوند، 724،  2923  مشکینی،  724،  2924

 (.721و   2919 

معناهااای ذکاار شااده باارای واژه الساابت، : نتیجةةه

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

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

معناایی میاان معاانی واژه      تارین هساته   بریدن را مهم

البته زمخشری و طبری به دو معنای . اند سبات دانسته

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

همخوانی دارد، اشاره کرده  در حالی که طبرسای باه   

کاربرد دیگر واژه که همان شنبه است و با بافات آیاه   

مترجماان  . همخوانی کمتری دارد، اشاره کارده اسات  

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

 اند که نیار  اند و به آرامش ترجمه کرده استناد ورزیده

 .نگارنده نیز چنین است

 

 «شدید»واژه . 3-7

 (.2: عادیات)« وَإ نَّهُ لِحُب  الْخَیْر  لَشَدِیدٌ»

، «رج ٌ شادید »یعنی استحکام و سختی و « الشِّد ة»

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

کند و نیز  ، یعنی مردی که خوا  بر او غلبه نمی«العین

ابان منیاور،   )باشد  عنای دویدن میبه م« اشتَدَّ » فع  

 (.  191-194،   9، ج2424
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« اشتَدَّت الاری  »نیز ممکن است از این با  باشد 

، 2492،  راغاب اصافهانی  )یعنی باد باه تنادی وزیاد    

 442.) 

همانا در ماورد شادید اخاتالع    »: گوید طبری می

آورد که منیورشاان از   نیر است و نیر بصریان را می

کند  همانا از برخی دیگر ن   می شدید، بخی  است و

که انسان بارای باه دسات آوردن ماال، سرساخت و      

 (. 732،   14، ج1222،    طبری)« نیرومند است

: واژه شدید، یعنی»: گوید زمخشری در ذی  آیه می

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

  همانا انسان به دلیا : شود است و معنای آیه چنین می

دوست داشتن مال و سخت خرج کاردن آن خسایس   

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

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

شمردن آن و نیز برای به دست آوردن آن قدرتمناد و  

توانا است، ولی برای عالقه نشان دادن به عبادت خدا 

ان اسات  گفتاه   های او ضاعیف و نااتو   و شکر نعمت

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

منیور آن است که برای دوست داشتن اموال سست و 

« شاد  بلکاه باا نشااط و تواناا اسات      با حاال نمای   بی

 (.137،   4، ج1222،     زمخشری)

: گویاد  در این آیاه مای  « شدید»طبرسی در معنای 

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

،  طبرسای )به شخص بخی ، شادید و متشادد گویناد    

 :گوید شاعرمی(. 224 -227صص  ،22، ج2322

مری الموتَ یعتاامُ الکارامَ و یصاطفی     ع یلابَ ماال       

 الفاحش المتشدّد

گزیند  های بزرگوار را بر می بینم که مرگ انسان می

گیاارد  و ارزشاامندترین مااال  انسااان آزمنااد را برماای 

 (.213،   2323تبریزی، )

یعنای انساان باه ماال عالقاه و      : گوید فراء نیز می

که تمامی مفساران عالقاه    با این. محبت شدیدی دارد

هاای   اند  اما ترجمه دادن به مال را در معنای آیه آورده

مکارم شیرازی و فوالدوند بیشاتر باا تفسایر طبرسای     

تاوان   هاا مای   همسو است و تأثیر این ترجمه را در آن

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

   324،  2924مکااارم شاایرازی،  : ک.ر)مااال دارد 

 (. 733،  2919فوالدوند، 

خاود باه سرساخت      اهلل مشکینی، در ترجماه  آیت

کند که با تفسیر طبری هماهناگ   بودن انسان اشاره می

بار  ( انساان )مسالماط او  »: گویاد  است و در ترجمه می

مشاکینی،  )« سی سرسخت و قوی استدوستی مال، ب

2923   ،733.) 

معناهای ذکر شده برای واژه شدید، عبارتند : نتیجه

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

تمامی مفسران به معناهای متفاوتی کاه بارای   . سختی

اند و به نیرات مختلفی  این واژه ذکر شده، اشاره کرده

زمخشری و طبری باه معناای دیگار    . اند استناد جسته

رومنادی اسات، اشااره    ، که همان توانایی و نی«شدید»

اند  در حالی که طبرسی به معناایی غیار از ایان     کرده

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

معنایی که مورد نیر است و تمامی مفساران    هسته

بدان اشاره کرداناد، قاوی و محکام باودن انساان در      

آوری مال است کاه سسات باودن انساان را در      جمع

دهد  لذا این معناا باا بافات آیاه     م اب  عبادات نشان 

بیشترین همخوانی را دارد و در تفسایر طباری بیشاتر    

 . مد نیر بوده است

اهلل  تاوان از آیات   فارسی را نیز مای   بهترین ترجمه

مشکینی دانست که بیشتر از مترجمان دیگر به تفاسیر 

ای درخور ارا اه   معنایی توجه داشته و ترجمه  و هسته
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و هدع آیه را تا حدودی باه طاور   اند که منیور  داده

نیار پیشانهادی نگارناده نیاز باا      . کام  رسانده است

اهلل مشکینی مواف  است و آن را با بافات   آیت  ترجمه

بیند و سرسخت بودن انساان بارای    تر می آیه هماهنگ

 .باشد معنای واژه شدید، بهترین ترجمه می

 

 « غاسق»واژه . 3-8

 (.9: الفل )« قَبَوَ مِن شَرِّ غَاسِ ٍ إ ذَا وَ»

یک اص  صحی  هساتند کاه   « غین، سین و قاع»

ابان  )بر تاریکی داللت دارناد و غاسِا  یعنای شاب     

یعنی ماه زیرا « الغاس »(.  921،  1، ج2333فارَ، 

، 2424ابن منیور، )« شود کند و تاریک می خسوع می

 (.123،  22ج

طبااری نیاارات متفاااوتی را کااه اهاا  خاارد ذکاار 

 -1شاب،   -2»: کناد  رتیب چنین بیان میاند، به ت کرده

غارو    -9رود،  اول شب کاه هاوا باه تااریکی مای     

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

 (.124،   14، ج1222،    طبری)« (باشد می

باه  « غاسا  »: گویاد  زمخشری در توضی  آیه مای 

اش دامن گستراند  گاه که تاریکی معنای شب است  آن

ن، یعناای چشاام از اشااک پاار شااد و و غساا ت العاای

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

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

گیرد  یعنی  ظلمتش همه چیز را فرا می« غَاس  » واژه 

 (. 217 -213، صص 4، ج1222،     زمخشری)

غاس  در لغت به معنای حملاه  »: گوید طبرسی می

برای زیان رساندن در شب است  زیرا در شاب  برنده 

ها و سوراخ خود بیرون  درندگان و گزندگان از آشیانه

هنگاامی کاه   « غسَقت القرحً»: شاود  گفته می. آیند می

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

، 3-22، ج2322،  طبرسای )یعنی اشکش سرازیر شاد  

 237 .) 

خود به موجود اشااره    اهلل شیرازی در ترجمه آیت

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

ای  و از شر هر موجود گزناده »: گوید ترجمه چنین می

، 2924مکارم شیرازی، )« شود که هنگام شب وارد می

هااا از  مشااکینی و فوالدونااد، در ترجمااه (. 323  

اناد و آن را بااه   تفاسایر کشااع و طباری متااثر باوده     

و از شار  : اناد  اناد و چناین گفتاه    رجمه کردهتاریکی ت

،   2919فوالدوناد،  : ک.ر)تاریکی چون فارا گیارد   

 (.324،   2923  مشکینی،  324

معناهای ذکر شده برای واژه غاس ، عبارتند : نتیجه

شاود، غارو     شب، اول شب که هوا تاریاک مای  : از

خورشید، موجود گزناده و درناده، مااه و ساتاره کاه      

معناایی در تفاسایر     هسته. باشد ها می منیور س وط آن

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

انااد  ولاای طبرساای باارخالع آنااان، بااه  اشاااره کاارده

شاود و موجاب ضارر     موجودی که در شب ظاهر می

ای  گردد، اشاره کرده که دیگر مفسران به آن اشااره  می

 . اند نکرده

« اسا  غ»در حالی که زمخشاری و طباری بارای    

اند، طبرسی تنها به معنای شب و  چندین معنا برشمرده

بسانده کارده   « غاسِا  »حیوانات شرور و گزنده برای 

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

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

شود  در نتیجه منیور موجوداتی است که در شب  می

 . ود شبشوند و نه خ ظاهر می

های فارسای، مکاارم شایرازی گویاا از      در ترجمه

اش بار اسااَ    تفسیر طبرسی استفاده نموده و ترجمه

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

اهلل مکارم شایرازی   نیر پیشنهادی نگارنده با نیر آیت

ای  ن را بهتار از هار ترجماه   در یک راساتا اسات و آ  

 .داند می

 

 «الفَلَق»واژه . 3-9

 (.2: الفل )« قُ ْ مَعُوذُ ب رَ   الْفَلَ  »

، 22ق، ج2424ابن منیاور،  )یعنی شکاع « الفل »

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

باه  (. 347،  2492،  راغاب اصافهانی  )گویند « فل »

شود  چراکاه گاویی از    میگفته « فَلَ »مخلوقات،   همه

آیاد و   ها چیزهای دیگاری باه وجاود مای     شکاع آن

-992، صاص  1، ج2333ابن فارَ، )شود  آشکار می

992 .) 

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

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

زهیر نیز آن (. 911،   2923جفری، )داند  آرامی می

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

 : گوید چنین می

الفارج الهم مسادوال عسااکره    کماا یفارج غام      

 الیلمب الفل 

زداید انادوهی را کاه تماام نیروهاا و      همو که می

، (انادوه فراگیار  ) هاایش را بکاار بساته اسات     توانایی

بارد   غم و اندوه شبانه را از بین می, گونه که فل  همان

 (.93،   1227، زهیر)

طبری در مورد واژه فل ، چهاار معنای را از اها     

زندانی در جهنم که هرگاه در  -2»: کند اندیشه ذکر می

دهناد و فارار    آن باز شود، اه  دوزخ فریااد سار مای   

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

اناد،   برخی نیز آن را به مردم و خل  خدا ترجمه کرده

، 14، ج1222،    طبااااری)« ات هسااااتیدموجااااو -4

 122 .) 

یعنی صب   زیرا « فَلَ  و فَرَق»: گوید زمخشری می

: در مثا  آماده  . شاود  شب از صب  شکافته و جدا می

فاالن  )« مِن فرَق  الصُّاب  »یا « هو مبیَنُ مِن فَلَ َ الصُّب »

ای، فلا ، هار    باه گفتاه  (. تر است چیز از صب  روشن

ای  را از اصا  و ریشاه   چیزی اسات کاه خداوناد آن   

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

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

ی عر  اسات کاه زماین     در جهنم و برگرفته از گفته

،     زمخشاری )پست را فل  و جمع آن را فَل ان گویناد  

 (.217،   4، ج1222

یان واژه شاکاع بسایار    اص  ا»: گوید طبرسی می

فَلَا َ یَفل ُاه فل ااط رمساه     »وسیع است که بر گرفتاه از  

(. یعنی سرش را با شمشیر شکافت)باشد  می« بالسیف

شود  زیرا با روشانایی خاویش    به صب ، فل  گفته می

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

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

گونه کاه   شوند  همان ان و رحم مادران شکافته میپدر

همچنین به معنای چاهی . شود دانه از گیاه شکافته می

، 2322،  طبرساای)« ...اساات بساایار عمیاا  در دوزخ 

 (. 237 -233، صص 3-22ج

( دم ساپیده )ها، واژه فل  را به صاب    تمامی ترجمه

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

برم باه پروردگاار    پناه می: بگو: اند ین ترجمه نمودهچن

  323،   2924مکااارم شاایرازی، : ک.ر)سااپیده دم 

، 2919  فوالدوناااااد، 324،   2923 مشاااااکینی،

 324.) 

معناهای ذکر شده برای واژه فل ، عبارتناد  : نتیجه

، تمامی موجودات، زندان یا چاهی (دم سپیده)صب  : از
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در این آیه، هر چند معناایی کاه   . در جهنم، دره، مردم

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

چه ذکر  معنایی با توجه به آن  همخوانی دارد  اما هسته

مِنْ شَرِّ »باشد که با بافت آیه  شد، موجودات هستی می

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

های قبلی توضی   ن، در شرح واژه غاس  که در مثالای

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

 . است( سپیده دم)صب  

دم توجاه   های فارسی، به معناای ساپیده   در ترجمه

شده است که یکای از معناهاای ذکار شاده بارای آن      

هاای   معنایی در ترجماه   است و مترجمان نیز به هسته

جا که در آیاات بعادی    از آن. اند نداشته خود، توجهی

: فل ) «مِن شَرِّ غَاسِ ٍ إ ذَا وَقَبَوَ» :این سوره گفته شده

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

بارم باه پروردگاار     پناه مای : بگو: نگارنده چنین است

 (.هستی)تمامی موجودات 

 

 «ناشطات»واژه . 3-11

 (.1: النازعات)« اطوَالنَّاشِطَاتِ نَشْط»

نون، شین و طااء یاک اصا  واحاد هساتند کاه       »

ابان فاارَ،   )« کنناد  برحرکت و جنابش داللات مای   

گاو وحشی را گویند « الناش »(. 772،   1، ج2333

کناد و   که از سرزمینی به سرزمین دیگار حرکات مای   

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

، 2424ابان منیاور،   ) «شود تا گشوده شاود  کشیده می

 (. 429-424، صص 1ج

طبری معناهایی را که برای ایان واژه ذکار شاده،    

هاا را   ای که جان انساان  مال که -2: کند چنین ذکر می

ساتارگان کاه از اف ای باه افا  دیگار        -1گیرناد،   می

 (. 232،   14، ج1222،    طبری)مرگ  -9روند،  می

« تَنشِ ُ»: گوید زمخشری در توضی  معانی واژه می

یعنای  « نَشَا َ الادَّلو  »این واژه از . کنند یعنی خارج می

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

این صاورت منیاور مال کاه هساتند کاه ارواح را از      

یا باه اسابان  ماردان جنگجاو     . کنند ها بیرون می جسم

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

ای  ه شده، یعنی هنگامی که گاو از منط اه گرفت« ناش 

ساوگند  ]یاا باه ساتارگانی    . رود ی دیگر مای  به منط ه

که از جانب مشرق به طرع مغار  حرکات   [ خورده

 (.339،  4، ج1222،     زمخشری)کنند  می

النش  به معنای کنادن اسات و   »: گوید طبرسی می

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

باا نشااط از شاهری باه شاهر دیگار رفات و تَنشاُ          

بصاحب ها، یعنی صاحبش را از شهری باه شاهر دیگار    

 :گوید هیمان بن محافه می. برد می
الشام بی طورا و طاورا   همومی تنش  المناشطا      امست

 واسطا

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

، 2322،  طبرسای )کشااند   به شام و گاه به واسا  مای  

 (.372،  3-22ج

بااز  . یعنی گاره آن گشاوده شاد   « انشطت العقد »

شاادن گااره را وقتاای دو طاارع آن کشاایده شااود را  

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

هاا آماده    است، به معنای کمندها و کمان« زَه »جمع 

است  بنابراین، سوگند باه فاعا  آن اسات و ایشاان     

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

ناشطات را با تکیه بار  « المعنی»طبرسی در بخش 

 : کند سخنان دیگران چنین معنا می
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تار آماد،    گونه که پیش ها که آن کمندها و کمان -2

ها یعنی مجاهدان سوگند  خداوند متعال بر صاحبان آن

 .کند یاد می

مال کااه کااه جااان کااافران را میااان پوساات و  -1

آورند تا آن را از درونشاان   ستخوان به حرکت در میا

که کافران در سختی و اندوه قرار  بیرون کشند  حال آن

 .اند گرفته

مال کااه کااه جااان مؤمنااان را بااه حرکاات در   -9

گوناه کاه افساار از     گیرند هماان  آورند و آن را می می

یعنی با نرمی جان مؤمناان را  ) افتد  گردن شتر فرو می

 (.گیرند می

 .شود جان مؤمنان که به هنگام مرگ خارج می -4

روناد   ستارگان که از اف ی باه افا  دیگار مای     -7

 (. 371ک، همان،  .ر)

معناهاای ذکار شاده بارای واژه ناشاطات،      : نتیجه

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

در میاان مفساران، طبرسای    . مؤمنان، کمندها و مارگ 

هااا  عناای کمنادها و کماان   ناشاطات باه م  : گویاد  مای 

باشد  بنابراین، سوگند به فاع  آن، یعنی مجاهادان   می

 . در راه خداست

( شتگانفر)های فارسی به مال که  در تمامی ترجمه

تفاسیر بدان اشاره شاده    ترجمه شده است که در همه

اناد و   است و مترجمان فارَ زبان متااثر از آن باوده  

فرشتگانی کاه جاان   سوگند به : اند چنین ترجمه کرده

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

  729،   2919  فوالدوناااااااااد، 727،   2924

  لذا با توجه به آیه پیشاین  (729،   2923مشکینی، 

های صورت گرفته با  که در مورد کافران است، ترجمه

بافت آیه همخوانی بیشتری دارد و متناسب با معناای  

 .آیه هستند

 «یتیم»واژه . 3-11

 (.3: ضحی)« مَلَمْ یَج دْکَ یَتِیماط فَآوَی»

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

هاا و ماادر در میاان     دست دادن پدر در میاان انساان  

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

به هر چیزی که تنها و : گوید راغب می(. 372،  1ج

یعنای  « رُ َّ ٌ یتیمةًٌ »شود  لذا  گفته میمفرد باشد، یتیم 

دور افتاده و یا ارزشمند  ای مروارید بی نییر و به خانه

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

 (.  223،   2492،  راغب اصفهانی)شود  می

: در تفسیر طبری، باه دو معناا اشااره شاده اسات     

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

یتیم بود  اما به او (  )که پیامبر  خداوند با وجود این

، 14، ج1222،    طباری )سرگشته  -1عزت و م ام داد، 

  421.) 

این آیه به این مطلاب اشااره   »: گوید زمخشری می

در حالی که جنینای شاش ماهاه    (  )دارد که پیامبر 

بود، پدرش درگذشت، سپس در سن هشات ساالگی   

مویش ابوطالب سرپرستی او را مادرش درگذشت و ع

به عهده گرفت وخداوناد مهار او را در دل ابوطالاب    

 . گذاشت و او را خو  تربیت کرد

از سخنان دیگر در تفسیر ایان واژه، ایان مطلاب    

ی عار    برگرفتاه از گفتاه  « یتیمااط »: اناد  است که گفته

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

نییر یافات و   را در میان قریش فردی بیتو [ خداوند]

،   4، ج1222،     زمخشاری )« در پناه خاود گرفات   

111.) 

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

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

هنگامی که پادرش وفاات نماود و    . باشد حضرت می
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را جاا و   یتیم و بی پدر ماند، خداوناد او (  )پیامبر 

ملم یجادک یتیمااط، یعنای تنهاا و یگاناه       -1. مکان داد

که ماننادی بارای تاو در شارافت و فضایلت      [ یافت]

این معنای یتیم که داللات بار یگاانگی و بای     . نیست

باشااد  ماای« ر ا  یتیمةةً»همتااایی دارد، برگرفتااه از  

  (.137،  3-22، ج2322،  طبرسی)

تفسایر   خود به ماورد دوم در   فوالدوند در ترجمه

خاود کاه متااثر از      طبری اشاره داشاته و در ترجماه  

و تاو را سرگشاته   »: گوید تفسیر طبری بوده، چنین می

در (. 733،   2919فوالدوند، )« یافت، پس پناه داد 

دیگر لفظ قرآنی یتیم عینا آورده شده است   دو ترجمه

آیا او تو را یتیم نیافت و پناه : اند و چنین ترجمه کرده

  322،   2924مکاااااارم شااااایرازی، : ک.ر)داد  

 (.733،   2923مشکینی، 

معناهای ذکر شده برای واژه یتیم، عبارتناد  : نتیجه

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

طبری به معنای سرگشته اشاره داشاته کاه در تفاسایر    

معنایی   ای نشده  اما همگی به هسته دیگر به آن اشاره

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

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

. اناد  ای نداشاته  صورت گرفته که مفسران به آن اشاره

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

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

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

باشاد،  « نییار  بای »است و اگر به معناای  « بیان نعمت

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

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

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

فَأَمَّاا الْیَتِایمَ فَلَاا    »: دفرمایا  آیات بعدی که خداوند مای 

اهلل مشاکینی و   هاای فارسای کاه آیات     ترجماه ، «تَ ْهَرْ

باشاند و نیار    تار مای   اناد، صاحی    شیرازی انجام داده

 .نگارنده نیز با این دو مترجم یکی است

 گیری نتیجه

با تحلیلی که صورت گرفت، نشان داده شد که در 

معناا  قرآن کریم واژگانی وجاود دارد کاه از چنادین    

برخوردارند و تمامی معناها با بافت آن آیات هماهنگ 

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

های مختلف ماورد نیار    معناهای یک واژه در جایگاه

است  اما در چند معناایی، معناای یاک واژه در یاک     

مکان مشخص مورد نیر است که تنها تفاوت این دو 

اندیشامندان گذشاته باه آن    آیاد و   مؤلفه به شمار می

 .اند توجهی نداشته

  کاه در ساه تفسایر برجساته      همچنین باا بررسای  

مفسران عربی صورت گرفت، نشان داده شد کاه ایان   

سه مفسر بزرگ عربی، به چند معنا بودن واژگانی کاه  

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

د، در پای شناساایی   انا  هایی که از دیگاران آورده  قول

معنایی آیات بوده تا مخاطاب باا اندیشایدن در      هسته

 .معانی، بهترین معنا را برگزیند

گونی که برای  در تفسیر طبری، ف   معناهای گونه

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

کاه   نداده بود، ولی زمخشری و طبرسی، عالوه بر این

کارده بودناد، نیراتای نیاز     معناهای متفااوت را ذکار   

معنای این آیات داده بودند کاه طبرسای از دو     درباره

مفسر دیگر توضیحات بیشتری داده بود و چند معناها 

. ها بررسی کرده بود را زیباتر از آن

ای مساات  ،  طبرسای باا بیاان هاار معناا در جملاه     

چندمعنا بودن آیات را باه زیباایی بیاان کارده باود و      

آن معناها را با بافت آیاه نشاان داده   همخوانی تمامی 
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رو تفسير طبرسي در شناختن و نشان دادن  بود؛ از اين
واژگان چند معنا در قرآن، بهتر از ديگر تفاسـير عمـل   

  . كرده و معناهاي بهتري را ارائه داده است
  برجسـته   در مقابل ايـن سـه تفسـير، سـه ترجمـه     

د فارسي نيز مورد بررسي قرار گرفـت كـه معلـوم شـ    
اند  مترجمان فارس زبان نيز به اين تفاسير توجه داشته

انـد، زيـرا بهتـرين معنـايي را كـه       ها بهره برده و از آن
ها مشاهده  ها بيان كرد، در ترجمه توان براي آن آيه مي

هاي مشـهور فارسـي،    شد؛ اما بر خالف تمامي ترجمه
خود بـه معناهـايي    اهللا مكارم شيرازي، در ترجمه آيت

ر برخـي آيـات اشـاره كـرده بـود؛ كـه ديگـر        ديگر د
اي نكرده بودنـد؛ بـراي مثـال در     مترجمان بدان اشاره

بر خالف تمـامي مترجمـان، بـه    » غاسق«واژه   ترجمه
معناي موجودهاي گزنده يا شرور اشاره كرده بود كـه  

هاي ديگر فارسي اين معنا ذكر نشده اسـت؛   در ترجمه
شـهور زبـان   توان گفـت كـه مترجمـان م    در نتيجه مي

انـد   فارسي نيز به اين چند معنايي واژگان توجه داشته
و از تفاسير عربي نيز متاثر بوده و بهتـرين معنـا را بـا    

  . اند ها برگزيده معنايي واژه  توجه به هسته
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